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 الشيطان من باهلل فأعوذ بعد أما .ورسوله عبده محمّدًا أن وأشهد لـه شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهد
 نَعْبُدُ إيَّاكَ * الد ين يَوْم مَالك * الرَّحيم الرَّحْمَن * الْعَالَمينَ رَبِ  هلل اْلحَمْدُ *الرَّحيم الرَّحْمَن اهلل بسْمِ  .الرّجيم
  الضَّال ينَ وَال عَلَيْهمِْ الْمَْغضُوب غَيْر عَلَيْه مْ أَنْعَْمتَِ الَّذ ينَ ص رَاط * الْمُسْتَقيمَِ الص رَاطَِ اهْدنَا * نَسْتَعينُ وَإيَّاكَِ

 دهيم می گوش يا خوانيم می را السالم عليه موعود مسيح حضرت اصحاب رويدادهای که هنگامی 

 مسيح حضرت به شان عشق و مال و جان فداکاری صداقت، شناخت برای جستجو پاك، سرشت آنها در

 هستند  ‘اآلخرين’ اصحاب خالصه .يابيم می باهر و ظاهر را شان، مذاق و مالك طبق السالم عليه موعود

 و داشت را خودش روش و راه آنان از يك هر .کنند ادا را اولين به شدن ملحق حق داشتند تالش که

  .گرفتند ياد آنها از زيادی چيزهای بودند، ارتباط در اينان با که کسانی

 شخصاًِ و بودند السالم عليه موعود مسيح حضرت صحابی نيز خودشان موعود مصلح حضرت

 آن از و کنند می تعريف را آنان به مربوط رويدادهايی ايشان که هنگامی لذا شناختند می را ديگر اصحاب

 را رويداد بُعد  يك ما اوقات گاهی .باشد می گذار تاثير بسيار نصيحت و پند استنتاج آن در کنند، می استنتاج

 رويداد همان و کنيم می پيدا نيز را ديگری ابعاد نماييم، می تعمق و تأمل که هنگامی اما گيريم می نظر در

 رويداد .است جهلمی الدين برهان به متعلق رويدادی مثال .گردد می نصيحت موجب مختلف های رنگ در



 با موعود مصلح حضرت .کردند بيان خودشان شيوه به عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت را شان بيعت

 اين ’’ :فرمودند السالم عليه موعود مسيح حضرت با الدين برهان مولوی حضرت مالقاتِ  اولين رويدادِ  ذکر

 مسيح حضرت اما آمدم قاديان به که کنند می تعريف الدين برهان مولوی حضرت .بود لطيفه يك هم

 عليه موعود مسيح حضرت که ای خانه طرف يك در .رفتم آنجا لذا بودند گورداسپور در السالم عليه موعود

 به را خانه به ورود ی اجازه وی بود، نشسته خانه درب بر علی حامد [مرحوم] .بود باغ داشتند، اقامت السالم

 و کردم، باز آهسته را اتاق در رفتم، السالم عليه موعود مسيح حضرت اتاق در تا مخفيانه من اما .نداد من

 را رويداد اين].کنند می حرکت سرعت به و کنند می روی پياده السالم عليه موعود مسيح حضرت ديدم

 که شدم متوجه و رفتم عقب فورا من [افزايند می الدين برهان مولوی حضرت .شنيديم بار چندين نيز قبال

 دوری مقصد به که است قرار حتم به کند، می روی پياده سرعت اين با که کسی .است صادق فرد اين

 حضرت [:فرمايند می موعود مصلح حضرت] .دارد می بر سرعت اين با های گام خاطر همين به برسد

 چون است انگيز شگفت بسيار اين و کردند تصور اينگونه اما بودند، وهابی آنکه با الدين برهان مولوی

 .باشند می تندرو و خشك افراد اين معموال

 [81 شماره 9 ك؛د 6 ص 1922 آوريل 17 الفضل] 

 لذا بشناسند، را صداقت مولوی حضرت که خواست می متعال خداوند بفرماييد؛ مالحظه اکنون 

 دليل خواستار و نپرداختند هم روايات از دليلی درك به همچنين و نيفتادند قرآنی دليلی فکر به ايشان

 شده بسته الهام و وحی درب ملسو هيلع هللا ىلص پيامبر حضرت از بعد که معتقدند شدت به ها وهابی .نشدند هم ديگری

 ای گونه به يعنی .ندارند فضيلتی هيچ عادی انسان بر باهلل نعوذ ولی و پيامبر که دارند اعتقاد همچنين .است

 ی عقيده اين خواهم می مختصرا .باشند می انسان نيز اوليا و پيامبران هستيم، ديگر های انسان و ما که

 رد با السالم عليه موعود مسيح حضرت .نباشند مطلع آن، پاسخ از بعضی است ممکن چون کنم رد را اشتباه

 های خوبی جامع و نور از پر وجودشان باشد، می باران همانند پيامبران موجوديت :فرمايند می عقيده، اين

 باشد، می عادی های انسان مثل وجودشان که تصور اين .باشد می برکات موجب دنيا برای و .است متعدد

  .يابد می تقويت اوليا، و پيامبران به محبت و مهر سبب به ايمان .است ظلم

 [انگليس در م1985 چاپ پاورقی، 213 ص 5 جلد ملفوظات]                



 حال هر به .گردد می قوی ايمان اوليا، و پيامبران به محبت و مهر اثر در که است خاصی چيز اين و 

 ی نشانه را السالم عليه موعود مسيح حضرت سريع روی پياده الدين، برهان مولوی حضرت پاك سرشت

 ها خيلی واال گرفتند، قرار آن مورد مولوی حضرت که بود متعال خداوند لطف نظر اين .کرد تصور حقانيت

 بگوييم که نيست درست هم اين .آورند نمی ايمان ها نشانه ديدن و داليل به دادن گوش باوجود که هستند

 موعود مسيح حضرت صداقت که اند اينچنين وهابی هزاران آفريقا در .هستند دل سخت ها وهابی تمام

 که شدند متوجه و کردند حس را الهام و وحی نياز آنان .کردند بيعت ايشان با و کردند قبول را السالم عليه

 جاری بنابراين .گردد می شاداب و سرسبز زمين آنان بعثت با که باشد می باران مانند پيامبران و اوليا وجود

  .باشد می ضروری نيز معنوی سرسبزی جهت وحی بودن

 عبدالرحمان سيت حضرت فداکاری و اخالق به متعلق که کنند می عنوان رويدادی ايشان سپس

 .گرويدند احمديه به السالم عليه موعود مسيح حضرت زمن در مدارس عبدالرحمان سيت ’’ .است مدارسی

 با السالم عليه موعود مسيح حضرت را رويدادشان يك .کردند می تبليغ زياد و بودند مخلص بسيار ايشان

 آن ياد به هم من که هنگامی [فرمايند می موعود مصلح حضرت] .کردند می تعريف دردانگيزی ی لهجه

 خوب بسيار عبدالرحمان سيت مالی وضعيت اوايل در .کنم می دعا شان برای دلم عمق از افتم، می رويداد

 .فرستادند می ماهيانه روپيه صد پانصد -صد چهار- .نمودند می دين برای بسياری مالی های فداکاری و بود

 حضرت .شد خراب کلی به شان تجارت علت، آن به و گرفتند تجارت در نادرستی های تصميم متاسفانه

 :بودند کرده دريافت را وحی اين ايشان به نسبت السالم عليه موعود مسيح

  ےبناو کام اٹوٹ جو ہبارگا ہو ہے قادر

 ےپاو ہن يدھب کا اس کوئی ےدڑتو بنايا بنا

 کند، خراب را درست کار و کند درست را شده خراب کار که است قادر متعال خداوند’’ است چنين ترجمه 

 ‘‘.نيست مطلع او اسرار از کسی هيچ

 کرديم استنتاج اول مصراع از و .گشت مبذول اول مصراع به تنها ما توجه شد، نازل وحی اين که هنگامی

 اين موضوعش که دومی مصراع به نسبت و .گيرد می سامان بازسرو عبدالرحمان جناب کسب و تجارت که



 بود نکرده فکر کسی هيچ شود، می هم خراب دوباره سپس گيرد، می سامان کارسرو و کسب ابتدا که بود

 سه -دو از بعد عبدالرحمان جناب کار و کسب .است شده تعريف اصول، يك اين که کرديم می تصور بلکه

 [گشت بهتر شان وضعيت و گرفت رونق کارشان و کسب وحی، اين از پس يعنی] .گرفت وسامان سر سال

 پول اوقات گاهی حتی که شد وخيم حد اين تا وضعيت و داد دست از را خود رونق کارشان و کسب باز اما

 ياد را ايشان عجيبی محبت و مهر با السالم عليه موعود مسيح حضرت روزی .نداشتند هم خوراك و خورد

 پانصد ايشان آنروز ‘‘.است کرده پيشرفت بسيار اخالص در رکا اهلل حاجی عبدالرحمان " :فرمودند و کردند

 هزار سه-دو فردی شان مشکالت به توجه با .بودند فرستاده السالم عليه موعود مسيح حضرت برای روپيه

 پانصد مبلغ آن از ايشان .کنند باز را ها ظرف مغازه يا کنند شروع دوباره را تجارت کار تا داد ايشان به روپيه

 را ای اعانه نتوانستم که است مدتی :فرمودند و فرستادند السالم عليه موعود مسيح حضرت به روپيه،

 اختصاص چيزی دين، برای آن از و فرستاد، برايم را مبلغی متعال خداوند که نداد اجازه غيرتم لذا بپردازم،

   .بود پيشرفته بسيار دين به خدمت جهت شان اخالص خالصه .ندهم

 [ 542 ص 3 جلد محمود خطبات] 

 يعنی داشتند آرزو چقدر مالی فداکاری جهت ايشان که اين شرح بيان با موعود مصلح حضرت سپس

 حال و بودند نگران مالی فداکاری توانِ  عدمِ  علت به حد چه تا و نمودند می فداکاری اشتياقی و ولع چه با

 چنانکه :فرمايند می کردند، می دل درد چگونه نيز ديگران با وضعيت اين درباره و گشت می چگونه شان

 دوستان از برخی و نداشتند پول هم غذا برای اوقات گاهی و شد خراب شان مالی وضعيت شد، ذکر

 گفت و فرستاد پول السالم عليه موعود مسيح حضرت برای غيراحمدی فرد يك روزی .کردند می کمکشان

 و پندارم می بزرگ را او و دارم ظن حسن وی به نسبت است، خوبی بسيار دوست عبدالرحمان سيت که

 پول که هنگامی :فرمود شدم، جويا را علتش که هنگامی ديدم، نگران را وی روزی .دارم باور را ايشان

 نمی اکنون اما کردم می ارسال السالم عليه موعود مسيح حضرت خدمت به دين مصارف جهت داشتم

ِروپيهِ – سيصد آينده در که کردم نذر من و گذاشت بسياری تاثير من بر سخنانش اين .توانم چهارصد

عليهِالسالمِپولِمیِسپسِاينِفردِغيرِاحمدیِبرایِحضرتِمسيحِموعودِ .ماهيانهِخدمتِشماِبفرستم

 .فرستاد



حضرتِمصلحِموعودِمیِفرمايندِکهِيکبارِازِطرفِحضرتِسيتِپولیِبالغِبرِسيصدِياِچهارصدِ

اينِحوالهِپولِازِ :حضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِهنگامیِکهِحوالهِپولِراِديدند،ِفرمودند .روپيهِرسيد

بعداِنامهِایِ [پسِچگونهِفرستادند؟] .استطرفِسيتِعبدالرحمانِاستِاماِوضعيتِمالیِشانِبسيارِوخيمِ

همِازِطرفِايشانِدريافتِشدِکهِدرِآنِنوشتهِبودندِکهِبدهکارِشدهِبودم،ِجهتِادایِآنِبدهیِازِدوستمِ

صالحِديدمِکهِمقداریِازِآنِپولِراِبرایِشماِنيزِبفرستمِتاِهمِيكِخردهِادایِدينِکنمِوِهمِ .پولِگرفتم

          .تمبرایِشماِنيزِپولِناچيزیِبفرس

  [402صِ 23برگرفتهِازِخطباتِمحمودِجلدِ]            

 .اينِنشانهِایِازِاخالصِوِوفاِوِفداکاریِشانِبودِ

سپسِدرِجايیِحضرتِمصلحِموعودِرضیِاهللِعنهِزمانِِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِراِبهِ

تصويرِمیِکشندِکهِوقتیِايشانِادعاِکردندِکهِمسيحِموعودِهستندِوِازِاينِلحاظِپيامبرِوِرسولِنيزِمیِ

اماِبازِاغلبِ .خودشانکسبِکردندِنهِباِلياقتِملسو هيلع هللا ىلص باشندِوِاينِمقامِراِدرِاثرِغالمیِوِپيرویِحضرتِپيامبرِ

آنِحضرتِ :حضرتِمصلحِموعودِمیِنويسند .مسلمانانِمخالفِشانِگشتندِوِتاکنونِنيزِمخالفِهستند

همِمسيحیِوِهمِهندوِازِمعاندانِشانِگشتندِوِجهتِخواریِ بهِچالشِکشيدندِلذِا عليهِالسالمِتمامِاديانِرِا

شکايتِهايیِعليهِايشانِدرِدادگاهِهاِ .نمودندِوِتذليلِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِتالشِهایِفراوانی

ترتيبِدادندِوِبهِسببِآن،ِايشانِعليهِالسالمِحتیِبعضیِاوقاتِسهِماهِپيوستهِبجزِتعطيالتِرسمیِدولت،ِ

يكِروزِقاضیِبهِسببِکينه،ِاجازهِ .هرِروزِدرِدادگاهِحاضرِمیِشدندِوِدرِدادگاهِچندِساعتِمیِايستادند

ماِامروزِاينِسخنانِراِفراموشِکردهِ :حضرتِمصلحِموعودِمیِفرمايند .بنوشندندادِآنِحضرتِآبِراِهمِ

ايمِاماِآنِزمانِاينِامورِبرایِمخلصانِبسيارِمايهِآزمايشِبودِچونِآنهاِازِطرفیِاينِوعدهِیِخداِراِمیِ

ِشنيدندِکهِپادشاهانِازِلباستِبرکتِخواهندِجستِوِمنکرانِتوِدرِجهانِازِملتِهایِبیِارزشِخواهند

پانصدِروپيهِحقوقِمیِگرفت،ِايشانِ –گشتِاماِازِطرفِديگرِمیِديدندِکهِيكِقاضیِمعمولیِکهِچهارصدِ

راِوادارِمیِکردِکهِبايستندِوِاجازهِیِآبِخوردنِهمِنمیِدادِوِآنقدرِمیِايستادندِگهگاهیِاوقاتِسرشانِ

رِمیِگرفتندِکهِآياِاينِهمانِافرادِضعيفِااليمانِموردِآزمايشِقرا .گيجِمیِرفتِوِپاهايشانِخستهِمیِشد

برایِ .خالصهِاينِهمِيکیِازِآزمايشِهاِبود .کسیِاستِکهِخداوندِمتعالِنسبتِبهِاوِوعدهِهايیِدادهِاست

ِمیِکردِکهِچنينِمخالفانیِراِ ِايمانشانِاقتضا ِوِبرایِبعضیِها ِبهِعلتِبيچارگیِآزمايشِبود بعضیِها



آنِمنظرهِراِبهِخاطرِدارمِکهِروزیِقرارِبودِقاضیِراجعِحضرتِمصلحِموعودِمیِفرمايندِکهِهنوزِ .بکشند

ویِقبلِازِپذيرشِ .ازِاعضایِجماعت،ِفردیِبهِنامِپروفسورِمعروفِبود .بهِقضيهِایِحکمیِاعالمِکند

پانصدِ –آدمِباهوشیِبودِوِازِراهِقماربازیِچهارصدِ .احمديه،ِورقِبازیِمیِکردِيعنیِقمارِبازیِمیِکرد

درِاينِجريان،ِبرایِاحمدیِهاِ ].آوردِاماِبعدِازِپذيرشِاحمديهِقماربازیِراِتركِکردِروپيهِماهيانهِدرِمی

وِيكِ [.نصيحتیِاست،ِاگرِقبالِبهِقماربازیِعادتِداشتِبعدِازِگرويدنِبهِاحمديهِآنِعادتِراِرهاِکرد

عشقِفقرِوِِویِبهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِعشقِمیِورزيدِوِدرِاثرِاين .مغازهِیِمعمولیِبازِکرد

حضرتِمصلحِموعودِرضیِاهللِعنهِمثالیِازِاخالصشِراِتعريفِ .ناداریِراِباِتمامِاخالصِتحملِمیِکرد

ویِدرِالهورِمغازهِایِبازِکردِوِبهِمشتریِهاِتبليغِمیِکردِوِوِاگرِمشتریِسخنِ :میِکنندِوِمیِفرمايند

 .دهنِبهِدهنِمیِشدِوِدعواِمیِکردناشايستیِدربارهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِمیِگفت؛ِباِویِ

حضرتِ .روزیِخواجهِکمالِالدينِبابتِاينِرفتارشِدرِخدمتِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِشکايتِکرد

جنابِپروفسورِبهِماِدستورِدادهِشدهِ :مسيحِموعودِعليهِالسالمِباِمهرِوِمحبتِبهِآقایِپروفسورِفرمودند

حضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِویِراِپندِ .نِتعليمِراِدادهِاستخداوندِمتعالِاي .استِکهِنرمیِپيشهِکنيم

وِنصيحتِمیِدادندِوِچهرهِویِسرخِمیِگشتِاماِویِبهِخاطرِادب،ِدرميانِسخنانِحضرتِمسيحِموعودِ

منِنمیِتوانمِاينِنصيحتِراِقبولِ :عليهِالسالمِچيزیِبهِزبانِنياوردِاماِبعدِازِشنيدنِتمامِسخنانشانِگفت

کلمهِیِبدیِبگويد،ِشماِحتیِبرایِمباهلهِباِآنِملسو هيلع هللا ىلص یِبهِپيرِوِمرشدِشماِيعنیِحضرتِپيامبرِاگرِکس .کنم

آمادهِمیِشويدِوِکتابِهايیِراِتاليفِمیِکنيدِاماِبهِماِمیِگوييدِکهِاينانِاگرِبهِمرشدِماِدشنامِدهندِماِ

ازِپسِاينِبیِادبیِظاهراِاينِبیِادبیِبودِاماِعشقشِ [حضرتِمصلحِموعودِمیِفرمايند] .ساکتِبمانيم

هنگامیِکهِساعتِاعالمِحکمِدادگاهِ [بهِهرِحالِسخنِازِدادگاهِوِاعالمِحکمِدادگاهِبود] .همِپيداست

نزديكِآمد،ِمردمِيقينِداشتندِکهِقاضیِبهِحتمِبهِسببِکينهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِراِمجازاتِ

احمدیِهایِمخلصِبرایِلحظهِایِهمِنمیِ .میِکندِوِبعيدِنيستِکهِدرِمجازاتِآنِحضرتِراِزندانیِکند

آنِروزِازِسویِدادگاهِبرایِنگهبانیِتداركِ .توانستندِتصورِکنندِکهِايشانِعليهِالسالمِزندانیِمیِشوند

هنگامیِکهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِدرِ [يعنیِپليسِزيادیِجمعِشدهِبود]زيادیِديدهِشدهِبودِ

گذاشتندِکهِپروفسورِهمِدرِاتاق ِدادگاهِواردِشود،ِچونِویِطبعِتندیِاتاقِدادگاهِتشريفِبردند،ِدوستانِن

 :حضرتِمصلحِموعودِمیِافزايند .جنابِپروفسورِسنگِبزرگیِدرِسايهِیِدرختِپنهانِکردهِبود .داشت

ویِمثلِديوانهِجيغِزدِوِباِصدایِبلندِگريهِکردِوِبهِيکبارهِبهِسمتِدرختِدويدِوِسنگِراِازِآنجاِبرداشتِ



اگرِاعضایِجماعتِجلودارشِنمیِشدند،ِممکنِبودِسرِقاضیِراِخوردِکندِ .ویِاتاقِدادگاهِشتافتوِبهِس

  .ویِمیِپنداشتِکهِقاضیِبهِحتمِمجازاتِمیِکندِلذاِنسبتِویِبهِضربهِزدنِبهِقاضیِهمتِگماشت

 [67-66صِ 15برگرفتهِازِخطباتِمحمودِجلدِ]          

عکسِالعملِنشانِمیِدهندِوِضعيفِااليمانِوِمرتدِمیِشوندِوِدرِاينِاوضاع،ِبعضیِافرادِاينگونهِ

اماِافرادِاحساساتیِهمانندِجنابِپروفسورِکهِکمیِتندمزاجِهمِبودِبهِفکرِ .ايمانِمخلصان،ِقویِترِمیِگردد

اماِاسوهِوِتعليمِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِبرایِماِدستورِالعملِاستِهميشهِبايدِآنِ .انتقامِمیِافتند

سرانجامِ .امروزِنيزِچنينِرويدادهايیِحادثِمیِشود .مدنظرِداشتهِباشيمِوِصبرِوِبردباریِراِپيشهِکنيمراِ

کارِهمانِاتفاقِخواهدِافتادِکهِخداوندِمتعالِخبرِدادهِاستِوِکسانیِکهِصبرِوِدعاِمیِکنند،ِاينِمنظرهِهاِ

 .راِمشاهدهِخواهندِنمود

درِفالنِروزِ .کنندِکهِبعضیِازِآنهاِخوبندِوِبعضیِنحسبرخیِازِافرادِدربارهِبعضیِروزهاِفکرِمیِ

درِ .وِبعضیِدرِاينِبارهِسوالِمیِکنندِوِازِمنِهمِمیِپرسند .بايدِسفرِکردِوِدرِفالنِروزِنبايدِسفرِکرد

حضرتِ .پاسخِآن،ِمقتبسیِازِکالمِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِوِحضرتِمادرِجانِتقديمِمیِگردد

ايشانِ .هِحضرتِمادرِجانِمراِازِمسافرتِدرِروزِسهِشنبهِوِدرِديگرِروزهاِمنعِکردندمصلحِموعودِنوشتندِک

درِحقيقتِ .شايدِخوابیِديدهِبودندِياِمتوهمِشدهِبودندِکهِحضرتِمصلحِموعودِبهِاينِخاطرِاينِراِنوشتند

ِبرابرند ِارجاعِبهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِنيزِاينِمسئلهِرا .تمامِروزها ِتوضيحِدادندِوِايشانِبا

کسیِبهِمنِگفتِکهِشماِباِارجاعِبهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِروزیِراِنحسِقرارِدادهِ :فرمودند

خودِشماِدرِمراسمیِگفتهِبوديدِکهِراجعِبهِنحسِبودنِروزِسهِ :کسیِبهِحضرتِمصلحِموعودِگفت .ايد

هِايشانِروزِسهِشنبهِراِدوستِشنبهِبهِحضرتِمسيحِموعودِشايدِوحیِشدهِبودِياِعلتِديگریِداشتِک

شرحِدادم،ِنگفتهِامِکهِروزِسهِشنبهِنحسِ :حضرتِمصلحِموعودِمیِفرمايند .نمیِداشتند منِيكِروايتِرِا

بهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِچنينِروايتیِنسبتِدادهِمیِشدِلذاِگفتمِکهِاگرِبهِفرضِقبولِ .است

کنِاستِبهِسببِاينِکهِقرارِبودِايشانِروزِسهِشنبهِهمِبکنيمِکهِاينِروايتِدرستِاستِدرِآنصورتِمم

اماِبعضیِافرادِاينِامرِراِکهِتنهاِمخصوصِحضرتِمسيحِموعودِ .فوتِکنندِلذاِبهِايشانِوحیِشدهِباشد

عليهِالسالمِبود،ِبهِعنوانِقانونِقرارِدادندِوِروزِسهِشنبهِراِنحسِشمردندِدرِحالیِکهِازِنظرِخداوندِمتعالِ

وِاگرِآنِروايتیِکهِبهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِنسبتِ .چيزی،ِنادانیِبزرگیِاستنحسِقرارِدادنِ



 .دادهِمیِشود،ِدرستِباشد،ِدرِآنصورتِمنظورِازِآنِنحوستِاينِاستِکهِوفاتِشانِروزِسهِشنبهِقرارِبود

بهِ .لوهِدادهِاستوِاالِخداوندِمتعالِتمامِروزهاِراِپربرکتِقرارِدادهِاستِوِدرِسايرِروزهاِصفاتِخودِراِج

نمیِتوانيمِ درِآنِصورتِمیِگوييمِکهِشنوندهِاشتباهِمتوجهِشدهِاستِمِا اگرِروايتیِضدِآنِباشدِ، اينِداليلِ،

ياِمیِگوييمِکهِهرِانسانِبهِسببِبشرِبودنشِدچارِتوهمِمیِگرددِممکنِاستِ .چنينِروايتیِراِقبولِکنيم

رتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِالحقِشدهِباشدِاماِکهِچنينِتوهمیِبهِعلتِدهشتِازِروزِسهِشنبهِبهِحض

درِبارهِاينِروايت،ِماِياِراویِراِدروغگوِقرارِمیِدهيمِياِمیِ .نمیِتوانيمِبگوييمِکهِاينِروزِنحسِاست

گوييمِکهِشايدِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِبهِاقتضایِبشرِبودنشِاينِروزِراِدربارهِخودِنحسِقرارِ

میِفرمايندِکهِحقيقتِاينِمسئلهِهمينِاستِوِاينِمسئلهِراِخداوندِمتعالِبيانِِحضرتِمصلحِموعود .دادند

کردهِاستِکهِتمامِروزهاِپربرکتِهستندِاماِبدبختانهِمسلمانانِروزهاِراِنحسِقرارِمیِدهندِوِدرِاثرِآن،ِآنِ

 .روزهاِموردِنحوستِوِادبارِقرارِگرفتهِاند

 [217شمارهِ 14/49دِجل 3-2صِ 1960سپتامبرِ 21برگرفتهِازِالفضلِ]

بعضیِافرادِدرِاظهارِفروتنیِوِشکستِنفسیِخودِافراطِمیِکنندِوِبعضیِبرِنظرياتِخودِبيشِازِ

ِعنوانِمیِکنند .حدِاستوارِوِمحکمِمیِباشند بهِخاطرِدارمِدرِزمانِ :حضرتِمصلحِموعودِرويدادیِرا

زندگیِمیِکرد،ِویِحافظِقرآنِوِدرِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِفردیِبهِنامِحافظِمحمدِدرِپيشاورِ

يکبارِویِ .دينِبسيارِسختگيرِبودِبهِنظرمِدرِگذشتهِاهلِحديثِبودهِاستِچونِدرِدينِبسيارِسختگيرِبود

بهِجلسهِساالنهِقاديانِآمدِوِهنگامیِکهِازِقاديانِبرِمیِگشت،ِميانِراهِسرِصحبتِراجعِبهِخشيتِالهیِ

نمیِدانيمِآياِ .بسيارِبلندِاستِماِکهِبهِکلیِحقيرِوِذليلِهستيمکسیِگفتِکهِشأنِخداوندِمتعالِ .بازِشد

روزهِهایِمانِراِنيزِقبولِمیِکندِياِنه،ِزکاتِوِحجِمانِ .خداوندِمتعالِنمازهایِمانِراِقبولِمیِکندِياِنه

کسِديگریِهمِاينِسخنانِراِتاييدِکردِوِگفتِمنِکهِچندينِمرتبهِبهِاينِفکرِمیِ .راِقبولِمیِکندِياِنه

آقایِحافظِپيشاوریِآنجاِنشستهِبود،ِوِسخنانشانِراِگوشِمیِداد،ِویِازِ .افتمِکهِآياِمومنِهستمِياِنه

 .توِخودتِراِچهِمیِپنداریِمومنِياِغيرِمومن :فردیِکهِگفتهِبودِکهِنمیِدانمِمومنِهستمِياِنه،ِپرسيد

اگرِاينطورِ :نابِحافظِگفتج .ویِگفتِکهِمنِباِيقينِکاملِکهِنمیِتوانمِبگويمِکهِمومنِهستمِياِنه

سخنانشِدرستِاستِ !ديگرانِبهِویِگفتندِکهِجنابِحافظ .استِازِامروزِمنِدرِامامتِتوِنمازِنمیِخوانم

پسِامروزِبهِبعدِمنِدرِاقتدایِهيچکدامِازِ :کهِايمان،ِمقامِبسيارِبااليیِاست؛ِجنابِحافظِدرِپاسخ،ِگفت



يشاورِرسيدندِوِآنجاِجنابِحافظِنمازِجماعتِراِتركِکردِوِخالصهِاينِدوستانِبهِپ .شماِنمازِنمیِخوانم

شماِکهِخودتانِراِمومنِهمِنمیِ :وقتیِعلتِفردیِخواندنشِراِجوياِشدند،ِگفت .نمازِفردیِمیِخواند

هنگامیِکهِمسئلهِعميقِشد،ِراجعِبهِاينِقضيهِبهِحضرتِمسيحِ .پنداريد،ِچگونهِبهِاقتدایِشماِنمازِبخوانم

اماِ .حقِباِجنابِحافظِاست :حضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِفرمودند .مِاطالعِدادهِشدموعودِعليهِالسال

ِفروتنیِبگويدِکهِمومنِنيستمِنبايدِبهِاقتدايشِنمازِخواند،ِاينِفردِ اينِدرستِنيستِکهِفردیِکهِازِسر 

انِجماعتِماِالزمِبرِدوست .اشتباهِکردهِبودِکهِنمازِجماعتِراِتركِنمود؛ِچونِآنهاِکهِمرتکبِکفریِنشدند

بودِکهِنسبتِبهِخود،ِحسنِظنِمیِکردندِوِتاِجايیِکهِمسئلهِتالشِوِتقالِاست،ِبرِانسانِفرضِمیِباشدِ

  .اماِانکارِمومنِبودن،ِروشِنادرستیِاست .کهِتالشِخودِراِادامهِدهدِوِدرِنيکیِهاِپيشرفتِکند

 [145-144صِ 23تعلقِباهللِانوارِالعلومِجلدِ]   

رِفصلِتابستانِدرِاروپاِافرادِلُخت،ِبيشِازِحدِبهِچشمِمیِخورندِدرِحالیِکهِخداوندِاينِروزهاِد

 .اماِامروزهِدرِجامعهِمیِبينيمِکهِلختیِوِبرهنگیِمدِشدهِاست .متعالِلباسِراِمايهِزينتِقرارِدادهِاست

،ِهنگامیِکهِدرِروزهایِگذشتهِخبریِآمدهِبودِکهِعدهِایِازِخانمِهایِمسلمانِدوچرخهِسواریِمیِکردند

گوياِاکنونِآنِزمانهِایِشدهِاستِکهِنپوشاندنِبرخیِاعضایِ .احساسِگرماِکردند،ِلباسِخودِراِدرِآوردند

درِحالیِکهِاغلبِمسلمانانِازِنظرِاخالقیِاينِچيزِراِ .بدنِبرایِمسلمانانِنيزِازِنظرِاخالقیِعيبِندارد

برهنگیِنسبتِبهِامروزِهفتادِياِشايدِهشتادِدرِزمانِحضرتِمصلحِموعودِرضیِاهللِعنهِ .عيبِمیِشمردند

ِنوشتهِاندِکهِآنِمصورِ ِرا ِنقاشِکهِعکسِهايیِمیِکشيد، ِايشانِنظرِيكِهنرمند  ِاما ِبود درصدِکمتر

ايشانِرضیِاهللِعنهِ .سرشناسِانگليسیِمقالهِایِنوشتهِاستِوِدرِآنِزنانِراِموردِخطابِقرارِدادهِاست

اينِمصورِانگليسیِمیِنويسدِ .وپاِرايجِاستِکهِبدنشانِراِلختِمیِکنندنوشتندِکهِامروزهِدرِميانِزنانِار

کهِمنِبهِعنوانِيكِمصورِآنقدرِبهِبدنِهایِمردانِوِزنانِنگاهِمیِکنمِکهِديگرانِنمیِکنندِبنابراينِمنِ

بهِعنوانِکارشناسِپيشنهادِمیِکنمِکهِبدنِبرهنهِموجبِزينتِوِزيبايیِنمیِشودِبلکهِگاهیِاوقاتِچنينِ

لذاِاگرِزنانِبهِاينِخاطرِلختِمیِشوندِکهِازِبدنشانِتعريفِوِتحسينِ .یِدرِچشمِمردِزشتِمیِنمايدزن

حضرتِمصلحِموعودِرضیِاهللِ .شود،ِاينِعملشانِبهِجایِتعريفِوِتحسينِموجبِنفرتِوِبيزاریِمیِگردد

معقولِِبسيارِمتينِوعنهِمیِفرمايندِکهِاينِنظرِکارشناسیِاستِکهِدرِاروپاِزندگیِمیِکندِوِاينِنظرشِ

  .است



  [153-152صِ 15برگرفتهِازِخطباتِمحمودِجلدِ]          

وِ .همچنينِمردهاِنيزِلباسِهایِعجيبِوِغريبیِمیِپوشندِکهِباعثِمیِشودِوقارِخودِراِازِدستِدهند

نند،ِبهِمیِکزشتیِشانِنيزِنمايانِمیِگرددِليکنِامروزهِاگرِچهارِنفرِبنامِآزادیِجمعِمیِشوندِوِاظهارِنظرِ

هفتادِ .آنِاظهارِنظرِبيهودهِبهاِدادهِمیِشودِوِبهِسببِآنِجامعهِبطورِکلیِدچارِانحطاطِاخالقیِمیِگردد

چهِبساِنقاشِامروزیِهمِنتواندِاظهارِنظرِواقعیِ .اظهارِنظرِمنصفانهِيكِنقاشِبودِ اينِهشتادِسالِپيش

هِفقطِيكِنقاشِبلکهِهيچِکسِجرأتِبيانِآنِراِنداردِانديشهِوِاعتقادِخودِراِبيانِکندِوِن .خودِراِبيانِکند

  .نمادِزيبائیِبرهنگیِمحسوبِمیِشود .وِبهِهمينِدليلِاستِکهِانحطاطِاخالقیِدرِحالِوقوعِاست

 .پسِبخاطرِداشتهِباشيمِکهِنمادِزيبائیِبرهنگیِوِياِحالتِظاهریِنمیِباشدِبلکهِچيزِديگریِاست

ثهِدوِتنِازِصحابهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِِراِبيانِداشتهِحضرتِمصلحِموعودِدرِاينِرابطهِمباح

يکبارِدرِزمانِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِبينِحضرتِخليفهِاولِرضیِ’’ايشانِمیِفرمايندِکهِ .اند

حضرتِخليفهِ .اهللِعنهِوِمرحومِآقایِمولویِعبدالکريمِرضیِاهللِعنهِدرِموردِاينِموضوعِمباحثهِایِرخِداد

هرِکسِنمیِتواندِميزانِواقعیِزيبائیِراِ .ضیِاهللِعنهِمیِفرمودندِتشخيصِزيبائیِکارِآسانیِنيستاولِر

اماِآقایِِ.فقطِيكِطبيبِمیِتواندِتشخيصِدهدِکهِچهِکسیِزيباِاستِوِچهِکسیِزشت .تشخيصِدهد

باِ .راِبشناسدِهرِانسانیِباِچشمِخودِمیِتواندِزيبائی .مولویِعبدالکريمِمیِفرمودندِاينِکارِسختیِنيست

نقطهِنظرِحضرتِخليفهِاولِاينِبودِکهِبدونِشكِهرِنگاهیِزيبائیِ .يكِنگاهِگذراِمیِتواندِتشخيصِدهد

راِازِنظرِخودِتشخيصِمیِدهدِاماِاغلبِدرِاينِشناخت،ِاشتباهاتیِصورتِمیِپذيردِوِفقطِيكِطبيبِمیِ

درِحينِ .حاظِظاهریِزيباِنشانِمیِدهدتواندِدرِيابدِکهِدرِواقعِچهِکسیِزيباِاستِوِچهِکسیِفقطِازِل

آقایِمولویِ]ايشانِ .گفتگوِحضرتِخليفهِاولِفرمودندِآياِبنظرِشماِدرِاينِجمعِمردیِاستِکهِزيباِباشد

گفتِکهِبنظرِمنِاينِمردِ .نامِيكِجوانیِراِبردِکهِبصورتِاتفاقیِآنجاِحضورِپيداِکردهِبود [عبدالکريم

ِواقعِاستخوانِهايشِناقصِحضرتِخليفهِاولِ .جوانِزيباست ِدر ِاستِاما ِاوِزيبا فرمودندِکهِبنظرِشما

اوِراِنزدِ [حضرتِخليفهِاول]سپسِايشانِ .باِديدنِصورتِاو،ِايشانِاينِموضوعِراِتشخيصِدادند .هستند

اوِپيراهنِخودِراِباالِکشيدِوِيكِصحنهِوحشتناكِ .خودِفراِخواندندِوِفرمودندِجوانِپيراهنِخودِراِباالِببر

 .زِاستخوانِبندیِاوِجلویِديدگانِقرارِگرفتِکهِآقایِمولویِعبدالکريمِفرمودندِالحولِوالِقوةِاالِباهللا

زيباِمیِپنداشتم .منِکهِخبرِنداشتمِدرِاستخوانِبندیِاوِهمچينِنقصیِوجودِدارد ديدنِچهرهِاوِرِا  ‘‘.منِبِا



 [155 الی 154 صفحه 15 جلد محمود خطبات]          

 در خداوند اگر اينکه و گفت زيبائی را آن شود نمی باطن در اما است عيان ها، بعضی هریظا زيبائی پس

 آراستگی از مقداری که است خاطر اين به داده، را لباس پوشيدن دستور ها زشتی از بعضی پوشاندن جهت

 .گيرد می فاصله امر همين از دارد انسان ولی .بماند برقرار انسان

 اوقات با رابطه در شخص آن که فرمودند بيان شخصی مورد در عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت

 فرمايند می .کرد راهنمايی جالبی روش با را او نيز خداوند ولی داشت را خود خاص نظر سحری

 می] .کند رحمتش خدا است، يافته وفات او اکنون .بود معروف فيلسوف بعنوان ما جماعت در شخصی’’که

 او به خاطر همين به .بود قشنگ بسيار هايش مزاح از بعضی و کرد می مزاح مطلبی هر درباره [که فرمايند

 گرفتن روزه درباره صحبت روزی .کرد می پيدا را جديد نکته يك موضوعی هر در چون گفتند می فيلسوف

 که اند آورده در بازی مسخره [دارند تخصص فقهی امور در که آنهايی يا و آخوندها يعنی] آنها گفت او .بود

 که کسی اگر که دارد اشکالی چه .شود می باطل روزه شد، دير اندکی سحری خوردن در اگر که گويند می

 که کنند می صادر فتوا فوری آخوندها .بخورد سحری ديرتر دقيقه پنج تا کشيده، گرسنگی ساعت دوازده

 نزد نگرانی حالت با بعد روز صبح .پرداخت بحث به بسيار مورد اين در خالصه .است شده باطل او روزه

 چون ولی [بود السالم عليه موعود مسيح حضرت زمان به مربوط موضوع اين] .آمد اول خليفه حضرت

 می پيدا حضور ايشان جلسات در اکثراًِ مردم بنابراين کردند، می برگزار اول خليفه حضرت را وغيره درس

 است؟ شده چه فرمودند ايشان .گرفتم قرار سرزنش مورد بسيار امشب گفت ورود از پس فاصله بال .کردند

 سحری در اندکی کسی اگر که اند درآورده بازی مسخره آخوندها که کردم می بحث من گذشته شب :گفت

 کشيده گرسنگی ساعت چهارده يا ساعت دوازده که کسی گفتم من .شود می باطل او روزه کند، دير خوردن

 خواب در .رفتم خواب به من مباحثه اين از پس .بخورد سحری ديرتر دقيقه پنج که دارد اشکالی چه است،

 به نسبت را مطالب هم خواب در خاطر همين به .بود بافنده فيلسوف آن .ايم بسته ريسمان ما که ديدم

 دو هر به را ها پايه [گويد می ايشان است، نياز مورد بافی پارچه برای که نخ و طناب] .بود ديده خود شغل

 به وقتی .رفتم دوم پايه سمت به ريسمان بستن برای بعد و بستم پايه يك به را ريسمان ابتدا و بستم طرف

 بار چندين من .آمد کم ريسمان که بود مانده فاصله انگشت بند دو اندازه به رسيدم، دوم پايه نزديکی

 رفته بين از و افتاده خاك در من نخ تمام که پنداشتم و نشدم موفق ولی برسم پايه به تا کشيدم را ريسمان



 بند دو بخاطر .برسيد من داد به مردم ای که کردن فرياد و داد به کردم شروع من خاطر همين به .است

 بيدار خواب از فرياد و داد اين حين در و [.شد می خراب داشت نخ آن] .رفت بين از من ريسمان انگشت

 کرده تفهيم من به را مسئله اين طريق اين از خداوند که بردم پی موضوع اين به شدم بيدار وقتی .شدم

 نيز روزه در خوردن سحری برای دقيقه پنج پس شود می خراب ريسمان انگشت بند دو بخاطر اگر که است

   ‘‘.بماند صحيح روزه است ممکن چطور وجود اين با .دارد اهميت

 [178 الی 177 صفحه 23 جلد انوارالعلوم -باهلل تعلق]                 

 را موضوع اين .کند می پيدا وابستگی کسی به حتماً او .بماند تنها تواند نمی وی که است انسان سرشت در

 می والسالم الصلوة عليه موعود مسيح حضرت’’ که اند داده شرح گونه اين جايی در موعود مصلح حضرت

 اکثراًِ مردم زمان آن در است؟ خورده را گندم نان کسی آيا که بود اين از صحبت مجلس يك در که فرمودند

 دارد، گندم کسی که فهميدند می اگر و شد می يافت ندرت به گندم .خوردند می را جو و ذرت ارزن، نان

 که گفت نفر يك فقط .ايم نخورده گندم نان ما که گفتند حاضر افراد تمام .بردند می را آن زور به ها سيك

 من که گفت او ای؟ خورده گندم نان تو آيا که پرسيدند او از افراد بقيه .است مزه خوش بسيار گندم نان

 خورد می را نان آن لذت و رغبت با او .ام ديده را خورد می گندم نان داشت که نفر يك اما ام نخورده خودم

 9/44 جلد از 3 صفحه 1955 فوريه 17 الفضل] .است مزه خوش بسيار گندم نان که فهميدم من و

 از بعضی [که فرمايند می سپس .دارند خوردن غذا به زيادی عالقه افراد بعضی که فرمودند] [41 شماره

 .هستند من سالی خرد ايام دوستان از خان اهلل ظفر چوهدری آقای .دارند مرغ خوردن به زيادی عالقه افراد

 و .داشتند دوست را مرغ ران نيز السالم عليه موعود مسيح حضرت .داشت مرغ ران به زيادی عالقه ايشان

 عمرش تمام در کسی اگر گفت می هميشه او که فرمايند می بود يافته وفات که دوستان از يکی مورد در

 من [که فرمايند می موعود مصلح حضرت] حال هر در اما .خواهد می چه ديگر شود نصيبش مرغ ران

 بعضی حال هر در [که فرمودند .فرمودند بيان ها دندان در مشکلی را نداشتن دوست دليل و] ندارم دوست

 آن اما .هستند شانس خوش بسيار آورند بدست را چيزها آن اگر و دارند عالقه خاصی چيزهای به افراد از

 ديگر چيز هزاران به انسان آنها آوردن بدست برای که اين ديگر و هستند ارزش بی و معمولی بسيار چيزها

 را خداوند اگر و باشيم داشته اعتقاد خداوند به ما اگر که نيست شکی هيچ اين در ليکن شود می نيازمند نيز

  .ندارم نياز ديگری چيز به آن از بعد که بگويد تواند می انسان قطع بطور است وقت آن آوريم، بدست



 [127 صفحه 23 جلد انوارالعلوم .باهلل تعلق از برگرفته]  

 زبان به را عارفان از يکی گفتار اکثراًِ خداوند يافتن خصوص در السالم عليه موعود مسيح حضرت

 .دهد جای خود چتر زير را تو ديگر کسی يا و کن وصل کسی با را خود يا که فرمودند می بيان پنجابی

 يا و شوی همدم کسی با تو يا که اينکه جز نيست ای چاره آن در که است نحو اين به دنيا اين زندگی يعنی

 که] باشد می همين ‘‘طين’’ از آفريدن از منظور فرمايند می موعود مصلح حضرت .شود همدم تو با کسی

  [.دهد می شکل را خود آن مطابق و شده آفريده گل از انسان

 کودك هنوز بنگريد، .باشد او آن  از کسی يا باشد کسی آن ِ از خواهد می که است انسانی سرشت در چيز اين

 بلوغ به بعد سال چندين .بگردد کسی آن  از که زند می موج ای عالقه دلش در که رسد نمی بلوغ سن به

 دختر يا پسر عروسك اين گويند می کنند، می بازی که هنگامی که بينيد می را سال خرد دختران .رسد می

 به سپس کنند می برگزار را عروسك دختر  و پسر آن ازدواج مراسم سپس .توست مال دختر اين و است، من

 می نوازش و بغل را ها عروسك دهند، می شير و کنند می بغل و نوازش را آنها که خود مادران از تقليد

 از ما خواهد می دلشان زيرا خورد می چشم به اجتماعی هر در صحنه اين پس .گيرند می آغوش در و کنند

 به وقت همه کنند، نمی ازدواج وقتيکه تا ببينيد را پسران بدينسان .باشد ما آن  از کسی يا باشيم کسی آن 

 :فرمايد می نموده اشاره مطلب اين به خداوند پس .همسرانشان به عروسی از بعد و چسپند می مادرانشان

            .باشد يکی آن  از خواهد می که ايم نهاده ای ماده انسان سرشت در که عَلَقٍ م نْ الْإ نسَانَِ خَلَقَ

 [137-136صِ 23انوارالعلومِجِ – باهلل تعلق از برگرفته]               

بدونِاينِتعّلق،ِدلشِآرامِنمیِگيردِوِبهترينِراهِازِآن ِکسیِبودنِاينستِکهِانسانِازِآن ِخداوندِگرددِتاِ

  .دينِوِدنياِهرِدوِراِبهِدستِآوردِوِبرایِآنِتالشِکند

مثلیِاستِگرچهِ :سپسِحضرتِمصلحِموعودِسطحِعشقِوِرابطهِباِخداِراِذکرِنمودهِمیِفرمايند

ازِديوانهِایِکهِديگرِفوتِشدهِاستِوِاستادمِهمِبودِوِدرِمدرسهِتدريسِمیِکردِبعدهاِمدعیِنبوتِهمِ

نامشِآقایِمولویِيارِمحمدِبودِوِبهِ .درِهرِحالِازِاينِمثل،ِوضعِديوانگیِروشنِوِآشکارِمیِگردد .شد

ممکنِ .نگِجنونِبرِویِغلبهِکردحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِآنچنانِمحبتیِداشتِکهِدرِاثرِآن،ِر

میِديديمِکهِهرِپيشگويیِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِ استِمغزشِازِپيشِعيبیِداشتهِباشدِاماِاينِرِا



سپسِجنونشِتاِاينِحدِپيشرفتِکردِکهِبهِآرزویِنزديكِترِشدنِبهِجضرتِ .راِبهِخودِمنسوبِمیِکرد

بطورِمثالِدرِحينِاقامهِ .کهِدرستِوِشايستهِنبودِمسيحِموعودِعليهِالسالم،ِگاهیِحرکتِهايیِمیِکرد

حضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِباِ .نمازِمیِخواستِبهِجسمِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِنوازشِکند

توجهِبهِوضعيتشِبعضیِافرادِراِمامورِکردهِبودندِکهِدرِروزهایِشدتِمريضیِاش،ِمواظبِباشندِکهِپشتِ

عودِعليهِالسالمِعادتِداشتندِزمانیِکهِگفتگوِياِسخنرانیِمیِکردندِدستِحضرتِمسيحِمو .سرشانِننشيند

وقتيکهِحضرتِمسيحِموعودِعليهِ .خودِراِبهِسویِرانِخودِطوریِمیِآوردندِکهِآهستهِبهِرانِمیِزدند

السالمِاينطوریِدستِتکانِمیِداندِآقایِمولویِيارِمحمدِبهِشوقِعشقِبیِدرنگِنزدِحضرتِمسيحِموعودِ

وِهنگامیِکهِيکیِمیِپرسيدِچراِاينِکارِراِکردی؟ِمیِگفتِحضرتِمسيحِموعودِعليهِالسالمِ .میِرسيد

  .بهِمنِاشارهِکردند

 [532-531 ص 15 جلد محمود  خطبات از گرفته بر ]  

 که است ديوانگی و عشق حالت اين که فرمايند می نموده، بيان را مثال اين موعود مصلح حضرت پس

 به ای اشاره را دست حرکتِ  نيز آنگاه  [ورزد می عشق جنون حد تا که انسانی] شود نمی داده توجه وقتی

 مبنی متعال خداوند آشکار اعالم باوجود هستيم الهی عشق مدعی که ما ولی کند می تلقی خود، خواندن فرا

 شتابيم می نمازها سوی به نه و نهيم نمی ارج را بياييد، رستگاری سوی به و بشتابيد نماز سوی به اينکه بر

  .رويم می جمعه نمازهای به مرتب نه و

 [ 532-531 ص 15ج محمود خطبات از گرفته بر ]            

 مانند گفته، لبّيك متعال خداوند آشکار ِ دعوت به و کند توجه مطلب اين به بايد احمدی هر پس

 است تعطيالت امروزها .دارد نگه آباد را مساجد که کند مستمر سعی و بيآيد جلو شتابان عاشق يا مجذوب

 در شان حضور زمان، مرور به تعطيالت پايان از بعد اما آورند می نماز برای را خود والدين هم فرزندان لذا

 خويش نمازهای از هم که دهد توفيق ما به متعال خداوند .کنم می يادآوری بنابراين .شود می کمتر مساجد

 .آوريم بجا را نماز اقامه حق هم و کنيم محافظت

 

 


