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

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناط الَّ* اهرال   صو هملَـيـوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينذ
الِّنيآمني�الض ،.  

اليت تؤكد يقينهم الكامـل   �سوف أقدم لكم اليوم بعض األحداث من سوانح صحابة املسيح املوعود 
يف عليهم وكيـف ترسـخ    �، وهناك بعض األحداث األخرى اليت توضح تأثري كتبه �باملسيح املوعود 

نتيجة قراءة كتبه؛ فقد اقتبست من كل موضوع حادثا أو حادثني، كما اقتبسـت حادثـا    �قلوم صدقه 
وملا كانت األحداث طويلة لذا فقد اختـرت حادثـا أو   . واحدا يبني كيف أرشد اهللا تعاىل الصحابة بالرؤى

  . حادثني فقط يف كل باب
خي مرضا شديدا، فتوصلنا إىل أنه ال مكان أنسب ذات مرة مرضت زوجة أ: �يقول الشيخ زين العابدين 

املرضى، وسوف نطلب منه أن  �من قاديان لنلجأ إليه، لذا ال بد من الذهاب إليها حيث يعاجل اخلليفةُ األولُ 
. فانطلقنا برفقة أُمنا وأخينـا . باإلضافة إىل الدعاء �يعاجلها أيضا أو نلتمس ذلك من سيدنا املسيح املوعود 

أن يعاجلك املولـوي   �ا للمريضة يف الطريق بأننا عندما نصل هنالك سيقول سيدنا املسيح املوعود ولكن قلن
. نور الدين، ولكن عليك أن تصري وتقويل بأين ال أريد أن أتعاجل على يده بل أريد العالج على يدكم فقـط 

ولكـن املريضـة   . نور الدين ذلك متاما أي سيعاجلها املولوي �وعندما وصلنا قاديان قال املسيح املوعود 
الوصـفة وأحضـر    �ال أريد عالجه بل أريد أن تعاجلين أنت فقط، فكتب املسيح املوعود : رفضت وقالت

ثالث زجاجات من العسل من البيت وأعطاها إياها، وقال بأين مسافر إىل لدهيانه غدا، عليكم أن تبدأوا ـذا  
يقـول  . ربوين باملستجدات بالربيد أو حبضوركم هنا شخصـيا إنّ املرض خطري لذا جيب أن خت: وقال. العالج

هذه الوصفة مضرة جدا هلذا املرض، ولـو  : الراوي بأننا أخذنا الوصفة وعرضناها على املولوي نور الدين فقال



 

ولكن ما دام املسـيح املوعـود   . أعطيت أنا هذه الوصفة مريضا مصابا ذا املرض ملات حتما يف دقيقة واحدة
فاستخدمت املريضة الوصفة نفسها وشفيت . ذي كتب هذه الوصفة لذا ال بد من أن تشفى املريضةهو ال �

كان قويا جدا لذلك قـال   �ال شك أن يقني اخلليفة األول باملسيح املوعود (. يف يومني أو ثالثة أيام فقط
هؤالء القادمني من القرية  أنه لو حظيت بأناس مثل نور الدين حلصل االنقالب، ولكن يقني �املسيح املوعود 

أيضا كان قويا لذلك قرروا استخدام الوصفة كيفما كانت وكانوا موقنني بأن الوصفة نفسها ستكون سببا يف 
  )شفاء املريضة، وقد شفاها اهللا تعاىل فعال

قال ميان مجال الدين السيكهواين أخو املولـوي إمـام الـدين    : �يروي ميان حممد شريف الكشمريي 
سيدي، هذا أخـي حممـد   : حني كان حضرته جالسا على سطح املسجد �اين للمسيح املوعود السيكهو

. لذا أرجو منكم الـدعاء لـه   )أي يف املنطقة اليت جاء منها(شريف، والطاعونُ منتشر يف منطقته بشدة متناهية 
. هذا إشعار مـن اهللا : قال. أوال متوت الفئران: كيف يبدأ الطاعون؟ قلت: قائال �فخاطبين املسيح املوعود 

سـألين  . املريض الذي خرجت له بثرة محراء ينجو من املوت، أما الذي خرجت له بثرة صـفراء فـال  : قلت
احلذر أَوىل، فال تزرها كثريا ولكن الذي ميلك : هل يل أن أزورها؟ قال: هل تزور تلك املنطقة؟ سألت: حضرته

يبدو أن إمياـا يب مل  : �قال . زوجيت ماتت بالطاعون: قلت. إميانا فال خوف عليه ألنه لن ميوت بالطاعون
كانت عائليت كلها مصابة ذا املرض وحني كتبت ذلك إىل . عليك أن تكثر من االستغفار: مث قال. يكن قويا
  . عليكم أن تستغفروا ففعلنا وشفي اجلميع بفضل اهللا تعاىل: قال �حضرته 

ميان مجال الدين السيكهواين بن ميان صديق احملترم أنه خطر  أخربين: يتابع ميان شريف الكشمريي ويقول
بأن امللوك سوف يتربكون بثيابك أفال ننال حنن هذه الربكة؟  �ببايل بأنه ما دام هناك إهلام للمسيح املوعود 

جانبا من عمامة املسـيح املوعـود   ) ميان مجال الدين(كان املاء يسيل من عينيه بسبب إصابتهما مبرض، فأخذ 
كان مصابا بالرمد أيضا يف عينيه، وما إن مسـحهما بالعمامـة   : يقول الراوي. ومسح ا عينيه وشفيتا �
  . شفيتا

، يقول ميان حممد الدين بن ميان نور الدين، وهو يتابع �مث هناك حادثان عن تأثري كتب املسيح املوعود 
اج وامللحدين ز كياين وكيان كثريين آخـرين  كادت حماضرات اآلريني وأتباع الربمهو مس: بيانه السابق فيقول

وكنت متأثرا ا وأعيش حياة ال معـىن هلـا وال   . من أمثايل، أي كانت قد أبعدتين عن اهللا تعاىل وعن اإلسالم
وكان من فضل اهللا تعاىل أن وفقين لقـراءة هـذا   . وشرعت يف قراءا" الرباهني األمحدية"هدف حىت وجدت 

ك الكثريين الذين ال يوفَّقون لذلك ألن فيهم التعنت والعناد، ولكن اهللا تعاىل قـد أنعـم   علما أن هنا(. الكتاب
   )عليه

بدأت بقراءة الرباهني األمحدية، وعندما وصلت إىل أدلة وجود اهللا تعاىل يف الصـفحة  : يتابع الراوي ويقول
ا الكالم مذكور يف الصـفحة  هذ(. تالشى إحلادي متاما ١١احلاشية رقم  ١٤٩، والصفحة ٢، احلاشية رقم٩٠



 

، ولكين أظن أنه خطأ والصحيح ٢لقد ذكر الراوي، احلاشية رقم. الد األول من سلسلة اخلزائن الروحانية ٧٨
مذكور فيها هذا املضمون  ١١وهي احلاشية رقم ١٥٣وكذلك احلاشية اليت تبدأ من الصفحة . ٤هو احلاشية رقم

  ). ان بإمعان تبين له موضوع وجود اهللا تعاىل بكل جالءولو قرأها اإلنس. إىل بضع صفحات أخرى
بقراءة هذه العبارة تالشى إحلادي دفعة واحدة، وفتحت عيناي كما أن نائما : على أية حال، يقول الراوي

من شهر يناير عـام   ١٩كان الطقس شتاء، وكان اليوم . استيقظ من النوم دفعة واحدة أو كما أنّ ميتا قام حيا
". هو موجود فعال"أو " جيب أن يكون موجودا: "ان الوقت منتصف الليل حني وصلت إىل عبارةم، وك١٨٩٣

أن كل ما يأيت إىل حيز الوجود خيطر ببال  �احلديث هنا جيري عن وجود اهللا تعاىل ويقول املسيح املوعود (
مران منفصـالن قـدمهما   هذان أ. اإلنسان أنه ال بد أن يكون له خالق وصانع، وأن ذلك اخلالق موجود فعال

مما ال شك فيـه  . فهذا ما يهب املرَء يقينا كامال بوجود اهللا تعاىل. إلثبات وجود اهللا تعاىل �املسيح املوعود 
   )أن هذا املوضوع عميق جدا وال أستطيع أن أخوض يف تفاصيله اآلن بل ميكنكم أن تقرأوه يف الرباهني األمحدية

جيب أن يكـون  : "لكتاب عند منتصف الليل وعندما وصلت إىل موضوعكنت أقرأ ا: يتابع الراوي ويقول
كانت جرة املاء البارد موضوعة . توجه ذهين بشدة متناهية إىل التوبة فورا وتبت" هو موجود فعال"و" موجودا

كانت قطعة اخلشـب موجـودة عنـدي     )ميكنكم أن تتصوروا مدى برودة املاء يف شهر يناير(يف باحة الدار 
و"كان خادمي املدعو . عليها مئزري باملاء البارد فغلستتغننائما فاستيقظ عندما كنـت أغسـل مئـزري    " م

ولكين كنت عندها قد تذوقت مخرا ما كانت تسـمح يل  . ما القصة؟ أعطين املئزر ألغسله أنا: وسألين مستغربا
يقول الراوي بأين بـدأت أصـلي   .  النومعلى ذلك ولكنه مل ينجح وعاد إىل" منغتو"أحلّ خادمي . ألكلّم أحدا

ينظر إيل وطالت صاليت يف عامل احملوية لدرجة نام اخلادم منغتـو  " منغتو"وظل . الصالة البسا ذلك املئزر املبلل
. تعبا وبقيت أصلِّي، واحلقيقة أين وفقت هلذه الصالة بربكة الرباهني األمحدية، فلم أترك الصالة بعدها إىل اليوم

أي إحداثُ الرباهني األمحدية .. �نت هذه املقدمة الطويلة اجلميلة لبيان معجزة سيدنا املسيح املوعود ولقد بي
اإلميان الذي كان قد صعد رمبا إىل ما فوق الثريا وأدخله  �لقد أعاد سيدنا املسيح املوعود . انقالبا يف نفسي

." سيعيد املسلمني إىل اإلسالم"مصداقا للنبوءة يف قليب يوم كنت يف عز الشباب أي كنت شابا وعازبا، وجعلين 
ففي حالة اإلسالم مل أكـن  . فالليلة اليت منت فيها كافرا أصبحت بعدها مسلما، بفضل قراءة الرباهني األمحدية

وبالطبع كنت حييا إال أن احلياء كان قد زال عين نتيجـة صـحبة   . الذي كان حىت مساء األمس" حممد دين"
أعاد إيل خصلة احلياء نفسها بربكة  �د اختفى وزال نتيجة جمالسة رفاق السوء، لكن اهللا األوباش، أي كان ق

ولَكن اَهللا حبب إِلَيكُم الْإِميانَ وزينه في قُلُوبِكُم  �:وكنت يف ذلك الوقت أمتتع مبدلول آية �املسيح املوعود 
و وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرونَ وداشالر مه كانَ أُولَئيصالْع *   ـيمكح ـيملع اللَّـهةً ومنِعو اللَّه نلًا مفَض� 

لقد رسخت يف قليب عظمةُ القرآن وحبه فور اإلميان، فنشأت لدي الرغبة يف احلصول على ). ٩-٨: احلجرات(
لك قرأت الرباهني األمحدية كله مـرة أخـرى يف   بعد ذ. واالهتمام به -الذي هو أصل اإلميان-علم الشريعة 



 

١٨٩٤-١٨٩٣  الذي هـو تفسـري لــ    " مرآة كماالت اإلسالم"وكنت أقرأه بعد صالة التهجد، مث قرأت
  ." توضيح مرام"

من سكان بـوالين يف  - ١٢وحني جاء باملصادفة حضرة املنشي مرزا جالل الدين املتقاعد من الكتيبة رقم 
ازة شهرين إىل بوالين من سيالكوت، وكنت موظفا يف بوالين نفسها، سألته عن العنوان يف إج -حمافظة غجرات

حيث ورد فيه أن البيعة باليـد   ١٨٩٤وأرسلت رسالة البيعة واستلمت الرد يف أكتوبر ) عنوان املريزا احملترم( 
على سطح املسـجد  عند دهليز الغرفة  �على يد املسيح املوعود  ٥/٦/١٨٩٥أيضا ضرورية فوفقت هلا يف 

  . املبارك
لقد خطر ببايل ماذا عساي أن أفعل وأنا ال : حضرة ميان حممد دين احملترم ابن ميان نور الدين احملترم يقول

 �وكنت أخجل أيضا أن أطرح السؤال على املسيح املوعود ! أملك علوم الدين، واملشايخ سوف يضايقونين
وتفصيل ذلك أن حضرته كان مستلقيا على جانبه . أن أطرحه رد على سؤايل دون �أو غريِه، لكن حضرته 

األيسر على سطح املسجد املبارك وكان رأسه ناحية الشمال وكنت أمسده جالسا متجها جهة الشرق فنشأت 
يف قليب هذه الفكرة وخجلت من السؤال إال أن حضرته وجه وجهه إيلّ مستلقيا وقال بصوت ذي هيبة وهلجة 

فهذا الكنـز ما زال حبوزتنا حىت اليوم، " (إن قارئ كُتبنا لن يكون مغلوبا: "ارجتفت؛ فقال مرتفعة لدرجة أين
  ).جيب أن نقتنيه ونسعى لقراءة هذه الكتب، بل قد ترمجت بعض هذه الكتب إىل لغات أخرى أيضا بفضل اهللا

  ) الطويلة وهي تضم روايتني إحدامها قصرية فأقدمها أوال مث أتناول(هناك رواية طويلة 
طلب منـه   �يف الرؤيا أن حضرته " نواب دين"لقد رأى أخي : يقول حضرة شودري فتح حممد احملترم

نتيجـة  : "فذهبت أنا ونواب دين كالنا لتسليم املبلغ، وحني قصصنا عليه الرؤيا أولَها قائال. مبلغ مثانية قروش
ولوي سكندر علي تعلَّمنا منه القرآن الكرمي أنا وأخي فحني جاء إىل قريتنا امل." هذه الرؤيا سوف تتلقيان العلم

مث يتابع . �فتحقق ما قال حضرته . وأناس آخرون كثريون، كما تعلَّمنا منه بعض الكتب باللغة األردية أيضا
ـ  " بِيبل"كان يف قريتنا شجرة : الراوي ك قد بعناها ملرزا نظام الدين وكان الطاعون يف قريتنا ، فأهدينا مثـن تل

أثناء النـزهة، فتنحى حضرته عن الطريق وجاء إىل املسجد يف قريتنا ودعا  �الشجرة حلضرة املسيح املوعود 
كنـت يف أول  : يف بيان بيعتـه  �يقول حضرة فضل دين احملترم . أي املرض املتفشي يف البلدفاختفى املرض، 

ا وبربكة رفقـة بعـض األصـدقاء    األمر متحررا، وقد مضت أعوام على هذا التحرر، ولكن بعد ذلك تدرجي
انضممت إىل عائلة نقشبندية، ألن أصدقائي هؤالء أيضا كانوا مريدين للعائلة النقشبندية نفسها، وكان شيخنا 

 �يقيم يف قريتنا، فلما كانت هذه العائلة تبدي متسكها بالشريعة وتوصل سلسلتها إىل سيدنا أيب بكر الصديق 
ة تأكيدا شديدا على الصالة والصيام وأكد يل على قيام الليل أيضا، وأمر بأن ال أتـرك  لذا قد أكَّد يل يف البداي

فرأيت خالل هذه الفترة عـدة  . التهجد أبدا، كما أمرين بأين إذا رأيت أي رؤيا فيجب أن ال أقصها على أحد
مع زوجيت إىل أمرتسـر   ومبا أين كنت بناًء ومل يكن لدي أي شغل انتقلت. رؤى إال أنين مل أقصصها على أحد



 

استأجرت هناك بيتا وبدأت أشتغل، وبعد مضي عامني وبينما كنـت ذات صـباح   . للسكن بإذن من الشيخ
منشغال يف ترديد األوراد بعد صالة التهجد إذ غلبين النعاس واستلقيت على السجادة ورأيت يف الرؤيا فوجا من 

ويل يف دائرة على مسافة مين، وجلس الضابط املسـئول  املالئكة ينـزل من السماء يف صورة بشر، وجلسوا ح
 ضع داخل تلك الدائرة وقام الفوج كله تعظيما، وحني أمعنتذهيب و جبنيب، وبعد جلوسه نزل من السماء عرش

فسألت الضابط اجلـالس  . النظر فيه رأيت صاحلَني جليلني نورانيني متماثلني وكان حيفّهما نور من كل طرف
أما الذي على �ن هذان الصاحلان، فقال إن الصاحل اجلالس على ميني العرش هو حبيب اهللا حممد قريبا مين م ،

النيب اإلسرائيلي، فقال ليس هذا ذلك،  �فقلت إن ابن مرمي هو عيسى . ابن مرمي �اليسار فهو حبيب حممد 
بلسـانه   �بعد ذلك أعلن النيب ، و�أما ابن مرمي هذا فهو أحب إنسان إىل حممد . ألن ابن مرمي ذلك قد تويف

إذا جاء حبيبنا ابن مرمي هذا فال بد من اتباعـه  : "املبارك كما أمر ذلك الضابطَ أن ينادي يف الناس بصوت عال
لقد أذَّن املؤذن للفجر، مل تنم قط بعد التهجد فاض : عندها أيقظتين زوجيت وقالت." ومن مل يتبعه فليس مين

باختصار انطلقت صباح اليـوم التـايل إىل   . فعاتبتها كثريا على أا أيقظتين. ة الفجرواخرج إىل املسجد لصال
: مث أولَ الرؤيا قائال. �طوىب لك لقد تشرفت بزيارة النيب : القرية وقصصت رؤياي بأسرها على شيخي فقال

زمن املسـيح املوعـود   اآلن سنكون يف منطقة األجانب وسينـزل ابن مرمي عن قريب، بل إن هذا الزمن هو 
بعد ذلك توظفت بناًء يف مديرية الري عن طريق مسئول، ويف أثناء فترة الوظيفة . أصال، فالسعداء من سيجدونه

مث تركـت  . رأيت رؤى عدة لكنين مل أقصصها على أحد ألن شيخي كان قد اين عن قص الرؤى على أحد
هناك وجدت املولوي حممد تشراغ احملتـرم  . كنت يف بييتالوظيفة بعد عشرين سنة تقريبا وعدت إىل قرييت وس

أي كان قد انضم إىل على الطريقة األمحدية،  -وكان أستاذي أيضا وكان متعصبا من أهل احلديث-من عائلتنا 
إال أنين مل أُبد له أي رغبة يف املوضـوع ألين   �، فبدأ حيدثين عن مجاعة حضرته �مجاعة املسيح املوعود 

اع النساك وكنت أرى أن النساك هم وحدهم ورثة الشريعة، فلم أرد على املولوي احملترم بشـيء  كنت من أتب
نعم قد فتح الناس مثل هذه احملالت يف العصر احلاضر خلداع النـاس، إال أنـين   : وأعرضت عن املوضوع قائال

فلما حضـرت  . ديعةقررت يف نفسي أن أطلب من شيخي تقصي حقيقة هذه الدعوى، أهي من عند اهللا أو خ
إن الشيخ قد تويف قبل شهرين ونسينا أن خنربكم بوفاتـه فـال   : بيته وسألت ابن الشيخ عن حضرته قال باكيا

إنك : مث ذات يوم قال يل املولوي مرة أخرى. فحزنت كثريا وتلقيت صدمة وعدت إىل البيت باكيا. تؤاخذونا
فلسفة تعاليم "وكتبه، وسلَّم يل فورا الكتاب اجلليل  �ود متعلم ودارس، جيب أن تقرأ مؤلفات املسيح املوع

فأيته متاما مث أعطاين الرباهني األمحدية بأجزائه األربعة، فحني انتهيت من قراءته كله ألقي يف روعـي  " اإلسالم
 إنسانٌ متفوق مثله ومل ينشر أحد كتابا يدعو أهل مجيع األديـان الختبـار صـدق    �أنه مل يظهر بعد النيب 

اإلسالم، فنشأ يف قليب اضطراب، فقالت يل نفسي بأنه إذا كان هذا الرجل الذي قدم للعامل هذا الشيَء العظيم 
بايع شخصا كاذبا، فترسخت صادقا وبايعته فقد بايعت صادقا، أما إذا كان، والعياذ باهللا، كاذبا يف دعواه فسأ



 

لقد نصحين املولوي احملترم بكل طريقـة ولكـن مل   . ينهذه الفكرة يف ذهين لدرجة ظللت ثابتا عليها إىل شهر
يا خـالق السـماوات   : ففي الليلة األوىل من رمضان دعوت اهللا تعاىل بكل تضرع وخشوع قائال. يطمئن قليب

وأسألك إذا كان هذا الشخص، أي املرزا احملترم، صادقا وأنت الذي أنزلتـه   �واألرض أناشدك باسم حممد 
وإن مل ترنيها فلن تكون حجتك علي يـوم  .  آية واضحة أو بواسطة الرؤيا بصفتك ستاراإلصالح العامل فأرِين

يوما اسـتلقيت ذات يـوم علـى     ١٥وعندما مضت . مة ألين ال أقدر على التمييز بني الصادق والكاذبالقيا
السجادة بعد صالة التهجد ورأيت يف الرؤيا أين ذاهب إىل مدينة مع شخص آخر ورأينا يف الطريق حديقة يبلغ 

ه مشهد حديقة اجلنة وفيها قنـوات  عندما اقتربنا من السور رأينا مشهدا كأن. ارتفاع سورها ثالثة أمتار تقريبا
أردنا أن ندخل احلديقة ونتنـزه فيها فحاولنا أن . ولكن جف ماؤها إال قليال جدا، ورأينا قصورا شاهقة أيضا
هـذه  (عندها قررنا بأننا سندخل احلديقة حتمـا  . نتسلق السور للدخول إىل احلديقة ولكن مل ننجح يف تسلقه

فعزمنا على أن نبحث عن باب احلديقة، فطُفنا حنن الثالثـة يف جهاـا    )لةاألحداث يسردها من رؤياه الطوي
. تعالوا نذهب إىل اجلانب الشرقي لعلنا جند بابا هناك: مث قلنا. الثالث أي مشاال وغربا وجنوبا ومل جند أي باب

: بإشارة يده وقال عندما انطلقنا إىل اجلانب الشرقي من احلديقة وجدنا رجال صاحلا جالسا يف ظل شجرة دعانا
عندما وصلنا إىل ذلك الرجل . تعالوا إيلّ سأدلكم على الباب وإن مل تأتوين لن جتدوا باب احلديقة طول حياتكم

أي تذكّر رؤياه (الصاحل تذكرت فورا الرؤيا اليت كنت قد رأيتها قبل مدة من الزمن يف أمرتسر، وقلت يف نفسي 
أي (. يف املنـام  �كنت رأيت هذا الرجل الصاحل على العرش مع الرسـول  بأين  )السابقة يف أثناء هذه الرؤيا

من أنت يا أيها الرجل الصـاحل؟ قـال   : فسألته )كان هذا الرجل الصاحل �الشخص الثاين الذي رآه مع النيب 
يقة وجتولنـا  فدخلنا احلد. أنا ابن مرمي، اُنظروا إىل هناك ها هو باب احلديقة فادخلوها وجتولُوا: بلسانه املبارك

مث . أنا عطشان وماء القنوات غائر جدا ال تبلغه يدي، فما احليلة: عندها شعرت بالعطش وقلت لرفيقي. طويال
عاما ويف يده قصعة ذات شـكل  ١٢بعد هنيهة خرج من القصر فىت يقارب عمره . جلسنا حتت شجرة مرهقني

طشان فشربت نصف ما فيها وأعطيـت  كنت ع. اشرب منها: فوضعها على يدي وقال. بيضوي وفيها شيء
أي مل يكن فيها نصيب (. نزع الفىت القصعة من يده وأعطانيها مرة أخرى وقال هذا نصيبك أنت. البقية لرفيقي

هيا بنا ننطلق فقد تأخرنـا  : فندم رفيقي على ذلك وقال على استحياء )للشخص الثاين الذي كان معه يف املنام
فأسرعنا إىل الباب وخرج رفيقي منها مسرعا، أما أنا فكنت ما زلـت يف  . بعيدة كثريا وما زالت أمامنا مسافة

ما القصة؟ فقد منت بعد أن قرأت شيئا من القـرآن بعـد   : الداخل حني جاء ابن املولوي احملترم وأيقظين وقال
، لقـد أُذّن  يا رجـل : قال. كنت أرى رؤيا مجيلة فقد أسأت صنعا بإيقاظي: قلت له متضايقا. صالة التهجد

فذهبنا إىل املسجد معا وتوضأنا وصلينا . لصالة الفجر ويكون اإلمام يف انتظارنا يف املسجد فتعال نذهب للصالة
بعد إاء الصالة سردت للمولوي احملترم كل ما رأيت يف املنام باإلضافة إىل كيفية دعائي هللا . مع املولوي احملترم

  . على األحوال كلها يف املنامتعاىل وكيف أن اهللا تعاىل أطلعين 



 

. أريد أن أبني هنا أيضا أنين ما كنت قد رأيت حضرة املريزا احملترم وال قاديان الشريفة من قبل يف حيـايت 
فبعد أن سردت الرؤيا فسرها املولوي احملترم بأن املراد مما رأيت من حدائق وقنوات جافة وقصور إمنا هو حدائق 

أما القصور واملنـازل  . وات هم املشايخ الذين جف علمهم ومل يعد عندهم أي علم اآلناجلنة، واملراد من القن
فهي األعمال، واملراد من القصعة أيضا األعمال اليت فيها بعض العيوب، لذلك كانت بشكل بيضوي ومل تكن 

الشرقي متاما من قريتنـا،   أما ما أشري يف املنام إىل جانب الشرقي فاملراد منه أن قاديان تقع يف اجلانب. مستقيمة
أي املسـيح  (وميكن أن تفهم منها أن اإلشارة فيها إىل حديث فيه كلمة الشرق، وأن ذلك الرجـل الصـاحل   

والرجل الصاحل الذي ذكرت مالحمه هو حضرة املرزا غالم أمحد املسيح املوعـود  . سينـزل يف الشرق )املوعود
أنك لن جتد طريقا إىل شريعة اإلسالم وباب اجلنـة مـا مل تـدخل    ويعلم من اإلشارة باليد . واملهدي املسعود

حسنا، إننا مسافرون إىل قاديـان يـوم اجلمعـة    : مث قال. وأما اآلية اليت طلبتها فقد أراكها اهللا تعاىل. مجاعتنا
  . إذا كان ذلك الرجل الصاحل كما رأيت يف املنام فلك أن تؤمن وإال فلست مكرها. فبإمكانك أن تصاحبنا

ى شديدة الوطأة وذكـر املولـوي   أصبت حبمقاديان يوم اخلميس، وعندما وصلناها انطلقنا إىل : باختصار
وقال بأن شابا جاء معنا حبثا عن احلق وكان صائما وقد أصـيب   �احملترم هذا األمر لسيدنا املسيح املوعود 

صائما؟ لو أصيب باحلمى أو مبرض آخر يف  ملاذا مسحت له بالسفر: إيلَّ وقال �نظر املسيح املوعود . باحلمى
. على أية حال، سأرسل له دواء وسيشفى بإذن اهللا. الطريق ماذا كنت ستفعل؟ مث هذا ينايف تعليم القرآن الكرمي

تناولت الدواء وشـفيت مـن   . وصلَنا الدواء ولكن ال أذكر اآلن رمبا جاء به الشيخ حامد علي احملترم أو غريه
كان اليوم التـايل هـو اجلمعـة    . جيدا بسبب غشية احلمى �عندئذ مل أعرف املسيح املوعود . احلمى متاما

جاء املولوي عبد . فتوضأنا وذهبنا إىل املسجد مبكرا لنجلس يف الصفوف األوىل ووجدنا مكانا يف الصف األول
فعرفته من النظرة األوىل بأنـه  . بعدمها �الكرمي أوال مث جاء املولوي نور الدين احملترم مث جاء املسيح املوعود 

وقلت للمولوي احملترم أيضا بأن هذا هو ابن مرمي نفسه الذي رأيته . هو الرجل الصاحل نفسه الذي رأيته يف املنام
عندما انطلقنا إىل قاديان كنا أربعة . وبذلك اقتنع املولوي احملترم وظن يف نفسه بأنه سيبايع بنفسه. يف املنام مرتني

أنا واملولوي احملترم والثالث كان الشخص نفسه الذي كان معي يف املنام، والشخص الرابـع كـان   أنفار، أي 
  . خزافا جاء للبيعة

بعـد  . باختصار، ألقى املولوي عبد الكرمي احملترم اخلطبةَ وأغلب ظين أنه هو الذي صلى اجلمعة أيضا إماما
فتقدم أناس كثريون مبن فـيهم رفيقنـا اخلـزاف    . ايعصالة اجلمعة نودي بأن الذي يريد أن يبايع فليتقدم وليب

عندما عزمت على البيعة منعين من ذلك رفيقي الذي كان معي يف املنام وألقى يف قلـيب شـبهة   . املذكور أيضا
بأنك كنت تقرأ كتب املريزا احملترم فتمثّلت لك تلك األفكار نفسها وليس هناك شـيء سـواها، وإن   : قائال

يقول الراوي بأين كنت ضعيفا ذهنيـا  . الراوي بأنه وسوس يل وقال بأن كل ذلك خديعةيقول . رؤياك خاطئة
وصبيحة اليوم التايل انطلقنا مجيعا أي . وكنت قابال لتنطلي علي حيلة كالمه، لذلك منعين كالمه هذا من البيعة



 

بعد عبور مدينـة بطالـه   " والعلي "عندما وصلنا إىل شارع يتوجه إىل قرية . أربعة أنفار من قاديان إىل قريتنا
ولـم : قال. هل تريد أن تبايع؟ قلت ال: سألين املولوي احملترم مرة أخرى قائال" موال وايل"ووصلنا مقابل قرية 

إن هذا الشخص منعين من ذلك، حيث قال : ال؟ ما دام قد حتقق كل شيء حبسب رؤياك فلماذا مل تبايع؟ قلت
فلما مسع حضرةُ . متثلت لك هذه األفكار يف املنام، وليس األمر أكثر من ذلك إنك بسبب قراءة كتب املريزا: يل

املولوي ذلك سخط علي وعلى ذلك الشخص وكان ابن أخيه وقال يل مل يبق اآلن بيين وبينك عالقة املرشـد  
ساخطًا  فرجعنا إىل قريتنا عند العصر، مكثت يف القرية حنو مخسة أيام، ومع ذلك ظل حضرة املولوي. والطالب

قال يل فيها لقد مسعت أنـك قـد   " انربي"واتفق أن جاءتين رسالة من السيد بابو خان املقيم يف قرية . علينا
مبجرد أن تصـلك رسـاليت   " انربي"يف " هرجوال"تركت الوظيفة ورجعت إىل البيت، فتعال وقابلْين يف فيلة 

فاستقبلين السيد بـابو خـان حبفـاوة،    . ريق قاديانبط" انربي"كنت حزينا، فلم ألبث أن وصلت إىل . هذه
ويف اليوم الثالث لوصويل هنالك رأيت رؤيا ثالثـة بـأن   . وأخربين بعملي يف اليوم التايل، فعكفت على العمل

جاءين وجلس بالقرب مين، فقمت تعظيما له واحننيت لتقبيل رجليه علـى  ) �املسيح املوعود (حضرة املرزا 
مث قال يل امسع يا ميان فضل . الزوايا، ولكن حضرته منعين من ذلك بيده، وقال هذا شركشاكلة أتباع أصحاب 

 رنا يف املنام أو يف الظاهر آية فال حجة لك عليإذا مل ت رب من اهللا تعاىل يف الدعاء آية وقلت دين، لقد طلبت
. د رأيت اآلية اآلن وثبتت احلجة عليكلق. يوم القيامة وال مسوغ لك أن تقول يل مل مل تؤمن باملسيح املوعود

أن ذهب، واستيقظت من النوم وأخذت يف البكاء حىت ابتل صدري من كثرة  �مث مل يلبث املسيح املوعود 
فـرآين شـخص   . مث خرجت من هناك بدون إخبار السيد بابو خان وبدأت أركض إىل قاديان حافيا. الدموع

فركب السيد بابو حصانا وركـض  . بأن هذا قد خرج إىل قريته جيري راكضا هكذا، فذهب وأبلغ السيد بابو
، وقال يل ماذا حدث بك حىت خرجت هكذا تعدو إىل قريتك بـدون  "هرجوال"ورائي وحلقين عند جسر قناة 

. إذن مين؟ هل أنت خبري؟ قلت اتركْين من فضلك، فإين لست راجعا إىل قرييت بل أريد الـذهاب إىل قاديـان  
، فما إنْ مسع اسم قاديان حىت استشاط غضبا، مث مل يكلّمـين  �سيد بابو معارضا للمسيح املوعود وكان ال

كان ال يتركين ألذهب، أما أنا فكنت مصرا على الذهاب، فقلت له متذلالً أرجوك يـا بـابو أن   . حىت اليوم
أخذين معها، وإين أعدك أن أعود تتركين ألذهب، وإال سأموت حاالً، ألن األمر ليس بيدي، فهناك قوة غيبية ت

كنت أقول يف نفسي إن حضرة املرزا صادق ألنه قد قال يل مـا كـان يف   . فتركين أخريا. إليك بعد ثالثة أيام
فجئت إىل قاديان، فوجدت السيد مرزا إمساعيل يعمل يف املطبعة اليت كانت وراء املكتبة عند البئر فقلـت  . قليب

فقال سيخرج حضرته إىل  املسجد املبارك عند صالة الظهر، وميكنـك أن تقابلـه    .له أريد لقاء حضرة املرزا
ولكن حضرته مل حيضر صالة الظهر يف ذلك اليوم، وإمنا جاء لصالة املغرب، فتشرفت برؤية حمياه وقلت . هناك

بايعت مع اثنني آخرين فانتظرت، مث يف اليوم الثالث . له إين أريد البيعة، فقال سوف نأخذ البيعة بعد ثالثة أيام



 

واآلخر قد نسيت امسه ولعله هو املولوي سرور شاه احملتـرم،  " فاروق"أحدمها السيد مري قاسم علي حمرر جملة 
  . فانضممنا حنن الثالثة إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

ئكة تقوم بـالكثري مـن   إن املال �فاهللا تعاىل كان يدخل الناس يف البيعة هكذا، فقد قال املسيح املوعود 
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات هؤالء الصحابة، وأن يوفق أجيـاهلم للمحافظـة علـى    . العمل لنشر دعوتنا
 آمني . حسنام بالعمل ا

هذا الشهيد . سوف أحتدث اآلن عن أحد الشهداء، وسوف أصلي عليه بعد صالة اجلمعة إن شاء اهللا تعاىل
لقد دخلت األمحديـة يف أسـرم  يف   . حممود بن تشودهري منظور أمحد غوندلهو السيد تشودهري نصرت 

، �أحد أصحاب املسيح املوعود  �حيث كان جده حضرة تشودهري عناية اهللا  �زمن املسيح املوعود 
كانت . �وكان هذا ابن عم للسيد إخالص أمحد الذي هو اآلخر بايع فيما بعد جبهوده يف عهد اخلليفة األول 

  . مبحافظة سيالكوت" لول بور"ه من قرية أسرت
مث هاجر . عاما تقريبا ٣٠فترة طويلة تبلغ " مندي اء الدين"لقد عمل الشهيد تشودهري نصرت حممود يف 

  . مع زوجته وبنته الصغرى إىل النك آيسلنيد بنيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية، واستوطن هناك
" مـري "مبحافظة سيالكوت، ونـال الشـهادة يف كليـة    " لول بور" يف ٦/٣/١٩٤٩ولد الشهيد يف  

 ٣٥، ظل يعمل مديرا له حنو ")مندي اء الدين"يف مدينة " (شاه تاج"مث توظف يف مصنع السكر . بسيالكوت
 جاء مؤخرا إىل باكستان لتزويج بنته الصغرى السيدة شائزه حممودة.  عاما، مث هاجر إىل أمريكا كما قلت آنفًا

، ولكن سعد فـاروق  ٥/١٠/٢٠١٢وقد مت الزواج يف . من السيد سعد فاروق ابن السيد فاروق أمحد كاهلون
. ١٩/١٠استشهد يف اليوم الثالث بعد الزواج، وسبق أن سردت عليكم قصة استشهاده يف خطبة اجلمعة يـوم  

بيت بعد أداء صالة اجلمعـة يف  كان سعد فاروق ووالده ووالد زوجته راجعني مع بعض أقارم اآلخرين إىل ال
يف منطقة بلدية تاؤن يف كراتشي حني أطلق عليهم جمهولون النار، فاستشهد سعد فاروق " بيت احلمد"مسجدنا 

الذي كان راكبا دراجة يف مكان احلادث، بينما أصيب اثنان منهم بالرصاص وكان تشودهري نصرت حممـود  
فورا، مث نقل " عباسي شهيد"تان يف صدره، فنقل إىل مستشفى أحدمها، حيث أصابته رصاصة يف عنقه ورصاص

يوما، وأخريا تويف ألن اجلراحات كانـت   ٣٨، حيث ظل خاضعا للعالج حنو "آغاخان"فيما بعد إىل مستشفى 
يـوم الثالثـاء، ونـال شـرف      ٢٧/١١بالغة فلم يربأ منها، فلىب نداء خالقه يف الساعة احلادية عشرة ليالً يف 

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون. تشهاداالس
لقـد خـدم   . كان مشغوفًا خبدمة الدين. كان الشهيد منخرطًا يف نظام الوصية باجلماعة بفضل اهللا تعاىل

وملا . سكرتريا للزواج، وسكرتريا للدعوة إىل اهللا ويف مناصب أخرى" مندي اء الدين"اجلماعة خالل إقامته يف 
كان الشـهيد  . خدم اجلماعة مبنصب سكرتري التربية يف النك آئسلنيد بنيويورك ٢٠٠٨هاجر إىل أمريكا عام 

كان شديد الوالء للخالفة، وكان سباقا يف تلبية . خملصا وأمينا جدا، فقد نال مرة جائزة األمانة يف مكان عمله



 

ان يبعث بسيارته لآلخرين إذا مل يستطع أن يشترك يف برامج الدعوة إىل اهللا ك. كل النداءات اليت يرفعها اخلليفة
  . لكي ينال الثواب

لقد رعى أوالده دائمـا  . لقد وجدت أيب إنسانا شفيقا حمبا جدا: لقد كتب ابنه السيد كاشف أمحد دانش
. كان يبذل جهده دوما يف تعليمهم الدنيوي وتثقيفهم باألخالق السامية. من طفولتهم إىل شبام حبرص شديد

كان يشيد . النربة دائما، فلم خياطب أوالده بكلمة أنت، بل كان خياطبهم باحترام شديدكان طيب الكالم لني 
عنـدما كـان   . بولعي خبدمة اجلماعة جدا، وكان ينصحنا دائما بإنشاء صلة متينة باخلالفة اإلسالمية األمحدية

ال، وإذا كان أحدهم مل يصل يرجع إىل البيت فكان أول ما يفعله هو سؤال األوالد عما إذا كانوا قد صلوا أم 
وإذا خرج يف . كان يأخذنا يف صغرنا إىل املسجد ألداء الصالة مجاعةً. لسبب من األسباب نصحه بأدائها فورا

مل يكن يكلّم أحدا بنربة شديدة، وكان يعلّمنا حسـن األخـالق   . سفر ألجل عمله حافظ على صلواته خاصة
  . شكل من القاه أحبه لطبعه البشو. دائما

كانت هي أيضا قد أتت إىل باكسـتان، ولكنـها مرضـت    . أرملة الشهيد مقيمة يف أمريكا يف هذه األيام
  . فرجعت إىل أمريكا وهي ختضع للعالج حاليا، فادعوا اهللا تعاىل لشفائها

وابن الشهيد السيد كاشف أمحد دانش مقيم يف كندا وخيدم اجلماعة هناك بصفة نائب رئيس جملس خدام 
  .للشهيد ثالث بنات أصغرهن هي أرملة الشهيد سعد فاروق. محديةاأل

لقد وفقـين  : عاما ١١قرابة " مندي اء الدين"لقد كتب داعيتنا السيد حممد منري مشس وكان قد عمل يف 
كان الشهيد مدير مصـنع  . اهللا تعاىل للعمل مع حضرة الشهيد كداعية مسؤول يف حمافظته إلحدى عشرة سنة

ك، وقد خدم اجلماعة بصفته زعيم جملس األنصار، وسكرتري الزواج، وكان رئيس اللجنة املشرفة على السكر هنا
كان املسجد جبنب مسكين، فكنـت  . كان يصلي اخلمس مجاعةً. مسجد اجلماعة ومركزها مبا فيه دار الداعية

دت الشهيد نصرت حممـود  كلما ذهبت إىل املسجد ليالً ألداء بعض النوافل على انفراد قبل صالة الفجر، وج
كان يعد بالتربعات حبسب دخله متاما، مث  كـان يسـددها يف   . دائما يصلي ويدعو اهللا تعاىل يف بكاء وابتهال

كان حيب النظافة جدا، فإىل جانب . كان كثري الصدقات، ويعتين بالفقراء وذوي احلاجات والعاهات. موعدها
كلما خرج معي للرتهة مل يتحدث يف أمور الدنيا بل . بنظافة مركز اجلماعةاهتمامه بنظافته كان شديد االهتمام 

كان يعطي سيارته الستخدامها يف إجناز مهام اجلماعة وأعراس . كان حديثه دائما عن اجلماعة والدعوة إىل اهللا
مل أره يف غضـب   .فتيات الفقراء بعد أن ميأل خزاا بالبرتين، وإذا خرج ا عرض على املسافرين ركوا معه

سنة فما رين  ٢٥لقد عملت عند السيد نصرت حممود : لقد أخربين شخص غري أمحدي عمل عنده وقال. قط
كان شديد احلب للخالفة، . كان الشهيد يعطي العاملني معه هدايا يف كل عيد ماالً وثيابا. وما سخط علي قط

تحدث عنها فيما بعد ويقول لقد قال أمري املؤمنني كـذا  وكان يستمع خلطبة اخلليفة عند بثها املباشر، مث كان ي
  . كان ينصح بإيثار الدين على الدنيا دائما. وكذا يف اخلطبة ونصحنا بكذا وكذا



 

لو كان علينا أن نذهب إىل مناسبة ما فكان يوصل عائليت بسـيارته أوالً مث يعـود   : ويتابع داعيتنا ويقول
  .  الوالئم دائماكان يدعو الفقراء إىل. ويحضر عائلته

كما ندعو اهللا تعاىل أن حيمي كل . رفع اهللا درجات الشهيد ووفّق أوالده للحفاظ على حسناته بالعمل ا
مسلم أمحدي يف باكستان من كل شرور أعداء األمحدية، ويشملهم بفضله اخلاص، ويريهم اآلن جتليات فتحـه  

  .لدعاء يف هذه األيام خاصةوكما قلت لكم جيب أن تموا با. ونصره عاجالً
 


