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هيئة حضرته وصفة غضه البصر
.407بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أن حضرته 
ملَّا أراد أن تُلتَ َ
قط له صورة مع بعض
املصوِر :سيدي،
أصحابه قال له
ّ
أرجوك أن تظل فاحتًا عينيك قليال ،وإال
لن تكون الصورة جيدة ،ففتح حضرته
عينيه جاه ًدا أكثر من املعتاد ولكنهما
سرعان ما عادات لتكوان شبه مغمضتني
كما كانتا من قبل.
الفطرة اإلنسانية نقية بطبيعتها
-408بسم هللا الرمحن الرحيم.حدثين
املولوي شري علي أن املسيح املوعود
كان يقول:
التقوى
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«لقد أودع هللا تعاىل فطرة اإلنسان
مادة ليغلب هبا الذنوب ،فمهما كان
اإلنسان قد تَ َّ
لطخ أبعماله السيئة فإنه
كلما أراد امليل حنو احلسنة غلبت فطرتُه
الصاحل ُة ذنوبَه .وكان  يُفهمنا
ذلك بضرب مثال املاء فكما أن املاء
يتصف بطبيعة إطفاء النار ،ومهما كان
حارا كحرارة
املاء ساخنًا ،حىت لو كان ًّ
النار ،مع ذلك تظل طبيعة إطفائه النار
موجودة فيه.
أقول :إهنا نقطة لطيفة ًّ
جدا ،ولعدم
فهمها تعرضت الداينتان املسيحية
واهلندوسية للدمار وبسبب عدم فهمها
أصاب مئات األلوف من املسلمني
أيضا اليأس والقنوط.

عبارات متضمنة حكما ابلغة كان
حضرته حيب ترديدها
 -409بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أن املسيح املوعود
 كان يكثر من ترديد بعض اجلمل،
مثال كان كثريا ما يذكر يف كالمه القول
الفارسي:
* «دست در كار ودل اب اير» أي:
اليد يف العمل والقلب مع احلبيب.
* «خدا داري چه غم داري» أيِ :لَ
احلزن إذا كان هللا معك؟!
* األعمال ابلنيات.
* أان عند ظن عبدي يب.
* «آنچنان صيقل زدند آئينه مناند»
يبق منها
أي :لقد صقلوا املرآة حبيث مل َ
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شيء.
* «گرحفظ مراتب نه كين زنديقي»
أي :إن مل تر ِاع درجات الناس ومراتبهم
فإنك زنديق وال دين لك.
درك كلُّه ال يُرتَك كلّه
* ما ال يُ َ
* الطريقة كلها أدب
* ادب اتجيست از لطف اهلي بنه بر
سربرو هر جا كه خواهي
إن األدب اتج للطف اإلهلي فضعه
على رأسك مث اذهب إىل حيث شئت.
من يُ ِع ْد قراءة كتب حضرته يكتشف
اجلديد كل مرة
 -410بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أن حضرته كان يقول:
من ال يقرأ كتبنا ثالث مرات على األقل
فيه نوع من الكرب *.
ليس من ُخ ُلق املقربني إيذاء أزواجهم،
ولو ابلصوت
-411بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
الدكتور مري حممد إمساعيل أن طفال

قتل سحلية يف البيت يف عهد املسيح
ممازحا على
املوعود  مث رمى هبا ً
زوجة املولوي عبد الكرمي الصغرى،
فصرخت فَ ِزَع ًة حىت تناهى صوت
صراخها إىل املسجد أيضا لقربه من
البيت ،فلما جاء املولوي عبد الكرمي
إىل البيت أخذتْه الغرية فتكلم معها
بشيء من القسوة بصوت عال حىت أن
املسيح املوعود  يف بيته يف الطابق
األرضي قد مسع صوته املفيض غضبًا،
وتلقى  وحيًا من هللا تعاىل عن هذا
األمر يف تلك الليلة ابألردية معناه:
هذا التصرف ليس جيدا ،فَلُيـنْ َه عنه
زعيم املسلمني عب ُد الكرمي.
والعجيب أنه عند الصباح كان املولوي
عبد الكرمي اند ًما على فعله ،إال أن
مساه هللا تعاىل
الناس كانوا يهنئونه ،إذ ّ
يف الوحي زعيم املسلمني.
دعاء املريض مستجاب
 -412بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين املولوي شري علي وقال :سافر

* ال ميكن أن تكون هذه العبارة عامة ،لعلها موجهة إىل علماء اجلماعة الذين يردون على االعرتاضات فال بد أن
ملمني جيدا مبا كتبه املسيح املوعود  بنفسه ،ومن يعرض عن ذلك ويريد أن يقدم ما جيود به ذكاؤه فال
يكونوا ّ
بد أن به نو ًعا من الكرب حبيث ال يلتفت إىل ما جاء به اإلمام نفسه ويفضل أفكاره على ما كتبه متبوعه .ودليل
آخر على صحة ما قلناه أنه مل يكن قد نشر مجيع كتب حضرته ملا قال هذا الكالم ،كما أن عد ًدا من املؤمنني
يف ذلك الوقت مل يكونوا يعرفون القراءة والكتابة فال يعين أن هؤالء األميني متكربون .هذا ولقد كتب حضرته يف
مكان آخر .جيب على األحباء كلهم أن يقرأوا كتيب مرة على األقل ألن العلم قوةً ،والقوة ختلق الشجاعة ،والذي
حث أفراد اجلماعة على قراءة
ليس له علم حيتار عند السؤال( .امللفوظات ج  ٤ص  .)٣٦١فليس يف ا ألمر إالّ ّ
كتب املسيح املوعود  مرة بعد أخرى ليضطلعوا ابألدلة ويستوعبوا تفاصيلها( .املرتجم)

املسيح املوعود  لإلدالء بشهادة
يف «ملتان» ،وخالل السفر نزل يف
الهور .فلما علم هناك أن مفيت حممد
صادق مريض قصد بيته لعيادته .وحني
دخل عليه بكلمات واردة يف احلديث
طهورا إن شاء هللا.
النبوي :ال أبسً ،
وكان يعين ْأن ال داعي للقلق ،فسيتعاىف
إبذن هللا .مث قال حضرته للمفيت حممد
صادق :ودعاء املريض مستجاب ،فادع
لنا أيضا.
أقول :لقد قام حضرته هبذا السفر يف
1897م.
حملة من ِصبا حضرته ،حني كاد أن
يغرق ..وكيف كان حضرته متعاوان
حىت منذ صباه.
 -413بسم هللا الرمحن الرحيم.
أقول :كان حضرته يقول :أعرف
السباحة جي ًدا ،وكان يقول :ذات
مرة يف حداثة سين ،وأثناء السباحة،
يخ
كدت أغرق  ،لوال ْأن أدركين َش ٌ
غريب مل أره قط ،ال من قبل هذا
احلادث وال بعده.
وأضيف :إن أطفال البيت قد مجعوا
قارب
النقود واشرتوا هبا من جهلم ً
املتكوِنة من
لإلحبار يف البِكة الكبرية ّ
اجتماع مياه األمطار بقاداين ،ولقد
ساهم فيه حضرته أيضا مببلغ من
املال.
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