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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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س: ما اسم اجلريدتني األولَيني للجماعة؟ 
ج: مها جريدة احَلَكم وبدر؛ وقد وصفهما 
ساعدا  أبهنما    املوعود  املسيح 
اجلماعة، وأوالمها قد توّقف إصدارها، وأما 

بدر فهي ال تزال تصدر يف قاداين.

  املوعود  املسيح  وضع  مىت  س: 
وُحجرة  املسيح  ملنارة  األساس  حجر 

بيت الدعاء؟
ج: يف 1903/3/13م يف قاداين.

املوعود  املسيح  وصفها  مدينة  أي  س: 
 أبهنا موطنه الثاين؟

ج: مدينة سيالكوت يف والية البنجاب 

س: كيف تعلم  اللغة العربية، وماذا 
قال هبذا اخلصوص؟

من  سنه  حداثة  يف    درس  لقد  ج: 
العربية وقواعدها ما ميكنه من قراءة  اللغة 
علوم  يف  يتبحر  مل  ولكنه  الكرمي،  القرآن 
وال  حبورها،  يف  انغمس  وما  اللغة  هذه 
ومل  ودروهبا.  مسالكها  يف  بقدميه  خطا 
هبا،  يتحدث  اليت  لغته  هي  العربية  تكن 
يسافر إىل  به. ومل  ينطق  الذي  لسانه  وال 
العرب  منازل  ينـزل يف  ومل  عريب،  بلد  أي 
وساحاهتم، وما أقام بني العرب أو البدو أو 
  جاور مساكنهم وخيامهم. وملا أعلن
والداين  القاصي  يدعو  وراح  دعوته  عن 
املشايخ  أخذ  واملقاالت،  الكتب  وينشر 
من  زمانه  وعلماء  واملتعصبون  واملولويون 
األدابء واحلاذقني، ُيعرّيونه بضعفه يف اللغة 
العربية، وسخروا منه كما سخر أسالفهم 
السابقون من األنبياء املكرمني؛ فقالوا كما 
يذكر القرآن الكرمي على لسان فرعون اللئيم 

ٌر مِّْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال  َأْم َأاَن َخيـْ
  الزخرف: 53(، إذ إنه( َيَكاُد ُيِبنُي
مل يكن ابلفعل من علماء اللغة العربية، فما 
كان له أن يرد على انتقاداهتم.. فلجأ إىل 
خالقه، وأخذ يتوسل إىل مواله وِحّبه وابرئه 
أبلغ  وجيعله  العربية،  اللغة  علوم  يؤتيه  أن 
من كل بلغاء عصره، وأوحد أدابء زمانه.. 
ويف عام 1893م استجاب هللا لتضرّعاته، 
ليلة،  يف  وأصلحه  توسالته،  لكل  وسع 
وعّلمه أربعني ألًفا من اللغات العربية، متاما 
كما سبق وأخربان رسول هللا  يف حديثه 
َلٍة.«  عن املهدي بقوله »ُيْصِلُحُه هللاُ يف لَيـْ
ومما قاله  - يف كتابه »عاقبة آهتم«- 
اللسان  يف  وإن كمايل  اخلصوص:   هبذا 
طليب،  وقصور  جهدي  قلة  مع  العريب، 
الناس  على  لُيظهر  ريب  من  واضحة  آية 
علمي وأديب. فهل من معارض يف مجوع 
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أربعني  ُعّلمت  ذلك  مع  وإين  املخالفني؟ 
بسطة  وأعطيت  العربية،  اللغات  من  ألفا 
يف  اعتاليل  مع  األدبية،  العلوم  يف  كاملة 
وجعلين  الفرتات،  وقّله  األوقات،  أكثر 
وكما  الفرات.  املاء  من  بياان  أعذب 
جعلين من اهلادين املهديني جعلين أفصح 
والنثر،  النظم  يف  ُفقت  وقد  املتكلمني... 
وُأعطيت فيها نورًا كضوء الفجر، وما هذا 

فعل العبد، إن هذا إال آية رب العاملني.
وقال  يف كتابه »جنم اهلدى«: ومن 
خارقة  ملكة  يل  وهب  تعاىل  أنه  آاييت 
للعادة يف اللسان العربية، ليكون آية عند 
أهل الفكر والفطنة. والسبب يف ذلك أين 
كنت ال أعلم العربية إال طفيفا ال ُتسّمى 

العلمية.. 
وقال  أيضا: خلع هللا علّي أان العبد 
وّسى  القلم«  »سلطان  لقَب  الضعيف 
قلمي بـ »ذو الفقار علي« والسر يف ذلك 
احلرب  زمن  ليس  الراهن  الزمن  أن  هو 
والقتال وإمنا هو زمن القلم  )امللفوظات، 

جملد 1، ص 232( 

س: ماذا تعرف عن اخلطبة اإللامية اليت 
ألقاها املسيح املوعود ؟

بتاريخ 11  املبارك  ج: يف عيد األضحى 
ذو   10 املوافق  1900م  نيسان/أبريل 
املسيح  سيدان  ألقى  هـ   1317 احلجة 
هي  خطبة    املهدي  واإلمام  املوعود 
األوىل له ابللغة العربية، واشتهرت بـ »اخلطبة 

اإلهلامية«. وتبدأ هذه اخلطبة اجلليلة بقوله 
ْوِمُكْم  يـَ يف  رُوا  َفكِّ هللِا..  ِعَباَد  »اَي   :
ْوِم اأَلْضَحى، َفِإنَُّه ُأودَِع َأْسرَارًا أُلويِل  هذا يـَ
من  احلكمة  فيها  بنّي  وقد  النـَُّهى...« 
وفلسفتها،  اإلسالم  حااي يف  وَالضَّ النُُّسك 
وماذا حلَّ ابإلسالم من مصائب، وحتدث 
عن بعثته  والغاية منها وأقام احُلّجة، 
وبّشر  هللا،،  وتقوى  اإلميان  على  وحثَّ 

قني وأنذر املخالفني.  املصدِّ
ُهوا  تـَ نـْ وأهنى هذه اخلطبة بقوله: »... َوإْن ملَْ يـَ

ُهْم َخِبري«.  بِّئـُ نـَ ُر َجِدير، َوَسْوَف يـُ بـْ فالصَّ
هذه  عن    املوعود  املسيح  قال  وقد 
اخلطبة يف كتابه »نزول املسيح« ما تعريبه:

إهلاما  تلقيت  األضحى  عيد  صباح  »يف 
فُأِخرَب  ابلعربية.  بضع كلماٍت  ألِق  يقول: 
قد  أكن  ومل  بذلك،  األحباب  من  كثري 
ألقيُت أّي خطاب ابلعربية من قبل، ولكن 
العيد  خطبة  إللقاء  اليوم  ذلك  يف  قمُت 
لساين كالما  على  هللُا  فأجرى  ابلعربية، 
وقد  ابملعارف،  مليئا  فصيحا  بليغا  عربيا 
اإلهلامية(، وهو  )اخلطبة  ل يف كتاب  ُسجِّ
خطاب يبلغ عدة صفحات، وألقيته ارجتاال 
دفعًة واحدًة واقًفا. وقد ساه هللا تعاىل يف 
وحيه آية؛ ألن هذا اخلطاب االرجتايل كان 
مبحِض قدرة هللا تعاىل. إنين ال أصّدق أبًدا 
والعلم  الفصاحة  أهل  من  عربيا  أديبا  أن 
هذه  مثل  ويلقي  يقف  أن  على  يقدر 
اجمللد  الروحانية،  )اخلزائن  ارجتاال.  اخلطبة 

18، ص 588( 

الوحي«  »حقيقة  يف كتابه    وقال 
نيسان  أبريل/   11 يوم  »يف  تعريبه:   ما 
تلقيُت  األضحى  عيد  صباح  1900م 
إهلاما: »اخُطْب اليوم ابلعربية، قد ُأعطيَت 
»كالٌم  ابلعربية:  إهلاما  وتلقيُت  القوَة«. 
فقمُت  لدن ربٍّ كرمٍي«...  ِمن  ُأفصحْت 
ابللسان  اخلطبة  إللقاء  العيد  صالة  بعد 
من  قوة  أوتيُت  أنين  هللا  ويعلم  العريب، 
الذي  الفصيح  العريب  واخلطاب  الغيب. 
خارج  ارجتاال كان  فمي  من  خيرج  كان 
أن  أبًدا  أظن  وال  كلّيًة.  قدريت  نطاق 
إهلام  دون  -من  يقدر  الدنيا  يف  شخصا 
هبذه  خطاب  إلقاء  على  خاص-  رابين 
الفصاحة والبالغة يبلغ عدة صفحات من 

دون أن يكتبه على ورق أوال. 
عندما ألقيُت بني الناس هذه اخلطبة العربية 
عدد  اإلهلامية« كان  »اخلطبة  ُسّيت  اليت 
سبحان  شخص.  مائيت  قرابة  احلضور 
هللا! كانت عني غيبية تتدفق عندئذ، وال 
أدري ما إذا كنت أان املتكلم أو أن مالكا 
كان يتكلم بلساين؛ ألنين كنت أعلم أن 
ال دخل يل يف هذا الكالم. كانت اجلمل 
تلقائيا، وكل مجلة  اجلاهزة خترج من فمي 
معرفية  إهنا معجزة  آية يل...  منها كانت 
أراها هللا تعاىل، وال أحد يستطيع أن يقدم 
 ،22 اجمللد  الروحانية،  )اخلزائن  نظريها. 

ص 376-375(
على  اجلماعة  موقع  عرب  متوفرة  اخلطبة  وهذه 

شبكة اإلنرتنت. 




