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  اليت ألقاها أمري املؤمنني سيد�ا مرزامسرور أمحد أيده اهلل تعاىل بنصره العز يز
  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم

  ١٧/١٢/٢٠١٠يوم  
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ه ا عبـد ه، وأشهد أن حممـد ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل    

 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله
 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي

 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم. آو ينا ِهللالَّذبح دوا أَشنم) ١٦٦ :البقرة(  

 يقوده شيئا فشيئا إىل أن حيب عبـاد اهللا احملبـوبني            إن حب املرء هللا     
 وجيتهدون علـى الـدوام أن       لديه، فأمثال هؤالء يسعون للفوز حبب اهللا        

. يرضوا ذلك احلبيب ويفكرون دوما يف شىت األساليب لكسب احلب اإلهلـي           
يظلُّهم اُهللا في ظلِّه يوم ال      "وقد ورد يف احلديث أيضا أن من بني السبعة الذين           

          هلَيقَا عفَرتو هلَيا ععمتي اِهللا اجا فابحت النجر لُّهلَّ إِال ظا ". ظن يف  فهما يتحاب
 يكرم املؤمنني املتحـابني يف      فإذا كان   . اهللا إظهارا حلبهم الشديد هللا تعاىل     
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فهـذا  . اهللا على هذا النحو فال يقدر حبه ألولئك الذين حيبون أنبياءه ورسله           
فما أسعد أولئك   . املشاهد العجيبة للحب والعشق تنتهي إىل الذات اإلهلية         

ومبعوثيه ليضربوا أروع أمثلة العشق والوفاء؛ فقد       الذين جيدون عصر أنبياء اهللا      
تسنت هذه الفرصة ألجداد بعضنا الذين وجدوا زمن سيدنا املسيح املوعـود            

              وأعربوا له عن حبهم العظيم واحترامهم له مباشـرة فكـسبوا حبـه 
  .وشفقته

اآلن سأتناول روايات هؤالء الصاحلني وأحداث حيام، فكـم كـانوا           
 واكتسبوا منـه    الذين ملسوا يدي املسيح احملمدي الطاهر       مباركني هؤالء   

  !الفيض والربكة مباشرة
 ابـن   فأوىل الروايات اليت اخترتها خلطبة اليوم حلضرة ويل داد خان           

  .ملك خان احملترم من عائلة راجبوت، من سكان مرارة التابعة حملافظة نارووال
 يف  ح املوعـود    لقد بايعت على يد سيدنا املسي     : يقول حضرته   

 مبناسبة اجللسة السنوية حيث وصـلت إىل        ١٩٠٧كانون األول عام    /ديسمرب
ويف الصباح التـايل عنـدما كـان        . قاديان قبل بدء اجللسة بيوم واحد مساءً      

حضرته يريد اخلروج من بيته رأيت ازدحاما كبريا قرب املـسجد املبـارك،             
ث الوصول إىل قاديـان،     وملا كنت حدي  . حيث كان الناس يتدافعون ازدحاما    

 من هنـا    وقفت يف زقاق ملحق وظللت أدعو اهللا تعاىل أن مير حضرته            
 يأيت من الطريق نفـسه مـع        فأصافحه قبل غريي؛ وإذا باملسيح املوعود       

شعرت فجأة كأن مشسا طلعـت مـن   . حضرة مريزا بشري الدين حممود أمحد 
مث توجه حضرته   .  قبل غريي  فاندفعت إليه للمصافحة  . وراء الغمام وساد النور   
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      وأذكر أنه عاد من اجلانب الشمايل       "سوق آريا " إىل اخلارج مرورا من ،
حلديقة نواب حممد علي خان امللحق مبسجد نور أو اجلانب الغريب من املدرسة             

فجلس حضرته هناك مع لفيف من أصحابه، وأنشد املرحوم مـري           . األمحدية
  . القصائد من نظمه هوحامد شاه السيالكويت املرحوم بعض 

 قاديان ابن راجه فتح حممـد       -يقول السيد مدد خان حماسب بيت املال        
م ١٨٩٦خان من سكان قرية غاهي برس والية كشمري الذي بايع يف عـام              

ذات مرة خطرت ببايل فكرة يف      : م١٩٠٤ يف عام    وقابل املسيح املوعود    
العيد هناك مث أعود    بلدي يف شهر رمضان أن أصوم رمضان يف قاديان وأصلي           

كنت حينها حديث االلتحاق باجليش بوظيفة بسيطة، وكانـت         . إىل وظيفيت 
عندي رغبة عارمة يف السفر إىل قاديان قبل ذهايب للوظيفة ألرى وجه املسيح             

 مرة أخرى، ألين كنت قد      املوعود املبارك، وأنال شرف البيعة على يده        
وهذه كانت أول زيارة    . عرب الربيد م  ١٨٩٦ أو   ١٨٩٥بايعته للمرة األوىل يف     

 وأرى وجهه الكـرمي يف  فكنت راغبا يف أن أرى حضرته    . يل إىل قاديان  
كل األحوال، ولو سافرت للوظيفة دون زيارته فال أدري هل سأجد الفرصة            

وحـني  . فسافرت إىل قاديان واضعا هذه الفكرة يف البال       .  أم ال  لزيارته  
 بادرت إىل ذهين فكرة أنـه لـو         عليه  وصلت إىل قاديان ووقع نظري      

لقـد  . أُعطيت واليةَ كشمري كلها ملا غادرت قاديان قط تاركا حضرته           
فتعـذّر علـي    .  متنعين من العـودة    كانت قوة اجلذب للمسيح املوعود      

اخلروج من قاديان حىت نسيت كل شيء فور وقوع نظري علـى حـضرته              
        ك خارج قاديان إىل ألف روبية       ، بل ترسخ يف قليب أنه حىت لو ارتفعراتب 
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فلن تكسب شيئا يذكر، ألنك إذا خرجت من قاديان فلن تتمكن من زيـارة              
فقررت أال أعود إىل الوطن، فقلت يف نفسي إذا مت          . هذا الوجه النوراين أبدا   

 سيصلي عليك اجلنازة فتنال الفالح      اليوم أو غدا فمن املؤكد أن حضرته        
فـصار  . فعقدت العزم على السكن يف قاديان     .  أيضا وتكسب رضوان اهللا    

من دأيب هنا أن أكتب كل يوم رسالة إىل حضرته وأسلِّمها ألحد ليعرضـها              
، لكن فكرة كانت تراودين أن تصريف هذا قد يـؤدي إىل            على حضرته   

عتاب حضرته يل وشعرت يف نفسي أين أزعجه كل يوم، لكن ظين هذا بطَل              
 إيل شخصيا أن دأبك هذا أعجبين كثريا حيث تذكِّرين          إذ كتب يوما حضرته   

دوما، فأنا أيضا أدعو اهللا لك دوما، وسأظل أدعو لك يف املستقبل أيضا بإذن              
اهللا فسوف مين عليك بالفالح يف الدنيا واآلخرة ويرضى عنك، وهو الـذي             

  .سيسهل عليك الزواج أيضا، فذكِّرين على الدوام، فأنا راضٍ عنك كثريا
لقد أريت ذلك املكتوب الشيخ غالم أمحد املـسلم :         يقول حضرته   

:  كتب إيل هذا املكتوب وقلت باسـتغراب       اجلديد، وأخربته أن حضرته     
أنا مل أحدثْ حضرته يف أي مناسبة عن رغبيت يف الزواج ومل أطلب املساعدة              

لقريب العاجل  فقال يل الشيخ مبتسما، اآلن ستتزوج يف ا       . يف ذلك ولو بإشارة   
ويـشهد اهللا علـى أين      . ألن قول حضرته ال يذهب سدى، وجيب أن تتجهز        

وقبل ذلك مل أكـن     . تزوجت خالل شهرين بعد أن حدثين حضرته عن ذلك        
فمـن  . متزوجا فزوجين حضرته مرتني، وإال من كان سيعتين بغريب مثلـي          

ين أنا من لطف     وعطفه علي أين تزوجت مرتني، أ      شفقة املسيح املوعود    
  ؟حضرته 
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: حضرة األستاذ حممد بريل من سكان كمال ديره سنجه من السند يقول           
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما                

 وكرمه على يد حضرة جـرِي اهللا يف حلـل           بعد لقد بايعت بفضل اهللا      
 املبارك يومذاك صغريا جدا، حيث كان       ، كان املسجد  ١٩٠٥األنبياء يف يوليو    

يتسع الصف الواحد خلمسة أشخاص على أكثر تقدير، كانت احلرارة عاليـة            
 متوز، وعندما كان سيدنا املسيح املوعود       /أي يوليو .. جدا يف هذا الشهر   

كان مكتب املولوي حممد علي     . يدخل املسجد كنت أحرك له مروحة يدوية      
 يف أمر    يوم كان يريد أن يتكلم مع حضرته         فوق املسجد املبارك، وذات   

ما، وكان يود أن حيدث حضرته جالسا جبنبه ومل يكن املكـان يتـسع لـه،                
 ملصقا ركبيت بركبة حـضرته      وكنت أحرك املروحة جالسا مع حضرته       

              فطلب املولوي حممد علي من أحد احلضور بإشارة أن يطلـب مـين ،
حني أردت أن أتنحى بإشارته وضع حـضرته        بإشارة أن أتنحى إىل جانب، ف     

         ى وأبقى جالسا هكذا، فبدأتيده على فخذي وأمسكين وأشار أال أتنح 
أحرك عليه املروحة من جديد، وقدم املولوي حممد علي طلبه واقفا، فـأملى             

ويف ذلك الزمن مل    .  جوابا مناسبا فكتب اجلواب وانصرف     عليه حضرته   
 اآلن فأجد لذةً كبرية بتذكُّر هذا احلادث، ألين كنت رجال           أشعر بشيء، أما  

عاديا عدمي الفهم ال أتقن حىت اللغة األردية بينما كان املولوي حممـد علـي               
لكن نيب اهللا ينظر إىل األدىن واألعلى       . حائزا على شهادة ماجستري وكان عاملا     

حظ الوجـه   بنظرة واحدة، فبقيت عند حضرته مخسة عشر يوما وكل يوم أال          
النوراين يشرق وكان خييل إيلَّ أنه اآلن خرج من احلمام بعد االغتسال وكان             
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             ا الآللئ، وما الحظـتيقطر املاء من شعر الرأس املنسدل على الكتف وكأ
 فكلمـا   قط يف مدة مخسة عشر يوما أي أثر للحزن على وجه حضرته             

  .حضر الس كان بشوشا فرِحا
 ابن شودري شرف الدين من سكان       دري عبد احلكيم    مث هناك رواية لشو   

كنت : قرية داكَت شيمانْ التابعة لدائرة وزير آباد وحمافظة غوجرانوالة يقول         
 يف مديرية سكة احلديد مبلتان، وكنت أميل فكريا إىل          ١٩٠٢موظفا يف صيف    

أهل احلديث وكنت أتعلم ترمجة القرآن الكرمي من املولـوي عبـد اجلبـار              
ولوي عبد الغفار ومها أخوان، وكان هلما مكتبة قرب القلعـة يف مدينـة              وامل

ملتان، مث التقيت صدفةً باملولوي بدر الدين األمحدي الذي كان مديرا ملدرسة            
خاصة يف املدينة، فأعطاين جريدة احلَكم للقراءة، وأتذكر أنه كان مكتوبا على            

يد والكلمات الطيبات إلمام    الوحي اإلهلي اجلد  "الصفحة األوىل جلريدة احلكم     
، كنت أقرأها وأشعر يف قليب نشوَء جاذبية وحب يشدانِين فـورا إىل             "الزمان

، فأصابين الفضل اإلهلي وتشرفت باالنضمام      زيارة سيدنا املسيح املوعود     
فـاقترح  . إىل األمحدية خالل مدة قصرية رغم إغواء املشايخ من أهل احلديث          

ن الذهاب إىل قاديان فورا واستعد مولوي آخر من أهل          علي املولوي بدر الدي   
احلديث للذهاب معي إىل قاديان، وكان تلميذا خصوصيا للـشيخ سـلطان            

كنت فقريا وكان راتيب مخس عشرة روبية شهريا ومل         . حممود من أهل احلديث   
على . يكن من حقي السفر جمانا بالقطار رغم أين موظف يف السكة احلديدية           

لت على رخصة واشتريت تذكرة إىل أمرتسر برفقـة ذلـك           كل حال حص  
الصديق، فلم نكن منلك نقودا لشراء التذكرة إىل قاديان، فلمـا وصـلنا إىل              
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أمرتسر، كان علينا أن نشتري التذكرة إىل بطالة وكان عندنا نصف روبيـة             
فقط فاشترينا كلُ واحد منا تذكرة إىل قرية غريكي بقرشني وركبنا القطـار،             

د أن ركبنا فكَّرنا أننا ذاهبون إىل بطالة لكن التذكرة عنـدنا ال تـصلح               وبع
للوصول إىل هناك لكننا بقينا جالسني حىت بعد بطالة وحـني جـاء مفـتش               
التذاكر فحص تذاكرنا جيدا وأعادها إلينا ومل يعترض، وكذلك عند الوصول           

فكنا .  لنا شيئا  إىل بطالة فتش املفتش التذكرة عند اخلروج من احملطة ومل يقل          
ندعو اهللا تعاىل أن يصون شرفنا من اإلهانة ألننا ذاهبون هلدف نبيل، فحني مل              

ذلك ألم  . يعترض أحد علينا وخرجنا من احملطة ساملني اعتربناها أول معجزة         
مل خيدعوا أحدا وما فعلوه كان اضطرارا وكانت نيتهم صاحلة، على كل حال             

لة إىل قاديان مشيا على األقـدام ودخلنـا         حني وصلنا من بطا   : يقول الراوي 
 أيضا، وكان   املسجد املبارك دخل يف نفس اللحظة سيدنا املسيح املوعود          

 صاحيب شيخا من أهل احلديث فطرح فور اللقاء السؤال على حـضرته             
أنه إذا كان القرآنُ الكرمي واحلديثُ النبوي موجودين إلرشادنا فما الـداعي            

 فورا فألقى خطابا فلم يكن حـضرته قـد أـى             للبيعة؟ فقام حضرته  
فقـال لـه    . يا سيدي قد اقتنعت وأريد أن أبايع      : اخلطاب إذ قال له رفيقي    

مث صلَّى  . متهل واحبث جيدا حىت حتصل لك قناعةٌ تامة، لئال تنخدع         : حضرته
وعندما أى حضرته اخلطاب قال املولـوي       . بالناس ظهرا وانصرف إىل البيت    

قد سبق أن رد على هذه األسئلة ونشرت يف اجلرائد،          :  للسائل مي  عبد الكر 
 عبثا بطرح األسئلة    رغم ذلك يأيت الناس من اخلارج ويزعجون حضرته         

يا شيخ، إمنا أنـا ألقـي       : نفسها وال يقرأون اجلرائد، فقال له حضرته        
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 يرد على كل سـائل      فكان حضرته   . اخلطاب وتتضايق أنت دومنا سبب    
  . طلق وببشاشةبوجه

يقول حضرة شودري عبد احلكيم ابن شودري شرف الدين من قرية غَكَّهـر             
اليوم الذي بايعت فيـه     : تشيمة التابعة ملديرية وزير آباد وحمافظة غوجرانوالة      

  حضرت مساًء إىل حضرة املولوي نور الدين         سيدنا املسيح املوعود    
والرواية السابقة  (ملسجد املبارك،   الذي كان يقيم يف حجرة صغرية قريبا من ا        

وكان جالسا على سرير صغري جدا على السطح فجلـست عنـده            ) أيضا له 
طويال أسأله مسائل كثرية لكنين ال أتذكر منها شيئا إال أمرا واحدا هـو أن               
حضرته قال يل إن الناس يقولون إن نور الدين جاء إىل قاديان لكسب الدنيا،              

السرير الذي ال يتسع جسمي، إمنا أتيت هنا لوجـه اهللا           بينما مل أُعطَ إال هذا      
، فاإلله الذي أتيت إىل هنا من        يف بيعة حضرته     فقد فزت بقربه    . فقط

وبسبب . أجل الفوز بقربه قد ظفرت به بعد بيعة سيدنا املسيح املوعود            
تفكريه على هذا النحو قد نال الشرف الكبري حيث مدحه سـيدنا املـسيح              

 وقال يف تقريظه بيتا من الشعر باللغة الفارسية ما معناه حبذا لو             وعود  امل
صار كل واحد من أفراد األمة نور الدين، وذلك ممكن إذا فاض كل قلـب               
بنور اليقني، أي إذا أحرز كل واحد حق اليقني يف صدق املـسيح املوعـود               

 فعندئذ ينال املكانة اليت كسبها سيدنا نور الدين ،.  
 ابن حممد حسني خان من مدينـة مـراد   حضرة حامد حسني خان يقول  
 وتوظفت يف مدينة مريــ  وبعـد         ١٩٠٢لقد أتيت من عليكره يف      : آباد

انتقايل إىل مريـ مبوجب العمل بفترة قصرية انتقلَ حضرةُ األستاذ ذو الفقار            
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            ـ مبوجب العمل إذ كان مراقبا يف مديرية الريومبا  علي خان أيضا إىل مري ،
أنه كان أمحديا بدأ يف بيته تبادلُ احلديث الديين، وبدأ الشيخ عبـد الرشـيد               

ونشأ يف  . املزارع من سكان حي رنجساز يف السوق الرئيس مبريـ يرتاد بيته          
قليب حب حلضرة خانْ احملترم لكونه خريج كلية عليكره؛ فقد بدأت أزوره يف             

    صداقة، فأبديت عالقات له الرغبة يف قراءة الكتب فأعطاين كتبا        بيته ونشأت 
مث " بركات الـدعاء  " فقرأت أوال كتاب     صغرية لسيدنا املسيح املوعود     

مث ذات يوم جاء املولوي حممد أحسن األمروهي إىل بيت خـانْ            . كتبا أخرى 
احملترم ليشارك يف املناظرة يف مريـ حيث كانت مسألة وحيدة ستناقَش، هي            

، وبسبب األشرار املفسدين يف مريـ مل حتـدث         صري  وفاة املسيح النا  
املناظرة، غري أنين استمعت إىل خطاب املولوي حممد أحسن األمروهي عـن            
وفاة املسيح، أما تفاصيل اخلصومة والشجار الذي حصل مع العامـة حـول             

على كل حال قد نشأ يف قليب بعد ذلك شوق          . املناظرة فهي منشورة يف جملة    
 فقلت خلانْ احملتـرم أن يطلعـين إذا جـاء            املسيح املوعود    لزيارة سيدنا 

 يوما إىل مكان قرب مريـ فإنين أحب أن أزور هذا الرجـل             حضرته  
العظيم، ومن الشقاوة الكربى أن ال أمتكن من زيارته، ومل أكن أفكر يف البيعة              

  . آنذاك
سيح املوعـود    حدث زلزالٌ هائل قيل إنه حدث حتقيقا لنبوءة امل         ١٩٠٤مث يف   
          مث ذات يوم أخربين خانْ احملترم أن حضرته ،     قادم إىل دهلي فيمكن 

كان حضرته مقيما يف منــزل      . أن خنرج لزيارته فوافقت وانطلقنا إىل دهلي      
الكائن يف حي شنرِيقَرب، فوصلنا إىل دهلي بالقطار يف الـساعة           " حلف خانْ "
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 الطابق العلوي للمنـزل وكـان      الواحدة ظهرا تقريبا وكان حضرته مقيما يف      
أصحابه اآلخرون مقيمني يف الطابق السفلي، وحني دخلنا البيت وقع نظـري            
على املولوي حممد أحسن األمروهي، فلما كنت أعرفه سابقا بدأت أحتـدث            
إليه وبعد وقت قصري ناداين خانْ احملترم الذي كان جالسا يف الشرفَة اليت كان              

لست على السرير جانب القدمني وبدأت أتكلم        يقيم فوقها، فج   حضرته  
معه، وكان قريبا من املكان الذي جلست فيه درج للطابق العلوي، فنــزل             

 من هناك وكان ظهري جتاه الدرج فلم أنظر إليه فنـزل دوء            حضرته  
وجلس جبانيب على السرير وملا مل أكن أعرفه فعرفين به أحـدهم فـأردت أن               

ربا لكن حضرته استبقاين وال أتذكر بالضبط هل كـان          أض من هناك مضط   
قد أمسكين بساعدي أو قال يل بلسانه، فبعد نزوله عرف اجلميع املقيمون يف             

.  قد نزل، فحدثت ضـجة يف البيـت        خمتلف غرف البيت أن حضرته      
إنه جاء من مريـ مث تطـرق       : وأتذكر أن خانْ احملترم قال حلضرته مشريا إيلَّ       

مث قال حضرته   . خر وبعده بوقت قصري صلَّينا الظهر والعصر مجعا       إىل حديث آ  
 :        مأحدهم بـصوت مرتفـع فتقـد من كان يريد البيعة فليتقدم، فأعلن

  . كثريون وختلفت أنا
إن الـذين ال يـستطيعون الوصـول إيلَّ         :  قبل شروع البيعة   قال  

كنت عندها  . قوهلافليضعوا أيديهم على ظهور املبايعني ويعيدوا الكلمات اليت أ        
جالسا وحدي خلف اجلميع ألين ما كنت أنوي البيعة، فلم أضع يدي علـى              

فلما بدأ حضرته بأخذ البيعة امتدت يـدي تلقائيـا دون           . ظهر أحد املبايعني  
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إراديت فوضعتها على ظهر شخص جالس أمامي وبدأت أردد كلمات البيعـة            
  . معه

 يدي قصدا بـل امتـدت دون        أذكر جيدا أين مل أمدد    : مث يتابع ويقول  
رب إين ظلمت نفسي ردد اجلميـع       :  دعاء حني قرأ حضرته    . قصد مين 

مث بدأ حضرته بترمجة تلك الكلمات وطلب من املبايعني         . وراءه رددته أنا أيضا   
وحني رددتها سادتين الرقة الشديدة عفويا بتذكر ذنـويب،       . أن يرددوها وراءه  

 اجلميع حىت غشي علي لشدة البكاء، ومل        حىت بكيت بصوت عال استغرب له     
وحني مر على ذلك بعض الوقـت طلـب         . أعد أعي ما الذي جيري حويل     

      ه عليذو الفقار  (هذا ما علمته من السيد      . حضرته املاء، وقرأ عليه شيئا ورش
غري أنين أذكر أين رأيت يف حالة اإلغمـاء أن هنـاك            .  خان فيما بعد   )علي

فجلست . مث محلين أحد الناس من األرض     . إىل األرض أعمدة نور من السماء     
لقد تغريت حاليت بعد ذلك حـىت       . مستويا ولكن دموعي ما كانت لتتوقف     

ذو الفقار  (مث دفع السيد    . أيضا" مريـ"كنت كثريا ما أبكي بعد عوديت إىل        
وكـان  ". ريفيو"و جملة   " بدر" خان نيابة عين مثن االشتراك يف جريدة         )علي

، فأحببته كثريا وكنـت أود      "بدر" ينشر يف جريدة     ح املوعود   وحي املسي 
مث بدأت أحضر اجللسة السنوية يف . دائما أن أطلع على وحي جديد قبل غريي       

قاديان دار األمان باستمرار، وكنت أبعث الرسائل أيضا إىل حضرته أطلـب            
معـي  وقد رد حضرته على إحدى رسائلي بيده املباركة، وظلَّت          . منه الدعاء 

  . إىل فترة طويلة ولكنها ضاعت فيما بعد
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 من سكان امري حمافظة     يقول السيد اهللا دتا ابن السيد صدر الدين         
م، ويف العام نفسه قابلت املسيح املوعـود        ١٨٩٤بايعت يف عام    : غورداسبور
 .     ر اهللا "كان اسم أستاذي السيدهمنه قراءة القـرآن      " م والذي تعلمت

اإلمام املهدي على وشك الظهور وإذا ظهر، فعليـك أن          : الكرمي وكان يقول  
وحني مسعنا أن اإلمام املهدي قد ظهر يف قاديان بايعته بأمر من أستاذي             . تبايعه

إىل قاديان وبايعنا على يد املسيح      " رمحت اهللا "مهر اهللا، إذ سافرت أنا وأخي       
 يف   معه   ونصلي صالة اجلمعة  " امري"، وكنا نأيت من قرية      املوعود  

 يقول بأنه إذا أتاكم أحباؤنـا فعلـيكم أن          كان حضرته   . قاديان دائما 
كان األستاذ عبد الرمحن يزورنا بني حني وآخر        . تضيفوهم وتموا م جيدا   

لقد مسعت من لسان املسيح     . كما كان املفيت فضل الرمحن يزورنا أيضا أحيانا       
. قة فلن يصيبها زوال بـإذن اهللا      املوعود يف كثري من األحيان أن مجاعتنا صاد       
ذات مرة جاء بعض الـضيوف      . الكذب ميكث أليام قالئل أما الصدق فيدوم      

املزارعون إىل قاديان حبدود الساعة الثامنة صباحا يف أيام الصيف، فقال املسيح            
ال يوجـد إال بعـض      : قال الطبـاخ  .  للطباخ أن يطعمهم شيئا    املوعود  

فجيء باألرغفة البائتـة فأكلـها      .  بأس فأت ا   ال: قال  . األرغفة البائتة 
   مث قال   .  وأكلها الضيوف أيضا :     ةإن أكل الطعام البائت من السن  .

  ". اَوال: "كان الضيوف عازمني على العودة من قاديان إىل قريتهم
     شخريان بيقول حضرة م        ابن ميانْ شرف الدين اخلياط، من حارة 

 أو  ١٨٩٧بايعت سيدنا املسيح املوعود يف عام       : نوالهأمحد بورة حمافظة غوجرا   
م، ومل أذكر ذلك أليب لفترة من الزمن، ولكن إالم كـان سـيخفى              ١٨٩٨
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ذلك، فلما انكشف السر طردين أيب من البيت فتوكلت علـى اهللا الـرزاق              
كنت أعاين من ضيق ذات اليد، ولكن كان يف قليب          . واستأجرت حمال منفصال  

 حبسب استطاعيت وأخيطـه     أن أجهز لباسا للمسيح املوعود      رغبة عارمة   
فاشتريت أقمشة من خمتلف األنواع للقمـيص والـسروال         . بيدي وأقدمه له  

واملعطف والعمامة فخيطّتها بيدي وأعددت منها اللباس وأستقرضت نفقـات          
كان اليوم التايل هو اجلمعة فخطر ببايل أنه لـو          . السفر إىل قاديان وحضرتها   

 اليوم فلعله يلبسها قبل صـالة       لت هذه اهلدية املتواضعة إىل حضرته       وص
مث وصلت إىل حمل السيد قاضي ضـياء        . اجلمعة ليسر قلب هذا العبد الضعيف     

: الدين وأنا يف هذه األفكار وذكرت له أمنييت القلبية فقال فور مساعه كالمي            
كان حضرته  .  احلال فجاء يب إليه يف   . تعالَ يا حبييب أوصلك إىل حضرته       

جالسا على ختت يكتب شيئا، كان اخلواجه كمال الدين جالسا جبانبه علـى             
ما الذي جـاء    : البساط، فجلسنا حنن أيضا بالقرب من اخلواجه احملترم فسألَنا        

فتوجه اخلواجه احملترم   . بكما هنا يف هذا الوقت؟ ذكر له القاضي احملترم رغبيت         
مث . سيكون ذلك لطف منك كبري    : ع لك؟ قلت  هل تريدين أن أشف   : إيلَّ وقال 

يا سيدي، إن هـذا     : ، وقال أيضا  أخذ مين ذلك اللباس وقدمه حلضرته       
فبدأ حضرته يفحص   . الشاب يتمىن أن تصلوا صالة اجلمعة البسني هذا اللباس        

يا سيدي، إنه جد ضيقٍ، فلـو       : قلت. الثياب ولبس املعطف وكان ضيقا عليه     
لعه وأخذته وذهبت به إىل السوق مسرعا وجلست يف         فخ. خلعتموه ألصلحته 

فلبسه حضرته ولكنه كان    . حمل اخلياط وجعلته فضفاضا قليال وقدمته له ثانية       
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 األزرار بشيء من الصعوبة ومل يبـالِ        ال يزال ضيقا بعض الشيء فأغلق       
  .  فيما إذا كان هذا اللباس جديرا بلبسه أم ال

: من والية جـامون   " نيك عامل " املولوي   يقول األستاذ خليل الرمحن ابن    
م حني حضر   ١٩٠٧يف عام   . م واستقررت يف قاديان   ١٩٢٩تقاعدت يف عام    
 اجللسة السنوية كان املسجد مكتظا بالناس ومل يبق فيـه           املسيح املوعود   

قال . أي مكان، وكان معه الدكتور مرزا يعقوب بيك متأبطا سجادة للصالة          
 :  ح األحذيةُ قليزتفرش السجادة  للْتففرش الدكتور يعقـوب بيـك   . ال و

، السجادة وصلّى عليها الدكتور يف جانب الـشمال ومـع حـضرته             
ففي ذلك اليـوم كانـت      . وبشمال حضرته صلّيت أنا، احلمد هللا، احلمد هللا       

، جري اهللا، مزمعة بعد بقية اخلطـب كلـها، أي           خطبة املسيح املوعود    
ولكـين مل   . ساعات من ذلك الوقت تقريبـا     كانت خطبته ستلقى بعد مخس      

أمسع شيئا من اخلطب اليت سبقت خطبته ألن نظري كان مركّزا على الوجـه              
 طوال الوقت، وكنت أبكـي  املقدس واملبارك جلري اهللا، املسيح املوعود  

بكاء شديدا، ولرمبا كان السبب يف ذلك على ما أظن أن ما كان من نـصييب                
 يف حيايت، لذا فقد رأيت وجهـه الكـرمي           مرة أخرى  أن أرى حضرته    

وأقول حلفا باهللا بأين ال أذكر شـيئا        . بتركيز شديد إىل مخس ساعات متتالية     
من أية خطبة من اخلطب السابقة ألين بكيت يف هذه األثنـاء بكـاء مريـرا                

إىل املنصة يف وقتـه      مث جاء حضرته    . مدفوعا باحلب الشديد، فاحلمد هللا    
  . وفسر سورة الفاحتة تفسريا مجيال وممتعا ومؤثرا جدا
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اليوم كان هناك ازدحام على الشوارع بسبب هطـول الثلـوج لـذا             (
أما . تأخرت قليال يف الوصول مع أنين كنت قد خرجت من البيت قبل املوعد            

ألين فأرجوكم أن تصربوا قليال     . اآلن، بعد شروع اخلطبة فقد طلعت الشمس      
  )سآخذ بعض الوقت اإلضايف

 من قرية جانغريان مديرية بسرور حمافظـة        يقول السيد غالم رسول     
  : سيالكوت

 بفضل اهللا تعاىل، وقد بايعت على       أنا أحد صحابة املسيح املوعود      
كان حضرته  . ومكثت عنده أسبوعا  . م١٩٠٢م أو   ١٩٠١ يف عام    يده  

ة وكنا نربت على رجليه، وما كـان        جيلس يف املسجد بعد صالة املغرب عاد      
إن إلقاء نظرة واحدة على وجهه املبارك يزيل مجيع الشكوك          . مينعنا من ذلك  

كنت قد مسعت من قبـل أن وجـه املهـدي    . والشبهات اليت يثريها املشايخ   
وقد زالـت مجيـع     . املعهود سيكون المعا مثل النجوم، ووجدته هكذا فعال       

وعندما رفع الشيخ كرم دين     .  على وجهه الكرمي   اعتراضايت مبجرد إلقاء نظرة   
أن " جنـدو الل  "قضية ضده، كانت هناك ضجة كبرية يف حمكمة القاضـي           

إن النـاس   :  يقول وكان حضرته   .  سيسجن حتما  املسيح املوعود   
يشغبون ويقولون بأين سأُسجن حتما ولكن ربي يقول بأنه سـريزقين فتحـا             

  . وإن كلماته تلك ما زالت تدوي يف أذين. رزقه الصحابةَ يف معركة بدر
  ": جنيد"والية " سنغرور"من ) املتقاعد(يقول السيد رمحت اهللا األمحدي 

امسي رمحت اهللا بن املولوي حممد أمري شاه القرشي، الساكن يف قريـة             
ولقد اصطفاين اهللا تعاىل برمحته وشرفين أن أكـون         . ، حمافظة لدهيانه  "بريمي"
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بيان ذلك أن املـسيح املوعـود       . ، وإال أنا أعرف من أنا      خادما حلضرته 
     ١٨ أو   ١٧كنت عندها بالغا من العمر      .  مكث يف لدهيانه بضعة أشهر 

 بني حـني وآخـر      كنت أذهب إىل حضرته     . عاما تقريبا، وكنت طالبا   
ووجدت أن نورا يترشح من وجهه، فكان قليب يدفعين بسببه بشدة للقناعة أن             

وجه الكاذبني، ولكن املشايخ فيما حولنا كانوا يدفعونين على         هذا الوجه ليس    
 وبني املولوي حممد حسني     ففي هذه األثناء عقدت بينه      . الشك والريب 

وبعد ذلك أرسل اهللا تعاىل هلـداييت       . مناظرة يف لدهيانه وكنت ممن حضروها     
د أن  واهللا يـشه  . ، وكانا مليئني بالنور   "إزالة األوهام  "جزأين من كتابه    

النوم مل يكحل عيين معظم ذلك الليل إال إذا كنت قد غفوت غفوة بـسيطة               
واضعا الرأس على الكتاب وإال ظللت أقرأ الكتاب طـول الليـل وأبكـي              

ما القضية يا ريب، ملاذا يترك املشايخ القرآن الكرمي؟ واهللا شهيد على            : وأتساءل
رشـيد أمحـد    مث كتبـت للمولـوي      . أن جذوة العشق ظلت تزكو يف قليب      

 بثالثني آية فـأرجوك أن      الكنكوهي بأن املريزا احملترم يثبت وفاة عيسى        
             ثبت حياته، وكذلك أرجو أن تـردتكتب يل لطفًا اآليات واألحاديث اليت ت

فجاء . على اآليات الثالثني أيضا كتبها املريزا احملترم، وأنا سأتوىل نشر جوابك          
 وفاة عيسى ومماته مع أتباع املـريزا        اجلواب منه أن عليك أال تناقش موضوع      

فهذه مسألة خالفية فال    . ألن معظم اآليات تدل على وفاة عيسى عليه السالم        
تناقشها معهم، بل عليك أن تناقشهم كيف أصبح املريزا مـسيحا موعـودا؟             

.  قد مات فإن املريزا احملترم صادق حتما       قلت يف اجلواب إذا كان عيسى       
فقلـت لـه يف     .  أن املريزا قد أثر فيك وسأدعو لـك        يبدو: فقال يف اجلواب  
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فخررت يف اية املطاف على عتبـات اهللا        . عليك أن تدعو لنفسك   : اجلواب
يـا رب، إنـين     : فتضرعت. ساجدا وذاب قليب ماًء، وكأين هززت عرش اهللا       

أبتغي مرضاتك، وإنين جاهز للتضحية بكل مكانيت وعزيت من أجلك، وسأقبل           
أقول حلفا باهللا الذي نفـسي بيـده بـأين    . ذا السبيل، فارمحينكل ذلة يف ه  

 حبدود الساعة الرابعـة     تشرفت يف املنام بعد بضعة أيام بزيارة سيدنا حممد          
وتفصيل ذلك أنـين    .  كانون األول  ٢٥ دقيقة صباح يوم االثنني بتاريخ       ٢٥و

جاء لقد  : إذ جاءين شخص وقال   " بريمي"كنت أتوضأ لصالة العصر يف قرية       
. هذه اخليم لـه   : أين هو؟ قال  : قلت. الرسول العريب، وسيمكث يف هذا البلد     

كان النيب جالسا مـع     . فصليت الصالة على جناح السرعة وذهبت إىل هناك       
 يلقي  كان  . لفيف من أصحابه وأُعطيت شرف املصافحة، وجلست متأدبا       

: ألردية وقـال   با خطبة يف العربية، وفهمتها على قدر استطاعيت، مث حتدث          
كـان  . آمنا وصدقنا يا رسول اهللا    : قلت. أنا صادق فال تكذِّبوين، وهلم جرا     

ما القصة؟ كانـت    : فقد احترت وقلت يف نفسي    . أهل القرية كلهم مسلمني   
املناسبة تقتضي أن يضحي املسلمون بأرواحهم، كأا الفترة االبتدائيـة مـن            

 سيمكث يف هذا البلـد       أن النيب    مع أنين كنت قد أُخبِرت .    حياة النيب   
يا سيدي أنت مغادر فكيـف أقابلـك؟        : قلت باكيا .  أمر بالرحيل  ولكنه  
. ال تقلق أنـا سـأقابلك بنفـسي       :  يده املباركة على كتفي وقال     فوضع  

عندها كتبت رسالة البيعة، مث     . وأُفهمت عمليا أن املريزا احملترم هو النيب العريب       
م ونلت شرف البيعة بعـد      ١٨٩٨ كانون األول    ٢٧خ  حضرت قاديان بتاري  

وقد رزقين اهللا االستقامة والصمود حبيث ما كان ألية مصيبة أن          . صالة املغرب 
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 اليت حظيـت ـا      وكان ذلك بربكة صحبة املسيح املوعود       . ز قدمي 
مع أنين واجهـت ألـوان      . إن يدي نالت شرفا لتربت حضرته       . مرارا

ن االنضمام إىل اجلماعة ولكن اهللا تعاىل مل حيفظـين فيهـا            املصائب بعد إعال  
فقط، بل أنعم علي أكثر من اخلسارة دائما، وقد انضم والدي وإخويت وأقاريب          

  . أيضا إىل اجلماعة، فاحلمد هللا
لقد جئـت  : يقول املولوي فتح علي األمحدي من دوامليال حمافظة جهلم    

. م بايعت على يده   ١٩٠٤ يف عام     مع األهل واألوالد إىل املسيح املوعود     
. ففي أثناء حياته الطيبة ظللت أحضر إليه مع األهل واألوالد مرة كل سـنة             

 للصالة وجلس يف املسجد، وكنا مخسة أو سـتة          وكلما خرج حضرته    
وطلبنا منه  . جنلس قربه ونستفيض من كلماته الطيبة     " دوامليال"أفراد من مجاعة    

ا كان املسجد صغريا يقف فيه مخسة أو سـتة          عنده. الدعاء أيضا بضع مرات   
ذات مرة قال   .  بالكاد، مث مت توسيع املسجد املبارك      )يف صف واحد   (أشخاص

إمام اجلامع يف مجاعتنا إن اسم إمام اجلامع األسبق يف قريتنا سيد جعفر شـاه،               
ويكن لكم اعتقادا سليما، ويؤمن بكم ولكنه يصلي وراء اآلخرين أيضا بـني             

أي إنه يؤمن ومع ذلك يصلي أحيانا وراء        (.  يف الصلوات واجلنائز   حني وآخر 
إنه يؤمن بكم لدرجة طلب مين ذات مرة أن أكتـب         : قلت) املشايخ اآلخرين 

أنا خادم كالبك أيضا، وإن صدر مين تقـصري         : "رسالة وأملى علي كلمات   
ما دام  : قال حضرته   ." جهال أو غباوة فيما سبق فأرجو أن تغفر خطيئيت        

) أي يصلي وراء مكفّريه     (يصلي وراء اآلخرين طمعا يف الدنيا أو خوفا         
يف هذه األثناء طلبت من البيت ماكنة       . فكيف آمن يب إذن؟ فال تصلوا وراءه      
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 الذي كان   اخلياطة بأمر من أم املؤمنني وجهزت معطفا ملريزا شريف أمحد           
  .  عاما١٠ أو ٨عمره حينذاك 

، ففي إحدى املرات قالت     "كهيوره"من قرية   كنا نأيت   : مث يضيف ويقول  
 ميال فال   ١١ أو   ١٠نسوتنا بأننا نأيت إىل هنا مشيا على األقدام ونقطع مسافة           

يا حامد  :  خلادمه فقال سيدنا املسيح املوعود     . نستطيع أن حنمل الفروش   
  . فاعطهم أحلفة وفروشا" دوامليال"علي، عندما يأيت أهل 

 ويقول بأنـه كلمـا    دنا املسيح املوعود    مث يروي حادثا لتحمل سي    
  :يتابع الراوي ويقول. أصيب أحد مبرض طلبنا األدوية من حضرته 

          
اك سبع أو   كان ابين املرحوم عبد العزيز حيضر معي إىل قاديان، وكان سنه إذّ           

 بلحن مطرب   كان ينشد أبياتا من قصائد املسيح املوعود        . مثاين سنوات 
 األحيان يقرأها على مسامع الناس يف االجتماعات بـل          جدا، وكان يف بعض   
كان يوصـل إىل    . به كثريا  أيضا، وكان حضرته حي    على مسامع حضرته    

وذات مرة كتب أخونا    ". دوامليال" رسائل وطلبات إخواننا من      حضرته  
اذهب : قائال له  وأعطاه ابين طلب دعاء خاص    " نعمت علي "ابن  " حممد علي "

وكان الوقت صباحا بـاكرا بعـد       .  وبلّغه إياه  ملوعود  إىل بيت املسيح ا   
 –صالة الفجر، وكان حضرته يستريح مع أوالده يف فراشه ملتحفًا بلحـاف             

 - أن يستريح بعد أداء صالة الفجر قلـيالً        كان من عادة املسيح املوعود      
وكان ابين هذا صغريا ال يعرف من اآلداب شيئًا، فذهب ورفع اللحاف عـن              

ولكـن  . بارك وآتاه الرسالة، كما طلب اإلذن بـالعودة إىل البيـت          وجهه امل 
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 مل يتضايق مطلقًا ومل يقل له أنك أزعجتين، بل قال           -فداه أيب وأمي  -حضرته  
هذه هي أخالقه الفاضلة اليت سـحرت       . حسنا، قد أذنت لكم بالذهاب    : له

  . اجلميع
": انبالـه "كن يف   وكتب حضرة اول شاه احملترم ابن شري حممد احملترم الـسا          

، فهي  كيف وفّقين اهللا تعاىل للقاء مسيحه ومهديه، وكيف متعين بفيوضه           
أقول وأنا أُشهِد اَهللا الذي هو وحده ال شريك له، والذي يكـون             . قصة ممتعة 

االفتراء عليه كفرا وضاللة ودخوال يف اجلحيم، على أين كنت أحب الـدين             
عندما كان سين حنو ثالثني عاما رفعـت  . منذ نعومة أظفاري بفضل اهللا تعاىل    

ضدي قضية جنائية عانيت بسببها األمرينِ ملدة ثالث سنوات، وذلك نتيجـة            
وكان أهل قرييت أكثر مـين      . سوء تصريف يف العمل بإحدى سنن الرسول        

كنت منذ صغري أرغب أن     . عناء، إذ كانوا هم السبب وراء سوء تصريف هذا        
. ، ولكن مل يطمئن قلـيب     "أهل اهللا "قد تعلقت بكثري من     أجِد هاديا صادقًا، و   

ميـان جـي إمـام الـدين        " بواسطة   وأخريا مسعت عن املسيح املوعود      
وكان أسـتاذي مل يـؤمن      -، الذي هو والد أستاذي عبد احلق        "اجلكلوهتوي

 أدعو اهللا تعاىل    -، ولكن أباه آمن به بعد أن بايعته         باملسيح املوعود   
إن :  قـائال   حضرته   دعاوى واسعة إذ كان يتحدث عن       أن يرمحه رمحة  

إن الناس يذكرونـه    . هذا الزمن يقتضي إماما، وإن حضرة املرزا إمام صادق        
 فال تذكروه بسوء، أال ال تذكروه       -يعين أنا وابنه عبد احلق    –بسوء، أما أنتما    

كنت أنا واملولوي عبد احلق ندرس عند املولوي نذير حـسني يف            . بسوء أبدا 
ـ دهلي عندما أتى إليه املولوي حممد حسني البطالوي طالبا منه فتوى             تكفري ب
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وكنت قد رجعت من دهلي بعد ستة أشهر إىل أستاذي          . املسيح املوعود   
وبعـد أن عـاد   . ، أما املولوي عبد احلق فظل يدرس يف دهلي "جكلوهت"يف  

تجول يف  املولوي حممد حسني من دهلي بعد أن أخذ الفتوى من هناك، أخذ ي            
، حىت جاء   القرى ااورة لقريتنا حيثّ الناس على تكفري املسيح املوعود          

 ومل ، ولكنه مل يشتم املسيح املوعـود  "ميان جي إمام الدين"إىل أستاذي  
ليس يف بناء التكفري الذي تشيده مكان أضـع         : يكفّره أبدا، بل قال للبطالوي    

فرجع املولوي حممـد حـسني      . ملفيه حجرا، أنت شيخ، فهنيئًا لك هذا الع       
  .خائبا من عند أستاذي

كنت أحب املنشي عبد اهللا السنوري الذي كان خادمـا صـادقًا للمـسيح              
وعندما طالت القـضية    .  وقد ذكره يف كتبه بكثرة ذكرا حسنا       املوعود  

ضدي، بعثين املولوي السنوري احملترم واملولوي عبد احلق احملترم إىل املـسيح            
وسألت النـاس   " بطالة"عندما وصلت إىل    .  ألطلب منه الدعاء   د  املوعو

 بكالم كـثري،    هعن أحوال حضرته، اين اجلميع عن الذهاب إليه وتكلموا عن         
أما اآلن فقد   : فأجبتهم. وقالوا إن املشايخ يكفّرونه وستصبح أنت أيضا كافرا       

.  املـشايخ  جئت، وإذا كان حضرته صادقًا فإين بفضل اهللا تعاىل ال أخـاف           
 قبيـل   ١٨٩٨ كانون األول / ديسمرب ١١يف  ) قاديان(ووصلت إىل دار األمان     

 جالسا على سقف املسجد املبارك، وكـان    كان املسيح املوعود    . املغيب
بصحبته حضرة اخلليفة األول واملولوي عبد الكرمي السيالكويت واملفيت حممـد           

 املـشايخ وامسـه     وكان أحـد  .  رضي اهللا عنهم   الصحابةصادق وغريهم من    
-املولوي عبد القادر اللدهيانوي واقفًا على سقف املسجد قريبا من الـدرج             
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 وكـان   -وكان هذا أستاذًا للمولوي عبد احلق إذ كان يعلّمه الصرف والنحو          
: أجئت للبيعة؟ قلـت   : فقال يل . يعرفين، فلقيين حبفاوة، وسررت برؤيته هناك     

كال، وقد  : أختاف املشايخ؟ قلت  : قال. إمنا جئت ألطلب من حضرته الدعاء     
 مبجرد رؤية وجهه املبارك، فإن هذا الوجه لـيس          تبني يل صدق حضرته     

وفيما حنن يف ذلك حىت قربت الشمس من املغيـب، وكـان            . وجه كذّابٍ 
 منذ عدة أيام ليبايع علـى يـده،         شخص قد حضر إىل املسيح املوعود       

 أريد العـودة إىل أهلـي، فقـال         سيدي، أرجوك أن تأخذ بيعيت ألين     : فقال
مث عـاد   . عليك أن متكث أكثر، حىت تبحث يف األمر جيدا وتطمئن         : حضرته

وكان املولوي عبد القادر قد قـال بنفـسه         . حضرته إىل حديثه مع من حوله     
 كان حضرته   .  بدون إعالمي بأن هذا يريد البيعة      للمسيح املوعود   

مـن أراد   : لس على األرض وقـال    جالسا على مكان مرتفع نسبيا، فرتل وج      
، فتقدمت  وهذا الذي كان يريد البيعة كان جالسا عنده         . البيعة فليتقدم 

إىل حضرته وقفت أمامه على بعد ثالثة أمتار، مث استولت علي حالة عجيبـة              
وكأن أحدا جذبين باحلبل، وصرخت صرخةً مث جلست أمام املسيح املوعـود            

    يدي يف ا ووضعتا، وبايعناه حنـن االثنـان       تلقائيا مسرورمث .  يده فرح
طلبت من حضرته الدعاَء من أجل القضية املرفوعة ضدي، فقـام حـضرته             

  . بالدعاء
 وقاديان حبا   لقد مكثت يف قاديان عشرة أيام، وأحببت املسيح املوعود          

مل كانت قاديان تبدو يل كاجلنة، إذ       . ما كان قليب بعده يريد العودة إىل البيت       
يكن هنا شيء من ذكر الدنيا ومهومها وإمنا تسمع ذكر اهللا كل حني وسالما              
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ويف تلك األيام، كانت قضية     . لقد فُرجت مهومي كلها   . سالما من كل طرف   
 مبـؤامرة مـن     شاب الزائفة املرفوعة ضد املسيح املوعـود        الحماولة قتل   

  . فاستأذنت حضرته ورجعت إىل أهلي. القسس مستمرة يف احملكمة
كانت حاليت قد تغريت بعد البيعة كلية، وأحببت اهللا تعاىل بل عشقته، حـىت              
كنت أذكره ليل ار، بل كنت ال أريد النوم لكي أذكره، ولو منت قمت من               

كنت أشعر  .  حالة قليب عجيبة   تكان. النوم فزعا كما لو أين قد فارقت حبييب       
كان هذا  . أزداد خشوعا ولوعة  مل أزل   . أحيانا كأن أحدا يأخذ قليب ويغسله     

لقد شعرت ذات يوم يف حالة خشوع أن        .  يب تأثري عناية املسيح املوعود     
. قليب قد شق وطُهر بالدعاء، وقد دخلت فيه روح جديدة تسمى روح القدس            

لقد صرت كامرأة حبلى، وشعرت جبنني بداخلي، وامتأل جسمي لذةً، وصار           
كان لساين جيد عنـد الـذكر       . ري يف صدري  نورانيا، وكنت أجد النور جي    

كان املصلون ورائي أيـضا جيـدون       . حالوةً مل جيدها عند تناول أحلى شيء      
هذه احلالة  . ما أروع ما صلّيت بنا    : املتعة يف الصالة، وكان يقولون يل فرحني      

  . مل تكن يل، بل كانت انعكاسا حلالة املسيح املوعود 
قد انتهت وأنا يف قاديان، بفضل اهللا تعاىل مث بربكة          أما القضية املرفوعة ضدي ف    

، إال أن اهللا تعاىل قد جعلـها سـببا لوصـويل إىل             دعاء املسيح املوعود    
 يف السماوات، وشـرفين    العروج، ومكّنين أنا العبد املتواضع من       حضرته  
  . برؤيته 

 وكتب املعارضـني إىل املـسجد       كنت آخذ معي كتب املسيح املوعود       
لقـرآن  اطالعها على انفراد بإمعان، وكنت أجد أدلة حضرته موافقة آليات           وأ



 - ٢٤ -

مـا  : ذات يوم كنت أطالع كتاب أحد املعارضني فقلت يف نفـسي          . الكرمي
: فغلبين النوم فجأةً وتلقيت وحيا    . هلؤالء العلماء يؤلفون هذه الكتب السخيفة     

"     رمنذ قليب كما يـدخل     لقد دخل هذا الوحي يف    ". بل عجِبوا أن جاءهم قوم 
الشيء عرب األنبوب، وجرى على لساين، وعلّمت أن معناه أن هؤالء العلماء            

وكنت أبعث بإهلامايت ومنامايت    . فئة إذا جاءهم منذر أي النيب فإم يستغربون       
  . هذه إىل املسيح املوعود 

 آية من القرآن الكـرمي      تراءت يل   أحد اعتراضا على حضرته      أثاروكلما  
أَثبِـت يل وفـاة     : وذات مرة جاءين شيخ وقال يل     . ، فكنت أرد ا عليه    فورا

:  من القرآن الكرمي وأَرِين أين وردت كلمة املوت حبقه؟ فقلت له           املسيح  
، وإنْ من أهلِ الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته        : انظر كيف يقول اهللا تعاىل    

 ميت على الصليب ومل يقتل       مل أنه بعد قراءة قرار القرآن بأن عيسى        : أي
قتالً بل مات موتا طبيعيا، سيؤمن كلُّ كتايب قبل موته بعدم مـوت عيـسى               

:  راجع إىل قرار القـرآن القائـل       بهبالصليب أو القتل؛ فضمري الغائب يف       
   وما قتلوه وما صلبوه     أما املوت يف ،موته      فاملراد منه موت عيسى  

وم القيامة قائال إين مل أمت بالصليب وال بالقتل،         حتف أنفه الذي سيشهد به ي     
ن مسع الشيخ كالمـي     أفما  . بل قد مت موتا طبيعيا كما أعلن القرآن الكرمي        

حىت الذ بالفرار، مما جعل معظم أهل القرية يدخلون يف األمحديـة، ولكـن              
  . بعضهم ارتدوا فيما بعد نتيجة ديد من املشايخ
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ذي كان مفتش بيت املال بقاديان، وكان مـن          ال " مدد خان "أما حضرة   
 أول مـرة،    ١٩٠٤ وزار قاديان عام     ١٨٩٦سكان كشمري، وقد بايع يف عام       

  : فكتب
يا ريب احلبيب، إين كاتب أحوالَ نبيك الطاهر، فبارِك يف ذلـك وال جتعلـين               

ـ   ١٩٠٤حدث ذات مرة يف عام      : مث قال . أكتب خالف الواقع    ت حني كان
 مرفوعـةً يف    ضد حضرة املسيح املوعـود      " كرم دين "القضية من قبل    

، وكان اخلواجه كمـال الـدين       "تشندوالل"احملكمة أمام القاضي اهلندوسي     
حماميني " نيب خبش "و" مولراج"، بينما كان    حماميا من قبل املسيح املوعود      

وصلت أنا والسيد سيد أمحد نور، واحلافظ حامد علـي          ". كرم دين "من قبل   
فوجـدت  . آخذين الكتب معنا على عربة جترها الـثريان       " اسبورغورد"إىل  

ما الذي أفزعـك هلـذه      : الدكتور حممد إمساعيل الكريانوايل فزعا، فقلت له      
أخي، إين قلق ألين مسعت أن هؤالء قد تشاوروا وقرروا إلقـاء            : الدرجة؟ قال 

 أن   يف الزنزانة يف كل حال ولو لبضع دقائق، وقد علمت          املسيح املوعود   
. لقد أخربين بذلك مـسؤول كـبري      . مصمم على ذلك  " تشندوالل"القاضي  

من أراد الثواب فليـذهب إىل      : فما ترى أن نفعل اآلن؟ قال     : فقلت للدكتور 
، بل حيصل علـى     "غورداسبور" أال يأيت إىل     قاديان ليبلغ املسيح املوعود     

ف أدفعها  شهادة من طبيب بأنه مريض، ولو كلف ذلك مئة روبية أيضا، وسو           
 على شهادة   أتريد يا دكتور، أن حيصل املسيح املوعود        : قلت. من جييب 

أذهـب  : قلـت . أخي، من أراد الثواب فليذهب إلخباره  : مزورة؟ قال 
فآتاين مصباحا،  . حسنا، آتوين مصباحا، أذهب حاالً    : قلت. نعم: اآلن؟ قال 
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 يب يف الطريق اثنـان      فخرجت فورا قاصدا قاديان والوقت ليل دامس، مث حلق        
" املسجد املبارك "وصلْنا إىل   . آخران ومها الشيخ حامد علي واملنشي عبد الغين       

 نفسه، فقلت لـه    فلما نادينا خرج املسيح املوعود      ،  يف الساعة الثانية ليالً   
سيدي، إن الدكتور إمساعيل يف قلق شديد، وقد بعثين إليكم ذه           : بعد التسليم 
فيما يتعلق باملرض فإين أعاين من الـدوار بـال          :  فقال حضرته . الرسالة

شك، وكنت أنوي فعالً احلصول على شهادة طبية، أما بعد تلقي هذه الرسالة             
علـى  يف كل حال، وسأحـصل  " غورداسبور"فلن أبقى هنا بل سأذهب إىل     

مث بعث حضرته حلافًا يل، فنمـت إذ        . الشهادة من هناك، وال داعي للخوف     
وملـا  ". غورداسـبور " فغادر إىل     أما املسيح املوعود     كنت مرهقًا جدا،  

، مـع أن    "غورداسبور"استيقظت جتهزت وخرجت مشيا على األقدام قاصدا        
الناس منعوين وقالوا ال تذهب ألن حضرته قد ذهب، بل يكون قد وصل إىل              

، "غورداسـبور "، مث إنك مرهق وهذه ثالث مرة تـذهب إىل           "غورداسبور"
وكان حضرته قد أمر املسؤولني     . ى تكبد املشقة هلذه الدرجة    ولست معتادا عل  
على كل حال، خرجت    . بعربة حصان، ال مشيا   " غورداسبور"أن يبعثوين إىل    

وعانيت يف الطريق جدا، حىت أصابتين احلمى، غري أين وصلت عند املساء إىل             
وكنت عند باب البيت إذ تنـاهى       .  مقيما فيه  البيت الذي كان حضرته     

هل جاءوا بـ   :  وهو يسأهلم عين قائال    ىل مسامعي قول املسيح املوعود      إ
على العربة أم ال؟ وبسماع صوته هذا تنبهت كما يستيقظ النائم           " مدد خان "

سيدي، ها : من نومه، وعندما وصلت إىل فناء الدار قال بعض اإلخوة حلضرته        
 املباركة  فدخلت على حضرته وسلمت عليه، فمد يده      ". مدد خان "قد حضر   
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إنه إنسان شجاع جدا، هـذه ثالـث        . جزاك اهللا : إيل فورا وقال آخذًا بيدي    
، مث مل يزل حضرته آخذًا بيدي بيـده         "غورداسبور"من قاديان إىل    (رحلة له   

املباركة، فشعرت كأين مل أقم ـذه الـرحالت املكوكيـة بـني قاديـان               
وم وشدة اإلرهـاق    كنت قبلها يف اضطراب شديد من قلة الن       . وغورداسبور

د الكالم مع أحد وكنت أشعر بارتفاع احلرارة، ولكن كـان مـن             رِحىت مل أُ  
               املعجزة الربانية أن هذا املرسل الرباين مل يترك يدي من يده إال بعد أن شعرت

كنت قبلها بدقائق ميتا، ولكـن      . أن كل التعب واإلرهاق قد غاب واختفى      
عب واختفى االضطراب، وشعرت     زال عين الت   مبجرد أن ملسين حضرته     

لقد . مل يكن هذا إال من كراماته       . باخلفة والنشاط، ومل يبق يب أي عناء      
فكرت عندها أن الفرحة ميكن أن تزيل اجلوع والعطش، أما أن يزول عـين              
التعب واإلرهاق وغلبة النوم مبجرد ملس يده املباركه فهذا ليس إال كرامة من             

مل يترك حـضرته  . جديدة يف جسمي امليت من لقد دبت احليا  . كراماته  
كان جسمي قبلـها كـاحلجر، إذ       . يدي إىل أن زال عين كل التعب واملعاناة       

. هذا هو إحياء املوتى عنـدي     . كنت ال أقدر على التحرك من شدة اإلرهاق       
 بإحـضار   مث أمر حضرته    . لقد شعرت أين مل أقم ذا السفر إىل قاديان        

  .  نتهى احلب والشفقة، فأكلت معهالطعام، فأجلسين معه مب
مث يذكر هـذا    .  امسي ويناديين به    كنت أسعى دائما أن حيفظ حضرته       

 بامسه، ويتفـاخر بـأن      الصحايب أحداثًا خمتلفة ناداه فيها املسيح املوعود        
  . حضرته كان يعرفه شخصيا
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هذه وقائع حياة هؤالء األسالف، وقد ذكرت مثلها من قبل أيـضا مـرة أو               
وإين أقرأها على مسامعكم من حني آلخر لكي يتذكر أجيال هـؤالء            . مرتني

د أسدوا إليهم معروفًا كبريا بقبـول       قاألسالف خاصة كيف أن هؤالء القوم       
األمحدية، وإال فلعل كثريا منهم اليوم لن جيدوا الشجاعة لقبول احلق كما فعل             

أن م كثريا، كما علـيهم  عوا هلفعلى أجياهلم أن يد. أسالفهم الصاحلون هؤالء 
يدعوا ألنفسهم أيضا بأن يزيدهم اهللا تعاىل إميانا وثباتا واستقامة، وعلـيهم أن           

لقد كان بني   . يسعوا جاهدين للتأسي بأسوم يف حبهم للمسيح املوعود         
هؤالء األسالف من مل يكن عندهم علم كاف، ولكنهم كانوا يسعون دائمـا      

روحاين، وقد ارتووا بالفعل، فصاروا عاشـقني لـه         هم العلمي وال  لإلرواء غلي 
               صادقني، كما صارت هلم عالقة صادقة مع اهللا تعاىل كما مسعـتم ممـا 

فهذه األسوة من احلب والوفاء والوالء هي اليت جيب         . ذكرته من وقائع حيام   
وفّقنا اهللا تعاىل إلحياء هذه النماذج من الوفاء واحلـب          . تأسى ا أجياهلم  تأن  
    . آمني.اهللا تعاىليف 

 
   

                                 

  
 


