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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 ، .  

 ومكانته يف العامل، يقول سيدنا �شأن النيب إلرساء  يف هذا الزمن � املسيح املوعود �لقد بعث اهللا 
وره بكل ، فقد ظهر كسراج وأظهر ن� مل يقصر يف إمتام حجة رسوله الكرمي �إن اهللا : �املسيح املوعود 

فاعلموا أن النيب . أسلوب، فمن أعرض عن هذا السراج احلقيقي فال أمانَ له وال نستطيع أن نعده صادق النية
، ومن ذا الذي يعرف طريقة �أم التوحيد، حيث ينبثق منه التوحيد وبه نتعرف على وجود اهللا هو مبنـزلة 

، ويف هذا الزمان أيضا �ت إلثبات صدق نبيه الكرمي إمتام احلجة أكثر من اهللا؟ فقد مأل السماء واألرض بآيا
 آالف اآليات اليت تنهمر كاملطر الغزير، فأي نقص بقي يف �قد بعث هذا اخلادم الضعيف وأظهر لتصديق النيب 

إمتام احلجة؟ صحيح أن هذه اآليات ال تزال تظهر اليوم أيضا يف أشكال خمتلفة، إال أن مجاعة اآلخرين اليت نالت 
 مباشرةً وأرشدهم اهللا وأظهر هلم اآليات وهداهم إىل طريق اهلدى عن طريق �ض من املسيح املوعود الفيو

 � بعضهم النيب �قد أرى اُهللا و، �الرؤى، فقدموا كل أنواع التضحية يف سبيل مبايعة املسيح املوعود 
  .  يف صورة واحدة�ومحبه املخلص 

ليت بدأتها سأتناول اليوم أيضا بيان بعض الرؤى لبعض أولئك الذين فاتباعا لسلسلة بيان روايات الصحابة ا
 البعض عن مكانة مسيحه، � يف الرؤى فأخرب حضرته � بأساليب خمتلفة، فمنهم من رأوا النيب �هداهم اهللا 

  . يف العامل يف هذا العصر�وعن بعثة جري اهللا هذا واألعمال اليت أجنزها لنشر دين النيب 



 

- ٢ -

 وتشرف ١٨٩٥ة مرزا حممد أفضل ابن مرزا حممد جالل الدين رضي اهللا عنهما وهو مبايع يف يقول حضر
وهو أول -إن والدي املنشي حممد جالل الدين احملترم :  فبايع على يده١٩٠٤ يف �بزيارة املسيح املوعود 

املسيح  من األصحاب، وقد سجل ٣١٣ أنه سيكون له �فقد ورد عن املسيح املوعود  (- أصحاب البدر
، فسماهم بأصحاب البدر "عاقبة آم"و" مرآة كماالت اإلسالم" أمساء هؤالء الصحابة يف كتابيه �املوعود 

خرج على )  معدود ضمنهم� والد الراوي حممد أفضل �حسب احلديث، فهذا املنشي حممد جالل الدين 
يا مبشرة رآها ثالثة أيام متتالية حبثا عن  إثر رؤ-يوم كان يف ثكنة نوشهره- أو قريبا منه ١٨٧٦أغلب الظن يف 

بعد أخذ إجازة ) ي الذي كان يوم ذلك طفال صغرياراوأي ال(املهدي املوعود، تاركا إياي عند أحد األصدقاء 
 فقرأه وانطلق إىل غايته املنشودة، �وجد إعالنا عن أحد كتب املسيح املوعود " جهلم"من العمل، ويف مدينة 
الناس، لكنه عاد من هناك بإمياء من ميانْ احملترم يف سأل هولة، فوصل إىل بطالة بعد أن كانت قاديان قرية جم

وملا كان . ، باختصار قد عاد)الظن فيهايسيء يبدو أن أحدا هناك اه عن الذهاب إىل قاديان أو جعله (بطالة 
 �د املسيح املوعود عسكريا توجه بعد ذلك إىل كابول للحرب، وبعد العودة من هناك حضر عنضابطًا 

 الذي تلقيت الرسائل منه من  نفسه فور رؤيته إياه، أأنت املنشي جالل الدين�فقال له حضرته . بقلب نادم
 أرشده مرارا لكن املعارضني عرقلوا سبيله ومل يوفَّق للبيعة إال أنه ملا كان قد خرج �لقد كان اهللا (كابول؟ 

  ). قه اهللا الحقامن بيته بنية صادقة، وكان سعيدا فقد وفَّ
 ١٩٠٢ ابن حممد إمساعيل احملترم وهو مبايع يف مايو عام -جملِّد الكتب-  �يقول حضرة حممد عبد اهللا 

كنت . �كلُّ ما حظيت به إمنا هو من بركة دعاء املسيح املوعود : ١٩٠٣ يف �وتشرف بزيارة حضرته 
حيث رأيتين أطري كالطيور إىل ناحية   يف الرؤيا، يف طفوليت أيضا�قد رأيت الصورة املباركة للمسيح املوعود 

 يف �فحني تشرفت بزيارة املسيح املوعود . الشرق، وبعد فترة أرى رجال صاحلا خضب شعر رأسه وحليته
  . الذي رأيته أثناء الطريان يف الطفولةنفسه  وجدته الرجل الصاحل ١٩٠٣عام 

ذات مرة اقترب موعد اجللسة السنوية فحني : سالةعرب ر ١٩٠١ الذي بايع يف �يقول حضرة رمحة اهللا 
بكوشيد أي جوانانْ تا به دين قُوت "دعوت اهللا واستخرت غلبين نعاس وجرت على لساين بضع مرات مجلةُ 

أي اجتهدوا كثريا أيها الفتيان لكي يتقوى الدين، أي اهتموا ) �املوعود للمسيح وهو شطر بيت " (شود بيدا
 مع اإلخوة من قرية �حضرته يف حياة فاحلمد هللا على أن هذا العبد املتواضع ظل حيضر اجللسة . دينخبدمة ال

  . بنغا
 املسيح املوعود  وتشرف بزيارة١٩٠٤ الذي بايع برسالة يف عام �يقول حضرة خانزاده أمري اهللا خانْ 

 مل أكن قد ذهبت إىل حيث"  يف الرؤيا�الكالم مع املسيح املوعود : "١٩٠٦ أو ١٩٠٥ يف عام �
ا حنن الثالثة أمحديني، أي أنا العبد املتواضع أمري اهللا أمحدي وبابو عاملغري خان رأيت يف الرؤيا ارا أن.. قاديان

، واقفون يف طابور ناحية اجلنوب، )وأعتقد أن غري املبايع هو دالور خان(املرحوم وغري املبايع دالور خان، 
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 واخلليفةُ األول نور الدين عليه الرمحة متوجهني جهة الشمال، فقال املسيح �وعود وأمامنا يقف املسيح امل
مث قال مشريا بإصبعه إىل " هذا من أهل اجلنة: " مادا يده ومشريا بإصبعه إىل صدري� للخليفة األول �

أميز أيا من  فلم �فلما كنت أحدق إىل املسيح املوعود . ومل يقل شيئا عن الثالث" هذا أيضا"الثاين 
أي أنا الكاتب واملولوي ..  يف إشارته، وبعده تغير املشهد فجأة، ورأيت أربعتنا�األمحديني قصد حضرته 

عطاء اهللا املرحوم وعاملغري خان ودالور خان غري املبايع جنلس معا يف مكان، كما جنلس لتناول الطعام، ونتكلم 
. ب والثاين يقول أنا طاووس والثالث يقول أنا محام والرابع يقول أنا حجلفيما بيننا، حبيث أحدنا يقول أنا عقا

ال إله إال "مل تخلَقوا لتقولوا أنا عقاب وأنا طاووس وأنا محام وأنا حجل، بل قولوا : فجاء اخلليفة األول وقال لنا
حيث كان طول ظل فرددت الشهادتني ثالث مرات فاستيقظت، وكان الوقت ظهرا، " اهللا حممد رسول اهللا

 واخلليفة املالمح نفسها اليت �وجدت للمسيح املوعود التايل وعندما زرت قاديان يف العام . اجلدار قرابة شرب
  .فاحلمد هللا. رأيتها يف الرؤيا

 يوما خاضعا ٢٢ حيث ظللت ملدة �والرؤيا الثانية رأيتها أثناء مكوثي يف قاديان يف عهد اخلليفة األول 
ضرته وحكيم األمة الدكتور خليفة رشيد الدين والدكتور مرزا يعقوب بيك، مث متّ فحص طيب على يد لعالج ح

ففرحت بذلك إال أنين ملا منت يف غرفة دار الضيافة ليالً . طبيبني أمحديني آخرين واقترحا إجراء عملية جراحية
. ليست عملية جراحية بل هي الطاعونإا :  واقفًا عند رأس سريري وقال�رأيت يف الرؤيا املسيح املوعود 

 �فلما أصبحت ذكرت هذه الرؤيا للخليفة األول . ولقد علّمت يف الرؤيا نفسها معىن الطاعون أنه املوت
  . هو الصحيح ولست حباجة إىل أية عملية جراحية�ما قاله املسيح املوعود : فقال

 اجللسة السنوية بقاديان بعد يوم، ولكن رأيت قبله لقد عزمت على االشتراك يف: وذكر رؤيا ثالثة أيضا وقال
فلما وصلت إىل قاديان أعطيت حامد . عليك أن تم حبامد علي:  يف الرؤيا وأوصاين قائال�املسيح املوعود 

:  يقول)�يذكر حدثًا حصل بعد وفاة املسيح املوعود ( روبية واحدة - � خادم املسيح املوعود –علي 
فبكى .  يف الرؤيا باالهتمام بك لذلك أقدم لك هذه الروبية� أوصاين املسيح املوعود لقد: قلت حلامد علي

 خبادمه، �إن األنبياء أشد الناس رمحة وكرما، يهتم املسيح املوعود : حامد علي عند مساعه هذا احلديث وقال
ى أهل بيت املسيح املوعود فما بالك بأبنائه؟ أوال يهتم م؟ وهناك بعض الناس قليلي احلياء يشنون هجمات عل

لقد أشار إىل فئة غري املبائعني الذين اختذوا هلم مركزا يف الهور، وقصد بأبنائه يف (.  جالسني يف الهور�
  )� ألن غري املبايعني أثاروا فتنة كبرية آنذاك حول خالفته �اخلليفةَ الثاين  " �أَوال يهتم بأبنائه :" قوله

سبقين أخي غالم رسول يف البيعة إال : ، يروي واقعة بيعته فيقول١٩٠٠ط يف عام بايع ميان مريان خبش اخليا
وبكوين . أنه كان أميا، وكنت ألتقي به يوميا لدى عوديت من حملّي إىل البيت، وأتباحث معه يف أمر اجلماعة

لبيت كانت نفسي على الباطل، ولكن ملا كنت أفكر يف أقواله بعد وصويل إىل اأعده معارضا للجماعة كنت 
يف إحدى املرات أعطاين أخي بعض النشرات فلما قرأا تأثرت ا . تقول يل بأنه ال ردود ألدلته مع كونه أميا
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جدا فأخذت أدعو اهللا تعاىل للهداية فرأيت يف املنام يف إحدى الليايل أنين ضت من سريري وذهبت للتبول، 
ا كانت مفتوحة، استغربت وتساءلت ملاذا هذه النافذة مفتوحة اليوم؟ فلما انتباهي نافذة البيت ألاسترعت وإذ 

هذا كتاب : ما هذا الكتاب الذي تقرأه؟ قال: سألته. دنوت منها رأيت شخصا صاحلًا حيمل كتابا ويقرأ فيه
اطلعت على هذا الكتاب من القطع الصغري، بينما : فلما أعطاين هذا الكتاب قلت له. مرزا احملترم وجئت به لك

نشر مرزا احملترم هذا الكتاب يف القطع الصغري، : قال ذلك الرجل الصاحل. نشراته اليت كانت من القطع الكبري
خطر ببايل أنين دعوت اهللا تعاىل ليال ومنت وأنا أفكر يف هذه األمور فال بد أن . بعد ذلك استيقظت من النوم

آتيا إىل البيت من أجل صالة الظهر رأيت شخصا يف حمل غالم ولكن ملا كنت . هذه الرؤيا نتيجة لتلك األفكار
ما هذا الكتاب الذي تقرأه؟ أخذ ميان غالم رسول الكتاب من يده وأعطاين : سألته. رسول وبيده كتاب يقرأه

لقد تلقيت هذا : فلما رأيت ذلك الكتاب قلت. كنت تطلب مني كتابا، فها قد جئت لك به، فخذْه: إياه قائال
وكان ذلك اجلزء األول والثاين من كتاب إزالة األوهام، قرأما بإمعان مث ساءلت . لكتاب يف الرؤيا ليالا

  .مل يبق اآلن أي شك وال شبهة، فكتبت رسالة البيعة: هل بقي أي شك؟ أجاب قليب: نفسي
  )�وهكذا حتققت رؤياه خالل ساعات قليلة ووفقه اهللا تعاىل لبيعة املسيح املوعود (
يف إحدى املرات بينما كنت يف البيت إذ :  ويقول١٨٩٩روي حممد فاضل ابن نور حممد الذي بايع يف عام ي

شهادة القرآن على نزول املسيح املوعود يف : "جاء يزورين أخو زوجيت املولوي شيخ حممد وأعطاين كتيبا امسه
فلما أصبحت .  أقرأ هذا الكتيبكان الوقت ليال فطفقت أنتظر الصباح بفارغ الصرب حىت". آخر الزمان

وما أن قرأت ثالث . وانتهيت من صالة الفجر بدأت قراءة الكتيب مستلقيا على سرير يف غرفة منفصلة
 جاء وجلس على السرير إىل جهة رأسي �صفحات حىت نعست ورأيت يف الرؤيا أن املسيح املوعود 

، وشعرت بعده وكأن قليب يفيض عيونا، وامتأل صدري وأخرج لعاب فمه املبارك وجعله بيده يف فمي فابتلعته
فلما استيقظت ازداد قليب يقينا وإميانا واشتعلت نار احملبة، وخال قليب من االضطراب وحمبة . راحة وسرورا

أسري يف فراق حبييب كانون ): معناه(الدنيا، وكلما سرت لوحدي أخذ هذا البيت من الشعر جيري على لساين 
  .عنه يف كل مدينة وقرية وزقاق وبيتوأحبث 

كيف يثبت صدقُك من األحاديث فقط إذ إن األحاديث :  قائال�لقد اعترض أحد على املسيح املوعود 
 هذا الكتاب أي شهادة القرآن ورد فيه على مجيع �ال توصل إىل درجة اليقني، فكتب املسيح املوعود 

 ولكن كثريا من الناس اآلخرين انتفعوا ذا �رض مبا كتب حضرته مل يقتنع املعت. الشبهات املتعلقة باملوضوع
  .الكتاب

رأيت يف الرؤيا املسيح : يقولف" وجنوان"يروي شيخ عطا حممد جايب ضرائب األراضي الزراعية يف قرية 
ة أعطاين حضرته روبية واحدة، ووضع عالم.  يتمشى يف بتالة على الشارع احملاذي ملبىن املديرية�املوعود 
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فلما ذكرت هذه . أودعها يف اخلزينة: على صورة امللكة املوجودة على ورقة الروبية، وقال يل) x(الشطْب 
  .لن تسلم امللكة:  قال�الرؤيا للمسيح املوعود 

لـما كان الشودري عبد الرحيم غري أمحدي :  ويقول١٨٩٢يروي ميان عبد العزيز املغول الذي بايع يف 
يقول ميان عبد العزيز بأنين بالصدفة أعطيته ساعة .  أعطيت له من أجل التصليح�ساعة النيب رأى يف الرؤيا أن 

كانت حضرة أم املؤمنني قد أعطته هذه الساعة فأعطاها للتصليح لشودري عبد . ( للتصليح�املسيح املوعود 
 قد أعطيت له �ساعة النيب الرحيم الذي مل يكن أمحديا إىل ذلك احلني، وكان قد سبق أن رأى يف الرؤيا أن 

 اليت رأيتها يف الرؤيا وليس أي فرق بينها وبني اليت �هذه هي ساعة النيب : فلما فتح الساعة قال فورا) للتصليح
  .رأيتها يف الرؤيا

 يف الرؤيا املسجد املبارك بصورة ١٩٠٢لقد رأيت يف عام : ١٩٠٣ وهو مبايع يف �يقول حضرة أمري خانْ 
ه خلْق كثري وكان بيد كل واحد منهم رايةٌ محراء صغرية، وكان أكثرهم صالحا يف الطابق حصن مدور، وفي

أنا ال أعرف، فقال هذا : هل تعرف من هذا؟ فقلت: العلوي، وكان يف يده راية محراء كبرية، فسألين أحدهم
خل أن يصيب  من الدادافعأخوك من كابول، وكانت يف بروج احلصن ثقوب حيث كان يسهل جيدا على امل

هدفَه أي العدو يف اخلارج، أما الذين هم يف اخلارج فبسبب العائق مل يكونوا قادرين على إصابة اهلدف إطالقا، 
وكان خارج احلصن يسود الغبار الكثري لدرجة كان من الصعب التعرف إىل شخص، وكان ضجيج أصوات 

رأيت املوتى يف كل ) وهو يذكر الرؤيا(عة احلمري والبغال واجلمال يرعب القلوب، وحني خرجت من القل
مكان، وهي تنقل إىل داخل احلصن، وحني ابتعدت قليال عن احلصن، أقلقين الضجيج فعدت فورا إىل احلصن 
مضطربا، وحبثت عن الباب لدخول القلعة فلم أجد أي باب، فكنت يف البحث رأيت شخصا مسكني اهليئة 

القلعة ولكنه أيضا ال جيد الباب، وكنا ما زلنا يف البحث إذ علمنا أن النيب صاحل السرية يسعى هو اآلخر لدخول 
، فتشوقْنا � فداه أيب وأمي يؤم الصالة يف الغرفة فوق القلعة، أي يصلي فيها الناس مجاعة وراء حضرته �

وب الذي حبسب األسل" اُهللا"واضطربنا، ويف نفس حالة االضطرار طوقت صاحيب بذراعي وبدأت أردد ورد 
 �كان شيخي سيد غالم شاه علَّمنيه، فبربكته بدأنا نطري كالنا، وطرنا إىل مكان الصالة ووقفنا على ميني النيب 

حيث كان موضع شخصني فارغا يف الصف األول والتحقنا يف السجدة، ففي السجدة رق قليب شعورا بسعاديت 
بكل قوة " اُهللا"لصف األول، فجرى على لساين ورد  يف ا�العظيمة حيث تيسر يل املكان على ميني النيب 

لدرجة أين حني استيقظت يف احلالة نفسها كنت أتنفس بشدة وكانت عيناي تدمعان وكان صوت التنفس عاليا 
لكن ملا كان ورد . جدا لدرجة أن أهل البيت اآلخرين قد استيقظوا لسماعه أيضا، وبدأوا يسألونين ماذا حدث

 على لساين وكنت ما زلت أتنفس بشدة، مل أستطع أن أجيبهم، فخرجت إىل الباحة لتهدئة محاسي ما زال" اُهللا"
 بربكة �مث بين بعد ذلك أن اهللا . وستر حاليت، وحني أَفقت قليال عدت إىل الغرفة واستلقيت على السرير

  . �ذلك وفَّقه ملبايعة املسيح املوعود 



 

- ٦ -

 يف �ان أمحديا من الوالدة وتشرف بزيارة املسيح املوعود  وك�يقول حضرة ميان حممد إبراهيم 
 أول مرة عندما كان ذاهبا إىل جهلم ورأيته عائدا من هناك أيضا، مث �لقد رأيت املسيح املوعود : ١٩٠٣

 ذهبت إىل قاديان، وكنت رأيت يف الرؤيا قبل السفر إىل قاديان ١٩٠٥ بالهور ويف ١٩٠٤رأيت حضرته يف 
 فجاء رجالن إىل الباب وطرقَا الباب وناديا، -وبقيت أنا وأخيت الصغرية يف البيت– من البيت أن والدي خرج

فتحت الباب فدخال استجابةً لطليب، الحظت أن يف باحة بييت قد مدت سجادة واحدة وثالث كراسي وأمامها 
ي، فصعدت إىل سطح البيت طاولة فأجلستهما على الكراسي، وطلبت من أخيت الصغرية أن حتضر هلما الشا

مل يكن الغاز متوفرا يف تلك األيام، وكان الوقود من اخلشب أو ما شابه ذلك خيزن على (إلحضار الوقود 
فكانت ال زالت على الدرج إذ جاء فحلٌ أسود جسيم قوي إىل البيت لكنه إثر ) السطح فصعدت إلحضاره

 أراد الضيف صويتصرخت أنه سيقتل أخيت، وعند مساع رؤيتهما عاد فورا، وأراد أن يصعد على الدرج، ف
مبا أنك فوضت إيل هذه املهمة لذا : صاحب اللحية السوداء النهوض أوال لكن صاحب اللحية احلمراء قال له

سوف أجنز أنا هذه املهمة فتوجه إىل الفحل وتبِعته أنا أيضا، فالتصقت أخيت باجلدار فأصيبت خبدش بسيط ومل 
 يسري على اجلدار إن إنه حتول يف املنام إىل حمرك آيلصعدنا إىل فوق، وهناك تغيرت صورةُ الفحل . حتنجر

بعد ذلك عدنا وجلس . الغريب فلما وصل إىل اية اجلدار ضربه الضيف بالعصا فسقط على ظهره وحتطَّم ومتزق
: ب الشاي جلسا قليال يتحدثان مث قاالالضيف على الكرسي وشرب الشاي، قدما يل أيضا الشاي وبعد شر

أخبِراين من أنتما لكي أُخرب والدي، فتبسما : عندئذ قلت هلما. أيها االبن السعيد قد تأخرنا فأْذن لنا باالنطالق
 �فعند مساع ذلك أمسكت بذيل النيب الكرمي . امسي حممد وهذا أمحد: قليال، فقال صاحب اللحية السوداء
فقال يل بالعربية كلمة نسيتها لفظا إال أن املفهوم الذي كان يف ذهين أن . والتمست منه أن خيربين عن شيء

، وبعد ذلك "السالم عليكم"مث صافحته، فقاال يل بلِّغ والدك منا .  من حياتك ستمضي براحة كثريةةأياما قليل
فسردت عليه القصة كلها، فخرج من ) لرؤياما زال يقص ا(خرجا فودعتهما، وبعد انطالقهما جاء والدي 

قصصت هذه الرؤيا على والدي احملترم، وكان يوم اجلمعة . البيت فورا، فاستيقظت ألن والدي ناداين للصالة
 خبط يده أو طلب �فقصصت الرؤيا على املنشي أمحد دين احملترم كاتب الرسائل، فكتبها إىل املسيح املوعود 

 كتب يف الرد أنْ أُحضر هذا الولد �إن حضرته :  بضعة أيام أخربين والدي قائالمين أن أكتبها، مث بعد
فذهبت حلضور اجللسة، فلما دخلنا املسجد املبارك كان هناك اثنان أو ثالثة من . مبناسبة اجللسة السنوية

 � حضرته  فنهضنا وتشرفنا باملصافحة، مث جلس�الصلحاء فصافحناهم، مث جاء سيدنا املسيح املوعود 
قُص علي : يا سيدي هذا هو الولد الذي رأى الرؤيا، فاحتضنين حضرته، وقال يل: فقال له املنشي أمحد دين

 وأطعم الضيوف أيضا، فلما �رؤياك، فقصصتها عليه، مث حضر الطعام من داخل البيت فتناوله حضرته 
  . انتهى من الطعام وزع الطعام املبارك علينا
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 ١٢أقدر سين : ١٩٠٨ وتشرف بالزيارة يف ١٩٠٦ وكان قد بايع يف �يد سيف اهللا شاه يقول حضرة الس
أي ما (، "ياري بوره"، وكنت ال أعرف شيئا عن "ياري بوره" عاما حني رأيت يف الرؤيا أين يف قرية ١٣أو 

يضا ورأيت فرأيت آالف الناس قد اجتمعوا يف مكان وهناك مسجد األمحديني أ) كنت أعرف أين ياري بوره
هناك تلة بارتفاع ستة أمتار أو سبعة، جيلس عليها رجل والناس يتشرفون بزيارته من حتت التلة وميرون بأدب 

 جالس هنا، فصعدت التلة فورا مبنتهى �واحترام، فسألت الناس من هذا الرجل؟ فقيل يل إن رسول اهللا 
، فاقتربت منه وجلست "وعليكم السالم "�ه السالم عليكم، فقال حضرت: السرور ومثَلت أمامه وقلت له

؟ سأبايعه هو �تذكرت فجأة أمنييت القدمية فقلت يف نفسي هل أحتاج إىل أي شيخ أو مرشد بعده . عنده
إذن مد يدك، فمددت إليه يدي فأَمسكها : �يا سيدي أريد أن أبايع، فقال يل حضرته : مث قلت له. وحده

فاستيقظت، فتأسفت كثريا باالستيقاظ " اهللا ريب: "فقلت" اهللا ريب"مين أن أقول بيده اليمىن املباركة وطلب 
، وبعد ذلك كانت تلك الصورة املقدسة متثل أمامي دوما ومل ينمحِ �بسرعة، ألين كنت أقابل النيب الكرمي 

 . سيتبني الحقاوتعبري هذه الرؤيا(. نقش وجهه املنور من لوح قليب قط، كأن تلك الصورة ارتسمت على قليب
 وفقت لزيارة قاديان، فلما :)أحواهلا أيضا، مث قالوي االرذكر  بعد هذه الرؤيا و مضت فترة طويلةعلى أية حال

 تذكرت الصورة اليت رأيتها يف الرؤيا من النظرة األوىل على حمياه �رأيت هنالك سيدنا املسيح املوعود 
 اليت رأيتها يف الرؤيا، ومل يكن هناك أي فرق �رة النيب  هي صو�كانت صورة املسيح املوعود . املبارك
  .بينهما

، بينما زار قاديان يف عام ١٩٠٩يروي الشودري غالم أمحد خان الذي بايع يف عهد اخلليفة األول عام 
الصف الثامن يف مدرسة طالبا يف  حيث كنت ١٩٠٥يعود احلديث إىل فصل الشتاء من عام : ، ويقول١٩٠٨

رأيت يف أحد الليايل يف الرؤيا أنين أعود من ملعب ". جالندهر"يف حمافظة " راهوان"يف منقطة " دميونسبل بور"
وملا . إىل بيت الطلبة الواقع على مقربة من السوق الكبري يف املدينة" جت"الرياضة مع زميلي عبد اهللا من عائلة 

لدخول إىل املدينة من ناحية الشمال وإذ كان ملعب الرياضة إىل جهة الشمال من املدينة لذلك كنا على وشك ا
متجها حنو املدينة، فأدرت وجهي حنو الشمال وظهري حنو املدينة وتقدمت األزقة  يف أحد �رأينا سيدنا حممد 

كان حضرته البسا عمامةً بيضاء بكل بساطة ومرتديا حلة .  وسلمت عليه وصافحته بكلتا اليدين�إىل النيب 
 أبيض، كان قمحي اللون سبط الشعر واسع العينني أجلى اجلبهة وأقىن األنف، كان شعر طويلة سوداء وسرواال

. كان متوسط القامة. حليته طويال وأسود،مل يكن على وجهه أي أثر للتجاعيد بل كان أمجل وأنور ما يكون
 أشعر بتلك اللذة كنت.  يف الرؤيا يهب لذةً وسرورا وميأل القلب فرحةً وحبورا�كان النظر إىل وجه النيب 

ولقد نقشت هذه الرؤيا على لوح قليب لدرجة أين أستمتع باللذة والسرور . والسرور حىت بعد االستيقاظ
كانت قد بلغتين الدعوة . نفسهما اآلن أيضا أثناء كتابيت هلذه السطور، وال ميكن أن تنمحي آثارها من القلب

ولكن بعد ذلك حتولت .  اإلميان خالل بعض االبتالءات أيضا وثبت على�األمحدية وآمنت باملسيح املوعود 



 

- ٨ -

وبعد سنتني ونصف من هذه : مث يقول) لسبب ماأي أنه بايع أوال مث ارتد . (لبعض األسباب إىل املعارضني
 بالهور تذكرت فورا تلك الرؤيا، ألن الذي ١٨/٥/١٩٠٨ للمرة األوىل يف �الرؤيا ملا رأيت املسيح املوعود 

كانت صورة .  كنت أراه أمام عيين يف قاديان يف شخص مرزا غالم أمحد� يف الرؤيا أنه سيدنا حممد رأيته
كليهما هي هي ولباسهما هو هو، ومل يكن مثة فرق بينهما، نفس القامة واللون القمحي والشعر السبط 

ل شيء كان نفسه وكان هو باختصار، ك. والعمامة وشكلها اليت لُف ا، واحللة السوداء والسروال األبيض
وكان الفرق الوحيد هو أنه مل يكن معي زميلي عبد اهللا وإمنا كان . �الشخص الذي رأيته يف الرؤيا أنه حممد 

ويف احلقيقة كان عبد احلي .  املتقاعد عن منصب مدير حمطة القطار-معي الشودري عبد احلي خان الكاثغري 
رد علي .  بتنبيه منه� ألتقدم للمصافحة، فسلمت على املسيح املوعود حلّ حملّ عبد اهللا ألنه هو من أشار إيلّ

يدي مددت  لذلك �وملا كان بعض الناس جالسني بيين وبني حضرته .  السالم ومسعته�حضرته 
 فوقف املسيح املوعود على ركبتيه وشرفين باملصافحة وخالل �للمصافحة قائما إال أا مل تصل إىل حضرته 

  .ادلنا السالم أيضاذلك تب
عبد : جاءين مرزا أيوب بيك يف الصباح الباكر ونادى علي بامسي: يروي ميان عبد العزيز املغول ويقول

كنت أصلي . جئتك لتسمع مين الرؤيا اليت رأيتها: فلما نزلت من الطابق العلوي قال يل! عبد العزيز! العزيز
إىل !  بسرعة متناهية فلما انتهى إيلّ توقف، فسألته يا رسول اهللا آتيا�صالة الفجر فتغريت حاليت ورأيت النيب 

ال : قال مرزا أيوب بيك بعد ذكر الرؤيا. مرزا غالم أمحدحلماية إىل قاديان إين ذاهب : أين أنت ذاهب؟ قال
 �نعرف ماذا حصل اليوم يف قاديان؟ فلما كان املساء وصلنا اخلرب أن الشرطة فتشت بيت املسيح املوعود 

مل يكن يعرف هؤالء عن حقيقة األمر ولكن اهللا تعاىل أخربهم عن طريق (. بناء على قضية متعلقة بقتل ليكهرام
  .)الرؤيا

 �عندما فتشت الشرطة بيت املسيح املوعود :  وقال نفسهاولقد ذكر سيد حممد شاه أيضا هذه الرواية
نصلي صالة الفجر خلف مرزا أيوب بيك يف بناء على قضية قتل ليكهرام يف تلك األيام نفسها بينما كنا 

كان شابا صاحلًا ولقد أثىن عليه املسيح (.  عاما١٨ أو ١٧املسجد بالهور، وكان عمر مرزا أيوب بيك آنذاك 
، جيري وهو البس لباس اجلنود وحامل بيده �لقد رأيت يف السجدة النيب الكرمي :  فلما سلّم قال)�املوعود 
  .حلمايته سيتم تفتيش بيت مرزا غالم أمحد اليوم لذلك أذهب إىل قاديان :سألته، فقال. السيف

ال نستطيع :  يف املنام أن املالئكة يقولون لألمحديني٣١/١/١٩١٥رأيت يف : �يروي حضرة أمري خان 
من  ونضعه يف أيدي األمحديني، ولكن عليهم أوالً أن جيعلوا الناس عامةً يتبنون أفكارهم لكوتاآلن إدارة امل

مث رأيت يف املنام نفسه أين ذهبت ) فالتبليغ شرط هنا(خالل التبليغ والدعوة، وعندها سيتم هذا األمر بسهولة 
إىل قرية للهندوس وقمت بالتبليغ هلم وبينت هلم أحوال األنبياء والصلحاء وأسباب نزول العذاب، وقلت على 

 حرب طاحنة وحلّ عذاب يف زمن كرشنا عليه السالمسبيل املثال انظروا كيف وقعت.  
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  . فهذا الوعد قائم اليوم أيضا، وسوف حنرز احلُكم والفتوحات، ولكن من خالل التبليغ والدعاء
بعد احلرب املقدسة، أي املباحثة : ١٨٩٦، وقد بايع عام �ويروي حضرة الدكتور حممد طفيل خان 
، كان الناس جيتمعون عند "أمرتسر" مدينة  واملسيحيني يف�اخلطّية اليت جرت بني سيدنا املسيح املوعود 

 أدىل �عند انتهاء هذه املناظرة كان املسيح املوعود . والدي احملترم وكان النقاش بينهم جيري حوهلا كل يوم
، أخذ املعارضون النبوءةبنبوءة عن موت عبد اهللا آم، وعندما بقي يومان أو ثالثة على انتهاء موعد هذه 

ه إال كذب وافتراء، إذ كيف ميكن أن يصبح شخص كبري مثل آم هدفًا ملؤامرة أحد، فهو يقولون ليس هذا كل
 يتخذ أنواع األسباب حلماية نفسه، وميكن أن يطلب  أنحاكم احملافظة األسبق، وهو ذو منعة وقوة يقدر على

ال يتمالك نفسه عند وكان هذا الكالم يشق على والدي جدا، فكان . من احلكومة أن تبعث الشرطة حلراسته
مساع هذه اجلمل املليئة بالطعن والتعيري، فكان يقول هلم إن التفوه مبثل هذا الكالم قبل حتقق النبوءة جرأة كبرية، 

 األساسيأما حنن فإننا على يقني أن اهللا تعاىل لن يدع مشس ذلك اليوم تغرب حىت تتحقق هذه النبوءة يف شكلها 
وملا بقي يوم واحد على انتهاء امليعاد جاء اخلرب أن آم ال يزال حيا، وبسماع هذا . آيةً على انتصار اإلسالم

ق أن ال تتحقق النبوءة اليت جا، فما كان يصدكان . لت عالمةً النتصار اإلسالمعاخلرب ازداد أيب قلقًا واضطراب
 والغم، فعكف على الدعاء احلار،  فرحني مسرورين، أما أيب فسقطت عليه جبال اهلم�أعداء املسيح املوعود 

لقد رأى شخصا يبدو إنسانا وجسده عموما . فأراه اهللا الكرمي احلكيم يف تلك الليلة نفسها مشهدا يف املنام
ووجهه خصوصا مغطّى بكثري من العشب اليابس والغبار، فال يرى وجهه مطلقًا، وال ميكن معرفته من جسده 

ان وجهه إىل هذا الشخص املغطى بالعشب والغبار، وظهره إىل أيب، وكان وكان هناك شخص آخر ك. أيضا
وبعد قليل متكّن من إزالة . هذا يلتقط بيده العشب والغبار وينفضها عن جسده مبنتهى احليطة واجلهد واحلب

ء ومبجرد أن زال عنه العشب والغبار خرج من حتتها وجه مضي. العشب عنه ونفض الغبار عن جسده متاما
ففُهم أيب يف املنام على الفور أن هذا اإلنسان املقدس الذي أزيل العشب . كالشمس ال تقدر العيون على رؤيته

، وأن الذي أزال عنه العشب والغبار هو سيدنا املسيح �والغبار عن جسده املطهر هو سيدنا رسول اهللا 
عارضو اجلماعة جمتمعني مرة أخرى وقالوا انظر، لقد رأى أيب هذه الرؤيا ليالً، فلما أصبح جاء م. �املوعود 

فرد . هذا ما كنت تقول أمس، ولكن هل تعرف أن آم حي ومل ميت، وها قد بطلت نبوءة املرزا الذي تتبعه
عليهم أيب وقال إن اخلرب الذي وصلكم باطل، إن آم ليس حيا أبدا، وإذا كان حيا فإنه قد مات عند أقاربه 

 الدين حتما، ألنه إذا مل يكن قد تاب عن تلك األمور يف الظاهر، فإنه مل يتحدث ا أمام الناس وإخوانه يف
لو رأيتم ما . أيضا، فما مل تنكشف حقيقة األمور كلها جيب أن تفوضوا شكوككم وشبهاتكم إىل اهللا تعاىل

ن رأيت هذا املشهد يف املنام، فإين فمنذ أ. رأيت البارحة لعرفتم مكانة هذا اإلنسان الذي تنفثون مسومكم ضده
موقن أن هذه اآلية ستتحقق حبيث جتعل الناس يعترفون بعظمتها، بل ستظهر آالف اآليات حلضرة املرزا لتزيل 

  .كل العوائق والعراقيل اليت وضعها أعداء اإلسالم يف سبيله



 

- ١٠ -

 األصيل األغر أمامهم، وترتيهه � فاحلق أن مهمة عرض تعاليم اإلسالم اجلميلة على العامل، وتقدمي وجه النيب
ولكن انظروا إىل تعاسة املسلمني اآلخرين، لقد . �عن كل التهم اليت رمي ا، إمنا هي مهمة املسيح املوعود 

 وعن اإلسالم، ولكن هؤالء � يف هذه املناظرة مع عبد اهللا آم دفاعا عن الرسول �دخل املسيح املوعود 
 يسعى ألن �كان املسيح املوعود . إن علماءهم أيدوا الفريق املعادي لإلسالمالذين يدعون مسلمني بل 

 اجلميل، ولكن أولئك الذين كانوا يدعون مسلمني كانوا �يكشف صدق اإلسالم، ويري وجه الرسول 
د ، ولكن الفرحة احلقيقية ليست يف عق�ون مبيالد النيب لواليوم خيرجون يف مسريات كبرية وحيتف. يعارضونه

 يف العامل، ويف إيصال تعاليمه اجلميلة إىل كل فرد من البشر، �هذه االحتفاالت، بل هي يف نشر رسالة النيب 
لقد قرأت على مسامعكم شطر بيت يقول اسعوا لتقوية الدين، فتقوية الدين هي . �ويف الصالة على النيب 

 باالنضمام إىل صفوف العاشق الصادق للنيب مسؤولية كل مسلم حقيقي اليوم، ولكنه لن يقدر على إجنازها إال
� .  

أما آم فكان موته أُجل لستة أشهر أو سبعة، ألنه قام بنوع من التوبة، حيث جتنب خالل فترة النبوءة عن 
 يتكلم ا من قبل، ولكنه مات بعد ستة أشهر، وهذا ما قالته النبوءة بالضبط،  كانترديد الكلمات املسيئة اليت

  . ميكن أن يؤجل موته لبعض الوقت ولكنه ميوت حتما، وهذا ما حدث بالضبطأنه يها إذ ورد ف
وكما قلت آنفًا عند سرد إحدى الرؤى، إننا إذا أردنا احلُكم واالنتصار على العامل، فلن يتأتى ذلك إال عن 

لن يقدر أحد على عرض وجه يف هذا العصر مل و. طريق الدعوة والتبليغ، لذا فال بد من االهتمام ذا األمر أيضا
  . ، وهذه هي مهمة مجاعته، لذا علينا العناية ذ األمر� األغر على العامل إال املسيح املوعود �النيب 

  : � عن النيب �لقد قال املسيح املوعود 
 أرفع ما). وسالم صالة ألف ألف عليه (حممد امسه الذي العريب النيب هذا إىل اإلعجاب بعني أنظر دائما إنين"
 تقدر مل الدنيا أن األسف،. القدسي تأثريه تقدير إنسان بوسع وليس العايل، مقامه مسو إدراك ميكن ال! شأنه

 حبا اهللا أحب لقد. عنها غاب أن بعد الدنيا إىل التوحيد أعاد الذي الوحيد البطل هو إنه. قدرها حق مكانته
 األنبياء على فضله بسريرته العالم اهللا فإن لذلك اهللا، خلق على شفقةً احلدود أقصى إىل نفسه وذابت مجا،

 لكل املنبع وسلم عليه اهللا صلى هو. أراد ما كل حياته يف له وحقق مجيعا، واآلخرين األولني وعلى كلهم،
 هو فليس ، وسلم عليه اهللا صلى النيب بواسطة ناهلا قد بأنه االعتراف غري من فضيلة بأية ادعى ومن. فيض

 إن. معرفة لكل وكرتا خري لكل مفتاحا أُعطي قد وسلم عليه اهللا صلى ألنه الشيطان؛ ذرية هو وإمنا نسان،بإ
 الكافرين من سنكون حقيقتنا؟ هي وما حنن من. أزيل حمروم فهو وسلم عليه اهللا صلى طريقه عن ينال ال الذي
 إمنا احلي اإلله معرفة وأن النيب، هذا طريق عن هوجدنا إمنا احلقيقي التوحيد بأن نعترف مل إن وجل عز اهللا بنعمة

 عز برؤيته خالهلا من حنظى اليت وحمادثته اهللا مبكاملة نتشرف ومل وبنوره، الكامل النيب هذا بواسطة حصلناها



 

- ١١ -

 نبقى أن ونستطيع الساطع، كالنور علينا تقع هذه اهلداية مشس أشعة إن. العظيم النيب هذا بفضل إال وجل
  )١١٩ -١١٨ ص ،٢٢ ج ،الروحانية اخلزائن الوحي، حقيقة (".إزاءها واقفني دمنا ما مستنريين
  : أيضا�وقال 

 وحصل كاملة، بربكات وجاء كامال ونبيا كامال إنسانا وكان اجلميع، من كماال األكثر كان الذي إن"
 العالَم وسلم عليه اهللا صلى همبجيئ وأُحيي الدنيا، يف األوىل القيامة وقامت بواسطته الروحاين واحلشر البعث
 وختم األصفياء وإمام األنبياء خاتم سيدنا هو املبارك النيب ذلك إن أقول قبل، من ميتا كان أن بعد بأسره

 تصلّ مل مبا احلبيب النيب هذا على وصلِّ ارمحه رب. وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حممد النبيني وفخر املرسلني
  )٣٠٨ص ،٨ الد ،الروحانية اخلزائن احلجة، إمتام (".اخلليقة بدء منذ أحد على

  .� وآل حممد � اللهم صل على حممد 
، ومن أجل ذلك جند أن أصحاب الرؤى اليت � كما بينها املسيح املوعود �فهذه هي مكانة النيب 

ا قد احتدا حىت صارا كما ، أعين أم رأومه� يف شخص املسيح املوعود �سردتها عليكم آنفًا قد رأوا النيب 
 وأن نزداد �تنا رطبةً بالصالة على النيب نفواجبنا اليوم، بل دوما، أن جنعل ألس. جسدينروح واحدة يف : يقال

وكما قلت، إن . يف الصالة عليه باستمرار، وأن نسعى للعمل بأسوته احلسنة، وأن نرتقي يف هذا اال دوما
، ولكنهم ال يعملون �خمة، ويعقدون اجتماعات كبرية احتفاالً مبولد النيب  خيرجون اليوم يف مسريات ضءهؤال

، ومن املؤكد أن ال عمل هلم فيها إال كيل "ربوة"فلعل مسريم تكون خارجة يف هذا الوقت يف . �بتعاليمه 
 فقط، �، بل سيسبون املسيح املوعود �لن يبينوا فيها سرية النيب . �للمسيح املوعود والشتائم السباب 

  .ويتكلمون ضد مجاعتنا ببذاءة
إذًا، فمن جهة ترون سلوك هؤالء الذين قد أصبحوا ماديني، وابتعدوا عن اإلسالم رغم انتمائهم إليه، ومن 

 يف شخص املسيح املوعود � حيث كان يريهم النيب �جهة أخرى ترون ما فعل اهللا بصحابة املسيح املوعود 
�الفطرة الطيبة السعيدة يف شىت أحناء  يف رؤاهم من أجل اطمئنا ري أصحابم، بل إن اهللا تعاىل ال يفتأ ي

 وينضمون إىل مجاعته، ويبايعونه �العامل مثل هذه املشاهد والرؤى، مما جيعلهم يصدقون دعوة املسيح املوعود 
  . احلقيقيني�ويدخلون يف غلمان النيب 

يصبحوا مسلمني حقيقيني بدالً من أن يظلوا مسلمني باالسم  ندعو اهللا تعاىل أن يبصر عيون معارضينا، ف
  . فقط، وأن يلبوا نداء اهللا تعاىل
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