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الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -374
فقــال:  علــي  شــر  املولــوي  حدثــي 
حممــد  شــر  شــودري  عمــي  حدثــي 
املوعــود  املســيح  زيرة  خــال  قائــا: 
وبــن  بينــه  مناظــرة  ُعقــدْت  لدهلــي 
املســجد  يف  حســن  نذيــر  املولــوي 
اجلامــع هنــاك. كنــت إْذ ذاك بصحبــة 
علــى  املعارضــة  وملــا كانــت  حضرتــه، 
أشــدها يف املدينــة وكان أهــل حضرتــه 
معــه يف هــذا الســفر، لــذا فقــد كلَّفــي 
حبراسة البيت حال توجهه إىل موضع 

املناظــرة، فبقيــت قائمــا علــى احلراســة 
قــد عزمــت يف  حــى عودتــه، وكنــت 
التضحيــة بروحــي  قــرارة نفســي علــى 
هــذا  بدخــول  ألحــد  الســماح  قبــل 
البيت. يقول املولوي شــر علي: كان 
عمي ذاك رجا قويًّ مشدود العضد، 
وهو أول من ابيع املســيح املوعود من 

عائلتنا.

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -375
حدثــي املولــوي شــر علــي قــال: كان 

عمــي شــودري شــر حممــد يقــول: يف 
نــور  املولــوي  وعندمــا كان  املاضــي 
الدين يلقي درس القرآن، كان املسيح 
أحيــااًن  يذهــب  أيضــا    املوعــود 
لاســتماع لدرســه، وكان ُيعلِّق بشــيء 
وبينمــا  مــرة،  فــذات  أحيــااًن.  أيضــا 
املولــوي نــور الديــن يفّســر اآليت الي 
تتنــاول ذكــر نــزول املائكــة يف غــزوة 
بــدر، أوََّل نــزوَل املائكــة ابلقــول أن 
املــراد منــه تثبيت القلب روحانيا، فلما 
مسع املســيح املوعود  ذلك قال: 
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تــراءت  بــل  التأويــل،  إىل  حاجــة  ال 
للمســلمن املائكــة وقتــذاك، وهــو ما 
ميكــن أن حيــدث يف حالــة الكشــف 
حبيــث يشــرك يف هــذه احلالــة إضافــة 
إىل صاحــب الكشــف أانس آخــرون 
أيضــا، ففــي هذا املوطن قد أشــرك هللا 
تعــاىل الصحابــة أيضــا يف هذا املشــهد 
لكــي  وذلــك   ، للنــي  الكشــفي 

ثـَبَّت قلوهبم. تـُ
َن املسيح املوعود عليه  أقول: لقد ضمَّ
الســام بعــض كتبــه حبــواًث مفصلــة عن 
حقيقــة نــزول املائكــة الســيما ُكتُــب 
توضيــح املــرام، وإزالــة األوهــام، ومــرآة 

كماالت اإلسام.
اخلليفــة األول  وأقــول: كان  وأضيــف 
مبايعتــه  قبــل  الديــن  نــور  املولــوي 
للمسيح املوعود  مييل إىل أفكار 
ُســُبل  وإىل  خــان  أمحــد  ســيد  الســر 
االســتدالل الي انتهجها، لذلك كان 
والتصرفــات  املعجــزات  يــؤّول  أحيــااًن 
الروحانيــة املشــاهبة هلــا. ونــرى حملة ملثل 
هــذا امليــل يف تفســره الــذي قــام به يف 
بعــد  ولكــن  األمحديــة.  قبولــه  بواكــر 
ذلك أخذ هذا األثر يزول رويًدا رويًدا 
يف صحبــة املســيح املوعــود  حى 

تصبَّغ طبعه ُكليًة ابلنبوة.

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -376
حدثــي الدكتــور حممد إمساعيل وقال: 
حــدث مــرة يف األيم القريبــة للمناظــرة 
مــع »آهتــم«، أنَّ خادمــا لدى املســيح 
املوعــود ، وكان امســه »جــراغ«، 
ســيدتن  هنــاك  أن  حضرتــه  أخــب 
اخلــارج. كان  يف  تدعوانــه  إجنليزيتــن 
حضرته يتمشى يف ُطرقة الطابق الثاين 
للبيــت، فســأل عــن الغــرض من جميء 
هاتن الســيدتن؟ فما كان من اخلادم 
إال أن أجــاب اجتهــاًدا منــه: جــاءات 
للنقــاش معكــم. نــزل حضرتــه مرتــدًي 
قاصــدا  بيــده  عصــاه  وأخــذ  عباءتــه 
أبصــراته  فلمــا   ،)1( األمحديــة  ُدوَّار 
قالتــا: حضــرة املرزا، نقصد قرية كذا.. 
ونرجوكــم أن متــدُّوان براحلــة نبلــغ هبــا 
الــي  العربــة  هنــا  ســنرك  إذ  مبتغــاان، 
أتينــا هبــا. كلَّــف حضرتــه أحــد اخلــدام 
بتجهيــز املطلــوب مث قفــل راجعــا إىل 

البيت.
أقــول: إهنمــا إذ ســألتا حضرتــه املعونــة 
لكونــه مــن أعيــان البلــدة، كذلك كان 
حضرتــه مشــتهرا بعقــد املناظــرات مــع 
املســيحين، ممــا حــدا بـــ »جــراغ« أن 
هاتــن  جمــيء  أن  إىل  وهلــه  يذهــب 

السيدتن أيضا كان للغرض نفسه.

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -377
حدثــي الدكتــور مــر حممــد إمساعيــل 
وقال: يف أواخر حياة املســيح املوعود 
تقــدمي  اإلخــوة  أكثــر  اعتــاد   ،
قميص جديد ِخيَط خصيصا حلضرته 
كهدية، وأن يخذوا يف مقابله قميصا 
أرســل  مــرة  فــذات  بــه.  تــبًكا  قدميــا 
أحدهــم معــي قميًصــا جديــًدا وســألي 
حضرتــه،  خيــص  مســتعما  قميًصــا 
ولكــن اتُِّفــَق بعــد تفتيــش البيــت أنــه 
ال يوجــد قميــص خلعــه حضرتــه إال 
وقــد ُغِســَل، فأمــر حضرتــه أن يعطــى 
ــار. قلت:  لــه قميــص قــد غســله القصَّ
هــذا القميــص مغســول، بينمــا ســأل 
ذلك الشــخص قميًصا مســتعما قبل 
الغسيل. تبسم حضرته وقال: أية بركة 
تلــك الــي تــزول ابلَغســل؟! فُأعطي له 

ذلك القميص املغسول أخرا. 
أقــول: لعــل ذلــك الشــخص كان يعلم 
أن البكة ال تزول ابلغسل، إال أن املرء 
بطبيعــة احلــال حيــب أحيــااًن أن يتلقــى 
ثواًب استعمله حبيبه املقدس ومن دون 
هلــذه  فاحراًمــا  مغســوال،  يكــون  أن 
الرغبة الطبيعية جرى البحث أوال عن 
ــْر  ثــوب مل ُيغَســْل بعــد، وحــن مل ُيعثـَ

عليه، ُأعِطي قميًصا مغسوال.

1.   وهو تقاطع الطرق خارج دار املسيح. )املرجم(




