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تباسط املسيح املوعود مع أصحابه 
وحبهم واحرتامهم له

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -433
حدثين مفيت حممد صادق أن املسيح 
مع  متكلًفا  يكن  مل    املوعود 
أصحابه ونتيجة لذلك كان أصحابه 
أيضا يتكلمون معه بال أدىن تكلف 
حضرته  مع  لألدب  مراعاهتم  مع 
ملا  املرات  إحدى  ففي  واحرتامه. 
من    حضرته  للقاء  ذهبت 
يكن  ومل  الشتاء  موسم  وكان  الهور 
فأرسلت  شاهبه.  ما  أو  حلاف  معي 
يكون  أن  أخشى  أبين  حضرته  إىل 

ما  يل  ترسل  أن  فأرجو  ابرًدا  الليل 
فأرسل  غريه.  أو  ثوب  من  به  أتدفأ 
من  ورداء  خفيًفا  حلاًفا  حضرته 
أيضا  رسالة  معهما  وأرسل  الصوف 
أن اللحاف هو حملمود أما الرداء فهو 
يل، فخذ ما تشاء وإذا أردت فخذ 
كليهما. فأخذت اللحاف وأرجعت 

الرداء.
ويقول:  صادق  حممد  مفيت  يضيف 
الطعام   يرسل يل  كان حضرته 
إىل  قاداين  مغادريت  لدى  بيته  من 
قرب  السفر  أردت  ملا  فمرة  الهور. 
من  الطعام  املساء طلب يل حضرته 

ابلطعام  جاء  الذي  واخلادم  بيته. 
فقال  مغطى.  غري  مكشوًفا  به  جاء 
حضرته: كيف سيأخذ مفيت صاحب 
ينبغي أن  الشكل؟ كان  الطعام هبذا 
الطعام.  فيه  لُيَصرَّ  أيضا  مبنديل  أتيت 
ث قال: حسنا، سأدّبر لك شيئا، ث 
أخذ بطرف من عمامته وقطعه وربط 

فيه الطعام.
كان  جهلم  إىل  سفره  أثناء  ومرة 
إىل  احلاجة  من كثرة  يشكو  حضرته 
التبول فقال يل: ُأعاين من كثرة احلاجة 
أستخدمه  إبانء  فأِت  التبول  إىل 
إبريق   عن  فبحثت  ليال.  فيه  للتبول 
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فخاري وأتيت به إىل حضرته، ث ملا 
آخذ  أن  وأردت  صباًحا  استيقظت 
اإلبريق لسكب البول منه منعين وقال 
يل لن تفعل ذلك بل سأسكبه بنفسي 
قويل  حضرته  يقبل  مل  إصراري  ورغم 
وأخذ اإلبريق بيده وسكب البول يف 
مناسبة  عند  ولكن  مناسب.  مكان 
أخرى ملا أصررت على سكب البول 

قبل حضرته طليب.
لقد  وقال:  مفيت  السيد  أضاف 
ساعَتني  مرة    حضرته  أعطاين 
طويلة  فرتة  منذ  عندي  وقال: كانتا 
أن  فيمكنك  ما  عطل  هبما  ولعل 

تصلحهما وأتخذمها لك.

أبقلم  املوعود  املسيح  كتابة 
القصب، مث أبقلم املعدن، واقتناص 

الصحابة الفرص للتبليغ
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -434
حدثين مفيت حممد صادق أن املسيح 
املوعود  كان يكتب يف البداايت 
أحتفظ  وكنت  القصب،  من  بقلم 
أقالم كل  خسة  أو  أبربعة  عندي 
يضطر حضرته  وذلك حىت ال  حني 
التايل عندما يفسد  القلم  انتظار  إىل 
دون  يول  كان  ذلك  ألن  األول 
تسلسل الكتابة. ولكن يف أحد أايم 
العيد أهديت إىل حضرته زوجني من 

أن  دون  فأخذمها  املعدنية  األقالم 
يقول شيئا، ولكن بعد يومني أو ثالثة 
من  استلمت  الهور  إىل  عوديت  من 
زوجا  فيها: كان  قال  رسالة  حضرته 
ومن  ا،  جدًّ جيدين  املعدنية  األقالم 
لذلك  هبما  سأكتب  فصاعًدا  اآلن 
النوع  هذا  من  علبة كاملة  أرسْل يل 
علبة  حلضرته  فأرسلت  األقالم.  من 
منه، ث بقيت أقّدم حلضرته هذا النوع 
ترّدت  فرتة  بعد  ولكن  الرياع.  من 
جودة هذه البضاعة -كما هو معتاد 
اإلجنليزية-  املنتوجات  إىل  ابلنسبة 
القلم  هذا  يعد  مل  فقال يل حضرته: 
قلق  أخذين  وهكذا  جيًدا،  خيط 
شديد من أنين سُأحرم من الثواب يف 
املستقبل فكتبت رسالة إىل صاحب 
كنت  أنين  إجنلرتا  يف  الشركة  هذه 
أقالما    املوعود  للمسيح  أقّدم 
فسدت  اآلن  ولكن  شركتك  من 
بضاعتك وأخشى أن حضرته سيرتك 
استخدام هذه األقالم وهكذا سوف 
ُأحرم من الثواب بسببك. كما كتبت 
هو  من  أَوتعرف  الرسالة:  هذه  يف 
ذكرت  ث  ؟!  املوعود  املسيح 
دعاوى حضرته وبلغته دعوته بشكل 
الذي  رّده  فرتة  بعد  ووصلين  جيد. 
من  علبًة  يل  وأرسل  إيل  فيه  اعتذر 
حلضرته  فقدمتها  جمااًن  اجليد  الرياع 

ورّد  رساليت  أمر  له  وذكرت   
تبّسم  لقد  عليها.  الشركة  صاحب 
حضرته ولكن املولوي عبد الكرمي –
الذي كان موجوًدا يف ذلك الوقت- 
قال مبتسًما: لعلك يف رسالتك هذه 
الرياع  موضوع  من  االنتقال  حاولت 
إىل دعاوى املسيح املوعود  على 
شاكلة انتقال الشاعر من موضوع إىل 
آخر يف أبياته. إال أنين ال أعتربه على 
الشعر، بل كان  شاكلة ما جيري يف 

األمر عَرضا.

نفسه    املوعود  املسيح  ضبط 
خصوصا،  الصلة  وأثناء  عموما 

وعدم بكائه ف غري صلة التهجد
الرحيم. الرمحن  هللا  بسم   -435

وقال:  صادق  حممد  مفيت  حدثين 
صلينا مرة على عهد املسيح املوعود 
اليت اشرتك  االستسقاء   صالة 
املولوي  ولعل  أيضا،  حضرته  فيها 
الصالة.  أّم  من  هو  أحسن  حممد 
هذه  يف  كثريًا  الناس  بكى  لقد 
يتحلى  حضرته  وملا كان  الصالة. 
بكمال ضبط النفس فلم أره يبكي، 
تلبدت  السماء  أن  أتذكر  كما 
هذه  بعد  األمطار  وهطلت  ابلغيوم 
يف  نزلت  لعلها  بل  سريًعا،  الصالة 

اليوم نفسه.


