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أما . عبده ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا     

الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم �. بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
اهدنا الصراطَ الْمستقيم * إياك نعبد وإياك نستعني * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * 
 *يناط الَّذرص الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني�أَن ،.  

صحابة املسيح  أقرأ عليكم بني حني وآخر رواياتو، رواياتسلسلة ال مدةمنذ  لقد بدأت
مث خطر ببايل أن  سب تارخيها،حبمتسلسلةً يف البداية اقتبست بعض الروايات . �املوعود 

  . ضيعاملواأقتبسها حبسب 
واليوم أيضا . بل منذ أكثر من سنة ،منذ عدة شهور مستمرةذه السلسلة من الروايات هإن 

اليت تتحدث عن رؤاهم وكشوفهم  �اقتبست بعضا من روايات صحابة املسيح املوعود 
ين واحلق أن. إميانا ويقينانا تزيدو �تدل على صدق املسيح املوعود  تهاوهي يف حقيق

مثلما كان لدى  يف اإلخوة اإلميان واليقني نفسه دروايات أن يتولمن بيان هذه الأهدف 
من إنشاء عالقة وا تمكّنيوتتوطد عالقتهم مع اهللا تعاىل، ول �صحابة املسيح املوعود 

وأحاول قدر اإلمكان أال تعاد  .هانشائإل �اهللا تعاىل اليت جاء املسيح املوعود بصادقة 
 ،تلفة ويف أماكن خمتلفة، لذا تفحص الروايات قبل البيانمع أنه تذكر بأساليب خم ،الروايات

  . بعضها أحياناتكرر يولكن مع ذلك ميكن أن 
 قابلم و١٩٠٢الذي بايع يف عام  �الرواية األوىل رواها السيد سردار كرم داد خان 

يف املنام  �لقد رأيت املسيح املوعود : يقول الرواي: يف العام نفسه �املسيح املوعود 



 

واملسيح  �قد رأيت أن هناك شارعا يتمشى عليه سيدنا حممد رسول اهللا و. البيعةقبل 
إىل املسيح املوعود  �رسول اهللا  فأشار. من األمام إليهما قادمامعا، ورأيتين  �املوعود 
م كان ١٩٠٢يف عام : يقول الراوي. هذا من عند اهللا: بإصبعه وقال يل ثالث مرات �

 �عندما بايعت املسيح املوعود  .املسجد املبارك أيمان صغريا، املسجد يف قاديان دار األ
  . وجدت مالحمه كما كنت قد رأيتها يف املنام متاما

 �م وحظي بزيارة املسيح املوعود ١٨٩٦الذي بايع يف عام  �يقول السيد كرمي الدين 
املسيح حزيران رأيت  أو م أي يف شهر أيار١٨٩٦يف منتصف العام : أيضا يف العام نفسه

مرة ثانية حني كان وحيدا وكان مير من  �مث رأيته . راكبا ناقةًيف املنام  �املوعود 
يف  قادما إيلَّ �فيها كبرية، فرأيته  الصلبة وكانت قطعات الطني ،حديثاحمروثة  مزرعة

وقد سبق يل أن قابلت . هذه املزرعة، وصافحين حبرارة وحفاوة فسررت كثريا هلذا املشهد
نام مرشدا من املذهب النقشبندي ومددت يدي ملصافحته ولكن املرشد دفع يدي إىل يف امل

مع أن اإلسالم يأمر ( دون أن يرد على سالمي جانب مستنكرا وانصرف ونعتين بأين ملحد
  . استقبلين حبفاوة متناهية �، ولكن حني قابلت املسيح املوعود )برد السالم

خربت يف إحدى الرؤى أن السيد شودهري نيب خبش أُ: يتابع السيد كرمي الدين ويقول
ولكن تلك الشرطة مل تكن مثل الشرطة اليوم يف باكستان (يف الشرطة يتلقى اإلهلام  الضابط

واهلند الذين ال يعرفون شيئا سوى الرشوة واخليانة، بل كان املوظفون يف الشرطة أصحاب 
ا لصديقي امسه السيد حممد علي شاه فقال سردت هذه الرؤي )عالقة باهللا تعاىل يف تلك األيام

ولكن عندما رجعت من املسجد بعد صالة . اتركين وشأين وال تزعجين: بشيء من االستياء
وكانت الشمس على وشك الطلوع كان املرحوم حممد علي شاه اليوم التايل الفجر صبيحة 

فيها كتب احملترم قد اق املبعثرة اليت كان الشودهري روشودهري نيب خبش يرتبان بعض األو
كان السيد حممد علي قد قال لصاحب الرؤيا من قبل بأن السيد نيب خبش ال (. شيئا ليال

ولكن عندما عدت من الصالة كان السيد حممد علي  )يتلقى إهلاما بل هو كالم فارغ فقط
كت والسيد نيب خبش جالسني معا، إذ كان هناك عالقة بينهما فكانا يرتبان األوراق، فشك

يف أمرمها وخطر ببايل أما يرتبان أوراقا مكتوبة عليها إهلامات تلقاها نيب خبش هذه الليلة 
عندما : وقلت للسيد حممد علي. أروين هذه األوراق: فقلت هلما. أو هي إهلاماته األخرى

ر ال أذك: ال تزعجين، واآلن أخبِرين ما القصة؟ فقال: قلت لك هذا الكالم من قبل قلت يل



 

فخطر ببايل أنه إذا كان أتباع املريزا احملترم . اإلهلامات للناس ألن بعضهم يستهزئون ا
كنت عندها يف السادسة عشرة . يتلقون إهلامات فال بد أن يكون املريزا احملترم صادقا حتما

أو السابعة عشرة من عمري، ومل أكن قد قرأت أي كتاب من مؤلَّفات املسيح املوعود 
كن أعرف البحث والتحقيق لكوين طفال، ومل تكن عندي ثقافة دينية، وكنت ، ومل أ�

قد قرأت القرآن الكرمي فقط بغري أن أعرف ترمجة معانيه، وكانت ثقافيت الدنيوية أيضا 
املدرسة قبل الثانوية، وكنت أعمل نائب خرجت من عادية جدا وأظن أنين كنت قد 

أي ، مناما فهمت منه بأين سأموت بعد شهر مث رأيت". قلعة صوبه سنغ"مدرس يف مدينة 
فظللت أترقب الوقت حىت قرب موعد مويت وخيل إيلَّ بأين . يف شهر أيلول أو تشرين األول

ألن مجيع املنامات اليت رأيتها قبل هذه قد  )حبسب التقومي اهلندي(" كاتك"سأموت يف شهر 
يايت لن تتجاوز شهر أيلول أو حتققت كلها، لذا كنت متأكدا أن هذه ستتحقق أيضا وأن ح

ظل الوقت ميضي رويدا رويدا وقلت للمرحوم حممد علي شاه بأن عليك أن . تشرين األول
كان املرحوم على صلة مع الشودهري نيب خبش احملترم . تستمر يف قراءة الكتب وستقتنع

ري أنه كان وكان مطلعا على تلقيه اإلهلامات ولكن لعله مل يكن قد بايع إىل ذلك احلني، غ
إنك ستظل تقرأ كتب املسيح املوعود وال أدري : فقلت له. �يقرأ كتب املسيح املوعود 

وبعد . فانطلقت مشيا على األقدام ووصلت إىل قاديان. مىت ستقتنع ولكين سأبايع قبلك
وذات يوم ذكرت حلكيم فضل دين احملترم . الوصول إليها ظللت أهيم هنا وهناك لعدة أيام

  . �ريد أن أبايع املسيح املوعود بأين أ
يقول السيد حكيم احملترم بأنه خطر ببايل بأنه شاب يهيم على وجهه هنا وهناك، ولكين 

: الراوييقول . رغبته يف البيعة، فقبل املسيح املوعود أن يبايع �ذكرت للمسيح املوعود 
كما كنت  �وقد وجدته . أمسك املسيح املوعود بيدي وأعطاين وحدي فرصة للبيعة

رأيته يف الرؤى من قبل، وهي منة اهللا العظيمة علي إذ أكرمين ذه الفرصة وإال ال أدري 
ضمن األمساء املسجلة يف  ٦٩أو  ٦٨إن امسي مسجل حتت رقم . ماذا كنت سأواجه

  ". عاقبة آم"ضميمة 
يف  �د م وزار املسيح املوعو١٩٠٠الذي بايع يف  �مث يقول السيد ميان اهللا دتا 

 ١٠وكنت أبلغ من العمر " هوشيار بور"حمافظة " حمل بور"كنت أسكن يف بلدة : م١٩٠٥
عاما عندما حدث الكسوف واخلسوف وكنت حينها قد قرأت القرآن الكرمي  ١٢أو 



 

إىل قريتنا يف عام  �وقد بلغ ذكر املسيح املوعود . وصليت النوافل أيضا مع أستاذي
وقد وصل هذا . ي قد ظهر يف قاديان حمافظة غورداسبورم أي أن املهد١٨٩٨أو  ١٨٩٧

فظلننا نناقش األمور ونتباحث إىل عامني أو ثالثة أعوام، . بواسطة شيخ شهاب الدين احملترم
يف املنام يف قاديان، واقتنع قليب ذه الرؤيا  �م رأيت املسيح املوعود ١٩٠٠ويف عام 

فاشتريت بطاقة . ن أبايع بأسرع ما ميكندون أن أحضر قاديان بنفسي، ومال قليب إىل أ
يف  �لقد رأيت املسيح املوعود : الربيد مبليم واحد وذهبت إىل قاضي شاه دين وقلت

املنام وأنا مقتنع بصدقه لذا أرجو أن تكتب له رسالة البيعة نيابة عين وسأضع عليها بصمة 
وقد أُعدت قائمة تضم . قريباانتظر قليال سوف نعد قائمة املبايعني ونرسلها : فقال. إامي

  . أربعني امسا تقريبا بايعوا على ما أذكر وكان امسي أيضا ضمنهم
يف  �م، ورأى املسيح املوعود ١٩٠٢الذي بايع يف عام  �يقول السيد دين حممد 

م، وكان والدي مسافرا إىل ١٩٠٢لقد مرضت بالزحار واحلمى يف عام : م١٩٠٤
اديان يف املنام ومع أا ما كانت قد خطرت حىت ببايل حضرت ق. العيشكالكوتا لكسب 

يف مجيع النواحي  نوافذفرأيت يف املنام غرفة صغرية فيها سجادة مفروشة وفيها . من قبلُ
كان املسيح املوعود يتمشى يف الغرفة وهو . للمحربة أكثر من كوة يف اجلدرانك لهنا

فذهبت إىل الباب وسلّمت عليه، . حملربةيكتب مقاال، وكلما وصل إىل كُوة غمس قلمه يف ا
يا سيدي، ال يوجد : هنا؟ قلت إىل تعالَ يا بني، ما الذي جاء بك: فرد علي السالم وقال

ستفرح بعد غد، إذ سريسل لك أبوك ) أي يف املنام: (يل �فقال . سبب خاص يئي
فكتب . اول شاه احملترمفسردت الرؤيا فور استيقاظي ألستاذي الكرمي السيد . نقودا قريبا

أي عندما (. رسالة البيعة يف اليوم التايل من قويل هذا وما زالت الرسالة حمفوظة عندي
 يف اليوم التايل أيضا وصلت) سجل هذه الرواية كانت تلك الرسالة موجودة وحمفوظة عنده

لت إىل حضرته يف قاديان يف الرؤيا، فقال يل حضرته كالسابق، تعال، قد حضرت؟ فق
ق ولدا لن يكون له مثيل يف عائلتك كلها وستكون رزست": فقال يل حضرته .هكذا أتيت

باختصار حني  .فقصصت هذه الرؤيا أيضا على حضرة الشاه ".على فخذه بقعة سوداء
فيت متاما وكأين مل يكن مضت ثالثة أيام على الرؤيا األوىل ش يب مرض قط، وبعد أيام ألَم

روبية، فنشأ لدي عشق لزيارة املسيح املوعود، كان والداي  ٣٠لدي مبلغ رسل يل واقليلة أَ
املباركة يف الهور يف عام  �على يد املسيح املوعود  يعارضانين سرا إال أنين بايعت



 

حضرته على ما أظن يف بيت احلكيم  نأقمت عند حضرته مخسة أيام، وكان سكَ .١٩٠٤
يخ يتكلم هراء ويهذي متسلقا على أشجار كان هناك ش ."مرهم عيسى"املعروف بصانع 

"كالقرود وكان معروفا بشيخ شيشم "يشمش.  
يف  �وبايع على يـد حضـرته    ١٨٩٩وكان بايع يف  �يقول حضرة احلافظ إبراهيم 

١٩٠٠ :ام أيضا عووكان والدي قد أرسلين قبل بضعة أ ١٨٩٩عرب الرسالة يف  لقد بايعت
وبايع بعده حضرة األستاذ السيد  .ن بيعة لعدة أسبابللبيعة لكنين كنت عدت إىل البيت دو

بكتب املسيح املوعـود  ، وأستاذي أيضااحلميم اول شاه الذي هو صديقي ه وبدأ يقرأ علي
واملالحظ (. ، وقرأ علي مجيع الكتب اليت كان حضرته قد ألفها إىل ذلك احلني تقريبا�

يف الرؤيـا   �أليام نفسها رأيت النيب ويف ا ).أن األميني أيضا كانوا يستمعون إىل الكتب
ادعى املرزا احملترم يف هذه األيام بأنه املسيح املوعود واإلمام املهدي  لقد! يا سيدي: فسألته

فطلبت منه أن يقسم علـى  . نعم هو صادق: �فهل هو صادق يف دعواه هذا؟ فقال النيب 
فلمـا  ". ألرض والسماواتليس يل أي حاجة إىل القسم، فأنا أمني يف ا: "�ذلك، فقال 

رسالة البيعة وبلَّغته فيهـا   �أصبحت بعد تلك الليلة أرسلت إىل حضرة املسيح املوعود 
يف  �تشرفت بالبيعة على يـد حضـرته    ١٩٠٠أيضا، مث يف عام  �السالم من النيب 

  .قاديان
ايع يف عام وكان قد ب-: رؤياه املباركة على النحو التايل يقص "كت عليبر"حضرة املنشي 

عندما كان اإلحصاء يف  -أيضا �نفسه تشرف بزيارة املسيح املوعود  العامويف  ١٩٠١
ن الذين يؤمنون يب بصدق القلب بأإعالنا قال فيه  �ر حضرته نش ،وشيكا ١٩٠١أوائل 

ويف ذلك الـزمن   .وإن مل يبايعوا يف الظاهر فيمكن أن يسجلوا أمساءهم يف قائمة األمحديني
امسـي يف   فسجلت ،الظن حلد ما وكنت بدأت أدفع التربع أيضا أ لدي حسنكان قد نش

بعد اإلحصاء أمحديا وإن مل أكن قد بايعت. يارة املسيح املوعود زب ذات يوم تشرفت� 
يف الرؤيا أن حضرته جاء إىل غرفـة   يف الرؤيا يف الساعة الرابعة تقريبا صباحا حيث شعرت

اورة، فذهبتالسالم علـيكم : أنا أيضا إىل هناك لنيل شرف اللقاء فقلت له األمحديني ا، 
يـا   :علي، مىت تأيت إلينا؟ فقلت لـه  كتبر: وعليكم السالم، وقال -ردا–فقال حضرته 

جسـمه  وكان حاسر الـرأس  وكان حضرته جالسا على سرير  .سيدي سآيت قريبا حتما
برسالة، حيث ما زلت أتـذكر   همث بعده بأيام بايعت .كنت أرى بطنهأيضا حيث مكشوف 



 

وبعد ذلك أتيت إىل قاديان دار األمان مبناسبة  .متاما ذلك املشهد كأنه حدث يل يف اليقظة
بالبيعة على يده  اجللسة السنوية وتشرفت� آنذاك أن صورة املسـيح   أيضا، فالحظت

 اتفق أن نزلت وبعد ذلك بفترة قصرية .يف الرؤيا ارأيته ليتهي مطابقة متاما ل �املوعود 
هذا البيت قريـب  (ضيفا يف دار الضيافة اليت يقيم ا حاليا حضرة مرزا بشري أمحد احملترم، 

جالسا على مكان  �، وكنت جالسا على سرير إذ رأيت حضرته )من املسجد األقصى
وكان شعره مسترسال وجسمه مكشوفا،  مرتفع على سطح البيت أمامي وكان قد استحم

أراين هو الـذي   �فرسخ يل يقني أكثر بأن اهللا  .متاما كما رأيتها يف الرؤياهيئته  فوجدت
  . هذه الرؤيا هلداييت

ف وكان تشر ١٩٠٦يقول حضرة خري الدين احملترم ابن املستقيم احملترم وهو مبايع يف عام 
 "نـور الـدين  "صوتا من السماء يف املنام أن  ذات يوم مسعت: بالزيارة أيضا يف العام نفسه

: بذلك اخلليفةَ األول قال يل مبتسما ، فلما أخربت"عبد الباسط"اسم بيف املالئكة معروف 
الباسط نعم أنا أعرف أن امسي عبد .  

يقول الراوي نفسه حضرة خري الدين احملترم ابن املستقيم احملترم يف ذكر حضـرة املصـلح   
ـ  صقمي تهحني ارتدى حضر: �املوعود  يف املسـجد   األولاب اخلالفة وبدأ إلقاء اخلط

ل لذا قد أُاملبارك كان على فخذه دموكنت  جالسا الكرسي من أجله، فبدأ اخلطاب حضر
يف املسجد أمام الدرج وكان املسجد مكتظا، وكنت يف يقظة متاما ومل يكن أصابين  قاعدا

ل فرأيت أن ضوء الشمس ت ،نوم أو نعاس أيبدعين بيانُبنور آخر، وال يس ذلك النور  متعة
رهولذتلس أيضا وبقي  .ه، وال أستطيع أن أقدمث اختفى املسجد أيضا رويدا رويدا وغاب ا
ه وحده على صورة جنمة وهي تدور يف ذلك النور، فرأيت هذا املشهد الرائع حضرت يأمام

ملدة طويلة دون أن يصيبين أي نوم أو نعاس بل كنت أشعر أين جـالس يف الـس وأرى   
مث بعد فترة عاد املشهد إىل ما كان عليه يف السابق يف احلقيقة . شهد الروحاين أيضاامل لكذ

فتراءى يل املسجد املصلح املوعود أيضا يف صورته احلقيقية،  ةُأيضا كما عاد حضر والناس
لكن ذلك النور الذي رأيتأراه كل حـني   ه حول حضرته حيث كان يف صورة جنمة ظللت

ه، توجيه حيثما حضرت كنت أرى ذلك النور يرافقويوما على التوايل، وآن ملدة أحد عشر 
وكنت أرى حضرة املصلح املوعود داخل ذلك النور، سواء كنت يف البيـت أو أشـتغل   
خارج البيت أو كنت أتناول الطعام يف البيت أو أتكلم مع اآلخرين أو كنت جالسا أستريح 



 

ت خمتلفة فأرى حضرته حمفوفا بذلك النور، الكشف يف أوقا ةتطرأ علي حال تكانو .فقط
مل أمسع قط عن مثل هذا الكشف الطويـل   .يوما بانتظام ١١وظللت أمتتع ذا املشهد مدة 

نور نبوتـه أن إنسـانا    وتأثري �يف املاضي، فإمنا هو بركة املسيح املوعود ثله ومل أفز مب
ا الكشف أيضا يتبع اآليـةَ  بسيطا مثلي حظي مبثل هذا الكشف العظيم الطويل، وكأن هذ

عطَون نورا كما جاء يف سـورة التحـرمي   الكرمية اليت ورد فيها أن الصاحلني والطيبني سي
�ونانِهِممبِأَيو يهِمدأَي نيى بعسي مهلِ �، أما اآلية الثانية فهي )٩ :التحرمي( �رعجي لَم نمو
أخربين بذلك أن خليفتك هذا من  �فكأن اهللا  .)٤١ :النور( � لَه نورا فَما لَه من نورٍاُهللا

  .�املقربني الذين جيدون النور يوم القيامة، وهو يعيش يف هذا العامل أيضا يف نور ربه 
عبر الرسالة وتشرف  ١٩٠٢وكان قد بايع يف يناير  �يقول حضرة القاضي حممد يوسف 

عين اثنني من  �لقد أُرِيت أن اهللا : يف ديسمرب من العام نفسه �عة على يد حضرته بالبي
املالئكة حلماييت، اسم أحدمها حممد صديق ويشبه والدي يف املالمح، واسم الثـاين غـالم   

احلمد هللا رب "قال يل والدي أن أقرأ . إن امللك ميثل أمامي يف املصائب واملشاكل. صمداين
احلمـد هللا رب  "تني على األقل، فأنا أعمل به يف كل صالة، أي أكرر مجلـة  مر" العاملني
بأن اجلدير احلقيقي باحلمد هو اهللا  �فقد قال سيدنا املسيح املوعود . (يف الصالة" العاملني
يقربه إليه، فيجب اإلكثار من قراءة سورة الفاحتة إلنشاء  �، وإمنا محد املرء هللا �وحده 

  . )اىل والتخلص من املشاكل، وجيب التدبر يف كل كلمة منهاالعالقة باهللا تع
أو  ١٨٩٩ابن نور حممد احملترم يقول وكان قد بايع يف أواخر عام  �حضرة حممد فاضل 

إين كنت أضم يدي أثناء الصالة حتت الصرة حسب العادة السابقة، : ١٩٠٠يف أوائل عام 
وإذا ) يهم يف الصـالة حتـت الصـرة   أي أن عامة املسلمني غري األمحديني يضمون أيـد (

اضطررت باملصادفة أن أكون مأموما يف الصالة كنت أنزعج وأقرأ الفاحتة خلـف اإلمـام   
إال أن اضطرابا كان ال يربح صدري ومل أكن ) أي كنت أردد الفاحتة خلف اإلمام(أيضا، 

ددا أيـن  أطمئن خبصوص ضم اليدين حتت الصرة وقراءة الفاحتة خلف اإلمام، أي كنت متر
أضم اليدين أحتت الصرة أم على الصدر؟ وهل أقرأ الفاحتة خلف اإلمام أم ال؟ ففي حالـة  
االضطراب ذات يوم حني منت رأيت يف الرؤيا أين قد وصلت مباشرة إىل قاديان وأمر من 
زقاق املسجد املبارك، فلما وصلت إىل باب املسجد األقصى ودخلت املسجد عن طريـق  

وعندها أو حتتها قـرب  " بهالئي"رج املسجد عند مكان األحذية شجرة وكان خا-الدرج 



 

ورأيت يف املسجد مجاعةً تضم أيديها كلها على الصدر بالضبط، وعلـى   -وعن مشاله بئر
وخلف اإلمام هناك مكانٌ ملقتد واحد فذهبت  �السجادة يؤمهم سيدنا املسيح املوعود 

الصدر وبدأت أقرأ الفاحتة، وحني أيت الفاحتة  وقمت يف ذلك املكان وضممت يدي على
فهكذا حلت مسألةُ أين ينبغي أن تضم األيدي وأنه جيـب قـراءة   . وقلت آمني استيقظت

  . الفاحتة خلف اإلمام
ذات مرة رأيت يف الرؤيا أن سيدنا املسيح : ابن املستقيم احملترم �يقول حضرة خري الدين 

للمأدبة، وأن أم املؤمنني تدبر أعمال املأدبة وحضرة املسيح  دعا أناسا كثريين �املوعود 
وهناك . أَطعموه األرز، فقُدم يل األرز: فلما حضرت عنده قال. أيضا يشرِف �املوعود 

فيها حبقي أَلبِسوه  �أمر لست متأكدا أهو متعلق برؤيا املأدبة أو هي رؤيا مستقلة، قال 
جلملة فورا قميصا أبيض مجيال جدا على جسـدي، وال  قميصا فالحظت إثر تفوهه هذه ا
ه فجأة، وال أزال أشعر تأثريه هأعرف كيف وصل، ومىت ارتديتوإمنا الحظت أين قد ارتديت ،

وكذلك رأيت ذات يوم شخصا يف الرؤيا أنه من صـحابة  . يف جسمي حىت اليوم بانتظام
 � بيت شعر للمسيح املوعـود  ، وعندما استيقظت تبين يل أن الرؤيا تشري إىل�النيب 

  " فمن وجدين فقد حلق بالصحابة، وقد سقاهم املوىل اخلمر نفسه"الذي تعريبه 
باختصار حني قابلته كان يرتدي رداًء حاشيته محراء، فسألته من أين حصلت علـى هـذا   

فِّي، قد تـو  �فقلت له إن حممدا رسول اهللا . �الرداء؟ فقال قد أعطاين حممد رسولُ اهللا 
مهما كان األمر إمنا أعطانيه رسولُ اهللا : فقال. وقد مضى على وفاته أربعة عشر قرنا تقريبا

بالذات، وإمنا االختالف يف هاتني اجلملتني  �قد أخذته من رسول اهللا : أو قال. نفسه �
ن حيـرس  أَخبِرين م: فسألته. أيهما قال، وأنا متأكد أنه تفوه بإحدى هاتني اجلملتني حصرا

فسألته كيف حال أزواج النيب . غلمانُ املسجد �؟ فقال حيرس بيوت النيب �بيوت النيب 
ففي ذلك الوقت مل أكن أعرف أن . ؟ فقال ماذا أقول لك فقد وصلت بعضهن إىل دهلي�

طمأنين ماديـا   �حضرة أم املؤمنني السيدة نصرة جهان بيغم من سكان دهلي، فكأن اهللا 
  .�وآخرين� :يف قوله تعاىلكرمي هي املذكورة يف القرآن ال ماعةهذه اجلوروحانيا أن 

إين ذات مرة رأيت املسجد األقصى يف الرؤيا وكان جبنبـه  : يقول الراوي خري الدين نفسه
ع أن أعرف أيـا منـهما   يهما كان على شكل واحد، ومل أستطإال أن كلاحلرام  بيت اهللا

ما بيت اهللا فقد تشابه علي شكلُهما، وأنا متردد أيهما أمسيه املسجد األقصى يف قاديان وأيه



 

بيت اهللا؟ فالتبس علي كالمها، فاستيقظت، فـأُلقي يف قلـيب   وأيهما أمسيه املسجد األقصى 
  . )٤ :اجلمعة( �بِهِم يلْحقُوا لَما منهم خرِينوآ�تأويلُها أن هذه السلسلة مصداق آلية 

لقد : وتشرف بالزيارة يف العام نفسه ١٩٠١وقد بايع يف عام  �ء حممد يقول احلكيم عطا
وهنـاك   �أقمت بضعة أيام يف قاديان بعد البيعة مث عدت إىل الهور بإذن من حضرته 
بعد فترة قال . نسق يل الصويف أمحد دين النساج لقائي مع أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية

قد جاء إىل قاديان، فاستغربت لسماع هذا القـول   �ن حممدا إ: يل أحد األمحديني حبب
أن حيل يل هذه العقدة فهذه اجلماعة تعتقـد بـأن    �وكنت بايعت حديثا، فدعوت اهللا 

بعث من جديد، لكن كيف ميكن أن يكون املرزا احملترم حممدا؟ فرأيت يف الرؤيا  �حممدا 
من السماء وسألين من هذا؟ فقلت له  واقف يف مكان فنـزل ملك �أن املسيح املوعود 

نزل من السماء ودخل يف دماغ حضـرة املسـيح    �مث رأيت نور النيب . هو مرزا احملترم
مث سـألين  . �وسرى يف جسمه كله، وتنور من ذلك النور وجه حضرته  �املوعود 

ن هذا؟ قلت له كان يف السابق مرزا احملترم، أما اآلن فقد أصبح: ذلك امللكا فعال محممد .
  . فقط �جاء لنشر نور النيب حممد  �فاحلقيقة أن سيدنا املسيح املوعود 

سنة  ١٢يوم كان عمري : ١٩٠٥وكان قد بايع يف : �حممد أفضل  يقول حضرة الشيخ
وكان عمي احلكيم الشيخ عباد اهللا احملترم وابن عمي الشيخ كرم إهلي احملترم من عائلتنا قد 

 �فلم أكن قد زرت سيدنا املسيح املوعود  أنامن قبل، أما  �وعود بايعا املسيح امل
فرأيت يف الرؤيا أن روحي فارقت جسمي ائيا إال أن . �ومل أكن رأيت صورته 

رأيت أمامي صاحلا ووراءه . دماغي كان ما زال قادرا على الفهم وعيناي أيضا على الرؤية
فألقي يف روعي أن الصاحل اجلالس الذي . شخصا أرى جسمه إىل الركبتني املباركتني فقط

صباحا . ، وبعده استيقظت�ينظر إيل هو املرزا احملترم، أما الساقان وراءه فهما للنيب 
يف هذه  هو قصصت هذه الرؤيا على مرتضى خان ابن املولوي عبد اهللا خان احملترم الذي

ى اخلليفة الثاين، وسألته األيام من مجاعة الالهوريني أي كان قد انضم إىل املنشقني عل
فهذا ما حصل وأنا أقول مقسما . بواسطة املريزا احملترم �ستوفَّق التباع النيب : التأويل فقال

. وجدت حضرته نفس الذي كان ينظر إيلَّ يف الرؤيا ١٩٠٥إين حني بايعت يف : �باهللا 
: �مد أفضل يقول حضرة الشيخ حم. من يشاء إىل صراط مستقيم �فهكذا يهدي اهللا 
عاما تقريبا رأيت يف الرؤيا اجلنة والنار واألعراف، وهلذه الرؤية  ١٥يوم كان عمري 



 

ولكين أكتفي بالقول بأنين عندما خرجت من اجلنة قابلين رجل صاحل ووضع  تفاصيل طويلة
ما مثن هذا املكان أي : أين أنت يا ولد؟ مل أرد عليه بشيء بل سألته: يده على كتفي وقال

لو بِيعت مدينتك بيتاله مئة مرة ال ميكن أن يساوي سعرها سعر لبنة واحدة من : نة؟ قالاجل
مث استيقظت، وأقول حلفا باهللا الذي نفسي بيده بأنين عندما ذهبت إىل قاديان . هذا املكان

  . وجدت املريزا احملترم الشخص نفسه الذي كان قد قابلين عند باب اجلنة
م، وقد ذُكرت هذه ١٨٩٨وقد بايع يف عام  - ابن نور حممد  �يقول السيد حممد فاضل 

 ٨قرابة اليت تبعد عن قريتنا " كوت مان"ذهبت ذات يوم إىل قرية : -الرواية من قبل أيضا
فراسخ ومنت هنالك بعد صالة العشاء فرأيت يف املنام أين جالس على السجادة  ١٠أو 

ادة وبدأ يدلّك راحة يدي اليمىن وجلس إىل جانب رأس السج �فجاء املسيح املوعود 
: هل قوِي قلبك شيئا؟ فقد شعرت عندها بشيء من القوة وقلت: بإامه بقوة شديدة وقال

نعم قد تولّدت بعض القوة، مث استيقظت .  
 �رأيت يف املنام أين وصلت قاديان، واملسيح املوعود : يتابع السيد حممد فاضل ويقول
 �جلست أمام حضرته . ، وهناك ضوء قوي يف املسجدجالس يف زاوية قرب احملراب

: شفافة ذات لون أمحر وقالحلوى فأعطاين بيده املباركة صحنا مجيال أبيض اللون فيه 
  .فأكلتها للتو وكانت سائغة جدا، مث استقيظت. كُلْها

قالت : م١٩٠٨يف عام  �الذي زار املسيح املوعود  �يقول السيد احلافظ مجال أمحد 
تطرقت إىل ذهين شبهة أن هناك مرشدين كثُر فلماذا حنسب املرزا احملترم صادقا : زوجيت

من : ويقول �أمسك بيد املسيح املوعود  �وغريه كاذبني؟ فرأيت يف املنام ليال أن النيب 
كانت عائلة زوجيت من مريدي السيد أمحد رضا خان الربيلوي، . ال يؤمن به فهو كافر

  . �دق املسيح املوعود ولكنهم اقتنعوا بعد ذلك بص
كان محي السيد قاضي زين : م١٩٠٥الذي بايع يف عام  �يقول ميان حممد ظهور الدين 

وبعد وفاة . �العابدين قد بايع منشي أمحد جان رمحة اهللا عليه قبل بعثة املسيح املوعود 
د على منشي أمحد جان زار السيد قاضي زين العابدين ضريح جمدد األلف الثاين مرارا وتعب

ماذا تريد؟ : وذات يوم قابل حضرة جمدد األلف الثاين وسأله ادد" كشف القبور"طريق 
مث غابت صورته بعد أن مسع . أريد ذكر اهللا، وقد مات مرشدي: قال القاضي احملترم

مث زار محي الضريح بعد يومني أو ثالثة أيام . القاضي هذا الكالم، مث انصرف من هنالك



 

ل املرة السابقة ودعا على القرب فظهرت له صورة جمدد األلف الثاين مرة وقام بالتعبد مث
وقلت ) أي العالقة باهللا تعاىل. (ذكر اهللا: ماذا تريد؟ قال: أخرى على غرار ما سبق وسأل

لن يتسنى : هل أذهب إىل املرزا غالم أمحد القادياين؟ قال ادد: له أيضا إىل جانب ذلك
اء القاضي احملترم إىل قاديان بعد بضعة أيام وامتثل أمام املسيح مث ج. لك االقتناع هناك

وكان يقول بأن ما كنا حنظى به يف جملس منشي أمحد جان مل يكن متوفرا . �املوعود 
ومل أقتنع كما قال  )وذلك ألنه كان متعودا على غري ذلك(. يف قاديان ومل أستمتع هناك

هب إىل قاديان وأمكث هناك إىل ما يقارب ، كنت أذحال على أية. جمدد األلف الثاين
معلوم أن منشي أمحد جان كان رجال صاحلا جدا فحني اطّلع على سوانح سيدنا (. أسبوعا

ترك أخذ بيعة الناس وكلما أتاه أحد هلذا الغرض كان  منذ البداية �املسيح املوعود 
وقد توفّي رمحه . قاديانمن كان تواقا لذكر اهللا فليذهب إىل مرزا غالم أمحد يف : يقول له

الدعاء  �م، وهو الرجل الصاحل نفسه الذي طلب منه املسيح املوعود ١٨٨٥اهللا يف عام 
 على عندما مل يكن هنا أحد كنت أوزع: كان منشي أمحد جان احملترم يقول) عند احلج

ث فهو ذو عزمية عالية حبي) �أي املسيح املوعود (خلق اهللا قطرة قطرة أما هذا الرجل 
، وكان يردد بيتا مشريا إىل حىت ميتلئأزال احلجر من فوهة الينبوع كليا فلريتوِ من يشاء 

حنن املرضى ننظر إليك وحدك، فنرجوك أن تكون أنت : مفاده �املسيح املوعود 
  .املسيح

إىل لدهيانه بأن حضرة املرزا قادم  �فكان قد أخرب مريديه قبل وصول املسيح املوعود 
سأذهب أنا أيضا إىل حمطة القطار ملقابلته، ومن أشرت إليه فاعلموا أنه هو إىل لدهيانه و

ما دمت مل تره إىل اآلن فكيف ستخربنا أن هذا : قال له أحد مريديه. املرزا غالم أمحد
فعندما نزل . إن مالحمه مذكورة يف األحاديث الشريفة: الشخص هو املرزا غالم أمحد؟ فقال

ميشي بني مجع غفري من الناس عندها أخرب منشي احملترم مريديه  وكان �املسيح املوعود 
عندما اقترب املسيح . أن هذا الشخص هو املرزا غالم أمحد �مشريا إىل املسيح املوعود 

عندئذ نظرا  �يقول الراوي بأنين بايعت املسيح املوعود . املوعود منه سلّم عليه وصافحه
مث استولت علي متعة جملس املسيح . �رم به إىل حسن اعتقاد منشي أمحد جان احملت

علما أنه ما كان حيب جملس املسيح (املوعود لدرجة بدت متعة االس السابقة باهتة 
ندعو اهللا تعاىل أن يزيدنا . )ولكن اآلن بدأ يرى متعة االس السابقة باهتة �املوعود 



 

الصبغة اليت كان املسيح املوعود إميانا ويقينا مثل هؤالء الصلحاء وأن ينصبغ كل واحد منا ب
البيعة وحدها ال تكفي بل جيب أن ينشئ . يريد أن ننصبغ ا واليت بعث ليصبغنا ا �

  . كل واحد منا عالقة صادقة مع اهللا تعاىل
واألمر الثاين الذي أريد أن أذكره هو أنين دائما أوجه أنظار اإلخوة للدعاء لباكستان، 

من . واليوم أيضا أريد أن أوجه أنظار أفراد اجلماعة إىل هذا الدعاء .واإلخوة يدعون أيضا
. املعلوم أن هناك حماوالت متكررة لتضييق اخلناق على األمحديني يف باكستان أكثر فأكثر

ونراجع املسؤولني أو نسأهلم عن هذه قضية وعندما نتصل باحلكومة ونريد أن نسجل 
. ينا تقول بأن كل شيء على ما يرام ومل حيدث شيءالتقارير الواردة إل: األمور يقولون

واحلق أن اهللا . إنا هللا وإنا إليه راجعون: والعناد سوىالتعنت فماذا عسانا أن نقول على هذا 
إم يزعمون أن . إن هؤالء الناس ال يقدرون قدرات اهللا تعاىل. تعاىل هو ملجؤنا الوحيد

  . ها وكيفما عاملوها فلن يواجهوا شيئاوهذه مجاعة دنيوية وعادية، وأم مهما آذَ
على أية حال، من واجبنا حنن األمحديني أن خنضع أمام اهللا تعاىل أكثر من ذي قبل، هذه 
هي شيمتنا وجيب علينا أن نركز على هذا األمر أكثر فأكثر، وأال نقصر يف ذلك أدىن 

  . أن نتهاونتقصري أو 
يف الهور، " مادل تاون"ربة اجلماعة يف حارة شخصا مق ١٥أو  ١٤فقبل بضعة أيام اقتحم 

أقفلوا عليهم البيت، وأساؤوا إىل مث  البنادقوربطوا احلارس وأهله باحلبل مسددين إليهم 
فهذا يعين أن األموات األمحديني أيضا ليسوا يف أمان من شر . شواهدهاقربا وكسروا  ١٢٠

يدا يف هذه العملية، وهي اليت تدعم توحي الوقائع الظاهرية أن للشرطة . هؤالء الشياطني
هؤالء األشرار ألن أفراد اجلماعة واجهوا صعوبة يف تسجيل القضية عند الشرطة إذ قد 

  . سجلتها الشرطة بكثري من التردد واإلنكار
ومن ناحية ثانية إن سلسلة الشهادات أيضا جارية وقد استشهد شاب امسه مقصود أمحد يف 

عندما . إنا هللا وإنا إليه راجعون. وصلين خرب استشهاده قبل قليلكوئتة اليوم أيضا، وقد 
تصلين بيانات الشهيد سأذكرها لكم وسأصلي عليه صالة الغائب يف اجلمعة املقبلة بإذن 

ندعو اهللا تعاىل أن يعاقب . قبل شهر تقريبا استشهد أخوه األكرب يف مدينة كوئتة نفسها. اهللا
واجبنا هو أن خنضع أمام اهللا تعاىل إن فكما قلت من قبل . هؤالء األعدء األشرار سريعا

 �أكثر من ذي قبل عند كل عملية غامشة وكريهة يقوم ا األعداء وجيب أن نستعني به 



 

فعلى أفراد اجلماعة أن ينتبهوا إىل هذا األمر بوجه خاص، ندعو اهللا تعاىل أن . أكثر فأكثر
  .يوفقنا لذلك، آمني

 


