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ال خيلو كالم املقربني وفعلهم من حكمة ابلغة
وعربة عظيمة ،فجدهم جد وهزهلم جد ،وهم
مجيعهم يشرتكون يف هذه املزيَّة ،إمعاان يف
التدليل على صدقهم وصفائهم ،حىت أهنم يصدقون يف
مواقف لو َك ِذبوا فيها ،على سبيل االفرتاض اجلديل ،ملا
كانوا مورد لوم أحد ،فال لوم على مازح وممازح كما جرى
ال ُعرف .وال يتوقف األمر حال مزاح عباد هللا املقربني عند
حد أهنم ال يكذبون ،بل يتعداه إىل كون مزاحهم ذا مغزى
فريد وعمق بعيد .إن أولئك املقربني ذوو طبيعة مفطورة
على منوذج اإلنسان الكامل  الذي قال« :أََن َزِع ٌيم بَِبـيْ ٍت
()1
ِف َو َس ِط َْ
النَّ ِة لِ َم ْن َتـ َر َك الْ َك ِذ َب َوإ ِْن َكا َن َمازًِحا».
ويف حياة حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد  من هذه
املواقف اللطيفة الكثري ،وقد وقع اختياران على أحدها لنقدم
للقراء جانبا من شخصية املصلح املوعود رمبا مل َي ُبوه من
قبل ،وهو مثري لإلعجاب حبق.
يروي حضرة اخلليفة الثاين  أنه أثناء رحلته الرتوحيية ،اليت
قام هبا إىل معامل دهلي اإلسالمية ،التقى برجل من قومية
«البتهان» له من األشقاء ثالثة ،فذكر له ذلك الرجل ،ومل
يكن أمحداي إىل ذلك احلني ،أن له أخوين أمحديني ،وأخا
اثلثا غري أمحدي ،فسأله حضرته عن سبب عدم إقدامه
على قرار البيعة على الرغم من أن األمحدية دخلت بيته،
فأجاب الرجل ممازحا حضرته قائال :هكذا قد عدلت
أسريت وأنصفت ،إذ قدمت إىل اجلماعة اثنني من أبنائها،
ابآلخرين ،فكأمنا دفعت إليكم نصف روبية
واحتفظت
َ
واحتفظت ابلنصف الباقي .هنا رد حضرة املصلح املوعود،
ممازحا كذلك ،بقوله :ولكننا ال نقبل إال بقبض الروبية
كاملة .لقد عىن حضرته لفت انتباه الرجل إىل البيعة،
مث استطرد سائال إايه :أمل تقرأ شيئا من كتبنا؟! فما كان
التقوى

ال نقبل
إال بالروبية كاملة

من الرجل إال أن اعتذر بضيق الوقت وضعف الرغبة يف
القراءة .وانتهت وقائع هذا اللقاء القصري ،ومضى الرجل
إىل حال سبيله ،مث بعد بضعة أشهر تلقى حضرته رسالة
ختص ذلك الرجل
بيعة من لندن ،اتضح بعد قراءهتا أهنا ُّ
البتهاين الذي التقى حبضرته يف دهلي ،واعتذر فيها عن أنه
مل يتمكن من إرسال نصف الروبية ،ولكنه يرسل ربعها
اآلن ،مومئا إىل بيعته ،وهو أحد األبناء األربعة ،فكأمنا
تساوي بيعته ربع الروبية ،يف إشارة منه إىل احلديث الذي
دار مع حضرة املصلح املوعود  يف اللقاء املذكور.
ويف الرسالة حكي الرجل تفاصيل عن السبب الذي
دفعه الختاذ قرار البيعة ،فقال أن أحد شقيقيه األمحديني
قد أودع حقيبته قبل السفر جمموعة من كتب اجلماعة،
وأوصاه بقراءهتا أثناء سفره ،فقبلها على مضض ألنه حيب
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شقيقه ذاك كثريا ،ولكنه مل يلتفت إىل تلك
الكتب إال مؤخرا ،فحني وطئت قدماه أرض
أورواب أدرك أن غلبة اإلسالم على تلك األقوام
أمر بعيد املنال ،إن مل يكن ضراب من اخليال،
وعليه فإن احلق ليس يف كفة اإلسالم على
ما يبدو ،وإال فبم نفسر اهنزامه أمام احلضارة
األوروبية املسيحية حىت ال أمل مطلقا يف
هنوضه اثنية؟!
لقد تسلل اليأس والشك إىل قليب مع ذلك
التساؤل ،حينها تذكرت الكتب اليت أودعها
شقيقي حقيبيت قبل السفر ،فقلت ّ
لعل فيها
شيئا حول هذا املوضوع ،فأخرجت كتااب لكم
عنوانه «الدعوة إىل احلق» ،ذَكرمت فيها أن
رسول هللا  أنبأ ابحنطاط اإلسالم وقال أن
املسلمني ُي َزون حبيث يُقضى على جتارهتم
وتتالشى مجيع مظاهر تقدمهم .من كان
يستطيع القول قبل  1300عام أن هذا ما
ستؤول إليه حالة املسلمني؟! ال شك أن
من جيرؤ على التنبؤ مبثل هذه األمور منذ ذلك الزمن
البعيد هلو مؤيد من هللا تعاىل .مث واصلت القراءة فوجدتكم
تطلقون نداء عاما للمسلمني تذكرون فيه نبأ رسول هللا
 األول عن احنطاط اإلسالم ،وهو األمر الذي كان
حتققه حماال يف الظاهر ،فلِ َم ال تستيقنون حبتمية حتقق نبئه
الثاين الذي أسرده لكم اآلن ،وهو بعث اإلسالم وعودته
إىل احلياة من جديد؟! مث كتبتُم بعض النبوءات اليت تتعلق
ُّ
بتقدم اإلسالم قائلني أبن على املسلمني أن يستيقنوا نظرا
إليها أبن اإلسالم سوف يتقدم مرة اثنية حتما .واستطرد
صاحب الرسالة قائال :عندما قرأت هذا اطمأن قليب إىل

حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 

أن ما أراه على صعيد الواقع حيدث كما قلتُم متاما من أن
رسول هللا  قد أنبأ بذلك من قبل ،وحني حتقق ذلك مع
أنه كان يبدو مستحيال فال بد أن يتحقق نبأه الثاين أيضا،
وفهمت أن الذي جاء إىل الدنيا وأرشدان إىل هذا األمر ال
جيوز االبتعاد عنه قط .فبايع هذا األخ وانضم إىل اجلماعة
اإلسالمية األمحدية .هذا وقد قبضت اجلماعة ببيعة ذلك
األخ ربع الروبية الثالث ،وأنمل أن يكون الربع الرابع أيضا
قد مت سداده.
( .1سنن أيب داوود ,كتاب األدب – حديث )4167
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