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الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -362
ُولدت  وقالت:  والديت  حدثتين 
قبل  »عصمت«  الكبرية  أختك 
اجلمعة،  صباح  من  الفجر  صالة 
منتصف  بعد  األول  بشري  وُولد 
حممود  وُولد  األحد،  ليلة  من  الليل 
أو  العاشرة  يف  الثاين(  اخلليفة  )أي 
السبت،  ليلة  ليال يف  احلادية عشرة 
االثنني  يوم  فُولدت  »شوكت«  أما 
يف الساعة الرابعة مساء، وأنت )أي 
يوم  صباح  املتواضع( يف  العبد  هذا 
أما  الشمس،  طلوع  بعد  اخلميس 

بيوم الثالاثء.
بعضها  عن  األايم  ختتلف  أقول: 
بركاهتا،  وإفاضة  أتثريها  انحية  من 
  املوعود  املسيح  أدرج  وكما 
حبًثا مفصال يف »التحفة الغولروية« 
ومؤداه أن هذه التأثريات نتيجة أثر 

النجوم الناشئ من قوانني الطبيعة.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -363
وقال:  علي  شري  املولوي  حدثين 
شفع املسيح املوعود  للمولوي 
علي  حممد  املولوي  عند  حممد  اير 

يوم  أيضا  فُولد  أمحد  شريف  مرزا 
اخلميس ولكن قبل طلوع الشمس، 
النصف  يف  بيغم«  »مباركة  وُولدت 
األول من ليلة الثالاثء، ومبارك أمحد 
بعد الزوال من يوم األربعاء، ولست 
متأكدة من وقت والدة أمة النصري 
بعد  ُولدت  فلعلها  احلفيظ  أمة  أما 

العشاء من ليلة االثنني. 
كذلك قالت والديت: عندما كانت 
الوالدة  وشك  على  بيغم«  »مباركة 
دعا هلا املسيح املوعود أن يعصمها 
املرتبط  الشدائد  تعاىل من أتثري  هللا 



31

التقوىالمجلد التاسع والعشرون،  العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1438 هـ،  آذار / مارس  2017 م

ليجعله مدّرسا يف املدرسة األمحدية. 
سيدي،  علي:  حممد  املولوي  قال 
حضرته  قال  حالته!  تعرف  أنت 
منك  أكثر  حالته  أعرف  مبتسما: 
مع ذلك أقول لك أن تعينه أستاًذا 

عندك. 
أقول: كان املولوي اير حممد أمحداًي 
املسيح  حيب  وكان  ا  جدًّ خملًصا 
مبا  ولكن  حبًّا كبريا،    املوعود 
يعاين من ضعف يف عقله  أنه كان 
على  علي  حممد  املولوي  رّد  فلعل 
هذه  إىل  نظرًا  جاء  حضرته  كالم 
احلالة، ومع كل ذلك فقد شفع له 
حضرته ولعل اهلدف هو أن يتوفر له 
املعاش أو حضرته كان يرى أنه إذا 
اشتغل يف عمل آخر  فلعله يستعيد 

صحته نوًعا ما. 
أما ما قاله حضرته أبنه يعرف حالته 
املولوي حممد علي فكان  أكثر من 
سببه أن املسيح املوعود  كان 
لعل  احلالة.  من  يعاين  من  أكثر 
حقيقة  إلظهار  ذلك  قال  حضرته 

األمر، أو لعّله قال ذلك مزاًحا.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -364
حدثين املولوي شري علي وقال: دعا 
املسيح املوعود  القابلة اليت ُولد 

على يديها وأخذ منها الشهادة على 
أنه ُولد توأًما وأن البنت اليت ُولدت 
طلب  مث  الوالدة،  يف  سبَقْته  معه 
أيضا  إهبامها  بصمة  تضع  أن  منها 
وأدرج معها شهادة بعض السيدات 

العجائز األخرايت أيضا.
املوعود  املسيح  كتب  لقد  أقول: 
 يف »التحفة الغولروية« أنه ُولد 
يوم اجلمعة يف الرابع عشر من الشهر 

القمري.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -365
وقال:  علي  شري  املولوي  حدثين 
البهريوي  دين  احلكيم فضل  مسعت 
يقول: جاء أحد اإلجنليز إىل املسيح 
املوعود  وقال: إن اللغة العربية 
حتتاج إىل كلمات أكثر من اإلجنليزية 
ألداء معىن ما. فقال حضرته: أخربين 
ماذا تقولون يف اإلجنليزية لـ »مائي«؟ 
قال: my water قال له حضرته أما 
املعىن  هذا  أداء  فيمكن  ابلعربية 

بكلمة »مائي )my(« فحسب.
البدهي  اجلواب  هذا  كان  أقول: 
على  حضرته  من  صدر  والعفوي 
سبيل املزاح، وإال فال يعين أن هذا 
الدليل وحده كان كافًيا عند حضرته 

حلل هذه القضية.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -366
وقال:  علي  شري  املولوي  حدثين 
املسيح  إىل  هندي  شيخ  مرة  جاء 
ممثاًل  جئت  وقال    املوعود 
عن قوم للبحث يف حقيقة دعواك. 
بعض  يف  حضرته  يناقش  أخذ  مث 
يستخدم  كان  اخلالفية.  املسائل 
كلمات فخمة على سبيل التكلف. 
ألقى حضرته كلمًة  وردًّا على ذلك 
إنك  وقال:  حضرته  كالم  فقطع 
غري  واملهدي  املسيح  أبنك  تدعي 
بعض  تنطق  أن  تستطيع  ال  أنك 
الكلمات نطًقا سليًما. كان املولوي 
يف  جالًسا  الشهيد  اللطيف  عبد 
هذا  مع  يتكلم  فأخذ  اجمللس،  هذا 
محاس  بكل  الفارسية  ابللغة  الشيخ 
حىت أفحمه وهّدأه. مث قال حضرته 
املولوي عبد  يف وقت آخر مل يكن 
املولوي  فيه: كان  حاضرًا  اللطيف 
ا، وخشيت  عبد اللطيف غاضبا جدًّ
ذلك  ألجل  حبماسه،  يضربه  أن 
ضاغًطا  وظللُت  بيده  مسكُت 

عليها.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -367
وقال:  علي  شري  املولوي  حدثين 
يظن  النـزهة:  أثناء  مرة  قال حضرته 
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مصابون  أهنم  األنبياء  عن  البعض 
خطأ  هذا  أن  إال  اهلسترياي  مبرض 
حواس  أن  هي  احلقيقة  الناس، 
إىل  وأسرع  أرهف  تصبح  األنبياء 
أبعد احلدود مما جيعل البعض خيطئون 
فيظنون أهنا اهلسترياي، يف حني أهنا 
ليست ابهلسترياي البتة بل هي حالة 
الظاهر فقط  مشاهبة هلا من حيث 
فيصفوهنا  خيطئون  الناس  جيعل  مما 

ابهلسترياي.

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -368
الرهن  صيغة  رأيت  لقد  أقول: 
الذي مبوجبه قد رهن  بستانه 
يف  مسجلة  وثيقة  إهنا  لوالدتنا، 
الدوائر احلكومية واترخيها 25 يونيو 
هو  الرهن  مقابل  واملبلغ   ،1898
منها  روبية   1000 روبية،   5000
نقًدا والباقي يف صورة احللّي. ولقد 
كتبت صيغة الرهن من قبل حضرته 

ابلكلمات التالية:
مدة  إىل  الرهن  أفّك  لن  أبنين  أقّر 
عاًما   30 مضي  وبعد  سنة،   30
الرهن  قيمة  دفعُت  ذلك  أردت  إذا 
خالل  شئت  مىت  الرهن  وفككُت 
سنة واحدة، وإال فبعد انقضاء هذه 
املرهون  بيع  يتم  املدة أي 31 عاما 

يل  يبقى  ولن  نفسه،  الدين  مببلغ 
ادعاء مبلكية املرهون يف العام الـ32. 
اليوم  مقبوًضا  الرهن  جعلُت  لقد 
وسأتكفل بتسجيل ذلك يف الدوائر 
املرهتنة  تستحق  أيضا.  احلكومية 
قائًما،  الرهن  دام  ما  املرهون  منافَع 
والضرائب الزراعية احلكومية تدفعها 
 1955 عام  خريف  من  املرهتنة 
وتنتفع  البكرمي،  التقومي  حبسب 

ابحملاصيل.
أهنا  العبارة  هذه  من  يتضح  أقول: 
اقرتحها  كلمات  على  حتتوي  ال 
أحد  لعل  بل    املوعود  املسيح 
كتاب العدل قد كتب بكلماته مراد 

. حضرته

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -369
أخَتنا  حضرته  زوّج  عندما  أقول: 
علي  حممد  نواب  من  بيغم  مباركة 
روبية،  بـ56000  املهر  ُحّدد  خان 
يف  املهر  وثيقة  حضرته  سّجل  وقد 
عليها  وسجل  احلكومية  الدائرة 
وعندما  الناس.  من  عدٍد  شهادات 
احلفيظ  أمة  الصغرية  أختنا  قران  مت 
بيغم مع خان حممد عبد هللا خان 
بعد وفاة املسيح املوعود  فقد 
ومت  روبية،   15000 بـ  املهر  ُحّدد 

يف  أيضا  هذه  املهر  وثيقة  تسجيل 
اإلخوة  حنن  أما  الرمسية،  الدوائر 
حياة  يف  تزوجوا  قد  الذين  الثالثة 
َعد  تـُ فلم    املوعود  املسيح 
يف  ُتسّجل  ومل  ألحدان  املهر  وثيقة 
املهر  قيمة  وكانت  حكومية،  دائرة 

1000 روبية لكل واحد منا. 
احلقيقة أن املهَر حيّدد نظرًا إىل احلالة 
وحالة  الزواج  وقت  للزوج  املادية 
الزوجة أيضا إىل حّد ما. أما حترير 
الدوائر  يف  وتسجيلها  املهر  وثيقة 
الظروف  على  فيتوقف  الرمسية 
نواب  عقارات  أن  ومبا  الشخصية. 
حممد علي خان مل تقع ضمن حدود 
هذه  بل كانت  اإلجنليزية  احلكومة 
احتمال  هناك  فكان  والية مستقلة 
أن تنشأ نزاعات حول عقاراته ألجل 
تسجيل  حضرته  فارأتى  ذلك، 
الرمسية، ويف  الدوائر  املهر يف  وثيقة 
أن  األفضل  من  العادية  الظروف 
تكون وثيقة املهر مكتوبة على األقل 
أن  -وإن مل تكن مسجلة- وجيب 
تسجل عليها شهادات بعض الناس 
املهر نوع من  البارزين، وذلك ألن 
أداؤه،  الزوج  على  ُيفرض  الدين 
شاكلة  على  ُيكتب  أن  واألنسب 

الديون األخرى.


