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

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *يناط الَّذرال صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن 
الِّنيآمني، �الض .  

احلق أن .  وسأسرد لكم بعضا من روايام�اليوم أيضا سوف آخذكم إىل جملس صحابة املسيح املوعود 
  . �هذه الروايات تصور مشهدا الفتا إلميان الصحابة وجمالس سيدنا املسيح املوعود 

ما كنت أجد فرصا كثرية لزيارة سيدنا املسيح املوعود :  واليت شاه بن سيد حسني علي شاهيقول السيد
لقد بايعت بناء على رؤيا حني كنت أشتغل يف فرع جممع .  ألين كنت أشتغل يف وظيفة نادرة اإلجازات�

أنيقني يقودهم شخص فرأيت يف املنام أن هناك مجاعة من أناس . حيث تتفرع قناة كبرية" ماتو بور"القنوات يف 
عن طريق  بييت سطحصاحل كبري السن مجيل الشكل واللباس البسا على رأسه تاجا براقا يبهر األبصار، فتسلّقوا 

 يضم أناسا كثريين تسلقوا اجلدار برئاسة ا كبرياأي كان موكب(. لباحة اليت كنت نائما فيهااجلدار اخلارجي ل
مث .  يف بوق بصوت عال جدا حىت وصل صوته إىل بعد شاسعرفعوا األذان هناك) شخص صاحل كبري السن
يا أخي أخرِج : مث عادوا بواسطة اجلدار نفسه ومروا من قرب سريري وقالوا يل. بدى يل وكأم يصلون

عندما تقدموا إىل اإلمام سألت أحدهم الذي . حسنا سأفعل: النجاسة من الداخل إىل اخلارج، قلت يف املنام
وصبيحة اليوم نفسه طرق صديقي . أال تعرفه؟ هذا هو املرزا احملترم: هذا الرجل الصاحل؟ قالمن : كان وراءهم

: لقد أصبحت أمحديا، قلت: الدكتور املرحوم حممد إمساعيل خان على باب بييت وعندما خرجت لفتحه قال يل
ا إحدى الغرف وفتحت رأيت الليلة يف الرؤيا أنك جالس يف غرفة يف املستشفى ودخلت أن: وكيف ذلك؟ قال

مث جئت بأزرار .  وألبستك إياه وكان مناسبا جدا على جسمكاجللبابيةصندوقا وأخرجت منه لباسا مجيال يشبه 
فقط مناما بل رآه صديقه أيضا حيث أخربه اهللا تعاىل املعين إذًا، مل ير الشخص (. مجيلة ألخيطها يف ذلك اللباس

  ) يصبح أمحدياأيضا أنه ميال إىل األمحدية أو يكاد
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بعد فترة وجيزة انتقلت إىل بيت أصهاري أي إىل بيت املرحوم سيد أكرب شاه، وجاءين : يتابع الراوي ويقول
مجعةً فذهبت معه إىل املسجد األقصى، فأجلسين قرب كان ذات مرة السيد مرزا غالم اهللا الذي كان جارا لنا، 

 يدي يف يده �فأخذ حضرته . رته أن يأخذ بيعيت التمس من حض�املنرب وعندما جاء املسيح املوعود 
  . بكمال اللطف مث وضع اآلخرون أيديهم على ظهري وبايعوا

م حني كنت يف اخلامسة عشر ١٩٠١لقد بايعت يف عام : �هناك رواية أخرى يرويها السيد عنايت اهللا 
شيا على األقدام وبت يف لقد سافرت م. عندما جئت إىل قاديان ألول مرة أحضرت معي زجاجة عطر. تقريبا
 وضاعت البقية كلها وأحزنين ذلك القليل جدافيها إال يبق عندما فحصت زجاجة العطر وجدت أنه مل . بتاله
املسجد املبارك لصالة املغرب، صافحته وبدأت أدلّكه وقلت يف أثناء إىل سطح  �عندما جاء حضرته . كثريا
قد :  فقال�اع يف الطريق، مث قدمت الزجاجة إىل حضرته ولكنه ضعطر كنت قد أحضرت زجاجة : ذلك

 تلك الكمية الضئيلة اليت كانت باقية يف الزجاجة �أي قبِل املسيح املوعود (. نلت ثواب زجاجة كاملة
مث بايعت بعد الصالة ومكثت ) كنت تنوي تقدمي اهلدية فقد نلت ثواب الزجاجة الكاملة بناء على نيتك: وقال

  . يامهناك عشرة أ
: ذات مرة وصلت إىل بتالة عائدا من قاديان برفقة أحد املزارعني وبت يف بتاله، سألين املزارع: مث يتابع ويقول

مث رأيت يف املنام ليال أن سيدنا . ال وتأسفت على أنين جئت بدون استئذان: هل جئت بعد االستئذان؟ قلت
 نصفه �ين أن أتناول أنا أيضا فأكل حضرته  جالس على سرير يتناول خبزا، وأمر�املسيح املوعود 

 أميا حمضا ويف لساين اكنت شخص.  لكميكنك أن تذهب فأنت مأذون: �مث قال . وأكلت النصف الباقي
  . لُكنة ولكن شفيت اآلن متاما بسبب بركة أدعية املسيح املوعود وتوجهه

تديرة حيث يقع حملّ السيد بابو فخر كنت ذات يوم واقفا قرب الغرفة املس: يقول حضرة شيخ عطاء اهللا
يا ميان عطاء اهللا خذْ هذه :  على باب املسجد املبارك ودعاين قائال�الدين امللتاين فجاء املسيح املوعود 

  .  يتذكر امسي جيدا�الرسالة وضعها يف صندوق الربيد فسررت كثريا على أن حضرته 
يا سيدي ينبغي أن ال :  جدا، فقال له أحدوب عاديك يشرب حليب املاعز غري املغلي يف �كان حضرته 

  .كان معظم األنبياء يشربون حليبا غري مغلي: تشرب حليبا غري مغلي، فقال له حضرته
 السلّ، بسبب بعد فترة عندما كنت موظفا يف مؤسسة الربقية أصبت حبمى شديدة بل قد صار مرضي أشد 

اخلليفة األول للمسيح  (� منـزل حضرة املولوي نور الدين فذهبت إىل قاديان يف اإلجازة، وأقمت هناك يف
، ألين كنت تشرفت باعتناق اإلسالم بدعوته يف جامون، فبسبب هذه العالقة الروحانية ) فيما بعد�املوعود 

املتينة، بدأ اخلليفة األول بعالجي، فكان يقدم يل كل يوم دواء بعد إطعامي األرز مع العدس وبيضة مسلوقة 
ذات يوم قلت للسيدة أم عبد .  وصار فمي مرا نتيجة تناول هذه األشياء اليت مل أكن معتادا على تناوهلاواحدة،

.  أن فمي صار مرا، وإذا تناولت شيئا من املرق أو شيئا ماحلا فسيصح فمي�السالم زوجة اخلليفة األول 
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ملرق احملضر يف البيت بالقماش لتزيل عنه إن حضرة املولوي سوف يعاتب، لكنها مع ذلك غربلت ا: فقالت يل
اآلن يقوم األطباء (ماذا تناولت ليلة األمس، : الفلفل فقدمته يل، وحني جس حضرته نبضي يف اليوم التايل سألين

بأنواع الفحوص ومع ذلك ال يتمكنون من التشخيص، بينما أدرك اخلليفة األول مبجرد النبض وسأل ما الذي 
فترك الدرس وأسرع إىل البيت وسأل زوجته ما الذي أكل . ال شيء: قلت. فالنبض متسارع) ألمستناوله ليلة ا

عطاُء اهللا ليلة األمس؟ فأخربته أين كنت شربت شيئا من املرق بإصرار بعد العشاء، فعاتبها وإياي أيضا ألين قد 
 وأخربه �اطي للمسيح املوعود باختصار قد ذكر حضرته كذيب وعدم احتي. كذبت عليه، ومل أخربه احلقيقة

فكنت قد ضعفت كثريا بسبب املرض فغضب علي . أين ال أهتم بصحيت أي اهتمام، مع أين مصاب بالسل
أخريا انتهت إجازيت املمتدة على شهرين، فكان حضرة املولوي قلقا .  أيضا كثريا�سيدنا املسيح املوعود 

مث حضرت . سوف أدعو لك أيضا: ا بعد العودة هناك، وقالعلى صحيت كثريا، فقد أعطاين األدوية ألستخدمه
أنا عائد اليوم إىل راولبندي ألن إجازيت قد انتهت، أرجو أن تدعو يل :  وقلت له�إىل سيدنا املسيح املوعود 

ادع اهللا كثريا يف الصالة مبنتهى التواضع واخلشوع :  وقال�فصحيت ليست على ما يرام، فدعا يل حضرته 
فكان (اترك عدم االحتياط، : مث قال. ، وداوِم على إرسال الرسائل إىل قاديان وكرر الزيارات املتقاربةواحلرقة

واعقد العزم عند اهللا، فاهللا غفور رحيم فسوف يهب )  يتذكر أين مل أكن حمتاطا يف تناول الطعام�حضرته 
 ومسعت ابة الساعة الواحدة والنصف ليال،وحني عدت إىل راولبندي رأيت الرؤيا قر. لك الصحة حتما بإذن اهللا

 فخررت على عتبات اهللا مستغربا، وقلت له يا إهلي إنك قادر على كل لغة، ه،مل أفهم شيئا اللغة األجنبيةب فيها
هلثي هلثي "ففهمين مطلب هذه الرؤيا، فأجرى اهللا على لساين برمحته املتميزة يف الساعة الثانية والنصف ليال 

فقد . فأيقظين هذا الصوت املتكرر بأين أصبحت صحيحا ،)Healthy ,Healthy ،Healthy" (هلثي
ومل يصبين حىت الصداع، باإلضافة إىل نصرة اهللا يف ) أي عندما ذكر هذه القصة(مضى على ذلك عشرون عاما 

ثالثة ذكور له أوالد من قبل، فرزق بفضل اهللا مل يكن إذ . جماالت أخرى فقد يأت الوسائل لإلجناب أيضا
  . وأربع بنات

كان والدي ملك بركت :  ابن�حضرة ملك بركت اهللا  ابن �حضرة ملك نياز حممد مث يقول الصحايب 
 تقريبا وكنت أنا أيضا أصبحت أمحديا اقتداء به منذ الطفولة، غري أنين بايعت حضرته ١٨٩٧احملترم أمحديا منذ 

، فكلما بايع أحد بايعنا حنن أيضا مرة بعد أخرى،  عاما تقريبا١٥ يوم كان عمري ١٩٠٤ شخصيا يف �
أحيانا كان عدد املبايعني كبريا فكان الناس .  بعد البيعة�لكي نشارك يف الدعاء الذي كان يقوم به حضرته 
 حيث كان ميسك ا وهم أيضا ميسكون بطرف آخر �خيلعون عمائمهم من الرؤس ويوصلوا إىل حضرته 

   .منها وحتْدث البيعة
 وبايعت سيدنا املسيح املوعود ٢٨/٧/١٨٧٩لقد ولدت يف :  فيقول�هناك رواية حلضرة الدكتور عمر دين 

كنت ) هنا كتب رقم الوصية أيضا (٢٣/٧/١٩٢٨ وانضممت إىل نظام الوصية يف ٣٠/٦/١٩٠٥ يف �
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ومنذ مخسة عشر . اإلدارية، مث أصبحت عضوا يف اهليئة ١٩٢٤رئيس اجلماعة يف نريويب لسنتني بدًءا من أكتوبر 
أخدم اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف نريويب كمحاسب، كما ) أي حينما كتب هذه الكلمات(عاما من اآلن 

لقد جئت إىل هذا البلد يف أيام الدكتور رمحت . أخدم بصفيت سيكرتريا للوصية والضيافة منذ ثالث سنوات
لقد رأيت كثريا من الناس . ١٩٠٠ارت أمحد وغريهم يف عام  والصويف نيب خبش احملاسب والدكتور بش�علي 

يدخلون يف األمحدية بسبب األخالق العالية والشفقة وعاطفة املواساة اليت كان يتحلى ا الدكتور رمحت علي، 
الحظوا كيف انتبه كثري من (.  إىل مسعي صوت دعوة هادي هذا العصرىوهذه هي املناسبة األوىل اليت تناه

 إىل معرفة هذا الشخص ودينه -بواسطة أخالق محيدة لشخص وشفقته على الناس ومواساته هلم-الناس 
أي دعوت اهللا تعاىل أن حيقق ما كُتب (يقول قدمت قضييت يف حضرة اهللا تعاىل . )وبالتايل دخلوا يف األمحدية

ب، امسع تضرعي وأرشدين يا إهلي ويا عالم الغيو: يف التهجد على هذا الدعاءوصرب  وواظبت بكل تضرع )يل
واهدين إىل صراط هو األصح بعلمك لئال أبتعد عن طريق اهلدى، ألنين ضعيف ومذنب وجاهل، وما إىل ذلك 

مث رأيت رؤيني اثنتني . فاستجاب يل ريب توساليت وبدأت سلسلة الرؤى الصاحلة. من أمور ذكرا يف دعائي
" كريغوستيشن" من منطقة ٣٠/٦/١٩٠٥ حبيب اهللا هذا يف واضحتني، وبناء عليهما أرسلت رسالة البيعة إىل

 اليت كنت مديرا فيها ألحد اخلاضعة للسيطرة األملانيةاملتامخة حلدود إفريقيا الشمالية " كسومو"الواقعة يف حمافظة 
كان ذلك الوقت وقت نزول . وبعد البيعة أخذت أشعر يف العبادات بلذة مل أكن ألتصورها. املستشفيات

 �الئكة وكنت أجد مع كل بريد جمالت اجلماعة احملتوية على الوحي اجلديد النازل على املسيح املوعود امل
كان قد بايع عن طريق الرسالة ومل يقابل (.  وأخذت هذه اللوعة تزداد�وبيان حتققه وكان قليب يلتاع للقائه 

ا بيدإجازيت الرمسية وقد ألقى اهللا تعاىل يف  على أية حال، حان بعد انتظار طوي.)حضرته ومل يبايعه يد ل وقت
روعي أن أمحل من هنا هدية حلضرته، ففكرت يف األمر وخطر ببايل أن آخذ معي أربعة من بيض النعام، وألجل 

بدأت .  من إفريقيا الشماليةالتصريح من امليناء األملاين ألم مل يكونوا يعطون هذا تصريحذلك اضطررت ألخذ 
فلما وصلت إىل مدينيت غجرات وجدت والدي وأخي معارضني للجماعة، . ١٩٠٧دي يف أكتوبر رحليت إىل بل

أن يشتركوا وبدأت أدعو هلما متضرعا يف صلوايت، فاستجاب اهللا تعاىل دعوايت إذ رضي والدي مع بعض رفقائه 
 وهكذا وصلنا إىل )ة السنويةأي أنه دعا كثريا والتمس منهما فرضيا أن يذهبا معه إىل اجللس(يف اجللسة السنوية 

ولقد رأيت مشهدا عجيبا . ١٩٠٧لالشتراك يف اجللسة السنوية عام " غجرات"قاديان الشريفة مع أفراد مجاعة 
عند وصويل إىل هناك أن أفراد فروع اجلماعة والرجال الكبار من اجلماعة يتوقون للقاء حضرته ويبذلون 

 من بالد بعيدة وملدة قصرية ككنت قلقًا ألنين أتيت إىل هنا. رتهقصارى جهدهم ليجدوا فرصة اللقاء مع حض
وكنت ملتاعا للقاء حضرته منذ سنتني، وكنت أمتىن أن أجد فرصة اللقاء على االنفراد إال أن أمنييت هذه مل تكن 

 ).صلقاء خاوذلك ألن االزدحام كان كبريا فلم يكن يتوقع أنه سيلتقي مع حضرته يف (. تبدو أا ستتحقق
 من أجل اللقاء، ككان أفراد مجاعتنا يف غجرات يتناولون الطعام يف دار الضيافة إال أنين كنت أسعى هنا وهنا
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لقد جئت : فقلت له) الذي كان واقفًا هناك(وكنت أمر من زقاق حتت املسجد املبارك إذ صادفت أحد الناس 
هناك امرأة : ك أن تدلين على طريقة لذلك؟ فقال يلمن البالد البعيدة وأريد اللقاء مع حضرته على انفراد فهل ل

وبينما حنن نتكلم إذ رأيت . عجوز وهي خادمة حضرته وهي تدخل من هذا الباب وخترج، فقل هلا حاجتك
هذه اخلادمة فهرولت إليها وقلت هلا سيديت العجوز لقد أتيت من البالد البعيدة وأشتاق للقاء مع حضرته على 

ت علي بكل شفقة وانشراح قائلة. ا لك إذا أوصلت رسالة هذا املسافر إىل حضرتهانفراد، سأكون ممتنفرد :
فلقد رجعت بسرعة وزفت إيل البشرى أن مرادي قد حتقق حيث دعاكم املسيح . انتظرين ههنا وسأعود حاال

قاء غري فجريت إىل والدي ودعوته مع بعض األصد.  أن تصعدوا إىل الطابق الثاين للقاء معه�املوعود 
األمحديني وعدت، فما أن صعدنا الطابق الثاين ووقفنا يف باحة فسيحة إذ فُتح باب صغري وخرج حضرته، وعند 

 احملترم والدي فخر. بالتسليم بدأ الذي هو بل عليه، التسليم يف نسبقه مل لألسف، خروجه قال السالم عليكم
 ال وقال منه لطفًا املباركة بيده أيب رأس حضرته فرفع له، معارضا كان أنه مع � املوعود املسيح قدمي على
 العبد هذا قدم مث. فقط هللا اسجدوا بل للعباد، هكذا الرأس حين ينبغي وال تعاىل، للبارئ إال السجود جيوز

 يف إقاميت عن والشفقة احملبة مبنتهى واستفسر مين منه لطفًا فتقبلَها ،نعامال اتبيض أربع هدية حلضرته املتواضع
 أن عليه بل الدنيا، هذه املرء حيب أال جيب وقال املباركة يده يف يدي أخذ مث ذلك، إىل وما سفري وعن أفريقيا
 االستغفار كثرة على حثّين كما. االنتظار صالة يف جميئه وينتظر القطار ةتذكر يشتري كمسافر فيها يعيش

 األمحديني غري من آخرين ثالثة أو واثنني احملترم أيب بيعةَ � أخذ مث. بانتظام املراسلة عرب منه الدعاء وطلبِ
 املسيح بكى لقد )بالبيعة رضوا واحد لقاء يف ولكنهم قبل من معارضني كانوا فهؤالء(. معي اصطحبتهم الذين

 لقد ...معه وبكينا أنفسنا منلك ومل ه،دموع سالت حىت البيعة أخذ بعد به قام الذي الدعاء يف � املوعود
 تنيقاملغرور وعينيه النوراين، ووجهه املباركة، يده يف يدي أخذَه اليوم أتذكر إنين حبيث وذابت وبالقل النت
 أجل من املراسلة على يل املتكرر وحثَّه لذنويب، واستغفاره هلداييت ودعاَءه واألنس، احلياء ملؤها كان اللتني

 جبال رأيت لقد. مبارك عصر من له يا. دمعا عيين وتسيل قليب يف كهربائي تيار يسري الذكرى فبهذه الدعاء،
 من يرجتفون املعارضني أشد كان. هذا احلبيب اهللا نيب بدعاء وختتفي تنسف وطوفاا وحبورها املعارضة
 كان إمنا علمه، شأو يبلغ ال ومشاخيهم، املعارضني العلماء معلَ عنك دع األمحدية، ماءلع معلَ كان. مواجهته
 على واجيرؤ أن يستطيعون ال املعارضون املشايخ كان. عشرة الرابعة ليلته يف البدر أنوار إزاء المالظ مبرتلة علمهم
  . مسألة أية يف أمامه الكالم

 أبناء وعندما علم. عنده من باخلروج لنا وأذن البيعة بعد باملصافحة � املوعود املسيح شرفنا باختصار،
  ؟معكم تأخذونا مل ملاذا: مغبطني قالوا هذا بلقائنا املفوض خان نواب وكذلك غجرات من مجاعتنا
 � املوعود املسيح زار وقد ،� احملترم حممد غالم بن الرءوف عبد ماستر حضرة رواها أخرى رواية وهناك
 الناس وحتدثَ ،"رية "مدينتنا يف الثانوية املدرسة يف أدرس كنت صغريا كنت عندما: قال. ١٨٩٨ عام وبايعه
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 شخصا إن قيل حيث أيضا حينا إىل اخلرب هذا ووصل املهدي، اإلمام أنه يدعي شخص قاديان يف رظه قد بأنه
 غالم أخي ولكن علم، عندي يكن ومل صغريا آنذاك كنت. املهدي اإلمام بكونه ادعى قد أمحد غالم مرزا باسم
 كتاب يف عشر وثالثة مئة الثالث الصحابة قائمة يف مسجل وامسه وبايعه، املرزا حضرة كتب طالع كان إهلي

 كلهم عائلتنا أمساء سجل أخي كان. ةري من املعمار إهلي غالم: كاآليت ٢٤٩ برقم) آم عاقبة" (آم أجنام"
 أقرأها كنت كما حينا، يف تصلنا كانت اليت وإعالناته � املوعود املسيح كتب أقرأ عندها كنت. املبايعني بني

غنغا " ومنهم م تتعلق اإلعالنات هذه كانت اليت الناس بعض أمساء اآلن حىت تذكرأ. املسجد يف الناس على
 تعاىل اهللا أدعو وكنت ،� املوعود املسيح أي املرزا حضرة للقاء الشوق يب فاشتد. "آم اهللا عبد"و "بِشن

 إىل فخذْين صادقًا ااملرز كان إذا إهلي،: وأقول" ريه "مدينتنا يف جسر على جالسا املغرب صالة بعد لذلك
. كاذبا دام ما إليه للذهاب داعي ال إذ رية من أذهب فال أي هنا، من حتركين فال كاذبا كان وإذا قاديان،
 عام الشمس وكسوف القمر خسوف ظهر عندما أنه علما ،"راولبندي "مدينة يف الثانوية المتحان تقدمت
 ١٨٩٨ عام االمتحان من فرغت حني. الثامن الصف يف سرأد آنذاك وكنت عيين بأم رأيته اهلجري ١٣١١

 أيام ةعبض وبعد. صغريا عندئذ املسجد كان. يدا بيد املرزا حضرة فبايعت قاديان، إىل إهلي غالم أخي اصطحبين
 أخاك ابعثْ: ألخي فكتب أخي، يعرف الدين نور املولوي حضرة كان. ريه إىل أخي مع قاديان من رجعت

 � املوعود باملسيح والتقيت ١٨٩٩ عام أخرى مرة قاديان إىل اهللا بفضل فجئت. قاديان إىل الرءوف عبد
  بهيتعلمون الناس كان الذي بالقدر أي (مثقف أنين يعلم � املولوي حضرة كان. � الدين نور واملولوي

 ٨ قدره شهري تبرا على االبتدائية للصفوف مدرسا فعينت املدرسة، يف وظيفة فآتاين فقري، وأنين) عندها
. ١٩٠٢ عام حىت بالتدريس فقمت. الثامن الصف يكن ومل فقط، صفوف ستة حنو املدرسة يف كانت. روبيات

 املسيح مع اخلمس وأصلي االبتدائية، الصفوف سأدر كنت. للمدرسة ناظرا يعمل علي شري املولوي كان
 عند � املوعود املسيح جملس أحضر كنت عندها، الصلوات يؤم الكرمي عبد املولوي وكان ،� املوعود

 ا، أستمتع فكنت ورؤاه، وكشوفه إهلاماته الصالة قبل ويسرد البيت من حيضر � كان. اخلمس الصلوات
 مع الطعام يتناول � املوعود املسيح كان البداية يف. الصلوات عند فرصة وجدت كلما رجليه بتدليك وأقوم

 صالة بعد. تربكًا سؤره آكل كنت األحيان بعض ويف معهم، أتناوله وكنت املغرب عند املسجد يف الضيوف
 شىت أمورا للحاضرين وحيكي" نشني شاه" يسمى مرتفع مكان يف املبارك املسجد يف جيلس � كان املغرب

 دين كرم واملولوي اجلموين، دين جراغو دوئي، بالسيد تتعلق بعضها كان اليت والرؤى والكشوف اهللا كالم من
  . هنا لذكرها حاجة وال الكتب، يف نشرت قد األمور هذه وكل ،"ني "يف القاطن

 من متقاعدا كان � الرؤوف عبد ماستر السيد أن) الصحابة روايات سجل يف أي (هذا هامش يف ورد وقد
 الثانوية اإلسالم تعليم مدرسة يف لمحاسبنيل ارئيس مث حماسبا، فيها عمل حيث" أمحدية أجنمن صدر "مؤسسة
 فأو ريفيو "مكتب يف عمل مث ،١٩٠٢ عام حىت فيها يدرس وظل ١٨٩٩ عام باملدرسة العمل بدأ. بقاديان
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 آمنت لقد وقال. ١٩٢٧ إىل ١٩٠٦ عام من بقاديان الثانوية املدرسة يف لمحاسبنيا لرئيس عمل مث ،"زـريليجن
  . والقمر الشمس كسوف آية ظهور زمن منذ � املوعود باملسيح

: قال. ١٩٠٤ عام بايع وقد ،� اهللا عبد  حممداملولوي بن العزيز عبد حممد املولوي حضرة من يةروا هناك مث
 أحوال أسرد أن علي لزاما أرى عيين بأم � املوعود املسيح أحوال من رأيت وما بيعيت قصة أحكي أن قبل

 حاول إذ شيقة أحوالهكانت  .� املوعود املسيح صحابة أحد اهللا عبد حممد املولوي له املغفور املرحوم والدي
  .االطمئنان كل اطمأن أن بعد بايع مث ،� اختباره

 تويف ولكنه � أحواله من الكثري شاهد قد وكان ،� املوعود املسيح يد على بايع أيب كان: الرواي يقول 
 الذي الفارسي ملثلبا عمالً وأيضا ألبيه، سر الولد: السائر بالقول عمالً أسردها أنْ أرى لذلك يكتبها، أن قبل

  .إكماله الوالد يستطع مل ما االبن أكملَ: معناه
 وكان احلديث، أهل فرقة من وكان شيخوبوره، حمافطة يف" بور شرق "منطقة من" يين "قرية من والدي كان 

 جملس عن امسؤوال الدهلوي حسني نذير واملولوي البطالوي حسني حممد املولويحىت عينه  شخصية كبرية
 صيته بسبب. املنطقة هذه يف ميثلهم كان حيث احلديث أهل اءزعم كبار من يعد وكان". احلديث أهل نأجنم"

 قريتنا من قريبة قرية هناك: قائلني غورداسبور حمافظة يف الكائنة" ـى "قرية من احلديث أهل فرقة أبناء دعاه
 ابن بوالدة تنبأَ قد وكان واإلهلام، الوحي تلقّي مدعيا أمحد غالم مرزا باسم شخص فيها وظهر قاديان باسم
  نبوءةإىل مشريين هذا املشايخ له قال( أيام بعد ومات ابن مث أوالً بنت له ولدت إذ نبوءته فشلت ولكن عنده
 إهلام أي املرء يتلقى أن اآلن احملال من أن يرون كانوا(. املدعي هذا مع للنقاش إلينا فتعال )املوعود املصلح والدة

 املوعود املسيح يكن مل )النبوءة ذه أدىل الذي � املوعود املسيح ليناظر الرجل هذا دعوا ولذلك وحي، أو
 حضرته وكان تعاىل، اهللا عند من واإلهلام الوحي أتلقى إنين يقول كان وإمنا دعوى بأي ادعى قد عندها �

 وءةبالن بشأن � املوعود املسيح مع ثوحتد قاديان إىل أيب فجاء. األيام تلك يف" األمحدية الرباهني "يكتب
 املوعود، االبن والدة عن نبوءتك تتحقق مل فلم حقًا إهلاماتك كانت إذا: له وقال املوعود، املصلح بوالدة املتعلقة
 كان هل: � املوعود املسيح له فقال النبوءات؟ تكون هكذا هل ؟ومات ابن مث أوالً بنت عندك ولدت وملاذا
 حتققت هل: � قال احلج؟ عن نبوءة � له كانت نعم: فأجاب ؟بالعمرة يقومس أنه وءةبنب أدىل � النيب

   نفسها؟ السنة يف احلج فريضة أداء بعد مكة من � ورجع
ومىت قلت بأن : �قال حضرته .  مل حيج يف تلك السنة ولكنه حج يف السنة التالية�صحيح أنه : قال أبوه

 ألنه قد  فيها نبوءة من اهللا وستتحقق حتما بغض النظر يف أي عام تتحققالولد سيولَد يف هذه السنة بالذات، إ
عندها انقطعت سلسلة الكالم ومل . حددت لتحققها مدة ومل تحدد سنة معينة بل قد ذُكرت مدة من الزمن

املدة  �مث حدد املسيح املوعود . آخر، ولكنه ظل يصر بأن النبوءة مل تتحققسؤال  الشيخ أي  والدييطرح
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م بأنه سيولَد يف غضون تسعة أعوام، وذكر هذا األمر يف إعالناته ٢٢/٣/١٨٨٦يف إعالنه الذي نشره يف بتاريخ 
  . املتتالية

ولكن ملا كان الشيخ أي . �لقد حتققت النبوءة وولد حضرة املصلح املوعود اخلليفة الثاين : مث يقول الراوي
 طويل يف علم اللغة العربية والفارسية باع وكان له � املوعود والده احملترم قد جاء للنقاش مع املسيح

 وغريها حبسب زعمه لذا مل يستفد من األسئلة واألجوبة املتتالية، والبيان والبديعوالصرف والنحو واملنطق 
فظلّ الشيخ احملترم مصرا على اإلنكار ومل يقبل كالم املسيح ". كل شيء بوقته: "وصحيح متاما كما يقال

 أيها الشيخ احملترم، يبدو أنك عامل وقد ألّفت: لقد قاس املسيح املوعود مرتبته العلمية وقال له. �وعود امل
مت فيه حتديا مببلغ قدره عشرة آالف " الرباهني األمحدية"ا كتابا بعنوان مؤخرردا على اعتراضات املعارضني وقد

. اءة مسوداته لكان حسنا وألعطيناك حق اخلدمة أيضاروبية وهو على وشك الطباعة قريبا، فلو مكثت هنا لقر
أي يقول السيد عبد العزيز عن والده احملترم بأنه مل يقبل هذا (ولكن لألسف مل يقبل والدي هذا العرض 

هذا ما حيدث عادة ولكن كانت (.  عاما١٦ أو ١٥ومضت على اإلنكار قرابة .  وعاد من هناك حمروما)العرض
 �كان يف طبعه سعادة وحسنة حبيث إذا سب أحد املسيح املوعود :  فيقول الراوي)ةيف طبيعته حسنة كامن

لقد منع اهللا تعاىل من سب أوثان الكفار أيضا فكان ميلك مثل هذه امليزات أو ما : أو أساء إليه منعه فورا وقال
  . شاها اليت أدت إىل قبوله اهلداية

 عاما ويف هذه ١٥م أي مضت ١٩٠٢وهدوء حىت حلّ عام لقد مرت األيام بصمت : يتابع الراوي ويقول
مما أدى إىل إزالة " مرآة كماالت اإلسالم"و" احلرب املقدسة: "�الفترة كان قد قرأ كتاب املسيح املوعود 

أي بقراءة هذين الكتابني وجد أجوبة على عدة أسئلة سابقة ولكن (. عدة أسئلة وشبهات كانت ختاجل ذهنه
 سؤاال بصورة اعتراضات وسافر إىل قاديان ٢١وأعد قائمة األسئلة وكتب ) يدة تنشأ يف ذهنهظلت األسئلة اجلد

 وجاء إىل املسجد املبارك مباشرة دون أن خيرب أحدا بشيء فلم يسأل شيئا من �للمناظرة مع املسيح املوعود 
 شيئا ألنه كانت هناك مل خيرب أحدا. السكان احملليني بل وصل إىل املسجد عند وقت الصالة وصلّى مجاعة

شائعات منتشرة عن املسيح املوعود بأن لديه بعض العمالء الذين يستفسرون على غرار املرشدين العاديني كل 
والغرفة اليت يسكنها املرزا احملترم هلا عدة أبواب، ، �شيء من الضيوف القادمني ويوصلون األخبار إليه 

 وهناك )�ا القبيل متداولة بني الناس عن املسيح املوعود كانت هناك عدة حكايات غريبة وزائفة من هذ(
امسك كذا وكذا : عليه الضيف قال املسيح املوعود على حسب زعمهميدخل باب معني هلذا الغرض فلما 

وبذلك كان الضيف يوقن بأنه ويل من أولياء اهللا . وجئت من مكان كذا وكذا لغرض كيت وكيت وهلم جرا
فكان يف ذهن هذا الزائر بأنه إذا سألين أحد شيئا فلن أذكره له قط لذلك ذهب . بنفسهالكبار إذ يبني كل شيء 

مث قال بنفسه فيما بعد بأن هذه الشائعة ثبت بطالا وثبت أن مة . إىل املسجد مباشرة ومل يسأله أحد شيئا
  . املعارضني هذه باطلة متاما
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مث جلس املسيح املوعود يف .  قائمة فأداها مجاعةعلى أية حال، كان عندها وقت الصالة أو كانت الصالة
 وبدأ � قدميه )أي هذا الزائر(بعد املقابلة أمسك الشيخ احملترم . مقام الصدارة وجلس بقية اإلخوة هنا وهناك

ألنه (يا حضرة الشيخ إن امتحان أنبياء اهللا ليس بأمر مستحسن : �بتدليكها بصمت، فقال املسيح املوعود 
التدليك بل كان يضمر يف قلبه شيئا آخر كما سيتبني الحقا، وقد ألقى اهللا تعاىل يف قلب املسيح ما كان ينوي 

 وكانت هذه بالنسبة له آية ). بأنه ال ينوي التدليك بإخالص بل هناك سبب آخر وراء ذلك�املوعود 
من املالحظ أن هذا . (ان وساعدته على الفوز بروح اإلمي� يف اللقاء األول معه )هذا الشيخ الزائر(الحظها 

  . فاحلمد هللا على ذلك) ما يقوله االبن حبق أبيه
على كل حال فالواقع أن حضرة املولوي كان يقول إنه كان قد قرأ يف حديث أو رواية أن من عالمات 

، وذه يكون يف باطنهما تقعر، أي لن مسطحتان اإلمام املهدي أن قدمه لن تكون عادية، بل ستكون قدماه
 ليتأكد من ذلك ومل تكن نيته يف متسيدمها، فالحظ نتيجة ذلك آيتني إحدامها �ية أمسك بقدمي حضرته الن

ال جيوز :  شخصيا قد قال له�أنه تأكد أما ليستا مقعرتني، كما ورد يف احلديث، والثانية أن حضرته 
ذه النية أمسك قدميه، ومعلوم أن عشرات  أحد بأنه �إذا مل يكن قد أخرب املسيح املوعود . اختبار أنبياء اهللا

ال : الناس كانوا ميسدونه يف السابق ومل يقل حضرته ذلك ألحد قط، فكيف خطر بباله أنه ميسده اختبارا؟ فقال
حبالوة يليق اختبار األنبياء، والواقع أنه كان فعال ميسده بنية االختبار، فظهرت له آيةٌ بينة شاهدها بأم عينه وفاز 

يا سيدي لدي بعض األسئلة فهل ميكن : �وبعد ذلك قال حلضرته .  اللهم صل على حممد وآل حممد.اإلميان
. أن أطرحها إذا مسحت؟ فأذن له، فطرح املولوي احملترم أول سؤال ودار احلديث حوله بينه وبني حضرته

ن كل يوم أو يف  السيدة أم أمي مرضعته كان يتوجه إىل�سأل املولوي حضرته أن النيب : وأسجله كما هو
 وانتخب سيدنا أبو �أغلب األيام ويقرأ عليها الوحي اجلديد فكانت تفرح بذلك كثريا، وعندما تويف النيب 

 � أولَ خليفة له، توجه هو اآلخر للقاء حضرا أي أم أمين، فبدأت تبكي، فسأهلا هل تبكني ألن النيب �بكر 
فإذا كانت ". كال وإمنا أبكي ألن الوحي قد انقطع: " فقالت له حضرا.قد تويف؟ فهي سنة إهلية قد حتققت فيه

فهذا كان سؤاله بعد هذه املقدمة الطويلة، أن (حضرا تعتقد بانقطاع الوحي فكيف تؤمن بعدم انقطاعه؟ 
هل : � فسأله املسيح املوعود ) بينما تقول بأنك تتلقى الوحي، فكيف ذلك؟�الوحي قد انقطع بعد النيب 

نعم أنا : ؟، فقال املولوي)١١١ :عمران آل (�أُمة خير كُنتم�عتقد بأن هذه األمةَ خري أمة حبسب ما ورد ت
هل تؤمن بأن احلواريني وأم موسى والنحل أيضا نزل عليهم الوحي وال : �أعتقد بذلك، مث سأله حضرته 

، )٨ :القصص( �موسى أُم إِلَى وأَوحينا�، و)١١٢ :ائدةامل (�الْحوارِيني إِلَى أَوحيت�يزال، كما ورد يف 
نعم، من املؤكد أن الوحي كان ينـزل عليهم وال : ؟ فقال املولوي)٦٩ :النحل (�النحلِ إِلَى ربك وأَوحى�و

اريني من أمة فهل تردت هذه األمة عن مكانة احلو: �فقال له حضرته ) فهذه املناظرة التبليغية رائعة(يزال، 
 اليت هي � أيضا، حبيث كان الوحي ينـزل عليهم وحرمت منه أُمةُ النيب واحلشراتاملسيح ونساِء أمة موسى 
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 أيضا �إن ذلك الوحي مذكور يف القرآن الكرمي، فهل ورد فيه أن أمة حممد : خري أمة؟ فقال املولوي احملترم
قد سلَّمت بأن أفراد األمم السابقة نزل عليهم الوحي، ل: �ستتلقى الوحي؟ عندها قال له املسيح املوعود 

 الدعاء يف سورة الفاحتة اليت توقن بأنه ال صالة بدون قراءا، وأن قراءا يف كل ركعة �وقد علَّمنا اهللا 
أنعمتها على األمم النعم اليت بأي يا إهلي أنعم علينا أيضا  �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ�واجبة، فقد قال فيه 

ومبوجب ذلك إذا كانوا تلقَّوا نعمة الوحي فكيف ال يفوز به أفراد هذه األمة نتيجة الدعاء؟ وثانيا قال . السابقة
 لَيهِمع تتنزلُ استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ�قد ورد ثانيا يف القرآن الكرمي : �له سيدنا املسيح املوعود 

 إن �، فقال له حضرته )٣١ :فصلت( �توعدونَ كُنتم الَّتي بِالْجنة وأَبشروا تحزنوا ولَا تخافُوا أَلَّا الْملَائكَةُ
: هذه اآلية تؤكد لنا أن الوحي ينـزل عرب املالئكة على املؤمنني من هذه األمة واملستقيمني، مث قال حضرته

، وهذه اآلية تفيد بأن )٦٥ :يونس (�الَْآخرة وفي الدنيا الْحياة في الْبشرى لَهم�د يف القرآن الكرمي قد ور: ثالثا
يتلقون البشارات يف هذه احلياة الدنيا ويتلقون يف اآلخرة أيضا، وإن مل تكن هذه " خري أمة"املؤمنني من 

  البشارات وحيا فماذا تكون؟ 
فأثناء هذه املناظرة قال . ه اآليات قدم حضرته آيات أخرى إلثبات استمرارية الوحيوباإلضافة إىل هذ

يا سيدي صحيح أن نزول الوحي ثابت من هذه اآليات، وأن القرآن الكرمي قد ذكر أن : �املولوي حلضرته 
لم ذه اآليات؟ ؟ أمل تكن على ع"انقطع الوحي: "هذه األمة أيضا ستتلقى الوحي فلماذا قالت السيدة أم أمين

كلمة الوحي، فهو يشري يف " ال"هذه الـ أخربين من فضلك ما !  أيها الشيخ�فقال سيدنا املسيح املوعود 
فمن املؤكد أن الوحي .  يقرأه عليها كل يوم�، وكان حضرته �إىل الوحي الذي كان ينـزل على النيب 
 فكيف يثبت منه أن ذلك النوع اآلخر من الوحي  قد انقطع حتما،�القرآين ووحي الشريعة النازل على النيب 

أيضا قد انقطع إىل يوم القيامة مع أن نزوله مذكور بصراحة يف القرآن الكرمي؟ فلزم املولوي احملترم الصمت، ومل 
لقد ألقى .   سؤال وحصلت له القناعة٢١يطرح أي سؤال آخر، وإمنا اكتفى ذا السؤال الوحيد من جمموعة 

 ةمسجلّ قد أتى ا املذكورك خطابا مفصال حوى الرد على كل االعتراضات اليت كان املولوي حضرته بعد ذل
 قد رد على مجيع األسئلة اليت كان قد سجلها �ألن املسيح املوعود حينها ولكنه مل يطرحها . يف دفتره

بل خطاب املسيح املوعود  قد ذكر شيئًا عن هذه األسئلة ألحد قاملذكورمل يكن املولوي . وجعلها يف جيبه
أي (لو مل ينـزل عليه الوحي فمن أخربه عن هذه األمور املتعلقة بالتساؤالت املسجلة عندي، : ، فتساءل�

 فبعد إصغائه خلطاب ). قد رد عليها قبل أن يطرحها عليه�اليت كانت موجودة يف جيبه، ألن املسيح املوعود 
وهكذا بايع هناك بفضل اهللا . ك إيلّ يا سيدي، ألنين أريد أن أبايعكمد يد: حضرته صمت قليال مث قال حلضرته

بعد وفاة . تعاىل، مث مل ينشأ لديه اعتراض قط على شخصية حضرته، بل ظل يزداد إميانا وعرفانا باهللا تعاىل
أية شبهة،  بايع اخلليفةَ األول دون أدىن شك، مث بايع اخلليفةَ الثاين دون أن تنشأ لديه �املسيح املوعود 

  .واحلمد هللا على ذلك



 

- ١١ -

 وكانوا يرون أن هذا املولوي إذا بايع هممن حيترمونه ويقدرون" شناب"و" دوآبه"كان أهايل منطقة : يكتب ابنه
، ولكن ملا رجع بعد البيعة حتول اجلميع إىل أعداء ومعارضني له �فإم أيضا سيبايعون املسيح املوعود 

 �ه تصدى هلم بكل صرب وثبات وظل يواصل تبليغهم دعوة املسيح املوعود وأصبحوا يكيدون لقتله، إال أن
 عاما كمبلغِ شرف، وبفضل اهللا تعاىل قد دخل بواسطته قرابة ١٨لقد وفق خلدمة اجلماعة طيلة . حبب عجيب

  . ثالمثئة شخص أو أزيد يف األمحدية
 فازدادوا روحانية �سيح املوعود كانت هذه بضعة روايات أو واقعات ألولئك الذين بايعوا على يد امل

 � أيضا، وألجل ذلك ظهر حبهم خلادم النيب �ومعرفة باهللا تعاىل، كما جتلت هلم زوايا كثرية من حب النيب 
ندعو اهللا تعاىل أن ينـزل على . متصبغا بصبغة الوفاء واإلخالص واحملبة بصورة أوثق من كل عالقة دنيوية

 اليت ال تعد وال حتصى ويوفقنا أيضا ألداء حق البيعة بعد دخولنا يف مجاعة إمام هؤالء الصلحاء رمحته وبركاته
  .الزمان، ويوفقنا إلحداث التغيريات الطيبة يف أنفسنا وللتركيز على هذا املوضوع واالنتباه إليه دوما

 –بيتها كانت إحدى العائالت األمحدية راجعة إىل . هناك خرب مؤسف وصل اآلن ومل تصل التفاصيل بعد
يف اجلماعة الذي كان على " ناظم شؤون الطلبة" وكانت هي عائلة -لعلها كانت ترجع بعد صالة اجلمعة 

الدراجة النارية بينما عائلته كلها يف السيارة، فأُطلق الرصاص عليهم مما أدى إىل استشهاده، إنا هللا وإنا إليه 
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع . قاربه فإم أصيبوا جبروحأما ركاب السيارة أي والده وأفراد عائلته وأ. راجعون

أما بالنسبة إىل اجلرحى فقد . وعندما تصلين التفاصيل الكاملة للحادث فستتوضح الصورة أكثر. درجات الشهيد
االختالطات ولكن ادعوا هلم أن ينقذهم اهللا تعاىل من مجيع . علمنا أن حالتهم بفضل اهللا ليست خطرية اآلن

  .م شفاء كامال عاجالوأن يشفيه
، ندعو اهللا تعاىل يرفع درجات هؤالء "غتياليان"كذلك وصلين خرب عن استشهاد أحد اإلخوة من مجاعة 

كما جيب أن تدعو لألمحديني يف باكستان نظرا إىل األوضاع . الشهداء، وادعو اهللا تعاىل للجرحى بالشفاء
  .ي من كل سوء ومكروهندعو اهللا تعاىل أن حيمي كل أمحد. الراهنة املقلقة

من " سيد عبد الغين شاه"زوجة املرحوم " سيدة أمة الرمحن"باإلضافة إىل ذلك سأصلي صالة الغائب على 
  . أكتوبر بعد مرض دام طويال، إنا هللا وإنا إليه راجعون١٥ربوة اليت وافتها املنية يف 
كانت ورعة ومواظبة على . �د أحد صحابة املسيح املوعو" القرشي عبد الرمحن"كانت املرحومة بنت 

الصلوات اخلمس والصوم، وسباقة يف جمال التضحية املالية حىت أا كانت تضحي أكثر من طاقتها، كانت 
عندما كانت اجللسات تعقد يف باكستان كانت تستضيف . اجتماعية ومضيافة ومتواضعة وتعيش حياة بسيطة

ما آخر إضافة إىل الطعام املتوفر من قبل نظام اجللسة، كما قرابة مخسني شخصا كل سنة مث كانت تطبخ هلم طعا
 أن عائلة -عند زواج بعض الفتيات يف أقارا-وكانت إذا علمت . أا كانت توفر هلم الشاي يف كل األوقات

 نفدتكانت املرحومة تقدم هلن من حليها، حىت ، العروس مل تستطع بسبب فقرها أن تعطيها شيئا من احلُلي
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احليا رويدكانت حتث أوالدها على خدمة اجلماعة وألجل ذلك ينال أوالدها بفضل اهللا تعاىل توفيقًا . ها رويد
اثنان من أوالدها من الواقفني . ١٩٥٣كانت موصية وانضمت إىل نظام الوصية يف عام . خلدمة اجلماعة

كان مبلغ اجلماعة يف إسبانيا واآلن هو يف الذي " سيد عبد اهللا ندمي"حياتهم؛ أحدمها معلّم للجماعة واآلخر هو 
، ومل يستطيع أن يشترك يف جنازا، ندعو اهللا تعاىل أن يلهم مجيع ذويها الصرب والسلوان ويوفقهم "تشيلي"

 منري وصهرها. أحد أحفادها أيضا مبلغ اجلماعة ويعمل حاليا يف نظارة النشر واإلشاعة يف ربوة. العمل حبسناا
ندعو اهللا تعاىل . وهكذا فإن أربعة أفراد من عائلتها من الواقفني حياتهم.  السكرتري اخلاص هناأمحد جاويد وهو

أن حيقق مجيع أمانيها املتعلقة بأوالدها ويزيدهم يف احلسنات واألعمال الصاحلة ورفع درجاا وأهلم مجيع 
  .آمني. أوالدها الصرب والسلوان
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