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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن لَيعر هِموب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض  

 ووقائع حيام، ولقد ذكرت     �كنت قد بدأت سلسلة من اخلطب تناولت فيها روايات صحابة املسيح املوعود             
أوصـيت بعـض    . حتت عناوين خمتلفة، وخطبة اليوم هي األخرية من هذه السلسلة         يف اخلطب املاضية تلك الروايات      

اإلخوة بالفحص الدقيق لسجالت الروايات مرة أخرى حىت إذا وجدت بعضها اليت مل نتناوهلا يف أية خطبة فيتم ذكرها 
  .يف وقت الحق

ت اليت تتعلق باملصلح املوعـود      ومن حسن املصادفات أن سلسلة هذه اخلطب تنتهي يف شهر فرباير، حيث الروايا            
، وقد ذكرت بعضا منها يف اخلطبة املاضية، أما الروايات أو األحداث اليت سأتناوهلا اليوم فجميعها تتعلق باملصلح                  �

 فرباير، ولكنه ليس يوم والدة املصلح املوعود،        ٢٠ يف   � املوعود   وبعد مخسة أيام سنحتفل بيوم املصلح     . �املوعود  
 فرباير، وهو دليل علـى  ٢٠ عن االبن املوعود، حيث كانت يف �بل هو ذكرى حتقق نبوءة سيدنا املسيح املوعود    

  .� فرباير هو اليوم الذي ولد فيه املصلح املوعود ٢٠ أيضا، فليس �صدق املسيح املوعود 
على أية حال، الروايات اليت سأتناوهلا اآلن حتوي على بشارات تلقاها الصحابة خبصوص خالفة املصلح املوعـود                 

  .، كما أن اهللا تعاىل بواسطتها هدى الذين انضموا إىل فئة غري املبايعني ووفقهم للبيعة ثانية�
لقد أثريت فتنة كبرية عنـد انتخابـه        .  كان مليئًا بالشدائد والصعوبات    �إن العصر الذي عاشه املصلح املوعود       

 أيضا،  �ةً حيث انشق عن اجلماعة من كانوا يدعون علماء كبارا والذين كانوا حيظَون بقرب املسيح املوعود                 خليف
رأسها بني حني وآخر على الصعيدين      ب تطلكما ظلت فنت أخرى أيضا      . فقد أخذوا كل ما يف خزينة اجلماعة ورحلوا       

الذي كان مـن أويل  –وظل هذا املوعود .  كل موطنيف � ولكن نصرة اهللا تعاىل كانت حتالفه    الداخلي واخلارجي، 
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على أية حال، لقد ازدهرت يف اية املطاف تلك         .  يقاوم بكل شجاعة كل فتنة وكل ظرف صعب        -العزم من الرجال  
واآلن . ليت كانت حتظى بتأييد اهللا تعاىل وترون اليوم كيف تتقدم وتزدهـر           اجلماعة اليت كانت مرتبطة باخلالفة وهي ا      

  .أتناول تلك الروايات
 رؤيا تتعلق خبالفة سيدنا     �رأيت يف عهد اخلليفة األول      : ما يلي  ١٨٩٤يروي شيخ حممد إمساعيل الذي بايع يف        

" ماشره"وتعرض ملرض يسمى بـ )  من املترجم-إثر سقوطه عن احلصان ( جبروح   �ملا أصيب اخلليفة األول     . حممود
وضعت ،  )وهو مرض يتعلق بضغط الدم أو حيصل به التورم يف بعض أعضاء اجلسد ويصاب املريض بالوعكة املعدية                (

فقال له شـيخ    . مل أفهم قصدك  : فقال. أنا خادمك :  قائال يدي يف إحدى املرات على يد مرزا حممود وأقررت أمامه         
  .لقد أُخبِر هذا األخ من اهللا تعاىل عن طريق الرؤيا واإلهلام بأننا جعلنا حممودا خليفةً: يعقوب علي العرفاين

 مث وسبق أن تناولت عدة روايات له يف اخلطب املاضية باسم أمـري خـان،   (والرواية التالية رواها أمري حممد خان، 
على أية حال، قرأت أمري خان ألن هذا ما كتبه كاتـب            . كتب إيلّ أحد أقاربه أن امسه الصحيح هو أمري حممد خان          

  .) هو أمري حممد خانالكاملالرواية، ولكنه ورد يف بعض رواياته نص إحدى رسائله ويتضح من خالهلا أن امسه 
 رأيت يف الرؤيا    :١٩١٣تشرين الثاين   /  نوفمرب ٢٣يف  : ١٩٠٣ أمري حممد خان الذي بايع يف        يقولعلى أية حال،    

 وكان حتركُها يحدث ضجيجا كبريا لدرجة كان يصعب فهم          من أغصاا وكانت قرونٌ يابسة تتدىل     " سرس"شجرة  
كالم الناس بسببه، مث هطلت األمطار اليت أدت إىل تساقط تلك القرون اليابسة كلها، فقال حضرة املصلح املوعـود                   

عند . لقد خرب بيت الشيطان، واآلن ستنبت األرض خضرةً وحتمل األشجار مثارا وتظهر الغلبة            )  ذلك يف الرؤيا   كل(
:  بيت الشيطان؟ فقـال    إاملاذا قلت عن القرون اليابسة      : ذلك أشار بعض الناس إىل القرون اليابسة وسألوا حضرته        
حكـيم  "مث رأيـت  .  أيضا قد نعتها ذا الوصف   �عود  لست أنا الوحيد الذي مساها بيت الشيطان بل املسيح املو         

ويقـدمها  ) كل ذلك يف الرؤيا   ( اليت متّت وحتققت     �يذكر للناس بصوت عال نبوءات املسيح املوعود        " حممد عمر 
ليت مل تتحقق بعد، وأرى يف الرؤيا أن السكينة والطمأنينة تنبعث يف صدور الناس              دليال على صدق النبوءات املستقبلية ا     

  .لدى مساعها
لقد حتققت حبمد اهللا تعاىل هذه الرؤيا عند انتخاب اخلليفة الثاين حيث انشق املولوي حممد علي مع                 : الراوييقول  

وجهم انتشرت األمحدية يف أكناف العامل يف     رفقائه وأثار ضجة ضد نظام اخلالفة، بل خرج من قاديان أيضا، وبعد خر            
  .ظل اخلالفة الراشدة للخليفة الثاين

أي ( ليلة األربعاء ١٩١٢ فرباير ٢٤ يف رؤيا رأيتها يف �قال يل اخلليفة األول : يروي أمري حممد خان أيضا ويقول
 أنه مـىت    �لقد ورد يف النبوءة اليت تنبأ ا املسيح املوعود          ) �فة األول   يذكر رؤياه اليت رآها يف عهد خالفة اخللي       

يأيت ذلك املوعود املبارك يوضع له عرش فيجلس عليه، كنا نؤوهلا ونظن أن املراد منها تتويج امللك جورج اخلـامس                    
مث خطر ببـايل  . نا اآلن أن املراد من املوعود املبارك هو مرزا حممود أمحد واملراد جبلوسه على العرش خالفته          ولكن عرف 

فألقي يف روعي يف الرؤيا أن تلك اآلية سـتحدث          . أنه كان ينبغي أن تظهر آية أرضية أو مساوية عظيمة وقت خالفته           
 مسرةٌ عجيبة جراء ذكر خالفة مرزا حممود أمحد، وأنا كذلك كنـت جـد               �كان يعلو وجه اخلليفة األول      . أيضا
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كنت أرى أن ظهور املوعود املبارك سيتم يف املستقبل البعيد ولكنين حبمد اهللا تعاىل رأيـت           : مسرور، وقلت يف نفسي   
حلايل هو املولوي نور الدين فكيف ميكن أن يكون         اخلليفة ا : مث خطر ببايل يف الرؤيا نفسها     . هذا الزمن السار يف حيايت    

مرزا حممود أمحد خليفةً إذن؟ وألقي يف روعي يف الرؤيا أن اخلليفة األول لن يبلغ أرذل العمر ألن أحباء اهللا وأولياءه ال              
  .يبلغون أرذل العمر

رب الراوي يف ذلك الوقـت يف       يثري البعض تساؤالت حول حتقق نبوءة االبن املوعود اآلن أيضا ولكن اهللا تعاىل أخ             (
  )الرؤيا عمن سيكون مصداقًا هلا

 أـا  تعاىل اهللا أيده الثاين اخلليفة لسيدنا اليمىن اليد رأيت مرة ذات: ١٩٠٦ يف مبايع وهو � دين خري حضرة يقول
 نفسها احلالة يف ورأيت. تقاوم ال عادية غري قدرة له هبو أنه فيه اهللا أخربين فقد تقريبا قدما ٥٥ إىل طويلة أصبحت

 أن خشيةَ فقال سيدي؟ يا تبكي ملاذا: فسألته. عيناه وتدمع صغري جدار على جالس وهو الغرب جهة املبارك وجهه أن
  .إهلا الناس يتخذين

 يـوزع  تعاىل اهللا أيده الثاين اخلليفة سيدنا أن الرؤيا يف رأيت أيام بضعة قبل: نفسه � دين خري حضرة الراوي يقول
 يل  هل  فسألته  أصحاا، درجة حبسب الرسائل يسلِّم فهو السماء، يف مقامهم للذين الرسائل وهذه الرسائل، الناس على
 العبـد  أنا رأيت ما كل أن األمور هذه كل من ففهمت. السماء يف مكان أيضا لك نعم: فقال السماء، يف مقام أيضا

  . النبوة نور أشعة من هو حاليا، أراه أو املتواضع
 يف ١٩٣١ عـام  يف أُرِيت لقد: ١٨٩١ ديسمرب يف مبايع وهو جامونْ سكان من � الدين نور خليفة حضرة يقول

 عمره  إن  يقولون  الناس لكن صغري ولد الطفل وهذا الطفته،و أيضا أنا فاحتضنته كثريا، كلهم الناس حيبه طفال الكشف
 خليفـة  أمحـد  حممـود  الدين بشري مرزا حضرة هو الكشف، هذا يف أُريته الذي الطفل أن قليب يف وألقي. عاما ٤٣

  املوعود، الولد عن � املوعود املسيح نبوءة يف بيت وهناك عاما، ٤٣ عمره كان ١٩٣١ عام يف. املسيح
���������	�
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  ابن لك سيكون بأنه بشرين لقد": أي
  "األيام من يوم يف يل حبيبا يكون 

 ٣١ لاجلم حبسب هلا العددية القيمة ألن ١٩٣١ عام إىل إشارة أيضا البيت هذا من الثاين الشطر يف" ايك "لفظة ففي
 أُري ولـذا  ٤٠ بعد أيضا الروحاين الرقي كمال ويبدأ اجلمل، حساب يف ٣١ "ك"و" ي"و" أ" :جمموع يساوي أي

  . عاما ٤٣ عمر يف الكشف هذا يف الطفلُ
 الرؤيا يف الثاين خلليفةا عهد أوائل يف رأيت لقد: ١٩٠٢ عام يف مبايع وهو: يقول دين مجال ابن � دين رحم حضرة
 منه، قريبا الثاين اخلليفة حضرة أي ميانْ السيد ويقف كرسي، على جالسا املاجستري على احلاصل علي حممد املولوي
 حضرة جسم متدد بينما طفل، حبجم جدا صغريا صار حىت باستمرار يتضاءل وجسمه علي حممد املولوي وجه فرأيت
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 من خرجت أصبحت فلما جدا فاستغربت كبرية، وهيبة جالل له وظهر األصلية متهقا من أطول صار حىت كثريا ميانْ
  .  ذلك علي هللا فاحلمد) والشبهات الشكوك بعض هذا قبل قلبه يراود كان. (وبايعته والشبهات الشكوك مجيع قليب

 إىل مسافرا � الثاين اخلليفة املؤمنني أمري حضرة كان عندما: ولفيق نفسه � خان حممد أمري حلضرة رواية هناك مث
 تبـق  مل وحني املسلمني، الكفار حاصر قد أي الكفار، بني حماصرين الرؤيا يف املسلمني رأيت اخلالفة قبل للحج مكة
 إىل الرؤيـا  هذه فكتبت. فورا يهربون الكفار جعل عمالق مبخلوق السماء من وجاء السماء إىل أحدنا طار حيلة أي

 إىل أحـد  طـريان  من املراد أن وأرى. وقربه � اهللا لرضوان جالبا هذا سفره يكون أن له ودعوت مكة يف حضرته
 ويقـضي  الكفـار  م اهللا ليهلك بدعائك املالئكة فرتول العمالق املخلوق نزول من املراد أما للحج، سفرك السماء
  . نور مسجد يف خطابه أثناء أيضا هذه رساليت ذكر قد احلج من العودة بعد حضرته أن وأظن. عليهم

 � النيب ةزيار يل هيئْ إهلي يا العشاء صالة يف ٢٠/١/١٩١٣ يف اهللا دعوت لقد: نفسه � خان أمري حضرة يقول مث
 اجتمعوا قد الصاحلني من كثريا أن الرؤيا يف رأيت منت فلما الرؤيا، يف الصلحاء من واآلخرين � املوعود واملسيح

 ونـشمها،  اليامسني أزهار وأمامي حضرته اموأم أيضا الثاين اخلليفة سيدنا وفيهم بالدعاء، مشغولون وكلهم ميدان يف
 تتمتـع  حىت األنف وبني بينها فاصلٌ يكون أن ينبغي بل األنف إىل كثريا األزهار تقَرب ال أن ينبغي: حضرته يل فقال
  . أكثر الرائحة بشم
 ورأينا الثاين اخلليفة حضرة مع أين ١٩١٣ ديسمرب ليايل دىإح يف الرؤيا يف رأيت: نفسه � خانْ أمري حضرة يقول

 إنكـار  تعبريهـا  فكان. اهلالك على وأشرفوا ذلك عن غافلون وأهلها حتتها، إىل البحر ماء تسرب قد بيوت مشهد
  . خالفته املنكرين

 أيضا، احملترمة املؤمنني أم ةُالسيد وتتبعين درج، على أصعد أين ١٩٣٠ فرباير وسط رأيت لقد: نفسه الراوي يقول مث
 تقلـق  ال: منها لطفا قالت عنها اهللا رضي املؤمنني أم حضرة لكن االحترام، لشدة كبري اضطراب أصابين رأيتها وحني
 وهنـاك  ،� املوعـود  للمسيح ملك أيضا وهو آخر بيت إىل الدرج طريق عن دخلت مث. أوالدنا من أيضا فأنت

رضتلكنين املفتش، كنائب أستلم كنت مما بكثري أقل كان راتيب أن إال � املوعود املسيح عائلة يف وظيفةٌ علي ع 
 شـخص  أو نفسه سألين مث. خدعين فالنا إن له قلت السابقة؟ الوظيفة تركت ملاذا أحد سألين مث التشاور، بعد قبلتها
 احملترمة املؤمنني أم حضرة فقالت تأخرت ،م االعتناء فبسبب مرضى ضيوف عندي كان له فقلت تأخرت؟ ملاذا آخر
  .باملرضى االعتناء بسبب يتأخر اإلنسان أن املعروف من
 بالسيف، يعامج فطردم سيف، يدي ويف الفتنة، ويريدون الثاين اخلليفة سيدنا بيت اقتحموا الرجال بعض أن رأيت مث
 مث. عاجزا فصار بسيفي سيفَه فقطعت السيف، حامال البيت اقتحم قد آخر شخصا وجدت البيت إىل عدت حني مث

 الفتنـة  زعـيم  أقتل أن وأردت أيضا، فشتتهم حضرته، فناداين به، حميطني الثاين اخلليفة يأخذون آخرين أناسا رأيت
 سـقتين  البيت إىل رجعت وحني. وقتلته حاصرته حىت إليه، اآلخر أنا قدمتوت إيلَّ، ووجهه يتقهقر بدأ لكنه بالسيف
 احلليب؟ تشرب ملاذا سألين احلليب أشرب آخر شخص رآين فحني احلليب، الثاين واخلليفة املؤمنني أم السيدة حضرة
 اخلليفـة  سيدنا إىل الرؤيا هذه وكتبت استيقظت، مث جدا، جيد احلليب شرب بل كال عيب؟ أي ذلك يف هل فسألته
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 اهللا وإن جيدة، الرؤيا أن فيه كتب ٥/٣/١٩٣٠ يف اخلاص السكرتري طريق عن الرد حضرته فأرسل. الرسالة يف الثاين
 بعد وكتبت حضرته إىل أخرى رسالة أرسلت ١٩٣٠ عام أبريل يف ذلك وبعد. ما جمال يف اجلماعة خلدمة سيوفقك
  :والتحيات اخلطاب

   :الفارسي البيت
��	���	����	����� � �����  

�	��� 
� !"��#�$��%�& �'(����� ��� ���  

   "كثرية ونِعما أفضاال وراءه جعل بأمر قوما اهللا ابتلى كلما" :أي
 الرؤيـا  يف قـصرية  مدة قبل رأيت لقد للشرطة، املربر غري والتصرف احلدادين فنت على اطالعي إثر يتفطَّر قليب يكاد

 إىل حينها الرؤيا هذه كتبت قد وكنت زعيمهم، وقتلت بالسيف وشتتهم حضرتك حول معنيجمت األشرار من عصابةً
 اخلدمـة  هذه أداء فرصة أترقب فأنا" معني جمال يف اجلماعة خلدمة سيوقفك اهللا أن "الرد يف كتبت وكنت حضرتك،

 مـن  وأرجـو  ،� باهللا عانةواالست الدعاء غري وسيلة أي هناك فليس ذلك، يتحقق كيف أعرف وال الشوق، مبنتهى
 عليكم والسالم. عمليا الدين خلدمة الفرص يل ويهيئ دعائي، ويستجيب قصوري عن يعفو أن يل تدعو أن حضرتك

   وبركاته اهللا ورمحة
  رجالنده حمافظة یف األراضي حتديد دائرة یف املفتش نائب خانْ، حممد أمري املخلص العبد
 وتـبني  ١٩٣٤ عام يف كبري مسئول من باقتراح االستقالة قدمت حني حرفيا هذه رؤياي حتققت سنوات سبع وبعد

 الوظيفـة،  عـن  يستقيل أن يريد بأنه األسباب بعض على بناء ذلك قال قد كان ألنه ذلك خديعة، كانت اأ الحقا
  . االستقالة يقدم مل اآلن إىل أنه ذلك بعد عرفت لكنين أيضا، أنا أستقيل أن وعلي

 فقـط،  روبيـة  ٢٠ قاديـان  يف أستلم واآلن شهريا، راتبا روبية ٩٠ أتقاضى األراضي حتديد دائرة یف فكنت أنا أما
  . الرؤيا يف أُخربت كما الثاين اخلليفة أسسها اليت" جديد حتريك "يف بل أجنمن مؤسسة يف ليست ووظيفيت

 هنـا  إىل ايء بعد واآلن اخلاصة، التجارة يف النشغايل" ربر "يف وأقمت ١٩٣٤ يف الوظيفة من استقلت قد كنت
اخلوارج، فتنة عيين بأم الحظت فِّقتعيين بأم أيضا الفتنة زعيم امللتاين الدين فخر قتل والحظت للدعاء وو.   

  ): � ربه يناجي وهو � املوعود املسيح قال ما فصدق(
  األعداء مجيع ازم فبفضلك      آمايل مجيع حققت لقد

 الثـاين  اخلليفة حلضرة بيعيت من قريبات شهر بعد يوم ذات: ١٩٠١ يف مبايع وهو � حممد عطاء احلكيم حضرة يقول
 حممد مع أتكلم أن اليوم فأود معي تعال يل، وقال الهور، يف بييت إىل دره شاه مدينة من احملترم دين أمحد احلكيم جاء
 يف ،احملتـرم  علـي  حممد واملولوي احملترم دين أمحد احلكيم بني احلديث وبدأ فرافقته، النبوة، مسألة حول احملترم علي

 ذلك  وبعد. ال أم نبيا � املوعود املسيح كان إذا ما حول ثلثها أو ساعة لربع النقاش واستمر األصدقاء، مثل املسجد
 يف تنشأ أي (ما، نوعا حقا يبدو علي حممد املولوي قاله ما إن إهلي يا: قائال ليال اهللا فدعوت. البيوت إىل مجيعا عدنا
 جـاء  � املوعـود  املسيح أن الرؤيا يف رأيت مث. بنفسك قليب فتدارك ،)� املوعود املسيح نبوة عن شبهةٌ قليب
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 على جلس قد محام إىل يدشد بغضب ينظر احلمام مريب فرأيت. هناك إىل انظر: يل وقال البال مضطرب وهو بسرعة
 إىل شـديد  باحتقـار  ينظرون أيضا احلمام مريب إن انظر: � املوعود املسيح يل قال مث. للحمام آخر مرب مشسية
 يـا  لـه  فقلت) املبايعني غري أي (الالهوريني بناية إىل أيضا أنت تتردد ال لذا غريهم، مشسية على جيلس الذي احلمام
  . فضله على اهللا وشكرت استيقظت، ذلك وبعد. أذهب لن سيدي

 اخلليفـة  حضرة تويف حىت بسرعة الوقت مر لقد ،١٩٠٧ يف مبايع وهو � كَرك الغين عبد الدكتور حضرة يقول
 الـدين  قمـر  اخلواجة واملرحوم بت حسني وحممد أنا لكنين الثاين، اخلليفةَ نريويب يف األمحديني يعمج وبايع � األول
 يف وبقيـت  احلرب اندلعت مث الوظيفة، تركت أن بعد اهلند إىل السفر يل تسىن بعد وفيما. نبايع مل إذ ذلك من حرمنا
 الالهوريني بناية إىل أتردد كنت األيام تلك يف. بالهور الطب كلية يف خمترب على اإلشراف وظيفة وجدت وهناك اهلند

 معهم وأتكلم عندهم، أيضا الدرس إىل وأستمع معهم أصلي وكنت املبايعني، غري مع وميويل أفكاري وكانت بكثرة،
 يف حـق  على هو من املرحوم بيك يعقوب مرزا الدكتور سألت مرة ذات وآخر، حني بني أيضا اخلالفية األمور حول

. إلينا انضموا املتفهمني مجيع أي معنا، كلهم الفطنني العقالء إن: سؤايل على ردا املرحوم الدكتور فقال اخلالف؟ ذاه
 حمـلِّ  صاحب- عامل حمبوب املنشي عنده أقابل وكنت أيضا، موسى حممد احلاج حمل إىل أتردد كنت نفسها األيام يف

وكان املنشي يستخدم بعض الكلمات القاسـية       . شديد حبماس فيةاخلال املسائل حول وأناقشه -للدراجات راجبوت
ملاذا تـذهب إىل مـبىن      : سألين املنشي . أيضا، ولكنين كنت أظن أنه معتاد على استخدام الكلمات القاسية يف كالمه           

إىل درس  أرى أنه جيب أن يكون لالستماع       (أذهب إىل هناك إللقاء درس القرآن       : ؟ قلت )أي غري املبايعني  (البيغاميني  
 معنا يوما أيضا واسـتمع درس القـرآن         فتعالتذهب إليهم يوميا من أجل االستماع إىل درس القرآن          : فقال) القرآن
كان األمحديون يف ذلك الوقت يصلون يف بيت ميان جراغ دين وكان املولوي غالم رسول الراجيكي يلقـي                  . عندنا

ىل كان درس القرآن حول شرح اآليات األوىل من اجلزء الثـاين            فلما ذهبت إىل هناك للمرة األو     . درس القرآن  هناك   
 - بطريقة حمكمة وببينات واضحة -وكان املولوي الراجيكي يفسر القرآن الكرمي " ...سيقول السفهاء"الذي يبدأ بـ 

ه قـروي  ملا رأيت املولوي املوصوف قبل الدرس قلت يف نفسي يبدو من مالحمه أن            . تفسريا مل أكن قد مسعت مثله قط      
فماذا عسى أن يقول يف درس القرآن، ولكن ملا بدأ واستمعت إليه وجدت وكأن حبرا من النكات واملعارف جتـري                    

منه تعلَّم املولوي حممد علي أيضا علـوم  : فلما أثنيت على املولوي املوصوف أمام املنشي حمبوب عامل قال     . على لسانه 
وخيطر " بطالة"سجد اجلامع يف    املأليام فرأيت يف الرؤيا مسجدا يشبه       كنت يف حيص بيص من أمري يف تلك ا        . القرآن

. حبثت عن املاء يف املسجد إال أنين مل أجده. ببايل وأنا جالس يف فناء هذا املسجد أن أحصل على ماء أتوضأ به وأصلّي
أي غـري  (للبيغـاميني  فكرت أن املاء ليس موجودا يف هذا املسجد فخرجت حبثًا عنه فرأيت مسجدا يشبه مـسجدا           

فلما فتحت صنبورا للوضوء خرج يف البداية ماء صاف قليال ولكن بعد ذلك بـدأ               . ورأيت فيه صنابري املاء   ) املبايعني
قلت إنه ماء وسخ جدا، وبعـد       . خيرج ماء وسخ ممزوج بقذارة تشبه قذارة طحالب املستنقعات وتوسخت ا يداي           

ذلك عدت إىل املسجد الذي كنت جالسا فيه يف البداية، وبينما كنت أتسلق اجلـدار             بعد  .  أيضا  هذا املاء  قليل انقطع 
ملاذا أتيت إىل هنا؟    : العايل يف طريقي إىل ذلك املسجد إذ أخذ الدكتور سيد حممد حسني شاه رجلي من خلفي وقال                
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ليـست يب   : قلـت ) ... أية حال  لعله ال يزال يف ذلك املسجد الذي كان يتوضأ فيه، على          . (حذارِ أن تعود إليه ثانية    
أي ملا عاد إىل املسجد الذي كـان         (الزاللفلما عدت إىل املسجد رأيت فيه حوضا من املاء          . حاجة للمجيء إىل هنا   

ورأيت أن املولوي غالم رسول الراجيكي يلقي درسا من أحد كتب           ) زاللجالسا فيه بداية وجد فيه حوضا من ماء         
هناك خطر ببايل بأنين كنت خمطئًا يف البداية ألنه         .  بين اللون، وحواشيه أيضا مليئة بالكتابة      احلديث املطبوع على ورق   

واقفا عند رأسـي وبيـده      " مستري حممد موسى  "فلما توضأت ورفعت يداي رأيت حممد حسني بن         . يكثر هنا املاء  
فالتفت إىل حممد حسني وقلت له هل حتمـل         خطر ببايل أنه مأمور من قبل اخلليفة الثاين بقتلي ألنين منافق،            . السيف

سيفًا لقتل مؤمن؟ أال ترى أنين مؤمن؟ وهنا تغري املشهد يف الرؤيا ورأيت وكأنين أمحل سيفًا وأرى أطفاال صـغارا يف                     
 يف أيام احملرم، حيث أتوجه إليهم حامال السيف وأقول هلم أن مأمتاويقيمون  – وكأم مثل الفجل -زي أمحر وأبيض 

مث أرى أمامي بيت ابين عبد الغفور خان، فلما مهمت بالدخول إىل إحدى غرفه              . يغادروا هذا املكان فيهرب األطفال    
 ألنه ليس مبرخص،    وخطر ببايل أم قد أتوا حبثًا عن السيف الذي أمحله         . دخل خلفي رجال الشرطة من أجل التفتيش      

  .مث خطر ببايل أنين أتيت به من أفريقيا، مث استيقظت
ليتك قد قُتلت يف الرؤيا لكان خريا       : قال يل " مستري حممد موسى  "لقد ذكرت هذه الرؤيا لبعض األصدقاء، ولعل        

  )مل يبايع الراوي بعد هذه الرؤيا أيضا. (لك ألن ذلك يعين القضاء على النفاق كليا
  .بفضل اهللا تعاىل للجماعة د فترة بايعت اخلليفة الثاين وزدت إخالصا وحمبةمث بع

ملا أثريت فتنة األحرار، رأيت يف الرؤيا حضرة أمري املؤمنني اخلليفة الثاين ورأيت إىل جنبه               : يروي خري دين ويقول   
  ".شري حممد"اآلخر شخص يسمى جانبه  وإىل  مضطجعا"يوسف" يدعى اشخص

 أخربين يف هذه الرؤيا أن حضرته مثل يوسف، وبعض الناس حيسدونه بسبب ما يلقاه مـن رقـي                   وكأن اهللا تعاىل  
كأن هذه الرؤيا جاءت . وازدهار، ولكن مبا أن قوة إهلية خارقة حتالفه دوما لذلك لن يستطيع هؤالء احلساد فعلَ شيءٍ          

  : معناه�متوافقة مع بيت شعر للمسيح املوعود 
  .كنا قد مسعنا أن يوسف األول قد ألقي يف البئر ولكن يوسف هذا العصر ينادي الناس ليخرجهم من بئر الضاللة

ولعلي .  يف بداية عهد اخلليفة الثاين كتبت له رسالة البيعة: ، ويقول١٨٩٦يروي الدكتور نعمت خان الذي بايع يف 
وهناك تسلّمت رسالة من    ". كانغره"يف حمافظة   " نادون"ييت الواقع يف والية     يف تلك األيام كنت يف إجازة وكنت يف ب        

، ومل يكن قد بايع يف البداية بل انضم إىل الالهوريني           �وهو محو مرزا بشري أمحد      ( املولوي غالم حسني البشاوري     
وملا كانت أواصر وثيقة تربطين معه منذ مدة طويلة لذلك          .  الثاين طلب مين فيها أن أفسخ بيعة اخلليفة      ) وذهب معهم 

عن فسخ بيعيت دون فهم األمر على وجه صـحيح، ومت اإلعـالن عنـه،               " بيغام صلح "كتبت يف جريدة الالهوريني     
 فمـي   ولكنه بفضل اهللا تعاىل ومنته بقيت أفكاري هي هي جتاه عائلة النبوة ومل خترج من              . وانضممت إىل الالهوريني  

أي مل خترج من فمه كلمات مسيئة وخملّة باألدب جتاه أوالد املسيح املوعود وال سيما اخلليفة             . (كلمات مسيئة جتاههم  
لقد ذكرت لكم عن املولـوي      (. بقيت على هذه احلالة مدة طويلة واشتركت يف بعض جلسام أيضا          ) الثاين وغريهم 

 على أية حال،    )، واستوطن قاديان بعد ذلك    ١٩٤٠ املبايعني يف عام     غالم حسني أنه مل يبايع يف البداية ولكن دخل يف         
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 أمواج البحر عليها أو قبله رأيت يف الرؤيا أن هناك دارا واسعة على شاطئ البحر تتالطم ١٩٣٠يف عام : يقول الراوي
ألقي . ر أسود خرج منها املولوي حممد علي فرأيت أن نصف وجهه أبيض ونصفه اآلخ           . بشدة فتحدث ضجيجا كبريا   

 كانت جيدة أما اليت كانت بعده �يف روعي يف الرؤيا أن حياته األوىل أي تلك اليت عاشها يف زمن املسيح املوعود          
  .اسودتف

إذ " هاسـرغود " يف بييت وكـان أهلـي يف         ١٩٣٢كنت يف عام    . إذا أراد اهللا تعاىل لعبد هداية خلق أسباا أيضا        
 طلب مـين فيهـا اإلسـراع        - وهو من أقاريب     أمريكا الذي يسكن يف     -استلمت رسالة من الدكتور حممد يوسف       

أي كان يريد أن يبين بيتا يف       ( وأريد أن أفوض إليك مهمة بناء البيت         أمريكاإنين أغادر إىل    :  إىل قاديان قائال   بالوصول
.  إىل قاديان وعمرت البيت مث انتقل إليه أهلي أيـضا ١٩٣٢ أبريل فجئت يف) قاديان فجعله مشرفًا على هذه األعمال 

ومن خالل اشتراكنا يف الـصلوات      . لقد رأينا عجبا بعد انتقالنا إىل هنا، وكأن مساء جديدة وأرضا جديدة تتراءى لنا             
  . رويداواستماعنا خلطب حضرته وخطاباته وتأثريها أخذت مجيع أنواع سوء الفهم تتبدد وتتالشى رويدا

، حيث كان مهاشه حممد عمر قد أتى من أجل الدعوة والتبليغ، فقال يل "نادون"وبالصدفة ذهبت من قاديان إىل 
عليك أن متأل استمارة البيعة، فمألتها، وصفا قليب من أية كدورة وشك، وأظلّين اهللا تعاىل بظلّه، : خالل احلديث

  واألنانيةالزهو عليهم ذُلّ ومهانة واستولة، مع أن أصحايب اآلخرين ال يزالون يف ووهب يل أنا العبد العاصي احلياةَ ثاني
 من قبول فمنعتهميدركون يف قرارة نفوسهم أم قد وقعوا يف خطأ فادح، ولكن أخذم العزة الظاهرة باإلمث ألم 

. هداهم اهللا. يؤمنوا، ولكنه خائفون من الشماتةإن قلوم تريد أن . احلق، وهذه هي جهنمهم اليت يصلَون فيها دوما
 سنتني رأيت يف املنام ليالً أن صندوقًا ذهبيا مرصعا ومضيئًا جدا قد حنوقبل . أما أنا فقد مشلين اهللا تعاىل بفضله اخلاص

لصندوق نزل من السماء وصار معلقًا يف اجلو، مث نزل تاج ذهيب مرصع، وبينا كان التاج على وشك أن يقع على ا
وكانت معه . فتح اإلسالم: يدي، وما إنْ محلته حىت مسعت من كل أحناء العامل صوتا موحدا يقولبطرت ومحلته 

  . وأُلقي يف قليب يف احلال أن التاج هو التاج الربيطاين. ضجة شديدة حىت استيقظت
ما كانت معارضة األحراريني ضد مجاعتنا على أشدها يف شهر مايو عام عند: �وروى حضرة ميان سوهىن خان 

رب، احفظْ كرامة خليفيت، فإن العدو يف :  وقلت�، بدأت أدعو اهللا تعاىل، فأكثرت من الصالة على النيب ١٩٣٨
 وأبو بكر � يف املنام، حيث رأيت ثالثة مجال، على أحدها النيب �فتشرفت بزيارة سيد الورى حممد املصطفى . قوة
. ؟ تقدم وضع خطواتك ببطء لريتعب العدوسوهين خان، جئت: �، وعلى غريه صحابته اآلخرون، فقال يل النيب �

سوهين خان، تعال إىل الوراء ألن خطواتك تحدث : �فلما خطوت عشر خطوات قال يل النيب . �فتقدمت سيدي 
نزل ) أي املسجد املبارك يف قاديان( عن اجلمل وأخد ميشي، وملا وصل إىل املسجد املبارك �مث نزل النيب . أصواتا

ل شباك املسجد إىل بيت  يف املسجد وذهب من خال�مث تركهم . �الصحابة كلهم ودخلوا املسجد املبارك مع النيب 
  . هنا تنتهي رؤيا هذا الصحايب. اخلليفة الثاين

وعندما أثار . لقد أرسلت املال، وأنا آت أيضا: رأيت مرة أن ملك كابول يقول: �وروى حضرة خري دين 
 ميشي �رأيت يف الرؤيا أن اخلليفة الثاين ) من قاديان اديناحلدكانت فتنة داخلية كبرية أثارها بعض ( الفتنة احلدادون
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كما علمت أنه مهما .  سامٍ جدا حبيث يصعب بل يستحيل الوصول إليه�يف السماء، وكأن اهللا أخربين ا أن مقامه 
.  فلن يقدروا على إضراره أبدا بفضل اهللا تعاىل، ألن قدمه املباركه تقع على مقام عال جدابذل أهل الدنيا من سعي

  :  يف شطر بيت له�وهذا يطابق ما قاله املسيح املوعود 
  آمسان كى رهىن والون كو زمني سى كيا نقار

  .  ما ألهل السماء وألهل األرض:أي
يف األيام اليت كانت .  كما انكشف علي�اآلن أبني لكم صدق اخلليفة الثاين : �رة ميان سوهىن خان وقال حض

فظْ كرامة سيدي  أيضا قد رموه بتهم كثرية، بدأت الدعاء وقلت رب احاحلدادونفتنة األحراريني على أشدها وكان 
.  وقراءة الفاحتة� على النيب الصالة  منلقد دعوت كثريا وكنت أُكثر. �اخلليفة، فإنه ابن سيدي املسيح املوعود 

ويقولون سوف نقطع دابر " بدها"رق يف قرية فجاءين يف الكشف شخص وأخربين أن املشايخ قد اجتمعوا ناحيةَ الش
فخرجت حنوهم برفقة السيد بركت علي األمحدي والسيد فتح علي األمحدي، وملا وصلنا إىل قرية . القاديانيني

حانت صالة العصر، فبدأت أصلي ما إماما، وفيما حنن يف الصالة حلق بنا السيد فرد خان وغالم غوث " بنددري"
فنظرت إىل السماء، فرأيت فيها قمرين، أحدمها منري جدا، واآلخر مربع الشكل وملتصق به ولكن . محديانبغالنه األ

كنت دعوت اهللا تعاىل فصار . ال نور فيه، وفيما أنا أنظر إليه بدأ النور يلمع فيه حىت أصبح مثل القمر األول نورا
 والقمر اآلخر � األول هو حضرة املرزا املسيح املوعود إن القمر: فسمعت صوتا يقول. القمران متماثلني بدعائي

  . الذي أنار اآلن هو ميان بشري الدين حممود أمحد اخلليفة الثاين
 اامات �لقد ثارت يف قاديان حيث ألصق هؤالء باخلليفة الثاين . كانت فتنة كبرية احلدادينوكما قلت إن فتنة 

سوف أذكرها بإجياز شديد، إال أا . قذرة، بل رفعوا ضده قضية، وسأحتدث عنها فلعل أكثركم ال تعلمون عنها شيئًا
  . جديرة بأن يقرأها املرء مع تفاصيلها

 ضدي بأين قد أمرت بعض رجايل بقتل بعض الناس الذين يديرون مصنعا رفع مؤخرا قضية: �لقد قال اخلليفة الثاين 
وقد رفعوا قضية أخرى بأن تؤخد مين كفالة .  فيه املاكينات لصنع الشعريية، وهم الذين رفعوا ضدي القضيةيصنعون

  . بأين لن أصيبهم بضرر يف املستقبل
احلق أين مل أدع عليهم قط، دع عنك أن أفكر يف أن آمر أحدا بقتلهم، ولكنهم قاسوين على : �مث يقول حضرته 

 بناًء على أسباب توهموها وهي مذكورة يف جريدم، حيث الئقة غري بتصرفاتلقد تصرفوا يف األيام األخرية . حاهلم
  . ظنوا أنين أقوم مبؤامرة ضدهم

  : �مث يقول حضرته 
إن الذين يتردون خلُقًا ال يتورعون عن االنتقام بطرق غري أخالقية، ومن أجل ذلك جند هؤالء يفترون علي حىت رموين 

  . بأشنع التهم، ولكين مل أرد عليهم
  : وأبني لكم ملخص ما ورد يف تاريخ اجلماعة عن هذه الفتنة



 

- ١٠ -

 املتزايدة يف كل مكان وعلى كل الصعد، أخذ بعض �محدية وشعبية اخلليفة الثاين برؤية تقدمِ اجلماعة اإلسالمية األ
الذين يديرون حمالً  احلداديناملناهضني الذين ال يطيقون رؤية ذلك يعارضونه بشدة، وحتقيقًا لغايتهم استعانوا ببعض 

 يتهمونه قضية �يث صار هؤالء أداة طيعة هلم، فرفعوا ضد اخلليفة الثاين لصنع ماكينات الشعرية يف قاديان، ح
وشنوا فيها على شخصيته هجمات قذرة " املباهلة"مبحاولة قتلهم، كما بدأوا يصدرون من قاديان جريدة باسم 
كانت هذه الفتنة نتيجة مؤامرة خطرية . د اجلماعةوخمجلة، وأثاروا ضجة كبرية بكيل التهم وتأجيج املشاعر ض

منسوجة بأيدي معارضي األمحدية الذين مل يتورعوا عن اتباع أبشع الطرق وأقذرها لإلساءة إىل أبناء اجلماعة وللقضاء 
دنا وهذه الفتنة دلّت على عقلية أعداء األمحديني القذرة املهزومة من جهة، ومن جهة أخرى دلّت على أن سي. عليهم

 حيث قدم منوذجا مثاليا للصرب واحللم حير شرفاء البلد جدا، فأعلنوا براءم � متحلٍّ خبلق يوسف �اخلليفة الثاين 
  . �مشيدة مبوقفه ثريي هذه الفتنة القذرة الشنيعة، كما كتبت شىت اجلرائد ملوكراهتهم 

هذه األمور هي سنة اهللا : " مشريا إىل هذه الفتنة١٩٢٧ يف خطابه يف اجللسة السنوية عام �وقد قال اخلليفة الثاين 
إن اهللا تعاىل .  واجبنا العمل، وليس القلق على شر األعداءإن. املالزمة للجماعات الربانية، فيجب أال تصيبنا بالقلق

لو كانت اجلماعة اإلسالمية األمحدية من صنع إنسان، فمىت . بنفسه يكتب الغلبة ملن كان له، ويتوىل محاية ما هو له
 املستقبل إن شاء كان مبقدورها أن تستمر إىل هذا اليوم؟ إا مجاعة اهللا، وهو الذي كان يتوالها من قبل وسيتوالها يف

سأرى كيف تزدهر هذه : لقد قال قائل. لقد أخربين اهللا تعاىل أن زمن الشوكة والسالمة والسعادة والرقي قريب. اهللا
مث انظروا كيف قُضي على . سأرى أنا أيضا هل يتحقق ما قال اهللا تعاىل أم ما قاله هذا القائل: اجلماعة، أما أنا فقلت

حيث إن ذلك الشخص الذي كان يسانده بعض املسؤولني احلكوميني نفسه انقلب على تلك الفتنة بشكل مدهش 
  ".احلكومة، فرأت الدنيا أنّ ما قال اهللا تعاىل قد وقع، وماتت تلك الفتنة بنفسها شر ميتة

يف هذه األيام أيضا تنسج ضد اجلماعة مؤامرات وتوضع خطط من قبل بعض القوم مبساعدة احلكومات بعض 
على كل حال، ندعو اهللا تعاىل أن يصون . هذا ما رأينا بأم أعيينا. يان، ولكنهم ينقلبون على حكومام نفسهااألح

كما ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات هؤالء الصحابة الذين . مجاعتنا من كل فتنة، ويكتب لنا الرقي واالزدهار دائما
كما نسأل اهللا تعاىل أن . هم، ويوفقهم التباع خطوام دوماذكرت قصصهم، وأن جيعل ذريتهم ونسلهم ورثة ألدعيت

  . آمني. حيمي أبناء اجلماعة كلهم من كل شر وفتنة، ويوفقهم مجيعا ألن ينشئوا مع اخلالفة صلة والء قوية متينة
نة جهنع يف فقد تويف أخونا السيد سردار حممد روانه من مدي. اليوم أيضا سأصلي صالة الغائب بعد صالة اجلمعة

جند "كان والده السيد أمحد خان روانه من سكان . إنا هللا وإنا إليه راجعون. ٧٣ عن عمر يناهز ٧/٢/٢٠١٣
 يف اخلمسينيات حني كان عمر املرحوم قرابة عشر �لقد بايع والده يف عهد اخلليفة الثاين ". روانه تته شرييكا

مل يكن تعليمه الدنيوي .  كان املرحوم شديد احلماس للدعوة والتبليغ منذ الصغر وظل هكذا حىت آخر حياته.سنوات
 وخلفائه وال سيما كتب اخلليفة �عاليا حيث مل يتعلم أكثر من االبتدائية، إال أنه  قام مبطالعة كتب املسيح املوعود 

 ما يالئم أذواق أهل القرى يف �كان قد مجع عنده من األدلة على صدق املسيح املوعود .  مطالعة عميقة�الثاين 
توفده " جهنغ"تنا يف كانت مجاع. ، وكان يقدمها عليهم بلغتهم القروية، مما كان له أثر بالغ يف نفوسهم"جهنع"حمافظة 
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كان شجاعا يف جمال التبليغ فكان ال يبايل بعدد الناس وال باملكان الذي يناظر فيه، بل . إىل شىت األماكن للمناظرات
ويف كثري من األحيان كان اخلصوم . كان يذهب بني ظهراين األعداء غري خائف وال وجل، ليبني هلم صدق األمحدية

وكلُّ من عرفه كان ال .  إىل الفساد، ولكن مل يكن مينعه ذلك من قول احلق وتبليغه هلمإذا عجزوا عن اجلواب جلأوا
  . كلما وحيثما دعي للدعوة لبى تاركًا كل أعماله. جيرؤ أمامه على الطعن يف األمحدية

الدي معه، وظل ذات مرة أخذين و: ابنه الوحيد السيد عبد الشايف روانه يعمل داعية يف سرياليون، وقد كتب عن أبيه
لقد أجاب والدي . يف تلك األيام" جهنغ" الليل يبني األدلة على صدق األمحدية لصديق له كان قد حل مبدينة طول

إذا كان عندك شيء آخر حيول دون انضمامك إىل :  بصرب وأناة، وظل يقول له مرة بعد أخرى كلهاعن أسئلته
ا شافيواستمر هذا النقاش حىت الصباح. ااألمحدية فاذكره يل، مث كان يرد عليه رد . مث رجع صديقه إىل وطنه وبايع

قابلت هناك شخصا قرويا كنت أراه مشغوال يف : وكتب رسالة إىل أهله الذين أروين رسالته هذه، حيث كتب فيها
ك أن كل هذا وال ش.  طول النهار، ولكين مسعت كالمه يف إحدى الليايل، فوجدت عنده را من العلوممواشيهرعاية 

  . مرة بعد أخرى�العلم قد ناله بربكة مطالعة كتب املسيح املوعود 
إن ابنه الوحيد يعمل داعية يف سرياليون هذه األيام، وحيث إنّ اجللسة . كما قلت إن له ابنا وحيدا، وبنتا وحيدة
اضي فلم يستطع بسبب فعالياا والضطرارات أخرى أن يذهب ويشترك يف السنوية هناك كانت تعقد يف األسبوع امل

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق هذا االبن الواقف . جنازة أبيه، بل إنه مل يسألين حىت آذن له بالذهاب بسبب فعاليات اجللسة
وندعو اهللا تعاىل أن . ثًا ألدعية والدهللحياة أن خيدم الدين بالتفاين وفقًا ألمنية والده، ويلهمه الصرب والعزمية وجيعله وار

  .آمني. يتغمد املرحوم بالغفران ويرفع درجاته ويلهم ذويه كلهم الصرب اجلميل
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