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التقوى

إعداد الداعية: ممد أحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

﴾﴿

مقربة«  »هبشيت  بـ  علقته  وما  الوصية  نظام  هو  ما  س: 
)مقربة أهل اجلنة(؟

ج: يف عام 1905م أسس سيدان املسيح املوعود  نظام 
فيه  وكتب  »الوصيَّة«،  نشر كتيَِّب  أثره  على  الذي  الوصية، 
هذه  إن  عنها:  له  وقال  أرض،  قطعة  املنام  يف  أراه  أبن هللا 
مقربة املخلصني من مجاعتك. وأعلن نظاَم الوصية؛ وهو أن 
أفراد اجلماعة مبا بني ُعْشر أمواله وعقاره  كل من يتربع من 
وممتلكاته وثلثها- شرَط أن يكون تقيا ورعا متمسكا أبركان 
الدين عامال بتعاليم اإلسالم- فسوف ُيدفن يف مقربة خاصة 
ليدعو له أفراد اجلماعة ويقتدوا به. وهذه األموال سوف تنفق 
يف سبيل نشر اإلسالم من طباعة كتب وتشييد مساجد ونشر 

القرآن الكرمي وما شابه ذلك.
وهذه املقربة موجودة يف قاداين وكذلك حني استقلت ابكستان 
وصار مركز اجلماعة اجلديد هو مدينة ربوة، ُبنيت هناك أيضا 
الباكستانيني يف  املوصني  من  والذي ميوت  مقربة«،  »هبشيت 
اخلارج ويتعذر نْقل جثمانه إىل ابكستان، فإن شاهدة تذكارية 
ابمسه تنصب يف »هبشيت مقربة« بربوة، أما إذا كان من غري 

الباكستانيني، فإن شاهدته تنصب يف هبشيت مقربة بقاداين.

 وقد جاء أتسيس هذا النظام بتوجيه إهلي كما أوضحه سيدان 
أمحد  يف كتيب الوصية الذي نشره  سنة 1905م 

هبذا اخلصوص، وأعلن فيه ما يلي:
» وأريت أرًضا مسِّيْت »هبشيت مقربة« وُكشف يل أهنا مقربة 
الصلحاء من هذه اجلماعة الذين هم من أهل اجلنة... وأدعو 
هللا تعاىل أن يبارك فيها، وجيعلها مقربة اجلنة، وأن تكون هذه 
آثروا  الذين  اجلماعة؛  القلوب من  املقربة حمل راحٍة ألصفياء 
هلل،  وأصبحوا  حبها،  عن  وختلوا  حقيقًة،  الدنيا  على  الدين 
وأحدثوا يف أنفسهم تغيريًا طاهرًا، وأبدوا مناذج الوفاء والصدق 

كصحابة رسول هللا ، آمني اي رب العاملني.« 
مث قال: إن هللا مل يصْفها مبقربة أهل اجلنة فحسب، بل قد قال 
عنها »أُنزل فيها كل رمحة«. مث وضع  أربعة شروط ملن 

يرغب يف أن يدفن فيها وهي:
املادي إلدارة  املال حبسب وضعه  يتربع بشيء من  أن  أوال: 

شئون املقربة وللمصاريف الالزمة. 
اثنيا: أن يوصي بُعشر تركته على األقل.

اثلثا: أن يكون تقيًّا جيتنب احملرَّمات، وال يرتكب عمال من 
أعمال الوثنية والبدعة، بل يكون مسلًما صادًقا وخملصا.

أي  تقدمي  يقدر على  أي عقار وال  رابعا: كل من ال ميلك 
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خدمة مالية وثبت أنه كان قد وقف حياته على خدمة الدين 
)اخلزائن  املقربة.  هذه  يف  ُيدَفن  أن  فيمكن  صاحًلا،  وكان 

الروحانية، كتيب الوصية، ص 319-316( 

س: ما هي دار الضيافة وما هي خلفية أتسيسها؟
 عن  القادايين  أعلن سيدان مرزا غالم أمحد  ج: عندما 
مجيع  من  الناس  إليه  حيضر  أن  الطبيعي  من  دعوته، كان 
إذ كان  واملعارضني،  املؤيِّدين  من  املختلفة  اجملتمع  طبقات 
للتحقق من صدق  لزايرته واإلقامة معه  ليأتوا   يدعوهم 
دعواه، كما كان حيث املصدقني املبايعني أيضا أن يقيموا عنده 
مدة أطول لريسخ إمياهنم مبشاهدة اآلايت واخلوارق اليت كانت 
تنهمر عليه كاملطر، وكل هؤالء كان عليه أن يضيِّفهم ويؤمِّن 
هلم السكن واألكل. فكان  أول األمر ينفق على ذلك 
من جيبه اخلاص، وذات يوم جاءه الضيوف بكثرة، وطلب 
ُحـِليَّها لشراء لوازم الضيافة، وحني  تبيع   من زوجته أن 
 : له الضيافة، قال  أيًضا وجاءه املسئول عن  نفد ذلك 
لقد أنفقنا ما يف اجليب، وسيأيت ما يف الغيب؛ فإن هللا الذي 
من أجله أقيَم هذا النظام، هو الذي سيدبِّر األمر. وفعاًل، قد 
الضيافة؛ إذ مل حيدث قط أن ابت عنده  أمر    كفل هللا

 أحٌد من الضيوف جائًعا. 

مث تطور هذا النظام - يف عام 1890م- إبقامة دار خاصة 
وما  ومبيت  مأكل  من  للزوّار  الضيافة  لوازم  لتأمني  للضيافة 
شابه، وكان هناك يف سجل نفقاته  بند خاص لإلنفاق 
على دار الضيافة هذه، وذكر  هذا األمر يف كتابه »فتح 
برهاان  ل  تشكِّ األخرى  هي  هذه  الضيافة  ودور  اإلسالم«. 
ساطعا على صدق املسيح املوعود ، وذلك أبن هللا ابرك 
يف كل  واليوم،  لنصرته.  إليهم  أوحى  أانًسا  وخلق  أمواله  يف 
توجد  العامل  األمحدية يف  اإلسالمية  اجلماعة  مراكز  مركز من 
للتعرف على  الوافدين  الضيوف  اليت تعىن أبمر  الضيافة  دور 
املسيح املوعود  ومجاعته اإلسالمية األمحدية؛ ففي مركز 
لدار  عمالقة  بناية  توجد  وربوة  قاداين  من  يف كلٍّ  اجلماعة 
الضيافة، حيث عشرات الغرف والقاعات للسكن والطعام، 
وتبلغ ميزانية دار الضيافة املركزية يف ربوة املاليني من الروبيات، 
ومع  فندق،  أي  ربوة  يف  يوجد  ال  أنه  املمتع  الطريف  ومن 
ذلك؛ فكل من أييت إىل ربوة - مهما كان الوقت متأخرا أو 
مبكرا- فإنه جيد السكن والطعام يف دار الضيافة هذه. ويقول 

 شاكرا ِنَعَم هللا تعاىل:

ُلفـــــــــاظات املوائـــد اكن �ألكي    
                       وِصُت اليوم ِمطـــــعاَم الأهــــايل

»هبشيت مقربة« )مقربة أهل اجلنة(، قاداين - اهلند

دار الضيافة، قاداين - اهلند


