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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال دهوح اهللا إال إله ال أن أشهد
 الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 *اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيع 
  )  آمني. (�الضالِّني وال

 واحد لكل أن فيها جند إليها، نستمع أو � املوعود املسيح سيدنا أصحاب حياة من الوقائع نقرأ عندما
 وأمواهلم بنفوسهم للتضحية وولَِعهم والصدق احلق ملعرفة وحرقِتهم السليمة لفطرم ومستوى معيارا منهم
 الصحابة كان رباختصا. وفهمهم ذوقهم حبسب املوعود للمسيح وعشقهم وحبهم لذلك املساعي وبذِل

 والذين. خاص أسلوب كان ولكلٍّ لذلك، ويسعون باألولني االلتحاق حق يؤدون الذين" اآلخرين "هم
 أسلوم حبسب وأخالقهم للصحابة تصرف كل من استفادوا أيضا هم م قريبة عالقة هلم كانت أو رأوهم

 جبميع خاصة عالقة له وكانت الصحابة من أيضا � املوعود املصلح سيدنا كان. منها العرب أخذوا أو
 النصائج فهذه الصحابة أحداث من العرب بأخذ حضرته ينصح فعندما. أحداثَهم بين قد بالذين أو الصحابة

 لنا تتبني نظرال فيه منعن حني لكننا واحدا درسا ما واقعة من نستخرج أحيانا. ملحوظا تأثريا القلوب يف تؤثِّر
 املوعود املصلح سيدنا بني قد فمثال. جوانب عدة من نصيحة الواحد احلادث ويصبح كثرية، جوانب
 الدين برهان املولوي زار فحني. البيعة إىل رحلته أي اجلهلمي، الدين برهان املولوي حادثَ اخلاص بأسلوبه
 قد: حضرته فيقول مجيل، أيضا احلديث هذا إن املوعود املصلح ويقول مرة، أول املوعود املسيح اجلهلمي

 املسيح فيه يقيم كان الذي والبيت هناك، إىل فذهبت غورداسبور يف � حضرته وكان قاديان إىل أتيت
 يل يسمح فلم الباب، على جالسا علي حامد ماملرحو كان: حضرته يقول. بستانٌ جبانبه كان � املوعود

 حضرته وجدت دوء الباب شق من الداخل إىل نظرت فلما سرا، الباب إىل وصلت لكنين بالدخول
 رجعت: املولوي حضرة يقول) أيضا قبل من مرات عدة الواقعة هذه مسعنا ولقد (سريعا، وخيطو يتمشى،



 جدا، عالية طموحاته أن املؤكد من لذا سريعا، خيطو حبيث صادق لالرج هذا أن وأيقنت فورا، الوراء إىل
  . بسرعة ميشي ولذا
 حضرة كان إذ للعجب، مثري أمر هو سلفي أي ببال اخليال هذا خيطر أن: � املوعود املصلح حضرة يقول

  . متطرفنيو ومتشددين جافّني يكونون عادة وهم وهابيا، املولوي
 من وال قرآين، دليل أي بباله خيطر فلم احلق، املولوي حضرةُ يعرف أن يريد � اهللا كان كيف فانظروا
 ،� النيب بعد انقطع قد واإلهلام الوحي أن وإصرار بشدة يؤمنون فالوهابيون. آخر نوع أي من وال احلديث

 أناس واألولياء فاألنبياء وجه، أي من علينا فضيلةٌ ويل أو نيب ألي ليست أنه باهللا والعياذ معتقدام من كما
م فلدحض. مثلنا بشرذلك يعرفون ال البعض فلعلّ بإجياز، املوضوع هذا حول أتكلم أن أود اخلاطئة فكر .  
 وجامعا جدا، نيرا يكون الوجود وذلك غيث، أيضا األنبياء وجود إن: � وداملوع املسيح سيدنا قال فقد

 باألنبياء احلب عالقة فبإنشاء. ظلم) الوهابيني شاكلة على (مثلَنا عاديني أناسا فاعتبارهم واملزايا، للمحاسن
 جلدير إميانا املرء يزداد واألولياء باألنبياء احلب عالقة إنشاءب بأن القول هذا. إميانا املرء يزداد واألولياء
  . باملالحظة
 على آيةً بسرعة � املوعود املسيح مشي السليمة بفطرته الدين برهانُ املولوي حضرة عد قد باختصار
 إىل االستماع رغم يقبلون ال أناس هناك وإال هعلي وقعت خاص نوع من اهللا حب نظرة أن فاحلقيقة صدقه،
 منهم فآالف. قلوم قست قد أو متشددون، السلفيني مجيع إن القول يصح ال كما. اآليات ورؤية األدلة

 حني كل امواإلهل الوحي بضرورة شعروا فهم وبايعوه، � املوعود املسيح بصدق اقتنعوا قد أفريقيا يف
 واالزدهار الروحانية فللخضرة األرض، ختضر ببعثتهم الذين كغيث، هم واألولياء األنبياء أن وعلموا وآن،

  . اإلهلام يستمر أن جيب الروحاين
 عبد سيتهـ آمن فقد وتضحيته، املدراسي الرمحن عبد سيتهـ حضرة إلخالص أخرى، واقعة يبني مث

 كان. الدعوة نشر يف ونشيطا جدا خملصا فكان زمنه، يف � عوداملو باملسيح -مدراس من -الرمحن
 أتذكر حني أيضا أنا: � املوعود املصلح يقول. االلتياع مبنتهى له حادثا يذكر � املوعود املسيح سيدنا
 آنذاك وكان جدا، جيدة البداية يف املادية أوضاعه كانت. � له الدعاء يف الرغبة قليب يف تنشأ الواقعة تلك

 مث شهريا،) روبية ٥٠٠ إىل ٣٠٠ من (مبعدل التربعات يرسل كان حيث الدين، أجل من بكثري يضحي
 وبارت جتارته فكسدت اخلاطئة القرارات بعض اختذ حيث التجارة يف اٌءأخط منه حصلت أن القدر شاء

  : معناه حبقه اإلهلام تلقى قد � املوعود املسيح وكان ائيا،
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  .أسراره يدرك أحد وال صلح، ما ويفِسد فسد، ما يصِلح الذي لكذ قادر: أي



 يصِلح الذي ذلك قادر "من وفهموا البيت من األول الشطر إىل اجلميع وهلُ ذهب اإلهلام هذا نزل فحني 
 أحد وال صلح، ما ويفِسد "أي الثاين الشطر يف أحد يفكر ومل ستصلح، احملترم سيتهـ جتارة أن"فسد ما

 سيتهـ جتارة ازدهرت مث. عام مبدأٌ منه فُهم قد بل. يفسد مث أوال األمر يصلح سوف أي ،"أسراره يدرك
 وحتسنت جديد، من جتارته ازدهرت اإلهلام هذا وبعد اخلسارة، من ثالث أو لسنتني تعرضها بعد احملترم

 شيئا جيد يكن مل ثحي. عليه يقتات ما أحيانا جيد يكن مل لدرجة وساءت كسدت، مث. جدا أوضاعه
 سيتهـ كان كم فقال له، حبه على يدل بأسلوب � املوعود املسيح ذكره يوم ذات. والشرب لألكل
 وكان املناسبة، ذه روبية ٥٠٠ مبلغ أرسل فقد إخالصا، ازداد قد احملترم ركها اهللا الرمحن عبد احلاج
 ثالثة أو روبية ألفَي مبلغ أصدقائه أحد فأعطاه. رؤيته بعد الكالم هذا وقال مبلغا استلم قد � حينها
 فأرسل لألواين، حمال يفتح أو جديد، من التجارة ا ليبدأ الصعبة، املادية أوضاعه رؤية بعد روبية آالف

 إرسال أستطع مل مدة منذ: الرسالة يف وكتب � املوعود املسيح إىل املبلغ ذلك من ٥٠٠ سيتهـ
 كان القول فغاية. � سبيله يف شيئا منه أنفق ال أن غرييت تقبل فلم مبلغا يل اهللا أرسل قد واآلن التربعات،
  . كبريا الدين خلدمة إخالصه

 وحرقة محاس وبأي باملال، بالتضحية مهتما السيتهـ حضرة كان كم بيان يف � املوعود حاملصل يقول مث
 ذلك يذكر كان وكيف أحيانا، التضحية على قدرته عدم على ويقلق يضطرب كان وكم يضحي، كان
 بعض يساعده كان -ذكره سبق كما -كثريا االقتصادية أوضاعه ساءت وحني. وحرقة بأمل اآلخرين عند

 املسيح إىل وصلت يوم ذات. أيضا الطعام لشراء املال جيد يكن مل أحيانا أنه سابقا ذكر كما إذ اإلخوة،
 وأنا املخلص صديقي الرمحن عبد سيتهـ إن كتب حيث األمحديني غري أحد من مالية حوالةٌ � املوعود

 احملترم سيتهـ رأيت يوم وذات االعتقاد، به وأحسن وأعظِّمه الصلحاء من وأعده كثريا، به الظن حسنأ
 خلدمة � املوعود املسيح إىل أرسله كنت املال أملك كنت عندما: قال السبب سألته فلما جدا، حزينا
 أين نذرت قد لدرجة كثريا يفَّ أثَّر هذا قوله إن: األمحدي غري هذا يقول. ذلك أستطيع ال اآلن لكن الدين،
 يقول. املبلغ إرسال األمحدي غري ذلك بدأ مث شهريا، روبية مائة ثالثة أو روبية مائيت إليه أُرسل سوف
 روبية، مائة أربع أو ثالمثائة املبلغ وكان رماحملت سيتهـ من مالية حوالةٌ جاءت يوم ذات: � املوعود املصلح

 جدا، متأزمة املادية أوضاعه أن مع احملترم سيتهـ من احلوالة هذه إن: قال � املوعود املسيح رآها فلما
 أحد من أخذتف مدينا كنت إين فيها كتب اليت رسالته جاءت ذلك وبعد. ذلك إرسال من متكَّن فكيف

 ذلك من بشيء الدين سددت فقد منه، شيئا أيضا لكم أرسل أن فكرت مث الدين، لتسديد مبلغا األصدقاء
  . والوفاء واإلخالص الدين أجل من للتضحية عاطفته كانت فهذه. إليكم أرسله وشيئا املبلغ



 غالبية بدأت كيف: � املوعود املسيح زمن يف األوضاع بيان يف موضع يف املوعود املصلح يقول مث
 التباعه املنصب هذا نال وأنه أيضا ورسول نيب مث ومن املوعود املسيح هو بأنه دعواه بعد تعارضه املسلمني

  . املشاهد هذه نشاهد نزال وال. لكفاءاته نظرا ال فقط � للنيب
 أيضا واهلندوس النصارى صار كلَّها األديانَ � حضرته حتدى حني مث: � املوعود املصلح يقول مث

 احملاكم يف قضايا ضده رفعت فقد عته،سم وتشويِه � املوعود املسيح إلهانة كثرية جهود وبذلت ضده،
 أمام ماثال للوقوف يضطر حضرته وكان) الرمسية العطل دون أي (صافية أشهر لثالثة تستمر كانت حيث

 يقول. اإلزعاج وقصد العداء بدافع املاء، بشرب حىت القاضي له يسمح مل يوم ذات. ساعات عدة القاضي
 العصر، ذلك يف املخلصني لألمحديني عظيما ابتالء كان لكنه األمور، ههذ اآلن نسينا قد إنا: املوعود املصلح
 كمثل سيصبحون بك املؤمنني غري وأن بثيابك سيتربكون امللوك بأن اهللا وعد يسمع ناحية من فكان

 الذي العادي اهلندوسي القاضي أن يرون كانوا اآلخر الطرف ويف وعددا، حاال العامل يف املنحطة الشعوب
 املاء، بشرب له يسمح وال أمامه الوقوف على يجربه شهريا، راتبا روبية مائة مخس أو مائة أربع يتقاضى

 اإلميان لضعاف ابتالء كان فرمبا. طويال الوقوف بسبب قدماه وتتعب بالدوار يصاب حضرته كان حىت
 هناك انتك باختصار. الوعود هذه معه اهللا قَطع الذي اإلنسان هو هذا هل بباهلم خيطر كان حيث

 كان الوضع هذا ويف. احليلة وانعدام املسكنة على يدل الوضع ذلك كان فكم القبيل، هذا من ابتالءات
 ما: � املوعود املصلح يقول. املعتدين أولئك أمثال يقتلوا أن إميام مقتضى من يرون األمحديني بعض
 الربوفيسور، له يقال شخص مجاعتنا يف كان أنه ما، قضية يف احلكم سيصدر كان يوم املشهد أتذكر زلت

 األوراق بلعب ويكسب جدا ذكيا كان إذ رفيع، مستوى على ويقامر اللعب أوراق يلعب البيعة قبل وكان
 ناآلخري لألمحديني نصيحة ذلك ويف. العمل هذا ترك البيعة بعد لكنه شهريا، روبية مائة مخس أو أربعمائة

 يعشق الربوفيسور هذا كان. عاديا حمال وفتح عليه، اعتاد سيء أمر عن البيعة بعد ائيا ختلى قد أي أيضا،
  .      اإلخالص مبنتهى الفقر يتحمل كان وبذلك � املوعود املسيح
 قال وإذا دائما، الزبائن يبشر وكان الهور، يف حمال فتح: إخالصه مثل ضاربا � املوعود املصلح يقول
 املسيح إىل الدين كمال اخلواجة شكاه يوم وذات. بشدة خياصمه كان � املوعود املسيح ضد شيئا زبون

 اهللا يعلّمنا ما هذا باللني، الناس نعامل أن أُمرنا لقد: احملترم الربفسور أيها: متزايد حبب � له فقال املوعود
 مراعاة � كالمه يقطع مل ولكن املوعود، املسيح نصح أثناء حيمر احملترم الربفسور وجه كان. تعاىل

 واحدة كلمة أحد قال إذا: كالمه � أى أن بعد قال مث � داملوعو املسيح قاله ما كل ومسع لألدب
 تقول مرشدنا ضد شيئا أحد يقول عندما ولكن كتبا وتؤلف ملباهلته تستعد � النيب ضد أي مرشدك ضد

 على يدلّ ولكنه الظاهر يف األدب إساءة كان هذا تصرفه أن � املوعود املصلح يقول. نسكت أن نال
  . حتما حبه عظيم



 الناس كان احلكم، إصدار موعد حان وعندما املرفوعة، القضية عن جاريا احلديث كان حال، أية على
 فما املخلصون أما. بالسجن عليه حيكم أن يستبعد وال حتما، عليه حيكم فسو القاضي أن متاما موقنني

 وقائية بإجراءات أيضا احملكمة قامت اليوم ذلك ويف. � يسجن أن واحدة للحظة بباهلم ليخطر كان
 � املوعود املسيح دخل عندما. كثريا الشرطة رجال عدد وكان أكثر احلراسة وفرضت العادة من أكثر

 أخفى قد كان. الشيء بعض حادة طبيعة ذو كان ألنه الدخول من املذكور الربوفيسور اإلخوةُ منع احملكمة
 احلجر رفع مث انون، صراخ وصارخا مرا بكاء باكيا الشجرة إىل فأسرع الشجرة، حتت كبريا حجرا

 ضد سيحكم القاضي أن الرجل ظن فقد. القاضي رأس لشج األمحديون يوقفه مل ولو احملكمة، إىل رعوأس
  . باحلجارة لضربه فاستعد � املوعود املسيح
 ضعفاء من بعض ويرتد املواقف، هذه مثل يف الفعل ردة من النوع هذا يبدون الذين الناس بعض فهناك

 مثل سريعا عواطفهم فتثور احلساسة العواطف أصحاب أما. ويقينا إميانا يزدادون املخلصني ولكن اإلميان،
 املسيح تعليم ولكن أيضا، بأنفسهم االنتقام يف يفكرون سريعا غضبا ويستشيطون املذكور، الربوفيسور

 ونتجلّد نصرب وأن دائما احلسبان يف نضعه أن وجيب لنا العمل ستورود حسنة أسوة وتربيته � املوعود
  . دوما
 والذين. سلفا اُهللا أخربنا كما ستكون العاقبة أن شك وال أيضا، اليوم القبيل هذا من أحداثٌ حتدث: أقول

  . اهللا بإذن املشاهد هذه سريون الدعاء يف ويستمرون يصربون
 أن جيب: ويقول حنسة، وبعضها سعيدة تكون األيام بعض بأن قولونوي ظنونا األيام عن الناس بعض يظن

 يف ويقدمون األسئلة هذه مثل أحيانا الناس يسألين كما. كذا أيام يف تسافروا وال كذا أيام يف بالسفر تقوموا
  . عنها اهللا رضي املؤمنني أم يدةالس كالم من أو � املوعود املسيح كالم من مقتبسا املوضوع هذا

 وكان األخرى األيام بعض يف أو الثالثاء يوم السفر من املؤمنني أم منعتين لقد: � املوعود املصلح يقول
 خاص بوجه ةأمهي ال بأنه املوعود املصلح يقول وإال أخرى، وهِمية فكرة بسبب أو رأا رؤيا على بناء ذلك
 أنك مرة يل قال شخصا بأن وقال أيضا � املوعود املسيح كالم � فسر وقد. اال هذا يف يوم ألي

وكذا كذا مايو أن � املوعود املسيح إىل مشريا بنفسك ذكرت يل قال أنه املوعود املصلح يقول. حنس 
 به معجبا يكن مل أو الثالثاء يوم عن إهلاما تلقى املوعود املسيح أن الثالثاء يوم عن معينة مبناسبة قلت بأنك

 رواية هناك كانت فلما. حنس يوم الثالثاء يوم بأن أقل ومل فقط الرواية شرحت لقد: فقلت. آخر لسبب
 ألن ذلك قال لعله منها املراد فيكون صحيحة الرواية اعتربت إذا بأنه فقلت املوعود املسيح ىلإ منسوبة

 � بذاته اخلاصة الرواية هذه ونطاق معىن وسعوا الناس بعض ولكن. الثالثاء يوم مقدرة كانت وفاته
  . غباوةٌ حنسا اهللا من كان ما اعتبار أن واملعلوم. ثاءالثال يوم بنحوسة وقالوا قانونا واختذوها



 وفاته أن هو الثالثاء يوم حنوسة من فاملراد صحيحة كانت إذا املوعود املسيح إىل تنسب اليت الرواية أما
 وجدنا فإذا. األيام مجيع يف صفاِته وجلَّى كلها، األيام يف اهللا بارك فقد وإال اليوم، ذلك يف مقدرة كانت

 بأن نقول أو القبيل، هذا من رواية نقبل وال فهمها، يف أخطأ الراوي بأن فسنقول األصل هذا تعارض وايةر
 يف وقع قد أيضا � املوعود املسيح يكون أن وميكن البشرية، مبقتضى أحيانا باألوهام يصاب اإلنسان

 روى من سنكذّب فإما. حنس يوم اليوم هذا بأن نقول وال املقدرة، الثالثاء يوم دهشة نتيجة ذلك نفسه
 فقط، البشرية مقتضى على بناء اليوم هذا عن ذلك قال � املوعود املسيح بأن سنقول أو الرواية هذه
 لسوء بدأوا املسلمني ولكن الكرمي، القرآن يف تعاىل اهللا يقول كما مباركة كلها األيام أن احلقيقة وإال

  . كليا والنحوسة اإلدبار يف وقعوا أم النتيجة وكانت حنسة، األيام بعض يعدون حظّهم
 املصلح يقول. نظريام يف جدا يتشددون وبعضهم تواضعهم، إظهار يف احلدود يتجاوزون الناس بعض

 زمن يف واحد مكان يف اجتمعا املزاج ذا شخصني أن أذكر: القبيل هذا من حادث رذك يف � املوعود
 متحمسا أمحديا وكان للقرآن حافظا كان بشاور، سكان من حممد احلافظ أحدمها ،� املوعود املسيح
 مرة ذات اجللسة حضر لقد. جدا قاسية كانت أفكاره ألن أظن ما على سابقا احلديث أهل من وكان جدا،
 متواضعون وحنن عظيم، اهللا شأن أن أحد فقال اهللا، خشية حول احلديث دار قاديان من العودة وعند

 اهللا شأن أن صحيح: الثاين قال ال؟ أم وحجنا وزكاتنا وصيامنا صالتنا اهللا يقبل هل ندري وال حقريون
 فقال زاوية، يف جالسا املذكور احلافظ كان. ال أم أيضا مؤمن أنا هل األحيان بعض يف فأُفكِّر عظيم،

 أنا هل جزما أقول أن أستطيع ال: قال ال؟ أم مؤمن أنت هل نفسك، يف ظنك ما: الكالم هذا لصاحب
 يقوله ما: اآلخرون قال. اليوم بعد وراءك أصلّي فلن كذلك األمر كان إذا حسنا،: احلافظ قال. ال أم مؤمن

 بعد منكم واحد أي وراء أصلّي لن إذًا،: احلافظ قال. جدا عالية مرتبة اإلميان وأن امامت صحيح صاحبنا
 بشاور إىل الناس هؤالء وصل. وراءكم الصالة تصح فكيف مؤمنني أنفسكم حتسبون ال دمتم فما اليوم،
 أصلي أن يل أنى مؤمنني أنفسكم حتسبون ال دمتم ما: قال سئل وحني. مجاعة الصالةَ املذكور احلافظ وترك

 صحيح، احلافظ يقوله ما: قال عليها، � املوعود املسيح أُطِلع أكثر القضية تفاقمت عندما وراءكم؟
 كالمه ولكن الكفر، يرتكبوا مل ألم خاطئ هذا تصرفه وإن خلفهم، الصالة يترك أن صحيحا ليس ولكن

 بالسعي يتعلق وفيما. بأنفسهم الظن حيسنوا أن مجاعتنا أفراد واجب من انك. املبدأ حيث من صحيح
 أنه � املوعود املسيح فقال. احلسنات يف للتقدم دائما ويسعى فيه يستمر أن اإلنسان على فيجب واجلهد

  . مؤمنا كونه اإلنسان ينكر أن صحيحا ليس
 أيضا، زينةً اللباس تعاىل اهللا وصف لقد. الصيف أيام يف أوروبا يف عراة شبه الناس يظهر باللباس يتعلق فيما

 أنه لدرجة حدودها األمور جتاوزت ولقد. األيام هذه يف موضة حسب العري أن األيام هذه يف نرى ولكننا
 السواقة أثناء يف باحلر شعرن وعندما اهلوائية الدراجات يسقُن كن املسلمات الفتيات من فريقا أن روي قد



 عند -معيبا مكشوفة اجلسد أعضاء بعض إبقاء يعد ال الذي الوقت جاء لقد باختصار،. ثيان خلعن
 املسلمون وخاصة كبرية، شرحية كانت حني زمان هناك كان بينما األخالق، حيث من  -أيضا املسلمني

 ستني أقل � املوعود املصلح زمن يف كان العري أن املعلوم من. وطبعا أخالقا جدا معيبا األمر هذا يرون
 فيه وجه معروف إجنليزي مصور بيان � املوعود املصلح نقل لقد. األيام هذه يف وجوده مع باملقارنة باملئة

  . النساء إىل اخلطاب
 بكشف بدأن أن أوروبا يف النساء يف األيام هذه يف سائدا تقليدا هناك أن � داملوعو املصلح يقول

 رؤية على معتاد مصورا بصفته بأنه املعروف املصور ذلك يقول حال، أية على. فأكثر أكثر أجسادهن
 هذا يف خبريا بصفيت أقول: قال مث. مثله رهاي مل آخر أحدا لعل درجة إىل العارية والرجال النساء أجسام

 أعني يف املنظر قبيحات يحسنب العاريات النساء بل. ومجال حسن ألي سببا ليس العاري اجلسم أن الفن
 بدال الكراهية خيلق العري أن فليعلمن مجاهلن ليمدح أجسامهن عن يكشفن النساء كانت فإذا لذا. الرجال

  . أحيانا املدح من
 ومعقول وقيع هذا ورأيه جماله يف خبري وهو أورويب شخص رأي هو هذا بأن � املوعود املصلح يقول
 لو ولكن. قبحهم ويربز وقارهم ا يضيع ألبسة ويلبسون كثريا مظاهرهم أيضا الرجال يغير كذلك. جدا
 عرضة اتمع يصري وبالنتيجة كبرية، أمهية ويعطَى كالمهمب يعتد احلرية باسم شيئا أشخاص بضعة قال

 ولكن تقريبا عاما مثانني أو سبعني قبل احلق قول املذكور املصور قال لقد. فأكثر أكثر األخالقي لالحنطاط
 ال أنه احلق بل أمينة، مشورة أو نصحية تقدمي على يقدر ال أو القول، هذا على معاصر مصور يتشجع ال قد
 وأصبح رويدا، رويدا أخالقيا ينحط اتمع ترى لذا األيام هذه يف القول هذا على جرأة مصور يأ جيد

اجلمال عالمة العري .  
 املصلح ذكر. آخر شيء هو بل الظاهرية، احلالة إىل وبالنظر بالتعري يعرف ال اجلمال بأن التذكر فيجب
 بدأ � املوعود املسيح زمن يف مرة: وقال � املوعود املسيح صحابة من الثنني شانقا � املوعود
 إن � الدين نور املولوي فقال عنهما، اهللا رضي الكرمي عبد املولوي وبني الدين نور املولوي بني النقاش
 هو الطبيب إن صحيحا، تقديرا اجلمال تقدر أن شخص كل عني تستطيع وال سهلةً ليست اجلمال معرفة
 هذا يف صعوبة أي � الكرمي عبد املولوي قال بينما. قبيح هو ومن مجيل هو من يعرف أن يستطيع الذي

 وكان. مظهره برؤية شخص مجال على نطّلع أن وميكن اإلنساين، اجلمال معرفة على قادرةٌ عني كل األمر؟
 ختطئ األحيان من كثري يف ولكنها بأسلوا اجلمال تعرف عني كل أن شك ال أنه � األول اخلليفة موقف

 الظاهر يف مجيال يبدو وأيهم احلقيقة يف مجيل الناس أي فهمي أن يستطيع الذي هو الطبيب إن معرفتها، يف
 املولوي فسمى هنا؟ مجيال الرجال من أحدا ترى هل � الدين نور املولوي قال احلوار هذا وأثناء. فقط
 نور املولوي فقال. مجيل الشاب هذا أن أرى وقال الوقت، ذلك يف ةصدف أمامه جاء شابا � الكرمي عبد



 املولوي فدعا. وجهه إىل بالنظر ذلك الحظت عظامه، يف عيب هناك ولكن نظرك يف مجيل هو � الدين
 لعظامه خميفة صورة تراءت قميصه رفع فعندما قميصه، يرفع نأ منه وطلب الشاب ذلك � الدين نور

 بنية يف العيب هذا بوجود أعلم أكن مل باهللا، إال قوة وال حول ال يقول الكرمي عبد املولوي فأخذ املعوجة،
 مجاال يكون ال مجاال الظاهر يف يبدو ما األحيان بعض ففي إذنْ. وجهه رؤية رد مجيال وحسبته جسده،

 إىل اإلنسان زينة على للمحافظة فهو النقائص بعض لتغطية اللباس بارتداء تعاىل اهللا أمر وملا. لداخلا من
  . عنه يبتعد يظل اإلنسان ولكن ما، حد
 هداه أيضا تعاىل اهللا ولكن السحور، ميقات عن خاص اعتقاد له كان شخصا � املوعود املصلح ذكر

 اهللا غفر اآلن تويف قد وهو- الفيلسوف، الناس يدعوه شخص مجاعتنا يف كان: � يقول. عجيب أسلوبب
 ألنه فيلسوفا يدعى وكان فعال، رائعا بعضها وكان شيء، كل يف نكت بباله ختطر كانت: � يقول -له

 املشايخ خيال حمض إنه فقال الصيام حول النقاش جرى فمرة. شيء كل من جديدة نكتة يستخرج كان
 ساعة عشرة اثنيت الطعام أكل عن ميتنع فالذي قليال، السحور أحد أخر إذا الصوم يصح ال بأنه الفقه ومهرة

. صومه ببطالن فورا تونيف املشايخ إن ذلك؟ يف احلرج فما ميقاته من دقائق مخس بعد السحور تناول إذا
 أنه مع مذعورا، � الدين نور املولوي إىل التايل الصباح يف وجاء. املوضوع هذا يف كثريا جادل باختصار،

 كان لذا الدروس يلقي كان من هو � الدين نور املولوي أن مبا ولكن � املوعود املسيح زمن كان
 نور املولوي فسأله. كثريا زجرا البارحة تلقيت إنين جميئه فور فقال بكثرة، أيضا جملسه إىل يذهبون الناس
 تناول أخر إذا الصائم بأن املشايخ خيال جمرد نهإ وقلت البارحة كثريا جادلت فقال حدث؟ ماذا � الدين

 عشرة أربع أو عشرة اثنيت الطعام أكل عن امتنع الذي بأن موقفي كان صومه، يصح فال قليال السحور
 أن رؤيا فرأيت نـمت النقاش هذا بعد ذلك؟ يف احلرج فما دقائق مخس بعد السحور تناول إذا ساعة
 وربطت اجلانبني كال يف عمودين فنصبت -مهنته وفق الرؤيا فرأى احائك الفيلسوف كان– منسجة هناك
 فقط، إصبعني مبسافة إليه الوصول قبل اخليط انتهى ولكن به، لربطه الثاين العمود إىل ومشيت بعمود اخليط

 هنسجت ما مجيع أن فأدركت أجنح، مل ولكنين الثاين العمود مع ربطه من أمتكن لكي اخليط أجر أن فحاولت
 نقص بسبب ضاع نسيجي فإن أحد ليساعدين قائال وأستنجد صرخات أطلق فبدأت وفسد، الوحل يف وقع

 من يفهمين أن أراد تعاىل اهللا بأن فهمت فحينها. استيقظت الصراخ أطلق كنت وبينما اخليط، من إصبعني
 الصوم يصح أن ميكن فكيف إصبعني بقدر خيط نقص بسبب يفسد النسيج كان إذا بأنه الرؤيا هذه خالل
   دقائق؟ مخس نقص بسبب

 شارحا � املوعود املصلح يقول. بأحد يتعلق أن له بد فال وحيدا يبقى أن يستطيع ال أنه اإلنسان فطرة من
-  القمح؟ من رغيفا أحدكم أكل هل أنه سؤال لسجم يف طُرح يقول � املوعود املسيح كان: األمر هذا
 وإذا القمح، على يعثر كان ما ونادرا عموما الشعري أو الذرة أو  الدخن يأكلون األيام تلك يف الناس كان



 شخصا أن إال نأكل مل اجلميع فقال -منه يغتصبونه السيخ فكان شخص لدى القمح بوجود يعلم كان
 آكله مل فقال القمح؟ رغيف أكلت هل آخر شخص فسأله جدا، لذيذا نيكو القمح رغيف إن قال واحدا
. جدا لذيذا يكون أنه ذلك من ففهمت ويتلمظ، يتمطق وهو القمح رغيف يأكل شخصا رأيت ولكنين
 الدجاج، أكل إىل يشتاقون البعض إن � قال للطعام جدا يشتاقون الناس بعض بأن يتحدث كان فبينما

 وكان الدجاج فخذ جدا حيب كان - الطفولة منذ صديقي هو الذي- � خان اهللا ظفر شودري والسيد
 خذف أحد وجد إذا يقول كان بأنه متوىف شخص عن يتحدث وهو وقال. حيبها يضاأ � املوعود املسيح

 سبب � وذكر. أحبه ال إنين � املوعود املصلح يقول كل على غريه؟ يريد فماذا حياته طول الدجاج
 فإذا الناس بعض لدى مرغوبة األشياء ضبع تكون كل على: � قال. أسنانه بني يعلق كان أنه وهو ذلك

 األشياء تلك وحلصول وعادية بسيطة األشياء تلك تكون ولكن جدا حمظوظني أنفسهم اعتربوا وجدوها
 وموقنني تعاىل باهللا مؤمنني كنا لو أننا فيه شك ال مما ولكن أيضا، األخرى األشياء آالف إىل اإلنسان حيتاج
   ؟� بعده إليه أحتاج ماذا: ويقني بثقة يقول أن لإلنسان فيمكن تعاىل اهللا حنرز أن نستطيع بأننا
 يغطّيك أو بأحد تتعلق أن إما: وهو البنجابية باللغة الصوفيني أحد قول يقول � املوعود املسيح كان
 املصلح يقول. لكم أحد يصبح أو ألحد تصبحوا أن إال سبيل ال حبيث االدني احلياة منط هكذا أي. أحد

 داخل الشيء هذا أن يعين أخرى، إىل حالة من يتحول فالطني الطني من اخللق مفهوم هو هذا � املوعود
 عمر يبلغ مل الذي الطفل إىل انظروا. أحد به يتعلق أن يريد أو بأحد يتعلق أن يريد أنه اإلنسان فطرة يف

 انظروا ولكن سنوات، عدة يف البلوغ املرء يصل. قلبه يدغدغ أحد إىل التقرب شوق يبدأ ولكن بعد الوعي
 يف يزوجوما مث أنثى، وهذه منها ذكَر هذا يل، أالعيب هذه يقُلْن يلعنب عندما فإن الصغريات البنات إىل

 وكما. ويحِببنها ألمهان تقليدا ألعان حامالت ميشني البنات أن اتمعات يعمج يف يتراءى مث. جمتمعنا
 إىل وانظروا. أحد ن يتعلق أو بأحد يتعلقن أن البنات تريد كذلك وحيتضنهم أوالدهن األمهات ترضع
 هذا وإىل. بزوجام يستنأنسون يتزوجون وعندما دوما بأمهام يستأنسون الزواج قبل فإم األبناء

 يتعلق أن يريد أنه اإلنسان فطرة يف طبعنا إننا أي" علٍَق ِمن الِْإنسانَ خلَق "قوله يف تعاىل اهللا يشري املوضوع
 هللا يصبح أن هو بأحد متعلقا اإلنسان لكون طريق وأفضل ذلك، بغري قلبه يطمئن أن ميكن وال دوما، بأحد
  . دنياوال الدين خري فيه ألن لذلك ويسعى تعاىل

 املثال هذا كان وإن: ويقول باهللا والعالقة العشق مستوى ذكر يف مثاال � املوعود املصلح يضرب مث
 أستاذ يل كان. تام بوضوح العشق حالة منه يتبني ولكن يل، أستاذا كان وهو تويف قد جمنون لشخص

 لدرجة � املوعود املسيح حيب وكان. حممد يار املولوي وامسه نبوة،ال يدعى أصبح مث املدرسة، يف يدرس
 يف ازداد أنه الحظناه ما ولكننا أيضا قبل من نقص دماغه يف يكون وقد. احلب ذلك نتيجة باجلنون أصيب
 إىل � املوعود للمسيح نبوءة كل ينسب وبدأ باجلنون أصيب حىت فشيئا شيئا � املوعود املسيح حب



 من اقترابه بغية املشروعة وغري الالئقة غري احلركات بعض يرتكب كان لدرجة جنونه ازداد مث. نفسه
 إىل فنظرا الصالة، أثناء � املوعود املسيح جسد بيده يلمس أن اولحي كان مثال ،� املوعود املسيح
 املوعود املسيح خلف جيلس ال لكي األمر ذا ليهتموا األشخاص بعض � املوعود املسيح عين حالته
 كان احلديث أثناء أنه � املوعود املسيح عادة من وكان. النوبة ذه فيها يصاب اليت األيام يف �

 يار املولوي كان الطريقة ذه يده حيرك � املوعود املسيح كان وعندما. بيده ببطء فخذه على يضرب
 ذلك؟ فعلت ملاذا هذا؟ ما أحد سأله وإذا ،� املوعود املسيح إىل ويصل فورا يقفز احلب بدافع حممد
  . يده من بإشارة � املوعود املسيح دعاين يقول فكان
 مل وإن حىت– احملب يفهم حبيث واجلنون العشق من حالة إا املثال هذا بيان بعد � عوداملو املصلح فقال

 انون، اإلنسان حالة هذه. منه ليقترب تدعوه إشارة املقصودة غري احلبيب يد حركة -احلبيب إليه يتوجه
 على وحي الصالة على حي "أن اهللا من الواضح اإلعالن مرغ-  حنن ولكن تعاىل اهللا حب ندعى حنن ولكن
 إىل أمحدي كل يتوجه أن بغيفين. ومواظبة بالتزام اجلمعة لصلوات نذهب وال للصلوات نسعى ال - "الفالح

 لعمران السعي يف ويستمر البين، � اهللا نداء ملبيا الوهلان العاشق مثل يقفز وهو يتقدم أن وجيب األمر هذا
 فشيئا، شيئا بالنقصان احلضور يبدأ بعدها ولكن املسجد إىل بأوالدهم اآلباء فيأيت العطلة أيام هذه. املساجد

  .آمني. أيضا حقها ونؤدي صلواتنا ىعل لنحافظ دوما تعاىل اهللا وفّقنا. الشيء ذا أذكّركم لذلك
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