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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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 4. املفيت حممد صادق
التابعة  هبرية  بلدة  يف  ولد  األوائل،    املوعود  املسيح  سيدان  صحابة  أجّلة  من  هو 
حملافظة سرغودا يف ابكستان حاليا. منذ بداية شبابه وهب حياته لإلسالم وخدمِة املسيح 
املوعود ، وابإلضافة إىل خدماته اجلليلة يف ميدان التبشري يف اهلند، فقد أرسل يف 
1917/3/10م للتبشري ابإلسالم يف اململكة املتحدة، ومن هناك أرسل يف 26 يناير/ 

كانون الثاين 1920م إىل الوالايت املتحدة األمريكية كأول مبشر إسالمي هناك. 
كان سيدان املسيح املوعود  حيبه كثريا؛ فقد كتب  عنه يف جريدة »بدر« 
الصادرة يف 1905/4/6م ما يلي: »هناك شاب صاحل من أفراد مجاعيت، متمكن يف 
الدين، وهو جمُّ الصفات النبيلة، ويعجز لساين عن بيان خصاله احلميدة؛ أعين حممد 

صادق البهريوي احملرتم«.
اللغة اإلجنليزية، وكان مكلفا بقراءة ما يتلقى سيدان املسيح املوعود  كان  يتقن 
 من الرسائل ابللغة اإلجنليزية وعرِضها عليه بعد الرتمجة، مث يرتجم ما ميلي عليه 

املسيح املوعود  من ردٍّ، كما كان يقوم برتمجة فورية لكالم سيدان أمحد  يف أثناء احلوار مع األجانب، وقد تعّلم العربية أيضا 
. أبمر من سيده

كان أسلوبه يف التبشري بسيًطا فذا ومؤثرا يف النفوس على اختالف مستوايهتا، فذات مرة كان  مدعوًا مع بعض األشراف لشرب 
الشاي عند أحد القساوسة يف إجنلرتا، ويف أثناء احلديث قال هلم: حنن املسلمني ال ندق جرًسا وال نستخدم انقوًسا لنداء الناس 
للصالة، وإمنا نرفع األذان. فقال احلضور متسائلني: ما هو األذان؟ فقال: اآلن سوف أرفع لكم األذان. فوافق اجلميع، وبدأ برفع 
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األذان، وكان املشهد رائًعا ال يوصف؛ إذ كان  يؤذِّن بني اإلجنليز املسيحيني يف بريطانيا ويف بيت قسيس، وكلهم مشدودون إليه 
ويستمعون إىل كلمات األذان بشوق، فلما أهنى األذان قال احلاضرون ما معناه: حنن مل نفهم الكلمات العربية. فرتجَم هلم كلمات 

األذان بشرح موجز، فتأثر اجلميع، وهكذا قد رفع أول أذان يف إجنلرتا، ويف بيت قسيس. 
ذات يوم كان  ميشي يف أسواق لندن برفقة زميل له، فوقع نظره على مكتبة الثالوث -حيث تباع الكتب عن املسيحية- فتوجها 
إليها، وسأل زميله صاحب املكتبة: ماذا تقصدون من الثالوث؟ فقال القسيس )صاحب املكتبة( : الثالوث هو األب واالبن وروح 
القدس؛ وهؤالء الثالثة يشّكلون إهًلا واحًدا، ويف الوقت نفسه كل واحد منهم إلٌه مستقل يتصف جبميع قدرات األلوهية، وكون الثالثة 
واحدا والواحد ثالثة، إمنا هو سرٌّ روحي. عندئذ قال له: إن هذا التفسري خيالف العقل. وبينما هو خياطب القسيس، إذ وقع نظره 
على كتاب بسعر ثالثة بنساٍت، فأخرج  من جيبه بنًسا واحدا - طالًبا شراء هذا الكتاب- وقدمه له متبسمًا، فقال له القسيس 
بكل أدب: اي أستاذ، سعر الكتاب ثالثة بنسات وليس بنسا واحدا، فقال  لقد مسعُت وفهمت جيدا، لكنين قدمت بنسا 
واحدا بسب تفسريك، فالثالثة واحد، والواحد ثالثة يف رأيك، فخِذ الواحد بدل الثالثة. عندئذ أدرك القسيس انتقاده  للعقيدة 

املسيحية، فقال ضاحكا »اي أستاذ، إن األمور التجارية ختتلف عن األمور الدينية، هذا شيء وذاك شيء آخر«. 

 5. املولوي شري علي
شهادة  انل  ابكستان،  يف  سرغودا  حملافظة  التابعة  إْدرمحان  قرية  مواليد  من  هو 
الكرمي  للقرآن  ترمجته  إجنازاته  أبرز  ومن  اإلجنليزية،  اللغة  يتقن  وكان  البكالوريوس، 
إىل اللغة اإلجنليزية، وقد أقام هبذا اخلصوص ثالث سنوات يف لندن. يقول صاحبه 
األستاذ ملك غالم فريد أمحد: إن املولوي كان ينشغل يف ترمجة القرآن وتفسريه طول 
اليوم، وكان قد بلغ من العمر 72 عاما. وكلما استيقظُت ليال وجدته يناجي ربه يف 
املسجد ساجدا وقائما، وكان يطيل الصالة لدرجة أنه يظل يعبد ربه وحده حىت بعد 
أن يفرغ املسجد من املصلني. كان بسيط امللبس، ويرتدي يف الشتاء بطانية مسيكة، 
ومن أخالقه املتميزة مبادرته يف إلقاء السالم على اآلخرين، حىت إذا لقي طفال كان 
يسبقه يف إلقاء السالم، ومن عشقه لسيده وسيدان املسيح املوعود  أنه دخل 
املسجد ذات يوم متأخرًا، فجلس عند األحذية، فوقع نظره على حذاء املسيح املوعود 

قريبا منه، فقام مبسحه بذيل عمامته الناصعة البياض. 
كان املولوي شري علي  صاحلا عابدا ورعا متواضعا خيشى هللا ويواسي الفقراء ويساعد الطالب يف الدراسة، وكان الناس يعّدونه 
من أولياء هللا ويلقبونه ابملََلك، حىت إن أحد األمحديني اإلجنليز القدامى يف لندن قد وصفه ابملَلك؛ ومن عالمات ورعه أنه تلقى ذات 
يوم رسالة عليها طابع غري خمتوم من مكتب الربيد، فقال له أحد اجلالسني حوله: إن هذا الطابع غري خمتوم، وميكن استخدامه من 

جديد. فمزّقه قائال »لقد أّدى مهمته«. 
لقد تشرف بتدريس سيدان املصلح املوعود  يف الصغر، وحني أصبح خليفة، أمَّره على قاداين يف غيابه عشرات املرات، وحني خرج 

 إىل لندن يف عام 1924م، أمَّره على اجلماعة يف اهلند أبسرها. 




