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أما بعد فأعوذ باهللا من . ده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. الشيطان الرجيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ* اه يناط الَّذرال صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعن
الِّنيآمني�الض ، .  

 �اليوم أيضا سأسرد رؤى وأحوال بعض األفراد من تلك الفئة الطاهرة الذين وجدوا زمن املسيح املوعود 
وعالقتهم باهللا يدل كل حادث منها على طهارة الصحابة الباطنية  وكما. والتحقوا باآلخرين فأُحلقوا باألولني

  .  أيضا�، فإنه يدل على صدق املسيح املوعود �تعاىل وحبهم للنيب 
 ببضع سنني رأيت �بعد وفاة املسيح املوعود   :  حيث يقول  �الرواية األوىل هي للدكتور عبد ايد خان        

ملـسيح  اورأيـت   . وشـستان لإقليم ب " مكران" يف بييت حني كنت أسكن يف        � وعمر   �يف املنام رسول اهللا     
أي قال املسيح املوعـود    : (من هم؟ فقال  : سألت.  كلهم كانوا سعداء وفرحني جدا     مأورأيت  . �املوعود  
؟ مث �هـل هـذا رسـول اهللا    : ، مث سألته ثانية�هذا عمر  : فقال)  ألن الراوي ما كان يعرف إال إياه       �

وجدت مماثلة  . يلني الثالثة قد غابوا   أخضعت رأسي قليال ندامةً، وحني نظرت مرة ثالثة وجدت أن هؤالء اجلم           
  ) � جاء ظال للنيب �أي هكذا أثبت اهللا تعاىل أنه . (�ح النيب م ومال�بني مالمح املسيح املوعود 

بعد سنتني أو   ". فتح بور "كنت أدرس يف مدينة     : وهناك رواية أخرى مليان غالم حسني يت احملترم جاء فيها         
، الذي كان خملصا وتقيا وسديد القول، يف املنام ذات ليلة أنه "دين أرائنيميان الل "ثالث سنوات رأى صديقي 

لقـد جئـت   :  عليه السالم وقال� وسلّم عليه، فرد �عند سيدنا حممد املصطفى     ) أي ميان الل دين   (حضر  
 جالسا على الكرسي وكان هنـاك       �كان  . نعم، لقد حضرت يا سيدي    : ميان الل دين على أية حال، قلت      

: هل عرفت هذا الشخص يا ميان الل دين؟ قلـت         : فقال. �ر جالسا على كرسي آخر على ميينه        شخص آخ 
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مث . عندما رأيت املهدي كانت أشعة النور تنبثق من وجهـه        : يقول املرحوم ميان الل دين    . لقد عرفته يا سيدي   
أ ينـصح األهـل واألوالد      بعد رؤية هذه الرؤيا مال طبع ميان الل إىل اهللا تعاىل فورا وبد            . استيقظت بعد ذلك  

كـان  . حسبه الناس قد جن وشرعوا يف معاجلة جنونه املزعـوم         . بالصالة وبدأ يذهب إىل املسجد بنفسه أيضا      
املرحوم املولوي سلطان حامد األمحدي احملترم طبيبا حاذقا، عندما مسع عن هذه الرؤيا سافر إىل قاديان فورا ألن                  

فطلب ميان الل من املولوي احملترم عند سـفره إىل قاديـان أن          .  األيام خرب جميء املهدي كان مشهورا يف تلك      
: عندما عاد املولوي سلطان حامد بعد البيعة سأله ميان الل دين.  الدعاء له أيضا  �يطلب من املسيح املوعود     

 مع أنـين مل أذهـب إىل      : قال ميان الل دين   . لقد نسيت يا أخي   : ؟ قال �هل طلبت الدعاء يل من حضرته       
أي أنين مل أزرها ولكين أستطيع أن أسرد كل شيء بناء على مـشاهد              . (قاديان ولكن ميكنك أن تسألين عنها     

فاستغرب املولوي احملترم بشدة ملا مسع منه عـن         . فسرد مشاهد قاديان كلها اليت رآها يف املنام       ) شهدا يف املنام  
الذي كان موظفا يف قسم املالية يعمل يف        (كرم دين   فكتبنا حنن الثالثة أي منشي      : يقول الراوي . أحوال قاديان 

أشرح هذه األمور ألن بعـض املتـرمجني        . تنظيم األراضي يف القرى وحتديد الضريبة الزراعية على املزروعات        
وبعد بضعة أيـام عـزم   .  وميان رمضان دين وأنا رسائل البيعة)يقولون بأم ال يفهمون مثل هذه املصطلحات     

وصلنا .  وأنا والسيد حممد يار والسيد مراد البستاين على السفر إىل قاديان معا             رمضان دين  نميان الل دين وميا   
مشيا وصلينا النوافل يف اهلزيع األخري من الليل، ورأى ميان الل دين يف الرؤيا              " ميان جنون "إىل حمطة القطار يف     
أينـا  :  بإصرار  يسأل ميان الل دين   فأخذ" ؟مارما فائدة اإلتيان باحل   : " قال له يف املنام    �بأن املسيح املوعود    

أي إذا قال املسيح املوعود بأنه ال فائدة من اإلتيان باحلمار فهذا يعين أن إميان أحـدنا                 (إميانه مبين على النفاق؟     
لقد جئت من أجلـك     : عندها قال السيد مراد البستاين    ) مبين على النفاق حتما، لذا سأل كل واحد فردا فردا         

على أية حال، ركبنا القطار ووصلنا إىل . ستقر هناك وإال ال أريد أن أبايع قط، وهذا ما حصل بالضبط        حىت ال ت  
لعـل  (دخلنا اجلزء األعلى من املسجد عند الظهرية وقد حان وقت الغـداء             . قاديان حتت إمرة ميان الل دين     

الطعـام  : ك نادانا شخص وقـال    وضعنا أمتعتنا هناك ويف أثناء ذل     ). الراوي يتحدث عن سقف املسجد املبارك     
يف : سأَلَنا أحـدهم . اجلميعكان هناك عشرة أو اثنا عشر شخصا عندئذ فاجتمع        . جاهز فليتفضل اإلخوة مجيعا   

ما الذي جاء بك إىل هنا؟ فقـص        : فسأله مرة ثانية  . يف حمافظة ملتان  : أية حمافظة بيتكم؟ أجاب ميان الل دين      
بالتاكيـد،  : هل ميكنك التعرف على حضرته اآلن؟ قال ميان الل دين         : سألهف. عليه ميان الل دين رؤياه كامال     

هل هذا هو املسيح املوعود؟ وكان يرد       : فكلما جاء ضيف جديد سأله مضيفه هذا من أجل االختبار         . بإذن اهللا 
ال سأله مضيفه عن أشخاص خمتلفني إذا كان أحدهم املسيح املوعـود إ           . كال، ليس هو  : ميان الل دين كل مرة    

ويف هذه األثناء   . إنه ليس ذلك الذي رأيته يف الرؤيا ألنه كان خمتلفًا عن مجيع هؤالء            : أنه كان يقول يف كل مرة     
إنه حضرة املسيح املوعود، لقد     :  من نافذة البيت لينظر يف املسجد قال ميان الل دين فورا           �ملا أطلّ حضرته    

  .صدقت:  مضيفهرأيت ذلك النور الذي أُرِيته يف الرؤيا، فقال له
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 فجاء به املولوي حممد إمساعيل إىل – ٣١٣ الذي كان امسه يف قائمة األصحاب الـ-مرض بابو مريان خبش 
، ويتحدث املولوي حممد إمساعيل يف هذه �إما صحابيان للمسيح املوعود (.  من أجل عالجه�حضرته 

 شهرا كامال لتلقي العالج وظال �رته  لقد بقيا عند حض)الرواية عن بابو مريان خبش رضي اهللا عنهما
رأيت بعض الرؤى يف :  يقول املولوي حممد إمساعيل)كان ذلك قبل بيعتهما(. يقابالن حضرته خالل هذه الفترة

عجل : ثالث ليالٍ متتالية، ويف الليلة األخرية منها رأيت شخصا مهيبا حيمل يف يده سيفًا ويهددين به ويقول
، مث �أي بعد عالج املريض التقى باملسيح املوعود .. وبعد ذلك عند مغادرته. ح اليوم التايلفبايع صبا. البيعة
  .بقيت على عالقة مع حضرته عرب املراسلة: يقول

كان مشهورا يف قريتنا أن . كان يل جاموسة يف البيت وولدت عجالً:  ويقول�يروي ميان سونيه خان 
لعله كان أحد (". فتح علي شاه"إىل زاوية ) للجاموسة أو البقرة(يوم األول تقدم احللوى املصنوعة من حليب ال

 أما تقدمي احللوى وما شاها فهو طريق الذين يؤلّهون - �أي الذين يصل نسبهم إىل رسول اهللا - السادات 
  )الزهاد واملتصوفة

. ا ألنه قد أصبح كافرالن نأكل منه شيئً: طبخت زوجيت احللوى ودعت والدي وعمي لألكل، فقاال: يقول
لقد :  فقالت يل زوجيت)أي أن ميان سونيه خان قد بايع وهكذا قد صار كافرا، فلن نأكل حلوى من بيته(

وكان قد جاء يف اليوم نفسه من .  كافراتأصبح كبأندعوما إىل أكل احللوى، إال أما رفضا وقاال عنك 
مث سألين . يف إناء وقدمتها إليه، فدعا عليها وأكلمنطقة أخرى طبيب األعشاب فوضعت بعض احللوى 

إنه أمر بااللتزام بالصلوات :  قلت) بعد البيعة؟�أي ماذا علّمك املسيح املوعود (ماذا علَّمك؟ : الطبيب
بأي نوع من : كان ينبغي أن تسأله: قال الطبيب. اخلمس، والصالة على النيب، واإلميان به أنه املهدي احلقيقي

 الذي تدوام عليه؟ فأرسلت إىل �لى النيب تتم زيارة النيب يف الرؤيا؟ وما هو نوع الصالة على النيب الصالة ع
كنت تابعا : يقول.  يف اليوم نفسه رسالةً كتبت فيها مجيع األسئلة اليت طرحها الطبيب املذكور�حضرته 

وهو ما يسمى بسلطان " ال إله إال اهللا"و" اُهللا"للفرقة اجلشتية، وكنت أواظب قدر املستطاع على ترديد ذكر 
األذكار يف الطريقة اجلشتية، إضافة إىل ذلك فقد كتبت يف الرسالة كلَّ ما كنت أعرفه من أوراد وأذكار 

إن زمين هذا هو الزمن األول لسيدنا حممد رسول : رد عليها حضرته مبا يلي. �وأرسلتها إىل املسيح املوعود 
، وإنّ ما ذكرته من أوراد وأذكار ال جيدي نفعا يف هذا العصر بل )� هو زمن حممد أي إن زمين هذا( �اهللا 

، فعليك بقراءة الفاحتة والصالة على النيب �أما األذكار اليت أداوم عليها فهي ما كان عليه النيب . هي ممنوعة
 �بكل أنواع الصالة على النيب وإنين ألتزم . واإلكثار من االستغفار واحلوقلة، فإن ذلك سيكون جمديا ومفيدا

ولكن )  اليت وردت يف األحاديث النبوية الشريفة وأعتربها صحيحة�أي ألتزم بكل أنواع الصالة على النيب (
 أكثر من اجلميع عند � وهو أن ترسخ يف قلبك حب النيب �هناك شرط هلا إذا كنت تتمىن زيارة النيب 
التزمت بعد ذلك بالصالة : يقول الراوي. د أو حب اآلخرين مجيعاصالتك عليه، وأن تتخلّى عن حب األوال
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كان الراوي حديث العهد يف األمحدية وكان ال يزال حتت تأثري غري األمحديني لذلك التزم ( �األلفية على النيب 
جد، مث  ألف مرة ويقوم ا املرء وقت الته�ذا النوع اخلاص من الصالة على النيب وهي الصالة على النيب 

 ألف مرة حظي برؤية النيب �يقرأ بعض األوراد بلغته أيضا، ومشهور لدى العامة أن من قرأ الصالة على النيب 
  .) يف الرؤيا�

 وبعدها رأيت يف الرؤيا أن �مضت أيام قليلة على التزامي بالصالة األلفية على النيب : على أية حال، يقول
، كان الناس يقفون � معه وقدمين يف جملس سيدنا حممد املصطفى مرزا احملترم جاء وأمسك بيدي مث أخذين

قال مرزا احملترم . وجدنا مكانا يف الصف األخري.  جيلس على العرش املبارك�هناك صفا بينما كان النيب 
وقال . لقد قمنا بتدبري حسن لألمور من أجل سونيه خان! �يا سيد الكون حممد رسول اهللا : بصوت عال

أي جيب أن يظل (. وافقت على ما مت من تدبري أموره، وعليه أن يبقى حاضرا يف احملكمة: �مد سيدنا حم
إضافة إىل ذلك فقد التقيت هناك ببعض الصلحاء :  يقول الراوي وهو يذكر رؤياه هذه)جالسا يف هذا الس

  .أيضا، بعد ذلك استأذن مرزا احملترم وأعادين من ذلك الس وأوصلين إىل بييت
الذي أدخلين " مريان جي سيد ونج شريف"رأيت بعد ذلك يف الرؤيا وليا من األولياء السابقني، وهو حضرة 

  .إننا ومرزا احملترم على طريق واحد، فهو مهدي وأنا مهدي أيضا: يف بيعته الروحانية يف الرؤيا وقال
ن الكاملني، وقال يل عن حضرته ، وكان م"سلطان"كذلك رأيت أحد الصلحاء من والية كفورثلة وامسه 

  .إنه املهدي وعيسى أيضا، وإننا وهو على طريق واحد: �
كرم "مل يكن يف املنطقة اليت أسكن فيها أي أمحدي آخر غريي ملا رفع : يذكر الراوي بعض رؤاه، مث يقول

ن يف هذه القضية، سيدخل السج" مرزا"كان اجلميع هنا يقولون بأن . قضية يف احملكمة ضد مرزا احملترم" دين
فأصابين هم وغم كبري فوصلت إىل ميان حبيب الرمحن الذي هدأ من روعي وأوصاين بالدعاء بعد اإلكثار من 

 وطفقت أدعو اهللا تعاىل، فرأيت بعد �فأكثرت من قراءة الفاحتة والصالة على النيب . �الصالة على النيب 
: سألته. طفل صغري ملفوف يف سبعة أقمشة ووضعه عنديبضعة أيام يف الرؤيا أن شخصا قد جاء حيمل نعش 

إنه صورة ذلك : فجعلت أزيل عنه األقمشة، فلما أزحت عنه القماش السادس قلت. انظر بنفسك: ما هذا؟ قال
كنت يف تلك الرؤيا جالسا على سقف البيت . يف احملكمة ضد مرزا احملترم) أي أقام الدعوى(القرد الذي ادعى 

  .ك النعش من هناك إىل األرضفأسقطت ذل
وقد حتقق ذلك . مث كتبت هذه الرؤيا إىل مرزا احملترم، فرد عليه بأنه سيكشف عنه الستار ذه الطريقة: يقول

  .أيضا
بعـد ذلـك    : فيقول) عاقبة آم (أجنام آم   : يروي الدكتور عبد الغين وهو يذكر حالته بعد قراءته كتاب         

رأيت يف تلك األيام    . خرى والتزمت بالصالة ألنين مل أكن مواظبا عليها من قبل         داومت على مطالعة الكتب األ    
يف الرؤيا أنين يف مكان تواجهين فيه منارةٌ وإىل جانبها باب قدمي مصنوع من القطع اخلشبية، فحاولت الدخول                  
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املكانَ ولكنين مل أسقط علـى      يفتح، فلما دفعته بقوة فُتح وشعرت مع فتحه أنين دخلت            ملبفتح الباب إال أنه     
أمـر  . يف الداخل أن املكان مليء باحلدائق الغناء الكبرية اليت فيها شوارع وأشجار ذات أزهار              ورأيت. األرض

 ويف هذا األثناء قال يل      .من خالهلا وأفكّر يف أن القطار جاهز لالنطالق إىل الهور وليست عندي تذكرة السفر             
ال ضري إن مل تكن عندك تذكرة، فعليك أن تتعلق بالقطـار            :  كأنه السائق  شخص حنطي اللون وكان يبدو يل     

فكنت ممـسكا بالقـضبان   . فأمسكت بالقضبان وشعرت بالنعاس. ممسكا بقضبانه احلديدية ولكن انتبه أال تنام     
يف يقصد الراوي أنه رأى هذا املـشهد        (ويف هذا األثناء استيقظت     . أنام كي ال  بيديوكنت أمسح عيين أيضا     

علمـا أن  (لقد تبني عليك احلق لذا عليك أن تبـايع اآلن،        : سردت هذه الرؤيا للسيد حممد أمني فقال      . )الرؤيا
ال اعتبار للحياة، مث أخرج بطاقة بريدية من        : قال. سأذهب إىل قاديان وسأبايع   :  قلت )القائل كان أمحديا سلفا   

، فكتبتها طالبا البيعة وذهب السيد حممد أمني بنفـسه إىل           أرسلها باعتبارها رسالة البيعة   : جبيه وأعطانيها وقال  
 �م، مث تلقيت جوابا بعد يومني أو ثالثة أيام أن حـضرته             ١٩٠٧كان ذلك يف عام     . مكتب الربيد إلرساهلا  

  . �وهبكم اهللا االستقامة، التزِم بالصالة والصالة على النيب : قبِل البيعة، وأضاف وقال
كان والدي يتلقى اإلهلامات قبل دخوله      : �ن أبيه املرحوم حضرة جالل الدين       يروي ميان شرافت أمحد ع    

األمحدية ولكن ازدادت هذه السلسة أكثر من ذي قبل بعد انضمامه إىل األمحدية، وقد رأى اهللا تعـاىل أيـضا                    
 حني   والصلحاء اآلخرين أيضا بني    � أيضا أكثر من مرة ورأى سيدنا عمر         �بربكة األمحدية كما رأى النيب      

ذات يوم سرد والدي رؤياه يف مسجد كائن يف حارة دار الرمحة يف أثناء احلديث مع بعض اإلخوة مبن                   . وآخر
 كـل   � وكان يرى النيب     �فيهم املرحوم اهللا دته الغوجرايت، وقال بأنه كان هناك صحايب للمسيح املوعود             

صحيح، أو ما شابه    : كتب عليه بقلمه   ي � وكان   �ليلة، ويف الصباح كان يذكر كشفه للمسيح املوعود         
يقول والدي بأن الشيطان وسوس يل مرة بأن هذه كلها أمور خاطئة إذ كيف ميكن أن يرى أحد الـنيب                    . ذلك
مث يـذكر  (.  أن تتافقم هذه الوسوسة ولكن تداركين فضل اهللا تعاىل وأنقذين من الغـرق       ت كل يوم، وكاد   �

 أيضا جالس هناك، �، واملسيح املوعود � الليلة نفسها يف جملس النيب  رأيتين أيضا يف)كيف أنقذه اهللا فيقول   
ولكنها مل تكن أمنا لك؟ بـل       " من دخله كان آمنا   : "يا سيدي، قد ورد عن مكة     : فطرح أحد احلضور سؤاال   
ـ           :  يف اجلواب  �فقال النيب   . اضطررت للجوء يف املدينة    ة هناك أمر آخر أيضا بأنه ال ميكن ألحد أن يفتح مك

يقول الراوي بأنه كان هناك جزء آخر أيضا من الرؤيـا           (. ولكنين فتحتها ألا حلّت يل بعد أن أُخرِجت منها        
بعد الرؤيا كان الوقت جدا، فصليت التهجد وذهبت إىل املسجد         .  مث استيقظت  )ولكين مل أتذكّرها لقلة فهمي    

 مذكراته الليلية، فصادق عليها حـضرته     � حيث جاء الشخص نفسه يف الصباح ووضع أمام املسيح املوعود         
عندما قرأت مذكرته وجدت فيها الرؤية نفسها اليت رأيتها أنا يف الليلة نفسها، أي كان السؤال                .  كاملعتاد �

 فهكذا )أي الراوي أيضا رأى الرؤيا نفسها اليت رآها ذلك الشخص(. هو هو واجلواب هو هو كما ذكرت آنفا       
  . أمسك اهللا بيدي وأنقذين من اهلالك وأدركت أن الرؤى اليت يذكرها هذا الشخص صادقة
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تعرفت على األمحدية عند جميئي إىل القاضـي        : م١٨٩٢كذلك يقول املولوي فضل إهلي الذي بايع يف عام          
ر األواخر من رمـضان     لقد أكثرت من دعاء االستخارة أثناء االعتكاف يف العش        . السيد أمري حسني يف أمرتسر    
هل أنا على الصواب يف احلالـة  : ، وطلبت من اهللا يف دعائي أن اخبِرين يا ريب�ملعرفة صدق املسيح املوعود    

 هو الصواب؟ فأُريت يف املنام أنين أصلي ولكن لست مستقبال           �اليت أنا عليها اآلن أم ادعاء املسيح املوعود         
ويف اليوم  . وأُفهمت من ذلك أن هذا هو وضعي احلايل       .  الكسوف القبلة، وأن ضوء الشمس خافت جدا بسبب      

الوقت احلقيقي للـصالة هـو      :  يف املنام وقال   �التايل دعوت اهللا تعاىل باكيا بشدة فجاءين املسيح املوعود          
كما يدر احلليب يف ثدي األم نتيجة بكاء الرضيع كذلك يقرب رحم اهللا             ) أي بعد منتصف الليل   (جوف الليل   

مث استفدت  . �بعد ذلك صرت خادما حقيقيا للمسيح املوعود        . ضا من اإلنسان يف اهلزيع األخري من الليل       أي
 أنين كنت يف أحد األيام أدعو اهللا تعاىل يف السجود بعد صالة التهجد              �نتيجة بركة صحبة املسيح املوعود      

 ويف إحدى يديه قربة مجيلة وبيضاء       واستوىل علي النعاس يف حالة الكشف ومثُل أمامي مالك ذو صورة طاهرة           
. حسنا، نظِّفين كما تشاء: قلت. لقد جئت لتنظيفك داخليا: مليئة مباء نقي، ويف األخرى سكني مجيلة، فقال يل       

عندما انصرف  . فشق صدري أوال بالسكني ونظّفه جيدا مباء القربة ولكين مل أشعر بأي أمل ومل أخش شيئا قط                
أصلي صالة الفجر اآلن ولكن جسمي مشقوق كله فكيف سأصلي الصالة؟ بـدأت             علي أن   : قلت يف نفسي  

  . أحرك اليدين والقدمني ومل أشعر بأي أمل، مث استيقظت وصليت الفجر
 بيـد أين مل     �سيدنا املسيح املوعود    أين مسعت الكالم الكثري ضد       مع: �يقول حضرة ميان جانْ حممد      

 ١٥مع والدي املرحوم يوم كان عمري       " ملتانَ"فقد أتيت إىل    . ن اهللا أعارضه قط منذ الطفولة وذلك الفضل م      
" مالستري"وكنت أعمل يف ثكنة     . ، ألن والدي املرحوم كان يعمل موظفا عند أحد األثرياء هناك          ١٦عاما أو   

 يف  فصادفَين عيد الفطر  . )رمبا كان هناك معسكر، إذ يذكر القاعات الكبرية للجيش        (مقابل بضعة قروش يوميا،     
ففي يوم العيد صليت العيد وجتولت يف املدينة قليال، وعندما عدت إىل البيت             . ملتان حيث صمت رمضان هناك    

أخذين نوم فاستلقيت على السرير، فلما كان الوقت صيفا فقد منت حىت الصباح فرأيت يف الرؤيا وقت السحر                  
هبا مع والدي ومجيع أفراد العائلة إىل مصلّى العيد، وليكن          يف يوم العيد، ورأيتين ذا    " حيالنْ"أين ذهبت إىل قرييت     

. معلوما أن مصلى العيد يف قريتنا يقع غريب القرية يف احلقيقة، أما املصلى الذي أُرِيته يف الرؤيا فكان شرقي القرية
 رملية يف الطريق،    فتوجهنا مجيعا إىل اجلانب الشرقي، وبعد الصالة عندما كنا نعود إىل البيت، كانت هناك تلة              

وكان عليها حجر مربع مجيل جدا فجلست عليه، وأردت أن أزحيه إىل جانب فلما كان ثقيال مل أستطع إزاحته                   
يف احملاولة األوىل، فحاولت مرة أخرى باسم اهللا وبذلت قصارى جهدي، فانزاح إىل طرف، فظهر حتته بـاب                  

 فإذا ثالثة أو أربعة أزواج أحذية رائعة خالبة، فخلعـت           مغلق، فتحت الباب فظهرت يل حجرةٌ دخلت فيها،       
حذائي أنا أيضا، فلما كان حذائي جديدا اختلط معها، فلما دخلت إىل احلجرة رأيت غرفة مجيلة ذات أبواب                  

فلما توجهت إليهما ناداين ذانك الولدان الصاحلان بـامسي         . كثرية يقرأ فيها القرآنَ الكرمي ولَدان وسيمان جدا       
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كنت أنا أيضا أريد أن آيت إىل هنا، لكـن األعمـال مل تـسمح يل                : حنن ننتظرك منذ مدة، فقلت هلما     : الوقا
وبعد ذلك حني التفت إىل غرفة أخرى رأيت فيها صاحلا جيلس علـى             . باخلروج، واآلن فرغت فأتيت إليكما    

 على الطاولـة أمامـه،      )شيبحامل خ  (كرسي مرتديا لباسا أخضر، ويقرأ القرآن الكرمي املوضوع على راحيل         
أنا يف انتظارك منذ زمن طويل، مث تأبطين بلطـف          : فلما أصبحت أمام وجهه ناداين بامسي وقال      . ولباسه أخضر 

. قد تعلمت من أحد سبعة أجزاء، وبعد ذلك أستطيع أن أقرأ بنفـسي          : هل قرأت القرآن الكرمي؟ قلت    : وسألين
 �...الرسلُ تلْك�أ عليه القرآن الكرمي، فأولُ آية وقع عليها نظري كانت   ففتح القرآنَ الكرمي وطلب مين أن أقر      
اآلن أنصرف، فغاب : وبعده قال يل ذلك الصاحل.  نفسها�...الرسلُ تلْك�وكان على لسان ذلك الصاحل أيضا     

 �هـو اخلـضر   إن هذا   : فسمعت صوتا من الغيب يقول    . عن عيين واستغربت إذ مل أعرف من هذا الصاحل        
مث استيقظت وظللت يومني أو ثالثة أيام حمتارا من         . والولَدان مها اإلمام احلسن واإلمام احلسني رضي اهللا عنهما        

             هلا يل أحدعليه مل يقل يل شيئا ومل يؤو على يد      . هذه الرؤيا، وكل من قصصت سيدنا املـسيح   مث حني بايعت
تبني يل تأويل تلك الرؤيا أن املراد من الرجل الصاحل الذي رأيته             بعد ذلك بسبع سنوات أو مثاين،        �املوعود  

 نيب  � نفسه، فاحلمد هللا على أين رأيته بأم عيين، فحضرته           � هو املسيح املوعود     �على صورة اخلضر    
  . هذا العصر فعال

 مـن   �عود  سيدنا املسيح املو  ذات مساء خطر ببايل أن الذين بايعوا        : �يقول حضرة دين حممد احلداد      
 �سيدنا املـسيح املوعـود      قبل، أمساؤهم مكتوبة يف سجل، أما امسي فلم يسجل، فرأيت ليال يف الرؤيا أن               

دين حممـد،   : ما امسك وما هي مهنتك؟ فقلت     : جالس ويف يده قلم، وعلى فخذه اليمىن سجل، سألين حضرته         
واجلدير بالذكر أن   . قد سجل امسك  : تهفقصصت هذه الرؤيا على حضرته ظهرا فقال يل حضر        . وأشتغل حدادا 

 واملولوي حممد علي أيضا كانوا جيلسون مع        � وحضرة املولوي نور الدين      �املولوي عبد الكرمي السيالكويت     
  .  بشيء�امسي أيضا مل يسجل، فلم يرد عليه حضرته : ، فقال املولوي حممد علي�حضرته 

بـني   ثخينةت يف الرؤيا حقال حوله سياج من أشجار قوية           أُري ١٩٠٤يف عام   : �يقول حضرة أمري خانْ     
، وكان للحقل مدخل وحيد، وكان يف       )أي بني كل اثنني منهما مسافة شرب واحد       (كل منها مسافة شرب واحد      

احلقل نفسه زرع من القمح األخضر املترنح، وخارج احلقل كان ثور يطمع يف أكْل تلك اخلضرة حني يراها من 
جار، أي كان يسعى من خالل املسافة بني األشجار أن يأكل الزرع األخضر، وكلما أقحـم                خالل تلك األش  

وفُهمـت  . رأسه من خالل تلك املسافات بني األشجار خابت حماولته، أما الباب للدخول فلم يكن يدخل منه               
سيدنا املـسيح  فإن يف الرؤيا أنه كما ال ميكن أن ينال هذا الثور مراده دون البحث عن الباب للدخول، كذلك               

 مـا مل    �، فلن يتمكن أي إنسان من التقرب إىل اهللا          � مبنـزلة الباب للدخول إىل عتبات اهللا        �املوعود  
  . � للنيب بسبب اتباعه قد جعله إمام هذا الزمان �يدخل من هذا الباب ذلك ألن اهللا 
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، خادم دار الضيافة الذي كان خادما       يلعذات مرة رأيت يف املنام شيخ حامد        : يقول السيد أمري خان احملترم    
، رأيته واقفا يف جممع مع متور عربية جافة ليوزعها على الضيوف، وهـي مغطـاة                �قدميا للمسيح املوعود    

كـان  . وعندما بدأ بتوزيعها انتفخت قليال وكانت ذات لون مجيل ونضرة ومليئة بالعـصري            . باألقمشة البيضاء 
أي أن اهللا تعاىل أحيا النـاس       (. ه متور عربية جافة ولكنكم تعطَوا نضرةً      هذ: الشيخ حامد علي يوزعها ويقول    

م شابا سيخيا   ١٩/١/١٩١١رأيت يف املنام يف     :  يقول السيد أمري خان    )�من جديد بواسطة املسيح املوعود      
          خرجونه بالسحر والشعوذة، وكانوا خييفون اجلن بتقريبه إىل نار مشتعلة ليوالناس ي ،سه اجلنخـرج خائفـا   تلب

فأُفهمت عالجه يف الرؤيا نفسها أن أرسم شكل اجلن على ورقة بيضاء مث أقرأ سـورة                . ولكنه ما كان ليخرج   
الناس وأخطَّ بعض األسطر على ذلك الشكل وأشطبه ألن اجلن سيتمزق إربا بقراءة سورة الناس مرارا وشطبِه                 

عندما استيقظت من النـوم     ". عطاء اهللا " الشاب، وسمي    فعملت بذلك يف املنام ومتزق اجلن إربا وشفي       . بالقلم
  :  معناه�كان على لساين بيت من الشعر للمسيح املوعود 

انال نظري لكالم اهللا املقدس وال مثيل، وال يضاهيه لولؤ عوال يةم أملاس براق.  
  آمني.  إميانا واستقامةرفع اهللا درجاتهم وزاد أوالدهم ونسلهم. هذه بعض روايات للصحابة قرأا عليكم

كان . اجلنازة األوىل هي للسيد عبد ايد دوغر      . سوف أصلّي صالة الغائب على جنازتني بعد صالة اجلمعة        
كان مقيما . من سكان ربوة، وظين أين قد قضى حياته كلها تقريبا يف ربوة، ولعله أقام خارجها من أجل أعماله

إنـا هللا وإنـا إليـه       .  عاما ٨٢ من الشهر املاضي عن عمر يناهز        ٢٣ يف السويد منذ سنوات، وتويف هناك يف      
  . راجعون

، ومهـا مـن     � وحفيدا حلضرة أمري خبش      �كان السيد عبد ايد دوغر ابنا حلضرة ماستر جراغ حممد           
 معلّما لوالدي وحلضرة اخلليفة الثالث رمحه       �كان حضرة ماستر جراغ حممد      . �أصحاب املسيح املوعود    

 كـان  إذ -األيام هذه يف يبدو ما على اختالف بينهم الذين- اآلن دوغر ايد عبد السيد أوالد ذلك أكد وقد .اهللا

 والدي كان .ونصف سنة فرق إال بينهما يكن مل حيث السن، يف متقاربني اهللا رمحه الثالث اخلليفة وحضرة والدي

 اخلليفة حضرةَ علّم قد أنه البعض يقول وكذلك .تذتهأسا من كان � حممد جراغ ماستر أن أتذكر، كما أخربين،

   .أيضا اهللا رمحه الرابع
 مـن  القريبة "كهارا" قرية سكان من كان الذي الصحايب هذا ابن دوغر ايد عبد املرحوم كان حال، أيه على

   .قاديان
 اغرورقت أمامه اخلليفة ذُكر اوكلم اخلالفة، مع والوفاء واحلب الوالء شديد فكان .احملاسن كثري املرحوم كان

 واحترامـا  حبـا  الدين خلدمة حيام نذروا قد الذين ولكل للدعاة يكن كان .معارفه يقول كما بالدموع عيناه

 كان .دائما عينيه ملعان من يرشحان هذا ووده حبه وكان جدا، حيبين كان .الشاهدين من ذلك على وأنا كبريين،

 معينـا  الدعاء، كثري بالليل، قائما الصلوات، على مواظبا املالية، التضحيات إىل سباقًا ع،التواض جمّ الطبع، بسيط
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 وهـذه  يده، من تنفلت للدعوة فرصة يدع كان وما تعاىل، اهللا إىل الدعوة حيب كان.الوفاء وكبري خلوقًا للفقراء،

  .املتقي عالمات هي
 والـرئيس  الـسويد  ملـك  إىل املرحوم بعث لقد :بالتبليغ املرحوم شغف بشأن السويد يف داعيتنا كتب لقد 

 كلمـا  ".اإلسالم تعاليم فلسفة" � املوعود املسيح كتاب من نسخة مع تبشريية رسائل والبابا أوباما األمريكي

 أو منشورا أحدا أعطى وكلما .الكتاب هذا من نسخة األطباء يعطي كان مرضه بسبب املستشفى يف يدخل كان

  .حتما سيقرأه أنه عهدا منه أخد كتابا
 الـسويد،  إىل ذهبـت  مث بكثـرة،  اجلماعة نظام حبسب بالوصية بالقيام اإلخوة دعوت كنت ٢٠٠٥ عام يف 

ا له فقلت املوصني، من ليس أنه فوجدتكلهم وأوالدكم، إخوتك أعين ،"دوغر" عائلة إن بل مال، ذو إنك ناصح 

 وقـالوا  بعد فيما وأوالده إخوته أخربين ولكن األمر، نسيت مث .مجيعا ةبالوصي تقوموا أن فيجب احلال، ميسورو

 قام مث العائلة، كل مجع فإنه الوصية، نظام يف ينخرطوا حىت "دوغر" عائلة كل أترك لن إنين للمرحوم قلتم ملا إنكم

   .املوصني من كلنا ديوأوال أنا جعلين إذ عظيما إحسانا اخلليفة إيلَّ أحسن لقد يقول وكان .بالوصية اجلميع
 ابن أنه وفعله قوله من باديا وكان كثرية، محيدة خصال ذا املرحوم كان :خان حيىي آغا السويد يف داعيتنا يقول

   .جدا للخالفة وحمبا بالتبليغ، مولعا كان .حقًا صحايب
 يف حيـتفظ  املرحوم كان الم،اإلس حول املنشورات توزيع إىل اجلماعة أبناء )نفسه اخلليفة يعين( دعوت أن بعد

 مركـز  إىل جاء إذا .أبدا وقته يضيع ال كان .فرصة وجد كلما الناس على ليوزعها دائما املنشورات ببعض جيبه

 لك أقدم تعال األحيان بعض له أقول كنت :السويد يف داعيتنا يقول .الكتب يطالع وأخذ املكتبة يف جلس اجلماعة

 أضيع فلماذا جدا، مثني فوقتهم الدعاة أما يرام، ما على الوقت وأمضي متقاعد، أنا :يقول فكان الشاي، من كوبا

  .وقتك
   .ورمحته مبغفرته يتغمده وأن درجاته يرفع وأن دوما، بيعتهم بعهد للوفاء املرحوم أوالد يوفق أن تعاىل اهللا ندعو

 فريجينيـا،  يف احلـايل  الـشهر  مـن  ٦ يف تويف وقد اري،عمامل أمحد شفيق ملك للمرحوم هي الثانية واجلنازة

   ).األمريكية بالواليات( نيوجرسي
ملا خرج  . أوالًصلّ  لنفكان بصحة جيدة، وكان ذهب إىل حفل زواج، فقال البنه ما زال هناك وقت كاف،                

ل من مكان الوضوء، أصابته نوبة قلبية بينما كان ابنه ال يزال يف مكان الوضوء، وكان هناك أمحدي جالس، فقا             
كان هناك طبيب أمحدي، ففحـصه      . له إنين لست على ما يرام، فلما تقدم ليسانده سقط املرحوم على األرض            

.إنا هللا وإنا إليه راجعون    . سيارة إسعاف، ولكنه تويف وهو يف طريقه إىل املستشفى         فطلبوافأدرك أا نوبة قلبية،     
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ملك مري  "كان جده   . بسيالكوت" بسرور "من منطقة " نوشهره ككي زئيان  "كانت أسرة املرحوم من قرية      
، ومنذ ذلك الوقت فإن هذه األسرة كلـها         ١٩٢٤ من بايع يف هذه األسرة ودخل يف األمحدية عام           لأو" حممد

  .خملصة للجماعة بفضل اهللا تعاىل
مث عمل يف ليبيا قرابـة      . ، مث عمل يف ورزاة الدفاع     ١٩٦٨ لقد حصل املرحوم على شهادة يف اهلندسة عام         

مث هاجر إىل أمريكا ومكـث      . ، وتقاعد من هناك   )LDE(مث ظل يعمل يف الهور يف مصلحة        . س سنوات مخ
ويف عهد اخلليفة الرابـع     . هنالك بعض الوقت، ولكنه ظل يف تلك الفترة أيضا يسدي للجماعة خدمات كثرية            

خدمة كثريا، حيث لعب دورا كبريا يف     وفّقه اهللا تعاىل لل   " مؤسسة التعمري والبناء  "رمحه اهللا ملا أنشئت يف اجلماعة       
، وتوسيع املسجد املبارك، وتعمري بناء دار القضاء، وبيـوت          "للجنة إماء اهللا  "توسيع دار الضيافة، وبناء الصالة      

 عندما أراد اخلليفة الرابع رمحه اهللا أن جيري بعض التغيريات يف مـسجد بيـت    ٢٠٠١ويف عام   . احلمد وغريها 
كان يف هذه األيام يشرف علـى       . رة، فمكث هنا فترة طويلة من أجل بناء هذا املسجد         الفتوح، دعاه لالستشا  

  ".ترينيداد"وبناء مسجد ومركز للدعوة يف " غواتيماال"مشروع تشييد مركز لنا يف الربازيل، وبناء مسجد يف 
كنه بعد التقاعـد    مل يكن قد وقف حياته رمسيا، ول      .  كان يعمل بتفان وبروح الواقف للحياة خلدمة اإلسالم       

كان املرحوم مشرفًا على مـشروع توسـيع        . كان قد سلّم نفسه للجماعة كلية كي تستخدمه كيفما شاءت         
  . ٢٠١٠بالهور، وهو أحد املسجدين اللذين تعرضا للهجوم عام " مودل تاون"مسجد نور يف 

  .مةكان املرحوم مواسيا للفقراء، شجاعا وسباقًا إىل تلبية نداء اجلماعة للخد
مل يكن املرحوم يطيق مساع شيء ضد اجلماعة واخلليفة، وكان يكره مثل هـذا              :  لقد كتبت زوجته وقالت   

كان يف  . كان يبدأ يومه بصالة التهجد وتالوة القرآن الكرمي، وكان يستمتع بذلك جدا           . الكالم كراهة شديدة  
  .  أمورا أخرى كثريةلقد كتبت زوجته. معظم األحيان ينام بعد مطالعة بعض كتب اجلماعة

وقد كتب السيد شيخ حارث، وهو من الواقفني حيام خلدمة اإلسالم، ويعمل سكرتريا عامـا ملؤسـسة                 
  . كان املرحوم يقوم بعمله بإخالص وإتقان: املعماريني األمحديني يف ربوة، وقال

وحضر فورا، مع أنه كان موظفًا      لقد استعنت به أنا أيضا يف إجناز بعض املشاريع يف ربوة، فكلما دعي لبى               
  . وكان يقوم بكل عمل جبد واجتهاد. حكوميا يف ذلك الوقت

كان يقوم بعمله جبهد    : وقد كتب داعيتنا يف الربازيل حيث كان املرحوم يعمل معه هناك يف هذه األيام وقال              
  . وإخالص حمريين

  .آمني. فة واجلماعة دومارفع اهللا درجات املرحوم، ووفّق نسله للوالء واالعتصام باخلال
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