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 باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
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، اليت � وبعض الوقائع حول آياته �اليوم أيضا سأقدم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود 
  : �يقول املسيح املوعود . بينها املسيح املوعود بنفسه أو بينها أناس آخرون

 لو أحصيتها واحدة بعد أخرى -م١٩٠٦متوز عام / يوليو١٦ إىل اليوم - آياتلتأييدي ) اهللا(وأظهر 
. وإن مل يقبل أحد حلفي فإين جاهز إلثباا له.  آية ألفا باهللا إا تزيد على ثالث مئةألمكنين القول حلفً

 سد �ومنها أنه . فمن تلك اآليات أن اهللا تعاىل أنقذين من شر األعداء يف كل موطن حسب وعده
 أخزى وأهان كلَّ من أراد أن يهامجين حسب �ومنها أنه . يع حوائجي وحاجايت دائما حسبما وعدمج

ومنها أنه رزقين الفتح حسب نبوءاته على الذين رفعوا ضدي قضايا ". إين مهني من أراد إهانتك: "وعده
  . زائفة
إين مهني من أراد : "قق اإلهلامهذا ما نراه حادثا اليوم أيضا فأتلقى تقارير من أماكن خمتلفة عن حت(

وإذا كانوا . وبالد أخرى يتبني منها كيف خيزي اهللا هؤالء الناس افريقي إأي تأتيين التقارير من" إهانتك
 أي سيبطش اهللا �أملي هلم إن كيدي متني�: يكذبون ومل يبطَش م إىل اآلن فليتذكروا قول اهللا تعاىل

  : ويقول�ابع املسيح املوعود  يت)م على أية حال إن مل يرتدعوا
ومن . بفترة بعثيت ألنه مل يعطَ أحد من الكاذبني هذه املدة الطويلة منذ أن خلقت الدنيا يتعلقومنها ما 

ومن تلك اآليات . بالنظر إىل حالة الزمن، مبعىن أن الزمن يسلِّم بضرورة بعثة إمام يتضحهذه اآليات ما 
ومنها أن . األحباء، ويف بعضها ظهر تأثري دعائي على األعداء األشرارما يتعلق باستجابة أدعييت يف حق 

ومنها أن اهللا . املرضى املصابني باألمراض اخلطرية قد شفُوا بدعائي وكنت قد أُخِبرت من قبلُ بشفائهم



ومنها أن بعض البارزين من مشاهري الصوفيني قد . تعاىل قد أظهر لتصديقي حوادث مساوية وأرضية
الذي يصل عدد " السند"يف " صاحب العلَم"، منهم املرشد �لتصديقي رؤى رأوا فيها النيب شاهدوا 

ومن تلك اآليات أن ألوفا من الناس ". شاشران"مريديه إىل ما يقارب مئة ألف، واخلواجه غالم فريد من 
بايعوين ألم رأوا وبعضهم . قد بايعوين لسبب وحيد فقط وهو أم أُخِبروا يف الرؤيا أين صادق ومن اهللا

إن الدنيا موشكة على االنتهاء وهذا الشخص هو خليفة اهللا األخري واملسيح :  يف الرؤيا فقال�النيب 
ومن تلك اآليات أن بعض األكابر تنبأوا بكوين املسيح املوعود بذكر امسي قبل والديت أو . املوعود

حقيقة . (حمافظة لدهيانه" مجال بور"اه؛ من نعمة اهللا ويل، وميان غالب ش: وصويل سن البلوغ، منهم
  )الوحي

  : يف مكان آخر�ويقول املسيح املوعود 
سراج احلق نعماين الذي صار أمحديا فيما بعد وكان مرشدا  هالصاحبزادأريد أن أوضح قبل ذلك أن " 

ف القبور، أنا أستطيع أن أقوم بكش: وصاحب زاوية قبل البيعة بعث رسالة إىل أخيه األمحدي قال فيها
  ".هل يستطيع املرزا احملترم أيضا ذلك

وكان يقصد من كشف القبور أنه يستطيع أن يطِلع اآلخرين على أحوال األموات بعد أن يعلمها 
  : املوضوع يف هذا �فيقول املسيح املوعود . منهم، ويستطيع أن جيعل الناس يقابلون األموات

ا حيا وينـزل عليه وحي متجدد وميلك آالف األدلة والذي يكلِّم إهل. إن كشف القبور أمر سخيف"
أما .  أحدا تكلم مع ميت أنّعلى ذلك ما حاجته للكالم مع األموات والبحث عنهم؟ مث ما الدليل على

كل بطاقة تأتيين وكل شخص يأيت وكل قطعة نقدية تأيت . أنا فعندي مئات آالف األدلة على ما أقول
يأتون من كل فج عميق، ويأتيك من : " ألن اهللا تعاىل قال قبل فترة من الزمنمتثّل آية عظيمة من اهللا تعاىل

مث انظروا كيف تتحقق النبوءة بكل قوة .  يعرفينأحد يكن، علما أنه قال ذلك حني مل "كل فج عميق
 امللفوظات،. (اجتنا إىل أن نترك إهلا حيا ونبحث عن األمواتحهل هلا من نظري؟ باختصار، ما . وجالل

  )٢٤٨، ص٤الد
  :�مث يقول حضرته 

هينوا بآيات اهللا وال تستخفوا ا، إن هذا التصرف يدل على ستامسعوا، فإين أقول صدقا وحقا أال ت"
لقد قُتل ليكهرام قبل فترة وجيزة حبسب آية إهلية عظيمة وهناك ماليني . احلرمان، واهللا تعاىل ال حيب ذلك

وقد . نفسه، فكان يسردها حيثما ذهب ءة إذ قد أشاعها ليكهرامالناس الذين يشهدون على تلك النبو
وشهد يف اية .  احلق والباطلدينالطلب اآلية بنفسه على صدق اإلسالم وجعلها معيارا للتمييز بني 

فما أكربه من إجحاف وظلم عدم املباالة ذه اآلية . املطاف بدمه على صدق اإلسالم وصدقي أنا
  . آية واضحة وجلية مثلها فكأنه يصري ليكهرام بنفسه ومن ينكر !وتكذيبها



كل قوم، وإن رميها كشيء  حبقإنين أتأسف كثريا أن اهللا قد أنزل أفضاله الكثرية حبيث أظهر اآليات 
. والذي ال يبايل بآيات اهللا فليتذكر أن اهللا أيضا ال يبايل به. رديء شقاوة كبرية ومدعاة لغضب اهللا

ولكن الذي ليس له نصيب من . اهللا تعاىل يعرفها الذي خيشى اهللا ويستفيد منهااآليات اليت تظهر من 
الفراسة وال يتدبرها بتقوى اهللا يبقى حمروما ألنه يريد أال تبقى الدنيا على حاهلا وأال تبقى كيفية اإلميان 

ود املسيح، وملا لو كان األمر كذلك ملا أنكر اليه. ولكن اهللا تعاىل ال يفعل ذلك أبدا. أيضا على حاهلا
ليس من سنة اهللا قط أن .  لتحمل مصائب كثرية�أُنكر موسى، وفوق كل ذلك ملا اضطر رسول اهللا 

اجلاهل الوحشي الذي ال يعرف سنة اهللا حيسب أن املعجزة هي ما . يظهر آية يضيع ا اإلميان بالغيب
 يقصر اهللا يف شيء ألفراد مجاعتنا وال ميكن مل. خيرج عن نطاق سنة اهللا ولكن اهللا تعاىل ال يفعل ذلك أبدا

أي أن الذين (. ال ميكن ألحد ممن دخلوا مجاعتنا أن يقول بأنه مل ير آية. أن خيجل أحدهم أمام اآلخرين
 أمحديني جيب أن واانضموا إىل اجلماعة بالبيعة يف ذلك الزمن ويف هذا العصر يرون اآليات، أما الذين ولد

   )هم ويتوجهوا إىل توطيد عالقتهم مع اهللا تعاىليقرأوا تاريخ آبائ
اقرأوا الرباهني األمحدية بتأمل فكل األخبار عن هذا الزمن مذكورة :  قائال�يتابع املسيح املوعود 

هل بوسع اإلنسان أن ينبئ مبثل هذه األنباء . فمنها ما يتعلق باألصدقاء ومنها ما يتعلق باألعداء. فيه
 حني مل يكن هلذه اجلماعة أدىن أثر مع أنه ال يستطيع أن يقول عن نفسه أيضا -ما العظيمة قبل ثالثني عا

 مث تتحقق تلك األنباء حبذافريها، وال تتحقق واحدة أو بضع منها بل -هل سيعيش إىل يوم غد أم ال 
ومة الرباهني األمحدية موجود يف بيوت األمحديني، ويوجد عند املسيحيني واآلريني واحلك. تتحقق كلها

أيضا، فإن كنتم ختشون اهللا وتبحثون عن احلق ميكنكم أن حتكموا بناء على آيات ذُكرت يف الرباهني 
األمحدية وحده، وانظروا أنه مل يكن أحد يعرفين حينذاك ومل يكن أحد يأيت إىل هنا ومل يكن معي 

لماذا توجد ف واخليال فإذا كان النبأ عن اجلماعة املوجودة هنا حاليا مبنيا على التخمني. شخص واحد
: وقيل عنه يف الرباهني، شخص واحد من خارج قاديانعرفه يكن هذه اجلماعة الكبرية إذًا؟ من مل ي

 ليس يف اهلند فقط بل يف أوروبا ؟ اآلنيعرفه العامل كله، فكيف صار "فحان أن تعان وتعرف بني الناس"
  . ريقيا أيضافإوأمريكا ويف البالد العربية مثل الشام ومصر بل يف 

  )لقد بثّ قبل بضعة أيام برنامج من قاديان للعامل العريب وقد أحدث ضجة فيه بوجه خاص(
فإن مل يكن ذلك كالم اهللا بل كان كيد مفتٍر على عكس مشيئة اهللا فلماذا أعانه اهللا؟ وملاذا خلق له 

فترين هكذا فما هو معيار أسبابا ووسائل مواتية؟ هل صنعت كل شيء من عندي؟ إذا كان اهللا يؤيد امل
الكسوف واخلسوف الذي وقع يف رمضان هل كان . صدق الصادقني؟ أجبيوين على ذلك بأنفسكم

ا آية للمهدي م أ�ا اهللا تعاىل كما قال رسوله ميف عصري وبقويت؟  فقد حققه ماأحققهبوسعي أن 
بنفسه؟  عليكم  اُهللالَّالصادق، فإن مل أكن صادقا فهل أض يصل تأثري اخللق أن جتيبوا بعد التأمل إالم 



بل ، إن اآليات ال تقتصر على بضع آيات.  أيضا� وتكذيب اهللا � إنه يستلزم تكذيب النيب ؛إنكاري
ل يف الرباهني األمحدية نفسههي مئات اآلالف فكم منها ستكذِّبون؟ لقد سيأتون من كل فج عميق، : ج

أنِكروا ذلك أيضا واحموا اآلية اليت حققتموها مبجيئكم إن كنتم فقد جئتم بأنفسكم وحققتم تلك اآلية، ف
  . على ذلك من القادرين

لقد قلت ما كان يف بايل، .  بل يثري غضب اهللا،إن تكذيب آيات اهللا ليس أمرا مستحسنا: أكرر وأقول
  )تامللفوظا( ".�علم جيدا أين صدوق وجئت من عنده ياهللا . أما القبول أو الرفض فهو بيدكم

الفقرة األخرية اليت قال فيها املسيح املوعود بأنكم حققتم اآلية مبجيئكم بياا أن شخصا كان قد (
 له األمر بالتفصيل ووضح ما املراد � أن يري آية فشرح املسيح املوعود �أسلم حديثا مث طلب منه 

ونرى اليوم أا تتحقق يف كل .  وإن جميئك أيضا ميثّل حتقق آيةامن اآليات فقال بأن اآليات حتققت كله
  .) بلد بفضل اهللا تعاىل

  :  ذا الشأن�مث هناك آيات تتعلق بشفاء املرضى، فيقول املسيح املوعود 
مِرض عبد الرحيم خانْ ابن نواب سردار حممد علي خان رئيس مالري كوتله باحلمى الشديدة ومل يبق 

.  ولكن تبني بعد الدعاء أن القضاء مربمفدعوت له،. يف شفائه أمل وكأنه أصبح يف حكم امليت
من ذا الذي يشفع : "قال اهللا يف اجلواب ما نصه. يا إهلي إين أتشفع له: فتضرعت يف حضرة اهللا وقلت

فانصرفت إىل الدعاء بالتضرع ". مجازـإنك أنت ال: "مث تلقيت وحيا يف احلال. فسكت". عنده إال بإذنه
وكان قد هزل . ي؛ فكأن الولد خرج من القرب، وظهرت عليه آثار الصحةواالبتهال واستجاب اهللا دعائ

  )حقيقة الوحي. (كثريا، فعاد إىل طبيعته بعد فترة واستعاد صحته املعهودة، وشفي متاما
  : �مث يقول املسيح املوعود 

 وحني وصل. أصيب ابين بشري أمحد مبرض يف عينيه ومل ينفعه دواء وكان هناك خطر أن يفقد بصره
فشفي يف . ، أي بدأ ابين بشري يبصر"برق طفلي بشري: "املرض ذروته دعوت اهللا تعاىل فتلقيت إهلاما نصه

  )حقيقة الوحي. (وهذا احلدث أيضا يعرفه قرابة مئة شخص. اليوم نفسه أو يف اليوم التايل
  :  عن آيات تتعلق الك األعداء�مث يقول املسيح املوعود 

، وهي أين دعوت ليصيب "سر اخلالفة" من كتايب ٦٢ن اليت كتبتها يف الصفحة اآلية احلادية والسبعو
وبعد مرور عدة أعوام من هذا الدعاء . الطاعون املعادين، أي املعادين الذين ما هلم يف اهلداية من نصيب

  : وكان الدعاء كالتايل. بعض األعداء األلداءالدنيا ساد الطاعونُ هذا البلد فغادر 
م روخذْ ربا ودملْ عليه الرجز حقا   ونزن عادى الصالح ومفسد  

   ومزق خصيمي يا إهلي وعفِّر      وفرج كرويب يا كريـمي وجنِّين 
  :النبوءة التالية" إعجاز أمحدي: "كذلك جاء يف كتايب



    على معتٍد يؤذي وبالسوء جيهر إذا ما غضبنا غاضب اهللا صائال  
كلَّويأيت  زمان  كاسر  ظامل       وهل  ي  رهلكنماليوم  إال  املد    

  ر جزاء  إهانتـهم  صغار  يصغ وإين لشر الناس إن مل  يكن هلم    
   فذلك طاعون أتاهم ليبـصروا  الطعن بالطعن بيننا   قضى اهللا إنَّ

  ر   متنيت  لو كان  الوباء املـتبفلما  طغى الفسق  املبيد  بسيله     
�: "بالفارسيةتلقيت إهلاما مث �� ����� �� �� �� ���� ��� �� "  

  .لقد خربت بيوت كثري من األعداء: وترمجته
إن كافة األدعية املذكورة آنفًا اليت دعوت ا بعد ". البدر"و" احلَكَم"وقد نشر هذا اإلهلام يف جريديت 

. ليهم عذاب الطاعون مثل النار حسب النبوءاتإيذاء املعاندين الشديد قد قُبلت يف حضرة اهللا ونزل ع
وسنذكر هنا بعض . فهلك ألوف من األعداء الذين كانوا يعادونين وكانوا يذكرونين بكلمات نابية

  . األعداء األلداء على سبيل املثال ال احلصر
ي كتابا وأبدى هو املولوي رسل بابا من أمرتسر الذي ألّف ردا عل األمرفأول من جيدر بالذكر يف هذا 

بذاءة اللسان إىل أقصى احلدود، وكذب حلبه احلياة الفانية، ويف اية املطاف هلك بالطاعون حسب وعد 
 للعداوة واإليذاء شخص امسه حممد خبش نائب اجلايب يف مدينة بتاله فهلك هو أيضا استعدمث . اهللا تعاىل
كان جامون وكان يدعي كونه رسوال، كذلك كان هناك شخص آخر امسه جراغ دين من س. بالطاعون

فهلك هو أيضا بالطاعون .  قد أعطاين عصا ألقتل ا هذا الدجال�وقد مساين دجاال، وقال إن عيسى 
م حسب نبوءيت اليت كنت قد نشرا عنه يف حياته يف كتايب ١٩٠٦نيسان عام / أبريل٤مع ابنيه بتاريخ 

إين ملن املرسلني؟ : عصاه اليت كان يريد ا قتلي؟ وأين إهلامهفأين ". دافع البالء ومعيار أهل االصطفاء"
من املؤسف أن بعض الناس يعدون حديث النفس قبل تزكية نفوسهم إهلاما فيموتون يف آخر األمر بالذل 

كان هناك كثريون آخرون جتاوزوا احلدود يف اإليذاء واإلهانة ومل خيافوا غضب  وباإلضافة إليهم. واخلزي
  . كان شغلهم الشاغل كيل الشتائم والسباب ليلَ ار فصاروا صيد الطاعوناهللا، و

، ويقيم يف قرية ري شته، نور أمحدكان يل عم امسه :  األمحدي من الهور عامليكتب منشي حمبوب
اء من آياته الطاعون الذي ج: أنه املسيح؟ قلت ئهادعاملاذا ال يري السيد مريزا آية على : فقال يل يوما

لن ميسنا الطاعون بل جاء ليهلك السيد مريزا نفسه، لن : فقال لتوه. بعد النبوءة وحيصد الناس حصدا
عندما جئت إىل الهور وصلين . وانتهى احلوار بيننا على هذا. يصيبنا منه ضر بل سيصيب املريزا نفسه

القرية شاهدون على ذلك، وإنه اخلرب بعد أسبوع أن عمي نور أمحد مات بالطاعون، وكثري من الناس يف 
  )حقيقة الوحي. (حلدث ال ميكن إخفاؤه

  :�مث يقول حضرته 



" مولوي فاضل"احلائز على شهادة -  زين العابدينإن املولوي : يقول ميانْ معراج الدين من الهور"
وكان خرجيا يف التعليم " قلعة"وكان من أقارب املولوي غالم رسول وكان من سكان " منشي فاضل"و

 املولوي حممد � باهل يف صدق املسيح املوعود -"منظمة محاية اإلسالم"الديين، ومدرسا مفضال لدى 
ومل ميت هو . ، مث مات بعد بضعة أيام مبرض الطاعون"كشمريي" سوق علي السيالكويت يف حمل يف

لك مات كذ. وحده بل ماتت بالطاعون زوجته وصهره أيضا الذي كان موظفا يف مكتب احملاسب العام
  ." شخصا من بيته بعد املباهلة١٧بالطاعون 

  :مث يقول حضرته
من الغريب حقا، وهل من أحد يستطيع أن يفهم سرا أنين أنا الكاذب واملفتري والدجال حسب "

ملاذا ينـزل غضب ! ؟، والعياذ باهللايف خطأفهل يقع اهللا ! باهلة إال هؤالءزعمهم، ولكن ال ميوت عند امل
  ! ني مثلهم فيتخطفهم املوت ويصيبهم الذل واخلزي أيضا؟اهللا على الصاحل

  :مث يقول حضرته
كان هناك شخص امسه كرمي خبش يشتغل مقاوال يف الهور وكان كثريا ما : دين ويقول ميانْ معراج"

وقد نصحته كثريا لكنه مل يتورع فصار صيدا . �يستخدم كلمات نابية ومسيئة يف حق املسيح املوعود 
  ." شبابهللموت يف عز

  : مث يقول حضرته
كان احلافظ سلطان السيالكويت عدوا لدودا حلضرتكم، وهو الذي : يقول سيد حامد شاه السيالكويت"

فهلك مصابا بطاعون شديد يف . يف سيالكوت مرور موكبكمأراد أن يلقي الرماد على حضرتكم عند 
  . أيضا بالطاعونم، كما هلك تسعة أو عشرة أفراد من عائلته ١٩٠٦العام نفسه أي 

" مدرسة القرآن"ويعلم اجلميع يف مدينة سيالكوت أن احلكيم حممد شفيع الذي بايع مث ارتد وأسس 
مل يستقم هذا الشقي على البيعة بسبب أهوائه النفسية، وحتالف مع ألد . أيضا، كان من أشد معارضيكم

وكذلك مات . ضة للطاعونويف األخري صار عر. األعداء من حارة لوهارانْ يف مدينة سيالكوت
  ."بالطاعون كل من زوجته وأمه وأخيه واحدا بعد اآلخر، كما هلك الذين كانوا يدعمون مدرسته

  :مث قال حضرته
كذلك هلك بعد اإلصابة بطاعون شديد مريزا سردار بيك السيالكويت الذي كان قد جتاوز يف بذاءة "

والسخرية شغله الشاغل كما كان دائم الطعن اللسان واجلرأة كل احلدود، والذي كان االستهزاء 
ملاذا تكثرون من ذكر الطاعون إىل : وذات يوم قال ألحد أفراد اجلماعة على سبيل االزدراء. والتجاسر

حقيقة ." (فمات بالطاعون بعد ذلك بيومني فقط. هذا احلد؟ لن أؤمن بكم إال إذا أصبت به أنا شخصيا
  )الوحي



  :�مث يقول حضرة املسيح املوعود 
 جاٍر كله العمل وهذا. الكرمي القرآن حقائق وأُري جمددا الغابرة اهللا رسول عظمة ألقيم أُرسلت لقد"
 وضوح اآلن واضحا صار اجلماعة هذه أمر أن مع ،يرونه ال عيون معصويب الولكن وساق قدم على

 على ملٍك أي جيوش عدد يبلغه ال قد بعدد لصاروا ومعجزاا آياا على الشهود جمع وإذا الشمس،
  ".األرض وجه

  :�مث قال حضرته 
، وقد أظهر على يدي من اآليات اليت لو اطلع عليها  تعاىل مأمورا بإصالح هذا الزمنلقد بعثين اهللا"
فوا بواسطتها  لعر،حيتكمون إىل العقل السليمو، يف قلوم خشية اهللالذين رتيهة من العناد والطبائع الذوو 

 بعضها يف كتايب حقيقة نا وقد كتب،دة أو اثنتني بل باآلالفتلك اآليات ليست واح. صدق اإلسالم جيدا
وعندما انقضى القرن الثالث عشر اهلجري بعثين اهللا تعاىل مأمورا من عنده على رأس القرن الرابع . الوحي

 ويف األخري مساين عيسى املوعود وأمحد. �عشر، ومساين بأمساء مجيع األنبياء الذين خلوا منذ آدم 
وقد ذُكر هذان االمسان باملسيح واملهدي بكلمات .  االمسني مراراوقد خاطبين بِكال. وحممد املعهود

  . أخرى
واملعجزات اليت أُعطيتها، بعضها نبوءات تشمل أمورا غيبية ليست يف قدرة أحد سوى اهللا تعاىل أن 

 وأُخربت بإجابتها، وبعضها أدعية على األعداء األشرار الذين أُهلكوا تينبئ ا، وبعضها أدعية أُجيب
 كانت نتيجتها أن أهلك وبعضها مباهالت.  مرتبةًوبعض األدعية من قبيل الشفاعة وتفوق الدعاَء. بسببها

 وبعضها شهادات صلحاء اإلسالم الذين ماتوا قبل بعثيت وقد شهدوا بذكر. اهللا تعاىل أعدائي وأخزاهم
 بعثيت قبل أخرب عنوبعضهم . امسي واسم قرييت وقالوا بأنه هو املسيح املوعود الذي سيبعث عاجال

 عاما على وجه التقريب، وأخربوا ١٢ أو ١٠ بعثيت يف وقت كان عمري أخرب عنوالديت، وبعضهم 
 كحدوث �وعالمات زمن املهدي املعهود اليت حددها النيب . بعض مريديهم بأنكم ستعمرون لتروه

الكسوف واخلسوف يف رمضان يف زمنه، وتفشي الطاعون يف البالد قد حتققت كل هذه الشهادات من 
 جملدإا ألدلة وشواهد لو كُتبت مجيعها ملا وسعها ألف .  ربع القرن الرابع عشر أيضاعشتلقد . أجلي
  )ينبوع املعرفة (".أيضا
  

لقد ذُكرت يف هذه املقتبسات عاقبة . حقيقة الوحيهذا املقتبس من ينبوع املعرفة والسابق كان من 
املعارضني، الذين واجهوا عاقبتهم الوخيمة ورحلوا من هذا العامل وبذلك شكلوا وسيلةً لتحقق اآلية، كما 

اآلن أقدم لكم بعض األحداث لقبول األمحدية، كيف أن . ذُكرت آيات أخرى أيضا مثل إجابة الدعاء
  .  يف زمنه�ح املوعود اهللا أرشد الناس إىل املسي



 أن عمي احلكيم شيخ عبد اهللا احملترم وابن عمي شيخ كرم مع:  حممد أفضل احملترميقول حضرة الشيخ
 لكنين أنا العبد الضعيف مل أكن قد زرت املسيح �إهلي احملترم من عائلتنا كانا قد بايعا املسيح املوعود 

 وحني كنت يف الثانية عشرة من عمري .ورتهجها لوجه ومل أكن رأيت صمل أقابله و و�املوعود 
على التفكري والرؤية، بقيا قادرين رأيت يف الرؤيا أن روحي خرجت من جسمي، لكن الدماغ والعني 

أي هناك (ورأيت رجال صاحلا جيلس أمامي وخلفَه شخص أرى رجليه املباركتني إىل الركبتني فقط، 
وألقي يف روعي أن الصاحل اجلالس الذي ينظر إليك ) صاحل جالس ووراءه تتراءى ركبتان فقط إلنسان

ويف الصباح استفسرت . ، بعده استيقظت�هو سيادة املريزا، والِرجالن حىت الركبتني خلفه مها للنيب 
: تأويلَ هذه الرؤيا، فقال) الذي انضم إىل الالهوريني(املرتضى خان ابن املولوي عبد اهللا خان احملترم 

وهذا ما حدث، وأكتب مقسما باهللا أين حني .  عن طريق املريزا احملترم�ع النيب حممد سوف توفَّق التبا
فهكذا إن .  يف الرؤيا هو نفسه متاما وجدت أن الذي كان ينظر إيل١٩٠٥َّ يف عام �بايعت حضرته 

  . اهللا يهدي من يشاء إىل صراط احلق
ذات يوم حني نزلت من الدرج القدمي   إين مل أكن قد بايعت بعد، إذ�مث يقول حضرة نظام الدين 

بعد أداء صالة العصر يف املسجد املبارك وكنت ما زلت يف احلجرة املسقفة، لقيين شابان كرميان يرتديان 
نرجو أن تدلنا على عنوان املريزا احملترم من فضلك، أين هو؟ فقد وصلنا إىل هنا : اللباس األبيض، وقاال يل

ال بل ينبغي أن تكون وراءنا وإذا كان : فقاال. ا تعالَيا معي، أخربكمافقلت هلم. بقطْع مسافة طويلة
حضرته يف املسجد فسنعرفه، فتبعتهما، ومها صعدا الدرج أمامي، كان حضرته جالسا مع األحبة دون أي 

ففور وصولنا إىل حضرته تقدم أحدمها إىل حضرته وسأله هل امسك . تكلف حاسر الرأس يف املسجد فوق
: عندها قال له. نعم: �نعم، مث سأله هل ادعيت أنك املسيح املوعود؟ فقال : �محد؟ فقال غالم أ

  .، مث السالم عليكم مين�قبل كل شيء أقرأ عليك سالم النيب 
:  وقال� قد وضع يده على كتف حضرته � يف يوم من األيام فرأيته �مث رأيتين يف جملس النيب 

لذا أتيتكم وأقرأ عليكم سالم ). أي قد رأى كل هذا املشهد يف الرؤيا (.هذا مسيح، فبايعه وبلِّغه سالمي
  . مث بايع. �النيب 

بعد البيعة أقمت يف قاديان بضعة أيام، مث عدت إىل الهور بإذن من : يقول حضرة احلكيم عطا حممد
ة  مع أفراد اجلماعنسق يل لقاًء -نساج احلبال-حضرة الصويف أمحد دين إنّ  حيث �حضرته 

فاستغربت من مساع .  إن حممدا عاد إىل قاديان من جديد:وبعد فترة قال حبب. اإلسالمية األمحدية هناك
 بعث من جديد يف قاديان، فكيف ميكن أن �ذلك، ودعوت اهللا يا إهلي هذه اجلماعة تعتقد أن حممدا 

 قائم يف مكان ونزل مالك من �ود فأُريت يف الرؤيا أن سيدنا املسيح املوع. يكون املريزا احملترم حممدا
 قد نزل من السماء، فدخل �مث رأيت نور النيب . هذا مريزا احملترم: من هذا؟ فقلت له: السماء وسألين



ك من هذا؟ إىل دماغ املريزا احملترم مث سرى يف جسمه كله، فتنور وجه حضرته بذلك النور، مث سأل امللَ
  .  �م أما اآلن فقد أصبح فعال حممدا كان يف السابق مريزا احملتر: فقلت له

 � للبيعة، لكن املسيح املوعود �هذه هي أحداث بعض القدامى كيف رأوا الرؤى ووفَّقهم اهللا 
فنبوءته هذه تتحقق . قد قال إن سلسلة اإلرشاد اإلهلي وإظهار اآليات هذه مستمرة حىت تصل الكمال

فاملقيمون على بعد آالف األميال أيضا . هذه اآلياتاليوم أيضا بعظمة وجالء، ونرى كيف يظهر اهللا 
  . فاآلن أقدم لكم بعض األحداث. شاهدون على أن اهللا يهدي عباده إىل احلق

 قرية من هذه املنطقة قد ٩٣كان سكان ، حيث يف مايل إمام كبري للفرقة التيجانية" باال"يف منطقة 
  .  قبل فترة لقبول األمحدية� أسلموا عن طريق والده، فخلفه بعد وفاته، فوفقه اهللا

 قد شرفه مبجيئه إىل �يقول األستاذ آدم إن هذا اإلمام رأى يف الرؤيا أن سيدنا املسيح املوعود 
فقلت حلضرة .  خارج الغرفة�غرفته يف بيته، فهو جالس مع حضرته يف غرفته، والعلماء ينتظرونه 

 من الغرفة وخلع الطواقي �فخرج حضرته . فة إن العلماء ينتظرونك خارج الغر�املسيح املوعود 
  .  رؤوس العلماء غري األمحديني، أما الطاقية على رأسي فتركها كما هي علىمن

بعد قبول األمحدية يزور هذا اإلمام القرى الكثرية ملريديه برفقة الداعية اإلسالمي األمحدي احمللي وإىل 
  . �ملسيح املوعود اآلن قد انضمت أكثر من أربعني قرية إىل مجاعة ا

فهناك بعض حمطات . (مث هناك جيارا البخاري احملترم يف بوركينافاسو فقد اتصل بإذاعة األمحدية هناك
إن الذي يريد أن يتأكد هل الذي : وقال لقد مسعت دعوتكم، حيث قيل يف الربنامج) اإلذاعة لنا هناك

 نفسه وهو �قة له قد بينها املسيح املوعود يدعي أنه اإلمام املهدي الصادق من اهللا أم ال، فهناك طري
االستخارة منذ ذلك اليوم ومل ميض على ذلك أسبوع واحد حىت بفقد بدأت . أن يقوم املرء باالستخارة

إن الذي على اليمني من : رأيت يف الرؤيا رجلني نورانيني يف خيمة، ويف الرؤيا نفسها قال يل صاحيب
فتبني يل أن املدعي هو اإلمام املهدي الصادق، إذ لو .  املهدي والثاين ال أعرفهذَينك الرجلَني هو اإلمام

  .كان كاذبا ملا جاء يف رؤياي بعد االستخارة، مث بايع
 قد أكرمين ببعض املزايا واملواهب، فقد رأيت يف �مث تقول سيدة من مصر يف رسالتها إيل، إن اهللا 

 فواهللا مل أكن أعرف آنذاك أن هناك خليفة يف العامل، إمنا كنت  وإياك،�الرؤيا سيدنا املسيح املوعود 
 على أنه وفقين � فأراين اهللا هاتني الشخصيتني لكن الشيطان أغواين، واآلن أشكر اهللا �أستخري اهللا 

  . وهب اهللا هلا االستقامة والثبات. لقبول احلق، أرجو الدعاء لثبايت على احلق واملغفرة
" لقاء مع العرب"، لقد تعرفت إىل اجلماعة عن طريق الربنامج "مهياف"دعى غرب تمث تقول سيدة من امل

 كان ينصح املشاهدين يف كل برنامج تقريبا بأن يدعوا اهللا  حضرة اخلليفة الرابع رمحه اهللاوالحظت أن
.  مع أن كل حديث له كان مقنعا ومقرونا باألدلة� ويستخريوه خبصوص صدق املسيح املوعود �



 ورأيت يف الرؤيا أن هناك خيمة كبرية وعالية يف منطقة واسعة جيلس فيها شخص �خرت اهللا فاست
أنا املسيح املوعود، : ملاذا أنت حزين هلذه الدرجة؟ فقال: حزين كئيب جدا، مث جاءه شخص آخر وسأله

إنين حممد قك، فعندها قال له السائل أنا أصد. أدعو الناس إىل الصراط املستقيم لكنهم ال يصدقونين
  ). صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

فبايعت فورا، والتزمت باحلجاب . ليكن ما كانو ،لن أبايل بشيءبأنين قلت بعد هذه الرؤيا، لقد 
  . أيضا

 إىل هنا أيضا وملا رأت مشهد اجللسة واخليمة البيضاء الكبرية عرفت أا اليت  هذه السيدةمث جاءت
رأتا فيها �  املوعود املسيحهجاءحيث  جالسقك النيبصلى اهللا عليه وسلم وقال له بأنين أصد .  

، وكان "دامبلي"دعى ي" باماكو"يف منطقة  هناك أستاذٌ: يقول معلّم اجلماعة يف مايل السيد عبد اهللا
لنا  اتص حصل أن يسب ويشتم، وإذا كلما اتصل بإذاعة اجلماعة أخذَ لدرجة أنهمعارضا شديدا للجماعة

لقد ظل على سريته هذه فترة طويلة حىت اتصل يوما بإذاعتنا . يكيل للجماعة السباب والشتائمشرع به 
 يف الرؤيا ورأى معه نورا مل �، وقال بأنه رأى الليلة الفائتة سيدنا املسيح املوعود "م.ربوة ف"املسماة 

عاىل لن يعفو عنه  اهللا تن أنّ وخياف ِمير مثله قط، لذلك فإنه يريد أن يعتذر إىل اجلماعة بصدق القلب،
احلق فعليك عليك إذا اجنلى : م اجلماعة للدخول يف األمحدية قائال فدعاه معلّ. عنه اجلماعةإن مل تعف

  .بالبيعة اآلن، فاستجاب هلا ودخل األمحدية أي اإلسالم احلقيقي
يف " جاال كروجي"ية كان هناك شخص صاحل من قر: م اجلماعة السيد يوسف يف مايليقول معلّ

 مل يكن –نظرا إىل الفرق اإلسالمية العديدة –الوالدة إال أنه ب، وكان مسلما "كويل كورو"مقاطعتنا 
ويوما كان .  منهاٍةلقد ظل فترة طويلة يبحث عن احلق إال أنه مل جيده يف أي. ن اهللا منها ِميعرف أيةً

إذا أراد أحد البحث عن : م اجلماعة يقول يف خطابهيستمع إىل إذاعة اجلماعة األمحدية حيث كان معلّ
ب ذا الطريق، وأراد العمل به لقد أعِج. هديه اهللا تعاىلالطريق احلق فليدع اهللا تعاىل ليهديه إليه، فسي

مل مير إال بضعة أيام فحسب . معتكفًا، ونوى أن يواصل الدعاء وال يتكلم مع أحد ما مل يرشده اهللا تعاىل
 نزل يف بيته ووضع يده على رأس ابنه بكل شفقة � حىت أراه اهللا تعاىل أن اإلمام املهدي على اعتكافه

فلما استيقظ من النوم أيقن أن األمحديني هم على احلق من بني الفرق كلها ألم خيربون عن . وحنان
رة اإلمام املهدي لقد اشترك يف جلسة اجلماعة يف مايل بعد هذه الرؤيا، فلما رأى صو. جميء اإلمام املهدي

  .هذا هو اإلمام املهدي الذي جاء إىل بييت، وبالتايل بايع: فيها قال
  :يقول مبلغ اجلماعة يف مايل السيد بالل

زارين اليوم جاري : وقال" سكاسو"حمطة اإلذاعة األمحدية يف منطقة إىل جاء أحد اإلخوة األمحديني 
كنت أكره األمحدية كراهة شديدة، وكلما :  قالفلما سألته عن سبب ذلك.  باكياوأخذ يعتذر إيلّ



،  برناجما البارحةَفيها يقدم داعيتكمكان . استمعت إىل إذاعتكم مل خيرج من لساين سوى السب والشتم
، ومنت على هذه احلالة، ولكين رأيت يف املنام أن  وقبح الكالم سوء القولأردد لكمفاستمعته وأخذت 

لم أتاين ووبخين توبيخا شديدا، فاعتذرت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
بفضل واآلن أصبح هذا األخ . ن أسيء إىل األمحديني بعد اليوم، بل إنين أمحدي منذ اليوموقلت له بأنين ل

  . متحمسا للجماعةداعيةًاهللا تعاىل 
ة قيف منط" بكري تراوري"الب السيد بدأ أحد الط: يقول معلم اجلماعة يف مايل السيد عبد اهللا

ه وأثناء ذلك تواصل مع اجلماعة يف فرنسا فأعطت.  عن اجلماعة على شبكة اإلنترنتالقراءةَ" باماكو"
ومن خالل  بعض األسئلة، وطرح عليه، فاتصل مبعلم اجلماعة هناك "باماكو"اجلماعة عنوان مركزنا يف 

ويف أحد األيام جاء هذا الطالب . اجلماعة إال أنه مل يبايع صدق  من الطالبتيقَّنردود معلم اجلماعة 
 يف بيته، وكان على �م اجلماعة وقال له بأنه يريد البيعة ألنه رأى الليلة يف الرؤيا املسيح املوعود معلّ

يريد البيعة فحسب بل يريد أن يشارك يف تبليغ الدعوة فقال بأنه ال .  مثله قط يف حياتهر يوجهه نور مل
  .ألمحدية يف املنطقةا

  : يف مايل" كويل كورو"يقول السيد فاتح داعية اجلماعة يف مقاطعة 
إن أجدادي : السيد سعيد كوليبايل وقال" كويل كورو"يف مقاطعة " النور"ة ي اإلذاعتناجاء إىل حمط

دة األصنام منذ ه كان ينفر من عبا مثلهم إال أن عابدا لألصنام يعبدون األصنام وأرادوا أن جيعلوينكانوا
 فسخط منه والداه وأقاربه أيضا، ولكنه مل ،صغره، فلما كرب رفض بكل صراحة فكرة عبادة األوثان

: ويقول، �وبعد دخوله اإلسالم أخذ ينتظر جميء اإلمام املهدي . وأسلميكترث أبدا ذه املعارضة 
 الشمالية يف مايل، وحشد الناس بعد انتظار طويل رأيت يوما يف الرؤيا شخصا أبيض نزل يف املنطقة

من هذا الشخص الصاحل؟ : ، فتساءلتيف حيايتيعلو وجه هذا الشخص نور مل أر مثله كان . لرؤيته
بعد هذا استيقظت فتيقنت أن اإلمام . ، وقد متّ نزوله�إنه اإلمام املهدي :  ورائييقففأخربين شخص 
 منها خترب عن جميء اإلمام مية كلها مل جيد واحدةً اإلسال الفرق هذا األخفلما تفقّد. املهدي قد ظهر

 جميء اإلمام ذاع خربحيث كان ي" النور"دفة إلذاعة األمحدية ويف أحد األيام استمع ص. �املهدي 
ت يِرفلما أُ. بعد أيام جاء إىل مركز اجلماعة مع عائلته كلها وبايعوا. املهدي، فأيقن أن هؤالء على احلق

 ١٠مث تربع مببلغ .  يف الرؤيارأيته قال فورا هذا هو اإلمام املهدي الذي � املوعود هلم صورة املسيح
  .، وقال إنه يشكر اهللا تعاىل على أنه وفقه ملعرفة احلق وقبوله"فرانك سيفا"آالف 

، فإن مل نعتربها آيات وتأييدات فبماذا �إا تأييدات من اهللا وآياته على صدق املسيح املوعود 
  اهللاعون ويد غري األمحديني أيضا يفهمون هذا األمرني ليت املسلمز القلوب؟األمور اليت نصف هذه 



 الصراط املستقيم بدال من املعارضة، ليهديهم اهللا تعاىل سواء ن، ويتحروهملعرفة هذه احلقيقة ويسترشدو
  .وفقهم اهللا تعاىل لذلك. السبيل

  :�يقول املسيح املوعود 
 إلثبات أين منه آياٍت لو وزعت على ألف نيب لثبتت ا نبوم أيضا، ولكن ملا وقد أظهر اهللا تعاىل"

كان هذا الزمن هو الزمن األخري، وملا كان هذا اهلجوم هو اهلجوم األخري من قبل الشيطان مع ذريته لذا 
 من الناس  ومع ذلك ال يؤمن الشياطني،مجع اهللا تعاىل آالف اآليات يف مكان واحد بغية هزمية الشيطان

 ،ويعترضون مبحض االفتراء وبغري حق ويريدون أن يقضى بأية طريقة ممكنة على مجاعة أقامها اهللا تعاىل
  )ينبوع املعرفة (".ولكن اهللا تعاىل يريد أن يقوي مجاعته بيده إىل أن تبلغ كماهلا

 هذه البالد األمن  تعاىل اهللاكم على الدعاء لألمة اإلسالمية والبالد اإلسالمية أن يهبويف األخري أحثّ
 إال حل واحد امة األمن وإرساء السالم فليس لهوالسالم، وأن يوفقهم لفهم هذه احلقيقة أم إذا أرادوا إق

وهو أن يقبلوا ذلك الشخص الذي بعثه اهللا تعاىل إماما مهديا وأرسله إلقامة األمن يف العامل كله، وأن 
هذا هو السبيل الوحيد لنجام . نبأ عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضايؤمنوا ذا املسيح احملمدي الذي ت

  . آمني. وفقهم اهللا تعاىل لذلك. وبذلك ميكنهم التخلص من الفنت والفساد واآلالم
  
  
  
  


