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

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ* اه يناط الَّذرال صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعن
الِّنيآمني�الض ،  

 � باهللا وعالقتهم ،� املوعود املسيح سيدنا صحابة رآها اليت الرؤى من عدد بيان سأتناول أيضا اليوم
  .  لنا سووالدر النصائح فيها الرؤى هذه وبعض هلم، ومعاملته م وعالقته
 يف فاستلقيت جدا، جائعا كنت يوم ذات: ١٩٠٥ يف بايع وقد � الدين ظهور حممد ميان حضرة روى
 امرأةً الرؤيا يف فرأيت نعاس، فأصابين جسدي، تدليك يف زوجيت وبدأت الظهر، قبل عشرة احلادية الساعة
 احملترم، ميان يا: ائلةق يل وسلّمته إيل تقدمت مث احلليب، من كوبا بيدها حاملةً بييت ودخلت أزرق، لباسا ترتدي

 أردت فلما. فحركه السكر فيه وضعت لقد: يل قالت شربه أردت فلما. فاشربه احلليب، لك أحضرت لقد
 بل أفزع، مل: قلت فزِعت؟ هل: تدلكين كانت اليت زوجيت يل فقالت. استيقظت احلليب يف السكر حتريك
 حاملة أزرق لباسا ترتدي امرأةٌ بييت دخلت بالكاد دقائق سمخ بعد مث. نسيتها مث عليها فقصصتها. رؤيا رأيت
 قد: يل قالت شربه أردت وحني اشربه،: يل وقالت -تالمذيت أحد والدة وكانت- احلليب من كوبا بيدها

اليت رؤياك حتققت لقد: مبتسمة يل فقالت ذلك، ترى زوجيت وكانت. حتريكه وميكنك السكر فيه وضعت 
  .    حرفيا قليل لقب علي سردتها

 الذين يقول قد. جوعه يسد ما فورا هذا الصاحل لعبده اهللا هيأ حيث أحيانا، حرفيا الرؤيا � اهللا حيقق فهكذا
 الالفت لكن باحلليب، املرأة تلك جاءت وبالصدفة فكرةٌ الشخص هذا ببال خطرت لقد: � باهللا يؤمنون ال



 

- ٢ -

 تسد أن امرأة بال يف ألقى بقدرته تعاىل فاهللا مصادفةً، تعد أن ينبغي فال ا،الرؤي يف سلفًا بذلك أخربه اهللا أن هنا
  . فورا فنفذّت الصاحل، الرجل جوع

 الثانوية، املدرسة يف مدرسا كنت عندما: ١٩٠١ يف مبايع وهو ،� نير الرحيم عبد املولوي حضرة يقول
كنت اليت باأللعاب يتعلق أمر على يومذاك املدرسة مدير كان الذي � علي شري املولوي حضرة مع اختلفت 
: حريري ورق على مكتوبا فأُرِيت اخلالف، بسبب جدا قلقًا كنت إذ ليالً التهجد يف اهللا فدعوت عليها، مشرفا

"No tournament, no games "ألعاب وال دوري، هناك يكون لن أي .أستطع ومل بعدها فمرضت 
 اللجنة فأعلنت الدوري، أيام يف متتالية أليام غزيرة أمطار نزلت أن وصادف. يالدور يف ألشارك الذهاب
 أخرب قد كان ألنه (اإلهلام هذا بتحقُّق جدا مدرستنا طالب ففرح. ائيا الدوري إلغاء غورداسبور يف املنظمة

 اهللا "هتافات رافعني قاديان إىل عادوا فلما ،)حتقّق قد أستاذهم إهلام أن ففرحوا اإلهلام، هذا عن أيضا الالعبني
 حتقق قد إهلامك إن "إيل فكتب خطيا، بالتفصيل اإلهلام هذا عن � املوعود املسيح سيدنا أخربت ،"أكرب

  . ورؤاهم خدامه كشوف على يفرح � حضرته كان وهكذا." قلبك نقاء على يدل فهذا الوضوح، مبنتهى
 حضرة ذهب عندما": وجنوان "قرية يف سابقًا يةالزراع الضرائب حمصل � حممد عطا شيخ حضرة وروى

 قد كانوا الذين عمومته أبناء ضد رفعها اليت القضية أي (اجلدار قضية ملتابعة" بطالة "إىل � املوعود املسيح
 أخرب قد � كان. عليها فليطلعين رؤيا أحدكم رأى إذا: � حضرته قال) قاديان يف طريقه يف جدارا بنوا
 فقصصت. إخوته أيدي على أوذي قد أيضا � يوسف كان ،إذ"الثاين يوسف أنت: "يل قال قد � اهللا أن

. فيبست منه، شرحيةً اهللا عبد ابين فأعطيت حلوا، مشاما آكل أين وهي رأيتها، رؤيا � املوعود املسيح على
 ابن ذلك بعد يل فولد. يعيش لن ولكنه آخر، ابنا هذه زوجتك لك ستلد: قائالً رؤياي � حضرته فأولَ

  .الزوجة تلك من ولد أي أُرزق مل مث الوالدة، من شهرا عشر أحد بعد ومات
  .� حضرته على فقصها األيام تلك يف رآها أنه إال اجلدار، بقضية هلا عالقة ال الرؤيا هذه

 نأ اخلميس يوم ١٩١٧ الثاين كانون يف الرؤيا يف رأيت: ١٩٠٣ عام بايع وقد ،� خان أمري حضرة وروى
 أنا: "احلصان عن ترجل أن بعد يل وقال إيل فجاء ميدان، يف بئر عند واقفًا وكنت فائقة، بسرعة قادم فارسا
،كالدعاء منك فأرجو علي، أمحد وامسي مل ."من انتهينا فلما. الدعاء يف معي فاشترك للدعاء، يدي فرفعت 
 فأخذه الغبار، مثريا العظيم عسكره به حلق إذ رياكث عين يبتعد فلم. بسرعة راكضا وعاد احلصان امتطى الدعاء

 كان إذ صعبة، املواجهة أن وبدا باألزياء ومزينا بالسالح مدججا العدو جيش وكان. العدو جليش وتصدى معه
 واألزياء، بالسالح مزينون األعداء أن يعين مزينا؟ الطاووس يكون أال: شخص فقال. وعتادا عددا أكثر العدو
 يف وخيتبئ فزعا، يهرب البندقية صوت يسمع عندما ذلك ومع جدا، ومجيالً مزينا يكون أيضا لطاووسا لكن

  . استيقظت وبعده. العدو جيش سيهرب وكذلك الكهوف؛
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 بالدعاء يتم الذي اإلجناز وإن ة،يالظاهر بالشوكة ال ونصرته، وتأييده اهللا بفضل هي إمنا احلقيقية فالقوة
 املوعد حيني وعندما موعدا، شيء لكل أن غري الظاهرة، والشوكة املادية بالعظمة أبدا يتم ال � اهللا وبرضوان

  . بالنتائج اهللا يأيت
 قصرية رؤيا وهي رؤياه ،٢٣/١١/١٨٨٩ يف بايع وقد ،� السيكهواين الدين إمام ميان حضرة يروي

 هديةًمن املال  مبلغا له فقدمت ،"اكند "قرية يف مكان يف وحده ميشي � املوعود املسيح أن رأيت: فيقول
: وقال ضاحكًا � فتبسم )؟� املوعود املسيح على رؤياه فقص(. روبية ١٨ أو ١٧ كانت لعلها مين،

. رؤياي أحقق أن فأحببت القدر، ذا مبلغا لكم أهدي أين الرؤيا يف رأيت كنت سيدي،: قلت أنت؟ كيف
  .مين املبلغ � فقبِل

 قضية خان حممد عطاء تشودري األكرب أخي رفَع: ١٩٠٣ عام يف بايع وكان ،� خان أمري حضرة وروى
 أن فكان. آخر شخص من تزوجت زوجته أن املنام يف ٢١/١/١٩١٣ يف فرأيت أرض، بقطعة تتعلق احملكمة يف

  . األرض تلك وفقَد القضية أخي خِسر
 أن مع عليها، بناًء اآلخر ويتهم بالقلق فيصاب رؤيا البعض يرى األحيان بعض يف. التأويل إىل حباجة فالرؤى

 خسرانه زواجها تأويل وكان غريه، تتزوج أخيه زوجة أن رأى الصحايب هذا أن هنا جتدون حيث تعبر، الرؤى
  .واألرض القضية

 الرؤيا يف رأيت ١٨/١٢/١٩١٢ ليلة يف: الرؤى تتضمن كلها ورواياته أيضا، � خان أمري حضرة وروى
 مجيالً، الولد كان). احللوى من نوع" (بتاشه "عوأوز ،� النيب على وأصلّي أحتضنه وأنا ابن ييتب يف ولد قد أنه

 اليوم مضى لقد. اهللا عبد � األول اخلليفة مساه ابنا ١٥/٢/١٩١٣ يف تعاىل اهللا فرزقين. وضعيف حنيف ولكنه
  . له مالزمني والضعف اهلزال يزال وال سنة وعشرون أربع ،١٩٣٨ عام يف عليه،

 النساك أحد املنام يف أُريت ٢٤/١١/١٩١٣ يف: قال  ،� خان أمري الصحايب هلذا أخرى رؤيا وهناك
 انظروا هلم قائالً الرهبانية إىل الشباب بعض يدعو وكان البنية، قوي كان ولكنه باجلذام مصابا وكان اهلندوس،

 بالكربيت النار على بإمحائه النحاس بتلميع ذهبا النحاس يريهم كان كما. أتزوج مل ذلك ومع البنية، قوي إين
. الذهب صنع حماولة إىل دفعه زهوه ولكن قليالً، فتلكّأَ. أنظر وأنا الذهب اصنع تعال: للناسك فقلت. والزرنيخ

 على أمحي حيث اهللا، عند املقربني من لست أنك هلم وأثبت القوم أمام أفضحك كيف اآلن انظر: له فقلت
 مث. تفضحين ال ال،: وقال اخلجل فأصابه. ذهب ال حناس أنه الناس فيدرك باملطرقة، أضربه مث ثانية ارالن النحاس
هلم يريده الذي الطريق عن أُبعدهم ولكي احلق،  إىل الناسك هذا أتباع أدعو بدأت حقيقة بيان يف شرعت 

 تذهب ال قالوا أتباعه قلوب يف بياين أثّر فلما. بياينإىل  يصغي أيضا الناسك وجعل هلم، الدين وحقيقة اإلسالم
 بعض إنسان كلَّ أودع قد تعاىل اهللا إن انظر: له وقلت الناسك خاطبت مث. املرزا كتاب علينا تقرأ أن بعد إال

 تعاىل اهللا خلق قد املثال، سبيل وعلى. تضرر يستعملها مل وإذا ا، انتفع سليمة بطريقة استخدمها ولو القوى،
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 مع يتناىف أحد عقاب أن حبجة الناس له يشهد ومل الظامل، ضد دعوى املظلومني أحد رفَع فلو الرحم، صفة فينا
 إن نفسها الرؤيا يف قلت مث. الرمحة يستحق ال إذ يعاقَب، أن جيب الظامل إن بل كال، جائز؟ هذا فهل الرمحة،

 ومل عيونه أغلق الفالح أن لو فمثالً. تضرر ملهايستع مل إذا أحدا ولكن للرؤية، العيون أعطانا قد تعاىل اهللا
 من قالوا أن يلبثوا مل املثال هذا الناسك أتباع من الفالحون مسع وعندما. راحة جيد فهل الزراعة، يف ا يستعن
 مث. أطهار أوالد هناك يكون فكيف يستعملوها مل وإذا اإلجناب، قوة الناس يف خلَق قد تعاىل اهللا إن: تلقائهم

 أي وأمه، أبوه يتزوج مل لو يعظكم، أنه يدعي الذي الناسك هذا إن انظروا: وقلت ثانية الناسك أتباع طبتخا
 األولون استحسن لقد: فقال الناسك قلب يف كبريا وقعا هذا دليلي ترك لقد يولد؟ أن له كان فأىن يلتقيا، مل لو

 جوزنا لو: قلت مث. األقاويل هذه كل بطالن أثبت قد ااملرز حضرة ولكن األدلة، هذه يف التدبر دون الرهبانية
 عمل لو. الزراعة يف ا ونستعني ألباا، ونشرب نركبها، حيوانات جند أن لنا فأىن الدواب، يف الرهبانية نظرية

 والنقطعت ،�...واإلنس اجلن خلقت وما�: وهو أصالً املخلوقات خلق من اهلدف على لقُضي بالرهبانية
 أن) نفسه املنام يف (رأيت الكلمة هذه قلت ملا. الناس جناة يف يتسببون الذين والصاحلني األنبياء جميء سلسلة
 معارف مين تتعلموا أن لكم أَنى: وقال نفسه إىل أشار القرآن درس عندها يلقي كان الذي � األول اخلليفة
  .بالرهبانية عاملني الناس كان لو تتعلموا اليت القرآن
 علّم تعاىل اهللا ولكن اهللا، عند املراتب أعلى ا وينالون صنعا حيسنون أم يظنون يترهبون الذين أن ماعل (
  )بعدها الصحايب فيقول املعارف، هذه املنام يف الصحايب هذا
 نتيجة كان إمنا به مصابا الناسك كان الذي اجلذام مرض أن تعاىل اهللا عند من فُهمت استيقظت وملا 
  . حق بغري الطبيعية النواميس فتهملخال

 الربملانات أو التنظيمات خمتلف اليوم حتاول كما – فطرية غري بأفعال الطبيعية اإلهلية النواميس تهتك فعندما
 ويدمر عمله يعمل أيضا اإلهلي القانون فإن -الطبيعية النواميس مع تتعارض قوانني سن الدستورية املؤسسات أو

 جدا، ماديني أهلها صار اليت العامل بالد معظم يف اليوم مقيمون األمحديني املسلمني أن ومبا .الشعوب هذه مثل
 يف األمحديون يستغفر ألن ماسة حاجة فهناك لذا قوانينهم، من جزًءا فطري غري عمل كل جيعلوا أن ويريدون

  . اخلطأ هذا يف معهم شركاء يكونوا ال حىت كثريا األيام هذه
 رؤيا زوجيت علي سردت: يلي ما ١٨٩٢ عام بايع وقد ،� اهللا عبد ابن الستار عبد حضرة الصحايب وروى

 روبيتني، أعطاين القضية � املوعود املسيح ربِح وملا. روبيتني أعطاها قد � املوعود املسيح بأن هلا
  . رؤياها وحققت زوجيت فأعطيتهما
 يف السمك أصيد بدأت أين املنام يف ١/٦/١٩٠٥ يف رأيت: قال ،� خان أمري حلضرة أخرى رواية وهناك

 خررت تز رأيتها فلما زلزال، من تز األرض أخذت حىت قليالً إال يهدأ ومل الطوفان، فجاء صاف، ماء
 إنه يقولون الناس فبدأ أخرى، هزة فجاءت. أستغيث برمحتك قيوم يا حي يا: السجود يف أدعو وبدأت ساجدا
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 أسفر عنيف زلزال أتى مث. آت الزلزال ألن ساجدا أظل أن روعي يف فأُلقي. شديد بزلزال وليس بسيط، زلزال
  .جدا كبري دمار عن

 بزلزال الشهري العنيف الزلزال أما ،١٩٠٥ عام يونيو يف رآها اليت رؤياه عن يتحدث الصحايب هذا إن
 هذه تكون قد أو املستقبل، يف زالزل وقوع عن أُخرب قد فلعله. أخرى زالزل تلته مث إبريل، يف فوقع" كانغره"

 رؤية بعد غافالً يصري أال املرء على أن وهي الرؤيا، هذه يف لنا عربة فهناك يكن ومهما. العاملية احلرب إىل إشارة
 يف يكون وعندها تعاىل، إليه منيبا دوما، اهللا أعتاب على ساجدا يظل أن عليه بل أخرى، كارثة أية أو زلزال
 وقوع عن جدا كثرية نبوءات وهناك ،� املوعود املسيح زمن هو الزمن هذا إن. والكوارث فاتاآل من مأمن

  . الغافلني من نكون وال دوما، اهللا إىل منيبني نظل بأن لنا حتذير أيضا ذلك ويف والكوارث، الزالزل
 رآه فلما ورحيا، املطر من طوفانا هناك أن املنام يف ٢٩/٥/١٩٠٥ يف رأيت: � خان أمري حضرة وروى

 هلم، مالذًا الشجرة عدوا واملساكني الفقراء ولكن عليهم، تسقط أن خمافة العراء إىل شجرة حتت من فروا الناس
 رأيت فلما. العراء يف كان من كل الطوفان دمر حىت بالشجرة الذوا إنْ وما حتتها، ووقفوا امليدان من فجاءوا

  . ايته جاءت من انتهى لقد :التالية الكلمات لساين على جرت ذلك
  . بظلّهم ويستظلون األغنياء، باألنبياء من إميانا أكثر الفقراء أن عادة املالحظ
 يف تعاىل اهللا يعبد أنه املنام يف � املوعود املسيح رأيت ٢٥/٦/١٩٠٥ يف: � خان أمري حضرة وروى

 يذهب من هناك هل: قال حىت بعيدا يذهب ومل حصانا، ركب العبادة من فرغ فلما ،"هرانهأ "قرية يف بييت
 أن ويبدو. احملترم النواب من الورقة هذه ويعطيه بسرعة، يتجهز أن) األول اخلليفة أي (املولوي حلضرة ويقول
 منه الورقة أخذت مث. حاضر أنا سيدي فقلت. اوهرات أو املال من وكذا بكذا ائت: فيها مكتوب الورقة
 وصلوا حىت سفرهم يف ظلوا أم يعين هذا( مكة أرض إىل وصلنا ملا. فورا املولوي حضرة إىل وأوصلتها �
  ماء من صغرية جداول خالهلا من جتري اليت والكلس واحلجارة الصخور فيها صغرية جباال رأيت ،)مكة

 اجلداول هذه الزلزال دمر ولو فقط، اهللا بفضل النحو هذا على املعني املاء هذا جيري إمنا نفسي يف فقلت صاف،
راملاء لتكد .  
 يوفقون سوف � للنيب الصادق احملب خدام أن إىل يبدو ما على تشري أا غري الرؤيا، هذه بتأويل أعلم اهللا

 وأن والروح، للقلب املطهرة النقية احلقيقية اإلسالم تعاليم مباء الناس لتطهري مكة من سعيهم يبذلوا أن ثانية مرة
 هذه وأن منه، وتنتفع املعني املاء هذا من ستشرب شىت أمما وأن اخلالفة، نظام تحت ستجري الفيوض هذه

  . تعاىل اهللا شاء إن أبدا تنقطع لن الفيوض
 قد الشمس أن أيام ببضعة � األول اخلليفة حضرة وفاة قبل املنام يف رأيت: � خان أمري حضرة وروى
  .بوفاته فأولتها. كُسفت
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 مع بالدعاء يقوم � الثاين اخلليفة حضرة رأيت ١٩٣٨ الثاين كانون من ١٣و ١٢ بني تقع اليت الليلة يف مث 
  .برفقته حممد فتح وتشودري القدمني، حايف ولكنه محايتهم، بقصد م يطوف وهو األحباب، بعض
 يف أمحد عزيز مرزا الصاحبزاده البن بالدعاء األحباب بعض مع � الثاين اخلليفة قام الثاين كانون ١٣ ويف 

 حضرته أن املبارك املسجد يف حممد فتح تشودري السيد أعلن بالدعاء � حضرته يبدأ أن وقبل املبارك، املسجد
  . بالدعاء سيقوم

 وهو األحباب، بعض مع � األول اخلليفة حضرةَ املنام يف رأيت ١٩١٢ سبتمرب يف: نفسه الراوي وكتب
 إننا. � الكرمي نبينا ضد البذيء الكالم يف احلدود كل يتجاوزون والكفار سالم يف بالعيش نرضى كيف: يقول
 اخلليفة حضرة على رؤياي سردت وملا. هذه بذاءم يف احلدود يتجاوزوا أن قبل الكفار هؤالء يسحق أن نود

  . جدا مباركة رؤيا إا: قال األول
 اهللا رضي األزور نب وضرار الوليد بن خالد املنام يف رأيت ٢٠/٢/١٩١٣ يف: أيضا � حضرته وروى

" يزيد "إن حىت أمامهما، يستسلمون الناس معظم إن بل النصر، تلو النصر ويحرِزان سيفيهما استال وقد عنهما
  . إليهما وانضم السالح، ألقى أيضا

 وقد ،"جِهلُم "إىل املوعود املسيح سفر عن يتحدث وهو � الدين جالل مرزا بن أفضل مرزا حضرة روى
 وقال. شديدا زحاما ووجدت هناك ذهبت" جهلم "مدينة إىل � املوعود املسيح أتى حني: ١٨٩٥ عام بايع

 هذا ويف. الناس بأفواه ينطفئ ولن اهللا، نور) اجلماعة هذه (هذا إن: البعض سؤال عند � املوعود املسيح
 سبيله يف رأسي بتقدمي أمرين قد تعاىل اهللا إن: الكابويل الشهيد اللطيف عبد الصاحبزاده حضرةُ أخرب السفر
  . أقدمه وسوف مرات، ثالث

 ،اعص وبيده املنام يف � األول اخلليفة حضرة رأيت ٦/١٢/١٩١٣ ليلة يف: � خان أمري حضرة وروى
 ووجهها القهقرى ترجع ظلت االعص من خوفًا ولكنها عليه، للهجوم إليه مسرعة اللون صفراء جاموس وجاءت

 شخص معه وكان فيه، جالسا احملل صاحب وكان األختام، لصنع حمل ىلإ حضرته وصل حىت ،� حضرته إىل
 هذا هل الدكان صاحب يل قال هناك، إىل األول اخلليفة وصل فلما. مزورة أختاما له يصنع أن منه يريد آخر
 يف األول اخلليفةُ ودخل فورا، راملزو الشخص بذلك احملل صاحب فأمسك. نعم: قلت الدين؟ نور املولوي هو

 اخلليفةَ فأكرم نقي، وقلب هيبة ذا املظهر، مجيل األخالق، دمث احملل صاحب كان. معه اجلاموس وكانت احملل
 هرب إذ ذلك يف حنن وبينا كثري، خلق تبعه احملل من األول اخلليفة خرج وملا. الطعام له وقدم جدا األول

) املنام يف (أطري وأنا عنه حبثت لقد. الدءوب ثالبح رغم عليه يعثَر ومل الزحام، هذا بني من املزور الشخص
  . أثرا له أجد مل ذلك ومع
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 الطويل، األول اخلليفة مرض خالل من حرفيا الرؤيا هذه حتققت لقد: قائالً رؤياه الصحايب هذا يؤول مث
 اخلليفة حياة يف اخلالفة ضد كتيبا علي حممد املولوي ونشرِ لالستجمام، احملترم نواب حضرة بيت إىل وذهابِه
  . قاديان من علي حممد املولوي وهروبِ ،� األول اخلليفة جنازةَ كثري خلْق حضورِ مث األول،

 يف وجنمعه العسل منها خيرج حنلٍ خليةَ بالليل الرؤيا يف رأيت ١٣/٣/١٩١٤ يف: أيضا الصحايب هذا وروى
  .الصاحلني ومن أخي ألنه علي، شري لوياملو) مويت بعد (فليغسلْين األول اخلليفةُ قال مث. األواين

 الراوي رأى حيث أمحد حممود مرزا صاحبزاده إىل يعين (تأخري دون الثاين اخلليفة إىل هذه رؤياي فبعثت 
 ال أين غري ،� األول اخلليفة جثمان بغسل علي شري املولوي فقام) � األول اخلليفة حياة يف الرؤيا هذه

  . رؤياي حتققت لقد حال، كل على. آخر لسبب أم رؤياي على بناًء جثمانه غسل إن اجلزم أستطيع
 بالرفيق � املوعود املسيح سيدنا حلاق بعد: ١٩٠٦ عام بايع وقد ،� مستقيم بن دين خري حضرة وروى

 هناك أن يوم ذات رأيت. اخلالفة بربكة علي به اهللا أنعم ما يلي فيما وأورد ،� األول اخلليفة عهد بدأ األعلى
 أن املنام يف فشعرت. ووسادة فراش عليه سرير وجبنبه والكميت، احلنطي بني ما لونه جدا، مجيالً ملَكيا ناحصا
 سكان عند معروفة الليلية الرياح وهذه( ليالً الصيف أيام يف عندنا ب اليت الرياح من وهي هبت، قد الريح
 ،� األول للخليفة الرؤيا هذه فسردت. � األول لخليفةل أنه يبدو الذي السرير أنظّف وأنا )وباكستان اهلند
  . منه نصيبا ستجد وجدناه ما إن: قائالً بتأويلها فقام

 عهد يف رأيت: ١٨٩٨ عام بايع وقد احملترم، الستار عبد ميان ابن � املدرسة ناظر دته اهللا حضرة وروى
 احلج يوم رأيت. أمور من حيايت يف سيأيت مبا يل بشارة احلقيقة يف كان جدا رائعا مشهدا � األول اخلليفة
 هنا، ترى � اهللا رسول أحباب صور أن مسعت: أحدمها فقال يتحدثان، شخصني هناك أن التهجد صالة خالل
 أسود زجاجي قصر هناك فإذا فنظرت،. هناك انظر: قال مث". جهلم "ناحية من ترى إا نعم،: اآلخر فقال

. فيه جالسني) األربعة خلفاؤه أي (األربعة � الرسول أحباب وكان براقًا، المعا بحليص فجأة حتول مث اللون،
 بكر أبا سيدنا ورأيت املشهد تغري مث. فقط � عثمان سيدنا ورأيت املشهد، تغري مث. جدا رائعا مشهدا كان
 األول اخلليفة وجه يشبه وكان جيدا، وجهه بكر أبو سيدنا أراين حيث جيدا، املشهد هذا ورأيت فقط، �
 ميوتوا لن األصحاب وإن الدين، نور صورة يف بكر أبو إنه :إيلّ فأُوحي ،األول اخلليفة حضرة أنه ببايل فخطر. �
   .الدين نور يروا حىت

   .املبشرات ومن صاحلة  رؤياك إن :اجلواب يف فقال األول، اخلليفة حضرة إىل الرؤيا هذه فكتبت
 امن" :� املوعود للمسيح الشهري اإلهلام إيلّ أوحي أنه منها خمتلفة أوقات يف تهارأي مماثلة مبشرات وهناك

 شطر منها أخرى إهلامات تلقيت كما .احملبة دارِ دارنا يف يسكن ملن  أمن :أي ،"ما سرائي حمبت مكان در است
  :� املوعود للمسيح بيت
 ��� ��� �	
 ���  ��� �� ��� ��� ��ه ��� 
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   .الثمار أيام وجاءت اخلريف، لّىو قد اآلن :أي 
  : � حلضرته التايل والبيت

a��a���a� !�a�"a�#a$�a�$�$%a&��a��a�#  
��a������a'%�(a&�a$�a'%�(a ��a$�a��a���a)*  

  تعاىل اهللا من النصر يأتيهم األطهار اهللا عباد أن: أي
  . العجائب العالَم يري يأيت وعندما

  . اجلماعة ازدهار عن صحابةَال اهللا ا بشر بشارات هذه
 أن ومنها اللحم، مع األرز أطعمين � عثمان سيدنا أن: منها كثرية رؤى رأيت لقد: الصحايب هذا يقول مث

 وجببنه � املوعود املسيح وراء الرؤيا يف صليت كما. الناس على ألوزعها احللوى أعطاين � اهللا رسول
 بيدي فأخذ حفرة، يف وأنا تلّ على واقف � أنه رأيت مرة ذات .املاء � املوعود املسيح سقاين وقد. أيضا

 حججت، أين مرة ذات ورأيت. إياها وآتيته فقطفتها األزهار، يقطف � أنه مرة ورأيت. منها وأخرجين
. بالثمار حمملةً وغريها والنخيل املاجنو أشجار اهللا بيت يف ظهرت الطواف وبعد بالطواف، وقمت مكة، وزرت

 القاضي منهم عين، البشارات اجلماعة صلحاء بعض تلقى كما ابتالئي، زمنِ انتهاء عن البشارات يتتلق كما
  .  وغريه اهللا عبد

 التهجد وقت ١١/٥/١٩٣٦ يف � الراجيكي رسول غالم موالنا حضرة رأى: الصحايب هذا كتب مث
 الصحايب هذا أي( وأنا قاديان، إىل جاء قد اإلجنليزي اهلند حاكم أن رأى النفل، صوم صائمني كنا ويومها
 أن يظن احلاكم وكان برفقيت، الراجيكي موالنا حضرة وكان غريهم، قبل األمحديني إليه أقدم )يروي الذي

 قبل من عليك خطر ال له وقلت" البان "فآتيته صداقة، احلاكم وبني بيين وكان. قتله يريد الراجيكي حضرة
  . هذا لك أضمن وأنا الراجيكي، املولوي
  . عين مبشرة رؤى غريه رأى وكذلك عين، الراجيكي املولوي رآه ما هذا: الراوي يقول

 من إنّ اجلالل، ذا إهلنا يا: ١٨٩٤ عام بايع وقد ،� مسيتا شيخ ابن إمساعيل حممد شيخ حضرة وروى
 هذه علي كشفت قد أنك بك وأقسم بقدرتك أؤمن إين فها خمذوالً، رجيما يصبح كاذبا بامسك حيلف

 فإنك عندي، من خمتلقة رؤيا أو مفترى وحيا إليك أنسب كنت ولو هذا، حلفي يف كاذبا كنت ولو األسرار،
 يف واألغنياء طرف يف الفقراء فيه، موجودون اجلماعة أبناء ومجيع بستانا هناك أن رأيت لقد. عقايب على قادر

 حياة يف الرؤيا هذه رأى قد أنه علما( هلم زعيما كويتالسيال الكرمي عبد املولوي األغنياء فاختار آخر، طرف
 وتقرر هلم، زعيما فاختاروين الفقراء أما )� األول اخلليفة خبالفة صلة ذات رؤياه وكانت � املوعود املسيح

 الكرمي عبد املولوي فقدم. اجلواب يف كلميت ألقي مث أوالً، اخلطاب سيلقي السيالكويت الكرمي عبد املولوي أن
 الدين نور موالنا حضرة خالفة على األدلة خطايب يف فقدمت أنا أما خالفته، على األدلة خطابه يف السيالكويت
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 خالفته، على الرباهني وساق السيالكويت موالنا قام مث. أدلة من السيالكويت حضرة قدمه ما مفندا البهريوي
 قفز إذ ذلك يف أنا وبينا الدين، نور املولوي حضرة خالفة على األدلة أذكُر وبدأت كلميت يف أدلته ففندت
 أرجوك سيدي،: له وقال األول اخلليفة حضرة إىل ووصل ثالثة، مث ثانية مث ةزقف السيالكويت الكرمي عبد املولوي

  .ماجنو شجرة أصل إىل ظهره مسنِدا وحده صامتا وظل بيعته، األول اخلليفة فأخذ. بيعيت تأخذ أن
  . هذه رؤياي على شاهدان احملترمان مهر الرمحن عبد ماستر والسيد العرفاين يعل حبيب شيخ والسيد

 يري يزال وال كان تعاىل واُهللا ،� املوعود املسيح حياة يف الرؤيا هذه رأى قد الصحايب هذا إن قلت كما
 يعترض البعض ألن ذلك أقول. فقط اليوم حيدث مل وهذا القادمني، اخللفاء بشأن الرؤى بفضله اجلماعة أبناَء
 رآها كثرية رؤى هناك أن احلق. احلايل اخلليفة خالفة عن الرؤى من وكذا كذا رأينا إننا اليوم يقولون هؤالء بأن

  . أيضا بعدمها مث الثاين، اخلليفة خالفة عن مث األول، اخلليفة خالفة عن األمحديون
 اليوم ستبدأ أنه وهو آخر، موضوعا لأتناو أن أود واآلن. عليكم سردا الرؤى بعض هذه حال، كل على
 هناك اجللسة فعاليات ولعل نفسه، توقيتنا هو سرياليون يف والتوقيت وبنغالديش، سرياليون يف السنوية اجللسة
 عام مائة العام هذا يف اكتملت لقد. للجلسة األول اليوم برنامج انتهى فقد بنغالديش يف أما متاما، اآلن جارية
 هنا إىل األمحدية وصول على عام مائة اكتملت أيضا بريطانيا يف كما بنغالديش، إىل يةاألمحد وصول على

 أيضا بنغالديش مجاعة رتبت لقد. تعاىل هللا شكرا العام هذا املختلفة الربامج بترتيب املناسبة ذه مجاعتنا وحتتفل
 قد اجلماعة وكانت. االحتفاالت ذهه ضمن من هي هناك السنوية واجللسة منها، بعضا وأجنزت الربامج هذه

 وبسهولة، واسع نطاق على الربامج مجيع تتم لكي هناك، واسع مكان يف السنوية اجللسة إلقامة ملعبا استأجرت
. هناك اجللسة فعاليات كل وتتم هناك، يسكنوا أن املخطط كان حيث اجللسة يف ممكن عدد أكرب يشارك ولكي
 اجلماعة حزب أفراد إليهم وانضم الكتاتيب طالب من الغوغاء أتباعهم مع املزعومني املشايخ بعض فجاء

 الشرطة وظلت وهامجوه، للجلسة اهز امللعب إىل فجاءوا آالف، ثالثة أو بألفني عددهم ويقدر اإلسالمية،
 يف النار لواأشع مث كلها، الترتيبات وخربوا األثاث، مجيع اإلرهابيون أولئك فدمر ساكنا، حترك أن دون تتفرج
 سلوك هو فهذا. املاليني بعشرات اخلسائر وتقدر األشياء، من وغريها واخليم الكراسي مثل املستأجر األثاث

 اجلماعة، مركز يف اهللا بفضل مستمرة هي بل تلغَ، مل اجللسة إن كل، على. املزعومني اإلسالم لواء محلة
 اهللا، بإذن كاملعتاد مستمرة اجللسة أن إال اجلميع، اناملك يسع ال إذ قليل هناك املشاركني عدد أن وصحيح
 خارج من الضيوف من كبري عدد العام هذا شارك حيث اجللسة، حضور مجيع حيمي أن � اهللا ونسأل

 يعوض وأن عليهم، األشرار العلماء هؤالء شرور تنقلب وأن وسالم، بأمان اجللسة تنتهي وأن أيضا، بنغالديش
  . األمور هذه لكل كثريا � اهللا فادعوا. دحةالفا اخلسائر � اهللا

 هؤالء أن سرياليون وعلماء بنغالديش علماء بني والفَرق. سرياليون يف تعقد أخربتكم كما الثانية واجللسة
 بالقيم يتحلّون معنا اختالفهم على فهم اجللسة، يف بعضهم وشارك الطيبة واألمنيات التهاين رسائل أرسلوا
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 دعوى لفهم أكثر صدورهم وشرح خريا، ذلك على اهللا فجزاهم أيضا، براجمنا وحيضرون األقل، على اإلنسانية
 هلا ويكتب  أيضا سرياليون جلسة يف يبارك أن � اهللا ادعوا باختصار،. ودعوته � املوعود املسيح سيدنا

 يف اجلماعة إن. ركااوب اجللسة هذه فيوض من ليفيدوا -وضيوفًا أمحديني-  احلاضرين مجيع ويوفق النجاح،
 يف كلها أفريقيا بل البلد هذا يقع لكي وادعوا ووفاء، إخالصا اهللا زادهم اهللا، بفضل جدا خملصة أيضا سرياليون

  � احلقيقي باإلسالم للعمل اجلميع يوفق ولكي األمحدية، حضن

 كريفا للعزيز هي وىلاأل واجلنازة. الغائب صالة املرحومني بعض على سأصلي والعصر اجلمعة صالة بعد
 يف املنية وافته لقد. اليونريبس األمحدية اإلسالمية اجلامعة يف الثاين الصف يف يدرس كان الذي كوندي

 فكما السنوية، اجللسة جتهيزات أثناء يف اآلخرين اخلدام مع يعمل كان.راجعون إليه وإنا هللا إنا ،٣١/١/٢٠١٣
 فأصيب العمل، خالل السلّم من فسقط متطوعني، كثرية عماالًأ ينجزون اخلدام أن مجاعتنا يف معروف هو

 األطباء فقرر كُسر، قد الرأس عظْم أن األشعة يف تبني حيث املستشفى، إىل فورا ونقل الرأس، يف شديدة بضربة
 إليه إناو هللا إنا الرض، شدة من تويف جارية اجلراحية للعملية االستعدادات كانت وبينما اجلراحية، العملية إجراء

  .راجعون
 بارا صاحلًا طالبا كان. كوناكري غيين ااور البلد من سرياليون يف اجلامعة يف للدراسة جاء قد املرحوم كان
 كثريا، أهله عارضه األمحدية، اجلامعة يف والدراسة حياته وقف قرر ملا. عائلته يف الوحيد األمحدي كان. وجمتهدا

 إىل االنضمام فقررا كبريا، طيبا تغريا والداه فيه الحظَ املاضية، السنة إجازة يف تهبي إىل عاد ملا مث. أصر لكنه
 لقد". ليوونو سيوي "السيدة والدته واسم ،"كوندي فاسيين "السيد والده اسم. األمحدية اإلسالمية اجلماعة
ا صاحلًا كان املرحوم الشاب أن أُخربتا واخلالفة اجلماعة وأحب تقيا حبا يسعى كان .مجما كل إلجناز جاهد 

  . أمحديا ميوت أن الدعاء يطلب دوما كان أنه وأُخبِرت. مسئولية من إليه يعهد
. الغربية" كوت دسكا "منطقة يف جلماعتنا السابق الرئيس الصراف، أمحد بشري لشودري هي الثانية واجلنازة

 حضرة الصحايب ابن املرحوم كان. راجعون إليه اوإن هللا إنا عاما، ٨٢ يناهز عمر عن ٢٤/١١/٢٠١٢ يف تويف
 ١٦ ملدة كان حيث تقريبا، عاما ٦١ ملدة خمتلفة مبناصب اجلماعة خلدمة تعاىل اهللا وفّقه لقد. � دتا اهللا ميان
 رئيسا عاما ٢٣و الزواج، سكرتري عاما ٢٥و املال، سكرتري عاما ٣٦و األمحدية، خدام لس قائدا عاما

 من أكثر الشورى لس عضوا وانتخب. كلها املنطقة يف للجماعة أمريا سنوات وعشر مدينته، يف ةللجماع
  . عاما أربعني الشورى جملس يف عضوا ظل أي مرة، أربعني

 كثري واخلالفة، اجلماعة لنظام وفيا مضيافًا، للخلق، مواسيا والصالة، الصوم على مواظبا املرحوم كان 
 املسيح خلفاء من ثالثة خلدمة تعاىل اهللا وفّقه. بارا تقيا كان. األخرى النبيلة الصفات بشىت ومتحليا التضحيات،

 لشراء تعاىل اهللا وفقه. ملنطقته زيارم أثناء اجلماعة يف واملسئولني الصحابة من كثريا خدم كما. � املوعود
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 شرف نال. حيترمونه أيضا األمحديني غري كان. باسالً شجاعا كان. عليها مسجد وبناء كبرية أرض قطعة
 اهللا رفع. أبناء وثالثة بنات ثالث أرملته إىل باإلضافة ترك. موصيا كان. مرات ثالث اهللا سبيل يف السجن
  .آمني. درجاته

. جعونرا إليه وإنا هللا إنا راولبندي، يف ٥/٢/٢٠١٣ يف تويف الذي احملترم، دار الغفار لعبد هي الثالثة واجلنازة
 على كان. خطر أي الظاهر يف عليه يبد مل.  من حياتهحلظة آخر إىل جيدة بصحة يتمتع كان الشيخوخة رغم

 الساعة يف قال وفاته يوم. العلوي الطابق إىل للوصول تقريبا السلم من درجة ٢٦ يصعد عاما، ٩٧ بلوغه
 فدخل. النوم قبل فقط الدواء فآتوين شاء،الع تناول يف أرغب ال إين: الشاي شرب بعد مساًء والنصف السادسة
 حراك وال اصفر قد وجهه فوجد منطفئًا، الضوء وكان الدواء، لتقدمي ليالً العاشرة الساعة يف غرفته حفيده

  .ميت إنه: األطباء فقال املستشفى، إىل نقل. تويف قد كان إذ جبسده،
 املخلصني األمحديني من وعائلته. احملتلة شمريبك آسنور منطقة من كان. ١٩١٦ مواليد من املرحوم كان 

 عبد حضرة وعمه � دار القادر عبد حضرة ووالده � دار عمر احلاج حضرة جده كان. كشمري يف األوائل
  .� املوعود املسيح صحابة من � الرمحن
 إىل يتردد بدأف سيالكوت، يف الكشمرييني حارة يف مقيما "تبال رمضان حممد" املرحوم جده عديلُ كان
 الكرمي عبد املولوي حبضرة التقى نفسه احلي ويف. إقبال حممد الشاعر حي يف املعروف" وايل كبوتران "مسجد

 املولوي حضرة قال لقد. قاديان إىل املرحوم جد فتوجه ،� املوعود املسيح دعوة بتبليغه فقام ،� السيالكويت
 كان إذ-  هامة دينية فريضة ألداء بيتك من خرجت لقد احملترم، اخلواجة أيها جلده، � السيالكويت الكرمي عبد

 النيب قال وقد املهدي، اإلمام ظهر وقد - هناك إىل الوصول يستطع مل الوباء بسبب لكنه للحج، بيته من خرج
 إىل معنا فتعال الدين، واجبات من إليه � النيب حتية إبالغ إن بل فقط املهدي باإلمام اإلميان يكفي ال أنه �

 إىل وصل فلما. قاديان إىل فخرج. صدقه وخنترب املهدي، اإلمام أنه أعلن الذي الصاحل الرجل لرتور قاديان
 هذا أن اخلواجة ببال فخطر فيجيبهم، األسئلة، عليه يطرحون � املوعود املسيح جملس يف الناس وجد هناك،
 يرد أن بد فال حقًا، اهللا من مبعوثًا املدعي هذا كان افإذ سؤاالً، بايل يف أعد ال فلماذا واملثقفني، العلماء جملس
 املقنع اجلواب جيد أن بد ال نفسه يف وقال قلبه يف سؤاالً فوضع. إياه أساله أن دون قليب يف الناشئ السؤال على
 إن � املوعود املسيح قال حىت باله يف الفكرة هذه خطرت إن فما. احلق هو ما ويعرف بباله، خيطر ما على

 احلكم صريح ينايف وهذا األرحام، من أقارم إىل حيسنون ال ذلك ومع أيضا، وحيجون يصلّون الناس ضبع
 وبايعته، صدري وانشرح بقليب، جال ما على الرد بذلك تلقيت: اخلواجه فقال التقوى، خيالف كما اإلسالمي

  . حق دون أخذا قد نت اليت كرضاأل قطعة ألخي أعد: صهري إىل فورا وكتبت
  . املرحوم هذا جد قلب يف الفوري التأثري هو هذا فكان
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 إىل جاء ١٩٢٨ يف مث. كشمري يف" ياريبوره "مدرسة يف االبتدائية دراسته دار املرحوم تلقى حال، كل على
 ونال األمحدية، اجلامعة يف سجل األمحدية، الثانوية املدرسة يف سنوات سبع وبعد الدراسة، من للمزيد قاديان
: يقول املرحوم كان. وابنتني ابنني وترك قبله، توفيت قدكانت ف زوجته أما. ١٩٣٨ يف" فاضل مولوي "شهادة

 قصيدة، فيها أقرأ أن يل وتسىن ،� الثاين اخلليفة حضور يف جلسة عقدت مرة وذات وعالياً، عذبا صويت كان
مضي بعد حىت اآلن حىت وأتذكر. � الثاين اخلليفة حبضور خادم الرمحن عبد ملك حلضرة قصيدة فأنشدت 

 قد كان الذي الفرخ "البيت ذلك ومعىن ،� حضرته مدح يف كانت اليت القصيدة تلك أبيات أحد سنة ٨٥
  ." وأجنحة رياش اآلن له نبتت قد العش، يف وحيدا بقي

  .             كثرية هتافات فرفعت احلاضرين، إىل ومرة ،� الثاين اخلليفة حضرة إىل مرة أشري اإلنشاد أثناء وكنت
اخلليفة إىل فأرسلين قاديان، يف والدي مرض: فقال  � الثاين باخلليفة تتعلق قصةً مرة ذات املرحوم قص 

 مريض والدي إن سيدي له فقلت ما، لشغل خيرج وجدته حضرته إىل وصلت فلما. له الدواء ليعطيين � الثاين
 مجيع بل كثريا، العائلة هذه حيب � حضرته فكان. الدواء وأعطاين حضرته فعاد. الدواء منك وطلب

  . الكشمرييني
 جملة كانت. معينة أمور يف يستخدمه  �الثاين اخلليفة كان حيث للجماعة، كثرية أعماالً املرحوم أجنز لقد 

  .ستهدرا أكمل أن بعد مكتبها يف فوظّفه عليها، يشرف � الثاين اخلليفة وكان كشمري من تصدر" اإلصالح"
 سيد املرحوم وروى. درجاته اهللا رفع. دائما الشورى جملس يف رأيه يقدم وكان الرأي، سديد املرحوم كان

  . الشورى جملس يف دائما عضوا املرحوم اخلواجة عين قد كان � الثاين اخلليفة أن شاه احلي عبد
 يقص كان. للصالة الوقت من بقي مك يسأهلم وكان بالصالة، دوما يوصيهم كان إنه املرحوم أحفاد يقول

  .آمني. هدرجات اهللا رفعه. كبرية بغبطة اخللفاء مع واقعاته عليهم
  .اهللا شاء إن الصالة، بعد قلت، كما املرحومني، هؤالء كل على سأصلي
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