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بعض الطعمة املفضلة لدى املسيح 
املوعــود ونبــذة عــن صحابيــني كاان 

جيلبان حلضرته ما حيب
الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -424
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
أن املســيح املوعــود  كان حيــب 
حلم الطري، وكان يف أايم مرضه أحيااًن 
أيمــر »هبــاي عبــد الرحيــم« ابصطيــاد 
الطــري، كذلــك إذا قــّدم لــه شــهٌد بــه 
عســل طــازج أحبّــه وأكل منــه. وكان 
»هبــاي عبــد العزيز« خبريًا يف البحث 

عن الشهد واقتنائه.
الرحيــم«  عبــد  »هبــاي  أقــول: كان 

يتكلــم   كان  املوعــود  املســيح 
مــع خدامــه بــدون أي تكلــف. كنــُت 
دائــم  وكان  أحــوايل  بكافــة  أصارحــه 
اإلصغــاء يل بــكل مواســاة واهتمــام، 
وأحيــااًن كان هــو اآلخــر يذكــر بعــض 
أحــوال بيتــه بال تكلــف، وكان يلقاين 
بشوًشــا بوجــه طلــق ممــا كان جيلو عن 

القلوب كل غمٍّ وضيق.

جانب من مواساته حضرته خلدامه
الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -426
حدثي املولوي قطب الدين وقال: ملا 
رغبت يف تعلم الطب يف أوائل عمري 

عهــد  حديثــي  العزيــز«  عبــد  وهبــاي 
الرحيــم  عبــد  هبــاي  ابإلســالم. كان 
بــكل    املوعــود  املســيح  خيــدم 
إخــالص، وكان حضرتــه أيضــا حيييــه 
اخلدمــات  إليــه  فيفــوض  ويالطفــه 
ملــادة  األول  املــدرس  وكان  املتفرقــة، 
تعليــم  مدرســة  يف  الدينيــة«  »العلــوم 

اإلسالم.

وجهــه  وطلقــة  حضرتــه  بشاشــة 
ومواساته خلدامه

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -425
الســنوري أن  حدثــي ميــان عبــد هللا 
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قــرأت بعــض كتــب الطــب، مث أردت 
أن أتتلمــذ علــى يــد طبيــب حــاذق، 
وطاملا مسعت عن علِم »حكيم حممد 
شريف« األمرتسري علّو كعبه يف هذا 
اجملــال، فتوجهــت إليه مبداي رغبي يف 
التعلــم منــه، إال أنــه أىب ذلــك حبيــث 
يئست منه متاما. مث ملا جئت قاداين 
ذكــرت حلضرتــه أنــي أريــد أن أتعلــم 
الطــب علــى يــد خبري يف هــذا اجملال. 
فذكر حضرته »حكيم حممد شريف« 
فقلت: إنه ردَّين خائبا. قال حضرته: 
يرّد املرء أحيااًن حاجة اآلخر نظرًا إىل 
ظروفــه العامــة، ولكنــه يســدها إذا مــا 
ُســِئل إايهــا بشــفاعة شــخص جُيِلُّــه، 
لذلك أنمل أنه لن يرّد شفاعتنا. فلما 
ذهبت بشفاعة حضرته رضي احلكيم 
بكل سرور وقال: لقد جئت بشفاعة 
َمــن ل أرّد لــه قــوال قــط إىل هــذا اليــوم 

وال يسعي أن أفعل ذلك.

معيــار الفرح والســرور لــدى طالب 
الدنيا وطالب اآلخرة

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -427
حدثي املولوي عبد هللا السنوري قال: 
مسعــت املســيح املوعــود  يقــول: 
الشــريف أن  النبــوي  ورد يف احلديــث 
الرجــل أحيــااًن يعمــل بعمــل أهــل النــار 
ولكــن  جهنــم  ابب  إىل  يصــل  حــىت 

حيــدث تغــرّي يف حياتــه فيعمــل بعمــل 
أهــل اجلنــة فتكــون عاقبته حســنة، وأن 
رجــال ليعمــل بعمــل أهــل اجلنــة حــىت 
يصــل إىل أبــواب اجلنــة إال أنــه يتعثــر 
بعمــل  ويعمــل  للســيئة  فيجنــح  هنــاك 

أهل النار فتمسي عاقبته سيئة. 
يقول ميان عبد هللا أن املسيح املوعود 
هــذا  ذكــر  بعــد  يقــول  كان   
احلديــث: مــن يعيــش حياته يف كســب 
تكــون  النهايــة  يف  ولكــن  الســيئات 
إنســان ذو حــّظ  فهــو  عاقبتــه حســنة 
عجيــب حبيــث يعيــش يف هــذه الدنيــا 
حياة التحرر حبسب هواه مث ينال اجلنة 

يف اآلخرة.
أقــول: هــذا ال يعــي أن الــذي يقضــي 
يتــوب  مث  األعمــال  ســوء  يف  حياتــه 
فهــو  اجلنــة  ويدخــل  حياتــه  آخــر  يف 
ــا مــن اجلميــع، كال، بــل إّن  أوفــر حظًّ
مثــل هــذا اإلنســان –بشــرط تســاوي 
الظــروف األخــرى- ســيكون أقــل رتبــة 
حياتــه  يقضــي  الــذي  مــن  روحانيــة 
الدنيوية ملتزًما ابلتقوى والطهارة لوجه 
هللا تعــاىل، ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن 
توبة الشخص املذكور يف أواخر حياته 
كانــت مدعــاة لنجاتــه األخرويــة فــال 
ــا  بــد أن يعــدَّ هــذا الشــخص أوفــر حظًّ

بشكل خاص.
أبن    املوعــود  املســيح  قــول  أمــا 
مثــل هــذا الشــخص يقضــي يف الدنيــا 
حياة التحرر حبسب هواه فال يعي أن 
مــن يقضــي حياتــه يف هذه الدنيا كاحًبا 
مــرارة  يعيــش  النفســية  أهوائــه  مجــاح 
احليــاة، وذلــك ألنــه قد ُتعــّد حياُته ُمرّة 
ابدي الــرأي، إال أنــا يف احلقيقــة حيــاة 
الفرحــة واحلبــور ابلنســبة إليــه. بل احلق 
أن الــذي يعيــش حياتــه هلل تعــاىل فإنــه 
جيد فيها سرورًا روحانًيا ولّذًة ال يتسى 
لطالــب الدنيــا يف مجيــع ملذاته املادية. 
فقْصد حضرته أن طالب الدنيا يكون 
فرًحا مســرورًا ألن أهواءه املادية تكون 

حرّة مطلًقا.

سيدان مرزا غلم أمحد القادايين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم


