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عن صفة جملس النبيني ،والتباس
األمر على البعض يف التمييز بني
املسيح املوعود وصحابته
 -401بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
الدكتور مري حممد إمساعيل أنه ملا ذهب
املسيح املوعود  لرؤية جبّة «اباب
اننك» ،جلس هناك يف يفء شجرة
مع أصحابه على ثوب مبسوط ،كان
املولوي حممد أحسن األمروهوي أيضا
مع حضرته .ملا مسع القرويون عن قدوم
حضرته  أخذوا جيتمعون هناك
فحدث أن بعضهم الذين جاؤوا أوال
صافحوا الصحايب سيد حممد أحسن
التقوى
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ظنًا منهم أنه هو املسيح املوعود وجلسوا
جانبًا .وبعد أن صافحه ثالثة أو أربعة
منهم شعر اجلميع أن هؤالء أخطأوا يف
التعرف على شخصية املسيح املوعود
 ،فقام املولوي سيد حممد أحسن
وأخذ يشري إىل املسيح املوعود 
لكل من تق ّدم ملصافحته.
أقول :لقد التبس األمر على بعض
الناس يف جملس النيب  أيضا على
النحو نفسه ،والسبب يف ذلك أن
جملس األنبياء يكون ً
بسيطا ومنـ ّزها عن
مجيع أنواع التكلف ،جيلس فيه اجلميع
متآلفني برابط احملبة دون أن يكون

للنيب أية عالمة متيزه عن اآلخرين،
فال توضع له مصطبة أو متكأٌ وغريه،
وهكذا جيعل األمر ملتبسا على الغرابء
للوهلة األوىل ،وإن كان ذلك مؤقتًا.
أتثر جملس املسيح املوعود حبالة
حضرته القلبية من البشاشة والسرور
 -402بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين الدكتور مري حممد إمساعيل أن
جالسا مع
املولوي عبد الكرمي كان ً
بعض األحباب على سطح املسجد
املبارك حيث قالَ :ثَّة فرق واضح بني
جملس املسيح املوعود  وجملس
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حضرة املولوي نور الدين ،وهو أن
جملس حضرته  كان يتميز ابلسرور
والبشاشة دوًما ،مهما كان اإلنسان
يعاين من اهلموم إال أهنا كانت تزول فور
وصوله إىل جملس حضرته ،وعلى عكس
ذلك ،تنتاب القلب حالة من الغم واألمل
يف جملس املولوي نور الدين (.)1
أقول :تتصاعد من القلوب البشرية
تيارات كثرية تتأثر هبا األشياء املوجودة
حوهلا ،وتتصبغ هذه التيارات بصبغة
املشاعر واألحاسيس اليت تغلب قلب
اإلنسان .ومبا أن األنبياء أيتون يف
العامل برسالة األمل واملسرة والبشاشة
والنشاط ،وال تقرهبم أفكار اليأس
والقنوط وغريه وكانت قلوهبم ً
مهبطا
ألفضال هللا وبركاته ورمحته اخلاصة
لذلك فإن جملسهم وصحبتهم تتسم
هبذه املزيَّة الفريدة ،فاجلالسون بقرهبم
يشعرون ابملشاعر واألحاسيس نفسها
اليت حتملها هذه التيارات اللطيفة
املتصاعدة من قلوهبم .وهناك بعض
الناس تغلب قلوهبم خمافة هللا وخشيته
ويساورهم اخلوف من غضب هللا،

فاجللوس يف جملسهم جيلب أفكار الغم
واألمل بشكل خفي .ابختصار ،هذا
التأثري يف اجمللس نتيجة للحالة القلبية
لصاحبه .وهللا أعلم.
وأضيف :كان هذا التأثري لصحبة
املسيح املوعود  ابرًزا ًّ
جدا حبيث
كان القلب يفيض أبفكار املسرة
واألمل واالستغناء ،ويبدو وكأن العامل
كله أصبح لنا وتتضاءل أمامنا مجيع
قواه.
املرء على دين خليله
 -403بسم هللا الرمحن الرحيم .كان
اخلليفة األول  يقول :جاءين أحد
الطالب الدارسني يف الكلية وقال
يل :لقد بدأت تتولد يف قليب وساوس
إحلادية منذ فرتة ،أقاومها كثريًا إال أهنا
ال ترتكين.
كان املولوي نور الدين يقول :قدمت
إليه نصيحة مناسبة ،مث طلبت إليه أن
يطلعين ابستمرار على حالته ،فأخربين
أنه مل يربأ من وساوسه هذه بعد ،بل
أخذت هذه الوساوس تتزايد وتكثر.

علما أن هذا احلديث قد جرى يف حياة املسيح املوعود  حيث كان الصحابة حيضرون جملس
ً
املسيح املوعود  ودروس القرآن للمولوي نور الدين أيضا .لقد تويف املولوي عبد الكرمي يف حياة
املسيح املوعود  ومل يُدرك عصر اخلليفة األول ( .املرتجم)

فلما جاء إىل قاداين جئت به إىل
حضرته  فسمع منه عن ظروفه مث
تغي جملسك يف صفك
قال :عليك أن ّ
يف الكلية .فلما جاء اثنية إىل قاداين
بعد فرتة قال :لقد زالت وساوسي
تلقائيا ،مث قال :علمت السبب ،وهو
أن زميلي الذي كنت أجلس جبواره
كان ملح ًدا.
أقول :يصدر من قلب اإلنسان بشكل
تيار من أفكاره ،وهو يؤثر يف
خفي ٌ
اجلالسني حوله .يبدو أن هذا الطالب
كان ضعيف الطبع إذ رغم إميانه ابهلل
تعاىل أتثر قلبه ابلتيار اخلفي الصادر
من قلب جليسه ،ومبا أن حضرته قد
أدرك بفراسته أن هذا أتثري جلوسه
جبوار ملح ٍد ما ،لذلك نصحه بتغيري
جملسه ،فكانت هذه النصيحة انجعة
وأدت إىل إصالحه .التنومي اإلحيائي
يسمى ابإلجنليزية Hypnotism
الذي ّ
عبارة عن نتيجة ملثل هذا التيار القليب،
والفرق بينهما هو أن الذي يلقي تركيزه
يف التنومي اإلحيائي إمنا يفعل ذلك عن
إرادة وقصد ووعي بعد حتديد مركز له،
أما احلالة املذكورة يف الرواية فتحدث
نتيجة أتتري التيار القليب الذي يتصاعد
من قلب كل شخص ،لذلك إن هذا
أثرا وأبطأ أتثريًأ
التيار يكون أضعف ً
من التنومي اإلحيائي.
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عن مصافحة النسوة األجنبيات
 -404بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي أن
الدكتور حممد إمساعيل خان قال
للمسيح املوعود  مرة :تعمل
معي يف العيادة سيدة إجنليزية .هي
امرأة متقدمة يف السن وتصافحي
أحيان ،فما حكم الشريعة يف
ً
ذلك؟ قال حضرته :ال جيوز ذلك،
ينبغي أن تعتذر من املصافحة
وتقول هلا أهنا ال جتوز يف داينتنا.
كلما أصدر حضرته أمرا أو هنيا
كان أول امللتزمني به
 -405بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي عن
املولوي سيد سرور شاه أنه حدث
مرة أن ج ّزاري قاداين قاموا ببعض
األعمال الشريرة فأمر حضرته
ابالمتناع عن شراء اللحم منهم.
استمر ذلك لعدة أايم وظل الناس
ّ
ذكرت
أيكلون العدس وغريه.
ُ
(أي املولوي سرور شاه) يف هذه
األايم حلضرته :لدي معز أق ّدمه
حلضرتكم لتنحروه وأتكلوا حلمه.
قال حضرته :ال يروق يل أن
يُطبخ اللحم يف بيتنا بينما يقتات
التقوى

سيدان مرزا غالم أمحد  وجبانب حضرته جنله
حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 
أصحابنا على العدس.
يتبن موقف توحد طريق العيش وأسلوب
أقول :هذا ال يعين أن حضرتهكان ّ
احلياة بني كل املؤمنني ،أبن يُطبخ الطعام نفسه يف بيوهتم مجي ًعا ،بل يعين
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ذلك أن أخالقه مل تقبل -يف وقت
ُمنع فيه اجلميع شراء اللحم -أن
يدبّر حضرته لنفسه ما يشتهي من
اللحم بينما يظل اآلخرون أيكلون
العدس رغم مقدرهتم على شراء
اللحم ومل ميتنعوا عن شرائه إال
بسبب منعه إايهم ،ويف الظروف
العادية لكل أن خيتار لألكل يف
بيته حبسب مقدرته وسعته مراعيًا
االعتدال.
عادة حضرته فيما يتعلق بغض
البصر
 -406بسم هللا الرمحن الرحيم.

*
*
*

حدثين املولوي شري علي قال:
كان املولوي عبد الكرمي يقول:
أقيم يف الطابق العلوي من بيت
حضرته ومسعت مر ًارا نساء البيت
يتحدثن فيما بينهن قائالت:
ليس حلضرته عينان ،إذ ال يعلم
إطالقًا مبرور إحداهن من أمامه.
ويقلن ذلك عندما كانت إحداهن
لدى مرورها من أمام حضرته هتتم
بتسوية حجاهبا وترتيبه ،وقصدهن
من هذا القول أبن حضرته يرخي
جفنيه دوًما حبيث تظل عيناه شبه
مطبقتني ،وهكذا يظل حضرته
مستغرقًا يف عمله فلم تكن نسوة

البيت ترين حاجة خاصة إىل
االهتمام ابحلجاب لدى الذهاب
أمامه.
وأضاف املولوي شري علي هكذا
كانت عادة حضرته أثناء جلوسه
بني الرجال أيضا خارج البيت،
فكانت عيناه شبه مغمضتني ومل
يكن يعتاد على التلفت والنظر إىل
هنا وهناك .وكثريا ما كان حيدث
أثناء تنـ ّزهه أنه كان يذكر أحد
اإلخوة بصيغة الغائب يف حني
أنه كان ماشيًا معه ،مث بعد إخبار
أحد كان ينتبه حضرته إىل أن هذا
الشخص يرافقه.

�
�نْتَ � �قَ �َ ��ن ت � �قَ
�ف ن �ُمه � �أ ن �تَ��ق� ض
ا �ل�� ض�� � ا
ئ
ض
ا
ا
�
�ل
�
�
ل��� ا �
�
ا � �قِ�� ِ�د ا � �ل �و�ل� ،و� ك
��
�م
�
�
�
ح��ر�م ا � �ل � �ل� ..إ� � � �ت�ك � �� ع��ل�ى مر �� ،ل� ع��ل�ى مر����.
ي
ي
� ا تُ ا � � ا �ن ت ا �ف �� ��خِ ا ف ا ت ف �أ ا نً
�� ُ ا �� � � �أ ��
�
ا �ل� ا �ق��ف
�
ا
ن
�ص� ر �� �ك��ل ا ل
�
�
�
�
ل
� �
� �و�ى م� ك��س ب� م�و �.
��ل� �� �� �� ،ي
ح�� �� ك��س ب� ل�ق�ل�و بِ
�ل� ح� �ول ا �ل� �� ي
ت
�ا ت
� ة ً
�ُ
��س ر ا ��ل ��ت �ع��ر�ت�ه�ا� ،ف ��م�ا � ت
ح �ق� ا ج��ل
�
ح��ا �ج� �ه�ا �ع ن��د ا �ل�ع�ود� �ي ��و�م�ا �م�ا.
�
و ي� ب � بر
�ل� ر

المجلد الثالثون ،العدد التاسع ،ربيع الثاني وجمادى األولى  143٩هـ ،كانون الثاني /يناير  201٨م

التقوى

