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أهله  مع  ابلقطار  حضرته  أسفار 
ومرافقيه، وظروف السفر 

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم    -430
حدثين مفيت حممد صادق أن املسيح 
املوعود  عند عزمه على سفر ما 
كان يقول يل أن أعّد قائمة املرافقني 
يل  يذكر  وكان  السفر،  هذا  يف  له 
الزائرين  الضيوف  بعض  أمساء  أحيااًن 
إىل  ألضمها  قاداين  يف  املوجودين 
هذه القائمة. وكان حضرته يف السابق 
للرجال،  املخصصة  العربة  يف  يسافر 
واليت كانت تسمى إنرت )Inter(  أما 
فكان  ترافقه  إذا كانت حرم حضرته 
ُيِقلُّها مع النساء األخرايت يف الدرجة 

حضرته  دأب  وكان  النسائية.  الثالثة 
البيت  نساء  مع  يذهب  كان  أنه 
املسافرات فُيِقلَّهن عربة النساء مث  يعود 
إىل عربته وجيلس هناك مع خدامه؛ مث 
عند بلوغه حمطة الوصول كان يذهب 
قّدامه،  وُينـزل حرمه  النساء  إىل عربة 
وأما أثناء السفر فلم يكن ينـزل بنفسه 
إىل  ويذهب  املختلفة  احملطات  إىل 
بل كان  أحواهلن  لتفقد  النساء  عربة 

يرسل أحد خّدامه لذلك.
كان حضرته يهتم براحة خدامه كثريا. 
ويف السنوات األخرية من حياته كان 
عربة كاملة  وأوالده  وحلرمه  له  حيجز 
فيها  يسافر  وكان  الثانية  الدرجة  من 

بينما كان أصحاب حضرته يسافرون 
يف عربة أخرى، إال أهنم كانوا ينـزلون 
يف احملطات املختلفة ويزورون حضرته.

  حضرة مفيت حممد صادق
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أقول: كان حضرته حيجز عربة منفصلة 
حىت ال تضطر حضرة الوالدة إىل أن 
تكون يف عربة أخرى فتواجه مشكلة 
يسافر حضرته مطمئًنا مع  ما ولكي 
سفر  خالل  أن  وعياله. كما  أهله 
املسيح املوعود  يف أواخر حياته 
بل  ابملئات  له  جيتمعون  الناس  كان 
الناس  ألن  حمطة  عند كل  ابأللوف 
كانوا  واألعراق  األداين  مجيع  من 
لزايرة حضرته على حمطات  جيتمعون 
القطار مبن فيهم املوافقون واملعارضون 
أيضا، فكان حجز العربة ضروراًي حىت 
الوالدة وغريمها  يظل حضرته وحضرة 
داخل عربتهم مطمئنني. كان حضرته 
يف تلك األايم خيرج أحيااًن من عربة 
القطار إىل احملطة ولكنه عموًما كان 
يظل جالًسا يف عربته ويلتقي ابلناس 
الواقفني على احملطة عرب انفذة عربته.

كذلك أضاف مفيت صاحب وقال: 
املؤمنني  أم  تكن  مل  الذي  السفر  يف 
تسافر فيه مع حضرته كنت أانم على 
وذلك  حضرته  غرفة  يف  صغري  سرير 
ألحضر له ما حيتاج إليه وأخدمه، ومبا 
أن ذلك يتطلب أن أانم حذرًا منتبًها 
حضرته  يناديين  أن  حيدث  ال  حىت 
االستيقاظ، فألجل ذلك  وأأتخر يف 
نومي  أصبح  الوقت  ذلك  ومنذ 
خفيًفا. وإن حصل أن انداين املسيح 

جاء  أستيقظ،  ومل    املوعود 
ووضع  سريري  على  وجلس  حضرته 
وبسبب  جسدي  على  املباركة  يده 
حضرته  أستيقظ. كان  ذلك كنت 
الوقت،  عن  يسألين  استيقاظي  فور 
أيقظين  وحًيا  تلقى  كلما  أنه  كما 
أن  ليلة  ذات  واتفق  علي.  وأماله 
الوحي  علّي  ليملي  أيقظين  حضرته 
النازل عليه ولكن مل يكن لدي قلم يف 
ذلك الوقت فأخذت قطعة من فحم 
اخلشب وكتبت با الوحي، ولكن بعد 
ذلك حرصت على محل قلم رصاص 

أو قلم حرب دائًما.

املوعود  املسيح  صحابة  شغف 
اختلف  على  التنزه،  يف  برفقته 

أعمارهم
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -431
أقول: كان املسيح املوعود  خيرج 
وكان  العموم،  على  صباًحا  للنـزهة 
عادة،  يرافقونه  أصحابه  من  كثري 
اثنوية  من  الطالب  بعض  أن  كما 
شوقهم  بسبب  أيضا  اإلسالم  تعليم 
من  يتمكنون  حضرته كانوا  لصحبة 
اخلروج من صفوفهم حبيلة أو أبخرى 
كان  وأحياان  حضرته.  ويرافقون 
األساتذة يعاقبون مثل هؤالء الطالب 
على خروجهم بدون اإلذن ونظرًا إىل 

أن الدروس ستفوهتم، إال أن األطفال 
بسبب شوقهم العارم مل يكونوا يبالون 
بذلك بل كانوا خيرجون لدى سنوح 

الفرصة هلم.

مكانة املرأة كما فهمها املسيح 
املوعود ألصحابه

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -432
حدثين مفيت حممد صادق وقال: لقد 
املرحومة  زوجيت  على  قليال  غضبت 
الكربى  الزوجة  عند  ذلك  فذكرت 
بدورها  وهي  الكرمي  عبد  للمولوي 
ذكرت للمولوي صاحب. فلما لقيين 
قال:  هذا  بعد  الكرمي  عبد  املولوي 
حتكم  امللكة  أن  تتذكر  أن  ينبغي 
بالدان. ومل يقل يل شيًئا غري هذا، إال 

أنين فهمت قصده.
أقول: إن كلمات املولوي عبد الكرمي 
هذه ترمي إىل معاٍن كثرية، فمن انحية 
كانت امللكة فيكتوراي ترتبع على عرش 
بريطانيا ومن انحية اثنية كان املولوي 
املسيح  أن  إىل  يشري  الكرمي  عبد 
املوعود  أيخذ بقول أم املؤمنني 
رضي هللا عنها يف األمور العائلية وكأن 
البيَت حتكُمه أم املؤمنني. وكان قصد 
املولوي عبد الكرمي من هذه اإلشارة 
التعامل  يف  مفيت صاحب  حيتاط  أن 

مع زوجته.




