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عموما  نفسه  املوعود  املسيح  ضبط 
وبكاؤه  خصوصا،  الصلة  وأثناء 

 ف غري صلة التهجد
الرحيم. الرمحن  هللا  بسم   -436

وقال:    صادق  حممد  مفيت  حدثين 
يبكي     املوعود  املسيح  رأيت  ما 
إل مرة واحدة، وكان ذلك حني خرج 
مرة للنـزهة مع أصحابه ويف ذلك اليوم 
كان معهم احلاج حبيب الرمحن املتزوج 
الذي كان  بوره«  »حاجي  منطقة  يف 
عنه  قيل  قاداين.  يزور  األايم  تلك  يف 
بصوت  القرآن  يقرأ  أبنه    حلضرته 
  حضرته  فجلس  ا،  جدًّ مجيل 

هنالك يف جانب من الطريق وطلب من 
حبيب الرمحن أن يقرأ ما يتيسر له من 
وعندها  القرآن  من  قليال  فقرأ  القرآن، 

 . رأيت أنه قد اغرورقت عيناه
ولقد حّدقت فيه النظر عند وفاة املولوي 
عبد الكرمي السيالكويت إل أنين مل أجده 
أنه أصيب بصدمة  الدموع رغم  يذرف 
هذا  أقول:  وفاته.  عند  ا  جدًّ قاسية 
صحيح أن حضرته مل يكن يبكي كثريا، 
النفس  ضبط  من  ميلك كثريًا  بل كان 
والتحكم هبا، وعندما كان يبكي فكان 
تغرورق  أن  من  يتجاوز  يكن  مل  بكاؤه 

عيناه، مل أَر بكاءه يتجاوز هذا احلد. 

رأي حضرته فيما وقع من شجار بني 
بعض صحابته واآلخرين

437- بسم هللا الرمحن الرحيم. أخربن 
الدين  إله  مفيت حممد صادق أن ميان 
العرب«  »الفيلسوف  بـ   - املعروف 
الذي كان ل يتمالك لسانه يف بعض 
األحيان - أساء إىل املولوي عبد الكرمي 
الشيء فاستشاط األخري غضبا  بعض 
ولطمه. فاحتد الفيلسوف أكثر وازداد 
الناس  بعض  ضربه  عندها  إساءًة. 
بشدة، فأخذ املضروب يبكي ويصيح 
مرتفعا  الطريق. وكان صوته  يف مفرتق 
املوعود  املسيح  ُأُذَن  إىل  تناهى  حىت 
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الصالة  قبل  املسجد  إىل  فجاء   ،
عبد  املولوي  فيه. كان  يتمشى  وأخذ 
 : فقال  حينها.  موجودا  الكرمي 
إن ضرب أحد هبذه الطريقة فعل جد 
مكروه وقد كرهُت هذه الفعلة بشدة. 
يقول  أن  الكرمي  عبد  املولوي  حاول 
شيئا عما قام به الفيلسوف من تصرف 
املسيح  فقال  ساحته.  ليربئ  مسيء 
املوعود بغضب شديد: على أية حال، 
ما حدث كان أمرا سيئا جدا. إذا كان 
رسول هللا موجوًدا بينكم فما كان يليق 
بكم أن تقوموا بشيء برأيكم، بل كان 
ذلك  غري  وقال  تسألون.  أن  ضروراي 

أيضا.
بكى املولوي عبد الكرمي إثر ساع كالم 
حضرته هذا، واعتذر إليه ، وطلب 
الضاربون  اسرتضى  مث  له،  الدعاء  منه 
وسقوه  إليه  معتذرين  »الفيلسوف« 

حليًبا أيضا.

املؤمنني  أّم  لزوجته  حضرته  استقبال 
بنفسه حني عودهتا من سفرها

438- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
القاداين  مث  امللتان  الدين  فخر  ميان 
إىل  سافرت    حضرته  حرم  أن 
لهور يف عام 1907، وملا تلقى خرب 
لستقباهلا.  بطاله  إىل  ذهب  رجوعها 
سيد  بواسطة  حضرته  استأذنت  لقد 

حممد أحسن للمرافقة. فأِذن ل حضرته 
قل  أحسن:  حممد  لسيد  قال  أنه  إل 
لفخر الدين أل خيرب اآلخرين وميكنه أن 
هناك أشخاص  يرافقنا بصمت. وكان 
هذا  يف  حضرته  رافقوا  أيضا  آخرون 
احملفة  به  جالًسا يف  قام  الذي  السفر 
على  يتناوبون  محالني  مثانية  اليت كان 

محلها. *

حضرته  فتح  قاداين  من  خروجه  فور 
 القرآن الكرمي ووضعه أمامه وأخذ 
أراقبه  وبقيت  منه.  الفاحتة  سورة  يتلو 
إىل بطاله فرأيت أنه ظل ميعن النظر يف 
سورة الفاحتة ومل يقلب صفحة أخرى. 
لقد نزل حضرته يف الطريق قرب النهر 
وقضى حاجته هنالك مث توضأ وجلس 
الفاحتة.  تالوة  يف  واستغرق  احملفة  يف 
حضرته  تناول  بطاله  إىل  وصوله  بعد 
ذهب  مث  الصحابة  مجيع  مع  الطعام 
قد  القطار  كان  القطار.  حمطة  إىل 
وكانت  قبل وصوله،  احملطة  إىل  وصل 
القطار  من  نزلت  قد  حضرته  حرم 
حضرته  كان  عنه،  تبحث  وأخذت 
وما  املسافرين  بني  عنها  يبحث  أيضا 
اندت:  حضرته  على  بصرها  وقع  أن 
أاب حممود! وهكذا اسرتعت انتباــــــــــــــهه، 
وصافح حضــــــــــــــــــــــرته زوجته على احملطة 
إىل  واصــــــــــــطحبها  الناس  أمــــــــــــــــــام 

مكان اإلقامة.

سيدن مرزا غلم أمحد القاديين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

بّــة لــه، أو ســرير لــه ذراعــان مــن كّل انحيــة، يملــه أربعة نفر، يســتلقي فوقه املريُض  * امِلَحّفــة: هــودج ل قـُ
أو امُلِســنُّ العاِجــز عــن املشــي. واحملــاف مشــهد مألــوف يف موســم احلــج مــن كل عــام. وجديــر ابلذكــر أن 
  محــل حضرتــه علــى احملفــة كان بدافــع مرضــه وتقدمــه يف الســن، لســيما وأن ذلــك كان قبيــل وفاتــه

ببضعة أشهر..
ويستفاد من هذه الرواية فائدة عظيمة، وهي أن حضرته ، وعلى الرغم من مرضه وعدم قدرته على 
املشــي حينــذاك، خــرج بنفســه لســتقبال حضــرة أم املؤمنــني )رضــي هللا عنهــا( حــىت أنــه مُحِــَل علــى حِمَفَّة، 
وهذا يف حد ذاته درس عظيم لنا يف إكرام النساء، وهن الاليت قال حضرة خامت النبيني  بشأهنن: »ما 

أكرم النساء إل كرمي، ول أهاهنن إل لئيم«. )التقوى(


