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التقوى

﴾﴿

إعداد الداعية: حممد أحد نعيم

َكْنُز	الَمْعُلْوَماِت	الِديِنَيِة

  س: هل تعرف أمساء بعض أعداء املسيح املوعود
الذين تنبأ مبوهتم، فهلكوا حتقيقا لنبوأته؟

ج: هؤالء األشقياء كثريون، ومنهم على سبيل املثال:  *
4 – سعد هللا اللدهيانوي: كان سعد هللا رجال حديث 
أيضا، كان  العربية  ابللغة  إملام  له  العهد ابإلسالم، وكان 
  سليط اللسان ويستخدم ضد سيدان املسيح املوعود
كلمات سوقية منحطة، وقد خاطب يف كتابه »الشهاب 
أمحد  غالم  املرزا  سيَدان  الكاذب«  املسيح  على  الثاقب 
ر لك من هللا أن يبطش بك ويقطع  القادايين قائال: لقد ُقدِّ
وتينك مث بعد موتك ستتشتْت مجاعتك وتبيد وتنقرض، 
إنك  فأقول:  أحياان،  حتل  االبتالءات  أبن  قلت  وإذا 

ستموت حسرًة، وحُتْـَشر مع اخلائبني اخلاسرين.
مث ما برح يتدهور وينحّط يف هوة البذاءة، ونشر أخريا يف 
املسيح  سيدان  فيه  مكتواب جنسا وصف  1894/9/16م 
املوعود  أبنه أبرت - والعياذ ابهلل- فقدم  قضيته 
مبنتهى األمل والقلق إىل أحكم احلاكمني، وما كشفه عليه 
تزال  »ال  وتعريبه:  اإلسالم«  »أنوار  نَشره يف كتابه   
ختاصم احلق وسوف يتبني لك مآلك، إنك ال ختاصمين 
اآلن  إيّل  أوحي  لقد  ووهللا  ختاصم هللا،  وإمنا  عدو هللا  اي 
يف 1894/9/29م فيك »إن شانئك هو األبرت«. وهذا 
النص اإلهلامي يعين أن هللا  يصف ابألبرت ذلك الشخص 
الذي يصفك ابألبرت ويّدعي أنك ستموت مقطوع النسل 
والربكات؛ فلن يتحقق ما يّدعي، وإمنا سيموت هو أبرَت. 

اثين عشر عاما  النبوءة  بعد صدور هذه  وعاش سعد هللا 
دون أن ينجب، وكان له ابن يدعى حممود ويبلغ من العمر 
رفاقه  فأحّل  ما-  -لسبب  يزّوجه  ومل  عاما،  عشر  مخسة  كنا قد نشران يف العدد السابق ثالثة منهم )التقوى(
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وأصحابه على تزوجيه لكي ينجب، لكنه مل يستجب هلم، 
حىت إذا بلغ ابنه العام التاسع والعشرين من عمره، خطب 
وأمت  العرس  له جهاز  واشرتى  الرحيم،  عبد  احلاج  ابنَة  له 
التجهيزات، لكن هللا الذي يغار ملن أرسله من عنده، مل 
ميهله ليشارك ابنه أفراح الزجية، فمات مصااب ابلطاعون يف 
1907/1/3م قبل زواج ابنه الوحيد. فتزوج ابنه بعد وفاة 
أبيه ومل ينجب، وملا مضت على زواجه مدٌة ال أبس هبا 
دون أن ينجب، أصّر عليه املولوي ثناء هللا أن يتزوج أخرى 
املوعود  املسيح  نبوءة  تتحقق  وال  ولدا  يرزق  أن  يف  أمال 

لكنها  إحلاح،  بعد  ، فرضي 
شيئا،  له  تلد  مل  األخرى  هي 
ومات أبرت يف 1926/7/12م. 
يف  هذا  هللا  سعد  ابن  مات  لو 
لكان  النبوءة  الصغر عند صدور 
مصادفة،  ُيعّد  أن  املمكن  من 

لكنه بلغ بعد النبوءة سنَّ النضج، وتزوج زجيتني ومل يقدر 
على اإلجناب، ومبوته أبرَت صدَّق النبوءة. 

وقد كتب سيدان املسيح املوعود  عن قصة سعد هللا - 
احملروم من كل سعادة- وموته أبرت يف كتابه »االستفتاء«، 
حيث يقول : »وكم ِمن مستهزٍئ َأخرَبوا مبويت كأهنم 
األقوام،  يف  وأشاعوه  عليه  وَأَصرّوا  العاّلِم،  هللا  ِمن  ُأهِلموا 
وماتوا   ، عليهم كاجِلدِّ مزاَحهم  ورَدَّ هللاُ   ، األمُر ابلضدِّ فإذا 
وذّلٍة  ندامٍة  حشيَش  وترَكوا  إهلاِمهم،  بعد  وقٍت  أسرَِع  يف 

أَلنعاِمهم. 
وُربَّ ُمؤٍذ ما آَذوين إال لُيظِهَر هللاُ هبم بعَض اآلايِت، وقد 
تبِصرًة  لتكوَن  الوحي«،  »حقيقة  يف  ِقَصَصهم  َقَصْصنا 
للطالبني والطالبات. وأقَرُب الِقَصِص ِمن هذا الوقت قّصُة 
وكان  ويُسبُّين،  يلَعنين  وكان  القعدِة،  ذي  يف  ماَت  رجٍل 

َشْتَمه إىل  بلَّغ  ْعدِة. وإذا  َسبُّه كالصَّ اُسه سعد هللا، وكان 
منتهاه، وسَبق يف اإليذاء كلَّ َمن ِسواه، أوَحى إيّل ريب يف 
َأْمِر موِته وخزِيه وقطِع نسِله مبا قضاه، وقال: )إن شاِنَئك 
ُر(، فأَشعُت بني الناس ما أوَحى ريب األكرُب. مث  هو اأَلبتـَ
َله يف كالمي،  بعد ذلك صدَّق هللاُ إهلامي، فأردُت أن أُفصِّ
وُأشيَع ما صَنع هللاُ بذلك الفّتاِن، وعدوِّ عباِد هللا الرمحِن. 
فمَنعين من ذلك وكيٌل كان من مجاعيت، وخوَّفين ِمن إرادِة 
إشاعيت، وقال: لو أَشعَتها ال أتَمُن َمْقَت احلّكاِم، وجَيُرُّك 
حنَي  والَت  اخلالِص،  إىل  سبيَل  وال  اأَلاثِم،  إىل  القانوُن 
َمناٍص، وَتلزَُمك املصائُب مالزمَة 
َعِب  التـَّ بعد  معلوم  واملآُل  الغرمِي، 
تِرَك  احلكومُة  وليست  العظيِم، 
هذا  إخفاِء  يف  فاخلرُي  اجملرِمني، 
الوحِي كاحملتاطني. فقلُت إين َأرى 
الصواَب يف تعظيِم اإلهلاِم، وإن اإلخفاَء معصيٌة عندي وِمن 
ِسرَيِ اللئاِم، وما كان ألحٍد أن يُضرَّ ِمن دون ابرئ اأَلانِم، 
وال ُأابيل بعَده هتديَد احلّكاِم، وَنْدُعو ربَّنا الذي هو َمنَبُت 
الفضِل، وإن مل َيستِجْب فَنرَضى ابلعيِش الرَْذِل. ووهللِا، إنه 
ال يسلِّط علّي هذا الشريَر، وُينـزِل عليه آفًة وُينِجي عبَده 
املستجرَي. فسِمع كالمي بعُض زبدة املخِلصني.. الفاضُل 
اجلليُل يف علِم الديِن.. أعين حُمّبنا املولوي احلكيم نور الدين، 
َر«، واطمأنَّ  فَجرى على لساِنه حديُث: »ُربَّ َأشَعَث َأغبـَ
َر، واستضَعفوا ِبناَء َهوِله.  أوا احملذِّ القلوُب بقويل وقوِله، وخطَّ
مث دعوُت على »سعد هللا« إىل ثالثة أايم، ومتّنيُت موَته من 
َر لو أقَسَم على  ٍم. فُأوحَي إيّل: )ُربَّ أشَعَث أغبـَ ربٍّ عالَّ
هللا ألبرَّه(، يعين إنه تعاىل ُيدافع عنك شرَّه. فوهللِا، ما مَضى 
علّي إال لياٍل حىت جاءين نعُي َموِته، فاحلمد هلل على ما 

ضَرب العدوَّ بَسوِطه.« )االستفتاء(

»إن	شاِنَئك	هو	اأَلبَتُر«


