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أما بعد فأعوذ باهللا من الـشيطان  .  عبده ورسوله   أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا         
إياك نعبد وإياك   * مالك يوم الدين    * الرحمن الرحيم   * الْحمد هللا رب الْعالَمني     * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم     �. الرجيم

 عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *يناط الَّذرصالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني� أَن ، .  
 وهي تتعلق برؤاهم �لقد اقتبست اليوم أيضا بعض الروايات من روايات أصحاب املسيح املوعود 

  : ألقدمها لكم وكشوفهم
ق فيها بعض األحداث اليت جاء فيها الرواية األوىل يرويها السيد حممد فاضل احملترم، هذه رواية طويلة وقد سب
استأذنت بعد :  فيقول بعد ذلك�أن الراوي جاء إىل قاديان لبعض الوقت ومكث يف صحبة املسيح املوعود 

وذهبت أوال إىل . وبدأت أبشر الناس يف منطقيت) وي من قادياناأي رجع الر(بضعة أيام وعدت إىل بييت 
وعندما .  دين الذي كان من السكان احملليني هناكلْعشرته ورفيقَه ميان لَأستاذي ألبشره فوصلت إليه ليال وب

 يف منامي وكان قد ربط ظهره برباط، فأمسك بيدي اليمىن بقوة �منت ليال بعد الصالة جاء املسيح املوعود 
 �ه  مل أر املباركة، ومن ثَم� يف املدينة حيث بيوت النيب �وأخذين معه وبدأ ميشي سريعا حىت أوقفين 

إن : نظرت إىل البيوت وقلت. كانت البيوت املذكورة مبنية باحلجر واملدر وكانت تسعة بيوت. يف املنام
يف املنام  فقلتويف الشمال منها كان مسجد من احلجر واملدر، .  كن يسكن يف هذه البيوت�زوجات النيب 

 وأعطيته )أي ألستاذه( الرؤيا للمولوي احملترم سردت اليوم التايلوصباح . ، مث استيقظت�إنه مسجد النيب 
 أسبوعني وذهب إىل قاديان يففقرأه املولوي احملترم . للقراءة وانصرفت من عنده" مرآة كماالت اإلسالم"كتاب 

  .  دين أيضا إىل األمحديةلْعفهكذا انضم ميان لَ. وعاد مبايعا
 �م ولكنه كان قد رأى املسيح املوعود ١٨٩١م أو ١٨٩٠يقول السيد نظام الدين احملترم الذي بايع يف عام 

 عندما نزلت . قد بايعت إىل ذلك احلنيمل أكن: يقول. م١٨٨٤م أو ١٨٨٣قبل فترة طويلة من البيعة يف عام 
من األدراج القدمية بعد صالة العصر وكنت ما زلت يف شرفة مسقفة قابلين هنالك شخصان حمترمان طويال 
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 . نرجوك أن ختربنا عن مكان حضرة املرزا من فضلك إذ قد وصلنا هنا بعد قطع مسافة طويلة:القامة، وقاال يل
قالوا ال، عليك أن تكون وراءنا، وإذا كان موجودا فوق فسوف نعرفه . فقلت هلما تعاال معي حىت أدلّكما عليه

 جالسا بني األحباب � وكان املسيح املوعود. صاعدين على األدراجوتقدماين فصرت وراءهم، . بأنفسنا
أأنت غالم أمحد؟ فقال : �فما أن وصلوا إليه حىت قال أحدهم له . متباسطًا وقد وضع عن رأسه عمامته

، مث �أوالً أقرأُ عليك السالم من رسول اهللا : قال. نعم: أتدعي أنك املسيح املوعود؟ قال: مث قال. نعم: �
 يف اليوم الفالين وقد وضع �كنت عند رسول اهللا : له وقالمث أخذ يسرد رؤيا . أسلّم عليك من عند نفسي

  . هذا مسيح، فبايِعه واقرأْ عليه مين السالم: يده املباركة على كتف املسيح املوعود األمين وقال
فارجتف قليب رجفة شديدة، فدعوت يف املسجد األقصى ببكاء : �ويقول الراوي أعين حضرة نظام الدين 

داء لريب الذي استجاب دعائي بسرعة حيث رفعين أنا العبد العاصي بربكة دعاء سيدي، ونفسي ف. وابتهال
إن بيان تلك الرؤى كلها يتطلب أوراقًا وأوراقًا، . وبدأت أتلقى منذ تلك الليلة بشارات عظيمة بعد ذلك الدعاء

  .ةغري أين أقص فيما يلي رؤيا واحدة منها جعلتين أنا العبد العاصي أنال شرف البيع
 رأيت يف املنام أن را جيري من الشرق إىل الغرب، وعرضه قرابة ميل واحد، وماؤه صاف نقي جدا، وينطبق 

  :)وفحواه(عليه ما قاله الشاعر يف بيت شعر بالفارسية 
  .  صافية، أو صفاَء قلب إنسان ذي أفكار نقية صافية عاكف منفردرؤيةإن صفاءه يشبه صفاء العني اليت ترى 

فناداين املولوي . تصار، كان ماء النهر صافيا جدا ومل يكن فيه شيء خطري، وكنت أسبح فيه فرحا مسروراباخ
 من ناحية الشاطئ اجلنويب الذي كان )الذي مل يكن أمحديا حىت ذلك الوقت على ما يبدو(عبد اهللا الكشمريي 

كنت أستحم يف : ذي ال يزال جافا متاما؟ يعينأيها املنشي، هل تغتسل؟ هال رأيت مكان قلبك ال: بعيدا وقال
انظر إىل مكان قلبك الذي مل ميسسه املاء، بل ال يزال جافًا مع أنك تسبح يف : النهر، فسمعت صوتا يقول يل

مث اغترفت غرفةً بيدي من املاء . فقفزت قفزة ألرى، فوجدت بالفعل أن مكان قليب ال يزال جافًا متاما. النهر
ما هذا؟ وألين كنت : فقلت للمولوي عبد اهللا. ت أهريقه على مكان قليب، ومع ذلك ظل املكان جافًاوبدأ

فلما نظرت إىل الشرق وجدت على النهر جسرا . ولِّ وجهك شطر الشرق وانظر: متجها إىل الغرب فقال يل
: فقال يل املولوي عبد اهللا. ت املرزاعظيما عليه بيوت حضرة املرزا، فقلت لن أذهب إىل تلك البيوت ألا بيو

اذهب فهذا : لن أذهب هناك؟ مث بكى املولوي عبد اهللا وقال بصوت عال: قلت. اذهب هناك فهذا هو الصواب
فلما خرجت من . نفسي فداٌء ِهللا الذي وفّقين للذهاب ناحية اجلسر حىت وصلت إىل شرقه ساحبا. هو الصواب

، فبذلت جهدي ووقفت على الشاطئ الذي على الكأل، وجففت املاء من جسمي، املاء وجدت مكانا فيه كٌأل
 يتدفق منه املاء تدفُّقَه من - الذي كان جافًا من قبل حني كنت أسبح يف النهر- ولكين وجدت أن مكان قليب

  . فاستيقظت، وبايعت يف اليوم نفسه، فأُثلج صدري. النبع، وال جيف
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مث رأيت رؤيا : ، وهو يسرد رؤاه املختلفة١٩٠٦ وقد بايع عام �د مستقيم يقول حضرة خري دين ابن السي
 �كانت هناك غرفة إللقاء اخلطبة، فأخذ .  قد صلى اجلمعة كصالة العيد�أخرى بأن املسيح املوعود 

املصحف ودخل الغرفة اليت كانت يف اجلانب األمين من املسجد، ودخلها وراءه أربعة من السيخ الذين كانت 
م وسخة وكان يبدو يل أن عندهم سالحا ولكنه ال يرى، فخطر ببايل لعلهم يريدون اهلجوم على املسيح ثيا

، ولكن بدا يل أنه يقرأ من املصحف املوضوع على طاولة جالسا على كرسي، واألربعة من السيخ �املوعود 
عندها وشعرت . ي كانوا ميسحونهمث خرجوا بعد قليل وعيوم تفيض من الدمع الذ. يستمعون للقرآن الكرمي

كانوا يبكون ويقولون باللغة البنجابية ما . �أم قد غلبت عليهم الرقة الشديدة، وأم قد أصبحوا من أتباعه 
  . إنه ال يطلب التربعات دون سبب: معناه

وعود وقَع يف يدي بعض كتابات املسيح امل: ١٩٠١ وقد بايع عام �روى حضرة املولوي عبد الرحيم نري 
نبويت : ، فانقبض قليب من قراءا، وقلت يف نفسي ملاذا يقول هكذا صراحة"نبويت ورساليت: " اليت قال فيها�

مث ذهبت إىل ". ال ريب فيه: "ورساليت؟ فلم أكلّم أحدا ثالثة أيام، حىت تلقيت يف اليوم الثالث وحيا يقول
ا ومعرفة، حىت أتى ذلك الوقت الذي جاء وظيفيت، وأُتيحت يل الفرصة ملطالعة الكتب، فازددتبفضل اهللا علم 

  .يب اهللا فيه إىل قاديان
  .� علما أنه مل يكن أمحديا عندما انقبض قلبه، وإمنا كان مائال إىل املسيح املوعود 

رغبت يف البيعة بترغيب من أيب وكذلك بناء على : ١٨٩٧ وقد بايع عام �روى حضرة ميان عبد الرشيد 
 واقف جبنبه وكأنه يقوم � طريح الفراش مبرض شديد، واملسيح املوعود �رأيت أن النيب . أيتهارؤيا ر
 يلقي يف هذه احلالة خطابا حول صدق �، مث أخذ �على منكبه  من السرير مستندا �فقام النيب . مبداواته

ت ذلك أن اإلسالم سيحيا فأول.  قد شفي واستنار وجهه�مث رأيت يف املنام أن النيب . �املسيح املوعود 
  . مث بعد هذه الرؤيا بايعت. �اآلن من جديد على يد املسيح املوعود 

 :عنها اهللا رضي "طاهر أم" أخو وهو ،١٩٠٣ عام بايع وقد ،�وروى حضرة سيد زين العابدين ويل اهللا شاه 
 املهدي أنه ادعى قد شخصا أن بيتنا يف احلديث جرى عمري من الثامنة أو السابعة بني ما كنت ملا أنين جيدا أتذكر

 العامل، يف يتفشى سوف الذي الطاعون أشجار إا وتقول سوداء أشجارا تغرس مالئكة أن الرؤيا يف رأى قد وأنه
 ال الذين الصغار حىت يهدي الزمن ذلك يف كان تعاىل اهللا أن كيف انظروا( .صدقي على دليالً هذا سيكون وقال

 تلك يف ورأيت .املستشفى يف موظّفًا والدي كان حيث ،"رعية" منطقة يف عندها كنا )عمرهم من الثامنة يف يزالون
 ناحية فوجدت الستقباله، اخلارج إىل فجرينا .قادم ألمي جدي أن خيرب بيتنا إىل جاء شخصا أن املنام يف األيام
 مائال اللون حنطي الوجه، ممتلئ وهو اء،خضر عمامة البس وهو  عربة راكب جدي أن للمستشفى الشرقي اجلدار

   .الكرمي القرآن ألعلّمكم جئت لقد :يل وقال طالعة، والشمس البياض، إىل
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 رسول حممد اهللا إال إله ال" بابه على ومكتوب ،"رعية" يف الكائن املسجد املنام يف رأيت نفسها األيام تلك ويف
 مث )ولكن حبروف باهتة" ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"قد رأى أي ل( .أتذكر ما على باهتة الكتابة ولكن ،"اهللا

 قد دخل املسجد فدخلت معه ولكن صفوف املسجد كانت معوجة �مث رأيت أن املسيح املوعود : يقول
  . يصحح تلك الصفوف ويسويها�فشرع 
ن حالة املـسلمني قـد      مل أكن قد بايعت حىت ذلك الزمن إال أن هذا األمر كان معروفًا بشكل عام أ               : يقول

ساءت جدا، وأن القرن الثالث عشر أوشك على االنتهاء، وهذا هو الزمن الذي سيظهر فيه اإلمـام املهـدي                   
ذلك حبسب ما يتصور بعض املسلمني أن اإلمام املهدي واملسيح ابـن مـرمي              (. وينـزل عيسى ابن مرمي أيضا    

عا على نطاق واسع، فكانت والديت احملترمة تـذكر         كانت هذه األمور القت شيو    :  يقول )شخصيتان منفصلتان 
وكانت تذكر أيضا أن الكسوف واخلسوف . مبسرة عظيمة جميء املهدي واملسيح ألن زمن ظهورمها أصبح قريبا 

  .أيضا كانا آيتني لزمن اإلمام املهدي وقد حدث ذلك أيضا
ما كنا نسمع مثل هذه األحاديث، وختربنا       قد تكون هذه األمور تبدو يل مثل الرؤى نظرا إىل كثرة            : مث يقول 

أحداث ذلك الوقت أن أمر ظهور املهدي واملسيح كان شائعا جدا، وكأن رياحا مساوية غدت ب مـن اهللا                   
تعاىل فكان الصغار والكبار على حد سواء يرون مثل هذه الرؤى اليت كانت مبنـزلة إخبـار مسـاوي عمـا                    

يف اإلخـالص   واشتهرت   بايعت عائلة الدكتور سيد عبد الستار شاه كلها          على أية حال، لقد   . سيحدث الحقًا 
  .والوفاء

حامد " بالذهاب مع    �أمرين حضرته   :  فيقول ١٨٩٨الذي بايع يف عام     " منشي قاضي حمبوب عامل   "يروي  
: يقول) أي قيل له هذا الكالم لدى وصوله إىل قاديان(. سأقابلكم مرة أخرى ظهرا: إىل دار الضيافة وقال  " علي

" حامـد علـي   "لقد أوصاين   . توجهت إىل دار الضيافة حيث تناولت الطعام واسترحت قليال حىت أُذِّن للظهر           
، وصلّى،  �قَدم حضرته   . باجللوس يف الصف األول فجلست وفق وصيته يف الصف األول قبل وقت الصالة            

ينبغي املكوث لثالثة أيام على     : قال.  أغادر أمكث يوما أو يومني مث    : مىت تريد املغادرة؟ قلت   : مث خاطبين سائال  
ليس اآلن، بل جيب أن متكث هنا       : �فلما كان اليوم التايل التمست من حضرته أن يأخذ بيعيت، فقال            . األقل

هـذا   (لقد رأيت يف الليلة األوىل اليت قضيتها هناك       . ولو مدة قليلة حىت تتعرف على أحوالنا مث ميكنك أن تبايع          
وهذا رد على من يقول من غري األمحديني وغريهم أن الناس كانوا يبايعون .  تعاىل من خالل الرؤيا توجيه من اهللا  

كال، بل كان حـضرته  .  أيضا يأخذ منهم البيعة بكل سهولة �دون التفكري والتحقيق وكان املسيح املوعود       
اطمأن من أن صدر املبـايع قـد    يأخذ البيعة نظرا إىل حالة كل واحد منهم، ومل يكن يأخذ البيعة إال إذا   �

  .)انشرح اآلن
رأيت يف الرؤيا أن نورا عظيما ينـزل من السماء مث يدخل من إحدى أذينّ وخيرج من                : على أية حال، يقول   

أي مل يدخل وخيرج مباشرة بل دخل من األذن مث مر           (. األخرى بعد املرور من اجلسم كله مث يتجه حنو السماء         
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ولقد كان هذا   .) ك خرج من الثانية وارتفع إىل السماء مث تكرر ذلك من ناحية أخرى            من اجلسد كله وبعد ذل    
النور يتكون من ألوان خمتلفة منها األخضر واألمحر واألزرق بل ال يحصى عدد األلوان فيه، وكانت جمموعـة                  

كان هـذا النـور     . ا، وكان يبدو يل بوجود هذا النور وكأن العامل كله صار منور           املطراأللوان تبدو مثل قوس     
ملا أفقت صباحا فهمت من هذه الرؤيا أنين سأنال حظا وافرا مـن الربكـات               . يهبين راحة وسرورا ال يوصف    

 �وبناء على هذه الرؤيا نفسها التمست من حضرة املسيح املوعود           . السماوية لذلك فال بد يل أن أبايع اآلن       
فلما كـان اليـوم     .  مل يقبل ذلك وأصر على مكوثي عنده لثالثة أيام         يف اليوم التايل ظهرا أن يأخذ بيعيت ولكنه       

فأخذ حضرته بيعيت يـدا     . هللا أن تقبل بيعيت   باسيدي، لقد انشرح صدري اآلن وأرجوك       : الثالث قلت له ظهرا   
  .بيد، مث غادرت وأتيت إىل الهور

كـان يف   : )ية السابقة أيضا  وهو صاحب الروا  ( ١٨٩٨ويروي منشي قاضي حمبوب عامل الذي بايع يف عام          
من : قال يل أثناء احلوار يوما    .  أقذر الشتائم  � يدعى كرمي خبش، وكان يكيل للمسيح املوعود         الهور حمامي 

     ختين         . أنا أثبت لك أنه قد مات     : يقول بأن املسيح قد مات؟ قلتفما أن مسع ذلك حىت لطمين لطمة شديدة دو
فلما عدت من ذلك املكان رأيت يف الليلة التاليـة يف الرؤيـا أن     ). هأي كأنه أغمي علي   (فسقطت على األرض    

مستلق على سرير مكسور ومهترئ وحتت سريره هذا هوة ينـزلق فيها رويدا رويدا، وحالته يرثى " كرمي خبش"
 متض أيـام    فلم. لقد أُخبِرت يف الرؤيا أنك ستهان مهانة شنيعة       : ملا استيقظت صباحا ذهبت إليه وقلت له      . هلا

فلمـا  . قليلة حىت ظهر محل غري مشروع البنته األرملة فأسقطت محلها إال أنه أدى إىل وفاة اجلنني ووفاا أيضا                 
إىل ضياع كثري من أمواله، كما أنه فَقَد عزته وشرفَه أيـضا،  " كرمي خبش"علمت الشرطة فتحت حتقيقًا فاضطر     

هل ذُقـت   : لك توجهت إىل بيته، وناديت عليه، فخرج، فقلت له        ذبفلما علمت   . فلم يكن خيرج من بيته ندما     
أي أنه مع  (فكال يل الشتائم ودخل بيته نادما       .  أم بقي شيء منه    �إىل اآلن وبال معارضتك للمسيح املوعود       

  .مث مل يواجهين قط) كل ذلك مل يتلقن درسا
ظلم اجلارية يف باكستان أيضا، ولكنها      حتدث مثل هذه األحداث اآلن أيضا، بل حتدث متوازيةً مع أحداث ال           

ال تذكر هنا ألسباب تتعلق بالظروف السائدة هناك، وذلك حىت ال يضيقوا على األمحديني أكثـر، ولكـن اهللا           
، فيكتب يل بعـض     �تعاىل ينتقم يف هذه الظروف السائدة يف باكستان ممن يرتكبون إهانة للمسيح املوعود              

على أية حـال،  . هللا تعاىل باملعارضني، وكيف أنه تعاىل يسبب هلم الذلة واإلهانةاإلخوة أحداثًا تنبئ عن بطش ا    
يراها األمحديون القاطنون يف املنطقة اليت حتـدث        عندما  ستذكر هذه األحداث أيضا عندما حيني وقتها، ولكن         
  .فيها مثل هذه األحداث يزدادون إميانا بفضل اهللا تعاىل

، مث قام بزيارته ١٨٩٧ عبر رسالة عام � وقد بايع  املسيح املوعود ،�وروى حضرة موالنا الراجيكي 
  : بعد سنتني�
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كان املولوي إمام الدين قد ذهب إىل قاديان قبلي مرة، ولكنه مل يبايع بل كان حيمل أفكارا معارضة للمسيح 
اديان، تأثر املولوي  يف ق�تالية ورأيت رسول اهللا تولكين ملا رأيت الرؤى امل. ، وازداد معارضة�املوعود 

ملا وصلنا قريبا من املسجد املبارك سبقين املولوي . ١٨٩٩إمام الدين أيضا، فذهبنا معا إىل قاديان وبايعنا عام 
إمام الدين، وبينما كان يصعد أدراج املسجد كنت وراءه، فتذكرت ما مسعته بأنه ال يليق باملرء أن يقوم بزيارة 

وقفت يف األدراج وأخرجت روبية من كيسي، فسبقين املولوي إمام الدين وقابل املسيح أهل اهللا بغري هدية، فت
وملا حضرت بدأت أبكي وأصرخ من تصور .  ادع الفىت الذي وراءك�، فقال له حضرته �املوعود 

، فبدأ يربت على ظهري مرة بعد أخرى ويطَمئنين، ولكين ظللت أبكي وأبكي �عظمة املسيح املوعود 
  .  عندها� يف قاديان، وكذلك بتأثري رؤية املسيح املوعود �ور الرؤى اليت رأيت فيها رسول اهللا بتص

 �قبل مطالعة كتب املسيح املوعود :  تقريبا١٩٠٥، وقد بايع عام �وروى حضرة تشودري أمحد دين 
، وكان �روضة النيب رأيت يف مدينة راولبندي رؤيا وكأنين عند روضة حضرة داتا غنج خبش، وخيل يل أا 

حوهلا سياج فضي، وكان هناك شخص بيده عقد من األزهار، فمد يديه بالعقد من فوق القرب إىل األسفل، 
، فكانت النتيجة أن �فذهبت يداه إىل األسفل، وبدا يل وكأنه قد وضع عقد األزهار حتت جسد النيب األطهر 

فقلت يف . أوالً، وكانت صورته تشبه صورة حضرة املرزا عاما، فعانقين ١٢خرج املدفون على شكل صيب سنه 
 إىل الدنيا خالفًا لوعد اهللا تعاىل؟ مل خيطر ببايل عندها أن حضرة املرزا �نفسي كيف ميكن أن يرجع النيب 

فاستيقظت، فأيقنت بصدق حضرة املرزا . ، وأن الرؤيا تشري إىل ذلك�يدعي أنه جاء بروزا وظالً تابعا للنيب 
  .  حد ما بسبب هذه الرؤياإىل 

قبل البيعة بسنة واحدة كنت من : ١٨٩٩ أو ١٨٩٨ وقد تشرف بالبيعة يف �يقول حضرة مهر غالم حسن 
كان أحد األمحديني جاء إىل حارتنا وكنا قد حظرنا عليه . وقبله كنت من أهل احلديث ١أتباع التشكرالوي

الصالة يف مسجد احلارة وجلْب املاء من البئر، ألنا كنا نراه خارجا من دائرة اإلسالم، فرأيت يف الرؤيا منـزال 
خص يطري طائرة ورقية فخما للقساوسة األمريكان بغريب البئر، كما رأيت طريقا إىل الغرب ويف الطريق ش

وكنت أنظر إىل ذلك الرجل، ففي اللحظة نفسها رأيت يف ذلك املنـزل سريرا مزينا مجيال وعليه شاب وسيم 
جدا يعزف الناي وهو يطري السرير يف الفضاء، فوجه ذلك الرجلُ املسن الذي كان يطري طائرة ورقية طائرته 

ر الدخان ومل يبق شاب وال سرير وصار كل شيء دخانا، إذ صوب ذلك الشاب حىت أصابت رأسه ولتوه ظه
فلما قصصت الرؤيا على . قد اسود وجه الشاب أوال مث ظهر الدخان أما الطائرة الورقية فلم تصب بأي ضرر

  . املولوي فيض دين احملترم يف مسجد احلمامات قال إمنا هو من أضغاث األحالم

                                                 
1
  من املترجم-آن الكرمي وحدهال داعي للحديث ويكفي القر: هم القرآنيون الذين يقولون  
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رأينا رجال مسنا يقرأ القرآن . خي يف السوق والقرية كلها للهندوسمث رأيت يف رؤيا أخرى أين أمشي مع أ
الكرمي فلما عدنا وجدناه ما زال يقرأ القرآن الكرمي، فقلت يف نفسي إن هذا الرجل مسلم قوي اإلميان 

 بعد البيعة �وحني رأيت صورة سيدنا املسيح املوعود . وشجاع، حيث يقرأ القرآن الكرمي يف قرية اهلندوس
فت أنه هو الذي كنت رأيته يف الرؤيا يطري طائرة ورقية وأنه هو الذي كان يقرأ القرآن الكرمي يف قرية عر

  ). أي قد رأى الرجلَ نفسه يف كلتا الرؤيتني (.اهلندوس
ذات مرة ذهبت إىل قاديان فسألين حضرته       : ١٨٩٨ وهو مبايع يف عام      �يقول حضرة مهر غالم حسن احملترم       

يا سيدي، رأيـت    : اعون يف سيالكوت؟ فذكرت له بعض األحداث، وسردت عليه رؤيا قائال           كيف الط  �
 سيسلَم بيـتكم مـن الطـاعون، اُهللا         :�، فقال حضرته    البندقياترجال الشرطة واقفني أمام بيتنا حاملني       

  . حافظُكم، فنجونا فعال
لقد أتيت إىل قاديان بعد     : بقا يف قرية منجوانْ   زراعية سا الضرائب  الحضرة الشيخ عطا حممد احملترم جايب       يقول  

 يتمشى فيه وأن يف املسجد صندوقا،       �والدة ابين عبد احلق ورأيت يف الرؤيا يف املسجد املبارك أن حضرته             
مل .  ديسمرب ١٣قل لبابو فتح دين لن تعقد اجللسة هذه املرة يف           : فسجل حضرته امسي حبرب أمحر يف كتاب وقال       

رأيت يف الرؤيا أن سبعة من جباة الضرائب الزراعية جالسون أمام باب            . ملسجد واسعا يف تلك األيام    يكن هذا ا  
، وعند سؤايل عن تأويلها قال يل إن سبعة من جبـاة            ةاملسجد، فناداين حضرته أنا الوحيد من بني أولئك السبع        

  . الضرائب الزراعية سينضمون إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية
كان أخونا املنشي غالب دين يف رهتـاس        : ١٨٩١ وهو مبايع يف     �ة ملك غالم حسني املهاجر      يقول حضر 

والقصائد األخرى ألننا كنا من الشيعة الغالة، وكنا نقوم مبأمت أيضا،           ) باحلسني(يقرأ علينا الكتب املختلفة للعزاء      
ساك أقوال اإلمـام الغـزايل والـشيخ        وكنا نقرأ كتاب مرآة العاشقني وغريه، وأحيانا كان يقرأ علينا بعض الن           

فسوف خنـرج  ) أي اإلمام الغزايل  " (سراج السالكني "إذا ظهر اليوم إنسانٌ مثل صاحب       : العطار، ذات يوم قال   
مث باملصادفة وصل عندنا من     . لزيارته حىت لو تطلَّب ذلك السري ملسافة بضع مئات من األميال مشيا على األقدام             

،  فكان قد    "مالري كوتله فقري  "، قد أحضرمها الشيخ قطب دين من        "توضيح املرام "و" سالمفتح اإل "قاديان كتيبا   
 فعقد العزم فعال على الذهاب ووجد حـضرته         �رأى يف الرؤيا أنه ذهب إىل سيالكوت وزار هناك حضرته           

               ذين الكتيبني، وأخريا قابل املنشي غالب ديـن وقـدم لـه     خيرج يف لباس كما كان قد رآه يف الرؤيا، وجاء 
أي أعاره إيامها ألنه سيسافر فيمكن أن       أنا ذاهب إىل زيارة ابنيت فيمكن أن تقرأ هذين الكتيبني،           : الكتيبني قائال 

إن هذه العبارة أفضل بكثري من الشيخ  : ، فقرأ املنشي ذَينِك الكتيبني علينا وقال      يقرأمها خالل يومني أو ثالثة أيام     
 �سـيدنا املـسيح املوعـود       كانوا يقرأون كتبهما واآلن حني اطلعوا على كتب         ف(العطار واإلمام الغزايل،    

واملنشي غالب  ) أنا الراوي ( قد نشر اإلعالن للبيعة، فأرسلت       �وكان حضرته   ) وجدوها أفضل منها بكثري   
ة الكتيـبني   فلما انتهى من قراء   . ١٨٩١دين وميان اهللا دته رسالة البيعة فورا، وكان ذلك على األغلب يف عام              
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قد سبق منك الوعد بأنه لو وجد اليوم شخص ذه العظمة فسوف نذهب لزيارته حىت لو كان                 : علينا قلت له  
 قريب جدا، وصدر اإلعـالن أيـضا،        ١٨٩٢على بعد أربعة مئة ميل، فقد بايعنا وموعد اجللسة السنوية لعام            

وكان حملي على بعد سـتة أميـال،        . الثالثة على السفر  فلْنخرج إىل الزيارة وحضورِ اجللسة، فعقدنا العزم حنن         
للقطار، أما أنا فركبـت مـن       " كرياله واله "، إال أما انطلقا قبلي فوصال إىل حمطة         يومنيوقررنا اخلروج بعد    

أُخبِرنـا أن   . ووصلنا يف اليوم التايل إىل الهور، أكلنا عند أحد اخلبـازين          " كرياله"جهلم وحلقت ما يف حمطة      
قطار سينطلق يف الساعة السادسة مساء فزرنا املتحف وحديقة احليوانات وغريمها من األمـاكن، وعـدنا إىل                 ال

احملطة مساء واشترينا تذكرة السفر إىل بطالة، ووصلنا إىل هناك يف الساعة احلادية عشرة لـيال، دخلنـا أحـد                 
توجهنـا إىل   . ، فلم يرق لنا املبيت هنـاك      اخلانات إال أننا مل جند فيه أي سرير وكان املكان أيضا وسخا جدا            

وكان املسجد للشيخ حممد حسني البطالوي، فلما فرغنا صباحا من صالة الفجر            . املسجد يف املدينة، وبِتنا هناك    
من أين الضيوف، فقلنا للمنشي غالب دين إن املتكلم يبدو شيخا وأنت متعلم فينا،              : سأل الشيخ حممد حسني   

أتينا من مدينة رهتاس يف حمافظة جهلم، فضيفَنا الشيخ بأكلة تتكون من أرز مطبوخ              : ال له فق. فتكلم معه أنت  
ما خطبكم هناك؟ فقال له : فسأل الشيخ. قاديان: يف عصري قصب السكر، مث سألَنا أين تذهبون، فقال له املنشي      

لقد فاتين بيانُ أمر هـو    ) يقول الراوي . (املنشي احملترم لقد أعلن املرزا دعواه ونشر اإلعالن بانعقاد اجللسة أيضا          
إن ما قاله املرزا احملترم بأن املسيح قد مـات،          : أن املنشي كان حني قرأ علينا الكتيبني قال األخ اهللا دته الزيات           

وأنه هو املسيح القادم، ليس أمرا بسيطا، وال قائل هذا القول إنسانا عاديا إذ متكَّن من تصحيح اخلطأ اجلسيم من 
هل فقدمت صوابكم وطار عقلكم؟ أمل      : على كل حال كنا نتكلم مع الشيخ حممد حسني فقال         . ثالثة عشر قرنا  

أي لو كان كـذلك لكنـت   (أي لو كان ما يقوله صحيحا؟       .. يكن حريا بنا الذهاب إىل املريزا لو كان جيدا        
فه جيدا، فقد فتح احملل للمكسب لكنه لن        إن املرزا من معاريف وأنا أعر     : وقال أيضا . ، فعودوا إىل بيوتكم   )بايعته

فلزم رفيقاي الصمت عند مساع قوله، أمـا أنـا          .  عبثا، فال فائدة من زيارته     أموالكميربح، فأنتم أيضا درون     
باختصار طلب لنا الفطور فتناولنا وانطلقنا إىل قاديـان  . لقد أنفقنا ما أنفقنا فلنذهنب اآلن ولنـزورنه     : فقلت له 

األقدام، فلما وصلنا إىل قاديان كانت اجللسة قد بدأت، وكانت على مكان مرتفع حيـث كانـت                 مشيا على   
أريكة وبضعة صفوف وكان يقدم الطعام املتكون من األرز مع اللحم واألرز مع السكر واخلبز، فتناولنا الطعام،                 

فاستيقظنا صباحا وحـضرنا مكـان      . كان الدكتور عبد احلكيم يهيئ الفراش واملكان، فدلَّنا أيضا على املبيت          
 وكان يضع على رأسه أحيانا الطربوش فقـط  �فجاء حضرته . اجللسة يف الساعة العاشرة بعد تناول الفطور  

 على األريكـة قلـت      �وأحيانا كان يلف حوله العمامة وكان الطربوش يتراءى منها، فلما وقف حضرته             
ين الشكل مثله يف مكان آخر؟ فلو استجبنا للشيخ حممد حسني           انظروا هل ميكن أن جيد املرء إنسانا نورا       : لرفاقي

  . لكنا من أكرب األشقياء
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قال : ١٩٠٥ وكان قد بايع يف      �سيدنا املسيح املوعود     يف بيان زيارته ل    �يقول حضرة احلكيم عبد الصمد      
حبقي لقلة العلم    مسيحا موعودا، فالذين ال يستطيعون اختاذ القرار         �لقد بعثين اهللا    : " يف اخلطاب  �حضرته  

 أَنعمـت  الَّـذين  صراطَ * الْمستقيم الصراطَ اهدنا�فليكثروا من الدعاء الذي علَّمهم اهللا يف صلوام اخلمسة،       
هِملَيعليهم احلق يف غضون أربعني يوما على أقصى �اهللا ، قياما وقعودا يف كل حني وآن، فسوف يكشف        �ع 

  ." حد
أين يف  ) يف الرؤيـا  (بدأت ذلك فورا، فانكشف علي احلق حىت قبل مضي أسبوع واحد، فرأيـت              أما أنا فقد    

 �، وكنت أريـد أن أتقـدم إىل حـضرته    �مسجد حارة حامد، فجاء إىل هناك سيدنا املسيح املوعود       
 أردت مرة للمصافحة فمنعين شيخ كفيف فلما أردت أن أتقدم إليه من جهة أخرى منعين من هناك أيضا، فحني              
: �قال  ثالثة أن أتقدم إىل حضرته وأتشرف باملصافحة منعين أيضا، فاستشطت غضبا ورفعت يدي ألضربه،               

ويف الصباح سردت هـذا     . أريد أن أصافحك وهو مينعين من ذلك، مث استيقظت        : قلت. ال تغضب، وال تضربه   
مث . يل هذا، ففعلـت   كتب  ا: قال السيد مري  . احلادث أي املنام للمولوي حمبوب أمحد والسيد قادر خبش احلداد         

قال املولوي حمبوب   . ، فكتبت ذلك أيضا   �حتته بأين أعترب منامي هذا وسيلة لبيعة املسيح املوعود          كتب  ا: قال
. إنك تعلم طبيعة أبيك أيضا فهو لن يسمح لك أن تبقى يف البيت وال حلظة واحدة               : أمحد الذي مل يكن أمحديا    

إن بيعتك مقبولة، وإذا أوقع عليـك       :  بيعيت وكتب إيلّ   �على أية حال، قَبِل حضرته      .  بذلك ال أبايل : قلت
  . أحد جبال من الشتائم أيضا فال ترفع إليه نظرك

هذه كانت بضع أحداث سردتها لكم، ندعو اهللا تعاىل أن يوفق أوالد هؤالء الصلحاء أن يظلوا علـى صـلة                    
  . ا حنن أيضا إميانا ويقينااإلخالص والوفاء باجلماعة، ويزيدن

يف هذه األيام هناك استعدادات جارية للجلسة السنوية يف قاديان وستبدأ اجللسة غدا بإذن اهللا، فادعوا اهللا تعاىل                  
وأقول للمشتركني  . أن جيعلها ناجحة بكل معىن الكلمة ويوفق املشتركني فيها أن يستفيدوا منها حق االستفادة             

وفا سافروا إىل قاديان من مجيع أحناء العامل لالشتراك يف اجللسة وسيتشرك فيها ممثلون               علما أن هناك ضي    -أيضا  
 أن حيققوا اهلدف من اشتراكهم يف اجللسة ويقضوا أوقام يف األدعيـة، وإذا وجـدوا                - دولة ٢٢ أو   ٢١ن  ع

جلماعة أكثر من أي دعاء     وليدعوا لتقدم ا  . �فرصة فليدعوا يف األماكن املقدسة اليت دعا فيها املسيح املوعود           
آخر، وللخالص من األعداء وكذلك جيب أن تدعوا لألمة املسلمة أن يهديهم اهللا إىل الصراط املستقيم ويوفقهم                 

  . لإلميان بإمام الزمان
يكتب إيلّ اإلخوة   . سوريةالظروف يف البالد اإلسالمية وخاصة يف الشرق األوسط متدهورة جدا، وال سيما يف              

. ن الظروف هنالك سيئة جدا لدرجة ال ميكن ألحد تقديرها إذا كان بعيدا عن ساحة األحـداث                بأ سوريةيف  
فادعوا لعامة الناس هناك وخاصة لألمحديني أن ينقذهم اهللا من كل شر ومصيبة ومكروه، ويهب عقال سـليما                  

احلق أن األشـرار    . الصلحألرباب احلكم وغريهم الذين يتقاتلون فيما بينهم أن حيلوا مشاكلهم باحلوار البناء و            
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ندعو اهللا تعاىل   . وأعداء اإلسالم يسعون لالستفادة من هذه الظروف وهلذا السبب تتدهور الظروف أكثر فأكثر            
 مبحاولة شائنة ليوصموا اإلسالم، والذين حياولون ذلك باسـم اإلسـالم             تقوم يتأن يقضي على كلتا الفئتني ال     
هللا تعاىل أن يفشل هؤالء الذين يقومون مبحاوالت خاطئة، وأن يتـضح            فندعو ا . زاعمني أم يواسون اإلسالم   

 نياتنـا   ندعو اهللا تعاىل أن يبـارك يف      . على العامل وجه اإلسالم اجلميل الذي تقدمه اجلماعة اإلسالمية األمحدية         
اديـان  فأقول بوجه خاص للـذين حـضروا ق       . � العامل كله جمتمعا حتت راية النيب        يوإراداتنا ومساعينا فنر  

  . لالشتراك يف اجللسة أن جيعلوا هذه األدعية نصب أعينهم يف هذه األيام
اجلنازة األوىل هي لألستاذ بشري أمحد . بعد صالة اجلمعة والعصر مجاعة سأصلي اجلنازة على ثالثة من املرحومني     

 عاما بعد   ٦٨م عن عمر يناهز     ٢/١١/٢٠١٢شودهري ابن شودهري سراج دين من الهور، وقد توفِّي بتاريخ           
الـذي  ريع  املادث  احلن بالهور يف أثناء     وكان يف مسجد نور يف مادل تا      . مرضٍ وجيز، إنا هللا وإنا إليه راجعون      

ـ    ذت  حم، وتلقى عدة رصاصات وأصيب جبروح بالغة، وقد جر        ٢٨/٥/٢٠١٠ يفحدث    هراعه الـيمىن ورِجل
 كـبرية  ومعنويةلقد حتمل معاناة جسدية . عاماليمىن وخاصرته وظل يتلقى العالج عند األطباء إىل عام ونصف      

كان قد أصبح قادرا علـى      . وقضى فترة مرضه الطويل بكل صرب وجلَد وشجاعة ومل يتفوه بكلمة شكوى قط            
ة، حمبا  كان املرحوم ملتزما بالصال   . املشي بعد العالج ولكن هكذا كان مقدرا عند اهللا، فتوفِّي يف الشهر املاضي            

لقد نـال شـهادة     . األخالق، دائم االستعداد إلجناز أمور اجلماعة، وكان يعشق اخلالفة        للقرآن الكرمي، دمث    
 أيضا يف   مستشارابنجاب وكان   المث عمل أستاذا يف اإلجنليزية يف جامعة        . االقتصادواملاجستري يف اللغة اإلجنليزية     

. باإلجنليزية تدرس يف املـدارس    ألّف ستة كتب    . وقبل ذلك درس اإلجنليزيةَ يف كلية ايف سي       . اجلامعة نفسها 
وقسم التعلـيم علـى مـستوى       " وقف نو "وقد خدم مسؤوال على قسم      . كان شاعرا أيضا يف اللغة اإلجنليزية     

. كان يساهم يف التربعات املالية بـسخاء      . مركزا للصالة إىل عشرين عاما    " غُلْبرغْ"كان بيته يف حارة     . احملافظة
ندعو اهللا تعاىل أن يلهمهم مجيعا الصرب والـسلوان ويرفـع           .  ومخس بنات وابننيِ   وقد ترك املرحوم وراءه أرملةً    

  . درجاته
 عام، إنا   ٣٠م عن عمر يناهز     ١٧/١٢/٢٠١٢ يفاجلنازة الثانية هي للسيد بابر علي الذي توفِّي يف حادث سري            

اجلماعة مع السيد شيخ عبـد      احلق أن موته أيضا شهادة إذ كان يف جولة تربوية من قبل             . هللا وإنا إليه راجعون   
 تلك املنطقة، وقد تعرض يف أثناء اجلولة حلادث سري حني كان يقود دراجة نارية لذا فهـو                  عنالقادر املسؤول   

الساعة السابعة مساء وكان الضباب سائدا بسبب موسم الشتاء وكان الشارع            حنوكان عائدا من اجلولة     . شهيد
الـسيد   أُصيبوقد  . نارية مع جرار كان قادما من األمام بسرعة هائلة        ضيقا فأدى ذلك إىل اصطدام دراجته ال      

ولة بشكل عام لذا    كانت املنطقة اليت حدث فيها احلادث غري مأه       . بالغة نتيجة احلادث   جبروحشيخ عبد القادر    
ة اجلماعة  السيد بابر علي داعي   أصيب  .  بعد هنيهة مث أخربوا الشرطة فنقال إىل املستشفى        ى احلادث اطلع الناس عل  
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 بالغة يف كتفه اليمىن ويف صدره فلفظ أنفاسه يف الطريق إىل املستشفى متـأثرا               جبروحالذي كان يقود الدراجة     
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  بالغة اخلطورةهجبروح

هد كان يقوم بكل شوق وج    . ، وكان جمتهدا ومطيعا ووفيا وواقفا حياته خلدمة اجلماعة        طيبا بطبعه كان املرحوم   
وقد ترك املتـوفّى    . توفِّي والده حني كان املرحوم صغري السن      . بنصب صحون جديدة اللتقاط قناتنا الفضائية     

كان املرحـوم موصـيا     . ندعو اهللا تعاىل أن يرزق والدته أيضا الصرب والسلوان        . وراءه أُما مسنة وأختا متزوجة    
قادر فهو مصاب جبروح فادعو اهللا تعاىل أن يـشفيه شـفاء   أما السيد عبد ال. يف قاديان" شيت مقربة "فدفن يف   

  . كامال وعاجال
أرملة املرحوم مرزا ظفر أمحد الذي استشهد يف الهور، وقـد توفِّيـت             " روبينة ظفر "اجلنازة الثالثة هي للسيدة     

 استشهد  كان زوجها قد  . م وكانت مصابة بالسرطان منذ عامني، إنا هللا وإنا إليه راجعون          ٣/١٢/٢٠١٢بتاريخ  
عندما جيء جبثة   . م، فتحملت هذه الصدمة بكل صرب وجلَد      ٢٨/٥/٢٠١٠يف مسجد دار الذكر بالهور بتاريخ       

جيب أال يبكي أحد على شهادته، ومنعتهم من البكاء وكانت تقـول            : زوجِها الشهيد إىل البيت قالت للجميع     
لكنها حتملت الصدمة واحلزن بـصرب وجلَـد        كانت عيناها تذرفان دموعا و    . بأنه جيب الرضا برضى اهللا تعاىل     

عاشت لبعض الوقت يف سرياليون مع أبيها، وبعد زواجها سافر زوجها إىل            . كبريينِ وواست أفراد العائلة كلهم    
وكيو، وبصفة سكرترية اإلصالح واإلرشاد يف هيئـة        طاليابان فخدمت هنالك بصفتها رئيسة إماء اهللا يف مدينة          

تبشريية، وتساهم يف التـضحيات املاليـة       الساعي  املكانت تشترك يف    . رية على مستوى البلد   جلنة إماء اهللا اإلدا   
م ٢٠٠٤عادت مع زوجها من اليابان إىل باكستان يف عـام           . ها أيضا يف هذا السبيل    يبسخاء، فكانت تقدم حل   

بيـت  "د يف منطقة    دياجلتحريك  الدمة اجلماعة إىل فترة طويلة، وشغلت منصب نائبة سكرترية          خلحيث وفِّقت   
كانت على صلة اإلخالص والوفاء باخلالفـة،  ". حبرية تاؤن"وعملت رئيسة جلنة إماء اهللا أيضا يف منطقة        " النور

لقـد  . ناسباتخمتلف امل يف  تتناوهلا  فكانت تسمع خطبة اجلمعة على أمي يت ايه دائما وتكتب رؤوس األقالم مث              
 مهمـا    هدية نقود  ىتلقّكانت ت كلّما  .  ومل تتفوه بكلمة شكوى قط     قضت فترة املعاناة الطويلة بكل صرب وجلَد      

كان أخوها األصغر سكرتري املال وكان يقـول هلـا أن           . فورا دفع التربع الواجب عليها   كانت ت كانت صغرية   
التربع دفعة واحدة يف بداية الشهر فكانت تقول له بل جيب أن يدفع التربع على الدخل فـورا حـىت ال                      تدفع

م لالشتراك يف اجللسة السنوية وكانـت مـصابة         ٢٠١١جاءت إىل هنا يف عام      . التأخري يف أمور الدين   حيدث  
  . مل يكن لديها أوالد. ولكنها كانت قوية العزمية بفضل اهللا تعاىل، رفع اهللا درجاا، آمني باملرض
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