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عن مواساة حضرته ووفائه
421- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثي 
املولــوي شــر علــي قــال أخــرين املولــوي 
عبد الكرمي قال: حدَثنا املســيح املوعود 
 عــن ُخلُــق املواســاة والوفــاء فقال: 
لــو أنَّ لنــا صديًقــا، منــا إىل مســامعنا أنــه 
ســقط مغشــيًّا عليه يف أحد األزقة حتت 
أتثر اخلمر، فسنســارع إليه دون خجل 
وحنملــه إىل بيتنــا، ونغــادره حــني يفيــق 

كيال خيجل عند رؤيتنا. 
وكان حضرتــه يقــول أيضــا: إن الصداقة 

والوفاء جوهرة نفيسة.
يف  حــرج  ال  أنــه  يعــي  ال  هــذا  أقــول: 
مصادقة الســكرين والفّســاق والفّجار، 

عليهــا وال  احملافظــة  مــن  بــد  فــال  آخــر 
مــا  ضعــف  ظهــور  جملــرَّد  قطعهــا  جيــوز 
مــا  لظهــور  أو  الصديــق،  تصرفــات  يف 
يــدل علــى ضعــف األعمــال. بــل ينبغي 
الرتكيــز يف هــذه احلالــة بشــكل خــاص 
ونصحــه  إليــه  والتــودد  مواســاته  علــى 
ابإلخــالص. وينبغــي أال يكــرتث أحــد 
يف هــذه احلالــة بقــوال الناس واعرتاضهم 
من َقبيل: كيف لك أن تصادق فاســًدا 
مــن  للتطهــر  املؤمــن  ُخلــق  لقــد  مثلــه. 
األوســاخ، فلــو ختلــى عــن مثــل هــؤالء 
الناس يف تلك احلالة فإنه يرتكب اجلفاء 
أوال مث يعــرض عــن واجبــه جتاههــم. أمــا 
الذي طبعه ضعيف أصال وخيشى على 

بــل يقصــد حضرتــه أنــه إذا كان ألحــد 
صديــق يتعــرض ألي نــوع مــن الضعــف 
هلــذا  عنــه  يتخلــى  أال  فينبغــي  العملــي 
الســبب، بــل ينبغــي أن يعامله ابملواســاة 
بطريــق  إصالحــه  وحيــاول  والوفــاء، 
مناســب، ألن هــذا هــو الوقــت الــذي 
حيتاج فيه إىل مواساة أصدقائه احلقيقيني 
الفيَّاضــة حببهــم. والتخلــي  ونصائحهــم 
عــن أحــد يف مثــل هــذه احلالــة خيالــف 
إن  ولكــن  املخلصــة،  احلقــة  الصداقــة 
بــدا مــن هــذا الصديق مــا أّدى إىل قطع 
العالقات فهذه قضية أخرى. على املرء 
أن خيتــار لنفســه أصدقــاء طيبــني، وإذا 
أقــام امــرؤ عالقــة الصداقــة مــع شــخص 
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نفسه من التأثر بضرر صديقه بدال من 
أن يؤثــر فيــه فيمكنــه أن ميتنــع عــن لقائه 
ويدعــو هللا تعــاىل إلصالحــه. واألطفال 
يدخلون يف هذا القســم بســبب النقص 
يف علمهــم وعقلهــم وقلــة خرهتــم، أي 
ينبغــي علــى األوالد أيضــا إذا رأوا بعــض 
أصدقائهم مييلون حنو ســوء األعمال أو 
إذا منعهــم آابؤهــم أو والة أمورهــم عــن 
صداقــة شــخص فاســد فعليهــم التخلــي 

عنهم كليًة.

أحــداث وقعــت ف لدهيانــة، وإقامــة 
حضرته فيها مدة

422- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثي 
الدكتــور مــر حممــد إساعيــل أن املولــوي 
ابملســيح  يرتبــط  كان  حســني  حممــد 
املوعــود  بعالقــة قويــة قبــل إعالنــه 
جيّــًدا  فأتذكــر  املوعــود،  املســيح  كونــه 
»أنبالــه  إىل  ســفره  خــالل  أن حضرتــه 
جهاوين« قد أقام ليلة مع أهله يف بيت 
املولــوي  وكان  حســني،  حممــد  املولــوي 
حممد حسني قد أقام مأدبة على شرف 

. حضرته إكراما له
وأضــاف الدكتــور مــر حممــد إساعيــل: 
يــزور    املوعــود  املســيح  كان 
ألمــي(  جــّدي  )أي  عموًمــا  والــدي 
»أنبالــه  يف  زاره  فمثــال  حيثمــا كان، 
جهــاوين«، ولدهيانــه، وبتياله، و«فروز 

بــور جهــاوين«، وكانــت أكثــر إقامتــه يف 
لدهيانه.

لقــد ولــدت »عصمــت« ابنــة حضرتــه 
الكــرى يف »أنبالــه جهــاوين«، أمــا بقية 

األوالد فقد ولدوا يف قاداين.
األحــداث  لدهيانــة  يف  حدثــت  لقــد 
اهلامة التالية: البيعة األوىل، نشــر كتاب 
فتــح اإلســالم، وتوضيح املــرام، واملناظرة 
مــع املولــوي حممــد حســني، ووفــاة ابنــة 

حضرته »عصمت«.
أما ابلنسبة إىل »أنباله« فقد مّت استئجار 
دار ملــدة يســرة، أمــا يف لدهيانــه فقــد 
كان حضرتــه يســتأجر يف حــّي »إقبــال 

غنــج« بيتًــا واســًعا متامًخــا لبيتنــا هنــاك، 
غوهــر«.  واال  »شــاهزاده  ميلكــه  وكان 
كلمــا حــّل حضرتــه يف لدهيانــه انتقلنــا 
مجيًعــا إىل بيتــه، أمــا بيتنا فكان خُيصص 
حصلــت  ولقــد  فحســب.  للرجــال 
املناظــرة بــني حضرته وبني املولوي حممد 
حسني يف هذا البيت نفسه. مل يستأجر 
حضرتــه بيتًــا آخــر يف أي مــكان ومل يقم 
يف مكان آخر مدة إقامته يف لدهيانه.

صفة حتليق الرأس
423_ بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثي 
الدكتــور مــر حممــد إساعيل أن املســيح 
املوعــود  كان يكــره كراهــة شــديدة 
حتليــق الــرأس ابلكامــل، وكان يقــول أنه 
يقــول  وكان حضرتــه  اخلــوارج.  عالمــة 
إنــه مل حُيلــق رأســه بعــد العقيقــة حالقــة 
كاملــة. وألجــل ذلــك كان شــعر رأســه 
ا كاحلرير، وكان شــعره  رقيًقا وانعًما جدًّ
يطول إىل نصف رقبته، أما شــعر حليته 
فــكان كثيفــا وسيــكا مقارنــة مــع شــعر 

رأسه.
أقول: ينبغي أال يفهم من قول الدكتور 
مــر حممــد إساعيــل: كان شــعر رأســه 
يطــول إىل نصــف رقبتــه، أنــه كان يــرب 
شــعره كمــا يريبــه بعــض النــاس موضــًة، 
بــل احلــق أنــه لكون شــعره انعًمــا ورقيًقا 

مل يكن يبدو رغم طوله كمثل هؤالء.

ي

سيدن مرزا غام أمحد القادايين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم


