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حكاه  الذي    موسى  قول  معىن 
ْنَطِلُق ِلَسايِن﴾   القرآن: ﴿َوَل يـَ

414- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثتين 
والديت أنه ذات مرة يف أوائل األايم اجتمع 
ابجللسة،  شبيها  األمر  وأصبح  الناس 
فأبدى الناس رغبتهم يف أن يلقي حضرته 
ابخلروج  حضرته  همَّ  فلما  عليهم كلمة. 
تلبية لرغبتهم قال يل: لست عاملا إبلقاء 

الكلمات، فماذا عسى أن أقول هلم؟!
 أقول: هذا هو معىن قول موسى

ْنَطِلُق ِلَسايِن﴾ )الشعراء 14( أي  ﴿وََاَل يـَ
أنين ال أعرف إلقاء الكلمات. ولكن إذا 
أقام هللا تعاىل أحًدا على منصب فال بّد 
أنه عز وجل يراه أهال ألداء مهامه، وإذا 

ُه. فلما وصل  كان فيه نقص ما فإنه يُسدُّ
موسى  بالط فرعون انطلق لسانه، 
حبيث بدا وكأنه جتاهل هارون الذي سبق 
أن طلب من هللا أن يبعثه ملوازرته. كذلك 
املسيح املوعود ، فقد وهبه هللا تعاىل 
قوة خطابية ساحرة إىل درجة أن أصبح 
بعض أهل الدنيا يقولون أبن بيانه ساحر.

سنه  منذ حداثة  املوعود  املسيح  حياء 
وتعلقه ابملسجد

لقد  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -415
تذكرة  يف كتابه  احلق  سراج  بري  كتب 
يف  طاعن  رجل  ثه  حدَّ أن  ج2  املهدي 
سكان  من  السيخ  إقطاعيي  من  السن 

إحدى القرى اجملاورة لقاداين وقال: إنين 
َأكرُب »مرزا صاحب« بـ 20 عاًما، وكنت 
أترّدد كثريًا على »املرزا الكبري« )أي والد 
حضرته (، ولقد حدث كثريًا أمامي 
أيضا أنه كلما زاره بعض كبار احلكام أو 
ما  احلديث: كثريًا  أثناء  يسألونه  األعيان 
نلتقي أبكرب ابنيك، إال أننا مل نر األصغر 
قط. فكان والد حضرته  يرّد: نعم، 
حياة  يعيش  أنه  إال  أيضا  أصغر  ابن  يل 
العزلة، ويستحيي كالعرائس وبسبب هذا 
احلياء ال يلقى أحًدا. مث كان املرزا الكبري 
املسيح  )أي  حبضرته  ليأيت  أحًدا  يرسل 
ًسا ويسّلم  املوعود (، فكان أييت ُمنكِّ
وجيلس على مقربة من والده. كان املرزا 
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هي  ها  مبتسًما:  للضيوف  يقول  الكبري 
العروس، قد رأيتموها اليوم.

هذا  مرة  جاء  احلق:  سراج  بري  كتب 
وكنا  قاداين  إىل  السيخي  اإلقطاعي 
عدًدا من الناس، نتناول الطعام يف الغرفة 
املزرا  أين  السيخي:  سأل  املستديرة. 
بيته، وليس هذا  له: هو يف  قلنا  احملرتم؟ 
وقت خيرج فيه عادة، لذلك ال نستطيع 
يف  منهمكا  يكون  رمبا  إذ  نناديه  أن 
فلم  فتلقاه.  خيرج  حىت  فانتِظر  العمل، 
أي  دون  مناداي  عقريته  رفع  أن   يلبث 
اخرُج  املرزا،  سيدي  اي  وخوف:  وجل 
خرج  صوته  حضرته  سع  فلما  قليال. 
له:  وقال  تبّسم  رآه  وملا  الرأس،  حاسر 
كيف حالك اي »سردار صاحب«؟ هل 
أنت خبري وعافية؟ مرت أايم مل أرك فيها. 
ومسرور  سعيد  أان  نعم  السيخي:  قال 
ولكن الشيخوخة تقّض مضجعي، وأجد 
صعوبة يف املشي أيضا، حىت أنين ال أقوى 
على أعمال الفالحة. هل تتذكر اي مرزا 
احملرتم وقت كان املرزا الكبري يقول عنك: 
إن ابين هذا عليق املسجد، فال يتوظف 
وال يكسب شيئا، مث كان خياطبك وهو 
يبتسم قائال: سأطلب تعيينك شيًخا يف 
األقل  على  فستكسب  املساجد،  أحد 
تتذكر  هل  مث  سنواي،  قمًحا  400 كغ 
أن املرزا الكبري كان يرسلين ألدعوك إليه، 
التأسف  ملؤها  بنظرة  إليك  ينظر  فكان 
هذا  ابين  إن  لألسف!  اي  يقول:  وكأنه 

فلو  اآلن،  أما  العامل.  رقي  عن  يتخلف 
كان حيًّا لرأى هذا الرقي واالزدهار اليوم 
العليق ابملسجد قد صار  ابنه  أن  وأدرك 
ملًكا، حبيث أيتيه كبار الناس من أماكن 

بعيدة ليكونوا خداًما على عتبته.
كان حضرته  يسمع أقواله متبسما، 
األمور،  هذه  أتذكر كل  نعم  أجابه:  مث 
إنه فضل من هللا، وال دخل فيه جلهدي 
وقويت. مث قال له بكل حمّبة: انتظر، حىت 

آمر بتحضري الطعام لك.
كتب بري سراج احلق: مث إن هذا السيخي 
العجوز اسرتسل يف احلديث معي وقال: 
هذا  ابين  إن  يقول:  الكبري  املرزا  كان 
ا  جدًّ قلق  وإنين  شيًخا،  يعدو كونه  لن 
جتاهه، كيف سيعيش حياته بعدي؟! ال 
شك أنه صاحل، ولكن العصر هو عصر 
الشّطار. وأحيااًن كان يقول وقد اغرورقت 
عيناه: إن غالم أمحد صاحل وطاهر، وأىن 

لنا أن نبلغ مقاَمه؟! 
يقول بري سراج احلق: كانت دموع هذا 
سرده  أثناء  اهنمرت  قد  أيضا  السيخي 
هذه األمور، مث قال: لو كان مرزا غالم 

مرتضى حيًّا اليوم لرأى مشهًدا عجيًبا.

صفة  يف  الكاملة  هللا  أظلل  النبيون 
يعلمون  وكذلك  والستغناء  الرمحة 

بفراستهم الفطرية أحوال الناس
416- بسم هللا الرمحن الرحيم. لقد كتب 
بري سراج احلق يف كتابه »تذكرة املهدي« 

أن َثرايًّ من عائلة »ميمن« جاء مرة من 
 500 تقدمي  يريد  قاداين  إىل  مومباي 
روبية هدية حلضرته ، وقال يل لدى 
له  يسمح  حضرته كي  أخرب  أن  وصوله 
بلقائه يف التو، إذ إنه جاء خصيًصا لزايرة 
لديه  فليست  حضرته وسيعود من فوره، 
فرصة أكثر. لقد كتبت يف ورقٍة حال هذا 
حضرته. كتب  إىل  وأرسلتها  الشخص 
مشغول  أبنين  له  قل  الرد:  يف  حضرته 
اآلن يف أمر ديين وسألتقي به عند صالة 
الظهر إن شاء هللا. قال ذلك الثري: ليس 
عندي وقت كثري حىت أمكث هنا حىت 
حضرته  إىل  أخرى  مرة  فكتبُت  الظهر. 
قوَله فلم جيب حضرته، وابلتايل غادر هذا 

الشخص.
أخربه  الظهر،  وقت  حضرته  خرج  فلما 
ذلك  مبجيء  الصالة  بعد  اإلخوة  أحد 
الثري من عائلة »ميمن«، وأنه كان يريد 
أن يقّدم حلضرته هدية أيضا قدرها 500 
روبية. قال حضرته: ما لنا وألمواله؟ إن 
مل يكن لديه وقت فمىت كان عندان متسع 
من الوقت؟! إن مل يكن لديه رغبة يف هللا 

فال رغبة لدينا يف الدنيا.
يتسمون  انحية  من  األنبياء  إن  أقول: 
مبكانة أسى يف الشفقة وااللتفات، ومن 
انحية اثنية إهنم ظل هللا الكامل يف صفة 
بفراستهم  يعرفون  ما  وكثريًا  االستغناء. 
إىل  حيتاج  كان  إذا  املرء  عن  الفطرية 

االلتفات إليه أم ال.




