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تعريب الداعية :حممد طاهر ندمي

 -351بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين ميان عبد هللا السنوري وقال:
خيضب شعر
كان احلافظ حامد علي ّ
أحيان
رأس حضرته ابحلناء يف البداية ،و ً
كنت أيضا أحضر ،وكان حضرته يبدأ
ابحلديث معي بكل بساطة مما ُيدث
حركة رأسه فيسبب سقوط احلنّاء عن
الرأس ،فكان احلافظ حامد علي يقول
أحيان :سيدي ،أرجو أال
حلضرته
ً
تتكلم لربهة ألن احلناء ال يتماسك،

دعين أوال أُكمل وأربط عليه ابلقماش،
مث ميكنك أن تباشر الكالم .كان
حضرته يسكت قليال ،إال أنه كان
يتكلم مرة أخرى عندما كانت فكرة ما
ختطر بباله.
أقول :عندما روى ميان عبد هللا
السنوري هذه الرواية فقد غلبته ذكرى
رق قلبه فلم يتمالك
حضرته لدرجة ّ
نفسه وأخذ يبكي .هذه هي مظاهر
احلب ومعجزاته حبيث إن ذكر أم ٍر

َ
أعمال حياة
عادي أحياان جيعل
ٍّ
احلبيب البسيطة وخصالَه ماثلة أمام
األعني بسبب عالقته الشخصية مع
ذلك احلبيب .فإن مثل هذه األمور
أحيان تضرب على أواتر القلب
العادية ً
ضربة أشد من األمور اهلامة والكبرية.

مــا بــن القوســن كالم مؤلــف ســرة املهــدي
مرزا بشري أمحد ( .املرتجم)

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الثامن ،ربيع األول والثاني 1438هـ كانون األول  /ديسمبر  2016م

التقوى

28

 -352بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
احلافظ نور حممد وقال :سألنا حضرته
مرة عما ورد يف بعض الرواايت أنه لو
مس أحد ذ ََك َره النتقض وضوءه فقال
حضرته :إنه جزء من جسم اإلنسان مما
ّ
يدل على أن هذه الرواية ليست بقوية.
أقول :إذا كانت هذه الرواية صحيحة
فال يعين حضرته أن قول النيب  ليس
صحيحا -والعياذ ابهلل .بل املراد هو
ً
أنه ال يبدو أن مثل هذا القول قد
خرج من لسان النيب  ،ولعله حصل
ضعف ما يف الرواية .وهللا أعلم.
 -353بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين احلافظ نور حممد وقال :ق ِدم
املسيح املوعود  إىل قريتنا “فيض
هللا تشك” مرًة وجلس يف املسجد
الصغري املتصل ببيتنا ،وعند املغرب بعد
إصرار الناس ذهب إىل املسجد الكبري
وصلى إما ًما ابلناس .بعد ذلك ذهب
إىل قرية “هتـ غالم نيب” حيث أقيمت
مأدبة على شرفه.
 -354بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين احلافظ نور حممد وقال :جئت
إىل حضرته بعد وفاة والدي فقال يل
حضرته :اجعل هللا تعاىل مكان والديك
فيتكفلك ويتوالك.
التقوى

وعليه فإىل اآلن أكرمين هللا تعاىل
بفضله ،وتك ّفل  قضاء مجيع
حاجايت.
أقول :هذه احلقيقة عجيبة وهي أن
عالقة األنبياء واألولياء مع هللا تعاىل
حي يشعر الناظر إليه
تكون كشيء ّ
ابحلياة فيه كما يشعر هبا يف األشياء
احلية األخرى ،وال يقتصر وجود
هللا تعاىل عندهم كاكتشاف علمي
يستفيد به كل من أييت إليهم ،بل
عالقتهم مع هللا تعاىل تكون مشهودة
وحمسوسة كاليت تكون بني قريبَني أو
صديقَني .ال أقصد أن عالقتهم مع هللا
تعاىل تساوي العالقة بني األصدقاء أو
األقارب ،بل أقصد أهنا تكون مشاهبة
للعالقات الدنيوية من انحية كوهنا
مشهودة وحمسوسة ،أي يشعر الناظر
بعالقتهم املعينة مع هللا تعاىل كما
يشعر بعالقتهم مع والديهم وإخوهتم
وأخواهتم وأهلهم وعياهلم وأصدقائهم،
وإن كانت تلك العالقة تفوق آالف
الدرجات العالقات الدنيوية عمقًا
وسع ًة .وإن عالقتهم هذه تُالحظ يف
مجيع جماالت حياهتم العملية بل يف كل
حركة وسكنة هلم ويف كل قوهلم وفعلهم
عظيما كما تؤثر العالقات
وتؤثِّر أتثريًا ً
الدنيوية (وإن كانت عالقتهم أرفع
وأعظم درجة من العالقات الدنيوية)

أي كما أن أح ًدا مييل إىل أصدقائه
وأقاربه ويستشريهم يف أموره ،ويستعني
هبم وقت احلاجة أو املصيبة ،ويكن هلم
يف قلبه حمبة ،ويشعر يف قلوهبم ابحملبة
جتاهه ،ويعترب منافعهم منافعه ،ومي ّد هلم
يد العون يف أعماهلم ،ويشاركهم يف
أفراحهم ويشاطرهم أحزاهنم وأتراحهم،
وغري ذلك من األمور؛ فإنه ال يعيش
حياة العزلة منفصال عنهم بل يعيش
معهم حياة اجتماعية ،كذلك فإن
عالقة األنبياء واألولياء مع هللا تعاىل
متثّل حقيقة حيّة ويشعر كل مراقب
أنه كما يكون للمرء أب أو ابن أو
زوجة أو أخ أو صديق كذلك يرتبط
األنبياء واألولياء والصاحلون مع هللا
تعاىل بعالقة ليس هلا نظري يف احلب
والوفاء وإن كانت تشابه عالقة اخلادم
مع سيده.
أشعر حبالة عجيبة عند قراءيت األوضاع
احمليطة ابملسيح املوعود  عند تلقّيه
الوحي :أليس هللا بكاف عبده ،إذ إن
يضا فيتلقى حضرته وحيًا:
والده كان مر ً
“والسماء والطارق” ،أي ستنتهي
حياته اليوم مساء ،أدى هذا األمر إىل
نظرا إىل األعباء
إاثرة قلقه واضطرابه ً
اليت كانت ستقع على عاتقه بعد وفاة
والده ،وخطر بباله لربهة أن بعض
أسباب معيشته مرتبطة بوالده ،فإىل
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أين ستؤول األمور بعد وفاته؟ وهنا نزل
عليه الوحي التايل“ :أليس هللا بكاف
تظن أن
عبده” .أي :اي عبدي! هل ّ
ربّك ليس كافيًا ليتكفلك؟ سبحان
هللا! ما أروعه من كالم يفيض ابحلب،
ّ
لعل أح ًدا يظن أهنا كلمة تنطوي
ظن ذلك
على زجر ما ،ولكن من ّ
حمضا آبداب احلب،
أعتربه جاهال ً
وأرى أنه ال ميكن اختيار كلمات
أنسب وأفضل من هذه إلظهار
احلب يف مثل هذه املناسبة .على
سبيل املثال لو كان قريب أح ٍد
على وشك الرحيل من هذا العامل
فيُظهر كربه وحزنه عليه لدرجة
يظن وكأنه مل يبق بعده من سيهتم به
ّ
يف حني أن أابه -الذي حيبّه من كل
قلبه -يكون موجوًدا معه ،فماذا عسى
أن يقول الوالد البنه املضطرب؟ ال بد
ين! هل نسيت حب
أن يقول له :اي ب ّ
والدك؟ هل كان قريبك هذا أكثر حبًّا
لك من والدك؟ وهل كان يهتم بك
أكثر من والدك؟ وكالم هللا املذكور
واقع على هذا النحو ،وكأنه يقول:
حب والدك
هل حبّنا لك أقل من ّ
لك حىت تُبدي مثل هذا االضطراب
عند وفاة والدك على وجودان حنن
معك .فإنه كالم يفيض ابحلب وكل
مضمخة بعطور احملبة ،وإن
كلمة منه ّ

ْاختِري للكالم طريق آخر ٍ
خال من
األسلوب االستفهامي ملا حوى ذلك
احلب العارم املتدفق من كلمات هذا
اإلهلام .فال يتعلق الوحي ابإلميانيات
أي ال يهدف الوحي التنبيه علميًا

إىل أن هللا تعاىل هو ويل عباده وكفيل
حاجاته ،فيا عبدي! ينبغي أال تغفل
عن هذه احلقيقة ،كال ،بل يهدف
الوحي إظهار حب هللا تعاىل للمسيح
املوعود  ،كما يهدف –يف صبغة
التنبيه الفائض ابحملبة -إىل إزالة القلق
الذي نشأ كطائف يف قلب املسيح
املوعود عند تلقيه خرب وفاة
والده .ومبا أن املسيح املوعود قد
تذوق طعم هذا احلب اإلهلي وأصبح
نشوا َن بعد شربه هذا الشراب الطهور
الذي أع ّده هللا الق ّدوس بيده وق ّدمه
له بنفسه ،لذلك مل جيد حضرته طريقًا
أفضل للعزاء عند وفاة والد احلافظ

نور أمحد سوى أن يقول له أبنك إن
اعتربت هللا تعاىل كذلك
مل تكن قد
َ
سابقًا ،فعلى األقل اعتربه اآلن مكان
والدك واختذه سن ًدا لك يف كل آمالك
وحبك.
أقول :هذه النقطة سامية
وجليلة ،وأفلح من أدركها
واستوعبها .اي مالكي واي
موالي! ال حيق يل أن أطلب
منك شيئا ألنه ال يبدو مجيال
أن أطلب بدون أن أؤدي
قلت:
لك حقّك ،ولكنك َ
ادعوين ،ومل تشرتط أن يدعوك
صا ٌ
حل أم طاحل .فأتوسل إليك
مبسيحك الطاهر -الذي انتمي إليه
ولو كان (االنتماء) بعي ًدا -أن متطر
علي ولو بقطرة واحدة من حبّك لتنال
ّ
هبا هذه العظام النخرة امليتة حيا ًة وقوًة
وجيد هبا هذا القلب ّ
املتعطش واحملموم
برًدا ونشا ًطا .اي من خلقتين من العدم
مبشيئتك أانشدك بذاتك أن ال ترجعين
من اببك خايل اليدين جزاء على سوء
أعمايل.
 -355بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي قطب الدين الطبيب
مقيما يف لدهيانه أاتبع
وقال :كنت ً
دراسيت فيها عندما قدم املسيح

المجلد التاسع والعشرون ،العدد الثامن ،ربيع األول والثاني 1438هـ كانون األول  /ديسمبر  2016م

التقوى

30

املوعود إليها للمرة األوىل .فلما
علمت عن قدومه ذهبت إىل حمطة
القطار لزايرته ،وكان مري عباس علي
وقاضي خواجه علي ونواب علي حممد
قد ذهبوا الستقباله .التقيت حبضرته
للمرة األوىل على حمطة قطار لدهيانه،
حضرت مرات عديدة إىل مكان
مث
ُ
إقامة حضرته .فلما رأيته للمرة األوىل
أتثرا شدي ًدا وشعرت وكأن
أتثر قليب ً
كدت
جسدي قد ذاب من داخله و ُ
علي إال أنين متاسكت.
أسقط مغشيًا َّ
مث بقيت أزور حضرته يف قاداين
أيضا .كان حضرته قد أعلن كونه
جم ّد ًدا ومل يبدأ أخذ البيعة بعد .عندما
زرت قاداين للمرة األوىل كان املسجد
حاضرا يف
املبارك قيد اإلنشاء ،وكنت
ً
قاداين عندما حدثت واقعة سقوط
قطرات احلرب األمحر على قميص
حضرته.
 -356بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي قطب الدين وقال :مرة قلت
حلضرته يف األايم اليت كان قد أعلن فيها
بكونه جم ّد ًدا وذلك قبل أن يبدأ أبخذ
البيعة أبين أص ّدق حضرته من صميم
فؤادي وال اعرتاض يل عليه قط ،ولكنين
ال أجد ذلك التأثري أثناء جلوسي يف
صحبة حضرته كما يُسمع عنه يف
التقوى

صحبة أهل هللا وأوليائه .قال حضرته:
ينبغي أن تدور يف البالد ،وتتفقد األمور
لتعرف إذا كان هناك أولياء هللا الذين
تبحث عنهم والتأثري الذي تريده أم أهنا
جمرد أقوال ال حقيقة هلا.
ّ
يقول املولوي قطب الدين :لقد جتولت
يف أرجاء اهلند كلها هلذا الغرض
وقصدت مجيع األماكن املعروفة مثل
ُ
كراتشي وأمجري ومومباي وحيدر آابد
الدكن وكالكوات وغريها والتقيت أبانس
كثريين ،مث رجعت إىل البنجاب ،فلقد
التقيت ببعض الصلحاء أيضا خالل
سفري هذا إال أنين مل أجد ما كنت
أحبث عنه .مث قبل رجوعي إىل مدينيت
أتيت إىل قاداين للقاء مع حضرته
فلما وصلت إىل بطاله أخربين أحد
أن حضرته مقيم يف بطاله ،فتوجهت
للقائه وكان قد أقام يف بيت املولوي
حممد حسني البطالوي .فلما وصلت
مقر إقامته
وجدته راج ًعا من النـزهة إىل ِّ
فالتقيت به فسألين عن أحوال سفري
فسردهتا عليه ابلتفصيل ،وبعد ذلك
عدت من هناك إىل مدينيت.
خالل جوليت املذكورة لقيين يف “نصري
آابد” الواقعة يف ضواحي “أمجري”
أانس كانوا يق ّدرون حضرته كثريًا وكانوا
ٌ
على تواصل معه عن طريق املراسلة.
أراد هؤالء أن أقيم عندهم وعرضوا

عرضا معقوال أيضا لنفقايت ولكن
علي ً
ّ
مل ينشرح هلا قليب .فلما أعلن حضرته
الحقًا أنه املسيح املوعود واملهدي
املعهود ارت ّد هؤالء ،عند ذلك أدركت
ملاذا مل ينشرح صدري لإلقامة عندهم،
إذ لو أقمت عندهم لرمبا تعرضت أان
أيضا البتالء ما.
على أية حال ،مل أستطع العودة إىل
قاداين بعد هذه اجلولة لفرتة وخالهلا
قد بدأ حضرته أخذ البيعة ،وأعلن عن
مسيحا موعوًدا أيضا .مع أنين
كونه
ً
بقيت مؤمنًا بصدق حضرته ومل تؤثر
يف قليب معارضة املعارضني وذلك ألنين
كنت قد رأيت حضرته أبم عيين ،ومع
كل ذلك امتنعت عن البيعة.
وبعد هذا جئت إىل حضرته مرة فنبّهين
املولوي نور الدين إىل ضرورة البيعة،
قلت :ال اعرتاض عندي ،بل أصدق
حضرته من صميم فؤادي ،ولكن مباذا
سأستفيد -رغم هذا االدعاء العظيم
حلضرته -إن بقيت حمروًما من أتثري
يف ذلك
عظيم يف داخلي ومل أجد ّ
التأثري املعروف واملقرون بصحبة أولياء
هللا؟ فلما مسع حضرته هذا الكالم
قال :ينبغي أال تبايع يف هذه احلالة.
ولكن ينبغي أن تقيم عندي فرتة مث
إذا انشرح صدرك واطمأن قلبك
فافعل حبسبه .فأقمت عنده مدة إىل
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أن ابيعت وعدت.
التمست حضرتَه ليأخذ مين
فلما
ُ
بيعيت سألين :هل اطمأن قلبك؟ قلت:
سيدي ،مل ّ
أشك يف صدقك يوًما إال
أمرا ما كان يبعث على قلق
أن هناك ً
يسري ولقد أزال هللا تعاىل ذلك أيضا
إىل حد كبري.
أقول :حدثين املولوي سيد حممد سرور
أفكارا
شاه أن بعض الناس ذكروا له ً
مشاهبة عن حضرته حبيث أهنم يعتربون
أدلة صدقه قاطعة وعدمية النظري ،وأن
زهده وتقواه وصالحه أيضا أظهر من
الشمس إال أهنم ال يشعرون حبالة َمن
جيلسون يف صحبة أولياء هللا.
لعل مثل هذه األفكار والوساوس
تتولد يف قلوب اآلخرين أيضا لذلك
أقول بناء على معرفيت إن مثل هذه
األفكار تنشأ لسببني اثنني ،وليست
هي جديدة بل هكذا نشأت يف أذهان
بعض الناس يف زمن مجيع األنبياء
واملرسلني .إذا تعمقنا يف املوضوع رأينا
أن الناس ينقسمون إىل أربعة أحزاب
جتاه دعوة األنبياء؛ األول :حزب
املنكرين الذين ال يؤمنون بصدق
األنبياء وال بصالحهم وال بتأثريهم
الروحاين .الثاين :حزب املنكرين الذين
بسبب لقائهم مع األنبياء وعالقاهتم
الشخصية يعرتفون بصالحهم

وبتأثريهم الروحاين إىل
ح ّد ما إال أهنم ال يؤمنون
بصدقهم بناء على تشبثهم
مبعتقداهتم التقليدية القدمية
لذلك يظلّون منكرين هلم.
الثالث :حزب املصدقني
املؤمنني الذين ينجلي
عليهم صدق دعاوى
األنبياء فيشعرون بتأثريهم
الروحاين حبسب مراتبهم
الروحية ويتمتعون هبذا
التأثري بكفاءاهتم .والرابع:
حزب املصدقني الذين
يصدقون دعاوى األنبياء
من صميم قلوهبم ويعرتفون
حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 
بصالح األنبياء وتقواهم أيضا بشكل
عام وابلتايل ينضمون إىل مجاعة
األنبياء عموًما إال أهنم ال يشعرون أبي خالهلا أتثري الروحاين اخلارجي وابلتايل
أتثري روحاين يف أنفسهم .وألجل ذلك يظل الفيض الروحاين موقوفًا دون أن
أحيان تغلبه الغفلة إىل
ويهمنا يف هذا يصل إليه ،و ً
تظل الشكوك تراودهمّ .
املقام احلزب الرابع وهم أولئك الذين درجة أن ال يرى اإلنسان أن أبوابه
يؤمنون بصدق األنبياء ويسلّمون ونوافذه مؤصدة بل يظن أن الضوء
بصالحهم ونبلهم إال أهنم ال يشعرون اخلارجي مفقود ،وابلتايل بدال من
بتأثريهم الروحاين كما يريدون .فاعلموا االهتمام بصالحه هو يبدأ ابلطعن يف
أن هذه احلالة إمنا تتولد لسببني اثنني؛ فيوض منبع الفيض ،يف حني ينبغي
أوهلما :تنغلق بسب غفلة اإلنسان أن يهتم بنفسه ويفتح نوافذ قلبه حىت
وأخطائه أبواب الروح اإلنسانية يدخله نور مشس اهلداية وضوؤها
ونوافذها اليت ميكن أن يبلغه من فيزيل عنه حوالكه ويطهره من شوائبه.
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ولكن ما أشقى ذلك اإلنسان الذي
رأى الشمس طالعة وأيقن ومع ذلك
مل يفتح نوافذ قلبه وقضى حياته كلها
ًّ
ظان النقص يف ضوء الشمس ألنه ال
يصل إليه.
والسبب الثاين هو عدم معرفة الناس
الكاملة مبنهاج النبوة ،فإهنم بسبب البعد
الزماين عن عصر النبوة جيهلون أحوال
األنبياء وطرق هدايتهم وصور إفاضتهم،
ومن انحية أخرى يكونون قد مسعوا أو
قصصا لألولياء والزهاد وأحداث
قرأوا ً
سريهتم اليت تكون خمتلقة أصال إال أهنا
ترسخ يف قلوهبم مستوى للوالية والزهد
والصالح فيختربون اآلخرين على هذا
احملك ،وعند عدم حتقق هذا املستوى
املوهوم يتعرضون للشكوك والشبهات.
فمثال لو مسع أحد أن األسد حيوان
لونه أمحر وعنقه طويل وذنَبه قصري
وارتفاعه أزيد من عشرة أقدام ،وغري
ذلك .فكلما رأى أس ًدا حقيقيًا ظ ّن
بكل أتكيد أنه ليس ابألسد ألنه لن
جيده حبسب الصورة اليت رمسها يف
ذهنه .وهكذا ترتسخ يف قلوب هؤالء
صورة خاطئة للنبوة والوالية مما يعرضهم
للشبهات .ويف مثل هذه احلالة على
اإلنسان أن يطالع إبمعان أحداث سرية
النيب  ويضع منهاج النبوة والسنة
النبوية يف حسبانه وال يوقن ابلقصص
التقوى

االفرتاضية واملشهورة عن زيد وبكر،
وجيب أن حيدد حمك االختبار على
الضوء الذي سيناله من خالل مطالعة
القرآن الكرمي وسوانح سيد الكونني .
املسلم يؤمن بصدق القرآن الكرمي والنيب
الكرمي  ،فكيف ميكن له تصديق ما
يعهد إىل زيد وبكر من أمور ختالف
القرآن الكرمي والنيب الكرمي  .لقد
اشتهرت يف املسلمني قصص خيالية
وأحداث مبالَغ فيها وخوارق خمتلقة
حبيث يندهش اإلنسان لدى مساعها
ومن العجب أهنا ليست على ألسن
تسربت
الناس فحسب بل مع األسف ّ
إىل كتب املسلمني وأدبياهتم أيضا.
ولعل هناك سبب آخر لنشوء هذا
االخنداع وهو كما كتبت يف اجلزء
األول من هذا الكتاب أن علم
التنومي املغناطيسي أيضا قد أفسد
أمورا كثرية .إنه لعلم
على املسلمني ً
مفيد وميكن االستفادة به بطرق شىت
ضررا
ولكن استخدامه اخلاطئ يلحق ً
غري يسري .عندما قلّت الروحانية يف
املسلمني وأخذت الالدينية واملادية
تغلبهم أاثر ذلك عند الصلحاء
واألتقياء قلقًا واضطر ًاب إال أهنم مل
جيدوا حالتهم الروحانية قوية إىل هذه
الدرجة ليكبحوا هبا طوفان الضاللة هذا
فاستخدموا إلنقاذ الناس من الدمار

هذا الطريق الذي يسمى ابإلجنليزية
 Hypnotismأي التنومي اإلحيائي
وأرادوا االستحواذ على الناس بواسطة
هذا العلم ابسم الدين ،ولقد حقق هذا
الطريق فائدة مؤقتة حبيث جنا الناس إىل
ح ّد ما من االجنرار مع تيار املادية ومع
احلرية الكاذبة ،ولكن أ ّدى ذلك إىل
إحلاق أضرار خطرية حبيث من انحية
نسي روي ًدا روي ًدا هؤالء الصلحاء
الذين كانوا ميارسون هذا العلم-حقيقة هذا العلم ومن انحية أخرى
انتشى عامة املسلمني هبذه النشوة
الكاذبة حبيث اعتربوها دينًا وروحانية
وجذب وأتثريًا ،وهكذا أقاموا لديهم
ً
ًّ
حمكا خاطئًا للوالية ،يف حني أن علم
علم كالعلوم األخرى
التنومي اإلحيائي ٌ
وال عالقة له مع الدين بل ميكن أن
حيصله كل واحد حبسب كفاءته .فكما
ّ
أن بعض األمهات تعطي لولدها الباكي
شيئًا من األفيون ليهدأ غري أنه يعتربه
غذاء له روي ًدا روي ًدا وال جيد راحة
وسكينة إال عند تناوله وإال يظل ابكيًا
وصارخا ومتأملا ،هكذا أصبح حال
ً
املسلمني حبيث حسبوا حالة النشوة
والسرور الناشئة من علم التنومي اإلحيائي
غذاء روحيًا هلم ،ونسوا الغذاء األصلي
ً
جزء لروحهم ويوجب بقاءهم،
الذي هو ٌ
فإان هلل وإان إليه راجعون.
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