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اختاذ أسباب احلماية هو التوكل على
هللا أيضا
 -388بســم هللا الرمحــن الرحيــم.
حدثتين والديت أن حضرته عندما سافر
إىل دهلي بعد دعواه أنه املسيح املوعود،
عقــدت لــه هنــاك مناظــرة مــع املولــوي
نذيــر حســن ،وكانــت املعارضــة يف
املدينــة علــى أوجهــا حينــذاكَّ ،
فتحدث
ي
حضرته إىل بعض ضباط الشرطة ،ف ُع ِّ َ
ـرطي بنجــايب حلراســة البيــت وكان
شـ ٌّ
حضرتــه يدفــع راتبــه مــن جيبــه .إضافــة
إىل هــذا الشــرطي فــكان عــدد ال أبس
بــه مــن األمحديــن أيضــا قــد أقام ـوا مــع
حضرته يف قسم الرجال من البيت.
التقوى

ري ب

ي

ملاذا كانت البيعة ضرورية؟
 -389بســم هللا الرمحــن الرحيــم.
حدثــي ســيد عبــد الســتار شــاه وقــال:
عندما زرت قاداين للمرة األوىل يف عام
 1900كان حضرتــه يف تلــك األايم
يذهــب إىل بســتانه للن ــزهة .فرافقــت
حضرتــه إىل هنــاك ،وطلــب حضرتــه
مثــار التــوت وتناوهلــا مع خدامه جالســا
يف ظــل األشــجار ،مث ألقــى كلمــة عــن
موج ًهــا خطابــه إ ّ
يل.
صــدق دع ـواه ّ
فقلــت :مل يبــق عنــدي أي شــك يف
صدقكــم ،ولكــن مــا احلــرج لــو آمنــت
أبنــك صــادق دون أن أابيــع؟ فـ َّ
ـرد
حضرته :لن تستطيع أن تستفيض مين

فيوضــا روحانيًــا مبثــل هــذا اإلميــان .إن
ً
البيعة ُس ـنَّة األنبياء ،وهناك منافع كثرية
َ
وحكــم كبــرة يف هــذه الســنة ،وأكــر
هــذه املنافــع أن إزالــة الثمــر املر لشــجرة
اإلنســان النفســانية ،وإزالــة أتثــر طعمه
الســيئ حيتاج إىل تطعيم طيب ،والبيعة
متثــل هــذا التطعيــم ،ومثــل هــذا األمــر
ـارا ُم ّرة وحامضة
كمثــل شــجرة حتمل مثـ ً
وكريهــة املــذاق ،فــإذا أردان حتويلهــا إىل
شــجرة ذات مثــار حلــوة لذيــذة فــا
بــد مــن تطعيمهــا بشــجرة مثارهــا طيبــة
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ذات مــذاق حلــو ،وهكــذا
تتحــول مثارهــا تلقائيــا إىل
حلــوة وطيبــة .وهكــذا إذا
كانــت مثــرة شــجرة اإلنســان
النفســانية فاســدة وســيئة،
فببيعتــه لنفــس طاهــرة ،أي
ابرتباطــه الروحــاين معــه
والتفاتــه إليــه ودعائــه لــه
وغــره ،يتحــول إىل نفــس
طاهــرة مطهــرة ويصبــح ظـ ًّـا
لألنبيــاء حبســب كفاءتــه.
أمــا بــدون هذه البيعــة فتبقى
روحــه حمرومــة من هذا التأثري
الروحاين.
إضافــة إىل ذلــك حدثــي
املولــوي شــر علــي أن حضرتــه
ألقــى مــرة كلمــة حــول منافــع
البيعة قال فيها :كيف يستهان بضرورة
البيعــة وهــي تــؤدي إىل مغفــرة مجيــع
ذنوب اإلنسان السابقة؟!
حتقــق نبــوءة حلضرته عن هالك ســعد
هللا اللدهيانوي عن ابنه أبرت
 -390بســم هللا الرمحــن الرحيــم.
حدثــي املولــوي حممد إبراهيم البقابوري
أنــه ملــا كان كتــاب «حقيقــة الوحــي»
قيــد الطبــع ،قــال اخلواجــه كمــال الدين
للمســيح املوعود  مرة أن يشــطب

مث ســافر اخلواجــه كمــال
الديــن إىل الهــور ،وذات
يــوم قــال املولــوي حممــد علي
حلضرتــه  أثنــاء التن ــزه:
وصلتــي رســالة اخلواجــه
صاحــب يقــول فيهــا أنــه قل ٌق
بشأن أمر سعد هللا لدرجة ال
يســتطيع النوم ليال ،فإما أن
ميــوت ســعد هللا أو يشــطب
حضرتــه مــن كتابــه كلمــات
عــن ابنــه .فقــال حضرتــه :ما
العجــب يف أن يعاجــل هللا
«ســعد هللا» ابملــوت؟! وبعــد
أايم قليلــة مــن هــذا الــكالم
وصلــت برقيــة عــن مــوت
حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 
ســعد هللا اللدهيانــوي ،فذكــر
وعلى ميينه جنله حضرة املصلح املوعود 
ذلــك حضرتــه أثنــاء التن ــزه
وقال للمولوي حممد علي :اكتب اآلن
التحــدي املذكــور يف حقيقــة الوحــي إىل اخلواجــه صاحــب إنــك كنــت تــرى
عــن ُعنَّـ ِة ابــن ســعد هللا اللدهيانــوي ،شــطب تلــك الكلمــات ولكــن اآلن
وذلــك ألن اللدهيانــوي إذا رفــع قضيــة اضطرران إىل أن نكتب أكثر من ذلك.
يف احملكمــة فســيصعب لنــا إثبــات كونه أقــول :لعــل اخلواجــه أصـ ّـر علــى موقفــه
عنينًــا .ولكــن حضرته رفض طلبه هذا ،خشية أن ينتهي األمر بشماتة األعداء،
فكرر اخلواجه كالمه قائال :ما أخشــاه ولكنــه أخطــأ إذ تدبّــر يف األمــر بوصفه
ّ
هــو أن حتــدث مشــاكل كثــرة بســببه .عاملــا يف القانــون ومل يفكــر يف أن قــدرة
قــال حضرتــه مبتسـ ًـما :أيهــا الســيد هللا غالبة على مجيع القوى األخرى.
اخلواجه! ْإن رفع سعد هللا قضي ًة ضدان وأضيف أن االبن املذكور لسعد هللا قد
فلن نتخذك حماميًا.
مات اآلن أبرت.
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