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  رقم الصفحة              املوضوع

      أ  ٢٠٠٩ليزية عام  للطبعة اإلجنأيده اهللا بنصره العزيزاخلليفة اخلامس مقدمة 

    ت              تاريخ تدوين التذكرة

   ز                مقدمة الطبعة العربية 

   ض            مصطلحات أردية وتعريبها

  ز     �صورة عن صفحات دفتر اإلهلامات اليت كتبها املسيح املوعود 

  ١                             ١٨٨١صيل العلم إىل زمن حت

٤٥                                                     ١٨٨٢          

٥٧                                         ١٨٨٣     

١١٤                                                 ١٨٨٤  

١٢٤                                       ١٨٨٥      

١٣٣                               ١٨٨٦  

١٤٩                                       ١٨٨٧   

١٥٣                                           ١٨٨٨       

١٧١                              ١٨٨٩                

١٧٣                               ١٨٩٠  

١٧٥                               ١٨٩١   

١٩٩                                                         ١٨٩٢   



  

٢٢٣                               ١٨٩٣  

٢٤٩                        ١٨٩٤                           

٢٧١                        ١٨٩٥  

٢٧٤                              ١٨٩٦  

٢٨٩                              ١٨٩٧  

٣١٥                                    ١٨٩٨  

٣٣٣                        ١٨٩٩  

٣٥١                                                  ١٩٠٠  

٤١١                                                    ١٩٠١  

٤٢٥                        ١٩٠٢  

٤٦٤                        ١٩٠٣  

٥٢٦                        ١٩٠٤  

٥٥٤                        ١٩٠٥  

٦٣٨                        ١٩٠٦  

٧٣٦                        ١٩٠٧  

٨٠٣                        ١٩٠٨  

  ٨١٥                      ملحق التذكرة

  ٨٦١            اإلهلامات والكشوف والرؤى اليت مل يعرف زمنها

  ٨٩٥                        فهارس
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¬⁄a@òÈjĐÜÛ@âbÇ@òíŒîÜRPPY@ @

لقد قدم النيب . �اإلسالم ذورةُ الرقي الديين الذي بدأه اهللا تعاىل ببعثة آدم 
ولقد .  أروع أسوة للحياة اإلنسانية، وقد أُعطي كتابا كامال للعصور كلها�

يت على الناس زمان يتخذ فيه املسلمون القرآن مهجورا،  أنه سيأ�تنبأ النيب 
ويصبح علماؤهم شر من حتت أدمي السماء، وتتحد قوى الشر كلها يف صورة 

 أيضا بنبوءة عظيمة بأن اهللا تعاىل سيبعث عندها اإلمام �كما تنبأ النيب . الدجال
 يف �ما أوضح ك. املهدي ليقضي على شر الزمن األخري، ويقيم اإلميان احلق

  .حديث آخر أنْ ال مهدي سوى الشخص الذي يبعث بصفة عيسى
، �وبناًء على وحي اهللا تعاىل أعلن سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين 

مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، أنه هو املسيح املوعود، وأن نبوءة ظهور 
  .اإلمام املهدي وبعثة عيسى ثانيةً قد حتققّت يف شخصه

ان عليه الصالة والسالم قبل دعواه أيضا معروفًا بأنه مسلم منوذجي وبطلُ ك
لقد أُوحي إليه مرارا أن يتحدى معارضيه ويقول هلم أم لن . اإلسالم

  . يستطيعوا أن جيدوا أي عيب يف حياته السابقة ولو كان بعضهم لبعض ظهريا
شوف اليت تلقاها جمموعةٌ للوحي احلريف والرؤى والك" التذكرة"إن كتاب 

، واليت تتفق كلها مع القرآن الكرمي، وال تضيف شيئًا إىل �املسيح املوعود 
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 مرارا �لقد أكّد املسيح املوعود . تعاليم اإلسالم وال تنقص منه مثقال ذرة

وتكرارا أن كل ما ناله من بركات وفيوض إمنا ناله بربكة اتباعه الكامل للنيب 
  : فقد كتب. �حممد 
وأما غريه ، � كلها هو النيب  اإلهليةصداق احلقيقي هلذه األفضالاملإن "

الرباهني األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن ( ".� ة اتباعهم له ينالوا بربك إمناهمكلُّف
  )٣، احلاشية على احلاشية رقم ٥٨٠، ص ١الروحانية، جملد 

ليت بعث ا  أيضا أن هذه الدعوة اإلهلية ا� لقد تنبأ املسيح املوعود 
  : فقد كتب. سترسي وحدانية اهللا يف صورا األصيلة يف العامل

ان  سكّا قلوبشعر ت يت الة اهللا احلقوحدانيةُنتشر يف البالد تلقد حان أن "
،  زائف وال إله زائففداء هناك بقىي لن يومئذ. التعاليم مطلقًا عن ني الغافلرباريال

 ندقية،بب بسيف وال  لكن ال،مكائد الكفر كلهايد اهللا القوية سوف تبطل بل إن 
عندها ستفهمون كل . ةنقيتنوير األرواح املستعدة وإنزال النور على القلوب الببل 

  )٨ ص ،٢ جملد ،جمموعة اإلعالنات، ١٤/١/١٨٩٧إعالن يوم (". ما أقوله اآلن
 تكشف لنا كيف �إن مطالعة رؤى وكشوف ووحي املسيح املوعود 

وهذه الربكات ستظل .  شرفه بتأييده ونصرته وبشاراته طيلةَ حياتهأن اهللا تعاىل
  . تشمل كل أولئك الذين يتبعونه بصدق وإخالص، إن شاء اهللا تعاىل

  مرزا مسرور أمحد
  �اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود  

  ٢٠٠٩حزيران ، لندن
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  : نشر وحيه وكشوفه ورؤاه ِف أهدايف ِذكر �املسيح املوعود يقول 

ا، ن دواعي كتابة هذه الكشوف واإلهلامات أن يزداد املؤمنون إميانِم"
أن الصراط  الثابتة ب احلقيقةَ بيقني كاملوادركيل و وتنال ثباتا، قلومطمئنوت

 إال نيب واحد  حتت أدمي السماءليس اآلن وأنْ، املستقيم هو اإلسالم وحده
  الذي هو أعلى األنبياء وأفضلهم� املصطفى ايدنا حممدسوكتاب واحد، أعين 

الذي ، و أمجعني، وخامت األنبياء وخري الناس مجيعا الرسل وأكملهم، وأمتّقاطبةً
، وتظهر عالمات النجاة احلُجب املظلمة وتزول ، اهللا تعاىلالوصيتيسر باعه اتب

توي على  الذي حي الكرمي القرآنَ نفسها، وأعين بالكتابقة يف هذه الدنيااحل
 تنال العلوم واملعارف الذي به الصادقة، وت والتأثرياتعاليم احلقة الكاملةال

 ويتخلص املرء من حجب اجلهل ، ويتطهر القلب من الشوائب البشرية،احلقة
  .يصل إىل مرتبة حق اليقني، ووالغفلة والشبهات

شهادات أتباع ها ب هذه الكشوف واإلهلامات وإثباِت ومن دواعي كتابِة
 أن تكون يف أيدي املسلمني حجة قوية على الدوام، ولكي ،األديان األخرى

 هؤالء األسافل ذوي القلوب السوداء الذين ال أن دوما يتجلى على الناس
هم املهزومون  بغري حق ويكابرون،ملسلمني اون ادل وجي،�خيافون اهللا 

ب احلق املعاصرون واألجيالُ يحفَظ طالواملغلوبون وال يطيقون اجلواب، ولكي 
أن هذه ذلك .  يف هذه األيامة اليت بسامالضالل ال الغواية والقادمة من رياح

 فعندما ،اإلهلامات حتتوي على كثري من األمور اليت ستتحقق يف مستقبل األيام
 األمور املذكورة يف هذا قصد ويرى ويظهر عالَم جديد، العصر قضي هذاين

تقوية إميام كثريا يف سبيل   الناس هذه النبوءاتنفعتفسوف ينه، الكتاب بأم ع
، ١ة، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية، جملد الرباهني األمحدي (". تعاىلإن شاء اهللا

  )٣، احلاشية يف احلاشية رقم ٥٥٨-٥٥٧ص 
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هلذه األهداف جمع وحي املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وكشوفه 

 . ورؤاه

aµëþa@òÈjĐÛ@Z@ @
 لتدوين إهلامات وكشوف    شكّل جلنةً قد   �  اخلليفة الثاين  نيكان أمري املؤمن  

 من كتبه وإعالناته وأقواله املنشورة يف الـصحف         �ورؤى املسيح املوعود    
  . ومن رسائله وغري ذلك

ضعفوا هل  هذه اللجنة  تترتيب إىل  ال و دوينتال عمل   ذا العمل، مث أوكلَ   أسس
شيخ ولوي   وامل ، األمحدية  اإلسالمية  اجلامعة أستاذنا حممد إمساعيل    موالكلٍّ من   

  : األمور التاليةعلى ذلك مراعني  العبد القادر الداعية، فعِم
١- سجأوالً لت شرت � وكشوف ورؤى املسيح املوعود  إهلاماتاليت ن 

عـة   اجلما مذكراته املنشورة يف جرائد   خطبه، و  و ه، وإعالنات ،يف حياته يف كتبه   
  . ا، مع اإلشارة إىل مصادرهاجمالو

 عليـه الـصالة     نشر يف حياته   مل ت  ىوكشوف ورؤ   إهلامات  مث تبعتها  -٢
 مع اإلشـارة إىل      أيضا، معت هذه  كانت مسجلة يف رسائله، فج     بل والسالم،
  . مصادرها

ها، بـل   السالم اليت مل يـذكرها بنـص       الصالة و   إهلاماته عليه   تبعتها مث -٣
   . فحواهاب

ـ    الصالة و  ه عليه حوشرتبع ذلك   مث   -٤ كـشوفه  ه ل السالم إلهلاماته وتأويل
  . تلج قدر اإلمكان وساعنه حثبحيث ورؤاه، 

٥-  كما سقـدر   ل مع هذه اإلهلامات والكشوفات والـرؤى سـياقها        ج 
   .املستطاع
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 الـذي أظهرتـه األحـداث       رؤىال و فكشوالهلامات و اإلتفسري   أما   -٦

  . باختصار يف اهلامش ، فقد سجلوالوقائع فيما بعد
 ،زمن نزوهلا فقـط   نت اإلهلامات والكشوفات والرؤى حبسب      وقد د  ل -٧

  . ا حبسب القرائن قدر اإلمكاناجتهادوإذا تعذرت معرفة ذلك حدد زمنها 
لت كلـها   ج عن الكشوف والرؤى، بل س     ل الوحي منفصالً  مل يسج  و -٨

نزوهلازمنسب حبا مع  .  
تراجم وشروح الوحي والكشوف والرؤى، فهي ثالثة أنواع، أوهلـا          أما   -٩

 وحمـرر وثانيها ما قام بـه      ل يف املنت،    ج س ، وقد �املسيح املوعود   ما قام به    
ـ      �جرائد اجلماعة، واملتوقع أن املسيح املوعود        اقد ألقى عليها نظرة عموم ،

  .مسجل يف اهلامش أيضا، وهو دونونوقد سجل يف اهلامش، وثالثها ما قام به امل

  :جمموعات الوحي املشاِبهةُ
 بـصورة   يف بعض كتبه بعـض إهلاماتـه       �ل املسيح املوعود    لقد سج  

 جمموعات  عما هو عليه يف     فيها خمتلف   الوحي  مجل وترتيبات طويلة،   جمموع
 مواضعها يف الكتـب    هذه اموعات من اإلهلامات من       جمعت وقد   أخرى،

وسذلك أن املسيح املوعود     ؛   كما هي من دون تغيري     "كرةالتذ"ت يف   لج� 
 ت أن هذه اموعات من اإلهلامات ليـس       "حقيقة الوحي "قد أوضح يف كتابه     

انسخا لإلهلامات السابقة، بل هي إهلامات مستقلة بذا .  
  : فقد قال عليه الصالة والسالم

 من  هذه اجلمل  ترتيب هذه اإلهلامات خمتلف بسبب نزوهلا بتكرار، ألن          إنّ"
 ولعـل   آخر تارة أخرى،  ترتيب   تارة وب  قد نزلت علي بترتيب    اهللا تعاىل    وحي

 لذا فإا ليست مسجلة بترتيب واحد       ، مئة مرة أو أكثر     نزلت ها قد بعض مجل 
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 اهللا سـنة  د جرتلق. ها احلايلترتيبب يف املستقبل تظلمن حيث قراءا، وقد ال   

 ويتدفق من القلب، مث يضع      فقرات بصورة   أن جيري وحيه املقدس على اللسان     
يضع اجلملة األوىل   أحيانا   ف ، املتفرقة يف ترتيب معني    جلملاهللا تعاىل بنفسه تلك ا    

  تلـك الفقـرات     ال ترتب  أنة  ته الالزم  سن منو. يف اية الفقرة عند الترتيب    
 مـل وبعض اجل . ا من حيث قراءا    بل يكون ترتيبها خمتلفً    ،بترتيب واحد معني  

 هذه  وسنة اهللا .  يف الوحي السابق    هي عليه   يف الوحي املتكرر خمتلفة عما     كونت
حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيـة،      (".علم بأسراره األ وهو    به وحده،  خاصة
  )، احلاشية٧٢، ص ٢٢جملد 
 ،، وما دام ترتيبها أيضا من اهللا تعاىلاما دام تكرار نزول هذه اإلهلامات ثابت      ف

  . ي جمموعة من هذه اإلهلامات بسبب تكرار أقسام منها فقطفال جيوز ترك أ
 يف قاديان، حتـت     ١٩٣٥أول مرة عام    " التذكرة"نشرت الطبعة األوىل من     

، �إشراف جنل املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، حضرة مرزا بشري أمحد            
  هـذا إعدادقد ساهم يف و. الذي كان آنذاك ناظر التأليف والتصنيف باجلماعة   

 كان  ، إذ � حممد إمساعيل    حضرة وال سيما الصحايب  الكتاب كثري من اإلخوة     
شـيخ عبـد   ، واملولوي  العمل على هذاول واملشرف األول  ئهو املس واقع  يف ال 

  . الزيرويملولوي عبد الرشيد له، وا الذي كان اليد اليمىن داعية اجلماعة،القادر
òîãbrÛa@òÈjĐÛaZ@ @

 الذي  � جالل الدين مشس  حضرة موالنا   أُعدت هذه الطبعة حتت إشراف      
تعليمـات  ناًء علـى    بو. كان آنذاك مدير الشركة اإلسالمية احملدودة باجلماعة      

 مـدوين  إهلامات غابت عن أنظـار  يفت إىل تلك الطبعةضأُ، �اخلليفة الثاين   
ها، وقـد جعلـت      إىل شروح بعض اإلهلامات وتفاصيل     الطبعة األوىل، إضافةً  

  . الطبعة الثانيةملحقًا للتذكرة يف
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 ،لبوريولوي عبد اللطيف البها   و الطبعة الثانية امل   وقد توىل العمل على إعداد    

 آالف اجلرائد واـالت والكتـب       نقّب عن  ، حيث الذي أجنزه خالل سنتني   
ظات اليت أعدها الصحابيان حـضرة      وكما استعان بامللح   .وروايات الصحابة 

  . علي رضي اهللا عنهمااملولوي حممد إمساعيل وحضرة املولوي شري
 حتت إشراف   � جالل الدين مشس  وقد راجع الطبعةَ الثانية حضرة موالنا       

. �اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه، وكان أحيانا يستشري حضرةَ مرزا بشري أمحد             
ـ  والكتاب قيد الطباعـة،    � حضرة موالنا مشس     مرض ساعده يف ذلـك     ف

  .  وغريها من البالد العربيةيف فلسطني  األسبقداعيةالشودري حممد شريف ت
  . يف ربوة، باكستان١٩٦٥لقد نشرت الطبعة الثانية عام 

òrÛbrÛa@òÈjĐÛaZ@@ @
ر بعد الطبعة الثانية على إهلامات وكشوف املسيح املوعود عليه الصالة ِثع

أما . ا يف الطبعة الثالثةأضيفت ملحقًف ، بيده املباركةليت كتبهاوالسالم ا
 يف منت  مكااقد أُضيفت إىلفا يف الطبعة الثانية ت ملحقًاإلهلامات اليت كان

قد فاإلهلامات والكشوف اليت أُخذت من روايات الصحابة أما .  الثالثةالطبعة
  . "التذكرة"ا يف آخر أضيفت ملحقً

  أيضا، الطبعةإعداد هذه بلبوريوالبها املولوي عبد اللطيف تشرفوقد 
 يف ربوة، حتت إشراف تشودري ظهور أمحد باجوه، ١٩٦٩ حيث نشرت عام

  .مدير الشركة اإلسالمية احملدودة آنذاك
òÈiaŠÛa@òÈjĐÛa@Z@ @

أُعدت هذه الطبعة حتت إشراف األستاذ سيد عبد احلي، ناظر التصنيف 
  : يقول األستاذ. واإلشاعة بربوة باكستان
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رمحه اهللا  الرابع  اخلليفةَتاستأذن  الطبعة الرابعة اكتملت كتابةُعندما: أ

  : حضرته ، فقاللطباعتها
جيب إضافة إهلامات املسيح املوعود عليه الصالة والسالم ورؤاه وكشوفه 

 بني  تتراوح ما واليت فترا الزمنية لهاليت كتبها بيده املباركة يف دفتر
  . ٢١/١٢/١٨٩٤ و ١٧/٨/١٨٩٤

 يف أدبيات ليسج، ومل  األخرىقد بني األوراقوكان هذا الدفتر قد فُ
ورؤى، وقد عثر عليه سيدنا املصلح وكشوف ن إهلامات اجلماعة ما فيه ِم

  يفمعةاجل حيث قال يف خطبة  مرة،أول ١٩٣٨ عام � املوعود
  : ما يلي١٩/٨/١٩٣٨

" بعض األوراق القدمية بشأن بعض الشهادات أتصفح أمِسبينما كنت ، 
على دفتٍر صدفةًعثرت عود عليه الصالة والسالم خبط يده ل فيه املسيح املو سج
. وظني أن هذه اإلهلامات مل تطبع من قبل... ١٨٩٤ عام ه اليت تلقاهاإهلاماِت

وملا كان هذا الدفتر كله مكتوبا بيد املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، فال 
ال يزال اليوم أيضا مئات و. ا اختلقه فيما بعدأنّ أحدن يشك أحد بجمال أل

هم أن يشهدوا وسعفون خطّ املسيح املوعود عليه الصالة والسالم جيدا، وبيعر
هو اإلهلامات املسجلة فيه وزمن  .هو ه مكتوب خبط يد كلهعلى أن هذا الدفتر

، ٢٦، جملد "الفضل"جريدة  (".٢١/١٢/١٨٩٤ إىل ١٧/٨/١٨٩٤ما بني 
  )٣١/٨/١٩٣٨ يوم ،٢٠٠عدد 

بعد حبث مضٍن ثانيةً، واألخرى وراق ولكن هذا الدفتر فُقد بعد ذلك بني األ
 مريزا وسيم أمحد الناظر األعلى وأمري اجلماعة يف هصاحبزاداله حضرة وجد

  .  ١٩٨٢ مكتبة اخلالفة بربوة عام  وأودعهقاديان بعد انقسام اهلند،
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ل جوقد س.  يف بداية الطبعة الرابعةصفحات هذا الدفترل صورة يفتأضوقد 

 تاريخ كل  جنمة قبلؤى يف هذه الطبعة بوضع عالمِةما فيه من إهلامات ور
   .وحي
جيب اإلشارة إىل الشروح واحلواشي : قال اخلليفة الرابع رمحه اهللاكما : ب

 من بل هياليت ليست من املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وال من خلفائه، 
  .ضيفت يف خمتلف الطبعاتقد أُ التذكرة ومدوين

  رغم مرضه،صها كلهافحت ف،واشي على حضرته فعرضت كل هذه احل
  .  جديدةي حواشبعضهاب استبدلوحذف بعضها، و

كذلك فحص حضرة اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز هذه 
  . كلهااألماكن واحلواشي

فضل كرمي تبسم، :  السادة األفاضل الرابعة يف إعداد الطبعةوقد ساهم
محن الزيروي، حممد يوسف شاهد، سلطان أمحد مقصود أمحد قمر، حبيب الر

  .شاهد
  . بربوة باكستان٢٠٠٤ الطبعة الرابعة عام نشرت
ÈjĐÛaæbn@ò�…b�Ûaë@ò�ßb¨a@Z@ @

 ، من قاديان اهلند٢٠٠٦و ٢٠٠٤ ي عاماخلامسة والسادسة تاننشرت الطبع
  .حتت إشرا ف ناظر النشر واإلشاعة

pbÈjĐÛa@⁄a@òíŒîÜ¬ÛñŠ×ˆnÜZ@ @
 بترمجة �خان ظفر اهللا حممد شودري تحايب حضرة لقد تشرف الص

 مسجد  إدارة من قبل١٩٧٦إىل اإلجنليزية، ونشرت أول مرة عام " التذكرة"
  . من ِقبل وكيل التصنيف بلندن٢٠٠٤وأعيد طبعها عام .  بلندن"فضلال"
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 مشسأما الطبعة الثالثة اإلجنليزية فأُعدت حتت إشراف األستاذ منري الدين 

لتصنيف باجلماعة، حيث عمل عليها حتت توجيهات مباشرة من أمري وكيل ا
وقد أُدخلت فيها تغيريات . املؤمنني اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

تنقيحية طفيفة من خالل توثيق النصوص واملراجع، كما سجلت أمام شروح 
  .أمساؤهم قدر املستطاعاملدونني 

ه الطبعة لفيف من اإلخوة من الواليات املتحدة وقد ساهم يف إعداد هذ
  .  سعيد أمحدمنورحتت إشراف األستاذ 
  . من بريطانيا٢٠٠٩وقد نشرت عام 

جزى اهللا مجيع هؤالء الكرام الذين قدموا لنا هذه املائدة السماوية أحسن 
  .آمني. اجلزاء

  :� املسيح املوعود يقول
. تعاىل بركةً وعظمة ولذة خاصةوليكن معلوما أيضا أن يف مكاملات اهللا "

وألن اهللا مسيع وعليم ورحيم، لذا جييب أدعية عباده األتقياء والصادقني 
 تواضعبسأله العبد  فحني ي؛ساعاتلأحيانا وهذه املناجاة تطول . واألوفياء
. ويتلقى اجلواب يف هذه احلالة غفوةٌ تستويل عليه يف دقائق ينكبري ومسكنة

وتلقّى يف ملح البصر  ثانيةً الغفوةُة أخرى استولت عليه وإذا سأل العبد مر
ألف مرة العبد حبيث لو سأله واهللا تعاىل كرمي ورحيم وحليم . خالهلااجلواب 

 يلبي طلبهال ف ،ولكن مبا أن اهللا تعاىل غين أيضا ويراعي احلكمة. استجاب له
  )١٤٢ ص،٢٢ ج،اخلزائن الروحانيةحقيقة الوحي،  (".أحيانا

������  
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òîiŠÈÛa@òÈjĐÛa@òß†Ôß@ @
 اهللاأيـده   – أمري املـؤمنني      من أُعدت هذه الترمجة حتت إشراف مباشر     لقد  

احلواشـي   و ، مثل إضافة بعض النـصوص      يف كل مرحلة   -تعاىل بنصره العزيز  
  . التوضيحية، وغري ذلك

وأقوال املسيح املوعود    بإدراج نص اخلطبة اإلهلامية      قد أمر  حضرتهعلما أن   
  .  وحي هذه اخلطبة أن علىاليت تدلّ  الصحابةرواياتو �
قد أُعدت هذه الترمجة على ضوء ما ورد يف الطبعـة األرديـة الرابعـة               و

  ). ٢٠٠٩(، والطبعة اإلجنليزية )٢٠٠٤(
، حيث ميز بني نص الوحي اإلهلي       لترمجةوفيما يلي بعض اإلرشادات حول ا     

 بلغته، وكذلك ميز    �يح املوعود   وبني الكشوف والرؤى اليت عبر عنها املس      
 وبني ترمجة �بني لغة الكشوف والرؤى، كما ميز بني شرح املسيح املوعود        

   :  كاآليتاملترجم للتوضيحقبل الكلمات املضافة من ت  كما ميز،املترجم

  طريقة متييزه  نوع النص
  خط غامق وبني عالميت تنصيص   بغريهاوالوحي، سواء كان بالعربية أ

، والكلمات األوىل   بني عالميت تنصيص    الكشوف والرؤى بالعربية
  خبط غامق

  عاديخط   الكشوف والرؤى بغري العربية
   األوىل خبط غامقاتالكلم  العربية �ترمجة املسيح املوعود 
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  عاديخط   باألردية �شرح املسيح املوعود 

  خط  مائل  املترجم للوحية ترمج
  عاديخط   ىاملترجم للكشوف والرؤة ترمج

مائلة وبني قوسني، كاإلشارة إىل لغـة          كلمة توضيحية من املترجمةأي
  ).فارسية(: الوحي هكذا

ôŠ�c@pbzî™ìm@Z@ @

 . كلمة اإلهلام مبعىن الوحي اإلهلي�لقد استخدم املسيح املوعود  .١
الكشوف والرؤى باألردو، وهي موجودة يف التذكرة   بعضهناك .٢

 أيضا يف ها بالعربيةذكرقد  عليه الصالة والسالم  املسيح املوعودباألردو، ولكن
 ا يف التذكرة باألردو، أو كان خمتصراكن بعضها موجودي، ومل أماكن أخرى

 .  تعاىل بنصره العزيزاهللاأيده ، فأضفناها كاملة بإذن من أمري املؤمنني جدا
، مع أنه موجود  سهوا يف التذكرة باألردو مدرجا بعض الوحيكنمل ي .٣
تب املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، فأضفناه بإذن من أمري املؤمنني يف ك

  .نصره اهللا
 أحيانا الوحي العريب وغري العريب أيضا �لقد شرح املسيح املوعود  .٤

  ". الشرح"باألردية، وكتب عندها لفظ الترمجة غالبا، فكتبنا مكاا لفظ 
ن ترمجته بصيغة جيد القارئ أحيانا أن الوحي بصيغة املاضي ولك .٥

 .املضارع، ذلك أن املسيح املوعود عليه الصالة والسالم نفسه قد ترمجه هكذا
كان صدور الة أو اجلريدة اليت ينشر فيها الوحي يتأخر أحيانا، ولكن  .٦

على تأخر صدورها فقد كانت حتمل تارخيها األصلي وليس تاريخ نشرها 
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ر الفعلي ينشر فيها؛ ولذلك جند الفعلي، وكان الوحي النازل إىل تاريخ النش

 .أحيانا أن تاريخ الوحي متأخر على تاريخ إصدار العدد
  . وضعنا قائمة باملصطلحات لتسهيل الفهم .٧
لمسيح املوعود عليه الصالة والسالم، األردية لكتب اللقد عربنا أمساء  .٨

  . "التذكرة "يةأحلقنا هذه القائمة فی او
وقد شارك .  عبد املؤمن طاهراعيةُ الد"التذكرة"تشرف بتعريب لقد  .٩

ساتذة يف إخراج هذا العمل واملسامهة يف مراحل املراجعة املختلفة كل من األ
 حضرة سيد مري حممود أمحد ناصر، موالنا مبشر أمحد كاهلون، :األفاضل

حامت .  د، مبشر أمحد أياز،خالد مسعودموالنا منري الدين مشس، ملك 
 موسى أسعد عوده، حممد وسام الرباقي،. د طاهر، هاينالشافعي، متيم أبو دقة، 

 دعاء املالكي، عبد القادر مدلل، براء  أمين املالكي، خالد عزام،شريف عوده،
، حسن حسام النقيبغسان النقيب،  مدلل، حممد عبد اجلواد، أشرف حداد،

  سيد عمران شاه،، طارق حيات، برويزمسعود سليم شيخ، مري أجنم  عابدين،
، راجه برهان أمحد، داود أمحد عابد، افظ مشهود أمحداحلاحلافظ عبد احلي، 

جزاهم . أياز حممود خان، عبد ايد عامر، حممد أمحد نعيم وحممد طاهر ندمي
  . آمنياهللا خري اجلزاء،

         ا هلداية كثري من خلقـه     ندعو اهللا تعاىل أن يبارك يف هذا العمل وجيعله سبب .
  آمني

         ������  
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صدر أجنمن 
  أمحدية

 أسسها املسيح اهليئة اإلدارية الرئيسة للجماعة األمحدية
  املوعود عليه الصالة والسالم

سيح املوعود ها سيدنا املوأنشأ..  مقربة أهل اجلنة أي  شيت مقربة
 للصلحاء من ا مدفن لتكونبتوجيه إهلي  بقاديان�

 ون على األقل بعشر أمواهلم الذين يضحأتباعه فقط،
  .هم بالصالح والتقوىحتلّي لنصرة الدين، مع وعقارهم

فئة أرادت إلغاء اخلالفة يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية،   البيغاميون
 مركزها قاديان متخذين مدينة وتركواوا عنها وانشقّ

  األمحديةالهور مركزا هلم، واشتهروا باسم اجلماعة
وأيضا  ،"األمحديون الالهوريون" وورية،الاله

رسالة " (بيغام صلح"، نسبة إىل جريدم "البيغاميون"
  . وكان أول رئيس هلم املولوي حممد علي).الصلح

    اسم عائلة  مرزا/ مريزا
  مري
  

، وهو �  النيب، وعموما يطلق على أوالداسم عائلة
  .أمري: اختصار

   �د الرسول اسم عائلة، وهم السادات أي أوال  سيد
  اسم عائلة  مفيت 
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  ، الزعيم الرئيس:عائلة، ومعناهاسم   سردار
  اسم عائلة  شيخ

  اسم عائلة  خليفة
  أفغاين عموما، وتعين أيضا الشجاع  خان

   ولقب بعض العائالتزعيم أو إقطاعي  تشودري
   أو رجل ثريتاجر كبري  سيتهـ

  اسم عائلة ويكتب بك يف العربية  بيك
  أو شخص حمترمابن زعيم   صاحبزاده

  قدر، رجل حمترمابن شخص كبري ال  ميان
  ، ويستخدم أيضا كاسم عائلة أعشابطبيب  حكيم
  شيخ  مولوي
  وايل أو حاكم، واسم عائلة  نواب
  ملك، حاكم  راجا

  معلّم   ماستر
  سيدة أو زوجة  بيغم
  موظف أو مثقف   بابو
زلة، ويطلق عموما على زعيم ـرجل كبري السن أو املن  بري

  فرقة صوفية
   كاتب  منشي
  ئلةاسم عا  ملك

  سيدة  يب يب 
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برهفرقة هندوسية  و مساجم  

  فرقة هندوسية  سناتن دهرم
  � "كرشنا "كتاب  اجليتا

  عامل دين هندوسي  بانديت ال/الباندت
  تقومي هندوسي  ِبكْرِمي

  يعامل دين هندوس  سوامي 
  اآلريون 

  أو اآلريه 
  أو اآلريا

 اهلندوس، ويراد ا خاصة فرقةٌ هندوسية متحمسة يف
   .اهلجوم على اإلسالم، أسسها الباندت ديانند
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  :زمن حتصيل العلم
 حديث السن كأين يف بيت لطيف نظيف،  ذات ليلة وأنا غالمرأيت"): أ(

؟ فأشاروا إىل �أيها الناس، أين رسول اهللا : فقلت. �يذكر فيها رسول اهللا 
فبش يب حني وافيته، وحياين بأحسِن ما حييته، . حجرة، فدخلت مع الداخلني

شغفين حبا وجذبين . ننه إىل يومي هذاوما أنسى حسنه ومجاله ومالحته وحت
ما هذا بيمينك يا أمحد؟ فنظرت فإذا كتاب بيدي اليمىن، : قال. بوجه حسني

: قال. يا رسول اهللا، كتاب من مصنفايت: وخطر بقليب أنه ِمن مصنفايت، قلت
ما اسم كتابك؟ فنظرت إىل الكتاب مرة أخرى وأنا كاملتحريين، فوجدته 

. قطيبيا رسول اهللا، امسه : قلت". قطيب: "يف دار كتيب وامسهيشابه كتابا كان 
إذا هي مثرة لطيفة تسر ف ،فلما أخذه ومسته يده. أِرين كتابك القطيب: قال

. فشقّقها كما يشقّق الثمر، فخرج منها عسل مصفى كماٍء معٍني. الناظرين
سل يتقاطر ورأيت بلّة العسل على يده اليمىن من البنان إىل املرفق، كان الع

مث ألقي يف قليب أن عند أسكفّة . وكأنه يريين إياه ليجعلين من املتعجبني.. منها
.  من احمليني�البيت ميت قدر اهللا إحياءه ذه الثمرة، وقدر أن يكون النيب 

فبينما أنا يف ذلك اخليال فإذا امليت جاءين حيا وهو يسعى، وقام وراء ظهري، 
 إيلّ متبسما، وجعل الثمرة �فنظر النيب . جلائعنيوفيه ضعف كأنه من ا

قطعاٍت وأكل قطعة منها، وآتاين كل ما بقي، والعسل جيري من القطعات 
فأعطيته، فأخذ . يا أمحد، أعِطه قطعةً من هذه ليأكل ويتقوى: كلها، وقال

 قد رفع حىت قرب �مث رأيت أن كرسي النيب . يأكل على مقامه كاحلريصني
رتا عليه، وكنت ورأيته فإذا وجهه يتألأل كأن الشمس والقمر ذُمن السقف، 

  .أنظر إليه وعربايت جاريةٌ ذوقًا ووجدا، مث استيقظت وأنا من الباكني
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فألقى اهللا يف قليب أن امليت هو اإلسالم، وسيحييه اهللا على يدي بفيوض 

، وما يدريكم لعل الوقت قريب، فكونوا من �روحانية من رسول اهللا 
 بيده وكالمه وأنواره وهدية �ويف هذه الرؤيا رباين رسول اهللا . ملنتظرينا

   )٥٤٩-٥٤٨ ص ،٥ جملد ، كماالت إسالم، اخلزائن الروحانيةمرآة(  ."أمثاره
 يف عام �لقد رأى هذا العبد املتواضع يف الرؤيا سيدنا خامت األنبياء ): ب(

 لفترة، حني كنت يف مقتبِل أعين قريبا من تلك ا١، امليالدي١٨٦٥ أو ١٨٦٤
عمري ومشغوالً بتحصيل العلم، وكان يف يدي كتاب ديين، وبدا يل أنه من 

ه مسيت: ه؟ قلتمباذا مسيت:  الكتاب سألين بالعربية�ا رأى النيب ملمؤلّفايت، و
 ٢ف علي تأويل هذا االسم اآلن بعد تأليف هذا الكتابانكشوقد ". قطيب"

لكوكب الذي يسمى كا زعزعتغري مه كتاب حمكم  أنالذي أعلنت فيه
ه إحكام نظرا إىل ه مع إعالِن جائزة عشرة آالف روبيةنشرتو، "القطب"

  رائعة اجلمالمثرةًحتولت  الكتاب مين، فلما مسته يده، �فأخذ النيب . وقوته
، خرج هاتوزيع ل شرائح�ه اجلوافة، ولكنها حبجم البطيخ، وملا قطعها النيب تشِب

عندها أحيي مبعجزة النيب . نها عسل كثري حىت ابتلّت يده املباركة إىل املرفقم
 واقفًا أمام  وجاء وقام وراء ظهري، وكنتخارج الباب ميت كان ملقًى �

                                           
لقد ذُكر هذا الزمن بالتخمني والتقدير على ما يبدو، إذ إن هذه الرؤيا ترجع إىل  1

 حني كان ال يزال مشغوالً بتحصيل العلم، مث بعده �اب املسيح املوعود عنفوان شب
اخلزائن (" ترياق القلوب"ويتضح من كتابه . فترة من الزمن" سيالكوت"مكث يف مدينة 

، ١٨٦٢ وكانت وفاته عام – أنه ملا تويف راجا تيجا سنغ )٢٥٧-٢٥٦، ص ١٥الروحانية، جملد 
 آنذاك مقيما يف � وكان املسيح املوعود -"تذكرة رؤساء البنجاب"انظر كتاب 

واهللا أعلم .  بسنوات عديدة١٨٦٤فاحلق أن زمن هذه الرؤيا هو ما قبل عام . سيالكوت
  )مرزا بشري أمحد(. بالصواب

 )الناشر(. أي الرباهني األمحدية 2
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 على كرسي كبطل ا جالس�النيب كان  وقفة املستغيث أمام احلاكم، و�النيب 
  .امللوككجاه وجالل وعظمة  يف عظيم

 أعطاين قطعةً ألعطيها هذا الشخص الذي أعيد �أن النيب  ملخص الكالم 
فأعطيته تلك القطعة، .  حجري بقية الِقطع يف�إىل احلياة من جديد، وألقى 

فع من  قد ر�وعندما فرغ ِمن أكلها، رأيت أن كرسي النيب . فأكلها يف احلال
 ،هاتع تتأللؤ الشمس بأش باستمرارجبينه املبارك يتالألأخذ مكانه كثريا، و

 مث استيقظت وأنا أشاهد ذلك ،وكان ذلك إشارةً إىل نضارة اإلسالم وازدهاره
 جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء الثالث، اخلزائن الروحانية(. واحلمد هللا على ذلك. النور

  )١ احلاشية يف احلاشية ،٢٧٦-٢٧٤ ص ،١

  :زمن الشباب
ين دخلت يف مكان وفيه صايب، كأ وعند دواعي التغلواء شبايب ورأيت يف"

مث استيقظت . ٣طهروا فراشي، فإن وقيت قد جاء: حفديت وخدمي، فقلت
اإلسالم،  مرآة كماالت( ."وخشيت على نفسي وذهب وهلي إىل أنين من املائتني

  )٥٤٨ ص ،٥ جملد ،اخلزائن الروحانية

   )تقريبا (١٨٦١
 يف واقف الشيطان أن املنام يف رأيت عاما ٣٤ حنو قبل أنه جيدا رأتذكّ

 وقلت وجهه على فلطمته ،إيلّ  أوالًفتوجه جدا، وقبيحة سوداء وصورته مكان

                                           
بأن أجله قد دنا، ولكن " فإن وقيت قد جاء" مجلة �لقد أول املسيح املوعود  3

ويؤكد هذا املعىن إهلام آخر له . ث أكّدت أن املراد هو أن وقت بعثته قد قرباألحدا

	������������������������: "بالفارسية حيث ورد فيه �����������	
����������	
����������	
��������  وقتك قد تبختر فإن  :أي، "��
  )مرزا بشري أمحد. (واهللا أعلم بالصواب. أتى



٤  �������� א������
 آخر شخص إىل هتوج مث .مين نصيب لك فليس شيطان، يا عين اخسأْ

  . استيقظت مث أغواه، الذي هذا أعرف وكنت واصطحبه،
 هاصطحب الشيطان أن رأيت الذي ذلك أن بعده أو نفسه اليوم يف حدث

 الشيطان صحبة تأويل أن فأيقينت رض، هذا املالزمهمث  الصرع، بنوبة يبأص
، اخلزائن ١٨٩٦ نيسان طبعة ،"القرآن نور" لكتيب امللحق ،مقارنة األديان( .الصرع هو

  )  احلاشية٤٨٣، ص ٩الروحانية، جملد 

١٨٦٢  
الذي ميارس " الله يم سني" احملامي مرةًأخربت  ،بناًء على رؤيا رأيتها 

راجا تيجا "إن :  وقلت له"راجا تيجا سنغ"مبوت " سيالكوت"احملاماة يف مدينة 
 السلطة على تلك املنطقة، مع حق رى قُ"الهطب" يف دائرة عِطي الذي أُ"سنغ

ا لسماع جد "يم سني"فاستغرب . ، قد ماتراه يف سيالكوتعوضا عن قُ
 السيد" سيالكوت "إىل الساعة الثانية بعد الظهر جاء ويف حوايل. يرؤيا

 نائب" مكنيب" مر السيدفجأةً، وفور وصوله أ" أمرتسار "املفوض يف" برنسب"
راجا  " ببساتني وعقاراتد على جناح السرعة قائمةًِعييف سيالكوت بأن املفوض 

 فاستغرب. باألمس" بطاله " ألنه قد مات يف،الكائنة يف سيالكوت" تيجا سنغ
 مبوت الرجل قبل خربت إذ كيف قد أُ، بسماع هذا اخلرباجد" له يم سنيال"

انظروا . قبل عشرين عاما" الرباهني األمحدية "ولقد سجلت هذه اآلية يف. األوان
  )٢٥٧- ٢٥٦ص  ،١٥ ج ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. ٢٥٦الصفحة 

  )تقريبا (١٨٦٥
   قد أخطئحية، بكشوف صر٤ عاما قد اطلعت على أحواله٣٠منذ ما يقارب 

                                           
  )الناشر(. ديانتهم الذي يعده السيخ مؤسس -رمحة اهللا عليه-" بابا نانك"يعين  4
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إذا جزمت، غري أنه يف الزمن نفسه قد القيته يف عامل الكشف أو فيما يشبه 

 الشكل خميليتن  ِمىاللقاء، وحيث إنه قد انقضى على ذلك زمن طويل فقد امنح
   )احلاشية ،١٤١ ص ،١٠ ج ،الروحانية اخلزائن ،القول احلق(. احلقيقي هلذا الكشف

  )تقريبا (١٨٦٥
تعاىل يعلم أن األعداء سيتمنون هالكي لكي يستدلّوا مبويت  اهللا ملا كان

  :العاجل على كذيب، فقد قال يل سلفًا
  ". مثانني حوالً، أو قريبا من ذلك، أو تزيد عليه سنينا، وترى نسال بعيدا" 

ستعمر مثانني عاما أو أقلّ أو أكثر بقليل، وستعيش حبيث ترى نسالً : أي
اخلزائن  ،٣األربعني رقم ( . عاما٣٥ذا اإلهلام ما يقارب  وقد مضى على ه. بعيدا

   )٦٦ ص ،١٧ جملد ، اخلزائن الروحانية،غولرويةالتحفة ال، و٤١٩- ٤١٨، ص ١٧، جملد الروحانية

١٨٦٨  
 حقوق التصرف بشأنته  رعيبعضضد  قضيةرفَع   قد والدي املرحومكان

  فسردت،أيبر لصاحل أن احلكم فيها سيصد ف علي يف املنام، فانكشيف األرض
مث حدث أن .  حيا يرزق الذي ال يزال يف قاديان٥الرؤيا فورا ألحد اآلريني

 للمثول مع بعض شهوده يف الساعات األخرية من حضر املدعى عليه احملكمةَ
ويف املساء عاد إىل القرية . لني من املخوين جانبنا أ ومل حيضر ِم،اليوم احملدد

ذلك فما إن مسع . ود مجيعا وقالوا إن القضية قد رفضتاملدعى عليه والشه
فأصابين من القلق والكرب ما ال . بالتكذيب واالستهزاءخلرب حىت قابلين ااآلري 

 من ال عالقة  الذين فيهم كبري من الناس أن يكون مجعال يعقلميكن وصفه، إذ 

                                           
، انظر ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية، جملد "الله شرمبت"يعين اهلندوسي اآلري  5
  )الناشر(. ٢٠٦، ص ١٥
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 كربالزن ون احلوأنا يف هذه احلالة مفتلقيت . هلم باملوضوع خمطئني يف قوهلم

  : وهو إهلاما شديد الوقع اقتحم قليب كمسمار حديديالشديدين
  )أردية(" ��������������������������������������������������������"

  !لقد رحبت القضية، مسِلم: أي
   ! مسلموأنتتشك ما زلت  وأال تصدقمبعىن  

 الفريق لكن و،٦مث تبني بعد حتري األمر أن احملكمة حكمت لصاحلنا فعالً
 ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(.  يف مساع احلكمطأ أخالثاين
  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٥٩-٦٥٨ص 

١٨٦٨  
أخربته بناًء على ف ذات مرة المتحان احملاماة يف هذه احملافظة، ٧تقدم هو

ذه  أن يفشل كل املتقدمني المتحان احملاماة يف ه قد قدررؤياي أن اهللا تعاىل
ا اخلرب حنو ثالثني خربت ذوأ. احملافظة، ولن ينجح منهم إال أنت وحدك

، إذ فشل مجيع الذين تقدموا المتحان وقع ما قلت مث. اشخصا آخرين أيض
 وهذه اآلية... وحده" الله يم سني"احملاماة يف حمافظة سيالكوت وجنح 

                                           
 على بيان  بناًءدعوانا -الذي كان امسه احلافظ هدايت علي- قاضيض اليف البداية رفَ 6

 ف وصرحكمهقرأ  مث ،ن حقه قطع األشجار حبسب حكم املفوضأن ِمباملدعى عليه 
 ما حدث ولكن. عوا أن القضية رفضتشاأجاءوا إىل القرية و ف، مع شهودهاملدعى عليه
صدفةً ها  الذي كان خارجكاتب احملكمة وصل خرجوا من غرفة احملكمة، ملا فعالً هو أم
ه م قرار املفوض الذي قدحكمه، ألن يف  أنه قد أخطأ احلاكمفأخرب كم، احلحني صدور

،  أيضا املتعلق ذا اإللغاء امللفلهقدم مث  .الفريق الثاين كان قد أُلِغي حبكم مفوض املالية
نزول املسيح، (. م لصاحلنا وحكَ السابق،ه ومزق حكمهرأي "هدايت علي"  القاضيغيرف

 )١٤٤-١٤٣، ص ١٨اخلزائن الروحانية، جملد 
  )ناشرال(. احملامي بسيالكوت" الله يم سني"أي   7
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ترياق  (.٢٥٦صفحة لانظروا ا،  عشرين عامامنذ "الرباهني األمحدية" يف مسجلة

   )٢٥٦ ص ،١٥ جملد ،القلوب، اخلزائن الروحانية

  )تقريبا (١٨٦٨
ذات مرة رأيت يف الرؤيا أن أخي غالم قادر مريض جدا، فسردت هذه 

 مث مرض أخي بعد ذلك مرضا شديدا، فشرعت يف .الرؤيا لكثري من الناس
 واملعلوم أن ،تى يدعوهالدعاء له، فرأيت يف املنام مرة أخرى أن أحد أقاربنا املو

 فاشتد مرضه جدا حىت عاد هيكالً .قد يفسر باملوت أيضا ناممثل هذا امل
...  إىل اهللا بالدعاء لهابتهلت وقلقًا شديداقلقت على هذا الوضع ف. ياعظم

وبعد عكويف على الدعاء بضعة أيام رأيت يف الرؤيا أن أخي املذكور ميشي يف 
عاش بعد ذلك ، ف فشفاه اهللا تعاىل.ون أي سندالبيت كشخص سليم معاىف د

   )٥٩٥ ص ،١٨ ج ،نـزول املسيح، اخلزائن الروحانية (.٨مخسة عشر عاما

  )تقريبا (١٨٦٨
 أمِرتسر،  يفافظاحمل  حمكمة يفكاتبايعمل " سهج رام"كان شخص باسم 

 وكان ، يف مكتب نائب القاضي يف حمافظة سيالكوت ِمن قبلوكان يعمل
م فحدث أن تقد.  بطبعهإلسالما يبغضا يف أمور الدين، وكان ائميناقشين د

 وجنح فيه،  منصب حاكم املقاطعةأخي األكرب لالمتحان يف مسابقة القبول يف
كنت أتلو القرآن  وبينما .وكان ال يزال يف بيته يف قاديان وكان يترقب الوظيفة

أردت قلب املصحف يف شرفة بييت، وجالسا  العصر يبا منقر ذات يوم الكرمي
ا ا ثياب املذكور البس"سهج رام" استولت علي حالة الكشف ورأيت ،الكرمي

ا شديدا، فوقف  املتضرع تضرع الشخصما يفعلك أسنانه  ومكشراسوداء،

                                           
  )الناشر(". تذكرة رؤساء البنجاب"، انظر كتاب ١٨٨٣ توفّي مرزا غالم قادر عام  8
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ويف الوقت نفسه ألقى . حم لقد فات أوان الر:قلت له، فوقفة مسترحمأمامي 

 ومل يكن عندي أي خرب عن .لحظة قد مات يف هذه ال هذااهللا يف قليب أن
 مع أخي نيسجالفنـزلت إىل األسفل، وإذ خبمسة أشخاص أو ستة . الرجل

فال بأس أن  ،"باندت سهج رامال"لو مات : قلت هلمف.  وظيفتهعنويتحدثون 
كيف تقول مبوت : أطلقوا قهقهة وقالوالما مسعوا قويل ف.  الشاغرهمنصبتتوىل 

 غادر "سهج رام"ني أو ثالثة أيام جاء اخلرب أن مث بعد يوم. شخص سليم معاىف
  )٣٠٩ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية اخلزائن الوحي، حقيقة( .الدنيا مبوت مفاجئ

  ١٨٦٩ أو ١٨٦٨
وكان ... م إهلاما عجيبا باألردية١٨٦٩م أو ١٨٦٨تلقيت يف عام ): أ(

 الذي كان زميلي يف -ذلك أن املولوي أبا سعيد حممد حسني البطالوي 
ولوي، شقّت أفكاره على شهادة املبعد خترجه ب" بطاله"رجع إىل ملا  -درسةامل

ية ، فأحلّ علي شخص إحلاحا شديدا أن أناقش البطالوي يف قض"هبطال"أهل 
خالفية، ونزوالً عند رغبته رافقته إىل بيت الشيخ املذكور يف مساء يوم، 

الشيخ املذكور أنه بيانت بسماع أدرك ،باختصار .ه مع أبيه يف املسجدووجدت 
 عليه، فانسحبت من النقاش ابتغاء مرضاة اهللا صح االعتراضليس يف كالمه ما ي

  : فخاطبين اهللا تعاىل يف اإلهلام بالليل مشريا إىل انسحايب من النقاش وقال.فقط
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,���,���,���,����-�./0��'(���$��-�./0��'(���$��-�./0��'(���$��-�./0��'(���$�"   
لقد رضي ربك بفعلك هذا، وسيباركك بركاٍت كثريةً حىت إن امللوك : أي

  .سيتربكون بثيابك
  .  صهوات اجليادونتطميكانوا و يف الكشف هؤالء امللوك أيضا ريت مث أُ
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فألنين آثرت التواضع والتذلل لوجه اهللا ورسوله، فلم يرد ذلك احملسن 

 اجلزء الرابع، اخلزائن ،الرباهني األمحدية (.ن يتركين بدون أجٍراملطلق اإلحساِن أ
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٦٢٢-٦٢١ ص ،١ جملد ،الروحانية

 وملوكًا أيضا، لقد بشرين اهللا جلّ شأنه أنه سيدخل يف مجاعيت أمراَء): ب(
  :وقال يل

"���$�,���� !
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  )أردية(" -�-�-�-�

بركات . (يتربكون بثيابك ٩ عظيمة حىت إن امللوكإين أباركك بربكاٍت: أي
  ١٠)٣٥ ص ،٦ الد ،الروحانية اخلزائنالدعاء، 

 سيكون البيعة يف وبدخوهلم البيعة، يف املتربكون هؤالء سيدخل): ج( 
  .ألمحدينيبيد ا اأيض احلكم
 ومل اجلياد، صهوات ممتطني واكان نالذي امللوك أولئك الكشف يف ريتأُ مث

 يوم ،٣٨ عدد ،٦ جملد ،"احلكمجريدة (". سبعة أو ةست من أقلّ يكونوا
  )٣-٢ رقم عمود ،١٠ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٢

 مجاعةً من املؤمنني املخلصني وامللوك يف مبشرة أِريتها إين رأيت"): د(
 من العرب، وبعضهم من العادلني الصاحلني، بعضهم من هذا امللك، وبعضهم

فارس، وبعضهم من بالد الشام، وبعضهم من أرض الروم، وبعضهم من بالد 

                                           
  :قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 9

لقد أُريت أولئك امللوك يف عامل الكشف، وكانوا ممتطني اجلياد، وقيل يل إن هؤالء 
التجليات اإلهلية، اخلزائن الروحانية، (. سيحنون لك رؤوسهم طاعةً، وأن اهللا تعاىل سيبارك فيهم

 )٤٠٩، ص ٢١جملد 
  . ٤٢٠، ص ٢٠اخلزائن الروحانية، جملد " قاديان وحننآريو  : "انظر أيضا 10
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ال أعرفها، مث قيل يل من حضرة الغيب إن هؤالء يصدقونك ويؤمنون بك، 

 حىت يتربك امللوك بثيابك، ويصلّون عليك ويدعون لك، وأعطي لك بركاٍت
 النور، جلّة (". من اهللا العالمهلمت وأُ،م يف املناهذا رأيت. وأدِخلهم يف املخلصني

  ) ٣٤٠-٣٣٩ ص ،١٦ جملد ،الروحانية اخلزائن

١٨٧٠  
 وهو اآلن عضو يف - ١١ عاما كان أحد اهلندوسحنو اثين عشرل قب): أ(

 سيدنا خامت  ينكر معجزاِت-زال سليما معاىف ي يف قاديان وما ١٢"آريا مساج"
 حمنة يف ١٣ فصادف أن وقع أحد أقاربه...ه إنكارا شديدا ونبوءاِت�الرسل 
قضيتهما إىل احملكمة فعت ، ور١٤رجن معه هندوسي آخجن، وس وسةمفاجئ
إمنا : ذات يوم قال يل ذلك اهلندوسي وهو يف حرية وقلق من أمرهو. العليا

فألقى اهللا تعاىل ... اخلرب الغييب حقا أن خيربنا أحد اليوم عن مصري قضيتنا هذه
خيزيه اهللا تعاىل ويبكّته يف هذه القضية بالذات، بأن سا شديدا يف قليب محا

  بشدٍةيا ريب الكرمي؛ إن هذا الشخص ينكر:  اهللا تعاىل وقلتابتهلت إىلو
 نبيك،  يدتها علىأري وعظمته وآياِتك ونبوءاِتك اليت �شرف نبيك الكرمي 

تفعل ما  بكشف مآل هذه القضية، وإنك على كل شيء قدير، و ممكنوإفحامه
  . عن علمك احمليط أمرتشاء، وال يغيب

                                           
  )الناشر(". الله شرمبت"امسه  11
 أسسها الباندت ديانند، وكانت متحمسة جدا للطعن حركة هندوسية" آريا مساج "12

  )املترجم(. �ية يف زمن املسيح املوعود يف اإلسالم ولنشر اهلندوس
 )الناشر(". الله بشمربداس"امسه  13
  )الناشر(". خوشحال تشند"امسه  14



�א������ �١١
 � شرف رسوله إرساءحافظ دينه احلق، اإلسالم، ويريد وهو -اهللا إنّ  

كشف علي احلقيقة يف املنام ليالً، وأخربين أن املقدر عند اهللا أن قد  -وعظمته
فيها تخفّف ف،  ثانيةًيعود ملف هذه القضية من احملكمة العليا إىل احملكمة التابعة

 إىل النصف، ولكن لن يطلق سراحه، أما زميله فسيقضي مدة السجن تهعقوب
  . يفرج عنهمثكلها 
 استيقظت من النوم شكرت اهللا ريب الذي مل جيعلين مغلوبا على أمري لماف

مجاعة كبرية من الناس، على  وقصصت الرؤيا كلها على الفور ،أمام العدو
 الثالث، اجلزء األمحدية، الرباهني( .يوم نفسهوأخربت ا ذلك اهلندوسي أيضا يف ال

  ) ٢٧٩-٢٧٧ ص ،١ جملد ،الروحانية اخلزائن
 له أخوه عام، التمس مين الدعاَءدة مل" بشمرب داس"جن ملا س): ب(

"345 . ريني املتحمسني، وسألين عن مصري هذه القضيةاآلكان من  الذي "6
 الذي فيه ملف قضيته، كشف أين ذهبت إىل املكتبال بعنيرأيت  وفدعوت له

مث أخربت باإلهلام الرباين أن .  لفظ العام، وكتبت مكانه ستة أشهر منهفشطبت
ستة لسجن العام إىل لسجن الملفّه سريجع من احملكمة العليا وختفّف عقوبته من 

345الله  "أخاهطلعت فأ. أشهر، ولكنه لن يفرج عنه كليا الذي ال يزال " 6
وملا وقعت األمور متاما كما حكيت له .  صراحةًالكشفيةحيا بكل هذه األمور 

 .كتب يل بأنك من عباد اهللا الصاحلني ولذلك كشف عليك هذه األمور الغيبة
  ) ٣٧ ص ،١٢ جملد ،الروحانية اخلزائن نري،امل سراجال(

  )تقريبا (١٨٧٠
 يف هذه الرؤيا الصادقة اليت كانت من قبيل الكشف الصريح أنه خربتأُ): أ(

  اهلندوس وهو أحد"بشمرب داس"لن يطلق يف القضية اجلنائية سراح املدعو
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ف عقوبته إىل النصف،  حيا يرزق يف قاديان، بل ستخفَّ وما زال١٥"الكَهتريني

 قضييسزال موجودا حيا يف قاديان، ف الذي ما" خوشحال خان "أما صاحبه
 ملا أنه بيانهالنبوءة، ووقد حصل يل ابتالء يف هذه اجلزئية من . مدة سجنه كاملة

 أصحاب القضية أنه  ظنيتعاد ملف القضية من احملكمة العليا حبسب نبوء
. أشاعوا يف القرية أنه قد صدر احلكم برباءة املتهمني ِكليهما، فحكم بالرباءة

 صالة البدء يفوأذكر جيدا أن هذا اخلرب شاع ليالً حني كنت على وشك 
 أحد املصلني إن هذا اخلرب شائع يف السوق، وأن قالحيث العشاء يف املسجد، 

وملا كنت قد أعلنت بني الناس أنه لن يفرج عن . املتهمني قد عادا إىل القرية
، وهو  تعاىلبشرين اهللاف، ِشيين من الغم والكرب ما غيينفغِش أبدا، املتهمِني

  :اإلهلام قبيل الصالة أو خالهلا وقاليف نصريي يف كل موطن، 
  ".، إنك أنت األعلىفال ختَ"

لم يقع يف ف متاما، زائفًان عند الفجر أن خرب إطالق سراحهما كان  مث تبي
اية املطاف إال ما كنت 345"ذكرته سلفًا لآلري وما كنت  أخربت به 6 "

                                           
الديانة علما أن . هو من ينتمي إىل الطبقة اهلندوسية اليت تعمل يف اجليش" كَهتري" 15

" برامها"له وهم الذين خلَقهم اإل:  الربامهة-١: اهلندوسية تقسم أتباعها على أربع طبقات
منهم املعلّم والكاهن والقاضي، وإليهم يلجأ اجلميع يف :  حبسب زعم اهلندوسمن فمه

أو ( الكاشتر -٢. حاالت الزواج والوفاة، وال جيوز تقدمي القرابني إال يف حضرم
يتعلمون ويقدمون القرابني وحيملون : وهم الذين خلقهم اإلله من ذراعيه"): كَهتري"

يزرعون ويتاجرون : وهم الذين خلقهم اإلله من فخذه:  الويش-٣. اعالسالح للدف
وهم الذين خلقهم اإلله من :  الشودر-٤. وجيمعون املال، وينفقون على املعاهد الدينية

رجليه، وهم يشكّلون طبقة املنبوذين، وعملُهم مقصور على خدمة الطوائف الثالث 
   )املترجم(. القذرةالسابقة الشريفة وميتهنون املهن احلقرية و
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-٦٥٧ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية (.وغريه من الناس

  )٤ يف احلاشية  احلاشية،٦٥٨
 "داس مربشب" عقوبة بشأن العليا احملكمة يف االستئناف فعر عندما: )ب(

وهو ،حممد علي لّاامل جاءين، فالعشاء  صالةوقت ١٦الكبري مسجدنا يف كنت 
 إن وقال مجاعيت، رضيعا وهو احلياة قيد على يزال الو قاديان سكّان من

 الفرح ضجةأن و ،"داس مربشب" ةساح صدر القرار برباءةو بلقُ قد االستئناف
 شدة من أعرف ومل به، األعلم هو اهللا مبلغا احلزن مين فبلغ. السوق يف قائمة
ا وعندم  من احلزن،احلالة هذه يف أصلي بدأتو. ميت أو حي أنا هل احلزن

  : الوحي التايلتلقيت سجدت
  ".األعلى أنت إنك حتزن ال "
 يس ول ،فيها للنظر قبلت املرافعة أن نيتب مث ،بذلك " شرمبتالله" فأخربت
 ،٢٠ جملد ،الروحانية اخلزائن ،و قاديان وحننآري(. صدر القرار برباءته" مربداسشب" أن
  )٤٣٦ ص

   )تقريبا (١٨٧١
 وكأن  احلرارةشديدة  وكانتاحلمىابتين أص عاما، ثالثني من أكثر قبل

  :  الوحيهذا تلقيت ذلك يف أنا بينماو .كثريا مجرا على صدري
 يوم ،٢٨ عدد ،٦ جملد ،"احلكم(" ."األرض يف فيمكث الناس ينفع ما وأما"
  )٢ عمود ،١١ ص ،١٠/٨/١٩٠٢

  )تقريبا (١٨٧٢
  :� املوعود املسيح قال

                                           
  )الناشر(. يعين املسجد األقصى بقاديان 16
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 املكانيف ة شدب يلمع الربق أن الرؤيا يف أيضا أنا رأيت عاما ثالثني حنو قبل
  . اآلن املدرسة مبىن فيه الذي
 يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"جريدة ( .عمرانه تأويله مكان يف الربق ملعانو

  )٣ عمود ،٥٨ ص ،١٩/١٢/١٩٠٢

  )تقريبا (١٨٧٢
 ت أنا وهوقبل عشرة أعوام تقريبا رأيت يف املنام املسيح عليه السالم وأكل

 كنا عند األكل متباسطِني متحابِني، ويف مكان واحد ويف صحن واحدمعا 
مث ظللت أنا واملسيح وشخص آخر من . يمِني قدمينيكشقيقِني أو صديقِني مح

 واقفني طويالً يف غاية السعادة يف باحة �الكاملني املكملني ِمن آل الرسول 
  وكانت يف يد هذا الكامل من. الدار نفسها اليت أكتب فيها هذه احلاشيةهذه
مدية  السادات ورقةٌ مكتوب فيها أمساء بعض اخلواص من أفراد األمة احملعائلة

 فبدأ بقراءة الورقة وكأنه يريد أن يطِلع املسيح .مع بعض ما أثىن اهللا به عليهم
 املكتوبة امدواحمل. �  اهللا خلواص األمة احملمدية من مراتب عندهكتبعلى ما 

 وصل إىل اية الورقة ومل ملاو.  اهللا تعاىل خالصة عندها من كلّيف الورقة كانت
 اهللا تعاىل  عند منكان مكتوبا فيها ، حيث امسي أناذكريبق منها إال شيء قليل 

  : يف مدحياللغة العربيةالعبارة التالية ب
   ."هو مين مبنـزلِة توحيدي وتفريدي، فكاد أن يعرف بني الناس"

 ".فكاد أن يعرف بني الناس":  اآلن أيضا اجلملة األخريةوقد أوحيت إيلّ
 احلاشية يف ،٢٨١-٢٨٠ ص ،١ جملد ،ئن الروحانية اجلزء الثالث، اخلزا،الرباهني األمحدية(

   )١احلاشية 
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  )تقريبا (١٨٧٢

ورأيت أن ،١٧ أنه مسلم يل وقد أظهر،يف املنام "نانك اببا "ذات مرة رأيت 
فاشرب من ا يستقي من ينبوعه، فقلت له هندوسي ،إن هذا الينبوع كدر
" نانك اببا" فيها  على هذه الرؤيا اليت رأيت ثالثون سنةوقد مضت. ينبوعنا

 سيظهره مسلما، وكنت سردا ملعظم اهلندوس يف حينها، وكنت على يقني أن
 النبوءة بكل جالء بعد مدة من الزمنهذه مث حتققت . ما يؤكد صدق ما رأيته

أنه  على  ساطع عام، وهي دليل٣٠٠بعد " نانكبا با" اكتشفنا عباءة حيث
 حمفوظة كتربٍك ال تزاللباس،  من ال، وهي نوعكانت هذه العباءة. مسلماكان 

 املسيح، نزول ( .١٨"ديره نانك"عند ساللته بكل تقديس وتعظيم يف مكان يدعى 
  )٥٨٢-٥٨١ ص ،١٨ جملد ،الروحانية اخلزائن
 الكشف،  عامليف مرتني" نانك اببا "رأيت قد أنين معلوما وليكن): ب(

 والكالم الكذب قول إن .نفسه النور ذلك من اقتبس قد أنهب معترفًا ووجدته
 كنأ لذلكو رأيت، ام  إالأقول أما أنا فال ،اجليفِة لةأكَ دأب إمنا هو الفارغ
 اليت  نفسهاالعني من يستقي كان أنه أعلم ألين ، إجالالً عظيما"نانك بابا"جتاه 

 يوم إعالن من مقتبس( .أوتيتها معرفة على بناء أتكلم أين يعلم واهللا. منها نستقي
  )٣٩٦ ص ،٢ جملد اإلعالنات،، جمموعة ١٨/٤/١٨٩٧

                                           
 أن إسالمه سينكشف للناس تأويله ف،ا يف رؤياي نفسه مسلم"نانكبابا "ما إظهار أ 17
ذلك أما قويل ل". القول احلق "ألّفت كتايبقد   نفسه وهلذا اهلدفيوم من األيام،يف 

ه قد قرب أن ينكشف أنتأويله  ف،"نبوعنا من يإن هذا الينبوع كدر فاشرب: "اهلندوسي
 الذي قد "نانكبابا "ينبوع  يديبينظَّف وأن ا، للهندوس والسيخ جليم  اإلسالصدق

  )٥٨٣، ص ١٨نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، جملد  (.ة فهمهمكدره السيخ لقلّ
  )الناشر(". غورداسبور"يف حمافظة " ديره نانك"تقع  18
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  )تقريبا (١٨٧٢

 عاما، كنت قد رأيت يف الرؤيا مرةً ٢٥بنحو " مارتن كالرك"قبل قضية 
 أمام قاض يف إحدى احملاكم، فحانت الصالة، فاستأذنته ألدائها، اثلٌأين م

  .فسمح يل منشرح الصدر
 حني كنت للصالة" دوجالسالكابنت " وحبسب هذه الرؤيا، حني استأذنت 

 اخلزائن املسيح، نزول(.  أمامه يف هذه القضية، أِذن يل بأدائها بكل سرورماثالً
  )٥٨٨ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

  )تقريبا (١٨٧٢
  :قال املسيح املوعود عليه السالم

 فيه وأين جالس" هبطال" يف نارأيت يف الرؤيا ذات مرة أن هناك بيتا يف دار
وفيما .  البطانية، وكأين منقطع عن الدنيامثلباسي أيضا على بطانية سوداء، ول

أين مريزا غالم أمحد بن مريزا : أنا يف ذلك إذ جاء شخص طويل القامة وسألين
 يف أسرار الدين ك طويل الباعلقد مسعت أن: قال. هو أنا: غالم مرتضى؟ قلت

واب وال أتذكر اجل. واحلقائق واملعارف، وقد جئت لزيارتك بعد مساع صيتك
 من عينيه وتسيل على جتريالذي أجبته به، غري أنه توجه إىل السماء والدموع 

 ت، وكاناألسفلوباألخرى إىل األعلى خده، وكان ينظر بإحدى عينيه إىل 
  : سرةنتهى احلالكلمات التالية خترج من فمه تلقائيا مب

" ����78��9�:����78��9�:����78��9�:����78��9�:;; ;; � <� <� <� <== == >>>>
55 55   )فارسية(" @@@@????
   . ملذات الدنيالذين يتركون ل:أي

ط على نفسه  معناها أن هذه املرتبة ال يناهلا املرء ما مل يسلِّ أنوقد فهمت
  . ذحبا وموتا
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 أبو سعيد،  قرأ السيدما ذكر املسيح املوعود عليه السالم هذا األمر،عند

 ات هذه الكلم يتضمن�للمسيح املوعود شطْر بيٍت  ،عربوهو أحد ال
   :وهو
"�9�: �A��B�C�D�E���9�: �A��B�C�D�E���9�: �A��B�C�D�E���9�: �A��B�C�D�E��;;;; � <� <� <� <== == >>>>

55 55 ???? ;;   )فارسية( "@@@@���78���78���78���78    ;;
 يوم ،٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر(" .ات الدنياألن حبييب حيب الذين يتركون ملذّ: أي

 ،٨ ص ،٢٤/١/١٩٠٣ يوم ،٣ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٣ عمود ،١٩ ص ،٦/٢/١٩٠٣
  )١عمود 

  )تقريبا (١٨٧٣
قضية رفعها حضرة شأنب" أمرتسر" ماثالً يف حمكمة حاكم حمافظة كنت 

 انحازمضد مزارعينا، وقبل إصدار احلكم بيوم وجدت احلاكم ) والدي(املرزا 
 عن شرورهم إنكم تظلمون هؤالء طرفضا الغاإىل املزارعني ويقول لنا 

فرأيت بالليل يف املنام أن ذلك احلاكم اإلجنليزي واقف جبنيب على . الفقراء
 احملكمة  إىلناويف الصباح ملا ذهب. صورة طفل صغري وأنا أمسح رأسه بيدي

فزجر املزارعني زجرا شديدا .  وكأنه ليس ذلك اإلجنليزي متاماوجدته قد تغري
 جملد ،"احلكم(" . يف القضيةه كل ما أنفقناأن يدفعوا لناوحكم لصاحلنا وأمرهم 

  )٣ ص ،١٧/٦/١٩٠١ يوم ،٢٢ عدد ،٥

  )تقريبا (١٨٧٤
ية ويف يده رأيت يف الرؤيا مالكًا على صورة فىت جالس على مصطبة عال

رغيفبجدا طي فأعطانيه وقال١٩ المع ،:  
                                           

  :عود عليه الصالة والسالمقال املسيح املو 19
حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد (. وكان كبريا جدا يساوي أربعة أرغفة عادية تقريبا

 )٢٩٠، ص ٢٢
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"���G�H�$I��
�H�JK��������G����L���G�H�$I��
�H�JK��������G����L���G�H�$I��
�H�JK��������G����L���G�H�$I��
�H�JK��������G����L ")أردية(  

  . هذا لك وللدراويش معك: أي
 أعلنت مل أكن قدا بني الناس وهذه الرؤيا تعود إىل زمن مل أكن فيه معروفً

معي مجاعة كبرية أي دعوى، وما كانت معي مجاعة من الدراويش، أما اآلن ف
دراويش، وهجروا أوطام صاروا كال الدين على الدنيا وآثروامن الذين 

  . وأقارم وسكنوا جبواري لألبد القدامىوبعدوا عن أصدقائهم
 الرزق  ولن يكدر ضيق،بأن اهللا تعاىل سيتكفّلين ومجاعيت" الرغيف"فأولت 

الروحانية اخلزائن املسيح، نزول(. وهذا ما حيصل بالفعل منذ سنوات طويلة. ناصفو، 
  )٥٨٥ ص ،١٨ الد

  )تقريبا (١٨٧٤
 تلك ة أميال، وآالف الشياه ملقاةٌ علىعدل ممتدة يف املنام قناةً طويلة ريتأُ

 دماؤها عند الذبح، أما  فيها لكي تسيلتها ورؤوسها موضوعة على حافالقناة
اً وغرباً، ورؤوس الشياه والقناة ممتدة شرق. بقية جسِدها فهو خارج القناة

موجهة جنوبا على القناة، وجيلس جبانب كل شاة جزار ويف يده سكّني وضعها 
. على عنقها، وكلهم يرنون إىل السماء كأم ينتظرون إذنا من اهللا تعاىل

الذين هم -وكنت أجتول يف اجلانب الشمايل من ذلك امليدان، وأرى أن هؤالء 
. ون لذبح الشياه، وينتظرون اإلذن السماوي فقطعدمست -مالئكة يف احلقيقة

  :فاقتربت منهم وتلوت اآلية القرآنية
  ، ����قل ما يعبأ ِبكم ربي لوال دعاؤكم���� 

  . مل تعبدوه وتطيعوا أوامره يبايل بكم ريب إنْذا ما: هلملْقُ: أي
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 هلم، وكأن ِذنَفِهم املالئكة أنه قد أُ تفوهت ذه الكلمات حىت وما إنْ

 شكل فما لبث املالئكة الذين كانوا على ،٢٠ات فمي هي كلمات اهللاكلم
 تضطرب اضطرابا بدأتف الشياه،  رقابجزارين أن مرروا سكاكينهم على

هل أننت إال :  كلّها مبنتهى القسوة قائلنيها املالئكة شرايينتمؤملا، وعندها قطع
؟ تأكل النجاسةشياه  

 عقابا على  ويهلك به خلق كثري سيتفشىا فتاكً الرؤيا أن وباًء هذهفأولت
وسردت هذه الرؤيا لكثري من الناس الذين ال يزال معظمهم أحياء . سيئام

  .حيلفوا على ذلكويستطيعون أن 
 يف البنجاب واهلند  الشديدة مث وقع هكذا بالضبط، إذ تفشت الكولريا

وأقام املوت ر والهور وحصدت مئات األلوف من األرواح،والسيما يف أمرتس 
العربات، وتعذّر أداء صالة اجلنازة على املسلمني ب ثثاجلنقلت  حىتسوقه 

  )٢٦٤-٢٦٣ ص ،١٥الد ،الروحانية اخلزائن القلوب، ترياق(. منهم

  )تقريبا (١٨٧٥
 حضرةوجد بني روحي وروح وي،  فطريةمناسبةبعض الطبائع يوجد بني 

.  صحيحة صرحية٢١ كشوفعرب ذلك  وقد علمتمناسبة فطرية،عبد القادر 
مث حدث أمر .  عاما أنه اصطفاين لنفسه٣٠ قبلين اهللا تعاىل ذات ليلة خربألقد 

 عاما رأت يف الليلة نفسها حلما، فجاءتين ٨٠ قرابة هاغريب أن عجوزا عمر

                                           
مبا أن اخلليفة يختار يف السماء، فيبدو أنين ملا ناديت فَِهم : �قال املسيح املوعود  20

، "بدر"(. ي كان سيأيت من السماءوأنا الذي أطلق النداء الذ. هؤالء أن احلكم قد صدر
 ) ٩٠، ص ١٦/١/١٩٠٣، يوم ١٢، عدد ١جملد 

 مل يذكر هنا تلك الكشوف، وإمنا اكتفى باإلشارة �علما أن املسيح املوعود  21
 )الناشر(. إليها فقط
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 عبد القادر حضرةرأيت يف املنام يف اهلزيع األخري من الليل : يف الصباح وقالت

 كان الرجل ،ا أخضرل صاحل آخر وكالمها البس لباساجليالين ومعه رج
فأوالً صلّيا يف مسجدنا اجلامع مث خرجا إىل ِفنائه، . سنا بقليلالصاحل أصغر منه 

ويف هذه األثناء طلع من الشرق جنم متأللئ، فسر .  بالقرب منهماوكنت واقفةً
قال وم، السالم عليك:  وقالا وخاطب النجم عبد القادر برؤيته كثريحضرة

. املؤمن يرى ويرى له. وكنت أنت ذلك النجم. السالم عليكم: رفيقه أيضا
   ) احلاشية٢٢٤ ص ،٢١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانيةملحق (

  تقريبا ١٨٧٥
ا وهو أنه ظهر يل عاملٌ غريب ذات مرةتذكرتبعد صالة ٢٢ هنا كشفًا جلي 

 ، تشبه نشوة خفيفةاليت ة احلسوبغيبع شيء من مة ميف يقظة تاواملغرب 
 طرق احلذاءصوت رعني كاسمعت فجأةً صوت قدوم بضعة أشخاص مسف

هيبة و أمامي مخسة أشخاص ذو فجأةً ظهر عند املشي السريع، مثواخلف 
 وفاطمة الزهراء رضي اِن وعلي واحلسن�ووقار ووسامة؛ فإذا هم رسول اهللا 

 ر،إن أحدهم؛ وهي السيدة فاطمة الزهراء على ما أذكمث .  أمجعنياهللا عنهم
مث أعطيت . نوناحل ماألب كاحللطف ونتهى الوضعت رأسي على فخذها مب

ا وأخِبرت أنه تفسري القرآن الكرمي الذي ألّفه سيدنا علي رضي اهللا عنه، كتاب
 ،ديةالرباهني األمح ( .فاحلمد هللا على ذلك. ٢٣ اآلنوها هو يعطيك هذا التفسري

                                           
 أن املسيح املوعود )، احلاشية١٩٨، ص ١٣اخلزائن الروحانية، جملد (يتضح من كتاب الربية  22

مرزا (.  بفترة وجيزة-رمحة اهللا عليه-م قد رأى هذا الكشف قبل وفاة والده عليه السال
 )بشري أمحد

  :  بعض تفاصيل هذا الكشف يف مواضع أخرى منها�ذكر املسيح املوعود لقد  23
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، والتحفة ٣ احلاشية يف احلاشية ٥٩٩-٥٩٨ ص ،١ جملد ،اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

  )١١٨، ص ١٨، اخلزائن الروحانية، جملد يةوالغولر

                                                                                                     
  ما أخذين نوم، فريضة املساء وسننها، وأنا مستيقظ منيوم فرغت وكنت ذات" :)أ(

  فنظرت، صوت صك الباب فبينما أنا كذلك إذا مسعت،ني من النائم وما كنتةٌنوال ِس
أعين عليا مع .. فإذا دنوا مين عرفت أم مخسة مباركة. فإذا اِملدكُّون يأتونين مسارعني

ورأيت . اللهم صل وسلم عليه وآله إىل يوم الدين. ابنيه وزوجته الزهراء وسيد املرسلني
 ، كنت أعرف يف وجههاٍنونظرت بنظراِت حتنأن الزهراء وضعت رأسي على فخذها 

 باحلسني وأشاه يف بعض صفاته وسواحنه، واهللا يعلم وهو ففهمت يف نفسي أن يل نسبةً
ريين كتابا ويقول هذا تفسري القرآن أنا  ي- رضي اهللا عنه -ورأيت أن عليا . أعلم العاملني

صلى اهللا -وكان رسول اهللا . يدي وأخذتهفبسطت إليه . رين ريب أن أعطيكه، وأمفتألّ
 يرى ويسمع وال يتكلم كأنه حزين ألجل بعض أحزاين، ورأيته فإذا الوجه -عليه وسلم

 من نوره، فسبحان اهللا خالق النور البيت هو الوجه الذي رأيت من قبل، أنارت
  )٥٥٠-٥٤٩  ص،٥ جملد ،سالم، اخلزائن الروحانيةاإل كماالت مرآة( ."والنورانيني

 فَهنيت ،هذا تفسريي، واآلن أُوِليت: ، وقالكتاب اهللا العالم فأعطاين تفسري": )ب(
يدي وأخذت التفسري، وشكرت اهللا املعطي القدير. مبا أُوِتيت لٍْق . فبسطته ذا خووجدت

لٍق صميم، ومتواضعقومي وخراا منكسرا . ا ومتهلّالً منوبوأُلْفًا، وأقول حلفًا إنه القاين ح
وأُلقييف مسلكي ومشريب، ولكن وعي أنه يعرفين وعقيديت، ويعلم ما أخالف الشيعةَ يف ر 

نفًا، وما نأى جبانبه أنفًا، بل وافاين وصافاين كاحملبني املخلصني، وأظهر ما مشخ بأنفه ع
بيني، د الرسل خامت الننِني وسيسني بل احلسوكان معه احلُ. احملبة كاملصافني الصادقني

رة باهرة السفور ظاهرة وكانت معهم فتاة مجيلة صاحلة جليلة مباركة مطهرة معظّمة موقّ
ا ممتلئة من احلزن ولكن كانت كامتة، وأُلقيا الزهراء فاطمةالنور، ووجديف روعي أ  .

، ورأيت أا لبعض  رأسي على فخذها وتلطفت ووضعت فقعدت،فجاءتين وأنا مضطجع
فعلّمت أين نزلت منها .  عند مصائب البننيزن وتضجر وتتحنن وتقلق كأمهاٍتأحزاين حت

ا من القوم ر يف قليب أن حزا إشارة إىل ما سأرى ظلممبنـزلة االبن يف علَق الدين، وخطَ
، وكانا يبديان احملبة كاإلخوان، ووافياين مث جاءين احلسناِن. املعادينووأهل الوطن 

ِسر ( ".ذا كشفًا من كشوف اليقظة، وقد مضت عليه برهة من سننيوكان ه. كاملواسني
  )٣٥٩-٣٥٨ ص ،٨ جملد ،اخلالفة، اخلزائن الروحانية
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  )تقريبا (١٨٧٦ 

 وبالتحديد حني دنت وفاته جدا، اتفق ذات مرة أين رأيت يف ،يف زمن أيب
ا ربانيب الشككبريا املنام شخصطي ل، فقال يل إن صيام بعض األيام من  السن

بأسوة أهل العملة أهل بيت النبوة، وأشار علي بأجل األنوار السماوية سن 
ومن العجائب ... فرأيت من املناسب أن أصوم فترة من الزمان. البيت هذه

حظيت  اللطيفة اليت  الصيام تلك املكاشفاتذلك النوع من خالل  شاهدااليت
عديد من األنبياء الكرام، وكذلك كبار أولياء األمة الذين خلوا  اللقيتفقد . ا

 كأعمدة خضراء متمثلةً على ذلك رأيت األنوار الروحانية وعالوةً... من قبل
وتلك األعمدة النورانية . ا وصفهيستحيل حبيث  غاية يف اجلمال والروعةومحراء

راء وأخرى املتصاعدة حنو السماء كانت بعضها ناصعة البياض وبعضها خض
محراء، كان هلا بقليب اتصال خاص يبعثه على السرور، وليس يف الدنيا لذة متاثل 

  .تهارؤي قليب وروحي عند كان يشعر االلذة اليت 
اهللا  وعندي أن تلك األعمدة ظهرت بصورة متثيلية نتيجة اجتماع حب 

ا خرج من القلب ونورا آخر نزل من فوق، ووحبمتثّال  العبد، أعين أن نور
 الدنيا يستحيل على أهلهذه أمور روحانية و. عند التقائهما عمودا نورانيا

 يطلعون على قوم يف الدنيا يوجد عن عيوم، ولكن  جداها، ألا بعيدةإدراك
  .هذه األمور

 أنواع من العجائب اليت ظهرت علي يف تلك الفترة من الصيام إن باختصار،
 كل واحد أن يقوم مبثل هذا الصيام، كما مل أقم ولكين ال أنصح... كاشفاتامل

 هذه املشقة اجلسدية مثانية أو تسعة كبدت مل أاعلموا أنين ...من عند نفسيبه 
 كشف عربشهور حيث ذقت فيها اجلوع والعطش إال بأمر اهللا الذي تلقيته 
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 ،١٣جملد  ،كتاب الربية، اخلزائن الروحانية ( . إىل تكرارها إال نادرامث مل أعدصريح، 

  ) احلاشية٢٠٠ - ١٩٧ص 

١٨٧٦   
 أم ثالثة كانوا إذا ما أتذكر وال أناس، صورة على املالئكة مرة ذات رأيت

 ،هذه الدرجةإىل  نفسك على تشق ملاذا يل ويقولون يتحدثون وكانوا اثنني،
 ستة صمته الذي الصيام إىل يشريون أم ففهمت. رض أن متخناف فإننا

 يوم ،٢ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و ،١٦/١/١٩٠٣ يوم ،١٢ عدد ،١ جملد ،"بدر(" .٢٤أشهر
  )٥ ص ،١٧/١/١٩٠٣

١٨٧٦٢٥  
كنت يف . ملا تويف والدي احملترم، علمت قبل وفاته بالرؤيا أن أجله قريب

الهور حني رأيت ذلك، فجئت إىل قاديان على جناح السرعة، ووجدته مصابا 
بعد وصويل إىل قاديان بيومني، مبرض الزحار، ولكن مل أكن أتوقع أنه سيموت 

ويف اليوم التايل كنا حنن . إذ كان مرضه قد خف، وكان جيلس بكل هدوء
األقارب كلنا جالسني عنده وقت الظهرية وكان الطقس حارا، فقال يل والدي 

وألننا كنا يف شهر حزيران وكان احلر . شفقةً علي خذ قسطًا من الراحة اآلن
ة لالستراحة، وبدأ أحد اخلدم بتدليك قدمي، وبينما أنا شديدا، فذهبت إىل غرف

  : يف ذلك إذ غشيتين غفوة خفيفة وتلقيت اإلهلام التايل

                                           
... لقد بني املسيح املوعود عليه السالم هنا واقعة جماهداته وصومه لستة أشهر 24
  : وقال

، "بدر"(. يانالقد أخفيت هذا الصوم عن الناس، ألن اإلظهار يؤدي إىل سلب الرمحة أح
  )الناشر) (٩٠، ص ١٦/١/١٩٠٣، يوم ١٢، عدد ١جملد 

  )الناشر(. ٢٢٤، ص �حلضرة مفيت حممد صادق " ذكر احلبيب"انظر أيضا  25
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  "والسماِء والطارِق"

أُقِسم بالسماء اليت هي مبدأ القضاء والقدر، وأقسم باحلادثة اليت ستقع : أي
اء من اهللا لة عزنـزوفهمت أن هذا الوحي إمنا هو مب. اليوم بعد مغيب الشمس

تعاىل، واحلادثة اليت أشري إىل وقوعها إمنا هي أن والدي سيموت اليوم بعد 
 ٢٦ .مث تويف أيب احملترم يف اليوم نفسه بعد مغيب الشمس... غروب الشمس

  )١٩٥-١٩٢، ص ١٣، اخلزائن الروحانية، جملد الربية بكتا(

  ١٨٧٦حزيران 
ا بشأن قرب وفاة حضرة عندما تلقيت من اهللا تعاىل الوحي املذكور آنفً

والدي، فكرت بدافع البشرية أن بعض موارد دخلنا متوقفة على حياة والدي 
  : احملترم، وال أدري ما هي احملن اليت ستحل يب، فتلقيت للتو وحيا آخر وهو

  ."أليس اهللا بكاف عبده"
فجلب يل هذا الوحي السكينة والطمأنية بشكل غريب، ورسخ يف قليب ... 

فوالذي نفسي بيده أنه تعاىل قد حقّق وحيه املبشر هذا مبا .  احلديديكاملسمار
، اخلزائن الروحانية، الربية بكتا(. مل خيطر ببايل، وتكفّلين مبا مل يتكفل به والد ولده

  ) احلاشية١٩٥-١٩٤، ص ١٣جملد 

١٨٧٦  
 تتمثل األمور الروحانية يف املنام أو الكشف متجسدةً وتتراءى على أحيانا

ا معروفا كان زعيمو - غفر اهللا له- تويف والديملاأذكر أنه و. يئة إنسانه
يومني أو ثالثة بوكان حيظى باحترام كبري يف منطقته، رأيت يف املنام بعد وفاته 

                                           
 تويف حضرة مرزا غالم مرتضى والد املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف 26

  )الناشر(. ٣/٦/١٨٧٦
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وقالت يل ، ٢٧"راين "امسي:  ال أزال أذكر مالحمها، وقالتغاية يف اجلمالامرأةً 

 على وشك كنت :أضافت قائلةً و. هذا البيت وشوكتهشرفأنا  :اتباإلشار
 ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. ٢٨ ولكين بقيت هنا من أجلكأن أغادر،

  )٢٠٦-٢٠٥ص 
 ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر (" .الرباين والتأييد والفتح العز تأويلها الرؤيا يف واملرأة

  )٣ عمود ،٢ ص ،١٤/٦/١٩٠٦ يوم

١٨٧٦  
فأخربين ! كما أمجلَ: رجالً وسيما، فقلت لهويف تلك األيام نفسها رأيت 

  :باإلشارة
"�$����M�;N����2�$����M�;N����2�$����M�;N����2�$����M�;N���  )أردية(" �2

  .أنا حظّك السعيد: أي
وهام، اخلزائن األإزالة (". نعم، أنا وسيم حقا: قال! كلَمجأما :  لهفقلت 

  ٢٩)٢٠٦ ص ،٣ جملد ،الروحانية

١٨٧٧  
  ضدنا قضية برفع-انائب املفوض اإلضايف سابقً-رزا أعظم بيك م قام

بالنيابة عن بعض شركائنا الستعادة حق التملك يف عقاراتنا، حيث كانوا قد 

                                           
 )املترجم(. املِلكة: أي 27
  )الناشر(. ١٢، ص ١٠/٧/١٩٠٤، يوم ٢٢، عدد ٨، جملد "كماحل"أيضا  28
، جملد "احلكم"، و٤، ص١٦/٧/١٩٠٤، يوم ٢٧، عدد ٣، جملد "بدر"انظر أيضا  29

  )الناشر(. ١٢، ص ١٠/٧/١٩٠٤، يوم ٢٢، عدد ٨
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ا  وشرع أخي املرحوم مريزا غالم قادر يف إعداد املرافعة واثقً،فقدوه من قبل

  : تلقيت الوحي التايلمن أجل ذلك وحني دعوت اهللا تعاىل جناحه،من 
  ٣٠."أجيب كلّ دعائك، إال يف شركائك"

أنكم قد أخربيناهللا العليم  صراحة إن ت هلمقل األقارب كلهم و فجمعت 
 قويلل كترثي مل  أخي ولكن.لن ترحبوا هذه القضية، فاألفضل االنسحاب منها

 . من جناحها األسباب واألمور، وشرع يف متابعة القضية واثقًبناًء على ظاهر
 أن من احملالة، ولكن  بعض النجاح أيضا يف احملكمة التابع أخيوحدث أن لقي

 يف اية ر القضية يف احملكمة العلياخِسف الغيب، حيدث ما خيالف وحي اهللا عاِمل
نزول املسيح، اخلزائن ( . على اجلميع هذا الوحي جتلّى صدقاملطاف، وهكذا قد

  )٥٩١-٥٩٠ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

١٨٧٧  
" �"�H�OP3�Q�&�$�R�ST�UV
���K����2 �"�H�OP3�Q�&�$�R�ST�UV
���K����2 �"�H�OP3�Q�&�$�R�ST�UV
���K����2 �"�H�OP3�Q�&�$�R�ST�UV
���K����2�W�2��W�2��W�2��W�2� ")أردية(  

 جملد ، اخلزائن الروحانيةالوحي، حقيقة( . كلّ دعائك إال يف شركائكأجيب: أي
  )٢٥٤ ص ،٢٢

  . ٣١هذا اإلهلام نفسه وهو اجلملة املذكورة آنفًاا األردية أيضبلقد تلقيت 
مثل هذه إن .  غين عن البيانوحيواإلكرام الذي أكرمين اهللا به يف هذا ال

 الوحي، حقيقة (.واحد ال لكل  فقط وتستخدم للخواصعن احلب رعبتكلمات ال
  )احلاشية ٢٥٤ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

                                           
:  كاآليت١٨١، ص ١١، اخلزائن الروحانية، جملد " آمعاقبة"ورد هذا اإلهلام يف  30

  )الناشر(."  دعائك إال يف شركائكيا أمحد، أجيب كل"
 مرزا(". حقيقة الوحي"اإلشارة هنا إىل اجلملة األردية املذكورة أعاله واملقتبسة من  31

  )بشري أمحد
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١٨٧٧  

-" رليا رام" إىل مطبعة مسيحي امسه ، أرسلتأو أكثر ١٦ا أو  عام١٥ قبل
 مقاالً للطباعة -يصدر جريدة أيضاكان ، و"أمرتسر" يف مقيما، ويا حمامكانو

يني، وأرسلته يف طرد صغري مفتوح من اجلانبني، رد اآلسالم ور اإليف تأييِد
وملا كانت الرسالة حتتوي على كلمات تؤيد اإلسالم .  فيه رسالة أيضاووضعت

وتشري إىل بطالن األديان األخرى، إضافةً إىل التأكيد على طباعة املقال، 
فرصة ساحنة د  يف الدين، ووجرد اخلالففاستشاط ذلك املسيحي غضبا 

  وضع رسالة منفصلة يف الطرد الربيدي كان جرميةللهجوم كاألعداء، ذلك أنّ
 حبسب قوانني الربيد تها وكانت عقوب، أعرف ذلكمل أكن و،قانونحبسب ال

 هذا املسيحي وشاينف. ٣٢غرامة قدرها مخس مئة روبية أو سجن ستة أشهر
  . قضيةال  فرفعوا ضديسؤويل دائرة الربيدمل

ا كشف اهللا علي يف الرؤيا أن  القضية شيئً هذهل أن أعرف عنولكن قب
   .ها إليه وأعدت السمِكقَلْيها يت قل لتلدغين، ولكينأرسل إيلّ حيةً" رليا رام"احملامي 

  به احملكمة يفكان إشارة إىل أن األسلوب الذي حكمت هذا وأعلم أن
  . منيو مثال ميكن أن يفيد احملاالنهاية هل القضية يف تلك

، بسبب جرمييت هذه" غورداسبور"لمثول يف حمافظة ل دعيتعلى أية حال، 
 ، الكذبإال  لك ال منجىأن مروقال مجيع احملامني الذين شاورم يف األ

 "رام رليا"واقترحوا بأن أفيد بأين مل أضع الرسالة يف الطرد بل ميكن أن يكون 
 يبت يف األمر بناء على قد وضعها فيه، وطمأنوين أنه ذه اإلفادة سوف

                                           
انظر . هذا القانون الربيدي قد أُلغي اآلن، إال أنه كان موجودا يف ذلك الوقت 32

، يوم ٢٤٢٤رقم " هلنديةإخطارات احلكومة ا"، وأيضا ٥٦، و١٢، بند ١٤القانون رقم 
  )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٤٣، بند ٧/٩/١٨٧٧



٢٨  �������� א������
الشهادة وسوف تربأ ساحتك بتقدمي بعض الشهود الكاذبني، وإال فإن وضع 

 ال أريد أن أترك إين م مجيعافقلت هل. القضية صعب جدا وال سبيل للخالص
مث مثلت يف حمكمِة حاكٍم إجنليزي يف اليوم . ، وليحدث ما حيدثأبداالصدق 

ك مثل حبذائي مسؤول كبري يف دائرة الربيد نفسه أو يف اليوم التايل، كذل
هل أنت :  وأول ما سألين كان،كتب القاضي إفاديت بيدهف. كمدع حكومي

وضعت تلك الرسالة يف طردك؟ وهل هذه الرسالة وهذا الطرد منك؟ قلت 
نعم، هذه رساليت وطردي أنا، وأنا الذي وضعت الرسالة يف : دون أدىن توقف

 إلحلاق خسارة بضريبة  سيئة مل أفعل ذلك بنية ولكين،الطرد وأرسلتهما
 إذ مل يكن فيها ، بل مل أر مضمون الرسالة خمتلفا عن مضمون املقال،احلكومة

. ه إيلَّ اهللا تعاىل قلبصرف  قويلاحلاكم اإلجنليزيفمجرد أن مسع . أمر شخصي
 ة طويلبا باإلجنليزية خط ويلقي كثريا يصرخ ضدي املسؤول يف دائرة الربيدظل

 يرفض كالمه ي مل يزل أن احلاكم اإلجنليز، غري أنين فهمت شيئاامل أفهم منه
 وحني أخرج املدعي كل ما ،)ال، ال: أي( No, No: بعد كل خطاب قائال

ه احلاكم إىل كتابة احلكم ومل يكتب إال سطرا أو كان يف جعبته من أدلة، توج
ا، أمسح لك ب: ا ونصف بالكاد حىت قال يلسطرفخرجت من . االنصرافحسن

 مسؤول على نتصار وشكرت اهللا احملسن احلقيقي الذي أكرمين باال،احملكمة
  .إجنليزي

.  جنّاين من ذلك البالء بربكة الصدق فقط قدوإنين أعلم يقينا أن اهللا تعاىل
ك يده إلزالة وكنت قد رأيت يف الرؤيا من قبل بأن شخصفقلت طاقييت،ا حر 

ه؟ عندها ترك الطاقية على رأسي وقال، ال بأس، ال ما الذي أنت فاعل: له
  )٢٩٩-٢٩٧ ص ،٥ جملد ،كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية مرآة(. بأس



�א������ �٢٩
  )تقريبا (١٨٧٧

 ذكره وقد عاما، ثالثني حنو قبل � املوعود املسيح تلقاه قدمي إهلام هناك
   :وهو أيضا اليوم وذكره مرارا قبل من

  ."اجلنة له ووهب ،آثارمها على فارتدا "
"�XYZ���
[����\R�]�^����_"�;�`�2�a��XYZ���
[����\R�]�^����_"�;�`�2�a��XYZ���
[����\R�]�^����_"�;�`�2�a��XYZ���
[����\R�]�^����_"�;�`�2�a� ")أردية(  

 جملد ،"بدر (" .سخريوطياإل يهوذا. مساوية قوة هتجذب األثناء هذه ويف: أي
، ٢٤/١/١٩٠٧ يوم ،٣ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و ،٣ ص ،٢٤/١١٩٠٧ يوم ،٤ عدد ،٦

  )احلاشية ١ ص

  )تقريبا (١٨٧٧
"سيهزم اجلمعويولّون الدبر ."  
ون تربأ أن اهللا تعاىل سيهزمهم وسيو اآلريني هاملصري املقدر ملذهب أن مبعىن 

  .من هذا املذهب، ويولّون الدبر، ويصريون كاملعدوم يف اية املطاف
 عاما، ٣٠ عليه قرابة مضى لقد تلقيت هذا اإلهلام منذ فترة طويلة إذ قد 

 الوحي، حقيقة تتمة(".  شرمبتالله" اآلريني املقيمني هنا أعين وقد أخِبر به أحد
   )٦٠٧ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

  )تقريبا (١٨٧٨
٢٥  حنولقبا رأيتأين جالس على " غورداسبور" يف الرؤيا وأنا يف  عام

سرير، واملولوي عبد اهللا الغزنوي جالس على يسار السرير نفسه، فخطر ببايل 
. له عن السرير، فبدأت أدفعه شيئا فشيئا حىت نزل وجلس على األرضأن أُنِز

 ،٣٣"خيرائيت"وفيما أنا يف ذلك ظهر من السماء ثالثة مالئكة أحدهم امسه 

                                           
 )املترجم(. اجلواد الكثري اخلِري: معناه 33
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وجلس الثالثة على األرض مثل املولوي عبد اهللا، أما أنا فظللت جالسا على 

  : مث دعوت.آمني: سأقوم بالدعاء فقولوا: عندها قلت هلم مجيعا. السرير
"أَر ذْبين تطهريرعين الرجس، وطه اِهب."  

 فأمن املالئكة الثالثة واملولوي عبد اهللا، مث طار املالئكة واملولوي عبد اهللا 
  .إىل السماء، مث استيقظت

، وأنه قد أِريد ٣٤ومبجرد أن استيقظت أيقنت أن وفاة املولوي عبد اهللا قريبة
للت أشعر على  الدوام أن جذبا مساويا خاصا مث ظ. يل يف السماء فضل خاص

ا هي تلك الليلة اليت . يعمل بداخلي، إىل أن بدأ نزول الوحي اإلهلي عليإ
أصلحين اهللا تعاىل فيها بالتمام والكمال، وحدث يف نفسي انقالب يستحيل أن 

  .٣٥حيدث بيد اإلنسان أو إرادته
ذب إىل البنجاب للشهادة د ج ويبدو يل أن املولوي عبد اهللا الغزنوي كان ق

وكان احلافظ حممد يوسف وأخوه حممد . على هذا النور نفسه، فشهد حبقي أنا
 على هذه الشهادة نفسها، ولكن غلب عليهما حب ايعقوب أيضا قد شهد

  .الدنيا فيما بعد
 إن املولوي عبد اهللا :وأقول حلفًا باهللا، الذي ال حيلف به كذبا إال امللعونون

أَ: ق دعواي يف رؤياي، وها إين أدعو اهللا تعاىل قائالقد صد ين بعذاب هِلكْرب
شديد يف حياة أوالد املولوي عبد اهللا ومريديه وتالميذه، إن كنت كاذبا يف هذا 

                                           
 اهلجري، املوافق ١٢٩٨ ربيع األول ١٥تويف املولوي عبد اهللا الغزنوي يوم الثالثاء  34
 )الناشر(. ٢ و١، عدد ٤، جملد "إشاعة السنة"انظر جملة . ١٥/٢/١٨٨١

، ص ١٥، اخلزائن الروحانية، جملد "ترياق القلوب"ه الرؤيا مسجلة أيضا يف هذ 35
  ) الناشر(. ٣٥٢-٣٥١
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 من فم خرجتو. احللف، وإال فاجعلين غالبا، واجعلهم يتندمون أو يهتدون

  : الكلمات التاليةعد وفاته ببضعة أياماملولوي عبد اهللا نفسه يف رؤياي اليت رأيتها ب
 يف  آمل حني كنتكنت.  آياٍت مساويٍة وأدلةً أخرى سيفعِطيتلقد أُ 

  .الدنيا أن يرسل من اهللا إىل الدنيا شخص مثلك
نزول املسيح، اخلزائن ( ".قن صد ميدب، وأَن كذَ منعِالْ".  هذه هي رؤياي

   )٦١٦-٦١٤ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

  )تقريبا (١٨٧٨
، ورمبا يف ليلة قبلها أو بعدها، رأيت يف الكشف ٣٦ويف تلك األيام نفسها

فألقاين على  ٣٧"شري علي"شخصا يبدو أنه مالك، وشعرت يف املنام أن امسه 
األرض، وأخرج حدقة عيين وأزال منهما الوسخ والكدورة، وأخرج مادة كل 

ود فيهما سلفًا وكان مستورا حتت مرض وِقصر نظر، مث جعل النور النقي املوج
وبعد هذه العملية غاب هذا الشخص، وانتقلت . مواد أخرى، كالنجم الساطع
  ) ٣٥٢ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. من حالة الكشف إىل اليقظة

١٨٧٨  
هذا ذات مرة جاء لزياريت طالب ذو ثقافة إجنليزية، فتلقيت وهو أمامي 

  :الوحي
 ."This is my enemy"  )ليزيةإجن(

  .هذا عدو يل: أي

                                           
مرزا بشري (. أي األيام اليت رأى فيها املسيح املوعود عليه السالم الرؤيا املذكورة أعاله 36

  )أمحد
 )املترجم(. أسد علي: معناه 37
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 يف اية املطاف  مث تبنياه، معن عن يتعلق به سألتهالوحي أن هذا يمع علمو 

الرباهني (. أنه بالفعل شخص من هذا القبيل، إذ وجدت يف باطنه أنواع اخلبث
  )٣ية يف احلاشية  احلاش،٥٧٣- ٥٧٢ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية

 ١٨٧٩  
 بأن ٣٨قبل ثالثة أعوام تقريبا كنت دعوت اهللا تعاىل بشأن هذا الكتاب

  : شديد اللهجةوحيافتلقيت ... يتوجه الناس إىل دعمه
"�b"�b"�b"�b"WWWW����" )أردية(  

  ". بالفعلليس: أي
 ،الرباهني األمحدية( .مث ظلّ الناس غري مكترثني متاما كما ورد يف اإلهلام... 

  )١ احلاشية يف احلاشية ،٢٥٠-٢٤٩ ص ،١ جملد ،زء الثالث، اخلزائن الروحانيةاجل

١٨٨٠  
أقاريب سورة يس على مرضت ا، حىت قرأ عليا شديدذات مرة مرض 

الطريقة املسنونة ثالث مرات، يف ثالثة أوقات خمتلفة، ظنا منهم أنه قد حان 
-نت أرى بعضا من أقاريب وحينما قرأوا علي سورة يس للمرة الثالثة ك. أجلي

كنت .  يبكون وراء اجلدران بكاًء شديدا-الذين قد ارحتلوا اآلن من الدنيا
مصابا بقولنج شديد، وكان الدم ينـزف خمتلطًا بالرباز على فترات قصرية 

وكان شخص آخر قد .  يوما بال انقطاع١٦جدا، واستمرت يب هذه احلالة 
البقاء يف اليوم الثامن من إصابته، مع أن أصيب باملرض نفسه وارحتل إىل دار 

مرضي هذا، وملا طلع اليوم السادس عشر على . مرضه مل يكن شديدا كمثلي
للمرة الثالثة، وكان " يس"ظهرت علي آثار اليأس كليةً، وقُرئت علي سورة 

                                           
  )الناشر(". الرباهني األمحدية"أي  38
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ولكن كما أن اهللا تعاىل قد . أقاريب كلهم موقنني أين سأدخل يف القرب عند املساء

  :م بعض أنبيائه أدعيةً للنجاة من املصائب، كذلك علّمين اهللا تعاىل الدعاء التايلعلّ
سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم، اللهم صلّ على حممد وآل "
  ".حممد

 وألقَى اهللا يف قليب أنْ اقرأْ هذه الكلماِت الطيبات واضعا يدك يف ماء النهر 
فأُحِضر . ظهرك ويديك ووجهك، فتشفىاملختلط بالرمل، وامسح به صدرك و

لِّمتأعمل كما ع ماء النهر املختلط بالرمل على جناح السرعة، وبدأت . كنت
أشعر عندها كأنّ نارا خترج من كل شعرة من جسمي، وكنت أُقاسي حرقة 
مؤملة يف اجلسد كله، وكنت بصورة عفوية أفضل املوت لكي أجنو من هذه 

  الذي نفسي بيده،ين ملا بدأت تلك العملية، فأقول حلفًا باهللاحلالة املزرية، ولك
إنين كلما قرأت هذه الكلمات الطيبة ومسحت جسمي باملاء شعرت أن تلك 

 املاء من اإلناء ينفدومل . النار خترج من جسدي وحتلّ حملّها الربودة والراحة
نوما هادئًا كأي  يوما ألول مرة ١٦حىت شفيت من املرض متاما، ومنت بعد 

  :هذا الوحيوحني أصبحت تلقيت . شخص سليم معافًى
ترياق  (."وإنْ كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأْتوا بشفاء ِمن مثله"

  )٢٠٩-٢٠٨ ص ،١٥ جملد ،القلوب، اخلزائن الروحانية

  )تقريبا (١٨٨٠
امسي،  أن شخصا يكتب ٢٦ عاما أو ٢٥ حنورأيت يف املنام ذات مرة قبل 

 يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم(" .فكتب نصفه بالعربية ونصفه باإلجنليزية
  )٣ عمود ،٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥
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  )تقريبا (١٨٨٠

 من وظيفته ذات مرة بسبب ٣٩)القاضي(عزل سردار حيات خان ): أ(
فدعوت، . قضية، فطلَب مني أخي األكرب مرزا غالم قادر املرحوم الدعاء له

إنه معزول، فقال : القضايا جالسا على كرسي احملكمة، فقلتفأُريته يفصل 
. فعلمت أنه سيعاد إىل منصبه السابق. ولكنه مل يعزل يف ذلك العامل: شخص

 يوم ،٣٢ عدد ،٦ جملد ،"احلكم(". فأُخرب بذلك، وبعد فترة أُعيد إىل منصبه
  )٣ عمود ،٦ ص ،١٠/٩/١٩٠٢

 مفصوالً من الوظيفة فترة الذي ظلّ... السيد سردار حممد خان): ب(
طويلة بأمٍر من احلكومة، وقبل عام ونصف أو أكثر من ذلك بقليل واجهته 
أنواع احملن والشدائد خالل فترة فصله، وبدا أن احلكومة أيضا متتعض منه نوعا 

  :فتلقيت خرب براءته يف الرؤيا، حيث قلت له فيها. ما
"�R�c�dD�e�f�R�c�dD�e�f�R�c�dD�e�f�R�c�dD�e�f����g�1�h�	i������g�1�h�	i������g�1�h�	i������g�1�h�	i��������
��
��
��
@@@@�&��
�7j�k� ��&��
�7j�k� ��&��
�7j�k� ��&��
�7j�k� � ")أردية(  

  . سينجيكإنه . إن اهللا على كل شيء قديرفال تخف، : أي
 نيفقصصت هذا اخلرب يف تلك األيام على عشرات اهلندوس واآلري

ومسعت أن .  البعض ضربا من احملالوعدهواملسلمني، وكلّ من مسعه استبعده، 
فاحلمد . يف الهور يف األيام نفسها حيات حممد خان بذلك بعض بلّغ السيدال

الرباهني (. هللا واملنة أن هذه البشارة أيضا قد حتققت متاما كما رأيتها يف الرؤيا
  )١ احلاشية يف احلاشية ،٢٨٠-٢٧٩ ص ،١ جملد ، اجلزء الثالث، اخلزائن الروحانية،األمحدية

                                           
حممد حيات خان كان قاضيا، وكانت احلكومة امته بتهم عديدة وعزلته سردار  39

 أن يدعو له، �ورفعت ضده قضية، فطلب مرزا غالم قادر املرحوم من املسيح املوعود 
   )مرزا بشري أمحد(. فدعا له، فبشره اهللا عبر الكشف بالبشارة املذكورة بشأنه
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١٨٨٠  

"إين مم مة الشأن ظلت إنه وحي عظيم ونبوءة عظي... "ن أراد إهانتكهني
فكل من أراد إهانة هذه اجلماعة أهني . تتحقق بأساليب خمتلفة ويف أقوام خمتلفة

  )٥٦٧ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (.وخاب وخِسر

   تقريبا١٨٨٠
 ما وحي إيلأِريت يف الكشف ذات مرة أربعا وأربعني أو أربعني روبية، مث أ

  :يلي
"��l�P��m�no��l�P��m�no��l�P��m�no��l�P��m�nop�\���q���_�r����s�tu��v��p�\���q���_�r����s�tu��v��p�\���q���_�r����s�tu��v��p�\���q���_�r����s�tu��v������ ")أردية(  

 يف القرى األراضيخان، ومشس الدين مسجلُ ��سيرِسلها ابن : أي
  . مبحافظة الهور

، "خانno"مث وصلت بطاقةٌ مكتوب فيها أن أربعني روبية هي من ِقبل ابن 
روبيات أو ست ءت النقود حبسب هذا مث جا. ا هي من ِقبل مشس الدينوأربع

  )٥٨٠ ص ،١٨ ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (.التفصيل متاما

١٨٨١  
امسه الكرمي هو عبد اهللا الغزنوي، فرأيت هذا ... كان هناك أحد أولياء اهللا

الويلّ الصفي بعد وفاته يف الرؤيا ذات مرة واقفًا يف مشوخ وقوة على صورة 
٤٠طالا كالبواسل األباجلنود متسلّح،لقد :  له بعض إهلامايت وقلت فسردت

                                           
 يف قفًاأيته يف املنام وار :هللا الغزنوي املولوي عبد ا عن�كتب املسيح املوعود  40
هم ِضخام وأقوياء  كلُّ غفري مث جئت معه إىل مسجد ومعه مجع، مدينة كبرية يفسوق

ا ا قوييبدو شاب أيضا منهم حيث املولوي عبد اهللادججون بالسالح يف زيهم الرمسي، ومو
 يف وشعرت. ادمغمطه ، وسيفه معلّق يف وس رمسي زيسالح يفا بالجمدج ووضخما
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ه يف يدي ت، قبض٤١رأيت أن يف يدي سيفًا. رأيت رؤيا فأرجو أن تفسرها يل

فحني أضرب به ميينا يقتل ألوف . ونصله يف السماء، وأضرب به ميينا ويسارا
فسر . من املعارضني، وحني أضرب به يسارا يقتل كذلك ألوف من املعارضني

هللا رضي اهللا عنه بسماع رؤياي كثريا، وعلت وجهه أمارات املرحوم عبد ا
تفسريها أن اهللا تعاىل سيوفقك : البشاشة واالنبساط وانشراح الصدر، وقال

قتل وأما ما رأيت من أنك تضرب بالسيف ميينا وي. إلجناز أعمال عظيمة

                                                                                                     
وذهب وهلي إىل أن اآلخرين كلهم . ا عظيم الشأنقليب أن هؤالء الناس ينتظرون أمر

 )٦١٦، ص ١٨نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، جملد (. هيبرستعداد غري أن االمالئكة، 
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 41
  :  السيف يف مكان آخر ما يلي يف وصف هذا�كتب املسيح املوعود  لقد

 يف موطن ويف يدي سيف مسلول، قائمه يف أكفي كأين قائم ورأيت يف منام"): أ(
. وطرفه اآلخر يف السماء، وله برق وملعان، خيرج منه نور كقطرات متنازلة حينا بعد حني

  .وإين أضرب السيف مشاال وجنوبا، وبكل ضربة أقتل ألوفًا من أعداء الدين
 تلك الرؤيا شيخا صاحلًا امسه عبد اهللا الغزنوي، وقد مات من سنني، فسألته ورأيت يف

أما السيف فهي احلجج اليت أعطاك اهللا ونصرك بالدالئل : عن تأويل هذه الرؤيا، فقال
وأما ضربك إياه مشاال وجنوبا فهو إراءتك آيات روحانية مساوية وأدلة عقلية . والرباهني

هذا تأويل . تل األعداء فهو إفحام املخاصمني، وإسكام منهاوأما ق. فلسفية للمنكرين
وقد كنت يف أيامي اليت كنت يف الدنيا أرجو وأظن أن خيرج . رؤياك وأنت من املؤيدين

مرآة (" .رجل ذه الصفات، وما كنت أستيقن أنه أنت وكنت عن أمرك من الغافلني
  )٥٧٧-٥٧٦، ص ٥سالم، اخلزائن الروحانية، جملد اإلكماالت 

 ا ويسارمرةًا  السيف ضوء قوي كضوء الشمس، وأضرب به ميين هذا مننبثقوي): ب (
 الدنيا طرافويبدو أن السيف يعمل عمله يف أ. صد آالف الناسكلُّ ضربة حت، وأخرى

 ورأيت أن اليد . إىل آالف األميال يف ملح البصرصل كالربق الذي يهونه طويل جدا، وأل
 قلْسقط خ، في يسارا مثا ميين يف كل مرةضرب بهأ أينالسماء، ويدي، ولكن القوة من 

 ) ٦١٧-٦١٦، ص ١٨نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، جملد ( .ا مقطَّعني إربكثري
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. واراملعارضون، فاملراد من ذلك إمتام احلجة الذي سيتم روحانيا بالربكات واألن

وأما ما رأيت من قتل آالف األعداء بضرب السيف يسارا، فاملراد منه أن اهللا 
تعاىل سيفحم اخلصم ويسكته بواسطتك، ويتم حجته على الدنيا من ِكلتا 

مثل هذا  سيبعث �حني كنت يف الدنيا كنت أتوقع أن اهللا : مث قال. الناحيتِني
 فيه مجاعة من ةدار واسعمث أخذين املرحوم عبد اهللا إىل . شخص يقيناال

الصادقني الكمل، وكان اجلميع مدججني باألسلحة كاجلنود، وكانوا على أمت 
  ...  اإلصدارظرون ألداء مهمة حربية أمرا وشيكتاالستعداد والنشاط كأم ين

هذه الرؤيا الصاحلة، وهي نوع من الكشف يف احلقيقة، تدل على سبيل 
  اخلنـزير املسيِحلَت من عالمات املسيح، أي أن قَاالستعارة على ما ذكرته آنفًا

 أنه سيتم عليهم حجة اهللا، ويقتلهم بسيف البينات، يعين بوجه عام اره الكفّلَتوقَ
 ،١٤٧-١٤٣ ص ،٣ جملد ،وهام، اخلزائن الروحانيةاألإزالة  (.واهللا أعلم بالصواب

  )احلاشية

  )تقريبا (١٨٨١
أيضا، وفيه إشارةٌ إىل أن " بيت اهللا" وحيه لقد مساين اهللا تعاىل يف): أ(

 منه كنوز املعارف واآليات ت هلدم بيت اهللا هذا، خرجااملعارضني كلما سعو
واإلهلام ذا . وبالفعل أرى أنه كلما تعرضت ألذى ظهر كنـز ما. السماوية

  :الشأن هو كاآليت
"w
x���;y���z�E�{��|}�E�{�~���w
x���;y���z�E�{��|}�E�{�~���w
x���;y���z�E�{��|}�E�{�~���w
x���;y���z�E�{��|}�E�{�~�������" )فارسية(  

، ٤ربعني األ (.إنين أنا احلجر األسود:  لهأقولأن أحدا يقبل قدمي و:  أي
  ) احلاشية،٤٤٥-٤٤٤ ص ،١٧ جملد ،اخلزائن الروحانية

  :هناك إهلام قدمي قد مضى عليه قرابة مخسة وعشرين عاما وهو): ب(
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"w
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x��;����z�A��|}�A�~���@@@@"فارسية(  ٤٢(  

 ،١٠ جملد ،"احلكم (".إنين أنا احلجر األسود: قلتا قبل قدمي وص شخأن: أي
  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٧عدد 

  )تقريبا (١٨٨١
 عاما أخربت بعض اهلندوس واملسلمني بعد إهلام من اهللا تعاىل ١٨ حنوقبل 

  :أنه خاطبين وقال
  ."إنا نبشرك بغالٍم حسني"

حلافظ نور أمحد األمرتسري وقصصت هذا اإلهلام على شخص امسه ا ... 
الذي ال يزال حيا ويعارضين بسبب دعواي بأين أنا املسيح املوعود، كما 
قصصت اإلهلام نفسه على شيخ حامد علي الذي كان يقيم عندي، كما 

345"فينة، ومها الفينة والسردته هلندوسيِني من قاديان كانا يترددان إيل بني  6 "
 بسماع هذا اإلهلام، ذلك أن زوجيت األوىل فاستغرب القوم". مالوامل"و

ولكن احلافظ نور . كانت عاقرا منذ عشرين سنة، ومل تكن يل زوجة أخرى
...  ثالثة أعوامحنومث بعد . ال غرابة يف قدرة اهللا إن رزقت بولد: أمحد قال

تزوجت يف مدينة دهلي، ورزقين اهللا تعاىل ذلك االبن املوعود، إضافةً إىل ثالثة 
   )٢٠١-٢٠٠ ص ،١٥ ج ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(.  آخرينبنني

  )تقريبا (١٨٨١
الرباهني األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن  (."اشكُر نعميت، رأيت خدجييت"): أ(

  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦٦ ص ،١ جملد ،الروحانية

                                           
 احلجر األسود يف علم الرؤيا  املراد مننإ :رونقال املعب: "�قال املسيح املوعود  42
  )، احلاشية٦٦٣، ص ٢٢اء، اخلزائن الروحانية، جملد االستفت(." م العامل الفقيه احلكياملرُء
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)٢(:  ...ها قبل سنواتهذه بشارة تلقيت، مت يف عائلة  الذي زواجي وختص

 نسٍل مبارك، ألا كانت أم" خدجية"وقد مسى اهللا زوجيت ... يف دهلي" السادات"
كما وكما كان ذلك إشارةً أن تلك الزوجة ستكون من.  هنا بنسل مباركعدت 
  )٥٢٥- ٥٢٤ ص ،١٨ ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(". السادات "عائلة

  )تقريبا (١٨٨١
  : تلقيت النبوءة التالية عاما ١٨ حنوقبل 

"هر٤٣" والنسباحلمد هللا الذي جعل لكم الص.  
نه إلله حق الذي ربطك بعائلة عريقة من السادات بآصرة املصاهرة، إ: مبعىن

 ". السادات" هو خليط من عائلة فارسية وعائلة إذ شريفًا  أيضاوجعل نسبك
  )٢٧٣-٢٧٢ ص ،١٥د لجمة، ترياق القلوب، اخلزائن الروحاني(

  )تقريبا (١٨٨١
  :ذات مرة تلقيت يف املسجد وقت العصر الوحي التايل

"�&�$�R���
D�2��oK���L�$�R��
!�����	������������ 
������2�&�$�R���
D�2��oK���L�$�R��
!�����	������������ 
������2�&�$�R���
D�2��oK���L�$�R��
!�����	������������ 
������2�&�$�R���
D�2��oK���L�$�R��
!�����	������������ 
������2
����W�����7"���k��������W�����7"���k��������W�����7"���k��������W�����7"���k���� ")أردية(  

لقد أردت أن أزوجك زواجا آخر، وسوف أتوىل كل ذلك بنفسي، : أي 
شيئًا بشأنهفكلَّوال ت  .  

                                           
  :قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 43

للصهر والنسب كليهما، وكالمها عد حممودا بدرجة " جعلَ"لقد استخدم هنا فعلُ 
واحدة تقريبا، وهو دليل صريح على أنه كما أن أصهاري هم من بين فاطمة، كذلك فإن 

وإمنا قُدم لفظ الصهر على النسب هنا . مزيج من بين فاطمة من ِقبل جدايتنسيب أيضا 
 التحفة(. تبيانا أن أصهاري هم من بين فاطمة خالصةً، أما آبائي فهم مزيج من بين فاطمة

 )١١٧، ص ١٧غولروية، اخلزائن الروحانية، جملد ال
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  :وكان يف هذا الوحي اجلملة الفارسية التالية أيضا

"��$oK�$������������"���i��$oK�$������������"���i��$oK�$������������"���i��$oK�$������������"���i        
                                    ��$��~����"�����������$��~����"�����������$��~����"�����������$��~����"���������;; ;;"   ٤٤  

ر لك كل ما حتتاجه من أجل الزواج اجلديد، وسوف سوف ندب: أي
  .  حتتاجه من حني آلخر مانعطيك كل

د كشف علي يف إهلامات أخرى أن الزوجة الثانية تنحدر من قوم شرفاء وق
فقد ورد يف أحد اإلهلامات أن اهللا تعاىل قد خلقك يف عائلة . وعائلة عريقة

  . عريقة وزوجك يف عائلة نبيلة
وهذا . قبل حتققه"  شرمبتالله"وكنت قرأت هذا الوحي كله على 
 كلها قد يأت من عند اهللا فقط الشخص يعلم جيدا أن أسباب هذا الزواج

أنين تزوجت يف عائلة جنيبة عريقة النسب ... دومنا حبث أو جهد مين، أعين
، كما هيأ اهللا تعاىل يل مجيع نفقات هذا الزواج من جتهيز "السادات"من 

بيت وغري ذلك مبنتهى السهولة حبيث مل يصبين أي قلق بشأنه، وال يزال اهللا 
- ٣٨٣ ص ،٢ جملد ،، اخلزائن الروحانية احلقسوط( .تعاىل يفي بوعده هذا

٣٨٤(  

                                           
لى هذه النفقات، كنت دعوت اهللا تعاىل أين ال أقدر ع: �قال املسيح املوعود  44

  :فأوحى إيل
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  )فارسية  (" ����

سوف ندبر لك كل ما حتتاجه من أجل الزواج اجلديد، وسوف نعطيك كل ما : أي
   ).٢٤٧، ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد  (.حتتاجه من حني آلخر



�א������ �٤١
  )تقريبا (١٨٨١

لقد فُصلت هذه النبوءة أكثر يف إهلامات أخرى، حىت ذُكر اسم املدينة أيضا 
فوقع كما ورد يف ... ولقد سردت هذه النبوءة لكثري من الناس". دهلي"وهي 

 ذائعة الصيت من من عائلة عريقة" دهلي"النبوءة متاما، إذ تزوجت يف 
كان اهللا تعاىل قد وعد أن يضع بواسطة ... دون سابق قرابة معها" السادات"

ذرييت أساسا عظيما حلماية اإلسالم وخيلق يف ذرييت شخصا ميلك روحاً مساوية، 
 منها ذريةً ينفأراد سبحانه وتعاىل أن يزوجين من فتاة من تلك العائلة ويرزق

ا بتنشر أنوارأنه ومن غرائب الصدف.  يف العامل على نطاق واسع بيديذرت 
كذلك فاسم زوجيت هذه ، ٤٥"شهر بانو " هوكما كان اسم جدة السادات

ويبدو أا . ٤٦"نصرت جهان بيغم"اليت ستكون أما لعائليت يف املستقبل هو 
 إىل أن اهللا تعاىل قد أنشأ عائليت املستقبلية لنصرة - على سبيل التفاؤل -إشارة 

يف بعض  كامنة يف األمساء أنباؤه  تكونن سنة اهللا تعاىل أنعامل كله، فِمال
  )٢٧٥-٢٧٣ ص ،١٥ الد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. األحيان

  )تقريبا (١٨٨١
 عاما اتفق يل أن ذهبت يف مناسبٍة ما إىل بيت املولوي حممد ١٨ حنوقبل 

هل نزل عليك أي إهلام :  فسألين،"إشاعة السنة"حسني البطالوي مدير جريدة 
يف األيام األخرية؟ فقصصت عليه اإلهلام التايل الذي سبق أن حكيته لكثري من 

  :اإلخوة املخلصني مرارا
                                           

 بنت ملك الفرس يزدجرد، أُسرت يف عهد هيو. أمرية املدينة أو البالد: معناه 45
سيدنا عمر رضي اهللا عنه، وتزوجها اإلمام احلسني، فولدت له اإلمام زين العابدين رضي 

 )املترجم(. اهللا عنهما
 )املترجم(. السيدة نصرةُ العالَم: معناه 46
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"بوثي ِبكر" .  

وفسرتنكحين بامرأتني، إحدامها ه له ولكلّ من سواه بأن اهللا تعاىل يريد أن ي
بواألخرى ثي ِبكر .عن البكر، وعندي أربعة أوالد منها اآلن،  اإلهلام فتحقّق

  )٢٠١ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. ه عن الثيبقَوأنتظر حتقُّ

١٨٨١  
مصابا بالسلّ منذ فترة طويلة، وكان ... كان أحد اهلندوس اآلريني): أ(

 مرضه قد تفاقم رويدا رويدا، حىت ظهرت آثار اليأس، فجاءين ذات يوم وبكى
بكاًء مرا يائسا من حياته، فذاب قليب برؤية حالته البائسة، فدعوت له يف 

هذا الوحي الدعاء حضرة اهللا، وملا كان شفاؤه مقدرا عند اهللا، فتلقيت فور:  
  . "قلنا يا نار كوين بردا وسالما"

 من اهلندوس اآلخرين عديٍدلويف احلال حكيت هذا اإلهلام لذلك اهلندوسي و
ذه القرية الذين ما زالوا موجودين فيها، وأعلنت متوكالً على اهللا من سكان ه

. توكالً  كامال أن هذا اهلندوسي سيشفى حتما، ولن ميوت ذا املرض أبدا
فلم ميض على ذلك أسبوع واحد إال وشفي اهلندوسي من مرضه الفتاك شفاء 

 جملد ،لث، اخلزائن الروحانيةالرباهني األمحدية، اجلزء الثا (.واحلمد هللا على ذلك. كامال
  )١ احلاشية يف احلاشية عدد ،٢٥٣-٢٥٢ ص ،أول

مبرض السلّ، وملا تفاقم مرضه دعوت له، فتلقيت " مالوامل"أصيب ): ب(
  : إهلاما
  ."قلنا يا نار كوين بردا وسالما"

  . امخديلِّ مرِض السيا نار: يعين
وكنت أخربته ذا اإلهلام .  يف الرؤيا أنين قد أخرجته من القربريتمث أُ

  )٣٨١ ص ،٢ جملد ،، اخلزائن الروحانية احلقسوط( .والرؤيا كليهما قبل حتقّقهما
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١٨٨١  

وواجهت أنواع العوائق ...  فترة طويلة٤٧حني انقضت على اإلهلام األول
لعدم اكتراث الناس باألمر، حىت بلغت العراقيلُ منتهاها، أهلمين اهللا ذات يوم 

  :املغربقريبا من 
"إليك زهساقطْ عليكجبذع النخلة، ت ا را جِني٤٨"طب.  
 أا إشارة إىل ترغيب الناس وحثّهم، ووعد بتيسر األموال لطبع هذا متففِه 

فقمت بعد هذا اإلهلام بشيء من الترغيب ... اجلزء من الكتاب نتيجة هذا الترغيب
 لطبع  وبقدر ما شاء، الدعممن حيث شاء اهللا... حبسب أمر اهللا، فوصل بعدها

                                           
  : وهو١٨٧٩سجل حتت عام املوحي الاإلشارة هنا إىل  47 
��������بالفعل " == ==

�� ��
  )أردية(. "

 ) الناشر( . بالفعلليس: أي 

 توضع حني  هذا الوحي مرمي السيدةتتلقّلقد  : قال املسيح املوعود عليه السالم48 
 هذا يف" مرمي"وقد مساين اهللا تعاىل أيضا . وشعرت بالضعف ،ابنها عيسى عليه السالم

 من الصاحلني نوكُ":  الصديقة مرمي كما أمر وأمريننفسه" يةالرباهني األمحد"كتاب ال
لذا فإن إهلامي،)٢٤٢ ص ،انظروا الرباهني األمحدية ("يقنيالصد  :"هزيشري "... إليك 
ت الصفات املرميية تربيه ما دام ظلّو عيسى، ميس ولد محل الصديقيةمن  قد ولد هإىل أن
انظروا الرباهني  ("ك إيلّيك ورافعيا عيسى إين متوفّ" :يوِدنترعرع ا، وعندما ضعيفً

كان ال ف ، الذي جاء يف سورة التحرمي اإلهلي الوعد نفسهذا هو). ٥٥٦ ص ،األمحدية
 يتطور من حالته  حبسب الوعد املذكور، مث"مرمي " هذه األمةد أبناءبد أن يسمى أح

 : إىل مرميلقد أُوحي. وهو أنا مرمي، دعى ابن في، عيسىايتولد منهاملرميية على هذا النحو و
"هو،"ي إليِكز أن مرمي كانت حينها برق الوحيد االف، مع  إيلّ أيضا باملعىن نفسهأُوحي

نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، جملد ( .ايلاملضعف الن سدي، أما أنا فِماجلضعف التعاين من 
 )٥٤١، ص ١٨
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الرباهني األمحدية،  ( .قسٍم من الكتاب الذي كان قيد الطبع، واحلمد هللا على ذلك

  )١ احلاشية يف احلاشية ،٢٥١- ٢٥٠ ص ،١ جملد ،اجلزء الثالث، اخلزائن الروحانية

١٨٨١  
  : بعد غفوٍة خفيفة قد جرت على لساين صباح اليوم بغتةً الكلمات التالية

"�����m�����  ���¡�m�¢��m�����  ���¡�m�¢��m�����  ���¡�m�¢��m�����  ���¡�m�¢����� ")أردية(  

�	������عبد اهللا خان من مدينة : أي��."  

بعض اهلندوس الذين كانوا عندي آنذاك وما زالوا موجودين ذلك بفأخربت 
 صدفةً إىل مكتب الربيد، وجاء ٤٩ويف مساء اليوم نفسه ذهب أحدهم. هنا

  .٥٠"عبد اهللا خان" شخص امسه  طرفبعض النقود من مصحوبة ببرسالة
 احلاشية يف ،٢٥٢-٢٥١الرباهني األمحدية، اجلزء الثالث، اخلزائن الروحانية جملد أول، ص (

  )١احلاشية 

  ١٨٨١ تشرين الثاين
 رأيت يف الرؤيا أن ٥١ اهلجري١٢٩٩يف األول أو الثاين من حمرم عام 

ى أحد شخصا أرسل مخسني روبية مساعدةً لطبع الكتاب، ويف الليلة نفسها رأ
 ألف روبية للغرض نفسه، وعندما سرد يل يلّإ أيضا أن شخصا أرسلَ ٥٢اآلريني

 ضعفًا من  تسعة عشرلقد اختلط يف منامك : منامه حكيت له منامي وقلت
ولعلّ . الكذب، وذلك عقابا على أنك هندوسي ولست من أهل اإلسالم

                                           
  )شرالنا(". بشنداس برمهن"امسه  49
  )الناشر(. £� ¥�¤����m£ ا، املساعد اإلضايف حلاكم حمافظةوكان عبد اهللا خان هذ 50
  )الناشر(.  امليالدية٢٤/١١/١٨٨١ أو ٢٣املوافق  51
  )الناشر(". رمپتشالله "امسه  52
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قه يف اليوم اخلامس أو كالمي شق عليه، إال أنه كان صوابا متاما، وقد ظهر صد

 من حمرم احلرام ٦ أو ٥السادس من شهر حمرم نفسه؛ إذ وصلت بتاريخ 
 ِمن وحبضور أناس كثريين مبن فيهم أحد اآلريني مخسون روبيةً أرسلَها

ول األعلى يف الوالية، دعما لطبع ئ السيد شيخ حممد اء الدين املس"جوناغد"
 جملد ،اهني األمحدية، اجلزء الثالث، اخلزائن الروحانيةالرب(. واحلمد هللا على ذلك. الكتاب

  )١ م احلاشية يف احلاشية رق،٢٨٤ ص ،أول

١٨٨٢  
تلقّيت ذات مرة إهلاما فحواه أن املأل األعلى يف خصام؛ أعين أن مشيئة اهللا 
تعاىل هائجة إلحياء الدين، ولكن مل ينكشف على املأل األعلى بعد تعيني 

الرباهني األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن ( . فهم خيتلفونالشخص احمليي، ولذلك
  )٣ احلاشية يف احلاشية رقم ،٥٩٨ ص ، جملد أول،الروحانية

١٨٨٢  
ويف هذه األثناء رأيت يف الرؤيا أن الناس يبحثون عن هذا احمليي، وأتى 

  :أحدهم حذاء هذا العبد املتواضع وقال مشريا إيلّ
  ". هذا رجلٌ حيب رسول اهللا"

، وأنه �وكان املراد من قوله هذا أن أعظم شرٍط هلذا املنصب حب النيب 
 ص ، جملد أول،الرباهني األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية(. متوفر يف هذا الشخص

  )٣ احلاشية يف احلاشية رقم ،٥٩٨

١٨٨٢  
"فنمت بني ذلك، فرأيت رسول اهللا أكتب شيئًا  ذات ليلةوكنت ،� 

ورأيت . البدر التام، فدنا مين كأنه يريد أن يعانقين فكان من املعانقنيووجهه ك
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أن األنوار قد سطعت من وجهه ونزلت علي، كنت أراها كاألنوار احملسوسة 

وما رأيت أنه انفصل مين بعد . حىت أيقنت أين أدركها باحلس ال ببصر الروح
  . املعانقة، وما رأيت أنه كان ذاهبا كالذاهبني

  :  علي أبواب اإلهلام، وخاطبين ريب وقالتحتد تلك األيام، فُمث بع
 ص ،٥ جملد ،كماالت إسالم، اخلزائن الروحانيةمرآة ( ."يا أمحد، بارك اهللا فيك"
٥٥٠(  

  ١٨٨٢آذار 
الرمحن علّم . يا أمحد بارك اهللا فيك، ما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى"

قلْ إين أُِمرت . اؤهم، وِلتستبني سبيل ارمنيالقرآنَ، ِلتنذر قوما ما أُنِذر آب
كلُّ .  قلْ جاء احلق وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقًا.٥٣وأنا أول املؤمنني

                                           
 أولُ تائٍب إىل اهللا بأمر اهللا :أي": كتب املسيح املوعود عليه السالم يف احلاشية هنا 53

  ."الزمان، أو أولُ من يؤمن ذا األمر، واهللا أعلميف هذا 
  :  أيضا�وقال املسيح املوعود 

 ٢٣٨أتذكر أنين تلقيت يف أوائل أيام بعثيت الوحي التايل املسجل يف الصفحة رقم ): أ(
مرآة ( ."وأنا أول املؤمنني: إىل قوله... يا أمحد بارك اهللا فيك": يف الرباهني األمحدية

  )١٠٩، ص ٥سالم، اخلزائن الروحانية، جملد اإلكماالت 
أنين تلقيت فجأةً هذا الوحي من اهللا .... حصل معي فجأةً بعناية اهللا األزلية): ب(

الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، جملد (. تعاىل بعد غفوة خفيفة قريبا من املساء
  ) ٦٦، ص ٢١

عشر وبدأ القرن الرابع عشر أُخربت بوحي اهللا تعاىل أنك ملا انتهى القرن الثالث ): ج(
إىل قوله ... الرمحن علّم القرآن": جمدد هذا القرن، وتلقيت من اهللا تعاىل الوحي التايل

  ) احلاشية٢٠١، ص١٣كتاب الربية، اخلزائن الروحانية، جملد ( ."وأنا أول املؤمنني
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هو . ، فتبارك من علَّم وتعلّم، قلْ إنْ افتريته فعلي إجرامي����بركٍة من حممٍد 

ال مبدِّلَ . ٥٤يِن كلِّهه على الدِّ احلقِّ ِليظهرالّذي أرسل رسوله باهلدى وديِن
. إنا كفيناك املستهِزئني. ظُِلموا وإنّ اهللا على نصِرهم لقدير. ِلكلمات اهللا

 ى لك هذا؟ إنْ هذا إال قول البشِر، وأعانه عليه قومى لك هذا، أنيقولون أَن
ن  ِم،أفتأتون السِّحر وأنتم تبِصرون، هيهات هيهات ِلما توعدون. آخرون
قلْ هاتوا برهانكم إن . ي هو مهني، وال يكاد يبني، جاِهلٌ أو جمنونٌهذا الّذ

. هذا ِمن رمحة ربِّك، يِتم نعمته عليك ِليكون آيةً لِّلمؤمنني. كنتم صادقني
قلْ إن كنتم . أنت على بينٍة من ربِّك، فبشِّر وما أنت بنعمة ربك مبجنوٍن

هل أنبئكم على من . إنا كفيناك املستهزئني. تحبون اَهللا فاتبعوين حيِببكم اهللا
قلْ ِعنِدي شهادةٌ من اِهللا فهل . لُ على كلِّ أفّاٍك أثيٍمنـزلُ الشياطني، تنـزت

 من اِهللا فهل أنتم مسِلمون؟ إنّ معى ريب ٥٥أنتم مؤمنون؟ قلْ عندي شهادةٌ

                                                                                                     
علوم القرآن، ومساين أول املؤمنني، ومألين وحتقيقًا هلذا الوحي وهبين اهللا تعاىل ): د(

ال يوجد يف هذا العصر من : باملعارف واحلقائق كالبحر، وأوحى إيل مرة بعد أخرى وقال
  )٥٠٢، ص ١٣ضرورة اإلمام، اخلزائن الروحانية، جملد (. يباريك يف معرفة اهللا وحمبته سبحانه وتعاىل

ليظِهر دين اإلسالم باحلجج : أي": يف احلاشية هنا� كتب املسيح املوعود  54
القاطعة والرباهني الساطعة على كل دين ما سواه، أي ينصر اهللا املؤمنني املظلومني 

  **."بإشراق دينهم وإمتام حجتهم
، ٢رقم " األربعني"جاء تفسري هذا الوحي يف كتيب : ملحوظة من الناشر** 

، وجاء ٣٦٠-٣٥٦ص ، ١٧، اخلزائن الروحانية، جملد ١٣ و١١ و١٠الصفحات 
، ص ١٥اخلزائن الروحانية، جملد (، ٥٤ و٤٧، ص "ترياق القلوب"تفصيلُ حتقُِّق هذا الوحي يف 

٢٤٨-٢٣٠(  
  :  قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم55
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ربِّ ال . لسماءربِّ اغِفر وارحم من ا.  املوتىيربِّ أَِرِني كيف حتي. سيهديِن

ربنا افتح بيننا وبني . ربِّ أصِلح أمةَ حممٍد. تذرين فردا وأنت خري الوارثني
 اعملوا على مكانتكم إنِّي عاِملٌ فسوف وقُل. باحلقِّ وأنت خري الفاحتنيقوِمنا 

إنك . وخيوِّفونك من دونه. وال تقولن لشيٍء إين فاِعلٌ ذلك غَدا. تعلمون
يريدون أن . حنمدك ونصلِّي. حيمدك اهللا ِمن عرِشه. يتك املتوكِّلمس. بأعيِننا

سنلقي يف قلوم . يطِفئوا نور اِهللا بأفواههم واهللا مِتم نوِره ولو كِره الكافرون
أليس هذا باحلقِّ؟ .  اِهللا والفتح وانتهى أمر الزماِن إليناإذا جاء نصر. الرعب

وقالوا إنْ هذا إال اختالق، قل . د جعلها ريب حقاهذا تأويل رؤياي ِمن قبل ق
قلْ إنْ افتريته فعلي إجرامي، ومن أظلم . اهللا مثّ ذَرهم يف خوِضهم يلعبون

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى، وخرقوا . ِممن افترى على اهللا كِذبا
، مل يِلد ومل يولد ومل قلْ هو اهللا أحد، اهللا الصمد. له بنني وبناٍت ِبغِري ِعلٍم

ا أحدله كُفُو الفتنة ههنا . ٥٦وميكُرون وميكُر اهللا واهللا خري املاِكرين. يكُن
وإما نِرينك . وقلْ ربِّ أَدِخلْين مدخلَ صدٍق. فاصِبر كما صرب أولو العزِم

إنِّي . ٥٧وما كان اهللا ِليعذّبهم وأنت فيهم. بعض الذي نِعدهم أو نتوفّينك
مع اِهللا حيث ما كنت كُن ،معي أينما كنت معك وكن . وجه ولّوا فثَمأينما ت

                                                                                                     
واملراد من الشهادة األوىل كسوف ... لقد نزلت هذه اجلملة يف الوحي مرتني 

ص ١٧، اخلزائن الروحانية، جملد ٣األربعني رقم (.  القمرالشمس، ومن الشهادة الثانية خسوف ،
٤١٦-٤١٥( 

سيمكر املسيحيون : قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف شرح هذا الوحي 56
وقُلْ رب . من أجل اإليذاء، وسيمكر اهللا تعاىل أيضا، وستكون تلك األيام أيام ابتالء

  )٢٤٠، ص ١٨، اخلزائن الروحانية، جملد دافع البالء(. أنزلْين يف أرض مباركة
ما كان اهللا : أي": كتب املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف احلاشية هنا 57

  ."ليعذّم بعذاب كامل وأنت ساكن فيهم
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وال تيئَس ِمن روِح . كنتم خري أمٍة أُخِرجت ِللناِس وافتخارا للمؤِمنني. اِهللا

ح اِهللا قريبواِهللا أال إنّ ر .عميٍق، . أال إنّ نصر اِهللا قريب يأتيك ِمن كلِّ فَج
ينصرك رجالٌ نوحي إليهم . ينصرك اهللا ِمن عنده. يأتون ِمن كلِّ فَج عميٍق

فتح الوِلي فتح، . إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ال مبدِّلَ لكلماِت اهللا. من السماء
أنار اهللا . ولو كان اإلميان معلّقًا ِبالثُّريا لنالَه. أشجع الناِس. وقربناه نِجيا

يرفع اهللا ِذكرك، . إنك بأعيننا.  أمحد فاضت الرمحةُ على شفتيكيا. برهانه
ونظرنا إليك . ووجدك ضاالً فهدى. ويِتم ِنعمته عليك يف الدنيا واآلِخرة

يا أيها . خزائن رمحِة ربك. وقلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم
ثِّراملُد،بور ِذرفأَن ك قُمامسي.  فكَبِّر ِتمك وال يامس ِتمي ،يف . ٥٨يا أمحد كُن

 رأْمِمن الصاحلني الصدِّيقني، و سبيل، وكُن أو عاِبر ك غريبالدنيا كأن
. الصالة هو املُربِّي. باملعروف وانه عن املنكر، وصلِّ على حممٍد وآِل حممٍد

ال اهللا، فاكتب وليطْبع ال إله إ. إين راِفعك إيلّ وألقيت عليك حمبةً مين
وبشِّر الذين . خذوا التوحيد التوحيد يا أبناَء الفارس. وليرسلْ يف األرض

واتلُ عليهم ما أُوِحي إليك ِمن ربك وال . آمنوا أنّ هلم قَدم ِصدٍق عند ربِّهم
ك ما ، وما أدرا٥٩أصحاب الصفِّة. تصعِّر ِلخلِق اِهللا وال تسأَم من الناس

                                           
أنت فاٍن فينقطع : أي: "كتب املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف احلاشية هنا 58

  ".فإا ال تعد وال تحصىحمامد اهللا  حتميدك، وال ينتهي
  :  يف شرح هذا الوحي أيضا يف كتاب آخر ما يلي�وقال املسيح املوعود 

وإذا أنار الناس بنور ربه، أو بلّغ األمر بقدر الكفاية، فحينئذ يتم امسه، ويدعوه "
  )٤١، ص ١٦لد اخلطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانية، جم( ."ربه، ويرفع روحه إىل نقطته النفسية

ن بني ة هؤالء ِم اهللا تعاىل أصحاب الصفّقد أحبل: � قال املسيح املوعود  59
على الصميم  شيء، أو ال يتمىن ذلك من ا كلَّ هنا تاركًتوطنوالذي ال يس. اجلماعة كلها
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ربنا إننا . ٦٠يصلّون عليك. أصحاب الصفّة، ترى أعينهم تفيض ِمن الدمع

الرباهني  ( ."أَملُوا. ِمسعنا مناِديا ينادي ِلإلميان، وداِعيا إىل اِهللا وِسراجا منريا
  )١ احلاشية يف احلاشية ،٢٦٨-٢٦٥ ص ، جملد أول،األمحدية، اجلزء الثالث، اخلزائن الروحانية

١٨٨٢  
  :٢٤٢٦١ يف الصفحةورد يف الرباهني األمحدية 

  ..."وال تصعر خللق اهللا، وال تسأَم من الناس"...
  : وبعده تلقيت اإلهلام التايل

  ."ووسع مكانك"
 يف هذه النبوءة صراحة أنه سيأيت عليك زمان يزدحم �لقد أخرب ... 

م من لقائهم عليك الزوار، حىت يصعب عليك لقاء كل واحد منهم، فال تسأَ
  .ومتلَّ

                                                                                                     
هذه نبوءة عظيمة و. ا اليت تزكّي اإلنسان ناقصيظلّ يف عالقاته أن جداأخشى فاألقل، 

هم عقارهم وأوطام وديار سيهجرون  أمعلمكان اهللا تعاىل ي هؤالء الذين مةَد عظتؤكّ
-٢٦٢، ص ١٥ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية، جملد (.  يف جوارين للعيشون قادياستوطنوي

٢٦٣(  
 فطرة املؤمن  عادة اإلنسان ومن من: يف شرح هذا الوحي�قال املسيح املوعود  60

 فجملة . اإلهليةغرائب القدرة عند رؤية  الوجد أويف حالة )�على النيب  (يصلّي أن
  سريون أنواع اآليات،عيشون يف صحبتك دوما إىل أن الذين يإشارةٌ" ون عليكيصلّ"
ا ستجري على لسام الصالةُ تلقائيو، بتأثري تلك اآليات الكثريةتفيض أعينهم من الدمع ف

. رة بعد أخرىتحقق هذه النبوءةُ متو، وهذا ما حيدث فعالً. اخلشوع الوجد ومن شدة
  )، احلاشية٣٥٠، ص ١٧، اخلزائن الروحانية، جملد ٢األربعني رقم (

، ١ يف الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية، جملد ٢٦٨هذا مذكور يف الصفحة  61
  )الناشر(. طبعة لندن
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 عاما حني مل ١٧لقد أُخربت ا قبل !  سبحان اهللا، ما أعظم هذه النبوءةَ

فيا له من دليل .  نادرا كانيكن حيضر جملسي إال رجالن أو ثالثة، وذلك أيضا
  )٧٣ ص ،١٢ جملد ،، اخلزائن الروحانيةالسراج املنري(  .على معرفة اهللا للغيب

   أو ما قبله١٨٨٢
أيت بعني الكشف ذات مرة سورةَ الفاحتة يف يدي مكتوبةً على ورقة، ر

وهي تبلغ من اجلمال والروعة وكأن الورقةَ املكتوبةَ عليها الفاحتة مليئةٌ بأزهار 
 منها ورود تثقبنا آية من آياا تالورد األمحر الناعم مبا ال اية له، وكلما قرأ

 ، كبريةَ احلجم غاية يف اللطافة، وكانتكثرية طائرةً إىل فوق مع صوت مجيل، 
 والذهن جدا عند  القلب، تعطِّر الرائحة جداةَوزكي،  اجلمال والنضرةرائعةَ

ق من النشوة ما ينفِّر بلذته اخلالبة النادرة من الدنيا وما صعودها إىل فوق، وختلُ
  .فيها تنفريا شديدا

حانية بني الوردة وسورة  لقد تبين من هذه املكاشفة أن هناك نسبة رو
 ،٣٩٦-٣٩٥ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(. الفاحتة
  )١١احلاشية 

١٨٨٢  
قبل فترة من الزمن احتجت إىل املال بشدة، وكان اآلريون الساكنون هنا 

 فهاجت يف قليب رغبة عارمة يف الدعاء يف... مطّلعني جيدا على حاجيت هذه
حضرة اهللا لكي تحلّ مشكليت باستجابته، ولتظهر للمعارضني آيةٌ على تأييد 

فدعوت اهللا تعاىل يف اليوم نفسه . اهللا تعاىل، حىت يكونوا شاهدين على صدقها
  :وسألته أن يطِْلعين على النصرة املالية آيةً منه، فتلقيت اإلهلام التايل
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  .سأُري القدرة بعد عشرة أيام: أي
  ."أال إن نصر اهللا قريب، يف شائٍل مقياٍس "

"Then will you go to Amritsar."  )إجنليزية(  
  .مث تسافر إىل أمِرتسر:  أي
وكما أن الناقة . أال إن نصرة اهللا قريبةستأتيك النقود بعد عشرة أيام، : مبعىن

، كذلك  وشيكوضع الع وليدها إشارةً إىل أنترفع ذنبها عندما تريد أن تض
أنك ستسافر إىل بإجنليزية ملة مث أخربين اهللا تعاىل جب. فإن نصر اهللا قريب

  .أمِرتسر بعد أن تأتيك النقود بعد عشرة أيام
 أي ، فحدث بالضبط كما ورد يف هذه النبوءة على مرأى من اهلندوس

 وال مليم واحد، وبعد عشرة أيام اآلريني املذكورين، إذ مل يأت إىل عشرة أيام
املسؤول عن "حممد أفضل خان" يف اليوم احلادي عشر أرسلَ السيد أي 

مئةً وعشر روبيات، ووصلت " راولبندي"يف حمافظة اجلبايات وحتديد األراضي 
مث بدأت النقود ترد علي تترى من حيث مل . شخص آخرعشرون روبية من 

وغريه، " حممد أفضل خان" النقود من السيد ويف اليوم الذي وصلتين. أحتسب
للسفر إىل أي إذ جاءين يف اليوم نفسه "رأمرتس" بعد مرور عشرة أيام، اضطررت 

الرباهني األمحدية، اجلزء ( . بشهادة لإلدالء"أمرتسر"استدعاء من احملكمة االبتدائية يف 
  )٣ احلاشية عدد  احلاشية يف،٥٦١- ٥٥٩ ص ، جملد أول،الرابع، اخلزائن الروحانية

١٨٨٢  
وهو حافظ للقرآن الكرمي، وحاج، -أن املدعو نور أمحد ... حدث قبل فترة

ولعله ملم بالعربية أيضا إىل حٍد ما، وواعظ بالقرآن، ومقيم يف مدينة 
فلما كان نازالً ...  جاء إىل هنا خالل جتواله على شاكلة الدراويش–"أمرتسر"



�א������ �٥٣
. ٦٢ما كان يكنه يف قلبه من رأي عن اإلهلاماتع عندي عبر يل من تلقاء نفسه

فحزنت لذلك كثريا وحاولت قصارى جهدي إلقناعه باألدلة العقلية ولكن بدون 
جدوى، حىت مل أملك بدا من التوجه إىل اهللا تعاىل، فأخربته قبل ظهور النبوءة بأنين 

وتعاىل بنبوءة سأدعو يف حضرة اهللا، فعسى أن يستجيب اهللا دعائي وخيرب سبحانه 
 هلذا الغرض، وأُريت يف الصباح يف فدعوت اهللا تعاىل ليالً! تشهد حتقُّقَها بأم عينك

  :الكشف رسالة مفتوحة أرسلها شخص بالربيد مكتوب فيها
"I am quarreler." )إجنليزية(   

  .ين خماصمإ: أي
  :  ومكتوب فيها بالعربية

  ."هذا شاهد نزاغٌ"
مث زالت . على قليب حكايةً عن صاحب الرسالة كما أُلقي الوحي نفسه 

  .تلك احلالة
ميان " وألنه ليس لدي أي إملام باإلجنليزية، فأوالً أخربت يف الصباح الباكر 

  .ذا الكشف واإلهلام، وأخربته أيضا بالرسالة اآلتية" نور أمحد
ملة  مث مل ألبث أنْ استفسرت شخصا مِلما باإلجنليزية عن معىن تلك اجل

فأدركت ِمن هذه اجلملة الوجيزة أن . إين خماصم: اإلجنليزية، فعلمت أن معناها
  . رسالة ستأتيين يقينا عن خصومة ما

 اليت رأيتها مكتوبة حكايةً عن صاحب "هذا شاهد نزاغٌ": أما اجلملة الثانية
 خبصوص معناها أن الكاتب قد كتب تلك الرسالة انكشف عليالرسالة، ف
  . قضيةشهادة يف

                                           
  )ناشرال(. أي أنه كان يرى أن الوحي واإلهلام ليس إال بنات أفكار املرء 62
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.  يف ذلك اليوم بسبب املطر"أمرتسر"منع احلافظ نور أمحد من السفر إىل 
 عن استجابة الدعاء، لكي يرى  إعالماواحلق أن عدم سفره بسبب مساوي كان

  . يف الدعاء تعاىل اهللا النبوءة كما رجوتقبأم عينه حتقُّ
لى مرأى باختصار، سردت له مضمون النبوءة كلها، ويف املساء جاءت ع

 "رجب علي"منه رسالةٌ بالربيد املسجل من مدينة أمِرتسر من ِقبل القسيس 
مديرسفري هند" مطبعة  وصاحب"منها أن القسيس قد رفع يف احملكمة ، وتبني 

 علتاالبتدائية قضية ضد ناسخ يعمل عنده وهو ناسخ هذا الكتاب، وقد ج
وبعد ،ة باستدعاء رمسي الرسالة مصحوب هذه وجاءت.احلادثا على شاهد 
 أن هذا اومعناه- "هذا شاهد نزاغ":  استنتجت من اجلملة اإلهلاميةاوصوهل

كان على يقني كامل بأن " سفري هند" أن مدير مطبعة -الشاهد سيسبب الدمار
ا، ستب شهادة هذا العبد املتواضع، اليت ستكون صادقةً ومطابقةً للواقع متامسب

جديرة باالعتبار والتقدير، ومن أجل  و اا صادقة وموثوقدمارا خلصمه لكوا
  .ذلك كلّفين املدير املذكور باإلدالء بالشهادة مستصدرا االستدعاء
 فيه هذه النبوءةُ واضطررت للسفر إىل فيه  وقد اتفق أن اليوم الذي حتققت

ىل أيضا فقد حتققت النبوءة األو. ، قد حتققتْ فيه النبوءة األوىل أيضا"أمرتسر"
أمام عيين السيد نور أمحد، أي جاءت النقود يف اليوم الكائن بعد مرور عشرة 

الرباهني ( .فاحلمد هللا على ذلك.  أيضا"أمرتسر"أيام، واضطررت للسفر إىل 
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٦٥-٥٦٢ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية

١٨٨٢  
التايلوحيالالفجر  ذات مرة عند تلقيت :  

"��¦��«���P�¬��H��m�®�¯��"���°±�¨���¦��«���P�¬��H��m�®�¯��"���°±�¨���¦��«���P�¬��H��m�®�¯��"���°±�¨���¦��«���P�¬��H��m�®�¯��"���°±�¨����� ")أردية(  
  ".أرباب حممد لشكر خان"سيأتيك اليوم املال ِمن قبل أحد أقارب احلاج : أي
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 فسردت هذه النبوءة أيضا يف احلال لبعض اآلريني كاملعتاد، وتقرر أن 

فذهب املدعو . د وصول الربيديذهب أحدهم إىل مكتب الربيد عند موع
إىل مكتب الربيد يف املوعد احملدد، وجاء وأخرب بوصول عشر " مالوامل"

، وأحضر رسالة ورد فيها أن السيد "مردان"يف منطقة " هويت"روبيات من قرية 
وملا كانت كلمة . ةقد أرسل هذه الروبيات العشر" أرباب سرور خان"
يلة واحدة، فقلت لآلريني إن ورود  توحي إىل أن الشخصني من قب" أرباب"

يف امسيهما يكفي دليالً على صدق النبوءة، ولكن بعضا منهم مل " أرباب"كلمة 
يقبلوا هذه احلجة وقالوا إن كوما من قبيلة واحدة شيء والقرابة شيء آخر، 

إرسال رسالة ذا اخلصوص، إىل فاضطرنا إصرارهم . إلنكار بشدةوأصروا على ا
ِمن قبل أحد إخواننا " مردان"يف منطقة " هويت"دة أيام جاء اجلواب من وبعد ع

، وقال إن السيد "مردان"وهو منشي إهلي خبش الذي كان يعمل حماسبا يف 
وملا وصل هذا ". أرباب لشكر خان"يكون ابن السيد " أرباب سرور خان"

الرباهني  ( .ذلكفاحلمد هللا على . عارضون كلهم ومل يطيقوا جوابابِهت املاجلواب 
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٦٦- ٥٦٥ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية

٣٠/١٢/١٨٨٢  
 يوم السبت، كانت ٣٠/١٢/١٨٨٢يف كشٍف عجيب رأيته فجأةً يف ): أ(

 جمهول االسم ٦٤، فكشف اهللا علي ما يكنه شخص٦٣عيين ترنو إىل مدينتكم

                                           
 )جالل الدين مشس(". لدهيانه"اإلشارة هنا إىل مري عباس علي من مدينة  63
 وكان ، شخص امسه مري عباس علي"هلدهيان"كان يف : �كتب املسيح املوعود  64

  : عندهاا إىل حالته نظروحي إيلّ وظل يتقدم يف اإلخالص بضع سنوات حىت أُ،من املبايعني
  ".ءها ثابت وفرعها يف السماأصلُ" 
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لقد أخربين اهللا تعاىل يف عامل الكشف .  إخالص صادقمن" لدهيانه"من سكان 

ه اآلن، وكل ما أتذكره اآلن أنه من عنوان هذا الشخص ومعامل بيته الذي نسيت
صف هذا الشخص وبعد ذلك عرضت علي عبارة مكتوبة ت". لدهيانه"سكان 
  :كاآليت
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  .مريد خملص: أي
  ."لسماءأصلها ثابت وفرعها يف ا"

 ،رسائل أمحدية. (أن إخالصه قوي وكامل ال زعزعة فيه وال نقصان: مبعىن
  )٥، ص  إىل السيد مري عباس علي املرسلة٤رسالة رقم ، ٤جملد أول، ص 

رأيت يف عامل الكشف قريبا من الصباح أن ورقة وضعت أمامي ): ب(
  :هايمكتوب عل
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وكانت ، وقتها االعتقاد اإلشارة إىل كونه راسخومل يكن املراد من هذا اإلهلام إال 

 كل  يعد وكاناآلثار كلها تؤكد ذلك حينها، حيث كان احلديث عين شغله الشاغل،
 وإذا ، أيضا بشأين، وكان يعظ الناس يف دفترينسخها بيدهعظيمة إذ كان رسائلي بركة 

أول من جاء إىل قاديان من هو  و وبركة،بز يابس أكلها تيمناوجد على مائديت ِكسرة خ
 فسجلعثر ويرتد، ت سي هذامرة أُريت من اهللا تعاىل أن عباس عليوذات . "لدهيانه"

:  مث حني القاين بعد ذلك قال يف الدفتر الذي كان يكتب فيه أقوايل،رساليت هذه أيضا
لقد تعجبتهذا وأنا أفديك نفسي،ه عين كثريا من الكشف الذي رأيت وكيف قلت  .

لكس: قلت رايتحقق ما هو مقدملامث .  حتمشقّت عليه  ، املسيح املوعود أنا أين أعلنت
 خالل ، مث تيسرت له صحبة املعارضني بضعة أيامظل أول األمر ميتعض يف قلبه فدعواي،

فحلّ القدر ، "دهيانهل"ت بيين وبني املولوي أيب سعيد حممد حسني يف جراملناظرة اليت 
  )٣٠٧، ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد  (.ومترد علي كليةً؛ احملتوم
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  ".لدهيانه" هناك حمب خملص يف :أي

مث أُريت صفة إخالصه .  مث أُخربت بعنوان بيته وامسه أيضا، ولكين نسيته
  :وقوة إميانه هذه مكتوبةً على الورقة نفسها كاآليت

  ".أصلها ثابت وفرعها يف السماء"
 أو ٦٥وال أدري من هو هذا الشخص، ولعلّ اهللا الكرمي يولّد هذه احلالة فيك

 إىل نواب علي حممد  املرسلة١٨/١/١٨٨٣ يوم رسالة(. واهللا أعلم بالصواب. كيف غري
 ص ،١٢/١/١٩١٥ يوم ،٩٠ عدد ،٢ جملد ،"الفضل" يف ة، واملنشور"جرهج" من �خان 

  ) ١ عمود ،٨

١٨٨٣  
 من صدقك وجنابتك، وقد كشف اهللا علي  تنبئ الكثري٦٦قراءة كتاباتك

اهللا الكرمي يكشف أكثر من ذلك يف بعض أحوالك يف عامل الكشف، ولعلّ 
 ربيع الثاين ٨ املوافق ١٧/٢/١٨٨٣يوم  سالةر، ٦ ص ،١رسائل أمحدية، جملد ( .وقت آخر

  ) اللدهيانويإىل مري عباس علي، املرسلة  اهلجري١٣٠٠

١٨٨٣  
 انكشفت علي يف عامل الكشف فقرات منها بشيء ٦٧يوم وصلتين رسالتك

هذا . لكثري من أفكار مماثلة ال تزال مكنونة يف قلبكمن النقص والزيادة، ولعل ا
، ٦ ص ،١أمحدية، جملد رسائل ( .نوع من االرتباط الذي أنشأه اهللا بني الطرفني

  )٣/٣/١٨٨٣ يوم رسالة

                                           
جالل (". جهجر"اخلطاب هنا إىل السيد نواب علي حممد خان، أحد زعماء مدينة  65

  )الدين مشس
  )مرزا بشري أمحد(.  يعين مري عباس علي اللدهيانوي66
 )مرزا بشري أمحد(. هيانوي يعين مري عباس علي اللد67
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١٨٨٣٦٨  

خالل لقائنا ويف إحدى حواراتنا رأيت بنظرة كشفية كأن يف صدرك 
اطلة عند احلضرة األحدية،  جتاه بعض األشخاص أفكارا هي ب، وتكن٦٩انقباضا

  : التايلوحيفتلقيت بشأا ال
   ".قُلْ هاتوا برهانكُم ِإنْ كُنتم صاِدِقني" 

فلم أر من املناسب إخبارك ذا حينها، ولكين سعيت جاهدا أن يطهرك ... 
وال غرابة يف أن يصيبك ضيق صدر يف املستقبل أيضا، فاملرء حني . اهللا منها

ا ال تعجبه، فاألفضل يدخل بيتا تعجبه وأمورا جديدا، فال بد أن جيد فيه أمور
لك أن تسأل اهللا أيضا ذلك احلُب اخلاص، وال تنقبض عند رؤية أمر جديد، 

ا عن لقد وهبين اهللا تعاىل من احلال ما هو بعيد جد. لكي يبلُغ هذا احلب ذروته
ِإنك لن تستِطيع مِعي �: رفيقتقاليد هذا العصر، وما زالت روحي تقول لكل 

 ص ، جملد أول،رسائل أمحدية( .�وكيف تصِبر على ما ملْ تِحطْ ِبِه خبرا* صبرا 
  ) املرسلة إىل مري عباس علي اللدهيانوي٩، رسالة رقم ١٥

  

                                           
 أن هذه املكاشفة ،٦٦ ص ،٢ رقم ،٢ جملد ،"حيات أمحد"  يتضح من كتاب 68

 )جالل الدين مشس(. ، واهللا أعلم١٨٨٣كانت يف أوائل عام 
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 69

نه  أ�وكما ورد يف هذا الكشف، فقد ارتد مري عباس علي حني ادعى سيدنا أمحد 
وباإلضافة إىل هذه الرسالة، . ، مث مات هذا على ارتداده واإلمام املهديهو املسيح املوعود

فإن املسيح املوعود عليه السالم كان قد حذّره من االختبار اآليت يف رسالة أخرى أيضا يف 
كان اهللا يف عونك، وحفظك من مكروهات : " وبالكلمات التالية٢٢/٩/١٨٨٣يوم 
تباط ذا العبد املتواضع يتطلب شيئًا من االختبار، فال مناص لك من هذا إن االر. الدهر

  ) املرسلة إىل مري عباس علي اللدهيانوي٣٤، رسالة رقم ٦٥ ص ،١ جملد ،رسائل أمحدية(. االختبار
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" برمهو مساج"الذي هو من الهور وِمن معلِّمي فرقة -" الباندت شيو ناراين"
رسالة بأنه يريد أن يكتب الرد على اجلزء ببعث إيلّ قد   كان-البارزين
. ، وقبل أن تصلين رسالته هذه أطلعين اهللا بالكشف على حمتواها٧٠الثالث

فأخربت بذلك عددا من اهلندوس اآلريني، وأرسلت أحداً منهم إىل مكتب 
 البانديت شيو"الربيد عند املساء، ليكون شاهدا على ذلك، فجاء برسالة 

مث كتبت إىل هذا الباندت بأن اهللا تعاىل قد أخربين . من مكتب الربيد" ناراين
، فإنْ كنت إبطالهعن رسالتك اليت بعثتها وعن حمتواها عبر الوحي الذي تريد 

يف شك منه فتعال إىل قاديان وتأكد بنفسك، ألن إخوانك اهلندوس شاهدون 
 .كثرية، أما هكذا فيفصل األمر بسرعةستتكبد يف كتابة الرد مشقّةً . على ذلك

  ) ٣/٣/١٨٨٣ رسالة ،٧-٦ ص ، جملد أول،رسائل أمحدية(

  ١٨٨٣ نيسان
م أُخِبرت يف حالة اليقظة أن بعض ١٨٨٣ يوم من نيسان عام  صبيحةيف

أيةُ " ملُهِج"ومل تكن قد أتتين من "... ِجهلُم"املال قد أُرسلَ يل من مدينة 
" جهلم"ومل متض مخسة أيام إال وقد جاءت من ...  املالرسالة ختربين عن ذلك
فحص أن احلوالة كانت مزيد من ال روبية، وتبين عند ٤٥حوالة بريدية قدرها 

الرباهني (. قد أُرسلت يف اليوم نفسه الذي أخربين فيه اهللا عاملُ الغيب بإرساهلا
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٦٨-٥٦٧ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية

                                           
  )مرزا بشري أمحد(". الرباهني األمحدية" أي اجلزء الثالث من 70
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١٨٨٣  

رأيت ذات مرة يف الرؤيا خيمةَ حاكٍم عظيم أو مِلٍك يفصل قضايا الناس، 
ويبدو أن املِلك قد اختذين سكرتريا له، وهناك ملفّات كثرية كما يف املكاتب، 

 يل، وفيما حنن يف ذلك إذ جاء خادم احلاكم يسعى اوعندي شخص يعمل نائب
  .دمي ملف قضية املسلمني، فأَخِرجه بسرعةلقد حان تق: وقال

 هذه الرؤيا أيضا تدل على أن العنايات اإلهلية متوجهة إىل إصالح املسلمني 
ورقيهم، وإين على يقني تام بأن اهللا الكرمي سيذكِّر املسلمني بقوة اإلميان 

ا منهم بربكاته اخلاصة، فِبيع كثريمتِده واإلخالص والتوكل اليت نسوها، وسي
، ٢٠-١٩ ص ، جملد أول،رسائل أمحدية(. الربكات كلها، املادية منها والروحانية

  ) ١٤رسالة رقم 

١٨٨٣  
  ...: وهو آخروحياقبل بعضة أيام تلقيت من اهللا الكرمي 

"كم اللّهِببحِبعوين يون اللّه فاتِحبك إيلّ، . قُلْ ِإنْ كنتم تتوفِّيك وراِفعإين م
وقالوا أَنى لك هذا؟ . اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامةوجاِعلُ الذين 

وتلك األيام نداوهلا بني . قُلْ هو اهللا عجيب، جيتيب من يشاء من عباده
  ".الناس

 فقد �وجاِعلُ الِّذين اتبعوك فوق الِّذين كفروا ِإىل يوِم الِْقيامِة�: أما اآلية
 اهللا، وقد نزلت بقوة حبيث دخلت يف قليب تكرر إهلامها مراٍت ال يعلَمها إال

لئك وكاملسمار الفوالذي، فعلمت منه علم اليقني بأن اهللا الكرمي سيمنح كل أ
األحباب الذين سيتبعون طريق هذا العبد املتواضع بركاٍت كثرية، وجيعلهم 
غالبني على أصحاب الطرق األخرى، وستستمر هذه الغلبة إىل يوم القيامة، 

يت بعد هذا العبد املتواضع أحد من املقبولني الربانيني خيالف طريقي، ولن يأ
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هذا وعد من . ومن فعل ذلك فسيدمره اهللا تعاىل، ولن يكتب جلماعته الدوام

  )١٢/٦/١٨٨٣  يومرسالة، ٢٤ ص ، جملد أول،رسائل أمحدية(. اهللا الذي لن خيلفه

١٢/٦/١٨٨٣  
  : ما يليأُهلمت اليوم قبل كتابة هذه الرسالة

إين . عنايةُ اهللا حافظُك. كذَب عليكم اخلنـزير. كذَب عليكم اخلبيثُ"
فربأه اهللا مما قالوا، وكان عند اهللا . أليس اهللا بكاٍف عبده. معك، أمسع وأرى

  ".وجيها
 سيكِذب على ٧١ لقد كشف اهللا ذه اإلهلاماِت أن شخصا خبيثَ الطبع

 رسائل أمحدية،(. كن العناية اإلهلية ستعصمينهذا العبد املتواضع، أو قد كذَب، ول
   )١٢/٦/١٨٨٣ يف ة املؤرخالرسالة، ٢٣ ص ،١جملد 

                                           
هذه إشارة إىل القضية اليت : �  ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس71

  : �، حيث كتب ٨/١٨٩٧ يف �رفعها القسيس مارتن كالرك ضد املسيح املوعود 
 حتققت نبوءةٌ ربانية سجلت قبل هذه ، قديف القضية اليت رميت فيها بتهمة القتل

  :  هواملتعلق بذلكبعشرين عاما، ونص اإلهلام " الرباهني األمحدية"القضية يف كتايب 
  ". فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها"

  .أي أن اهللا تعاىل سيربئه من التهمة اليت لُصقت به، ألنه وجيه يف حضرة اهللا
حدتآيات اهللا العظيمة أنه برغم أن األقوام ات على إهانيت، إذ انربى املولوي   وإنه ِملن

 بجدتالله"حممد حسني من ِقبل املسلمني، وه َض الدكتور "  راما للهندوس، وحمامي
مع مجاعته كلها من ِقبل النصارى، وشنت علي كل هذه امللل " هنري مارتن كالرك"

هجوما موحدا كما حصل يف غزوة األحزاب، إال أن اهللا تعاىل أخزاهم مجيعا، وبرأ 
نزول املسيح، اخلزائن (" .مما قالوابرأه اهللا ": شري إليه النبوءة اإلهلاميةتليتحقق ما ... ساحيت
 )٦٧٩-٥٧٨ ص ،١٨ جملد ،الروحانية
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   أو ما قبله١٨٨٣

إيلّ صراحةً ومرار القد أُوحي:  
  )أردية( " ���·�����¶������������·�����¶������������·�����¶������������·�����¶���������"

  )٢٨ ص ،١ جملد رسائل أمحدية، ( . مليء بالضاللة٧٢"الفيدا"أن : أي

   أو ما قبله١٨٨٣
يت يف الرؤيا قبل فترة أن رسالة جاءت من نواب إقبال الدولة من والية رأ

مث بعد بضعة أيام جاءت ... حيدر آباد، وعد فيها بإرسال مبلغ من املال
 اجلزء الرابع، اخلزائن ،الرباهني األمحدية(. الرسالة من حيدر آباد، وأرسلَ مئة روبية

  )٣احلاشية  احلاشية يف ،٥٦٩-٥٦٨ ص ،١ جملد ،الروحانية

   أو ما قبله١٨٨٣
  :التايل أوالً اإلجنليزي وحيتذكرت أنين تلقيت ذات مرة ال

"I love you.  "  

  . إين أحبك:  أي
مث أُهلمت:  

."I am with you"  

  .إين معك:  أي
مث أُهلمت :  

."I shall help you"  

  . سأنصرك:  أي
مث أُهلمت:  

                                           
  )املترجم(. الفيدا هو كتاب اهلندوس 72
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"I can what I will do". 

  .ى فعل ما أريدأنا قادر عل:  أي
  :  مث تلقيت إهلاما آخر بقوة ارجتف هلا جسمي

"We can what we will do". 

  .حنن قادرون على فعل ما نريد: أي
 وشعرت حينها من أسلوب اللهجة والنطق أن أحد اإلجنليز يتكلم واقفًا 

ومع أن الكالم كان مهيبا إال أنه كانت فيه لذة تطمئن هلا الروح . عند رأسي
  .وهذا اإلهلام اإلجنليزي أتلقاه بكثرة. ترتاح حىت قبل االطّالع على معانيهو
 احلاشية يف ،٥٧٢-٥٧١ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(

  )٣احلاشية 

   أو ما قبله١٨٨٣
أُريت يف الكشف صبيحةَ يوم أوراقًا مطبوعة جاءت من مكتب الربيد 

  :ايتهاومكتوب يف 
."I am by Isa"  

  .أنا مع عيسى:  أي
مث أخربت به اثنني من .  فاستفسرت عن معناه شخصا ملما باإلجنليزية

وفهمت من هذا اإلهلام أن شخصا من املسيحيني أو من كان على . اآلريني
ويف اليوم نفسه أُرسلَ . شاكلتهم سيطبع اعتراضاٍت ضد اإلسالم ويرسلها إيل

ني إىل مكتب الربيد وقت وصول الربيد، فجاء بأوراق مطبوعة أحد اآلري
. احتوت على اعتراضات كتبها شخص ناقص الفكر على غرار املسيحيني

 احلاشية يف ،٥٧٤-٥٧٣ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(
  )٣احلاشية 
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   أو ما قبله١٨٨٣

ستعالم، فوضع يف يدي يف املنام درهم ذات مرة كان هناك أمر جدير باال
  :فضي لوزي الشكل، وكان به سطراِن، مكتوب يف السطر األول باإلجنليزية

."Yes, I am happy"  

فيه بعد وضِع خط فاصل ترمجةُ هذه اجلملة ا أما السطر الثاين فكان مكتوب 
  : اإلجنليزية نفسها كاآليت

"$��¸D�2�$¹$��¸D�2�$¹$��¸D�2�$¹$��¸D�2�$¹ .")أردية(  
 ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية ( . مسرور، أنانعم: أي

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٧٥-٥٧٤

   أو ما قبله١٨٨٣
يف الكشف اجلملة وشيكةً حزن وأمل يف إحدى املرات كانت أيام فأُريت ،

  :اإلجنليزية التالية مكتوبةً على ورقة
."Life of pain"  

 ،٥٧٥ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية ( . أملحياة: أي
  )٣احلاشية يف احلاشية 

   أو ما قبله١٨٨٣
 بشأن بعض املعارضني الذين أساءوا إىل القرآن الكرمي حسدا من أنفسهم، 
ووجهوا إىل اإلسالم الدين املتني اعتراضاٍت بذيئة وسخيفة عنادا منهم ال ميكن 

  :باإلجنليزيةل شيء حيالَه، أُهلمت ذات مرة اجلملتني التاليتني فع
"God is coming by His army ."  

"He is with you to kill enemy". 
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 وهو معك ليقتل العدو ،ن اهللا تعاىل قادم مع جيش األدلة والرباهنيأ: أي 

-٥٧٦ ص ،١ جملد ،ية اجلزء الرابع، اخلزائن الروحان،الرباهني األمحدية(. وجيعله مغلوبا
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٧٧

١٨٨٣  
شأنك عجيب، . بوِركْت يا أمحد، وكان ما بارك اُهللا فيك حقا فيك"

ك قريبك إيلّ. وأجروالسماُء معك كما . إين راٍض منك، إين راِفع األرض
  ." معيهو

  .  واألرض إشارةً إىل ما يف السماوات"هو"لقد استخدم هنا ضمري املفرد 
وهذه الكلمات إشارة إىل ألطاف اهللا وبركاته اليت حتالف كل مؤمن كامل 

، واملصداق احلقيقي هلذه األفضال كلها هو �بربكة اتباعه لسيدنا خري الرسل 
 اجلزء الرابع، اخلزائن ،الرباهني األمحدية(. �، وأما غريه فيناهلا بربكته هو �النيب 

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٨٠-٥٧٩ ص ،١ جملد ،الروحانية

١٨٨٣  
  : مث قال اهللا تعاىل

أنت مين مبنـزلة توحيدي . أنت وجيه يف حضريت، اخترتك لنفسي"
هل أتى على اإلنسان حني . ، فحان أن تعانَ وتعرف بني الناس٧٣وتفريدي

  ."من الدهر مل يكن شيئًا مذكورا
                                           

 يبعث يف عصر تتعرض فيه منمعناه عندي أن :  قال املسيح املوعود عليه السالم٧٣ 
 مبرتلة ث املبعو، يكون ذلك باهللا تعاىل ويعظَّم فيه الشرك،وحدانية اهللا لإلساءة واالحتقار

 املتجسدة صبح وحدانيةَ اهللاي البارئ تعاىل حبيث وحدانية يتعطش لإذوحدانية اهللا تعاىل، 
 وحدانية اهللا تعاىل يف قامةإنه يلتاع إل.  العامل، متناسيا مصاحله وأغراضهلكي يرسيها يف

م قيامه وقعوده وحركته وسكونه وقوله وفعله، بينما يكون أهل الدنيا قد اختذوا مآر



٦٦  �������� א������
ال مكانتك، ومل تكن أمل يأت عليك زمان مل يكن أحد يعرفك و:... أي

وهذه إشارة إىل ألطاف اهللا ومننه املذكورة سلفًا، لتكون مثاالً . شيئًا يعتد به
نـزعلى ما سياحلقيقي ل علي من أفضاله� احملسن  .  

  ."سبحان اهللا، تبارك وتعاىل، زاد جمدك، ينقطع آباؤك ويبدأُ منك"
  .  تعاىل اد والشرف منكسينقطع ذكر آبائك لألبد، وسيبدأ اهللا:... أي
وقالوا الت . أيها الصديق نصرت. نصرت بالرعب، وأُحييت بالصدق"

  ."حني مناٍص
سيحالفك من اهللا نصر يكِسر ِهمم املعارضني، ويستويل اليأس :...   أي

  . على قلوم، ويتضح احلق
غالب على أمره واهللا . وما كان اهللا ليتركك حتى مييز اخلبيثَ من الطيب"

إذا جاء نصر اهللا والفتح ومتّت كلمةُ ربك، . ولكن أكثر الناس ال يعلمون
  ."هذا الذي كنتم به تستعجلون

  .ه عاجال بلبوناهذا الذي كنتم تط: فيقال عندها للكفار:... أي
  ."إين جاعلٌ يف األرض. أردت أن أستخلف فخلقت آدم"

. إين سأقيمه خليفةً: جيزة معناها كلمةٌ و"إين جاعلٌ يف األرض" ... 
واملراد من اخلليفة هنا شخص يكون واسطة بني اهللا وبني اخللْق إلرشادهم 

                                                                                                     
غري أن هذه اللوعة واحلرقة من أجل إرساء توحيد البارئ ال تتولد يف قلب . أصناما هلم

وكما أن الناس يصابون بالقلق واالضطراب من أجل . أحد بدون أن يولدها اهللا فيه
أوالدهم وأهدافهم األخرى، حىت إن بعضهم ينتحرون، كذلك فإن مثل هذا اإلنسان 

ه وعظمته تعاىل لكي تكون الغلبة إلرادات اهللا ووحدانييضطرب من أجل توحيد البارئ ت
 ،٢جملد  ،"بدر"( ".أنت مين مبرتلة توحيدي وتفريدي": وجل، وعندها يقال له وجالله عز

  )٢ عمود ،٩١ ص ،١٠/٤/١٩٠٣ يوم ،١٢عدد 
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...  اليت تطلَق على السلطنة واحلكم املاديةوليس املراد هنا اخلالفة. وهدايتهم

هنا ال يعين " آدم"كما أن .  املراتب الروحانية أو النيابة الروحانية املرادوإمنا
 ى نظام الرشد واهلدعلى يده شخص سيقام املرادلك الذي هو أبو البشر، بل ذ

لوضع أساس اخلَلْق الروحاين، وكأنه أب لطالب احلق من حيث احلياة 
هذه نبوءة عظيمة عن قيام مجاعة روحانية يف وقت ال يوجد فيه هلا . الروحانية

 ،٥٨٦-٥٨١ ص ،١ جملد ،روحانية اجلزء الرابع، اخلزائن ال،الرباهني األمحدية(. أي أثر
  )٣احلاشية يف احلاشية 

١٨٨٣  
  : املرتبة الروحانية هلذا اآلدم الروحاين فقال� مث ذكَر اهللا 

  ".دنا فتدلّى، فكان قاب قوسِني أو أدىن"
 كنت مترددا يف حتديدآية قرآنية  اليت هي اجلملة وحيت إيلّ هذهعندما أُ

 إذ غلبين نوم خفيف انكشف علي خالله هذه احلريةمعناها، وفيما أنا يف 
واملراد من التدلّي هو ... وبيان ذلك أن الدنو يعين قرب اهللا تعاىل. معناها

اهلبوط والنـزول الذي حيدث حني يرجع اإلنسان إىل عامل اخلَلْق متخلّقًا 
 كما يفعل اهللا الرمحن والرحيم، وألن هشفقةً على عباد �  اهللابأخالق

و وكماالت التدلّي متالزمة، فال بد أن يكون التدلّي بقدر الدنو كماالت الدن
وكمال الدنو يكمن يف أن تنعكس يف قلب السالك أمساُء اهللا وصفاته، . نفسه

ويتجلى فيه احملبوب احلقيقي جبميع صفاته الكاملة بدون شائبة الظلمة وتوهِم 
اهللا، وهذا هو األساس وهذه هي حقيقة االستخالف وماهيةُ نفخ روح . احللول

وملا كانت حقيقة التدلّي تستلزم التخلّق بأخالق . احلقيقي للتخلق بأخالق اهللا
 التخلّق بأخالق اهللا يقتضي أن يبلغ السالك يف الشفقة اهللا، وملا كان كمالُ

على العباد، والنصِح هلم، والعكوِف على إيصال اخلري هلم بالقلب والروح، 
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 على هذا الواصل الكامل جممع األضدادفيصبح ملزيد عليه؛ مبلغا ال يتصور ا

 يتوجه إىل اهللا على أكمل وجه، كما يتوجه إىل اخلَلْق أيضا ه، مبعىن أنالنحو
 األلوهية وقوس البشرية، كالوتر على أكمل وجه، فيصبح بني القوسني، قوِس

بلغ هذه الدرجة ي ن مما أنّعل... وصالً كامالً حمكما ماالذي يكون موصوالً 
أوالً اإلقبال :  وبنيٍة واحدة نوعاِن من اإلقباليوجد يف قلبه ويف حالٍة واحدٍة

على اهللا الذي هو الوجود األزيل، وثانيا اإلقبال على عباده الذين وجودهم 
 من الوجود، أي القدمي واحلديث، مها كالدائرة اليت النوعاِنهذان حمدثٌ، و

ذه هوسطَ  و،"اإلمكان"ها األسفل هو وطرفُ" وجوبال"ها األعلى هو طرفُ
 الدنو  عرب احملكم بكال اجلانبنيه اتصالبسبب الكامل اإلنسانُيأخذ الدائرة 

 مبعىن أنه يصبح واسطة بني اهللا ،يلية كالوتر يف دائرة قوسني متثوالتدلّي صورةً
اهللا وقُربه،  من دنو  خلعةًلإلنسان الكاملتوهب فأوالً . تعاىل وبني اخللق

فيصعد إىل أعلى مقام القرب، مث يؤتى به إىل اخلَلْق، فيظهر صعوده هذا ونزوله 
قاب " العالقتِني بني هذين القوسني مبنـزلة ه ذات نفسصبحبصورة قوسني، وت

  . يطلق يف العربية على الوتر" القاب"و". قوسني
 أي رجع إىل )تدلّىف(  أي قرب من اهللا تعاىل،)دنا( أنه : هذه اآلية هوفمعىن

وألن عنايته . اخللق، فصار من حيث صعوده ونزوله مثل وتر واحد لقوسني
 و عنياخللق هإىل  توجههباخللْق نابعة عن عٍني نقيٍة للتخلُّق بأخالق اهللا، فإن 

وبسبب ن اهللا تعاىل املالك احلقيقي إ حيث: بتعبري آخر، و إىل اخلالقهتوجه
 حني  السالكإن ف، وكأنه خميم عندهميهماد يتوجه إلشفقته البالغة على العب

 هذا فل،املكان الذي كان اهللا فيه يعود إىل نفس  يف سريه إىل اهللالكمال يبلغ
الرباهني  (.هتدلِّيه أي هبوِطيف   من اهللا تعاىل، التامه أي قربه، دنو كمالُيتسبب
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩٠-٥٨٦  ص،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية
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يا مرمي . يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنةَ. يحيي الدين ويقيم الشريعة"
ة٧٤اسكنة.  أنت وزوجك اجلنأنت وزوجك اجلن يا أمحد اسكن . نفخت

  ."دني روح الصدقلَفيك ِمن 
و تابعك ورفيقك اجلنة، يا آدم، يا مرمي، يا أمحد، ادخلْ أنت ومن ه:... أي

  ...أي ادخلوا يف وسائل النجاة احلقيقية
 آدم  خلقهنا أيضا قد ذُكر سبب تسمية آدم الروحاين ذا االسم، وهو أن

دون أسباب مادية، كذلك ستنفخ الروح يف آدم الروحاين هذا   كما كان�
  . أيضا دون أسباب مادية

قيقةً، مث توهب هذه النعمة وهذا النفخ خاص باألنبياء عليهم السالم ح
 اجلزء ،الرباهني األمحدية (.لبعض خواص األمة احملمدية على سبيل التبعية والوراثة

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩١-٥٩٠ ص ،١ جملد ،الرابع، اخلزائن الروحانية

                                           
  : قال املسيح املوعود عليه السالم يف شرح هذا الوحي74

ى، وال يعين آدم هنا آدم أبو البشر، وال يعين أمحد  مرمي هنا مرمي أُم عيسليس املراد من
، وال يراد ِمن أمساء األنبياء مثل موسى وعيسى وداود وغريهم �هنا سيدنا خامت األنبياء 

  . الواردة يف هذه اإلهلامات، أولئك األنبياء بأعيام، بل أنا املراد من كل هذه األمساء
ثى، بل يشري إىل املذكّر، فكان لزاما أن وحيث إن اسم مرمي هنا ال يشري إىل أية أن

  "...يا مرمي اسكن": سب القواعد، أعين أن يقالحبتستعمل له صيغة املذكر 
 أما لفظ الزوج فهو أيضا مل يرد هنا مبعناه املعروف وإمنا يعين الرفقاء واألقارب، وكال 

  .املعنيني موجود يف القواميس
  تارةً على جنة اآلخرة، وتارة أخرى على السرور أما لفظ اجلنة يف إهلامايت فيطلق

 إىل ة املرسل٢١/٢/١٨٨٤ يوم  رسالة،٨٣-٨٢ ص ،١ أمحدية، جملد رسائل(.  والنصر والراحةواحلبور
 )مري عباس علي شاه
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 املخاض إىل ِجذِْع النخلة، قالت يا ليتين ِمت قبل هذا ٧٥فأجاءها"): أ(
نسي اوكنت٥١ ص ١٩سفينة نوح، اخلزائن الروحانية جملد ( ."ا منسي(   

كان من العوائق احلائلة دون انتشار دعويت ادعائي بالنبوة وتلقِّي الوحي : ب
  :وكوين املسيح املوعود، ولإلشارة إىل قلقي هذا قد أُوحي إيل

"ل هذا وكنتقب ين ِمتا فأجاءه املخاض إىل جذع النخلة، قال يا ليتنسي 
  ."منسيا

جذع "هنا األمور املؤدية إىل نتائج خميفة، واملراد من " املخاض"واملراد من 
 ومفهوم هذا .هنا أوالد املسلمني الذين هم مسلمون باالسم فقط" النخلة

                                           
 الذي كتبه عام ،" نوحسفينة" يف كتابه  مفصالً� املسيح املوعود ما قاله 75

  : ، هو١٩٠٢
أتذكر ما إذا كنت قد نشرته من قبل يف كتيب أو إعالن أم أسجل هنا وحيا آخر ال 

ال، غري أين أتذكر أين قد ذكرته أمام مئات الناس، وهو ال يزال موجودا يف إهلامايت 
، مث أنزل علي "مرمي"املسجلة يف مذكّريت، وقد تلقيته يف الزمن الذي لقّبين اهللا فيه أوالً 

  :عد ذلك أُوحي إيلالوحي املتعلق بنفخ الروح، مث ب
فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة، قالت يا ليتين ِمت قبل هذا وكنت نسيا  "
  ،"منِسيا

 إىل جذع النخلة، مبعىن أا واجهت العوام -أي ذا العبد-فجاء املخاض مبرمي :  أي
لتكفري واإلهانة واجلهالء واملشايخ األغبياء الذين مل تكن لديهم مثرة اإلميان، فقابلوها با

وهذا ". يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ":والشتم وأثاروا ضدها ضجة، فقالت
إشارةٌ إىل تلك الضجة اليت أثارها املشايخ كلهم ضدي يف أول أمري، إذ مل يطيقوا 
دعواي هذه، فأرادوا إهالكي بكل حيلة، وقد صور اهللا تعاىل ذه الكلمات ما حلّ بقليب 

 جملد ، نوح، اخلزائن الروحانيةسفينة(. عندها من كرب وقلق من جراء ضوضاء اجلهالء وشغبهم
  )٥١ ص ،١٩
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الوحي أن الدعوة األليمة، اليت كانت ستجعل القوم عطاشى للدم، جاءت ذا 

م كغصن النخلة اليابس أو جذعها، فقال املبعوث الرباين إىل قومه الذين ه
 اجلزء اخلامس، ،الرباهني األمحدية(. يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا: مذعورا

  )٣  احلاشية،٦٩-٦٨ ص ،٢١ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٨٣  
  :ومثة إهلامات أخرى ذا الشأن مثل

  ."ياِغِك بم كانت أُما كان أبوِك امرأَ سوٍء وما. لقد جئِت شيئًا فريا"
قال القوم يا مرمي ما هذه الفعلة الشنيعة واملنافية للصالح اليت : أي... 

 الد ،سفينة نوح، اخلزائن الروحانية(.  وأمك مل يكونا هكذا٧٦ارتكبِتها، مع أن أباك
  ) ٥١ ص ،١٩

١٨٨٣  
  : قال اهللا تعاىل٧٧مث بعد ذلك

                                           
  : � قال املسيح املوعود 76

امسه فضل شاه " السادات"شخص من " بطالة"تذكرت بشأن هذا اإلهلام أنه كان يف 
قد ادعيت أين أنا أو مهر شاه، وكان شديد احلب والتعلق بوالدي، فلما أخربه أحد بأين 

 ال ندري ممن ورث هذا: كان أبوه صاحلًا جدا، مبعىن: املسيح املوعود، بكى كثريا وقال
. ة االفتراء، مع أن أباه كان بارا ومسلما مستقيما ونقي القلب وبعيدا عن االفتراءخصل

نوح، اخلزائن سفينة (. لقد وصمت أسرتك بالعار ذا االدعاء: وكذلك قال يل الكثريون
 )٥٢-٥١ ص ،١٩ جملد ،الروحانية

  :ي اهللا عنه ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد رض77
". نفخت فيك ِمن لدين روح الصدق": إىل الوحي القائلعليه السالم  يشري حضرته 

  )٣  احلاشية،٥٩١ ص ،١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية(
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نّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا إ. نصرت، وقالوا الت حني مناٍص"

  ٧٨." عليكتاب الويلِّ، ذو الفَقار. عيهرد عليهم رجلٌ من فارس، شكَر اهللا س
 علي، مبعىن أن هذا الكتاب سيفين املعارض أن كتاب الويلّ مثلُ سيِف: أي

 ا، كذلك �ويبيده، وكما أن سيف عليأبلى يف املعارك اخلطرية بالًء حسن 
  . نجز هذا الكتاب مهماٍت عظيمة أيضاسي

                                           
قد أدىل بنبوءة عن املسيح املوعود عليه " نعمت اهللا ويل"اء اهللا وهو  كان أحد أولي78

  :السالم، يف قصيدته الشهرية بالفارسية حيث قال فيها
���º»��¼� � ½ ; ����������¥¾¦������"��    ¿ �À���Á���Â��"��Ã"

� Ä� Å½Æ �  
 " الفقاروذ"أرى يده البيضاء اليت تضيء كالسيف من حيث إمتام احلجة، مع : أي

  . انيةًث
  : هذه النبوءةمشريا إىل �وقال املسيح املوعود 

سيهب اهللا تعاىل فاآلن أما  -كرم اهللا وجهه-الفقار يف يد علي   يف زمٍن كان ذو):أ(
 هذهيف املاضي، فـتأيت " ذو الفقار"هلذا اإلمام، فتنجز يده البيضاء ما أجنزه " ذو الفقار"

  .  ثانية اآلن قد ظهر-هكرم اهللا وجه–  عليالفقار اليد مبا خييل للناس أن ذو
 وهذه النبوءة إشارة إىل أن ذلك اإلمام سيكون سلطان القلم، وأن قلمه سيعمل عملَ

الرباهني "فكأن هذه النبوءة ترمجة حرفية للوحي الذي نزل علي ونشر يف ". ذو الفقار"
  : قبل عشر سنوات وهو" األمحدية

  ، " عليالفقار  ذو،كتاب الويلِّ"
وهذا إشارة إىل هذا العبد املتواضع، ومن . الفقار علي أي أن كتاب هذا الويلِّ، هو ذو

 وإىل ذلك تشري بعض األماكن ".الغازي"أجل ذلك قد سميت يف املكاشفات مرارا 
  )٣٧٥ ص ،٤ جملد ،، اخلزائن الروحانيةاآلية السماوية(. األخرى يف الرباهني األمحدية

د دار حرب فيما يتعلق مبواجهة القسيسني، فعلينا أال جنلس عاطلني، غري هذه البال): ب (
 الذي نفروا به، السالِحجيب أن تكون مثل حرم، وأن ننفر إىل ساحة القتال مبثل  أن حربنا

 ومسى قلمي ،"سلطان القلم"وذلك السالح هو القلم، ومن أجل ذلك قد مساين اهللا تعاىل 
 )٢ عمود ،٢ ص ،١٧/٦/١٩٠١ يوم ،٢٢ عدد ،٥، جملد "ماحلك"( ".الفقار علي ذو"
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. وهذه أيضا نبوءة عن تأثريات هذا الكتاب العظيمة وبركاته العميمة

 احلاشية يف ،٥٩٢-٥٩١ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(
  )٣احلاشية 

١٨٨٣  
  :مث قال اهللا تعاىل

  ."ولو كان اإلميان معلّقًا بالثّريا لناله"
  .لو ارتفع اإلميان من األرض كليةً، لنالَه الرجل املذكور آنفا:  أي

"ه ناره يضيء ولو مل متسسم . يكاد زيتهزسي ،منتصر أم يقولون حنن مجيع
وإنْ يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، . اجلمع ويولّون الدبر

ا رمحٍة من اهللا لنت عليهم، فبم. واستيقنتها أنفسهم، وقالوا الت حني مناٍص
ولو أنّ قرآنا سيرت به . ولو كنت فظا غليظَ القلب النفضوا ِمن حولك

  ."اجلبال
أيقولون إننا مجاعة قوية وقادرة على الرد، ولكن هذا اجلمع سوف : أي

 إنه شيء بسيط وسحر قالوا آية رأواإم كلما . يتشتتون كلهم ويولّون الدبر
 قلوم تكون موقنة ذه اآلية وتشهد أنفسهم أن ال مناص هلم قدمي، مع أن

 القلب ملا اقتربوا  جافيا قاسيوإنه ِملن رمحة اهللا أنك لين معهم، ولو كنت. منها
  . منك بل فروا ِمن حولك، وإنْ يروا من معجزات القرآن ما يسير اجلبال

وحالتهم على هذا لقد أُوحيت إيلّ هذه اآليات حبق قوم كانت أفكارهم 
النحو، وقد خيرج آخرون أيضا يتصرفون مثلهم، ويظلّون منكرين مع يقينهم 

-٥٩٢ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية (.الكامل بصدقي
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩٣
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  :�مث بعد ذلك قال 
صدق اهللا . أنزلْناه وباحلق نزلوباحلق  .٧٩إنا أنزلناه قريبا من القاديان"

   ." مفعوال٨٠ًورسوله، وكان أمر اهللا
باملعارف  املليء وحيقد أنزلنا هذه اآليات والعجائب وهذا ال:  أي

 على ة، وقد نزل بناًءناها وفقًا للضرورة احلقّ من قاديان، وأنزلْقريباواحلقائق 
ت يف موعدها، وكان أمر  بنبوءة حتققأنبآكان اهللا ورسوله قد . الضرورة احلقة

  .اهللا مفعوالً ال حمالة
...  قد أشار يف حديثه�ومفهوم الكلمات األخرية من الوحي هو أن النيب 

أما . إىل بعثة هذا الرجل، كما أن اهللا تعاىل قد أشار إليه يف كالمه ايد
 من اإلشارة النبوية فقد سبق أن سجلتها يف اإلهلامات املذكورة يف اجلزء الثالث

هو الّذي أرسل �: هذا الكتاب، أما اإلشارة القرآنية فهي مذكورة يف اآلية
 اجلزء الرابع، ،الرباهني األمحدية( .	ين كلّهره على الدظِه احلق ليرسوله باهلدى وديِن

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩٣ ص ،١ جملد ،اخلزائن الروحانية

                                           
التدبر العميق يف هذا اإلهلام يكشف أن بعثيت من عند اهللا : � قال املسيح املوعود  79

وبعد أن تلقيت يف األيام ... يف قاديان كانت مكتوبة كنبوءة يف الصحف اإلهلية السابقة
اديان ودمشق عند اهللا تعاىل، فقد اتضح األخرية وحيا جديدا يؤكد أن هناك مماثلة بني الق

: فكأنّ تفسري اجلملة اليت ألقاها اهللا على قليب وحيا أعين. بذلك معىن اإلهلام السابق أيضا
إنا أنزلناه قريبا من دمشق بطرف شرقي عند : " هو كاآليت،"إنا أنزلناه قريبا من القاديان"

إزالة األوهام، اخلزائن  (.من القاديان، ذلك أن مسكين يقع بطرف شرقي "املنارة البيضاء
  )١٣٩-١٣٨ ص ،٣ جملد ،الروحانية

إزالة (". وكان وعد اهللا مفعوالً": كاآليت" وهاماألإزالة " هذه اجلملة قد وردت يف 80
 )٧٣ ص ،٣األوهام، اخلزائن الروحانية، جملد 
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 ١٨٨٣  

 فيه اإلهلام يف اليوم الذي تلقيتيف الذي يذكر النـزول يف قاديان، رأيت 
 جالسا بالقرب مين وهو يتلو القرآن ٨١الكشف أخي املرحوم مريزا غالم قادر
  :الكرمي بصوت عال، وقرأ خالل التالوة

  ".إنا أنزلناه قريبا من القاديان"
" القاديان"هل اسم :  فاستغربت جدا بسماع هذه الكلمات، وقلت له

وملا نظرت . أجل، ها هو مكتوب: لكرمي فعالً؟ فقالمكتوب يف القرآن ا
وجدت أن العبارة اإلهلامية نفسها مكتوبة بالفعل قريبا من منتصف الصفحة 

إن اسم القاديان مكتوب يف القرآن ! فقلت يف نفسي، نعم. اليمىن من املصحف
: رامهناك ثالث مدن أمساؤها مسجلة يف القرآن الكرمي بإك: وقلت. الكرمي فعالً

  )١٤٠ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. مكة واملدينة والقاديان

١٨٨٣  
  : هو٨٢واإلهلام الذي تلقيته بعده

  ".صلِّ على حممٍد وآل حممٍد سيِد ولِْد آدم وخاتِم النبيني"
 وفيه إشارة إىل أن كل هذه الدرجات واألفضال والعنايات إمنا هي بربكته 

  ...�زاٌء على حبنا له  وهي ج�

                                           
هو أن السم إن يف ذلك ِسرا مكنونا كشفه اهللا علي، و: �قال املسيح املوعود  81

 تشري يف -املوجودة يف امسه-" قادر"أخي عالقةً قوية بتأويل هذا الكشف، أعين أن كلمة 
 -عز وجل-الكشف إىل أن هذا فعل اهللا القادر فال تعجبوا منه، ألن عجائب قدرته 

. ةتتجلى على هذا النحو دوما؛ فيِعز الفقراء احملتقرين، ويذلّ املعززين ذوي املراتب العالي
 )  احلاشية،١٤١ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(

 )الناشر(". وكان أمر اهللا مفعوالً": أي بعد اإلهلام 82
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، � من الصالة على آل النيب آنفًا اهللا به يف اإلهلام املذكور  والسر فيما أمر

هو أن حب أهل البيت ذو صلة وثيقة بنـزول فيوض األنوار اإلهلية، وأن 
الذي يدخل يف زمرة املقربني عند احلضرة األحدية إمنا يرث هؤالء الطيبني 

 اجلزء ،الرباهني األمحدية( .ا هلم يف مجيع العلوم واملعارفاألطهار، ويصبح وارثً
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩٨-٥٩٧ ص ،١ جملد ،الرابع، اخلزائن الروحانية

١٨٨٣  
 يف �لقد كُشف على هذا العبد املتواضع أن حيايت متاثل حياة املسيح 
 واألنوار، فترا األوىل من حيث املسكنة والتواضع والتوكل واإليثار واآليات

وأن هناك تشاا كبريا بني طبيعيت وطبيعة املسيح، وكأما قطعتان من جوهر 
واحد، أو مثرتان لشجرة واحدة، ويوجد بينهما احتاد شديد حبيث ال يوجد 

كما أن هناك مماثلة . بينهما إال فرق بسيط جدا من حيث الرؤية الكشفية
 كامل وعظيم أعين موسى عليهما ظاهرية أيضا، وهي أن املسيح كان تابعا لنيب

السالم، وكان خادما لدينه، وإجنيلُه فرع للتوراة، وأنا أيضا ِمن أحقر خدام 
ذلك النيب اجلليل الشأن الذي هو سيد الرسل وتاج املرسلني أمجعني، فإذا كان 

 ،الرباهني األمحدية(. �أولئك حامدين فهو أمحد، وإذا كانوا حممودين فهو حممد 
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩٤-٥٩٣ ص ،١ جملد ،الرابع، اخلزائن الروحانيةاجلزء 

١٨٨٣٨٣  
  :  آخر خاطبين ريب فيه وقالوِمن مجلتها إهلام"

                                           
 قد قال يف هذا الكتاب نفسه � لقد سجلنا هذا اإلهلام هنا ألن املسيح املوعود 83

  )جالل الدين مشس(. "الرباهني األمحدية"إن زمن هذا اإلهلام هو قبل طبع " محامة البشرى"
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إين خلقتك ِمن جوهر عيسى، وإنك وعيسى من جوهر واحد، وكشيء "

  )١٩٢ ص ،٧ الد ،محامة البشرى، اخلزائن الروحانية(." واحد

١٨٨٣  
 بكثرة حىت تعطّر به �ا أنين صلّيت ذات ليلة على النيب تذكّرت هن): أ(

 قد أتوا بييت بِقرٍب من )أي املالئكة(قليب وروحي، فرأيت يف الليلة نفسها أم 
الرباهني (. �هذا مبا صلّيت على حممد : نور على هيئة ماء زالل، وقال أحدهم

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٥٩٨  ص،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية
 فترةً من �اتفق ذات مرة أنين ظللت مستغرقًا يف الصالة على النيب ): ب(

الزمن، إذ كنت موقنا أن سبل اهللا تعاىل دقيقة جدا، وال ميكن االهتداء إليها 
مث بعد . �وابتغوا إليه الوسيلةَ�: ، كما قال اهللا تعاىل أيضا�دون وسيلة النيب 

ين قد جاءا ودخال بييت، أحدمها من الطريق يف الكشف أن سقّاَءمدة رأيت 
  :الداخلي واآلخر من الطريق اخلارجي، وعلى أكتافهما ِقرب من نور، ويقوالن

  )١٣١ ص ،٢٢ الد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية (".هذا مبا صلّيت على حممٍد"

١٨٨٣  
  : تلقيت الوحي التايل٨٤مث بعد ذلك

. صراٍط مستقيٍم، فاصدع مبا تؤمر وأَعِرض عن اجلاهلنيإنك على "
وقالوا أَنى لك هذا؟ إنّ هذا . وقالوا لوال نزل على رجٍل من قريتِني عظيٍم

  ."ينظرون إليك وهم ال يبصرون. ملكر مكرمتوه يف املدينة

                                           
 ." وخاتِم النبينيلى حممد وآل حممد سيِد ولْد آدمصلِّ ع": الوحي التايل أي بعد 84

 )مرزا بشري أمحد(
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 وقالوا كيف. زل هذا على عامل عظيم من املدينتنيـ ينملَ ملْوقالوا :...  أي

  .إم ينظرون إليك ولكن ال يبصرونك... ميكن أن تنال هذه الدرجة؟
  ."تاهللا لقد أرسلنا إىل أمٍم من قبلك فزين هلم الشيطانُ"

حنلف بذاتنا أننا قد أرسلنا كثريا من األولياء الكمل قبلك يف أمة حممد : أي
�إليهم أنواع البدع ، ولكن الشيطان أفسد على أتباعهم طريقهم، أي سرت 

  .ومل يعد الصراط القرآين املستقيم حمفوظا فيهم
  ."قُلْ إنْ كنتم حتبون اهللا فاتِبعوين يحِببكم اهللا"

  . لكي حيبكم اهللا�فاتِبعوا الرسول املقبول : أي
قُلْ . ومن كان هللا كان اهللا له. واعلموا أنّ اهللا يحيي األرض بعد موا"

إجرام ه فعليإنْ افتريتوإنّ عليك رمحيت .  شديد ،أمني ك اليوم لدينا مكنيإن
أال إنّ نصر . حيمدك اهللا وميشي إليك. يف الدنيا والدين، وإنك من املنصورين

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً. اهللا قريب".  
ه بفضله إىل مقامات منـزه عن كل عيب ونقص من أخذ عبد:... أي

  . لضالل الذي يشبه الليلاملعرفة واليقني يف زمن ا
  ".جري اهللا يف حلَِل األنبياء. خلَق آدم فأكرمه"

 واملراد من هذه اجلملة اإلهلامية أن منصب اإلرشاد واهلداية وتلقِّي الوحي 
اإلهلي إمنا هو حلّة األنبياء، ويعطاها غريهم استعارةً، ويعطى حلّةَ األنبياء هذه 

جل تكميل الناقصني، وإىل هذا األمر نفسه قد بعض أفراد األمة احملمدية من أ
فمع أن هؤالء ليسوا ". علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل: " بقوله�أشار النيب 

  . أنبياء، إال أم يكلَّفون مبهام األنبياء
  ". وكنتم على شفا حفرٍة فأنقذكم منها"

  .هيأ لكم أسباب النجاة منها: أي
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وإن عدمت عدنا، وجعلنا جهنم ، ٨٥يرحم عليكمعسى ربكم أن "

  ."للكافرين حصريا
 أن اهللا يريد أن يرمحكم، أما إذا عدمت إىل اإلمث والتمرد فسوف نعود إىل :أي

  ...عقابكم وعذابكم، وقد جعلنا جهنم سجنا للكافرين
توبوا وأصِلحوا، وإىل اهللا توجهوا، وعلى اهللا توكّلوا، واستعينوا بالصرب "

  ."والصالة
توبوا وكُفّوا عن الفسق والفجور والكفر واملعصية، وأصِلحوا حالتكم، : يأ

الصالة، ألن احلسناِت يذهنب ووإىل اهللا أَنيبوا، وعليه توكّلوا، واستعينوا بالصرب 
  .السيئاِت

قُلْ . بشرى لك يا أمحدي، أنت مرادي ومعي، غرست كرامتك بيدي"
  ٨٦."فروجهم، ذلك أزكى هلمللمؤمنني يغضوا ِمن أبصارهم وحيفَظوا 

 احملارم، وأن يصونوا  غريقُلْ للمؤمنني أن يكفّوا عيوم عن رؤية... : أي
  .طهارمإذ ال بد من هذا من أجل فروجهم وآذام مما ال يليق، 

                                           
 الد ،اخلزائن الروحانية( ٢" ربعنياأل" هذا الوحي يف � لقد أورد املسيح املوعود 85

عسى ": ، كاآليت"ديةالرباهني األمح" ويف مواضع أخرى عديدة، نقالً عن )٣٥٢ ص ،١٧
 ) بشري أمحدمرزا(. سهو من الكاتب" يرحم عليكم"، مما يوضح أن "ربكم أن يرمحكم

 هذا الوحي يف رسالته إىل مري عباس علي يوم �لقد سجل املسيح املوعود  86
  : على ما يبدو ترمجة هذا الوحيهي، مث كتب حتته اجلملة الفارسية التالية اليت ١٣/٩/١٨٨٣
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  :  قبل إيراد هذا الوحي ما يليليه السالموقد كتب ع

ألن هذا العبد الضعيف قد أُِذنَ له باإلعالن، فسوف أسجل هذا الوحي يف اجلزء الرابع 
  )٥٦-٥٥ص ، ١أمحدية، جملد رسائل (. من كتايب
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ويف ذلك إشارة إىل أن على كل مؤمن أن جيتنب املنهيات ويصون جوارحه 

  ...  طهارتهمن األعمال غري املشروعة، فهذا هو سبيل
وما . وإذا سألك عبادي عين فإين قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاِن"

مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني . أرسلناك إال رمحةً للعاملني
  ."منفكّني حىت تأتيهم البينة، وكان كيدهم عظيما

ا وما كانوا  قوم أصروا على كفرهم إصرارا كبريمه" الذين كفروا:... "أي
  . لريتدعوا عن كفرهم ما مل يروا آية واضحة، وكان كيدهم عظيما

إشارة إىل أن اآلياِت السماويةَ واألدلة العقلية اليت أظهرها اهللا على يد ا وهذ
هذا العبد الضعيف كانت ضرورية جدا إلمتام احلجة، إذ مل يكن أصحاب 

ث بواطنهم لينفكّوا من كفرهم البواطن السوداء الذين أكلت دودة اجلهل واخلب
دون رؤية اآليات الصرحية والرباهني القطعية، إمنا كانوا ميكرون إلجاحة حديقة 

  .اإلسالم من وجه األرض بأية طريقة
"�¦Ó�Ô��ÕÍ��2��Ö
�����¦R�´��×���������¦Ó�Ô��ÕÍ��2��Ö
�����¦R�´��×���������¦Ó�Ô��ÕÍ��2��Ö
�����¦R�´��×���������¦Ó�Ô��ÕÍ��2��Ö
�����¦R�´��×��������" )أردية(  

  .هامجيع  ما فعل ألحاطت الظلمة على الدنيالو مل يفعل اهللا :أي
 هذه إشارة إىل أن الدنيا كانت بأمس احلاجة إىل تلك اآليات البينات، إذ 

الذين خنرهم مرض الكفر واخلبث وجعلهم ضعفاء -ما كان ألهل الدنيا 
 أن يستعيدوا صحتهم إال ذا الدواء السماوي الذي هو يف الواقع -كاذوم

  . ماء احلياة لطلّاب احلق
 يف األرض قالوا إنما حنن مصلحون، أال إم هم وإذا قيل هلم ال تفسدوا"

قُلْ أعوذ برب الفلق، ِمن شر ما خلق، وِمن شر غاسٍق إذا . املفسدون
  ".وقَب
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إذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض بنشر الكفر والشرك وسوء العقيدة، : أي

قالوا إمنا حنن على الطريق القومي، ولسنا مفسدين، بل حنن محلة اإلصالح 
قُلْ إين . أال إم هم املفسدون الذين يعيثون الفساد يف األرض. والتجديد

  .عيذ بريب من شرور املخلوقات الشريرة والليلة املظلمةتأس
 أي أن هذا العصر مياثل الليلة الليالء مبا فيه من فساد عظيم، فتنويره يتطلب 

  . هذا حمالالقوى الربانية والقدراِت اإلهليةَ، أما بالقوى اإلنسانية ف
. أكان للناس عجبا. إين جاعلك للناس إماما. إين ناصرك، إين حافظك"

،سقُلْ هو اهللا عجيبا يفعل وهم أ جيتيب من يشاء من عباده، ال يل عم
  ."وتلك األيام نداوهلا بني الناس. لونأيس

يأيت دور أحٍد مرة ويأيت دور غريه أخرى، وأن أفضال اهللا تعاىل :... أي
  . نـزل على خمتلف أفراد األمة احملمدية بالتناوبت

إذا نصر اهللا املؤمن جعل . وقالوا أَنى لك هذا؟ وقالوا إنْ هذا إال اختالق"
فالنار موعدهم، قُل اهللا مثّ ذَرهم يف خوضهم . له احلاسدين يف األرض

  ."يلعبون
قُل اهللا ... أن جهنم موعد الذين يصرون على احلسد وال يرتدعون: ... أي

  ...الذي فعل هذا كله
تلطّف بالناس وترحم عليهم، أنت فيهم مبنـزلة موسى، واصرب على ما "

  ."يقولون
 مجيع أنبياء بين إسرائيل رفقًا وحلما، ومل يبلغ نيب �لقد فاق موسى ... 

 من مكانة �من أنبياء بين إسرائيل، سواء عيسى أو غريه، ما بلَغه موسى 
 قد فاق أنبياء بين إسرائيل كلَّهم رفقًا � من التوراة أن موسى عالية، والثابت

وأما الرجل موسى فكان أكثر حلما : وحلما وأخالقًا فاضلة، حيث ورد فيها
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؛ فقد أشاد اهللا تعاىل يف )١٢:٣العدد (من مجيع الناس الذين على وجه األرض 

غري أن أخالق .  إسرائيلالتوراة حبلم موسى مبا مل يِشد به بأحد من أنبياء بين
 الفاضلة واملذكورة يف القرآن الكرمي فهي تفوق أخالق �سيدنا خامت األنبياء 

 � بآالف املرات، ألن اهللا تعاىل قد أعلن عن سيدنا خامت األنبياء �موسى 
يف مجيع األنبياء متفرقةً، فقد قال أنه جامع جدتجلميع األخالق الفاضلة اليت و 

وألن علماء األمة احملمدية هم ... 	ٍق عظيٍملُوإنك لعلى خ�: � للنيب �اهللا 
وإنه ملن . �كأنبياء بين إسرائيل، فقد شبهت يف اإلهلام املذكور مبوسى 

 أن اهللا تعاىل ذكر أفراد أمته الضعفاء ذه األلقاب �بركات سيدنا سيِد الرسل 
 ،الرباهني األمحدية(. وآل حممداللهم صلِّ على حممد . �اجلليلة لطفًا وإحسانا منه 
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٦٠٧- ٥٩٩ ص ،١ جملد ،اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

١٨٨٣  
  :وفيما يلي بقية فقرات اإلهلام

وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال "
قل يا أيها . دهنونوحيبون أن ت. إنهم هم السفهاء ولكن ال يعلمون

وقيل . قيل ارجعوا إىل اهللا، فال ترجعون. الكافرون ال أعبد ما تعبدون
هلم من خرٍج فهم من مغرٍم مثقَلون، بل أأم تس. ذوا، فال تستحوذوناستحِو

أحسب . آتيناهم باحلق فهم للحق كارهون، سبحانه وتعاىل عما يصفون
ون؟ حيبون أن حيمدوا مبا مل الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتن

وال يصلح شيٌء قبل إصالحه، ومن رد ِمن . وال خيفى على اهللا خافيةٌ. يفعلوا
  . مطبعه فال مرد له
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م إ... إذا قيل لكم سيِطروا على أنفسكم فال تسيطرون عليها... : أي

ا، ولكنهم يكرهونهيؤتانتعاىلال يصلح شيء ما مل يصلحه اهللا... ون احلق جم . 
  .أحد يقدر على إرجاعهومن رد ِمن مطبعه فال 

ال تقْف ما ليس لك به علم، وال . لعلّك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني"
 ٨٧يا إبراهيم أعِرض عن هذا، إنه عبد. ختاطبين يف الذين ظلموا إنهم مغرقون

  ."إنما أنت مذكِّر وما أنت عليهم مبسيِطر. غري صاٍحل
الرباهني (. لقيت علي إهلاما إمنا هي حبق أناس معيننيه اآليات اليت قد أُ هذ
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٩٠٨-٦٠٧ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية

١٨٨٣  
  :وحي إيل بعد ذلكمث أُ

  ٨٨."واستعينوا بالصرب والصالة، واتِخذوا من مقام إبراهيم مصلّى"
 واملعاملة باهللا، أي حب اهللا هلوى اهنا هو ترك" مقام إبرهيم"من واملراد 

احلقيقي الذي " مقام إبراهيم"هذا هو . وتفويض األمر إليه والرضا به والوفاء له
 بقلب كقلب ا خملوقًمن كانو. تعطاه األمةُ احملمدية على سبيل التبعية والوراثة

باعاألمر اإلهليه أيضا ضروري حبسب هذا إبراهيم فات .  
وإنْ مل يعصمك الناس فيعصمك اهللا . يِظلُّ ربك عليك، ويغيثك ويرمحك"

  ."يعصمك اهللا من عنده وإن لـم يعصمك الناس. من عنده

                                           
ص ، ٢١ جملد ،اخلزائن الروحانية( اجلزء اخلامس ،"الرباهني األمحدية" ورد هذا الوحي يف 87
 )مرزا بشري أمحد( ".إنه عملٌ غري صاحلٌ":  بقراءة أخرى أيضا  كاآليت)١١٥

عوا يف عباداتكم  اتِب هو أنْ يف هذا السياقىنعامل: � قال املسيح املوعود 88
ضميمة (. لذي أُرسلَ اآلن، واقتدوا بقدوته يف كل أمر إبراهيم هذا اأسلوبوعقائدكم 

   )٦٨ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية"التحفة الغولروية"
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سينصرك اهللا من عنده، وحيفظ سعيك من الضياع، وستحالفك  :...أي
  . تأييداته

 أطّلع إىل إله موسى ، أَوِقد يل يا هامانُ لعلي٨٩وإذ ميكر بك الذي كفَر"
  ."وإين ألظنه من الكاذبني

أَوِقد يل نار فتنة أو اختبار : اذكر حني قال املنكر لصاحبه كيدا بك: أي
لكي أطّلع إىل إله موسى أي إىل إله هذا الشخص، ألرى كيف ينصره، وهل 

  . هو معه أم ال، ألين أظنه كاذبا
  .  وقد ذُكر بصيغة املاضيوهذه إشارة إىل حادث سيحدث يف املستقبل،

 يدخل فيها إال خائفًا، وما أصابك له أنتبت يدا أيب لَهٍب وتب، ما كان "
  ."فمن اهللا
هذه إشارة إىل شر يصيبين من شخص من خالل كتاباته أو بطريقة  ... 

  . واهللا أعلم بالصواب. ٩٠أخرى

                                           
  :� قال املسيح املوعود 89
كفَّر وكفَر، ألن املكفِّر يكون منِكرا أيضا، ومن ينكر : هلذه الكلمة قراءتان أي):  أ(

، وهو الذي يهيم وحده "اهليمان"فيشري إىل " هامان"أما لفظ . دعواي فال بد أن يكفِّرين
  )٨٢ ص ،٢١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية(. يف الصحراء

كفَّر، لكان املعىن أن : فلو قرأناه. كفَّر وكفَر: علما أن هلذا الوحي قراءتني): ب(
ن املنكرين، وهذا املعىن ينطبق متاما املستفيت يكون ِمن أتباعي يف البداية، مث يرتد ويصبح م

" الرباهني األمحدية"على املولوي حممد حسني البطالوي، الذي كتب تقريظًا على كتايب 
 جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(.  كان يفديين بأبيه وأمهحىتوأعرب عن حسن ظنه يب 

 ) احلاشية،٣٦٨ ص ،٢٢
قبل صدور " الرباهني األمحدية" قد نشرت يف  هذه النبوءة:�قال املسيح املوعود  90

، أي حني كتب املولوي أبو سعيد حممد حسني هذه الفتوى اعشر عامباثين فتوى التكفري 
 نذير حسني الدهلوي أن خيتمها ويفيت بكفري وينشر يف كافة املسلمني الشيخوطلَب ِمن 
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تنةٌ من اهللا، ليحب الفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم، أال إنها ف"

، ٩١شاتاِن تذبحان. حبا مجا، حبا من اهللا العزيز األكرم، عطاًء غري جمذوٍذ
  ."ن عليها فاٍنوكلُّ م
  ... أن كل شيء عرضةٌ للقضاء والقدر، وال مناص ألحد من املوت:... أي
أمل تعلم أنّ اهللا على كل . أليس اهللا بكاٍف عبده. وال ِنوا وال حتزنوا"

ا. شيٍء قديرأوىف اهللا أجرك، ويرضى عنك . وجئنا بك على هؤالء شهيد
وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا . ربك، ويتم امسك

كنت كنـزا خمفيا، . شيئًا وهو خري لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

                                                                                                     
ها قبل صدور هذه الفتوى وكان كتايب هذا قد نشر يف البنجاب واهلند بأسر. بأين كافر

الذي بات أولَ -فكان املولوي حممد حسني . وختِم الشيخ املذكور عليها باثين عشر عاما
 مؤسس هذا التكفري، أما ميان نذير حسني الدهلوي فأدى -املكفّرين بعد اثين عشر عاما

لم اهللا للغيب، إذ وهذا يؤكد ِع.  صيته إىل اشتعال هذه النار يف البالد كلها ذيوعبسبب
أخرب اهللا تعاىل بذلك النبأ حني مل يكن هلذه الفتوى وجود وال أثر، بل كان املولوي حممد 

فليفكّر يف هذا من كان له نصيب من العقل والفهم، ولْير . حسني يعد نفسه ِمن خدمي
د اثين عشر هل يف قدرة البشر أن أطّلع أنا أو غريي على الطوفان الذي كان سيظهر بع

 سيلُه اجلارف إىل الضالل شخصا كاملولوي حممد حسني الذي كان سحبعاما، والذي 
 يل إخالصا شديدا، كما غطّت مياهه إنسانا خملصا مثل املولوي نذير حسني الذي يبدي

، التحفة الغولروية(". الرباهني األمحدية"مل يصدر يف تاريخ اإلسالم كتاب مثل : كان يقول
 )٢١٦-٢١٥ ص ،١٧ جملد ،ائن الروحانيةاخلز

 لقد حتققت هذه النبوءة باستشهاد حضرة األمري موالنا سيد عبد اللطيف الكابويل 91
للتفصيل راجع  .  الشهيد وحضرة املولوي عبد الرمحن الكابويل الشهيد رضي اهللا عنهما

 )مرزا بشري أمحد(". تذكرة الشهادتني"كتاب 
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وإنْ . ففتقْنامهاإنّ السماوات واألرض كانتا رتقًا . ٩٢فعرفأحببت أن أُ

  "يتخذونك إال هزوا، أهذا الّذي بعث اهللا؟
: هل هذا الذي كلّفه اهللا بإصالح اخللْق؟ أي: سيقولون مستهزئني:... أي

  . ال تتوقع صالحا من ذوي الطبائع اخلبيثة
  
  
  

                                           
  : �ق النعماين  يقول حضرة بري سراج احل92

لقد بذل الصوفية والعلماء جهدهم لبيان معىن :  ذات يوم�قلت للمسيح املوعود 
  : �فقال . ، فما هو معناها يف رأي حضرتكم"إخل... كنت كرتًا خمفيا"مجلة 

عندما تنتشر يف الدنيا الضاللةُ والكفر والشرك والبدع : إن معناها السهل كاآليت
تفي معرفة اهللا والطرق املوصلة إليه تعاىل، وتقسو القلوب وختلو من والتقاليد الفارغة، وخت

خشية اهللا، يصبح اهللا تعاىل عندها كالكرت اخلفي، فرييد اهللا تعاىل أن يتجلى للدنيا ثانية 
فيمأل . ويعرفه أهلها، فيختار عبدا من عباده وخيلع عليه خلعة اخلالفة، فيعرف بواسطته

ختار القلوب الفارغة حبب اهللا ثانية ويكشف على الناس أسرار معرفة هذا العبد احملبوب امل
لقد حدث هذا يف عصرنا أيضا، حيث . اهللا، هذه هي سنة اهللا وطريقته منذ بدء اخلليقة

فقد الناس معرفة اهللا تعاىل، ونسبوا إليه صفات عجيبة غريبة ِمن عند أنفسهم، وغفلوا عن 
ه وصحفه مهجورة، وجعلوا له أندادا وشركاء، فبات اهللا أمساء اهللا وصفاته، واختذوا كتب

تعاىل كرتًا خمفيا، فآتاين معرفته وحبه تعاىل وبعثين هلداية الناس إىل الصراط املستقيم، ومن 
أجل ذلك ال أبرح عاكفًا على حتقيق هذه الغاية ليل ار من خالل كتيب وخطيب وعناييت 

ر الغيب ومعارف القرآن وحقائقه ودقائقه اليت قد ودعائي وسرييت واآليات املهيبة وأسرا
واحلق أنين ال أقوم بشيء، بل إن اهللا تعاىل قد أخذ يف قبضته مهميت . وهبين اهللا تعاىل إياها

وجوارحي ويدي ولساين وحركيت وسكوين كلها، وحيركين كما يشاء، فأحترك وفقًا 
 )١١ ص ،٢٤/٦/١٩٠٢ يوم ،٢٣  عدد،٦ جملد ،"احلكم"(. ملشيئته، وال خيار يل يف ذلك
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واخلري كلّه يف . بشر مثلكم، يوحى إيلّ أمنا إهلكم إله واحد ٩٣قل إنما"

   ."٩٤ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون. ميسه إال املطهرونال . القرآن
  ...ال تنكشف معارف القرآن إال على الذين قد طهرهم اهللا بيده تطهريا:...أي
رب اغِفر وارحم . قُلْ إنّ هدى اهللا هو اهلدى، وإنّ معي ريب سيهديِن"

  ."وسآيلي إ. سبقتين يلي ملاإيلي إ. رب إين مغلوب فانتصر. سماءمن ال
 غري واضـحة    ت ظلّ ،٩٥"وسآيلي  إ" :اجلملة األخرية من هذا الوحي، أعين     ...

  ... واهللا أعلم بالصواب. يل لسرعة نزول الوحي، ومل ينكشف علي معناها
. غرست لك بيدي رمحيت وقدريت. يا عبد القادر إين معك، أمسع وأرى"

أال إنّ حزب اهللا هم . ينكم مين هدىليأت. وجنّيناك من الغم وفتناك فتونا

                                           
الرباهني "نقالً عن " األربعني" هذا الوحي يف � لقد سجل املسيح املوعود 93

من هذا الوحي " أنا" مما يؤكّد سقوطَ كلمة ،"قُلْ إمنا أنا بشر مثلكم": كاآليت" األمحدية
 ). ٣٥٤ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٢راجع األربعني (". الرباهني األمحدية"سهوا يف 

:  التايلالوحي تقريبا ب١٨٨٤لقد شرفين اهللا تعاىل عام : � قال املسيح املوعود 94
إىل أنه مل فيه  وقد أشار اُهللا عاملُ الغيب ،"ولقد لبثت فيكم عمرا ِمن قبله أفال تعقلون"

ا من  عام٦٥لقد بلغت اآلن قرابة . يقدر أي من املعارضني على الطعن يف سريتك أبدا
عمري، ومل يستطع حىت اليوم أحد، سواء القاصي أو الداين، أن جيد أي نوع من العيب 
يف حيايت السابقة، بل لقد جعل اهللا تعاىل املعارضني يشهدون على طهارة حيايت السابقة، 

علي وعلى عائليت " إشاعة السنة"حيث أثىن املولوي حممد حسني البطالوي مرارا يف جملته 
ال أحد يعرف هذا الشخص وعائلته أكثر مين، مث كال : ة، حىت ادعى قائالبكلمات قوي

يل املديح مبقتضى العدل على قدر معرفته يب؛ إذًا فحىت هذا املعارض الذي يعد مؤسسا 
 ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية( ...".ولقد لبثت فيكم"لتكفريي قد صدق نبوءة 

٥٩٠(  
يا إهلي العزيز القوي املتكفل، أو : ا إيلي أوش، ومعناه: الكلمة العربية هي لعل هذه95

 )املترجم(. ع إيلِّرسهي إيلي أوص، ومعناها يا إهلي، أَ
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وما كان اهللا ليعذّم وأنت فيهم، وما كان اهللا ليعذّم وهم . الغالبون

نفخت فيك ِمن لدني روح . أنا محييك. أنا بدك الالزم. يستغفرون
كزرٍع أخرج شطأه . الصدق، وألقيت عليك حمبةً مين، ولتصنع على عيين

  ." على سوقهفاستغلظَ فاستوى
أنت كزرٍع أخرج نباته مث صار غليظًا . وليحسن إليك أمام أعيين:... أي

  . إىل أن قام على سوقه
ويف هذه اآليات إشارةٌ ونبوءةٌ عن تلك التأييدات الربانية واملنن اإلهلية 

  . والرقي واالزدهار والعزة والعظمة اليت ستبلُغ الكمال رويدا رويدا
  ."تحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم ِمن ذنبك وما تأخرإنا فتحنا لك ف"

أننا سنكتب لك فتحا مبينا، أما املكاره والشدائد اليت تتخلل ذلك فإمنا : أي
 -  إذا شاء - مبعىن أن اهللا قادر . هدفها أن يغفر لك اهللا ا ذنوبك السابقة واآلتية

وبة، وأن يكتب لك الفتح أن حيقق لك الغاية املنشودة دون تعرضك ألية صع
  ...بكل سهولة، ولكن الشدائد تنـزل من أجل رفع املراتب وغفران الذنوب

أليس . ٩٦فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها. أليس اهللا بكاٍف عبده"
واهللا موِهن كيِد . فلما جتلّى ربّه للجبل جعله دكا. اهللا بكاٍف عبده

أليس اهللا بكاٍف . وهللا األمر من قبلُ ومن بعد. يسربعد العسر . الكافرين
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مة يف زمن  يب تأُلصقمث . نهانائب املفوض، ولكن اهللا تعاىل برأين مدوغالس الكابنت 
مث اتِهمت بأين جاهل، فثبت جهل . نائب املفوض، فربأين اهللا منها أيضا" مستر دوئي"

، نتحال كتابات شخص آخر با"املولوي ِمهر علي"مث اتهمين . املشايخ املعارضني أنفسهم
  ) ٥٠٩ ص ،١٨ جملد ،يةنزول املسيح، اخلزائن الروحان(. من ارتكب هذه اجلرميةفثبت أنه هو 

 



�א������ �٨٩
قول احلق الذي فيه . ولنجعله آيةً للناس ورمحةً منا، وكان أمرا مقضيا. عبده

  ."متترون
سينِسف اهللا تعاىل بتجلّيه جبالَ املصائب نسفًا، وسيضِعف مكائد :... أي

  ... الكافرين وجيعلهم مغلوبني مهانني
رجالٌ ال . اهللا والذين معه أشداُء على الكفّار رمحاُء بينهمحممد رسول "

فانظروا إىل . متع اهللا املسلمني بربكام. تلْهيهم جتارةٌ وال بيع عن ذكر اهللا
ومن يبتغ غري . وأنبئوين من مثل هؤالء إن كنتم صادقني. آثار رمحة اهللا

  ."اإلسالم دينا لن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
 وأصحابه أشداء على الكفار الذين هم �أن حممدا رسول اهللا : أي

عاجزون أمامهم فال ميلكون الرد عليهم، وأن هيبة صدقهم مستولية على قلوب 
إم رجال قد بلغوا يف حب اهللا الذروة حىت . أما فيما بينهم فهم رمحاء. الكفار

ملسلمني بربكام، فإن سينفع اهللا ا. ا مهما كثرتيال تشغلهم عنه شواغل الدن
وإذا كان عندكم نظري . ظهورهم ميثّل آثار رمحة اهللا، فانظروا إىل هذه اآلثار

هلؤالء، أي إذا كان عند أهل دينكم ومذهبكم من حيظى بتأييد اهللا مثلهم، فأتوا 
  ...به إن كنتم صادقني

إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك . يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك"
وضعنا عنك . سرك سري. أنت معي وأنا معك. ة لذكريوأقم الصال. رواحن

إنك على صراٍط مستقيٍم، . وزرك الّذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك
  ."وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني
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، فصلّ لربك وقدم التضحية شكرا ٩٧إنا أعطيناك معارف كثرية:...  أي

  ...ل ذكريعلى ذلك، وأقم الصالة من أج
هو الذي أمشاكم . مجالٌ. رفع اهللا حجة اإلسالم. نصرك اهللا. محاك اهللا"

  ."ال حتاط أسرار األولياء. يف كل حاٍل
واإلحاطة بأسرار اهللا يف . إمنا هو مجال اهللا الذي نقّاك يف كل حال:... أي

أوليائه حمال، فمنهم من جيذب إليه بطريقة، ومنهم من جيذب إليه بطريقة 
  ...ىأخر

 ويف هذا إشارة إىل أن هللا تعاىل صفتني تعمالن عملهما يف تربية العباد؛ 
، وثانيتهما القهر والشدة، "اجلمال"أوالمها الرفق واللطف واإلحسان، وامسها 

إىل العتبة اإلهلية فإم  ونعدفقد جرت سنة اهللا أن الذين ي". اجلالل"وامسها 
يره ألطاف اهللا . ة اجلالل تارة أخرىون بصفة اجلمال تارةً، وبصفبفحيثما تتوج

العظيمة تكون التجليات اإلهلية اجلمالية هي الغالبة دوما، غري أن اخلواص من 
عباد اهللا يربا ويون أحيانا، كما جرت سنة اهللا  بونؤدبالصفات اجلاللية أيض

تعاىل مع أنبيائه أيضا، حيث ظلّوا يرمالية دائما، ولكن يف ون بصفات اهللا اجلب
بعض األحيان قد جتلّت صفاته اجلاللية أيضا كشفًا الستقامتهم وثبام 
وأخالقهم الفاضلة، فظلوا عرضةً ألنواع األذى على أيدي األشرار لكي تظهر 
على الناس مجيع أخالقهم الفاضلة اليت ال تظهر بدون مواجهة احملن الشاقة، 

  . يف عالقتهم برم بل هم أوفياء صادقونولتعلم الدنيا أم ليسوا ضعفاء

                                           
  :  هلذا الوحي معىن آخر أيضا وهو� لقد ذكر املسيح املوعود 97

نزول املسيح، اخلزائن (. سوف نعطيك حمبني خملصني كثريين، وب لك مجاعة كبرية
   )٥٠٩ ص ،١٨ جملد ،الروحانية
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لن نؤمن لك حتى نرى اهللا . وقالوا أنى لك هذا إن هذا إال سحر يؤثر"

 أتى أمر  قلْ.عدو يل وعدو لّك. ال يصدق السفيه إال سيفة اهلالك. جهرةً
  ."ألست بربكم قالوا بلى. إذا جاء نصر اهللا. اهللا فال تستعجلوه

  ... إال ضربةً لكه السفيهال يصدق: ... أي
إين متوفيك ورافعك إيلّ وجاعل الّذين اتبعوك فوق الّذين كفروا إىل يوم "

أال إنّ أولياء اهللا . وال نوا وال حتزنوا، وكان اهللا بكم رءوفًا رحيما. القيامة
فادخلوا اجلنة إن . متوت وأنا راٍض منك. ال خوف عليهم وال هم حيزنون

 لتِعسالم عليك ج. سالم عليكم طبتم فادخلوها آمنني. مننيشاء اهللا آ
أمراض . أنت مبارك يف الدنيا واآلخرة. مسع اهللا إنه مسيع الدعاء. مباركًا

اذكر نعميت الّيت أنعمت عليك، وإين . إنّ ربك فعالٌ ملا يريد. الناس وبركاته
ارجعي إىل ربك راضيةً مرضيةً يا أيتها النفس املطمئنة . فضلتك على العاملني

 ربكم عليكم وأحسن إىل أحبابكم نم. فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت
  ."وعلّمكم ما مل تكونوا تعلمون، وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها

، وأرفعك إيلّ، وأجعل الذين يتبعونك، ٩٨ إين سأعطيك نعميت كاملةً: أي
لبني على املنكرين إىل يوم القيامة، أي أم أي يتبعون اهللا والرسول حقا، غا
                                           

تيفاء يف كنت فسرت خطأً لفظ التويف مبعىن االس: ليه السالم قال املسيح املوعود ع98
، ويقدم بعض املشايخ قويل هذا بقصد الطعن، مع أنه ال "الرباهني األمحدية"موضع من 

إمنا أنا . يصح الطعن فيه، فإين أعترف أنه كان خطأً مين، ولكنه ليس خطأً يف الوحي
ومع أين . بشر، ولست بريئًا كسائر البشر من اللوازم البشرية من سهو ونسيان وخطأ

 تعاىل ال يتركين ثابتا على اخلطأ، إال أنين ال أدعي أين بريء من أن أخطئ يف أعلم أن اهللا
إن وحي اهللا يكون مرتها عن اخلطأ، أما كالم البشر ففيه احتمال اخلطأ، ألن . االجتهاد

-٢٧١ ص ،١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية(. السهو والنسيان من لوازم البشر
  )٩٣ ص ،٢١ جملد ،رباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، وراجع أيضا ال٢٧١
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سيكونون غالبني على معارضيهم باحلجة والربهان، وستحالفهم أنوار الصدق 

لقد جعلتك ... لقد تطهرمت من الشرك فادخلوا اجلنة آمنني... واحلق الساطعة
مباركًا لكي تكون سببا يف شفاء الناس من أسقامهم الروحانية، وسيهتدي 

وو النفوس السليمة ويرشدون، وكذلك ستزول أمراضهم بكالمك ذ
وليكن معلوما أن ... ٩٩وأعراضهم اجلسدية أيضا إن مل يكن هناك قدر مربم

 إمنا هي "وإين فضلتك على العاملني" تعاىل وحي اهللاألفضلية املذكورة يف 
 �اء  جزئية فقط، أعين أن الذي يتبع سيدنا خامت األنبيأا كما �بربكة النيب 

اتباعا كامال فهو األعلى مرتبة واألمسى مكانة من معاصريه كلهم عند اهللا 
 إمنا هي لسيدنا خامت �احلق أن األفضلية احلقيقية والكاملة عند اهللا . تعاىل

 على �، أما اآلخرون كلهم فإمنا ينالوا بربكة اتباعهم وحبهم له �األنبياء 
 ...اللهم صلّ عليه وآله! عظم شأن كمالهفما أ. قدر مراتب اتباعهم وحبهم

 احلاشية يف ،٦٢٣-٦٠٨ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(
  )٣احلاشية 

١٨٨٣  
  : مرات بضع منه أجرى اهللا على لساين الدعاء التايل وحيا١٠٠قبل ذلك

                                           
  :ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري 99

 يف موضع آخر "أمراض الناس وبركاته":  وحيه�لقد شرح املسيح املوعود 
ستتفشى يف الناس أمراض، وترتل معها من اهللا بركات، ذلك أن اهللا تعاىل : أي: كاآليت

يحمي البعض من هذه الباليا آيةً منه، كما ستكون هذه األمراض مدعاةً للربكات س
الدينية، وينال كثري من الناس حظهم من الربكات الدينية يف تلك األيام املروعة وينضمون 

وهذا ما حدث فعال، فقد انضم إىل هذه اجلماعة كبار املتعصبني برؤية . إىل اجلماعة احلقة
  )٣٩٨ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. خيفمشهد الطاعون امل

100 كًا":  القائلل اإلهلامأي قبمبار علتجالل الدين مشس(.  املذكور من قبل"ج( 
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  ".رب اجعلين مباركًا حيثما كنت"

ىل مبحض لطفه وإحسانه هذا الدعاء الذي علّمنيه مث استجاب اهللا تعا ... 
 بالعبد أنه بنفسه جيري على لسانه أوالً دعاء، مث �فمن عجائب لطفه . بنفسه

ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(. يقول إن دعاءك جماب 

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٦٢١

١٨٨٣   
 ... باإلجنليزيةاامات بالفارسية واألردية وإهلام بضعة إهل تلقيتهامث بعد

  :وهي
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 قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقعت على املنارة فإنّ وقتك ،١٠١تبختر: أي
إنّ اهللا يصلح كلّ أمرك، .  مصطفىإن حممدا سيد األنبياء، مطهر. العليا

رب األفواج يتوجه إليك، كذلك يري اآلياِت ليثبت . كتويعطيك كلّ مراد
إن باب ِمنن اهللا تعاىل  ١٠٢"أنّ القرآن كتاب اهللا وكلمات خرجت ِمن فوهي

. األيام آتيةٌ حني ينصرك اهللاإن . مفتوح، وإن رمحة اهللا املقدسة متوجهة إىل هنا
 اجلزء الرابع، اخلزائن ،الرباهني األمحدية( ...اجلالل، خالق األرض والسماءاهللا ذو 
   )٣ احلاشية يف احلاشية ،٦٢٣ ص ،١ جملد ،الروحانية

١٨٨٣  
قبل بضعة أيام أصابين يف بعض األمور حزنٌ ذو ثالث شعب مل أجد منه 

ا، ومل أر إال حرجقرب مساء.  وخسارةاخملص ية  اليوم إىل الرب ذلكفخرجت
، وحني رجعت "مالوا مل" امسه أحد اآلرينيللتنـزه كعاديت، وكان يف رفقيت 

  : الوحي التايلمن التنـزه تلقيت قرب باب القرية
"يك من الغمننج."  

  : مث أُهلمت مرة أخرى

                                           
  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  101

  : هذا اإلهلام الفارسي يف موضع آخر كاآليت�لقد ترجم املسيح املوعود 
اخواظْر جهع رج احملمديون من احلضيض وتوضخرألن وقتك قد اقترب، وحان أن ي 

 )٥١١ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(.  البنيانأقدامهم على منارة عالية حمكمة
القرآن كتاب اهللا : "وحيكورد يف :  ذات مرة� قيل للمسيح املوعود 102

، وكلمات فِم من "فوهي"املتكلم يف  من يعود ضمري فإىل ،"وكلمات خرجت من فوهي
خرجت من  إا كلمات : يقولاهللا تعاىل، و كلمات فم اهللا تعاىل إا:�هي؟ فأجاب 

 عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. ويف القرآن الكرمي أمثلة على انتشار الضمائر على هذا النحو. يفوه
 )٦ ص ،١١/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٨
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  " ننجيك من الغم، أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير؟"

به ذلك اآلري ذا الثالث شعب، مث كشف ا. ويف احلال أخربت هللا عين اهلم
 ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية( .فاحلمد هللا على ذلك

  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٥٦٠-٥٥٩

١٨٨٣   
 "Though all men should be angry but God is with  

you. He shall help you. Words of God can not 
exchange."                         )إجنليزية(  

ال . سينصرك اهللا. ك الناس مجيعا، إال أن اهللا معكعليوإنْ سخط : أي
 ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية (.تبديلَ لكلمات اهللا

  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦١-٦٦٠

١٨٨٣  
هو . ن، إليه يصعد الكَِلم الطيباخلري كلُّه يف القرآن، كتاب اهللا الرمح"

  ."الذي ينـزل الغيثَ ِمن بعد ما قنطوا وينشر رمحته
  .  عند الضرورة بعينهاالدينجيدد  هو الذي. :..أي 
وكذلك مننا على يوسف لنصرف عنه . جيتيب إليه من يشاء من عباده"

  ." السوء والفحشاء، ولتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم فهم غافلون
أنا املراد من يوسف هنا، وقد أُطلق علي هذا االسم ملشاة روحانية، ... 

 ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(. واهللا أعلم بالصواب
  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦٢-٦٦١
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١٨٨٣  

مث أُلْهمت:  
رب .  ريب سيهديِنإنّ معي. قُلْ عندي شهادةٌ من اهللا فهل أنتم مؤمنون"

. رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه. ربنا عاٍج. اغفر وارحم من السماء
  "إيلي إيلي ملا سبقتين؟. رب نجين من غمي

، وإظهاره إياي على أسرار الغيب، وِإنباَءه إياي يلن تأييد اهللا إ:.... أي
ه إيلّ بلغات خمتلفة، وحيييت، وبأخبار املستقبل قبل وقوعها، واستجابته ألدع

 من اهللا حبقي جيب على املؤمن شهادةٌلوتعليمه إياي املعارف واحلقائق اإلهلية، 
  ... إهلي إهلي، مل تركتين."..نا عاٍجرب ":مل ينكشف علي معىن... قبوهلا
 "�~¹��R�~¹��R�~¹��R�~¹��R    ����    o�o�o�o�    ��������    
R
R
R
R    �ûºü< ��ûºü< ��ûºü< ��ûºü< �55 55 ýýýý ññ ññþþþþ") فارسية(  

  .أن ألطافك جعلتنا متجاسرين: أي
 وهذه كلها أسرار تنطبق على مواضعها ويف مواعيدها، وعلمها عند اهللا 

 ،٦٦٤-٦٦٢ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية (.عامل الغيب
  )٤احلاشية يف احلاشية 

١٨٨٣  
  : مث قال اهللا تعاىل بعد ذلك

  ".هو شعنا، نعسا"
 ١٠٣.نامها مل ينكشف علي حىت اآلن لعلهما مجلتان ِعبريتان، ولكن مع

  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦٤ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(

                                           
  :�ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد  103

  : كاآليت هذا الوحي يف موضع آخر� املسيح املوعود  لقد شرح
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 مث أوحيت إيلّ مجلتان باإلجنليزية وال أعلم مدى صحة كلماما لسرعة 

  :  ومهاوحيال
"I love you. I shall give you a large party of Islam". 

 ،الرباهني األمحدية( .سأهب لك مجاعةً كبرية من أهل اإلسالم. إين أحبك: أي
، وانظر أيضا ٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦٤-٦٦٢ ص ،١ جملد ،اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

  )١٠٥ ص ،٢١ جملد ، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية

١٨٨٣  
الوحيهذا  بعد ذلك مث تلقيت:  

 ١٠٥)ومطهِّرك من الذين كفروا(، ١٠٤يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيلّ"
 من األولني ١٠٦ثلّةٌ. جاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامةو

   ."وثلّةٌ من اآلخرين

                                                                                                     
". لقد جنَّينا. أدعوك يا رب أن تنجيين وختلّصين من املصائب" : أي،"نعسا. هو شعنا"

ومفهوم هذا الوحي .  دعاء، مث أُخِبر بإجابتهعلى صورةومها مجلتان بالِعربية، وفيهما نبوءة 
 وقلة احليلة والفقر ستزال يف وقت ما يف مولاخلك آلن اأن املشاكل اليت تواجهك

.  عاما، إذ مل يعد لتلك املصاعب أثر اآلن٢٥لقد حتققت هذه النبوءة بعد . املستقبل
  ) ١٠٤ ص ،٢١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية(

آِه يا رب ! آِه يا رب خلِّص: " هو)٢٥ : ١١٨اَلْمزاِمري ( ما ورد يف : ملحوظة من املترجم
 ."ַהְצִליָחהּנָא ,יְהָוה ָאּנָא   ; ּנָא הֹוִׁשיָעה ,יְהָוה ָאּנָא" :والنص العربي هو!" أَنِقذْ

  .خلِّصنا: وتعين) هوِشيعا نا(، "ָּנא הֹוִׁשיָעה ," فالكلمة املستخدمة هنا هي
بكثرٍة "  إيلّإين متوفيك ورافعك" مجلة وحيت إيلّلقد أُ :� قال املسيح املوعود 104

. ال يعلمها إال اهللا، فأحيانا يبدأ الوحي ذه اجلملة بعد منتصف الليل ويستمر حىت الفجر
  ) إىل مري عباس علي شاه٢٠/١١/١٨٨٣ يوم رسالة، ٦٧ ص ،١ أمحدية، جملد رسائل(

 )جالل الدين مشس(. ابعهذه الفقرة قد سقطت سهوا من الرباهني األمحدية، اجلزء الر 105
  :  يف شرح هذا الوحي� قال املسيح املوعود 106



٩٨  �������� א������

 سأرفع يا عيسى سأعطيك أجرك كامال، أو أُميتك، وأرفعك إيلّ، أي:  أي
لدنيا، وأبرئ ساحتك من كل ما رماك به درجاِتك، أو سأرفعك إيلّ من ا

،  املعارضنياملنكرون من م ومفتريات، وسأجعل أتباعك غالبني على املنكرين
أي سأجعل الذين يتبعون عقيدتك وطريقتك غالبني على املنكرين باحلجة 

هناك فئة من األولني، وهناك فئة من . والربهان والربكات إىل يوم القيامة
  .اآلخرين

 اجلزء الرابع، ،الرباهني األمحدية(. راد من عيسى هنا هو أنا العبد املتواضع امل

  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦٥-٦٦٤ ص ،١ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٨٣  
  : باللغة األرديةمث بعد ذلك أُوحي إيلَّ): أ (
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ون إىل هذه اجلماعةسالذين  : أيوا :  فئتانينضممفئة من املسلمني القدامى الذين س

 حنو ثالث مئة ألف حىت اآلن، وفئة أخرى من  منهم، وقد انضم إىل مجاعتنا"األولني"هنا 
يف اإلسالم من األمم األخرى من هندوس وسيخ املسلمني اجلدد الذين يدخلون 

 منهم أيضا إىل هذه اجلماعة وال يزالون كثريقد انضم وومسيحيني يف أوروبا وأمريكا، 
  )١٠٨ ص ،٢١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية(. ينضمون
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جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه . ، وأرفعك من قدريت١٠٧ري بريقيين سأُ إ:أي

 شديٍد، صوٍل بعد أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي
 احلاشية يف ،٦٦٥ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية( .صوٍل

   )٤احلاشية 


 ����Ü�� ��Ü�� ��Ü�� ��Ü"): ب(


 �	��2�Ö
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�	��2�Ö
ññ ññ"  
  جاء نذير يف الدنيا،: أي

�������Ü���Ü���Ü���Ü": وقراءته الثانية هي �	��2�Ö
�	��2�Ö
�	��2�Ö
�	��2�Ö
ññ ññ"  
  .جاء نيب يف الدنيا :أي
  )٢٠٧ ص ،١٨ جملد ،ئن الروحانيةإزالة خطأ، اخلزا (

��^��ST´���"): ج(����Ö
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  .جاء نيب يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه: أي

  :هناك قراءة أخرى هلذا الوحي وهي: ملحوظة
"�Ü�� �Ü�� �Ü�� �Ü�� 
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، ومل "الرباهني األمحدية"حي يف  وا سجل هذا الوجاء نذير يف الدنيا،: أي
 ،"احلكم" يف ة، املنشور٧/٨/١٨٩٩ يوم رسالة(. يسجل بالقراءة األوىل تفاديا للفتنة

  ) ٦ ص ،١٧/٨/١٨٩٩ يوم ،٢٩ عدد ،٣جملد 

١٨٨٣  
  ."ر أولو العزمفاصرب كما صب. الفتنة ههنا"
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 لربيق الذي ظهر على جبل الطور، واملراد منه املعجزات اجلالليةاشابه يهذا الربيق 
 ص ،٢٣ جملد ،، اخلزائن الروحانية"ينبوع املعرفة"ملحق (.  بنو إسرائيل على جبل الطورها أُِريكاليت
٣٩٨( 



١٠٠  �������� א������
  .  من األنبياء كما صرب أولو العزمأن مثّةَ فتنةً يف هذا املقام، فاصرب: أي
"ه للجبل جعافلما جتلّى ربله دك."  

  .عندما سيتجلى اهللا على جبال املصائب يدكّها دكا:  أي
  ".قوةُ الرمحن لعبيد اهللا الصمد"

  .هذه قوة اهللا الرمحن اليت يظِهرها ذلك الغين املطلق الِغىن لعبده: أي
  ". فيه بسعي األعمال العبد١٠٨تترقىمقام ال "
 ،أن يصري املرء عبدا هللا الصمد مقام يوهب من اهللا تعاىل هبةً خاصة: أي 

  .وال ينال باجلهود
يوا بأحسن  فح بتحيةوإذا حييتم. الناس رفقًا وإحساناب يا داود عاِملْ"
  ".وأما بنعمة ربك فحدثْ. منها

"You must do what I told you )إجنليزية(    ".  
"���� �èR� ��^�f�èR� ��^�f�èR� ��^�f�èR� ��^�f���Üoø���2����Üoø���2����Üoø���2����Üoø���2����� ��   )أردية(" ������

يا داود عاِملْ خلْق اهللا برفق ولطف، ورد السالم بأحسن مما تلقيته، : أي
 أن  جيب. لك قلتفعل كما أن تجيب. واذكر للناس ما أنعم به اهللا عليك

  . لك قلتفعل كمات
 ثُ حمدأنت. إنك اليوم لذو حظ عظيم. اشكُر نعميت رأيت خدجييت "

  ." ، فيك مادةٌ فاروقيةاِهللا
  ...اشكر نعميت بأنك قد وجدتها قبل األوان: أي
 ِحب ،إنك اليوم لدينا مكني أمني، ذو عقٍل متٍني. سالم عليك يا إبراهيم"

أمل . ما ودعك ربك وما قلى .وصلِّ على حممد.  اهللا اهللا، أسداهللا، خليلُ

                                           
  )املترجم(. هكذا يف األصل 108
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ولة يف كل أمر؟ بيت الفكر وبيت نشرح لك صدرك؟ أمل جنعل لك سه

  ."الذكر، ومن دخله كان آمنا
تيجة اتباعك  نلتها ن إمنايعين أن كل هذه املكانة" وصلِّ على حممد ...":أي

أمل نسهل لك األمور كلها، إذ أعطيناك بيت الفكر . ..�لذلك النيب الكرمي 
الذكر بإخالص وبقصد التعوبيت الذكر، وم ل بيتة ن دخة البد وبصحني

  . العاقبةميان أِمن سوَءاإلوحسن 
 علوي الطابق اليفهنا تلك الغرفة الصغرية الكائنة " بيت الفكر" واملراد من 

فهو " بيت الذكر"أما . اليت كنت وال أزال أقوم فيها بتأليف هذا الكتاب
  .املسجد املشيد جبنب هذه الغرفة

   واليت تدل على١٠٩املسجد نفسهذا  واجلملة األخرية اليت جاءت يف نعت ه
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 .:..وحي عظيم جداه ، ومنس مرات نفسه مخ هذا املسجد نزل علي الوحي بشأن):أ(
  )٥٥ ص ،١ أمحدية، جملد رسائل( ".فيه بركات للناس، ومن دخله كان آمنا"

 كبارم": فأوحي إيل...  الوحي معرفة تاريخ هذا املسجد عبرذات مرة أردت): ب(
  )١٩٠ ص ،٣لد  جم،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية( ". وكلُّ أمٍر مبارك يجعل فيهكومباِر
  : يتضمن ثالثة أنواع من اآلياتوحيهذا ال): ج(
  .لقد بين اهللا فيه تاريخ بناء هذا املسجد) ١(
وبالفعل قد بايع يف هذا .  يف هذا املسجد عظيمٍةفيه نبوءة بإجناز أمور مجاعٍة) ٢(

ِت  توبة، ويف هذا املسجد نفسه نبين مئابيعةَ  اآلن عشرات اآلالفحىتاملسجد نفسه 
املعارف الروحانية، وخالل اجللوس يف املسجد نفسه يوضع أساس تأليف الكتب اجلديدة، 
ويف هذا املسجد نفسه تصلّي مجاعة كبرية من املسلمني مخس مرات يوميا ويستمعون 

 يكن ألي من هذه األمور أثر عند بناء مع أنه مل، ومللنصائح، ويدعون اهللا تعاىل حبرقة قل
  .هذا املسجد
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  : بنائه أيضا هي١١٠تاريخ
 اجلزء الرابع، ،الرباهني األمحدية ("... يجعل فيهك، وكلُّ أمٍر مباركومبارك مباِر"

  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٦٧-٦٦٥ ص ،١ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٨٣  
  :مث قال اهللا تعاىل حبق هذا العبد املتواضع

"وج فعتكًاِعرمبار م بظلٍم أولئك هلم . لتوالذين آمنوا ومل يلِبسوا إميا
  ."األمن وهم مهتدون

الذين يؤمنون بتلك األنوار والربكات اليت منحك اهللا إياها، إميانا ... :أي
نابعا عن إخالص ووفاء، فأولئك هلم األمن من طرق الضالل وأولئك هم 

  .املهتدون عند اهللا تعاىل
حنن نزلناه . عناية اهللا حافظك. قل اهللا حافظُه. ن يطفئوا نور اهللايريدون أ"

. وخيوفونك ِمن دونه. اهللا خري حافظًا وهو أرحم الرامحني. وإنا له حلافظون
إنّ يومي . ينصرك اهللا يف مواطن. ال ختف إنك أنت األعلى. أئمة الكفر

أنا ورسلي. لفصلٌ عظيم ب اهللا ألغلنبلَ لكلماتهال م. كتبصائر للناس. بد .
ك ِمني لَنصرتند .ايإنك قديريك من الغم، وكان ربأنت معي وأنا .  منج

                                                                                                     
 ا املسجدكما يدل هذا اإلهلام على أن آفةً نازلةٌ يف مستقبل األيام، فمن دخل هذ) ٣(

أن " الرباهني األمحدية"وقد ثبت ِمن مواضع أخرى يف . بإخالص أِمن من تلك اآلفة
 نبوءة بأن الذي يدخل هذا املسجد تضمنإذًا فهذا اإلهلام ي. الكارثة اآلتية هي الطاعون
ميتة رضى اهللا ما، فسوف ينجى من الطاعون أيضا، أي من بإخالص وحب كاملني ي

  )٥٢٦-٥٢٥ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. الطاعون
، وهو ١٣٠٠وفقًا حلساب اجلُمل، فإن القيمة العددية حلروف هذه اجلملة تساوي  110

  )منور أمحد سعيد(.  اهلجري١٣٠٠تاريخ بناء هذا املسجد، إذ بين عام 
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أنت مين . اعملْ ما شئت فإين قد غفرت لك. خلقت لك ليالً وارا. معك

مبنـزلٍة ال يعلمها اخلَلْق".  
 ختف ألنك ال. هؤالء هم أئمة الكفر. وخيوفونك من أمور كثرية... :أي

وسينصرك اهللا يف . أنت الغالب يف النهاية باحلجة والربهان والقبول والربكة
إن يومي سيميز بني . جماالت كثرية، أي جيعلك غالبا يف املناظرات واادالت

. إن أفعال اهللا هذه حجة لكشف صدق الدين... احلق والباطل متييزا واضحا
 من اجلملة األخرية يف الوحي أن اهللا ليس املراد... سوف أنصرك من عندي

تعاىل قد أحلّ لك اآلن ما ى عنه الشرع، بل املراد أن ما ى عنه الشرع قد 
 ا جعل وألقى حب الصاحلات يف فطرتك، وكأمن،جعله اهللا مكروها يف نظرك

وذلك فضل .  فطرةً إيلّ اإلميانيات كلها وحبب، رضا هذا العبدرضا اهللا تعاىل
  . يؤتيه من يشاءاهللا

ولقد .  إفك افترى، وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني١١١... هووقالوا إنْ"
اجتبيناهم واصطفيناهم، كذلك . كرمنا بين آدم وفضلْنا بعضهم على بعٍض

أم حسبتم أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا ِمن آياتنا . ليكون آيةً للمؤمنني
ا، قُلْ هو اهللا عجيبمناها سليمانَ. شأٍنلَّ يوٍم هو يف ك. عجبوجحدوا . ففه

قُلْ جاءكم . سنلقي يف قلوم الرعب. ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلُوا
سالم على إبراهيم، صافيناه وجنّيناه . نور من اهللا فال تكفروا إن كنتم مؤمنني

  ".تفردنا بذلك، فاتِخذوا من مقاِم إبراهيم مصلى. من الغم

                                           
هو مذكور يف كتاب إذ قد سقط هنا من سهو الكاتب، " إال" الواضح أن لفظ 111

 "الرباهني األمحدية" هذا الوحي نقالً عن �حيث سجل املسيح املوعود " األربعني"
) ٣٥٣ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٢األربعني ( ."وقالوا إنْ هو إال إفك افترى": كاآليت

 )مرزا بشري أمحد(
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سيقولون ليس هذا إال افتراء اختلقَه من عنده، ما مسعنا به من أوليائنا :  أي

واحلق أن بين آدم مل يخلَقوا سواسية، بل فضل اهللا بعضهم على . األسالف
. بعض، واجتباهم على غريهم، وهذا هو احلق، ليكون ذلك آية للمؤمنني

، بل إن اهللا تعاىل أحتسبون أن عجائبنا قد انتهت على أهل الكهف فقط؟ كال
ففهمنا . يري العجائب دائما وال تنقطع عجائبه أبدا، فكلَّ يوم هو يف شأن

دنا بذلك،  " واملراد من... املتواضعتلك اآلياِت سليمانَ، أي أنا العبدتفر
نا ذلك، فليسألوا هذا العبد أننا حنن الذين فعلْ" فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى

 احلقيقي مث يسلكوه، ألن هذا السبيل قد � سبيل الرسول األكرم املتواضع عن
بظاهر  صار بعضهم متمسكني على كثري من الناس يف العصر الراهن، إذاشتبه 

 ،الرباهني األمحدية(.  يعبدون اخلَلْق كاملشركنيصارواالكلمات كاليهود، وبعضهم 
  )٤ احلاشية يف احلاشية ،٦٧١-٦٦٧ ص ،١ جملد ،اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

  ١٨٨٣ آب
 -٣٠/١٠/١٨٨٣ يف كانالذي - ١١٢هموتلقد أنبأين اهللا تعاىل عن ): أ(

قباآلرينيل وقوعه بثالثة أشهر تقريبا، وكنت به بعض الرباهني  (. قد أخربت
  )١١ احلاشية ،٦٤٠ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،األمحدية

قبل وقوعه " الباندت ديانند" عن موت "له شرمبتال"لقد أخربنا ): ب(
 احلق، سوط(. ه يف الكشف ميتا أجله قريب جدا، بل قد ألفيتبشهرين وقلنا إنّ

  )٣٨٢ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية
 أفكاره يف هذا - اهلندوسيةنيمؤسس فرقة اآلري-" ديانند"حينما نشر ): ج(

ي الطبائع الدنيئة من اهلندوس على اإلقليم أعين يف البنجاب، وحرض ذو

                                           
  )الناشر(. باندت ديانند أي ال112
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ه القلم يسيء  وغريه من األنبياء، وبدأ فور محِل�اإلساءة إىل نبينا األكرم 

 كتابه مألبكثرة إىل مجيع أنبياء اهللا األطهار واألصفياء يف كتبه الشيطانية، و
نجاسة الكذب بوجه خاص، وكالَ لألنبياء املقدسني ب" ستيارـ بركاش"

  :هذا الوحيتلقّيت بشأنه شتائم قذرة، 
"�&�\�&�\�&�\�&�\��������Ö
��Ê�����Ö
��Ê�����Ö
��Ê�����Ö
��Ê����� �^��Â©��^��Â©��^��Â©��^��Â©��������������������� ������������ññññ ññ ññ"    )أردية(  

تتمة حقيقة ( .أن اهللا تعاىل سيأخذ مثل هذا املؤذي من الدنيا عاجالً: أي
  )٦٠٧ ص ،٢٢ جملد ،الوحي، اخلزائن الروحانية

٢٨/٨/١٨٨٣  
وم الثالثاء، فتلقيت من نظرت إىل املسجد قبل البارحة على األغلب، أعين ي

  : آخر وهو وحيااهللا الكرمي
  )٣٠/٨/١٨٨٣ رسالة، ٤٥ ص ،١أمحدية، جملد رسائل  (."فيه بركات للناس"

٦/٩/١٨٨٣  
عند حاجة ملحة، بشرين اهللا تعاىل بكالمه و يوم اخلميس ٦/٩/١٨٨٣يف 
  : وقالينليطَمئناملبارك 

"p�\������«���	��p�\������«���	��p�\������«���	��p�\������«���	������55 55 ;; ;;½½   )أردية(" ����½½
  .ن روبيةًوستأتيك عما قريب إحدى وعشر: أي

 والالفت يف هذه البشارة بأين أُخربت بعدد الروبيات اآلتية، واإلعالم بعدد 
واألغرب من ذلك أن . حمدد إمنا هو من اختصاص عامل الغيب وحده دون غريه

هذا العدد كان على وجه غري معهود، إذ مل يكن له عالقة بالسعر احملدد 
سبب هذه األمور الغريبة أطلعت بعض اآلريني على هذا الوحي للكتاب، وب
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 احلاشية ،٦٢٤ ص ،١ جملد ، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية( .قبل حتقُّقه
  )٣يف احلاشية 

١٠/٩/١٨٨٣  
  : نزل اإلهلام للمرة الثالثة تأكيدا لألمر كاآليت١٠/٩/١٨٨٣ مث يف 

"�~��«���	���~��«���	���~��«���	���~��«���	������55 55 ;; ;;½½ ½½pppp���� ")أردية(  
  ".لقد أتت إحدى وعشرون روبية ":أي

فلم ميض على اإلهلام إال .  وفهمت من ذلك أن هذه النبوءة ستتحقق اليوم
وأعطاين فور " وزير سنغ"ثالث دقائق وأكثر قليالً حىت جاء شخص امسه 

ومع أن املعاجلة . ريض امل أقاربه أحدعالجقوم بحضوره روبية واحدة أل
ست مهنيت، بل كلما أتاين مريض وعرفت دواءه وصفته له لوجه اهللا واملداواة لي

من أجل الثواب، إال أنين أخذت من هذا الشخص تلك الروبية إذ خطر ببايل 
ا أا موثوقً.  جزء من النبوءةافورشخص ا به إىل مكتب الربيد لعل مث أرسلت

مدير املكتب اهلندوسي فأجاب . اجلزء الثاين من النبوءة سيتحقق بواسطة الربيد
أنه قد وصلته حوالة بريدية واحدة قدرها مخس روبيات فقط مصحوبة ببطاقة 

، ولكن مل تصل النقود بعد، ولسوف أعطيك "ديره غازي خان"من مدينة 
فأخذتين حرية كبرية بسماع هذا اخلرب وقلقت قلقًا ال . إياها بعد وصوهلا

ري وأقول يف نفسي لو مجعت هذه وبينما أنا يف هذه احلرية من أم. يوصف
صارت ست روبيات فقط، وكيف سيكون املبلغ لالروبية مع اخلمس روبيات 

 تلقيت فجأة وأنا مستغرق يف هذا التفكري هذا !؟ روبية، فما هذا يا ريب٢١
  :الوحي

"W�W�W�W����� �2���¡p�~��	���2���¡p�~��	���2���¡p�~��	���2���¡p�~��	������;;   )أردية(" ����;;
  . لقد جاءت إحدى وعشرون، ال شك يف ذلك: أي
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 على هذا اإلهلام إال سويعات حىت ذهب إىل مكتب الربيد ويف ميضمل مث 

اليوم نفسه هندوسي آري كان قد مسع ما قاله مدير املكتب من قبل، فقال له 
الواقع أن عشرين روبية كانت قد وصلت ولكين قلت من قبل بدون  :املدير

ي نفسه فرجع اهلندوسي اآلر. تفكري أنه مل تصل إال مخس روبيات فقط
مث تبني أن . بعشرين روبية مع بطاقة مرسلة من قبل احملاسب منشي إهلي خبش

 ذات صلة باحلوالة الربيدية، وأن النقود كانت قد وصلت سلفًاالبطاقة مل تكن .
كما تبني من العبارة اليت كتبها منشي إهلي خبش على البطاقة اليت كانت وصالً 

دية كانت قد وصلت قاديان بتاريخ من مكتب الربيد أن احلوالة الربي
فكان كالم مدير .  الوحي، أي يف اليوم الذي تلقيت فيه ذلك٦/٩/١٨٨٣

فاشتريت . �مكتب الربيد خاطئا كله، وثبت صدق كالم عامل الغيب 
 بروبية واحدة تذكارا لذلك اليوم املبارك ووزعتها على بعض اهلندوس ىاحللو

 ،الرباهني األمحدية( .لى آالئه ونعمائه ظاهرها وباطنهافاحلمد هللا ع. اآلريني أيضا
  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٦٢٦-٦٢٤ ص ،١ جملد ،اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

٩/١٠/١٨٨٣  
رأيت هذه الليلة رؤيا عجيبة وهي أن نفرا مل أستطع معرفتهم يكتبون فوق 

كة ومعهم لون  بعض اآليات مبداد أخضر، ففهمت أم مالئ١١٣باب املسجد
الذي " الرحياين"أخضر يكتبون به بعض اآليات وال يربحون يكتبون باخلط 

فبدأت بقراءة تلك اآليات وال أتذكر منها إال . وانسيابيايكون لوليب الشكل 
  :واحدة وهي

  . ����ال راد لفضله���� 

                                           
  )جالل الدين مشس(.  أي املسجد املبارك113
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ومن ذا الذي يستطيع أن مينع فضل اهللا يف الواقع؟ ومن ذا الذي يقدر على 

ومن ذا الذي يقدر أن يذلّ من يريد اهللا أن ! بناء الذي يريد اهللا تشييدهالهدم 
 إىل مري عباس ة املرسل٩/١٠/١٨٨٣ يوم رسالة، ٦١ ص ،، جملد أول  أمحديةرسائل (!يعزه

  )علي اللدهيانوي

٢٢/١٠/١٨٨٣  
عت يف يدي يف عامل  وِض، اليومجتارب الطباعةبينما كنت أقوم مبراجعة 

  :اق مكتوب عليهاالكشف أور
"�������� � �� �� �� ����� �P��P��P��P�����  )أردية(" 

  ". لتدق طبولُ الفتح: أي
  : صورةً يف اجلانب الثاين من األوراق وقال، وهو يبتسم،مث أراين شخص

"����� ����� ����� ����� ���� ���������������� ������������    



  )أردية(" 
  . انظر ماذا تقول صورتك: أي

وجدت ا أخضوملا نظرتا صوريت وأنا البس لباسكانت اهليبة تعلو . ر أ
ج بالسالح، وكان مكتوبا  مدج فاتح وكأا صورة قائد عسكريالصورةَ

  : )باألرديةبالعربية و( بيمني الصورة ويسارها
"��������!!!! � ;Ñ���º�;Ñ���º�;Ñ���º�;Ñ���º"""" ����
����
����
����
####��¢��º��¢��º��¢��º��¢��º$%$%$%$%;; ;; ññ ññ 55 55 ÞÞ ÞÞ ½½ ½½   )فارسية/عربية( "&&&&
  . املختاِر)� ( أمحد، وسلطانُ اهللا القادِرجةُح: أي 

هـ املوافق ١٣٠٠ ذي احلجة ١٩االثنني،  وكان ذلك يف يوم 
 حبسب التقومي ١٩٤٠" كاتك" من شهر املوافق للسادسم ٢٢/١٠/١٨٨٣

 احلاشية يف ،٦١٥ ص ،١ جملد ،الرباهني األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية( .الِبكْرمي
  )٣احلاشية 
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  ٢٤/١٠/١٨٨٣قبل 

  :ذات مرة أوحى اهللا تعاىل إيلّ
"í�í�í�í�'('('('( � �� �� �� �)))) � ��� ��� ��� ���� �� ññ ññ�� ��****R� 
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  )أردية(" �$��$��$��$�
ن حتت األرض أو  فإين قادر على أن أنصر ِمكلهم،لو أعرض الناس : أي

  )٢٤/١٠/١٨٨٣ رسالة، ٦٣ ص ،١ أمحدية، جملدرسائل  (.ن فوق السماءِم

  ٢٩/١٠/١٨٨٣قبل 
ا بكلمات فحواها  هذا العبد املتواضع من احللقد خوطبضرة األحدية مرار

بأن العامل كله مقهور ومغلوب يف قبضة القدرة اإلهلية وأن التصرفات اإلهلية 
 ٢٩/١٠ يوم رسالة، ٦٣ ص ،١  أمحدية، جملدرسائل(. تعمل عملها يف األرض والسماء

/١٨٨٣(  

  ٢٩/١٠/١٨٨٣قبل 
  :تلقيت قبل بضعة أيام الوحي التايل

 يِردك خبري فال راد ر فال كاشف له إال هو، وإنْ بض١١٤إنْ يمسسك"
رسائل (." إنّ وعد اهللا آلٍت. لفضله، أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير

  )٢٩/١٠/١٨٨٣ يوم رسالة، ٦٣ ص ،١ أمحدية، جملد

  ٢٠/١١/١٨٨٣ و١٩
  : وهو آخرتلقيت البارحةَ إهلاما عجيبا

                                           
، وهو سهو من "يمسسك"، بدالً من "تمسسك" ورد يف املرجع املشار إليه 114

  )عبد اللطيف البهاولبوري(. الكاتب على ما يبدو
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  ." إين متوفّيكقُلْ ألخيك.  إين متوفّيك١١٥قُلْ لضيفك"

: واملفهوم األول هو:  وهذا اإلهلام أيضا قد نزل مرارا، وله مفهومان فقط
قُلْ ملَن هو حمطُّ فيضك، أو ألخيك، إين سأكمل نعميت عليك، واملفهوم الثاين 

  . إين سأميتك: هو
.  ال أدري من هذا الشخص؟ هناك عدة أشخاص مبثل هذه العالقات معي

ع يتلقى بكثرٍة إهلاماٍت ومكاشفات تنكشف ا علي أمور وهذا العبد املتواض
 رسائل(." تتعلق يب وببعض أحبايب وبعسرهم ويسرهم، وحوادثهم وأعمارهم

 إىل مري عباس علي شاه ٢٠/١١/١٨٨٣ يوم ،٣٥ رقم رسالة، ٦٧ ص ،١ أمحدية، جملد
  )اللدهيانوي

١٨٨٣  
أمرتسار، فأُريت  حني دنا أجلُ أخي كنت حينها يف ١١٦ عاما١٥بعد ... 

ت هذه قصصف. يف املنام أن كأس حياته قد امتألت متاما وأنه سيموت عاجالً

                                           
 )٧٢ ص ،٢ عدد ،٢ جملد ،للشيخ يعقوب علي العرفاين (" أمحدحياة" سجل هذا الوحي يف 115

إخل، ولكنه ليس مكتوبا بصورة واضحة يف املصدر ... قُلْ لضيفك": بشكل واضح كاآليت
املسيح املوعود الترمجة اليت قام ا أيضا، و" لفيضك"املشار إليه هنا، إذ ميكن أن يقرأ 

، وإنْ " أمحدحياة"دعم أن يكون كما كُتب يف ت ،"حمطّ فيضك ":، وهي هلذا اللفظ�
  . واهللا أعلم بالصواب". حمطّ فيضك"أيضا يؤدي مفهوم " لضيفا"كان لفظ 

. ، قد تويف يف تلك األيام نفسها�ملسيح املوعود أخا ا أن مرزا غالم قادر، علما
 )مرزا بشري أمحد(

 مرضا ١٨٦٨ عام � لقد مِرض مرزا غالم قادر املرحوم أخو املسيح املوعود 116
، فرآه يف املنام �، فدعا له املسيح املوعود ياعاد هيكالً عظمشديدا وصار حنيفًا حىت 

 أن �وقد كتب املسيح املوعود . صحيحا معاىف ميشي يف البيت بدون مساندة أحد
 )١٨٦٨راجع تفصيل هذه الرؤيا فيما سجل حتت عام (. أخاه عاش بعد هذه الرؤيا مخس عشرة سنة

  )الناشر(
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. "أمرتسار" الذي كان يعمل طبيبا شعبيا يف "حكيم حممد شريف"على الرؤيا 

مث كتبت إىل أخي بأن عليك أن تتوجه اآلن إىل أمور اآلخرة ألين قد أُريت أنه 
فأخرب أهلَ البيت باألمر، مث ارحتل من هذه .  قليلةمل يبق من حياتك إال أيام

 ص ،١٥ ج ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية( .الدار الفانية يف غضون بضعة أسابيع
٢١٢-٢١١(  

١٨٨٣  
واآلية احلادية والستون هي النبوءة عن وفاة أخي املرحوم مرزا غالم قادر؛ 

  : التايلوحيالإذ تلقيت على لسان أحد أبنائي 
"������
�
����
�
����
�
����
�
��.... ��������////���Ð������
R����Ð������
R����Ð������
R����Ð������
R�0000D�;D�;D�;D�;1111Ã"�Ã"�Ã"�Ã"�2222 ��������ÞÞÞÞ333344 44   )فارسية(" 5555

  .يا عم، قضيت حنبك وأحزنتين كثريا: أي
435"وهذه النبوءة أيضا قد أخربت ا  . اهلندوسي هذا قبل حتققها" 6

...  أن أخي سيموت موتا مفاجئًا يسبب صدمة كبريةوحي هذا المعىنوكان 
 بعد  فجأةًفمات أخي.  إىل وفاة أخيإشارة وحيمث كُشف علي أن هذا ال

حقيقة الوحي، اخلزائن ( .يومني أو ثالثة، فسبب موته صدمةً البين املذكور آنفًا
  )٢٣٣ ص ،٢٢ ج ،الروحانية

١٨٨٣  
  : التايلالوحي تلقيتقبل وفاة أخي مريزا غالم قادر املرحوم بيوم واحد 

  ".جنازة" 
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ا من الناس، مث تبه كثري فأخربت نزول املسيح،  (١١٧. أخي يف اليوم الثاينوفّي

  )٦٠٣ ص ،١٨ ج ،اخلزائن الروحانية

  ١٨٨٣ كانون األول
  : وهي... هاوحيت إيلّ يف هذا األسبوع كلمات باللغة اإلجنليزية وغِريأُ
  ". عمر، براطوس أو پالطوس،پريشن"

  . وحيضح يل لسرعة التت، إذ مل "براطوس أو پالطوس" ها لعلّ
  .فهي كلمة عربية" عمر"أما 

    وبأي لغة مها؟،"١١٨براطوس، وپريشن ": واملطلوب منكم هنا بيان معىن
  :وحيت إيل كلمتان أخريان مهامث أُ

  ١١٩".نعسا. هو شعنا"

                                           
 املسيح املوعود حرم(ي اهللا عنها  املؤمنني رضم سأل حضرة مرزا بشري أمحد أ117ُ
  متّالذي(ي قبل سنة من زواجي وفّت: يف أية سنة تويف مرزا غالم قادر؟ قالت:  وقال)�
   )الناشر(. ١٨٨٣أيضا أنه تويف عام " رؤساء البنجاب"وورد يف كتاب ). ١٨٨٤عام 

  )ماملترج(. ، ومعناها ممارسة الضغطpression  إجنليزيةهي كلمة" پريشن "118
وقال . نجنا: هذه كلمة عربية وتعين: سيد عبد احلي ملحوظة من األستاذ ):أ( 119

". يا مسيح اخللق عدوانا: " إن مفهومها يشبه مفهوم الوحي القائل:�املسيح املوعود 
  )٣ عمود ،١٢٢ ص ،٨/٥/١٩٠٣ يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

لغة أجنبية، وملا كان الوحي  بوحيملا كان هذا ال: �قال املسيح املوعود ): ب(
ومن .  أين مل أستطع ضبط نطق بعض الكلماتهناك احتمالاإلهلي يرتل بسرعة نوعا ما، ف

ا بتعابري الناس، أو خيتار أحيانا تعابري متروكة من املالحظ أيضا أن اهللا تعاىل ال يتقيد أحيان
عد الصرف والنحو اليت ومن املالحظ أيضا أنه تعاىل ال يتقيد أحيانا بقوا. زمن خال

 إنْ�: منها على سبيل املثال: يف القرآن الكرمي أمثلة كثرية على هذا، ومثة وضعها الناس
حبسب قواعد النحو " إن هذين: "، واملفروض أن تكون اجلملة)٦٤: طه(	هذاِن لساحراِن

  ) احلاشية،٣١٧ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. اليت وضعها الناس
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  .  وال أدري بأي لغة مها

  :أما الكلمات اإلجنليزية فهي فيما يلي، ولكن هناك مجلة عربية قبلها هي
  ."س رفقًا وإحسانايا داود عاِملْ بالنا"

"You must do what I told you". 

  .عليك أن تفعل ما قلت لك: أي
££££���Üoø���2����Üoø���2����Üoø���2����Üoø���2����� �� ���������� �èR� ��^�f�èR� ��^�f�èR� ��^�f�èR� ��^�f££££    )أردية(        
  .عليك أن تفعل ما قلت لك: يأ
  . هذه اجلملة األردية أيضا وحيو

امث هناك وحي آخر باإلجنليزية، ولكن ترمجته ليستوال أعرف ...  وحي
... حة تقدمي اجلمل وتأخريها، وقد تتقدم اجلمل وتتأخر يف بعض اإلهلاماتص

  :وهي
"Though all men should be angry but God is with you    .  

He shall help you. 

Words of God not can exchange".
 120 

ال . إنه سينصرك.  عليك مجيع الناس، فإن اهللا سيكون معك سخطلو: أي
  . ت اهللاتبديل لكلما

  :، وهيبعضها إهلامات أخرى باإلجنليزية أتذكر منها  كانت هناكمث
"I shall help you". 

  .سأنصرك: أي
  :وبعد هذا ما يلي

                                           
 يف اإلهلامات املسجلة حتت عام يبدو أنه سهو من الكاتب، إذ ورد هذا الوحي 120
  :  كاآليت من هذا الكتاب٩٥ يف الصفحة ١٨٨٣

."can not exchange"   
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"You have to go Amritsar". 

  .ال بد لك من الذهاب إىل أمرتسر: أي
  :مث هناك مجلة ال أعرف معناها، وهي

"He halts in the Zilla Peshawar". 
121

 

،  إىل مري عباس علي شاه١٢/١٢/١٨٨٣ يوم رسالة( .نه يقيم يف حمافظة بشاورإ: أي
  )٦٩-٦٨ ص ،١أمحدية، جملد رسائل 

  ١٨٨٤ كانون الثاين
 املباغت عندما أُلّف هذا الكتاب بدايةً كان الوضع خمتلفا، مث أطلعين التجلي

ا، أعين كنت لقدرة اهللا على عالٍَم ما كنت مطّلعا عليه من قبل مثل موسى متام
أسافر مثل ابن عمران يف ليلة مظلمة ألفكاري، إذ مسعت دفعة واحدة صوتا 

  :من الغيب
   ."إين أنا ربك"

فاآلن إنّ اهللا رب . وكُشفت علي أسرار مل تكن يف متناول العقل والتصور
ابع،  اجلزء الر،الرباهني األمحدية(. العاملني هو ويلّ هذا الكتاب وكفيله ظاهرا وباطنا

  )٦٧٣ ص ،١ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٨٤  
  : ما يليمن إهلامايت القدمية: �قال املسيح املوعود 

                                           
  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس   121

 : يةراجع املصادر التال.  اإلجنليزية باللغةافظة أيضا يستخدم مبعىن احملZILLAلفظ 
- Public Service Inquiries Act Section 8. 
- The Punjab Courts Act, (Published by Shamir Chand), Article 23. 
- Oxford Dictionary Under Zilla.     
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ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفًا . أفال يتدبرون أمرك"
  )٣٧ ص ،٢٨/١١/١٩٠٢ يوم ،٥ عدد ،١ جملد ،"بدر(" ١٢٢."كثريا

  ١٨٨٤كانون الثاين 
بد املتواضع رؤيا عجيبة، وهي أن هناك مجعا قبل بضعة أيام رأى هذا الع

منهم يقوم ويتحدث عن مذهبه وطريقته، وخالل  للزاهدين والعابدين، وكلٌّ
" سجود"و" قعود: "حديثه عنها خيرج من فمه شعر موزون ينتهي بكلمات مثل

  :، على شاكلة الشطر التايل"شهود"و
"����))))    6666 �� ��        7777�� ��8888���������� �� �� ��
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  .قضينا الليل كله يف قيام وسجود: أي

فقرأ بعض هؤالء الزهاد العابدين مثل هذه األبيات يف مدح أنفسهم، ويف 
األخري أراد هذا العبد املتواضع أن يقرأ بيتا حسب حالته، ولكن الرؤيا انتهت 
عندها، وجرى على لساين وحيا الشعر الذي كنت سأقرأه يف الس يف الرؤيا، 

  :وهو
"ãããã>>>>;; ;;
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  أيها الزاهد، ال أعرف أية طريقة للزهد والعبادة،: أي

 ،٧١ ص ،١  األمحدية، جملدرسائل (. طريقة داوديففإنّ ريب قد سيرين بنفسه 
  )لي شاه إىل مري عباس عة املرسل٧/١/١٨٨٤ يوم رسالة
  

                                           
، "الرباهني األمحدية" كتابة بأن هذا الوحي القدمي يرجع إىل زمن "بدر" ورد يف 122

 )مرزا بشري أمحد(. مباشرةً "الرباهني األمحدية"ذكورة يف ولذلك وضعناه بعد اإلهلامات امل
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٣/١/١٨٨٤  
قد وصل منك مخسون روبية يف أوان احلاجة متاما، إذ كنت بأشد ): أ(

  .مخسني روبية بسبب تقاضي بعض الناس دينهم يف غري أوانهإىل حاجة 

  :اإلهلام التايل  تلقيت بشأن الدعاء
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  .ف أجيب دعاءك بسرعة دليالً على حسن قبول الدعاءانظر كي: أي

. ٦/١ م، ووصلين املبلغ منك يف٣/١/١٨٨٤كنت تلقيت هذا اإلهلام يف 
 ة املرسل٧/١/١٨٨٤ يوم  رسالة،٧٢ص ، ١ أمحدية، جملد رسائل(." واحلمد هللا على ذلك

  )إىل مري عباس علي شاه
ي من املال شيء  ذات مرة إىل مخسني روبية، ومل يكن عنداحتجت): ب(

. كما هو حال أهل الفقر والتوكل، حيث ميرون مبثل هذه الظروف أحيانا
وعندما خرجت للتنـزه صباحا، هيجت هذه احلاجة نفسي للدعاء يف تلك 

فدعوت اهللا تعاىل يف مكان منعزل على شاطئ النهر الكائن على بعد . الربية
ا انتهيت من الدعاء تلقيت وحيوملا ". الهطب"ثالثة أميال من قاديان باجتاه 

 إىل قاديان مسرورا،  فعدت."انظر كيف أستجيب أدعيتك بسرعة: "تعريبه
وتوجهت إىل السوق ألستعلم من مكتب الربيد ما إذا كان شيء من املال قد 

ن شخصا قد أرسل مخسني روبية أ فوجدت رسالة خترب ،جاء بامسي اليوم أم ال
نزول املسيح، (. املبلغ يف اليوم نفسه أو اليوم التايلمث وصلين ذلك ". لدهيانه"من 

  )٦١٢ ص ،١٨ ج ،اخلزائن الروحانية
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  ١٨٨٤كانون الثاين 

رأيت يف املنام ليلةً أن هذا العبد املتواضع موجود يف مكان نسيته اآلن، 
ال أعرفهم، وكنت جدد معهم، ولكن يبدو أن ١٢٣وحضر للقائي أناس كثر 

هؤالء يف هذا العبد املتواضع أمرا شق عليهم، فانصرفت فرأى . هذا مكان آخر
م كلهم، فقلتر وضعك:  يل حينهاعين قلوفتربأ . ال، هذه بدعة: فأجبت. غي

مثّ . مين هؤالء، وذهبوا إىل غرفة أخرى وجلسوا فيها، ويبدو أنك أيضا معهم
 أن أعتزهلم فأردت. لقد صلّينا: ذهبت عندهم ألصلّي م، فقالوا نفورا مين

 باخلروج، فتبني يل أن أحدهم ميشي ورائي، وعندما نظرت بهم ومهمتوأجتن
  . وجدتك أنت

ومع أنه ال ميكن اجلزم بشيء فيما يتعلق باملنامات، واُهللا تعاىل يبدل 
 أن تكون تلك - ال مسح اهللا- القدر غري املربم إذا شاء، غري أين أخشى 

بشوق الناس إيلّ وحبهم يل، إذ ال يتحلى فال تفرح . املدينة مدينتك أنت
بالشوق والوالء احلقيقيان أمام االبتالء واالختبار إال عيتزعزال  اللذين ني

فاألفضل أال تسعى كثريا لتفريج آالم ... واحد من مئات اآلالف من الناس
هذا العبد املتواضع، ألن هناك خماوف كثرية، وهذا العبد املتواضع ليس على 

 تتفق مع تقاليدهم وعادام،  الحايلوة الزاهدين والعابدين العاديني، طريق
 األمحدية، رسائل (.سيفعل اهللا ما يشاء. بل أنا بعيد وغريب عن أساليبهم كلية

 إىل مري عباس علي شاه ة املرسل١٨/١/١٨٨٤ يوم رسالة، ٧٣- ٧٢ ص ،١ جملد

  )اللدهيانوي

                                           
  )الناشر(.  يعين مري عباس علي اللدهيانوي123
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  )تقريبا (١٨٨٤ شباط

رسالة قال ب ١٢٤ بعث يل ابين، أكثر أقلّ أو أو،ة أشهرأتذكر أنه قبل ثالث
 علي يف طلبه ة، وأحلّقاطع مدير امل منصبادع يل للنجاح يف اختبار: فيها

وعندما قرأت الرسالة غضبت عليه بدالً من . ل شديدينللدعاء بتواضع وتذلّ
بأمور الدنياالترح رسالته . م عليه، إذ قلت يف نفسي كم هو مهتم فور فمزقّت

قراءا مبنتهى الكراهية، وقلت كيف أسال مالكي سؤاال من أجل غرض 
   :وما إن مزقت الرسالة حىت أُوحي إيلّ ما يلي. دنيوي

"Ó�����Ó�����Ó�����Ó������������  )أردية(  ١٢٥" �&��&��&��&��
  .سينجح: أي

وبالفعل قد جنح ابين يف . وقد أخربت الناس ذا اإلهلام العجيب أيضا
 إىل نواب علي حممد من ة املرسل١١/٥/١٨٨٤يوم  رسالة(. فاحلمد هللا. االمتحان

  )٢- ١ ص ،٢٣/٩/١٨٩٩ يوم ،٣٤ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"جهجهر، املنشور يف 

                                           
  )جالل الدين مشس(.  يشري إىل مرزا سلطان أمحد124
�":  كاآليت"احلكم" وردت هذه الكلمة يف 125����Ó��، وهو سهو "لينجح: " أي"

  )عبد اللطيف البهاولبوري(. من الكاتب
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١٨٨٤  

رسالة بأن  ١٢٦"لدهيانه" إيلّ املرحوم نواب علي حممد خان زعيم أرسل مرةً
وحني دعوت اهللا له .  لفتحهاوطلب الدعاءبعض موارد دخله قد سدت، 

   :حيتلقيت هذا الو
"-�UÓ�-�UÓ�-�UÓ�-�UÓ�IIII���� ")أردية(  

  .فتحأا ست: أي
فانفتحت موارد دخله بعد بضعة أيام فقط، مما زاده .  فأخربته بذلك برسالة

  )٢٥٧ ص ،٢٢ جملد ، اخلزائن الروحانية،حقيقة الوحي (.ثقةً بأين من املقربني إىل اهللا

١٨٨٤  
ويف . ةي اخلف١٢٧ مبناسبة أخرى رسالة إيلّ بشأن بعض مطالبهذا هأرسل

اللحظة اليت سلّم فيها الرسالة للربيد تلقيت إهلاما بأنه ستصلين منه رسالة ذه 
رسالة قلت فيها إنك سترسل يل رسالة بفبعثت إليه على الفور . الفحوى

                                           
، ولكنه "جرهج"ة منطقا أن نواب علي حممد خان املرحوم كان من زعماء معل 126

 إخالصا كبريا ويطلب منه �لمسيح املوعود لكان يكن ". لدهيانه"كان يسكن يف 
واآلياِت املتعلقة به مل نذكرها هنا بترتيب خاص، كما ال ميكن . الدعاء لزوال حمنه كثريا

مرزا (. ١٨٨٤ أنه ميكن القول إا وقعت قريبا من عام حتديد زمنها إال آية أو آيتني، غري
  )بشري أمحد

  :� قال املسيح املوعود 127
، ولكنه "لدهيانه"فتح حمالً لتجارة الغالل يف" جهجر"كان نواب علي حممد خانْ زعيم

 هكلهم جراء مكيدة بعض الناس، وبارت جتارته وخسر خسائر كبرية، فتوج خِسر الزبائن
لبا الدعاء، وقبل أن تصلين رسالته هذه من أجل الدعاء هلذا األمر بوجه خاص، إيلّ طا

 ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. أخربين اهللا تعاىل أن رسالة ذا احملتوى آتية من ِقبله
 )٥٩٦ص 
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وعندما تلقى هو . مث تلقيت الرسالة املذكورة يف اليوم التايل. فحواها كذا وكذا

ال كيف وصلين هذا اخلرب الغييب إذ مل يعرف رساليت غرق يف حبر احلرية متسائ
فازداد ثقةً يب حىت تفاىن يف حيب وودادي، وسجل كلتا اآليتني . أحد سره هذا

حقيقة الوحي، اخلزائن (. املذكورتني يف دفتر صغري ملذكراته وكان حيتفظ به دائما
  )٢٥٨-٢٥٧ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية

  )تقريبا (١٨٨٤ 
...  الثانية اليت أعرب فيها عن قلق شديد١٢٨ رسالتهتلقيت يف عامل الكشف

  : التايلفدعوت اهللا تعاىل له، فتلقيت الوحي
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  )أردية(
  . الغم هذا مننجى وسي،فترةلل هذا العائق زاسي: أي

نفسها، مما أثار استغرابه أكثر من ذي  يف الرسالة وحي فكتبت له هذا ال
مث حتقق اإلهلام سريعا، وبعد بضعة أيام فقط استعاد حملّه رونقه واءه إىل . قبل

  )٥٩٧ ص ،١٨ ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية( .حد كبري وزال العائق

١٢/٢/١٨٨٤  
  :تكرر الوحي التايل أول البارحة على األغلب

"ةذ الكتاب بقويا حيىي خ .ذْخا األوىلها وال ختفسنعيدها سري ، ".  
اواجلملة األخرية قد أوحيت٧٤ ص ،١  أمحدية، جملدرسائل(.  إيلّ من قبل أيض ،

  ) إىل مري عباس علي شاه اللدهيانوية املرسل١٥/٢/١٨٨٤ يوم رسالة

                                           
  )الناشر(". جهجر"أي رسالة نواب علي حممد خان زعيم  128
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١٥/٢/١٨٨٤  

  :تلقيت اليوم من اهللا الكرمي اإلهلام التايل
 رسائل(."  ملا أعطيعال ماِن. زكِعإين م. ك إيلّيا عبد الرافع إين رافع"

 إىل مري عباس علي شاه ة املرسل١٥/٢/١٨٨٤يوم رسالة ، ٧٤ ص ،١ أمحدية، جملد
  )اللدهيانوي

 ٢٨/٣/١٨٨٤  
   :بعد كتابة هذه الرسالة تلقيت بيت الشعر التايل ألحد األولياء

"LLLL ���� ÍÃ����� ÍÃ����� ÍÃ����� ÍÃ�MMMM
�
�
�
�NNNN���
���
���
���
OOOO �� ��PPPPiiii
QQ QQýýýý????½½ ½½ @@@@ ;; ;;        

                                                                                                        RRRR    ��È�����È�����È�����È���44 44    �(�(�(�(     � � � �SSSSúú úú        ����� �� �TTTTVVVV    �����
�����
�����
�����
;; ;;    �o�o�o�o"   ) فارسية(  
ال ميوت أبدا من قلبه حي باحلب، وإن خلودنا مكتوب على صحيفة : أي
 ٢٩ املوافق م٢٨/٣/١٨٨٤ إىل منشي أمحد جان بتاريخ � املسيح املوعود رسالة (.العامل

 ،٢٨/٢/١٩٣٤ يوم ،٧ عدد ،٣٧ جملد ،"احلكم" يف ة اهلجري، املنشور١٣٠١مجادى األوىل 
  )١٠ص 

٩/٥/١٨٨٤  
 خيربين أحيانا مبا يدور يف خلدك � عند اهللا تعاىل أنه ١٢٩ومن آيات قبولك

عين، فأولَ البارحة أيضا قد وقع أمر غريب، فقبل أن تصلين حوالتك الربيدية 
ربت ورسالتك أُريت يف حالة الكشف حوالة آتية من طرفك لوا أصفر، مث أُخ

بالوحي عن رسالتك، حيث أطلعين اهللا على حمتواها وكذلك على ما يدور يف 
أرى أن هذا تأثري : واحتوى هذا الوحي مجلةً على لسانك مفادها. خلدك

فأخربت ثالثة من اهلندوس وكثريا من املسلمني بفحوى رسالتك . توجهاتك

                                           
  )الناشر(". جرهج"خان زعيم مد حم ي إىل نواب عل� يشري 129
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يوم رسالة (. اوما يدور يف خلدك، مث بعد ذلك وصلت حوالتك ورسالتك أيض

 جملد ،"احلكم" يف ة، واملنشور"جهجهر" إىل نواب علي حممد خان زعيم ة املرسل١١/٥/١٨٨٤
  ) ١ ص ،٢٣/٩/١٨٩٩ يوم ،٣٤ عدد ،٣

  ١٨٨٤ أيار
رأيت يف املنام ذات مرة أن حالة نواب احملترم قد حتولت من الغم إىل 

. بكل روعة وجالءمث حتققت هذه الرؤيا . السرور، وأنه ميسور احلال وشاكر
وكنت قد أخربت ا حضرة نواب يف . وكانت هذه الرؤيا من قبيل الكشف

 إىل مري عباس علي شاه، ة املرسل٢٦/٥/١٨٨٤ يوم رسالة( . نفسهصباح ذلك اليوم
  )٨ ص ،١٢/٤/١٨٩٩ يوم ،١٣ عدد ،٣ جملد ،"احلكم" يف ةواملنشور

  ١٨٨٤ أيار
 -١٣٠و ممن يدعمون هذا الكتابوه-مث اتفق أن السيد إهلي خبش احملاسب 

وكان هذا قد . دية مخسني روبيةطلب مين الدعاء للنجاة من حمنة، وأرسل يل 
 أربعة أيام، بنحوأحلّ علي من أجل الدعاء قبل اليوم الذي رأيت فيه هذه الرؤيا 

ولكن هذا العبد املتواضع كان عاكفًا على الدعاء من أجل حضرة نواب 
  فيهويف اليوم الذي تلقيت.  الدعاء له إىل وقت آخراحملترم، ولذلك أجلت

البشارة من أجل حضرة نواب احملترم فكّرت أن أدعو ملنشي إهلي خبش اليوم، 
 العصر وقتا مالئما للدعاء له، فلما مهمت بالدعاء متنيت أن أشرك بعدفوجدت 

فيه حضرة نواب احملترم أيضا، فدعوت حلضرة نواب وملنشي إهلي خبش 
  : فتلقيت إثر الدعاء وأنا يف مكاين. هماكلي

  ." ننجيهما من الغم"

                                           
  )الناشر(". الرباهني األمحدية" أي 130
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 بدأ يعمل فندقهمث بعد بضعة أيام وصلت من حضرة نواب رسالة بأن ...

 جملد ،"احلكم" يف ة إىل مري عباس علي شاه، واملنشورة املرسل٢٦/٥/١٨٨٤ يوم رسالة( .ثانية
  )٨ ص ،١٢/٤/١٨٩٩ يوم ،١٣ عدد ،٣

  ١٨٨٤ تشرين الثاين
أشعر بضعف شديد يف ١٣١ عند هذا الزواجواجهت ابتالًء، ذلك أين كنت 

كانت قويت اجلنسية ... قليب وذهين، إذ كنت يف السابق مصابا بأمراض عديدة
فتأسف بعض أصدقائي على . شبه معدومة وكنت أعيش عيشة العجائز

 فدعوت اهللا... وقالوا لست قادرا على الزواج من شدة الضعف... زواجي
ين لَّتعاىل عند هذا االبتالء، فد�يف  باإلهلام على دواء هلذا املرض، ورأيت 

فقمت بتركيب ذلك الدواء، وقد بارك اهللا . الكشف أن مالكًا يضعه يف فمي
فيه حىت أيقن قليب أين قد أعطيت القوة الكاملة اليت ميكن أن يناهلا أي إنسان 

 ص ،١٥ ج ،القلوب، اخلزائن الروحانيةترياق (. أربعة بننيببكامل صحته، ورزقت 
٢٠٤-٢٠٣(  

١٨٨٤  
بلّغ عددهم إىل ثالثٍة،  يف أبنائي بشارةً بعد بشارٍة حتى  اهللا بشرينإنّ"

 ص ،١١ جملد الروحانية، اخلزائن ،عاقبة آم( ١٣٢."م قبل وجودهم باإلهلام وأنبأين
١٨٢(  

                                           
  )مرزا بشري أمحد(. ١٧/١١/١٨٨٤الذي مت يف دهلي يف ه زواج � يعين 131
  :  رضي اهللا عنهجالل الدين مشسملحوظة من حضرة موالنا  132

ي يف  إىل أهلرجعتمث  ملا تزوجت: هناك رواية ألم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت فيها
لقد :  قال فيهارسالةب � يل املسيح املوعود  بعثدهلي بعد مكوثي يف قاديان شهرا،

ارأيتان٧٣  صسرية املهدي، اجلزء األول(.  يف الرؤيا ثالثة أبناء لِك شب(   
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٣٠/١٢/١٨٨٤  

"لتأُلْقُ. ك على العاملنيإين فض ا رسلتاملسيح املوعود رسالة (."إليكم مجيع � 
  )٣ ص ،٢١/١/١٩١٥ يوم ،٣ عدد ،١٩ جملد ،"احلكم" يف ة، املنشور٣٠/١٢/١٨٨٤يف 

  ١٨٨٥بداية آذار 
 هذا الكتاب أنه جمدد هذا العصر وأن كمااليت متاثل خرب أيضا كاتبقد أُ

مشاة قوية، كماالت املسيح ابن مرمي من حيث الروحانية، وأن بيننا مماثلة و
 على كثري من أكابر -على غرار كماالت األنبياء والرسل-وأين قد فضلت 

األولياء الذين خلوا من قبل، وليس ذلك إال بربكة اتباعي لسيدنا خري البشر 
، وأن اتباعي خطواته مدعاة للنجاة والسعادة والربكة، وأن �وأفضل الرسل 

، اخلزائن "نيكحل عيون اآلري "عالن يف ملحقاإل( .يف خمالفة طريقي البعد واحلرمان
  )٣١٩ ص ،٢ جملد ،الروحانية

٨/٣/١٨٨٥  
مر من اهللا قد أُ" الرباهني األمحدية"إن هذا العبد املتواضع مؤلّف كتاب 

 أن يسعى إلصالح اخللق مبنتهى املسكنة والفقر -جلّ شأنه-القادر املطلق 
لذلك فقد )... املسيح(سرائيلي والتذلل والتواضع على شاكلة النيب الناصري اإل

لترسل  ... باإلجنليزية إمتاما للحجة١٣٣مع إعالن... تقرر طبع هذه الرسالة
واآلريني " برمهو مساج"نسخة منهما إىل السادة الكرام من القسيسني و

  ...والطبيعيني واملشايخ األفاضل

                                           
كحل عيون " ملحقًا لكتاب واإلجنليزية نشر باللغتني األردية  الذيعالناإل:  أي133
  )سجالل الدين مش(". اآلريني
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ذن يل  علما أن هذا االقتراح ليس من بنات أفكاري أو من اجتهادي، بل أ

رين يف نبوءٍة أنّ الذين تاهللا الكرمي بذلك، وبشوال (ه إليهم هذه الرسالة وج
 .ستقوم عليهم احلجة ويصبحون من املغلوبني) يرجعون إىل احلق بعد استالمها

  )٢٠ ص ،١  جملد،"اإلعالناتجمموعة  "،٨/٣/١٨٨٥ يوم رسالةمقتبس من (

٦/٤/١٨٨٥  
.  يف ابتالء، وقلت إنا هللا وإنا إليه راجعون يف الرؤيا أنيناآلنرأيت اليوم 

دبر : هل يقيدونين أم يقتلونين؟ فقال على ما أظن: وقلت ملن يستجوبين رمسيا
أنا حتت تصرف اهللا جلّ شأنه، فأينما يقعدين : فقلت. األمر لإلسقاط واإلهانة

  : وأُوحي إيلّ. أقعد، وأينما يوقفين أِقف
"عون لك أبدالُ اليداهللا من العربشام وعباد ".  

. واهللا أعلم بالصواب. ١٣٤واهللا أعلم ما هذا األمر، ومىت وكيف يظهر...
  )٨٦ ص ، اجلزء األول، أمحدية رسائل٦/٤/١٨٨٥ يوم رسالةمقتبس من (

١٠/٧/١٨٨٥  
دي بعض ـبي  أين كتبت١٣٥شفذات مرة يف عامل الكأتذكر أنين رأيت 

  ، بلـع يف املستقـما سيق ر أن هذاتباـمن القضاء والقدر باعكام ـاألح

                                           
 إن أرض الشام وبالد العرب تشهد اليوم على صدق هذا الوحي حيث تأسست 134

 ويساهم أبناؤها يف إجناز مهمة ،هنالك اآلن فروع كثرية للجماعة اإلسالمية األمحدية
  )جالل الدين مشس(. عون له ويصلّون عليه ويد�املسيح املوعود 

  اليت نشرها كشاهد�ري  نسجل فيما يلي رواية حضرة املولوي عبد اهللا السنو135
  : ٢٦/٩/١٩١٦ يوم ،٢٤ عدد ،٤ جملد ،"الفضل"على هذه الواقعة يف عيان 

كنت يف صحبة املسيح املوعود املباركة، يف شهر رمضان املبارك، ويف العشر األواخر، 
 كعادته بعد أداء صالة الفجر �ويف السابع والعشرين من رمضان، يوم اجلمعة، فذهب 
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أي احلجرة الصغرية (ذلك واستلقى على السرير يف احلجرة املشار إليها يف يوم اجلمعة 
، وجلس هذا العبد املتواضع جبنبه وبدأ بتدليك قدميه )امللحقة باملسجد املبارك ناحية الشرق

 عندها مستلقيا على �كان حضرته . كاملعتاد، حىت طلعت الشمس وأضاءت احلجرة
قلت يف نفسي مندفعا بنشوة عارمة من السرور والوجد ، ففكّرت ومبرفقه وجهه ايمغطّجنبه 

ما أسعدين حظًا، وأروعها من فرصة أتاحها اهللا يل، حيث إننا يف شهر رمضان املبارك، ويف 
السابع والعشرين املبارك، ويف العشر األواخر املباركة، ويف يوم اجلمعة املبارك، وأنا جالس 

كرب، ما أكثر الربكاِت اليت مجعها اهللا يل يف هذا اليوم، اهللا أ. مع هذا اإلنسان املبارك جدا
وبينما أنا أقوم . ولو أراين اهللا تعاىل يف هذا الوقت آية من آياته فما ذلك على اهللا بعزيز

 املبارك �بتدليك رجليه يف هذه النشوة والسرور إذ شعرت زة جبسد املسيح املوعود 
رقتني عندها، وكانت عيناه مغر. ه اهلزة ونظر إيلّ يده عن وجهه إثر هذ�فجأةً، فرفع 

 يده على وجهه مرة أخرى وظل �ولعلها كانت تسيل بالدمع، مث بعد ذلك وضع 
فلمستها . ملا وقع بصري على كعبه وجدت عليه قطرة من احلرب األمحر غري منتشرة. مستلقيا

ذتين الدهشة، وخطر ببايل قول اهللا فأخ. بأمنلة سبابيت فانتشرت، وتبللت سبابيت أيضا باحلرب
إذا كانت هذه صبغة اهللا، : كما قلت يف نفسي). صبغةَ اهللا ومن أحسن ِمن اهللا صبغةً(تعاىل 

مث بدأت يف تدليكه . فلعل فيها رائحة أيضا، فشممت أصبعي، ولكن مل أجد ا أية رائحة
 بضع �ملسيح املوعود عليه السالم من ناحية الكعب إىل الظهر، فرأيت على قميص ا

فأصابين الذهول الشديد، وقمت من هناك، وأمعنت النظر جيدا . بقعات ندية للحرب األمحر
فجلست وأنا يف حرية . يف كل مكان يف احلجرة، ولكن مل أجد فيها أي أثر للحرب األمحر

 مستلقيا واضعا يده على وجهه، مث بعد �ظل .  ثانية�من أمري، وبدأت تدليكه 
  . ليل هب وقعد، مث قام وجاء وجلس يف املسجد املبارك، فبدأت أدلك ظهرهق

وملا . سيدي، من أين وقع هذا احلرب األمحر؟ فلم جيبين: �فقلت عندها حلضرته 
ولكنه قبل أن حيكي يل . أحلحت عليه بين يل كل الواقعة اليت قد سجلها يف كتبه مفصلةً

 البارئ تعاىل، ومتثُّل األمور الكشفية يف واقع احلياة، ما حدث، شرح يل جيدا مسألةَ رؤية
وبعض أحداث حضرة حميي الدين ابن عريب ذا الصدد، مبينا أن بعض صفات اهللا 

 هل �مث قال يل املسيح املوعود . اجلاللية واجلمالية تظهر للكاملني متمثلةً يف هذه الدنيا
هنا وهناك وقلت سيدي مل تقع علي وقعت على ثيابك أيضا أي قطرة؟ ففحصت ثيايب 

فرتعت طاقييت ). اليت كانت بيضاء من قماش قطين رقيق(انظر يف طاقيتك : قال. أية قطرة
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ا أنه حيدث يف  (ها على اهللا القدير جلّ شأنه ليوقّع عليهامث عرضتعلم

 أن بعض الصفات اإلهلية اجلمالية  يف أحيان كثريةاملكاشفات والرؤى الصاحلة
 على سبيل ااز ل لصاحب الكشف على صورة إنسان، فيظنأو اجلاللية تتمثّ
املطلَأنه اهللا القادر وهذا األمر شائع ومتعارف ومعلوم احلقيقة عند .  القدرِةق

باختصار، إن تلك .)نكارهإ هم مناذوي اخلربة بعامل الكشف، وال يسع أحد 
الصفة اإلهلية اجلماليا اهللا تعاىل املطلق ة بدتيت املتخيلة على أيف الكشف لقو 

 حيث ،الذي ليس كمثله شيء القضاء والقدر على اهللا كتاب تالقدرة، فعرض
س قلمه يف احملربة ذات احلرب األمحر  متمثالً على صورة حاكم، فغم�كان 

ورمبا تبقى برأس القلم من ١٣٦ احلرب إيل أوالً، مث وقّع على ذلك الكتابش 
                                                                                                     

فغمرتين الفرحة بأن قطرة من حرب اهللا قد وقعت علي . ونظرت فيها، فوجدت عليها قطرة
ت عليه  بأن يعطيين قميصه هذا الذي وقع�وأحلحت على املسيح املوعود . أيضا

كان املسيح املوعود . بقعات احلرب األمحر تربكًا، فأعطاين إياه شريطة أن أوصي بدفنه معي
 يرفض إعطائي ذلك القميص خمافة أن ينتشر بسببه الشرك بعد موته ومويت، ويتخذه �

لقد أعطاين القميص بعد إحلاح ونقاش كبريين، وهو ما . الناس مزارا ويأخذوا يف عبادته
  . وما زالت بقعات احلرب األمحر موجودة فيه كما هيزال معي،

لعنة اهللا على "ولو كنت كاذبا فيها فيكفيين وعيد . هذه هي شهادة عيان وحق
ها إين أُشهد اهللا عامل الغيب والشهادة، وأقول حلفًا به إن كل ما كتبته هو ". الكاذبني

 لعنة اهللا، علي ا فعليا، ولو كان هذا كذبغضب حق متام لعنة اهللا ، وعلي لعنة اهللا، علي
  . اهللا، علي غضب اهللا، علي غضب اهللا

  العبد املتواضع
  .عبد اهللا السنوري

  :� قال املسيح املوعود 136
 حيث إن هذه اآلية ظهرت ضد اآلريني خاصة، فأرى أا كانت إشارة إىل مقتل 

 جملد ،، اخلزائن الروحانيةةدعواليم نس(.  إىل تفشي الطاعونكانت إشارةالباندت ليكهرام، كما 
 )  احلاشية،٤٢٧ ص ،١٩
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وعندها زالت عين احلالة الكشفية، وفتحت عيين ونظرت إىل ما حويل، . احلرب

وقد وقعت قطرتان أو ثالث . نديةًتقع على ثيايب رأيت قطرات احلرب األمحر 
بوالية " سنور"من ذلك احلرب على طربوش شخص باسم عبد اهللا القاطن يف 

فذلك احلرب األمحر الذي كان . حيث كان عندها جالسا بالقرب مين" بتياله"
وهناك مكاشفات أخرى عديدة قد شاهدا . أمرا كشفيا قد جتسد وصار مرئيا

 ص ،٢ جملد ،، اخلزائن الروحانيةاآلرينيكحل عيون ( .ن ذكرها يسبب اإلطالةغري أ
١٨٠-١٧٩(  

١٨٨٥  
ع قضييت، فجاء اجلواب أنين يف حمكمة اهللا تعاىل أنتظر رفْرأيت :  

  ."اصِبر سنفرغ يا مرزا"
ذات مرة أنين ذهبت إىل احملكمة وأن اهللا تعاىل جالس على كرسي مث رأيت 

فقال .  يعرضه عليهكاتب احملكمةقاض، وهناك ملف يف يد العدل على صورة 
 أن هناك كرسيا  فوجدت النظرأمعنتهل املرزا حاضر؟ ف: القاضي برؤية امللف

 . إيل باجللوس عليه، مث استيقظت تعاىلفارغًا بالقرب من اهللا تعاىل، فأشار
 ،٦ عدد ،٢جملد  ،"بدر"، و ٢ عمود ،١٤ ص ،٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٧ جملد ،"احلكم("

  )١ عمود ،٤٢ ص ،٢٧/٢/١٩٠٣يوم 

٥/٨/١٨٨٥  
 يف مرزا إمام الدين ونظام الدين أن مصيبة شديدة ستحلّ ما وحي إيلّلقد أُ
 شهرا، أعين سيموت رجل أو امرأة من أهلهما وعياهلما وأوالدمها ٣١خالل 
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ه الفترة سيقع هذا احلادث خالل هذ. مما سيسبب هلما أذى شديدا وفرقة كبرية

   ١٣٧ .٥/٨/١٨٨٥ البكرمي املوافق ١٩٤٢ ساون ٢٣بدًءا من هذا اليوم وهو 
رر١٤٤، ص ١، جمموعة اإلعالنات، جملد ٢٩/٣/١٨٨٨إعالن (. ٨/٨/١٨٨٥ يف ح(  

١٨٨٥  
 ولدت ١٣٨رأيت يف الرؤيا قبل قرابة أربعة عشر عاما أن زوجيت هذه): أ(

 حفلورأيت يف الرؤيا أيضا أن .  سلفًااالبن الرابع، وأن ثالثة أبناء موجودون
مل يكن عندي وقت هذه الرؤيا حىت ابن . عقيقة الولد الرابع قد أُقيم يوم االثنني

واحد، ومع ذلك رأيت فيها أن يل أربعة أبناء من زوجيت هذه، وكلهم أمام 
  .عيين، وقد أُقيمت عقيقة أصغرهم يوم االثنني

نسينا هذه الرؤيا، وتقرر عقد " مبارك أمحد"واآلن ملا ولد هذا االبن أعين 
 وجعل غزيراالعقيقة يوم األحد، ولكن من غرائب قدرة اهللا تعاىل أنْ نزل املطر 

. إقامة العقيقة يوم األحد حماالً متاما، فاضطررنا لتأجليها إىل يوم االثنني
قيقته فتذكرت أنين كنت رأيت يف الرؤيا أنين سأُرزق االبن الرابع وستقام ع

كنا نبذل . يوم االثنني، فتبدل قلقي إىل سرور بالغ، ألن اهللا تعاىل حقّق ما قال
قصارى جهدنا إلقامة العقيقة يوم األحد، ولكن بدون جدوى، ومتت العقيقة 

  . يوم االثنني
وهذه نبوءة عظيمة حيث أخرب اهللا تعاىل أنين سأرزق أربعة بنني وأن عقيقة 

االثنني، مع أن املرء ال يعلم هل يولد له أربعة بنني يف االبن الرابع ستقام يوم 
                                           

، فقد ماتت يف الشهر احلادي والثالثني بعد النبوءة بالضبط  النبوءة كما ورد يف137
ا وعشرينسة مخعن عمر يناهز أخي مرزا إمام الدين،  نظام الدين، أي ابنةُمرزا بنتعام  ،

 )١٤٤ص ، ١ جملد اإلعالنات، وجمموعة ،٢٠/٣/١٨٨٨يوم إعالن (. تاركةً وراءها ولدا صغريا جدا
  )جالل الدين مشس(.  أي حضرة أم املؤمنني رضي اهللا عنها138
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هذه أفعال اهللا تعاىل، ولكن املؤسف أن قومنا . هذه املدة، وهل سيعيشون أيضا

 إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، ة املرسل٢٧/٦/١٨٩٩ يوم رسالة( .يرون، مث يتعامون
  )٢٧-٢٦ ص ،١ جزء ،٥ جملد ، أمحديةرسائل
 بنني ةة عشر عاما رأيت فيما يرى النائم أين سأُرزق أربعقبل أربع): ب(

 ٢٦/٦/١٨٩٩ يوم رسالةمقتبس من ( .وأن عقيقة االبن الرابع ستقام يوم االثنني
  )  إىل الدكتور خليفة رشيد الدينةاملرسل

١٨٨٥  
 الذي يعمل حمصال للضرائب – ذات مرة أراد ميان عبد اهللا السنوري 

 يف سبيله كل ما يف وسعه، لَذَ إجناز عمل وب-"الهبتي"الزراعية يف منطقة 
 . لبعض األسباب، مث توجه إيلّ طالبا الدعاء نظراوأصبح يأمل النجاح يف ذلك

له، تلقّوملا دعوت  الوحي التايليت للتو:  
" ��âm����Ã��� ��âm����Ã��� ��âm����Ã��� ��âm����Ã���UUUU �����������  )فارسية(" �����

  . نيٍة صارت رمادام أُكَم ِمن: أي
وهذا ما .  أيضالوحي عليه هذا ا، وقرأت لن يتم هذا األمرفقلت له إنّ

. حدث يف النهاية، إذ حالت بعض العراقيل دون مطلبه بعد أن كاد يتحقق
  )٦١٢ ص ،١٨ ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(

٢٨/١١/١٨٨٥  
 الشهب مل أر لسقوطكان يف السماء منظر عجيب ٢٨/١١/١٨٨٥يف ليلة 

 السماء يف كل حدب األضواء تتطاير يف جومثله يف حيايت قط؛ كانت آالف 
يل اأذكر أنين تلقيت عندها اإلهلام الت.  له يف العامل حىت أصفهنظريوصوب مبا ال 

  :مرارا
  ." ما رميت إذ رميت، ولكن اهللا رمى"
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  .  الشهبسقوطعالقة قوية مع " الرمي"فكان لذلك 

 كان ٢٨/١١/١٨٨٥إن حادث الشهب الثاقبة هذا الذي وقع يف ليلة 
 يف أوروبا وأمريكا وآسيا بكثري من رائد عامةًاجل ذكرتهواسع النطاق حىت 

لعل الناس ظنوا عندها أن هذا احلادث كان بدون جدوى، . االستغرابواحلرية 
لقد . ولكن اهللا تعاىل يعلم أنين كنت أكثر الناس تأمالً فيه وأكثرهم استمتاعا به

 الشهب  سقوطلقد بدأت عمليةُ. طويال جداظلّت عيناي مصوبتني إليه وقتا 
منذ املساء، فظللت أشاهدها بسعادة مفرطة بناًء على بشارات إهلامية فقط، إذ 

يف ر من أجلكقد ألقي ا آية ظهرتوعي بالوحي أ.  
مث بعد ذلك شاهد أهل أوربا جنما كان قد طلع عند ظهور املسيح عليه 

 كماالت مرآة(. يذا النجم آية أخرى على صدقلقي يف قليب بأن هالسالم، وقد أُ
  ) احلاشية،١١١-١١٠ ص ،٥ جملد ،إسالم، اخلزائن الروحانية

  ١٨٨٥ تشرين الثاين
 ختص نفسي، وبعض أقاريب من جهة نباًءلقد كشف اهللا علي أ): أ(

 من قومنا الذين هم مبنـزلة ١٣٩األجداد، وبعض أصدقائي، وبعض الطبيعيني
ا من اخلارج وكذلك أمريا هنديا بنجايب األصل وافد ،١٤٠"جنوم اهلند"

                                           
  )املترجم(. أي الفالسفة 139
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 140

  : د أمحد خان خماطبا السري سي�قال املسيح املوعود ): أ(
  تبلغهلول والرعب، حيث تكبدت فجأةً خسارةلقد حتققت تلك النبوءة أيضا مبنتهى ا

ومل تتناول الطعام ثالثة أيام من ...  أحد األشرار خيانةمن جراء ةوبيف رمئة ومخسني أل
 جملد  اإلعالنات،، جمموعة١٢/٣/١٨٩٧ يوم إعالن(. كما أُغمي عليك مرة ...شدة هذه الصدمة

  )٣٤٢-٣٤١ ص ،٢
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 وهي أنباء موحشة تدلّ على ابتالء بعٍض، وموِت بعٍض، وموِت ،١٤١متأخرا

إعالن ( .قريٍب لبعٍض، وسأكتبها إن شاء اهللا القدير بعد اجنالء األمر أكثر
  ) ١٠٠-٩٩ص ، ١ جملد  اإلعالنات،، جمموعة٢٠/٢/١٨٨٦

وقلت له " دليب سنغ"ل حتقُّق النبوءة املتعلقة بـ قب١٤٢ أخربتهكنت): ب(
 أن جميئه إىل البنجاب ليس مقدرا عند اهللا تعاىل، فإما ١٤٣لقد علمت بالكشف

                                                                                                     
نزول (.  آخر عمره بصدمة موت ابنه الشاب يف أمحد خاند سي السيدلقد فُجع): ب(

  )٥٦٩ ص ،١٨ جملد ،املسيح، اخلزائن الروحانية
  : � قال املسيح املوعود 141

 مئات اهلندوس واملسلمني القاطنني يف شىت املدن أن املراد من كنت قد أخربت): أ(
البنجاب، الذي تتردد األخبار عن جميئه إىل " دليب سنغ"هذا الشخص البنجايب األصل هو 

وأخريا ... ولكنه سيفشل يف قصده هذا، بل إن عزه وراحته بل حياته مهددة باخلطر
حتققت النبوءة حيث تعرلكثري من احلرج واألذى والندامة واخلجل، وخاب يف مسعاهض  .

وعة ، وجمم٣١٨ ص ،٢ جملد ،اخلزائن الروحانية، "كحل عيون اآلريني" األخيار واألشرار، ملحق حمكإعالن (
  )١٣١ ص ،١اإلعالنات، جملد 

، وتعرض عزه وراحته للخطر الشديد كما ** من عدن" دليب سنغ"رجع ): ب(
  )٦٠٤ ص ،١٨ جملد  اخلزائن الروحانية،نزول املسيح،(.  الناس من قبلكنت أخربت مئاِت

الصادرة من أمرتسر يف عددها الصادر يف " رياض هند"لقد نشرت جريدة  ** 
إىل اهلند وبقائه " مهاراجه دليب سنغ"وصول  عدم خرب، ١ عمود٢١٤  ص،٣/٥/١٨٨٦

  ) مرزا بشري أمحد(. يف عدن
أخبار : " والقائلة٢٠/٢/١٨٨٦الشخص املشار إليه يف الفقرة الواردة يف إعالن ): ج(

فقد كنت بلّغت هذا . نفسه" دليب سنغ"هو " خميفة بشأن أمري بنجايب وافد من اخلارج
 مخسمئة شخص من اهلندوس واملسلمني يف مدن شىت يف مناسبات حنوه اخلرب قبل وقوع

ويف األخري وقع كما .  يف أقطار نائية٢٠/٢/١٨٨٦ عديدة، كما كنت وزعت إعالنَ
 جملد ، اخلزائن الروحانيةكُحل عيون اآلريني،(". دليب سنغ"أنبأت وحتققت كل األمور املتعلقة بـ

  )٢٣٦ ص ،٢
 )الناشر(. وسي اهلند" شرمبتالله" أي 142
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 143
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 جملد ، اخلزائن الروحانية احلق،سوط( .ميوت، أو يذلّ ويهان وخييب يف مقصده أن
  )٣٨٢ ص ،٢

١٨٨٦  
 جيب أن أعتكف فيها  باسم املدينة اليت-جل شأنه-لقد أخربين اهللا ): أ(

 ص ،٣ جزء ،٥، جملد رسائل أمحدية( ١٤٤".هوشياربور"فترة من الزمن، وهي مدينة 
  )� رستم علي تشودري إىل ة املرسل٢٠ رقم رسالة ،١٠

  : افحواهبالكلمات التالية أو ب �هناك إهلام شهري للمسيح املوعود ): ب(
"����2������2������2������2��VVVV ��������WWWW���������X�X�X�X � � � � YYYY ������������Z[Z[Z[Z[   )رديةأ(" �	��	��	��	�

                                                                                                     
مبحافظة " سيكهوان" القاطن يف �يبدو مما رواه حضرة املولوي مجال الدين 

، حيث كتب ١٨٨٥ عام �أن هذا الكشف قد رآه املسيح املوعود " غورداسبور"
�:  

، ويف ١٨٨٥م  عاتشرين الثاينيف ) �املسيح املوعود (ذهبت لزيارة حضرة املرزا 
 ه علي، فقص" دليب سنغامهاراج"يوم وصويل نفسه كشف اهللا عليه ما كشف بشأن 

وعلى عدة أشخاص آخرين موجودين هناك، وقال إن هؤالء اهلندوس يبتهجون بسماع 
 ينعموا ذه الفرحة، ألن اهللا تعاىل قد كشف لن، ولكنهم "ليب سنغد"خرب وصول السيد 

ى عند جميئه كثريا من الشدائد واحملن، بل قال حضرة املرزا  سيلق الشخصعلي أن هذا
، رواية املولوي مجال ١٥٥ ص ،٤ جملد ،ِسجل روايات الصحابة (.لقد أُريت جثته يف صندوق: عندها

   )�الدين السيكهواين 
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 144

 كان يف أول �ح املوعود  أن املسي�لقد روى حضرة املولوي عبد اهللا السنوري 
يف حمافظة غورداسبور من أجل االعتكاف، ولكنه " سوجانبور"األمر ينوي الذهاب إىل 

  :تلقى بعد ذلك إهلاما قال اهللا له فيه
"���2�����2�����2�����2��VVVV����WWWW���������X�X�X�X � � � � YYYY ����������������  )أردية(" ����

 )٦٩ ص ، اجلزء األول،سرية املهدي( .هوشياربور يف  مشكلتك ستحلّ: أي
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 يوم ،٣٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر(" ".هوشياربور"لّ مشكلة يف حست: أي

  )١٠ ص ،٥/٩/١٩٠٧

  ١٨٨٦انون الثاين ك
وأقارا كانوا من عشرييت، وكانوا ال يتخذون يف سبل " أمحد "اعلم أن زوجة"

الدين وترييت، بل كانوا جيترئون على السيئات وأنواع البدعات، وكانوا فيها 
  : وقال يل ريب إم. هلمت من الرمحن أنه معذِّم لو مل يكونوا تائبنيفأُ. مفرطني

إن مل يتوبوا ومل يرجعوا فننـزل عليهم رجسا من السماوات، وجنعل "
وإن تابوا . دارهم مملوة من األرامل والثيبات، ونتوفّاهم أباتر خمذولني

وبة، فيظفرون مبا وأصلحوا فنتوب عليهم بالرمحة، ونغير ما أردنا من العق
  ."يبتغون فرحني

 مسعوا فما.  فنصحت هلم إمتاما للحجة، وقلت استغفروا ربكم ذي املغفرة
 يف هذا الباب، لعلهم شتهارفبدا يل أن أشيع اال. كلمايت، وزادوا يف معادايت

  .يتقون ويرجعون إىل طرق الصواب، ولعلهم يكونون من املستغفرين
." ، فنبذوه وراء ظهورهم غري مبالني"هشيار"فأشعت االشتهار، وأنا يف 

  )٢١٣-٢١١ ص ،١١ جملد ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية(

١٨٨٦  
 ذا االشتهار، ومل يتركوا طريق التبار، فكشف اهللا علي فلما مل ينتهوا"): أ(

أمورا لتلك الفئة، وأنا بني النوم واليقظة، وكان هذا الكشف تفصيل ذلك 
  .ة الثانيةاإلهلام يف املر
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، ورأيتها يف "أمحد"وبيانه أين كنت أريد أن أرقد، فإذا متثّلت يل أم زوجة 

شأٍن أحزنين وأرجد، وهو أين وجدا يف فزع شديد عند التالقي، وعرباا 
  :يتحدرن من املآقي، فقلت

  ."أيتها املرأة تويب تويب، فإن البالء على عقبك" 
  . أي على بنتك وبنت بنتك

لت من هذا املقام، وفهمت من ريب أنه تفصيل اإلهلام السابق من اهللا نـزمث ت 
  .العالم

 وألقي يف قليب يف معىن العقب من الديان أن املراد ههنا بنتها وبنت بنتها، ال 
أحد من الصبيان، ونفث يف روعي أن البالء بالءان، بالء على بنتها وبالء على 

ما متشامعاقبة(". ان من اهللا أحكم احلاكمنيبنت البنت من الرمحن، وأآ  ،
  )٢١٤-٢١٣ ص ،١١ جملد ،اخلزائن الروحانية

وحيا " هوشياربور"يف  وأنا ١٨٨٦ كانون الثاين كنت تلقيت يف): ب(
 كان بينهم بابو  على مجٍعكنت قصصته و،١٤٥ آخر بشأن مرزا أمحد بيكعربيا

  :وفيما يلي نصهإهلي خبش احملاسب واملولوي برهان الدين اجلهلمي، 
أيتها املرأة تويب تويب، : رأيت هذه املرأة وأثر البكاء على وجهها، فقلت"

ميوت، ويبقى منه كالب . فإن البالء على عقبك، واملصيبة نازلة عليك
، وجمموعة ١٠/٧/١٨٨٨ تتمة اإلعالن املنشور يف ،١٥/٧/١٨٨٨إعالن  (."متعددة

  )١٦٢ ص ،١  جملد،اإلعالنات

                                           
رزا أمحد بيك اهلوشياربوري الذي كان متزوجا من بنت عم املسيح املوعود  أي م145
  )جالل الدين مشس(". حممدي بيغم"، والدِة السيدة �
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١٨٨٦/ ٢٠/٢  

جلّ - على كل شيء العلي الكبري القديرلقد خاطبين اهللا الرحيم الكرمي 
  : بوحيه وقال-شأنه وعز امسه
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اِتك، فقد مسعت تضرع. إين أعطيك آية رمحٍة حبسب ما سألتين: أي

يعين سفري (وشرفت أدعيتك بالقبول خبالص رمحيت، وباركت رحلتك هذه 
آية فضل . فآية قدرٍة ورمحٍة وقربٍة ستوهب لك). إىل هوشياربور ولدهيانه

. سالم عليك يا مظفّر. وإحسان ستمنح لك، ومفاتيح فتح وظفر ستعطى لك
 احلياة، ويبعث من هكذا يقول اهللا تعاىل، لكي ينجو من براثن املوت من يبتغي

القبور أهلها، وليتجلّى شرف دين اإلسالم وعظمة كالم اهللا للناس، وليأيت احلق 
بكل بركاته، ويزهق الباطل جبميع حنوساته، وليعلم الناس أين أنا القادر أفعل ما 
أشاء، وليوقنوا أين معك، ولريى آيةً بينةً من ال يؤمن باهللا تعاىل، وينظر إىل اهللا 

 نظرة إنكار وتكذيٍب، �تابه ورسوله الطاهر حممد املصطفى ودينه وك
  . ولتستبني سبيل ارمني

ستوهب غالما زكيا من صلبك وذريتك . أَبِشر فستعطى ولدا وجيها طاهرا
  . ونسلك
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لقد أُويتَ .  سينـزل ضيفًا عليك، امسه عنموائيل وبشري١٤٦غالم مجيل طاهر

مبارك الذي يأيت من . هو نور اهللا. سروحا مقدسة، وهو مطهّر من الرج
 سيكون صاحب اجلالل .١٤٨ الذي ينـزل مبجيئه١٤٧معه الفضل. السماء
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: ةفقروتنتهي عند " غالم مجيل طاهر سينـزل ضيفًا عليك: " إن الفقرة اليت تبدأ من
كلها إىل حياة قصرية، ألن الضيف إمنا هو ذلك تشري "... مبارك الذي يأيت من السماء"

أما باقي فقرات النبوءة حىت النهاية . الذي ميكث عندك بضعة أيام مث يرحل وأنت تنظر
كانت ... ٢٩/٢/١٨٨٦ إن نبوءة ...فهي جاءت تشري إىل املصلح املوعود وتصفه

ي قام بإصالح هذا والوح... تتضمن يف الواقع نبوءتني، ولكن فُهم خطأً أا نبوءة واحدة
 ص ،٥ رقم ،٥ جملد ، أمحديةرسائل، � إىل حضرة املولوي نور الدين ة املرسل٤/١٢/١٨٨٨ رسالة(. اخلطأ

٤٤-٤٣(  
أن النبوءة املتعلقة باملصلح ... لقد اتضح بالوحي جليا: � قال املسيح املوعود 147

ملصلح املوعود قد ، فا"معه الفضل الذي ينـزل مبجيئه: "املوعود تبدأ من هذه العبارة
  )٤٦٧ ص ،٢ جملد ، احلاشية، اخلزائن الروحانية،٢١ ص ،اإلعالن األخضر( ".فضل"سمي يف الوحي 

  : �ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 
 وقبل والدة املصلح املوعود �وفقًا هلذا النبوءة املقدسة ولد يف بيت املسيح املوعود 

، مث وفقًا ١٨٨٨ربه يف نوفمرب برية وِحلق ، فمات بعد حياة قص٧/٨/١٨٨٧ابن يف 
ولد ذلك االبن الذي " معه الفضل الذي ينـزل مبجيئه: "لكلمات الوحي املقدس القائل

، "بشري الثاين"، وامسه الثالث "حممود"، والذي كان امسه الثاين يف الوحي "فضل"سمي هنا 
 وشرفه اهللا تعاىل ١٢/١/١٨٨٩لقد ولد حضرته يف ". فضل عمر"ومن أمسائه أيضا 
 .فاحلمد هللا على ذلك. ١٤/٣/١٩١٤مبنصب اخلالفة يف 

  : كاآليت باللغة العربية هذه النبوءة � لقد ذكر املسيح املوعود 148 
مسعت تضرعاِتك ودعواِتك، وإين معطيك ما سألت مين وأنت  :بشرين وقال إن اهللا"

فسالم عليك .  وقربٍة وفتٍح وظَفٍَروما أدراك ما أعطيك؟ آية رمحٍة وفضٍل. من املنعمني
أنيق الشكل، دقيق العقل . رك بغالم امسه عنموايل وبشريإنا نبش. أنت من املظفَّرين

وهو نور ومبارك وطيب ومن . يأيت من السماء، والفضل يرتل برتوله. ومن املقربني
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سيأيت إىل الدنيا ويشفي الكثري من أمراضهم بنفسه املسيحي . والعظمة والثراء

إنه كلمة اهللا، ألن رمحة اهللا وغريته قد أرسلته بكلمة . وبربكة روح احلق
سوف ميأل . وفهيما بشكل خارق وحليم القلبسيكون ذهينا . التمجيد

إنه ). مل يتضح يل معىن هذا(إنه سيجعل الثالثة أربعة . بالعلوم الظاهرة والباطنة
 ِل األورهظْم، مبارك ذكي كرمي صاحل ولد. يوم االثنني، مبارك يوم االثنني

 مبارك  ظهوره جد. والعالء، كأن اهللا نزل من السماء احلقر، مظهِرواآلِخ

                                                                                                     
سمو ويعرج وي. يفشي الربكاِت، ويغذّي اخلَلق من الطيبات، وينصر الدين. املطهرين

وإنه آية من آيايت، . ويرقى، ويعاجل كلَّ عليل ومرضى، وكان بأنفاسه من الشافني
وعلَم لتأييدايت، ليعلَم الذين كذبوا أين معك بفضلي املبني، وليجيء احلق مبجيئه، 
ويزهق الباطل بظهوره، وليتجلى قدريت ويظهر عظميت، ويعلو الدين ويلمع الرباهني، 

ياة من أكف موت اإلميان والنور، وليبعث أصحاب القبور من ولينجو طالب احل
القبور، وليعلَم الذين كفروا باهللا ورسوله وكتابه أم كانوا على خطأ ولتستبني سبيل 

فسيعطى لك غالم ذكي ِمن صلبك وذريتك ونسلك ويكون من عبادنا . ارمني
وشٍني وشنار وشرارة، وعيب نقي من كل درٍن . ضيف مجيل يأتيك من لدنا. الوجيهني

وهو فهيم . خلق من كلمات متجيديٍة. وهو كلمة اهللا. وعار وعرارة، ومن الطيبني
قد ملئ قلبه علما، وباطنه حلما، وصدره ِسلْما، وأعطي له نفَس . وذهني وحسني

واح فواها لك يا يوم االثنني، يأيت فيك أر. يوم االثنني. مسيحي، وبورك بالروح األمني
مظهر احلق والعالء، . مظهر األول واآلخر. ولد صاحل كرمي ذكي مبارك. املباركني

يأتيك نور ممسوح بعطر . يظهر بظهوره جالل رب العاملني. كأن اهللا نزل من السماء
يعظم . يفك رقاب األسارى وينجي املسجونني. الرمحن، القائم حتت ظلّ اهللا املنان

إمام همام، يبارك . ، وينشر ذكره ورحيانه إىل أقصى األرضنيشأنه، ويرفع امسه وبرهانه
ينمو سريعا سريعا كأنه . منه أقوام، ويأيت معه شفاء وال يبقى سقام، وينتفع به أنام

وكان أمرا مقضيا، قدره قادر . ِعردام، مث يرفَع إىل نقطته النفسية اليت هي له مقام
-٥٧٧ ص ،٥ جملد اخلزائن الروحانية،سالم، اإلمرآة كماالت (." عالم، فتبارك اهللا خري املقدرين

٥٧٨(  
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بشرى لك، يأتيك نور مسحه اهللا بطيب . ومدعاة لظهوره جالل اهللا تعاىل

سوف ينمو سريعا، . سوف ننفخ فيه روحنا، وسيظلّه اهللا بظلّه. رضوانه
وسيكون وسيلةً لفك رقاب األسارى، وسيذيع صيته إىل أرجاء األرض، 

كان أمرا  و. السماء:، مث يرفع إىل نقطته النفسية١٤٩وسيتبارك منه أقوام
  )١٠٢-١٠٠ ص ، جملد أول،، وجمموعة اإلعالنات٢٠/٢/١٨٨٦إعالن (." مقضيا

١٨٨٦   
  : وقالالكرميمث بشرين اهللا 
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هذه ليست جمرد نبوءة فحسب، بل هي آية مساوية عظيمة أراها اهللا جل شأنه تبيانا 
واحلق أن هذه اآلية أعلى . �وف الرحيم الكرمي حممد املصطفى ءلصدق وعظمة نبينا الر

ضل وأمتّ ِمن إحياء املوتى مبئات املرات، ألن حقيقة إحياء امليت إمنا هي وأوىل وأكمل وأف
 األمر الذي فيه للمعترضني ...استرجاع روح واحدة بالدعاء واالبتهال عند اهللا تعاىل

 قد استجاب �أما هنا فإن اهللا تعاىل بفضله وإحسانه وبربكة خامت األنبياء ... كالم كثري
ووعد بإرسال روح مباركة تنتشر بركاا املادية والروحانية يف دعاء هذا العبد املتواضع 

 آلية إحياء املوتى، إال أن التدبر يكشف أا مساويةفمع أن هذه اآلية تبدو . األرض كلها
إن أرواح املوتى إمنا تعود بالدعاء، وهنا أيضا قد . أفضل من إحياء املوتى مئاِت املرات

بالدعاء، ولكن شت روح ٢٢/٣/١٨٨٦إعالن يوم (. انَ بني هذه الروح وتلك األرواحطُلبت 
 ) ١١٥-١١٤ ص ،١  جملد،يوم االثنني، جمموعة اإلعالنات
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 ميتلئ بيتك بالربكات، وسوف أمتّ نعميت عليك، ويكون لك سوف: أي

سيزيد نسلك، وسأبارك . نسل كبري من نساٍء مباركاٍت ِجتد بعضهن فيما بعد
يف ذريتك، ولكن بعضهم ميوت يف سن مبكرة، وينتشر نسلك يف شىت البالد 

ن سينقطع كل فرع من فروع أقرباء آبائك وينتهي نسلهم سريعا ويظلّو. بكثرة
ل عليهم بالء بعد بالء حىت نـز فإنْ مل يتوبوا فإن اهللا سوف ي.١٥٠أباتر

ولكن . ل غضب اهللا على جدرامنـزستمتلئ بيوم باألرامل، وي. اينقرضو
سينشر اهللا بركاتك يف كل طرف وصوب، . إذا تابوا فيتوب اهللا عليهم برمحته

ن ينقطع نسلك، بل ل. ويعمر بك بيتا خربا، وميأل بالربكات بيتا موحشا
سيخلّد اهللا تعاىل امسك بالشرف إىل أن يرث اهللا . سيزدهر إىل آخر األيام

سأرفعك وأدعوك . األرض ومن عليها، وسيبلّغ دعوتك إىل أطراف األرضني
وكل أولئك الذين . إيلّ، ولكن امسك لن ميحى من على وجه األرض أبدا

بوءون كك، هم أنفسهم سييريدون إهانتك، ويسعون إلفشالك، ويتمنون هال
ولكن اهللا سوف يكتب لك فوزا كامال، .  وميوتون خائبني خاسرينبالفشل

 حمبيك املخلصني، وأبارك يف نفوسهم سأزيد مجاعةَ. ق لك أمانيك كلهاوحيقّ
على املسلمني   الغلبةإىل يوم القيامة وأمواهلم، وأكثّرهم تكثريا، وستكون هلم

لن ينساهم اهللا ولن يغفل عنهم، بل هلم . عادونكاآلخرين الذين حيسدونك وي
  .أجرهم على حسب إخالصهم
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 رجالً، ولكن ني ذه الدعوى كان يف أسرته قرابة سبع�عندما قام املسيح املوعود 
هم أوالده أومن صلبه �ده  أوال همة أوالد إال الذينليس ألحد منهم اآلن أي  

١٠ ص ،١٢/٦/١٩٤٣-٧ و٢٨/٥-٢١ يوم ،٢٢-١٩ انعددال ،"احلكم"(. ونالروحاني (  
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أنت ). ههم على وجه الظلّيةشِبأي ت(لة أنبياء بين إسرائيل نـزأنت مين مب

إن الوقت آلت، بل إنه ملوشك . أنت مين وأنا منك. لة توحيدينـزمين مب
حني يأيها . م ليتباركون بثيابكلقي اهللا حمبتك يف قلوب امللوك والنبالء حىت إ

املنكرون، املعارضون للحق، إن كنتم يف شك من عبدي، وإن كنتم تنكرون 
فضلي وإحساين الذي أنعمت به عليه، فأتوا بآية يف أنفسكم مثل آية الرمحة 

، فاتقوا النار اليت أعدت تستطيعواعوا ولن يفإن مل تستط. هذه إن كنتم صادقني
، وجمموعة ٢٠/٢/١٨٨٦مقتبس من إعالن ( ".فقط. دينللعصاة والكاذبني واملعت

  )١٠٣-١٠٢ ص ، جملد أول،اإلعالنات

١٨٨٦  
 هذا العبد املتواضع أين سأوهب ابنا ىقبل قرابة أربعة أشهر انكشف عل

وكنت أظن أن ذلك االبن . كامل الظاهر والباطن، وامسه بشريوكامل القوى، 
م اإلهلامات اليت تشري أنين سيولد من زوجيت هذه، ولكن أتلقى اآلن معظ

سأتزوج زواجا آخر قريبا، وأنه قد تقرر عند اهللا تعاىل أنه سيهب يل زوجة 
والغريب يف هذا األمر أنين ملا تلقيت . صاحلة طيبة السرية وسيكون منها أوالد

 يف عامل الكشف أربع فواكه ثالث منها حبات املاجنو، عطيتهذا الوحي أُ
وقد .  من هذا العاملتضخمة جدا وليساكه خضراء وى هذه الفوإحدلكن و

وقع يف نفسي، وهو ليس وحيا، أن الثمرة اليت هي ليست من هذا العامل، هي 
وحيث إين . ذلك االبن املبارك املوعود، فال غرو أن تأويل الفواكه هو األوالد

قد بشرت بزوجة صاحلة، مث أعطيت يف عامل الكشف أربع فواكه إحداها 
 يوم رسالة( .واهللا أعلم بالصواب. لته من نوعها، فال شك أن املراد ما أوفريدة

 ص ،٢ رقم ،٥ جملد ، أمحديةرسائل، � حضرة موالنا نور الدين إىل ة املرسل،٨/٦/١٨٨٦
٦-٥(  
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 بالصدفة قد حثّين يف هذه األيام شخصان على زواج آخر، وملا استخرت
ابا بشأن إحدامها أنه مكتوب هلا الذلة ن االمرأتني املرشحتني تلقيت جوأبش

 بشأا إشارةً فتلقيتواملسكنة واهلوان، وال تصلح زوجةً لك، أما الثانية 
وكأن يف ذلك إمياءة أن االبن اجلميل .  على ما يرامتا ليسصوربأن 

الصورِة والسريِة الذي قد بشرت به سيولد ِمن زوجة تكون مجيلة الشكل 
واهللا أعلم . ضا، نظرا إىل األسباب الظاهرة املناسبةوصاحلة السرية أي

  رسائل،� حضرة موالنا نور الدين إىل ة املرسل٨/٦/١٨٨٦ يوم رسالة(. بالصواب
  )٦ ص ،٢ رقم ،٥ جملد ،أمحدية

  ١٨٨٦ آذار
هناك نبوءة عن والدة ابن صاحل ... ٢٠/٢/١٨٨٦ه يف يف إعالن نشرت

ومثل هذا االبن سيولد حبسب .. . املذكورة يف اإلعالنصالمتصف باخل
وسواًء ولد عاجالً أو آجالً، إال .  حتما١٥١وعد اهللا تعاىل خالل تسعة أعوام
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امليعاد املضروب لوالدة االبن املوصوف باِخلصال العظيمة املذكورة يف البشارة لو ): أ(
تسع سنوات، ملا قد ا، وحىت لو كان ضعفيف عظمة هذه النبوءة شيئًا،  حكان طويالً جد

بل إن قلب كل إنسان عادل نزيه ليشهد على أن اإلدالء مبثل النبأ العظيم عن والدة 
فال جرم أن تلقّي مثل هذا اخلرب استجابةً .  قدرة البشريفوق  ألمرشخص عظيم جدا

وعة ، جمم٨/٤/١٨٨٦إعالن يوم  (.للدعاء آليةٌ عظيمة جدا، وليست جمردة نبوءة فحسب
  )١١٧-١١٦ ص ، جملد أول،اإلعالنات

ميكن أن تزول السماوات . حبسب وعد اهللا تعاىل خالل امليعاد حتما... سيولد): ب(
اإلعالن ، ١/١/١٨٨٨ يوم اخلطاب احلق(.  هذا النبأ ولكن من املستحيل أال يتحققواألرض،

  ) احلاشية٤٥٣ ص ،٢ جملد ،، اخلزائن الروحانيةاألخضر
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 جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٢٢/٣/١٨٨٦إعالن (. أنه سيولد خالل هذه املدة يقينا

  )١١٣ ص ،أول

٨/٤/١٨٨٦  
مرة أخرى بعد نشر اإلعالن املذكور أعاله، توجهت إىل اهللا تعاىل ): أ(

 أنّ ابنا ٨/٤/١٨٨٦ليكشف علي هذا األمر، فكشف اهللا جلّ شأنه علي اليوم 
والظاهر من ذلك أن ابنا سيولد . سيولد قريبا جدا ولن يتجاوز مدةَ محل واحد

يف هذه املرة على األغلب، أو يف احلمل التايل حتما، ولكن مل ينكشف علي ما 
بن املوعود، أم أنه سيولد يف وقت آخر خالل إذا كان الذي سيولد اآلن هو اال

  )١١٧ ص ، جملد أول،، وجمموعة اإلعالنات٨/٤/١٨٨٦إعالن (. مدة تسعة أعوام
  :فيما يلي اإلهلام الذي نزل بالعربية): ب(
  ."نازل من السماء، ونزل من السماء"

، ٨/٤/١٨٨٦هامش إعالن ( .ولنـزول أو قرب النـزدل على الو يوه
  )١١٧ ص ، جملد أول،الناتوجمموعة اإلع

  : مث بعد ذلك تلقيت اإلهلام التايل أيضا): ج(
"����%%%% � ������ß�
�� ������ß�
�� ������ß�
�� ������ß�
�½½½½ �Ü����Ü����Ü����Ü���&&&& �_���������_���������_���������_��������qqqq ���$���$���$���$''''����ññ ññ ")أردية(  

، وجمموعة ٨/٤/١٨٨٦إعالن ( .هل هذا هو اآليت، أم ننتظر اآلخر: قالوا: أي
  )١١٧ ص ، جملد أول،اإلعالنات

  

                                                                                                     
 وعده معي، وإذا كان موعد والدة االبن  سينجز اليقني أن اهللا تعاىل علمإين أعلم): ج(

وحىت لو بقي يف انتهاء املدة . املوعود مل يأت بعد، فإنه سيولد يف وقت آخر حتما
إعالن (. املضروبة يوم واحد، فإن اهللا عز وجل لن يدع ذلك اليوم ينتهي حىت يفي بوعده

  )١٩١ ص ،١ جملد ، جمموعة اإلعالنات،١٢/١/١٨٨٩ يوم ،تكميل التبليغ
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يف األيام اليت ووأثار الناس جلهلهم ضجة بأن النبوءة ١٥٢لدت عندنا بنت ،
  :بطلت، كنت تلقيت الوحي التايل

"(((( ������D�������D�������D�������D����� �P��P��P��P�))))
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  . أخفقت تلك الضربة ضربة قوية، ومع ذلك أيضا العدو ضرب:أي

ت، ولكن أهل الفهم  قد أثاروا ضجة بأن النبوءة بطلعارضنيأن املمبعىن 
 عدد ،٦ جملد ،"احلكم(".  سيندمونهال، واجل١٥٣سيدركون حقيقة األمر عن قريب

  )٣٠/٤/١٩٠٢ يوم ،٧ ص ،١٦

٢٦/٤/١٨٨٦  
، "شيخ مهر علي" بشأن نذرة رؤيا م٢٦/٤/١٨٨٦كنت رأيت بقاديان يف 

. ل عليه نكبة شديدة، وكنت أخربته بذلك يف حينهانـزوكان تأويلها أنه ست
الرؤيا هي أن النار اندلعت يف أرضية غرفة جلوسه واشتدت حىت ارتفع هليبها و

                                           
، "عصمت" بنت سميت ١٥/٤/١٨٨٦ يف � ولدت يف بيت املسيح املوعود 152

 من احلمل احلايل بنت لدتإذ و ،فأثار املعارضون ضجة بأن النبوءة عن والدة االبِن بطلت
سيولد من  مل يقل قط أن ذلك االبن �ولكن هذا االعتراض باطلٌ متاما، ألنه . ال ابن

:  كاآليت٨/٤/١٨٨٦ معلّقًا على الوحي الذي تلقاه يف �ذلك احلمل حتما، بل صرح 
ولد " عصمت"فبعد والدة . سيولد ولد عن قريب سواء من هذا احلمل أو من محل الحق

  )مرزا بشري أمحد(. من احلمل التايل" األول بشري"
د ذلك االبن الذي سمي ، ول"عصمت"حبسب هذه البشارة، وبعد والدة البنت  153

غالم مجيل طاهر سينـزل ضيفًا : "والذي حتققت بوالدته الفقرة التالية من الوحي" بشري"
سيولد لك ولد  : القائل٨/٤/١٨٨٦، وكذلك حتقق بوالدته الوحي النازل يف "عليك

  )جالل الدين مشس( .قريبا جدا
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 بصب ١٥٤ن يطفئها، فقُمت بإطفائها مومل يكن هناكاملهيب يف جو السماء، 

املاء عليها مرة بعد أخرى، مث مل ير للنار أثر، ولكن بقي الدخان، وال أدرى 
. إن الضرر مل يكن كبريامدى ما أحرقت النار من البيت، ولكن قليب يقول 

وصلت إىل ابنه يف بيته بعد أن أُلقي الشيخ يف  ١٥٥ورساليت هذه. هذه هي الرؤيا
مث بعد ذلك رأيت رؤيا أو اثنتني كان معظمهما منذرا، وبعضهما . الزنزانة

 لعله سيواجه مصائب شديدة ولكن املآل خري، غري أنه :مبشرا، وأقول معبرا هلما
مل ينكشف علي  فمن حقيقة املآل صراحةً بعدواهللا أعلم . أذكرها بتحد

  )٢٢ ص ،٣ جزء ،٥ جملد ، أمحديةرسائلشودري رستم علي،  ت إىلرسالة مرسلة(. بالصواب

                                           
عي من عند اهللا تعاىل وباليقني أُلقي يف رولم ألبث أن ف: � قال املسيح املوعود 154

واملراد من إراقيت . الكامل تفسري هذه الرؤيا وهو أن مصيبة شديدة ستحلّ بالشيخ وِعرضه
مث حدث ذلك ... املاَء على النار أن هذه املصيبة ستزول يف النهاية بدعائي ال بسبب آخر

حممد " شخص امسه إذ جاءين" أنباله"بالضبط بعد ستة أشهر تقريبا، فكنت يف معسكر 
 سجن يف قضية  قدابِن الشيخ املذكور وأخرب أن الشيخ" جان حممد"من ِقبل السيد " خبش
 عن رساليت اليت كنت أخربته ا قبل ستة أشهر حبلول البالء" حممد خبش"فسألت . كذا

  مرات بعد أنْ عدة، فتظاهر بعدم معرفته بوصول الرسالة، ولكن الشيخ نفسه اعترفبه
 كان الشيخ مسجونا،  بينماعلى أية حال،. دها يف صندوق عندهلق سراحه بأنه قد وجأُط

رمبا بتوقيع من حممد خبش الذي هو من معارفه رسائلُو" جان حممد"ين ِمن قبل ابنه جاءت 
 ليال،  عدةَواهللا جلّ شأنه يعلم أين قد دعوت له بابتهال شديد.  طلَب فيها الدعاءعديدة

ا ومربما يف بداية األمر، ولكن اهللا تعاىل استجاب الدعاء  والقدر يبدو معقَّدوكان القضاء
لقد دعوت ... يف األخري وبشرين بإطالق سراحه، فأطلعت ابنه على ذلك بكلمات وجيزة

ا، ويف اجلملة األخرية بكثريرتومع أن تلك الكلمات كانت .  بالرباءة ونزول فضل اهللاش
اخلزائن سالم، اإلمرآة كماالت ملحق ، ٢٥/٢/١٨٩٣إعالن (.  كانت مما قلَّ ودلَّا أقليلة جدا، إال

  )٦٥٤-٦٥٣ ص ،٥ جملد الروحانية،
" هوشياربور" إىل شيخ مهر علي زعيم � أي الرسالة اليت بعثها املسيح املوعود 155

  )جالل الدين مشس(. خيربه ا عن الرؤيا اليت رآها بشأنه
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خوف األقوام األخرى من سيف ... ١٥٦كان نواب صديق حسن خان
 جم فكتب إيلّ بتواضٍع". نواب"فأُخذ يف النهاية وجرد من لقب  فقطاملهدي 

  :طالبا الدعاء، فدعوت له ترمحا عليه، فخاطبين اهللا تعاىل وقال
"������������++++ �7�7�7�7éééé ��������������������������������,,,,^ß^ß^ß^ßññññ���� ")أردية(  

  . كرامته من الضياعنقذتأُ: أي
للسيد صديق " نواب"مث بعد فترة أصدرت احلكومة احلكم بإبقاء لقب ...

  )٤٧٠ ص ،٢٢ ج ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةتتمة (. حسن خان

                                           
  : � مشس الدين جالل اموالن حضرة من ملحوظة 156

كتابه الرباهني األمحدية إىل نواب األولية من  بعض األجزاء �بعث املسيح املوعود 
فكتب . وحثَّه على شراء نسخ منه دعما لطبعه) من والية وبال(صديق حسن خان 

إن شراَء الكتب اخلاصة بالنقاشات الدينية ودعم طبِعها يتناىف مع : النواب يف الرد
  .تراتيجية احلكومة اإلجنليزية، لذا فال تتوقع من واليتنا شراء أية نسخ من الكتباس

 مشريا إىل جواب النواب هذا يف ملحق الرباهني األمحدية، � فكتب املسيح املوعود 
  : ما يلي" احلالة املأساوية للمسلمني واحلكومة اإلجنليزية"اجلزء الرابع حتت عنوان 
 النواب، بل إن اهللا تعاىل هو معقد آمالنا وهو  السيد آمال علىحنن أيضا ال نعقد أية

  !ندعو اهللا تعاىل أن ترضى عنه احلكومة اإلجنليزية كثريا. كاٍف لنا
 احلكومة اإلجنليزية على النواب احملترم لسبب من األسباب، وانتزعت وبعدها سخطت

  : ذا اخلصوص�وقال املسيح املوعود ". النواب"منه لقب 
إن االبتالء الذي حلَّ بالنواب صديق حسن خان كان نتيجة نبوءة يل مسجلة يف  

لقد مزق هو كتايب الرباهني األمحدية مث رده إيل، فدعوت اهللا تعاىل ". الرباهني األمحدية"
  ). احلاشية،٤٧٠ ص ،٢٢جملد اخلزائن الروحانية، تتمة حقيقة الوحي، (. أن ميزق عرضه، وهذا ما متّ

 .  رسالة طالبا منه الدعاء� أدرك النواب خطأه بعث إىل املسيح املوعود وملا
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١٨٨٦  

يعلم مرزا إمام الدين ومرزا نظام الدين وكل اآلريني املقيمني هنا وكذلك 
غريهم أنين كنت قبل عدة سنوات بنبوءة ليكهرام الفشاوري ومئات تنبأت 

سيموت " أمحد بك"جمملة عن هذا الشخص، أي أن شخصا من أقاربنا باسم 
  )١٦٠-١٥٩ ص ،١  جملد،نات، جمموعة اإلعال١٠/٧/١٨٨٨إعالن ( ١٥٧.قريبا

٣/٨/١٨٨٦  
 إذا مل يتب ١٥٨، أنه١٨٨٦ آب اليوم أيضا، الثالث منعلي  كشف اهللالقد 

كان هذا الوبال صدمة بسيطة فاعتِبروا أن فإذا . فإن وبال احنرافاته سيقع عليه
 أصابته صدمة مل ختطر ببال أحد فيجب أن إذاهذه النبوءة مل تتحقق فيه، أما 

ولكنه إذا تاب فيكون مآله خريا، أو ينال . النبوءة قد حتققت يف حقهتقولوا إن 
  )٢٣٩-٢٣٨ ص ،٢ جملد ،، اخلزائن الروحانيةكحل عيون اآلريني( .الراحة بعد اإلنذار

١٣/٢/١٨٨٧  
  : وحيلقي يف قليب على سبيل الاليوم عند الفجر أُ

  ."عبد الباسط"
عبد " اليوم يف رسالتك لفظ  وملا رأيت.ومل أكن أدرى من املشار إليه هنا

   ١٣/٢/١٨٨٧ رسالةمقتبس من ( . واهللا أعلم.١٥٩إشارة إليكفكّرت لعلّها " الباسط
                                           

 يف ٣٠/٩/١٨٩٢ لقد مات مرزا أمحد بيك اهلوشياربوري حبسب هذه النبوءة يف 157
 )جالل الدين مشس(. هوشياربور

  )مرزا بشري أمحد(.  إىل مرزا إمام الدين� يشري حضرته 158
قال حضرة يعقوب علي العرفاين : ولبوري ملحوظة من موالنا عبد اللطيف البها159
 امسي يف الوحي  مرارا إنّ)� حضرة موالنا نور الدين(لقد قال حضرة حكيم األمة : �
  )٢٠ ص ،٢ عدد ،٥، جملد ية أمحدرسائل(". عبد الباسط"هو 
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   )٢٠ ص ،٢ رقم ،٥أمحدية، جملد رسائل ، � نور الدين موالنا إىل حضرة

  ١٨٨٧ نيسان
رؤيا أين واقف  يف الامل بضعة أي قب رأيت،هذا القرضقلقًا بشأن  بينما كنت

 اخلروج منها، ولكن يدي ال تصل إىل حافتها، وفيما أنا حاولفرة وأداخل ح
 يده وصعدت ممسكًا بيده، يف ذلك إذ جاء عبد من عباد اهللا تعاىل ومد إيلَّ

  . جزاك اهللا على هذه اخلدمة: وقلت فور صعودي
واليوم وبعد قراءة رسالتك قد رسخ يف قليب أن الذي أخذ بيدي وأزال 

،  يده إيلّد يف املنام أنين دعوت ملن م ألين كما رأيتقلقي هو أنت، ذلك
ج بعد قراءة رسالتك من فمي الدعاء املصحوب بلوعة قلبيةكذلك خر: 

إىل حضرة املرسلة  ٢/٥/١٨٨٧ رسالةمقتبس من ( ." تعاىلمستجاب إن شاء اهللا"
   )٢٧ ص ،٢ رقم ،٥ أمحدية، جملد  رسائل،� موالنا نور الدين

١٨٨٧  
جنف " امسه  البطالويات مرة أحد أصدقاء املولوي حممد حسنيجاءين ذ

وكان قد تعلَّ"علي ،وسبق أن سافر إىل كابول ولعله ما زال - اإلجنليزية م
جنا حنن الثالثة ، فخر١٦٠ وكان برفقته مِحبي يف اهللا مرزا خدا خبش-هناك

                                           
 جملد ،"بيغام صلح"  يتضح من رواية مرزا خدا خبش احملترم، املنشورة يف جريدة160

 كان ، إىل قاديان، أنه يف األيام اليت جاء هو مع املولوي جنف علي٤ ص ،٧٧ عدد ،٢٣
 ، وسرد"سل ويبرألكساندر " امسه أمريكيشخص يتراسل مع  �املسيح املوعود 
 أنه بالفعل صار من  هذه الرؤيا خالل الرتهة، فأقر املولوي جنف علي�املسيح املوعود
  وكان قد قرر أن ال، حسني البطالوي بعد مساع أقوال املولوي حممد�أشد معارضيه 

  .  قوالً�يقبل له 
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ا ضدي قال شيئً" جنف علي"للتنـزه، فعلمت يف الطريق يف حالة كشفية أن 

نزول (.  هذا صحيحنّإ:  وقال له هذا الكشف، فاعترف فسردت،نفاقًا منه
  )٥٨٤ ص ،١٨ ج ،املسيح، اخلزائن الروحانية

١٨٨٧  
ا القطار أركبذات مرة كنتهذا الوحي ، فتلقيت "لدهيانه" إىل  متوجه

  :)بالفارسية(
"����������������-.-.-.-. �� ��//// �¡��¡��¡��¡� mm mm0000 � �� �� �� �////ññ ññ
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  .نصف لك ونصف للعماليق: أي
، وهي من شركائنا يف ١٦١"إمام يب يب"همت على إثرها أن امرأة امسها  وفُ

اإلرث من قبل اآلباء، ستموت، ونعطَى نصف أراضيها، ويعطَى شركاؤنا 
وقد أطلعت اإلخوة الذين كانوا برفقيت آنذاك على . اآلخرون نصفَها اآلخر

عطينا نصف وهذا ما حصل بعد ذلك، إذ ماتت املرأة املذكورة وأُ. هذا الوحي
 ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. أراضيها وأعطي شركاؤنا اآلخرون نصفها اآلخر

  )٥٩٢-٥٩١ ص ،١٨ج 

  )تقريبا (١٨٨٧
، "غورداسبور"حافظة مب "كُنجران "اتفق يل ذات مرة أن سافرت إىل قرية

   وملا مهمنا". ـ غالم نيب"يف قرية  حامد علي الساكن وكان يف رفقيت شيخ

                                                                                                     
 حيث سجلت ١٨٨٧أن هذه الواقعة كانت يف عام "  احلقسوط"ويبدو من كتاب 

   )جالل الدين مشس(". رسل ويبألكساندر "فيه املراسلة مع 
161رزا أمحد بيك اهلوشياربوري، وكانت أرملة أحد أبناء ا مل كانت هذه السيدة أخت

ه �يح املوعود ملس اعمجالل الدين مشس(. كان اختفى وفُقد خرب(  
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  :بالسفر صباحا تلقيت الوحي التايل

"&���&���&���&���1111 �e�P��e�P��e�P��e�P�2222��������������2���������������2���������������2���������������2�eeee ������������;;   )أردية(" ����;;
  .  يف هذا السفرخسارةٌ رفيقكب و سيلحق بك:أي

ففقَد شيخ حامد علي رداءه يف الطريق، وفقدت أنا منديالً، ومل يكن عند 
 ص ،١٨ ج ،خلزائن الروحانيةنزول املسيح، ا(. حامد علي آنذاك إال ذلك الرداء

٦٠٨-٦٠٧(  

١٨٨٧  
 أخربت ه كنتـ برمهن"بناًء على كشف رأيتكت رام"ابن " بيجنا " أن

. مصيبة ستحل به خالل سنة واحدة، وستكون عندها مناسبة سارة أيضا
 موجودا  هذا التوقيع زال، وما هذه النبوءة أنه قد أُخربوأخذنا منه توقيعا على

،  واحدةمات أبوه الذي كان ال يزال شابا خالل سنةبعد ذلك  مث. عندنا
 .أحد منهم  زواج أيضا، أعين عرس عندهموكانت يف ذلك اليوم مناسبة سارة

  )٣٨٣ ص ،٢ جملد ،، اخلزائن الروحانية احلقسوط(

١١/٧/١٨٨٧  
فقلت يف نفسي ماذا .  موجود يف دارنا�رأيت اليوم يف املنام أن عيسى 

عندها وجدت من الغيب حبات .  حبات املاجنو قد فسدتمه، ألنعسنط
 إىل تشودري  املرسلة١١/٧/١٨٨٧ رسالة(  .واهللا أعلم ما تأويلها. أخرى من املاجنو

  )٤٢ ص ،٣ رقم ،٥ جملد ، أمحدية رسائلرستم علي،

٧/٨/١٨٨٧  
إنا أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا كصيٍب من السماء فيه ظلمات ورعد "

  ."كلّ شيء حتت قدميه. وبرق
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أننا أرسلنا هذا الولد شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأنه يشبه املطر املصحوب : أي

اخلطاب احلق عند (  ١٦٢.كل هذه األمور حتت قدميه. بالظلمات والرعد والربق
 واإلعالن األخضر،، ١٧٨ ص ،١  جملد،، وجمموعة اإلعالنات١/١٢/١٨٨٨ يوم ، بشريوفاة
   )٤٦٢ ص ،٢ جملد ،لروحانية اخلزائن ا،١٦ص 

١٨٨٨  
 بصفاء باطنه ونقاء  مشيدا الوحينزل ،١٦٣بعد والدة ذلك االبن): أ(

... ه، حيث أُطلق عليه الطاهر، نور اهللا، يد اهللا، املقدس، البشري، اهللا معناكفاءات
لقد مسى اهللا يف الوحي ابين املتوىف بأمساء عديدة منها البشري، عنموائيل، اهللا 

حضرة  إىل ة املرسل٤/١٢/١٨٨٨ يوم رسالة(.  رمحة احلق، ويد اهللا جبالل ومجالمعنا،
  )٥٠-٤١ ص ،٥ رقم ،٥أمحدية، جملد رسائل ، � موالنا نور الدين

 كان ١٦٤لقد كشف اهللا علي يف بعض اإلهلامات أن هذا االبن املتوىف): ب(
، ةًة كلي من األهواء الدنيويمربأةمزودا بكفاءات عالية، وكانت فطرته 

                                           
  :قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 162

قبل الرعد والضوء، أعين أن ترتيب العبارة  فكما وردت يف الوحي اإلهلي الظلمةُ
والضوء، كذلك بدأت اإلهلامية توض ح أنه بعد وفاة االبن املتوىف ستسبق الظلمةُ الرعد

ت إىل غشيان الظلمة، وسيظهر الرعد وءة أيضا تتحقق، أعين أن وفاة بشري األول أدالنب
فكما أن الظلمة أتت، فاعلموا يقينا أن الرعد والضوء سيظهران أيضا يف . والضوء بعدها

يوم من األيام كما وعد، وعندما يأيت ذلك الضوء فسوف ميحو أفكار الظلمة من الصدور 
ا تاما، وسوف يقضي على كل ما خرج من أفواه الغافلني ذوي القلوب امليتة والقلوب حمو

فأيها الناس الذين قد رأوا الظلمة، ال تأخذكم احلرية، بل ... من مطاعن واعتراضات
، جمموعة ١/١٢/١٨٨٨اخلطاب احلق (. ابتِهجوا واقفزوا فرحا ألن الضوء آٍت بعد ذلك

 )٤٦٣-٤٦٢ جملد ،، اخلزائن الروحانية١٧-١٦ ص األخضر،واإلعالن ، ١٨٠-١٧٩ ص ،١ جملد ،اإلعالنات
  )جالل الدين مشس(. ٤/١١/١٨٨٨ وتويف يف ٧/٨/١٨٨٧ أي بشري األول الذي ولد يف 163
 )جالل الدين مشس(.  أي بشري األول164
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ومشحونة بلمعان الدين، وكان ذا فطرة نورانية، وجوهٍر عال، وروٍح 

 ويد اهللا جبالل ومجال ، وبشري، ومبشر،كان من أمسائه مطر الرمحة. ةديقيِص
 فصفاته ومزاياه اليت ذكرها اهللا تعاىل يف وحيه كلها تدلّ. وغريها من األمساء

 اإلعالن األخضر،(  .ليس ضروريا قطعلى صفاء كفاءاته اليت ظهورها يف اخلارج 
  )١٦٩ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٨-٧ ص ،١/١٢/١٨٨٧يوم 

١٨٨٨   
  : الوحي التايل١٦٥وتلقيت يف مدحه

  ".جاءك النور وهو أفضل منك"
 إىل حضرة  املرسلة٤/١٢/١٨٨٨ رسالة( .أي أنه أفضل منك يف كفاءاته الشخصية

  )٥٠ ص ،٥رسالة رقم  ، جملد خامسرسائل أمحدية،، � موالنا نور الدين

٥/١/١٨٨٨  
ة أيام كنت أفحص أوراقاً قدمية، فعثرت على ورقة كتبتها بيدي  بضعقبل

، ٥/١/١٨٨٨هو مكتوب فيها أن هذه الورقة كُتبت يف  للذكرى، وإذ
ا وحمتواها أين رأيت يف املنام أن املولوي حممد حسني قد نش ر كلمة خالف

 ال أدري ما.  إيلّ بهشري وهو ي)اللئيم(" كمينه"وجعل عنواا أمرا من أموري، 
ك، فلماذا كنت قد منعت: ك املقالذلوقلت بعد قراءة .  املراد من ذلكهو

  نشرت مثل هذا املقال؟
رسائل الوي، طإىل املولوي حممد حسني البرسالة (.  هذا ما رأيت، واهللا أعلم بتأويله

  )٤ ص ، اجلزء الرابعأمحدية،

                                           
  ) الدين مشسلجال(.  أي بشري األول165
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١٤/٢/١٨٨٨  

رين يدالن على هم وغم ن منِذي رأيت عنك منام١٤/٢/١٨٨٨يف ليلة 
أستشعر خوفًا وقلقًا شديدين، وقلت يف ؟ ما هذا:ومصيبة، وكنت كما تلقيت 

  رسالتك اليت كان فيها خربمث وصلت أمِس.  ولكين نسيته متاماوحياغفوٍة 
 شار امليبدو أن هذا هو الغم. نا إليه راجعونإنا هللا وإ". داس ردنس" السيد وفاة
 املرسلة إىل تشودري رستم علي، رسائل أمحدية، جملد ١٥/٢/١٨٨٨رسالة (. الوحييف إليه 

  )٧٣-٧٢، ص ٣، رقم ٥

  )تقريبا (١٨٨٨
، وتلقيت قبل هذا "بتياله"إىل " لدهيانه"اتفق لنا ذات مرة أن سافرنا من 

  :السفر الوحي التايل
"eeee ������������;; ;;&�~��&�~��&�~��&�~������ �� ��JJJJ ���Þ���Þ���Þ���Þ½½½½ �e�����&����e�����&����e�����&����e�����&���1111 �e�2��e�2��e�2��e�2����� ")أردية(  

  . اهلم والغموشيء منك يف هذا السفر شيء من اخلسارة بسيصي: أي
حانت صالة العصر، " بتياله"وعند العودة من .  فأخربت رفاقي ذه النبوءة

 يف فنـزعت عباءيت للوضوء وناولتها أحد خدم السيد حممد حسن خان الوزير
، وعندما أيت الصالة ووضعت يدي يف اجليب لشراء التذاكر، "بتياله"والية 

عندها تذكرت ذلك اإلهلام . علمت أن املنديل الذي كانت فيه النقود قد سقط
  .الذي قيل فيه إنك ستصاب خبسارة حتما
، قال أحد املسافرين اإلجنليز "دوراهه" مث حني ركبنا القطار ووصلنا حمطة 

فنـزلْنا من القطار، ". لدهيانه"ها قد أتت حمطة : فيق له خداعا وملصلحٍة لهلر
فعانينا مجيعا بسبب . وعندما غادر القطار علمنا أا ليست حمطتنا املنشودة

اجلزء الثاين أيضا وهكذا حتقق . نـزولنا يف ذلك املكان الذي كان شبه فالة
  )٦١٠-٦٠٩ ص ،١٨ ج ،انيةنـزول املسيح، اخلزائن الروح (.من اإلهلام
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  ١٨٨٨أيار 

: أنه يتلقى الوحي، فلما قلت له" فتح مسيح"ذات مرة زعم مسيحي يدعى 
وليكتب شيء على ورقة فتوضع يف ظرف، : تعال، تنبأْ بنبوءة، خاف وقال يل

  :فأوحى اهللا يل وقال. فلتخِبر أنت مبا فيها
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  )أردية(" ����

  .ا التحدياقبلْ هذ: أي
أمام مجٍع يبلغ " برخيتوايت " فلما قبلت حتديه هذا أيضا، قال القسيس 

 يوم ،٥ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. هذا كذّاب" فتح مسيح" إنّ :املئات من الناس
  )٣ عمود ،٤ ص ،٧/٢/١٩٠٢

  ١٨٨٨ أيار
، وغريهم من شعوب أيب وأمي، املغمورين يف عمي إن اهللا رأى أبناء"): أ(
ورأى أم يأمرون باملنكر ... واملنكرين لوجود اهللا ومن املفسدين... كاتاملهل

 بل � سب رسول اهللا منوال يتوبون ... والشرور، وينهون عن املعروف
... وبينما هم كذلك إذ اصطفاين ريب لتجديد دينه... كانوا عليه من املداومني

... رزقًا حسناورزقين من اإلهلامات واملكاملات واملخاطبات واملكاشفات 
... فطغوا وبغوا، واستدعوا اآليات استهزاًء، وقالوا ال نعلم إهلًا يكلّم أحدا

وكذلك سدروا يف غلوام، ومجحوا يف ... فليأتنا بآية إن كان من الصادقني
جهالم، وسدلوا ثوب اخليالء يوما فيوما حىت بدا هلم أن يشيعوا خزعبالم، 

 وسب �ام، فكتبوا كتابا كان فيه سب رسول اهللا ويصطادوا السفهاء بتلبيس
كالم اهللا تعاىل، وإنكار وجود البارئ عز امسه، ومع ذلك طلبوا فيه آيات 
صدقي مين وآيات وجود اهللا تعاىل، وأرسلوا كتام يف اآلفاق واألقطار، 

  .ولنيوأعانوا ا كفرة اهلند، وعتوا عتوا كبريا، ما مسع مثله يف الفراعنة األ
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فلما بلغين كتام الذي كان قد صنفه كبريهم يف اخلبث والعمر، ورأيت فيه 

 سبا ينشق منه قلب املؤمنني، وتتقطع أكباد املسلمني، �سب رسول اهللا 
ورأيت فيه كلمات األراذل والسفهاء، وتوهني الشريعة الغراء، وهجو كالم اهللا 

لمات تكاد السماوات يتفطرن الكرمي، فغضبت أسفا، ونظرت فإذا الكلمات ك
فغلّقت األبواب، ودعوت الرب الوهاب، وطرحت بني يديه، وخررت ... منها

استجبين . يا رب، يا رب انصر عبدك واخذل أعداءك: وقلت... أمامه ساجدا
إالم يستهزأ بك وبرسولك؟ وحتام يكذّبون كتابك ويسبون . يا رب استجبين

  . قيوم يا معنينبيك؟ برمحتك أستغيث يا حي يا
  : فرحم ريب على تضرعايت وزفرايت وعربايت، وناداين وقال

إين رأيت عصيام وطغيام، فسوف أضرم بأنواع اآلفات، أبيدهم من 
إين أجعل . حتت السماوات، وستنظر ما أفعل م، وكنا على كل شيء قادرين
ما قالوا وما نساءهم أرامل، وأبناءهم يتامى، وبيوم خربةً، ليذوقوا طعم 

كسبوا، ولكن ال أهلكهم دفعة واحدة، بل قليال قليال لعلهم يرجعون، 
إن لعنيت نازلة عليهم وعلى جدران بيوم وعلى . ويكونون من التوابني

صغريهم وكبريهم ونسائهم ورجاهلم ونزيلهم الذي دخل أبوام، وكلهم 
وا تعلقهم منهم، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وقطع. كانوا ملعونني

  .وبعدوا من جمالسهم، فأولئك من املرحومني
هذه خالصة ما أهلمين ريب، فبلّغت رساالت ريب، فما خافوا وما صدقوا، 

  :فخاطبين ريب وقال. بل زادوا طغيانا وكفرا، وظلّوا يستهزئون كأعداء الدين
يبة،  إنا سنريهم آيات مبكية، وننـزل عليهم مهوما عجيبة، وأمراضا غر

وجنعل هلم معيشة ضنكًا، ونصب عليهم مصائب فال يكون هلم أحد من 
  .الناصرين
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فكذلك فعل اهللا تعاىل م وأنقض ظهورهم بأثقال اهلموم والديون 
واحلاجات، وأنزل عليهم من أنواع الباليا واآلفات، وفتح عليهم أبواب املوت 

ن قست قلوم، فما ولك. والوفاة، لعلهم يرجعون أو يكونون من املتنبهني
  .فهموا وما تنبهوا وما كانوا من اخلائفني

وملا قرب وقت ظهور اآلية اتفق يف تلك األيام أن واحدا من أعز أعزم 
، أراد أن ميلك أرض أخته اليت كان بعلها مفقود "أمحد بيـگ"الذي كان امسه 
  )٥٧٠-٥٦٦ ص ،٥لد  جم،مرآة كماالت إسالم، اخلزائن الروحانية(..." اخلرب من سنني

 متزوجة من أحد أبناء عمنا امسه ١٦٦شخص املذكورالكانت أخت ): ب(
 مفقود اخلرب، صار عاما حىت ٢٥ قبل  هذا قد غابغالم حسني، وكان

 يف الدوائر  األول باسم أختمسجلةً اليت كان لنا حق فيها أراضيهوكانت 
 اليت يقدر مثنها ما بني – هذه األراضي  بإذن أخته تسجيلَ هذاأرادفاحلكومية، 

، وذلك خالل منها بةًه باسم ابنه حممد بيـگ -أربعة إىل مخسة آالف روبية
 ورقةُ تكُتبف. "غورداسبور"إجراءات تسجيل األراضي اجلارية حاليا يف حمافظة 

 مطلقًا بدون رضاي، دية غري جم كانتورقةلكن هذه ال أخته، ومن ِقبلاهلبة 
 مبنتهى التواضع واالنكسار لكي أرضى ذه اهلبة فتوجه إيلّ هذا الشخص

 أن أستخري اهللا يف ذلك رت أوقّع عليها، غري أين فكّوكدت. الورقةوأوقع على 
لشخص ذا اوهذا ما قلت هل. كما هو دأيب يف األمور اهلامة منذ مدة طويلة

ا وما أدراك م.  باالستخارةمث بسبب إحلاحه املتكرر قمت. جوابا على طلبه
وكأن وقت الرد على مطالبتهم بإراءة اآلية السماوية قد جاء، . تلك االستخارة

  . نحوفأراهم اهللا إياها على هذا ال

                                           
  )الناشر(.  أمحد بيك اهلوشياربويمرزا: أي 166
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 اطلب يد بنت هذا :وقال احلكمة طلقاملفقد أمرين ذلك اإلله القادر احلكيم 

 هلم إين سأصنع معكم كل هذا املعروف واإلحسان ، وقل١٦٧ْالشخص الكربى
رمحة لكم، وطة، وأن هذا الزواج سيكون مدعاة بركة وآية على هذه الشري

وستنالون نصيبا من كل الربكات والرمحات املذكورة يف إعالن 
 هذه البنت مصريا تعيسا يكون مآل، أما إذا رفضتم الزواج ف٢٠/٢/١٨٨٦

سيموت بعد الزواج خالل سنتني ونصف، كما أن والدها فجدا، ومن تزوجها 
ويقع موته خالل ثالث سنوات بدًءا من يوم . ث سنواتسيموت خالل ثال
 ألي حادث أو مكروه  هذا يتعرضوليس مستبعدا أن .يتزوجيه إياها من غري

  اقترب زمنه قد أننبئ مكاشفات ت هناكآخر خالل هذه املدة، بل احلق أن

                                           
 ما ذهب وهلي قط إليها، وما كنت وأُنبئت ِمن أخباٍر": �قال املسيح املوعود  167

فأوحى اهللا إيل أن اخطُب صبيته الكبريةَ لنفسك، وقلْ له ليصاهرك . إليها من املستدنني
إين أُمرت َألهبك ما طلبت من األرض، وأرضا أخرى : أوالً مث ليقتبس من قبسك، وقُلْ

حين إحدى بناتك اليت هي كبريا، نِكلى أن تمعها، وأُحسن إليك بإحسانات أخرى، ع
وإنْ مل تقبلْ فاعلم أن اهللا قد أخربين . وذلك بيين وبينك، فإنْ قبلت فستجدين من املتقبلني

أن إنكاحها رجال آخر ال يبارك هلا وال لك، فإن مل تزدجر فيصب عليك مصائب، وآخر 
 بل موتك قريب، ويرد عليك وأنت املصائب موتك، فتموت بعد النكاح إىل ثالث سنني،

وكذلك ميوت بعلها الذي يصري زوجها إىل حولني وستة أشهر، قضاًء من . من الغافلني
  ...اهللا، فاصنع ما أنت صانعه، وإين لك ملن الناصحني
  ...مث كتبت إليه مكتوبا بإمياء مناين، وإشارة رمحاين

احفظ مكتويب هذا يف صندوقك وها أنا كتبت مكتويب هذا من أمر ريب ال عن أمري، ف
واهللا يعلم أنين فيه صادق، وكل ما وعدت فهو من اهللا تعاىل، وما . فإنه من صدوق أمني

 جملد ،سالم، اخلزائن الروحانيةاإلمرآة كماالت (...". قلت إذ قلت ولكن أنطقين اهللا تعاىل بإهلامه
  )٥٧٤-٥٧٢ ص ،٥
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 تشتته ال داريضرب وأنه س-واهللا أعلم- ١٦٨صري جمهولِة املتعرضه للدوائر

خالل  موماهلكروهات ولكثري من املبنته تعرض  كما ستائب،يق واملصوالض
  .الفترة الوسطية من املدة املضروبة

هتا للمزيد من االستيضاح، مث توجيف تلك األيام إىل اهللا تعاىل مرار 
ر أن يزوأن اهللا تعاىل قد قد ج تلك البنت الكربى مين يف النهاية بعد فعلمت

واإلهلام العريب . ل امللحدين مسلمني، ويهدي الضالنيإزالة كل عائق، وجيع
  :الذي تلقيته ذا الصدد هو كاآليت

فسيكفيكهم اهللا، ويردها إليك، ال . كذّبوا بآياتنا وكانوا ا يستهزئون"
عسى أن . أنت معي وأنا معك. تبديلَ لكلمات اهللا، إنّ ربك فعال ملا يريد

  ."يبعثك ربك مقاما حممودا
فسوف ينصرك اهللا .  لقد كذّبوا بآياتنا وكانوا ا يستهزئون من قبل:أي

على كل أولئك الذين يعيقون هذا األمر، وسريد تلك البنت إليك يف اية 
ال أحد يقدر على تبديل كلمات اهللا، فإن ربك صاحب القدرة كلها . املطاف

مقاما تحمد فيه، ستتبوأ عما قريٍب . أنت معي وأنا معك.  حتماويفعل ما يريد
ال جرم أن احلمقى واجلهال يتكلمون أوالً بسوء ومبا ال يليق من القول : أي

خلبث سريرم وسوء ظنوم، ولكنهم سيتندمون يف النهاية برؤية نصرة اهللا 
، ١٠/٧/١٨٨٨إعالن ( .اجنالء احلقمن كل طرف وصوب نتيجة لك، وستحمد 
  )١٥٩-١٥٧ ص ،١  جملد،وجمموعة اإلعالنات

 ربي يف عشرييت األقربني، أم كانوا يكذّبون بآيات وعدين فمنها ما"): ج(
اهللا وكانوا ا يستهزئون، ويكفرون باهللا ورسوله، وقالوا ال حاجة لنا إىل اهللا 

                                           
 يف ٣٠/٩/١٨٩٢شياربوري يف  طبقًا هلذه النبوءة مات مرزا أمحد بيك اهلو168

  )جالل الدين مشس(. هوشياربور
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وقالوا ال نتقبل آية حىت يرينا اهللا آية . وال إىل كتابه وال إىل رسوله خامت النبيني

ؤمن بالفرقان، وال نعلم ما الرسالة وما اإلميان، وإنا من يف أنفسنا، وإنا ال ن
فدعوت ريب بالتضرع واالبتهال، ومددت إليه أيدي السؤال، فأهلمين . الكافرين
  :ريب وقال

  ".سأريهم آية من أنفسهم" 
  ".إنين سأجعل بنتا من بنام آيةً هلم":  وأخربين وقال
  :فسماها وقال

وت بعلُها وأبوها إىل ثالث سنة من يوم النكاح، مث إا ستجعل ثيبةً، ومي" 
  ".نردها إليك بعد موما، وال يكون أحدمها من العاصمني

  : وقال
كرامات ( ."إنا رادوها إليك، ال تبديل لكلمات اهللا، إن ربك فعال ملا يريد

  )١٦٢ ص،٧ جملد ،الصادقني، صفحة الغالف األخرية، اخلزائن الروحانية

١٨٨٨  
 واليت معها إهلام آخر ١٠/٧/١٨٨٧١٦٩وا النبوءة املذكورة يف إعالن بترقّ

  :أيضا وهو
. ويسألونك أَحق هو؟ قُلْ ِإي وربي إنه لَحق وما أنتم مبعجزين"

  ."وإنْ يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. زوجناكها، ال مبدلَ لكلمايت
قسم بريب إنه حلق، نعم، وأُ: لْ قُ.يستفتونك ما إذا كان هذا األمر حقا: أي

، وليس بوسع أحد ١٧٠قرانك اإنا عقدنا . ومن احملال أن حتولوا دون وقوعه

                                           
  )جالل الدين مشس(. ١٨٨٨ هذا سهو، والصحيح هو 169
  :�قال املسيح املوعود  170
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وإن يروا آية فسوف يعرضون عنها ولن يقبلوها، ويقولون إنه . تبديل كلمايت

، القرار السماوي امللحق بـ ٢٧/١٢/١٨٩١إعالن ( .خلدعةٌ كبرية أو سحر عظيم
  )٣٠١ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٣٥٠ ص ،٤ جملد ،روحانيةاخلزائن ال

  ١٨٨٨ متوز
 :إن ما انكشف علي، نتيجة الدعاء ثانيةً، ِمن تفصيل للوحي القائل

هو أن كل أولئك الذين يريدون من أسرتنا ... ١٧١"فسيكْفيكَهم اُهللا"...
 فإن اهللا تعاىل وقبيلتنا أن يعارضوا هذه النبوءة دفاعا عن إحلادهم وبدعام،

نـزسيم، ويذيقهم أنواع العذاب، ويل عليهم نـزل عليهم آياِت قهره، وحيار
صنوف املصائب اليت ال علم هلم ا إىل اآلن، ولن ينجو واحد منهم من هذه 

إعالن (. العقوبة، ذلك ألم حاربوين بسبب اإلحلاد ال ألي سبب آخر
  )١٦١-١٦٠ ص ،١ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٥/٧/١٨٨٨

١٨٨٨  
، فإن اهللا تعاىل قد سد ١٧٢مل يكن يب حاجة ألطلب الزواج من هذه البنت

لقد أعطاين األوالد مبن فيهم ذلك االبن الذي سيكون سراج . حاجايت كلها

                                                                                                     
  أيضا أن ِقراين قد عقد على تلك املرأة يف السماء، ولكنوحيأنه قد ورد يف الصحيح 

ء على أرض الواقع كان  عدم وقوع هذا القران املعقود يف السما- كما بينت سلفًا-
  : بشروط منها قولُ اهللا تعاىل اهللا تعاىلمشروطًا من ِقبل

  ".أيتها املرأة تويب تويب، فإن البالء على عقَِبِك" 
. فلما وفوا ذا الشرط، فُِسخ النكاح أو أُجلَوكنا قد نشرنا هذا الشرط يف حينها،  

  )٥٧٠ ص ،٢٢ جملد ،تتمة حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(
  )مرزا بشري أمحد(. ١٠/٧/١٨٨٨ قد نشر هذا الوحي يف إعالن يوم 171
  )مرزا بشري أمحد( . بنت مرزا أمحد بيك" حممدي بيغم" أي 172
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، بل هناك وعد من اهللا بوالدة ابن آخر قريبا يكون امسه حممود أمحد، ١٧٣الدين

 وهو تكملة إعالن ١٥/٧/١٨٨٨الن إع(. وسيكون يف أعماله من أويل العزم
  )١٦٢-١٦١ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات١٠/٧/١٨٨٨

  ١٨٨٨آب 
  : شأنهلقد أخربين اهللا جلّ

يصلّون عليك صلحاُء العرب وأبدال الشام، وتصلّي عليك األرض "
، ١٨٨٨آب  يف ة املؤرخالرسالةمقتبس من ( ."والسماء، وحيمدك اهللا عن عرشه

  )٢ عمود ،٦ ص ،٣١/٨/١٩٠١ يف يوم ٣٢ عدد ،٥جملد  ،"كماحل" يف ةواملنشور

١٨٨٨  
 لقد أُريت مرارا أولئك األولياء واألقطاب الذين آمنوا وسيؤمنون بعظمة 

 ٣٢ عدد ،٥ جملد ،"احلكم" يف ة، واملنشور٨/١٨٨٨ يف ة املؤرخالرسالةمقتبس من (. مكانيت
  )٢ عمود ،٦ ص ،٣١/٨/١٩٠١يف يوم 

                                           
 وصف أما. ٤/١١/١٨٨٨ وتويف يف ٧/٨/١٨٨٧ أي بشري األول الذي ولد يف 173

مل يكن قد فقد وصفه بذلك حني " سراج الدين"بأنه سيكون إياه  �املسيح املوعود 
، أحدمها الذي قيقة عن والدة ابنني يف احلرب خت٢٠/٢/١٨٨٦انكشف عليه بعد أن نبوءة 

وإمنا . كان سيأيت ضيفًا وإرهاصا لالبن اآلخر، وثانيهما الذي كان سيعيش طويالً
يف حق بشرياألول نظرا إىل كفاءاته الذاتية فحسب، " سراج الدين"استعملت كلمات 

، أي لو عاش "لو عاش لكان صديقًا نبيا: "� عن ابنه إبراهيم �لنيب وذلك كما قال ا
هذا  � املسيح املوعود شرحلقد . ابين إبراهيم لصار نبيا لكفاءاته الفطرية العظيمة

والذي نشره "  اإلعالن األخضر" يف إعالنه املسمى ٢٠/٢/١٨٨٦وحي الذي تلقاه يف ال
   )ل الدين مشسجال(. ، وسيأيت ذكره الحقًا١/١٢/١٨٨٨يف 
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١٨٨٨  

. الذي يعاديك ويعارضك بعد معرفة صدقك فهو من أهل الناروبشرين أن 
 يف يوم ،٣٢ عدد ،٥ جملد ،"احلكم" يف ة، املنشور١٨٨٨آب  يف الرسالة املؤرخةمقتبس من (

  )٢ عمود ،٦ ص ،٣١/٨/١٩٠١

١٨٨٨  
الذي تويف مل يأت بدون جدوى، " بشري"لقد كشف اإلهلام اإلهلي جليا أن 

 كل أولئك الذين اغتموا مبوته ابتغاء وجه اهللا تعاىل بل قد تسبب موته يف حياة
 احلاشية، وجمموعة ١٧-١٦ ص ،اإلعالن األخضر(.وجنحوا يف االبتالء الذي سببه موته

  )١٧٩ ص ،١ جملد ،اإلعالنات

١٨٨٨  
  :  قد أُوحي إيلّ يف بعض املسلمني١٧٤مبناسبة موته

"ا وهم ال يتركوا أن يقولوا آمناس أن ينونأحِسب النأُ . فتقالوا تاللِّه تفت
شاهت الوجوه، . تذكُر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني

  ."إن الصابرين يوفّى أجرهم بغري حساٍب. فتولَّ عنهم حىت حٍني
كان ضرورياً الختبار " بشري" فقد صرح اهللا تعاىل يف هذه اآليات أن موت 

وقالوا تاللِّه تفتأ " املصلح املوعود"وا من الناس، فمن كانوا ضعيفي اإلميان يئس
تذكر يوسف حىت تشرف على املوت أو متوت، فأمرين اهللا أن أُعرض عن 

أما الذين صربوا وتثبتوا عند وفاة . أمثال هؤالء إىل أن حيني الوقت املوعود
هذه أفعال اهللا، وهي غريبة يف عني من ال . فوعدوا أجرا بغري حساب" بشري"

                                           
  )مرزا بشري أمحد(.  أي موت بشري األول174
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 رسائل أمحدية،، � حضرة موالنا نور الدين إىل ة املرسل٤/١٢/١٨٨٨ رسالة( .لهبصرية 

  )٥٠-٤٩ ص ،٥جملد 

١٨٨٨  
 ابنا صغريا، وكان امسه بشريا، فتوفاه اهللا يف أيام الرضاع، واهللا إنّ يل كان"

  : من ريبهلمتفأُ. خري وأبقى للذين آثروا سبل التقوى واالرتياع
 ص ،٨ جملد ،سر اخلالفة، اخلزائن الروحانية( ١٧٥." عليكإنا نرده إليك تفضالً"
٣٨١(  

١٨٨٨  
  :لقد كشف اهللا علي): أ(
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  ) عربيةأردية(" ����ما يشاء  اهللالقخي �&��&��&��&�
، وسيكون يف أعماله من أيضا" حممود"ستوهب بشريا آخر يكون امسه : أي

 احلاشية، ١٧ ص ،١/١٢/١٨٨٨ يوم ،اإلعالن األخضر( .ما يشاءاهللا خيلق  .أويل العزم
  )١٧٩ ص ،١ وجمموعة اإلعالنات جملد

، حيث قال اهللا "بشري"ويف إهلام آخر قد مسي االبن اآلخر أيضا ): ب(
  : تعاىل
"���� ��ß�
��ß�
��ß�
��ß�
&�~Ó�Ü
�k�&�~Ó�Ü
�k�&�~Ó�Ü
�k�&�~Ó�Ü
�k�����"    )أردية(        

   .بشريا آخر توهبس: أي
، والذي قد قال اهللا تعاىل "حممود"نفسه الذي امسه اآلخر " بشري"وهذا هو 

  :عنه
                                           

  )جالل الدين مشس(. أي سنهب لك مثيالً له، وبالفعل وهبه اهللا تعاىل ابنا آخر 175
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ِبهك يف احلسن اأنه سيكون من أويل العزم يف أعماله، وسيش: أي
 حضرة موالنا نور الدين إىل ة املرسل٤/١٢/١٨٨٨ رسالة( . خيلق ما يشاء.واإلحسان

  )٥٠ ص ،٥ رقم ،٥ جملد رسائل أمحدية،، �
بشري "قد وعد بلطفه وكرمه أنه سيهب يل بعد وفاة ... �كان اهللا ): ج(

إنه : أيضا، وخاطبين وقال" حممود" امسه يكونآخر الذي " بشريا" "األول
لق إنه القادر، خي.  واإلحسانك يف احلسنا وسيش،سيكون من أويل العزم

 ص ،١ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٢/١/١٨٨٩ يوم ،إعالن تكميل التبليغ( . يشاءكيفما
١٩١(  

١٨٨٨  
الذي هو حي يرزق، قد أُخربت بوالدته يف الكشف " حممود"إن ابين البكر 

  :قبل أن يولد، ورأيت امسه مكتوبا على جدار املسجد كاآليت
  ".حممود" 

ا يف ورق أخضر بتاريخ  فأشعتدف نشر هذه ١/١٢/١٨٨٨ إعالن م
  )٢١٤ ص ،١٥ ج ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. النبوءة

١٨٨٨  
 بشأن هذا املصلح املوعود، جرى على لساين يف الرؤيا بيت الشعر التايل

   :)بالفارسية(
"��������BBBB7777 ��������������������8888��;��;��;��;9999 ������������; ñ; ñ; ñ; ñ                ô� 
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����� � � � � � � � �ô� 
����� � � � � � � � �ô� 
����� � � � � � � � �::::� � ���Ã��� ���Ã��� ���Ã��� ���Ã�;; ;;ô����
ô����
ô����
ô����
  )فارسية(   " ::::
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لقد جئت متأخرا . يا فخر الرسل قد علمت مبكانتك عند اهللا تعاىل: أي

 ص ،١  جملد،، وجمموعة اإلعالنات١٢/١/١٨٨٩ ،إعالن تكميل التبليغ ( .ومن طريق بعيد
  ) احلاشية،١٩٢-١٩١

١٨٨٨  
 تنبئ يف الواقع عن والدة ٢٠/٢/١٨٨٦لقد كشف اهللا علي أن نبوءة ): أ(

������������¦����������¦����������¦����������¦��":  التاليةفقرةالالعبارة حىت ف. بنني مباركنيا �  ��â�� ��â�� ��â�� ��â�hhhh" )أي :
 يف نزول بإمنا تنبئ عن بشري األول، الذي تسب )مبارك الذي يأيت من السماء

 اإلعالن األخضر،(. نبئ عن بشري الثاينفي العبارة  ما بعدها منأما. الرمحة روحانيا
  )١٧٩ ص ،١  جملد،جمموعة اإلعالنات احلاشية، و،١٧ ص ،١/١٢/١٨٨٨

 عن املصلح تتحدث  املذكورةينبغي أال ينخدع أحد فيظن أن النبوءة): ب(
 تتحدث  إمناا أن كل هذه العبارات جليالوحيب انكشفاملوعود، ذلك أنه قد 

���JK�H" ::عن االبن املتوىف، أما النبوءة عن املصلح املوعود فتبدأ من فقرة�ñ
�����k&�~��JK�H����H���ñ" )ل مبجيئهنـزمعه الفضل الذي ي: أي(. 

، "حممود" وامسه الثاين ،"فضل"فقد سمي املصلح املوعود يف العبارة اإلهلامية 
وكان ". فضل عمر"، وقد مسي يف أحد اإلهلامات "بشري الثاين"وامسه الثالث 

  قد جعلت ألن حكمة اهللاال بد من تأجيل جميئه حىت يولد بشري املتوىف وميوت،
إرهاصا  يوفّبشري األول الذي قد تملا كان و. كل هذه األمور حتت قدميه

 ص ،١/١٢/١٨٨٨ اإلعالن األخضر( ١٧٦.جاء ذكرمها يف نبوءة واحدةفلبشري الثاين، 
  )١٨٤-١٨٣ ص ،١  جملد، احلاشية، وجمموعة اإلعالنات،٢١

                                           
  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 176
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 نشر ،١٢/١/١٨٨٩أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف  حضرة اخلليفة الثاين حني ولد
  : كاآليت" تبليغالتكميل " خرب والدته يف إعالن عنوانه � املسيح املوعود

 اهللا عز وجل كان ف١/١٢/١٨٨٨ وإعالن ١٠/٧/١٨٨٨كما هو مسجل يف إعالن 
" حممود"يدعى   بعد وفاة بشري األول بشريا آخرهب يل وعدين بلطفه وكرمه أن يقد

ويل العزم وسيكون  خاطبين وقال إن هذا االبن سيكون من أكان اهللا تعاىل قدأيضا، و
 امليالدي ١٢/١/١٨٨٩فاليوم . إنه القادر، خيلق كما يشاء. شبيهك يف احلسن واإلحسان

 ولد  بفضل اهللا تعاىل اهلجري يوم السبت قد ولد يف بييت١٣٠٦ مجادى األوىل ٩املوافق 
، إذ  بعد االنكشاف التام ثانيةًعلى سبيل التفاؤل، وسوف أخرب" حممود"و" بشري"قد مسيته 

مل ينكشف علي بعد ما إذا كان هذا االبن هو املصلح املوعود والذي سيعيش طويال أم 
نجز وعده معي، وإذا كان موعد والدة ي اليقني أن اهللا تعاىل سعلمهو غريه، إال أين أعلم 

وحىت لو بقي يف انتهاء املدة . االبن املوعود مل يأت بعد، فإنه سيولد يف وقت آخر حتما
لقد .  يوم واحد، فإن اهللا عز وجل لن يدع ذلك اليوم ينتهي حىت يفي بوعدهاملضروبة

  : جرى على لساين يف الرؤيا بشأن هذا املصلح املوعود البيت التايل
££££����� � ������� � � ������� � � ������� � � ���BBBB7777 ��;�����;�����;�����;���8888��;��;��;��;9999 ������������ññ ññ                ::::ô����
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�� ���Ã�::::ô� 
����� � � � � �ô� 
����� � � � � �ô� 
����� � � � � �ô� 
����� � � � � �;;   )فارسية(     ££££;;

قد جئت متأخرا ومن طريق ل .ك عند اهللا تعاىليا فخر الرسل، لقد علمت مكانت: أي
  .بعيد

فلو كان املراد من التأخري يف مشيئة اهللا ما حصل حىت اآلن من التأخري يف والدة االبن 
تفاؤالً، فال عجب أن يكون هذا االبن هو االبن املوعود، " بشري الدين حممود"الذي مسي 

موعة ، وجم١٢/١/١٨٨٩تبليغ الإعالن تكميل ( .وإال فإنه سيأيت يف وقت آخر بفضل اهللا تعاىل
  )١٩٢-١٩١ ص ، جملد أول،اإلعالنات

  : �ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 
أيده اهللا تعاىل – يف هذا اإلعالن حضرةَ اخلليفة الثاين �لقد اعترب املسيح املوعود 

" بشري الدين حممود"ومساه  نفسه مصداقًا للنبوءة املتعلقة باملصلح املوعود، -بنصره العزيز
وقد وفّى وعده . تفاؤالً، غري أنه وعد أنه سيخرب باخلرب الصحيح بعد االنكشاف الكامل

  :  يف شىت كتبه كاآليتيقنيهذا وأخرب باخلرب ال
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يف اإلعالن " حممود"مع ذكر امسه " حممود"هناك نبوءة صرحية عن والدة ابين البكر ): أ(

 وهو كتيب حيتوي على ، الذي نشرته عند وفاة ابين األول" اإلعالن األخضر"املسمى 
  )٢٩٩ ص ،١١ جملد ، آم، اخلزائن الروحانيةملحق عاقبة(. عدة أوراق خضراء اللون

 بأنه سيولد اآلن "حممود" أدليت ا عن والدة ابين والنبوءة اخلامسة كنت): ب(
 يف أوراق خضراء، ونسخه  هذه النبوءةَ يف إعالن مطبوع، وقد نشرت"حممود"وسيسمى 

زلد هذا االبن حبسب النبوءة خالل . ع على آالف الناسموجودة حىت اآلن، وقد ولقد و
  )٣٦ ص ،١٢ جملد ،سراج منري، اخلزائن الروحانية(. املوعد املضروب، وهو اآلن يف عامه التاسع

 ١٠/٧/١٨٨٨  يف إعالن يوموالدتهأت عن بحممود الذي هو ابين البكر، قد تن): ج(
وقد كتبت أيضا يف اإلعالن ...  املنشور يف أوراق خضراء١/١٢/١٨٨٨ويف إعالن يوم 

مث ملا بلغت شهرة ... "حممود"ى مذي األوارق اخلضراء أن هذا االبن املتوقعة والدته سيس
ولد حممود بفضل اهللا ورمحته يوم السبت ... هذه النبوءة منتهاها عبر اإلعالنات

 ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. ١٣٠٦ مجادى األوىل ٩ املوافق ١٢/١/١٨٨٩
٢١٩(  

  :�ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 
 عن املصلح املوعود يف حضرة أمري املؤمنني �لقد حتققت نبوءة املسيح املوعود 

تكميل "الن  بنفسه يف حاشية إع�  املسيح املوعود كما بنيرضي اهللا عنهاخلليفة الثاين 
وكل الوقائع واملواصفات .  وكما أشار إليه يف مصادر أخرى،١٢/١/١٨٨٩يوم " تبليغال

أيده اهللا تعاىل بنصره -  اخلليفة الثاينلتشهد على هذه احلقيقة، كما أن حضرة أمري املؤمنني
  . نفسه قد طبق هذه النبوءة على نفسه-العزيز

  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 
 يف خطبة اجلمعة املباركة -أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز- لقد أعلن حضرة أمري املؤمنني 

  : ، بناًء على علم تلقاه من اهللا تعاىل، أنه هو املصلح املوعود، حيث قال٢٨/١/١٩٤٤يوم 
قد كشف اهللا تعاىل هذا األمر حبسب مشيئته أخريا، فآتاين من عنده علما بأن ): أ(

  .ملتعلقة باملصلح املوعود إمنا ختصين أناالنبوءات ا
لقد قرأت اليوم تلك النبوءات كلها أول مرة، وبعد قراءا أستطيع بفضل اهللا ): ب(

 يوم ،"الفضل"( .تعاىل القول بكل يقني وثقة إن اهللا تعاىل قد حقق هذه النبوءة يف شخصي
  )٦ ص ،١/٢/١٩٤٤
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١٨٨٨  

بحثون عن احلق لكي يهتدوا إىل  الذين ي١٧٧لقد أُمرت أن يبايعين): أ(
صراط اإلميان احلق والطهارة اإلميانية احلقة واحلب اإلهلي، ولكي يتخلصوا من 

  .حياة النجاسة والكسل واخليانة
 فالذين جيدون يف أنفسهم شيئًا من القدرة على ذلك ال بد هلم أن يتوجهوا 

ك اهللا تعاىل إيل، فإين سأواسيهم، وسأبذل جهدي ألضع عنهم إصرهم، وسيبار
يف دعائي هلم وعناييت م، شريطة أن يكونوا مستعدين بالقلب والروح للعمل 

والوحي العريب الذي تلقيته . هذا حكم رباين قد بلّغته اليوم. بالشروط الربانية
  : ذا الصدد هو كاآليت

الذين . واصنع الفُلْك بأعيننا ووحينا. إذا عزمت فتوكّلْ على اهللا"
 يوم اإلعالن األخضر،( ". إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهميبايعونك

  )١٨٨ ص ، جملد أول،، وجمموعة اإلعالنات٢٤ ص ،١/١٢/١٨٨٨
  :لقد قال اهللا يل عند تأسيس هذه اجلماعة: ب
"�2���H���2���H���2���H���2���H��;�;�;�;� ���������������� ;Î;Î;Î;Î���(����(����(����(�¦¦¦¦<<<< ��������;�;�;�;� �2�öÃ�2�öÃ�2�öÃ�2�öÃ;;;; ññ ññ55 55 ;; ;;====�� ��    ����������������>>>> �� �������R���R���R���R��$$$$ �� ��????;; ;;

�� ��x�2�����x�2�����x�2�����x�2�????�G�H����&����2���G�H����&����2���G�H����&����2���G�H����&����2������������������ � ����&�~Ó���7j������� ����&�~Ó���7j������� ����&�~Ó���7j������� ����&�~Ó���7j������@A@A@A@A �  ��&�  ��&�  ��&�  ��&ññ ññ
�����������������
�7©�
�7©�
�7©�
  )أردية(" ©�7

هناك طوفان من الضالل يف األرض ، فاصنع هذا الفُلْك يف وقت هذا : أي
  .الطوفان، ومن ركبه فقد جنا من الغرق، ومن أنكر فقد هلَك

  : وقال أيضا

                                           
 اهلجري املوافق ١٣٠٦  رجب٢٠ لقد متّت البيعة األوىل يوم السبت 177

  )مرزا بشري أمحد(. "هيانهدلُ" امليالدي يف ٢٣/٣/١٨٨٩
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�J¹�2 ")أردية(  
فتح ( .أن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا تعاىل فوق أيديهم: أي

  )٢٥-٢٤ ص ،٣ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٨٩  
  : لقد خاطبين اهللا تعاىل وقال

"������2����2����2����2��BBBB �H��H��H��H��������� � ���������������CCCC��^���^���^���^�DDDDR�;����R� ;����R� ;����R� ;����¥¥¥¥����������������������������Ó��Ó��Ó��Ó��EEEE±�JK�H�$±�JK�H�$±�JK�H�$±�JK�H�$FFFF`��`��`��`��)))) �� ��ÞÞ ÞÞ
�&�~Ó���&�~Ó���&�~Ó���&�~Ó��GHGHGHGH �� ��CCCC�� ����¦�� ����¦�� ����¦�� ����¦GHGHGHGH �� ��CCCC��������������������>>>> �� ��������������GHGHGHGH �c�c�c�cññññ ")أردية(  

تعالوا إىل اهللا بكل ما أوتيتم من قوة وكفاءة، وال ختذُلوا ربكم  ...: أي
 ،، وجمموعة اإلعالنات١٢/١/١٨٨٩ ،تبليغالإعالن تكميل ( .ه يخذَلْمن خيذُلْفالكرمي، 

  )١٩٢-١٩١ ص ،١جملد 

  ١٨٨٩ آذار
أن بعض الفوائد واملنافع للبيعة املقدرة لكم منوطةٌ بتسجيل ... علمت لقد 

أمسائكم املباركة كلها يف كتاب مع ذكر اسم الوالد ومكان اإلقامة الدائمة 
بيوم روريااللتماس الضإعالن (. واملؤقتة؛ مع شيء من التفصيل إن أمكن 

 ،، اخلزائن الروحانية"وهاماأل ةإزال"، و١٩٣ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٤/٣/١٨٨٩
  )٥٥٨ ص ،٣جملد 

١٨٨٩  
ولقد أُعجب اهللا تعاىل كثريا ذه اخلطّة اليت سينخرط مبوجبها حزب كبري 
من املتقني يف سلك واحد، وسيتجلّون على خلق اهللا كوحدة موحدة، 
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إزالة (.  صدقهم املنبعثة يف جهات خمتلفة إىل صوب واحدويصوبون أشعة

  )١٩٣ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٥٥٩ ص ،٣ جملد ،وهام، اخلزائن الروحانيةاإل

١٨٨٩  
 أن جيعل بفضله احملض وكرامِته اخلاصة أدعيةَ هذا العبد �لقد أراد اهللا 

وس د خلَق ذلك القدبة، وق الطي١٧٨الضعيف وتوجهاِته، وسيلةً لظهور كفاءام
.  يفّ محاسا شديدا لكي أعكف على تربية هؤالء الطالب تربية روحانية�

 ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٥٦٢ ص ،٣ جملد ،وهام، اخلزائن الروحانيةاإلإزالة (
١٩٧(  

  ١٨٨٩ آذار
، تلك النبوءة اخلاصة بأخي يف اهللا السيد ومن مجلة اآليات اليت ظهرت نبوءةً

بأنك أيها ... وهي... "غوجرانواله"ي ضياء الدين القاضيكويت من حمافظة قاض
 ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية( ١٧٩.القاضي ستواجه ابتالء شديدا

  )٤٧٢ص

١٨٨٩  
، وما كنت قادرا على احلديث الطويل أو "عليغره" سافرت مرة إىل مدينة 

... ليت أصابتين قبل مدة يف قادياناجلهد الذهين بسبب نوبة الضعف الدماغي ا
مفرط امسه حممد إمساعيل والتمس مين بتواضع " عليغره"فقابلَين شيخ من مشايخ 

                                           
  )جالل الدين مشس(. � أي كفاءات الذين يبايعونه 178
". لدهيانه" ذه النبوءة حني بايعه حضرة القاضي يف � لقد أدىل املسيح املوعود 179

ض لالبتالء وكيف  رسالةً ذكر فيها مفصالً كيف تعر�مث بعث إىل املسيح املوعود 
ترياق " رسالته هذه يف كتابه �حتققت هذه النبوءة، وقد نشر املسيح املوعود 

  )عبد اللطيف البهاولبوري(.  إىل هذا املصدررجوع، ولالستزادة يرجى ال"القلوب
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فقبلت طلبه بسرور القلب، وأحببت أن أبين حقيقة اإلسالم يف ... أن ألقي كلمة
 وإنين ...ولكن حدث بعد ذلك أن منعين اهللا تعاىل من ذلك... اجتماع عام

ن اهللا تعاىل مل يرد أن أبذل جهدا ذهنيا مضنيا فأُصاب مبرض جسدي، واثق من أ
  . على ما يرام أصالً، لذا منعين اهللا تعاىل من اخلطابمل تكنألن صحيت 

قد حدث مرةً من قبل أيضا أن قابلين يف الكشف نيب من األنبياء السابقني 
م جبهد ذهين إىل هذا ملاذا تقو: وكنت حينها ضعيفًا، فقال يل مواسيا وناصحا

  )١٨-١٧ ص ،٣ جملد ،فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية(. احلد، فقد مترض بسببه

  ١٨٩٠ كانون األول
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  )أردية(   "��
  ملاذا ترتابون يف اإلميان ذا املسيح وقد بين اهللا مماثلته للمسيح األول: أي

  . فأنتم أيضا تنادون الطبيب املاهر ذا اللقب، حىت تسمون اجلميل مسيحا
  ) الغالف، صفحة٣ جملد ،فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية(

١٨٩٠  
لقد سبق أن تنبأ سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه سيأيت 

عندها يولد شخص ... على هذه األمة زمان حتذو فيه اليهود حذو النعل بالنعل
 �إا نبوءة النيب . ذو أصل فارسي يعلِّم اإلميان، ولو كان اإلميان بالثريا لنالَه

ولقد . قيقتها وبين كيفيتها بكل وضوحوقد كشف اإلهلام اإلهلي علي ح
كشف اهللا علي بوحيه أن املسيح بن مرمي أيضا كان معلِّم اإلميان فعالً، وقد 



١٧٤  �������� א������
فلما مضت على هذه األمة ...  عام١٤٠٠ولد بعد موسى عليهما السالم بـ

 كثرت فيها أيضا اآلفات اليت كانت � عاما بعد بعثة نبيها ١٤٠٠أيضا قرابة 
اليهود، لتتحقق النبوءة اليت أنبئ ا يف حقهم، فأرسل اهللا بقدرته متفشية يف 

 ،فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية(. الكاملة هلم أيضا معلّم اإلميان مثيلَ املسيح األول
  ) احلاشية،١٠-٩ ص ،٣جملد 

١٨٩٠  
  : لقد بشرين اهللا تعاىل وقال

"�&�$�&�$�&�$�&�$üüüü �7�7�7�7RRRR �*�*�*�*SSSS �2�ª�H�7©�2�ª�H�7©�2�ª�H�7©�2�ª�H�7© ")أردية(  
  .سأهب لك احلياة بعد املمات: يأ

  : تعاىل وقال
 "������������'('('('( �� �������� �����������p�õR�ÜÓ��� ÍÃ��p�õR�ÜÓ��� ÍÃ��p�õR�ÜÓ��� ÍÃ��p�õR�ÜÓ��� ÍÃ�SSSS �ª�H��Ð� ��p���ª�H��Ð� ��p���ª�H��Ð� ��p���ª�H��Ð� ��p��TTTT �H�H�H�H ")أردية(  

  . أن املقربني عند اهللا حييون بعد املمات ثانية: أي
  :وقال

 "�&�$�&�$�&�$�&�$����������*�����*�����*�����*����������� �7��7��7��7����� �� ������������&�$������&�$������&�$������&�$��������
��
��
��
��				 �� ��������2��2��2��2ññññ ")ةأردي(  
  . سأري بريقي، وسأرفعك بإراءة قدريت إين: أي

 جملد ،فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية(.  فاملراد من إحيائي ثانيةً هو إحياء أهدايف
  ) احلاشية،١٦ ص ،٣

١٨٩٠  
لقد بعث ذلك احلكيم القدير هذا العبد املتواضع إلصالح اخللق وجذِب 

د احلق ونشر اإلسالم هذا على الناس إىل احلق والصدق، وقسم مشروع تأيي
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... اخلمسة قد أقامه اهللا تعاىل بيدهالفروع وهذا املشروع ذو ... ١٨٠عدة فروع

وهي كلها ضرورية عند اهللا تعاىل، وال ميكن أن يتأتى اإلصالح الذي أراده اهللا 
لد  جم،فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية( .تعاىل إال ذه األساليب اخلمسة املذكورة آنفًا

  )٢٦-٢٥-١٢-١١ ص ،٣

 ١٨٩٠  
 حبق ديننا املتني تكلّم اإلحلاد، فشديدملحدا أتذكر أين ناقشت مرة هندوسيا 

 غريةً على �واغلُظْ عليهم� قول اهللا تعاىلسب لت حبكلماٍت مسيئة جدا ، فعِمب
  :الوحي التايلفألن تلك الشدة كانت موجهة إىل شخص معني، فتلقيت . الدين
"UUUU ����������������]]]]���������������� �� ��]]]]�����)������)������)������)�VVVV �2���2���2���2��; ;; ;; ;;   )أردية(" ;

 إىل املولوي � املسيح املوعود رسالة( .الرفق، الرفق.  قاٍس جداكالمك:   أي
  )٦ ص ،٣ جملد رسائل أمحدية،حممد حسني البطالوي، 

  ١٨٩١كانون الثاين 
  )فارسية( ١٨١."توضيِح مرام"  

  ) ٣ جملد ،كتاب، اخلزائن الروحانيةرام، صورة غالف الاملتوضيح ( .توضيح املرام: أي

 ١٨٩١  
  :، وقد تلقيت حبقه مرةً الوحي التايل١٨٢"فضل الرمحن"إين أُحسن الظن بـ 

                                           
:  الكتاب هيا يف هذ� الفروع اخلمسة اليت قد حتدث عنها املسيح املوعود 180
إقامة دار الضيافة وإكرام : نشر اإلعالنات، الثالث:  الثاينإعداد الكتب ونشرها،: األول

انظر للتفصيل فتح ( .أخذُ البيعة من الناس: إرسال الرسائل، واخلامس: الضيوف، الرابع
  )جالل الدين مشس) (٢٥-١٢ ص ،١٣ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

 )وريعبد اللطيف البهاولب(.  علما أن عنوان هذا الكتاب إهلامي181
  )مرزا بشري أمحد(. � اخلليفة األول صهر فضل الرمحن  مفيت: أي182
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 ،، رسائل أمحدية� إىل حضرة املولوي نور الدين ٩/٣/١٨٩١رسالة ( ١٨٣".سيهدى"
  )٩٧ ص ،٢ رقم ،٥جملد 

 ١٨٩١  
ي اهللا وإهلامه جل  للمسيح بناًء على وح مثيالًبكوين دعواي لقد أعلنت

اشأنه، وقد كُشف عليعد يب يف القرآن  أيضأنه قد سبق أن أُنبئَ عين وو 
 إىل حضرة املولوي عبد اجلبار الغزنوي، ١١/٢/١٨٩١رسالة ( .الكرمي واألحاديث النبوية

  )٢٠٧ ص ،١ جملد ،وجمموعة اإلعالنات

١٨٩١  
  : رأيتين البارحة أكتب على ذراعي ما يلي

"CCCC��2��2��2��2���JK�����JK�����JK�����JK�� mm mmWWWW � ��������$������������$������������$������������$�����   )أردية(" ��
  .أين وحيد، واهللا معي: أي

  :وتلقيت عندها الوحي التايل
  ." ِإنَّ مِعي ربي سيهِديِن"

رسالة إىل املولوي حممد حسني  (.فإين أعلم أن اهللا تعاىل سيظهر حجة من عنده
  )٣ ص ،٤ جملد ،البطالوي، رسائل أمحدية

١١/٣/١٨٩١  
  : ماذا أفعل؟ فقلت لك:  أسبوع رأيتك يف املنام وكأنك تسألين قائالحنوقبل 

                                           
  :  ملحوظة من موالنا عبد اللطيف البهاولبوري183

استشار ) �نور الدين (كان حضرة املولوي : �روى حضرة يعقوب علي العرفاين 
فأشار عليه بنعم، فرتل ...  تزويج بنته من مفيت فضل الرمحن يف�املسيح املوعود 

 )٩٩-٩٨ ص ،٢ رقم ،٥رسائل أمحدية، جملد (. الوحي اإلهلي يؤيد مشورته
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 إىل شيخ فتح حممد، ١٨/٣/١٨٩١رسالة ( .خف اَهللا تعاىل، مث اعملْ ما شئت: أي
  )٣ ص ،٨/٥/١٩٤٣ يوم ،٩ عدد ،٣١ جملد ،"الفضل" يف ةاملنشور

١٨٩١  
الوحي ، وذات مرة تلقيت بشأا "ِعصمت يب يب"ها كانت يل ابنة امس

  :١٨٤التايل
  ".كَرم اجلنة، دوحةُ اجلنة "

 ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(.  وفُهمت أا لن تعيش، وهذا ما حدث
  )٥٩٣ ص ،١٨

١٨٩١  
وتنبأَ " نعمة اهللا ويل"حدث ذات مرة أين كنت أقرأُ القصيدة اليت نظمها 

ثيت مع ذكر امسي أيضا، وأخرب أن ذلك املسيح املوعود سيظهر يف فيها عن بع
  :اية القرن الثالث عشر، وقال حبقي البيت التايل

$���
�ú��X������1Y  
                 ¿ �E���Z�����
�i

� Ä� Å½Æ  )فارسية(  
 أرى  أن ذلك اآليت سيكون مهدي عصِره وعيسى زماِنه أيضا، وإين:أي
  . حيمل هذين اللقبني كليهمافارسين، مبعىن أنه سيكونكال ال

   : أقرأ هذا البيت تلقيت اإلهلام التايلأناوبينما 

                                           
 � أن كرمية املسيح املوعود ،٥١ ص ، اجلزء الثاين، يتضح من سرية املهدي184

  )الناشر(. ، وهذا الوحي نزل قبل وفاا١٨٩١توفيت عام " عمصت يب يب"
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وِمن أجل هذا الغرض أرى أن املولوي سيد حممد أحسن األمروهي قد : أي
ي حيضر عند مسيح اهللا املوعود وخيدمه ، لك"وبال"ترك وظيفته يف والية 

  .تأييدا لدعواه
 ج ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(.  فتحققت هذه النبوءة فيما بعد جبالء تام

  )٣٤٦ ص ،٢٢

١٨٩١  
عندما نزلت اآليات القرآنية اليت جاء فيها أن املشركني جنس، وشر الربية، 

د النار وحصب جهنم، دعا أبو وسفهاء، وذرية الشيطان، وأم وآهلتهم وقو
 ا نتيجة شتائمك :  وقال�طالب النيبأخي، قد استشاط قومك غضب يا ابن

وكادوا يقتلونك وإياي، فقد سفَّهت عقالءهم، ومسيت ِكرامهم شر الربية، 
ب جهنم ووقود النار، ومسيتهم كلَّهم رجسا ط ح بأامةت آهلتهم املعظَّووصف

 وإال فأنا ال أقدر لطعنفأنصحك بكف اللسان عن ا. ن وجنساوذرية الشيطا
  . على مواجهة القوم

سبا بل هو بيان الواقع  طعنا وأيا عماه، هذا ليس:  يف اجلواب�فقال النيب 
ه متاما، وهذا ما أُرسلت من أجله، فإذا كان هذا سيعرضين وحقيقة األمر يف حملّ

 فحيايت فداء هذا السبيل، ولن أكف عن للموت فأنا راض باملوت بكل سرور،
 احليلة وختشى املعاناة، عدميويا عم، إذا كنت ترى أنك . قول احلق خمافة املوت

 ذميت، فواهللا إين لست حباجة إليك أبدا، ولن أمتنع عن تبليغ أحكام اهللا ينفأَِقلْ
ا السبيل لتمنيت واهللا لو قُتلت يف هذ. إن أوامر ربي أحب إيلّ من نفسي. أبدا

فهذا . أن أُحيا مث أُقْتل، مث أُحيا مث أقتل، مث أحيا مث أقتل يف هذا السبيل لألبد
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ليس مقام خوف يل، بل إن غاية سعاديت تكمن يف أن أؤذى يف سبيل اهللا 

  .سبحانه وتعاىل
ةُ املفعمة بالصدق والنور يعلوان وجهه  يقول ذلك والرقّ�كان النيب 

  عيناهذرفتا انتهى من كالمه مل يتمالك أبو طالب نفسه ووعندم. الكرمي
 حالتك أجهل لقد كنت: ِلما رأى من نور الصدق واحلق، وقالالدموع 

فاذهب وواِصلْ مهمتك، ! فشأنك غريب وحالك عجيب! ة هذهعظيمال
  .وسأنصرك ما استطعت ما دمت حيا

، إال أن هذه ومع أن حمتوى قصة أيب طالب هذه كلها مذكور يف الكتب
ها اهللا على قليب ما عدا مجلةً هنا أو هناك أضفتها من العبارة كلها إهلامية أنزلَ

  ) احلاشية،١١٢- ١١١ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (.عندي توضيحا لألمر

١٨٩١  
أما ما ورد يف حديث مسلم بأن املسيح عليه السالم سينـزل عند املنارة 

فليتضح أن اهللا تعاىل قد كشف علي فيما يتعلق بتعبري كلمة ... مشقالبيضاء بد
بأن اسم دمشق قد أُطلق هنا على قرية يقطنها قوم ذوو طبائع يزيدية، " دمشق"

 لقد كُشف علي أمنا املراد من... اخلبيثَ يف عاداته وأفكاره" يزيد"ويتبعون 
هللا اسم دمشق على القد أطلق .  مكان ذو مواصفات دمشقية هنا دمشقلفظ

املكان الذي ينـزل فيه املسيح لإلشارة إىل أن املسيح املنتظر ليس ذلك املسيح 
راد منه شخص من املسلمني مياثل املسيح ياحلقيقي الذي نزل عليه اإلجنيلُ، بل 

 الروحانية، ألن دمشق كانت عاصمة دولة الصفات يفواإلمام احلسني أيضا 
حيث نفِّذت منها  "نياليزيدي" كان مركز مؤامرات ، وهي املكان الذي"يزيد"

فدمشق اليت كانت تصدر منها مثل هذه األوامر ...  الغامشةقرارتآالف ال
ة، ووجد فيها أمثال هؤالء ذوي القلوب القاسية والبواطن السوداء، قد ظاملال
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ل اآلن مركزجعا ذكرها اهللا بالتحديد لإلشارة إىل أن مدينة شبيهة بدمشق ست

لنشر العدل واإلميان، ذلك أن معظم األنبياء إمنا قد بعثوا يف قرى الظاملني، وما 
إزالة األوهام، اخلزائن (. زال اهللا تعاىل حيول أماكن اللعنة إىل أماكن الربكة

  ) احلاشية،١٣٦-١٣٤ ص ،٣ جملد ،الروحانية

١٨٩١  
  : لقد تلقيت عن قاديان اإلهلام التايل أيضا

 ،١٣٨ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(".  اليزيديونأُخِرج منه"
  )احلاشية

١٨٩١  
لقد كُشف علي يف كشف صريح وجلي أن اخلرب الوارد يف سنن أيب ): أ(

 خرب صحيح، وأن ١٨٥)أي احلَراثُ(داود عن خروج رجل يقَالُ لَه الْحاِرثُ 
ا مها نبوءة واحدة من حيث هذه النبوءةَ وكذلك نبوءةَ ظهور املسيح إمن

  .مصداقهما، أعين أما تتحدثان عن شخص واحد وهو أنا العبد املتواضع
  ) احلاشية،١٣٥ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(

لقد كُشف علي بالوحي بأن النبوءة الواردة يف صحيح أيب داود بأنه ): ب(
أي (يقَالُ لَه الْحاِرثُ ) أي من ناحية مسرقند(يخرج رجلٌ ِمن وراِء النهِر "

وكذلك النبوءةَ عن " يمكِّن آلِل محمٍد، وجب علَى كُل مؤِمٍن نصره) احلَراثُ
  نبوءتانظهور املسيح الذي سيكون إمام املسلمني ويكون منهم، إمنا مها

                                           
صف ينطبق على املسيح  وهذا الو هو املزارع الكبري،، واحلراثزارع املهو احلارث 185

  )جالل الدين مشس(.  كل االنطباق�املوعود 
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إزالة (. ا كلتيهمامتِحدتان يف املعىن، وأن هذا العبد املتواضع هو مصداقهم

  ) احلاشية،١٤١ ص ،٣ جملد ،األوهام، اخلزائن الروحانية

١٨٩١  
  : يف حالة الكشف وقيل١٨٦مث أُريت ذلك املنصور

"���S���S���S���S\\\\D�¡��SD�¡��SD�¡��SD�¡��S\\\\DDDD" )أردية(  
  .هو ميسور احلال، هو ميسور احلال: أي

 ولكن شاءت حكمة اهللا اخلفية أال أعرفه، غري أنين آمل أن أراه يف وقت 
  ) احلاشية،١٤٩ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية( .رآخ

 ١٨٩١  
  :، تلقيت الوحي التايله العبارةعندما وصلت إىل هذ

قُلْ لو اتبع . قُلْ لو كان األمر من عند غري اهللا لوجدمت فيه اختالفا كثريا"
اهللا أهواَءكم لفسدحكمت ن فيهن، ولبطلتواألرض وم ه، ت السماوات

قُلْ لو كان البحر ِمدادا لكلمات ريب لنفَد البحر . وكان اهللا عزيزا حكيما
قُلْ إن كنتم حتبون اهللا . قبل أن تنفَد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا

  ."فاتبعوين حيببكم اهللا، وكان اهللا غفورا رحيما
  : بعد ذلك أُوحي إيلَّمث

                                           
 ."منصور " باسم يف احلديث املذكور أعاله ورد ذكره اإلشارة هنا إىل شخص186

  ) بشري أمحدمرزا(
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 

مة  يف هذا الكشف ويكون على مقد�املراد من منصور الذي رآه املسيح املوعود 
واهللا .  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرة اخلليفة الثاين-على األغلب–جيش احلارث هو 

  .أعلم
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أن هؤالء املشايخ قد غيروا بييت، ففي معبدي مواقدهم، ويف مكان : أي
  . ويقطّعون أحاديث نبيي كالفئرانعباديت قصعام وفناجينهم،

واملراد من املعبد يف هذا اإلهلام قلوب معظم املشايخ املعاصرين اليت هي  ... 
  ) احلاشية،١٤٠-١٣٩ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية( .مليئة حبب الدنيا

١٨٩١  
اين قرب  جالسِني يف بيت، أحدمها على األرض والثإنسانِنيرأيت يف الكشف 

اجلالس على األرض وقلت أنا حباجة إىل جيش قوامه مئة : السقف، فخاطبت
  الذي كانخرتوجهت إىل اآلف ، فظل صامتا ومل يرد علي بشيء.ألف جندي

 .أنا حباجة إىل جيش قوامه مئة ألف جندي: قرب السقف باجتاه السماء وقلت له
.  جندية آالفبل ستعطى مخسلن تعطَى مئة ألف :  هذا قويل مساعلدىفقال 

على تغلب ت، ولكن القلّة ميكن أن ون قليلآالف ةمع أن مخس: فقلت يف نفسي
كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً ����: فقرأت عندها اآلية. إن أراد اهللا ذلكالكثرة 

  ) احلاشية،١٤٩ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (.����كَِثريةً ِبِإذِْن اِهللا

١٨٩١  
لقد كُشف علي أن األمر الذي يرد بدعاء هذا العبد املتواضع، لن يتحقق 

  . بأية طريقة أخرى، وأن الباب الذي يفتح بواسطيت، لن يغلَق بأية طريقة أخرى
  ) احلاشية،١٥٨ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(
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١٨٩١  

." مرمي وأشبه الناِس به خلقًا وخلقًا وزماناأنت أشد مناسبةً بعيسى ابن "
  )١٦٥ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(

١٨٩١  
لقد كشف اهللا علي يف نبوءة قطعية ويقينية أنه سيولَد من ذرييت رجل 

إنه سينـزل من السماء، ويصِلح طريق أهل . سيشِبه املسيح ِمن عدة وجوه
  . اب األسارى، وينجي املكبلني يف أصفاد الشبهاتاألرض، ويفُك رق

"¹¹¹¹����ú����ú����ú����ú····��������¸̧̧̧
�ÍÃø
�ÍÃø
�ÍÃø
�ÍÃø  ".)فارسية(  
  . ولد صاحل كرمي ذكي مبارك :أي
إزالة األوهام، اخلزائن ( ".مظهر احلق والعالِء، كأن اهللا نزل من السماء"

  )١٨٠ ص ،٣ جملد ،الروحانية

١٨٩١  
يعين " اآليات بعد املائتني"إذا كان احلديث قبل بضعة أيام كنت أفكّر فيما 

فيما يعنيه أن املسيح املوعود سيظهر يف أواخر القرن الثالث عشر؟ وما إذا كان 
 فوجهت يف الكشف إىل حساب القيمة العددية ،هذا احلديث ينطبق علي أيضا

 عند انظر هذا هو املسيح املقدر ظهوره: حلروف االسم املذكور أدناه وقيل يل
اكتمال القرن الثالث عشر، فقد حددنا ذلك التاريخ يف حروِف امسه طبقًا 

  : حلساب اجلُمل سلفًا، وذلك االسم هو
  "غالم أمحد قادياين"

   ١٨٧. والكمال بالتمام١٣٠٠ حروف هذا االسم تساوي  أعداد حيث إن
                                           

 )املترجم(. طبقًا حلساب اجلُمل: أي 187
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 يف سواي، بل قد أُلقي" غالم أمحد"ال يوجد يف هذه القرية شخص باسم و

وعي أنه ال يوجد اليوم يف العامل كله شخص امسه غالم أمحد قادياينر.  
 ولقد جرت عادة اهللا معي أنه تعاىل يكشف علي بعض األسرار من خالل 

  )١٩٠-١٨٩ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. أعداد حروف اهلجاء

١٨٩١  
أُشري إيلّ أن أتوجه ذات مرة ركّزت اهتمامي على موعد والدة آدم، ف): أ(

إزالة  (.إىل حساب عدد حروف سورة العصر، ألا تدل على ذلك التاريخ
  )١٩٠ ص ،٣ جملد ،األوهام، اخلزائن الروحانية

لقد أطْلعين اهللا تعاىل بالكشف أنه، بناًء على القيمة العددية حلروف  ):ب(
 �من زمن آدم  ًءاسورة العصر طبقًا حلساب اجلُمل، فإن املدة اليت مضت بد

 - عاما٢٣ أي �ته حىت يوم وفاته مبا فيه عهد نبو- �إىل العهد املبارك للنيب 
 ،غولروية، اخلزائن الروحانيةالتحفة ال(  ١٨٨. عاما حسب التقومي القمري٤٧٣٩هي 
  )٢٥٢-٢٥١ ص ،١٧جملد 

١٨٩١  
لقد أخربين اهللا تعاىل عن موت شخص وفقًا حلساب اجلمل، ويتلخص هذا 

  :يف كلماتالنبأ 
  ". كلب ميوت على كلب"

                                           
 آدم بعدمن عند اهللا تعاىل  � نبينا حممد املصطفى  وظهر:�قال املسيح املوعود  188

 جملد ،غولروية، اخلزائن الروحانيةالفة تحال(.  عاما حبسب التقومي الشمسي٤٥٩٨بـ صفي اهللا 
  ) ٢٤٧ ص ،١٧



�א������ �١٨٥
، أي ٥٢وهو " كلب"أي أنه كلب، وسيموت فيما تساويه أعداد حروف 

 سنة، فسيغادر الدنيا مبجرد دخوله يف الثاين واخلمسني ٥٢أن عمره لن يتجاوز 
  )١٩٠ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. من عمره

١٨٩١  
 مصابا بالسلّ مشرفًا على املوت، وقال إن امسي قبل أيام قليلة أُريت رجالً

 الذي متثّلَ يل إنسانا، فطمأنته �، وأُلقي يف روعي أنه دين حممٍد "دين حممد"
  )٢٠٦ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. بأنك سوف تشفى على يدي

١٨٩١  
 متمرسا �سيح  الذي كان امل١٨٩"بعمل التر" أما تسمييت املسمرية بـ 

فيه إىل حد ما، فإنه اسم إهلامي حيث قد كشف اهللا علي أنه عمل الترب، وقد 
  :تلقيت عن عجائب هذا العمل اإلهلام التايل

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 189

الترب معناه اِملثْل أو املماثلُ يف السن، ولكن فيه إشارة إىل التراب أيضا، حيث قال 
  : �املسيح املوعود 

"راب فاعلموأما التبب، وِترلق :  الشيء أن هذا اللفظ مأخوذ من لفظ الِترالذي خ
مثلُه وما شابه شيئًا يف : ِترب الشيء: وقال ثعلب. مع ذلك الشيء عند أهل العرب

 يف خلْقها ِترب السماء، فإن افعلى هذين املعنيني سمي التراب ترابا لكو. احلُسن والبهاء
 عاقبة آم،(." اهللا املناناألرض خِلقت مع السماء يف ابتداء الزمان، وتشاا يف أنواع صنع 

  ) ٢٦٣-٢٦٢ ص ،١١ جملد ،اخلزائن الروحانية
 أرضي وليس مساويا، وال يلجأ إليه إال لم أن هذا العيعينوعليه فإن هذا الوحي اإلهلي 

  :�فقد قال املسيح املوعود . الذين ليس هلم من الروحانية إال نصيب ضئيل جدا



١٨٦  �������� א������
  ."هذا هو الترب الذي ال يعلمون "

 .هذا هو عمل الترب الذي ال يعرف الناس حقيقته يف العصر الراهن:  أي
  )٢٥٩ ص ،٣ جملد ،ائن الروحانيةإزالة األوهام، اخلز(

١٨٩١  
وما قتلوه وما �قوله تعاىل ل  طويلتفسريب �املسيح املوعود بعد أن قام 

 )١٦٠-١٥٨:سورة النساء(	يكون عليهم شهيدا... إىل قوله تعاىل... صلبوه
  ١٩٠:قال

للتو هذه احلقيقة املذكورة أعاله قد كُشفت علي إن والذي نفسي بيده 
. وكلّ ما كتبته اآلن إمنا كتبته بتعليم ذلك املعلِّم احلقيقي، واللحظة كشفًا

  )٢٩٣ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (.فاحلمد هللا على ذلك

١٨٩١  
أُصبت ذات مرة مبرض شديد حىت أشرفت على املوت، بل كتبت الوصية 

جنازيت ستشيع أيضا برؤية املوت وشيكًا، وبدا يل كأنه النفَس األخري وأن 
 وقلت يف نفسي لعل هلا معىن آخر مل ،١٩١عندها تذكرت هذه النبوءة. غدا

  :فتلقيت وأنا يف هذه احلالة القريبة من املوت اإلهلام التايل. أفهمه
 جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(." احلق من ربك فال تكونن من املمترين"

  )٣٠٦ ص ،٣

                                                                                                     
ني وسواحنهم تبين أن الكُمل منهم كانوا يتحاشون إن دراسة تاريخ األولياء والصوفي

إزالة (. ، غري أن بعضا منهم خاضوا فيها إثباتا لواليتهم أو لغرض آخرعلومدائما مثل هذه ال
 )  احلاشية،٢٥٧ ص ،٣ جملد ،األوهام، اخلزائن الروحانية

 .هذه امللحوظة هي من حضرة مرزا بشري أمحد رضي اهللا عنه 190
 )جالل الدين مشس(. ءة املتعلقة مبرزا أمحد بيك اهلوشياربوري أي النبو191
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١٨٩١  

  : تعاىل بنفسه يف كالمه املقدس مشريا إيلّلقد قال اهللا
"�¹�R�d�¹�R�d�¹�R�d�¹�R�d���� �)�^�����&¾� ����&�����)�^�����&¾� ����&�����)�^�����&¾� ����&�����)�^�����&¾� ����&����7777 ���~Ó����~Ó����~Ó����~Ó�hhhh
���� �1�´
���� �1�´
���� �1�´
���� �1�´iiii �H���H���H���H��jjjjè�è�è�è�����;; ;;

������������kkkk ���d���d���d���d���� �^�$Y��^�$Y��^�$Y��^�$Y�     �� ������llll �� ��ññññ ��� 
ÜÃ������¡���� 
ÜÃ������¡���� 
ÜÃ������¡���� 
ÜÃ������¡�ññññ ")أردية(  
ن هلم جبالء تام لو نظروا يف األمر على غرار سرية النيب الناصري، لتبي: أي

أن هذا يبِرئ عباد اهللا أكثر مما أُبرئ الناس من األمراض اجلسدية يف أي زمن 
  )٣٣٥ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. خال

١٨٩١  
 املباركة، � رأيت يف املنام أين واقف جبانب روضة النيب ١٩٢قبل مدة طويلة

ا أو قتلوا، ويريد الناس دفنهم، وإذا بشخص وأن هناك أناسا كثريين قد ماتو
خرج من الروضة ويف يده قَصب، وكان يضرب به على األرض ويقول لكل 

هنا سيكون قربك، حىت وصل إيلّ، فوقف حبذائي وضرب بالقصب على : واحد
هنا سيكون :  املباركة وهو يريين ذلك وقال�األرض قريبا من روضة النيب 

  .مث استيقظت. قربك
اد، ألن أحدا إذا قرب ع وأولت ذلك باجتهادي أنه إشارة إىل املعية يف امل

. بعد املمات من مقدس روحانيا، فكأن قربه أصبح قريبا من قرب ذلك املقدس
  )٣٥٢ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (.، وِعلمه أحكَمواهللا أعلم

١٨٩١  
   فنؤمن به يف كل حال؛ غري أن ما كُشف س من مغرا،ـأما طلوع الشم

                                           
.  ملا كان حتديد هذه املدة متعذرا فذكرنا هذا الوحي حتت العام الذي سجل فيه192

 )مرزا بشري أمحد(



١٨٨  �������� א������
علي يف الرؤيا هو أن طلوع الشمس من املغرب يعين أن البالد الغربية اليت 
تسودها ظلمةُ الكفر والضالل من الِقدم ستنور بشمس احلق، وستعطَى نصيبا 

  )٣٧٧-٣٧٦ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (.من اإلسالم

١٨٩١  
ن رأيتين يف املنام ذات مرة أين قائم على منٍرب يف مدينة لندن، وأبيولقد 

ا مدعوماصدق اإلسالم باللغة اإلجنليزية بيان باحلجج القوية، وبعدها أمسكت 
. طيورا بيضاء كثرية كانت على أشجار صغرية، ولعلها كانت حبجم السماين

 هنالك، إال أن كتابايت  إىلففسرت الرؤيا أنه وإنْ مل يكتب يل شخصيا الذهاب
 القوم، وأن كثريا من اإلجنليز الصادقني سيكونون صيدا أولئكستنتشر بني 

  )٣٧٧ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (.للحق

١٨٩١  
. هو الذي أرسلين وكشف علي بإهلامه اخلاص أن املسيح ابن مرمي قد مات

  : وفيما يلي وحيه
"DDDDÐ�Ð�Ð�Ð�mmmm��������IIII�Ü���Ü���Ü���Ü�� ;Î;Î;Î;Î �� ��]]]]�©�H� �©�H� �©�H� �©�H� nnnn�R��2��R��2��R��2��R��2�oooo��H������������H������������H������������H����������pppp ���7ä�¢��Sx�����7ä�¢��Sx�����7ä�¢��Sx�����7ä�¢��Sx��ññ ññ55 55 ññ ññ
  )أردية(" ��������

 اغصبتمأن املسيح ابن مرمي رسول اهللا قد مات، وقد جئت أنت : أي
  . بصبغته حسب الوعد

أنت مصيب . أنت معي، وأنت على احلق املبني. وكان وعد اهللا مفعوال"
  )٤٠٢ ص ،٣ جملد ، اخلزائن الروحانيةإزالة األوهام،( ".ومعني للحق
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١٨٩١  

  : لقد خاطبين اهللا تعاىل وقال
"��j������&�~Ó�����j������&�~Ó�����j������&�~Ó�����j������&�~Ó����������� �� ��åååå��������SSSS �¡R����¡R����¡R����¡R���qqqq �� ������ã���$}ã���$}ã���$}ã���$}rrrr �i�i�i�issss �� ��tttt �¡R�����¡R�����¡R�����¡R����rrrr �� �� ;Î;Î;Î;Îññ ññ
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الظاهر، ستكون غالبا بعد كونك مغلوبا؛ أي حقريا كاملغلوبني يف : أي
أراد اهللا أن ينشر . وضعنا عنك ِوزرك الذي أنقض ظهرك. والعاقبة لك

جاء نذير يف . كسيري اهللا وجهك وميد ظلّ. توحيدك وعظمتك وكمالك
 ظهر صدقه بصوٍل قويالدنيا، فأنكروه أهلُها، وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، وي

ي سيوضع له القبول أ ( ملكًا عظيما،عطَىيس. شديٍد، صوٍل بعد صوٍل
فوتإليه قلوب خلق كثريصر . (..فتح على يده اخلزائنوت)  كشف عليهأي ت

كنوز املعارف واحلقائق، ألن األموال السماوية اليت يعطاها عباد اهللا اخلواص 
ويوزعوا على الدنيا، ليست من قبيل دراهم الدنيا ودنانريها، بل هي احلكمة 

يؤِتي الِْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت �: تعاىل مشريا إىل هذاواملعرفة كما قال اهللا 
 إمنا هو املال الطيبفلمال، يقال لواخلري . 	الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيرا كَِثريا

". ِإنما أَنا قَاِسم، واُهللا هو املعِطي: " احلديث النبوييه أيضا يشري إلكما احلكمة
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ذلك فضلُ اهللا ويف  )ل الذي عد عالمةً من عالمات املسيح املوعودوهذا هو املا

فتح  ويأيت ةجستقام احل. مكم آياِتنا يف اآلفاق ويف أنفسكسنري. أعينكم عجيب
لن أخذلك . سيهزم اجلمع ويولّون الدبر. أم يقولون حنن مجيع منتصر. مبني

سأُري بريقي، إين . سأعصمك وإنْ مل يعصمك الناس. وإنْ خذلك الناس
 كلّ  اهللايصلحس. ك لنفسيتسالم عليك يا إبراهيم، اختر. قدريتمن وأرفعك 

أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، وما كان . رك، ويعطيك كلّ مراداتكوأم
ينقطع آباؤك . زاد جمدك وذريتك. اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب

ة، وأرفع ذكرك، وألقي سأذيع امسك إىل أطراف األرضني بعز. ويبدأ منك
لقد جئت على قدم : قُلْ هلم"... جعلناك املسيح ابن مرمي". حمبتك يف القلوب

إنكم . اهللا أعلمو، علمكم ضئيل لْقُ. يقولون ما مسعنا ذا يف األولنيس. عيسى
إن الذي . ام، واحلقيقةُ غري مكشوفة عليكمالكلمات واإلظاهر تقتنعون ب

 مبين على حكمة إهلية لذكي جدا ألن له نصيبا من يدرك أن أساس الكعبة
 يف احلسن واإلحسان، شاكيس ِمن أويل العزم، وأحدسيولَد . لكوت املأسرار

  .ولد صاحل كرمي ذكي مبارك. ويكون من نسلك أنت
يأيت عليك زمان خمتلف . كأنّ اهللا نزل من السماء مظْهر احلق والعالء،"

مثانني حوالً أو .  نسالً بعيدا، ولنحِيينك حياة طيبةبأزواج خمتلفة، وترى
   )٤٤٣-٤٤١ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(". قريبا من ذلك

١٨٩١  
إنه ذلك الزمن الذي أُخربت بالكشف أن كمال طغيانه سيبدأ من العام 

 طبقًا حلساب �قَاِدرونَوِإنا علَى ذَهاٍب ِبِه لَ�: اهلجري املضمر يف قوله تعاىل
  )٤٥٥ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية( .اهلجري ١٢٧٤اجلمل؛ أعين عام 
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١٨٩١  

 مثيل ابن ءلقد أظهر اهللا على هذا العبد املتواضع يف كشف صريح بأن جمي
  )٤٦٠ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية (١٩٣.مرمي مذكور يف القرآن الكرمي

١٨٩١  
 والدةً  ابن مرمي هذا مبحض فضله وبغري واسطة أٍب دنيوي�لقد رزق اهللا 

  :هوحي بنفسه يف �روحانية وحياةً روحانية، كما قال 
  ".مث أحييناك بعدما أهلكْنا القرونَ األوىل، وجعلناك املسيح ابن مرمي"

املشايخ  تفشى املوت الروحاين يف أنجعلناك املسيح ابن مرمي بعد : ... أي
  )٤٦٤ ص ،٣ جملد ،إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية(. والعلماء بوجه عام

١٨٩١  
 ما مل يؤت أحد من ١٩٤احلمد هللا الذي أذهب عين احلَزنَ، وآتاين"

  ".العاملني
 واهللا أعلم .أهلُ العصر الراهن أو املستقبِل" أحد من العاملني"املراد من 

، وحقيقة الوحي، اخلزائن ٤٧٩ ص ،٣ جملد ،ئن الروحانيةإزالة األوهام، اخلزا (.بالصواب
  )١١٠ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية

١٨٩١  
 املسيح املوعود، تلقيت بأينعندما وقع الناس يف ابتالء شديد بسبب دعواي 

  :الوحي التايل
                                           

  ) املترجم(. رأْ تفصيل ذلك يف املرجع املشار إليه اق193
 ٧٧ ص ،١١ جملد ،، اخلزائن الروحانية"عاقبة آم" وردت هذه اجلملة يف 194
 )الناشر(". وأعطاين ما مل يعطَ أحد من العاملني: "كاآليت
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أُمم . الذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم"

نا هلم اهلدى، وأُمرعليهم العذابيس قح وميكُرون وميكر اهللا، واهللا خري . م
أهذا الذي بعث اُهللا؟ . وإنْ يتخذونك إال هزوا. املاكرين، ولَكَيد اِهللا أكرب

سنريهم آياِتنا يف . فانتِظروا آيايت حىت حٍني. قُلْ أيها الكفّار إين من الصادقني
 إن اهللا يفصل بينكم، إن اهللا ال .حجةٌ قائمة وفتح مبني. اآلفاق ويف أنفسهم

يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم، واُهللا . يهدي من هو مسرف كذّاب
نريد أن ننـزل عليك أسرارا من السماء، . مِتم نوره ولو كره الكافرون

. ومنزق األعداء كل ممزٍق، ونِري فرعونَ وهامان وجنودمها ما كانوا حيذَرون
فال حتزنْ على . با عليك، وغيظْنا ِسباعا ِمن قولك، وفتناك فتوناسلّطْنا كال

يؤتى : حكْم اِهللا الرمحِن ِلخليفِة اهللا السلطان. الذي قالوا، إنّ ربك لَِباملرصاد
ذلك . له املُلك العظيم، ويفتح على يده اخلزائن، وتشِرق األرض بنور را

  ."فضل اهللا ويف أعينكم عجيب
هذا حكم اهللا الرمحن خلليفته ... ستقام احلجة وستنال فتحا واضحا... :أي

إزالة األوهام،  (...السلطان بأنه سيؤتى له املُلك العظيم ويفتح على يده الكنوز
  )٥٦٦-٥٦٥ ص ،٣ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٩١  
عندما أفىت املولوي حممد حسني بكفري وحرض علي القوم قائال إنه ليس 

غ العداء والبغض  يف مقابر املسلمني، وبلّ وأتباعهسمح بدفنه وجيب أال يمسلما،
يف الكشف أن ذروته حىت أصبحنا كاملنبوذين بال رفيق وال جليس، رأيت 

شخصا متثّلَ يل على صورة أخي األكرب مرزا غالم قادر املرحوم، ولكين علّمت 
  :ِمن أين جئت؟ قال: فورا أنه مالك، فقلت له
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" من حضرة الِوترجئت ."  

إن كثريا من الناس قد خذلوك ويزدادون عداًء لك، وقد : ملاذا؟ قال: قلت
 وملا انفرد ،فأردت أن أقول له شيئًا على انفراد. هذه الرسالةك لتبليغ جئت

مث . ا معك إن كال،:قد خذلوين، فهل أنت أيضا خذلتين؟ قالفالناس أما : قلت
، ٦ ص ،١٧/١/١٩٠٣ يوم ،٢ عدد ،٧ جملد ،"احلكم(" .زالت عين حالة الكشف فورا

، اخلزائن "سالمأنوار اإل"، وانظر أيضا ٩ ص ،١٦/١/١٩٠٣ يوم ،٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"و
  )٥٤ ص ،٩ جملد ،الروحانية

١٨٩١  
  : تفكري أنْوحيث إن اهللا تعاىل قد أمرين عند ال

  ،"ادعوين أستجب لكم"
ا نحرفًمرت على مثل هذه الوقاحة  جتاسلو أنك ١٩٥د اهللا يل عنك أكّ فقد

، 	ال تقْف ما ليس لك به علم� قول اهللا تعاىل تناسياموعن سبيل التقوى، 
 ١٧ يوم إعالن( .فسوف تذوق وبال هذه الوقاحة حىت تكون آيةً لآلخرين

  )٢٤٩ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات١٠/١٨٩١/

  ١٨٩١ تشرين الثاين
   يبق يل إرادة وال خطرة، وتيقنت أنين هو، ومل ١٩٦ عني اِهللارأيتين يف املنام"

                                           
 ره جتاسأما.  هنا املولوي سيد نذير حسني الدهلوي� خياطب املسيح املوعود 195

 يتمع يف جملس إىل مجيع أدلت يس أنْ: وقال املسيح املوعود عليه الصالة والسالموضحهقد ف
  اليقنيباهللا جل شأنه أن هذه األدلة باطلة، وأن األمر احلق، مث يقسم � وفاة املسيح عن
 ١٧ يوم إعالن(.  السماءإىل جبسده العنصري قد رفع حيا �هو أن املسيح ابن مرمي إمنا 

  )الناشر). (٢٤٩-٢٤٨ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات١٠/١٨٩١/
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 196
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وال عمل من جهة نفسي، وِصرت كإناٍء منثلم بل كشيء تأبطَه شيٌء آخر 

  .وأخفاه يف نفسه حىت ما بقي منه أثر وال رائحة وصار كاملفقودين
وأعين بعني اهللا رجوع الظلِّ إىل أصله وغيبوبته فيه، كما جيري ِمثلُ هذه 

وتفصيل ذلك أن اهللا إذا أراد شيئًا من .  يف بعض األوقات على احملبنياحلاالت
نظام اخلري جعلين ِمن جتلياته الذاتية مبنـزلة مشيته وعلمه وجوارحه وتوحيده 
وتفريده، إلمتام مراده وتكميل مواعيده، كما جرت عادته باألبدال واألقطاب 

  .والصديقني
على جسمي، ولَفَّين يف ضمن  فرأيت أن روحه أحاط علي واستوى 

ونظرت إىل جسدي فإذا . وجوده، حىت ما بقي مين ذرة، وكنت من الغائبني
أخذين ريب . جوارحي جوارحه، وعيين عينه، وأذين أذنه، ولساين لسانه

ووجدت قدرته وقوته تفور . واستوفاين وأكّد االستيفاَء حىت كنت من الفانني
 روحي، وضِربت حول قليب سرادقات احلضرة، يف نفسي، وألوهيته تتموج يف

ودقق نفسي سلطانُ اجلربوت، فما بقيت وما بقي إراديت وال مناي، وادمت 
وامنحت أطالل وجودي، . عمارة نفسي كلها، وتراءت عمارات رب العاملني

وعفت بقايا أنانييت، وما بقيت ذرة من هوييت، واأللوهية غلبت علي غلبة 
 وجِذبت إليها من شعر رأسي إىل أظفار أرجلي، فكنت لُبا بال شديدةً تامةً،

قشور، ودهنا بغري ثُفْل وبذور، وبوِعد بيين وبني نفسي، فكنت كشيء ال 
يرى، أو كقطرة رجعت إىل البحر، فستره البحر بردائه وكان حتت أمواج اليم 

  .كاملستورين

                                                                                                     
تعطري (". اهتدى إىل الصراط املستقيم" تعاىل، فتأويله أنه أنه صار اَهللا  يف املناممن رأى

  )األنام يف تعبري املنام، باب األلف، البن سريين
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ما كان وجودي، وكانت فكنت يف هذه احلالة ال أدري ما كنت من قبل و

األلوهية نفذت يف عروقي وأوتاري وأجزاء أعصايب، ورأيت وجودي 
وكان اهللا استخدم مجيع جوارحي، وملَكها بقوة ال ميكن زيادة . كاملنهوبني

وكنت أتيقن أن . له كأين مل أكن من الكائننيذه وتناون أخعليها، فكنت ِم
، وكنت أختيل أين انعدمت جوارحي ليست جوارحي، بل جوارح اهللا تعاىل

بكل وجودي، وانسخلت من كل هوييت، واآلن ال منازع وال شريك وال 
دخل ريب على وجودي، وكان كل غضيب وحلمي، وحلوي . قابض يزاحم

  .ومري، وحركيت وسكوين له ومنه، وصرت من نفسي كاخلالني
ًء جديدة  مسا،إنا نريد نظاما جديدا: وبينما أنا يف هذه احلالة كنت أقول

فخلقت السماوات واألرض أوال بصورة إمجالية ال تفريق فيها . وأرضا جديدة
وال ترتيب، مث فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد احلق، وكنت أجد نفسي على 

  :مث خلقت السماء الدنيا وقلت. خلقها كالقادرين
  ".إنا زينا السماء الدنيا مبصابيح" 

  .ن من ساللة من طنياآلن خنلق اإلنسا:  مث قلت
  :مث احندرت من الكشف إىل اإلهلام فجرى على لساين

أردت أن أستخلف فخلَقت آدم، إنا خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي، "
  ١٩٧".وكنا كذلك خالقني

                                           
 ذات مرة يف عامل الكشف أنين خلقت أرضا رأيت: � قال املسيح املوعود 197

لى ذلك فأثار املشايخ اجلهال ضجة ع. جديدة ومساء جديدة، مث قلت هلم خنلق اإلنسان
مع أن املراد من هذا الكشف أن اهللا تعاىل سيحدث . وقالوا ها قد ادعى األلوهية اآلن

الينبوع (. ثورةً على يدي وكأن السماوات واألرض تصري جديدة، وسيخلَق أناس حقيقيون
  ) احلاشية،٣٧٦-٣٧٥ ص ،٢٠ جملد ،اخلزائن الروحانيةاملسيحي، 
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وأُلقي يف قليب أن اهللا إذا أراد أن خيلق آدم فيخلق السماوات واألرض يف 

مث يف آخر اليوم السادس . سماء واألرضنيستة أيام وخيلق كل ما ال بد منه يف ال
  .خيلق آدم، وكذلك جرت عادته يف األولني واآلخرين

وأُلقي يف قليب أن هذا اخللق الذي رأيته إشارة إىل تأييدات مساوية وأرضية، 
وجعِل األسباب موافقة للمطلوب، وخلِق كل فطرة مناسبة مستعدةً للحوق 

  . بالصاحلني الطيبني
كوين على :  أن اهللا ينادي كل فطرة صاحلة من السماء ويقولوألقي يف بايل

  .عدة لنصرة عبدي وارحلوا إليه مسارعني
  .فتبارك اهللا أصدق املوحني. هـ١٣٠٩ ورأيت ذلك يف ربيع الثاين 

وال نعين ذه الواقعة كما يعىن يف كتب أصحاب وحدة الوجود، وما نعين 
، أعين �واقعة توافق حديث النيب بذلك ما هو مذهب احللوليني، بل هذه ال

مرآة  ( ."بذلك حديث البخاري يف بيان مرتبة قرب النوافل لعباد اهللا الصاحلني
  )٥٦٦-٥٦٤ ص ،٥ جملد ،كماالت إسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٩١  
، وِمن أجل ١٩٨لقد كتبت يف الرسالة السابقة أين مأمور لتنفيذ قرار السماء

 سيحضره معظم ٢٧/١٢/١٨٩١عقد اجتماع يف تدبريه الظاهري قد اقترحت 
 إىل نواب حممد علي ة املرسل٢٢/١٢/١٨٩١رسالة يوم ( .ماكنخمتلف األاملخلصني من 

  )٩ ص ،٤ رقم ،٥ جملد ،، ورسائل أمحدية"مالريكوتله"خان من 
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 ) جالل الدين مشس(. هذه الدعوىوأنه مأمور إلثبات 
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١٨٩١  

 علمت يف حالة الكشف خالل الدعاء أنك موجود عندي، وأنك رفعت 
وإين حملتار يف هذه  . فرحا عند إحراز رقي وعزهع عنقعنقك دفعة واحدة كمن يرف

موعده؟ ال أستطيع اجلزم بذلك، هو ، وما ١٩٩ هذا الرقي والعزذا يعينالبشارة، فما
غري أنين أستطيع القول إن اهللا جل شأنه قد قدر لك رقيا وجناحا وزيادةَ عز، آجالً 

بك من غم، ولكين مسرور اليوم، فمع أين كنت من قبل حزينا ملا أصا. أو عاجالً
 إىل نواب ة املرسل٢٢/١٢/١٨٩١رسالة يوم (. إذ علمت حسن عاقبتك عبر هذا الكشف

  )٩- ٨ ص ،٤ رقم ،٥ جملد ،، رسائل أمحدية"مالريكوتله"حممد علي خان من 

١٨٩١  
  ."كتاب سجلناه من عندنا"

 جملد ،زائن الروحانية، اخلالقرار السماوي (. هذا كتاب ختمنا عليه من عندنا: أي
   )٣٢١ ص ،٤

١٨٩١  
  :لقد خاطبين اهللا تعاىل وقال بكلمات صرحية

ترى نصرا عجيبا، وخيرون على املساجد، ربنا اغفر . أنا الفتاح أفتح لك"
اخلوارق حتت . فاستقم كما أُمرت. جالبيب الصدق. لنا إنا كنا خاطئني

عسى أن يبعثك ربك . ومع اهللا مجيعاكُن هللا مجيعا . منتهى صدق اإلقدام
  ."مقاما حممودا
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فيا له ِمن .  كرميته الكربى حضرة نواب مباركه بيغمزوجه صهرا، حيث  لهيكونلالنواب 

  )مرزا بشري أمحد(! رف وحسن حظرقي وعز وزيادة ش
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أن بعض املنكرين الذين قُدر هلم اهلدى سيخرون على أماكن .. .:أي

 هذه جالبيب الصدق اليت . إنا كنا خاطئنيربنا اغِفر لنا: سجودهم قائلني
ا كما أُمرتثابت إن اخلوارق أي الكرامات تظهر يف مقام هو. ستظهر، فكن 

   )٣٤٢ ص ،٤ جملد ،، اخلزائن الروحانيةالقرار السماوي(... منتهى صدق أقدام

١٨٩١  
  :لقد قال اهللا تعاىل يف وحيه عدة مرات وبشيء من االختالف
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  )أردية(" "

، وأزيدك، وأجعل بركة يف آثارك حىت إن امللوك سأكتب لك العز: أي
  )٣٤٢ ص ،٤ جملد ،اخلزائن الروحانية ،القرار السماوي(  .يتربكون بثيابك

٢٧/١٢/١٨٩١  
١١-١٥-٢٣-١-٢٨-٢-٢٦-٢-٢٧-٢-١٤-٢٧-٢٨  
١١-١٤-٣٤-١١-١٦-٤٧-٢٧-٢٨-١-١٠-١٤-٢٧-٢-١  
١-١٠-١٤-٢٣-٧-١٤-١١-٣٤-٢٣-٣٤-٥-١-٧  

١- ١٤- ١- ٥- ٧- ١- ٢- ٧- ١٤- ١- ١٦- ١١- ٣٤- ٧- ١- ٣٤- ٧- ٢٨- ٥- ١٤  
٧-١-٢٨-٢-١٤  

ن فهم أسرارنا واتبع اهلدىوالسالم على م.  
بكتاب  امللحق ٢٧/١٢/١٨٩١إعالن يوم ( .الناصح املشفق غالم أمحد القادياين

  )٣٥٠ ص ،٤ جملد ،، اخلزائن الروحانية"القرار السماوي"

١٨٩٢  
كلما أين  رأيت  مرضتفذات . ين اهللا الكرمي من عندهشفا، ا شديدامرض
فشفاين اهللا تعاىل يف هذا الوضع ...  إسهال شديد مع نزيف دمابينمرة أص
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وكذلك ملا أشرفت على املوت يف هذا املرض األخري ... اخلطري شفاًء معجزا
  :الوحي التايلتلقيت من اهللا تعاىل 

  ".اإلبراء"
رسالة ( .هذا املرض أيضا فأنا على يقني أن اهللا الكرمي سيشفيين من 

 ص ،٢ رقم ،٥ جملد ،، رسائل أمحدية� ة إىل حضرة املولوي نور الدين املرسل٧/٤/١٨٩٢
١١٩(  

١٨٩٢  
 يتما يف املكاشفات"الغازي"لقد ساخلزائن الروحانيةاآلية السماوية(.  مرار ،، 

   )٣٧٥ ص ،٤جملد 

١٨٩٢  
كْال يستطيع هذا العبد املتواضع شحيث تعاىل،نن اهللا ِمر يف فترة  أمسع 

لست مرسالً، :  أصوات علماء هذا العصر من كل طرف وصوبالتكفري هذه
  :نداء يقول  شأنهأتلقى من اهللا جلّو

  ". قُلْ إين أُِمرت وأنا أول املؤمنني"
جهة من استأِصلوا هذا الشخص، و:  من جهةيقول حضرات املشايخو

يقولاأخرى أتلقى وحي  :  
  ."يك الدوائر، عليهم دائرةُ السوِءيتربصون عل"
ناحية، ومن ناحية أخرى من يسعى هؤالء جاهدين ليخزوين ويهينوين و

  : يِعدين اهللا تعاىل قائال
  ."اهللا يعطيك جاللَك. اُهللا أجرك. ٢٠٠إين مهني من أراد إهانتك"

                                           
  :ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد رضي اهللا عنه 200



�א������ �٢٠١
 يصدرون فتوى تلو فتوى بأن من اعتقد مبعتقده  من جهةوال ينفك املشايخ

ا، وواتيف وحيه مرة بعد  اهللا تعاىل يلمن جهة أخرى يؤكد بعه أصبح كافر
  :أخرى
 ،، اخلزائن الروحانيةاآلية السماوية( ."قُلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اُهللا"
  )٣٩٩-٣٩٨ ص ،٤جملد 

٢٥/٧/١٨٩٢   
  :  اهلجري١٣٠٩ ذي احلجة ٢٠ امليالدي املوافق ٢٥/٧/١٨٩٢يوم االثنني 

يت يف الرؤيا يف الساعة الرابعة والنصف يف الصباح الباكر اليوم أن هناك رأ
 بيضاء فمألت باملاء ِقربةً. دارا جتلس فيها زوجيت أُم حممود وامرأةٌ أخرى

ا وأفرغت ة يلها يفوجئتجر  .من ملء اجلر ة باملاء أتت إيلّ تلك وملا فرغت
فإذا هي شابة تلبس ِمن الرأس إىل القدمني املرأة فجأةً يف ثياب محراء مجيلة، 
فقلت يف نفسي إا املرأة اليت نشرت . ثوبا أمحر لعله من نسيٍج مشبٍك

فكأا قالت . اإلعالنات بشأا، ولكن صورا تشبه صورة زوجيت كما بدا يل
عند مث إا عانقتين، و. إهلي، ليتها تأيت: فقلت. لقد جئت: أو فكّرت يف نفسها

  . فاحلمد هللا على ذلك. عناقها استيقظت
 قد ٢٠١"روشن يب يب" السيدة  أن أربعة أيام رأيت يف املنامبنحووقبل ذلك 

روشن يب "تعايل : أتت ووقفت يف باب غرفيت اليت كنت جالسا داخلها، فقلت
  )٣٣ ص للمسيح املوعود عليه الصالة والسالم، املتنوعةسجل املذكرات ( .، وادخلي"يب

                                                                                                     
 بشأن املولوي حممد "إين مهني من أراد إهانتك":  وحي�لقد تلقى املسيح املوعود 

 يوم ،٦ عدد ،١ جملد ،"احلكم" انظر . بالهور١٨٩٢حسني البطالوي أيضا عام 
  .٢ ص ،٣٠/١١/١٨٩٧

  )املترجم(. لنورانيةالسيدة ا:  أي201
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  ١٨٩٢ آب

 تأويلها أن العدو قد هاجم ٢٠٢رأيت منذ ثالثة أيام أو أربعة رؤيا منذرة
رسالة (. صديقًا لنا وأصابه بأذى بسيط، غري أن العدو أيضا هلك على ما يبدو

 ص ،٢ رقم ،٥ جملد ،، رسائل أمحدية� حضرة املولوي نور الدين إىل ة املرسل٢٦/٨/١٨٩٢
١٢٢(  

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 202

 وهو الصديق املذكور هنا � حضرة اخلليفة األول ص هذه الرؤيا املنذرة كانت خت
  :  يف هذه الرسالة نفسها�أيضا، حيث كتب له املسيح املوعود 

ينوصلتين رسالتك الكرمية يف بريد األمس، فأخذت-ةٌ شديدة عند  حري- وأنا بشر
هذا اختبار من اهللا احلكيم الكرمي، وال داعي للخوف . على الفورانشرح قليب  مثقراءا، 

 قاهاما أش. ال أدري هل صدر هذا احلكم القاسي نتيجة إثارة من أحد... بإذن اهللا القدير
 ماذا ال أدرى! تلك الوالية اليت يطرد منها املخلصون املباركون السعداء والصادقون مثلك

  )١٢٣-١٢١ ص ،املصدر املشار إليه أعاله(. خيفيه القدر
 الضوء على خلفية ذلك احلكم �وقد ألقى حضرة موالنا يعقوب علي العرفاين 

  :القاسي فكتب
) �أي اخلليفة األول (الواقع أن اخلصوم كانوا قد اتهموا حضرة حكيم األمة 

 ذلك أن األمري راجه أمر سنغ كان واملولوي حمرم علي التشيت املرحوم بتهمة سياسية،
كان هذا . حقحبا شديدا، حلسن سريته وحبه لل ويكن حلضرة حكيم األمة احتراما كبريا

األمري شابا حمنكًا ذا رأي سديد، وكانت الفئة السياسية املعارضة له واملسيطرة على 
 وف من أن، فكانت تستشعر اخل أن وضعه تعيسم تعلَ"مهاراجا برتاب سنغ"احلاكم 

 مهاراجا برتاب سنغ يف أي وقت، وجيلس مكانه على على األمري راجه أمر سنغ خيرج
كم، ولكنهم صبغوها بصبغة دينية، فاحلق أا كانت حربا سياسية ونزاعا على احلُ. العرش

ى احلكم فإن املولوي نور الدين سيقِنعه باإلسالم إذ كانوا خائفني أن راجه أمر سنع لو تولّ
واملولوي ) �نور الدين (فبناًء على هذه املؤامرة أمروا حضرةَ املولوي . جيعله مسلماو

 بذلك عرب � املسيح املوعود �فأخرب حضرته . حمرم علي التشيت مبغادرة والية جامون
 )٤٢٣ ص ،٤ أمحد، جملد ةحيا(... هذا اجلوابله  �رسالة، فبعث 
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وجرت على ... لكثرة واللوعة اللتني دعوت ما لك البارحةَاُهللا أعلم با
  :لساين خالل الدعاء الكلمات التالية من عند اهللا تعاىل

  ."ال ويلَّ عليه") أو ("لَوى عليه"
 حضرة  إىلة املرسل٢٦/٨/١٨٩٢رسالة ( . وهذا كالم اهللا وكان منه عز وجل

  )١٢٢ ص ،٢رقم  ،٥ جملد ،، رسائل أمحدية� املولوي نور الدين

١٤/٨/١٨٩٢  
رأيت اليوم :  اهلجري١٣٠٩ حمرم ٢٠امليالدي املوافق ١٤/٨/١٨٩٢يف 

أا جالسة مع بعض الناس ب - نبوءة عنهاهناك اليت -)"بيغم(حممدي "يف الرؤيا 
يف نزل القرية، مقصوصةَ شعر الرأس، عاريةَ اجلسد، وكريهةَ املنظر جدا، 

.  شعر رأسك هو موت زوجكل قصإن تأوي: فقلت هلا ثالث مرات
ويف الليلة نفسها . ووضعت يدي على رأسها، مث قمت ذا التأويل يف املنام

قد تم، وأن يف يدها )" بيغم(حممدي "رأت أم حممود يف الرؤيا أن نكاحي من 
، وهي واقفة يف الرؤيا بالقرب ى باحللوَء، وأنه جيصداقورقة مكتوب فيها ال

  )٣٤ ص ،� للمسيح املوعود ٢٠٣املذكرات املتنوعةسجل  (. مين

٢٠/٨/١٨٩٢  
هذه الليلة رؤيا أن حية جتري يف بيت السيدة من رأيت يف الساعة الثانية 

 املرحومة، مث جلست احليةُ على األرض، ووضع حممد سعيد "صاحب جان"
إصبعه على رأسها لقتلها، مث وضعت عليها إصبعي أيضا، فاشتعلت يف رأسها 

ار، مث تبني يل أا لدغت إصبعي السبابةَ من اليد اليمىن، فتورمت، فخفت أن الن
                                           

  )البهاولبوريعبد اللطيف . (بوة هذا السجل حمفوظ يف مكتبة اخلالفة بر203
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وعلمت يف هذه الرؤيا . يصل تأثري السم إىل القلب، ولكن مل أشعر بوصوله إليه

. أيضا قد أصيب بأذى، ولكنه على ما يرام على ما يبدو" حممود"نفسها أن 
للمسيح املوعود عليه الصالة  املتنوعةكرات سجل املذ( .إهلي اِمحنا من كل أذى، آمني

  )٤٣ ص والسالم،

٢٦/٨/١٨٩٢  
  :رأيت الليلةَ يف الرؤيا أن شخصا يقول إن األوالد يقولون

"1�¡W���1�¡W���1�¡W���1�¡W���¾¾¾¾ �� ��¿¿¿¿1�1�1�1�����$x����$x����$x����$x ")أردية(  
  .العيد ليس غدا، بل بعد الغد: أي

 املرسلة إىل ٢٦/٨/١٨٩٢رسالة يوم (.  ال أعلم ما املراد من الغد أو بعد الغد
  )١٢٢ ص ،٢ رقم ،٥ جملد ،، رسائل أمحدية�حضرة املولوي نور الدين 

١٨٩٢  
، بالًء ومها "بتياله"واجه خليفة سيد حممد حسن، رئيس الوزراء يف والية 

 الوحيفتلقيت ذات يوم فجأة . وحزنا، فظل يطلب مين الدعاء طلبا متواصال
  :التايل
"� � � ������ ������ ������ ���____��������ÀÀÀÀ ������������������������ÁÁÁÁ���� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �¨����ST�¨����ST�¨����ST�¨����ST�ÂÂÂÂ �V
�V
�V
�V
ññ ññ  ")أردية(  

  .يهب نسيم الرمحة، فكلُّ دعاء تدعوه اليوم مجاب: أي
فقلت يف نفسي جيب أن أدعو اليوم له خاصة، فدعوت، وأخربته بذلك يف 

نزول  (.فنجي من البالء بعد فترة وجيزة، وأخربين بنجاته يف رسالة. رسالة
  )٦٠٣ ص ،١٨ ج ،وحانيةاملسيح، اخلزائن الر
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١٨٩٢  

 مرة بعد وفاته يف املنام وهو البس ثيابا سوداء من قمة الرأس إىل ٢٠٤رأيته
أمخص القدمني، واقفًا على بعد قرابة مئة قدم مين، ويسألين شيئًا كمساعدة، 

لقد ولّى ذلك الوقت، واآلن يوجد بيين وبينك بون شاسع، وال تقدر : فأجبته
  )٣٠٩ ص ،٢٢ جملد ،قة الوحي، اخلزائن الروحانيةحقي(. على أن تصلين

١٨٩٢  
"وسار اخلزائن الروحانية)مرآة كماالت إسالم(، الوساوسدافع  (."طوىب ملن سن ،، 
  )٢ ص ،٥جملد 

١٨٩٢  
 أنت مين مبنـزلة ال يعلم. ال تخف، إنين معك، وماٍش مع مشِيك"

ك. اخللْقك ما وجدتن أراد. وجدتم هنيمن أراد إين م عنيإهانتك، وإين م 
أنت وجيه يف . أنت مين، وِسرك سري، وأنت مرادي ومعي. إعانتك
، اخلزائن )مرآة كماالت اإلسالم ( الوساوسخطبة دافع( ".اخترتك لنفسي. حضريت
  )١١ ص،٥ جملد ،الروحانية

١٨٩٢  
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�íS
�íS
�íS
�í;;;;�� �� 44 44    ÃÃÃÃ ��
����
����
����
��    Ö
��~¹��Ö
��~¹��Ö
��~¹��Ö
��~¹��ññ ññ    ��������������������������������    �D����D����D����D�������        

�����78��9�: ��A��B��C�D�E�������78��9�: ��A��B��C�D�E�������78��9�: ��A��B��C�D�E�������78��9�: ��A��B��C�D�E��;;;; � <� <� <� <== == >>>>
55 55 ???? ;;   )يةفارس  (٢٠٥" ;;

                                           
  )مرزا بشري أمحد(.مري عباس علي اللدهيانوي:  أي204
  )جالل الدين مشس(.  علما أن الشطر الثاين من البيت هو الوحي205
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ات الدنيا، ألن حبييب حيب الذين إن كنت تبغي اهللا فال تعلِّق قلبك مبلذّ: أي

  )٥٥ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية (.ال يرغبون يف حياة الترف

١٨٩٢   
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ال بد من قطرة ماء نقية ليتكون فيها اللؤلؤ، فأَنى للقلب النجس أن : أي

  )٥٥ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية (.يرى وجه اهللا املقدس

١٨٩٢  
 اآلن أنه حىت لو قبلْنا بعضا ى هذا العبد املتواضع عل الكرميلقد كشف اهللا
 وعلوم الطبيعة عن الشهب الثاقبة واملذنبات، فليس الفلكمن قواعد علماء 

 عن أهداف -جلّ شأنه وعز امسه-هناك تعارض وتناقض بني ما قال اهللا 
 العقل هؤالء؛ ذلك ألم روحانية لكائنات اجلو هذه وما قاله احلكماء ناقصو

قد حصروا واجبهم فقط يف اكتشاف علل هذه األشياء املادية وأسباا العادية 
مث حتديد سلسلة النظام الظاهري، ولكن القرآن الكرمي يذكر النظام الروحاين، 

فال غرابة يف أن يتماشى . حمال اهللا تعاىل أفعال وجود التعارض يفوالواضح أن 
كماالت  مرآة(  . تعاىللنظام الروحاين جنبا إىل جنب بقدرة اهللالنظام املادي وا

  ) احلاشية،١٢٠-١١٩ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

٣/٩/١٨٩٢  
"�-�U���
�H�S�-�U���
�H�S�-�U���
�H�S�-�U���
�H�SËËËË���� ")أردية(  

                                           
 )جالل الدين مشس (. علما أن الشطر األول من البيت هو الوحي206
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  . ستأيت أيام العز: أي
وقالوا مىت هذا . انظر إىل يوسف وإقباِله. يأتيك ِمن كلّ فَج عميٍق"

للمسيح  املتنوعةسجل املذكرات  (."خروا له سجدا. لْ إنّ وعد اهللا حقالوعد؟ قُ
  )٢٧ ص ،�املوعود 

٢١/٩/١٨٩٢  
سجل ( ."سيولد لكم الولد، ويدنى منكم الفضل، إنّ نوري قريب"

  )٢٦ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةاملذكرات 

٢٤/٩/١٨٩٢  
لثانية ليالً أن زوجيت  الساعة احنورأيت يف املنام اليوم يف : يوم السبت

. تعايل، أُريك تلك الشجرة: خرجت إىل جهٍة بائسةَ احلال، فناديتها وقلت
فذهبت ا إىل اخلارج، وملا وصلنا قريبا من الشجرة، وكان بالقرب منها 

  . يف جنة القرب: مث قالت. يف اجلنة: أين حممود؟ قالت: بستان، قلت لزوجيت
"لْ سوَء هذه الرؤيا  وعمر يف عمري اللهم ِزدابين وعمر زوجيت، وبد

سجل املذكرات  (".توكلت عليك. باحلسنة وأنت على كل شيء قدير، آمني
  )٢٧ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعة

٢٧/٩/١٨٩٢٢٠٧  
 البالغ من -ذات مرة وصلتين من شقيق زوجيت السيد سيد حممد إمساعيل 

بأن والدته قد توفِّيت، " بتياله" رسالةٌ من مدينة -العمر آنذاك عشرة أعوام
وكان مكتوبا يف اية الرسالة . وليس هناك أحد ليعتين بأخيه األصغر إسحاق

                                           
 للمسيح املذكرات املتنوعة يف سجل ٤٤صفحة ال تاريخ هذا الوحي مسجل يف 207

 )عبد اللطيف البهاولبوري(. �املوعود 
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فأصابين . أن إسحاق أيضا قد توفِّي، لذا جيب أن حتضر هنا فور تلقيك الرسالة

... قلق كبري بقراءة الرسالة، إذ كانت زوجيت حينها مصابة باحلمى الشديدة
  :عاس وأنا يف هذا القلق، فتلقيت الوحي التايلفغلبين الن

  ."إنّ كيدكن عظيم"
فأرسلت خادمي ... وفُهمت للتو أا مكيدة منسوجة خالفًا للواقع... 

، فأخرب عند عودته أن إسحاق ووالدته كالمها ما "بتياله"إىل " شيخ حامد علي"
  )٦١١-٦١٠ ص ،١٨ ج ،يةنزول املسيح، اخلزائن الروحان (.زاال حيِني يرزقان

٣٠/٩/١٨٩٢  
. يولد لك الولد، ويدىن منك الفضل. هذا يوم عصيب. ظلمات االبتالء"

للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات  (."أَجيُء ِمن حضرة الوتر. إن نوري قريب
  )٥٠ ص ،�

٤/١٠/١٨٩٢  
كن إمنا أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له .  هلمعفا اهللا عنك ِلم أذنت"

. إمنا أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون. أنت بنا ملِْحق. فيكون
إمنا أمرك إذا أردت لشيء . أنت بنا ملِْحق. جاءك ربك األعلى. آتيك غدا

إمنا . أنت بنا ملِحق. أنت ِمن مائنا وهم من فَشٍل. أن تقول له كن فيكون
أنت مين مبنـزلة توحيدي . كونأمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن في

البيت املُحوفةُ ملئت ِمن . أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخلَلْق. وتفريدي
  )٢٦ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (." بركاٍت

١٠/١٠/١٨٩٢  
  ."مراداتك حاصلة"
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وعود للمسيح امل املتنوعةسجل املذكرات (. أُريت هذا الوحي مكتوبا يف املصحف

  )٢٦ ص ،�

١٢/١٠/١٨٩٢  
  :  الِبكْرمي١٩٤٠ أسوج ٢٨ امليالدي املوافق ١٢/١٠/١٨٩٢

"�����P��.�����������P��.�����������P��.�����������P��.������ÌÌÌÌ �� ��ÍÍÍÍ � ;ß�(�;ß�(�;ß�(�;ß�( ")فارسية(  
  .توقَّع هذا األمر على رأس القرن الثالث: أي

واهللا . هو اإلعالن املتعلق بالزوجة املوعودة" هذا األمر"يبدو أن املراد من 
  )٢٦ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةت سجل املذكرا( .أعلم

١٢/١٠/١٨٩٢  
  ."جاءك ربك األعلى، ولسوف يعطيك فترضى"): ١(
للمسيح  املتنوعةسجل املذكرات ( ."يأتيك قمر األنبياء، وأمرك يتأتى"): ٢(

  )٢٧ ص ،�املوعود 

١٢/١٠/١٨٩٢  
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  )فارسية(
سبحان اهللا، إن معارضة قوم كثريين أمر صعب، وأنت تستطيع هذا : أي

  .األمر، وهكذا يعمل الرجال
"ك. أنت مين مبنـزلة ال يعلَمها اخللقك ما وجدتأنت خملوق من . وجدت

ص  ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (." مائنا القدمي وهم من الفَشل
٢٩(  
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١٢/١٠/١٨٩٢  

فشبه . يعِقلُك ربك بالكتاب واحلكمة. واستغِفر هلم. فقُلْ هلم ميسورا"
  ." عليه وكان من املُلْبس

  )٣٠ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (

١٢/١٠/١٨٩٢  
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  .أنه يبيع حلكومة البنجاب الشهادةَ السرية ظلما: أي
  )٣٠ ص ،�للمسيح املوعود املتنوعة سجل املذكرات ( ".إذا دكّت األرض دكا دكا"

١٨/١٠/١٨٩٢  
من كتابة األدلة الدامغة يف الرد على جريدة  ١٧/١٠/١٨٩٣انتهيت يف 

 الروحانية هو نبينا الكرمي  أن املصداق احلقيقي للقيامة للتدليل على"نور أفشان"
 حييطه  أنالذي هو أمسى ِمن- �، وِمن تسجيل شيٍء من مدح النيب �

 وأيضا شيٍء من مناقب الصحابة الكرام -وصف واصف من البشر يف الواقع

 وحمامدهم على سبيل النموذج واملثال يف تلك العبارات، إثباتا هلذا األمر 


 ومناقب وحمامد الصحابة � مدح النيب منت ليالً بعد كتابةوملا نفسه،  ،
أُريت رؤيا مباركة ومقدسة جدا، حيث رأيت أين يف الطابق العلوي من بيت 

وكنت أُبني احلقائق . واسع ذي غرف عريضة وواسعة، مفروشة بأرضية فاخرة
واملعارف الربانية أمام مجاعة كبرية، وكان بينهم شيخ غريب ال حيبين وليس 

 ولكين أعرفه من مالحمه، وكان حنيف اجلسم وأبيض اللحية، من مجاعيت،
فقاطع كالمي بغري وجه حق وقال إن هذه األمور إمنا هي خوض يف كُنِه 

يا قليل الفهم، ال عالقة : فقلت. البارئ تعاىل، والكالم يف كنه البارئ ممنوع
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ا لتدخله الذي فتضايقت جد. هلذه البيانات بكُنِه البارئ تعاىل، بل هي معارف

إن : فثار غضيب وقلت. ال مربر له وحاولت إسكاته، ولكنه مل يرتدع عن شره
. املشايخ اللئام يف هذا الزمن ال يتورعون عن شرورهم، وسيفضحهم اهللا تعاىل

هل من أحد : مث قلت بعد ذلك. وقلت كلمات مماثلة أخرى ال أذكرها اآلن
لس؟ فرأيت شخصخرج هذا الشيخ من اا على هيئة خادمي الذي امسه ي

، فقام وأمسك بالشيخ على الفور وطفق يدفعه حىت أخرجه من "حامد علي"
عندها رفعت بصري فإذا بالنيب . الس، وأنزله إىل الطابق األسفل عرب األدراج

 يتمشى، � أنه  واقف على مصطبة واسعة بالقرب من مجاعتنا، وخيلَ إيلَّ�
كان واقفًا على مقربة من ذلك املكان عندما أُخرج الشيخ � وبدا يل أن النيب 

من الس، ولكين مل أرفع عندها بصري ألراه، وحني نظرت اآلن وجدت أن 
، أي هذا الكتاب نفسه وهو "مرآة كماالت اإلسالم" كتاب �يف يد النيب 

ة  إصبعه املبارك� هذا املقام، وبدا يل أنه مطبوع، فوضع النيب علىمفتوح 
على املكان الذي فيه ذكر حمامده املباركة، وبيانُ تعليمه املقدس واملؤثر 
واألعلى، ووضع أصبعا أخرى حيث ذُكرت كماالت الصحابة وصدقهم 

  : وقال�وصفاؤهم، فابتسم 
  ."هذا يل وهذا ألصحايب"

  .أي هذا الثناء يل وألصحايب
 حالةُ الكشف،  واستولت علي، من الرؤيا إىل الوحيطبيعيت مث احندرت 

وانكشف علي فيها أن اهللا تعاىل قد أعرب عن رضاه عن هذا املقام الذي فيه 
  :مث تلقيت ذا الشأن الوحي التايل. ثناؤه
  ."هذا الثناء يل"
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مرآة كماالت ( ٢٠٨.وكان هذا يف ليلة يوم الثالثاء يف الساعة الثالثة والربع

  ) احلاشية،٢١٧-٢١٥ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٩/١٠/١٨٩٢  
" �
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  : لقد ذكر املسيح املوعود عليه الصالة والسالم هذه الرؤيا باللغة العربية كاآليت 208

ن بعض املعارف جبأش  يف حلقة ملتحمة، ورفقة مزدمحة، وأبياملنام كأين رأيت يف"
ف، ينفي الترح رؤيته،  لطيف نظيورأيت أن املكان ربع. متني، ولسان مبني للحاضرين

الناظرين هيئت رأه، وكنت أخال أنه مكاين، فحبذا هو من مكانويسر فيه سيد يت 
.. ال بل من السفهاء.. ورأيت عندي رجال من العلماء. املرسلني صلى اهللا عليه وسلم

  .جاثيا على ركبته، ينكر علي لغباوته، ويكلب علي اللجاج لشقاوته، ورأيته كاحلاسدين
ا هلؤالء العلماء: فاشتد غضيب وقلتم من أعداء الدين.. تعسهل من امرئ : فقلت. إ

خيرجه من هذا املقام، كإخراج األشرار واللئام، ويطهر املكان من هذا القرين الضنني؟ 
. فقام رجل من خدامي، وهم بإخراجه من أمام عيين ومقامي، ليؤمنين من ذلك الطنني

ل يدفعه ويذُبه ويذأَطه من املكان، وله رطيط وكرب وفزع مع فرأيت أنه أخذه وجع
  .االردمان، حىت أُخرج فأصبح من الغائبني
 قائم، وكأنه كان يرى - صلى اهللا عليه وسلم -فرفعت نظري فإذا ِحذَتنا رسول اهللا 

فأخذين هيبة من رؤيته، وضت أستقري مكانا يناسب . كل ما وقع بيننا مواريا عيانه
 ونظرت إىل وجهه، - صلى اهللا عليه وسلم -فإذا دنوت منه . ، وقمت كاخلادمنيشأنه

ما رأيت وجها أحسن منه يف الدنيا، فهو خامت احلسينني .. فإذا وجه قد رأيته من قبل
، "املرآة"ورأيت يف يده كتابا فإذا هو كتايب . واجلميلني، كما أنه خامت النبيني واملرسلني

وكان قد وضع إصبعا على حمل فيه مدحه، وإصبعا على حمل ". الرباهني"الذي صنفته بعد 
هذا يل، وهذا ألصحايب، : فيه مدح أصحابه، وقد قيد لَحظَه ما وهو يتبسم ويقول

  .وكان ينظر إليه كالقارئني
، "املرآة" مث احندرت طبيعيت إىل اإلهلام، فأشار الرب الكرمي إىل مقام من مقامات 

سالم، اخلزائن اإلمرآة كماالت (" .مث استيقظت، فاحلمد هللا رب العاملني".  الثناء يلهذا: "وقال
 )٥٦٣-٥٦٢، ص ٥الروحانية، جملد 
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  . أموال التربع من حيدرآباد: أي

للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات  (.لقيت نواب حممد علي يف الكشف 
  )٣١ ص ،�

١٩/١٠/١٨٩٢  
أردت أن أَستخلف فخلقت . ال تيئَسوا من روح اهللا، إن روح اهللا قريب"
سجل املذكرات ( ."ويته ونفخت فيه ِمن روحي فقَعوا له ساجدينفإذا س. آدم

  )٣٠ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعة

٣/١١/١٨٩٢  
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������������ÞÞÞÞ"  )أردية(  
. ج من فمكتوضع الربكة يف كالمك الذي خيرج من فمك، ألنه خير: أي

  )٢٦ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (

  ١٨٩٢تشرين الثاين 
 ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (".يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى"
  )٢٦ص 

٩/١١/١٨٩٢  
رأيت يف املنام أين قادم إىل قاديان والطريق مظلم ووعر جدا، وأين أضع 

، وأن يدا غيبية تساعدين، حىت وصلت إىل قاديان، اخلطوات رمجا بالغيب
 اآليت ملستقيممث مشيت يف الزقاق ا. ورأيت املسجد الذي يقع حتت قبضة السيخ

من حي الكشمرييني، وكنت عندها قلقًا جدا حىت شعرت كأنين سيغمى علي، 
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دي يف يد جمنون وكانت ي. "، رب تجلَّرب تجلَّ: "وأنا أدعو اهللا مرارا قائال

  .وكنت أقوم بالدعاء بكل قوة. رب تجلَّ: وهو أيضا يقول
  .وأتذكر أنين كنت قبل ذلك قد دعوت اهللا كثريا يل ولزوجيت والبين حممود

 أسود شديد السواد، واآلخر أبيض، وهناك أحدمها مث رأيت يف املنام كلبني 
  : وحي التايلالمث تلقيت . شخص يقوم بتقليم براثن الكلبني

 ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (." كنتم خري أمة أُخرجت للناس"
  )٣٥ ص

١٢/١١/١٨٩٢  
  ." أنت معي وأنا معك، وال يعلمها إال املسترشدون"
  )٢٦ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات (

١٣/١١/١٨٩٢  
"أقرب الفتح، والفتح للمسيح املوعود  املتنوعةرات سجل املذك (."قد جاء وقت
  )٢٦ ص ،�

١/١٢/١٨٩٢  
"رةَ الثانيةَدنا إليك الكَرهذا؟ قُلْ هو اهللا عجيب. د ى لكال . وقالوا أَن

سجل املذكرات (." تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني
  )٢٦ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعة

٧/١٢/١٨٩٢  
كرم -رؤيا أخرى، رأيت فيها أنين قد صرت عليا  ٧/١٢/١٨٩٢رأيت يف 

ومن عجائب الرؤيا أن الرائي يشعر .  أي شعرت يف املنام كأين هو-اهللا وجهه
أحيانا أنه شخص آخر، كذلك شعرت حينها كأين علي املرتضى، وكأن 
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، أي حتاول تلك الفئة إعاقة أمر خالفيت ٢٠٩طائفة من اخلوارج تعارض خالفيت

  : قريب مين ويقول يل شفقةً وتوددا�عندها رأيت أن النيب . لفتنةوإثارة ا
  ."يا علي دعهم وأنصارهم وزراعتهم"

 يأمرين بالصرب يف وقت الفتنة هذه ويوصيين �ووجدت أن النيب ... 
إنك أنت على احلق، ولكن األفضل ترك خماطبة هؤالء : باإلعراض، ويقول

  .الناس
هنا طائفة من أتباع املشايخ الذين هم متأثرون بتعاليمهم  واملراد من الزراعة 

  .ا منذ مدة مديدةم يغذّواليت ظلّوا 
 مث احندرت طبيعيت إىل الوحي وكشف اهللا علي أن شخصا معارضا يقول 

  :عين
  ."ذَروين أقتل موسى"

  . أي دعوين أقتل موسى، يعين قتلي أنا العبد الضعيف
فاحلمد هللا . ليلةَ األربعاءيف الساعة الثالثة إال الثلث لقد رأيت هذه الرؤيا 

 ،٢١٩-٢١٨ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية( ٢١٠.على ذلك
  )احلاشية

                                           
هذه الكلمات تتضمن إشارة واضحة إىل أن اخلالفة اليت : � قال اخلليفة الثاين 209

الفة، ص بركات اخل(.  لزرع الفتنةسعيا منها سترفضها فئة �تكون بعد املسيح املوعود 
  )١٧٦ ص ،٢ جملد ،، أنوارالعلوم٢٩

  :لقد ذكر املسيح املوعود عليه الصالة والسالم هذه الرؤيا باللغة العربية كاآليت 210
، والناس - رضي اهللا عنه - منام آخر كأين صرت عليا ابن أيب طالب رأيت يف"

الظنون وهو من يتنازعونين يف خالفيت، وكنت فيهم كالذي يضام ويمتهن ويغشاه أدران 
 وكنت أخال نفسي أنين منه مبرتلة ، إيل- صلى اهللا عليه وسلم -فنظر النيب . املربئني

دعهم وأنصارهم .. يا علي ": فقال وهو متحنن. األبناء وهو من آبائي املكرمني
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١٨٩٢  

 الريح السامة اليت هبت ه قد أُخرب ذ�لقد كُشف علي أن عيسى ): أ(
ول الروحاين وهاجت، يف العامل بسبب األمة املسيحية، فتحركت روحه للنـز

ومتنت أن يكون له نائب ومثيل يف األرض مياثله متاما يف طبعه كأنه هو ِلما 
فأعطاه اهللا تعاىل حبسب الوعد مثيالً . رأى أنّ أمته هي أساس الفساد املدمر

نزلت فيه عزميةُ املسيح وسريته وروحانيته، وحصل بينه وبني املسيح اتصال 
 من جوهر واحد، واختذت توجهات املسيح قلبه مستقرا شديد كأما قطعتاِن

 شخصه شخص املسيح، عدهلا، وأرادت أن تتم إرادا من خالله، فبهذا املعىن 
 نزوهلا نزولَ املسيح يف االستعارات عدونزلت فيه إرادات املسيح اهلائجة اليت 

  )٢٥٥-٢٥٤ ص ،٥ جملد ،نيةمرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحا( .اإلهلامية
 يف هياج ومحاس �وكما كُشف علي فقد كانت روح املسيح ): ب(

لكي تنـزل نزوالً متثيليا ملا أُلصق به من افتراءات يف هذا الزمن، وكانت 
تتوسل إىل اهللا تعاىل لنـزوهلا التمثيلي هذا يف هذا العصر، فنظر اهللا تعاىل إىل 

  ...لدنيا ليتحقق الوعد الذي وعده من قبلهياجه هذا وأرسل مثيلَه يف ا
 حالتني طلبت روحه فيهما شخصا يقوم مقامه، �لقد واجه املسيح 

فأوالً عندما انقضى على وفاته ست مئة سنة، وأصر اليهود بشدة على قوهلم 
 مفتٍر وكذاب وولد حرام، ومن أجل ذلك قد صلب، بينما -والعياذ باهللا-إنه 

                                                                                                     
 فعلمت يف نفسي أنه يوصيين بصرف الوجه من العلماء وترك تذكرهم ".وزراعتهم

فإم ال يقبلون . ع الطمع واحلنني من إصالح هؤالء املفسدينواإلعراض عنهم وقط
اإلصالح، فصرف الوقت يف نصحهم يف حكم إضاعة الوقت، وطمع قبول احلق منهم 

ورأيت أنه حيبين ويصدقين، ويرحم علي، ويشري إيل أن عكّازته . كطمع العطاء من الضنني
  )٥٦٤-٥٦٣، ص ٥خلزائن الروحانية، جملد سالم، ااإلمرآة كماالت (" .معي وهو من الناصرين
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 قوهلم إنه إله وابن إله، وأنه قد ضحى حبياته على الصليب غاىل املسيحيون يف

هاجت روح املسيح بإعالم من اهللا وأرادت تربئة ... من أجل جناة العامل
. ساحته من هذه التهم كلها، وطلبت من اهللا تعاىل بعثةَ شخص يقوم مقامه

ذي وكان هذا هو اهليجان األول لروح املسيح، ال... �فبعث نبينا الكرمي 
  .فاحلمد هللا. �ظهر متمثالً يف بعثة سيِدنا ومسيِحنا خاتِم األنبياء 

مث هاجت روحانية املسيح ثانية عندما تفشى الدجلُ يف النصارى بوجه أمت 
 ثانية، وأراد أن ينـزل إىل عندها �فجاشت روحانية عيسى ... وأكمل

ـزول على سبيل وعندما بلغت رغبته للن. الدنيا مرة أخرى على طريق التمثّل
التمثل ذروتها، أرسلَ اهللا حبسب رغبته يف هذا الزمن شخصا هو مثالٌ 

فسمي هذا املثيل مسيحا موعودا . لروحانيته للقضاء على الدجال املوجود
 إىل الفنت اوكان نزول املسيح نفسه ضروريا نظر... �متصفًا بصفة املسيح 

سدت، ويف قومه انتشر الدجل، فكان  هي اليت ف�احلالية؛ ألن أمة املسيح 
  . حريا أن يج روحانيته هو اآلن

  .وهذه هي املعرفة الدقيقة اليت انكشفت علي بالكشف
 وكُشف علي أيضا أن ِمن املقدر أن ينتشر الفساد والشرك والظلم يف العامل 
 ثانيةً بعد انقضاء فترة اخلري والصالح وغلبة التوحيد، فيأكل البعض بعضا

كالديدان، ويسود اجلهل، ويبدأ الناس يف عبادة املسيح ثانية، وتنتشر جهالة 
اختاذ املخلوق إهلًا على نطاق واسع، وستنتشر كل هذه املفاسد يف الدنيا يف 
الفترة األخرية من هذا الزمن األخري على يد الديانة املسيحية، وعندها يج 

يف  نزولَها نزوالً جالليا، فتنـزلُ روحانية املسيح هيجانا مرةً ثالثة، وتقتضي
 يطوى بساط قاهٍر، وينتهي ذلك الزمن، وعندها تكون النهاية و له مثيٍلصورة

  .عاملال
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ل إىل الدنيا نـز أن ت� لقد تبني من ذلك أن املقدر لروحانية املسيح 

 ،ةمرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحاني(. ثالت مرات جراَء تصرفات أمته اخلاطئة
  )٣٤٦-٣٤١ ص ،٥جملد 

  ١٨٩٢ كانون األول
لقد أُخِبرت اآلن أن الذي يكفّر مسلما، وال يتورع عن تكفري من يستقبل 
القبلة، وينطق بالشهادتني، ويعتقد مبعتقدات اإلسالم، فهو خارج من دائرة 

وقد أُمرت أن أباهل الذين هم أئمة التكفري ويدعون مفتني ومشايخ . اإلسالم
 خطاب  عبرولكن جيب أوالً أن أشرح هلم أدلّيت.  أبناء ونساءهلمدثني ووحم

 من نتاب قلومما يمفصل يف جملس عام، وأرد يف الس نفسه على 
مرآة (. عتراضات وشبهات، مث أباهلهم بعد ذلك إنْ مل يرتدعوا عن التكفريا

  )٢٥٧-٢٥٦ ص ،٥ جملد ،كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية

  ١٨٩٢ كانون األول
  :أما كالم اهللا الذي نزل علي مؤِذنا باملباهلة فهو كما يلي

وقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها؟ قال إين أعلم ما . نظَر اُهللا إليك معطَّرا"
قُلْ تعالوا ندع أبناءنا . قالوا كتاب ممتلئٌ من الكفر والكذب. ال تعلمون

فسنا وأنفسكم، مث نبتهلْ فنجعلْ لعنةَ اهللا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأن
  ."على الكاذبني

وقال قوم يف أنفسهم رب أتقيم يف . نظَر اهللا إليك نظرا معطَّرا: الشرح
وقالوا إنّ كتاب . األرض من يفسد فيها؟ فرد اهللا عليهم إين أعلم ما ال تعلمون

ع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا تعالوا م: قُلْ هلم. هذا الشخص مليٌء بالكفر والكذب
 .ونسائكم وأقاربنا وأقاربكم، مث نتباهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني من بيننا

  )٢٦٥-٢٦٢ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية(
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١٨٩٢  

رسالة يوم (". مرآة كماالت اإلسالم"لقد أُمرت أن أنشر دعوة املباهلة مع كتاب 
  )٢٠ ص ،٤ عدد ،٥ جملد ، إىل نواب حممد علي خان، رسائل أمحديةةرسل امل١٠/١٢/١٨٩٣

  ١٨٩٢ كانون األول
املباهلة، غري أنين أورد معه بعض بشأن هذا هو اإلذن الذي منحين اهللا إياه 

  : ما تلقيت من الوحي بشرى من عند اهللا تعاىل، وهي كاآليت
 أنت معي وأنا .يوم جييُء احلق، ويكشف الصدق، وخيسر اخلاسرون"

نرد إليك الكَرة الثانية، ونبدلنك ِمن بعد . معك، وال يعلَمها إال املسترشدون
 اهللا وجهك، وينري يسر.  وأمرك يتأتى٢١١يأيت قمر األنبياء. خوفك أمنا

وقالوا أَنى . سيولد لك الولد، ويدىن منك الفضل، إنّ نوري قريب. برهانك
. انظُر إىل يوسف وإقباله.  ِمن روح اهللاتيأسعجيب، وال لك هذا؟ قُلْ هو اهللا 
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قد ف ابين الثاين الذي امسه بشري أمحد، أما:  يف مصدر آخر�قال املسيح املوعود 
فيما يلي و... ٢٦٦ص " سالماإلمرآة كماالت "سجلت نبوءة والدته قبل مولده يف 

  : كلمات البشارة
سيولد لك الولد، .  اهللا وجهك، وينري برهانكرسي. ألنبياء، وأمرك يتأتىيأيت قمر ا"

  ."... ويدىن منك الفضل، إنّ نوري قريب
أن فضل اهللا يقرب إليك، مبعىن أن والدته " ويدىن منك الفضل "كان املراد من فقرةو

فضل "صورته وقامته وِمن معانيه أيضا أنه سيشبه يف . ستكون سببا لرتول فضل اهللا تعاىل
 كما هو ٢٠/٤/١٨٩٢مث ولد ذلك االبن يف ... الذي هو ابين من زوجيت األوىل" أمحد

 جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(". بشري أمحد"، وسمي ٢٠/٤/١٨٩٢واضح من إعالن 
  )٢٢٠ ص ،١٥

 .واملراد من هذا االبن هو الصاحبزاده حضرة مرزا بشري أمحد
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لنا إنا كنا . قد جاء وقت الفتح والفتح أقرب ون على املساجد، ربنا اغفرخير

أردت أن . ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني. خاطئني
  ". نسان يف يوم موعودإنا خلقْنا اإل. أستخلف، فخلقت آدم، نِجي األسراِر

يقولون كيف ميكن أن تنال هذه املراتب؟ قُلْ هلم إن اهللا رب .. .:أي
سيخر الذين قُدرت ... عجيب وهكذا تكون أفعاله، يدخل من يشاء يف مقربيه
ربنا اغفر لنا إنا كنا : هلم التوبة من املعارضني على أماكن سجودهم قائلني

يفة يف األرض، فخلقت آدم الذي هو جني أردت أن أجعل خل... خاطئني
 �األسرار، وخلقناه يف يوم موعود، يعين خلقناه يف وقت كان النيب األكرم 

قد أخرب سلفًا بأنه سيولد فيه، مشريا إىل األمة اليت ستكون غالبة عندها يف 
العامل مبلكها وقوا، وكذلك إىل نوِع عبادة املخلوق الذي يكون منتشرا يف 

وبالفعل قد ولد ذلك املوعود يف الزمن نفسه، وكان ذلك الزمن . رض يومئذاأل
 ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية( .زمن الصليب وعبادة عيسى

٢٦٧-٢٦٦(  

١٨٩٢  
لقد أُريت وأُخربت وفُهمت أن اإلسالم وحده هو الدين احلق يف العامل، 

وأن � كلَّ ذلك بربكة سيدنا خامت األنبياء وقد كُشف علي أنين قد أُعطيت ،
مرآة كماالت (. ما أُعطيته ال يوجد نظريه يف األديان األخرى ألا على الباطل

  )٢٧٦ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٩٢  
لقد بشرت بشارة قطعية بأنه إذا بارزين أحد من أهل األديان املعارضة ): أ(

مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن  (.عليه، وسيكون من األذلّنيسأكون أنا الغالب 
  )٣٤٨ ص ،٥ جملد ،الروحانية
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إين مهني من ": وأوحى إيل بأنين غالب على كل خصيم أعمى، وقال): ب(

  )٣٨٢ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية(." أراد إهانتك
ه ورمحة، وأخربين وقال إنين أنا وقد أكرمين مبكاملته اخلاصة فضالً من): ج(

اإلله احلق والكامل، وأنا معك يف كل مواجهة ختوضها يف جمال الربكات 
احلرب املقدسة، اخلزائن (. الروحانية والتأييدات السماوية، وستكون لك الغلبة

  )١٣٨-١٣٧ ص ،٦ جملد ،الروحانية

١٨٩٢  
 الكشفية لقد أُخربت أنين غالب على هؤالء املسلمني أيضا بعلومي

 عليهم أن يبارزوين، مث لو غلبوين وحيواإلهلامية، فالذين يدعون منهم تلقِّي ال
من حيث التأييدات اإلهلية والفيوض السماوية واآليات السماوية، فليذحبوين 

 على مواجهيت، فعلى  مل يقدرواوإنْ. وا فإين راٍض بذلكءبأي سكني شا
 أعين الذين أُمرت يف - يف إهلاميأصحاب فتاوى التكفري منهم الذين خوطبوا

ا مث ينشروا بأم لو رأوا ي أن يعترفوا أوالً خطّ-اإلهلام بتوجيه اخلطاب إليهم
إنين . مين أمرا خارقًا للعادة فإم سوف يصدقون دعواي دون توقف وتردد

. جاهز لذلك أيضا، وإن معي ريب، ولكين أُمرت أن أواجه ا أئمةَ الكفر فقط
  )٣٤٨ ص ،٥ جملد ،ة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانيةمرآ(

١٨٩٢  
فقد أُمرت فيهم أم إن كانوا يريدون رؤية اخلوارق ... أما آحاد الناس
إن اهللا تعاىل لن يضيعين، وسيتم حجته على الدنيا، ولن ... فليمكثوا يف صحبيت

سالم، اخلزائن مرآة كماالت اإل(. ميضي وقت طويل حىت يري اهللا تعاىل آياِته
  )٣٤٩ ص ،٥ جملد ،الروحانية
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١٠/١٢/١٨٩٢  

  : تلقيت الوحي التايل٢١٢ نفسهاخالل كتابة هذه الرسالة
يأيت قمر األنبياء، . جييء احلق، ويكشف الصدق، وخيسر اخلاسرون"

  ."وأمرك يتأتى، إن ربك فعالٌ ملا يريد
واخلزي  وبال الذل ذوقون سوء ظنهم سينتيجةأن الذين خسروا ... :يأ
  ...أيضا

. غري أين ال أدري مىت سيكون هذا، ومن استعجلَ فإن اهللا ال يبايل به مطلقًا
إنه غين وال حيتاج ألحد، ويفعل أفعاله حبكمة وملصلحة، وخيترب كل إنسان مث 

  )٣٥٥ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية (.يري تأييده

١٨٩٢  
 قد رأى يف الرؤيا أنه � اهلند كان املسيح املوعود إىل قبل قدوم السيد ويب
 قوكان تأويلها أنه يعمل عمالً عبثًا لن جيدي شيئًا، فتحقّ. جاء إىل اهلند وأنه يطبل

  )٢ ص ،١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١ عدد ،٦ جملد ،"بدر(" .السالم الصالة وما رآه عليه

١٨٩٢  
 رأيت مقاالً للشيخ -نوال أذكُر التاريخ بالتحديد اآل-قبل بضعة أشهٍر 

 ال وملحد وغيبحممد حسني قال فيه عين بأن هذا الشخص كذّاب ودج
فبكيت يف حضرة اهللا . وجاهل إىل أقصى احلدود، وال معرفة له بعلوم الدين

  : التايلوحيالفتلقيت بعد هذا الدعاء . وقلت انصرين يا رب
  ". ادعوين أستجب لكم"

                                           
وي وهي مسجلة يف الريكوتلاملالة بعثها إىل نواب حممد علي خان  رس� يعين 212

  )جالل الدين مشس(. ٣٥٧-٣٣١، ص ٥، اخلزائن الروحانية، جملد "سالماإلمرآة كماالت "
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غري أين كنت بطبعي أكره الدعاء على . ادعين وسوف أجيب دعاءك: أي

  )٦٠٤ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية (.أحد بالعذاب

١٨٩٣  
 باللغة األردية، لكن بدا يل البارحة، بناًء ٢١٣ الرسالةهكنت أنوي كتابة هذ

على إشارات إهلامية، أنه ينبغي يل أن أكتبها بالعربية، وعِلمت بالوحي أن 
مرآة كماالت  (. س لن يتأثروا منها إال قليال، غري أن احلجة ستقام عليهمالنا

  )٣٦٠ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
  :  وقال٢١٤قد أهلمين ربي يف أمركم"
 ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية( ."إم ينادون ِمن مكاٍن بعيٍد"
  )٣٦٧-٣٦٦ص 

١٨٩٣  
  : وقالداينهو نا"
مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن ( ."قُلْ لعبادي إنين أُِمرت وأنا أولُ املؤمنني 

   )٣٦ ص ،٥ جملد ،الروحانية

١٨٩٣  
  : من السماء أنناداين ريب"

                                           
، واملسمى بـ "اإلسالم كماالت مرآة" اجلزء العريب من كتاب � يعين 213

 )مرزا بشري أمحد(". التبليغ"
  )الناشر( .صوفةملت اخلطاب هنا إىل املشايخ وا214
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ِع اصنا  الفُلْكقوم نِذرفإنك من املأمورين، لت ِذروأَن بأعيننا ووحِينا، وقُم 

آباؤهم ولتستبني رمنيما أُنِذرسبيل ا  . ابن مرمي، ألِتم إنا جعلناك املسيح
قلْ هذا فضل ريب، وإين أجرد نفسي ِمن ضروب . حجيت على قوم متنصرين

إنه يرى األوقات ويعلم . اخلطاب، وأُمرت من اهللا وأنا أول املؤمنني
ول له مصاحلَها، وإنْ من شيٍء إال عنده خزائنه، إمنا أمره إذا أراد شيئًا أن يق

، يرفع جيبـنيقلْ أتعجبون ِمن فعل اهللا، قلْ هو اهللا أعجب الع. كن فيكون
من يشاء ويضع من يشاء، ويعز من يشاء ويذلّ من يشاء، وجيتيب إليه من 

قل احلمد هللا الذي أذهب عين . ولنيئيشاء، ال يسأَل عما يفعل وهم من املس
وقالوا كتاب ممتلئٌ من الكفر . نياحلزن وأعطاين ما مل يعطَ أحد من العامل

والكذب، قلْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وادع عبادي إىل احلق . وأنفسكم، مث نبتهلْ فنجعلْ لعنة اهللا على الكاذبني

إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون . وبشرهم بأيام اهللا، وادعهم إىل كتاٍب مبٍني
اهللا فوق أيديهم، واهللا معهم حيثما كانوا، إن كانوا يف بيعتهم من اَهللا، يد 

قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وجيعلْ لكم نورا، . الصادقني
إن اهللا مع الذين اتقَوا وإن اهللا . وجيعلْ لكم فرقانا، وجيعلْكم من املنصورين

  ."مع احملسنني
 هذا ومن قبل، ينعم على من يشاء وهو خري  هذا ما أهلمين ريب يف وقيت

   )٣٧٥-٣٧٣ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية( ."املنِعمني

 ١٨٩٣  
  : وقيت هذا، وقالوبشرين يف"
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 ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية( ."يا عيسى، سأُريك آيايت الكربى" 
  )٣٨٢ ص ،٥جملد 

١٨٩٣  
ا كنت، وإين ناصرك، وإين بدك الالزم، وعضدك إين معك حيث م"

  ".األقوى
مرآة كماالت اإلسالم، ( ." وأمرين أن أدعو اخلَلْق إىل الفرقان وديِن خري الورى

  )٣٨٣ ص ،٥ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
مرآة ( ."إين جاعلُك عيسى ابن مرمي، وكان اهللا على كل شيء مقتدرا"

  )٤٢٦ ص ،٥ جملد ،زائن الروحانيةكماالت اإلسالم، اخل

١٨٩٣  
مرآة كماالت اإلسالم، ( ." واختصين ا٢١٥ربي أسرار هذه اآليةوفهمين "

  )٤٤٣-٤٤٢ ص ،٥ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
 كسفينة نوٍح للخلْق، فمن أتاين ودخل يف البيعة، فقد ريب أنين وقد أنبأين"

  )٤٨٦ ص ،٥ جملد ،م، اخلزائن الروحانيةمرآة كماالت اإلسال (."جنا من الضيعة

١٨٩٣  

                                           
، حيث 	والسماِء ذاِت الرجِع واألرِض ذاِت الصدِع�:  قول اهللا تعاىل� يعين 215

 ،٥ جملد ،، اخلزائن الروحانيةاإلسالم كماالت مرآةانظر . قام بتفسريه الحقًا يف الكتاب
  )جالل الدين مشس(. ٤٤٦-٤٤٣ص 
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"بالكشف وإين أدركت سقَى مباء القرآن، وهو حبرس تأن حظرية القُد 

مرآة  (."، بل يكون من املُحينيامواج ِمن ماء احلياة، من شِرب منه فهو حيي
  )٥٤٦-٥٤٥ ص ،٥ جملد ،كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
الرمحن علّم القرآن، لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، . اهللا فيكيا أمحد بارك "

يا عيسى إين . قلْ إين أُمرت وأنا أولُ املؤمنني. ولتستبني سبيل ارمني
 ومطهرك من الذين كفروا وجاعلُ الذين اتبعوك فوق متوفّيك ورافعك إيل

أنت مين مبنـزلة . إنك اليوم لدينا مكني أمني. الذين كفروا إىل يوم القيامة
ويعلّمك اهللا ِمن . توحيدي وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف بني الناس

واهللا . إنا جعلناك املسيح ابن مرمي. تقيم الشريعة، وحتيي الدين. عنده
. يعِصمك ِمن عنده ولو مل يعصمك الناس، واهللا ينصرك ولو مل ينصرك الناس

 يا أمحدي، أنت مرادي ومعي، أنت .احلق من ربك فال تكونن من املمترين
قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم . وجيه يف حضريت، اخترتك لنفسي

مرآة كماالت (." اهللا ويغفر لكم ذنوبكم ويرحم عليكم وهو أرحم الرامحني
  )٥٥١-٥٥٠ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
رحت بني يديه، متمنيا لكشف سر  تعاىل، وطحضرة اهللا تضرعت يف"

. ول وكشِف حقيقة الدجال، ألعلَمه ِعلْم اليقني، وأراه عني اليقنينـزال
ول يف نـزفتوجهت عنايته لتعليمي وتفهيمي، وأُهلمت وعلّمت ِمن لدنه أن ال

فأخربين ريب أن ... أصل مفهومه حق، ولكن ما فِهم املسلمون حقيقته
أما الدجال فامسعوا أبين لكم حقيقته من ...  ال جسماينول روحايننـزال
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أيها األعزة قد كشف علي أن وحدة الدجال ليست ... صفاء إهلامي وزاليل

وحدةً شخصيةً بل وحدةٌ نوعيةٌ مبعىن اتحاد اآلراء يف نوع الدجالية، كما يدل 
فظ فاملراد من ل. عليه لفظ الدجال، وإن يف هذا االسم آيات للمتفكرين

الدجال سلسلةٌ ملتئمةٌ من مهٍم دجاليٍة بعضها ظهري للبعض، كأا بنيانٌ 
مرصوص ِمن لَِبٍن متحدة القالب، كلّ لبنٍة تشارك ما يليها يف لوا وقوامها 
ومقدارها واستحكامها، وأُدخلت بعضها يف بعٍض وأشيدت من خارجها 

  )٥٥٥-٥٥٢ ص ،٥ جملد ،يةمرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحان(." بالطني

١٨٩٣  
 بعدما رأيته يف مستطرف األيام، فجعلين � رسول اهللا ٢١٦رأيت فيها"

مرآة كماالت (." كالِعردام، وأعدين لالصِلخمام، ألحارب الفراعنةَ والظاملني
  )٥٦١ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
  :  ريب وقالوهنأين"

 أهلكْنا أباها، ورادوها إليك، احلق من ربك فال إنا مهِلكو بعِلها كما
قُلْ تربصوا األجلَ وإين . وما نؤخره إال ألجٍل معدوٍد. تكونن من املمترين
وإذا جاء وعد احلق أهذا الذي كذّبتم به، أم كنتم . معكم من املتربصني

  )٥٧٦ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية( ."عِمني

١٨٩٣  

                                           
 )الناشر(.  أي يف تلك األيام216
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كأين أسرجت جوادي لبعض مرادي، وما أدري أين املنام  ورأيت يف): أ(

أحس أمٍر مطليب، وكنت يب وأييف قليب أنين ألمٍر من املشغوفنيتأه  . فامتطيت
أَجردي باستصحاب بعض السالح، متوكالً على اهللا كسنة أهل الصالح، ومل 

 خيل قصدوا متسلحني داري مث وجدتين كأين عثرت على. أكن كاملتباطئني
وكنت وحيدا، ومع . إلهالكي وتباري، وكأم جييئون إلضراري منخرطني

 وٍذ، وقد أِنفتها من اهللا كعٍد وجدتدع وذ، غريس ِمن خذلك رأيتين أين ال ألب
فانطلقت مِجدا إىل جهة من . أن أكون من القاعدين واملتخلفني اخلائفني

ِإريب الذي كنت أحسبه من أكرب املهمات وأعظم املثوبات، اجلهات، مستقْريا 
يف الدنيا والدين، إذ رأيت ألوفًا من الناس، فارسني على األفراس، يأتون إيل 

ففرحت برؤيتهم كاخلباس، ووجدت يف قليب حوالً للِجحاس، . متسارعني
ِمن فَص مث أطلقت الفرس على آثارهم، ألدرك . وكنت أتلوهم كِتلِْو الصيادين

فدنوت منهم فإذا هم قوم دروس . أخبارهم، وكنت أتيقن أنين ملن املظفَّرين
الِبزِة كريه اهليئة، ِميسمهم كميسم املشركني، ولباسهم لباس الفاسقني، 

وكنت أقيد حلظي بأشباحهم كالرائني، . ورأيتهم مطِلقني أفراسهم كاملغريين
فرسي كأنه يزجيه قائد الغيب كإزجاء وكنت أسارع إليهم كالكُماة، وكان 

فما لبثوا أن رجعوا . احلَموالت باحلُداة، وكنت على طالوة إقدامه كاملستطرفني
متدهِدها إىل مخيليت، ليزامحوا حويل وحيليت، وليتلفوا مثاري ويزعجوا أشجاري، 

دهشت فأوحشين دخولُهم يف بستاين، وأُ. وليشنوا عليها الغاراِت كاملفسدين
بإغراقهم وولوجهم فيها، فضجرت ضجرا شديدا وقِلق جناين، وشهد توسمي 

فبادرت إليهم، وظننت أن الوقت من . أم يريدون إبادة أمثاري، وكسر أغصاين
مخاِشي اللَّأْواِء، وصارت أرضي موطن األعداء، وأوجست يف نفسي خيفةً 

  .تش احلقيقةفقصدت احلديقة، ألف. كالضعيفني املزؤودين
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 قيت، واستطلعت ِطلْعدحديقيت، واستشرفت بتحديق ح فلما دخلت

. مقاِمهم، رأيتهم من مكان بعيد يف بحبوحة بستاين ساقطني مصروعني كامليتني
فلما دنوت . فأفرخ كريب، وآمن ِسريب، وبادرت إليهم جِذالً وبأقدام الفِرحني

.  واحٍد ميتني ذليلني مقهورينمنهم وجدم أصبحوا فرسى كموِت نفٍس
سلخت جلودهم، وشجت رؤوسهم، وذُعطت حلوقهم، وقُطعت أيديهم 
وأرجلهم، وصرعوا كاملمزقني، واغتيلوا كالذين سقَط عليهم صاعقةٌ فكانوا 

فقمت على مصارعهم عند التالقي، وعربايت يتحدرن من مآقي، . من احملرقني
بيلك، لقد تبت علي ونصرت عبدك بنصرٍة ال يا رب، روحي فداء س: وقلت

رب، قتلتهم بأيديك قبل أنْ قاتلَ ِصرعاِن، وحارب . يوجد مثله يف العاملني
أنت أنقذتين . ِحتناِن، وبارز ِقتالِن، تفعل ما تشاء وليس مثلك يف الناصرين

مث . لرامحنيوجنّيتين، وما كنت أن أُجنى من هذه الباليا لوال رمحتك يا أرحم ا
  .استيقظت وكنت من الشاكرين املنيبني، فاحلمد هللا رب العاملني

 تمط األيدي واألسباب، ليهذه الرؤيا إىل نصرة اهللا وظفره بغري توس لتوأو
منيعليواآلن أبني لكم تأويل الرؤيا لتكونوا من .  نعماَءه وجيعلين من املنع

  .املبصرين
حللوق فتأويله كسر ِكبر األعداء وقصم ازدهائهم فأما شج الرؤوس وذَعطُ ا

  .وجعلُهم كاملنكسرين
وأما تقطيع األيدي فتأويله إزالةُ قوة املباراة واملماراة، وإعجازهم وصدهم 
عن البطش وِحيِل املقاومات، وانتزاع أسلحة اهليجاء منهم، وجعلهم خمذولني 

  .مصدودين
ام احلجة عليهم وسد طريق املناص، وتغليق وأما تقطيع األرجل فتأويله إمت

وهذا فعل اهللا . أبواب الفرار وتشديد اإللزام عليهم، وجعلهم كاملسجونني
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الذي قادر على كل شيء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويهزم من يشاء 

مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن (." ويفتح ملن يشاء، وما كان له أحد من املعجزين
  )٥٨١-٥٧٨ ص ،٥ جملد ،ةالروحاني

  : قال� أن املسيح املوعود "بدر"ورد يف ): ب(
 رأيت يف املنام قبل مدة أين راكب فرسا وذاهب إىل البستان، وأين وحيد، 
فجاء من األمام جند أرادوا استئصال بستاننا، فلم أستشعر خوفًا بل أيقنت أين 

هم، فإذا هم ميتون فجاسوا خالل البستان، فدخلت وراء. سأكفيهم مجيعا
فغلبيت . سِلختكلهم، رؤوسهم شجت، وأيديهم وأرجلهم قُطعت، وجلودهم 

يقدر على فعل هذانالرقّة برؤية قدرة اهللا تعاىل وبكيت قائال م  .  
املراد من اجلند هنا قوم يريدون أن يردوا أبناء مجاعيت عن : �مث قال 

اعيت، وسوف جيعلهم اهللا تعاىل إميام ويفسدوا عقيدم، ويقطعوا بستان مج
  . بإراءة قدرته خائبني ويفشل جهودهم كلها

أما ما رأيت أن رؤوسهم قد شجت، فتأويله كسر كربيائهم : �وقال 
لة سالح حيارب ا اإلنسان عدوه، فاملراد نـزواليد مب. وزهِوهم وأنانيتهم كليةً

ا األرجل فيفر ا املرء عند أم. من قطع أيديهم أم لن ميلكوا سببا للنضال
وأما ما رأيت أن جلودهم . اهلزمية، فاملراد من قطع أرجلهم أم لن جيدوا مهربا

 ،٢ جملد ،"بدر(". مسلوخة فتأويله فضحهم تك أستارهم وكشف عيوم كلها
  )٣ ص ،٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٣عدد 

١٨٩٣  
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السيف فار خاملنشور يف مرآة كماالت ٢٠/٢/١٨٩٣إعالن يوم ( �٢١٧ حملمد البت 

  )٧٧٢ ص ،١ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٦٤٩ ص ،٥ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية
، وملاذا ال ختاف سيف �ذا تسب سيدنا حممدا يا ليكهرام، ملا: شرحال): ب(

  )٣٠١ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( . الذي سيقطعك إربا�حممد 

١٨٩٣  
كنت قلت لليكهرام ... ٢٠/٢/١٨٨٦يف اإلعالن املنشور يف ): أ(

... الفشاوري سأنشر بعض النبوءات عما خيفيه له القدر إذا كان راغبا يف ذلك

                                           
  :مرزا بشري أمحد رضي اهللا عنهحضرة  ملحوظة من 217 

 هذه النبوءة أول مرة وبشكل إمجايل يف إعالن �لقد نشر املسيح املوعود 
، مث أورد اإلهلامات املتعلقة ا مفصلةً )٩٨ ص ،١ جملد ،انظر جمموعة اإلعالنات( ٢٠/٢/١٨٨٦

رامات ك"، ويف )٤-٢ ص ،٦ جملد ،انظر اخلزائن الروحانية(" بركات الدعاء"يف كتابه 
مرآة "، ويف )٧ جملد ،انظر اخلزائن الروحانية(، الغالف اخلارجي يف الصفحة األخرية "الصادقني
 حيث كتب صراحةً أن ليكهرام )٦٤٩ ص ،٥ جملد ،انظر اخلزائن الروحانية("  اإلسالمكماالت

ا يف اليوم الثاين من العيد خالل ست سنوات عقابا على رحل من هذه الدنيسيقتل وي
  .�اسره وشروره وسبه للنيب جت

أن  وقال إن ريب قد أوحى إيلّ� على ذلك كتب ليكهرام حبق املسيح املوعود اورد 
  .هذا الشخص سيموت باهليضة خالل ثالث سنوات

خف السيف البتار " :� املسيح املوعود كما ورد يف نبوءة  أنهولكن ما حدث هو
مزق عجلُ اهلندوس هذا إربا ، و سنوات ست خالل قتالًن ليكهرام هلكفإ، "�حملمد 

  ونسف رماد عظامه يف النهر ليكهرامكما مزق عجل السامري يوم السبت، وحرق جسد
استفتاء : انظر للتفصيل.  يف النهر عظامهنسف رماد كما حرق عجل السامري ونسفًا

-١١٠ ص ،١٢ جملد ،ري، اخلزائن الروحانيةناملسراج ال، و١٢٥ ص ،١٢ جملد ،، اخلزائن الروحانية)باألردية(
 جملد ،، ونزول املسيح، اخلزائن الروحانية١٩١-١٧٢ ص ،١٥ جملد ،، وترياق القلوب، اخلزائن الروحانية١١١
، اخلزائن  وينبوع املعرفة،٢٩٤ ص ،٢٢ جملد ،، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية٥٢٤-٥٢٢ ص ،١٨

  . ١٢٥ ص ،٢٣ جملد ،الروحانية
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أمسح لك بنشر ما : فبعث إيلّ بعد هذا اإلعالن، بكل جتاسر، رسالةً قال فيها

فلما توجهت إىل اهللا تعاىل حبقه أوحى اهللا جلّ . حيلو لك من النبوءات عين
  :شأنه إيل ما يلي

"وعذاب له نصب ،له خوار لٌ جسدِعج".  
وأن العقاب  ليس إال عجالً بدون حياة خيرج منه صوت مكروه، إنه: أي

إعالن يوم ( .واهلم والعذاب مقدر له جراء وقاحاته وبذاءاته، وسيصيبه ال حمالة
  )٦٥٠- ٦٤٩ ص ،٥ جملد ، املنشور يف مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية٢٠/٢/١٨٩٣

هذا عجلٌ ميت، ليست فيه حياة روحانية، وإمنا هو جمرد صوت ): ب(
له نصب "علما أن املراد من كلمة . ري إربافقط، لذا فهو ميزق كعجل السام

حبسب التفهيم الرباين هو" وعذاب:  
  )٣٠٠ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية (".له كمثله نصب وعذاب"

٢٠/٢/١٨٩٣  
م إىل الدعاء استعالما من اهللا ٢٠/٢/١٨٩٣ االثنني يومتوجهت اليوم): أ(

 اهللا علي أن عذابا شديدا سيحل به يف تعاىل عن موعد هذا العذاب، فكشف
ستة أعوام بدًءا من هذا اليوم، عقابا على بذاءة لسانه وإساءاته يف حق رسول 

  )٦٥٠ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية(. �اهللا 
  : وكان من النبوءات عن ليكهرام ما يلي: ب
"ه يف ستقضى أمري".  

ما يدل عليه هذا الوحي، أعين أن ليكهرام أصيب وقد وقع متاما ك... 
االستفتاء  (. آذارباجلراح يف الساعة السادسة من النهار ويف السادس من شهر

  ) احلاشية،١٢٥ ص ،١٢ جملد ،، اخلزائن الروحانية)يةباألرد(
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١٨٩٣  

  . بفترة وجيزة٢١٨كُشف علي أن الطاعون سيتفشى يف البنجاب بعد هالكه
 ،٣٩ جملد ،"الفضل" يف ةاملنشورو، ١٤/٦/١٩٠٣ املؤرخة يف �وعود املسيح امل رسالة (
  )٤ ص ،٢٥/٤/١٩٥١ يوم ،٩٧عدد 

١٨٩٣  
، فسر ٢١٩ تأليف هذا الكتابخالل مرتني �تشرفت بزيارة رسول اهللا 

  . على تأليفه سرورا بالغا
ورأيت أيضا يف ليلة أن مالكًا يرغّب قلوب الناس يف هذا الكتاب بصوت 

  :لعال ويقو
 ،مرآة كماالت اإلسالم(."... هذا كتاب مبارك، فقوموا لإلجالل واإلكرام"

  )٦٥٢ ص ،٥ جملد ،اخلزائن الروحانية

٢٥/٢/١٨٩٣  
 بأمل شديد ٢٥/٢/١٨٩٣ دعوت اليوم ليلة ،٢٢٠بسبب ما قاله السيد شيخ
، فأُريت يف املنام أنين كنت أرسلت مبلغا من ءمن أجل صدور حكم السما

                                           
  )جالل الدين مشس(. الفشاوري" ليكهرام"بعد هالك أي  218
  )الناشر(". اإلسالم كماالت مرآة" أي 219
 أخرباهللا  بستة أشهر، هوشياربور، منزعماءال شيخ مهر علي، أحد قبل أن يسجن 220

 � يف الرؤيا أن النار قد نشبت يف أرضية غرفة جلوسه، وأنه � املوعود املسيح تعاىل
 يف حينها شيخ مهر علي ذا االبتالء واملصيبة أخرب � ، وكانطفأهاصب عليها املاء وأ

وصول ه ملا خرج حه بالتوبة واالستغفار، ولكنونص رسالة كهذه من من السجن أنكر
 كان طلب منه أن يكتب له �، وليس هذا فحسب بل قال إنه � املسيح املوعود

بياناً مزوذا املعىنر وعود ويشري املسيح امل. ا قصريا�فه هذا السخيف  هنا إىل تصر
 ) مرزا بشري أمحد(. املؤمل
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ا ذا رائحة زكية، ولكنه قبض املبلغ صاحب حمل ليبعث يل شيئًا جيداملال إىل 

اذهب وقلْ لصاحب احملل : فغضبت لرؤيته وقلت. وأرسل شيئًا كريه الرائحة
 بسبب  احملكمةل بهنـزتف ،أن يعطيين الشيء املطلوب وإال سأرفع ضده القضية

فلعل صاحب . لكأتوقع أكثر من ذوستة أشهر على األقل، هذا الغش العقاب ل
 ، وأضافخياري يفهذا ليس عملي أو ليس :  اجلواب وقال يفاحملل بعث يل

 مستعد اآلن ، وإينت حتت تأثريه فنسيهناك جمنون يهيم هنا، فكان قليب: وقال
  .  بعينه الشيء املطلوبكعطيأألن 

ف سيصبح من اففسرت الرؤيا بأن السيد شيخ سيلقى الندامة، ويف اية املط
مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن (. مني، أما اآلن فهو حتت تأثري شخص آخرالناد

  )٦٥٦-٦٥٥ ص ،٥ جملد ،الروحانية

١٨٩٣  
  :مث ركّزت على الدعاء ثانية، فتلقيت الوحي التايل

. نقلّب يف السماء ما قلّبت يف األرض. إنا نرى تقلُّب وجهك يف السماء"
  ."إنا معك، نرفعك درجات

نصحا " مهر علي" السماء أن قلبك قد تقلّب للدعاء علىأننا نرى يف: أي
إنا معك وسوف نرفع . له، فسنقلب األمر يف السماء كما تقلبه يف األرض

  )٦٥٦ ص ،٥ جملد ،مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية (.درجاتك

١٨٩٣  
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ها٢٢١ يف املنام أن النار اندلعت يف بيتهرأيتمث بعدها ...  فأطفأتبنبوءة  تنبأت
 .فأصيب بالفاجل. ه بأنه سيواجه بالًء شديدا نفِس"عن شيخ مهر علي"أخرى 

  )٢٣٣ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(

١٨/٣/١٨٩٣  
اهلجري وعند كتابة هذا املقال، شرح  ١٣١٠ شعبان عام ٢٩اليوم ): أ(

لة برقة القلب اهللا تعاىل صدري للدعاء، فدعوت اهللا تعاىل للتو يف تلك احلا
. ، فانشرح صدري، وعلمت أن دعائي قد أجيب٢٢٢لالنتصار يف هذا النضال

إين مهني من أراد "وإين أعلم أن الوحي الذي تلقيته عن الشيخ البطالوي أعين 
لقد دعوت اهللا تعاىل هلذه املواجهة واضعا .  يتعلق ذه املناسبة نفسها،"إهانتك

مرآة كماالت اإلسالم، (.  املدة نفسها على لساينيف بايل أربعني يوما، فجرت
  )٦٠٤ ص ،٥ جملد ،اخلزائن الروحانية

 أنه لو بارزين الشيخ البطالوي أو أحد ممن هم على �لقد بشرين ): ب(
كرامات  (.شاكلته يف هذا النضال، فإنه سيهزم هزمية نكراء ويلقى خزيا شديدا

  )٤٦ص  ،٧ جملد ،الصادقني، اخلزائن الروحانية

١٨٩٣/ ١٩/٣  
 يادفع باليت ه. إنين معكما أمسع وأرى":  من رمضان املباركاألول

ا. أحسناك فتونوفتن جنّيناك من الغم".  
"Ío�C�Ío�C�Ío�C�Ío�C�ãããã �� ��JJJJ ��Ü������ 
��Ü������ 
��Ü������ 
��Ü������ 
ääää � �|���|���|���|�;;   )فارسية (";;

  .جاءت البشرى أن أيام الغم لن تبقى:  أي

                                           
 )الناشر(.  أي السيد شيخ مهر علي اهلوشياربوري221
 )جالل الدين مشس(. لقرآن الكرميمن ا أي نضال كتابة تفسري آيات حمددة 222
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لنبدلنكم ِمن بعد . ونإنك ميت وإم ميت.  األمر من قبلُ ومن بعدِهللا"

 يوم تبدل األرض غري األرض. يضربون وجوههم، أين املفر. خوفكم أمنا
إمنا يؤخرهم إىل أجٍل مسمى ). سوف تبدل آراُء أهل األرض وأفكارهم: أي(

سجل ( ."أجٍل قريٍب، إنا مقتدرون وإنا قادرون، ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني
  )٨٤ ص ،�مسيح املوعود لل املتنوعةاملذكرات 

١٨٩٣/ ٢٥/٣  
وبعد ...  غايةَ ما ميكن للمرء أن يبذله من جهد٢٢٣لقد بذلت يف الدعاء لك

  : التركيز املتكرر يف الدعاء نزل علي الوحي التايل
  ."إن اهللا على كل شيٍء قدير، قُلْ قوموا هللا قانتني"

 فقلْ أن اهللا جل شأنه قادر على كل شيء، وال مستحيل عليه،: أي
 وقد تلقيت هذا اإلهلام آنفًا، واملراد من هذا الوحي كما ألقاه اُهللا يف ٢٢٤...هلم

روعي هو أن املشيئة اإلهلية قد قدرت لك اخلري، ولكن هذا مشروط بترقيك 
يف كفاءاتك اإلسالمية وبالتزامك بالصوم والصالة والتقوى والطهارة، بل 

رسالة املسيح (. املنوط ا مبارك جدايتضح من هذه الشروط أن ذلك األمر اخلفي
  )٢١٧-٢١٦ ص ،٢ جملد ، إىل نواب حممد علي خان، أصحاب أمحد�املوعود 

٢/٤/١٨٩٣٢٢٥  

                                           
 )الناشر(. نواب حممد علي خان من مالريكوتله:  أي223
جالل الدين (.  هذا املكان، فتعذرت قراءة ما هنا ممزقة يف� رسالة املسيح املوعود 224

 ) مشس
،  للخليفة األول رضي اهللا عنهةجيبـي هذا التاريخ هلذا الوحي مذكور يف مذكرة 225

. وهي يف حوزة املولوي عبد الرمحن شاكر، ونسخة منها حمفوظة يف مكتبة اخلالفة بربوة
 )البهاولبوريعبد اللطيف (
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قد شرع يف بناء بيت فخم يف ... كان حضرة املولوي حكيم نور الدين

جاء حضرة املولوي لزيارة املسيح املوعود ... وقبل اكتمال بنائه"... هري"
 ٢٢٦ بالليل وحيا�رة، وكان ذلك يف فصل الشتاء، فتلقى  زيارةً عاب�

 �يف الصباح أخربه املسيح املوعود . بأن على حضرة املولوي أن يهاجر
ديق أبدا، ومل  الص هذافلم يتردد. بالوحي وأمره بأن يهاجر وال يعود إىل وطنه

مقتبس من ( .مل يرجع إىل الوطنو، داره ختربعبد اهللا هذا ترك لقد . يسأل شيئًا
  )١١ ص ،١٠/٩/١٩٠٢ يوم ،٣٢ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"، �خطبة املولوي عبد الكرمي 

٢/٤/١٨٩٣  
 ١٣١٠ رمضان ١٤ املوافق ٢/٤/١٨٩٣يف أثناء غفوة خفيفة صباح اليوم، 

اهلجري، رأيتين جالسا يف حجرة كبرية مع بعض صحيب، إذ برجل عمالق 
فلما رفعت إليه . وقف أماميمرعب الشكل كأنّ وجهه يقطر دما، دخل و

جيبة ومشائل غريبة، كأنه ليس إنسانا، بل عبصري، أدركت أنه كائن ذو خلقة 
وبينما أنظر إليه . هو من املالئكة الغالظ الشداد، وهيبته مستولية على القلوب

ففهمت أن .  وسأل عنه٢٢٧أين ليكهرام؟ وذكر أيضا اسم شخص آخر: قال يل

                                           
 قصة هذا الوحي يف سريته الذاتية اليت أمالها على �  لقد أملى اخلليفة األول226

 : للمولوي عبد الكرمي�قال املسيح املوعود : آبادي كاآليت السيد أكرب شاه النجيب
  : حلريري التايل املوجود يف مقامات اشعراللقد تلقيت وحيا حبق نور الدين، وهو بيت 

"نَّ إىل الوطنوبصال ت  نمتحهان وتطبعة ١٨٧، ص مرقاة اليقني يف حياة نور الدين("  فيه ت ،
  )٢٠٠٢قاديان عام 

  بيدتلاهلندوسي الذي قُ" شردهانند" لقد أكّدت األحداث أن الشخص اآلخر هو 227
 كما ورد يف هذه ١٩٢٦ يف كانون األول عام عبد الرشيد الدهلوي نساخ الكتب

  ":شردهانند" مقتل بشأنه اهللا تعاىل بنصره  اخلليفة الثاين أيد أمري املؤمننيقد قالالنبوءة، ف
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ال أذكر اآلن اسم اآلخر، غري أين . ام والشخِص اآلخرهذا مأمور لعقاب ليكهر

وكان هذا يف يوم األحد . تذكرت يقينا أنه واحد من الذين نشرت عنهم إعالنا
بركات الدعاء، صفحة الغالف، (. فاحلمد هللا على ذلك. الساعةَ الرابعة صباحا

  ) احلاشية،٣٣ ص ،٦ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٩٣  
 أنه أخربين بوحيه صراحةً أن املسيح عليه السالم كان - جل شأنه- أُقِسم باهللا 

. إنسانا كباقي البشر دومنا تفاوت، إال أنه كان نيب اهللا الصادق ومرسله وصفيه
وقد قال سبحانه وتعاىل يل أيضا إن ما أعطيه املسيح قد أعطيته بربكة اتباعك 

ربة نورانية تبدد الظلمة ، وأنت املسيح املوعود، ويف يدك ح�النيب األكرم 
  )٤٩ ص ،٦ جملد ،حجة اإلسالم، اخلزائن الروحانية (".يكِسر الصليب"وتصدق نبوءة 

 ١٨٩٣  

                                                                                                     
كانت النبوءة عن مقتل رجلني، ... �قتل هذا حتقيقًا لنبوءة املسيح املوعود  مكان
السابق هو " شردهانند"والغريب أن اسم .  امسه�، أما اآلخر فنسي "ليكهرام"أحدمها 

ب وراء نسيان  وهذا هو السب،تلقُما عند" شردهانند"ى ، ولكن كان يسم"منشي رام"
أيضا، حيث كتبت جريدة " ليكهرام"ميثّل " شردهانند"مث إن .  امسه�املسيح املوعود 

" شردهانند"ك السوامي ، تر"جالندهر"إىل مدينة " ليكهرام"أنه ملا وصل خرب مقتل " تيج"
من كبار " شردهانند"باختصار، كان ". ليكهرام"ه وانتقل إىل الهور إلجناز مهمة أعمالَ

 فقد قُتل ،مشاات كثرية" ليكهرام"بني مقتله ومقتل توجد ماء اهلندوس اآلريني، وزع
فقُتل يوم اخلميس " نندشردها"م اجلمعة ويوم العيد، أما يوم السبت، أي بعد يو" ليكهرام"

أيضا " شردهانند" ببطانية، وقاتلُ  يتزمل"ليكهرام" وكان قاتلُ ،املتصل بيوم اجلمعة مباشرة
منع أوالً من الدخول عليه، وقد حدث " ليكهرام" وكان قاتلُ ،ي نفسه ببطانيةكان يغطّ

 )٤ ص ،١١/١/١٩٢٧ يوم ،٥٥ عدد ،١٤، جملد "الفضل"(. أيضا" شردهانند "مع قاتلاألمر نفسه 
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 يؤمن بإمياين قبل موته، ورأيت كأنه ترك ٢٢٨هذا الرجل وإين رأيت أن"

، حجة اإلسالم(".، وأرجو أن جيعلها ريب حقارؤيايوهذه . قول التكفري وتاب
  )٥٩ ص ،٦ جملد ،انيةاخلزائن الروح

٥/٦/١٨٩٣  
ما يلي هذه الليلة هو إن ما انكشف علي  :اهللا تعاىل مبنتهى لقد دعوت 

التضرع واالبتهال سائال إياه أن حيكم يف هذا األمر، وقلت لسنا سوى بشر 
فبشرين ريب باآلية التالية وقال . ضعفاء، وال نستطيع فعل شيء خالف حكمك

 من بني الفريقني، ويترك ٢٢٩الباطل عمدا يف هذا النقاشإنّ الفريق الذي يتبع 
اإلله احلق، ويتخذ اإلنسان العاجز إهلًا، فسوف يلقى يف اهلاوية خالل مخسة عشر 
شهرا، شهر مقابل كل يوم من أيام املناظرة، وسيلقى ذُالً كبريا، شريطة أال يرجع 

وعند . ، فسيلقى اإلكرامأما الذي هو على احلق، ويؤمن باإلله احلق. إىل احلق

                                           
  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 228

سني البطالوي ، أدىل املولوي حممد ح١٩١٤بعد هذه النبوءة بعشرين عاما، أي يف عام 
، وقال خالل حديثه "غجرانواله" أمام قاض من الدرجة األوىل يف حمافظة يةشهادته يف قضب

  : عن شىت فرق اإلسالم ما يلي
إن مجيع هذه الفرق تؤمن بأن القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل، كما تؤمن كلها 

 أعلن مرزا غالم أمحد وهناك فرقة جديدة قد نشأت حديثًا منذ أن. باحلديث النبوي أيضا
القادياين أنه هو املسيح املوعود واملهدي، وهذه الفرقة أيضا تؤمن بالقرآن واحلديث على 

انظر للتفصيل (.  مطلقًاأعالهرق املذكورة  من الِفا أي تكفّروإنّ فرقتنا ال... حد سواء
  )٣ ص،١١/٢/١٩١٤ يوم ،٥٣ عدد ،١ جملد ،"الفضل"

 نائب املفوض إىل املناظرة اليت جرت بينه وبني �هنا  يشري املسيح املوعود 229
  ) مرزا بشري أمحد(". احلرب املقدسة "�القسيس عبد اهللا آم، واليت هي مسجلة يف كتابه 
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حتقُّق هذه النبوءة، سوف يبصر بعض العمي، وميشي بعض العرج، ويسمع بعض 

م٢٩٢- ٢٩١ ص ،٦ جملد ،احلرب املقدسة، اخلزائن الروحانية(٢٣٠.الص(  

١٨٩٣/ ٥/٦ :  
  : �كتب املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

 الساعة حنوى يف  من املناظرة اليوم تلق�بعد أن عاد املسيح املوعود 
الواحدة وقت الظهر وحيا يبشره بالفتح يف املناظرة، فقرأه على احلضور يف 

  : احلال، وهو
  ."هنأَك اهللا"

                                           
  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشريأمحد 230

هذه النبوءة صرحية يف أن آم سوف يلقى يف اهلاوية خالل مخسة عشر شهرا إذا مل 
ق، وحيث إنه لزم خاللَها الصمت التام على خالف عادته، حبق اإلسالم يرجع إىل احل

، كما أكّدت القرائن األخرى أنه هاب عظمةَ هذه النبوءة وارتعب من �ومؤسسه 
ما كان �حقانية اإلسالم، فشمله اهللا برمحته وجنّاه من الوقوع يف اهلاوية عمالً بقوله تعاىل 

رفَض إظهار احلق مع أن املسيح املوعود " آم"إال أن . 	اهللا ليعذّم وهم يستغفرون
 نشر إعالنا وعده فيه بدفع أربعة آالف روبية، � حثّه على ذلك مراراً، حىت إنه �

  : �حيث كتب 
 امليعاد سنة واحدة بشكٍل قطعي ويقيين دومنا شرط، وأن القدر نلو أن آم حلف فإ

 الذي أراد خداع العامل ، تعاىل مثل هذا ارممربم، أما إذا مل حيلف، فأيضا لن يترك اهللا
 جائزة أربعة آالف"إعالن (. وتلك األيام وشيكة وليست ببعيدة...  بدون عقاب،بكتمان احلق

  )١٠٦ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١١ ص ،"روبية
 عاقبة(.  إربا وذحبوه ذحبا، فلن حيلف"آم"لو أن املسيحيني قطعوا :  أيضا�وقال 

  ) ٢٠٤ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٣٠/١٢/١٨٩٥، إعالن ٣، ص ١١، اخلزائن الروحانية، جملد آم
ق، وكتم احلق، فلم ومع هذا كله مل حيلف آم، وحيث إنه رفض أن حيلف احللف احل

 مبدينة فريوزبور ٢٧/٧/١٨٩٦متض سبعة أشهر على هذا اإلعالن األخري حىت مات يف 
 . �سيح املوعود وفقًا لنبوءة امل
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 كتاب  نسخة مناحلاشية من املولوي عبد الكرمي السيالكويت على( .)عبد الكرمي( 

  ) احلاشية،٤٣٤ ص ،١ جملد،، وجمموعة اإلعالنات٥/٦/١٨٩٣، بيان يوم "احلرب املقدسة"

  ١٨٩٣ حزيران
  ."ميوت قبل از مثانية"): ١(

  .ميوت قبل الثمانية: أي
  .هذا إهلام بشأن عدو نسيت امسه

  ."ميوت بغري مرض"): ٢(
  )٨٤ ص ،�للمسيح املوعود املتنوعة سجل املذكرات ( . ال أدري فيمن هذا اإلهلام

١٨٩٣/ ٢/٨  
  :  التايلرأيت يف املنام أنين أكتب يف كتايب هذا الشطر

"Ü������Ü������Ü������Ü������åååå �� ��ææææ �� ����������ññ ññ½½ ½½ <<<<çççç ññ ññ½½ ½½ ÆÆÆÆ ".)أردية(  
للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات  (.تعال يا بلبل، فقد حان الرحيل: أي
  )٢١٦ ص ،�

٢٢/٨/١٨٩٣  
  : البكرمي، يوم الثالثاء١٩٥٠ ادون ٨ اهلجري املوافق ١٣١١ صفر ٩

كنت : قالكيف؟ : قلت. رأيت هذه الليلة أن شخصا يقول يل إنك ويلٌّ
 ا لزيارتك، وكان يف الطريقا فلتتهقادمر، فقلت إذا كان هذا وليحافة د م

لقد ولد لك الولد الثالث، : مث هنأتين زوجيت قائلة. النهر، فتهدمت يف احلال
  )٢١٨ ص ،�للمسيح املوعود  املتنوعةسجل املذكرات  ( .فمبارك لك

 ١٨٩٣  
  :  وقالبشرين ريب"
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  ."، حىت يتربك بثيابك امللوك والسالطنيهابركةً، وأجلي أنوارإين سأوتيك "

  : وقال
"إين مم يا أمحد، بارك اهللا . ن أراد إهانتك، وإنا كفيناك املستهزئنيهني

فيك، ما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 
 جاء احلق وزهق قل. قل إين أمرت وأنا أول املؤمنني. ولتستبني سبيل ارمني

. ، فتبارك من علّم وتعلّم����كل بركة من حممد . الباطل إن الباطل كان زهوقا
هو . وقُلْ إن افتريته فعلي إجرامي، وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين

ال مبدل . الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله
أينما . كن مع اهللا حيثما كنت. ما كنتإين معك، فكن معي أين. لكلمات اهللا

وال تيأس . كنتم خري أمة أخرجت للناس وفخرا للمؤمنني. تولوا فثم وجه اهللا
يأتيك من كل . أال إن نصر اهللا قريب. من روح اهللا، أال إن روح اهللا قريب

ال . ينصرك رجالٌ نوحي إليهم من السماء. ينصرك اهللا من عنده. فج عميٍق
. وقالوا إن هذا إال اختالق. ، وإنك اليوم لدينا مكني أمنيمبدل لكلمات اهللا

وإن . ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا. قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون
  .عليك رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك ملن املنصورين

أكان .  بشرى لك يا أمحدي، أنت مرادي ومعي، غرست كرامتك بيدي
جيتيب من يشاء من عباده، ال يسأل عما . هللا عجيبللناس عجبا؟ قل هو ا

وإذا نصر اهللا املؤمن . وتلك األيام نداوهلا بني الناس. يفعل وهم يسألون
تلطف بالناس وترحم عليهم، أنت فيهم مبنـزلة موسى، . جعل له احلاسدين

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال . فاصرب على جور اجلائرين
أال إا فتنة من اهللا ليحب . لفتنة هنا فاصرب كما صرب أولو العزما. يفتنون
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وإنْ يتخذونك . كجرك، ويرضى عنك ربك، ويتم امسوفّى اهللا أ. حبا جما
  .إين من الصادقني، فانتِظروا آيايت حىت حني: قُلْ. إال هزوا

ين أجرد قُلْ هذا فضل ريب وإ. احلمد هللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي
يريدون أن يطفئوا نور . نفسي من ضروب اخلطاب، وإين أحد من املسلمني

نريد أن ننـزل عليك آياٍت من . اهللا بأفواههم واهللا يتم نوره وحييي الدين
. حكم اهللا الرمحن خلليفة اهللا السلطان. السماء ومنزق األعداء كل ممزق

الذين يبايعونك إمنا إن . فتوكل على اهللا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا
وميكرون واهللا . يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم، وأمم حق عليهم العذاب

قل عندي شهادة . اهللا، فهل أنتم مؤمنونقل عندي شهادة من . خري املاكرين
. رب أرين كيف حتيي املوتى. إن معي ريب سيهدين. من اهللا فهل أنتم مسلمون

رب .  تذرين فردا وأنت خري الوارثنيرب ال. رب اغفر وارحم من السماء
. ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني. أصلح أمة حممد

. حيمدك اهللا من عرشه. مسيتك املتوكل. إنك بأعيننا. وخيوفونك من دونه
كن يف الدنيا كأنك غريب . يا أمحد، يتم امسك وال يتم امسي. حنمدك ونصلي
أنا اخترتك وألقيت عليك حمبة .  وكن من الصاحلني الصديقنيأو عابر سبيل،

وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم . خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس. مين
وال تصعر خللق اهللا وال تسأم من الناس، واخفض جناحك . صدٍق عند رم

أصحاب الصفة، وما أدراك ما أصحاب الصفة؟ ترى أعينهم . للمسلمني
من الدمع، يصلون عليك ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان، ربنا آمنا تفيض 

شأنك عجيب، وأجرك قريب، ومعك جند السماوات . فاكتبنا مع الشاهدين
أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف بني . واألرضني



٢٤٤  �������� א������
ه يف أنت وجي. بوركت يا أمحد، وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك. الناس

وما كان اهللا . اخترتك لنفسي، وأنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق. حضريت
انظر إىل يوسف وإقباله، واهللا غالب . ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب

  .على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون
كتاب الويل . أردت أن أستخلف فخلقت آدم، ليقيم الشريعة وحييي الدين

يكاد .  ولو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل من أبناء الفارس.ذو الفقار علي
قل إن كنتم حتبون . جري اهللا يف حلل املرسلني. زيته يضيء ولو مل متسسه نار

وصل على حممد وآل حممد سيد ولد آدم وخامت . اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا
عصمك اهللا ي. يرمحك ربك ويعصمك من عنده وإن مل يعصمك الناس. النبيني

تبت يدا أيب هلب وتب، ما . من عنده وإن مل يعصمك أحد من أهل األرضني
وما أصابك فمن اهللا، واعلم أن العاقبة . كان له أن يدخل فيها إال خائفا

وأنذر عشريتك األقربني، إنا سنريهم آية من آياتنا يف الثيبة ونردها . للمتقني
 كانوا يكذبون بآيايت وكانوا يب من إم. إليك، أمر من لدنا إنا كنا فاعلني

إنا . فبشرى لك يف النكاح، احلق من ربك فال تكونن من املمترين. املستهزئني
زوجناكها، ال مبدل لكلمات اهللا، وإنا رادوها إليك، إن ربك فعالٌ ملا يريد، 

ونريهم . شاتان تذحبان، وكل من عليها فاٍن. فضلٌ من لدنا ليكون آية للناظرين
إذا جاء نصر اهللا والفتح، .  يف اآلفاق ويف أنفسهم، ونريهم جزاء الفاسقنيآياتنا

. وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق، بل الذين كفروا يف ضالل مبني
إن السماوات واألرض كانتا رتقا . فعركنت كنـزا خمفيا فأحببت أن أُ

 واحد، واخلري كله يف القرآن، قل إمنا أنا بشر يوحى إيل أمنا إهلكم إله. ففتقنامها
قل إن هدى . ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون. ال ميسه إال املطهرون
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رب إين . رب اغفر وارحم من السماء. اهللا هو اهلدى، وإن معي ريب سيهدين

. يا عبد القادر، إين معك، أمسع وأرى. إيلي إيلي ملا سبقتاين. مغلوب فانتصر
أنا بدك الالزم، . محيت وقدريت، وإنك اليوم لدينا مكني أمنيغرست لك بيدي ر

وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع .أنا حمييك، نفخت فيك من لدين روح الصدق
إنا فتحنا . على عيين كزرٍع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكن من 
ل اهللا ِبفقَ. أليس اهللا عليما بالشاكرين. أليس اهللا بكاف عبده. رينالشاك

فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا، . عبده وبرأه مما قالوا وكان عند اهللا وجيها
ولنجعله آية للناس ورمحة منا، ولنعطيه جمدا من . واهللا موهن كيد الكافرين

ال حتاط . سريسرك . أنت معي وأنا معك. لدنا، وكذلك جنزي احملسنني
. وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني. إنك على حق مبني. أسرار األولياء

عجلٌ جسد له . عدو يل وعدو لك. ال يصدق السفيه إال ضربة اإلهالك
يأتيك قمر األنبياء وأمرك . قل أتى أمر اهللا فال تكن من املستعجلني. خوار

 جييء احلق وينكشف الصدق يوم. ٢٣١يتأتى، وكان حقا علينا نصر املؤمنني
وترى الغافلني خيرون على املساجد، ربنا اغفر لنا إنا كنا . وخيسر اخلاسرون

متوت . ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني. خاطئني
ة بغداد، اخلزائن فحت (."سالم عليكم طبتم فادخلوها آمنني. وأنا راض منك

  )٣١-٢١ ص ،٧ جملد ،الروحانية

 ١٨٩٣  

                                           
أن تاريخ هذا  �لقد ذكر املسيح املوعود : سيد عبد احليملحوظة من األستاذ  231

  )، اهلامش٣١، ص ٧انظر حتفة بغداد، اخلزائن الروحانية، جملد (. ٣٠/٧/١٨٩٣الوحي هو 
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  ٢٣٢"وإين أنا الرمحن ناصر حــزبه"

رنصعلَى وين كان ِمن حزيب في٧ جملد ،كرامات الصادقني، اخلزائن الروحانية (.وم، 
  )٨٦ص 

 ١٨٩٣  
   : مبشرا وبشرين ريب وقال

"أقرب العيد والعيد جملد ،كرامات الصادقني، اخلزائن الروحانية( ٢٣٣"ستعِرف يوم 
  )٩٦ ص ،٧

١١/٩/١٨٩٣  

                                           
وحي الالشطر األول من هذا البيت هو  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 232

 . اهللا تعاىلمن 
   :�لحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد  م233

 �وقد كتب املسيح املوعود .  اهللا تعاىل منوحيالالشطر الثاين من هذا البيت هو 
  : عن هذا البيت ما يلي

وتارخيه يف بيت شعر عريب مسجل يف كتايب " الباندت ليكهرام"خربنا بيوم موت قد أُ
ائف قبل مقتله بأربع سنوات، وقد ، وقد نشر هذا البيت يف مجيع الطو"كرامات الصادقني"

  :هو كاآليتو. قتلهم إثر بسبب هذا البيتأثارت اجلرائد اهلندوسية ضجة كبرية 
  :وبشرين ريب وقال مبشرا

"أقرب العيد والعيد ستعرف يوم..."  
 بعد أن شاعت ذه ٦/٣/١٨٩٧باختصار، إن هذه النبوءة العظيمة قد حتققت يف 

 يف بطنه بسكني طعنةً قاتلة "ليكهرام"اق الواسع، حيث طعن شخص القوة وعلى هذا النط
يف الهور مساء السبت الذي يلي يوم العيد، واختفى القاتل يف وضح النهار حبيث مل يعثر 

نزول املسيح،  (. منذ فترة طويلة"ليكهرام"له على أثر إىل يومنا هذا، مع أنه كان يسكن مع 
  ) ٥٦٠ص  ،١٨ جملد ،اخلزائن الروحانية
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جاءت يف ثوب مجيل إىل مكان جيلس فيه " أُم حممود"رأيت يف الرؤيا أن 

مث رأيتها تصنع الطعام . ارسو زوجني اثنني من الاملولوي نور الدين، وآتته
 -على األغلب-مث جاءت امرأة شابة أخرى امسها . ومنشي جالل الدين جالس

  )٢١٦ ص ،�لمسيح املوعود ل املتنوعةسجل املذكرات (.  ونادتين٢٣٤"{'{'{'{'�¶��¶��¶��¶�"هو 

١٨/٩/١٨٩٣  
 البكرمي، يوم ١٩٥٠ أسوج ٤ اهلجري املوافق ١٣١١ ربيع األول ٧

  .اللهم بارك يل يف هذه الرؤيا: االثنني
مث جرت . إن امسي الفتح والظفر: رأيت يف الرؤيا أوالً كأن شخصا يقول يل

  : على لساين الكلمات التالية
  ."أصلح اُهللا أمري كله"

رأيت أين يف مكان يشبه املسجد، وأين واقف عند دوالب، وأن حامد مث 
علي واقف أيضا، فرأيت ميان عبد اهللا الغزنوي جالسا وأخي مرزا غالم قادر 

وعليكم السالم، : السالم عليكم، فقال: أيضا جالس، فاقتربت منه وقلت
 الفتح كان اهللا ناصرك، وكان: وأضاف إىل السالم كلمات دعاء كثرية مثل

: مث جلست يف هذا الس وقلت لقد رأيت رؤيا أيضا أين قلت ألحد. حليفك
 املتنوعةسجل املذكرات  .وعليكم السالم والظفر: السالم عليكم، فقال يف اجلواب

  )٢١٧ ص ،�للمسيح املوعود 

١/١٠/١٨٩٣  

                                           
  )املترجم(.  احلظ السعيد صاحبةُ:أي 234
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 وبعضها ميت،  بعضها حي، هذه أن النمل خترج من أنفيرأيت يف ليليت"

 ". أمري إليهضتواهللا أعلم بتأويله، وفو. ا خرج الدم ومجع يف األرضوبعده
  )٢١٩ ص ،� للمسيح املوعود املذكرات املتنوعة سجلّ(

١٨٩٣  
مع أن ليلة القدر ليلة مباركة حبسب معتقد املسلمني الظاهري، إال أن 

ها إضافةً إىل معنا-احلقيقة اليت كشفها اهللا علي هي أن املراد من ليلة القدر 
 زمن تنتشر فيه الظلمة يف الدنيا ويسود الظالم -املسلّم به عند األمة اإلسالمية

كل طرف وصوب، وتقتضي تلك الظلمة طبعا نزول نور من السماء، فينـزل 
اهللا تعاىل مالئكته النوارنيني وروح القدس إىل األرض نزوالً يليق بعظمة 

 الذي يؤمر بالدعوة إىل احلق املالئكة، فيتعلق روح القدس بادد واملصلح
ويشرف بارتداء خلعة االجتباء واالصطفاء، أما املالئكة فيتعلقون جبميع الناس 
الذين هم من أهل السعادة والرشد واالستعداد، وجيذبوم إىل اخلري ويوفقوم 

عندها تتمهد يف الدنيا طرق السالم والسعادة بكثرة، وتستمر هذه . للصاحلات
 جملد ،شهادة القرآن، اخلزائن الروحانية(.  أن يصل الدين الكمالَ املقدر لهالعملية إىل

  )٣١٤-٣١٣ ص ،٦

 ١٨٩٣  
 بشرين يف العرب، وأهلمين أن أموم، وأُريهم طريقهم، وإنّ ريب قد"

  )١٨٢ ص ،٧ جملد ،محامة البشرى، اخلزائن الروحانية(". وأُصلح شؤوم

 ١٨٩٣  
. محةً من عنده، وما أنت بفضله من جماننيأنت على بينٍة من ربك ر"

. مسيتك املتوكل، حيمدك اهللا من عرشه. إنك بأعيننا. وخيوفونك من دونه
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ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى، وميكرون وميكر اهللا واهللا خري 

  )١٨٣ ص ،٧ جملد ،محامة البشرى، اخلزائن الروحانية(." املاكرين

 ١٨٩٣  
نارة دمشق، إشارةٌ إىل زمان املعيسى عند : ن قول قليب أوقد أُلقي يف"

واختار . ظهوره، فإن أعداد حروفه تدل على السنة اهلجرية اليت بعثين اهللا فيه
ذكر لفظ املنارة إشارةً إىل أن أرض دمشق تنري وتشرق بدعوات املسيح 

وأنت تعلم أن أرض دمشق كانت . املوعود بعدما أظلمت بأنواع البدعات
  )٢٢٥ ص ،٧ جملد ،محامة البشرى، اخلزائن الروحانية( ."املتنصرينمنبع فنت 

١٨٩٣  
 ألمتّ حجة اهللا عليهم، وأُري اخلَلْق جهلَ الفاسقني، فألفت هذه أهلمين ريب"

  )٢٥٩ ص ،٨ جملد ، اخلزائن الروحانية اجلزء الثاين،نور احلق،(". الرسالة

 ١٨٩٤  
 ٢٣٥."نا، فأتوا بكتاب من مثلهإن كنتم يف ريب مما أيدنا عبد"): أ(

  )١٢ ص ،١٩٠٢/ ٢٤/٦ يوم ،٢٣ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(

                                           
  : �لقد روى حضرة بريسراج احلق النعماين  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 235

بالعربية، تلقى بعد " نور احلق" ملا أزمع تأليف كتابه �أتذكر أن املسيح املوعود 
  :لوحي العريب التايلصالة الفجر يف املسجد املبارك وأنا أقوم بتدليك ظهره وقدميه ا

مث مل يلبث أن قرأ هذا الوحي على ". اخل...إن كنتم يف ريب مما أيدنا عبدنا "
. مسامعنا، وبشر أنه لن يقدر أحد على أن يأيت مبثل هذا الكتاب وإن اجتمع العامل كله

  )١٢ ص ،٢٤/٦/١٩٠٢ يوم ،٢٣ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(
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 تأليف هذا الكتاب، أُهلمت من رب األرباب، أن بعدما أزمعت): "ب(

الكافرين واملكفّرين ال يقدرون على أن يؤلّفوا كتابا مثل هذا، يف نثرها 
يكذّب إهلامي، فَلْيأِت مبثل ونظمها، مع التزام معارفها وحكمها؛ فمن أراد أن 

كالمي، فإن املهدي يهدى إىل أمور ال يهدى إليها غريه، وال يدركه معانده 
 ،نور احلق، اجلزء الثاين، صفحة الغالف، اخلزائن الروحانية(." ولو كان على اهلوا سريه

  )١٨٧ ص ،٨جملد 
ثل هذا، وإم  ِمن ريب أم كلّهم كاألعمى، ولن يأتوا مبوقد أُهلمت): ج(

 ص ،٨ جملد ،نور احلق، اجلزء الثاين، اخلزائن الروحانية(." كانوا يف دعاويهم كاذبني
٢٦٠(  
الختبار مبلغ علم املسيحيني، غري " نور احلق"مع أنين قد ألّفت مقال ): د(

أن هذا التحدي موجه إىل هؤالء املعارضني أيضا، أعين املولوي شيخ حممد 
 اتبع خطاه مثل رسل بابا وغريه من املكفرين البذيئي حسني البطالوي ومن

 كتابة الرد على عن الكافرين املكفرين عجز كلوهذا اإلهلام يؤكد . اللسان
إمتام ( .، ألم مزورون وكاذبون ومفترون وجاهلون وأغبياء"نور احلق"مقال 

  )٣٠٣ ص ،٨ جملد ،احلجة، اخلزائن الروحانية

 ١٨٩٤  
 منامني وإهلامني أن العدو واملعارض سيظلّ عاجزا عن لقد انكشف علي يف

 إىل املولوي أصغر علي ٣/٤/١٨٩٤ يوم �رسالة املسيح املوعود (. اإلتيان بنظريه
 يوم ،٣٨ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"بروفيسور الكلية اإلسالمية بالهور، املنشورة يف 

  )٧-٥ ص ،١٧/١٠/١٩٠٣

١٨٩٤  
  :ِحصن حافظٌ من اآلفات، وبشرين ريب وقال إنين ِحرز هلا ووِلي أن أقولُ"
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  "".ما كان اهللا ليعذّم وأنت فيهم"
مالذ حيمي ثابة لة متيمة هلذه الدولة، ومبنـزوأستطيع القول إنين مب: شرحال

  )٤٥ ص ،٨ جملد ،نور احلق، اجلزء األول، اخلزائن الروحانية (...من اآلفات

 ١٨٩٤  
يف املنام ومرارا يف احلالة الكشفية، وقد  مرارا � عيسى وإني رأيت): "أ(

 ورأيته مرة واستفسرته مما وقع قومه فيه، فاستوى. أكَل معي على مائدة واحدة
عليه الدهش، وذكَر عظمة اهللا وطفق يسبح ويقدس، وأشار إىل األرض وقال 

ر احلق، نو(."... فرأيته كاملنكسرين املتواضعني. إمنا أنا ترايب وبريٌء مما يقولون
  )٥٧-٥٦ ص ،٨ جملد ،، اخلزائن الروحانيةولاجلزء األ

وِمن عجائب اهللا اليت فزت ا أين لقيت يسوع املسيح مرارا يف ): ب(
اليقظة اليت تسمى اليقظة الكشفية، وتكلمت معه واستكشفته عن دعواه 

 قد وجدت وإنه ملن األمور العظيمة اجلديرة باالهتمام أنين. احلقيقية وتعليمه
 مشمئزا جدا من بعض العقائد كالكفّارة والثالوث والبنوة �يسوع املسيح 

وشهادة الكشف هذه ليست عدمية اجلدوى، . وكأا افتراء عظيم افتري عليه
بل إنين على يقني أن أي طالب حق لو أقام عندي حبسن النية فترة من الزمن 

يلقاه بربكة دعائي وعناييت، بل  يف الكشف، فسوف �وأراد لقاء املسيح 
سرياه ويكلّمه أيضا، ويأخذ منه الشهادة على دعواه احلقيقية، ألنين ذلك 

تحفة ال ( .اإلنسان الذي تعيش يف جسمه روح يسوع املسيح على سبيل الربوز
  )٢٧٣ ص ،١٢ جملد ،قيصرية، اخلزائن الروحانيةال

 ١٨٩٤  
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، ويف يده قرطاس كصحيفة، قائما على عتبة بايب  مرة أخرى٢٣٦ورأيته"

. فأُلقي يف قليب أن فيها أمساَء عباٍد حيبون اهللا وحيبهم وبيانَ مراتِب قُرم عند اهللا
  :فقرأتها فإذا يف آخرها مكتوب من اهللا تعاىل يف مرتبيت عند ريب

نور (."...هو مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فكاد أن يعرف بني الناس"
 )٥٧ ص ،٨ جملد ،ول، اخلزائن الروحانيةاجلزء األ احلق،

 ١٨٩٤  
 احلكيم، وأنبأَنا اللطيف العليم، هو أن حربةَ فاحلق الذي أرانا احلق): "أ(

املسيح املوعود مساويةٌ ال أرضية، وحمارباته كلها بأنظار روحانية، ال بأسلحة 
الباطن وإمتام جسمانية، وهو يقتل األعداَء بعقد النظر واهلمة، أعين بتصرف 

شرفية، وله ملكوت السماء ال ملكوت ـَاحلجة، ال بالسهام والرماح وامل
 )٧٢ ص ،٨ جملد ،نور احلق، اجلزء األول، اخلزائن الروحانية (."...األرضني

نور احلق، اجلزء( ." حرب روحاين بنظر روحايناحلرب وأَلْهمنا أن"): ب(
 )٧٥ ص ،٨ جملد ،األول، اخلزائن الروحانية

 ١٨٩٤  
 أن املسيح مسى اآلخرين من النصارى الدجالني ال األولني، وأُلِْقي يف روعي"

والسر يف ذلك أن األولني . وإنْ كان األولون أيضا داخلني يف الضالني احملرفني
ما كانوا جمتهدين ساعني إلضالل اخلَلْق كمثل اآلخرين، بل ما كانوا عليها 

 )٨٠-٧٩ ص ،٨ جملد ،اجلزء األول، اخلزائن الروحانيةنور احلق، (." قادرين

 ١٨٩٤ 

 )املترجم(. �عيسى بن مرمي :  أي236
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 مجاعةُ �يوم يقوم الروح� أن املراد من لفظ الروح يف آية وأُلِْقي يف روعي"

." الرسل والنبيني واحملدثني أمجعني الذين يلقَى الروح عليهم ويجعلون مكلَّمني
  )٩٨ ص ،٨لد  جم،نور احلق، اجلزء األول، اخلزائن الروحانية(

١٨٩٤  
 ال تقدر على هذا النضال، ويبدي اهللا عجزك ٢٣٧ ريب أنكوإين أُلِْهمت ِمن"

وخيزيك، ويثِبت أنك أسري يف اجلهل والضالل، ولو اجتمعت قومك معك على 
 ،٨ جملد ،نور احلق، اجلزء األول، اخلزائن الروحانية(." هذا اخليال، فترجعون مغلوبني

  )١٥٣ص 

 ١٨٩٤  
 أهل مكة يدخلون أفواجا يف حزب اهللا القادر املختار، وهذا أرى أنوإين "

نور احلق، اجلزء الثاين، اخلزائن ( ."من رب السماء وعجيب يف أعني أهل األرضني
  )١٩٧ ص ،٨ جملد ،الروحانية

 ١٨٩٤  
 واملعىن احلق الصريح، أن املراد من خسوف أول ليلة فالتأويل الصحيح"

يف ليلة أوىل من ليال ثالٍث يكمل نور القمر فيها رمضان أن ينخسف القمر 
أن " وتنكسف الشمس يف النصف منه: "املراد من قوله... وتعرف أيام الِبيض

وما قلت من نفسي، بل هذا ... يظهر كسوف الشمس منصفًا أيام االنكساف
 ٢٠١ ص ،٨  جملد،نور احلق، اجلزء الثاين، اخلزائن الروحانية(." إهلام من رب العاملني

  )٢١٠ و٢٠٤و

                                           
  )مرزا بشري أمحد(.  القسيس عماد الدين: يعين237
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 ١٨٩٤  
"وعي أن هذا اخلسوف والكسوف يف رمضان اهللا   أن٢٣٨اعلمنفَث يف ر

آيتان خموفتان، لقوٍم اتبعوا الشيطان، وآثروا الظلم والطغيان، وهيجوا الفنت 
نور ( ."ولئن أبوا فإن العذاب قد حانَ... وأحبوا االفتنان، وما كانوا منتهني

  )٢٢٨ -٢٢٧ ص ،٨ جملد ، اخلزائن الروحانيةاحلق، اجلزء الثاين،

 ١٨٩٤  
 كدعويت للنصارى هلذه املقابلة، وأناديهم هلذه ٢٣٩ كلَّهمفها أنا أدعوهم"

نور احلق، (." املناضلة، إنْ كانوا من الصادقني، وعلمت ِمن ريب أم من املغلوبني
  )٢٧٢ -٢٧١  ص،٨ جملد ، اخلزائن الروحانية صفحة الغالف األخرية،اجلزء الثاين،

 ١٨٩٤  
   :وقالوبشرين "

إنّ املسيح املوعود الذي يرقبونه، واملهدي املسعود الذي ينتظرونه، هو 
 جملد ،إمتام احلجة، اخلزائن الروحانية( ."نفعل ما نشاء، فال تكونن من املمترين. أنت

  )٢٧٥ ص ،٨

 ١٨٩٤  

                                           
  :� قال املسيح املوعود 238

نبوءةً بأن اهللا أخربين " نور احلق" من كتايب ٣٨ إىل ٣٥كنت سجلت يف الصفحات 
ى أن الكسوف واخلسوف الذي وقع يف رمضان إمنا هو مقدمة للعذاب املقبل؛ فتفش

. به إىل اآلن حنو ثالث مئة ألف شخص النبوءة حىت مات  هذهالطاعون يف البالد حسب
  )الناشر ()٢٣٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(

  )الناشر(.  املشايخ الذين كذّبوا دعواه: يعين239
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."  ارمنيإنك من املأمورين، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبني سبيل"

  )٣٢٦ ص ،٨ جملد ،سر اخلالفة، اخلزائن الروحانية(

 ١٨٩٤  
"علي يق والفاروق وعثمان، كانوا من أهل الصالح وأظهري أن الصدرب 

  ... واإلميان، وكانوا من الذين آثرهم اهللا وخصوا مبواهب الرمحن
من وإين أُخربت أم من الصاحلني، ومن آذاهم فقد آذى اهللا وكان 

  )٣٢٧ -٣٢٦ ص ،٨ جملد ،سر اخلالفة، اخلزائن الروحانية (."املعتدين

 ١٨٩٤  
سر ( ." الصديق أعظم شأنا وأرفع مكانا من مجيع الصحابةوعلّمت أن"

  )٣٣٧ ص ،٨ جملد ،اخلالفة، اخلزائن الروحانية

١٨٩٤  
  تام املعرفة، حليم اخللق، رحيم الفطرة، وكان يعيش يف عارفًا����كان "

زي االنكسار والغربة، وكان كثري العفو والشفقة والرمحة، وكان يعرف بنور 
وكان شديد التعلق باملصطفى، والتصقت روحه بروح خري الورى، . اجلبهة

وغِشيه من النور ما غِشي مقتداه حمبوب املوىل، واختفى حتت شعشعاِن نوِر 
الناس يف فهم القرآن ويف حمبة وكان ممتازا من سائر . الرسول وفيوِضه العظمى

  . سيد الرسل وفخِر نوع اإلنسان
وملا جتلّى له النشأة األخروية واألسرار اإلهلية، نفَض التعلقاِت الدنيوية، ونبذ 
العلَق اجلسمانية، وانصبغَ بصبغ احملبوب، وترك كلَّ مراٍد للواحد املطلوب، 

احلق األحد، وغابت يف وجتردت نفسه عن كدورات اجلسد، وتلونت بلون 
ق اإلهلي من مجيع عروق نفسه، وإذا متكن احلُب الصاد. مرضاة رب العاملني
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 وجوده، وظهرت أنواره يف أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده، وجذر قلبه وذرات

فكان . سمي صديقًا، وأُعطي علما غَضا طَريا وعميقا، ِمن حضرة خري الواهبني
كةً مستقرة، وعادةً طبعية، وبدت فيه آثاره وأنواره يف كل قول الصدق له مل

وفعل، وحركة وسكون، وحواس وأنفاس، وأُدخلَ يف املنعمني عليهم من رب 
وإنه كان نسخةً إمجالية من كتاب النبوة، وكان إمام . السماوات واألرضني

  .أرباب الفضل والفتوة، ومن بقية طني النبيني
ا هذا نوعا من املبالغة، وال من قبيل املساحمة والتجوز، وال  وال حتسب قولن

ة، بل هو احلقيقة اليت ظهرت عليمن حضرة العزةِمن فوِر عني احملب  ".) سر
  )٣٥٥ ص ،٨ جملد ،اخلالفة، اخلزائن الروحانية

١٨٩٤  
قد " آم" عبد اهللا نائب املفوضلقد كشف علي وحي اهللا تعاىل أن ): أ(

احلق إىل حد ما معترفًا بعظمة اإلسالم ومرتعبا من هيبته، مما أجل رجع إىل 
لقد هوى يف اهلاوية، ولكنه جنا أليام قالئل . وعد موِته وإلقاِئه يف اهلاوية كليةً

  ... من اهلاوية الكربى اليت تسمى املوت
  ...: لقد قال يل اهللا تعاىل

وال تعجبوا وال .  اهللا تبديال اهللا على مهّه وغمه، ولن جتد لسنة٢٤٠اطّلع"
وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى، . حتزنوا، وأنتم األعلون إنْ كنتم مؤمنني

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 240

  :  ما يلي�لقد روى السيد ملك صالح الدين عن منشي حممد إمساعيل السيالكويت 
 � جاء املسيح املوعود ،"آم"  نبوءة موت املضروب لتحقُّقيعادآخر يوم من امليف 
  : لقد تلقيت الوحي التايل:  وقال� املسجد املبارك، ودعا املولوي عبد الكرمي طحعلى س

  ".اطّلع اهللا على مهّه وغمه"
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 إنا نكشف السر عن ساقه . ومكر أولئك هو يبورومنزق األعداء كلَّ ممزق،

هذه تذكرةٌ، فمن و. ثُلّةٌ من األولني وثُلّةٌ من اآلخرين. يومئذ يفرح املؤمنون
  ." اختذ إىل ربه سبيالشاء 

وغَمه، وأمهلَه إىل أن يندفع " آم" هم  مهَّه وغمه، أيعِلم اهللا تعاىل: أي
هذا املعىن للوحي بينته (إىل اجلرأة والبذاءة والتكذيب ثانيةً، متناسيا اِملنة اإلهلية 

  ).بتفهيم رباين
ه هي سنة اهللا، ولن  هذ أي أن،"ولن جتد لسنة اهللا تبديال":  مث قال تعاىل

ومفهوم هذه اجلملة كما فُهمته من اهللا تعاىل هو أنه . جتد لسنة اهللا هذه تغيريا
عادة اهللا تعاىل أنه ال ي تهيأ األسباب نـزقد جرتل العذاب على أحد حىت ت

املثرية لغضب اهللا كاملةً، ولكن لو كان يف قلب املرء مثقال ذرة من خشية اهللا 
  . من الفزع، فال يحلّ به العذاب بل يؤجل لوقت آخروأخذه شيٌء

 ."ال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلَون إن كنتم مؤمنني":  مث قال اهللا تعاىل
  . وهذا خطاب جلماعيت
 وهذا اخلطاب ."وبعزيت وجاليل، إنك أنت األعلى: "مث قال اهللا تعاىل

  .موجه إىل هذا العبد املتواضع
يبور و أي ستصيبهم ذلّةٌ، ،"منزق األعداء كلَّ ممزق: "اىل مث قال اهللا تع

ومعىن هذه اجلملة كما فُهمته هو أن الفتح سيكون حليفي أنا، ال . مكرهم هم
حليف العدو، ولن يربح اهللا حىت يفضح األعداَء يف كل مكر مكروه ويحِبطه، 

                                                                                                     
، مما يعين أنه "مآ"عائد على " همه وغَمه"ومعناه الذي فُهمته هو أن ضمري الغائب يف 

 ) ٥٧ ص ،أصحاب أمحد، جملد أول(. لن ميوت خالل هذا امليعاد
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 حىت يري الناس أي سيخيب مكرهم الذي صنعوه وجسموه وسيصيره ميتا

  . جثمانه
ن، ثلّةٌ وإنا نكشف السر عن ساقه، يومئذ يفرح املؤمن”مث قال اهللا تعاىل 

أي سنكشف احلقيقة ونري دالئل الفتح البينة، ، "من األولني وثلّةٌ من اآلِخرين
  .ويومئذ يفرح املؤمنون، األولون منهم واآلخرون

بسبب األمر املذكور هو من سنتنا  مث بني اهللا تعاىل أن تأجيل عذاب املوت 
وهذا زجر . اليت ذكرناها سلفًا، فمن أراد فليتخذْ اآلن السبيل املؤدية إىل ربه

كما فُهمت معىن ذلك أن أصحاب النفوس الطيبة . ومالمة للذين يسيئون الظن
الذين حيبون اهللا وحده، وال تغشاهم ظلمةُ البخل أو التعصب أو التسرع أو 

الفهم، فسيقبلون بياين هذا وجيدونه موافقًا ألحكام اهللا تعاىل، أما الذين سوء 
ينقادون لنفوسهم وعنادها، أو ال يعرفون احلقيقة، فلن يقبلوه جراء جتاسرهم 

  )٣-٢ ص ،٩ جملد ،أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية (.وظلمة نفوسهم
ا كان حادثًا، ولن ال يظنن أحد بسبب تصرحينا هذا أنه قد حدث م): ب(

يقع بعد ذلك شيء، ذلك أن البشارات اخلاصة باملستقبل قد وردت يف الوحي 
  :كاآليت
ومنزق األعداء كلَّ ممزق، يومئذ يفرح املؤمنون، ثلّةٌ من األولني وثلّةٌ  "

  ".من اآلخرين
 أن األعداء سيمزقون إربا إربا زمية نكراء، ويومئذ سيبتهج املؤمنون : أي

  .األوائل منهم واآلخرون
فاعلموا يقينا أن األيام آتيةٌ حني تتحقق كل هذه األمور املذكورة يف الوحي 

سيخجل العدو، وسيذلّ املعارض، وسيظهر الفتح من كل نوع، . اإلهلي
  . واعلموا يقينا أن هذا أيضا نصر، كما هو توطئة للنصر اآليت
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  )١٧-١٦ ص ،٩د  جمل،أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية (
 أحيانا تكون النبوءة الدقيقة من أجل اختبار الناس، لكي يكشف اهللا )ج(

وقد سبق أن كتبنا أن هذه النبوءة كانت تتضمن اختبارا . هلم مبلغ عقوهلم
لذوي القلوب الزائغة أيضا، ولذلك حتققت على حنو لطيف، غري أن هلا 

، كما تشري إىل ذلك نبوءةُ جوانب أخرى أيضا ستنكشف حتما يف املستقبل
  )٣١٩ ص ،٩ جملد ،، اخلزائن الروحانية"ضياء احلق"إعالن ملحق بـ ( .كشف الساق

١٨٩٤  
لقد كشف اهللا علي مرارا أن اختبارا ينتظر هذه اجلماعةَ ليعلَم الصادق من 

  )٦٧ ص ،٤ رقم ،٥ جملد ،محديةرسائل أ إىل نواب حممد علي خان، ٧رسالة رقم ( .الكاذب

 ١٨٩٤  
 غلَبين النوم فنمت، فرأيت يف الرؤيا أخي الكرمي ٢٤١بعد كتابة هذه العبارة
 مضطجعا يف مكان ويف حضنه طفل يلعب، وهو ٢٤٢املولوي احلكيم نور الدين

                                           
  )مرزا بشري أمحد(.  أي املتعلقة بسعد اهللا اللدهيانوي241
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 242

  : �لقد قال اخلليفة األول حضرة احلاج احلافظ املولوي نور الدين 
موته ما مات ابين حممد أمحد، اعترض على عند. إن ابين عبد احلي آية من آيات اهللا

فلم أكترث ملا كتبه هذا املعترض اللدهيانوي مطلقًا، ومل "... لدهيانه"أحد الطاعنني من 
 ذلك، فتلقى من اهللا بشارة هي مسجلة ه إىل، ولكن سيدي وإمامي توج قطأتوجه إليه

، مث بعدها ببضع )٢٧ ص ،٩ جملد ،انيةاخلزائن الروح( "اإلسالمأنوار " يف كتابه ٢٦يف الصحفة 
 رآه املسيح املوعود عليه وحبسب كشف. سنوات رزقت هذا االبن الذي امسه عبد احلي

كان عبد احلي يتأذى و. ظهرت على جسده ثآليل فشلت خربيت الطبية يف عالجهاالسالم 
إذ يف كرب شديد ا جدا، وكان يضطرب ليل ار حبيث ال يقر له قرار، كما كنا أيضا 

 تلك تعالَج اإشارة إىل وصفة  كشفهذا الوكان يف .  أن نعمل له شيئًاكنا ال نستطيع
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فقلت حلضرة . وكان هذا االبن مجيل الشكل واللون وله عينان واسعتان. ابنه

ابنا هو أفضل منه " مد أمحدحم "عناملولوي احملترم بأن اهللا تعاىل قد عوضك 
هذا االبن يبدو من زوجة أخرى، إذ : وقلت يف نفسي. بكثري لونا وشكالً وقوةً

كان االبن األول ضعيف اخللقة ومريضا وحنيفًا جدا، أما هذا فهو قوي البنية 
  :مث خطرت ببايل اآلية التالية وال أذكر إن كنت قرأا باللسان أيضا. ووسيم

نسخ من آيٍة أو ننِسها نأِت خبٍري منها أو مثلها أمل تعلَم أن اهللا على ما ن���� 
كل شيٍء قدير����.  

، إذ جاء مدافعا عن ٢٤٣ وأعلم أن هذا رد ِمن عند اهللا على عدو الدين ذلك
  .املسيحيني ومهامجا على اإلسالم غدراً وبدون سبب

خراجات مثل النفطات  لقد بقي ذكر جزئية من الرؤيا وهي أين رأيت أن 
أو الثآليل خترج على جسم هذا الطفل، وأن هناك من يقول إن عالجها هو 

                                                                                                     
يه املسيح املوعود  آخر نِس العقاقري اليت تتركب منها الكركم ودواٌء بني وكان من،الثآليل
�ه أردنا وضع الكركم على جسده، فقال املسيح ِب، وبرؤية اضطراب الولد وكر

. هذلك إذ كان مع الكركم دواء آخر نسيتأنصحكم ب  أن ال أجرؤ على�عود املو
نا الكركم على جسده، فأخذ يضطرب بشدة حىت اضطُررنا لغسل نا ووضعولكنا أخطأْ

وهذا زادين إميانا بأننا جد ضعفاء وعجزة إذ فشلنا بقياسنا وعقلنا يف . الكركم يف األخري
البسيط ، كما أيقنت أن مجاعة هؤالء املأمورين واملرسلني التوصل إىل هذا القرار الصائب 

على أية حال، لقد آمنت .  يشغلها اهللا وحده، فال يتكلمون إال بتكليمهإمنا هي كماكنٍة
 من فضل اهللا علي أنه مل يتركين بدون آية، بل أراين مئاِتقبل رؤية هذه اآليات، غري أنه ِل

  )٤٩-٤٨ ص ،كتيب تفسري سورة اجلمعة(. اآليات
 بعد هذه النبوءة خبمس  عند موالنا نور الدين رضي اهللا عنهولدقد هذا االبن علما أن  

 .، ومسي عبد احلي١٥/٢/١٨٩٩ يف أي.. سنوات
  )الناشر (.سعد اهللا اللدهيانوي:  أي243
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-٢٧ ص ،٩ جملد ،أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية (."واهللا أعلم. الكُركُم وشيء آخر

  ) احلاشية يف احلاشية،٢٨

 ١٨٩٤  
د اآلمال  أي وحي يبشره باألوالد، إمنا يعق٢٤٤"ميان عبد احلق"مل يقدم 

  :فقط، ولكنا قد تلقينا الوحي ذا الشأن أيضا، فقد بشرنا اهللا عز وجل وقال
 ،٤٠ ص ،٩ جملد ،أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية (٢٤٥"....إنا نبشرك بغالٍم "
  )احلاشية

                                           
. � ميان عبد احلق الغزنوي مث األمرتسري الذي باهلَ املسيح املوعود : أي244

 )جالل الدين مشس(
  : � قال املسيح املوعود 245

ا، وقد نشررين إزاء هراء عبد احلق بأنه تعاىل سريزقين ابننا هذه كان اهللا تعاىل قد بش
ة على أنه قد ولد وفقًا هلذا فاحلمد هللا واملن" أنوار اإلسالم"البشارة أيضا يف هذا الكتاب 

 ابن  امليالدي٢٤/٥/١٨٩٥ اهلجري املوافق ١٣١٢ ذي القعدة ٢٧ يف يف بييت وحيال
 )٣٢٣ ص ،٩ جملد ،، اخلزائن الروحانية"ضياء احلق"غالف األخرية لكتاب الصفحة (. سمي شريف أمحد
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 ، وكان قد١٨٩٤عام  ����سيح املوعود تلقاها املفيما يلي إهلامات 

فتٍر، وكان هذا الدفتر مفقودا عندما قام حضرة مرزا بشري أمحد سجلها يف د
املصلح سيدنا ، مث وجده ١٩٣٥أول مرة عام " التذكرة" بتأليف ����

، حيث حتدثَ عن ذلك يف خطبة اجلمعة يوم ١٩٣٨ عام ����املوعود 
١٩٣٨/ ١٩/٨)  بتاريخ ،٢٠ عدد ،٢٦ جملد ،"الفضل"انظر 
 ١٩٨٣ر ثانية حىت عثر عليه عام ، مث فُقد هذا الدفت)٣١/٨/١٩٣٨

بربوة، وقد نشرنا نسخةً " جلنة التربكات"بقاديان، وهو موجود اآلن عند 
  .٢٠٠٤الصادرة من ربوة عام ) الرابعة(منه يف مقدمة الطبعة احلالية 

لقد أدرجنا فيما يلي كل اإلهلامات املسجلة يف هذا الدفتر وعلّمناها 
  . بنجمة قبل تارخيها

 *١٨٩٤/ ١٧/٨  
  ."إين أنا الودود الكرمي"

 *١٨٩٤/ ١٩/٨  
  ."إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون"

 * ١٨٩٤/ ٢٢/٨:  
  ."ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم"
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 *٢٥/٨/١٨٩٤  
  ."إن الناس كانوا بآياتنا جيحدون"): أ(
  ."ظَن املؤمنون بأنفسهم خريا): "ب(

 *٢٦/٨/١٨٩٤  
  ."ثلةٌ من األولني وثلةٌ من اآلخرين. يومئذ يفرح املؤمنون"

 *٢٦/٨/١٨٩٤  
  ."إنا نكشف السر عن ساقه"): أ(
إنك أنت . وال تعجبوا وال حتزنوا، وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني): "ب(

  ."األعلى

 *٢٧/٨/١٨٩٤  
  ." معي ريب سيهديِنيإن): "أ(
  .بينهمارأيت بيت اهللا يف طرف وبيت املقدس يف طرف آخر، وأنا واقف ): ب(
" حامد علي"رأيت أن حبات من املوز موضوعة أمامي، وأعطيت ): ج(

  .واحدة منها

 *٢٩/٨/١٨٩٤  
  ."لن جتد لسنة اهللا تبديال"

 *٣١/٨/١٨٩٤  
  ."اطّلع اهللا على مهّه وغمه): "أ(
وال تعجبوا . ولن جتد لسنة اهللا تبديال. اطّلع اهللا على مهّه وغمه"): ب(

. وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني. ك بالء من ربكم عظيموال حتزنوا، ويف ذل
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ق، يومئذ يفرح املؤمنونإنا نكشف السرق األعداء كل ممزعن ساقه، ومنز  .

هذه تذكرة، فمن شاء اختذ إىل ربه .  من اآلخرينةٌةٌ من األولني وثلّثلّ
  ."سبيال

 *١/٩/١٨٩٤  
  ."احلمد هللا الذي أذهب عين احلزن"

 *٢/٩/١٨٩٤  
 رأيت أن حبات كثرية من الرمان موضوعة أمامي، وأخذت واحدة ):أ(

  .منها يف يدي
  ."ومكر أولئك هو يبور): "ب(
ك بعد وجوِدها وجتسمها، وميوت بعد حياا يف أعني هِلي: أي): "ج(

  ."الناس
  ."كمثِلك در ال يضاع): "د(
 شيئا وهو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا): "هـ(

  ."شر لكم، واُهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

 *١٤/٩/١٨٩٤  
وقت االبتالء ووقت االصطفاء، وال يرد وقت العذاب عن القوم "

  ."ارمني

 *١٨/٩/١٨٩٤  
  ."لن جيعل اُهللا للكافرين على املؤمنني سبيال) "أ ( 
�7�7�7�7èèèè"): ب( �� ��éééé�
�
�
�
;;   )أردية( ";;
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  .صدمة اهلجرة: أي
  ."ى على املاكريناهللا، واهللا خري املاكرين، مث يتقضمكروا ومكر ): "ج(
  ."قالوا ساحر كذّاب... ٢٤٦زيدته الروائح): "د(
  ٢٤٧."إنّ شانئك هو األبتر): "هـ(
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئا وهو ): "و(

  ."شر لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
  ."النعمِةوذَرين واملكذّبني أويل ): "ز(
  ."خذْها وال ختف، سنعيدها سريا األوىل): ح(
  ."اليوم أكملت لكم دينكم): "ت(

٢٩/٩/١٨٩٤  

يا عدو اهللا، إنك ال . أيها اهلالك، سترى يف النهاية كيف يكون مصريك
اليوم يف هذا  اآلنت بشأنك يواِهللا لقد تلق. حتاربين بل حتارب اهللا تعاىل

    :ايل الوحي الت٢٩/٩/١٨٩٤
، املنشور يف أنوار "جائزة ثالث آالف روبية"إعالن ( ٢٤٨."إن شانئك هو األبتر"

   )٧٩ ص ،٢ جملد اإلعالنات،جمموعة و، ٨٦ ص ،٩ ج ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

                                           
  )سيد عبد احلي(. مل تقرأ هذه الكلمات بوضوح 246
  :  هذا الوحي كاآليت�شرح املسيح املوعود  247

 كليةً وسيموت خائبا أن اهللا تعاىل سيمحو امسه: إنّ عدوك هو من ال خري فيه، أي
 )٥٨  ص،١١ جملد ،آم، اخلزائن الروحانيةعاقبة (. خاسرا
ول  األسبوعاأل هذا الشخص، وهو سعد اهللا اللدهيانوي، قد هلك بالطاعون يف 248

الذي كان موجودا قبل –" حممود"مات ابنه الوحيد  ، مث١٩٠٧عام  كانون الثاين من
مبحافظة " كالن كوم" يف قرية ١٢/٧/١٩٢٦ يف - هذا�وحي املسيح املوعود 
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*٣٠/٩/١٨٩٤  
  ."إنا فتحنا لك فتحا مبينا): "أ(
  ."أنت معي ومن معك): "ب(

 *٣/٩/١٨٩٤  
  ".قد جاءكم الفتح"

 *٥/١٠/١٨٩٤  
  ".يا نوح أَِسر رؤياك"

 *١١/١٠/١٨٩٤  
  ".لَينبذَنَّ يف احلُطَمة: "بشأن عبد اهللا آم

 *١٢/١٠/١٨٩٤  
"لوا األمرإنّ النصارى حو".  

  ١٨٩٤ تشرين األول
إن قول بعض املسيحيني اجلهال بأنه قد حصل ما كان حاصالً وأن القضية 

فكيف وأنى ميكنهم أن يكتموا . قد انتهت اآلن لَحماقةٌ عجيبة وكفر غريب
، فلو أرادوا فَصل األمر بناًء على ٢٤٩احلق بأن تلك النبوءة كانت ذات شقّني

 أما اختبار األمر على ضوء الشق الثاين ؟شق واحد فأي كفر أكرب من ذلك

                                                                                                     
دون أن خيلف وراءه أي أوالد، وهكذا قد انقطع نسل هذا الشخص كليةً من " لدهيانه"

 )جالل الدين مشس(. �كما ورد يف نبوءة املسيح املوعود 
 احلديث هنا عن النبوءة املتعلقة بالقسيس عبد اهللا آم حيث قيل فيها إنه سيلقى 249

  )سيد عبد احلي(. سة عشر شهرا إال أن يرجع إىل احلقيف اهلاوية خالل مخ
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 أن حيلف حلفًا مؤكدا بعذاب وهوفسبيلُه ما كشفه علي التفهيم الرباين، 

 جملد  اإلعالنات،، وجمموعة٥/١٠/١٨٩٤ يوم ،"جائزة ثالث آالف روبية"إعالن (. املوت
  )٨٨-٨٧ ص ،٢

 *٤/١١/١٨٩٤  
  .حية أخرى ن ِموهربتيف هذا اليوم رأيت يف املنام أين قتلت حية، 

 *٥/١١/١٨٩٤  
  : تلقيت يف هذا اليوم اإلهلامات التالية

�M�M�M�M"): أ( �¹�����A�~���(�¹�����A�~���(�¹�����A�~���(�¹�����A�~���(ññ ññ@" )فارسية(  
  .جهي تتألأل أنوارهيف و: أي
�M�M�M�M" ):ب ( � �7
��7
��7
��7
êêêê �������A�~���(�������A�~���(�������A�~���(�������A�~���(;; ;; ññ ññ@@@@") فارسية(  
  .يف وجهي تتألأل أنوار حسن العاقبة: أي 

  ".فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها") ج (
  ".إن معي ريب سيهدين") د(

١٨٩٤  
إذا  تلقيت للفصل بيننا إهلاما آخر بأن آم ،أن حيِلف" آم"عندما رفض 

كان صادقًا يف ادعائه بأنه مل يتراجع عن موقفه فإنه سيعمر، وإذا ما كان كاذبا 
  ) احلاشية،٣٢٦ ص ،١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية (.فسيموت عاجالً

 *٥/١٢/١٨٩٤  
مث . ، فقمت بإطفائها"حممود"رأيت يف املنام كأن النار اشتعلت يف ثياب 

مث اشتعلت النار يف ثيايب، .  آخر، فأطفأااشتعلت النار يف ثياب شخص
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لقد ظهر على ساعدي شيء كبقعة سوداء، . فأهرقت علي املاء، فانطفأت النار

  .أفوض أمري إىل اهللا. غري أن كل شيء كان على ما يرام

 *١١/١٢/١٨٩٤  
   دقيقة١٢الساعة الثانية و: يوم الثالثاء، الوقت"

دخل يف هذه احلجرة ويف يده " حامد علي" الوقت كأن رأيت يف هذا
ربنا اغِفر . فنفوض أَمرنا إىل اهللا، ونسأله خريا وعافية. فخذاِن من شاة مسلوخة

  ".لنا ذنوبنا، واحفَظْنا من كل بالء، واحفَظْنا من خزي الدنيا واآلخرة

 ١٢/١٢/١٨٩٤  
  نيـلى مكان حممد حسـليلة كأين عـ يف هذه ال٢٥٠رأيت: يوم األربعاء"

                                           
   : سيد عبد احليستاذ ملحوظة من األ250

 هذه الرؤيا مع اختالف بسيط يف الكلمات يف كتابه � لقد ذكر املسيح املوعود 
  : كاآليت" السراج املنري"

صليت رأيت يف املنام ذات مرة أنين ذهبت إىل بيت حممد حسني، ومعي مجاعة من الناس، و
 بالفاحتة يف صالة الظهر أو مث خطر ببايل أين أخطأت يف الصالة إذ جهرت. هناك بالناس إماما

وملا فرغنا من الصالة رأيت . العصر، مث تبني يل أين مل أجهر بالفاحتة وإمنا كبرت فقط جهرا
ه، لكنه جاء  أن أنظر إليفاستحييت. حممد حسني جالسا حذائي وهو أسود اللون وعريان متاما

: حل معك؟ فقالاصتأمل يأِن لك أن تصاحل؟ وهل حتب أن أ: إيل وهو على هذه احلالة، فقلت له
مث قلت له إذا شئت فاغفر يل ما قلت . فدنا مين جدا وعانقين، وكان عندها كطفل صغري. نعم

جيدا أن كل ما قلت بصدق النية، وإننا يف حقك مما آذاك، واعلم خناف من ربنا يوما ه فإمنا قلت
فاشهد بأين أيضا قد غفرت لك كل ما : فقال قد غفرت لك، فقلت. ثقيال منثُل فيه أمامه

وبعده رأيته على قامته .  تكفريك وتكذيبك يلكجرى على لسانك ضدي، وعفوت عن
  . لقد حتقق اليوم ما رأيته يف الرؤيا: مث قلت له. األصلية يف ثياب بيضاء
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وقلت مل ... ، وإنا صلّينا، وظننت أين إمام وأخطأت يف جهر الفاحتة٢٥١لويبتا

وما أتذكر . مل متنعوين من اجلهر؟ مث ظننت أين كبرت جهرا وما قرأت الفاحتة
مث إذا فرغنا من . أن حممد حسني كان معنا يف الصالة أو أدى قبلنا الصالة

لى فراش، وأظن أنه كان يف الصالة كنت جالسا على مقابلة حممد حسني ع
هذا الوقت أسود اللون كالعريان، وكان لونه مائال إىل السواد، فأخذين احلياء 

  ... أن أنظر إليه
فدنا مين . نعم: هل لك أن تصاحل ومتيل إىل السلم؟ قال: وأظن أين قلت له
أتغفر يل كل ما قلت يف شأنك من كلمات : فقلت. حىت عانقين جالسا

ن شئت فاغفر، وأريد أن ال يبقى لك غلٌّ ونزاع يوم نحشر ونقوم تؤذيك، فإ

                                                                                                     
سيموت قريبا، ألين أُريت : فقلت. حيتضر" سلطان بيك "امسها خصمث نادى مناٍد أن ش

  .يف املنام أن الصلح سيتم يوم وفاته
كنت رأيت يف الرؤيا أن من عالمات يوم الصلح أنه سيموت :  مث قلت حملمد حسني

فلما مسع قويل استعظم األمر واستغرب كما يتعجب املرء من حدث ". اء الدين"فيه 
  .إنه حلق، فقد مات اء الدين فعال: ي، وقالعظيم حقيق

لقد كنت رأيت أيضا يف :  مث أقمت له مأدبة، فقِبلها بعد اعتذار بسيط، مث قلت له
وكان ذلك يف يوم . الرؤيا أن الصلح سيتم بدون وسيط، وقد وقع متاما كما رأيت

 )٨١-٨٠ ص ،١٢ جملد ،السراج املنري، اخلزائن الروحانية(. ١٢/١٢/١٨٩٤األربعاء بتاريخ 
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 251

 �لقد حتقت الرؤيا املتعلقة باملولوي حممد حسني البطالوي يف عهد اخلليفة الثاين 
  :�حيث قال 

فجاء " بطالة"عندما جاء عهدي ألقى اهللا تعاىل يف قلبه الندامة، فذهبت ذات مرة إىل 
مث إن اهللا تعاىل قد حقق هذه الرؤيا على ...  آثار الندم الشديدبنفسه لزياريت، ورأيت عليه

 جملد ،"الفضل"(. حنو آخر حيث جاء اثنان من أوالده للدراسة يف قاديان، وبايعا على يدي
  )٢ ص ،٢٠/٧/١٩٤٤ يوم ،١٦٨ عدد ،٣٢
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فاشهد أين غفرت لك كل ما جرى : قلت. غفرت لك: قال. أمام اهللا تعاىل

  .  وغري ذلكيبــتكذيـعلى لسانك من تكفريي و
يعلم احلاضرون ِمن أتباعي أين : مت وتذكرت رؤيا يف هذا الباب وقلت مث ق

يف " سلطان بيك"مث نادى مناٍد أن رجال املسمى .  هذا البابرأيت من قبل يف
  .ورأيت من قبل أن املصاحلة يكون يف يوم موته. سيموت: فقلت. حالة احتضار

وقلت له إين رأيت من قبل يف منامي أن من عالمات املصاحلة أنه يومئذ 
ا حق، هذ: فتبسم حممد حسني وعِجب عجبا شديدا وقال". اء الدين"ميوت 

مث انتقل من مكان إىل . فكأنه استعظم شأن هذا اخلرب. قد مات" اء الدين"إن 
مكان آخر الذي كان يف بيت واحد، فقصدت أن أدعوه إىل مائدة نويت أن 

فاعتذر اعتذارا . اقبلْ دعويت اليوم: فجئته مبكان كان فيه وقلت. أهيئها له
رأيت قبل هذا أن املصاحلة يكون إين : وقلت. سأجيء: خفيفا، مث قِبل وقال

 عند رأيتهو. ، وال يكون بيين وبينك أحد، فكان كما رأيتأحدبال وساطة 
 ص ،٢ رقم ،�دفتر إهلامات املسيح املوعود (." املعانقة كأنه طفل صغري أسود اللون

  )١٨ ص ،١٨٩٤، عام ١٨

 *٢١/١٢/١٨٩٤  
.  مت قبل هذافأجاءها املخاض إىل جذع النخلة، قالت يا ليتين"): أ(

  ".فوقاهم اهللا ِمن شر ذلك اليوم
ورأيت عندها أن زوجيت قد وصلت إىل سريري يف الغرفة الداخلية هلذا 

  .البيت قلقةً مضطربةً من آالم املخاض
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  ٢٥٢".يا مسيح اخلَلْق عدوانا"): ب(

  ١٨٩٥ آذار
 ال من امل مببلغاقبل أيام قليلة رأيت يف املنام أين جالس يف مكان، وإذ

موجود أمامي من الغيب، فتحريت وقلت من أين جاء هذا املال؟ ويف األخري 
مث تلقيت . استقر رأيي بأن مالكا من مالئكة اهللا تعاىل قد وضعه هنا حلاجايت

  : الوحي التايلمعه 
  ".إين مرسل إليكم هديةً"

اج  أن صديقنا املخلص احلووأُلقي يف قليب على الفور أن تأويله إمنا ه... 
. سيتهـ عبد الرمحن رمبا متثّلَ لنا مالكًا وأنه سريسل لنا املال على األغلب

إنّ . وكتبت هذه الرؤيا يف كتايب باللغة العربية، وباألمس حتققت، واحلمد هللا
هذه عالمة قبول عند اهللا تعاىل حيث إن املوىل الكرمي قد صدق املنام والوحي 

 إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، رسائل ة املرسل٦/٣/١٨٩٥مقتبس من الرسالة (. بفعله
  )٣ ص ، جزء أول،٥ جملد ،أمحدية

  ١٨٩٥ نيسان
 هو اإلسالم، وأن الرسول هو املصطفى السيد اإلمام، أَوحى إيلّ أن الدين"

أمني يالعبادة وحده، فكذلك رسولنا . رسولٌ أُم يستحق نا أحدفكما أن رب
 الرمحن، ننِم (."ده، وال شريك معه، وأنه خاتم النبينياملطاع واحد ال نيب بع

  )١٦٤ ص ،٩ جملد ،اخلزائن الروحانية

                                           
أيام (. يا أيها املسيح املبعوث خلري اخلالئق، ساِعدنا يف دفع مرضنا الطاعون:  أي252

 )٤٠٣ ص ،١٤ جملد ،الصلح، اخلزائن الروحانية



٢٧٢  �������� א������
١٨٩٥  

 إىل حتقيق األلسنة، وأعان نظري يف تنقيد اللغات إنه صرف قليب): "أ(
 ا لسانٌ أصليها، وأكيِفها وكَم ها، وجامعاملتفرقة، وعلّمين أن العربية أُم

ِ البشر ِمن أحسن لنوع اإلنسان ، ولغةٌ إهلاميةٌ من حضرة الرمحن، وتتمةٌ ِخللْقة
  ) ١٦٦ ص ،٩ جملد ،ِمنن الرمحن، اخلزائن الروحانية( ."...اخلالقني

 اللغات ومثواها، وزودت ِمن فص الكلمات سر وعلّمت ِمن):" ب(
لرمحن، منن ا(."... وجنواها، وكذلك أُعطيت من أسراٍر عليا ونكاٍت عظمى

  )١٨٣-١٨٢ ص ،٩ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٩٥  
"دي إىل فضائل ٢٥٣ اآلية املوصوفةأن وكُشف علي ،واإلشارات امللفوفة ،

ة أُم العربية، وتشري إىل أا أُم األلسنة، وأن القرآن أُم الكتب السابقة، وأن مكّ
  )١٨٣ ص ،٩ جملد ،اخلزائن الروحانيةِمنن الرمحن، ( ."...األرضني

٢٤/٥/١٨٩٥   
 رأيت يف عامل الكشف جنما يف السماء مكتوب ٢٥٤حني ولد هذا الولد): أ(
   )١ ص ،١٠/١/١٩٠٧ يوم ،١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"( ٢٥٥."معمر اِهللا: "عليه

                                           
  )مرزا بشري أمحد). (٩٣: األنعام() لتنذر أم القرى ومن حوهلا(أي قول اهللا تعاىل  253
 )مرزا بشري أمحد(.  ابنه الصاحبزاده مرزا شريف أمحد254
نه لك، و١٩٠٧عام يف كانون الثاين  هذه الرؤيا � لقد ذكر املسيح املوعود 255
قد رآها عند والدة ابنه الصاحبزاده مرزا شريف أمحد، فسجلناها هنا يف  أنه أيضاذكر 

  )مرزا بشري أمحد(.  فيه اإلهلامات والكشوف املتعلقة بوالدته� العام الذي تلقى
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رأيت عندها يف عامل الكشف أن روبية نزلت من السماء ووقعت يف ): ب(

 يوم ،٢ و ١ ان عدد،٦ جملد ،"بدر"( ."معمر اهللا: "يدي ومكتوب عليها
  )٣ ص ،١٠/١/١٩٠٧

١٨٩٥  
كنت خائفا جدا على عيين بسبب مرض السكري، ألن شدة هذا املرض 

، فدعوت اهللا تعاىل بسبب هذه وإصابة العني بالزرقيؤدي إىل ضعف البصر 
  : الوحي التايلاملخاوف، فتلقيت 

  ."رينيالعني وعلى اُألخ:  على ثالثنزلت الرمحةُ"
لقد صرح هنا بالعني، ومل يصرح بالعضوين اآلخرين، ولكن الناس  ... 

وما أدلَّ على . والقوةالعني واألذن : متعة احلياة يف سالمة ثالث: يقولون عادة
 عاما ذا املرض الذي يعلم ١٨حتقُّق هذا الوحي ِمن أين مصاب منذ حنو 

ذلك فأية قوة أخربتين بأن هذا األطباء جيدا مدى خطورته على العينني، ومع 
نزول املسيح، اخلزائن (. القانون سيخرق من أجلي، مث فعلت كما قالت متاما

  )٥٩٣-٥٩٢ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

  ١٨٩٥ كانون األول
 ١٣١٣ اآلخرةأي قبل يوم السبت مجادى -رأيت يف الرؤيا قبل هذا اليوم 

نائي الثالثة جالسون يف مكان  أن أب- امليالدي٧/١٢/١٨٩٥اهلجري املوافق 
  .بيين وبينكم ميعاد يوم واحد فقط: وأخاطبهم وأقول

 واضيعدفتر امل(. وأولت ذلك أن روح ابين الرابع تكلمت هكذا بذلك داخلي
   )٢٠٤ص ، �املتفرقة للمسيح املوعود 
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٢٧/١/١٨٩٦  

، ٢٥٦، أعين املسجد الذي وقَع عند السوق، قد هدمتمسجدا رأيت كأنّ"
فنفوض األمر . كان هذا مسجدا: وهدمه رجلٌ، وهدم معه مكانا لنا، وأنا أقول

  )٢١٩ ص ،� املتفرقة للمسيح املوعود واضيعدفتر امل( ."إىل اهللا

١٦/٣/١٨٩٦  
   ١٦/٣/١٨٩٦ رمضان املوافق ٢٩يف الساعة الواحدة متاما ليلة األحد 

إىل بيته، مث جاء هو رأيت يف املنام السيد إمام علي شاه، وكأين قد ذهبت 
فسألين عن مسلكي، فقلت له يف اجلواب .  عشرةحنولتوديعي مع نفر عددهم 
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 إمجايلٌّ  تصورهو" ال إله إال اهللا"دين  الذكر الذي تقومون به مردأن: أي

: انظر األمر هكذا.  واسع وحميطتصورهو فوناقص، أما الذكر الذي نقوم به 
إشارة ب وصورت له النور ( كلها خفيةاهؤإنّ عملكم كالنور اليت تكون أجزا

  :مث قلت له). دالي
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كرنا حميطًا جبميع أما عملنا فهو كالزهرة املتفتحة، ويكون النظر يف ِذ: أي
هرة املتفتحة وصورت له الز (تفاصيل النفي لغري اهللا، ويكون شكلُه هكذا،

  : وقلت)بإشارة اليد
                                           

  )الناشر(.  كذا يف األصل256
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، وهذا النفي حميط بكل أجزائه "ال إله إال اهللا"هكذا يكون : انظر: أي
  . املفصلة

تة معرفة  لدى مساع نك اوملا قلت له ذلك شعر بلذة كتلك اليت يشعر املرء
فأَهدى يل روبية .  وجههمن مالمحجديدة ورائعة، وقد عرفت ذه اللذة لديه 

واحدة، فقلت يف نفسي لقد آتيته يف وقت من األوقات روبتني، فرد يل واحدة 
 مث سألين وحنن واقفون يف املكان نفسه يف الزقاق الكائن قريبا من دارنا !منهما

  :ب إىل غورداسبور؟ قلتمىت ستذه: يف اجلهة الشمالية
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  .رد اهللا ذلك على األرض ما مل يالقدمال أدري، إذ ال تتثبت : أي 

ه يف ذلك املكان يف الشارع وذهبتواهللا أعلم بالصواب.  مث تركت .وكتبت 
دفتر املواضيع املتفرقة للمسيح ( .الثانية ليالً يف الساعة  القليلة على الفورهذه األسطر

  )٢٠٥ ص ،�املوعود 

٢٢/٣/١٨٩٦  
  :الوحي التايل ٢٢/٣/١٨٩٦تلقيت اليوم 

ملسيح اسجلّ مذكرات (." يا أهل املدينة جاءكم نصر من اهللا وفتح قريب"
  )٢٠٥ ص  املتفرقة،�املوعود 

١٨٩٦  
  :يقول اهللا تعاىل يل
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  .سوف أقيمك شاهدا على هذا العصر: أي
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 املرسلة إىل نواب ٦/٤/١٨٩٦رسالة يوم  ( !فيا ِلحظِّ اإلنسان الذي أَشهد له خبري

  )١٢٩ ص ،٤ رقم ،٥ جملد ،حممد علي خان، رسائل أمحدية

١٨٩٦  
أنت . لَمها اخلَلْقأنت مين مبنـزلٍة ال يع. يا عيسى الذي ال يضاع وقته"

هو الذي . فحانَ أن تعانَ وتعرف بني الناس. مين مبنـزلِة توحيدي وتفريدي
ال تبديلَ لكلمات . أرسل رسوله باهلدى وديِن احلق ليظِهره على الدين كله

الرمحن علّم القرآن، لتنِذر قوما ما أُنِذر . قُلْ إين أُِمرت وأنا أولُ املؤمنني. اهللا
قلْ عندي شهادة من . إنا كفيناك املستهزئني. م ولتستبني سبيل ارمنيآباؤه

اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قُلْ عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟ إن معي 
هل أنبئكم على . قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا. ريب سيهديِن

يريدون أن يطفئوا نور . أثيممن تنـزلُ الشياطني؟ تنـزلُ على كلّ أفّاٍك 
. سنلقي يف قلوم الرعب. اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون

  ."إذا جاء نصر اهللا والفتح وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق
أمل يكن :  ويرجع أمر الزمان إلينا،نقول حينما يأيت نصر اهللا والفتح..: .أي

  .هذا حقًا
ة كنتم خري أم. ن مع اهللا حيثما كنتكُ. معك، كُن معي أينما كنتإين  "

تم نعمته عليك يف الدنيا يرفع اهللا ذكرك، وي. إنك بأعيينا. أُخرجت للناس
  ."تم امسيتم امسك وال ييا أمحد، ي. واآلخرة

  . ينقطع حتميدك قبل أن تنتهي حمامد اهللايا أمحد،... :أي
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. شأنك عجيب، وأجرك قريب. ألقيت عليك حمبةً مين. إين رافعك إيل"

اخترتك . أنت وجيه يف حضريت.  معي٢٥٧األرض والسماء معك كما هو
سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك، . أنت وجيه يف الدنيا وحضريت. لنفسي

أيها الصديق . نصرت بالرعب، وأُحييت بالصدق. ينقطع آباؤك ويبدأُ منك
صرتمناص. ن حني آثرك اهللا علينا ولو كنا كارهني. وقالوا الت . ربنا اغفر

  ."ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني. لنا إنا كنا خاطئني
وسيقول املعارضون قد فضلك اهللا علينا مع أننا كنا نكره ذلك، : ...أي

بون ال عقوبة عليكم اليوم، سيغفر اهللا أيها التائ. ربنا فاغفر لنا إنا كنا خاطئني
  .لكم وهو أرحم الرامحني

وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب، واهللا غالب على " 
ح، ومتّت كلمةُ فتإذا جاء نصر اهللا وال. أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

أردت أن أستخلف، فخلقت آدم، . ربك ، هذا الذي كنتم به تستعجلون
  اإلميانقيم الشريعة ويحيي الدين، ولو كاني. ويته ونفخت فيه ِمن روحيس

جري . خلق آدم فأكرمه. سبحان الذي أسرى بعبده ليال. معلَّقًا بالثريا لناله
  ."اِهللا يف حلل األنبياء

  .مرسلُ اهللا يف حلل األنبياء... :أي
شكَر . م رجلٌ من فارسإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد عليه"

  ."الفقار علي  ذو، الويلّكتاب. اهللا سعيه
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اعتبارمها ب يف الذهن، أي نظرا إىل ما" هو"ورد هنا لألرض والسماء ضمري الواحد 
عاقبة آم، اخلزائن (. ، وهناك يف القرآن الكرمي أمثلة كثرية على هذا االستعمال واحداخملوقًا

 ) احلاشية،٥٢ ص ،١١ جملد ،الروحانية
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  ."ذوالفقار علي"ـ كتاب هذا الويل ك... :أي
خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء . يكاد زيته يضيء ولو مل متسسه نار"

وباحلق أنزلناه وباحلق نزل، وكان أمر . إنا أنزلناه قريبا من القاديان. الفارس
يا . أم يقولون حنن مجيع منتصر؟ سيهزم اجلمع ويولّون الدبر.  مفعوالاهللا

أمل . أمل تر أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها. عبدي ال ختف، إين أمسع وأرى
صلِّ على حممد وآل حممد سيِد ولِْد آدم . تر أن اهللا على كل شيء قدير

مبا تؤمر وأعرض عن فاصدع . إنك على صراط مستقيم. وخاتِم النبيني
وقالوا أَنى لك . ٢٥٨وقالوا لوال نزلَ على رجل من قريتني عظيم. اجلاهلني

ينظرون . هذا، إنّ هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة، وأعانه عليه قوم آخرون
  ."اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موا. إليك وهم ال يبصرون

  .قد ماتت، فيحييها اهللا اآلن ثانيةأيها الناس اعلموا أن األرض كانت : ...أي
. إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. ومن كان هللا كان اهللا له"

إنك اليوم لدينا . قلْ إن افتريته فعلي إجرام شديد. قالوا إنْ هذا إال اختالق
حيمدك . مكني أمني، وإن عليك رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك من املنصورين

كمثلك در . أال إنّ نصر اهللا قريب. حيمدك اهللا وميشي إليك. رشهاهللا من ع
إين . إين ناصرك. بشرى لك يا أمحدي، أنت مرادي ومعي. ال يضاع
. أكان للناس عجبا؟ قُلْ هو اهللا عجيب. إين جاعلك للناس إماما. حافظك

وتلك األيام . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون. جيتيب من يشاء من عباده
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أن هذا الرجل الذي يدعي بأنه املهدي املوعود هو من سكّان قاديان وهي قرية : أي

صغرية من البنجاب، فلماذا مل يبعث املهدي املوعود من مكة أو املدينة اللتني مها من أرض 
  )، احلاشية٨٥، ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد  (.اإلسالم
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إذا نصر اهللا املؤمن جعل له . وقالوا إنْ هذا إال اختالق. نداوهلا بني الناس

  ."قُل اُهللا، مث ذَرهم يف خوضهم يلعبون. احلاسدين يف األرض
قُلْ إنّ اهللا هو الذي أوحى إيل ذا الوحي، مث اتركهم يف أفكارهم : ...أي

  .املعوجة العبني
 بالناس وترحم عليهم، أنت فيهم تلطّف. ال تحاط أسرار األولياء" 

أنت . عمةن، وذَرين واملكذّبني أويل النمبنـزلة موسى، واصرب على ما يقولو
من ؤوإذا قيل هلم آِمنوا كما آمن الناس قالوا أن .٢٥٩من مائنا، وهم ِمن فَشٍل

قُلْ إن كنتم . كما آمن السفهاء؟ أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون
وقيل . قيل ارجعوا إىل اهللا فال ترجعون.  فاتِبعوين حيببكم اهللاحتبون اهللا

  ."استحِوذوا فال تستحوذون
  .تغلبوا عليهاوقيلَ لكم تغلّبوا على وساوسكم ولكن مل ت... :أي

                                           
  : قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم259

ملاء هنا يعين ماء اإلميان  فاعلم أن ا،"أنت ِمن مائنا وهم ِمن فَشٍل: "أما قول اهللا تعاىل
وماء االستقامة وماء التقوى وماء الوفاء وماء الصدق وماء احلب اإلهلي الذي يرتل من اهللا 
تعاىل، وأما الفشل فيعين اجلنب الذي يأيت من الشيطان، واحلق أن أساس كل إحلاٍد وسيئٍة 

باختصار؛ . يل إىل الذنباجلنب واخلوف، فعندما يفتقر اإلنسان إىل قوة االستقامة فإنه مي
. إن الفشل من الشيطان، أما ماُء العقائد الصاحلة واألعمال الطيبة فمن عند اهللا تعاىل

حينما تلقَى النطفة يف الرحم تترىب يف ظلّ روح القدس إذا كان مقدرا للجنني أن يكون 
فتترىب النطفةُ يف ظل سعيدا وبارا يف املستقبل، أما إذا كان املقدر أن يكون شقيا وسيئًا 

الشيطان، ويقترن به الشيطانُ ويسمى ذريةَ الشيطان جمازا، أما الذين هم هللا، فينسبون إىل 
 آم، اخلزائن عاقبة(. اهللا تعاىل، وقد سموا يف الكتب السابقة أبناَء اهللا على سبيل االستعارة

  ) احلاشية،٥٧-٥٦ ص ،١١ جملد ،الروحانية
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الفتنة ههنا، فاصرب كما صرب . احلمد هللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي"

  ." ما كان له أن يدخل فيها إال خائفاتبت يدا أيب هلٍب وتب،. أولو العزم
  .ما كان ينبغي له أن يكون باينَ هذه الفتنة إال خائفًا: ...أي
أال إا فتنة من اهللا ليحب حبا مجا، حبا من اهللا . وما أصابك فِمن اهللا"

  ."عطاًء غري جمذوذ. العزيز األكرم
  .أن هذا احلب عطاٌء ال ينقطع أبدا: ...أي
" العذاب عن القوم وقت وقت دراالبتالء ووقت االصطفاء، وال ي

  ."وال تِهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني. ارمني
يا مجاعةَ هذا املأمور الرباين ال تتقاعسوا وحتزنوا، فإن الغلبة لكم يف ... :أي

  .النهاية إذا ما ظللتم ثابتني على اإلميان
ا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري وعسى أن حتبوا شيئً"

. كنت كنـزا خمفيا، فأحببت أن أُعرف. لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
أهذا . وإن يتخذونك إال هزوا.  كانتا رتقا ففتقْنامها واألرضإن السماوات

ري الذي بعث اهللا؟ قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد، واخل
وقالوا إنْ هذا . ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون. كله يف القرآن

  ."قلْ إنّ هدى اهللا هو اهلدى. إال افتراء
  . ه عن اخلطأنـزقُلْ إن هدى اهللا هو اهلدى احلقيقي امل: ...أي

إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك اهللا . أال إن حزب اهللا هم الغالبون" 
مرما تقده.  ِمن ذنبك وما تأخأه اهللا مما قالوا وكان . أليس اهللا بكاف عبدفرب

ولنجعله آية للناس ورمحة منا، . واهللا موِهن كيد الكاذبني. عند اهللا وجيها
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يا أمحد فاضت الرمحة على . قولَ احلق الذي فيه متترون. وكان أمرا مقضيا

  ."٢٦٠إنّ شانئك هو األبترإنا أعطيناك الكوثر، فصلّ لربك واحنر، . شفتيك
إنا أعطينا الكثري من احلقائق واملعارف والربكات ووهبنا لك الذرية : ...أي

 األضاحي، فإنّ الذي يذكرك بسوء ال خري فيه، أي الصاحلة، فأَِقِم الصالةَ وقَدِم
  .أنّ اهللا تعاىل سيمحو أثره

ف الصدق، يوم جييء احلق، ويكش. يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى"
. أنت معي وأنا معك، سرك سري. أَِقِم الصالة لذكري. وخيسر اخلاسرون

خيوفونك من . وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك
  ."أئمةُ الكفر. دونه

  .هؤالء هم أئمة الكفر: ...أي
لن جيعل . غرست لك بيدي رمحيت وقدريت. ال ختف، إنك أنت األعلى"

كتب اهللا ألغلنب أنا . ينصرك اهللا يف مواطن.  سبيالعلى املؤمننيكافرين اهللا لل
قلْ هذا فضلُ . اهللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي. ال مبدلَ لكلماته. ورسلي

يا عيسى إين متوفيك ورافعك . ريب، وإين أجرد نفسي من ضروب اخلطاب
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حديث " إن شانئك هو األبتر": لقد تلقيت من اهللا تعاىل وحي ث إيلّ شخصحني بع
قصيدةً مليئة بالسباب والشتائم، وقد استخدم فيها ولد " سعد اهللا"العهد باإلسالم امسه 

لقلب اهلندوس هذا حبقي كلمات بذيئة ال يستعملها إال شقي خبيث الطينة وفاسد ا
فلو مل ". إنّ شانئك هو األبتر": فعند قراءة إعالنه ورسالته هذه تلقيت وحي... حقًا

يتحقق هذا األمر يف ولد اهلندوس هذا خبيِث الطبع، ولو مل ميت خائبا خاسرا وذليال 
  )٥٩-٥٨، ص ١١عاقبة آم، اخلزائن الروحانية، جملد (. مهانا، فاعلموا أين لست من عند اهللا تعاىل
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نظَر اهللا إليك . مةإيل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيا

  ."وقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها؟ قال إين أعلم ما ال تعلمون. معطَّرا
  ...وقال الناس يف قلوم، إهلي، أجتعل هذا املفسد خليفةً؟: ...أي
قُلْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم . وقالوا كتاب ممتلئ من الكفر والكذب"

 مث نبتهلْ فنجعلْ لعنةَ اهللا على ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم،
  ."تفردنا بذلك. سالم على إبراهيم، صافيناه وجنّيناه من الغم. الكاذبني

سالم على إبراهيم، أي على هذا العبد املتواضع، لقد اختذْنا صديقًا ... :أي
ا وجنّيناه من الغمنا حنن فقطهذا فعلُ. محيم.  

واهللا . متوت وأنا راض منك. نايا داود عاِملْ بالناس رفقًا وإحسا"
فسيكفيكهم اهللا . كذّبوا بآيايت وكانوا ا يستهزئون. يعصمك من الناس

احلق من ربك فال . زوجناكَها. أمر من لدنا إنا كنا فاعلني. ويردها إليك
  ."تكونن من املمترين

ألمر فاهللا تعاىل سيكفيك شرهم، وسوف يرد تلك املرأةَ إليك، هذا ا: ...أي
هذا هو . لقد زوجناك من تلك املرأة بعد ردها إليك. ِمن عندنا، إنا كنا فاعلني

  .احلق من ربك فال تكن أبدا من الذين يشكّون يف األمر
يوم . إنا رادوها إليك. ال تبديلَ لكلمات اهللا، إن ربك فعال ملا يريد" 

إمنا يؤخرهم . نساب بينهمإذا نفخ يف الصور فال أ. تبدل األرض غري األرض
هذا يوم . يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى. إىل أجل مسمى أجٍل قريب

 فأَِجرها، تكجار استإِن. إنا رادوها إليك. توجهت لفصل اخلطاب. عصيب
يا نوح أَِسر . إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وال ختف سنعيدها سريتها األوىل

أنت معي وأنا معك، . هذا الوعد؟ قلْ إنّ وعد اهللا حقوقالوا مىت . رؤياك
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. انظر إىل يوسف وإقباِله. ال تيأس من روح اهللا. وال يعلمون إال املسترشدون

  ."اطّلع اهللا على مهّه وغمه، ولن جتد لسنة اهللا تبديال
ِمن هم وغَم، ولذلك أجل العذاب " آم"اطّلع اهللا على ما أصاب : ...أي

  .هذه سنة اهللا ولن جتد يف سنة اهللا تغيريا. عنه
وبعزيت وجاليل، . وال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني"

إنا . ومنزق األعداء كلّ ممزق، ومكر أولئك هو يبور. إنك أنت األعلى
ثُلّةٌ من األولني وثلّةٌ من . يومئذ يفرح املؤمنون. نكشف السر عن ساقه

إن النصارى حولوا . وهذا تذكرة، فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال. خريناآل
  ."األمر، سنردها على النصارى، لَينبذَنَّ يف احلُطَمة

أنّ النصارى زيفوا احلقيقة، فلذا سوف نرد على النصارى الذلّة : ...أي
  .يف نار ال تبقي وال تذَر" آم"واهلزمية، وسيلقى 

. م حليم مظْهِر احلق والعالء، كأنّ اهللا نزل من السماءإنا نبشرك بغال"
  .امسه عمانوإيل

  .امسه عمانوإيل أي أن اهللا معنا: ...أي
قُلْ أعوذ برب . إن نوري قريب. يولد لك الولد، ويدىن منك الفضل "

  ."ِعجلٌ جسد له خوار، فله نصب وعذاب. الفلق ِمن شر ما خلَق
 ذلك البذيء اللسان، أي ليكهرام دون حياة، وإنّهذا عجلٌ ب... :أي

  .الفشاوري، سنصب عليهم األمل والعذاب، أي يف هذه الدنيا نفسها
  )إهلامات فارسية وأردية(
"��P����������
Ø�� �ÙÊÚ���Û(�$Ü¯�~���|��	
���� ;����������P����������
Ø�� �ÙÊÚ���Û(�$Ü¯�~���|��	
���� ;����������P����������
Ø�� �ÙÊÚ���Û(�$Ü¯�~���|��	
���� ;����������P����������
Ø�� �ÙÊÚ���Û(�$Ü¯�~���|��	
���� ;��������;;;;

�*�.
�Ð���K�������&��
R�È�
�*�.
�Ð���K�������&��
R�È�
�*�.
�Ð���K�������&��
R�È�
�*�.
�Ð���K�������&��
R�È�
�7��7��7��7����� �� ��������&�$��&�$��&�$��&�$��������
��
��
��
��				 �� ��������2�&��
��2�&��
��2�&��
��2�&��




٢٨٤  �������� א������

�����������	
�����������������������������������������������	
�����������������������������������������������	
�����������������������������������������������	
����������������������������������������
������� ��� !"�#������$��%�&
�'�()�*+�,��-�&
./�0123�4�������� ��� !"�#������$��%�&
�'�()�*+�,��-�&
./�0123�4�������� ��� !"�#������$��%�&
�'�()�*+�,��-�&
./�0123�4�������� ��� !"�#������$��%�&
�'�()�*+�,��-�&
./�0123�4����� �� ��

�5�6�$�����7���)���8��9��������:�5�6�$�����7���)���8��9��������:�5�6�$�����7���)���8��9��������:�5�6�$�����7���)���8��9��������:����.���
:�;<�.���
:�;<�.���
:�;<�.���
:�;<�"  
 . فإنّ وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة العلياتبختر: أي

إين سأُري بريقي، وأرفعك . إن اهللا سيصلح كل أمورك، ويعطيك كل مراداتك
جاء نذير يف . قدريت، وأنشر بركاتك، حىت إن امللوك يتربكون بثيابكمن 

 قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي الدنيا، فأنكروه أهلُها وما
  )٦٢-٥١ ص ،١١ جملد ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية ( ٢٦١.شديٍد، صوٍل بعد صوٍل

١٨٩٦  
 يف العربية، وأترمجه بالفارسية، ٢٦٢ أن أكتب هذا املكتوبأُلقي يف روعي"

 اإلسالمية، ليكون وأَرعى النواظر يف النواضر األصلية، وأوسع التبليغ باأللسن
  )٧٥-٧٤ ص ،١١ جملد ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية (."بالغًا تاما للطالبني

١٨٩٦  
عاقبة آم، اخلزائن  (".حيمدك اهللا ِمن عرشه. يا أمحدي، أنت مرادي ومعي"

  )٧٧ ص ،١١ جملد ،الروحانية
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آم، اخلزائن عاقبة (. عاما، وتلقيتها مراراً وبترتيبات خمتلفة، وبشيء من النقصان أو الزيادة
 )٥١ ص ،١١ جملد ،الروحانية
 عاقبة"واليت هي ملحق لكتاب ") مكتوب أمحد"املسماة بـ ( يعين الرسالة العربية 262

  )جالل الدين مشس( .٢٨٢-٧٣ ص ،١١ جملد ،، اخلزائن الروحانية"آم
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١٨٩٦  

 اِهللا يف جِري. كمثلك در ال يضاع. أنت عيسى الذي ال يضاع وقته"
  )٧٧ ص ،١١ جملد ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية(". حلل األنبياء

١٨٩٦  
 وإين ،إين مرِسلُك إىل قوم مفسدين، وإين جاعلك للناس إماما"

 ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية (".مستخِلفُك إكراما، كما جرت سنيت يف األولني
  )٧٩ ص ،١١جملد 

١٨٩٦  
عد من قبلُ ربك  ابن مرمي، وأُرسلت ليتم ما وإنك أنت مين املسيح"

عاقبة آم، اخلزائن  (".األكرم، إنّ وعده كان مفعوال، وهو أصدق الصادقني
  )٨٠ ص ،١١ جملد ،الروحانية

١٨٩٦  
" لل الربوز، وهذا هو الوعد احلق الذي كان كالسرإنك أنت هو يف ح

سنةَ اجلاهلني، وكذلك جرت سنةُ اهللا املرموز، فَاصدع مبا تؤمر وال ختَف أل
  )٨٠ ص ،١١ جملد ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية (".يف املتقدمني

١٨٩٦  
 ،عاقبة آم، اخلزائن الروحانية ( ."يا أمحد أجيب كلَّ دعائك، إال يف شركائك"
  )١٨١ ص ،١١جملد 
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١/١٠/١٨٩٦  

ب قدرة اهللا تعاىل أنه ومن عجائ. وصلتين بالربيد أمِس مئةُ روبية بعثتها يل
فيكفيك أجرا على هذه . أخربين ذا املبلغ قبل وصوله إيلّ بسبع ساعات تقريبا

اخلدمة أن اهللا تعاىل راٍض عنك؛ وبعد رضاه سبحانه وتعاىل لو صار العامل كله 
لقد رأيت هذا الكشف وتلقيت هذا الوحي حبقك أنت . هباًء منثورا فال ضري

 املرسلة إىل سيتهـ عبد الرمحن ٢/١٠/١٨٩٦رسالة يوم (. احلمد هللافاحلمد هللا، . مرتني
  )٥، ص ١املدراسي، رسائل أمحدية، اجلزء اخلامس، جملد 

٢١/١٢/١٨٩٦  
 يف ٢٨/١٢/١٨٩٦ إىل ٢٦ املزمع عقده يف عظميف مؤمتر األديان األ): أ (

ن كماالت قاعة املدينة بالهور، سوف يتلى مقالٌ هلذا العبد املتواضع يتناول بيا
إنه مقال يفوق الطاقات البشرية؛ وآية من آيات اهللا، . ومعجزات القرآن الكرمي

لقد أخربين اهللا العليم بوحيه أن هذا هو املقال ... بتأييد إهلي خاصكتبته وقد 
 املقاالت األخرى، وأن فيه من نور احلق واحلكمة يفوق كلّالذي سوف 

 شريطة أن حيضروا قراءته ،ون وخيجلونواملعرفة ما سيجعل األمم األخرى يندم
ويستمعوا له من أوله إىل آخره؛ ولن يستطيعوا أن يأتوا من كتبهم بكماالت 

اهلندوسية أو " سناتن دهرم" سواء أكان هؤالء من املسيحيني أو أتباع فرقة ،مثلها
  .غريهم؛ ذلك ألن اهللا تعاىل أراد أن يتجلى يف ذلك اليوم عظمةُ كتابه الكرمي

د رأيت يف عامل الكشف بشأن هذا املقال أن يدا من الغيب حطّت على  لق
قصري، فخرج منه نور ساطع انتشر فيما حوله، ووقع هذا النور على يدي 

  :وعندئذ هتف شخص واقف جبواري بصوت عال. أيضا
  ". اهللا أكرب، خِربت خيرب"
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ألنوار، أما وتعبري هذا الكشف أن القصر يرمز إىل قليب الذي هو مهبط ل

فهي إشارة إىل مجيع األديان " خيرب"النور النازل فهو املعارف القرآنية، أما 
اخلربة الفاسدة املشوبة بشوائب الشرك والباطل، واليت رفعت البشر إىل مقام 

فقد كُشف يل أن انتشار . اهللا تعاىل؛ أو حطّت الصفات اإلهلية من حملها األعلى
سوف يكشف زيف األديان الباطلة، وأن حقّانية هذا املقال على نطاق واسع 

  .القرآن سوف تنتشر يوما فيوما يف األرض حىت تكتمل دائرا
  :  مث نقلت من حالة الكشف إىل حالة الوحي حيث أُوحي إيل

  ".إن اهللا يقوم أينما قمت. إن اهللا معك"
 ٢١/١٢/١٨٩٦إعالن يوم ( ٢٦٣.وهذا تعبري جمازي يؤكد التأييد اإلهلي... 

  )٢٩٤-٢٩٣ ص ،٢ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات"بشرى عظيمة لطالب احلق"بعنوان 
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 كانون ٢١نشر هذا الوحي من أقصى البالد إىل أقصاها يف إعالن طُبع بتاريخ لقد 
 وقد أُخرب اجلميع أن مقايل هذا سيفوق سائر –أي قبل هذا املؤمتر بيومني-األول 
وكذلك كان، حيث فاق مقايل سائر املقاالت اليت أُلِقيت يف املؤمتر، حىت شهد . تاملقاال

ني على منصة هذا املؤمتر بأن مقال السيد املريزا قد فممثّلو األديان األخرى باإلمجاع واق
وجريدة " سيفل اند ملتري غازيت"كما أن اجلريدة اإلجنليزية . فاق كلَّ املقاالت األخرى

وغريمها من اجلرائد شهدت بكل قوة وشدة على أن مقايل كان غالبا  ** "ربنجاب أبزيرفَ"
  )٥٧٣ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية( .على سائر املقاالت

، ص ٢، جملد "تاريخ األمحدية"، نقالً عن ٩/١/١٨٩٧-٢انظر العدد الصادر يف ** 
  )الناشر (.٤٠٣

  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد
احملامي اهلندوسي يف احملكمة "... الله دهنبت رائي"لقد كتب سكرتري هذا املؤمتر السيد 

  : ما يلي�مشيدا مبقال املسيح املوعود " عظمتقرير مؤمتر األديان األ"العليا بالبنجاب يف 
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 :عندما فرغت من كتابة املقال تلقيت من اهللا تعاىل الوحي التايل): ب(
  )أردية( ".������"_����¹"_����¹"_����¹"_��¹"

 )٢٩١ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( . املقالُ فاقلقد: أي

١٨٩٦   
مرارا أين لقيت بعض املوتى كشفًا يف حالة اليقظة، وقد رأيت لقد اتفق يل 

فلسفة تعاليم  (.أجساد بعض الفاسقني والضالني مسودة كأا خلقت من الدخان
 )٤٠٥ ص ،١٠ جملد ،اإلسالم، اخلزائن الروحانية

، ولكن معظم "غوردهن داس" كان هناك فسحة نصف ساعة بعد خطاب الباندت 
وقبل . مقاعدهم، ألن اخلطاب بعد الفسحة سيكون حملام شهري عن اإلسالماجلمهور مل يتركوا 

كان . موعد املقال بكثري أخذت قاعة املؤمتر متتلئ بسرعة، وامتألت عن آخرها يف بضع دقائق
 آالف من العلماء واملثقفني من شىت الديانات وامللل ٨ أو ٧عدد اجلمهور عندها يقدر ما بني 

ا ال بأس به من املقاعد . تمعوالطوائف وشرائح اأوا عددومع أن املنظّمني كانوا قد هي
ِمن إال أن مئات من القوم مل جيدوا بدا من الوقوف لسماع اخلطاب، و.. والكراسي واملفارش

 ِعليةُ القوم ووجهاء من البنجاب، وعلماء وفضالء وحمامون وأساتذة وبروفسورات بينهم
إن حضور هؤالء . هم من الشخصيات الكبرية من جماالت خمتلفة وغريونواب املفوضنيوأطباء 

القوم ذوي اجلاه والشرف، واستماعهم للخطاب بكل صرب وهدوء وشوق ومحاس، خلمِس 
ساعات متتالية وكأن على رؤسهم الطري، ليشكّل دليال واضحا على تعاطفهم مع هذه احلركة 

 حددت هلذا املقال ساعتني فقط، إال أن عامة ومع أن اللجنة املنظّمة للمؤمتر قد... املقدسة
احلضور كانوا مشغوفني به حبيث رحب املنظمون بكل محاس وسرور باقتراح مد اجللسة حىت 
انتهاء املقال، وكان إعالم هذا متفقًا متاما مع رغبة اجلمهور، فعندما انقضى الوقت احملدد هلذا 

 أنه يتنازل عن وقته من أجل - أبو يوسف مبارك علياملولوي - املقال، أعلن اخلطيب التايل 
 استغرق هذا املقال ... فهتف احلاضرون واملنظمون هتافًا عاليا شاكرين له،تكميل هذا املقال

دهرم (تقرير مؤمتر األديان (. قرابة أربع ساعات، وكان من أوله إىل آخره شيقًا وحظي بقبول واسع
 )٨٠- ٧٩ ص ،١٨٩٧عام  ،، مطبعة الصديقي الهور)مهوتسو
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١٨٩٦  

  : لقد سرين جدا أين تلقيت من اهللا تعاىل قبل أياٍم الوحي املبشر التايل
  ".إين مع األفواج آتيك بغتةً"

 إىل سيتهـ عبد ٣/١٢/١٨٩٧رسالة يوم  (.يبدو أنه إشارة إىل آية عظيمة ...
  )٧ ص ، جزء أول،٥الرمحن املدراسي، رسائل أمحدية، جملد 

 ١/١/١٨٩٧  
مث كُرر علي ... إنه جيعل الثالثةَ أربعةً: ، وقالبرابٍع رمحةً وبشرين ريب): "أ(

قعة، فبينما أنا كنت بني النوم واليقظة، فتحرك يف صليب روح صورةُ هذه الوا
  : الرابع بعالَم املكاشفة، فنادى إخوانه وقال

   ".بيين وبينكم ميعاد يوٍم من احلضرة"
عاقبة آم،  (."فأظن أنه أشار إىل السنة الكاملة، أو أمٍد آخٍر من رب العاملني

  )١٨٣-١٨٢ ص ،١١ جملد ،اخلزائن الروحانية
 قبل ١/١/١٨٩٧ يف الوحي يف ٢٦٤كذلك قد كلّمين الولد نفسه): ب(

   ".بيين وبينكم ميعاد يوٍم": والدته، وكان خطابه موجها إىل إخوته، وقال
  )٢١٧ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(
 ابنا حبسب ما أخرب يف وحيه، � لقد رزقين اهللا ٢٦٥بعد املباهلة): ج(

والدته أصبح أبنائي ثالثة، أعين من الزوجة الثانية، وليس ذلك فحسب بل وب

                                           
  )مرزا بشري أمحد(. � مبارك أمحد، االبن الرابع للمسيح املوعود مرزا يعين 264
يشري املسيح املوعود عليه الصالة والسالم إىل املباهلة اليت متت بينه وبني املولوي  265

  )الناشر(. عبد احلق الغزنوي
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 وأؤكد لعبد احلق أنه لن . أيضا٢٦٦قد أنبأَين بالوحي املتواتر بوالدة ابن رابع
فليبطلْ اآلن هذه النبوءة بدعائه إنْ . ميوت قبل أن يسمع حتقُّق هذا الوحي أيضا

  )٣٤٢ ص ،١١ جملد ،ن الروحانيةعاقبة آم، اخلزائملحق  (.كان ذا منـزلة

١٨٩٧  
لن ميوت "عبد احلق" أن ،"مبارك أمحد"عن ابٍن امسه ... لقد كشف اهللا علي 

كما ورد يف " دولت أمحد"واالسم اآلخر هلذا االبن هو ... ما مل يولد هذا االبن
  )٢٧٢ص ، ٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٥ ص ،إعالن معيار األخيار (.إحدى الرؤى

١٨٩٧  
إنّ قليب . نين دائم القلق لكي يتم الفصل بيننا وبني النصارى بشكل أو آخرإ

 من زمان لوال أن ريب  كنت هلكتلقد... يدمى برؤية فتنة عبادة األموات
القادر طَمأَنين أن النصر للتوحيد يف اية املطاف، وأن اآلهلة الزائفة هالكة ال 

 يقضى على ألوهية مرمي وأن ابنها أيضا سوف.  أُلوهيتهامنحمالةَ، وستجرد 
لو شئت ألهلكت مرمي وابنها عيسى : يقول اهللا القادر. سيموت اآلن حتما

 القضاء على ألوهيتهما الزائفة، فاآلن �فقد أراد . ومن يف األرض مجيعا
كذلك سوف تفىن يف . سوف ميوتان كالمها ولن يقدر أحد على إنقاذمها

ستكون هناك .  الزائفةاآلهلةَقبل صالُ الفاسدة أيضا اليت تنفوس الناس تلك اخل
لقد اقتربت األيام اليت ستطّلع فيها مشس الصدق . أرض جديدة ومساء جديدة

                                           
ني وحتذيرا لعبد احلق  تصديقًا يل وتكذيبا لكل املعارض،ق اهللا تعاىل لقد حق266ّ

 امليالدي ١٤/٦/١٨٩٩الغزنوي، تلك النبوءةَ املتعلقة بوالدة االبن الرابع هذا يوم األربعاء 
 اهلجري، حيث ولد يف اليوم املذكور أعاله ذلك املولود املسعود ١٣١٧ صفر ٤املوافق 

   )٢٢١ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. االبن الرابع
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 مثّ يغلَق باب التوبة بعد ذلك، ألن ،من الغرب، وتعرف أوروبا اإلله احلق

تده إال الذين سم الداخلني سيدخلونه مندفعني، ولن يبقى خارجقلو أبواب 
  .بسبب فطرم الفاسدة، والذين ال حيبون النور بل حيبون الظلمة

 قرب أن لك امللل كلها إال اإلسالم، وأوشك أن تنكسر اِحلراب كلها إال 
. حربة اإلسالم السماوية اليت لن تنكسر ولن تفُلَّ أبدا حىت تمزق الدجلَ متزيقا

د توحيد اهللا احلقيقي الذي يشعر به يف أنفسهم سكّانُ لقد حان أن ينتشر يف البال
يومئذ لن تبقى يف الدنيا . الصحارى والرباري والغافلون عن مجيع التعاليم أيضا

أية كفّارة مصطنعة وال إله زائف، بل إن يد اهللا القوية سوف تبطل مكائد الكفر 
عدة وإنزاِل النور كلها، ولكن ليس بسيف وال ببندقية، بل بتنوير األرواح املست

اإلعالن مستيقنا بوحي اهللا (. عندها ستفهمون كل ما أقول. على القلوب الطاهرة
 )٣٠٥ و٣٠٤ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٤/١/١٨٩٧القهار، بتاريخ 

١/٢/١٨٩٧  
يف بطن أمها أصابنا القلق جراء خطأ يف تقدير " مباركة"حني كانت ابنيت 
 إىل فتوجهت. ن كل مبلغ حىت ظننا لعل هناك مرضا آخراأليام، وبلَغ بنا احلز

 :اهللا تعاىل بالدعاء، فتلقيت الوحي التايل
"



ÇÇÇÇ �� ������ �����Ã����$���������Ã����$���������Ã����$���������Ã����$���� ")فارسية( 

  .جاء اليوم الذي يكون فيه اخلالص :أي
 اهلجري، ١٣١٤ رمضان عام ٢٧فولدت يف .  وفُهمت أننا سنرزق بنتا

 )٥٨٠ ص ،١٨ ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (".مباركة"وأمسيناها 

١٨٩٧  
 :لقد بشرين اهللا تعاىل يف أيام محل زوجيت بوالدة بنٍت وقال عنها
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  ".تنشأُ يف اِحللْية "

فرزقنا .  أي أا ستترىب يف احلُلي، ولن متوت يف الصغر ولن ترى عيشا ضنكًا
  ) ٢٢٧ ص ،٢٢ جملد ، اخلزائن الروحانيةحقيقة الوحي،(". مباركة بيغم"بنتا مسيناها 

  ١٨٩٧ شباط
جاء أحد الشيعة إىل الهور ذات مرة، وكان يعرف نفسه بالشيخ ): أ(

فوعدته يف إعالن نشرته . ، وأخذ يثري الضجة ضدي طالبا مين آية٢٦٧النجفي
فلم ميض أربعون .  أن اهللا تعاىل سيريك آية خالل أربعني يوما١/٢/١٨٩٧يف 

فهرب الشيخ . رام الفشاوري منةً من اهللا تعاىلكه ظهرت آية هالك لييوما حىت
  )٥٨٧ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. النجفي الضال من الهور فورا

 يف رسالته أنه مستعد إلراءة آيٍة خالل هذا" شيخ اإلسالم"لقد وعد ): ب(
عالن، وحنن مننحه مهلةَ أربعني حسنا، فلينشر نبوءة ما عبر إ. أربعني دقيقة

آية خالل أربعني يوما، وظهرت فإذا مل تظهر مين . ساعة بدالً من أربعني دقيقة
منه آية خالل أربعني ساعة، بل يف أربعني يوما بدالً من أربعني ساعة، فسوف 

 ٢٦٨أؤمن بواليته وأختلى عن دعواي، أما إذا ظهرت مين اآلية خالل هذه الفترة

                                           
.  وكان يلقَّب بشيخ اإلسالمكان امسه احلاج الشيخ حممد رضا الطهراين النجفي 267

  )الناشر(
كان الشيخ النجفي قد وعد يف رسالته أنه سيري : �قال املسيح املوعود  268

اآلية خالل أربعني دقيقة، بينما وعدت بإراءة اآلية خالل أربعني يوما بدًءا من 
ة اهللا علي يف مخسة وثالثني  ليكهرام الفشاوري مبنفظهرت آيةُ هالك... ١/٢/١٨٩٧

أما وقد ظهرت اآلن آييت، ... ١/٢/١٨٩٧يوما أي خالل ميعاد األربعني يوما بدًءا من 
 النجفي نفسه  الشيخفقد ظهر كذب النجفي، غري أننا نرضى على سبيل التنازل أن يلقي

الشيخ  ما دام  النجفي على األقلليهلَك الشيخواآلن من على منارة املسجد امللكي، 
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إعالن واجب (.  منه أية آية، كان هذا دليالً على صدقي وعلى كذبهومل تظهر

  ) احلاشية،٣٢٣ ص ،٢ جملد ، احلاشية، جمموعة اإلعالنات٣، ص ١/٢/١٨٩٧اإلظهار، املنشور يف 

  ١٨٩٧شباط 
رأيت ذات مرة بشأن ليكهرام هذا أن هناك رحما يلمع رأسه، ورأس 

لن يعود هذا إىل : رأسه، وقيلليكهرام مرمي على األرض، فغرزت الرمح يف 
كان ليكهرام يف قاديان يف تلك األيام، وكانت هذه الرؤيا قبل (. قاديان ثانية
  )٩٠ ص ،١٦/١/١٩٠٣ يوم ،١٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. )مقتله بشهر

١٢/٢/١٨٩٧   
 اهلجري رأى سيدنا املسيح ١٣١٤يف التاسع من شهر رمضان املبارك عام 

واقف " بريا" يف الرؤيا أن خادمه الذي يدعى �د املوعود واملهدي املسعو
فأخذ املسيح . خذوا رسالة املولوي سيد حممد أحسن هذه: بالباب وينادي

كتوب، ولكن امل  الكثري من الشيء تلك الرسالة، فكان فيها�املوعود 
وملا ذهب بالرسالة داخل بيته . فقط" العارف" قرأ منه كلمة �حضرته 

ِمسك العارف للمولوي حممد أحسن ( .�  استيقظمث" فِمسك العار"قرأها 
  )٦٢ ص ،األمروهي

١٨٩٧  

                                                                                                     
 إعالن(.  فلعنة اهللا على الكاذبني،اآلية بعد ذلك ، أما إذا مل ير** من املنظَرين*النجدي

  )٣٣٩ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٠/٣/١٨٩٧
  )منور أمحد سعيد( .اإلجنليزي–الشيخ النجدي هو الشيطان حبسب القاموس الفارسياملراد من  *

إنك ِمن � :١٦ اآلية  األعراف يف سورة هنا إىل قول اهللا تعاىل إلبليساإلشارة** 
   )سيد عبد احلي( .	املنظَرين
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  : كنت تلقيت قبل مدة طويلة الوحي التايل

  ."وسع مكانك، يأتون ِمن كلّ فَج عميٍق"
لقد رأيت حتقُّق هذه . وسع دارك، ألن الناس سيأتونك من أماكن نائية: أي

  . شاور حىت مدراسبيالنبوءة من 
غري أين قد تلقيت الوحي نفسه مرة أخرى، مما يبدو منه أن هذه النبوءة 

واهللا يفعل ما يشاء، ال مانع ملا . ستتحقق ثانية بقوة وكثرة أكثر من ذي قبل
  ) ٣٢٧ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٧/٢/١٨٩٧إعالن (. أراد

١٨٩٧  
الن نشرته يف  يف إع، كنت كشفتإعالم من اهللا العليم اخلبريناء على ب
ةٌ، وكنت قريب. أ. س. ص.  السيد سيد أمحد خان كوفاة بأن ١٢/٣/١٨٩٧

فعليه أن يقرأ هذا لذا  ولو مرة واحدة، عبرت له عن أسفي عن عدم اللقاء
  .نه مبنـزلة اللقاء اآلنألاإلعالن بتدبر، 

 ج ،روحانيةنزول املسيح، اخلزائن ال(.  سيد السيد توفّيبسنٍةوبعد هذا اإلعالن 
  )٥٧٠-٥٦٩ ص ،١٨

١٨٩٧  
  : أنه قد قيل يل أيضا بكلمات صرحية٢٦٩إنين أؤكد لك

"�&���&���&���&��ß�ß�ß�ß���JK�H���Ã�dã������JK�H���Ã�dã������JK�H���Ã�dã������JK�H���Ã�dã����rrrr��P���P���P���P����� ������������ �� ������
�	��
�	��
�	��
�	��SSSS ")أردية(  
 . سريجعون إىل اإلسالم بقوة مرة أخرىة اهلندوسييانةأن أهل الد: أي

  )٣٤١ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٢/٣/١٨٩٧إعالن (

                                           
  )مرزا بشري أمحد(**.  السري سيد أمحد خانشري املسيح املوعود عليه الصالة والسالم إىل ي269
 )املترجم(. الشهرية باهلند" رهغعلي"هو مؤسس جامعة ** 
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١٨٩٧  

"ا آخر وهوتلقيت حاالً عند كتابة هذه العبارة وحي:  
"ccccrrrr �
Ð����ñ�(�c�
Ð����ñ�(�c�
Ð����ñ�(�c�
Ð����ñ�(�crrrr;;   )فارسية ("@@@@;;

 ، جمموعة اإلعالنات١٥/٣/١٨٩٧إعالن ( ٢٧٠.سالم عليك أيها الرجلُ السالم: أي
  ) احلاشية،٣١ ص ،١٢ جملد ، احلاشية، والسراج املنري، اخلزائن الروحانية،٣٥٦ ص ،٢جملد 

١٨٩٧  
سريجع ... لقد أُخربت ثالث مرات أن الشيح حممد حسني البطالوي): أ(

  ."واهللا على كل شيء قدير. بعد ذلكن ضالله هذا، وأن اهللا سيفتح عينيه ع
  )٨٠ ص ،١٢ جملد ،السراج املنري، اخلزائن الروحانية(

: أن يكون مصري حممد حسني حبسب اآلية التالية... من املمكن): ب(
�تناِئيلَآمرو ِإسنِبِه ب تنِإلَّا الَِّذي آم ال ِإلَه هذلك أن بعض رؤى هذا � أَن ،

 ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٥/٣/١٨٩٧إعالن  (.العبد املتواضع تؤيد هذا التأويل
  )  احلاشية،٣١ ص ،١٢ جملد ،املنري، اخلزائن الروحانية ، والسراج٣٥٦ص 

يف أحد الكشوف أنه سيؤمن يف آخر األمر، ولكين لقد أظهر اهللا علي ): ج(
آمنت أَنه � فحسب، حني قال ٢٧١ال أدري هل يكون إميانه هذا كإميان فرعون

                                           
 حينما كان يتلقى من ِقبل اآلريني �ملسيح املوعود  لقد نزل هذا الوحي على ا270

  )مرزا بشري أمحد(. ديدات القتل املتتالية بعد مقتل زعيمهم ليكهرام
  :حضرة موالنا جالل الدين مشس رضي اهللا عنه ملحوظة من 271

 يف الواقع، ولكين كنت أرى فيه منذ ذكياكان حممد حسني : �قال املسيح املوعود 
جب واألنانية، فأراد اهللا تعاىل تطهريه من هذا العيب، فالبداية نوعهذا كان يفا من الع 

وحي مساه اهللا فيه فرعون، ألنه " الرباهني األمحدية"وهناك يف . االختبار نوع من تطهريه
ر ، فاملقد	آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل�: هو اآلخر سيقول يف األخري

  . ذا يف وقت من األوقاتله أن يقول ه
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 .واهللا أعلم. ، أم سيكون كإميان الصاحلني�ال ِإلَه ِإلَّا الَِّذي َآمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ

  )١٣٠ ص ،١٢لد  جم،، اخلزائن الروحانية)يةباألرد(استفتاء (

١٨٩٧  
 �إمنا كُشف علي أن أبواب النبوة احلقيقية مسدودة بعد خامت النبيني 

السراج املنري، (. ائيا، فاآلن لن يأيت نيب جديد وال قدمي باملعىن احلقيقي للنبوة
  )٥ ص ،١٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨٩٧  
  ."دني روح الصدقنفخت فيك ِمن لَ"

 ... نْ" يف الكشف تفسري لقد عِلمتالواردة يف هذه النبوءة حيث " ِمن لَد
 نْ"قال يل مالك يف الرؤيا إن مقامإليه ملكانٌ ينـزل فيه " ِمن لَد الذي أُوِصلت

 ص ،١٢ جملد ،السراج املنري، اخلزائن الروحانية (.املطر دائما وال ينقطع حلظة واحدة
٧٦(  

١٨٩٧  
  : ل يلرأيت يف عامل الكشف أن األرض تقو

                                                                                                     
: �ألي سبب قُدرت له هذه السعادة يف النهاية؟ فقال : �فقيل للمسيح املوعود 

اهللا أعلم بذلك، غري أنه قد قام بعمل حسن بال شك حيث كتب تقريظًا بالرباهني 
وكان حينها يكن اإلخالص بالفعل، حىت إنه أحيانا كان حيمل حذائي وينفض . األمحدية
ويف إحدى املرات . وذات مرة أخذين إىل بيته من أجل الربكة. بار ويضعه أماميعنه الغ
 ا كبريا جتاهي، وقد أراد مرارا أن .  املاء عند الوضوءيلصبباختصار، كان يبدي إخالص

مث بعدها حلّ به هذا .  أوان ذلكِحينيأيت ويستوطن قاديان، ولكين قلت له عندها مل 
 جملد ،"احلكم"(.  قد كتب له حسن العاقبة جزاًء على إخالصه هذااالبتالء، فلعل اهللا تعاىل

  )٨-٧ ص ،١٧/١/١٩٠٣ يوم ،٢ عدد ،٧
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  ) ٨٠ ص ،١٢ جملد ،السراج املنري، اخلزائن الروحانية(…."يا ويل اهللا كنت ال أعرفك"

١٨٩٧  
 اليت نشرتها ٢٧٢لقد أنبأين اهللا تعاىل أن كلّ من خرج لنضايل بعد اإلعالنات

 .ضد ملّة اآلريني والقساوسة والسيخ، فسوف ينصرين اهللا عليه يف هذا النضال
  ) ٨١ ص ،١٢ جملد ،ائن الروحانيةالسراج املنري، اخلز(

١٨٩٧  
  : لقد خاطبين ريب وقال

قُلْ يل . قُلْ يل األرض والسماء.  معي٢٧٣األرض والسماء معك كما هو"
إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم . سالم، يف مقعِد صدٍق عند مليٍك مقتدٍر

 أنا اهللا ال إله إال .إنا سننـزل. إنا سننِذر العالَم كلَّه. يأيت نصر اهللا. حمسنون
  )٨٤-٨٣ ص ،١٢ جملد ،السراج املنري، اخلزائن الروحانية(."...أنا

١٨٩٧  
لقد أخربين اهللا تعاىل أن مجيع األديان اليت قد جاءت على أيدي األنبياء، 
واستقرت بقوة، وانتشرت يف بعض بقاع من العامل، وعاشت مدة ال بأس ا 
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، واليت طرح فيها على كل أولئك ٢٧/٤/١٨٩٧ و١٨ و١٦ و١١ و٥، و٢٢/٣/١٨٩٧
 حلسم األمر بينه وبينهم، ولكن مل جيرؤ أحد ريقةًالذين اموه بقتل ليكهرام اهلندوسي ط

 )مرزا بشري أمحد(. منهم على مواجهته
قد استعمل هنا للسماوات واألرض ضمري الغائب ل: �قال املسيح املوعود  273

  )  احلاشية،٨٣ ص ،١٢ جملد ،السراج املنري، اخلزائن الروحانية(. إشارةً إىل الكون كله" هو"للواحد 
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نها باطال يف أصله، ومل يكن أحد من أولئك ومضى عليها زمن، مل يكن أي م

 )٢٥٦ ص ،١٢ جملد ،قيصرية، اخلزائن الروحانيةالتحفة ال(. األنبياء مفتريا

١٨٩٧  
 التركي يف أمٍر  للسلطان قد طلب مين عند اللقاء أن أدعو٢٧٤كان املذكور

مهم، والتمس أيضا أن أُطْلعه على ما هو مقدر له من قضاء وقدر من السماء 
 السلطان ليست على ما يرام، وأين حكومةن إفقلت له صراحةً .  املستقبليف

، لذا ال أرى مصريه ت جيدة ليس٢٧٥ عمائد دولته حالةقد رأيت يف الكشف أن

 التركي، الذي جاء إىل قاديان ولقي املسيح  سني كامي السفري أي السيد ح274
 )مرزا بشري أمحد(. ١٨٩٧ عام �املوعود 
  :قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 275

وليكن واضحا أنه كان قد بلغنا قبل حوايل شهرين أو ثالثة بواسطة أحد األتراك 
عقابا على  ممتلكاته وصودرت منصبه الشرفاء أن حسني كامي السالف الذكر قد عزل من

، ولكين مل أنشر هذا اخلرب ظنا مين أنه قد يكون خطأً إذ هو مروي من شخص جرمية
يف " مدراس"الصادرة من " نري آصفي" ولكننا قد عِلمنا اليوم من خالل جريدة ،واحد
ء  جبالت اخلرب املفصل الدال على أن نبوءيت حبق حسني كامي قد حتقق١٢/١٠/١٨٩٩
فقد لقي هذا الرجل مصريه التعيس أخريا لعدم عمله بنصحي الذي أسديته له يف . تام

 وقد كنت نشرته يف إعالن "توبوا لتجنوا مثارا طيبة"غرفيت على انفراد حيث قلت له 
وفيما يلي ننقل تلك .... وال شك أنه يكون اآلن يتذكر نصحي ذلك. ٢٤/٥/١٨٩٧

.....:  آعالهالرسالة من اجلريدة املذكورة
  القسطنطينيةرسالة من 

 ملمثلية ودفعوها املاضيتني اهلند يف السنتني مسلمويبدو أن أموال التربعات اليت مجعها 
 ملساعدة املهاجرين من قربص وجرحى احلرب اليونانية، مل يف اهلند العليةالدولة التركية 
روبية اليت  مئة ست ألف وايل، والدليل على ذلك هو أن حوالقسطنطينيةتصل كلها إىل 

، )الصادرة من أمرتسر" (وكيل"مجعها ِمن شىت األماكن املولوي إنشاء اهللا حمرر جريدة 
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بسبب  كبريا  التركي استياًءهذه هي األمور اليت استاء منها هذا السفري. خريا
نة التركية جمرمة عند اهللا دت له بشىت اإلشارات أن السلطكما أكّ. شقاوته

تعاىل يف أمور كثرية، وأن اهللا تعاىل حيب التقوى اخلالصة والطهارة والشفقة 
 فتوبوا ،على البشر، ولكن أوضاع الدولة التركية السائدة تستدعي الدمار

حيث  يف خلده من أفكار، تلج ولكين كنت أفكّر فيما خي.٢٧٦لتجنوا مثارا طيبة
ا قلت له، وكان هذا دليالً ساطعا على أن السلطنة التركية  متضايقًا جدا ممكان

 عند العودة كان دليالً آخر على ئمث إن كالمه السي. تتوجه إىل عاقبة وخيمة
  .هماحنطاط

وبعثاها إىل حسني بك ) الصادرة من الهور" (بيسه"واملولوي حمبوب علي حمرر جريدة 
 كلّها، ومل يبعث منها قرشا كامي نائب القنصل املقيم يف كراتشي، قد سطا األخري عليها

ولكننا حنمد اهللا تعاىل أن السيد سليم باشا ملحمة، وهو عضو يف .  القسطنطينيةواحدا إىل
اللجنة املشرفة على مجع التربعات، حني عِلم باألمر بذل كل ما يف وسعه السترداد هذه 

كن من عزله من منصبه األموال منه، وبالفعل قد استردها ببيع أراضيه باملزاد العلين، كما مت
احلافظ عبد الرمحن (..... سطوه على هذه املبالغ إىل حضرةَ السلطان التركي بإيصال خرب

، جمموعة ١٨/١١/١٨٩٩إعالن ( )، القاهرة، مصرأفندياهلندي االمرتسري، السكة اجلديدة، وكالة صاحل 
  )١٩٠-١٨٩ ص ٣اإلعالنات جملد 
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أن تصرفاتكم ليست جيدة، وأنكم حمرومون من األمانة واإلخالص وغريمها من ) ١(

. حسن اخلصال
  .ت على هذه احلالة فلن جتين مثرا طيبا، بل تكون عاقبتك وخيمةرلو استمر) ٢(

 ذا أنه لو مل يأتين لكشار إليه يف اإلعالن املمث كتبت ا له، ألن عودته ِمن عنديان خري
 استاء من نصيحيت وذكَرين بسوء  ذلكالكالم السيئ كان شقاوة كبرية منه، ومن أجل

، وانظر أيضا ترياق القلوب، ٥٦٦-٥٦٥ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. بعد العودة
  )٤٠٩ ص ،١٥ جملد ،اخلزائن الروحانية
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 املسيح بأين كما قد تطرق احلديث إىل عدة أمور أخرى بشأن دعواي 

ىل، وأن انتظار املوعود واملهدي املعهود، فشرحت له مرارا أنين من عند اهللا تعا
 تافهواك ومهدي دموي، كما يزعم عامة املسلمني، أمر سخيف مسيح سفّ

  :كما قلت له أيضا. جدا
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  )أردية(" "
 املسلمني، من عين منفصال يظل من كل ع يقطأن تعاىل اهللا قرر لقد: أي
  .غريه أو كان مِلكاً

 أي  لهغري أين مل أقل. وأرى أن هذه األمور كلها كانت تؤذيه إيذاء السهم
  ...ما قلت إمنا قلته بناًء على وحي اهللا تعاىل شيء من عندي، بل كلّ

هذا وأوجه أنظار القراء مرة أخرى إىل أنه مل يكن يب أدىن رغبة يف لقاء 
إمنا أذنت له باحلضور إىل قاديان بعد إحلاح شديد منه، ولكن اهللا ... السفري

عرضةً للعنة، كان قد يصبح ن يكذب عليه جل شأنه الذي م عامل الغيب
إعالن يوم (. وهذا ما حدث. أخربين سلفًا أن هذا الشخص ذو طبع نفاقي

  )٤١٨ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٢٤/٥/١٨٩٧

١٨٩٧  
إعالن يوم ( ."ت أن أستخلف، فخلقت آدم خليفةَ اهللا السلطانأرد"
  )٤٢٣ ص ،٢ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات١٧/٦/١٨٩٧

٩/٦/١٨٩٧  
كنا قد اقترحنا من أجل املصلحة الدينية وشكرا هللا تعاىل إرسالَ كتاب 

من رؤيا -إىل قيصرة اهلند هديةً هلا، ولكنه يبدو " قيصريةالتحفة ال"بعنوان 
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وهناك يف أحد اإلهلامات إشارةٌ .  أننا رمبا لن ننجح يف قصدنا هذا-ناها اليومرأي

 لة املرس٩/٦/١٨٩٧رسالة يوم ( .إىل ابتالء تقع فيه مجاعتنا، ولكن العاقبة حسنة كلها
  )٨ ص ، جزء أول،٥ جملد ،إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، رسائل أمحدية

٢٥/٦/١٨٩٧  
أيضا قد حتدثت " ،١/٢/١٨٩٧ الرابع عشرالقرن"من املؤسف أن جريدة 

عين مبنتهى اإلهانة واالستهزاء واالحتقار ظلما منها بعد كثري من اجلزع والفزع 
مل يكن ... ١٥/٦/١٨٩٧بشأن السلطان التركي، وذلك يف عددها الصادر يف 

لزاما علي أن أهدر وقيت يف الرد عليها، ألن الذي بيده احلساب يرى كل 
 أن هناك أمرا غريبا أرى ذكره ضروريا جدا، وهو أن روحي قد شيء، غري

ملا " جودهوين صدي"حتركت للدعاء على هذا الشخص املذكور يف جريدة 
أي اإلعالن (قُرئ علي مما ورد فيها بأن رجالً صاحلًا حني قرأ هذا اإلعالن 

  : جرى على لسانه تلقائيا بيت الشعر التايل) الذي نشرته أنا
����
�
��� 
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  )فارسية(   ���)

   له يطعن يف ِعرض األطهارجع إذا أراد اهللا تعاىل هتك ستر أحد: أي
 وسعيت مرارا أن ،لقد حاولت كثريا كبت هذا الشعور الناشئ يف روحي

د اهللا تعاىل، فدعوت على هذا  ولكنه مل يزل، فأدركت أنه من عن،يزول منها
الذي سمي يف هذه اجلريدة رجالً صاحلا، وإين أعلم أن دعائي هذا قد 

إهلي، إن كنت تعلم أين كذّاب، ولست من عندك، : استجيب، وهو كاآليت
 ملعون ومردود وكاذب، ولست منك ولست مين، فأبتهل -كما يقال–وأين 

وإن كنت تعلم أين ِمن عندك، ومرسل منك، . إليك مبنتهى التواضع أن تهلكين
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 الذي سمي يف اجلريدة ٢٧٧وأين أنا املسيح املوعود، فاهتك ستر هذا الشخص

رجالً صاحلا، أما لو جاء يف هذه الفترة إىل قاديان وتاب أمام عامة الناس، 
. فاعف عنه، فإنك الرحيم الكرمي

 :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 277
 ذكور هذا الشخص املبعثاحلمد هللا أن هذه اآلية ظهرت بكل جالء وجالل، حيث 

 يستعطفه فيها مبنتهى �رسالةً إىل املسيح املوعود " جودهوين صدي"يف جريدة 
 :التواضع والتذلل، فكتب

  سيدي وموالي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ضر عبر هذه الرسالة إليك يف إن هذا املخطئ يسترمحك معترفًا خبطئه وكأنه قد ح

 إىل ١/٧/١٨٩٧وحيث إن هذا العبد اآلمث قد منح املهلةَ بدأً من . قاديان املباركة
وقد أُلقي يف روعي ذه (، فإين أعد نفسي اآلن جمرما يف ملكوت السماء ١/٧/١٨٩٨

 املناسبة أنه كما قد استجيب دعاؤكم، كذلك قد قُبل تواضعي وتذللي وقد عفومت
وليس عندي أدىن عذر يف (وإين ماثل أمامكم اآلن كمجرم آمث طالبا منكم العفو )... عين

لعلي أحضر ) احلضور إليكم، ولكين أستحق اإلعفاء من احلضور شخصيا لبعض الظروف
. ١٨٩٨عندكم قبل الشهر السابع من عام 

ملرء ال يعاقَب وآمل من حضرة القدس سبحانه وتعاىل أن حيثّكم على الرضا عين ألن ا
. 	نِسي ومل ِجند له عزما�عمد مبوجب القانون اإلهلي القائل  على جرمية يقترفها بغري

. فاعفوا واصفحوا إن اهللا حيب احملسنني
 أنا اجلاين حبق حضرتكم

  ** التوقيع 
 )١١٧-١١٣ ص ،١٣ جملد ،كتاب الربية، اخلزائن الروحانية( ٢٩/١٠/١٨٩٧ راولبندي 

  :  ردا على هذه الرسالة ما يلي�سيح املوعود  فكتب امل
إعالن (. إين راض عنه وأعفو عنه. عفا اهللا عن هذا الرجل الصاحل ورضي عنه

)٤٨٢ ص ،٢ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٢٠/١١/١٨٩٧
 أحد هذا الرجل الصاحل هو اخلواجه جهانداد: ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري **

،٢٨/٦/١٩٤٣- ٢١ يوم ٢٤- ٢٣ عدد ،٤٧ جملد ،"احلكم"انظر ( . حمافظة راولبندي القاطن يف،"كهرغ" زعماء مدينة
 )٤ص 
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، ولكين ال أعلم "احلالرجل الص"هذا هو الدعاء الذي دعوت به على هذا 

 ومن أي قوم هو، حيث مساين ، دين ينتمي أيمن هو، وأين يسكن، وإىل
كذّابا وتنبأ بافتضاح أمري، وال حاجة يب ملعرفة ذلك، غري أن قوله هذا قد 
آذى قليب، فهاجت نفسي فدعوت عليه، وسألت اهللا تعاىل حسم هذه القضية 

  اإلعالنات،، جمموعة٢٥/٦/١٨٩٧إعالن (. ١/٧/١٨٩٨ إىل ١/٧/١٨٩٧ما بني 
  )٤٣٨-٤٣٧ ص ،٢جملد 

  ١٨٩٧ متوز
 عندما تقدم عزيزي مرزا يعقوب بك لالمتحان األخري ١٨٩٧ متوزيف 

  :  دعوت له، فتلقيت الوحي التايلكجراح مساعد
"��������f@ ")أردية(  

  .لقد جنحت: أي
يوحى ا حبق وكان هذا إشارة إىل جناحه، ألن مثل هذه اجلُمل إمنا 

  ...املخلصني املتفانني يف احلب لدرجة االحتاد
نزول املسيح، اخلزائن (. وأخريا جنح العزيز املذكور يف امتحانه جناحا باهرا

  )٦٠١ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

٢٩/٧/١٨٩٧  
 رأيت يف املنام أن صاعقة تتوجه حنو بييت من جهة ٢٩/٧/١٨٩٧يف ): أ(

 تلِحق ضررا، إمنا تتوجه كالنجم الساطع حنو الغرب، ال يصحبها صوت ومل
بييت بسرعة خفيفة وأنا أنظر إليها من بعيد، وعندما اقتربت من بييت ظلّ قليب 

  .عيين رأتها جنما صغريا وحِسبه قليب صاعقةً. حيسبها صاعقة
ِقل قليب من الكشف إىل الوحي وأُلْهمتمث ن :  



٣٠٤  �������� א������
   ٢٧٨".ما هذا إال ديد احلكّام "
املسئولني ي أن ما رأيته لن يسِفر إال عن بعض اإلجراءات من قبل أ

  .  التخويف، ولن حيدث شيء أكثر من ذلك بغيةَاحلكوميني
  : التايلوحيالمث تلقيت على إثره 

  ."قد ابتلي املؤمنون"
  ٢٧٩.أي أن مجاعتك ستمتحن بسبب هذه القضية ...

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 278

، بناًء على ما ورد يف دفتر قدمي له، أن تاريخ �لقد ذكرحضرة مفيت حممد صادق 
  : ٢١/٨/١٨٩٧اإلهلامات األربعة التالية هو 


@@@@�������� "):٢(، "ا هذا إال ديد احلكامم): "١(
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   ".إبراء"): ٤ ("نصريتيأتيك "): ٣(

  .واهللا أعلم
  : وهناك وحيان آخران بالتاريخ نفسه املذكور أعاله، ومها

   ".أنت مين وأنا منك"): ٢ ("إين مع اهللا العزيز األكرب"): ١(
) ٢٢١ ص ،"ذكر حبيب"انظر(  

  :�ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد  279
ا إياه �عها الدكتور مارتن كالرك ضد املسيح املوعود  القضية اليت رفَأيمتهم 

  :  بشأنه�وقد كتب . مبؤامرة قتله
بدأت هذه القضية حني شهد شخص يدعى عبد احلميد، بتحريض من املسيحيني، أمام 

د قد أرسله لقتل الدكتور هنري مارتن بأن مريزا غالم أمح" أمِرتسر"قاضي حمافظة 
  إىل مسامع هذا اخلرب تناهىفلما. ب آ مناألولفأصدر القاضي أمرا باعتقايل يف . كالرك
يت، ولكن  ذلّريواخرجوا إىل الشوارع وحمطات القطار ل" هبطال"و" أمِرتسر"نا يف يمعارض

عِلم : ثَر عليه يف أي مكان، وثانيا أمر االعتقال ومل يع منهمأنْ ضاع: شاء قدر اهللا أوالً
قاضي حمافظة أمِرتسر فيما بعد أنه قد أخطأ خطأً فادحاً يف إصدار األمر باعتقال شخص 

من  ٦ يف" غورداسبور" فأرسل برقية إىل قاضي حمافظة ،من حمافظة ال تقع حتت سلطته
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  : مث تلقيت الوحي التايل

  ". ااهدين منكم وليعلَمن الكاذبنيلَيعلَمن اُهللا "
 وهذا اخلطاب موجه إىل مجاعيت بأن اهللا تعاىل قد فعل ذلك ليخربكم من 

. جياهد منكم بصدق القلب يف سبيل مبعوثه ومن هو كاذب يف دعوى بيعته
وهذا ما حدث فعال، إذ ظلت طائفة منهم تضطرب وتقلق بصدق القلب 

 هذه القضية وقضية أخرى رفعت ضدي يف حمكمة واملواساة الكاملة بسبب
خروا جهدا يف مساعديت املالية واجلسدية، مؤكدين ، ومل يد"مستر دوئي"

صدقهم بتكبد املعاناة واآلالم؛ بينما مل تشارك طائفة أخرى يف املواساة مثقال 
  .ذرة، فمغلَقةٌ عليهم النافذةُ اليت فُتحت هلؤالء لصادقني

  : حي التايل مث تلقيت الو
"���� � ��ºÒ������"�$�����ºÒ������"�$�����ºÒ������"�$�����ºÒ������"�$��@@@@
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  .  الصادق من يقضي أيام البالء حبب ووفاءإمنا: أي

                                                                                                     
أي أمر : يع وتساءلوافاستغرب اجلم. طالبا منه إيقاف تنفيذ أمر االعتقال فورا آبشهر 

استدعاء عاديا عند وصول ملف القضية " غوداسبور"اعتقال؟ مث استدعاين قاضي حمافظة 
. و. مل يلبث قاضي احملافظة هذا، وهو الكابنت ممث . إليه، وقدم يل كرسيا بكل احترام

 من ة متاما وال أساس هلامزوردوغلوس، أن أدرك بذكائه وحنكته وعدِله أن القضية 
 شجاعةً  بيالطس شبهته ببيالطس يف مكان آخر، واحلق أنه كان أكثر منذا قد لالصحة،
مث كان من فضل اهللا تعاىل ومنته أن اعترف عبد احلميد نفسه يف احملكمة أن . وعدالً

اتهمين بتحريضه املسيحيني حرضوه على اإلدالء ذه الشهادة وأنه كان كاذبا متاما حني 
  بلهجةكم برباءيتاحلاعترب قاضي احملافظة بيانه هذا األخري صحيحا، وكتب ف. القتلعلى 

اةقويأين يف احملكمة مبتسمجملد،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. فاحلمد هللا على ذلك. ، وهن  ،
  )١٢٢-١٩ ص ،١٣ جملد ،كتاب الربية، اخلزائن الروحانية: ، وانظر للتفصيل٥٧٧-٥٧٦ ، ص١٨
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مث أُلقيت يف قليب كلمات أخرى موزونة مل تكُن من قبيل الوحي اجللي، إمنا 

ا كوحي خفيوهيامتأل قليب مبضمو ، :  
"ÃÃÃÃ��
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  .لو اعتِقلَ العاشق صدفةً، لقَبلَ السالسل اليت صفِّد ا بسبب حبيبه: أي
  :مث تلقيت بعد ذلك الوحي التايل

إين مع األفواج آتيك . ٍدإن الذي فرض عليك القرآنَ لرادك إىل معا"
  ."إين أنا الرمحن، ذو اد والعلى. يأتيك نصريت. بغتة

أن اهللا القادر الذي فرض عليك القرآن سيعيدك ثانية، مبعىن أن : أي...
إين أنا )... أي املالئكة(سآتيك بغتةً مع أفواجي . العاقبة ستكون خريا وعافية

  . الغلبةستكون يل: يعينالرمحن ذو اد والعلى، 
  : مث تلقيت الوحي التايل

"�������� �� �� ! ! ! ! � ����� ����� ����� ����""""¹�� ����¹�� ����¹�� ����¹�� ����ïïïïÂ���Â���Â���Â���#$#$#$#$ �� ��>>>> �	�������	�������	�������	������%&%&%&%& �2�$�2�$�2�$�2�$��������;; ;;) ������������SSSS�� ��
'''' �� ��???? إبراء) ���������� �� @@@@2222

�� �� ÄÄÄÄ ..�è��è��è��è�(((( ��������)))) �� ��tttt "أردية( ٢٨٠(  
  .  شخٍص متنافٍس وإهانته ومالمةُ اخلَلْق لهذلةُ، وبني املعارضني فُرقةٌ: أي
)أي تربئة الساحة"...اإلبراء): "ألخري امث احلُكم.   

وفيه شيء ":وبعده أُهلمت".  

                                           
  : �ن حضرة موالنا جالل الدين مشس  ملحوظة م280

  : �هذه الكلمات األردية إمنا هي ترمجة الوحي األصلي، إذ قال املسيح املوعود 
إن كلمات الوحي األصلي الذي تلقيته حبق البطالوي شديدة جدا، وقد ترمجته 

  )١ ص ،١٣ جملد ، الغالف، اخلزائن الروحانيةصفحةكتاب الربية، (. بكلمات لينة
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وكان ذلك إشارة إىل . (سيصدر احلكم بالرباءة، ولكن فيه شيء: أي

اإلشعار الذي صدر بعد تربئة ساحيت بأنه جيب أن يكون أسلوب املناظرة 
  ).متسما باللني

  :إضافة إىل ذلك تلقيت الوحي التايل
  ."بلجت آيايت"

وهذا ما حصل، حيث . (أن آيايت ستلمع، وستظهر آثارها أكثر فأكثر: أي
 يف حمكمة ١٨٩٩اعترف املتهم عبد احلميد يف القضية اليت فُصلت يف أيلول 

  .درميند أن شهادته األوىل كانت زائفة. آر. مستر جي
  : مث تلقيت الوحي التايل

  .راية الفتح:  أي".لواُء فتٍح"
  :ايلوبعده تلقيت الوحي الت

ترياق القلوب، اخلزائن ( "...إمنا أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون"
  )٣٤٣-٣٤١ ص ،١٥ جملد ،الروحانية

 ٢٨٢ تلقيت بشأن هذا االبتالء، بثالثة أشهر٢٨١قبل بداية هذه القضية): ب(
  :اإلهلاماِت التالية

ض عليك إن الذي فر. ما هذا إال ديد احلكّام. قد ابتلي املؤمنون"
إين أنا .  يأتيك نصريت.إين مع األفواج آتيك بغتةً. القرآنَ لرادك إىل معاد
  ".الرمحن، ذو اد والعلى

                                           
. �عها القس الدكتور مارتن كالرك ضد املسيح املوعود  القضية اليت رفَ: أي281

  )مرزا بشري أمحد(
ها روعشابتالء هذه القضية املذكورة أعاله، واليت نشرت النبوءة عنها، قبل : أي 282

. ٦١٦-٦١٥ص   جملد أول اخلزائن الروحانيةبثمانية عشر شهرا، يف الرباهني األمحدية
 )عبد اللطيف البهاولبوري(



٣٠٨  �������� א������
"%&%&%&%& �2�$�2�$�2�$�2�$�������� ...���� �� �� ! ! ! ! � ����� ����� ����� ����""""¹�� ����¹�� ����¹�� ����¹�� ����ïïïïÂ���Â���Â���Â���#$#$#$#$ �� ��>>>> �	�� ����	�� ����	�� ����	�� ���;; ;;.)����������������
'''' �� ))))��è��è��è��è.. إبراء) ���������� ��������)))) �� ��tttt ")أردية(  
 ، له متنافٍس وإهانته ومالمةُ اخلَلْق  شخٍصذلّةُ وفُرقة بني املعارضني،:  أي

  .اإلبراء، أي تربئة الساحة) مث احلكم األخري(
 "بلجآيايتت ."  

ام، وما  احلكّ مؤاخذِة ابتالُء من املؤمننيمعكمن  أنت ويأيت عليكس: أي
د إليك خدمة القرآن إن اهللا الذي عِه. ذلك االبتالء إال ديد من احلكّام

إين أنا . ك نصريتيأتي س،أنصرك مبالئكيت بغتةًس. بك إىل قاديان ثانيةسريجع 
د والعلىالرمحن ذو ا.  
وهذا إشارة إىل . هم سأشتت مشلنزاع بني املعارضني، فمعناها أين:  أما مجلةُ

  . سيدلون بإفادات متناقضة، ونور دين املتنصرغري، والقسيس ،أن عبد احلميد
، فهي إشارة إىل حممد لهافٍس وإهانته ومالمةُ اخلَلْق  متنذلّةُ :أما مجلة و

ب الكرسي حسني البطالوي حيث القى من الناس أنواع الذلّ واللوم حني طلَ
  .وأدىل يف تلك القضية بشهادة زور حبق املسيحيني

 فحة، ص"كتاب الربية(" . وتكون العاقبة أنه ستثبت براءتك، وتظهر آييت
  )١٣ جملد ،نيةالغالف، اخلزائن الروحا

وقد حتقّق اجلزء األول من هذا الوحي حني حصلت الفُرقة بني ): ج(
معارضينا، أعين عبد احلميد وحمرضيه املسيحيني، حيث اعترف عبد احلميد 

ن هؤالء القوم لقّنوين شهادة الزور هذه، وأن احلقيقة هي إ:  وقالصراحة
قّق اجلزء الثاين من الوحي وحت...  ما قلته إال بإغوائهمعكس ذلك، ومل أقلْ

حني مثلَ املولوي حممد حسني زعيم املوحدين وحماميهم أمام احملكمة أثناء 
القضية ليشهد للمسيحيني عداًء يل، فلما رأى هناك تكرميي على عكس ما 
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جيب أن :  له، فقال فور دخولهاطلب كرسي أن يكان يتوقعه، سولَت له نفسه

لن تعطى : هره نائب املفوض مبنتهى القسوة لألسف وقالأُعطَى كرسيا، فن
ما أراده يل من اخلزي واإلهانة. اكرسي فكان ذلك آية من اهللا تعاىل، إذ لَِقي. 

  )٥٧٨-٥٧٧ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(

  ١٨٩٧تشرين األول 
 عند حاكم  أين أُحِضرت يف املناميت أُر١٨٩٧  يف بداية تشرين األول
ما اسم والدك؟ ولكنه مل يستحلفين قبل : سألينوإجنليزي لإلدالء بالشهادة 

  )٥٩٩ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (.اإلدالء بالشهادة كما هو املعتاد

٨/١٠/١٨٩٧  
 أن شرطيا جاءين باستدعاء بشأن هذه ٨/١٠/١٨٩٧ مث أُِريت يف املنام يف 

مث حدث ذلك متاما، .  هذه الرؤيا لعامة الناس يف املسجد، فحكيت٢٨٣القضية
بالهور قد جعلين " ناظم اهلند"إذ جاء شرطي باستدعاٍء، وعلم أن حمرر جريدة 

وحضرت احملكمة لإلدالء بالشهادة، " ملتان"وحينما وصلت إىل ... شاهدا له
أن حدث كما رأيت متاما، إذ نسي احلاكم وبدأ بتسجيل شهاديت دون 

  )٥٩٩ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. يستحلفين

١٨٩٧  
   :لقد خاطبين اهللا تعاىل يف وحيه وقال

                                           
 ٢٩ لإلدالء بشهادته فيها إىل ملتان يف � أي القضية اليت ذهب املسيح املوعود 283

 )مرزا بشري أمحد (.٣٠/١٠/١٨٩٧و
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 من أنت. السماء واألرض معك كما هو معي. أنت مين وأنا منك: أي
زلة ال يعلمها ـأنت مين مبن. زلة توحيديـأنت مين مبن. مائنا وهم من فشل

أنت وجيه . أنت منه واختارك من الدنيا كلها. حيمدك اهللا من عرشه. اخلَلْق
إين رافعك . شأنك عجيب. أنت نور العامل. يف حضريت، اخترتك لنفسي

 بوركت، زاد اهللا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
 إين مع. أنت كلمة األزل، فلن متحى. أنت وقاره، فكيف يتركك. جمدك

يكون . سوف أكرمك وأعصمك.  مايل املسلوبلكسيرد . األفواج آتيك
 قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين. أكملت عليك نعميت.  وهذا مث تغادر الدنياهذا

مسيتك . نك بأعييناإ.  على صدقي، فلم ال تؤمنونيشهد اهللا. حيببكم اهللا
يريدون أن يطفئوا نور . حنمدك ونصلي عليك. حيمدك اهللا من عرشه. املتوكل

 إذا جاء نصر اهللا والفتح، وانتهى يف قلوم الرعب،نلقي  س.اهللا واهللا متم نوره
أينما تولوا فثم وجه . إين معك أينما كنت. أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق

يأتون من كل فج . ن يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهمإن الذي. اهللا
ينصرك رجال نوحي إليهم من . من كل فج عميق) نصر اهللا(عميٍق، ويأتيك 

 ك، ورفعيـتيا أمحد، فاضت الرمحة على شف. ال راد ألنباء اهللا. السماء
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 وإزالة ،إلسالم ومرآة كماالت ا الرباهني األمحدية،:إن إهلامايت هذه مسجلة يف كتيب
كتاب (. مضت أشيعها منذ مخسة وعشرين عاما  وحتفة بغداد وغريها، فما زلتاألوهام

  ) احلاشية،١٠٠ ص ،١٣ جملد ،الربية، اخلزائن الروحانية
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. الثريا لنالهلو كان اإلميان عند . أنت أشجع الناِس. أنار اهللا برهانك. ذكرك

أردت أن أستخلف، . بدأ منكينقطع آباؤك وي. أُعطيت خزائن رمحة اهللا
وما كان اهللا ليتركك حىت مييز . نزل اهللا يف باطنك. فخلقت آدم أي أنت

أنت الواسطة بيين . ا خمفيا فأردت أن أعرفنـزكنت ك. اخلبيث من الطيب
باحلق نزلت .  حني مناصنصرت، والت. وبني اخلَلق، نفخت فيك روحي

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره . وحتققت بك أنباء األنبياء
إنا أنزلناه قريبا من القاديان، وباحلق أنزلناه وباحلق نزل، . على الدين كله

يا . كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ببعثته. وكان أمر اهللا مفعوال
إين جاعلك للناس إماما . ومعي، غرست كرامتك بيديأمحدي أنت مرادي 

ل عما أ ال يس؟خيتار من يشاء أكان للناس عجبا أن اهللا عجيب. وناصرك
إن السماوات واألرض كانتا . عناية اهللا حافظك، وسيظل مالذًا لك. يفعل

. ِمثلك در ال يضاع. أنت عيسى الذي ال يضاع وقته. رتقًا ففتقنامها
أنت معي، سرك سري، أنت وجيه . ة للناس، وكان أمرا مقضياك آيلسنجع

أنعمت عليك نعمة خاصة، وفضلتك على . يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني
تبختر فإن وقتك قد أتى وإن قدم احملمديني قد وقعت على املنارة . العاملني
، فأنكروه جاء نذير يف الدنيا. إين سأُري بريقي، وأرفعك من قدريت. العليا

أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديٍد، صوٍل 
خلقت لك . أنت معي. له مكانة ال يصل إليها اإلنسان بعمله. بعد صوٍل

يا أيها الناس قد جاءكم . لة ال يعلمها اخللقنـزأنت مين مب. الليل والنهار
- ١٠١ ص ،١٣ جملد ،، اخلزائن الروحانيةكتاب الربية( .نور، فال تكونن من املنكرين

١٠٣(  
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كتاب ( . حىت إن امللوك يتربكون بثيابككثريا، ، وأباركككركسأبا: أي
  )اشية احل،١٧٩ ص ،١٣ جملد ،الربية، اخلزائن الروحانية

  ١٨٩٧ تشرين الثاين
  :"احلكم"ورد يف 

  رؤيا كأنّ)� أي املسيح املوعود (لقد رأى حضرة حجة اإلسالم
أن املراد منه . ى يف قاديان دار األمانالطاعون قد تفش بففَِهماجلَر.   

ستظل قاديان مأمونة ومصونة من الطاعون غري امليمون، أما : �قال 
  . فيهغرابة فال  اجلَربتفشي مرض

الدواء الذي يسبب (: على سبيل االجتهادعليه الصالة والسالم وقال 
  .) حيول دون اإلصابة بالطاعوناجلَرب

، وليست �علما أن الكلمات بني القوسني إمنا هي اجتهاد وقياس منه 
  )٤ ص ،٢٣/١١/١٨٩٧ يوم ،٥ عدد ،١ جملد ،"احلكم"(. وحيا

  ١٨٩٧ كانون األول
    يفواأن بعض أحبابنا لن يكونسها رأيت يف الكشف  نف٢٨٦ يف تلك األيام

                                           
  )مرزا بشري أمحد(. ١٨٩٧ أيام اجللسة السنوية عام  يف أي286
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ال أستطيع القول م هذا  يف إليهمشارن هم املالدنيا يف العام القادم، وإنْ كنت 

 لكي يكون كل واحد على  الكشف هذاين قد أريت ألعلم أنغري أين. الكشف
٦٢ ص ،١٨٩٧قرير اجللسة السنوية عام ت(. ة االستعداد لسفر اآلخرةأهب(  

١٨٩٨  
  :"احلكم"ر حمركتب شيخ يعقوب علي العرفاين 

قلقًا على كان  -صلوات اهللا عليه والسالم– خمدومي وإمامي أنإين ألعلم 
 ان كثريأل ،سوف يعانون كثريا، حيث فكّر أم مجاعته يف أيام القحط املاضي

  : ، وأكثرهم فقراء، فأُوحي إليهكثريمنهم ذوو عيال 
-٦ يوم ،٢٦ عدد ،٢ جملد ،"احلكم"( ." واألرض إنه حلقفَورب السماِء"
  )١١ ص ،١٣/٩/١٨٩٨

١٨٩٨  
 حىت يبلغ أمري مشارق ، ووعدين أنه سينصرين، ربيوأَوحى إيلّ"): أ(

لُجة (." األرض ومغاربها، وتتموج حبور احلق حىت يعِجب الناس جباب غوارِبها
   ) ٤٠٨ ص ،١٦ جملد ،النور، اخلزائن الروحانية

  :"احلكم"وكتب مدير ): ب(
  :  وقال لقد وعد اهللا تعاىل حضرةَ إمام الزمان سلّمه الرمحن

"&�$&�$&�$&�$�ê�ê�ê�ê �#�$���#�$���#�$���#�$��ÉÉÉÉ �H�öÃ�^��H�öÃ�^��H�öÃ�^��H�öÃ�^�gggg ����2����2����2���  )أردية(" @@@@�2
  . دعوتك إىل أقصى أطراف األرضنيسأبلّغ: أي

 ،٢ جملد ،"احلكم" (.وأرى أن هذا الوحي املقدس بدأ يتحقق بشىت األشكال
-٢٠ يوم ٢٥ و٢٤ عدد ،٢، وجملد ١٣ ص ،٢/٤/١٨٩٨ إىل ٢٧/٣ يوم ٦ و٥عدد 

  )١٤ ص ،٢٧/٨/١٨٩٨
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٢١/١/١٨٩٨  

  :  التايلوحيال فتلقيت ،٢٨٧قمت بالدعاء يف صالة التهجد بشأنه
  ".إنّ اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغيروا ما بأنفسهم"

  : سهيتعلق بالطاعون نف ٢٨٨وقد خطر ببايل اآلن لعلّ الوحي التايل
"���c����������c����������c����������c�������hhhh ��������������������**** �� ��¦¦¦¦   )أردية(" ^��^��^��^��

 . الصاعقة ال تسقطي من السماء أيتها:من ذا الذي يستطيع القول: أي
  )١ص ، ٢٤/٧/١٩٠١ يوم ،٢٧ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(

١٨٩٨  
إنه ") ٢ (".إن اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغيروا ما بأنفسهم" )١ ( ):أ(

إن اهللا موِهن كيِد ") ٤ (".إين مع الرمحن آتيك بغتة") ٣ (".آوى القريةَ
 ،"بدر"، و١/٢/١٨٩٨ املؤرخة يف �مقتبس من رسالة املولوي عبد الكرمي (." الكافرين

  )٣ ص ،١٦/١١/١٩١١ يوم ،٥و ٤ عدد ،١١جملد 
  :ا عن الطاعون وهو وحي٢٨٩كنت تلقيت قبل ذلك): ب(
  ."إنه آوى القرية.  بأنفسهمإن اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغيروا ما"

إعالن  ( .لن يزول الوباء الظاهري ما مل يزلْ وباء املعصية من القلوب: أي
  )٥ ص ،٣ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٦/٢/١٨٩٨ يوم ،"الطاعون"

                                           
  )الناشر(. بشأن الطاعون:  أي287
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 288

 يتضح من مذكّرة حضرة نواب حممد علي خان املالريكوتلوي أن تاريخ نزول هذا 
  )٥٢٥ ص ،٢انظر أصحاب أمحد، جملد (. ١٤/١/١٨٩٨الوحي هو 

 أشجار � أي قبل الرؤيا املذكورة الحقًا واليت رأى فيها املسيح املوعود 289
 )مرزا بشري أمحد( . الطاعون السوداء
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  ."إنه آوى القرية. إنّ اهللا ال يغري ما بقوٍم حىت يغيروا ما بأنفسهم"): ج(

 لن يرفع بالء الطاعون هذا ما مل يتخلَّ الناس عن لقد أراد اهللا تعاىل أنه: أي
األفكار اليت تكنها صدورهم، مبعىن أن الطاعون لن يزول ما مل يؤمن الناس 

سوف يعصم ذلك اإلله القادر قاديانَ من دمار الطاعون، . مبأمور اهللا ومرسله
بالء، اخلزائن دافع ال ( .لتعلموا أا إمنا عصمت ألن رسول اهللا ومبعوثه مقيم فيها

  )٢٢٥ص ، ١٨ جملد ،الروحانية

٢/٢/١٨٩٨  
  :تلقيت قبل يومني الوحي التايل

يوم جنزي كلَّ نفس . يوم تنجو كلّ نفس مبا كسبت. يوم تأتيك الغاشيةُ"
مبا كسبت".  

 ،٢ جملد ،"احلكم"، ٤/٢/١٨٩٨ املؤرخة يف �مقتبس من رسالة املولوي عبد الكرمي (
  )١٠ ص ،٦/٣/١٨٩٨ يوم ،٢عدد 

٦/٢/١٨٩٨  
 يوم األحد أن مالئكة اهللا يغرسون ٦/٢/١٨٩٨رأيت يف املنام اليوم ): أ (

يف شىت مناطق البنجاب أشجارا سوداء، كريهة الشكل، خميفة املظهر، وقصرية 
إا أشجار : ما هذه األشجار؟ فقالوا: الطول، فسألت بعض هؤالء الزارعني
لقد اشتبه علي األمر فيما إذا قالوا . ريبالطاعون الذي سيتفشى يف البالد عن ق

إن هذا املرض سيتفشى يف فصل الشتاء القادم أم يف الذي بعده، ولكن ما رأيته 
 جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٦/٢/١٨٩٨، يوم "الطاعون"إعالن (. كان منظرا خميفا جدا

  )٣٦١ ص ،٤ جملد ،، وأيام الصلح، اخلزائن الروحانية٥ ص ،٣
 مل يكن الطاعون قد ٦/٢/١٨٩٨نشرت هذه النبوءة يف عندما ): ب(

 حمافظة ٢٣تفشى إال يف حمافظتني فقط يف إقليم البنجاب، أما بعدها فتفشى يف 
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، وثالثة أسابيع أشهر  تسعة شخص خالل٣١٦٠٠٠يف البنجاب، وقد أصاب 

نزول املسيح،  ( .انظروا اإلحصائيات احلكومية.  شخصا٢١٨٧٩٩وأهلك 
  ) احلاشية،٥٣٢-٥٣١ص ، ١٨ جملد ،وحانيةاخلزائن الر

  ١٨٩٨ شباط 
 واحدة، وظين رب أن مادة هذا املرض ومادة اجلة روحانيبوسيلةقد علمت ل

يةُ اليت دوة تنفع األ، ألن يف مرض اجلرب أي احلكّغالباأن هذا األمر صحيح 
يف ة ناجعوية قد تكون دفيها شيء من الزئبق أو الكربيت، ويعتقَد أن هذه األ

ت مادة كال املرضني واحدة فليس من املستبعد أن دامما ف ،هذا املرض أيضا
 وقد ،هذا سر القواعد الروحانية. خيف هذا املرض بظهور مرض اجلرب

ن خبطر وت منه، فلو توجه إليه اربون ونشروا يف بلد سكانه مهددعانتف
وقايةً  تطعيماب الأصحما يفعل  ك،الطاعون مرض اجلرِب على سبيل الوقاية

 ذه الطريقة ويحفَظ الناس تزول س الطاعون أن مادةرى، فأمن شىت األمراض
. إال أن اهتمام احلكومة واألطباء أيضا ذا األمر يتوقف على مشيئة اهللا. همن

لقد ذكرت هذا األمر هنا بدافع املواساة فحسب، ألن هذه الفكرة نشأت يف 
   )٣٦٠ ص ،١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية( .ومهاقليب بقوة مل أستطع أن أقا

٢٥/٣/١٨٩٨  
فقد .  عن نفسي من منامات وإهلاماتهإين حملتار مما رأيتيف الرؤيا رأيت 
مث رأيت األمر نفسه يف املنام اليوم .  بالطاعون، وظهر ورمهمرتني كأين أُصبت

وقال املعبرون إن . ى أمل وبالءوهناك وحي آخر ذا املعىن تقريبا يدل عل. أيضا
العذاب واألذى نزول  به حينا، أو باجلرب حينا، أو اإلصابةرؤية الطاعون يعين 

وال أدري ما هو تعبري . من ِقبل احلكام حينا، أو الفتنة واحلزن من نوع آخر
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 إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، رسائل ة املرسل٢٥/٣/١٨٩٨رسالة يوم (. هذا املنام

  )١٣ ص ، جزء أول،٥ جملد ،أمحدية

١٨٩٨  
 ٢٩٠أجنمن" أعضاء أرسلَ" أمهات املؤمنني"عندما نشر املسيحيون كتاب 

فرض احلظر على الكتاب ببالهور مذكِّرةً إىل احلكومة مطالبني " محاية اإلسالم
 إن هذا ٢٩١ومؤاخذة مؤلّفه، ولكين عارضت مذكّرم بشدة وكتبت بوضوح

ويف هذه . كنهم مل يقبلوا اقتراحي بل ذكَروين بسوءاألسلوب ليس بصحيح، ول
  :وحيالاألثناء تلقيت 

  ".ستذكُرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إىل اهللا"
وكان ذلك إشارة إىل أنكم ستفشلون يف أمر مذكّرتكم، وأما األسلوب  ...

 فأفوضه إىل -أي دحض اعتراضات املعارضني بالرد عليها- الذي اخترته أنا
وأخربت مجاعة كبرية من الناس ذا الوحي قبل حتقُّقه، مث حدث كما . اهللا

 ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (.ذلك" األجنمن"ورد فيه متاما، أعين رفض طلب 
  )٦٠٤-٦٠٣ ص ،١٨جملد 

١٨٩٨  
... يطلَق املسيح على ذلك الصديق الذي جعل اهللا الربكة يف مسحه

ح أيضا على ذلك الدجال املعهود الذي تؤدي قوته اخلبيثة وباملقابل يطلَق املسي

                                           
  )املترجم(. أو هيئة أو مجعيةاألجنمن معناه مؤسسة  290
مرزا بشري ( .٤١ ص ،٣، انظر جمموعة اإلعالنات، جملد ٤/٥/١٨٩٨ أي يف إعالن 291

  )أمحد
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هذا هو املعىن الذي ألقاه ...  إىل انتشار اآلفات واإلحلاد والدهريةئوتأثريه السي
  )٢٩٤ ص ،١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية (.اهللا يف قليب

١٨٩٨  
  :أُلقي مرة يف روعي بالوحي الكلمات التالية): أ(
  ."يح اخلَلِْق عدوانايا مس"

  . وأرى أن املراد من العدوى هو هذا الطاعون
  )٣٤٦ ص ،١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية(
 .يا أيها املسيح املبعوث خلري الناس أَِعنا على دفع الطاعون عنا: أي): ب(

  )٤٠٣ ص ،١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية(

٤/٧/١٨٩٨  
 إىل ما أنعمه علي من أسرار ٢٩٢"الرباهني األمحدية" تعاىل يف حيثما أشار اهللا

  :ومعارف ذكَرين باسم أمحد، كما قال
  ،"يا أمحد، فاضت الرمحة على شفتيك "

من بركات دنيوية ناداين باسم عيسى، كما  وحيثما أشار إىل ما أنعمه علي 
  ":الرباهني األمحدية"قال يل يف وحيي املذكور يف 

ى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعلُ يا عيس "
  ٢٩٣".الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة

                                           
 ،٦١٧ ص ،١ جملد ، انظر الرباهني األمحدية اجلزء األول، اخلزائن الروحانية292
 )الناشر(. احلاشية
 الرباهني األمحدية لقد فسر املسيح املوعود عليه الصالة والسالم هذا الوحي يف 293
  : كاآليت
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  )أردية(
  . بثيابكسأباركك حىت إن امللوك يتربكون : أي

وقد . شف علي بالوحي بشأن امسي املهدي واملسيحانكهذا هو السر الذي 
 اهلجري، املوافق ١٣١٦ صفر عام ١٣نزل هذا الوحي يوم االثنني 

  )٣٩٨ص ، ١٤ جملد ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية( . امليالدي٤/٧/١٨٩٨

١٨٩٨  
لون خارج مجاعيت هذه، لقد أخربين اهللا تعاىل أن يف هذا اجلمع كثريين ال يزا

  :  بشأم مرارا ما يليلقد أوحى اهللا إيلَّ. ولكنهم منها عند اهللا تعاىل
 ،أيام الصلح، اخلزائن الروحانية (."خيرون سجدا، ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني"
  )٤٢٦ ص ،١٤جملد 

١٨٩٨  
. ف جداإن اخلرب خمي. يبدو أن الفصل القادم سيكون مثل ما عِلمته بالوحي
ستكون األيام شديدة . أنصح بتقليل االهتمام موم الدنيا وأشغاهلا إىل أدىن حد

جيب أن تؤدي واجبك حىت لو مل . عليك أن تعظ إخوتك قدر املستطاع. جدا
أما ... إن املواظبة على أداء الصلوات يف هذه األيام هام جدا... يستجيبوا لك

                                                                                                     
يا عيسى، سأعطيك األجر كامالً أو سأتوفاك، وأرفعك إيل، أي أرفع درجاتك، أو 
أرفعك إيلّ من الدنيا، وأجعل أتباعك غالبني على من يكفرون بك إىل يوم القيامة، أي 
سنجعل الذين هم على عقيدتك وطريقتك غالبني على غريهم من حيث احلجة والربهان 

  )، احلاشية يف احلاشية٦٦٥-٦٦٤الرباهني األمحدية، اجلزء األول، ص (. كات إىل يوم القيامةوالرب
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لقد ... ب شديدة وموت وآالم للدنياأنا فأرى أن هذه األيام هي أيام مصائ

فكّرت أن يقيم أحبائي األعزة يف قاديان قدر اإلمكان أيام ضجة القيامة هذه 
 املرسلة إىل نواب حممد علي خان، ٢١/٧/١٨٩٨رسالة يوم  (.اليت أُخربت ا بالوحي

 )٨٧ ص ،٤ رقم ،٥ جملد ،ورسائل أمحدية

١٨٩٨  
اإلعالن عن دواء الطاعون، يوم  (.ي اإلهلي حبسب الوح٢٩٤لقد أُِعد هذا الدواء

 ) احلاشية،٥٢ ص ،٣ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٢٣/٧/١٨٩٨

١٨٩٨  
: لعلك تذكر ذلك الوحي

"��������QQQQ � ��P�����P�����P�����P������ ;Î;Î;Î;Î � � !
"�� �����
g�� !
"�� �����
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"�� �����
g�� !
"�� �����
gññ ññii ii@@@@" )أردية(  
 إىل ةاملرسل٢٦/٧/١٨٩٨رسالة يوم  (.، يصلح ما فسد)�(قادر ذلك املِلك : أي

) ١٨ ص ،١ جزء ،٥ جملد ، املدراسي، ورسائل أمحديةسيتهـ عبد الرمحن

١/٨/١٨٩٨  
  :"احلكم"كتب حمرر 

  :  بعد صالة الفجر�قال املسيح املوعود 
رأيت يف الرؤيا أنين أخرجت من فمي قطعة ضرس متآكل، وهي نظيفة 

  .جدا، ووضعتها على يدي
 .و مبشر وإال فه، يف املنام فهو منذر من اليدإذا سقط السن: �مث قال 

 )١٦ ص ،١٣/٨/١٨٩٨-٦ يوم ،٢٣-٢٢ عدد ،٢ جملد ،"احلكم"(

)مرزا بشري أمحد(". ترياق إهلي" أي الدواء املسمى بـ 294
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 ١٨٩٨  

يف يوم من األيام اليت رفعت فيها قضيةٌ علي من قبل احلكومة لفرض الضريبة 
علي ِبوشاية بعض املعارضني، وقدمت فيها موقفي، استولت علي حالة كشفية 

م حبساب الدخل وأنا جالس يف املسجد الصغري مع بعض األصحاب أقو
الذي كانت القضية   اهلندوسي"بطاله "مقاطعة حاكمواإلنفاق، وأُريت أن 

 قد نقل إىل مكان آخر، وأن شخصا آخر من املسلمني جالس -مرفوعة عنده
وظهرت مع هذا الكشف أمور أخرى تبشر بالفتح . نهع عوضاعلى الكرسي 

من أبناء اجلماعة مبن فيهم ن حضر  الكشف ملفلم ألبث أن سردت. واالنتصار
 مراقب املدارس يف جامون وكشمري، وكثري ." أي.خواجه مجال الدين يب"

مث حصل كما رأيت متاما، حيث نقل ذلك املوظف اهلندوسي من . آخرون
الذي توصلَ إىل حقيقة األمر " ميان تاج الدين" وحلّ حملّه ،فجأةً" بطاله"

، تقريره "غورداسبور"ائب مفوض حمافظة بأمانة، وأرسل إىل مستر دكسون، ن
وكان من املصادفات السارة أن األخري أيضا . عما توصل إليه بعد حتري األمر

 عندنا وليسكان ذكيا وعادال، فكتب أن ِفرقة مريزا غالم أمحد ذائعة الصيت، 
ب أي أن اإلفادة اليت قُدمت صحيحة متاما، لذا جي.  مما يدفعنا إلساءة الظن

 ص ،١٨ ج ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (٢٩٥.شطب الضريبة وإسقاط القضية
٦٠٧-٦٠٦(  

١٨٩٨  
 خلقت على حب االستتار، وكنت مزورا عن الزوار، حىت كانت ِجبلّيت"

رجلٌ ضِري باخللوة وليس : يئس أيب مين وحِسبين كالطارق املُمتار، وقال

                                           
 )مرزا بشري أمحد(. ١٧/٩/١٨٩٨ من الضريبة يف � أُعفي املسيح املوعود 295
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ٍب مغضب مرهف الشفار، فكان يلومين عليه كمؤد. ر رحب الدامخاِلطَ الناِس

وكان يوصيين لدنياي سرا وجهرا ويف الليل والنهار، وكان جيذبين إىل زخارفها 
وكذلك تلقّاين أخي وكان يضاهي أيب يف هذه . وقليب يجذَب إىل اهللا القهار

  :يخار، وقالاِملك األطوار، فتوفّامها اهللا ومل يترك
جنم اهلدى، ( "."ال يبقى منازع فيك، وال يضرك إحلاح األغياركذلك لئ"

  )٥٢-٥١ ص ،١٤ جملد ،اخلزائن الروحانية

٣/٩/١٨٩٨  
  :"احلكم"ورد يف ): أ(

 الوحي التايل واستكتبه وعلّقه يف ٣/٩/١٨٩٨ يف �تلقّى املسيح املوعود 
  : املسجد املبارك

-٢٦ عدد ،٢ جملد ،"احلَكم"جريد (."ه دفعةدفَع إليه ِمن مال: غَثَم غَثَم غَثَم له"
  )١٤ ص ،١٣/٩/١٨٩٨ -٦ يوم ،٢٧

  : قبلَ بضعة أسابيع تلقيت الوحي التايل): ب(
  ٢٩٦."دفَع إليه من ماله دفعة: غَثَم له"

 كبريا من ماله هديةً طالبا الدعاء اوفُهمت معناه أن شخصا سيبعث يل جزًء
 يف دفتري، بل قمت بكتابته خبطٍّ مجيل لبعض حاجاته، وسجلت هذا الوحي

 يتم ذي الجلُالوحي األ مل يذكر يف .وعلّقته على جدار املسجد قريبا من بييت
. حيظى ذه الفرحة وأ هذا النجاح رز الذي حيشخصفيه هذا األمر، وال ال

 ،٥لد  جم، إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، ورسائل أمحديةة املرسل٣/١٠/١٨٩٨رسالة يوم (
  )٢٠ ص ،جزء أول

                                           
وورد يف أقرب . ع له دفعةًذا دفَإ: غثَم له من املال غثمةً:  ورد يف لسان العرب296
 )مرزا بشري أمحد(. دةًع له دفعةً من املال جيدفَ: م لهغثَ: املوارد
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٢٦/٩/١٨٩٨  

رأيت البارحة أنين شربت كأسا كبرية مليئة مبشروب حالوته شديدة ال 
وخطر ببايل أنين مصاب مبرض السكري . أستسيغها، ومع ذلك مل أزل أشربه

فلماذا أشرب هذا املشروب الكثري وشديد احلالوة، ومع ذلك شربت الكأس 
  . كلها

 ،"احلكم"( . وهذه بشارة بنجاح اإلسالم ومجاعتنااملشروب تأويله النجاح،
  )٣ ص ،٢٨/٩/١٨٩٨-٢٠ يوم ،٢٩-٢٨ عدد ،٢جملد 

 ١٨٩٨  
ار، وقد أُخربتإنين إمام الزمان، وإن اهللا تعاىل قائم لتأييدي كالسيف البت :  

"�&�~Ó��� �&�~Ó��� �&�~Ó��� �&�~Ó��� ¿¿¿¿3�����3�����3�����3�����jjjjÂ� ��&���Â� ��&���Â� ��&���Â� ��&���



 �1��1��1��1�k-k-k-k- ��î���7��3���î���7��3���î���7��3���î���7��3����� ")أردية(  
  .ة شريرة، سيصبح ذليال مهانابنيانربى يل ل من أن ك: أي

ضرورة اإلمام، اخلزائن (.  أال، قد أبلغتكم احلُكم الذي كان علي إبالغه
  )٤٩٧ ص ،١٣ جملد ،الروحانية

١٨٩٨  
  :مرارا وتكرارا...  إيل اهللا تعاىلوحىلقد أ

"�� ���������� ���¡ê��;���¡ê��;���¡ê��;���¡ê��;¥¥¥¥ �� ������^�����ê��;^�����ê��;^�����ê��;^�����ê��;�������� �� ������^�2�´oÃ���^�2�´oÃ���^�2�´oÃ���^�2�´oÃ����W�(�(�H��W�(�(�H��W�(�(�H��W�(�(�H�¥¥¥¥ ���������������� "
  )أردية(

ضرورة اإلمام،  (.يساويك يف معرفة اهللا وحمبة اهللايف هذا الزمن ال أحد : أي
  )٥٠٢ ص ،١٣ جملد ،اخلزائن الروحانية

٣/١٠/١٨٩٨  
  :"احلكم"كتب حمرر 
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  : بعد صالة الفجر�قال املسيح املوعود 

 قليلة أن يف يدي استلقيت بعد صالة التهجد هذه الليلةَ، فرأيت بعد غفوة
 يطبعون نيإن اآلري: ، ويقول قائل"نيرياآل عيون كحل"أربع أوراق من كتاب 

  )٦ ص ،٨/١٠/١٨٩٨ يوم ،٣٠ عدد ،٢ جملد ،"احلكم" (.هذا الكتاب بأنفسهم

١٤/١٠/١٨٩٨  
 يلقي خطبة اجلمعة يف �كان املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

فروا من بين إسرائيل على لسان الذين كلُعن : ، فقال خالهلا١٤/١٠/١٨٩٨
لقد . داود وعيسى ابن مرمي عليهما السالم، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

كان .  تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر كليةحىتساءت بنو إسرائيل 
الكبار والصغار كلهم راضني بشرور ومعاصي بعضهم بعضا، ولذلك لُعنوا 

اآلن قد آن األوان مرة أخرى لكي ... ما السالمعلى لسان املسيح وداود عليه
لقد جاء إمام . فمطر فضل اهللا يهطل. خيضر ما جف من الشجر يف الدنيا

فمن الضروري جدا أن . الزمان، وبعث باسم ابن مرمي، كما سمي داود أيضا
فيصبح الذين ميكرون ضده يؤخذ احلذر الشديد كيال يتكرر األمر مرة أخرى، 

 للعنة اليت خرجت بلسان داود عرضةيثًا وشريرا والذين يعرضون عنه، مكرا خب
  . واملسيح ابن مرمي عليهما السالم

ويف الوقت الذي خرجت فيه الكلمات اليت حتتها اخلط من فم حضرة 
  :  ما يلي�وحي إىل إمامنا اهلُمام اخلطيب، أُ

"����(�2�
"� Ã������(�2�
"� Ã������(�2�
"� Ã������(�2�
"� Ã��������������llll �L�L�L�L ")أردية(  
 ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"احلكم"(".وزيرآباد"ه اللعنة قد نزلت حاالً يف أن هذ: أي

  ) ب٥ ص ،٢٢/١٠/١٨٩٨يوم 
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٤/١١/١٨٩٨  

تين ، فغمر ماالًا يرسل إيلَّ يف املنام أن شخص٤/١٠/١٨٩٨أُريت اليوم 
ين منك مخسون روبية فوصلت. ين اليوم مخسون روبيةي وأيقنت أنه ستأتالفرحة
  قدالَ هذا امل إرسالكيبدو أن. د هللا، وجزاكم اهللافاحلم. ٤/١٠/١٨٩٨اليوم 
 إىل الدكتور ة املرسل، يوم اجلمعة،٤/١١/١٨٩٨رسالة  (.عند اهللا تعاىل قبوالًم صار

   )خليفة رشيد الدين

١٨٩٨  
كشف مثل حد يستطيعال أ. قبل أيام رأيت يف املنام أنه سيصيبك بالٌء وهم 

 قدرا ناكيف اية املطاف،  هذا هرظف، خشىكنت أ. هذه الرؤى واإلهلامات
، ورسائل �املرسلة إىل نواب حممد علي خان ٨/١١/١٨٩٨رسالة يوم  (.مربما فوقَع

  ) ٩٤ ص ،٤ رقم ،٥ جملد ،أمحدية

١٥/١١/١٨٩٨  
وترهقهم . جزاء سيئة مبثلها. فاصرب حىت يأيت اهللا بأمره. إين معكما أمسع وأرى"
. ع وأرىإين معكم أمس. صرب حىت يأيت اهللا بأمرهفا. هلم من اهللا من عاصم ما. ذلة

  )٢٩٧ التعابري العربيةسجلّ يف �كتابات املسيح املوعود ( ."إين معكما أمسع وأرى

١٥/١١/١٨٩٨  
"مقبولُ الرمحِن. إين مغلوب فانتصر بِق اَهللا، إن اهللا مع . إنه طيات

  )عربية التعابري السجلّ يف �كتابات املسيح املوعود ( ."اخلائفني

                                           
 الذي توجد  نفسه يف مكتبة اخلالفة بربوة، وهو السجل اآلن حمفوظ هذا السجل297ّ

عبد (. يف اجلزء اآلخر منه أمساء الشباب والفتيات الذين أُريد تزوجيهم حتت نظام اجلماعة
  )للطيف البهاولبوريا
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١٦/١١/١٨٩٨  

  )التعابري العربيةسجلّ يف  �كتابات املسيح املوعود (."آتيك بغتة. إين مع الغفّار"

٢٠/١١/١٨٩٨  
  :وحي): أ(
  ٢٩٨."بأي عزيز بعده تعلمون: "حممد علي خان 
mmmm: "املولوي حممد علي  �� ��$$$$< �< �< �< ����� ��î�����î�����î�����î���nnnn�� �� ññ ññþþþþ ññ ññ��   )أردية( "@@@@��

  )ية العربِسجلّ التعابرييف  �ملسيح املوعود كتابات ا(.  أيضا خطيئيتِليغفِر اهللا:  أي
 ٢٩٩ الساعة الثالثة وحيا بشأنكحنوتلقيت البارحة، ليلة االثنني، يف ): ب (
  : وهو
  ."فبأي عزيز بعده تعلمون"

بأي حادث بعد هذا : الذي يقول خماطبا إياك هذا كالم اهللا جلّ شأنه
 ،"احلكم"ىل نواب حممد علي خان،  املرسلة إ٢٢/١١/١٨٩٨رسالة يوم ( احلادث تعترب؟

  )٥ ص ،٣٠/٩/١٩٠٣ يوم ،٣٦ عدد ،٧جملد 

٢١/١١/١٨٩٨  
وسعا يف إهانيت ... حممد حسني البطالوي  شيخ املولويمل يدخر

بعض أحبايب من ... يـوسب املذكور مبنتهى الرفق واألدباملولويفالتمس  ...
ألمر فآخر العالج حلسمه أن حيسم األمر معي باملباهلة، ألنه إذا تعذر حسم ا
وقد قيل له أيضا أن املدة . هو طلب احلكم من اهللا تعاىل وهو ما يسمى املباهلة

                                           
، والوحي األول يتعلق بنواب حممد علي  هذا االمسان مكتوبان هكذا قبل الوحيِني298
  )عبد اللطيف البهاولبوري(. ، والوحي الثاين يتعلق باملولوي حممد علي، واهللا أعلم�خان 

  )الناشر(. ي نواب حممد علي خان املالريكوتلويأ 299
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لظهور أثر املباهلة هو السنة من جهيت، وأن هذا الشرط قد وضع بناء على 

حممد حسني اتبع طريقًا آخر بدالً من اخلروج   شيخ املولويولكن ...الوحي
حيث نشر باسم حممد خبش زتلي وأيب احلسن ...  النيةإىل ساحة املباهلة حبسن

وهذا اإلعالن موضوع أمامي اآلن، . التبيت إعالنا قذرا مليئًا بالشتائم والسباب
وفيما يلي الدعاء الذي . ولقد دعوت اهللا تعاىل أن حيكم بيين وبني حممد حسني

  : قمت به
 عندك كما مساين حممد  يا ريب ذا اجلالل، إنْ كنت ذليالً وكذابا ومفتريا

مرة بعد أخرى كذابا ودجاال ومفتريا، " إشاعة السنة"حسني البطالوي يف جملته 
وكما مل يدخر هو وحممد خبش زتلي وأبو احلسن التبيت جهدا يف حتقريي يف 

، فاضرب علي الذلة واهلوان يا موالي إن ١٠/١١/١٨٩٨إعالم املنشور يف 
 ذليال عندك، واكتب ا هذه اخلصومة املتأججة كل كنتهلم العز واجلاه، حامس

 إىل ١٥/١٢/١٨٩٨يوم، خالل ثالثة عشر شهرا أعين بدًء من 
أما إذا كان يل شيء من العز عندك يا سيدي ويا موالي، ويا . ١٥/١/١٩٠٠

منعمي، ويا من مننت علي من املنن ما تعلمه أو أعلمه، فأتوسل إليك بكل 
ي والتبيت الذين نشروا حممد حسني وجعفر زتلّ  شيخولويهني املتواضع أنْ ت

هذا اإلعالن إلهانيت، وختزيهم أمام العامل، خالل الثالثة عشر شهرا هذه، بدًءا 
علما أن الثالثة عشر شهرا هذه قد (. ١٥/١/١٩٠٠ إىل ١٥/١٢/١٨٩٨من 

   ).حددت بناًء على وحي اهللا تعاىل، أي عام وشهر
هؤالء صادقني ومتقني وصاحلني عندك، وكنت كذابا باختصار، إذا كان 

ومفتريا، فاضرب علي الذلّ ودمرين تدمريا خالل الثالثة عشر شهرا هذه، أما 
 اجعلْ هؤالء الثالثة أذلة إن كنت عندك وجيها وعزيزا، فأَظِْهر يل هذه اآلية أِن

  .آمني مث آمني. 	ضربت عليهم الذلة�مهانني ومصداقًا لقولك 
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  : فتلقيت يف جوابه الوحي التايل.  به دعوتا هو الدعاء الذيهذ
"�&�&�&�&ooooP�J¹�P�J¹�P�J¹�P�J¹�¥¥¥¥�� ������&�$�R��x�������� ������&�$�R��x�������� ������&�$�R��x�������� ������&�$�R��x������jjjjÂ�^�Â�^�Â�^�Â�^�T�T�T�T� �2�2�2�2ññññ ")أردية(  

  ٣٠٠.ض على يديهسأهني الظامل وأخزيه، وسيع: أي
)ا الظامل الذي ليس على احلق واملراد من عض اليد أن األيدي اليت كتب 

ملاذا فعلت هذه األيدي :  له احلسرةَ، فيتأسف ويقولبسبستما ال جيوز له، 
   )هذا املنكر

  : كما تلقيت إهلامات بالعربية وهي
ضرب اهللا . إن الذين يصدون عن سبيل اهللا سيناهلم غضب من ربهم"

. إمنا أمرنا إذا أردنا شيئًا أن نقول له كُن فيكون. أشد ِمن ضرب الناس
ويعض . إين أنا الرمحن ذو اد والعلى. إين مع العشاق. يأتعجب ألمر

ح بني يديطرقُهم ذلّةٌ، ما هلم . الظامل على يديه، ويجزاُء سيئٍة مبثلها، وتره
إن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم . فاصرب حىت يأيت اهللا بأمره. من اهللا عاصم

  .".حمسنون
أعين هذا -ني املذكورين يف هذا اإلعالن هذا حكم اهللا، وملخصه أن الفريق

حممد حسني وجعفر   شيخ املولويالعبد املتواضع من جهة ومن جهة أخرى

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 300

د حممد حسني البطالوي، نتيجة ، فقد وع"وسيعض على يديه"طبقًا ملا ورد يف الوحي 
 كافرا وال دجاالً �ملسيح املوعود اديد واحد من قبل قاضي احملافظة، أنه لن يسمي 

سأظل : عهدا أبديا وقال" إشاعة السنة"وال كذابا أبدا، مع أنه كان قد عاهد يف جملته 
ا ودجاالً حىت املماتي هذأمسا الشخص كافر .  

 ضد أقالمهمايت وجعفر زتلي أيضا، حيث كُسرت بوهكذا كان مصري أيب احلسن التي
، ١٧/١٢/١٨٩٩انظر لالستزادة إعالن (. يعرف مصريمها  ال حبيثاي واختف�املسيح املوعود 
  )٢١٧-٢١٤ ص ،٣ جملد ،جمموعة اإلعالنات
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 كالمها حتت حكم اهللا تعاىل، وأن الكاذب -يتيبزتلي واملولوي أبو احلسن الت

 فسيكون ،على الوحي  هذا احلكم مبينحيث إنو. منهما سوف يذلّ وخيزى
  ...، وسيفتح عليهم سبيل اهلدىآيةً بينة لطالب احلق

وميكرون إلهانة صها أن الذين يلجأون إىل البذاءة أما اإلهلامات العربية فملخ
وميعاد ذلك هو ثالثة عشر شهرا بدًءا من . يهم اهللا تعاىلزالصادق، فسوف يخ

 فإمنا ١٤/١٢/١٨٩٨أما األيام اليت هي قبل .  كما ذكرنا آنفًا١٥/١٢/١٨٩٨
 ،، جمموعة اإلعالنات٢١/١١/١٨٩٨إعالن يوم  (٣٠١."فقط. ة والرجوعهي مهلة للتوب

  )٦٢-٥٧ ص ،٣جملد 

٢١/١٢/١٨٩٨  
  :تلقيت اليوم صباحا الوحي التايل
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  :� قال املسيح املوعود 301
 وحي عريب حبق الظامل والكاذب من ٢١/١١/١٨٩٨  املنشور يفعالناإلن يف كا

 ومعناه أن الظامل من الفريقني سينال ،"جزاُء سيئٍة مبثلها، وترهقُهم ذلّةٌ: "، وهوالفريقني
. وقد حتققت هذه النبوءة اليوم حتققًا كامال.  سيئته اليت ارتكبها حبق املظلومثلجزاءه مب
 ومساين كافرا دجاالً وكذّابا  ضدي،بذيئةة لغاستخدام  إهانيت ب أراد حممد حسنيذلك أن

تكفريي، وبتحريضه وتعليمه ألصق بوملحدا، واستصدر من مشايخ البنجاب واهلند فتوى 
 حممد أصدر ضدأما اآلن فقد حممد خبش زتلي الالهوري وغريه ما شنيعة يب وبأهلي، 

مأستاذُ البنجاب واهلند بل حسني مشايخأفتوا  قده نذيرحسني الفتوى نفسها، أعين أ 
.  أهل السنة بل من اإلسالمعن وخارجا مبتدعا ،اكافر، امفتري، االًابا ودج كذّهنكوب
، جمموعة ٢٧/١٢/١٨٩٨، وراجع للتفصيل إعالن ٩٢ ص ،٣ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٣/١/١٨٩٩إعالن (

 )٧٨-٧٤ ص ،٣ جملد ،اإلعالنات
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صلح ما فسد، ويدمر ما صلح، وال حييط ، يقادر هو سبحانه وتعاىل: أي

املرسلة إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، رسائل  ٢١/١٢/١٨٩٨رسالة يوم  (.بسره أحد
  ) ٢٣ ص ،١ جزء ،٥أمحدية، جملد 

٣١/١٢/١٨٩٨  
  :�قال املسيح املوعود 

  : ، ما يلي٣١/١٢/١٨٩٩لقد أوحي إيلّ هذه الليلة، ليلة 
"لُ البدرييه٣٠٢."الس  

السهيل هو النجم الذي يسمى قاِتلُ ولِد الزنا أيضا، ألنه إذا : �مث قال 
 ما قد قال أبو الفضل عن النجم نفسهل.  وحيدةُ اخلليةطلع هلكت الديدانُ

   :معناه
 يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"( .جاء قاتلُ ولِد الزنا مثل النجم اليماين

  )٦ ص ،١٠/١/١٨٩٩

١٨٩٨  
 يف امتحان -الذي هو من مجاعتنا- "ه مجال الدين يب أيواجاخل"ملا فِشل 

  :هذا الوحيالقضاء، وشعر حبزن وخيبة أمل بشدة، تلقيت عنه 
  ".سيغفَر"

 أفضل من القضاء ا منصبنالفما لِبث أن . أن اهللا تعاىل سيتدارك حزنه:  أي
. لهايف والية كشمري؛ إذ صار مراقبا على املدارس يف والية جامون وكشمري ك

  )٥٩١ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(

                                           
عبد (. اليت طل بعد فصل الصيف سهيل جنم يطلع يف بلدان العرب إثر األمطار ال302

  )اللطيف البهاولبوري
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  ٣٠٣  تقريبا١٨٩٨

أصيب ابين بشري أمحد يف عينيه مبرض شديد ذات مرة، حىت سقطت أهداب 
  : ويف األخري دعوت اهللا تعاىل، فأوحي إيل. أجفانه، وكانت عيناه تدمعان بغزارة

  ".برق طفلي بشري"
 وبعد أسبوع من الوحي شفاه اهللا تعاىل .شفيت عينا ابين بشري:  أي

أما قبل ذلك فكنا قد عاجلناه بالطب احلديث والطب . وحتسنت عيناه متاما
نزول املسيح، اخلزائن  (.التقليدي، ولكنه مل جيد نفعا، بل ساءت حالته باستمرار

  )٦٠٨ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

١٥/١/١٨٩٩  
على ورقة من  �كتابة املسيح املوعود ( ."ما كان اهللا أن يعذّبهم وأنت فيهم"

  )٣٠٤"تعطري األنام"كتاب 

١٨/١/١٨٩٩  
"األمر املاُء وقُِضي تعطري األنام" على ورقة من كتاب �كتابة املسيح املوعود ( ."غيض("  

٣/٢/١٨٩٩  
 اهلجري ليلةَ اجلمعة اليت كنت أشعر ١٣١٦ رمضان املبارك ٢١يف ): أ(
ل من السماء نـز ليلة القدر، وكان املطر اخلفيف يانتشار الروحانية وأابفيها 

، رأيت رؤيا ختص أولئك القوم الذين يسعون دوما للوشاية يب نزوالً هادئًا جدا

                                           
 يف عام � عمر حضرة مرزا بشري أمحد إذ كان،  تقديريلوحيلتاريخ هذا ال 303
 يف السنة السابعة من عمره تقريبا،  وهو شفي من رمد العنيبينما مخس سنوات، ١٨٩٨

 )جالل الدين مشس(.  على األغلب١٩٠٠ي هو عام لذا فتاريخ هذا الوح
 )جالل الدين مشس(.  حمفوظة يف مكتبة اخلالفة بربوة"تعطري األنام" هذه النسخة من 304
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رأيت أن أحدا طلَب مين .  إلثارة الشكوك ضدي، سعياإىل حكومتنا العالية

 رأسك وقال إذا كان ربك قادرا فاسألْه أن يتحول هذا احلجر الذي فوق
فرأيت أن على رأسي حجرا ثقيالً، أختيله حجرا مرة وخشبا أخرى، . جاموسةً

 مث دعوت اهللا تعاىل أن حيول احلجر. فلم ألبث أن ألقيت به على األرض
وملا رفعت رأسي فإذا احلجر قد . ، وظللت عاكفًا على هذا الدعاءجاموسةً

. ها، فإذا مها واسعتان براقتان، وأول ما وقع عليه بصري هو عيناجاموسةًصار 
فلما رأيت كيف أن اهللا تعاىل حول اهللا ذلك احلجر الذي مل تكن له عينان إىل 

 مجيلة ذات عينني واسعتني المعتني؛ وهي حيوان مجيل ونافع، أخذين جاموسة
 ، ساجدا هللا تعاىل، مِقرا بعظمته على الفورالوجد برؤية قدرة اهللا، فخررت

  :د يف السجود الكلمات التالية بصوت عال أردكنتو
  ".ربي األعلى، ربي األعلى "

عندئذ قلت المرأة واقفة .  أنه يصل بعيدا وكان صويت عاليا حبيث خيلَ إيلَّ
انظري ما :  ولعلها هي اليت طلبت مين هذا الدعاء٣٠٥،"انو"عندي، وامسها 

وبينما أقول هلا . هلا عينني وجعل جاموسةأعظم قدرةَ ربنا، إذ جعل احلجر 
ذلك هاج قليب بتصور قدرة اهللا وفاض حبمده مرة أخرى، فخررت ساجدا 

كنت أخر على أعتاب اهللا تعاىل يف . ثانية يف حالة من الوجد كاملرة السابقة
إهلي ما أرفع شأنك، وما أعجب : كل مرة متصورا قدرته العظيمة قائال

، وجعلت هلا عينني واسعتني جاموسةال حياة أفعالَك، إذ جعلت احلجر ب
 وليس ذلك فحسب، بل يرجى منها احلليب !وبراقتني ترى ما كل شيء

                                           
القريبة من قاديان، وكان تتردد " بسروان"سيدة خملصة من قرية " انو"كانت  305

  )جالل الدين مشس(. �كثريا على بيت املسيح املوعود 
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 فاستيقظت وأنا !أيضا، فما أعظم قدرتك، إذ انقلب الشيء إىل شيء آخر متاما

  .فاحلمد هللا على ذلك.  الساعة الرابعة ليالقرابةيف السجود، وكان ذلك يف 
ه الرؤيا أن أعدائي الظاملني الذين يشون يب إىل احلكومة  هذ٣٠٦فأولت

بأباطيل ال أساس هلا البتة، لن ينجحوا يف مرامهم، بل كما أن اهللا تعاىل قد 
 ل يف الرؤيا احلجرا جاموسةًحووجعل هلا عينني واسعتني مبصرتني، كذلك متام 

يتوصلون إىل حقيقة سيهب للحكام البصرية الثاقبة بشأين يف اية املطاف، ف
 جملد ،حقيقة املهدي، اخلزائن الروحانية(. هذه أفعال اهللا وعجيبة يف أعني الناس. األمر

  )٤٤٥-٤٤٣ ص ،١٤
.  من أجل متابعة القضية اجلنائية١٤/٢/١٨٩٩واآلن قد حدد يوم ): ب(

لقد رأيت يف املنام . ويتضح حىت اآلن أن احلاكم ينوي يب الشر على ما يبدو
 بالدعاء واالبتهال يف جاموسةاجلمعة أنين قد حولت حجرا أو خشبا إىل ليلة 

ا هللا تعاىل بتصور ظهور هذه اآلية العظيمة، حضرة اهللا تعاىل، مث خررتساجد 
  : وأقول يف السجود بصوت عال

  ٣٠٧".ريب األعلى، ريب األعلى"

                                           
  :�ح املوعود  قال املسي306

، ألن احلجر أو اخلشب تأويلهما ذلك **يبدو أن هذه الرؤيا ذات صلة بتلك القضية 
 ةأما حتول احلجر إىل جاموس. احلاكم املنافق الذي يريد يب الشر، والذي عيناه مغمضتان

رسالة (. ذات عينني واسعتني، فتأويله أنه ستحدث فجأةً أمور ستفتح عيين هذا احلاكم
-١٥٦ ص ،٥ جملد ة،، رسائل أمحدي٥/٢/١٨٩٩ يوم ،� رستم علي  تشودري إىل�املوعود املسيح 

١٥٧(  
 نائب مفوض ،ستر دوئيامل يف حمكمة �القضية اليت رفعتها الشرطة ضده : أي** 
 )الناشر(. "غورداسبور"حمافظة 
  :�قال املسيح املوعود  307
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ي  القلب القاسووتأويلها عندي أن اخلشب أو احلاكم هو ذلك احلاكم ذ

والطبع النفاقي، أما حتول اخلشب أو احلجر إىل جاموس بدعائي فإشارة إىل أنه 
إذا كان هذا التأويل صائبا، فهناك أمل . سيصبح شيئا نافعا لنا نتوقع منه اللنب

وورد أن تأويل السجود هو . كبري أن تتغري جمريات القضية إىل األحسن لصاحلنا
وقد . أيضا تشري إىل هذا املعىن على ما يبدواالنتصار على العدو، واإلهلامات 

على كل حال، إا رؤيا مباركة لنا بأي شكل . تتحقق هذه الرؤيا يف أمر آخر
٥/٢/١٨٩٩ يوم ،� إىل الدكتور خليفة رشيد الدين �رسالة املسيح املوعود (. حتققت(  

١٨٩٩  
 رفَعت الشرطةُ ضدي قضية جنائية يف حمكمة السيد دوئي نائب مفوض

دف عقايب، فأنبأين اهللا تعاىل أن أصحاب هذه احملاولة " غورداسبور"حمافظة 
  :وقد قال اهللا تعاىل يل ذا الشأن. سريون خيبة آماهلم، فكان كذلك

  ". إنا تجالَدنا، فانقطع العدو وأسبابه "
املفت ش الذي رفع ضدي قضية زائفة عداًء يل، واملراد من العدو هنا نائب

  )٢٢٧ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية (.نهايةك بالطاعون يف الهلَو

١٨٩٩  
 هنا، تؤيدها، وها أنا أسجلها ٣٠٨واإلهلامات اليت تلقّيتها بعد هذه الرؤيا

  واإلهلامات املؤيدة هلذه ...مع إميام عند حتقُّق هذه األمورليزداد الناس إميانا 

                                                                                                     
رسالة إىل تشودري رستم علي بتاريخ ( .السجود يف علم التعبريأيضا يعين االنتصار على العدو

   )١٥٧، ص ٣، عدد ٥، رسائل أمحدية، جملد ٥/٢/١٨٩٩
308مرزا (. ٣/٢/١٨٩٩ يف � املسيح املوعود االيت رآهيت سبق ذكرها و الرؤيا ال أي

  )بشري أمحد
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  : الرؤيا هي كاآليت

أنت مع الذين اتقوا، وأنت . هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنونإن ا"
ِغيض  .يا أرض ابلَعي ماَءِك. ا الرمحنإين أن. يأتيك نصريت. معي يا إبراهيم

وامتازوا اليوم أيها . سالم قوالً ِمن رب رحيم. ٣٠٩املاُء، وقُِضي األمر
يعض . ويلٌ هلم أَنى يؤفَكون. إنا تجالدنا، فانقطع العدو وأسبابه. ارمون

شاهت . الظامل على يديه ويوثَق، وإن اهللا مع األبرار، وإنه على نصرهم لقدير
أنت امسي األعلى، وأنت مين . إنه من آية اهللا، وإنه فتح عظيم. الوجوه

  ."قلْ إين أُِمرت وأنا أولُ املؤمنني. اخترتك لنفسي. مبنـزلة حمبوبني
 خمالفة للواقع ىما أشيع فيها من شكاو:  ابتلعي ماءك، أييا أرض. ..يعين

انفِصلوا اليوم أيها . سالم عليك، هذا ما قاله رب رحيم... ومثرية للفتنة
حقيقة املهدى، اخلزائن  (...إنا جعلنا العدو مغلوبا وقطعنا أسبابه كلها. الظاملون
  )٤٤٦ ص ،١٤ جملد ،الروحانية

١٨٩٩  
 عن مآِل القضية اليت رفعت ضدي يف  سلفًا بوحيه أخربين اهللا تعاىللقد

منشي "يف حمافظة غورداسبور بناًء على تقرير من  حمكمة مستر دوئي القاضي
وقال تعاىل إنه سيحميين ويعصمين من "... الهطب"نائب املفتش يف " حممد خبش

. نوايا األعداء الشريرة، وستذهب جهود املعارضني أدراج الرياح يف النهاية
فقبلَ أن ترفع هذه القضية، أخربين اهللا تعاىل بوحيه أن ... كان كذلك بالضبطف

، �قضية كهذه سترفع ضدك عن قريب، وبعد اطّالعي على ذلك دعوت اهللا 

                                           
 يف  نفسه�ب املسيح املوعود  كما كت١٨/١/١٨٩٩  تاريخ هذا الوحي هو309

  )جالل الدين مشس(. ، وقد سبق ذكره قبل قليل"نامتعطري األ"نسخة من كتاب 
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وقبل فصل القضية . فاستجيب دعائي، وصدر احلكم برباءيت يف آخر األمر

   :كنت تلقيت وحيا آخر وهو
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�&�~Ó�Ü�&�~Ó�Ü�&�~Ó�Ü�&�~Ó�Ü++++   )أردية ("��*���*���*���*�
ها األعداء يشناليت سيسلم ِعرضك وحياتك، وستعصم من اهلجمات : أي

  )٣٠٩ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. ئذا اهلدف السي

١٨٩٩  
  :حي التايلذات مرة تلقيت وقت الظهر فجأة الو

  ."ترى فخذًا أليما"
مث مل ألبث أن خرجت إىل املسجد .  هذا الوحي٣١٠فقرأت عليه... 

، فلما نزلنا رأيت شابين من درج املسجدللصالة، وقد نزل هو أيضا معي 
 وكانا على  من اآلخر،اأحدمها أصغر ِسنبل كان  ،يقارب عمرمها عشرين عاما

إن هذا الراكب أخي وهو : ، وقال يل أحدمهاِني فتوقفا عندنا راكبفرسني،
اشهد أن هذه : فقلت حلامد علي. يقاسي يف فخذه أملًا شديدا، وجئناك لعالجه

 ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. فقطخالل دقيقتني أو ثالث النبوءة قد حتققت 
  )١٩٧-١٩٦ ص ،١٥جملد 

١٠/٣/١٨٩٩  
  : �  املسيح املوعودقال

  :  تقول باللغة البنجابية-سلَّمها اهللا- ٣١١"مباركة"م أن رأيت يف املنا
                                           

  )الناشر(.  السيد شيخ حامد علي:أي  310
 )جالل الدين مشس(.  السيدة نواب مباركة بيغم�أي كرميته   311
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 . هذه املصيبة بسببها حلّتلقد جاءت اليت: من احملال أن يقول يل أحد: أي
  )٢ ص ،١٠/٦/١٩٠٣ يوم ،٢١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"(

١٣/٤/١٨٩٩  
  : التايلالوحيم ١٣/٤/١٨٩٩تلقيت يف 

  ".اصرب مِليا، سأهب لك غالما زكيا"
 ١٣١٦ املوافق للثاين من ذي احلجة عام خلميس يوم االوحيتلقيت هذا ... 
  : التايلالوحيوتلقيت معه . اهلجري

  ."رب أَِصح زوجيت هذه"
  .اللهم احِم زوجيت هذه من املرض واشِفها:  أي

.  مبرض عند والدة هذا الولد٣١٢خطر إصابتها وكان ذلك إشارةً إىل 
على أمساع كل اجلماعة املوجودة عندي يف قاديان آنذاك، الوحي هذا فقرأت 
خرب به أخي املولوي عبد الكرمي كثريا من اإلخوة األكارم عرب رسائل كما أَ
  )٢١٧-٢١٦ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية. (عديدة

١٩/٥/١٨٩٩  
من رسالة ( ."سيبدى األمر، وننِسفن نسفا. ، وإنا عاملون لَنعلَم األمرإنا"

 يوم ،٢٢ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"، املنشورة يف �املولوي عبد الكرمي السيالكويت 
  ) ٨ ص ،٢٣/٦/١٨٩٩

                                           
  :�قال املسيح املوعود   312

، وال تزال ا بعض ضع هذا املولودزوجيت بعد وقد مرضت كما ورد يف اإلهلام، ف
ترياق القلوب، اخلزائن (. هللا تعاىل قد شفاها بفضله من شدة املرضاألعراض، غري أن ا

 ) احلاشية،٢١٧ ص ،١٥ جملد ،الروحانية



٣٤٠  �������� א������
١٣/٦/١٨٩٩  

 الوحي، أي بعد مرور شهرين كاملني على ١٣/٦/١٨٩٩ويف ): أ(
، تكلّمت روح ذلك االبن ١٣/٤/١٨٩٩ تلقيته يف ، والذيمن قبلاملذكور 

  : التايلوحيبداخلي بأمر اهللا تعاىل، ومسعت كالمه بصورة ال
  ".إين أسقُط ِمن اهللا وأصيبه"

 األرض، مث أعود  علىيد اهللا ِمن اهللا وِمن أنّ وقيت قد دنا، فسأسقط: أي
 جملد ،، اخلزائن الروحانيةترياق القلوب (.١٤/٦/١٨٩٩مث ولد هذا االبن يف ... إليه
  )٢١٧ ص ،١٥

وهو االبن الرابع الذي . ين أنه سريزقين ابنا آخرخربكان اهللا تعاىل أ): ب(
 تقريبا، ٣١٣لقد أُنبئت بوالدته أوالً قبل عامني". مبارك أمحد"ولد اآلن، وأمسيناه 

وحي مث أُنبئت ثانية قبل والدته بشهرين تقريبا، مث ملا حانت والدته تلقيت ال
  ".إين أَسقُط من اهللا وأصيبه: "التايل

وقد فسرت ذلك باجتهادي أن هذا الولد سيكون صاحلًا ومنيبا إىل اهللا  ...
واهللا تعاىل أعلم أي من هذه األمور . ٣١٤تعاىل ومتقربا إليه، أو أنه سيموت سريعا

  )٢١٤- ٢١٣ ص ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية(. �يتفق مع مشيئته 

  ١٨٩٩حزيران 
  :  تلقيت اإلهلام التايل٣١٥مث بعد ذلك

                                           
 قد وعد ذا االبن الرابع قبل والدته � أن املسيح املوعود  من منظور آخر جند313

 )مرزا بشري أمحد(. ١٨٨٥ عام حتت وحي عن والدته الجتد هذا. بأربعة عشر عاما أيضا
جالل (. ١٦/٩/١٩٠٧الفعل تويف الصاحبزاده مرزا مبارك أمحد يف طفولته يف  ب314

 )الدين مشس
 )مرزا بشري أمحد( ."إين أسقط من اهللا وأصيبه":  أي بعد الوحي315
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 ،"احلكم"، املنشورة يف �  السيالكويتمن رسالة املولوي عبد الكرمي( ٣١٦".كَفَى هذَا"
  )٧ ص ،٣٠/٦/١٨٩٩ يوم ،٢٣ عدد ،٣جملد 

١٤/٦/١٨٩٩  
 ١٤كانت زوجيت حامال، فساءت حالتها جدا عند بداية آالم املخاض يف 

آثار اإلغماء، حزيران، حيث برد شديد، وظهرت ا ضعفها، وأصاجسم 
كان أوالدي .  هذه الدار الفانيةعلى وشك أن تغادرفظننت أن هذه املسكينة 

يف كرب شديد، وكانت النسوة يف البيت ووالدة زوجيت كلهن منهارات 
فتوجهت إىل الدعاء هلا . وكاألموات، لظهور أعراض رديئة جدا يف زوجيت

ري بالشفاء ظنا مين بأن قدرة اهللا تا موشكة على الرحيل، وإميانا مين أ
  : فتحسنت حالتها فجأة، وتلقيت الوحي،العجائب

  ".حتويل املوت "
فدبت احلرارة يف جسمها ثانية، . قد أجلْنا املوت لوقت آخر: أي

يناه واستعادت حواسا مسابن ٥لد  جم،رسائل أمحدية(". مبارك أمحد"ها، فولدت، 
 ،٣ جملد ،"تشحيذ األذهان" عبد الرمحن املدراسي، وجملة ـ، رسالة إىل سيته٢٦ص ، ١جزء 
  )١٩٠٨  شباط وآذار لشهري،١١٦ ص ،٣ و٢عدد 

١٧/٦/١٨٩٩  
 رؤياكتب موالنا عبد الكرمي السيالكويت رضي اهللا عنه يف رسالة عن 

  :للمسيح املوعود عليه الصالة والسالم وقال
تتطاير  وأن الشرر ،دخاناو أن هناك نارا � املوعود  املسيح رأىلقد
  :  بضرر، وهو يقرأ ولكنها ال تصيبه إليه،وتصل

                                           
  )الناشر(. ا ذكوراق بعده أوالدرز لن ي� كانت فيه إشارة إىل أن املسيح املوعود 316
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من ( ."إنّ ريب رب السماوات واألرض. يا حي يا قيوم برمحتك أستغيثُ"

 ،٣ جملد ،"احلكم"، املنشورة يف ٢٣/٦/١٨٩٩ يوم �رسالة املولوي عبد الكرمي السيالكويت 
  )٨ ص ،٢٢عدد 

٢٥/٦/١٨٩٩  
 عبد الرمحن املدراسي يوم ـرسالة إىل سيته(.  يف املنام٣١٧ يومني رأيتكحنوقبل 

  )٢٧ ص ،١ جزء ،٥ جملد ،، رسائل أمحدية٢٧/٦/١٨٩٩

١٨٩٩  
"�� ��yyyy���� � �������&���W���������&���W���������&���W���������&���W�zzzz�
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ك، فهو عاٍص هللا ا ل معارضويظلأن الذي ال يتبعك وال يبايعك، : أي

 إىل بابو إهلي خبش، يوم �رسالة املسيح املوعود (. ولرسوله، وِمن أهل النار
  )٢٧٥ ص ،٣ جملد ،، جمموعة اإلعالنات١٦/٦/١٨٩٩

٣٠/٦/١٨٩٩  
  :  تلقيت الوحي التايل٣٠/٦/١٨٩٩يف
"}}}}7©�7©�7©�7©�SSSS �¡�¡�¡�¡~~~~SSSS �¡�¡�¡�¡�������� ��   )أردية ("@@@@��

  .أوالً اإلغماء، مث الغيبوبة، مث املوت :أي
.  ويف احلال فُهمت أن هذا اإلهلام خيص صديقًا لنا خملصا يصيبنا احلزن مبوته

 يوم ،٣ جملد ،٢٣ عدد ،"احلكم"فأُخرب ذا اإلهلام كثري من مجاعيت، ونشر يف 
٣٠/٦/١٨٩٩.  

                                           
  )رالناش(.  أي سيتهـ عبد الرمحن املدراسي317
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 أخونا املخلص الدكتور حممد بوري خان اجلراح املساعد يف  مث مات فجأةً

، إذ أُغِمي عليه أوالً، مث دخل يف ١٨٩٩يف أواخر حزيران " قصور"مدينة 
والفاصل الزمين بني اإلهلام املذكور . ، مث غادر هذه الدنيا الفانيةغيبوبٍة فجأةً

 ،اخلزائن الروحانيةحقيقة الوحي، (. وموته هو عشرون أو اثنان وعشرون يوما فقط
  )٢٢٤-٢٢٣ ص ،٢٢جملد 

١٨٩٩  
  :كتب موالنا عبد الكرمي السيالكويت رضي اهللا عنه يف رسالة

–مة قيصرة اهلند  أن امللكة املعظّ صباحا يف الرؤيا�رأى املسيح املوعود 
 يل أنا العبد املتواضع عبد �، فقال � قد زارت بيته - تعاىلمها اهللاسلّ

جالس ا منه يف الرؤياالكرمي وكنتمة يف بيتنا  املعظّلقد زارتنا امللكةُ: ا قريب
  . بكمال لطفها وستقيم عندنا يومني، فيجب أن نشكرها

من التأييد الرباين حبق املسيح ٣١٨وتأويل هذه الرؤيا أنه سيحدث أمر 
 ،"احلكم" املنشورة يف �مقتبس من رسالة املولوي عبد الكرمي السيالكويت ( .�املوعود 

  )٣ ص ،١٠/٧/١٨٩٩ يوم ،٢٤ عدد ،٣لد جم

                                           
هو رسالةٌ جاءت إىل املسيح ...  إن أغرب وأروع ما حدث يف هذا األسبوع318

، مكتوب فيها بالدالئل القاطعة واملفصلة أن هناك مصطبة شهرية باسم �املوعود 
مصطبة النيب يوز آسف يف جالل آباد يف منطقة كابول، والشائع هنالك أن هذا النيب قد 

ها وهناك ضيعة تابعة هلذه املصطبة جعلت. ألفي سنةجاء إىل هذه البالد من الشام قبل 
:  ذه الرسالة جدا حىت قال�ولقد سر املسيح املوعود ... حكومة كابول وقفًا عليها

 ألفرحها ولو نتإن اهللا العليم شاهد على أنين قد فرحت بوصول هذه الرسالة فرحةً ما ك
 ظهر تأويل هذه الرؤيا إذلم اهللا وقدرته فانظر إىل غرائب ع... أُعطيت ماليني الروبيات

 عدد ،٣ جملد ،"احلكم" املنشورة يف �مقتبس من رسالة املولوي عبد الكرمي (. الصحيح وقت الظهر
  )٣ ص ١٠/٧/١٨٩٩ يوم ،٢٤
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١٨٩٩  

ذات مرة أصاب سني وجع شديد، وما كان خيف حبال من األحوال، ): أ(
ولكين . عالج السن خلع السن: فسألت شخصا إنْ كان له من عالج، فقال

خفت خلعه، فغلَبين النعاس وأنا جالس على األرض يف اضطراب شديد، وكان 
 رأسي على مؤخرة السرير من شدة االضطراب، ومنت جبانيب سرير، فوضعت

وملا استيقظت مل يكن للوجع أثر، وكان اإلهلام التايل جاريا على . نومة خفيفة
  :لساين
  ٣١٩".إذا مرضت فهو يشفي "

-٢٤٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية (.فاحلمد هللا على ذلك... 
٢٤٧(  
أكثر منذ ن يقاسي وجعا شديدا يف سنه  حضرة املولوي نور الديكان): ب(

فقال املسيح املوعود .  حىت خلَعهأي دواءه جدمن شهر، ومل ي� :أُصبت 
، فتلقيت خالل حالة وجعي حىت أغمي علي من شدة ال بوجع شديد يف سنمرة

   :وحيالاإلغماء 
  ."وإذا مرضت فهو يشفي"

للوجع أثر مل يكن وي عبد الكرمي السيالكويت من رسالة للمول( .وملا أفقت� 
  )٤ ص ،١٠/٧/١٨٩٩ يوم ،٢٤ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"املنشورة يف 

 ٦/٧/١٨٩٩  
  : يف رسالة له�كتب املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

                                           
319لنا هذا الوحي هنا ألنه قد ورد يف رواية حضرة املولوي عبد الكرمي  لقد سج

  )جالل الدين مشس(. ١٠/٧/١٨٩٩تارخيه هو قبل أن ) املذكورة الحقًا (�السيالكويت 



�א������ �٣٤٥
ة  اجلن مشهد� املسيح املوعود  أرى اُهللامتوزيف ليلة السادس من شهر 

م، وفيما هو يف ذلك إذ يا من مثار ونعةَ وكلَّ ما فيهالً اجلن أُِري أو لقد.والنار
  :الوحيى تلقّ

  ."يأتيك ِمن كلّ فَج عميٍق"
ا على شكل كنيف، وفيما هو يف  أُِري النار، وكانت كريهة املنظر جدمثُ

  : ذلك إذ جرى على لسانه الوحي التايل
"رأسي يف هذا الكنيف٣٢٠لوال فضلُ اهللا ورمحته علي من ( ".٣٢١ ُأللِْقي
 يوم ،٢٤ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"، املنشورة يف �ملولوي عبد الكرمي السيالكويت ا رسالة

  )٤ ص ،١٠/٧/١٨٩٩

١٨٩٩/ ٢٧/٨  
   :وحيا خيصين وهوتلقيت لقد 
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  : � قال املولوي عبد الكرمي السيالكويت 320
 حيث بين اهللا � على املسيح املوعود  بهفضل اهللا ما ت لبيانسلوبألهذا إن ... 

 قد �وكان املسيح املوعود . فضالً ورمحة منه) الكنيف(تعاىل أنه مل خيلقه هلذا املكان 
 املنشورة يف �رسالة املولوي عبد الكرمي السيالكويت (. ناسا يف هذه املغارة املظلمةرأى قبل مدة أ

  ) ٤ ص ،١٠/٧/١٨٩٩ يوم ،٢٤ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"
321لقد ش هتالدنيا باملزبلة يف احلديث النبوي، فهذا الوحي النازل على املسيح ب 

قد رغّبين اهللا بفضله ل:  يقولوكأنه عليه السالم تأكيد ملا ورد يف احلديث، �املوعود 
اعن الدنيا، وإال لكنتمرزا بشري أمحد(.  دودة من ديدان هذه املزبلة أنا أيض(  
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.  امسك، ويري بريق امسك يف اآلفاق جيداذيعلقد أراد اهللا تعاىل أن ي: أي

نصرتك املالئكة . نزلت سرر من السماء، ولكن سريرك وضع فوق كل سرير
  سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، رسائل إىل�رسالة املسيح املوعود (. عند لقاء األعداء

  )٥ ص ،٩/٩/١٨٩٩ ،"احلكم"، و٣٠ص ، ١جزء  ،٥أمحدية، جملد 

١٨٩٩/ ٣٠/٨  
"�oK��oK��oK��oK����� �H�ê��;�H�ê��;�H�ê��;�H�ê��;____����@@@@") أردية(  

 املنشورة �من رسالة املولوي عبد الكرمي السيالكويت (. أسباب خفية لرمحة اهللا: أي
  )٥  ص،٩/٩/١٩٩ يوم ،٣٢ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"يف 

١٨٩٩/ ٣٠/٨  
أينطلق :  نبضه يف الرؤيا وقال�يف هذا اليوم نفسه جس املسيح املوعود 

من رسالة املولوي (. منه صوت الذلة أم النصرة؟ فانطلق من النبض صوت النصرة
  )٥ ص ،٩/٩/١٨٩٩ يوم ،٣٢ عدد ،٣ جملد ،"احلكم" املنشورة يف �عبد الكرمي السيالكويت 

٢/٩/١٨٩٩  
 الساعة الواحدة وقت حنو اآلن وأنا أكتب هذه األسطر، يف يلَّلقد أُوحي إ

  : ٢/٩/١٨٩٩صالة الظهر اليوم السبت 
 ،١٥ جملد ،ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية ( ".ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين"
  ) احلاشية،٢٦٢ص 

١٤/٩/١٨٩٩  
   : اإلهلام التايل١٤/٩/١٨٩٩تلقيت يف 

"�	�����	�����	�����	����NNNN �P�7�P�7�P�7�P�79999 �	��	��	��	�����NNNN �P�7�P�7�P�7�P�79999.") أردية(        
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  ٣٢٢ .خطاب ِعزٍة، خطاب عزٍة: أي
  ".لك خطاب الِعزة"
"&��JK�H�����Î��&��JK�H�����Î��&��JK�H�����Î��&��JK�H�����Î��   )أردية ("@�	��	��	��	�

  .ستكون معه آيةٌ عظيمة: أي
وما فهمته من هذا الوحي ... إن هذا كله من كالم اهللا القدوس القدير

ٍة وفضٍل وصلٍح تفوق قدرة باجتهادي هو أن اهللا تعاىل سينـزل آيةَ بركٍة ورمح
غ فيه التكفري حسما هلذا النـزاع الذي طال إىل حد ما، وبلَوذلك  بشر،ال

والتكذيب منتهاه، وسوف تتغري أفكار الناس بعد رؤية احلق واضحا بينا هكذا، 
ترياق القلوب، ( ٣٢٣. وتزول الضغائن ِمن قلوب ذوي الفطرة الطيبة دفعةً واحدة

  )٥٠٤-٥٠١ ص ،١٥ جملد ،ةاخلزائن الروحاني

١٨/٩/١٨٩٩  
ل نـز يف الرؤيا أن املطر ي١٨/٩/١٨٩٩ ثنني االليلةرأيت هذه الليلة 

ول املطر، وقد نـزكنت على وشك أن أدعو ل: دوء، ورمبا قلت يف املنام
  . نزل

 اهللا  رمحِةل على مجاعتنا مطرنـز ال أدري أيهطل املطر املادي قريبا، أم سي
   :، وهو١٤/٩/١٨٩٩٣٢٤ه بشأن وحينا النازل يوم ه ونصرِتوفتِح

                                           
. الذي منحين اهللا إياهخطاب العزة وهذا هو ، متييزا ملكانيت لقد مساين اهللا تعاىل نبيا 322

  )٢٦/٥/١٩٠٨"  عامأخبار" املنشورة يف جريدة ،٢٣/٥/١٩٠٨ يوم ،�رسالة املسيح املوعود (
مرزا بشري ( .٦ ص ،١٦/٩/١٨٩٩ يوم ،٣٣ عدد ،٣ جملد ،"احلكم" انظر أيضا 323

  )أمحد
 �، ولكن املسيح املوعود ١٣/٩ أن تاريخ هذا الوحي هو "احلكم" لقد ورد يف 324

منور (.  كما هو مذكور أعاله١٤/٩ ترياق القلوب أن تارخيه هو ملحقنفسه قد ذكريف 
  ) أمحد سعيد
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"��������NNNN �P�7�P�7�P�7�P�79999 �	�����	�����	�����	����NNNN �P�7�P�7�P�7�P�79999   )أردية ("�	��	��	��	�
  .خطاب ِعزٍة، خطاب عزٍة: أي 
   ".لك خطاب الِعزة"
"&��JK�H�����Î��&��JK�H�����Î��&��JK�H�����Î��&��JK�H�����Î��   )أردية( "��	��	��	��	�
  .ستكون معه آيةٌ عظيمة: أي 

ا، وال بد أن يقع  حق، وستتحقق حتميإن رؤيا. ل املطر بنوعيهنـزأم سي
ل من السماء رمحةً خبلق اهللا، أو نـزأحد األمرين، أعين إما أن املطر املادي سي

لن يظهر أمر عادي، بل سيظهر . أن آية خارقة للفتح الروحاين والنصر ستظهر
  )٧ ص ،١٠/١٠/١٨٩٩ يوم ،٣٦ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"(. ما يكون آيةً

١٩/٩/١٨٩٩  
  :م وأنزل علي كالمه كاآليت١٩/٩/١٨٩٩ لقد خاطبين اهللا تعاىل يف

  ".إنا أخرجنا لك زروعا يا إبراهيم"
 مجع الزرع، ويراد به يف الزروعو .سننبت لك زروع الربيع يا إبراهيم:  أي

ولكن .  كالقمح والشعري وغريمهاالزروعالعربية ما ينبت يف فصل الربيع من 
عناه املادي؛ ألن أيام البذِْر يف اآلثار الظاهرية ال توحي بتحقق هذا الوحي مب

ال داعي : الربيع قد ولّت، لذا فمعناه حسب اجتهادي هو أن اهللا تعاىل يقول
ترياق ق ملح(. للقلق، سوف تنبت لك زروع كثرية، أي سنتكفّل مجيع حاجاتك

، ٢٢/١٠/١٨٩٩، إعالن  احلاشية٥٠٤ ص ،١٥ جملد الروحانية،، اخلزائن ٤ عدد ،القلوب
  ) احلاشية،١٧١ ص ،٣ جملد ،اإلعالناتجمموعة 

٤/١٠/١٨٩٩  
   :، وهو٤/١٠/١٨٩٩وهناك إهلام آخر من قبيل املتشاات، وقد تلقيته يف 
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 "�L�L�L�L���� ���dã������dã������dã������dã������� � ;� ;� ;�   )أردية ("����;

  .شكر من ِقبل قيصر اهلند: أي
 لقد حيرتين هذه الكلمة، فإين امرؤ خاملُ الذكر، ال أصلح لتقدمي أي 

 ة، وأعد نفسي ميتا قبل أن أموت، فأَنى يل أن أُشكَر؟ لذا فمثلخدمة مرضي
 املتشاات ما مل يظهر اهللا تعاىل حقيقتها ِمن  قبيل اإلهلامات إمنا هي منهذه
إعالن  ، احلاشية٥٠٤ ص ،١٥ جملد الروحانية،ترياق القلوب، اخلزائن ملحق  (.عنده

  )١٧١ ص ،٣ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٢٢/١٠/١٨٩٩

٢٠/١٠/١٨٩٩  
وعلى " عزيز" امسه ٣٢٥ أن هناك ولدا٢٠/١٠/١٨٩٩أُريت يف املنام يف 

، فجيَء به إيلّ وأُجِلس أمامي، فرأيت أنه طفل "سلطان"رأس اسم أبيه لفظ 
  .حنيف اجلسم أبيض اللون

                                           
  : �حوظة من حضرة مرزا بشري أمحد  مل325

  :�لقد كتب حضرة شيخ يعقوب علي العرفاين 
 كان قال � رمزي، وإال فإن املسيح املوعود موجز هنا بشكل  مسجلة هذه الرؤيا

  )١ ص ،١٠/٣/١٩٠٦ ،"احلكم"(.  لقد رأيت عزيز أمحد ابن مرزا سلطان أمحد:لنا صراحةً
 ١٩٠٦ من عام ٢شهر أعوام ونصف يف أواخر ستة حنووقد حتققت هذه الرؤيا بعد 

 �حني بايع حضرة مرزا عزيز أمحد ابن مرزا سلطان أمحد على يد املسيح املوعود 
 مرزا عزيز أمحد إىل مرزا سلطان أمحد يف ونسبةُ. وانضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

 أتباع املسيح املوعود إىل أن مرزا سلطان أمحد أيضا سيبايع ويدخل يف كانت إشارةً الرؤيا
فاحلمد هللا أن حضرة مرزا .  إضافةً إىل كونه ابنا ماديا له أيضايصبح ابنا روحانيا لهل �

سلطان أمحد قد بايع على يد أخيه األصغر حضرة خليفة املسيح الثاين أيده اهللا تعاىل 
  . � وانضم إىل مجاعة املسيح املوعود ٢٥/١٢/١٩٣٠بنصره العزيز يف 
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الذي " السلطان"من ينال العزة، وأما لفظ " العزيز" ففسرت هذه الرؤيا بأن 
املنام أنه اسم والد الطفل، فيعين بالعربية الدليلُ البين الظهوِر الذي فِهمت يف 

هنا تشري إىل " سلطان"يأخذ مبجامع القلوب لوضوحه إىل أقصى درجة، فكلمة 
علما أن السلطان ال يطلَق يف العربية على كل دليل، بل على دليل ". التسلط"

م سلطانه على الطبائع السليمة يستويل على القلوب لكونه مقنعا ومنريا، ويت
أن آيةً " سلطان"الذي هو ابن " عزيز"وعليه، فتأويل الطفل . بشكل كامل

اليت ميكن أن نطلق عليها بنت -ستظهر لتسيطر على القلوب، وتكون نتيجتها 
 . أنين سأصبح عزيزا على القلوب، وهو ما  يرمز إليه العزيز يف املنام-تلك اآلية

، إعالن يوم ٥٠٦-٥٠٥ ص ،١٥ جملد ،وب، اخلزائن الروحانيةترياق القلملحق (

 )١٧٢-١٧١ ص ،٣ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٢٢/١٠/١٨٩٩

٢١/١٠/١٨٩٩  
 مِحبي وأخي يف اهللا  رؤيا بأين رأيت٢١/١٠/١٨٩٩اليوم ... رأيت حاالً

ووجهه منور ومشِرق جدا، وعليه لباس أبيض ناصع ... مفيت حممد صادق
وِكالنا راكب يف عربة حصان، وهو مستلٍق، وأنا واضع يدي على وفاخر، 

  . ظهره
هذا هو املنام، وتفسريه كما ألقى اهللا تعاىل يف روعي هو أن الصدق الذي 

مشِرق الوجه، كذلك قد قرب " صادق"أُحبه سيظهر المعا، وكما أين رأيت 
ترياق القلوب، اخلزائن ملحق (. الوقت الذي سأُعد فيه صادقًا ويلمع صدقي للناس

 جملد ،، جمموعة اإلعالنات٢٢/١٠/١٨٩٩، وإعالن يوم ٥٠٥-٥٠٤ ص ،١٥ جملد ،الروحانية

  )١٧٢-١٧١ ص ،٣
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١٨٩٩  
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  )أردية(

 .٣٢٦ العام احلاكمبوءاتلقد آن األوان لتحقُّق ن. ال زوالَ للمبشرين: أي
  )٦ ص ،١٠/١١/١٨٩٩ يوم ،٤٠ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"(

١٨٩٩  
أن السلم والصلح ينتشران على يدك، وأن الوحوش ... لقد أخربين اهللا تعاىل

ب  تعجهذه إرادة اهللا وإنْ. األطفالمع ، وأن األفاعي ستلعب صاحل املعزتس
 ، الروحانية ترياق القلوب، اخلزائنلحقم، و٣-٢ ص ،إعالن واجب اإلظهار(. منها الناس

  )٥٢١ ص ،١٥جملد 

٥/١/١٩٠٠  
ِمن أشد املعارضني، فأثار فتنة ببناء " إمام الدين"كان أحد أبناء عمي املدعو 

طريق الزوار الذين كانوا حيضرون يف جملسي أو حيث سد به جدار أمام بيتنا 
 فرفعنا مضطرين دعوى يف . مجاعيت كثريا وكأننا حوصرنا معتياملسجد؛ فعان

مث عِلمنا بعد ذلك أن . قاضي احملافظة" منشي خدا خبش"حمكمة مدنية ِلـ 
ى عليه النجاح يف القضية مستحيل، ألنه قد ثبعت من ملف قضية قدمية أن املد

هذه . متصرف يف األرض اليت بين عليها اجلدار منذ زمن بعيد) أي إمام الدين(
قع ِملكًا لشريٍك آخر امسه غالم جيالين، ولكنها كانت األرض كانت يف الوا
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. governor general  أيضا، وترمجته اإلجنليزية هو" اماحلَكَم الع"من أمسائي 
  ) ٦ ص ،٢٤/٧/١٨٩٩ يوم ،٢٦ عدد ،٣ جملد ،"احلكم"(
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قد خرجت من تصرفه، فكان رفَع قضية يف احملكمة املدنية ضد إمام الدين ظنا 
منه أنه قد استوىل عليها بغري وجه حق، ولكن رفضت دعواه بسبب دليِل 
تصرِف اخلصم على األرض، ومنذ صدور ذلك احلكم كانت األرض حتت 

  ... ام الدينتصرف إم
ونظرا إىل هذه املشكلة العويصة أشار علينا حمامينا خواجه كمال الدين أن 

فقبلت .  لهمبلغاألفضل أن نتصاحل مع إمام الدين يف األمر، أي استرضاءه بدفع 
هذا االقتراح مضطرا، ولكن إمام الدين ما كان لريضى بذلك؛ إذ كان بطبعه 

 يعلم أن باب النجاح يف القضية مسدود علينا يبغضين بل يبغض اإلسالم، وكان
  ...متاما؛ فازداد بطرا وجرأة، ففوضنا األمر إىل اهللا تعاىل

وكان إمام الدين هذا سيئ النية، فكان يأيت إىل باحة دارنا دائما حيث تقف 
العربات اليت تقلّ زوارنا، وخياصم ويسب، وليس ذلك فحسب بل عقد العزم 

 جدارا طويال أمام باب بيتنا حىت حناصر -د أن ترفض قضيتنابع-على أن يبين 
كانت تلك األيام حرجةً . متاما كاملسجونني وال نقدر على اخلروج من البيت

، �ضاقَت علَيِهم اَألرض ِبما رحبت�: جدا حىت صدق علينا قول اهللا تعاىل
تعاىل واستعنت به؛ فدعوت اهللا . وأصابتنا مصيبة عظيمة على حني غرة منا
علما أنين مل أتلق هذا اإلهلام يف . فتلقيت بعد الدعاء اإلهلام املذكور الحقا

وأذكر أن السيد سيد . أوقات خمتلفة، بل تلقَّيته يف وقت واحد دفعة واحدة
" باره موال"فضل شاه الالهوري، أخا السيد سيد ناصر شاه املراقب يف 

املتعلق الوحي وقت الظهر حني بدأ نزول بكشمري، كان يقوم بتدليك قدمي 
ل، نـز خبصوص قضية اجلدار يالوحيبالقضية املتعلقة باجلدار، فقلت له ها هو 
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ه كما ينـزل عليفكانت تغشاين الغفوة . فأخذ القلم واحملربة والورق. فاكتب
يف كل مرة، وكان الوحي اإلهلي جيري على لساين مجلة مجلة، كما هي سنة 

كلما انتهت مجلةٌ وسجلت غلبتين الغفوة ثانية، وجرت على لساين مجلة اهللا، و
  .أخرى، إىل أن نزل الوحي كله، وسجل بقلم السيد سيد فضل شاه الالهوري

وأُلقي يف قليب أنه يتعلق باجلدار الذي بناه إمام الدين ورفعت الدعوى بشأنه 
  .ضية يف اية املطافوفُهمت أيضا أننا سننتصر يف الق. يف احملكمة

 فحكيت هذا الوحي اإلهلي لكثري من أبناء اجلماعة وأخربم أيضا عن 
مع أن األوضاع : ، وقلت للجميع٣٢٧"احلكم"سبب نزوله ومعانيه، ونشرته يف 

السائدة خطرية وتبعث على اليأس إال أن اهللا تعاىل سيهيئ أسبابا ستؤدي إىل 
  .ن الوحيجناحنا يف األخري، ألن هذا هو مضمو

  : واآلن نكتب هذا الوحي اإلهلي مع تفسريه
 ل اهللا آلٍت، وليس ألحد أن يردإن فض. الرحى تدور، وينـزل القضاء"

وينـزل ما تعجب . قُلْ ِإي وربي إنه حلق ال يتبدل وال خيفى. ٣٢٨ما أتى
. ظفر مبني. إنّ ريب ال يضلّ وال ينسى. وحي من رب السماوات العلى. منه
قُل اُهللا مث ذَره يف غيه . أنت معي وأنا معك. ا يؤخرهم إىل أجل مسمىوإمن

ال إله إال هو، يعلم كل شيء . إنه معك وإنه يعلم السر وما أخفى. يتمطّى
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، واسم الشخص الذي أمليت "فضل" تبدأ من لفظ يى يف هذا الوحالغريب أن البشر
  ) ٢٨٠ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(". فضل"عند نزوله أيضا هذا الوحي عليه 



�������� א������ ٣٥٤

إنا أرسلنا أمحد . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حيسنون احلسىن. ويرى
أَِشر ا يشهدون عليه ويسيلون إليه وجعلو. إىل قومه، فأعرضوا وقالوا كذّاب

  ."إنّ ِحبي قريب، إنه قريب مستتر. كماء منهمر
عند دوراا خيتفى ن القضية سيتغير وضعها، شأْنَ الرحى اليت  أي أ:شرحال

... جزؤها الذي يكون أمام األعني من قبل، ويظهر جزؤها الذي يكون حمجوبا
أُقِسم : قُلْ... ليس بوسع أحد أن مينعههذا فضل اهللا املوعود، وسيأيت حتما، و

. سيظهر أمر حيريك. ن هذا هلو احلق، ولن يتغري هذا األمر ولن خيفىأباهللا ريب 
إن ريب ال حييد عن الصراط املستقيم . هذا وحي من رب السماوات العلى

فاعلم . الذي يسلكه عباده األخيار، وال ينسى عباده الذين يستحقون النصرة
الفك يف هذه القضية ظفر مبني، ولكن سيتأخر صدور هذا احلُكم إىل أنه سيح

 يف سادراقُل إن األمر كله بيد اهللا ريب، مث ذر هذا املعارض ... أجل قدره اهللا
 بل األخفى الذي إن ذلك القادر معك، ويعلم اخلفي... غيه وبطره واستكباره

 معبود سواه، فال ينبغي لإلنسان إنه هو املعبود احلقيقي ال... يفوق إدراك البشر
هو الذي يعلم .  إمنا اهللا وحده املتصف ذه الصفة حبيث جيعله إهلًا،أن يثق بغريه

إن اهللا مع الذين يتقونه وخيشونه، وإذا عملوا و. كل شيء، ويرى كل شيء
ال يعملون الصاحلات بشكل سطحي وال واخلري عملوه جبميع لوازمه الدقيقة، 

هم الذين أولئك ون ا بأدق جزئياا وعلى أحسن وجه، وناقص، بل يقوم
. ينصرهم اهللا، ألم خدام سبل رضوانه، فيسلكوا وجيعلون غريهم يسلكوا

 إىل قومه، فأعرضوا عنه وقالوا -أي هذا العبد املتواضع–إنا أرسلنا أمحد 
وشهدوا عليه يف . كذّاب يريد حطام الدنيا، أي أنه يريد متاع الدنيا ذه اِحليل
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إم ينهالون عليه جمام كسيٍل عارٍم آٍت ِمن عٍل، ولكنه . احملاكم ليسجن
إنه قريب ولكنه خفي عن أعني . إن حبييب قريب مين جدا: يقول

من   مع شيء٢٨٣-٢٧٨ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية (٣٢٩.املعارضني

  )االختصار
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  : � قال املسيح املوعود 
أشهر، ووصل خربها عدة ل حتقُّقها بقد نشرت هذه النبوءة على نطاق واسع قبل 

خطَر ببال ... مث ملا جاء يوم صدور حكم احملكمة"**. احلكم"عربإىل بالد بعيدة 
 فهرس ملف القضية القدمي؛ أي امللحق فحصحمامينا خواجه كمال الدين صدفةً أن ي

فظهر عند فحصها أمر مل يكن يف . الذي حيتوي عادة على ملخص األحكام اهلامة
ٍق من ِقبل القاضي أن املتصرف بتلك احلسبان؛ حيث عكٍْم مصدثر فيها على ح

. أيضا) أي والدي(القطعة األرضية ليس إمام الدين فقط، بل مريزا غالم مرتضى 
فعرض األمر على القاضي، فطلب الفهرس . عندها أدرك حمامينا أننا قد رحبنا القضية

يه، فأصدر احلكم فورا ضد إمام فورا، فانكشفت عليه احلقيقة مبجرد إلقائه نظرةً عل
 تلك األوراق ملا كان للقاضي إال أن  فلو مل تقدم. الدين وغرمه أيضا نفقات القضية

ولكنه فعلُ اهللا . يرفض القضية، ولواجهنا مصائب كثرية على يد العدو سيئ النية
  .الذي يفعل ما يشاء

بوءتان؛ ألا أوالً تتضمن وعد الفوز،  واحلق أن هذه النبوءة ليست نبوءةً واحدة بل ن
 ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( . أعني اجلميععنوثانيا تتضمن وعدا بكشِف أمٍر كان خفيا 

  )٢٨٤-٢٨٣ ص ،٢٢جملد 
 ،٥ جملد ،"احلكم" كما هو واضح من ١٢/٨/١٩٠١لقد صدر هذا احلكم يف : وأنا أقول

ضي حمافظة غورداسبور دم اجلدار وعدم بناء أي ، حيث حكَم قا١٧/٨/١٩٠١ يوم ،٣٠عدد 
بناء جديد يف امليدان األبيض حكما أبديا، وغرم املدعى عليه مئةَ روبية باإلضافة إىل نفقات 

  .عند طلبه  منها مرزا إمام الدينأعفى بكمال كرمه قد �القضية، ولكن املسيح املوعود 
 **  ١٠ ص ،٢٤/١/١٩٠٠ يوم ،"احلكم"انظر . 
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٢٨/٢/١٩٠٠  

   ."به للجبلفلما جتلّى ر"
والرباهني األمحدية،  ،"تعطري األنام" على ورقة نسخة من كتاب �كتابة املسيح املوعود (

  )٣ احلاشية يف احلاشية ،٦١٥ ص ،١  جملد،اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

٢/٣/١٩٠٠  
  : �قبل بضعِة أشهٍر أُوحي إىل املسيح املوعود 

"ضاعت والنفوس ،شاعت ٣٣٠..."األمراض  
  : وكذلك أوحي إليه

 ،١٦/٨/١٩٠٠ يوم ،٢٩ عدد ،٤ جملد ،"احلكم"( ٣٣١."إنا هللا وإنا إليه راجعون"
   )١٠ص 
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  : ذا الصدد"احلكم"كتبت 
ض بشدة تفشى يف البالد، وفقًا هلذه النبوءة، وباء الكولريا وغريه من األمرا

لقد تلقى املسيح ... وأُزهقت األرواح بكثرة، األمر الذي ليس خافيا على أحد
 هذا الوحي حني مل يكن يف البنجاب أية آثار للكولريا وغريه من �املوعود 
، وفيه خرب "إنا هللا وإنا إليه راجعون":  الوحي التايل�كذلك تلقى ... األمراض

ققت كل هذه األمور اليت هي كالم اهللا لقد حت. عن موت بعض أتباعه املخلصني
 املخلصني اإلخوان من مجاعتناالعليم يف وقتها، حيث تويف طبقًا هلذه األنباء بعض 

الذي توفّي وفقًا هلذا " هلبطا"املقاول من النشطني جدا، ومنهم ميان حممد أكرب 
 )١٠ ص ،١٦/٨/١٩٠٠ يوم ،٢٩ عدد ،٤ جملد ،"احلكم(". الوحي
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١١/٤/١٩٠٠  

  :الوحي التايل تلقيت ٣٣٢يف صبيحة عيد األضحى): أ(
"����((((}�2�}�2�}�2�}�2�,,,,��e��e��e��e" )أردية(  

 ومل يسبق يل. فأخربت كثريا من األحباب بذلك. أَلِْق كلمةً بالعربية:  أي
أن ألقيت كلمةً بالعربية قط، ولكن قمت يف ذلك اليوم بإلقاء خطبة العيد 
بالعربية، فأجرى اهللا على لساين كالما عربيا بليغا فصيحا مليئا باملعارف، وقد 

وهو خطاب يبلغ عشرات الصفحات، ". اخلطبة اإلهلامية"سجلَ يف كتاب 
اه اهللا تعاىل يف وحيه آية؛ ألنين قمت وقد مس. وألقيته ارجتاالً دفعة واحدة واقفًا

إنين ال أصدق أبدا أن أديبا عربيا .  مبحِض قدرة اهللا تعاىل ارجتاالذا اخلطاب
  . من أهل الفصاحة والعلم يقدر على أن يقف ويلقي مثل هذه اخلطبة ارجتاال

  )٥٨٨ ص ،١٨جملد  الروحانية، نـزول املسيح، اخلزائن(
  : يوم عيد األضحى إهلاما يقول١١/٤/١٩٠٠يوم تلقيت يف صباح ): ب(
"�����
�7�����
�7�����
�7�����
�7ÇÇÇÇ �k�¡�R� �k�¡�R� �k�¡�R� �k�¡�R� ���� �2��2��2��2�,,,,��f�¨���f�¨���f�¨���f�¨�" )أردية(  

  .اخطُب اليوم بالعربية، لقد أُعطيت القوة: أي
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  :  ما يلي٢ ص ،١٧/٤/١٩٠٠ يوم ،١٤ عدد ،٤ جملد ،"احلكم" ورد يف 
 صباح العيد �على املسيح املوعود ) عبد الكرمي السيالكويت(دخل حضرة موالنا 

. جئت خصيصا أللتمس من حضرتك أن تلقي اليوم خطابا ولو بضع جمل: وقال له
لقد تلقيت البارحة : "، مث قال"سلفًاين اهللا تعاىل بذلك لقد أمر: "فقال عليه السالم

  : وحيال
££££2�2�2�2�����e�e�e�e����� �� ��,,,,������������    0Ô0Ô0Ô0Ô����££££ )أردية(  

 . وكنت أظن أنه مجع آخر، ولعل املقصود هذا اجلمع. أَلِْق يف اجلَمع بضع مجل بالعربية: أي
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  :  آخروحيا وتلقيت 

"كرمي٣٣٣كالم أُفصحت ِمن لدن رب ".  
  ...أن هذا كالم جعل فصيحا من عند اهللا تعاىل: أي

عد صالة العيد إللقاء اخلطبة باللسان العريب، ويعلم اهللا أنين أُوتيت  فقمت ب
قوة من الغيب، وكان خيرج من فمي ارجتاالً خطاب عريب فصيح يفوق قدريت 

 على -من دون إهلام رباين خاص-وال أظن أبدا أن أحدا يف الدنيا يقدر . متاما
 من دون أن يكتبه على إلقاء خطاب ذه الفصاحة والبالغة يبلغ عدة صفحات

خطبة "عندما ألقيت بني الناس هذه اخلطبة العربية اليت سميت . ورق أوالً
كانت عني ! سبحان اهللا.  كان عدد احلضور قرابة مائيت شخص٣٣٤"إهلامية
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 ضمري املؤنث باعتبار الكلمات اليت يتركب منها، وهناك أمثلة  لقد استخدم هنا للكالم
  : العقيليمزاحمكثرية على هذا االستعمال منها قول الشاعر 

طَّهالطرِف ح ا خاشعلظلَّ رهين  
ج حتلُّبلسان العرب(  وى والكالم الطرائفد( 

سيح املوعود مسجلتني خبط يد امل رؤيني  بشأن هذه اخلطبة اإلهلامية قد عثر على334
 رؤيا للسيد عبد اهللا السنوري رآها يف أثناء ١٩/٤/١٩٠٠، حيث كتب بيده بتاريخ �

  :إلقاء اخلطبة كما يلي
حضر هنا املرحوم منشي غالم قادر السنوري، فسألته : يقول السيد عبد اهللا السنوري"

ة عنها يف هناك ضج: عن أخبار هذه اجللسة يف ذلك العالَم، وماذا يقولون عنها، فقال
  .املأل األعلى

وهذه الرؤيا تشبه متاما رؤيا للسيد سيد أمري علي شاه، حيث رأى أن سيدنا رسول اهللا 
 موجودون وقت إلقائي -عليهم السالم-صلى اهللا عليه وسلم وعيسى وموسى واخلضر 

ة، وقد رأى هذه الرؤيا حني كنت ألقي هذه اخلطب.  هلامنصتنياخلطبةَ العربية يوم العيد 
" تعطري األنام"ورقة غالف نسخة من كتاب  (.وقد عِلم بذلك عن طريق الكشف جالسا مبكانه

 )، باكستانربوةباملوجودة حاليا يف مكتبة اخلالفة 
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غيبية تتدفق عندئذ، وال أدري ما إذا كنت أنا املتكلم أم كان مالك يتكلم 

كانت اجلمل اجلاهزة . خل يل يف هذا الكالمبلساين؛ ألنين كنت أعلم أنْ ال د
إا معجزة معرفية ... خترج من فمي تلقائيا، وكانت كل مجلة منها آية يل
حقيقة الوحي، اخلزائن (. أراها اُهللا تعاىل، وليس بوسع أحد أن يقدم نظريها

  )٣٧٦-٣٧٥ ص ،٢٢الروحانية، الد 
ه من رب العباد، يف يوم عيٍد  من الذي أُِهلمت حصةًهذا هو الكتاب"): ج(

فقرأته على احلاضرين، بإنطاق الروح األمني، ِمن غري مدد الترقيم . من األعياد
فال شك أنه آية من اآليات، وما كان لبشر أن ينطق كمثلي مرجتال . والتدوين

وإنه صنيعةُ إحسان احلضرة، ومطيةُ تبليغ ... مستحضرا يف مثل هذه العبارات
ولن . سعادة، وإنه غيثٌ من اهللا بعدما أمحلَت البالد، وعم الفسادالناس إىل ال

نة من الثقاجتد هذه املعارفبل هي حقائق أوحيت ت يف اآلثار املنتقاة املدو ،
 ،١٦ جملد ،صفحة الغالف للخطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانية(."  من رب الكائناتإيلَّ
  )١ص 

  

روا يف يوِمكُم هذا يوِم اَألضحى، فَِإنـه أُوِدع أَسـرارا        فَكِّ.. يا ِعباد اهللاِ  "
وتعلَمونَ أَنَّ يف هذا الْيوِم يضحى ِبكَِثٍري ِمـن الْعجمـاواِت،           . ُألوِلي النهى 

ـ           ن الْغـنِم   وتنحر آبالٌ ِمن الِْجماِل وخناِطيلُ ِمن الْبقَراِت، وتذْبح أَقَاِطيع ِم
 وكَذَِلك يفْعلُ ِمن ابِتداِء زماِن اِإلسالِم، ِإلَـى         ، رب الْكَاِئناتِ  ِةابِتغاَء مرضا 
 وظَني أَنَّ اَألضاِحي يف شِريعِتنا الْغراِء، قَد خرجت ِمـن حـد             ،هِذِه اَأليامِ 

     ا الَِّذينايحض فَاقَتِصاِء، وةُ        اِإلحكَثْر تلَغباِء، وِبيِم اَألنأُم لُ ِمنقَب ا ِمنلَوخ
 حتى لَو جِمعت ِدماؤهـا      ،الذَّباِئِح ِإلَى حد غُطِّي ِبِه وجه اَألرِض ِمن الدماءِ        

لْغـدر   لَجرت ِمنها اَألنهار، وسالَِت الِْبحـار، وفَاضـِت ا         ،وأُِريد ِإجراؤها 
ارةُ الِْكبِدياَألوو.  
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وقَد عد هذا الْعملُ يف ِملَِّتنا ِمما يقَرب ِإلَى اِهللا سبحانه، وحِسب كَمِطيئٍَة             

    لُمِر وييف الس قراِكي الْبحهتان؛ع        درا وا، ِبمانبا قُرايحالض يمس ِل ذَِلكفََألج 
وِإنها ِمن أَعظَِم   .  كُلَّ من قَرب ِإخالَصا وتعبدا وِإميانا      ،تِزيد قُربا ولُقْيانا  أَنها  

والنسك الطَّاعـةُ والِْعبـادةُ يف      . نسِك الشِريعِة، وِلذَِلك سميت ِبالنِسيكَةِ    
 فَهـذا   .فْظُ النسِك ِبمعنى ذَبـِح الذَِّبيحـةِ       وكَذَِلك جاَء لَ   ،اللِّساِن الْعرِبيةِ 

              اهقُـوو هفْسن حالَِّذي ذَب وِقيقَِة، هيف الْح اِبدلَى أَنَّ الْعا علُّ قَطْعدي اكِتراالش
  وذَب الْهوى حتى تهافَت وانمحـى،      ،وكُلَّ من أَصباه ِلِرضى رب الْخِليقَةِ     

 وهبت علَيِه عواِصف الْفَناِء، وسفَت ذَراِتِه شـداِئد         ،وذَاب وغَاب واختفَى  
ومن فَكَّر يف هذَيِن الْمفْهوميِن الْمشتركَيِن، وتـدبر الْمقَـام          . هِذِه الْهوجاءِ 

فَاٌء وال ِمراٌء، يف أَنَّ هذا ِإمياٌء ِإلَى         يبقَى لَه خِ   ِبتيقُِّظ الْقَلِْب وفَتِح الْعينيِن، فَال    
أَنَّ الِْعبادةَ الْمنِجيةَ ِمن الْخسارِة، ِهي ذَبح النفِْس اَألمارِة، ونحرها ِبمـدى            

          ـوِل أَنمحت عِة، ماراِإلمِر واَألمِقطَاِع ِإلَى اِهللا ِذي اآلالِء وـ  االن ِة، اِع الْمارر
وجنةِ    ِلتاررِت الْغوم ِمن فْسـاِد       .  النِقيِقيقَةُ االنحالِم، وى اِإلسنعم وهذا هو
امـا       . التلَّهتفِْسِه واقَةَ نن رحن لَهو ،الَِمنيالْع بِهللا ر ههجو لَمأَس نم ِلمسالْمو

  .نِسي الْحين يف ِحٍنيِللْجِبِني، وما 
أَنَّ النسك والضحايا يف اِإلسالِم، ِهي تـذِْكرةٌ ِلهـذا          .. فَحاِصلُ الْكَالمِ 

             ـدعلُ بـصحِقيقَـٍة تِلح اصهِإرِصيِل هذا املَقَاِم، وحلَى تثٌّ عحاِم، ورالْم
 املُوِك التمِ   . السؤلَى كُلِّ مع بجفَو مٍن ووِد،      ؤداَء اِهللا الْوِغي ِرضتبٍة كَانَ يِمن

 ِخلَ      أَنْ يديوِد، وقْصالْم نيا علَهعجيِقيقَةَ وهِذِه الْح مـى      فْهتفْـِسِه حا يف نه
ِريسةِ              تِحياِء هـِذِه الـضلَ أَدكُن قَبسال يأ ودهال يوِد، وجِة الْويف كُلِّ ذَر  

 وال يقْنع ِبنموذٍَج وِقشٍر كَالْجهالِء والْعمياِن، بـلْ يـؤدي           ،ِللرب الْمعبودِ 
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هذا هو  .  تقَاِتِه، روح الْقُربانِ   حِقيقَةَ أَضحاِتِه، ويقِْضي ِبجِميِع حصاِتِه وروحِ     

ختِتم جِميع مداِرِج   الْعاِرِفني، وعلَيِه ي  ِد  منتهى سلُوِك الساِلِكني، وغايةُ مقْصِ    
            رـيِهـي ستنِه يِإلَياِء، وِفياَألصو يِقنيداِحِل الصرم اِئرلُ سكْمِبِه ياِء، وِقياَألت

  .اَألوِلياِء
زت ِبمرتبِة الْفَناِء،   وِإذَا بلَغت ِإلَى هذا فَقَد بلَّغت جهدك ِإلَى االنِتهاِء، وفُ         

 ِئٍذ تاِء،       ِصلُفَِحينمالن مِإلَى أَت لُوِككةُ سرجِصلُ شتاِع     وِإلَى لُع وِحكر قنع 
روضِة الْقُدِس والِْكبِرياِء، كَالناقَِة الْعنقَاِء، ِإذَا أَوصلَت عنقَها ِإلَى الـشجرِة           

حضرِة اَألحِديـِة،    الْ حات وتجلِّيات ِمن  بعد ذَِلك جذَبات ونفَ   و. الْخضراِء
 وبعد ذَِلك ِإحياٌء، وِإبقَاٌء وِإدناٌء، ِللـنفِْس        .ِليقْطَع بعض بقَايا عروِق الْبشِريةِ    

 بعد الْحيـاِة    ِليستِعد الْعبد ِلقَبوِل الْفَيضِ   الْمطْمِئنِة الراِضيِة الْمرِضيِة الْفَاِنيِة،     
  .الثَّاِنيِة

  وبعد ذَِلك يكْسى اِإلنسانُ الْكَاِملُ حلَّةَ الِْخالفَِة ِمن الْحضرِة، ويـصبغُ          
وبعد ذَِلك  . الِْخالفَِةمقَاِم  ِبِصبِغ ِصفَاِت اُأللُوِهيِة، علَى وجِه الظِّلِّيِة، تحِقيقًا لِ       

ينِزلُ ِإلَى الْخلِْق ِليجِذبهم ِإلَى الروحاِنيِة، ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت اَألرِضـيِة      
 ويجعلُ واِرثًا ِلكُلِّ من مضى ِمن قَبِلِه ِمـن النِبـيني            ،ِإلَى اَألنواِر السماِويةِ  

دالصو    شِة، وايرالدِل الِْعلِْم وأَهو يِقني  الْوِب ووِس الْقُرم    ِعلْم طَى لَهعيِة، والي
      صاِر وأُوِلي اَألب ِمن اِبِقنيالس اِرفعمو ِلنيكَاَألوقَـاِم     حِقيقًا ِلمحماِء الِْملَِّة، ت

  .الْوراثَِة
     يف اَألر دبكُثُ هذا الْعمي ثُم         لْقالْخ ِنريِة، ِليالِْعز بر هباَء رٍة شدِض ِإلَى م

فَايِة، فَِحينِئـٍذ   وِإذَا أَنار الناس ِبنوِر ربِه أَو بلَّغَ اَألمر ِبقَدِر الْكِ         . ِبنوِر الِْهدايةِ 
 وهذا هو معنى الرفِْع     .ِه النفِْسيةِ يِتم اسمه ويدعوه ربه ويرفَع روحه ِإلَى نقْطَتِ       
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 الِْوصاِل، ِمـن أَيـِدي   كَأْسسقَى الْمرفُوع من يو. ِعند أَهِل الِْعلِْم والْمعِرفَةِ   

ـ  ،الْمحبوِب الَِّذي هو لُجةُ الْجمالِ     وِديبالْع عِة موِبيباِء الرِرد تحلُ تخديِة  و
  . وهذا آِخر مقَاٍم يبلُغه طَاِلب الْحق يف النشأَِة اِإلنِساِنيِة.اَألبِديِة

 فَال تغفَلُوا عن هذا الْمقَاِم يا كَافَّةَ الْبرايا، وال عِن السر الَِّذي يوجـد يف      
لْحِقيقَِة كَالْمرايا، وال تذْهلُوا عـن      الضحايا، واجعلُوا الضحايا ِلرؤيِة ِتلْك ا     

  . هِذِه الْوصايا، وال تكُونوا كَالَِّذين نسوا ربهم والْمنايا
             قدأَص وهوِم، فَقَالَ وا الْقَينبوِم، يف كَالِم ركْتالْم رِإلَى هذا الس أُِشري قَدو

 .				صالِتي ونسِكي ومحياي وممـاِتي ِهللا رب الْعـالَِمني        قُلْ ِإنَّ   ����ني  صاِدقال
فَانظُر كَيف فَسر النسك ِبلَفِْظ الْمحيا والْمماِت، وأَشار ِبِه ِإلَـى حِقيقَـِة             

 ضِحيِتِه،  ومن ضحى مع ِعلِْم حِقيقَةِ    . اَألضحاِة، فَفَكِّروا ِفيِه يا ذَِوي الْحصاةِ     
وِصدِق طَِويِتِه، وخلُوِص ِنيِتِه، فَقَد ضحى ِبنفِْسِه ومهجِتِه، وأَبناِئِه وحفَدِتِه،          

 إبراهيم عند ربه الكرمي     عظيم، كأجرِ  وله أجر  .  وإليه أشار سينا املصطفى،  د
  اهللا أصـدق   ورسولنا اتىب، وإمام املتقني، وخامت النبيني، وقال وهو بعـد         

 الربايا، ومتحو اخلطايـا،     ل إىل رب  وِصإن الضحايا هي املطايا، ت    : الصادقني
، عليه صـلوات اهللا والربكـات       ةالربي ن خري نا مِ هذا ما بلغ  . وتدفع الباليا 

  .ة، بكلمات كالدرر البهيِة الضحيِمكَ فيه إىل ِحوإنه أومأَالسنية، 
، وال  ةَ اخلفي  يعلمون هذه النكاتِ   فاألسف كل األسف أن أكثر الناس ال      

يت  ـ  ن دون الغـسلِ    وليس عندهم معىن العيد، مِ     .ةبعون هذه الوصي  ِسب ولَ
 مع األهل واخلدم والعبيد، مث اخلـروج بالزينـة          ِمض والقَ ِمضاجلديد، واخلَ 

هم يف هذا اليوم،    ِبر من األطعمة منتهى طَ    وترى األطائب . للتعييد كالصناديد 
أَ ن األلبسة غايةَ   م والنفائسهم إلراءة القوم  ِبر.  وال ي ـ رون مـا األَ   د حاةُض ،
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، كرة إىل العشي  هم من الب  وعندهم عيد .  والبقرات ح الغنم ذب ي  غرضٍ يوَأل

     ليس إال لألكل والشرب والعيش اهلين  واللباس البهي ،   والفرس الـشري ، ،
 واللحم الطري .  وما ترى عالناعمـاتِ  اكتـساءَ هم يف يومهم هذا إال      لَم  ،

ر والذوائب كالنساء   ر الطُ  امللبوسات، وتسويةَ   وتضميخ  واالكتحالَ واملشطَ
  الدجاجة يف الصالة، مع عدم احلضور وهجومِ        كنقرةِ املتربجات، مث نقراتٍ  

ـ        الوساوس والشتات، مث التمايلَ    ِء لْ إىل أنواع األغذيـة واملطعومـات، وم
 إىل املالهـي واملالعـب      م والعجماوات، وامليلَ  ع كالن  بألوان النعم  البطوِن

 واجلهالت، وسح النفوس يف مراتع الشهوات    ر، على األفـراس     والركوب 
 غال ورقاب الناس، مع أنواع من التزيينات،       مال والبِ ، واجلِ ناِسوالعجل والع

 واهلدايا من القاليـا، والتفـاخر بلحـوم         ، اليوم كله يف اخلزعبيالت    وإفناَء
مـاح، والـضحك    راح، واجلـذبات واجلِ    واألفراح واملِ  ،واجلداياالبقرات  

ـ          هوالقهق هن ة، بإبداء النواجذ والثنايا، والتشوق إىل رقص البغايـا، وبوِس
  .هنطاِقناقهن، وبعد هذا ِنوِع

 ماتت القلوب، وكثرت    ! فإنا هللا على مصائب اإلسالم، وانقالب األيام      
 اهلوجـاء،   لليالء، وظلماتِ فعند هذه الليلة ا   . الذنوب، واشتدت الكروب  

 اقتضى رحم  السماء  اهللا نور .     ـدد املـأمور، والعبـد      فأنا ذلك النور، وا
ن ريب ال    مِ زلٍةـ مبن وإين نزلت . املنصور، واملهدي املعهود، واملسيح املوعود    

 عن  ن أكثر أهل اهللا فضالً    ى مِ أَنى وأَ خفَي أَ ر وإن سِ  .مها أحد من الناس   يعلَ
 من قياس   اصني، وصعودي أرفع   من أيدي الغو   وإن مقامي أبعد  . سعامة األنا 
 فـال  .الص يف مسالك رب النـاس  من القِ  وإن قدمي هذه أسرع    .القائسني

   ا يب تقيسوين بأحد وال أحد،  هِل وال ت   وإين لُ . ماسكوا أنفسكم بالريب والعب 



٣٦٤  �������� א������
 معهال قشر ،وروح ومشس ال حيجبها دخانُ، معه ال جسد واطلبوا .اسم الش 

 ولكن حتديث لـنعم اهللا      ، وال فخر  .ولن جتدوه وإن تطلبوه بالنرباس    ،  مثلي
 دِس بعني القُ  رته وطُ ، مباء النور  لتس وإين غُ  .الذي هو غارس هلذا الغراس    
   من األوساخ واألدناس، ومس  اين ريب أمحد، فامح د    لوا وِصوين وال تشتموين وال ت

ب ن كذّ ، وم  فما مانَ   محدٍ ن نوعِ  مِ ين وما غادر  ن محد وم. أمركم إىل اإلبالس  
، ك وفَ خ العهد ، وفس ك للذي ش   فويلٌ . الرمحن  وأغضب  فقد مانَ  هذا البيانَ 

ث بطائٍفولونانَ اجلَ من اجلن .  
      ِروإين جئت من احلضرة الرفيعة العالية، لين بعـض صـفاته      يب ريب مِ   ي

 فإن الزمان كان حمتاجـا      . اخلري ضري، وإفاضةَ  ال عفْ أعين د  ،اجلاللية واجلمالية 
 اإلهلية أن    واختفى، فاقتضت العنايةُ    احنطّ  خريٍ غى، وإىل رافعِ   طَ  شر إىل دافعِ 

الزمانُ ىعطَي      ما سأل بلسان احلال، وي رح م طبقات   لين  النساء والرجال، فجع
ظْمهمرمي لدفعِ   عيسى ابنِ   املسيحِ ر  وإبادةِ  الضر  م لغوايِة ا واد  وجعلين مظهر ، 

النيب املهدي  أمح د أكر الدراية واهلداية، وتطهريِ   هاِد عِ  اخلري وإعادةِ   إلفاضةِ م  
غتني بصبغ  ودتني املصب زهني املَ تلّ يف احلُ  فجئت. نايةن درن الغفلة واجلِ   س م النا

فأما . لا الفع اإلفناء واإلحياء من الرب  صفةَ عطيتاجلالل وصبغ اجلمال، وأُ   
 به  بيدن اهللا ذي اجلالل، ألُ    م يسويروزي العِ ب لِ  فهو أثر  عطيتاجلالل الذي أُ  

شر رِك الش بكمال االشتعال،   اج املوجود يف عقائد أهل الضالل، املشتعلِ       املو 
     م األحوال، وألَ   يف عني اهللا عالِ    الذي هو أكرب من كل شرِدهم    بـه عمـود  

  .فتعالاالفتراء على اهللا واال
 من اهللا ذي اللطف     روزي األمحدي ب لِ  فهو أثر  طيتعوأما اجلمال الذي أُ    

 به صالح التوحيد املفقود من األلسن والقلوب واألقـوال          عيدوالنوال، ألُ 
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به أَواألفعال، وأقيم مرن واالنتحال التدي.  

 أن أقتل خنازير اإلفساد واإلحلاد واإلضالل، الذين يدوسـون          مرت وأُ
درر احلق    هِل حتت النعال، وي   كون حرث الناس ويبـون زروع اإلميـان     ِرخ

بال، كما هـو     وقتلي هذا حبربة مساوية ال بالسيوف والن       .والتورع واألعمال 
ا مـن   وا كـثري  وا وأضـلّ  زعم احملرومني من احلق وصدق املقال، فإم ضلّ       

الاجله.   وإن احلرب حرمت رب وال أتوجه إىل    ع احل ض وسبق يل أن أ    ، علي
  . إال جهاد اللسان واآليات واالستدالل فال جهاد.القتال

هم من املـال، ولكـن ال       بر املؤمنني وج   أن أمأل بيوت   مرت وكذلك أُ 
 ال، بل مبال العلم والرشد واهلداية واليقني على وجه الكمال،         ني والدج جباللُّ

  .ني حتت األثقالِلقَث املُ وتبشِريوجعِل اإلميان أثبت من اجلبال،
     فبشرى لكم قد جاءكم املسيح، ومس  لـه الكـالم     ى وأعط حه القادر 

 هي لإلضـالل تـسيح، وإىل اهللا يـدعو          رقٍةن فِ الفصيح، وإنه يعصمكم مِ   
وطوىب لكم قد جاءكم املهدي املعهـود،       . زيحزيل وي  ي  شبهةٍ ويصيح، وكلَّ 

،  إليكم الغـىن املفقـود     ريد وإنه يسعى ل   ،ومعه املال الكثري واملتاع املنضود    
اإلقبالَ ويستخرج  ما كان حديث يفترى، بل نور من اهللا مع آيات          .  املوءود

   .كربى
 وإن ريب معي    ، املهدي دإين أنا املسيح احملمدي، وإين أنا أمح      .. أيها الناس 

 ، وأنا الالً ز ، وماءً االًا أكّ رام ضِ عطيت وإين أُ  . مهدي دي من يومِ  حإىل يوم لَ  
م نانٌإيذائي سِ .  روحاينّ ، ووابلٌ  مياينّ كوكبب، ودعائي دواءٌ  ذر  ب جمـر .

 الظلـم    ا عاداتِ  بيد أُ ي حربةٌ ِديا آخرين مجاال، وبِ   ا جالال، وقوم  ي قوم ِرأُ
  وأنفـاس  ، لإلفناء فاس.  القلوب  ا حياةَ  عيد أُ والذنوب، ويف األخرى شربةٌ   
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 صايل، وأما مجايل فبما فـارت     يكابن مرمي است   دِصأما جاليل فبما قُ    .لإلحياء

رمحيت كسيدي أمحهِد َألديقوم املتعايلا غفلوا عن الرب .  
 بون، وإىل الزمان وضرورته ال تلتفتون؟ أال تـرون إىل زمـانٍ        أفأنتم تعج 

  احتاج إىل الرب الفع  ِرال، لياجلمـال؟   صفةَولآلخرين   جالله    صفةَ  لقومٍ ي 
نت العالمات، وانقطعت اخلصومات، فما لكم ال       ، وتبي اتوقد ظهرت اآلي  

  ومات بعـض    . والقمر يف رمضان فال تعرفون     تنظرون؟ وانكسفت الشمس 
 كـثرية فـال      يل آي   ونزلـت  .رونفكِّ البعض فال ت   لَِت من اهللا وقُ   الناس بنبأٍ 

  يل ر وتظاه .فاء فال ختافون   يل األرض والسماء، واملاء والع      وشهدت .تبالون
 والرؤيـا    والنقل والعالمـات واآليـات، وتظـاهرت الـشهادات         العقلُ

ع ذو  وطلَ.  وإن هلا شأنا عظيما لقوم يتدبرون      .واملكاشفات، مث أنتم تنكرون   
السنني     ومضى من هذه املائة خ ،مس        ـدد إن  ها إال قليل من سنني، فـأين ا

ـ   احلـج  عِن، وم كنتم تعلمون؟ ونزل من السماء الطاعونُ      ، نـونُ ر املَ  وكثُ
الفِ واختصم وعال الصليب، وأضحى .  وهم يقاتلون من ذهٍب على معدٍنرق

ـ وح. ر الفسق والفاسقون  اإلسالم يسيب ويغيب كأنه الغريب، وكثُ      بإىل  ب 
 والقَ النفوس اخلمر مر والز ماحلون وقَ   ، وتراءَ رلَّى الزانون ا ى  وجتلَّ ،قون املت

وقت؟ فبأي حديث بعده تؤمنون،ا قال النبيون منا ومتّ رب  
ـ   وفُ رافاٍت ز وموا هللاِ  قُ ،أيها الناس  ـ  وفَ قـوا اهللاَ  رادى، مث ات  رادى فُ روا كِّ

 اهللا علـى العبـاد،       رحمِ  أليس هذا الوقت وقت    ،كالذي ما خبل وما عادى    
دفعِ ووقت  الشر  ِك وتدار ؟ أليس سيلُ   بالِعهاد  األكباد ِشطَ ع ـ   الشر غ  قد بلَ

ه؟  جهالءَ ر إبليس لك كله وشكَ  د املُ ه، وفس َءل أرجا  طو  اجلهلِ ه، وذيلُ َءتهاان
ـ  ه، وعـص  كم وما أضاع   دين ركم وتذكَّ رذكَّ الذي ت  فاشكروا اهللاَ  م حكم ثَر
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ه لدفع الضري،   ث مسيح ه، وبع  املطر وأكمل أبضاع   ه، وأنزلَ عاعوزرعكم ولُ 

إمامكم بعد زمان الغريِنم يف زماكه إلفاضة اخلري، وأدخلَومهدي .   
نا هذا بالتناسب التـام، فإنـه      رهإن زماننا هذا يضاهي ش    .. أيها اإلخوان 

األزمنة آخر ،    األشهر من شهور اإلسـالم، وكالمهـا         وإن هذا الشهر آخر 
         قريب من االختتام، يف هذا ضحايا ويف ذلك ضحايا، والفرق األصـل    فرق 

    يف زمن خري الربايا    هاوعكس املرايا، وقد سبق منوذج .    ةُ واألصـل ضـحي 
ـ    رالروح يا أويل األبصار، وإن ضحايا اجلدايا كاألظالل واآلثار، فافهموا ِس

   ا وأهلُ  هذه احلقيقة، وأنتم أحق   وإنكم اآلخرون منـهم   . ها بعد الصحابة، 
   .قتم م بفضل من اهللا والرمحةِحلْأُ

   وإن سلسلة األزمنة خعلى زماننا من حضر    تمت  ة األحدي  تة، كما خمت 
    ويف هذا إشارة خمفيـة ألهـل الـرأي         ،ةشهور اإلسالم على شهر الضحي  

  .والروية
 وإين على مقام اخلتم من الوالية، كما كان سيدي املصطفى على مقـام             

 بعـدي، إال  وإنه خامت األنبياء، وأنا خامت األوليـاء، ال ويلَّ     . اخلتم من النبوة  
 من ريب بكل قوة وبركة وعـزة،        رسلتوإين أُ . الذي هو مين وعلى عهدي    
 فاتقوا اهللا أيهـا الفتيـان،       . رفعة  عليها كلُّ  مِت خ وإن قدمي هذه على منارةٍ    

سأل ب الزمان، وحان أن ت    وقد قر . واعرفوين وأطيعوين وال متوتوا بالعصيان    
 الالباليا كثرية وال ينجيكم إال اإلميان، واخلطايا كـبرية و         . تدانُ نفس و  كلُّ

ـ   اهللا أيها األعوان، وملن خاف مقـام       وا عذاب قُات. بانُو إال الذَّ  تذوبها ه  رب
تانجن.  بوا عوا إىل اهللا واركَ    وسارِ ،دوا مع الغافلني والذين نسوا املنايا      فال تقع

.  الربايـا  لوا إىل رب   والرذايا، تصِ  ِعلْ الض على أعدى املطايا، واتركوا ذواتِ    
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خذوا االنقطاع االنقطاعب لكم الوصلُ ليوه وكَواالقتراب ،سروا األسباب 
خلَليق لكم األسبابوم ،وتوا ليرأيها األحباب إليكم احلياةُد .  

س منكم  معاذير املعتذرين، ويِئ على املخالفني، وانقطعتةُت احلجاليوم متّ
زمالدنيا وليس هلم ني واملوسوسني، الذين أكلوا أعمارهم يف ابتغاء املضلِّر 

. هم ورجعوا يائسني اهللا ظهورفاليوم أنقض. نيِم من الدين، بل هم كالعحظّ
رمني، ومل يبقاليوم حصحص احلق للناظرين، واستبان سبيل اض إال عِر م

وال منِك أزيلّسه حرمانٌالذي حب ،رعه عدوانٌ إال الذي منفنترك  فطري ،
ثام، وإن مل ينتهوا فالصرب جدير،  اَألقم، وحتقّاإلفحا هؤالء بسالم، وقد متّ

٧٣-٣١ ص ،١٦ جملد ،خلطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانيةا( ٣٣٥".هم خبريئوسوف ينب(  
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  :ملحوظة من املترجم 
يف صبيحة ذلك اليوم عنـدما خـرج        : � روى الصحايب حضرة موالنا شري علي        -١ 

: لقد تلقيت البارحة إهلاما   : سلّم املسجد املبارك قال    لصالة العيد عبر     �املسيح املوعود   
، ولذلك بعث إىل املولوي عبدالكرمي واملولـوي نـور          "اخطب بعض الكلمات بالعربية   "

الدين بأن يحضرا معهما الورق والقلم والدواة، ألنه قد أُمر بـالوحي بإلقـاء كلمـات                
 خطبة  �ناس، مث ألقى املسيح املوعود      صلّى املولوي عبد الكرمي صالةَ العيد بال      . بالعربية

العيد باألردية جالسا على الكرسي حسب ما يغلب على ظني، وبعد إلقاء اخلطبة األردية              
كانت حالة خاصة مستوليةً عليه يف ذلـك  . بدأ بإلقاء اخلطبة العربية جالسا على الكرسي  

لة، مث كان خيفـت     كانت عيناه مغمضتني، وكان صوته عاليا عند بداية كل مج         . الوقت
كان حضرة املولويني يكتبان جالسني أمامه على يساره، فلم يسمع أحدمها كلمةً            . تدرجييا

اسأالين فورا عما مل تسمعاه جيدا، ألين قد ال         : ما جيدا، فسأله عنها، فأخربه ا، مث قال       
كلـم،  طاملا استمرت هذه السلسلة من السماء ظللت أت : �لقد قال   . أتذكره فيما بعد  

  )٣٠٤-٣٠٣، ص ١٠سجل روايات الصحابة، رقم . (وعندما انتهت ختمت اخلطبة
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 يقول بعـد    �كان املسيح املوعود    : � وروى الصحايب حضرة موالنا شري علي        -٢
هذه اخلطبة مل تكن من عندي، بل كانت الكلمات تلقى يف قليب من عند اهللا   : إلقاء اخلطبة 

واستمرت اخلطبة مـا    . ن كانت بعض اجلمل تتراءى يل مكتوبةً      تعاىل، ويف بعض األحيا   
سـرية  . (دامت الكلمات تتراءى يل، وعندما انقطعت الكلمات انقطعت اخلطبة أيـضا          

  )١٥٦، رواية رقم ١٤٩، ص١املهدي، جملد 
 بإلقـاء   �ملا بدأ املسيح املوعـود      : � وروى حضرة الصحايب موالنا شري علي        -٣

 ورخيما جدا، وكانت عيناه مغمضتني، وقال أثناء إلقائها مـرةً            صوته خافتا  اخلطبة كان 
إذا مل تسمعا أي كلمة جيدا فاسأالين فورا، فقد ال          ): عبد الكرمي ونور الدين   (للمولويني  

.... كان عالَما عجيبا، وليس عندي كلمات لوصـفه       . أستطيع أن أخربكما ا فيما بعد     
ت أتكلم ما دام الكالم يرتل، وأيت خطـايب      لقد ظلل :  يقول �وكان املسيح املوعود    

  . عندما انتهى نزوله
سـرية  . (كانت الكلمات تتراءى يل مكتوبةً أحيانا أثنـاء اخلطـاب         :  يقول �وكان  

  )٦٢٣ رواية رقم ٥٩٣-٥٩٢، ص١املهدي، جملد 
كلما تأخر املولويـان عـن   : � وروى الصحايب حضرة ائي عبد الرمحن القادياين    -٤

 لسرعة كالمه، أو إلشكال كلمة أو حـرف عليهمـا           � سيدنا املسيح املوعود     متابعة
أ أو ع،  وص أو س أو ث، وط أو ت، استوقفاه لالستفسار، فكان حالـه عنـد                   : ِمثل

استفسارمها عجيبا، وكأنه قد استيقظ من النوم، أو رجع من عامل آخر، ليجيبهما، وبعد              
كان . ه كانت تستويل عليه احلالة السابقة ثانية      اإلجابة عن الكلمة أو احلرف املستفسر عن      

منقطعا عن هذا العامل لدرجة أننا كنا نشعر بأنّ جسده األطهر هنا، ولكن روحـه قـد                 
كنا نـرى لـسانه     . وصلت إىل املأل األعلى، وتتكلم بعد قراءة أو مساع شيء من هناك           

.  مـن دون خيـار  يتحرك، ولكن حالته كانت تدلّ على أنّ لسانه يتحرك بتحريك غريه         
االنقطـاع والتبتـل   : لعلّ أحد هذه املفردات يصف حالتـه   . كان وضعا ال ميكن وصفه    

والغفوة واذوبية واحملوية التامة وغريها، أما قويت البيانية فهي قاصرة عن وصف كيفيـة              
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  ١٩٠٠ نيسان

 ال يزال يقرأ الترمجة على مسامع الناس، خر ٣٣٦بينما كان حضرة املولوي
ضور كلهم سجدةَ  ساجدا من فرط احلماس، فسجد معه احل�املسيح املوعود 
  :وملا رفع املسيح املوعود عليه السالم رأسه من السجود قال. شكٍر هللا تعاىل

  .مكتوبة باحلرب األمحر" مبارك" لقد رأيت للتو كلمة 
  )٥ ص ،١/٥/١٩٠٠ يوم ،١٦ عدد ،٤ جملد ،"احلكم(".  وكأا آيةٌ على االستجابة

                                                                                                     

هذا التغري الروحاين، ألن جسده املبارك كله كان يف حالة خارقة، وكأنّ قوةً غيبية غـري                
  )٣٦٩، ص ٢سرية املهدي، جملد . (ئية مستوليةٌ عليه ومتصرفةٌ بكل ذرة من كيانهمر
  : �حممود عامل يد س وروى الصحايب حضرة -٥

 بعد إلقاء اخلطبـة     �سئل املسيح املوعود    :  يروي �كان حضرة املولوي نور الدين      
 أمـامي   كانت املالئكة تـأيت   : فقال... العربية اليت ألقاها يوم عيد األضحى عن كيفيتها       

بألواح مكتوبة حبروف كبرية، وكنت أقرأ منها، فكانت تأيت لوحة، وإذا انتـهيت مـن               
قراءا على الناس ظهرت يل لوحة أخرى واختفت اللوحة األوىل، واسـتمرت سلـسلة              
األلواح هكذا، وإذا سألين أحد الكاتبِني فكانت اللوحة الغائبة ترجع ثانيةً، فكنت أخـربه    

  )٣٨، ص ٤جل روايات الصحابة، رقم س. (بالنظر إليها
  :� وروى الصحايب حضرة ميان حممد ياسني األمحدي -٦

كان صوته خالل إلقاء .  اخلطبة اإلهلامية يوم عيد ذي احلجة�لقد ألقى املسيح املوعود 
عندما كنت أُلقي مجلة، كنت     :  بعد الصالة  �وقال  . اخلطبة رخيما خالف املعتاد متاما    

 �لقد ألقى    .كنت أُرى عبارةً مكتوبة أمامي، فأقرؤها     . اجلملة التالية ال أعرف ما هي     
كانت حالته يف   . كان يبدو كأنّ أحدا يقرئه، فكان يتكلم وراءه       . هذه اخلطبة ببطء شديد   

 )١٠٢، ص١٢سجل روايات الصحابة، رقم . (ذلك الوقت خمتلفة عن املعتاد متاما
 يقرأ عليهم الترمجة األردية �يالكويت  كان املولوي عبد الكرمي السحني أي 336

  ) مرزا بشري أمحد(. للخطبة اإلهلامية
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  ١٩٠٠ نيسان

ذات مرة كثريا، فرأيت يف الرؤيا  حيا دعوت لشفائه ٣٣٧عندما كان العزيز
أن هناك طريقًا وكأنه مصنوع من قطع القمر، وأن شخصا ذاهب بأيوب بيك 
على هذا الطريق املتجه إىل السماء واجلميل والالمع جدا وكأنه مفروش 

لقد سردت هذه الرؤيا جلماعيت وظننت تكلفًا مين أن هذا إشارة إىل . بالقمر
إنا . فظهر تأويلها اآلن.  كان ال يرضى ذا التأويلشفاء املرحوم، ولكن قليب

 إىل الدكتور مرزا يعقوب بيك، املنشورة �رسالة املسيح املوعود (. هللا وإنا إليه راجعون
  )٤ ص ،١٧/٥/١٩٠٠ م يو،١٨ عدد ،٤ جملد ،"احلكم" يف

٢٥/٤/١٩٠٠  
ز بينما كنت أفكّر خالل كتابة هذه الرسالة للتعزية كيف غاب هذا العزي

عن أعيننا فجأة، جاعالً كل ما بيننا وبينه من صالت ضربا من املنام واخليال، 
   : التايلوحيالتلقيت فجأة 

"��������zzzz�
��� ����� Ã���
�����
��� ����� Ã���
�����
��� ����� Ã���
�����
��� ����� Ã���
�������� �� ��····
�� ��â�
�� ��â�
�� ��â�
�� ��â�hhhh ".)أردية(  
  . مبارك الذي يدخل من هذا الباب: أي

هذه من مات وهذه إشارة إىل أن ميتة العزيز املرحوم كانت خري ميتة، و
 إىل الدكتور مرزا يعقوب بيك، �مكتوب املسيح املوعود  (. فهو ذو حظ سعيدامليتة

  )٤ ص ،١٧/٥/١٩٠٠ يوم ،١٨ عدد ،٤ جملد ،"احلكم" املنشورة يف

١٩٠٠  
عندي شهادة من اهللا، فهل : قُم وقُلْ هلؤالء: لقد خاطبين اهللا تعاىل قال

  : كما يليأما كالم اهللا الذي نزل علي فهو. ترفضون شهادته

                                           
  )الناشر(.  أي مرزا أيوب بيك337



٣٧٢  �������� א������
قُلْ عندي شهادة من اهللا، فهل أنتم مؤمنون؟ قُلْ عندي شهادة من اهللا، "

وقُلْ يا أيها . فهل أنتم مسلمون؟ قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا
 ،إعالن معيار األخيار( ."...، أي مرسل من اهللامجيعاالناس إين رسول اهللا إليكم 

  )٢٧٠-٢٦٩ ص ،٣جملد  ،موعة اإلعالنات، وجم٢٥/٥/١٩٠٠ يوم ،٣ص 

١٩٠٠  
الرباهني " أن ما كتبته يف ٣٣٨لقد انكشف علي اآلن خالل كتابة هذا املقال

عن قاديان بناًء على الكشف ِمن أن ذكرها موجود يف القرآن " األمحدية
ذلك أن من املؤكد أن قول اهللا تعاىل يف . الكرمي، فهو كالم سليم يف الواقع

حانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد سب�القرآن 
لَهوا حكْنارى الَِّذي بالْأَقْص	مكاين وزماين، أما بدون :  يتضمن ذكر معراجني

 من املسجد احلرام �فكما أن اهللا تعاىل أوصل النيب . ذلك فيظل املعراج ناقصا
 كذلك من زمن �دس من حيث السري املكاين، فإنه قد أوصله إىل بيت املق

، إىل زمن بركات اإلسالم، وهو عصر �شوكة اإلسالم، الذي هو عصر النيب 
 إىل زمن اإلسالم األخري سريا كشفيا، �فباعتبار سري النيب . املسيح املوعود

يان الذي  يف قادلكائن املسيح املوعود امسجدهو فاملراد من املسجد األقصى 
ك وكلُّ ك ومباِرمبار: "كالم اهللا كاآليت" الرباهني األمحدية"سجل بشأنه يف 

  ." أمٍر مبارٍك يجعل فيه
 اهللا الفاعل يطابق قولَبه وبصيغة  املفعولولفظ املبارك الوارد هنا بصيغة 

كرها يف فال غرو أن قاديان قد جاء ذ. 	باركْنا حولَه�تعاىل يف القرآن الكرمي 

                                           
  )مرزا بشري أمحد(.  أي اخلطبة اإلهلامية338
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  ص ج احلاشية،،٢٨/٥/١٩٠٠ يوم ،مقتبس من إعالن منارة املسيح( .القرآن الكرمي

  )٢٨٩-٢٨٨ ص ،٣ جملد ،وجمموعة اإلعالنات

٢/٦/١٩٠٠  
 يوم السبت يف الساعة الثانية بعد الظهر يف غيبوبة ٢/٦/١٩٠٠أُريت اليوم 

   :يليطة ورقةً ناصعة البياض، وكان مكتوبا يف سطرها األخري ما يبس
"SSSSËËËË����;;   )أردية (".;;

  .عزأي ال
  .  وأرى أن ورود هذه الكلمة يف السطر األخري إشارة إىل حسن العاقبة

  : مث تلقيت بعدها فورا الوحي التايل
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تعاىل، واعتقل كل أولئك الذين كانوا لقد جتلّت قدرة القادر سبحانه و: أي
  .اكافريسمونين 

ويعين هذا الوحي، كما فُهمت من عند اهللا  تعاىل، أن آياٍت عظيمة ستظهر 
عن قريب، فيتهم كل الذين يكفّرونين بشىت التهم ويؤخذون بشدة حبيث لن 

لحق مبإعالن ملحق  (.هذه نبوءة وليتذكرها كل من يقرأها. يبقى هلم مهرب
  )٧٧ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانيةالتحفة الغولروية

٣/٦/١٩٠٠  
 يف الساعة احلادية عشرة والنصف الوحي ٣/٦/١٩٠٠مث نزل علي يف 

  : التايل
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  اننيأن الذين كانوا يكفرونين صاروا مه: أي
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  .أمجعنيووقعوا يف األسر 

ستقام حجة اهللا على كل أولئك الذين يقومون بتكفريي حبيث لن يبقى : أي
هذا نبأ، أي أن هذا سيحدث عن قريب، وستظهر آية ساطعة . هلم أية معاذير

  )٧٧  ص،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانيةمبلحق التحفة الغولرويةإعالن ملحق  (. حامسة لألمر

١٩٠٠  
خربت أن اإلسالم وحده هو الدين احلق من بني األديان، وقد قيل يل لقد أُ

ة من أإن اهلداية القرآنية هي وحدها على درجة كاملة من الصحة وهي املرب
الشوائب اإلنسانية من بني اهلدايات كلها، وقد علّمت أن سيدنا وموالنا حممدا 

الكامل احلكيم املقدس  هو الوحيد بني الرسل الذي جاء بالتعليم �املصطفى 
وقد . من الدرجة األوىل، وترك  يف حياته أسوة حسنة يف الكماالت البشرية كافة

أُخربت بالوحي اإلهلي املقدس املطهر أنين قد بعثت من عند اهللا تعاىل مسيحا 
، ١األربعني  (.موعودا وإماما مهديا وحكَما يف االختالفات الداخلية واخلارجية

  )٣٤٤ ص ،٣ جملد ،، وجمموعة اإلعالنات٣٤٥ ص ،١٧ الروحانية، جملد اخلزائن

١٩٠٠  
الرمحن علّم القرآن، ِلتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، . يا أمحد، بارك اهللا فيك"

هو الذي أرسل . قُلْ إين أُِمرت وأنا أولُ املؤمنني. ولتستبني سبيل ارمني
وكنتم على شفا حفرة .  الدين كلهرسوله باهلُدى وديِن احلق ليظهره على

إنا كفيناك . ال مبدلَ لكلمات اهللا. كم منها، وكان أمر اهللا مفعوالفأنقذَ
قُلْ . هذا من رمحة ربك، يِتم نعمته عليك لتكون آيةً للمؤمنني. املستهزئني

قُلْ عندي شهادة من اهللا فهل أنتم . إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا
وقُل اعملوا على . منون؟ قُلْ عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمونمؤ
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عسى ربكم أن يرمحكم، وإنْ عدمت . مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون

. خيوفونك من دونه، إنك بأعيننا. عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصريا
ئوا يريدون أن يطف. حنمدك ونصلّي. دك اهللا من عرشهحيم. مسيتك املتوكل

سنلقي يف قلوم .  ولو كِره الكافرونهنور اهللا بأفواههم، واُهللا متم نور
. إذا جاء نصر اهللا والفتح، وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق. الرعب

قُلْ إِن . قل اهللا مث ذَرهم يف خوضهم يلعبون. وقالوا إنْ هذا إال اختالق
وإما نرينك بعض . ِن افترى على اهللا كذباافتريته فعلي إجرامي، ومن أظلم مم

كن مع اهللا . إين معك، فكن معي أينما كنت. الذي نعدهم أو نتوفينك
كنتم خري أمة أُخرجت للناس . أينما تولّوا فثَم وجه اهللا. حيثما كنت

س من روح اهللا، أال إنّ روح اهللا قريب، أال إن أوال تي. وافتخارا للمؤمنني
ينصرك . يأتون من كل فج عميق. يأتيك من كلّ فج عميٍق. اهللا قريبنصر 

إين منجيك من الغم . ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. اهللا من عنده
.  وقربناه جنيا،فتح الويل فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان ربك قديرا

علَّقًا بالثريالناس، ولو كان اإلميان م عيا أمحد . أنار اهللا برهانه. ا لنالَهأشج
يرفع اهللا ذكرك، ويتم نعمته عليك . إنك بأعيننا. فاضت الرمحة على شفتيك

يا أمحدي، أنت مرادي ومعي، غرست كرامتك بيدي، . يف الدنيا واآلخرة
يا أمحد يتم امسك، . ونظرنا إليك وقلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم

شأنك . بوركت يا أمحد وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك. يوال يتم امس
قُلْ هو . أكان للناس عجبا. إين جاعلُك للناس إماما. عجيب، وأجرك قريب

. اهللا عجيب، جيتيب من يشاء من عباده، وال يسأل عما يفعل وهم يسألون
األرض والسماء معك كما هو . اخترتك لنفسي. أنت وجيه يف حضريت
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أنت مني مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحانَ أن تعان . وِسرك سريمعي، 

هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئًا . وتعرف بني الناس
وقالوا أَنى لك هذا؟ وقالوا إنْ هذا إال . مذكورا، وكاد أن يعرف بني الناس

لْ هو اهللا، مث قُ. اختالق؟ إذا نصر اهللا املؤمن جعل له احلاسدين يف األرض
ينقطع . سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك. ذَرهم يف خوضهم يلعبون

. وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب. آباؤك، ويبدأ منك
يا . يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة. أردت أن أستخلف، فخلقت آدم

متوت .  أنت وزوجك اجلنةيا مرمي اسكن. أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة
سالم عليكم، طبتم . فادخلوا اجلنة إن شاء اهللا آمنني. وأنا راٍض منك
  ".فادخلوها آمنني
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  .أنّ اهللا سيصلح كلّ أمرك، ويعطيك كلّ مراداتك: أي

وقالوا إنْ هو . وإين فضلتك على العاملنيلت مباركا، سالم عليك، جِع" 
وكان ربك قديرا، جيتيب إليه . إال إفك افترى، وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني

قل جاءكم نور . ولقد كرمنا بين آدم وفضلْنا بعضهم على بعض. من يشاء
إنّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا . من اهللا، فال تكفروا إن كنتم مؤمنني

ولو . كتاب الويلِّ، ذوالفقار علي. د عليهم رجل من فارس، شكَر اهللا سعيهر
دنا فتدلّى . يكاد زيته يضيء ولو مل متسسه نار. كان اإلميان معلّقا بالثريا لناله
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إنا أنزلْناه قريبا من القاديان، وباحلق أنزلْناه وباحلق . ٣٣٩فكان قوسني أدنى

. قولَ احلق الذي فيه متترون. ان أمر اهللا مفعوالصدق اهللا ورسوله، وك. نزل
وقالوا إنّ هذا ملكر مكرمتوه يف . وقالوا لوال نزل على رجٍل ِمن قريتني عظيٍم

 إال ه، وال ميسم القرآنَ علَّالرمحن. ينظرون إليك وهم ال يبصرون. املدينة
 أمني، وإنّ عليك يا عبد القادر، إين معك، وإنك اليوم لدينا مكني. املطهرون

رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك من املنصورين، وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن 
أنا بدك الالزم، أنا محييك، نفخت فيك ِمن لدين روح الصدق، . املقربني

خلَق . حيمدك اهللا وميشي إليك. وألقيت عليك حمبةً مين، ولتصنع على عيين
.  فال مرد له٣٤٠ومن رد ِمن مطبعه. ِري اهللا يف حلل األنبياءج. آدم، فأكرمه

إله موسى، وإين  وإذ ميكُر بك الذي كفَّر، أَوِقد يل يا هامانُ لعلّي أطّلع على
تبت يدا أيب هلٍب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إال . ألظنه من الكاذبني

ة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم، واُهللا الِفتن. وما أصابك فِمن اهللا. خائفا
أَال إنها فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا جما، حبا ِمن اهللا . موِهن كيِد الكافرين

إن . كنت كنـزا خمفيا، فأَحببت أن أُعرف. عطاء غري جمذوذ. العزيز األكرم
ونك إال هزوا، أهذا وإنْ يتخذ. السماوات واألرض كانتا رتقًا ففَتقْنامها

                                           
 احلاشية يف احلاشية ،٤٩٣ ورد هذا اإلهلام يف الرباهني األمحدية اجلزء الرابع، ص 339

جالل الدين (. "فكان قاب قوسِني أو أدىن":  كاآليت)٥٨٦ ص ،١ جملد ،اخلزائن الروحانية( ٣رقم 
  )مشس

340املطبع هو مكان الطباعة أو آلتها حيث تطبع األشياء أو ي م عليها، وعليه خت
 يف � هو أن من مل جيد توثيقًا وختما على إميانه من املسيح املوعود هذا الوحيفمفهوم 

 )منور أمحد سعيد(. واهللا أعلم. هذا العصر، فال مناص له
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. الذي بعث اهللا؟ قُلْ إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أنما ِإهلكم ِإله واحد

  ".واخلري كلّه يف القرآن
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. ، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة العلياتر فإنّ وقتك قد أتىتبخ: أي 

دإن حممدا سيّاألنبياء، مطه مصطفىر .  
يا عيسى إين متوفّيك ورافعك إيلّ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين  "

  ." ثلّةٌ من األولني، وثلّة من اآلخرين. كفروا إىل يوم القيامة
"
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جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه .  بريقي، وأرفعك من قدريتإين سأُري: أي
وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديٍد، صوٍل بعد أهلها 
  .صوٍل
ا  حافظًاهللا خري. لناه وإنا له حلافظونحنن نز. اُهللا حافظُه، عنايةُ اهللا حافظُه"

ال ختف إنك أنت . خيوفونك من دونه أئمةُ الكفر. وهو أرحم الرمحني
كتب اهللا ألغلنب أنا . ي لفصلٌ عظيمإن يوم. واطنينصرك اهللا يف م. األعلى
. خلقت لك ليالً وارا. أنت معي وأنا معك.  لكلماتهلَال مبد. ورسلي

أم . أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللق. اعملْ ما شئت فإين قد غفرت لك
قُلْ هو اهللا .  كانوا من آياتنا عجبا والرقيِمحسبتم أن أصحاب الكهِف

قل . هو الذي ينـزل الغيث ِمن بعد ما قنطوا.  شأنعجيب، كلَّ يوم هو يف
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 هلم قَدم صدٍق عند شِر الذين آمنوا أنّوب. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني

يناه من سالم على إبراهيم، صافيناه وجنّ. ب الطيمِلإليه يصعد الكَ. ربهم
، اخلزائن ٢ربعني األ( ".الغم، تفردنا بذلك، فاتِخذوا من مقام إبراهيم مصلّى

  )٣٥٥-٣٥١ ص ،١٧ جملد ،الروحانية
الرمحن علّمك القرآنَ، لكي تنذر . يا أمحد، جعل اهللا فيك الربكة: لشرحا

ليعلَم من هم : قوما مل يتم إنذار آبائهم، ولكي تتضح سبيل ارمني، أي
 بعث رسولهإن اهللا الذي . قُلْ لقد نزل أمر اهللا وأنا أول املؤمنني به. ارمون

كي يثبت  له دين احلق ليعطيوثانيا... اهلدىأوالً ليشرفه بنعمة : ألمرين بعثه
قل اعملوا يف ... مجال اإلسالم وفضله من مجيع النواحي على الديانات كلها

لقد . مكانكم وإين أيضا عاملٌ يف مكاين، فسوف تعلمون من حيظى بنصرة اهللا
نه سيعِرض عنكم، وسيظلّ أعداء احلق يف جتلّى اهللا لريمحكم، وإن أعرضتم فإ

إذا جاء نصر اهللا والفتح ورجع إلينا أهل الزمان فيقال أكان ... السجن دائما
 الذي فعل كل هذا، مث دعهم يف خوضهم  اُهللاِلقُ... كما ظننتمباطالً هذا 

وإننا قادرون على أن نريهم قبل موتك بعض ما نعدهم من عجائب  ...العبني
يأتيك . يأتيك نصر اهللا من كل طريق بعيد...  أو منيتك قبل ذلكقدرتنا،

 نار الفتنة اليت ، يا نار،اننظرنا إليك وقل... الناصرون من كل طريق بعيد
ا على إبراهيم،ها القومأوقدا وسالمولكن  امسك يا أمحد، ينقطع... كوين برد ،

 ا لكربكة كان حقال من نعطيتيا أمحد بوركت، وإن ما أُ. لن ينقطع امسي
لقد ... مسيحا موعودا ومهديا معهودا: إين جاعلك للناس إماما أي... أنت

 صيتك بني الناس، مع أنك حاليا غري مذكور يذاعجاء الوقت لكي تعان و
ك، وتكون بداية هذه ئ آبا منب أال يذكر أحدقر... ومعروف عند أحد

 أردت أن ...أمورين العظامالعائلة منك، وهذه هي سنة اهللا مع األنبياء وامل
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أخلق خليفةً، فخلقت آدم، يا آدم اسكن أنت وأصدقاؤك وزوجتك اجلنة، يا 
آدم اسكن أنت وأصدقاؤك وزوجتك اجلنة، يا آدم اسكن أنت وأصدقاؤك 

ـًا طاهرا . وزوجتك اجلنة متوت وأنا راض عنك، وتدخل اجلنة بفضل اهللا سامل
لقد دنا من اهللا تعاىل وظل ...  عصرك أهللتك على مجيعوإين فض.. .آمنا

إنا أنزلناه قريبا من القاديان، وباحلق ...  بني قوسنياقفًا و صار حىتإليهيتقرب 
 ه هو ذلكأنزلناه واحلق نزل، وقد صدق بذلك نبأُ القرآن واحلديث، أي أن

هذا هو القول . ذكور يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفةاملاملسيح املوعود 
 فالن أو  يؤت هذا املنصبِلم ملْوقال بعضهم ...  الذي أنتم فيه تشكّوناحلق

إم ينظرون إليك ولكن ال ... فالن من القرية الفالنية، فهو أحق به
كم هي عظيمة هذه اآلية إذ علّمه الرمحن القرآن، وال يعطى علم . يبصرونك

وأكرمه، أي خلَقك  آدم �خلق ... القرآن إال املطهرون من عند اهللا تعاىل
...  الذي رد من مطبعه فال مكان له.هذا رسول اهللا يف ثياب األنبياء. وأعزك

 شخص بكفرك، ويقول لصاحبه الذي  فيه يفيتذلك الوقت الذير تذكّو
ِقد يل يا هامانُ نار هذه الفتنة لكي أطّلع إىل وأَ: يكون لفتواه تأثري على الناس

شلّت يدا أيب هلب وهلَك هو أيضا، . اه من الكاذبني، ألين أر هذا الشخصإله
ما كان له أن . أي هلَك الذي أصدر هذه الفتوى وكذلك الذي استصدرها

 هذه  من أذى بسبب سيصيبكإن ما ٣٤١...يتدخل يف هذه القضية إال خائفا
 هذه فتنة، فاصرب كما صرب أولو العزم من . من عند اهللا تعاىلإمنا هوالفتوى ف

                                           
إشارةٌ " ما كان له أن يدخل فيها إال خائفًا"قوله تعاىل : � قال املسيح املوعود 341

دد فال ضري يف أن يناقشه فيه حبسن النية وصدق إىل أن املرء إذا مل يفهم قوالً من أقوال ا
ان مياإل سلب  ألن مآل ذلك خائفًا ربه، بدون أن يبلغ به األمر إىل العداوة والبذاءة،طويةال

 )٢٩٤ ص ،٩ جملد ،ضياء احلق، اخلزائن الروحانية(". أيب هلب"والوصم بلقب 
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كانتا إن السماوات واألرض .. .اء، فإن اهللا تعاىل سيضعف كيد املنكريناألنبي

 أي خلقنا يف هذا ،نامهاففتح مغلق جواهره وأسراره خمفية، يٍسكك صارتا قد
قوما خلقنا إزاءهم ا يكتشفون ما يف األرض من خواص وأسرار، والعصر قوم
ئل الدعوة، طائفة تؤمن بك يف أوا...  عليهم أبواب السماءتتحآخرين فُ

أحيسب الناس أن ... وطائفة أخرى ستؤمن متأخرا بعد رؤية اآليات املتواترة
؟ قل ٣٤٢شخصا عائشا يف السماء أو رجالً خمتفيا يف مغارة، هو أكثر عجبا

سالم على إبراهيم، ... ا جديدا يوم يري شأن أعجب العجائب، كلَّيري اُهللاس
حنن فعلنا كل ذلك، إننا ه وجنّيناه من الغم، وأي على هذا العبد املتواضع، أحببنا

٣٦٨-٣٥٥ ص ،٩ جملد ،، اخلزائن الروحانية٢األربعني  (.  إبراهيمعوا خطواِتِبفات(  

١٩٠٠  
عطاًء . ينقطع آباؤك، ويبدأُ منك. سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك"

ترى . ظاملنيللقوم اوقيلَ بعدا ل. سالم قوالً من رب رحيم. غري جمذوذ
نسالً بعيدا، ولَنحيينك حياة طيبة، مثانني حوالً أو قريبا من ذلك، أو تزيد 

هذا ِمن رمحة ربك، يتم نعمته عليك . عليه سنينا، وكان وعد اهللا مفعوال
ينصرك اهللا يف مواِطن، واهللا مِتم نوِره ولو كِره . ليكون آيةً للمؤمنني

                                           
  :  ملحوظة من السيد منور أمحد سعيد342

  : يف تفسري هذا الوحي ما يلي� كتب املسيح املوعود 
هل املسيح الومهي الذي هو يف السماء حبسب زعم املعارضني، واملهدي :  هذا يعين

غارة بزعم بعضهم اآلخرين، مها أعجب من آياتنا اليت تفيض الومهي الذي هو مقيم يف م
 ،بالعلم الصحيح والفلسفة الصادقة؟ كال، بل إن سلسلة اآليات العلمية هي أكثر عجبا

 ،٣٥٥ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٢األربعني (. ألا حتتوي على احلكمة اليت فيها خري كثري
  )احلاشية
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أال إن روح اهللا قريب، . اهللا واهللا خري املاكرينوميكرون وميكر . الكافرون

. يأتون من كل فج عميق. يأتيك ِمن كلّ فج عميق. أال إن نصر اهللا قريب
ال مبدلَ لكلمات اهللا، إنه هو . ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

. هو الذي أرسل رسوله باهلُدى وديِن احلق وذيب األخالق. العلي العظيم
إنا آتيناك الدنيا . يقلَب األمر، وما كانوا على الغيب مطّلعنيوقالوا س

وإين جاعلُ الذين اتبعوك فوق . وخزائن رمحة ربك، وإنك من املنصورين
أنت مين مبنـزلٍة ال . الذين كفروا إىل يوم القيامة، وإنك لدينا مكني أمني

ين وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيثَ من . يعلَمها اخلَلْقب، فذَرالطي
إذا جاء . واُهللا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون. واملكذّبني

أردت . نصر اهللا والفتح، ومتّت كلمة ربك، هذا الذي كنتم به تستعجلون
ولو كان اإلميان . يقيم الشريعة ويحيي الدين. أن أستخلف فخلقت آدم

وباحلق أنزلناه، وباحلق . زلناه قريبا من القاديانإنا أن. معلَّقا بالثريا لناله
إن السماوات واألرض . صدق اهللا ورسوله، وكان أمر اهللا مفعوال. نزل

هو الذي أرسل رسوله باهلُدى وديِن احلق ليظِْهره . كانتا رتقًا ففَتقْنامها
جرامي، قُلْ ِإِن افتريته فعلي إ. وقالوا إنْ هذا إال اختالق. على الدين كلّه

ولقد لبثت فيكم عمرا ِمن قبله أفال تعقلون؟ وقالوا ما مسعنا ذا يف آبائنا 
األولني؟ قلْ إن هدى اهللا هو اهلدى، ومن يبتِغ غريه لن يقبل منه وهو يف 

إنك على صراط مستقيم، وجيها يف الدنيا واآلخرة . اآلخرة من اخلاسرين
 هذا إال قول البشر وأعانه عليه ويقولون أَنى لك هذا، إنْ. ومن املقربني
هيهات هيهات ملا توعدونَ . أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قوم آخرون

قل إن كنتم . ِمن هذا الذي هو مهني، وال يكاد يبني، جاهلٌ أو جمنون
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. ذَرين واملكذبني. حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا، وإنا كفيناك املستهزئني

ي جعلك املسيح بن مرمي، جيتيب إليه من يشاء، ال يسأل عما احلمد هللا الذ
أمم يسرنا هلم اهلدى، وأمم حق عليهم العذاب، . يفعل وهم يسألون

ولكيد اهللا أكرب، وإنْ يتخذونك إال . وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين
آيايتوقد ب. هزوا، أهذا الذي بعث اهللا؟ إنّ هذا الرجل جيوح الدين لجت، 

.  أنفسهم ظلما وعلوا، قاتلَهم اهللا أَىن يؤفَكون٣٤٣وجحدوا ا واستيقنتهم
قل أيها الكفّار إين من الصادقني، وعندي شهادة من اهللا، وإين أُِمرت وأنا 

الذين يبايعونك إمنا يبايعون . واصنِع الفُلك بأعيننا ووحينا. أول املؤمنني
 والذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم وأنا اهللا، يد اهللا فوق أيديهم،

سنأخذه ِمن . ويقول العدو لست مرسال. اإلمام خري األنام. التواب الرحيم
وإذ قال ربك إين جاعل يف األرض خليفة، قالوا أجتعل . ماِرٍن أو خرطوم

وينظرون إليك وهم ال . فيها من يفسد فيها، قال إين أعلم ما ال تعلمون
 قلْ اعملوا على .تربصون عليك الدوائر، عليهم دائرة السوءي. يبصرون

. ويعصمك اهللا ولو مل يعصمك الناس. مكانتكم إين عامل، فسوف تعلمون
سبحان اهللا، أنت وقاره، فكيف . ولو مل يعصمك الناس يعصمك اهللا

لن جيعل . كمثلك در ال يضاع. أنت املسيح الذي ال يضاع وقته. يتركك
أمل تر أنا نأيت األرض ننقصها من . رين على املؤمنني سبيالاهللا للكاف

. فانتِظروا اآليات حىت حني. أطرافها؟ أمل تر أن اهللا على كل شيء قدير
أنت الشيخ املسيح، وإين معك ومع أنصارك، وأنت امسي األعلى، وأنت 

                                           
:  اجلزء الرابع كاآليت يف الرباهني األمحديةت هذه الكلمةد ور هكذا هنا، ولكن قد343

 )مرزا بشري أمحد( .واستيقنتها
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فاصرب حىت . مني مبنـزلة توحيدي وتفريدي، وأنت مين مبنـزلة احملبوبني

. تيك أمرنا، وأنِذر عشريتك األقربني، وأنِذر قومك وقُلْ إين نذير مبنييأ
فسيكفيكهم اهللا . كذّبوا بآياتنا وكانوا ا يستهزئون. قوم متشاكسون

ويردها إليك، ال مبدلَ لكلمات اهللا، وإنّ وعد اهللا حق، وإنّ ربك فعال ملا 
إمنا أمرنا . إنا زوجناكها. ملمترينقلْ ِإي وريب إنه حلق، وال تكن من ا. يريد

إمنا نؤخرهم إىل أجٍل مسمى أجٍل . إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون
 وإذا .إين أنا الرمحن. يأتيك نصريت. وكان فضل اهللا عليك عظيما. قريٍب

.  إنا كنا خاطئني لنا ربنا اغِفرقالوا. جاء نصر اهللا وتوجهت لفصل اخلطاب
ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم . على األذقانوخيرون 
يوم يعض الظامل على . شاهت الوجوه. بشرى لكم يف هذه األيام. الرامحني

قلْ . وقالوا إنْ هذا إال قول البشر. يديه يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال
ِر الذين آمنوا أنّ وبش. لو كان ِمن عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا

الذين . ٣٤٤ما أَهلَك اهللا أَهلَك. هلم قَدم صدٍق عند ربهم، لن خيزيهم اهللا
تفتح هلم . آمنوا ومل يلِبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون

نريد أن ننـزل عليك أسرارا من السماء، ومنزق األعداء . أبواب السماء
قل يا أيها . ون وهامان وجنودمها ما كانوا حيذَرونكلَّ ممزٍق، ونري فرع

سنريهم آياِتنا يف اآلفاق . فانظروا آيايت حىت حني. الكفار إين من الصادقني
 اهللا الرمحن، خلليفة اهللا محك. حجة قائمة وفتح مبني. أنفسهمويف 

السلطان، يؤتى له املُلك العظيم، وتفتح على يده اخلزائن، وتشرق األرض 
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  )، اهلامش١١٦، ص ٢انظر أصحاب أمحد، جملد ( .١٨٩٧رسالة له أن هذا الوحي نزل عام 
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السالم عليك، إنا أنزلناك . ور را، ذلك فضل اهللا ويف أعينكم عجيببن

. سالم قوال من رب رحيم. عليك بركات وسالم. برهانا، وكان اهللا قديرا
العني وعلى اُألخرييِن، : تنـزل الرمحةُ على ثالث. أنت قابلٌ، يأتيك وابلٌ
إين أنا اهللا . واحنَرربك، إنا آتيناك الكوثر، فصلِّ ل. ولنحِيينك حياة طيبة

إنا . إين أنا اهللا ال إله إال أنا، ال يد إال يدي. فاعبدين، وال تستعن ِمن غريي
فتح . إني مع األفواج آتيك بغتة. إذا نزلْنا بساحة قوم فساَء صباح املنذرين

البحر. وظفر كما صرب أولو العزم. إين أموج موج إنا . الفتنة ههنا، فاصرب
سلنا إليك شواظا من نار، قد ابتلي املؤمنون، مث يرد إليك السالم، وعسى أر

الرحى تدور . ا وهو خري لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمونأن تكرهوا شيئً
ي  ِإلْقُ.  فضل اهللا آلٍت، وليس ألحد أن يرد ما أتىوينـزل القضاء، إنّ

وربال يتبد ،تعجب منه وينـزل ما.ل وال خيفىي إنه حلق ،من رب  وحي 
ظفر مبني، وإمنا نؤخرهم إىل . إن ريب ال يضلّ وال ينسى. السماوات العلى

إنه معك . قل اُهللا، مث ذَره يف غيه يتمطّى. أنت معي وأنا معك. أجل مسمى
إن اهللا مع . ال إله إال هو يعلم كل شيء ويرى. وإنه يعلم السر وما أخفى
إنا أرسلنا أمحد إىل قومه، فأعرضوا . سنون احلسىنالذين اتقَوا والذين هم حي

إن ِحبي . وقالوا كذّاب أَِشر، وجعلوا يشهدون عليه ويسيلون كماء منهمر
إين . يعصمك اهللا، يكُألك اهللا. ويريدون أن يقتلوك. قريب، إنه قريب مستتر

إنا كفيناك . ترى نسال بعيدا أبناَء القمر. عنايةُ اهللا حافظك. حاِفظُك
األمراض تشاع، . إنه سيجعل الِولْدانَ ِشيبا. إن ربك لباملرصاد. ملستهزئنيا

ال تعجبن ِمن أمري، إنا . سأنزل وإنّ يومي لفصلٌ عظيمووالنفوس تضاع، 
ما أنت أن تترك . األنبياء، وأمرك يتأتى يأيت قمر. نريد أن نعزك وحنفظك
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، واُهللا غالب على أمره يريدون أن يطفئوا نور اهللا. الشيطان قبل أن تغلبه

وأينما . الفوق معك، والتحت مع أعدائك. ولكن أكثر الناس ال يعلمون
اهللا الذي جعلك املسيح بن . قُلْ جاء احلق وزهق الباطل. تولّوا فثم وجه اهللا

عسى اهللا أن جيعل . مرمي، لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتدعو قوما آخرين
احلمد هللا الذي . إنا نعلَم األمر وإنا لعاملون. م مودةبينكم وبني الذين عاديت

بسوالن رهخدجييت. جعل لكم الص نعميت رأيت ك، . اذكُرهذا من رمحة رب
أنت . أنت معي وأنا معك يا إبراهيم. يتم نعمته عليك ليكون آية للمؤمنني

سه، مظْهر أنت القائم على نف. برهان، وأنت فرقان، يري اهللا بك سبيلَه
إذا التقى .  وأنت ِمن مائنا وهم ِمن فَشٍل،٣٤٥احلي، وأنت مني مبدأُ األمر

إين أنا الرمحن ذو اد . الفئتان فإين مع الرسول أقوم، وينصره املالئكة
أردت أن أستخلف، .  وما ينطق عن اهلوى، إنْ هو إال وحي يوحى.والعلى

يا عبدي ال ختف، أمل تر أنا نأيت . بعدفخلقت آدم، وهللا األمر من قبل ومن 
األربعني  (".األرض ننقصها من أطرافها، أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير

  )٣٨٥-٣٧٩ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٢

١٩٠٠  
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكّموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف "

 يوم ،٣٠ عدد ،٤ جملد ،"احلكم"(."سليماأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا ت

  )٧ ص ،٢٤/٨/١٩٠٠

                                           
مصطبع أنت :  اجلُمل اليت حتتها اخلط كالتايل�وعود  لقد ترجم املسيح امل345
، ٣انظر األربعني .  األمر املقصود من عندي مبدأمظهر اإللِه احلي، وأنتواهللا، بصبغة 

 )الناشر(. ٤٢٥ ص ،١٧ جملد ،اخلزائن الروحانية
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١٩٠٠  

  : كتب املولوي عبد الكرمي السيالكويت رضي اهللا عنه):أ(
دقائق ومعارف " التحفة الغولروية" املسيح املوعود يف  سيدنا لقد ذكر

  :وقد قال اليوم. عظيمة
ا من اهللا  تلقيتلْه أن هذا الكتيب سيكون مباركًا جدفحواه وحيا، فكم.  
  : الوحي التايل ى مث تلق

 يوم � عبد الكرمي السيالكويت املولويمقتبس من رسالة ( ."قُلْ رب زدين علما"
  )٩ ص ،١٠/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"املنشورة يف  ،٣/٩/١٩٠٠

  ):ب(
  :"احلكم"كتبت 

 أن تلقى تسجل يف هذا الكتيب عجائب املعارف واألسرار، وقد سبق 
  : هذا وحيا يقول" التحفة" املسيح املوعود بشأن كتاب سيدنا
  )١٠ ص ،١٠/٩/١٩٠٠ يوم ،٣٢ عدد ،٤ جملد ،"احلكم"(".رب زدين علما"

٧/٩/١٩٠٠  
  :كتب املولوي عبد الكرمي السيالكويت رضي اهللا عنه

،  يعاين الصداع عليه الصالة والسالم أمِس، وهو املسيح املوعودسيدناتلقى 
ااإلهلامالتايل مرار  :  
 ٨/٩/١٩٠٠رسالة املولوي عبد الكرمي السيالكويت يوم ( ."إنِّي مع اُألمراِء آِتيك بغتةً"

  )١٠ ص ،١٠/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"املنشورة يف 

١٩٠٠  
  : عند كتابة هذا املقال خاطبين اهللا تعاىل وقال
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  . هو من أمساء اهللا تعاىل" يالش"أن : أي
هذا اسم جديد ذُكر يف الوحي إذ مل أجده حىت اليوم على هذا النحو ال يف 

يا ال : " هوومعناه الذي كُشف علي. القرآن وال يف احلديث وال يف أي قاموس
وقد ذُكر هذا االسم يف الوحي لبيان أن ال أحد من البشر خمصوص ". شريك

فة حممودة أو اسم أو فعل حممود حبيث ال يوجد يف غريه، ومن أجل ذلك بص
تتجلى صفات كل نيب ومعجزاته على سبيل الظلّية يف خواص أمته الذين هلم 
مناسبة فطرية معه، وذلك لكي ال يظن جهالء أمته منخدعني خبصوصية فيه 

، التحفة الغولروية( .ر شديدكُفْ" يالش"فتسميةُ أي نيب باسم ". ال شريك له"بأنه 
  ) احلاشية،٢٠٤-٢٠٣ ص ،١٧ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٩٠٠  
وإذا هلَك الدجال فال دجالَ بعده إىل يوم القيامة، أمر ِمن لدنْ حكيٍم "

التحفة ( ."عليم، ونبأٌ من عند ربنا الكرمي، وبشارةٌ من اهللا الرءوف الرحيم
  )٢٤١ ص ،١٧لد  جم،، اخلزائن الروحانيةالغولروية

١٩٠٠  
 مها هؤالء اليت يقد٣٤٦ هذه األحاديثكللقد أخربين اهللا تعاىل أن ): أ(

 مشوبة بشوائب التحريف املعنوي أو احلريف، أو أا موضوعة الذين يعارضونين
من عند اهللا تعاىل خمير يف أن خيتار من هذه " حكَما"والذي جاء . أصال
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كذّا القرآن الكرمي وي... أي اليت هي جمرد روايات ظنية وجمروحة ومشكوك فيها
  ) احلاشية،٥١ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانيةالتحفة الغولروية(. أيضا
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التحفة ( .تعاىلض ما يشاء، بناًء على ما خيربه اهللا األحاديث الكثرية ما يشاء ويرف

  ) احلاشية،٥١ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانيةالغولروية

١٩٠٠  
لسنسكريتية، وكان من اأُريت يف الكشف شخصا وكأنه عاِلم اللغِة ): أ(

  : ، فوقف أمامي وخاطبين وقال"كرشنا"أشد حمبي 
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ÞÞ ÞÞ ññ ññ������������ ��   )سنسكريتية( "@@@@��
  .٣٤٧"يتااجل " يفكتوب ثناؤك م، البقروراعييا قاتلَ األشرار : أي

ففهمت للتو أن العالَم كله، سواء اهلندوس أو املسلمون أو النصارى، 
 بقر، ولكن كل طائفة تنتظره بكلماا ولغتها، راعيلَ أشراٍر وينتظرون قاِت

 ،يئه هذا الوقت دوااتني الصفتنيوكلهم قد حد قاِتل خنازير : ووصفوه
 منذ القدم  من اهلندوسوأنا ذلك املوعود الذي ما زال املتنبئون.  بقروراعي

أي يف بالد اهلند هذه، حىت إم " آريا ورت"يتنبأون بقوة بأنه سيولد يف 
نه، ولكن تلك األمساء كلها استعارات تنطوي على حقيقة وطذكروا أمساء 

  ) احلاشية ٣١٨-٣١٧ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانيةلغولرويةالتحفة ا(. أخرى
ا أن شخصا باسم كرشنا قد أخربين اهللا تعاىل يف عامل الكشف مرارل): ب(

، الذي كان يف الشعب اآلري، كان من عباد اهللا املصطفني ومن أنبياء عصره
 توجد يف كما. اليت توجد عند اهلندوس ترادف النيب يف الواقع" أوتار"كلمة ف

على سرية كرشنا سيأيت يف الزمن " أوتار"كتب اهلندوس نبوءة أيضا بأن 
إن أبرز صفات . األخري، وسيكون بروزا له، وقد كُشف علي أنين أنا هو

أي قاتل السباع واخلنازير، أي بالدالئل " رودر"إحدامها أنه : كرشنا اثنتان

                                           
  )املترجم(. هو كتاب اهلندوس 347
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 معني الصاحلني بأنفاسه، وكلتا أي راعي البقر، أي" گوپال"واآليات، والثانية 

التحفة (. هماتيكل بين اهللا تعاىلزودالصفتني مها من صفات املسيح املوعود، وقد 
   ) يف احلاشية احلاشية،٣١٧ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانيةالغولروية

 علي ليس مرة  قد كشف رب السماء واألرضإن اهللا الذي هو): ج(
  :تكرارا مرارا و أخربينواحدة بل
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  )أردية(" 
  .للمسلمني واملسيحيني" املسيح املوعود"للهندوس و" كرشنا"أنك : أي
  )٢٢٨ ص ،٢٠ جملد ،حماضرة سيالكوت، اخلزائن الروحانية (
كما كُشف -قة كان يف احلقي" كرشنا"وليكن واضحا اآلن أن راجا ): د(
كان نيب عصره، .  إنسانا كامال ال نظري له يف أولياء اهلندوس وأنبيائهم-علي

كان عند اهللا من املنصورين . وقد نزل عليه روح القدس من عند اهللا تعاىل
وكان يف الواقع نيب عصره، ولكن . اآلثامواملكْرمني، وقد طهر أرض اهلند من 

كان ممتلئا حبب اهللا تعاىل، وحمبا . وانب كثريةتعاليمه شوهت فيما بعد من ج
يف الزمن ) أي نيب(وكان اهللا تعاىل قد وعد ببعثة بروز له . للخري ومعاديا للشر

 جملد ، سيالكوت، اخلزائن الروحانيةحماضرة(. األخري؛ وقد حتقق ذلك الوعد ببعثيت
  )٢٢٩-٢٢٨ ص ،٢٠

  :نفسي ما يليومن مجلة اإلهلامات اليت تلقيتها عن ): هـ(
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   ."اجليتا"ك مسجل يف حي، مدبقر الوراعييا كرشنا، يا قاِتلَ اخلنازير :.أي
  )٢٢٩ ص ،٢٠ جملد ،سيالكوت، اخلزائن الروحانيةحماضرة (

وهذه . أليامالذي ينتظر اآلريون ظهوره يف هذه ا" كرشنا"أنا ): و (
  : الدعوى ليست من تلقاء نفسي، بل قد كشف اهللا علي مرارا وتكرارا
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 .مِلك اآلريني. أن كرشنا املزمع ظهوره يف الزمن األخري هو أنت: أي
  ) ٥٢٢-٥٢١ ص ،٢٢جملد  ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(

١٩٠٠  
كان هناك سرير مربع كبري موضوع بني اهلندوس وكنت جالسا عليه، فقال 

مث بدأ . ها هو: ول مشريا إيلئأين كرشنا؟ فقال املس: أحدهم مشريا إىل غريه
وفيما هم يف ذلك إذ هتف . مجيع اهلندوس يقدمون يل املال هديةً منهم

  : هندوسي
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  . البقروراعي كرشنا، قاِتلَ اخلنازير،  حضرةيا: أي
 إىل/ ٢٩/١٠ يوم ،٤٢-٤١ انعدد ،٢ جملد ،"بدر"( .)هذه رؤيا قدمية(

  )٣٢٢ ص ،٨/١١/١٩٠٣

١٩٠٠  
   �قال املسيح املوعود 

، وكان أسود اللون، أَشم األنِف، )يف الرؤيا(ذات مرة رأيت السيد كرشنا 
 جملد ،"احلكم"( .فقام ووضع أنفَه على أنفي وجبينه على جبيين.  اجلبهِةوأَجلَى

  )٧ ص ،٦/٣/١٩٠٨ يوم ،١٧ عدد ،١٢

١٩٠٠   
   348: ولقد أوحي إيل ذات مرة

                                           
لناها هنا سجفكشفني السابقني، الهذا الوحي وال نزول تاريخ  معرفة  مل نستطع348

 )جالل الدين مشس(. عىنالحتادها يف امل
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  )٧ ص ،٦/٣/١٩٠٨ يوم ،١٧ عدد ،١٢ جملد ،"احلكم"(. جاء مِلك اآلريني: أي

١٩٠٠  
يت كثريا بسبب السكّري، حىت كنت أبول مئة مرة يف ذات مرة عان): أ(

. اليوم الواحد أحيانا، وظهرت بني الكتفني آثار خيف بسببها من السرطان
  : عندها بدأت بالدعاء، فأوحي إيل

"سعسواملوِت إذا ع."  
وقد حتقق هذا الوحي حبيث صارت كل ثانية . أُقِسم باملوت حني يدفَع: أي

ص ، ١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(." ذ ذلك الوقت آيةمن حياتنا من

٦١٣(  
  : إهلام قدمي): ب(
"الوداع .املاُء. اُهللا أكرب ِغيض .سعسدفتر إهلامات املسيح (."واملوِت إذَا ع

  )بربوة" مكتبة اخلالفة" يف ظ احملفو�املوعود 

١٩٠٠  
  : �قال املسيح املوعود 

جاءت ويف يدها حذاء وقالت يل هذا " حممود"م رأيت يف الكشف أن أ
هذا احلذاء لك، فالبسه : مث ناولتين إياه وقالت. حذاء جديد، فالبسه من فضلك

مقتبس من رسالة املولوي عبد الكرمي السيالكويت  (.من فضلك، إن األعداء مهزومون

  )٢ ص ،١٧/١٠/١٩٠٠ يوم ،٣٧ عدد ،٤ جملد ،"احلكم" املنشورة يف �
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١٩٠٠  

 خيربين بشيء وأنا أمسع كالمه بدون �حيدث معي مرارا أن رسول اهللا ): أ(
  البارحةَ�قال . وهذه احلالة تكون ما بني الكشف واإلهلام. أن أرى صورته

  : عن املسيح املوعود
  ."الناس ٣٤٩يضع احلرب، ويصاحلُ"

أنه يلغى احلرب والقتال من جهة، ومن جهة أخرى يتمكن من إحالل : أي
اآلية اخلارجية بأنه ال : أوالً: وكأن للمسيح املوعود آيتني. لسالم داخل األمةا

  .اآلية الداخلية بأنه يرسي الصلح داخل األمة: تكون هناك حرب، وثانيا
  : مث قال اهللا تعاىل

  ."سلمانُ منا أهلَ البيت"
  .أي صلحاِن: سلمان

  : مث قال تعاىل
  ."على مشرِب احلسن"

 اهللا عنه أيضا عقَد صلحني، أحدمها عقده مع معاوية، أن احلسن رضي: أي
فثبت من ذلك أن املسيح املوعود يكون على . واآلخر عقده بني الصحابة

  ....مشرب احلسن
  : تعاىلقال مث
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 .سناحلسيشرب من حليب 
                                           

 ،٩ جملد ،"احلكم" الكاتب، حيث يتضح من ا منوسه" بني" لقد سقط هنا لفظ 349
". يصاحل بني الناس: " أن الوحي يف األصل هكذا٢ ص ،٣٠/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٢عدد 

 )جالل الدين مشس(
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ا يقال بأن هذا اإلهلام قد حلّ اإلشكالَ حول م: �مث قال املسيح املوعود 

، كما عرفْنا به مهمةَ املسيح املوعود الذي يكون �املهدي يكون من آل النيب 
فالذين يقولون أنه لن يأيت إال الذي ميتشق احلُسام ويضعه يف . املهدي أيضا

إمنا احلق ما كشفه هذا اإلهلام وهو أنه يرث . رقاب الكفار، فإم كاذبون
 ،"احلكم"( .ح خارجيا، كما يصاحل بني األمة داخلياصلْحيِن، مبعىن أنه يعقد الصل

  )٣ ص ،١٠/١١/١٩٠٠ يوم ،٤٠ عدد ،٤جملد 
كانت من من األب إنه لثابت من تاريخ أجدادي أن إحدى جدايت ): ب(

 أيضا ذلك �وقد صدق النيب . عائلة السادات الشريفة، وكانت من بين فاطمة
  :حيث قال يل يف الرؤيا

  ." على مشرِب احلَسِن، أهلَ البيت،سلْمانُ منا"
ِمن :  أي،لْم يف العربية يعين الصلحوالس. سلْماِن اثناِن: أي" سلمان"فسماين 

لُهما صلحلحان، أوص على يدي ر أن يتمداخلي تزول به البغضاء والشحناء املقد 
  على أسباب العداء اخلارجي،ي وثانيهما صلح خارجي يقضة،من داخل األم

. ويكشف عظمة اإلسالم، وبالتايل جيعل أتباع األديان األخرى مييلون إىل اإلسالم
املذكور يف احلديث، إذ ال تنطبق نبوءة الصلحِني " سلمان"ويبدو أنين أنا املراد من 

  ) احلاشية، ٢١٣- ٢١٢  ص،١٨ جملد ،، اخلزائن الروحانيةإزالة خطأ(. على سلمان ذلك

١٩٠٠  
ِسرك . غرست لك قدريت بيدي.  مرادي ومعيبشرى لك أمحدي، أنت"

أنت مني مبنـزلة توحيدي . اخترتك لنفسي. أنت وجيه يف حضريت. ِسري
يا أمحد، فاضت الرمحة على . وتفريدي، فحانَ أن تعانَ وتعرف بني الناس

الرمحن علّم . بوركت يا أمحد، وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك. شفتيك
قُلْ إين أُِمرت .  قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتستبني سبيل ارمنينذر ِلتالقرآن،
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وميكرون . قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا. وأنا أولُ املؤمنني

وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من . وميكر اهللا واهللا خري املاكرين
ن، وإنك اليوم لدينا مكني أمني، وإنّ عليك رمحيت يف الدنيا والدي. الطيب

وأنت مين مبنـزلٍة ال يعلَمها اخلَلْق، وما أرسلناك إال . وإنك من املنصورين
يا آدم، اسكن أنت . يا أمحد، اسكن أنت وزوجك اجلنة. رمحة للعاملني

أردت أن أستخلف . هذا من رمحة ربك ليكون آيةً للمؤمنني. وزوجك اجلنة
جِري اِهللا يف حلل األنبياء، وجيه . ليقيم الشريعة ويحيي الدينفخلقت آدم، 

كنت كنـزا خمفيا، فأحببت أن أُعرف، . يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني
يا عيسى إين متوفّيك . ولنجعله آية للناس ورمحة منا، وكان أمرا مقضيا

 اتبعوك فوق الذين ورافعك إيلّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعلُ الذين
خيوفونك ِمن . ثُلّةٌ من األولني، وثلّة من اآلِخرين. كفروا إىل يوم القيامة

. دونه، يعصمك اهللا ِمن عنده ولو مل يعصمك الناس، وكان ربك قديرا
وقالوا إنْ هو . حنمدك ونصلي، وإنا كفيناك املستهزئني. حيمدك اهللا من عرشه

 افترى، وما مسعنا لْنا . ذا يف آبائنا األولنيإال إفكنا بين آدم وفضمولقد كر
وجحدوا ا واستيقنتها . بعضهم على بعض، كذلك لتكون آية للمؤمنني

قلْ عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قلْ عندي . أنفسهم ظلما وعلُوا
ر شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟ وقالوا أَنى لك هذا إنْ هذا إال سح

كتب اهللا ألغلنب أنا . وإنْ يروا آية يعِرضوا ويقولوا سحر مستمر. يؤثَر
هو الذي . ورسلي، واُهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

ال مبدلَ لكلمات . أرسل رسوله باهلُدى ودين احلق ليظِهره على الدين كلّه
.  أولئك هلم األمن وهم مهتدونوالذين آمنوا ومل يلِبسوا إميام بظلٍم. اهللا
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وإنْ يتخذونك إال هزوا، أهذا . وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون

وإذ ميكر بك الذي كفَّر، . الذي بعث اهللا؟ وينظرون إليك وهم ال يبصرون
تبت . أَوِقد يل يا هامانُ لعلّي أطّلع على إله موسى، وإين ألظنه من الكاذبني

. وما أصابك فِمن اهللا. ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا.  هلب وتبيدا أيب
أَال إنها فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا . الِفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم

ويف اهللا أجرك، ويرضى . عطاًء غري جمذوذ. مجا، حبا ِمن اهللا العزيز األكرم
حتبوا شيئًا وهو شر لكم، وعسى أن وعسى أن . عنك ربك، ويتم امسك

  ٣٥٠."تكرهوا شيئًا وهو خري لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
الرمحن ... كتييا أمحد، فاضت احلقائق واملعارف على شف: أي.. : .الشرح

علّمك من معاين القرآن ما قد نساه الناس، وذلك لتنذر الذين قد خال آباؤهم 
 هذا من عند  لكملْ هلم ال أقولقُ. ى ارمنيغافلني، ولتقوم حجة اهللا عل

 بوحي اهللا وأمره، وإين أول املؤمنني يف هذا ه إمنا أقوله كل ما أقولبلنفسي، 
 يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة، يا آدم اسكن أنت وزوجك ...العصر
 سينجو معك كلُّ من يكون على صلة معك سواء ، يا أمحد:أي... اجلنة

و صديقك، وينال احلياة الفردوسية يف هذا العامل، وسيدخل أكانت زوجتك أ
أردت أن .  ربك لتكون هي آيةً للناسوهذه الدرجة رمحةُ. اجلنة يف النهاية

أجعل يف األرض خليفة يل، فخلقت هذا اآلدم، وإنه سيقيم الشريعة وحييي 
ومن هذا وجيه يف الدنيا واآلخرة . هذا رسول اهللا يف حلل األنبياء. الدين

. وهذا هو املقدر من األزل. سنجعل عبدنا هذا آيةً منا، ومثاالً لرمحتنا. املقربني
                                           

لذا ألن هذه اإلهلامات قد نزلت مرارا وبترتيب خمتلف،  :� قال املسيح املوعود 350
يف سجلةٌ حبسب نزوهلا لة م مرتبة بترتيب معني، بل كل مجفإن فقرات الوحي ليست

 )الناشر) (٤١٢ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني (. الوحي
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 لن يقدروا على قتلك، مناهضيكيا عيسى إين أميتك ميتة طبيعية، مبعىن أن 

ة أنك من ينت بالرباهني الساطعة واآليات البثِبوسوف أرفعك، مبعىن أنين سأُ
ا يرميك به املنكرون، وأجعل احلزب املقربني عندي، وأبرئ ساحتك من كل م

على احلزب اآلخر منهم إىل يوم القيامةباعك من املسلمني غالبالذي يت  .
سيخوفك . سيكون فئة من أتباعك من األولني وفئة من الذين يأتون فيما بعد

الناس من شرورهم، ولكن اهللا تعاىل سيحميك من شر األعداء وإن مل يك ِمح
 من عليك دك من عرشه، مبعىن أنه تعاىل يثينادر، وحيموإن ربك لق. الناس

وقالوا إن هو إال كذب اختلقه هذا، ومل ...  سب الذين يسبونكعرشه إزاَء
إن هؤالء اجلاهلني ال يدرون أنه ليس صعبا على اهللا . نسمعه من آبائنا األولني

ى بعض، تعاىل أن يهب ملن يشاء ما يشاء من الدرجات، فلقد فضلنا بعضهم عل
ولكنهم كفروا .  الدرجة لتكون آية للمؤمننيهوهكذا منحنا هذا اإلنسان هذ

 يروا وإنْ... لقد أيقنت ا قلوم ولكن أنكروها ظلما واستكبارا. بآيات اهللا
لقد قدر اهللا تعاىل منذ األزل ... آية يقولوا إنه أمر بسيط وهو مستمر منذ القدم

الذين هم من عند اهللا تعاىل ال يغلبون مهما أنه ورسله هم الغالبون، أي أن 
وتذكّر ذلك الوقت الذي سيصدر فيه شخص ضدك ... كان املوطن خطريا

 كُن أنت مؤسس :شيِخه" هامان"وسيقول ِلـ... فتوى التكفري مكرا من عنده
 ألن لك نفوذًا يف الناس وقدرةً على تأجيج اجلميع بفتواك، فاختم ،هذا التكفري

ى التكفري خبتمك أوالً لكي يثور العلماء كلهم وخيتموا عليها برؤية على فتو
فختم ( أم ال، ألين أراه كاذبا  الشخص مع هذاختمك عليها، وَألرى هل اُهللا

 إحدامها اليت أمسك ا ورقة(دمر أبو هلب ودمرت يداه كلتامها ). عليها
م هامان هذا على فتوى وعندما خيت)...  واألخرى اليت ختم ا عليهاالتكفري

األربعني  (...التكفري ستقع فتنة عظيمة، فاصرب كما صرب أولو العزم من األنبياء
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، اخلزائن التحفة الغولروية وملحق، ٤١٨-٤١٠ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣

  )٦٥-٥٩ ص ،١٧ جملد ،الروحانية

١٩٠٠  
تصلّوا خلف أي لقد أخربين اهللا تعاىل أنه حرام عليكم حرمة قطعية أن 

منكم، وهذاد،مكفِّر ومكذِّب أو مترد كم أحدأحد املعاين   هو بل جيب أن يؤم
 ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني  (."إمامكم منكم: " البخاريحديثُتضمنها ياليت 
  ) احلاشية،٤١٧ ص ،١٧جملد 

١٩٠٠  
أنت الشيخ املسيح الذي ال . احلمد هللا الذي جعلك املسيح بن مرمي"

  "...كمثلك در ال يضاع. يضاع وقته
  : � مث قال 

. لَنحِيينك حياة طيبة، مثانني حوال أو قريبا من ذلك، وترى نسال بعيدا"
  "...مظهر احلق والعالء، كأن اهللا نزل من السماء

  : �مث قال 
. ما أنت أن تترك الشيطان قبل أن تغلبه. يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى"

  ." معك، والتحت مع أعدائكالفوق
  .لك الغلبة وألعدائك اهلزمية... :أي

  :� مث قال 
إين مهني من أراد إهانتك، وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من "

قل . إين أنا اهللا فاخترين. سبحان اهللا، أنت وقاره، فكيف يتركك. الطيب
  "...رب إين اخترتك على كل شيء
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  :مث قال تعاىل 
سنأخذه ِمن ماِرٍن أو خرطوم، وإنا من . سيقول العدو لست مرسال"

يوم يعض الظاملُ على يديه، يا . إين مع األفواج آتيك بغتة. الظاملني منتقمون
وقالوا سيقْلَب األمر، وما كانوا على الغيب . ليتين اختذت مع الرسول سبيال

  ."إنا أنزلناك، وكان اهللا قديرا. مطّلعني
سيقول العدو لست من عند اهللا تعاىل، سنضيق عليه اخلناق بأدلة : أي

سنأتيك جبنودنا فجأةً، أي ال علم لك . قاطعة، سننتقم من الظاملني يوم اجلزاء
 ولن تويقولون إن هذه اجلماعة ستتشت... بالساعة اليت يأتيك فيها النصر

من عندنا، وكان ربك إنك برهان . يستقيم أمرها مع أم مل يعطَوا علم الغيب
  .ل برهانه عند احلاجةنـزقادرا على أن ي
  :مث قال تعاىل

إنا أرسلنا أمحد إىل قومه، فأعرضوا وقالوا كذّاب أَِشر، وجعلوا يشهدون "
إين أنا . يأتيك نصريت. إنّ ِحبي قريب مستتر. عليه ويسيلون كماٍء منهِمٍر

وإين أنرت . كلِّ قوٍم يأتونك جنباإين حاشر . أنت قابلٌ، يأتيك وابل. الرمحن
بلجت آيايت، ولن جيعل اهللا . مكانك، تنـزيلٌ من اهللا العزيز الرحيم

طيب مقبولُ الرمحِن، وأنت . أنت مدينة العلم. للكافرين على املؤمنني سبيال
أنت القائم . أنت مين يا إبراهيم. بشرى لك يف هذه األيام. امسي األعلى

أنت ِمن مائنا، وهم ِمن . وأنت مين مبدأُ األمِر. هر احليمظْ. على نفسه
احلمد هللا . أم يقولون حنن مجيع منتصر، سيهزم اجلَمع ويولّون الدبر. فشل

إنا أخرجنا . أَنِذر قومك وقل إين نذير مبني. الذي جعل لكم الصهر والنسب
 أنا وف عليكم، ألغلنبال خ: قال. قالوا لنهلكنك. لك زروعا يا إبراهيم

إن فضل اهللا . إين أموج موج البحرو. وإني مع األفواج آتيك بغتة. ورسلي
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. قُلْ إي وريب إنه حلق، ال يتبدل وال خيفى. آلٍت، وليس ألحد أن يرد ما أتى

وينـِزل ما تعجب منه، وحي من رب السماوات العلى، ال إله إال هو، يعلَم 
تفتح .  مع الذين اتقَوا والذين هم حيسنون احلسىنإن اهللا. كل شيء ويرى

أنت تربى يف ِحجر النيب، . هلم أبواب السماء، وهلم بشرى يف احلياة الدنيا
  ."وأنت تسكن قُنن اجلبال، وإين معك يف كل حال

فيك قابلية وكفاءة، ... إنّ صديقي قريب ولكنه مستتر: إنه قال... أي
: ولو قيل... سأرسل إليك من كل قوم أفواجا. رلك سيصيبك مطر غزيلذ

كيف نعرف أنه كالم اهللا، فآيةٌ هلم أن هذا الكالم نزل بآيات، ولن يتيح اهللا 
أنت القائم على صفاته ... للكافرين فرصةَ توجيه اعتراٍض حق إىل املؤمنني

د هللا الذي احلم... تعاىل، ومظْهر الرب احلي، وأنت عندي بدايةُ األمِر املقصود
إن اهللا مع الذين خيشونه ويقومون ... كتب لك العز من ناحية األصهار واآلباء

  .باحلسنات أحسن قيام، ويعملون الصاحلات يف أروع شكل
  : مث قال تعاىل

"قلْ جاء احلق . وقالوا إنْ هذا إال اختالق، إنّ هذا الرجل جيوح الدين
.  اهللا لوجدمت فيه اختالفا كثرياقلْ لو كان األمر من عند غري. وزهق الباطل

قُلْ إِن افتريته . هو الذي أرسل رسوله باهلُدى ودين احلق وذيب األخالق
تنـزيلٌ من اهللا العزيز . فعلي إجرامي، ومن أظلم ممِن افترى على اهللا كذبا

عسى اهللا أن جيعل . الرحيم، ِلتنِذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتدعو قوما آخرين
خيرون على األذقان سجدا، ربنا اغفر لنا إنا . كم وبني الذين عاديتم مودةبين

إين . ال تثريب عليكم اليوم، يغِفر اهللا لكم، وهو أرحم الرامحني. كنا خاطئني
. أنا اهللا، فاعبدين وال تنسين، واجتِهد أن تِصلين، واسألْ ربك وكُن سئوال

قرآن، فبأي حديث بعده حتكمون؟ نزلْنا على هذا اهللا ويلٌّ حنان، علَّم ال
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دنا فتدلّى، فكان . العبد رمحةً، وما ينطق عن اهلوى، إنْ هو إال وحي يوحى

إنّ يومي لفصلٌ . ذَرين واملكذّبني، إين مع الرسول أقوم. قاب قوسني أو أدىن
وإنا نِرينك بعض الذي نِعدهم أو . عظيم، وإنك على صراٍط مستقيم

  ".نتوفّينك، وإين رافعك إيلّ، ويأتيك نصريت، إين أنا اهللا ذو السلطان
قلْ لو مل يكن هذا األمر من عند اهللا تعاىل لوجدمت فيه اختالفا : ... أي
 أي ،هو اهللا الذي أرسل رسوله...  يف كالم اهللا ما يؤيده جتدوامل: أي كثريا،

املتواضع ذيب األخال،أنا العبده ... ق بديِن احلق وقل إن كنت قد اختلقت
كاد أن جيعل اهللا بينكم ... ال بد أن أهلك: من عندي فعلي إجرامي، أي

، وإن ربك على كل شيء قدير، يوم خيرون على ٣٥١وبني أعدائكم صداقة
األذقان ساجدين قائلني ربنا اغفر لنا خطايانا إنا كنا خاطئني، فيقال هلم ال 

ال ينطق من عنده، بل إنّ ما تسمعونه إمنا هو إن هذا ... مؤاخذة عليكم اليوم
إنه دنا من اهللا تعاىل، أي ذهب إىل فوق، مث نزل لتبليغ احلق، . وحي اهللا

وإنّ ما نِعدهم ... فصار يف وسط قوسني، حيث صار اهللا فوقه واملخلوق حتته
من وعود فقد نريك بعضا منها يف حياتك، أو منيتك وننجز وعدنا بعد 

سوف أكشف للدنيا أنك مرفوع إىل اهللا : ، أي سأرفعك إيلّوإين. وفاتك
إين أنا اهللا الذي تسيطر آياته على القلوب . ستحالفك نصريت. تعاىل

  )٤٢٨- ٤٢١ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني (. وتسخرها

                                           
هذا مناف للنص فمن احملال أن يؤمن الناس مجيعا، : � قال املسيح املوعود 351

وجاعلُ الذين � وأيضا قال تعاىل 	ولذلك خلَقهم�القرآين الصريح حيث قال اهللا تعاىل 
. ، فاملراد من الناس هنا ذوو النفوس النقية	 كفروا إىل يوم القيامةاتبعوك فوق الذين

  )٤٢٧ ص ١٧، اخلزائن الروحانية جملد ٣األربعني (
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 ستكون معه ."لك خطاب العزة ".٣٥٢خطاب العزة، خطاب العزة: أي
. جيدا ويري بريق امسك يف اآلفاق ،اهللا أن يبارك يف امسك أراد ...آيةٌ عظيمة

نزلت سرر من السماء، ولكن سريرك . قدريتمن إين سأري بريقي، وسأرفعك 
قد عاملك اإلجنليز . ك املالئكةُ عند لقاء العدونصرت. وضع فوق كلّ سرير

إن الذين تتقلب وجوههم يف السماء ال حيزنون . كان اهللا حيث كنت. بلطف
هذا التصرف ليس جيدا، فليمنع منه زعيم املسلمني عبد . مثقال حبة خردل

                                           
أنه ستتهيأ من " خطاب العزة":  تعاىليبدو من وحي اهللا: � قال املسيح املوعود 352

، وسيكون هذا عند ظهور األسباب ما جيعل الناس يعرفون صدقي ويعطونين لقب العزة
 )٤٢٨ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني (. آية ما



�א������ �٤٠٣
ن اهللا تعاىل إ... ٣٥٣".خذوا الرفق الرفق، فإن الرفق رأس اخلريات ".الكرمي

لو . يكرب األفواج يتوجه إل.  مجيعهايصلح أمورك كلها، ويعطيك مراداتك
أقلّ مما كانت ت ليسعند هذا هلم أن الربكات نظروا إىل املسيح الناصري لتبني 

 .خادمة لنا، بل هي خادمة خدامناوال ختوفوين من النار، ألن النار . عنده
  ) ٤٢٩-٤٢٨ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني (

  : وهوأتذكّر أنين تلقيت ذات مرة إهلاما باألردية): ب(
"�������������������� ���$©���$©���$©���$©���� �� ������ ������������ ��������������������''''��¡����c���¡����c���¡����c���¡����c�¡¡¡¡��������''''��������"٣٥٤   

  .خادمة لنا، بل خادمة خدامنان النار فإال ختوفين من النار، : أي
احلق أن الذي يصبح عبدا هللا حقًا، فلن يصاب بالطاعون، ومن تضرر فإمنا 

  ) ٣٤ ص ،٥/١٢/١٩٠٢ إىل ٢٨/١١ يوم ،٦- ٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. سيتضرر من نفسه

                                           
كان أخي املولوي عبد الكرمي قد كلّم زوجته بشيء ): أ: (� قال املسيح املوعود 353

من القسوة، فرتلَ األمر اإلهلي بأن قسوة الكالم هلذا احلد ال جتوز، بل إن أول واجب املؤمن 
 قدر اإلمكان، بيد أن استعمال الكلمات املرة جائز أن يعامل كل واحد بلطٍف وحسِن خلق

أحيانا على شاكلة دواٍء مر، لكن مبقتضى الضرورة وبقدرها فقط، وليس أن تصبح اللهجة 
  )٤٢٩ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني (. القاسية هي طابع املرء

وا زوجام برفق ولطف، يف هذا الوحي تعليم ألبناء اجلماعة كلهم بأن يعاشر): ب(
احلقيقة أن النكاح معاهدة بني الرجل واملرأة، فاسعوا لئال تكونوا . فإن لسن خادماٍت هلم

، 	وعاِشروهن ِبالْمعروِف�: قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. يف معاهدتكم من املخادعني
من هو أفضلكم يف معاشرة ، أي أن أفضلكم "خريكم خريكم بأهله: "وورد يف احلديث

فاصنعوا إىل زوجاتكم املعروف روحانيا وماديا، وادعوا هلن دائما، واجتِنبوا . زوجته
إن ما وصله اهللا، فال تستعجلوا . الطالق، ألنه شقي جدا عند اهللا من يتسرع يف الطالق

  )٤٢٩-٤٢٨ ص ،١٧  جملد،، اخلزائن الروحانية٣األربعني (. يف كسره كما يكسر اإلناء النجس
، ٣األربعني (.  عينهذه اجلملة قد قاهلا اهللا تعاىل حكايةً: �قال املسيح املوعود  354

 )٤٢٩ ص ،١٧ جملد ،اخلزائن الروحانية
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  .جاء الناس وادعوا، فأمسك م أسد اهللا، انتصر أسد اهللا: أي

  :  مث قال تعاىل
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 وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة تبختر، فإن: أي
سيكون ذلك . وبلجت آيايت. ر مصطفىا سيد األنبياء، مطه حممدإنّ. ٣٥٥العليا

وما قبلوه، ولكن جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها . اليوم يوما مباركًا جدا
األربعني  ( . آمني.اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديٍد، صوٍل بعد صوٍل

  )٤٢٩ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣
                                           

: تعين"  احملمديني وقَعت على املنارة العلياوإنّ قدم"مجلة : �قال املسيح املوعود  355
ن بعثة مسيح آخر الزمان، وكان اليهود كانت هناك نبوءات من ِقبل مجيع األنبياء ع

يزعمون أنه سيبعث منهم، وكان النصارى يظنون أنه سيكون منهم، ولكنه ظهر يف 
وقد استخدمت هنا . املسلمني، وهكذا فكانت منارة العزة العليا من نصيب احملمديني

م الظاهرية كلمة احملمديني لإلشارة إىل أن الذين كانوا ينظرون حىت اآلن إىل قوة اإلسال
وشوكته املادية فقط، واليت مظهرها اسم حممد، سريون اآلن آيات مساوية كثرية هي من 
لوازم مظهِر اسم أمحد، ألن اسم أمحد يقتضي التواضع واحللم وكمالَ التفاين، اليت هي 
من لوازم احلقيقة األمحدية واحلامدية والعاشقية واحملبية، وإن احلامدية والعاشقية تستلزم 

  )٤٢٩ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٣األربعني ( .ظهور اآليات املؤيدة



�א������ �٤٠٥
١٩٠٠  

 �...ولَو تقَولَ علَينا� أصدقائي حبسن نية بأن قوله تعاىل ٣٥٦احتج بعض
لى أن كل من يفتري على  فقط، فكيف جيوز لنا أن نستدلّ به ع�خيص النيب 

ويف الليلة اليت شرحت فيها لصديقي هذه األمور ... اهللا تعاىل يهلك هو أيضا؟
استولت علي احلالة اليت تستويل علي عند نزول الوحي، وأُريت مشهد هذا 

 الوحي التايلاحلوار مرة أخرى وتلقيت:  
  ."قُلْ إنّ هدى اهللا هو اهلدى"

 هو الصواب �...ولَو تقَولَ�مين اهللا تعاىل لقوله أن التفسري الذي فه: أي
  )٤٣٦-٤٣٤ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٤األربعني (  ٣٥٧.حصرا

٤/١٢/١٩٠٠  
احملاسب، وكان قد طعن " إهلي خبش"ملؤلفه " عصا موسى"وصلين كتاب 

 على بعض النبوءات جمفيه يف أموري الشخصية جراء سوء الظن، كما 
وملا وضعت ذلك الكتاب من . الصادقة واملقدسة متسرعا دومنا تدبراإلهلية 

  :الوحي التايل" منشي إهلي خبش"يدي تلقيت بعده بقليل عن 
. اإلنعامات املتواترة. يريدون أن يروا طَمثَك، واهللا يريد أن يريك إنعامه"

   إن.  بردايا نار كوين: فقلنا. واهللا وليك وربك. مبنـزلة أوالديأنت مين 
  

                                           
يتضح من رواية ميان وزير خان األفغاين : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 356

  ) ٣٦٣ ص ،١٤ جملد ،انظر روايات الصحابة(. أن هذا إشارة إىل املولوي حممد أحسن
 افتراًء منهقال لو ادعى أحد النبوة و: تايل ال�املراد منه هو قول املسيح املوعود  357

 بعد �مأمور من عند اهللا تعاىل، فمن احملال أن يعيش بقدر الزمن الذي عاشه النيب إنه 
 )٤٣٠ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٤األربعني (. إعالن نبوته
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  ٣٥٨." يحِسنون احلسىن هماهللا مع الذين اتقوا والذين

أم يبحثون عن : أن هؤالء يتمنون أن يروا فيك دم احليض، أي:  أي
وكيف تكون . جناسة وخبٍث فيك، ويريد اهللا أن يري إنعاماِته املتواترة عليك
حتولَ ذلك الدم بينك وبني دم احليض مماثلة، إذ مل يبق فيك منه شيء، بل قد 

ا زكيلق . ا عرب تغيريات طاهرةغالملق من ذلك الدم قد خوالغالم الذي خ
أنه مما ال شك فيه أن جسم : مبعىن. بيدي، وهلذا فأنت مين مبنـزلة األوالد

الولد يتكون من دم احليض، لكنه ال يعتبر جنسا كدم احليض، كذلك قد 
ه بدم احليض، لذا فالبحثُ للبشرية واملشبارتقيت من اخلبث الطبيعي املستلزم 

عن دم احليض يف هذا الغالم الزكي محاقة، إذ صار بيد اهللا غالما زكيا، وصار 
مبنـزلة األوالد له سبحانه وتعاىل، واهللا وليك وربك، ولذلك فإن بينك وبني 

 إن النار اليت أراد مؤلف. اهللا مناسبة خاصة كاليت تكون بني األب وولده
إن اهللا مع األتقياء الذين يقومون . تأجيجها قد أطفأناها" عصا موسى"كتاب 

، اخلزائن ٤األربعني (. بالصاحلات مبنتهى احلسن والروعة ويراعون دقائق التقوى

  ) احلاشية،٤٥٢ ص ،١٧ جملد ،الروحانية

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 358

 يف صبيحة �قال املسيح املوعود :  عن هذا الوحي ما يلي"احلكم"ورد يف 
احملاسب، وتلقيت هذا " إهلي خبش"أُريت البارحة مشهد صدور كتاب : ٤/١٢/١٩٠٠

الوارد إزاءه " الطمث"هذا الوحي يبني جانبا علميا وفلسفيا يدل عليه لفظ ... الوحي
، ولكنهم ال فما هو املراد؟ املراد أن هؤالء يعدونك شيئًا جنسا رديئًا". أوالدي"كلمة 

 إن هذا الوحي املبشر يبني جليا مصري ،باختصار". أنت مين مبرتلة أوالدي"يعلمون 
. املسيح املوعود الصادق إزاء مصري الشخص الذي ليس إال فريسة الغيظ والغضب

 ) ١٠/١٢/١٩٠٠ يوم ،٤٤ عدد ،٤ جملد ،"احلكم"(
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٦/١٢/١٩٠٠   
 التهم  اهللا تعاىل من مجيع هذهين أنين لن أموت قبل أن يربئ يفشكأال ): أ(

 وحيا ٦/١٢/١٩٠٠٣٥٩ولقد تلقيت ذا اخلصوص يوم اخلميس يف ... الباطلة
  :قطعيا يقينيا وهو

"§§§§ ���ô����ô����ô����ô�½½½½
���
���
���
���¨̈̈̈������� � � � � � � � � � � � � � � � � ���Ü� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � ���Ü� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � ���Ü� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � ���Ü� ��©©©© ��������----((((ññññ ÞÞ ÞÞ ;;   )فارسية(" ;;
  ".، إن شاء اهللا تعاىل١١بعد "

 لقد وصل صراخك عنان السماء، فال تعجب لو آتيتك اآلن أمالً: أي
  .، إن شاء اهللا تعاىل١١بعد  .وبشارة

 ١١ شهرا أو ١١ أسبوعا أو ١١ يوما أو ١١ ما إذا كان املراد منه لم ال أع
 .عاما، إال أن املؤكد أن آية ما ستظهر خالل هذه املدة حتما لتربئة ساحيت

  ) احلاشية،٤٥٧ ص ،١٧ جملد ،، اخلزائن الروحانية٤األربعني (
  ):ب(
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لقد وصل صراخك عنان السماء، فال تعجب لو آتيتك : قال اهللا تعاىل (

  )فهذا ليس خالف سنيت وهبيت. اآلن أمال وبشارة
  )أردية( ". إن شاء اهللا١١بعد "

  أهي أحد عشر،٣٦٠"١١"مل أفهم املراد من : �قال املسيح املوعود 
 ،٤ جملد ،"احلكم" (. فقط١١يوما، أو أحد عشر أسبوعا أو غريه؟ إمنا أُريت عدد 

  )٢ ص ،١٧/١٢/١٩٠٠ يوم ،٤٥عدد 

                                           
 أن تاريخ ٢ ص ،١٧/١٢/١٩٠٠ يوم ،٤٥ عدد ،٤ جملد ،ورد يف جريدة احلكم 359

  . ١٣/١٢/١٩٠٠هذا الوحي هو 
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 360
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، "بابو إهلي خبش" فيما بعد أن هذا الوحي خيص �لقد كُشف على املسيح املوعود 
  : حيث كتب

 بالطاعون بعد هالك إحدى عشرة دابة كما جاء يف بيت "بابو إهلي خبش"لقد هلَك 
  :أوحي إيلالشعر التايل الذي 
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 لقد وصل صراخك عنان السماء، فال تعجب لو آتيتك اآلن أمالً: قال اهللا تعاىل: أي

  . وبشارة
  .١١ بعد 

مل ، وبقي بعده أن يهلك اثنان آخران حىت يكت١٢كان رقم " بابو" فتبني من ذلك أن 
  )٥٨٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةملحق انظر . (١٤عدد 

وحيث إن النبوءات تكون ذات وجوه وتتحقق بطرق شىت وبصور متكررة، لتزيد 
 أيضا، �املؤمنني إميانا وعرفانا، فقد حتقق هذا الوحي يف شخص حضرة املصلح املوعود 

   :حيث طبقه على هجرته من قاديان قائال
 أن هجرتنا أمر يقني، وتقرر أن �ملا أدركت مبطالعة إهلامات املسيح املوعود 

أهاجر من قاديان، بعثْنا إىل الهور رسالة هاتفية بأن يدبروا لنا املواصالت، ولكن مل 
 مثانية أو عشرة أيام، مث ملا أتى اجلواب قيل فيه إن احلكومة حنونتلق أي جواب حىت 

كنت عندها .  مواصالت، فال ميكن أن نزودكم بأي سيارةرفضت إجياد أي وسيلة
بعد : "، فوقع بصري على وحي يقول�أقوم مبطالعة إهلامات املسيح املوعود 

 من الشهر، وفهمت أننا رمبا ننجح يف ١١ هو ١١، فخطر ببايل أن املراد من "١١
تظر ولكن مل تدبري املواصالت بعد احلادي عشر من الشهر القمري، وظللنا ننتظر ونن

 وحي عىنوفيما أنا أفكر يف م...  من الشهر امليالي٢٨تدبر أية مواصالت حىت جاء 
 بشري الرائدوصلتين رسالة من مرزا بشري أمحد أن " ١١بعد  "�املسيح املوعود 

بشري أمحد مع أنه كان الرائد  لقد ظنه -  نذير أمحد قد جاء للقائيالفريقأمحد أخا 
فبينت له األوضاع وسألته فيما إذا ...  وهو أخ آخر لبشري أمحدعطاء اهللالنقيب 

فوعدين بالسعى لذلك مبجرد عودته يف . كان قادرا على إجياد وسيلة للمواصالت
وأخريا أخذ سيارة نواب حممد الدين وسيارة جيب للعزيز منصور أمحد ... ذلك اليوم

ويف اليوم التايل سعينا لندبر . نوسيارات بعض اإلخوة اآلخرين، وتوجه ا إىل قاديا
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  : ٨/١٢/١٩٠٠ صبيحةَ �قال املسيح املوعود 
  أصبع يل، وكان شديدا حىت فكّرت كيف أقضي بنان يفأصابين البارحة أملٌ

  : هذا الوحيخري وتلقيت  الليلة، فأصابتين غفوة يف األهذه
  ."كوين بردا وسالما"

 ،"احلكم" (٣٦١.حىت زال األمل كأنه مل يكن قط"سالما"وما إنْ انتهت كلمة 
  )٦ ص ،١٠/١٢/١٩٠٠ يوم ،٤٤ عدد ،٤جملد 
  

                                                                                                     
املواصالت من عندنا أيضا وحاولنا احلصول على سيارات بواسطة أحد األمحديني، 

 الثامنة أو التاسعة مع رجال من اجليش، ولكنه مل  عندفوعد أنه سيصل إىل قاديان
ويف الساعة العاشرة خطر ببايل لعل املراد من هذا الوحي هو الساعة احلادية . يصل

والً ئوكان مرزا بشري أمحد عندها مس. عشرة وأن السيارات ستصل بعد احلادية عشرة
عن هذه األمور، فكان يبعث يل رسائل متكررة بأن كل التدبريات قد فشلت ومل 

بعد  "�أفهم من وحي املسيح املوعود : ننجح يف أية حماولة، فقلت له على اهلاتف
كنت قبلها أظن أن .  الساعة احلادية عشرةأننا سننجح يف إجياد السيارات بعد" ١١

الوحي يشري إىل اليوم احلادي عشر، أما اآلن فأرى أنه رمبا يشري إىل الساعة احلادية 
وأخريا يف الساعة احلادية عشرة ومخس دقائق رفعت السماعة ألتصل بناصر ... عشرة

 عطاء لنقيب اكنت على وشك أن أخربكم باهلاتف أن: أمحد، فقال يل ناصر أمحد
وبالفعل هاجرنا من قاديان إىل الهور بالسيارات اليت أتى . اهللا قد وصل مع السيارات

مقتبس من خطبة اجلمعة للخليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز، (.  عطاء اهللالنقيبا 
  )٦- ٥ ص ،٣١/٧/١٩٤٩ يوم ،١٧٤ عدد ،٣ جملد ،"الفضل"

 إنين أوقن بكالم اهللا الذي يرتل: �سيح املوعود مث قال امل: "احلكم" ورد يف 361
وحيه كل اليقني حىت إنين أستطيع أن أحلف على صدقه بأي حلف شئتم واقفًا يف ب علي

بيت اهللا، بل أوقن بصدق هذا الوحي حبيث لو أنكرته أو تومهت أنه ليس من عند اهللا 
  )٦ ص ،١٠/١٢/١٩٠٠ يوم ،٤٤ عدد ،٤ جملد ،"احلكم"(. تعاىل، لصرت كافرا على الفور
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  :  التايلوحيالمث تلقيت ) أ(
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إم من . يوجد يف الهور أعضاء مجاعتنا األطهار، فيجب أن يخبروا: أي
  القوِمكان الشيخ أضعف. لن تبقى الوسوسة، ولكن الطينة ستبقى. طينة طيبة

  .كل املشايخ سيفضحون. بول اإلهلاماتيف ق
 يوم ،٤٥ عدد ،٤ جملد ،"احلكم"( ."إين مع الرسول أقوم. ننأنا اهللا ذو اِمل"
  )٢ ص ،١٧/١٢/١٩٠٠

  : ذات مرة كنت تلقيت الوحي التايل): ب(
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��������������������ªªªª   )أردية(" ����¡�¡�¡�¡�
لن . ، ولكن الطينة طيبةوقعت الوسوسةُ. نا األطهارحمبويوجد يف الهور : أي

  )١٢ ص ،١٧/٨/١٩٠٢ يوم ،٢٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( .تبقى الطينةإمنا تبقى الوسوسة، 

١٩٠٠  
" مهدم صحت"ذات مرة مِرض ابن الدكتور نور حممد صاحِب مصنع 

دا، فأشفقت عليها ودعوت اهللا تعاىل، مرضا شديدا، وكانت والدته قلقة ج
  :فتلقيت الوحي التايل

"&�~Ó���&�~Ó���&�~Ó���&�~Ó���bbbb����@@@@ ")أردية(  
  .سيشفى: أي 



�א������ �٤١١
 أن أخربت فما لبثتذا الوحياحلضور  . مث حصل كما ورد يف الوحي إذ

  )٦٠٨ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. شفي الولد متاما بفضل اهللا تعاىل

١٩٠٠  
  :  "احلكم" يف ورد
 على ما يرام، -عليها السالم- مل تكن صحة أم املؤمنني ٣/١/١٩٠١يف 

 أيام قلت بضعةقبل : هةنـز ذا اخلصوص وقت ال�فقال املسيح املوعود 
 قد حدث بِك هلزوجيت إين رأيت يف الكشف أن امرأة جاءتين وأخربتين أن

  : الوحي التايلمث تلقيت . شيء
  ."أَِصح زوجيت"
، حيث أُغمي على ٣/١/١٩٠١ أمس يف وحيقد حتقق هذا الكشف والو

 . كما أُريت يف الكشف متامازوجيت فجأةً، مث جاءت امرأة ختربين بذلك،
  )٥ ص ،٢٤/١/١٩٠١ تاريخ ،٣ عدد ،٥ جملد عدد ،"احلكم"(

١٩٠١ 

 ،٢٤/١/١٩٠١ يوم ،٣ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( ."قالوا إنّ التفسري ليس بشيء"
  )٨ص 

١٥/١/١٩٠١  
  :تلقيت هذه الليلة الوحي التايل: �قال املسيح املوعود ): أ(
  . "منعه مانع من السماء"

لن يقدر أحد على مواجهتك يف كتابة التفسري، فقد سلب اهللا تعاىل : أي
املعارضني القوةَ والعلم .  



٤١٢  �������� א������
مهر "ومع أن ضمري الغائب للواحد هنا راجع إىل شخص واحد، وهو 

ن اهللا تعاىل قد فهمين أن هذا الشخص الواحد هو حبكم ، إال أ٣٦٢"شاه
املعارضني مجيعا، لتكون املعجزة أعظم وأكرب ما تكون، حيث إن املعارضني 

 احتدوا وصاروا لوذلك و يستطيعوا فلنكتابة التفسري  أرادوا إن كلهم
  .  حبكِم أرواح كثرية يف قالب واحد صارواشخص واحد، أوك

  )١٠ ص ،٢٤/١/١٩٠١ يوم ،٣ عدد ،٥ جملد عدد "احلكم"(
 يف ليلة الثالثاء، إذ دعوت اهللا أن جيعله معجزة إين أُِريت مبشرةً): "ب(

للعلماء، ودعوت أن ال يقدر على مثله أحد من األدباء، وال يعطَى هلم قدرةٌ 
على اإلنشاء، فأُجيب دعائي يف تلك الليلة املباركة من حضرة الكربياء، 

  : ريب وقالوبشرين 
  ".منعه مانع من السماء"

 ففهمت أنه يشري إىل أن الِعدا ال يقدرون عليه، وال يأتون مبثله وال 
  ." وكانت هذه البشارة من اهللا املنان، يف العشِر اُألخر من رمضان. كِصفَتيه

  )٦٩-٦٨ ص ،١٨ جملد ،إعجاز املسيح، اخلزائن الروحانية(
ِمهر "ايخ املعارضون عن كتابة التفسري حبذائي، وقام عندما عِجز املش): ج(

بأنواع األفاعيل املخجلة، أعطاين اهللا معجزةَ كتابِة تفسري " علي شاه الغولروي
وقد . يف سبعني يوما" إعجاز املسيح"القرآن ِمن طريف فقط، فألّفت كتاب 

وقيت الثمني يف الكثري منحالت يف هذه الفترة عراقيل كثرية، وقضيت  
  :الوحي التايلويف تلك األيام تلقيت عن هذا الكتيب ... املرض
  ". منعه مانع من السماء"

                                           
 )الناشر(.  أي بري مهر علي شاه الغولروي362



�א������ �٤١٣
... أن يكتب الرد " ميانْ ِمهر علي"جبالء تام إذ مل يستطع الوحي فتحقّق

 ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. عليه حىت اآلن، كما مل يقدر عليه أحد من أعوانه
  )٦٠٢ ص ،١٨جملد 

١٩٠١  
  :التايلالوحي " إعجاز املسيح"كنت تلقيت عن كتاب 

"رم وتذمفسوف يرى أنه تند ،رقام للجواب وتنم نم".  
 ندم هب للرد على هذا الكتاب من ثورة غضبه، فسريى أنه ٣٦٣من:  أي

  )٥٧٢-٥٧١ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(". ومات حبسرة

١٩٠١  
  ٣٦٤".بليةٌ ماليةٌ"

                                           
  :� قال املسيح املوعود 363

يف " كْوالتش"بدائرة " ني"املقيم يف قرية  -أعلن املدعو حممد حسن فيضي ): أ(
 بني عامة -، واملدرس يف مدرسة النعمانية الكائنة يف املسجد امللكي لالهور"ِجهلُم"حمافظة 

التباهي بدأ بتدوين رؤوس  الزهو و أنه سيكتب الرد على هذا الكتاب، وبعد هذاالناس
تعلقيا على بعض " لعنة اهللا على الكاذبني"أقالم للرد، وكتب على نسخة من كتابنا 

 فريسةفانظروا كيف إنه لعنين، مث وقع بنفسه . احلقائق اليت سجلناها فيه، فهلك عاجالً
  )٥٧٢ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(.  واحدمليتة لعينة خالل أسبوع

ردا باللغة األردية على كتايب " بري ِمهر علي الغولروي"بعد مدة طويلة، كتب ): ب(
، مث ثبت بعد ذلك أن عباراته األردية أيضا مسروقة كلمةً كلمةً من "إعجاز املسيح"

، وهكذا حتقق اإلهلام خزيا كبريا" عليِمهر "كتاب املولوي حممد حسن البهيين، فلقي 
 )٥٧٢ ص ١٨نزول املسيح، اخلزائن الروحانية جملد ( . املذكور حبقه أيضا

  :املذكور أعاله ما يلي" بدر" إذ ورد يف عدد ١٩٠١ لقد سجلنا هذا الوحي حتت عام 364



٤١٤  �������� א������
 ،"احلكم"، و٢٣ ص ،٦/٢/١٩٠٣، يوم ٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .اختبار مايلّ:  أي

  )٧ ص ،١٤/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧جملد 

٢٢/٢/١٩٠١  
تأذيت البارحة من ثؤلول كان قد خرج منذ أيام، كما عانيت من احلكّةُ، 

  أوحى اهللا إذما أنا يف ذلكبينففكّرت كوين بشرا لعله نتيجة السكري، و
  :الرحيم القدوس

  ". إين أنا الرمحن دافع األذى"
  :  وهومث تلقيت وحياً آخر

، �موالنا عبد الكرمي السيالكويت  ِمن رسالة( ".إين ال خياف لدي املرسلون"
  )٩ ص ،٣/٣/١٩٠١ يوم ،٨ عدد ،٥جملد  ،"احلكم"املنشورة يف 

٢٣/٢/١٩٠١  
  )١٢ ص ،٣/٣/١٩٠١ يوم ،٨دد  ع،٥ جملد ،"احلكم"( ."كَفَيناك املستهزئني"

  ١٩٠١ نيسان
 ذات يوم له وخلواص أبناء -عليه الصالة والسالم-دعا إمامنا اهلُمام 

  :  العمر، فتلقى الوحي املبشر التايللاجلماعة بطو
 جملد ،"احلكم"( "...عمِر زوجي زيادةً خاِرق العادِةيف رب ِزد يف عمري و"

  )١٣ ص ،١٧/٤/١٩٠١ يوم ،١٤ عدد ،٥

                                                                                                     
 من شباط وحيا نزل بصدده قبل سنة أو األول يف � لقد سرد املسيح املوعود 

: �قال املسيح املوعود :  ما يلي١٤/٢/١٩٠٣، بينما ورد يف جريدة احلكم سنتني
  )جالل الدين مشس(. "ة ماليةبلي": هناك وحي قدمي كاآليت
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١٨/٤/١٩٠١  
  : الوحي التايل� قرأ علينا املسيح املوعود ١٨/٤/١٩٠١يف 
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أحبابنا الذين كانوا  من ذا الذي يعلم ما سيحدث يف العام التايل، فأين: أي

  )١٢ ص ،١٧/٥/١٩٠١ يوم ،١٨ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( .معنا يف العام املاضي

١٩٠١  
  :الوحي التايل ذات مرة باحلمى، فتلقى �أصيب املسيح املوعود 

  ".السالم عليكم"
 ،٩ ص ،١٠/٦/١٩٠١ يوم ،٢١ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. فشفي بعده عاجالً

  )احلاشية

١٩٠١  
  :التايلالوحي  علينا � قرأ املسيح املوعود ٩/٥/١٩٠١يف 
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 يوم ،١٨ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. من اليوم فصاعدا سنري هذا الشرف: أي

  )١٢ ص ،١٧/٥/١٩٠١

 ١٩٠١  
ه، شأن و�لقد أنزل اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورةً لبيان مكانة رسوله 

عظيمة وفيها نبوءة ... 	...أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل�: وهي
وهذه ... حيث قال اهللا تعاىل له أمل تر كيف رد على أصحاب الفيل مكْرهم

النبوءة مستمرة إىل يوم القيامة، فكلما وجد أصحاب فيل هيأ اهللا تعاىل 
لقد تعرض اإلسالم اليوم هلجوم ... األسباب لتدمريهم وإحباط جهودهم



٤١٦  �������� א������
صحاب الفيل يف وأ... كهجوم أصحاب الفيل، ووضع املسلمني ضعيف جدا

  ... قوة، ولكن اهللا تعاىل يريد أن يري ما أراه من قبل
، مما يوضح جليا أن نصرة اهللا وتأييده ال ٣٦٥لقد تلقيت أنا أيضا هذا الوحي

  ل)٢ ص ،١٧/٧/١٩٠١ يوم ،٢٦ عدد ،٥ جملد ،"احلكم" (.هالبد أن تعمل عم

١٩٠١  
 ذو"، ومسى قلمي " القلمسلطانَ"لقد مسى اهللا تعاىل هذا العبد املتواضع 

٢ ص ،١٧/٦/١٩٠١ يوم ،٢٢ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( ٣٦٦".الفقار علي(  

 ١٩٠١  
  :قبل ثالثة أيام تلقيت الوحي التايل

  ٣٦٧".إين مع األفواج آتيك بغتةً"
إنين حمتار من هذا الوحي إذ قد تلقيته مرارا، وخصوصا يف أيام القضايا 

 أن هناك مؤامرات خطرية "األفواج"كلمة يبدو من . املرفوعة يف احملاكم
ومجاعة كبرية ضدي، ذلك أن اهللا تعاىل ال يكون عنده أي ثوائر نفسية، بل إن 
رمحانيته غالبة حىت وقت االنتقام أيضا، فحيث إنه قادم مع األفواج فهذا يعين 

                                           
  :البهاولبوري ملحوظة من املولوي عبد اللطيف 365

انظر (. ٢٢/٨/١٨٩٧ هو � تاريخ هذا الوحي عند حضرة مفيت حممد صادق 
 )٢٢١ ص ،"ذكراحلبيب"

366ا ما ورد عن هذا اإلهلام يف اهلامش حتت إهلامات عام  راجعالناشر(. ١٨٨٣ أيض( 
 هذا الوحي يف � لقد ذكراملسيح املوعود: "احلكم"ورد يف : ملحوظة من الناشر 367

 حني ذهب هناك لإلدالء بشهادته على مطالبة مريزا نظام ١٥/٧/١٩٠١غورداسبور يف 
 مرفوعة ضد األخري بشأن اجلدار الذي بناه الدين وغريه، وذلك يف القضية اليت كانت

 )١٧/٧/١٩٠١ يوم ،٢٦ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. ليسد به الطريق املؤدي إىل املسجد املبارك



�א������ �٤١٧
 فما مل يتجاوز أحد حد ثورة االنتقام ال تثور قوة. جليا أن هناك جنودا إزائي

  )٩ ص ،١٧/٧/١٩٠١ يوم ،٢٦ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. االنتقام عند اهللا تعاىل

٣٦٨ ١١/٨/١٩٠١  
  ."أيام غَضِب اِهللا"

عندما نزل هذا الوحي خفت غضب اهللا : �قال املسيح املوعود 
فنـزل الوحي التايلودعوت ،:  

  ".غضبت غضبا شديدا"
  :فدعوت ثانية، فنـزل الوحي التايل

  ." أهلَ السعادةإنه ينجي"
  : مث نزل الوحي التايل

  )١٤ ص ،١٧/٨/١٩٠١ عدد ،٣٠ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(". إين أُنجي الصادقني"

١٥/٨/١٩٠١  
  :التايلالوحي  نزل ١٥/٨/١٩٠١يف صباح 

 يوم ،٣١ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( ."وإين أرى بعض املصائب تنـِزلُ"
  )٤ ص ،٢٤/٨/١٩٠١

٢١/٨/١٩٠١  
"طَيا أعإنرحانو بِّكلِّ ِلرفَص ،ثَرالْكَو اكن".  
الرباهني ( .إنا أعطيناك معارف كثرية، فصلِّ وقدم القربانَ شكرا عليها: شرحال

  )٣احلاشية يف احلاشية عدد  ،٦١٨ ص ،١ جملد،األمحدية، اجلزء الرابع، اخلزائن الروحانية

                                           
احملفوظ " سجلّ التعابري العربية" بيده يف � هذا التاريخ قد سجله املسيح املوعود 368

  )جالل الدين مشس(. يف مكتبة اخلالفة بربوة
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٢٦/٨/١٩٠١  

  :�قال املسيح املوعود 
  :  التقوى، فكتبت شطر بيت بالوحي، والبيت هويف موضوع كنت أقرض شعرا

���º´����L���á������µ��â����i�5 Þ5 ;  
££££��¹��e����������¹��e����������¹��e����������¹��e��������áááá � �L������L������L������L���� " )أردية(  

  أن أصل كل حسنة هو التقوى: أي
  . ولو بقي هذ األصل بقي كل شيء

  )١٣ ص ،٣١/٨/١٩٠١ يوم ،٣٢ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. والشطر الثاين هو الوحي

١٩٠١  
  : �أو قريبا من ذلك، قال املسيح املوعود  آبمن شهر  ٢٧ أو ٢٦يف 

 ،"احلكم"(. رأيت يف الرؤيا أن شخصا تقيأَ وحاول إخفاء قيئه بتغطيته بالثوب
  )٩ ص ،١٠/٩/١٩٠١ يوم ،٣٢ عدد ،٥جملد 

٢٨/٨/١٩٠١  
  : ٢٨/٨/١٩٠١ صبيحة �قال املسيح املوعود 
القسس اإلجنليز :  املسلمني، والثايناملشايخ من: ، األولإن معارضينا نوعان

لقد . وهجومه على اإلسالملنا  تهيف معارض  معتٍد الفريقنيوغريهم، وكال
أُريت اليوم مشهدا بشأن الفئتني كلتيهما، مث احندرت طبيعيت إىل الوحي ولكين 

ليز وغريهم كان الوحي يقول على ما يبدو أن كثريا من اإلجن. ال أذكره جيدا
لبت قواهمسيقدرون احلق، أما املشايخ واملالت وغريهم فأكثرهم قد س .

  )٩ ص ،٣١/٩/١٩٠١ يوم ،٣٢ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(
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٢/٩/١٩٠١  

  : �قال املسيح املوعود 
 من الناس جيري فيه ذكر مجعا وا إهليارأيت اليوم يف الرؤيا أن هناك بالطً

  :  وقلت لهالسيوف، فخاطبت اهللا تعاىل
"������î���������î���������î���������î���¶¶¶¶ �������������������� ��������������������¶¶¶¶ � ��Ê�� ��Ê�� ��Ê�� ��Ê�···· ��������������������¨̈̈̈   )أردية(." ����������������

  . خري السيوف وأمضاها هو سيفك الذي هو عندي إن:أي
مث استيقظت، ومل أمن بعده، إذ ورد أنه إذا رأى املرء رؤيا مبشرة فعليه أال 

  .ينام بعدها ما استطاع
 الذي نستخدمه ضد املعارضني اآلن، وإمنا املراد من السيف هنا السالح

  )٩ ص ،١٠/٩/١٩٠١ يوم ،٣٣ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. وهو سالح مساوي

١٩٠١  
 هارأيت ذات مرة أن يف يدي ورقة، فناولت: �قال املسيح املوعود 

��"مكتوب فيها : شخصا ليقرأها، فقال ������ �������������� ��   )سنسكريتية(". ̧̧̧¸
  .نزل اهللا فيك: أي

 فإذا  ثانيةً ونظرت فيهاها بيديفلما أخذت.  إياهاأَِرين: فكرهت ذلك وقلت
  : هو مكتوب فيها

"آدم أن أستخلف، فخلقت يوم ،٣٩ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( ".أردت 
  )٢ ص ،٢٤/١٠/١٩٠١

١٩٠١  
  :"احلكم"ورد يف 
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 الساعة الثانية عشرة حنو أيلول يف ٣٠ يف -رضي اهللا عنها-رأت أم املؤمنني 
  :وفحواها، � سردتها على املسيح املوعود رؤيا، مث مل تلبث أن

��$��M� ]� �G¹� �� $�� ¦�¦�� ^�X�º� 2� ��º� ���k��»�´� P�Xñ
   )أردية(

يقول اهللا تعاىل إين حني أُنزل عيسى أسحب . قد حلّت قضية عيسى: أي
  . السلَّم

 أنْ ال دخل لإلنسان يف  عنها رضي اهللالقي معناه يف روع أم املؤمننيوقد أُ
  .حياة عيسى ومماته

  .هذا هو مضمون رؤياها
  :  أما إمامنا اهلمام عليه الصالة والسالم فقال

  : فتوجهت عندها إىل الدعاء، فأُلقي يف قليب ما يلي
"�W��W��W��W�zzzz
�P�J¹�
�P�J¹�
�P�J¹�
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 أن اإلحياء الذي مت اآلن بعد املوت الذي استمر ألف سنة، ال قاحل: أي
  .دخل ليد اإلنسان فيه

فكما أن اهللا تعاىل قد خلق املسيح بدون أب، كذلك قد وهب للمسيح 
واملعلم أيضا مبرتلة األب، بل . املوعود حياة روحانية بال واسطة معلِّم أو مرشد

ل بالروح إىل األرض، أما نـزال أفالطون إن األب يلقد ق. هو األب احلقيقي
باختصار، كما أن املسيح قد ولد بدون . املعلم فيوصلها من األرض إىل السماء

أب وكما أنه ال دخل يف حياته ألي إنسان، كذلك قد وهبين اهللا تعاىل مبحض 
  .فضله وفيضه حياة روحانية بال واسطة معلم أو مرشد

  :  التايلالوحيته تلقيت بعد غفوة خفيفة مث ملا فكّرت يف مما



�א������ �٤٢١
"�.R�â�.R�â�.R�â�.R�â½½½½ �^�����-�UÓ��^�����-�UÓ��^�����-�UÓ��^�����-�UÓ����� �W��W��W��W�¾¾¾¾ �� ��¿¿¿¿ ��ø��ø��ø��ø ")أردية(  

  .سونيون ِليهلكوهالن يسلَّط امل: أي
  .  خفيةنياتسونيني أم قوم ذوو اوقد أُلقي يف قليب بشأن امل

  .كون من السماءأما السلّم ففُهمت بشأنه أن نزول األرواح وصعودها إمنا ي
سرييد . فما أروعه من أمر، حيث جعل اهللا تعاىل فيه بشرى عظيمة ونبوءة

 يوم ،٣٧ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( . ولكن اهللا تعاىل لن يسلّطهم علي،الناس قتلي
  )٧ ص ،١٠/١٠/١٩٠١

١٩٠١  
رأيت يف الكشف مرة أن ابين الرابع مبارك أمحد قد سقط بالقرب من 

  . بة بالغة وتلطّخ قميصه بالدمالبساط وأصيب إصا
ومن عظيم قدرة اهللا تعاىل أنه مل متض على هذا الكشف أكثر من ثالث 

 وكان عمره آنذاك -دقائق، إذ خرجت من باحة الدار ووجدت مبارك أمحد 
 واقفًا قرب البساط، فقام بتصرف صبياين، فانزلقت -قرابة عامني وربع عام

فقد حصل كما رأيت يف . يابه بالدمقدمه وسقط على األرض وابتلّت ث
  )٥٩٨-٥٩٧ ص ،١٨ جملد ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية (.الكشف متاما

٢١/١٠/١٩٠١  
 يف والية كاتب اللجنة اإلداريةكان السيد قاضي يوسف علي النعماين 

إىل حضرة إمام " سنغرور"مريضا جدا منذ مخسة أشهر، فوصل من " جنيد"
وذات يوم اشتد به املرض، ويف ... عوبة بالغةالزمان يف قاديان بص

حىت أوشك على ...  وقت الظهر تقريبا ساءت حالته جدا٢١/١٠/١٩٠١
فقِلق الصاحبزاده بري ... كان نبضه ضعيفًا جدا وكان يدب دبيب النمل. املوت
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 بتركيب ثالثة �فقام ... �سراج احلق النعماين وجاء إىل املسيح املوعود 

ومل متض بضع دقائق حىت . ه وناولَه إياها، مث أقبلَ على الدعاءأدوية من عند
  :  مبشرتني كما تلقى وحيا وهورؤيني �رأى املسيح املوعود 

  ."هذا عالج الوقِت والنرِبِسي"
  النرِبسيما قمت به هو العالج الناجع يف هذا الوقت احلرج، وآِته: ومعناه

 بالنربسي عند الصباح، �سيح املوعود فجاء امل.  دواء دافع للسم هوالذي
  . وأمر بأن يسقوه إياه

 الدعاء حىت �إنه ِملن األمر القطعي اليقني أنه ما إنْ بدأ املسيح املوعود 
تلقى وحيا ورأى الرؤيا أيضا، ويف غضون فاصل زمين ال يتجاوز دقيقة واحدة 

 ،٣٩ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"( .دبت الروح يف حضرة القاضي، وشفي يف ملح البصر
  )١٥ ص ،٢٤/١٠/١٩٠١تاريخ 

١٦/١١/١٩٠١  
. تلقيت اليوم وحيا منذرا ورأيت معه رؤيا خميفة: �قال املسيح املوعود 

  ".حمموم": والوحي هو
  ): وحيا آخر(مث 
  ".نظرت إىل احملموم"

 يوم ،٤٢ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. معلقة بالسقفكبٍشمث رأيت قطعة ِمن فخذ 
  )٤ ص ،١٧/١٠/١٩٠١

١٧/١١/١٩٠١  
أن شرطيا جاءين بإخطار، ووضع على ساعدي شيئًا ... الليلة رأيت

. كانت لذة ال توصف.  وسروراكاحلبل، فقلت له ما هذا، فإنين أجد به لذةً
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 إا جاءت من احملكمة وقيلوفيما أنا يف ذلك إذ أوتيت يف يدي فجأة رسالةً 

ط مجيل جدا وكتبها أخي مرزا غالم وكانت تلك الرسالة مكتوبة خب. العليا
  :فلما قرأت الرسالة وجدت مكتوبا فيها. قادر املرحوم

"������������������������ÀÀÀÀ ������������������������ÁÁÁÁV�;V�;V�;V�;¦¦¦¦����nnnn ")أردية(  
  .أن احملكمة العليا قد حكمت برباءته: أي

  :  التايلالوحيقبلها بأيام عديدة تلقيت : �وقال 
"اخلرب نشر ".  

 يوم ،٤٤ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. ألدب والرشن هو الضيف قليل ا
  )٢ ص ،٣٠/١١/١٩٠١

١٩٠١  
  :  الوحي التايل٣٦٩"مباركة"تلقيت بشأن 

"ÂÂÂÂ ������������hhhh   )أردية( ."����������������
  )٢ ص ،٣٠/١١/١٩٠١ يوم ،٤٤ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"(. السيدة نواب مباركة: أي

١٩٠١  
اولقد انكشف عليا ستكون ٣٧٠ يف إحدى الرؤى أالع حسنةَ الط أيض

  ،جدا
  .وأا ستنال خطاب العز، وهذا هو املقدر منذ األزل

  رب ال جتعلْهم يرون زمن العجز واملصيبة واألمل والضعف
  .وأِرين تقواهم كلهم قبل أن حيني أجلي

                                           
  )مرزا بشري أمحد (.�سيح املوعود  بنت املوهي 369
 )مرزا بشري أمحد(. � بنت املسيح املوعود بيگم أي نواب مباركة 370
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  .ى األعاديزلقد أمسعتين البشرى سلفًا، فسبحان الذي أخ

  ألوالد،رب أذكر أفضالك، فقد بشرتين أوال مث رزقتين هؤالء ا
  وقلت إم لن يضيعوا أبدا، ويزدهرون ازدهار السرو يف البساتني،

  . هذا اخلرب مرة بعد أخرى، فسبحان الذي أخزى األعادييلّإ سقْتلقد 
  إن هناك ابنا لك سيكون حمبويب يف يوم من األيام،: لقد بشرتين وقلت

  الَمسأبدد الظالم بذلك القمر، وسأريك أين قد وجهت إليك الع
  .مل تكن البشارة إال غذاء للقلب، فسبحان الذي أخزى األعادي

  لقد اقتربت الساعة اليت تذكِّرهم بيوم القيامة
بشري  "٣٧١آمني"( .لقد بشرين بذلك موالي، فسبحان الذي أخزى األعادي

 يوم ،٤٥ عدد ،٥ جملد ،"احلكم"، و٢٧/١١/١٩٠١ أمحد، شريف أمحد، مباركة بيغم، طبعة
  )٤-٣ ص ،١٠/١٢/١٩٠١

١٩٠١  
وبعد بضعة أيام . رأيت يف املنام مرة أن ابين الرابع، مبارك أمحد، قد توفِّي

أُصيب مبارك أمحد باحلمى الشديدة حىت أُغمي عليه مثاين مرات، وبدا يف النوبة 
فبدأت بالدعاء أخريا، وبينما أنا منهمك يف . األخرية وكأن روحه قد فاضت

فوضعت عليه يدي فلم أجد فيه .  لقد توفِّي مبارك أمحدالدعاء إذ قال اجلميع
ولكن الدعاء أتى بتأثري . نفَسا وال نبضا، وكانت عيناه شاخصتني كامليت

خارق للعادة، إذ شعرت فيه احلياة مبجرد ملسه بيدي، حىت أُحِيي الطفل وبدت 
  :عندها قلت للحضور بصوت عال. فيه آثار احلياة

                                           
 أكمل أحد أوالده قراءة  كلماحفالًيقيم  -عليه السالم- املسيح املوعود  كان371

كان يقرض ذه املناسبة السارة شعرا حيمد اهللا فيه ويشكره،  و،لقرآن الكرمي أول مرةا
  )املترجم". (آمني"هذا احلفل ومسى 
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 مرمي قد أحيا ميتا، فلم يكن إحياؤه أكثر من هذا، أي إذا كان عيسى بن

يكون ذلك امليت قد أُحيي على هذا النحو فقط، وليس الذي صعدت روحه 
 ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(. إىل السماء وأوصلها مالك املوت إىل مستقرها

  )٥٩٨ ص ،١٨جملد 

 ١٩٠١  
ة ذاتأُِهلمتما يلي مر :  

  ".كيف حتيي املوتى، رب اغِفر وارحم من السماءرب أَِرين "
وكان يف هذا اإلهلام نبأٌ أنه سيأيت علي زمن أضطر فيه هلذا الدعاء ... 
مرض مرضا شديدا حىت قال اجلميع " مبارك أمحد"فحدث مرةً أن ابين . فيجاب

  . فقمت وبدأت أدعو وأمسح الولد بيدي، فبدأ الولد يتنفّس. إنه قد مات
باإلضافة إىل ذلك فقد حتقّق هذا اإلهلام بشكل آخر أيضا، وهو أن اهللا تعاىل 

نزول املسيح، (. قد أحيا على يدي آالف األموات الروحانيني وال يزال حيييهم
  )٦١٤-٦١٣ ص ،١٨ جملد ،اخلزائن الروحانية

٩/١/١٩٠٢  
. يه جاء أحد العرب، واختلفت آراء اإلخوة ف١٩٠٢يف أوائل كانون الثاين 

 -عليه الصالة والسالم-ويف ليلة التاسع من كانون الثاين تلقى إمامنا اهلمام 
  :اإلهلام التايل يف هذا العريب

  ".قد جرت عادة اهللا أنه ال ينفع األموات إال الدعاء"
  . الساعة الثالثة ليالًحنووكان ذلك يف 

  :فقمت عندها بالدعاء، فنـزل الوحي التايل: �وقال 
  )."أي الدعاء( ِمن كل باب، ولن ينفعه إال هذا الدواُء فكَلِّمه"
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  :مث نزل عن هذا العريب وحي آخر وهو

 جملد ،"احلكم"( ٣٧٢."فيتبع القرآنَ، إنّ القرآن كتاب اهللا، كتاب الصادِق"
  )٣ ص ،٣١/٣/١٩٠٣ يوم ،١٢ عدد ،٧

١٩٠٢  
  :هذا الوحيتلقيت ذات ليلة على لسان شخص آخر 

  ".هلي إليكإين أفر مع أ"
خليفة نور "ويف اليوم نفسه جاءت من . فقرأت اإلهلام على مجيع اإلخوة

لقد اشتد الطاعون يف هذه املدينة، :  من جامون، رسالةٌ قال فيها٣٧٣"الدين
نزول املسيح، اخلزائن (. فأرجو أن تأذنوا يل باحلضور إىل قاديان مع األهل واألوالد

  )٥٨٩ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

٢٩/٣/١٩٠٢  
"املُقام لَكلوال اإلكرام لَه .د٣٧٤."يأيت على جهنم زمانٌ ليس فيها أح 

  )١٥ ص ،٣١/٣/١٩٠٢ يوم ،١٢ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(

                                           
 ٩/١/١٩٠٢  صبيحة للرتهة يف�لما خرج املسيح املوعود ف: "احلكم" ورد يف 372

فكان أنْ صفا قلب ذلك العريب الذي كان يتكلم من قبل حبماس ... ألقى كلمة بالعربية
بصدق القلب، ونشر إعالن ا لنشر الدعوة شديد، فبايعا، مث رجع إىل وطنه متحمس

  )٣ ص ،٣١/٣/١٩٠٣ يوم ،١٢ عدد ،٧جريدة احلكم، جملد ( .هنالك
كان يقيم يف جامون ويقوم  ، وإمنا هو صحايب آخر� ليس اخلليفة األول وهو 373

 )الناشر(. ببيع الكتب
  : ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس374

. آذار ٢٩ كتب حضرة نواب حممد علي خان يف مذكرته أن تاريخ هذا الوحي هو 
  )٥٧٢ ص ،٢ظر أصحاب أمحد ملؤلفه ملك صالح الدين قاديان، جملد ان(
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١٩٠٢  

  :  قال اهللا تعاىل أيضا٣٧٥مث بعد ذلك): أ(
  ."يغاثُ الناس ويعِصرون" ٣٧٦
وينجو وع، رمث بعد ذلك طل األمطار، ويأيت الرخاء، وتستوي الز: أي

  )١٦ ص ،٦/٢/١٩٠٣ يوم ،٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .الناس من املوت
  : وقاللقد خاطبين اهللا ) ب(
  ."يأيت على جهنم زمان ليس فيها أحد"

 يوم لن يبقى -أي جحيم الطاعون والزالزل-سيأيت على هذه اجلحيم :  أي
يف تشر قد انالسالم واألمن  فيها أحد من البشر، أي يف هذا البلد، وكما أن

  .زمن نوح عليه السالم بعد موت خلٍق كثري، كذلك سيحدث هنا أيضا
  : مث بعد هذا اإلهلام يقول اهللا تعاىل

"مث يعِصرونغاث الناس وي."  
ل األمطار يف موعدها، نـزسوف تجاب دعوات الناس مرة أخرى، وت: أي

ات غري وستثمر البساتني والزروع، وسيعود زمن الفرح والرخاء، وتنتهي اآلف
  )٣٩٩ ص ،٢٠ جملد ،هلية، اخلزائن الروحانيةاإلتجليات ال (.العادية

٦/٤/١٩٠٢  
  : صباحا٦/٤/١٩٠٢ يف �قال املسيح املوعود 

                                           
  )جالل الدين مشس(.  أي بعد الوحي السالف الذكر375
قد سقط هنا سهوا من الكاتب، كما تؤكد على ذلك الترمجةُ " مث" يبدو أن لفظ 376
 ص ٢٠هلية، اخلزائن الروحانية جملد اإلتجليات ال"، كما أن هذا اللفظ موجود يف األردية
  )جالل الدين مشس(.  أيضا٣٩٩
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رأيت الليلة يف الكشف كلبا مريضا، وأردت أن أسقيه دواًء، فجرى على 

  : لساين
"���
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 عدد ،١٤ جملد ،"احلكم"(. ظ أنفاسه األخريةأن هذا الكلب على وشك لف: أي
  )٥ ص ،٢٨/٥/١٩١٠ يوم ،١٩

١٠/٤/١٩٠٢  
  :  التايلائل ساعاا الوحيتلقيت البارحة يف أو

"� � � � � � � � � � � � ������
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   ٣٧٧.قليب يرجتف عند تذكُّر دعاء اإلنسان املضطرب يف احلرم: أي

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 377

 حضرةُ بري -نيابةً عنه- اليت دعا ا �هذا الوحي يشري إىل مناجاة املسيح املوعود 
 اهلجري وكانت مجاعةٌ من ١٣٠٢منشي أمحد جان يف حرم الكعبة وبصوت عال عام 

دما أراد حضرة منشي أمحد جان اخلروج للحج بعث عن". آمني"اإلخوان يقولون وراءه 
  :  رسالة قال فيها�له املسيح املوعود 

" ا أرجو أال تنساه، وهو أنك إذا تشرفتإن هذا العبد املتواضع يلتمس منك التماس
بزيارة بيت اهللا بفضله تعاىل، فادع اهللا يف ذلك املكان احملمود املبارك، نيابةً عن أحقر عباد 

  : ا، ومبنتهى املسكنة والتذلل واخلشوع، وبالكلمات التالية نفسها، ورافعا يديكاهللا هذ
يا أرحم الرامحني، إن عبدك غالم أمحد، املتواضع اخلطّاء الفقري والقاطن يف أرض "

يا أرحم الرامحني، ارض عين واغفر يل خطيئايت وذنويب، فإنك : اهلند، يسألك ويقول
 بعد أعمل صاحلًا ترضى به عين جدا، وباِعد بيين وبني نفسي غفور رحيم، وأوِزعين أن

، واجعلْ حيايت وممايت وكلّ قويت يف سبيلك، وأَحِيين يف حبك وأَِمتين يف ني واملغربنياملشرق
يا أرحم الرامحني، أَنِجز بفضلك املهمةَ اليت . حبك، واحشرين يف زمرة حمبيك الكاملني

وأَقم بيدي حجةَ اإلسالم على ... دمةَ اليت مألت قليب محاسا ألدائهابعثتين إلجنازها، واخل
واحِمين أنا العبد املتواضع ... املنكرين وعلى كل أولئك الذين هم غافلون عن حماسنه، 
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تشري إىل الداعي، أما احلرم فمعناه من حرم ) أي املضطرب(" ��ÇÇÇÇ �� �� �� "فكلمة 


"أما كلمة . اهللا عليه اهلالكÃ
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44 44 ;; ;;½½ ½½ ;; فهو على لسان اهللا ) قليب يرجتف(    ";;
  . تعاىل، واملراد أن هذه األدعية هلي قوية التأثري، وأني سأقبلها بسرعة


"بري وتع.  فضل اهللا ورمحتههذا اإلهلام آيةُÃ
Ã
Ã
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 البخاري ما يشبهه، حيث قال اهللا تعاىل صحيحغري مالئم، إال أنه قد ورد يف 

وقد ورد يف التوراة أن اهللا تعاىل ندم وما إىل . إين أتردد عند قبض نفس املؤمن
. لعامل الناس جلهلهم ذا ايفهمهاذلك، وهو أيضا من قبيل هذه التعابري اليت مل 

  . إن هذا الوحي إشارة إىل عظيم حب اهللا تعاىل ورمحته
 يوم ،١٧ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(.  أما لفظ احلرم فكأا إشارة إىل احلماية

  )٦ ص ،١٠/٥/١٩٠٢

١٩٠٢   
رأيت ربي على : "سيد عبد القادر اجليالين رمحة اهللا عليهمن أقوال حضرة 

كان أيب -اَهللا تعاىل على صورة والدي قد رأيت أنا أيضا لو"... صورة أيب

                                                                                                     
... وكذلك أتباعي املخلصني مبغفرتك ولطفك، وكن هلم كفيالً يف دينهم ودنياهم

 وأنزلْ الكثري والكثري من رمحتك وسالمك وبركاتك ...وأدخلْهم يف دار رضاك أمجعني
  ."رب العاملنيوآِله وأصحابه أمجعني، آمني يا ... على

 كما هو بال تغيري وتبديل فيه، نيابةً عين، يف بيت تدعو بههذا هو الدعاء الذي جيب 
  . اهللا أمام حضرة أرحم الرامحني

  " . اهلجري١٣٠٢العبد املتواضع غالم أمحد . والسالم
.  لِقدمها الرسالةبسبب متزق  غري مقروءةاألماكن اليت فيها نقط يف اتالعبار: ملحوظة

  )٤ ص ١٤/٢/١٩٣٤ يوم ٥ عدد ٣٧ جملد "احلكم"(
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 -مهيبا، وكان قد عاش عهد حكم أسرتنا، وكان عايلَ اهلمة قوي العزمية

  .  وأُلقي يف روعي أنه اُهللا تعاىل،باختصار، رأيته جالسا على سرير عظيم
 ا وصلة، فرؤية اهللا شفقةًوالسر يف ذلك أن األب هو أكثرقرب ورمحة وأشد 

صورة األب دليل على عنايته وقربه وشدةّ حبه، ومن أجل ذلك ورد تعاىل على 
أنت  "، وقد ورد يف إهلامايت أيضا	كِذكِْركم آباَءكم�يف القرآن الكرمي أيضا 

 .ونزل هذا اإلهلام أيضا مبفهوم هذه اآلية القرآنية". لة أوالدينـزمين مب
  )٧ ص ،١٠/٥/١٩٠٢ ، يوم١٧ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(

١٠/٤/١٩٠٢  
"����////��������ÌÌÌÌ ��������  )أردية( ".����////

  )٧ ص ،١٠/٥/١٩٠٢ يوم ،١٧ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. األسف كل األسف: أي

١١/٤/١٩٠٢  
"�����������������
�Ó�;�
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 يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( .أنه اختذ سبيله إىل عامل اخللود: أي
  )٨ص ، ٢٤/٤/١٩٠٢

١٩٠٢  
  :  يوم ذات�قال املسيح املوعود 

رأيت يف الكشف أن قاديان صارت مدينة عظيمة جدا، وأن أسواقها ممتدة 
إىل مدى البصر، فيها حمالت فخمة مرتفعة ذات طابقني وأربعة وأكثر، وأمامها 

البطون ممن يزيدون السوق  ضخام األجسام وطبات مرتفعة جيلس فيها جتارسم
 ئ وغريه وآللعقيق أمحررمية من  من األحجار الكاًء، وأمامهم قناطري مقنطرة

السوق .  حمالت متنوعة تلمع فيها بضائع مجيلة..وروبيات ودنانري وغريها
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 حىت حتتك ،العربات واحملفّات واخليل واملشاة ذهابا وإياباشىت أنواع مكتظة ب

 املنشور � من مقال لبري سراج احلق مقتبس( . صعبا املروريكوناألكتاف باألكتاف و
  )١٣-١٢ ص ،٣٠/٤/١٩٠٢ يوم ،١٦عدد  ،٦ جملد ،"كماحل"يف 

١٩٠٢  
سجود كال رأيت مرتني يف الرؤيا أن كثريا من اهلندوس ينحنون أمامي 

 يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. إنه نيب، وإنه كرشنا، ويقدمون يل اهلدايا: قائلني
  )٨ ص ،٢٤/٤/١٩٠٢

١٩٠٢  
إيل ذات مرةوأوحي :  
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  )أردية/سنسكريتية(

ك موجود ثناء إنّ.  لتمدح األبقار،وراعييا كرشنا، يا قاِتلَ اخلنازير :.أي
  ) ٨ ص ،٢٤/٤/١٩٠٢ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(". اجليتا" يف

١٩٠٢  
 ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(."بايعين ريب. إين بايعتك. أنا معكوأنت معي "
  )٨ ص ،٢٤/٤/١٩٠٢يوم 

١٨/٤/١٩٠٢  
  : الليلةأوحي إيلَّ: �قال املسيح املوعود 
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"وأصوم ن يلومه ألوم، أُفِطرجملد ،"احلكم" (٣٧٨."إين مع الرسول أقوم، وم 

  )٦ ص ،٣٠/٤/١٩٠٢ يوم ،١٦ عدد ،٦

١٩٠٢   
 يف هذه �هللا مث بعد ذلك قد أنبأين ا... لقد حتقّق ما قيل قبل أربع سنوات

  :األيام أيضا وقال
لوال اإلكرام هللك . إنه آوى القريةَ. ما كان اهللا ليعذِّم وأنت فيهم"
. إين حفيظ. إين ال خياف لدي املرسلون. إين أنا الرمحن دافع األذى. املُقام

غضبت غضبا . إين مع الرسول أقوم، وألوم من يلوم، أُفطر وأصوم
إال الذين آمنوا ومل يلِبسوا . اع، والنفوس تضاع األمراض تش.٣٧٩شديدا

                                           
  : �قال املسيح املوعود :  ملحوظة من الناشر378

 هذه الكلمات إليه مبعناها  أن اهللا تعاىل مرتَّه عن الصوم واإلفطار، ونسبةُواضح
سأنِرلُ غضيب تارةً وأُمِهل : ال؛ فهي جمرد استعارة، ومعىن هذا الوحي هوالظاهري حم

ومثل هذه االستعارات كثرية يف كتب اهللا، ومثاله ما ورد يف احلديث أن اهللا ... أخرى
حقيقة الوحي، (. إخل...كنت مريضا، كنت جائعا، كنت عاريا: تعاىل يقول يوم القيامة

 ) احلاشية،١٠٧ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية
  :�قال املسيح املوعود :  ملحوظة من الناشر379

 عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."غضبت غضبا شديدا: "لقد قال اهللا تعاىل يل يف وحيه مرارا): أ(
  )٥ ص ،٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤

 بوحيه أن غضبه قد اشتعل يف األرض، أقسم باهللا جل شأنه أنه قد كشف علي): ب(
 مل يبق عندهم حىت العصر أصبحوا غرقى يف املعصية وعبادة الدنيا ألن معظم أهل هذا

، واستهزءوا بالذي بعث إليهم إلصالح اخلَلق، وقد جتاوزوا يف  مطلقًاإميان برم
ليس املراد (سخريتهم ولعنهم وطعنهم فيه احلدود كلها، فيقول اهللا تعاىل إين سأحارم 

) رب جبنود املالئكة وجنود القضاء والقدرمن احلرب هنا احلرب جبيوش البشر، بل احل
وسوف أصول عليهم صوالت مل ختطر هلم ببال، ذلك ألم قد أحبوا الكذب حىت أرادوا 
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إنا نأيت األرض ننقُصها ِمن . إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون

سنريهم آياِتنا يف . إين أجهز اجليش، فأصبحوا يف دارهم جامثني. أطرافها
 أنت .إين بايعتك، بايعين ريب. نصر من اهللا وفتح مبني. اآلفاق ويف أنفسهم

عسى أن يبعثك ربك مقاما . أنت مين وأنا منك. ٣٨٠مين مبنـزلة أوالدي
يأيت . فاصرب حىت يأيت اهللا بأمره. الفوق معك والتحت مع أعدائك. حممودا

  ."على جهنم زمان ليس فيها أحد
 إنه .أي ال يليق باهللا تعاىل أن يعذّب أهل قاديان وأنت فيهم: شرحال

ولوال أين أردت إكرامك ألهلكت . ت الطاعونسيحفظ هذه القرية من ويال
سأَقِسم أوقايت، . سأقوم مع رسويل وسألوم من يلومه رسويل... هذه القريةَ

سيسود : أي: سأُهلك الناس بالطاعون، وسأصوم بعضه: فأُفِْطر بعض العام، أي
                                                                                                     

فيقول اهللا تعاىل لقد أردت أن أنقذ عبادي الضعفاء هؤالء . أن يدوسوا احلق حتت أرجلهم
، ٤/٤/١٩٠٥ن يوم إعال(. من هجمات هؤالء الوحوش، وأُري آيات كثرية تأييدا للحق

  )٥١٨ ص ،٣ جملد ،جمموعة اإلعالنات
380 له وولد، وال حيق عن البال أن اهللا تعاىل مرتّه عن األوالد، فال شريك ال يغينب 

ألحد أن يقول إين إله أو ابن إله، لكن هذه اجلملة قد وردت هنا على سبيل ااز 
ا كما وصف اهللا تعاىل يف كالمه ايد رسولَه صلى اهللا عليه وسلم بأن واالستعارة، متام

قُلْ يا �: ، كذلك قال تعاىل له أن يعلن	يد اهللا فوق أيديهم�: يده يده حيث قال
فاذكروا اهللا كذكِركم �: ، وقال تعاىل"قل يا عباد اهللا: " بدالً من أن يقول	عبادي
 قبيل املتشاات، وال فاقرأوا كالم اهللا هذا حبذر وحيطة، وآِمنوا به باعتباره من. 	آباَءكم

، مفوضني حقيقته إىل اهللا تعاىل، وموقنني بأن اهللا مرته عن وتفصيلهتتدخلوا يف كيفيته 
. اختاذ ولد، إال أن كالمه حيوي كثرياً من املتشاات، فاتقوا اتباع املتشاات فتهلكوا

منا أنا بشر مثلكم قُلْ إ": ولقد ورد عين من البينات الوحي التايل يف الرباهني األمحدية
 جملد ،دافع البالء، اخلزائن الروحانية( ."يوحى إيلّ أمنا إهلكم إله واحد، واخلري كله يف القرآن

  )٢٢٧ ص ،١٨
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إنّ غضيب ثائر، ستتفشى األمراض . فيه األمن وخيف الطاعون أو خيتفي متاما

تهلك النفوس، ولكن الذين يؤمنون إميانا ال نقصان فيه فَهم الذين هلم األمن، و
وال حتسبوا ارمني يف مأمن، كال، بل إننا نقترب . وسيجدون طريق اخلالص

أُربي جراثيم الطاعون، فلسوف يرقدون : من أرضهم، وأُِعد جيشي سرا، أي
هم آياِتنا يف أناس بعيدين أوالً، مث تظهر سنري. يف بيوم كاجلَمل اجلامث امليت

عقدت معك . ستكون تلك األيام أيام فتٍح ونصٍر ِمن عند اهللا تعاىل. آياتنا فيهم
كان يل شيء فصرت متِلكه، وكان لك شيء فتملَّكْته، فعليك أن : صفقةً؛ أي

دك فيه الدنيا قَرب أن أبعثك مقاما حتم... بايعين ريب: تقر ذه الصفقة وتقول
سيأيت على الطاعون زمانٌ لن يبقى به مصاب، أي ستكون ... وتثين عليك

  )٢٢٨-٢٢٦ ص ،١٨ جملد ،دافع البالء، اخلزائن الروحانية( .العاقبة خريا وعافية

٢١/٤/١٩٠٢  
  : قبل هذا بفترة أخربين اهللا تعاىل عن الطاعون بلسان الغري قائال

  ".يا مسيح اخللِْق عدوانا"
  : الوحي نفسه كاآليت٢١/٤/١٩٠٣لكنه قد أعاد اليوم يف و
  ."يا مسيح اخللق عدوانا، لن ترى ِمن بعد موادنا وفسادنا"

يا أيها املسيح الذي أُرسلت إىل الناس تعال لنجدتنا بسرعة ونجنا :  أي
نا اخلبيثة ومفاسدنا، أيبشفاعتك، فإنك لن ترى بعد ذلك شيئًا من مواد :

وإن كالم اهللا هذا . صلح أمورنا ونستقيم ونتخلى عن البذاءة واالبتذالسوف ن
حيث أخرب أنه سريسل على الناس "الرباهني األمحدية"يطابق وحي اهللا يف 

  :الطاعون يف األيام األخرية قائالً
  ".كذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوَء والفحشاء"
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م ألسنة الناس لريتدعوا عن أننا سوف حنسن إىل يوسف هذا بإجلا: أي

  .السب والشتم خائفني
  : وعن هذه األيام نفسها قد نزل كالم اهللا الذي قال فيه على لسان األرض

  ."يا ويلَّ اِهللا كنت ال أعرفك"
: وبيان ذلك أنه قد جيء باألرض أمامي يف الكشف، فكلّمتين قائلة...

 ،١٨ جملد ،لبالء، اخلزائن الروحانيةدافع ا (.كنت ال أعرف حىت اآلن أنك ويلُّ الرمحن
  ) احلاشية،٢٢٩-٢٢٨ص 

 ١٩٠٢  
 غلبتين غفوةٌ خفيفة ٣٨٢"جراغ دين" عن ٣٨١بينما كنت أكتب هذا املقال

  : الوحي التايل�وتلقيت من اهللا 
"ل به جبيزنز".  

  .قد نزل عليه جبيز ذا، ولكنه حِسبه وحيا أو رؤيا:  أي
وال يكاد  الطعم، ال حالوة فيه، ءدي واجلبيز يف األصل خبز جاف ر

ويقال أيضا للبخيل اللئيم الذي غلب عليه اللؤم والدناءة . يستسيغه احللق
واملراد من اجلبيز هنا أحاديثُ النفس وأضغاث األحالم اليت ليس معها . والبخل

نور السماء، بل فيها آثار البخل، وهي نتيجة ااهدات اجلوفاء، أو هي إلقاء 
 عند التمين واهلوى، وتنـزل على القلب حني يتمىن املرء تلقِّي اإلهلام الشيطان

وحيث إن مثل هذه األفكار تفتقر إىل . بسبب اجلفاف واملواد السوداوية فيه

                                           
. ٢٣/٤/١٩٠٢ اليت كتبها يوم ،بالءمن كتاب دافع ال ٢٢-١٩ يعين الصفحات 381

 )مرزا بشريأمحد(
مرزا (.  أوالً مث ارتد�ود اجلاموين الذي آمن باملسيح املوع"  دينجراغ" يعين 382
 )بشريأمحد
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وعالج هذه األفكار التخلي عنها . الروحانية، فسميت باجلبيز يف املصطلح الرباين

عصم اهللا اجلميع . بيز قد تؤدي إىل اجلنونمتاما والتوبة واالستغفار، وإال فكثرة اجل
  )١ احلاشية رقم ٢٤٣ ص ،١٨ جملد ،دافع البالء، اخلزائن الروحانية (.من هذا البالء

٢٣/٤/١٩٠٢  
  : ٣٨٣"جراغ دين" تلقيت البارحة وقت خسوف القمر بالتحديد وحيا عن 

"ريبمن ي إين أُذيب".  
ذا ارتاب ومل يؤمن ومل يتب عن  إ٣٨٤سأُفِنيه وأبيده وأُنِزل عليه غضيب:  أي

دعواه بأنه رسول ومأمور، ومل يطلب العفو عن تقصريه من أنصار اهللا العاكفني 
على اخلدمة والنصرة منذ أعوام طويلة والعائشني يف صحبيت ليل ار؛ ألنه قد 

دافع البالء، اخلزائن  (.أساء إىل مجيع أبناء اجلماعة املخلصني بتفضيل نفسه عليهم
  )٢ احلاشية ،٢٤٤-٢٤٣ ص ،١٨ جملد ،حانيةالرو

٢٨/٤/١٩٠٢  
 يوم ،١٦ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( ٣٨٥."إين أحاِفظُ كلَّ من يف الدار"
  )٧ ص ،٣٠/٤/١٩٠٢

                                           
 )مرزا بشري أمحد(.  أي جراغ دين اجلاموين383
   � قال املسيح املوعود 384

 وفقًا لنبوءيت، وهلك يف ١٤/٤/١٩٠٦ لقد مات هذا الشخص مع ابنيه بالطاعون يف 
كان قبل موته ببضعة أيام كتب ورقة املباهلة وسجل فيها امسه . حسرة ويأس شديدين

جراغ "ومن عجائب قدر اهللا أن مات . ي مث دعا اهللا تعاىل أن يهلك الكاذب مناوامس
فاعتِبروا . مع ابنيه يف اليوم نفسه وتلك الورقة ال تزال يف يد الناسخ ويف طور الكتابة" دين

 ) ١٢٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. يا أويل األبصار
  : "بدر" ورد يف 385
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٣٠/٤/١٩٠٢  

  : �قال املسيح املوعود 
  : تلقيت هذه الليلة الوحي التايل

"لوال األمر، هللَك النمر".  
هلي هي أن أئمة الكفر يهلكون يف لوال أن السنة اإلهلية واألمر اإل: أي

إن كبار املعارضني يتميزون . النهاية، هللك اآلن أيضا كبار املعارضني عاجالً
بالعزمية واهلمة واحلكم والنفوذ على غريهم، فيكون هناك أمل أم رمبا يتوبون 

 ،٦ جملد ،"احلكم"( .معتربين مبصري اآلخرين ويسخرون مواهبهم يف خدمة الدين
  )٨ ص ،٣٠/٤/١٩٠٢ يوم ،١٦ عدد

١٩٠٢  
رأيت قبل مدة يف املنام أن مري ناصر نواب يبين جدارا كأنه سور املدينة، 

ع ي يستطأحدا بقامة اإلنسان، وخفت أن ه خيفةً ألن ارتفاع أوجستهفلما رأيت
تسوولكن ملا نظرت إىل طرفه اآلخر وجدت أن قاديان تقع على مكان . هر

،  واجلصجلدار عال جدا من خارجها، ومبين من احلجرمرتفع جدا، وا

                                                                                                     
مرض اليوم وقت النهار املولوي حممد علي امي اي، مدير وحمرر جملة : ٤/٥/١٩٠٤

 أعراض وظهرت أعراض احلمى، فظن أا صداع، وأصابه "ريليجنـز ريفيو أوف"
لو أصابك :  جاء إىل املولوي فورا وقال له� فلما بلغ ذلك املسيح املوعود .الطاعون

إين أحافظ كل : " من وحي اهللا القائل ما نزل علي إذنْالطاعون وأنت يف داري فباطلٌ
 وأكد له أنه ليست به محى  نبضهمث جس. وباطلٌ كذلك كل ما أقوم به" ** من يف الدار

مث . مث فحصه مبقياس احلرارة فلم تكن مرتفعة حىت تكون هناك شبهة أن به احلمى. مطلقًا
 جملد ،"بدر"(.  بكُتبهإين أؤمن بوحي اهللا الذي يرتل علي كإمياين: �قال املسيح املوعود 

  )٤ ص ،١٦/٥/١٩٠٤-٨ يوم ،١٩-١٨ عدد ،٣
   )الناشر( .٣٨٨  رقماشيةانظر شرح الدار يف احل** 
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 وجدت أنه مبين حول ديارنا، وملا أمعنت النظر فيه أكثر. وأرضيته أيضا صلبة

. لعلّ اهللا تعاىل خيفّف هذه الباليا رمحة بنا.  حول قاديان أيضابىنيأن  أريدو
  )١٦ ص ،١٠/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٦ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(

١٩٠٢  
 امرضتا شديدا وتدهور وضعي جدحىت بدا الشفاء  ذات مرة مرض
  :ل الوحي التايلنـزمستحيال، ف

ما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا، وأما ما ينفع الناس فيمكث يف "
  ."األرض

ال شك أن ألوف . فشفاين اهللا تعاىل كما وعد يف حالة ميئوس منها متاما
ء بالشفاء أمام مئات الناس بكلِّ حتد يف البشر يشفَون من األمراض، أما االدعا

نزول املسيح، اخلزائن (. مثل هذه احلالة امليئوس منها، فهو ليس بوسع إنسان
  )٥٩٩ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

١٩٠٢  
. ة واحدقصعة مند أكلت أنا واملسيح حلم البقر  مرارا، وق٣٨٦لقد رأيته

  )١٢ ص ،١٧/٨/١٩٠٢ يوم ،٢٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(

١٩٠٢  
 مرزا إبراهيم بيك، فبعث إيلَّ برسالة طالبا الدعاء، ٣٨٧ذات مرة مِرض ابنه

بلِّغوين سالما : "فدعوت له؛ فرأيت يف الكشف أن إبراهيم جالس بقريب ويقول
وبعد تفكري طويل . وأُلقي يف روعي أن معناه أن أجله قد حانَ". من اجلنة

                                           
  )الناشر(. � أي املسيح عيسى 386
 )الناشر(". بتياله"بوالية "سامانه" يعين ابن مرزا حممد يوسف بيك القاطن يف 387
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، وبعد بضعة أيام رحل هذا الولد أبلغت مريزا يوسف بيك باحلادث رغما عين

نزول املسيح، اخلزائن  (.الشاب الطيب واملطيع من هذه الدار الفانية أمام عينيه
  )٦٠١ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

٥/٥/١٩٠٢  
  :هذا الوحي يف الساعة الثالثة هذه الليلة �لقد تلقّى املسيح املوعود 

"ن يف الدار، إال الذين علَوا باستكبارإين أُحاِفظُ كلَّ م".  
مشروع وغري مشروع، ومثال املشروع منه ما : العلّو نوعان: �وقال 

 ،"احلكم"(. ، ومثال غري املشروع منه ما كان عند فرعون�كان عند موسى 
  )١٠ ص ،١٠/٥/١٩٠٢ يوم ،١٧ عدد ،٦جملد 

٥/٥/١٩٠٢  
  :نزل علي بعد صالة الفجر الوحي التايل: "�وقال املسيح املوعود 

  ."أرى املالئكةَ الشدادإين "
ال أحد يستطيع أن ينجو من غضب اهللا الشديد بدون التقوى : �مث قال 

إذا دخل فاسق وفاجر يف . والطهارة، فعلى اجلميع أن يتحلوا بالتقوى والطهارة
نعم، هناك نوع من اخلصوصية يف هذا . الدار فكيف تكون جناته مضمونة

الذين ال يعلون استكبارا، أما وحي اهللا الوعد، حيث وعد اهللا تعاىل حبماية 
فليس فيه هذه اخلصوصية، بل فيه وعد بعدم التشريد " إنه آوى القرية"تعاىل 

إن اهللا تعاىل ال يفعل ما يدفع الناس على اجلرأة . والتشتيت على ما يبدو
  )١١-١٠ ص ،١٠/٥/١٩٠٢ يوم ،١٧ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( .ومييلون إىل اإلمث

١٩٠٢  
  : خاطبين اهللا تعاىل يف تلك األيام وقال):أ(
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وأحافظك .  إال الذين علَوا ِمن استكبار،٣٨٨إين أحافظ كلَّ من يف الدار"

  ."سالم قوالً ِمن رب رحيم. خاصة
إين أحافظ ِمن ميتة الطاعون كلَّ من كان يف دارك، إال الذين يتعالون : أي

  )٤٠١ ص ،١٨جملد  ،نزول املسيح، اخلزائن الروحانية(...استكبارا
أنت وكلُّ من يف دارك ومن تفاىن فيك بكامل : لقد خاطبين قائال): ب(

االتباع والطاعة وخبالص التقوى سيحفظون كلهم من الطاعون، ويكون ذلك 
 لكن الذي ال ،٣٨٩آيةً من اهللا يف هذه األيام األخرية؛ كي مييز بني شىت الطوائف

  . ، فال حتزن عليهيتبعك اتباعا كامال فإنه ليس منك
إن هذا أمر إهلي، ومبوجبه لسنا حنن وال الذين يقيمون يف حظرية دارنا 

  )٢ ص ،١٩ جملد ، نوح، اخلزائن الروحانيةسفينة(. حباجة إىل التطعيم

١٩٠٢  
  :  أيضا وقال� وقد خاطبين 

لن يغشى قاديانَ بصفة عامة الطاعونُ اجلارف املبيد الذي ميوت به الناس 
 ويصابون باجلنون من وطأة اهلم والتشرد، وأن مجيع أفراد هذه كالكالب،

                                           
ي هم الساكنون يف بييت املادي فقط،  ينبغي أالّ يفهم من ذلك أنّ الداخلني يف دار388

كال بل إن مجيع أولئك الذين يتبعونين اتباعا كامال هم اآلخرون داخلون يف داري 
 )١٠ ص ،١٩ جملد ،سفينة نوح، اخلزائن الروحانية(. الروحانية

 أقول مرة بعد أخرى إن اهللا تعاىل سيحقّق هذه النبوءة مبا لن يبقى بعده أي ريب 389
، بل سيدرك أن اهللا تعاىل يعامل هذه اجلماعة بشكل إعجازي، بل لكل طالب حق

ستكون من نتائج هذه اآلية الربانية أن هذه اجلماعة ستزداد بسبب الطاعون زيادة عظيمة، 
 )٦-٥ ص ،١٩ جملد ،سفينة نوح، اخلزائن الروحانية(. وتزدهر ازدهارا خارقًا يذهل الناس
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 سينجون من الطاعون مقارنةً مع -مهما يكن عددهم-اجلماعة بشكل عام 

  )٢ ص ،١٩ جملد ،سفينة نوح، اخلزائن الروحانية (.أعدائهم

١١/٥/١٩٠٢  
  :أنزل اهللا تعاىل صباح اليوم الوحي التايل

"����---- �P��P��P��P�����DDDD�"     )أردية(        
  .مناسبة سرور: أي
"من اهللا وفتح قريب نصر".  

  . هذه بعثة ثانية لنا اآلن: �مث قال املسيح املوعود 
 إىل حادث الصليب وجنّاه اهللا �لقد تعرض املسيح :  أيضا�وقال 

، ٣٩٠منه، كذلك قد تعرضنا مثله ألوجاع يف الصلْب أي ما حول الظَهر
  . منهاوكانت كأوجاع املوت متاما، وعافانا اهللا 

إنه مل يبق من حياتك إال : ورد يف التوراة أن ملكًا قال له نيب: �وقال 
مخسة عشر يوما، فقام بالبكاء واالبتهال مبنتهى اخلشوع والتضرع، فبشره اهللا 

 مخسة عشر عاما بدالً من مخسة إىلتعاىل بواسطة ذلك النيب أن عمره قد مدد 
. ه قد كتب له النصر على العدوعشر يوما، كما ساق له بشرى أخرى بأن

كذلك قد بشرنا اهللا تعاىل هنا ببشارتني، إحدامها البشرى بالعافية، أي طول 
مناسبة سرور، والبشرى العظيمة األخرى هي بالنصر : العمر، وذلك بكلمات

  )١١/٥/١٩٠٢، يوم استثنائي عدد ،"احلكم"( .والفتح

                                           
  )الدين مشسجالل (.  كانت هذه أوجاع الِكلية390
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  ١٩٠٢ أيار

  :  الوحي التايل�سيح املوعود  تلقى امل٣٩١يف أيام نوبة هذا املرض
  ."كل يوم هو يف شأن. اليوم يوم عيد"
"��
�S��
�S��
�S��
�S���� �^��^��^��^�îdîdîdîd ���������
g��î������������
g��î������������
g��î������������
g��î��  )أردية(" �

  .يا إهلي القادر اعرب عين هذه الكأس: أي
"������������ËËËË   )أردية( "����������������

  .ن اهللا حزينأ: أي
  )١  ص،٢٤/٥/١٩٠٢ يوم ،١٩ عدد ،٦ جملد ،احلكم( ".يعظّمك املالئكةُ"

  ١٩٠٢ أيار
  :�قال املسيح املوعود 

هذا بينما كنت أظن من شدة املرض أن روحي ستخرج اآلن، تلقيت 
  :الوحي

 ،٦ جملد ،احلكم(."اللهم إنْ أهلكت هذه العصابة فلن تعبد يف األرض أبدا"
  )٥ ص ،٣١/٥/١٩٠٢ يوم ،٢٠عدد 

  ١٩٠٢ حزيران
  ."ي يعلَم السر وأخفىسيهزم فال يرى، نبأٌ ِمن اِهللا الذ"
 من املواجهة ولن يرى بعدها، هذه نبوءة من اهللا الذي ٣٩٢سيتهرب: شرحال

  )٢٥٤ ص ،١٨ جملد ،اهلدى والتبصرة ملن يرى، اخلزائن الروحانية( .يعلم أخفى األسرار

                                           
 ٩ يف � هذه إشارة إىل آالم الظهر اليت أصيب ا املسيح املوعود 391

  ) بشريأمحدمرزا (.١٠/٥/١٩٠٢و
 )جالل الدين مشس(. املصرية" املنار" رشيد رضا، حمرر جريدة الشيخ هذه النبوءة كانت حبق 392
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١٩٠٢  

رأيت دابةً قامتها كقامة الفيل . أكتب رؤيا أخرى أُِريتها عن الطاعون
ورأيت . جه اإلنسان، وبعض أعضائها تشبه أعضاء دواب أخرىووجهها كو

ورأيتين جالسا يف مكان حتيطه الفلوات اليت فيها . أا خلقت بيد القدرة تلقائيا
كل أنواع احليوانات من ثريان ومحري وخيل وكالب وخنازير وذئاب وإبل 

 بسبب وغريها، وأُلقي يف روعي أا أناس ولكن صورهم مسخت هكذا
مث رأيت أن تلك الدابة اليت حبجم الفيل وصورا جمموعة صور . أعماهلم السيئة

خمتلفة وهي خملوقة من األرض بيد القدرة فقط، جاءت وجلست بالقرب مين 
صامتةً وامجة مستقبلة جهة الشمال واحلياُء باٍد يف عينيها، ولكنها بعد كل بضع 

 وعندما تدخلها تسمع ضجةٌ دقائق تركض مرة إىل إحدى تلك الفلوات،
كضجة القيامة، مث تفترس هذه الدابة احليواناِت األخرى حىت يسمع صوت 
كسرها العظام يف فمها، وحني تفرغ من ذلك تأتيين وجتلس بالقرب مين، 
وتظل جالسة قرابة عشر دقائق، مث تتوجه إىل فالة أخرى، ويتكرر األمر نفسه 

عيناها طويلتان جدا، . يلّ وجتلس بالقرب مينالذي حدث من قبل، مث تعود إ
ما ذنيب أنا يف : وكلما أتتين ونظرت إليها بإمعاٍن فكأا تقول يل مبالمح وجهها

ويبدو أا دابة طيبة ولطيفة جدا، وال تفعل شيئًا من عند . ذلك؟ إمنا أنا مأمورة
  .نفسها بل تفعل ما تؤمر

ن، وهي دابة األرض اليت وعد ا يف  عندها أُلقي يف روعي أا الطاعو
القرآن الكرمي أننا سنخرجها يف الزمن األخري، فتكلِّم الناس ألم ال يؤمنون 

فهذه هي دابة األرض املذكورة يف هذه اآليات واليت قُدر ظهورها يف ... بآياتنا
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يت هذه الدابة ذات األشكال املختلفة هي ال. زمن املسيح املوعود منذ األزل

وقد مساها اهللا تعاىل دابة . أُريتها يف الكشف وأُلقي يف قليب أا دودة الطاعون
األرض ألن هذا املرض يتفشى بديدان األرض، ومن أجل ذلك يؤثِّر يف الفئران 

وكما أنه يصيب الناس فيمكن أن يصيب أي . أوالً، ويظهر يف أشكال خمتلفة
نزول املسيح، اخلزائن  (.فة يف الكشفحيوان آخر، ولذلك أُريت أشكاله املختل

   )٤١٧-٤١٥ ص ،١٨ جملد ،الروحانية

  ١٩٠٢ آب
، كما أنه "نزول املسيح " يكتب�كان املسيح املوعود يف هذه األيام 

، وبينما كان "بري الغولروي"لصاحبه  "سيف جشتيائي"ينظر يف كتاب كان 
  : يفكّر يف هذا األمر، أُوحي إليه�
 يوم ،٢٨ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( ."ر، ال مبدلَ لكلمايتإين أنا ربك القدي"
  )٤ ص ،١٠/٨/١٩٠٢

٣٩٣ ١٩٠٢/ ١٥/٨  
  ."تخرج الصدور إىل القبور"

ومات بعد هذا اإلهلام كلٌّ من نذير حسني . هذا أيضا أحد اإلهلامات
 ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. الدهلوي، وفتح علي، واهللا خبش التونسوي وغريهم

  )١٠ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢يوم 

                                           
 يف مذكرته القدمية هذا التاريخ هلذا � لقد ذكر حضرة مفيت حممد صادق 393

  )جالل الدين مشس(. ٢١٦ ص ،"بيباحلذكر "انظر . وحيال
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  ١٩٠٢آب 

 ملصافحيت من  قادم إيل٣٩٤َّرأيت يف املنام قبل ثالثة أشهر تقريبا أنك): أ(
الشارع الذي نذهب عبره للنـزهة يف معظم األحيان، وها قد حتققت هذه 

  )١٦ ص ،١٧/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٧ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. الرؤيا
نيب " من الطريق نفسه، فجاء هةنـزرأيت ذات مرة وكأننا خرجنا لل): ب(
 عند دار الكائنة" تني البنغال"من األمام وقابلين وصافَحين عند شجرة " خبش

هذه الرؤيا رأيتها يف األيام اليت كان يعارضين فيها وكان . احلالق" مريان خبش"
  )١٠ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٨ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. ينشر إعالنات ضدي

١٩٠٢  
ة اهللا معي أنه إذا بلغ الدعاء منتهاه ينـزل مالك ويزيل العائق إنه ملن سن

بيده، وبعدها تظهر آثار رمحة اهللا بال توقف، بل تظهر هذه اآلثار قبل أن يطلع 
يف جملة  ة إىل سيتهـ عبد الرمحن املدراسي، واملنشورة املرسل١٦/٨/١٩٠٢ رسالة(. الصبح

  )٩/١٩٠٧ر  شه،"تشحيذ األذهان"

١٩٠٢  
 أعمار الناس يف زمن املسيح املوعود، ومعناه ه سيزاد يف احلديث أنورد يف

الذي فُهمته إمنا هو أن الذين يكونون خدام الدين سيزاد يف أعمارهم، أما الذي 
 ،"احلكم"(.  صاحبه مىت شاءهال يكون من خدام الدين فهو كالثور العجوز يذحب

  )٨ ص ،٢٤/٨/١٩٠٢ يوم ،٣١ عدد ،٦جملد 

                                           
 اخلطاب هنا موجه إىل السيد مهر نيب خبش الذي كان قد تعثّر وارتد، مث تاب 394

.  له هذا يف اجلواب� رسالة جيدد ا بيعته، فكتب �وبعث إىل املسيح املوعود 
  )جالل الدين مشس(
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١٩٠٢  

سفينة (. املسيح احملمدي أفضل من املسيح املوسوياهللا تعاىل أن  أخربين لقد
  )١٧ ص ،١٩ جملد ،نوح، اخلزائن الروحانية

١٩٠٢  
ويف ) الواقع أن مالكًا متثل يل على صورته(لقد رأيت والدي احملترم يف املنام 

هل يضرب أحد أوالده؟ : يده قضيب صغري، وكأنه يريد به ضريب، فقلت له
وقد . مث إنه يريد ذلك ثانية، فأعيد عليه قويل. لت ذلك اغرورقت عيناهفلما ق

 يوم ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(.  ثالث مرات، فاستيقظتحنوتكرر ذلك 
  )٦ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢

١٩٠٢  
  : �فقال املسيح املوعود ... كان حضرة املولوي نور الدين مريضا أمس

لقد :  تعاىل وقال، فأخرب اُهللالقد دعوت اهللا تعاىل أن يشفيه بدون دواء
في.شفيت٦ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( . فش(  

١٩٠٢  
مات املولوي نذير حسني الدهلوي، فلما جاء نعيه جرى على لسان املسيح 

  : �املوعود 
  )٧ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( ٣٩٥."مات ضالٌّ هائما"

                                           
  :� بشري أمحد مرزاملحوظة من حضرة  395

 أن هذا الوحي يشري إىل سنة وفاته أيضا، وفقًا حلساب اجلُمل وهي "حلكما"ورد يف 
  )١ احلاشية ،٧ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٩ عدد ،٦انظر جملد (.  اهلجرية١٣٢٠
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  : �املسيح املوعود قال 

  : لقد جرى على لساين اليوم اإلهلام التايل
  ."إين أحافظ كلَّ من يف الدار، إال الذين علَوا ِمن استكبار"

واهللا أعلم مبعناه، ومن . يردف هذا الوحي دائما" إال الذين علوا "إهلام إن
أجل ذلك يقول اهللا تعاىل جيب على هؤالء أن يكونوا حذرين، متمسكني 

وأما بنعمة �هناك نوعان من العلو، أحدمها يكون من قبيل قوله تعاىل . بالتقوى
 أىب�، والعلو اآلخر يكون كعلو الشيطان حيث قال اهللا تعاىل 	ربك فحدثْ

، حيث سأله اهللا تعاىل هل 	أم كنت من العالني�، وقد قال تعاىل له 	واستكرب
يف حق عباد " أعلى" كلمة وقد وردت. علوك من استكبار أم هو علو حقيقي

، ولكن هذا العلو يكون عن 	إنك أنت األعلى�اهللا تعاىل أيضا كقوله تعاىل 
 يوم ،١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. تواضع، وذلك العلو يكون عن استكبار

  )٤ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢

١٨/١٠/١٩٠٢  
  : تلقيت هذه الليلة حني بقي منها شطر اإلهلام التايل): أ(
ل من يف الدار، ولنجعله آيةً للناس ورمحةً منا، وكان أمرا إين أحافظ ك"

  ."عندي معاجلات. مقضيا
 ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(
  )١٠ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢يوم 
سجلت هذا الوحي يف دفتري كاملعتاد، مث سألت زوجيت هل رأيِت ): ب(

نعم، رأيت للتو أن صندوقًا وصل بالربيد من طرف : لتالليلة أي رؤيا، قا
، وهو صندوق األدوية، وأن زوجة حكيم فضل الدين "شيخ رمحت اهللا"
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 باألدوية، ءالقابلة واقفتان بالقرب مين، وفُتح الصندوق فإذا هو ملي" هرو"و

 اجلاف الذي ش والعلب، حىت وجدت األدوية مكان احلشي القاروراتفيه
  . عادةًيضعون فيه 

لقد تلقيت هذا الوحي الليلة، مث : فلكي تزداد هي إميانا مع إمياا قلت هلا
  . أَريتها الوحي املكتوب

رمحةً "إن هذا التوارد من غرائب قدرة اهللا تعاىل فعالً، حيث ورد يف وحيي 
مث إن . ، بينما ورد يف رؤيا زوجيت أن السيد رمحت اهللا قد بعث الصندوق"منا

 ٣٩٦"é�Ì "ءمي زوجة حكيم فضل الدين بالقرب من زوجيت، وجميوجود مر
راتذا الصندوق، كلها أمور مبش.  

فمعناه أننا سنجعل هذا " للناس لنجعله آيةً: " أما قوله تعاىل يف الوحي
  .الوعد باحلفظ آيةً للقوم

، وجالء بوضوح يبدو من ذلك أن اهللا تعاىل يريد اآلن أن يفعل شيئًا ما 
اليوم هناك قوم يتلقون التطعيم بلهفة ". جتالَدنا" :ا فعل عند وحيهوذلك كم

 يوم ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( .وشوق، أما حنن فإننا نفتخر ذه اآلية
  )١٠ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢

١٨/١٠/١٩٠٢  
  :�قال املسيح املوعود 

 ولكين نسيته اآلن ألنه كان  باألردية،وكان مع هذا الوحي وحي آخر
ملخصه وفحواه وهوطويال جد ا، إمنا تذكرت :  

                                           
، مث عمل خادما يف �خادما للمسيح املوعود ) ومعناه السراج " (چراغ"كان  396

  )جالل الدين مشس(. يف ربوةاملدرسة األمحدية، وتقاعد من هذه الوظيفة، وتويف 
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 ،١٠ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٩ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. اإلميانبالنجاة : أي
  )٥ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،١ عدد ،١ جملد ،"بدر"و

١٨/١٠/١٩٠٢  
  : � قال املسيح املوعود 

ت نسيتها، وقد كانت هناك مجلة أخرى تلقيتها يف الوحي البارحة وكن
  :تذكّرتها اآلن وهي

 ،١ جملد،"بدر"( ."أحِسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون"
  )١١ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢ يوم ،٣٩ عدد ،٦جملد  ،"احلكم"، و٧ ص ،٣١/١٠/١٩٠٢يوم 

 ١٩/١٠/١٩٠٢  
ين معك  إ٣٩٧ .يريدون أن يتخطّفوا ِعرضك. يريدون أن يطفئوا نورك"
 جملد ،لفوظاتامل، و١٠ ص ،٧/١١/١٩٠٢ يوم ،٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ".ع أهلكوم
  )٩٠ص  ،٤

٢٠/١٠/١٩٠٢  
  : الساعة الثالثة هذه الليلةَ الوحي التايلحنونزل علي يف 

جف . وإما نِرينك بعض الذي نِعدهم للسلسلة السماوية أو نتوفّينك"
. لكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحدقلْ إمنا أنا بشر مث. القلم مبا هو كائن

                                           
وأنْ : "بقراءة أخرى كاآليت" يريدون أن يتخطّفوا ِعرضك: " لقد وردت مجلة397

. ١ ص ،١٠/١١/١٩٠٢ يوم ،٤٠عدد ، ٦ جملد ،"بدر"، وذلك يف "يتخطفوا ِعرضك
  )مرزا بشري أمحد(
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فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أُعدت . واخلري كله يف القرآن

  ."للكافرين
يبدو أن الناس نوعان، األول قوم ال يعرفون احلقيقة ولكن ال تزال فيهم 

م وأفهامهم كلها، إم وآذام مسحة من اإلنسانية، والثاين قوم عطّلوا عيو
 أيضا قوم قد عرفوا احلق، ولكنهم ال اجلحيموسيدخل . يندرجون يف احلجارة

. يبدو أن وراء ذلك خطّة تركها اهللا خفية حاليا. يقبلونه لعالقام الدنيوية
. ويبدو أيضا أن االزدهار قريب، وأن اهللا تعاىل يريد أن يري بعض العقاب

 يوم ،٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .رد اآلنإن مشيئتنا مربمة ولن ت: وقال تعاىل أيضا
  )١١-١٠ ص ،٧/١١/١٩٠٢

١٩٠٢  
  :�تطرق احلديث إىل الطاعون، فقال املسيح املوعود 

  : هذا الوحيتلقيت ذات مرة 
"����]]]]�©�H� �©�H� �©�H� �©�H� nnnn��������¥¥¥¥��¡&��SÃè�2��Ü
g�����¡&��SÃè�2��Ü
g�����¡&��SÃè�2��Ü
g�����¡&��SÃè�2��Ü
g���" )أردية(  

  .ل اهللا يف قاديان حسب وعدهنـزسي: أي
  : يضامث تلقيت اإلهلام التايل أ

 يوم ،٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات"
  )١ ص ،١٠/١١/١٩٠٢ يوم ،٤٠ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"، و١١ ص ،٧/١١/١٩٠٢

٣٠/١٠/١٩٠٢  
))))����"): أ( � �Ü�¡��
�Ð�d��Ü�¡��
�Ð�d��Ü�¡��
�Ð�d��Ü�¡��
�Ð�d���� �� ��ÍÍÍÍ;;   )أردية( ";;

  . النتيجة خالف املراد، أو أتت،كانت: أي
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هلام، كما ال أدري جزما مباذا يتعلق هذا مل أحفظ اللفظ األخري من اإل

  )١٦ ص ،٧/١١/١٩٠٢ يوم ،٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. اإلهلام

������d��d��d��d̈̈̈¨������������"): ب( �� ��ÍÍÍÍ;;   )أردية( ";;
 ،١٠/١١/١٩٠٢ يوم ،٤٠ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. النتيجة خالف املأمول: أي

  )١١ص 

٦/١١/١٩٠٢  
 املناظرة اليت متت  ألقي يف روعي أن أقرض قصيدة عن٦/١١/١٩٠٢يف 
  )٢٠٣ ص ،١٩ جملد ،، اخلزائن الروحانيةأمحديإعجاز  (".مد"بقرية 

١٩٠٢  
  وِر صورةٌــرين يف هذه الصـد سـقَـفَ"
  ٣٩٨   " كان يحــشر ما   كُلَّ ربِّي ع ـِليدفَـ       

 هذا فأعجبين طريقةٌ ِمن هذه الطرق لكي يدفع ريب الطوفانَ الذي أثاره: أي
  )١٥٦ ص ،١٩ جملد ،، اخلزائن الروحانيةيإعجاز أمحد (.٣٩٩الشخص

١٩٠٢  
، وأُخِبرت بالوحي أنه لن "إعجاز أمحدي"نظمت قصيدة بالعربية ومسيتها 

يقدر أحد على أن جياريين ا، ولو كان قادرا على ذلك فسوف مينعه اهللا تعاىل 
كان جمبوال على و-فانربى القاضي ظفر الدين . من ذلك بطريق أو آخر

                                           
  : � قال املسيح املوعود 398

 ص ،١٩ جملد ،، اخلزائن الروحانيةأمحديجاز إع(." هذا الشعر ِمن وحي اهللا تعاىل جلَّ شأنه"
  ) احلاشية،١٥٦

 )أمحدمرزا بشري (.  يعين املولوي ثناء اهللا األمرتسري399
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ى  وأخذ يف نظم قصيدة ردا عل-اإلنكار والتعصب والزهو إىل حد كبري

.  قضى عليه ملك املوت إذ لكي يكذِّب كالم اهللا، وبينما هو يقرضهاقصيديت
  )٦٠٤ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةملحق (

١٩٠٢   
نت حباجة إىل توسيع  حتت تصريف، وك تكونا ملكان جبنب داري داراِن

 كبرية على تلك مصطبةفأُِريت ذات مرة يف الكشف .  لضيق املكان٤٠٠داري
األرض، وعلّمت يف الرؤيا أن غرفة واسعة ستبىن هناك، وأُِريت أن اجلزء 
الشرقي من تلك األرض قام بالدعاء لتوسيع دارنا إىل هناك، وأن اجلزء الغريب 

  )٣٩٣ ص ،٢٢ جملد الروحانية، اخلزائن حقيقة الوحي،(. آمني: منها قال

  )تقريبا (١٥/١١/١٩٠٢
 يوم السبت رؤيا رآها قبل ٢٩/١١/١٩٠٢ يف �سرد املسيح املوعود 

  : أسبوعني، وهيبنحوذلك 
ن رأسي ع مكان، فجاء شخص واختطف طاقييت رأيت أين قائم يف

ين اختطاف احلدأة، مث جاء مهامجا مرة أخرى لكي خيتطف عماميت، ولك
، حنيل اجلسدويف أثناء ذلك أمسك به شخص . مطمئن يف قليب بأنه لن خيتطفها

ولكن قليب كان يشهد أن هذا املمسك ليس نزيه القلب، وبينما أنا يف ذلك إذ 
جاء شخص آخر من سكان قاديان، فأمسك به أيضا، وكنت أعلم أن هذا 

                                           
 إعالنا من أجل �املسيح املوعود  يبدو أن اإلشارة هنا إىل البيت الذي نشر 400

ا ، والذي سكن فيه مرزا بشري أمحد، وإذا كان هذا صحيح"سفينة نوح"بنائه يف كتابه 
 أو قبله قليالً، وحيث إننا مل نقدر على معرفة زمن هذا ١٩٠٢فزمن هذا الكشف هو عام 

. واهللا أعلم". سفينة نوح"الكشف جزما فسجلناه يف العام الذي مت فيه تأليف كتاب 
 ) جالل الدين مشس(
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ضي أن حكم عليه مث أخذوه إىل احملكمة، فلم يلبث القا. األخري مؤمن تقي

/ ٢٨/١١ يوم ،٦-٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. بالسجن أربعة أو ستة أو تسعة أشهر
  )٣٧ ص ،٥/١٢/١٩٠٢و

١٩٠٢  
  : �قال املسيح املوعود 

رأيت يف الرؤيا أن شخصا جاءين حاسر الرأس يف ثياب وسخة، وأجد منه 
. لطاعون اورم حتت أذين ظهرلقد : فلما وصل إيلّ قال. رائحة كريهة جدا

  . ابتعد عين، ابتعد عين: فقلت له
 عدد ،١ جملد ،"بدر"(. مل أتلق من اهللا تعاىل أي تفهيم هلذه الرؤيا: �مث قال 

  )٣٤ ص ،٥/١٢/١٩٠٢ و٢٨/١١ يوم ،٦-٥

١٧/١١/١٩٠٢  
  : �قال املسيح املوعود 

طر فقط، يرش القإنه مطر خفيف حيث . زلـرأيت الليلة يف املنام مطرا ين
، ٣٥  ص،٥/١٢/١٩٠٢ و٢٨/١١ يوم ،٦-٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .دوء بالغ ولكن

  )٤ ص ،٢٤/١١/١٩٠٢ يوم ،٤٢ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"و

١٨/١١/١٩٠٢  
  : �قال املسيح املوعود 

 دقيقة وكأننا اشترينا ٢٥ أو ٢٠بنحو ) الفجر(رأيت يف املنام قبل صالة 
شيت مقربة"فقيل إن امسها توىف من مجاعتنا، قطعة أرض لندفن فيها من ي" ،

مث رأيت بعد ذلك بأنه قد . مبعىن أن من يدفن فيها سيكون من أهل اجلنة
تيسرت يف كشمري أسباب لكسر الصليب حيث اكتشفت هناك بعض األناجيل 
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فاقترحت أن يذهب أناس هناك ليأتوا بتلك األناجيل، لنكتب حوهلا . القدمية
 وقال أنا ذاهب، ولكن جيب ياملولوي مبارك علفعند مساع ذلك استعد . كتابا

 ٤٠١"خليفة نور الدين"ابعثوا معه : فقلت". شيت مقربة"ترك مكان يل يف 
  ...أيضا

كنت اقترحت من قبل أن تكون ملن ميوت من أبناء مجاعتنا : �وقال 
ومعىن اإلجنيل البشارة، ويبدو . مقربة مستقلة، وقد أيد اهللا تعاىل اقتراحي اليوم

أن اهللا تعاىل قد أراد أن تظهر من هنالك بشارة عظيمة، وأن الشخص الذي 
 ،٦-٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .ينجز هذا العمل هنالك سيكون من أهل اجلنة قطعا

 ،٢٤/١١/١٩٠٢ يوم ،٤٢ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"، و٣٥  ص،٥/١٢/١٩٠٢ و٢٨/١١يوم 
  )٤ص 

٢٠/١١/١٩٠٢  
 رأى املسيح ،٤٠٢)PIGGOTT"(يغوتب"نتيجة الدعاء والتركيز يف أمر 

" تسبيح، تسبيح، تسبيح" يف الرؤيا أن هناك كتبا مكتوب عليها �املوعود 
  :مث تلقى الوحي التايل. ثالث مرات

                                           
كان هذا الصحايب من والية جامون، وهو غري حضرة املولوي حكيم نور الدين  401
  )املترجم(. األول رضي اهللا عنهمااخلليفة 
قسيسا يف لندن، ادعى أنه املسيح املنتظر، واتبعه نفر ) PIGGOTT ( بيغوت كان402

، �من القوم، ووصل منه إعالن مطبوع على اآللة الكاتبة إىل حضرة مفيت حممد صادق 
اه  واحدة وأعط صفحة، فكتب حضرته إعالنا قصريا يف�فعرضه على املسيح املوعود 

للمولوي حممد عليوقال املسيح . ره بترمجته إىل اإلجنليزية وطبِعه وبعِثه إىل إجنلترا وأم
وصل إىل سكرتريي إعالنك عن دعواك، واعلم : لبيغوت يف ذلك اإلعالن �املوعود 

ين إن استطعتلقد أخربين اهللا تعاىل أنين أنا املسيح . أنك كاذب يف دعواك هذه، فبارز
لقد .  لزم الصمت بيغوتوملا وصل هذا اإلعالن إىل.  اإلسالم هو الدين احلقاملوعود وأن
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  ."واهللا شديد العقاب، إم ال يحِسنون"

يبدو من هذا الوحي أن حالته سيئة، أو أنه لن يتوب يف : �وقال 
، ومن معانيه أيضا أنه مل يحِسن صنعا " باهللاال يؤمنون: "ومعانيه. املستقبل

بافترائه على اهللا واختالقه خطّة، وخيرب اُهللا شديد العقاب أن عاقبته لن تكون 
 .واحلق أن ادعاء أحد باأللوهية لَجسارة كبرية. جيدة، بل سيحلّ عليه عذاب اهللا

 ٢٨/١١ يوم ،٦- ٥ عدد ،١، وجملد ٢٥ ص ،٢١/١١/١٩٠٢ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"(
  )٤ ص ،٢٤/١١/١٩٠٢ يوم ،٤٢ عدد ،٦جملد  ،"احلكم"، و٤٢ ص ،٥/١٢/١٩٠٢و

٢١/١١/١٩٠٢   
 على  أو ثالثة ومل يبق منه إال سطراِن٤٠٣ملا انتهيت من كتابة هذا اإلعالن

ما أظن، غالبين النوم الشديد حىت تركت الورقة من يدي مضطرا ومنت، فظهر 
 حسني البطالوي واملولوي عبد اهللا التشكرالوي، يل يف املنام املولوي حممد

  :فخاطبتهما وقلت
  ."خسف القمر والشمس يف رمضان، فبأي آالء ربكما تكذّبان" 

مث . هنا" آالء"أنا املراد من : مث قلت ألخي املولوي عبد الكرمي يف املنام... 
و، رفعت بصري إىل غرفة، فرأيت أن فيها سراجا، والوقت ليل على ما يبد

وهناك بضعة أشخاص يكتبون هاتني اجلملتني من املصحف فاحتني إياه على 
                                                                                                     

. وقد وصلت قصاصاا إىل قاديان  يف اجلرائد بإجنلترا، �نشر إعالن املسيح املوعود 
 امرأة يف تلك األيام، فتوطدت بينهما عالقة جنسية، فنشرت  بيغوتكانت تقيم عند

 إليه، �ظلّ صامتا بعد وصول إعالن املسيح املوعود ولكنه . اجلرائد أخبارها وفضحته
  ) جالل الدين مشس(. فلم يعلن دعواه بعد ذلك، ومل يشكل مجاعة له، ومات خامالً صامتا

 على املناظرة اليت جرت بني املولوي حممد حسني � أي تعليق املسيح املوعود 403
، والذي كتبه �الرسول البطالوي واملولوي عبد اهللا التشكرالوي حول مكانة أحاديث 

  )مرزا بشري أمحد(. ٢٧/١١/١٩٠٢يف 
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وكنت قد عرفت . ضوء السراج، وكأما موجودتان يف القرآن بالترتيب نفسه

التعليق (. واحدا من هؤالء، وهو ميان نيب خبش األمرتسري الذي مهنته رفْو الثياِب
  ) احلاشية،٢٠٩ ص ،١٩  جملد،اخلزائن الروحانية ،على املباحثة بني البطالوي والتشكرالوي

٢٢/١١/١٩٠٢  
أُريت الليلة يف الرؤيا أن هناك شجرة مثمرة مثقلة بفواكه لطيفة ومجيلة 

، باذلني  أصليس هلاللغاية، وأن نفرا من الناس يريدون أن يصعدوا عليها نبتةً ل
نبتة تشبه نبات ، بل إم قد صعدوها عليها، وتلك الانييف ذلك جهدا مض

وكلما صعدت النبتة على الشجرة تضرر مثرها وأصبحت الشجرة ". األفتيمون"
معوجة وسيئة املنظر، وهناك خطر كبري على ضياع ما يتوقع منها من الثمار، 

فذاب قليب برؤية هذا املشهد حزنا، وقلت لشخص صاحل .  بعضهاضاعبل قد 
ما هذه النبتة اليت قد أحكمت ما هذه الشجرة، و: طاهر الصورة واقف هناك

إن هذه الشجرة هي القرآن الكرمي : فأجاب ؟قبضتها على هذه الشجرة اللطيفة
كالم اهللا تعاىل، وأن هذه النبتة هي تلك األحاديث واألقوال اليت ختالف القرآن 
الكرمي أو اعتربت خمالفة له، وإنّ كثرا قد أحكمت بثقلها قبضتها على هذه 

لتعليق على املباحثة بني البطالوي ا(.  من النومصحوتمث . تضرهاالشجرة، و
  ) احلاشية،٢١٢ ص ،١٩  جملد، اخلزائن الروحانية،والتشكرالوي

٢٢/١١/١٩٠٢  
التايلنزل علي هذه الليلة نفسها يف الساعة الثالثة والدقيقتني الوحي  :  

الـدنيا وال   من أعرض عن ذكري نبتليه بذرية فاسقة ملحدة مييلـون إىل            "
  ." شيئًايعبدونين
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من أعرض عن القرآن سوف نبتليه بأوالد خبيثني يعيشون عيشة إحلاد، : أي

ويتكالبون على الدنيا وال يكون هلم نصيب من عباديت، أي أن عاقبة أوالده 
التعليق على املباحثة بني البطالوي ( .تكون سيئة، ولن يوفَّقوا للتوبة والتقوى

  ) احلاشية،٢١٣ ص ،١٩  جملد،ئن الروحانية اخلزا،والتشكرالوي

٥/١٢/١٩٠٢  
  : التايلالوحيكنت مريضا يوم اجلمعة، وتلقيت خالل املرض ): أ(
  ."ميوت قبل يومي هذا"

 جملد ،"بدر"(. واملراد من اليوم يوم اجلمعة، الذي هو يوم اهللا يف احلقيقة... 
  )٥٥ ص ،١٢/١٢/١٩٠٢ يوم ،٧ عدد ،١

أُِخذَ بالطاعون، وخالل أيام إصابته ... ابا األمِرتسرياملولوي رسل ب): ب(
  :بالطاعون تلقيت يوم اجلمعة الوحي التايل

  ."ميوت قبل يومي هذا"
فغادر هذه الدار الفانية قبل اجلمعة . أنه سيموت قبل يوم اجلمعة املقِبلة:  أي
، يحقيقة الوح (. يف الساعة اخلامسة والنصف صباحا٨/١٢/١٩٠٢ يف التالية

  )٣١٣-٣١٢ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

٦/١٢/١٩٠٢  
 أيقنت أن أجلي قد أتى، لوال أن نزل حىتقد تدهورت صحيت البارحة ): أ(

وفيما أنا يف ذلك إذ غلبين النوم، فرأيت أين يف مكان كأنه زقاق . وحي اهللا
عته ، واندفع أحدها إيلّ مهامجا، فضربته ودف٤٠٤ جواميسةمسدود، وجاءت ثالث

                                           
 وفُِهمت إثر رؤية هذا الكشف أن عدوا سريفع علي قضية وسيكلّف ثالثة 404
، ودعيت للمثول يف "ِجهلُم"قضية ضدي يف مدينة " كرم دين"مث بعد ذلك رفع ... حمامني
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مث جاء الثاين فدفعته أيضا عين، مث جاء الثالث وكان قويا جدا حىت تيقنت . عين

ومن عجائب قدرة اهللا أنين ملا أوجست منه اخلوف صرف . أنه ال مفر منه
مت الفرصة وقررت الفرار من هناك حمتكا جبسم تناجلاموس وجهه عين، فاغ

ويف . ي، ولكين مل أره بعدهامث فررت وأنا أفكر أنه سيجري ورائ. اجلاموس
  :املنام ألقى اهللا تعاىل يف قليب الدعاء التايل

   ٤٠٥".رب كلُّ شيٍء خادمك، رب فاحفَظْين وانصرين وارحمين"
وأُلقي يف قليب أنه هذا هو االسم األعظم، ومن قرأ هذه الكلمات جنا من 

 عدد ،٦ جملد ،"احلكم" و،٥٤ ص ،١٢/١٢/١٩٠٢ يوم ،٧ عدد ،١ جملد،"بدر"( .كل آفة
  )١٠ ص ،١٠/١٢/١٩٠٢ يوم ،٤٤

 العليم احلكيم، يف أمِر رجل لئيم وتاِنه العظيم، ومن آيايت ما أنبأَين): "ب(
وأراين فيه . وأَوحى إيلّ أنه يريد أن يتخطّف ِعرضك، مث جيعل نفسه غرضك
. ٍني وإعناٍترؤيا ثالث مرات، وأراين أن العدو أعد لذلك ثالثةَ حماٍة، لتوه

ورأيت كأين أُحضرت حماكمةً كاملأخوذين، ورأيت أن آخر أمري جناة بفضل 

                                                                                                     
 الكشف فكان هناك ثالثة وكانت القضية جنائية وصعبة، وكما ظهر علي يف. احملكمة

حقيقة (. ولكنها رفضت يف اية املطاف كما وعد اهللا تعاىل. حمامني يتولون الدفاع عنه
 ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ،٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٣٩٥ ص ،٢٢ جملد ،، اخلزائن الروحانيةيالوح
١١(  

  : "احلكم" ورد يف 405
وسوف أدعو به من اآلن ... عوذةٌهذا الدعاء ِحرز و: �قال املسيح املوعود 

  .فصاعدا يف كل صالة بال انقطاع، وعليكم أيضا أن تدعوا به
 يولّد اليقني بأن اهللا  أنهإن أكرب ما فيه أنه يعلّم التوحيد احلق، أعين:  أيضا�وقال 

جل شأنه هو الضار والنافع، حيث علّمنا فيه أن كل شيء خادمك يا رب، مبعىن أن أي 
 ،٤٤ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. ذ وضار ال ميكن أن يضرنا شيئًا بدون إرادتك وإذنكؤشيء م

  )١٠ ص ،١٠/١٢/١٩٠٢يوم 
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وبشرت أن البالء يرد على عدوي الكذّاب . رب العاملني، ولو بعد حني

وما مر على ما رأيت إال سنة فإذا ظهر قدر . مث قعدت كاملنتظرين... هنيـَامل
 جملد ،مواهب الرمحن، اخلزائن الروحانية(". م الدينكر"اهللا على يِد عدو مبني، امسه 

  )٣٥٠ ص ،١٩
 ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. أنه رفع علي قضايا جنائية مزورة: أي... 

  ) ٢٢٥ ص ،٢٢جملد 

٦/١٢/١٩٠٢  
 رأيت أين قابلت فارسا، وملا اقتربت من البيت وضع ٤٠٦بعد هذه الرؤيا

 وأربع آنات ٤٠٧أنه سيكون بينها آنتاِنشخص يف يدي بعض النقود، ففكرت 
 ٤٠٨)فضل نشان" (فجو"فلما تقدمت رأيت أن السيدة الكشمريية . أيضا

. مث ذهبت إىل املسجد فرأيت آالف الناس جالسني وثيام كلهم بالية. جالسة
وملا تقدمت يف املسجد أكثر رأيت هناك جنازة على سرير كبري، وال أدري 

  )٥٤ ص ،١٢/١٢/١٩٠٢ يوم ،٧ عدد ،١د  جمل،"بدر"( .ِلمن هي

٨/١٢/١٩٠٢  
 يف مكان، فتبني يل أن األرض هناك رخوة وأن مهمت أن أتوضأرأيت أين 

حتيت مغارة كبرية، فما إنْ وضعت عليها قدمي حىت غاصت، وأتذكر جيدا أنين 
مث قفزت قفزة وجئت إىل فوق، وبدا يل وكأين . ظللت أغوص بعدها باستمرار

                                           
  )مرزا بشري أمحد(. ة يعين رؤيا اجلواميس الثالث406
 )املترجم(.  من الروبية١/١٦اآلنة  407
أحِد سكان قاديان، وكانت خادمةً يف بيت " غفارا" كانت هذه زوجة املدعو 408
 )جالل الدين مشس(. �املوعود املسيح 
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 إىل ٤٠٩كانت هناك حفرة مدورة كبرية جدا يصل قطرها من هنا. و اجلأطري يف

 وكنت أطري فيها هنا وهناك، وكان السيد سيد حممد ،بيت حضرة نواب
 ميشي على املاء، �انظر، كان عيسى : أحسن على حافتها، فناديته وقلت له

ن السيد حامد كا. ، وإنّ فضل اهللا علي أعظم مما كان عليهوأما أنا فأطري يف اجل
علي يف رفقيت، وقد جتولْنا يف تلك احلفرة طائرين مرات عديدة بكل سهولة 

وقد رأيت هذه الرؤيا يف الساعة الواحدة إال . دون أن حنرك األيدي أو األرجل
  )٥٥ ص ،١٢/١٢/١٩٠٢ يوم ،٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. الثلث

٩/١٢/١٩٠٢  
  : لقد أُوحي إيل البارحة ما يلي

  ."يك يا إبراهيمسالم عل"
  :مث أوحي إيل

 يوم ،٧ عدد ،١ جملد ،"بدر" (٤١٠".سالم على أمرك، صرت فائزا"
  )١٨ ص ،١٠/١٢/١٩٠٢ يوم ،٤٤ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"، و٥٥ ص ،١٢/١٢/١٩٠٢

١٢/١٢/١٩٠٢  
  :�قال املسيح املوعود 

                                           
إىل بيت حضرة  " �املسجد املبارك، ومن قوله " من هنا: " من قوله� يعين 409
جالل (. � املسيح املوعود لبيتبيت النواب حممد علي خان الذي كان مالصقًا " نواب

 )الدين مشس
  : � قال املسيح املوعود 410

 يف الساعة اخلامسة ٨/١٢/١٩٠٢ح  غادر هذه الدنيا الفانية صبا...املولوي رسل بابا
حقيقة الوحي، اخلزائن (. إخل..." سالم عليك يا إبراهيم: "مث أُوحي إيل بعده فورا... والنصف
  )٣١٣-٣١٢ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية
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  :  التايل الذي كانت معه مجلة غريبة مبشرة ولكين نسيتهاالوحيتلقيت 

  )٥٨ ص ،١٩/١٢/١٩٢٠ يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"(."ينادي مناٍد من السماِء"

١٩/١٢/١٩٠٢  
، ٦٨ ص ،٢٦/١٢/١٩٠٢ يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إين مع األفواج آيت"

  )١٤ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٢ يوم ،٤٦ عدد ،٦جملد  ،"احلكم"و

١٩/١٢/١٩٠٢  
والعشاء، مث رجع  إىل بيته بعد أن صلى املغرب �ذهب املسيح املوعود 

  . وسرد لنا ثالثة من رؤاه اليت رآها واحدة تلو أخرى كاآليت
  . روبية واحدة ومخس متراتاأوالً آتاين شخص يف الرؤي

مكتوب " ترياق القلوب"مث غلبتين غفوة مرة أخرى، فأُريت صفحة من 
  : عليها
  ."على شكر املصائب"

ذه الروبية والتمرات جزاء وكأن ه". هذه ِصلَةٌ على شكر املصائب: "ومعناه
  . على شكرك على املصائب

مث يف املرة الثالثة أُريت أوراقًا مرة أخرى مكتوب فيها شيء عن األبناء وقد 
  )٦٩ ص ،٢٦/١٢/١٩٠٢ يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. نسيته اآلن

٢١/١٢/١٩٠٢  
 ،انيف ليلة احلادي والعشرين واليت هي أوىل الليايل العشر األواخر من رمض

  : التايلالوحي �تلقى املسيح املوعود 
  ."يأيت عليك زمن كمثل زمن موسى"

  : �وقال 
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عشرين و قط يف هذه الفترة املمتدة إىل عشرين أو إحدى الوحيهذا مل أتلق 

 ،٤٦ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"(. سنة، وإن كنت قد سميت موسى يف إهلامات كثرية
  )٧١ص ، ٢٦/١٢/١٩٠٢ يوم ،٩ عدد ،١جملد  ،"بدر"، و١٢- ١١ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٢يوم 

٢٢/١٢/١٩٠٢  
  ."إنه كرمي متشى أمامك وعادى من عادى"

  : �قال 
يأيت عليك زمن : "يبدو أن هذا تكملةٌ لإلهلام الذي تلقيته البارحة، أعين

، فإنه إذا تشات قافية إهلام متأخر بإهلام سابق كانت "كمثل زمن موسى
وهنا أيضا جند .  ولو كان بينهما فاصل عشرة أيامبينهما صلة حتما عندي،

ويف التوراة أيضا ما مياثله معىن حيث ". عادى"و" موسى"تشاا بني كلميت 
 عدد ،١ جملد ،"بدر"( .ورد فيها أن اهللا تعاىل قال ملوسى امِش وأنا أمشي أمامك

، ٧١ص ،٢٦/١٢/١٩٠٢ يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و٧٦ ص ،٢/١/١٩٠٣ يوم ،١٠
  )١٤-١٣ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٢ يوم ،٤٦ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"و

٢٣/١٢/١٩٠٢  
  :"بدر"ورد يف 

  : قبل صالة الفجر الرؤيا التالية� سرد املسيح املوعود 
رأيت أين يف مكان آخر وأريد العودة إىل قاديان، ويف رفقيت رجل أو اثنان، 

وجدت أنه ليس هناك فنظرت ف. فقال البعض إن الطريق مغلق فهناك حبر زخار
فعدنا أدراجنا قائلني . ر عادي، بل حبر عظيم مائج معوجا كما متشي األفعى

 يوم ،١٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .الطريق مسدود حاليا، وهو طريق مهول جدا
  ) ٧٦ ص ،٢/١/١٩٠٣
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٢٤/١٢/١٩٠٢  

 يوم ،٤٦ عدد ،٦ جملد ،"احلكم"( ."إين صادق صادق، وسيشهد اهللا يل"
 ٧٨-٧٧ ص ،١٩٠٣/ ٢/١ يوم ،١٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١٤ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٢

  )٤٨٣ ص ،٣ جملد ، جمموعة اإلعالنات،١/١/١٩٠٣ وإعالن

١٩٠٢  
، ٨٦ ص ،٩/١/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،١ جملد،"بدر"(."إين أنا الصاِعقة "):أ(

  )٢ ص ،١٠/١/١٩٠٣ يوم ،١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و
! هذا اسم جديد هللا تعاىل مل نسمعه من قبل: قال املولوي عبد الكرمي): ب(

أجلْ، وتماِثله اإلهلامات النازلة بشأن : فقال املسيح املوعود عليه السالم
: فيا هلا من كلمات لطيفة، فكأن اهللا تعاىل يقول". أفطر وأصوم"الطاعون مثل 

 وهذا ما نشاهده. أي ال أعاقب، وأصوم فترة: سأتصرف بطريقتني، أفطر فترة
بالضبط منذ بضع سنوات، ففي األيام اليت يشتد فيها احلر والربد خيتفي 

 وغريها، ١٠ و٣ و٢، ولكنه يشتد يف شهور "أصوم"كأا فترة والطاعون، 
 ،"بدر"(."إين أنا الصاعقة: "ومن قبيل هذ الوحي اللطيف". أفطر"وكأا فترة 

  )٨٦ ص ،٩/١/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،١جملد

١٩٠٢  
  :� قال املسيح املوعود ألربعاء يوم ا٣١/١٢/١٩٠٢يوم 

وتركت شيئًا منها، ) من بيتنا( القمامةَ يف مكان ذات مرة محلت الكناسةُ
وكنت جالسا داخل الغرفة، فأُريت أا قد تركت شيئًا من القمامة، فنبهتها إىل 

. هفأخذا احلرية بأن هذا كان جالسا يف الغرفة فكيف رأى ما فعلت. هائخط
فشكرت اهللا على أنين أُريت من مكان بعيد القمامةَ املتبقية ولكنها مل تستطع 

  )٨٤ ص ،١/١٩٠٣ /٩ يوم ،١١ عدد ،١ جملد،"بدر"( .رؤيتها مع أا كانت واقفة عندها
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١٩٠٢  

  : ١/١/١٩٠٣ يف �قال املسيح املوعود 
رة، فقال رأيت ذات مرة مالكًا على صورة ولٍد عمره ما بني الثامنة والعاش

  : بكلمات فصيحة بليغة
"�&��R����&��R����&��R����&��R���VVVV �.
�Ð���K��������.
�Ð���K��������.
�Ð���K��������.
�Ð���K����  )أردية( "���

 ص ،١/١٩٠٣ /١٦ يوم ،١٢ عدد ،١ جملد،"بدر"( . مراداتك كلَّ اهللايعطيك: أي
٩٠( 

١/١/١٩٠٣  
 أُريت أوالً أنين البس ثوبا فاخرا ،على شاكلة كشفمنام خفيف كان يف 

كشف إىل الوحي، وأسجل فيما يلي كل مث انتقلت حالة ال. ووجهي يلمع
  :فقرات هذا الوحي اإلهلي الذي كان قبل هذا الكشف وبعده، وهي

بشارة تلقّاها . أتى أمر اهللا فال تستعجلوه. ٤١١يبدي لك الرمحن شيئًا"
 ،٧ جملد ،، وجريدة احلكم٨٥ ص ،٩/١/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ".النبيون

  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٣ يوم ،١عدد 
/ ١/١لقد بشرين ريب ذه البشارة يف الساعة اخلامسة صباح يوم ... 
إعالن ( . اهلجري١٣٢٠ من شوال األول امليالدي املوافق يوم العيد ١٩٠٣

                                           
  : � قال املسيح املوعود 411

هنا يشري إىل أمر عظيم، ولعظمته قد أخفاه اهللا، ألن يف اإلخفاء أيضا " شيئًا"لفظ 
فال تعلم نفس ما أُخفي هلم ِمن قرِة �: يما، كما قال اهللا تعاىل عن نعم اجلنةتعظ
والطعام أيضا يغطى بغطاء على املائدة، ويراد بتغطيته أيضا . )١٨ :سورة السجدة(	أعني

 عدد ،٧ جملد ،جريدة احلكم(. باختصار، إن الشيء  املشار إليه هنا ليس بشيء بسيط. التعظيم
  )٢ ص ،١٠/١/١٩٠٣ يوم ،١
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، وجمموعة ١ ص ،١٠/١/١٩٠٣ يوم ،١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم" املنشور يف ١/١/١٩٠٣

  )٤٨٣ ص ،٣ جملد ،اإلعالنات

١/١/١٩٠٣  
  :  وقد شد ظهره بقطعة قماش وقال�ملوعود جاء املسيح ا

، وشددت ظهري ذا، فغشيتين غفوة بسيطة ِكليةكنت أعاين آالما يف ال
  : نزل خالهلا الوحي التايل

"ÎÎÎÎ



ëëëë �¦�¦�¦�¦;;   )فارسية( "@@@@;;
  .إىل استعادة الصحة: أي

وماذا عسى أن يفعله اإلنسان إذا مل إمنا الشفاء من اهللا تعاىل، : �مث قال 
  )٨٥ ص ،٩/١/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ؟يشأ اهللا

٢/١/١٩٠٣  
جاءين آئلٌ واختار، وأدار إصبعه وأشار، يعصمك اهللا ِمن العدا، ويسطو "

  ".بكل من سطا
"�_����_����_����_���^̂̂̂
�7�Ç�
�7�Ç�
�7�Ç�
�7�Ç�ÏÏÏÏø�¡��ø�¡��ø�¡��ø�¡����������ÐÐÐÐ ��   )أردية( "����������

  .يل، املالك الذي يبشرائ اآلئل هو جرب:أي
ر، أي اختارك، وأدار إصبعه مشريا إىل أن  أتى عندي آئل، واختا:الشرح

   ...اهللا سيعصمك من األعداء وسيصول على كل من يصول عليك
اآلئل يف األصل من األيالة، ويعين املصلح الذي ينقذ من ظلم : � وقال 

مل يقل اهللا تعاىل هنا جربيل بل قال آئل، واحلكمة يف ذلك أن هذا . الظاملني
مث إنه . لومني من ظلم الظاملني، فسمى املالك آئالًاالسم يدل على إنقاذ املظ



٤٦٦  �������� א������
: أدار إصبعه وأشار ا إىل األعداء يف كل طرف وصوب، وقال ذه اإلشارة

  .يعصمك اهللا من العدا وما إىل ذلك
  : إن هذا الوحي يشبه الوحي السابق

  "...إنه كرمي متشى أمامك، وعادى كلَّ من عادى"
القواميس أو هو نادر االستعمال، ولذلك  ولعل لفظ اآلئل ال يوجد يف 

 ، وجريدة٩٠ ص ،١٦/١/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .فسره الوحي بنفسه
  )٦-٥ ص ،١٧/١/١٩٠٣ يوم ،٢ عدد ،٧ جملد ،احلكم

٩/١/١٩٠٣  
 ٤١٣قُِتلَ خيبةً،.  وركَى، فطوىب ملن وجد ورأى٤١٢إنّ وعد اهللا أتى، ركَل"

 عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٩٦ ص ،١٦/١٩٠٣ يوم ،١٢ عدد ،١ جملد،"بدر"(."وِزيد هيبةً
  ) احلاشية،١٦ص، ١٧/١/١٩٠٣ يوم ،٢

فمبارك . جاء وعد اهللا، وضرب على األرض ِرجالً، وأصلح اخللل: أي
  )٩٤ ، ص٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية ( .الذي وجد ورأى

قد : له أمرا مهيبا، أيمع له أحد، وكان قتتلقد قُتل حيث مل يس: ...شرحال
   ،تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية (.وجد الناس قتلَه مهيبا، وتأثرت به قلوم جدا

                                           
 �، وكتبه املسيح املوعود "وركَلَ: " كاآليت"احلكم" بينما ورد هذا اللفظ يف 412
جالل  (. ٩٤ ص ،٢٢، وذلك يف حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية جملد "وركَلَ"أيضا 

 )الدين مشس
  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  413

 نزل يف الصاحبزاده املولوي عبد اللطيف هذا الوحي اإلهلي: �قال املسيح املوعود 
تذكرة " املنشور يف ١٦/١٠/١٩٠٣إعالن يوم (. املرحوم حني كان حيا بل كان يف قاديان

 عدد ،٢ جملد ،"ريليجنـز ريفيو أوف" احلاشية، وجملة ،٧٥ ص ،٢٠ جملد ،، اخلزائن الروحانية"الشهادتني
  )٤٦٢ ص ،١٩٠٣  من١٢ و١١  لشهري١٢-١١
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  ) احلاشية،٧٥ ص ،٢٠جملد 

١١/١/١٩٠٣  
  :قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم

رأيت اآلن وقت الفجر مناما بأن يف يدي قرطاسا، وهناك إعالن على ): أ(
  ٤١٤."بقية الطاعون: "رفيه، وعلى طرفه الثاين شيء كتبته أنا بعنوانأحد ط

 يوم ،٢ عدد ،٧  جملد،"احلكم"، و٩٤ ص ،١٦/١/١٩٠٣ يوم ،١٢ عدد ،١ جملد،"بدر"(
  )٣٢٨ ص ،١٩  جملد، ومواهب الرمحن، اخلزائن الروحانية، احلاشية،١٦ص ، ١٧/١/١٩٠٣

.  فإن الكثري منه باٍقالطاعون حمدق بكم، وكما أخربين اهللا تعاىل): ب(
  )،١٧٤ ص ،٢٠ جملد ،حماضرة الهور، اخلزائن الروحانية(

١٢/١/١٩٠٣  
دفتر إهلامات (. هذه الروبية نذر لك: رأيت أن زوجيت أعطتين روبية وقالت

  )١ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

١٣/١/١٩٠٣  
يه يف أنت وج. إين معني من أراد إعانتك. إين مهني من أراد إهانتك"

. أنت معي وأنا معك، وسرك سري. ِسرك سريو. اخترتك لنفسي. حضريت
أحببت وكلَّ ما أحببت ،غضبت أنت مين مبنـزلة توحيدي . إذا غضبت

دك اهللا ِمن عرشه، حيم. )الناس(وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف بني 
ك اخترتك لنف. أنت وجيه يف حضريت. دك اهللا وميشي إليكوحيمسي، وسر
يا أمحدي أنت مرادي ومعي، . أنت مين مبنـزلة ال يعلَمها اخلَلْق. سري

                                           
، ص ١٩، اخلزائن الروحانية، جملد "مواهب الرمحن"حي مسجل أيضا يف هذا الو 414
 )  عبد اللطيف البهاولبوري(. ٣٢٨
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إذا غضبت غضبت، وكلَّ ما أحببت . سرك سري. وأنت معي وأنا معك

ك لنفسي. أحببتدفتر إهلامات سيدنا املسيح (."أنت وجيه يف حضريت، اخترت
  )١ ص ،�املوعود 

 ١٩٠٣  
  : وقالوإنه بشرين"
  ." املخزيات ِذكْرايف أُبقي لك ال"

  : وقال
 ،مواهب الرمحن، اخلزائن الروحانية(."يعصمك اهللا ِمن عنده وهو الويل الرمحن"
  )٢٣٥ ص ،١٩جملد 

١٥/١/١٩٠٣  
  :تلقيت يف الهور الوحي التايل مرارا

 يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( ٤١٥."أُِريك بركاٍت من كلّ طَرٍف"
  )٩ ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ٢و ١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و١٥ص ، ٣١/١/١٩٠٣

                                           
  : � قال املسيح املوعود 415 

كان عدد " ِجهلُم"من حيث أين ملا أوشكت على الوصول إىل **  لقد حتقق هذا النبأ
ريق مكتظًا بالناس، القادمني ملالقايت يقدر بأكثر من عشرة آالف شخص، وكان الط

كذلك ازدحم الناس حول حمكمة . وكانوا يبدون يل التواضع والتذلل وكأم يسجدون
وقد بايع ألف ومئة شخص، . ولني يف حرية من أمرهمئاحملافظة بأعداد هائلة جعلت املس

كرم "أما القضية اليت رفعها .  وانضممن إىل هذه اجلماعة تقريبا سيدةتاكما بايعت مئ
وقدم كثري من الناس اهلدايا والنذور بإخالص وتواضع . ضدي فرفضت ائيا" دين

عظيمني، وهكذا عدنا إىل قاديان حاملني بركات كثرية من كل طرف وصوب، وحقق 
  )٢٦٤ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية. (اهللا تعاىل هذا النبأ بكل جالء

  قائي بأعداد هائلة على احملطات اليت كانت يفلقد جاء الناس لل:  أيضا�وقال ** 
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١٨/١/١٩٠٣  

" H©P" اإلهلام التايل يف القطار ما بني �تلقى املسيح املوعود 
  ": ِجهلُم"وهو عائد من " H�Ð"و

 ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."آثَرك اُهللا على كُلِّ شيٍء"
  )١٥ ص ،٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤  عدد،٧ جملد ،"احلكم"، و٧ص 

١٩/١/١٩٠٣  
 جملد ،"بدر"، ١٥ ص ،٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( ."أفانني آياٍت"

  )٧ ص ،٣٠/١/١٩٠٧-٢٣ يوم ٢-١ عدد ،٢

١٩/١/١٩٠٣  
يا جبالُ أَويب معه . أليس اهللا بكاف عبده. إين مع األفواج آتيك"

٣-٢ ص ،�ملوعود دفتر إهلامات سيدنا املسيح ا( ."والطري(  

١٩/١/١٩٠٣  
  : قبل صالة العشاء الرؤيا التالية،�سرد املسيح املوعود 

                                                                                                     
 الطريق مثل الهور وغوجرانواله ووزيرآباد وغجرات وغريها، حىت تعذر احلفاظ على 
النظام يف حمطات القطار، ونفدت تذاكر الدخول إىل احملطات، فوصل الناس إليها بدون 

الناس، وأبعد املوظفون ويف بعض احملطات أُوِقف القطار مدةً أطول بسبب ازدحام . تذاكر
ويف بعض احملطات جرى الناس مع القطار إىل مسافات . الزوار عن القطار بلطف بالغ

وقد نشرت هذه األحداثَ بعض . بعيدة ممسكني به حىت كان هناك خطر هالك بعضهم
 جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(". بنجه فوالد"اجلرائد املعارضة أيضا اليت منها جريدة 

  ) احلاشية،٢٦٤ ص ،٢٢
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كنت . رأيت أين واقف عند شاطئ النيل، ومعي كثري من بين إسرائيل

وعندما نظرت إىل الوراء رأيت أن .  موسى، ويبدو أننا هاربونأين أحسب
تاد كاخليل والعربات فرعون يتبعنا جبيش كبري ومعه الكثري من العدد والع

 رفاقي بين إسرائيل خائفون جدا،  وأنّوغريها، وأنه قد اقترب منا جدا،
. يا موسى إنا مدركون: يصرخون بأعلى أصوامهم ومعظمهم يائسون و

  : فقلت هلم بصوت جهوري
  ."كال إن معي ريب سيهديِن"

- ١ عدد ،٢د  جمل،"بدر"(. مث استيقظت وكانت هذه الكلمات جارية على لساين
  )١٥ص ، ٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٧ ص ،٣٠/١/١٩٠٣- ٢٣ يوم ،٢

٢١/١/١٩٠٣  
قد صدر عليه احلكم بعقوبة، مث تلقيت اإلهلام " كرم دين"رأيت يف املنام أن 

  : التايل
  )٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."ذِلك ِبما عصوا وكانوا يعتدون"

٢١/١/١٩٠٣  
  :هذا الوحيتلقيت عن االبن اجلديد 

  )٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .يعين أنه قمر سيخسف ."غَاِسق اِهللا"

٢٢/١/١٩٠٣  
حِرم، وجلست ـُ امرأيت جاءتين وعليها ثوب كاملرأيت يف املنام كأنّ"

ع لو مت فعليك أن تغسلين أنت ال غريك، وأرادت عند وض: عندي وقالت
وخرجت أنا . ها ضررمث بعد ذلك أحسست زلزلةً خفيفة وما أعقب. احلمل

 شوال ٢٢وكان هذا يوم اخلميس . وزوجيت من مكان السقف إىل الِفناء
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قاعد   زوجيت كأنّ جربئيلَ قوِل اهلجري، وأحسست يف نفسي يف وقِت١٣٢٠
  )٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."عندي

٢٢/١/١٩٠٣  
. رأيت البارحة زلزاالً عظيما، ولكنه مل يلحق ضررا بأي مبىن أو غريه

 أليام ٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و١٤ ص ،٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"(
  )٣٦ ص ،٢٠/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٧ ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣

٢٤/١/١٩٠٣  
  : يف الكشف ما يليأُريت اليوم: �قال املسيح املوعود ): أ(
  ."تفصيل ما صنع اهللا يف هذا البأس، بعدما أشعته يف الناس"

  .مث بعد ذلك حتولت حاليت إىل الوحي وكانت هذه الكلمات جارية على لساين
 سيحقّقه اهللا اآلن  ويبدو من هذا أن ما أُخربت به من قبل عن القضية نبوءةً

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٧ ص ،٣٠/١/١٩٠٣- ٢٣  يوم،٢- ١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ويفصله
  )١٥ ص ،٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٣٦ ص ،٢٠/٢/١٩٠٣ يوم ،٥

 مقال، وكأين أريد بيان مصري قضية  نشررأيت يف الرؤيا كأين أريد): ب(
  : ، وأجعل عنوانه كاآليت"كرم دين"

"دوا من . ه يف الناسانع اهللا يف هذا البأس، بعدما أشعتفصيل ما صنقد بع
  )٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."ماء احلياة، فسحقْهم تسحيقًا

٢٥/١/١٩٠٣  
كان يب سعال : رؤيا قائال � سرد لنا  املسيح املوعود ٢٥/١/١٩٠٣يف 

شديد، فرأيت يف املنام أن املولوي حممد أحسن يعطيين قطعة من الزجنيل اجلاف 
  .ضعوه يف فمكم:  ويقول يلجوزة الطيبفوفل وأو ال
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وبعد هذه الرؤيا شعرت بالراحة التامة لساعتني، ويوجد عندي اآلن سعال، 

  . لكنه ضئيل جدا
  : هةنـز وقت ال٢٦/١ يف �وقال املسيح املوعود عليه 

فيت من، جوزة الطيب يف فمي الزجنيل اجلاف والبارحة وضعتالسعالفش  
 جملد ،، وجريدة احلكم٧ ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .كثريا

  )١٤ ص ،٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٧

٢٨/١/١٩٠٣  
إذا ما :  أوالً أن زوجيت تقول يل٤١٦أُريت اآلن يف املنام يف حالة كشف): أ(

  : التايلنذراملهلام اإلِمت فعليك أن تقوم بيدك بكفين ودفين، مث تلقيت 
 ،"احلكم"، و٧ ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ٢-١ عدد ،٢ جملد،"بدر"( ."غَاِسق اِهللا"

 يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،١٤/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧جملد 
  )١٥ص ، ٣١/١/١٩٠٣

 املتوقعة والدته يف بييت لن يعيش ٤١٧وفهمت من هذا اإلهلام أن املولود): ب(
  . طويالً

  )٨ ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ،٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

                                           
 ٢١، وقد سجلنا تارخيهما قبل قليل مها هذا املنام وهذا الكشف سبق أن سجلنا 416

.  بنفسه يف دفتر إهلاماته� من كانون الثاين بناًء على ما سجله املسيح املوعود ٢٢و
لكشف  هذا الوحي وهذا اتاريخ حيث ذكرتا أن أخطأتا املذكورتني هنا اجلريدتنيأنّ ما فإ

.  هذا األمر مرة أخرى�، أو لعل اهللا تعاىل قد كشف على املسيح املوعود ٢٨/١هو 
  )عبد اللطيف البهاولبوري(. واهللا أعلم بالصواب

 الساعة الرابعة حنو يف ٢٨/١/١٩٠٣ ولدت يف  اليت هذا املولود هو أمة النصري417
، نقالً ٣/١٢/١٩٠٣ عدد خاص، "احلكم"انظر . ٣/١٢/١٩٠٣والنصف، وتوفيت يف 

 )جالل الدين مشس(. ، طبعة جديدة٢٧٣ ص ،٢ جملد ،"تاريخ األمحدية"عن 
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ظننت من قبل أننا نتوقع يف بيتنا والدة مولوٍد، فلعلّ هذا الوحي يشري ): ج(

... إىل وفاته، ولكن ملا تدبرت األمر أكثر فهمت أن هذا الوحي يشري إىل ابتالء
وليس املراد منه ابتالء مجاعتنا، بل ابتالء املنكرين الذين يلجأون إىل اجلهل والغباء 

لظالم إذا نسب إىل اهللا تعاىل فيعين ابتالء العدو، ولذلك ذلك أن ا... واالفتراء
  )٤٣ ص ،٢٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر" (".غاِسق اهللا ":سمي هذا الوليد

٢٨/١/١٩٠٣  
 ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ،٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."إنّ اَهللا مع عباِده يواسيك"
  )١٥ ص ،٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و١٠ص 

٢٨/١/١٩٠٣  
  :تلقيت هذا الصباح الوحي التايل

"كا ٤١٨سأُكِْرمبجا عإكرام".  
: بعدها غلبتين غفوة بسيطة، فرأيت يف املنام عباءة ذهبية مجيلة جدا، فقلت

  .سألبسها يوم العيد
 جملد ،"بدر"( .يف هذا اإلهلام يدل على أنه أمر بالغ التأثري جدا" عجبا"ولفظ 

-٢٣ يوم ،٢-١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٤٣ ص ،٢٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٢
  )١٥ ص ،٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٨ ص ،٣٠/١/١٩٠٣

٢٨/١/١٩٠٣  
، وأنين أمر من غرفة "ملُهِج " مدينةرأيت البارحة مناما آخر أيضا بأين يف

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ملبىن، وأذهب إىل غرفة أخرى يف ا"Ü��Ñ"نائب املفوض 

                                           
:  كاآليت٣يف ص � هذا الوحي مسجل يف دفتر اإلهلامات للمسيح املوعود  418

 )املولوي عبد اللطيف البهاولبوري(". عجبا سيكرمك اهللا إكراما"
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 ص ،٢٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٨ ص ،٣٠/١/١٩٠٣-٢٣ يوم ،٢-١

  )٤ ص ،١٤/١/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٤٣

٢٩/١/١٩٠٣  
قد بعدوا . يا جبالُ أويب معه والطري. ي وأصومإين مع الرسول أقوم، أصلّ"

  )٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."يقًامن ماء احلياة، فسحقْهم تسح

٣٠/١/١٩٠٣  
  : التايلالوحي قبل صالة العشاء �قرأ علينا املسيح املوعود 

  ٤١٩."ال ميوت أحد من رجالكم"
لن ميوت أحد من رجالكم، : ال ميكن أخذُه مبعناه احلريف وهو: �وقال 

غري . ا أحد إىل يوم القيامةذلك أن األنبياء أيضا ميوتون، كما ال ميكن أن حيي
 يوم ،٣ عدد ،٢ جملد،"بدر"(. ، فلعل له معىن آخرالوحيأين ال أفهم معىن هذا 

  )٧ ص ،١٤/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٤ ص ،٦/٢/١٩٠٣

٣٠/١/١٩٠٣  
 يف املنام أن عصا قيصر روسيا بيدي، وفيها ٤٢٠رأيت يف الليلة نفسها"

مث رأيت أن عندي .  تؤدي خدمتني معااضا، فهذه العصأنبوب سري للبندقية أي
 يعمل عنده، وأين أطلق منه سهما " سينا ابنبو عليأ"قوس املِلِك الذي كان 

                                           
أن اخلواص من أحباب املسيح  يبدو أن املوت هنا يعين موت الطاعون، أو املراد 419

واهللا أعلم . � سيذكَرون دائما ذكر خٍري دائما كما يذكَر صحابة الرسول �املوعود 
 )جالل الدين مشس(. بالصواب

  )عبد اللطيف البهاولبوري(.  فيها الوحي املذكور أعاله�  أي يف الليلة اليت تلقى 420
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دفتر (.  واقف عندي، وأيضا ذلك املِلك" سينا ابنبو عليأ" أسٍد، ولعل إىل

  )٤ ص ،�سيدنا املسيح املوعود  ٤٢١إهلامات

٣١/١/١٩٠٣  
"إنّ اَهللا رءوف٤ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ." رحيم(  

 ١٩٠٣    
وهب يل على الِكبر أربعةً من البنني، وأجنز وعده من احلمد هللا الذي "

مواهب الرمحن، اخلزائن ( ."اإلحسان، وبشرين خبامس يف حني من األحيان
  )٣٦٠ ص ،١٩ جملد ،الروحانية

يكون نافلةً باإلضافة إىل األربعة، والولد اخلامس الذي كان س... :شرحال
حقيقة الوحي، (.  يف وقت من األوقات٤٢٢قد بشرين اهللا تعاىل بأنه سيولد حتما

  )٢٢٩-٢٢٨ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

٢/٢/١٩٠٣  
 خاللَ النـزهة اإلهلاماِت التالية ٢/٢/١٩٠٣ يف �سرد املسيح املوعود 

سأُكِْرمك . إين معك ومع أهلك. عليكسننجيك، سن": اليت تلقاها البارحة
. دعاؤك مستجاب. إين مع األفواج آتيك بغتةً. سمع الدعاُء. إكراما عجبا

 ،٧ جملد ،"احلكم"(."إين مع الرسول أقوم، وأصلّي وأصوم، وأعطيك ما يدوم

                                           
مع شيء من االختالف يف " بدر"و" احلكم" هذه مسجلة أيضا يف جريديت 421

 جملد ،"بدر"، و١٥ ص ،٣١/١/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"انظر . الكلمات
  ) عبد اللطيف البهاولبوري(. ٢٤ ص ،٦/٢/١٩٠٣ يوم ،٣ عدد ،٢

 ثالثة أشهر يف بيت ابين حنووبالفعل، قد ولد قبل : � قال املسيح املوعود 422
  )٢٢٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( .حممود أمحد ولد وسمي نصري أمحد
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، ٩٠ ص ،٢٢ جملد ،، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية١٦ص ، ٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٥عدد 
١٠٦ ،٩٩، ٩٣(  

٢/٢/١٩٠٣  
، ورأيت على طرف قميصه بقعات دم، مث رأيت " خدا خبشمريزا"رأيت 

بقعات أخرى قريبا من جيبه، وكنت أقول عندها إا ِمن قبيل البقعات اليت 
 يوم ،٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر" (.كانت على القميص الذي آتيته عبد اهللا السنوري

  )٢٤ص ، ٦/٢/١٩٠٣

٣/٢/١٩٠٣:  
، وأعطيك ما ٤٢٤م، أسهر وأنام، وأجعلُ لك أنوار القدومأصلّي وأصو٤٢٣"

  )١٦ص ، ٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( ."يدوم، إن اهللا مع الذين اتقَوا
 جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية.......(وأجعل لك أنوار قدومي: .. شرحال
  )١٠٤ و٩٢ ص ،٢٢

٣/٢/١٩٠٣  
ص ، ١٣/٢/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ِحبرز ما عندهم من الرما"
 احلاشية، وحقيقة الوحي، ١٣ص ، ١٤/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥

  )١٠٦ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

                                           
، "إين مع الرسول أقوم: "٣ ص ،� ورد يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 423

  ) عبد اللطيف البهاولبوري( ".أصلي وأصوم"قبل 
 �لقد ترجم املسيح املوعود : عبد اللطيف البهاولبوريملحوظة من املولوي  424

تذكرة الشهادتني، اخلزائن (. وأجعل فيك أنوار جتليايت: آخر كاآليتهذه اجلملة يف موضع 
  )٩ ص ،٢٠ جملد ،الروحانية
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٤/٢/١٩٠٣  
  ."ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدونَ"
زائن ، وحقيقة الوحي، اخل١٦ ص ،٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"(

  )٩٣ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية

٨/٢/١٩٠٣  
  )٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ٤٢٥."احلرب مهيجةٌ"

٨/٢/١٩٠٣  
"RÐÐ���RÐÐ���RÐÐ���RÐÐ��������� ÍÃ�L��� ÍÃ�L��� ÍÃ�L��� ÍÃ�L�SSSS@@@@" )أردية(  

دفتر إهلامات  (. بعد أن أشرفت على املوت احلياة هذه إىللقد عادت: أي
  )٥ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

  ١٩٠٣شباط 
وكالوا فيه ضد ...  من قادياننياآلرينشرته طائفة من رأيت اليوم إعالنا 

 وضدي وضد أبناء مجاعيت الكرام من الكلمات �سيدنا وموالنا رسول اهللا 
القاسية والشتائم البذيئة ما جعلين أقرر بعدم خماطبة مثل هؤالء القوم، ولكن اهللا 

  : تعاىل خاطبين بوحيه اخلاص وقال
"� � � � ÒÒÒÒ �������������$��JK����2�$��JK����2�$��JK����2�$��JK����2^̂̂̂
���
���
���
������� �2������2������2������2�����ÓÓÓÓ ���������������� �P�P�P�P ")أردية(  

                                           
وورد فيها أيضا أن "... حرب مهيجة: " كاآليت"بدر" هذا الوحي مسجل يف 425

هذه إشارة إما إىل جوانب القضية املرفوعة، أو أا إشارة إىل :  قال�املسيح املوعود 
 سيكيلون الشتائم القذرة ثائرين على اإلعالن الذي نشره املسلمون طائفة اآلرينيأن 
  . ديثو العهد باإلسالم هنااحل

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. وبالفعل ظهر يف املساء ِمن ِقبل اآلريني إعالن مليء بكلمات بذيئة
 )٢٥ ص ،١٣/٢/١٩٠٣ يوم ،٤
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  .، وإين معك يف الرد النشرةاكتب الرد على هذه: أي

ا يف فغمرين هذا الوحي املبشر بفرحة عارمة، حيث فكّرت أين لست وحيد
 .بروح منه مستمدا القوة من ريب ومؤيدا ٤٢٦فكتبت هذا املقال. الرد عليهم

  )٦٣٤-٣٦٣ جملد ،، اخلزائن الروحانيةنسيم الدعوة(

١٩٠٣  
هذا لن :  متاما، فجاء اجلواب٤٢٧دعوت ذات مرة للشفاء من هذين املرضني

فأُلقي يف روعي من عند اهللا تعاىل أن هذا أيضا من عالمات املسيح . يكون
ءان افهذان املرضان مها الرد. ل بني مهرودتنينـزاملوعود، إذ ورد أنه سي

نسيم الدعوة، اخلزائن  (.دمها يف أعلى البدن، واآلخر يف أسفلهاألصفران، أح
  )٤٣٦-٤٣٥ ص ،١٩ جملد ،الروحانية

٩/٢/١٩٠٣  
إين مع الرسول أجيب، أُخِطي . إين مع األسباب آتيك بغتةً ٤٢٨"

 ،١٣/٢/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(."، إين مع الرسول حميط٤٢٩ٌوأُصيب
  ) احلاشية،١٣ ص ،١٤/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥ص 

                                           
  )عبد اللطيف البهاولبوري(". ةدعوالنسيم " يعين كتيب 426

الدوار، وكثرة التبول، وتفصيل ذلك ورد الحقا : رضان املشار إليهما هنا مهاامل 427
 )املترجم). (ب(، الفقرة ٢٢/٥/١٩٠٦حتت الوحي بتاريخ 

إين مع " وردت قبل مجلة ٥ص ، � يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 428
عبد اللطيف ( ".إين مع األفواج آتيك بغتةً: " أخرى وهيمجلةٌ" األسباب آتيك بغتةً

 )البهاولبوري
  :�قال املسيح املوعود  429

أنين سأفعل ما أشاء أحيانا وال أفعل أحيانا أخرى، وتتحقق إراديت تارة وال : يعين  ... 
وورود مثل هذه الكلمات يف كالم اهللا أمر معروف، حيث جاء يف . تتحقق تارة أخرى
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١٠/٢/١٩٠٣  

 جملد ،"بدر"( ."إين مع الرسول أقوم، ولن أبرح األرض إىل الوقت املعلوم"
 ،١٤/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥ ص ،١٣/٢/١٩٠٣ يوم ،٤ عدد ،٢

  )١٠٧ ص ،٢٢ جملد ، احلاشية، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية١٣ص 

١١/٢/١٩٠٣  
 "��H���H���H���H�££££ �^�$Y�^�$Y�^�$Y�^�$YÔÔÔÔ � ������É���������É���������É���������É��úúúúÃ����Ã����Ã����Ã���  )أردية( ."�

دفتر إهلامات سيدنا املسيح (.  األبدي آخذًا للسالسلائِْتنا يا ربنا األزيلّ: أي
  )٦ ص ،�املوعود 

حقيقة الوحي، اخلزائن ( .تعال أيها الرب األزيل األبدي لنصريت: الترمجة
  )١٠٧ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية

١١/٢/١٩٠٣  
إين أنا . إين أنا الرمحن ذو اللطف والندى. ع اجليش آتيك بغتةًإين م"

  )٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."الرمحن ذو اد والعلى

١٧/٢/١٩٠٣  
، ٣٩ ص ،٢٠/٢/١٩٠٣ يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ثنني، وفتح احلُنِنييوم اال"

  )١٦  ص،٢١/٢/١٩٠٣ يوم ،٧ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و

١٨/٢/١٩٠٣  

                                                                                                     
ض روح املؤمن، مع أن اهللا تعاىل احلديث الشريف أن اهللا تعاىل يقول إين أتردد عند قب

فهكذا متاما جاء يف هذا الوحي أيضا بأن إراديت ختطئ حينا وتصيب حينا . مرتَّه عن التردد
. أنين ألغي قضائي وإراديت تارة، وأنفذ مشيئيت كما أردت تارة أخرى: آخر، وإمنا معناه

  ) احلاشية،١٠٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(
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  : �قال املسيح املوعود 

نوبة املرض فجأة، وبردت أطرايف، فتلقيت وأنا يف هذه  ١٨/٢أصابتين أمس 
لقد نزل اإلهلام بسرعة الربق، فلم أستطع حفظ . منه احلالة إهلاما نسيت جزًء

  :واإلهلام هو. اجلزء الباقي
  ."ويبقيك "

  :د نزوله وهووقد فهمين اهللا تعاىل معناه أيضا عن
"����ÕÕÕÕ�
�C�D��Ê É��¦�
�C�D��Ê É��¦�
�C�D��Ê É��¦�
�C�D��Ê É��¦"  

، ١٦ ص ،٢١/٢/١٩٠٣ يوم ،٧ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( .يبقيك طويالًس: أي
  )٤٧ ص ،٢٧/٢/١٩٠٣ يوم ،٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"و

٢١/٢/١٩٠٣  
"بت٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود  (."ضاقت األرض مبا رح(  

٢٢/٢/١٩٠٣  
سقاين لبنا باردا سائغا ولذيدا جدا، " شيخ رمحت اهللا "رأيت هذه الليلةَ أن

  )٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود  (٤٣٠...اآلن: مث قال أحد

٢٥/٢/١٩٠٣  
"����ÖÖÖÖ � �S��S��S��S×××× ������
�������
�������
�������
�ØØØØ ������������ÙÙÙÙ � �� �� �� �ÒÒÒÒ � ����ÍÃø��$��
"���Ã�����ÍÃø��$��
"���Ã�����ÍÃø��$��
"���Ã�����ÍÃø��$��
"���Ã" )يةفارس(  

دفتر إهلامات  ( . ليته ولد أنثى كهذااالبن الذي ال حيزن على موت أبيه: أي
   )٦ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

١٩٠٣  

                                           
  )الناشر(.  استحالت قراءة الكلمات يف مكان النقط430
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  : �قال املسيح املوعود 

 على صورة أنوار رائعة، مث � تتجه إىل النيب رأيت أن الفيوض اإلهلية
، مث خترج منه يف قنوات وجداولَ ال تحصى، �تسري وتنجذب يف صدره 

 يوم ،٨ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( .وتِصل إىل كلّ من يستحقّها حبسب نصيبه
  )٧ ص ،٢٨/٣/١٩٠٣

١/٣/١٩٠٣  
هة الصباحية نـز خالل ال٤٣١ حضرة نواب،�خاطب املسيح املوعود 

  : وقال
  :ة، وأُوحي إيل الكلمة التالية فقطالبارحظهرت يل صورتك يف الكشف 

  ."حجة اهللا"
مبا أنك قد جئتنا : وهذا ال خيص أمورك الشخصية، بل إنّ ما فُهمته هو

، أي ستكون "حجة اهللا" مساك اهللا فقد عشريتك وقومك وجمتمعك، تاركًا
سيقال هلم يوم القيامة إن فالنا قد خرج من بينكم واخترب احلق . حجة عليهم

وألن اهللا . لقد كان منكم، وكان بشرا مثلكم. وصدقه، فلم مل تفعلوا مثله
ل طريق، كتابةً فعليك أن تقيم عليهم احلجة بك" حجة اهللا"تعاىل قد مساك 

  )١١ ص ،١٠/٣/١٩٠٣ يوم ،٩ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( .وكالما

١٩٠٣  
احملترمة  ٤٣٢رأيت يف الساعة الرابعة اليوم رؤيا حيرين تأويلها؛ رأيت زوجتك

سعيدة أمة احلميد بيغم وكأا من أولياء اهللا املقربني، ويف يدها عشر روبيات 

                                           
 )الناشر(. "مالريكوتله" أي نواب حممد علي خان، زعيم 431
  )الناشر(. "مالريكوتله" يعين نواب حممد علي خان، زعيم 432
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 مث إا -ر روبيات إذ رأيتها من بعيد فقطإمنا خطر ببايل أا عش-بيضاء المعة 

تلك الروبياِت العشر من يد إىل أخرى، فخرجت من الروبيات أشعة بألقت 
ا تةً قوية جدة القمر، وكانت أشعانورانية كأشعله نورد الظالم وحتوفقلت . بد

 فوقع يف. ما هو السبب وراء انبعاث هذه األشعة النورانية القوية: مستغربا
فتنبهت من النوم وأنا يف . خلدي أن زوجتك هي السبب هلذه األشعة النورانية

إنين يف عجب من تأويل هذه الرؤيا، ولعل تأويلها أن لزوجتك ... هذه احلرية
حالة حسنة يف علم اهللا تعاىل، فقد كانت يف اإلسالم أيضا نسوة صاحلات 

كما خطر ببايل أيضا لعل . وليات هللا تعاىل مثل رابعة البصرية رضي اهللا عنها
تعبري هذه الرؤيا أنك ستحرز درجة عالية بتقلّب األيام، وتكون زوجتك هذه 

 إىل نواب �مكتوب املسيح املوعود ( .واهللا أعلم مبا خيفيه املستقبل. شريكة فيها
  )٢١١-٢١٠ ص ،٢ جملد ،، أصحاب أمحد�حممد علي خان 

٩/٣/١٩٠٣  
    : �قال املسيح املوعود 

 البارحة رؤيا أن شخصا آتاين إخطارا وهو ورقة طويلة، وملا قرأا رأيت
وفهمت من . فإذا مكتوب فيها أنه قد صدر احلكم بالطاعون يف أربعة أماكن

أمني ، وأحتفظ به كما حيتفظ قد أصدرته أناهذا اإلخطار أن هذا احلكم 
ومل ينفَّذ  باألوراق، فقلت يف نفسي لقد صدر هذا احلكم منذ فترة املكتب

 خيفةً، وقضيت الليل أوجستف. بعد، فبماذا سأجيب على هذا التأخري اآلن
  : كان مكتوبا عليه خبط واضح لفظ. كله يف قلق

  ".طاعون"
  .وكأنّ احلكم موجه إيل، وأنا املنفِّذ



�א������ �٤٨٣
تعالوا : مث رأيت أن بعضا من أبناء مجاعيت يلعبون لعبة املصارعة، فقلت

لكنهم مل يأتوا، فقلت هلم ملاذا ال تستمعون يل، إن الذي أسرد عليكم رؤيا، و
 يوم ،٩ عدد ،٢ جملد،"بدر"( .ال يستمع إىل كالم اهللا هو من أهل النار

   )٦٦-٦٥ ص ،٢٠/٣/١٩٠٣

٩/٣/١٩٠٣  
 يقومان بعمل  أيضاورأيت كأن شخصا امسه إمام الدين واملولوي حممد

  )٧ ص ،�سيح املوعود دفتر إهلامات سيدنا امل (.باللغة اإلجنليزية

١٠/٣/١٩٠٣  
دفتر إهلامات سيدنا  (."يريدون أن ال يِتم أمرك، واهللا يأىب إال أن يِتم أمرك"

  )٩٨ ص ،٢٢ جملد ،، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية٧ ص ،�املسيح املوعود 

١٥/٣/١٩٠٣  
يح املوعود دفتر إهلامات سيدنا املس (."إنا نِرث األرض، نأكلُها ِمن أطرافها"
  )٩٨ ص ،٢٢ جملد ،، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية٧ ص ،�

  ١٩٠٣آذار 
لقد جربت ورأيت يف بعض األمراض أن اهللا تعاىل قد تفضل علي مبجرد 

عة أيام ساءت حاليت جراء كثرة البول ضفقبلَ ب. الدعاء، وزال املرض
  : واإلسهال، فقمت بالدعاء، فتلقيت اإلهلام

  ." مستجابدعاؤك"
إنّ اهللا أفضلُ الوصفات كلها . فوجدت أين قد متاثلت للشفاء بعدها فورا

  .وهي جديرة باإلخفاء، ولكين أفكر أن هذا خبل، فأضطر لكشفه للناس
  )٦ ص ،٢٤/٣/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"(



٤٨٤  �������� א������
١٦/٣/١٩٠٣  

  : �قال املسيح املوعود 
مث . ن احلصانعيت قد سقط  مجاعرأيت البارحة رؤيا أن شخصا من

استيقظت وظللت أفكر يف تأويلها، وأقول ما هو تأويلها األقرب للقياس؟ 
  : وبينما أنا يف ذلك غلبتين غفوة وتلقيت الوحي التايل

"����kkkk��������@@@@ø�2�cø�2�cø�2�cø�2�cÚÚÚÚ����" )أردية(  
  .مل يبق على استقامته: أي

 إين أعرفه، ولكين ال: �من هو ذلك الشخص؟ فقال : فقال أحدهم
 عدد ،٢ جملد ،"بدر" ( .أخرب مبثل هذه األمور إال أن يأذن اهللا يل، إمنا علي الدعاء

  )٧٥ ص ،٢٧/٣/١٩٠٣ يوم ،١٠

١٩/٣/١٩٠٣  
  : �ملسيح املوعود اقال 

رأيت أن يف يدي . رأيت اليوم حلما كمشهد مير من أمام العني بسرعة
 يد وآخر يف يد  عن جسديهما، رأس يف فُصالرأسي جاموسِني ذَكريِن قد

  )٨١ ص ،٣/٤/١٩٠٣ يوم ،١٠ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. أخرى

٢٦/٣/١٩٠٣  
  :�قال املسيح املوعود 

كنت عليالً اليوم، فغلبين النوم، وملا استيقظت كانت الكلمات التالية جارية 
  : على لساين أو مسعتها

"����kkkk �_�_�_�_���� � � Ã���
��P���� Ã���
��P���� Ã���
��P���� Ã���
��P��ëëëë`̀̀̀" )أردية(  
  .فُتح باب الطاعون: أي



�א������ �٤٨٥
 ،٢٧/٣/١٩٠٣ يوم ،١٠ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. بدو أن الطاعون لن يزول اآلني
  )٨٠ص 

١٩٠٣   
 ، فرأيت شخصا قادما ٤٣٣رأيت أين ذاهب إىل املسجد من جهة هذا البيت

ني كبرية كانت بيده سكّ". كوكه "و" اكايل"يشبه أحد السيخ الذين يدعون 
جدا، وكأنه يقتل ا الناس،  قصرية، ولكنها حادة تهاقبض فة،يخة ومعريضو
ويبدو كأنه يشبه شخصا . رأسجزها من الال يضع السكني على رقبة أحد إال ف

 .ان شخصا مرعبا جداكة جدا، رهيبكانت صورته ". ليكهرام"قتل مرأيته عند 
ا،  فأوجستقدماي جد منه خيفة، ومل أرد أن أذهب ناحيته، ولكن ثقلت

ومع أين اسشعرت .  بالغة، غري أنه مل يتعرض يلوخرجت من هناك بصعوبة
 ،١١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . مل يؤذين، مث ال أعلم إىل أين ذهب أنهاخلوف منه، إال

  )٨٥ ص ،٣/٤/١٩٠٣يوم 

١٩٠٣  
ن على األرض على بعد مين، اترأيت ورقتني لوما حنائي ومها مرمي: رؤيا

ما، فلما هم بذلك طارتا ووقعتا أبعد وعليهما كتابةٌ، فقلت هلندوسي أَمِسكْه
. مث أراد اهلندوسي أخذمها ثانية، فطارتا ووقعتا على بعٍد أكثر... من ذي قبل

وملا ابتعدتا أكثر حاول اهلندوسي أن .  شيء حيأماكانتا تطريان طريانا يوهم 
  :ميسكهما، فطارتا وجاءتا إيل، فجرى على لساين الكلمة التالية

"CCCC �P��P��P��P���������kkkk�����H���������H���������H���������H����ññ ññ ")أردية(  
  .قد وصل إىل من كان له: أي

                                           
  )جالل الدين مشس (. املتصل باملسجد املبارك� أي بيت املسيح املوعود 433
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إنا لقوم قال . إنا لقوم ال نتكلم إال بتكليم روح القدس: مث قلت للهندوسي

  : اهللا تعاىل فيهم
  ."لَنفَخنا فيهم ِمن صدقنا"

احلق أن اهللا تعاىل ال يريد أن يستخدم غرينا يف خدمة اإلسالم خمافة أن 
  .هللا أعلموا. خيطئ فيها
 "سناتن دهرم" يوجد يف فرقة  من خيالف عقائده؟سيؤيد اإلسالمكيف 

 تافهةاهلندوسية قوم ال يكذّبون الطوائف األخرى، ويتوسلون إىل أشياء 
 اهللا تعاىل ال يريد أن يكون أحد شريكًا مع هذه  إن. تعظيما هلامربوطي األيدي

. الرؤيا أن ورقتنا وصلت إليناما يبدو من هذه  إن. اجلماعة اليت غرسها بيده
  )٨٥ ص ،٣/٤/١٩٠٣ يوم ،١١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

٧/٤/١٩٠٣  
ويوجد يف . ، وأنا أحتضن مبارك أمحد زوجيترأيت أين ماٍش يف طريق مع

 كما يوجد به ارتفاعات تبلغ ارتفاع اجلدار، ولكين أعربها ،الطريق اخنفاضات
ب إىل مسجد، ولكنا ندخل يف نريد أن نذه. بسهولة حمتضنا مبارك أمحد

 فيه رأيت فيه امرأة بيضاء ملا دخلتو. األخري بيتا وكأنه املسجد الذي ننشده
فلما دخلنا .  لكنها نظيفة جدا زيتية اللون، عاما، وثياا١٨ حنواللون عمرها 

 ا أختيوم ،١٥ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( .٤٣٤"أحسن"قال أهل البيت إ 
  )٦ ص ،٢٤/٥/١٩٠٣

                                           
امسه مرزا أحسن بيك، كما كان للسيد  ابن �يح املوعود بنت عم للمس كان ل434

 اهللا خان الشاهجهانبوري الذي كان يقيم يف الغرفة الكائنة أمام دار املسيح املوعود تقدر
  )جالل الدين مشس(. واهللا أعلم إىل من يشري هذا الوحي". أحسن" ولد باسم �
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١٢/٤/١٩٠٣  

  : �قال املسيح املوعود 
ار جيري من املغرب إىل املشرق ملتويا را عظيما كبحر زخرأيت أن هناك 

 ،"احلكم"(. غير جمراه فجأةً وجيري عكسيا من الشرق إىل الغربيكاألفعى، مث 
  )٧ ص ،١٧/٤/١٩٠٣ يوم ،١٤ عدد ،٧جملد 

١٨/٤/١٩٠٣  
  :�قال املسيح املوعود 

 املولوي حممد حسني ِمن أمام بصري، مث تلقيت بينما كنت را ممستلقي
  : اإلهلام التايل

 ،١٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٤٣٥."سأُخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق"
  )١٥ ص ،٢٤/٤/١٩٠٣ يوم ،١٥ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و١٠٩ ص ،٢٤/٤/١٩٠٣يوم 

٢١/٤/١٩٠٣  
  : �قال املسيح املوعود 

ا، ولكن مل أحفظ جزًءا عندما استلقيتإهلام تلقّيت بعد صالة الفجر اليوم 
نزلت أوالً مجلةٌ عربية وبعدها ترمجتها باألردية، وأحفظ اجلملة . منه لألسف
  : األردية وهي

"�W��W��W��W�úúúú������������������������ÛÜÛÜÛÜÛÜ �¡���¡���¡���¡��ÝÝÝÝ�����1�����7"�L�����1�����7"�L�����1�����7"�L�����1�����7"�L"  

                                           
 ٧ يف الصفحة �  هذا الوحي مسجل يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود435
  : كاآليت

  ".  إين سأُخِبره يف آخر الوقت أنك لست على احلق"
  )سيد عبد احلي(. ١٧/٤/١٩٠٣كما أن تارخيه املسجل يف هذا الدفتر هو 



٤٨٨  �������� א������
  . بدل ولن ي،أن هذا األمر قد تقرر يف السماء: أي

  :نت اجلملة العربية تشبه ما يليوكا
  ."تعهد ومتكَّن يف السماء"

ا يكون مبشيئة إهلية، وكأنه.  اجلملة األصليةولكين نسيتوهذا النسيان أيض 
 ،٧ جملد ،"احلكم"(. هذا قدر مربم، وال تبديل له اآلن:  يعين بذلك أن يقولتعاىل
   )١٢ ص ،٢٤/٤/١٩٠٣ يوم ،١٥عدد 

٢٥/٤/١٩٠٣٤٣٦  
  ." يا أرض ابلَعي ماءك ويا مساء أَقِْلعيقلنا "

 ال يتعلق بعامة املدن والقرى، كما ال يدل على -سب رأييحب–هذا اإلهلام 
 لألبد، بل معناه غالبا أن الطاعون سيزول من بعض القرى انقطاع الطاعون

واملدن اليت أراد هلا اهللا ذلك بضعة شهور، مث يتفشى ثانية يف األماكن اليت أراد 
 هلا ذلك، وأنه لن يزول كليةً ما مل يتم ما أراده اهللا يف السماء، وال بد أن اهللا

 يوم ،١٥عدد  ،٧ جملد ،"احلكم"(. تخرج األرض ما فيها إىل أن تتم إرادة اهللا تعاىل
  )١١٧ ص ،١/٥/١٩٠٣ يوم ،١٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و١٥ ص ،٢٤/٤/١٩٠٣

٢٦/٤/١٩٠٣  
دفتر إهلامات سيدنا املسيح ( ."سحقْهم تسحيقًارب إين مظلوم فانتِصر، ف"

  )٧ ص ،�املوعود 

٢٩/٤/١٩٠٣  

                                           
 يف � هذا التاريخ هلذا الوحي مسجل يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 436

. شأن الطاعون ب:، أي"طاعون کی نسبت ":، ومكتوب بعد التاريخ ما يلي٧الصفحة 
  ) سيد عبد احلي(
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دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."أمحد مقبولٌ. آِمنا ِمن اهللا الرحيم"
  )٧ ص ،�

٢٩/٤/١٩٠٣  
 يوم ،١٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."إنا نِرث األرض، نأكلها ِمن أطرافها"

  )١٠٧ ص ،٢٢ جملد ، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية احلاشية،،١١٧ ص ،١/٥/١٩٠٣

٣٠/٤/١٩٠٣  
   ".أربعةَ عشر دوابا"

  : أو لعلّه كاآليت
، ٧ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."إنا أَمتنا أربعةَ عشر دوابا"

  )١٠٨ ص ،٢٢ جملد ،وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية

٣٠/٤/١٩٠٣  
  :�عود قال املسيح املو

. تلقيت إهلاما ولكين ال أحفظ منه إال جزءه األخري ونسيت كلماته األخرى
  : والكلمات اليت حفظتها هي

  ."فيه خري وبركةٌ"
�2��2": كاآليتباألردية عناه أُخربت مبو���2���2�����������ÞÞÞÞ ���Ö
�����Ö
�����Ö
�����Ö
��)))) �� ������."  

  )١٢٢ ص ،٨/٥/١٩٠٣ يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .فيه خري للدنيا كلها: أي

١/٥/١٩٠٣  
  :�قال املسيح املوعود 

رأيت أن . لقد رأيت رؤيا منذرة، وحنمد اهللا تعاىل أا انتهت قبل أن تكتمل
مث شغله احلديث ومل . هنا سيذحبون ثورا: هناك شخصا جالسا يف امليدان ويقول
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 ،١٦دد  ع،٢ جملد ،"بدر"(. وتلقيت يف هذه احلالة إهلاما نسيته. يذبح ثور وال غريه

  )١٣ ص ،١٠/٥/١٩٠٣ يوم ،١٧ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و١٢٢ ص ،٨/٥/١٩٠٣يوم 

١٩٠٣  
 متمثالً على صورة إنسان، وقد طوقين ٤٣٧رأيت اهللا تعاىل مرة يف الكشف

  : بيديه وقال
"����������������������������ßßßß � ���p�������î�$����p�������î�$����p�������î�$����p�������î�$ ;Î;Î;Î;Î �� ��àààà44 44½½ ½½áááá ññ ññ55   )بنجابية(" 55

 يوم ،١٦ عدد ،٢لد  جم،"بدر"(. لو صرت يل لصار العامل كله لك: أي
 ،٧جملد و، ٨ ص ،٢٥/٤/١٩٠٧ يوم ،١٧ عدد ،٦، وجملد  احلاشية١٢٣ ص ،٨/٥/١٩٠٣

  )١٤ ص ،١٠/٥/١٩٠٣ يوم ،١٧عدد 

١٩٠٣  
، أحدمها ما ذُكر البنجابيةعلّمت مرتني يف املنام شطرين من الشعر باللغة 

أي من (ب ورأيت يف املرة األخرى أن هناك ميدانا واسعا فيه جمذو، ٤٣٨آنفًا
  : يتقدم إيلّ، وملا وصلين قرأ ما يلي)  اهللابته حمبةُجذَ
"��������Î�Î�Î�Î�tttt��$��$��$��$�����1�í��1�í��1�í��1�í�ââââ��ê��;��ê��;��ê��;��ê��;ãããã�� �� ññ ññ" )بنجابية(  

 ،"بدر" (.أن حب اهللا باٍد يف وجوههم، هذه هي عالمة أولياء اهللا تعاىل: أي
  )  احلاشية،١٢٣ ص ،٨/٥/١٩٠٣ يوم ،١٦ عدد ،٢جملد 

                                           
 لقد سجلنا هذا الكشف هنا ألن هذا هو زمنه كما يتضح من الكشف التايل، بل 437

أيضا " الرباهني األمحدية"يتضح من رواية احلافظ حممد إبراهيم املهاجر أنه نزل قبل كتابة 
د انظر سرية أمح.  عاما٣٢ أو ٣٠ حنو �بكثري حني كان عمر املسيح املوعود 

 . مطبعة ضياء اإلسالم ربوة١٩١، الطبعة األوىل ص �للمولوي قدرت اهللا السنوري 
  )عبد اللطيف البهاولبوري(

  )املترجم(. لو صرت يل لصار العامل كله لك: أي 438



�א������ �٤٩١
٢/٥/١٩٠٣  

  :�سيح املوعود قال امل
قبل أيام كنت أقوم بالدعاء لبعض املرضى، ودعوت لشخص بوجه خاص، 

  : الوحي التايلمث تلقيت . فرأيت أنه قد قام
"����ÎÎÎÎ ��������½½½½����;;   )أردية( ";;

  .آثار الصحة: أي
 يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ولكن ليس هنا أية صراحة مبن خيص هذا اإلهلام

  )١٣ ص ،١٠/٥/١٩٠٣ يوم ،١٧ عدد ،٧لد  جم،"احلكم"، و١٢٣ ص ،٨/٥/١٩٠٣

١٣/٥/١٩٠٣  
  : هذا الوحيكانت أم حممود مصابة باحلمى الشديدة، فتلقيت 

"����····ääää ����������������DDDD") يةفارس(  
  .املسرة والفرحة: أي

قبل املساء وفرحت فيت٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. فش(  

١٤/٥/١٩٠٣   
"� � �
}����
}����
}����
}�åååå �� ��ææææÓ�;��j�ßÓ�;��j�ßÓ�;��j�ßÓ�;��j�ß                                                    �
}��
}��
}��
}�ÑÑÑÑ �� ��ççççVVVVèèèè �� ��ææææÓ������� �Ó������� �Ó������� �Ó�������   )يةفارس(  " �

دفتر  (.، فإن اجلاهل قلّ أن تكون له عاقبة اخلريإنّ مآل اجلاهل جهنم: أي
   )٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٨ ص ،�إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

١٥/٥/١٩٠٣  
  :أحد اإلهلام حكاية عن هذاتلقيت 

"�È�
�����È�
�����È�
�����È�
����éééé �� ��½½½½����������������LLLL
�
�
�
�ÁÁÁÁ½½ ½½ EE EE ��   )أردية( "��
  )٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (.  لقد رحل أصدقاؤنا وحنن أيضا



٤٩٢  �������� א������
 ١٩٠٣٤٣٩  
لسيدنا املسيح املوعود  املذكرات املتنوعة (."إنا ِجند الوارثني يف كل عاٍم يتزايدون"
   )٨ ص ،�

١٩/٥/١٩٠٣  
  : �قال املسيح املوعود 

. لقد متّ الفتح: ريبا رأيت رؤيا بأن أحدا يقوليف الساعة الثانية عشرة تق
وبعدها . ويكرر هذه الكلمات مرة بعد أخرى، كأا إشارة إىل فتوحات كثرية

  :انتقل طبعي إىل الوحي وتلقيت وحيا
"�7±�7±�7±�7±êêêê � ú� ú� ú� úëìëìëìëì"أردية( ٤٤٠(  

  )١٤٧ ص ،٢٩/٥/١٩٠٣ يوم ،١٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. فتوحاتالجمموعة : أي
 ٢٧/٥/١٩٠٣  

  :�قال املسيح املوعود 
رأيت يف الرؤيا أوالً أنين أوتيت عباءة سوداء اللون، وأزرارها احلديدية ): أ(

يف يدي، مث أدخلت يدي يف جيبها، فخرجت منه ورقة مكتوب عليها العبارة 
  : التالية
"���Ü����Ü����Ü����Ü�íííí
±�Ü�SÃè
±�Ü�SÃè
±�Ü�SÃè
±�Ü�SÃè����" )أردية(  

   ...بالء نازل أو حادث أو: أي
                                           

 )البهاولبوريعبد اللطيف (.  مل نستطع معرفة تاريخ هذا الوحي439
 ،٨ الصفحة ،�وعود  هذا الوحي مسجل يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح امل440
  :  كاآليت١٨/٥بتاريخ 

فتحا ولقد أحرزت فتحا كذا، وفتحا كذا، : رأيت أوالً يف املنام أن شخصا يقول يل
 سيد عبد احلي شاه(. جمموعة الفتوحات: الوحيكذا، مث تلقيت(  



�א������ �٤٩٣
بالء نازل أو حادث : نام أنه مكتوب يف هذه الورقةوقلت لزوجيت يف امل

دفتر إهلامات سيدنا (. وكانت هناك ورقتان أخريان ولكين نسيت فحوامها... أو
  )٨ ص ،�املسيح املوعود 

  : �قال املسيح املوعود ): ب(
  : ولكين ال أعلم إىل من تشري ...تلقيت هذه الكلمات وحيا

"���Ü����Ü����Ü����Ü�íííí
±�Ü�SÃè
±�Ü�SÃè
±�Ü�SÃè
±�Ü�SÃè���� ")أردية(  
  ...بالء نازل أو حادث أو: أي

إنّ أمر الرؤيا عجيب ومعقد وذو ألوان . ال أتذكر ماذا كان بعد لفظ أو
 استشهاد الصحابة الكرام على صورة ذبح البقر، �لقد رأى النيب . وأشكال

 ،٢ جملد ،"احلكم" (. يريه استشهادهم يف املنام أنمع أن اهللا تعاىل كان قادرا على
  )١٥٤ ص ،٥/٦/١٩٠٣ يوم ،٢٠عدد 
 ٣١/٥/١٩٠٣  

رأيت اليوم يف املنام أنين فقدت حذائي يف مكان، مث ملا تذكرت ذهبت إىل 
ذلك املكان، فتبني أن احلذاء ليس هناك، بل أخذه أحد، ويوجد مكان احلذاء 

  : مث تلقيت وحيا. حبات كثرية من احلمص
"�P���P���P���P��)))) �� ��î�î�î�î��H��H��H��H�XXXX �� ��îîîî"أردية( ٤٤١(  

دفتر إهلامات سيدنا املسيح ( ٤٤٢.حت ِمحناب أصِن احملكاشِف فعاِلأن مجيع أ: أي
  )٨ ص ،�املوعود 

                                           
 ٣ق  املواف٣١/٥/١٩٠٣: " حتت هذا الوحي ما يلي�كتب املسيح املوعود   441

 )الناشر(." اللهم ارحم.  اهلجري يوم األحد١٣٢١ربيع األول 
. واهللا أعلم. إن كاشف احملن قد تكفّلَ احملن كلها : قد يعين هذا الوحي ما يلي442

    )منور أمحد سعيد(



٤٩٤  �������� א������
٣/٦/١٩٠٣  

قد أعطيتك إياه ِمن قبل : رأيت يف الرؤيا أن شخصا قد آتاين ماالً وقال
.  بناًء على حكم احملكمة لصاحلي-على ما يبدو-أُعطيت ذلك املال. احلكومة

ال حاجة : ه؟ قال لالًصهل تريد و: يفوضعته يف جانب رداء وقلت للمعط
مث رأيت أن ذلك املال قد فُقد وسرق، فقلت لذلك . للوصل، فإين رجل ثقة

مث أمسكت . روبية وآنتاِن سبع وعشرون: كم كان هذا املال؟ قال: الشخص
ال أدري اآلن من . أأنت سرقته؟ فأنكر: بشخص يبدو من خدمي وقلت له

  : بعدها تلقيت الوحي التايل.  فيها قاٍض يكنومليف احملكمة، كنا . سرقه
دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."إين مع كثرة رزقك. إين معك ومع أهلك"
  )٩ ص ،�

٤/٦/١٩٠٣  
  : �قال املسيح املوعود 

رأيت يف الساعة الثانية أو الثالثة هذه الليلةَ يف املنام أنين ذهبت إىل مكان مع 
عيشون حويل ليل ار، ويبدو أحدهم معارضا أيضا، بعض أصدقائي الذين ي

فلما تقدمت رأيت ثالثة قبور . وهو أسود اللون طويل القامة ووسخ الثياب
أمامي، وظننت عند رؤية أحدها أنه قرب والدي، فتقدمت إليه، فلما اقتربت منه 

قد عاد إىل احلياة ) الذي ظننته قرب والدي(قليالً وجدت أن صاحب القرب 
فلما أمعنت النظر يف وجهه وجدت أنه ليس على صورة . لس على القربوج

. والدي، ولكنه أبيض اللون، رشيق القوام، وممتلئ الوجه، وظننت أن هذا قربه
: فيما أنا يف ذلك إذ مد إيل يده للمصافحة، فصافحته وسألته عن امسه، فقال

اقرأْ مين السالم : مث عدت من ذلك املكان، وقلت له عند العودة. نظام الدين
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أال تصدق : وقلت للمعارض وأنا عائد. ٤٤٣ وعلى والدي�على رسول اهللا 

لقد كفى اآلن، إذا مل أصدق : بعد ما رأيت هذه املعجزة العظيمة اليوم؟ فقال
  . اآلن فمىت أصدق، لقد عاد امليت إىل احلياة

  :مث تلقيت الوحي التايل
  ".سليم حامد مستبشرا"

   ٤٤٤. مل أحفظ جزًءا من الوحيعلما أين
كما فهمت من هذه . وعودة الوالد أو غِريه إىل احلياة تعين حياةَ أمٍر ميٍت

 .، وكذلك لرفِع درجاِت والدي�الرؤيا أن عملي مدعاةٌ لظهور جالل النيب 
 يوم ،٢٢ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و١٦٢ ص ،١٢/٦/١٩٠٣ يوم ،٢١ عدد ،٢ جملد،"بدر"(

  )٢ ص ،٦ جملد ،لفوظاتامل، و١٥ص  ،١٧/٦/١٩٠٣

٤/٦/١٩٠٣  
  :اُهللا أعلم مبن يتعلق الوحي التايل

دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (." ال يعافيك اُهللا": ، أو"ال يوافيك اُهللا" 
  )١٠ ص ،�

١٣/٦/١٩٠٣  
  )١٠ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."إين أنرتك واخترتك"

٢٠/٦/١٩٠٣  
"�� ��ÐÐÐÐ�Ã��
�Ã��
�Ã��
�Ã��
  )أردية( "

                                           
 )سيد عبد احلي(. واِلدي: �  ورد يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 443
مث : " بعد هذا الوحي٩فتر إهلاماته يف الصفحة  يف د� كتب املسيح املوعود 444

  )عبد اللطيف البهاولبوري(". نقلوا إىل املقابر: "تلقيت الوحي التايل
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  .عمر مديد: أي
"ا لك احلديدإنا أَلَن .بأهدابكم، رجلٌ كبري ٤٤٥".إين تعلّقت  

إين تعلّقت بأهدابكم، : "بعد أن تلقيت هذه الكلمات من الوحي: ملحوظة
ِلِك والية "رجلٌ كبريين رسالة من مإين قد  :ااملعزول كتب فيه" قالت"، وصلت

مفيت حممد صادق، املولوي : ود على ذلك هم السادةوالشه. تعلّقت بأهدابكم
مبارك علي، سيد سرور شاه، املولوي حممد علي امي أي، املولوي عبد الكرمي، 
املولوي احلكيم نور الدين، نواب حممد علي خان، واملولوي شري علي يب أي، 

نا دفتر إهلامات سيد(.  أربعني شخصاقرابة هموغريهم من رفقائي الذين يبلغ عدد
  )١٠ص ، �املسيح املوعود 

٢١/٦/١٩٠٣  
، كانت عندي  اليتاثنتني من العصي، إحدامها) يف الرؤيا(أُوتيت ): أ(

ا اليت كانت ، وملا فحصت العص اليت كنت قد فقدتها من قبلواألخرى
  : على رأسها مكتوب  أنه وجدت،مفقودة
" ١٠ ص ،� دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود(." دعاؤك مستجاب(  
  : اأُريت اجلملة التالية مكتوبة على عص ٢١/٦يف ): ب(
"١٧٩ ص ،٢٦/٦/١٩٠٣ يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."دعاؤك مستجاب ،

  )١٥ ص ،٢٤/٦/١٩٠٣ يوم ،٢٣ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و

٢٨/٦/١٩٠٣  
  )١٠ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."آيات للسائلني"

                                           
 ص ،٢٦/٦/١٩٠٣ يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر" هذا الوحي مسجل أيضا يف 445
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ١٧٩
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٢٩/٦/١٩٠٣  

" كرم الدين"نما كان فكري مشغوالً فيما قد تؤول إليه القضايا اليت رفَعها بي
، احندرت طبيعيت "كرم الدين"ضدي، أو اليت رفَعها بعض أفراد مجاعيت على 

  :إىل الوحي ونزل علي كالم اهللا كما يلي
  ."إن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم حمسنون، فيه آيات للسائلني" 

متقونه من بني  وفُهمعناه بأن اهللا تعاىل سريافق وسينصر الذين يت 
أي الذين ال يكذبون، وال يظلمون، وال يتهمون، وال يؤذون .. الفريقني

عباد اهللا بغري حق باخلديعة واالحتيال واخليانة، وجيتنبون كل سيئة، 
ويتمسكون بالصدق والعدل، وخيشون اهللا، فيعاملون عباده مبواساة ونصح 

وهم ناصحون أمناء لبين البشر، وال يوجد فيهم ثوائر الوحشية وبر ،
وتكون النتيجة . والظلم والشر، بل إم مستعدون عادةً للرب بالناس مجيعا

أن احلكم سيصدر لصاحلهم، وعندها ستظهر آيةٌ واحدة بل آيات للذين 
يوم  ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. أي الفريقني على احلق والصدق: يسألون

  )١١ ص ،٣٠/٦/١٩٠٣ يوم ،٢٤ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و١٨٩ ص،٣/٧/١٩٠٣

١٤/٧/١٩٠٣  
يأتيك ِمن كلّ فج . إنا أعطيناك الكوثر.  من خزائن رمحة اهللاتيأسواال "

إنا . إين أنرتك واخترتك. وسع مكانك. يأتون ِمن كلّ فج عميٍق. عميٍق
     )١١ ص ،�امات سيدنا املسيح املوعود دفتر إهل (."فتحنا عليك أبواب الدنيا
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١٨/٧/١٩٠٣  

أُلبس عمامةً " مبارك"مث رأيت أن  ٤٤٦."جاءك الفتح، مث جاءك الفتح"
  )١٢ص ، �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. محراء قانية

٢١/٧/١٩٠٣  
  )١٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (." ثنني، وفتح احلننييوم اال"

٢١/٧/١٩٠٣  
رأيت اليوم قريبا من الصبح أن مرزا أمحد بيك الذي هو من أقارب نظام 

مل يبق بني : مث قلت. الدين قد مات، وخيل إيل أنه يعاين آالم الغرغرة بشدة
وتأييدا ملا رأيت، رأى . موت أمحد بيك وموت إمام الدين إال ستة أو سبعة أيام

 نفسه بأن هناك شجرة خضراء جدا وهي الصاحبزاده سراج احلق مناما يف اليوم
ِملك لنظام الدين، وحنن واقفون حتتها، فجاء مري إمساعيل وقال سنقطع فرعا 

دفتر إهلامات سيدنا املسيح  املوعود ( .مث قطع فرعا من تلك الشجرة اخلضراء. منها
  )١٢ ص ،�

٢٣/٧/١٩٠٣   
  : �قال املسيح املوعود 

 قليالً، عصارات ص يدي حبة ماجنو، فمصرأيت البارحة يف املنام أن يف
املاجنو، :  قلت؟ ما هي تلك الفواكه:فلما سألين البعض. فتبين أا ثالث فواكه

                                           
 ص ،٢٤/٧/١٩٠٣يوم  ،٢٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر" هذا الوحي مسجل أيضا يف 446
 ،٢٠ ص ،١٠/٨/١٩٠٣ يوم ،٢٩ عدد ،٧ جملد ،"احلكم" احلاشية، وكذلك يف ،٢١٣

  )عبد اللطيف البهاولبوري(. احلاشية
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، ودفتر ٢٢٦ ص ،٧/٨/١٩٠٣ يوم ،٢٩ عدد ،٢ جملد،"بدر"( .، وفاكهة أخرىوطوىب

  )١٢ ص ،�إهلامات سيدنا املسيح  املوعود 

٢٣/٧/١٩٠٣  
  )١٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح  املوعود ( .ء عندي جا"ر أمحدظفَ"رأيت أن 

٢٤/٧/١٩٠٣  
، ودفتر ٢٢٦ ص ،٧/٨/١٩٠٣ يوم ،٢٩ عدد ،٢ جملد،"بدر"( ."الفتنة والصدقات"

  )١٢ ص ،�إهلامات سيدنا املسيح  املوعود 

٢٧/٧/١٩٠٣  
ºü%Þ" أو "é�Ì"رأيت يف املنام أن شخصا، وكأنه  ½ ï" قد جاء من غورداسبور ،

، وقال هذه بقية التربعات اليت جئت ا من قروشه روبيات وويف يد
 أعين يف إناء، فتبين أا نقود كثرية، ٤٤٧...فجمعت تلك النقود. غورداسبور

فقلت إا مال التربع وعلي إحصاؤها، فلما مهمت بإحصائها صارت كلها 
  )١٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. على صورة زبيٍب

٢٨/٧/١٩٠٣  
، "ِمدل"رأيت أنين على جبل ويف رفقيت عدة أشخاص، وحنن نأكل حبات 

وهو نوع من الغالل، ونظرت إىل األرض فوجدت حبات كثرية من 
"ð�"مث قمت من هناك وجئت إىل ناحية، .  مبعثرة على األرض٤٤٨

مث .  األمتار قد جناين اهللا منهابعمق مئاتفأحسست أنه كان أمامي حفرة 

                                           
 ) عبد اللطيف البهاولبوري(.  هنا كلمة استحالت قراءا447
  )الناشر(. ملخلل يف منطقة البنجاب اال عم يةٌر مة مثر448
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ت إىل الناحية األخرى، فوجدت أن سطح األرض ليس مستويا بل هو جئ

لق بشدة، نـزض جدا من طرف، مما جيعل املرء يفمرتفع جدا من طرف، ومنخ
  )١٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح  املوعود ( .ولكن اهللا تعاىل جناين منه أيضا

٢٩/٧/١٩٠٣  
  )١٢ ص ،�يدنا املسيح املوعود دفتر إهلامات س(." ينقطع آباؤك ويبدأ منك"
حقيقة الوحي، اخلزائن (. سوف ينقطع ذكر آبائك، وستبدأ أسرتك منك): أي(

  )٧٩ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية

٢٩/٧/١٩٠٣  
  )١٢ص  ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (  ."سعى هلا سعيها"

٣٠/٧/١٩٠٣  
  :وحي بشأن شخص حكايةً عنه

"١٣ص  ،�ت سيدنا املسيح املوعود دفتر إهلاما( ."كذَبت(  

٣٠/٧/١٩٠٣  
: ذُكر ذات يوم أن للجحيم سبعة أبواب وللجنة مثانية أبواب، فخطر ببايل

  :فألقى اهللا تعاىل يف روعي على الفور. ملاذا يف أبواب اجلنة باب زائد
"�P�ê�� ;�P�ê�� ;�P�ê�� ;�P�ê�� ;____�� �  Ã���
�	��Q�7K��� �  Ã���
�	��Q�7K��� �  Ã���
�	��Q�7K��� �  Ã���
�	��Q�7K����� �H��H��H��H�ñòñòñòñò � ����p�7K�� ����p�7K�� ����p�7K�� ����p�7K����� �S�S�S�Sóóóó��H���H���H���H�èèèè����SSSS
������� 
ÜÃ�2�$�Ã���
�H���� 
ÜÃ�2�$�Ã���
�H���� 
ÜÃ�2�$�Ã���
�H���� 
ÜÃ�2�$�Ã���
�H�ôôôô ��   )أردية(" ������

أن أصول اجلرائم سبعة، وأصول احملاسن سبعة أيضا، ولكن هناك باب : أي
 ،٧/٨/١٩٠٣ يوم ،٢٩ عدد ،٢ جملد،"بدر"(. رمحة اهللا، وهو الزائد يف أبواب اجلنة

  )٢٢٧ص 
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١١/٨/١٩٠٣٤٤٩  

  ."إين أرى الرمحن حلَّ غضبه على األرض"
هللا الرمحن موجود بال شك، ولكن اإلمث قد جتاوز احلدود، أي أن ا: ...أي

، ٢٥٣ ص ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .ولذلك قد نزل غضبه
  )٦ ص ،٢٤/٨/١٩٠٣ يوم ،٣١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و

١٤/٨/١٩٠٣٤٥٠  
 إنك لَِمن املرسلني، على صراٍط مستقيٍم، ،٤٥١يس والقرآِن احلكيِم): "١(

  ."ِز الرحيمتنـزيلَ العزي
  ."إن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم حمسنون"): ٢(
  ٤٥٢."ال إله إال أنا فاتِخذْين وكيالً): "٣(
 ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٤٥٣."سأُكِْرمك بعد توهينك): ٤(
  ) احلاشية،٢٠ ص ،١٧/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٠ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥٣ص 

                                           
عبد (. ١٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود   هذا التاريخ مسجل يف 449

  )اللطيف البهاولبوري
عبد (. ١٥ ص ،� هذا التاريخ مسجل يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 450

 )اللطيف البهاولبوري
:  كاآليت١٥ ص ،� هذا الوحي مسجل يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 451

 ) اللطيف البهاولبوريعبد(". يس، إنك ملن املرسلني"
  :�  قال املسيح املوعود 452

 ألن خياطبها ن مجاعيت ال تصلح بعدقلت يف نفسي إ و،ملا نزل هذا الوحي ارجتف قليب
إعالن (. إن أكرب خماويف أن أموت تاركًا ورائي مجاعيت يف حالتها الناقصة هذه. اهللا تعاىل

 )٥-٤ ص ،١٩٠٣ للشهر التاسع من عام "ريليجنـز ريفيو أوف"، ملحق جملة "توجيه للجماعة"
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 453
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١٤/٨/١٩٠٣  

ال ختافوا وال حتزنوا، لعنة . فوا وال حتزنوا، لعنةُ اهللا على الكاذبنيأَلَّا ختا"
كتب . يا جبالُ أَويب معه والطري. أليس اهللا بكاٍف عبده. اهللا على الكاذبني

  )١٥ص  ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."اُهللا ألغِلبن أنا ورسلي

١٤/٨/١٩٠٣  
إن .  ذَرهم يف خوضهم يلعبونقُل اُهللا مث. يسألونك عن شأنك"

أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب . السماوات واألرض كانتا رتقًا ففَتقْنامها
جئت فَصلَ . كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي. الفيل، أمل جيعلْ كيدهم يف تضليٍل

  )١٥ص  ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."الْفتِح

١٥/٨/١٩٠٣  
 ص ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ." الكاذبنيلعنة اهللا على"
  ) احلاشية،٢٠ ص ،١٧/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٠ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥٣

١٨/٨/١٩٠٣  
  ."سأُكْرمك إكراما حسنا): "أ(
  ."سأُكْرمك إكراما عجبا): "ب(
  ."إن السموات واألرض كانتا رتقًا ففتقنامها): "ج(

                                                                                                     
 وكذلك يف ١٥ ص ،�لقد ورد هذا الوحي يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

  : حقيقة الوحي كاآليت
  ." أُكِرمك بعد توهينك"

ظر حقيقة ان(. كيلإسوف أعزك وأُكرمك بعد إساءة األعداء :  كاآليت�وترمجه 
 ) ٩٨ ص ،٢٢ جملد ،الوحي، اخلزائن الروحانية
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  ."هم يف خوضهم يلعبونقُل اُهللا مث ذَر): "د(
  ."قُل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون، ٤٥٤عن شأنكيسألونك ): "هـ(
 يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوٍت): "و(
  )٦ ص ،٢٤/٨/١٩٠٣ يوم ،٣١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥٣ ص ،٢٨/٨/١٩٠٣

   :...شرحال

                                           
  : � قال املسيح املوعود 454

رفَعها ضدي املدعو كرم دين ( قضية جنائية ملتابعةكنت ذات مرة يف غورداسبور 
مث ملا ذهبنا إىل احملكمة ". إخل... يسألونك عن شأنك: "الوحي التايلتلقيت ف، )اجلهلمي

هل شأنك ومرتبتك هي املرتبة نفسها اليت : لسؤالَ نفسه وقالوجه إيلّ حمامي اخلصم ا
نعم، إا املرتبة نفسها بفضل اهللا تعاىل، وهو : ؟ قلت"ترياق القلوب"ذكرتها يف كتابك 
حقيقة ( .صباح يف الوهكذا قد حتقّق عند صالة العصر وحي تلقيته. الذي وهبين إياها

  )٢٧٨-٢٧٧ ص ،٢٢ جملد ،الوحي، اخلزائن الروحانية
العبارة اليت أثار عليها حمامي اخلصم هذا : �ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 

يف الصفحات " غولرويةالتحفة ال"، بل قد وردت يف "ترياق القلوب"السؤال ليست يف 
نسخة خمتومة من احملكمة مللف هذه القضية املرفوع على وقد حصلنا . ٥٠ إىل ٤٨

  .  الكتابللمحكمة واملتضمن نسخة من هذا
  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 

  :  املسجل يف ذلك امللف هو كاآليت�كان بيان املسيح املوعود 
. بري مهر علي"لقد ألفّته ضد . ١/٩/١٩٠٢ كتاب يل، وقد طُبع يف التحفة الغولروية"

  ".سيف تشتيائي"إنه ليس ردا على كتاب 
 من ٥٠ إىل ٤٨لصفات املذكورة يف الصفحات هل أنت الذي تنطبق عليه ا:  السؤال

  هذا الكتاب؟
سرية املهدي، (. بفضل اهللا تعاىل ورمحته، أنا الذي تنطبق عليه تلك املواصفات: اجلواب

  )٦٧، ص ثاينالزء اجل
حقيقة "يف كتاب " غولرويةالتحفة ال"قد ذُكر سهوا مكان " ترياق القلوب"فالواقع أن 

  ".  الوحي
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  . اسسأعطيك عزا يتعجب منه الن): ب (
كانت السماوات واألرض مغلقتني كالكيس ففتحنامها، مبعىن أما ): ج(

  .أخرجتا كل ما فيهما من قوة
 هلم إن اهللا هو الذي أنزل هذه الكلمات، مث دعهم يف أفكارهم من قُلْ): د(

  .اللهو واللعب
أَنى لك هذه املكانة؟ : أي سيسألونك عن شأنك ومرتبتك قائلني): هـ(

حقيقة الوحي،  (...لذي وهب يل هذه املكانة، مث دعهم يف هلوهم ولعبهمقُل اهللا ا
  )٢٧٨ و٢٧٧، ١١٠، ٩٣ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

١٨/٨/١٩٠٣  
  : �قال املسيح املوعود 

لّبية يف صحون، فقلت هوضعت أمامي مائدة فيها الفالوذج كما أن هناك امل
 جملد ،"بدر"(. لّبية والفالوذجهذًا إال امل ليس كل طعام لذي:أحدائتوا مبلعقة، فقال 

  )٣٥١ ص ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢

١٩/٨/١٩٠٣  
 ".أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أمل جيعل كيدهم يف تضليٍل"

 يوم ،٣١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥٣ ص ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(
  )٦ ص ،٢٤/٨/١٩٠٣

حقيقة (. ل ربك بأصحاب الفيل؟ أمل يرد مكرهم عليهمأمل تر ماذا فع: أي
  )١٠٨ ص ،٢٢ جملد ،الوحى، اخلزائن الروحانية

١٩/٨/١٩٠٣  
  )١٥، ص �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."ال إله إال أنا فاتِخذْين وكيالً"
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٢٠/٨/١٩٠٣  

 ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."كتب اهللا َألغِْلبن أنا ورسلي"
، اخلزائن ي، وحقيقة الوح٦ ص ،٢٤/٨/١٩٠٣ يوم ،٣١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥٣ص 

  )٧٦-٧٥ ص ،٢٢الروحانية، جملد 

٢٢/٨/١٩٠٣  
"����������������7777 �� ��ÐÐÐÐ �2� �2� �2� �2� ����   )أردية(" ��������������������

، ١٥، ص �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( . احلياة يف مالذ اهللاوااقض :أي
 ،٣١ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٥٣ ص ،٢٨/٨/١٩٠٣ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"و

  )٦ ص ،٢٤/٨/١٩٠٣يوم 

٢٣/٨/١٩٠٣  
، ٢٣/٨/١٩٠٣ إعالنا آخر باإلجنليزية يف ٤٥٥"دوئي"كنت نشرت ضد 

أم مل يباهل، فإنه لن " دوئي"وكتبت فيه بوحي من اهللا تعاىل أنه سواء أَباهلَين 

                                           
  : �ة مرزا بشري أمحد  ملحوظة من حضر455

 لدودا لإلسالم عدوا، وكان من سكان الواليات املتحدة) Dowie( "دوئي"كان 
 مرارا، ولكنه مل �ادعى النبوة، فنصحه املسيح املوعود . عن املسيحيةومدافعا كبريا 

 يغري من سلوكه، بل ازداد زهوا وكربا وشرا، ويف اية املطاف جرت بينه وبني املسيح
انظر للتفصيل ملحق ( وأمريكية عديدةوروبية أ مباهلة نشرت مضمونها جرائد �املوعود 

ه اآلفات من ب توكان مآله أن حلّ. )٥٠٧-٥٠٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
 أُخرج، و يتعاطاهاهتبني أن فرم اخلمر يف تعليمه،حيكان ، وكل النواحي، إذ ثبت أنه خائن

حرم من سبعني ، واليت عمرها ببذل مئات اآلالف" صهيون"ة شديدة من مدينته حبسر
 ر والده إعالنا أنه كان زوجته وابنه، ونشهتعادمليونا من األموال اليت كانت حبوزته، و

مث .  بالفاجل، فصار كقطعة خشب يحمل على أيدي الناسوأخريا أصيب...  الزناابن
ومات أخريا يف األسبوع األول ... حزان وكثرا واختل عقلهأصيب باجلنون من شدة األ
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 .حيكُم بني الكاذب والصادق حتماينجو من عذاب اهللا، وأن اهللا تعاىل سوف 

  ) احلاشية،٥٠٩ ص ،٢٢، اخلزائن الروحانية، جملد يحقيقة الوح(
 ٢٤/٨/١٩٠٣  

  :�قال املسيح املوعود 
منعي رأيت أن هناك قطّة وكأا اجم محامة لنا، وال متتنع عن اهلجوم رغم 

دع عن  مرارا، ويف األخري أجدع أنفها، وينـزف دمها ومع ذلك ال ترتهلا
اهلجوم، فأمسك برقبتها وأحك وجهها باألرض مرة بعد أخرى، ومع ذلك 

 يوم ،٣٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. هلم نشنقها: ترفع رأسها ثانية، ويف النهاية أقول
  )١٥، ص �، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ٣٦٥ ص ،١١/٩/١٩٠٣

وجهي ملنام، فبدا فيها  يف املرآة يف انظرتمث : �قال املسيح املوعود : ب
  )١٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. مهيبا مضيئا

١/٩/١٩٠٣  
  :�قال املسيح املوعود 

  : اليوم خرجت من فمي يف املنام الكلمة التالية
"fair man"، )يةإجنليز(  

  )٣٦٦ ص ،١١/٩/١٩٠٣ يوم ،٣٤ عدد،٢ جملد ،"بدر"( . طيبإنسان:  أي

٢/٩/١٩٠٣  
  : �سيح املوعود قال امل

                                                                                                     
تتمة حقيقة الوحي، اخلزائن (.  حبسرة كبرية وأمل وحزن مرير ال يطاق١٩٠٧من شهر آذار 

  )٥١٣-٥١٢ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية
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أُصبت بشيء من الضعف بسبب اإلسهال، فرأيت يف غفوة بسيطة أن هناك 

  : رجلني على جانيب حيمالن مسدسني، وتلقيت يف هذه األثناء الوحي التايل
، ٣٨٠ ص ،١٨/٩/١٩٠٣ يوم ،٣٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."يف حفاظة اهللا"

  )١٥ ص ،٣٠/٩/١٩٠٣ يوم ،٣٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و

٥/٩/١٩٠٣٤٥٦  
رائع  وخضراررأيت يف الكشف أنه قد قُطع غصن طويل شديد اال

:  حديقتنا، وهو يف يد شخص؛ فقال قائليف من شجرة السرو ...اجلمال
ازرعوا هذا الغصن يف أرض قريبة من بييت عند السدرة اليت قُطعت من قبل، 

  :فينبت مرة أخرى، فتلقيت يف حينها الوحي التايل
"��������kkkkPPPP�Ü��dã������Ü��dã������Ü��dã������Ü��dã�����ÒÒÒÒ|�����|�����|�����|�����kkkk �� ������P�P�P�P� ")أردية(  

   .فوراوجاءنا قُطع من كابول  :أي
 قد وقع على األرض كبذرة، وأنه       ٤٥٧وفسرت هذا الوحي بأن دم الشهيد     

تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانيـة، جملـد       ( ٤٥٨ .سيثمر كثريا وسيزيد مجاعتنا جدا    

                                           
عبد اللطيف (. �هذا التاريخ مسجل يف دفتر اإلهلامات للمسيح املوعود  456

 )البهاولبوري
  )املترجم(. صاحبزاده سيد عبد اللطيف الشهيد رضي اهللا عنهأي ال 457
  :ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري 458

 هذا الكشف على أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزلقد طبق سيدنا أمري املؤمنني اخلليفة الثاين 
  : قالف ، واملولوي نعمت اهللا رضي اهللا عنهما، الصاحبزاده سيد عبد اللطيفالشهيدين

 شجرة السدر اليت قُطعت أوالً تشري إىل الصاحبزداه سيد عبد اللطيف الشهيد، وقد أشري
أما غصن السرو الذي .  صاحب أوالد�إليه بشجرة السدر ألن هلا مثرا، وكان الشهيد 

قُطع ففيه إشارة إىل أنه ال يكون مثمرا، وبالفعل قد استشهد املولوي نعمت اهللا قبل أن 
  )٥ ص ،١١/٩/١٩٢٤ يوم ،٦٤ عدد ،١٢، جملد "الفضل"( .يتزوج
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 تشرين الثاين وكـانون األول  ،١٢-١١دد  ع،٢ جملد ،ريليجنـزأوف  ، وريفيو٥٧ ص   ،٢٠

  )٤٥٠ ص ،١٩٠٣

٩/٩/١٩٠٣    
  :تلقيت الوحي التايل: �قال املسيح املوعود 

  ."سالم عليكم طبتم"
وملا كنت أفكر يف الوباء املتفشي، فأخربين اهللا تعاىل أن عالجه هو ترديد 

  : أمسائه التالية
  ."يا حفيظ، يا عزيز، يا رفيق"

 ،"بدر"( . تعاىل إذ مل ير من قبل بني أمساء البارئ تعاىلوالرفيق اسم جديد هللا
 يوم ،٣٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٨٠ ص ،١٩٠٣ /١٨/٩ يوم ،٣٥ عدد ،٢جملد 

  )١٥ص ، ٣٠/٩/١٩٠٣

١٠/٩/١٩٠٣  
رأيت يف الرؤيا أن يف يدي كتابا ألحد املعارضني أَغِْسله باملاء، وهناك "

ه قد غُِسل متاما وصار قيت عليه نظرة وجدتشخص آخر يصب املاء، وعندما أل
دفتر إهلامات ( ٤٥٩ ."ورقةً بيضاء، إال امسا أو ما شابه ذلك يف صفحة الغالف

  )١٧ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

٢١/٩/١٩٠٣  
"�¢��Sx��¢��Sx��¢��Sx��¢��Sx�    �����2��2��2��2����� � ú� ú� ú� úõõõõ �~��t�~��t�~��t�~��tPPPP   )أردية(" ���� � � � �

                                           
لقد طبق حضرة اخلليفة الرابع رمحه اهللا تعاىل هذه الرؤيا علـى      : ملحوظة من املترجم   459

سلسلة اخلطب اليت ألقاها ردا على املفتريات اليت ألـصقتها احلكومـة الباكـستانية يف               
زهق الباطل، ص   (. من اجلنرال ضياء احلق   باجلماعة اإلسالمية األمحدية يف ز    " الكتاب األبيض "

 )، الطبعة األوىل٥٨٣-٥٨١
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 ،�يدنا املسيح املوعود دفتر إهلامات س( .قلعة اهلندب �حتصن رسول اهللا : أي

 ،"بدر"، و١٥ص ، ٢٤/١٢/١٩٠٣ إىل ١٧ يوم ،٤٧-٤٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و١٧ص 
  )  احلاشية،٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣جملد 

٢٣/٩/١٩٠٣  
 بعد أن استيقظ يف الصباح الرؤيا �سرد املسيح املوعود : "بدر"ورد يف 

  :التالية
ا ركِّبوا فيه سن: الفحص أن سنه مكسور، فقلترفعت للكتابة قلما فتبني بعد 
  ...فاستيقظت وهم يبحثون عن األسنان. من األسنان اليت بعثها حممد أفضل

 لو جلس عندنا أحد منقطعا عن أعمال الدنيا لرأى را من األنباء كما 
 يوم ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٤٦٠.حتققت باألمس النبوءةُ املتعلقة بالقلم

  ) ٣٩٠ ص ،٢/١٠/١٩٠٣

                                           
  : "بدر" ورد يف 460

احملكمة مناقشة القضية اليت رفعها املولوي كرم دين ضد بعد الساعة العاشرة بدأت 
 للمحكمة )كمال الدين (قال السيد اخلواجه، ف وحكيم فضل دين�املسيح املوعود 

بشأنه هو نفس دعواه مر الذي رفع املولوي كرم دين إن األ:  عن حكيم فضل ديندفاعا
إىل ، لذا جيب تأجيل هذه القضية رافعت به من قضايا ضد املولوي كرم دين ما سبق أنْ

، حىت أعلنت ان بأدلتهميا من الطرفني يدليانفظل احملام.  تلك القضايايصدر احلكم يفأن 
 وحي ال�ساء تلقى املسيح املوعود ويف امل.  احلكم يف القضية غدا أا ستصدراحملكمة

  : التايل
"��������åååå ���¸D���¸D���¸D���¸D    ¸"¸"¸"¸" ")ةفارسي(  
  .  كن فرحا مسروراً:أي 

القضية اليت رفَعها شيخ يعقوب علي  مناقشة كان من املقرر من الشهر ٢٤ ويف اليوم
من " سراج األخبار"حمرر جريدة ضد  ضد املولوي كرم دين و"احلكم"العرفاين مدير 

 فقررت احملكمة أا ستناقَش يف،  يكن عند املدعى عليه شهودولكن مل، "جهلم"مدينة 
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٢٣/٩/١٩٠٣  

"�¸"���D���¸D�¸"���D���¸D�¸"���D���¸D�¸"���D���¸D" يةفارس( ٤٦١(  
  ) ٣٩٠ ص ،٢/١٠/١٩٠٣ يوم ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر" (. كُن فرحا مسرورا: أي

١٩٠٣  
  ".يا أمحد جِعلت مرسال"

كما أنك استحققت اسم أمحد على سبيل الظلية، مع أن امسك هو : أي
على سبيل الظلية والربوزية، " نبيا"غالم أمحد، كذلك استحققت أن تسمى 

 تذكرة الشهادتني، اخلزائن(. كان نبيا، وانفكاك النبوة عنه حمال" أمحد"ألنّ 
  لشهري١٢ و١١ عدد ،٢ جملد ،ريليجنـز ريفيو أوف، و٤٦-٤٥ ص ،٢٠ جملد،الروحانية

  )٤٤١ ص ،١٩٠٣ عام ١٢و ١١

١٩٠٣  
  أمحد وأصابتهحني كان الطاعون على ذروته يف قاديان، مِرض ابين شريف

غمي عليه، وكان يضرب بيديه يف حالة اإلغماء، فقلت يف  حىت أُالتيفوئيد محى
نفسي مما ال شك فيه أن ال مناص ألحد من املوت، ولكن لو مات الولد يف 
هذه األيام والطاعون على ذروته، العترب األعداء كلهم هذه احلمى طاعونا، 

                                                                                                     
٢١/١٠/١٩٠٣ .القضية اليت نوقشت  حكمها يفوحيث إن احملكمة مل تكن قد كتبت 

ها  حكم أدلته، مث أصدرتاحملكمةفسمعت أمس، فأراد السيد اخلواجه املزيد من النقاش، 
وهكذا حتقّق . فضت طلب تأجيل القضيةرحيث  بعد الساعة الواحدة يف ذلك اليوم فيها

يف صباح  سردهوالذي  ٢٢ يف ليلة عليه الصالة والسالمكالم اهللا الذي أخرب به مرسله 
  )٣٩٠ ص ،٢/١٠/١٩٠٣ يوم ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ٢٣

كرم "لقد تلقى املسيح املوعود عليه الصالة والسالم هذا الوحي خالل قضية  461
 )سجالل الدين مش(". دين
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سأمحي : ، أي"إين أحافظ كلَّ من يف الدار ":ولكذَّبوا وحي اهللا املقدس القائل

من الطاعون كلَّ من هو داخل جدران بيتك، فأصابت قليب بسبب هذه الفكرة 
 الساعة الثانية عشرة ليالً ساءت حالة الولد جدا حنوصدمة ال توصف، وعند 

وخفت أا ليست حمى عادية بل هي بالء آخر، فأصاب قليب من الغم ما ال 
 لوجد الظاملون فرصة - ال مسح اهللا -لو مات الولد : صفه إذ قلتأستطيع و

فتوضأت وقمت للصالة، وتيسرت يل فور القيام حالة من . كبرية لكتمان احلق
وأقول حلفًا باهللا الذي . اخلشوع ما يكون عالمة بينة على استجابة الدعاء

لي حالة نفسي بيده إنين رمبا مل أكمل إال ثالث ركعات حىت استولت ع
مث زالت حالة الكشف . الكشف ورأيت بنظرة كشفية أن الولد معاىف متاما

وكنت . ووجدت الولد جالسا على السرير وهو يف كامل وعيه ويطلب املاء
عندها قد أكملت أربع ركعاٍت، فسقيته املاء على الفور، وملست جسده بيدي 

ضطراب واإلغماء كلية، وحتسنت فلم أجد به للحمى أثرا، وزال عنه اهلذيان واال
لقد رزقت برؤية مشهد قدرة اهللا هذا إميانا جديدا بقدرات اهللا . صحته متاما

  )٨٨- ٨٧ ، ص٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد  (.واستجابة الدعاء

١٩٠٣  
  : �قال املسيح املوعود 

  ": شريف أمحد" قلنا مرةً يف عامل الكشف عن هذا الولد ٤٦٢قبل بضع سنوات
"�p��p��p��p�öööö �� ��½½½½ ��������������������÷÷÷÷ �� ��`̀̀̀ �������������������� ;Î;Î;Î;Î ������������ññ ññ55 55 44   )أردية(" 44

                                           
أوردناه هنا لعالقته بفحوى الكشف وقد  مل نستطع حتديد زمن هذا الكشف، 462

  )عبد اللطيف البهاولبوري(. املذكور قبله
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 يوم ،٢-١ عدد ،٦ جملد ،"بدر" (.اآلن اجلس أنت مكاننا وحنن نذهب: أي

  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٧ يوم ،١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٠/١/١٩٠٧

 ١٩٠٣  
هللا مع الذين اتقَوا إنّ ا. بشارةٌ تلقّاها النبيون. أتى أمر اهللا فال تستعِجلوه"

والذين هم حمسنون، إنه قوي عزيز، وإنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
أتفرون مين وإنا . إمنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. ال يعلمون

يقولون إنْ هذا إال قول البشر، وأعانه عليه قوم . من ارمني منتقمون
إنا . قلْ إن كنتم حتبون اهللا فاتِبعوين حيببكم اهللا. ونٌآخرون، جاهلٌ أو جمن

إين مهني من أراد إهانتك، وإين معني من أراد إعانتك، . كفيناك املستهزئني
إذا جاء نصر اهللا والفتح ومتّت كلمةُ ربك، . وإين ال خياف لدي املرسلون

ا يف األرض قالوا إمنا وإذا قيل هلم ال تفِسدو. هذا الذي كنتم به تستعجلون
هزوا، أهذا الذي وإنْ يتخذونك إال . أال إم هم املفسدون. حنن مصلحون
وسيعلم الذين ظلموا أي . تيناهم باحلق، فهم للحق كارهونأبعث اهللا؟ بل 

قُلْ . ويقولون لست مرسالً. سبحانه وتعاىل عما يِصفون. منقلٍَب ينقلبون
أنت وجيه يف حضريت، اخترتك . أنتم تؤمنونعندي شهادةٌ من اهللا فهل 

أحببت وكلَّ ما أحببت ،غضبت حيمدك اهللا ِمن عرشه. لنفسي، إذا غضبت .
أنت مين . أنت مين مبنـزلٍة ال يعلَمها اخلَلْق. حيمدك اهللا وميشي إليك

احلمد هللا الذي . أنت ِمن مائنا وهم ِمن فشٍل. مبنـزلة توحيدي وتفريدي
قالوا أَنى لك هذا؟ قلْ هو اهللا . يح ابن مرمي، وعلّمك ما مل تعلَمجعلك املس

إن ربك فعالٌ ملا . عجيب، ال راد لفضله، ال يسأَل عما يفعل وهم يسألون
وقالوا أجتعل فيها . أردت أن أستخلف فخلقت آدم. خلَق آدم فأكرمه. يريد
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يقولون إنْ هذا إال اختالق، قُل . من يفسد فيها؟ قال إين أعلم ما ال تعلمون

وما أرسلناك . وباحلق أنزلناه وباحلق نزل. اهللا مث ذَرهم يف خوضهم يلعبون
يا أمحدي أنت مرادي ومعي، سرك سري، شأنك عجيب . إال رمحةً للعاملني
ك. وأجرك قريبك واخترتكمثل زمن موسى، . إين أنرت يأيت عليك زمن

ظلموا إم مغرقون، وميكرون وميكر اهللا واهللا خري وال ختاطبين يف الذين 
إنه كرمي متشى أمامك، وعادى لك من عادى، وسوف يعطيك . املاكرين

إنا نِرث األرض نأكلُها من أطرافها، لتنذر قوما ما أُنذر . ربك فترضى
قلْ يوحى . قل إين أُمرت وأنا أول املؤمنني. آباؤهم ولتستبني سبيلُ ارمني

 أمنا إهلكم إله واحد، واخلري كله يف القرآن، ال ميسه إال املطهرون، فبأي إيلّ
يريدون أن ال يتم أمرك، واهللا يأىب إال أن يتم أمرك، . حديٍث بعده تؤمنون

هو الذي أرسل رسوله . وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب
إن وعد .  وكان وعد اهللا مفعوالًباهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله،

حلَّ . اهللا أتى، وركَل وركَى، يعصمك اهللا من العدا، ويسطو بكل من سطا
األمراض تشاع، . غضبه على األرض، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

إن اهللا ال يغير . والنفوس تضاع، أمر من السماء، أمر من اهللا العزيز األكرم
. ال عاصم اليوم إال اهللا. إنه آوى القرية. أنفسهمما بقوٍم حىت يغيروا ما ب

إين أحافظ كل من يف . إنه معك ومع أهلك. اصنع الفُلك بأعيننا ووحينا
الدار، إال الذين علوا من استكباٍر، وأحافظك خاصةً، سالم قوالً من رٍب 

إين مع الرسول . سالم عليكم طبتم، وامتازوا اليوم أيها ارمون. رحيٍم
، وأفطر وأصوم، وألوم من يلوم، وأعطيك ما يدوم، وأجعل لك أنوار أقوم
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إين أنا الصاعقة، وإين أنا . القدوم، ولن أبرح األرض إىل الوقت املعلوم

  ." الرمحن ذو اللطف والندى
إنّ أمر اهللا آٍت، فال تستعجلوه، هذه بشارة تلقّاها النبيون منذ : شرحال
طرق الظن اليت فيها خطر العصيان والتمرد أدبا  جيتنبونإن اهللا مع الذين . القدم

وحياًء وخوفًا من اهللا تعاىل، وال يتخذون أي خطوة متجاسرين، بل يقبلون 
على كل فعل أو عمل حذرين، وأن اهللا مع الذين خيلصون له وحيسنون إىل 

 وقالوا أجتعل يف األرض من يبثّ الفرقة بني أهلها، فقال هلم اهللا تعاىل... عباده
قُل اهللا هو الذي أقام هذه . وقالوا إن هذا إال اختالق. إين أعلم ما ال تعلمون

لقد أنزلنا باحلق، وقد نزل . اجلماعة مث اتركهم يف هلوهم ولعبهم خائضني
أن اخلري كله يف وقل لقد أوحي إيل أن إهلكم إله واحد، ... بالضرورة احلقة

ين يطهرون، فبأي حديث بعده، القرآن، وال يطّلع على معارف القرآن إال الذ
) أي هذا العبد املتواضع(هو الذي أرسل رسوله ... أي بعد القرآن، تؤمنون

باهلدى وديِن احلق ليجعل هذا الدين غالبا على الديانات كلها، وكان وعد اهللا 
... ، وإنه ضرب على األرض وأصلح اخلللَإن وعد اهللا قد أتى. مفعوال

البالد والنفوس تضاع بشىت األسباب، لقد تقرر هذا األمر األمراض تشاع يف 
أنه تعاىل سيأوي هذه القرية ... يف السماء، هذا أمر من اهللا العزيز األكرم

إين أمحي كل من يف دارك، إال الذين يعصون ...  قاديانَ بعد شيء من االبتالء
جتليايت، وأجعل فيك أنوار ... ويستكربون أمامي، أي ال يطيعون طاعة كاملة

ولن أترك األرض إىل الوقت املقدر، أي أن جتليايت القهرية لن تتوقف إىل ذلك 
، وريفيو أوف ٩-٤ ص ،٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، جملد (... الوقت

  )٤١٢-٤٠٧ ص ،١٩٠٣ تشرين الثاين وكانون األول ،١٢-١١ عدد ،٢ جملد ،ريليجنـز
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١٩٠٣  

إنه ملما أنبأ به خالق السماوات واألرض أنه ! يعاامسعوا وعوا أيها الناس مج
سوف ينشر مجاعته هذه يف مجيع البلدان، وجيعلهم غالبني على اجلميع باحلجة 
والربهان، ولسوف تأيت أيام، بل إا لقريبة، حني تكون هذه الدعوة هي 

إن اهللا سوف يبارك يف هذه . الوحيدة اليت تذكَر يف العامل بالعز والشرف
ماعة بركاٍت كربى خارقة للعادة، وخييب كلَّ من يفكر يف القضاء عليها، اجل

  ...وسوف تستمر هذه الغلبة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
ا أنه لن ينـزل من السماء أحدإن مجيع معارضينا املوجودين . اعلموا جيد

 ميوت مث... مث ميوت أوالدهم الذين خيلفوم... اليوم سوف ميوتون كلهم
وعندئذ . أوالد أوالدهم، ولكنهم أيضا لن يروا ابن مرمي نازلًا من السماء

 أن أيام غلبة الصليب قد انقضت، فيتساءلونسوف يلقي اهللا يف قلوم القلق 
وأن العامل قد تغير متاما، ومع ذلك مل ينـزل عيسى بن مرمي من السماء بعد؛ 

دة دفعةً واحدة، ولن ينتهي القرن الثالث فحينئذ سينفر العقالء من هذه العقي
من هذا اليوم إال ويتربأ من هذه العقيدة الباطلة كلُّ من ينتظر عيسى، سواء 
كان مسلما أو مسيحيا، من شدة اليأس والقنوط؛ وسيكون يف العامل دين 

 لبذر البذرة، فقد بذرت هذه البذرة بيدي، واآلن إمنا جئت. واحد وسيد واحد
تذكرة الشهادتني، اخلزائن (. نمو وتزدهر، ولن يقدر أحد على عرقلتهاسوف ت

تشرين  ،١٢-١١ عدد ،٢ جملد ،ريليجنـز، وريفيو أوف ٦٧-٦٦ ص ،٢٠الروحانية، جملد 
  )٤٥٦-٤٥٥ ص ،١٩٠٣ الثاين وكانون األول

١٩٠٣  
... ديانند، قوم جيب أن يؤبه هلم التابعني ل، أعين اهلندوسنيال تظنوا أن اآلري

 انقراض هذا املذهب  يف حيام سريون منكمإن مئات اآلالف بل املاليني
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، وريفيو أوف ٦٨-٦٧ ص ،٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، جملد (. اهلندوسي
  )٤٥٦ ص ،١٩٠٣ تشرين الثاين وكانون األول ١٢-١١ عدد ،٢ جملد ،ريليجنـز

١٩٠٣  
ري إىل مدينة غورداسبور كنت أنوي أن أُكِمل تأليف هذا الكتيب قبل سف

وأن آخذ نسخة ...  للمثول يف احملكمة بشأن قضية جنائية١٦/١٠/١٩٠٣يوم 
منه معي، ولكن اتفق أن أصابين وجع شديد يف الكلية، فظننت أنين لن أستطيع 

  السفر إال بضعة أيام، وسيستحيل عليملوعدإكمال هذا العمل، إذ مل يبق 
عندها . لية الذي هو مرض فتاك هكذا بأمل الِكتأليف الكتيب لو بقيت مصابا

وجهين اهللا تعاىل إىل الدعاء، وبعد انقضاء ثالث ساعات بعد منتصف الليل 
فدعوت اهللا تعاىل يف تلك احلالة ". آمني"إين سأدعو اآلن فقويل : قلت ألهلي

ا الصاحبزاده املولوي عبد اللطيف وقلتتأليف ه: املؤملة متصور أود ،ذا رب
  :فغلبتين غفوة وتلقيت الوحي التايل. الكتيب من أجل هذا الشهيد

  ". سالم قوال ِمن رب رحيٍم "
وأقول قسما باهللا الذي نفسي بيده إنه ما إنْ حانت الساعة السادسة صباحا 

تذكرة الشهادتني، (. حىت شفيت متاما، وألَّفت نصف الكتاب تقريبا يف اليوم نفسه
 ،١٢-١١ عدد ،٢ جملد ،ريليجنـزأوف  ، وريفيو٧٥-٧٤ ص ،٢٠وحانية، جملد اخلزائن الر

  )٤٦١ ص ،١٩٠٣ تشرين الثاين وكانون األول

١٣/١٠/١٩٠٣  
  ."سبحك اهللا ورافاك"
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ات سيدنا املسيح دفتر إهلام( . ووافقك كل عيبن قد نزهك عأن اهللا تعاىل: أي
  )٩٩ ص ،٢٢، اخلزائن الروحانية، جملد الوحي، وحقيقة ١٨ ص ،�املوعود 
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٢٢/١٠/١٩٠٣  

  )١٨، ص �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."إين ملَكت الشرق والغرب"

٢٥/١٠/١٩٠٣  
ر خفَ. ظفَر وفتح من اهللا. ظفَر من اهللا وفتح مبني. إين أنور كلَّ من يف الدار"
ا. أمحدللرمحن صوم ١٨، ص �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."إين نذرت(  

٢٥/١٠/١٩٠٣  
مِرض عبد الرحيم خان، االبن األصغر ألخينا نواب حممد علي خانْ، مرضا 
شديدا، والزمته احلمى الشديدة أربعة عشر يوما على التوايل، واختلَّت حواسه 

 وكان حضرة خليفة اهللا عليه السالم .تيفوئيدالب بأصيحىت وفقَد الوعي، 
قالوا له مبنتهى القلق أنْ  ٢٥/١٠ويف . يذكَّر يوميا بالدعاء له، وكان يدعو له

، وهو رؤوف �وبينما كان . حبسب العالماتال أملَ يف حياة عبد الرحيم 
  : يدعو له يف صالة التهجد إذ أوحى اهللا إليهرحيم،

"��������������������������������ûûûû � � � � üüüü������������   )أردية( "½½½½'�'�'�'�
  .أي أن القدر مربم واهلالك مقدر

عندما تلقيت من اهللا تعاىل هذا الوحي القهري خيم علي : �قال ... 
إهلي، إذا مل يكن هذا وقت الدعاء، : حزن عميق، وخرج من لساين تلقائيا

  :فنـزل علي الوحي فورا. فهناك وقت الشفاعة، وها إين أشفع له عندك
  من ذا الذي يشفع . ومن يف األرض من يف السماوات ٤٦٣ لهبحيس "

                                           
 من يف هللايسبح : "� ورد يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 463

 ) عبد اللطيف البهاولبوري (...".يسبح له من يف السماوات ":بدالً من..." السماوات
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  ."عنده إال بإذنه

 إذ شفعت ولفارجتف جسدي ذا الوحي اجلاليل، وسيطر علي اخلوف واهل
  : مث بعد دقيقتني نـزل علي الوحي. بدون إذن اهللا تعاىل

  ."أنت ااز ٤٦٤إنك"
  .أي قد أَِذنا لك 

تمرار، وكل من كان يرآه بعدها ويعرفه كان مث بدأت صحته تتحسن باس
 . شكرا هللا تعاىل، وكان يعترف أن ميتا عاد إىل احلياة بال ريبئقلبه ميتل

 بقلم حضرة موالنا ٣٢١ ص ،١٨/١٠/١٩٠٣ إىل٢٩ يوم ،٤٢-٤١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(
   )٢٩/١٠/١٩٠٣عبد الكرمي السيالكويت 

   تقريبا١٩٠٣
قد " مبارك أمحد"م قبل ثالث سنوات تقريبا أن أُريت يف الكشف صبيحة يو

أتاين راكضا وهو مضطرب ومبهوت ومذهول جدا وكأنه قد فقَد صوابه 
  ...املاَء املاَء يا أيب، أي اسقوين املاء: وقال

مث ذهبنا إىل البستان وكان الوقت حنو الساعة الثامنة صباحا، وكان مبارك 
صغار يف زاوية من البستان، وكان يبلغ أمحد أيضا معنا، فبدأ يلعب مع بعض ال

 سنوات، وكنت عندئذ واقفًا حتت شجرة، فرأيت أن مبارك ٤عمره قرابة 
أمحد يأتيين راكضا وهو مذهول جدا، فلما وصل أمامي مل خيرج من فمه إال 

 مخسني حنووكانت البئر على بعد .  عليهمغشياملاَء يا أبِت، مث صار شبه : قول
. ته يف حضين وجريت إىل البئر قدر املستطاع وصببت يف فمه املاءقدما، فحمل

                                           
 :بدالً من" ازوإنك أنت ا ":� ورد يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 464

"إنك أنت اعبد اللطيف البهاولبوري( "از( 



�א������ �٥١٩
كنت ابتلعت كمية من : فلما صحا وحتسن قليال سألته عما حصل له، فقال

الدوار واالختناق وضيق بامللح املسحوق بتحريض من بعض األطفال، فشعرت 
، اخلزائن حقيقة الوحي (.فهكذا شفاه اهللا تعاىل، وحتقق النبأ الكشفي. التنفس

  )٤٠٠-٣٩٩ ص ،٢٢الروحانية، جملد 

٢٢/١١/١٩٠٣  
أين جالس عند قرب وصاحبه جالس أمامي، ففكّرت أن أقوم اليوم ) رأيت(

فبدأت ". آمني"بدعاء كثري من أجل مهام ضرورية، وليقلْ هذا الشخص 
عند " آمني"باألدعية اليت أذكر بعضها ونسيت بعضها، وكان هذا الرجل يقول 

  : وكان أحد األدعية كالتايل. جداء بصدر منشرح كل دعا
  . إهلي، اكتب جلماعيت االزدهار، وانصرها وأيدها

  . وكانت بعض األدعية يف حق أحبايب
 عاما، ٩٥وفيما أنا يف ذلك إذ فكّرت أن أدعو اهللا تعاىل أن يكون عمري 

سبب ذلك، فسألته عن ". آمني"فلما قمت ذا الدعاء مل يقل ذلك الرجل 
فسألته بإحلاح وتكرار شديدين حىت اشتبكت معه بيدي، وبعد . فظل صامتا

فدعوت اهللا تعاىل رب اجعلْ ". آمني"حسنا، ادع ألقول : فترة قصرية قال
" آمني"كنت عند كل دعاء تقول : فقلت له". آمني" عاما، فقال ٩٥عمري 

: يل أعذارا كثرية قائالبصدر منشرح، فماذا حصل بك عند هذا الدعاء؟ فقدم 
لقد نسيت معاذيره، غري أن فحوى بعض معاذيره . كذا وكذاكان هناك سبب 

 على دعاء كذا، الزدادت مسؤولييت" آمني"لو قلت : هي على ما أظن كاآليت
 ،٧ جملد ،"احلكم"، و٣٧٤ ص ،١٦/١٢/١٩٠٣ يوم ،٤٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. اكثري
  )١٥ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣-١٧ يوم ،٤٧-٤٦عدد 
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٢٢/١١/١٩٠٣  

  : اهلجري١٣١٢ من رمضان األول
  ."ما أحسن شأنك "

دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. كنت دعوت اهللا تعاىل عند مرض شديد
�، ٢٠-١٩(  

٢٣/١١/١٩٠٣  
حرمت "اليت امسها " سلطان أمحد" زوجةَ عم يف الثاين من رمضان رأيت أن

 تريد هيشبه دار ضيافة لطائفة السيخ، وي يف مكان ي عندجاءت" يب يب
لو : حماربيت، فألقت إيلّ عصا سوداء اللون، فتلقيتها بعصاي البيضاء، مث قلت هلا

بع هوى النكنترأً ممن يتام بع هوى فس لقدرِت على إفنائي، لكين لستيت 
  )١٩ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. نفس حىت تفنيينال

٢٦/١١/١٩٠٣   
"����������������ýýýý ��î¡���î¡���î¡���î¡����������������� ��î��î��î��î ")أردية(  

 ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (.  الغلبة حصل يل،الفتححصل يل : أي
  )١٩ص 

٢٦/١١/١٩٠٣  
إين . إين أُمرت من الرمحن فأْتوين أمجعني. إين أَمرت للرمحن فأْتوين أمجعني"

  )١٩، ص �امات سيدنا املسيح املوعود دفتر إهل(." أُمرت من الرمحن فأْتوين أمجعني

٢٦/١١/١٩٠٣  
"الفتح ٧٠٢ ص ،٢٢االستفتاء، اخلزائن الروحانية، جملد (." الغلبةُ، ولكلك(  
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  ١٩٠٣ تشرين الثاين

"����ýýýý �����¡�����¡�����¡�����¡����   )أردية(" ����������������
-١٧ يوم ،٤٧-٤٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"( ٤٦٥.لنا الفتح ولنا الغلبةُ: أي

  )٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، و١٥ص ، ٢٤/١٢/١٩٠٣

٢/١٢/١٩٠٣  
رأيت يف املنام أين جالس يف مكان يف البيت، ودمت فجأةً الغرفة الفوقانية 
اليت يسكن فيها أخي املولوي عبد الكرمي، وسقطت كلها على األرض، 

ففكّرت على الفور أن أخي غالم . وسقوطها أحدث صدمة كبرية ودويا قويا
مث أُلقي يف روعي أنه مل يكن يف . ر كان يف تلك الغرفة ولعله قد مات حتتهاقاد

  . تلك الغرفة، بل قد جنا
الثانيةَ عشرة من شهر .. ليلةَ ليلةَ األربعاءلهذه هي الرؤيا اليت رأيتها هذه ا

. ين وعيايل وأطفايل وأصدقائي كلهم من شرهايالصيام، وأدعو اهللا تعاىل أن حيم
  )٢٠ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. نيآمني مث آم

                                           
 احلديث عن �ذات مرة جرى يف جملس املسيح املوعود :  ورد يف جريدة احلكم465

ذا األمر يكون قبل فقال بعض اخلدام لعل احلديث عن ه... حتقُّق النبوءة املتعلقة بسعد اهللا
 بكل قوة إن هذه النبوءة قد حتققت، وليس عندنا أي �فقال املسيح املوعود . أوانه

فتلقى . تردد يف اإلعالن عن حتققها، وإن اهللا تعاىل لن جيعل ما نقوله باطالً، وأن الفتح لنا
:  وهو٣٠/١١/١٩٠٦ عندها ذلك الوحي الذي سبق نشره يف جريدة احلكم يف �

يف " لدهيانه"مث مل متض على هذا الوحي إال أيام حىت أتت من ". م على اهللا َألبرهلو أقس"
 يوم ،١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"(. برقية تفيد أن سعد اهللا قد مات من كانون الثاين ٤ليلة 

  )الناشر) (١٥ ص ،١٠/١/١٩٠٧
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٤/١٢/١٩٠٣  

خريا " أم حممود"ملا فكّرت فيما إذا كان إجهاض محل .  من رمضان املبارك١٤
  :  ليالً الوحي التايل والنصف الساعة الثانية حوايلأم ال، تلقيت عندها أعين يف

 أنا الرمحن، مث إين أنا إين. بالٌء وأنوار. ٤٦٦واُهللا خمِرج ما كنتم تكتمون"
  ."الرمحن

"����þþþþ ;; ;;���� � �
}� C�D�� �
}� C�D�� �
}� C�D�� �
}� C�D� èèèè �� ��ççççV� �� ¸"� ¸D� �
}� C�D�V� �� ¸"� ¸D� �
}� C�D�V� �� ¸"� ¸D� �
}� C�D�V� �� ¸"� ¸D� �
}� C�D� èèèè �� ��ççççV� �� ¸"� ¸DV� �� ¸"� ¸DV� �� ¸"� ¸DV� �� ¸"� ¸D "
  )يةفارس(

سرير . افرح، فإن لك العاقبة احلسىن. افرح، فإن لك العاقبة احلسىن: أي
  ٤٦٧)٢٠، ص �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .الرخاء

٥/١٢/١٩٠٣  
رنا نريد أن نبين مكاا غرفة طويلة اهناك مصطبة كبرية متصلة بد: رؤيا

-١٧ يوم ،٤٧-٤٦ عدد ،٢ جملد ،"احلكم" (٤٦٨.للضيوف، مث دعونا لبنائها
  ) احلاشية،٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، و١٥ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣

                                           
 الوحي  يف شرح هذا�قال املسيح املوعود :  ملحوظة من السيد سيد عبد احلي466
 ١٣٢٢ ربيع الثاين ١٠، املوافق ٢٥/٦/١٩٠٤يف و، ليلة السبت  الليلة،يف هذه: ما يلي

 ،"أمة احلفيظ"يت م البكرمي، ولدت يف بييت بنت س١٩٥٦" G¹ "١٠املوافق اهلجري و
دفتر إهلامات ( ".واُهللا خمرج ما كنتم تكتمون": تايلوهي البنت اليت تلقيت بشأا الوحي ال

 )�نا املسيح املوعود سيد
 جملد ،"احلكم"، و٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"بدر" وانظر أيضا 467

، غري أنه مل تسجل هناك هذه ١٥ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣-١٧ يوم ،٤٧ و٤٦ عدد ،٧
 )عبد اللطيف البهاولبوري(". إين أنا الرمحن، مث إين أنا الرمحن: "اجلملة

يافة كلها تقريبا وكذلك مبىن املدرسة ضمبىن دار ال وهذا ما وقع، حيث شيد هناك 468
  )جالل الدين مشس(. األمحدية أيضا



�א������ �٥٢٣
٥/١٢/١٩٠٣  

 بدر"كتبت":  
ألبناء مجاعته املوجودين " ورغورداسب"، يف مدينة �دعا حضرة حجة اهللا 
لقد دعا للموجودين وِلمن حضرته أمساؤهم بذكر . وغري املوجودين عموما

  : أمسائهم، كما دعا للجماعة كلها دعاًء عاما، فتلقى الوحي التايل
 احلاشية، ،٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ."فبشرى للمؤمنني"

  )١٥ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣-١٧ يوم ،٤٧-٤٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"و

١٢/١٢/١٩٠٣  
  ."إين ِحمى الرمحِن"
  ).إين سياج اهللا: أي(

هذا الكالم يشري إيلّ، ويتضح منه أن األعداء : � قال املسيح املوعود 
  : وهناك بيت شعر يل ذا املفهوم. حييكون أنواع املؤامرات

"��������É��A�~��N����       �"Ã���������û!�A����  )يةفارس(" ;$��
   الفؤوس   إيلّ شاهراعدو ي  يا من :أي

 مثِمر البستاِن، فإين غصن صاِحب فيوم،٤٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. خ  
  )٣٨٣ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣

١٧/١٢/١٩٠٣  
إن . أُرحيك وال أُجيحك. أنت معي وأنا معك. ترى نصرا من عند اهللا"

غُلبت الروم يف أدىن األرِض وهم . وا والذين هم حمسنوناهللا مع الذين اتقَ
أُرحيك . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. ِمن بعد غَلَِبهم سيغِلبون



٥٢٤  �������� א������
دفتر إهلامات سيدنا املسيح (."كَملَ اُهللا إعزازك. أطال اهللا بقاَءك. وال أُجيحك

  )٢١، ص �املوعود 

١٨/١٢/١٩٠٣  
"كلُّكم ذاهب".  

" ����,,,,ööööP���P���P���P���EEEE" )أردية(  
  . النجاح مؤكد: أي
إين مع الرسول أقوم، . أكملَ اهللا كلَّ مقصدي، كلُّ أَمري كُملَ"

ك وأرومجملد ،"بدر"( ٤٦٩."أُرحيك وال أُجيحك. أنت معي وأنا معك. وأقِصد 
-١٧ يوم ،٤٧-٤٦ عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣

  )١٥ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣

١٩/١٢/١٩٠٣  
  ".كَبر عند اهللا موت هذا الرجل): "أ(
����Ó���â�&�~Ó���â�&�~Ó���â�&�~Ó���â~�&�" ):ب( �� ��èèèè!!!! �JK�H�
_���JK�H�
_���JK�H�
_���JK�H�
  )أردية( "��_

 ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ٤٧٠.سوف يعامل أوالده برفٍق: أي
  )٢١ ص ،�، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ٦ص 

                                           
، "أرحيك وال أجيحك: "ل حتت هذا التاريخ الوحي التايل مل تسج"احلكم" 469

  . أي النجاح مؤكد، "ضرور كاميايب: "وكذلك الوحي
لت يف دفتر اإلهلامات كما أن هناك فرقًا بني اإلهلامات املسجلة هنا وبني اليت سج

ك ما يأعط: " حيث ورد يف الدفتر إهلام إضايف وهو٢١ ص ،�للمسيح املوعود 
أُرحيك وال . أنت معي وأنا معك: "، ولكن مل يسجل فيه اإلهلامات التالية"يدوم

  )جالل الدين مشس(". أُجيحك
  : ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي470



�א������ �٥٢٥
٤٧١ ١٩/١٢/١٩٠٣  

  :  أن أحدا يقول رأيت يف الرؤيا
"��������������������������� 	��� 	��� 	��� 	

 

   )أردية(" ����

  . الزلزالمن هزة: أي

                                                                                                     

  :  مبناسبة إعالن عقد قران جنله مرزا أظهر أمحد� الثاين  قال اخلليفة٨/٣/١٩٥٦يف 
 اجلماعة  القدامى، وكان حيب�كان خان حممد خان من صحابة املسيح املوعود 

 يف اليوم التايل إىل املسجد � جاء املسيح املوعود ١/١/١٩٠٤جدا حىت إنه ملا تويف يف 
  :  لقد أوحي إيل:لصالة الفجر وقال

����  )أردية( ������������    ������������������������������������������������    ����������������������������

  .لقد تويف أحد من أهل البيت: أي
فقيل له إن أهل بيتكم خبري وعافية بفضل اهللا تعاىل، فإىل من يشري هذا الوحي؟ فقال 

لقد تويف خان حممد خان الكبورلوي أمس، وقد تلقيت هذا الوحي بشأنه هو، : �
  .البيتوكأن اهللا تعاىل قد عده يف وحيه من أهل 

  : وقد نزل فيه وحي آخر أيضا وهو
 � � � ��	���	���	���	������� !�"#�$%�&����� !�"#�$%�&����� !�"#�$%�&��  )أردية( "�����'�'�'�'&�%$�#"�! ���

-٤٦  عدد ،٧ جملد ،"احلكم"، و٢٣/١١/١٩٦٠ ،"الفضل"(. سوف يعامل أوالده برفٍق: أي
  )١٥ ص ،٤٧/١٢/١٩٠٣

  : ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري
كان منشي حممد خان مسؤوالً عن عربات : � قال حضرة شيخ يعقوب علي العرفاين

م العديد طلبهم هلذا املنصب ، وملا تويف قد"كبورله"األحصنة احلكومية يف والية 
لون بوحيه أن أوالد املرحوم سيعام �وكان اهللا تعاىل قد أخرب املسيح املوعود ... الشاغر

ل يرتقي يف املناصب حىت صار برفق، وبالفعل عين ابنه منشي عبد ايد خان مكانه، وظ
  )٦٥- ٦٤ ص ،٥ عدد ،٥جملد رسائل أمحدية، (. حاكم احملافظة، وتقاعد من هذا املنصب

عبد (. ٢١ ص ،� هذا التاريخ مذكور يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 471
 )اللطيف البهاولبوري



٥٢٦  �������� א������
مث تلقيت .  ولكين مل أشعر بزلزال، إذ مل يكن اجلدار يتحرك وال البيت

  : الوحي التايل
"رقَوا والذين هم حمسنون. إن اهللا ال يضا . إن اهللا مع الذين اتترى نصر

مهون٤٧٢من عند اهللا وه٦ ص ،١/١/١٩٠٤ يوم ،١ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ." يعم ،
  )١٥ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٣-١٧ يوم ،٤٧-٤٦عدد  ،٧ جملد ،"احلكم"و

٢/١/١٩٠٤٤٧٣  
  : كانون الثاين١٣ يف �قال املسيح املوعود 

رأينا قبل أيام أن هناك حجرة يف مكان املزبلة الكائنة على رأس الشارع، 
وكان . "آمني":  نسكن فيها، وقالت احلجرة اليت بالدعاء تلك احلجرةوقامت

  )٢ ص ،١٧/١/١٩٠٤ يوم ،٢ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(. الدعاء من أجل الربكات وغريها

٢/١/١٩٠٤  
  :وحي بشأن السعال الذي كان يالزمين

"�
}�C�D�
}�C�D�
}�C�D�
}�C�Dèèèè �� ��ççççV���¸"�¸D��V���¸"�¸D��V���¸"�¸D��V���¸"�¸D������V�V�V�V����� �¢��OÎ��¢��OÎ��¢��OÎ��¢��OÎ� ")يةفارس(  
دفتر (. ك العاقبة احلسىن افرح، فإن ل.إن شاء اهللا سيكون خري وعافية: أي

  )٢٢ ص ،�إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

٢/١/١٩٠٤  
"٢٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ".فضلٌ يسري(  

                                           
 ٢١ ص ،� سجلت هذه الكلمة يف دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 472
 )عبد اللطيف البهاولبوري(". وإم يعمهون ":كاآليت
عبد اللطيف (. ٢٢ ص ،� هذا التاريخ مذكور يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 473

  )البهاولبوري



�א������ �٥٢٧
٢/١/١٩٠٤  

 توجد  اجلنة، وكأن"نارنول" مث  سطر فيه، اجلَنةُ يف أولذُكرترأيت كتابا 
  )٢٢ ص ،�ت سيدنا املسيح املوعود دفتر إهلاما(. اليت هي إحدى املدن" نارنول"يف 

٣/١/١٩٠٤  
  ."إين سأنصرك"

" �SK��SK��SK��SK����� �¦���¦���¦���¦��jjjj � ����� ����� ����� �������� � ����7�����7�����7�����7EEEE" )يةفارس(  
  ٤٧٤.النصر والفتح والظفر خالل عشرين عاما: أي 

دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."إين أِجد ريح يوسف لوال أن تفندوِن "
  )٢٢ ص ،�

                                           
  :ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي  474

 صار ١٩٠٤ عاما إىل ٢٠، ولو أضفنا ٢٧/١/١٩٠٤ و٤/١تاريخ هذا الوحي هو 
 مسجد هد فيي الذي ش١٩٢٤ا الوحي يشري إىل عام ، وعليه فإن هذ١٩٢٤العدد هو 

ة العظيمة اليت بدأت اآلن هي وثيقة الصلة ذا ي واحلق أن الفتوحات العامل.بلندن" الفضل"
، وبدأت سلسلة الفتح والظفر العاملية "طلوع الشمس من مغرا"املسجد، ومنه بدأ 

  :  ذكرها قائال تلك اليت�احلالية، وهي تعبري لرؤيا املسيح املوعود 
ا؛ ولكنا أيضيف كذلك نؤمن بنبوءة طلوع الشمس من مغر ما قد كُشف علي 

 هو أن طلوع الشمس من املغرب يعين أن البالد الغربية  هذه النبوءةإحدى الرؤى بشأن
اليت تسودها ظلمة الكفر والضالل منذ الِقدم ستنور بشمس الصدق واحلق، وستعطَى 

ولقد رأيتين يف املنام ذات مرة أين قائم على منٍرب يف مدينة لندن، وأبني . منصيبا من اإلسال
طيورا بيضاء ا مدعوماصدق اإلسالم باللغة اإلجنليزية بيان باحلجج القوية، وبعدها أمسكت 

ففسرت الرؤيا أنه وإنْ مل . كثرية كانت على أشجار صغرية، ولعلها كانت حبجم السماين
 القوم، وأن أولئك هنالك، إال أن كتابايت ستنتشر بني  إىل الذهابيكتب يل شخصيا

 ص ،٣ جملد ،إزالة أوهام، اخلزائن الروحانية(. كثريا من اإلجنليز الصادقني سيكونون صيدا للحق
٣٧٧-٣٧٦( 



٥٢٨  �������� א������
 ٤/١/١٩٠٤٤٧٥  
" غِلبونغُلبت الرومِمن بعد غَلَِبهم سي مأوف  ريفيو(." يف أدىن األرِض وه

  )٤٠ ص ،١٩٠٤، عدد كانون الثاين  باألردوريليجنـز

٨/١/١٩٠٤  
دفتر إهلامات سيدنا ( ."كملَ اهللا إعزازك. أطالَ اهللا بقاءك. طولَ اهللا عمرك"

  )٢٢ ص ،�املسيح املوعود 

٩/١/١٩٠٤  
" تِني، أراينشاٍة مسلوخإين رأيت فَِخذَيٍة طري  ومها يف يديه، ما أعلم أحد

  . ذهب ما أو بقي قائما
 رب، احفَظْين وزوجي وولدي وأحبايب وأوالد أحبايب من شر هذه الرؤيا، 

  )٢٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (".إنك على كل شيٍء قدير، آمني

٩/١/١٩٠٤  
دفتر إهلامات سيدنا املسيح (." بأهلكم أمجعنيال تثريب عليكم اليوم فأْتوين"

  )٢٢ ص ،�املوعود 

٩/١/١٩٠٤  
، وأريد أن أعطيه قرصا من الدواء، "مبارك"رأيت كأن رجفة أخذت جبسِم 

قائم يف اخلارج وأريد أن أعطيه روبية واحدة ليجلب " قاضي ضياء الدين"و
  )٢٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود  (.احللوى

                                           
475تاريخ هذا الوحي حبسب ما س هو �ل يف دفتر إهلامات املسيح املوعود ج 

 )سيد عبد احلي(. ٢/١/١٩٠٤



�א������ �٥٢٩
١٣/١/١٩٠٤  
ميكنكم أن تذهبوا، فرجعت إىل قاديان : قال يل املولوي حممد علي: رؤيا

ملاذا جئت، إذ كنت : أقول يف نفسيكنت  أتوضأ  وبينما أنا).من غورداسبور(
. قد وعدت احملكمة باملثول، كان علي أن أستشري اخلواجه كمال الدين

  )٢ ص ،١٧/١/١٩٠٤ يوم ،٢ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(

١٤/١/١٩٠٤  
  : الساعة الثانية ليال الوحي التايلحنوتلقيت يف 

"ستفِتحأن ت ٢ ص ،١٩٠٤/ ١٧/١ يوم ،٢ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(."أردت(  

١٤/١/١٩٠٤  
كنت أمر مبكان، فرأيت فيالً وفررت منه : �قال املسيح املوعود : رؤيا

لقد دخل : الواودخلت يف شارع، وكان الناس هاربني، فسألتهم أين الفيل؟ ق
  .فلم يقترب مين الفيل. يف شارع آخر

مث تغير املشهد، ووجدتين جالسا يف بييت، وركّبت يف قلمي ريشِني مستوردين 
  : مث تلقيت الوحي التايل. لقد ظهر أنه أيضا جبان: من إجنلترا، مث قلت

  )٢ص  ،١٧/١/١٩٠٤ يوم ،٢ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(."إن اهللا عزيز ذو انتقاٍم"

٢٧/١/١٩٠٤  
�    ��������    7777EEEE): "أ(���    ��������    jjjj    ¦¦¦¦    ���� �� ��    SK�SK�SK�SK�����" )يةفارس(  

  .النصر والفتح والظفر خالل عشرين عاما: أي
اللهم اصرف سوَء هذه . ما أعلم تعبريه.  الرأسرأيت زوجيت حملوق): "ب(

 ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."الرؤيا عين وعن زوجيت وعن ولدي، آمني
  )٢٣ص 



٥٣٠  �������� א������
٨/٢/١٩٠٤  

  :�قال املسيح املوعود 
 يبق أمل ، ومل من شدته أحيانا على املوتتكان يب سعال شديد حىت أشرف

  : يف احلياة، فتلقيت الوحي التايل
  ."إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا"

ت حني يأيت الفتح وفُهمت معناه أن ظنك باقتراب موتك ظن باطل، إمنا متو
 ،٨ عدد ،٣ جملد ،"بدر"(. والنصر ويدخل الناس يف هذه اجلماعة فوجا بعد فوج

  )٦ص ، ١٧/٢/١٩٠٤ يوم ،٦ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٤/٢/١٩٠٤يوم 
 ١٥/٢/١٩٠٤  

 بصٍل بيدي، مث أُِريت غرفةً مليئة حبتيرأيت : �قال املسيح املوعود 
ت ا يف األرض، ص غال تلك الغرفة برجله ركلةًبالبصل، ولكن أحدا رك

  : وتلقيت الوحي التايل
 ،١١ عدد ،٣ جملد ،"بدر"(."لعلي آتيكم منها بقبٍس أو أِجد على النار هدى"
  )٤ ص ،١٧/٢/١٩٠٤ يوم ،٦ عدد ،٨ جملد ،"احلكم" احلاشية، و،٢ ص ،١٦/٣/١٩٠٤يوم 

٢٤/٢/١٩٠٤   
أن حذاء آخر ذهيب اللون وعايل رأيت أن حذاء أمحر وضع أمامي، و

اجلودة أُرسل إىل شخص آخر، وخطر ببايل أنه من مجاعتنا، ولعله اخلواجه 
دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. واهللا أعلم. هكذا خطر بالبال. كمال الدين

   )٢٣ ص ،�

٢٤/٢/١٩٠٤  
ن قد جاء شيخ مكان فالٍن، وخيل يل أنه جاء مكا: رأيت أن أحدا يقول

  )٢٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. واهللا أعلم". تشندو الل"



�א������ �٥٣١
٢٩/٢/١٩٠٤  

"�&�
�*�����&�
�*�����&�
�*�����&�
�*��������   )أردية(" ̈̈̈¨����2����2����2����2
 عدد ،٣ جملد ،"بدر"ملحق (.  لك الفتح يف املوطنسيكتب اهللا تعاىل إن:أي

 ،�  احلاشية، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود،١٠ ص ،١٦/٣/١٩٠٤ يوم ،١١
  )٢٣ص 

١/٣/١٩٠٤  
"������������    �"��"��"��"� ����è����è����è����è����" )أردية(  

  )٢٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. امسك هو علي باس: أي

٢/٣/١٩٠٤  
رأيت وقت الصباح أن هناك كيسا من الورق مليئًا باملال قد أهداه يل 
شخص، فاستلمته منه ومهمت أن أحفظه يف طرف منديل أبيض، وبينما أنا 

  : أضعه فيه أردد الدعاء التايل
  ."رب اجعلْ بركةً فيه"

  . وكانت هذه الكلمة وحيا من اهللا تعاىل
دفتر إهلامات (. العنب وصلتناعلب مث غشيتين غفوة ورأيت أنه سلّة مليئة ب

  )٢٣ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

١١/٣/١٩٠٤  
"أمحد ٢٣ ص ،� املوعود دفتر إهلامات سيدنا املسيح(."بشرى لك يا غالم(  



٥٣٢  �������� א������
١٣/٣/١٩٠٤  

 وأن هناك هندوسا كثريين حيتفلون به البسني ثيابا ٤٧٦"هويل"رأيت أا أيام 
مث جئت إىل . سوداء، وجاء بعضهم إىل املسجد الكبري الذي أنا واقف فيه

السوق ووجدت هناك أفواجا من اهلندوس واقفني وهم يلبسون ثيابا سوداء، 
دفتر إهلامات سيدنا املسيح (. حذاِر، فإين مسلم:  منهم قلتوملا ذهبت إىل جمموعة

  )٢٣ص ، �املوعود 

١٥/٣/١٩٠٤  
رأيت يف املنام أين قد أرسلت إىل احلاكم رجلِني ثقتِني بشأن قضييت، مث 

" سلطان أمحد"ذهبت أنا أيضا، وملا وصلت هناك جلست على سرير، وكان 
 كان أحد اهلندوس املعارضني .برفقيت، وكان رسوالي موجودين هناك أيضا

دفتر إهلامات سيدنا (. أنا أذهب اآلن: جالسا هناك، وما إنْ رآين حىت قال للحاكم
  )٢٤ ص ،�املسيح املوعود 

٢٦/٣/١٩٠٤  
كنت قمت بالدعاء لعبد الرمحن بن نواب حممد علي خان، ويف الصباح 

. د بلج النورلقد بلج النور، لق: رأيت يف الكشف كأن الوقت ليل ويقول أحد
وملا نظرت يف السماء رأيت واحدا أو . هناك ضوء يف السماء: مث يقول أحد

دفتر إهلامات (. اثنني من اخلطوط الذهبية يف السماء مشاالً وجنوبا، مث استيقظت
  )٢٤ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

                                           
 بعضهم على بعض وعلى ويرشمهرجان هندوسي ميرحون فيه ويرقصون، " هويل "476

  )منور أمحد سعيد(. من اقترب منهم أو مر م ألوانا خمتلفة ومياها ملونة



�א������ �٥٣٣
٢٧/٣/١٩٠٤  

"������������ ���������������� �1��� !
"�1��� !
"�1��� !
"�1��� !
";; ;;        �Ó���o��Ó���o��Ó���o��Ó���o�KKKK�� �������������� �������������� �������������� ������������ññ ññ����  )أردية("  
  .من أطلق السهم إىل مِلك الزمان قُتل بسهمه هو: أي

 يوم ،١١ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و٢٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (
  )٢ ص ،١٥/٦/١٩٠٥

 ٢٧/٣/١٩٠٤  
"بدر"، و٢٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."إن شانئَك هو األبتر"، 
  ) احلاشية،٤ ص ،١٦/٤/١٩٠٤يوم  ،١٥ عدد ،٣جملد 

٣١/٣/١٩٠٤  
رأيت يف املنام أين واقف جبنب النار وأن طرف قميصي وقع فيها، ولكن مل 

  :مث تلقيت الوحي التايل. متسه النار مطلقًا
"����____������¡������¡������¡������¡kkkk �P����P����P����P��� ")أردية(  

  )٢٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .فضلُ اهللا، رمحةُ اهللا: أي

٢/٤/١٩٠٤  
"����ÂÂÂÂ � ºü<�ºü<�ºü<�ºü<�� �� ççççññ ññ���� ")أردية(  

  .السيدة عليا: أي
دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود  (.قد أتى" منشي جالل الدين"مث رأيت أن  
  )٢٥ ص ،�

٦/٤/١٩٠٤  
  . رأيت أن هناك امرأة قد مات إخوا وولدها



٥٣٤  �������� א������
 ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. ويف ذلك بعض اإلنذار من اهللا تعاىل

  )٢٥ص 

١٢/٤/١٩٠٤  
١" :���������������� ��������������������ÎÎÎÎ"أردية( ٤٧٧(  

  .الصحة والعافية: أي
  ."أَجرت من النار: "٢
٣:" ��
R�$� �����
R�$� �����
R�$� �����
R�$� ��� ;Î;Î;Î;Î ������������))))
�ú´m�
�ú´m�
�ú´m�
�ú´m�UUUU ������������ññ ññ55   )فارسية( "55

  .كم من بيت للعدو حولته خرابا يبابا: أي
٤" :������������ ;Î;Î;Î;Î ������������ ;Î;Î;Î;Î �� ������
��$��
��$��
��$��
��$������
�
�
�
���������ñ ññ ññ ññ ñ5 55 55 55 5

ññ ññ" )أردية(  
 ص ،٢٤/٤/١٩٠٤ يوم ،١٣ عدد ،٨ جملد ،"حلكما"(.  أنتأينما أنظر أجدك: أي

 احلاشية، ودفتر إهلامات سيدنا ،٤ ص ،١٦/٤/١٩٠٤ يوم ،١٥ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، و١
  ٤٧٨)٢٥ ص ،�املسيح املوعود 

١٦/٤/١٩٠٤  
رأيت يف املنام أن : قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم عند الفجر

 الصوفية، فوصلت إليه برفقة زاويةهناك طريقًا به شجرة وهناك مكانا مثل 
 أربعة أشخاص آخرين نسيت أمساءهم وباقي حنومفيت حممد صادق، ويرافقنا 

ويف األخري جئت إىل الطريق ثانية، فرأيت بيتا يبدو أنه البيت الذي . الرؤيا

                                           
 الساعة حنو يف � هذه اإلهلامات تتعلق بالطاعون وقد تلقاها املسيح املوعود 477

  )٢٤/٤/١٩٠٤، يوم ١٣، عدد ٨ جملد ،"احلكم"(. الدعاء خالل العاشرة صباح ذلك اليوم
، كما ال يوجد يف دفتر إهلامات املسيح "بدر" ليس مسجال يف ١ رقم هلام اإل478

  )جالل الدين مشس(. ٣ اإلهلامات إال اإلهلام رقم  هذه من�املوعود 
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أسكن فيه، ولكين أنظر يف كل اجلهات فال أجد له بابا، وبدا يف املكان الذي 

 ٤٧٩)فضل النساء" (وفَج"وكانت السيدة .  جدار مبين من اللنبكان يف الباب
، وهناك جرح بسيط على )فضل" (افَج"جالسة يف ثياب بيضاء، ومعها أيضا 

، وما إنْ ملس بيده جدارا  كان "افج"فجاء . إحدى أصابعه يبكي بسببه
بالضغظ  باب كان كالبوابة كما تنفتح األبواب امليكانيكية  انفتحكالعمود حىت

هذا الباب قد فتحه فضل : فلما دخلت يف الباب قال بعضهم. على الزر
، ودفتر ٦ ص ،١/٥/١٩٠٤و /٢٤/٤ يوم ،١٧  و١٦  عدد،٣ جملد ،"بدر"( .الرمحن

   )٢٥ ص ،�إهلامات املسيح املوعود 

١٧/٤/١٩٠٤  
  ."إين مع األفواج آتيك بغتةً"
  ."يخِلف اهللا عهدهأفاختذمت عند اهللا عهدا، فلن ": ) قدميإهلام(
  ."ما كان لنفٍس أن متوت إال بإذن اهللا"
  ٤٨٠."وإنْ كنتم يف ريٍب مما نزلْنا على عبدنا فأْتوا بشفاٍء من مثله"
، ٢٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (." اهللا، كنت ال أعرفكوِلييا "

  )٨٠ ص ،١٢ جملد ،وسراج منري، اخلزائن الروحانية

                                           
 ٍب اسم حتب أيضاا هوج وفَ،"فضل النساء" امسها لسيدة كان ٍب حتبهو اسم" جوفَ "479

 يف بيت املسيح املوعود عليه  خادمني يعمالن، وكانا"فضل"جها الذي كان امسه لزو
 )املترجم( .الصالة والسالم

 أي، وإنْ كنتم:  بترمجة تفسريية هلذا الوحي كاآليت� قام املسيح املوعود 480
 ترياق القلوب، اخلزائن(. توا بشفاء مثله هذه اآلية اليت أريناها بشفاء عبدنا فأْترتابون يف

  )٢٠٩ ص ،١٥ جملد ،الروحانية
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١٩/٤/١٩٠٤  

  :تلقيت ذات مرة الوحي التايل
  ."من دخله كان آمنا"

انظروا فإنّ هذا الوحي :  عند سرد هذا الوحي�وقال املسيح املوعود 
.  عاما٢٥مكتوب على واجهة هذا املسجد أيضا، وقد مضت على نزوله قرابة 

  )١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٤ يوم ،١٣ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(

١٩/٤/١٩٠٤٤٨١  
  : �د قال املسيح املوعو

  : بينما كنت أدعو جلماعيت مث لقاديان تلقيت الوحي التايل
١" :�p��Ô�Ó���
����p��Ô�Ó���
����p��Ô�Ó���
����p��Ô�Ó���
������� �H��ÍÃ�H��ÍÃ�H��ÍÃ�H��ÍÃ" )أردية(  

  . طريق احلياة اإلنسانيةقوم بعدوا من: أي
  ."فسحقْهم تسحيقًا: "٢

  :�وقال املسيح املوعود 
ظري على ملاذا نسب هنا التسحيق إيلّ، وقَع ن: وبينما كنت أقول يف نفسي

  :منذ عام، وهو" بيت الدعاء"الدعاء املكتوب على جدار 
" روعدك، وانص ِجزأعداَءك وأعدائي، وأَن قدعائي، ومز فامسع ،يا رب

  ."عبدك، وأَِرنا أيامك، وشهر لنا حسامك، وال تذَر من الكافرين شريرا
 أن هذا وقت فأدركت برؤية هذا الدعاء املكتوب وبتلقي هذا الوحي

  . استجابة دعائي

                                           
 يف دفتر إهلامات ٢٦ اإلهلامات التالية مسجل يف الصفحة رقم ه هذ فقرات  تاريخ481

  )جالل الدين مشس(. ، إال أن ترتيبها هناك خمتلف عما هو هنا�املسيح املوعود 
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  : �مث قال املسيح املوعود 

إنه ِملن سنة اهللا املستمرة منذ القدم أن الذين يقفون عائقًا يف طريق مأموريه 
 فضل اهللا العظيم، وبرؤيتها إن هذه أيام. ن طريقهممهم كتسحفإن اهللا تعاىل ي

 ،"احلكم"( ! هذه األمورريزداد اإلميان واليقني بوجود اهللا تعاىل، إذ كيف يظِه
  )١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٤ يوم ،١٣ عدد ،٨جملد 

 ١٩٠٤  
  : �مث قال املسيح املوعود 

بعدها رأيت يف الرؤيا أن امرأة تقرأ القرآن، فسألتها عن مجاعيت على سبيل 
  :التفاؤل

  :  يف السطر األول يف املصحف؟ قالت ما هي الكلمة األوىل
"رحيم غفور".  

 ،٢٤/٤/١٩٠٤ يوم ١٧ و١٦ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( .أن مجاعيتففهمت أن هذا بش
، مع اختالف بسيط يف ١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٤ يوم ،١٣ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٦ص 

  )الكلمات

٢٠/٤/١٩٠٤   
"بدر"( ٤٨٢."أنت مين مبنـزلة عرشي. أنت مين مبنـزلٍة ال يعلَمها اخلَلْق"، 
 ،١٣ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٨  ص،١/٥/١٩٠٤إىل  ٢٤/٤ يوم ،١٧-١٦ عدد ،٣جملد 
  )١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٤يوم 

لقد ورد لفظ العرش هنا :  تعليقًا على لفظ العرش�قال املسيح املوعود 
ألن العرش هو املظهر األمت للتجليات اإلهلية اجلمالية واجلاللية، واملسيح املوعود 

                                           
 يف دفتر إهلامات املسيح املوعود ٢٦ هذا الوحي يف الصفحة فقرات ترتيب  خيتلف 482
 ) سيد عبد احلي(.  هو عليه هنا عما�
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جل ذلك هو املظهر األمت للصفات اإلهلية اجلمالية اليت تظهر اآلن، ومن أ

إن صفتي اهللا . خوطبت بأمساء األنبياء كلهم، ذلك ألكون مظهرا تاما لصفام
 الناس من جهة، حييا إذ باستمرار يف هذه األيام،  عملهمااحمليي واملميت تعمالن

فألن صفات اهللا تعاىل تتجلى يف هذه األيام جتليا . وميوتون من جهة أخرى
-١٦ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( .هذا الوحي هكذاأكمل، فلذلك ورد لفظ العرش يف 

  )٨ ص ،١/٥/١٩٠٤ و١٧/٤

٢٢/٤/١٩٠٤  
اذكُر عليك نعميت، غرست لك بيدي رمحيت . إن اهللا حافظُ كلّ شيٍء"

  )٢٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."وقدريت

٢٨/٤/١٩٠٤  
ما شئتم، اعملوا . اعملوا ما شئتم، إين غفرت لكم، إن شاء اهللا آمنني"

، ٤٨٤اذكُر نعميت. زاد اهللا عمرك). ٤٨٣أي أمرت املالئكةَ(إين أمرت لكم 
  إىل٢٤/٤ يوم ،١٧-١٦ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ."غرست لك بيدي رمحيت وقدريت

                                           
 :أي(:  كاآليت� يف دفتر إهلامات املسيح املوعود ٢٨ ورد يف الصفحة رقم 483
عبد اللطيف البهاولبوري( ). املالئكة لكمأمرت( 

 � من نصيب حضرة مرزا بشري أمحد صار الذي ،� يف خامت للمسيح املوعود 484
اذكر نعميت اليت : "كاآليتهذه اجلملة  ، منقوشة القرعة عند تقسيم اإلرثمن خالل إلقاء

 اهلجري، ١٣١٢ عام :ومكتوب معه". أنعمت عليك، غرست لك بيدي رمحيت وقدريت
  : وفيما يلي نقشه

  
امت اإلهلامني اخلش على  نقَ�  املسيح املوعوديكون هذا اإلهلام جديدا، أو أنقد 

 )الناشر(.١٨٨٣حتت عام املسجلني 



�א������ �٥٣٩
 ،٢٨/٤/١٩٠٤ يوم ،)عدد خاص (١٣ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٨ ص ،١/٥/١٩٠٤

  )٢٨ ص ،�احلاشية، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

٢٨/٤/١٩٠٤  
"�o�~�ß��o�~�ß��o�~�ß��o�~�ß�¥¥¥¥ �������������
�È��A��
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  . دارنا اليت هي دار احملبةن يفأم: أي
 ،٨ جملد ،"احلكم"(. وعلمت يف رؤيا أن الطاعون ذهب، ولكن بقيت احلمى

 يوم ،١٧-١٦ عدد ،٣ جملد ،"بدر" احلاشية، و،٢٨/٤/١٩٠٤ يوم ،)عدد خاص (١٣عدد 
  )٨ ص ،١/٥/١٩٠٤إىل  ٢٤/٤

٢٩/٤/١٩٠٤  
"�`��`��`��`������������2����2����2����2�¦¦¦¦±�âè±�âè±�âè±�âè���� �Ü�^�Ü�^�Ü�^�Ü�^" )أردية(  

دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ٤٨٥.قوة شرقية. كوريا يف وضع خطري: أي
  )٢٨ ص ،�

                                           
عند بداية احلرب بني اليابان وروسيا وقبل انتصار اليابان : "احلكم" كتب حمرر 485

��" :الوحي التايلى  تلقّ�كان املسيح املوعود  Ü�^���� `��� Ü�^���� `��� Ü�^���� `��� Ü�^���� `��������� � �� �� �� ���������âÃè�âÃè�âÃè�âÃè�����¦¦¦¦±�±�±�±�"  
 من مجاعتنا وال سيما ون وهذا الوحي يعرفه كثري.قوة شرقية، ووضع كوريا اخلطري: أي

اء أستطع نشر هذا الوحي يف اجلريدة من قبلُ جرمل ). قاديان(الذين يقيمون يف دار األمان 
غفليت، واهلدف من نشره اآلن هو أنه يبدو أن هناك عالقة خاصة هلذه القوة الشرقية 

  ) ١٠ ص ،١٠/٧/١٩٠٥ يوم ،٢٤ عدد ،٩، جملد "احلكم"(. واهللا أعلم. جبماعتنا
يابان كانت قبل اندالع احلرب بني روسيا وال: ملحوظة من عبد اللطيف البهاولبوري

 بني بعقد صلح ٢٨/٥/١٩٠٥-٢٧انتهت هذه احلرب يف  .كوريا حتت قبضة روسيا
الطرفني، وكان أول شروط هذه املعاهدة أن كوريا ستبقى حتت سيطرة اليابان، مما يعين 

وهزمية كوريا قد حتققت ) اليابان( عن غلبة القوة الشرقية �أن نبوءة املسيح املوعود 
يبدو من طلوع جنم فالنبوءات تتحقق مرارا بأشكال خمتلفة أحيانا، وحيث إن . جبالء تام
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٢٩/٤/١٩٠٤  

"٢٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود  (."إنين يف الكتاب مسطور(  

٢٩/٤/١٩٠٤  
££££èèèèg��g��g��g������"�º"�º"�º"�º����
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  .الدنيا قائمة على األمل: أي
  )٢٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."فتحنا عليك أبواب الدنيا"

٣٠/٤/١٩٠٤  
دفتر إهلامات ( ."ترزقون ِمن فوِقكم وِمن حتِت أرجِلكم. أُعطيتم كلَّ النعيم"

  )٢٨ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

٩/٥/١٩٠٤  
  :� قال املسيح املوعود 

 ،٣ جملد ،"بدر"(.  أحد يف الرؤيا بكومة من مثر النبق ووضعها على السريرجاء
 يوم ،١٦ عدد ،٨ جملد ،"احلكم" احلاشية، و،١٠ ص ،١٦/٥/١٩٠٤-٨ يوم ،١٩-١٨عدد 
  )٥ ص ،١٧/٥/١٩٠٤

٩/٥/١٩٠٤  
  : � قال املسيح املوعود 

  : أُريت يف الرؤيا جنةً، مث تلقيت الوحي التايل
١" :ثَلُ اجلنقونماملت ِعدة اليت و".  

                                                                                                     
اآلن أن األحداث املستقبلية ستقدم تفسريا جديدا هلذه السياسة هذه القوة الشرقية يف أفق 

 .إن شاء اهللا. النبوءة



�א������ �٥٤١
-٨ يوم ،١٩-١٨ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ."حسنا مع حسنك ٤٨٦ليزدادوا: "٢

  )٥ ص ،١٧/٥/١٩٠٤ يوم ،١٦ عدد ،٨ جملد ،"احلكم" احلاشية، و،١٠ ص ،١٦/٥/١٩٠٤

١٠/٥/١٩٠٤  
"������������ �� ������
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 ص ،١٦/٥/١٩٠٤-٨ يوم ،١٩-١٨ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ٤٨٧.بنت الكرام: أي

  )٥ ص ،١٧/٥/١٩٠٤ يوم ،١٦ عدد ،٨ جملد ،"احلكم" احلاشية، و،١٠

١٥/٥/١٩٠٤  
  ."أنت معي وأنا معك: "١
 ٢" :رفيع القدرإين معك يا إمام ".  
   ."رب اجِزه جزاًء أوىف: "٣ 
٤" :������û��û��û��ûÇÇÇÇ���� �� ���&����&����&����&���»»»» �P�P�P�P££££ )أردية(  

  . يولد ولد وسيم مجيلس: أي
٥" :الٌ ملا يريدص ،١٦/٥/١٩٠٤-٨ يوم ،١٩-١٨ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ."إنه فع 

  )٥ ص ،١٧/٥/١٩٠٤ يوم ،١٦ عدد ،٨ جملد ،"احلكم" احلاشية، و،١٠

                                           
ليزدادوا حسنا مع " : بدالً من"سيزدادوا حسنا مع حسنك": "بدر"  ورد يف 486
 )ل الدين مشسجال (."حسنك
، ٢٥/٦/١٩٠٤ اليت ولدت يف �أمة احلفيظ بيغم بنت املسيح املوعود أي  487

وزوجالل الدين مشس(. �خان  عبد اهللا  من نواب حممدجت(  
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١٦/٥/١٩٠٤  

 عدد ٣ جملد "بدر"( ."كِمثِْلك در ال يضاع": ٢ ".إين معك ومع أهلك: "١
 يوم ١٦ عدد ٨ جملد "احلكم" احلاشية، و١٠ ص ١٦/٥/١٩٠٤-٨ يوم ١٩-١٨
  )٥ ص ١٧/٥/١٩٠٤

  ١٩٠٤أيار 
  ." أَلَنا لك احلديد): "أ(
"�o���o���o���o��DDDD1111 � �´����´����´����´��²²²²
��ú
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 ص ،١/٨/١٩٠٤ يوم ،٢٩ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( .ال نرضى بأي معىن آخر:  أي
  )٥ ص ،٢٤/٥/١٩٠٤ يوم ،١٧ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٤

ضدي يف يصر يف القضية اليت رفعها " كرم دين"كان املولوي ): ب(
من يكذب " الكذّاب"هو ولد الزنا ومعىن " اللئيم"غورداسبور على أن معىن 

دائما، وكانت احملكمة االبتدائية قبلت هذا املعىن، فتلقيت من اهللا تعاىل يف تلك 
  :األيام الوحي التايل

"�o���o���o���o��DDDD1111 � �´����´����´����´��²²²²
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��ú
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��ú    " )يةفارس(  
  .ال نرضى بأي معىن آخر:  أي

. أن هذا املعىن لن يقبل يف احملكمة اليت هي فوق االبتدائية وفِهمت منه 
وهذا ما حدث متاما، إذ رفض القاضي اإلقليمي يف حمكمة االستئناف كلَّ تلك 

" كرم دين"احلجج، وكتب يف حكمه أن كلمات الكذّاب واللئيم تناسب 
 ،ئن الروحانية، اخلزايحقيقة الوح( .متاما، بل إنه يستحق كلماٍت أشد منها قسوةً

  )٣٩٤ ص ،٢٢جملد 

  ١٩٠٤أيار 
  ." ال تقبل منهم شهادةٌ. كتب اهللا ألغِلبن أنا ورسلي"
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  )٢ص ، ٢٤/٥/١٩٠٤ يوم ،١٧ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"( .حسن البيان: أي

  ١٩٠٤أيار 
"م الرعبلقي يف قلوص ،١/٨/١٩٠٤ يوم ،٣٩ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ٤٨٨."سن 

  ) احلاشية،٢ ص ،٢٤/٥/١٩٠٤ يوم ،١٧ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٤

١٩٠٤  
 ،"احلكم"( .إذا دعوتين سأستجيب لك:  لقد خاطبين اهللا تعاىل مرارا وقال

  )٤ ص ،٢٤/٥/١٩٠٤ يوم ،١٧ عدد ،٨جملد 

٣١/٥/١٩٠٤  
 ص ،٣١/٥/١٩٠٤ يوم ،١٨ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"( ."إنا فتحنا لك فتحا مبينا"

  )١٥ ص ،١/٦/١٩٠٤إىل  /٢٤/٥ يوم ،٢١-٢٠ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، و٩

١/٦/١٩٠٤  
إين أنا التواب، من جاءك . إين أنا الرمحن، سأجعل لك سهولةً يف أمرك"

عفَت الديار . سالم عليكم ِطبتم. ولقد نصركم اهللا ببدٍر وأنتم أذلّةٌ. جاءين
 جملد ،"بدر"، و٩ ص ،٣١/٥/١٩٠٤ يوم ،١٨ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(."محلُّها ومقامها

  )١٥ص ، ٢٤/٥/١٩٠٤ يوم ،٢١-٢٠ عدد ،٣

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 488

 هذا الوحي وهو يف طريقه إىل قاديان عائدا من �لقد تلقى املسيح املوعود 
  )٢ ص ،٢٤/٥/١٩٠٤ ،"احلكم"انظر (". كرم دين"بعد متابعة القضية املرفوعة ضد " ورغورداسب"
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١/٦/١٩٠٤  
  : الوحي التايل أيضا٤٨٩وتلقيت بعده): أ(
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 ،١٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم" املنشور يف ١٨/٤/١٩٠٥إعالن ( ٤٩٠.لةهزة الزلز: أي
  )٦-٥ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥يوم 

١٩٠٤  
 جملد ،"احلكم"( ."عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم. ين وأنا منكأنت م"

إىل  /٢٤/٥ يوم ،٢١-٢٠ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، و٨ ص ،٣١/٥/١٩٠٤ يوم ،١٨ عدد ،٨
  )١٥ ص ،١/٦/١٩٠٤

١٩٠٤  
ة عطر وأنه ميسح به ر أن يف يده قارو�رأى املسيح املوعود ): رؤيا(

 ،٣ جملد ،"بدر"، و٩ ص ،٣١/٥/١٩٠٤ يوم ،١٨  عدد،٨ جملد ،"احلكم"( .يديه وعمامته
  )١٥ ص ،١/٦/١٩٠٤إىل  /٢٤/٥ يوم ،٢١-٢٠عدد 

٨/٦/١٩٠٤  
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  )أردية(
  . اهللا وليك، فِبهديه ومشورته اعملْ إن:أي

                                           
 )عبد اللطيف البهاولبوري( ".هاقامها وملُّح م الديارِتفَع":  أي بعد وحي489
  : �قال املسيح املوعود  490

مث أخربين اهللا تعاىل أنه ستقع هزبالفعل قد و... ق اخلسائر بالنفوس واملباينلِحة زلزال ت
 ،"ريليجنـزريفيو أوف " املنشور يف جملة ٢٩/٤/١٩٠٦إعالن ( .٤/٤/١٩٠٥وقع ذلك الزلزال يف 

 )١٩٦ ص ،٤٥/٥/١٩٠٦ عدد ،٥جملد 
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أعطيتك كلَّ . حافظ كلَّ من يف الدارإين أ. عفَت الديار حملُّها ومقامها"

  )١٠ ص ،١٧/٦/١٩٠٤-١٠ يوم ،٢٠-١٩د  عد،٨ جملد ،"احلكم"( ٤٩١".النعيم

١٢/٦/١٩٠٤  
ال يأيت عليك يوم . كمثِلك در ال يضاع. كتب اهللا ألغِلبن أنا ورسلي"

  )٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ،االستفتاء، اخلزائن الروحانية( ."اخلسران

١٢/٦/١٩٠٤  
"كم كلَّ النعيمأعطيت . قوا والذين آمنوا هلم مغفرةٌ ورزقإن الذين ات
٢٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."كرمي(  

١٤/٦/١٩٠٤  
"مكانٌ أليم".  

 أين جالس قريبا من باب حمكمة حاكم، وأن بعض ١٤/٦/١٩٠٤رأيت يف 
وهو غاضب الناس جالسون يف طريق احلاكم، إذ جاء احلاكم على صهوة فرس 

 جدا، وقال ملاذا قعد هؤالء يف طريقي، اسجنوهم كذا من األيام، اغضبا شديد
  )٢٩ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .واجلدوهم كذا من الضربات

١٨/٦/١٩٠٤  
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  .لكن املآل كان خريا،  حلّت املصيبة لقد:أي

                                           
 زلزال هائل يف مشال اهلند كان ٤/٤/١٩٠٥ حبسب هذا الوحي اإلهلي وقع يف 491
نفوس وهدم آالف  آالف الأسفر عن مقتل، وقد "كانغره"يف حمافظة " رمسالههد"مركزه 
 )مرزا بشري أمحد(. البيوت
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كلُّ . كلّ بركٍة يف هذا.  إذا أردت شيئًا أن تقول له كن فيكونإمنا أمرك"

دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."سأجعلُ لك سهولةً يف كل أمٍر. أمٍر مبدلٌ
  )٢٩ ص ،�

١٩/٦/١٩٠٤  
  ."أريد أن أختلّص: "٤٩٢"أم حممود"ِمن ِقبل 

 ،�نا املسيح املوعود دفتر إهلامات سيد( ."أريد أن أخلِّص: "ِمن ِقبل اهللا تعاىل
  )٢٩ص 

٢١/٦/١٩٠٤  
  )٢٩ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."أنا الرمحن، فاطلبين تِجدين"

٢٢/٦/١٩٠٤  
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا . سأجعلُ لك سهولةً يف أمرك. أَحِسن ِودادك"

  )٢٩ ، ص�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."مما حتبون

٣٠/٦/١٩٠٤  
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 يوم ،٢٧ عدد ،٣ جملد ،"بدر"(. يعطيك اهللا تعاىل كلّ مراداتك: أي
  )١٢ص ، ١٠/٧/١٩٠٤ يوم ،٢٢ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،١٦/٧/١٩٠٤

  ١٩٠٤حزيران 
  : قلت يف الرؤيا للمولوي حممد علي

                                           
 )منور أمحد سعيد(. �  أي أم املؤمنني حرم املسيح املوعود 492



�א������ �٥٤٧
"%%%%�� 
������ 
������ 
������ 
����&&&& ��������������������____ �� ��''''���� �� ������ �� ��KKKK������������Ó�Ó�Ó�Ó�÷÷÷÷ �JK������JK������JK������JK�����������¡��¡��¡��¡____ ��   )أردية(" ��

 عدد ،٣ جملد ،"بدر"(. كنت أيضا صاحلًا وحسن النية، تعال اجلس معنا: أي
  )٤ ص ،١/٨/١٩٠٤ يوم ،٢٩

٢٦/٧/١٩٠٤  
: رأيت أنين ذهبت إىل قاديان وأنين قائم أمام بايب، فقالت امرأة: رؤيا

 جملد ،"احلكم"( .ا معاىفـًاملهل وصلت مسرورا وس: ، وسألت"السالم عليكم"
  )١٥ص ، ١٠/٨/١٩٠٤إىل  /٣١/٧ يوم ،٢٦-٢٥ عدد ،٨

٢٧/٧/١٩٠٤  
  : أُريت مشهدا بأن أمرا عرض علي، مث نزل علي الوحي التايل

 جملد ،"احلكم"( ٤٩٣."إنا أنزلناه للمسيح املوعود. إنا أنزلناه يف ليلة القدر"
  )١٥ ص ،١٠/٨/١٩٠٤إىل  /٣١/٧ يوم ،٢٦-٢٥ عدد ،٨

٢٩/٧/١٩٠٤  
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  .التأييدات السماوية معنا. مبارك مئةُ مبارك: أي
"ك دائموذكر ،ك قائم٣١/٧ يوم ،٢٦-٢٥ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"( ."أجر/ 

  )٤ ص ،١/٨/١٩٠٤ يوم ،٢٩ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، و١٥ ص ،١٠/٨/١٩٠٤إىل

  ١٩٠٤متوز 
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، ٤ ص ،١/٨/١٩٠٤ يوم ،٢٩ عدد ،٣ جملد ،"بدر" هذا الوحي مسجل أيضا يف 493

  ) جالل الدين مشس(. "احلكم"إال أن شرحه مل يرد فيها كما ورد يف 
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  .أُريك أيضا معجزةً: أي
    )٤ ص ،١/٨/١٩٠٤ يوم ،٢٩ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( ."أَلَنا لك احلديد") ٢(

١٩٠٤  
قضيةً جنائية يف احملكمة يف غورداسبور، " كرم دين"رفَع علي شيخ يدعى 

نائب " رام آمتا" بشهادام يف حقه يف حمكمة فأدىل املشايخ املعارضون لنا
يف القضية جيدا لقلّة فهمه وقرر احلكم " رام آمتا"ومل يتدبر ... املفوض اإلضايف

سيفجع مبوت أوالده، فأخربت " رام آمتا"فكشف اُهللا علي أن . علي بالسجن
مث مات اثنان من أبنائه خالل عشرين أو مخسة . ٤٩٤مجاعيت ذا الكشف

مل يستطع أن حيكم " رام آمتا"وما حدث يف اية املطاف هو أن . شرين يوماوع
ومع أنه كان قد وضع يف حكمه األساس لعقوبيت بالسجن، . علي بالسجن

 ٧٠٠ولكن اهللا منعه من تنفيذه يف األخري، غري أنه فرض علي غرامة قدرها 
لكن بقيت العقوبة قائمة مث برئت ساحيت يف حمكمة القاضي اإلقليمي، و. روبية
ما " رام آمتا"، وردت يل الغرامة املفروضة علي، ولكن ابنا "كرم دين"على 
الغرامة املفروضة علي حتقيقًا للنبوءة صدر احلكم برباءيت وبإلغاء   لقد...رجعا

األول القاضي كما نبه ". مواهب الرمحن"اإلهلية اليت نشرت من قبل يف كتايب 
فقد " كرم دين"أما .  أن حكمه مل يكن صائبا-نب إلغاء حكمه  إىل جا-

                                           
  :ف البهاولبوريملحوظة من املولوي عبد اللطي 494

لقد رأى املسيح املوعود ": سرحد" مجاعتنا يف والية  كتب قاضي حممد يوسف أمري
�ا اختطف ابنيف الرؤيا أن أسد  هذه �وما إنْ رأى املسيح املوعود ". آمتارام"ي 

ن له مات بالطاعون ابنامث  بالطاعون،  قد أصيب ابنهبرقية بأن" آمتارام"الرؤية حىت تلقى 
  )٥٢-٥١ ص ،ظهور أمحد موعود(. ن واحدا تلو اآلخرشابا
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، وخِتم عليه بالكذب بقرار "مواهب الرمحن"عوقب حسبما نشرت يف 

  )١٢٥-١٢٤ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. احملكمة

٢٩/٧/١٩٠٤  
جاءين  قد أمر بصنع بطانية كبرية سوداء ٤٩٥رأيت أن املرزا الكبري املرحوم

احلائك، وكأنه حيمل يل رسالة من املرزا املرحوم أنه كان قد " حاجي"ا 
 ولكنه ال يريد -أي من أجل رفع قضية وما شابه ذلك–صنعها هلذا العمل 

 يوم ،٢٦-٢٥ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(. ذلك اآلن، فلْأحتفظ ا لتنفع يف أمر آخر
  )١٥ ص ،١٠/٨/١٩٠٤إىل  /٣١/٧

  ١٩٠٤ آب
ص ، ١/٨/١٩٠٤ يوم ،٢٩ عدد ،٣ جملد ،"بدر"(." اسجدي معه والطرييا جبالُ"

  ) احلاشية،٤

  ١٩٠٤ أيلول
  .رأيت يف املنام أن أحدا قدم يل مترا ومثار النبق اليانعة: ١
  . مجيلَ املنظر جدا٤٩٦"بريف"رأيت يف علبٍة : ٢
  :  أسٍري، مث تلقيت الوحي التايل مشهدرأيت يف املنام: ٣
  ."ن الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريايطِعمو"
****��������¢¢¢¢��������������������: "يقول أحد: ٤   )فارسية( "����������������

  )٨ ص ،١٧/٩/١٩٠٤ يوم ،٣١ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"( .حظُّنا آيةٌ تلو آيٍة: أي

                                           
 )مرزا بشري أمحد(.  والده حضرة مرزا غالم مرتضى� يعين 495
 )املترجم(. هو نوع من احللوى يصنع من احلليب 496
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  ١٩٠٤ أيلول

  )٧ ص ،٣٠/٩/١٩٠٤ يوم ،٣٣ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"( ."إين مع الرسول فقط"

٣/١٠/١٩٠٤  
 ،٨ جملد ،"احلكم"( ٤٩٧."اء الدين من النصرة، مث سيعود من النصرةقد ج"
  ) احلاشية،٦ ص ،٣٠/٩/١٩٠٤ يوم ،٣٣عدد 

١٩٠٤   
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 ،٣ جملد ،"بدر"(.بعد حوادث كثرية وعجائب األعمال ستقع حادثتك: أي
  )٨ ص ،١٦/١٠/١٩٠٤ يوم ،٣٩عدد 

٢٠/١٠/١٩٠٤  
مث . أين كنت يف هذه الفترة كلها: ، وقلت له"سراج احلق"رأيت يف الرؤيا 

  :أردت كتابة وحي وهو الوحي التايل
دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (." إشراق العارض بعد إصالح العارض"
  )٣٠ ص ،�

٢٠/١٠/١٩٠٤  
  لى رجله مث رأيت يف الرؤيا أن ديكًا جالس على سريري، فضربت ع

  

                                           
ت يف  سجل، ولكنها٣/١٠/١٩٠٤رتول هذه اإلهلامات هو  احلقيقي لتاريخال 497

، فبقي تاريخ  صدر متأخراعددن ذلك ال، ذلك  أل٣٠/٩/١٩٠٤  يف عددها ليوم"احلكم"
جالل الدين (. فيما بعد يف احلقيقةصدوره كما هو، بينما سجلت فيه اإلهلامات اليت نزلت 

  )مشس
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دفتر إهلامات سيدنا ( ٤٩٨.واملراد منه االبن كما يقال.  به وأعطيته زوجيتأمسكت

  )٣٠ ص ،�املسيح املوعود 

٤/١١/١٩٠٤   
خالل العودة " الهطب" اهلجري يوم اجلمعة يف نزٍل بـ ١٣٢٢ شعبان ٢٥يف 

  ": سيالكوت"من 
ل يقوم بتدليك الراح" غالب سنغ"رأيت يف الرؤيا أن راجا والية كشمري 

:  من احللي الذهبية تجمع، وسألين املولوي نور الدين الكثريمث رأيت أن. قدمي
 صدقةً، وهو قادم للقائي" ���y"لقد بعثها راجا والية : ما هذه احللي؟ قلت

  )٣١ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. أيضا

٢٢/١١/١٩٠٤  
  : اهلجري١٣٢٢ رمضان املبارك ١٢يف 

"��Ö����(�����Ö����(�����Ö����(�����Ö����(���1111 �Ã���Ã���Ã���Ã��;;         )فارسية(     ";;
  ٤٩٩.ال يأيت عليك يوم اخلسران: أي
دفتر إهلامات سيدنا ( ."ال يأيت عليك يوم اخلسران. كمثلك در ال يضاع"

  )٣١ ص ،�املسيح املوعود 

                                           
بسم اهللا الرمحن : التايل الدعاء � كتب املسيح املوعود ه الرؤيا قبل كتابة هذ498
  ."آمني. زوجيت وولْدي أمجعني خامسا مع حياة نفسي و ذَكرااللهم ارزقين ولدا". الرحيم

 )عبد اللطيف البهاولبوري(
 ،٢٤/١١/١٩٠٤ يوم ،٤٠ عدد ،٨ جملد ،"احلكم" هذا اإلهلام مسجل أيضا يف 499

 ص ،١/١٢/١٩٠٤ حىت ٢٤/١١ يوم ،٤٥-٤٤ عدد ،٣ جملد ،"بدر"، وجريدة  ٦ص 
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٣



٥٥٢  �������� א������
٢٣/١١/١٩٠٤  
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دفتر إهلامات سيدنا ( .ساعتنا األخرية.  االرتدادسمىهذا ما ي. جةاحنرفت الزو

  )٣٢ ص ،�املسيح املوعود 

  ١٩٠٤تشرين األول 
مه اهللا لس- ابنه الصاحبزداه مبارك أمحد �فَقَد املسيح املوعود : رؤيا
 بعض الوقت، فأصابه القلق واالضطراب، وبينما كان يبحث عنه قالت -األحد

 على األرض ثالثًا، شكرا هللا �فسجد . موجود" مبارك"ها هو : أم املؤمنني
  )٦ ص ،٢٤/١١/١٩٠٤ يوم ،٤٠ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(. تعاىل

٢٣/١١/١٩٠٤   
. رأيت اليوم يف الرؤيا أن مفاتيح كثرية موضوعة أمامي، لعلّها ألف أو ألفاِن

 يوم ،٤٠ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"، و٣١ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (
  )٦ ص ،٢٤/١١/١٩٠٤

٢٤/١١/١٩٠٤  
رأيت أين البس مئزرا أبيض، ولكنه ليس ناصع البياض، بل فيه : رؤيا): أ(

 يصلّي بالناس، فقرأ ٥٠٠شيء من الوسخ، ويف هذه األثناء بدأ حضرة املولوي
  : الفاحتة جهرا، مث قرأ ما يلي

  ."الفارق، وما أدراك ما الفارق"
 يوم ،٤٥-٤٤ عدد ،٣ جملد ،"بدر"( . هذا يف القرآن الكرميوبدا يل عندها أن

  )٣ص ، ١/١٢/١٩٠٤إىل  ٢٤/١١

                                           
 )محد سعيدمنور أ(. �  أي حضرة املولوي نور الدين 500
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 قرأ املولوي حكيم نور  يف صالة تكون فيها القراءة جهرا،:رؤيا): ب(

  : الدين سورة الفاحتة، مث قرأ
 يوم ،٤٠ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"( ."الفارق، وما أدراك ما الفارق "

  )٦ ص ،٢٤/١١/١٩٠٤

٢٥/١١/١٩٠٤  
"����kkkk �¶���'(�������¶���'(�������¶���'(�������¶���'(������ÌÌÌÌ ���������������
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  .امتأل البيت نورا وبركة. جاء غالم قادر: أي
 ،٨ جملد ،"احلكم"، و٣٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."رد اُهللا إيلّ"
            )٦ ص ،٢٤/١١/١٩٠٤ يوم ،٤٠عدد 

٨/١٢/١٩٠٤  
  :يف يوم العيد ويوم اجلمعة

  )٣٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."إنا أعطيناك الكوثر"

٨/١٢/١٩٠٤  
"�ô����ô����ô����ô���±±±± ����ºÒ���� 
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 عدد ،٣ جملد ،"احلكم"( .أن أيام الربيع اجلديد قد أتتبجاءت البشرى : أي
وعود ، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح امل٦ ص ،١/١٢/١٩٠٤إىل  /٢٤/١١ يوم ،٤٥-٤٤
  )٣٣ ص ،�

١٢/١٢/١٩٠٤  
دفتر إهلامات سيدنا ( ."إنا أعطيناك الكوثر. ال تيئسوا من خزائن رمحة ريب"

  )٣٣ ص ،�املسيح املوعود 
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٦/١/١٩٠٥  

 مرض حضرة احلكيم املولوي نور الدين مرضا شديدا حالَ دون إلقائه
ه برؤية  الدعاَء لشفائ� القرآن الكرمي، فأكثر سيدنا املسيح املوعود دروس

بينما كنت أدعو اهللا تعاىل تلقيت : جاء وقال ٦/١صحته املتدهورة، ويف 
  : الوحي التايل

 جملد ،"بدر"( ."إن كنتم يف ريٍب مما نزلْنا على عبدنا فأْتوا بشفاء ِمن ِمثله"
  )٥ ص ،١٠/١/١٩٠٥ يوم ،٢ عدد ،٤

١٨/١/١٩٠٥  
كنه من النقود ووضعها أوالً رأيت قريبا من الصبح أن أحدا أخذ بيده ما مي

  : يف يدي، مث تلقيت الوحي التايل
  ."إين مع الرسول أقوم"

مث غشيتين غفوة ورأيت يف يد شخص ظرفني مغلقني فيهما . مث استيقظت
  : رسائل أو خرب، فآتاين أحدمها، مث تلقيت الوحي التايل

"����0000 �� ��úúúú������������^̂̂̂
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�
  )أردية( "���������
  .خرب مذِهلٌ: أي

دفتر إهلامات (. لصبح ويف الساعة اخلامسة أو بعدها بدقائقوكان هذا وقت ا
  ٥٠١)٣٤ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

١٨/١/١٩٠٥  
  إنّ اهللا مع . غُلبت الروم يف أدىن األرض وهم ِمن بعد غَلَِبهم سيغِلبون"

                                           
 جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١/٢/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،٤ جملد ،"بدر" انظر أيضا 501

  )عبداللطيف البهاولبوري(. ٨ ص ،٣١/١/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،٩
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أتى أمر اهللا فال تستعِجلوه، بشارةٌ تلقّاها . الذين اتقوا والذين هم حمسنون

إنه كرمي متشى أمامك، . ى نصرا من عند اهللا، وإم يعمهونتر. النبيون
إين مهني من أراد . وعادى لك من عادى، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

إذا غضبت غضبت، وكل ما أحببت . إهانتك، وإين معني من أراد إعانتك
يف حضريت، اخترتك لنفسي. أحببت حيمدك ِمن عرشه، حيمدك . أنت وجيه

سننجيك، سنعليك، سأكرمك . آثرك اهللا على كل شيٍء. اهللا وميشي إليك
ظفَر من اهللا وفتح . آيات للسائلني. إين مع األفواج آتيك بغتةً. إكراما عجبا

ل اهللا . أرحيك وال أجيحك. أنت معي وأنا معك. مبنيأطال اهللا بقاءك، وكم
   ."إعزازك، وطول اهللا عمرك

"7777EEEE    ��������    ��������    ����    ����jjjj    ¦¦¦¦    ���� �� ��    SK�SK�SK�SK��������� £ £ £ £)فارسية(        
££££������������������ ����������   )أردية(£ £ £ £ ��2��2��2��2

  .الفتح يف امليدان. النصرة والفتح والظفر بعد عشرين عاما:  أي
أنت مين مبنـزلة عرشي، أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، أنت "

يعصمك اهللا ولو مل يعصمك الناس، أليس اهللا . مين مبنـزلٍة ال يعلمها اخلَلْق
أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب . يا جبالُ أَويب معه والطري. عبدهبكاٍف 

 ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."الفيل، أمل جيعل كيدهم يف تضليٍل
٣٥-٣٤(  

٢٧/١/١٩٠٥  
 األمين بثرةٌ تأذى منها � خرجت يف خد املسيح املوعود ٢٧/١/١٩٠٥يف 

  :لوحي باجلُمل التالية، فرِقي ا فشِفي فورال عليه انـزكثريا، فدعا اهللا تعاىل، ف
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الرب بسم اهللا الكايف، بسم اهللا الشايف، بسم اهللا الغفور الرحيم، بسم اهللا "

 ،٤ عدد ،٤ جملد ،"بدر"(".، يا حفيظُ، يا عزيز، يا رفيق، يا ويلُّ اشِفين٥٠٢الكرمي
، ودفتر ٨ ص ،٣١/١/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١/٢/١٩٠٥يوم 

  )٣٥ ص ،�إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

 ١/٢/١٩٠٥  
  ."إين ألِجد ريح يوسف لوال أنْ تفندوِن "):١(
 يوم ،٥ عدد ،٤ جملد ،"بدر"(."إين مع الروح معك ومع أهلك "):٢(

، ودفتر ١٢ ص ،١٩٠٥/ ٢ /١٠ يوم ،٥ عدد ،٩ جملد،"احلكم"، و٢ ص ،٨/٢/١٩٠٥
  )٣٥ ص ،�املسيح املوعود إهلامات سيدنا 

١/٢/١٩٠٥  
أنت مين مبنـزلِة توحيدي وتفريدي، أنت مين مبنـزلِة عرشي، أنت "

إين مع الروح معك . مين مبنـزلِة ولدي، أنت مين مبنـزلٍة ال يعلمها اخللق
دفتر (."أنت وجيه يف حضريت، اخترتك لنفسي. آثرتك واخترتك. ومع أهلك

  )٣٥ ص ،�وعود إهلامات سيدنا املسيح امل

٤/٢/١٩٠٥  
سالم قوالً من رب . سالم قوالً من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها ارمون"

  )٣٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."رحيم، وامتازوا اليوم أيها ارمون

  ١٩٠٥ شباط
  أُريت ورقةً مكتوب فيها بضعة أسطر باللغة الفارسية، أما: رؤيا): أ(

                                           
  )مرزا بشري أمحد( ". الرحيمالرب": � ورد يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 502
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وفهمت من تلك العبارة أن كل املال املستحق . ةرها فباللغة اإلجنليزي سائ

 عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٨/٢/١٩٠٥ يوم ،٥ عدد ،٤ جملد ،"بدر"(. سوف يدفَع
  )١٢ ص ،١٠/٢/١٩٠٥ يوم ،٥

سطران أو ثالثة فيها رأيت يف الرؤيا أن هناك ورقة مكتوب ): ب(
وفهمت فحواها أن أحدا . كتوبة باإلجنليزيةبالفارسية، أما باقي الصفحة فم

 جملد ،ريليجنـز ريفيو أوف(. فلْيعطَ هذا مئتني ومخسني روبية: يذكر امسي ويقول

  )٢/٢/١٩٠٥ يوم ،٤

٢٠/٢/١٩٠٥  
 ،٧ عدد ،٤ جملد ،"بدر"( ."إمنا أمرك إذا أردت شيئًا أن تقول له كن فيكون"

  )١٢ ص ،١٩٠٥ فرباير ،٢٤ يوم ،٧  عدد،٩ جملد "احلكم"، و٢ ص ،٥/٣/١٩٠٥يوم 

 جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( .إن ما تريده يتحقق للتو بأمرك: شرحال

  )١٠٨ ص ،٢٢

٢٠/٢/١٩٠٥  
  :  عليالً، فأُِري يف الكشف قارورة مكتوب عليها�كان املسيح املوعود 

"1111mmmm23232323 � �����������        ����peppermint��������"  )إجنليزية/أردية(  
 ص ،٢٤/٢/١٩٠٥ يوم ،٧ عدد ،٩ جملد،"احلكم"( ".نعناع يف خدمتكمالأنا : أي

  )١٣٠ ص ،٣/١٩٠٥ شهر،ريليجنـز، وريفيو أوف ١٢
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٢٧/٢/١٩٠٥   

 بسبب ٥٠٣رأيت يف الكشف أن هناك ضجة هائلة كضجة يوم القيامة): أ(
  : وقوع املوت املؤمل بكثرة، فاستيقظت والوحي التايل جاٍر على لساين

"����������������4444 ��         )أردية(    "��������©¦�©©¦�©©¦�©©¦�©····��
 ص ،٥/٣/١٩٠٥ يوم ،٧ عدد ،٤ جملد ،"بدر"(.املوت منتشر يف كل مكان: أي

  )٢ ص ،٢٤/٣/١٩٠٥ يوم ،١٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣

                                           
املشاة من هذه اآلية املراد  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 503

، وقد ٤/٤/١٩٠٥وقع يف شىت املناطق صباح الذي  ذلك الزلزال  هوضجة يوم القيامةل
  : "بدر" حيث كتبت ،اعتربته العديد من اجلرائد منوذجا ليوم القيامة

  : الصادرة من أمرتسر" وكيل"ورد يف جريدة "
عندما كان هذا . القيامة الصغرىكان هذا الزالزل مروعا وخميفًا، وال نبالغ لو مسيناه "

  ."الزلزال يري الناس مشهد جالل اهللا القهار أيقن عامتهم أن القيامة قد أتت
 منكرو إنه قيامة، فليدرك:  اآليت� املسيح املوعود قولل  هذا تأييد وتصديقاحلق أن

 � وأضاف حضرته... القيامة اآلن كيف أن الدنيا كلها ميكن أن تفىن يف ثانية واحدة
الرباهني "عند كتابة هذا املقال، بينما كنت أنقل فيه وحي اهللا املسجل يف : وقال

   :ه تعاىلل أعين قو،"األمحدية
££££2�Ö
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 أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه الدنيا، فأنكروه ء نذير يفجا: أي 

  .بصوٍل قوي شديٍد، صوٍل بعد صوٍل
.  أن أكتب بعده األدلة على حتقق هذا الوحي، إذ وقع الزلزال فجأةنوي وكنت أ

لعربية قد وردت يف النبوءة كلمة الصوالت اليت تطلق يف اعلما أنه  .كان هذا صوالً قوياو
على األقل، لذلك ال ندري ما هو ذلك الصول الثالث، إضافةً إىل هجمات على ثالث 

 سلسلة جديدة، جملد ،"بدر"( ". على صدقيالطاعون والزلزال، الذي يريد اهللا أن يظهره دليال
 ) ٦ ص ،٦/٤/١٩٠٥ ،١ عدد ،١
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صباح أن هناك ضجة ال وقبل ٢٧/٢/١٩٠٥رأيت يف الكشف ليلة ): ب(

هائلة كضجة يوم القيامة بسبب وقوع املوت املؤمل بكثرة، واستيقظت والوحي 
  : لتايل جاٍر على لساينا

"������������������������4444 ��   )أردية( "©¦�©©¦�©©¦�©©¦�©····��
  .املوت منتشر يف كل مكان: أي

وأُريت أن البالد على وشك الفناء بعذاب اهللا، فلن تنجو منه أماكن اإلقامة 
 املؤقتةة، بل ستحل كارثة باملساكن الدائمة وتالدائمة وال أماكن اإلقامة املؤق

، ٥١٩ ص ،٣ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٥/٤/١٩٠٥ يوم ة،إعالن الدعو( ٥٠٤.كلها
  )٩ ص ،٢٤/٣/١٩٠٥ ،"احلكم"و

٢/٣/١٩٠٥  
"����çççç��7��7��7��7éééé ������������������������5555 ������������éééé   )أردية(" ��~���~���~���~�

  )٣٩ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. هكرامت �حِفظ اهللا : أي

٣/٣/١٩٠٥  
أن يب  دقيقة رأيت يف املنام ٣٥يف الساعة الواحدة وو ٣/٣/١٩٠٥ ليلةيف 

حاجة ماسة إىل املال وتواجهين مشاكل أخرى، وأنا يف قلق شديد، وأقول 
ألحد أن يعمل ورقة فيها حساب املدخول والنفقات، ولكن ال أحد يتوجه 

�"هناك شخص يف األمام يكتب يف ورقة احلسابات، فعرفت أنه . إيل�
���
���
���
�6666" 
قبل " سيالكوت"ة احملاسب الذي كان يعمل ذا املنصب يف اخلزينة يف مدين

                                           
 مث يف شهر: �لقد قال املسيح املوعود :  ملحوظة من السيد منور أمحد سعيد504

إعالن (.  أخربين اهللا تعاىل يف وحيه املقدس أن الذين يعاملونين ككذاب سيرون آيةًآذار
 )٥١٩ ص ،٣ جملد ،، جمموعة اإلعالنات٥/٤/١٩٠٥يوم ة الدعو
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ورأيت أن . مدة، فأردت أن أستدعيه، ولكنه مل يأت أيضا بل ظل غري مكترث

وفيما أنا يف ذلك إذ جاء . هناك قلة شديدة يف املال، وال أجد إىل املال سبيالً
 عاد و، من النقود يف ردائيةًثوحوضع شخص بسيط صاحل يف ثياب بسيطة، و

. امسه، ومع ذلك ظل عندي نقص يف املالمسرعا حىت مل أستطع أن أسأله عن 
ه نوراين جدا وكان يشبه أحد همث أتى رجل صاحل آخر ذو طبع بسيط ووج

iî̂̂^7777"الصوفية من مدينة  ii"- فضل "أو " كرم إهلي"الذي كان امسه على األغلب
 كان هذا اآليت على صورة إنسان -، وكان قد آتاين املال ببيع قمصيه"إهلي

 يف ردائي، فصار ا ووضعهمن النقود فحفَن بيديه حفنةًخر، ولكنه كان خملوقًا آ
ما قيمة االسم؟ االسم ليس : ما امسك؟ قال: فقلت له. ذلك املال ماال كثريا

 فاغرورقت عيين إذ يوجد يف مجاعتنا @8٥٠٥:قُلْ ما امسك؟ قال: قلت. بشيء
ليس وقلت أيضا إنه . من يعطون هذا القدر من املال وال يذكرون أمساءهم

وملا رأيت مشهد املال الكثري قلت سوف أعطي منه . إنسانا، بل هو مالك
 ٣٥ورأيت هذه الرؤيا يف الساعة الواحدة و. زوجة حممد منظور ألن ا حاجة

 ،١٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣٩ ص ،�دفتر إهلامات املسيح املوعود ( .دقيقة بالليل
  )٣/١٩٠٥ شهر،٣ عدد ،٤ جملد ،ريليجنـز ريفيو أوف، و٢ ص ،٢٤/٣/١٩٠٥يوم 

٦/٣/١٩٠٥  
  والذي دعوت إىل ( الذي يبىن اآلن ٥٠٦غشيتين غفوة بسيطة فرأيت أن البيت

                                           
كلمة :  يف شرح هذا الوحي�لقد كتب املسيح املوعود :  ملحوظة من الناشر505

حقيقة الوحي، (.  عند احلاجة متاماك، واملراد هنا الذي يأتيدتعين املوعد احملدوبنجابية  "8888"
 )٣٤٦ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

   )جالل الدين مشس( . هذا البيت يقيم فيه اآلن حضرة مرزا بشري أمحد506
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قد ظهر أمامي، وكان أحد ") سفينة نوح"املساعدة لبنائه يف إعالن نشرته يف 

  : البنائني جالسا عليه، فقال يل
  ".مبارك"

  )٢ ص ،٢٤/٣/١٩٠٥ يوم ،١٠دد  ع،٩ جملد ،"احلكم"( ."خري مبارك: "فقلت

١٧/٣/١٩٠٥  
  : رأيت يف الرؤيا أن أحدا يقول يل

  )أردية(" �9999~�©��7~�©��7~�©��7~�©�7"
  .عقوبة اإلعدام: أي

: فقلت للمولوي حممد علي.  باإلعدام بعد أربعني يومااأي أن هناك حكم
هل ميكن استئناف احلُكم؟ قال ميكن االستئناف بل االستئناف بعد االستئناف 

  .أيضا
ا شديدا ـً، وكنت أعاين أمل١٨/٣/١٩٠٥ بعد ذلك أصابتين احلمى يف مث

  .عند التبول، بل بدأ الدم ينـزف مع البول وخرج دم كثري
  : بعد املساء تلقيت من اهللا تعاىل الوحي التايل١٨/٣/١٩٠٥مث يف 

"����������������
�¡��
�¡��
�¡��
  )أردية( "::::��¡�
  ٥٠٧.يسمع ويرى: أي

  : التايلوحيالمث تلقيت 

                                           
 "احلكم"لقد ورد هذا الوحي يف :  ملحوظة من السيد عبد اللطيف البهاورلبوري507
  : كاآليت

"����    �� ��:::: �� ������
�����
�����
�����
  )أردية(، "�������������
 )٢ ص ،٢٤/٢/١٩٠٥ يوم ،١٠ عدد ،٩ جملد ،جريدة احلكم(.  يسمع ويرى إنه :أي 
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   ."من روح اهللا تيأسواال "

  . أن املكذِّبني سيرون اآلياِت: مث كان وحي عريب مبا معناه
 .وبعدها حتسن وضعي جدا حىت شفيت منه ومل يبق إال شيء من االلتهاب

 يوم ،١٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٤٠ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (
  )٢ ص ،٢٤/٣/١٩٠٥

٢٠/٣/١٩٠٥  
"����;;;;;; ;;Ð�Ð�Ð�Ð�����''''££££ )يةرسفا(  

  )٢ ص ،٢٤/٣/١٩٠٥ يوم ،١٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .فريسة املوت: أي
 أُصيب حممد أفضل بالطاعون، ويف تلك اللحظة نفسها ٢٠/٣/١٩٠٥اليوم 

  :  الوحي التايل-اهللا أعلم من هو- ٥٠٨تلقيت عن شخص
"����;;;;;; ;;Ð�Ð�Ð�Ð�����'''' ")يةفارس(  

  .فريسة املوت: أي
تر إهلامات سيدنا املسيح املوعود دف(. ٢١/٣/١٩٠٥ توفّي حممد أفضل يف 

  )٤٠ ص ،�

٢٣/٣/١٩٠٥  
هذا وكنت يا ليتين ِمت قبل : فأجاءه املَخاض إىل ِجذْع النخلة، قال"

دفتر إهلامات (." إليك جبذع النخلة تساِقطْ عليك رطَباً جِنياهز. نسيا منسيا
  )٤٢ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 

                                           
 تويف ،د صالة العصربعو آذار ٢١يف ": ريليجنـزريفيو أوف "ورد يف جملة  508
 املوعود  به املسيحاُهللا حبسب هذا القدر املربم الذي أخرب )حممد أفضل (نشيامل حضرة
، ص ١٩٠٥، لشهر نيسان ٤، عدد ٤، جملد ريليجنـزريفيو أوف ( .إنا هللا وإنا إليه راجعون. �
١٧٠( 
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٢٣/٣/١٩٠٥  

القاضي يف حمكمة " آمتا"وم يف رؤيا طويلة بأنين يف مكان وأَنّ رأيت الي
 على األرض، وحتدثنا طويالً عن كنا جالسني. موجود عندي" غورداسبور"

. لقد آذيتين.  لقد ضايقتين، فربأين اهللا تعاىل- على ما أذكر–قلت له . القضية
ية فريقني يف  الواقع أن العدل كان صعبا عليك، لقد رفعت إليك قض:مث قلت

وقت واحد، ولكن ضعفت فيك قوة العدل خوفًا من طعن اخلَالئق أو سوء 
إنك مل ختش اهللا تعاىل، وآذيتين لألسف من أجل شخص . الظن من قبل احلكام

مل أقلْ حبق أوالدك شيئًا، وإمنا رأيت رؤيا عن موم، .  السرية إيذاء شديدائسي
حسرةً وقال. جتك على عداويتفتحققت، ولعل هذه الرؤيا هي اليت هي فتأوه :

. هو من أوقعين يف هذه اخلدعة" ندو لعلتش"لقد أخطأت، والواقع أن السيد 
 بقلب حزين جدا كأن مصيبة حلّت به، ووضع رأسه على مث أخذ يعتذر إيلَّ

 ذنبك لكفقلت له حسنا، لقد غفرت . ٥٠٩يدي كأنه يسجد يل ويلوذ يب
  . ستيقظت وأنا أقول ذلكمث ا. لوجه اهللا تعاىل

حينما ذكرت ابنه ابتعدت عنه قليالً وجلست على األرض ُألِريه كيف 
دفتر إهلامات املسيح املوعود (. كان جالسا على األرض حني أُريت موت ابنه

  )٤١ ص ،�
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  : حيث قال ،�حضرة أمري املؤمنني اخلليفة الثاين 
 حيث جاء ذات مرة ملقابليت يف حمطة القطار مبدينة ، ذا احلاكم عقاب شديدمث حلَّ

 إىل حضرة احلضوركنت أنوي لقد  . وقال إنين يف عذاب شديد، باكيامعتذرا" لدهيانه"
ويف، ولذلك قد جاملرزا ألطلب منه العفو، ولكنه تئتك، فادعيين من هذا  اهللا تعاىل أن ينج
 عدد ،٤٦/١١ جملد ،"الفضل"(. فسوف أصاب باجلنونهكذا العذاب، ألنه لو استمر العذاب 

 )٥ ص ،٢٩/١١/١٩٥٧ يوم ،٢٨٢
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٢٣/٣/١٩٠٥  

  : يدعو اهللا تعاىل نزل عليه الوحي التايل�بينما كان املسيح املوعود 
 جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٦/٤/١٩٠٥ يوم ،١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(."ماسالما سال"

  )١ ص ،٣١/٣/١٩٠٥ يوم ،١١ عدد ،٩

٢٦/٣/١٩٠٥  
"���� �� ��<<<<����������������
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 ص ،١٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .تشودري رستم علي: أي
١٢(  

١/٤/١٩٠٥  
  :نزل علي هذه الليلةَ الوحي التايل

  ."ر جهنممحونا نا"
لعل هذا يعين أن اهللا سريفع اآلن الطاعون من الدنيا أو من هذه القرية، واهللا 

 ،١٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٦/٤/١٩٠٥ يوم ،١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. أعلم
  )١٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٥يوم 

٣/٤/١٩٠٥  
"����������������
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 ص ،٦/٤/١٩٠٥ يوم ،١ عدد ،١ جملد ،دة اجلدي"بدر"( .املوت واقف بالباب: أي
  )١٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣

٣/٤/١٩٠٥  
رأيت أن مرزا سلطان أمحد واقف يف بيت مرزا نظام الدين وثيابه : رؤيا

فعلمت فورا أنه . كلها سوداء حالكة السواد حبيث ال يطيق املرء النظر إليها
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مث .  وقلت هلا إنه ابينزوجيت باس سلطان أمحد، فخاطبتمالك متثّلَ واقفًا يف ل

ظهر مالكان آخران وثالثة كراسي، فجلس املالئكة الثالثة عليها وبدأوا 
يكتبون بالقلم بسرعة شيئًا حىت سمع صرير أقالمهم العايل، وكان يف كتابتهم 

  ).حىت استيقطت( منهم بالقرب واقفًارعب، وكنت 
يبدو أن آية خميفة ستظهر : �ال املسيح املوعود بعد سرد هذه الرؤيا ق

أما تأويلها فإن سلطان أمحد يرمز إىل أدلة وبراهني تأخذ مبجامع القلوب . قريبا
وتسيطر عليها، وأما نظام الدين فيعين ظهور آية تؤيد اإلسالم وتنظمه، وأما 

إنه ابين أما ما قيل . ة عن قريبلالثياب السوداء فهي إشارة إىل ظهور آية هائ
 ،"احلكم"(. فمعناه أن كل هذا نتيجة أدعييت، ألن النتيجة تطلق على الولد أيضا

 يوم ،١ عدد ،١ جملد  اجلديدة،"بدر"، و١٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٢ عدد ،٩جملد 
  )٣ ص ،٦/٤/١٩٠٥

٥/٤/١٩٠٥  
  ."كففت عن بين إسرائيل"

  : �قال املسيح املوعود 
 أتى عليهم ما أتى على بين إسرائيل يف زمن املراد من بين إسرائيل هنا قوم

مما يبدو منه أن مجاعتنا مشاة لبين إسرائيل، والذين . فرعون من املصائب
واملراد من هذه النبوءة أن . يعتدون عليها ظلما قد شبههم اهللا تعاىل بفرعون

هؤالء املعتدين بغري حق سوف يمنعون من اعتدائهم، وستظهر آيات متحو أي 
 ص ،٦/٤/١٩٠٥ يوم ،١ عدد ،١ جملد ، اجلديدة"بدر"( . ألقواهلم يف قلوب الناسأثر
  )١٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣

٦/٤/١٩٠٥  
  : تقول روح من األرواح
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  ٥١٠.لقد غادرنا ذلك العالَم: أي
 "بدر"(. أعدائنا سريحل من هذا العامليبدو من هذا أن أحدا من أحبابنا أو 

 يوم ،١٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٦/٤/١٩٠٥ يوم ،١ عدد ،١ جملد اجلديدة،
  )١٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٥

٧/٤/١٩٠٥  
 توالت الرسائل من عدة أصدقاء ٤/٤/١٩٠٥منذ أنْ حدث زلزال يف 

لكن مل خيربونين أن اهللا تعاىل قد جنّاهم من هذه الكارثة، و... من الهور
مث مل تصل منه أية رسالة يف اليوم ... تأِت أية رسالة من مري حممد إمساعيل

وال يف اليوم الثالث أيضا، كما مل خيربنا أي من اإلخوة ما إذا ... الثاين أيضا
 من شدة ٥١١فساءت حالة االثنتني. كان مري حممد إمساعيل خبري وعافية

الدعاَء له، فدعا � املوعود احلزن حىت شارفتا على املوت، وسألتا املسيح 
مبنتهى اخلشوع واإلحلاح نظرا حلزما وكرما، فتلقى يف اجلواب الوحي 

  :التايل
"assistant surgeon ")إجنليزية(  

  )٧ ص ،٢٠/٧/١٩٠٥ يوم ،١٦ عدد ،١ جملد ، اجلديدة"بدر"( ٥١٢.اجلراح املساعد: أي

                                           
إن : �قال املسيح املوعود : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 510

 جملد ،"ريليجنـز ريفيو أوف"جملة (".  العالَمذلك"من سنة اهللا معي أن الدنيا تسمى يف كشويف 
 )١٩٠٥ لشهر نيسان ٥ عدد ،٤

  )مرزا بشري أمحد(. ا رضي اهللا عنهماوالد أي أم املؤمنني و511
،  الدكتور مري حممد إمساعيل الذي كان يدرس يف كلية الطب بالهورفإن وبالفعل 512

ية البنجاب كلها، وعين مساعد  يف امتحان السنة األخرية حمتالً املركز األول يف والفاز
  )مرزا بشري أمحد(. ١٩٣٦، وتقاعد عام ١٩٢٨جراح، مث بلغ منصب اجلراح املدين يف عام 
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٨/٤/١٩٠٥  

  : وحي اهللا املقدس، وأسجله فيما يلي الساعة الثالثةحنونزل علي الليلة يف 
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  . ديدةاجلية اآلهزة . ديدةاجلية  اآل:أي
جاء . دنا منك الفضل. إن اهللا مع األبرار. قُوا أنفسكم. زلزلة الساعة"

  ."احلق وزهق الباطل
إا .  شديدةزةالئق  اخلتصيبأي أن اهللا تعاىل سيري آية جديدة : شرحال

مل أُعطَ العلم ما إذا كان املراد من الزلزلة زلزلة أم (ستكون زلزلة القيامة 
ومل أُعطَ العلم عن ) كارثة أخرى شديدة حتلّ بالدنيا وميكن تسميتها قيامة

موعد هذه احلادثة، ومل أُعطَ العلم ما إذا كانت ستظهر خالل بضعة أيام أم 
وسواء أكانت تلك .  تعاىل بعد بضعة أشهر أو سنواتأسابيع، أم يظهرها اهللا

 ا ستكون أشداحلادثة زلزاالً أو آفة أخرى، وسواء أكانت قريبة أم بعيدة، إال أ
ولوال أن الشفقة على خلق اهللا دفعتين . إا هائلة جدا. هوالً مما كانت من قبل
  ... ملا كنت ألحتدث عنها

امحوا أنفسكم بفعل اخلريات قبل أن : آليت كاو بقية اإلهلام العريب همفهومو
 إن اهللا تعاىل مع �ويقول . يأيت ذلك اليوم املروع الذي يدمر يف ملح البصر

  .  السيئات وجيتنبونالذين يعملون الصاحلات
مث خاطبين اهللا تعاىل وقال قد اقترب منك فضلي، أي لقد حان أن تعرف 

أال قد أخربتكم اليوم، ... لباطلوجاء احلق وهرب ا. بني الناس معرفة تامة
واألرض والسماء تسمعان، أن كل من يترك سبيل احلق ومييل إىل الشر، وكل 

ل نـزيقول اهللا تعاىل يوشك أن ي. اخذؤمن ينجس األرض بسيئاته، فإنه سي
فهبوا واحذروا، فقد اقترب . قهري على األرض، ألا قد مئلت إمثًا ومعصية
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والذي بعثين باحلق إنّ كل .  قد أنبأ به األنبياء السابقونالوقت األخري الذي

ليت الناس ينظرون إىل هذه األمور حبسن . هذه األمور منه تعاىل، وليست مين
وإال فقرب ذلك ... ليتهم مل يعدوين كاذبا لكي تنجو الدنيا من اهلالك. الظن

 إن هذه األمور  احلظِّئسيقول األمحق السي. اليوم الذي جيعل الناس جمانني
  .الشمس وشيكة الطلوع. ، ملاذا ينام هلذه الدرجةيا وياله. روكذب وز

 الوحي علي تناهى إىل مسعي صوت املّا أكمل اهللا تعاىل إنزال كلمات هذ
  : روح خبيثة وكانت تقول

"����kkkkÔ�2�Ô�2�Ô�2�Ô�2�åååå �õx�õx�2�õx�õx�2�õx�õx�2�õx�õx�2"    )أردية(        
  . وقعت يف جهنم نائما: أي

املرء لو خيسره ما الذي . ان لو ختلّى عن الفسق والفجورما الذي يضر اإلنس
 يوم ،إعالن اإلنذار( .قوموا وأطفئوا هذه النار بدموعكم. ترك عبادة املخلوق

  )٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم" املنشور يف ٨/٤/١٩٠٥

٩/٤/١٩٠٥  
 قد أخرب اهللا تعاىل ثانيةً بوقوع زلزال عنيف يكون نيسانيف التاسع من 

وحيث إن اهللا العليم قد أطلعين على هذه احلادثة اآلتية . منوذجا للقيامة ومهوالً
مرتني، فإين على يقني أن هذه احلادثة العظيمة اليت تذكّر الناس حبادثة احلشر 

ني تكونان آيتني  يل أيضا أن هاتني الزلزلت�لقد قال اهللا . ٥١٣ليست ببعيدة

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 513

 سنة، ال ١٦ إذا أُجل نزول هذه الكارثة اهلائلة فستتأخر: �قال املسيح املوعود 
  )٢٥٨ ص ،٢١ جملد ، األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانيةضمية الرباهني(. أكثر من ذلك
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 أمام فرعون، وكاآلية اليت أراها �على صدقك كاآليات اليت أراها موسى 

  . قومه�نوح 
وليكن معلوما أن اآليات لن تنقطع بعد هاتني اآليتني، بل إن كثريا منها 

ما هذا الذي حيدث؟ : ستظهر تترى، حىت يفتح اإلنسان عيونه ويقول مذهوالً
سأُري أمورا مذهلة، : يقول اهللا تعاىل. وأَ ِمن سابقهوسيكون كل يوم جديد أس

وكما وقعت جماعة شديدة يف زمن النيب . ولن أبرح حىت يصلح الناس قلوم
 حىت مل جيد الناس أوراق الشجر لألكل، كذلك سيواجه الناس �يوسف 

 أنقذ النفوس مبا ادخره من الغالل، �وكما أن يوسف . اآلن آفة مماثلة
علين اآلن مدبرا لغذاء روحاين إلنقاذ األرواح، فمن تناول هذا كذلك قد ج

  ...الغذاء بصدق القلب ومبقدار كاف، فإين على يقني أنه سيرحم حتما
بيد أن اهللا تعاىل قد أخربين أن الطاعون سيزيد عدد مجاعيت، وينقص عدد 

آلية اآلتية احلق واحلق أقول إن الذي يصدقين بعد ظهور ا... املسلمني اآلخرين
 إن من كانت له أُذناِن فليسمع بأن اهللا تعاىل يقول. فإميانه ليس بذي عزة

فما دامت احلكومة اإلنسانية . غضيب ثار على األرض ألن أهلها أعرضوا عين
ا، فما بالك نـزتغضب عند عصيان أوامرها وتا رادعل على العصاة عقاب

  . فتوبوا فإن األيام قريبة. بغضب اهللا
أسجل فيما يلي الوحي العريب الذي نزل علي ذا اخلصوص مع ترمجته 

  :التفسريية وأُي هذا اإلعالن، والوحي كاآليت
"����AAAA��������==== ��Ê��������Ê��������Ê��������Ê������====" )يةفارس(  

  .كُلْ ما أُطعمك: أي
نزلت لك، لك نري . لك درجةٌ يف السماء ويف الذين هم يبصرون"

كففت . ي شهادةٌ من اهللا فهل أنتم مؤمنونقُلْ عند. آياٍت ودم ما يعمرون
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إين مع . إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني. عن بين إسرائيل

  ."األفواج آتيك بغتةً
سنري لك آية الزلزال، . سأَنزل لك من السماء لكي أُري آيايت: ... أي

  زلزلة واحدة، بلليستهذا يدلّ أا . ٥١٤ودم ما يعمره وسيعمر الغافلون
  ٥١٥.ستقع زالزل كثرية دم املباين من حني آلخر

يف . مث قال اهللا تعاىل سأعصم ِمن مجاعتك من هم خملصون وحبكم أبنائك
، ومسى املخلصني أبنائي، وهكذا "إسرائيل"هذا الوحي قد مساين اهللا تعاىل 

  . صاروا بين إسرائيل
الذين هم مث قال اهللا تعاىل سوف أكشف يف اية املطاف أن فرعون، أي 

ذوو طبائع فرعونية، وهامان، أي الذين هم ذوو طبائع هامانية، وكذلك الذين 
  . ، كلهم كانوا هم اخلاطئني جنودهمهم معهم، أي

مث قال اهللا تعاىل سيآتيك بغتةً مع كل جنودي أي مالئكيت إلراءة اآليات، 
غافلني  يف سخريتهم واستهزائهم، ومتمادينأي عندما يكفُر بك أكثر الناس، 

عن أفعايل متاما، عندها سأُري تلك اآلية اليت تز هلا األرض، فيكون ذلك اليوم 
فمباركون الذين خيافون اهللا تعاىل ويرضونه بتوبتهم قبل أن يأيت . مأمتًا للدنيا

إعالن (. يوم غضبه، ألنه حليم كرمي وغفور وتواب، كما هو شديد العقاب

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 514

 زلزال عنيف يف عندها، حيث وقع ٢٠/٥/١٩٠٥ يف النبوءةلقد حتققت هذه 
انظر (. مرة أخرى، ودمت كثري من البيوت اليت كانت بنيت من جديد" دهرمساله"

 )٢٤/٥/١٩٠٥ ، يوم"تازيي غند ملترِسِفل ا"جريدة 
 ها معانيهلذه اجلملة مفهومان، روحاين ومادي، فمن: � قال املسيح املوعود 515

حاشية إعالن (. يهدم مباين املؤامرات والشكوك اليت يشيدوالن يربح  أن اهللا تعاىل أيضا
   )٦ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤عدد ، ٩ جملد ،، املنشور يف جريدة احلكم١٨/٤/١٩٠٥
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، وجمموعة ٦-٥ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤عدد  ،٩ جملد ،"احلكم"، و١٨/٤/١٩٠٥

  )٥٣٤-٥٢٥ ص ،٣ جملد ،اإلعالنات

٩/٤/١٩٠٥٥١٦  
لقد كشف اهللا علي أن هذه األيام هي اجلزء األخري من حيايت، وذلك كما 

  :ورد يف وحيه إيل بالعربية
 ،الرباهني األمحدية( ."قرب أجلُك املقدر، وال نبقي لك من املُخِزيات ِذكْرا"
  ) احلاشية٩٠ ص ،٢١ جملد ، اخلامس، اخلزائن الروحانيةاجلزء

١٤/٤/١٩٠٥  
رأيت يف الرؤيا أنين يف سوق قاديان راكبا على عربة مثل القطار، ورأيت 

 ،١ جملد ، اجلديدة"بدر"(. أمامي بيتا، ووقع عندها زلزال، ولكن مل يصبنا بضرر
 ص ،١٧/٤/١٩٠٥ يوم ،١٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ص ، ٢٠/٤/١٩٠٥ يوم ،٣عدد 
٥١٧)١٢  

١٩٠٥  
 ممن بايعوا ظاهريا مل يكتمل فيهم خلق حسن الظن، ينأرى أن هناك كثري

مث هناك من ذوي احلظ السيئ الذين . فيتعثّرون كطفل ضعيف عند كل ابتالء
يتأثرون بكالم األشرار فورا ويسعون إىل سوء الظن سعي الكلب إىل اجليفة، 

إنين أُعطَى العلم ؤالء بني . داخلون يف البيعة حقًافكيف أستطيع القول إم 
رب حمتقَر سيعظَّم، ورب . الفينة والفينة، ولكن ال يؤذَن يل أن أخربهم بذلك

                                           
عبد اللطيف (. ٤٢ ص ،�ذا التاريخ مسجل يف دفتر إهلامات املسيح املوعود  ه516

 )البهاولبوري
  )الناشر(. ٦-٥ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم" انظر أيضا 517
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 ، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(. فهذا مقام خوف! عظيٍم سيحقَّر

  )١١٤ ص ،٢١جملد 

١٩٠٥  
 اآليات القرآنية املتعلقة بقصة ٥١٨ معاينَ هذه-كنبوءة-لقد كشف اهللا علي 

 جملد ، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(. ذي القرنني يف سورة الكهف
  ٥١٩)١١٩ ص ،٢١

١٩٠٥  
��Üoø�>�����½�    ££££¥�¥�¥�¥���������    ****�&�$�&�$�&�$�&�$����QQQQ �O�O�O�O????��fm�*�2�Q�p�õR�
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الرباهني (. ونك، ولكنين سأجعلك خامت اخللفاءفض يرقال اهللا يل إم: أي
  ) احلاشية،٢٦٧ ص ،٢١ جملد ، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية،األمحدية

١٥/٤/١٩٠٥  
  :غشيتين غفوةٌ قبل الظهر، فتلقيت الوحي التايل

 ص ،١٧/٤/١٩٠٥ يوم ،١٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ."إين مع األفواج آتيك بغتةً"
  )١ ص ،٢٠/٤/١٩٠٥ يوم ،٣ عدد ،١جلديدة جملد  ا"بدر"، و١٢

١٥/٤/١٩٠٥  
رأيت الليلة يف املنام أن زلزاالً عنيفًا قد وقع، ويبدو أشد عنفًا من ): أ(

  )١ ص ،٢٠/٤/١٩٠٥ يوم ،٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. الزلزال السابق

                                           
وكَانَ وعد :  إىل قوله تعاىل...ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن�:  أي قول اهللا تعاىل518

قي حبار	٩٩-٨٤:الكهف( (. 
 معاين هذه اآليات يف الرباهني األمحدية، اجلزء �قد ذكر املسيح املوعود ل 519

  )جالل الدين مشس(. ١٢٦-١٩ ص ،٢١ جملد ،اخلامس، اخلزائن الروحانية
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ستظهر آية ترجتف ) ١٥/٤/١٩٠٥أي (بعد بضعة أيام من اليوم : ٥٢٠)ب(

  املدن واملروج، ا القرى و
وسيحدث انقالب على اخلَلق بسبب قهر اهللا حىت يتعذر على الشخص 

  العاري لبس إزاره
  ستأخذ البشر والشجر واحلجر والبحر هزةٌ عنيفة دفعةً واحدة نتيجةَ زلزال 

سيجعل يف ملح البصر عايل األرض سافلَها، وستجري قنوات الدماء كما 
  جيري ماء النهر

هم محراء كلون  حللَل الصباحلليل حلَالً بلون اليامسني، سيحووالالبسون با
  روشجرة احلَ

  سيفقد الناس والطيور صوام، وستنسى احلمائم والبالبل تغريدها
ستكون تلك الساعة شديدة على كل املسافرين، فسيضلّون طريقهم كأم 

  سكارى فقدوا الصواب
بكثرة " أجنبار" حممرةً امحرار مشروِب  اجلارية يف وديان اجلباله ستصبح امليا

  دماء املوتى
 يف )القيصر الروسي(" زار"سيضمحلّ اجلن واإلنس كلهم خوفًا، وإذا بقي 

  تلك الساعة لكان يف حالة يرثى هلا 
تةً ستكون تلك اآلية الربانية منوذجا لقهر اهللا تعاىل، وستصول السماء مصِل

  سيفها
يها السفيه اجلاهل، ألن صدقي كله متوقف على فال تستعجلْ يف اإلنكار أ

  تلك اآلية

                                           
 )املترجم(. هذه ترمجة أبيات من قصيدة طويلة 520
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إنّ هذا األمر مبين على وحي اهللا تعاىل، وسيتحقق حتما، فاصرب بضعة أيام 

  .متحليا بالتقوى واِحللم
  )١٥٢-١٥١ ص ،٢١ جملد ، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية،الرباهني األمحدية(
 وحي اهللا مرارا، وقد قال اهللا يف" الزلزال"لقد وردت كلمة ): ملحوظة(

تعاىل إن ذلك الزلزال سيكون منوذج القيامة، بل جيب أن يسمى زلزلة القيامة، 
، ولكين ال أستطيع حىت �ِإذَا زلِْزلَِت اَألرض ِزلْزالَها�كما تشري إليها سورةُ 

الً اآلن محلَ لفِظ الزلزال على ظاهره قطعا ويقينا، فقد ال يكون هذا زلزا
 أخرى تري منوذج القيامة، ومل يشهد هذا العصر ٥٢١معروفًا، بل كارثة شديدة

ولكن لو مل تظهر آية خارقة . نظريها، وتسفر عن دمار شديد بالنفوس واملنازل
. الناس أنفسهم بصورة واضحة، لكنت كاذبا يف هذه احلالة للعادة، ومل يصلح

  )١٥١ ص ،٢١ جملد ،ئن الروحانيةالرباهني األمحدية اجلزء اخلامس، اخلزا(

١٨/٤/١٩٠٥  
وهناك . اهللا أكرب، اهللا أكرب، وأرفع األذان كله: رأيت أنين أقول بقوة): أ(

مث بدأت . شخص جالس على شجرة عالية وهو أيضا يردد هذه الكلمات
 بصوت عال، وبعدها نزل ذلك الشخص من الشجرة �أصلّي على النيب 

  . مد علي شاهوقال لقد جاء السيد سيد حم
مث رأيت أن زلزاال عنيفًا وقع، وأخذت األرض ترجتف كأا تطري كالعهن 

  : مث نزل الوحي التايل. املنفوش

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 521

 ١٦إذا أَجلَ اهللا تعاىل نزول هذه الكارثة اهلائلة، فستتأخر : �عود  قال املسيح املو
 الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن ملحق(.  سنة١٦ولن تتجاوز ... أكثر تقديرسنة على 

 )٢٥٩-٢٥٨ ص ،٢١ جملد ،الروحانية
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 عدد ،١ جملد ،"بدر"( .أن ذلك الذي هو املوىل الكرمي واقف على طريقك: أي
  ) ١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢٠/٤/١٩٠٥ يوم ،٣

إن قليب . أيها النيام، استيقظوا بسرعة، فالوقت ليس وقت النوم: ٥٢٢)ب(
  .مضطرب جدا بسبب اخلرب الذي أطلعين عليه وحي احلق

  الوقت قريب والطوفان على األبواب. أرى عايلَ األرض سافلَها نتيجة زلزال
  البار وإنْ، فال خوف علىاقف على طريق األبرارإن ذلك املوىل الكرمي و

    هناك دوامة هائلةتكان
 احليل كلها، ومل نفدتلن تقدر أي سفينة على اإلنقاذ من هذا السيل، لقد 

 ،٣ جملد ،إعالن النداء من وحي السماء، وجمموعة اإلعالنات( .�يبق إال الرب التواب 
  )٥ ص ،٤/٥/١٩٠٥ يوم ،٥ عدد ،١ جملد ،"احلكم"، و٥٢٥ص 

 أيها الغافلون هناك ضيافة كبرية بعد أيام، خيربنا عنها الرمحن يف ٥٢٣)ج(
  الفرقان مرة بعد أخرى

إن تلك الساعة عصيبة على الفاسقني والفاجرين، حيث تحوهلم حلما 
  .مفروما، فينظرون إىل قَلِْيه

ا مّن للناس جليالذين سوف يتبيانت الكعبة ه هو دين احلق، وما إذا ك دين
  ٥٢٤"هردوار"املشرفة هي املعبد املطهر أم 

  إنه زلزال بظاهر كلمات الوحي اإلهلي، ولكنه قد يكون دمارا من نوع آخر متاما
  سيحلّ على املدن والقرى دمار مل يسبق له مثيل حىت اليوم

                                           
 )املترجم(. هذه ترمجة قصيدة قصرية 522
  )املترجم(. هذه ترمجة أبيات من قصيدة طويلة 523
   ) ترجمامل(.  مدينة هندية فيها معابد اهلندوس524



٥٧٦  �������� א������
ستتحول بيوت األفراح إىل مآمت يف ملح البصر، سيندب الذين حيتفلون حزنا 

  وأسى
  املغارةحىت تصبح ك باألرض وتسوىة قستخر املباين العالية والقصور الشاه

ستصبح البيوت برجفة واحدة أنقاضا من تراب، وتزهق النفوس مبا ال حيده 
  حساب وال إحصاء

مىت يقع هذا، اُهللا أعلم بذلك، غري أنه تعاىل أخربين أن تلك األيام ستكون 
  أيام الربيع

أخرى وحتقّق ما قال اهللا تعاىل ثانية، هذا وحي اهللا تعاىل لقد عاد الربيع مرة 
 ،"در مثني"، نقالً عن � للمسيح املوعود مذكّرةمقتبس من ( .يا أهل الفطنةففكِّروا 

  )الناشر حممد يامني املرحوم

٢١/٤/١٩٠٥  
������o�~�ß��o�~�ß��o�~�ß��o�~�ß): "أ( �������������
�È��A��
�È��A��
�È��A��
�È��A�" )يةفارس(  

 يوم ،٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."ة دارنا اليت هي دار احملبن يفأم: أي
  ) ١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢٠/٤/١٩٠٥

 انتقلنا مع األهل واألوالد ٤/٤/١٩٠٥يف أيام الزلزال الذي وقع يف ): ب(
 مخسة آالف شخص، تسع حنوإىل البستان، واخترنا للمبيت ساحة من أرضنا 

ومع ذلك كان هناك . ا بسور مراعاةً للحجابونصبنا فيها خيمتِني وأحطنامه
سارقون خطر من اللصوص، ألننا كنا يف الربية، وكان يف بعض القرى القريبة 

  .نالوا العقاب مرارا شهريون
فرأيت يف املنام ذات ليلة أين أمتشى حلراسة املكان، وحني تقدمت بضع 

 أي ال حاجة بك  هذا املقام،وراءاملالئكة حترس : خطوات قابلين شخص وقال
  :مث تلقيت بعد ذلك الوحي التايل. للحراسة ألن املالئكة حيرسون حول إقامتك
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  ". دارنا اليت هي دار احملبةأمن يف: "أي
 مث حدث بعد بضعة أيام أن سارقًا شهريا من إحدى القرى ااورة، امسه 

 األخري من الليل، ولكنه مل اهلزيعإىل بستاننا بنية السرقة يف ، تسلّلَ "بشن سنغ"
جيد للسرقة فرصة، فجلس يف حقل للبصل واقتطف كمية كبرية من البصل 

وكان السارق قويا عمالقا ما . وجعل منها كومة، مث رآه أحد، فالذ بالفرار
وءة كان بوسع عشرة أشخاص أيضا أن يبطشوا به لوال أنه وقع حتت بطش النب

اإلهلية السابقة؛ فوقعت قدمه يف حفرة خالل الفرار، فنهض ثانية، غري أن الناس 
هذا مع سعيه " سردار بشن سنغ"وهكذا قُبض على . أدركوه وأحاطوا به

  .املضين، وأُدين وعوقب فور مثوله أمام احملكمة
مث حدث بعد ذلك أن خرج ثعبانٌ كبري طويلٌ وسام جدا يف مكان إقامتنا 

ا، وبذلك رأينا بأم أعيننا  مثل السارق متامنال العقابفيف البستان أثناء النهار، 
 ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. الربهانَ على حراسة املالئكة لنا

٣١٦-٣١٥(  

٢٢/٤/١٩٠٥  
 جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."جاءك الفتح"

  )١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤ عدد ،٩

٢٣/٤/١٩٠٥  
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        )أردية(    "

 ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( . فتشتد كلّ الشدةتقع زلزلة: أي
  )١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ص 



٥٧٨  �������� א������
٢٤/٤/١٩٠٥٥٢٥  
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  )أردية( ££££�±
دفتر إهلامات (    .تقع حادثتكسبعد وقوع كل احلوادث وعجائب القدرة : أي

 ، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية،، والرباهني األمحدية٤٢ ص ،�سيدنا املسيح املوعود 
  ) احلاشية٩٠ ص ،٢١جملد 

٢٥/٤/١٩٠٥  
 ،"احلكم"، و١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."قُلْ ما لك حيلةٌ"
  )١ ص ،٢٤/٤/١٩٠٥ يوم ،١٤ عدد ،٩جملد 

٢٨/٤/١٩٠٥  
رأيت يف الرؤيا أن هناك قماشا أبيض وضع عليه البعض خامتًا، مث ): أ(

  :تلقيت اإلهلامات التالية
"�������� �����¡$Ü�����¡$Ü�����¡$Ü�����¡$Ü���� �� ������        )أردية(£ £ £ £ 

  . فتحنا،الفتح املبني: أي
 يوم ،١٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ."بغتةًإين مع األفواج آتيك . صدقت الرؤيا"
  )١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١ ص ،٣٠/٤/١٩٠٥

إن اهللا تعاىل ينصر أنبياءه دوما باملالئكة الذين يرغّبون العباد يف اخلري ): ب(
يف هذه الليلة نفسها قد رأى الصاحبزاده ميان حممود . ويهدوم إىل سبيل احلق

  :  هذه الليلة�الرؤيا أنه قد أُوحي إىل املسيح املوعود أمحد يف 
  ٥٢٦."إين مع األفواج آتيك بغتةً"

                                           
عبد اللطيف (. ٤٢ ص ،� هذا التاريخ مسجل يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 525

  ) البهاولبوري
   يف الرؤيا ذا الوحي�حلضرة اخلليفة الثاين  أكرب حكمة يف اإلعالم الرباين  لعل526ّ
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 ،"بدر"(.  قد تلقّى هذا الوحي فعالً�ويف الصباح ذكر له ذلك، فتبين أنه 

  )١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١جملد 

٢٩/٤/١٩٠٥  
أت ترجتف فجأة، رأيت الليلة يف الساعة الثانية إال سبع دقائق أن األرض بد

وقلت هلا . ، فقد جاء الزلزالهبي: مث وقعت هزة قوية، وقلت لزوجيت يف الرؤيا
 ويف هذه احلالة من الرؤيا فكّرت أن نبوءة". مبارك"خذي معك : أيضا

، ١ ص ،٣٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(.  قد بطلت٥٢٧"شاستري"
  )١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"و

٢٩/٤/١٩٠٥  
 مرة أخرى عن وقوع زلزال ٢٩/٤/١٩٠٥لقد أخربين اهللا تعاىل اليوم 

شديد، لذا فإين أُطْلع العامل كله، مواساةً خلَلْق اهللا فقط، أنه قد تقرر يف السماء 
رة جدمرة بعد ٥٢٨ا مساها اهللا تعاىل زلزلةًأن حتلّ بالدنيا كارثة هائلة مدم 

                                                                                                     
ان من املقدر أن تتحقّق هذه النبوءة يف عهده  هي أنه ك�النازل على املسيح املوعود 

  )عبد اللطيف البهاولبوري(. ١٩٥٣بوجه خاص، كما حصل عام 
 )املترجم(. عامل دين اهلندوس: شاستري يعين 527
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 528

كون تلقد أخربين اهللا تعاىل أن الكارثة اليت مساها زلزاالً س :�قال املسيح املوعود 
 ا للقيامة، وستكون أشدومع أنه قد وردت كلمة الزلزال يف .  من ذي قبلوطئًامنوذج

 آفة أخرى تشبه الزلزال، وستكون على كل حال كارثة مهولة يعينالظاهر، إال أنه قد 
وكما قال اهللا تعاىل يل ... وأشد دمارا من سابقتها، وستلحق أضرارا فادحة باملباين أيضا

زلزال سيقع يف حياتك، وبوقوعه سيحصل لك فتح مبني، وسيدخل يف مجاعتك إن هذا ال
سيرتل اهللا من السماء لتأييدك، ويري عجائب .  وسيكون ذلك آيةً مساوية لك،خلق كثري
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بة هي أم بعيدة، أم أن اهللا تعاىل سيظهرها بعد أيام قالئل، ال أدري أقري. أخرى

هذا من نبأ اِهللا .  إخباره ا مرة بعد أخرى يدلّ على أا ليست ببعيدة أنّإال
  ... عاِلِم األسرار ووحِيه اخلاص

  :يقول اهللا تعاىل
"				�� ������ ��������DDDD � �̂����&�$� �̂����&�$� �̂����&�$� �̂����&�$�����������JK�H�$�������JK�H�$�������JK�H�$�������JK�H�$����ä�ä�ä�ä�������2�&�$��2�&�$��2�&�$��2�&�$������R���R���R���R�EEEE �� ���&�� �́�&�� �́�&�� �́�&�� �́
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سآيت باألفواج من حيث ال حيتسب أحد وقوع حادثة . ين سآيت بغتةأ: أي 

  .كهذه
  ... ح أو يف جزء من الليل أو قريبا من ذلكالعله وقت الصب 

وقال اهللا تعاىل سأرحم يومئذ الذين قلوم وجلة وواجفة مين، وال يعملون 
وقال اهللا تعاىل أيضا يومئذ يظهر لك . يف جمالس السوءالسيئة، وال جيلسون 

فطويب ملن .  على مسامع الدنيا من قبلقُرئفتح مبني ألنه سيري يومئذ كلَّ ما 
  ...يتذكر اآلن أيضا

                                                                                                     
ويكون . وسيأتيك الناس من بعيد ويدخلون مجاعتك. األمور اليت مل ترها الدنيا من قبل

حدث انقالبا  من سابقهوطئًا ذلك الزلزال أشدري مشاهد كمشاهد يوم القيامة، وسيوي ،
. ويقول اهللا تعاىل سآيت حني تقسو القلوب ويطمئن الناس من حدوث الزلزال. يف الدنيا

 من حيث لن حيستب أحد جميئي، مبعىن أن الناس سيكونون  خفيةًويقول تعاىل سأجيء
سيكون الناس قبلها . ة فجأةعندما ترتل الكارثحبماس واطمئنان مشغولني بأمور دنياهم 

مطمئنني بأن الزلزال لن يضرم وحيسبون أم يف مأمن وسالم، وعندها تنقض هذه اآلفة 
ولكن اهللا تعاىل يقول إن ذلك سيحدث يف فصل الربيع، فتطلع . وسهم بغتةًؤعلى ر

مل الشمس يف صباح الربيع، وتغرب يف مساء اخلريف، فيقع املأمت يف بيوت كثرية ألم 
  )٢٥٥-٢٥٣ ص ،٢١ جملد ،ضميمة الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية(. يعرفوا الوقت
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 لقد أنبأين اهللا تعاىل بذلك لكي يعلم الذين ال يعرفون اهللا تعاىل وال 

بوا نة فقط أن على الناس أن يتجوأقول أيضا مندفعا بعاطفة الشفق. يعرفونين
 .العيش يف بيوت كبرية ذات طابقني أو ثالثة أخذًا بظاهر األسباب، وهلم اخليار

 يوم ،١٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم" يوم السبت املنشور يف ٢٩/٤/١٩٠٥البالغ، إعالن يوم (
  )٩ ص ،٣٠/٤/١٩٠٥

  ١٩٠٥نيسان 
 تلقيت عن أحد ١٩٠٥عندما كنا مقيمني يف البستان يف فصل الربيع عام 

  :أبناء مجاعيت املقيمني هناك الوحي التايل
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  .مل يرد اهللا أن يشفيه، ولكنه تعاىل غير إرادته فضالً منه: أي
وهو واحد من -"  حسنسيد مهدي" مث حدث بعد هذا الوحي أن زوجة 

واحلق أا كانت مريضةً .  مرضت مرضا شديدا-مجاعتنا وكان معنا يف البستان
وحنيفةً سلفًا بسبب احلمى والورم يف فمها وقدميها بل يف جسدها كله، 

وبعد وضع احلمل تدهورت صحتها جدا حىت بدت آثار . وكانت حامال
... ت احلياة من جديد بفضل اهللا تعاىلاليأس، ولكين ظللت أدعو هلا، حىت نال

 من  التايلوحيال" سيد مهدي حسن"ويف اليوم التايل جرى على لسان زوجة 
حقيقة الوحي، (. عليه السالمما كنِت لتشفَِني، ولكن ستشفني اآلن بدعائه: اهللا

  )٣٧٩-٣٧٨ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

١/٥/١٩٠٥  
  :كتوب على رأسهأُريت إعالنا يف حالة الكشف م

  ."املبارك"
  : التايلوحيالمث جرى على لساين 
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   ."بركةٌ زائدةٌ على هذا الرجل"

ت بالليل، فقابلَين أوالً بشري أمحد وشريف صحومث رأيت يف الرؤيا أنين 
  : أمحد، مث تقدمت ألرى احلرس، فأقول أو يقول غريي

"�p�����
� �p�����
� �p�����
� �p�����
� FFFF �� ��GGGGø�-��H���ø�-��H���ø�-��H���ø�-��H��        )أردية(    "�
 يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .بعد هذا املقامما الئكة حترس امل: أي

 ،"احلكم"، و١ ص ،٣٠/٤/١٩٠٥ يوم ،١٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥
  )١ ص ،١٠/٥/١٩٠٥ يوم ،١٦ عدد ،٩جملد 

١/٥/١٩٠٥  
 ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( . وقَع قدرأيت أن الزلزال: رؤيا

  )١ ص ،١٠/٥/١٩٠٥ يوم ،١٦ عدد ،٩ جملد ،"حلكما"، و١

٣/٥/١٩٠٥  
  ."ما رميت إذ رميت، ولكن اهللا رمى"

يبدو أن هذا إشارة إىل اإلعالنات اليت نشرناها : �قال املسيح املوعود 
 عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .مؤخرا

  )١ ص ،١٠/٥/١٩٠٥ يوم ،١٦

١٩٠٥  
  :لقد أخربين اهللا تعاىل بوحيه

"�&�$�R���&�$�R���&�$�R���&�$�R��)))) ��PP�����������2�&�~��PP�����������2�&�~��PP�����������2�&�~��PP�����������2�&�~���� ���dã�������dã�������dã�������dã����>>>> �� ������ññ ññ" )أردية(  
 اجلزء اخلامس، ،الرباهني األمحدية( .من أطلق إليك سهما قتلته بسهمه هو: أي

  )١٠٢ ص ،٢١ جملد ،اخلزائن الروحانية
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٣/٥/١٩٠٥  

  :ارة املكتوبة التاليةأُريت وقت الصباح العب: الرؤيا
"HHHHkkkk �$�$�$�$qqqq � !��
è� �� !��
è� �� !��
è� �� !��
è� � ")أردية(  

 ،٢٧/٤/١٩٠٥ يوم ،٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .٥٢٩"نادر شاه"آه، أين ذهب : أي
  )١ ص ،١٠/٥/١٩٠٥ يوم ،١٦ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ص 

٥/٥/١٩٠٥  
ما يث يف البستان، فح٥٣٠"جامن"تفحصت اليوم يف ورقة شجرة ): الكشف(

  :كتوبا عليها يف كل طرفنظرت وجدت م
  )٧ ص ،٤/٥/١٩٠٥ يوم ،٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"(."ال إله إال اهللا"

٩/٥/١٩٠٥  
"������������������������VVVV �� ��SSSS �7"������¡�7"������¡�7"������¡�7"������¡����������������±±±± �� ��SSSS" )أردية(  

  

                                           
  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 529

بقلب حكم قام " جبه سقه"ق هذه النبوءة هو أن حبيب اهللا خان املعروف بـ بيان حتقُّ
نادر "لم يلبث األفغان أن استدعوا ، ف١٩٢٩أمان اهللا خان عام األمري حاكم أفغانستان 

 وقبض "نادر خان"فجاء . عينهم على حبيب اهللا خانها يف فرنسا ليحينالذي كان " خان
ختلى عن امسه العائلي وعلى حبيب اهللا خان، وصار نادر خان ملكًا على أفغانستان، 

  ". نادر شاه"وأخذ يدعى " شاه"واختار لنفسه لقب " خان"
 يف وضح "ر شاهدنا"قام شخص يدعى عبد الرزاق باغتيال  ٨/١١/١٩٣٣ مث يف 

آه، ":  مجع كبري، فقال أهل إفغانستان بل العامل كله بسبب موته املفاجئبنيهو النهار و
 ". نادر شاه"أين ذهب 

 )املترجم(. شجرة مثمرة يف اهلند 530
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  .مرة أخرى ٥٣١ اهللاومتَّ قول،  الربيع ثانية عاد:أي
 يوم ،٦عدد  ،١ جملد ،"بدر"(."ِإي وريب إنه حلق: أحق هو؟ قُلْ: يستنبئونك"
  )١ ص ،١٠/٥/١٩٠٥ يوم ،١٦ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،١١/٥/١٩٠٥

٩/٥/١٩٠٥  
";�;� ;�;�����ºÒºÒºÒºÒ������   )أردية( "$�$�$�$���

  )٤٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .الفتح املبني: أي

١٠/٥/١٩٠٥  
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 ،١ جملد ،"بدر"(  وإذا كان صحيحا فإىل أي مدى؟؟اب صحيحهل أمر العذ: أي
  )١ ص ،١٧/٥/١٩٠٥ يوم ،١٧ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،١١/٥/١٩٠٥ يوم ،٦عدد 

١٣/٥/١٩٠٥  
 أن القاضي هو رأيت يف املنام وكأين يف حمكمة بشأن قضية، وخييل إيلَّ

زا غالم قادر،  قائم علي، وأن كاتبه هو أخي املرحوم مرملفوضشخص امسه ا

                                           
 يف ة آتيةٌنيفعإن زلزلة : قد أنبأين اهللا تعاىل ثانيةً وقالل: � قال املسيح املوعود 531

 يف وسطه أو و تورق األشجار أحنيوال نعلم أتقع يف أول أيام الربيع ، فصل الربيع حتما
  :وها هي كلمات الوحي اإلهلي. يف آخر أيامه

££££����±±±± �� ��SSSS�7"������¡�7"������¡�7"������¡�7"������¡������������SSSS��������VVVV ��   )أردية( ¡¡¡¡££££����������
  .لقد عاد الربيع وحتقّق كالم اهللا مرة أخرى: أي 

وىل أيضا قد وقعت يف أيام الربيع فقد أخرب اهللا أن الزلزلة القادمة  وملا كانت الزلزلة األ
كانون الثاين فإن أيام  ومبا أن بعض األشجار تورق يف أواخر. أيضا ستقع يف الربيع

 جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية(. اخلوف ستبدأ من هذا الشهر نفسه وقد تستمر إىل أواخر أيار
 )٣١٤ ص ،٢٠
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ويبدو أنين أنا املدعي، وهناك انتظار . وحنن الثالثة جالسون يف مكان واحد

ه حيث قال. عى عليهلينادى املدفهمس القاضي يف أذن كاتبه شيئًا فسمعت :
فأخرجت من .  روبية أجرةً للتسجيل، ولْيدع الفريق اآلخر٢٥ولْيدفع هذا 

 ،٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. مث نودي الفريق اآلخر روبية ودفعتها هلم، ٢٥ جيبـي
  )١ ص ،١٧/٥/١٩٠٥ يوم ،١٧ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،١١/٥/١٩٠٥يوم 

هو من " قائم علي"العلي يف اسم هذا الشخص : �قال املسيح املوعود 
أن اهللا تعاىل " غالم قادر"املراد من . أمساء اهللا تعاىل، وهو يشري إىل علو املرتبة

واملراد من األجرة شيء من االبتالء واألذى، مبعىن . يد أن يفعل شيئًا بقدرتهير
أن النجاح سيكون حليفنا بقدرة اهللا حتما، غري أن بعض األذى مقدر لنا 

 يوم ،٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. خالل ذلك، كما حيصل دائما مع أنبياء اهللا وأوليائه
  )١ ص ،١١/٥/١٩٠٥

١٤/٥/١٩٠٥  
 االبن األصغر حلضرة مري ناصر نواب مريضا، ٥٣٢د إسحاقكان ميان حمم

فدعوت له، : �قال املسيح املوعود . وكان وضعه خطريا يف رأي األطباء
وكان السبب احلقيقي للدعاء هو مشاتة األعداء وإال فال مهرب من موت أوالد 

  : أو أي قريب آخر، وبينما كنت أدعو اهللا تعاىل تلقيت الوحي التايل
  ."الم قوالً من رٍب رحيٍمس) "١(
)٢ ("�W����������W����������W����������W������������� �� ������^�¡��^�¡��^�¡��^�¡��àààà��P����1��P����1��P����1��P����1" )أردية(  

                                           
  :�حضرة موالنا جالل الدين مشس  ملحوظة من 532

كان ميان حممود أمحد وميان حممد إسحاق مريضني، وكان :  ما يلي"بدر" ورد يف 
 ،١١/٥/١٩٠٥ يوم ،٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"(.  يدعو هلما، فتلقى هذا اإلهلام�املسيح املوعود 

 )١ص 
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 يوم ،١٧ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(. إال رمحة من اهللا، ال خوف منه مطلقًا: أي

  )١ ص ،١١/٥/١٩٠٥ يوم ،٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"، ١ ص ،١٧/٥/١٩٠٥

  ١٩٠٥ أيار
ل عدة أيام حني كان إسحاق قب: أيار ٢٤ يف �قال املسيح املوعود 

وبعد . مريضا، رأيت حيواناٍت طويلةً آكلةَ اجليف، وكانت بالقرب منها جيفةٌ
وكنت قبلها تلقيت عنه الوحي . هذه الرؤيا غيرنا مكان إسحاق، فشفي سريعا

  :التايل
 ،٢٤/٥/١٩٠٥ يوم ،١٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ٥٣٣."سالم قوالً من رب رحيم"
  )٦ ص ،١٨/٥/١٩٠٥ يوم ،٧ عدد ،١ جملد ،"ربد"، و١ص 

٢٠/٥/١٩٠٥  
 يوم ،١٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ."صدقْنا الرؤيا، إنا كذلك جنزي املتصدقني"
  )٥ ص ،١٨/٥/١٩٠٥ يوم ،٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١ ص ،٢٤/٥/١٩٠٥

٢٣/٥/١٩٠٥  
)١ :("��
�R��_"�����
�R��_"�����
�R��_"�����
�R��_"���JJJJ � �öÃ��öÃ��öÃ��öÃ" )أردية(  

  .ها األرض سافلَ عايلَجعلَ :أي
  ."إين مع األفواج آتيك بغتةً): "٢(

                                           
 عاما حيث تويف يف ٣٩ بعدها � لقد عاش حضرة مري حممد إسحاق 533

ومن عجائب قدرة اهللا أنه عندما كانت سورة يس تتلى عليه يف آخر . ١٧/٣/١٩٤٤
سالم قوالً من رب �حلظات حياته فاضت روحه عندما بلغ القارئ قول اهللا تعاىل 

عبد اللطيف (. وكأن روحه كانت تنتظر يف آخر حلظاا مساع قول اهللا هذا. 	رحيم
 )البهاولبوري
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)٣" :(��
���
���
���
����� ñ���ñ���ñ���ñ���KKKK ")أردية(  

، ١ ص ،٢٤/٥/١٩٠٥ يوم ،١٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .اةارفعوا املرس: أي
  )٥ ص ،١٨/٥/١٩٠٥ يوم ،٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"و

٢٤/٥/١٩٠٥  
 ٥٣٤، وذهبت حنو البئر"بزين" خادمة امسها  طفلةرأيت يف الرؤيا أن معي

وجودة يف اجلهة اجلنوبية الغربية من البستان، وأقول جيب االبتعاد عن أمثال امل
كأن . هذه البئر، ألا تكون خطرية وقت الزلزال، خمافة أن تسوخ يف األرض

 ،٢٤/٥/١٩٠٥ يوم ،١٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .هناك خطر دم البئر بتأثري الزلزال
  )١ ص ،١٨/٥/١٩٠٥ يوم ،٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١ص 

٥٣٥ ٢٥/٥/١٩٠٥  
، ١ ص ،٢٤/٥/١٩٠٥ يوم ،١٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ."أريد ما تريدون"

  )٢ ص ،٢٥/٥/١٩٠٥ يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"و

٢٦/٥/١٩٠٥  
كانت زوجيت مريضة إذ كانت تعاين الصداع : �قال املسيح املوعود 

 �وقال ( كثريا  الناس دعوت هلا بالليلمشاتةواحلمى والسعال، وخوفًا من 
فتلقيت وحيا هو . ودعوت لك أيضا") شيخ رمحت اهللا"موجها خطابه إىل 

  :  خيص، وهو كاآليتمن وال أدري  بعض الشيءمتشابه
  ."شر الذين أنعمت عليهم): "١(

                                           
 مؤخرا � دار املسيح ترميم بعد، ولكن خالل  كانت هذه البئر قد ردمت فيما534

 )سيد عبد احلي (. وصارت كما كانت من قبلجديدحفرت من 
 حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات املسيح ٢٣/٥/١٩٠٥ تاريخ هذا اإلهلام هو 535

 )عبد اللطيف البهاولبوري(. �املوعود 
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��9999 �^����2�^����2�^����2�^����2ññññ" )أردية(  

  .سأعاقبهم: أي
)٣" :(�&�$�
���&�$�
���&�$�
���&�$�
��9999 �^�7��^�7��^�7��^�7�ëëëë ����2����2����2����2ññññ" )أردية(  

  .سأعاقب تلك املرأة: أي
  . وال أدري مبن يتعلق هذا الوحي

  : مث بعد ذلك تلقيت الوحي التايل بشأن زوجيت
  ."رد إليها روحها ورحيانها" ):١(
 يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"(."إين رددت إليها روحها ورحيانها"): ٢(
  ) احلاشية،١ ص ،٢٤/٥/١٩٠٥ يوم ،١٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٥/٥/١٩٠٥

٢٦/٥/١٩٠٥  
رأيت أن أحدا  ،آنفًاذي تلقيت فيه الوحي املذكور  الوقت اليف: رؤيا

شيئًا سقط من رأس  فرأيت فرفعت بصري. عالمة الزلزال اآليت ها هي :قال
. خشبة اخليمة وكان رأس خيمتنا املضروبة بالقرب من البستان،

 وكان -ة يف أنفهاأتلبسها املرة  حلييوه- القرنفل قرط وجدت أنه أخذته فلما
وقد  فخطر ببايل أن هذا لزوجيت وكانت قد فقدته منذ فترة،. ملفوفًا يف ورقة

 يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .عالمة الزلزال هو وهذا ،سقط علينا من عٍل
  )١ ص ،٣١/٥/١٩٠٥ يوم ،١٩ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٥/٥/١٩٠٥

٢٧/٥/١٩٠٥  
  ." اهللا أكرب. أرى رضوانه.لقادر رضي اهللا عنهعبد ا"

 إن اهللا تعاىل يريد أن يري بعض قدراته بواسطيت، �قال املسيح املوعود 
ولفظ الرضوان يدل على أن أمرا سيظهر من . ولذلك سميت هنا عبد القادر
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عند اهللا تعاىل قريبا مما يكشف للدنيا جليا أن اهللا تعاىل راض عين، ذلك أن 

أرى "ومعىن قول . املِلك املادي أيضا إذا رضي عن أحد أعرب عن رضاه عمليا
  .يعين أين أرى أفعاالً تدل على رضاه" رضوانه

إن رضا اهللا تعاىل جد حمبوٍب عند املؤمن، وورد يف احلديث أن املؤمنني 
عندما يدخلون اجلنة، يقال هلم اسألوا ما بدا لكم، فيقولون رب، ارض عين، 

 يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. فيجيب كيف أُدخلكم اجلنة لو مل أكن راضيا عنكم
  )١ ص ،٣١/٥/١٩٠٥ يوم ،١٩ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٥/٥/١٩٠٥

٢٨/٥/١٩٠٥  
 عندي ساعة لشيخ رمحت اهللا وشيء آخر مثل امليزان الذي  رأيت أن:رؤيا

 مث إن شخصا أجلس فيها ميان ا،ه، وأين جالس فينيله كفّتان، مثل حمفّة احلمال
شريف أمحد وأخذ يدورها، ويف أثناء ذلك سقطت الساعة قريبا من هناك، 

   .فقلت احبثوا عنها خمافةَ أن يرفع حممد حسني القضية
أفكّر لعلّ املراد من الساعة ساعة الزلزال اليت هي : �قال املسيح املوعود 
ة، أعين أن تلك الساعة ستكون مدعاة وهي ساعة رمح. غري معلومة، واهللا أعلم

 عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٥/٥/١٩٠٥ يوم ،٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. رمحة لنا
  )١ ص ،٣١/٥/١٩٠٥ يوم ،١٩

٢٩/٥/١٩٠٥  
  الرباهني( ٥٣٦."كلِّ فَج عميٍق، يأتون ِمن كلِّ فَج عميٍق يأتيك ِمن") ١(

                                           
ِمن كل طريق سيأتيك ذلك النصر : هذا الوحي كاآليت � املسيح املوعود شرح 536

 الناس بكثرة حىت تصبح الطرق اليت سيأتيك. قادمني إليك من كثرة الاعميقً يصبح بعيد
  )٧٧ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(.  حمفرةيأتون عبرها عميقة
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  )١ احلاشية يف احلاشية رقم ،٢٦٧ ص ،١ جملد ، األمحدية، اخلزائن الروحانية

  ."يأتون ِمن كلِّ فَج عميٍق، ويأتيك ِمن كلِّ فَج عميٍق) "٢(
  :�قال املسيح املوعود 

 عاما، مما يدل على اقتراب حتقُّقه ٢٥هذا الوحي قد تلقيته ثانيةً بعد قرابة 
 ،"ماحلك"، و٢ ص ،١/٦/١٩٠٥ يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .بكل قوة مرة أخرى

  )١ ص ،٣١/٥/١٩٠٥ يوم ،١٩ عدد ،٩جملد 

٣٠/٥/١٩٠٥  
  ."صالة العرش إىل الفرش"

  .أن رمحة اهللا اليت هي عليك ممتدةٌ من العرش إىل الفرش: أي
هذا التعبري يفيد املبالغة كما وكيفًا، وكأن رمحة : �قال املسيح املوعود 

قق حتققًا معنويا فقط، إنّ يف هذا الوحي بشارة، ولن تتح. اهللا قد مألت الفضاء
بل ستتحقق يف الظاهر أيضا، ذلك أن من سنة اهللا تعاىل أنه إذ رضي عن أحد 

 يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .أعرب عن رضاه يف الدنيا بصورة عملية أيضا
  )١ ص ،٣١/٥/١٩٠٥ يوم ،١٩ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١/٦/١٩٠٥

٣٠/٥/١٩٠٥  
 مريضة وكانت تعاين معاناة شديدة، �ملوعود كانت حرم املسيح ا): أ(

 على الدعاء، �فآتاها أدوية كثرية ولكن بدون جدوى، يف األخري عكف 
  : فتلقى الوحي التايل

  ."إن معي ريب سيهدين"
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. ٥٣٧ حقيقة املرض�ومل متض دقيقتان حىت كشف اهللا على املسيح املوعود 

 ،٢٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(. رىكان املرض محى مؤملة جدا باإلضافة إىل أعراض أخ
  )٢ ص ،١/٦/١٩٠٥ يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١ ص ،١٠/٦/١٩٠٥يوم 

أُلقي يف روعي بعد هذا الوحي بدقائق أن سبب هذا املرض التهاب ): ب(
شفاء "الكبد، وأُلقي يف روعي أن وصفة هذا املرض املذكورة يف كتاب 

وبعد . ب تلك الوصفة على شكل أقراصفقمنا بتركي. ستكون ناجعةً" األسقام
 صبيحةَ يوم يف املنام أن شخصا امسه  ثالث أو أربع أقراص رأيتتأن تناول

ومن . لقد زالت احلمى: عبد الرمحن قد جاء إىل دارنا وقال وهو واقف
عجائب قدر اهللا أنين ملا فرغت من هذا املنام وجسست نبضها، مل أجد للحمى 

  : وحي التايلمث تلقيت ال. أثرا
"HHHH��Ü�����Ü�����Ü�����Ü���LLLL �� ��____��;(�������¡��;(�������¡��;(�������¡��;(�������¡�������"�"����"�"����"�"����"�"����� � �o�S��o�S��o�S��o�Sùùùù ��
����
����
����
��;;   )فارسية( ";;

يل مرة بعد مرة، فانظر هل مطَر سحاب نـز مملّا كنت تدخل يف: أي
  )٢٩٠-٢٨٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(الرمحة أو ال؟ 

٣/٦/١٩٠٥  
  ٥٣٨."ينجي الناس من األمراض"

                                           
  :�جالل الدين مشس   ملحوظة من حضرة موالنا537

يف قليب أن العالج حىت اآلن مل عند نزول هذا الوحي أُلقي : �قال املسيح املوعود 
فأُلقي يف .  وأن اهللا تعاىل سيكشف اآلن طريقة العالج الصحيحة على خطط سليمة،يكن

، وأن تشخيص املرض مل يكن  مبداواتهروعي على الفور أن املرض بالكبد، فعليكم
ول أي حضرة املولوي نور الدين اخلليفة األ(فذُكر ذلك حلضرة املولوي . صحيحا من قبل

فوضع الضماد على الكبد، فشفيت يف احلال ووجدت . ، فوصف على الفور دواء)�
 )٣ ص ،٨/٦/١٩٠٥ يوم ،١٠ عدد ،١ جملد ،"بدر" (. مل جتده بأي دواء مامن الراحة

 .٢ ص ،١/٦/١٩٠٥ ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر" و،١ ص ،١٠/٦/١٩٠٥ يوم ،٢٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"انظر أيضا  538  
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 أن الكثريين سينجون على يدي هذا إشارة إىل: � املسيح املوعود قال

    جملد،"احلكم"، و٢ ص ،١/٦/١٩٠٥ يوم ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .من أمراض فتاكة
  )١ ص ،١٠/٦/١٩٠٥ يوم ،٢٠ عدد ،٩

٧/٦/١٩٠٥  
كانت أم حممود مصابة حبمى خطرية شديدة، فدعوت بالليل، ويف الصباح 

مث بالفعل زالت يف اليوم . قد زالت احلمى: صا كأنه يقولرأيت يف املنام شخ
  )٤٤ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (. نفسه

  ١٩٠٥ حزيران
  : حزيران يف العاشر من �قال املسيح املوعود 

  :  التايلتلقيت قبل يومني أو ثالثة اإلهلام
";; ;;MMMMÎÎÎÎ ��   )أردية( "������

  )١ ص ،١٧/٦/١٩٠٥ يوم ،٢١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .ضار بالصحة: أي

٩/٦/١٩٠٥  
 ،٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إين معك ومع أهلك، ومع كلِّ من أحبك"
 ،١٠/٦/١٩٠٥ يوم ،٢٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم" احلاشية، و،٢ ص ،١/٦/١٩٠٥يوم 
  )١ص 
 ٩/٦/١٩٠٥  
  ."إن معي ريب سيهديِن. رددت إليها روحها ورحيانها"
"----�
�È��A��
�È��A��
�È��A��
�È��A��o�~�ß��o�~�ß��o�~�ß��o�~�ß����� ��������;;         )فارسية( ";;



�א������ �٥٩٣
 ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( . دارنا اليت هي دار احملبةأمن يف: أي

٤٣(  

١٣/٦/١٩٠٥  
أُريت ورقة مكتوب عليها مخسة أسطر، واملكتوب فيها ال ميكن أن : صباحا

يدي، فقرأت ت الورقة يف عيعد نظما وال نثرا، بل هو خليط من االثنني، ووِض
  :األسطر اخلمسة، وملا استيقظت مل أحفظ منها إال سطرا واحدا وهو كاآليت

"HHHH��Ü�����Ü�����Ü�����Ü���LLLL �� ��____��;(������¡��;(������¡��;(������¡��;(������¡�������"�"����"�"����"�"����"�"����� �o�S�o�S�o�S�o�Sùùùù ��
����
����
����
��;;   )فارسية( ٥٣٩";;
 الرمحة أو  مطَر نزل هليل مرة بعد مرة، فانظرنـزملّا كنت تدخل يف م: أي

  ال؟ 
  .زلَ حتما ال؟ أي أنوزل اهللا مطر الرمحة أهل أن: هلماأو: فهومنيميكن تفسريه مبو

هل : عىنبدالً من اهللا، وامل) الرمحة مطر (££££��������____););););����"أن تعترب كلمة : والثاين
   ال؟و قد نزل أ-الذي هو نفسه مطر الرمحة-اهللا 

وهذا يبني أن الذي يدعو اهللا تعاىل مرة بعد أخرى فكأمنا يأيت إىل بيت اهللا، 
 ،٨/٦/١٩٠٥ يوم ،١٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"( . تعاىل يستجيب له يف النهاية حتماوأنه
  )١ ص ،١٧/٦/١٩٠٥ يوم ،٢١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ص 

١٥/٦/١٩٠٥  
"����kkkk �§���è�¯��§���è�¯��§���è�¯��§���è�¯�ííííNNNN �P����P����P����P��  )أردية( "�

  )٤٤ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( . غوث حممد هذاسمي: أي

                                           
" ́́́´" وردت كلمة ،١ ص ،١٧/٦/١٩٠٥ يوم ،٢١ عدد ،٩ جملد ،"حلكما" يف 539

 .  واحد، واملعىن"����"بدالً من 



٥٩٤  �������� א������
١٦/٦/١٩٠٥  
رأيت أين واقف يف غرفة يف بييت، ورأيت خارجها : قبل صالة الفجر: ارؤي

 جدا، مقصرة شعر ئ جالسة على األرض، معارضةً يل، ويف وضٍع سي٥٤٠امرأةً
الرأس باملقص، عاطلة عن أي حلية، بائسة احلال، كريهة املنظر، على رأسها 

وقت وال. خرقة متسخة معصوبة على شكل عمامة، وكرهت التحدث معها
وقت صالة العصر، فقمت بسرعة ألخرج للصالة آخذًا معي بعض الثياب 

لقد أسرعت هكذا لكي ال جتد . بسها بعد النـزول إىل الطابق األرضيلأل
فأخذت عماميت يف يدي مستعجالً، ووضعت . تلك املرأة فرصة الكالم معي

رج من فوقي رداء أمحر من الصوف، وخرجت من الغرفة، وملا مررت ا خ
  :فمي أو جاء صوت من السماء

  ."لعنة اهللا على الكاذبني"
  : وتلقيت اإلهلام التايل

"��Ô���Ô���Ô���Ô������¡�Ô��¡�Ô��¡�Ô��¡�Ô�������1�����1�����1�����1��  )أردية ("�
  .حلّت به اآلفة، حلّت به اآلفة: أي

 عدد ،١ جملد ،"بدر"(. ورأيت أن تلك املرأة جالسة يف منتهى الذل كاذومني
  )٢ ص ،٢٤/٦/١٩٠٥ يوم ،٢٢ عدد ،٩لد  جم،"احلكم"، و٧ ص ،٨/٦/١٩٠٥ يوم ،١٠

                                           
 نفسها املذكورة يف الوحي التايل املنشور يف  املرأةيبدو أا: "احلكم" كتب حمرر 540

انظر الوحي املذكور حتت  . املرأةتلك، سأعاقب سأعاقبهم: جريدتنا وهو
٢٦/٥/١٩٠٥ .  



�א������ �٥٩٥
١٩/٦/١٩٠٥  

 من أبناء مجاعتنا الذين مرضوا ٥٤١تلقيت يف هذا البستان عن واحد من أربعة
  : مرضا شديدا اإلهلام التايل

"����OOOO���Ã���Ã���Ã���ÃAAAA��p��P�H��ÃÖ���p��P�H��ÃÖ���p��P�H��ÃÖ���p��P�H��ÃÖ�tttt����CCCC �W���èR��W���èR��W���èR��W���èR�bbbb��^����������^����������^����������^��  )أردية( "������
  . إعجاز املسيح.الِغىن إا أعمال .ما كان اهللا ليشفيه: أي

مبعىن أن موته كان مثل القدر املربم، وكأنه املربم فعالً، ولكن اهللا شفاه 
ذلك أن القدر املربم غري قابل للتبدل، ولكن من . كإعجاز للمسيح املوعود

األقدار ما يشبه القدر املربم جدا ويبدو مربما يف النظر الكشفي، ومثل هذا 
تيجة العناية الكاملة واإلقبال على اهللا من ِقبل أحد القدر ميكن أن يلغى ن

 ،"احلكم"، و٢ ص ،١٥/٦/١٩٠٥ يوم ،١١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. املباركني من أهل اهللا
  )٢ ص ،٢٤/٦/١٩٠٥ يوم ،٢٢ عدد ،٩جملد 

٢٠/٦/١٩٠٥  
  )٤٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."عجلْ، عجلْ): "أ(
صالة . أنت مين مبنـزلٍة ال يعلمها اخللق.  مبنـزلة عرشيأنت مين"): ب(

  )٤٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."أنت مين وأنا منك. العرش إىل الفرش

٢٦/٦/١٩٠٥  
دفتر إهلامات سيدنا ( ."إين مع الرمحن يف كل حالٍة، حالِة املوت وحالِة البقاء"

  )٤٥ ص ،�املسيح املوعود 

                                           
ؤالء املرضى األربعة هو ميان مري حممد إسحاق ابن حضرة مري ناصر  كان أحد ه541

 ،ريليجنـز ريفيو أوف"جملة (.  منهااسئو حالته ميترض حىت أصبحامل  بهنواب، حيث اشتد
 )٢٩٠ ص ،١٩٠٥ متوز شهر،٧ عدد ،٤جملد 



٥٩٦  �������� א������
٢/٧/١٩٠٥  
،  منه الشرر تنقدحرأيت أن هناك را كبريا وقد خرج منه شيء: يارؤ

ه ربوشا، فوضعتطته، وكان تناول ف.وظهر أمامي وكأن النهر يقدمه هديةً يل
  .ه أيضامث عرض علي النهر شيئًا آخر على شكل جبة، فأخذت. على رأسي

 أو ،أهل العز أو رجل من ،املراد من النهر مِلك: �قال املسيح املوعود 
وإهداؤه يل يعين انضمامه إىل زمرة . أحد من أهل العلم والفضل والكمال

واهللا تعاىل . راخلدام أو األتباع املؤمنني، أو قيامه خبدمة مالية، أو جميئه هلدف آخ
 ،٢٤عدد ، ٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٩/٦/١٩٠٥ يوم ،١٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .أعلم
  )١١ ص ،١٠/٦/١٩٠٥يوم 

١٢/٧/١٩٠٥  
"����kkkk �_�_�_�_���� �1���� Ã���
�P��1���� Ã���
�P��1���� Ã���
�P��1���� Ã���
�P�TTTTV�V�V�V�����±��±��±��±��" )أردية(  

  ٥٤٢.فُتح عليك باب العامل الروحاين: أي
  )٢ ص ،١٣/٦/١٩٠٥ يوم ،١٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٤٣."فبصرك اليوم حديد"

٢٦/٧/١٩٠٥  
"فأن أُعر ا، فأحببتا خمفيكنـز كنت".  

                                           
�: "كاآليت ٤٥ص  � ورد يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 542�������TTTTV�V�V�V�����±��±��±��±�������1��1��1��1�

____����kkkk ��   )أردية(، "��
  )عبد اللطيف البهاولبوري(. فُتح عليك العامل الروحاين :أي 

 حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات املسيح ١٣/٧/١٩٠٥ تاريخ هذا الوحي هو 543
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٤٥ ص،�املوعود 



�א������ �٥٩٧
ر صفات اهللا تعاىل، ذلك أن هذه إشارة إىل ظهو: �قال املسيح املوعود 

 تنقضي ما يظهر يف عصر ويظل خافيا يف عصر آخر، وعندما �من صفاته 
على زمن اإلصالح مدة طويلة ويصبح الناس حمرومني من معرفة اهللا، يبعث اهللا 
تعاىل أحدا لكشف معرفته تعاىل، فتنتشر معرفة اهللا يف الدنيا على يده، أما 

ة اهللا، فإن عبادة العابدين وزهد الزاهدين تظل فيه العصر الذي ختتفي فيه معرف
من قبل، ولكن " الرباهني األمحدية"لقد سجل هذا الوحي يف . ئةيناقصة ورد

 ولذلك قد نزل هذا ،يبدو أن هذا الوقت وقت ظهور معرفة اهللا بشكل خاص
 ريفيو أوف، و٢ ص ،٢٧/٧/١٩٠٥ يوم ،١٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .اإلهلام ثانية

  )٣٣٠ ص ،١٩٠٥، آب ٨ عدد ،٤ جملد ،ليجنـزري

٢٩/٧/١٩٠٥  
لقد مساين اهللا تعاىل اليوم باسم آخر مل يسمع من : �قال املسيح املوعود 

  :لقد غشيتين غفوة خفيفة فتلقيت الوحي التايل. قبل قط
 جملد ،"بدر"، و٣ ص ،٣١/٧/١٩٠٥ يوم ،٢٧ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ."حممد مفلح"

  )٢ ص ،٢٧/٧/١٩٠٥وم  ي،١٧ عدد ،١

٣١/٧/١٩٠٥  
  )٤٥ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."إين أنا الرمحن، أقدر ما أشاء"

٣/٨/١٩٠٥٥٤٤  
رأيت يف الرؤيا أن هناك مظروفًا فيه نقود، وبعض النقود واقعة على األرض 

  :بعدما خرجت منه، مث تلقيت الوحي التايل
                                           

 حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات املسيح املوعود ٣/٧/١٩٠٥ تاريخ هذا الوحي هو 544
  )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٥٤  ص،�



٥٩٨  �������� א������
"����				 ��è��î�G�����è��î�G�����è��î�G�����è��î�G���  )أردية( "

  . لك امسيبرق: أي
إن رؤية النقود قبل هذا الوحي يف املنام تدل على : �قال املسيح املوعود 

، ولكن هذا الوحي اإلهلي يدل داللة صرحية على ظهور آية مخصومة أو غَ
 ص ،٣/٨/١٩٠٥ يوم ،١٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .يكشف اهللا ا امسه ووجوده للناس

  )٣ ص ،١٠/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢

٢٠/٨/١٩٠٥  
، ٢ ص ،١٧/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٤٥."فَِزع عيسى ومن معه"

  )١ ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

٢٢/٨/١٩٠٥  
خذْ : رأيت أن أمامي بضعة رجال، وأن هناك شيئًا يف رداء، وقال شخص

  ومشيتالديكةَفحملت . وتيس واحد ِديكٍةفإذا فيه بضع . هذا من فضلك
مررت يف الطريق و رأسي لكيال امجها قطة أو غريها، رافعا إياها أرفع من

، ووصلت إىل البيت  تتوجه إيلّملبقطة يف فمها شيٌء مثل الفأر، ولكنها 
 جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٧/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. بالديكة حمفوظةً

  )١ ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،٩
                                           

 علينا هذا الوحي، أعين ئيف اليوم الذي قُر": جرتي ريلريفيو أوف" ورد يف جملة 545
 غفر اهللا–، ظهر ثؤلول صغري يف أسفل رقبة حضرة املولوي عبد الكرمي ٢١/٨/١٩٠٥
ىل ل من هذه الدنيا الفانية إق يوما، حيث انت٥١ وكانت هذه بداية مرضه الذي طال -له

يف الساعة الثانية والنصف " إنا هللا وإنا إليه راجعون: "احلياة األبدية حبسب الوحي القائل
 عدد ،٤ جملد ،ريليجنـز ريفيو أوفجملة (.  عاما٤٧ عن عمر يناهز ١١/١١يوم األربعاء يف 

  )٢ الغالف ص ،١٠/١١/١٩٠٥



�א������ �٥٩٩
٢٤/٨/١٩٠٥  

"�Ü����Ü����Ü����Ü���îîîî				Ã���������Ã���������Ã���������Ã���������GGGGPPPP" )أردية(  
 ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"(.خر اجلبل، ووقع الزلزال: أي

  ) احلاشية،١ ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢

٢٤/٨/١٩٠٥  
ن وراء الستر الصوت رأيت أين واقف يف مكان وأمامي ستر، وأتى م: رؤيا

  :التايل
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�
�ïïïïÂ�$�Â�$�Â�$�Â�$�" )أردية(  
 عدد ،١ جملد ،"بدر" (. وأُِذلُّ من أشاء، أنا اهللا، أُِعز من أشاء؟تعلم من أنا: أي

  )١ ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،٩لد  جم،"احلكم"، و٢ ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٢١

٢٦/٨/١٩٠٥  
رأيت أن شخصا واقف أمامي، فكتب بالقلم بقوة شديدة مثلما ميرر املرء 

  :كتب. عود ثقاب، وسمع صرير لقلمه
"شاهت الوجوه".  

ويبدو من . معناه أن وجوه األعداء قد اسودت: �قال املسيح املوعود 
عدد ،١ جملد ،"بدر"( .د وجوه األعداء بآية عظيمةهذا أن اهللا تعاىل يريد أن يسو 

  )٢ ص ،٢٤/٨/١٩٠٥ يوم ،٢١

٢٩/٨/١٩٠٥  
"��������QQQQ ���2����2����2����2�RRRR �7��7��7��7�.... �����������  )أردية( ".�



٦٠٠  �������� א������
دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .أيتها العمارة، لقد تعبِت بدون داٍع: أي
  )٤٦ ص ،�

٣٠/٨/١٩٠٥  
ت الرقبة، فشق، فقال كان على ظهر املولوي عبد الكرمي دملٌ حت): أ(

  : �املسيح املوعود 
لقد دعوت له هذه الليلة، فرأيت يف الرؤيا أن املولوي نور الدين جالس 

  .متغطيا برداء وهو يبكي
ِمن خربيت أن البكاء يف املنام جيد، وأرى أن بكاء الطبيب : �مث قال 

 ،"احلكم"، و٢ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .بشارة بشفاء املولوي
  )١٠ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٣١ عدد ،٩جملد 
كنت رأيته يف إحدى الرؤى سليما معاىف، ولكن الرؤى حباجة إىل ): ب(

ويف . املوت حينا آخر يف علم تعبري الرؤىوواملوت يعين الشفاء حينا ... التأويل
يادة يف كثري من األحيان يرى اإلنسان يف الرؤيا موت أحد ويكون املراد ز

  )٤٥٩-٤٥٨ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةملحق (. عمره

٣٠/٨/١٩٠٥  
  .رأيت أن يف يدي مفاتيح، وأريد فتح صندوق: رؤيا

 عدد ،١ جملد ،"بدر"( .فيه إشارة إىل حلّ املعضالت: �قال املسيح املوعود 
  )١٠ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٣١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٢

٣١/٨/١٩٠٥  
"���Ð�7����Ð�7����Ð�7����Ð�7�ëëëë   )أردية( "�	��	��	��	�

  .ماتت امرأة: أي
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  )٤٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود  (."إنا هللا وإنا إليه راجعون"

٣١/٨/١٩٠٥  
" والعصر" يصلي، وكان يريد قراءة سورة �بينما كان املسيح املوعود 

جرت على لسانه بقوة " عصروال"بعد الفاحتة، غشيته غفوةٌ وبدالً من سورة 
  :شديدة السورةُ التالية وحيا من اهللا تعاىل

، ٢ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إذا جاء نصر اهللا والفتح"
  )١٠ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٣١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

٣١/٨/١٩٠٥  
، وملا دعوت اهللا تعاىل للمولوي عبد الكرمي منذ منتصف الليل إىل الفجر

رأيت السيد عبد اهللا السنوري جاء ... منت بعد صالة الفجر رأيت الرؤيا التالية
أريد توقيع احلاكم عليها والذهاب عاجالً، ألن زوجيت : وقدم يل ورقة وقال

. مريضة مرضا شديدا، ولكن ال أحد يهتم يب وال يساعدين على التوقيع عليها
الشديد باٍد  إىل وجه عبد اهللا، فوجدت أنفنظرت وجهه أصفر اللون والقلق 

، فقلت له إن هؤالء ال يهتمون بأحد، وال يقبلون شفاعة أحد، وأنا عليه
الذي كان يف وقت - "S_�S"فذهبت بالورقة، فرأيت أن . سأرفع ورقتك

وهو  يقوم بعمل -"بطاله" للمفوض يف مدينة ا إضافيامن األوقات يعمل مساعد
  وناولته الورقة إليه فتقدمت،الطاقم املساعد له حولهجالس على الكرسي، و

 فأخذها مين . فوقِّع عليهاها من معاريف وأصدقائي القدماء، صاحب إنّ:وقلت له
مث عدت وآتيت شخصا تلك الورقة وقلت له أَمِسكْها . ع عليها بال تردٍدووقَّ

إنه : ين عبد اهللا؟ قالأ: ، وسألتهرطباحبيطة وحذر ألن التوقيع عليها ال يزال 
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: مث مل ألبث أن استولت علي غفوة، فوجدتين أقول. بعدها استيقظت. خرج

  .نادوا مقبوالً، فقد متّ التوقيع على ورقته
هو املالك، وأما " S_�S"علما أن املالئكة تتمثّل متثّالٍت متنوعة، فتأويل 

ام يعين املرض وفقًا لعلم السنوري فالسنور هو القط يف العربية، ورؤيته يف املن
والطب نظام . تعبري الرؤيا، فعبد اهللا السنوري يعين عبد اهللا الذي هو مريض

 .مادي، ووراءه نظام آخر، وما مل يتم التوقيع ِمن ِقبل ذلك النظام ال يتم شيء
 يوم ،٣١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"(

  )١٠ص  ،٣١/٨/١٩٠٥

 ،٥٤٦عندما اشتد املرض حبضرة املولوي: �قال املسيح املوعود ): ب(
كنت أدعو اهللا تعاىل له كثريا، فرأيت من املشاهد ما يدل على اليأس من شفائه 

 الرؤياإىل أن أنزل اهللا بشارة، ورأيت ... يف الظاهر، وبدا وكأن موته قريب
كنت ... ينةُ قليب احلزيناليت رأيت فيها عبد اهللا السنوري، وغمرت السك

شفعت له يف ذلك الدعاء كما هو بين من كلمات الرؤيا، وقلت إن هذا 
. وقد جنا حضرة املولوي لكي يؤكد اهللا تعاىل أنه قادر وعامل الغيب. صديقي

تسمى أُمة النيب يف كُتب اهللا تعاىل امرأة، حيث شبه اهللا تعاىل يف القرآن عباده 
 املسيح عريسا عدة فرعون يف آية وبامرأة عمران يف آية، وقد الصاحلني بامرأ

وأمته عروسا يف األناجيل، ذلك أن طاعة النيب واجبة على أمته كما أن املرأة 
مأمورة بطاعة زوجها، ومن أجل ذلك قد قال عبد اهللا يف رؤياي إن زوجيت 

عبد اهللا يف القرآن  أيضا �وعبد اهللا يعين النيب، وقد سمي نبينا . مريضة
 الصحة وراحتها اليت جيدمها املرء بعد مرارة متعةُ" S"واملراد من . الكرمي

                                           
  )الناشر( . أي املولوي عبد الكرمي السيالكويت546
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إا كلها استعارات ومتثالت . واملراد من املقبول أن الدعاء صار مقبوالً. املرض
 ،١ جملد ،"بدر"، و٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .عميقة املعاين

  )٢ ص ،٧/٩/١٩٠٥م  يو،٢٣عدد 

١٩٠٥٥٤٧  
 طويلة أن الغرفة يف الطابق العلوي اليت يقيم فيها حضرة فترةرأيت أيضا قبل 
   )١١ ص ،١٧/٢/١٩٠٦ يوم ،٦ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"(. املولوي قد دمت

٣١/٨/١٩٠٥  
  :تلقيت بعد الظهر اإلهلام التايل

 ص ،٣١/٨/١٩٠٥يوم  ،٣١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( ٥٤٨."أَِرين زلزلةَ الساعة"
  )٢ ص ،٣١/٨/١٩٠٥ يوم ،٢٢ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١٠

                                           
عالقته باملوضوع املذكور من لسجلناه هنا فيد زمن هذا الوحي،  مل نستطع حتد547

 )جالل الدين مشس(. قبل
  : ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاورلبوري548

رب ال ":  الوحي التايل٩/٣/١٩٠٦ يف �بعد هذا الوحي تلقى املسيح املوعود 
 رض بني الوحيني بادئ ومثّة تعا."ين زلزلة الساعة، رب ال تِرين موت أحد منهمتِر

أن املراد من الوحي األول أن يريه اهللا تعاىل ذلك ،  يف الواقعليس هناك تعارضوالرأي، 
رؤيةَ كشف، واملراد من الوحي الثاين أن يؤخر اهللا زمن حتقُّق نبوءة زلزلة  زلزلةَ الساعة
عد وقوع بينما كنت أفكر اليوم يف مو: � حيث يقول املسيح املوعود ،الساعة هذه

إهلام (." رب أَخر وقت هذا" :الزلزلة تراءت يل كيفية الزلزلة، مث تلقيت اإلهلام التايل
رب ال تِرين زلزلة الساعة، : "وهذا الدعاء اإلهلامي مرادف للوحي الثاين، )٢٧/٣/١٩٠٦

  هذا حيث قال يف�ه ئدعالولقد استجاب اهللا تعاىل ". رب ال تِرين موت أحد منهم
  ) ٢٧/٣/١٩٠٦إهلام (." أخره اهللا إىل وقت مسمى: "اجلواب
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٢/٩/١٩٠٥  
"����ÐÐÐÐ ���SK����SK����SK����SK�TUTUTUTU ")أردية(  

  ٥٤٩. سنة٤٧العمر : أي
  ."إنا هللا وإنا إليه راجعون"
 على ما اأسفًمت شخص رسالة قال فيها وحي بعثويف اليوم التايل هلذا ال(

 عاما، إنا هللا وإنا إليه ٤٧عمر  الأبلغ اآلن من: صدر منه من معاص وسيئات
  .راجعون

رسالة توى اليف أحيان كثرية أُطْلَع سلفًا على حم: �قال املسيح املوعود 
، ٢ ص ،٧/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .اليت يكون أحد قد بعثها إيلّ

  )٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

٢/٩/١٩٠٥  
"è���è���è���è���bbbb����������������������������CCCC �W�����W�����W�����W����" )أردية(  

  )٤٥٨ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( ٥٥٠.ما كان ليشفى: أي

                                                                                                     
 أِرين زلزلة بر" حيث إنه ملا تلقى الوحي القائل جيب األول فاست�أما دعاؤه 

 أراه اهللا تعاىل معه مشهدا من الزلزلة وأوحى إليه ٩/٤/١٩٠٦ و٨مرة ثانية يف " الساعة
ة وهيبة هذا الوحي غني. )١١/٦/١٩٠٦إهلام (" .هارك اليوم، هللا الواحد القلن املُمِل: "عندها

 .عن البيان
 ينطوي على خرب وفاة املولوي  كان لقد أكدت األحداث فيما بعد أن هذا الوحي549

 ٤٧ عن عمر يناهز بالسرطان، إذ تويف صابا الذي كان م�عبد الكرمي السيالكويت 
  )الناشر(. عاما

 من كبار املخلصني يف اجلماعة �كويت  كان حضرة املولوي عبد الكرمي السيال550
 � أن متثّل وفاته صدمة كبرية للمسيح املوعود طبيعيااإلسالمية األمحدية، وكان 

 )مرزا بشري أمحد(.  أجلهقرب ذا الوحي إىل  تعاىلذلك نبهه اهللالوجلماعته، و
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٢/٩/١٩٠٥  
دفتر إهلامات سيدنا املسيح ( ٥٥١ ." ويف الدين تقِْصرون،تؤِثرون احلياةَ الدنيا"

  )٢ ص ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و٤٦ ص ،�املوعود 

٤/٩/١٩٠٥  
 يوم ،٢٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."ان لنفٍس أن متوت إال بإذن اهللاما ك"

  )٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٧/٩/١٩٠٥

٧/٩/١٩٠٥  
  .  روبية١٥، وكانت جبنبها ربيديةأُريت ورقةً كاستمارة احلوالة ال: ١
  ) روبية١٥ ةقيمببعد هذا الكشف بقليل جاءت حوالة (
٢ :ورقةًوأُريت عليهاا مكتوب  :  
"�$�$�$�$VVVV �� ��WWWW����" )أردية(  

  .الربكان: أي
٣ :ورقة مكتوب عليهاامث أُريت  :  
  ." مصاحلُ العرب، مسري العرب"
٤ :ورقة مكتوب عليهاامث أُريت  :  
"
�Ð�"
�Ð�"
�Ð�"
�Ð�"����" )أردية(  

  .ناجح: أي
٥ :عليهاامث أريت ورقة مكتوب :  
"���� �
��
��
��
�;; ;; ÞÞ ÞÞ����" )أردية(  

                                           
". رونِصقْويف الدين ت: "دون اجلملة التالية وردت اجلملة األوىل فقط، "بدر" يف 551

 )عبد اللطيف البهاولبوري(
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  ٥٥٢.رد بالٍء: أي

 :�  املسيح املوعود، فقال"مسري العرب "وحي عن ثُ احلدياليوم جرى
 أن نذهب إىل بالد  لناالعرب، فلعل املقدر بالد  يكون معناه السري يفقد

 يكتب امسي، شخصا عاما أن ٢٦ أو ٢٥ حنورأيت يف املنام قبل . ٥٥٣العرب
فكتشك أن ال .  اآلخر باإلجنليزيةب النصف األول منه بالعربية والنصف

على  بعض الرؤى تتحقق يف حياة النيب وبعضها إال أناهلجرة مالزمةٌ لألنبياء، 
 أنه قد أُعطي مفاتيح خزائن � أتباعه؛ فمثالً رأى النيب بعض أوالده أو يد

.  البالد إال يف عهد عمر رضي اهللا عنههذهح فتمل تولكن كسرى وقيصر، 
 يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢  ص،٧/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"(

  )٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥

٧/٩/١٩٠٥  
، ٢ ص ،٧/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."وأما بنعمِة ربك فحدثْ"

  )٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

٨/٩/١٩٠٥  
  ."إذا جاء أفواج وسم من السماء": ١

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 552

، أي يف ٤/٩/١٩٠٥ نزل يف  " بالٍءرد" :وحيروى الدكتور مرزا يعقوب بك أن 
اليوم الذي كانت ستعبد الكرمي السيالكويت عملية جراحية كبرية للمولوي فيه ىجر � .

 )٤ ص ،١٠/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،١٠ لد جم،"احلكم"(
، حيث زار بالد العرب مرتني، � لقد حتققت هذه النبوءة على يد اخلليفة الثاين 553

 مكة املكرمة قام بزيارةحلج بيت اهللا احلرام و  حني ذهب١٩١٢املرة األوىل يف عام 
.  وغريهاحني ذهب إىل القدس ودمشق ١٩٢٤دينة املنورة وجدة، واملرة الثانية عام املو
  )ن مشسالل الديج(
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٢:" ����kkkk �� ��XXXX �2��2��2��2�YYYY" )أردية(  

، ٢ ص ،٧/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٣ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٥٤. يف الكفنفلُ: أي
  )٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

٩/٩/١٩٠٥  
  ٥٥٥."إنّ املنايا ال تطيش سهامها): "أ(
  )٣ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(
ن اإلهلامات لقي يف روعي أ أُ،بعد تفكري كثرييف هذا الصباح، و): ب(

 الذي ألقى اهللا يف قليب بشأن  أحيانا، واملفهوم تقدمي وتأخري يف ترتيبهايكون
kkkk"و ،"إذا جاء أفواج وسم من السماء" مثل إهلاماٍت �� ��XXXX �2��2��2��2�YYYY") يف  لُف 
 ، هو أن القضاء والقدر كان هكذا،"إنّ املنايا ال تطيش سهامها"، و)الكفن

 يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(. رمحةًوء فضالً منه ولكن اهللا رد البال
  )١٢ ص ،١٠/٩/١٩٠٥

١٠/٩/١٩٠٥  
الوحي ، فدعوت اهللا تعاىل، فتلقيت جدا كثرة التبول  من أعاينكنت): أ(
  :التايل
  )٢ ص ،١٤/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٥٦."السالم عليكم"

                                           
������������XXXX: " ورد هذا الوحي يف جريدة احلكم كاآليت554 � 2�� 2�� 2�� 2�YYYY" ،ملفوف يف :أي 
 عن وفاة حضرة املولوي عبد الكرمي وكان فيه نبأٌ، )٣ ص ١٠/٩/١٩٠٥احلكم يوم ( الكفن

  )جالل الدين مشس(. �السيالكويت 
 )بشري أمحدمرزا (. � كان فيه نبأ عن وفاة حضرة املولوي عبد الكرمي السيالكويت 555

. فاختفى املرض على الفور: ٦ ص ،١/٨/١٩٠٥ يوم ،٣١ عدد ،٦ جملد ،"بدر" ورد يف 556
 )منور أمحد سعيد(
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  )٦ ص ،١/٨/١٩٠٧ يوم ،٣١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( . املرض كليةزالف): ب(

١٠/٩/١٩٠٥  
 مرتفع كرسي ، عليها كبريةمصطبةرأيت أن هناك دارا كبرية أمامها : رؤيا

 أيضا كنتجدا جيلس عليه عند الباِب املولوي عبد الكرمي البسا ثوبا أبيض، و
 دائمو التفكري يف هذا ممن هم حبايب أ منمخسة وأ أربعة  مع املكان ذلكيف

 بكى و مث بكيت.٥٥٧ئك على متاثلك للشفاءأهن: ملولويضرة ات حلاألمر، فقل
ع، فقرأت يف الدعاء سورة د هلم ن:مث قلت. هو أيضا و،معي أحبايب املرافقون
 ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٢/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .الفاحتة ثالث مرات

  )١٢ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩جملد 
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في جزئها األول إشارةٌ إىل حتسن حالة املولوي عبد الكرمي فهلذه الرؤيا جزءان، 
 من مرض السرطان متاما، ويف جزئها الثاين خرب  شفاه اهللاثا، حي مؤقت�السيالكويت 

  .وفاته
  : � ة املولوي السيالكويت لقد روى الدكتور مرزا يعقوب بك بشأن حتسن صح

 عالمةًكبعد العملية اجلراحية ظلّ اجلرح فاسدا حيث مل يظهر عليه الغشاء العنيب اللون 
يف اليوم ... رد رؤياه يف الصباح بالدعاء وس�فقام املسيح املوعود . على بداية اندماله

لتغيري ضماده رأيت نفسه ويف الساعة العاشرة تقريب ا، حيث ظهر ما أذهلينا ملا ذهبتجد 
  هناك أي، مع أنه مل يكنكليةعنيب اللون الغشاء ال اهعلى اجلرح آثار االندمال حيث غط

األمور العجيبة واخلارقة إنه ملن . من قبل، بل كان اجلرح يرتف مادة فاسدة كالقيحله أثر 
 ٨ حيث كان طوله ليةًأن يغطي الغشاُء العنيب اللون يف يوم واحد ذلك اجلرح الواسع ك

الذي حصل يف يوم واحد ما كان ليحصل إال يف مثانية أو . بوصات ٦ وعرضه بوصات
كان هذا نتيجة دعاء املسيح املوعود . عشرة أيام يف رأيي ورأي الدكتور رشيد الدين

 ) ٤ ص ١٠/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"( .�
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١٢/٩/١٩٠٥  
��������): "أ( �� ��%%%%!!!! �� ��ZZZZ ��
��
��
��
  )أردية( "

   ٥٥٨. عموداِنانكسر: أي
 ص ،١٤/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إين مهني من أراد إهانتك"

  )١٢ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢

  :�قال املسيح املوعود ): ب(
، " عموداِننكسرا": ين املذكورين يف وحي اهللا القائلعمود الأحد املراد من

 . ٥٥٩ تشودري على ما يبدو أما اآلخر فهو حضرة املولوي عبد الكرمي،وه
  )٤ ص ،٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

١٣/٩/١٩٠٥  
  ."عفَت الديار كَِذكْري"

  .كما ذكرت يف النبوءة من قبل: يعين" كَِذكْري: "�قال املسيح املوعود 
 ،٢٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١٢ ص ،١٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(
  )٢ ص ،١٤/٩/١٩٠٥يوم 

                                           
  :  هو كاآليت"احلكم"ما ورد يف  إن :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 558
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�
�
  . ِنعمودانكسر يس: أي، "

  :  بكل قوة التايلمث تلقيت الوحي
 )١٢ ص ،١٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٢ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(". إين مهني من أراد إهانتك"

 قاديان، ريليجنـز ريفيو أوف رئيس احملاسبني يف مكتب ،ي إله دادر أي تشود559
 )جالل الدين مشس(. ٢٧/٥/١٩٠٦الذي تويف يف 
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١٦/٩/١٩٠٥  
 معا يف ماءح  نسبكالنا، و٥٦٠"شرمبت "ا يدعى شخص معيرأيت أن: رؤيا

 يا مستلقكنت بعيد جدا، وئ الذي هو إىل الشاط لنصلكأنه حبرية عميق الغور
 منتصف البحرية تقريباىل  وملا وصلت ساحبا إ. أتقدم ساحباومل أزلعلى املاء 

ايبلغ  أن املاء علمتكب تقريبوفكّئمث وصلنا إىل الشاط. الر ،أن ابين رت 
نا أدراجنا آليت به، فرأيت أن املاء د اآلخر، فع الشاطئ ال يزال على"مبارك"

موجود يف ناحية، وال يوجد يف ناحية أخرى، وأن الناس ميشون على اليابسة، 
  .ى اليابسةفبدأنا منشي عل

أرى لمولوي عبد الكرمي، ودعو ليف هذه األيام أ: �قال املسيح املوعود 
 ، من اجلرح قد اندملا على األغلب، ولعل تأويلها أن جزءههذه الرؤيا ختصأن 

435"واسم . أما اجلزء اآلخر فال  حسن العاقبة على ما يبدو،  إىلإشارةٌ "6
 ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٢/٩/١٩٠٥م  يو،٢٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. واهللا أعلم

  )١ ص ،٢٤/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٣عدد 

١٩/٩/١٩٠٥  
 ويتكلم معي البسا ثوبا شييت أن أخي األكرب مرزا غالم قادر ميأر: رؤيا

 يا له من كالم فصيح بليغ :مساع قولهلدى يقول شخص وناصع البياض، 
  ... عن ظهر قلب سلفًاظهيتكلم به هذا، وكأنه قد حِف

كان يت أخي يف الرؤيا أن جتربيت أنين كلما رِم: �ل املسيح املوعود قا
ىل قدرة إ يشري "غالم قادر"ن اسم إ...  على حل مشكلة من مشاكلي دليالهذا

                                           
  )املترجم(. يعين احلَيي: شرمبت 560
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 ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٢/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"(. اهللا القادر

  )١ ص ،٢٤/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٣عدد 

٢٠/٩/١٩٠٥  
، ففكرت أنه مل يبق من وقت الصالة إال "الهطب" أين ذاهب إىل رأيت: رؤيا

اقليل، فذهبتم  درجات سلّ يفبينما كنت أصعدو.  إىل مسجد وكان صغري
وملا .  مث إنه ذهب إىل مكان ما، مسعت صوت مرزا خدا خبش إذاملسجد

كبري، الذي كان خادما قدميا ملرزا ال- دخلت املسجد رأيت فيه مرزا رمحت اهللا
 ٤٠ حنوأعين والدي احملترم، حيث خدمه قرابة نصف قرن، وقد مات قبل 

 على حافة بئر ا جالس٥٦١ حممد إسحاقرأيت نوعا ما، وا حزينكان و-عاما
فقال إسحاق مشريا إىل مرزا رمحت . أن بري منظور حممد أيضا هناكواملسجد، 

، ذهب من هناكان يريد أن ي اخلبز، وإنه  عنه كان املرزا الكبري قد قطَع:اهللا
واهللا أعلم أين كان سيذهب، ولكن منظور حممد استبقاه قائال إنه سيعيش على 

  أنه ال جيوز قطع عنه اخلبز، معي سببفقلت يف نفسي ال أدري أل. التجارة
  :  التايلحيالومث تلقيت . االعتراض على فعل الكبار

 مث ذَرهم يف خوضهم ،اُهللاإين أنا الرمحن، ال خياف لدي املرسلون، قُل "
  ."يلعبون

املولوي عبد ب تعلقهذه الرؤيا عميقة املعاين وت: �مث قال املسيح املوعود 
فاخلبز سبب استمرار احلياة، ألن بقاء احلياة بالغذاء، . الكرمي على ما يبدو

ه الشديد هذا إمنا هو رسالةُ وانقطاع اخلبز يعين الرحيل من هذه الدنيا، فمرض

                                           
مرزا بشري (.  ناظر املدرسة األمحدية وناظر الضيافة� يعين حضرة مري حممد إسحاق 561

 )أمحد
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، ظل مستمرا الرؤيا أن رزقه  ورد يف هذهة، ولكنظاهرنظرا لألسباب الموته 

هنا هو " رمحت اهللا"، واملراد من "رمحت اهللا"ألن منظور حممد قد استبقى 
يت يف  حممد، وقد سمأمر يقبلهرمحة اهللا تعاىل، واملراد من منظور حممد هنا 

 اليت ندعو من تهوسالم وي املولحضرة ةُ صحفتأويلهوحي اهللا تعاىل حممدا، 
واملراد من التجارة الدعاء واإلميان باهللا تعاىل والتوكل عليه وفعلُ . أجلهما

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ �: الصاحلات، كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
 ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ  تؤِمنونَ*أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم

فُِسكُمأَنو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمِفي س	باختصار، إن حياته العادية اليت ... ٥٦٢
، وبقيت اآلن حياته اليت أساسها التجارة، أي أن تانتهكانت بال عوض قد 

 ،١ جملد ،"بدر"( .من الذهاب" رمحت اِهللا" نتيجة األدعية منعت  ناهلاحياته اليت
 ص ،٢٤/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٧ ص ،٢٢/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٥عدد 

  )٢و ١

٢٢/٩/١٩٠٥ 

  ٥٦٤." الوداع٥٦٣طلَع البدر علينا ِمن ثنية"
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  يدعو� املسيح املوعود  ظل٢١/٩ّليلة يف : كتب حضرة يعقوب علي العرفاين
   .، فتلقى هذا الوحي)لمولوي عبد الكرمي السيالكويتلأي ( حلضرة املولوي كثريا

ا الوحي مسجل يف دفتر إهلامات هذ: ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري
  :  على صورة بيت كامل كاآليت٤٩ ص ،�املسيح املوعود 

  ".الوادِع   وجب الشكر علينا ما دعا هللا داِع طلَع البدر علينا من ثنية"
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 ،٢٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و٢ ص ،٢٤/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(
  )٣ ص ،٢٩/٩/١٩٠٥يوم 

٢٧/٩/١٩٠٥  
  ."ريتتأتيك نص) "١(
 ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."يأتيك ِمن كلِّ فج عميٍق") ٢(
  )٢ص 

٢٨/٩/١٩٠٥  
  ."حسنت مستقَرا ومقاما "
  )٢ ص ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"(

٢٩/٩/١٩٠٥  
 ،وقالوا من ذا الذي يشفع عنده. ال ختَف، إين ال خياف لدي املرسلون"

 دونهيهاتوعملا ت ذو االقتدار أفال تؤمنون؟ قلْ . هيهات قلْ إن اهللا عزيز
عندي شهادةٌ من اهللا، فهل أنتم تؤمنون؟ قُلْ ما أزيد لكم من أمري، واحلمد 

 عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إنا أنزلْناه يف ليلة القدر، إنا كنا منِزلني. هللا رب العاملني
  )١٢ ص ،٣٠/٩/١٩٠٥ يوم ،٣٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٦/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٧

  ١٩٠٥ أيلول
دفتر ( ."أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أمل جيعلْ كيدهم يف تضليٍل"

  )٥١ص ، �إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

١/١٠/١٩٠٥  
  . حبات اليانسونرأيت أن شخصا وضع يف يدي: رؤيا
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 ،٣٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ص  ،٦/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"(
  )١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٥يوم 

٢/١٠/١٩٠٥  
، وهناك باب ها للصعود على سقف حديديدرجا  جبنبهرأيت أن هناك بيتا وأن

وفيما أنا يف ذلك إذ .  ولكن ال أستطيعدرج، الالصعود علىفوق، وأحاول 
الطريق  ويبدو أن هذا . وقال تعال من طريق آخر من فوقأغلق أحد الباب

 ثالث حنو طويل مسافته آلخر ولكن الطريق ا،قصري ميكن الوصول به سريعا
 أمتطي جوادا قويا يت أينأفلما مهمت بالذهاب من الطريق اآلخر ر. مئة متر

فقلت لــ ا، وأن هناك راكبا آخر يتقدمن"غفار "ا امسهوأن أمامي خادم ،
 ،"بدر"(.  قصرية استيقظتوبعد قطع مسافة.  معي ال تتقدم بل امِش:"غفار"

 يوم ،٣٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٦/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٧ عدد ،١جملد 

  )١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٥

٥/١٠/١٩٠٥  
"��ë���ë���ë���ë�úúúúV���V���V���V���[[[[ �� ��yyyy �¹��¹��¹��¹�;; ;; ;;   )فارسية( ";;

 يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .ك العاليِة حضرِتت خراف سرحها قد: أي
، ودفتر ١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٣/١٠/١٩٠٥

  )٥١ ، ص�إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

٥/١٠/١٩٠٥  
"����''''Ð�~��Ð�~��Ð�~��Ð�~�� ")فارسية(  

  )٥١، ص �دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .غزالن املوت: أي
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٧/١٠/١٩٠٥  

  صغري اجلسمقويعلى منت حصان رأيت أنين جئت من غورداسبور 
رت أنين عندما كنت يف وفكّ.  وسجدت أيضا على ظهره، وصليتكُميت

 هوغورداسبور كان أخي مريضا ومل يكن يف حياته أمل، وال أدري كيف 
 احلالق وكان يتحدث "مريان خبش" فلِقيين يف الشارع قريبا من بيتنا ،اآلن

 يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .ت منه أن أخي معاىف اآلنتجمبتهجا، فاستن
  )١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢  ص،١٣/١٠/١٩٠٥

٧/١٠/١٩٠٥  
 جملد ،"بدر"(.  ثالثني عاما قد توفّيتحنو عمرها ٥٦٥رأيت يف الرؤيا أنّ امرأةً

 يوم ،٣٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١
  )١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٥

١٠/١٠/١٩٠٥  
 حجارة من أجل االستنجاء، ا، وأخذترأيت يف الرؤيا أنين يف مكان م

 مالبس داخلية ويلبسون هناك يشبهون العمال نيفرأيت أن أناسا كثريين جالس
وفكّرت كيف أعرفه ٥٦٦"شادي خان"مث أردت أن أنادي . همفقط، فكرهت ،
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يوفّ يف اليوم نفسه تسيح املوعود ، اليت كانت خادمة يف بيت امل"تايب" حفيدة السيدة ت
 ،انظر جريدة احلكم(.  عاما٣٠ها ، وكان سن وضع املولود، مبرض يصيب النساء بعد�
 )١ ص ،٣٥/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٥ عدد ،٩جملد 

جالل (. � املولوي عبد الكرمي السيالكويت  حضرةهو أبو زوجةالسيد شادي خان  566
 )الدين مشس
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 فورا، فتلقيت عندها "شادي خان"بني هؤالء الكثر، ولكين ملا ناديت قام 

  : الوحي التايل
 ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."فت عن بين إسرائيلإذْ كف"
  )١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ص 

١١/١٠/١٩٠٥  
 من الروبيات، وفيها  كومةًم يلقدت" قدرت اهللا"رأيت أن زوجة : رؤيا

 ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .خشبة أيضا
  )١٠ ص ،١٧/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٦عدد 

١١/١٠/١٩٠٥  
  ."أريد اخلري) "١: (إهلام

  ٥٦٧."يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقكم) "٢ (
  : � املسيح املوعود قال

إن احلزن الزائد على وفاة املولوي عبد الكرمي والظن أن موته سيؤدي إىل 
املخلوق، ألن حبك املرء حبا زائدا أو و نوع من عبادة هلخلل يف أمر كذا وكذا، 

 اهللا تعاىل أحدا توىفعندما ي. حزنك على فراقه حزنا زائدا جيعله يف حكم املعبود
  : الوحي التايللقد تلقيت من قبل ذلك أيضا . إنه القادر الغين. ه غريهيقيم مكان

 ص ،١٧/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٦ عدد ،٩ جملد ،"احلكم" (."...تؤثرون احلياة الدنيا"
  )٢ ص ،١٣/٩/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"، و١٠

                                           
 بتاريخ ٥١ ص ،�عود  هذا الوحي مسجل يف دفتر إهلامات املسيح املو567
." يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقكم والذين ِمن قبلكم: " هكذا١٠/١٠/١٩٠٥

 ) عبد اللطيف البهاولبوري(
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١٢/١٠/١٩٠٥  

  )٢ ص ،١٣/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إين مهني من أراد إهانتك"

١٧/١٠/١٩٠٥  
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��� 
ääää|�|�|�|�" )فارسية(  
جاءت البشرى أن احلجاب . ك احلبيب قد جاءجاءت البشرى أن ذل: أي

 ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٩ عدد ،١ جملد ،"بدر" (.قد رفع ِمن بيننا
  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٧ عدد ،٩جملد 

١٨/١٠/١٩٠٥  
 جملد ،"بدر"( ."يلوم، وأعطيك ما يدوم ٥٦٨إين مع الرسول أقوم، وألوم من"

 يوم ،٣٧عدد ، ٩ جملد ،"احلكم"، و٣ص  ،٢٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٩ عدد ،١
  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٥

١٨/١٠/١٩٠٥  
  :  التايلآتاين شخص ماًء باردا من البئر يف دلو جديد، مث تلقيت الوحي: رؤيا): أ(
"��ÍÃ�����ÍÃ�����ÍÃ�����ÍÃ���;;;;" )فارسية(  

  .ماء احلياة: أي
  : الوحي التايلمث بعد ذلك تلقيت 

  ."قَلَّ ميعاد ربك"

                                           
، وهو "من يلوم"بدالً من " ما يلوم: "١ ص ،١٩٠٥/ ١٠ /٢٤ ،"احلكم" ورد يف 568

 )جالل الدين مشس(. سهو من الكاتب على ما يبدو
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  :الوحي التايلمث تلقيت 

"��������bbbb ���
��1�����dã��������
��1�����dã��������
��1�����dã��������
��1�����dã�����ññññ"أردية( ٥٦٩(  
 يوم ،٢٩ عدد ،١ جملد ،"بدر" (.استوىل احلزنُ على اجلميع من عند اهللا: أي

  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٧ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٠/١٠/١٩٠٥
يكن  مل .وتيت بعض املاء يف دلو جديدقبلَ بضعة أيام رأيت يف الرؤيا أنين أُ): ب(
  : التايلهلام اإل املاء إال جرعتان أو ثالث، ولكنه مصفى ومقطَّر، وتلقيت معه منفيه

"��ÍÃ�����ÍÃ�����ÍÃ�����ÍÃ���;;;; ")فارسية(  
زريفيو أوف ( .ماء احلياة: أي   )٤٨٠ ص ،١٩٠٥كانون األول  ،١٢ عدد ،٤ جملد ،ريليجـن

١٨/١٠/١٩٠٥  
ترى خيوطُ رأيت يف املنام أن هناك عباءة وهي مقلوبة، ولكنها موشاة وال 

 ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .خياطتها
  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٧عدد 

١٩/١٠/١٩٠٥  
إين معك ومع . ال تِردوا موِردا إال معي. ال تقوموا وال تقعدوا إال معه"

، ٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٠/١٠/١٩٠٥ يوم ،٢٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٧٠."أهلك
  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٧عدد 

                                           
  : كاآليت٥٢ ص ،� يف دفتر إهلامات املسيح املوعود  هذا الوحي مسجل569
"���~Ó���~Ó���~Ó���~Óbbbb ���
��1�����dã�������
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��1�����dã�������
������
��1�����dã�������
������
��1�����dã�������
��  )أردية( "�

  .يومئذ يستويل احلزنُ على اجلميع من عند اهللا: أي
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ١٥/١٠/١٩٠٥كما أن تارخيه هناك هو 

  : ملحوظة من موالنا عبد اللطيف البهاولبوري570
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١٩/١٠/١٩٠٥  

"٥٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (."إين مع الرمحن أدور(  

٢٠/١٠/١٩٠٥  
"����\\\\��¢������P�P����L��¢������P�P����L��¢������P�P����L��¢������P�P����L ")أردية(  

  )٢ ص ،٢٧/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"( . اهللا أكرب.هذا من فعل اهللا: أي

٢١/١٠/١٩٠٥  
إين ألوم من يلوم، وأعطيك ما يدوم، إين مع الرسول أقوم، وأروم ما "
  )٢ ص ،٢٧/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"(."يروم

٢١/١٠/١٩٠٥  
"��
�
���
�
���
�
���
�
�¶¶¶¶   )أردية( "����������������

  )٥٢ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .آتوا نصيبنا: أي

٢٢/١٠/١٩٠٥  
إىل دهلي، فوجدت مجيع أبواا مغلقة، مث رأيت يف الرؤيا أين ذهبت : رؤيا

: مث رأيت أن شخصا يضع يف أذين شيئًا يؤملين، فقلت له. رأيت أن عليها أقفاالً
.  أشد من هذا� رسول اهللا قد أُوذي، ف ليس بشيءاألذى الذي تصيبين به

  يوم،٣٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٧/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"(

  )١ ص ،٣١/١٠/١٩٠٥

                                                                                                     
 هذا الوحي خالل االستخارة اليت قام ا من أجل السفر �تلقى املسيح املوعود لقد 

 )٥ ص ،٢٤/١١/١٩٠٥ يوم ،٤١ عدد ،٩انظر جريدة احلكم، جملد (. يهلإىل د



٦٢٠  �������� א������
٢٢/١٠/١٩٠٥  

  ."وأنا معك ٥٧١تأتيك"
 ،٤٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .هذا اإلهلام يبشر بالعودة من السفر سليما معاىف

  )٥ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥يوم 

٢٤/١٠/١٩٠٥  
  : �  املسيح املوعودقال

  . جبنبه أيضازبيبالرأيت البارحة يف املنام قليالً من احلمص األبيض احملمص، و
 احلمص والفجل رؤية خربيت على أن تدلّ :�  املسيح املوعودلقا

ي التعرض ألمٍر مكروه، ولكن الزبيب يقو تأويلها والباذجنان والبصل يف املنام
 أن أمرا مكروها، صغريا أو ه الرؤياويبدو من هذ.  جيدةالقلب ورؤيته يف املنام

  .، ولكن كراهته ستزول بتأثري الزبيب٥٧٢كبريا، آٍت
لمكروهات، وإذا أراد عرضة لإن حياة اإلنسان : �  املسيح املوعودلقا

إن مع العسر يسرا، إن مع . املرء أن يعيش عمره كله يف املسرات فهذا حمال
 .ٍتآلهكذا هي دورة احلياة، فإذا حلّ بك ضيق، فاعلم أن الفرج . العسر يسرا

 يوم ،٣٨ عدد ،٩ جملد ،"ماحلك"، و١ ص ،٣١/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(
  )١ ص ،٣١/١٠/١٩٠٥

٢٥/١٠/١٩٠٥  
 يوم ،٣١ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .رأيت أن زلزلة عنيفة وقعت: رؤيا

  )٤ ص ،٣١/١٠/١٩٠٥

                                           
 )جالل الدين مشس(. � ضمري املؤنث هنا عائد إىل حضرة أم املؤمنني 571

املنام كان إشارة إىل يبدو أن احلمص الذي رأيته يف : � قال املسيح املوعود 572
 )٤ ص ،٣١/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣١ عدد ،١ جملد ،"بدر"(.  مري ناصر نواب السيدمرض
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يوم  ،٣٤ عدد ،١ جملد ،"بدر"( . دعاؤك، والترحم من اهللاليد يدك، والدعاء: أي
  ) احلاشية،٢ ص ،٣١/١٠/١٩٠٥ يوم ،٣٨ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٨/١١/١٩٠٥

  ١٩٠٥ تشرين الثاين
 ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."رب علِّمين ما هو خري عندك"
  )١٠٦ ص ،٢٢ جملد ،، وحقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية٥٢

٩/١١/١٩٠٥  
  .  وتأويله عادةً مفسدةٌ أو فتنةرأيت يف املنام قصب السكر،

  :وتلقيت معه اإلهلام التايل
 ص ،١٥/١١/١٩٠٥ يوم ،٣٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٧٤."إين مع الرسول أقوم"

  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٤

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 573

 يف السيارة بالقرب من مقربة  هذا الوحي وهو مير�لقد تلقى املسيح املوعود 
بدهلي" (قطب مينار"دة  بعد مشاهامنصور صفدر جنغ وزير امللك املغويل مهايون، عائد .(

) ٣ ص ،٨/١١/١٩٠٥ يوم ،"بدر"انظر(  
  : �ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 

 يعاين أملا شديدا مبرض القولنج، فدعا املسيح املوعود �كان حضرة مري ناصر نواب 
 ،١١دد  ع،٤ جملد ،ريليجنـزجملة ريفيو أوف (.  لشفائه، فتلقى هذا الوحي، فشفاه اهللا تعاىل�
   ) الصفحة الداخلية األخرية،١٩٠٥/ ١١شهر

  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 574
يف ( حماضرته  بداية هذه الرؤيا والوحي على الناس قبل�لقد سرد املسيح املوعود 

، مث حتققت بعد نصف ساعة، حيث مل متض على حماضرته نصف ساعة حىت أثار )أمرتسر
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١١/١١/١٩٠٥  
ذرٍة من  ال يقبلُ عملٌ مثقالَ .إما نِرينك بعض الذي نِعدهم أو نتوفّينك"

 جملد ،"احلكم"، و١ ص ،١٥/١١/١٩٠٥ يوم ،٣٥ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."غري التقوى
  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٠ عدد ،٩

١٣/١١/١٩٠٥  
 ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٣٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إنك بأعيننا، مسيتك املتوكّل"
  ) احلاشية،٢ص 

١٤/١١/١٩٠٥  
مل أتذكر تلك . م اإلميان باللغة العربية أقساا عليهاأُريت ورقة مكتوب: رؤيا

أولُها اإلميان : العبارة، ولكن مفهومها على األغلب هو أن اإلميان أربعة أقسام
التقليدي، وثانيها اإلميان على وجه البصرية، وثالثها اإلميان باخلربة الذاتية، 

٣٦ عدد ،١لد  جم،"بدر"( . باالستغراق واحملوية والتفاينورابعها اإلميان الذي يتم، 
  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٧/١١/١٩٠٥يوم 

  ١٩٠٥ تشرين الثاين
لقد أخربين اهللا تعاىل أنه ال عالقة يل بأحد، أي ال يعد ِمن أتباعي عند اهللا، إال 

  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .الذي ال يربح يعينين وينصرين

١٥/١١/١٩٠٥  
  : لقد أوحي إيل

                                                                                                     
 يوم ،"احلكم"(.  ا يف مكيدمناجلهال ضجة كبرية كادوا ينجحواملعارضون املفسدون 

 )١ ص ١٧/١١/١٩٠٥
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"����^̂̂̂m�P�$m�P�$m�P�$m�P�$____ÍÃÍÃÍÃÍÃ ")أردية(  
، ٢ ص ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٣٦ عدد ،١ جملد ،"بدر"( . احلياة كثٍري مناية: أي

  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٠ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

١٩/١١/١٩٠٥  
"��
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���
�¼¼¼¼��2���2���2���2�uuuu �� ��`̀̀̀ �R��R��R��R�aaaa �2��2��2��2�bbbb" )أردية(  
 يوم ،٤١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( . صباحا وضعوه يف القرب يف بطانية لُفُّوه:أي 

  )١ ص ،٢٤/١١/١٩٠٥

١٩/١١/١٩٠٥  
 جبرح وال أذى، بصي يف كعيب، ولكين مل أُ لدغت أفعىرأيت يف رؤيا أن
ال : ف عالجا، وفحوى ما قاله هو أيب وصينصوملا فح. وإمنا نزف دم قليل

  )١ ص ،٢٤/١١/١٩٠٥يوم  ،٤١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(. داعي للقلق

٢٠/١١/١٩٠٥  
  ".إين معك يا ابن رسول اهللا"): ١(
 )٢:( "��R� ���R� ���R� ���R� �cccc � p� 1� � öÃ� ~���� p� 1� � öÃ� ~���� p� 1� � öÃ� ~���� p� 1� � öÃ� ~������� � � ^� $��� �� � ^� $��� �� � ^� $��� �� � ^� $���  ٥٧٥."على ديٍن واحٍد �

  )عربية/أردية(

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 575

 املسلمني كلهم واامجع: إن هذا األمر اإلهلي أعين: �قال املسيح املوعود 
خاص، ذلك أن أحكام اهللا وأوامره نوعانعلى ديٍن واحٍد، أمر :  
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 ."على ديٍن واحٍد" املوجودين على وجه األرض املسلمني وا كل امجع:أي
 يوم ،٤١ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٤/١١/١٩٠٥ يوم ،٣٧ عدد ،١ جملد ،"بدر"(

  )١ ص ،٢٤/١١/١٩٠٥

  

  

  

                                                                                                     
أقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، وال تسفكوا : ذا صبغة شرعية مثل أحدمها 

الدماء وما إىل ذلك، وهذا النوع من األحكام يتضمن نبوءة أن بعض الناس 
فوا التوراة، وكان فيه نبأ أن بعضهم  قيل لليهود ال حتر فمثالًسيخالفه،

 يف فهذا النوع من األوامر أمر شرعي، ويسمى. سيحرفوا، وهذا ما حدث
 ومثل هذهفهو أمر كوينٌّ،  أما النوع الثاين من أوامر اهللا .االصطالح الشريعة

قلنا يا نار �القضاء والقدر، ومثاله قول اهللا تعاىل ة باألوامر تكون ذات صل
 يف وحيي هذا  املذكورواألمر.  متاما كما قيلق، وقد حتقّ	كوين بردا وسالما

 على ما يبدو، حيث يريد اهللا تعاىل إلهلية اهو من النوع الثاين من األحكام
مجاوسيجتمعون كل املسلمني على وجه البسيطة على دين واحد، عحتم ، 

 ال يعين أن لن حيصل بينهم اختالف، كال، بل سيختلفون ولكنه  هذاإال أن
 عدد ،٩ جملد ،"احلكم. ("سيكون اختالفًا غري ذي بال ال يستحق الذكر

  )٢ص  ،٣٠/١١/١٩٠٥ يوم ،٤٢
  :ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري

 ٥٣ ص ،�هذا الوحي مسجل بالعربية يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 
  : كاآليت

"معوا مليجتمعوا على دين واحد،ن يف األرض من املسلمنياج ". 
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  ١٩٠٥تشرين الثاين 

قبل بضعة أيام رأيت املولوي عبد الكرمي املرحوم : �قال املسيح املوعود 
رت أنه قد تويف، فَلْألتمس منه  فكلّمته أوالً يف بعض األمور، مث فكّ،يف الرؤيا

أن يرزقين من العمر ما أكمل اهللا تعاىل يل الدعاء، فقلت له ادع  فيه مهام
  : فقال يف اجلواب. اجلماعة

"������������dddd" )أردية(  
  .حاكم مقاطعة: أي

إن ما تقوله ال عالقة له باملوضوع، عليك أن تدعو لألمر الذي : فقلت له
فرفع يديه للدعاء حىت الصدر، ولكنه مل يرفعهما .  منك الدعاء من أجلهطلبت

   :أكثر من ذلك وقال
"����eeee����"    )أردية(        

  . ٢١: أي
، مث ٢١، ٢١ يقول ح، وظلّولكنه مل يصر. ح األمر أكثرصر: فقلت له

   ٥٧٦.ذهب
                                           

لقد كتب اخلليفة الثاين أيده اهللا : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 576
  :ه العزيزتعاىل بنصر

 يبني أن هذا الرقم كان ذا صلة ٢١ رقم �ترديد حضرة املولوي عبد الكرمي السيالكويت 
 كان سأله الدعاء ألن �، ذلك أنه فيما يتعلق بنشره دعوته �بعمر املسيح املوعود 

، مبعىن أي ٢١: اهللا تعاىل من العمر ما يكمل فيه مهامه التبليغية، فقال له يف اجلوابهيهب
وقد أكدت األحداث صدق هذه الرؤيا بكلّ قوة، حيث نشر .  عاما٢١بالدعوة سيقوم 

 اهلجري، مث توفّي ١٣٠٦ البيعة يف مجادى األوىل عام  عن أخذعالناإل �املسيح املوعود 
أما حسب التقومي امليالدي . هذا الشهر نفسه يف العام احلادي العشرين بعد هذا اإلعالنيف 
 تأويل هذه انكشف به، مما ١٩٠٨، وتويف يف عام ١٨٨٨ة عام  نشر إعالن البيع�نه فإ
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 ،"بدر"( ٥٧٧."قرب أجلُك املقدر، وال نبقي لك من املُخِزيات ِذكْرا): "٤(
 يوم ،٤٢ عدد ،٩جملد  ،"احلكم"، و٢ ص ،٨/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٨ عدد ،١جملد 

   )١ ص ،٣٠/١١/١٩٠٥

١٩٠٥  
  :"احلكم"ورد يف 

ي منذ فترة طويلة، وفّ ت قدكان أحد أعمامي: �قال املسيح املوعود 
ه عن أحوال ذلك العامل، وقلت له  يف عامل الكشف وسألت ذات مرةورأيته

عندما ،  عندها يكون مشهد عجيب:؟ قال بهكيف ميوت املرء وماذا حيدث
  :  يف ثياب بيضاء، ويقوالن ملَكاِن املوت يأيت أمامهحيضره

"úúúú©©©©����gggg¡¡¡¡úúúú©�©�©�©�gggg ��   )أردية( ٥٧٨"������
  .املوىل يكفي، املوىل يكفي: أي
 وىلم ":احلق أنه إذا مات إنسان نافع فكلمةُ: �قال املسيح املوعود (
  ) هي األنسب عندها)املوىل يكفي" (بس

                                           
بعد التدبر يف هذه اإلهلامات أرى أن ذلك الوقت قريب : � قال املسيح املوعود 577
 عدد ،٩ جملد ،"احلكم"(. لقد تلقيت هذا الوحي من قبل أيضا وكانت معه رؤيا أيضا. جدا
 )٢ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٣

 موىل: "وشا يف فص أحدها    صنع ثالثة خوامت، وكان منق     � كان املسيح املوعود     578
  :، كاآليت"بس

   
 من نصيب حضرة رث صار هذا اخلامت عند تقسيم اإل�وبعد وفاة املسيح املوعود 

، وهو اآلن عند أمري املؤمنني سيدنا مرزا مسرور أمحد شريف أمحد رضي اهللا عنهمرزا 
 )سيد عبد احلي(. أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
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  ):ئلِنيقا( أمام األنف  إصبعهما ويضعانيقتربانمث إما 

"�� ������������������������������������������hhhh �� ��2222����� ����������� ����������� ����������� ������iiii ��   )أردية( "������� ������� ������� ������� ����������
  .يا أيتها الروح، اخرجي ِمن حيث أتيِت: أي
الثابت من األمور الطبيعية أن الروح تدخل عن : �  املسيح املوعودقال

ويتضح من التوراة أيضا أن روح احلياة . طريق األنف وخترج من الطريق نفسه
نا يف . ل املنخر من خالفختإن ذلك العامل عامل أسرار غريبة ال ميكن استيعا

  )٣ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"( .هذه احلياة بشكل كامل

٢/١٢/١٩٠٥  
 أن على جدار دجاجةً وهي تتكلم بشيء، ومل أحفظ كالمها رأيت: رؤيا

  ." كنتم مسلمنيإنْ" : غري أين حفظت منه ما يلي،كله
  قالتهاما هذه الكلمات اليت: ، وبينما كنت أقول يف نفسياستيقظتمث 

  ."أنِفقوا يف سبيل اهللا إن كنتم مسلمني" :الدجاجة، تلقيت اإلهلام التايل
إن كلمات الدجاجة وكلمات اإلهلام أيضا : �  املسيح املوعودقال

إىل اجلماعةةهموج . عدد ،١لد  جم،"بدر"( .هتان إىل مجاعيتكلتا الكلمتني موج 
  )١ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٨/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٨

٦/١٢/١٩٠٥٥٧٩  
قَلَّ ميعاد ربك، . قرب أجلُك املقدر، وال نبقي لك من املُخِزيات ِذكرا"

 ،٨/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ".وال نبقي لك من املخزيات شيئًا
  )١ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٣ عدد ،٩لد  جم،"احلكم"، و٢ص 

                                           
 ص ،�لية حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات املسيح املوعود  تاريخ اإلهلامات التا579
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٤/١٢/١٩٠٥  هو٥٣
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 ميعاد ربك لقد قلَّ. ولن نبقي مما خيصك ما يسبب لك خزيا: ...شرحال

 ما يثار ضدك من مطاعن، ولن نبقي منها ما يسبب لك بشأنك، وسنمحو كلّ
  )٣٠٢-٣٠١ ص ،٢٠ جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية(. خزيا

أنه تعاىل لن يترك ما " ملخزيات ذكراوال نبقي لك من ا"يبدو من مجلة 
. أننا سنحقق هدف بعثتك: وهذا إهلام مبشر جدا، واملراد. جيلب يل اخلزي

  )٢ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥ م يو،"احلكم"(
  :�  املسيح املوعودقال

 يأمرين حني  تعاىل هي أنها أن مشيئة اهللا جليتكشف هذه الفقرات إضافةُ
 مهاميأنه ال يزال كثري من خذين القلق على  يأ فسوف،بالرحيل من هذه الدنيا
سوف نقوم بتكميل :  وقال تعاىلين اهللاغري مكتملة، ولذا طمأنك كلهامهام.  

  : �  املسيح املوعودقال
. إن معظم الناس خيطئون إذ يريدون أن ينجز املأمور الرباين األمور كلها

م يعقدون آماالً كبرية ويودوهذا ما . شيء يف حياتهون أن يقوم املأمور بكل إ
 إذ كان ، مل يأت بعد�أجل رسول اهللا إن فكّر فيه الصحابة أيضا، وقالوا 

 من كبري جزء يف اإلسالم بعد أنه رسول إىل العاملني، بينما مل يدخل علني
ولكن احلق أن اهللا تعاىل ينجز هذه األمور كلها رويدا رويدا، . ة العربيةراجلزي

رسائل أمحدية، جملد ( ٥٨٠. خدمة الدين أيضا أجرون املأمورلكي ينال الذين خيلف
  )٦٢-٦١ ص ،٣ عدد ،٥

                                           
بأمر  مع توقيعه وذلك ٦/١٢/١٩٠٥ يف  املولوي حممد عليقد كتبه هذا املكتوب 580

  )عبد اللطيف البهاولبوري(. �من سيدنا املسيح املوعود 
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٦/١٢/١٩٠٥٥٨١  
مث جرت . ا معاىفـً سامل، ورجعتدهليأنين ذهبت إىل ) رأيت يف الرؤيا(

  :وحياعلى لساين الكلمات التالية 
 يوم ،٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٥٨٢."احلمد هللا الذي أوصلَين صحيحا"
، ودفتر ٣ص ، ١٧/١/١٩٠٦ يوم ،٢عدد ، ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٩/١/١٩٠٦

  )٥٣ ص ،�إهلامات سيدنا املسيح املوعود 

٧/١٢/١٩٠٥  
قَلَّ ميعاد ربك، . قرب أجلُك املقدر، وال نبقي لك من املخزيات ذكرا"

 ."وال نبقي لك من املخزيات شيئًا، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 يوم ،٤٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٨/١٢/١٩٠٥ يوم ٣٨ عدد ،١لد  جم،"بدر"(

  )١ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥

٧/١٢/١٩٠٥  
"����jjjj ��ÍÃ��Ü����ÍÃ��Ü����ÍÃ��Ü����ÍÃ��Ü�� ")أردية(  

                                           
عبد اللطيف (. ٥٣ ص �سيح املوعود  هذا التاريخ مسجل يف دفتر إهلامات امل581

 )البهاولبوري
  : ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري582

د هذا الوحي إىل دهلي قط، إذ  بع�مل يذهب املسيح املوعود : �قال اخلليفة الثاين 
 سيسافر � بأن مثيله  هذا نبأٌه كان يف مما يعين أن،١٩٠٥سافر آخر مرة إىل دهلي عام 

فالرشق باحلجارة الذي حصل اآلن إمنا كان يف . ، وسريشقه الناس باحلجارةإىل دهلي
، ولكن اهللا تعاىل كان أخرب يف هذا الوحي  عليه السالمالواقع موجها إيلّ كوين خليفةً له

" أوصلين صحيحا"كما أن قوله ...  إىل قاديان صحيحا معاىف�أنه سيوصله أي مثيله 
 ،١٠٢ عدد ،٣٢ جملد ،"الفضل"(. عض اآلخر سوف يصاب بأذىكان يتضمن إشارة إىل أن الب

 )٥ ص ،٣/٥/١٩٤٤يوم 
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  )٥٣ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( . امنح احلياةَ،إهلي: أي

٩/١٢/١٩٠٥  
تلقيتالتايل عن أرض املقربة اجلديدة اإلهلام :  

، ٢ ص ،٨/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٨ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."ها كلُّ رمحٍةأُنِزلَ في"
، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح ١ ص ،١٠/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٣ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

  )٣١٨ ص ،٢٠ جملد ،، والوصية، اخلزائن الروحانية٥٣ ص ،�املوعود 

١٠/١٢/١٩٠٥  
  )٥٣ ص ،�املوعود دفتر إهلامات سيدنا املسيح ( ."إنّ معي ريب سيهديِن"

١٣/١٢/١٩٠٥  
 ،"احلكم"، و٢ ص ،١٥/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."كبرت فتنة"
  )٤ ص ،١٧/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٤ عدد ،٩جملد 

١٤/١٢/١٩٠٥  
)١" (ك، ونبقي لك اآلياِت باهراٍتجاء وقت". )ك، ونبقي ) "٢ب وقتقر

 ،"احلكم"، و٢ ص ،١٥/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."لك اآلياِت بيناٍت
  )٤ ص ،١٧/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٤ عدد ،٩جملد 

  هي هنا صفةً بلدِرمل ت" بيناٍت" و"باهراٍت"إن : �قال املسيح املوعود 
ن أن اآليات الباهرات البينات سوف تظل موجودة حال، وتفيد الدوام، مما يبي

ساته اظيم أللطاف اهللا وموهذا منوذج ع. دوما للتدليل على صدق هذه اجلماعة
مِئن طَهذه ي هكلمات اهللا تعاىل بإنف. وإحسانه، وهو من دواعي املسرة العظيمة

 هذه أسيسال تقلق، فإننا حنن سوف حنقق الغاية األساسية من ت: بقوة وجالل
 ال أستطيع أن أقول ما هي تلك اآليات البينات، ولكنه من  إنين.اجلماعة
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إن اهللا . د هللا تعاىل أنه قد أنزل هذه البشارة العظيمةدواعي الشكر والسجو

حدث ثورة عظيمة ويترك تعاىل بفضله وكرمه سيفعل لتأييد هذه اجلماعة ما ي
، ٢ ص ،١٥/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( .على الدنيا وقعا عظيما

  )٤ ص ،١٧/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

١٦/١٢/١٩٠٥  
ل ربك إنه نازلٌ من السماء ما يرضيك رمحةً منا، وكان أمرا قا) "١(

  ".قرب ما توعدون. مقضيا
، ٢ ص ،١٥/١٢/١٩٠٥ يوم ،٣٩ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ٥٨٣."أمرت نافذًا") ٢(

  )٤ ص ،١٧/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٤ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"و

  ١٩٠٥ كانون األول
"ر، وال نب أجلُك املقدابقي لك من اقرربك، . ملُخِزيات ذكر قَلَّ ميعاد

الذي نِعدهم أو . بقي لك من املخِزيات شيئًاوال ن ك بعضِرينوإما ن
. جاء وقتك، ونبقي لك اآلياِت باهراٍت. متوت وأنا راٍض منك. نتوفّينك

وأما بنعمة ربك . قرب ما توعدون. جاء وقتك، ونبقي لك اآلياِت بيناٍت
  ." يتق اَهللا ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسننيإنه من. فحدثْ

مل يبق من ميعاد ربك بشأنك إال قليل، وسنمحو كل ما يثار : ...شرحال
وإننا قادرون على أن . زياخلضدك من مطاعن، ولن نبقي منها ما يسبب لك 
 وسنبقي لتصديقك اآلياِت... نِريك بعضا من أنبائنا يف املعارضني أو نتوفينك

  )٣٠٢-٣٠١ ص ،٢٠ جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية(... باهراٍت دائما

                                           
عرفت : "كاآليت ٥٣ ص � ورد هذا الوحي يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 583
 )عبد اللطيف البهاولبوري( ."نافذًا



�א������ �٦٣٣
  ١٩٠٥ كانون األول
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، ويومئٍذ تزول السكينة من القلوب، ويظهر أمر قلّت أيام حياتك:  أي"

الوصية، اخلزائن ( ."عجيب بعد أمٍر عجيٍب، وآيةٌ بعد آيٍة، مث بعد ذلك يتوفاك اهللا
  )٣٠٢ ص ،٢٠ جملد ،الروحانية

  ١٩٠٥ كانون األول
 يف موف يعم العالَأما العلم الذي أوتيته عن احلوادث فإمنا هو أن املوت س

كل حدب وصوب، وستقع الزالزل وستقع بكل شدة حبيث تكون منوذجا 
مث الذين . ها، وتضيق احلياةُ على الكثريينللقيامة، وجتعل عايلَ األرض سافلَ

 ،الوصية، اخلزائن الروحانية(. يتوبون ويرتدعون عن الذنوب فسريمحهم اهللا تعاىل
  )٣٠٣-٣٠٢ ص ،٢٠جملد 

  ١٩٠٥ ولكانون األ
  : لقد خاطبين اهللا وقال
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  )أردية(

الوصية، ( .لقد بعثتك ليميز ارمون من الصاحلني. ي عندأنت نذير من: أي
  )٣٠٣ ص ،٢٠ جملد ،اخلزائن الروحانية

  ١٩٠٥كانون األول 
  : اهللا تعاىل وقال لقد أنبأين
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يي، سأقيم جلماعتك من ذريتك شخصا، وسأخصه بقريب ووح: أي
 جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية( .وسيزدهر احلق على يده، وسيقبل الكثريون احلق

  ) احلاشية،٣٠٦ ص ،٢٠

  ١٩٠٥ كانون األول
  :لقد خاطبين اهللا تعاىل وقال

"������������ �è�è�è�è`̀̀̀ �2�S
�^��2�S
�^��2�S
�^��2�S
�^�������Ì�
�×��	�����Ì�
�×��	�����Ì�
�×��	�����Ì�
�×��	���pppp¥¥   )أردية( "¥¥
 جملد ،زائن الروحانيةالوصية، اخل( . التقوى شجرة جيب زرعها يف القلب أن:أي

  )٣٠٧ ص ،٢٠

  ١٩٠٥ كانون األول
 مجاعيت أن الذين يؤمنون إميانا ال تشوبه ر أُخِبنْلقد خاطبين اُهللا تعاىل وقال أَ

شاِئبةٌ من الدنيا، إميانا ليس مبلوث بالنفاق أو اجلُِنب، إميانا ليس خاليا من أية 
 عند اهللا تعاىل، ويقول اهللا تعاىل إم درجة من الطاعة، فأولئك هم املَرضيون

ٍقهم الذين قدِصد هم قدم٣٠٩ ص ،٢٠ جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية( .م(  

  ١٩٠٥ كانون األول
  . ، أي أن تلك الزلزلة ستكون منوذجا للقيامة"زلزلة الساعة: "قال اهللا تعاىل
  ."...لك نري آياٍت، ونهِدم ما يعمرون: "مث قال تعاىل

��" :مث قال تعاىلR_"�����
R_"�����
R_"�����
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  )أردية( "
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الوصية، ( .عل عايل األرض سافلهادة، وجت الشتقع زلزلة فتشتد كلّ: أي

  )٣١٥-٣١٤ ص ،٢٠ جملد ،اخلزائن الروحانية

  ١٩٠٥ كانون األول
يس رأيت مالكًا يق.  موضع قربك هذاسيكون:  يلأُريت مكانا وقيل

مث يف موضع أُريت قربا . هذا موضع قربك: األرض، فوصل إىل موضع وقال يل
تألّقًا من الفض ا، وقيل يلكان أشديهذا قربك: ة، وكان ترابه كله فض . وأُريت

، وكُشف يل أا قبور الصلحاء من هذه ٥٨٤"q�r "سمي آخر موضعا 
  )٣١٦ ص ،٢٠ جملد ،صية، اخلزائن الروحانيةالو( .اجلماعة الذين هم من أهل اجلنة

  ١٩٠٥ كانون األول
"وأُعطيك ما يدوم ،ن يلومم وألوم ،لك درجةٌ يف . إين مع الرسول أقوم

وقالوا . ولك نري آياٍت وِدم ما يعمرون. السماء ويف الذين هم يبِصرون
 مهني من أراد إين. أجتعل فيها من يفسد فيها؟ قال إين أعلم ما ال تعلمون

أتى أمر اهللا فال تستعِجلوه، . ال ختف إين ال خياف لدي املرسلون. إهانتك
يا أمحدي، أنت مرادي ومعي، أنت مين مبنـزلِة . بشارةٌ تلقّاها النبيون

توحيدي وتفريدي، وأنت مين مبنـزلٍة ال يعلَمها اخلَلق، وأنت وجيه يف 
.  أحببت أحببتوكلّ مات غضبت، إذا غضب. حضريت، اخترتك لنفسي
احلمد هللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي، ال يسأل . آثرك اهللا على كل شيٍء

يعصمك اهللا من الِعدا، ويسطو . عما يفعل وهم يسألون، وكان وعدا مفعوالً
يا . أليس اهللا بكاٍف عبده. بكِل من سطا، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

                                           
 )املترجم(. مقربة أهل اجلنة: هذه كلمة أردية معناها 584
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كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي، وهم ِمن بعد غَلَِبهم . ه والطريجبالُ أَويب مع

إن الذين آمنوا أَنّ هلم . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. سيغِلبون
وامتازوا اليوم أيها .  رحيٍمسالم قوالً من رب. قَدم صدٍق عند رم

  ."ارمون
فةً من يفسد فيها؟ قال اهللا تعاىل إين وقالوا أجتعل يف األرض خلي: ...شرحال

أيها ... هذه بشارة ما برح النبيون يتلقوا منذ القدم... أعلم عنه ما ال تعلمون
 جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية( ...ٍة ورقّوجٍدباجلبال والطري اذكروين مع عبدي 

  ) احلاشية،٣١٧ ص ،٢٠

  ١٩٠٥ كانون األول
قليب تعاىلف اهللالقد صر إىل أن أضع شروطًا هلذه املقربة  بوحيه اخلفي 

وهي ثالثة . حبيث ال يدفن فيها إال من استوىف هذه الشروط بصدق وإخالص
  ...هاؤشروط وعلى اجلميع استيفا

أن على كل من يريد أن يدفَن يف هذه املقربة أن يتربع : الشرط األول هو
  ...ه هلذه النفقاتوسعقدر ب

ه لن يدفَن يف هذه املقربة من اجلماعة كلها إال الذي أن: والشرط الثاين هو
 موته يف سبيل نشر اإلسالم وتبليغ عند كل ما يتركه  عشِرإنفاقيوصي ب

ولكل صادق كامل اإلميان . أحكام القرآن حسب توجيهات هذه اجلماعة
  ...اخليار يف أن يوصي بأكثر من ذلك، ولكن ليس بأقل منه

دفن يف هذه املقربة إال التقي الذي جيتنب أال ي: والشرط الثالث هو
 عمالً من أعمال الشرك والبدعة، بل يكون مسلما صادقًا أيت، وال ياحملرماِت
  )٣٢٠-٣١٨ ص ،٢٠ جملد ،الوصية، اخلزائن الروحانية ( .وخملصا
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  ١٩٠٥ كانون األول

ن لقد جعل اهللا تعاىل استثناء بشأين أنا وبشأن أهلي وعيايل، أما اآلخرو
فعلى كل واحد منهم االلتزام جبميع هذه الشروط، رجال كان أم امرأة، ومن 

  )٣٢٧ ص ،٢٠ جملد ، الوصية، اخلزائن الروحانيةملحق( .اعترض كان منافقًا

٢٣/١٢/١٩٠٥  
 ص ،٢٢/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٠ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."وأما بنعمة ربك فحدثْ"

  )١ ص ،٢٤/١٢/١٩٠٥ يوم ،٤٥ عدد ،٩ جملد ،"احلكم"، و٢

 ٢٦/١٢/١٩٠٥  
  ٥٨٥."يا قمر، يا مشس، أنت مين وأنا منك) "١(
 ،٤١ عدد ،١ جملد ،"بدر"( ."إنا نبشرك بغالٍم نافلةً لك، نافلةً ِمن عندي) "٢(
  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٦ يوم ،١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٩/١٢/١٩٠٥يوم 

٣١/١٢/١٩٠٥  
بور بالقرب من قرب املولوي عبد الكرمي رأيت أن هناك ثالثة ق) رؤيا): (أ(

  .ى بثوب أمحراملرحوم، وأن أحدها مغطّ
 يوم ،١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٥/١/١٩٠٦ يوم ،١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(
  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٦

                                           
ين اهللا تعاىل يف هذا الوحي  مسالقد: هذا الوحي يف شرح � قال املسيح املوعود 585

 ومستمد من  ومسى نفسه مشسا، ومعناه أن نور القمر كما هو مقتبس األوىل،رةاملبالقمر 
ومقتبس من اهللا تعاىل، مث يف املرة الثانية مس دى اهللا نفسه الشمس كذلك فإن نوري مستم

 سيظهر نوره اجلاليل بواسطيت، لقد كان تعاىل قمرا ومساين مشسا، وتفسري ذلك أنه تعاىل
ا وسيظهر اآلن على يدي، وكان العامل غافالً عن ملعانه، لكن ملعانه اجلاليل سينتشر خفي

 )٣٩٧ ص ،٢٠ جملد ،هلية، اخلزائن الروحانيةاإلتجليات ال(.  يف كل جهات العاملبواسطيتاآلن 
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لقد حتققت الرؤيا اليت رأيت فيها أن هناك : �قال املسيح املوعود ): ب(

ولوي عبد الكرمي، فأحد هذين القربين هو قرب قربين آخرين بالقرب من قرب امل
، أما القرب اآلخر فهو للسيد تشودري "مالريكوتله"إهلي خبش املرحوم القاطن يف 

 )٤  ص،٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ٥٨٦املرحوم

١/١/١٩٠٦  
"�-�UÓ��-�UÓ��-�UÓ��-�UÓ����� �� ��ssssÂ��Â��Â��Â��tttt ��   )أردية( "́́́´��

   ٥٨٧.ستذبح ثالثة تيوس: أي
لقد ذحبنا اليوم ثالثة تيوس محالً هلذه الرؤيا على : � وعود املسيح املقال
 ،١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٥/١/١٩٠٦ يوم ،١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .الظاهر

  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٦يوم 

                                           
  . بقاديانريليجنـز ريفيو أوفمكتب  رئيس احملاسبني يف ،"ي إله دادرتشود" أي 586

 والقرب الثالث هو ، هناك اآلن ثالثة قبورتني ثالثة قبور، وقد ب يف الرؤيا ذكركان
  )جالل الدين مشس(. �للسيدة زينب يب يب زوجة املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 587
ن  هناك ِمق أرض أفغانستان التعيسة الدموية مثلما حتقّلقد حتقق هذا الوحي أيضا يف

، اخلزائن الروحانية(الوارد يف الرباهني األمحدية " شاتاِن تذحباِن: "قبل الوحي اآلخر القائل
 أمر امللك األفغاين أمري أمان اهللا خان بقتل ثالثة ، حيث)٦١٠ ص ،١ جملد اجلزء الرابع،

مبنح احلرية الدينية الكاملة  إعالنه من قبل احلجارة مع بشقًااألمحديني ر املسلمني من
 يف � استشهد املولوي نعمت اهللا خان لقد. للمواطنني ووعده حبماية املسلمني األمحديني

. ١٢/٢/١٩٢٥ يف � والقارئ نور علي �، واملولوي عبد احلليم ٣١/٨/١٩٢٤
 )٤٧٥ ص ،٥ جملد ،، وتاريخ األمحدية١ ص ،٢١/٢/١٩٢٥ ،"الفضل"(



�א������ �٦٣٩
٣/١/١٩٠٥  
. حرام على قريٍة أهلكناها أم ال يرِجعون. إين مع األفواج آتيك بغتةً"
ك الووضرنا عنك ِوزكعظهر يوم ،١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ذي أنقض 

  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٦ يوم ،١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٥/١/١٩٠٦

٥/١/١٩٠٦  
 دابر القوم الذين ال قُِطعو. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك"

  ".يؤمنون
 هلاماإلرأيت قبل هذا أن أحدا يقول إن حممد حسني البطالوي قد تلقى 

  مجاعتناأننا زاعما رت أنه قد أشاع ذلك ضد، ففكّ"قُطع دابر القوم: "تايلال
ينمث بعد ذلك . قد تشتتتلقيت اإلهلام التايلوت غفوة، غشيت  :  

"القوم الذين ال يؤمنونقُِطع أنت مين وأنا منك.  دابر ،يا مشس ،يا قمر". 
  )٥٤ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (

١٠/١/١٩٠٦  
  ."اهللا غالب على كل شيء) "١(
، ٢ ص ،١٢/١/١٩٠٦ يوم ،٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ينجيك ِمن كَرِبك) "٢(

  )٣ ص ،١٧/١/١٩٠٦ يوم ،٢ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"و

١٠/١/١٩٠٦  
 مطالبني مينرأيت يف رؤيا أن كثريا من اهلندوس جاءوين وقدموا يل ورقة 

لست : قلت. إن العامة قد وقّعوا عليها: قالوا. أوقّعلن : التوقيع عليها، فقلت
وكنت أنوي أن أقول هلم أمرا آخر . أنا خارج العامة: من العامة، أو قلت
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 عدد ،٢ جملد ،"بدر"(.  أن أقول ذلك قبلتصحوآُهللا قد وقّع عليها، ولكين : وهو

  )٣ ص ،١٧/١/١٩٠٦ يوم ،٢ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٢/١/١٩٠٦ يوم ،٢

١١/١/١٩٠٦ 

قُلْ كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن عنده علم . وقالوا لست مرسالً"
  )٧٠٢ و٩٤، ص ٢٢االستفتاء، حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد ( ."الكتاب

١٣/١/١٩٠٦  
دفتر إهلامات سيدنا ( ."إن اهللا مع الذين هم يتقون. ل اُهللا، مث ذَر كلَّ شيٍءقُ"
، ٣ ص ،١٧/١/١٩٠٦ يوم ،٢ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٥٤ ص ،�ح املوعود املسي

  )٢ ص ،١٩/١/١٩٠٦ يوم ،٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"و

١٣/١/١٩٠٦  
  ."ال يقبل عملٌ مثقالَ ذرٍة ِمن غري التقوى) "١(
  ."زلزلةُ الساعة، ونهِدم ما يعمرون ")٢(
  ."عفَت الديار كذكري) "٣(
دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ." ريب لوال دعاؤكمبكم يعبأ قُلْ ما ")٤(
  )٥٤ ص ،�

١٤/١/١٩٠٦  
  ."كتب اهللا ألغِلنب أنا ورسلي"): ١(
)٢(:" قوالً من رب رحيٍمسالم ".  
)٣(: "�2��2��2��2�uuuuô��Ü�-�.Ð�2�ô��Ü�-�.Ð�2�ô��Ü�-�.Ð�2�ô��Ü�-�.Ð�2�vvvv ��   )أردية( "½½½½��

 ،�وعود دفتر إهلامات سيدنا املسيح امل( . يف املدينةومنوت يف مكة أ: أي  
  )٥٥ص 



�א������ ����

�����	�� �� ���� �� ������� ��� ���� �� ��  �!� :���#� .% �� &#!

 :�'(��� )������ *#+ ,� :-� .����/ �0�1�/ '(� ��� .�:  2 *#3
� �4� �����5� 2�� 6�'7 .����  7 *#5� 8�  9 :;4'� �0<;=� >;? .�4

�  *��@A BA#�	� %C� D1��E� 8F�GH'�HI �J= ���K��EL� 8� M�?�� N#>; 
5� 8�  9 :;4'� ���� �� O�P�� Q�5�� .�0�K  BA#�	� *#7 �0<;=���5� >;? �

R9S -#T U'(  .�K1�!�� ,� N#!�� )#� 7" W�!?���� 	
 ��� ��� ���� "

" W�!7� .�4� �S X������ �� �� ���� ���5� �S X�� "���.� )"��A". ��Z [. 

 \�E].  N#��^/�/�^`�.  a[� ."�4b�".  ��Z�`.  \�E[.  N#��c/�/�^`�. a ](  

� /�/�"#$  
"���� ����� ��	
	�������� "(�'���7)  

 :-� %�ef�g�h %���S iji�� klA 2 m �.noo )"��A".  ��Z[.  \�E].  N#�
�^/�/�^`�.  a[� ."�4b�".  ��Z�`.  \�E].  N#�[�/�/�^`�.  a�(  

� /�/�"#$  
 �� N��5� 2 p�B�qf� N#� ���r s� t7�#5��n =%#�� P�� O��^`� 

�% ���I�g W�I�?�� uv!� �  ,���� N�� .pa *���wu� �;7\) �[(  

%#/�/�"#$  
& '()��* +��
 ,-.� /012� '3�&45 6�789
 :;. ���*"4��=� �>".�>@-A 

)"��A".  ��Z[.  \�E�.  N#�[�/�/�^`�.  a[� ."�4b�".  ��Z�`.  \�E]. N#� 
[�/�/�^`�.  a�(  

                                           
noo  xy ,���� &lI ��f#� W�z( ,� �{#<��� WX|  W�;?A D(#�� ��� ��A :

�'|���� \�J;�� ,� ����E }�I#� .m #;�� ~l/ ��E .�%���S �p<�;=�� .%v�� � Fj�5� �
D�E �J� �h�� O���u�  ���� �S� 2 �'����� W��?��� �S M#G��n/c/�^`^ &gHE � .

 .%�5��� 8R4H���� ���� O�P�� �?'���� "X�L� W#E\" 8'|?;�� �����) ����  ��|�A� ���v�� .g�g��� ��\�L
����;��.  a[`��[`n(  



٦٤٢  �������� א������
٢٥/١/١٩٠٦  

 ."يوم تأيت السماُء بدخاٍن مبٍني") ٢ (٥٨٩".تأيت السماء بدخاٍن مبٍني) "١(
 يوم ،٤ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٦/١/١٩٠٦ يوم ،٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

  )٣ ص ،٣١/١/١٩٠٦

٢٦/١/١٩٠٦  
بينما كنت أفكّر يف العوائق احلائلة يف سبيل هذه : �قال املسيح املوعود 

  :اجلماعة احلقة، تلقيت اإلهلام التايل
 ،"احلكم"، و٢  ص،٢/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."سفينةٌ وسكينةٌ"
  )٣ ص ،٣١/١/١٩٠٦ يوم ،٤ عدد ،١٠جملد 

                                           
  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  589
 "احلكم" شرتفقد ن، ، باإلضافة إىل معانيه األخرى ظاهرا أيضا هذا الوحيقد حتققل

  : كالتايل" أنباله" اجليش يف معسكر مؤنزن شهادة السيد بابو نصري أمحد وكيل خم
 ويصعد إىل نطلق، ويف الساعة الرابعة والنصف مساًء، بدأ دخان ي٢٢/٢/١٩٠٦يف 

 الدخان  هذاكانو". بالهأن"السماء بالقرب من احملجر الصحي الطاعوين يف معسكر 
كالربق وشديدا بضوء مصحوب شديد كدوي ناحيةَ الدوي هشمال، وكان  املدافع، وتوج

مث إن هذه اآلية .  خمصص للتطعيم للوقاية من الطاعون، فطير سقفهيف طريقه مبىن
ة نسفت سقف ازرة احلكومية اليت كانت على مسافة ربع ميل تقريبا، ائلالسماوية اهل

قلبت هناك عربةَ ثريان، ، و خفيفةح ثالثة أشخاص جبرووأصابت جدراا، وهدمت
.  وكسرت مثاين أشجار أخرى من أجذاعها، من جذورهاضخمة مسرةواقتلعت شجرة 

وكان هناك ميزان ضخم مثبت يف األرض، فطريت إحدى كفّتيه وألقتها يف احلقول على 
رسالة (.  هناك مث اختفت الشرطة من غرفة حمطةامث أسقطت جزء. بعد أكثر من مئيت متر

 ) ٣ ص ،١٠/٣/١٩٠٦ يوم ،٨ عدد ،١٠ جملد ،كم، جريدة احل٢٤/٢/١٩٠٦السيد نصري أمحد بتاريخ 
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٢٦/١/١٩٠٦  

يف إحدامها املوت جالس الشكل فيه خانتان، و عرأيت أن هناك صندوقًا مرب
يف اخلانة األخرى، واملرأة تبحث عين، والصندوق بنتها على شكِل امرأٍة، و

 فصارت مترددة ، قليالًأَخري األمر: سيارة، فقلت للمرأة باإلشارةكاليتحرك 
  )٢ ص ،٢/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. إىل حد ما

٢٧/١/١٩٠٦  
  : التايلهلاماإلتلقيت ) ١(

590
"A word and two girls." )إجنليزية (  

   . وبنتاِنكالم: أي
رأيت يف املنام وكأن أحد اإلجنليز يردد الكلمات الواردة أعاله مرة ) ٢(

 هو "حممد علي امي اي" يل أن املولوي نه فتبيبعد أخرى، مث أمعنت النظر في
 الكلمات نفسها  إيلَّمث أوحيت.  إجنليزي أيليسوالذي يردد هذه الكلمات 

  : مع معناها كاآليت
"$�$�$�$����� � ��
���������
���������
���������
������{{{{   )أردية( "��	��	��	��	�

 ،"احلكم"، و٢ ص ،٢/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .وبنتاِن كالم: أي
  )٣ ص ،٣١/١/١٩٠٦يوم  ،٤ عدد ،١٠جملد 

٢٧/١/١٩٠٦  
  : أريت كتابا مكتوب عليه

"LIFE." )إجنليزية(  

                                           
 )مرزا بشري أمحد(. A WORD بدالً من  WORD:   "بدر" ورد يف 590
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 ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .حياة :أي

  )٣ ص ،٣١/١/١٩٠٦ يوم ،٤عدد 

٢٨/١/١٩٠٦  
  )أردية(" ��èÓ�ª�H����ø�&��èÓ�ª�H����ø�&��èÓ�ª�H����ø�&��èÓ�ª�H����ø&� ٢٥: "إهلام
 يوم ،٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٥٩١. شباط٢٥سيكون الرحيل بعد : أي

  )٣ ص ،٣١/١/١٩٠٦ يوم ،٤ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢/٢/١٩٠٦

٢٩/١/١٩٠٦  
 . مل تعقب ضرراها عنيفة، ولكنكانترأيت يف املنام أن الزلزلة وقعت و

فقمتا مين أنين يف  وذهبتا . يقظةال إىل جهة ظنوبعدها استيقظت فقلت إ
 ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،٢جملد  ،"بدر"(. كانت رؤيا

  )٣ ص ،٣١/١/١٩٠٦ يوم ،٤عدد 

                                           
لقد سجل هذا الوحي يف دفتر :  ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري591

  :  كاآليت٥٦ ص ،�إهلامات املسيح املوعود 
"٢٥���ø���ø���ø���ø ١٩٠٦&����èÓ�ª�H&����èÓ�ª�H&����èÓ�ª�H&����èÓ�ª�H"  ،٢٥/٢/١٩٠٦رحيل بعد سيكون ال: أي .  

  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 
 هذا الوحي -أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز-لقد طبق حضرة أمري املؤمنني اخلليفة الثاين 

  : رضي اهللا عنها حيث قال" سيدة أم طاهر"على حرمه السيدة 
عندما سافرت ف. يضا أ�ووفاا يف وحي املسيح املوعود " أم طاهر"كر مرض لقد ذُ

.  شباط٢٥سيكون الرحيل بعد : �ه  إىل ذهين يف الطريق وحيتبادر" هوشياربور"إىل 
 بيت، ولكن مل  الستئجار لنقلها إىل مستشفى آخر بسرعة، وبذلنا جهدناجاهدينفسعينا 

 شباط متكنا أخريا من ترتيب اإلجراءات ٢٥ويف . تتوفر األسباب لنقلها إىل مكان آخر
 ،"الفضل"(.  شباط جئنا ا إىل هذا املستشفى٢٦، ويف "رام غنغا"دخاهلا يف مستشفى إل

 )٣ ص ،٩/٤/١٩٤٤ يوم ،٨٣ عدد ،٣٢جملد 



�א������ �٦٤٥
١/٢/١٩٠٦  
)١" (تها الرادفةُتعب".  
)٢ ("������������������������VVVV �� ��SSSS �7"�������7"�������7"�������7"����������������������±±±± �� ��SSSS" )أردية(  

  . قول اهللا مرة أخرى الربيع، ومتَّعاد: أي
 يوم ،٦عدد ، ٢ جملد،"درب"( ."وأما ما ينفَع الناس فيمكُث يف األرض") ٣(

  )١١ ص ،١٠/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص،٩/٢/١٩٠٦

٣/٢/١٩٠٦  
ى املسيح املوعود عليه  تلق، يرعد بشدة الساعة الثالثة ليالً والسحابحنويف 

  : التايلالوحي الصالة والسالم
"yyyy
�´
�´
�´
�´iiii �P�c�P�c�P�c�P�c���� ��������������������zzzzÔ�.ÃÔ�.ÃÔ�.ÃÔ�.Ã���� �� ��cccc����ññ ññ� ")أردية(  

  . ونرى منوذج القيامةوموا لنصلّيق :أي
  : �  املسيح املوعودمث قال

أداء الصالة ورؤية مشاهد الِعرب شغلنا الشاغل يف ذلك الوقت سيكون 
 ،٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٩/٢/١٩٠٦ يوم ،٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .الربانية

  )١١ ص ،١٠/٢/١٩٠٦يوم 

٥/٢/١٩٠٦  
 يوم عيد األضحى أن هناك ثننييوم اال �رأى سيدنا املسيح املوعود 

 ابن حضرة مري ناصر نواب "ميان حممد إسحاق "٥٩٢استعدادات لعقد قران

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 592
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 يوم ،٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .وصاحلة يب يب بنت الصاحبزاده منظور حممد

  )٥/٢/١٩٠٦ "بدر"، و"بارك اهللا" حتت عنوان ٥ ص ،٩/٢/١٩٠٦

٨/٢/١٩٠٦  
  ." كنت ال أعِرفكيا نيب اهللا" : تقول األرض:)١(
  ."يخِرج مهُّه وغمه دوحةَ إمساعيل، فأَخِفها حىت خترج ":)٢(
)٣(: "�è§����è§����è§����è§������� �� ������ �´�
�	��´�
�	��´�
�	��´�
  )أردية( "�	�

ص ، ١٦/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . واحدةٌ، واَألكَلةُ كُثْرةباحل: أي
  )١١ ص ،١٠/٢/١٩٠٦ يوم ٥عدد ، ١٠ جملد،"احلكم"، و٢

٨/٢/١٩٠٦  
ري بالقرب من بستاننا، وأقول اآلن سينمو بستاننا جت قناةًرأيت يف املنام أن 

  .  مل جيد املاءبسرعة يف أيام قالئل، وسيصبح خمضرا وإنْ
 البستان مجاعتنا، والنهر نصرة اهللا وتأييده اليت ستظهر على  أنّوتعبريه عندي

احلكم"، و٢ ص ،١٦/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .شاكلة قنوات الري"، 
  )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٦ يوم ،٦ عدد ،١٠جملد 

٩/٢/١٩٠٦  
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;;   )فارسية( ";;

  .يف كالمك شيء ال دخلَ فيه للشعراء: أي

                                                                                                     
 بإعالن نكاحهما يف املسجد األقصى يف ذلك �  بالفعل قام حضرة اخلليفة األول

، ٥ ص ،٩/٢/١٩٠٦ يوم ،٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(.  حاضر�اليوم نفسه واملسيح املوعود 
 ) ٤٦٢ ص ،٣ جملد ،، وتاريخ األمحدية١١ ص ،١٠/٢/١٩٠٦ يوم ،٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"و
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 ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."كالم أُفِصحت ِمن لدنْ رب كرٍمي"
  )١٠٦ -١٠٥ ص ،٢٢ جملد ، الوحي، اخلزائن الروحانية، وحقيقة٦٢ص 

١٠/٢/١٩٠٦  
ام وتوقف رأيت يف الرؤيا أن مجاعة كبرية واقفة عندي وجاء أحد احلكّ

إن هذه اجلماعة ال تقوم بأية معارضة، : ؟ قلتتبدد هذه اجلماعةُ هال: وقال
 بكلمات مل ممث إن هذا احلاكم الذي بدا مالكًا تكلّ. ونمون ويتربوإمنا يتعلّ

 ،"بدر"( .سالم، وذهب: افع وجهه إىل السماء، مث خاطبين وقال وهو رأفهمها
 يوم ،٦ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٦/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،٢جملد 

  )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٦

١١/٢/١٩٠٦  
"���� �� ������ ������������îîîî}}}} �� ��}}}}eeee����������������~~~~
��������
��������
��������
��������CCCC �� ��kkkk �����Ó������Ó������Ó������Ó�'''' �� ��ññ ññ� ")أردية(  

 ٥٩٣. ستتم مواساة أهل البنغال اآلن بشأن احلُكْم الصادر فيهم من قبل:أي
 يوم ،٦ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٦/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

  )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٦

١١/٢/١٩٠٦  
  : قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم

  : أوالً قال أحد 
"currency note." )إجنليزية(  

                                           
بعد مث ح مشاعر أهلها، ر مما أدى إىل ج١٩٠٥ قُسمت عام  قدوالية البنغالكانت  593

لغاء حكم التقسيم ذلك، هذا الوحي خبمس سنوات قام امللك الربيطاين جورج اخلامس بإ
 )سيد عبد احلي(. مما كان من دواعي مواساة البنغاليني
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  .قة نقدية ور:أي

  : الوحي التايل مث جرى على لساين ،وتيت كتابا كأنه أوراق نقدية مث أُ
"~~~~�
��î��
��î��
��î��
��î�    



 � � � �����kkkk��������cccc!��!��!��!���������� ")أردية(  

  .ت اجلريدةصدرقد لانظروا أصدقائي، : أي
 ،١٦/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .املراد من اجلريدة اخلرب: �قال و
  )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٦ يوم ،٦عدد ، ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ص 

١٩٠٦٥٩٤  
 ،"احلكم"( ."أم حِسبت أن أصحاب الكهِف والرقيِم كانوا من آياتنا عجبا"
  )٣ ص ،١٧/٢/١٩٠٦ يوم ،٦ عدد ،١٠جملد

١٦/٢/١٩٠٦٥٩٥  
رب اشِف زوجيت هذه، واجعلْ هلا بركاٍت يف السماء وبركاٍت يف "

 عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٣/٢/١٩٠٦ يوم ،٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."األرض
  )٥٦ ص ،�، ودفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ١ ص ،٢٤/٢/١٩٠٦ يوم ،٧

١٦/٢/١٩٠٦  
  )٥٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ."تكفيك هذه االمرأةُ"

                                           
 يف نشره زمن مل نعثر على تاريخ نزول هذا الوحي، ولذلك سجلناه هنا نظرا إىل 594

 )جالل الدين مشس(. اجلريدة املذكورة

 حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات ١٣/٢/١٩٠٦ تاريخ هذا الوحي هو يوم الثالثاء 595
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٥٦ ص ،�ملسيح املوعود ا
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١٨/٢/١٩٠٦  

 :ىليأتون إىل اهللا حنيفًا كما قال اهللا تعا: إين مع الذين هم يهتدون، أي"
  )٥٦ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (".قُلْ بل ملّةَ إبراهيم حنيفًا

١٩/٢/١٩٠٦  
"SSSS���� ���7����7����7����7�ëëëë .")أردية(  
   ٥٩٦.كيد املرأة: أي 
  ". ملا سبقتايني إيليإيل"
  )أردية(. "بريت" 

                                           
، �ما ذكره حضرة قاضي عبد الرحيم  ظاهر يف ال هذه النبوءِةِق من مظاهر حتق596ُّ

) �حممد صادق (طلب حضرة مفيت " موينادين اجل جراغ"أنه ملا مات الشيخ املعارض ب
ي األمر وبعث  بعض األمور عن الشيخ، فقام بتحر يقوم بتحري أن�من حضرة قاضي 

كان : دين اجلاموين  عن الشيخ جراغ تقريرهمما كتب يفكان  رسالة، و عربتقريره املفصل
فلعلها كانت فاسدة يف حياتهشخصة مع مشبوهون امرأته بأن هلا عالقات مهالناس يت ، .

، فأراد املعارضون رفع قضية املساس ٣ ص ١٩/٤/١٩٠٦ "بدر"فنشرت هذه الرسالة يف 
 حضرة بعثف.  لذلك جلنة كبريةيلشكقاموا بت حضرة قاضي عبد الرحيم وضدبالشرف 

رسالة ذكر فيها تفاصيل القصة طالبا منه الدعاء، � إىل املسيح املوعود  �قاضي 
إيلي إيلي ملا . كيد املرأة: "ما أُوحي إليكملعل كيد املرأة املشار إليه في: وكتب فيها أيضا

رسالة القاضي  بيده على �فكتب املسيح املوعود .  نفسه هذا الكيديشري إيل ،"سبقتاين
عليك اآلن : " يف اجلواب ما يليلقاضيذه الرسالة جيدا، وليكتب ل االحتفاظجيب : �

  ." أن تتوكل على اهللا تعاىل بصرب، وسوف ندعو لك
يف اليوم الذي كانوا يريدون   ويف الصباح الباكر:)يقول حضرة قاضي عبد الرحيم(
أن زوجة هذا الشيخ املعارض قد اختفت مع عرفوا هم، تد أعدوا هلا عاليت القضية رفع

نة بربكة دعاء  اهللا تعاىل مكيدة املعارضني كلية، وأرى يل آية بيفشلوهكذا أ. عشيقها
 )١٤٦-١٤٤١ ص ،٦ جملد ،"أصحاب أمحد"راجع للتفصيل (.  يل وعنايته يب�املسيح املوعود 
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  .الرباءة: أي  
  ."وإذ كففت عن بين إسرائيل"

ا سيمكر بنا سريعمل شيئًاا كالنساء، أعين أنه لنأظن، واهللا أعلم، أن أحد  
، ولكن النتيجة هي وان كالنس علنا، بل يريد إيذاءنا خفيةًاملواقفكرجال 

هناك مكر .  احلقيقيعىناملهذا جمرد اجتهاد مين، واهللا أعلم ب. براءتنا يف النهاية
املعصية خفيةً   حيث يرتكب البعضيقوم به الرجال، ومكر آخر تقوم به النساء

  .سراجم كالنساء هاأو ي
 ،٢ جملد ،"بدر"( . واملراد من اجلملة األخرية أننا جنينا بين إسرائيل من شر فرعون

  )١ ص ،٢٤/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٣/٢/١٩٠٦ يوم ،٨عدد 

١٩/٢/١٩٠٦  
 ؟ي هذا الولد نسممِب: سألينف ،"منظور حممد"يت أن ولدا ولد يف بيت أر

  :اآليتمت لّ وع إىل الوحي يف الرؤيايتطبيع تدراحنف
  ".بشري الدولة"

ن  إىل مي وال أدرلقد دعوت ألناس كثريين،: �قال املسيح املوعود 
 "ميان منظور حممد"أن " بشري الدولة" لعل املراد من ،"منظور حممد"يشري اسم 

سيا تكون والدته رزبعد أن يكون ذلك وليس مبست.  للرخاء والثراءمدعاةًق ابن
االبن ذا حظ عظيم ومال وثراء، ولكنا ال نستطيع القول مىت ويف أي وقت 

ر اهللا والدته إن اهللا تعاىل مل خيرب عن أي موعد، فقد يولد قريبا أو يؤخ. يولد
 جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢٣/٢/١٩٠٦ يوم ،٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. سنوات عديدة

  )١ص  ،٢٤/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،١٠
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٢٤/٢/١٩٠٦  
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  )٥٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( .لقد انكشف عليه عالَم العشق: أي

٢٥/٢/١٩٠٦٥٩٧  
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 ص ٢/٣/١٩٠٦ يوم ،٥، عدد ٢ جملد ،"بدر"( .م أليوحادثٌ مةٌ فاجعةصد: أي
  )١صفحة ، ٢٤/٢/١٩٠٦ يوم ،٧عدد  ،١٠ جملد ،"حلكما" ،٢

 "مالريكوتله" زعيِم علي حممد نواب زوجة أن علي كشف اهللالقد ): ب(
  : قال أيضابوفاا � أخرب نيحو. اقريب ستموت
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  )أردية(" ����
   ...م أليوحادث مة فاجعةصد :أي

 معافاة سليمة نوابال السيد زوجة كانت حني بذلك تعاىل اهللا أنبأين ولقد
 غادرت مث... السلّ  مبرضأصيبت شهور ستة  حنوبعد مث. جيدة بصحةتتمتع و

. ياهلجر ١٣٢٤ عام رمضان شهر أواخر يف نفسه باملرض الفانية الدار هذه
حقيقة الوحي، اخلزائن ( .األوان قبل النبوءة ذه أيضا نواب السيد أُخِبر وقد

  )٤٣٥-٤٣٤، ص ٢٢ جملد الروحانية،

٢٥/٢/١٩٠٦  
:  رأيت يف الرؤيا أن خادمة ألحد معارفنا جاءت وقالت٥٩٨بعد ذلك): أ(

ولدى مساع ذلك قمت ألخرب أهل بييت بأن الوحي . لقد ماتت سيديت فجأةً
                                           

 حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات املسيح ٢٣/٢/١٩٠٦ي هو تاريخ هذا الوح 597
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٥٨، ص �املوعود 

  )جالل الدين مشس(. صدمة فاجعة، وحادث أليم: أي بعد الوحي القائل 598
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األول قد حتقق، وأخذت العمامة والعصا بيدي وبينما كنت على وشك 

 جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢/٣/١٩٠٦، يوم ٩، عدد ٢ جملد ،"بدر"(. اخلروج استيقظت
  )١ص ، ٢٤/٢/١٩٠٦ يوم ،٧ عدد ،١٠

٢٥/٢/١٩٠٦  
   عن �باإلضافة إىل هذا الوحي قد تلقى سيدنا املسيح املوعود 

  : الوحي التايل أيضا٥٩٩املرحومة
  ."أمة احلفيظ"

إن اهللا تعاىل قد وعد باحلفظ يف الوحي، ووعد اهللا :  تعليقًا عليه�وقال 
ن ال يتبني هنا ما إذا كان املراد من احلفظ حفظ اجلسم أم حفظ حق، ولك

  )٤ص ، ١/١١/١٩٠٦، يوم ٤٤  عدد،٢ جملد ،"بدر"(. الروح

١٩٠٦٦٠٠  
مث أنبأين اهللا تعاىل أن زلزاالً آخر غري عادي سيقع يف فصل الربيع، وسيقع 

، يف ٢٧/٢/١٩٠٦ وبالفعل وقَع بعد انقضاء ار اليوم .٢٥/٢/١٩٠٦بعد 
. ة الواحدة ليالً ذلك الزلزال الذي دمر بيوتا كثرية وأزهق أرواحا كثريةالساع

  )١٠، ص ٣٠/٤/١٩٠٦، يوم ١٥، عدد ١٠، جملد "احلكم" املنشور يف ٢٩/٤/١٩٠٦إعالن (

١/٣/١٩٠٦  
  )أردية( "����ÃÃÃÃ				����îîîî^������^������^������^��££££): أ(

  .الزالزل وشيك: أي
                                           

 )جالل الدين مشس(. أي زوجة نواب حممد علي خان 599

نا نظرا إىل تاريخ مل نتمكن من حتديد يوم نزول هذا الوحي، فسجلناه ه 600
 )جالل الدين مشس(.  املذكور هنا٢٥/٢/١٩٠٦
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لزال الذي قد وقع ال حتسبوا الز: معىن هذا الوحي: �قال املسيح املوعود 

، يوم ٩، عدد ٢ جملد ،"بدر"(. الزلزالَ املوعود، بل سيقع زلزال آخر عنيف
  )١ص ، ١٠/٣/١٩٠٦ ، يوم٨، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ص ، ٢/٣/١٩٠٦

لقد أُلِقي يف روعي أن الزلزال الذي سيكون منوذجا للقيامة مل يقع ): ب(
ان وفقًا للنبوءة ومتهيدا للزلزال بعد، بل هو آت، أما الزلزال الذي وقع فك

، ٨، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، املنشور يف ٢/٣/١٩٠٦إعالن النبوءة عن الزلزال، ( .املذكور
  )٥، ص ١٠/٣/١٩٠٦يوم 

٧/٣/١٩٠٦  
"جملد ،"احلكم"، و٢ ص ٩/٣/١٩٠٦، يوم ١٠، عدد ٢ جملد ،"بدر"( ".كها إين آثرت 
  )١، ص ١٠/٣/١٩٠٦، يوم ٨، عدد ١٠

٨/٣/١٩٠٦  
  : دعوت عن الزلزلة وسألت عن موعدها، فتلقيت الوحي التايل

  )٥٨ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ( ".ه القدِميصوِلعلى أُ"

٩/٣/١٩٠٦  
)١ :("��^������^������^������^����îîîî				ÃÃÃÃ������
�P���
�P���
�P���
�P�¿¿¿¿ �G������G������G������G��  )أردية( ££££���

  .لنا يوم العيد. أن الزلزال وشيك: أي
)٢ ("ربعة الساين زلزلةَِر ال ت.ر بِر ال ت٦٠١". أحٍد منهمين موت  

                                           
أَِرين زلزلةَ  "راجع أيضا حاشية املولوي عبد اللطيف البهاولبوري على اإلهلام 601

 )منور أمحد سعيد(. ٣١/٨/١٩٠٥املسجل حتت يوم " الساعة
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�&�$���&�$���&�$���&�$��pppp��è������2���è������2���è������2���è����  )أردية( "���2
  .من حتبه كثريا أحبه كثريا، ومن تغضب عليه أغضب عليه: أي

وأن غضبك على أحد مبعىن أن حبك أحدا سينجيه من مثل هذه اآلفة، 
  .سيلقيه فيها

)٤ ("وا فثَولّأينما تماهللا وجه ."  
  .مبعىن أن من حتبه حيبه اهللا تعاىل وينجيه

)٥ (££££�.
R����.
R����.
R����.
R���VVVV �ì"���K���������ì"���K���������ì"���K���������ì"���K���  )أردية(    ££££�����
  .لقد حقّق اهللا تعاىل كلَّ ما قلت: أي

  .أن اهللا تعاىل سينجز األمور كلها كما تريد: مبعىن
  ".كينهم أو نتوفّدِع الذي نك بعضينِر نوإما" )٦(

علما أن مفهوم هذه اآلية وفقًا ألسلوب القرآن الكرمي هو أن اهللا تعاىل 
 م عليسيذيق املعارضني بعض العقاب يف حيايت بسبب بسطهم لسا

  .وجتاسرهم علي إذ مل يلتزموا بالتقوى
  ".رب العاملني وممايت هللا يسكي وحميايت ون صال إنّلْقُ" )٧( 

  :مث تلقيت عن الزلزلة الوحي التايل
)٨(" رمع اإلنعامِر أَب ين آيةً من السماء، إكرام." )"يوم ،١١ عدد ،٢ جملد ،"بدر 
  )اإلهلامات اجلديدة: حتت عنوان، ١٠/٣/١٩٠٦ )امللحق( ،"احلكم"، و٢، ص ١٦/٣/١٩٠٦

١٩٠٦  
 أو ٍممنج أي عطىي نل  أنهأي كاللصوص؛ سآيت إين وتعاىل يقول سبحانه

لْمموعدٍمحاِل أو ٍمه ى عل  اهللا أو سيكشفهكشفهما  إال ،الساعة تلك  خرب



�א������ �٦٥٥
 معظم بجذَوت ،العامل يف ثورة حدثتس اآليات هذه بعدو .مسيحه املوعود

 عوترفَ  بكثرة،ةلطيبا قلوبال يف الدنيا حب خيمدو  تعاىل،اهللا إىل القلوب
 اخلزائن ،التجليات اإلهلية(. احلقيقي اإلسالم شراب سقَونوي  عنهم،الغفلة غشاوة

  )٣٩٦ص ، ٢٠ جملد ،الروحانية

١١/٣/١٩٠٦  
"�� ������    ������������ ���
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  .د إسالم املسلمني، جد السلطاِنإذا جاء زمان: أي 

 ليس ولكن املتواضع، العبد هذا دعوة عهد هنا" زمان السلطان "من املراد
 هذا فهوموم. وتيتهأُ الذي السماوي امللكوت بل املراد ،دنيويا املكً املراد هنا

 سمىي الذي-ي املسيح عهدال أي العهد السلطاين بدأ ملا أنه ز هواإجيب الوحي
طبقًا ملا تنبأ بهالسادس األلف أواخر يف -تعاىل اهللا عند السماوي امللكوت  

صريون مسلمني ي  فقطالظاهر يف مسلمني كانوا  الذينأخذ ،األطهار اهللا أنبياء
 اخلزائن ،التجليات اإلهلية( .شخص ألف مائة أربع اآلنوبلغ عددهم حىت  .حقيقيني

، ص ١٦/٣/١٩٠٦ يوم ،١١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٣٩٧-٣٩٦، ص ٢٠الروحانية، جملد 
  )١ص ، ١٧/٣/١٩٠٦يوم  ،٩، عدد ١٠، جملد "احلكم"، و٢

١٢/٣/١٩٠٦  
  ". لك سهولةً يف كل أمٍرعلَنجول") ٢ (."إين مع األفواج آتيك بغتةً" )١(
)٣( "إن رب٦٠٢".الٌ ملا يريدك فع  )"١٦/٣/١٩٠٦ يوم ،١١ عدد ،٢ جملد ،"بدر ،  

                                           
، � بعد هذا الوحي هناك فقرة أخرى مسجلة يف دفتر إهلامات املسيح املوعود 602
 )عبد اللطيف البهاولبوري(". الصاحلني يف كل حال من":  كاآليت٥٩ص 



٦٥٦  �������� א������
  )١، ص ١٧/٣/١٩٠٦ يوم ،٩عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ص 

١٣/٣/١٩٠٦  
)١( "����Ó�\�JK�Ó�\�JK�Ó�\�JK�Ó�\�JK����� �� ������ �^�$�
Ð�^�$�
Ð�^�$�
Ð�^�$�
Ð¡¡¡¡QQQQ´�ì�´�ì�´�ì�´�ì�ëëëë �� ���.�Ó��.�Ó��.�Ó��.�Ó�" )أردية(  

  .أما الرجال فخذوا معكم منهم ما شئتم، ولكن ال تذهب النساُء: أي
)٢ ("لِّإنا أعطيناك الكوثر فصك واحنَ لربإنّر شانئك هو األبتر ."  
  ".هرِجك فأَ أحد من املشركني استجارإنْ" )٣(
 عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".هم أم مل تنذرهم ال يؤمنونتسواٌء عليهم ءأنذر" )٤(
، ١، ص ١٧/٣/١٩٠٦ يوم ،٩، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٦/٣/١٩٠٦، يوم ١١

  )٥٩ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود و

١٣/٣/١٩٠٦  
رأيت فيما يرى النائم أن مري ناصر نواب جاء واضعا على يده شجرة 

 كبري، وكانت خضراءمثمرة، وملا ناولين إياها صارت كبرية كشجرة التوت ال
حمملة باألزهار والثمار، وكانت مثارها حلوة جدا، واألعجب من ذلك جدا، و

مل تكن من األشجار العادية، بل كانت شجرة . أن أوراقها أيضا كانت حلوة
  . وبينما كنت آكل أمثارها وأزهارها استيقظت. مل تر يف الدنيا من قبل

بطريقة غريبة تكون ينصر سلناصر الذي  اهللا اهو" مري ناصر" أرى أن تأويل
، عدد ١٠، جملد "احلكم"، و٢، ص ١٦/٣/١٩٠٦، يوم ١١، عدد ٢، جملد "بدر"( .خارقة

  )١، ص ١٧/٣/١٩٠٦ ، يوم ٩

١٩٠٦  
  :أراين اهللا تعاىل يف غيبوبة بسيطة العبارةَ التالية على ورقة

  ". املبنيتلك آيات الكتاِب"



�א������ �٦٥٧
 اخلزائن ،التجليات اإلهلية(.قرآن الكرمي آيات على صدق ال٦٠٣مبعىن أا هذه

  )اشيةاحل ،٣٩٦، ص ٢٠الروحانية، جملد 

١٤/٣/١٩٠٦٦٠٤  
  ".ي يا ذا الربكاتن وِمأنت سلمانُ") أ(

 قاله واضعا يده على منكب �هذا قول للنيب : �قال املسيح املوعود 
، ٢، ص ١٦/٣/١٩٠٦، يوم ١١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(  .أحد أصحابه سلمان الفارسي

  )١، ص ١٧/٣/١٩٠٦ يوم ،٩عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"و
  :  يقول�تبين يل يف الرؤيا أن رسول اهللا ) ب(
زف ويو أفريجملة (" .ي يا ذا الربكاتن وِمأنت سلمانُ" ، ص ١٩٠٦، آذار ريليجـن
١٦٢(  

١٤/٣/١٩٠٦  
"�"��"��"��"����� ���$Î����^�f�&�$���$Î����^�f�&�$���$Î����^�f�&�$���$Î����^�f�&�$��������
�
�
�
  )أردية(" �����

 اخلزائن الروحانية، ،التجليات اإلهلية( ٦٠٥. مخس مراٍت آييت هذهري بريقأُ :أي
   )٣٩٥، ص ٢٠جملد 

١٤/٣/١٩٠٦  
قرأت باألمس الوحي اإلهلي املذكور آنفًا بضع مرات، : �قال املسيح املوعود 

  :٦٠٦فنفخت يفّ فجأةً العبارةُ التالية اليت ترتيبها هو بعد الوحي املذكور من قبل

                                           
  )مرزا بشري أمحد(.  هنا إىل الزالزل احلالية�يشرياملسيح املوعود  603
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٥٩، ص �هذا التاريخ مسجل يف دفتر إهلامات املسيح املوعود  604

سأريكم : أي: �ب املسيح املوعود لقد كت: ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي 605
 )٩٦، ص ٢٢انظر حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد (. ملعان آية الزلزال هذه مخس مرات
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التجليات ( .ال تنظر إىل مكانته باحتقار، فإن الرسل قد افتخروا بعهده: أي
 يوم ،١٣  عدد،٢ جملد ،"بدر"، و٣٩٧، ص ٢٠ اخلزائن الروحانية، جملد ،اإلهلية

  )١١، ص ١٧/٣/١٩٠٦ يوم ،٩عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"، و١، ص ٢٩/٣/١٩٠٦

١٥/٣/١٩٠٦  
  : ، الوحي التايل مرةً أخرى١٥/٣/١٩٠٦تلقيت صباح اليوم، اخلميس 

"���^����^����^����^�����   )أردية(" ������������
  .أن اهللا على وشك الظهور: أي
  ".لبد وعد اهللا ال ي إنّ، اهللادع و.زلة بروزيـأنت مين مبن"

. اخلمسة الزالزل هذه من خالل هوجود ؤكّدوي وجهه ريسي اهللا نأ: مبعىن
 اهللا هذا وعد .ظهوري عني هو ظهورك نأ أي ظهرت، قد كأنينو مين أنت
بل   لن يخلَفاهللا ووعد ،لزالزمن خالل مخسة  نفسه سيظهر أنهب تعاىل

 ،"احلكم"، و٤٠٤، ص ٢٠اخلزائن الروحانية، جملد ، التجليات اإلهلية( .حمالة ال سيتحقق
  )١، ص ١٧/٣/١٩٠٦ يوم ،٩، عدد ١٠جملد 

  ١٩٠٦آذار 
 مليون أربعمائة  اليومله يسجد حبيث عظمةمن ال مرمي بن يسوع لقد بلغ

 اهللا دعوت قد كنت وإن إينو.  عند ذكر امسهرءوسهم امللوك ويطأطئ ،إنسان
 سيستجيب اهللا بأن  يقنيعلى وإنين مرمي، كابن الشرك النتشار وسيلةً تخذَأُ أال

 خارقة، عظمة يرزقين أنه وتكرارا رارام أخربينقد  عاىلت اهللا أن إال ،دعائي هذا
على غالبة وجيعلها كلها، األرض يف مجاعيت وينشر القلوب، يف حيب خويرس 

                                                                                                     
 )مرزا بشري أمحد(. ١١/٣/١٩٠٦ هنا إىل اإلهلام املذكور بتاريخ �يشري املسيح املوعود  606



�א������ �٦٥٩
 يفِحمون حبيث واملعرفة العلم يف كماالً مجاعيت أبناء حرزوسي ، كلهارقالِف

همبراهينقوة و صدقهم بنور اجلميع هذا من رتويتس أمة كل م، وأنوآيا 
 بالعالَم حتيط حىت خارقة بقوة وتزدهر تنمو سوف اجلماعة هذه نأع، والينبو
 من  كلهايزيلها سوف اهللا ولكن والباليا، العراقيل من كثري هناك  سيكون.كله

 واحتفظوا ،األنباَء هذه وعوا امسعوا ،املستمعون أيهايا ف ...وعده ويتم الطريق
 التجليات اإلهلية،(". يوما يتحقق سوف الذي اهللا كالم ألنه صناديقكم، يف ا

  )٤٠٩، ص ٢٠الروحانية، جملد  اخلزائن

١٦/٣/١٩٠٦  
 ".ه اإلسالم وشوكتةُ ومنها قو، ما دعوت يف هذه الليلة كلُّستجيباُ"

  ) احلاشية٦٧٨، ص ٢٢ اخلزائن الروحانية، جملد ،االستفتاء(

١٨/٣/١٩٠٦  
 وأن يف يدي فاكهة رأيت اليوم يوم األحد يف الرؤيا أنين جالس يف بييت،

وفيما أنا يف ذلك رأيت حممود أمحد، ومعه أحد . على شكل مشام، وأقشرها
اإلجنليز الذي دخل يف بيتنا، فوقف أوالً يف املكان الذي توضع فيه ِجرار املاء، 
مث تقدم إىل الغرفة يف الطابق العلوي اليت أعمل فيها عادة، وكأنه يريد اقتحامها 

رأيت عندها أن شخصا على صورة مري ناصر نواب قائم ف. من أجل التفتيش
أمامي، فقال يل باإلشارة ادخلْ الغرفة العلوية ألن اإلجنليزي سيقوم بالتفتيش 

فخطر ببايل أنه ليس فيها إال أوراق مسودة الكتاب اجلديد الذي أكتبه، . فيها
  . مث استيقظت. فلن يرى غريها

رأيت قبلها ببضعة . ا تعبري هذه الرؤياال أدري م: �قال املسيح املوعود 
  : أيام، أعين تلقيت الوحي التايل
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  .كيد املرأة: أي
  ." ملا سبقتايني إيليإيل"
  )أردية(." بريت"

  .الرباءة: أي
"عن بين إسرائيلإذ كففت ."  

بب وكنت فسرته باجتهادي أن أحدا سيمكر بنا سرا كالنساء، مما قد يتس
ولكن هذا . يف رفع قضية مزورة علينا، ولكن احلكم سيصدر برباءتنا يف النهاية

قد يكون ملا رأيته من قبل واآلن مفهوم آخر، . املعىن هو جمرد اجتهاد مين
  . ولكن هذا هو معناه الظاهري، واهللا أعلم

ورؤييت حممود مث مري ناصر نواب يف الرؤيا دليل على حسن املآل، ألن لفظ 
مود يدل على العاقبة احملمودة، مبعىن أن اية هذا االبتالء تكون حسنة، حم

مري ناصر نواب إشارةٌ إىل أن اهللا تعاىل سيكون ناصري، وسوف خيرجين ورؤية 
 عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. من االختبار بنصرته، ويكون هذا االختبار آية يف اية املطاف

  )١ ص، ٢٤/٣/١٩٠٦ يوم ،١٠عدد  ،١٠د  جمل،"احلكم"، و٢ ، ص٢٢/٣/١٩٠٦ يوم ،١٢

٢٠/٣/١٩٠٦  
  )٧٠٢، ص ٢٠ اخلزائن الروحانية، جملد ء،االستفتا( ".املراد حاصلٌ"

٢٤/٣/١٩٠٦    
)١ (££££.
�.
�.
�.
�¦¦¦¦ �^�$�^�$�^�$�^�$��������    ������������kkkk����P������P������P������P������
��P�
��P�
��P�
��P��A�A�A�A�
��
��
��
��A�A�A�A   )أردية( ££££��������

  .أتى قد العجائب بعد العجائب إظهار وقت إنّ لرفقائك قُلْ: أي
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 "يوم ،١٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(".رضيكقال ربك إنه نازلٌ من السماء ما ي 
  )١ ص، ٢٤/٣/١٩٠٦ يوم ،١٠عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"، و١، ص ٢٩/٣/١٩٠٦

٢٧/٣/١٩٠٦  
بينما كنت اليوم أركّز على الدعاء ملعرفة موعد : �قال املسيح املوعود 

  :الزلزلة، تراءت يل كيفيتها، مث تلقيت الوحي التايل
"رأَب خرهذا وقت ."  

  .رب أَجلْ قليالً هذه الزلزلة املترائية أمام عيين: مبعىن
، ولكن "هذا"بدالً من " هذه"حبسب القواعد العربية جيب أن تكون هنا 

، ذلك أن اهلدف هنا هو العذاب وإال فإن الزلزلة قد "هذا العذاب"املراد هو 
  .وقعت من قبل أيضا
  :لوحي التايلمث بعدها تلقيت ا

"رين على النارطْ سلِّب."  
مبعىن أن تكون نار العذاب خاضعةً حلكمي، فمن أردت تعذيبه حيلّ به  

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .العذاب، ومن أردت العفو عنه يبقى حمفوظًا من العذاب
  )١، ص ٣١/٣/١٩٠٦، يوم ١١عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"، و١، ص ٢٩/٣/١٩٠٦ يوم ،١٣

٢٨/٣/١٩٠٦  
"أخىره اهللا إىل وقٍت مسم."  

إن الزالزل تقع عادة، والزلزلة العنيفة القادمة قد : �قال املسيح املوعود 
 يوم ،١٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .أُجلت، ولكنا ال نستطيع القول إىل مىت

 ،"احلكم"، و٢، ص ١٢/٤/١٩٠٦ يوم ،١٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و٢، ص ٥/٤/١٩٠٦
  )١ ص، ٣١/٣/١٩٠٦، يوم ١١عدد  ،١٠جملد 



٦٦٢  �������� א������
٣١/٣/١٩٠٦  
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 يوم ،١٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .سأُري مخسني أو ستني آية أخرى: أي

   )١ ص، ١٠/٤/١٩٠٦  يوم،١٢عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٥/٤/١٩٠٦

  ١٩٠٦ آذار
  :تلقيت قبل بضعة أيام الوحي التايل

  ٦٠٧". لكرك بغالٍم نافلةًنبشإنا "
أو قد . قد يكون تأويله والدة ابن عند حممود، ألن النافلة يعين احلفيد أيضا

، ص ٥/٤/١٩٠٦ يوم ،١٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. تتحقق هذه البشارة يف موعد آخر
  )١ ص، ١٠/٤/١٩٠٦ يوم ١٢، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

  ١٩٠٦آذار 
فليس مبسلم، وهو ن بلغته دعويت ومل يصدقين لقد كشف اهللا علي أن كلّ م

" الذكر احلكيم"رسالة إىل الدكتور عبد احلكيم، املنشورة يف ( .مؤاخذ عند اهللا تعاىل
، ١٥/١/١٩٣٥، يوم ٨٥، ص ٢٢، جملد "الفضل"، و٢٤، ص ٤للدكتور عبد احلكيم، عدد 

  )٨ص 

٣/٤/١٩٠٦  
  ".هه على الدين كلِّرِهظْ احلق ليهو الذي أرسل رسوله باهلدى وديِن" )١(
، ٢، ص ٥/٤/١٩٠٦ يوم ،١٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ". علينان اهللا قد مإنّ" )٢(

  )١ ص، ١٠/٤/١٩٠٦ يوم ،١٢عدد  ،١٠ جملد ،"احلكم"و

                                           
.  بغالٍم حفيدا لكإنا نبشرك:  هذا الوحي كاآليت�لقد ترجم املسيح املوعود  607

 )٩٩، ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد (
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٣/٤/١٩٠٦  

رأيت املولوي عبد الكرمي يف املنام أمس وهو ميشي يف غرفة كبرية، فقلت 
 له ادع اهللا تعاىل أن نكون غالبني على هيا نتصافح، مث تصافحنا، وقلت: له

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و١ص ، ١٠/٤/١٩٠٦ يوم ،١٢، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"( .أعدائنا
  )٢ص ، ٥/٤/١٩٠٦ يوم ،١٤

٤/٤/١٩٠٦   
رأيت اليوم أيضا املولوي عبد الكرمي املرحوم وهو ميشي يف غرفة، وكان يف 

، ١٠ جملد ،"احلكم"( .ناس وال يطيعونملاذا يعارض ال: ثورة وغضب شديدين ويقول
  )٢ص ، ٥/٤/١٩٠٦ يوم ،١٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و١ص ، ١٠/٤/١٩٠٦ يوم ،١٢عدد 

٤/٤/١٩٠٦٦٠٨  
 ،"احلكم"، و٢، ص ١٢/٤/١٩٠٦ يوم ،١٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".جريأتيك الفَ"
 ،�عود دفتر إهلامات سيدنا املسيح املو، و١ ص، ١٠/٤/١٩٠٦ يوم ١٢، عدد ١٠جملد 
  )٩٠، ص ٢٢ اخلزائن الروحانية، جملد ي،حقيقة الوح، و٦٤ص 

٨/٤/١٩٠٦  
)١( "ر٦٠٩". الساعةين زلزلةَِرأَ ب  
)٢( "الساعةريكم اهللا زلزلةَي ."  

وليس املراد أن القيامة . مبعىن أا ستسفر عن خسائر كثرية يف األرواح...
 .رية، وتزهق نفوسا كثريةستقوم فعالً، بل املعىن أا ستصيب الناس بصدمة كب

                                           
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٧/٤/١٩٠٦ هو "احلكم"تاريخ هذا الوحي يف  608

راجع أيضا احلاشية اليت كتبها املولوي عبد اللطيف البهاولبوري على هذا الوحي  609
 )منور أمحد سعيد(. ٣١/٨/١٩٠٥حتت تاريخ 
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 يوم ،١٢، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٢/٤/١٩٠٦ يوم ،١٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"

  )١ص ، ١٠/٤/١٩٠٦

٩/٤/١٩٠٦  
  ". رحيٍمن رب سالم قوالً ِم.حنن أولياؤكم يف احليوة الدنيا ويف اآلخرة"
  )٦٤ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود (

حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، (. ونتكفلك يف الدنيا واآلخرةحنن نتوالك : أي
  )٩٠-٨٩جملد 

  )٩٤حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد  (.عليك سالم اهللا الرحيم: أي

٩/٤/١٩٠٦  
إن بعض هذه اإلهلامات قد تكرر، أعين أنين قد تلقيتها من قبل وقد تلقيتها 

  :اليوم أيضا
)١ ("ر٦١٠" الساعةين زلزلةَِر أَب. )٢(" الساعةريكم اهللا زلزلةَي . ")٣( 

، وال ي إنه حلقي ورب ِإلْ قُ؟ هولونك أحقأيس" )٤( ".ريك زلزلة الساعةأُ"
يرد٥( ٦١١."ضونعِر عن قوٍم ي( "مبني من اهللا وفتح نصر." )أراد اهللا أن " )٦

 احلق وديِنهو الذي أرسل رسوله باهلدى  ")٧(" .يبعثك مقاما حممودا
٨( ".هره على الدين كلِّظِهلي( "شاعاألمراض ت،ضاع والنفوس ت."  

                                           
حتقق هذا الوحي يف عهد أمري املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره لقد  610

، ١٦٨، عدد ٣٢، جملد "الفضل"(. لقد وقعت هذه الزلزلة يف عهدي: العزيز، حيث قال حضرته
  )٣، ص ٢٠/٧/١٩٤٤يوم 

:  كاآليت٧٠٢، ص ٢٢، اخلزائن الروحانية، جملد "االستفتاء"ورد هذا الوحي يف  611
"رعرضونوال يه عن قوم يبأس جالل الدين مشس( ".د( 
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 قد تلقيته من قبل، وتلقيته )األخري(هذا الوحي : �قال املسيح املوعود 

 ،"بدر"( .اليوم أيضا، وإين قلق بشأنه، فال أدري أهو متعلق بقاديان أم بالبنجاب
 يوم ١٢، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"و، ٢، ص ١٢/٤/١٩٠٦ يوم ،١٥ عدد ،٢جملد 

 )٦٤ ص ،�دفتر إهلامات سيدنا املسيح املوعود ، و١ ص، ١٠/٤/١٩٠٦

٩/٤/١٩٠٦٦١٢  
 يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ". كنا خلاطئنيك اهللا علينا وإنْ لقد آثر،تاِهللا"
حقيقة ، و١ ص، ١٧/٤/١٩٠٦ يوم ،١٣، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٩/٤/١٩٠٦
  )٩٣، ص ٢٢زائن الروحانية، جملد  اخلي،الوح

١٢/٤/١٩٠٦  
كتب املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وهو يذكر الوحي النازل عليه 

  ":دوئي"عن هالك القسيس 
يعـين أُري آيـةً       ما ينسخ طاقةَ الدير،    أُري ):ترمجة( ٦١٣وأُوحي يف اهلندية  "

  ) احلاشية٧٠٢ ص ٢٢ة جملد االستفتاء، اخلزائن الروحاني( ."تكسر قوةَ دير اليسوعيني

١٢/٤/١٩٠٦  
قبل بعضة أيام أُريت يف الكشف امرأة، مث تلقيت : �قال املسيح املوعود 

  :الوحي التايل

                                           
 حبسب ما ورد يف دفتر إهلامات املسيح املوعود ٩/٤/١٩٠٦تاريخ هذا الوحي هو  612
. ١٣/٤/١٩٠٦، ولكن ورد يف اجلريدتني املذكورتني هنا أن تارخيه هو ٦٤، ص �

 )عبد اللطيف البهاولبوري(
613
  )املترجم( .يف أي مصدرية ع العثور على نص هذا الوحي باهلندمل نستط 
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، ٢، ص ٢٦/٤/١٩٠٦ يوم ،١٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر" ".هامرأة وبعِلويلٌ هلذه اال"

 املسيح دفتر إهلامات سيدنا، و١ ص، ٢٤/٤/١٩٠٦ يوم ،١٤، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"و
  )٦٤ ص ،�املوعود 

١٤/٤/١٩٠٦  
  . رأيت أن الطاعون يتفاقم: رؤيا): ١(
  :تلقيت مرتني الوحي التايل): ٢(
"Ü��Ü��Ü��Ü��îîîî				ÃÃÃÃ¡¡¡¡�Ü���Ü���Ü���Ü��îîîî				ÃÃÃÃ ")أردية(  

  .وقع الزلزال، وقع الزلزال: أي
  .شعرت يف عامل املنام أن الزلزال يقع) ٣(
  :تلقيت الوحي التايل) ٤(
"ا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوالًنا إليكم رسوالً شا أرسلْإناهد." 

 يوم ،١٣، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٩/٤/١٩٠٦ يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"
  )١٠٥، ص ٢٢ اخلزائن الروحانية، جملد ي،حقيقة الوح، و١ ص، ١٧/٤/١٩٠٦

١٥/٤/١٩٠٦  
سعى رأيت أن هناك ثعبانا كبريا عنقه كبري كعنق طائر الكركي، وقد : رؤيا

  : ورائي، فصعدت حائطًا مرتفعا وقلت له
"������������    ;; ;;����gggg        ��������    """"
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  .، وحفظين من شرك)أيها العدو(قاتلك اهللا : أي
 ذلك الثعبان وعنقه يف يدي، وهو يريد أن يرتد ظهر مث رأيت وكأين راكب

  ... ذي قبل خمافة أن يلدغينويلدغين، فأمسكته قريبا من رأسه أكثر من
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، ينهناك عدو خفي سيسعى ألن يلدغ. هذه الرؤيا تنبئ عن فتنة: �قال 

 ،"احلكم"، و٢، ص ١٩/٤/١٩٠٦ يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ولكنه سيبوء بالفشل
  )١ ص، ١٧/٤/١٩٠٦ يوم ،١٣، عدد ١٠جملد 
 ١٦/٤/١٩٠٦  
 ،"احلكم"، و٢، ص ١٩/٤/١٩٠٦ يوم ،١٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر" (".إين حفيظك"
  )١، ص ١٧/٤/١٩٠٦ يوم ،١٣، عدد ١٠جملد 

١٦/٤/١٩٠٦  
رأيت يف الرؤيا املولوي عبد الكرمي املرحوم وكأنه قد عاد حيا، فسألته 

وكنت يف الرؤيا مستغربا وأقول إن . كيف جروحك؟ قال قد اندملت كلها
لكين رأيت أن كثريا من مث فكرت يف املنام أنين رمبا أحلُم، و. هذا إحياء املوتى

  .الناس جمتمعون وكلهم أيقاظ
تأويل ذلك أن اهللا تعاىل سيري بفضله آيةً : �قال املسيح املوعود 

، ٢، ص ٢٦/٤/١٩٠٦ يوم ،١٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. تكشف للخلق حياة اإلسالم
  )١، ص ١٧/٤/١٩٠٦ يوم ،١٣، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"و

٢٤/٤/١٩٠٦  
  :تلقيت هذه الليلة يف حالة املرض الوحي التايل: �د قال املسيح املوعو

، ص ٢٦/٤/١٩٠٦ يوم ،١٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".ينمحن لدنك وارين ِماشِف"
  )١ ص، ٢٤/٤/١٩٠٦ يوم ،١٤، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

٢٧/٤/١٩٠٦  
)١( "ربال تضي عين ِمظْ واحفَ،ها عمري وعمرن كل آفٍة تل إيلرس". 

   عندي") ٤ (."رضيكما يريك أُ") ٣( ."غنيكيإنه نازلٌ من السماء ما " )٢(
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  ". أن اهللا على كل شيٍء قديرأمل تعلم") ٥ (." خري من جبٍلحسنةٌ هي

)٦ :("��������������������¡��Ê��¡��Ê��¡��Ê��¡��Ê������
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�
������ññññ ññ ññ���� ")أردية(  
 يوم ،١٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. ، فاحفظوهنزل من السماء لَبن: أي

  )١ ص، ٣٠/٤/١٩٠٦، يوم ١٥ ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص، ٣/٥/١٩٠٦

٢٧/٤/١٩٠٦  
 ".نا إليكم رسوالً شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوالًإنا أرسلْ"

 يوم ،١٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"، و١٠٥، ص ٢٢ اخلزائن الروحانية، جملد ي،حقيقة الوح(
  )٢، ص ٣/٥/١٩٠٦

٢٨/٤/١٩٠٦  
)١ ("P��ÍÃ�¸D���P��ÍÃ�¸D���P��ÍÃ�¸D���P��ÍÃ�¸D�����������kkkk���oK����oK����oK����oK�" )أردية(  

  .ة طيبةا حي لكتدِعأُ: أي
، ص ٣/٥/١٩٠٦ يوم ،١٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."اهللا خري من كل شيء") ٢ (

  )١ ص، ٣٠/٤/١٩٠٦ يوم ،١٥، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

٢٩/٤/١٩٠٦  
)١ (££££����(((( �����	�������	�������	�������	������ �P��P��P��P�))))



  )أردية( ££££

  .ملقد متكّن العدو أيضا من شن هجو: أي
)٢ ("هلا بني الناسداِووتلك األيام ن." )"يوم ،١٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر 

  )١ ص، ٣٠/٤/١٩٠٦ يوم ،١٥، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٣/٥/١٩٠٦

٤/٥/١٩٠٦  
 يوم ،١٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(" . األفالك لوالك ملا خلقت.رامكْإين مع اَأل"
  )١ ص، ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٦، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٠/٥/١٩٠٦
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٥/٥/١٩٠٦  

والدواء ". كوال واين"رأيت أن شخصا آتاين يف قارورة دواء امسه : رؤيا
إا قارورة يف الظاهر، ولكن . أمحر اللون، والقارورة خمتومة وملفوفة يف حبال

هي على شكل قارورة على ما يبدو، . الذي آتاين إياها يقول إنه يؤتيين كتابا
لقد حان وقته، وجيب : فأقول عندها. ص يسميها كتاباولكن ذلك الشخ

  : مث تلقيت الوحي التايل. توظيفه خادما، ووقّعت على ذلك الكتاب
"�p��&�c���p��&�c���p��&�c���p��&�c������m��î�m��î�m��î�m��î����� ���Q������Q������Q������Q���`̀̀̀ �´�J¹��´�J¹��´�J¹��´�J¹�����^�^��������ï��î�L^�^��������ï��î�L^�^��������ï��î�L^�^��������ï��î�L "

  )أردية(
  . هذا كتايب وال يلمسه أحد إال الذين هم خدامي اخلواص: أي
  : تلقيت الوحي التايلمث
"اهللا يعلينا وال نىلَع."  

 جملد ،"بدر"( .ومعناه أننا سنكون غالبني على األعداء ولن يغلبونا: �قال 
 يوم ،١٦، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩ عدد ،٢

  )١ ص، ١٠/٥/١٩٠٦

٥/٥/١٩٠٦  
"�
�H����H��
�H����H��
�H����H��
�H����H����� �~����¡�~����¡�~����¡�~����¡����������������±±±± �� ��SSSS½½ ½½ ÷÷÷÷

QQ QQÆÆÆÆ ")أردية(  
   . وكثرة املطرالثلج أيام جاءتو ،الربيع عاد: أي

 ويتسبب السماء من ينـزل  كلمة عربية ومن معانيه ذلك الثلج الذيالثلج
وعليه فمن  . هذا ما يسمى الثلج بالعربية. حتمااملطر ويرافقه ،قارس برد يف

 لربيعا أيام يف بالدنا على نـزلسي تعاىل اهللا أن  على ما يبدوالنبوءة معاين هذه
 األمطار روتكثُ الربد يشتد، فلثلجفيرتل ا ،بصورة خارقة من السماء فاِتهذه اآل

  . إذ هي من لوازمه
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 يف لإلنسان تتيسر أن أي القلب، اطمئنان هو  للثلج يف العربيةاآلخر املعىنو 
أثلج لقد : اليق ومن أجل ذلك قلبه؛ ا يطمئن وشواهد أدلة األمور من أمر

فالن القكالم ،ا  طمأنتة اقاطع أدلةً ذكر  قدأنه أي لوبمتاما بوالقل.  
، القلب طمأنينة بعد تتأتى اليت والراحة الفرح على الكلمة هذه تطلق كما 

ال بد أن يفرح ف ا،م أمر  التامة يفالسكينة ناله وقلب نأطم املرء إذا اأن معلومف
  .ويرتاح

  هذه النبوءة يتبادر إىليف التدبر وعند .عاينامل هذه ويحت النبوءة هذه باختصار،
 كل إزالةُ أي-   تعاىلاهللا عند الثاين اهمعن  من الثلجاملراد ه إذا كانأن احتم الذهن
 ملا: هذا الوحي يعين ما يلي أيضاف - تامةال أنينةطمإنزال الو والشك الريب أنواع
 ،فترة األخرية يف الالزالزل عن الشبهات أثاروا قد املعوجة الطبائع ذوي بعض كان

 إىل تؤدي آيةٌ الربيع أيام يف فستظهر  لذاالكامل، االطمئنان أي القلب، ثلج ِرمواحف
  .احلجة قامتسوية، كل السابقة والشبهات الشكوك وإزالة بلوالق جثل

 أيام إىل تظهر لن أنه قياسال إىل أقرب يبدو الوحي هذا يف دبرالت من مبزيدو
 اآليات ظهور رثّيؤ الربيع فصل عند حلولو ،ثريةك آيات بل واحدة، آية الربيع
 احلق طالب قلوب وتطمئن ،٦١٤األعداء  حبيث يبكَّتالقلوب  يفاملتتالية

                                           
  :�قال املسيح املوعود  614

كنت ذكرت هلا مفهومني، . انظروا كيف حتقّقت النبوءة املتعلقة حبلول أيام الثلج
أحدمها أن اهللا تعاىل سيري آيات تقوم ا احلجة على الناس وتطمئن القلوب، والثاين 

 مبا مل يسبق له مثيل منذ زمن سقوط األمطارالغزيرة ووقوع الربد القارس ونزول البرد
وقد حقق اهللا تعاىل النبوءة مبفهوميها، فقد ظهرت هذه اآليات بكثرة وتواتٍر حبيث . طويل

"... دوئي"مل تقم احلجة على البنجاب فقط بل على أوروبا وأمريكا أيضا، أعين مبوت 
ا هالك سعد اهللا هذه هي اآلية الوحيدة اليت أقامت احلجة على أوروبا وأمريكا كلها، وأم

فهاتان اآليتان، باإلضافة إىل آيات أخرى، أثبتت معا للعامل حتقُّق ... فأقام احلجة على اهلند



�א������ �٦٧١
 الشكوك زوالو االطمئنان إذا اعتربنا الثلج مبعىن ذلك. كامال اطمئنانا

 سينـزل تعاىل اهللا فاملراد أن واملطر الربد الثلج مبعىن كان لو أما. والشبهات
 يوم ،١٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .بالصواب أعلم واهللا أخرى، مساوية ارثةك

  )١ ص، ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٦، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٠/٥/١٩٠٦

٦/٥/١٩٠٦  
"كلِّوال تمم مين يف الذين ظلموا إقونغر.علينا حق وعد ."  

، وال يبالون بالدين ال تكلِّمين يف الذين يؤثرون الدنيا على الدين: الشرح
. بسبب انشغاهلم موم الدنيا وشؤوا، فإين سأغرقهم حتما فيموتون خائبني

  .هذا وعد اهللا احلق الذي ال يخلَف
أرى أن هذا الوحي خيص بعض أفراد مجاعتنا، الذين قد جتاوزوا احلد يف 

أن اهللا وك. االنشغال موم الدنيا وشؤوا، وال يبالون بأمور الدين ومهومه
ال تدع ملثل هؤالء وال تشفع هلم، ألم ستدمر دنياهم أيضا كما : تعاىل يأمرين
والواضح أن املرء يدعو ويشفع لألصدقاء ال لألعداِء، فهذه القرينة . دمر دينهم

. جتعلين أرى أن هذ الوحي خيص األصدقاء، حيث أُنذروا هنا من عذاب عظيم
هم أيضا، ولكنه خيص بدون شك قوما قد انضموا قد يكون هذا العذاب لغري

إىل هذه اجلماعة بادئ الرأي، ولكن حالتهم الدالة على تكالُبهم على الدنيا 
 جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .تتناىف مع مبادئنا

  )١ ص، ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٦، عدد ١٠

                                                                                                     
وليس هذا فحسب، بل قد حتققَت هذه النبوءة حرفيا أيضا، أعين لقد نزل يف . نبوءة الثلج

متاما كما قيل  ومطر شديد وبرد حبيث صرخت الدنيا كلها، وذلك قارسفصل الربيع برد 
  )٦، ص ٢٥/٤/١٩٠٧، يوم ١٧، عدد ٦، جملد "بدر"(. يف النبوءة بأن هذا سيقع يف فصل الربيع
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٧/٥/١٩٠٦  
"������ �� ÅÅÅÅ�������� �P�`���ºü<�P�`���ºü<�P�`���ºü<�P�`���ºü<�� �� ýýýý���� ")أردية(  

، ٢، ص ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .وصفةُ قوِة الكنسية: أي
  )١ ص، ١٠/٥/١٩٠٦ يوم ،١٦، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"و

١١/٥/١٩٠٦  
"�¦�p��¦�p��¦�p��¦�p����� �$�$�$�$����    $ºü< �$�$ºü< �$�$ºü< �$�$ºü< �$�����

55 55ÅÅÅÅ QQ QQ���� ññ ññ���� ")أردية(  
  يوم،٢٠  عدد،٢ جملد ،"بدر"( .جتري السفن، لتقع الصراعات: أي

  )١ ص، ١٧/٥/١٩٠٦، يوم ١٧ ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"و، ٢، ص ١٧/٥/١٩٠٦

١٤/٥/١٩٠٦  
 ها، وأخرجت األرضلزلت األرض زلزالَ إذا ز.هل أتاك حديث الزلزلة"
  ".ك أوحى هلا رب أخبارها، بأنّثُهلا، يومئٍذ حتد ها، وقال اإلنسان ماأثقالَ

. ارمستأخذ الناس حريةٌ بأن األمور تقع خارج نطاق علومهم وجت: أي
يومئذ حتكي األرض قصتها وخترب ما هي الكارثة اليت حلّت ا، ذلك أن اهللا 
تعاىل سيجعل رسوله ترمجانا له، ويوحي إليه ويبني السبب وراء نزول تلك 

  .الكارثة غري العادية
  : مث بعد ذلك خاطبين اهللا تعاىل وقال

££££� ¦� -� UÓ�� ¦� -� UÓ�� ¦� -� UÓ�� ¦� -� UÓ����� � i� i� i� i���� � 1� öÃ� G� ��� �Î� �� L� 1� öÃ� G� ��� �Î� �� L� 1� öÃ� G� ��� �Î� �� L� 1� öÃ� G� ��� �Î� �� L    öÃöÃöÃöÃ�Ì�Ì�Ì�Ì���� � *�� *�� *�� *�'('('('( � H�� H�� H�� H�
����,,,,RRRR££££    )أردية(        
أن كل هذه اآليات سوف تظهر يف األرض من أجلك لكي يعرفك : أي
 ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٧/٥/١٩٠٦ يوم ،٢٠ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .الناس

  )١، ص ١٧/٥/١٩٠٦، يوم ١٧



�א������ �٦٧٣
١٨/٥/١٩٠٦  

  : رأيت يف الرؤيا أن شخصا يقول عن الطاعون
"���� �#����#����#����#���44 44����·GH·GH·GH·GH �W��W��W��W� ")أردية(  

، ص ٢٤/٥/١٩٠٦ يوم ،٢١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .ال يزال يطارد حىت اآلن: أي
  )١ ص، ٢٤/٥/١٩٠٦، يوم ١٨ ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

١٨/٥/١٩٠٦  
  :  الوحي التايل�تلقّى املسيح املوعود ) أ(
"����½½½½��H��ÍÃ��H��ÍÃ��H��ÍÃ��H��ÍÃ���� ")أردية(  

  .آثار احلياة: أي
من مدينة " سيتهـ عبد الرمحن"ل جاءت برقية من وبعد هذا الوحي بقلي

  .تفيد بأنه يشعر بتحسن يف صحته" مدراس"
لقد وصلت برقية اهللا تعاىل أوالً مث وصلت برقية : �فقال املسيح املوعود 

لقد فُهم من هذا اخلرب الوارد يف الوحي أن اهللا تعاىل إمنا أخرب فقط . العباد
  .مبضمون الربقية املرسلة

 عبد هـسيت" امسهجدا  خملٍصو صدوق صديق من برقية جاءتين :)ب(
 ورم هوو ،بالسرطان مصاب أنهب تفيد مدراس، مدينة من تاجر، ال"الرمحن

رب خبأصابين ف ،األول طرازال من نيخلصهذا هو من امل صاحبنا أن ومبا. فتاك
  حنويفقلق الو زناحل حالة يف اجالس كنتوبينما . مرضه هم وقلق شديداِن

 إىل رأسي ىناحنحىت  بغتةً الغفوة ينشيتغ إذ نهار وقت التقريبا التاسعة الساعة
  : الوحي التايلوجل عز اهللا من تلقيتمل ألبث أن و ،األسفل

"�ÍÃ��ÍÃ��ÍÃ��ÍÃ�½½½½����;;   )أردية(" ����;;
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  .احلياة آثار :أي

 داعي وال حتسن قد هأن فيها ورد "مدراس" من أخرى برقية تلقيت مث 
  )٣٣٨، ص ٢٢لوحي، اخلزائن الروحانية، جملد حقيقة ا( .للقلق

٢٠/٥/١٩٠٦  
  ".إين مع األفواج آتيك بغتةً" )١(
 عدد ،٢ جملد ،"بدر"(".ن يف الدار م إين أحافظ كلَّ.ريك زلزلة الساعةأُ" )٢(
  )١ ص، ٢٤/٥/١٩٠٦ يوم ،١٨، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٢٤/٥/١٩٠٦ يوم ،٢١

٢٢/٥/١٩٠٦  
 وإن كنتم يف . سيأيت عليك زمن الشباب. الشباب أنوار عليكدرت" )أ(

توا بشفاٍء من مثلهنا على عبدنا فأْلْريٍب مما نز.ر دعليها ر وحهاها ورحيان."  
خلْفية هذه اإلهلامات هي أنين أشعر بضعف شديد منذ حنو ثالثة أو أربعة 

ي جالسا يف أشهر، وال أحضر املسجد للصالة إال عند الظهر والعصر، وأصلّ
معظم األحيان، ولو كتبت سطرا أو فكّرت وركّزت قليالً أصابت رأسي 
دوخة، وشعرت بضعف القلب، واار كياين، واضمحلت قواي اجلسدية إىل 

كما أن زوجيت أيضا . حد خطري، وكأين أصبحت مسلوب القوى وحان أجلي
فدعوت . كبدحت دائمة املرض، حيث إا مصابة بأمراض يف الرحم والبأص

اهللا تعاىل أن يهب يل قوة كاليت كانت يف الشباب ألقوم بشيء من خدمة الدين، 
لشفاء زوجيت أيض واهللا هو .  إثر الدعاءا، فرتل هذا الوحي املشار إليهكما دعوت

األعلم مبعناه، غري أين أفهم منه أن اهللا تعاىل سيعيد يل الصحة ويهبين من القوة ما 
كما أن فيه بشرى بأن اهللا تعاىل . واهللا أعلم بالصواب. مة الدينأمتكن به من خد
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، ٢٤/٥/١٩٠٦ يوم ،٢١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .سيهب زوجيت أيضا الشفاء والصحة

  )١ ص، ٢٤/٥/١٩٠٦ يوم ،١٨، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ص 
 خفت حىت ،والدوار تركيزال ضعف بسبب شديد بضعف أشعر كنت) ب(

 روحال مل تبق كأنهمبلغا و الضعف مين بلغو ،للتأليف صاحلةً دعت مل صحيت أن
  :الوحي التايل احلالة هذه  يفتلقيتف. يجسد يف

 "درالشباب أنوار ليكع ت ."  
 رويدا إيلّ تعود بدأت املفقودةاي قو  كأنشعرت أيام بضعة بعدمث ...
يوميا  أكتب أن هب أستطيع ما القوة من استعدت أيام بضعة غضون ويف رويدا،

 بل ،فقط الكتابة على األمر يقتصر ومل. عشرات الصفحات من كتاب جديد
. كتابة كتاب جديدل الضروريةُ ركيزوالت التفكري قوةُ  متاماأيضا  يلتيسرت

 والثاين د،اجلس من العلوي اجلزء يف أحدمها ؛ يلالزمانم ِنامرضأجلْ، هناك 
 يف أما الدوار، هو داجلس من العلوي زءاجل يف املرضو. منه السفلي اجلزء يف

 نشرت ذْم  يلانمالزم نااملرض انذ، وهالتبول كثرة فهو منه السفلي اجلزء
 تلقيت ولكين ،منهما للشفاء دعوت لقدو ،تعاىل اهللا من أمورم أين دعواي
 ةٌمعالالبداية  منذ ت لهجعل قد املوعود ملسيح اأن لقي يف قليبوأُ بالنفي، جوابا

 ِنااملرض فهذان. ملَكَيِن أجنحِة على كفَّيه واضعا مهرودتيِن بنيبأنه سينـزل 
 عليهم األنبياء باتفاق املهرودة، وتأويل. سديزمتان جلالامل املهرودتان مها

 من جزأين يصيبان اللذان املرضان مها واملهرودتان ،املرض هو ،السالم
 املهرودتني من املراد أن أيضا  تعاىل من عند اهللاعلي كُشف ولقد. يجسد

اخلزائن ، حقيقة الوحى(.تعاىل اهللا قال ما يتحقق أن من بد ال وكان. مرضاِن
  )٣٢٠-٣١٩، ص ٢٢الروحانية، جملد 



٦٧٦  �������� א������
٢٥/٥/١٩٠٦  

  ". بل يأتيهم بغتةً.ةهل أتاك حديث الزلزل"
"^̂̂̂m��
������$�m��
������$�m��
������$�m��
������$����� ������������ññ ññ���� ")أردية(  

  .يوم خامتة الدنيا ذلك اليوم  جلعلتلو أردت: أي
  : مث بعد ذلك تلقيت إهلاما آخر منفصالً وهو

" o�� o�� o�� o�������
�
�
�
  )أردية(" ����
 ،"احلكم"، و٢، ص ٣١/٥/١٩٠٦ يوم ،٢٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .بضعة أشهر: أي

  )١ ص، ٣١/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩، عدد ١٠جملد 

٢٧/٥/١٩٠٦  
  ". منك قوماجخِر وأُ،كجيحك وال أُرحيأُ"

 ،٢٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. كما جعلت إبراهيم أُمةً: ناه وهووفُهمت معه مع
  )١ ص، ٣١/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٣١/٥/١٩٠٦يوم 

٢٧/٥/١٩٠٦  

���p") أ(�H�$�p��
�H�$�p��
�H�$�p��
�H�$���� �����$�����$�����$�����$êêêê���� ")أردية(  

  .إا أيام اآلفات واملصائب: أي
 دنيوية كثرية، كان احلديث عن أحد اإلخوة الذي كان يواجه مصاعب

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .هذا الوحي خيصه على ما يبدو: �فقال املسيح املوعود 
  )١ ص، ٣١/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٣١/٥/١٩٠٦ يوم ،٢٢

تلقيت أمس وحيا من اهللا تعاىل بالكلمات التالية أو بشيء من ) ب(
  :االختالف

"1�1�1�1�½½½½ �� ������ �������������������������������������p����SÃè��p����SÃè��p����SÃè��p����SÃè� ")أردية(  
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رسالة إىل نواب حممد علي خان ( ٦١٥.لقد نزلت علينا آفات ومصائب كثرية: أي

 ترتيب ملك ٣٧، ص ١، جزء ٧، رسائل أمحدية، جملد ٢٨/٥/١٩٠٦، يوم "مالريكوتله"من 
  )صالح الدين امي اي

٣٠/٥/١٩٠٦  
)١ ("····���������������� � ���� �� ���� �� ���� �� ���� �iiii � H�� H�� H�� H�aaaaT� 2� $T� 2� $T� 2� $T� 2� $((((���� � H� ��� H� ��� H� ��� H� ���H��H��H��H�����rrrr �  �� ���� p��  �� ���� p��  �� ���� p��  �� ���� p�

�-��������-��������-��������-�������¶¶¶¶ �� ������������������ ���$���$���$���$����ø�ø�ø�ø�****��W���W���W���W��������� �� ������^�1����p�õ^�1����p�õ^�1����p�õ^�1����p�õ���� ��
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�    
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 السالمة، ملوك أبناُء هلم ويقال ،وعالماٍت منوذٍج أنواع للمقبولني إنّ: أي
 ما لكنك ،٦١٦أمامك مسلول املالئكة سيف إنّها العدو، أي. وال أحد يغلبهم

رفتع ٦١٧.الوقت  

                                           
بعد نزول هذا الوحي ظللت :  يف الرسالة املشار إليها�قال املسيح املوعود  615

حزينا طول النهار، وقلت ما هذا السر، وقد تبين اليوم بعد قراءة رسالتك أن هذا الوحي 
 )عبد اللطيف البهاولبوري(. سالةٌ بلّغها اهللا إيلّر

  : �قال املسيح املوعود  616
 وقال إن ، كاذبا وشريرا فيهين عدالذي  خان على قول عبد احلكيم من اهللا ردهذا): أ(

.  وكأنه رجل صاحل وأنا شرير،الشرير سيهلك أمام الصادق، وكأين كاذب وهو صادق
 موت كتب هلملن ي وعباد اهللا اخلواص يسمون أمراء السالم، إن :يهفقال تعاىل ردا عل

 بني الصادق ت وملا بقي، ولو حدث ذلك هللكت الدنيا كلها،اخلزي وعذاب اهلون
، ٢٢ املنشور يف حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد ١٦/٨/١٩٠٦إعالن (. والكاذب عالمة خارقة

  )٥٥٧ص، ٣، وجمموعة اإلعالنات، جملد ٤١١ص 
العذاب السماوي الذي سيحلّ بدون أي تدخل  سلولامل املالئكة سيف املراد من): ب(

 )١٦/٨/١٩٠٦إعالن (. من البشر

  :�قال املسيح املوعود  617



٦٧٨  �������� א������
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  . اهللامظهر أحد حيارب أن يف اخلري ليس: أي
)٣( "ق ربوكاذب صادق بني فر".   
 يوم ،٢٢عدد  ،٢ جملد ،"بدر" ( ٦١٨."وصادق مصلح كل ترى أنت" )٤(
  )١ ص، ٣١/٥/١٩٠٦ يوم ،١٩، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٣١/٥/١٩٠٦

  ١٩٠٦أيار 
رأيت قبل بضعة أيام يف الرؤيا أن هناك زنابري : �قال املسيح املوعود 

، ص ٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .كثرية وأين أصيدها بقماش وأقتلها
  )١ ص، ١٠/٥/١٩٠٦ م يو،٢٠ ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

٤/٦/١٩٠٦  
رأيت أين يف مكان، وهناك رداء موضوع على مكان مرتفع، : رؤيا): أ(

كما كانت الطيور : فجاء عصفور وجلس على الرداء، فأمسكته، وقلت
 يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .ل لبين إسرائيل من السماء كذلك نزل هو لنانـزت
  )١ ص، ١٠/٦/١٩٠٦، يوم ٢٠  عدد،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٧/٦/١٩٠٦

                                                                                                     
أنك مل تفكّر فيما إذا كانت األمة احملمدية يف هذا العصر وهذا الوقت :  أي

، جمموعة اإلعالنات، ١٦/٨/١٩٠٦إعالن (. العصيب حباجة إىل دجال أم إىل مصلح وجمدد
 )٥٥٧، ص٣جملد 

عبد احلكيم "هذه الفقرة اإلهلامية رد من اهللا على : ...�قال املسيح املوعود  618
فحيث إنه عد نفسه صادقًا، فرد اهللا . الذي قال إن الشرير سيهلك أمام الصادق" خان

 ١٦/٨/١٩٠٦إعالن (. ذبلست بصادق، بل أنا الذي سأفرق بني الصادق والكا: عليه وقال
 )٤١١، ص ٢٢املنشور يف حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد 
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، رأيت يف املنام أن عصفورا ٦١٩أتذكر أنين حني دعوت لنظام الدين): ب(

جاء يطري ووقع على يدي مسلِّما نفسه يل، فقلت إنه رزقُنا السماوي كما كان 
، رسائل أمحدية، ٥/٦/١٩٠٦رسالة يوم (. زل على بين إسرائيل من السماءـالرزق ين

  )، ترتيب ملك صالح الدين امي اي، قاديان٤٠ ، ص١، جزء ٧جملد 

٥/٦/١٩٠٦  
  ". قوما ال يؤمنونخزى به اُهللا إال أَ نيبلَرِسما أُ": )١(
)٢( :"يلقي الرعلى من يشاء من عبادهوح ."  
)٣ :("���������������������� ��<<<<çççç�� �� <<<<££££ßßßß    ����P�����P�����P�����P� �� ��¤¤¤¤ ������������¥¥¥¥   )أردية(" ������������������������������������

 يوم ،٢٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٦٢٠.ما فعل فعالً عظيإنّ علم اهللا وخامته: أي
  )١ ص، ١٠/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٠، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ٧/٦/١٩٠٦

                                           
نظام الدين هذا بناٌء من سيالكوت، وقد وصلتين منه : �قال املسيح املوعود  619

خلالص، وقد نذر تقل يف جرمية جنائية، وال سبيل إىل امفادها أنه قد اع... رسالة قبل أيام
هللا تعاىل لو برأه من هذه القضية فسوف يعطيين فورا مخسني روبية يف مصيبته هذه أن ا

وكنت بالصدفة حباجة إىل املال عند وصول رسالته، فدعوت اهللا تعاىل وقلت يا ريب . نقدا
: القادر الكرمي، لو جنّيت هذا الشخص يف هذه القضية فسيرتل فضلك بثالث طرق، األول

سيتحقق مطليب إىل حد ما إذ إنين حباجة : ء، والثاينأن هذا املضطر سينجو من هذا البال
... فتلقيت بعد الدعاء بأيام رسالةً من نظام الدين. ستظهر آية منك: إىل املال، والثالث

  )املرجع السابق(. ويف اليوم التايل وصلتين منه مخسون روبية أيضا
 وخامته فعل فعالً  اهللاعلمإنّ : هذا الوحي اإلهلي أعين: �قال املسيح املوعود  ٦٢٠ 

 يعين أن اهللا تعاىل قد أحس يف هذا العصر أنه عصر فاسد جدا حيتاج إىل مصلح ا،عظيم
 وصل مرتبةً عالية حيث كان �ل الذي قام به خاتم اهللا هو أن أحد أتباع النيب فععظيم، وال
 �د جعل النيب  من ناحية، كما صار نبيا من ناحية ثانية، ألن اهللا جل شأنه ق�من أمته 

 والستمرار بركاته الروحانية خاتما مل يوهب �صاحب اخلاتم، أعين أنه تعاىل وهب للنيب 
 تكسب املرَء كماالِت �لنيب آخر مطلقًا، ولذلك سمي خاتم النبيني، مبعىن أن طاعته 
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٧/٦/١٩٠٦  

، أعين أن "ميان منظور أمحد"علمت بالوحي اإلهلي أن ولدا سيولد يف بيت 
  :ستلد ابنا يكون له امساِن" حممدي بيغم ")زوجته(

  ."بشري الدولة): "١(
 )أردية(." بعالَم كبا): "٢(

  : وفيما يلي تأويلهما الذي فهمته. وكال هذين االمسني قد عِلمته بالوحي
أو بعد بلوغه (بشري الدولة يعين أنه يبشر بدولتنا ورقينا، وبعد والدته ): ١(

ستتحقق النبوءة املتعلقة بالزلزلة العظيمة وغريها من األنباء، ) سن الرشد والعقل
  .وسيظهر فتح عظيموسريجع إلينا خلق كثري، 

أن دمارا هائال سيحلّ بالدنيا بعد والدته " ٦٢١عامل كباب"واملراد من ): ٢(
بشهور أو بعد بلوغه سن العقل والشعور، حىت يخيل أنه قد أتى على الدنيا 

باختصار، إن ذلك الولد ". عامل كباب"الفناُء، ومن أجل ذلك سمي هذا الولد 
، وحيث إنه "بشري الدولة"رنا، ولذلك يسمى سيكون آية على دولتنا وازدها

 ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(". عامل كباب"سيكون منوذج القيامة ملعارضينا فيسمى 
  )١ ص، ١٠/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٠ ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٤/٦/١٩٠٦يوم 

٧/٦/١٩٠٦  
ذلك  ٦٢٢،"شادي خان"بعد ذلك علمت أن هلذا الولد امسني آخرين أوهلما 

 ألنه سيكون ،"كلمة اهللا خان"أنه سيكون سببا لفرحة هذه اجلماعة، وثانيهما 
                                                                                                     

مل يعطَها أي  الروحانية توصل املرء إىل مقام النبوة، وهذه القوة القدسية �النبوة، وتربيته 
  ) احلاشية١٠٠- ٩٩، ص ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد (. نيب سواه

  )املترجم(. يشوى العامل كما يشوى الكباب: العامل شيش كباب، أي: معناه احلريف 621
 )املترجم. (الذي يتزوج كثريا:  معناه احلريف 622
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وال بد أن يكتب اهللا . كلمة اهللا املقدرة منذ األزل اليت ستتحقق يف هذا لعصر

  :السابق أعينوالوحي . لوالدة ذلك الولد احلياةَ حىت تتحقق هذه النبوءة
  A word and two girls." " )إجنليزية(  

ميان "، شرح هلذه النبوءة نفسها، ذلك أن ٦٢٣ معناه كلمة وبنتانوالذي
كلمة : ستتحقق نبوءةُ" كلمة اهللا"عنده بنتاِن، وعند والدة " منظور حممد

  )، احلاشية٢، ص ١٤/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. وبنتاِن

٧/٦/١٩٠٦  
)١(" رِر أَبك الكليةين أنوار". )٢( "إين أنرتكك واخترت". )وإنه " )٣

  ."نازلٌ من السماء ما يرضيك
)٤(" �-�$��i�-�$��i�-�$��i�-�$��i���� ��Î��
��Î��
��Î��
��Î��
  )أردية(" 

  ٦٢٤.ستظهر آيتاِن: أي

                                           
 ٣١/١/١٩٠٦ يوم "احلكم" ويف ٢/٢/١٩٠٦ يوم "بدر"هذا الوحي مسجل يف  623

�	�}��: "، وقد ترجم يف اجلريدتني إىل األردية كاآليتA word and two girls: كاآليت
$����
  )سيد عبد احلي(. كلمة وبنتان: أي ،"����

  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  624
قال املسيح هذه إشارة إىل هالك سعد اهللا اللدهيانوي والدكتور دوئي األمريكي، حيث 

  : �املوعود 
سعد اهللا اللدهيانوي يف البالد الشرقية بالطاعون الرئوي يف األسبوع األول لقد هلك 

 اليت  أما اآلية الثانية،اآلية األوىلكانت هذه هي من كانون الثاين نتيجة نبوءيت ومباهليت، و
. ..د الغربية يف البال"دوئي" الك ظهرتقد  ف، فتح عظيمتؤدي إىلسأكرب منها وهي 

حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد  (.سأُري آيتني:  قال فيه وحي اهللا الذيبذلكوقد حتقق 
  )، احلاشية٥١٠، ص ٢٢
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)٥ ("���������������� �¢��¢��¢��¢�ññ ññ������������ �W��W��W��W�¦¦¦¦��c��c��c��crrrr �^���^���^���^��  )أردية(" 

  ).هذه إشارة إىل شخص. ( يتركه سالـما أنيريد اهللاال : أي
  ."ناه بعذاٍب أليٍمإنا أخذْ") ٦(
)٧(" rrrr �k����k����k����k�������çççç��c��c��c��c" )أردية(  

  .سلَّمك اهللا: أي
)٨ ("رك رجالٌ نوحي إليهم من السماءينص.") يأتون ِم" )٩ن كل فج 

وال " )١١( ."سالم عليكم طبتم" )١٠( ." عميٍقن كل فج يأتيك ِم.عميٍق
تصعاهللا خللِقر ،وال ت أسيوم ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ". من الناسم 

  )١ ص، ١٠/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٠، عدد ١٠ جملد ،"احلكم" و،٢، ص ١٤/٦/١٩٠٦

٧/٦/١٩٠٦  
، ص ٢٢ اخلزائن الروحانية، جملد ي، حقيقة الوحاء،االستفت( ".رضيكريك ما يإىن أُ"
٧٠٢(  

١١/٦/١٩٠٦  
 جئن أمامي ١٦ إىل ١٥رأيت أن نسوة مجيالت يبلغ عددهن ما بني : رؤيا

عنهن وجهي أل ا، فأشحتات وقلت هلنيف ثياب مجيلة جدما : ن شاب
  . مث إن أقمن يف ِفنائنا. لقد جئنا من أجلك: شأنكن؟ فقلن

املرأة يف الرؤيا تأويلها الرقي والفتح والتأييد : �قال املسيح املوعود 
وقد تبني يل يف هذه الرؤيا أيضا أنه كانت بني هؤالء النسوة تلك املرأةُ . الرباين

 رأيتها بعد وفاة والدي ٦٢٥ارة إىل رؤيا قدميةاليت جاءتين قبل فترة، وذلك إش

                                           
  :ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي 625
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املرحوم ببضعة أيام، إذ رأيت أين قاعد على مقعد صغري، وظهرت يل امرأة 

 عاما ، وقالت يل كنت أريد اآلن ٣٢ و٣٠شابة يف لباس فاخر سنها ما بني 
 يوم ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .مغادرة هذا البيت، ولكين بقيت فيه من أجلك

  )١ ص، ١٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢١ ، عدد١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٤/٦/١٩٠٦

١١/٦/١٩٠٦  
  :أُريت مشهد الزلزال ونزل معه الوحي التايل

 يوم ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".ار الواحد القه، ِهللا اليومكلْن املُمِل"
  )١ ص، ١٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢١، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٤/٦/١٩٠٦

١١/٦/١٩٠٦  
"���Â� ���� â���Â� ���� â���Â� ���� â���Â� ���� â×××× �� ��§§§§ � �� ��� ���� p�� �� ��� ���� p�� �� ��� ���� p�� �� ��� ���� p�····���������������� � ���� �� ���� �� ���� �� ���� �iiii � H�� H�� H�� H�aaaaT� 2� $T� 2� $T� 2� $T� 2� $((((����

� ���������������****��W���W���W���W��������� �� ������^�1��������p�õR�7�^�1��������p�õR�7�^�1��������p�õR�7�^�1��������p�õR�7�¨̈̈̈����ññ ññffff � � � �    gggg�õ�õ�õ�õ���� ��
���
���
���
�¼¼¼¼!�H�!�H�!�H�!�H�����rrrr
���-����������-����������-����������-�������¶¶¶¶ �� ������������������ ���$���$���$���$����ø�pø�pø�pø�p ")أردية(  

 وذوو امللوك ويعظّمهم ،ٍتوعالما منوذٍج أنواع للمقبولني إنّ: أي
 إنّ ٦٢٦أيها العدو .المةالس ملوك أبناُء هلم ويقال وال أحد يغلبهم، اجلربوت،

  .أمامك مسلول املالئكة سيف
  ."إنا أخذناك بعذاب أليم"
"�èÓ�´�èÓ�´�èÓ�´�èÓ�´hhhh
�´è
�´è
�´è
�´èTTTT �´�^�������1�´�^�������1�´�^�������1�´�^�  )أردية(" �1�����

                                                                                                     
، "إزالة األوهام"، وكذلك يف ١٨٧٦راجع هذه الرؤيا يف هذا الكتاب حتت عام 

، يوم ٢٢، عدد ٨، جملد "احلكم"، و٢٠٦-٢٠٥ ، ص٣اخلزائن الروحانية، جملد 
  .١٢، ص ١٠/٧/١٩٠٤

 )مرزا بشري أمحد(. اخلطاب هنا موجه إىل الدكتور عبد احلكيم املرتد 626
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، ص ١٤/٦/١٩٠٦يوم  ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر" ( .الوقت فت عرما لكنك: أي

  )١ ص، ١٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢١، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

١٣/٦/١٩٠٦  
  ".هم أبصارفيكاد الربق خيطَ") ١(
)٢ ("��������"�¸D�¡"�¸D�¡"�¸D�¡"�¸D�¡����"�"�"�"�³³³³ �i�i�i�i" )فارسية(  

، ص ١٤/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . حيثما كنت مسروراكن: أي
 )اشيةاحل ،٢

١٤/٦/١٩٠٦  
 جملد ،"بدر"( ".فسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحونوإذا قيل هلم ال ت"

 يوم ،٢١، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٣، ص ٢١/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٥ عدد ،٢
  )١ ص، ١٧/٦/١٩٠٦

١٦/٦/١٩٠٦  
"���^�������^�������^�������^����îîîî				ÃÃÃÃ ")أردية(  

، ٣، ص ٢١/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٦٢٧.الزلزال وشيك: أي
  )١ ص، ١٧/٦/١٩٠٦ يوم ،٢١، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"و

١٩/٦/١٩٠٦  
" ميان منظور حممد"علمت بإهلام من اهللا تعاىل أمساَء الولد الذي سيولد عند 

  :كآيٍة ربانية، وهي كاآليت

                                           
  :�ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  627

، عدد ٢، جملد "بدر"(.  يف الساعة الثانية تقريبا٢١/٧/١٩٠٦لقد وقع هذا الزلزال ليلة 
 )٢٦/٧/١٩٠٦، يوم ٣٠
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 )٤ ()إجنليزية(" word ")٣(" كلمة اهللا خان ")٢(" كلمة العزيز") ١ (

 )٧( )أردية(" عالَم كباب ")٦( )أردية(" شادي خان ")٥(" بشري الدولة"
 عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".هذا يوم مبارك ")٩(" فاتح الدين ")٨(" ناصر الدين"

  )١ ص، ٢٤/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٢، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٣، ص ٢١/٦/١٩٠٦ يوم ،٢٥

  ١٩٠٦ متوز
 ،"بدر"( ".إين مع األفواج آتيك بغتةً") ٢ (." لكموين أستجبعدا") ١(
 يوم ،٢٤، عدد ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٢/٧/١٩٠٦ يوم ،٢٨-٢٦ عدد ،٢جملد 
  )١ ص، ١٠/٧/١٩٠٦

٨/٧/١٩٠٦  
 قضىو صبة،احلَ مرض بسبب ينشديد  وأملكرب يف أمحد مبارك ابين كان
النوم ب هناعي حلتكت ومل ،الصباح إىل املساء  من متقلباابضطرم الليايل إحدى
 كاني قبل، حيث أسوأ من ذ أعراض ظهرت التالية الليلة ويف. واحدة حلظةً

من  جسمه يف  يعاينوكان ،من عدم الوعي حالة ويهذي يف جسمه خيدش
  :الوحي التايل تلقيت جدا وقليب فتأمل. شديدة ةحكّ

" أ وينادعلكم ستجب".  
 حبجم كثرية حشرات فراشه على أن الكشف يف رأيت الدعاء عيدوب 

: وقال رداء يف عهاووض كلها احلشرات عومج شخص فهب. تعضه الفئران
 حالة زالت هل أدري وال. الكشف حالة  عينزالت مث .اخلارج يف ارموها
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 اخلزائن ي،حقيقة الوح(. دوء الفجر إىل الولد ونام املرض، أم أوالً الكشف

  ٦٢٨)اشيةاحل ،٩١-٩٠، ص ٢٢الروحانية، جملد 

١٠/٧/١٩٠٦٦٢٩  
"���� ���öÃ����&�$���öÃ����&�$���öÃ����&�$���öÃ����&�$����K(�G����������2�K(�G����������2�K(�G����������2�K(�G����������2�©©©©
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السماء، وأنبت من األرض، وأما أعداؤك ين أمطر لك من انظر، إ: أي
، ١٠ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٦/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .فيؤخذون

  )١ ص، ١٧/٨/١٩٠٦يوم ، ٢٩عدد 

١٩٠٦  
"اهللا فيك، ما رميت بارك ،ولكن اهللا رمىيا أمحد الرمحن علّم .  إذ رميت

قُلْ إين أُِمرت .  لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتستبني سبيلُ ارمني،القرآنَ
كلُّ .  الباطل كان زهوقًاقُلْ جاء احلق وزهق الباطل، إنّ. وأنا أول املؤمنني
قُل . إال اختالقوقالوا إنْ هذا . م وتعلّم، فتبارك من علَّ����بركٍة من حممٍد 

 إجرام شديد، ومن قُلْ إن افتريته فعلي. اُهللا، مث ذَرهم يف خوضهم يلعبون
هو الذي أرسل رسوله باهلدى وديِن احلق . أظلم ممن افترى على اهللا كذبا

 هذا إال إنْ يقولون أَنى لك هذا؟. بدلَ لكلماتهال م. ليظِهره على الدين كلّه

                                           
، جملد "احلكم" و٢، ص ١٢/٧/١٩٠٦ يوم ٢٨-٢٦، عدد ٢، جملد "بدر"ورد يف  628
، وهذا ٨/٦/١٩٠٦ أن تاريخ هذا الوحي هو ١، ص ١٠/٧/١٩٠٦، يوم ٢٤، عدد ١٠

  )سيد عبد احلي(.  كما ورد يف حقيقة الوحي٨/٧/١٩٠٦غلط، والصحيح هو 
، اخلزائن الروحانية، جملد "ستفتاءاال" يف �هذا التاريخ قد سجله املسيح املوعود  629
 )جالل الدين مشس(. ٧٠٢، ص ٢٢
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. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. عانه عليه قوم آخرونقول البشر، وأ

قُلْ . هيهات هيهات ملا توعدون ِمن هذا الذي هو مهني جاهلٌ أو جمنونٌ
قُلْ عندي شهادةٌ من اهللا فهل أنتم . عندي شهادةٌ من اهللا فهل أنتم مسلمون

ك،  ربهذا ِمن رمحة. ولقد لبثت فيكم عمرا ِمن قبله أفال تعقلون. مؤمنون
لك درجةٌ يف السماء . يتم نعمته عليك، فبشر، وما أنت بنعمة ربك مبجنوٍن

احلمد هللا الذي . ولك نري آياٍت وِدم ما يعمرون. ويف الذين هم يبصرون
وقالوا أجتعل . ٦٣٠جعلك املسيح ابن مرمي، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

. إين مهني من أراد إهانتك. تعلمونفيها من يفسد فيها؟ قال إين أعلم ما ال 
، وهم ِمن بعد ٦٣١كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي. إين ال خياف لدي املرسلون

                                           
لقد بين اهللا تعاىل صراحةً كيف جعلين عيسى بن مرمي، : � قال املسيح املوعود 630

، "الرباهني األمحدية"وذلك يف كالمه املقدس الذي قد سجلته يف بعض األماكن يف كتايب 
الً، مث بين أنه قد نفخ يف مرمي هذا روح من اهللا، مث فقد مساين اهللا يف ذلك الكتاب مرمي أو

قال إنه حتولَ بعد نفخ الروح فيه من الدرجة املرميية إىل الدرجة العيسوية، وهكذا ولد 
: مث يف موضع آخر أشار اهللا تعاىل إىل تلك الدرجة وقال. عيسى من مرمي ومسي ابن مرمي

 فقد ."ا منسياا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيفأجاءه املخاض إىل جذع النخلة، قال ي"
بني اهللا تعاىل هنا على سبيل االستعارة أنه ملا تطور هذا املأمور من الدرجة املرميية إىل 
الدرجة العيسوية، وحان أن يصري ابن مرمي على هذا النحو، أجلأته ضرورةُ التبليغ املشاةُ 

ن مل يكن فيهم مثرة الفهم والتقوى، وكانوا جاهزين باملخاض إىل جذع األمة اليابس، الذي
ألن يرموه باالفتراء ويؤذوه ويتكلموا عنه باألقاويل بسماعهم هذا اإلعالن، فقال يف 

حقيقة (. ، ومل يعرف أحد حىت امسييا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا: نفسه
 ) احلاشية،٧٥ ص ،٢٢ جملد ،الوحي، اخلزائن الروحانية

 يف هذا الوحي، ذلك أن اهللا "الرسل"لقد مساين اهللا : � املسيح املوعود  قال631
، وناداين بأمساء "الرباهني األمحدية"تعاىل قد جعلين مظهرا جلميع األنبياء كما كتبت يف 

األنبياء كلهم، فأنا آدم، وأنا شيث، وأنا نوح، وأنا إبراهيم، وأنا إسحاق، وأنا إمساعيل، 
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أُريك زلزلةَ . قوا والذين هم حمسنونإن اهللا مع الذين ات. غَلَِبهم سيغِلبون

جاء احلق . وامتازوا اليوم أيها ارمون. إين أحافظ كلَّ من يف الدار. الساعة
أنت . بشارةٌ تلقّاها النبيون. وزهق الباطل، هذا الذي كنتم به تستعجلون

ـزلُ نهل أنبئكم على من ت. على بينٍة ِمن ربك، كفيناك املستهزئني
الشياطني؟ تلُ على كل أفّاٍك أثيٍمنـز.وال ت وح أَيوح اهللا، أال إن رمن ر س

أال إن نصر اهللا قريب ،عميٍق، يأتون من كل يأتي. اهللا قريب ك ِمن كل فج
ال . ينصرك رجالٌ نوحي إليهم من السماء. ينصرك اهللا من عنده. فٍج عميٍق

إنا فتحنا لك . ك إنه نازلٌ من السماء ما يرضيكقال رب. مبدلَ لكلمات اهللا
 أشجع الناس، ولو كان اإلميان. فتح الويلِّ فتح، وقربناه جنيا. فتحا مبينا

. ا خمفيا، فأحببت أن أُعرفكنت كنـز. أنار اهللا برهانه. همعلّقًا بالثريا لنالَ
إذا جاء نصر اهللا، وانتهى أمر الزمان  .يا قمر، يا مشس، أنت مين وأنا منك

إلينا، ومتّت كلمةُ ربك، أليس هذا باحلق؟ وال تصعر خللق اهللا، وال تسأَم من 
واتلُ . وبشر الذين آمنوا أنّ هلم قدم صدٍق عند رم. كالناس، ووسع مكان

فّة، وما أدراك ما أصحاب أصحاب الص. عليهم ما أُوحي إليك من ربك
ا ،فّةالصنا إننا مسعنا مناديهم تفيض من الدمع، يصلّون عليك، ربترى أعين 

ضت الرمحةُ على يا أمحد، فا. ينادي لإلميان، وداعيا إىل اهللا وسراجا منريا
ه عليك يف ك، ويتم نعمت يرفع اهللا ذكر،يتك املتوكّلإنك بأعيننا، مس. شفتيك

شأنك . بوركت يا أمحد، وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك. الدنيا واآلخرة
وأجرك قريب ،يف . األرض والسماء معك كما هو معي. عجيب أنت وجيه

                                                                                                     
 يوسف، وأنا موسى، وأنا داود، وأنا عيسى، وأنا املظهر األمتّ السم وأنا يعقوب، وأنا

 ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. ، أي أنا حممد وأمحد بصورة ظلية وجمازية�النيب 
 ) احلاشية،٧٦ص 
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 تبارك وتعاىل، زاد جمدك، ينقطع سبحان اهللا. حضريت، اخترتك لنفسي

. ما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب و.٦٣٢آباؤك ويبدأُ منك
                                           

اعلموا أن أسرة هذا العبد املتواضع كانت جد شهرية : � قال املسيح املوعود 632
لدنيوي واجلاه املادي، فحىت يف الزمن الذي كانت هذه األسرة فيه وشيكة من حيث اد ا

 كواٍل على قرية، وكان قبل ذلك ٨٢الزوال ائيا، كان جدي ميلك يف هذه املنطقة 
مث فقَد كل شيء تدرجييا مبشيئة اهللا وحكمته . املنطقة، ومل يكن خاضعا ألية سلطة أخرى
مث .  قرى٦هد حكمهم، ومل تبق يف يده إال بعد بضع حروب خاضها ضد السيخ يف ع

هكذا أخذت الشوكة .  قرى فقط٤خرجت من يده قريتان أخريان، وبقيت يف حوزته 
باختصار، كانت هذه األسرة شهرية جدا يف . الدنيوية اليت ال تدوم مع أحد يف الزوال

 اجلاه الدنيوي، ألن هذه املنطقة، ولكن اهللا تعاىل مل يِرد أن يبقى هذا اإلكرام مقصورا على
العزة املادية ال تدفع إال إىل الزهو الفارغ واالستكبار والعجب، لذلك وعدين اهللا تعاىل يف 
وحيه املقدس اآلن وخاطبين قائال إنّ وضع هذه األسرة سيتغري من اآلن فصاعدا، وستبدأ 

رة النسل  إشارة إىل كث على هذا الوحيينطويكما . بك أنت، وسيقطع ذكرها السابق
، ولكن اهللا لرأي كما هو معروف عنها بادئ اتشتهر بأا مغولية، هذه األسرة . أيضا

عاملَ الغيب، والذي هو األعلم حبقيقة األمر، قد كشف علي يف وحيه املقدس مرارا أا 
إن الذين كفروا وصدوا ": حيث قال عين" أبناء الفارس"أسرة فارسية، وقد ناداين بـ 

: وقال عين يف وحي آخر."... شكَر اهللا سعيه.  رد عليهم رجل من فارسعن سبيل اهللا
: مث خاطبين يف وحي آخر وقال"... لو كان اإلميان معلّقا بالثريا لناله رجل من فارس"
ويتضح من هذه الكلمات كلها أن أسرة "... خذوا التوحيد التوحيد يا أبناَء الفارس"

ال أدري كيف حدث اخلطأ، . ل يف الواقع وليست مغوليةهذا العبد املتواضع فارسية األص
إن اسم : وكما أُخِبرت، فإن شجرة نسب أسرتنا هي كاآليت.   مغولية أاشتهرتاو

 �والدي هو مريزا غالم مرتضى، واسم والده مريزا عطاء حممد، واسم والده مريزا 
ئم، واسم والده مريزا حممد، واسم والده مريزا فيض حممد، واسم والده مريزا حممد قا

حممد أسلم، واسم والده مريزا دالور، واسم والده مريزا إله دين، واسم والده مريزا 
�ªجعفر �ª، واسم والده مريزا حممد ½ ، واسم والده مريزا عبد الباقي، واسم والده مريزا ½

�ª حممد سلطان، واسم والده مريزا هادي ½ .  
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.  اهللا والفتح، ومتّت كلمة ربك، هذا الذي كنتم به تستعجلونرإذا جاء نص

. دنا فتدىل، فكان قاب قوسني أو أدىن. أردت أن أستخلف، فخلقت آدم
يا مرمي . يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنةَ. يعةيحيي الدين ويقيم الشر

نصرت . يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة. اسكن أنت وزوجك اجلنة
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد عليهم . وقالوا الت حني مناٍص

أم يقولون حنن مجيع منتصر، سيهزم اجلمع . رجلٌ من فارس، شكَر اهللا سعيه
إنك اليوم لدينا مكني أمني، وإنّ عليك رمحيت يف الدنيا . ن الدبرويولّو

سبحان الذي أسرى . حيمدك اهللا وميشي إليك. والدين، وإنك من املنصورين
بشرى لك يا . ٦٣٣جِري اِهللا يف حلل األنبياء. خلَق آدم فأكرمه. بعبده ليالً

                                                                                                     
�ª"و" مريزا"ويبدو أن  ومها يف زمن ما، شأن األلقاب اليت متنح لبعض لقباِن منح £½

 وال شك أن ما كشفه اهللا تعاىل هو الصواب، ألن اإلنسان ميكن أن خيطئ لزلٍّة. العائالت
 ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(.** بسيطة، ولكن اهللا مرتَّه عن السهو واخلطأ

  ) احلاشية،٨١-٧٩
سلمانُ منا أهلَ : "ن أسريت حيث قال اهللا تعاىل عينوهناك وحي إهلي آخر أيضا ع** 
، هو منا )صلْحين(، أي هذا العبد املتواضع الذي يضع أساسا ِلسلْمِني "سلمان "".البيت

وهذا الوحي يصدق واقعا معروفًا شهريا وهو أن بعض أمهايت من قبل أيب كن . أهل البيت
  . من السادات

و أن اهللا تعاىل أراد أن يتم بيدي وبواسطيت صلح بني الِفرق واملراد من الصلْحِني ه
اإلسالمية لترفَع الفُرقة من بينهم إىل حد كبري، وصلح آخر مع أعداء اإلسالم اخلارجيني 

. حيث يعطَى كثري منهم فهما ملعرفة صدق اإلسالم، ويدخلون فيه، وبعدها تكون النهاية
 ) احلاشية يف احلاشية،٨١ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(

معىن هذا الوحي اإلهلي أن مجيع األنبياء الذين جاءوا من : � قال املسيح املوعود 633
اهللا تعاىل يف الدنيا من آدم إىل النهاية، سواء أكانوا إسرائيليني أو غريهم، قد أُعطيت نصيبا 

ال وقد أُعِطيت نصيبا من صفاته أو من وقائعهم اخلاصة أو صفام املميزة، وما من نيب إ
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حافظك، إين إين ناصرك، إين . أمحدي، أنت مرادي ومعي، سرك سري

أكان للناس عجبا؟ قُلْ هو اهللا عجيب، ال يسأل عما . جاعلك للناس إماما
وقالوا إنْ هذا إال . وتلك األيام نداوهلا بني الناس. يفعل وهم يسألون

ِب. اختالقون اهللا فاتكم اهللاقُلْ إن كنتم حتبعوين حيبب .إذا نراُهللاص  املؤمن 
 قُل اُهللا مث ،فالنار موعدهم.  وال راد لفضله،رضجعل له احلاسدين يف األ
وإذا قيل هلم آِمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن . ذَرهم يف خوضهم يلعبون

وإذا قيل هلم ال . كما آمن السفهاء؟ أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون
 قُلْ جاءكم نور من اهللا، فال. تفسدوا يف األرض، قالوا إمنا حنن مصلحون

بل . ن مغرٍم مثقلَون ِممأم تسأهلم ِمن خرٍج فه. تكفروا إن كنتم مؤمنني
تلطّف بالناس وترحم عليهم، أنت فيهم . أتيناهم باحلق فهم للحق كارهون

لعلّك باخع نفسك أال يكونوا . مبنـزلة موسى، واصرب على ما يقولون
بين يف الذين ظلموا إم ال تقْف ما ليس لك به علم، وال ختاط. مؤمنني
إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، . واصنع الفُلْك بأعيننا ووحينا .مغرقون

أَوِقد يل يا هامان، لعلي . ٦٣٤ وإذ ميكُر بك الذي كَفَّر. يد اهللا فوق أيديهم
ه من الكاذبنيأطّلع على إله موسى، وإين ألظن .بيدا أيب هلٍب وت ت٦٣٥ تب ،

                                                                                                     
الرباهني األمحدية، (. هذا ما أطلعين اهللا عليه.  مع فطرِة كل نيب مناسبةوقائعه، وإنّ يف فطريت

 )١١٦ ص ،٢١ جملد ،اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية
املراد من املكفِّر هنا هو الشيخ أبو سعيد حممد حسني : �قال املسيح املوعود  634
ستفتاء وقدمه أمام نذير حسني، وكان األخري هو الذي االكتب  هو الذي وي، ألنه البطال

 ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. هعليه ما يستحقّ. أجج نار التكفري يف هذه البالد
 ) احلاشية،٨٣

. املراد من أيب هلب هنا هو شيخ دهلوي قد مات اآلن: � قال املسيح املوعود 635
، وقد نشرت يف "الرباهني األمحدية" عاما وهي مسجلة يف ٢٥ى على هذه النبوءة ومض
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الفتنة ههنا، فاصرب . ن اهللاوما أصابك فِم. كان له أن يدخل فيها إال خائفًاما 

أال إا فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا مجا، حبا من اهللا العزيز . كما صرب أولو العزم
وال تِهنوا وال حتزنوا، أليس اهللا . شاتاِن تذبحان، وكلُّ من عليها فاٍن. األكرم

وإنْ يتخذونك إال هزوا، . علَم أن اهللا على كل شيٍء قديرأمل ت. بكاٍف عبده
منا إهلكم إله واحد، أأهذا الذي بعث اهللا؟ قُلْ إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل 

. قُلْ إنّ هدى اهللا هو اهلدى .واخلري كله يف القرآن، ال ميسه إال املطهرون
 وقالوا أَنى لك هذا، إنّ. ٦٣٧ٍم عظي٦٣٦وقالوا لوال نزلَ على رجٍل من قريتني

قُلْ إن كنتم . ينظرون إليك وهم ال يبصرون. هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة
عسى ربكم أن يرمحكم، وإن عدمت عدنا، . حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا

قُل اعملوا . وما أرسلناك إال رمحةً للعاملني. وجعلنا جهنم للكافرين حصريا
ال يقبل عملٌ مثقالَ ذرٍة من غري . م إين عاملٌ فسوف تعلمونعلى مكانتك

قُلْ إن افتريته فعلي . التقوى، إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون
أليس اهللا بكاٍف . إجرامي، ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون

قولَ احلق الذي فيه . عبده، ولنجعله آيةً للناس ورمحةً منا، وكان أمرا مقضيا

                                                                                                     
ذلك هو تكفريي بوأول من أصدر فتوى . الزمن الذي أصدر فيه فتوى التكفري ضدي
قد أخرب، قبل التكفري مبدة  �اهللا وكان . الشيخ الدهلوي الذي مساه اهللا تعاىل أبا هلب

 ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(". الرباهني األمحدية"جل يف طويلة، ذا اخلرب الذي هو مس
 ) احلاشية،٨٤ ص ،٢٢جملد 

 )املترجم(". القريتني "":االستفتاء" ورد يف كتاب 636
إن هذا الشخص الذي يدعي بأنه املهدي : أي قالوا: � قال املسيح املوعود 637

لَم يبعث املهدي املوعود يف مكة فِلم ! املوعود هو من قرية صغرية يف البنجاب أي قاديان
  ) احلاشية،٨٥ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(أو املدينة اللتني مها أرض اإلسالم؟ 
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أمراض . لت مباركًا، أنت مبارك يف الدنيا واآلخرةسالم عليك، جِع. متترون
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.  أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة العلياوقتك قد تبختر، فإن: أي
األنبياء، مطه دا سيمصطفىإن حممد ر .أمرك، ويعطيك كلَّح كلَّصِلإنّ اهللا ي  

رب األفواج يتوجه إليك، كذلك يري اآلياِت ليثْبت أنّ القرآن . مراداتك
  .كتاب اهللا وكلمات خرجت ِمن فوهي

يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل وجاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين " 
  ".لني، وثُلّةٌ من اآلِخرينثُلّةٌ من األو. كفروا إىل يوم القيامة
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إن قول اهللا تعاىل بأن الربكة اليت سترتل على املرضى : � قال املسيح املوعود 638

روحانية فأرى أن ألوفًا من فأما الربكة ال. بواسطتك، يشمل املرضى الروحانيني واملاديني
الذين بايعوا على يدي كانت حالتهم العملية سيئة، مث حتسنوا بعد البيعة، وتابوا من أنواع 
املعاصي، وواظبوا على الصلوات، وأجد يف مجاعيت املئات الذين قد نشأت يف قلوم 

ا أن معظم أما األمراض البدنية فقد رأيت مرار. حرقة ولوعة للتخلص من أهواء النفس
 ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. املصابني بأمراض خطرية قد شفُوا بدعائي هلم وعناييت م

 ) احلاشية،٨٧-٨٦ ص ،٢٢جملد 
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جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه .  قدريت، وأرفعك منإين سأُري بريقي: أي

أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديٍد، صوٍل بعد 
  .صوٍل
. أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحانَ أن تعان وتعرف بني الناس" 

أنت مين مبنـزلٍة ال . ٦٣٩أنت مين مبنـزلة ولدي. أنت مين مبنـزلِة عرشي
إذا غضبت غضبت، . حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا واآلخرة.  اخلَلْقيعلمها
إين مع . من عادى وليا يل، فقد آذنته للحرب. ما أحببت أحببت وكلَّ

سالم على . يأتيك الفَرج. الرسول أقوم، وألوم من يلوم، وأعطيك ما يدوم
نا بذلك، إبراهيم، صافيناه وجنّيناه من الغمدِخذوا من مقام إبراهيم ، تفرفات

صدق اُهللا . إنا أنزلناه قريبا من القاديان، وباحلق أنزلناه وباحلق نزل .مصلّى
ال . احلمد هللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي. ورسوله، وكان أمر اهللا مفعوالً
  .آثرك اهللا على كل شيٍء. يسأل عما يفعل وهم يسألون

"��1��Ê����1��Ê����1��Ê����1��Ê������ �� ������ ������������������������ññññ����kkkkÜÜÜÜ���� �1��������1��������1��������1����������� ��������ññ ññ ")أردية(  
  .، ولكن سريرك وضع فوق كلّ سريٍرسرر من السماء نزلت: أي
ال ختف إنك . أال إن حزب اهللا هم الغالبون. يريدون أن يطفئوا نور اهللا"

يريدون أن يطفئوا نور . ال ختف، إين ال خياف لدي املرسلون. أنت األعلى
ننـزل عليك أسرارا من .  مِتم نوره ولو كِره الكافروناهللا بأفواههم، واُهللا

                                           
إن اهللا تعاىل مرتَّه عن األبناء، وما هذه الكلمة إال : � قال املسيح املوعود 639

 بسبب كلمات �لّهوا عيسى ملّا كان اجلهال من النصارى يف هذا الزمن قد أ. استعارة
 للنصارىمماثلة، فأرادت احلكمة اإلهلية أن تستخدم يف حقي كلمات أكرب منها تنبيها 

لكي يدركوا أن الكلمات اليت يؤلِّهون ا املسيح قد وردت أعظم منها يف حق فرد من 
 ) احلاشية،٨٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. هذه األمة
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 وهامانَ وجنودمها ما كانوا ونري فرعونَ السماء، ومنزق األعداء كلَّ ممزٍق،

ما أُرسلَ نيب إال . فال حتزنْ على الذي قالوا، إن ربك لباملرصاد. حيذَرون
. ، سأكرمك إكراما عجباسننجيك، سنعليك.  قوما ال يؤمنونأخزى به اُهللا

. جيحك، وأُخرج منك قوما، ولك نري آياٍت ودم ما يعمرونرحيك وال أُأُ
ال يضاع.هأنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع وقت رلك درجةٌ يف .  كمثلك د

خيرون على . يبدي لك الرمحن شيئًا. السماء ويف الذين هم يبصرون
ون على األذقان، ربلنا ذنوبنا إنا كنا خاطئنياملساجد، خير لقدتاِهللا. نا اغِفر  

 لكم وهو ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اُهللا.  كنا خلاطئنيآثرك اهللا علينا وإنْ
يعصمك اهللا من العدا، ويسطو بكل من سطا، ذلك مبا . أرحم الرامحني

. طرييا جبالُ أَويب معه وال. هأليس اهللا بكاٍف عبد. عصوا وكانوا يعتدون
قوالً من رب رمون.  رحيٍمسالمإين مع الروح معك . وامتازوا اليوم أيها ا

إنّ وعد اهللا أتى، وركَل . ال ختَف إين ال خياف لدي املرسلون. ومع أهلك
أمم يسرنا هلم اهلدى، وأمم حق عليهم . وركى، فطوىب ملن وجد ورأى

مرسالً، قُلْ كفى . العذاب ن عنده وقالوا لستا بيين وبينكم ومباهللا شهيد
  اِهللاحكم اِهللا الرمحِن، خلليفِة. ينصركم اهللا يف وقٍت عزيٍز. علم الكتاب

 اخلزائن، ذلك فضلُ ٦٤٠ يؤتى له املُلك العظيم، وتفتح على يده.السلطاِن
ار إين من الصادقني، فانتِظروا آيايت قلْ يا أيها الكفّ. اهللا ويف أعينكم عجيب

                                           
هذه النبوءة تتعلق باملستقبل، متاما كما وضعت املفاتيح : �ال املسيح املوعود  ق640

عندما . � حتققت يف زمن سيدنا عمر الفاروق لكنها نبوءة يف الكشف، �بيد النيب 
يؤسس اهللا تعاىل بيده أمةً فال يريد أن يسحقوا حتت أقدام الناس دوما، بل يدخل فيهم 

حقيقة الوحي، (. �كذا ينجون من الظاملني، كما حدث لعيسى امللوك فيما بعد، وه
 ) احلاشية،٩٤ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية
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إن . ةٌ قائمةٌ وفتح مبنيحج. سنريهم آياِتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم. حٍنيحىت 

كذّاب نا عنك . اهللا يفصل بينكم، إن اهللا ال يهدي من هو مسرفووضع
قل . ٦٤١وزرك الذي أنقض ظهرك، وقُطع دابر القوم الذين ال يؤمنون

ين اتقوا إن اهللا مع الذ. اعملوا على مكانتكم، إين عاملٌ، فسوف تعلمون
هل أتاك حديث الزلزلة؟ إذا زلزلت األرض زلزالَها، . والذين هم حمسنون

أثقالَها، وقال اإلنسان ما هلا؟ يومئٍذ ت ث أخبارها، بأن وأخرجت األرضحد
يسألونك . أحِسب الناس أن يتركوا، وما يأتيهم إال بغتةً. ربك أوحى هلا

حى يدور الر.  يرد عن قوٍم يعرضونأحق هو؟ قلْ ِإي وريب إنه حلق، وال
 الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكّني مل يكُن. وينـزل القضاء
   ".حىت تأتيهم البينة
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  . ما فعل ألحاطت الظلمة على الدنيا مجيعهالو مل يفعل اهللا :أي

 اليوم؟ هللا ن املُلكمِل. يريكم اهللا زلزلة الساعة.  زلزلةَ الساعةأُريك" 
  ".الواحد القهار
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هذه إشارة إىل أنه حان أن يكشف عن احلق وتسوى : � قال املسيح املوعود 641

لقد فسدت األرض وستحارا السماء . وهذا القرار سينفَّذ بآيات السماء. اخلالفات كلها
 ) احلاشية،٩٥ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. اآلن

هذا الوحي اإلهلي يكشف أنه ستقع مخسة زالزل، : � قال املسيح املوعود 642
وتكون األربعة األوىل منها خفيفة نوعا ما، فتستخف ا الدنيا، مث يقع اخلامس الذي 

  .  يتمنون املوت قبل هذا اليوميكون منوذجا للقيامة ويترك الناس مذهولني كاانني حىت
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، ولو أردت جلعلت ذلك اليوم يوم هذه مخس مراٍت أُري بريق آييت: أي

  .خامتة الدنيا
  ".أُريك ما يرضيك. من يف الدارإين أحافظ كلّ "
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  . وقت إظهار العجائب بعد العجائب قد أتىقُلْ لرفقائك إنّ: أي

. ٦٤٣ر ليغفر لك اُهللا ما تقدم ِمن ذنبك وما تأخ،إنا فتحنا لك فتحا مبينا" 
نإين أنا التوعليكم طبتم.  جاءك جاءيناب، م ة حنمدك ونصلّي، صال. سالم

األمراض تشاع، والنفوس . نزلت لك، ولك نري آياٍت. العرش إىل الفرش
إنه آوى  .روا ما بأنفسهمر ما بقوم حىت يغيوما كان اهللا ليغي. تضاع
إين أحافظ كل من يف الدار، ما كان . لوال اإلكرام، هلَلَك املُقام. ٦٤٤القرية

  .م وأنت فيهم ليعذّاهللا

                                                                                                     
 ٢٢/٧/١٩٠٦واعلموا أنه قد وقعت بعد هذا الوحي اإلهلي يف هذا البلد حىت اليوم 

، ولعلها ليست ٢١/٧/١٩٠٦ و٢٠/٥/١٩٠٦ و٢٨/٢/١٩٠٦ثالثة زالزل، أي بتاريخ 
ن عند اهللا تعاىل يف عداد الزالزل املوعودة ألا خفيفة جدا، ولعل الزالزل األربعة ستكو

. ، أما اخلامس فسيكون منوذجا للقيامة، واهللا أعلم٤/٤/١٩٠٥مثل الذي وقع بتاريخ 
 ) احلاشية،٩٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(

ِمن دأب الظاملني توجيه ألوف االنتقادات وشىت العيوب : � قال املسيح املوعود 643
لدنيا ومفاسدها وجرائمها ومعاصيها  كأم بؤرة لكافة عيوب ا،إىل رسل اهللا وأنبيائه

 ولذلك ؟وخياناا، وأنى للنيب أن يرد على كل هذه الوساوس املشوبة بشرور نفوسهم
فمن سنة اهللا أنه يتوىل الرد على اخلصومات كلها يف اية املطاف، ويظهر آية عظيمة 

 ،٢٢ جملد ،خلزائن الروحانيةحقيقة الوحي، ا( ".ليغفر لك اهللا"فهذا هو معىن . تربئ ساحة النيب
 ) احلاشية،٩٧ص 

تفيد يف العربية إتاحة املالذ ألحد بعد " آوى"كلمة : �قال املسيح املوعود  644
: ، وقال تعاىل أيضا	أمل جيدك يتيما فآوى�: تعرضه لإليذاء، كما قال اهللا تعاىل
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  )أردية(" 

 علجتو الشدة، كلّ فتشتد زلزلة تقع.  اليت هي دار احملبةأمن يف دارنا: أي
  .سافلها األرض عايل
 .األرض يومئٍذ خامدةً مصفرةً، وترى ٦٤٥يوم تأيت السماء بدخاٍن مبٍني"

 يريدون أن ال يتم أمرك، واهللا يأىب إال أن يِتم .٦٤٦أُكرمك بعد توهينك
أُريك بركاٍت من كل . إين أنا الرمحن، سأجعل لك سهولةً يف كل أمٍر. أمرك
ترد إليك أنوار . العني وعلى اُألخريني: نزلت الرمحةُ على ثالٍث. طرٍف

 اهللا ، كأنّ احلق والعلىِرهظْإنا نبشرك بغالٍم م. ٦٤٧نسالً بعيداترى . الشباب
سبحك اهللا ورافاك، وعلّمك ما . إنا نبشرك بغالٍم نافلة لك. نزل من السماء

 هذا إال وقالوا إنْ. ن عادى وعادى لك م،إنه كرمي متشى أمامك. مل تعلم

                                                                                                     
 ،٩٧ ص ،٢٢ جملد ،الروحانيةحقيقة الوحي، اخلزائن (. 	وآوينامها إىل ربوة ذاِت قرار ومعٍني�

 )احلاشية
ِمن عالمات ذلك الزلزال الذي سيكون منوذجا : أي: � قال املسيح املوعود 645

، وال ندري هل حيدث الزلزال بعد ذلك فورا أو بعد جفافسبقه أيام قحط وتللقيامة أن 
 ) احلاشية،٩٨ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. فترة

قبل اآليات العظيمة اليت ستظهر لك يف الدنيا ال بد : أي: �ح املوعود  قال املسي646
أن تتعرض أنت ألنواع اإلهانة والكالم السيئ والتهم؛ مث بعد ذلك سوف تظهر من 

هذه هي سنة اهللا، حيث تكون الكرة األوىل للمنكرين والكرة الثانية . السماء آيات مروعة
 ) احلاشية،٩٨ ص ،٢٢ جملد ،الروحانيةحقيقة الوحي، اخلزائن (. هللا تعاىل

، يعود إىل قرابة "ترى نسالً بعيدا"هذا الوحي، أعين : � قال املسيح املوعود 647
  ) احلاشية،٩٨ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. ثالثني عاما



�א������ �٦٩٩
اختالق .أمل تعلم أن اهللا على كل شيٍء قدير .قي الروح على من يشاء من لي

   ".، فتبارك من علّم وتعلّم���� بركٍة من حممٍد كلّ. عباده
"����������������ßßßß �� ���� ��<<<<çççç�� �� <<<<££££����������������������������P������P������P������P�� �� ��¤¤¤¤ ������������¥¥¥¥   )أردية( ££££��������

  ٦٤٨. وخامته فعل فعالً عظيماإنّ علم اهللا: أي
  ".إين معك ومع أهلك ومع كل من أحبك"
"������������ÆÆÆÆV�V�V�V�����±���±���±���±���				 ��è��î�G�����è��î�G�����è��î�G�����è��î�G���ññññ����kkkk �_�_�_�_����   )أردية(" ��1��1��1��1

  .، وكُشف العامل الروحاين عليك لك امسيبرق: أي
"ك اليوم حديدأطال اهللا بقاءك. فبصر.  "  

                                           
  اهللا وخامته فعل فعالًعلمإنّ : هذا الوحي اإلهلي أعين: � قال املسيح املوعود 648
 يعين أن اهللا تعاىل قد أحس يف هذا العصر أنه عصر فاسد جدا حيتاج إىل مصلح ا،عظيم

 وصل مرتبةً عالية حيث �ل الذي قام به خاتم اهللا هو أن أحد أتباع النيب فععظيم، وال
 من ناحية، كما صار نبيا من ناحية ثانية، ألن اهللا جل شأنه قد جعل �كان من أمته 

 والستمرار بركاته الروحانية خاتما � اخلاتم، أعين أنه تعاىل وهب للنيب  صاحب�النيب 
 تكسب املرَء �مل يوهب لنيب آخر مطلقًا، ولذلك سمي خاتم النبيني، مبعىن أن طاعته 

 الروحانية توصل املرء إىل مقام النبوة، وهذه القوة القدسية مل �كماالِت النبوة، وتربيته 
ومع أن "... علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل: "سواه، وهذا هو معىن احلديثيعطَها أي نيب 

، �بين إسرائيل كان فيهم أنبياء كثريون، إال أن نبوم مل تكن نتيجة اتباعهم ملوسى 
بل كانت تلك النبوات كلها هبةً إهلية نالوها مباشرة دون أن يكون فيها أدىن دخل 

 نبيا من ناحية، وتابعا وأُمتيا من - مثلي-م أحد منهم التباعهم ملوسى، ولذلك مل يس
ولو ألقينا نظرة على . ناحية أخرى، بل سموا أنبياء مستقلّني ونالوا منصب النبوة مباشرة

حالة بين إسرائيل، مستثنني هؤالء األنبياء، لوجدنا أم مل ينالوا من الرشد والصالح إال 
موم كانت أمة موسى وعيسى عليهما السالم حمرومة من أولياء نزرا يسريا جدا، وعلى الع

حقيقة الوحي، اخلزائن (. اهللا، وإذا كان فيهم أحد على سبيل الندرة فهو يف حكم العدم
 ) احلاشية،١٠١-٩٩ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية
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وإين . ، أو تزيد عليه مخسة أو أربعة، أو يقّل كمثلهامثانني حوالً عيش ت:أي
لك برق امسي، وإين . أباركك بربكاٍت عظيمة حىت إن امللوك يتربكون بثيابك

اع منوذٍج إنّ للمقبولني أنو.  سوى آياٍت أَريتهاأُريك مخسني أو ستني آيةً
. وعالماٍت، ويعظّمهم امللوك وذوو اجلربوت، ويقال هلم أبناُء ملوك السالمة

. ، لكنك ما عرفت الوقت٦٤٩ إنّ سيف املالئكة مسلول أمامك،أيها العدو
  .ليس اخلري يف أن حيارب أحد مظهر اهللا

ب كلُّ ر. رب فَرق بني صادٍق وكاذٍب، أنت ترى كلَّ مصلٍح وصادٍق"
  ".شيٍء خادمك، رب فاحفَظْين وانصرين وارمحين
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هذه النبوءة تتعلق بشخص كان من أتباعي مث ارتد، : � قال املسيح املوعود 649

فيقول اهللا .  حىت سبق اجلميع يف بذاءة اللسانوسب وشتم،  التجاسراتاعوارتكب أنو
 جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(ملاذا تتمادى؟ أال ترى سيوف املالئكة أمامك؟ : تعاىل له

 ) احلاشية،١٠١ ص ،٢٢
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جاءت الزلزلة، قوموا .  وحِفظين من شرك)أيها العدو ( اهللا،قاتلك: أي
  . ونرى منوذج القيامةلنصلّي
”ظِهرك اهللا وياألفالك. ثين عليكي ٦٥٠لوالك ملا خلقت . وين أستجبعاد
  ".لكم
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  .واقعة الزلزلة.  دعاؤك، والترحم من اهللاليد يدك، والدعاء: أي
  ".تتبعها الرادفة. مهاعفَت الديار محلُّها ومقا"
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 عاد الربيع وجاءت أيام الثلج.  قول اهللا مرةً أخرىمعاد الربيع، وت: أي
  .وكثرة املطر

 عجيبا، ترى نصرا. ٦٥١أخره اهللا إىل وقٍت مسمى. رب أَخر وقت هذا"
يا نيب اهللا كنت ال . وخيرون على األذقان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني

                                           
يف عصر كل مصلح عظيم الشأن تخلق مساء جديدة : � قال املسيح املوعود 650

وحانيا، أي تسخر املالئكة خلدمة أهدافه وتخلق يف األرض طبائع وأرض جديدة ر
 ،١٠٢ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. مستعدة لذلك؛ فإىل هذا األمر أشري هنا

 )احلاشية
تلقيت من قبلُ وحيا بأن الزلزال الذي يكون منوذجا : � قال املسيح املوعود 651

بري منظور "زوجة " حممدي بيغم"دا، وكانت عالمة ذلك أن السيدة للقيامة سيقع قريبا ج
بشري "اللدهيانوي سوف تلد ابنا يكون عالمة على ظهور هذا الزلزال، فيسمى " حممد

، حيث حتلّ "م كبابعالَ"ألنه يأيت مبشرا بازدهار مجاعتنا، كذلك من أمسائه " الدولة
 ،الناس ألنه "كلمة العزيز" و"كلمة اهللا"كذلك من أمسائه بالدنيا آفات كبرية إن مل يتب ،
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تلطّف . ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني .أعرفك

يأيت عليك زمن كمثل . لة موسىنـزبالناس وترحم عليهم، أنت فيهم مب
الً شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون إنا أرسلنا إليكم رسو. زمن موسى

  ".رسوالً
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  ٦٥٢. لنب كثري، فاحفظوهنزل من السماء: أي
  ".إين أنرتك واخترتك"

                                                                                                     
ولكين دعوت اهللا . يكون كلمة اهللا اليت ستظهر يف وقتها، وتكون له أمساء أخرى أيضا

تعاىل بعد ذلك أن يؤخر ذلك الزلزال الذي يكون منوذجا للقيامة قليال، وقد أشار اهللا 
. رب أخر وقت هذا": سه إذ قالتعاىل يف وحيه إىل دعائي هذا، وأجاب عليه أيضا بنف

.  أي أن اهللا قد استجاب الدعاء فأخر هذا الزلزال لوقت آخر."أخره اهللا إىل وقت مسمى
وحيث إن ". احلَكَم"و" بدر"وقد نشر هذا الوحي قبل أربعة أشهر تقريبا يف جريديتْ 

ل، فلزم أن تؤجا للقيامة قد أُجل والدةُ هذا االبن أيضا، ولذلك الزلزال الذي يكون منوذج
 آيةً على استجابة الدعاء ١٧/٧/١٩٠٦ابنة يوم الثالثاء " بري منظور حممد"ولدت يف بيت 

. وكذلك عالمة على صدق الوحي الذي نشر قبل والدة هذه البنت بأربعة أشهر تقريبا
  الذيزلزالالتيان بإال أن الزالزل اخلفيفة سوف تقع حتما، وال بد أن متتنع األرض من اإل

  .يكون منوذجا للقيامة إىل أن يولد ذلك االبن املوعود
اعلموا أنّ من رمحة اهللا العظيمة أنه طمأنَ من خالل والدة البنت بشأن الكارثة اآلتية، 

أخره "  وفقًا لوعدهأخرهاأي بشأن الزلزال الذي يكون منوذجا للقيامة، حيث أخرب أنه قد 
 أما لو ولد االبن اآلن ألخذَنا اهللع والرعب عند كل زلزال ".مسمىاهللا إىل وقت 

وكارثة بأن الوقت املوعود رمبا قد أتى، وما كان للتأخري أي اعتبار، أما اآلن فقد حدد 
 ) احلاشية،١٠٣ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. هذا التأخري لكونه مشترطًا بشرط

حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، (. أي لنب املعارف واحلقائق: �ملوعود قال املسيح ا 652
  )١٠٥، ص ٢٢جملد 
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  . حياة طيبةأُِعدت لك: أي
  ".دي حسنةٌ هي خري من جبٍلعن.  خري من كل شيٍءواُهللا"
"��1�����î����1�����î����1�����î����1�����î��rrrr   )أردية(" $�$�$�$�(���(���(���(���

  . كثري مينعليك سالم: أي
إن . إن اهللا مع الذين اهتدوا والذين هم صادقون. إنا أعطيناك الكوثر"

  ".أراد اهللا أن يبعثك مقاما حممودا. اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون
"�-�$��i�-�$��i�-�$��i�-�$��i���� ��Î��
��Î��
��Î��
��Î��
  )أردية(" 

  . آيتانستظهر: أي
هذا الذي . ف أبصارهميكاد الربق خيطَ. وامتازوا اليوم أيها ارمون"

كالم أُفصحت من . يا أمحد، فاضت الرمحة على شفتيك. كنتم به تستعجلون
   ".لدن رٍب كرٍمي
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  .ل فيه للشعراء كالمك شيء ال دخيف :أي
"عندكر ين ما هو خريعلّم يعصمك اهللا من العدا، ويسطو بكل من . ب
إين سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على .  ما عندهم من الرماحزرب. سطا
. إين مع األفواج آتيك بغتةً. إنا أَلَنا لك احلديد. إن اهللا رءوف رحيم. احلق

وقالوا أنى لك هذا؟ قلْ هو اهللا . ٦٥٣أصيبإين مع الرسول أجيب، أخطي و

                                           
كلمات هذا الوحي تعين حرفيا سأخطئ أحيانا : � قال املسيح املوعود 653

وسأصيب أحيانا أخرى، واملراد أنين سأفعل ما أشاء حينا، ولن أفعله حينا آخر، وستتحقق 
وورود مثل هذه الكلمات يف كالم اهللا أمر معروف، فقد . رىإراديت تارةً ولن تتحقق أخ
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٦٥٤جاءين آيلٌ. عجيبواختار إنّ وعد اهللا أتى، : ، وأدار إصبعه وأشار

إين مع الرسول . األمراض تشاع، والنفوس تضاع. فطوىب ملن وجد ورأى
، ولن أبرح األرض إىل الوقت املعلوم، وأجعل لك ٦٥٥أقوم، وأفطر وأصوم

إنا نِرث األرض نأكلها . م، وأعطيك ما يدومأنوار القدوم، وأقصدك وأرو
إنّ ريب قوي قدير، إنه . ظفر من اهللا وفتح مبني. نقلوا إىل املقابر. من أطرافها
عزيز ويشهد اهللا . حلَّ غضبه على األرض. قوي ،إين صادق ،إين صادق

  ".يل
"���H���H���H���H££££ �^�$Y�^�$Y�^�$Y�^�$YÔÔÔÔ � �����É��������É��������É��������É��úúúúÃ����Ã����Ã����Ã���  )أردية(" �

  . آخذًا للسالسل األبدينا األزيلّا ربي ائِْتنا: أي
"فانتِص. ضاقت األرض مبا رحبت إين مغلوب ربفسح ،قْهم تسحيقًار."  
"�p��Ô�Ó���
����p��Ô�Ó���
����p��Ô�Ó���
����p��Ô�Ó���
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أتردد يف قبض روح املؤمن، مع أن اهللا تعاىل مرتَّه عن : ورد يف احلديث القدسي ما مفاده

فعلى هذا النحو متاما جاء يف هذا الوحي أيضا أن إراديت ختطئ أحيانا وتصيب . التردد
إراديت تارة، وتتحقق مشيئيت كما أردت تارة أحيانا أخرى، إذ معناه أنين ألغي قضائي و

 ) احلاشية،١٠٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. أخرى
 وكذلك -عليه السالم-املراد من اآليل جربئيل ": � قال املسيح املوعود 654

مي  فلذلك س-عليه السالم-ن صفات جربئيل  وملا كان اَألول واإلياب ِم.فهمين ريب
  ) احلاشية،٧١٤ ص ،٢٢ جملد ،، اخلزائن الروحانيةاالستفتاء( ".يل يف كالم اهللا تعاىلباآل

من البديهي أن اهللا تعاىل مرتَّه عن الصوم واإلفطار، : � قال املسيح املوعود 655
:  معناهاونسبة هذه الكلمات إليه تعاىل مبعناها احلريف حمال؛ إمنا هي استعارة فحسب،

ومثل هذه . ا آخرا ويصوم حينمهل حينا آخر، شأن من يأكل حينسأنِزل غضيب حينا، وأ
: االستعارات كثرية يف كتب اهللا، كما ورد يف احلديث أن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة

مريض كنتجائع ا، كنتعاري ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. إخل... اا، كنت 
 ) احلاشية،١٠٧
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  . احلياة اإلنسانيةدوا من طريقبع: أي
  ".إمنا أمرك إذا أردت شيئًا أن تقول له كن فيكون"
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يل مرة بعد مرة، فانظر هل مطَر سحاب نـزمملّا كنت تدخل يف : أي
  .الرمحة أو ال

  ".، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون٦٥٦إنا أَمتنا أربعةَ عشر دوابا"
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حصل . ة اخلري عاقب لهتكونأن  ، فإن اجلاهل قَلَّن مآلَ اجلاهل جهنمأ: أي

  .  الغلبة الفتح، حصل يليل
إين ألجد ريح يوسف . إين ِحمى الرمحن. إين أُمرت من الرمحن، فأْتوين"

أمل جيعل كيدهم يف . يلأمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الف. لوال أن تفندوِن
  ".تضليٍل

££££�&��W��&��W��&��W��&��W�]]]]�©�H�+Ð����������f��©�H�+Ð����������f��©�H�+Ð����������f��©�H�+Ð����������f����� ��P� ���P� ���P� ���P� �££££    )أردية(        
        

                                           
بالطاعون بعد هالك إحدى " بابو إهلي خبش"لقد هلك : �املوعود  قال املسيح 656

  : عشرة دابة كما جاء يف البيت التايل الذي أُهلمته
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  )أردية( ££££.١١بعد " 

  . ١١د بع. لقد بلغ دعاؤك عنان السماء، فلو وعدتك اآلن وعدا فال تستغرب: أي
. ١٤، وبقي بعده اثنان آخران حىت يكتمل عدد ١٢فتبني من ذلك أن بابو كان رقم 

 ) احلاشية،٥٨٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(
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   ٦٥٧.شيئة اهللاموافقًا مل ما فعلته لن يكون  أنّ:أي
وقالوا إنْ هذا إال  .ةٌلقد نصركم اهللا ببدٍر وأنتم أذلّ. إنا عفونا عنك"

الْ لو كان من عند غري اهللا لوجدمتقُ. اختالقلْ عندي قُ.  فيه اختالفًا كثري
وامتازوا . يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى. شهادةٌ من اهللا فهل أنتم مؤمنون

  ".اليوم أيها ارمون
"
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  ٦٥٨.ة، وجتعل عايلَ األرض ساِفلَها كلّ الشدتقع زلزلةٌ، فتشتد :أي

                                           
حقيقة الوحي، اخلزائن (. مل ينكشف علي معناه، واهللا أعلم: � قال املسيح املوعود 657

 ) احلاشية،١٠٨ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية
لقد أخربين اهللا ذا اخلصوص أنه كما حدث يف زمن : �ل املسيح املوعود  قا658

 انتصر والدتهولدت ابنا كما تنبأ إشعياء، مث بعد  *"*هماعل "امسها امرأةالنيب إشعياء أن 
بري منظور "زوجة " حممدي بيغم"، كذلك سوف تلد السيدة "فَقَح" على "زقياح"املِلك 
لزال ليكون عالمة على الزلزال العظيم الذي يكون منوذجا ابنا قبل حدوث الز" حممد

واألمساء املفصلة هلذا االبن . ولكن ال بد من أن حتدث قبلها أيضا زالزل أخرى. للقيامة
) ٣(، كلمة اهللا خان) ٢(، ألنه سيكون عالمة على انتصارنا، بشري الدولة) ١: (هي

، وغريها كلمة العزيز) ٦(، نشادي خا) ٥( أي الكلمة، )Word) (٤(، عالَم كباب
ا سيعلو احلق والواقع أن الدنيا كلها كلمات . من األمساء، ألنه سيكون كلمةَ اهللا اليت

وهذا االبن مل يولَد هذه املرة، ألن اهللا تعاىل قد . ليس أمرا غريبا" كلمة اهللا"اهللا، فتسميته 
، قد  هلاة اليت يكون االبن عالمة، أي أن زلزلة الساع"أخره اهللا إىل وقت مسمى": قال

  )احلاشية، ١٠٩ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( .اهللا لوقت آخرأخرها 
تحبلُ  "עלמה" ها الشابة: ولِكن يعِطيكُم السيد نفْسه آيةً"النص يف إشعياء هو * *

 همو اسعدتا وناب ِلدتوِئيلَ«واناَء (. »ِعميع١٤: ٧ِإش(.  
 ، واليت تعين الشابة، ويبدو أنّ صفة هذه املرأة)علْماه( עלמה :ي الكلمة العربية هنا ه

  )املترجم(. واهللا أعلم.  هلاعلَمااشتهرت ا حىت صارت  اليت " עלמה " هي
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سفينةٌ . ن يف الدار مإين أحافظ كلَّ. لذي كنتم به تستعجلونهذا ا"

  ".إين معك ومع أهلك، أريد ما تريدون. وسكينةٌ
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  . ستتم مواساة أهل البنغال اآلن بشأن احلُكْم الصادر فيهم من قبل: أي
احلمد هللا الذي أذهب . ٦٥٩مد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسباحل"

على ، يس، إنك ملن املرسلني .عين احلزن، وآتاين ما مل يؤت أحد من العاملني
أردت أن أستخلف فخلقت آدم، . يلَ العزيز الرحيمنـزصراٍط مستقيٍم، ت

حيي الدين ويقيم الشريعةي."  
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   ٦٦٠.د إسالم املسلمني، جد السلطاِنإذا جاء زمان: أي
إن ذا . رقرب أجلك املقد. نامها السماوات واألرض كانتا رتقًا ففتقْإنّ"

 وال نبقي ،قلَّ ميعاد ربك. وال نبقي لك من املُخِزيات ذكرا. العرش يدعوك
  ".لك من املخِزيات شيئًا
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يقة لقد من اهللا عليك إذ خلَقك يف عائلة شريفة عر: أي: � قال املسيح املوعود 659
ووجيهة وذائعة الصيت، مث من عليك ثانية أن زوجك يف عائلة عريقة من السادات من 

 ) احلاشية،١١٠ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. مدينة دهلي
لقد ذُكر مسيح آخِر الزمان يف صحف اهللا باسم املِلك، : � قال املسيح املوعود 660

، أي أنه سيكون مِلكًا لألمة احملمدية يف املستقبل، وأن كثريا من واملراد منه املُلك السماوي
 ) احلاشية،١١٠ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. العظماء سيدخلون يف أتباعه
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، ويومئٍذ تزول السكينة من القلوب، ويظهر أمر قلّت أيام حياتك: أي

  .  عجيٍب، وآيةٌ بعد آيٍة، مث بعد ذلك يتوفاك اهللاعجيب بعد أمٍر
جاء وقتك ونبقي لك اآليات . جاء وقتك ونبقي لك اآليات باهراٍت"

  "  .رب توفَّين مسلما وأَلِْحقْين بالصاحلني، آمني. بيناٍت
قوم بإنذار قوم مل  لت علّمك معاين القرآن احلقيقية الرمحنن اهللاإ: ...الشرح

قُل اُهللا الذي أنزل هذه .. .عرضون عنكهم املُ من ضحوليتاؤهم، ينذَر آب
 أن تنال هذه ك كيف ميكن يقولون... مث اتركْهم يف هلوهم العبنيالكلمات
إين :  تعاىل اهللان يفسد فيها؟ قالستخلف يف األرض موقالوا أت ...الدرجة؟

 ...اللكلقد ظهرت من خاليل وظهرت من خ.. .أعلم عنه ما ال تعلمون
 لقاء ملالً من  خدك ال تصعر...على احلق؟هذا املرسل عندها يقال أليس 
اخلالئق، وال تسأممن كثرة الزو ار، واجعلْ دارك واسعة حىت تسع الضيوف 

،  تعاىلقه على خلْحنا اهللا تعاىل، مث إىل بقر هذا تنإ.. .الذين سيأتونك بكثرة
لل  اهللا يف حهذا نيب.. .ي يكون بني قوسنيقه كاخليط الذفكان بني اهللا وخلْ

 يف أي كتاب آخر، وال وليسه يف القرآن الكرمي اخلري كلُّ.. .األنبياء كلهم
لقد .. .ة إبراهيم هذااقتدوا بقدو.. .طاهرة القلوبذوو اليطّلع على أسراره إال 

 الرمحن بدي لكي. .. متاما، وقد نزل عند الضرورة بعينها عند الضرورةهأنزلنا
م قائلني ربون على مساجدهم وعلى أذقانا آية قدرته اليت جتعل املنكرين خير

كنا قد اغفر لنا إنا كنا خاطئني، وحالفني بأن اهللا تعاىل قد اختارك علينا و
 يا جبال ...فيقال هلم أما وقد آمنتم فال مؤاخدة عليكم اليوم. خاطئني حتما

عليكم مجيعا سالم من اهللا .  ورقّةا يف وجٍدويا طيور، اذكروين مع عبدي هذ
ب  وعد اهللا جاء، وضرإن.. .ك مع روح القدس إين معك وأهِل...الرحيم

أحيسب الناس أن هذه الزلزلة لن تقع؟ ... قدمه على األرض وأصلح اخللل
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ستفاجئهم حني يكون كل واحد منهمكًا ، وعلى حني غرة منهمستقع حتما 

ون هل خرب وقوع هذا الزلزال حق؟ قلْ أحلف باهللا ريب  ويقول.أمور دنياهيف 
 أي لن يعيذهم أي ،أينما كانوا عن اهللا نيعرض املرد عنن يإنّ وقوعه حلق، ول

 إال بأعماهلم  منها اخلروجا بيوم فلن يستطيعوأبوابلو كانوا على مالذ، بل و
 ما ن يف دارك، وسأريك من عجائب قدريت م سأمحي كلّ...احلسنة

ه الذي  ما كان اهللا ليغير قدر... عليك الصالة من العرش إىل الفرش...يرضيك
 قرية حمي تعاىل سي اهللانإ.. .أنزله على قوم حىت يغيروا ما يف قلوم من أفكار

.  هذه القرية كلهالوال أين أريد إكرامك ألهلكت.  من البالءقليلقاديان بعد 
ه الدار، فلن يهلك أحد منهم بالطاعون أو ن هو داخل جدران هذسأنقذ كل م

  األرض تظهر يفيومئذ.. .ما كان اهللا ليعذم وأنت بني ظهرانيهم. الزلزال
سبحك .. . سليمة الثالثة ستظل هذه األعضاء... بشدةآثار القحط وااعة

رك اهللا من كل عيب، ووافقك، وعلّمك املعارف اليت مل تكن طه: أي... اهللا
أي أيها الطاعن، أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير، وأنه يلقي  ...هالمتع

 اهللا تعاىل أحس.. .فه مبنصب النبوةيشر: الروح على من يشاء من عباده، أي
قد  عظيمة  قويةيوضفيه ف النبوة الذي مه هذا وخات إحساسة العصر، وإنّاجحب

 أولُهما إحساس اهللا :بعثتك وراء ِني دافعكال عمالً عظيما، مبعىن أن هناعِم
، وشيكالزلزال املوعود .. .� العصر، والثاين فيوض ختم النيب  هذاةاجحب

 سيقع الزلزال عند عودة ... هذاي عباد اهللا برؤية منوذج القيامةوعندها سيصلّ
 ستأيت أيام نزول السكينة على القلوب .الربيع ثانية، مث يعود الربيع املرة الثالثة

تقول األرضس ... حىت ذلك الوقت عديدةًٍتري اهللا آياوسي :يا نيباهللا كنت  
 آيات اهللا خيطف  يكاد برق... هي خري من جبل يف قريب حسنةٌ...ال أعرفك
 ... وجدكم مهانني لقد نصركم اهللا يف القرن الرابع عشر حني...أبصارهم
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حت  قد جرلذين ا أهل البنغالإن:  يقول اهللا تعاىلإننبوءة بشأن البنغال، بياا 
آتاين .. .ة أخرى اآلن بطريقمواسام أن تتم ، حانَمشاعرهم بقرار تقسيمها

لَِمن املرسلني من عند  إنك يا سيد، ... من أهل هذا العصر أحد ما مل يؤتاهللا
إنّ . ..دم هذا اآل يف هذا الزمن خليفيت، فخلقتجعل أن أ أردت...هللا

 كل ما فيهما مغلقة، ففتحنامها، أي فأظهرتا كانتا كحزمة السماوات واألرض
  )١١١ إىل ٧٣ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( .من قوة

٣٠/٧/١٩٠٦  
تلقيت اليوم إهلاما ال أحفظ كلماته كلها، ولكن : �  املسيح املوعودقال

 فيمن ورد هذا اإلهلام ٦٦١ما أحفظه منه هو قطعي يقيين، غري أين ال أعلم
  : وهواخلطري،
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  . يف ملح البصرفاضت الروح: أي

 ،٣١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .إا كانت عبارة موزونة، لكين نسيت كلمة منها
  )١ ص ،٣١/٧/١٩٠٦ يوم ،٢٧ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٢/٨/١٩٠٦يوم 

١/٨/١٩٠٦  
  : مث تلقيت الوحي التايلال وقع، الزلز أنرأيت

 ."، فخلقت آدمأردت أن أستخلف" )٢( ".إين أحافظ كلَّ من يف الدار ")١ (
  )١ ص ،١٠/٨/١٩٠٦ يوم ،٢٨ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٩/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(

                                           
ميان " أنه كان خيص � عند حتقُّق هذا الوحي فيما بعد أُخرب املسيح املوعود 661

 جملد ،هو مذكور يف حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةاملهاجر األفغاين، كما " صاحب نور
  )جالل الدين مشس(. ٤٣٥ ص ،٢٢
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٥/٨/١٩٠٦  

 خطوة أمشي ذات مرة حىت مل أقدر على أن بدينختدر اجلزء السفلي من 
كنت يف ، وبايل أا أعراض الفاجل إذ كانت مصحوبة بأملفخطر ب... واحدة

ما بين.  إذ كنت أجد صعوبة بالغة حىت يف التقلب على الفراشكربمنتهى ال
 فكّرت يف مشاتة األعداء، ومل يكن وراء هذا ،الليلبا ي أملًا شديدقاسكنت أ

ساء إىل الدين، فدعوتين ... تعاىل يف حضرة اهللالتفكري إال خويف أن يفغشيت 
  :غفوة خفيفة وتلقيت الوحي التايل

  ". إن اهللا على كل شيء قدير، إن اهللا ال خيزي املؤمنني "
 أفتري ما إذا كنتويعلم فواهللا الذي نفسي بيده والذي يراين اآلن أيضا 

 تلقي هذا اإلهلام لنصف ساعة تقريبا، مث إثر منت لقدعليه أم أقول احلق، 
 وبدأت كان اجلميع نياما، فنهضت. البتةللمرض أثرا استيقظت فجأة فلم أجد 

حقيقة الوحي، اخلزائن (. ختبار، فوجدتين سليما معاىف متاما على سبيل االأمشي
  ٦٦٢)٢٤٦-٢٤٥ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية

  ١٩٠٦ آب
)١(: "&�$&�$&�$&�$(�(�(�(� ���öÃ�����&�$���öÃ�����&�$���öÃ�����&�$���öÃ�����&�$����K(�G����������2�K(�G����������2�K(�G����������2�K(�G����������2�©©©©
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 جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،٩/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر" انظر أيضا 662

 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ١ ص ،١٠/٨/١٩٠٦ يوم ،٢٨ عدد ،١٠



٧١٢  �������� א������
 أما أعداؤك  من السماء وأُنبت من األرض،أُمطر لك إين انظر،: أي

ذونفيخ٦٦٣.ؤ  
)٢ :("�-�U��\�-�U��\�-�U��\�-�U��\				Ã�Ã�Ã�Ã�³³³³ ����������������������������åååå �$ÜÍ�2��$ÜÍ�2��$ÜÍ�2��$ÜÍ�2�³³³³" )أردية(  

 ،٢ جملد ،"بدر"( ٦٦٤.أار، وتقع زالزل عنيفةأفنية البيوت ستجري يف : أي
  )٢ ص ،٢٧/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٩عدد 

                                           
 ٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ،الروحانية، اخلزائن "االستفتاء" يف �لقد ذكر املسيح املوعود  663

 )جالل الدين مشس(. واهللا أعلم. ، مما يعين أنه نزل مكررا١٠/٧/١٩٠٦أن تاريخ هذا الوحي هو 
  :� قال املسيح املوعود 664

مل خيربين اهللا تعاىل بوقوع الزالزل ونزول الكوارث يف منطقة البنجاب فقط، فإين ): أ(
ث للبنجاب وحدها، بل لقد أُمرتجدوا يف العامل، مل أُبعإلصالح الناس كلهم حيثما و 

فأقول صدقا وحقا إن هذه الكوارث والزالزل ليست خاصة بالبنجاب فقط، بل سينال 
العامل كله نصيبا منها، فكما دمرت مناطق كثرية من أمريكا كذلك ستحلّ الساعة نفسها 

لبنجاب وللهند وجلميع مناطق بأوروبا أيضا يف يوم من األيام، وهذا اليوم املروع مقدر ل
  )٢٠٠ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. آسيا أيضا، وسرياها من قُدرت له احلياة

ليكن معلوما أن اهللا تعاىل قد أخربين بوقوع الزالزل بشكل عام، فاعلموا يقينا ): ب(
، فإا سوف ز مناطق أنه كما هزت الزالزل أمريكا وأوروبا أيضا حبسب هذه النبوءة

خمتلفة من آسيا أيضا، وسيكون بعضها منوذجا للقيامة، وسوف يهلك الناس بكثرة حىت 
سيحلّ . جتري الدماء أارا، بل إن الطيور واحليوانات أيضا لن تنجو من هذا الدمار

ناطق  مل يسبق له نظري منذ خلْق اإلنسان، ولسوف تنقلب كثري من املهائلباألرض دمار 
وسيكون كل هذا مصحوبا بكوارث . رأسا على عقب، وتغدو كأا مل تكن مأهولة قط

أخرى مروعة تأيت من األرض وتنزل من السماء، حىت تبدو كل هذه األمور خارقة عند 
عندها سوف تستويل . كل عاقل، ولن يوجد هلا أثر يف كتب علم الفلك والفلسفة أيضا

سينجو الكثريون، ! ماذا عسى أن حيدث: قولون مذعورينعلى الناس حالة من القلق في
إن تلك األيام لقريبة، بل أراها بالوصيد، حني يرى العامل مشهدا . ويهلك الكثريون

ولن تقع الزالزل فحسب، بل ستحلّ مصائب مروعة أخرى أيضا، بعضها من . كالقيامة
، وافتوا على الدنيا بكل ذلك أن الناس قد تركوا عبادة رم. السماء وبعضها من األرض
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  ."ويلٌ لكلِّ همزٍة لُمزٍة"): ٣(
  ."لقي به الرعب العظيمسأُكِْرمك إكراما عجبا، وأُ "):٤(
 عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."يأتون ِمن كلّ فج عميٍق، يأتيك ِمن كلّ فج عميٍق ":)٥(
  )١ ص ،١٧/٨/١٩٠٦ يوم ،٢٩ عدد ،١٠  جملد،"احلكم"، و٢ص ، ١٦/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٣

٢١/٨/١٩٠٦  
  قد مألت وجه)وتأويلها العدو اللئيم( أن هناك زنابري كثرية لبارحةَرأيت ا

ت  كثرية حبيث إا قد غطّهي.  اجلراد عددا من أسراباألرض، وهي أكثر
وأقول .  يف ذلكت، ولكنها فشليلسع أن طائر ويريداألرض تقريبا، وبعضها 

، فلن نيكمابد وانفخا ا ، هذه اآلية القرآنية اقرآ:البين شريف وبشري
واآلية هي. كماتضر :  
  ٦٦٥."وإذا بطشتم بطشتم جبارين"

  .صحوت من النوممث 
  : تلقيت الوحي التايل:)٢(
  ."نصرت بالرعب، وقالوا الت حني مناٍص"
  :  التايلوحيليل تقريبا الل تلقيت بعد منتصف ا:)٣(

                                                                                                     
لو مل أُبعثْ لكان من املمكن أن تتأخر تلك املصائب . قلبهم وكل جهدهم وكل أفكارهم

بعض الوقت، ولكن بعد جميئي ظهرت تدابري غضب اهللا اخلفية اليت كانت خافية منذ مدة 
كال بل ال تظنوا أن الزالزل ضربت أمريكا وغريها وأن بلدكم يف مأمن منها، ... طويلة

لست يف مأمن، ويا آسيا لست ! فيا أوروبا. أرى أنكم سوف تواجهون مصيبة أشد منها
أرى املدن تتهدم، . كمجندتأيضا يف مأمن، ويا سكّان اجلُزر، لن يقدر إله زائف على 

 )٢٦٩-٢٦٨ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. وأجد العمران خرابا يبابا
  )١٣٠ :الشعراء( 665
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 يوم ،٣٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .إن اهللا سيهلك أعداءكاصرب، ف: أي
  )١ ص ،٢٤/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٠ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ص ، ٢٣/٨/١٩٠٦

٢٣/٨/١٩٠٦  
"�&��i�&��i�&��i�&��i���� ��Î���Î���Î���Î�����^�^�̂�^�µµµµ����££££ )أردية(  

ص ، ٣٠/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٦٦٦.ستظهر آيةٌ عما قريب: أي
  )١ ص ،١٠/٩/١٩٠٦يوم  ،٣١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢

٢٥/٨/١٩٠٦  
  ."شفيع اِهللا"

شفيع : اين اهللا يف وحيه ذا االسم، ومعناهلقد مس: �  املسيح املوعودقال
، ٢ص ، ٣٠/٨/١٩٠٦ يوم ،٣٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .العباد من عند اهللا تعاىل

  )١ ص ،١٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"و

٤/٩/١٩٠٦  
، ٢ ص ،٦/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."آتيك بغتةًإين مع الروح "

  )١ ص ،١٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"و

٤/٩/١٩٠٦  
  :�قال املسيح املوعود 

                                           
 ٥/٩/١٩٠٦انظر للتفصيل رؤيا . ٦/٩/١٩٠٦يف  لقد أرى اهللا تعاىل هذه اآلية 666

  )مرزا بشري أمحد(. واحلاشية عليها



�א������ �٧١٥
زركشة ذهبية ب مزركشة  رأيت يف الرؤيا اليوم أين أُوتيت من الغيب عباءةً

قبض ليه الألقى عا سرقها وهرب، فجرى وراءه شخص وكثرية، وأن لص
، كبري التفسريالبعدها حتولت العباءة إىل كتاب يسمى . وانتزع منه العباءة

أن اللص نقها ليقضي على ذلك التفسريوتبيسر  .  
  :�قال 

 يريد أن يغيب أقوالنا عن أنظار إذتعبري هذا الكشف أن اللص هو الشيطان، 
ه على صورة العباءة ريتأُأما التفسري الكبري الذي . الناس، ولكن هذا لن حيصل

 يوم ،٣٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .واهللا أعلم. فتأويله أنه سيكون مدعاة عز وزينة لنا
  )١ ص ،١٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٦/٩/١٩٠٦

٥/٩/١٩٠٦  
واقف بالقرب ) املرتد العدو (٦٦٧رأيت أن الدكتور عبد احلكيم خان: رؤيا

تدعوه إىل بيتها، ) زوجة مري ناصر نواب(وأن والدة حممد إسحاق من بيتنا 
ه من دخول البيت وقلتولكين منعت :  

££££^̂̂̂
����W�2
����W�2
����W�2
����W�2¡¡¡¡2�����2�����2�����2�����;; ;;    ������������····éééé �� ��tttt         )أردية(    ££££����������������
  . لن أمسح له بالدخول، ألن يف ذلك إساءة إلينا: أي

                                           
آيات " حقيقة الوحي" يف كتايب سجليف هذه األيام أ: � قال املسيح املوعود 667

  . هذه سريعا أمنييتق اهللا  ظهور آية جديدة باإلضافة إىل اآليات القدمية، فحقّ، فتمنيتشىت
ودخول العدو يف البيت . ه يف املناميت ولذلك أُروحيث إن عبد احلكيم خان عدو لنا،

يف املنام تأويله األذى واملوت، ولذلك قلت يف املنام لن أمسح له بالدخول، وهذا يعين أن 
  . املصيبة قد زالت بدعائي

إشارةٌ إىل وقوع حادثة  مع هذا املنام "إين أحافظ كل من يف الدار": نزول وحِييف و
 )٣ ص ،١٣/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. من الطاعون



٧١٦  �������� א������
خوله البيت وتعبري دخول العدو يف البيت مصيبة أو موت، واملراد من عدم د

  :مث تلقيت الوحي التايل.  ذلك البالء رد قدأن اهللا تعاىل
  ". من يف الدارإين أحافظ كلَّ"

كما رأيت أن يف يدي بيضة .  رأيت يف املنام قطعة حلم، وتأويله اهلمكما
ولكن كل األمور يف املنام .  ويف هذا أيضا إشارة إىل موت أحد،٦٦٨فانكسرت

 ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . مربم، وميكن أن يزول بالدعاءتكون قدرا معلقًا غري 
  )١ ص ،١٧/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٢ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٣/٩/١٩٠٦يوم 

٨/٩/١٩٠٦  
)١ ("¢¢¢¢����¤¤¤¤ � R� �� R� �� R� �� R� �ëëëë
� ���� ~��
� ���� ~��
� ���� ~��
� ���� ~��'('('('(¥¥ ¥¥;; ;;¢¢¢¢ � ���� �� ���� �� ���� �� ���� �££££ � ^� ��� �� ��� ^� ��� �� ��� ^� ��� �� ��� ^� ��� �� �������������������������� � �� �� �� �� �� �� �� �" 

  )أردية(
  . اهللا، وانتصر أسد اهللاجاء الناس وادعوا، فأمسك م أسد: أي

                                           
 نواب عن السفر إىل ناصر السيد مري � بعد هذه املنامات ى املسيح املوعود 668
 رأيت أن بالء سيحلّ بأهلك  قد كان قد أخذ أُهبته له، وقال ال تسافر فإينبعد أنالهور 

جئكم يف السفر، فيتسبب يف مشاتة األعداء، والسيد مري وأهلي ، فأخاف أن يفايالكوع
وبعد مساع هذا األمر أجل السيد مري السفر إىل الهور مع أهله . شاهدون على هذا األمر

ويف الصباح أصيب العزيز حممد إسحاق حبمى شديدة، كما ظهرت يف منبت . وعياله
رجليه غدتاِن، مما أكد أنه الطاعون، وواجهوا أمرخيفا، واستويل الذعر على أهل البيت ا م

كلهم، حىت إن حضرة املولوي احلكيم نور الدين الذي كان يعاجله خاف أيضا خوفًا 
دعائه، ب وتركيز كبريين، فأنزل اهللا فضله بقلق يدعو له �أخذ املسيح املوعود  ف.شديدا

 حىتلغدتان أيضا،  احلمى، مث اختفت ا املريضإذ مل متض ساعتان أو ثالث حىت زالت عن
 أثر، واختفت أعراض الطاعون كلية، واآلن ميشي العزيز حممد إسحاق  منمل يبق للمرض

 عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. فاحلمد هللا على ذلك. ويلعب يف اخلارج رافالً بثوب الصحة والعافية
 ،٣٤٢-٣٤٠ ص ،٢٢ جملد ،، وانظر أيضا حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية٣ ص ،١٣/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٧

 ) ١٤٣اآلية رقم 
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�� �� ;;   )أردية/عربية ("����;;
ـُـلكأمني ا: أي   .، املنتصر الشجاعمل
 يوم ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".رب ال تبِق يل من املُخِزيات ذكرا") ٣(
، وأيضا ١ ص ،١٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣١ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٣/٩/١٩٠٦

  )١ ص ،١٧/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٢دد ع

����kkkk": أ) ٤( �� ��ºººº �� ��»»»»ii ii 44 4466   )أردية( "66
 ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( )ال أدري فيمن هذا اإلهلام (٦٦٩.بطنالانشق : أي

  )١ ص ،١٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٢ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٢ ص ،١٣/٩/١٩٠٦يوم 
 اعتنامج مرارا أن أحد أفراد ه وبعد٣٠/٧/١٩٠٦وحي يف بالأُخِبرت ) ب(

حقيقة الوحي، ( .سريحتل من الدنيا فجأة بانشقاق بطنه، وسيموت يف شهر شعبان
  )٤٣٥ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية

٨/٩/١٩٠٦  
 أن حضرة املولوي نور الدين بعث ورقة �رأى املسيح املوعود : رؤيا
هناك سطر يف حاشيتها أرجو : ، وقد جاء ا ولد وقال باملسوداتشبيهة
  :مكتوب على اجلانب األمين من تلك الورقةو. قراءته
££££���2������2������2������2���¼¼¼¼��������¢¢¢¢¦¦¦¦ �� ��))))



        )أردية(    ££££

                                           
ذه النبوءة، مات فجأةً السيد ميان صاحب نور وفقًا هل: � قال املسيح املوعود 669

املهاجر الذي كان من مجاعة املولوي صاحبزاده عبد اللطيف، حيث انشق بطنه دفعة 
 منذ فترة، ولكنه مل ورم يف بطنه نوعلم أنه كا.  اهلجري١٣٢٤يف شعبان وذلك  ،واحدة
وكان شابا قويا وبصحة جيدة، مث شعر باألمل يف بطنه فجأة، وكان كالمه . به قطيشعر 

 ،٢٢ جملد ،تتمة حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. ، مث مات"قد انشق بطين: "األخري أن قال ثالثًا
 )٤٣٥ص 
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، ٢ ص ،١٣/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. قلق يف غاية الأي أن العدو

  )١ ص ،١٧/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٢ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"و

١٥/٩/١٩٠٦  
  : �  املسيح املوعودقال

، ورأيت اليوم يف " شيٍء خادمكرب كُلُّ: " إطار مكتوب عليه يف بيتنا
االكشف أن هذه العبارة ممحية، ومكتوب مكا:  

 ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."خري"
  )١ ص ،٢٤/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٣عدد 

١٧/٩/١٩٠٦  
أمر ل إال بنـزقال ربك إنه نازلٌ من السماء ما يرضيك، وما نت" :)١(
  ."ربك
إنّ اهللا مع الذين اتقوا والذين هم . أُجيبت دعوتك. قد ِمسع اهللا ":)٢(

  ."حمسنون
  ."بارك اهللا يف إهلامك ووحيك ورؤياك ":)٣(
  ."كتبت للذين آمنوا رمحةً، وكتبت لك رمحةً يف الدنيا واآلخرة ":)٤(
  ".نزيد يف رمحتك وصدقك ووفائك ":)٥(

 بل هي بيان ،اهللا تعاىلمن  ا وحيت ليسةهذه الكلم".  بركاٍتنزيد": أي (
  ).ملا فُهمت من معىن هذا اإلهلام

 وجئنا ببضاعٍة ،يا أيها العزيز مسنا وأهلَنا الضر. كُلُّ مكذٍِّب جاء" :)٦(
  ."مزجاٍة، فأَوِف لنا الكيلَ وتصدق علينا، إن اهللا جيزي املتصدقني

  ."ظهر على يدي ما ظهر من الفرقان، وسيما أنا إال كالقرآن" :)٧(



�א������ �٧١٩
 البسا عباءة واسعة مجيلة نفٍررأيت أنين ذاهب إىل جهة مع :  رؤيا:)٨(

 ،اووالمعة، تصل إىل قدميخترج أشعة من ملعا.  
)٩(: "����������������ññññ�&�~�&�~�&�~�&�~++++ ���'���'���'���'½½½½ ��"���"���"���"���������  )أردية( ££££

  .أن اهللا تعاىل سينقذه من اهلالك مخس مرات: أي
  )ي فيمن هذا اإلهلامال أدر (
)١٠(:ا إىل حد ما، وخرجنا من  رأيت يف الرؤيا أن زلزاالً وقع وكان مروع

 مجيلة من املطر اتقطربينما كانت معي، " مبارك"حتت السقف، وكان 
 جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٢٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .نازلةاخلفيف 

  )١ ص ،٢٤/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٣ عدد ،١٠

٢٤/٩/١٩٠٦  
7¡���$��S±� o^�" :)ألف(©�^�S±� o�$���¡7©�^�S±� o�$���¡7©�^�S±� o�$��  )أردية( ££££©7¡�

    .املوت يف الثالث عشر من هذا الشهر: أي
واهللا .  من شعبان على األغلب١٣املراد من الثالث عشر من هذا الشهر هو 

 من ١٣ من شهر شعبان اجلاري أم ١٣ال أدري ما إذا كان املراد هو . أعلم
نا اهللا ستر. إين حزينف، لذا  هذا اإلهلامجزما من خيصوال أعلم . شعبان آخر

 جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٧/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. آمني. بفضله
 )١ ص ،٢٤/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٣ عدد ،١٠

  :  بعدها�قال املسيح املوعود و) ب(
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 لسرعة نزوله، فال بالتمام والكمالأحيانا ال ميكن حفظ كلمات اإلهلام 

 يوم ،٤٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٣٠.٦٧٠ أو ٢٣ أو ١٣إذا كان اللفظ أذكر ما 
  )٤ ص ،٢٥/١٠/١٩٠٦

٢٦/٩/١٩٠٦٦٧١  
"�&��
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  )أردية(
 من  اهللا ابناعطيسي. السالم عليك أيها املظفر، فقد مسع اهللا دعاءك: أي
  )٣ ص ،٢٧/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٩ عدد ،٢لد  جم،"بدر"( .أجلك

٢٧/٩/١٩٠٦  
 عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ." هلم الفتح٦٧٢ بلجت آيايت، وبشر الذين آمنوا أنّ"
، ١ ص ،٣٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٤ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٤/١٠/١٩٠٦ يوم ،٤٠

  )٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية، واالستفتاء

٢/١٠/١٩٠٦  
 جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٤/١٠/١٩٠٦ يوم ،٤٠ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."لَنبلونكم"
  )١ ص ،٣٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٤ عدد ،١٠

                                           
، فيبدو أن ٣٠لفظ الإذا كان : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 670

هذا الوحي أيضا يتحدث عن موت السيد ميان صاحب نور املهاجر املرحوم، حيث تويف 
  )انظر املرجع املشار إليه(. ١٩/١٠/١٩٠٦ اهلجري املوافق ١٣٢٤ شعبان ٣٠يف 

 يف � حبسب ما كتبه املسيح املوعود ٢٧/٩/١٩٠٦ تاريخ هذا الوحي هو 671
  )جالل الدين مشس(. ٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية، االستفتاء

:  كاآليت٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية،  وردت هذه اجلملة يف االستفتاء672
 )جالل الدين مشس( ".بأن هلم الفتح"
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٢/١٠/١٩٠٦  

، مث تلقيت الوحي "نهج املصلِّي"رأيت أن هناك كتابا وكأنه كتايب، وامسه 
  :التايل
"ميدح فَوق".  
"������������))))
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 يوم ،٤٠ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .يوصله إىل جهنمإنه ، واهللا عدو الكاذب: أي
  ٦٧٣)١ ص ،٣٠/٩/١٩٠٦ يوم ،٣٤ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٤/١٠/١٩٠٦

٩/١٠/١٩٠٦  
 قوي، جوادرأيت يف املنام هذه الليلة أن أخي مرزا غالم قادر ميتطي صهوة 

 وجريت ،"قادر"بسبب لفظ هذه الصورة على  متثّلَ  وأنه قد مالكفكّرت أنهو
ل املالك الذي كان نـزمث دخلنا املدينة، ف.  احلصان حىت سبقتبشدةأمامه 

على صورة أخي عن احلصان، وكان يف يده سوط، وكان على شكل جندي 
، وأردنا التوجه إىل جهة يف املدينة وكأن هناك عمالً أو خدمة البنيةقوي عظيم 

  :  مث بعد ذلك تلقيت الوحي التايل.على املالك إجنازها
"¿¿¿¿������������������������������������¨��������¨��������¨��������¨ÀÀÀÀ ��������������������������������ÒÒÒÒÍ����Í����Í����Í����++++ ����������������EEEE �	��i�*��	��i�*��	��i�*��	��i�*��������� ������������

��������������������������������ÁÁÁÁ££££ )أردية(  
  .يا عبد احلكيم، أعاذك اهللا من كل ضرر، من العمى والفاجل واجلذام: أي
  . يف روعي أن عبد احلكيم هو امسيلقيوأُ

                                           
، وألن ٣٠/٩ بعددها املؤرخ يف "احلكم" قد ورد يف ٢/١٠ هذا الوحي النازل يف 673

د نشرت اجلريدة ملحوظةً وق. ذلك العدد صدر متأخرا، فقد سجل فيه هذا الوحي أيضا
  )جالل الدين مشس(. ١، ص ٣٠/٩/١٩٠٦، يوم ٣٤، العدد ١٠توضيحية لذلك يف جملد 



٧٢٢  �������� א������
 حكمة اهللا ومصلحته ال تريد إصابيت بأي من هذه نّأموجز القول 

 يوم ،٤١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . مشاتةَ األعداء ذلك ألن يف،األمراض
  )١ ص ،١٠/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٥ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،١١/١٠/١٩٠٦

١٥/١٠/١٩٠٦  
  :الكلمات التاليةورأيت أثناء ذلك رأيت يف املنام أين أكتب شيئًا، 

  ."٢٢٣م الدرمان ِعلْ"
، وال ٢٢٣ كلمة فارسية، وبعدمها عدد "درمان"الِعلْم كلمة عربية، وو

 ص ،١٨/١٠/١٩٠٦ يوم ،٤٢ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ٦٧٤.أدري ما هو املراد من ذلك
  )١ ص ،١٧/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٦ عدد ،١٠ جملد ن"احلكم"، و٣

                                           
  :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 674

  :قال حضرة اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
فهوم الوحي هو موعليه فالفارسية، يف العالج هو  "مانرد" املعرفة يف العربية، و هو العلم

واآلن علينا أن نرى ما . ١٥/١٠/١٩٠٦ يوما بعد ٢٢٣أن معرفة العالج ستتيسر خالل 
  هذا التاريخ هويكشف علينا احلساب أن.  يوما٢٢٣ بـ ١٥/١٠/١٩٠٦هو التاريخ بعد 

  .  حبسب هذا الوحيأيار ٢٦ يف �، وقد تويف املسيح املوعود ٢٥/٥/١٩٠٧
 ولعل املعارض ينكره لقلة فهمه، وهو أن هذا الوحي نزل ،مثة أمر آخر جدير بالتدبر

املدة ليست  وهكذا فإن ،١٩٠٨ يف عام �، بينما تويف املسيح املوعود ١٩٠٦يف عام 
  .  يوما٢٢٣ هي سنة ول يوما، ب٢٢٣

 � ى املسيح املوعود أن الوحي الذي نزل عل أوهلما:فليكن معلوما أن وراءه سببني
 مما يدل على أن الوحي السابق له ذو عالقة ،"املنايا ال تطيش سهامهاإن ": بعده فورا هو

 ."نزيد عمرك. نِرينك بعض الذي نِعدهم** إنا": مث نزل بعده وحي يقول. �بوفاته 
 زيد عاما �فعمره . ، ولكنا زدنا يف عمرك١٩٠٧أي أن وفاتك كانت مقدرة يف عام 

  . كور يف الوحي السابق طبقًا للحساب املذ�كامال، مث تويف 



�א������ �٧٢٣
١٦/١٠/١٩٠٦  

 يف هذه  من هو، فدعوترأيت أن أجل أحد الناس قريب، ولكن مل أعرف
  :احلالة الكشفية، فتلقيت الوحي التايل

  ."إنّ املنايا ال تطيش سهامها"
رب إنك على كل شيء : ثانية وقلتمث دعوت يف هذه احلالة الكشفية 

  :  فتلقيت الوحي التايل.قدير
  ."إنّ املنايا قد تطيش سهامها"

  : مث بعد ذلك تلقيت اإلهلام التايل
"}� ���}� ���}� ���}� ��������~�~�~�~���� �
�
�
�
�¡�¡�¡�¡����ÕÕÕÕ7777 �� ��$$$$   )أردية(" \�\�\�\�

  .ة، ولكن اهللا سلّمحلّت البلي: أي
عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. واهللا أعلم بالصواب.  منا يتعلق هذا اإلهلامال أدري بأي 

  )١ ص ،١٧/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٦ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٨/١٠/١٩٠٦ يوم ،٤٢

                                                                                                     
، ولو تويف أيار ٢٦ كانت مقدرة يف �هو أن وفاة املسيح املوعود  والسبب الثاين

 هذا  ألثار بعض املعارضني ضجة بأنه قد مات خالل املدة اليت تنبأنا ا،،١٩٠٧يف عام 
يف ، ولذلك كان لزاما أن ميوت أيار ٢٧، بل يف أيار ٢٦ وثانيا مل تقع وفاته يف أوال،

 أيار ٢٦لتكون وفاته يف )  يوما٢٩ شهر شباط اأي اليت يكون فيه(السنة الكبيسة 
 ١٩٠٨إذًا فكان ضروريا أن يتوىف يف عام .  يوما حبسب النبوءة٢٢٣بالضبط بعد مرور 

 يوما، وما كانت ٢٨ اليت كان شهر شباط فيها ١٩٠٧اليت هي سنة كبيسة ال يف عام 
 ،٣تشحيذ األذهان، جملد (. أيار ٢٧ بل كانت ستكتمل يف ارأي ٢٦ يوما لتكتمل يف ٢٢٣
  )٢١٦ ص ،١٩٠٨ عام ٧ و٦ لشهري ٧-٦عدد 

عبد اللطيف (". إنا"بدالً من " إما ": سهوا كتبناسخ الهكذا ورد يف اإلهلام، ولكن** 
 )البهاولبوري
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٢٠/١٠/١٩٠٦  

  . ".٦٧٥أُغرقت سفينةُ اَألذَلِّ. صله إىل جهنم، وإنه يواهللا عدو الكاذب"
"ك لشديدرب ٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ، اخلزائن الروحانيةء،االستفتا ( ."إنّ بطْش(  

٢٣/١٠/١٩٠٦  
 يوم ،٤٣ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."نزيد عمرك. إنا نِرينك بعض الذي نِعدهم"
  )١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٧ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٥/١٠/١٩٠٦

٢٣/١٠/١٩٠٦  
 على إعداد وطبع نفق وستأُنفقت الكثرية اليت موالبينما كنت أفكّر يف األ

  : تلقيت اإلهلام التايل،"حقيقة الوحي"كتاب 
يأتيك رجالٌ نوحي . يأتيك ِمن كلّ فَج عميٍق، يأتون ِمن كلّ فج عميٍق"

 ،"احلكم"، و٣ص ، ١/١١/١٩٠٦  يوم،٤٤ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."إليهم من السماء
  ٦٧٦)١ ص ،٢٤/١٠/١٩٠٦ يوم ،٣٧ عدد ،١٠جملد 

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 675

 يف كتابه االستفتاء �ة إلهلامِني قام ا املسيح املوعود  ترمج هذه الفقراتالواقع أن
����" :، واإلهلام األول هو)٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ، حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةملحق( P� �ÂP���� P� �ÂP���� P� �ÂP���� P� �ÂP

))))



    ����¡¡¡¡&� ~&� ~&� ~&� ~êêêê � 2�� 2�� 2�� 2�åååå � ^� ���  �� ^� ���  �� ^� ���  �� ^� ��� .  أيضا٢/١٠/١٩٠٦وقد نزل يف  ،)أردية(، "� 
AAAA": واإلهلام الثاين هو ��������ÔÔÔÔP�P�P�P�úúúúÂÂÂÂ�� �� �� ��kkkk��������@@@@" ،)١٥/١١/١٩٠٦وقد نزل يف  ،)أردية . 

ألن هذا ": احلكم"قال حمرر : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 676
العدد قد تأخر صدوره، ولذلك جتدون فيه بعض الوحي الذي نزل على املسيح املوعود 

 .  أيضا٢٤/١٠/١٩٠٦ بعد �
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٣١/١٠/١٩٠٦  

، ٣ص ، ٨/١١/١٩٠٦ يوم ،٤٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ينصركم اهللا يف دينه"
  )١ ص ،١٠/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٨ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"و

٢/١١/١٩٠٦  
. ينرأيت أين جالس يف مكان وقت الليل وهناك شخص آخر بالقرب م

 يف مكان يف السماء، قد اجتمعتفنظرت يف السماء، فرأيت أن جنوما كثرية 
  : فقلت برؤية تلك النجوم ومشريا إليها

"����ÃÃÃÃ!
"�!
"�!
"�!
  )أردية(" �������������"
  .ملكوت السماء: أي

ه تبني أنه أحد اانني الذي  واقف بالباب ويطرقه، وملا فتحت أحدامث تبني أن
معه شخص آخر، ولكنه مل وكان . ودخل، فصافحين "مريان خبش"امسه 

  . يصافحين ومل يدخل
 الصاحلون من مجاعتنا الذين  هموتأويل هذه الرؤيا أن ملكوت السماء

 أما انون فتأويله شخص متكرب مغرور ميسور ،سينشرهم اهللا يف األرض
  .احلال، أو متعصب جمنون من التعصب، سيوفقه اهللا تعاىل لالنضمام إىل مجاعتنا

  : تلقيت الوحي التايلمث 
  ."ال تخف إن اهللا معنا"

 يوم ،٤٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .ال ختف إن اهللا معنا: ِئن غريي قائالمطَوكأين أُ
  )١ ص ،١٠/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٨ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٨/١١/١٩٠٦
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٧/١١/١٩٠٦  

ات دار  الثانية عشرة هذه الليلةَ كنت أحتدث مع زوجيت عن نفقحنويف 
 قد جتاوزت ألفًا ومخسة مئة  كل شهردار الضيافةات الضيافة، وقلت إن نفق

حىت لو اقترضت فما اجلدوى من االقتراض، : فكّرتروبية، فهل نقترض؟ مث 
وبعد صالة الفجر تلقيت الوحي ،مث منت. تنفد خالل شهروف  روبية فسألفي 
  :التايل
 يوم ،٤٥ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."األرحامأتقنطُ من رمحة اهللا الذي يربيكم يف "

  )١ ص ،١٠/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٨ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٨/١١/١٩٠٦

  ١٩٠٦ تشرين األول
 أتقدم وبينما كنت فرس، جهة ممتطيا صهوة إىل ذاهب يت أينأر: رؤيا

عند العودة و. ، فرجعت، ومعي بعض النساءا كلية الظالم خميموجدت أمامي
 .ه بيديت جلام الفرس وأمسكتسستح، ف يف الطريق بسبب الغباروأظلم اجل

.  عليهالتنـزطبة، فص فرأيت أمامي م، الطريقتبعد بضع خطوات أضاءو
مث إين رأيت . وكان هناك أوالد فصاحوا أن املولوي عبد الكرمي قد جاء

هدية م يل فأخرج شيئًا وقد. مت عليهاملولوي عبد الكرمي قادما، فصافحته وسلّ
هذا الشيء كان و. هستخدم الذي هو كبري القسيسني أيضا يطرانإن امل: قائال

ب يف أمامه أنبوب طويل، وأمام األنبوب  لوزي اللون، ومركّوهويشبه أرنبا، 
فقلت إين . جمهود القلم بسهولة بدون بذل مل باهلواء، فيعتلئقلم، واألنبوب مي

: قلت. قد طلبه املولوي حممد عليل : املولوي حضرة فقال،مل أطلب هذا القلم
  . مث استيقظت. حسنا، سأعطيه إياه

ه يف القرآن النسوة يراد ن ضعاف الرجال، فإن اهللا تعاىل قد شب: التعبري
 على ما يبدو  فتأويلهالقلمأما و. الكرمي صلحاء هذه األمة بامرأة فرعون ومبرمي
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من كتابة هن من القوة ما ميكّأن اهللا تعاىل سيلقي يف قلب املولوي حممد علي 

٤٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"(. واهللا أعلم بالصواب. ا على املعارضنيمقاالت رائعة رد، 
  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٩ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ١٥/١١/١٩٠٦يوم 

  ١٩٠٦ تشرين األول
 يوم ،٤٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ".رب ال تذَر على األرض من الكافرين ديارا"
  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٩ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٥/١١/١٩٠٦

١٣/١١/١٩٠٦  
ما ننسخ ِمن آيٍة أو ننِسها نأِت خبٍري منها أو مثِلها، أمل تعلَم أن اهللا على  "

كل شيٍء قدير".  
 يوم ،٤٦ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."ال ختَف إن اهللا معنا": وكأنين أقول ألحد

  )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٩ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٥/١١/١٩٠٦

١٩٠٦  
و، "مالري كوتله" واجه نواب حممد علي خان، زعيمه مشاكل عويصة، إخوت

كعامة الناس من الرعي دذا فبذَ. ة حتت ويل العهدمنها أنه ع ل قصارى جهده
حيدة أمامه أن يستغيث عند احلاكم الفرصة الوكانت و. الشأن، ولكنه مل ينجح

  إذ كان احلكام،مل يكن هناك أمل يف جناح هذه احملاولة أيضالكن العام، و
 ه الدوامةويف هذ.  قد أصدروا قرارا قطعيا ضده احلاكم العام دونالذين كانوا

قتضى الطبيعة إنه تعهد مب بل حسب،م مل يطلب مين الدعاء فمو والغوممن اهلم
 اهللا مشله  إذا ثالثة آالف روبية نقدا لنفقات دار الضيافةه سيعطيين أنالبشرية

  :فتلقيت بعد أدعية كثرية الوحي التايل.  وجنّاه من هذا العذاب برمحتهتعاىل
"������������ÄÄÄÄ ������������    �\�\�\�\---- �dã����û���dã����û���dã����û���dã����û��;; ;; ññ ññ ")أردية(  
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 "رغي ،ك إىل هذا اجلانبيا سيف٦٧٧. اجتاه  

مث رمحه اهللا بعد . لي ذا الوحي اإلهلي عندها أخربت السيد نواب حممد ع
   )٣٣٩ ص ،٢٣ جملد ، اخلزائن الروحانية،ينبوع املعرفة(. ذلك

١٥/١١/١٩٠٦  
 والعشرين من رمضان املبارك، ويقال إا تكون السابع  كانت ليلةالبارحةَ

 ال ثقة باحلياة، فال أدري هل تتيسر يل هذه  أنْ يف نفسيتقل ف،ليلة القدر أيضا
 وبعد ذلك تلقيت ،يت ودعوت فيها فقمت وصلّ.يلة مرة أخرى أم الالل

  : ت التاليةمااإلهلا
)١(:   "�
g�
g�
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  )أردية(    "
 يدرك  أحدقادر ذلك الذي يصِلح ما فسد، ويفِسد ما صلح، وال: أي

  .رارهأس
)٢ ("ÔÔÔÔP�P�P�P�úúúúÂÂÂÂ�� �� �� ��    � � � � ����kkkk��������@A@A@A@A" )أردية(  

  ٦٧٨. سفينةُ األذلِّأُغرقت: أي
 تشري إىل أحد املعارضني "األذلّ"هذه إشارة إىل قول أحد، أو أن كلمة (

   )األشداء
)٣ ("�����ST�V
�������ST�V
�������ST�V
�������ST�V
�� mm mmÝÝÝÝññ ññ �� ��
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  )أردية( "

                                           
 ص ،١٥/١١/١٩٠٦ يوم ،٤٦  عدد،٢ جملد ،"بدر"هذا الوحي مسجل أيضا يف  677

 ) سيد عبد احلي(. ١ ص ،١٧/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٩ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣

 أن هذا الوحي ٧٠٢ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية، يتضح من كتاب االستفتاء 678
 )جالل الدين مشس(.  أيضا٢٠/١٠/١٩٠٦قد نزل يف 
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  .استجيب دعاؤك: أي

 حبق شخص واحد أو  الثالثة نبوءات، سواء كانتهلاماتاحلق أن هذه اإل
 عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٢٢/١١/١٩٠٦ يوم ،٤٧ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( .ثالثة

 )١ ص ،١٧/١١/١٩٠٦ يوم ،٣٩

١٨/١١/١٩٠٦  
،  جذْر غراس يغِرسون يف بستاِننا)عديدين( أشخاصا رأيت أن: رؤيا): ١(

  : مث تلقيت من الغيب صوتا
  ."مبارك"
)٢( :من أمام عيينمث مر مشهد الوحي التايله، وتلقيت بعد كشفي :  
"موقفًا أغْما وقفت ي٢ جملد ،"بدر"( ".ظَ من هذا، إنّ بطش ربك لشديد، 

 يوم ،٤٠ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٢٢/١١/١٩٠٦ يوم ،٤٧عدد 
  )١ ص ،٢٤/١١/١٩٠٦

٢٢/١١/١٩٠٦  
 يوم ،٤٨ عدد ،٢لد  جم،"بدر"( ."رب احفَظْين، فإنّ القوم يتخذونين سخرةً"
  )١ ص ،٢٤/١١/١٩٠٦ يوم ،٤٠ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٢٩/١١/١٩٠٦

٢٣/١١/١٩٠٦  
)١(: "عليكم، وأُعطيك عطيك ما أُإنّ اهللا من".  
  ." ال يلتفتون إىل اهللا،إن الذين ال يلتفتون إليك ":)٢(
)٣(:" �W��W��W��W�bbbb��������ÍÍÍÍ �P����¡�P����¡�P����¡�P����¡¦¦¦¦��������Ð�Ð�Ð�Ð� ���¢��Oº���¢��Oº���¢��Oº���¢��OºÅÅÅÅ����������   )أردية(" ��

 يوم ،٤٨ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . ليس جيدا اهللا أولياءمعارضة  مآلأن: أي
  )١ ص ،٢٤/١١/١٩٠٦ يوم ،٤٠ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ٢٩/١١/١٩٠٦
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١٩٠٦   

 بن عبد الرمحن من حيدرآباد ٦٧٩هناك طالب يف مدرستنا امسه عبد الكرمي
كَّده كلب مسعورنكسويل"رسلناه إىل مدينة  فأ،، وشاءت األقدار أن يعض "

 وبعد بضعة أيام بدت عليه . فعوجل هناك بضعة أيام، مث عاد إىل قاديان،للعالج
 يرهب املاَء وساءت أخذآثار الكَلَِب اليت تظهر عادة إثر عضِة كلب مسعور، ف

فرق قليب كثريا هلذا الشاب الغريب عن وطنه، وتوجهت إىل . حالته جدا
كان اجلميع يرى أن هذا املسكني سيموت خالل . صالدعاء بوجه خا

 وه يف غرفة منفصلةسكن فأخرجوه مضطرين من مدينة الطالب وأ،سويعات
 مث أرسلوا برقية إىل األطباء اإلجنليز يف مدينة . مع حذر شديدبعيدا عن اآلخرين

 عالج يف هذه احلالة، فجاء منهم اجلواب  أيوسألوهم ما إذا كان له" كسويل"
،  شفقة كبريةهذا الولد املسكني الغريبفأشفق قليب على . ال عالج له اآلنأن 

 بالرحم كونه غريبا عن وطنه، ألنه جديركما أحلّ علي أحبائي كثريا للدعاء له، 
كما ِخفْنا أيضا أنه لو مات لكان موته يف هذه احلالة البائسة مدعاةً لشماتة 

ن أجله، وتيسر يل يف الدعاء له تركيز  شديدان مقلقفأصاب قليب أمل و. األعداء
 حصل كان له إذا بل بفضل اهللا تعاىل فقط، وجبهد اإلنسان،خارق ال حيصل 

ت بإذن اهللا تعاىلتأثري يكاد يباختصار، تيسرت يل من أجله حالةُ . حيي املي
ها و هذه احلالةاإلقبال على اهللا، وملا بلغتاألمل كل  قليب استوىل على ذروت

 آثار ذلك التركيز واإلقبال على اهللا تظهر على املريض الذي ، بدأتتيالءاالس
ن قبل يرهب املاَء ويفر من الضوء، أما كان ِم. كان يف حكم امليت يف احلقيقة

                                           
بوالية حيدرآباد " كلربكه"حمافظة " يادكري" كان السيد عبد الكرمي من مدينة 679

جالل (. ١٩٣٤ عاما وتويف يف كانون األول عام ٢٨ن، وقد عاش بعد هذا احلادث دكَّ
  )الدين مشس
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فأُعطي املاء، فشِربه دومنا .  فجأةً وقال إين ال أخاف املاء اآلنفتحسناآلن 

 نوما هادئا، وزال عنه اخلوف  الليلطولخوف، بل توضأ به وصلّى، ونام 
  .والوحشة حىت شفي متاما خالل بضعة أيام

وأُلقي يف قليب فورا أن أعراض الكَلَب اليت ظهرت فيه مل تظهر لتهلكه، بل 
يقول اخلرباء يف هذا اال إنه مل يالحظ يف الدنيا .  آية اهللا تعاىل الكي تتجلى

د بعد عضة الكلب املسعور، مث متاثل قط أن ظهرت أعراض الكَلَِب على أح
 على ذلك ِمن أن اخلرباء يف هذا اال يف مدينة كربوأي دليل أ. للشفاء

 أنفسهم -وهم األطباء املكلّفون من ِقبل احلكومة بعالج الكَلَِب-" كسويل"
  ٦٨٠.ال عالج له اآلن: قالوا صراحة يف الرد على برقيتنا

 كذا من ذا الولد، ألقى اهللا يف قليب أنْ يعطَىبقي أن أقول إنين ملا دعوت هل
: في يف اية املطاف، أو بتعبري آخره ذلك الدواء بضع مرات، فشتناولف. دواءال

  )٤٨١-٤٨٠ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(. يت إىل احلياةاملعاد 

  ١٩٠٦ تشرين الثاين
  : ، فتلقيت الوحي التايلماق يف أمر  حباجة إىل مزيد من البحث والتحقيكنت) أ(

                                           
فيما يلي نسخة الربقية اليت أتت من املستشفى كما هي مسجلة يف حقيقة الوحي،  680

  : ٤٨١-٤٨٠، ص ٢٢اخلزائن الروحانية، جملد 
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ص ، ٣٠/١١/١٩٠٦ يوم ،٤١ عدد ،١٠ جملد ،"بدر"( ."لو أقسم على اهللا َألبره "

  )٣ ص ،٦/١٢/١٩٠٦ يوم ،٤٩ عدد ،٢ جملد ،"احلكم"، و١
 إال ليظِهر اهللا م بعض اآليات، وقد قصصنا ورب مؤٍذ ما آذَوين") ب(

وأقرب . ، لتكون تبصرةً للطالبني والطالبات"حقيقة الوحي"ِقصصهم يف 
الِقصص من هذا الوقت قصةُ رجٍل مات يف ذي القعدة، وكان يلعنين ويسبين 

وإذا بلغ شتمه إىل منتهاه، وسبق . وكان سبه كالصعدة" سعد اهللا"وكان امسه 
سله مبا يف اإليذاء كلَّ من سواه، أوحى إيلّ ريب يف أمر موِته وِخزِيه وقطِع ن

  : قضاه، وقال
  ".إن شانئك هو األبتر"

بني الناس ما أوحى رب ق اهللا إهلامي، . ي األكرب فأشعتمث بعد ذلك صد
فأردت أن أفصله يف كالمي، وأشيع ما صنع اهللا بذلك الفتان، وعدو عباد اهللا 

، وخوفين من إرادة ٦٨١فمنعين من ذلك وكيلٌ كان من مجاعيت. الرمحن

                                           
  :�محد  ملحوظة من حضرة مرزا بشري أ681

 ،"احلكم"واجه كمال الدين، وهذه الواقعة مسجلة بالتفصيل يف اخل هذا احملامي هو 
 برواية املولوي حممد إبراهيم البقابوري ٤-٣ ص ،٢٨/٢/١٩٣٥ يوم ،٧ عدد ،٣٨جملد 

  : حيث كان شاهد عيان، وفيما يلي ملخصها
 جملد ، الروحانيةاخلزائن( اهلامش ،٣٦٤ ص ، يف حقيقة الوحي� كتب املسيح املوعود 

 ابقادر على اإلجناب، فأصب أن ابن سعد اهللا اللدهيانوي ليس )، احلاشية٣٧٨ ص ،٢٢
ع سعد اهللا  يف القضية ذعر شديد وقال لو رفَ�اخلواجه الذي كان حماميا حلضرته 

قادر على اإلجناب، فالتمس إىل املسيح ب لصعب علينا إثبات أن ابنه ليس  ضدناقضيةًال
لقد كتبتها بإرادة اهللا تعاىل، ولن : � أن يشطب هذه احلاشية، فقال � املوعود
لن  أعدك أين: � قال .سيدي، سأظل يف قلق دائم:  اخلواجه ثانية السيدقال. أشطبها
ملا ، ولكنه فسكت اخلواجه على ذلك. ضدي الدفاع عين لو رفع سعد اهللا قضية أسألك

 رسالة بأين مل أمن البارحة ألن سعد اهللا لو وصل إىل الهور كتب إىل املولوي حممد علي
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لو أشعتها ال تأمن مقْت احلكّام، وجيرك القانون إىل اَألثام، وال :  وقالإشاعيت،

سبيل إىل اخلالص، والت حني مناٍص، وتلزمك املصائب مالزمةَ الغرمي، واملآل 
معلوم بعد التعب العظيم، وليست احلكومة تاِرك ارمني، فاخلري يف إخفاء هذا 

لصواب يف تعظيم اإلهلام، وإنّ اإلخفاء فقلت إين أرى ا. الوحي كاحملتاطني
معصية عندي وِمن ِسري اللئام، وما كان ألحد أن يضر ِمن دون بارئ األنام، 
وال أبايل بعده ديد احلُكّام، وندعو ربنا الذي هو منبت الفضل، وإن مل 

وواهللا، إنه ال يسلّط علي هذا الشرير، وينـزل . يستجب فنرضى بالعيش الرذْل
 الفاضلُ -فسمع كالمي بعض زبدة املخلصني. يه آفة وينجي عبده املستجريعل

 أعين حمبنا املولوي احلكيم نور الدين، فجرى على لسانه ؛اجلليل يف علم الدين
القلوب بقويل وقوله، وخطّأوا احملذِّر،  ، واطمأنّ"رب أَشعثَ أَغْبر: "حديث

  .واستضعفوا بناَء هوله
إىل ثالثة أيام، ومتنيت موته من رب عالم، " سعد اهللا"لى  مث دعوت ع

  : فأوحي إيلّ
  ."رب أَشعثَ أَغْبر لو أقسم على اهللا َألبره"

فواهللا، ما مضى علي إال ليال حىت جاءين . أنه تعاىل يدافع عنك شره:  يعين
 ،خلزائن الروحانيةا، االستفتاء( ."نعي موته، فاحلمد هللا على ما ضرب العدو بسوطه

  )٦٥٨-٦٥٦ ص ،٢٢جملد 

                                                                                                     
 طريقتان إلزالة هذا القلق؛ فإما أن مثةرفع القضية لصعب علينا إثبات هذه الدعوى، و

  املولوي حممد عليذكرف.  هذه احلاشية، أو ميوت سعد اهللا�يشطب املسيح املوعود 
  . جالً ميوت سعد اهللا عايف أنوال عجب : �لمسيح املوعود فقال هذا ل

 مل متض إالمث . إخل... أَغْبر رب أشعثَ":  الوحي القائل�مث تلقى املسيح املوعود 
 �فقام املسيح املوعود .  قد مات اهللا جاءت برقية تفيد أن سعد حىتبضعة أيام

 . بتسجيل هذه الواقعة يف تتمة حقيقة الوحي
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٤/١٢/١٩٠٦  
  ."يكِْرمك اهللا إكراما عجيبا"

  :مث أُعطيت خامتًا هو يل، ومكتوب عليه
  ."أليس اهللا بكاٍف عبده"

  : مث تلقيت الوحي التايل
  ."أليس اهللا بكاٍف عبده"

  : مث تلقيت الوحي التايل
"
"�â�
"�â�
"�â�
"�â�hhhh����££££ )أردية(  

 ،١٠ جملد ،"احلكم"، ٣ ص ،٦/١٢/١٩٠٦ يوم ،٤٩ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( . هنيئًا:أي
  )١ ص ،١٠/١٢/١٩٠٦ يوم ،٤٢عدد 

١٦/١٢/١٩٠٦  
 يوم ،٥١ عدد ،٢ جملد ،"بدر"( ."بشرهم بأيام اهللا، وذكِّرهم تذكريا"
  )١ ص ،١٧/١٢/١٩٠٦ يوم ،٤٣ عدد ،١٠ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٠/١٢/١٩٠٦

١٩٠٦  
"��������DDDDÊ(Ê(Ê(Ê(    ����    ½½½½����        àà ààÑ��Ñ��Ñ��Ñ��    ��!����!����!����!��    ����        
����    P�P�P�P�    �������� �� ��        
�
�
�
�    IIII �� ��    �o�o�o�o				��������        �������� ")أردية(  
 تفوق التصور واخليال، فانظروا كيف أن خادمه � عظمة سيدنا أمحد نّإ: أي

  ) احلاشية،٢٨٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( ٦٨٢.صار مسيح الزمان

                                           
 )مرزا بشري أمحد(. هذا الوحيتاريخ مل نستطع حتديد  682
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١٩٠٦  

مها الصداع الشديد الذي كنت كنت منذ مدة طويلة مصابا مبرضني، أحد
 ٢٥ وكان يسبب يل أعراضا خطرية، وقد الزمين إىل ما يقارب ،أعاين منه جدا

... عاما، ورافقَه الدوار أيضا، وقال األطباء إن مآل هذه األعراض هو الصرع
 فرأيت ذات مرة يف ،فظللت أدعو اهللا تعاىل أن حيفظين من هذين املرضِني

 شعر طويل لهالضأن، بالء أسود يشبه الدابة وقده قد   أن هناك٦٨٣الكشف
 افضربت صدره.  الصرعا مهامجيت، وأُلقي يف روعي أ يريدوبراثن طويلة،

بيدي اليمىن بقوة وقلت :سويعلم اهللا أن تلك . ليس لك مين نصيبف، ئياخ
أن األعراض اخلطرية زالت عين بعد ذلك، وزال الصداع الشديد متاما، غري 

الدوار يعاودين بني الفَينة والفينة، وذلك لكي ال ختتلَّ النبوءة اليت تذكر 
  .املهرودتِني

أشعر حىت  و... عشرين عاماحنو فيالزمين منذ ،ري السكّ،وأما املرض الثاين
 عشرين مرة يوميا، وقد كشفت الفحوص وجود حنواليوم باحلاجة إىل التبول 

سب جتارب  حب السكّري مآلببايل ذات يوم أنوقد خطر . السكر يف البول
فتاك جدا، فتلقيت ال السرطان  خروج ورمأوإصابةُ العني بالزرق،   هواألطباء

  : الوحي التايليف تلك اللحظة عن الزرق
  ." نزلت الرمحةُ على ثالث، العِني وعلى اُألخرييِن "

  :وحي إيل ما يلي السرطان أُورموحينما فكّرت يف 
  ".السالم عليكم "

                                           
 زمن تأليف  هنا نظرا إىل، فسجلناهاهلاماتمل نستطع حتديد زمن هذا الكشف واإل 683

 )مرزا بشري أمحد(. حقيقة الوحي
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حقيقة  ( . فقضيت عمرا طويال وأنا حمفوظ من كل هذه الباليا، فاحلمد هللا

  )٣٧٧-٣٧٦ ص ،٢٢ جملد ،، واخلزائن الروحانية٣٦٤و ٣٦٣ ص ،الوحي

  ١٩٠٧ كانون الثاين
ما تلقاه يف األيام املاضية من وحي �د علينا املسيح املوعود سر 

  : كاآليت، وهيوكشوف
  ."ك إكراما عجبا، وكان اهللا على كل شيٍء مقتدراسأُكْرم":)١(
 شريف أمحد يف الرؤيا أنه البس عمامة، وهناك شخصان رأيت: يارؤ: )٢(

  :به، فقال أحدمها مشريا إىل شريف أمحدانواقفان جب
"ºÒ��¥!
"�¥�ºÒ��¥!
"�¥�ºÒ��¥!
"�¥�ºÒ��¥!
"�¥���   )أردية(" ������

  .ها قد جاء املِلك: أي
  .ولكنه سيصبح قاضيا أوالً: فقال اآلخر

القاضي يعين احلَكَم أيضا، والقاضي هو من يؤيد : � يح املوعود املسقال
، ٣ ص ،١٠/١/١٩٠٧ يوم ،٢-١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .احلق ويرفض الباطل

  )١ ص ،١٠/١/١٩٠٧ يوم ،١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

٢٢/١/١٩٠٧  
  ."إمنا يريد اهللا ليذِْهب عنكم الرجس أهلَ البيت، ويطهركم تطهريا"

  :  هكذا أحدات الوحي ناديبعد هذا
"�����¡�¡�¡�¡����  )أردية(" ����

 ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٤/١/١٩٠٧ يوم ،٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."فتح"كأن امسه 
  )١ ص ،٢٤/١/١٩٠٧ يوم ،٣ عدد ،١١جملد 



�א������ �٧٣٧
٢٣/١/١٩٠٧  

 يوم،٤ عدد ،٤ جملد ،"بدر"( ."إين أنا الرمحن، أصِرف عنك سوَء األقداِر"
 )٣ ص ،٢٤/١/١٩٠٧

١/٢/١٩٠٧ 
)١ ("�Î��Î��Î��Î�IIII��������"،) ٢ ("��������������������   )أردية( "����������������

،٣ ص ،٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٦٨٤.، وفتحنااملنريةية اآل: أي
 )١ ص ،١٠/٢/١٩٠٧ يوم ،٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

٣/٢/١٩٠٧ 
)١ ("رسإمنا يريد اهللا لكم الي." 
   ٦٨٥."الً به قوأُلِْحق بشيعة موسى، ورِضي اُهللا") ٢(
."إمنا يريد اهللا ليذِْهب عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهريا") ٣(

 يوم ،٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(
 )١ ص ،١٠/٢/١٩٠٧

: � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 684
:  مرة ثانية كاآليت )٣ ص ،٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،٦جملد ( "بدر"   نشر هذا الوحي يف

"� ���� �Î�� ���� �Î�� ���� �Î�� ���� �Î�IIII���������������� � ��� ��� ���  . ولعلها قراءة أخرى هلذا الوحي.نرية، وفتحنااملية  اآل:أي، "��
:  هلذا الوحي�ويتأكد هذا من الترمجة التالية اليت قام ا املسيح املوعود . واهللا أعلم

 )٧٠٢ص ، ٢٢ جملد ، اخلزائن الروحانية،االستفتاء(". اآلية املنرية وفتحنا"
أُدخلَ ذلك الشخص أو : يت هذه اجلملة كاآل�لقد ترجم املسيح املوعود  685

األشخاص يف زمرة اخلواص من أتباع موسى، أي أتباِع هذا العبد املتواضع، ورضي اهللا 
 يوم ،٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. م بسبب قوهلم

  )١ ص ،١٠/٢/١٩٠٧



�������� א������ ٧٣٨
٩/٢/١٩٠٧ 
)١ ("������������àààà��1����������1����������1����������1���  )أردية( "�����

  .رمحك اهللا: أي
 ." أنت األعلىإنك") ٣( ."رمحك اهللا") ٢(
)٤ ("������������}}}} �� ��¨̈̈̈����ññ ññ" )أردية(  

  .أملٌ كبري: أي
)٥ ("���V
���V
���V
���V
���� �������������������� �	��i�	��i�	��i�	��iññ ññ ")أردية(  

  .ن كل مكان دعاء باخلريِم: أي
   ."إن اهللا مع األبرار" )٦(
  ."أنت من األبرار") ٧(
)٨ ("	��G�H�Ö
��	��G�H�Ö
��	��G�H�Ö
��	��G�H�Ö
��))))ññ ññ���� "أردية( ٦٨٦(  

  . واحد للعامل كله: أي
ته  على عظيم فضل اهللا ومنهذه الفقرة تدلّ: �  املسيح املوعودقال

 ،٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .�ورمحته، وهناك مجلة مماثلة يف التوراة حبق موسى 
 )١ ص ،١٠/٢/١٩٠٧ يوم ،٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٤/٢/١٩٠٧يوم 

، "احلكم" املشار إليه من العدد  لقد سجل هذا الوحي ذه الكلمات متاما يف686
 �املسيح املوعود  ، وكذلك فيما كتبه٤ ص ،٤/٤/١٩٠٧ عدد ،"بدر"  وكذلك يف
خبط يده ونس٧ ص ،١٢/٩/١٩١٥ يوم ،٣٥ عدد ،٣ جملد ،"الفضل"ه منشورة يف خت ،

�££££:  كاآليت،١٤/٢/١٩٠٧ يوم ،"بدر"ولكنه قد ورد يف  Ö
� �� Ö
� �� Ö
� �� Ö
� �))))�� 2�� 2�� 2�� : أي ¡¡¡¡££££��	��	��	��	2
.  واهللا أعلم بالصواب .إلهلام قراءتنيل  أن سهو من الناسخ، أولعلهف. لهواحد من العامل ك

)جالل الدين مشس(



�א������ �٧٣٩
٩/٢/١٩٠٧  
)١ :(أن فيها حيةًرأيت يف الرؤيا أن هناك حفرة حبجم القرب، وعلمت مث خ ،لَي 
 ما خطر هذا ببايل،بعدو.  أن احلية قد خرجت من احلفرة وهربت إىل جهة ماإيلَّ
قدمه يف احلفرة، فشعر"مبارك أمحد"ع وض ا حتركت، تأن احلية ال تزال فيها، وأ 

و.  خترج منهامث أخذتاحلفرة وجدمن يف اهلروب ملا أخذت ا ثعبانتعظيم   كأ
 جاموس أو لُجيفة إىل حد ما، واألخرى ضخمة وكأا ِرجالِن إحدامها حنله ِر
مث . ني رجله الضعيفة بسكّ مبارك أمحد إىل الثعبان وقطعت والدةُفجرت. فيل

،  يف يديبسكني  تلك الناحيةتتوجه الثعبان إىل ناحية أخرى من الدار، فذهب
فقطعتا رجله الضخمة، فقُطعت ر، وتلوثت  مبنتهى السهولة كالفجل أو اجلز

 من  قريباكانت تشتعل نار السكني يف توضعمائه السام، فكثري من السكني ب
 ضرر من مسه، ولكن يصيبين أن خفتو.  منها رائحة كريهة جدا، فخرجتهناك

 بيت مث ملا خرجنا حنن الثالثة من ذلك ال، الثعبان قتلتباختصار،.  شيءمل يصبين
: تسمابن األمام، فلما اقترب قال يل م الدكتور عبد اهللا قادما ميتأر

"�������� �� ��%%%%!!!! �� ��ÆÆÆÆ ��
�������
�������
�������
 )أردية(" ¦��¦��¦��¦�����������
  .ما قد دريِنلقد جاءت الربقية بأن جس: أي

ال علم يل بذلك، ولكن أعلم أن :  أي مكان؟ قاليف جسرين، و أي:قلتف
:  الوحي التايلنزل عليمث .  البنجابيف  مهااجلسرين املتهدمني

 ٦٨٧."د اآلخر تنال منه فتحا عظيماالعي"): ٢(
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)٣ :("����ÍÃ�����ÍÃ�����ÍÃ�����ÍÃ�ÇÇÇÇ �èÓ������èÓ������èÓ������èÓ�����ÈÈÈÈ ��ÍÃ��ÍÃ��ÍÃ��ÍÃ ")أردية(   

 يوم ،٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر" (  .ذي قبل من  راحةً احلياة أكثرريورةص: أي
 )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٤/٢/١٩٠٧

١٠/٢/١٩٠٧  
عنا عنك وض ")٢( ." العذاب مربع ومدورإن. دعين أقتلْ من آذاك") ١(

 يوم،٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."لك رمحةٌ. ٦٨٨ِوزرك الذي أنقض ظهرك
 )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ١٤/٢/١٩٠٧

١٢/٢/١٩٠٧ 
)١(: "��������ÉÉÉÉD����� �D����� �D����� �D�����   )أردية( "���������

  .بشارة أخرى: أي
  ."ربكةَنثين عليك اخلري وال" :)٢(
)٣(: "��Ô���Ô���Ô���Ô�%%%%!!!! ����������������    ���_����������W�����_����������W�����_����������W�����_����������W��7777 �e���K�e���K�e���K�e���K" )أردية(  

 .، وال ندري ماذا سيحدث كلهاسقطت السماء: أي

 ٧/٦/١٩٠٦قد نزل عليه يف هنا  �الوحي الذي قد أشار إليه املسيح املوعود و
�����i�i�i�i": كاآليت ��Î��
��Î��
��Î��
��Î��
.  يف هذا الكتاب٧/٦/١٩٠٦ حتت وجتده مسجال ،)أردية(" $�-$�-$�-$�-����
 وكانت ٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"لقد نشر هذا الوحي ثانية يف 688

)جالل الدين مشس( ".ورفعنا لك ذكرك": بعده اجلملة التالية أيضا
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  )هذا قول اإلنسان، فكأن اهللا تعاىل يقول هذا حكايةً عن اإلنسان(

يبدو من هذا أنه إشارة إىل أمر مساوي خميف، : �  املسيح املوعودقال
. تطيع حتديد املعىنأس ال  السماء يف حماورة العرب الوبال أيضا، ولكينكما تعين

 يوم،٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."أولئك قوم ال يشقى جليسهم ":)٤(
 )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ١٤/٢/١٩٠٧

١٥/٢/١٩٠٧  
   ."من ذا الذي هو أسعد منك" :)١(
)٢(: "��#���#���#���#�ÊÊÊÊ � �� �� �� ����������&����W��&����W��&����W��&����W�����"�"�"�"�����   )أردية( "	�	�	�	�

،٢١/٢/١٩٠٧ يوم ،٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٦٨٩.بعد أسبوع لن يبقى أحد: أي
 )١ ص ،٢٤/٢/١٩٠٧ يوم ،٧ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص 

١٥/٢/١٩٠٧ 
،٣ ص ،٢١/٢/١٩٠٧ يوم ،٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."ويلٌ لكلِّ همزٍة لُمزٍة"

 )١ ص ،٢٤/٢/١٩٠٧ يوم ،٧دد  ع،١١ جملد ،"احلكم"و

 :�رة موالنا جالل الدين مشس  ملحوظة من حض689
  :"احلكم"ورد يف 

مل أتلق من اهللا أي تفهيم هلذا الوحي، واهللا أعلم باملدة اليت : � قال املسيح املوعود 
 )١ ص ،١٧/٢/١٩٠٧ يوم ،٦ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"(. أُريدت باألسبوع هنا

الطاعون يزداد فتكًا  أنه يتضح مما ورد يف اجلرائد أن �ملسيح املوعود  أمام اذُكرو
́́�́�": لعل إهلامنا: �باطراد، فقال  ��́����"�"�"�"����� �	��#��	��#��	��#��	��#�ÊÊÊÊ � �� �� �� لن يبقى بعد :  أي )أردية(" ¡¡¡¡����&����&����&����&���������
مس باأللقد جاءت من دهلي . يتحقق على هذا النحوستعلق بأناس حمددين، وم ،أسبوع أحد

  . قد مات بغتةرسالة بأن املولوي عبد ايد الدهلوي الذي كان من معارضينا األلداء 
 ،١١ جملد ،"احلكم"(.  أحد كبار املعارضني اآلخرين فجأةً موتذكر كان هناك وكذلك

 )١٥ ص ،١٠/٣/١٩٠٧ يوم ،٨عدد 
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١٨/٢/١٩٠٧  

، كأنّ اهللا نزل من ٦٩٠مظْهر احلق والعالِء" )٢( ".كلُّ الفتح بعده ")١(
  ."السماء
 احلق دها تكون جمموعة الفتوحات كلها، وسيتجلى عنستظهر آيةٌ: أي

 ،٢١/٢/١٩٠٧ يوم ،٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .زل من السماءـويعلو، وكأن اهللا سين
  )١ ص ،٢٤/٢/١٩٠٧ يوم ،٧ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص 

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 690
  :  يف شرح هذا الوحي-أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز- اخلليفة الثاين  حضرة قال لقد

 النبوءة  بشأنيضاقد نزل من قبل أ ١٨/٢ النازل يف "حلق والعالءظهر ام":  وحيإن
 هذا الوحي خطر ببايل أن هذه النبوءة قد تكرر والدة االبن املوعود، وملا قرأتباملتعلقة 

 ا يف شباط، وهذا الوحي أيضا والغريب يف األمر أن النبوءة األوىل أيضا قد أُديلَ. نزوهلا
 حنو وفاته إىلا بقي مل، أعين � أنه ملا دنا أجل املسيح املوعود  يبدو .قد نزل يف شباط

  لكيال يظن الناس بسبب انقضاء مدة طويلة، هذه النبوءة نزول اهللا تعاىلعادسنة وربع، أ
كل الفتح ": كما قال اهللا تعاىل معه أيضا.  يف عداد املنسوخت قد أصبحا، أعليها
  .بدأ بعد ظهور هذه اآلية، أي أن الفتوحات احلقيقية ست"بعده

 وقد، "إين مع الرسول أقوم، وألوم من يلوم":  وهواملوضوع مث بعد ذلك وحي آخر ذا 
  . بني اهللا تعاىل فيه أن األعداء سيصولون من كل طرف وصوب عند ظهور هذه النبوءة

ارضة نار املع "البيغاميون"وبالفعل ما إنْ كشف اهللا علي حقيقة هذا الوحي، حىت أجج 
ولكن اهللا تعاىل كان أخرب سلفًا . على أشدها، وجلأوا إىل صنوف التهم والكذب والزور

����ËËËË": أيضا �  ��  ��  ��  ����� �� ��ÌÌÌÌññ ññQQ QQ" )زم اجلمع  : أي)فارسيةومفهوم هذا الوحي مياثل قول اهللا قد ه ،
، أي أن األعداء كلهم )٤٦ :القمر(	ون الدبر ويولّم اجلمعهزسي�: تعاىل يف القرآن الكرمي

هذا الوحي يشبه كثريا . سيشنون هجمة موحدة، ولكن اهللا تعاىل سيخزيهم ويهزمون
 ،"جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا": وحيا آخر يتعلق باالبن املوعود أعين

. حينما يظهر االبن املوعود سيجيء احلق ويفر الباطل، والباطل ال ميلك إال الفرار: أي
 )٤-٣ ص ،١/٨/١٩٤٤ يوم ،١٧٨ عدد ،٣٢ جملد ،"الفضل"(
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٢٠/٢/١٩٠٧  

  ."إين مع الرسول أقوم، وألوم من يلوم") ١(
)٢( "��������ËËËË � ��� ��� ��� ��ÌÌÌÌ ")فارسية(  

  . هزم اجلمعقد: أي
)٣ ("������������������������0000 �â�â�â�âªªªª////����"  )أردية(   

  . جاء خرب مؤسف قد:أي
 إىل بعض حيوانتقل ذهين عند نزول هذا ال: �  املسيح املوعودقال

  هذااإلخوة من الهور، ولكن كان هذا االنتقال الذهين بعد االستيقاظ، ولعل
  . أيضا يتعلق موحيال

)١ :("����,,,,R��
!�������&��R��
!�������&��R��
!�������&��R��
  )أردية( "̈̈̈¨��&�������!
  . من األفضل أن يتزوج زواجا آخر: أي

 يوم ،٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. لوحيال أدري فيمن هذا ا: �قال 
  )١ ص ،٢٤/٢/١٩٠٧ يوم ،٧ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢١/٢/١٩٠٧

٢٠/٢/١٩٠٧  
  :يقول اهللا تعاىل

"��Î�	��G�H�Ö
��V� �������Î�	��G�H�Ö
��V� �������Î�	��G�H�Ö
��V� �������Î�	��G�H�Ö
��V� �����|||| � ;� ;� ;� ;���� �2��2��2��2����� �&�$�R�i�&�$�R�i�&�$�R�i�&�$�R�i���� ��Î� Ã¦�	��2��Î� Ã¦�	��2��Î� Ã¦�	��2��Î� Ã¦�	��2
�&���������������$�&���������������$�&���������������$�&���������������$ffff¹�H��������&�¹�H��������&�¹�H��������&�¹�H��������&�"  )أردية(  

 ستكون آيةً للعامل عموما، .حقِّق فتحا عظيما ت٦٩١سأُري آية جديدة: أي
  .وستكون بأيدي اهللا ومن السماء

                                           
  : � قال املسيح املوعود 691
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فلترقبها كل عني، ألن اهللا تعاىل سيظهرها عن قريب، لكي يشهد على أن 

فمبارك . ه سبحانه وتعاىل عندهذا العبد املتواضع الذي تسبه األمم كلها هو من
آريو  "الداخلية لكتاب  املنشور يف صفحة الغالف ٢٠/٢/١٩٠٧إعالن (. الذي ينتفع منها

، ص ٣ جملد ،جمموعة االعالنات، و٤١٨ ، ص٢٠، اخلزائن الروحانية، جملد "قاديان وحنن
٥٦٧ (  

٢٣/٢/١٩٠٧  
)١(" مستمر عِرضوا ويقولوا سحروإنْ يروا آيةً ي." )٢( " م اجلمعهزسي

ويولّون الدبر".  
نة ستكون هذه اآليات بي، و جماليبقى إلنكار آيات اهللان  لههذا إشارة إىل أن

  .  األعداءحبيث تفِحم
 :أقول يف الرؤيا أو يقول غريي) ٣(

 مل ميِض على نشرها إال مخسة عشر ، إذ بعد هذه النبوءة عاجالً"دوئي"لقد مات ): أ(
 "دوئي" ختص  النبوءة كانت هذهنألفهذه آية حامسة لطالب احلق، . يوما حىت قُضي عليه

: ثانياوفتح العظيم هذه ستكون للعامل كله،  قد قيل فيها أوالً إن آية الإذبوجه خاص، 
 الشقي مل "دوئي" على ظهورها قريبا ِمن أن لَّدجاء فيها أيضا أا ستظهر قريبا، وما أَ

وريا من حياته بعد هذه النبوءة ووجيب على.  الترابيستطع إكمال حىت عشرين يوم 
تتمة (. "دوئي"اآلن يف موت أن يتأملوا " آم"القساوسة الذين كانوا يثريون ضجة عن 

 ) احلاشية٥١١ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
ملا كانت مهميت احلقيقية هي كسر الصليب، .  معجزة تكون أكرب من ذلكفأي): ب(

دين لعقيدة كان أكرب املؤيفإنه قد انكسر اجلزء األعظم من الصليب مبوت هذا الشخص، ف
؛ وكان يدعي النبوة ويقول بأن املسلمني كلهم سيهلكون بدعائه، الصلب يف العامل أمجع

فبوسعي أن أحلف ...  فأهلكه اهللا على يدي.وأن اإلسالم سيدمر وأن الكعبة ستخرب
تتمة حقيقة الوحي، (.  بقتله على يد املسيح املوعود�باهللا إنه ذلك اخلرتير الذي أنبأ النيب 

)٥١٣ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية
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" Ãë��� Ãë��� Ãë��� Ãë���    -�-�-�-�zzzzÔ�RÓÔ�RÓÔ�RÓÔ�RÓ���� ")أردية(  
  .لَِصاآلن نصلّي اجلنازة بعد أن ن :يأ

  .  صالة جنازة ألحد سيتم أداؤهامثةوكأنّ 
  ."ال حتزنْ، إن اهللا معنا") ٤(

 يوم ،٩ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .ين أُِطمئنه أحد، وكأننينِةأْم لطُوحي نزلهذا ال
  )٣ ص ،٢٨/٢/١٩٠٧

٢٥/٢/١٩٠٧  
  ٦٩٢."ِمن الناس والعامة" ):١(

وهذه إشارة ." ِمن خواص الناس والعامة: "أي: �  املسيح املوعودقال
 حيث أخرب اهللا تعاىل أن الطاعون سيفتك هذه املرة ببعض ،إىل الطاعون

اوريميسية القوم أو لِْعب أي ،اخلواصاحلال، وبعامة الناس أيض .  
)٢ :("املُقام هلَلَك لوال اإلكرام".  

 بعض الناس من قاديان أيضا سيموتون بالطاعون، وهذا لن أنيبدو من هذا 
، ألن املراد من "إنه آوى القرية: " الذي قال فيهيكون خالفًا لوحي اهللا تعاىل

 عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. كوا كليةًأن أهل قاديان سينجون أخريا، ولن يهلَ" آوى"
  )٣ ص ،٢٨/٢/١٩٠٧ يوم ،٩

٢٦/٢/١٩٠٧  
  ".حتفة امللوك"

                                           
هذا الوحي قد تكرر نزوله يف : � جالل الدين مشسملحوظة من حضرة موالنا  692

 )٣ ص ،١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"راجع (.  أيضا٧/٣/١٩٠٧



�������� א������ ٧٤٦
 عدد ،٦ جملد ،"بدر"( . معناه بعد، غري أن له عالقة ما بامللوك ينكشف عليمل

 )٣ ص ،٢٨/٢/١٩٠٧ يوم ،٩

٢٨/٢/١٩٠٧ 
"				Ã�Ã�Ã�Ã�³³³³îîîî�������������������� � �̧"�¨������Ü��� �̧"�¨������Ü��� �̧"�¨������Ü��� �̧"�¨������Ü�� ")أردية(  

 عدد،٦ جملد ،"بدر"( ٦٩٣.ل املطر أيضانـزوم سيجاء زلزال شديد، والي: أي
 )١ص ، ١٠/٣/١٩٠٧ يوم ،٨ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٧/٣/١٩٠٧ يوم ،١٠

٢٨/٢/١٩٠٧ 
"�ô��¸D�ô��¸D�ô��¸D�ô��¸D¡¡¡¡��ô����ô����ô����ô��&&&& ��   )فارسية(" ��

 ،١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. جميئك سعيد، جميئك مبارك: أي
 )١ ص ،١٠/٣/١٩٠٧م  يو،٨ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص 

١٩٠٧ /٢/٣  
 ويطهركم ،إمنا يريد اهللا ليذِْهب عنكم الرجس أهلَ البيت" ):١(

  ."تطهريا
 ليعلم ما إذا كنتم ،يا أهلَ البيت يريد اهللا أن خيتربكم: وفُهمت معناه كاآليت

 . اهللا تعاىل أم ال، وليطهركم حق التطهريمبشيئةمؤمنني 
:  أيضاإىل أهلي وهو موجه مث تلقيت اإلهلام التايل

)٢ :("ÍÍÍÍ���������������Q������Q������Q������Q���}}}} �����������������R�ST�^���R�ST�^���R�ST�^���R�ST�^��" )أردية(  
  . باالختبار الرباينرض اال شك أنه صعب، لكن: أي

 :� ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 693
، كما هو مذكور ن آذار يف ليلة الثاين مزلزال املطر يف ذلك اليوم، ووقع نزلوبالفعل 

.اجلريدتني املذكورتني أعالهيف 
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  :اإلهلام التايلمث تلقيت 

  ." يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقكم" :)٣(
متكلوا على أحوفُهد سوى اهللا تعاىل، فإن  معناه أنْ يا أهلَ البيت ال تت

 .رازقكم كافلكم و هوربكم الذي خلقكم
  :الوحي التايل مث تلقيت 

 ."خلَقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم اهللا" :)٤(
يا أهل البيت اتقوا اهللا وال تعملوا عمالً وال تتفوهوا بكلمة خالف : مبعىن

 .مرضاته، فهو ربكم الذي خلقكم
  :  مين حكايةالوحي التايلمث تلقيت 

)٥" (���� � ;� ;� ;� ;ææææ���î������î������î������î��� � � � �����çççç���������������� ���3�k������3�k������3�k������3�k��� ")أردية(  
  .يا أهل بييت، حِفظكم اهللا من الشر: أي

  : وهو موجه إيلالوحي التايلمث تلقيت 
  ." روحهأنت الذي طار إيلّ. أنت مين وأنا منك ":)٦(

 ،"بدر"( ... وسأَظهر من خاللك يف هذا العصر،لقد ظهرت من خاليل: أي
 يوم ،٨ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و١ص ، ٧/٣/١٩٠٧ يوم ،١٠ عدد ،٦جملد 

  )١ ص ،١٠/٣/١٩٠٧

٧/٣/١٩٠٧  
  ."ربنا افتح بيننا وبينهم") ١(
  ."أَعِجبتم أن متوتوا") ٢(
)٣ ("�p�~_�R��p�~_�R��p�~_�R��p�~_�R�aaaa �2��2��2��2�YYYY   )أردية(" �����_¸������_¸������_¸������_¸�

  . يف الكفنجبثته ملفوفةً جاءوا  لقد:أي
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أ شخص أو أشخاص ال أدري إىل أي١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٦٩٤. هناشري،

 )١ ص ،١٧/٣/١٩٠٧ يوم ،٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٤/٣/١٩٠٧يوم 

٧/٣/١٩٠٧ 

�££££): أ(��
��
��
�ÎÎÎÎ££££ f��LºÒ�� ££££#��
�Îgggg££££ )أردية(  

  ) إىل مخسة وعشرين يوما:أو(مخسة وعشرون يوما : أي
جديد بعد وقوع حادثا إشارةٌ إىليف الوحي املتعلق خبمسة وعشرين يوم  

، وال بد أن مينع ٧/٣/١٩٠٧ ا من يوما بدًء٢٥ أو خالل ، يوما٢٥ اكتمال
، أو أا ٧/٣/١٩٠٧من ا  يوما بدًء٢٥القدر اإلهلي هذه الواقعة حىت تنقضي 

رنا الوحي على لو فس. ٧/٣/١٩٠٧ يوما بدًءا من ٢٥ستقع حتما خالل 
 يوما، فال بد أن نتوقع وقوعها بدًءا من ٢٥ ستقع بعد اعتبار أن هذه الواقعة

 يوما حبسب ٢٥ـ  ضمن الدع سي من آذار، ألن السابعنيسانالواحد من 
 وهكذا  آذار،٣١الوحي اإلهلي، وعليه فاخلمسة وعشرون يوما تكتمل يف 

  . نيسانستتحقق هذه النبوءة يف 
لنبوءة؟ فال نستطيع قول أما ما هي تلك الواقعة اليت تتحدث عنها هذه ا

شيء يف اجلواب، إال أن نقول إا ستكون حادثة هائلة أو مثرية للعجب حبيث 

. � أن هذا الوحي كان إشارة إىل وفاة املسيح املوعود لقد كشفت األحداث694ُ
وفّييف الهور،� فقد ت يف هذا   بهواجاء و فيه،طاهرلوضع جثمانه التابوت   فأُعد

، "بطاله" منه ملصلحة ما يف ا جثمانه، إال أم أخرجو"بطاله" حىت من الهور لتابوتا
)جالل الدين مشس. ( يف الكفن، وجاءوا به إىل قاديانسجىسرير مالوضعوه على و
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 كما ال أستطيع القول ما إذا كانت هذه ٦٩٥. النبوءة هذهقإن وقوعها سيحقّ

ه اهللا تعاىل ال نقدر على األمر الذي أسر.  أو أحبايب أو أعدائيصينالواقعة خت
 عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٤/٣/١٩٠٦ يوم ،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .كشفه

 )١ ص ،١٧/٣/١٩٠٦ يوم ،٩
 هذه النبوءة بعد ذلك، فبيانه أنه يف أما وكيف حتققت): ب(
 ٧من ا  يوما بدًء٢٥أي اليوم الذي يكتمل فيه -م بالضبط ٣١/٣/١٩٠٧
 وهدت وش مهولة ارجتفت هلوهلا القلوب، نارية يف السماء شعلة ظهرت-آذار

لم وهو ما( ميل ٧٠٠ج رهيب هنا وهناك على امتداد تسقط بتوهحىت قد ع 
 وكان سقوطها مروعا حير مئاِت اآلالف من ،)اآلن، وقد يكون أكثر من ذلك

سقط بعضهم على األرض مغشيا عليهم، حىت خلق اهللا حريةً ما بعدها حرية، 
 وقد قال معظم الناس إا .ومل يستفيقوا إال بعد أن صب املاء يف أفواههم

 على هيبة جدا، وبدا وكأا سقطتركانت كرةً نارية ظهرت بصورة خارقة و
 جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانيةملحق ( . مث صعدت إىل السماء دخانا،األرض

 )٥١٨ ص ،٢٢

٧/٣/١٩٠٧ 
." ِمن الناِس والعامِة"
  )" خواص الناس والعامِةأي ِمن"(

 عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .تهم أيضان الطاعون سيفتك خبواص الناس وعام أ:مبعىن
 )١ ص ،١٧/٣/١٩٠٧ يوم ،٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١١

يبدو أن هذا الوحي هو ما أشار إليه املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وهـو               695
، يعين  "ِمن سابع مارج إىل آخره    ": "دوئي"يسجل اإلهلامات اليت تلقاها عن هالك القس        

)٧٠٢ ص ٢٢االستفتاء، اخلزائن الروحانية جملد ( .تيشاع موت ذلك الرجل إىل هذا الوق
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٧/٣/١٩٠٧  

" ِمن سابع مارج إىل آخره ،٦٩٦عيتن)  "أ   (
 .يعين يشاع موت ذلك الرجل إىل هذا الوقت

)٧٠٢ ص ٢٢فتاء، اخلزائن الروحانية جملد االست( ."إنّ اهللا مع الصادقني" 
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�
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  )أردية(

 يوم ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(.  كاذب، إن اهللا مع الصادقنيأخربك مبوِت: أي

 )٣ ص ،٤/٤/١٩٠٧

 ١٩٠٧ آذار
"����������������ÐÐÐÐ ��������ÑÑÑÑÞÞ ÞÞ ½½ ½½

55 55
 )أردية(" 

 )٣ص ، ٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .قهري سيكون جتلٍّ: أي

 ١٩٠٧ آذار
"��ê��;��ê��;��ê��;��ê��;ÑÑÑÑ�\��^���\��^���\��^���\��^������ÒÒÒÒ �� ������
�â�����
�â�����
�â�����
�â�hhhh �¨���¨���¨���¨��kkkk��â��â��â��â½½½½ �� ��))))
��
��
��
  )أردية(" ��

 .اليوم يوم مبارك. هلَك العدو. إنه جتلّي القهِر اإلهلي.  الوقتكأَدِر: أي
 )٣ص ، ٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(

كانت هذه النبوءة عن : �ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  696
 ،٣/٣/١٩٠٧ يوم ،٢ عدد ،٢جملة تشحيذ األذهان، جملد (. ، فتحققت"دوئي"القس 

 )٤/١٤٠ص 
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  ١٩٠٧ ذارآ
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�õR�W�æ���õR�W�æ���õR�W�æ���õR�W�æ������ �dã������ ��õR�dã������ ��õR�dã������ ��õR�dã������ ��õR ")أردية(  
إن الذين ال يتوجهون إليك .  دعاؤك استجيب.٦٩٧أُغرقت سفينةُ األذلّ: أي

  )٣ص ، ٤/٤/١٩٠٧يوم  ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .ال يتوجهون إىل اهللا تعاىل

  ١٩٠٧ آذار
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 يريد  ال.فتح عليك أبواب كلّ نعمةسيكِْرمك اهللا إكراما خارقًا، وست: أي
 ،٦ جملد ،"بدر"( . يشق عليك، بل سيجعل لك سهولة يف كل أمر أناهللا تعاىل

  )٣ ص ،٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤عدد 

                                           
 بأن هذا لقد أوضح املسيح املوعود عليه الصالة والسالم : ملحوظة من املترجم697

 ٧٠٢ ص ٢٢انظر االستفتاء العريب، اخلزائن الروحانية جملد (". دوئي"الوحي يشري إىل هالك القسيس 
  )٧٥احلاشية املتعلقة بصفحة 

أيده اهللا حضرة اخلليفة الثاين  عندما كان :�حضرة موالنا جالل الدين مشس ملحوظة من 
 هذه النبوءة ، طبق�حياة املسيح املوعود يف " تشحيذ األذهان" حيرر جملة تعاىل بنصره العزيز

، حيث كتب "شبهـ جنتك"وكان حمرر جريدة " سوم راج"على أحد اآلريني اهلندوس امسه 
) ٩/٤/١٩٠٧(وفقًا للنبوءة املذكورة أعاله، قد هلك بالطاعون اليوم :  نصره اهللاحضرته

 �املسيح املوعود لقد اضطر . شخص خمادع ذليل بذيء اللسان من الفئة املنكرة للوحي
  قد دعا اهللا تعاىل يف� بسبب بذاءة هذا الشخص، وكان "قاديان وحننآريو " كتابه تأليفل

تشحيذ (.  وأصدر حكمهه فاستجاب اهللا دعاء،رب احكم بيننا وبينهم اآلن: وقال هذا الكتاب
  )١٣٨/١٥٣ ص ،١٩٠٧، شهر نيسان ٤ عدد ،٢األذهان، جملد 
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٩/٣/١٩٠٧ 
"�p��p��p��p�++++ �H�$��H�$��H�$��H�$����� ����������������····
��$���
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��$���
  )أردية(" ¼¼¼¼���$��

، ١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .آالف الناس حتت أجنحتك: أي
)١ ص ،١٧/٣/١٩٠٧ يوم ،٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم" و،٣ص 

إن الذي يأيت رسوالً من عند اهللا تعاىل يربى على : �  املسيح املوعودقال
ل الفيوض اإلهلية أوالً، مث يناهلا اآلخرون نـزت عليه .  تربية روحانيةيده الناس
 )٤ ص ،١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .بواسطته

١٢/٣/١٩٠٧  
 )٣( ".أنت مين وأنا منك" )٢( ".يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل") ١(

إين أنا اهللا ذو " )٥( ". روحهأنت الذي طار إيلّ" )٤( ".ظهورك ظهوري"
 يوم،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."أُنِزلُ الرمحةَ على من أشاء" )٦( ".اجلود والعطاء

 )١ ص ،١٧/٣/١٩٠٧يوم  ،٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص ، ١٤/٣/١٩٠٧

١٣/٣/١٩٠٧ 
)١ ("����3�����3�����3�����3�tttt   )أردية( "_�����2	�_�����2	�_�����2	�_�����2	�

  . عدمي احلياء شخصهناك يف الهور: أي
إين أنا اهللا ال إله إال " )٤( ".إين نعيت" )٣( ".ويلٌ لك وإلفكك ")٢(

   ".إن اهللا مع الصادقني" )٥( ".أنا
" دوئي"أن ا ب خربCivil"" يف جريدة تلقد حتقق هذا النبأ اليوم، فقد نشر

ه هذا هو ذلك الذي دعوت" دوئي"إن .  بعذابه قد هلك تنبأت كنتالذي
 .للمباهلة
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  )أردية(
  .هناك اختبار، سيؤخذ فيه البعض، ويخلَّى سبيل البعض: أي
 ."ب عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهرياإمنا يريد اهللا ليذِه" :)٧(

واهللا أعلم بالصواب.  هذا الوحي للمرة الثالثةلقد نزل علي. 
 ."أعجبين موتكم" :)٨ (
)٩(: "�� ��³³³³ ���)����)����)����)����� ������������ØØØØ ��������ëëëë`���`���`���`���ÙÙÙÙ �	��2�$�	��2�$�	��2�$�	��2�$×××× �� ���������� ��ß�
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  )أردية( "������������
د املسيحية نوع من الطاعون، سيتفشى يف أوروبا وغريها من البال: أي

  .وسيكون فتاكًا جدا
)١٠(: "�-�.Ð��-�.Ð��-�.Ð��-�.Ð�····
��H���
��H���
��H���
��H���¼¼¼¼ ������������ �� �������2��2��2��2�kkkkP�ÈÜ�P�ÈÜ�P�ÈÜ�P�ÈÜ�") أردية(  

  .  ألف شخصني مخسة ومثان حوايلسيهلك يف والية كابول: أي
 ."واستوت على اجلودي" :)١١(

مر واستوت علَى وِغيض الْماُء وقُِضي اَأل�:  إشارة إىل اآلية القرآنيةههذ
وِديالْج	٣ ص ،١٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .)٤٥: هود ( ،

  )١ ص ،١٧/٣/١٩٠٧ يوم ،٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

١٨/٣/١٩٠٧ 
�p��p��p��p�ÚÚÚÚ" :)١: (أ ��Ã���
�H�7���Ã���
�H�7���Ã���
�H�7���Ã���
�H�7�����££££ )أردية(  

  .أبواب القدرة مفتوحة
)٢ ("R���R���R���R���VVVV �^���^���^���^��ÛÛÛÛ��H�����H�����H�����H���nnnn ��������������������&&&& �� ��µµµµññ ññ�� ���è�è�è�è££££ )أردية(  

 . بأحكام اهللا تعاىلالعملُ إمنا الرب 
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)٣ (££££�U���U���U���U��1111 �^����p���´��^����p���´��^����p���´��^����p���´�øøøøV���V���V���V���ññññ££££ )أردية(  

  .قد أعجبته أساليب تواضعكل: أي
  ."إين أنرتك وآثرتك ")٤(
)٥ ("���������������� ��������rrrr��;'��;'��;'��;'ÇÇÇÇ �����7�����7�����7�����7YYYY �2����U��ST�¨��UV
��2����U��ST�¨��UV
��2����U��ST�¨��UV
��2����U��ST�¨��UV
�����ññ ññ££££ )أردية(  

 اإلسالم ةُ ومنها قو، ما دعوتليلة كلُّ يف هذه الستجيباُ :أي
٦٩٨.هوشوكت  

)٦ ("����CCCC �� ��ØØØØ �´��´��´��´����� �	��G����	��G����	��G����	��G���  )أردية( "
  . كنـز مكنون لككان هناك: أي
  ".كلٌّ لك وألمِرك") ٧(
)٨ ("¢��Ü¢��Ü¢��Ü¢��Ü � � � ���
�S��
�S��
�S��
�S���� �� ������ �U�U�U�U���� ������������ÈÈÈÈ   )أردية(" ������������

                                           
  :� قال املسيح املوعود 698

 ، واجه تفقُّد القنوات الزراعية علىشرف املكان أحد أصدقائي السيد سيد ناصر شاه
 وعثاء كبِد وكان غري قادر على ت"لِْجتِج"إىل  صدرت األوامر بنقله مشكلة عويصة؛ إذ

 إىل وال يرحلفأخذ إجازة من العمل وجاءين طالبا الدعاء ليعين يف جامون . هتعبالسفر و
، ألن أوامر نقله كانت قد صدرت، وبالتايل كان االولكن األمر كان يبدو حم. "ِجلِْجت"

يف صالة التهجد كثريا يف إحدى الليايل، باإلضافة إىل أدعية أخرى  له وتفدع. قلقًا جدا
 أن ف خفيس نعاوأنا يف فأخربين اهللا تعاىل .كثرية مبا فيها الدعاء لشوكة اإلسالم أيضا

خربت كذلك أن حكم وأُ. ت مبا فيها الدعاء لشوكة اإلسالم أيضاكل أدعيتك قد استجيب
كثريا . نقل سيد ناصر شاه قد أُلغي استجاب دعائي  قدأن اهللا سبحانه وتعاىلبفسررت 

سعدت لسبب آخر أيضا، وهو أن من كربى عالمات فضل اهللا ورمحته ، كما يف حقه
مث بعد ذلك بثالثة أيام . حبقك قد استجيبفأخربته فورا أن دعائي . علينا استجابته الدعاء

حقيقة الوحي، (.  قد أُلغيهن أمر نقلأ فيها خيربه جاءته رسالة من موظف يف الوالية ةأو أربع
 ) ٥٩٦ ص ،٢٢ جملد ،اخلزائن الروحانية
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  )أردية(
  .سأُظِْهره وأُكِْرمه أمام الناس، ٧٠٠هناك موسى: أي
)١٠(" وأُِريه اجلحيم ،األثيم رأَج".  
  . حبقي، وأُريه اجلحيمأذنبسأجر الذي ):  حبسب التفهيم الرباينشرحال(
  ."بلجت آيايت") ١١(
 يوم ،١٢ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."، مث ذَرهم يف خوضهم يلعبونقُل اُهللا") ١٢(
  )١ ص ،٢٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١٠ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢١/٣/١٩٠٧

                                           
ال شك أن هلذا الوحي مفاهيم :  ملحوظة من موالنا عبد اللطيف البهاولبوري699

���¨"ن يا أن اهلندوسيأخرى، إال أن من معانيه �x¨��� �x¨��� �x¨��� �x"ا وه زميل البذيء اللسان جد"�� �� mm mmÝÝÝÝ����66 66

mm mmÞÞÞÞ����"كانا من باليا ، مليئة بأقذع السباب والشتائم أسبوعيةان جريدةصدر اللذين كانا ي
 ،١٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"انظر (.  بإيصاهلما إىل جهنمعنهاة بال شك، فكشفها اهللا بلدهذه ال

  ) ٧ ص،٢٥/٤/١٩٠٧يوم 
  : �ن حضرة موالنا جالل الدين مشس ملحوظة م

.  والسالم األمن يسود قاديانَ...منذ أن تلقيت هذا الوحي: �قال املسيح املوعود 
  )٤ ص ،٢٨/٣/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. جديدةة هذه أيضا آي

  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 700
ذلك أن اهللا تعاىل . بع عشر بعد نشرهااحلمد هللا أن هذه النبوءة حتققت يف اليوم السا

 أيضا "بابو إهلي خبش"موسى، وباملقابل كان هنا  يف وحيه �قد مسى املسيح املوعود 
 يف وحيه إنك أنت موسى �قد ادعى أنه هو موسى، فقال اهللا تعاىل للمسيح املوعود 

نيسان عام ن  بالطاعون يوم األحد يف األسبوع األول م"بابو إهلي خبش"فهلك . ال غريك
 ١٠ أن اهللا تعاىل كان قد أخرب بذلك سلفًا يف الوحي رقم يزيد ذلّه وهوانه ومما. ١٩٠٧

 )٥ ص،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"انظر (. واهللا أعلم بالصواب. املذكور أعاله
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أَجر األثيم، . تلك آيات ظهرت بعضها خلف بعٍض. بلجت آيايت" :ب

ك. وأُِريه اجلحيمك واخترتإين آثرت".  
 عزة موسى ظهارهر واحدة تلو أخرى إلستكون آيايت منرية، وستظ: شرحال

 إين قد اصطفيتك .قي فإين سأجره وأُريه اجلحيمحبالذي قد أذنب أما هذا، 
 .واخترتك

"�U���U���U���U��1111 �� ������ �p���´��p���´��p���´��p���´�øøøøV���V���V���V���  )أردية(" 
 جملد ،تتمة حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( .  أعجبتين أساليب تواضعك لقد:أي

 ) احلاشية،٥٢٠ ص ،٢٢

١٩/٣/١٩٠٧ 
 :رأيت يف املنام أن زوجيت تقول يل

"����
����
����
����
GHGHGHGH �+Ð��+Ð��+Ð��+Ð�������G�H�+Ð��������2��G�H�+Ð��������2��G�H�+Ð��������2��G�H�+Ð��������2 ")أردية( 
  . مرضاة اهللااَءغختليت عن رضاي ابت: أي

: فقلت هلا يف اجلواب
"ßßßß �� ��ºººº �1��f��������1��f��������1��f��������1��f�������ºº ººàààà�������� ")أردية( 

  . عليِك هذا اجلمال أضفىوهذا ما: أي
ن بين آدم  ِمنك أمجلُإ: قيلحيث  لواردة يف الزبورة امل تشبه اجلملةهذه اجل

  ٧٠١.بكثري
)٢ ("زمان الزلزلةأردت ". 

انسكبت النعمة على  . من بين البشر مجاالًأبرعنت أ: نص ما ورد يف املزامري هو 701
)٢ :٤٥مزمور (. بدألاىل إ لذلك باركك اهللا ،تيكشف
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هذا ليس إشارة إىل زلزلة عادية، بل يتضح من هذا الوحي أا من الزالزل 

 جملد ،"بدر"( . موعدها على ما يبدو٧٠٢الكربى اليت أرادها اهللا تعاىل، وقد اقترب
 ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٨/٣/١٩٠٧ يوم ،١٣وعدد ، ٣ ص ،٢١/٣/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،٦

  )١ ص ،٣١/٣/١٩٠٧ يوم ،١١، وعدد ١ ص ،٢٤/٣/١٩٠٧ يوم ،١٠ عدد ،١١جملد 

٢٤/٣/١٩٠٧  
)١ ("�&�$�
R�_"����&�$�
R�_"����&�$�
R�_"����&�$�
R�_"���JJJJ �^�$��^�$��^�$��^�$�eeee��$��$��$��$����  )أردية( ٧٠٣" ____

  .سأقلب مئات اآلالف من الناس رأسا على عقب: أي
، ٣ ص ،٢٨/٣/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(."إين مع الرسول أقوم"

  )١ ص ،٣١/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

٢٥/٣/١٩٠٧  
والضحى والليِل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولَدار اآلخرِة ") ١(

  ".خري لك من اُألوىل
  ".واهللا، لوال اإلكرام، هلَلَك املُقام" )٢(
)٣( "ت سِمإكرامبه املوتىع ."  
  ".ِعلْمه عند ريب، ال يِضلّ ريب وال ينسى" )٤(

                                           
  : �ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  702

 ١٢زلزال معظم مناطق البنجاب يف الساعة الثانية عشرة تقريبا ليلة الهز وبالفعل قد 
ر مدن دم، وكسيكامل يف ١٤/٤/١٩٠٧ يف  آخر زلزال عنيف كما جاء...نيسان

 )٦  ص،٢٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"(. "البهج" و"سنغو" و"جلبان"

  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 703
������������JJJJ":  كاآليتثانيةً ٣ ص ،٤/٤/١٩٠٧ يوم "بدر"لقد نشر هذا الوحي يف  �� ��····
��$
��$
��$
��$����____

&�$�
R�_"&�$�
R�_"&�$�
R�_"&�$�
R�_"" ،ا على عقباآلدميني سأقلب مئات اآلالف من : أيرأس.  



٧٥٨  �������� א������
)٥( "النيب ِة قدمالعام طَأُ قدمال ت."  
  ".بلَغت قدم الرسوِل" )٦(
)٧( "إين على كل شيٍء قدير." )"٢٨/٣/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،٦ جملد ،"بدر، 
  )١ ص ،٣١/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص 

٢٧/٣/١٩٠٧  
لقد آثرك ") ٣ (".انقلب على عِقبيه") ٢ (".حٍد منهم ثَلَجكل وا" :)١(

 ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٢٨/٣/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(."اهللا علينا
  )١ ص ،٣١/٣/١٩٠٧ يوم ،١١عدد 

٢٨/٣/١٩٠٧  
)١ :("����kkkk�� â�� â�� â�� â½½½½ �� ��))))
� �î
� �î
� �î
� �î £ £ £ £)أردية( ££££���������������� dddd � Ó� Sè� ���� Ó� Sè� ���� Ó� Sè� ���� Ó� Sè� ���áááá � � �� � �� � �� � �þþþþ��������PPPPññ ññ" 

  )يةبنجاب(
  .اآلن أمره على اهللا. هلك عدوي: أي

  . يهلك عدوي قريبا، مث يكون أمره إىل اهللاس: مبعىن 
)٢(: "����������â��â��â��â½½½½ �� ��))))
��î
��î
��î
��î" )أردية(  

  .هلك أعدائي: أي
  .أم سيهلكون عن قريب: مبعىن

  ".إن اهللا مع األبرار" :)٣(
)٤(: ""�
�"�
�"�
�"�
�����^�����´���^�����´���^�����´���^�����´���PPPP ����������������`�� ú`�� ú`�� ú`�� úââââ ��î���"�
���î���"�
���î���"�
���î���"�
�����^̂̂̂�1���1���1���1��ãããã ������������������������

�&����W��&����W��&����W��&����W���������   )أردية("  ����������������9999
 لن ينجو أحد من أهل . أحد من أهل البالط ِمن طاعيتأال خيرج بجي: أي

  .البالط من عقاب هذه اجلرمية



�א������ �٧٥٩
 ما مل يؤمن بهاهللا تعاىل لن يبقى على صلته ب هو على صلة  منأن كل: مبعىن

 .العقاب من خيالف هذا احلكم لن ينجو من كلّأن يب، و
)٥ :("�
�
�
�
####��������������������ääää����££££ )أردية(  

أن ، وذلك "درسلطان عبد القاال "وحياين اهللا تعاىل يف هذا اللقد مس
كم على اآلخرين، كذلك قد أعطاين اهللا السلطة احلسلطة و ميتلك الالسلطان

اهللا تعاىل لن بعلى أهل البالط الروحاين كلهم، أعين أن الذين هم على صلة 
: هذه اجلملة تشبه مقولة. قوا يب ويطيعوين ما مل يصدبهه الصلة ر هلم هذتمتس
"� ǿǻǠȪȱǟ ǼǤȝ ɃǼɆȅ ȼȱɀȪȵ ɄȽȿ ."ǃǟ ǎƃȿ ƍȰȭ ǦǤȩǿ ɂȲȝ ȻǾȽ ɄȵǼȩ... 

)٦ :("باتإال ما أمرين اُهللا. أُِحلَّ له الطي قُلْ ما فعلت".  
 أعمل  ملْ:لْقُ. ب ما هو طي لسلطان عبد القادر هذا كلُّلَِّحلقد أُ): الشرح(

ما أمرين اهللا بهخالف أمر اهللا تعاىل، بل فعلت .  
شيت " يف الكشف تلك املقربة اليت مساها اهللا تعاىل ريت مث بعد ذلك أُ:)٧(
: ، مث أُوحي إيل"مقربة
  "قاِبل هذه األرضكُلُّ مقابِر األرض ال ت".  

 الربكات ال تساوي هذه األرض، مبعىن أن  مقابر أرض اهلند كليعين أن
ضعتيف أي مقربة يف البنجاب واهلند كلهاتوضع يف هذه األرض مل اليت و .  

 أن ل إيلّيه، وخرفقة ابين مبارك أمحد وأمب مث رأيت أنين أسري يف طريق :)٨(
 جدا أيضا معي، ويف الطريق زنابري كثرية) هو أخيو(مريزا غالم قادر املرحوم 

 صريت مث على وحطَّاجلراد، وأحدها جاء  سرب تنتشر يف األرض كحبيث إا
نا يف مسجد، وكانت فيه أيضا مث دخلنا كلُّ. بضرر ي منهاين أ ومل يصب،طار

، ٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. ماليني الزنابري، ولكنها مل تصبنا بأذى
  )٢ ص ،٣١/٣/١٩٠٧ يوم ،١١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ص 



�������� א������ ٧٦٠
٢٩/٣/١٩٠٧ 

)١(" ��������É������É������É������É��úúúúÃ���Ã���Ã���Ã��� � � � �����åååå �� ��llll3�P��ÍÃ�3�P��ÍÃ�3�P��ÍÃ�3�P��ÍÃ�����" )أردية(  
  .ب احلياةشرا أيها اإلله األزيل األبدي، اسِقين: أي
  ٧٠٤."أَحق اُهللا أمري، وال تنفكَّا ِمن هذه املرحلة") ٢(
)٣ ("�&��S���2� �&��S���2� �&��S���2� �&��S���2� uuuu �� ��rrrr ��������ÓÓÓÓ��������nnnn����ææææ ��������������;��;��;��;¦¦¦¦�
�
�
�
  )أردية( "

  .يف غرفة اجلنةزل ـستنباإلهلام أن بركة اإلعالم : أي
 يوم،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."هل نرى جزاء اإلحسان إال اإلحسان") ٤( 

 )١ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٤/٤/١٩٠٧

٢٩/٣/١٩٠٧ 
"املُقام لَكلَه ،٧٠٥."لوال اإلكرام  

ها، ولكن مفهومها  نسيت قديف بداية هذا الوحي كانت كلمات أخرى
 عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .كذاه

 )١ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢

 حتققت  قداحلمد هللا على أن هذه النبوءة: � مرزا بشري أمحد  ملحوظة من حضرة704
��"mÞالك  mÝ�6 " مدير جريدة"· �ç5<

�Å 6á ½ Å ñQx£و "¨��� �x "اهلندوسنوا رأس كا. حمررها
كانا يستخدمان يف كالمهما إذ كالم، السان وسوء الل بذاءة يفاآلريني يف قاديان 

واهللا أعلم .  إقامتهما يف قاديانمرغوكتاباما لغة قذرة وبذيئة جدا ضد األمحدية 
)٥ ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،"بدر"انظر (. بالصواب

 مرة أخرى ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر" نشر هذا الوحي يف 705
  :كاآليت

"املُقام لَكلَه ،األناِم، هللَك املُقاملوال":  أو قال،"لوال اإلكرام مرزا بشري أمحد(".  خري(



�א������ �٧٦١
٢/٤/١٩٠٧  
 عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."إين مع الرسول أقوم، وألوم من يلوم، وأعطيك ما يدوم"
  )٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥

٤/٤/١٩٠٧  
)١ (".life of pain ")إجنليزية(  

  .ة أملحيا: أي
)٢(" �� ��àààà��������íííí��ºÒ��ºÒ��ºÒ��ºÒ�� ���R�R�R�R" )أردية(  
  . ارحماللهم: أي 
  ."إين مع اهللا يف كل حاٍل") ٣(
  ."اخترطْنا سيفَه ")٤(
)٥ ("�p��p��p��p�¤¤¤¤ �1��1��1��1�`̀̀̀ �i��¾��P�i��¾��P�i��¾��P�i��¾��Pèèèè �7K�H����7K�H����7K�H����7K�H���" )أردية(  

 عدد ،٦ جملد ،"بدر"( . يف كل مكانقاعدون السبعة  الصاحلنيإن عباد اهللا: أي
  )٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص ، ١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥

٥/٤/١٩٠٧  
  ".حم، تلك آيات الكتاِب املبني") ١(
)٢ ("����kkkk �� ��èèèè �Ã���Ã���Ã���Ã��" )أردية(  

  .فشا السر: أي
 إنّ.  من صحف اهللا، وستنكشف قريبافيه آيات" حم " الذي هوإن: التفهيم

  . هذا ما فُهمت اسم ألحد،-املقطعات من وهو-" حم"
  ."الذين اعتدوا منكم يف السبت") ٣(



٧٦٢  �������� א������
 ولكين ،كانت هناك مجلة أخرى معها. عارضنيامل  القومهذه إشارة إىل

 ،"احلكم"، و٤ ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .واهللا أعلم. نسيتها
  )٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١جملد 

٥/٤/١٩٠٧  
 اهللا مع الذين إنّ") ٣ (".تمت كلمةُ اهللا") ٢ (٧٠٦".مت أيها اخلوانُ") ١(
) ٦ (".رِحم اُهللا") ٥( ".الذين يذكُرون اهللا قياما وقعودا" )٤ (".اتقوا

، ٤ ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."فضلناك على ما سواك"
  )٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

  ١٩٠٧ نيسان
  :  تلقيت الوحي التايل٧٠٧"بابو " السيدبعد موت

  ."فَتنا بعضهم من بعٍض"
 كانوا يتذكّرون اآلن  إن أصدقائهاختبار" إهلي خبش" أردنا مبوت  إنا:مبعىن

  )٥٦١ ص ،٢٢ جملد ،تتمة حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية( .أم ال

                                           
  : � من حضرة موالنا جالل الدين مشس  ملحوظة706

½�ç"تعلق مبحرر جريدة م أن هذا الوحي �لقد روى منشي ظفر أمحد الكبورلوي  Å ñQx
· 5<

�Å 6á"ا : حيث كتب.  الصادرة من قاديانتفشى الطاعون يف اآلريني، وكلما أصاب أحد
مجيعا  هذه اجلريدة طاقممات . منهم كنت أنا وشيخ يعقوب علي العرفاين نذهب لرؤيته

بالطاعون إال مالكُها، وأخريا أصيب ...مث حتسوملا علم املسيح املوعود ... ( قليالًن� 
شيخ، فكان هناك بكاء وعويل السيد فذهبت أنا و.  اذهبوا اآلن وانظروا: قال)بذلك

 )٣٤٩ ص ،١٣ جملد ،روايات الصحابة(. حيث كان قد مات أيضا

 )عبد اللطيف البهاولبوري(. ٦/٤/١٩٠٧الذي مات يف  "إهلي خبشبابو " أي 707



�א������ �٧٦٣
٧/٤/١٩٠٧  
)١ ("ن قعد يف واِهللا إين غالبإال م شوكيت، وكلٌّ هاِلك روسيظه 

  ."إعزاز. سفينيت
  : مل أحفظ كلمات الوحي، ولكن مفهومه كاآليت) ٢(
"������������GHGHGHGH �^�$�^�$�^�$�^�$éééé ����������������������������££££ �^�$�^�$�^�$�^�$éééé ")أردية(  

  .خذوا فالنا، وخلُّوا سبيلَ فالن: أي
، ٤ ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ).هذا أمر إهلي للمالئكة(

  )٢-١ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

٧/٤/١٩٠٧  
"�����������(�c���(�c���(�c���(�c����   )أردية(" �	������	������	������	�����

 ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(.  قامت قيامة أخرى لقد:أي
  )١ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤

٩/٤/١٩٠٧  
"�����������(�����(�����(�����(��ÛÛÛÛ   )أردية(" �	������	������	������	�����

 ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"( .لقد حلّت بلية أخرى: أي
٢(  

٩/٤/١٩٠٧  
)١ ("����êêêê
�~
�~
�~
  )أردية(" ����~�

  .بالُء دمشق: أي
، ٤ ص ،١١/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ".ِسرك ِسري) "٢(

  )٢ ص ،١٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٢ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و



٧٦٤  �������� א������
١١/٤/١٩٠٧  

"��2���2���2���2�ëëëë



����kkkk��7ä��m���7ä��m���7ä��m���7ä��m�¯̄̄̄������������åååå � ;� ;� ;�   )أردية(" ����̄̄̄¯;
  . إىل جهنم الواصل"واصل خان" يف دهلي  تويف:أي

 ه فُهمتلذا فإنّ ما فترة، الدهلوي متوىف منذ  الطبيب"واصل خان"احلق أن 
سيموت  "واصل خان"أحد أقارب شخٍص يدعى   أن هذا اإلهلام هوىنمن مع

.  أيضالى الطاعون يف إهلامات أخرىأن لفظ جهنم قد أُطلق عذلك بالطاعون 
 عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. زيد إميانا على إميانت يف وقتها ل ستتحققوهذه اآلية أيضا

  )٢ ص ،١٧/٤/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٨/٤/١٩٠٧ يوم ،١٦

١٤/٤/١٩٠٧  
، ٣  ص،١٨/٤/١٩٠٧ يوم ،١٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر" (."أُجيب دعوةَ الداِع"

  )٢ ص ،١٧/٤/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

١٥/٤/١٩٠٧  
)١(: "��������������������������������  )أردية( "

  . الفتح لك: أي
)٢(: "����è��������è��������è��������è����  )أردية( "

  .بامسك: أي
  ".إنّ شانئك هو األبتر") ٣(

  ".حد ظُباٍة") ٤ (
  ".أنت مين مبنـزلة موسى") ٥ (



�א������ �٧٦٥
  ٧٠٨".أمحد، غزنوي" )٧ و٦(
  ) الوحيإىل ما يشري هذاال أدري (
  : همكتوب بالقرب من ظهرومث رأيت مصحفًا جملدا ) ٨(
 ص ،١٨/٤/١٩٠٧ يوم ،١٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."سالم قوالً ِمن رب رحيم"

  )٢ ص ،١٧/٤/١٩٠٧ يوم ،١٣ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣

١٧/٤/١٩٠٧  
)١(: "%&%&%&%& �L��L��L��L�2222 ��&��P�	����2���&��P�	����2���&��P�	����2���&��P�	����2�����ø�����
���ø�����
���ø�����
���ø�����
������ ��� ��� ��� ìììì �P��P��P��P�" )أردية(  

  .هذه نتيجة الفُرقةف. ي املسلمنيسيكون اهللا تعاىل مع أحد فريقَ: أي
  ".إين مع األفواج آتيك بغتةً" :)٢(
  ".إين مع اهللا الكرمي" )٣(
)٤" (���������3�¡��3�¡��3�¡��3�¡�;�;�;�;� ����¡Ü�������¡Ü�������¡Ü�������¡Ü���;�;�;�;�" )أردية(  

وم  ي،١٦ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( . جاء الشر،جاء الطوفان، ذلك الطوفان: أي
  )٣ ص ،٢٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٨/٤/١٩٠٧

٢٠/٤/١٩٠٧  
أوالً رأيت يف املنام وكأنين يف املسجد .  وقت الصباح وحيا تلقيت:)ألف(

 ذهبت:  يقول مشريا ناحية الشرق والشمال الذيالكبري، ومعي ابين بشري أمحد
   : التايلوحيوع الزلزلة ال قبل وقوتلقيت.  إىل هذه اجلهة٧٠٩الزلزلة

                                           
: ٧أمحد، : ٦ : كاآليت"احلكم" ورد هذا الوحي يف العدد املشار إليه أعاله من 708

 )جالل الدين مشس(. غزنوي

آية "انظر للتفصيل منشورة ". هارِب" يف والية ١٥/١/١٩٣٤ وقعت هذه الزلزلة يف 709
 )الناشر(. �أمحد  بقلم حضرة الصاحبزداه مرزا بشري ٢٤ص " جديدة أخرى
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  ."إين مع الرسول أقوم"

  :مث تلقيت الوحي التايل
  ."مظْهر احلق والعلى"

مكتوب لسيدنا املسيح ( . أمرا ينكشف به احلق ويتجلى ذلكسيكون: مبعىن
  ٧١٠)�املوعود 

 رأيت يف الرؤيا أن بشري أمحد واقف ويقول مشريا بيده ناحية الشمال )ب(
 يوم ،١٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( . هذه الناحية إىلالزلزلةُذهبت : والشرق

  )٤ ص ،٣٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢/٥/١٩٠٧

٢١/٤/١٩٠٧  
  ".سأُريكم آيايت فال تستعجلوِن") ١(
)٢ ("��������Ð���Ð���Ð���Ð���ÌÌÌÌ ��
�L��
�L��
�L��
�L ")أردية(  

  ٧١١.العائلتاناتان  هتقد هلك ل:أي
 ص ،٢٥/٤/١٩٠٧ يوم ،١٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( )نيعينت مدارينفيه إشارة إىل (

  )٣ ص ،٢٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤

٢٣/٤/١٩٠٧  
  ".سالم قوالً من رٍب رحيٍم" )٢( ".أَصِلح بيين وبني إخويت") ١(

                                           
وقد قال .  وقد رأيته بأم عيين،شاه نواز.  ميجور دحبوزةهذا املكتوب يوجد  710

  )جالل الدين مشس( . والده تشودري موال خبشمن  استلمهالدكتور إنه
 )املترجم(. لقد هلك هذاِن ومها يف البيت: أو املعىن 711
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وهذا .  وبني إخويترب أَصِلح ما بيين: يعين" أَصِلح بيين وبني إخويت "

قيقة تكملة لإلهلامات اليت بين اهللا فيها مصري هذه املعارضة، وهي اإلهلام يف احل
  :كاآليت

تاِهللا لقد آثرك . خروا على األذقان سجدا، ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني"
ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم . اهللا علينا وإنْ كنا خلاطئني

  ."الرامحني
ون عند رؤية ملعارضني األشداء سيكون مصريهم أم سيخرأن بعض ا: مبعىن

ا هللا قائلني رببعض اآليات سجدلنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني، ويقولون يلنا اغفر : 
 ال :قال هلمفي.  قد فضلك اهللا علينا واختارك، وكنا يف معارضتك خاطئنيواِهللا

ويكون ذلك . امحنيمؤاخذة عليكم اليوم، سوف يغفر اهللا لكم وهو أرحم الر
عند ظهور آيات عظيمة، حيث تنشرح صدور ذوي النفوس الطيبة يف اية 

ري اآلياِتاملطاف، فيقولون يف أنفسهم هل ميكن ملسيح صادق أن يمن  أكثر 
دون زويس من هذا، وعندها الفه النصرة والتأييد أكثرحت أو هل ميكن أن ،هذه

 يوم ،١٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .بلون احلقفجأةً بقوة من الغيب للتصديق، فيق
  )٣ ص ،٢٤/٤/١٩٠٧ يوم ،١٤ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،٢٥/٤/١٩٠٧

٣٠/٤/١٩٠٧  
 جملد ،"احلكم"، و١ ص ،٢/٥/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."سالم عليك"
  )٤ ص ،٣٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،١١

١/٥/١٩٠٧  
)١ ("������������������������VVVV" )أردية(  

  .حتققت:  أي



٧٦٨  �������� א������
  ."فَلْيدع الزبانيةَ) "٢(
)٣( "��
R�$� ���������
R�$� ���������
R�$� ���������
R�$� �������))))
��ú´m��
��ú´m��
��ú´m��
��ú´m��UUUU ����������� )يةفارس(" �

  .كم ِمن بيٍت للعدو خربِت: أي
)٤ ("��
R�$� ��������
R�$� ��������
R�$� ��������
R�$� ������))))
��ú´m��
��ú´m��
��ú´m��
��ú´m��UUUU �������������� )يةفارس( "��

  ٧١٢.كم ِمن بيٍت للعدو خربِت: أي
، ١ ص ،٢/٥/١٩٠٧ يوم ،١٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(."وإنْ شكرمت ألزيدنكم) "٥(

  )٤ ص ،٣٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

١/٥/١٩٠٧  
، ٤ ص ،١٦/٥/١٩٠٧ يوم ،٢٠ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."يأتيك حتائف كثريةٌ"

  )٤ ص ،٣٠/٤/١٩٠٧ يوم ،١٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

  ٧/٥/١٩٠٧ إىل ٢
  ".وإما نِرينك بعض الذي نِعدهم أو نتوفّينك") ١(
)٢ ("��������������������Ê�JK�H�$�Î�È
(ÃÊ�JK�H�$�Î�È
(ÃÊ�JK�H�$�Î�È
(ÃÊ�JK�H�$�Î�È
(Ã" )أردية(  

  .سيتم الرقي بآيات قوية: أي
  ".أنزلناه على رقيمٍة من موسى") ٣(

  . نا على ما أرادأن موسى أعرب عن إرادته بعبارة مكتوبة، فوافقْ: مبعىن
  ".إين مهني من أراد إهانتك" )٤(
  ".سنِسمه على اخلرطوم") ٥(
  ".غلوب فانتصررب إين م") ٦(

                                           
 )الناشر(. "بدر"، لكنه ليس كذلك يف "احلكم" هذا الوحي مسجل مرتني يف 712
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 يوم ،١٩ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ".سأُريكم آيايت فال تستعجلوِن") ٧(

  )١ ص ،١٠/٥/١٩٠٧ يوم ،١٦ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،٩/٥/١٩٠٧

١١/٥/١٩٠٧  
 يف مكان يف دارنا، جالسا املولوي أبا سعيد حممد حسني البطالوي رأيت: رؤيا
فقلتبل على راحته بكل عمل وي،ضيافة بإكرامم له ال ألحد رجالنا أن يقدالس .  

 أن يهدي اهللا تعاىل بنفسه حانَ  قديبدو من هذه الرؤيا، واهللا أعلم، أنه
 بعضويتضح من .  على كل شيء قديرفهواملولوي أبا سعيد حممد حسني، 

إنكاره، وأنين ه كان خمطئًا يف أنيف آخر األمرمه اإلهلامات أن اهللا تعاىل يفه 
 ولكن ال أدري ما هو املراد من . املسيح املوعودأين أناق يف دعواي بعلى احل

 ،"احلكم"، و٤ ص ،١٦/٥/١٩٠٧ يوم ،٢٠ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٧١٣."يف آخر األمر"
  )٧ ص ،١٧/٥/١٩٠٧ يوم ،١٧ عدد ،١١جملد 

١٢/٥/١٩٠٧  
١: (كشف (صورته اليومأُريت ا نسيتكُلُّ ما أتذكر .  يف الكشف شخص  

                                           
  : �ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس  713

  : قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
 من أبناء املولوي حممد حسني ان اثن جاءأنْعندي  هذه الرؤيا كان من تأويل

منهما  حصلالبطالوي إىل قاديان، ودرسا يف مدرستنا، وبايعا على يدي، وإنْ 
 �فنبوءة املسيح املوعود ... الضعف فيما بعد، ولكنه كان ضعفًا خلقيا ال دينيا

هذه قد حتققت على يدي يف الواقع، وقد حتققت بذلك أيضا تلك الرؤيا املتعلقة 
  فيها أن املولوي حممد حسني البطالوي قد انضم إىل واليت رأيت�í"**،"بلعبة 
  )٢ ص ،١٢/٥/١٩٤٤ يوم ،١١٠ عدد ،٣٢لد  جم،"الفضل(".  أخريافريقنا
 )املترجم(. لعبة شعبية شبيهة باملصارعة** 
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 بعدها تلقيت .يسب يف كالمه وكتاباته، دو لدود بذيء اللسان جداأنه ع

  : الوحي التايل
)٢ ("����������������îîîî �^�������É��^�������É��^�������É��^�������É�îîîîÉ�P��ÉÉ�P��ÉÉ�P��ÉÉ�P��Éññññ ")أردية(  

  .أي جزاُء سيئٍة سيئةٌ، لقد أصابه الطاعون
أنه سيصاب الطاعون، فأنا على يقني أنكم ستسمعون، عاجالً أو ب نبوءة إا

 مل إنْأن تكذبوين حيق لكم و.  الطاعونابهلدودا كهذا قد أصآجال، أن عدوا 
  .يتحقق فيه هذا الوحي بأن ا حري كانيصب الطاعون عدوا تشهد قلوبكم أنه

، وما كان جدا يف البالد  قد كثرتريت أن الغفلة واإلمث والزهومث أُ) ٣(
مث تلقيت الوحي . وية تعاىل يده الق اُهللاهمرعوا عن التكذيب ما مل يتدالناس لري

  : التايل
)٤ ("������������ØØØØ �2��2��2��2�}}}} �� ������ ����������������ëëëë`�`�̀�`�³³³³ �� ��ÍÍÍÍ �P����P����P����P��  )أردية( "�

  .  الطاعون اجلارف الذي سيتفشى يف البالدة هذا هو نتيج:أي
  ."ويلٌ يومئٍذ للمكذبني"
)٥ ("�-�$��i�-�$��i�-�$��i�-�$��i���� ��Î���Î���Î���Î�����" )أردية(  

  .ستظهر آيات عديدة:أي
)٦ ("��������ÌÌÌÌ �H�$�H�$�H�$�H�$rrrr
���
���
���
���}}}} �� �������-�UÓ��-�UÓ��-�UÓ��-�UÓ�GHGHGHGH �^�Ö
� ��-�UÓ���� �^�Ö
� ��-�UÓ���� �^�Ö
� ��-�UÓ���� �^�Ö
� ��-�UÓ����  ")أردية(  

  .ن الدنياروسيغاد.  بيوت العديد من األعداء األلداءخربست: أي
)٧ ("�&�~��è���R��&�~��è���R��&�~��è���R��&�~��è���R�©©©©
�^�$�
�^�$�
�^�$�
�^�$�ÈÈÈÈ   )أردية( "������������

  .مشهد هذه املدن على البكاء سيبعث: أي
)٨ ("�-�$���
�H�c�-�$���
�H�c�-�$���
�H�c�-�$���
�H�c����   )أردية( "� �� �� �� �

  .م القيامةستكون تلك األيام أيا: أي
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)٩ ("��������������������Ê�JK�H�$�Î�È
(ÃÊ�JK�H�$�Î�È
(ÃÊ�JK�H�$�Î�È
(ÃÊ�JK�H�$�Î�È
(Ã ")أردية(  

  .سيتم الرقي بآيات عظيمة: أي
)١٠(" ����Î�â����Î�â����Î�â����Î�âïïïï��	���	���	���	�" )أردية(  

  .ةهائلآية : أي
 مروعة، ولعلها الزلزلة املوعودة، أو  ستكون بني هذه اآليات آيةٌأنه: مبعىن

  .مشهد القيامة كا مشهديريسالطاعون ن آية أخرى من السماء، أو أ
  : مث خاطبين اهللا تعاىل وقال

)١١(:" �&��R��&��R��&��R��&��R�àààà��¢�����~Ó���¢�����~Ó���¢�����~Ó���¢�����~Ó�4444 �^��^��^��^����� �� ��____���î���î���î���î ")أردية(  
  .سريحم اهللا. ك رمحيتتالزمس: أي

  ."واهللا خري حافظًا وهو أرحم الرامحني" 
 ،"احلكم"، و٤ ص ،١٦/٥/١٩٠٧ يوم ،٢٠ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."أَعييناك ":)١٢(
  )٧ ص ،١٧/٥/١٩٠٧ يوم ،١٧ عدد ،١١جملد 

١٣/٥/١٩٠٧  
 يوم ،٢٠ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."سننجيك، سنعليك، سنكِْرمك إكراما عجبا"
  )٧ ص ،١٧/٥/١٩٠٧ يوم ،١٧ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٥ ص ،١٦/٥/١٩٠٧

١٨/٥/١٩٠٧  
رأيت يف املنام أن السحاب جاء، فخفت، ولكن : �  املسيح املوعودقال

  .إنه خري لك: حدا قالأ
 .  والثابت من القرآن الكرمي أن العذاب يرى يف صورة سحاب أيضا

 يوم ،٢١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"، و١٠ ص ،٢٤/٥/١٩٠٧ يوم ،١٨ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"(
  ) ٤ ص ،٢٣/٥/١٩٠٧
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٢٨/٥/١٩٠٧  

٧١٤ : بشأن شريف أمحد خالل مرضه اإلهلاماِت التاليةتلقيت  
أمره اهللا على خالف " )٢( ". على خالف التوقُّععمره اُهللا") ١(

اُهللا " )٥( ".ك حاصلٌمراد" )٤( ".أأنِت ال تعرفني القدير" )٣( ٧١٥".التوقّع
                                           

سيطول اهللا عمره، أي ) ١: ( هذا الوحي كاآليت�لقد شرح املسيح املوعود  714
) ٢. (وقد نزل هذا الوحي خالل مرضه اخلطري. عمر شريف أمحد، أكثر من املتوقع

أأنِت ال تعرفني : "أما مجلة) ٣. (كثر من املتوقعسيجعله اُهللا، أي شريف أمحد، أمريا أ
املرجع املشار إليه بعد هذه اإلهلامات( ...فاخلطاب فيها موجه إىل والدته" القدير انظر(  
  :ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي 715

 ، ووالِد حضرة� حضرة مرزا شريف أمحد ابِن -عند وفاة حضرة مرزا منصور أمحد
 مشريا إىل هذا  يف خطبة اجلمعة-رمحه اهللا- الرابع ه اهللا، قال اخلليفةُاخلليفة اخلامس نصر

  :الوحي
قد طُبقت على حضرة مرزا و �أود أن أخربكم أن هناك إهلامات للمسيح املوعود 

 الذي - غريي أيضاهناك ولعل – الشخص الوحيد لكين، و رضي اهللا عنهشريف أمحد
ومن .  يف احلقيقةه حضرة مرزا منصور أمحد ابنصأن هذه اإلهلامات ختب دوماكان موقنا 

يراد ا ابنه، كما حصل يف عهد و يف حق شخص تكوناحلقائق الثابتة أن بعض األنباء 
 كانت ،�  مرزا شريف أمحدحبق نازلةواحلق أن هذه اإلهلامات ال.  أيضا�الرسول 

  . جماالً للشك الحقًا مبا ال يدع لكم كما سأبني ،ستتحقق يف ابنه وتنطبق عليه
 بشأن شريف أمحد خالل � تلقى املسيح املوعود  لقد.تلك اإلهلاماتلمعوا تاس
  : اإلهلاماِت التالية)١٩٠٧عام  (مرضه
  "...عمره اُهللا على خالف التوقُّع"

  . متوقعرزقه اهللا عمرا مديدا خالفًا لل: أي
  :مث قال اهللا تعاىل

له اهللا أمريا على خالف التوقع، مبعىن أنه مل جع: ، أي"أمره اهللا على خالف التوقع"
جعا هلذه املدة الطويلةيكن من املتوقع أن يل أمري .  

  .مراأل يعين أنه سيجعل أمريا، أي صاحب "أمره اهللا"
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��ºÒ: " وهناك وحي آخر يؤكد هذا املعىن وهو ¥!
"� ¥�ºÒ�� ¥!
"� ¥�ºÒ�� ¥!
"� ¥�ºÒ�� ¥!
"� ¥��� ها قد جاء : "أي) أردية( ،"��
سلطة  يف شرحه أنه سيجعل قاضيا، أي صاحب �ود وقد قال املسيح املوع". املِلك

  ...يصدر األوامر
بينما جند أن حضرة مريزا شريف أمحد مل يرزق عمرا طويال، بل توفّي وهو أقلّ عمرا 

ميكن أن يكون حبقه جمرد " عمره اهللا على خالف التوقع ":القول ف وعليه.أشقّائهمن 
ذلك كنت أرى دائما من أجل و...  يتولَّ اإلمارة قطكما أنه مل. أمنية، وليس أمرا واقعا

فمع أنه قد حياته شاهدة على ذلك، ، وأن هذين اإلهلامني ينطبقان على مريزا منصور أمحد
 رزقه العمر املديد على خالف التوقع،  إال أن اهللا تعاىلأُصيب بنوبات قلبية خطرية مرارا

" ره اهللا على خالف التوقععم"وحيحىت كان األطباء يصابون بالذهول، وهكذا فإن 
  .بكل تأكيدنطبق عليه ا

سوف باحلساب ذا اخلصوص و قمتلقد  . مث أمره اهللا على خالف التوقع أيضا
 أحد  فيهمل يجعل، ومع ذلك  عاما٥٢ إىل �عهد اخلليفة الثاين لقد امتد .... حيريكم

عل هو ا أمرييف عهدي و-رمحه اهللا-فة الثالث  اخللي يف عهد)مرزا منصور أمحد(كما ج ،
ويف فترة هجريت احلالية ظل يعمل .  مرة٤٥ا يف غياب اخلليفة  أمريا حمليجعل حيث قد

 إذ من غري املتصور ، وكان هذا خالف التوقع، على التوايلسنة ١٤ قرابة) يف ربوة(أمريا 
ا هلذه الفترة الطويلة واخلليفةُستعملأن يا حمليح أحد أمري ن اإلمارة احمللية يف ذلك أ، ي

 مركز اجلماعة اجلماعة احمللية يف رئيس ، حيث يديرادةة عف تكون بيد اخلليمركز اجلماعة
فاحلق أنه قد جلس يف .  اإلمارة احمللية يف املركز اخلليفة يتوىلشؤوا احمللية اليومية، ولكن

وأَعليه أجلس  الكرسي الذي كنتعلىا، أعين أنه جلس بأمري مكاين عملي ،املهام جنز 
  .كلها بشجاعة
  الشخصفقال:  بشأنه� فقد قال املسيح املوعود  ها قد جاء امللك:أما وحي

 - أيضا مع هذا الوحي هذا الصوت� ِمسع :أي-  أوالًصبح قاضياإنه سي: اآلخر
ا، والقاضي من يؤيد احلق ويرد الباطلوالقاضي يقال للحكم أيض .  

 شجاعا ا منصور أمحد يتحلى ذه امليزة بشكل خارق، إذ قلما رأيتوكان حضرة مرز
  .مثله يف رد الباطل
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ص ، ٣٠/٥/١٩٠٧ يوم ،٢٢ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(  ."خري حافظًا وهو أرحم الرامحني

  )٣ ص ،٣١/٥/١٩٠٧ يوم ،١٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤

                                                                                                     
:  يف الرؤيا ملرزا شريف أمحد� املسيح املوعود فقد قال يذكّرنا بوحي آخر، وهذا

"÷�̀ �������������p�ö�½�"، )أي )أردية :وحنن نذهب، أنت يف مكاننااآلن اجلس .  
وإمنا حتقق يف مرزا ... ن هذا الوحي مل يتحقق يف حضرة مرزا شريف أمحد أواضح وال

، ومرزا شريف أمحد ليس  اليوم� املسيح املوعود  أنين خليفةُذلك. منصور أمحد متاما
ركز اليت كنت أتوالها قد توالها ابنه مرزا منصور املموجودا اآلن، واإلمارة احمللية يف 
الوحيأمحد، وهكذا انطبقت عليه متام أنت يف مكاننا: ا كلمات وحنن اآلن اجلس 

  .نذهب
، � على ضوء نبوءات املسيح املوعود تجلى ت مميزة مكانةً يتبوأملرحومافال جرم أن 

 وكان له شرف أن يكون ابنا روحانيا ، أنه كان إنسانا مباركًادت األحداثُإذ قد أكّ
  . أن ابنه قد حتقق يف حفيده هذا قد رأى بش� فكل ما كان  إذًا.�للمسيح املوعود 

  ناظرا أعلى وأمريا حمليا، ابن املرحوم، وهومسرور أمحدمرزا  جعلت حني واآلن 
اآلن اجلس : "، فكأنه يقول� للمسيح املوعود  ذهين ثانية هذا الوحيتبادر إىل، هناك

  ".أنت يف مكاننا وحنن نذهب
حبزاده مرزا منصور أمحد كانت صاالإن كل هذه األمور تؤكد لنا أن روح حضرة 

  ...  اخلالفةالدفاع عن وسيفًا مصلتا يف ،كان شجاعا جدا. روحا مقدسة
 تدعو واآلن أرجو من اجلماعة كلها أن تدعو حلضرة صاحبزاده مرزا منصور أمحد، مث 

 اآلن اجلس": ملرزا مسرور أمحد بأن جيعله اهللا نائبا حقيقيا، وأن ينطبق عليه أيضا وحي
 خطبة مجعة قتبس منم(.  انطباقا كامال، وأن حيفظه اهللا وينصره بعونه دائما"أنت يف مكاننا

  )٥/٢/١٩٩٨إىل  ٣٠/١ العاملية األسبوعية، لندن، عدد "الفضل"، ١٢/١٢/١٩٩٧
  :ملحوظة من السيد منور أمحد سعيد

خليفةً  -نصره اهللا-نا مرزا مسرور أمحد  اختار اهللا تعاىل سيد٢٢/٤/٢٠٠٣مث يف 
نت يف مكاننا أاآلن اجلس " نبوءة ثانيةً، وهكذا حتققت �خامسا للمسيح املوعود 

  . ، واحلمد هللا"وحنن نذهب



�א������ �٧٧٥
١٩٠٧  

  : التايل وحيال قبل بضعة أيام  علينزل
"����������������0000 �â�â�â�âªªªª////��	������_��	������_��	������_��	������_ ")أردية(  

  .جاء خرب مؤسف من الهور: أي
ن  اإلخوة، ومخبار الوحي شخصا إىل الهور الستطالع أافبعثت بسبب هذ

 ،٢٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٧١٦.كان يدري أن هذا الوحي سيتحقق بعد بضعة أيام
  )٧ ص ،٤/٧/١٩٠٧يوم 

١٩٠٧  
  ."أُريك زلزلةَ الساعة"

 يوم ،٢٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .أريك زلزلة تكون منوذج القيامة: أي
  )٤ص ، ٤/٧/١٩٠٧

٤/٧/١٩٠٧  
، بينما كنت أقول يف  اليوم ظهرايف الساعة الثانية: �قال املسيح املوعود 

ما إذا كانوا قد  رفكّ كنت أ، كما"أمرتسر" لعل أهلي قد وصلوا إىل نفسي
رأيت أمامي ، وين غفوة بسيطةتغشي  أم ال،بسالم وعافية" الهور"صلوا إىل و

اليت تأويلها اهلم واحلزن–  محصاِتحب -از اِت وحببيب بالقدر نفسه تقريب، 
 أن هذه تدل على حال أهلي، وأن بايل، وخطر ب حبات الزبيب آكل منكنتو

وبينما . يف سفرهم هذااملراد من حبات احلمص هم وحزن أصام أو سيصيبهم 
  : التايلوحي ذا الشأن النزل علي، وطبيعيت إىل الوحيت در احن إذأنا يف ذلك

  ."خري هلم، خري هلم "
                                           

 )مرزا بشري أمحد(. كان طفالً بريئًا قد ماتالذي  بعد بضعة أيام جاء اخلرب أن هذا املريض 716
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 قروش، وهي أيضا تدل على اهلم ة املنام بضع من يف هذا املشهد رأيتمث

  ... عليه حبات احلمصواحلزن كما تدلّ
 نوعا وحيقّق هذا املنام واللقد حت: �  املسيح املوعودبعدها قال...

، وهو أن هذه األشياء الدالة بعث على القلق ي أمرك، ولكن ال يزال هنا٧١٧ما
حب ها مرتني، أعين أُريتقروش، ة احلمص أوالً مث بضعاِتعلى احلزن قد أُريت 

ال يزال فذلك لمرتني و" خري هلم، خري هلم ": القائلكما تلقيت أيضا الوحي
ولذلك  ،ضوا ملكروه آخر قد تعر-ال قدر اهللا- أن يكون أهلي ينتابين هاجس

 هذه األشياء الدالة على احلزن يف علم التعبري مرتني، كما تلقيت من  رأيتقد
   ".خري هلم، خري هلم": أجل محايتهم اإلهلام مرتني

 يوم ،٢٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر" ( .محاهم اهللا من كل سوء، آمني.  أناهذا ظين
 )١٢ ص ،١٠/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٤ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،١١/٧/١٩٠٧

١٩٠٧٧١٨  
الوحي  شديد يف كلييت، ومل يجِدين دواء، فتلقيت  ذات مرة وجع أَصابين

  :التايل
 ."الوداع"

  :"احلكم" كتب حمرر 717
ا، رجهذا الوحي والرؤيا جيد نع عند املساء بعد أن أشيعذهب ملساعدة هذه القافلة م 

 خاصة يف القطار تفاديا غرفة حلجز اتخذت اليت التدابرييف ركوب القطار، فأخرب أن 
، إذ مل تصل من الهور قاطرة  قد فشلتلزحام املسافرين يف احلر الشديد يف وقت الظهرية

غري أن القافلة .  جزء من الرؤياققإضافية ليحجز فيها املكان، مما أدى إىل القلق، وهكذا حت
 جملد ،"احلكم"(. دة يف الوحيرسافرت يف القاطرة العادية براحة وعافية حبسب البشارة الوا

)٤ ص ،١١/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"، و١٢ ص ،١٠/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٤ عدد ،١١
)جالل الدين مشس(. خ نشرهلناه هنا نظرا إىل تاري تاريخ هذا الوحي، فسجستطع حتديد مل ن718
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 ،"بدر" (. أن هذا كان وداعا للوجعدفعة واحدة، فعلمتكلية وزال الوجع ف
  )٦ ص ،١١/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٨ عدد ،٦جملد 

١٢/٧/١٩٠٧  
، وتأسفت على قسوة كالمهم، ولكين تلقيت اإلهلام ٧١٩قرأت هذا اإلعالن

  : التايل
)١ ("�¿ �E��$��
����;�¿ �E��$��
����;�¿ �E��$��
����;�¿ �E��$��
����;ðððð �� ������±±±±

���� ÄÄÄÄ�� �� ÅÅÅÅ½½ ½½ ÆÆÆÆ" )يةفارس(  
  . حاليا أرى املصلحة يف ذلك: أي

 أن الكذابني ال وذي، والغريبواحلق أنه ما من نيب وال رسول إال وأُ
  .يعاملون هكذا

)٢ :("بين من الناررِرجين من النار.  أَخإين مع . احلمد هللا الذي أخرج
الرسول أقوم، وألوم من يلوم، وأعطيك ما يدوم، ولن أبرح األرض إىل 

  ."الوقت املعلوم
، طائرة ورقية رفعوا يف السماءمث رأيت أن شخصا أو بضعة أشخاص ): ٣(

 : دها تسقط على األرض، مث قال أح ورأيت خيطهافقُطع

 "����ññññ ���Ñ������Ñ������Ñ������Ñ�������4444 ½½   )يةهند/أردية(" ½½
، ٤ ص ،١٨/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٩ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٧٢٠.النصر لغالم أمحد: أي

  )٢ ص ،١٧/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 719

 اهلجري ١٣٢٤يف صفر " روهيل كنهد" إعالناً نشره املشايخ املعارضون من �يعين 
قادياين ال مريزا بشأن" روهيل كهند"فتوى علماء " بعنوان  امليالدي١٩٠٦ نيساناملوافق 
 عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٣ ص ،١٨/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٩ عدد ،٦ جملد ،"بدر"راجع (". نبوةالمدعي 

 )٢ ص ،١٧/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٥
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 720
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٢٠/٧/١٩٠٧  

)١" (ما يروم إين مع الرسول أقوم، وأروم".  
 هذا الكشف وكنت خاضعا لتأثري لوز، أُريت يف الكشف حباِت) ٢(

  . باتهذه احل  أين قمت ومهمت أن آخذلدرجة
  ."رب أَِرين حقائق األشياء") ٣(
  )يةإجنليز( association)( "ايسوسي ايشن") ٤(

، ٤ ص ،٢٥/٧/١٩٠٧ يوم ،٣٠ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .مجاعة أو احتاد: أي
  )٦ ص ،٢٤/٧/١٩٠٧ يوم ،٢٦ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

                                                                                                     
يف خطبة اجلمعة يوم  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين

  ": األحرار" أيام فتنة ١٤/٦/١٩٣٥
 يف حياته مصائب شديدة، مما يؤكد �يح املوعود بعد هذه اإلهلامات مل يواجه املس

انظروا كيف أن اهللا تعاىل قد أخرب فيها أن جحيما سيعد ألتباعه، ... أا تتعلق باملستقبل
 فال بد من القول إنه سيكون بعده، ولكن �وحيث إن هذا اجلحيم مل يكن يف حياته 

واهللا بنفسه  شتائم كثرية، �عود لقد كالوا للمسيح املو. اهللا تعاىل سينجي أتباعه منه
النصر لغالم : ، ولن يربح يؤيد حىت تنتصر األمحدية وترفع يف العامل هتافاتديتوىل الرس

  . أمحد
ñ4"ويف كلمة  إشارة إىل أن اهلندوس أيضا سينضمون إىل املسلمني اآلخرين ) اهلندية ("½

النصر "نهاية إىل قول الن يف يف هذه املعارضة، ولكن اهللا يبشر أم هم اآلخرون سيضطرو
  ". لغالم أمحد

 � بعد وفاة املسيح املوعود  ستمراألمحديةن  أنباء بأ هذاإذًا فإن يف كالم اهللا
شديدة، وأننا سنتعرض للسباب، وأن اهلندوس أيضا سينضمون إىل املسلمني  اختباراتب

 يقول املعارضون محدية حىتاآلخرين يف معارضتنا، ولكن اهللا تعاىل سيكتب النصر لأل
  )٤ ص ،١٧/٦/١٩٣٥ يوم ،١٩٢ عدد ،٢٢ جملد ،"الفضل"(. النصر لغالم أمحد: أيضا
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٢٠/٧/١٩٠٧  

كان حضرة و. ٧٢١ أن كبشا ذُبح يف بيته�أى املسيح املوعود لقد ر
أُسِكن يف بيت آخر بسبب و  فنقلاملولوي نور الدين مريضا يف تلك األيام،

 ،١١ جملد ،"احلكم"، و٥ ص ،١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .هذه الرؤيا
 ) ضميمة ب،١٧/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٣عدد 

١٩٠٧  
 يوم،٣١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٧٢٢." إال مبوت أحٍد منهمال تنقطع األعداُء"

 )٥ ص ،١٩٠٧/ ١٠/٨ يوم ،٢٨ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٦ ص ،١٩٠٧/ ١/٨

  ١٩٠٧ متوز
)١ ("������������úúúú�������ô�����������ô�����������ô�����������ô����òòòò" )أردية(  

  .أن تفشي مرض الكولريا وشيك:  أي
 )هذه هي الكلمات، واُهللا أعلم (
  ."هانتك، إين معني من أراد إعانتكإين مهني من أراد إ") ٢(
)٣ (روبيات و ثالثَ امرأةًورأيت يف الرؤيا أنين أعطيت سأعطيك:  هلاقلت 

 .نه ودفنهيكفت لجتهيزات أحدا قد مات وهناك وكأنّ. إياها من أجل الكفن
 يوم ،٢٧ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ ص ،١٩٠٧/ ١/٨ يوم ،٣١ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(

 )٣ ص ،٣١/٧/١٩٠٧

 كان هذا الوحي يشري يف الواقع إىل وفاة مرزا مبارك أمحد الذي تويف يف 721
)مرزا بشري أمحد(. ١٦/٩/١٩٠٧

 عامال  حتديد زمنه، فسجلناه هنا نظرا إىلستطع احلق أنه وحي قدمي، ولكننا مل ن722
)جالل الدين مشس(. نشر فيه الذي
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١٩٠٧/ ١/٨  
  ."رب اجعلْين غالبا على غريي") ١(
)٢( "�������� ��î��î��î��î ")أردية(  

  .يل الفتح: أي
، ١٩٠٧/ ٨/٨ يوم ،٣٢ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."إين مع األفواج آتيك بغتةً") ٣(
  )٢ ص ،١٩٠٧/ ١٠/٨ يوم ،٢٨ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص 

  )تقريبا (١٩٠٧/ ٨/٨
إين " )٤( ".سالم" )٣( ".شرفْنا بإكراٍم منا" )٢( ".الٍم مناشرفْنا بك") ١(

ريوم ،٣٣ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(."إين مع اهللا" )٦( ".إن اهللا معنا" )٥( ".مبش 
  )٥ ص ،١٠/٨/١٩٠٧ يوم ،٢٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص ، ١٥/٨/١٩٠٧

١٣/٨/١٩٠٧  
)١ ("����óóóó ��
�U���
�U���
�U���
�U�9999 �� ��jjjj �7�7�7�7ôôôô" )أردية(  

  . عقوبات رادعةتذ نفّ:أي
  ".إين من الناظرين") ٢(
ص ، ١٥/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٣ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ."إين أَنزلت معك اجلنةَ) "٣(

  )٥ ص ،١٧/٨/١٩٠٧ يوم ،٢٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤

١٤/٨/١٩٠٧  
"õõõõ �2��2��2��2�ÌÌÌÌ �����¨������¨������¨������¨�������������rrrr   )أردية(" �~¡��~¡��~¡��~¡�������7�����7�����7�����79�9�9�9

 عدد ،٦ جملد ،"بدر"(.  جاء العز والسالملقد.  بيتنا� رسول اهللا  زاراليوم: أي
  )٥ ص ،١٧/٨/١٩٠٧ يوم ،٢٩ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص ، ١٥/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٣



�א������ �٧٨١
١٧/٨/١٩٠٧  

"إنّ خرب رسول اهللا واقع."  
  . حتقُّق نبوءة من النبوءات قد اقترب زمنهيبدو أن: �  املسيح املوعودقال

 ،٣٠ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٧ص ، ٢٢/٨/١٩٠٧وم  ي،٣٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(
  )٣ ص ،٢٤/٨/١٩٠٧يوم 

١٨/٨/١٩٠٧  
ا رأيتا  يف الكشف قبل صالة الفجر أن جنمجاء من لقد . طسقَضخم

  ٧٢٣. رأسيمبحاذاةا وصل ملختفى ة، مث اقوب المعا الشرقيجهة الشمال 
لنجوم تسقط  أيضا رؤيا أن ا٧٢٤نااليوم رأت بنت: �  املسيح املوعودقال

ا، وهناك مالكا ويقوليف السماء وتتحول دخانهؤالء أعداء ميوتون: قائم قريب .  
 ترى الرؤى كثريا،  هذهإن بنتنا. يؤيا هي تأويل رلعل رؤياها: �قال و

جملد ،"احلكم"، و٧ص ، ٢٢/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( .ها تتحققوأكثر 
  )٣  ص،٢٤/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٠ عدد ،١١

١٩/٨/١٩٠٧  
"



ÇÇÇÇ �� ������ ����Ã����$��������Ã����$��������Ã����$��������Ã����$�������� ")يةفارس(  

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 723

 ٦/٩/١٩٠٧ هذا الكشف حرفيا أيضا، حيث سقط يف الصباح الباكر يوم قلقد حتقّ
 يف البداية مث حتول إىل  اللونكان أمحر.  اجلنوبإىل متجها الشمال  جهةشهاب ظهر من

 دوي مروع  لهوعند غيابه سمع.  ضوًءا من القمر يف ليلته العاشرةمل يكن أقلَّ. ضرخاأل
 )٧ ص ،١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"انظر (. كدوي انفجار قنبلة

 )مرزا بشري أمحد(. يعين حضرة نواب مباركة بيغم 724
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 يوم ،٣٤ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( . فيه من األذىنجو اقترب اليوم الذي ي قد:أي

 )٣ ص ،٢٤/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٠ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٧ص ، ٢٢/٨/١٩٠٧

٢٣/٨/١٩٠٧  
 ".م سيناهلم غضب من ر،إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا") ١(

 )٤( ".إنّ خرب رسول اهللا واقع" )٣( ".يوم تأيت السماء بدخاٍن مبٍني" )٢(
إنه فضلُ ريب، إنه " )٦( ". ريب كرمي قرينإنّ" )٥( ".ال حتزنْ إن اهللا معنا"

." قويل صدقت،ال ختَف" )٨( ".إين معك يا إبراهيم" )٧( ".كان يب حفيا
 يوم ،٣١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص ، ٢٩/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(

 )١ ص ،٣١/٨/١٩٠٧

٢٣/٨/١٩٠٧ 
،٤ص ، ١٢/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ".سيناهلم غضب من رم"

 )١ ص ،١٧/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٣ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"و

٢٧/٨/١٩٠٧  
 حىت ، حبمى شديدة مصاب"مرزا مبارك أمحد" �جنلُ املسيح املوعود 

 : اليوم بشأنه الوحي التايل�يغمى عليه أحيانا، وقد تلقى 
"�ST�ST�ST�ST��������kkkk �� ��%%%%!!!! ��������öööö �P��
������P��
������P��
������P��
 )أردية( £�����

  . منذ تسعة أيامالزمة لهزالت احلمى امل. تقد استجيب: أي
ال نتذكر .  أن اهللا تعاىل قد استجاب دعاءنا لشفاء ابنناهذا يعين: �فقال 

 اهللا تعاىل بشرنا بصحته إال أنتحديد، بالعلى وجه اليقني مىت بدأت احلمى 
فضالً منه ورمحة، وأخربنا سلفًا بشفائه من احلمى يف اليوم التاسع، ولكنه تعاىل 

 اليوم التاسع، وال ميكن حتديده، غري أنه يبدو أن اليوم  املراد منمل يصرح ما هو



�א������ �٧٨٣
هو بداية هذا املرضالذي بدأت ٧٢٥.صوابالبواهللا أعلم .  فيه احلمى تشتد 

 يوم ،٣١ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص ، ٢٩/٨/١٩٠٧ يوم ،٣٥ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(
  )١ ص ،٣١/٨/١٩٠٧

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 725

  : "بدر"كتب حمرر 
املاضيآبيدة يف  مبارك أمحد حبمى شدأصيب ، حىت كان يغمى عليه مرارا، وبلغت 

رب برأسه باستمرار حىت خيف ، وكان يض)فهرايت (درجة حرارته مئة ومخس درجات
وبينما هو يف . وسا منهائ، وصارت حالته مي)التهاب السحايا( بالسرسام اإلصابةَعليه 
.  منذ تسعة أيامالزمة له امل وحيا يقول بأنْ زالت احلمى� تلقى املسيح املوعود إذذلك 

، ٣٠/٨/١٩٠٧، وبالفعل زالت احلمى متاما يف آب ٢٩ يف "بدر"ونشر هذا الوحي يف 
مث عاودته احلمى أليام وزالت يف .  للترته يف البستان للشفاء وخرج مبارك أمحدومتاثل

د لق.  يلعبأخذ، ومتاثل للشفاء التام، حىت قال إنين قد شفيت متاما، و١٤/٩/١٩٠٧
ف، قدمي وحي رباين كان هناك ولكن،في من هذا املرضش مبارك أمحد مبرض آخرأصيب  

وبيان ذلك هو . ، إذ كان ال بد من أن يتحقق كل ما خرج من فم اهللا تعاىلمرة أخرى
أن اهللا تعاىل كان قد أخرب بوحيه قبل والدة مبارك أمحد بيوم أنه سيموت يف صغره 

ترياق " الوحي صراحة يف كتابه ذلك � املسيح املوعود ويلحق باهللا تعاىل، وقد شرح
، ونورد فيما يلي )٢١٣ ص ،١٥ جملد ،اخلزائن الروحانية( ٤٠ ص ،١٩٠٢ طبعة ،"القلوب

  :العبارة األصلية من الكتاب
وهذا االبن هو االبن الرابع الذي ولد . سأرزقك ابنا آخر: كان اهللا تعاىل أنبأين وقال

وقد أُنبئت بوالدته قبل عامني تقريبا، مث أُنبئت مرة ثانية قبل ". ك أمحدمبار"اآلن، وأمسيناه 
، "إين أَسقُط من اهللا وأُصيبه: "والدته بشهرين، مث عند اقتراب والدته تلقيت الوحي التايل

 الوحي  هذاففسرت.  سأسقط من يد اهللا تعاىل إىل األرض وسأرجع إليهينإ: أي
 إليه، أو أنه سيموت االًا ومقِبال على اهللا تعاىل وميباجتهادي أن الولد سيكون صاحل

  . ق مع مشيئته تعاىلفواهللا تعاىل أعلم أي األمرين يت. عاجال
 ودفن ١٦/٩/١٩٠٧ يوم ثننيق مبارك أمحد بربه صباح االوحبسب مشيئة اهللا هذه ِحل

 ) ٤ ص ،١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(. إنا هللا وإنا إليه راجعون". شيت مقربة"يف 
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  ١٩٠٧ آب

شيت " يف الرؤيا أنه يف � تقريبا رأى املسيح املوعود آبيف شهر ) أ(
 ص ،١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨ عدد ،٦ جملد ،"بدر"( ٧٢٧. وأنه يأمر حبفر قرب٧٢٦"مقربة

  ) ضميمة ص ب،١٧/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٣ عدد ،١١جملد  ،"احلكم"، و٥
تارة يرى األب مناما ويراد به االبن، وتارة : �قال املسيح املوعود ) ب(

فذات مرة رأيت يف الرؤيا أنين جئت إىل هنا . يرى االبن مناما ويراد به األب
اجعلوا قربي منفصال عن قبور " وقلت ملن حيفرون القبور) شيت مقربة(

 جملد ،"احلكم"(.  ما رأيته عن نفسي٧٢٨، فانظروا كيف حتقق يف ابين"ناآلخري
  )٦ ص ،٢٤/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٤ عدد ،١١

٢/٩/١٩٠٧  
 ." اهللا، مث ذَرهم يف خوضهم يلعبونقُل. أفمن جييب املضطر إذا دعاه"

 يوم ،٣٣ عدد ،١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص ، ١٢/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٧ عدد ،٦ جملد ،"بدر"(
  )١ ص ،١٧/٩/١٩٠٧

٥/٩/١٩٠٧  
  ."بسالٍم منا") ٢ (".توكّلوا عليه إنْ كنتم مؤمنني") ١(
)٣ ("�&�~Ó�Ü�&�~Ó�Ü�&�~Ó�Ü�&�~Ó�Ü++++ ���������������� �	��i���	��i���	��i���	��i��" )أردية(  

                                           
صها املسيح املوعود عليه الصالة مقربة أهل اجلنة، وهي قطعة أرٍض خص: معناها 726

حيام  يقضون يدفن فيها أولئك الصادقون يف الطاعة الذين  والسالم بناًء على رؤيا لكي
  )ترجمامل(. يف التضحية باحلياة واألموال بالورع والتقوى والطهارة، ويضربون أروع مثال

 )"بدر"(.  وهذا ما حدث بالضبط727
مرزا (.  قربه عن القبور األخرى قلياليبعد يعين الصاحبزاده مرزا مبارك أمحد، حيث 728

  )بشري أمحد
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، ٤، ص ١٢/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٧، عدد ٦ جملد ،"بدر"( . ِمن كل بالءحفَظست: أي

  )١، ص ١٧/٩/١٩٠٧، يوم ٣٣، عدد ١١ جملد "احلكم"و

٦/٩/١٩٠٧  
 يوم ،٣٧، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ." كان اهللا يف نصرته،اهللامن كان يف نصرة "
  )١، ص ١٧/٩/١٩٠٧، يوم ٣٣، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ١٢/٩/١٩٠٧

١٠/٩/١٩٠٧  
، ١٢/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٧، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ."لكم البشرى يف احلياة الدنيا"
  )١، ص ١٧/٩/١٩٠٧، يوم ٣٣، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٤ص 

  ١٩٠٧ أيلول
رأيت يف الرؤيا أن هناك حفرة ماء، فدخل فيها مبارك أمحد وغرق، فبحثت 

 .مث تقدمت إىل األمام، فوجدت ابنا آخر جالسا بدالً عنه. عنه كثريا ومل أجده
، يوم ٣٣، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٥، ص ١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨، عدد ٦ جملد ،"بدر"(

  ) ضميمة ص ب،١٧/٩/١٩٠٧

١٤/٩/١٩٠٧  
، ٥، ص ١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ٧٢٩." عالج، وال يحفَظال"

  )٢، ص ١٧/٩/١٩٠٧، يوم ٣٣، عدد ١١ جملد ،"احلكم"و

١٦/٩/١٩٠٧  
، ١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ."يوم تأيت السماء بدخاٍن مبٍني"
  )١ص 

                                           
مرزا مبارك خيص هذا الوحي أيضا كان : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 729

  ) ٥ ص ،١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،"بدر"انظر (.  بعد يومنيقأمحد، وقد حتقّ
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١٦/٩/١٩٠٧ 

،٥، ص ١٩/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٨، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ."إنا نبشرك بغالٍم حليٍم"
 )١، ص ١٧/٩/١٩٠٧، يوم ٣٣، عدد ١١ جملد ،"احلكم"و

١٨/٩/١٩٠٧  
ِحلق  شخصا  أنرأيت قبل أيام يف الرؤيا: �  املسيح املوعودقال: رؤيا

هذا من أجل : ما هذا؟ قال: ا، وسألتهاملرتدين، فذهبت إليه، وكان رجالً جادب
 )٥، ص ١٩/٩/١٩٠٧م ، يو٣٨، عدد ٦ جملد ،"بدر"( .املصلحة

١٩/٩/١٩٠٧  
أنعم بتالءات منذ أيام عديدة، ومل اال أواجه كنت: �  املسيح املوعودقال
 خالل  فتلقيتمنت قليالً،  الليلةَوهذه عشرين أو مخسة وعشرين يوما، بالنوم
:  اإلهلام التايلالنوم
"����kkkk��¸D�����¸D�����¸D�����¸D��� ")أردية( 

  .لقد رضي اهللا: أي
مفهوم ف. تعاىل قد رضي بأين قد جنحت يف هذا االبتالءيبدو من هذا أن اهللا 

  .  أنك قد جنحت يف االختباروحيهذا ال
 حنومث بعدها منت ثانية، فرأيت أن بيدي ورقة فيها عبارة خبط مجيل جدا يف 

: مخسني أو ستني سطرا، فقرأا ولكن مل أحفظ منها إال اجلملة التالية
 ٧٣٠."يا عبد اهللا إين معك"

:  كاآليت"بدر" ورد هذا الوحي والذي قبله يف 730
"�¸D����¸D����¸D����¸D����������� " سيد عبد احلي( ."يا عبدي إين معك". رضي اهللا: أي(
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، ١١ جملد ،"احلكم"( .بقراءا وكأين قد رأيت اهللا تعاىلرتين الفرحة لقد غم

، ص ٢٦/٩/١٩٠٧، يوم ٣٩، عدد ٦ جملد ،"بدر"، و٢، ص ٣٠/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٥عدد 
  )٣، ص ٣/١٠/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ٦، وجملد ٤

٢٠/٩/١٩٠٧  
إين ") ٢ (".لكم البشرى يف احلياة الدنيا. إين معك ومع أهلك") ١(

، ٤، ص ٢٦/٩/١٩٠٧، يوم ٣٩، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ". من يف الدارأحافظ كلَّ
 )٢، ص ٢٤/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٤، عدد ١١ جملد ،"احلكم"و

٢٠/٩/١٩٠٧  
 مل أحفظ منه وحيا ين غفوة قليلة، فتلقيتغشيت: �  املسيح املوعودقال

  : ما يليإال 
"كإين مبار".  

 إنّ� : تعاىل اهللامثل قول، وهو  كثري من املعاينحي حيتوي علىذا الووه
  )٣، ص ٣٠/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٥، عدد ١١ جملد ،"احلكم"( .	ك هو األبترشانئَ

٢١/٩/١٩٠٧  
إين " )٢( ".والضحى والليِل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى" )١(

ما " )٥( ".إين مبارك" )٤( ".إين معك يا إبراهيم" )٣( ".معك ومع أهلك
ِقببعدي وعدد ٤، ص ٢٦/٩/١٩٠٧، يوم ٣٩، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ." ذلك يل هم ،

  )٢، ص ٢٤/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٤، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٣، ص ٣/١٠/١٩٠٧ يوم ،٤٠
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٣٠/٩/١٩٠٧  

) ٣ (".أَنرتك واخترتك") ٢. (٧٣١" أنت مين مبنـزلِة رحى اإلسالِم" )١(
  ". اهللا معي يف كل حاٍلإنّ"

)٤(" ��2�S±�	��i��2�S±�	��i��2�S±�	��i��2�S±�	��i����÷ø÷ø÷ø÷ø �H�O�H�O�H�O�H�Oùùùù ����¡$��2�JK�������¡$��2�JK�������¡$��2�JK�������¡$��2�JK��  )أردية(" �
  .افقك يف كل حال، وحبسب مشيئتكرأ: أي
  ".كلَّ يوٍم هو يف شأٍْن" :)٥ (
 اتليس ضروريا أن يوافقك اهللا يف كل شيء، بل ال بد من ابتالء: مبعىن(
  ) من حني آلخرأيضا
) ٦(: "فأن أُعر أحببت." )ك الرمحن" )٧ذ،إين أنا رب  و العز

   ".أنت مين مبنـزلة عرشي" )٨( ".والسلطان
أنك تنصر ديين كما كان هارون : مبعىن (".أنت مين مبنـزلة هارون" :)٩(

  )ينصر موسى
أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أمل جيعلْ كيدهم يف ": )١٠(

  ٧٣٢". وأرسلَ عليهم طريا أبابيلَ،تضليٍل
  "۔الئف آف پین" )١١ (

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 731

 ٥٨٩ ص ،٣ جملد اإلعالنات،، جمموعة ٥/١١/١٩٠٧ إعالنورد هذا الوحي يف 
  : كاآليت

 ".حى اإلسالم رإنك مبرتلِة"
تاريخ هذا الوحي هو : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 732

 ،٣٠/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٥ عدد ،١١ جملد ،"احلكم" حبسب ما ورد يف ٢٩/٩/١٩٠٧
  .١ص 
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 )life of pain( )إجنليزية(  
  . أمل حياة:أي 
) ١٣ (". فضلك ورمحتك ينجي من العذابرب ارمحين، إنّ ")١٢(

،"احلكم"، و٣، ص ٣/١٠/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ."تعلّقت باألهداب"
 )١، ص ١٠/١٠/١٩٠٧ يوم ،٣٦، عدد ١١جملد 

٨/١٠/١٩٠٧ 
)١ ("���� �¢��OÎ���¢��OÎ���¢��OÎ���¢��OÎ������ �����7�����7�����7�����7EEEE   )أردية( "����������������������������

  .  تعاىلاخلري والنصرة والفتح إن شاء اهللا: أي
)٢ ("معلوم ا إال له مقاموما من.") ينصرك رجالٌ نوحي إليهم من ") ٣

وما كنا ") ٥ (". من دساها وقد خاب، من زكّاهاقد أفلح") ٤ (".السماء
 ."معذِّبني حىت نبعثَ رسوالً

  ".حنيف مسيح) "٦(
، ٤، ص ١٧/١٠/١٩٠٧ يوم ،٤٢، عدد ٦ جملد ،"بدر"( .حلنيفاملسيح ا: أي

 )٥، ص ١٧/١٠/١٩٠٧ يوم ،٣٧، عدد ١١ جملد ،"احلكم"و

١٦/١٠/١٩٠٧  
عشقُك قائم، ووصلُك . إين أنا الرمحن، ال يخزى عبدي وال يهان"
عدد١١ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ١٧/١٠/١٩٠٧ يوم ،٤٢، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ".دائم ،
 )٥، ص ١٧/١٠/١٩٠٧م  يو،٣٧

٢١/١٠/١٩٠٧  
إين موجود ") ٢ (". فكأمنا خر من السماء،من عادى وليا يل") ١(

فانتظر." 
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ا على الذين  ردجاَء" إين موجود: "يبدو أن وحي: �  املسيح املوعودقال

يعاملون املرسم يظنون أن اهللا غري كربياء باينّل الربوتكذيب شديدين وكأ 
،  مامر استعداداٍت أليف السماء يبدو أن.  إين موجود: تعاىلول اهللاموجود، فيق

  . احلدود يف االعتداء علينا وبذاءة اللسان ضدناوا جتاوز كممألن اهللا تعاىل يعلَ
وضعنا عنك ِوزرك " )٤( ".ال يهد بناؤك، وتؤتى ِمن رب كرٍمي") ٣ (

 يوم ،٤٣، عدد ٦ جملد ،"بدر"( ."الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك
  )٣، ص ٢٤/١٠/١٩٠٧، يوم ٣٨، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ٢٤/١٠/١٩٠٧

  ١٩٠٧ تشرين األول
  ." ما يرضيكأُريك ما أُريك، وِمن عجائِب") ١(
)٢ ("����������������������������»»»» �P�P�P�P���� �H��H��H��H�KKKK����" )أردية(  

  ) يولد يف وقت الحقس أنه مبعىن(. ولد يف بيتك ابن: أي
  ".ها روحها ورحيانهارد إلي") ٣(

  .وة احلياةارد إىل زوجتك النضارة وطر: مبعىن
  ".وإما ترين أحدا منهم") ٤(

  )هنا" ترين"هذا هو معىن . ( إذا جاءك أحد املخالفني أو املعترضنيمبعىن أنه
  ".إنا نبشرك بغالٍم حليٍم") ٥(
  ".ينـِزلُ منـِزلَ املبارِك") ٦(
)٧ ("������������KKKK�7
"�â��7
"�â��7
"�â��7
"�â�hhhh �� ��¿¿¿¿ ��ô��ô��ô��ô;;;; ")فارسية(  

  .مبارك لك حلول العيد أيها الساقي: أي
  ."إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون") ٨(
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 البعض  دفنتالًمث، فهناك رؤى منذرة أيضا: �  املسيح املوعودقال) ٩(

ايف املقابر، ورأيتا مسلوخجملد  ،"بدر"(. ال أدري ما معناها وما سياقها، و كبش
، يوم ٣٩، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ٣١/١٠/١٩٠٧ يوم ،٤٤، عدد ٦

 )١، ص ٣١/١٠/١٩٠٧

 قًا يف مكان يف بيتنا، مث رأيت أيضا كبشا مذبوحا مسلوخا معلّرأيت): ب(
 إىل �مكتوب املسيح املوعود ( .أحدقًا، وكل هذه إشارات إىل موت فخذًا معلّ

  )٤٥ ص ،ولاألزء اجل ،سابعاللد ا ،ت أمحديةنواب حممد علي خان، ومكتوبا

١٩٠٧  
  ."وينصرك رجالٌ نوحي إليهم من السماء، يأتون ِمن كلّ فج عميٍق"

  .سيأتون من أماكن نائية. م يف قلوملِهينصرك أناس ن: مبعىن
هين اهللا تعاىل هنا ببيت اهللا على سبيل االستعارة، ألن قوله تعاىل لقد شب

 ٥/١١/١٩٠٧إعالن ( . الكعبة املشرفة بشأن ورد	 فج عميٍقيأتون ِمن كلّ�
  )تبصرة:  حتت عنوان٥، ص ١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ١١ جملد ،"احلكم"املنشور يف 

١٩٠٧  
"����CCCC ������������ ���J¹������O���J¹������O���J¹������O���J¹������Oúúúú������O�������O�������O�������O�������P�$��P�$��P�$��P�$�������� ������������  )أردية(" 

  .هم مقدرا على يدك أنتؤكان إخزاء معارضيك وإفنا: أي
إعالن ( .يخزون ويهلَكون، سهالككأن الذين يريدون خزيك و: عىنمب

، ٦، ص ١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ١١ جملد ،"احلكم" املنشور يف ٥/١١/١٩٠٧
  )٥٩٠ ص ،٣ ،وجمموعة إعالنات جملد

١٩٠٧  
  :مث قال اهللا تعاىل
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 من من عادى وليا يل فكأمنا خر. إين أنا ربك الرمحن، ذو العز والسلطان"

وما كنا معذّبني حىت . سيناهلم غضب من رم. إين موجود فانتظر. السماء
رت  إين أُِملْقُ. قد أفلح من زكّاها، وقد خاب من دساها. نبعث رسوالً

والضحى . يا عبد اِهللا إين معك. اليوم يوم الربكات. لكم، فافعلوا ما تؤمرون
  ."ما قلىوالليِل إذا سجى، ما ودعك ربك و

وال . ل عليهم غضب من رمنـزالذين ال ينتهون عن العداء سي: ...مبعىن
ن نزول العذاب الشديد على الدنيا أي أ. نرسل العذاب إال بعد أن يأيت رسول

 قلوم، زكّواسينجو من العذاب الذين . دليل على أن رسوالً قد بعث
 مأمورا لكم من عند اهللا  قد جئتقلْ. أنفسهمدنسوا سيتعرض للعذاب الذين و

إعالن ( ... حق قدرهافاقدروهاهذه أيام الربكات .  آمركم بهماتعاىل، فافعلوا 
 )٦، ص ١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٥/١١/١٩٠٧

١٩٠٧  
��kkkk ��� ��� ��� � ":مث قال اهللا تعاىل �Ü�Ü�Ü�Ü���� �e��e��e��e����� �� ������ �&�$�R�W����&�$�R�W����&�$�R�W����&�$�R�W���ûûûû ������������áááá �^��^��^��^����� ����2����2����2����2

R�~��R�~��R�~��R�~���&��
��&��
��&��
��&��
�2222������������DDDD" )أردية(  
إعالن ( . عما ضاع يعوض اهللا الكرمي إن نسلك، بلستأصللن أ: أي

٥/١١/١٩٠٧( 

١٩٠٧  
: مث قال اهللا تعاىل باألردية

"����÷ø÷ø÷ø÷ø �H�O�H�O�H�O�H�Oùùùù ��������$����������$����������$����������$��]]]]�©�JK�����2�S±�	��i�©�JK�����2�S±�	��i�©�JK�����2�S±�	��i�©�JK�����2�S±�	��i"  
 )٥/١١/١٩٠٧إعالن ( . أوافقك يف كل حال، وحبسب مشيئتك إين:أي
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١٩٠٧  

  : مث قال اهللا تعاىل
  ."لكم البشرى يف احلياة الدنيا"
"7777EEEE�������� mm mmüüüü�� ��

�� ��
������������ �¢��OÎ����¢��OÎ����¢��OÎ����¢��OÎ�������  )أردية(" ��������

  . تعاىلاخلري والنصرة والفتح إن شاء اهللا: أي
. إين معك. وضعنا عنك ِوزرك الذي أنقض ظَهرك ورفعنا لك ِذكْرك"

إين معك يا . وترفَع بني الناسحانَ أن تعانَ . وسع مكانك. ذكرتك فاذكُرين
قُلْ . إين أنا الرمحن فانتظر. إنك معي وأهلُك. إين معك ومع أهلك. إبراهيم

  ."ك اُهللايأخذُ
إين أنا الرمحن ... لك البشارة يف الدنيا واآلخرة، وعاقبتك هي احلسىن: مبعىن

  .فانتظر نصريت، وقُلْ لعدوك سيؤاخذك اهللا
  : األخري باألرديةمث قال اهللا تعاىل يف 

"�&�$�
�&�$�
�&�$�
�&�$�
ÒÒÒÒ �� ������ �^��^��^��^�ÐÐÐÐ ����2����2����2����2 "  
  ٧٣٣.سوف أزيد يف عمرك أيضا: أي

                                           
  : � ملحوظة من حضرة مرزا بشري أمحد 733

عبد احلكيم املرتد بشأن   ذه النبوءة إزاء نبوءة الدكتور�لقد أُدىل املسيح املوعود 
 ما مل � من حيث إن اهللا تعاىل ظل ميد يف عمره �وقد حتققت نبوءته . � وفاته

، ولكنه ملا حدد يف نبوءته يوما �ينسخ الدكتور نبوءته اليت ضرب فيها ميعادا لوفاته 
  : وبيان ذلك كما يلي.  كذّبه اهللا بطريقة أخرى�معينا لوفاته 

 مسرف كذّاب وخداع، وسوف يفىن  املرزا:قائال ١٢/٧/١٩٠٦أ الدكتور يف بأوالً تن
أمام الصادق، وميعاد ذلك هو ثالث سنوات كما أُخربت ٥٠ ص الدجال األعور،(. الشرير (  

  :  الدعاء التايل�د وردا عليه أوحى اهللا إىل املسيح املوعو
  ."رب فرق بني صادق وكاذب"
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 تعاىل عشرةَ لقد نقص اهللا:  يف إعالن١/٧/١٩٠٧مث بعد ذلك كتب الدكتور يف 
 ِمن  الشخص يوما من ميعاد الثالث سنوات املضروب لرتول العقوبة على هذا١١شهور و

، وأخربين سبحانه وتعاىل ١١/٧/١٩٠٩جراء جتاسره وعصيانه، والذي كان سيكتمل يف 
 شهرا منذ ١٤ أن املرزا سيلقى يف اهلاوية بعقوبة املوت خالل ١/٧/١٩٠٧بإهلامه يف 

  )٦ ص ،ن احلق وإمتام احلجةإعال(. اليوم
 ،٣ جملد ،جمموعة إعالنات( ٥/١١/١٩٠٧ يف إعالن �وردا عليه كتب املسيح املوعود 

 سوف أزيد أيضا : ما أوحى اهللا إليه وهو)٧ ص ،١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،"، وجريدة احلكم٥٩١ص 
  . يف عمرك

  :  وقال١٦/٢/١٩٠٨فأعلن هذا الدكتور املرتد يف 
إعالن احلق (). ٤/٨/١٩٠٨املوافق ( البكرمي ١٩٦٥ ساون ٢١ إن املرزا سيهلك حىت

  ) ٦ ص ،وإمتام احلجة
  :  وقال�فرد عليه املسيح املوعود 

لقى يف العذاب، وأن اهللا  أنه نفسه سي الشخصلقد أخربين اهللا تعاىل إزاء نبوءة هذا
  )٣٣٧ ص ،٢٣جملد  ،، اخلزائن الروحانيةينبوع املعرفة(. تعاىل سيهلكه، وأين سأُعصم من شره

  :  يف اجلرائد عرب رسالة ما يلي٨/٥/١٩٠٨فأعلن هذا املرتد يف 
انظر (). ٤/٨/١٩٠٨املوافق ( البكرمي ١٩٦٥ ساون ٢١سيهلك املرزا مبرض فتاك يف 

  )١٥/٥/١٩٠٨ يوم ،"أهل حديث"، وجريدة ١٥/٥/١٩٠٨ يوم ،"بيسه أخبار"جريدة 
  :  وقال�فرد عليه املسيح املوعود 

 ،٢٤/٥/١٩٠٨ يوم ،٢٠-١٩ عدد ،٧ جملد ،"بدر"(.  يكشف اهللا تعاىل من هو الصادقسوف
  )٧ص 

، مث سابقةوهكذا فإن اهللا تعاىل قد جعل هذا املرتد يعلن بقلمه نسخ نبوءاته الثالث ال
أبطل اهللا تعاىل نبوءته األخرية، إذ مل يكما تنبأ ٤/٨/١٩٠٨ يف � املسيح املوعود توف 

  . صدق اهللا ورسوله وكان أمر اهللا مفعوال. ٢٦/٥/١٩٠٨بل تويف يف هذا املرتد، 
 فكان أعلن أنه تلقى يف ،كما انقلبت على هذا الدكتور املرتد نبوءاته كلها

 نفسه فمات الدكتور. إن املرزا سيهلك مبرض يف الرئة:  إهلاما يقول٣٠/١٠/١٩٠٦
 تلقى وحيا ه قد عن نفسه أنتنبأا، بينما سيقطَع دابر املرز: وكان تنبأ قائال. مبرض يف الرئة

، ولكن دابره هو قُطع )٧عالن احلق ص إ(ستنجح إنك : ، أيyou will succeed: يقول
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 شهرا ١٤ الذي يقول إنه مل يبق من عمرك إال ب العدو سوف أكذّ:مبعىن

  سأكذّم مجيعا يتنبأون،ن الذياءعداأل وغريه من، ١٩٠٧ متوز من ءابد
 إىل إضافةً...  كل أمر بيديله، وأنّليعلم الناس أنين أنا اإل، وسأزيد يف عمرك

 هذه النبوءة هناك نبوءة أخرى بأنه سيتفشى يف هذه البالد وبالد أخرى طاعونٌ
ال أدري هل سيتفشى هذا . شديد مل يسبق له نظري، وسيجعل الناس جمانني

سأجنيك : الطاعون يف هذه السنة أم القادمة، غري أن اهللا تعاىل قد أخربين وقال
 .من دخلها نجيف ،وكأن هذه الدار ستكون سفينة نوح. دخل داركن  موكلَّ

  )٦، ص ١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،"احلكم"، و٥/١١/١٩٠٧إعالن (

٧/١١/١٩٠٧، ٦  
إنا نبشرك بغالٍم امسه . رب هب يل ذريةً طيبةً. سأَهب لك غالما زكيا"
هللا، بِقي وحده، ال أخذهم ا. أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. حيىي

ل كلَّ إن اهللا حيِم .موت قريب .قُلْ جاء احلق وزهق الباطل. شريك معه
  ".ن آذاك آذى الناس مجيعامن خدمك خدم الناس كلَّهم، وم. ِحمٍل
";��ô�;��ô�;��ô�;��ô�����ýýýý�� ���7
"�â��7
"�â��7
"�â��7
"�â�hhhh £ £ £ £)فارسية (££££��R�´�Ü�R����R�´�Ü�R����R�´�Ü�R����R�´�Ü�R������   )أردية(" ¿¿¿¿��������������������

، فاحتِفلوا به إن شئتم أو ٧٣٤ال شكبيد ه عإن. مبارك لك حلول العيد: أي
  .ال حتتفلوا

                                                                                                     
حبيث  فجعل اهللا تعاىل يف أمره بركة �أما سيدنا املسيح املوعود . حىت مل يبق له أثر

 .ذلكفاحلمد هللا على .  من بقاع األرض بقعة يف كلنصو املخلوهحمبيوجد 

  : ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس رضي اهللا عنه734 
 ، اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز هذا الوحي يف خطبة عيد الفطرلقد شرح

  : فقال
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 سترى ،)يبدو من امسه أنه سيعيش(أبشرك بغالم امسه حيىي ...: )شرحال(

م، بطش اهللا  سي، إلهالككصولون عليككيف يفعل ربك بأعدائك الذين ي
 أي ،جاء احلق وزهق الباطل.  اهللا هذا وال يكون معه شريكيبقى عبدسو

مل أفهم ( كل محل  بنفسهيحمل اهللاس.  قريب شخٍص موت.سيهرب الباطل
  ...) أن يفصله يف املستقبلمعناه، واهللا قادر على

. ه، ولعلّ اهللا يأذن بعدئذباإلفصاح عنن يل  آخر مل يؤذَ وحيمث بعدها
: ومجلته األوىل كاآليت

 حيث كانت هناك شبهة فيما إذا ،ذلك الوقتب خاصكان هلذا الوحي معىن مؤقت 
ال شك أنه عيد، فاحتفلوا به إن شئتم : اىل وقالعها اهللا تعكان اليوم يوم عيد أم ال، فرفَ

 أن مفهوم هذا الوحي ال ينحصر يف ذلك فقط، ألن اهللا تعاىل  أين أرىغري. أو ال حتتفلوا
ا خاصا يف فلوا، وال مربر ألن يرتل اهللا تعاىل وحيتفاحتفلوا به إن شئتم أو ال حت: قال هنا
ا لطيفًا آخر هلذا .  تفعلواافعلوه أو ال:  قائال العبادر فيهأمر خييفعندي أن هناك مفهوم

. �الوحي باإلضافة إىل املفهوم املذكور أعاله، وهو اإلشارة إىل بعثة املسيح املوعود 
 أفضال اهللا تعاىل على العامل،  نزولَيردفهاذلك أن بعثة األنبياء أيضا عيد، أعين أن بعثتهم 

إم مبرتلة بذرة تنمو رويدا رويدا حىت تصبح . ا الرقي يف الدنير على أيديهم بذرةُبذَتو
 ولكن أكثر الناس ال يبصرون ذلك العيد، .دوحة ينتفع أهل الدنيا من مثارها وأظالهلا

" ال شك أنه عيد، فاحتفلوا به إن شئتم أو ال حتتفلوا"فجملة .... ويعرضون عنه عادةً
، وليس املراد أن ال �ملوعود إشارةٌ إىل ذلك العيد الذي هو عيد بعثة سيدنا املسيح ا

إنه صادق، فصدقوه :  مياثل قولنا يف الواقعفرق إنْ احتفلتم به أم مل حتتفلوا، بل هذا التعبري
أنا لكم هذا الشيء النافع، وأنتم لقد: وكأن اهللا تعاىل يقولقوه، إن شئتم أو ال تصدهي 

ا لقد ب..... رون اآلن يف أن تنتفعوا به أم ال تنتفعواخميني اهللا تعاىل يف هذا الوحي سر
 عجيبا من علم النفس، وهو أن االحتفال بالعيد أو عدمه متوقف على ما خيتلج بداخل

 لالحتفال بالعيد، بل ال بد من  ال يكفيتوفُّر األسباب وحدهو من مشاعر وعواطف، املرء
د الفطر يوم  خطبة عي٥ ص ١٩/٣/١٩٢٩ يوم ٧٣ عدد ١٦ جملد "الفضل"(. األخذ ا أيضا

١٣/٣/١٩٢٩ (  
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  )أردية(" 

 يوم ،٤٦، عدد ٦ جملد ،"بدر"( .أخربك بأمٍر خفي جداها إين : أي
 )٣، ص ١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٢، ص ١٠/١١/١٩٠٧

 رسالةيف  � كتب سيدنا املسيح املوعود ،ه نفِسوحي األخري هذا البشأن(
  ): ما يلي�إىل نواب حممد علي خان 

قيتها من عند اهللا بضع لنبوءة تهناك أمر خميف جدا حيزنين كل حني، وهو 
 جزًءا من احلادث املذكور فيها مرات، ومل أكشفها ألحد غري زوجيت، وإنّ

ه الثاين فيتعلق يب ؤأما جز. مشترك بيننا وبينك، وأدعو اهللا تعاىل كثريا أن يلغيه
، مكتوبات ٣٤/٩٧ رقم ،�د مكتوب املسيح املوعو(. شخصيا وبأحد أفراد بييت

   )٤٥ ص ، حصة أوىل،سابعالزء اجلداد ملك صالح الدين، أمحدية، إع

١٠/١١/١٩٠٧  
"���Ô�"��	����Ô�"��	����Ô�"��	����Ô�"��	����� ")أردية(  

  .  وباءسيتفشى: أي
 ،٤٦، عدد ٦ جملد ،"بدر"( . ال ندري أي نوع هذا الوباء:�  املسيح املوعودقال

  )٣، ص ١٠/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٠، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ١٠/١١/١٩٠٧يوم 

  ١٩٠٧ لثاينتشرين ا
)١ ("م الرعبقذَف يف قلو.") ٢ ("مكذوٍب غري وعد". )"٦ جملد ،"بدر ،

 يوم ،٤٢، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ٢١/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٦عدد 
  )٣، ص ٢٤/١١/١٩٠٧

٢٦/١١/١٩٠٧  
)١" (OOOO����;; ;;    ������������è�è�è�è�" )أردية(  
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   .ئة مفاجيةبل: أي
  .خامستسمع صر: ومعناها ،"ىرجن":  إيل كلمة عربية هيوحيتأُ: )٢(
)٣ :("���� �¡�¡�¡�¡íííí��ºÒ��ºÒ��ºÒ��ºÒ��   )أردية( "������

  )٤، ص ٢٨/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٨، عدد ٦ جملد ،"بدر"( .يا اهللا، النصر:  أي

٢٩/١١/١٩٠٧  
  ."إنّ ما صنعوا هو كيد ساحٍر، وال يفلح الساحر حيث أتى"

في يبدو من هذا أن قوما أو فريقًا يريد مبكره اخل: �قال املسيح املوعود 
 على عظمة مجاعتنا يف ساحة املعركة، ولكن اهللا تعاىل لن يدعه يفلح، القضاَء

  )١١، ص ٣٠/١١/١٩٠٧ يوم ،٤٣، عدد ١١ جملد ،"احلكم"(. بل يكشف عظمة احلق

١٩٠٧   
 واألطباء احلاذقني تتضمن باحثنيأُريت يف الكشف ذات مرة كتبا لبعض ال

 األبدان،  لطب٧٣٥الضرورية مية والستةحبوثًا عن القواعد الكلية واألصول العل
 أن هذا هو تفسري يل، وأُشري "القرشي"وكان من بينها كتاب الطبيب احلاذق 

 وملا تدبرت القرآن الكرمي على ضوء ما ورد يف كُتب طب... القرآن الكرمي
أسلوب ب  مذكورةً دقائق قواعد طب األبدان يف القرآناألبدان تلك، وجدت

  ٧٣٦)١٠٣ ص ،٢٣ جملد ،، اخلزائن الروحانيةفةعربوع املين( .بليغ جدا

                                           
اهلواء، الغذاء واملاء، والتوتر واالسترخاء :  املراد من الستة الضرورية يف الطب هو735

 )منور أمحد سعيد (.البدين، والتوتر واالسترخاء الذهين، النوم واالستيقاظ، والتغوط والراحة
كتاب  مل نستطع حتديد زمن نزول هذا الوحي، فسجلناه هنا وفقًا لزمن طبع 736

 ) جالل الدين مشس(". ينبوع املعرفة"
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٢/١٢/١٩٠٧ 
 :)أ(
  ".أنت مين مبنـزلة النجم الثاقب") ١(
 ".إم ما صنعوا هو كيد ساحٍر، وال يفلح الساحر حيث أتى" )٢(
  ".أنت مين مبنـزلة روحي" )٣(
  ".أنت مين مبنـزلة النجم الثاقب") ٤(
 يوم ،٥٠، عدد ٦ جملد ،"درب"( ٧٣٧".جاء احلق وزهق الباطل") ٥(
 ،٨، ص ١٠/١٢/١٩٠٧ يوم ،٤٤، عدد ١١ جملد ،"احلكم"، و٣، ص ١٢/١٢/١٩٠٧

  )٤٣٦ ص ،٢٣ جملد ،ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانيةو
  :الوحي التايل، تلقيت من اهللا تعاىل ٧٣٨حني فرغت من كتابة املقال): ب (
أنت مين . ث أتىإم ما صنعوا هو كيد ساحر، وال يفلح الساحر حي" 

  ".لة النجم الثاقبنـزمب
، املاكرين  هو مكر إمنان هذا االجتماع الذي اقترحه اآلريونإ: الشرح(

 املاكر من يدي؟ سأبطش به  نية، ولكن أين يفر وسوَءشرا ويكنون وراءه
أنت مين مبنـزلة النجم الذي يسقط على .  من بطشينجوحيثما ذهب، ولن ي

 يف كتاب نشورالباعث على تأليف هذا الكتاب، امل:  بعنوان١٥/٥/١٩٠٨إعالن ( .الشيطان
 )٧ ص ،٢٣ جملد ،، اخلزائن الروحانية"ينبوع املعرفة"

عد حماضرته اليت أُلقيت  هذه اإلهلامات حينما كان ي� لقد تلقى املسيح املوعود 737
)جالل الدين مشس(. ٣/١٢/١٩٠٧يف الهور يف 

يفى يف االجتماع الديين الذي عقده اآلريون لقَها لته اليت أعد حماضرت�يعين  738
عبد اللطيف البهاولبوري(". ينبوع املعرفة" إىل كتاب قاديان، وقد أُحلقت(
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  ١٩٠٧ كانون األول

   ".أمحلُ أوزارك. إين معك ومع أهلك") ١(
)٢ (£��������JK����2��������JK����2��������JK����2��������JK����2��������)))) �� ��$��JK�H�$��$��JK�H�$��$��JK�H�$��$��JK�H�$��dddd����£) أردية(  

  .ك أحباب مجيعإين معك ومع: أي
وضعنا ") ٥ (".وقَع واقع، وهلَك هالك" )٤ (".إين معك يا مسرور") ٣(

وضعنا عنك ِوزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا " )٦( ".الناس حتت أقدامك
سنريهم آياِتنا يف اآلفاق ويف " )٨( ".أجيبت دعوتك" )٧( ".لك ذكرك

إين " )١٠ (".ٍء قديرأجيبت دعوتكما، إن اهللا على كل شي" )٩( ".أنفسهم
اخترت لك ما " )١٢( ".إين أنا ربك األعلى" )١١ (".معك يا إبراهيم

اخترت."   
)١٣ ("|��	
�����������|��	
�����������|��	
�����������|��	
����  )فارسية(" �����������

  . فإن وقتك قد أتىتبختر: أي
)١٤ (£kkkk���	��^����	��^����	��^����	��^�����9999ffff���� ��������������  )أردية( £����)��

  .٧٣٩)بشأننا (حادث يف السابع والعشرين: أي

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 739

  :� يف رسالة إىل نواب حممد علي خان املالريكوتلوي �كتب املسيح املوعود 
 من عند اهللا بضع مرات، ومل تلقيتهاهناك أمر خميف جدا حيزنين كل حني، وهو نبوءة 

 من احلادث املذكور فيها مشترك بيننا وبينك، جزًءا  زوجيت، وإنّأكشفها ألحد غري
. ه الثاين فيتعلق يب شخصيا وبأحد أفراد بييت جزؤأما. وأدعو اهللا تعاىل كثريا أن يلغيه

لذو عالقة ذا األمر، ولكين ال أعرف يف أي شهر ويف " ٢٧حادث يف : "والوحي القائل
 أمحدية، إعداد ملك صالح رسائل إىل نواب حممد علي خان، �د و املسيح املوعرسالة( . سيقعأي سنة

  )٤٥ ص ،وىلاألصة احلسابع الزء اجلالدين، 
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  ".اُهللا خري وأبقى" 

) ١٥ ("-�UÛ�$º-�UÛ�$º-�UÛ�$º-�UÛ�$º����DDDD����
QQ QQ"���� )أردية(  

  .، أو سنفرحسيفرحون: أي
 صالتك سكَن إنّ. صالتك خري وأبقى") ١٧ (".بعد سنٍة واحدٍة") ١٦(
 ،"بدر"( ."دخلتم اجلنة، وما علمتم ما اجلنة، ذلك اليوم اآلِخر") ١٨ (".هلم

 يوم ،٤٦، عدد ١١ جملد "احلكم" و،٥ و٤، ص ١٩/١٢/١٩٠٧ يوم ،٥١، عدد ٦جملد 
  )٤، ص ٢٤/١٢/١٩٠٧

٢٠/١٢/١٩٠٧  
)١ ("����M�N�����¨�����M�N�����¨�����M�N�����¨�����M�N�����¨�£ )أردية(  

  .حظُّنا السعيداليوم : أي
  ."إنّ شانئك هو األبتر) "٢(
)٣ ("���� ��������������������������������ññññ"���� )أردية(  

  .اهللا أخذه: أي
)٤ ("íííí��������    íííí���������¡�¡�¡�¡����ÒÒÒÒ ÞÞ ÞÞþþþþ    �Ü���Ü���Ü���Ü��    ��������44 44 44 44ºº ººßßßß44 44 ÞÞ ÞÞ����"  
: عىنامل و، باللغة البنجابيةالكلمات األخرية هي: � قال املسيح املوعود 

  . املعوجصاحب الطبع صلُحقد لواهللا، واهللا، 
)٥" (�������������������  )فارسية( £���������

 ،"احلكم"، و٤، ص ٢٦/١٢/١٩٠٧ يوم ،٥٢، عدد ٦ جملد ،"بدر"( .حانَ األوانُ: أي
  )٤، ص ٢٤/١٢/١٩٠٧يوم آ ٤٦، عدد ١١جملد 

                                                                                                     
وا فيه صالة  الذي صل٢٧/٥/١٩٠٨ّقد أكدت األحداث أن املراد من ذلك اليوم هو ل

 . يف قاديان�املسيح املوعود  جنازة



�������� א������ ٨٠٢
  أيام اجللسة السنوية  ١٩٠٧

/٩/١ يوم ،١ عدد ،٧ جملد ،"بدر"( ٧٤٠." أَطِْعموا اجلائع واملُعتر،يا أيها النيب"
 )٣ ص ،٢/١/١٩٠٨ يوم ،١ عدد ،١٢ جملد ،"احلكم"، و٣ و١ ص ،١٩٠٨

  : ملحوظة من الناشر740
.  جدايف ساعة متأخرةدم الطعام لبعض الضيوف قُ) ١٩٠٧يف اجللسة السنوية عام (

من الضيوف يستطيعون تناول  قليل كان كان ضيقًا وا، ولكن املكانكان الطعام كافي
 يف وقت واحد، مما أدى إىل التأخري ورجع بعضهم إىل غرف نومهم بدون فيهالطعام 

: قالف رسوله ليالً  رسالة من السماء إىلبإرسال واساهم حيث اهللا عليهم فأنعم... أكل
"قام املسيح املوعود ف. "أطِعموا اجلائع واملعتر�ي األمر يف الصباح الباكر، فتبني  بتحر

 املسؤولني عن دار الضيافة، أن طلب �لم يلبث ف. أن بعض الضيوف باتوا جائعني
.  كي ال يعانوا بأي شكل كانواالعتناء مكرام الضيوف إ بٍة بنربٍة شديدوأوصاهم

 )٣ ص ،٩/١/١٩٠٨ يوم ،١ عدد ،٧ جملد ،"درب"(
  :ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي

 ٢٨/١٢/١٩٠٧يف :  بشأن هذا الوحي�قد روى حضرة الدكتور حشمة اهللا خان ل
ا، مث  الفطورتناولتيف اجلسلة لقاة أستمع إىل اخلطب امل مل أبرحيف الساعة الثامنة صباح 

 أيضا، واستمتعت به � إىل خطاب املسيح املوعود  يف ذلك اليوم، واستمعت)السنوية(
 املغرب والعشاء جلست يف املسجد املبارك حلضور االجتماع العام وبعد أداء صاليتْ. جدا

كما أُمرنا، وقلت يف نفسي سأتعشى بعد انتهاء "  أمحديةصدر أجنمن"ألعضاء مؤسسة 
 هذا وسكرترييهاع اجلماعة االجتماع، إذ كانوا قد أعلنوا عن ضرورة حضور رؤساء فرو

شديدعندها أشعر بضعف كنت. االجتماع آكله طول مار يل  من شدة اجلوع إذ مل يتيس 
وذهب مجيع املصلني . ا يف العشرينمنذ أن أفطرت يف الثامنة صباحا، وكنت شاب النهار

 نفسي توسوس فجعلت من أداء السنن إال شخصا أو شخصني، هممن املسجد بعد فراغ
قد ذهبوا لتناول الطعام على " ن أمحديةمصدر أجن"قُم واذهب ألن أعضاء مؤسسة : يل

 قليب املسكني ولكن .كلْ مث ارجعون اآلن يف دار الضيافة، فاذهب و يتعشالكلّاألغلب، و
  ساعتان كاملتان عانيت أنتظر وأنتظر، حىت مضت فظللت، أغيب عن االجتماعخاف أن

 صدر أجنمن" أعضاء حضرا،  ساعتني إال ربعحنووبعد . وع جدا اجلقرصاتفيهما من 
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  .قَع الزلزال يف قرب النظاميوو ، مملكيت رعبا وهيبةًازدادت: أي
)٢(:" إين معك أينما تذهب وتسري". )"يوم ٣، عدد ٧ جملد ،"بدر ،
  )١٠، ص ٢٢/١/١٩٠٨ يوم ،٦، عدد ١٢ جملد ،"احلكم"، و٤، ص ٢٣/١/١٩٠٨

٢/١/١٩٠٨  
  ٧٤١".إين معك ومع أهلك" :)١(

                                                                                                     
املوقرون وبعض اإلخوة من فروع اجلماعة اخلارجية، وبدأ االجتماع وانتهى يف " أمحدية

 من تلقائها ومل تبق  فترتطعاميف الرغبيت  وكانت .الساعة الثانية عشرة إال ربعا بالليل
 إىل دار الضيافة طوعا سجد وتوجهت نزلت من درج امل، ولكينعندي شدة جوع

ا مغلقةوكرها إىل مكان . ا، فوجدمضطر بيت الذي كان يف غرف بيت املالاملفعدت .
ليذهب إىل دار الضيافة :  مناديا يناديرق بايب ومسعتوبينما أنا على وشك النوم حىت طُ

  . كرا ريب، ورجعتفذهبت وتناولت ما تيسر شا.  مل يتناول العشاء ويتناولهمنكل 
 واقف �ويف التاسعة أو العاشرة صباحا رأيت أن حبيبنا وسيدنا املسيح املوعود 

نادوا : واقفون أمامه، فأمرهمأحبابه  من بباب املسجد الصغري متوجها إىل الشارع وعدد
 يبدو أن الطعام:  الذي قال له�فجاء ووقف أمام املسيح املوعود . املولوي نور الدين

 بعضهم إىل بات بعضهم جياعا، وقد وصل جوع، ف للضيوف على ما يرام البارحةَ يقدممل
  ". يا أيها النيب أطِعموا اجلائع واملعتر: " التايل الوحي وتلقيت بشدٍة،العرش

 الساعة العاشرة ليال، فبعث حنو يف �وكان هذا الوحي قد نزل على املسيح املوعود 
م هلم العشاء، ولذلك كان بعض طعموا الضيوف الذين مل يقدإىل بعض املسؤولني بأن ي

٩٢-٩١ ص ،٨ جملد ،أصحاب أمحد(. ق بايب أيضااملسؤولني طر(  
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 741

  :قال أمري املؤمنني حضرة اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
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  ". وعند كل مقاٍل،إين معك يف كل حاٍل" :)٢(
  ". نصر من اهللا وفتح قريب.إين معك يف كل موطٍن: ")٣(
  ".وهم ِمن بعد غَلَِبهم سيغلبون" :)٤(
  ".وإما نِرينك بعض الذي نِعدهم أو نتوفّينك" :)٥(
  ".نصركم اهللا نصرا مؤزرا" :)٦(
)٧(: "إين معك يا إبراهيم". )"٤، ص ٢٣/١/١٩٠٨، يوم ٣، عدد ٧، جملد "بدر ،

  )١٠، ص ٢٢/١/١٩٠٨يوم  ،٦، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

٥/١/١٩٠٨  
وفّيف اليوم الذي تأمري خان"  فيهي"،ا على جبني أرملته رأيت٥ رقم  مكتوب 

، عدد ٧، جملد "بدر"( ٦.٧٤٢نه رقم مكا على جبينها ه وكتبت، فمحوت٧ أو ٦أو 
  )١٠، ص ٢٢/١/١٩٠٨، يوم ٦، عدد ١٢، جملد "احلكم"، و٤، ص ٢٣/١/١٩٠٨، يوم ٣

                                                                                                     
إين مع الرسول أقوم: " التاليني اإلهلامني يقول عن� املسيح املوعود لقد مسعت"، 

.  هذان اإلهلامان يف بعض الليايل آالف املراتلقد نزل علي":  ومع أهلكمعكإين "و
يف بعض املرات ما إنْ أضع رأسي على الوسادة حىت تبدأ سلسلة الوحي، : � أضافو

 ،٣١/١٠/١٩٢١ يوم ،٣٤ عدد ،٩ جملد ،"الفضل"(. صالة الفجر لإىل أن أستيقظوتظل مستمرة 
 )٢٠/١٠/١٩٢١يوميات خليفة املسيح يوم :  حتت عنوان٥ص 

:  صاحب الكتيب الشهري،"بري منظور حممد" عم لزوجة  ابن"أمري خان"كان  742
"ا من السيدة أصغري بيغم بنت حممد أكرب خان"رنا القرآنقاعدة يسوكان متزوج ، .

وبعد وفاته تزوجأوالد حبسب البشارة اليت تلقاها ٦ له  منها ميان مدد خان، فأجنبت 
  :  هلا، وفيما يلي أمساؤهم�املسيح املوعود 

وهو يعمل يف مؤسسة صدر أجنمن (راجه حممد عبد اهللا خان، راجه حممد يعقوب خان 
نت السيدة أصغري بيغم تقيم يف اوك. ، حممد داود، حممد إلياس، زينب، وعائشة)أمحدية

موالنا جالل (. �ها خادمةً يف بيته  أم، حيث كانت� جزء من دار املسيح املوعود
 )الدين مشس
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١٨/١/١٩٠٨ 

������$���$���$���$�") أ( � $ÜÍ� �� �D� #�� $ÜÍ� �� �D� #�� $ÜÍ� �� �D� #�� $ÜÍ� �� �D� #�ºººº � W� &�� W� &�� W� &�� W� &����� �  �  �  �  nnnn��  ������  ������  ������  ����    � �� �� �� �åååå�� ���� ���� ���� ������HHHH � L� L� L� L
�UÓ�´��UÓ�´��UÓ�´��UÓ�´����� ���dã���dã���dã���dã" )أردية(  

 أارا يف  الدماُءمل جتِر ى ذلك الوعد مالغلن ي. هذا آخر ميعاد النبوءة: أي
، ١٢، جملد "احلكم"، و٤، ص ٢٣/١/١٩٠٨، يوم ٣، عدد ٧، جملد "بدر"( .مجيع اجلهات

 )١٠، ص ٢٢/١/١٩٠٨، يوم ٦عدد 

��������åååå��������������������HHHH    ������������") ب( �L�L�L�L ")أردية(  
. هذا آخر ميعاد النبوءة: أي
"عزيز إن ريب قوي ".
 "������������    ��������åååå��������������������HHHH �L�L�L�L ")أردية(  

. هذا آخر ميعاد النبوءة: أي
"عزيز إن ريب قوي". 
"ã�$��ã�$��ã�$��ã�$������ �$ÜÍ����D�#��$ÜÍ����D�#��$ÜÍ����D�#��$ÜÍ����D�#�ºººº �W�&��W�&��W�&��W�&����� � � � � nnnn�� ��� ��� ��� ��UÓ�´��UÓ�´��UÓ�´��UÓ�´����� ���d���d���d���d ")أردية(   

كتابة ( .مجيع اجلهاتلن يلغى ذلك الوعد ما مل جتر الدماء أارا يف : أي
 ")تعطري األنام" من كتاب  نسخٍةورقِة على �املسيح املوعود 

١٩/١/١٩٠٨ 
،٤، ص ٢٣/١/١٩٠٨، يوم ٣، عدد ٧، جملد "بدر"( ."إين معك ومع أهلك هذه"

 )١٠، ص ٢٢/١/١٩٠٨، يوم ٦ ، عدد١٢، جملد "احلكم"و

٢١/١/١٩٠٨  
 ." الصفا واملروة من شعائر اهللاإنّ" )٢( ".ملعونني أينما ثُِقفوا أُخذوا") ١(
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، يوم ٦، عدد ١٢، جملد "احلكم"، و٤، ص ٢٣/١/١٩٠٨، يوم ٣، عدد ٧، جملد "بدر"(

  )١٠، ص ٢٢/١/١٩٠٨

٢٦/١/١٩٠٨  
  ".قتلهما اُهللا" :)٢( ".حرقهما اُهللا" :)١(
)٣(" ���� �������� mm mmWWWW��   )أردية(" ������������������

  . يل الفتححصل: أي
  ٧٤٣".إنا رادوه إليك" :)٤(
، ٣٠/١/١٩٠٨، يوم ٤، عدد ٧، جملد "بدر"( ٧٤٤."أنت مين مبنـزلة مسعي") ٥(
  ) احلاشية٥، ص ٢٦/١/١٩٠٨ يوم ،٧، عدد ١٢، جملد "احلكم"، و٣ص 

٢٦/١/١٩٠٨  
  ."إين معك يا إبراهيم") ١(
)٢ ("Ã�Ã�Ã�Ã�    ������������    ¾�Ü¾�Ü¾�Ü¾�Ü    
Ð
Ð
Ð
Ð��������;;   )يةفارس( "������������    ;;

، ٣، ص ٣٠/١/١٩٠٨، يوم ٤، عدد ٧، جملد "بدر"( .ِمن اهللا يتلقّى عباد اهللا: أي
  )٢، ص ٣٠/١/١٩٠٨ يوم ،٨، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

٩/٢/١٩٠٨  
  :)أ(

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 743

 ميكن أن  رضي اهللا عنها بعد هذا الوحي مباشرة رؤيا ألم املؤمنني"احلكم"سجلت 
  :تساعد على فهم هذا الوحي، حيث ورد

الرؤيا أن لنا أسدا مروضا، فأمسك  يف عليها السالم أم املؤمنني  حضرةومعها رأت
  ) احلاشية٥ ص ،١/١٩٠٨ /٢٦ ،"احلكم"(. اسكت: بكلب وألقاه على األرض وقال له

 )عبد اللطيف البهاولبوري(. "احلكم" هذا الوحي ال يوجد يف 744
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) ١ ("كمبار أنت إمام." )٢( "ن كفَرلعنةُ اهللا على م." )إين معك يف " )٣

إن اهللا مع الذين " )٥( ".يف الدنيا واآلخرةإين معك " )٤( ".السماء واألرض
ال " )٧( ".أينما ثُِقفوا أُِخذوا وقُتلوا تقتيالً" )٦( ".اتقوا والذين هم حمسنون

لوا زينبتقت".  
)٨( "����kkkk � ��¶�� ��¶�� ��¶�� ��¶�				   )أردية(" �����	������	������	������	�

، ص ١٣/٢/١٩٠٨، يوم ٦، عدد ٧، جملد "بدر"( . حبجم الكف السماُءعادت: أي
  )١، ص ١٤/٢/١٩٠٨ يوم ،١٢، عدد ١٢، جملد "ماحلك"، و٢

   :)ب(
)١ ("����kkkk � ��¶�� ��¶�� ��¶�� ��¶�				 �   )أردية( "�������������������

  . حبجم الكف السماُءعادت: أي
)٢ ("����kkkk � ��¶�� ��¶�� ��¶�� ��¶�				 �   )أردية( "�������������������

  . حبجم الكف السماُءعادت: أي
)٣( "لوا زينبال تقت." )٥( ".لعنةُ اهللا على الذي كفَر" )٤( " أنت إمام
مبارلعنةُ اهللا على الذي " )٦( ". لعنةُ اهللا على الذي كفَر،ك ،كمبار أنت إمام
بوِرك من " )٨( ".أنت إمام مبارك، لعنةُ اهللا على الذي كفَر" )٧( ".كفَر

  ")تعطري األنام" على ورقة من كتاب �كتابة املسيح املوعود ( ."معك ومن حولك

١١/٢/١٩٠٨  
، ٢، ص ١٣/٢/١٩٠٨، يوم ٦، عدد ٧، جملد "بدر"( ٧٤٥."نايا مسيح اِهللا عدوا"

  )١، ص ١٤/٢/١٩٠٨ يوم ،١٢، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

                                           
 ،، اخلزائن الروحانية"أيام الصلح" راجع ملعرفة املزيد من شرح هذا الوحي كتاب 745
 .٢٢٨ ص ،١٨ جملد ،، ودافع البالء، اخلزائن الروحانية٣٤٦ ص ،١٤جملد 
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  ١٩٠٨ شباط

  : فأُوِحي إيلّأمِس،مهمت بتناول دواٍء 
"�âè�âè�âè�âè����" )أردية(  

  )٤، ص ١٣/٢/١٩٠٨، يوم ٦، عدد ٧، جملد "بدر"( .خطري: أي

٢٠/٢/١٩٠٨  
  )١، ص ٢٠/٢/١٩٠٨ يوم ،٧، عدد ٧، جملد "بدر"( ."ظفَّركم اهللا ظَفَرا مبينا"

٧/٣/١٩٠٨  
"�¥�¥�¥�¥



 �fo�fo�fo�fo" )أردية(  

  .املأمت: أي
  . من اهللا تعاىلمل أتلق بشأنه أي تفهيم: �  املسيح املوعودقال

، ٦ عدد ١٠، جملد "بدر"( .مث رأيت يف حالة من الغفوة أن هناك جنازة قادمة
  )٦، ص ١٠/٣/١٩٠٨ يوم ،١٨عدد ، ١٢، جملد "احلكم"، و٢، ص ١٢/٣/١٩٠٨يوم 

١٩٠٨   
ا آٍت من بعيد، رأيت اإلمام احلسني مرتني؛ رأيتاملرة األوىل أن شخص 

أبو عبد اهللا حسني": ج ِمن فميفخر."  
  )٦، ص ١٢/٣/١٩٠٨ يوم ،١٠، عدد ٧، جملد "بدر"( .مرة أخرى مث رأيته 

٢٥/٣/١٩٠٨  
حم، تلك آيات " )٢( ".لذكِرأولُ الذِّكِْر وآِخر ا. أمثالُ الرمحة": )١(

  ".ال تذْروه جاريةٌ" )٣( ".الكتاب املبني
)٤ ("������������····Ó������Ó������Ó������Ó���������� ���������������� �H���H���H���H��ûûûû �� ��ññññ4444 ")أردية(  
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 يوم ،١٣، عدد ٧، جملد "بدر"( .حيانا حيصل الورم جراء خلٍل يف املعدةأ: يأ

 )٨، ص ٢٦/٣/١٩٠٨ يوم ،٢٢، عدد ١٢، جملد "احلكم"، و٢، ص ٢/٤/١٩٠٨

٢٩/٣/١٩٠٨  
يأتني ِمن كلِّ فج " )٣( ".أحسن اُهللا أمري" )٢( ".أحسن اُهللا أَمرك") ١(

  ".عميٍق
)٤( "����ññ ññ�R��R��R��R����� ����������������������  )أردية(" ��

  . املأمول من رأكثَ: أي
)٥ ("7©���7©���7©���7©���>>>> �	����2ºÒV��	����2ºÒV��	����2ºÒV��	����2ºÒV���   )أردية(" ������

  . الرعاياشخص منموت :  أي
)٦ ("��������  )أردية( "

، ١٢، جملد "احلكم"، و٢، ص ٢/٤/١٩٠٨ يوم ،١٣، عدد ٧ جملد ،"بدر"( .الفتح: أي
 )١، ص ٣٠/٣/١٩٠٨ يوم ،٢٣عدد 

  ١٩٠٨ نيسان
  ":بدر"و" احلكم "ورد يف جريديتْ

 يف دار املسيح املوعود املقيمة( السيد ميان منظور حممد ٧٤٦ زوجةكانت
:  بشأا اإلهلام التايل�تلقى ف بداء السلِّ، مصابةً) �

 :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 746
 ، وحتقق حرفيا وحي٩/١٠/١٩٠٨كان امسها السيدة حممدي بيغم، وقد توفيت يف 

:  القائل�املسيح املوعود 
"��¦�o���¦�o���¦�o���¦�o����� ���)��º���)��º���)��º���)��º�� �� ½½ . دا ج كثريا يصرخ  املريض أن:أي )أردية( "½½
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 ".تلك آيات الكتاب املبنيحم، "): ١(

إن : اختزال السم املريضة، أما باقي الكلمات فمعناها" حم"كلمة و: الشرح
  .هي مذكورة يف كتاب اهللا اليت يات العديد من اآليف ذلك

)٢ :("��¦�o���¦�o���¦�o���¦�o����� ���)��º���)��º���)��º���)��º�� �� ½½   )أردية(" ����½½
  .  جدااملريض يصرخ كثريا :أي
)٣ :("�¥�¥�¥�¥



 �fo�fo�fo�fo" )أردية(  

  .املأمت: أي
  ".إين أحافظُ كلَّ من يف الدار ِمن هذه املرِض الذي هو ساري"): ٤(
  ")من هذه اآلفة:  املرض يعينمن هذه(" 

، ولكن الظاهر هذه اجلملة خطأٌ يف يوجد يف: �قال املسيح املوعود مث 
اهللا تعاىل ليس متقيدا بقواعد الصرف والنحو الذي وضعه الناس، وهناك أمثلة 

  . القرآن الكرمي أيضاهلذا االستعمال يف 
  :  أدوية هلذه املريضة، وتلقى اإلهلامات التالية�مث أُري املسيح املوعود 

)٥(: "���������������������� �� ññ ññ���� ���� ���� ���� ����;;;; �R��R��R��R����� ��   )أردية( "��
  .كان النفع أكثر من املأمول: أي

                                                                                                     
وقع أخريا ف.  املريضة متاماوضع ه هكذا كانلقد مسعنا أيضا أن: "بدر"فقد كتب حمرر 

  هذه مبعىن أن،"املأمت": ، أعين�ما أخرب به اهللا تعاىل سيدنا وموالنا املسيح املوعود 
إين : "ر اهللا تعاىل باحلماية منه بقولهوملا كان السلّ مرضا معديا، فبش. املريضة ستموت

 مث وصف اهللا للمسيح ."حافظ كل من يف الدار ِمن هذه املرض الذي هو ساريأ
ها  تعاين املريضة فيما تبقى من أيام حياا، وبالفعل نفعتال بعض األدوية لكي�املوعود 

 قد أصبحت يف حياا كانت  األدوية أكثر من املأمول، ووهبت حياة جديدة، وإنْهذه
 )٢-١ ص ،١٥/١٠/١٩٠٨ يوم ،٣٩ عدد ،٧ جملد ،"بدر"(. اقع يف الوعداد امللغي املنسوخ
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)٦(: ££££��ÍÃ�¥�"�
��ÍÃ�¥�"�
��ÍÃ�¥�"�
��ÍÃ�¥�"�
  )أردية( ££££

  .احلياة ثانيةً: أي
)٧(: " ��û ��û ��û ��û����    ��ÍÃ��ÍÃ��ÍÃ��ÍÃ" )أردية(  

  .امللغاة احلياة: أي
   ".إين براٌء من ذلك" :)٨(
  )لشخص آخر هذه مقولة(
  ".كتب اهللا على نفسه الرمحة" :)٩(
  ".حق علينا نصر املؤمنني": )١٠(
  ."أمثالُ الرمحة يف أوِل الذِّكِْر وآِخِر الذكر" :)١١(

  . ملا دعوت للشخصني املريضني نزلت رمحة اهللا: مبعىن
)١٢ ("P�P�P�P�kkkk ��������������������____������������{{{{ �P��P��P��P����� ������������{{{{ ��   )أردية(" ��

 يوم ،١٦، عدد ٧، جملد "بدر"( .كالم شكٍْر. فضٍلو رمحٍة كالم: أي
  )٣، ص ١٤/٤/١٩٠٨ يوم ،٢٧، عدد ١٢، جملد "احلكم"، و٨ص ٢٣/٤/١٩٠٨

١٨/٤/١٩٠٨  
زلزلت األرض، فحق العذاب " )٢( ".إنا فتحنا لك فتحا مبينا") ١(

٣( ".ىدلَّوت( "شرىب." )"١، ص ٢٢/٤/١٩٠٨ يوم ،٢٩، عدد ١٢، جملد "احلكم(  

٢٢/٤/١٩٠٨  
)١ ("����i����i����i����i���� �1������Î�	��G��î�1������Î�	��G��î�1������Î�	��G��î�1������Î�	��G��î" )أردية(  

  .ظهرت يل آية يف السماء: أي
)٢ ("��Î�P���Î�P���Î�P���Î�P�,,,,D�D�D�D� mm mmüüüü�� ��

�� ��
  )أردية( "

  .آيةُ خٍري وفضٍل: أي
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)٣ ("�U�����U�����U�����U����VVVV �.
�Ð��î�.
�Ð��î�.
�Ð��î�.
�Ð��î ")أردية(  

، ٧ص ٣٠/٤/١٩٠٨ يوم ،١٧، عدد ٧ جملد ،"بدر"( .حتققت مرادايت: أي
 )١، ص ٢٢/٤/١٩٠٨ يوم ،٢٩، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

٢٦/٤/١٩٠٨ 
"1111Ã"�Ã��Ã"�Ã��Ã"�Ã��Ã"�Ã��������¸��¸��¸��¸hhhh    ��&Ã�����&Ã�����&Ã�����&Ã��� ")يةفارس(  

، ٧، ص ٣٠/٤/١٩٠٨ يوم ١٧، عدد ٧، جملد "بدر"( . ال تأمن صروف الدهر: أي
 )١، ص ٢٦/٤/١٩٠٨ يوم ٣٠، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

٢٩/٤/١٩٠٨ 
، ص٧/٥/١٩٠٨ يوم ،١٨، عدد ٧، جملد "بدر"( ."إين أحافظُ كلَّ من يف الدار"

 )١، ص ٦/٥/١٩٠٨ يوم ،٣١، عدد ١٢، جملد "احلكم"، و٥

١٩٠٨  
 عن سريا السيئة ومل تتب تورع هو أن الدنيا إذا مل ت به ما أخربين اهللا تعاىلإن
 بالء ء حىت يظهرة، ولن يربح بالمروع كوارثل عليها نـزها، فستمعاصيعن 
ون ري، حيت يضيق الناس ذرعا ويقولون ما هذا الذي هو واقع، وكثري منهم يصآخر

 )٤٤٤ ص ،٢٤رسالة الصلح، اخلزائن الروحانية، جملد ( .كاانني من وطأة املصائب

٩/٥/١٩٠٨  
)١ ("����oooo����" )أردية(  

  .النفَق: أي
،٧، ص ٢٦/٥/١٩٠٨ يوم ٢١، عدد ٧، جملد "بدر"(."الرحيلُ، مث الرحيلُ") ٢(

 )١، ص ٣٠/٥/١٩٠٨ يوم ،٣٥، عدد ١٢، جملد "احلكم"و



�א������ �٨١٣
١٠/٥/١٩٠٨  

"ارجتري ِمن حتتها األ اتإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جن". 
  )٥، ص ٢/٦/١٩٠٨ يوم ،٣٦، عدد ١٢، جملد "احلكم"(

١٥/٥/١٩٠٨  
"����������������55 55 44   )أردية(" �©�©�©�©��������44

، ٧، ص ٢٦/٥/١٩٠٨ يوم ،٢١، عدد ٧، جملد "بدر"( .ال ختافوا أيها املؤمنون: أي
  )١، ص ٣٠/٥/١٩٠٨ يوم ،٣٥، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

١٧/٥/١٩٠٨  
، ٧، ص ٢٦/٥/١٩٠٨ يوم ٢١، عدد ٧، جملد "بدر"( ٧٤٧." إين مع الرسول أقوم"

  )١، ص ٣٠/٥/١٩٠٨ يوم ،٣٥، عدد ١٢، جملد "احلكم"و

١٧/٥/١٩٠٨  
"�� ������ �(��(��(��(����� �� ������    ������������((((�è�è�è�è"٧٤٨  )يةفارس(  

                                           
  : ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري747

 ملقيا الضوء على سبب نزول هذا �لقد كتب حضرة مهته عبد الرمحن القادياين 
  : الوحي فقال

 أقام اخلواجه كمال الدين وليمة على شرف بعض الزعماء ١٧/٥/١٩٠٨يف صباح 
ل  كلمة ذه املناسبة، فقِبإلقاَء � الكرام من الهور، والتمس من املسيح املوعود نيقفاملث

 صحته، حيث أصابه الضعف الشديد  ولكن يف ليلة السادس عشر تدهورت، التماسه�
إين مع : "ى الوحي التايلر، وملا استيقظ يف صباح السابع عشر تلقّنتيجة إسهال متكر

  مثريا وألقى ذه املناسبة خطابا قوياتها الوعد الرباين قوذ � فاستعاد ".الرسول أقوم
 ) ١ ص ،٣٠/٥/١٩٠٨ جملد ،١٢ عدد ،٣٥ جملد ،"احلكم(". ني ونصف ساعةتاستغرق قرابة ساع

 أيضا، فقيمته العددية طبقًا �وفاته  اهلجري لعامال يف هذا الوحي إشارة إىل 748
 )جالل الدين مشس(. ١٣٢٦: حلساب اجلمل هي
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  )٣، ص ٢/٦/١٩٠٨ يوم ،٢٢، عدد ٧، جملد "بدر"( .ال تِثق باحلياة الفانية: أي

٢٠/٥/١٩٠٨  
"قريب يوم ،٢٢، عدد ٧، جملد "بدر"( ."الرحيلُ مث الرحيلُ، واملوت 

  )٣، ص ٢/٦/١٩٠٨
  

**********************  
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ñŠ×ˆnÛa@ÕzÜß@ @
 ����ف املسيح املوعود قد جمعت يف هذا امللحق إهلامات ورؤى وكشو

 )الناشر. (اليت مل تنشر يف حياته أو اليت ذكرها صحابته يف روايتهم فيما بعد

   أو ما قبلها١٨٧٦
  : قال�صويف نيب خبش أن املسيح املوعود الروى 

ين يف الرؤيا ي، فلما دعوت لق٧٤٩كانت هناك قضية مرفوعة ضد املرزا الكبري
أُلغيت ف". حفيظ "امسي: ما امسك؟ قال: همالك على صورة طفل صغري، فسألت

 )٤ ص ،٢١/٤/١٩٣٥ يوم ،١٤ عدد ،٣٨، جملد "احلكم"(.  بعد ذلكالقضية

  )تقريبا (١٨٧٦
 :�روى ميان إمام الدين السيكهواين 

مرةً عن الرؤى والكشوف اليت رآها خالل  � املسيح املوعودحتدثَ 
  :  فقال، الذي صامه تسعة أشهرومالص
" أمحر  طويل القامة ضخم البنية ثالثة أشهر، قال شخصوحنملا صمت 

  : التاليةاللون أمامي الكلماِت
"قرت ،قرت ،احلكم"، و٦٦ ص ،٥سجل روايات الصحابة، جملد ( ٧٥٠".قرت"،

)جالل الدين مشس(. �ي حضرة مرزا غالم مرتضى املرحوم، والد املسيح املوعود أ 749
 :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 750
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  ٧٥١)٦ ص ،١٩٣٥/ ٢١/٨ يوم ،٣٠ عدد ،٣٨جملد 

١٨٨٢  
  :روى ميان عبد اهللا السنوري

من واحدة   متزوجاكنت...  أول مرة١٨٨٢عندما جئت إىل قاديان عام "
 هذا األمر  فذكرت، بعض الرؤىبشأنهرأيت ، ووكنت أفكر يف الزواج الثاين

فكتب رسالة إىل خايل السيد حممد يوسف ...  ذات يوم�للمسيح املوعود 
الذي كنت أريد الزواج من ( إىل السيد إمساعيل وأرفق معها رسالةً... املرحوم

 بالدعاء موبينما هو يقو...  الرسالتنيبعد إرسالجلي بدأ الدعاء من أو)... ابنته
  :  التايلوحيتلقى خالله ال

"����····PèPèPèPè" )أردية(  
  . الفشل: أي
  : ثانية، فتلقى اإلهلام التايلافدع

" � � � ����� �âm����Ã����âm����Ã����âm����Ã����âm����Ã���UUUU ������������ññ ññQQ QQ@@@@ ")يةفارس(  
  . أمنية صارت رماداكم ِمن: أي

  : وحيا آخر وهومث تلقى بعد ذلك 

                                                                                                     
 ���_ �� ^� ��":  املشار إليه هنا كاآليت"احلكم"وردت ترمجة هذا الوحي يف عدد 

: وورد بعده. وعظمة ت ذا قدرعلج: ، أي"� ���_ ��� ����^ ���_ �� ^� ����
  .كان هذا أيضا كشفًا

وقَرت، من الوقار وهو القدر والعظمة، : لعل الكلمة يف األصل هي: ونظرا هلذه الترمجة نقول 
 .عند السماع، أو من الناسخ عند النسخ، حيث نسي كتابة الواوالراوي  من  خطأٌحصلو

. بربوة" صدر أجنمن أمحدية"عة ملؤسسة  هذا السجل موجود يف مكتبة اخلالفة التاب751
 )جالل الدين مشس(
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  ."فصرب مجيل"

 وبني ميان عبد اهللا، فما ال أدري ما هذه العالقة القوية بيين: �ال قو...
  . له حىت أتلقى اجلواب من اهللا تعاىلأدعو إنْ

ن والد ميان عبد إ : قال فيهجاء اجلواب من ميان حممد يوسفمث بعد أيام 
اهللا وجدفقال املسيح . ه، ولكن إمساعيل يرفض بالزواج قد رضوا كلهمهه ونسيب

  إذ من املمكن أن هذه...نفسيطلب من إمساعيل بأاآلن، س: �د املوعو
 يف بذل اجلهود، تبعة الطريقة املراجع إىل أن الفشل  تشري إىلاإلهلامات الربانية

من إمساعيل، �مث طلب حضرته ... باع طريقة أخرىوأن النجاح مقدر بات 
ولكنه رفض وقداجلزء األول، �ري أمحد سرية املهدي، حلضرة مرزا بش(. ا شىتم أعذار ،

  )٨٧-٨٥ ص ،١٠١، رواية رقم الطبعة الثانية

١٨٨٢  
  : ميان عبد اهللا السنوريروى
 يف  رأيت،ل أن أبدأ احلديث مع إمساعيلقب: �  املسيح املوعود قال

كما رأيت يف الكشف أن إصبعه . الكشف أنه قد تغوط على يدي اليمىن
  ... اا سيئًا جد ردى طليب عل سريد من ذلك أنهففهمت. السبابة مقطوعة

 ملصيبة ولكنه تعرض... بنته من شخص آخرا زوج إمساعيلُ  ذلكبعدمث 
الطبعة ،  اجلزء األول،�سرية املهدي، حلضرة مرزا بشري أمحد ( .كبرية بعد هذا الزواج

  )٨٨-٨٧ ص،١٠١، رواية رقم الثانية

١٨٨٣  
  : "غورداسبور"مبحافظة  "لنغروال"روى مرزا دين حممد القاطن يف 

  : مرة قريبا من الفجر وقالذات  �ين سيدنا املسيح املوعود أيقظَ"
 ..."فّيت  موضوعة أن ألواح امللحلقد رأيتحول ص ...  
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 هنا أربعة مث مكثت. يبدو أنه سيأتينا مال كثري من مكان ما: �مث قال 

سرية ( .من ألف روبيةأكثر قيمتها  بريدية  حوالةٌ أم عيين أمامفوصلتأيام، 
، ١٠١ ص ،٦٣٦، رواية رقم الطبعة الثانية، اجلزء ثالث، �املهدي، حلضرة مرزا بشري أمحد 

  )٤ ص ،٢/١٢/١٩٤١ يوم ،٢٧٩ عدد ،٢٩، جملد "الفضل"و

١٨٨٣  
  :روى احلافظ حممد إبراهيم

 رأيت كنت: � قال املسيح املوعود ١٨٨٣ الشهب عام ملا سقطت: أ
 أن الشيخ سعدي مث رأيت. إىل جنبن جنبا اعبد القادر واقفعندها أنين وسيد 

 .هان يف البستاننـزوسيد عبد القادر يت
  ". يا عبد القادر ": الوحي التايل�ويف تلك األيام تلقى 

حني يريد اهللا تعاىل أن يري آيات " عبد القادر"يمنح األولياء لقب : وقال
. هم من أجلقدرته
 )٥ ص ،٢١/٣/١٩٣٦ يوم ،١٠ عدد ،٣٩جريدة احلكم، جملد (

مبحافظة " فيض اهللا"وروى احلافظ نور حممد الساكن يف قرية 
  : "غورداسبور"

 يف الرؤيا ذات مرة أن رأيت: مرةذات  �قال لنا املسيح املوعود ) "ب(
 ، وغسلين به،سيد عبد القادر اجليالين رمحه اهللا قد جاء وأمر بتسخني املاء

ا جديدتعال وِق: رةستديا، وقال يل واقفًا عند درج الغرفة املوألبسين ثوبف 
 متكاتفًا، فكانت قامتنا عندها ٧٥٢مث قام على يساري. جبنيب حىت نقيس قامتنا

. متساوية

)جالل الدين مشس( ."على مييين":  املشار إليه أعاله"احلكم" ورد يف عدد 752
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، ٤٨١، رواية رقم الطبعة الثانية، اجلزء الثالث، �سرية املهدي، حلضرة مرزا بشري أمحد (

  )٤ ص ،١٤/٩/١٩٣٤ يوم ،٣٣ عدد ،٣٧، جملد "احلكم"و
مبحافظة " تلوندي جنغالن"وروى املولوي رحيم خبش القاطن يف : )ج(

  : "غورداسبور"
  : �قال املسيح املوعود 
  ." وكان ربك قديرا، من الغم٧٥٣ينجيك":  تلقيت الوحي التايل

بنا يف ي بفضل اهللا تعاىل، ولعله يص وال غمليس عندنا هم: �وقال 
  . املستقبل

 خامته  أن فصهربخي "أمرتسر"بيته جاء شخص من  إىل � ا وصلملو
أليس اهللا بكاف "ه فيأمرتسر ليحفر به إىل حكيم حممد شريف  بالذي بعث

الرباهني "كما جاء هذا الشخص بورقة من أوراق كتاب .  فُِقدقد" عبده
 بذلك أصابه � مفلما عِل. غري مقروءةو، وكانت طباعتها رديئة "األمحدية

فلما ".أمرتسر"صلنا إىل و و"بطالة" وأنا القطار من  هوبفرِك...  شديدغم 
 ، قد ضاع خامتككان فص: حا مسرورا حكيم قال فِر السيدوصلنا إىل بيت

ه ولكين وجدتمث ملا ذهب. للتو �إىل املطبعة ورأى الكتاب وجد أنه ي ع طب
الغم، فهذا هو  من نانجيي سهنا اهللا تعاىل سلفًا بأنلقد بشر: طباعة جيدة، فقال

، ١٤٠-١٣٩ ص ،٤٥٠ثانية، رواية رقم الطبعة السرية املهدي، اجلزء الثاين، ( .ذلك الغم
  )٣ ص ،١٤/٨/١٩٣٤ يوم ،٢٩ عدد ،٣٧، جملد "احلكم"و

١٨٨٤  
  :روت السيدة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

                                           
 )جالل الدين مشس(". ينجيك" بدالً ِمن "ننجيك":  ورد يف عدد جريدة احلكم املشار إليه753
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 زواجه الثاين سيكون أنّيتزوجين   أن قد أُخرب قبل�املسيح املوعود كان 

  ) ٥٧ ص ،٦٩، رواية رقم الطبعة الثانية،  اجلزء األولسرية املهدي،(. "دهلي" يف عائلة يف

١٨٨٤  
  : �، خادم املسيح املوعود �روى احلافظ حامد علي 

لبعد عهده ر بضعف قواه  الزواج الثاين شع�ملا تزوج املسيح املوعود 
الطبية اليت أعدها على   ولكثرة ااهدات، فتناولَ الوصفةَالزوجية عن املعاشرة

فكانت هذه . ٧٥٤"زد جام عشق"ضوء الوحي اإلهلي، واليت اشتهرت بــ
 وهناك قوالن عن كوا وصفة إهلامية، أولّهما أن... الوصفة مباركة جدا

 �ر أن أحدا أخربه  اهللا تعاىل، واآلخ مناها بوحي تلقّ� املسيح املوعود
الطبعة ، اجلزء الثالثسرية املهدي، ( .واهللا أعلم. اىلا، فتناولَها بناًء على وحي اهللا تع

  )٥٦٩ رواية رقم ،٥١-٥٠ ص ،الثانية

١٨٨٤  
  :روت السيدة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

ث ، فبع"دهلي" إىل أهلي يف  مث رجعت، يف قاديان لشهر مكثتبعد زواجي
   ثة أبناٍء لِك يف الرؤيا ثاللقد رأيت: رسالة كتب فيهاب � املسيح املوعود إيلّ

                                           
ل حرف من كل عقّار من فيما يلي هذه الوصفة، علما أن امسها مركّب من أو 754

  : العقاقري اليت ركّبت منها، وهي
  .قرنفل والالزنجفْرعاقر قرحا، سك، املفيون، األقرفة، جوزة الطيب،  الزعفران،ال

تؤخذ كل العقاقري بوزن متساوي وتدق، مث تصنع منها أقراص، مث : وتركيبها كاآليت
  . ، ويؤخذ قرص يوميا)يها الزرنيخأي زبدة البقر املغلي ف(تقلى يف زيت الزرنيخ، 

  )٥٦٩ رواية رقم ،٥١ صسرية املهدي، اجلزء الثالث، الطبعة الثانية،(
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اٍنش٧٣ ص ،٩١، رواية رقم الطبعة الثانية،  اجلزء األولسرية املهدي،( .ب(  

١٨٨٤  
  : روى مري عنايت شاه اللدهيانوي

" هندرس" من دهلي، فتلقى يف حمطة القطار بـ�عاد املسيح املوعود 
  :الوحي التايل

  ".إنا هللا وإنا إليه راجعون" 
حد أصدقائي، وأخاف أن يكون السيد فيه خرب سقوط أ: �وقال ...

  )١١٩ ص ،١سجل روايات الصحابة، جملد ( .٧٥٥املري

١٨٨٥  
  : روى ميان عبد اهللا السنوري

 إىل مكان خارج أن يذهب ١٨٨٤  عام يف�أراد املسيح املوعود ): ا(
" سوجان بور"ر الذهاب إىل فقر...  هناك أربعني يوماالعتكافقاديان ل
ولكنه تلقى بشأن سفره ...  هناك يف خلوةعتكافلال "غورداسبور"مبحافظة 

  :الوحي التايل" سوجان بور"إىل 
"� � � � YYYY ����������������XXXX����    ����2������2������2������2��VVVV ��������WWWW��������" )أردية(  

الطبعة ،  اجلزء األولسرية املهدي،( ٧٥٦.ستحلُّ مشكلتك يف هوشياربور: أي
  )٦٩ ص ،٨٨، رواية رقم الثانية

                                           
 )الناشر(.  يعين مري عباس علي شاه اللدهيانوي755

  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 756
  :  كاآليت�كان هذا الوحي قد نشر يف حياة املسيح املوعود 

  : بالكلمات التالية أو باملفهوم التايل، �ر للمسيح املوعود هناك إهلام مشهو
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وكتب شيخ يعقوب علي العرفاين حمر احلكم"ر" :  

نطقة امل يريد الذهاب إىل �ة ربانية خفية كان رشابناًء على إ): ب(
 للعكوف على عبادة اهللا تعاىل "غورداسبور" يف حمافظة "سوجان بور"بلية اجل

، مع "هوشياربور" إىل بالذهابفترة من الزمن، ولكن وحي اهللا اجللي أومأ إليه 
 )٤ ص ،١٤/٤/١٩٣٦ يوم ،١٣ عدد ،٣٩، جملد "احلكم"(. ذكر اسم هذه املدينة

١٨٨٦  
  : روى ميان عبد اهللا السنوري

" هوشياربور" يف أيام االعتكاف األربعيين يف �تلقى املسيح املوعود 
 :الوحي التايل

  ٧٥٧."بورك من فيها ومن حوهلا"
تشري إيلّ، وكلمة " من فيها"إن كلمة :  قائال هذا الوحي�  وشرح

 ص ،٨٨، رواية رقم الطبعة الثانية،  اجلزء األولسرية املهدي،( .متشري إليك" ومن حوهلا"
٧٢( 

"� ��� ��� ��� ��Z[Z[Z[Z[ � 	�� 	�� 	�� 	���� 2� ���� 2� ���� 2� ���� 2� �VVVV � �� �� �� �WWWW�������� ���� ºº ºº���� �  �  �  �  YYYYQQQQ ññ ññ" ،)أي )أردية :ستمشكلة يف لّح 
، وانظر هذا الوحي يف إهلامات عام ١٠ ص ،٥/٩/١٩٠٧ يوم ،٣٦ عدد ،٦جريدة بدر، جملد ( .هوشياربور

) أيضا١٨٨٦
  :�موالنا جالل الدين مشس  ملحوظة من حضرة 757

 : كاآليت�هذا الوحي مسجل خبط يد املسيح املوعود 
 )٩/٢/١٩٠٨انظر الوحي املذكور حتت يوم (." بورك من معك ومن حولك"

 مقيما يف غرفة يف الطابق �كان املسيح املوعود : يقول ميان عبد اهللا السنوري
سرية املهدي، (.  لقد تلقيت هذا الوحي:ذهبت يوما إليصال الطعام إليه، فقال... العلوي

 )٨٨ثانية، رواية رقم الطبعة الول، األزء اجل
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١٨٨٦  

  :د اهللا السنوريبروى ميان ع
 مخسة أو ستة أميال خارج مدينة بعدهناك قرب رجل صاحل على 

 يدعو وظلّ...  لزيارة هذا القرب�ذهب املسيح املوعود ... "هوشياربور"
 يدي للدعاء خرج الرجل الصاحل ملا رفعت:  يلمث قال... هناك بعض الوقت

كان .من قربه وجلس أمامي جلسة التشهد يف الصالة، ولوال أنك معي لكلّمته
واسعللقرب حىت جماور انظروا هل هناك من : �مث قال .  اللون العينني أمسر

 إذ قد مضى على ، مل أره بنفسي:فسأل عنه ااور، فقال. نسأله عن أحواله
 من آبائي أنه كان من كبار الصاحلني يف عام، غري أين مسعتوفاته قرابة مئة 

يته؟ كيف كانت حلْ:  ااور�فسأل . هذه املنطقة وكان له نفوذ كبري فيها
الطبعة ،  اجلزء األولسرية املهدي،(. مسعنا أنه كان أمسر اللون وواسع العينني: قال

  )٨٨ رواية رقم ،٧١ ص ،الثانية

١٨٨٦  
  :  السنوريروى ميان عبد اهللا

 يأمرنا أحيانا �بعد تلقِّي النبوءة عن االبن املوعود كان املسيح املوعود 
. ه حامالً يف تلك األياموكانت حرم. بالدعاء بأن يهبه اهللا هذا االبن عاجالً

 هناك  املسجد املبارك ودعوتسطح فوق نزل املطر، فذهبتذات يوم و
...  هنالكالدعاء إىل الربية واخلروجيف  خالل الدعاء رتمث فكّ... كثريا

فذهبتشرقي ا لوقت طويل واملطر  قاديان وظللتأدعو يف الربية ساجد 
: � قال يل املسيح املوعود ديف مساء ذلك اليوم أو يف صباح الغ... لنـزي

  : لقد تلقيت الوحي التايل
"�&��)����&��)����&��)����&��)������� ���Ü���Ü���Ü���Ü������)���)���)���)���������$����$����$����$''''���
����
����
����
�¦¦¦¦ �^����^����^����^���ñ ñ ññ ñ ññ ñ ññ ñ ñ ")أردية(  
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الطبعة ،  اجلزء األولسرية املهدي،( . كثريا، وستثاب كثريالقد عانيت: قُلْ له: أي

  )١١٠ رواية رقم ،١٠٠-٩٩ص  ،الثانية

  ١٨٨٨ أيار
، � تأليف بري سراج احلق النعماين، "البشرى"خمطوطة ( ٧٥٨."ليس الذَّكر كاألنثى"

 بري سراج احلق رسالة، و٤ام رقم ، اإلهل٧١ص  �املشتملة على إهلامات املسيح املوعود   
  ٧٥٩ )� النعماين

٦/١/١٨٩١  
رأيت فيما يرى النائم أن أخي مرزا غالم قادر واقف عندي، وأين أقرأ ) أ(

غُِلبِت الروم ِفي أَدنى اَألرِض وهم ِمن بعِد غَلَِبِهم ����: اآلية القرآنية التالية
 اسم إنّ: هو قاديان، وأقول" ىن األرضأد" املراد من  إن: وأقول،				سيغِلبونَ

 على إهلامات ة املشتمل� بري سراج احلق النعماينرسالة ( .قاديان موجود يف القرآن
  )�املسيح املوعود 

  : ذات مرة تلقيت الوحي التايل) ب(
  وأُريت،				غُِلبِت الروم ِفي أَدنى اَألرِض وهم ِمن بعِد غَلَِبِهم سيغِلبونَ����

  أمساُءكلمة فيه هذا الوعد حىت آخر يف احلروف املوجودة كل يف نه تكمنأ
 كل أولئك الذين هم  أمساُءما تكمن فيها أيضا املوافقني وأخلصهم يل، كأكمِل
ا ومعارضةًأكثرا وعناديل القوم إنكار  .  

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 758

راجع (". ِعصمت" امسها �لقد نزل هذا الوحي عند والدة بنت للمسيح املوعود 
 ) أعاله إليهمااملشارني املرجع

جالل (.  يف مكتبة اخلالفة بربوةةمها موجودالتكالرسالة  و هذه"البشرى "خمطوطة 759
  )الدين مشس
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أدىن  "ورأيت أن شخصا قد وضع يده على قوله كلمة: �مث قال 

، ٤٥ ص ،تذكرة املهدي، اجلزء الثاين( . يف املصحف ويقول هذا اسم قاديان"األرض
 )� سراج احلق النعماينرسالة و

٢٧/٢/١٨٩١  
، �سراج احلق النعماينبري  رسالة الصاحبزاده( ٧٦٠".فِجيَء بالكتاب فهزموا"

 )٥٥ ص ،البشرىخمطوطة و

١٨٩١  
  :نها ما يلي نقتبس م�لمسيح املوعود لنشر خواجه حسن نظامي رسالة 

لقد دعونا اهللا تعاىل لصحتكم وتلقينا إهلاما أن خواجه حسن نظامي سيعيش 
 يوم ،٢٣٨ عدد ،٤٠/٦، جملد "الفضل"( .أياما طويلة وينجز للمسلمني أعماالً عظيمة

 )٧-٤ ص ،١٩٥٢ أيلولدهلي، شهر " منادي" منقوالً عن أخبار ،٢ ص ،١١/١٠/١٩٥٢

  ١٨٩٢ شباط
 :�لدين اخلليفة األول قال املولوي نور ا

 خالل املناظرة � طلَب أحد املعارضني من املسيح املوعود ٧٦١ مرةذات 
  وأخذ يقلب البخاري من نسخة�فطلَب ...  بهأن يخِرج له ما استدلّ

 بري سراج احلق  لقد قال حضرة:� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 760
 . املباركةيدهب �املسيح املوعود نقلت هذا الوحي من املالحظات اليت كتبها : النعماين

 :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 761
فإن هذه الواقعة ... بقدر ما تسعفين ذاكريت: شيخ يعقوب على العرفاينكتب حضرة 

ثية والنبوة" يف الهور، حني جرى النقاش حول وقعتبني املسيح املوعود " احملد� 
ثية  خالل بيانه حلقيقة احملد�ذكر املسيح املوعود ... واملولوي عبد احلكيم الكالنوري

بعث املولوي أمحد علي ف حمدثًا، � سيدنا عمر  على كون البخاري الذي يدلّحديثَ
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. ها هي خذْها:  بسرعٍة، حىت وصل إىل مكان وتوقف وقال للخصمصفحاته

هش اجلميع وقالوا ما هذا؟ حىت سأل بعضعن �املسيح املوعود هم فد 
صفحاته بدت يل قلب أوراقه أ  الكتاب وبدأتعندما أخذت: ذلك، فقال

  عليها صفحة أقلبها بسرعة، حىت وجدتال كتابة عليها، ولذلك بدأتبيضاء 
  )٣- ٢ ص،٣٠٦، رواية رقم اجلزء الثاينسرية املهدي، (. أنشده أن هذا ما  فأيقنت،ةكتاب

١٨٩٢  
 يف  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزنني حضرة اخلليفة الثاين قال أمري املؤم)أ(

  : خطبة اجلمعة
املوعود  (كان اهللا تعاىل قد أخرب يف عهد امللكة فيكتوريا) �املسيح :  

";; ;;����    ����`(`(`(`(���� �� ��    �¦�¦�¦�¦    ����K��K��K��K��SSSS                        ªªªª    $�Ã�$�Ã�$�Ã�$�Ã�    ��������    ����    �
�
�
�
����    ����    SSSS��������"  )يةفارس(  
 سنوات، أما بعدها ٨ىل ستبقى اإلمرباطورية الربيطانية هكذا إ: أي

  .سيتطرق إليها الضعف والفساد واالختاللف
، "الفضل"( ٧٦٢.وقد اكتملت هذه السنوات الثماين عند وفاة امللكة فيكتوريا

  )٥ ص ،٥/٤/١٩٢٩ يوم ،٧٨ عدد ،١٦جملد 
 تلقى �أن املسيح املوعود ...  احلافظ حامد علي٧٦٣روى يللقد ) ب(

  : يف تلك األيام الوحي التايل

                                                                                                     
 � صحيح البخاري إىل املسيح املوعود  منالذي كان أحد مساعدي اخلصم نسخةً

فحاول املولوي حممد أحسن استخراجه، فلم ينجح، . مطالبا منه استخراج هذا احلديث
... تاملي ك اخلصمفصار...  بنفسه وقدمه للخصم�وأخريا استخرجه املسيح املوعود 

  )٨ رواية رقم ، اجلزء الثالث،سرية املهدي(. وأى النقاش على ذلك
  )جالل الدين مشس(. ٢٢/١/١٩٠١ لقد توفيت امللكة فيكتوريا يف 762
 )منور أمحد سعيد(.  هذا القول هو للسيد احلاج عبد ايد763
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";; ;;����¦�¦�¦�¦�����`(�`(�`(�`(��� �� �� ��    SK�SK�SK�SK����� �� ��                                ª�ª�ª�ª�    $�Ã��$�Ã��$�Ã��$�Ã����Ü�����Ü�����Ü�����Ü���;; ;;�� ������ �� ��    ��������    SSSS�������� ")ةفارسي(  

ستكون فأما بعدها ت،  سنوا٨ستبقى اإلمرباطورية الربيطانية هكذا إىل : أي
  .أيام الضعف والفساد واالختالل

  :روى ميان عبد السنوري) ج(
  :أحفظ هذا اإلهلام كاآليت"
"�¦��¦��¦��¦�����`(�;`(�;`(�;`(�;������ �� �� ���� ��    �� ��K�K�K�K�SSSS        ªªªª    $�Ã��$�Ã��$�Ã��$�Ã��dddd���� � ��"����"����"����"�������������    SSSS�������� ")يةفارس(  

 سنوات، أما بعدها سيكون ٧ستبقى اإلمرباطورية الربيطانية هكذا إىل : أي
  )ثانيةالطبعة ال ،٩٦ رواية رقم ،٧٥ ص  اجلزء األول،سرية املهدي،( .اخلالف واالختالل

  : �روى الصاحبزاده بري سراج احلق النعماين ) د(
  :  هذا اإلهلام كاآليت�ح املوعود لقد مسعت من املسي

"ÇÇÇÇ�¦��¦��¦��¦�����`(�7`(�7`(�7`(�7���� �� �� ;; ;;    SK�SK�SK�SK�����            �ª��ª��ª��ª�    $�Ã�$�Ã�$�Ã�$�Ã���Ü�����Ü�����Ü�����Ü���;; ;;���� �� ��    ��������    SSSS��������" )يةفارس(  
ستكون ف سنوات، أما بعدها ٨ستبقى اإلمرباطورية الربيطانية قوية إىل : أي

طبعة ال ،٣٤١ رواية رقم ،٩ ص ،سرية املهدي، اجلزء الثاين( .أيام الضعف واالختالل
  )يةثانال

  )غالبا (١٢/٧/١٨٩٢
  )٧٦٤ةيبـي اجل�مذكرة اخلليفة األول ( ."له تب وسب وافتضاح" :)يف الرؤيا(

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 764

العامل يف مؤسسة صدر أجنمن (يد عبد الرمحن شاكر وزة السحبهذه املذكرة كانت 
ها من ِقبل مرزا حممود بيك ي، وكان والده ماستر نعمت اهللا جوهر قد أُعط)أمحدية، بربوة

  . قد منحه تلك املذكرة� كان اخلليفة األول :، الذي كان يقول"!" قرية القاطن يف
  .ربوة موجودة اآلن يف مكتبة اخلالفة بوصورة هذه املذكرة 
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١٢/١٠/١٨٩٢  

)ةيبـي اجل�مذكرة اخلليفة األول ( ".يصلح اُهللا مجاعيت، إنْ شاء اهللا تعاىل "

٢١/٣/١٨٩٣  
 أقرأ منها رأيت البارحة مناما، كما عرضت علي عبارة مكتوبة مل أستطع أن

 :  من آخرها مجلة هي، كما مل أحفظ الرؤيا كلها، إمنا حفظت"ن و ض" :غري
ملؤلفه" أصحاب أمحد" مرزا خدا خبش، املنشور يف رسالةمن ( ."إن اهللا عليم حكيم"

 ) احلاشية،١١٦ ص ،ملك صالح الدين امي أي، اجلزء الثاين

  ١٨٩٣ آذار
نور الدين كأسني من اللنب، إحدامهسقيت ه إياها بنفسي، أما ا أعطيت

 أحرك فيه  اللنب جدوالً وكنتمث حتولَ. األخرى فطلَبها مين، وقال إنه بارد
 )ةيبـي اجل�مذكرة اخلليفة األول ( . من القند األبيضقطعة

٢/٤/١٨٩٣٧٦٥  
 :وقال � للمولوي عبد الكرمي �ذكر املسيح املوعود   ذات يوم):أ(

  :قد تلقيت الوحي التايلل
 ٧٦٦"فيه تهانُ وتمتحن  تصبونَّ إىل الوطن  ال "

  :  ملحوظة من موالنا عبد اللطيف البهاولبوري765
ولكن مل يذكر معه العام، ة يبـياجل � األول مذكرة اخلليفةهذا التاريخ مسجل يف 

انظر تاريخ (.  كما تدل عليه القرائن والشواهد، ولذلك سجلناه هنا١٨٩٣هو والذي 
) نور الدين املثرية طبعة جديدة، واقعة هجرة موالنا،٤٩٤ ص ،١ جملد ،األمحدية
   : ملحوظة من األستاذ سيد عبد احلي766

 : كاآليت١٤٩ص ة يبـياجل � األول اخلليفة  مذكرةهذا البيت مسجل يف
" نّ إىل الوطنوبصال ت    هنمتفيه تضام وت " 



�א������ �٨٢٩
 يوم ،٤٠ عدد ،٨، جملد "بدر"ضميمة ( . الدين على ما يبدو نورخيصوهو 

  )وىلاألطبعة ال ،١٦٩ ص ،، ومرقاة اليقني يف حياة نور الدين٧٧ ص ،٢٩/٧/١٩٠٩
ول مذكّرة اخلليفة األ( ٧٦٧."وِإنْ هذان لساحراِن يريداِن أن يخرجاكم"): ب(
  )١٤٩ ص ة،يبـي اجل�

  :  من التفسري احلسيين٥١ و٥٠رأيت يف الكشف على الصفحتني ): ج(
ولنجعلَك آيةً للناس، وانظُر إىل العظام كيف ننِشزها مث نكسوها حلما، "

أن اهللا على كل شيء قدير له قال أعلم نالدين باملعارف . فلما تبي ه نوررفَس
  )١٤٩ص ة، يبـياجل �ليفة األول مذكّرة اخل( ."الغريبة

٥/٤/١٨٩٣   
  :  التايل بشأن قاضي سليمان البتيالوي الوحي�تلقى املسيح املوعود 

"ÃÃÃÃ���� �� ��ÑÑÑÑ �E��E��E��E�""""   )يةفارس(." ####�)��)��)��)�
  )١٥٧ص ة، يبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول ( . القبلِةي مستدِبريصلّون: أي

٧/٤/١٨٩٣  
  :�قال اخلليفة األول 

 بعد صالة الظهر إنه تلقّى إثر الدعاء يل أنا العبد �ملوعود قال املسيح ا
  :املتواضع الوحي التايل

  )١٥٧ص ة، يبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول (." إن الصفا واملروة ِمن شعائر اهللا"

                                                                                                     
  : وهوومعه بيت آخر للحريري

"يففاعلم بأن احلر   أوطانه يلقى الغنب  " 
 مذكرة  اخلليفة أي تاريخ، غري أن هذا الوحي مسجل يف  مل يذكر هلذا الوحي767
 ..."ال تصبون إىل الوطن":  اليت عليها وحي نفسهاوعلى الصفحةة يبـياجل �األول 

 )جالل الدين مشس(
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٧/٤/١٨٩٣   

قال النيب : كشف�:  
"�p��p��p��p�$$$$
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�^�f�
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  ٧٦٨.ذانعطيك بستان اإلسالم ه: أي
الوحي التايل مث تلقيت:  

"���� mm mm0000 � �� �� �� �����ññ ññ
55 55 ññ ññQQ QQ    .�.�.�.�    ����''''(�(�(�(�    ��������    �"�"�"�"    ����    %%%%    ��������    �!��!��!��!� ")فارسية(  

  . صاروا لك قد كلهم، والكبار والصغار، والثمارألزهارأن هذه ا: أي
مذكّرة ( .عدد كبريب يف هذه اجلماعة  الناس سيدخلهوفُهمت من ذلك أن

  )١٥٨ص ة، يبـياجل �اخلليفة األول 

١٥/٥/١٨٩٣  
  : قيت الوحي التايلتل"
  ."أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل"

 . قويصريرمث رأيت أسرابا من اجلراد تذهب من الشرق إىل الغرب وهلا 
  )١٦٥ة، يبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول (

٢٥/٦/١٨٩٣  
 ذراعي، فبحثت عن الطبيب، فكان هناك مرزا يف  حيةلدغتين): "يف الرؤيا(

  : مث تلقيت الوحي التايل.  يشق صدري لكي خيرج منه السمغالم قادر، فبدأ
  )١٦٤ ة، صيبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول ( ٧٦٩".نردها على النصارى"

                                           
 املذكرة  هذهيفمسجلة  األربعة التالية  واإلهلاماتام الذي كان يف الكشف هذا اإلهل768

  )جالل الدين مشس(. ١٨٩٣  من عام نزوهلا، واألغلب أاة مع أيام نزوهلا بدون سنةيبـياجل
  : كاآليت)١٨٩٦حتت عام (  هلذا هناك إهلام مماثل769
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١١/٧/١٨٩٣  

  ). سلطان حممد) (عبد اهللا(: رأيت يف الكشف أنه مكتوب على ورقة بيضاء
  : مث تلقيت الوحي التايل

  ."بشرى لك يف النكاح"
ة، يبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول ( . املوعودواالبِن" آم"شارة إىل وفُهمت أنه إ

  )١٤٤ص 

٣/٩/١٨٩٣  
  : التايلوحيالتلقيت البارحة 

 إىل مري �للمسيح املوعود  ٧٧٠من رسالةمقتبس ( ."كرامةٌ جليلة قد جاء وقتها"
١٤٩ص ة، يبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول و، ١٢ ، ورقة رقمعباس علي(  

١٢/١٢/١٨٩٣  
"رفٍْي عن إرادات الدنيا كلهاال يوما . ى اُهللا إال ِمن ن لَّ الشيخما ض
  )١٧٢ص ة، يبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول (." يا أيها العوام، اتِبعوا اإلمام. غوى

١٨٩٣  
كتم عيسى "ب الطبيب حكيم حممد حسني صاحبهرم:"  

 قـد   -ت من ربه ورمحـة     عليه صلوا  -كان سيدنا وإمامنا املسيح املوعود    
  : قد أخربه بوحيه تعاىلأخربين قبل صدور احلكم من احملكمة العليا أن اهللا

                                                                                                     
 اإلهلام نفسه أو إهلام  هو فلعله هذا."إن النصارى حولوا األمر، سنردها على النصارى" 
  ) جالل الدين مشس(. واهللا أعلم. آخر

 خبط يده حمفوظة يف مكتبة اخلالفة �د  هذه الرسائل اليت كتبها املسيح املوعو770
 )جالل الدين مشس(. بربوة
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  . أعداء اإلسالم  شر مناحلسنيلقد حفظ : أي

٧٧١.وبالفعل قد حفظين اهللا تعاىل بفضله ورمحته من كل فتنة ومصيبة وبلية

مرهم  "ب حكيم حممد حسني للطبي٢٩ ص ،" يف الطبمائة عامل"كتاب  ةباجدي( 
 )٢٩/٣/١٩٥٠، الهور، "عيسى

١٨٩٣  
ه مل يكن يروي ميان حممد عبد الرمحن خان وميان حممد عبد اهللا خان أن

.  الدعاء هلن�أوالد، فطلنب من أبينا أن يسأل املسيح املوعود  اتنا عمعند
  : ه بعد فترة ل�فطلب منه الدعاء، فقال 

 القد رأيت يف الرؤيا أين وجدتأقراصها ، فأعطيتاملولوي نور الدين بعض 
عن نواب عنايت علي خان فلم أجدهوأعطيت ٧٧٢.ك بعضها، ولكين حبثت

 )١٩٧أصحاب أمحد، اجلزء الثاين، ص (

، على ضوء ما ورد يف كتب       "مرهم عيسى " باسم كان هذا الصحايب قد صنع دواء      771
، ونشر إعالناً بأن هذا الدواء قـد صـنعه          "مرهم عيسى "صفة ِطبية تدعى     و الطب عن 
فقـام  . ابته على الصليب، فشفي بـه  عيسى عليه السالم اليت أص     ملداواة جراح احلواريون  

فـرتل هـذا    .  قد أساء إىل رم يسوع     هن برفع قضية ضده يف احملكمة حبجة أن       واملسيحي
مرهم  " صاحب بلقب بعد ذلك  قد اشتهر هذا الصحايب يف مجاعتنا     و. الوحي مبشرا برباءته  

  )املترجم(". عيسى
ة النواب أوالدا وبعد هذه الرؤيا قد رزق حضر.  هو نواب حممد علي خان772

أما حضرة املولوي نور الدين اخلليفة األول . ذكورا، مع أنه مل يرزق قبلهم إال بنتني فقط
�مث،  كلهمزق قبل هذه الرؤيا عدة أبناء ولكنهم ماتوا فكان ربعد هذه الرؤيازق ر  

 أما أما النواب عنايت علي خان فلم تلد إحدى زوجتيه أية أوالد،. ذكورا عاشوا طويال
)جالل الدين مشس(. األخرى فولدت له بنتني فقط
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٦/٤/١٨٩٤  

  : يروي مرزا أيوب بك
أخذ )... ركيف شهر رمضان املبا (٦/٤/١٨٩٤ملا انكسفت الشمس يف 

.  سودوها باحلرب األسوديةزجاجقطع كثري من اإلخوة يشاهدون الكسوف ب
 � املوعود ملسيحا أحدهم  أخرب حىتومل تكن الشمس قد أظلمت إال قليالً

 إىل الشمس عرب قطعة زجاجية، �فنظر . سفت الشمسقد كُها : وقال
هذا الكسوف،  نا شاهدال شك أننا قد: ا، فقال متأسفًكسوفها ضئيالفوجد 

تصبح آية س، وبالتايل  عامةولكنه ضئيل جدا حبيث سيظل خافيا عن أعني الناس
وبعد وقت قليل بدأ السواد يزداد حىت انكسفت ... عظيمة موضع الشك

  : �معظم الشمس، فقال املسيح املوعود 
الً اليوم يف الرؤيا ت رأيكنتبصحيث  هذا الغم نا، وقد أصاب، وتأويله غم

  )٨١-٨٠، ص ولأصحاب أمحد، اجلزء األ(. لكسوف خفيفًا يف أول األمر اكان

٣١/٧/١٨٩٤  
  : ٧٧٣ بعد الظهر اإلهلام التايلثنني يوم اال�تلقى سيدنا املسيح املوعود 

  ٧٧٤"أَِمدوا ليلةً أَزهى الليايل"

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 773

 هذا الوحي بأمر من سيدنا املسيح املوعود لتسج: �كتب حضرة بري سراج احلق 
  )١٦ ص ، اجلزء الثاين،تذكرة املهدي(. حفظ حىت يشيءه يف اكتب:  حيث قال يل�

  :�والنا جالل الدين مشس  ملحوظة من حضرة م774
انظر تقومي ( امليالدي ٣١/٧/١٨٩٤ اهلجري املوافق ١٣١٢ حمرم ٢٧وهي ليلة الثالثاء 

، وتذكرة ٣ احلاشية ،٦٦ ص ،، وخمطوطة البشرى، تأليف بري سراج احلق٢٢٨ ص ،١٩٠٧ إىل ١٧٨٣عمري 
 )١٦ ص ، اجلزء الثاين،املهدي
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اقضوا هذه الليلة يف العبادة والتسبيح والتهليل والتكبري والصالة على : أي
تذكرة املهدي، اجلزء الثاين، ص ( .هاالستغفار، ألا أفضل الليايل وأمجلُ وا�النيب 

  )٦٦ ص ،� ، وخمطوطة البشرى، تأليف بري سراج احلق النعماين١٦

١٨/٩/١٨٩٤  
"�� ��éééé�
�
�
�
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ري حزيران ، شه٧و ٦ عدد ،٣تشحيذ األذهان،، جملد "جملة (. صدمة اهلجرة: أي
ر  شه،٦ عدد ،١٣، جملد )أردو ("ريليجنـزف  اويوريف"، وجملة ١٤ ص ١٩٠٨ ومتوز

  )٢٢٣ ص ،١٩١٤ حزيران

١٦/٣/١٨٩٥  
")) ))Ñ��P�´oÃ�����oÃ�;Ñ�Ñ��P�´oÃ�����oÃ�;Ñ�Ñ��P�´oÃ�����oÃ�;Ñ�Ñ��P�´oÃ�����oÃ�;Ñ����� ")أردية(  

من عبارة مكتوبة خبط يد املولوي قطب الدين (. عصر أمحد هذا ال،أمحد الزماِن: أي
  )٧٧٥ بواسطة حكيم عبد اللطيف الغجرايت�

٣١/٣/١٨٩٥٧٧٦  
   فما دخل فيهم وما دخلوا فيه إال قوم ،عرض على أقوامإنّ هذا القرآن "

                                           
  :�  ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس775

  : لقد قال يل حكيم عبد اللطيف الغجرايت
 كان  الذيحفاص أحد امللقد سجلت هذا اإلهلام واإلهلامات اخلمسة التالية من صفحة

  عليهى نفسه أمل�إن املسيح املوعود : وقال. � حكيم مولوي قطب الدين عملهيست
 . هذه اإلهلامات

  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 776
هذا التاريخ مكتوب على مصحف حكيم مولوي :  حكيم عبد اللطيف الغجرايتقال يل

 )جالل الدين مشس(. �قطب الدين 



�א������ �٨٣٥
، وضميمة٦٨١ ص ، حبجم صغري،�درس القرآن حلضرة اخلليفة األول ( ."منقطعون

سراج احلق ٧٧٧ بري، تأليف٦٤ ص ، وخمطوطة البشرى٤/٧/١٩١٢ يوم ،١١، جملد "بدر"
  )�، والعبارة املكتوبة خبط يد املولوي قطب الدين �النعماين 

١٣/٤/١٨٩٥  
إن القوم يقتلونين، أي أرادوا .  وهو أعلى املالئكةاملالئكةنزلَ ملَك من "

من عبارة مكتوبة خبط يد املولوي قطب( ."قتلي، وأَنى هلم التناوش ِمن مكان بعيد

 ) بواسطة حكيم عبد اللطيف الغجرايت�الدين 

١٧/٤/١٨٩٥ 
"نهو مؤم." 

  .  مِنح األمنالذي:  أي
:  وهو تلقيت إهلاما آخرةترة وجيزمث بعد ف

"نمهو مؤت".  
من عبارة مكتوبة خبط يد املولوي قطب ( . اإلهلامان هذانمل أُخبر مبن يتعلقولكين 

 )�الدين 

 :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 777
 : من خمطوطة البشرى٦٤ على هامش الصفحة �كتب بري سراج احلق النعماين 

إن هذا : حيث قال يل... يروى يل حضرة مولوي احلافظ أمحد اهللا الناغفوري هذا الوح
  ذكر قد�وأن املسيح املوعود ... الوحي مسجل على ورقة من مصحفي كذكرى

 .هذا الوحي يف املسجد املبارك



٨٣٦  �������� א������
١٨٩٥٧٧٨  

  )�من عبارة مكتوبة خبط يد املولوي قطب الدين ( ."بلَغ األمر إىل حده"

١٤/٥/١٨٩٥  
"فنيوسف لوال أن ت إىل مكانك. دوِنإين ألِجد ريح له . قيل ارجعوفض

من عبارة مكتوبة ( ."إين أرى. إنْ تولّى تولَّى. إم قوم وِرثوه. قوم متشاكسون
  )�خبط يد املولوي قطب الدين 

١٨٩٥/ ١٦/١١  
"����kkkk �� ��**** ��è���	��1���è���	��1���è���	��1���è���	��1�				ÃÃÃÃ�� �� ��   )أردية( "��

  .إمنا غُفر لشخص واحد يف األرض: أي
ن ذنبك وما  ِمم لك اهللا ما تقديغفر":  قيل لهإمنا غُفر للذي: أي: التفهيم

تأخةيبـياجل �مذكّرة اخلليفة األول ( ".ر(  

١٨٩٦/١٨٩٧  
 "ساجدة" بنيت  والدة األيام اليت كانت، ويف اهلجري١٣١٤يف عام 

 ي بالناس اجلمعةَأصلّأن  ب�  سيدنا املسيح املوعود وشيكة، أمرين
املؤمنون حىت قوله تعاىل عٍة سورةَ مج يف خطبِةوالصلوات اخلمس، فقرأت 

كل  : يف اليوم التايل�فقال يل املسيح املوعود . 	...أنشأناه خلقًا آخر�
ا خالل نـزها من سورة املؤمنون يف اخلطبة كانت تاآليات اليت قرأتوحي ل علي

                                           
 تاريخ هذا الوحي مسجل يف ملحوظات حكيم مولوي عبد اللطيف الغجرايت 778
 أعلم واهللا.  والسنة ميالدية،أن الشهر قمري: ، أيدية امليال١٨٩٥ حمرم ١٣: كاآليت

 ) جالل الدين مشس(. بالصواب
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خمطوطة البشرى، تأليف بري ( .خطبتك مقبولة عند اهللا تعاىل مما يعين أن قراءتك هلا،

  ) احلاشية،٧٦ ص ،�سراج احلق النعماين 

٢/٣/١٨٩٧  
  : قال�أن املسيح املوعود ... روى ميان خري الدين السيكهواين

 أقوم بالدعاء فبينما كنت ،البارحةَ ٧٧٩ كانت زوجيت تعاين آالم املخاض
  . أيضابشأنه ، فدعوت"ليكهرام"خطَر ببايل 
  . ذكّر به خالل الدعاءإذا أراد اهللا تعاىل إجناز أمٍر بسرعة: � وقال 

 رواية اجلزء الثالث،سرية املهدي، ( .بعدها بأربعة أيام" ليكهرام" وبالفعل اغتيلَ 
  )ثانيةالطبعة ال ،١٠٣ ص ،٦٤٠

١٨٩٧  
  : التالية الرؤيا�قبل أيام كثرية رأى سيدنا املسيح املوعود 

س مامة فقد  والع العصا فوجدنا العباءة، أما، عمامتنا وعصانا وعباءتنارقت
 بأمر من املسيح املوعود اليت كتبها مرزا خدا خبش رسالة(. ذهب شخص الستردادمها

 يف سجل روايات الصحابة، جملد ة واملنشور١٣/٣/١٨٩٧ إىل منشي جالل الدين يوم �
  )١٦٢ ص ،١٤

١٨٩٧  
  :  عن حسني كامي السفري التركي�قال املسيح املوعود 

 ص ،٧أصحاب أمحد، جملد (. نه شخص منافقنا منها أرأينا البارحة رؤيا عرفْ
  )سابقًا" مهر سنغ " وكان يدعى� رواية سردار ماستر عبد الرمحن اجلالندهري ،١٢٨

                                           
. �يف بيت املسيح املوعود " واب مباركة بيغمن" حضرة يف تلك الليلة ولدت 779

 )جالل الدين مشس(
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٢٨/٧/١٨٩٧  

 : الوحي التايل�تلقى املسيح املوعود 
 "��������++++" وأ "����++++"

  : �مث قال 
 ٢٢٢ ص ،بيباحلذكر ( .احبثوا عن معناه يف القاموس العربي، لعله لفظ عربي

 )�تأليف حضرة مفيت حممد صادق 

٢١/٨/١٨٩٧  
،بيباحلذكر ( ."أنت مين وأنا منك") ٢ (".إين من اهللا العزيز األكِرب") ١(
 )٢٢١ص 

١٨٩٧  
 .ة عطررقارو) ٢(ثالثة أمواس ) ١: ( يف املنام�أُِري املسيح املوعود 

 )٢٢١ ص احلبيب،ذكر (

١٨٩٧  
  : اإلهلام التايل�تلقى املسيح املوعود 

",,,,�� �� �� ��
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 )٢٢١ ص ،ذكر احلبيب(. الثالثة  العذاب على أحدسيحلّ: أي

  ١٨٩٧ كانون األول
 أربعة أو مخسة من مريديه  مصريباألمس �انكشف على املسيح املوعود 

مل يستسغ . الذين يعرفهم جيدا، ومل يبق من عمر أحدهم إال أربع سنوات
�كش احلاشية،١٢٠ ص ،٢أصحاب أمحد، جملد (. مر أكثر من ذلك هذا األف  ،
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رواية ميان إمام الدين : ٦٢ ص ،٥ روايات الصحابة، جملد  مرزا خدا خبش، وسجلُّرسالة

  )٧٨٠السيكهواين

١٨٩٧  
  :  وهو إهلاما آخر�وتلقّى املسيح املوعود 

 ،١٢٠ ص ،٢أصحاب أمحد، جملد ( ."وقادر على االجتماِع واإلمجاع واجلمع"
  ) مرزا خدا خبشرسالة: احلاشية

  ١٤/١/١٨٩٨ أو ١٣ 
كتب حضرة حجة اهللا نواب حممد علي خان يف يومياته أن املسيح املوعود 

  :  قال�
ا من مجاعتنا رأيتيف املنام أن شخص -كنته اآلن أعرفه إذاك ولكن نسيت- 
طوقًا قد أُلبسا، ف عليهوااعقد:  من ذهب، فقلتق منديالً أيضأصحاب ( .دع

  )٥٢٦-٥٢٥ ص ،٢أمحد، جملد 

  ١٨٩٨ آذار
 بري رسالة(.  أوشك على األفول٧٨١رأيت يف الرؤيا أن جنم السيد سيد أمحد

  )٦ ص ،� سراج احلق النعماين

                                           
 زمن هذه الرؤيا هو شباط  إن�حضرة ميان إمام الدين السيكهواين حبسب رواية  780

 )جالل الدين مشس(.  واهللا أعلم بالصواب.١٩٠٠

  :�النا جالل الدين مشس  ملحوظة من حضرة مو781
انظر حيات جاويد، ملوالنا ألطاف حسني (. ٢٧/٣/١٨٩٨ تويف السري سيد أمحد خان يف 

 )٣٠٤ ص ،١٨٩٨ إىل ١٨٧٨حايل، الباب السادس 
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١٢/٤/١٨٩٨  

 شهادة حاملُ ، الطبعر ثائشاب... �لزيارة إمامنا  جاء من الهور
 أن يدعو �ِقي يف روعه  فأُلْ،"بنون" منطقة  سكانكان من و،ريوسوبكال

. أن يأخذ منه البيعة �التمس منه  و فجأةً الشاب قلبرفدعا له، فتغي. له
يف املؤرخة  � حضرة املولوي عبد الكرمي رسالة ،١١٧ ص ،٢أصحاب أمحد، جملد (

١٩/٤/١٨٩٨(  

١٨٩٨  
  : القاطن يف الهور" مغل" املعروف بـ �روى ميان عبد العزيز 

ترياق " بصدد تركيب دواء باسم �ان املسيح املوعود يف األيام اليت ك
، وكان املولوي عبد � جالسا يف عيادة حضرة اخلليفة األول كنت" إهلي

طويلة عصا  هناك وبيده �الكرمي موجودا هناك أيضا، فجاء املسيح املوعود 
حضرة املولوي، لقد أُخربت بالوحي أن هذا الدواء : �وقال للخيلفة األول 

تناول مع اللنب الرائبيسبسجل روايات ( .ب احلرارة واجلفاف، فأرى أن ي
  )٢٠ ص ،٩الصحابة، جملد 

١٨٩٨/ ١١/٨  
  )٢١٦ذكر احلبيب، ص ( ."هو الذي أخرج مرِغِميك، فخضر دعواك"

٦/٥/١٨٩٩  
جخالل صالة العشاء �ت البارحةَ على لسان املسيح املوعود ر 

  : وحياالكلمات التالية 
  ."علْ أفئدةً كثريةً من الناس وي إيلّواج"
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 املؤرخة ،١٢ رقم �رسالة املولوي عبد الكرمي ( .ازدهار اجلماعةبوهذه بشارة ... 

 )٢٤٧ ص ،٦/٦/١٩١٢ يوم ،٧، جملد "تشحيذ األذهان"املنشورة يف جملة و ٦/٥/١٨٩٩يف 

١٢/٦/١٨٩٩ 
الوحي التايل١٢/٦/١٨٩٩ يف � إىل املسيح املوعود أوحي  :  

"ويو م اجلمعهزلسيرباملنشورةو ،١٣ رقم �رسالة املولوي عبد الكرمي ( ."ون الد
 )٢٤٨ ص ،٦/٦/١٩١٢ يوم ،٧، جملد "تشحيذ األذهان"يف جملة 

١٨/١٠/١٨٩٩  
الذين : األول:  أن يقسم املبايعون قسمني إمنا هوألقى اهللا يف قليبكل ما 

الذين هم : اعة مشيئة اهللا، والثاينيريدون حياة أعلى وأصفى وهم مستعدون لط
 ١٨/١٠/١٨٩٩ املؤرخة يوم ٤ رقم �مقتبس من رسالة املسيح املوعود (.  نسبياضعفاء

 )٢٤٤-٢٤٣ ص ،٦/٦/١٩١٢ يوم ،٧، جملد "تشحيذ األذهان"واملنشورة يف جملة 

١٨٩٩  
مثّة هندوسي :  وقالجاء  رؤيا أن حامد علي�رأى املسيح املوعود 

لن ندعو له بدون أن يقدم : قُلْ له: �فقال . ويطلب الدعاءواقف بالباب 
  . يف حقيبة صغرية ويف ردائني  املالَحامالً مث عاد حامد علي. لنا هدية
تأويل اهلندوسي رجل مبتلى يف مهوم الدنيا وغمومها ويريد : �قال 

، املنشورة يف �الة املولوي عبد الكرمي رس( .آخرب املادية بطريق أو هالنجاة من ابتالءات
  ٧٨٢)٢٤٧ ص ،٦/٦/١٩١٢ يوم ،٧، جملد "تشحيذ األذهان"جملة 

: � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 782
،  هذه الرسالة إىل أحد اإلخوة يف أفريقيا�كتب املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

 �قبل وصول وعدك بإرسال املال بأسبوع رأى املسيح املوعود : وكان مما كتب فيها
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٥/١/١٩٠٠  
  ملا: عند صالة الفجر٧/١/١٩٠٠ يف � قال املسيح املوعود :)أ(

أو تشهدال" ل أمس يف الصالة جلسةَجلست"،أقرأ بدأت :  
  ، "ى اهللا على حممد وعليك، ويرد دعاُء أعدائك عليهمصلّ" 

 ما هذا الذي أقرأه، مث تبني يل أنه : فقلت". هللالتحيات" اءة قربدالً من
، سجل روايات الصحابة، �رواية منشي حممد الدين احملاسب يف مكتب اجلبايات ( .وحي
  ) ١٤٢ ص ١٤، وجملد ١٠٤ ص ،١١جملد 
  : � روى الصاحبزاده بري سراج احلق اجلمايل النعماين): ب(

، فلما سلّم � جبنب املسيح املوعود ينا املغرب ذات يوم وأنا واقفصلّ
يده اليسرى على فخذي �ع املسيح املوعود اإلمام التسليمة األخرية، وض 

 أقرأ التحيات جرى على لساين الصاحبزاده، عندما كنتحضرة : اليمىن وقال
  :اإلهلام التايل

-٢١ يوم ،٢٠-١٩ عدد ،٢٦، جملد "احلكم"( ."صلّى اهللا عليك وعلى حممد"
  ) ٥ ص ،٢٨/٥/١٩٢٤

٧/١/١٩٠٠  
 رابن ميان نو �روى منشي حممد الدين احملاسب يف مكتب اجلبايات 

 تلقى خالل صالة العصر يف جلسة � أن املسيح املوعود ،الدين الغجرايت
  : الوحي التايل شهدالت

 ص ،١١سجل روايات الصحابة، جملد ( ."واجعلْ يل غلبةً يف الدنيا والدين"
  ) ١٤٢ ص ١٤، وجملد ١٠٥-١٠٤

                                                                                                     
انظر (. مث ملا جاءت رسالتك املشتملة على قائمة أمساء املتربعني تبين تأويل الرؤيا... رؤيا

  ) املصدر املشار إليه



�א������ �٨٤٣
١٣/١/١٩٠٠  

أن املسيح املوعود  �روى منشي حممد الدين احملاسب يف مكتب اجلبايات 
 اإلهلام ، خالل أدائه السنن بعد فريضة الظهرشهد وهو يف جلسة الت، تلقى�
  : التايل
، ١٠٦ ص ،١١سجل روايات الصحابة، جملد ( ٧٨٣."واجعلْ يل نافعا هذه التجارةَ"

  ) ١٤٣ ص ،١٤وجملد 

١٧/١/١٩٠٠  
 أن املسيح املوعود � حممد الدين احملاسب يف مكتب اجلبايات يروى منش

  :الوحي التايل تلقى �
سجل روايات ( ."٧٨٤إين علّمت .إين أعززت وأكرمت، ويسرين قولك"

  ) ١٤٦ ص ،١٤ احلاشية، وجملد ،١٠٩ ص ،١١الصحابة، جملد 

١٧/١/١٩٠٠  
 أن املسيح املوعود � حممد الدين احملاسب يف مكتب اجلبايات يروى منش

  : تلقى الوحي التايل�
 ،١٤سجل روايات الصحابة، جملد ( ."أَنرت مكانك. هلم قلوب ال يفقَهون ا"
  ) ١٤٥ص 

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 783

كم على جتارة هل أدلّ�رة املذكورة يف قول اهللا تعاىل لعلها إشارة إىل التجا): ا(
  . )١١:الصف( 	تنجيكم من عذاب أليم

 . �فيما رواه منشي حممد الدين " يل"ال توجد كلمة ): ٢(
جالل (". متفإين علَّ":  كاآليت� وردت هذه اجلملة يف رواية منشي حممد الدين 784

 )الدين مشس
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١٩٠٠/ ١/٢  

 أن املسيح املوعود � حممد الدين احملاسب يف مكتب اجلبايات يروى منش
  : تلقى الوحي التايل�

  وكن يف هذه يل واملعاِد         ة والوداِد ين يف احملبتِمأَ"
العباِد وكّلْنا على رب ت        فإنا    لنا  ومل يبق اهلموم"  

  )١٤٦ ص ،١٤ احلاشية، وجملد ،١٠٩ ص ،١١سجل روايات الصحابة، جملد (

 ١٨/٢/١٩٠٠  
  : كتب مرزا خدا خبش
مث . رأى قبل مخسة أيام أن شخصا قد قُتلقد  �كان املسيح املوعود 

مقتبس من (. عون من هنا ولقي أحدهم مصرعهرحيث تنازع مزاحتققت رؤياه 
ملؤلفه ملك " أصحاب أمحد" يف واملنشورة ٢٣/٢/١٩٠٠ يف ة مرزا خدا خبش املؤرخرسالة

  ) احلاشية،١٢٠ ص ،صالح الدين امي أي، اجلزء الثاين

  ١٩٠٠ آذار
  :  تلقى الوحي التايل� أن املسيح املوعود �كتب املولوي عبد الكرمي 

  ." وأكِل اللطيِف،كُلُّ العقِل يف لبس النظيِف"
ل املرء احلاللَ صه أن أكْ تفسريا لطيفًا ملخ�ولقد فسره املسيح املوعود 

" أصحاب أمحد( .ه وذكائهت دليل على فطن،من الطعام وارتداءه النظيف من اللباس
  )٤٤٤ ص ،ملؤلفه ملك صالح الدين امي أي، اجلزء الثاين

١١/٤/١٩٠٠  
  أن املسيح" كنديال"لسيد عزيز دين عن السيد عيدا اخلزاف من قرية روى ا
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م منارة على ورس)  العيد يف املسجد األقصىداء صالةبعد أ( قام �املوعود 

  : ورقة وقال
 ص ،٧سجل روايات الصحابة، جملد ( . كهذه منارةًشيد: لقد قال اهللا تعاىل يل

٣٤٥( 

١٩٠٠  
أُم " بنوبة مرض د مرضا شديدا، وأصيبض ابن الدكتور شيخ نور أمحمِر

، فتلقى اإلهلام �املسيح املوعود فدعا ، حىت فقدوا األمل يف حياته، "الصبيان
  : التايل
 ."أنا اهللا ذو اِملنن"

 )٢٣٨ص ، � حممد صادق حضرة مفيتؤلفه  مل،ذكر احلبيب( .فشفي الولد

١٩٠٠ 
 :�  املسيح املوعودقال

:  اإلهلام التايل تلقيت يف غفوة بسيطة
"����;; ;;� ºÒ�ºÒ�ºÒ�ºÒÞÞ ÞÞ�� ��¡;¢¡;¢¡;¢¡;¢�Ü
��Ü
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�����}�}�}�}  )أردية(" ��������������������

  .إنا هللا، لقد رحل أخونا من هذه الدنيا: أي
ذكر (. ي ويواسيزع اهللا يإنّ. ن هو مصداق هذا الوحي أتذكر مولكين ال

 )٢٣٩ ص ،احلبيب

٦/٦/١٩٠٠  
 ص،كر احلبيبذ( ."إن اهللا على كل شيء قدير. عند ذلك أوشك الردى"
٢٣٩( 
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٧/٦/١٩٠٠  
  )٢٤٠ ص ،ذكر احلبيب( ."إنا كذلك جنزي احملسنني"

٧/٦/١٩٠٠  
خالل نوبة يف الكشف  أُِريو بالصداع، �أُصيب املسيح املوعود 

 يف  مما ورد قليال شيئًا الغزنويني، ومل يتذكر منه إال إعالنا فيه ذكرالصداع
  : السطر األخري وهو

"\P�í\P�í\P�í\P�í���� ññ ññ���� ")أردية(  
  .وجوه مسودة: أي

  : مث تلقى الوحي التايل
"إىل حضرة مري حامد شاه �رسالة حضرة املولوي عبد الكرمي ( ."شاهت الوجوه 
  )١٠ ص ،٢١/٣/١٩٣٤ يوم ،١٠ عدد ،٣٧، جملد "احلكم"املنشورة يف ، �

  ١٩٠٠ تشرين الثاين
  : �قال حضرة املولوي عبد الكرمي 

،  متدهورةصحيتكانت ا منذ أيام وكنت مريض :� املسيح املوعود قال
،  الدعاء لبشري حممود ثالثة أيام، فأردت احلمى الشديدة مالزمةً كانتكما
واملولوي نور الدين أيضا مريضان، ) هنا وجه اخلطاب إيلّ(ع يف نفسي أنك فوق

للثالثة، فتلقيت الوحي التايلفدعوت  :  
  ."ألوالدالَألتباع و"

رسالة حضرة املولوي عبد (.  وأتباعككيف حق أوالدقد استجيب دعاؤك : أي
  )٢٣٨ ص ،�بيب، تأليف حضرة مفيت حممد صادق احل، وذكر ٦/١١ يوم �الكرمي 
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١٩٠٠   

  :�روى بري سراج احلق النعماين 
  : ذات يوم عند صالة الفجر�قال املسيح املوعود 

  :  الوحي التايلتلقيت أوالً. تلقيت اليوم قبل قليل إهلاما عجيبا مل أفهمهلقد  
  )أردية( "����¦¦¦¦����������������"

  . زوجة العمجاءت: أي
أجلْ، هناك .  ال ِمن قريب وال من بعيدزوجة عممع أنه ليست يل أية 

  :الوحي التايلمث تلقيت  . ألوالدنا، ولكنها تعادينازوجة عم
  )أردية( "����¦���¦���¦���¦�������"

 ص ،�ماين خمطوطة البشرى، تأليف بري سراج احلق النع( ٧٨٥.جاءت الربقية: أي
  ) احلاشية،١١٣

                                           
  :�ن مشس  ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدي785

  :قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
أوهلا أن أحد أوالد املسيح املوعود : كان هذا الوحي حيتوي يف الواقع على ثالثة أنباء

 ستنضم إىل مجاعته يف عهد ذلك � أخيه  زوجة سيكون خليفة، وثانيها أن�
من أوالده عليه حىت يأيت زمن هذا اخلليفة ... عيش هذه ست زوجة العماخلليفة، وثالثها أن
 ،٤٧ عدد ،١٥ جملد ،، جريدة الفضل٢/١٢/١٩٢٧خطبة اجلمعة (. وتبايع على يدهالصالة والسالم 

  )٨ ص ،٩/١٢/١٩٢٧يوم 
، وكانت أرملة مرزا غالم قادر األخ األكرب "حرمت يب يب" هذه هو  زوجة العماسم

 يد اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز عام بايعت على. �للمسيح املوعود 
، وتوفيت يف )٨ ص ،٤/٣/١٩٢٧ يوم ،٩٤ عدد ،٣ جملد ،انظر جريدة الفضل (١٩١٦

كانت منخرطة يف نظام الوصية، ودفنت يف اجلزء .  عاما٩٧ عن عمر يناهز ١/١٢/١٩٢٧
  )٨ - ٥، ص٩/١٢/١٩٢٧، يوم ٤٧، عدد ١٥انظر جريدة الفضل، جملد (". شيت مقربة"اخلاص يف 
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٢٥/٢/١٩٠١ 

-١٩ عدد ،٢٦جريدة احلكم، جملد ( ." مسلوخٍة عند وعٍظ معطٍَّل٧٨٦كشاٍب"
 )١٨ ص ،٢٨/٥/١٩٢٤-٢١ يوم ،٢٠

١٩٠١ 
  :قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

ضور يف قاديان حىت منعوا من حاحلياة  األمحديني ضاقت على حني :)أ(
 ويسقطوا،  فيهااملسجد لعبادة اهللا تعاىل، ونصبت األوتاد يف طريقهم ليتعثروا

لقد أُخربت يف الرؤيا أن هذا املكان سيصبح عامرا : �قال املسيح املوعود 
". بياس" حىت يصل العمران إىل ر

 )٦ ص ،١٤/٨/١٩٢٨-١٣ عدد ،١٦ جملد ،"الفضل"(
  :  تعاىل بنصره العزيزوقال حضرة اخلليفة الثاين أيده اهللا

  مرة وهو مير ذات حكى لنا رؤياه� أتذكر أن املسيح املوعود :)ب(
، كما أن عمراا "بياس"قاديان ممتدة إىل لقد رأيت : ، فقالذه الساحة نفسها

   .سيمتد إىل الشرق أيضا بعيدا جدا
انوا فقراء  عندها يف قاديان إال مثانية أو عشرة بيوت لألمحديني، وكمل يكن

 ٢٣/١/١٩٣٢لقي يوم خطاب أُ( . األمحديني اآلخرين فكانوا ضيوفًاأما سائرجدا، 

������":  وحيأما �¦�� �¦�� �¦�� ه كأن اهللا تعاىل يرسل هذا اخلرب املراد من ف،)أي جاءت الربقية( "¦�
 )٨-٥ ص، ٩/١٢/١٩٢٧ يوم ،٤٧ عدد ،١٥ جملد ،جريدة الفضل(. بالربقية السماوية

ال " كشاٍة"الكلمة الصحيحة هي إذ  الناسخ،  من سهوهناقد حصل ه  يبدو أن786
"أن هذا الشخص يتأثر حىت بوعظ : واهللا أعلم بالصواب، وعليه فمفهوم الوحي، "كشاب

) جالل الدين مشس(. يصبح كشاة مسلوخةلدرجة رديء وتغلب عليه الرقّة 
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 ،٩٥ عدد ،١٩ جملد ،"الفضل"مبناسبة املأدبة اليت أقيمت على شرف موالنا جالل الدين مشس، 

  )٦ ص ،٩/٢/١٩٣٢يوم 

  ١٩٠١ آب
  : �قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين 

لنا جزء من النفقة  بأداء أعمامناعلى) اجلداريف قضية ( احملكمة حكمت ...
 وقت تنفيذ هذا جاء حني" غورداسبور" يف مدينة �كان املسيح املوعود و

  علىأي( قريبا من العشاء أن هذه الغرامة ثقيلة عليهم لوحي فأُخرب باكم،احل
 لن أستطيع النوم،: �فقال . ، وأم يف عناء شديد بسببها)أقاربه املعارضني

خطاب يوم (. فيجب أن يذهب أحد حاالً وخيربهم أننا قد أعفيناهم من الغرامة
  )٨ ص ،٢/٨/١٩٣٦ يوم ،٢٩ عدد ،٢٤ جملد ،"الفضل"، ٢٤/٧/١٩٣٦

١٧/١٢/١٩٠١  
أن املسيح املوعود   احملاسب يف مكتب اجلبايات�روى منشي حممد الدين 

  :  تلقى الوحي التايل�
 جملد ،سجل روايات الصحابة(."لبعض ظهرياال يأتون مبثله ولو كان بعضهم "
  )١٥١ ص ،١٤، وجملد ١١٦ ص ،١١

٢٢/١٢/١٩٠١  
" موجي بوره"الساكن يف سابقًا و  حاكم املقاطعةروى السيد نور حممد

 املسيح فتلقى ٢٢/١٢/١٩٠١ إىل قاديان دار األمان يف جئت: مبحافظة ملتان
  :  يف ذلك اليوم الوحي التايل�املوعود 

"������������;; ;;�������� � �~���~���~���~� mm mm---- � � �����
D��������
D��������
D��������
D��� �� ....�� ��óóóó½½   )فارسية(" ////½½
  )٧٦ ص ،٥ جملد ،سجل روايات الصحابة( .د من قدر أحبابك القدامىِز: أي



٨٥٠  �������� א������
  ١٩٠٢ كانون الثاين

  ) حضرة اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزرسالة( ٧٨٧."ِليحِملْه رجلٌ"

١٩٠٢  
  :ربالهو" جابك سواران"روى مرزا قدرت اهللا الساكن يف حي ): أ(

 ،... يوم للتنـزهةَيح صب�ج املسيح املوعود  غالبا خر١٩٠٢يف عام 
قال يل خليفة رجب ".... بند نوان" القرية الشهرية باسم  وسطَناوعندما وصل

 املكان الذي ستمر  عالمةً يف بعصاه� املسيح املوعود  وضعلقد... :الدين
عديدة ما خرج من فم وبالفعل حقّق اهللا تعاىل بعد سنوات . لقطاراة به سكّ

  . �حبيبه املسيح املوعود 
  )١٧٧ ص ،٤ جملد ،سجل روايات الصحابة(
  .  أيضا إىل هناسيصل القطار:  يقول� كان): ب(
 ،٦ رواية شاه حممد القاطن يف قاديان، وجملد ،٨١ ص ،٥ جملد ،سجل روايات الصحابة(
  ) رواية السيد نتهو خان القاطن يف قاديان،٧ص 

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 787

 هذا الوحي خيص حضرة أمري املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حني
، لالشتراك يف امتحان املدرسة املتوسطة" بطاله"ليذهب إىل   كان خرج.اكان طفالً صغري

 يوم ٣ عدد ،٦ جملد ،"احلكم" وجند يف بشأنه؟ �املسيح املوعود فرتل هذا الوحي على 
لقد اشترك الصاحبزاده حممود :  اإلشارة التالية إىل هذه الواقعة١٥ ص ،١٧/١/١٩٠٢

 ذا الشأن سوف نسجله يف �لوحي الذي تلقاه املسيح املوعود أيضا يف االمتحان، وا
وملا التمست من حضرة اخلليفة الثاين . ولكنه مل ينشر لسبب من األسباب. العدد التايل

 كنت عندها ،هذا الوحي حق: أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز توثيق هذا الوحي كتب يل
قرأ هذا الوحي  و�  املسيح املوعودلس جاء من جم�صغريا، وكان املولوي شري علي 

 . ناعلى مسامع
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قد " بطاله" أن الطريق إىل �شكاية الناس للمسيح املوعود عند ): (ج(

: �قال ) خرب وصار السفر به موجعا
 ،سجل روايات الصحابة(." القطار إىل هنافيه ، سيأيت يوم يصل  تتضايقواال"
تلوندي "شودري حممد حسني من قرية ت رواية السيدة سردار بيغم زوجة ،٢١٢ ص ،١٠جملد 

  ")عنايت خان

١٩٠٢  
: � سردار ماستر عبد الرمحن اجلالندهري روى

بري مهر علي شاه " قد حتدى �يف األيام اليت كان املسيح املوعود 
لكتابة تفسري القرآن إزاءه، تلقّى حضرته وحيا بأن بعض الناس " الغولروي

، وبلَغين أن �والً عن حراسة داره ئوكنت مس. سيأتون حماولني اغتياله
بري "ن بعثهم أم مميبدو و "راولبندي"وا من حمافظة ءشخصني أو ثالثة قد جا

 � عيش املسيح املوعود لى وتريةيتجسسون عجاءوا ، و"مهر علي شاه
 �فأبلغت حضرته . والغرفِة اليت يبيت ا وعن أوقات ذهابه وإيابه إىل البيت

أصحاب أمحد جملد ( ".حاكم علي"بواسطة الشرطي " بطاله"، فطردهم إىل بذلك
 )١٥٣  ص٧

١٩٠٣  
، وكان جيادل " حممدگُل" جاء إىل قاديان متنصر باسم ١٩٠٣ آبيف ): أ(

وبعد ذهابه رأى املسيح املوعود . ويناقش بوقاحة شديدة، ورجع يف هذه احلالة
. يبدو أنه سيهتدي: �فقال . يكحل عينيه"  حممدگُل" يف الرؤيا أن �

 أرملة السيد بعثتو. يةوبالفعل، مسعنا بعد سنوات عديدة أنه قد أسلم ثان
"  حممدگُل"ن إ:  رسالة قالت فيهاإيلَّ" ونبن"الطبيب الشهري من مدينة " بينل"
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بيب، تأليف حضرة احلذكر ( .كان قد ارتد عن النصرانية، ورجع إىل دينه السابق

  )١١١ ص ،�مفيت حممد صادق 
ن صدر أجنم"روى املولوي حممد دين، ناظر التعليم والتربية يف ): ب(

  : بربوة" أمحدية
 قال املسيح املوعود ، بيوم أو بضعة أيام)اب املذكورأي الش(ه بعد ذهاب

لقد رأيت هذا الشخص يف الرؤيا يطلب مين املكحلة أو امليل الذي : �
 عدد ،٢٩ جملد ،"الفضل"( .يكتحل به، وهذا يعين أنه سيطلب مين النور واهلدى

  )١٠ ص ،٥/١٢/١٩٤١ يوم ،٢٧٦

١٧/٢/١٩٠٤  
  : يف يومياته ١٧/٢/١٩٠٤ يف �كتب قاضي عبد الرحيم 

ال تنسوا واقعة :  اليوم رؤيا بأن أحدا قال� املسيح املوعود قصلقد 
  )١٣٣ ص ،٦أصحاب أمحد، جملد ( .غزوة بدر

١٩٠٤  
 قال ذات يوم عن � أن املسيح املوعود ٧٨٨روى السيد شيخ خري الدين

أما أنا : مرفوعة يف حمكمته" ينكرم د"حني كانت قضية " ندو اللتش"القاضي 
 يوم ،٢٥ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"( . على كرسي احملكمة٧٨٩"ندو اللتش"فال أرى 

  )٥٩-٥٨ ص ،٩ جملد ،، وسجل روايات الصحابة٤ ص ،١٤/٧/١٩٣٥

                                           
، �، وكان يصنع حذاء املسيح املوعود "لدهيانه" كان إسكافيا من سكان مدينة 788

" كرم دين" كانت قضية يف األيام اليت" غورداسبور" يف �وقد روى أنه كان معه 
 )جالل الدين مشس(. احملكمةمرفوعة يف 

ذات يوم قال بعض املسلمني : � الل الدين مشسجملحوظة من حضرة موالنا  789
كم بإلقاء القبض أن حييريد " جندو الل" إن القاضي �غري األمحديني للمسيح املوعود 
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  ١٩٠٤ أيار

 سجلها املولوي حممد عبد اهللا �هناك رواية حلضرة املولوي شري علي 
  : البوتالوي وهي

 � إىل املسيح املوعود رسالةً... ء الدين القاضيكويتبعث قاضي ضيا
 بالدعاء له، فتلقى �فقام ...  الدعاء بكلمات ملؤها التواضع اجلمهطالبا من

  :ليالً يف الوحي التايلواب اجل
"��������kkkk��7ä� ���7ä� ���7ä� ���7ä� �0000   )أردية(" � �� �� �� �

  .لقد توفّي ذلك املسكني: أي
وبعد .  هذا اجلواب فجاءيندعوت له،لقد :  للحضور�ويف الصباح قال 

 ،"احلكم"( ٧٩٠. قاضي قد تويف السيد رسالة تفيد بأن�قليل جاءت يف بريده 
  )٣ ص ،٢١/٢/١٩٣٩-١٤ يوم ،٦-٥ عدد ،٤٢جملد 

١٩٠٤  
  : املقيم يف الهور" مغل"روى ميان عبد العزيز املعروف بـ 

 ابنه مرزا مبارك أمحد وهو يف مدينة �مرة قبل املسيح املوعود ذات 
  :  وقال"داسبورغور"

                                                                                                     
" جندو الل"أما أنا فال أرى :  عندها مستلقيا على حصري، فقعد وقال�كان . عليك

ورحل إىل "  اللجندو "ت رتبةلَنزوهذا ما حصل يف األخري حيث . على كرسي احملكمة
 عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"انظر ( .، مث أصيب باجلنون ومات"لدهيانه"ملتان، مث تقاعد ورجع إىل 

  )٤ ص ،١٤/٧/١٩٣٥ يوم ،٢٥
 يف كتابه افقد ذكره" جندو الل " خفض رتبة عن�أما نبوءة املسيح املوعود 

  )جالل الدين مشس(. ٢٩ اآلية رقم ،٢٢٦ ص ،٢٢ جملد ،حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية
عن وفاة أبيه قاضي ) ناظر دار الضيافة سابقًا( عندما سئل قاضي حممد عبد اهللا 790

  )جالل الدين مشس(. ١٥/٥/١٩٠٤ضياء الدين قال إنه تويف يف 
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 )٤٥ ص ،٩ جملد ، روايات الصحابةسجلّ( .قبلْه:  وقاللقد أمرين اهللا تعاىل

٧/١٠/١٩٠٤  
  ": بريم بور" مدرسة مديرشودري حممد علي خان أشرف، تروى 

 يف احملكمة للمرة � عند صالة العصر لدى حضوره �قال املسيح 
لقد ... م احملكمةحكصدور من ل يوم قب و"كرم دين"األخرية بشأن قضية 

يف الرؤيا أين راجع إىل البيت من اخلارج على منت حصان أبيض، وتقول رأيت 
  .ال ضري، فقد رجعت ساملا: ، فقلت)لعلها مالية( لقد أصابتنا خسارة :زوجيت

ا وكان هندوسي(يبدو من هذا أن احلاكم :  هذه الرؤيا قائال�وقد أول 
آريا وكان مصممسيحكم علينا ) �كم ضد حضرته ا على احلا متعصب

كم علينا بعقاب آخر، ويف اية أن حيلن يقدر لكنه بغرامة وما شاها، و
وهذا ما . م من شر هذا احلاكمرباءتنا وسنسلَب احملكمة العليا حكماملطاف ست

 تفعدف ، بغرامة�حدث يف اليوم التايل حيث حكم القاضي على حضرته 
 جملد ،"احلكم"( . أيضا منها بإعفائهر احلكمناف صدمث عند االستئ... على الفور

 )٤ ص ،٢٨/١/١٩٣٥ يوم ،٣ عدد ،٣٨

٨/١٠/١٩٠٤  
غورداسبور"مبحافظة " نيب بور"ر إهلي من قرية كْروى السيد ش" :  

  فيهفُِصلَ يتمشى حتت األشجار عصر اليوم الذي �كان املسيح املوعود 
يعين حضرة اخلليفة (رة املولوي  وقال حلضففتوقّ"... كرم دين" قضية يف

). ِمن قبل احملكمة(شيئًا، ويف ذلك الوقت بالتحديد نودي حضرته ) �األول 
حلضرة املولوي� قال العريش إىل ملا جئت  :أن منديلي سقط يف لقد رأيت 
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 م بغرامة، مث سأعفىغريبدو أنين سأُ: مث قال. هوجدتو بيدي حتسستهالغدير، مث 

  )١١٤ ص ،٣ جملد ،سجل روايات الصحابة ( .ا حصل بالفعلوهذا م. منها

١٠/١٠/١٩٠٤  
بواسطة املولوي غالم نيب  � الوي املقاولط الب"ميان اهللا يار"روى 

  :صريامل
 من القضية املرفوعة يف االنتهاء العودة بعد �ملا أراد املسيح املوعود 

  :  التايلهلاماإلكشف أو ال تلقى ،"غورداسبور"
"îîîî1111 �� ��2222����������âè��âè��âè��âè����   )أردية(" �������_����_����_����_�

  .حمفوف باخلطر" الهطب" الطريق من جهة  أنأي
،  حصان بإحضار عربات حصان، فجيء بثالث عربات�أمر ولذلك 

 السبب وراء تغيري طريق � بني عندهاو، ) السفر من طريق آخر� وبدأ(
  ثريان عربةُتوكان.  الطريق غري املرصوف هذاوصل إىل قاديان عربمث  ،عودته
ولكنه مل ، � املسيح املوعود  أن يركبها من أجل"بطاله" إىل رسلتقد أُ

 وملا وصل هؤالء ،بها أناس آخرون منهم شيخ يعقوب عليِكيركبها بل ر
  قرييت املعارضني من هنالكالركاب عند عودم إىل جسر القناة، وجدوا

 ت خطةنكا.  حفلأم يفوكانوا يتظاهرون ك باملرصاد،" بطاله"و" مسانيان"
أي (املرزا ب  أن يبطشواعلى جانيب اجلسر الشرقي والغريبهؤالء املتربصني 

...  إىل اجلسر، ويلقوه يف القناةلدى وصوله واحدة دفعةً )�املسيح املوعود 
حتربطاله" من  هذه عربة الثريانكت"،وا  وملا وصلتا من اجلسر انقضقريب 

 �م ملا مل جيدوا فيها املسيح املوعود ولكنه... وفق مؤامرم  مهامجنيعليها
 ،١٠ جملد ،سجل روايات الصحابة( .تأسفوا على الضربات اليت أصابوا ا الركاب

  )٢٨١-٢٨٠ص 
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  )تقريبا (١٩٠٥

  :�كتب اخلليفة الثاين 
حضرة  نشر رؤيا له أن�ل مخس سنوات أو أكثر كان املسيح املوعود قب 

، وقد حتققت هذه الرؤيا يف صانن احلعاملولوي نور الدين قد سقط 
ص ، ١١/١١/١٩١٠ عدد ،٥، جملد "تشحيذ األذهان"جملة ( ٧٩١. حرفيا١٨/١١/١٩١٠

٣٩٩(  

٤/٤/١٩٠٥  
  :  قال�روى ميان إمام الدين السيكهواين أن املسيح املوعود 

 أما الشرير فأعذبه يف الدنيا واآلخرة، أما الذي يعيش :لقد قال يل اهللا تعاىل
 وعد أنه سيعذبه يوم  اهللا تعاىل قد فإن، األصنامة عبدن من كا ولو،كالشرفاء

  )٥ ص ،١٤/١٠/١٩٣٥-٧ يوم ،٣٦ و٣٥ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"(. احلشر

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 791

تشحيذ "يدة  عندها حيرر جر-أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز-كان اخلليفة الثاين 
ذه النبوءة يف وقت مل يكن فيه إن اإلدالء : ، فكتب فيها عن هذه النبوءة ما يلي"األذهان

 املسيح املوعود  وفاةَ إنعند اخلليفة األول بل عند أي أمحدي يف قاديان أي حصان، مث
  يف هذه الفترة وعدم حتقّق النبوءة خالهلا، مث كونَ هذا احلصان مل يشتر، بل كان�

إياه  اخلليفة األول ركوب  إنهديةً قدمها شخص للعزيز عبد احلي سلّمه اهللا تعاىل، مث
 إىل بيت السيد نواب مع أن األخري كان قد أتاه لزيارته، مث كونَ حبل الركاب للذهاب

قصريا، مث ماخلليفِة األولن إن من إطالة احلبل كيال يعاين أوالده من طوله، مث اإلخوةَع من  ع
ض احلصاِن بسرعة بعد  ركْ إن مشايعته مع رغبتهم يف ذلك، مث مناخلليفة األول لألحباب

أرض نفوره، وتأخر االثنني اللذين ذهبا مع اخلليفة األول عنه، مث سقوطَه عن احلصان يف 
ال منلك إزاءها إال القول بكل يقني  و حجارة، أقول إن كل هذه األمور غريبة جداذات

ا مل تقعتشحيذ األذهان، (.  هذه�ق نبوءة املسيح املوعود  إال مبشيئة ربانية خاصة لتتحقّإ
 )٤٠٤ ص ،١٩١٠ الشهر احلادي عشر عام ،١١ عدد ،٥جملد 
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١٩٠٥  

 أن املسيح � عن بري منظور حممد �روى الدكتور مري حممد إمساعيل 
 كان مقيما يف البستان بعد الزلزال الكبري، فتلقى ذات يوم الوحي �املوعود 

  : لتايلا
"7©���	����2�$7©���	����2�$7©���	����2�$7©���	����2�$3333
���
���
���
��� ��   )أردية(" ����́́́´��

  .موت أحد الثالثة الكبار: أي
وبعد أيام مرض حضرة املولوي عبد الكرمي السيالكويت وتويف بعد أيام ...
  )٢٢ ص ،٤٩٧ثانية، رواية رقم الطبعة ال، اجلزء الثالثسرية املهدي،  (. قالئل

١٩٠٥  
 راجعا �نما كان املسيح املوعود بي: روى قاضي حبيب اهللا الالهوري
  : قال... من قرب املولوي عبد الكرمي بعد الدعاء

  : لقد تلقيت البارحة اإلهلام التايل
  ."حرام على قرية أهلكْناها أم ال يرجعون"

  . نزل علي مراراوقد 
لقد تلقيت هذا اإلهلام من قبل أيضا مرارا، غري أين قد فُهمت : �قال و

 أال أخلق يف لقد قررت:  وهو أن اهللا تعاىل يقول،ا لهيبمعىن عجالبارحةَ 
. املستقبل أمثال ليكهرام وعبد اهللا آم والقسيس فندل وعماد الدين أصالً

  )٤ ص ،١٤/١٠/١٩٣٦ يوم ،٢٢ عدد ،٣٩ جملد ،"احلكم"(

  ١٩٠٥ كانون األول
  : �قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين 
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أُريت لقد : قالو ذهب إىل البستان مرة �املوعود أتذكر جيدا أن املسيح 

ن أجل ذلك  وِم. هذه القبور لك وألهلك إن وقال يل مالك،قبورا فضية هنا
ومع أن هذه . �أسرة املسيح املوعود قبور خصصت تلك القطعة من األرض ل

الرؤيا مل تا أنه نشخطبة (  . قد حكاها هكذا�ر هكذا، ولكين أتذكر جيد
 )١١ ص ،٢/٧/١٩٣٧ يوم ،١٥١ عدد ،٢٥ جملد ،"الفضل"، ١٨/٦/١٩٣٧ يوم ،معةاجل

١٩٠٧ 
:  إهلاما فحواه� تلقى املسيح املوعود ٧٩٢يف تلك األيام نفسها

"���¸D������¸D������¸D������¸D���´́́́ ����2����2����2����2    ��������$����������$����������$����������$��    ��������1111 �� ������ ��   )أردية(" ����́́́´��
 يوم ،٤٤د  عد،٣٧ جملد ،"احلكم"( . يعجبينكصربك، وصربلقد سررت ب: أي

  )�، روايات احلافظ حممد إبراهيم ٤ ص ،٧/١٢/١٩٣٤

١٩٠٧ /١٦/٩ 
 : عند وفاة مبارك أمحد أيضا هذا الوحي�لقد تلقى املسيح املوعود 

 ."إن املنايا ال تطيش سهامها"
  : مث تلقى الوحي التايل

،٣، جملد "تشحيذ األذهان"جملة ( ".يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقكم"
 )٣٤٩ ص ،١٩١٠  آب، شهر،٨عدد 

١٩٠٧  
 : يف خطبة مجعة أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزقال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين

����������������: "وحي  يف األيام اليت نزل فيه:أي 792 � �̧"�¨������Ü��� �̧"�¨������Ü��� �̧"�¨������Ü��� �̧"�¨������Ü��îîîî				Ã�Ã�Ã�Ã�³³³³" ،)أردية( 
  .جاء زلزال عنيف، وسيرتل املطر أيضا اليوم: أي

)جالل الدين مشس(. ، وهو مسجل يف ذلك التاريخ٢٨/٢/١٩٠٧ذا الوحي نزل يف  وه
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وكان السعال ...  بسعال شديد� أصيب املسيح املوعود ١٩٠٧يف عام 

ا يشتدوبينما هو يف ذلك إذ جاء ضيف من . تكاد أنفاسه تنقطعحبيث  به أحيان
جزاك : قُلْ له: ، فنظر إليها وقال�ه دية فواكه، فقدمتها له اخلارج وأتى ل

ما تأثريه يف : وقال... مث رفع منها مثرة أظن أا كانت موزة على األغلب. اهللا
فقلت مرة . فتبسم على قويل وقشرها وأخذ يأكلها. ضار: السعال؟ قلت

ال، فتبسم  السعيف املوز ضار حضرتكم مصاب بسعال شديد، وأكلُ: أخرى
 عليه بسبب جهلي أال يأكلها، فتبسم مرة أخرى فأصررت.  وظل يأكلهاثانية
  :  التايللقد تلقيت حاالً الوحي: وقال
"�����
������
������
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  )أردية(" ����§§§§�4444

  .لقد ذهب السعال: أي
 جملد ،"الفضل"، ١٠/٧/١٩٤٢ يوم ،خطبة اجلمعة( .وبالفعل زال السعال يف احلال

  )٣ ص ،١٧/٧/١٩٤٢ يوم ،١٦٤ عدد ،٣٠

١٩٠٨  
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  )يةفارسي( "

 .لقد سلّمت لك جلَّ ما عندي، فأنت األدرى مبا قدمت وما أخرت :أي
 ،، وبركات اخلالفة١٢/٤/١٩١٤ يوم ،�، خطاب اخلليفة الثاين ٤٠ ص ،منصب اخلالفة(

  )٢٤ص 

١٩٠٨  
  :املوعود عليه الصالة والسالمقال املسيح 
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إن دار الضيافة ستظلّ تعمل ما دامت حتت : لقد أخربين اهللا تعاىل وقال

خطبة اجلمعة (.  ُألغلقت بعد أيام٧٩٣إشرافك، أما لو وضعتها حتت تصرفهم
 يوم ،١٠٩ عدد ،٢ جملد ،"الفضل"، ١٢/٢/١٩١٥ يوم ،�ألمري املؤمنني اخلليفة الثاين 

  )٦ ص ،٢٥/١/١٩١٥

                                           
  : املولوي عبد اللطيف البهاولبوري  ملحوظة من793

 ، نفقات دار الضيافة يف� املوعود  املسيحملزواإشارة إىل بعض القوم الذين هذه 
  : أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز وقالاخلليفة الثاينحيث بين 
 ِمن  القوم هؤالء ِمن يف الهور، بعث أحد�ام اليت كان املسيح املوعود يف األي

 بكثري من  بأن موارد دخل دار الضيافة أقلّقاديان إىل بعض أصدقائه يف الهور رسالةً
من أجل   األموال اليت تصله الضيافة كل على قف ال ين�املسيح املوعود أن نفقاا، و

  وصلت لقد... بشكل غري مناسب أيضاعياله وأحبابه على  منها بل ينفقدار الضيافة،
. أذى شديدا اغه خربها، فتأذى ببضعة أيام، وبلَ �بل وفاته هذه الرسالة إىل الهور قْ

 أمحق  الكالم كتب هذاإن الذي:  وقال)٢١ ص ،٢٧/٥/١٩١٤ يوم ،٥٠ عدد ،١ جملد ،"الفضل"(
هذه األيام وقليل هم الذين يذهبون إىل  هنا يف إنه ال يرى أن الضيوف يأتون إيلّ. وغيب

 ،كان عليه أن يقوم حبساب النفقات اليت تتم يف هذه األيام يف قاديان والهور معا. قاديان
 )٦ ص ،٢٥/٢/١٩١٤ يوم ،١٠٩ عدد ،٢ جملد ،"الفضل"(. ليعرف حقيقة األمر
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 )جالل الدين مشس(

رأى يف الكشف أنه  � سيدنا املسيح املوعود عهدحدث يف أوائل : ١
  : وهو يف املسجد األقصى ما يلي

حياة أمحد ملؤلفه حضرة يعقوب علي ( .هناك بستان يغرس، وقد جعلت بستانيا فيه
 )٢٤٥ ص ،�العرفاين 

:  روت أم املؤمنني رضي اهللا عنها:٢
: �قال املسيح املوعود 

  : أنه جيب اإلكثار من دعاء... لقد أُخربت من عند اهللا تعاىل
طبعةالسرية املهدي، اجلزء األول، ( ." سبحانَ اهللا العظيم،سبحانَ اِهللا وحبمده"

 )٢ ص ،١ثانية، رواية رقم ال

 :� قال اخلليفة األول :٣
 رب العاملني، نا اهلُمام على صورة خامت النبيني، رسوِل إمام٧٩٤لقد رآه

 مقدمة(. � يف اتباع سنته تفانيهرسوِلنا الكرمي عليه الصالة والتسليم، وذلك ل
 )٣٩ ص ،املذهب والعقيدة: حتت عنوان" مرقاة اليقني يف حياة نور الدين"

)الناشر(. زنوي رمحه اهللاغ أي املولوي عبد اهللا ال794
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  : � روى مفيت حممد صادق :)أ (:٤

  وكان مريض من أجل العالج�املوعود جاء إىل قاديان يف عهد املسيح 
، وشفع �على األغلب، وأقام عند بري سراج احلق " جنيد"من سكان والية 

 فتلقى ،، فدعا لهشفائه بالدعاء ل�له بري سراج احلق عند املسيح املوعود 
  : الوحي التايل
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 هو مبقادير متساوية وز القيء والكينني واحلديد ج الدواء املصنع من:أي

  )٣ ص ،٨/١/١٩٥٤ يوم ،٦ عدد ،٧، كراتشي، جملد "املصلح "جريدة( .دواءال
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 جوز القيء والكينني الدواء املصنع منغرام من   قرص بوزن ثُمِن:أي

 ،، إعداد مفيت فضل الرمحنةيبـي اجل� اخلليفة األول مذكرة(. دواٌء إهلامي هو ،واحلديد
  )وىلاألطبعة ال ،٦١ ص ،١جملد 

  : الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزاخلليفةقال أمري املؤمنني ) أ (:٥
أي بيت (أن هذا البيت ) يف الكشف( وأُِري �وحي إىل املسيح املوعود أُ

ذي هو جبوار املسجد املبارك سندخله على الطريق احلَسين ال) مرزا نظام الدين
 ما هو املراد من هذا يوال أدر... شيئًا وعلى الطريق احلُسيين شيئًا

  )٨ ص ،٧/١٠/١٩١٩ يوم ،٢٨ عدد ،٧ جملد ،"الفضل"( ٧٩٥.الوحي

                                           
  : �والنا جالل الدين مشس  ملحوظة من حضرة م795

 ينكشف يف يقين معىن الوحي احلقإ: قال اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
 يستول... بعني طريقة احلسن واحلسنيأننا سندخل مت) ومفهوم هذا الوحي هو... (وقته

  أننا سندخل يف ذلك البيت بشيء من الصلح ، وبشيء من، أيطريقتنا إال طريقتهما
 أوحي إىل املسيح املوعود ان قد فأما اجلالل والقتال فك، وهذا ما حصل بالضبط.القتال
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  :قالت أم املؤمنني رضي اهللا عنها): ب(
 بأننا �مسيح املوعود  اهللا تعاىل للقد حتقّق بكل روعة وجالل وحيل 

سرية ( .سندخل يف هذا البيت بالطريق احلسين شيئًا وبالطريق احلسيين شيئا
  )٣١ ص ،ثانيةالطبعة الاملهدي، اجلزء األول، 

 لقد ذكر اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطاب له :)رؤيا (:٦
  : �الرؤيا التالية للمسيح املوعود 

 جالس عليه واملولوي  فوق سطح املسجد الصغري وأينهناك عرش موضوع
باهلجوم علينا كمجنون، فقلت  ٧٩٦نور الدين أيضا جالس معي، فيهم شخص

علما أن . ألحد خذوه وأخرجوه من املسجد وأنزلوه من الدرج، فخرج يعدو
 ،ره العزيزبركات اخلالفة، خطاب اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنص(. املسجد يعين اجلماعة

  )٣١ص 

  :  قال اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز:٧
  :  وهو� للمسيح املوعود قرأت وحياقبل أيام قليلة 
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 فإن الولد الوحيد الذي عاش من ،وأما اجلمال والصلح. متاما صلح، وهذا ما ألراملا
 يوم ،٢٨ عدد ،٧ جملد ،"الفضل"(. جذبه اهللا إليه وأدخله يف األمحديةقد  ،ذلك البيت

 )٨ ص ،٧/١٠/١٩١٩
 بعد تسجيل هذه الرؤيا يف كتابه � قال حضرة املولوي سيد حممد سرور شاه 796

إن ذلك الشخص هو اخلواجه كمال : ١٩٢٠ طبعة ،١٢ ص ،"كشف االختالف"
قال املسيح املوعود " وطن" معاهدة مع جريدة دالدين، ويف األيام اليت كان يقترح هو عقْ

  )جالل الدين مشس(. واجه رؤى منذرةاخللقد رأيت بشأن : �
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، بل هن واٍرجب لَسن إن. م هل أن نساءهم جواٍر يظنونكثري من الناس: أي

، تعدد األزواج ٥ص ، ١٢/٥/١٩١٧ يوم ،٨٩ عدد ،٤ جملد ،"الفضل"( .صواحبهم
 )واجلماعة األمحدية

  :  روى اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز:٨
 فسقط ، لصالة التهجد وهو مريض جدا�ذات مرة قام املسيح املوعود 

  : طع أداء التهجد، فتلقى الوحي التايلمغشيا عليه ومل يست
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55 55  )أردية(" ????
  :مستلقياً التالية  الكلمات ترديديكفيك يف هذه احلالة: أي
ِذكْر اهللا، للخليفة الثاين أيده( ).سبحان اهللا وحبمده وسبحان اهللا العظيم: يعين(

 )١١٣ ص ، العزيزاهللا تعاىل بنصره

 : يف خطبة اجلمعةقال اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز) أ (:٩
:  مل ينشر من قبل وهو�هناك إهلام للمسيح املوعود 
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  . حق األوالد موجود يف أنفسهمأن: يعين

 املاديني � املوعود  أن يراد باألوالد هنا أوالد املسيح ضروريا وليس
 . هو من أوالده الروحانيني� به مؤمنفقط، بل كل أمحدي 

 )٤ ص ،٢٦/١١/١٩٤٧ يوم ،٥٩  عدد١  الهور، جملد"الفضل"(
 :قال اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز): ب(
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 ين والديت إىل بيت الدعاء ووضعت أخذت�املسيح املوعود بعد وفاة  

أرى أن هذا هو مرياثه :  وقالت�امات املسيح املوعود أمامي دفتر إهل
  :  وهو� فيها إهلاما بشأن أوالده  يف تلك اإلهلامات فوجدتفنظرت. األكرب
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وإمنا املراد من ذلك أن حقهم يف ... حق األوالد موجود يف األوالد:  أي
يمة، بل ما هو أكثر قيمة هو أنين قد األراضي والعقارات وغريها ليس بذي ق

الناس ما استخدموها صاروا قادةَكلّ،  عقول أوالدك بكفاءة عاليةزودت 
 جملد ،"الفضل"( .وهذا هو املرياث الذي وضعناه يف عقول أوالدك لألبد... حتما

  )٢٣/٩/١٩٤٧خطبة يوم ، ٨ ص ،٢٢/١٠/١٩٤٧ يوم ،٢٤٧ عدد ،٤٤

 ٤ اهللا تعاىل بنصره العزيز لدى تفسري اآليات  قال اخلليفة الثاين أيده:١٠
  :  من سورة الغاشية خالل الدرس القرآين٧إىل 

  :  ذات مرة يف معرض احلديث عن الطاعون�قال املسيح املوعود 
  : يوشك أن يأيت يوم يقول فيه الناس. مل حيدث بعد شيء

"����CCCC �¦���¦���¦���¦��ÈÈÈÈ �� ������^�^�̂�^�����   )أردية(" _���_���_���_���
 ،٥٠ عدد ،٢ جملد ،"الفضل"ملحق ( ٧٩٧.سم الهوركانت هناك مدينة با: أي

  )٨ ص ،١١/١٠/١٩١٤يوم 

                                           
  :� ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 797

  :  عن دمار الهور هي كاآليت� املنشورة يف عهد املسيح املوعود النبوءة
 الطاعون، جراثيمعيش فيه  عن مدينة الهور أن أرضها من النوع الذي ال تكان يقال

إن الناس ال يعرفون اآلن ولكنهم سريون ماذا . ولكن ها قد تفشى فيها الطاعون
سيدمر كثري من الناس والقرى متاما، وسيمحى أثرها من وجه األرض كلية، . سيحدث
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  ٧٩٨: أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز كتب أمري املؤمنني اخلليفة الثاين:١١

 من جملس املسيح املوعود �جاء املولوي شري علي فكنت عندها صغريا، 
الطريق ن حممودا واقف على  أ...) قد رأى يف املنامأنه( حكى  وذكر أنه�

ألمري رسالة ( .حامالً بيده مصباحا قوي الضوء، ويقع ضوؤه القوي على الطريق
  )املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  : قال أمري املؤمنني اخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز:١٢
                                                                                                     

 ،٢٤/٧/١٩٠٤ إىل ١٧ يوم ٢٤ و٢٣ عدد ،٨ جملد ،"احلكم"(. ولكن هذا لن يأيت على قاديان أبدا
  )١٢ص 

أي ال توجد كما  من قبل،  حمددة بكلمات عن الهورغري أنه مل ينشر أي وحي
 يف الشهادات اليت جمعت بشأن هذه النبوءة، إال أن مفهوم هذا الوحي  كهذهكلمات

 شخصا باإلضافة إىل شهادة حضرة ٢٧ شهادات "الفضل"وقد نشرت يف . موجود فيها
  :نصره العزيز، وفيما يلي أمساء هؤالءاخلليفة الثاين أيده اهللا تعاىل ب

مهر سنغ ( عبد الرمحن القادياين، سردار عبد الرمحن األخحكيم حممد حسني القرشي، 
ولوي فخر الدين، بابو إبراهيم امل، مفيت حممد صادق، منشي غالم حممد، )سابقًا

وي عبد ولاملموين، الدكتور عبد الرحيم الدهلوي، اواجه كرم داد اجلاخلالسيالكويت، 
الرحيم نري، رضية بيغم بنت الدكتور خليفة رشيد الدين، شيخ عبد احلميد مدقق 

السند،  بالهور، مبارك علي شاه، احلافظ حممد إبراهيم، عبد احلميد من موروباحلسابات 
ة غجرات، عبد الواحد من مريـ، املولوي سيد أمحد ظمرزا عبد العزيز كليانه من حماف

 العرفاين، تشودري حممد شريف من قاديان، سيد ناظر حسني علي، شيخ يعقوب علي
نائب حاكم الكالووايل، مبارك أمحد من بندجيري، غالم حممد من لويريواله، عبد الرمحن 

" ننغل لودي"من  مراقب القنوات  من والية كبورله، ملك اهللا ركها، فضل كرمياملقاطعة
انظر (.  مبحافظة شيخوبوره"واال سيد" يف حافظة غورداسبور، وغالم حممد أمري اجلماعةمب
 )١٤/٨/١٩٤٧، ٩، و٣٠/٧/١٩٤٧، ٢٨، ١٨، ١٢، ٤، ١ ، و٣٠/٦/١٩٤٧ يوم ،"الفضل"

798يف  كنت أيده اهللا تعاىل بنصره  رسالةً إىل حضرة أمري املومنني ٧/٢/١٩٥٣ بعثت
.  أيضا النصهذايها أضاف إل، ف� راجيا منه توثيق بعض إهلامات املسيح املوعود العزيز

 )عبد اللطيف البهاولبوري(
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  : اسم�من األمساء اليت مسى اهللا ا املسيح املوعود 
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 خطبة ،١ ص ،٤/٤/١٩٣٦ يوم ،٢٢٩ عدد ،٢٣ جملد ،"الفضل"(. أمري السالم: أي

  )٢٧/٣/١٩٣٦يوم 

  :١٩٣٦ يف جملس الشورى عام � قال اخلليفة الثاين :١٣
 � املسيح املوعود قال � إنين خليفة ألنه حىت قبل خالفة اخلليفة األول

لذا فإنين لست خبليفة فقط، بل أنا . نه خليفةإ ،، بناًء على وحي اهللا تعاىلعين
  )١٧ ص ،١٩٣٦عام ) نيسانجلسة (تقرير جملس الشورى ( .خليفة موعود

عن السيدة ) حرم اخلليفة الثاين(يقة روت السيدة سيدة مرمي صد: أ/١٣
  :  مجيعامنواب مباركة بيغم رضي اهللا عنه

  :  الوحي التايل�تلقى املسيح املوعود 
"^̂̂̂ðððð++++�� ��������������++++
±�
±�
±�
  )أردية( "�����±

  . الطابق العلوي يفحادث: أي
طابق  أال أذهب إىل ال�وبعد تلقي هذا الوحي نصحين املسيح املوعود 

  . كثريا العلوي

حلضرة مرزا بشري أمحد ( كتب احلافظ صويف غالم حممد من موريس :١٤
� :(  

  :�قال املسيح املوعود 
 من النعم، وملا بدأت  علي نويت ذات مرة تأليف كتاب حول ما أنعم اهللا

يف الكشف أن املطر يرتل غزيرا وأن اهللا تعاىل يقول يليف تنفيذ إراديت، رأيت  :
ن  عانثنيتف. إذا استطعت أن تعد قطر هذا املطر استطعت إحصاء ِنعمي
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، وسجل روايات ٥٣٣ ص ،١٠/١٠/١٩١٣ عدد ،٨ جملد ،تشحيذ األذهان( .إراديت

 )٣١٠  ص،٧ جملد ،الصحابة

احلافظ نور حممد ) �حلضرة مرزا بشري أمحد أي (  لقد كتب يل:١٥
 قال مرارا بلسانه �أن املسيح املوعود " فيض اهللا جك"القاطن يف قرية 

 وقد أكّد يل مباشرة صحة العديد ، يف اليقظة مرارا� النيب  زرتلقد: املبارك
 .و اليت هي أقل درجة الناس من األحاديث الضعيفة أ اليت يعدهامن األحاديث

 )٥٧٢رواية رقم ال ،٥٢ ص ،ثالثالزء اجلسرية املهدي، (

 :  قال� أن املسيح املوعود � روى الدكتور سيد عبد الستار شاه :١٦
:  عندمها رغيفاِن حلْواِن، فناوالين إيامها وقاالملَكانظهر يل أمام هذه املنارة 

 )٢٦٣ رواية رقم ،٨٨٥ ص ،٣جسرية املهدي، ( ٧٩٩.أحدمها لك، واآلخر ملريديك

  : روى مري عنايت علي شاه:١٧
روى ملري عباس علي رؤيا له كان قد  � املسيح املوعود  عهديف أوائل

  : وهي
م اليت ذهبنا إىل مدينة وأهلها يعارضوننا، وقد وجهوا إلينا بعض شبها

لقد : الواق ف، بكمقلنا هلم تعالوا نصلّ. رددنا عليها، ولكنهم ظلوا معارضني لنا
،  لنا فيه مأدبة طعامووقع هذا احلادث يف املنام يف مكان أقيمت. ينا سلفًاصلّ

 ورد فيها أن املالك كان واحدا ١٨٧٤ق أن سجلت رؤيا مماثلة حتت عام سبلقد  799
فإذا . وأن الرغيف كان واحدا أيضا، ووردت فيها كلمة الدراويش بدالً من املريدين

واهللا أعلم . آخر كشف هكانت هذه الرؤيا نفسها فلعل الراوي قد خانته الذاكرة، أو لعل
 )جالل الدين مشس(. بالصواب
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مث بعد ذلك أجلسونا يف . فأجلسونا يف غرفة واسعة، ولكنهم مل يطعمونا فيها

  . غرفة ضيقة، فأكلنا فيها بصعوبة كبرية
  ".لدهيانه"لعلها مدينتك : � هذه الرؤيا قال بعد ذكِرو

سرية (. نفسها يف بيت منشي رحيم خبش" لدهيانه"ه الرؤيا يف مث حتققت هذ
  )٩٢٥رواية رقم ال ،٢٧٩ ص ،٣جاملهدي، 

  :� روى الدكتور مري حممد إمساعيل :١٨
 قصة شخص أنه عشق امرأة ومل �ذات مرة حكى املولوي عبد الكرمي 

 �يستطع التخلص من عشقها مع جهد جهيد، حىت جاء املسيح املوعود 
  : � للمولوي عبد الكرمي �فقال . نه الدعاءطالبا م

لقد علمت من اهللا تعاىل أن هذا الشخص سيزين ذه املرأة حتما، ولكنين 
  .أيضا سأدعو له بكل ما أوتيت من قوة

  يدعو له، حىت قال�فأقام ذلك الشخص يف قاديان وظل املسيح املوعود 
 تلك املرأة يف لقد رأيت :ذات يوم) أي للمولوي عبد الكرمي( له هذا الشخص

املنام البارحة، وجامعتها يف املنام، فرأيتا جها ك فرأصابين حفرة جهنم، فأ
 وزال عن قليب ، عشقها دفعة واحدة نار يفّ شديد وكرهتها حىت بردتذعر

 �نها، وبفضل اهللا تعاىل وبركة املسيح املوعود م قليب نفراهليام ا، بل 
 ،ثالثالزء اجلسرية املهدي، ( .ا زال عين جنون احلب أيضا كم،جنوت من الفحشاء

  )٩٥٦رواية رقم ال ،٢٩٨ص 

 � أن املسيح املوعود � روى الصاحبزاده بري سراج احلق النعماين :١٩
  : قال

ا يف فناء البيتكنتف ذات يوم مستلقي ،امللكوت،  عاملُانكشف علي 
وون يف وجد، ورأيت مالئكة كثريين يف ثياب فاخرة غالية يغنون يب يف كل مير
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دين بيت قصيدة ينتهي شطرها بكلمة  أيديهم يف كل مرة مردمرة وميدون إيلّ

: قائلني مادين أيديهم إىل وجهي متاما و يشريون إيلّكانوا .٨٠٠"}}}}}}}}�$�$�$�$"
 ،٤٨-٤٧ ص ،تذكرة املهدي، لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين، اجلزء األول( ".}}�$"
  )ديدةاجلعة طبال

 � أن املسيح املوعود � روى الصاحبزاده بري سراج احلق النعماين :٢٠
  : قال

 تقرأ القرآن واضعة٨٠١ً ساعة أن أم حممودحنوقبل ) يف الكشف(رأيت  
ومن يِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولَِئك � : قول اهللا تعاىلقرأت، لقد املصحف أمامها
معأَن الَِّذين عم نسحو اِلِحنيالصاِء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيالن ِمن ِهملَيع اللَّه 

 	فأولئك�  أمامي حممود، مث قرأتلَ متثّ	فأولئك� ملا قرأت، و	أُولَِئك رِفيقًا
  . ل أمامي شريف ثالثة، فتمثّ	فأولئك� ل أمامي بشري، مث قرأتثانية، فتمثّ
تذكرة املهدي، لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين،  ( .األول فاألول: �مث قال 

  )ديدةاجلطبعة ال ،٢٧٤ ص ،اجلزء الثاين

 قال � أن املسيح املوعود � كتب الصاحبزاده بري سراج احلق :٢١
  :مرة

أن أصحاب ولقد أخربين اهللا تعاىل أنه ستكون يف مجاعيت أيضا فُرقة كبرية، 
 الذين هم أحق. نفصلون عنها، مث ميحو اهللا هذه الفُرقةالفتنة وأهل اهلوى سي

ويقع يف الدنيا .  فيفصلون عنها،بالفصل وال عالقة هلم باحلق ويثريون الفتنة

                                           
  )املترجم (. هادي اهلداة: هي كلمة أردية ومعناها 800

 حرم املسيح املوعود عليه ،"نصرت جهان بيغم" أي أم املؤمنني حضرة سيدة 801
 ) منور أمحد سعيد (.الصالة والسالم
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 امللوك سيتحاربون فيما بينهم، ويكون قتل حشر، ويكون أول احلشر، وكلُّ

ما وسفك دماء حىت متتلئ األرض دما، كما أن رعايا كل ملك ستتحارب في
سيقع دمار عاملي، وتكون بالد الشام مركز هذه وبينها حروبا مروعة، 

، سيكون عندها ابين املوعود، إذ قدر اهللا  احملترمصاحبزادهيا . األحداث كلها
سيدخل فيها وسيكتب جلماعتنا االزدهار، ها  وبعد،هذه األحداث معه

 بري سراج احلق النعماين، تذكرة املهدي، لصاحبزاده (.السالطني، فاعرف ذلك املوعود
 ) الطبعة اجلديدة،٢٧٤ ص ،ثاينالزء اجل

 :�قال املسيح املوعود ) رؤيا (:٢٢
، الدرجة التالية وأنا أخاف السقوط، فأقفز وأضع قدمي على سلّمأصعد يف 
الدم من أنفيأتى وملا صعدت ...  

ري،  فتأويله خ،أتى الدم:  إذا قال القائل، ذلك أنتأويلها جيد: � قال 
 لذا جيب أن . ويدل على خسارةئ جرى الدم أو نزف، فتأويله سي:وإذا قال

ويبدو أن ماالً سيأتيين اآلن وأن اهللا تعاىل سيجعل يدي . أتى الدم: يقول املرء
 الطبعة ،٢٨٥ ص ،تذكرة املهدي، لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين، اجلزء الثاين (.مبسوطة

 )اجلديدة

: �وعود  قال املسيح امل:٢٣
أُريت أنا أيضا ذات مرة مشهد احلج يوم احلج حىت كنت أمسع حديث 

تذكرة املهدي،  (.لو أردت لكتبت كالمهم. اجلميع وتلبيتهم وتسبيحهم وليلهم
 ،"احلكم" الطبعة اجلديدة، و،٣١٣ ص ،، اجلزء الثاين� لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين

  )٣ ص ،٢١/١/١٩٣٧ يوم ،٢ عدد ،٤٠جملد 

:  ذات مرة� قال املسيح املوعود :٢٤
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م معرضون ولّني يل األدبار اليوم أن بعض احلضور هنا جالسون مأُريتوأ ،

تذكرة املهدي، لصاحبزاده بري سراج  (.عنا، ومتجهون إىل جهة أخرى، كارهني لنا
  ) الطبعة اجلديدة،٣١٤ ص ،احلق النعماين، اجلزء الثاين

٢٥:ملسيح املوعود  وا٨٠٢  أنا كنت�يف املسجد املبارك ذات ِني جالس 
  : لقد تلقيت اآلن اإلهلام التايل:  رأسه وقال�فرفع ... يوم

"٣١٤ ص ،تذكرة املهدي، لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين، اجلزء الثاين (".حق-
  )ديدةاجلطبعة ال ،٣١٥

 مرة جالسا يف املسجدذات  �كان سيدنا املسيح املوعود  :٢٦
إا سورة : ، فقال بعض القوم"السبع املثاين"وجرى احلديث عن ... املبارك

لقد نزلت سورة احلمد : احلمد، وأشار بعضهم إىل آيات أخرى، وقال بعضهم
السبع  " سميتوهلا يف املكانني وبسبب نزيف مكة املعظمة واملدينة املنورة،

يحا، غري أا نزلت على قد يكون هذا صح: �فقال املسيح املوعود ". املثاين
السبع " مرة وعلى املهدي واملسيح املوعود ثانية، ولذلك سميت �النيب 
  )�لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين ا ٨٠٣رسالة (". املثاين

  : � قال املسيح املوعود :٢٧
اإلهلام التايل الليلةَتلقيت  :  

                                           
 ) الدين مشسلجال(. � أي الصاحبزاده بري سراج احلق النعماين  802

هذه الرسالة املكتوبة خبط يد الراوي  كانت  عند إعداد الطبعة الثانية هلذا الكتاب،803
 هذه كنت نقلت و،موجودة يف مكتب التأليف والتصنيف مبؤسسة صدر أجنمن أمحدية

 )عبد اللطيف البهاولبوري(.  اآلنقدتفُالرواية منها، ولكن هذه الرسالة املخطوطة 
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ستقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْمالِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم ا"

نحن أَوِلياؤكُم ِفي الْحياِة . وال تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ
 ،شرىخمطوطة البو، �لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين ا رسالة (٨٠٤".الدنيا واآلِخرِة

  )١ ص ،٢٨/٣/١٩٢٠ يوم ،١٢ عدد ،٢٣ جملد ،"احلكم"، و٦٤ص 

  : مث بعد ذلك تلقيت الوحي التايل:٢٨
 ص ،لبشرىوخمطوطة ا، �لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين ا رسالة (".نور الدين"
٦٤(  

  : ذات مرة اإلهلام التايل � قرأ علينا املسيح املوعود :٢٩
"��������@@@@ �� ��@@@@

i ii ii ii i
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، �لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين ا رسالة( ٨٠٥. قد استؤصلت"بتِّي"ن أ: أي
  )٨١ ص وخمطوطة البشرى،

  : اآلية التالية�تال املسيح املوعود ): أ (:٣٠
: وقال ٨٠٦.				لَه معقِّبات ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللَِّه����

 الذين كانوا � صحابة الرسول ، بل عن املالئكة عنتحدثهذه اآلية ال ت
                                           

 وكذلك يف "احلكم" ال توجد يف عدد "كُم ِفي الْحياِة الدنيانحن أَوِلياؤ":  كلمات804
نور ":  الكلمات التالية"احلكم"توجد مكاا يف بل املشار إليهما هنا، " خمطوطة البشرى"

  )جالل الدين مشس( ".الدين
" بياس" ملتقى ري ندتقع عكانت  عاما و١٥٠٠ حنو مدينة عمرها  كانت"بيت "805

كان سكاا يعاملون املسلمني األمحديني ، و، وكانت مقرا لعائلة ملكية مغولية"ستلُج"و
كانت تقع يف حمافظة الهور، ولكنها عند انقسام القارة اهلندية إىل دولتني . بقسوة بالغة

ة ي حمافظة أمرتسر التابعة للهند، فقُتل معظم أهلها بوحشإىل ضمت) اهلند وباكستان(
أمواهلم ود بتوامم تدمريممتلكا سيد عبد احلي(. رت(  

  )١٢ :الرعد( 806
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. وقد نزلت هذه اآلية علي أيضا. يركضون ميينه ومشاله يف السلم واحلرب

 )�لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين رسالة ا(
: �روى شيخ حممد إمساعيل السرساوي ): ب(

ننا قد إ �له  قال اهللا تعاىل يف وحيه لرسو لقد...�قال املسيح املوعود 
 أيضا،  به إيلّ اهللاقد أوحىوجعلنا املالئكة أمامك وخلفك وميينك ومشالك، 

 تلك املالئكة إال هؤالء القوم الذين جيرون أمامي وخلفي لالستماع إىل توليس
)٣٤٧-٣٤٦ ص ،١٠ عدد ،سجل روايات الصحابة(. حديثي

سيؤتى له املُلك . مثِلهوإنْ كنتم يف ريٍب مما نزلْنا فأْتوا بآية ِمن " ٣١:٨٠٧
ح على يده اخلزائنفت٨٠٨العظيم، ويذلك فضلُ اهللا ويف أعينكم عجيب ، .

إنْ يك كاذبا فعليه كذبه، . ٨٠٩حكم اِهللا الرمحِن، خلليفِة اهللا املُغِل السلطاِن
لصاحبزاده بري سراج احلقا رسالة( ."وإنْ يك صادقًا يِصبكم بعض الذي يِعدكم

 )�نعماين ال

 الواردة حتت  بشأن اإلهلاماتة كتب الصاحبزاده بري سراج احلق النعماين يف رسال807
  : ما يلي٤٢  رقم إىل٣١رقم هذا ال

 بيده املباركة، وكانت حبوزة شخص وقد �هذه اإلهلامات قد كتبها املسيح املوعود 
جالل الدين مشس(. ها من األصلنسخت(  
ة إزال(. يفتح على يده خزائن العلوم واملعارفس :يأ: �قال املسيح املوعود  808

 )٥٦٦ ص ،٣ جملد ،وهام، اخلزائن الروحانيةاأل
 ١٩٠٦ و١٩٠٠و١٨٩٣ و١٨٩١ هذا الوحي مسجل يف هذا الكتاب حتت عام 809

جالل الدين(". املُغل"كلمة بدون : ، أي"حكم اِهللا الرمحِن، خلليفِة اهللا السلطاِن": كاآليت
) مشس
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ِللِه . غُلبت الروم يف أَدنى األرِض وهم ِمن بعد غَلَِبهم سيغِلبون" :٣٢

ويقولون إنا مسعنا ذا من . األمر ِمن قبلُ وِمن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون
ويقْنعون بظاهر اللفظ . ل اُهللا أعلَم، وما أُوتيتم ِمن علمه إال قليالقُ. األولني

قُلْ إين جئت على قدم عيسى، قل إنّ معي ريب . كشفونوإاِمه ويست
  )٥ ص ،�لصاحبزاده بري سراج احلق النعماين ا  رسالة(."سيهديِن

حبزاده بري سراج احلق رسالة الصا (." مثل عيسى عند اهللا كمثل آدمإنّ ":٣٣
  )٥ ص ،�النعماين 

٣٤: "سراج احلق النعماين حبزاده بري رسالة الصا(."د احلق بآياتهاحلمد هللا الذي أي
  )٥ ص ،�

سيؤيد اهللا الذين . قُل اهللا أعلَم بتأويله. سيقول السفهاء ما والهم" :٣٥
حبزاده بري سراج احلق رسالة الصا(."ومن عادى وليا فقد بارزته للحرب. آمنوا

  )٦ ص ،�النعماين 

ده بري حبزارسالة الصا(."وإنا أعتدنا للكافرين سالسلَ وأغالالً وسعريا" :٣٦
  )٦ ، ص�سراج احلق النعماين 

وأحباؤك . فأحييناه برمحة منا. كثُر الدعاُء لبقائك. إحرام الدعاء" :٣٧
  ".كأنبياء بين إسرائيل

 "��
��
��
��
ââââ �� ��xyxyxyxy �������������������� ����������������������������� 
����P���������� 
����P���������� 
����P���������� 
����P��������� ������������5555
ÞÞ ÞÞ ��   )ةأردي("  ��

  . وعظمتك وكمالكتوحيدكيريد اهللا تعاىل أن ينشر : أي
حبزاده بري رسالة الصا(."إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا. إما منا بعد وإما فداًء"

  )٦ ص ،�سراج احلق النعماين 
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 .منور اِهللا. نور. معمر اِهللا ٨١٠...إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا" :٣٨

  )٦ ص ،�حبزاده بري سراج احلق النعماين رسالة الصا(

٣٩: "� ú� ú� ú� úÒÒÒÒ �� ���������� ��������������Ê������Ê������Ê������Ê��������mmmmññññ" )ةأردي(  
 ،�حبزاده بري سراج احلق النعماين رسالة الصا ( .نزل اهللا تعاىل بتجلٍّ خاص: أي

  )٦ص 

٤٠:" �.�.�.�.0000 �� ��ßÇßÇßÇßÇ��Ã���� Ã���� Ã���� Ã������ �^�$�¾�H���������^�$�¾�H���������^�$�¾�H���������^�$�¾�H������������Î��Î��Î��Î�� �)�L���
�)�L���
�)�L���
�)�L���
������H� ����H� ����H� ����H� ��ññññ
�p��p��p��p�····Ó�Ó�Ó�Ó�����AAAA"  )ةأردي(  

ه ينبأُون باألحداث قبل من أكرب الرباهني على وجود اهللا تعاىل أن عباد: أي
  )٦ ص ،�حبزاده بري سراج احلق النعماين رسالة الصا( .وقوعها

٤١ :  
"باعى وثُالثَ ورثْنم ".  
�����%$��%$��%$��%$�) اب(" �� ��SSSS �*�2�����&�~Ó�2�$�*�2�����&�~Ó�2�$�*�2�����&�~Ó�2�$�*�2�����&�~Ó�2�$����&�&�&�&�¥¥¥¥��JK�H�'(�����A�����JK�H�'(�����A�����JK�H�'(�����A�����JK�H�'(�����A���44 44

  )ةأردي(" ____����$�&�$�&�$�&�$�&�
 .ثانيةعود بك إىل هنا أس ستذهب إىل قريتك بأمن وبركة، و) اآلن(:أي

لصاحبزاده بري لالبشرى، خمطوطة ، و٦ ص ،�حبزاده بري سراج احلق النعماين رسالة الصا(
  )٥٧ ص ،سراج الدين

  

                                           
  :  وحيا مل نفهم معناه، وهو كاآليت يف مكان النقط لقد كتب بري سراج احلق 810
"�_"�_"������� � � � � �o�����_"�_"������� � � � � �o�����_"�_"������� � � � � �o�����_"�_"������� � � � � �o�������� ������������"  

  )جالل الدين مشس(. واهللا أعلم بالصواب.  يف كتابته حصل منه سهورمبا
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"�â�hhhh � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � �   )ةفارسي(  "�
   بإكرام عظيم يأيت من بالط اهللاإن شخصا: أي

حبزاده بري سراج احلق رسالة الصا( . يا مرمي فإن عيسى آٍت مرة أخرىطوىب لِك
 )٥٧ ص ،، وخمطوطة البشرى٦ ص ،�النعماين 

)١٨ ص ،"البشرى"خمطوطة (."يف النار موعدهم" :٤٣

)٥٣ ص ،"البشرى"خمطوطة (."تنا فيها ِمن كلّ زوٍج بهيٍجوأنب" :٤٤

)٥٣ ص ،"البشرى"خمطوطة (."نا طُعمةً للقوم الظاملنيربنا ال جتعلْ" :٤٥

)٥٥ ص ،"البشرى"خمطوطة ( ."أشرقت األرض بنور ربها" :٤٦

٤٧" :�SK��.�SK��.�SK��.�SK��.ÜÜÜÜ �Ê�
�D�$!��&����Ê�
�D�$!��&����Ê�
�D�$!��&����Ê�
�D�$!��&���&&&& �� ��BBBB



  )ةفارسي( "
خمطوطة ( ٨١١. بضع سنواتتبلغ من العمربنته الصغرى الطيبة ان أ: أي

 )٦٣ و٥٧ ص ،"البشرى"

٤٨:" � �����������������������������
��S��
��S��
��S��
��S���� � �^���^���^���^�îdîdîdîd �����������  )ةأردي( "�
 )٨٩ ص ،"البشرى"خمطوطة ( . هذه الكأسر عين اللهم اعب:أي 

٤٩: "��Ü
g�
��S����Ü
g�
��S����Ü
g�
��S����Ü
g�
��S��" )ةفارسي(  
 )٩٦ ص ،"البشرى"خمطوطة (. الرتول يف قاديان: أي

نقلت هذا :  حول هذا الوحي)٣٦  ص، البشرى خمطوطةيف( لقد كتب بري سراج احلق 811
جالل الدين مشس(.  هذا الوحي بيده�ل فيه املسيح املوعود الوحي من دفتر سج(
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٥٠: "�p��p��p��p�kkkk���P������$�Ã���P������$�Ã���P������$�Ã���P������$�Ã���� ������������  )ةأردي( "
  )٩٩ ص ،"شرىالب"خمطوطة ( ٨١٢.أعمالُك أفضلُ من صلواتك: أي

يا عني فيض " يف شرح قصيدة � كتب موالنا جالل الدين مشس :٥١
  ": اهللا

 �هناك رواية أخرى بشأن هذه القصيدة عن حضرة بري سراج احلق 
  : كاآليت

:  من نظم القصيدة تالَأل وجهه سرورا وقال�ملا فرغ املسيح املوعود 
من : قال يل اهللا تعاىللقد صارت هذه القصيدة مقبولة عند اهللا تعاىل، وقد 

) �(حفظها عن ظهر قلب وقرأها دائما، سأعمر قلبه حبيب وحب رسويل 
  )٢٩/٦/١٩٥٦ ،٢-١ ص ،شرح القصيدة( .وأمنحه قريب

  :� روى منشي ظفر أمحد الكبورلوي :٥٢
 ، يف يديهتفشتة شديدة حىت  ذات مرة حبكّ�أصيب املسيح املوعود 

ورغم العالج املستمر مل . وغريها من الواجباتفصعب عليه القيام بالكتابة 
حضرت عنده ذات يوم وقت العصر تقريبا، فإذا يداه قد شفيتا و... يشف منها

سيدي، ملاذا تبكي اليوم : فتجاسرت وقلت... الدموععيناه تذرفان متاما و
كانت قد خطرت ببايل فكرة سيئة بأن اهللا تعاىل قد : �خالف العادة؟ قال 

 إيل مهمة عظيمة، ولكن صحيت ليست على ما يرام إذ يالزمين مرض أو فوض
ا، فتلقيت٨١٣ الوحي التايلآخر دوم :  

                                           
جالل (.  لإلسالم� هذه إشارة إىل اخلدمات العظيمة اليت أسداها املسيح املوعود 812

  )الدين مشس
  : عبد اللطيف البهاولبوري ملحوظة من املولوي 813
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"������������ �� ��CCCC �P��P��P��P�ÎÎÎÎ ���������������������  )ةأردي( "����½½½½���

  !ولون عن صحتكئهل حنن مس: أي
. ة وهيبة عظيمتان، وتأسفت على هذه الفكرة السيئةفاستولت على قليب رقّ

 يدي قد شفيتا من احلكّة ، ووجدتلوحي حىت استيقظتوما إنْ انتهى هذا ا
 باجلالل  املفعم أفكّر يف هذا اإلهلامفكنت.  شيء أثرها منال يوجد ماو

جاش ف أنظر إىل فضل اهللا ورمحته، واهليبة من ناحية، ومن ناحية أخرى كنت
 ،"كماحل"(. الدموعفاضت عيين بقليب برؤية عظمة اهللا وجالله ورمحته وكرمه، و

  )٤ ص ،٧/٤/١٩٣٤ يوم ،١٢ عدد ،٣٧جملد 

  ": فيض اهللا جك" روى احلافظ نور حممد القاطن يف قرية :٥٣
، )إىل قرييت( ذات مرة وقلت أريد العودة � املسيح املوعود استأذنت

  :  قد تلقى الوحي التايل�وكان . ال، ابق هنا اليوم: فقال
  ."ولو أَلْقى معاذيره"

 يوم ،٣٢ عدد ،٣٧ جملد ،"احلكم"( .م أعذارالذهاب ولو قدلن يؤذن له با: أي
  )٤ ص ،٧/٩/١٩٣٤

عن احلافظ حامد "  واالهرسيان"روى ميان فضل حممد القاطن يف ) أ (:٥٤
  :�علي 

                                                                                                     
 أن �، إذ ذكر حضرة مرزا بشري أمحد ١٨٩٢ أو ١٨٩١  عام هوهذا الوحيزمن  

 ٢٥٧-٢٥٦انظر سرية املهدي، اجلزء األول، الرواية ص ( ١٨٩١ة حصلت عام واقعة مرض احلكّ
انظر ( ١٨٩٢ إا وقعت عام �بينما قال حضرة الدكتور مري حممد إمساعيل . )٢٦٢رقم 

 .)٥٧٤ رقم ٥٣سرية املهدي، اجلزء الثالث، الرواية ص 
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د لبعض األعمال، فركبت  مرة إىل خارج البال�بعثين املسيح املوعود 

جاءت العاصفةة  نصف الرحلالسفينة املتجهة إىل غاييت، وبعد أن قطعت 
السفينة على الغرق، فأخذ الركاب يف الصراخ والعويل وقامت وأوشكت 

 من لقد جئت: فقلت بكل قوة وحتد. القيامة يف السفينة ببكائهم وعويلهم
البنجاب وإين ذاهب إلجناز مهمة إلنسان قد بعثه اهللا نبيا يف هذا الزمن، فلن 

 وبالفعل غير اهللا الوضع وخرجت السفينة .يغرق اهللا هذه السفينة ما دمت فيها
مث واصلت .  إىل بر األمان بسالم، ونزلت منها حيث كانت غاييتالعاصفةمن 
وملا وصل خرب غرقها إىل ...  رحلتها، ولكنها مل تبعد كثريا حىت غرقتنةُيالسف

 باكني وقالوا لقد غرقت السفينة اليت �اهلند جاء أهلي إىل املسيح املوعود 
، قد مسعنا أن السفينة اليت كان ا أجلْ: �فقال . فيها حامد عليكان 

:  قال بعد قليلمث، � سكتبعدها . حامد علي قد غرقت يف اليوم الفالين
. �دت األحداث ما قاله مث أكّ. ولكن حامد علي يقوم بعمله، ومل يغرق

  . كل احلادث يف حالة الكشف على ما يبدو�لقد رأى 
  )٥ ص ،٢١/١/١٩٣٥ يوم ،٢ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"(
 أن املسيح � أخو احلافظ حامد علي �روى شيخ زين العابدين ): ب(

  :  قال�املوعود 
سجل روايات ( .أما حامد علي فقد تلقيت عنه وحيا أنه سريجع حيا وغامنًا

  )٥٤ ص ،١١ جملد ،الصحابة

  : روى شيخ فضل إهلي ساعي الربيد:٥٥
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ا بالربذات مرة كنتفلما مررت أمام �يد إىل املسيح املوعود  ذاهب ،

 أمام مصطبة وجدته جالسا على سرير على "شنكرداس" نائب املفوض ٨١٤دار
أو شيخ، قُلْ لغالم أمحد أن األوالد يثريون ضجة : داره، فناداين باحتقار وقال

. عهم من املرور من هنا صاخبني إىل املسجد، وهذا يؤذينا، فليمنوقت ذهام
: �كما قال، فقال و ما قال �ت املسيح املوعود فبلّغ

ة دجري(.  إلينا، فقد وعدنا اهللا تعاىل بإعطائنا إياهاعائدةإن هذه الدار 
 )٤ ص ،١٤/٣/١٩٣٥ يوم ،٩ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"

أن املسيح املوعود " الله موسى" روى حكيم حممد قاسم الساكن يف :٥٦
:  قال�

: يقول اهللا يل
"öÃ�LöÃ�LöÃ�LöÃ�L�����$��Ð����������������$��Ð����������������$��Ð����������������$��Ð����������  )ةأردي(" �

 يوم ،٢٥ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"( .هذه األرض لك وملريديك: أي
 )٤ ص ،١٤/٧/١٩٣٥

ها أرضيتكانت جدراا و.  تقريبا١٩٣١ عام أيلول هذه الدار اشترا مجاعتنا يف 814
 يف الطابق شرفةحباجة إىل الترميم والدهان، كما كانت هناك حاجة لبناء غرفتني و

 بافتتاح هذا املبىن � الضرورية، وقام اخلليفة الثاين فأُدخلت فيها الترميمات. العلوي
، نقالً عن ٢-١ عمود،٥ ص ،٣/٥/١٩٣٢ ،"الفضل"انظر للتفصيل (. ١٩٣٢ عام نيساناجلديد يف 

 )٢٩٨ ص ،٥ جملد ،"حركة األمحدية"
 تشرين كانت خطة توسيع املسجد األقصى قيد الدارسة منذ فترة طويلة، فهدم يف

-هذا املبىن الذي كان يف حالة رديئة جدا، بأمر من اخلليفة اخلامس  ٢٠٠٧ عام األول
  )سيد عبد احلي(.  املسجد األقصىوضم إىل - بنصره العزيزأيده اهللا تعاىل
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 قال � روى ماستر اهللا ِدته املهاجر إىل قاديان أن املسيح املوعود :٥٧

  : � )حممد صادق( مرة حلضرة مفيت
 فعليك إطعام ٨١٥"ظورمن"أن حدأة انقضت على ) يف املنام(لقد رأيت ،

  .مسكني كل يوم
 ،٣٨ جملد ،"احلكم"( . سيدي، قد بدأت بذلك:سلّمه اهللا- فقال حضرة مفيت 

  )١٠ ص ،١٤/٧/١٩٣٥ يوم ،٢٥عدد 

  ":بيباحلذكر " يف جملس � قال املولوي شري علي :٥٨
ذهبت إىل :  وقد أخربين وقال،ة النارجيلمدمنا على شرب... كان عمي

 يف �ص آخر، وِبتنا يف املسجد املبارك، وجاء املسيح املوعود قاديان مع شخ
  : الصباح وقال

 ،٢٧ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"( .لقد رأيت الليلةَ يف املنام نارجيلتني يف املسجد
  )٤ ص ،٢٨/٧/١٩٣٥يوم 

 أن املسيح � إمام الدين السيكهواين ن ملياجيبـي مسجل يف دفتر :٥٩
  :  قال�املوعود 

يوم يف الرؤيا أن فرسني قويني مربوطني أمام بيتنا اخلارجي، رأيت ذات 
 راكب أحدمها وأنا � أن رسول اهللا ، مث رأيتني على ما يبدو عربيكاناو

ر يف الركض، مث  وأننا نركضهما بسرعة كالشجعان وال نقص،راكب اآلخر
  )٦ ص ،٢١/٨/١٩٣٥ يوم ،٣٠ عدد ،٣٨ جملد ،"احلكم"(. استيقظت

                                           
 )جالل الدين مشس(. � هو ابن مفيت حممد صادق 815
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مبقاطعة " ادر حسني"لوي رحيم خبش القاطن يف قرية  كتب املو:٦٠

  ": الةطب"
 يف املسجد األقصى، �ذات مرة كنت أنا وشرمبت مع املسيح املوعود 

لقد تلقيت : وكان حضرته يتمشى يف فنائه وكنا منشي معه، فقال لشرمبت
ويهوذا األسخريوطي هو من ساعد . بأن مالوامل هو يهوذا األسخريوطي اوحي

إنه صديقنا، فال ختربه ذا الوحي . � إلقاء القبض على عيسى يفيهود ال
لْه مع تارخيهكيال يستاء، ولكنمن أشد "مالوامل"مث بعد مدة صار .  سج 

  )١٠ ص ،١٤/٦/١٩٣٦ يوم ،١٥ عدد ،٣٩ جملد ،"احلكم"(. �معارضيه 

  أن املسيح املوعود� روى احلافظ عبد العلي أخو املولوي شري علي :٦١
  :  قال�

إن الذين يقومون بتدليك رجلي تنكشف علي أحواهلم الروحانية وقت 
 ٢١ و١٧ و٧ أيام ،٢٣-٢٠ عدد ،٤٤ جملد ،"احلكم"( .، فأدعو هلمليالًالدعاء 

  )١٤٥ ص ،٣ جملد ،، سجل روايات الصحابة٣ ص ،٢٨/٨/١٩٤٢و

٦٢:نه باب" بوره شا"من حمافظة " ا توانهمته"ر أحد السيخ من قرية  حض
كان يزور املسيح املوعود و ،�املصاب مبرض السلّ ليعاجله املولوي نور الدين 

 بالوحي وصفة �فتلقى .  يدعو له� الدعاَء البنه، فكان  منه طالبا�
 ،"الفضل"( .شفي، ف� بواسطة املولوي نور الدين ابن السيخيتناوهلا فطبية له، 

  )٣ ص ،٢٤/٦/١٩٤٢ يوم ،١٤٤ عدد ،٣٠جملد 

  ):روى منشي ظفر أمحد الكبورلوي (:٦٣
 يف الكشف أن ثالثة أو أربعة من رأيت: � املسيح املوعود  يل قال

ال: سيدي، هل هم من قاديان؟ قال:  لهقلتف.  هذه السنةتوفَّونأحبابنا سي .



�������� א������ ٨٨٤
 حي من لِةنـز مبهي" هكبورل"إن ال، و: ؟ قال"هكبورل"هل هم من : قلت

 )٤ ص ،١/٤/١٩٣٨ يوم ،٧٥ عدد ،٢٦د  جمل،"الفضل"(. قاديان

"): رامبور" إىل حاكم والية �كتب املسيح املوعود  (:٦٤
 سيفرجها حلّت بك، اليت ن أن اهلموم واحمل٨١٦لقد أخربين اهللا تعاىل عنك

 عدد ،٣١ جملد ،"الفضل"( .اهللا عنك نتيجة دعائي شريطة أن تؤمن باملأمور الرباين
 ) إىل نواب رامبور�ملسيح املوعود  ا،٣، ص ٢٦/١٠/١٩٤٣ يوم ،٢٥١

 ...لقد أخربين اهللا تعاىل البارحة: � قال املسيح املوعود :)أ (:٦٥
"������������kkkk � ����Ü���^�7���2�´m������Ü���^�7���2�´m������Ü���^�7���2�´m������Ü���^�7���2�´m�KKKK;;  )أردية(" ;;

  ٨١٧.لقد عملوا بالرياء يف دار الضيافة هذه الليلة: أي
ديان لستة ِرجوهم من قاخ يف دار الضيافة وأَمن يعملِصلوا افْ: �وقال 

 ،سجل روايات الصحابة(. وا مكام أناسا صاحلني ذوي فطرة طيبةلِمعأشهر، واست
 ديره غازي"مبحافظة " رندان"، رواية ميان اهللا دته السهراين القاطن يف قرية ١٩٤ ص ،٣جملد 
  ")خان

  :  ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس816
هذا يف كرب شديد يف تلك " رامبور"كان حاكم والية :  ذا الشأن"الفضل"ورد يف 

  كل ما يف وسعههذل برض السل وماتت رغماأليام، إذ أصيبت إحدى زوجاته احملبوبة مب
 عدد ،٣١ جملد ،"الفضل"(.  على مهومه هذه�، فأطلع اهللا تعاىل املسيح املوعود يف عالجها

)٣ ص ،٢٦/١٠/١٩٤٣ يوم ،٢٥١
  : ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس817

دار الضيافة ولون يف ئ اليوم كان يوم العيد، وكان املس ذلك أن�روى ميان اهللا ِدته 
، ولكنها  بسبب هذا التمييز قليب وسوسةفانتابتوا بني الغين والفقري يف تقدمي الطعام، فرق

انظر يف املصدرين املشار إليها (.  بوحيه هذا� حني أخربنا املسيح املوعود سرعان ما زالت
)٦٥رواية رقم الحتت 
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  : �قال املسيح املوعود ): ب(

 الذي الرياء بسبب مطلقًا ضيافيت لْبقْومل ت... لقد زجرين اهللا تعاىل البارحة
م لألثرياء طعام د بينما قُ، املساكني حمرومني من الطعام، حيث ظلّعملوا به

  .جيد
م للجميع طعاما  وقد، أمر بإعداد الطعام أمامه� مث إن املسيح املوعود 

  )، رواية ميان اهللا دته السهراين١٠٩ ص ،١٣ جملد ،سجل روايات الصحابة(. واحدا

 ى من اهللا تعاىل وحياتلقّ  إيران منأولياء اهللا امللهمني كان أحد :٦٦

�: "كاآليتÇ�E�̄ ±��Ü
g��Ã������
D;" يتك:أيغيف قاديانستفوز ِبب .  
ه نـز للت من بيتهقد خرج �وكان املسيح املوعود ... إىل قاديانفجاء ...

ت تلقى من  من قاديان بضع خطواج له، وملا خرون املنتظروخرج معه اإلخوة
  : اهللا تعاىل الوحي التايل

"p���Ó�i"�p���Ó�i"�p���Ó�i"�p���Ó�i"�KKKK��������¹����������¹����������¹����������¹��SSSS �2���Ã"��2���Ã"��2���Ã"��2���Ã"�>>>> �	��2�¸�	��2�¸�	��2�¸�	��2�¸EEEE ������������KKKK��������" )أردية(  
  ! إىل اخلارجذاهبأنت و هناك شخص يبحث عنك يف السوق :أي

وملا وصل إىل ...  لقد أُمرت بالتوجه إىل السوق: وقالالقهقرى �فرجع 
  . هذا اإليراين هناكالكبرية وجدامليدان الكائن يف السوق 

، رواية املولوي حممد عبد العزيز القاطن ١٨-١٧ ص ،٤ جملد ،سجل روايات الصحابة(
  )مبحافظة شيخوبوره" بيهين شرقبور"يف قرية 

صدر أجنمن "مدقق احلسابات يف ( روى سيد حممود عامل شاه :٦٧
  : �عن اخلليفة األول ") أمحدية

أن ) من عند اهللا تعاىل(لقد أُخربت ... ت مرةذا �قال املسيح املوعود 
  .  الليلة عشر مرات يف هذهأحدا قد زىن
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وبالفعل قد اعترف أمامي شخص وقال إنين أنا : �وأضاف اخلليفة األول 

سجل ( .ذلك الشخص، فقد انتابتين البارحةَ مثل هذه األفكار عشر مرات
  )٣٧، ص ٤روايات الصحابة، جملد 

  : غ الدين ابن ميان صدر الدين القاطن يف قاديان روى ميان جرا:٦٨
آخذًا " بسروان"هة إىل قرية نـز ذات مرة لل�خرج املسيح املوعود 

 املكان قريبا منوملا وصل  ،)أي ابنه مرزا حممود أمحد(بإصبع حضرة ميان 
انظر حبييب، هناك صوت :  له يف هذه األيام قال مستنقع فيه يوجدالذي

وبفضل اهللا تعاىل نسمع اآلن صوت القطار .  إىل األمام� مث تقدم. للقطار
  )٥٦ ص ،٤ جملد ،سجل روايات الصحابة( .منطلقًا من هذا املكان

 كتب سردار ماستر عبد الرمحن اجلالندهري أن ميان جراغ دين :٦٩
  :اخلادم قال

قد جئت إىل رأيت أين :  وقال رؤيا له�قبل ذلك حكى املسيح املوعود 
سجل روايات ( ٨١٨.كبا القطار، وأن القطار توقف يف سوق قاديانقاديان را

  )١٣١ ص ،٧ جملد ،الصحابة

  :  وحي:٧٠
"نلي لكنةٌ، وماهللا لي رواية ٦٢ ص ،٥ جملد ،سجل روايات الصحابة( ."أرض ،

  )من حمافظة غورداسبور �ميان إمام الدين السيكهواين 

                                           
 احلديدية إىل قاديان، حني مدت السكّة ١٩٢٨ لقد حتققت هذه النبوءة يف عام 818

 )سيد عبد احلي(. كانت حمطة القطار األخريةو
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مالري "اجر إىل قاديان من  بدر الدين ابن كل حممد امله السيد روى:٧١
  ": كوتله

 حامال يف يده �فجاء املسيح املوعود ... كان الوقت الساعة التاسعة ليال
يا حاج، هل من : قال لوالديئر، ف احلليب، ووصل إىل الب مع اخلبزاقصعة فيه

منهم  يف دار الضيافة فلم جيد أحدا الضيوفسأل مث ... اجائع ال يزال ضيف
 سيدي :�فقال شخص له ... نا إىل دكان السيد شري حممدجائعا، مث وصلْ

 ،٧ جملد ،سجل روايات الصحابة ( . احلليب، فناوله القصعةَ معأريد أن آكل اخلبز
 ")مالري كوتله"، رواية بدر الدين ابن كل حممد من ١٧٠ص 

: �قال املسيح املوعود ) أ (:٧٢
هللا تعاىل مجاعيت كذرات يريد املعارضون إعاقة دعويت، أما أنا فقد أراين ا

، رواية ميان فضل الدين عبد اهللا ابن ٣٠٣ ص ،٨ جملد ،سجل روايات الصحابة(. لاالرم
 )حممد خبش من قاديان

: �قال املسيح املوعود ): ب(
 جملد ،سجل روايات الصحابة ( .لات الرماأرى مجاعيت يف مناطق روسيا كذر

 )الكتب القاطن يف كراتشي، رواية شيخ عبد الكرمي جملّد ١١٤ ص ،١٢

: � قال املسيح املوعود :٧٣
  "...رمحة اهللا"، فرأيت على مييين ومشايل أوالد السيد ين للتو غفوةٌتغشي

 ،سجل روايات الصحابة( .ذلك إشارة إىل نزول رمحة اهللا تعاىل: � مث قال 
 ) املتقاعد من الهوركاتب املسودات، رواية بابو غالم حممد ٦٩ ص ،٩جملد 
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، حىت بلغ سعر الطحني  بشدة وجماعة البالد قحطٌضرب ذات مرة :٧٤

 قلق بشأن دار � املوعود مات، وأصاب املسيحاروبيةً خلمسة كيلوغر
  : الضيافة، فتلقى الوحي التايل

، رواية ميان ١٠٥ ص ،٩ جملد ،سجل روايات الصحابة ( ."أليس اهللا بكاٍف عبده"
  )عبد العزيز املعروف بـمغل

  : �قال املسيح املوعود : ٧٥
  : كنت أدعو للسيد حمبوب عامل الليلةَ، فتلقيت الوحي التايل

"����kkkk �Ü
��Ü
��Ü
��Ü
�---- �S
�S
�S
�S
  )أردية(" 
 املولوي رسالة، ١٣٢ ص ،٩ جملد ،سجل روايات الصحابة( ٨١٩.قلبالصرف : أي

  ) إىل السيد حمبوب عامل�عبد الكرمي 

  : مبا معناه� هناك إهلام للمسيح املوعود :٧٦
وقعتشعالت قبل وصوهلا إىل جسمي علي من النار، ولكنها مخدت . 

  )، رواية بابو غالم حممد٢١٣ ص ،٩ جملد ،سجل روايات الصحابة(

مبحافظة " ـ غالم نيب"دين القاطن يف قرية عاب روى شيخ زين ال:٧٧
  :غورداسبور

                                           
  : � ملحوظة من حضرة موالنا جالل الدين مشس 819

 رسالة تلو �كان منشي حمبوب عامل القاطن يف الهور يبعث إىل املسيح املوعود 
ال  سيدي، إذا كنت:  رسالةرسالة طالبا منه الدعاء بشأن زواجه من امرأة، حىت كتب يف
ادع اهللا فحيم الذي أنا فيه، تستطيع مساعديت يف الفوز بتلك املرأة فأخِرجين من هذا اجل

:  الوحي املذكور أعاله وكتب له�فتلقى املسيح املوعود .  عنها قليب يصرفأنتعاىل 
 )املصدر املشار إليه أعاله(.  لن ختطر ببالك أبدا أا أو،إما أنك ستتزوج من تلك املرأة
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 � املسيح املوعود جئت إىلف، ٨٢٠"��F"كانت زوجيت مصابة مبرض 

مث ظل يدعو من بعد .  أنت وأنا أيضا أدعوادع: ، فقال) الدعاء هلالبت منهوط(
 دعائي جيباستلقد : وملا فرغ من الدعاء قال... صالة الظهر إىل أذان العصر

، وشفيت زوجتك من مرضها، وسوف تلد من هذا احلمل ابنا، وقد أُريت لك
 مل ميت أحد من �بعد دعائه مث ... صورة زوجتك وصورة ابنك أيضا

هناك أربعة من أبنائي وثالث من بنايت على قيد و،  تعاىلبفضل اهللا أوالدي
  )٦٣-٦١ ص ،١١ جملد ،سجل روايات الصحابة(. احلياة

  :� روى شيخ زين العابدين :٧٨
ذات مرة مرضا شديدا حىت عاد هيكالً " بركت علي"ض أخونا األكرب مِر

...  شهرينيعاجله �فظل املسيح املوعود من العظام، فجئنا به إىل قاديان، 
عليك أن تعود بأخيك إىل البيت اآلن :  ألخي حامد علي�ويف األخري قال 

فخرج شخص إىل القرية ليأيت باحلمال، ولعله مل يكن ...  سيموت ال حمالةهألن
  : الوحي التايل� حىت تلقى املسيح املوعود ٨٢١"رجاوه"قد وصل إىل قرية 

"Ü�Ü�Ü�Ü�ÎÎÎÎ �� �� �'(�'(�'(�'(�&�~Ó����&�~Ó����&�~Ó����&�~Ó��� ")أردية(  
  .سيتماثل للشفاء" بركت علي: "أي

ادع الشخص :  أن دعا حامد علي وقال له�  املسيح املوعودفما لبث
فرجع الشخص، ويف اليوم التايل زالت احلمى عن ... الذي بعثته إىل القرية

  )�، رواية شيخ زين العابدين ٦٥ ص ،١١ جملد ،سجل روايات الصحابة(. أخي

                                           
أن  يف الطب اهلندي يعين أن ال تقدر املرأة على اإلجناب أصال، أو" ��F " مرض820

 )املترجم(. ميوت أوالدها يف الصغر  أو أن جتهض يف كل محل،

 )جالل الدين مشس(.  قرية بالقرب من قاديان821
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  : � العابدين زينى شيخ  رو:٧٩

، فقام املسيح )قاديان(ا شديدا، فجيء به إىل هنا  مرض٨٢٢"مهر علي"مرض 
 مبداواته لشهر ونصف، فشفي من مرض اإلسهال، ولكن املسيح �املوعود 
ولكنه سيموت ماشيا ... أن هذا الولد سوف ميوتب تلقى إهلاما �املوعود 

 اله ذهب إىل السوق وشرب كيلوغرامجويف اليوم الذي جاء أ. ال على الفراش
فضمته الوالدة إىل صدرها، ...  املساءوقتمن احلليب ورجع إىل البيت 

.  ودفن هنا�فصلى عليه املسيح املوعود . ففاضت نفسه يف هذه احلالة
 )٦٧-٦٦ ص ،١١ جملد ،سجل روايات الصحابة(

 �ود  روى السيد ملك غالم حسني املهاجر خادم املسيح املوع:٨٠
 بقاديان" دار الرمحة"والقاطن يف حي :  

 يستلقي يف املسجد بعد صالة املغرب وكان �كان املسيح املوعود 
 كان ابين حممد حسني وولد آخر امسه  وبينما.األوالد يقومون بتدليك جسده

 وهو مغمض � يقومان بتدليكه" بيت"من قرية " مغل"من أسرة " جالل"
عينيه فجأةً�فتح ، إذ ضي اهللا عنها جالسة هناك املؤمنني رالعينني وأم  

  : وقال
"�&��R�_��� ��&��R�_��� ��&��R�_��� ��&��R�_��� ����� �^���^���^���^��GGGGGGGG �H����S�H����S�H����S�H����S¼¼¼¼ ����&�����&�����&�����&�HHHH �� ��IIII �� ��!!!!��������ÔÔÔÔ  )أردية( "¯�¯̄��¯�

سيعِلف " جالل"وأن ، ٨٢٣أن حممد حسني سيصري نائب حاكم احملافظة: أي
  .حصانه

)جالل الدين مشس(.  كان أخا للراوي، وكان مريضا بإسهال شديد منذ ستة أشهر822
 حممد حسني إىل أفريقيا يف سافر: �ضرة موالنا جالل الدين مشس  ملحوظة من ح823

يف إجازة، فتوىل حممد حسني منصبه أربعة " نريويب"آخر عمره، فذهب نائب حاكم 
)٩٥ ص ،املصدر املشار إليه(. أشهر
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للتو ودخلت إىل  املؤمنني رضي اهللا عنها  أمقامت هذه الكلمات وبعد مساع
٩٢ ص ،١١ جملد ،سجل روايات الصحابة(.  زوجيتبيتها وهنأت(  

  :  قال� روى منشي ظفر أمحد الكبورلوي أن املسيح املوعود :٨١
  .بتين صدمة شديدةارأيت البارحة يف الرؤيا أن أحدا يشتم ريب، فأص

د  هذه الرؤيا بيوم توفّي ابن السيليه الصالة والسالم وبعد سرده ع
  فمها، وكان ابنه الوحيد، فأخذت زوجته تندبه، فخرجت من٨٢٤شودريت

 ،الصحابة ٨٢٥سجل روايات(." أيها الظامل، لقد ظلمتين ظلما كبريا: "الكلمة التالية
 )�، رواية منشي ظفر أمحد الكبورلوي ٣٦١ ص ،١٣جملد 

 الرواية دبسر املولوي صدر الدين الداعية املبعوث إىل إيران سابقا، قام :٨٢
  ": التذكرة" أنا عبد اللطيف، مرتب هذا الكتاب  عليالتالية من دفتر رواياته

 �خادم املسيح املوعود " فجا"روى له السيد فضل الدين املعروف بـ 
  : ما يلي

واحترق جزء ...  أضع الزيت يف املصباح اشتعلت النار يف ثيايببينما كنت
ب بك إنه لن يعيش أكثر من ثلث كبري من جسدي، وقال الدكتور يعقو

                                           
الذي كان و القطار،  يف مصلحةفتشاملشودري رستم علي خان املرحوم ت أي 824

 )جالل الدين مشس(. بقاديان يف تلك األيام �وعود مقيما يف بيت املسيح امل

 هذه املرأة إىل اهللا تعاىل، وهي ءة لقد حكى منشي عبد الرمحن يف روايته إسا825
، ولكنه مل يذكر ٦ ص ،٧/١١/١٩٣٤ يوم ،٤٠ عدد ،٣٧ جملد ،"احلكم"منشورة يف 

جالل الدين (. هذه �يف روايته اجلزء األول من القصة والذي يتعلق برؤيا املسيح املوعود 
  )مشس

 بقوهلا �وملا عِلم املسيح املوعود : ملحوظة من املولوي عبد اللطيف البهاولبوري
 )انظر املصدر املشار إليه(. أمرها باخلروج من بيته



٨٩٢  �������� א������
فقال املسيح املوعود .  سيعيش ساعة بصعوبة�ساعة، وقال اخلليفة األول 

لقد رأيت للتو رؤيا رأيته فيها يف البستان، وهذا يعين أنه سيكون له : �
 الليل، وأمر أُم املؤمنني طول يدعو يل � املسيح املوعود فلم يربح... أوالد

ويف األخري جنّاين ... التناوب كل الليلبمرأتني أُخريني مبراقبيت رضي اهللا عنها وا
  )دفتر املولوي صدر الدين( .اهللا من املوت وشفاين

  : اجلامعة األمحدية سابقاأستاذ قال املولوي حممد إمساعيل املرحوم، :٨٣
ا حضرةَ ميان عبد اهللا السنوري املرحوم يقول مسعتمرار :  

أخربين سلفًا بكل األحداث اليت كانت ستقع يف  � كان املسيح املوعود 
قد أخربين أين �وكان املسيح املوعود .  كلها كما أخربحيايت، وقد وقعت 
  . سأموت يوم مجعة

شيت "، ودفن يف ) يوم اجلمعة٧/١٠/١٩٢٧يف (لقد تويف يف قاديان و 
  ."مقربة

 يف  أمري اجلماعة اإلسالمية األمحدية� كتب قاضي حممد يوسف :٨٤
  : "سرحد"إقليم 

  :  مجاعته، فتلقى اإلهلام التايلبعض) إىل اهللا تعاىل (�شكا املسيح املوعود 
"�ÌK����ÌK����ÌK����ÌK���LLLL � �$o
Ð����$o
Ð����$o
Ð����$o
Ð�������� �� ÅÅÅÅ¸̧̧̧== == ????½½ ½½   )فارسية(" ????

 ص ، للقاضي حممد يوسف،وعوداملظهور أمحد  ( . األمردبرمبساعدة هؤالء : أي
  )٣٠/١/١٩٥٥ طبعة ،٥١

  :� كتب قاضي حممد يوسف :٨٥
هرب  وكليهما" رام آمتا "ي أن أسدا قد افترس ابن�املسيح املوعود رأى 

برقية أن ابنه " رام آمتا" ِمن سرد هذه الرؤيا حىت تلقى �وما إنْ فرغ . ما
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ظهور أمحد (.مث مات ابناه بالطاعون واحدا تلو اآلخر. الطاعونب يبقد أص

  )٥٢-٥١ ص ،وعودامل

  : �وي  كتب املولوي عبد اهللا البوتال:٨٦
 ذات يوم �خالل مكوثي هنا جاء املسيح املوعود وملا جئت إىل قاديان 

لعل بعض األحباب يتذكر : وقال وهو واقف... من بيته إىل املسجد املبارك
 أين قد أُريت أن كل ما بني هذا املسجد الصغري  أخربت من قبل مرةً كنتأنين

هو مسجد )  املسجد األقصىيعين(إىل املسجد الكبري ) يعين املسجد املبارك(
ريت اآلن مرة أخرى أن كل ما بني املسجد الصغري لقد أُ: �مث قال ... كله

  )٢٠٧ ص ،٧ جملد ،أصحاب أمحد( .إىل املسجد الكبري هو مسجد كله

  :  روت السيدة صاحلة يب يب زوجة قاضي عبد الرحيم رضي اهللا عنهما:٨٧
اليت -ا بسوق اهلندوس رّه مانـز ذات مرة للت�خرج املسيح املوعود 

الشمال اليت وتوجه ناحية  -تسمى اليوم السوق الكبرية وكانت صغرية عندها
 عشر نسوة معه أو حنو، وكنا � اليوم بيت حضرة املولوي شري علي  فيهايقع

 عند البئر يف امليدان ف بالسوق نفسها وتوقّوعند العودة مر. مخس عشرة
:  وقال،ية الشمال وملس األرض برأس عصاهاملتصل باملسجد األقصى يف ناح

هذه السوق ستسمى السوق األمحدية عن قريب، وسيكون فيها أمحديون 
  )١٢٤-١٢٣ ص ،٦أصحاب أمحد، جملد ( .بكثرة

  ):قال مرزا غالم اهللا أنصار القاطن يف قاديان (:٨٨
 يف � مع املسيح املوعود أسكنكنت : قال يل أخي مرزا نظام الدين

 ، يعلّمين�كان . موظفًا يف مدينة سيالكوتفيها يت كان يعمل األيام ال
ه القرآن الكرمي، حيث قرأ منه على يد يقرأ "يم سني"  اهلندوسيوكان احملامي
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 وخاطب �ذات صباح استيقظ املسيح املوعود و. ا أربعة عشر جزًءحنو

يم سني" السيد"وقال  :حيث أخذين  يف الرؤيا، � الليلة رسولَ اهللا لقد رأيت
بتوزيعه على العامل كلهإىل احلضرة اإلهلية، فتلقيت سرية  ( . ِمن هناك شيئًا أُمرت

 )٦٦ رواية رقم ،١٨٣-١٨٢ ص ،� اهللا السنوري تأمحد للمولوي قدر

�����
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  ���� اهللا

  ٣٩٦، ٢٤٢، ٢٠٠، ٨٥                    اهللا أجرك 
  ٨٧٥  أعلم وما أوتيتم من علمه إال قليالاهللا
        أكرب اهللا
     ٦١٩، ٥٨٨، ٥٧٥، ٣٩٢، ٣٨٣، ٢٨٥، ١٩٣  
  ٣٨٦، ٢٨١          الذي جعلك املسيح ابن مرمياهللا
  ٣٧٨، ١٠٢           حافظهاهللا
   ني خري حافظا وهو أرحم الرامحاهللا

                             ٧٧٤، ٧٧١، ٣٧٨، ١٠٢  
  ٧٠٣، ٦٦٨                      خري من كل شيءاهللا
  ٨٠١، ١٦٥                              خري وأبقىاهللا
  ٧٢٤، ٧٢١    عدو الكاذب وإنه يوصله إىل جهنماهللا
  ٣٨٦، ٢٧٧، ٢٤٣                 غالب على أمرهاهللا
  ٦٣٩                         ب على كل شيء  غالاهللا
  ٢٧٦، ١٩٣           متم نوره ولو كره الكافروناهللا
   ٥٢٢ ن                       تكتمو  خمرج ما كنتماهللا
  ٢٤                             موهن كيد الكافرين اهللا
  ٤٠                           ويل حنان علّم القرآن اهللا
  ٤٠، ٤٠٥                              وليك وربكاهللا
  ٤٠                             يريد أن يريك إنعامهاهللا
  ٢٠٠                                 يعطيك جاللكاهللا
        يعلم وأنتم ال تعلموناهللا

               ٣٩٦، ٣٨٥، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٨٥  
                   ٦٦٩                                  يعلينا وال نعلىاهللا
  ٢٢٦ س                  ينصرك ولو مل ينصرك النااهللا

، ٢٤٢، ٨٥     ليحب حبا مجااهللاأال إا فتنة من 
٦٩٢، ٣٩٦، ٣٧٧، ٢٨٠  
  ٣٢٧                         مع اخلائفنياهللا إن اهللاتق 

  ٧٩٥                             بقي وحدهاهللاأخذهم 
  ٧٠٦، ٧٠٢، ٦٠٣          إىل وقت مسمىاهللاأخره 

         املؤمن جعل له احلاسدين يف األرض اهللاإذا نصر 
                               ٦٩١، ٣٧٦، ٢٧٩، ٨١  

  ٧٠٣، ٦٦٤           أن يبعثك مقاما حممودا اهللاأراد 
  ٨٨٦                            لينة وملك لنياهللاأرض 
   ٢٤٧                                أمري كلهاهللاأصلح 
  ٦٩٩، ٥٥٥، ٥٢٤                    بقاءك اهللاأطال 

  ٥٣٥                عهدهاهللا عهدا فلن خيلف اهللاأفاختذمت عند 
  ٣٦                                 السماء نور اهللا رحم اقتضى
  ٥٢                                      كل مقصدياهللاأكمل 

، ٢٤٣، ٢٢٤، ١٧١، ١٧٠   اهللالذين يبايعونك إمنا يبايعون 
٦٩١، ٣٨٣، ٢١٢  

، ١٠٩، ٩٥، ٨٥          على كل شيء قديراهللاأمل تعلم أن 
٧٢٧، ٧٠٩، ٦٩٩، ٦٩٢، ٦٦٨، ٣٨٦   
، ٢٤٥، ٨٨، ٨٥، ٦١، ٢٤              بكاف عبدهاهللاأليس 
٧٣٤، ٦٩٥، ٦٩٢، ٦٣٦، ٥٥٥، ٥٠٢، ٤٦٩، ٢٨٠ ،
٨٨٨  
  ٢٤                                  عليما بالشاكرين اهللاأليس 

  ٥١٤، ٥١٣                           العزيز األكرماهللاأمر من 
  ٧٧٣، ٧٧٢                        على خالف التوقعاهللاأمره 

       ٤٨                                          الرحيماهللاآمنا من 
    اهللاإن الذين يبايعونك إمنا يبايعون 

                                     ٦٩١، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٢٤  
  ٥٣٨                                     حافظ كل شيءاهللاإن 
  ٧٠٣، ٤٧٥                                 رؤف رحيماهللاإن 
  ٥٢٩                                     قام  عزيز ذو انتاهللاإن 
   ٨٤٥، ٨٠٠، ٧١١، ٢٣٦، ٣٤ على كل شيء قدير  اهللاإن 
  ٦٦٢                                         قد من علينااهللاإن 
  ٥٢٦                                              ال يضرّاهللاإن 
    وا ما بأنفسهم ال يغري ما بقوم حىت يغرياهللاإن 

                                             ٥١٣، ٣١٧، ٣١٦  
  ٧٥٨، ٧٣٨، ٥٦٧، ٣٣٧                    مع األبراراهللاإن 
  ٣٢٧                                          مع اخلائفنياهللاإن 
، ٢٧٨، ٢٦٢   مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون اهللاإن 

٥٢٣،٥٢٦، ٥١٢، ٥٠١، ٤٩٧، ٣٣٧ ،٣٣٠، ٢٩٧ ،
٧٩٠، ٧١٨، ٧٠٣، ٦٩٦، ٦٩٢، ٦٨٨، ٦٣٦، ٥٥٤ ،
٨٠٧  

، ٣٣٠، ٢٩٧، ٢٧٨، ٢٦٢، ٢٢٤     مع الذين اتقوااهللاإن 
٥٠١، ٤٩٧، ٤٧٦، ٤٠٥، ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٤، ٣٣٧ ،
٦٩٦، ٦٩٢، ٦٨٨، ٦٣٦، ٥٥٤، ٥٢٦، ٥٢٣، ٥١٢ ،
٨٠٧، ٧٩٠، ٧٦٢، ٧١٨، ٧٠٣   

  ٦٤٠                                 مع الذين هم يتقوناهللاإن 
  ٧٥٦، ٧٥٢، ٧٥٠                         مع الصادقنياهللاإن 
   ٤٧٣                                  مع عباده يواسيك اهللاإن 
  ٢٨٧                     يقوم أينما قمت اهللا إن ۔ معكاهللاإن 



�����س �����������	
���	���������������������������������������������������������������������������א��� � ٤
 ٧٨٨  معي يف كل حال اهللاإن 
 ٧٢٩  أُعطيك ما أُعطيك من عليكم اهللاإن 
 ٧١٨   جيزي املتصدقنياهللاإن 
 ٥٤٦          الرمحنناأ أنا
 ٤١٠         ذو املنن اهللاأنا 
 ٧٥٢، ٣٨٥   ال إله إال أنااهللاأنا 

 ١٠٠  اهللاأنت حمدث 
 ٧٣٧   لكم اليسراهللاإمنا يريد 

 ٧٥٢   ذو اجلود والعطاءاهللاإين أنا 
 ٤٠١   ذو السلطاناهللاإين أنا 

 ٣٩٨   فاختريناهللاأنا إين 
 ٣٨٥   فاعبدين وال تستعن من غريياهللاإين أنا 
 ٤٠٠   فاعبدين وال تنسيناهللاإين أنا 
 ٧٥٢، ٣٨٥   ال إله إال أنااهللاإين أنا 
 ٧٨٠، ٧٦٥، ٧٦١  اهللاإين مع 
 ٣٠٤   العزيز األكرباهللاإين مع 
 ٧٦٥          الكرمياهللاإين مع 
 ٧٦١   يف كل حالاهللاإين مع 

، ٣٨٣،  ٢٨٠، ١٩٣، ٨٦   اهللاأهذا الذي بعث 
٥١٢، ٣٩٦ 
 ٨٥                                        أجركاهللاأوىف 

   علينا وإن كنا خلاطئنياهللا لقد آثرك اهللات
        ٧٦٧ ،٦٩٥ ،٦٦٥ 

 ٤٧١   يف هذا الباساهللاتفصيل ما صنع 
 ٤٠٠، ٣٩٩   العزيز الرحيماهللاترتيل من 

    يف حلل األنبياءاهللاجري 
        ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٨٥، ٢٧٧، ٧٨ 

 ٢٤٤   يف حلل املرسلنياهللاجري 
   العزيز األكرماهللاحبا من 

        ٦٩٢، ٣٩٦، ٣٧٧، ٢٨٠،  ٨٥ 
   السلطاناهللا الرٰمحن خلليفة اهللاحكم 

        ٣٨٤، ٢٤٣، ١٩٣ 
 ٩٠  اهللامحاك 

 ٧٣٨  اهللارمحك 
 ٥٥٣   إيلاهللارد 

  ٩٠                                حجة اإلسالماهللارفع 
  ٥٣٨                                      عمركاهللازاد 

    تبارك وتعاىل زاد جمدكاهللاسبحان 

 ٦٨٩، ٣٨١، ٣٧٦، ٢٧٧، ٦٦ 
 ٨٦٤، ٣٣   العظيماهللا وحبمده سبحان اهللاسبحان 
  ٦٩٨، ٥١٦   ورافاكاهللاسبحك 

  ٩١          إنه مسيع الدعاءاهللامسع 
 ٦٩٠، ٣٧٦           سعيهاهللاشكر 
 ٧٩٤، ٦٩٤، ٣٨٢، ٣٧٧، ٧٤           ورسوله اهللاصدق 

 ٨٤٢   عليك وعلى حممداهللا ىصل
 ٨٤٢   على حممد وعليكاهللا ىصل

 ٣٣٠   أشد من ضرب الناسهللاضرب 
 ٥٥٥          عمركاهللاطول 
 ٢٠٨   عنك مل أذنت هلماهللاعفا 

 ٧٧٣، ٧٧٢  على خالف التوقع اهللاعمره 
 ٣٨٥، ٣١٣، ١٠٢   حافظكاهللاعناية 
 ٣٦٨  ورجعوا ظهورهم اهللا أنقض فاليوم
   وجيهااهللا مما قالوا وكان عند اهللافربأه 

        ٣٦٧، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٨، ٦١ 
 ٣٨٤، ٢٨٢، ١٦٠   ويردها إليكاهللافسيكفيكهم 

 ٢٤٥  رأه مما قالوا عبده وباهللافقبل 
 ٢٧٠   من شر ذلك اليوماهللافوقاهم 
 ٣٨٣ ن         أىن يؤفكواهللاقاتلهم 
 ٧٢٠         اهللاقد مسع 

 ٣٨٥،  ٣٥٣ ى تمط يمث ذر يف غيه اهللاقل 
  ٥٠٣، ٢٤٢   مث ذرهم يف خوضهم يلعبوناهللاقل 
 ١٠٢          حافظهاهللاقل 

٦١٣                   عزيز ذو االقتدار أفال تؤمنوناهللاقل إن 
 ٣١٢، ٢٤٤   فاتبعويناهللاقل إن كنتم حتبون 

 ٤٨          أحداهللاقل هو 
 ٢٢٤   أعجب العجيبنياهللاقل هو 
، ٢٧٨، ٢٤٢، ٢١٩، ٢١٤، ١٠٣، ٨١   عجيباهللاقل هو 

٦٩١، ٥١٢، ٣٧٨، ٣٧٥  
  ٧٩٣                                             اهللايأخذك  قل

  ٦٨٧، ٥٠٥، ٢٨١،٣٧٨         ألغلنب أنا ورسلياهللاكتب 
  ٥٥٥، ٥٢٨                                   إعزازكاهللاكمل 
 ١٩٨                                مجيعااهللا مجيعا ومع هللاكن  

 ٧٢٥   معنااهللاال ختف إن 
٥١٣   اهللام اليوم إال ال عاص

  ٤٩٥  اهللاال يعافيك 
  ٤٩٥  اهللاال يوافيك 
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  ٢٣٥،٣٨٦                   األمر من قبل ومن بعدهللا

  ٦٩٦، ٦٠٤          الواحد القهار هللاملن امللك اليوم 
  ٩١                    جهرةاهللا ىلن نؤمن لك حىت نر

  ٣٨٤                                      اهللالن خيزيهم 
  ٧٣٢                             ألبرهاهللالو أقسم على 

  ٣٨٤                                 أهلكاهللاما أهلك 
  ٢٤١                ى رماهللا رميت ولكن ما رميت إذ
  ٣٢٧                           من عاصماهللاما هلم من 

  ٨٩                           املسلمني بربكاماهللامتع 
  ٦٩٨       نزل من السماءاهللامظهر احلق والعلى كأن 

  ٧٨٥          يف نصرتهاهللا كان اهللامن كان يف نصرة 
  ٢٧٥                           وفتح قريباهللانصر من 

  ٩٠                                            اهللانصرك 
  ٨٠٤                            نصرا مؤزرااهللانصركم 

  ٣٦٥  ويزيح يزيل شبهة وكلَّ ويصيح، يدعو اهللا وإىل
  ٧٦٣                   إين غالب وسيظهر شوكيتاهللاو
  ٧٧١               خري حافظًا وهو أرحم الرامحنياهللاو
  ٧٠٣، ٦٦٨                     خري من كل شيءاهللاو
  ٤٥٥               إم ال حيسنون۔ شديد العقاباهللاو
    غالب على أمرهاهللاو

               ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٨٢، ٢٧٧، ٢٤٣، ٦٦  
  ٧٥٧                       لوال اإلكرام هللك املقاماهللاو
  ٣٧٥، ٢٧٦          متم نوره ولو كره الكافروناهللاو
  ٥٢٢                        خمرج ما كنتم تكتموناهللاو
  ٣٧٧، ٢٤٥، ٨٨            موهن كيد الكافريناهللاو
  ٤٠٦، ٤٠٥                           وليك وربكاهللاو
  ٦٩٨، ٥١٣، ٤٨٣           يأىب إال أن يتم أمركاهللاو
  ٤٠٥                          يريد أن يريك إنعامهاهللاو
  ٢٢٦     يعصمك من عنده ولو مل يعصمك الناساهللاو
   يعلم وأنتم ال تعلموناهللاو

                       ٣٩٦، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٨٥  
  ٢٢٦                  ينصرك ولو مل ينصرك الناساهللاو

  ٧٥٨، ٧٣٨، ٥٦٧، ٣٣٧          مع األبراراهللاوإن 
  ٨٣                اهللاوإن مل يعصمك الناس فيعصمك 

  ١٠٩                      وإن يردك خبري فال راد لفضله
  ٢٤٤، ٨٤                        اهللاوما أصابك فمن 

  ٣٦٦               وقُتلَ اهللا من بنبأ الناس بعض ومات

  ٢٤١                       رمىاهللاوما رميت إذ رميت ولكن 
   ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيباهللاوما كان 

                                             ٦٨٩، ٢٤٣، ١٩١  
  ٨٧                             ليعذم وأنت فيهماهللاوما كان 

  ٢٦٥                      خري املاكريناهللا واهللاومكروا ومكر 
  ٢٧٨، ٧٨                            له اهللا كان هللان ومن كا

   خري املاكريناهللا واهللاوميكرون وميكر 
                             ٥١٣، ٣٩٥، ٣٨٣، ٣٨٢، ٢٤٢  

  ٢٤١، ٢٢٦، ٤٦                        فيكاهللايا أمحد بارك 
  ٧٤٧                       خلقكماهللايا أيها الناس اتقوا ربكم 

  ٨٠٧                                       دوانا عاهللايا مسيح 
، ٣١٢، ٢٨٤، ٢٧٨، ٢٤٨، ٢٤٣     من عرشهاهللاحيمدك 

٥١٢، ٤٦٧، ٣٩٧، ٣٩٥، ٣٧٥  
  ٦٩٠، ٥٥٥، ٥١٢، ٢٧٨            وميشي إليكاهللاحيمدك 

   ٦٨٨، ٣٧٥، ٢٧٦                             ذكركاهللايرفع 
  ٣٨٦                                         بك سبيلهاهللايري 

    يأىب إال أن يتم أمركاهللايريدون أن ال يتم أمرك و
                                             ٦٩٨، ٥١٣، ٤٨٣  

  ٦٩٦، ٦٦٤، ٦٦٣                     زلزلة الساعةاهللايريكم 
يس٢١٩                             وجهك وينري برهانكاهللا ر  

  ٨٢٨                        تعاىلاهللا مجاعيت إن شاء اهللايصلح 
   ٧٠١                                     ويثين عليكاهللايظهرك 

   من العدا ويسطو بكل من سطااهللايعصمك 
                                     ٧٠٣، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥١٣  

   ٤٦٨                  ده وهو الويل الرٰمحن من عناهللايعصمك 
  ٦٩٧، ٢٨٠، ٢٤٥ ما تقدم من ذنبك وما تأخر اهللايغفر لك 
  ٤٧٣                                  إكراما عجيبااهللايكرمك 
  ٦٨٨، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٩                  من عندهاهللاينصرك 

   ٧٢٥                                        يف دينهاهللاينصركم 
  ٦٩٥                                 يف وقت عزيزاهللاينصركم 

  ٧٦١                                         اللهم ارحم: مالله
   ٥٢٩                         اللهم اصرف سوء هذا الرؤيا عين

 ٤٤٢       اللهم إن أهلكت هذه العصابة فلن تعبد يف األرض
  ٨٦٤، ٣٣                      صل على حممد وآل حممدمالله
   ٧٠٤،  ٤٦٥                          جاءين آئل واختار: آئل
  وقالوا ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني: آباء

                                     ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٦، ١٠٣   
٣٩٩، ٣٨٥، ٣٥٣                     آلتاهللاإن فضل : آت  
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   ١٠٩                                   آلتاهللاإن وعد 

  ٧٠٧، ١٩٢   وآتاين مامل يؤت أحد من العاملني: آتى
  ٢٠٨                                       آتيك غداآيت

   ٤٧٨                        إين مع األسباب آتيك بغتة
    إين مع األفواج آتيك بغتة

                     ٥٣٥، ٣١٢، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٨٩  
  ٣٨٧                           إين مع األمراء آتيك بغتة
   ٤٧٩                           إين مع اجليش آتيك بغتة
  ٣١٦                          إين مع الرٰمحن آتيك بغتة
  ٧١٤                           إين مع الروح آتيك بغتة

  ٣٢٨                            الغفار آتيك بغتةإين مع
 ،٥١٢ ،٨٢    آتيناهم باحلق فهم للحق كا رهونآتينا

٦٩١  
  ٢٣٨               إنا آتيناك الدنيا وخزائن رمحة ربك

  ٢٩          فارتدا على آثارمها ووهب له اجلنة : آثار
  ٨٩                           اهللافانظروا إىل آثار رمحة 

  ٦٩٤ ،٦٣٥ ،٥٥٥      على كل شيءاهللاآثرك : آثر
 ،٦٦٥         علينا وإن كنا خلاطئنياهللا لقد آثرك اهللات

٧٦٧ ،٦٩٥   
  ٦٩٥                                  علينااهللالقد آثرك 

  ٥٥٦                          آثرتك واخترتك: آثرتك
  ٧٥٦                              إين آثرتك واخترتك 

  ٦٥٣                                       ها إين آثرتك
 ،٦٣٥ ،٥٥٥           على كل شيءاهللاآثرك : آثرك
٦٩٤  

 ،٦٦٥         علينا وإن كنا خلاطئنياهللا لقد آثرك اهللات
٦٩٥  

  ٧٥٨ ،٦٩٥                          علينااهللالقد آثرك 
  ٦٣٠       رب العاملنيهللاآخر دعوانا أن احلمد : آخر

  ٨٠٨              أمثال الرمحة أول الذكر وآخر الذكر
           أمثال الرمحة يف أول الذكر وآخر الذكر

٨١١  
إين سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق 

٧٠٣ ،٤٨٧  
  ٨٠١ دخلتم اجلنة وما علمتم ما اجلنة ذلك اليوم اآلخر

، ٣٨٢، ٢٧٨، ٤٧   أعانه عليه قوم آخرون: آخر
٦٨٧، ٥١٢  

  ٧٣٩                 العيد اآلخر تنال منه فتحا عظيما

  ٤٠٠                               ولتدعو قوما آخرين
 ،٣٨٢  يقولون إن هذا إال قول البشر وأعانه عليه قوم آخرون

٦٨٧ ،٥١٢  
  ٦٩٣                    أنت مبارك يف الدنيا واآلخرة: اآلخرة

  ٨٠٧                                 معك يف الدنيا واآلخرةإين
، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٥٧، ٩٧  ثلة من األولني وثلة من اآلخرين

٦٩٣، ٣٩٥، ٣٧٨، ٢٨٣، ٢٦٤  
  ٦٩٤، ٦٦٤          حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  ٣٨٢، ٢٤٥                           وجيها يف الدنيا واآلخرة
   السلطاناهللا فخلقت آدم خليفة أردت أن أستخلف: آدم

                                                             ٣٠٠  
  ٦٦                            أردت أن استخلف فخلقت آدم

  ٨٧٥                          كمثل آدماهللاإن مثل عيسى عند 
  ٦٩٠، ٧٨                                     خلق آدم فأكرمه

  ٢٤٤                   صل على حممد وآل حممد سيد ولد آدم
  ١٠٣                                ولقد كرمنا بين آدم وفضلنا

  ٦٩٠، ٣٨٠، ٦٩            يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة
  سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم: اآلفاق

                     ٨٠٠، ٦٩٦، ٤٣٣، ٣٨٤، ١٩٣، ١٩١  
  ٢٤٤                                    ونريهم آياتنا يف اآلفاق

نا من : آم٤٨٨                                   الرحيماهللاآمن  
  ٨٧٦، ٨٧٥                       يدافع عن الذين آمنوااهللاإن 

  ٨٢                           وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس
  ٣٩٥، ٣٨٤، ١٠٢     والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم 

  ٥٣٦، ١٠١                         ومن دخله كان آمنا: آمن
  إنه آوى القرية: آوى

             ٧٤٥، ٦٩٧، ٥١٣، ٤٣٩، ٤٣٢، ٣١٧، ٣١٦  
  ٥٥٥، ٤٩٦                             آيات للسائلني: آيات

  ٧٥٦، ٧٥٥، ٧٢٠، ٤٠٤، ٣٩٩، ٣٠٨، ٣٠٧بلجت آيايت
  ٨١٠ ،٨٠٨                           تلك آيات الكتاب املبني

  ٧٦٩، ٧٦٦                      سأريكم آيايت فال تستعجلون
  ٦٩٥، ٣٨٣، ٢٤٢، ١٩٣          فانتظروا آيايت حىت حني 
  ٣٨٤                                    فانظروا آيايت حىت حني

  ٤٩٧                                         فيه آيات للسائلني
  لك نري آيات ودم ما يعمرون 

                             ٦٩٥، ٦٨٧، ٦٣٥، ٦٣٤، ٥٦٩  
  ٢٤٢                     نريد أن نرتل عليك آيات من السماء

  ٦٩٧                                نزلت لك ولك نري آيات
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  ٢٢٤                    ىيا عيسى سأريك آيايت الكٰرب

  ٢٤٤                      إنا سنريهم آيه من آياتنا: آية
  ١٦١                 إنين سأجعل بنتا من بنام آية هلم

  ٦٥٤                           رب أرين آية من السماء
  ١٦١                           سأريهم آية من أنفسهم

  ٣٥٩                        فال شك أنه آية من اآليات
  ١٠٣                        كذلك ليكون آية للمؤمنني

     ليكون آية للمؤمنني 
               ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٨١، ٢٤٤، ١٠٣، ٤٧  

  ٢٤٤                               ليكون آية للناظرين 
  ٧٢٧، ٢٦٠  ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منهاما 

  وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
                               ٧٤٤، ٣٩٥، ١٦١، ٧٣  

   ولنجعله آية للناس ورمحة منا
               ٦٩٢، ٤٤٧، ٣٩٥، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٩  

  ٣٨٥، ٢٨١      خيوفونك من دونه أئمة الكفر: أئمة
، ٥٣٣، ٢٨١، ٢٦٥   إن شانئك هو األبتر: راألبت

٨٠١، ٧٨٧، ٧٦٤، ٦٥٦،  ٧٣٢  
 ٢٠٨                          ظلمات االبتالء: االبتالء
   من العرب اهللايدعون لك أبدال الشام وعباد : أبدال

                                                     ١٢٥  
 ١٦٣       شاميصلون عليك صلحاء العرب وأبدال ال

  ٧٥٨، ٧٣٨، ٥٦٧، ٣٣٧ مع األبراراهللاإن : األبرار
  ٧٣٨                                    أنت من األبرار

  ٣٩٩        إنا أخرجنا لك زروعا يا إبراهيم: إبراهيم
  ٣٨١، ٣٧٩، ٢٨٢                 سالم على إبراهيم

  ٤٦٠ ،١٩١، ١٠٠                    سالم يا إبراهيم
  فاختذوا من مقام إبراهيم مصلى

                       ٦٩٤، ٣٧٩، ١٠٤، ١٠٣، ٨٣   
  ٦٤٩                           قل بل ملة إبراهيم حنيفا

  ١٠٤، ١٠٣، ٨٣     واختذوا من مقام إبراهيم مصلى
  ٣٣٧                              وأنت معي يا إبراهيم
  ٣٧٥       وسالما على إبراهيم وقلنا يا نار كوين بردا

  ٨٣                           يا إبراهيم أعرض عن هذا
رهاهللارب أشعث أغرب لو أقسم على : أَب٧٣٣      ألبر  

  ٧٣٢                             ألبرهاهللالو أقسم على 
  ٨٠١                         صلٰوتك خري وأبقى: أبقى

  ٤٨٨           ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي أرض قلنا يا: ابلعي
  ٤٨٨،  ٣٣٧     يا أرض أبلعي ماءك غيض املاء وقضي األمر

   الذي جعلك املسيح ابن مرمي هللاحلمد : ابن
             ٦٩٤، ٦٧٨، ٦٣٥، ٣٩٨، ٣٨٣، ٢٨٠، ٢٤٢  

   إنا جعلناك املسيح ابن مرمي ألمت حجيت
                             ٢٢٦، ٢٢٤، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠  

  ١٨٣                          أنت أشد مناسبة بعيسى ابن مرمي
  ٢٨٥                             إنك أنت مين املسيح ابن مرمي

  ٢٢٥                               إين جاعلك عيسى ابن مرمي
   ٦٢٣                                اهللاإين معك يا ابن رسول 

  ١٥٧            إين أجعل نساءهم أرامل وأبناءهم يتامى: أبناء
  ٣٨١                                ترى نسال بعيدا أبناء القمر

  ٢٧٨، ٢٤٣، ٤٩      خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس
   قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم

                                             ٢٨٢، ٢٢٤، ٢١٨  
  ٦٨٩، ٢٤٤              لناله رجل أو رجال من أبناء الفارس

  ٤٩٧                      إنا فتحنا عليك أبواب الدنيا: أبواب
  ٤٠٠، ٣٨٤                            تفتح هلم أبواب السماء

   ٥٤٠                                  فتحنا عليك أبواب الدنيا
  ٣٩٧، ٢٤٤                  تبت يدا أيب هلب وتب: أيب هلب

  ٣٨٢        إين جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا: اتبعوا
   فاتبعويناهللاقل إن كنتم حتبون : اتبِعوا

                                     ٦٩٢، ٣١٢، ٢٧٦، ٢٤٤  
  ٨٣١                                  يا أيها العوام اتبعوا اإلمام

  ٥٣٥         عهدهاهللا عهدا فلن خيلف اهللاأفاختذمت عند : اختَذَ
  ٢٦٤، ٢٥٧           هذه تذكرة من شاء اختذ إىل ربه سبيال

  ٣٩٩، ٣٨٤                  يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال
    فاختذوا من مقام إبراهيم مصلى: اختذ

                               ٦٩٤، ٣٧٩، ١٠٤، ١٠٣، ٨٣  
  ٥٠٤، ٥٠١                        ال إله إال أنا فاختذين وكيال

  ٥٤٦                                   أريد أن أختلص: أختلّص
، ٢٩٧، ٢٧٨، ٢٦٢، ٢٢٤   مع الذين اتقَوااهللاإن : اتقَوا
٤٩٧، ٤٧٦، ٤٠٥، ٤٠٠، ٣٥٨، ٣٥٤، ٣٣٧، ٣٣٠  ،
٦٨٨، ٦٣٦، ٦٩٦، ٦٩٢، ٥٢٦، ٥٢٣، ٥١٢، ٥٠١ ،
٧٩٠، ٧٦٢، ٧١٨، ٨٠٧، ٧٠٣  

  ٤٥٠                   فاتقُوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة
  ٧٤٧                       خلقكماهللايا أيها الناس اتقُوا ربكم 

  ٣٢٧                                 مع اخلائفنياهللا إن اهللا اتقِ
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 ٦٨٨، ٤٩    اتل عليهم ما أوحي إليك من ربك: اتلُ

  الذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم: أتوب
        ٣٨٣، ٩٣ 

 ٧٠٤، ٦٩٥، ٥١٣   أتىاهللاإن وعد : أتى
 ٤٦٤، ٩١   فال تستعجلوهاهللاأتى أمر 

٩١، ٤٦٤   فال تستعجلوا اهللاقل أتى أمر 
 ٢٤٥   فال تكن من املستعجلنياهللاقل أتى أمر 

إن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا : فأتوا
  ٢٤٩                                    بكتاب من مثله

 ٧٠٥، ٥٢٠  إين أمرت من الرٰمحن فأتوين
 ٥٢٨  يوم فأتوين بأهلكمال تثريب عليكم ال

  وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء 
        ٦٧٤، ٥٥٤، ٥٣٥، ٣٣ 

 ٦٧٢  وأخرجت األرض اثقاهلا: أثقال
 ٤٩٨  يوم االثنني وفتح احلنني: اثنني
 ٧٥٦، ٧٥٥             ريه اجلحيمأجر األثيم وأ: أثيم

 ١٠٣  اجتبيناهم واصطفيناهم: اجتبيناهم
   إين أجد ريح يوسف لوال أن تفندون: أجد

        ٨٣٦، ٧٠٥، ٥٢٧  
 ٥٣٠   لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى

راألثيم: أج ٧٥٦، ٧٥٥  وأريه اجلحيم أجر 
 ٥٤٧  أجرك قائم وذكرك دائم: أجر

 ١٦٤  إن الصابرين يوىف أجرهم بغري حساب
 ٢٤٢، ٨٥   أجركاهللاأوىف 

  شأنك عجيب وأجرك قريب
        ٦٨٨، ٥١٣، ٣٧٥، ٢٤٣ 

 ٢٧٨  يته فعلي إجرام شديدقل إن افتر: إجرام
 ٢٧٨  قل إن افتريته فعلي إجرامي

 ٥٣٤   من النارأُجرت: رتجِأُ
  أجعل لك أنوار القدوم وأعطيك ما يدوم : أجعل

        ٧٠٤، ٤٧٦ 
 ١٥٧  بناءهم يتامىأجعل نساءهم أرامل وأ

             ١٦١  إنين سأجعل بنتا من بنام آية هلم
 ٥٤٣      إين أنا الرٰمحن سأجعل لك سهولة يف أمرك 

 ٦٩٨  سأجعل لك سهولة يف كل أمر
 ٧٨٠  رب اجعلين غالبا على غريي: اجعل

 ٩٣  باركا حيثما كنترب اجعلين م

 وبركاترب اشف زوجيت هذه واجعل هلا بركات يف السماء 
  ٦٤٨                                                  األرض يف

 ٨٤٠  واجعل أفئدة كثرية من الناس وي إيل
 ٨٤٢  واجعل يل غلبة يف الدنيا والدين

 ٨٤٣  واجعل يل نافعا هذه التجارة
 ٣٨٤   أجل قريبمسمىإمنا نؤخرهم إىل أجل : أَجل

 ٢٤٢،٣٥٣،٣٨٥ ى إمنا يؤخرهم إىل أجل مسم
 ٧٠٧، ٦٣٢، ٦٣٠، ٦٢٨، ٥٨١، ٦٢٧قرب أجلك املقدر 

 ٢٤١  ي أنوارهلّجإين سأوتيك بركة وأُ: أجلّي
 ٨٣٩  وقادر على االجتماع واإلمجاع واجلمع: اإلمجاع

 ٤٣٣        إين أجهز اجليش : أجهز
 ٢٦         أجيب دعوتك: أجيب

 ٨٠  أجيب دعوة الداع إذا دعان
 ٧٤٦         أجيب دعوة الداع

 ٧١٨، ٨٠٠         أجيبت دعوتك
 ٨٠٠         أجيبت دعوتكما

 ٢٨٥، ٢٦  أجيب كل دعائك إال يف شركائك
 ٧٠٣، ٤٧٨ إين مع الرسول أجيب 

 ٢٨٥، ٢٦        يا أمحد أجيب كل دعائك إال يف شركائك 
 ٥٢٣  أرحيك وال أُجيحك: أُجيح

، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٦     إين أحافظ كل من يف الدار: أحافظ
٧٠٧، ٦٨٨، ٦٧٤، ٥٤٥، ٥١٣، ٥١١، ٤٤٧، ٤٤٠ ،
٨١٢، ٨١٠، ٧١٦، ٧٨٧، ٧١٥، ٧١٠، ٦٩٧  

 ٤٤٠،٥١٣  خاصة وأحافظك
٨٧٥  أحباؤك كأنبياء: أحب 

 ٧٨٨  أحببت أن اعرف
  ٦٩٩                 إين معك ومع أهلك ومع كل من أحبك

 ٩٦                      ليهإ مما يدعونين يلَّرب السجن أحب إ
   كنت كرتا خمفيا فأحببت أن أعرف 

        ٦٨٨، ٥٩٦، ٢٨٠، ٣٩٥، ٢٤٤، ٨٥ 
أحببت وكلما أحببت    

        ٦٩٤، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٨، ٤٦٧ 
 ٩١  وأحسن إىل أحبابكم: أحباب

 ٤٨          أحداهللاقل هو :أحد
 ٨٧٥         إحرام الدعاء :إحرام

 ٣٥٩  إنه صنيعة إحسان احلضرة: إحسان
 ٧٦٠  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

 ٢٨٢، ١٠٠  اس رفقا وإحسانايا داود عامل بالن
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  أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا: أحسب

                               ٤٤٩، ٢٤٢، ١٦٤، ٨٢  
  ٥٤٧                             أحسن ودادك: أحسن

  ٢٣٥                              ادفع باليت هي أحسن
  ٩١                                وأحسن إىل أحبابكم

  ٧٢٩      احفظين فإن القوم يتخذونين سخرة: احفظ
  رب كل شيء خادمك رب فاحفظين

                                    ٧١٨، ٧٠٠، ٤٥٨  
  ٧٦٠ أمري وال تنفكا من هذه املرحلة اهللاأحق : أحق
 ٧٥٩                            أحلّ له الطيبات: أحلّ
  إنا أرسلنا أمحد إىل قومه فأعرضوا: أمحد

                                     ٣٩٩، ٣٨٥، ٣٥٤  
   فيك اهللابوركت يا أمحد وكان ما بارك 

                             ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٢٤٣  
  ٣٦٤                                   أمحد ريب ومساين

  ٢٨٥، ٢٦شركائك يا أمحد أجيب كل دعائك إال يف 
  ٦٩٠، ٣٩٦، ٦٩  يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة

  ٢٤١، ٢٢٦، ٤٦                فيكاهللايا أمحد بارك 
  ٥١٠                             يا أمحد جعلت مرسال

، ٢٨١، ٨٩يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك 
٧٠٣، ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٣٢٠، ٣١٢  

  ٦٩١، ٢٠٥وزاركيا أمحدي أنت مرادي ومعي أمحل أ
  ٣٧٥، ٢٧٦، ٢٤٣    يا أمحد يتم امسك وال يتم امسي

  ٤٧٥    وبشرين خبامس يف حني من األحيان: األحيان
  سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق : أخرب

                                             ٧٠٣، ٤٨٧  
٧٥٦                         آثرتك واخترتك: اخترت  

  ٥٥٥، ٤٦٧، ٣٧٥، ٢٤٣، ١٩١    اخترتك لنفسي
  ٨٠٠                             اخترت لك ما اخترت

  أنت وجيه يف حضريت اخترتك لنفسي
 ٣٧٥، ٣٣٧، ٢٧٧، ٢٤٣، ٢٢٦، ٢٠٥، ٦٥ ،

٦٣٥، ٥٥٦، ٥٥٥،  ٥١٢، ٤٦٧،٤٦٨، ٣٩٤ ،
٦٨٩  

  ٣١٢ ،٢٤٣ ،٢٢٦ ،٢٠٥          أنرتك واخترتك
  ٤٩٧                               إين أنرتك واخترتك

   ٣٩٨               قل رب إين اخترتك على كل شيء
  ٧٦١                            اخترطنا سيفه: خترطناا

 لوجدمت فيه اهللاقل لو كان األمر من عند غري : اختالف

  ٤٠٠، ١٨١                                       اختالفا كثريا
    ٣٨٤           لوجدوا فيه اختالفااهللان عند غري قل لو كان م

، ٥١٤، ٢٧٨، ٨١، ٤٨  وقالوا إن هذا إال اختالق : اختالق
٦٩١، ٦٨٦، ٤٠٠، ٣٧٦، ٣٧٥، ٢٧٩، ٣٨٢، ٢٤٢ ،
٧٠٦  

  ٣ ٥١                                يقولون إن هذا إال اختالق
  ٧٩٥                              بقي وحده،اهللاذهم أخ: أخذ

  ٦٨٣                                    إنا أخذناك بعذاب اليم
  ٦٨٢                                     إنا أخذناه بعذاب اليم

  ٧٠٦،  ٦٠٣، ٧٠٢ى           إىل وقت مسماهللاأخره : أخر
  ٧٠٢، ٧٠١                               رب أخر وقت هذا 

أُخرِج :١٨٠                                منه اليزيديونأخرج   
  ٦٩٦، ٦٧٢إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا

  ٦٩٥                     أرحيك وال أُجيحك وأخرج منك قوم
  ٧٧٧                                     رب أخرجين من النار

  ٢٤٥، ٨٨                         فاستغلظشطأَهكزرع أخرج 
   ٨٤٠                  هو الذي أخرج مرغميك فخضر دعواك

  الرمحة على الثالث، العني وعلى أخريني: أخريني
                                     ٧٣٥، ٦٩٨، ٣٨٥، ٢٧٣  

                        ٤٧٨                                            وأصيب :أخطئ
  ٥٤٦                                   أريد أن أخلِّص: لصأخ

  ٧٦٧، ٧٦٦                    أصلح بيين وبني إخويت: إخويت
  ٤٦٦                                           إصبعه وأشارأدار
  ٢٢٤                                ادع عبادي إىل احلق: ادع

  ٢٢٢، ١٩٤                               ادعوين أستجب لكم
  ٣٦٤                                      الضري دفْع عينأ: دفع

  ٢٣٥                                       أحسنادفع باليت هي
  ٦١٩                                 إين مع الرٰمحن أدور: أدور

  ٣٨٣             ليفة إذ قال ربك إين جاعل يف األرض خ: إذ
  ٦٦٠، ٦٥٠، ٦١٦، ٥٧٠، ٥٦٥ إذ كففت عن بين اسرائيل

  ٣٩٦، ٨٤                               إذ ميكر بك الذي كفر
  ٨٠                            أجيب دعوة الداع إذا دعان: إذا

  إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون
                                     ٧٠٥، ٥٥٧، ٥٤٦، ٢٠٨  

  ٣٨٦                                            إذا التقى الفئتان
  ٦٠٧، ٦٠٦                     من السماءأفواج وسمإذا جاء 

  ٩١                    ىلست بربكم قالوا بلأ اهللاإذا جاء نصر 
  ٦٠١                                    والفتحاهللاإذا جاء نصر 
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   والفتح وانتهى أمر الزماناهللاإذا جاء نصر 

                     ٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣١٢   
    والفتح ومتت كلمة ربكاهللاإذا جاء نصر 

                       ٦٩٠، ٥١٢، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦  
  ٥٣٠   والفتح ورأيت الناس يدخلوناهللاإذا جاء نصر 
  ٣٨٤       فصل اخلطاب وتوجهت لاهللاإذا جاء نصر 

  ٥٧٤                          إذا زلزلت األرض زلزاهلا
  ١٧٠   واصنع الفلك بأعيننااهللاإذا عزمت فتوكل على 

غضبت إذا غضبت   
            ٦٩٤، ٦٣٥،  ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٨، ٤٦٧  

  ٣٤٤                             إذا مرضت فهو يشفي
  ٣٨٥        ء صباح املنذرين إذا نزلنا بساحة قوم فسا

   املؤمن جعل له احلاسدين يف األرضاهللاإذا نصر 
                       ٦٩١، ٣٧٦، ٢٧٩، ٢٤٢، ٨١  

  ٣٨٨  إذا هلك الدجال فال دجال بعده إىل يوم القيامة
         إمنا أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون

                             ٧٠٥، ٥٥٧، ٥٤٦، ٢٠٨  
    إمنا أمرنا إذا أردنا لشيء أن نقول له كن فيكون

                                     ٣٨٤، ٣٣٠، ٣٠٧  
  ٨٠                  وإذا سألك عبادي عين فإين قريب
  وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض

                               ٦٩١، ٦٨٤، ٥١٢، ٨٠  
  ٧٦٧                على األذقان سجداخروا: األذقان

  ٦٩٥، ٤٠١، ٣٨٤                خيرون على األذقان
غرست لك بيدي رمحيتاذكر عليك نعميت: اذكر    

                                                     ٥٣٨  
  ٥٣٨                                        اذكر نعميت 

  ٥٣٨، ٣٨٥، ٩١       نعمت عليكاذكر نعميت اليت أ
  ٣٨٦                        اذكر نعميت رأيت خدجييت 

  ٧٠٦، ٥٤٣     ببدر وأنتم أذلةاهللالقد نصركم : أذلة
           ٢٠٨                   عنك مل أذنت هلماهللاعفا : إذن

  ٤٣٨              اهللاما كان لنفس أن متوت إال بإذن 
سموات ومن يف األرض من ذا الذي يسبح له من يف ال

  ٥١٧                                 نده إال بإذنه يشفع
  ن  الذي أذهب عين احلزهللاحلمد : أذهب

                                    ٧٠٧، ٢٦٤، ١٩٢   
  ٣٠            رب أذهب عين الرجس وطهرين تطهريا

  ٢٢٤    اين الذي أذهب عين احلزن وأعطهللاقل احلمد 

  ٤٣٦                                إين أذيب من يريب: أذيب
  ٧٠٣،   ٦٦٤     أن يبعثك ربك مقاما حممودااهللاأراد : أراد

  ٨٣٥                                           إن القوم يقتلونين
  ٥١٢، ٢٢٤    إمنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 

  ٨٣١            إال من نفي عن إرادات الدنيا كلهاهللاال يرى 
  ١٥٧          إين أجعل نساءهم أرامل وأبناءهم يتامى: أرامل

  ١٣٤                    جنعل دارهم مملوة من األرامل والثيبات
  ٤٨٩                                   أربعة عشر دوابا : أربعة

  ٧٠٥، ٤٨٩                           إنا أمتنا أربعة عشر دوابا
  ٢٧٩، ٨٢                        اهللاقيل ارجعوا إىل : ارجعوا
  يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية : ارجعي

                ٩١  
  ٦٦٧                          اشفين من لدنك وارمحين: ارحم

  ٧٦١، ٤٩٣                                         اللهم ارحم
  ٧٨٩      رب ارمحين إن فضلك ورمحتك ينجي من العذاب 

  ٢٤٤، ٢٤٣                     رب اغفر وارحم من السماء 
مخري حافظا وهو أرحم الرامحنياهللا: أرح    

                                     ٧٧٤، ٧٧١، ٣٧٨، ١٠٢  
   لكم وهو أرحم الرامحني اهللا ال تثريب عليكم اليوم يغفر

    ٧٠٢، ٦٩٥، ٣٨٤، ٤٠٠، ٢٧٧، ٢٤٥، ٢٢٠، ٢١٤ ،
٧٦٧،  

  ٧٧١، ١٠٢            خري حافظا وهو أرحم الرامحني  اهللاو
، ٢٤٥، ٢٢٦، ٢٢٠، ٢١٤               وهو أرحم الرامحني

٧٧١، ٧٦٧، ٧٠٢ ،٤٠٠، ٦٩٥، ٣٨٤، ٣٧٨، ٢٧٧ ،
٧٧٤  
    آدمأردت أن أستخلف فخلقت: أردت

                             ٣٨٦، ٣٨٢، ٣١٣، ٢٧٧، ٢٤٤  
  ٥٢٩                                          أردت أن تستفتح

  ٧٥٦                                        أردت زمان الزلزلة
  إمنا أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون

                                     ٧٠٥، ٥٥٧ ،٥٤٦، ٢٠٨  
         ٣٨٥                        أرسلنا إليك شواظا من نار: أرسل

  ٧٠٢، ٦٦٨، ٦٦٦        أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم
  ١٥٢                          إنا أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا

  ١٢٤          قل أُرسلت إليكم مجيعا۔إين فضلتك على العاملني
  ٧٨                 لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم اهللات

  هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق
 ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٤، ٣١٣، ٢٧٦، ٢٤٢، ٧٤ ،   
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٦٨٦، ٦٦٤، ٦٦٢، ٥١٤، ٥١٣  ،٤٠٠ 

   وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
        ٦٩٢، ٥١٣، ٣٩٥، ٨٠ 

 ٨٧٧، ٣٨٤، ١٩٣أشرقت األرض بنور را  : أرض
 األرض والسماء معك كما هو معي

        ٦٨٨، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٩٧، ٢٧٧، ٦٥ 
، ٢٤٤، ٨٦مها اإن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقن

٧٠٧، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٨٠ 
  إنا نرث األرض نأكلها من أطرافها

        ٧٠٤، ٥١٣، ٤٨٩، ٤٨٣ 
 ٥٠١  إين أرى الرٰمحن حل غضبه على األرض

 ٣٨٣، ٦٦ إين جاعل يف األرض خليفة 
 ٧٠٤ حل غضبه على األرض 

 ٧٠٤، ٤٨٠  ضاقت األرض مبا رحبت
 ٢٧٨، ٧٨   حييي األرض بعد موااهللاواعلموا أن 

  وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض
        ٦٤٥، ٤٣٨، ١٣ 

 ٢٨٢، ٢٣٥  يوم تبدل األرض غري األرض
 وعلمت أن الصديق أعظم شأنا وأرفع مكانا: أرفع

 ٢٥٥ 
 ١٥٧   أرامل وأبناءهم يتامىإين أجعل نساءهم: أرملة

 ١٣٤            جنعل دارهم مملوة من األرامل والثيبات
  ٦٥٤                    رب أرين آية من السماء: أرين
٦٥٣ ،٦٤٠ ،٦٣٤، ٥٦٧   الساعة زلزلة أرين رب، 

٧٠٦ ،٦٩٦ ،٦٩٦ ،٦٨٨ ،٦٧٤ ،٦٦٤ ،٦٦٣، 
٧٧٥  
 ٤٢٥ ،٢٤٣  املوتى حتيي كيف أرين رب
 ٦١٩       يروم ما وأروم أقوم الرسول مع إين : أروم
 ٥٨٩  رضوانه أرى: أرى
 ٢٣٧  الشداد املالئكة أرى إين
 ،٤٣٥ ،٤٢٧ ،٣٨٥  ترتل املصائب بعض أرى إين

٦٧٨ ،٥٦٩ 
  أرى إين

     ٥٠١ ،٤٣٩ ،٤١٧ ،٢٥٣ ،١٧٧ ،٨٣٦ ،٧٣٣ 
٢٤٤، ٨٧، ٦١                   وأرى أمسع معك إين
 ٢٣٥ ،٣٢٧                     ىوأر أمسع معكما إين
 ٦٥٦ ،٣٢٧ ،٢٢٧ ،١٥٩      ىوأر أمسع معكم إين

، ١٠٠ ،٩٧ ،٨٩ ،٣٣  ترتل املصائب بعض أرى وإين

٧١٣ ،٦٧٦ ،٥٦٥ ،٤٦١ ،٤١٧ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٩، 
٨١٢ ،٧٣٣  

 ٨١٨ ،٢٤٤                وأرى أمسع عكم إين القادر عبد يا
     اجلحيم األثيم وأريه أجر: أري

        ٨٨٨ ،٧٧٨ ،٧٥٦ ،٧٥٥ ،٤٥٠ ،٤٢٧ 
 ٧٤٢ ،٤٦٨، ٢٠٠ ،١٦٠      طرف كل من بركات أريك
 ٧٧٥ ،٦٩٦ ،٦٨٨ ،٦٧٤ ،٦٦٤         الساعة زلزلة أريك
 ،٦٨١ ،٦٦٠ ،٦٣٢ يرضيك ما عجائب ومن أريك ما أريك
٧٩٠ ،٧١٨ ،٧٠٩ ،٦٩٧ ،٦٨٢  
 ٦٩٧                                           يرضيك ما أريك

  تستعجلون فال آيايت سأريكم
        ٧٠٧ ،٧٠٣، ٦٨٨،٦٩٠ ،٥١٢ ،٣٨٢ ،٢٧٧ ،٦٦ 

 ١٦١                                   أنفسهم من آية سأريهم
 ،٢٢٤ ،٩٨ ،٩٧ ،٤٣  ىالكٰرب آيايت سأريك عيسى يا

٣٩٧ ،٣٩٥ ،٣٧٨ ،٣٢١ ،٣٢٠ ،٢٨١ ،٢٧٦ ،٢٢٦، 
٧٥٢ ،٦٩٣  
 أُجيحك وال أرحيك: أريح

        ٦٩٥ ،٥٥٥ ،٥٢٤ ،٥٢٤ ،٥٢٣ 
 ،٢٧٦ ،٢٥٤ ،٢٤١   قوما منك وأخرج أُجيحك وال أرحيك
٤٨٣ ،٤٠٠ ،٣٨٦ ،٣٨١ ،٣٧٤ 
٦١٦   اخلري أريد: أريد
 ٥٤٦  أختلص أن أريد
 ٥٤٦  أخلص أن أريد
 ٧٠٧، ٥٨٧                                    تريدون ما أريد

   الليايل أزهي ليلة أمدوا: أزهي
        ٨٣٤ ،٨٣٣ ،٨٠٤ ،٧٥٤ ،٦٨٥ ،٤٦١ 

 ٤٧٨  بغتة آتيك األسباب مع إين: األسباب
  فأجره استجارك املشركني من أحد إن: استجار

        ٦٩٦ ،٦٥٦ ،٢٢٨ ،١٧٨ ،١٠٤ ،٨٠ 
 ٢٢٢ ،١٩٤  لكم أستجب ادعوين: أستجب
 ٧٣١         دعوت ما كل الليلة هذه يف أستجيب: أستجيب

 ٢٧٩ ، ٨٢  تستحوذون فال استحوذوا قيل: استحوِذوا
 ٣٨٦ ،٢٤٤  آدم فخلقت أستخلف أن أردت: أستخلف
 ٨٣ ،٧٩  والصالة بالصرب واستعينوا: استعينوا
 ١٣٤         هلم واستغفر
 ٢٤٥، ٨٨  فاستغلظ شطأَه خرجأ كزرع: استغلظ
 ١٥٧  أستغيث برمحتك قيوم يا حي يا: أستغيث

 ،٣٦ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٢ أمرت كما فاستقم: استقم



�����س �����������	
���	���������������������������������������������������������������������������א��� � ١٢
٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٤٨ ،٤٣ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨، 
٥٨،٦٠  

  ٧٥٣                 اجلودي على واستوت : استوت
 ،١١٥، ٨٨ ،٨٦ ،٧٣ همأنفس واستيقنتها: استيقنتها

٢٩١ ،٢٤٤ ،٢١٨ ،١٧٠ ،١٦١ ،١٤٢  
  ٣٩٥ ،٣٨٣، ١٠٣   أنفسهم واستيقنتها ا وجحدوا
  ٦٣٦          والطري معه اسجدي جبال يا : اسجدي

  ٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩١                    اهللا أسد
  ٢٤٥ ،٩٠              األولياء أسرار حتاط ال: أسرار
  ٣٨٤            السماء من أسرارا عليك نرتل أن نريد
  ٣٨٤                     السماء من أسرارا عليك نرتل

  ٢٧٧           ليال بعبده أسرى الذي سبحان: أسرى
  ٧٨٣، ٣٤٠           وأصيبه اهللا   منأسقط : أسقط
  ٣٩٦       اجلنة وزوجك أنت اسكن أمحد يا: اسكن

  ٣٩٦                 اجلنة وزوجك أنت اسكن آدم يا
  ٣٩٦                اجلنة وزوجك أنت اسكن مرمي يا

   اإلسالم رحى مبرتلة مين أنت: اإلسالم
  ٤٦٧، ٤٣٣ ،٤٠٦،٤٣٠،  ٣٨٤،٣٩٤،٤٠٥ ،

٥٣٧  ،٥١٢ 
 هو الرسول وإن اإلسالم هو الدين أن إيل أوحي

     ٢٧١                                           املصطفى
  ٨٩             منه يقبل لن دينا اإلسالم ريغ يبتغ ومن
    عمانوايل/عنموئيل امسه: اسم

                     ٥٩٨ ،٥٩١ ،٥٨٤ ،٥٨٣ ،٥٦٠  
  ٧٩٦                         حيىي امسه بغالم نبشرك إنا

 ٨٠٠  ،٧٣٩ ،٧٣٨ ، ٦٩٤         األعلى امسي أنت
  ٥٥٦ ،٥٢ ،٣٥ ،٢٠ ،١٠ ،٧    الكرمي الرب اهللا بسم
  ٥٥٦ ،١٣٩                            الشايف اهللا بسم
     ٥٥٦                            الرحيم الغفور اهللا بسم
  ٥٥٦                                    الكايف اهللا بسم

  ٣٧٥، ٢٧٦ ،٢٤٣   يا أمحد يتم امسك وال يتم امسي 
  ٣٩٦ ،٨٥              امسك ويتم ربك عنك ويرضى
  ٣٧٥ ،٣١٣                       الناسأشجع : أشجع
     لكفار على أشداء معه والذين اهللا رسول حممد: أشداء

                                                      ٨٩  
  ٤٨٨، ١٠٩، ٩٤  أقلعي مساء ويا ماءك أبلعي أرض يا قلنا

  ٣٦٠                            اِإلسالمِ معنى هو وهذا

  ٨٧٧، ٣٨٤                         االرض بنور را: أشرقت
  ٧٣٣          ألبرهاهللارب أشعث أغرب لو أقسم على : أشعث
 ٦٦٧                          اشفين من لدنك وارمحين: اشف

 ٦٤٨                رب اشف زوجيت هذه واجعل هلا بركات
   ٥٥٦                                               يا ويل اشفين

٣٨٦ ، ١٠٠، ٣٨         اشكر نعميت رأيت خدجييت: اشكر  
  ٢٣٥                              وأرى أمسع معكما إنين: أمسع
 ٢٤٤ ، ٦١                                وأرى أمسع معك إين
  ٣٢٧                                      وأرى أمسع معكم إين
   ٣٢٧                                     وأرى أمسع معكما إين
  ٢٤٤                        وأرى أمسع معك إين القادر عبد يا

  ٤٧٦                                         وأنام أسهر: أسهر
  ٥٩٧                         أشاء ما أقدر نالرٰمح أنا إين: ءأشا

  ٧٠٤                                 وأشار إصبعه وأدار: أشار
  ١٨٣     الناس وأشبه مرمي ابن بعيسى مناسبة أشد أنت: أشبه

  ٥٥٠             العارض إصالح بعد العارض إشراق: إشراق
  ٨٧٧                                األرض بنور را : أشرقت
  ٧٣٣          ألبرهاهللا لو أقسم على رب أشعث أغرب: أشعث
  ٦٦٧                          اشفين من لدنك وارمحين: اشف

  ٦٤٨                رب اشف زوجيت هذه واجعل هلا بركات
  ٥٥٦                                               يا ويل اشفين

  ٣٨٦، ١٠٠، ٣٨         اشكر نعميت رأيت خدجييت : اشكر
    اهللاوما أصابك فمن : أصاب

                               ٦٩٢، ٣٩٦، ٣٧٧، ٢٤٤، ٨٤  
  ٤٣٣                      فأصبحوا يف دارهم جامثني: أصبحوا

  ١٢٨                               اصرب سنفرغ يا مرزا: اصرب
  ٣٣٩                         اصرب مليا سأهب لك غالما زكيا
   العزماالفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو

                  ٦٩٢، ٣٨٥، ٢٨٠، ٢٤٢، ٩٩، ٨٥،  ٤٨  
  ٤٣٣، ٣٣٠، ٣٢٧                   بأمرهاهللافاصرب حىت يأيت 

  ٣٨٤                                    فاصرب حىت يأتيك أمرنا
   ٢٤٢                                  فاصرب على جور اجلائرين

  ٣٩٧، ٣٨٠، ٣٧٧، ٢٨٠، ١٠٠ فاصرب كما صرب أولو العزم
  ٦٩١، ٢٧٩، ٨١                       واصرب على ما يقولون

  ٤٦٥                                وأدار إصبعه وأشار: إصبعه
ح٤١١                                              زوجيت: أص  

  ٢٤٣، ٤٩                           ةأصحاب الصف: أصحاب
  ٢٤٣            أصحاب الصفة وما أدراك ما أصحاب الصفة
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، ٥٠٢، ٤١٥   أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل

٨٣٠، ٧٩٥، ٧٨٨، ٧٠٥، ٦١٣، ٥٠٤  
أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 

  ١٠٣                                               عجبا
  فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن اجلاهلني: اصدع

                                               ٢٧٨، ٧٧   
  ٧٣٧               اصرف عنك سوء األقدار: اصرف

 ٥٢٩                اللهم اصرف سوء هذه الرؤيا عين
   ١٠٣                 اجتبيناهم واصطفيناهم: اصطفينا

  ٥٧، ٥٦، ٥٥  ها ثابت وفرعها يف السماءأصل: أصل
  ٥٥٠    إشراق العارض بعد إصالح العارض: إصالح

  ٨٢                       وال يصلح شيء قبل إصالحه
  ٢٤٧                      أمري كلهاهللاأصلح : أصلح

   ٢٤٣                              رب أصلح أمة حممد
  ٧٦٦                      رب أصلح بيين وبني إخويت

  الذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم : أصلحوا
                                                     ١٩٣  

  ٧٩                     توجهوااهللاتوبوا وأصلحوا وإىل 
  ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٤                       وأصومأصلي
  ٥١٣                ااصنع الفلك بأعيننا ووحين: اصنع

  ٢٢٤            اصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقم وأنذر
  ٦٥٣                         على أصوله القدمي: أصول
  ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٤              أصلي وأصوم: أصوم

  ٤٣٢                                        أفطر وأصوم
  ٤٧٨                           أخطئ وأصيب: أصيب
  ٣٦٢                  املطايا هي الضحايا إن: أضحية

  ٣٦٠                  اِإلسالمِ يف والضحايا النسك أَنَّ
  ٣٦٠                              أَضحاته حقيقَةَ يؤدي

  ٣٦٧                   ضحايا ذلك ويف ضحايا هذا يف
  ٣٦٢    كَالْمرايا الْحقيقَة تلْك لرؤية حاياالض واجعلُوا
ارأَشو إِلَى بِه يقَةقح اةح٣٦٢                     اَألض  

  ٣٦٧                     كاألظالل اجلدايا ضحايا وإن
  ٣٥٩                  يضحى الْيومِ هذا يف أَنَّ وتعلَمونَ

  ٣٥٩                    شرِيعتنا يف اَألضاحي نَّأَ وظَني
  ٣٦٢             الضحايا يف يوجد الَّذي السر عنِ وال
  ٣٦٢                            اَألضحاةُ ما يدرون وال

نمى وحض علْمِ مع يقَةقح هتيح٣٦٢                ض  
  ٣٥٩اَألضحى يومِ هذا يومكُم يف فَكِّروا.. اِهللا عباد يا

  ٥٢٤                                             بقاءكاهللا أطال
  ٨٠٢                يا أيها النيب أطعموا اجلائع واملعتر: أطعموا
  ٥٤٦                          أنا الرٰمحن فاطلبين جتدين: اطلب
  ٢٨٣                            على مهه وغمهاهللاطلع : اطلع
  ٢٨٣         تبديالاهللا على مهه وغمه ولن جتد لسنة اهللاطلع 

  ٤٢٤                 فسبحان الذي أخزى األعادي: األعادي
  ٥١٢                              أعانه عليه قوم آخرون: أعان

  ٥١٢                يه يقولون إن هذا إال قول البشر وأعانه عل
  ٤٠٠                       فاعبدين وال تنسين اهللاإين أنا : اعبد

  ٣٨٥                   فاعبدين وال تستعن من غريياهللاإين أنا 
  ٥٩٥، ٥١٢، ٤١٢، ٤١٣                       املسيحإعجاز
  ٧٤٧                                 أعجبتم أن متوتوا: أعجب

  ٧٥٣                                            أعجبين موتكم 
  ٢٢٤                                أعجب العجيبنياهللاقل هو 
         ٣٨٦                 الفوق معك والتحت مع أعدائك: أعداء

  ٧٧٩                     ال تنقطع األعداء إال مبوت أحد منهم
  ٥٣٦                                  عدائي  ومزق أعداءك وأ

٧٧             فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن اجلاهلني: أعرِض  
  ٨٣                                   يا إبراهيم أعرض عن هذا

  ٣٥٤                    فأعرضوا وقالوا كذاب أشر: أعرضوا
  ٧٦٣                                               إعزاز: إعزاز
  ٥٢٨                                           إعزازكاهللاكمل 
  ٥٤٥                                أعطيتك كل النعيم: أعطي

  ٥٤٥                                        أعطيتكم كل النعيم
    ٦١٧                                            أعطيك ما يدوم

  ٧٠٣، ٦٥٦، ٥٥٣، ٤٩٧                 إنا أعطيناك الكوثر
   ٧٢٩                     من عليكم وأعطيك ما أعطيكاهللاإن 

  ٦١٩                        إين ألوم من يلوم وأعطيك ما يدوم
  ٧٠٤                وأجعل لك أنوار القدوم وأعطيك ما يدوم

  ٢٤٤                             اقبة للمتقنياعلم أن الع: اعلَم
  ٧٨                       حييي األرض بعد موااهللاواعلموا أن 

، ٢٥٧، ٢٥٦، ١٠٢، ١٣، ١٢     إنك أنت األعلى: أعلى
٧٣٩، ٧٣٨، ٦٩٤، ٤٤٧، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٦٣  

   ١٣                                    ال حتزن إنك أنت األعلى
  ٦٩٤، ٣٨٧، ٢٨١، ١٠٢، ١٢     إنك أنت األعلىال ختف

  ٨٣٥                 نزل ملك من املالئكة وهو أعلى املالئكة
  ١٠٠        مقام ال تترقى العبد فيه بسعي األعمال : األعمال

  ١٠٣                اعمل ما شئت فإين قد غفرت لك: اعمل
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  ٥٣٨                        اعملوا ماشئتم إين غفرت لكم

 ٦٩٦، ٦٩٢، ٣٨٣، ٤٨       وقل اعملوا على مكانتكم
  ٢٥٠                         إم كلهم كاألعمى: األعمى

  ٣٦٨                                        كالعمني هم بل
  ٨٠            قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق: أعوذ
واصنع الفلك بأعيننا  اهللا إذا عزمت فتوكل على: أعني

 ١٧٠  ووحينا
 ٥١٣، ٢٤٣                    اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

 ٧٧١                                                أعييناك 
  املتوكل  إنك بأعيننا مسيتك 

 ٦٨٨، ٦٢٢، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٤٨، ٢٤٣  
 ٢٤٣         إنك بأعيننا

 ٢٤٣  ترى أعينهم تفيض من الدمع
 ٣٨٥  ويف أعينكم عجيب اهللا ذلك فضل

 ٢٤٣   ووحيناواصنع الفلك بأعيننا اهللا فتوكل على
 ٧٢٨  قت سفينة األذلأغر

 ٢٤٣  اغفر وارحم من السماء: اغفر
 ٢٤٥  ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني

 ٧٢٩  ما وقفت موقفا أغيظ من هذا: أغيظ
 ٨٤٠        ئدة كثرية من الناس وي إيلواجعل أف: أفئدة
 ٢٧٦ ترتل على كل أفاك اثيم : أفاك

 ٤٦٩         آيات أفانني
 ٣٨٢   السحر وأنتم تبصرونأفتأتون

 ١٩٨  أنا الفتاح أفتح لك: افتح
 ٢٤٣، ٤٨ ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق 

   كنتم خري أمة أخرجت للناس وافتخار للمؤمنني: افتخار
        ٢٤٢ 

 ٢٤٢  كذبا اهللا ومن أظلم ممن افترى على: افترى
 ٢٧٨  ه فعلى إجرام شديدقل إن افتريت: افتريته

    قل إن افتريته فعلى إجرامي
        ٦٩٢، ٤٠٠، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٨، ٤٧ 

 ٤٢٦ إين أفر مع أهلي إليك : أفر
 ٧٠٤، ٥١٣،  ٤٣٢                         وأصوم: أفطر

 ٥١٣  إين مع الرسول أقوم وأفطر وأصوم
 ٧٩٢  قل إين أمرت لكم فافعلوا ما تؤمرون: افعلوا

 ١١٥  أفال يتدبرون أمرك: أفال
 ٦١٣  عزيز ذو االقتدار أفال تؤمنون اهللا إن

 لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون

 ٦٩٢، ٦٨٧، ٣٨٢، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٧ 
 ٧٠١، ٦٦٨  لوالك ملا خلقت األفالك: األفالك

 ٧٤٨   جييب املضطر إذا دعاهأفمن
 ٣٦٤  من واإلحياء اإلفناء صفةَ وأُعطيت: إفناء

 ٣٦٣  اخلزعبيالت يف كله اليوم وإفناَء
 ٦٠٧، ٦٠٦   من السماءم أفواج وسإذا جاء: أفواج

 اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا إذا جاء نصر
 ٥٣٠  أفواجا

 ٤٧٥، ٤١٦ إين مع األفواج آتيك بغتة 
  بأفواههم اهللا يريدون أن يطفئوا نور: أفواههم

        ٦٩٤، ٣٧٥، ٢٧٦، ٢٤٢، ١٩٣ 
   اهللا ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل: أفوض

        ٣١٩ 
 ٣٩٥، ٣٧٦، ١٠٣    وقالوا إن هو إال إفك افترى: إفك

 ٧٥٢                                      ويل لك وإلفكك
 انظر إىل يوسف وإقباله: إقبال

 ٢٨٣، ٢٤٣، ٢١٩، ٢٠٧، ١٦٤ 
 ٢١٥  ذروين أقتل موسى: أقتل
 ٥٩٧  إين أنا الرٰمحن أقدر ما أشاء: أقدر

 ٧٠٤، ٥٢٤  أقصدك وأروم: أقصد
 ٥٢٤  ع الرسول أقوم وأقصدك وأرومإين م
 ٤٨٨، ٣٣٧  قلنا يا أرض ماءك ويا مساء أقلعي: اقلعي

 ٩٠  أقم الصالة لذكري: أقم
، ٤٣٢، ٤٠١، ٣٨٧       إين مع الرسول أقوم: أقوم

٦١٩، ٦١٧، ٥٥٤، ٥١٣، ٤٧٩، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٤ ،
٧٧٨، ٧٦٦، ٧٦١، ٧٥٧، ٧٤٢، ٧٠٤، ٦٩٤، ٦٢١ ،
٨١٣، ٨٠٤  
  ٢٧٨، ٢٤٢                             للناس عجبا: أكان
 ٧٥                           إكرام تسمع به املوتى: إكرام

 ٦٥٤  إكرام مع اإلنعام
 ٧٧١            سننجيك سنعليك سنكرمك إكراما عجبا

 ٧٨٠ شرفنا بإكرام منا 
 ٧٣٤، ٤٧٣  إكراما عجيبا اهللا يكرمك

 ٥١٤، ٥١٣  العزيز األكرم اهللا أمر من: أكرم
 ٦٩٨، ٥٠٢، ٥٠١ أُكرمك بعد توهينك : أُكرم

 ٥٠٢  سأكرمك إكراما حسنا
 سأكرمك إكراما عجيبا
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         ٧٣٦، ٧١٣، ٦٩٥، ٥٥٥، ٥٠٢، ٤٧٥، ٤٧٣   
   ٧٨                                 خلق آدم فأكرمه: أَكرم
     ٥٢٤                               كل مقصدي اهللا أكمل

  ٢٦٥                   اليوم أكملت لكم دينكم : أكملت
  ٩١  ال خوف عليهم وال هم حيزنون اهللا أال إن أولياء: أال

  ٦٩٤، ٢٨٠، ٨٧            هم الغالبون اهللا أال إن حزب
    قريب اهللا أال إن روح

                   ٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٤٢، ٢١٣، ٤٩  
       قريب  اهللا أال إن نصر

٧٧٦، ٦٨٨ ،٣٨٢، ٣٧٥، ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٨، ٤٩،٥٢  
    ليحب حبا جما اهللا  فتنة منأال إا

                           ٣٩٢، ٣٧٧، ٢٨٠، ٢٤٢، ٨٥  
  ٧٠٨         رب توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني: أحلقين
   ٧٢٦الذي يربيكم يف األرحام  اهللا أتقنط من رمحة: الذي

  ٣٩٦، ٣٧٧، ٨٤                   إذ ميكر بك الذي كفر
  ٢٦٤                      أذهب عين احلزناحلمد للّٰه الذي

    ٨٧٥                        احلمد للّٰه الذي أيد احلق بآياته
  ٣٨٦، ٢٨١              اللّٰه الذي جعلك املسيح ابن مرمي

  ٦٩١، ٢٤٣، ٢٢٤    اهللا إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون
  ٧٥٢                             أنت الذي طار إيل روحه 

   ٣٩٨               أنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع وقته
   ٣٨٣           أنت الشيخ املسيح وإين معك ومع أنصارك

  ٣٩٩                                  أنت القائم على نفسه
  ٣٨٣                       أنت املسيح الذي ال يضاع وقته
  ٣١٣، ٢٨٥               هأنت عيسى الذي ال يضاع وقت

   ٣٨٣                                   اهللا أهذا الذي بعث
   ٢٧٧                        سبحان الذي أسرى بعبده ليال

  ٨١٠                       من هذه املرض الذي هو سأرى
  ٨٤٠              هو الذي أخرج مرغميك فخضر دعواك

      ه باهلدى ودين احلقهو الذي أرسل رسول
                         ٥١٣، ٤٠٠، ٣٩٥، ٣٨٢، ٢٤٢  

  ٩٠                          هو الذي أمشاكم يف كل حال
  ٣٧٥            وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك

  ومتت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون 
                                           ٥١٢، ٢٧٧، ٦٦  

   يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
                                         ٨٥٨، ٧٤٧، ٦١٦  

  ٧٦١                 الذين اعتدوا منكم يف السبت: الذين

             ٣٨٤                    الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم
  ٣٨٣، ١٩٣    ولئك أتوب عليهم الذين تابوا وأصلحوا أ

    اهللا الذين يبايعونك إمنا يبايعون
         ٦٩١، ٣٨٣، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٢٤، ١٧١، ١٧٠  

  ٧٦٢                      قياما وقعودا  اهللا الذين يذكرون
  ٧٨٢، ٣٣٠  سيناهلم غضب اهللا صدون عن سبيلالذين ي

  ٣٩٥، ٣٨٤،  ١٠٢        والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام
٩١       ىألست بربكم قالوا بل اهللا إذا جاء نصر: ألَست     
   ٢٨٥                       وال ختف ألسنة اجلاهلني: ألِسنة
  ٨٧٩                                ولو ألقى معاذيره: ألقى

٢٤٣           أنا اخترتك وألقيت عليك حمبة مين: ألْقَيت  
  ٢٤٣                                 مينوألقيت عليك حمبة

  ٢٤٤             وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين
   ٣٦٣        اهلين والعيش والشرب لألكل إال ليس: األكل

  ٣٨٣، ٢٧٨         على كل شيء قدير اهللا أمل تر أن: أمل
  أمل تر أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها 

                                         ٣٨٣، ٣٨٦، ٢٧٨   
، ٥٠٢ ،٤١٥  أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 

٨٣٠، ٧٩٥، ٧٨٨، ٧٠٥، ٦١٣، ٥٥٥، ٥٠٤  
 ،١٠٩، ٩٥، ٨٥على كل شيء قدير   اهللا أمل تعلم أن

٧٢٧، ٧٠٩، ٦٩٩، ٦٩٢، ٦٦٨، ٣٨٦  
   ٧٥١، ١٠١                أمل جنعل لك سهولة يف كل أمر

   ١٠١                                   لك صدركأمل نشرح
   ٥٤٨                                   ألنا لك احلديد : ألنا
  ٦٩١    أوقد يل يا هامان لعلي أطلع على إله موسى : إله

  قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل إمنا إهلكم إله واحد 
                                 ٤٤٩، ٤٣٣، ٣٧٨، ٢٨٠  

  ٥١٣                     قل يوحى إيل إمنا إهلكم إله واحد
بشرين يف أبنائي بشارة قبل وجودهم  اهللا إن: اإلهلام

               ١٢٣                                                 باإلهلام 
  ٧٣٣             فقلت إين أرى الصواب يف تعظيم اإلهلام 

  ٧١٨           يف إهلامك ووحيك ورؤياك اهللا كبار: إهلام
  ٣٥٩          هذا هو الكتاب الذي أهلمت حصة: أهلمت

  ٦١٩            إين ألوم من يلوم وأعطيك ما يدوم : ألوم
  إين مع الرسول أقوم وألوم من يلوم

 ٧٧٧، ٧٦١، ٧٤٣، ٧٤٢، ٦٩٤، ٦١٧، ٥١٣، ٤٣٢   
  ٤٣٢                                         ومن يلومه ألوم

    ٢٤، ٢٤٥، ٤٦٩، ٨١٩    بكاف عبده اهللا أليس: أليس
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   ٢٤٥                            عليما بالشاكرين اهللا أليس

   ٢٧٦، ٣١٢، ٣٧٥، ٦٨٨، ٢٤٤        أليس هذا باحلق
   ٣٧٩، ٩٥                          يصعد الكلم الطيبإليه
  ٨٢          فهم من مغرم مثقلونأم تسأهلم من خرج : أم

   ٣٧٨، ١٠٣        أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم
  أم يقولون حنن مجيع منتصر

                           ٦٩٠، ٣٩٩، ٢٧٨، ١٩١، ٧٣   
  أما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض: أما

                                           ٦٤٥، ٤٣٨، ١٣   
  ٦٣٢، ١٠٠                      ا بنعمة ربك فحدث وأم
   ٧٩٠                               أحدا منهم ترينإما : إما

   ٤٤٩     إما نرينك بعض الذي نعدهم للسلسلة السماوية
  ٣٧٥           وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك

     إنه كرمي متشى أمامك : أمام
                         ٦٩٨، ٥٥٥، ٥١٣، ٤٦٦، ٤٦٢   

  ٨٠٧، ٦٩٣                         أنت إمام مبارك: إمام
  إين جاعلك للناس إماما

           ٦٩١، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣١٣، ٢٨٥، ٢٧٨، ٨١  
  ٥٤١                           إين معك يا إمام رفيع القدر

   ٣٨٣                               اإلمام خري األنام: اإلمام
   ٨٣١                              يا أيها العوام اتبعوا اإلمام

   ٨٤٤  أمتين يف احملبة والوداد وكن يف هذه يل واملعاد: أمت
   ٧٠٥، ٤٨٩                       إنا أمتنا أربعة عشر دوابا

      وامتازوا اليوم أيها ارمون: امتازوا
 ٧٠٦، ٧٠٣، ٦٩٥، ٦٨٨، ٦٣٦، ٥٥٦، ٥١٣، ٣٣٧  

  ٨١١، ٨٠٨  أمثال الرمحة أول الذكر وآخر الذكر: أمثال
  ٨٣٣                                 ليلة أزهى الليايلأمدوا

   ٩٠               هو الذي أمشاكم يف كل حال: أمشاكم
   ١٣٥               أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء: االمرأة

     ٦٤٨                                    ك هذه االمرأةتكفي
  ٦٦٦                                ويل هلذه االمرأة وبعلها

   ٣٨٧                    إين مع األمراء آتيك بغتة : األمراء
لوجدمت فيه  اهللا قل لو كان األمر من عند غري: األمر

   ٤٠٠، ١٨١                                   كثريا اختالفا
   ٣٨٦، ٢٣٥، ٨٨               للّٰه األمر من قبل ومن بعد

  ٩١                         فال تستعجلوه اهللا أتى أمر: أمر
   ٢٧٦، ٢٤٤    أمر الزمانىوالفتح وانته اهللا إذا جاء نصر

   ٥١٣                                        أمر من السماء 

   ٥١٤                             العزيز األكرم  اهللا منأمر 
  ٩١، ٤٦٤                   فال تستعجلوه اهللا قل أتى أمر

                  ٦١٣                             قل ما أزيد لكم من أمري
  ٥٤٦                                         كل أمر مبدل 
   وكل أمر مبارك يجعل فيهمبارك ومبارِك

                                         ٣٧٢، ١٠٢، ١٠١   
  ٧٩٤، ٣٨٢، ٣٧٤، ٣١٣، ٢٧٨  مفعوال اهللا وكان أمر

   ٢٨١                                     وكان أمرا مقضيا 
   يأيت قمر األنبياء وأمرك يتأتى

                         ٣٩٨، ٣٨٥ ،٢٨٢، ٢٨١، ٢٢٢  
   ٢٤٥                        يأتيك قمر األنبياء وأمرك يتأتى

   يريدون أن ال يتم أمرك واللّٰه يأىب إال أن يتم أمرك
                                         ٦٩٨، ٥١٣، ٤٨٣   

  األمراض تشاع والنفوس تضاع: األمراض
                         ٧٠٤ ،٦٩٧، ٥١٣، ٤٣٢، ٣٨٥  

   ٩٢                                   أمراض الناس وبركاته
   ٥٩١                             ينجي الناس من األمراض 

وأنا أول املؤمنني اهللا أُمرت من: أُمرت   
                                 ٥١٣، ٣٨٣، ٢٤١، ٢٠٠  

  ٦٣٢                                             أمرت نافذا
   ٧٩٢، ٥٣٨                                 إين أمرت لكم

   ٧٠٥، ٥٢٠                  إين أمرت من الرٰمحن فأتوين 
   ٩٠               هو الذي أمشاكم يف كل حال: أمشاكم

  ٥٠                                                      املوا
ر٧٧٣، ٧٧٢              على خالف التوقع اهللا أمره: أم   
   ٥٩٦، ٣٨٣، ٢٤٣، ١٩٣   أمم حق عليهم العذاب: أمم

   ٦٩٥، ٣٨٣، ١٩٣                   أمم يسرنا هلم اهلدى
   ٧٨   تاللّٰه لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم الشيطان

   ٣٩٥، ٣٨٤        أولئك هلم األمن وهم مهتدون: األمن
  ٢٣٥                   نبدلنكم من بعد خوفكم أمنال: أمنا

  ٣٧٦               آمنني اهللا فادخلوا اجلنة إن شاء: آمنني
   ٢٤٣                              رب أصلح أمة حممد: أمة

     ٢٤٢                         كنتم خري أمة أخرجت للناس
   ٤٥٩         نيإن البالء يرد على عدوي الكذاب امله: إنّ

   ٢٧١      إن الدين هو اإلسالم وإن الرسول هو املصطفى
  ٣٠٧          إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد

   ٥٤٥   إن الذين اتقَوا والذين آمنوا هلم مغفرة ورزق كرمي
  ٦٣٦          إن الذين آمنوا إن هلم قدم صدق عند رم 
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   ٨١٣         ات هلم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصاحل

   ٨٧٣                    مث استقاموا اهللا إن الذين قالوا ربنا
رد عليهم رجل من  اهللا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل

  ٧٨٢، ٦٩٠، ٦٨٩، ٣٧٦، ٢٧٧، ٧٢          فارس   
   ٧٢٩          اهللا إن الذين ال يلتفتون إليك ال يلتفتون إىل

  ونك إمنا يبايعون اللّٰهإن الذين يبايع
                         ٦٩١، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٢٤، ١٧١   

   ٣٣٠                       اهللا إن الذين يصدون عن سبيل
    ٢٧١                               إن الرسول هو املصطفى

  مهااإن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقن
         ٧٠٧، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٨٠، ٢٤٤  

   ١٦٤                إن الصابرين يوىف أجرهم بغري حساب
            ٢٥٥                  إن الصديق أعظم شأنا وأرفع مكانا 

   ٢٥٥إن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل الصالح
   ٨٢٩، ٨٠٥                اهللا إن الصفا واملروة من شعائر

   ٧٤٠                               مدورإن العذاب مربع و
  ٤٢٦                  كتاب الصادق۔إن القرآن كتاب اللّٰه

   ٨٣٥                                      إن القوم يقتلونين 
  ٥٣٨                                حافظ كل شيء اهللا إن
   ٧٠٣، ٤٧٥                          رءوف رحيم  اهللا إن
  ٦١٣                  عزيز ذو االقتدار أفال تؤمنون اهللا إن
  ٥٢٩                                  عزيز ذو انتقام اهللا إن
، ٢٦٠، ١٠٩، ٩٥، ٨٥   على كل شيء قدير اهللا إن

٧٢٧، ٧٠٩، ٦٩٩، ٦٩٢، ٦٦٨، ٣٨٦  
  ٦٦٢                                    قد من علينا اهللا إن
  ٥٢٦                                         ال يضر اهللا إن
  ٥١٣، ٣١٧، ٣١٦     ال يغري ما بقوم حىت يغريوا اهللا إن
  ١٩٣               ال يهدي من هو مسرف كذاب اهللا إن
  ٧٥٨، ٧٣٨، ٥٦٧، ٣٣٧             مع األبرار  اهللا إن
  ٣٨٥    سنون احلسىنمع الذين اتقوا والذين هم حي اهللا إن
  ٧٠٣                مع الذين اهتدوا وهم صادقون اهللا إن
   مع الذين اتقَوا والذين هم حمسنون  اهللا إن
  ٥٠١، ٤٩٧، ٣٣٧، ٣٣٠، ٢٩٧، ٢٧٨، ٢٦٢ ،

٦٩٦، ٦٩٢، ٦٨٨، ٦٣٦، ٥٥٤ ،٥٢٦ ،٥٢٣، ٥١٢ ،
٨٠٧، ٧٩٠، ٧١٨، ٧٠٣   

   ٦٤٠                            مع الذين هم يتقون اهللا إن
   ٧٥٦، ٧٥٢، ٧٥٠                   مع الصادقني  اهللا إن
   ٤٧٣                              مع عباده يواسيك اهللا إن

   ٢٨٧                  يقوم أينما قمت اهللا معك إن اهللا إن
   ٧٨٢، ٧٨٠، ٧٤٥، ٧٢٧، ٧٢٥             معنا اهللا إن
  ٧٨٨                               معي يف كل حال اهللا إن
  ٧٢٩                من عليكم وأعطيك ما أعطيك اهللا إن
    ٣١٦                          موهن كيد الكافرين  اهللا إن
   ٧١٨                                جيزي املتصدقني اهللا إن
     ٧٩٥                                حيمل كل محل  اهللا إن
   ٨٧٦، ٨٧٥                  يدافع عن الذين آمنوا اهللا إن

   ٢٥٤              إن املسيح املوعود الذي يرقبونه واملهدي
   ٧٢٣                            إن املنايا قد تطيش سهامها
   ٨٥٨، ٧٢٣، ٧٢٢، ٦٠٧     إن املنايا ال تطيش سهامها

   ٢٦٣                        نإن الناس كانوا بآياتنا جيحدو
   ٨٣١، ٢٨٣، ٢٦٦            إن النصارى حولوا األمر   

   ٧٢٩، ٧٢٤                          إن بطش ربك لشديد
  ٣٩٩، ٣٥٤               إن حبي قريب إنه قريب مستتر 

   ٧٨٢، ٧٨١                        واقع اهللا إن خرب رسول
    ٧٠٧                                   عوكإن ذا العرش يد

، ٢٤٤، ٢٢٢، ١٦١، ١٦٠، ٩١   إن ربك فعال ملا يريد
٦٥٥، ٥١٢، ٣٨٤، ٢٨٢  

  ٦٩٥، ٣٨٥، ١٩٣                      إن ربك لباملرصاد
  ٣٤٢                       إن ريب رب السموات واألرض

  ٧٠٤                                      إن ريب قوي قدير
  ٧٨٢                                      إن ريب كرمي قرين

  ٣٥٣، ٣٨٥                     إن ريب ال يضل وال ينسى
  إن شانئك هو األبتر

         ٨٠١، ٧٦٤، ٧٣٢، ٦٥٦، ٥٣٣، ٢٨١، ٢٦٥  
  ٨٠١                                 إن صالتك سكن هلم 
  ٦٥٤    حمياي وممايت للّٰه رب العاملنيإن صاليت ونسكي و

    إن عليك رمحيت يف الدنيا والدين
                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٨  

  ٥٧٠           إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني
  ٣٨٥                                      آلت اهللا إن فضل

  ٢٠٨                                      إن كيدكن عظيم
  ٨٧٥                     كمثل آدم اهللا إن مثل عيسى عند

، ٢٦٧، ٢٤٤، ٢٤٣، ٩٦، ٨٧    إن معي ريب سيهدين
٨٧٥، ٦٣١، ٥٩٢، ٥٩٠، ٤٧٠، ٢٧٦  

  ٢٨٣، ٢١٩، ٢٠٨، ٢٠٧                إن نوري قريب
  ٢٤٤، ٨٧  هو اهلدى وإن معي ريب سيهدين اهللا إن هدى
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  ٤٠٠، ٣٨٣                     الرجل جيوح الدينإن هذا 

  ٨٣٤      إن هذا القرآن عرض على أقوام فما دخل فيهم 
  ٦٣٢ال يضيع أجر احملسنني  اهللا ويصرب فإن اهللا إنه من يتق

  ٧٠٤، ٦٩٥، ٥١٣، ٤٦٦                أتى اهللا إن وعد
  ٣٨٤، ٢٨٢، ٢٠٧                       حق اهللا إن وعد

  ١٠٩                                      آلت اهللا  وعدإن
  ٤٠١، ٣٨٥، ٣٧٨،  ١٠٢         إن يومي لفصل عظيم

    ٤٠٣، ٤٠٢    خذوا الرفق الرفق فإن الرفق رأس اخلريات
  ٢٤٩       فإن املهدي يهدى إىل أمور ال يهدى إليها غريه

  ٧٨٢، ٧٤٥                            معنا اهللا ال حتزن إن
  ٧٢٧، ٧٢٥                            معنا اهللا ال ختف إن

  ٢١٣           قريب اهللا  إن روح۔ال تيئسوا من روح اللّٰه
 ،٢١٤ ،٩١ ،٨١ ،٧٧ ،٦٠     وقالوا أنى لك هذا

٧٠٣ ،٦٩٢ ،٣٩٥ ،٣٧٦، ٢٧٨ ،٢١٩ 

  ٤٧،٣٨٢،٦٨٦                       يقولون أنى لك هذا 
  ٧٤٧                                  عجبتم أن متوتواأ: أنْ

  ٤٠٠، ٣٨٦  أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم اهللا عسى
   ٦٩٢، ٣٧٥، ٧٩                  ربكم أن يرمحكمىعس

  ٣٩٨، ٣٨٥        ما أنت أن تترك الشيطان قبل أن تغلبه
  ٦٠٥، ٥٣٥، ٤٣٨   اهللا ما كان لنفس أن متوت إال بإذن

  ٦٥٦           إن أحد من املشركني استجارك فأجره: نْإ
  ٢٤٢، ٦٩٢                        إن افتريته فعلي إجرامي

  ٨٣٦                                          إن تولّى تولّى
  ٧٦٨                                   دنكميإن شكرمت ألز
  ٣٧٥، ٧٩                                    إن عدمت عدنا

  ٦٢٨                  إن كنتم مسلمني اهللا أنفقوا يف سبيل
  ٢٤٩         إن كنتم يف ريب مما أيدنا عبدنا فأتوا بكتاب

   إن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا
                                   ٦٧٤، ٥٥٤، ٥٣٥، ٣٣  
  ٢٢٤                         إن من شيءٍ  إال عنده خزائنه

  ٩١                                    إن هذا إال سحر يؤثر
  ٦٨٧، ٦٨٦، ٥١٢، ٣٨٤، ٣٨٢  إن هذا إال قول البشر

  ٦٩٢، ٣٧٧، ٢٧٨، ٧٧  إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة
  ٨٢٩              إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم 

  ٥١٢، ٢٨٠                        إن يتخذونك إال هزوا 
إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض 

   ٨٧٤                                          الذي يعدكم 
  ١٠٩              إن ميسسك بضر فال  كاشف له إال هو 

   ٩١                         ال حتصوها  اهللا وإن تعدوا نعمة
   ٢٤٣                      تك وألقيت حمبة مينأنا اختر: أنا

  ٥٤٦                               أنا الرٰمحن فاطلبين جتدين
  ١٩٨                                     أنا الفتاح أفتح لك

   ٨٤٥، ٤١٠                                ذو املنن  اهللا أنا
   ٧٥٢، ٣٨٥، ٢٩٧                     ال إله إال أنا اهللا أنا

   ٢٦٢                                       أنا الودود الكرمي
  ٣٧٧، ٢٤٤، ٨٨                            أنا بدك الالزم

             ٨٠٠                                        أنا ربك األعلى
   ٣٧٧، ٢٤٤، ٨٨                                أنا حمييك 

، ٣٨٣، ٣٧٤، ٢٧٦، ٢٤١، ٤٧إنا كفيناك املستهزئني 
٥١٢، ٣٩٥، ٣٨٥  

  أنت معي وأنا معك وال يعلمها إال املسترشدون
                                                ٢١٩، ٢١٤   

، ٢٦٦، ٢٤٥، ١٦٠، ١٠٢، ٨٩ أنت معي وأنا معك 
٤٣١،  ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٧٨، ٣٥٣، ٢٨٢، ٢٨١ ،
٥٥٥، ٥٤١، ٥٢٤، ٥٢٣، ٤٦٨، ٤٦٧  

   ٥٠١              إين أرى الرٰمحن حل غضبه على األرض
   ٦٩٧، ٥٤٣                إين أنا التواب من جاءك جاءين

، ٥٩٧، ٥٤٣، ٥٢٢، ٥١٤، ٤٧٩    إين أنا الرٰمحن 
٧٨٩، ٦٩٨، ٦١١  

  ٥٩٧                            إين أنا الرٰمحن أقدر ما أشاء
  ٥٢٢                        نا الرٰمحن مث إين أنا الرٰمحنإين أ

  ٥١٤، ٤٧٩              إين أنا الرٰمحن ذو اللطف والندى
   إين أنا الرٰمحن ذو اد والعلى

                 ٤٧٩، ٣٨٦، ٣٣٠، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦   
   ٦٩٨، ٥٤٣    إين أنا الرٰمحن سأجعل لك سهولة يف أمرك

   ٦١١                 ن ال خياف لدي املرسلونإين أنا الرٰمح
   ٧٨٩              عبدي وال يهانىخز ال ي،إين أنا الرٰمحن

   ٥١٤، ٤٦٣                                 إين أنا الصاعقة
   ٧٥٢                           ذو اجلود والعطاء اهللا إين أنا
   ٤٠١                                ذو السلطان اهللا إين أنا
  ٣٩٨                                     فاخترين اهللا إين أنا
   ٣٨٥              فاعبدين وال تستعن من غريي اهللا إين أنا
            ٤٠٠                          فاعبدين وال تنسين اهللا إين أنا
   ٧٥٢، ٣٨٥                         ال إله إال أنا اهللا إين أنا

   ٢٦٢                                   إين أنا الودود الكرمي
  ٧٩٢،٨٠٠، ٧٨٨، ٤٤٤، ١١٤             إين أنا ربك
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  ٨٠٠                                    إين أنا ربك األعلى

   ٧٩٢، ٧٨٨        إين أنا ربك الرٰمحن ذو العز والسلطان
  ٤٤٤                   ر المبدل لكلمايتإين أنا ربك القدي

  ٤٣٢، ٤١٤         ى             إين أنا الرٰمحن دافع األذ
   ٦٣٢، ٣٧٦، ٢٨٢، ٢٤٥، ٩١    متوت وأنا راض منك

    ٦٨٧، ٥٠٥، ٣٧٨، ٢٨١   ألغلنب أنا ورسلي اهللا كتب
  ٢٤٥                            وإين أنا الرٰمحن ناصر حزبه

   ٦٨٨، ٦٣٩، ٦٣٧     ا مشس أنت مين وأنا منكيا قمر ي
   ٥١٢             أتفرون مين وإنا من ارمني منتقمون: إنا

  ٣٨٢                  إنا آتيناك الدنيا وخزائن رمحة ربك 
  ٣٨٥                    إنا آتيناك الكوثر فصل لربك واحنر

   ٦٨٣                                إنا أخذناك بعذاب أليم
    ٦٨٢                                 إنا أخذناه بعذاب أليم

   ٣٩٩، ٣٨٤              إنا أخرجنا لك زروعا يا إبراهيم
   ٣٨٥          إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين

   ٣٩٩، ٣٨٥، ٣٥٤     إنا أرسلنا أمحد إىل قومه فأعرضوا
   ٣٨٥                         اظا من نارإنا أرسلنا إليك شو

   ٧٠٢، ٦٦٨، ٦٦٦إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم 
   ١٥٢                      إنا أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا

   ٨٧٥           إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالال وسعريا
   إنا أعطيناك الكوثر

                   ٧٠٣، ٦٥٦، ٥٥٣، ٤٩٧، ٢٨١، ٨٩    
   ٧٠٣، ٤٩٦                              إنا ألنا لك احلديد

   ٧٠٥، ٤٨٩                       إنا أمتنا أربعة عشر دوابا
   ٣٨٥                     قديرا اهللا إنا أنزلناك برهانا وكان

  ٣٩٩                            قديرا  اهللا إنا أنزلناك وكان
   ٦٩٤، ٦١٣، ٥٤٧                 إنا أنزلناه يف ليلة القدر

   إنا أنزلناه قريبا من القاديان
             ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٧٨، ٧٥، ٧٤   

    ٥٤٧                             إنا أنزلناه للمسيح املوعود
    ٣٣٧، ٣٣٦               إنا جتالَدنا فانقطع العدو وأسبابه

   ٢٢٦، ٢٢٤، ١٩٢           نا جعلناك املسيح ابن مرمي إ
   ٢٢٠                      إنا خلقنا اإلنسان يف يوم موعود 

  ٢٤٤                                       إنا رادوها إليك 
  ١٦١                اهللا إنا رادوها إليك ال تبديل لكلمات

  ٢٤٤                                          إنا زوجناكها
  ٢٤٤                               إنا سنريهم آية من آياتنا

   ٢٩٧                                   إنا سننذر العامل كله

  ٢٩٧                                               إنا سنرتل
  ٧٠٦                                         إنا عفونا عنك

  ٥٤٠ ،٤٩٧                   إنا فتحنا عليك أبواب الدنيا
  ٢٨٢ ،٢٦٦ ،٢٤٥                إنا فتحنا لك فتحا مبينا

  ٨٤٦                             إنا كذلك جنزي احملسنني 
  ٥١٢ ،٣٨٥ ،٣٧٤                  إنا كفيناك املستهزئني

 ،٣٧١ ،٣٥٦ ،١٥٥، ١٢٥   ليه راجعون إإنا للّٰه وإنا 
٨٢١ ،٧٨٣ ،٦٠٤ ،٦٠١  

  ٣٨٦                              إنا لنعلم األمر وإنا عاملون
  ٣٧٧ ،٢٤٤ ،٨٨                                 إنا حمييك

  ٢٣٦                              إنا مقتدرون وإنا قادرون
  ٣٩٩                                إنا من الظاملني منتقمون

  ٢٢٧                    إنا مهلكو بعلها كما أهلكنا أباها 
      إنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها

                                         ٣٨٦ ،٣٨٣ ،٢٧٨  
  ٢٦١                                        إنا نبشرك بغالم

  ٧٩٥                              إنا نبشرك بغالم امسه حيىي
  ٣٨                                  إنا نبشرك بغالم حسني
  ٧٩٠، ٧٨٦،  ٢٨٣                 إنا نبشرك بغالم حليم

  ٦٩٨                   إنا نبشرك بغالم مظهر احلق والعلى
  ٦٩٨، ٦٦٢                      إنا نبشرك بغالم نافلة لك

  ٦٣٧             ك بغالم نافلة لك نافلة من عنديإنا نبشر
  ٤٩٢                  إنا جند الوارثني يف كل عام يتزايدون
  إنا نرث األرض نأكلها من أطرافها

                                 ٧٠٤، ٥١٣، ٤٨٩، ٤٨٣  
١٦٥                            ه إليك تفضال عليكإنا نرد  
  ٢٣٤                      ب وجهك يف السماء تقلىإنا نر

  ٣٨٥                             إنا نريد أن نعزك وحنفظك
، ٤٠١، ٣٧٥، ٤٨    إنا نرينك بعض الذي نعدهم

٨٠٤، ٧٦٨ ،٦٥٤، ٦٣٢، ٦٢٢، ٤٤٩  
  ٣٨٦                              إنا نعلم األمر وإنا لعاملون

    إنا نكشف السر عن ساقه 
                         ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٥٧  

  علينا وإن كنا خلاطئني  اهللا تاللّٰه لقد آثرك
                                        ٧٦٧ ،٦٩٥ ،٦٦٥  

، ٢٢٠، ١٩٩، ١٩٨، ٧٦٧ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني 
٧٠٨، ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٢١، ٢٧٧، ٢٤٥، ٢٣٦  

  ٧٦٧ ،٧٠١، ٦٩٥    نا خاطئنيربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا ك
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  ٦٨٨ ،٣٧٥، ٤٩                    برهانه  اهللا أنار: أنار
  ٤٧٦                                      أسهر وأنام : أنام
  ٨٩      ين من مثل هؤالء إن كنتم صادقنيبئووأن: ينئوأنب

  ٨٧٥                                 أحباءك كأنبياء: أنبياء
  يف حلل األنبياء  اهللا ريج

                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٨٥، ٢٧٧، ٧٨  
  يأيت قمر األنبياء وأمرك يتأتى 

                         ٣٩٨، ٣٨٥، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٢٢  
  ٢٤٥                        يأتيك قمر األنبياء وأمرك يتأتى

  ٨٧٧                          فيها من كل زوج يج أنبتنا
  ٣٩٩ ،٣٨٣                        أنت امسي األعلى: أنت

  ١٨٣        أنت أشد مناسبة بعيسى ابن مرمي وأشبه الناس
  ٧٥٢                               روحهأنت الذي طار إيل

  ٦٩٥، ٣٩٨       أنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع وقته
  ٣٨٣           كأنت الشيخ املسيح وإين معك ومع أنصار

  ٣٩٩ ،٣٨٦                         أنت القائم على نفسه 
  ٣٨٣                       أنت املسيح الذي ال يضاع وقته

   ٨٠٧، ٦٩٣                                أنت إمام مبارك
  ٣٨٦                               أنت برهان وأنت فرقان

  ٢٠٨                                          أنت بنا ملحق
  ٤٠٠                              أنت تربى يف حجر النيب 

  ٦٧٨                         أنت ترى كل مصلح وصادق
  ٤٠٠    أنت تسكن يف قنن اجلبال وإين معك يف كل حال

  ٦٥٧                       أنت سلمان ومين يا ذا الربكات
  ٦٨٨ ،٤٧                         على بينة من ربك أنت 

  ٣١٣ ،٢٨٥               أنت عيسى الذي ال يضاع وقته
  ٧٠٢ ،٦٩١، ٢٧٩ ،٢٤٢، ٨١   أنت فيهم مبرتلة موسى
  ٣٩٩، ٣٨٥                          أنت قابل يأتيك وابل

  ٦٩٣ ،٩١                   واآلخرة الدنيا يف مبارك أنت
  ١٠٠                                        اهللا حمدث تأن

  ٢٠٩           الفشل من وهم القدمي مائنا من خملوق أنت
  ٣٩٩                                        العلم مدينة أنت
 ،٢٧٨ ،٢٤٢ ،٢٢٦ ،٢٠٥، ٧٩   ومعي مرادي أنت

٦٩١ ،٦٣٥ ،٥١٣ ،٤٦٧ ،٣٩٤ ،٣٧٥ ،٣١٣ ،٢٨٤  
   ٣٣٧                                    اتقَوا ذينال مع أنت
   املسترشدون إال يعلمها وال معك وأنا معي أنت

                                                 ٢١٩، ٢١٤  
   ٣٨٦                         إبراهيم يا معك وأنا معي أنت

 ،٢٤٥ ،٢١٩ ،٢١٤ ،١٦٠ ،٨٩ معك وأنا معي أنت
٤٦٧ ،٤٣١ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،٣٧٨ ،٣٥٣ ،٢٨٢ ،٢٨١، 
٥٥٥ ،٥٤١ ،٥٢٤ ،٥٢٤ ،٥٢٣ ،٤٦٨  
  ٣٣٧                                    إبراهيم يا معي أنت
   ٧٣٨                                        األبرار من أنت
  ٣١٢                           فشل من وهم مائنا من أنت
  ٢٨٥                              ميمر ابن املسيح مين أنت
  ٧٩٩                           الثاقب النجم مبرتلة مين أنت
  ٤٣٣ ،٤٠٥                         أوالدي مبرتلة مين أنت
  ٦٥٨                                 بروزي مبرتلة مين أنت
 ،١٩١ ،٦٦ ،٦٥    وتفريدي توحيدي مبرتلة مين أنت

٤٦٧ ،٣٩٤ ،٣٨٣ ،٣٧٦ ،٢٧٦ ،٢٤٣ ،٢٢٦ ،٢٠٨ ،
٦٩٤ ،٦٣٥ ،٥٥٦ ،٥٥٥ ،٥١٢  
  ٧٨٨                          اإلسالم رحى مبرتلة مين أنت
  ٧٩٩                                  روحي مبرتلة مين أنت
  ٨٠٦                                   مسعي مبرتلة مين أنت
    عرشي مبرتلة مين أنت
                 ٧٨٨ ،٦٩٤، ٥٩٥ ،٥٥٦ ،٥٥٥ ،٥٣٧  

  ٢٠٥                           اخللق يعلم ال مبرتلة مين أنت
 ،٣١٢ ،٢٤٣ ،٢٠٩  اخللق يعلمها ال مبرتلة مين أنت

٥٩٥ ،٥٥٦، ٣٨٢ ،٣٧٨ ،٣١٣  
    لنفسي اخترتك حضريت يف وجيه أنت

  ٣٩٤ ،٣٧٥ ،٣١٢ ،٢٧٧ ،٢٤٣ ،٢٢٦ ،٢٠٥ ،٦٥، 
٦٨٨ ،٦٣٥ ،٥٥٦ ،٥٥٥ ،٥١٢ ،٤٦٨ ،٤٦٧  

  ٨٣                مبسيطر عليهم أنت وما مذكر أنت إمنا 
 ٣٩٨ ،٣٨٣ ،٣١٢                 وقاره أنت اهللا سبحان

 ٦٨٧، ٤٧              مبجنون ربك بنعمة أنت وما فبشر
 ٦٩٤ ،٢٨١ ،١٠٢ ،١٢        األعلى أنت إنك ختف ال
  همفي وأنت ليعذم اهللا كان ما

                             ٦٩٧ ،٤٣٢ ،٢٥٠ ،٨٧ ،٤٨ 
  األعلون وأنتم حتزنوا وال تعجبوا وال

                                 ٢٥٦ ،٢٨٣ ،٢٦٣ ،٢٥٧  
 ،٢٧٨ ،٢٤٢ ،٢٢٦ ،٧٩   ومعي مرادي أنت أمحدي يا

٦٣٥ ،٥١٣ ،٤٦٧  ،٣٧٥ ،٣١٣ ،٢٨٤  
 ٣٩٦                     اجلنة وزوجك أنت اسكن آدم يا

 ٤٨٨                        فانتصر مظلوم إين رب: انتصر
 ٧٦٨، ٣٢٧ ،٢٤٤ ،٨٧          فانتصر مغلوب إين رب

 ٧٩٢ ،٧٨٩                      فانتظر موجود إين: انتظر
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  حني حىت اآليات فانتظروا

                         ٦٩٥ ،٣٨٤، ٣٨٣ ،٢٤٢ ،١٩٣ 
 ٨٢٤                             كاألنثى رالذك ليس: أنثى
 ٣٨٤ ،٢٤٤                  األقربني عشريتك أنذر: أنذر
 ٣٩٩ ،٣٨٤                 مبني نذير إين وقل قومك أنذر

 ٣١٢ ،٢٤٣ ،٢٢٦ ،٢٠٥       واخترتك أنرتك: أنرت
  ٣٩٩                                          مكانك أنرت

  واخترتك تكأنر إين
                 ٧٨٨ ،٧٠٢ ،٦٨١ ،٥١٣ ،٤٩٧ ،٤٩٥ 

  ٣٨٥              قديرا اهللا وكان برهانا أنزلناك إنا: أنزل
 ٣٩٩                             قديرا اهللا وكان أنزلناك إنا
 ٦١٣ ،٥٤٧                         القدر ليلة يف أنزلناه إنا
  القاديان من قريبا أنزلناه إنا

             ٦٩٤ ،٣٨٢ ،٣٧٧ ،٣٨٠ ،٢٧٨، ٧٥ ،٧٤  
        ٧٥٢                              نزل الرمحة على من أشاء

   ٧٥٢                                   أنزل فيها كل رمحة 
   ٧٦٨                          أنزلناه على رقيمة من موسى

  ٧٨٠                                 إين أنزلت معك اجلنة 
   ٣٨٥                        سأنزل وإن يومي لفصل عظيم

 ،٣٨٠ ،٣٧٧ ،٣١٣ ،٧٤  وباحلق أنزلناه وباحلق نزل
٦٩٤، ٥١٣، ٣٨٢  

  ٢٢٠            إنا خلقنا اإلنسان يف يوم موعود: اإلنسان
  هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا 

                                                   ٣٧٦، ٦٥  
   ٥٢٧                                   إين سأنصرك: أنصر

    رب كل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين
                                                ٧٠٠،  ٤٥٨  

  ٢٨٣ ،٢٤٣، ٢١٩ ،٢٠٧ انظر إىل يوسف وإقباله: انظر
  ٨٩                               اهللا فانظروا إىل آثار رمحة

  ٦٥٤                                إكرام مع اإلنعام: إنعام
  ٤٠٥                                     اإلنعامات املتواترة

  ٤٠٥                             واللّٰه يريد أن يريك إنعامه
  ٥٣٨ ،٩١         عميت اليت أنعمت عليكاذكر ن: أنعمت

   ٥٨٧                               شر الذين أنعمت عليهم
 ،١٩١  سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم: أنفس
٨٠٠ ،٦٩٦ ،٤٣٣ ،٣٨٤ ،٢٤٤ ،١٩٣  

  ٢٦٣                            ظَن املؤمنون بأنفسهم خريا

          ٧٣                                       واستيقنتها أنفسهم
  ١٠٣ ،٣٩٥              وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم 

  ٦٩٧   ليغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم اهللا وما كان
 فظا غليظ القلب النفضوا من حولكولو كنت: انفضوا

                        ٧٣  
  ٦٢٨         لمنيإن كنتم مس اهللا أنفقوا يف سبيل: أنفقوا
  ٧٩٨                             انقلب على عقبيه: انقلب

  ٣٨٢                            إنك لدينا مكني أمني: إنك
 ،٢٤٢ ،٢٢٦ ،١٠٠ ،٧٨إنك اليوم لدينا مكني أمني 

٦٩٠ ،٣٩٥، ٣٧٧ ،٢٧٨ ،٢٤٤  
  ١٠٠                             إنك اليوم لذو حظ عظيم

، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٦، ١٠٢، ١٣، ١٢أنت األعلى  إنك 
٧٣٩، ٧٣٨، ٦٩٤، ٤٤٧، ٣٧٨، ٢٨٣، ٢٨١  

  ٥١٨                                         إنك أنت ااز
   ٢٨٥                         إنك أنت مين املسيح ابن مرمي
  ٢٨٥                           إنك أنت هو يف حلل الربوز

  مسيتك املتوكل إنك بأعيننا 
                         ٦٨٨، ٦٢٢، ٣٧٥، ٢٤٨، ٢٤٣  

  ٣٧٥                                            إنك بأعيننا 
  ٤٠١، ٣٨٢، ٢٧٨               إنك على صراط مستقيم

  ٢٥٣                         إنك ال تقدر على هذا النضال
  ٢٤٢                                     إنك ملن املنصورين
   ٧٩٣                                      إنك معي وأهلك

  إنك من املأمورين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
                                                 ٢٥٤، ٢٢٤  

  إنك من املنصورين
                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٧، ٢٧٨، ٧٨  

  ٢٣٥                                 ت وإم ميتونإنك مي
  ٢٨٣، ٢٥٧، ٢٥٦      وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى

  إين سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق : أنك
                                                         ٧٠٣  

  ٤٨٧         سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق
  إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اللّٰه: مناإ

                         ٦٩١، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٢٤، ١٧١  
         ٢٠٨    إمنا أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون
  إمنا أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون

                                         ٧٠٥، ٥٥٧، ٥٤٦  
  رنا إذا أردنا شيئًا أن نقول له كن فيكونإمنا أم
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                                         ٣٨٤، ٣٣٠، ٣٠٧  

  ٥١٢، ٢٢٤إمنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 
  ٨٣                 إمنا أنت مذكر وما أنت عليهم مبسيطر

  ٧٩٨                              إمنا صنعوا هو كيد ساحر
  ٣٨٥                          إمنا نؤخرهم إىل أجل مسمى
  ٢٨٢، ٢٣٥                 إمنا يؤخرهم إىل أجل مسمى 

  ٧٣٧                               لكم اليسر  اهللا إمنا يريد
    ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اهللا إمنا يريد

                                 ٧٥٣، ٧٤٦، ٧٣٧، ٧٣٦  
  ٦٨٨، ٢٤٣، ٥٠ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان : إننا
  ١٦١               إنين سأجعل بنتا من بنام آية هلم: إنين

  ٥٤٠                                إنين يف الكتاب مسطور
  ٣٢٧، ٢٣٥                        إنين معكما أمسع وأرى 

  ٢٢٣                أول املؤمننيقل لعبادي إنين أمرت وأنا
ارهاَألن  :ترا لَجهنم اره٣٥٩                          اَألن  

  ٢٣٥                           إنك ميت وإم ميتون: إم
  ٨٣٦                                         إم قوم ورثوه

  ٢٤٤    املستهزئنيإم كانوا يكذبون بآيايت وكانوا يب من
  ٢٥٠                                  إم كلهم كاألعمي 

  ٧٩٩                          إم ما صنعوا هو كيد ساحر
  ٢٢٣                            إم ينادون من مكان بعيد

  ٨٥٧، ٦٣٩     حرام على قرية أهلكناها أم ال يرجعون
  ٤٥٥                    إم ال حيسنون۔واللّٰه شديد العقاب

 ٣٩٦ ،٨٣  وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون
،٦٩١ ،٥١٣  

  ٦٩٨، ٦٧٥،  ٦٧٤      ترد عليك أنوار الشباب : أنوار
     ٦٨١                                رب أرين أنوارك الكلية
  ٧٠٤، ٥١٣، ٤٧٦               وأجعل لك أنوار القدوم

  ٥١٧                        إين أنور كل من يف الدار: أنور
  ٧٢٤، ٧٢١عدو الكاذب وإنه يوصله إىل جهنم  اهللا :إنه

، ٥١٣، ٤٣٢، ٤٣٩، ٣١٧، ٣١٦إنه آوي القرية  
٧٤٥، ٦٩٧  

  ٣٨٥                               إنه سيجعل الولدان شيبا
  ٣١٥         إنه سينصرين حىت يبلغ أمري مشارق األرض
  ٣٥٩         إنه صنيعة إحسان احلضرة ومطية تبليغ الناس

  ٣٢٧                                إنه طيب مقبول الرٰمحن
  ٨٣                                        إنه عبد غري صاحل

  ٣٣٧، ٧٤                           إنه على نصرهم لقدير
  ٥١٢    ثر الناس ال يعلمون إنه غالب على أمره ولكن أك
  ٧٨٢                        إنه فضل ريب إنه كان يب حفيا

  ٥٤١                                       إنه فعال ملا يريد 
  ٣٨٥، ٣٥٤                                إنه قريب مستتر

  ٧٠٤، ٥١٢                                  إنه قوي عزيز
  ٦٩٨، ٥٥٥، ٥١٣، ٤٦٦، ٤٦٢   كرمي متشى أمامكإنه

  ١٣٤                         إنه معذم لو مل يكونوا تائبني
  ٣٨٥، ٣٥٣            إنه معك وإنه يعلم السر وما أخفى

  ٣٣٧                         وإنه فتح عظيم اهللا إنه من آية
  ٦٣٢                                ويصرب  اهللا إنه من يتق

  إنه نازل من السماء ما يرضيك
                                 ٧١٨، ٦٨٨، ٦٦٠، ٦٣٢  
  ٦٦٧                        إنه نازل من السماء ما يغنيك 

   ٣٨٢                                   إنه هو العلي العظيم 
  ٢٢٤                     إنه يرى األوقات ويعلم مصاحلها 

  ٤١٧                                 إنه ينجي أهل السعادة
  ٣٦٢                        الضحية حكَمِ إىل فيه أومأَ وإنه
   ٣٦٧                                       األنبياء خامت وإنه
  ٣٦٥                    املفقود الغىن إليكم لريد يسعى وإنه
ها : اإِنهإِنو نظَمِ مأَع كسن ةرِيع٣٦٠                  الش           
  ٨٣٨                          أنى يؤفكون اهللا قاتلهم: أنى

 ،٢١٤ ،٩١ ،٨١ ،٧٧ ،٦٠        وقالوا أنى لك هذا
٧٠٣ ،٦٩٢ ،٣٩٥ ،٣٧٦، ٢٧٨ ،٢١٩ 

  ٦٨٦ ،  ٤٧،٣٨٢                   يقولون أنى لك هذا 
  ٧٥٦                             إين آثرتك واخترتك: إين

  إين أجد ريح يوسف لوال أن تفندون
                                 ٨٣٦، ٧٠٥، ٥٥٦، ٥٢٧  

  ٢٨١، ٢٤٢، ٢٢٤  إين أجرد نفسي من ضروب اخلطاب
  ١٥٧             إين أجعل نساءهم أرامل وأ بناءهم يتامى

  ٤٣٣                                         اجليشإين أجهز
 ،٥٤٥، ٥١١،  ٤٤٧، ٣٦ إين أحافظ كل من يف الدار

٨١٠، ٦٧٤،٦٨٨،٦٩٧،٧٠٧،٧١٠،٧١٦،٧٨٧  
  ٤٣٦                                    إين أذيب من يريب

  ٨٣٦                                                إين أرى
  ٤٣٩                               ئكة الشدادإين أرى املال

  ٤١٧                          إين أرى بعض املصائب ترتل
  ٦٨٢                                   إين أريك ما يرضيك
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  ٧٨٣، ٣٤٠                     وأصيبه  اهللا إين أسقط من

  ٨٤٣      إين أعززت وأكرمت ويسرين قولك إين علمت 
   ال تعلمون إين أعلم ما

                ٦٨٧، ٦٣٥ ،٥١٣، ٣٨٣، ٢٨٢، ٢١٨  
  ٤٢٦                                  إين أفر مع أهلي إليك

  ٦١٧                    إين ألوم من يلوم وأعطيك ما يدوم
  ٥٣٨                                        إين أمرت لكم 

  ٥٢٠، ٧٠٥                   ن فأتوينإين أمرت من الرٰمح
، ٢٤١، ٢٢٦، ٢٠٠، ٤٦   إين أمرت وأنا أول املؤمنني

٦٨٦ ،٣٩٤،٥١٣ ، ٣٨٣،  ٣٣٧،٣٧٤، ٢٧٦   
  ٣٩٩، ٣٨٥                          إين أموج موج البحر 

  ٦٩٧، ٥٤٣                إين أنا التواب من جاءك جاءين
  ٥٩٧                           إين أنا الرٰمحن أقدر ما أشاء 

  ٥٢٢                        إين أنا الرٰمحن مث إين أنا الرٰمحن
  ٥٠١              إين أرى الرٰمحن حل غضبه على األرض

  ٤٣٢، ٤١٤                     إين أنا الرٰمحن دافع األذى 
  ٥١٤، ٤٧٩              إين أنا الرٰمحن ذو اللطف والندي

  ٤٧٩، ٣٨٦، ٣٣٠، ٣٠٦  ين أنا الرٰمحن ذو اد والعلىإ
  ٥٤٣           إين أنا الرٰمحن سأجعل لك سهولة يف أمرك

  ٦١١                إين أنا الرٰمحن ال خياف لدي املرسلون 
  ٧٨٩              إين أنا الرٰمحن ال يخزى عبدي وال يهان

 ، ٣٨٤،٣٩٩، ٣٣٧، ٣٠٦،٣٠٧  إين أنا الرٰمحن
٧٨٩،٧٩٣، ٧٣٧، ٦٩٨، ٦١١، ٥٩٧، ٥٢٢،٥٤٣   

   ٥١٤، ٤٦٣                                 إين أنا الصاعقة
  ٧٥٢                           ذو اجلود والعطاء اهللا إين أنا
  ٤٠١                               ذو السلطان  اهللا إين أنا
  ٣٩٨                                     فاخترين اهللا إين أنا
  ٣٨٥              فاعبدين وال تستعن من غريي اهللا إين أنا
  ٤٠٠                          فاعبدين وال تنسين اهللا إين أنا
  ٣٨٥                                 ال إله إال أنا اهللا إين أنا

  ٢٦٢                                   إين أنا الودود الكرمي
  ٨٠٠                                    إين أنا ربك األعلى

  ٧٨٨                إين أنا ربك الرٰمحن ذو العز والسلطان
  ٤٤٤                   إين أنا ربك القدير المبدل لكلمايت

  ١١٤                                            إين أنا ربك
  ٤١٧                                      إين أجني الصادقني

  ٤٩٥                                   إين أنرتك واخترتك
       ٣٩٩        العزيز الرحيم اهللا إين أنرت مكانك ترتيل من

      ٧٨٠                                  إين أنزلت معك اجلنة
  ٥١٧                              إين أنور كل من يف الدار

  ٤٣١،٤٣٣                          إين بايعتك بايعين ريب 
   ٢٢٥                                         إين بدك الالزم

  ٨١١                                       إين براء من ذلك
  ٤٩٦                                   إين تعلقت بأهدابكم

  ٣٨٢            لذين اتبعوك فوق الذين كفرواإين جاعل ا
  ٦٦،٣٨٣                              إين جاعل يف األرض

      ٢٢٥                         بنإين جاعلك عيسى ابن مرمي
  ٦٩١، ٣٧٩، ٣٧٥، ٢٧٨، ٨١ إين جاعلك للناس إماما 

  ٣٩٩                       إين حاشر كل قوم يأتونك جنبا
  ٦٩١، ٢٧٨، ٨١                              ين حافظكإ

  ٦٦٧                                            إين حفيظك
  ٧٠٥                                        إين محى الرٰمحن

   ٧٧                            إين خلقتك من جوهر عيسى
  ٢٨٢، ٢٤٥                                  إين راض منك
  ٤٠١، ٢٧٧، ١٢١، ٦٥، ٤٩             إين رافعك إيل 

  ١٥٧                           إين رأيت عصيام وطغيام
  ٥٨٨                      إين رددت إليها روحها ورحياا 

  ٧٠٣     إين سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق
  ٥٢٧                                           إين سأنصرك

  ٢٤١                   إين سأوتيك بركة و أجلي أنوارها 
  ٧٠٤                 يل  اهللا إين صادق إين صادق ويشهد
   ٤٦٣                    يل اهللا إين صادق صادق وسيشهد
  ٧٦٣                            إين غالب وسيظهر شوكيت

  ١٢٤      العاملني قل أرسلت إليكم مجيعاإين فضلتك على
  ٨٣٦، ٧٠٥، ٥٥٦إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون 

  ٦٩١، ٣٩٦، ٣٧٧، ٨٤           إين ألظنه من الكاذبني
، ٦١٣، ٥١٢، ٤٣٢، ٤١٤  إين ال خياف لدي املرسلون

٦٩٥، ٦٩٤، ٦٨٧، ٦٣٥  
  ٧٨٧                                              إين مبارك
  ٧٨٠                                               إين مبشر

  ٦٩٣                إين متوفيك ورافعك إيل وجاعل الذين
  ٢٧١                                 إين مرسل إليكم هدية

  ٢٨٥                          إين مرسلك إىل قوم مفسدين
  ٢٨٥               إين مستخلفك إكراما كما جرت سنيت

  ٤٧٨                            إين مع األسباب آتيك بغتة
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  ٤٦١                                   إين مع األفواج آيت 

  إين مع األفواج آتيك بغتة 
  ٤٧٨، ٤٧٥، ٤١٦، ٣٩٩، ٣١٢، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٨ ،

٦٥٥، ٦٣٩ ،٥٨٦، ٥٧٨، ٥٧٢، ٥٧٠، ٥٥٥، ٥٣٢ ،
٧٨٠، ٧٦٥، ٧٠٣، ٦٨٥، ٦٧٤  

  ٤٦٩                                   إين مع األفواج آتيك
  ٦٦٨                                        إين مع اإلكرام 

  ٣٨٧                               إين مع األمراء آتيك بغتة
  ٤٧٩                               إين مع اجليش آتيك بغتة

  ٦٤٩                              م يهتدونإين مع الذين ه
  ٣١٦                              إين مع الرٰمحن آتيك بغتة

    ٦١٩                                    إين مع الرٰمحن أدور
  ٥٩٥                           إين مع الرٰمحن يف كل حالة 

  ٤٧٨،٧٠٣                        إين مع الرسول أجيب  
  ٥١٣،٧٠٤             إين مع الرسول أقوم وأفطر وأصوم

  ٥٢٤                  إين مع الرسول أقوم وأقصدك وأروم
  ٦١٩                    إين مع الرسول أقوم وأروم ما يروم
  ٧٤٢، ٤٣٢            إين مع الرسول أقوم وألوم من يلوم

  ٤٧٩     ألرض إىل الوقتإين مع الرسول أقوم ولن أبرح ا
  ٨١٣، ٧٦٦، ٧٥٧، ٦٢١، ٥٥٤    إين مع الرسول أقوم
  ٥٥٠                                   إين مع الرسول فقط
  ٤٧٨                                   إين مع الرسول حميط

  ٧١٤                               إين مع الروح آتيك بغتة
  ٦٩٥ ، ٥٥٦               ومع أهلكإين مع الروح معك 

  ٣٣٠                                         إين مع العشاق
  ٣٢٨                              إين مع الغفار آتيك بغتة 

  ٧٨٠                                             اهللا إين مع
  ٨٣٨، ٣٠٤                      العزيز األكرب  اهللا إين مع
   ٧٦٥                                      الكرمي اهللا إين مع
   ٧٦١                                يف كل حال اهللا إين مع

     ٢٤٤،  ٨٧، ٦١                      إين معك أمسع وأرى
  ٨٠٣                          إين معك أينما تذهب وتسري

  ٤٩٤                                    إين مع كثرة رزقك
  ٢٢٥                إين معك حيث ما كنت وإين ناصرك 

  ٧٩٣                             إين معك ذكرتك فاذكرين
  ٣٧٥، ٢٤٢                            إين معك فكن معي

  ٨٠٧                           إين معك يف الدنيا واآلخرة 
  ٨٠٧                          عك يف السماء واألرضإين م

  ٤٠٠، ٨٠٤                          إين معك يف كل حال
  ٨٠٤                                إين معك يف كل موطن
  ٣٢٧                                إين معكما أمسع و أرى
  ٣٢٧                                 إين معكم أمسع و أرى

  ٤٨                         إين معك وكن معي أينما كنت
  ٨٠٥                              إين معك ومع أهلك هذه

  ٦٩٩              إين معك ومع أهلك ومع كل من أحبك
، ٧٠٧، ٦٩٩، ٦١٨، ٥٩٢، ٥٤٢  إين معك ومع أهلك

٤٧٥، ٤٤٩، ٨٠٥، ٨٠٤، ٨٠٣ ،٨٠٠، ٧٩٣، ٧٨٧  
    يا إبراهيمإين معك

                 ٨٠٦، ٨٠٤، ٨٠٠، ٧٩٣، ٧٨٧ ،٧٨٢  
  ٦٢٣                            اهللا إين معك يا ابن رسول

  ٥٤١                           إين معك يا إمام رفيع القدر
  ٨٠٠                                    إين معك يا مسرور

  ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٧، ٢٠٥      إين معني من أراد إعانتك
  ٨٧، ٧٦٨، ٧٠٤، ٣٢٧، ٢٤٤       إين مغلوب فانتصر

  ٥١٧                            إين ملكت الشرق والغرب
  ١٩٣، ٦٩٥، ٣٨٣،٣٨٤، ٢٤٢        إين من الصادقني 
    ٧٨٠                                       إين من الناظرين 

  ١٠٢، ٣٧٥                            إين منجيك من الغم
، ٢٢١، ٢٠٥، ٢٠٠، ٣٥  هانتكإإين مهني من أراد 

٧٦٨، ٦٨٧، ٦٠٩، ٥٥٥، ٤٦٧، ٣٩٨، ٢٤١  
   ٧٩٢، ٧٨٩                              إين موجود فانتظر

  ٢٧٨، ٨١                                     إين ناصرك  
  ٧٥٢                                              إين نعيت 

  ٤٨٨                                 رب إين مظلوم فانتصر
   قل اعملوا على مكانتكم إين عامل

                           ٦٩٦، ٦٩٢، ٣٨٣، ٣٧٤، ٤٨   
  ٢٢٧           قل تربصوا األجل وإين معكم من املتربصني

  ٣٩٨                   قل رب إين اخترتك على كل شيء
  ١١٠      قل ألخيك إين متوفيك ۔قل لضيفك إين متوفيك

  ٣٨٣             وإذ قال ربك إين جاعل يف األرض خليفة
   ٣٩٩                                وإين أموج موج البحر 

  ٣٧٦، ٩٢، ٩١                  وإين فضلتك على العاملني
  ٣٦٧                         قوة بكل ريب من أُرسلت وإين
  ٣٦٥                              أكّاالً ضراما أُعطيت وإين
  ٣٦٤                  العالية الرفيعة احلضرة من جئت وإين
  ٣٦٤                                   معه قشر ال لُب وإين
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  ٣٦٣                 يعلَمها ال ريب من مبنـزلة نزلت وإين
   ٤٨                     تقولن لشيء إين فاعل ذلك غداوال

   ٢٤٤                    يا عبد القادر إين معك أمسع وأرى
  يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل

                   ٧٥٢، ٦٩٣، ٣٩٥، ٣٧٨، ٣٢٠، ٩٧   
  يا جبال أويب معه والطري : أويب

                        ٦٩٥، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥٠٢،  ٤٧٤  
                               بل هي حقائق أوحيت إيل من رب الكائنات: أوحيت

                                                         ٣٥٩ 
   ٨٠٠                                أمحل أوزارك : أوزارك
  ٨٤٥                      عند ذلك أوشك الردى: أوشك

  ٦٣٠            احلمد للّٰه الذي أوصلين صحيحا : لأوص
  ٨٥                                    أجرك اهللا أوىف: أوىف
  ٨٤      أوقد يل يا هامان لعلي أطلع إىل إله موسى: أوقد

  ٦٩١، ٣٩٦، ٣٨٠، ٣٧٧،  ٨٤       أوقد يل يا هامان 
   ٨٠٨           أمثال الرمحة أول الذكر وآخر الذكر: أول

   ٢٤١، ٢٢٦                قل إين أمرت وأنا أول املؤمنني
  ٢٢٣               قل لعبادي إنين أمرت وأنا أول املؤمنني

  ٢٢٤                     وأنا أول املؤمنني  اهللا وأمرت من
، ٢٥٧، ٩٧    ثلة من األولني وثلة من اآلخرين: أولني
٦٩٣  ،٣٩٥، ٣٧٨، ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٨  

   ٣٩٥، ٣٧٦                 وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني
   ٨٧٥                     ويقولون إنا مسعنا ذا من األولني

   الذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم: أولئك
                                                 ١٩٣، ٣٨٣   

   ٧٤١                         أولئك قوم ال يشقى جليسهم
  ٣٩٥، ٣٨٤                أولئك هلم األمن وهم مهتدون 

   ٣٨٣            والذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم
  ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٥٧                  ومكر أولئك هو يبور

  ٨٤٦                             لألتباع واألوالد : األوالد
  مبرتلة أوالديأنت مين : أوالدي

                                 ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٠٦، ٤٠٥  
، ٤٨الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم : العزم أولو
٦٩٢، ٣٩٦، ٣٨٥، ٣٧٧، ٢٨٠، ٩٩، ٨٥ 
  ٢٦٥، ١٢٠ خذها وال ختف سنعيدها سريا األوىل: أوىل
   ٢٧٩،  ٢٦٥          وذرين واملكذبني أويل النعمة : أويل

      ال خوف عليهم والهم حيزنون اهللا أال إن أولياء: أولياء

                                                           ٩١  
  ٦٦٤              حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  ٣٣٩             اصرب مليا سأهب لك غالما زكيا : أهب
  ٧٩٥، ٣٣٩                         سأهب لك غالم زكيا

   ٧٠٣       مع الذين اهتدوا وهم صادقون اهللا إن: اهتدوا
  ٤٩٦                         إين تعلقت بأهدابكم: أهداب

  أهذا الذي بعث اللّٰه: أهذا
          ٥١٢، ٣٩٦،  ٣٨٣، ٣٧٧، ٢٨٠، ١٩٣، ٨٦  

   ٢٢٧                وإذا جاء وعد احلق أهذا الذي كذبتم
  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اهللا إمنا يريد: أهل

                                ٧٥٣، ٧٤٦، ٧٣٧،  ٧٣٦  
   ٤١٧                                إنه ينجي أهل السعادة 
   ٣٩٣                                  سلمان منا أهل البيت

  مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني
                                                   ٦٩٦، ٨٠  

  ٢٧٥       وفتح قريب اهللا يا أهل املدينة جاءكم نصر من
  ٦٩٥، ٥٥٦        إين مع الروح معك ومع أهلك: أهلك

     إين معك ومع أهلك
  ٧٠٧، ٦٩٩، ٦١٨، ٥٩٢، ٥٤٢، ٤٧٥، ٤٤٩ ،

  ٨٠٥ح، ٨٠٤ ،٨٠٣، ٨٠٠، ٧٩٣، ٧٨٧
    ٣٨٤                                   أهلك  اهللا ما أهلك

  ٤٠٠             إِي وريب إنه حلق ال يتبدل وال خيفى: إِي
  ٦٩٦             ويسألونك أحق هو قل إِي وريب إنه حلق

حنيفا  اهللا يأتون إىل:  أييهتدون، هم الذين مع إين: أَي                                       
                                                         ٦٤٩   

  ٥١٢              وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
  ٢٦٤                     يهلك بعد وجودها وجتسمها: أي

   ٣٢٨، ٣٢٨                        بأي عزيز بعده تعلمون
   ٣٦٦                             فبأي حديث بعده تؤمنون

   ٤٠٠                            فبأي حديث بعده حتكمون
  ٤٦٩                                    أفانني آيات: آيات

  ٧٠٨، ٦٣٢، ٦٣١ جاء وقتك ونبقي لك اآليات باهرات
  ٧٠٨، ٦٣٢           جاء وقتك ونبقي لك اآليات بينات

  ٣٨٣                              حنيفانتظروا اآليات حىت
  ٤١٧                                   اهللا أيام غضب: أيام

  أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك
                                         ١٦٢، ١٣٥، ١٣٥  

  ٧٣٤                    وذكرهم تذكريا  اهللا بشرهم بأيام
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  ٣٩٩                             يف هذه األيام بشرى لك 

  ٣٨٤                              بشرى لكم يف هذا األيام
  ٧٠٨، ٦٣٢، ٦٣١  قرب وقتك ونبقي لك اآليات بينات

    ٨٧٥                   احلمد للّٰه الذي أيد احلق بآياته: أيد
  ٣٦٧            اإلميان إال ينجيكم وال كثرية الباليا: إميان

  الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم
                                 ٤٣٢، ٣٩٥، ٣٨٤، ١٠٢   

     ٢٤٣                     ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان
   ٦٨٩، ٢٤٤         لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل

  ٣٩٥، ١٠٢                 والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام
  ٢٣٥                        يضربون وجوهم أين املفر: أين

  ٢٨٧                         يقوم أينما قمت اهللا إن: أينما
   ٨٠٣                         إين معك أينما تذهب وتسري 

    اهللا أينما تولوا فثم وجه
                   ٦٥٤، ٣٨٦، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٤٢، ٤٨  

  ٨٠٧                        أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال
  ٨٠٥                             ملعونني أينما ثقفوا أخذوا

  ٦٩١، ٨٣   لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني: باخع
  ٨٧٥         ومن عادى وليا فقد بارزته للحرب: بارزت

  فيك اهللا اركبوركت يا أمحد وكان ما ب: بارك
                                 ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٢٤٣   

  ٢٤١، ٢٢٦، ٤٦                   فيك اهللا يا أمحد بارك
   ٧١٨                 يف إهلامك ووحيك ورؤياك اهللا بارك

  ٤٩٦                        إين تعلقت بأهدابكم: بأهداب
  يات باهراتجاء وقتك ونبقي لك اآل: باهرات

                                         ٧٠٨، ٦٣٢، ٦٣١   
  ٤٣٣، ٤٣١                إين بايعتك بايعين ريب: بايعتك
   قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر: البحر

                                                         ١٨١  
  ٣٣٢                                  السهيل البدري: بدر

  ٦١٢                        طلع البدر علينا من ثنية الوداع
   ٧٠٦، ٥٤٣               ببدر وأنتم أذلة اهللا لقد نصركم

  ٣٧٧، ٨٨، ٢٤٤                     أنا بدك الالزم: بدك
  ٢٢٥                                        إين بدك الالزم 

  ٥٥٦                             الرب الكرمي  اهللا بسم: الرب
  ٥٤٦                     لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون

  ٨١١                                إين براء من ذلك: براء
  ٢٨٠، ٢٦٧، ٦١وجيها  اهللا مما قالوا وكان عند اهللا فربأه

  ٢٤٥                         وبرأه مما قالوا عبده  اهللا فقبِل
   وجيها اهللا مما قالوا وكان عند اهللا فربأه: برأه

                                           ٢٨٠، ٢٦٧، ٦١  
  قلنا يا نار كوين بردا وسالما: بردا

                                     ٦٢٤، ٣٧٥، ٤٩، ٤٢  
  ٦٢٤، ٤٠٩، ٣٧٩، ٣٧٥، ٤٩، ٤٢ كوين بردا وسالما 

   ٧٠٣                              عندهم من الرماح برز ما
    ٣٣٣                                 برق طفلي بشري: برق

  ١٥٢                               فيه ظلمات ورعد وبرق
   ٧٠٣، ٦٨٤                   يكاد الربق خيطف أبصارهم

  ٦٩٨                ريك بركات من كل طرفأ: بركات
  ٢٠٨                        البيت احملوفة ملئت من بركات

   ٩٢، ٩١                             أمراض الناس وبركاته
       ٦٤٨ هذه واجعل هلا بركات يف السماءرب اشف زوجيت

   ٣٨٥                                  عليك بركات وسالم
  ١٠٥، ١٠١                              فيه بركات للناس

     ٢٤١             إين سأوتيك بركة و أجلي أنوارها: بركة
  ٥٨٢                           بركة زائدة على هذا الرجل

   ٤٨٩                                         فيه خري وبركة
   ٥٤٦                                      كل بركة يف هذا 

  ٢٤٢             كل بركة من حممد فتبارك من علم وتعلم
  ٣٨٥             قديرا اهللا إنا أنزلناك برهانا وكان: برهان

  ٦٨٨، ٣٧٥، ٤٩                           برهانه اهللا أنار
  ٣٨٦                              أنت برهان وأنت فرقان 

  ٣٧٩، ٤٧              برهانكم إن كنتم صادقنيقل هاتوا
   ٢١٩                       وجهك وينري برهانك  اهللا يسر

  ٦٥٨                        أنت مين مبرتلة بروزي: بروزي
   ٥٥٦                        الرب الكرمي اهللا بسم: بسم اللّٰه

  ٥٥٦                                       الشايف  اهللا بسم
  ٥٥٦                                الغفور الرحيم اهللا بسم
  ٥٥٦                                       الكايف  اهللا بسم

    بشارة تلقاها النبيون : بشارة
                 ٦٨٨، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥١٤، ٥١٢، ٤٦٤  

  ١٢٣  هلامبشرين يف أبنائي قبل وجودهم باإل اهللا إن: بشر
  ٧٢٠                          بشر الذين آمنوا أن هلم فتح 

  وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق
                           ٦٨٨، ٣٨٤، ٣٧٩، ٢٤٣، ٤٩  

  ٢٤٦            بشرين ريب وقال مبشرا ستعرف يوم العيد
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  ٧٣٤                     وذكرهم تذكريا اهللا بشرهم بأيام

  ٦٨٧                    فبشر وما أنت بنعمة ربك مبجنون
     ٣٧٨            قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحي إيل إمنا إهلكم

   ىبشر: بشرى
  ٣٨٤                              لك يف هذه األيام ىبشر
  ٣٨٤                              لكم يف هذه األيام ىبشر
  ٢٧٨، ٢٤٤، ٧٩                      لك يا أمحديىبشر
  ٥٣١                                لك يا غالم أمحدىبشر

  ٧٩٣، ٧٨٧، ٧٨٥            يف احليٰوة الدنياىلكم البشر
  ٢٤٤                                  لك يف النكاحىفبشر
  ٥٢٣                                        للمؤمننيىفبشر

   ١٠٢                                           للناس بصائر
  ٥٩٦                             فبصرك اليوم حديد: بصر

يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة : بضاعة
   ٧١٨                                                  مزجاة
  ٧٢٩                         إن بطش ربك لشديد: بطش

  ٧١٣                           وإذا بطشتم بطشتم جبارين
، ٣٧٨، ٢٨٠، ١٩٣، ٨٦ اهللا أهذا الذي بعث: بعث
٥١٢،  ٣٩٦، ٣٨٣  

  ٦٩٨، ٥٠١                    أكرمك بعد توهينك : بعد
  ٨٨                                           بعد العسر يسر

  ١٥٢                                       بعد سنة واحدة 
 ٢٢٧            إنا مهلكوا بعلها كما أهلكنا أباها : بعلها
   ٣٨١                                ترى نسال بعيدا: بعيدا
  ٣٦٣                    البغايا رقص إىل والتشوق:  البغايا

  ٤٧٨                      إين مع األسباب آتيك بغتة: بغتة
         إين مع األفواج آتيك بغتة 

 ٤١٦، ٣٩٩، ٣٨٥، ٣١٢ ،٣٠٧ ،٣٠٦، ٢٨٩ ،
٦٧٤، ٦٣٩، ٥٨٦، ٥٧٨،٥٣٥،٥٥٥،٥٧٠، ٤٧٥ ،
٧٠٣،٧٨٠،٧٦٥، ٦٨٥  

  ٣٨٧                               إين مع األمراء آتيك بغتة
  ٤٧٩                              إين مع اجليش آتيك بغتة 

  ٣١٦                             لرٰمحن آتيك بغتة إين مع ا
  ٧١٤                               إين مع الروح آتيك بغتة
  ٣٢٨                               إين مع الغفار آتيك بغتة

 ٦٧٦                                          بل يأتيهم بغتة
  ٦٩٦                                   وما يأتيهم إال بغتة 

  ٦٩٩، ٥٥٥، ٥٢٤                  بقاءك اهللا أطال: بقاء

   ٨٧٥                                     كثر الدعاء لبقائك
  ٤٢                                               وثيب بكر
  بل أتيناهم باحلق فهم للحق كارهون: بل

                                           ٦٩١، ٥١٢، ٨٢  
  ٢٤٤                        بل الذين كفروا يف ضالل مبني

  ١٥٩                                        بل موتك قريب
  ٣٥٩         بل هي حقائق أوحيت إيل من رب الكائنات

  ٦٧٦                                         بل يأتيهم بغتة 
  أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك: الءب

        ١٦٢، ١٣٥  
  ٥٢٢                                             بالء وأنوار

  ٣٦٧                   اإلميان إال ينجيكم وال كثرية الباليا
  ٢٦٢                        ويف ذلك بالء من ربكم عظيم

  ٣٨٣                                   بلجت آيايت: بلجت
  ٨٣٦                                بلغ األمر إىل حده: بلغ

  ٧٥٨                                     بلغت قدم الرسول
  ٣٦١                جهدك بلَّغت فَقَد هذا إِلَى بلَغت وإِذَا
  ٤١٤                                                ماليةبلية

، ٢٧٩، ٢٤٢، ٨١       أنت فيهم مبرتلة موسى : مبرتلة
٧٦٤، ٧٠٢، ٦٩١  

  ٧٩٩                           أنت مين مبرتلة النجم الثاقب
  ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٠٥                أنت مين مبرتلة أوالدي 
  ٦٥٨                                أنت مين مبرتلة بروزي 

       أنت مين مبرتلة توحيدي وتفريدي

           ٦٩٤، ٦٣٥، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٧، ١٤  
  ٧٨٨                          أنت مين مبرتلة رحى اإلسالم

  ٨٠٦                                   أنت مين مبرتلة مسعي
  ٥٣٧                                  أنت مين مبرتلة عرشي

، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٠٩   ت مين مبرتلة ال يعلم اخللق  أن
٥٩٥، ٥٥٦، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣١٣  

، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٠٩   أنت مين مبرتلة ال يعلمها اخللق
٥٩٥، ٥٥٦، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣١٣  

   ٣٨٤، ٣٣٧                         أنت مين مبرتلة حمبوبني
  ٧٦٤                                  أنت مين مبرتلة موسى
  ٧٨٨                                  أنت مين مبرتلة هارون

  ٤٨                 وخرقوا له بنني وبنات بغري علم: بنات
  ٦٦٠، ٦٥٠، ٦١٦        إذ كففت عن بين اسرائيل: بين

  ٥٦٩، ٥٦٥                        كففت عن بين اسرائيل
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  ١٠٣                                   ولقد كرمنا بين آدم 

  ٤٨                  وخرقوا له بنني وبنات بغري علم : بنني
  ٢٤٣      فيك اهللا بوركت يا أمحد وكان ما بارك: بورك

   ٨٢٢                             بورك من فيها ومن حوهلا
  ٨٢٢                           بورك من معك ومن حولك

  ٢٠٨                من بركات البيت احملوفة ملئت : بيت
  ١٠١                              بيت الفكر و بيت الذكر

  ٨٩       اهللا رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر: بيع
  وتلك األيام نداوهلا بني الناس: بني

                             ٦٩١، ٢٧٨، ٢٤٢، ٨١، ٦٠  
  ٤٧                           أنت على بينة من ربك : بينة

 ٦٠٥     تؤثرون احلياة الدنيا ويف الدين تقصرون: تؤثرون
  ٢٧٨، ٧٧  اصدع مبا تؤمر وأعرض عن اجلاهلنيف: تؤمر 

     ٣٦٦                   فبأي حديث بعده تؤمنون: تؤمنون
 ٣٧٢            فهل أنتم تؤمنون اهللا قل عندي شهادة من

  ١٣٤                 و مل يكونوا تائبنيإنه معذم ل: تائبني
 ٦٤١                        تأيت السماء بدخان مبني : تأيت

  ٣١٧        تأتيك الغاشية يوم تنجو كل نفس مبا كسبت
  ٤٠١، ٣٩٩، ٣٨٤، ٣٣٧، ٣٠٧، ٣٠٤   تأتيك نصريت

  ٦٢٠                           تأتيك وأنا منك   وانا معك
  ٧٣٣                 احلكومة تارك ارمني ليست : تارك
  ١٦٤     تاللّٰه تفتأُ تذكر يوسف حىت تكون حرضا : تاللّٰه

 ٦٦٥             علينا وإن كنا خلاطئني اهللا تاللّٰه لقد آثرك
  ٧٨   تاللّٰه لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم الشيطان

  ٤٨  يب حقاهذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ر: تأويل
  ٢٤٤                          تبت يدا أيب هلب وتب: تب

  ٢٨٢، ٢٣٥              تبدل األرض غري األرض: تبارك
  ١٩١                   تبارك وتعاىل زاد جمدك اهللا سبحان

  ٦٩٩، ٢٤٢     كل بركة من حممد فتبارك من علم وتعلم
  ٢٨٣، ٢٦٣، ٢٥٧        تبديال اهللا لن جتد لسنة: تبديال
   وإنه صنيعة إحسان احلضرة ومطية تبليغ الناس: تبليغ

                                                        ٣٥٩  
  ٧٠١، ٦٤٥                                 الرادفة: تتبعها
 ١٠٠        مقام ال تترقى العبد فيه بسعي األعمال: تترقي
مث استقاموا تترتل عليهم  اهللا وا ربناإن الذين قال: تترتل

  ٨٧٣                                                 املالئكة
  ٥٢٨        ال تثريب عليكم اليوم فأتوين بأهلكم: تثريب

  لكم وهو أرحم الرامحني اهللا ال تثريب عليكم اليوم يغفر

٧٦٧، ٧٠٢، ٦٩٥، ٤٠٠، ٣٨٤، ٢٧٧ ،٢٢٠، ٢١٤  
   ٨٩     اهللا  تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكررجال ال: جتارة

  ٨٤٣                          واجعل يل نافعا هذه التجارة
  ٣٣٧، ٣٣٦        إنا جتالْدنا فانقطع العدو وأسبابه: جتالْد
  ٢٤٥                فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا: جتلى

 ٧٦٨                           يأتيك حتائف كثرية: حتائف
  ٢٦٥           وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم : حتبوا

  ٢٤٤، ٣١٢        فاتبعوين اهللا قل إن كنتم حتبون: حتبون
  ٥٤٦                     لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون

  ٣٩٨              الفوق معك والتحت مع أعدائك: حتت
  ٥٤٠                ترزقون من فوقكم ومن حتت أرجلكم

  ٨٠٠                            وضعنا الناس حتت أقدامك
 ٧٤                                              امللوك حتفة

 ٤٠٠                فبأي حديث بعده حتكمون : حتكمون
  ٣٤١                                            املوتحتويل
  ٢٢٦                       ريعة وحتيي الدينتقيم الش: حتيي

  ٥١٣                  وال ختاطبين يف الذين ظلموا: ختاطبين
  ٤٤٤                       خترج الصدور إىل القبور: خترج

  ٦٤٦                                     فأخفها حىت خترج
   ٦٩٤، ٢٨١، ١٠٢، ١٢  الختف إنك أنت األعلى: ختف

  ٣٦٨                                بسالم هؤالء : فنترك
  ٤٠٠، ٣٨٦             لتدعو قوما آخرين ولتدعو: تدعو

  ٨٢                              حيبون أن تدهنون: تدهنون
                                   شاتان تذحبان : تذحبان

 فوض أمري إىلستذكرون ما أقول لكم وأ: تذكر  ٢٤٤ 
  ٣١٩ اهللا 

  ١٦٤       قالوا تاللّٰه تفتأُ تذكر يوسف حىت تكون حرضا
          هذه تذكرة من شاء اختذ إىل ربه سبيال: تذكرة

                                        ٢٨٣، ٢٦٤ ، ٢٥٧  
  ٨٠٣                إين معك أينما تذهب وتسري : تذهب
  ١٨٦               لذي ال يعلمونهذا هو الترب ا: الترب

  ٢٢٧               األجل وإين معكم من املتربصنيتربصوا
  ٨١                 تلطف بني الناس وترحم عليهم: ترحم

  ٦٧٤                               عليك أنوار الشباب ترد
   ٥٤٠                من فوقكم ومن حتت أرجلكمترزقون
  ٥١٣                طيك ربك فترضى وسوف يع: ترضى

  ٢٠٩                               ولسوف يعطيك فترضي
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  ٢٤٨                 ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى

  ٣٥٩               من غري مدد الترقيم والتدوين : الترقيم
  ٣٣٠، ٣٢٧                         وترهقهم ذلة :ترهقهم

   ٦٧٨                  ترى كل مصلح وصادقأنت : ترى
  ٢٤٣، ٥٠                   ترى أعينهم تفيض من الدمع 

    ٦٩٨                     ترى األرض يومئذ خامدة مصفرة
  ٢٤٥                     ترى الغافلني خيرون على املساجد

  ٣٣٨                                       ترى فخذا أليما 
  ٥٥٥، ٥٢٦، ٥٢٣                 اهللا ترى نصرا من عند

  ٦٩٨، ٣٩٨، ٣٨١، ١٩١، ٥           ترى نسال بعيدا 
      ٣٨٥                            ترى نسال بعيدا أبناء القمر

  ٧٠١                                     ترى نصرا عجيبا 
  ٧٠٧، ٥٨٧                      أريد ما تريدون: تريدون

  ٦٩١،   ٨٢                   أم تسأهلم من خرج : تسأل
  ٦٩١، ٨٢       أم تسأهلم من خرج فهم من مغرم مثقلون

  ٨٢           قيل استحوذوا فال تستحوذون : تستحوذون
  هذا الذي كنتم به تستعجلون: تستعجلون

   ٧٠٧ ،٧٠٣، ٦٩٠، ٦٨٨، ٥١٢، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦   
   ربك هذا الذي كنتم به تستعجلونومتت كلمة

                           ٦٩٠، ٥١٢، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦  
  ٥٢٩      أردت أن تستفتح : تستفتح
  ٧٠٤، ٥٣٦، ٤٨٨            فسحقهم تسحيقا: تسحيقا

  ٤٧٤، ٤٧١     قد بعدوا من ماء احلياة فسحقهم تسحيقا
  األمراض تشاع والنفوس تضاع: تشاع 

        ٧٠٤، ٦٩٧، ٦٦٤، ٥١٤، ٥١٣، ٤٣٢،  ٣٨٥  
                                           وتفتح على يده اخلزائن وتشرق األرض بنور را: تشرق

                                                 ٣٨٤، ١٩٣  
  ٢٣٧     ال تصبون إىل الوطن فيه ان ومتتحن  : تصبون 

  ١٦٣                 سماءتصلي عليك األرض وال: تصلي
   وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين: تصنع

                                                   ٣٧٧، ٨٨  
      األمراض تشاع والنفوس تضاع: تضاع 

                 ٧٠٣، ٩٦٧، ٦٦٣، ٥١٣، ٤٣٢، ٣٨٥  
    ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكمتعالوا 

                                         ٢٨٢، ٢٢٤، ٢١٨  
   فحان أن تعان وتعرف بني الناس: تعان 

                         ٦٩٤، ٤٦٧، ٣٧٦، ٢٤٣، ٢٢٦  
  ٨٢      قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون: تعبدون 

  ٣٦٦                                تعجبون أفأنتم: تعجب
  ٣٣٠                                          ب ألمريتعج

  ٢٢٤                                   اهللا تعجبون من فعل
  ٢٢٤                              اهللا قل أتعجبون من فعل

   وال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون
                                 ٢٨٣، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٦  

  ٣٨٥                                    يرتل ما تعجب منه 
  ٣٨٥                           ال تعجبن من أمري: تعجنب
 ٧٧٢                         أأنت ال تعرفني القدير: تعرف

      ٢٤٣                      حان أن تعان وتعرف بني الناس 
   ٢٤٣                      فحان أن تعان وتعرف بني الناس

  ٢٤٦           وبشرين ريب وقال مبشرا ستعرف يوم العيد
  ٧٣٣     فقلت إين أرى الصواب يف تعظيم اإلهلام: تعظيم
  ١٥٧                            قطعوا تعلقهم منهم : تعلق

  ٤٩٦                        إين تعلقت بأهدابكم : تعلقت
      ٧٨٩                                      تعلقت باألهداب

   كل بركة من حممد فتبارك من علم وتعلم: تعلم
                                                 ٦٩٩، ٢٤٢  

  ٣٢٨                      بأي عزيز بعده تعلمون: تعلمون
   ٤٨٨                                تعهد ومتكن يف السماء

  ٩١                           علمكم ما مل تكونوا تعلمونو
  ما أنت أن تترك الشيطان قبل أن تغلبه: تغلبه

                                               ١٩٠٠، ٣٨٦  
   ٥٠٣          ما ترى يف خلق الرٰمحن من تفاوت: تفاوت

   ١٩٣         تفتح على يده اخلزائن وتشرق األرض: تفتح
   ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٨١                تفتح هلم أبواب السماء

  ٦٩٤ ، ٣٧٩، ٢٨٢، ١٠٤، ١٠٣           بذلكتفردنا
رمني منتقمون: تفر٥١٢             تفرون مين وإنا من ا  

، ١٩١، ٦٥أنت مين مبرتلة توحيدي وتفريدي : تفريدي
٤٦٧ ،٣٩٤، ٣٨٤ ،٣٧٦، ٢٧٦، ٢٤٣، ٢٢٦، ٢٠٨ ،
٦٩٤ ،٦٣٥، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥١٢   

   ٢٥٢، ١٤                هو مين مبرتلة توحيدي وتفريدي
    ٤١١                 قالوا إن التفسري ليس بشيء: التفسري
   ٤٧١                     يف هذا الباس اهللا  ما صنعتفصيل
  ١٦٥                   إنا نرده إليك تفضال عليك: تفضال

     وسف لوال أن تفندونإين ألجد ريح ي: تفندون
                                 ٨٣٦، ٧٠٥، ٥٥٦، ٥٢٧   

   ٦٨٨، ٢٤٣، ٥٠    ترى أعينهم تفيض من الدمع: تفيض
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    ٧٥٩       كل مقابر األرض ال تقابل هذه األرض: تقابل

    ٦٠٥   تؤثرون احلياة الدنيا ويف الدين تقصرون: تقصرون
    ٦٩١، ٨٣              لمال تقف ما ليس لك به ع: تقف
   ٧٢٦  الذي يربيكم يف األرحام اهللا أتقنط من رمحة: تقنط

  ٣٦٧                 األعوان أيها اهللا عذاب اتقُوا: التقوى
  ٢٢٦                            تقيم الشريعة وحتيي الدين 

  ٣٦٦                    خبل ما كالذي وفَكِّروا اَهللا اتقوا مث
  ال يقبل عمل مثقال ذرة من غري التقوى

                                         ٦٩٢، ٦٤٠، ٦٢٢   
    ٥٢٢                واللّٰه خمرج ما كنتم تكتمون: تكتمون
    وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو شر لكم: تكرهوا

                                                   ٣٩٦، ٨٥   
   ٦٤٨                                  هذه االمرأة: فيكتك

   ٧٣٣                 وتلزمك املصائب مالزمة الغرمي: تلزم
   ٢٤٢                      تلطف بني الناس وترحم: تلطف
    ٦٥٦                       تلك آيات الكتاب املبني : تلك

   ٧٥٦                تلك آيات ظهرت بعضها خلف بعض
   ٨١٠، ٨٠٨، ٧٦١          حم تلك آيات الكتاب املبني
   وتلك األيام نداوهلا بني الناس

                             ٦٩١، ٢٧٩، ٢٤٢، ٨١، ٦٠   
   ٧٦٢                                   اهللا متت كلمة: متت

    متت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون
                           ٦٩٠، ٥١٢، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦   

   ٢٣٧        ال تصبون إىل الوطن فيه ان ومتتحن : متتحن
   ٢٨١                    قول احلق الذي فيه متترون: متترون
    إنه كرمي متشى أمامك : متشى

                         ٦٩٨، ٥٥٥، ٥١٣، ٤٦٦، ٤٦٢    
    ٤٨٨                        اء تعهد ومتكن يف السم: متكن
  ٧٤٧                               أعجبتم أن متوتوا: متوت

   ٦٣٢، ٣٧٦، ٢٨٢، ٢٤٥، ٩١    متوت وأنا راض منك
    ٤٣٨                  اهللا ما كان لنفس أن متوت إال بإذن

   ٧٣٩               العيد اآلخر تنال منه فتحا عظيما: تنال
    ٥٤٦                     وا الرب حىت تنفقوا مما حتبونلن تنال

   ٨٣٥           وأىن هلم التناوش من مكان بعيد : التناوش
  ٣١٧تأتيك الغاشية يوم تنجو كل نفس مبا كسبت : تنجو
من قام للجواب وتنمر فسوف يري إنه تندم وتذمر: تندم

          ٤١٣   
  أنذر آباؤهمإنك من املأمورين لتنذر قوما ما : تنذر

                                                ٢٥٤،  ٢٢٤   
   ٦٥٦         سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون

     لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
                   ٦٨٦، ٥١٣، ٣٨٦، ٢٥٤، ٢٤١، ٩٥   

      ترتل الرمحةُ على ثالث، العني وعلى األخريني: ترتل
                                        ٦٩٨، ٣٨٥، ٢٧٣  

   ٢٧٦                               تنزلُ على كل أفاك أثيم
   ٢٧٦                    هل أنبئكم على من ترتل الشياطني

   ٤١٧                         وإين أرى بعض املصائب ترتل
  ٤٠٠، ٣٩٩            رحيمالعزيز ال اهللا ترتيل من: ترتيل

   ٣٩٩      العزيز الرحيم  اهللا وإين أنرت مكانك ترتيل من
ت٢٩٢                                          يف احللية أشن   

   ٤١٣            من قام للجواب وتنمر فسوف يرى: تنمر
   ٢٣٧           ال تصبون إىل الوطن فيه ان ومتتحن: ان

   ٣٠٧، ٣٠٤                 ما هذا إال ديد احلكام:ديد
         هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق: ذيب

٤٠٠، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٤، ٣١٣، ٢٧٦، ٢٤٢، ٧٤ ،
٦٨٦، ٦٦٤، ٦٦٢، ٥١٣،٥١٤ 

   ٤٠٠، ٣٨٢                              وذيب األخالق
   ٨٤٠        يلواجعل أفئدة كثرية من الناس وي إ: وي

   ٦٩٧، ٥٤٣      إين أنا التواب من جاءك جاءين: التواب
   ٧٩                 توجهوا اهللا توبوا وأصلحوا وإىل: توبوا
          أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك : تويب

                                                 ١٦٢، ١٣٥   
     وتوجهت لفصل اخلطاب اهللا اء نصروإذا ج: توجهت

                                                         ٣٨٤   
، ٦٦، ٦٥     أنت مين مبرتلة توحيدي وتفريدي: توحيد
٣٧٦، ٣١٢ ،٢٧٦، ٢٤٣، ٢٢٦، ٢٠٨، ١٩١، ١٤٣ ،
٦٩٤، ٦٣٥، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٧، ٣٩٤، ٣٨٤    

       الفارسخذوا التوحيد التوحيد يا أبناء 
                                   ٦٨٩، ٢٧٨، ٢٤٣، ٤٩   

  ٢٥٢، ١٤                هو مين مبرتلة توحيدي وتفريدي
  ٦٨٧، ٦٣٢، ٦١٣، ٣٨٢، ٤٨    ملا توعدون: توعدون

  ٦١٣، ٣٨٢، ٤٧              هيهات هيهات ملا توعدون
  ٦١٣       تمن ذا الذي يشفع عنده هيهات هيهاوقالوا 
  ٧٠٨          رب توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني: توفين
  ١٧٠     واصنع الفلك اهللا إذا عزمت فتوكل على: توكل
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  ٧٨٤                          توكلوا عليه إن كنتم مؤمنني

  ٢٤٣         واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اهللا فتوكل على
  ٨٤٤          العبادومل يبق اهلموم لنا فإنا توكلنا على رب

  ٨٤٤ومل يبق اهلموم لنا فإنا توكلنا على رب العباد: توكلنا
  ٨٣٦                                   إن تولّى تولّى : توىل

  ٦٩٨، ٥٠١              سأكرمك بعد توهينك: توهينك
   ٥٦٢، ٢١٩                   اهللا ال تيأس من روح: تيأس

  ٤٩٧                         اهللا ئن رمحةال تيأسوا من خزا
  ٥٥٣                         ال تيأسوا من خزائن رمحة ريب

  ٣٧٥، ٢٤٢   قريب اهللا إن روح ۔ال تيأسوا من روح اللّٰه
  ٥٥٣                         ال تيأسوا من خزائن رمحة ريب

  لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله: الثريا
                                 ٦٨٨، ٣١٣، ٢٤٤، ١٧٣  

  ٨٠٥                    ملعونني أينما ثقفوا أخذوا: ثقفوا 
  ٨٧٦                           مثىن وثالث ورباع : ثالث
  ٧٥٨                            كل واحد منهم ثلج : ثلج
     ثلة من األولني وثلة من اآلخرين: ثلة

           ٦٩٣، ٣٩٥، ٣٧٨، ٢٨٣، ٢٦٣، ٢٥٧، ٩٧  
  ٣٨٥                              مث يرد إليك السالم : مث 

  ٤٢٧                              مث يغاث الناس ويعصرون
  ٥٥٠        قد جاء الدين من النصرة مث سيعود من النصرة

  ٧٠٠، ٣٨١، ٥      مثانني حوال أو قريبا من ذلك: مثانني
  ٢٤٠                              ميوت قبل از مثانية: ةمثاني

  ٢١١                                    هذا الثناء يل: الثناء
  ٦١٢                  طلع البدر علينا من ثنية الوداع: ثنية
  ٤٢                                         بكر وثيب: ثيب

  ٢٠٨                                  من حضرة الوترأجيء
  ٦٠٦                  من السماءإذا جاء أفواج وسم: جاء

  ٩١                ألست بربكم قالوا بلى اهللا إذا جاء نصر
   والفتح وانتهي أمر الزمان اهللا إذا جاء نصر

                                 ٣٧٥، ٣١٢، ٢٧٦، ٢٤٤  
  والفتح ومتت كلمة ربك  اهللاإذا جاء نصر

                                   ٦٩٠، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦  
  ٥٣٠      والفتح ورأيت الناس يدخلون  اهللا إذا جاء نصر
  ٦٠١                              والفتح  اهللا إذا جاء نصر
  ٣٨٤          وتوجهت لفصل اخلطاب  اهللا إذا جاء نصر

  ٦٩٧، ٥٤٣                اءك جاءينإين أنا التواب من ج
  جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

                                   ٧٤٢، ٦٨٦، ٢٤١، ٤٦  
    جاء احلق وزهق الباطل
                         ٧٩٩، ٧٩٥، ٥٦٧، ٤٠٠، ٣٨٦  

  ٥٥٠           جاء الدين من النصرة مث سيعود من النصرة
  ٥٧٧، ٤٩٨                                    ك الفتحجاء

  ٤٩٨                           جاءك الفتح مث جاءك الفتح 
  ١٥٤                          جاءك النور وهو أفضل منك

  ٢٠٨                                    جاءك ربك األعلى
  ٦٩١، ٣٧٦، ١٠٣                    اهللا جاءكم نور من

  ٤٦٥                                     جاءين آئل واختار
  ٧٠٨                جاء وقتك ونبقي لك اآليات باهرات 

  ٧٠٨                   جاء وقتك ونبقي لك اآليات بينات
  ٨٣١                           كرامة جليلة قد جاء وقتها 

      ٢٧٥       وفتح قريب اهللا نيا أهل املدينة جاءكم نصر م
  ٥٠٢                         جئت فصل الفتح:جئنا/جئت

  ٧١                                     لقد جئت شيئا فريا 
ني يف فجئتودتني احلُلّتزغتني املَه٣٦٤                املصب  

  ٨٥                           وجئنا بك على هؤالء شهيدا
       ٧١٨ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة

  ٤٣٣                    فأصبحوا يف دارهم جامثني: جامثني
  ٨٠٨                               ال تذروه جارية : جارية
  ٣٨٣                   إين جاعل يف األرض خليفة: جاعل

  ٢٢٥                            إين جاعلك عيسى بن مرمي
  ٣٧٩، ٢٨٥، ٢٧٨               إين جاعلك للناس إماما 

   وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
                                                         ٢٢٦  

  ٦٨٧، ٥١٢، ٣٨٢، ٤٧          جاهل أو جمنون: جاهل
  ٢٧٨، ٧٧           عن اجلاهلنيفاصدع مبا تؤمر وأعرض
  ٢٨٥                              وال ختف السنة اجلاهلني 

  ٧٣                    ولو أن قرآنا سريت به اجلبال: جبال
  ٥٤٩                          يا جبال اسجدي معه والطري

    يا جبال أويب معه والطري
                        ٦٩٥،  ٥٥٥، ٥٠٢ ،٤٧٤، ٤٦٩  

  ٧٠٩                عندي حسنة هي خري من جبل : جبل
  ٢٤٥، ١٠٠              فلما جتلي ربه للجبل جعله دكا 

  ٤٣٥                                    نزل به جبيز: جبيز
  جحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا : جحدوا

٣٩٥، ٣٨٣، ١٠٣  
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ا واستيقنت ٣٩٥، ٣٨٣، ١٠٣      ها أنفسهم وجحدوا  

  ٧٥٥                     أجر األثيم وأريه اجلحيم: اجلحيم
  ٢٧٠، ٧٠       النخلةفأجاءها املخاض إىل جذع : جذع
سنيت: جرت ٢٨٥     وإين مستخلفك إكراما كما جرت  

     يف حلل األنبياء اهللا يجر:  اللّٰهيجر
                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٨٥، ٢٧٧، ٧٨  

  ٢٤٤                            نييف حلل املرسل اهللا يجر
  ٣٣٠، ٣٢٧                        ئة مبثلهايجزاء س: جزاء

   ٥٤١                                   رب أجزه جزاء أوىف
  ٢٤٤                                 نيهم جزاء الفاسقيونر

  ٢٨٣، ٢٤٥                   وارعجل جسد له خ: جسد
    ميح ابن مرياحلمد للّٰه الذي جعلك املس: جعل

         ٦٩٤، ٦٧٨، ٦٣٥، ٣٩٨، ٣٨٣، ٢٨٠، ٢٤٢  
    احلمد للّٰه الذي جعل لكم الصهر والنسب

                                   ٧٠٧، ٣٩٩، ٣٨٦، ٣٩   
    ٦٩٣، ٣٧٦ ،٩١                            جعلت مباركا

، ٣٨٣، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٤٢     ميح ابن مريجعلك املس
٦٩٤، ٦٧٨ ٦٣٥، ٣٩٨، ٣٨٦  

  ٦٩٢، ٣٧٥، ٧٩            ارين حصيجعلنا جهنم للكافر
    ميح ابن مريجعلناك املس

                         ٢٢٦، ٢٢٤، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠   
   ١٠٢                               رفعت وجعلت مباركا 

  ٢٤٥، ٨٨                  ربه للجبل جعله دكايفلما جتلّ
   ٥١٠                                 ا أمحد جعلت مرسالي

    ٤٤٩                                 القلم مبا هو كائنجف
  ١٩٩                                        الصدقجالبيب

  ٣٦٥                               جالال قوما أُرِي: جالل
  ٣٦٦                       مرمي كابن قُصد فبما جاليل أما

  ٢٠٠                                   ك جاللك يعطياللّٰه 
  ٣٦٤                     أثر فهو أُعطيت الذي اجلالل فأما

رِين ريب يب لي٣٦٤                 اجلاللية صفاته بعض م  
رِي٣٦٦                     ولآلخرين جالله صفةَ لقومٍ لي  
   ٨٢٨           تعاىل اهللا مجاعيت إن شاء اهللا صلحي: مجاعة
  ٣٦٤             أثر فهو أُعطيت الذي اجلمال وأما: مجال
  ٣٦٦                          رمحيت فارت فبما مجايل وأما

  ١٩١، ٧٣              ولون الدبريهزم اجلمع ويس: اجلمع
   ٨٣٩                االجتماع واالمجاع واجلمعيوقادر عل

  ع منتصريقولون حنن مجيأم : عيمج

                            ٦٩٠، ٣٩٩، ٢٧٨، ٧٣،١٩١    
   ١٢٤                                عايقل أرسلت إليكم مج

  ٣٧٢          عا يإليكم مج  اهللاا أيها الناس إين رسوليقل 
  ١٩٨                           عايمج اهللا عا ومعيكن للّٰه مج

                    ٧٨٠                           إين أنزلت معك اجلنة: اجلنة
          ٨٠١     وم اآلخريدخلتم اجلنة وما علمتم ما اجلنة ذلك ال

   ٣٧٦                       نيآمن اهللا فادخلوا اجلنة إن شاء
   ٢٩                       آثارمها ووهب له اجلنةيفارتدا عل

  ١٧٧                                  كرم اجلنة دوحة اجلنة
   ٥٤٠                             مثل اجلنة اليت وعد املتقون

  ٦٩٠، ٣٨٠،  ٦٩      ا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة ي
  ٦٩٠، ٣٩٦،  ٦٩      أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنةاي
  ٦٩٠، ٦٩                اسكن أنت وزوجك اجلنةميا مري

  ٨١٣ ن آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جناتيإن الذ: جنات
  ٣٩٩                أتونك جنبايإين حاشر كل قوم : جنبا
  ٢٤٣              نيومعك جند السماوات واألرض: جند

  ٥٧٠           ني وهامان وجنودمها كانوا خاطئإن فرعون
  ذرونحي فرعون وهامان وجنودمها ما كانوا يونر

                                        ٦٩٥،  ٣٨٤، ١٩٣  
  ٣٦٥                     اللسان جهاد إال جهاد فال: جهاد
  وصله إىل جهنم يعدو الكاذب وإنه  اهللا :جهنم

                                                ٧٢٤،  ٧٢١  
  ٦٩٢، ٣٧٥، ٧٩            ارين حصيجعلنا جهنم للكافر

  ٥٦٤                                         حمونا نار جهنم
  ٧٢٤، ٧٢١                          وصله إىل جهنميوإنه 

   ٤٣٣، ٤٢٧          ها أحدي جهنم زمان ليس فييأيت عل
  ٧٥٣                       اجلوديىواستوت عل: اجلودي

  ٢٤٢                       ني جور اجلائريفاصرب عل: جور
من سى يسى وإنك وعيإين خلقتك من جوهر ع: جوهر

 ٧٧                            جوهر واحد، وكشيء واحد
  ٨٢٥                         فجيء بالكتاب فهزموا: جيء

  ٤٣٣                              شيإين أجهز اجل: شياجل
  ٤٧٩                               ش آتيك بغتةيإين مع اجل

  ٦٩١   ن ياملؤمن جعل له احلاسد اهللا إذا نصر: نياحلاسد
  ٦٦٠                                 املراد حاصل : حاصل

         ٢٠٨                                        ةمرادتك حاصل
  ٧٧٢                                          مرادك حاصل
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  ٣٧٨                                     حافظه اهللا :حافظ
   ١٠٢                   ني حافظا وهو أرحم الرامحرياللّٰه خ

  ٥٣٨                                حافظ كل شيء اهللا إن
  ٣٨٥                                           افظك إين ح

  ٣٨٥، ١٠٢                            حافظك اهللا تيعنا
  ٣٧٨                                     حافظه اهللا تيعنا
    ١٠٢                                          حافظه اهللا قل

  ٤٩٥                           م حامد مستبشريسل: حامد
  ٧٩٣                حان أن تعان وتعرف بني الناس: حان

  ٦٩٤                     فحان أن تعان وتعرف بني الناس 
  ٨٥               ليحب حبا مجا اهللا أال إا فتنة من: حب
  ١٠٠                                               اهللا حب

   ٢٨٠                             ز األكرميالعز اهللا حبا من
   ٣٨٣                      نيفانتظروا اآليات حىت ح: حىت

  ٣٨٦  ما شجر بينهميكموك فحيؤمنون حىت يفال وربك ال
   بيز اخلبيث من الطيميليتركك حىت  اهللا وما كان

                                                 ٥١٣، ٣٩٥  
  ٦٩٧   وا ما بأنفسهمريغي ما بقوم حىت ريليغ اهللا انوما ك

  ٧٨٩                    وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال
  ٤٠٠                       أنت تربى يف حجر النيب: حجر
  ٤٨١                                       اهللا حجة: حجة

   ٦٩٦                                حجة قائمة وفتح مبني 
  ٩٠                                   حجة اإلسالم اهللا رفع
  ٣٦٨                        املخالفني على احلجةُ متّت اليوم
   ٨٣٦                                بلغ األمر إىل حده: حد

  ٧٦٤                                              حد ظباة 
  ما بنعمة ربك فحدثوأ: حدث

                                 ٦٣٧، ٦٣٢، ٦٠٦، ١٠٠   
   ٥١٣، ٣٦٦           ث بعده تؤمنونيفبأي حد: ثيحد
  ٣٦٥                                 يفترى حديث كان ما

   ٦٧٦، ٦٩٦، ٦٧٢                ث الزلزلةيهل أتاك حد
   ٥٤٨                                 ديألنا لك احلد: ديحد

   ٧٠٣، ٤٩٦                              ديإنا ألنا لك احلد
  ٨٥٧، ٦٣٩     رجعونية أهلكناها أم ال ي قرعلىحرام 

   ٦٩٩، ٥٩٦                            ديوم حديفبصرك ال
  ٤٧٧                                  جةيحرب مه: حرب

  ٦٩٤                    فقد آذنته للحربا يلي وليمن عاد
   ٢٥٢       وأهلمنا أن احلرب حرب روحاين بنظر روحاين

  ٨٧٥                   ا فقد بارزته للحربي وليومن عاد
  ٣٩٣                            صاحل الناسيضع احلرب وي

   قالوا تاللّٰه تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا: حرضا
                                                         ١٦٤  
  ٨٠٦                                            اهللا حرقهما
  ٦٩٤ ،٢٨٠، ٨٧   هم الغالبون اهللا حزبأال إن : حزب
   قولوا آمنايتركوا أن يأحسب الناس أن : حسب

                                   ٤٤٩، ٢٤٢، ١٦٤، ٨٢  
  ٦٤٨               مي حسبت أن أصحاب الكهف والرقأم

  ٣٧٨، ١٠٣        ميأم حسبتم أن أصحاب الكهف والرق
  ٥٤١                     ليزدادوا حسنا مع حسنك: حسنا

  ٦١٣                               مستقرا ومقاما: حسنت
   ٧٠٣، ٦٦٧        من جبلريعندي حسنة هي خ: حسنة
  ارين حصيعلنا جهنم للكافروج: اريحص

                                           ٦٩٢، ٣٧٥، ٧٩   
  ٢٠٨                       أجيء من حضرة الوتر: حضرة
  ٢٦٦          لينبذن يف احلطمة : احلطمة
  ٥٠٧                                 اهللا يف حفاظة: حفاظة

  ٦٦٧                                   ظكيإين حف: ظيحف
  ٧٨٢                 ا يإنه فضل ريب إنه كان يب حف: ايحف
   ٧٣٧          به قوال اهللا عة موسى ورضيياحلق بش: حق

   نياحلق من ربك فال تكونن من املمتر
                 ٢٨٢، ٢٥٤، ٢٤٤، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٨٦   

   ٦٩١، ٥١٢، ٨٢    بل أتيناهم باحلق فهم للحق كارهون
   ٨١١، ٢٤٥                         نا نصر املؤمننييحق عل

  ٨١١                           زلزلت األرض فحق العذاب
   ٧٠٣، ٤٨٧ احلق علىسأخربه يف آخر الوقت أنك لست 

  ٣١٥                       فورب السماء واألرض إنه حلق
  ٢٨٢، ٢٠٧                            حق اهللا قل إن وعد

  فىخيتبدل وال يقل إي وريب إنه حلق ال 
                                         ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٣   

  ٣٦٥                       احلق من احملرومني زعم هو كما
   ٤٨                               اي من قبليل رؤيهذا تأو

  ٣٦٧                    الصحابة بعد وأهلُها ا أحق وأنتم
  ٢٢٤                                  وادع عبادي إىل احلق

   وباحلق أنزلناه وباحلق نزل
     ٦٩٤، ٥١٣، ٣٧٧،٣٨٠،٣٨٢، ٣١٣، ٢٧٨، ٧٤   

  ٣٦٢                     الْحق طَالب يبلُغه مقَامٍ آخر وهذا



�����س� ���	
���	������������������א��� � ٣٤
   سألونك أحق هو قل إي وريب إنه حلقيو

                                         ٦٩٦، ٦٦٤، ١٦١   
  ٥٨٤                                    ستنبئونك أحق هوي

  ٣٦٨                         للناظرين احلق حصحص اليوم
   ٢٨١، ٢٤٥، ٢١٩                          يء احلقجيوم ي

   ٧٧٨                      اءيرب أرين حقائق االش :حقائق
  السلطان اهللا فةيالرٰمحن خلل اهللا حكم :حكم

                          ٨٧٤، ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣،٢٤٣   
   ٨٧٤           املغل السلطان اهللا فةيالرٰمحن خلل اهللا حكم

    ٢١٠  هيعقلك ربك بالكتاب واحلكمة فشبه علي: احلكمة
  ٥٠١         األرضعلىإين أرى الرٰمحن حل غضبه : حل

   ٧٠٤، ٥١٣، ٥٠١                    األرض على غضبه 
   ١٨٥                    إنك أنت هو يف حلل الربوز: حلل
  يف حلل األنبياء اهللا يجر

                         ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٨٥، ٢٧٧   
  ٢٤٤                            نييف حلل املرسل اهللا يجر
   ٨١٠، ٨٠٨، ٧٦١          ات الكتاب املبنيي تلك آحم
   احلمد للّٰه الذي أذهب عين احلزن: محد

                                 ٧٠٧، ٢٦٤، ٢٢٤، ١٩٢   
  ؤت أحد ياحلمد للّٰه الذي أذهب عين احلزن وآتاين مامل 
                                                 ٧٠٧، ١٩٢  

لذي أذهب عين احلزن وأعطاين ما مل يعطَ أحد احلمد للّٰه ا
  ٢٢٤، ١٩٢                                      من العاملني

   ٦٣٠                     حا ياحلمد للّٰه الذي أوصلين صح
  ٨٧٥                        احلمد للّٰه الذي أيد احلق بآياته

  ميح ابن مرياحلمد للّٰه الذي جعلك املس
 ٦٩٤، ٦٨٧، ٦٣٥، ٥١٢، ٣٩٨، ٣٨٣، ٢٨٠، ٢٤٢   

  احلمد للّٰه الذي جعل لكم الصهر والنسب 
                                   ٧٠٧، ٣٩٩، ٣٨٦، ٣٩   

   ٦١٣                                 نياحلمد للّٰه رب العامل
  ٣٦٤            أمركم توصلوا وال تشتموين وال فامحدوين

وما محدين نوم ن غادرنوعِ م ٣٦٤          مانَ فما محد  
  ٧٠٥                                   الرٰمحنيإين مح: ىمح

   ٩٠                                                 اهللا محاك
  ٦٤٩                        حنيفا اهللا أتون إىليأي : حنيفا

  ٦٤٩                               م حنيفايقل بل ملة إبراه
  ٤٩٨                        وم االثنني وفتح احلننيي: احلنني
   ٨٣١، ٢٨٣، ٢٦٦       حولوا األمريإن النصار: حولوا

  ٩٣                ثما كنتيرب اجعلين مباركا ح: ثمايح
    ٣٧٥، ٢٧٦، ٢٤٢               ثما كنتيح اهللا كن مع

   ٥٧٨                                 لةيا لك حقل م: لةيح
   ٣٨٣                      نيفانتظروا اآليات حىت ح: نيح

   ٦٩٥، ٣٨٤، ٢٤٢، ١٩٣       نيفانتظروا آيايت حىت ح
    ٧١٣، ٣١٣، ٢٧٧، ٧٣،  ٧٢، ٦٦     مناصنيالت ح

   ٦٩٠، ٢٧٧، ٧٢، ٦٦     مناصنينصرت وقالوا الت ح
   ٣٧٦، ٦٥             من الدهرنينسان ح اإلعلىهل أتى 

   ٤٧٥                   انيح من األنيوبشرين خبامس يف ح
   ٧١٣، ٢٧٧، ٧٣، ٧٢، ٦٦       مناصنيوقالوا الت ح

يتم بتحييوإذا ح: وايح١٠٠         وا بأحسن منها ية فح  
   ٦٠٥        اة الدنيا ويف الدين تقصرونيتؤثرون احل: اةيح

  ٦١٦، ٦٠٥                            اة الدنياي احلتؤثرون
   ٣٩٨، ٣٨٥، ٣٨١، ١٩١             بةي طاةينك حييلنح

   ٦٩٤، ٦٦٤     اة الدنيا ويف اآلخرة يحنن أولياؤكم يف احل
  ٤٠٠                            اة الدنياي يف احليوهلم بشر

  ٣٢٧                    نيمع اخلائف اهللا إن اهللا اتق: خائفا
   ها إال خائفايدخل فيوما كان له أن 

           ٦٩٢، ٣٩٦، ٣٨٠، ٣٧٧، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٤   
  ٣٦٧                      األولياء خامت وأنا:  األولياء خامت

   ٢٤٤، ٧٧   دي حممد وآل حممد سعلىصل : نيخامت النبي
   ٢٧٨، ٢٤٤، ٧٧                    نيولد آدم وخامت النبي

   ٧١٨، ٧٠٠، ٤٥٨      رب كل شيء خادمك: خادمك
   ٧٠٠، ٤٥٨         رب كل شيء خادمك رب فاحفظين

ادة خارق يرب زد يف عمري ويف عمر زوجي ز: خارق
   ٤١٤                                                   العادة
   ٥١٣، ٤٤٠                       أحافظك خاصة: خاصة
   ٥٧٠نيإن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئ: نيخاطئ

   نينا وإن كنا خلاطئيعل اهللا تاللّٰه لقد آثرك
                                         ٧٦٧، ٦٩٥، ٦٦٥   

، ٢٣٦، ٢٢٠، ١٩٩، ١٩٨  نيربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئ
٧٦٧، ٧٠٨، ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٢١، ٢٧٧، ٢٤٥   

   ٧٦٧، ٧٠١، ٦٩٥    نيكنا خاطئربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا 
  ٨٢                       ة يخاف اهللا علىفى خيوال : ةيخاف

   ٦٩٨، ٦٤١  ومئذ خامدة مصفرةي األرض يوتر: خامدة
  ٤٧٥        ان يح من األنيوبشرين خبامس يف ح: خامس

   ٧٨٢، ٧٨١                واقع اهللا إن خرب رسول: اخلرب
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  ٤٢٣                                              رشن اخلرب

  ٦١                          كم اخلبيثيكذب عل: اخلبيث
  بيز اخلبيث من الطيميليتركك حىت  اهللا وما كان

 ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣١٣، ٢٧٧، ٢٤٣، ١٩١ ،
٦٨٩، ٥١٣، ٣٩٨   
  ٧٩٥                  من خدمك خدم الناس كلهم: خدم
   ٣٨٦      يتجيت خديرأاذكر نعميت : يتجيخد

   ١٠٠، ٣٨            يتجيت خدياشكر نعميت رأ
   ٢٦٥، ١٢٠  ا األويلريدها سيخذها وال ختف سنع: خذ

   ٢٧٨، ٢٤٣، ٤٩  ا أبناء الفارسيد يد التوحيخذوا التوح
   ٤٠٣، ٤٠٢    اتريخذوا الرفق الرفق فإن الرفق رأس اخل

  ١٢٠                               ىي خذ الكتاب بقوةحيا ي
   ٧٩٢، ٧٨٩ ا يل فكأمنا خر من السماءي وليمن عاد: خر

                      ٢٨٦                        ربيأكرب خربت خ اهللا :خربت
   ٦٩١، ٨٢                      أم تسأهلم من خرج: خرج

  ٣٨٣               سنأخذه من مارن أو خرطوم: خرطوم
  ٧٦٨                                  رطوم اخلعلىسنسمه 
   ٤٨                علم ريوخرقوا له بنني وبنات بغ: خرقوا
  ٧٦٧                       األذقان سجداعلىخروا : خروا

  ٢٠٧                                         خروا له سجدا
  ٣٨٢          إنا آتيناك الدنيا وخزائن رمحة ربك: خزائن

  ٣٨٢                                      خزائن رمحة ربك
  ده اخلزائني علىفتح يم وي له امللك العظؤيتيس

                                         ٨٧٤، ٣٨٤، ١٩٣   
  ٤٩٧                         اهللا ال تيأسوا من خزائن رمحة

  ٢٢٤                         وإن من شيء إال عنده خزائنه
  ٣٨٤     ده اخلزائن وتشرق األرض بنور راي علىوتفتح 
  ٨٤٠     هو الذي أخرج مرغميك فخضر دعواك: خضر

   ٤٠٢، ٣٤٨، ٣٤٧             لك خطاب العزة: خطاب
  ٣٦٧       الذَّوبانُ إال تذوبها وال كبرية واخلطايا: اخلطايا

هلامية والروايات املتعلقة عبارات اخلطبة اال: خطبة إهلامية
  ٣٧٠ص - ٣٥٧ا ص 
  ٧٧٢                   خالف التوقععلى اهللا أمره: خالف
  ٧٧٢، ٧٧٣                   خالف التوقععلى اهللا عمره
، ٢٤٤، ١٩٦     أردت أن أستخلف فخلقت آدم: خلق
٤١٩، ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣١٣، ٣٠٠، ٢٧٧ ،
٧٠٧، ٦٩٠، ٥١٣   
  ٢٢٠                       وم موعوديقنا اإلنسان يف إنا خل

  علمها اخللقيزلة ال ـأنت مين مبن
         ٥٩٥، ٥٥٦، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣١٣، ٣١٢، ٢٤٣   

من جوهر سى يسى وإنك وعيإين خلقتك من جوهر ع
  ٧٧                                   واحد، وكشيء واحد

   ٦٩٠، ٣٧٧،٥١٣، ٢٧٧، ٧٨          خلق آدم فأكرمه
   ٣٧٨، ١٠٣                         خلقت لك ليال وارا

  ٥٠٣                     يف خلق الرٰمحن من تفاوتيما تر
  وال تسأم من الناس  اهللا وال تصعر خللق

                     ٨٩٤، ٦٨٨، ٦٨٢، ٢٤٣، ٥٠، ٤٩   
  ٣٠٠   اهللا فةيأردت أن أستخلف فخلقت آدم خل: فةيخل

  السلطان اهللا فةيالرٰمحن خلل اهللا حكم
                         ٨٧٤، ٦٩٥، ٣٨٤، ٢٤٣، ١٩٣   

  ٨٧٤           املغل السلطان اهللا فةيالرٰمحن خلل اهللا حكم
   ٣٨٣             فةيوإذ قال ربك إين جاعل يف األرض خل

  ١٠٠                                              اهللا ليخل
  ٦١                           ريكم اخلرتيكذب عل: رياخلرت

٣٦٥                       اإلفساد خنازير أقتل أن وأُمرت  
   ٢٨٣، ٢٤٥، ٢٣١           عجل جسد له خوار: خوار

  ١٩٨                   صدق األقداميحتت منته: اخلوارق
  ٧٦٢                              ها اخلَوانُيمت أ: اخلَوانُ
   ٥٠٣، ٢٤٢  لعبونيمث ذرهم يف خوضهم  اهللا قل: خوض
   زنونحيهم وال هم يال خوف عل اهللا أال إن أولياء: خوف

                                                           ٩١   
   ٢٣٥                         لنبدلنكم من بعد خوفكم أمنا

  ٦١٦                                        ريخلأريد ا: ريخ
   ٣٨٣                                        األنامرياإلمام خ

، ٣٧٨، ٢٨٠، ٢٤٤، ٩٥، ٨٦   كله يف القرآنرياخل
٧٠٨، ٦٩٢، ٥١٤، ٤٥٠   
  ٨٠١، ١٦٥                                 ى وأبقرياللّٰه خ

  ٧٧٦                                        هلمري هلم خريخ
    ٧٠٣، ٦٢١                   عندكريرب علمين ما هو خ

   ٢٤٣، ٤٨          ني الوارثريرب ال تذرين فردا وأنت خ
  ني الفاحتريربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خ

                                                   ٢٤٣، ٤٨   
   ٢٦٣                            اريمنون بأنفسهم خظن املؤ

   لكمريئًا وهو خي أن تكرهوا شيعس
           ٥٤٤، ٣٩٦، ٢٨٥، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٨٥   

  ٧٠٣، ٦٦٧                من جبلري عندي حسنة هي خ
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   أمة أخرجت للناس وافتخار للمؤمننيريكنتم خ

                                                   ٣٧٥، ٤٩   
   أمة أخرجت للناسريكنتم خ

                           ٣٧٥، ٢٧٦، ٢٤٢، ٢١٤، ٤٩   
  ٧٤٠                                والربكةريك اخلينثين عل

  ٢٦٥                 ني املاكرريواللّٰه خ اهللا ومكروا ومكر
   ني املاكرريواللّٰه خ اهللا كرميكرون وميو
                 ٥١٣، ٣٩٥، ٣٨٣، ٣٨٢، ٢٤٨، ٢٤٢   

  ٣٨٣    هم دائرة السوءيك الدوائر عليتربصون علي: دائرة
   ٦٩٦، ٦٣٩       ؤمنونين ال يوقطع دابر القوم الذ: دابر
     إين أحافظ كل من يف الدار : دار

 ٥٤٥، ٥١١،٥١٣، ٤٤٧، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٦، ٦٧ ،
٨١٢، ٨١٠، ٧٨٧، ٧١٦، ٧١٥، ٧١٠، ٦٩٧، ٦٨٨  

   ٥١٧                              إين أنور كل من يف الدار
  ١٣٤              باتيجنعل دارهم مملوءة من األرامل والث

   ٤٣٢، ٤١٤ ى             إين أنا الرٰمحن دافع األذ: دافع
  ا داود عامل بالناس رفقا وإحساناي: داود

                                         ٢٨٢، ١١٣، ١٠٠    
  ٢٧٨، ١٩١، ٧٣، ٢٩ولون الدبر يهزم اجلمع ويس: الدبر

  ٣٨٨          وإذا هلك الدجال فال دجال بعده: الدجال
، ٦٩٨، ٦٤٢، ٦٤١تأيت السماء بدخان مبني : دخان
٧٨٥، ٧٨٢  

   وم تأيت السماء بدخان مبنيي
                         ٧٨٥، ٧٨٢، ٦٩٨، ٦٤٢، ٦٤١   

      همي أقوام فما دخل فعلى هذا القرآن عرض إن: دخل
                                                         ٨٣٤  

  ٨٠١     وم اآلخريدخلتم اجلنة وما علمتم ما اجلنة ذلك ال
   ٥٣٦، ١٠١                             من دخله كان آمنا

  ٣٦٧            الغري زمان بعد إمامكم زمان يف وأدخلَكم
   ٦٩٥، ٦٨٧، ٦٣٥،   ٥٦٩لك درجة يف السماء : درجة

   ٢٨٥، ٢٦       أجيب كل دعائك إال يف شركائك: دعا
  ٨٧٥                                           إحرام الدعاء

  ٤٩٦، ٤٨٣، ٤٧٥                      دعاؤك مستجاب
  ٤٧٥                                             مسع الدعاء

  ٤٢٥    نفع األموات إال الدعاءيأنه ال  اهللا قد جرت عادة
   ٦٤٠، ١٨               عبأ بكم ريب لوال دعاؤكميقل ما 

  ٨٧٥                                     كثر الدعاء لبقائك
  ٢٨٥           ا أمحد أجيب كل دعائك إال يف شركائكي

  ٧٤٠                            ذاك  أقتل من آ دعين:دعين
  لة كل ما دعوتيب يف هذه الليأستج: دعوت

                                                 ٧٥٤، ٦٥٩   
   ٣٢٤          ه من ماله دفعةيغثم غثم غثم له دفع إل: دفع
   ٢٤٥، ٨٨            ربه للجبل جعله دكاىفلما جتلّ: دكا
   أو أدىنني فكان قاب قوسدنا فتدىل: دنا

                                           ٦٩٠، ٤٠١، ٦٧   
  ٥٦٧                                        دنا منك الفضل

   ٣٨٢            إنا آتيناك الدنيا وخزائن رمحة ربك : دنيا
  ٤٩٧                           ك أبواب الدنيايإنا فتحنا عل

  ٦٩٣                          ت مبارك يف الدنيا واآلخرةأن
   ك رمحيت يف الدنيا والدينيإن عل

                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٨   
   ٨٠٧                            إين معك يف الدنيا واآلخرة

  ٦٠٥               اة الدنيا ويف الدين تقصرونيتؤثرون احل
   ٦١٦، ٦٠٥                           اة الدنيا ياحلتؤثرون 
  ٤٩٧                              ك أبواب الدنيايفتحنا عل

  ٧١٨                    كتبت لك رمحة يف الدنيا واآلخرة
  ٢٤٣             ب أو عابر سبيليكن يف الدنيا كأنك غر

  ٨٣١      لهاإال من نفي عن إرادات الدنيا ك اهللا يريال 
  اة الدنيا ويف اآلخرةيحنن أولياؤكم يف احل

                                         ٨٧٣، ٦٩٤، ٦٦٤   
  ٨٤٢                      واجعل يل غلبة يف الدنيا والدين 

   ك رمحيت يف الدنيا والدينيوإن عل
                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٨   

   الدنيا واآلخرةها يفيوج
                   ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٧، ٢٤٥، ٨٩   

    ٤٠٠                           اة الدنيا ي يف احليوهلم بشر
  ٣٧٦، ٦٥    من الدهرني اإلنسان حيهل أتى عل: الدهر
  نفعه إال هذا الدواء يفكَلِّمه من كل باب ولن : الدواء

                                                         ٤٢٥  
   ٧٠٥، ٤٨٩                        أربعة عشر دوابا: دوابا
    ١٧٧                         كرم اجلنة دوحة اجلنة: دوحة

  ٦٤٦                        ليرِج مهُه وغمه دوحةَ إمساعخي
  ٧٢٧    اراين دي األرض من الكافرعلىرب ال تذر : اريد

   ٦٤٠، ٦٠٩                           الديار كذكريعفت
  ٧٠١، ٥٤٥، ٥٤٣             عفت الديار حملها ومقامها

  ٥٣٠  أفواجا  اهللا نيدخلون يف دي اهللا إذا جاء نصر: نيد
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   ٢٦٥                             نكم يوم أكملت لكم ديال

   ٤٠٠، ٣٨٣                     وح الدينجيإن هذا الرجل 
   ٥٥٠        عود من النصرةيقد جاء الدين من النصرة مث س

   ن احلقي وديهو الذي أرسل رسوله باهلد
                 ٥١٣، ٤٠٠، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣١٣، ٢٤٢    

   ٧٠٧، ٦٩٠، ٦٩                عةيم الشريقييي الدين وحي
   ٦٩٤، ٣٧٩، ٢٨٢، ١٠٤، ١٠٣    تفردنا بذلك: ذلك

  ٨٠١     وم اآلخرية وما علمتم ما اجلنة ذلك الدخلتم اجلن
  عتدونيذلك مبا عصوا وكانوا 

                 ٧٠٥، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥١٣، ٣٢٦   
   بيويف أعينكم عج اهللا ذلك فضل

                         ٨٧٤، ٦٩٥، ٣٨٥، ١٩٣، ١٩١   
   ٥٢٤                                  كلكم ذاهب: ذاهب

   ٤٠١، ٣٨٣، ٣٨٢، ٢٧٩، ٢٦٥     ذرين واملكذبني:ذر
   ٢١٥                                     ذروين أقتل موسى

  ٦٤٠                                مث ذر كل شيء اهللا قل
   ٣٨٥، ٣٥٣                  تمطىيه يمث ذره يف غ اهللا قل
، ٢٤٢، ٨١، ٤٨  لعبونيمث ذرهم يف خوضهم  اهللا قل

٧٥٥، ٦٩١، ٦١١، ٥١٣، ٥٠٣، ٥٠٢، ٣٧٥، ٢٧٩   
   ٢٧٩، ٢٦٥                   وذرين واملكذبني أويل النعمة

  ٧٩٥                        بة ية طيرب هب يل ذر: ةيذر
  ٤٥٦    ة فاسقة ملحدة يه بذريمن أعرض عن ذكري نبتل

  ٥٤٧                        أجرك قائم وذكرك دائم: ذكر
   ٢٨١، ٨٩                               الصالة لذكريأقم

   ٨١١، ٨٠٨          أمثال الرمحة أول الذكر وآخر الذكر
   ٧٩٣                             إين معك ذكرتك فاذكرين

   ٧٣٤                     اريوذكرهم تذك اهللا اميبشرهم بأ
   ١٠١                             بيت الفكر و بيت الذكر 

   ٨٩            اهللا هم جتارة وال بيع عن ذكريرجال ال تله
   ٦٤٠، ٦٠٩                          يعفت الديار كذكر

    ٤٦٨                        ات ذكرايال أُبقي لك يف املخز
  ٧١٧                          ات ذكرايال تبق يل من املخز
    ٦٣٠، ٦٢٩              ات ذكرا يخزال نبقي لك من امل

   ٨٢٤             ى                       س الذكر كاألنثيل
  ٤٥٦    ة فاسقة ملحدة يه بذريمن أعرض عن ذكري نبتل

   ٧٤٠، ٢٨١، ٨٩                        ورفعنا لك ذكرك
   ٦٨٨، ٣٧٥، ٢٧٦                        ذكرك اهللا رفعي

  ما تقدم من ذنبك وما تأخر اهللا ر لكغفي: ذنب

                           ٨٣٦، ٦٩٧، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٨   
   ٨٤٥، ٤١٠                            ذو املنن اهللا أنا: ذو
   ٥٢٩                                  ز ذو انتقاميعز اهللا إن

  ١٠٠                             ميوم لذو حظ عظيإنك ال
  ٧٥٢                           ذو اجلود والعطاء اهللا إين أنا

   ٥١٤، ٤٧٩        ى      إين أنا الرٰمحن ذو اللطف والند
   ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦          علىإين أنا الرٰمحن ذو اد وال

                   ٤٠١                                ذو السلطان اهللا إين أنا
   ٧٩٢، ٧٨٨        نا ربك الرٰمحن ذو العز والسلطانإين أ

  ١٠٠                                           ذو عقل متني
  ٢٧٧، ٢٤٤، ٧٢  كتاب الويل ذو الفقار علي: ذو الفقار

١٠٩                     فال راد لفضلهريردك خبيوإن : راد  
   ٧٠١، ٦٤٥                         تتبعها الرادفة : الرادفة

  اتريخذوا الرفق الرفق فإن الرفق رأس اخل: رأس
                                                 ٤٠٣، ٤٠٢   

  ورمحته علي ُأللقي راسي يف هذا الكنيف  اهللا لو ال فضل
                                                         ٣٤٥   

   ٦٥                                   إين راض منك: راض
   ٦٣٢، ٣٧٦، ٢٨٢، ٢٤٥، ٩١    متوت وأنا راض منك

  ٩١                 تها النفس املطمئنة ارجعي يا أي: ةيراض
  ٩١                                      ةية مرضيربك راض

   ٦٩٨، ٥١٦                   ورافاك  اهللا سبحك: رافاك
   ٣١٢، ١٢١                            رافعكإين : رافعك

، ٣٢٠، ٢٨١، ٢٢٦، ٩٧، ٩١ك ورافعك إيل يإين متوف
٧٥٢، ٦٩٣، ٣٩٥، ٣٧٨   

   ١٢١                           ا عبد الرافع إين رافعك إيلي
  ك ورافعك إيل ي إين متوفعيسىا ي

   ٧٥٢، ٦٩٣، ٣٩٥، ٣٧٨، ٣٢٠، ٢٨١، ٢٢٦، ٩٧   
  والفتح ورأيت الناس يدخلون اهللا رإذا جاء نص: تيرأ

                                                         ٥٣٠  
  ٣٨٦                            يت جيت خدياذكر نعميت رأ
  ١٠٠، ٣٨                      يتجيت خدياشكر نعميت رأ

   ١٥٧                               اميام وطغيت عصيرأ
  ٣٦٧                            الربايا رب إىل تصلوا: رب

  ٣٦٢                                  الربايا رب إىل توصل
  ٥٤١                                  رب اجزه جزاء أوىف 

  ٧٨٠                         ي ري غعلىرب اجعلين غالبا 
  ٩٣                        تثما كنيرب اجعلين مباركا ح
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   ٧٢٩              تخذونين سخرةيرب احفظين فإن القوم 
  ٧٧٧                                 رب أخرجين من النار
  ٧٠٢، ٧٠١                           رب أخر وقت هذا 

  ٣٠                اريرب أذهب عين الرجس وطهرين تطه
  ٧٨٩   نجي من العذابيمحتك رب ارمحين إن فضلك ور

   ٦٨١                                ةيرب أرين أنوارك الكل
  ٦٥٤                               ة من السماءيرب أرين آ

   ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٥٣، ٦٠٤         رب أرين زلزلة الساعة
   ٤٢٥، ٢٤٣، ٤٨ ى             ف حتيي املوتيرب أرين ك

  ٦٤٨             واجعل هلا بركاترب اشف زوجيت هذه
  ٣٣٩                                 رب أصح زوجيت هذه

   ٢٤٣                                   رب أصلح أمة حممد
   ٢٤٤، ٢٤٣                  رب اغفر وارحم من السماء

   ٩٦                  هيلإدعونين يرب السجن أحب إيل مما 
  ٤٨٨                                 مظلوم فانتصر رب إين

   ٧٦٨، ٧٠٤، ٢٤٤، ٨٧          رب إين مغلوب فانتصر
  ٧٠٨                  نيرب توفين مسلما وأحلقين بالصاحل

  ٤١٤                   رب زد يف عمري ويف عمر زوجي
  ٣٨٧                                        رب زدين علما

  ٦٦١                                   النارعلىرب سلّطْين 
   ٧٠٣، ٦٢١                   عندكريرب علمين ما هو خ

   ٧٩٣، ٦٧٨                  رب فرق بني صادق وكاذب
   ٧١٨، ٧٠٠، ٤٥٨                رب كل شيء خادمك

  رب كل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين 
                                                 ٧٠٠، ٤٥٨   

  ٧٢٧           اراين دي األرض من الكافرعلىرب ال تذر 
   ٢٤٣، ٤٨          ني الوارثريرب ال تذرين فردا وأنت خ

   ٦٥٣، ٦٠٣                      رب ال ترين زلزلة الساعة
   ٦٥٣، ٦٠٣                  رب ال ترِين موت أحد منهم

   ٦٦٧                         ع عمري وعمرهايرب ال تض
  ٩٦                                       رب جنين من غمي

  ٧٩٥                                بةية طيرب هب يل ذر
  ميسالم قوال من رب رح

                 ٧٦٥، ٦٤١، ٥٨٦، ٥٥٦، ٣٨٥، ٣٣٧   
  ٣١٥                       ألرض إنه حلقفورب السماء وا

  ٦٥٤ نياي وممايت للّٰه رب العامليقل إن صاليت ونسكي وحم
  ٣٨٧                                     قل رب زدين علما

   ٧٠٣، ٣٥٨             ميكالم أفصحت من لدن رب كر

  ٧٩٠                    ميهد بناؤك وتؤتى من رب كريال 
  ٦٣٠                نير دعوانا أن احلمد للّٰه رب العاملوآخ

   ٦٣٠، ٦١٣، ٢٢٩، ٢١٢        نيواحلمد للّٰه رب العامل
   ٣٨٥،٤٠٠، ٣٥٤، ٣٥٣ وات العلىاوحي من رب السم

  ٨٤٤          رب العبادعلىبق اهلموم لنا فإنا توكلنا يومل 
بأشعث أغرب لو أقسم : ر به اهللا علىر٧٣٣       ألبر  
  ٨٧٦                             مثىن وثالث ورباع: رباع
  ديريإن ربك فعال ملا : ربك

   ٦٥٥، ٣٨٤، ٢٨٢، ٢٤٤، ٢٢٢، ١٦١، ١٦٠، ٩١   
    ٨٠٠، ٧٩٢، ٧٨٨، ٤٤٤،  ١١٤           إين أنا ربك 

   ٨٠٠                                    إين أنا ربك األعلى
   ٧٩٢، ٧٨٨        ن ذو العز والسلطانإين أنا ربك الرٰمح
   ٤٤٤                   ر المبدل لكلمايتيإين أنا ربك القد

   ٢٠٩، ٢٠٨                             جاءك ربك األعلى
   ٤٣٣، ١٩٨، ١٦٠    بعثك ربك مقاما حمموداي أن يعس

  ٧٩٢، ٧٨٧، ٧٥٧، ١٠٠     ى  ما ودعك ربك وما قل
   ٥١٣               ى            فترضك ربكيعطيوسوف 

   ٣٩٥، ٣٧٦، ٣٧٥، ١٠٢               رايوكان ربك قد
   ٣٩٦، ٢٤٢، ٨٥         تم امسك ي عنك ربك ويرضيو
   ٢١٠                        عقلك ربك بالكتاب واحلكمةي

  ٩١                                 كميمن ربكم عل: ربكم
  ٨٧٣              مث استقاموا اهللا  قالوا ربنانيإن الذ: ربنا

، ٢٣٦، ٢٢٠، ١٩٩، ١٩٨نيربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئ
٧٦٧، ٧٠٨، ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٢١، ٢٧٧، ٢٤٥   

  ٧٦٧، ٧٠١، ٦٩٥    نيربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئ
   ٢٤٣، ٤٨                  ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق

  ٦٨٨، ٢٤٣             انمينادي لإليا ي منادربنا إننا مسعنا
٩٦، ٩٦                                           ربنا عاج  

  ٣٤٦، ٢٤٣                      نيربنا فاكتبنا مع الشاهد
  ٨٧٧                     نيربنا ال جتعلنا طعمة للقوم الظامل

  ٣٤٢                 إن ريب رب السموات واألرض : ريب
  ٨٠٥، ٨٠٥                              زيإن ريب قوي عز
  ٧٠٤                                      ريإن ريب قوي قد

   ٧٨٢                                      ني قرميإن ريب كر
   ٣٨٥، ٣٥٣                     نسىيضل وال يإن ريب ال 

  هدينيإن معي ريب س
                   ٦٩٢، ٤٠٥، ٣٨٢، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٧  
  ٣٦٥                          لَحدي يوم إىل معي ريب وإن
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  ٧٨٢                         ايإنه فضل ريب إنه كان يب حف

  ٤٣٣، ٤٣١                          عين ريبيعتك بايإين با
   ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٣  فىخيتبدل وال يإِي وريب  إنه حلق ال 

  ٢٤٦            ديوم العيبشرين ريب وقال مبشرا ستعرف 
  ٧٥٧ى                 نسيضل ريب وال يعلمه عند ريب ال 

   ١٨١      قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر
  ١٨، ٦٤٠               عبأ بكم ريب لوال دعاؤكميقل ما 

  ٢٢٤،٢٤٢                              قل هذا فضل ريب
   ٥٥٣                         ال تيئسوا من خزائن رمحة ريب

  ٦٦٤، ١٦١     سألونك أحق هو قل إي وريب إنه حلقيو
  إن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقنهما: رتقا

  ٧٠٧، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٦  
   ٨٩    اهللا هم جتارة وال بيع عن ذكريرجال ال تله: رجال

   ٤٧٤                            وت أحد من رجالكم ميال 
  ٧٢٤                 هم من السماءييأتيك رجال نوحي إل

  هم من السماء ينصرك رجال نوحي إلي
  ٧٩١، ٧٨٩، ٦٨٨، ٦٨٢، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٩  

                               أهل البيتليذهب عنكم الرجس  اهللا ديريإمنا : الرجس
                                 ٧٥٣، ٧٤٦، ٧٣٧، ٧٣٦  

  ٣٠               ا ريرب أذهب عين الرجس وطهرين تطه
  ٤٠٠، ٣٨٣           وح الدينجيإن هذا الرجل : الرجل

   ٥٨٢                            هذا الرجلعلىبركة زائدة 
   ٤٩٦، ٤٩٦                                      رجل كبري

  ٦٨٩،٦٩٠، ٣٧٦، ٢٧٧، ٧٢ هم رجل من فارسيرد عل
  ٥٢٤                         موت هذا الرجل اهللا كرب عند

  ٨٥٠                                          حمله رجل يل
  ٢٧٨           ميتني عظي رجل من قرعلىوقالوا لوال نزل 

  ٣٦٣                    السماء نور اهللا رحم اقتضى: رحم
  ٣٦٦                       اهللا رحمِ وقت الوقت هذا أليس
  ٧٦٢، ٣٦٦، ٣٦٣                               اهللا رحم

  ٧٨٣، ٧٨٣                                      اهللا رمحك
  ٨٩            ن معه أشداء يوالذ اهللا حممد رسول: رمحاء
  ٨٩                                 ء بينهم الكفار رمحاعلى

    الرٰمحن علم القرآن: الرمحن
                       ٣٧٤،٣٧٧،٣٩٤، ٤٦،٢٢٦،٢٧٦  

   ٥٤٦                               أنا الرٰمحن فاطلبين جتدين
        ٥٠١               األرضعلىإين أرى الرٰمحن حل غضبه 

   ٥٢٠                            فأتوينإين أمرت من الرٰمحن

، ٣٨٤،  ٣٣٠، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٤٥ إين أنا الرٰمحن
٥٢٢، ٥١٤ ،٥٩٥، ٤٧٩، ٤٣٢، ٤١٤، ٣٣٧، ٣٩٩ ،
٧٣٧، ٦٩٨، ٥٩٧،٦١١، ٥٤٣، ٥٢٢، ٥٢٢، ٥٢٢ ،
٧٩٣، ٧٨٩    

  ٥٩٧                           إين أنا الرٰمحن أقدر ما أشاء 
   ٥٢٢                        ين أنا الرٰمحنإين أنا الرٰمحن مث إ

   ٤٣٢، ٤١٤        ى              إين أنا الرٰمحن دافع األذ
  ٥١٤، ٤٧٩        ى      إين أنا الرٰمحن ذو اللطف والند

  ٦١١                 اف لدي املرسلونخيإين أنا الرٰمحن ال 
  ٥٩٥                            إين مع الرٰمحن يف كل حالة

   ٩٥                                        الرٰمحن اهللا كتاب
  ٦٩٥، ٤٦٤                        بدي لك الرٰمحن شيئا ي

  ٧٢٦  ربيكم يف األرحاميالذي  اهللا أتقنط من رمحة: رمحة
  ٧٥٢                              من أشاءعلىأنزل الرمحة 

   ٦٣١                                    ها كل رمحةيأنزل ف
   ٣٨٢                                      خزائن رمحة ربك

  ٢٤٤                      غرست لك بيدي رمحيت وقدريت
  ٨٧٥                                     ناه برمحة منا ييفأح

  ٨٩                               اهللا فانظروا إىل آثار رمحة
  ٧٣                              لنت هلم اهللا فبما رمحة من

  ٨١١                            نفسه الرمحةعلى اهللا كتب
  ٧١٨                      ن آمنوا رمحة وكتبتيكتبت للذ

  ٧١٨                           لك رمحة يف الدنيا واآلخرة 
   ٤٩٧                         اهللا ةال تيأسوا من خزائن رمح

  ٧٣٥ ،٢٧٣ األخرينيعلى وني ثالث الععلىنزلت الرمحة 
  ٤٠٠                               هذا العبد رمحةعلىنزلنا 

  ٧١٨                     د يف رمحتك وصدقك ووفائكينز
  ك رمحيت يف الدنيا والدينيوإن عل

                   ٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٨   
  ٦٩٢ ،٥١٣ ،٣٩٥ ،٨٠    نيوما أرسلناك إال رمحة للعامل

  ٣٨٦، ٣٧٤                             هذا من رمحة ربك
   ٧٨٨                    اإلسالمىأنت مين مبرتلة رح: يرح

  ٣٨٥، ٣٥٣                     رتل القضاءي تدور ويالرح
  ٦٩٦                             رتل القضاءيدور وي يالرح
   ٤٨٨                            ميالرح اهللا آمنا من: ميرح
               ٧٠٣، ٤٧٥                          م يرءوف رح اهللا إن

  ٣٩٩       م يز الرحيالعز اهللا ل منيإين أنرت مكانك ترت
  ٥٥٦                               م يالغفور الرح اهللا بسم
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  ٤٠٠، ٣٩٩                   م يز الرحيالعز اهللا ل منيترت

  ميسالم قوال من رب رح
                 ٧٦٥، ٦٤١، ٥٨٦، ٥٥٦، ٣٨٥، ٣٣٧  

  ٩١                              مايبكم رءوفا رح اهللا كان
  ٣٩٩       ميز الرحيالعز اهللا ل منيوإين أنرت مكانك ترت

  ٦٩٠، ٦٨٩، ٣٧٦، ٢٧٧، ٧٢            هميرد عل: رد
   ٥٥٣                                             إيل اهللا  رد

   ٧٩٠، ٥٨٨                       ااحيها روحها وريرد إل
  ٥٩٢، ٥٨٨                   ااحيها روحها وريرددت إل

  ٢١٤                                رددنا إليك الكرة الثانية
  ٦٧٤                              ااحيها روحها وريرد عل
  ٦٩٠، ٦٨٩، ٣٧٦، ٢٧٧، ٧٢هم رجل من فارسيرد عل
  مين آمنوا هلم مغفرة ورزق كرين اتقوا والذيإن الذ: رزق

                                                         ٥٤٥  
  ٤٩٤                                    إين مع كثرة رزقك

  ألغلنب أنا ورسلي اهللا كتب: رسلي
 ٦٣٦، ٥٤٥، ٥٤٢، ٥٠٢، ٥٠٢، ٣٩٥، ٣٧٨، 

٢٨١، ١٠٢، ٦٨٧، ٦٤١، ٦٤٠   
كم كما يإنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عل:  رسول

   ٧٠٢، ٦٦٨، ٦٦٦               أرسلنا إىل فرعون رسوال
  ٧٨٢، ٧٨١                       واقع  اهللا إن خرب رسول

   ٧٠٣، ٤٧٨                         إين مع الرسول أجيب
، ٤٧٤، ٤٣٢، ٤١٠، ٤٠١، ٣٨٦  إين مع الرسول أقوم

٦٢١، ٦١٩، ٦١٧، ٥٥٤، ٥٢٤، ٤٧٩، ٤٧٦، ٤٧٥ ،
٧٢٢،٧٥٧، ٧٦١، ٧٤٣، ٧٤٢، ٧٠٣، ٦٩٤، ٦٣٥ ،
٨١٣، ٨٠٣، ٧٧٨   

  ٧٠٤ ،٥١٣            إين مع الرسول أقوم وأفطر وأصوم
  ٥٢٤                  إين مع الرسول أقوم وأقصدك وأروم

  ٤٧٩                إين مع الرسول أقوم ولن أبرح األرض
  ٤٧٩                                       إىل الوقت املعلوم
  ٤٧٨                                  ط يإين مع الرسول حم
  ٧٥٨                                     بلغت قدم الرسول

  ٣٧٧ ،٤٧ ،٦٩٤                       ورسوله اهللا صدق
  ٣٧٢           عايإليكم مج اهللا ا أيها الناس إين رسوليقل 

  ٧٩٢                    وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال
  ٣٩٩ ،٣٨٤              ا ليتين اختذت مع الرسول سبيالي

  ٤٢٣                                               اخلربرشن
  ٥٨٨،٥٨٩                          أرى رضوانه: رضوان

  ٧٣٧        به قوال اهللا  ورضيىعة موسياحلق بش: رضي
   ٥٨٨                             عنه  اهللا عبد القادر رضي

  ك رطبا جنيا يهز إليك جبذع النخلة تساقط عل: رطبا
                                                    ٥٦٢،٤٣  
  ٢٧٦، ٣٧٥، ١٠٣     سنلقي يف قلوم الرعب: الرعب

  ٧٩٧                                قذف يف قلوم الرعب
  ٧١٣، ٢٧٧، ٦٦                          نصرت بالرعب

  ١٥٢                        ه ظلمات ورعد وبرقيف: رعد
  ١٠٢                          رفعت وجعلت مباركا: عرف

  ٩٠                                  حجة اإلسالم اهللا رفعه
  ٣٦٢                   الْعلْمِ أَهلِ عند الرفْعِ معنى هو وهذا

   ٢٨١، ٨٩، ٨٠٠، ٧٩٠، ٧٤٠        ورفعنا لك ذكرك
  اتريلرفق رأس اخلخذوا الرفق الرفق فإن ا: رفق

                                                 ٤٠٣، ٤٠٢   
   ٢٨٢، ١٠٠            ا داود عامل بالناس رفقا وإحساناي

  ٥٤١                    ع القدريا إمام رفيإين معك : عيرف
  ميأم حسبتم أن أصحاب الكهف والرق: ميرق

                                                 ١٠٣، ٣٧٨   
  ٧٦٨                          مة من موسىي رقعلىأنزلناه 
  ٦٩٥، ٥١٣                            ركل وركى: ركل

  ٦٩٥       ى            ركل وركى فطوىب ملن وجد ورأ
   ٤٧٦، ٧٠٣            برز ما عندهم من الرماح: الرماح

  ٢٤١        ى     رم اهللا لكنت ويت إذ رميما رم: يرم
  ٢٤٢                          بيقر اهللا أال إن روح: روح

  ٧٩٩                                  أنت مين مبرتلة روحي
  ٥٨٨                       ااحيها روحها وريإين رددت إل

  ٧١٤                               إين مع الروح آتيك بغتة
   ٦٩٥، ٥٥٦، ٥٥٦         مع الروح معك ومع أهلكإين

   ٧٩٠، ٥٨٨                       ااحيها روحها وريرد إل
  ٥٩٢                           ااحيها روحها وريرددت إل

  ٥٦٢           بيقر اهللا  إن روح۔ال تيأسوا من روح اللّٰه
  ٢٤٤                    ك من لدين روح الصدقينفخت ف

  ٢٤٢                                 اهللا وال تيأس من روح
  ٧٠٩، ٦٩٩، ٦٧٩             شاءي من على الروح يلقي

   ٥٥٤                   غلبت الروم يف أدىن األرض: الروم
   ٣٣            عبدناعلىب مما نزلنا يوإن كنتم يف ر: بير
   ٥٢٧           ندونوسف لوال أن تفيح يإين أجد ر: حير

   ٨٣٦، ٧٠٥        وسف لوال أن تفندونيح يإين ألجد ر
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  ٤٧٥، ٧٠٣                م يرءوف رح اهللا إن: رءوف

   ٩١                              مايبكم رءوفا رح اهللا كان
    ٥٢٩             ا عين ياللهم اصرف سوء هذه الرؤ: ايرؤ

  ٧١٨                 اكيك ورؤييف إهلامك ووح اهللا بارك
  ٥٧٨                                          ايصدقت الرؤ
   ٥٨٦              نيا إنا كذلك جنزي املتصدقيصدقنا الرؤ

    ٤٨         اي من قبل وقد جعلها ريب حقايل رؤيهذا تأو
   ٢٨٢، ٢٦٦                             اكيا نوح أسر رؤي

  ٥٣٨                                         عمرك  اهللازاد
  ٧٦٨                                 دع الزبانيةيفل: الزبانية

   ٤١٤              رب زد يف عمري ويف عمر زوجي: زد
      ٣٨٧                                        رب زدين علما

    ٣٨٧                                     قل رب زدين علما
               ٨٨                    كزرع أخرج شطأَه فاستغلظ: زرع

   ٣٩٩، ٣٤٨      ميا إبراهيإنا أخرجنا لك زروعا : زروع
  ٨١١          زلزلت األرض فحق العذاب وتدىل: زلزلت
  ٧٥٦                             أردت زمان الزلزلة: زلزلة

  ٦٦٤، ٦٦٣،  ٦٠٣                      الساعةأرين زلزلة
  ٦٨٨،٦٩٦،٧٧٥، ٦٧٤، ٦٦٤       أريك زلزلة الساعة

  ٦٦٤، ٦٦٣                         رب أرين زلزلة الساعة
   ٦٥٣، ٦٠٣، ٦٠٣             رب ال ترين زلزلة الساعة 

، ٦٠٣، ٦٠٣، ٦٠٣، ٦٠٣، ٥٦٧    زلزلة الساعة
٦٦٤، ٦٦٤، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٦٣، ٦٥٣ ،٦٤٠، ٦٣٤ ،
٧٧٥، ٧٠٦، ٦٩٦، ٦٩٦، ٦٨٨، ٦٧٤   

   ٦٩٦، ٦٧٦، ٦٧٢                ث الزلزلةيهل أتاك حد
  ٦٩٦، ٦٦٤، ٦٦٣               زلزلة الساعة  اهللا كميري

   ٦٧٤                      ك زمن الشبابيسيأيت عل: زمن
  ى ك زمن كمثل زمن موسييأيت عل

                                 ٥١٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٧٠٢   
، ٤٠٠، ٣٨٦، ٤٦    جاء احلق وزهق الباطل: زهق
٧٩٩، ٧٩٦، ٧٩٥، ٧٤٢، ٦٨٨، ٥٦٧  

   ٤٠٠، ٣٨٦، ٤٦، ٧٥        قل جاء احلق وزهق الباطل
  قل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

                                           ٢٤١، ٦٨٦، ٤٦   
   ٤١١                                    أصح زوجيت: وجز

  ٣٣٩                                رب أصح زوجيت هذه 
   ٢٤٤                                              زوجناكها

   ٨٧٧                         جيها من كل زوج يوأنبتنا ف

   ٢٤٤            متسسه نارضيء ولو مل يته يكاد زي: تيز
  ٤٦٦                              بةيد هيبة وزيقتل خ: ديز
  ٢٦٥                                          دته الروائحيز
 ٨٠٧، ٨٠٧                         نبيال تقتلوا ز: نبيز

  ٣٨٥     نيإناإذا نزلنابساحة قوم فساء صباح املنذر: ساء
  ٥٥٥، ٤٩٧، ٤٩٦                  نيات للسائليآ: سائل
   ٢١٣               نيته فقعوا له ساجديفإذا سو: نيساجد
  ٧٩٨                     د ساحريإمنا صنعوا هو ك: ساحر

   ٧٩٩                          د ساحريإم ما صنعوا هو ك
  ٢٦٥                                     قالوا ساحر كذاب

  ٨٢٩             رجاكمخيدان أن يريوإن هذان لساحران 
  ٢٠٥                              ملن سن وسارطويب: سار

   أرين زلزلة الساعة: الساعة
                         ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٥٣، ٦٠٤، ٦٠٣  

  ٧٧٥، ٦٩٦، ٦٨٨، ٦٧٤، ٦٦٤     أريك زلزلة الساعة
  ٦٥٣، ٦٠٣                     عة رب ال ترين زلزلة السا

  ٧٠٦، ٦٤٠، ٦٣٤، ٥٦٧                    زلزلة الساعة
  ٦٩٦، ٦٦٤، ٦٦٣                زلزلة الساعة اهللا كميري

  ٧٦١               ن اعتدوا منكم يف السبتيالذ: السبت
  سبحان الذي أسرى بعبده ليال: سبحان

                                           ٦٩٠، ٢٧٧، ٧٨  
  ٣٩٨، ٣٨٣، ٣١٢                 أنت وقاره اهللا سبحان
   زاد جمدكتبارك وتعايل اهللا سبحان

                           ٦٨٩، ٣٨١، ٣٧٦، ٢٧٧، ٦٦  
  ٨٦٤، ٣٣         ميالعظ اهللا وحبمده سبحان اهللا سبحان
  ٣٥٨ ،٢٠٩، ٥١، ٢١                         اهللا سبحان

  ٥١٢، ٨٢                     صفوني عما سبحانه وتعايل
  ٦٩٨، ٥١٦                            ورافاك اهللا سبحك

  ٦٢٨          نيإن كنتم مسلم اهللا أنفقوا يف سبيل: سبيل
   املؤمنني سبيالعلىن يللكافر اهللا علجيلن 

                                 ٣٩٩، ٣٨٣، ٢٨١، ٢٦٤  
، ٢٤١، ٢٢٦، ١٣٩، ١٣٧، ٤٦ نيولتستبني سبيل ارم

٥١٣، ٣٩٤، ٣٧٤، ٢٥٤   
س٢٣٢                            قضى أمره يف ستي: ت   

  ٧٦٧                      األذقان سجداعلىخروا : سجدا
  ٢٠٧                                         خروا له سجدا

  ٧٠١             نيإناكنا خاطئرون سجدا ربنا اغفر لنا خي
  ١٩٨                      كتاب سجلناه من عندنا: سجلنا
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   ٩٦        هيدعونين إليرب السجن أحب إيل مما : السجن

  ٣٨٢                  أفتاتون السحر وأنتم تبصرون: سحر
  ٣٩٥، ٩١                            ؤثريإن هذا إال سحر 

  قولوا سحر مستمر يعرضوا وية يروا آيوإن 
                                   ٧٤٤، ٣٩٥، ١٦١، ٧٣  

  ٣٩٥،  ٧٣                             قولوا سحر مستمري
  ٧٠٤، ٥٣٦، ٤٨٨              قايفسحقهم تسح: سحق

  ٤٧٤، ٤٧١     قاياة فسحقهم تسحيقد بعدوا من ماء احل
  ٧٢٩     تخذونين سخرةيرب احفظين فإن القوم : سخرة

  إنا نكشف السر عن ساقه: رس
                         ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٥٧  

  ٢٠٥            أنت مين وسرك سري وأنت مرادي ومعي
  ٢٤٥                                             سرك سري

  ٥٠٠                                 هلا سعيها ىسع: يسع
  ٦٩٠، ٣٧٦                                 سعيه اهللا شكر

  ٧٠٧، ٦٤٢                         نةينة وسكيسف: نةيسف
  ٧٦٣                     نيتيوكل هالك إال من قعد يف سف

  ه إال ضربة اإلهالكيصدق السفيال :  السفهاء/هيالسف
                                                         ٢٤٥  

  ٨٧٥                أعلم اهللا قول السفهاء ما ولّاهم قليس
  ٦٩١، ٢٧٩، ٨٢           قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء

  ٧٠٧، ٦٤٢                        نةينة وسكيسف: نةيسك
  ٨٧٥       ن سالسل وأغالال يوإناأعتدنا للكافر: سالسل

  ٧٣٥، ٦٠٧، ٤١٥، ٣٠٢         كم يالسالم عل: سالم
  ٧٢٠، ٣٨٥                                  كيالسالم عل

  ٣٨٥                                     رد إليك السالميمث 
، ١٩١، ١٣٨، ١٣٧، ١٠٣، ١٠٠، ٩١، ٤٢سالم 
٣٧٦، ٣٧٥، ٣٦٨، ٣٣٧، ٢٩٧، ٢٨٢، ٢٤٥، ١٩٩ ،
٥١٣، ٥٠٨، ٤٦٠، ٤٤٠، ٤٠٩، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧٩ ،
٦٤١، ٦٤٠، ٦٣٦، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٥٦، ٥٤٣، ٥١٦ ،
٧٦٥، ٧٠٣، ٦٩٧، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٩٣، ٦٨٢، ٦٦٤ ،
٧٨٠، ٧٦٧، ٧٦٦  

  ٥٦٤                                           سالما سالما
  ٣٨١، ٣٧٩، ٢٨٢                      مي إبراهعلىسالم 
  ٤٦٠                           أمرك صرت فائزاعلىسالم 

  ٦٩٣، ٣٧٦، ٩١              ك جعلت مباركايلسالم ع
  ٤٦٠، ١٩١، ١٠٠                م يا إبراهيك يسالم عل
، ٣٣٧، ٢٩٥، ١٩١، ١٣٨، ١٣٧، ١٠٠ك يسالم عل

٧٢٠، ٤٦٠، ٣٨٥، ٣٧٦  
  ٣٧٦، ٢٤٥                   كم طبتم فادخلوهايسالم عل
  ٣٧٦، ٢٤٥                              كم طبتميسالم عل

  ميسالم قوال من رب رح
                 ٧٦٥، ٦٤١، ٥٨٦، ٥٥٦، ٣٨٥، ٣٣٧  

  ٤٦٠، ١٩١، ١٠٠                        ميا إبراهيسالم 
  ٢٩٧                  قل يل األرض والسماء قل يل سالم 

  ٦٢٤، ٤٠٩، ٤٢            ا نار كوين بردا وسالمايقلنا 
  ٣٧٥            مي إبراهعلىا ا نار كوين بردا وسالميقلنا 

  ٤٤٩    نك بعض الذي نعدهم للسلسلة يوإما نر: سلسلة
  ٦٦١                           النارعلىرب سلطين : سلط

   السلطاناهللا فةيالرٰمحن خلل اهللا حكم: السلطان
                                         ٣٨٤، ٢٤٣، ١٩٣  

  ٨٧٤            املغل السلطاناهللا  فةيالرٰمحن خلل اهللا حكم
  ٧٢           سلطان القلم

  ٦٥٧            ا ذا الربكات يأنت سلمان ومين : سلمان
  ٦٩٠                                 سلمان منا أهل البيت

  ٤٩٥                                  حامد مستبشرا ميسل
  ١٠٣                            مانيففهمناها سل: مانيسل
  ٦٠٧، ٦٠٦          من السماء  إذا جاء أفواج وسم:مس

  ٦٠٧، ٦٠٦      إذا جاء أفواج وسم من السماء: السماء
  ٣٦٣                           السماء نور اهللا رحم اقتضى

  ٥٧، ٥٦، ٥٥              أصلها ثابت وفرعها يف السماء
  و معياألرض والسماء معك كما ه

                   ٦٨٨، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٩٧، ٢٧٧، ٦٥  
  ٢٣٤                       تقلب وجهك يف السماءيإنا نر

   ٦٦٧                         غنيكيإنه نازل من السماء ما 
  ٨٠٧                          إين معك يف السماء واألرض

  ٤٨٨                               تعهد ومتكن يف السماء 
  ٢٤٤، ٢٤٣                  رب اغفر وارحم من السماء

  ٣١٥                       فورب السماء واألرض إنه حلق
  كيرضيقال ربك إنه نازل من السماء ما 

                                ٧١٨، ٦٨٨، ٦٦٠، ٦٣٢  
  ٢٩٧                   قل يل األرض والسماء قل يل سالم

  ٦٩٥، ٦٨٧، ٦٣٥، ٥٦٩          يف السماء  لك درجة
  ١٣٩، ١٣٧ نزل من السماء  اهللا مظهر احلق والعالء كأن

  ١٤٥                     نازل من السماء ونزل من السماء
   ٢٤٢                 ات من السماءيك آيد أن نرتل علينر
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  ٢٣٤                                      نقلب يف السماء 

  ٦٨٨، ٦٥                     والسماء معك كما هو معي
  ٢٤                                        والسماء والطارق

  كيرضيوإنه نازل من السماء ما 
                         ٧١٨، ٦٨٨، ٦٨١، ٦٦٠، ٦٣٢  
  ٧٢٤                 هم من السماءييأتيك رجال نوحي إل

  ٤٦١                                 مناد من السماءنادي ي
   هم من السماءينصرك رجال نوحي إلي

   ٧٨٩، ٦٨٨، ٦٨٢، ٣٨٢، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٤٢، ٤٩  
   وم تأيت السماء بدخان مبنيي

                         ٧٨٥، ٧٨٢، ٦٩٨، ٦٤٢، ٦٤١  
  مها اإن السموات واألرض كانتا رتقا ففتقن: واتاالسم

   ٧٠٧، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٦  
  ٣٤٢                       إن ريب رب السموات واألرض
  ٢٤٣                       معك جند السموات واألرضني
  ٣٨٥،٤٠٠، ٣٥٤، ٣٥٣ وحي من رب السموات العلى

  ٥١٧           يسبح له من يف السموات ومن يف األرض 
  ٨٠٦                             أنت مين مبرتلة مسعي: مسع

  ٦٨٨، ٢٤٣             ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان
  ٤٧٥                                             مسع الدعاء

  ٩١                                  إنه مسيع الدعاء اهللا مسع
  ٧٢٠، ٧١٨                                     اهللا قد مسع

  وقالوا ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني
                                 ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٦، ١٠٣  

  ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٦، ١٠٣وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني 
  ٨٧٥                     ويقولون إنا مسعنا ذا من األولني

  مسيتك املتوكل: مسيت
                 ٦٨٨، ٦٢٢، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٤٨، ٢٤٣  

  ٢٠٥                             طويب ملن سن وسار: سن
  تبديال  اهللا علي مهه وغمه ولن جتد لسنة اهللا اطلع: سنة

                                         ٢٨٣، ٢٦٣، ٢٥٦  
  ٢٨٣، ٢٦٣، ٢٥٦                 تبديال اهللا لن جتد لسنة

   ١٥٢                                  احدةبعد سنة و: سنة
  ٧٠٠، ٣٨١، ٥     أو تزيد عليه سنينا مثانني حوال: سنني
  ٧٢٣                   إن املنايا قد تطيش سهامها : سهام

  ٨٥٨، ٧٢٣، ٧٢٢، ٦٠٧     إن املنايا ال تطيش سهامها
  ١٠١              أمل جنعل لك سهولة يف كل أمر: سهولة

   يف أمرك أنا الرٰمحن سأجعل لك سهولةإين 

                                         ٦٩٨، ٥٤٦، ٥٤٣  
  ٥٤٦                        يف كل أمر سأجعل لك سهولة
   ٦٥٥                        يف كل أمر ولنجعل لك سهولة

  ٧٣٧                      اصرف عنك سوء األقدار: سوء
  ٥٢٩                    رف سوء هذا الرؤيا عين اللهم اص

  ٦٥٦        سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون 
  ٣٨٣            يتربصون عليك الدوائر عليهم دائرة السوء

  ٥١٣ى                  سوف يعطيك ربك فترض: سوف
  سيؤتى له امللك العظيم ويفتح علي يده اخلزائن

                                         ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣  
  ٣٣٩                          سيبدي األمر وننسفن نسفا

  ٤١٣   أنه تندم وتذمرىمن قام للجواب وتنمر فسوف ير
   ٢٠٩                               ولسوف يعطيك فترضى

صل على حممد وآل حممد سيد ولد آدم وخامت : سيد
   ٧٧                                                    النبيني
  ٣٦٢                             املصطفى سيدنا أشار وإليه
  ٧٣                     ولو أن قرآنا سريت به اجلبال: سري

   ٢٦٥، ١٢٠خذها وال ختف سنعيدها سريا األوىل: سرية
  ٢٧٧                                                  سيغفر

غلبت الروم يف أدىن األرض وهم بعد غلبهم : سيغلبون
   ٥٥٤                                                سيغلبون

  ٨٠٤                          وهم من بعد غلبهم سيغلبون
  ٧٦١                                  اخترطنا سيفه: سيف

  ٣٩٩، ٣٨٢   علي الغيب مطلعنيسيقلب األمر وما كانوا
  ٢٤٥                  ال يصدق السفيه إال ضربة اإلهالك 

  ٨٧٥       أعلم اهللا سيقول السفهاء ما ولّاهم قل: سيقول
  ٣٩٩                            سيقول العدو لست مرسال

  ٧٩٢، ٧٨٢، ٣٣٠                سيناهلم غضب من رم
، ٢٦٣، ٢٤٣، ٩٦  سيهدينإن معي ريب : سيهدي

٦٣١، ٥٩٢، ٥٩٠، ٢٧٦، ٢٦٧  
  ٨٧٥                               قل إن معي ريب سيهدين

    ٢٤٤    هو اهلدي وإن معي ريب سيهدين اهللا قل إن هدي
  ٤٧٠                             كال إن معي ريب سيهدين

ن أم يقولون حنن مجيع منتصر سيهزم اجلمع ويولو: سيهزم
  ٢٧٨، ١٩١، ٧٣                          ر            الدب

  ٢٩                              سيهزم اجلمع ويولون الدبر
  ٤٤٢                            ى            سيهزم فال ير

  ٢١٩، ٢٠٨، ٢٠٧ سيولد لكم الولد ويدىن منكم الفضل
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  ٥٢           ياسقريب يف شائل مق اهللا أال إن نصر: شائل

  ٨٤٨                كشاة مسلوخة عند وعظ معطل :ةشا
  ٢٤٤                                  شاتان تذحبان: شاتان
  ٥٥٦                               الشايف اهللا بسم: الشايف

  ٢٤٥               عليما بالشاكرين  اهللا أليس: الشاكرين
  ٢٤٥                                     فكن من الشاكرين

  شأنك عجيب وأجرك قريب: شأن
                                 ٦٨٨، ٥١٣، ٣٧٥، ٢٤٣  

  ٤٤٢، ٣٧٨                            كل يوم هو يف شأن
  ٥٢٠        ما أحسن شأنك 

  ٥٠٣، ٥٠٢                           يسألونك عن شأنك
  بتر هو األإن شانئك : شانئك

 ٨٠١، ٧٨٧، ٧٦٤، ٧٣٢، ٦٥٦، ٥٣٣، ٢٨١، ٢٦٥  
  ٣٨٤، ٣٣٧، ١٦٤                        شاهت الوجوه 

  ١٥٢            أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا  إنا: شاهد
   ٣٤٦، ٢٤٣                     ربنا فاكتبنا مع الشاهدين 

  ٥٤، ٥٣          غ                          هذا شاهد نزا
                                                 فال وربك اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم: شجر

                                                         ٣٨٦  
  ٤٣٩                     إين أرى املالئكة الشداد: الشداد
  ٤٥٥                            واللّٰه شديد العقاب: شديد

  ٥٨٧                          الذين أنعمت عليهم شر: شر
  ٢٧٠                        من شر ذلك اليوم  اهللا فوقاهم

به ُألبيد رش ركاج الش٣٦٤                    املوجود املو  
  ٣٩٦، ٢٦٥، ٨٥      لكم وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر

  ٧٨٠                               شرفنا بإكرام منا: اشرفن
  ٧٨٠                                        شرفنا بكالم منا

  ٥١٧                   إين ملكت الشرق والغرب: الشرق
  ٢٨٥، ٢٦    أجيب كل دعائك إال يف شركائك: شركاء

، ٢٤٤، ٢٢٦، ٦٩  يقيم الشريعة وحييي الدين: الشريعة
٧٠٧، ٦٩٠، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٨٢، ٢٧٧  
  ٨٢٩، ٨٠٥        اهللا إن الصفا واملروة من شعائر: شعائر

   وكنتم علي شفا حفرة من النار فأنقذكم منها: شفا
                                           ٣٧٤، ٣١٣، ٧٨  

فأتوا بشفاء  وإن كنتم يف ريب مما نزلنا علي عبدنا: شفاء
  ٦٧٤، ٥٥٤، ٥٣٥، ٣٣                           من مثله
  يا أمحد فاضت الرمحة علي شفتيك: شفتيك

   ٧٠٣، ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٣٢٠، ٣١٢، ٢٨١، ٨٩  
  ٧١٤                                       اهللا شفيع :شفيع
  ٧٦٨                            دنكميإن شكرمت ألز:شكر
  ٦٩٠، ٣٧٦                                 سعيه اهللا شكر

  ٤٦١                                    علي شكر املصائب
  ٣٦٦           دينكم وتذكَّر تذكَّركم الذي اَهللا فاشكروا
  ٣٦٦              يف والقمر الشمس وانكسفت: الشمس
  فهل أنتم تؤمنون اهللا قل عندي شهادة من: شهادة

                                                 ٦١٣، ٥١٢  
  فهل أنتم مسلمون اهللا قل عندي شهادة من

           ٦٨٧، ٣٩٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٢٧٦، ٢٤٣، ٤٧  
  ٥٤٢                                    التقبل منهم شهادة

   ٨٥                   وجئنا بك علي هؤالء شهيدا: شهيدا
  ٦٩٥، ٦٤٠             بينكم  شهيدا بيين وقل كفى باهللا

    ٣٨٥                أرسلنا إليك شواظا من نار إنا: شواظا
  ٧٦٣             إين غالب وسيظهر شوكيتواهللا: شوكيت
  ١٠٣            اعمل ما شئت فإين قد غفرت لك: شئت

  ٥٣٨                       شئتم إين غفرت لكم اعملوا ما
، ٩٥، ٨٥   علي كل شيء قدير  اهللاأمل تعلم أن: شيء
٧٢٧، ٦٩٩، ٦٩٢، ٦٦٨، ٣٨٦، ٢٦٠، ١٠٩  

  ٥٣٨                                حافظ كل شيء اهللا إن
  علي كل شيء قدير اهللا إن

                           ٨٤٥، ٨٠٠، ٧١١، ٢٣٦، ٣٤  
  أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون إمنا

                                 ٧٠٥، ٥٥٧، ٥٤٦، ٢٠٨  
  أمرناإذا أردنا شيئًا أن نقول له كن فيكون إمنا

                                         ٣٨٤، ٣٣٠، ٣٠٧   
  ٥١٢، ٢٢٤  أمره إذا أراد شيئًا أن يقول هلكن فيكون إمنا

  ٣٩٦، ٨٥           عسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم
  ٤١١                            س بشيءقالوا إن التفسري لي

   ٦٤٠                                 كل شيء مث ذر اهللا قل
  ٣٩٨                   قل رب إين اخترتك علي كل شيء

  ٤٠٠                           ال إله إال هو يعلم كل شيء
  ٧٠٧، ٦٣٢، ٦٢٨،٦٣٠ ال نبقي لك من املخزيات شيئا

  ٧١                                       شيئا فريالقد جئت
  ٧٠٣، ٦٦٨                        واللّٰه خري من كل شيء

  ٢٢٤                         وإن من شيء إال عنده خزائنه
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  ٨٢                            وال يصلح شيء قبل إصالحه

  ٦٩٥، ٤٦٤                         يبدي لك الرٰمحن شيئا
  ٢٧٦        هل أنبئكم علي من ترتل الشياطني: الشياطني

  ٣٨٥                        إنه سيجعل الولدان شيبا: شيبا
  أنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع وقته: الشيخ

                                                 ٦٩٥، ٣٩٨  
  ٣٨٣           كأنت الشيخ املسيح وإين معك ومع أنصار

  ٨٣١                               ما ضل الشيخ وما غوي
تاللّٰه لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم : الشيطان
  ٧٨                                                  الشيطان

  ٣٩٨، ٣٨٦        ما أنت أن تترك الشيطان قبل أن تغلبه
  ٧٣٧         به قوال اهللا  ورضياحلق بشيعة موسى: شيعة

  ١٦٤    إن الصابرين يوفىأجرهم بغري حساب: الصابرين
  ٧٠٣        مع الذين اهتدوا وهم صادقون اهللا إن: صادق

  ٧٥٦، ٧٥٢، ٧٥٠                    مع الصادقني اهللا إن
  ٤١٧                                      إين أجني الصادقني
   ٧٩٣، ٦٧٨                  ادق وكاذبرب فرق بني ص

  ٢٤٢                                   قل إين من الصادقني
  ٣٧٩، ٤٧             قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
  قل يا أيها الكفار إين من الصادقني

                                 ٦٩٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ١٩٣  
  ٨٩                 كنتم صادقنيوأنبئوين من مثل هؤالء إن

  ٦٩٤، ٣٧٩، ٢٨٢، ١٠٣      وجنيناه من الغم: صافيناه
  ٥١٤، ٤٦٣                      إين أنا الصاعقة: الصاعقة

  ٨٣                                إنه عبد غري صاحل: صاحل
  العزم الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو: صرب

               ٦٩٢، ٣٨٥، ٢٨٠، ٢٤٢، ٩٩ ،٨٥، ٤٨  
  ٨١٧                                             فصرب مجيل

  ٨٣، ٧٩                          واستعينوا بالصرب والصالة
  ٦٩١، ٢٧٩، ٨١                   واصرب علي ما يقولون

  ٤٩٩                              الفتنة والصدقات: صدق
  ٧٩٤                                     ولهورس اهللا صدق

  ٥٧٨                                          صدقت الرؤيا
  ٥٨٦               صدقنا الرؤيا إناكذلك جنزي املتصدقني

  ٧٨٢                                  ال ختف صدقت قويل
إن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل : الصديق
  ٢٥٥                                                الصالح

  ٢٥٥          وعلمت أن الصديق أعظم شانا وأرفع مكانا

  ٤٠١، ٣٨٢، ٢٧٨     إنك علي صراط مستقيم: صراط
  ٧٠٧                 إنك ملن املرسلني علي صراط مستقيم

  ٤٦٠                 سالم علي أمرك صرت فائزا: صرت
  ٨٢٩، ٨٠٥       اهللا إن الصفا واملروة من شعائر: الصفا
  ٢٤٣ الصفة وما أدراك ما أصحاب الصفةأصحاب: الصفة

  ٦٥٦، ٣٨٥، ٢٨١، ٨٩  إنا أعطيناك الكوثر فصل: صل
  ٨٤٢                            حممدىعليك وعل اهللا ىصل

  ٢٤٤                حممد وآل حممد سيد ولد آدمىصل عل
   حممد وآل حممد سيد ولد آدم وخامت النبينيىعلصل 

                                           ٢٧٨، ٢٤٤، ٧٧  
  ١٠١، ١٠٠                                حممدىوصل عل
إن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل : الصالح
  ٢٥٥                                                الصالح

  ٢٨١، ٨٩                     لذكري  أقم الصالة: صالة
  ٣٦٣                  الصالة يف الدجاجة كنقرة نقرات مث

  ٦٩٧، ٥٩٠                       صالة العرش إىل الفرش 
  ٨٠١                                   صلواتك خري وأبقى

  ٨٠١                                  إن صالتك سكن هلم
  ٨٣، ٧٩                          واستعينوا بالصرب والصالة

  ١٦٣ يصلون عليك صلحاء العرب وأبدال الشام: صلحاء
  ١٠٠                الصمد  اهللا قوة الرٰمحن لعبيد: الصمد
  وإنه صنيعة إحسان احلضرة ومطية تبليغ الناس: صنيعة

                                                         ٣٥٩  
  احلمد للّٰه الذي جعل لكم الصهر والنسب: الصهر

                                           ٧٠٧، ٣٩٩، ٣٩  
  ٧٣٣  فقلت إين أرى الصواب يف تعظيم اإلهلام: الصواب

  ٤٥١             فقد سرين يف هذه الصور صورة : صورة
  ٧٠٤، ٤٨٠                       األرض مبا رحبتضاقت
  ٤٤٦                               مات ضال هائما: ضال

  ٤٩                                    ووجدك ضاال فهدي
  ١٠٩         إن ميسسك بضر فال كاشف له إال هو: ضر

  ٧١٨ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة
  ٣٣٠             رب الناسأشد من ض اهللا ضرب: ضرب

  وإين أجرد نفسي من ضروب اخلطاب: ضروب
                                         ٢٨١، ٢٤٢، ٢٢٤  

  ٢٤٤               بل الذين كفروا يف ضالل مبني: ضالل
  ٣٦٥                  اجلهال من كثريا وأضلّوا ضلّوا فإم
  ٣٦٥           تسيح ضالللإل هي فرقة من يعصمكم وإنه
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  ٣٦٨                 واملوسوسني املضلِّني زمر منكم ويئس
  قل ألخيك إين متوفيك  متوفيك،قل لضيفك إين: ضيف

                                                         ١١٠  
  ٧٥٢                        أنت الذي طار إيل روحه: طار

  ٢٤                              ماء والطارقوالس: الطارق
  ٣٧٦، ٢٤٥، ٩١          سالم عليكم طبتم آمنني: طبتم

  ٣٧٦، ٢٤٥، ٩١             سالم عليكم طبتم فادخلوها
  ٥٤٩     يطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما: الطعام
  ٨٧٧             ربنا ال جتعلنا طعمة للقوم الظاملني: طعمة
  ١٥٧                إين رأيت عصيام وطغيام : امطغي

  ٣٣٣                               برق طفلي بشري: طفلي
  ٦١٢                      البدر علينا من ثنية الوداع: طلع

   ٤٠٥                       يريدون أن يروا طمثك: طمث
  ٣٠       رب أذهب عين الرجس وطهرين تطهريا: طهرين
  ٦٩٥، ٤٦٦ ى   ركل وركى فطوىب ملن وجد ورأ: طويب

  ٢٠٥                                   فطويب ملن سن وسار
  ٧٠٣                                 فطوىب ملن وجد ورأى

  ٥٥٥                                        عمرك اهللا طول
  ٧٥٩                                أحل له الطيبات: طيب

  ٣٢٧                                    طيب مقبول الرٰمحن
  ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب اهللا وما كان

٣٩٨، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣١٣، ٢٧٧، ٢٤٣، ١٩١ ،
٦٨٩، ٥١٣  

  ٧٩٥                         رب هب يل ذرية طيبة: طيبة 
  ٣٩٨، ١٩١                            لنحيينك حيٰوة طيبة

  ٤٧٤                       يا جبال أويب معه والطري: الطري
  ٣٨١                       وقيل بعدا للقوم الظاملني: الظامل

  ٣٩٩، ٣٣٧، ٣٣٠                ويعض الظامل علي يديه
  ٨٠٨                          ظفرا مبينا اهللا ركمظفّ: ظفر 

   ٣٨٥، ٣٥٣                                       ظفر مبني
   ٧٠٣، ٥٥٥، ٥١٧                 وفتح مبني اهللا ظفر من

  ٥١٧                                     اهللا ظفر وفتح من 
   جحدواا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا: ظلم

                                         ٣٩٥، ٣٨٣، ١٠٣  
  ٤٧                      علي نصرهم لقدير اهللا ظلموا وإن 

  ال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون
                                   ٦٩١، ٥١٣، ٣٩٦، ٨٣  

  ٣٩٥، ٣٨٤، ١٠٢  والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم

  ٥١٢             وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
  ٦٩١، ٥١٣، ٣٩٦، ٨٣      يف الذين ظلموا وال ختاطبين

  ٢٠٨                              ظلمات االبتالء: ظلمات
  ٢٦٣                            ظن املؤمنون بأنفسهم خريا

  ١٥٢                               فيه ظلمات ورعد وبرق
  ٧٥٢                                        ظهوريظهورك

  ٢٤٣      كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: عابر
  ٩٦                                         ربنا عاج : عاج
                                                              أنه ال ينفع األموات إال الدعاء اهللا قد جرت عادة: عادة

                                                         ٤٢٥   
  إنه كرمي متشى أمامك وعادى لك من عادى : عادى

                                         ٦٩٨، ٥٥٥، ٥١٥  
  ٤٦٢ى             إنه كرمي متشى أمامك وعادى من عاد 

  أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودة اهللا عسي
                                                 ٤٠٠، ٣٨٦  

  ٦٩٤                  من عادى وليا يل فقد آذنته للحرب 
  ٧٩٢، ٧٨٩       من عادى وليا يل فكأمنا خر من السماء

                ٨٧٥ ومن عادى وليا فقد بارزته للحرب 

  ٥٥٠        إشراق العارض بعد إصالح العارض: عارض 
  ٥١٣                         اهللا  عاصم اليوم إالال: عاصم

  ٣٢٧، ٣٣٠                        من عاصم اهللا ماهلم من
  ٢٩٧                           إنا سننذر العامل كله: العامل 

  ٣٨٦                                 نعلم األمر وإنا لعاملون
  ٦١٣                                 احلمد للّٰه رب العاملني

  ٣٧٦، ٩٢، ٩١                   إين فضلتك على العاملني
    قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت للّٰه رب العاملني 

                                                        ٦٥٤  
  ٧٠٧                      وآتاين مامل يؤت أحد من العاملني

  ٦٣٠                 رب العاملنيعوانا أن احلمد هللاوآخر د
  ٣٧٦، ٩٢، ٩١                  وإين فضلتك على العاملني

  ٦٩٢، ٥١٣، ٣٩٥، ٨٠   إال رمحة للعاملني وما أرسلناك 
  ٤٩٢           إنا جند الوارثني يف كل عام يتزايدون: عام 

  ٧٥٨                    ال تطأ قدم العامة قدم النيب: العامة
  ٧٤٩، ٧٤٥                               من الناس والعامة

  قل اعملوا علي مكانتكم إين عامل: عامل 
                                 ٦٩٦، ٦٩٢، ٣٨٣، ٣٧٤  

  ٢٨٢، ١١٣، ١٠٠   يا داود عامل بالناس رفقا وإحسانا 
  ٢٢٤                            إىل احلق ادع عبادي: عباد
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  ٤٧٣                              مع عباده يواسيك اهللا إن

  ٢٢٣               أمرت وأنا أول املؤمنني إنين قل لعبادي
  ٨٠                      وإذا سألك عبادي عين فإين قريب

  ٨٤٤         ومل يبق اهلموم لنا فإنا توكلنا علي رب العباد
  ٣٧٥، ٢٧٨، ٢٤٢، ٨١، ٦٠   جيتيب من يشاء من عباده

  ١٢٥         من العرب اهللا أبدال الشام وعباد يدعون لك
  ٢٤٥                           بكاف عبده اهللا أليس: عبد

  ٢٤٩إن كنتم يف ريب مما أيدنا عبدنا فأتوا بكتاب من مثله
  ٨٣                                        إنه عبد غري صاحل

 ٨١٨                              عنه اهللا رضيعبد القادر 
  ٢٤٤ ،٨٧       ى       وأر أمسع يا عبد القادر إين معك

  ٣٧٧                                    إين معك اهللا يا عبد
 ١٠٠                    الصمد اهللا قوة الرٰمحن لعبيد: عبيد

مان كانوا واظهر ريب أن الصديق والفاروق وعث: عثمان
 ٢٥٥                                       من أهل الصالح

   أكان للناس عجبا: عجبا
                   ٦٩١، ٣٧٥، ٣١٣، ٢٧٨، ٢٤٢، ٨١  

أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
  ١٠٣                                                   عجبا

    عجباإكراما سأكرمك
                 ٧٣٦، ٧١٣، ٦٩٥، ٥٥٥، ٥٠٢، ٤٧٥ 

   إكراما عجبا سننجيك سنعليك سنكرمك
                                         ٧٧١، ٦٩٥، ٥٥٥  

  ٢٨٣، ٢٤٥                   عجل جسد له خوار: عجل
  ٥٩٥                                           عجل :عجل

  ٣٨٥، ١٩٣  ويف أعينكم عجيب اهللا  فضلذلك: عجيب
  ٦٨٨، ٥١٣، ٣٧٥، ٢٤٣  شأنك عجيب وأجرك قريب

  ٢٤٢                                     عجيب اهللا قل هو
      من العدا ويسطو بكل من سطا  اهللا يعصمك: العدا

                         ٧٠٣، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥١٣، ٤٦٥  
  نه يوصله إىل جهنمعدو الكاذب وإ اهللا :العدو

                                                 ٧٢٤، ٧٢١  
  ٣٣٧، ٣٣٦               إنا جتالدنا فانقطع العدو وأسبابه

  ٢٤٥                                     عدو يل وعدو لك
  ٤٣٤                        يا مسيح اخللق عدوانا: عدوانا
  ٦٩٥، ٣٨٣، ٢٤٣      ق عليهم العذابأمم ح: العذاب

                                           وقت االبتالء ووقت االصطفاء وال يرد وقت العذاب
                                                 ٢٨٠، ٢٦٤  

  ٣٦٧                           األعوان أيها اهللا عذاب اتقُوا
  ١٢٥من العرب اهللا أبدال الشام وعباد يدعون لك: العرب

  ١٦٣           يصلون عليك صلحاء العرب وأبدال الشام
  أنت مين مبرتلة عرشي: عرش

                 ٧٨٨، ٦٩٤، ٥٩٥، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٣٧  
  ٧٠٧                                    إن ذاالعرش يدعوك

   ١٦٣          عن عرشه اهللا تصلي عليك األرض وحيمدك
  ٦٩٧ ،٥٩٠                        صالة العرش إىل الفرش

، ٣١٢، ٢٨٤، ٢٧٨، ٢٤٨، ٢٤٣  من عرشه اهللا حيمدك
٥١٢، ٤٦٧، ٣٩٧، ٣٩٥، ٣٧٥  
              إن هذا القرآن عرض علي أقوام فما دخل فيهم: عرض

                                                         ٨٣٤  
  ٥١٤، ٥١٣               العزيز األكرم اهللا ر منأم: عزيز

  ٣٠٤                                العزيز األكرب اهللا إين مع
  ٣٩٩                            العزيز الرحيم اهللا ترتيل من
  ٢٨٠                              العزيز األكرم اهللا حبا من
  ٦١٣               ال تؤمنونعزيز ذو االقتدار أف اهللا قل إن
  ٨٨                                  بعد العسر يسر: العسر

  ٣٩٢                          واملوت إذا عسعس: عسعس
                   أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودة اهللا عسي: عسى

                                                 ٤٠٠، ٣٨٦  
    أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكمىعس

           ٥٤٤، ٣٩٦، ٣٨٥، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٨٥  
  ٤٣٣، ١٩٨، ١٦٠    عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا

  ٦٩٢، ٣٧٥، ٧٩                 عسي ربكم أن يرمحكم
وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شرلكم وعسى أن تكرهوا شيئًا 

  ٣٩٦، ٢٨٠، ٢٦٤، ٨٥                   وهو خري لكم 
  ٣٣٠                               إين مع العشاق: العشاق

  ٧٨٩                            عشقك قائم ووصلك دائم
  ٣٨٤، ٢٤٤           نيبوأنذر عشريتك األقر: عشريتك
اللهم إن أهلكت هذه العصابة فلن تعبد يف : العصابة
 ٤٤٢                                                 األرض
  ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون: عصوا

                 ٧٠٥، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥١٣، ٣٢٦  
  ٢٨٠                                      غري جمذوذ: عطاء
  ٧٥٢                           ذو اجلود والعطاء اهللا إين أنا
  ٢٠٨                     معنك مل أذنت هل اهللا عفا: عظيم

  ٢٧٨          وقالوا لو ال نزل علي رجل من قريتني عظيم
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  ٦٤٠، ٦٠٩                  عفت الديار كذكري: عفت

  ٧٠١، ٥٤٥، ٥٤٣             عفت الديار حملها ومقامها
  ٧٠٦                                 إنا عفونا عنك: عفونا
  ٧٥٨                              انقلب علي عقبيه: عقب
      ١٦٢، ١٣٥    املرأة تويب تويب فإن البالء علي عقبك أيتها
  ١٠٠                                    ذو عقل متني: عقل

  ٤٢٢                   هذا عالج الوقت والنربسي: عالج
  الرٰمحن علم القرآن: علم

                   ٣٩٤، ٣٧٧، ٣٧٤ ،٢٧٦، ٢٢٦، ٤٦  
 ٤٠٠                             حنان علم القرآن اللّٰه ويل

  ٣٦٥                 واليقني واهلداية والرشد العلم مبال بل
  ٧٢٢                                           علم الدرمان

  ٦٩٨                                      علمك مامل تعلم 
  ٧٠٣، ٦٢١                       هو خري عندكعلمين ما 

 ٧٥٧                 علمه عند ريب ال يضل ريب وال ينسى
 ٢٤٢            فتبارك من علم وتعلم۔ كل بركة من حممد

   ٨٧٥             إال قليال وما أوتيتم من علمه أعلم اهللا قل
  ٦٩٨ ،٥١٢                              وعلمك مامل تعلم

  ٣٦٦                 تعلمون كنتم إن ادد فأين: تعلمون
  ٩١                           وعلمكم ما مل تكونوا تعلمون

  ٦٥٣                               على أصوله القدمي: على
  ٤٦١                                    علي شكر املصائب
  ٣٦٤                                   علي مشرب احلسن

  ٦٩٨           إنا نبشرك بغالم مظهر احلق والعلى: العلى
  ٣٨٦، ٣٣٠، ٣٠٧ ،٣٠٢  إين أنا الرٰمحن ذو اد والعلى

   نزل من السماء اهللا مظهر احلق والعلي كأن
 ٧٤٢، ٦٩٨، ٣٩٨، ٢٨٣، ١٩١، ١٨٣، ١٣٩، ١٣٧  

   وحي من رب السموات العلى
                                 ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٤، ٣٥٣  

  ٣٧٦، ٢٧٧، ٧٢       كتاب الويل ذو الفقار علي: علي
  ٣٨٢                                    إنه هو العلي العظيم

 ٣٨٥                                  بركات وسالمعليك
  ٢٤٥                    عليما بالشاكرين اهللا أليس: عليما
  ٧٠٦                   عمانوايل/ عنموائيلامسه: وايلعمان
  ١١٢                                             عمر: عمر

  ٦٦٧                         رب ال تضيع عمري وعمرها
  ٥٣٨                                         عمرك اهللا زاد

  ٥٥٥                                        عمرك اهللا طول

  ٧٧٣، ٧٧٢                  علي خالف التوقع اهللا عمره
  لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون 

                           ٦٩٢، ٦٨٧، ٣٨٢، ٢٤٤، ٨٧  
  ٧٢٤، ٧٢٢                                     نزيد عمرك

   يأتون من كل فج عميق: عميق
                         ٧٩١، ٧٢٤، ٧١٣، ٦٨٢، ٢٩٤  

، ٣٤٥، ٢٤٢، ٢٠٧، ٤٩  يأتيك من كل فج عميق
٧١٣، ٦٨٨، ٦٨٢، ٦١٣، ٥٩٠، ٥٨٩، ٤٩٧، ٣٨٢ ،
٧٢٤  
  ٣٨٥، ١٠٢                       حافظك اهللا عناية: عناية
  ٣٧٨                                        حافظه اهللا عناية
       ٣٦  ن هلم قدم صدق عند رمإن الذين آمنوا إ: عند

  ٧٠٣                              برز ما عندهم من الرماح
  ٥٥٥، ٥٢٦، ٥٢٣                 اهللا تري نصرا من عند

  ٨٤٥              ى                 أوشك الرد عند ذلك
  ٦٦٧                        عندي حسنة هي خري من جبل

، ٣٧٢، ٢٧٦، ٢٤٣، ٩٦، ٤٧  اهللا نعندي شهادة م
٧٠٦، ٦٨٧، ٥٦٩، ٣٩٥، ٣٧٤  

  ٤٤٧                                        عندي معاجلات
  ٥٢٤                         موت هذا الرجل اهللا كرب عند

 ٥٣٥     اهللا عهدا فلن خيلف اهللا أفاختذمت عند: عهدا

  ٨٣١                    يا أيها العوام اتبعوا اإلمام: العوام 
  ٧٣٩              العيد اآلخر تنال منه فتحا عظيما: العيد

  ٧٩٦، ٤٤٢                                  اليوم يوم عيد
  ريب وقال مبشرا ستعرف يوم العيد والعيد أقرب بشرين

                                                         ٦٤  
   ابن مرمي وأشبه الناسعيسى مناسبة بأنت أشد: عيسى

                                                       ١٨٣    
   ٢٧٦                      الذي ال يضاع وقتهىأنت عيس

  ٨٧٥                     كمثل آدم اهللا  عندىإن مثل عيس
  ٢٢٥                            ابن مرميعيسىإين جاعلك 

 وإنك وعيسى من جوهر ىإين خلقتك من جوهر عيس
  ٧٧                                                    واحد 

  ٥٩٨                                   فزع عيسى ومن معه
  ٢٢٤ى                         سأريك آيايت الكربعيسىيا 

  ٥١٣، ٢٤٣              اصنع الفلك بأعيننا ووحينا: عني
  ٢٤٣                             إنك بأعيننا مسيتك املتوكل

  ٦٨٨، ٥٠                    ترى أعينهم تفيض من الدمع



�����س� ���	
���	������������������א��� � ٤٩
  ٣٨٥، ١٩٣            ويف أعينكم عجيب اهللا ذلك فضل

  ٢٤٣، ١٧٠  واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اهللا فتوكل علي
   خريني العني وعلي األ۔نزلت الرمحة علي ثالث

                                    ٧٣٥،٦٩٨،٣٨٦،٢٧٣  
  ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧٠                              اهللا غاسق

  ٣١٧      كل نفس يوم تأتيك الغاشية يوم تنجو: الغاشية
  ٢٤٥         وتري الغافلني خيرون علي املساجد: الغافلني
  ٦٩٤، ٢٨٠، ٨٧   هم الغالبون اهللا أال إن حزب: الغالب
  ۷۸۰                  رب اجعلين غالبا علي غريي: غالب

  واللّٰه غالب علي أمره 
                  ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٨٢، ٢٧٧، ٢٤٣، ٦٦  

  ٥١٢    وإنه غالب علي أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
   ٣٢٤                غثم غثم له دفع إليه من ماله دفعة غثم
  ٢٠٨                                        آتيك غدا: غدا

    ٤٨                    وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا
  ٥٣٨       بيدي نعميت غرست لك اذكر عليك: غرست

  ٣١٣، ٢٤٢                         بيدي غرست كرامتك
  ٢٤٤                   بيدي ورمحيت وقدريت غرست لك 

      ٣٩٤                              بيدي يتقدر غرست لك
  ٢٤٣    كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: غريب
  ٧٣٣                وتلزمك املصائب مالزمة الغرمي: غرمي

  ٣٦٢                اجلديد ولَبسِ الغسلِ دون من: الغسل
  ، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٨، ٤٦٧إذا غضبت غضبت : غضب

٦٩٤، ٣٥  
  ٣٣٠       سيناهلم غضب اهللا لذين يصدون عن سبيلإن ا

  ٥٠١                               حل غضبه علي األرض 
  ٧٩٢، ٧٨٢، ٣٣٠                سيناهلم غضب من رم

  ٤١٧                                  غضبت غضبا شديدا
  ٣٢٨                       إين مع الغفار آتيك بغتة: الغفار
  ١٠٣          اعمل ما شئت فإين قد غفرت لك : غفرت

      ٥٣٨                        اعملوا ماشئتم إين غفرت لكم
  ٥٥٦                      الغفور الرحيم  اهللا بسم: الغفور
      ۳۳۹              اصرب مليا سأهب لك غالما زكيا: غالم

 ۳۸                                إنا نبشرك بغالم حسني 
  ٧٩٠، ٧٨٦، ٢٨٣                 إنا نبشرك بغالم حليم

  ٥٣١                               بشري لك يا غالم أمحد
      ٣٣٩                                غالما زكيا سأهب لك

                ٥٥٤ الروم يف أدىن األرض وهم بعد غلبهم سيغلبونغلبت

      ٥٢٠                           لك الفتح ولك الغلبة: غلبة
  ٨٤٢                        واجعل يل غلبةيف الدنيا والدين

  ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك : غليظ
                                                           ٧٣             

  ٢٦٣                          علي مهه وغمه اهللا اطلع: غم
  تبديال  اهللا علي مهه وغمه ولن جتد لسنة اهللا اطلع

                                         ٢٥٦، ٢٦٣، ٢٨٣  
  ٣٧٥، ١٠٢                           إين منجيك من الغم
  ٩٦                                       رب جنين من غمي

  ٦٩٤، ٣٧٩، ٢٨٢، ١٠٣        اه من الغمصافيناه وجنين
  ٢٣٥، ٨٧                                   جنيناك من الغم

  ٩٥، ٩٤                                   ننجيك من الغم 
  ١٢٢                                       ننجيهما من الغم

  ٢٣٥، ٨٧                    وجنيناك من الغم وفتناك فتونا
  ٦٤٦                        خيرِج مهُه وغمه دوحةَ إمساعيل

  ٨١٩                     ينجيك من الغم وكان ربك قديرا
                  ٣٧٨، ٩٥الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا  هو: الغيث

  ٣٥٩                                      اهللا وإا غيث من
   ۱۱٥     اهللاتدبرون أمرك ولو كان من عند غريأفال ي: غري

  ١٦٤                إن الصابرين يوفىأجرهم بغري حساب
  ٨٣                                        إنه عبد غري صاحل

  ۳۸٥              فاعبدين وال تستعن من غريي اهللا إين أنا
  ۷۸۰                          رب اجعلين غالبا علي غريي

  ۲۸۰                                       عطاء غري جمذوذ
  ٢٤٩       فإن املهدي يهدى إىل أمور ال يهدى إليها غريه

  لوجدمت فيه اختالفا كثريا اهللا قل لو كان األمر من عند غري
                                           ١١٥  

  ١٨٢ فيه اختالفا كثريالوجدوا اهللا قل لو كان من عند غري
  ٦٢٢               ال يقبل عمل مثقال ذرة من غري التقوي

  ٤٨                         وخرقوا له بنني وبنات بغري علم
             ٧٩٧                                     وعد غري مكذوب

  ٨٩                  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا لن يقبل منه
   ٣٨٢                            ومن يبتغ غريه لن يقبل منه

  ٢٤١                                       ميوت بغري مرض
  ٢٨٢، ٢٣٥                 يوم تبدل األرض غري األرض 

                     ٣٩٢                                     غيض املاء : غيض
  ٤٨٨، ٣٣٧، ٣٣٣                ى األمرغيض املاء وقض

  ٣٨٦                              إذا التقي الفئتان: الفئتان 
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  ٤٦٠                  سالم علي أمرك صرت فائزا : فائزا
إن كنتم يف ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بكتاب : فأتوا

  ٢٤٩                                               من مثله 
     ٥٢٠                           أمرت من الرٰمحن فأتوين إين

  ٥٢٨                  ال تثريب عليكم اليوم فأتوين بأهلكم
 وإن كنتم يف ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بشفاء

                                 ٦٧٤، ٥٥٤، ٥٣٥ ،٣٣  
  املخاض إىل جذع النخلة: فأجاءها

                                   ٦٨٧، ٥٦٢، ٢٧٠، ٧٠  
رب كل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين : فاحفظين
  ٧١٨، ٧٠٠، ٤٥٨                                 وارمحين

  ٨٧٥                                      فأحييناه برمحة منا
  ٣٩٨                           فاخترين اهللا إين أنا: فاخترين

  ٦٤٦                                    فاخفها حىت خترج 
  ٣٧٦، ٩١٢٤٥    سالم عليكم طبتم فادخلوها: فادخلوا

  ٣٧٦، ٩١                  آمنني  اهللا فادخلوااجلنة إن شاء
     ٣٧٦                                       فادخلوها آمنني 

  ٢١٣                    من روحي سويته ونفخت فيه فإذا
   ٢٩                      علي آثارمها ووهب له اجلنةفارتدا
  ٥٥٢                            وما أدراك ما الفارقالفارق

وأظهر ريب أن الصديق والفاروق وعثمان كانوا : الفاروق
  ٢٥٥                                       من أهل الصالح

  ١٠٠                            فيك مادة فاروقية: قيةفارو
   ، ٣٧٥، ٣٢٠، ٣١٢، ٢٨١، ٨٩  فاضت الرمحة: فاضت
٧٠٣، ٦٨٨، ٣٩٤  

، ٢٨١، ٨٩ يا أمحد فاضت الرمحة علي شفتيك
٧٠٣، ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٣١٢،٢٠  

  ٢٤٤، ٨٥                          كل من عليها فان: فان
  ١٩٨                            لكأنا الفتاح أفتح: الفتاح 

  والفتح ومتت كلمة ربك اهللا إذا جاء نصر: فتح
                                  ٦٩٠، ٣٨٢، ٢٧٧ ، ٦٦  

           ٧٣٩                   العيد اآلخر تنال منه فتحا عظيما 
  ٢٨٢، ٢٦٦، ٢٤٥               إنا فتحنا لك فتحا مبينا 

          ٣٣٧                         وإنه فتح عظيم اهللا يةإنه من آ
  ٤٩٨،٥٧٧                                     جاءك الفتح

  ٣٨٤، ١٩٣                         حجة قائمة وفتح مبني
  ٧٠٣، ٥٥٥، ٥١٧                وفتح مبني اهللا ظفر من 
  ٦٨٨                                         فتح فتح الويل 

  ٤٩٧                              فتحنا عليك أبواب الدنيا
   ٢٤٧                                             فتح وظفر

  ٢٦٦                                       قد جاءكم الفتح
   ٢٢٠                     قد جاء وقت الفتح والفتح أقرب

     ٧٤٢                                         بعدهكل الفتح 
     ٥٢٠                                  لك الفتح ولك الغلبة

  ٨٠٤                                وفتح قريب اهللا نصرمن
  ٧٢٠                         وبشر الذين آمنوا أن هلم فتح

  ٤٩٨                                يوم االثنني وفتح احلنني
 إن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنهما: فتقنا

  ٧٠٧، ٥٠٢، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٦  
  ٧٦٢                            فتنا بعضهم من بعض: فتنا

  ٨٧،٢٣٥                    وجنيناك من الغم وفتناك فتونا
  ٨٥                حبا مجاليحب  اهللا أال إا فتنة من: فتنة

 العزم الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو

              ٦٩٢، ٣٨٥، ٢٨٠، ٢٤٢، ٩٩، ٨٥، ٤٨  
  ٤٩٩                                       الفتنة والصدقات

          ٦٣١                                             كربت فتنة
  يأتون من كل فج عميق: فج

 ٧٩١، ٧٢٤، ٧١٣، ٦٨٨، ٦٨٢، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٩٤  
  يأتيك من كل فج عميق

 ٥٩٠، ٥٨٩، ٤٩٧، ٣٨٢، ٣٤٥، ٢٤٢، ٢٠٧، ٤٩ ،
٧٢٤، ٧١٣، ٦٨٨، ٦٨٢، ٦١٣  
  ٧٩٣، ٦٩٤             أن تعان وتعرف بني الناس: فحان
  ٣٣٨                                تري فخذا أليما: فخذا
                                       يأتيك الفرج: الفرج
٦٦٣  

  ٦٩٧، ٥٩٠               صلٰوة العرش إىل الفرش: الفرش
  إن الذي فرض عليك القرآن لرادكإىل معاد: فرض

                                                 ٣٠٧، ٣٠٢  
  ٥٧، ٥٦، ٥٥     أصلها ثابت وفرعها يف السماء: فرعها

  ٥٧٠ هامان وجنودمها كانوا خاطئنيإن فرعون و: فرعون
  ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣       ونري فرعون وهامان وجنودمها

رقالف :واختصم رقعلى الف ٣٦٦         ذهبٍ من معدن  
والفرق ٣٦٧                     املرايا وعكس األصل فرق  

       ٧١                                لقد جئت شيئًا فريا: فريا
  ٥٩٨                                  ومن معهعيسى: عفز

    ٢٠٩   أنت خملوق من مائنا القدمي وهم من الفشل: فشل
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  أنت من مائنا وهم من فشل

                         ٥١٢، ٣٩٩، ٣٨٦، ٢٧٩، ٢٠٨  
  ٤٠١، ٣٨٥                  إن يومي لفصل عظيم: فصل
  ٥٠٢                                      فَصلَ الفتح جئت

  ٣٨٤، ٢٨٢  وتوجهت لفصل اخلطاب اهللا وإذا جاء نصر
  ٣٨٥                       وسأنزل وإن يومي لفصل عظيم

 لربك إناأعطيٰنك الكوثر فصل: فصلِّ

                                   ٦٥٦، ٣٨٥، ٢٨١، ٨٩  
  ٣٦٧                      اهللا من بفضل م أُلْحقتم: فضل

   ٣٩٩، ٣٨٥، ٣٥٣                     إن فضل اهللا آلت 
  ٧٨٢                        إنه فضل ريب إنه كان يب حفيا 

  ٤٠١، ٣٨٥، ٣٧٨، ١٠٢          إن يومي لفضل عظيم
  ١٥٤                         جاءك النور وهو أفضل منك 

  ٢٨٣، ٢١٩، ٢٠٨                        دنا منك الفضل
  ٣٨٥، ١٩٣            ويف أعينكم عجيب اهللا ذلك فضل

  ٧٨٩   رب ارمحين إن فضلك ورمحتك ينجي من العذاب
  ٢٠٧                 سيولد لكم الولد ويدىن منكم الفضل

  ٢٤٤                                          فضل من لدنا
  ٧٦٢                                 سواك فضلناك على ما

  ٥٢٦                                            فضل يسري 
  ٢٤٢، ٢٢٤                              قل هذا فضل ريب

  ٣٨٤                           عليك عظيما اهللا كان فضل
  ٦٩١، ٥١٢، ١٠٩، ١٠٧                   ال راد لفضله

  ٣٤٥               علي أللقى رأسيورمحته اهللا  لوال فضل
  ٢٤٨                             ما أنت بفضله من جمانني 

  ١٠٩                          وإن يردك خبري فال راد لفضله
  ٣٧٦، ١٢٤، ٩٢، ٩١          وإين فضلتك على العاملني
  ٨٣٦                                وفضله قوم متشاكسون

  ١٠٣                   رمنا بين آدم وفضلنا بعضهمولقد ك
  ٢٨٣، ٢١٩، ٢٠٨     يولد لك الولد ويدىن منك الفضل

  ٧٣                        ولو كنت فظا غليظ القلب: فظا
    إن ربك فعال ملا يريد: فعال

   ٦٥٥، ٣٨٤، ٢٨٢، ٢٤٤، ٢٢٢ ،١٦١، ١٦٠، ٩١  
  ٥٤١                                       إنه فعال ملا يريد 

  أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: فعل
 ٨٣٠، ٧٩٥، ٧٨٨، ٧٠٥، ٦١٣، ٥٠٤، ٥٠٢ ،٤١٥ 

  ٢٢٤                               اهللا قل أتعجبون من فعل
  ٧٥٩                          قل ما فعلت إال ما أمرين اهللا 

  ٣٦٢                         ةالْحصا ذَوِي يا فيه : فَفَكِّروا
  ٥٥٠                            إين مع الرسول فقط: فقط

  ٢٨٣، ٨٠   قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق : الفلق
واصنع الفلك بأعيننا  اهللا إذا عزمت فتوكل على: الفلك

  ١٧٠                                                ووحينا 
  ٥١٣                           أعيننا ووحينا اصنع الفلك ب

  ٢٢٤                اصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقم وأنذر
  ١٧٠، ٢٤٣واصنع الفلك بأعيننا ووحينا  اهللا فتوكل على

  ١٠٣                                ففهمناها سليمان: فهم
  الفوق معك والتحت مع أعدائك: فوق

                                         ٤٣٣، ٣٩٨، ٣٨٦  
  فوق أيديهم اهللا يد اهللا إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون

                                 ٦٩١، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٢٤  
  ٥٤٠               ترزقون من فوقكم ومن حتت أرجلكم 

  ٧٢١                                              فوق محيد
  ٣٨٢            جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرواوإين

  وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
                                                 ٢٨٢، ٣١٢  

  أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: فيل
                         ٨٣٠، ٧٠٥، ٥٥٥، ٥٠٤، ٤١٥  

  ٣٩٩، ٣٨٦                 القائم على نفسه أنت: القائم
  ٤٠١،٦٩٠     دنا فتديل فكان قاب قوسني أو أدين: قاب
  ٣٩٩، ٣٨٥                   أنت قابل يأتيك وابل: قابل

  ٣٨٣                                 أىن يؤفكون اهللا قاتلهم
  ٢٣٦                       إنا مقتدرون وإنا قادرون: قادر

  ٥٨٨                             عنه  اهللا عبد القادر رضي
  ٨٣٩                قادر على االجتماع واإلمجاع واجلمع

  ٢٤٤، ٨١٨                                  يا عبد القادر 
  ٢٤٤                                 يا عبد القادر إين معك

  ٢٤٤                    وأرىيا عبد القادر إين معك أمسع 
  إنا أنزلناه قريبا من القاديان: القاديان

                           ٣٨٠، ٣١٣، ٢٧٨، ٧٤، ٦٩٤  
  ٣٨٣        إذ قال ربك إين جاعل يف األرض خليفة: قال

  قال إين أعلم ماال تعلمون 
    ٢١٨،٢٨٢، ٦٨٧، ٦٣٥، ٥١٣، ٣٨٣  

  ٢٧٠، ٧٠                        قالت ياليتين مت قبل هذا
  ٦٦٠            قال ربك إنه نازل من السماء ما يرضيك 
  ٣٩٩              قال ال خوف عليكم ألغلنب أنا ورسلي 
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  ٣٦٢        �صالتي إِنَّ قُلْ� الصادقني أَصدق وهو فَقَالَ

  ٣٩٩                       لنهلكنكم قال ال خوف عليكم
  ٢٤٦           ريب وقال مبشرا ستعرف يوم العيد وبشرين

  ٩١         ألست بربكم قالوا بلي اهللا إذا جاء نصر: قالوا
  قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها
٦٨٧، ٥١٣، ٣٨٣، ٢٨٢، ٢١  

  ٤١١                            قالوا إن التفسري ليس بشيء
  ٣٨٢، ٢٤٢ ،٥١٤                قالوا إن هذا إال اختالق

  ٣٨٤                           قالوا إن هذا إال قول البشر 
  ٣٧٧                   قالوا إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة

  ٣٩٥، ٣٧٦                    قالوا إن هو إال إفك افتري 
، ٢١٩، ٩١، ٨١، ٧٧، ٦٠، ٧٠٣قالوا أىن لك هذا 

٦٩٢، ٥١٢، ٣٩٥، ٧٦ ،٢٧٨  
  ١٦٤        تفتأُ تذكر يوسف حىت تكون حرضاهللاقالوا تا

، ٢٢٠، ١٩٩، ١٩٨قالوا ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني  
٧٦٧، ٧٠٨، ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٢١، ٢٧٧، ٢٤٥، ٢٣٦  

  ٢٦٥                                     قالوا ساحر كذاب
  ٣٨٢    قالوا سيقلب األمر وما كانوا على الغيب مطلعني 

  ٢٨٢                 تلئ من الكفر والكذبقالوا كتاب مم
  ٣٩٩، ٣٨٥، ٣٥٤                       قالوا كذاب أشر

  ٦٩٥، ٦٤٠                              قالوا لست مرسال
  ٣٩٩                                         قالوا لنهلكنك 

  قالوا لوال نزل على رجل من قريتني عظيم
                                    ٧٧، ٣٧٧،٦٩٢، ٢٧٨  

  ٣٨٢                     قالوا ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني
  ٥١٧                          قالوا من ذا الذي يشفع عنده

  ٦٨٧                            هيهات هيهات ملا توعدون
  وقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها

                                 ٥١٣، ٢٨٢، ٢١٨، ٦٨٧  
، ٢١٩،٢٨٧، ٩١، ٨١، ٧٧، ٦٠وقالوا أىن لك هذا  

٧٠٣، ٦٩٢، ٥١٢، ٣٩٥، ٣٧٦  
  ٣١٣، ٢٧٧                       وقالوا الت حني مناص 

  ٢٨٢، ٢٠٧                          وقالوا مىت هذا الوعد
  ىر هدم منها بقبس أو أجد على النالعلي آتيك: قبس

                                                        ٥٣٠  
                                                               لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم الشيطانتاهللا: قبل

                                                           ٧٨  

قالت ياليتين مت قبل  ۔ض إىل جذع النخلةفأجاءها املخا
  ٧٠                                  هذا وكنت نسيا منسيا

  ٦٨٧، ٢٧٠، ٧١، ٧٠          قالت ياليتين مت قبل هذا
  لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون

                   ٦٩٢، ٦٨٧، ٣٨٢، ٢٨٠ ،٢٢٤، ٨٧  
  ٣٩٨، ٣٨٥         أن تغلبهما أنت أن تترك الشيطان قبل

  ٤٨        هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ريب حقا 
  ٨٢                            وال يصلح شيء قبل إصالحه

  ٢٤٤           ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون
  ٢٤٠                                     ميوت قبل الثمانيه 

  ٤٥٧                                  مي هذا ميوت قبل يو
   ٢٤٥                     عبده وبرأه مما قالوا اهللا فقبل: قَبلَ

  ٤٤٤                      خترج الصدور إىل القبور: القبور
      ٤٦٦                              قتل خيبة وزيد هيبة: قتل

  ٨٠٦                                              اهللا قتلهما
  ٨٠٧                 أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال: قتلّوا

  ٣٨٥، ٣٠٧، ٣٠٤                  قد ابتلي املؤمنون: قد
  ٧٩٢، ٧٨٩       قد أفلح من زٰكها وقد خاب من دٰسها

  ٤٧٤، ٤٧١     قد بعدوا من ماء احلياة فسحقهم تسحيقا
    ٥٥٠         من النصرة مث سيعود من النصرةقد جاء الدين

  ٢٦٦                                       قد جاءكم الفتح
  ٢٢٠                     قد جاء وقت الفتح والفتح أقرب 

  ٤٢٥    أنه ال ينفع األموات إال الدعاء اهللا قد جرت عادة
  ٧٢٠                                             اهللا قد مسع
  ٢٤٤            غرست لك بيدي رمحيت وقدريت : قدريت

  ٣٩٤                              غرست لك قدريت بيدي
  ٧٥٨                      ال تطأ قدم العامة قدم النيب: قدم

  وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق
                           ٦٨٨، ٣٨٤، ٣٧٩، ٢٤٣، ٤٩  

  ٣٦٣                 يف القالص من أسرع هذه قدمي نوإ
  ٣٦٧                       ختم منارة على هذه قدمي وإن
  ٧٧٢                         أأنت ال تعرفني القدير : قدير

  على كل شيء قدير  اهللا أمل تعلم أن
 ٦٩٩، ٦٩٢، ٦٦٨، ٣٨٦، ٢٦٠، ١٠٩، ٩٥، ٨٥ ،

٧٢٧، ٧٠٩  
  ٤٤٤                  بك القدير المبدل لكلمايت إين أنا ر

  ٤٧                       على نصرهم لقدير اهللا ظلموا وإن
  ٣٩٥، ٣٧٦، ٣٧٥                     وكان ربك قديرا 
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  ٧٩٧                                 يف قلوم الرعبقذف
، ٥١٤، ٤٥٠، ٣٧٨، ٢٨٠اخلري كله يف القرآن: قرآن
٢٤٤، ٩٥، ٨٦، ٧٠٨، ٦٩٢  

  الرٰمحن علم القرآن
                   ٣٩٤، ٣٧٧، ٣٧٤، ٢٧٦، ٢٢٦، ٤٦   

  ٤٠٠                              ويل حنان علم القرآناهللا
  ٣٠٧، ٣٠٦  إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد

  ٨٣٤       إن هذا القرآن عرض على أقوام فما دخل فيهم
  ٤٢٦   كتاب الصادق  اهللا  إن القرآن كتاب۔فيتبع القرآن

  ٧١٨         ما أنا إال كالقرآن وسيظهر على يدي ماظهر
، ٦٩٢، ٥١٤، ٤٥٠، ٣٧٨، ٢٨٠واخلري كله يف القرآن 

٢٤٤، ٩٥، ٨٦، ٧٠٨  
  ٧٣                            ولو إن قرآنا سريت به اجلبال

  ٧٠٧، ٥٠١         يۤس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني
  ٣٦٠                  ولُقْيانا قُربا تزِيد أَنها ورد بِما: قرب

  قرب أجلك املقدر
                 ٦٣٢، ٦٣٠، ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٧١، ٧٠٧  

  ٦٣٢                                       قرب ما توعدون
  ٦٨٨ ،٣٧٩،  ٤٩                              قربناه جنيا 

  ٧٠٨، ٦٣٢، ٦٣١  قرب وقتك ونبقي لك اآليات بينات
  ٣٦٠                   وإِميانا وتعبدا إِخالَصا قَرب من كُلَّ

 ٦٨٨، ٣٧٥                 قريب اهللا أال إن روح: قريب
  ٥٢                   قريب يف شائل مقياس اهللا أال إن نصر
   بقري اهللا أال إن نصر
             ٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٨، ٤٩  

  ٨١٤                       الرحيل مث الرحيل واملوت قريب
  إنا أنزلناه قريبا من القاديان

     ٦٩٤، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٧٨، ٧٥، ٧٤  
  ٣٨٥، ٣٥٤               إن حيب قريب إنه قريب مستتر 

  ٣٩٩                                  إن حيب قريب مستتر
  ٣٨٥، ٣٨٤      إمنا نؤخرهم إىل أجل مسمي أجل قريب

  ٢٨٣، ٢١٩، ٢٠٨، ٢٠٧               إن نوري قريب 
  ١٥٩                                        بل موتك قريب

  ٣٩٨، ٣٨١                 مثانني حوال أو قريبا من ذلك 
  ٦٨٨، ٥١٣، ٣٧٥ ،٢٤٣ شأنك عجيب وأجرك قريب 

  ٢٢٠                      قد جاء وقت الفتح والفتح أقرب
  ٤٤١                              وفتح قريب  اهللا نصر من

           ٨٠                 وإذا سألك عبادي عين فإين قريب

   ٢٧٥     وفتح قريب اهللا يا أهل املدينة جاءكم نصر من 
، ٥١٣، ٤٣٩، ٤٣٢، ٣١٧، ٣١٦ة إنه آوي القري: قرية

٧٤٥، ٦٩٧  
  ٦٣٩             حرام على قرية أهلكناها أم ال يرجعون

  وقالوا لو ال نزل على رجل من قريتني عظيم: قريتني
                                          ٣٧٧، ٢٧٨، ٧٧  

  ٦٩٦، ٣٨٥، ٣٥٣  الرحي تدور ويرتل القضاء : القضاء
  ٣٣٣                        وقضي األمرغيض املاء : قضي
  ٦٩٦، ٦٣٩       قطع دابر القوم الذين ال يؤمنون : قطع

  ١٥٧                                    قطعوا تعلقهم منهم
  ٣٦٧                      والذين الغافلني مع : تقعدوا فال

    ١٣       فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا  : قعوا
   ٨٧٥          أعلم  اهللا سيقول السفهاء ما والهم قل: قل

         ٢١٠                                        فقل هلم ميسورا
  ٦٢٤، ٣٧٥، ٤٢           فقلنا يا نار كوين بردا سالما 

  ٢٢٤                               اهللا قل أتعجبون من فعل
  ٤٦٤، ٩١                   عجلوه فال تست اهللا قل أتى أمر
  ٢٤٥               فال تكن من املستعجلني اهللا قل أتى أمر

  قل اعملوا على مكانتكم
                           ٦٩٢،٦٩٦، ٣٨٣، ٣٧٤ ، ٤٨  

  ٢٨٣،  ٨٠           قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
   الذي أذهب عين احلزنقل احلمد هللا
                                ٧٠٧ ،٢٦٤، ٢٢٤،  ١٩٢  

   ٨٧٥             أعلم وما أوتيتم من علمه إال قليال اهللا قل
  ٦٤٠                                 مث ذر كل شيء اهللا قل
  ٣٨٥، ٣٥٣                   مث ذره يف غيه يتمطى اهللا قل
، ٢٤٢، ٨١، ٤٨مث ذرهم يف خوضهم يلعبون  اهللا قل

٦٨٦، ٦١١، ٥١٣، ٥٠٣، ٥٠٢، ٣٧٦، ٣٧٥، ٢٧٩ ،
٧٨٤ ،٧٥٥  

  ٣٧٨، ١٠٢                                  حافظه اهللا قل
  ٦٨٦، ٢٧٨، ٧٨         قل إن افتريته فعلي إجرام شديد

  قل إن افتريته فعلي إجرامي
     ٦٩٢، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٨٢، ٣٧٥، ٤٢٤، ٤٨، ٤٧  

  ٦١٣                تؤمنونعزيز ذو االقتدار أفال اهللا قل إن
   رب العاملني ن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللاقل إ

                                                 ٦٥٤، ٣٦٢  
، ١٨١، ٧٨، ٦٠، ٤٧فاتبعوين  اهللا قل إن كنتم حتبون
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٣٧٢، ٣١٢، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٤٤، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٠١ ،
٦٩٢، ٦٩١، ٥١٢، ٣٩٥، ٢٧٤  

   بشر مثلكم يوحي إيل أمنا إهلكمقل إمنا أنا
                         ٦٩٢، ٤٤٩، ٣٧٧، ٤٣٤، ٢٨٠   

  ٥٩٢، ٥٩١، ٢٦٥، ٢٤٥، ٤٧ قل إن معي ريب سيهدين
  ٦٩٢، ٤٠٥، ٣٨٢             هو اهلدى اهللا قل إن هدى
  هو اهلدى وإن معي ريب سيهدين اهللا قل إن هدى

 ٥٩٠، ٢٧٦، ٢٦٧، ٢٤٤، ٢٤٣، ١٧٦، ٩٦، ٨٧، 
٨٧٥، ٦٣١، ٥٩٢  

  ٣٨٤، ٢٨٢، ٢٠٧                  حق   اهللا قل إن وعد
  ٧٩٢                  قل إين أمرت لكم فافعلوا ما تؤمرون

  ،٢٢٦، ٢٢٣، ٢٠٠، ٤٦قل إين أمرت وأنا أول املؤمنني 
 ٦٨٦، ٥١٣، ٣٩٤، ٣٨٣، ٣٧٤، ٣٣٧، ٢٧٦، ٢٤١  

  ٦٩٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٢٤٢، ١٩٣    قل إين من الصادقني
  ٣٩٥، ٣٨٤                               قل إين نذير مبني

  قل إي وريب إنه حلق
 ٦٩٦، ٦٦٤، ٥٨٤ ،٤٠٠، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٥٣، ١٦١  

  ٦٤٩                              قل بل ملة إبراهيم حنيفا 
  ٢٢٧           قل تربصوا األجل وإين معكم من املتربصني

   ونساءنا ونساءكمقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
                                         ٢٨٢، ٢٢٤، ٢١٨  

  قل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
                                     ٧٤٢،  ٢٤٢،٨٦ ،٤٦  

  قل جاء احلق وزهق الباطل
         ٧٩٩، ٧٩٦، ٧٩٥، ٥٦٧ ،٤٠٠، ٣٨٦، ٢٤١  

  ١٠٣                                  اهللاقل جاءكم نور من
  ٣٩٨                   قل رب إين اخترتك على كل شيء

  ٣٨٧                                    قل رب زدين علما 
  فهل أنتم تؤمنون اهللا قل عندي شهادة من

 ٥١٢، ٣٩٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٢٧٦، ٢٤٣، ٩٦، ٤٧ ،
٧٠٦،  ٦٧٨، ٦١٣  ، ٥٦٩  

  فهل أنتم مسلمون اهللا  منقل عندي شهادة
           ٦٨٧، ٣٩٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٢٧٦، ٢٤٣، ٤٧  

  ٦٩٦، ٦٤٠             قل كفى باللّٰه شهيدا بيين وبينكم 
  ١١٠                               قل ألخيك إين متوفيك 
                  ١١٠                               قل لضيفك إين متوفيك 

  ٢٢٣               ادي إنين أمرت وأنا أول املؤمننيقل لعب
  ٧٩                       قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم

                                       لوجدمت فيه اختالفا كثريا اهللا قل لو كان األمر من عند غري
                                                 ٤٠٠، ١٨١  

  ١٨١      قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر
    لوجدوا فيه اختالفا اهللا قل لو كان من عند غري

                                         ٧٠٦، ٣٨٤ ،١١٥  
  ٢٩٧                   قل يل األرض والسماء قل يل سالم

  ٦١٣                            قل ما أزيد لكم من أمري 
  ٧٥٩                           اهللا قل ما فعلت إال ما أمرين

  ٥٧٨                                        قل ما لك حيلة
  ٦٤٠، ١٨              قل ما يعبأُ بكم ريب لوال دعاؤكم 

  ٤٨٨               قلنا يا أرض أبلعي ماءك ويا مساء أقلعي
  دا وسالما قلنا يا نار كوين بر
                    ٦٢٤، ٤٠٩ ، ٣٧٩، ٣٧٥، ٤٩، ٤٢  

  ٣٧٩، ٥٨             قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
  ٢٨١، ٢٢٤                             قل هذا فضل ريب 

  ٤٨                                          أحد اهللا قل هو
  ٢٢٤                           أعجب العجيبني  اهللا قل هو
  مث ذرهم يف خوضهم يلعبون اهللا قل هو

 ٥٠٣، ٥٠٢، ٣٧٦، ٣٧٥، ٢٧٩، ٢٤٢، ٨١، ٤٨ ،
٧٨٤، ٧٥٥، ٦٨٦، ٥١٣،٦١١  

، ٢١٩، ١١٤، ١٠٣،  ٨١، ٦٠عجيب  اهللا قل هو
٧٠٣، ٦٩١، ٥١٢، ٣٧٨، ٣٧٥، ٣١٣، ٢٧٨  ،٢٤٢  

      ٨٢                 قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون
  ٦٩٥، ٣٨٣، ١٩٣    قل يا أيها الكفار إين من الصادقني

   ٣٧٢           إليكم مجيعا اهللا قل يا أيها الناس إين رسول
  ٧٩٣                                          اهللا قل يأخذك

  قل يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد
   ٦٩٢، ٥١٣، ٤٤٩، ٤٣٣، ٣٧٨، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٦   

  ٣٩٩، ٣٨٤              ك وقل إين نذير مبني وأنذر قوم
      وقل اعملوا على مكانتكم
                           ٦٩٦، ٦٩٢، ٣٨٣، ٣٧٤، ٤٨  

  وقل إن افتريته فعلي إجرامي
              ٦٩٢، ٣٨٢،٤٠١، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٨، ٤٧  

  ٣٩٩، ٣٨٤                             وقل إين نذير مبني
  ٤٨                          خلين مدخل صدقوقل رب أد

  ٣٧٢         إليكم مجيعا  اهللا وقل يا أيها الناس إين رسول
  ٦٢٤، ٤٠٩، ٣٧٥، ٤٢  وقلنا يا نار كوين بردا وسالما
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   ٦٩٦               حلق يسألونك أحق هو قل إي وريب إنه

   ٦٣٢                                    قلّ ميعاد ربك: قلّ
   ٤٤٩                        جف القلم مبا هو كائن: القلم

   ١٠٣، ٢٧٦، ٣٧٥      سنلقي يف قلوم الرعب: قلوب
   ٨٤٣                هلم قلوب ال يفقهون ا أنرت مكانك

  ٣٦٣                                          القلوب ماتت
    ٧٨٧، ٧٩٢، ١٠٠، ٧٥٧ ما ودعك ربك وما قلى: قلى

   ٨٧٥     أعلم وما أوتيتم من علمه إال قليال  اهللا قل: قليال
   ٢٢٤          اصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقم وأنذر : قم

  ٤٩                                  يا أيها املدثر قم فأنذر 
  ٣٦٦                   يف والقمر الشمس وانكسفت: قمر

   ٣٨٥                           اء القمر ترى نسال بعيدا أبن
  يأيت قمر األنبياء وأمرك يتأتى

                         ٢٨١، ٢٨٢، ٣٨٥، ٣٩٨، ٢٢٢   
  ٢٤٥                       يأتيك قمر األنبياء وأمرك يتأتى 

  ٦٣٧،  ٦٨٨، ٦٣٩    يا قمر يا مشس أنت مين وأنا منك
   ٣٧٨، ٩٥  بعد ما قنطواهو الذي يرتل الغيث من : قنطوا

      ٤٠٠وأنت تسكن قنن اجلبال وإين معك يف كل حال: قنن
   ٥٦٧                                       قوا أنفسكم: قوا

  دنا فتديل فكان قاب قوسني أو أدىن: قوس
                                           ٤٠١، ٦٩٠، ٦٧   

   ٣٨٤، ٥١٢، ٦٨٦، ٣٨٢   إن هذا إال قول البشر: قول
    ٣٨٥، ٣٨١                     سالم قوال من رب رحيم 

  ٢١٠                                       فقل هلم ميسورا 
   ٨٩                               قول احلق الذي فيه متترون

  قول البشر وأعانه عليه قوم آخرونيقولون إن هذا إال 
                                                         ٥١٢   

    ٧٢٩            احفظين فإن القوم يتخذونين سخرة : قوم
   ٦٩٥، ٦٧٦        أرحيك وال أُجيحك وأخرج منك قوما

   ٣٨٥، ٣٥٤            إنا أرسلنا أمحد إىل قومه فأعرضوا 
    ٨٣٥                    إن القوم يقتلونين أي أرادوا قتلي  

   ٣٩٩، ٣٨٤                 أنذر قومك وقل إين نذير مبني
    ٢٤٥        إنك من املأمورين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 

   ٨٣٦                                         إم قوم ورثوه
  ٣٦٥                                       جالال قوما أُرِي

  ٢٨٥                          م مفسدينإين مرسلك إىل قو
   ٧٢٩              رب احفظين فإن القوم يتخذونين سخرة

  ٢٤٣،  ٤٨                 ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق

   ٨٧٧                     ربنا ال جتعلنا طعمة للقوم الظاملني
  ٨٣٦ ، ٣٨٤                               قوم متشاكسون

  لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
 ٣٧٤، ٢٧٦، ٢٥٤، ٢٤١، ٢٢٦، ٢٢٤، ٩٥، ٤٦ ،

٦٨٦، ٥١٣، ٤٠٠، ٣٩٤، ٣٨٦   
   ٦٧٩،٦٩٥  قوما ال يؤمنون اهللا ما أرسل نيب إال أخزي به

  ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم  اهللا إن
                                       ٥١٣، ٣١٧   ،٣١٦   

   ٦٨٧  ،٥١٢، ٣٨٣، ٢٧٨، ٤٧نه عليه قوم آخرون وأعا
   ٣٩٩، ٣٨٤               وأنذر قومك وقل إين نذير مبني

  ٦٩٦، ٦٣٩            و قطع دابر القوم الذين ال يؤمنون 
  ٦٦٤،  ٦٩٦                     وال يرد عن قوم يعرضون

   ٤٠٠، ٣٨٦                            ولتدعو قوما آخرين
  ٦٩٧    ليغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم اهللا وما كان

  يقولون إن هذا إال قول البشر وأعانه عليه قوم آخرون
                                       ٦٨٧،  ٥١٢،  ٣٨٢   

   ١٠٠                    الصمد  اهللا قوة الرٰمحن لعبيد: قوة
  ٨٠٥                              إن ريب قوي عزيز: قوي

  ٧٠٤، ٥١٢                                 إنه قوي عزيز 
  ٧٦٢                 قياما وقعودا اهللا الذين يذكرون: قياما
        وإذا هلك الدجال فال دجال بعده إىل يوم القيامة: قيامة

                                           ٣٨٨   
  وك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامةوجاعل الذين اتبع

                                               ٩٧، ٩١، ٦٠   
  ٣٦٣                     بأحد وال أحدا يب : فال تقيسوين

   ٢٧٩،  ٨٢          فال ترجعون اهللا قيل ارجعوا إىل: قيل
  ٢٧٩،  ٨٢                 قيل استحوذوا فال تستحوذون

   ٣٨١                                 قيل بعدا للقوم الظاملني
  ٦٩١، ٢٧٩، ٨٢       وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس
   وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض

                                   ٦٩١، ٦٨٤، ٥١٢، ٨٠   
   ٣٤٢                يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث: قيوم
  ٣٥٩ بل هي حقائق أوحيت إيل من رب الكائنات: كائن

   ٤٤٩                                جف القلم مبا هو كائن
  ٣٧٦                        كاد أن يعرف بني الناس: كاد

  ٢٥٢، ١٤                        فكاد أن يعرف بني الناس
  عدو الكاذب وإنه يوصله إىل جهنم اهللا :كاذب
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                                                 ٧٢٤، ٧٢١   

  ٨٧٤     إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم
  ٧٠٠،  ٦٧٨                 رب فرق بني صادق وكاذب

  علي الكاذبني اهللا لعنة
 ٥٩٤، ٥٠٢، ٤١٣، ٢٩٣، ٢٨٢، ٢٢٤، ٢١٨، ١٢٧  

   ٣٠٥         اذبنيااهدين منكم وليعلمن الك اهللا ليعلمن
  ٦٩١، ٣٩٦، ٣٧٧، ٨٤          وإين ألظنه من الكاذبني

  بل أتيناهم باحلق فهم للحق كارهون: كارهون
                                           ٦٩١ ،٥١٢، ٨٢   

   ١٠٩      إن ميسسك بضر فال كاشف له إال هو: كاشف
، ٢٤٥، ٨٨، ٨٥، ٦١، ٢٤بكاف عبده  اهللا أليس: كاف
٧٣٤، ٦٩٥، ٦٩٢، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥٠٢، ٤٦٩، ٢٨٠ ،
٨٨٨، ٨١٩  
  ٨٧٥  إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالال وسعريا : كافر

  ٧٢٧           رب ال تذر علي األرض من الكافرين ديارا
   ٨٢                 قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون

     للكافرين علي املؤمنني سبيال اهللا لن جيعل
                                ٣٩٩، ٣٨٣،  ٢٨١، ٢٦٤  

  ٢٧٦، ١٩٣              متم نوره ولو كره الكافرونواهللا
  ه موهن كيد الكافرينٰلوال

                           ٣٧٧، ٣١٦، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٨  
  ٥٥٦                                  الكايف اهللا بسم: كايف
   ٣٩٩                      قديرا اهللا لناك وكانإنا أنز: كان

  ٦٩٠، ٤٠١، ٦٧    دنا فتديل فكان قاب قوسني أو أدين 
    وجيها اهللا مما قالوا وكان عند اهللا فربأه

                                     ٢٨٠، ٢٦٧، ٨٨، ٦١  
  ٩١                              بكم رءوفا رحيما اهللا كان

  ٢٤٥                           قا علينا نصر املؤمننيكان ح
   ٣٩٥، ٣٧٦، ٣٧٥                       كان ربك قديرا 

  ٣٨٤                           عليك عظيما اهللا كان فضل
  ٥٣٦، ١٠١                             من دخله كان آمنا
  ٧٨٥              يف نصرته اهللا كان اهللا من كان يف نصرة

       مفعوال  اهللا وكان أمر
     ٧٩٤، ٦٩٤، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣٧٤، ٣١٣، ٧٥، ٧٤  

  ، ٣١٣، ٢٨١، ١٤٠، ١٣٩، ٨٩ وكان أمرا مقضيا
٦٩٢، ٦٣٢، ٤٤٧، ٣٩٥  

  ٢٤٥                         وكان حقا علينا نصر املؤمنني
  ٣٩٥، ٣٧٦، ٣٧٥،  ١٠٢             وكان ربك قديرا

   ٣٨٤                          عليك عظيما  اهللاوكان فضل
   ٢١٠                                       وكان من امللبس

   ٦٣٥                                    وكان وعدا مفعوال
   ٢٧٨، ٧٨                         له اهللا ومن كان للّٰه كان

    ١٠٢، ٣٧٥             ينجيك من الغم وكان ربك قديرا
   ٦٣١                                       كربت فتنة: كرب

   ٥٢٤                         موت هذا الرجل اهللا كرب عند
   ٤٩٦                                       رجل كبري: كبري

  ٤٢٦          كتاب الصادق۔إن القرآن كتاب اللّٰه: كتاب
  ٥٤٠                             طور، إنين يف الكتاب مس

  ٦٥٦                            تلك آيات الكتاب املبني، 
  ٧٦١، ٨١٠                  حم تلك آيات الكتاب املبني

   ٩٥                                        الرٰمحن اهللا كتاب
   ٢٤٤                            كتاب الويل ذو الفقار علي

   ١٩٨                               كتاب سجلناه من عندنا
  ٨١١                    علي نفسه الرمحة اهللا كتب: كتب
   ٦٤١، ٣٧٨                   ألغلنب أنا ورسلي اهللا كتب

   ٧١٨            كتبت للذين آمنوا رمحة وكتبت لك رمحة
   ٤٩٤                             إين مع كثرة رزقك : كثر

   ٨٧٥                                     كثر الدعاء لبقائك
   ٤٥٩    إن البالء يرد علي عدوي الكذاب املهني: كذاب

   ٣٩٩، ٣٨٥، ٣٥٤                      وقالوا كذاب أشر
إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم : كذب

   ٨٧٤                                     بعض الذي يعدكم
   ٢٨٢                 قالوا كتاب ممتلئ من الكفر والكذب

   ٥٠٠                                                 كذبت
   ٦١                                    كذب عليكم اخلبيث

  ٣٨٤، ١٦٠           كذبوا بآياتنا وكانوا ا يستهزئون،
  ٦٨٦، ٢٤٢            كذبا، اهللا من أظلم ممن افتري علي

  ٢٢٧               وإذا جاء وعد احلق أهذا الذي كذبتم،
  ٢٤٢                      غرست كرامتك بيدي، : كرامة

  ٨٣١                           كرامة جليلة قد جاء وقتها،
  ٦٣٩                             ينجيك من كربك: كرب

  ٣٦٣                                     واشتدت الكروب
  ٢١٤                      رددنا إليك الكرة الثانية،: الكرة

  ٢١٩                                 نرد إليك الكرة الثانية 
  ١٧٧                               اجلنة دوحة اجلنة : كرم

   ٣٧٦                   ين آدم وفضلناولقد كرمنا ب: كرمنا
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  ٢٦٢                                أنا الودود الكرمي: كرمي

  ٥٤٥  إن الذين اتقوا والذين آمنوا هلم مغفرة ورزق كرمي 
  ٧٨٢                                     إن ريب كرمي قرين 

  ٤٦٢                                  إنه كرمي متشى أمامك
  ٧٦٥                                      الكرمي  اهللا إين مع

  ٥٥٦                                     الرب الكرمي اهللا بسم
  ٧٠٣                     كالم أفصحت من لدن رب كرمي

  ٧٩٠                   ال يهد بناؤك وتؤتى من رب كرمي 
  ١٩٣          لكفار إين من الصادقني قل يا أيها ا: الكفار
       ٢٨١                                     أئمة الكفر: الكفر

  ٦٦٠                   إذ كففت عن بين اسرائيل: كففت
  ٥٦٥                               كففت عن بين اسرائيل 

  ٤٧                            إنا كفيناك املستهزئني : كفى
  ٦٤٠                       شهيدا بيين وبينكمقل كفى باهللا
  ٣٤١                                             كفى هذا  

  ٦٨٨                                     كفيناك املستهزئني
  ٧٥٤          أستجيب يف هذه الليلة كل ما دعوت : كل

  ٥٤٥                                     أعطيتك كل النعيم
  ٧١١                            علي كل شيء قدير اهللا إن
  ٧٨٨                               معي يف كل حال اهللا إن

  ٢٥٠                                   إم كلهم كاألعمى
  ٣٩٩                       إين حاشر كل قوم يأتونك جنبا

  ٥٩٥                           ع الرٰمحن يف كل حالة إين م
  ٧٦١                                يف كل حال اهللا إين مع

  ٧٤٢                                        كل الفتح بعده 
  ٥٤٦                                          كل أمر مبدل

  ٥٢٤                                        كل أمري كمل
   ٥٤٦                                       كل بركة يف هذا

  ٢٤٢             كل بركة من حممد فتبارك من علم وتعلم
  ٥٢٤                                          كلكم ذاهب 

  ٧٥٤                                       كل لك وألمرك
  ٧٥٩               رض ال تقابل هذه األرضكل مقابر األ

  ٧١٨                                       كل مكذب جاء
  ٨٥                                       كل من عليها فان

  ٧٦٣                     كل هالك إال من قعد يف سفينيت 
  ١٥٧                                   كلهم كانوا ملعونني
  ٧٥٨                                  كل واحد منهم ثلج 
  ٧٨٨                                  كل يوم هو يف شان 

  ٧٩٥                        من خدمك خدم الناس كلهم 
  ٤٧٠                              إن معي ريب سيهدينكال

  ٧٨٠                                        شرفنا بكالم منا
  ١٨٤                      كلب ميوت علي كلب : كالب

  ١٣٥                      ميوت ويبقي منه كالب متعددة 
  ٣٥٨                  إفصحت من لدن رب كرمي : كالم

  ٣٦٢                                   يف كَالمِ ربنا الْقَيومِ 
  ٣٦٥             در وأعطى له الكالم الفصيحومسحه القا

  ٣٧٩                      إليه يصعد الكلم الطيب : الكلم
  ٤٢٥فكَلِّمه من كل باب ولن ينفعه إال هذا الدواء  : كلم
    أحببت أحببتكلما

                ٦٩٤، ٦٣٦،  ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٨، ٤٦٧                       
  ١٦١      اهللا دوها إليك ال تبديل لكلماتإنا را: كلمات

  ٤٤٤                  إين أنا ربك القدير ال مبدل لكلمايت
  ٤٤٤                          زوجنا كها المبدل لكلمايت 

  ١٦٠  يردها إليك ال تبديل لكلمات اهللاو اهللا فسيكفيكهم
  ١٨١      قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر

  ٢٤٢                                  اهللا ال مبدل لكلمات
  ٢٨١                                      ال مبدل لكلماته 

  ١٦٠                    اهللا ويردها إليك ال تبديل لكلمات
  ٢٧٧    والفتح ومتت كلمة ربك اهللا إذا جاء نصر: كلمة

  ٧٦٢                                          اهللا متت كلمة
  ٦٦        ومتت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون

  ٢٤٢          الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم: كما
  ٢٢٧                    إنا مهلكوا بعلها كما أهلكنا أباها 

  ٢٨٥              إين مستخلفك إكراما كما جرت سنيت 
  ١٩٨                                     فاستقم كما أمرت

  ٨٢                       وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس
  ٢٧٧                           والسماء معك كما هو معي

  ٨٧٥            كمثل آدم  اهللا إن مثل عيسى عند: كمثل
  ٢٨٥                                    كمثلك در اليضاع

  ٣٥٩                ما كان لبشر أن ينطق كمثلي مرجتال 
  ٤٦٢                   يأيت عليك زمن كمثل زمن موسى 

  ٥٢٤                        كل مقصدي اهللا أكمل: كمل
  ٥٢٤                                        كل أمري كمل

  ٥٢٨                                      إعزازك  اهللا كمل
  ٨٤٤   وكن يف هذه يل واملعاد۔أمتين يف احملبة والوداد: كن

  ٢٠٨    إمنا أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون
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  ٣٠٧       إمنا أمرنا إذا أردنا شيئًا أن نقول له كن فيكون
  ٥١٢         إمنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون

  ٢٤٢                        كنتإين معك فكن معي أينما 
  ٢٤٢                                    إين معك فكن معي
  ٢٤٥                                     فكن من الشاكرين

  ٢٤٣             كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
  ١٩٨                           مجيعا اهللا كن للّٰه مجيعا ومع

  ٢٤٢، ٣٧٥                       حيثما كنت اهللا  معكن
   كنت كرتا خمفيا فأحببت أن أعرف: كنت

                                         ٣١٣ ،٢٨٠، ٢٤٤  
  ٢٤٢                         كنتم خري أمة أخرجت للناس

  ٢٤٢      كنتم خري أمة أخرجت للناس وافتخار للمؤمنني
  ٣١٣        فا حفرة من النار فأنقذكم منهاوكنتم علي ش

  ٧٠٩                             كنت ال أعرفك اهللا يا نيب
   كنت كرتا خمفيا فأحببت أن أعرف: كرتا

                                         ٣١٣ ،٢٨٠، ٢٤٤  
ورمحته علي ُأللقي راسي يف هذا  اهللا لو ال فضل: الكنيف
  ٣٤٥                                                الكنيف 
  ٧٠٣، ٥٥٣، ٤٩٧            إنا أعطيناك الكوثر: الكوثر

  ٦٥٦، ٢٨١، ٨٩    إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر
  ٤٠٥                          فقلنا يا نار كوين بردا: كوين

  ٦٢٤، ٣٧٥، ٤٩، ٤٢      قلنا يا نار كوين بردا وسالما
  ٦٢٤، ٣٧٥                             كوين بردا وسالما

  ٢٤٥                     موهن كيد الكافرين اهللا إن: كيد
  ٢٠٨                                      إن كيدكن عظيم

  ٧٩٨                             إمنا صنعوا هو كيد ساحر
  ٧٩٩                         إم ما صنعوا هو كيد ساحر

  ٢٤٥                             واللّٰه موهن كيد الكافرين
  ٣٨٣                                        أكرب اهللا ولكيد
  أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: كيف

 ٨٣٠، ٧٩٥، ٧٨٨، ٧٠٥، ٦١٣، ٥٠٤، ٥٠٢، ٤١٥  
  ٣٩٨، ٣٨٣، ٣١٢             أنت وقاره فكيف يتركك

  ٤٢٥، ٢٤٣                    رب أرين كيف حتيي املوتى
  ٣٩٨، ٣٨٣، ٣١٢                         فكيف يتركك

                                         أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون: ال
                                                   ٢٤٢، ٨٢  

  ٧٦٠             أمري وال تنفكا من هذه املرحلة اهللا أحق
  ٦٩٥، ٥٥٥       أرحيك وال أُجيحك وأخرج منك قوما 

  ٥٠٢                                    أال ختافوا وال حتزنوا
  ٣٨٥                                     ال إله إال أنا اهللا أنا

  ٧٢٩   اهللا يك ال يلتفتون إىلإن الذين ال يلتفتون إليك عل
  ٧٢٢،٧٢٣، ٦٠٧، ٨٥٨      إن املنايا ال تطيش سهامها

  ٦٩٥، ٣٩٨       أنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع وقته
  ٣١٢، ٢٨٥، ٢٧٦       أنت عيسى الذي ال يضاع وقته

  ٢٠٥                           أنت مين مبرتلة ال يعلم اخللق
، ٢٤٣، ٢٠٩، ٢٠٨لمها اخللق أنت مين مبرتلة ال يع

٦٩٤، ٥٩٥، ٥٥٥، ٥٣٧، ٤٦٧، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣١٣  
  ٣٨٥، ٣٥٣                     إن ريب ال يضل وال ينسى

  ٦١١                 إين أنا الرٰمحن ال خياف لدي املرسلون
  ٧٨٩               إين أنا الرٰمحن ال خيزي عبدي وال يهان

  ٣٨٥              ستعن من غرييفاعبدين وال ت اهللا إين أنا
  ٤٤٤                   إين أنا ربك القدير المبدل لكلمايت

  ١٢١                            إين معزك ال مانع ملا أعطى
  ٤٦٤، ٩١                      فال تستعجلوه  اهللا أتى أمر

   احلق من ربك فال تكونن من املمترين
                         ٢٨٢، ٢٤٤، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٨٦  
  ٦٦٩                                   اللّٰه يعلينا وال نعلي 

  ٧٤١                         أولئك قوم ال يشقى جليسهم
  ٢٤٣، ٤٨          رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني

  ٨٩             اهللا رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر
   يكم آيايت فال تستعجلونسأر
    ٧٠٧، ٧٠٣، ٦٩٠، ٥١٢،٦٦٨، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦   

  ٦٥٦         سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ال يؤمنون
  ٦٩٥، ١٩٣فال حتزن علي الذي قالوا إن ربك لباملرصاد  

  ٦٩١، ٣٧٦                 فال تكفروا إن كنتم مؤمنني  
  ٣٥٩                          فال شك أنه آية من اآليات  

  ٣٨٦ فال وربك اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم 
   ٦٣٥، ٥١٤، ٥١٣            قال إين أعلم ما ال تعلمون 

   قالوا لنهلكنك قال ال خوف عليكم ألغلنب أنا ورسلي
                ٣٩٩  

  ٤٢٥   أنه ال ينفع األموات إال الدعاء  اهللا قد جرت عادة
  ٢٤٥              فال تكن من املستعجلني  اهللا أتى أمرقل 

  ٧٥٩             كل مقابر األرض ال تقابل هذه األرض  
   كمثلك در ال يضاع 

        ٥٤٥، ٥٤٢  ،٣٩٨، ٣٨٣، ٢٨٥، ٢٧٨، ٢٦٤  
  ٤٦٨                      ال أبقي لك يف املخزيات ذكرا  
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  ٥٠٤، ٥٠١                     ال إله إال أنا فاختذين وكيلًا

  ٣٨٥                          ال إله إال هو يعلم كل شيء 
  ٧١٧                         ال تبق يل من املخزيات ذكرا 

  ٥٢٨                                ال تثريب عليكم اليوم  
، ٢٢٠، ٢١٤    لكم اهللا ال تثريب عليكم اليوم يغفر

٧٦٧، ٧٠٢، ٦٩٥، ٤٠٠، ٣٨٤، ٢٧٧، ٢٤٥  
  ٢٧٩، ٢٤٥، ٩٠                   ال حتاط أسرار األولياء

  ٧٨٢، ٧٤٥                           معنا  اهللا ال حتزن إن
   ال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون 

                                    ٥١٣،٦٩١، ٣٩٦، ٨٣  
  ٢٨٥                                ال ختف ألسنة اجلاهلني 

  ٧٢٧، ٧٢٥                           معنا  اهللا ال ختف إن
  ال ختف إنك أنت األعلى
                           ٦٩٤، ٣٧٨، ٢٨١، ١٠٢، ١٢  

  ٢٠٥                                      ال ختف إنين معك
  ٦٩٤، ٦٣٥           ال ختف إين ال خياف لدي املرسلون

  ٧٨٢                                  ال ختف صدقت قويل
  ٧٢٧               ال تذر علي األرض من الكافرين ديارا 

  ٨٠٨                                       ال تذروه جارية 
  ٦١٨                               ال تردوا موردا إال معي 

  ٦٥٣                             هم  ال ترِين موت أحد من
  ٢٧٣، ٨٢٨          ال تصبون إىل الوطن فيه ان ومتتحن

    وال تسأم من الناس اهللا ال تصعر خللق
               ٦٨٨، ٦٨٢  ٢٤٣، ٥٠، ٤٩  

  ٧٥٨                             ال تطا قدم العامة قدم النيب
  ٣٨٥                                  ال تعجبني من أمري 
  ٥٤٢                                   ال تقبل منهم شهادة

  ٨٠٧                                       ال تقتلوا زينب  
  ٢٥٣                             ال تقدر علي هذا النضال 

  ١٩٤، ٨٣، ٦٩١              ال تقف ما ليس لك به علم
  ٦١٨                          وال تقعدوا إال معه ال تقوموا

  ٦٧١              ال تكلمين يف الذين ظلموا إم مغرقون 
  ٧٧٩                ال تنقطع األعداء إال مبوت أحد منهم 

  ٦٨٨ ، ٣٧٥، ٢٨٣، ٢٤٢، ٢١٩  اهللا ال تيأس من روح
  ٤٩٧                         اهللا ال تيأسوا من خزائن رمحة

  ٥٥٣                        ال تيئسوا من خزائن رمحة ريب 
  ٥٦٢                                 اهللا ال تيأسوا من روح

  ١٠٩، ١٠٧، ٦٩١، ٥١٢                  ال راد لفضله 

  ٥١٣                                  اهللا ال عاصم اليوم إال
  ٧٨٥                                     ال عالج وال حيفظ
، ٢٨١، ٢٤٣، ٢٤٢، ٤٩، ٤٧   اهللا ال مبدل لكلمات

٦٨٨، ٣٩٥، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٧٤  
  ٣٧٨، ٢٨١، ١٠٢                      ال مبدل لكلماته 

، ٦٢٩  ،٦٢٨، ٦٢٧، ٥٧١   ال نبقي لك من املخزيات 
٧٠٧، ٦٣٢، ٦٣٠  

  ٥٥١، ٥٤٥                     ال يأيت عليك يوم اخلسران
  ٨٣١       إال من نفي عن إرادات الدنيا كلها اهللا ال يري

  ٣٨٥                                          ال يد إال يدي
  ٦٩٦، ٦٦٤                       ال يرد عن قوم يعرضون

، ٦٩٤، ٦٩١، ٦٨٧  ال يسأل عما يفعل وهم يسألون 
٦٣٥، ٥١٢، ٣٨٣، ٣٧٥، ٢٧٨، ٢٤٢، ٢٢٤  

  ٩١                       ال يصدق السفيه إال سيفة اهلالك 
  ٧٥٧                                ال يضل ريب وال ينسى 

  ٤٩٥                                          اهللا ال يعافيك
  قبل عمل مثقال ذرة من غري التقويال ي

                                          ٦٩٢، ٦٢٢،٦٤٠  
  ال ميسه إال املطهرون

                   ٦٩٢، ٥١٣، ٣٧٧، ٢٤٤، ٨٦، ٦٩٢  
  ٤٧٤                            ال ميوت أحد من رجالكم 

  ٧٩٠                    ال يهد بناؤك وتؤتى من رب كرمي
  ٤٩٥                                          اهللا ال يوافيك

  ٨٤٣                             فقهون ا  هلم قلوب ال ي
  ٢٠٣                          ال ويل عليه  ) أو(لوي عليه 

  ٢٥٤                 نفعل ما نشاء فال تكونن من املمترين
  ١٨٦                        هذا هو الترب الذي ال يعلمون

   وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض 
                              ٨١، ٦٩١،٨٠، ٦٨٤، ٥١٢  

  ٣٨٨    وإذا هلك الدجال فال دجال بعده إىل يوم القيامة 
   ٩١                          ال حتصوها اهللا وإن تعدوا نعمة

  ٥١٢   وإنه غالب علي أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
  ٦٥٨                          ال يبدل اهللا إن وعد اهللا وعد

  وال حتزنوا وأنتم األعلون
                         ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٦  

  ٨٣، ٦٩١، ٥١٣، ٣٩٦     وال ختاطبين يف الذين ظلموا 
  ٢٨٥                              وال ختف ألسنة اجلاهلني 

  ٣٦٢                          وال تذْهلُوا عن هذه الْوصايا 
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  ال تسأم من الناسو اهللا وال تصعر خللق

                             ٦٨٨، ٦٨٢، ٢٤٣، ٥٠، ٤٩  
  ٢٨٣                 وال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون 
  ٤٨                   وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا 

  ٦٧١              وال تكلمين يف الذين ظلموا إم مغرقون
  ٣٦٢               وال تكُونوا كَالَّذين نسوا ربهم والْمنايا

  ٦٩٢، ٢٨٠، ٩١، ٨٥               وال نوا وال حتزنوا 
  ٦٨٨، ٣٧٥، ٢٤٢، ٢١٩         اهللا وال تيأس من روح

  ٦٩                                          وال راد لفضله 
  ٣٦٨                منعه عدوانٌ فطريوال منكر إال الذي 

  ، ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٧١    وال نبقي لك من املخزيات ذكرا 
٧٠٧، ٦٣٢، ٦٣٠، ٦٢٩  

  ٣٦٢                                وال يتبعون هذه الوصية
  ٨٢                                خافية  اهللا وال خيفى علي

  ٦٩٦، ٦٦٤                     وال يرد عن قوم يعرضون 
  ٨٢                           وال يصلح شيء قبل إصالحه 

  ٣٦٠                    وال يقْنع بِنموذَجٍ وقشرٍ كَالْجهالِء
  ٤٧، ٣٨٢                                   وال يكاد يبني 

  ٣٧٧                                 وال ميسه إال املطهرون
 هاِء هذلَ أَدكُن قَبسال يأ ودهال ي٣٦٠                    و  

  ٣٩٦، ٣٨٣              وينظرون إليك وهم ال يبصرون 
  ٢٧٨، ٣٨٦                              يا عبدي ال ختف 

  ٧٠٩، ٧٠١، ٦٤٦             كنت ال أعرفك اهللا يا نيب
  ٧٣٣، ٣١٣                        الت حني مناص: الت

  ٢٧٧،٦٩٠، ٧٢، ٦٦        نصرت وقالوا الت حني منا
  ٧١٣، ٧٣                         وقالوا الت حني مناص 

  لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون: لبثت
                  ٦٩٢، ٦٨٧، ٣٨٢، ٢٨٠، ٢٤٤ ، ٨٦  

  ٢٨٥                       وال ختف ألسنة اجلاهلني: لسان
  سأخربه يف آخر الوقت أنك لست علي احلق : لست

                                                 ٧٠٣، ٤٨٧  
  ٣٩٩                          سيقول العدو لست مرسال  

  ٥١٢                                ويقولون لست مرسال 
  ٣٨٣                             يقول العدو لست مرسال 

  ٦٩١ ،٨٣   لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني : لعل
  ٥٣٠     لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد علي النار هدي 

  ٨٠٧                        علي الذي كفر اهللا لعنة: لعنة
  ٥٩٤ ،٥٠٢، ٢٨٢، ٢٢٤، ٢١٨  علي الكاذبني اهللا لعنة

  ٨٠٧                                  علي من كفر اهللا لعنة
  ٥٢٠                           لك الفتح ولك الغلبة : لك

  ٤٠٢، ٣٤٨، ٣٤٧                       لك خطاب العزة
  ٦٩٥، ٦٨٧، ٦٣٥، ٥٦٩          لك درجة يف السماء 

  ٧٤٠، ٧١٨                                      لك رمحة 
   يعمرونلك نري آيات ودم ما 

                         ٦٩٥، ٦٨٧، ٦٣٥، ٦٣٤، ٥٦٩  
     ٦٨٥،٧٠١، ٢٢٢، ١٩٤    ادعوين استجب لكم : لكم

  ٥٣٨                      اعملوا ما شئتم إين غفرت لكم 
  احلمد للّٰه الذي جعل لكم الصهر والنسب

                                  ٧٠٧، ٣٩٩، ٣٨٦  ،٣٩  
  ٢٦٥                             كملت لكم دينكم اليوم أ

  ٧٣٧                               لكم اليسر  اهللا إمنا يريد
  ٧٩٢، ٥٣٨                                إين أمرت لكم 

  ٢٠٧                سيولد لكم الولد ويدىن منكم الفضل 
  ٧٩٢                قل إين أمرت لكم فافعلوا ما تؤمرون 

لكم وهو أرحم الرامحني   اهللا ال تثريب عليكم اليوم يغفر
٧٠٢، ٦٩٥، ٤٠٠، ٣٨٤، ٢٧٧، ٢٤٥، ٢٢٠، ٢١٤ ،
٧٦٧  

  ٧٩٣، ٧٨٧، ٧٨٥           لكم البشري يف احليٰوة الدنيا
    وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم 

                            ٣٩٦، ٢٦٥،٢٨٠، ٢٦٤، ٨٥  
  تكرهوا شيئًا وهو خري لكموعسى أن 

                                   ٣٩٦، ٣٨٥، ٢٨٠، ٨٥  
م٢٠٨                        عنك مل أذنت هلم  اهللا عفا: ل  
  ٨٤٤      مل يبق اهلموم لنا فإنا توكلنا علي رب العباد : مل

    مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني 
                                                   ٦٩٦، ٨٠  

  ٣٩٥، ١٠٢          والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم
  يكاد زيته يضيء ولو مل متسسه نار

                                   ٣٧٦ ،٢٧٨، ٢٤٤، ٧٣  
  ٣٥٦                              فلما جتلي ربه للجبل : ملا

  ٢٤٥، ١٠٠، ٨٨        لي ربه للجبل جعله دكا فلما جت
   ٥٣٥       عهده اهللا عهدا فلن خيلف اهللا أفاختذمت عند: لن

  ٤٤٢              اللهم إن أهلكت هذه العصابة فلن تعبد 
  ٤٢٥        فكَلِّمه من كل باب ولن ينفعه إال هذا الدواء 

  لن أبرح األرض إىل الوقت املعلوم
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                                 ٧٧٧ ،٧٠٤، ٥١٤، ٤٧٩  
  ٢٨٣، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٦        تبديال  اهللا لن جتد لسنة

  ٢٤٨، ٤٨           لن ترضى  عنك اليهود وال النصارى
  ٥٤٦                     لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون

  ٩١                       جهرة اهللا لن نؤمن لك حىت نري
  للكافرين علي املؤمنني سبيال  اهللا ن جيعلل

                     ٣٩٩، ٢٦٤،٢٨١،٣٨٣  
  ٣٨٤                                          اهللا لن خيزيهم

  ٣٨٢، ٨٩         ومن يبتغ غري اإلسالم دينا لن يقبل منه 
   يا مسيح اخللق عدوانا لن تري من بعد موادنا وفسادنا

                                           ٤٣٤  
   لوجدوا اهللا أفال يتدبرون أمرك ولو كان من عند غري: لو

                                                         ١١٥ 
  ٧٣٣              ألبره اهللا رب أشعث أغرب لو أقسم علي

  ٧٣ولو كنت فظا غليظ القلب۔ لنت هلم اهللا فبما رمحة من
                                                      اختالفا كثريالوجدمت فيه اهللا قل لو كان األمر من عند غري

                                                         ١١٥  
  ٣٨٤             لوجدوا اهللا قل لو كان األمر من عند غري

  ١٨٢  فيه اختالفا كثريالوجدمت اهللا قل لو كان من عند غري
  ٧٣٢                                ألبره  اهللا لو أقسم علي

  ٤٩                        لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله 
  ٤٢٦                          لوال اإلكرام هللك مقام: لوال

  ٤٣٧                                  لوال األمر هللك النمر
  ٣٤٥               ورمحته علي أللقي رأسي اهللا لوال فضل

  ٦٦٨                               لوالك ملا خلقت األفالك
  ٢٢٦        واللّٰه يعصمك من عنده ولو مل يعصمك الناس

  ٢٢٦                  واللّٰه ينصرك من لو مل ينصرك الناس
  ٢٧٨          يتني عظيموقالوا لو ال نزل علي رجل من قر

  ٨٧٩                                      ولو ألقي معاذيره
  ٧٣                           ولو أن قرآنا سريت به اجلبال

  ٣٠٧                                        لواء الفتح: لواء
   ٢٠٣                            ال ويل عليه) أو(لوي عليه 

  ٢٤٥                           بكاف عبده اهللا أليس: ليس
  ٢٤٥                             عليما بالشاكرين اهللا أليس

  ٢٧٦                                        أليس هذا باحلق
    ٤١١                           قالوا إن التفسري ليس بشيء 
  ٦٩١                           ال تقف ما ليس لك به علم

  ٨٢٤       ى                             ليس الذكر كاألنث
  ٣٥٣                              ليس ألحد أن يرد ما اتى

  ٤٢٦                   جهنم زمان ليس فيها أحدىيأيت عل
  ٢٧٧                  سبحان الذي أسرى بعبده ليال: ليال

  ٣١٣                                ليال وارا خلقت لك 
   ٦٥٩           أستجيب يف هذه الليلة كل ما دعوت: ليلة

  ٨٣٣                                 أمدوا ليلة أزهي الليايل
  ٥٤٧                                 إنا أنزلناه يف ليلة القدر
  ٣٦٣                                 فعند هذه الليلة الليالء

  ٨٨٦                        أرض اهللا لينةٌ، وملك لين : لني
  ٦١٣                  قل ما أزيد لكم من أمري: النافية ما

  ٧٥٩                           اهللا قل ما فعلت إال ما أمرين
  ٦٧٩         قوما ال يؤمنون اهللا ما أرسل نيب إال أخزي به

  ٧١٨         ما أنا إال كالقرآن وسيظهر علي يدي ماظهر
   ٣٨٦ ،٣٨٥        ما أنت أن تترك الشيطان قبل أن تغلبه

  ٢٤٨                              ما أنت بفضله من جمانني
  ٣٨٤                                     أهلك اهللا ما أهلك

     ٧٨٧                                ما بقي يل هم بعد ذلك
  ٥٠٣                    ما تري يف خلق الرٰمحن من تفاوت

   ٢٤١      ى              رم اهللا ما رميت إذ رميت ولكن
  ٨٣١         ى                      ما ضل الشيخ وما غو

  ٤٨                       أن يعذم وأنت فيهم اهللا ما كان
  ١٩١      ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب  اهللاما كان
  ٢٥٠                       ليعذم وأنت فيهم  اهللا ما كان
  ٦٩٧     ليغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم اهللا ما كان

      ٣٥٩                  ما كان لبشر أن ينطق كمثلي مرجتلًا
  ٤٣٨                   اهللا ما كان لنفس أن متوت إال بإذن
  ٦٩٢                        ما كان له أن يدخل إال خائفًا 

  ٧٨٩                      ما كنا معذبني حىت نبعث رسولًا
  ٣٢٧                               من عاصم اهللا ما هلم من

  ٢٦٠              ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها
  ٣٠٤                               حلكام ا ما هذا إال ديد

  ٧٥٧                            ى   ما ودعك ربك وما قل
  ٧٢٩                         ما وقفت موقفًا أغيظ من هذا

  ٦٩٦                                       ما يأتيهم إال بغتة
  ٣٨٦    ى        ما ينطق عن اهلوي إن هو إال وحي يوح

  ٣٨٢   وقالوا سيقلب األمر وما كانوا علي الغيب مطلعني
  ٣٩٥                         وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني
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  ٨٧                        ليعذم وأنت فيهم اهللا وما كان

   أريك ما أريك ومن عجائب ما يرضيك: ما املوصولة
                                                         ٧٩٠  

  ٦٩٧                                       أريك ما يرضيك
  ١٠٣                    اعمل ما شئت فإين قد غفرت لك

  ٥٣٨                       اعملوا ماشئتم إين غفرت لكم 
  ٥٥٢                           الفارق وما أدراك ما الفارق

  ٦٦٧                        من السماء ما يغنيك إنه نازل 
  ٦٨٢                                   إين أريك ما يرضيك

   ٨٧٥                أعلم اهللا سيقول السفهاء ما ولّاهم قل
  ٧٦٢                                  فضلناك علي ماسواك

  ٦٣٢            قال ربك إنه نازل من السماء ما يرضيك 
  ٥٢٠                                       ما أحسن شأنك
  ٦٩٢                                     اهللا ما أصابك فمن

  ١٩٢                      وآتاين مامل يؤت أحد من العاملني
  ٦٨٨                  واتل عليهم ما أوحي إليك من ربك

  ٧٠٤            أعطيك ما يدوموأجعل لك أنوار القدوم و
  ٧٦١                                     وأعطيك ما يدوم 

  ٦٨١                      وإنه نازل من السماء ما يرضيك
  ٢٠٩                                   وجدتك ما وجدتك
  ٦٩٨                                    وعلمك ما مل تعلم 

  ٣١٢                    ت من مائنا وهم من فشل أن: ماء
  ٤٨٨          يا أرض أبلعي ماءك غيض املاء وقضي األمر

  ٤٤٦                                      ضال هائما :مات
  ١٠٠                               فيك مادة فاروقية: مادة
  ٣٨٣                 سنأخذه من مارن أو خرطوم : مارن
  ٢٠٥                    إين معك وماش مع مشيك : ماش

  إنك من املأمورين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم : املأمورين
                                                         ٢٥٤  

  ٤١١                            منعه مانع من السماء: مانع
  ٦٩٣                واآلخرة أنت مبارك يف الدنيا : مبارك

  ٩١                                          جعلت مباركا 
  ٩٣                        رب اجعلين مباركا حيثما كنت

  ١٠٢                                رفعت وجعلت مباركا
  ٣٧٢، ١٠٢      مبارك ومبارك وكل أمر مبارك جيعل فيه

  ٣٩٩، ٣٨٦                   األمر أمبدوأنت مين : مبدء
  ٤٤٤          إين أنا ربك القدير ال مبدل لكلمايت: مبدل

  ٢٤٤                           زوجنا كها المبدل لكلمايت
  ٥٤٦                                          كل أمر مبدل

  ٢٤٤                                  اهللا ال مبدل لكلمات
  ٦٨٦،  ٣٧٨، ٢٨١،  ١٠٢             ال مبدل لكلماته

  ٢٧٠                       قالت ياليتين مت قبل هذا: مت
  ٥٦٢                              قال ياليتين مت قبل هذا 

  ٧٦٢                                        مت أيها اخلوان
  ٣٨٤                       قوم متشاكسون : متشاكسون

  ٨٣٦                               وفضله قوم متشاكسون
  ٧١٨إن اهللا جيزي املتصدقني                   : املتصدقني

  ٥٨٦صدقنا الرؤيا إنا كذلك جنزي املتصدقني              
  ٨٩متع اهللا املسلمني بربكام                         : متع

  ٥٤٠اليت وعد املتقون                    مثل اجلنة : متقون
  ٢٤٤وأعلم أن العاقبة للمتقني                       : متقني

  ٤٠٥اإلنعامات املتواترة                           : املتواترة
  ٦٠إين متوفيك ورافعك إيل                         : متويف

  ١١٠          قل ألخيك إين متوفيك                      
  ١١٠قل لضيفك إين متوفيك                                
  ٦٩٣يا عيسي إين متوفيك ورافعك إيل                     

  ٢٤٣إنك بأعيننا مسيتك املتوكل                  : املتوكل
  ٣١٢مسيتك املتوكل                                         

  ٢٠٧ الوعد                             وقالوا مىت هذا: ميت
  ٦٢٢ال يقبل عمل مثقال ذرة من غري التقوى      : مثقال

إن كنتم يف ريب مما أيدنا عبدنا فأتوا بكتاب من : مثل
  ٢٤٩مثله                                                    

  ه        إن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء  من مثل
                                                          ٣٣   
  ٨٧٥إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم                     
  ٣٢٧جزاء سيئة مبثلها                                       
  ٣٧٨قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحي إيل إمنا إهلكم            

  ٣٨٣ع                                    كمثلك در اليضا
  ٣٥٩ما كان لبشر أن ينطق كمثلي مرجتال                 
  ٥٤٠مثل اجلنة اليت وعد املتقون                             

  ٨٩وأنبؤوين من مثل هؤالء إن كنتم صادقني               
 ٤٦٢يأيت عليك زمن كمثل زمن موسى                    

  ٨٧٦ وثالث ورباع                                    مثىن
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  ٥١٨إنك أنت ااز                                  : ااز
  ٢٤٨                    وما أنت بفضله من جمانني  :اننيجم

  ٣٠٥                ن منكم يهد اااهللاليعلمن : نيهداا
  ٢٨٠                               عطاء غري جمذوذ:جمذوذ
  ٥١٢         رمني منتقمون  مين وإنا من ا أتفرون :جمرم

  ٥١٣                           وامتازوا اليوم أيها ارمون 
  ٤٦                                  ولتستبني سبيل ارمني

  ٧٣٣                     ليست احلكومة تارك ارمني   و
  ٣٨٢                             جاهل أو جمنون    :جمنون

  ٦٨٧                   فبشر وما أنت بنعمة ربك مبجنون 
  ٨٤٤                            ين يف احملبة والودادتم أَ:حمبة

  ٢٤٣                       وألقيت عليك حمبة مين         
  ٢٤٤              عيينعلىوألقيت عليك حمبة مين ولتصنع 

  ٣٣٧                    وبني    أنت مين مبرتلة حمب:حمبوبني
ثحمد:١٠٠                                اهللاث  أنت حمد  

  ٣٣٧           مع الذين اتقوا هم حمسنوناهللا إن :حمسنون
  ٥٤٣                 عفت الديار حملها ومقامها      :حملّ

  ٧٧          حممد وآل حممد سيد ولد آدمعلى صل :حممد
  ٨٤٢           حممد                 على عليك واهللاصلي 

  ٢٤٢           كل بركة من حممد فتبارك من علم وتعلم  
  ٨٩       الكفار  على والذين معه أشداء اهللاحممد رسول 

  ٢٤٤         مد وآل حممد سيد ولد آدم     حمعلىوصل 
  ٢٤٤              مد                          حمعلىوصل 
  ٤٢٢                                                  حمموم
  ٥٦٤                                  نار جهنمحمونا: حمونا

  ٢٠٨               لبيت احملوفة ملئت من بركات ا: احملوفة
   رب العاملنيهللاإن صاليت ونسكي وحمياي وممايت : حمياي

                                                         ٦٥٤  
  ٤٧٨                     إين مع الرسول حميط      : حميط
  ٨٨                            إنا حمييك              : حميي

  ٢٧٠        اءها املخاض إىل جذع النخلة  فأج: املخاض
  ٧١٧            ال تبق يل من املخزيات ذكرا  : املخزيات

  ٦٢٨                  نبقي لك من املخزيات ذكرا      ال
  ٢٠٩  لوق من ماءنا القدمي وهم من الفشلأنت خم: خملوق
  ٤٩                        يا أيها املدثر قم فأنذر    : املدثر

  ٤٨                وقل رب أدخلين مدخل صدق : مدخل
  ٣٩٩                 أنت مدينة العلم              : املدينة

  ٦٩٢                  إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة      
  ٣٧٧                 وقالوا إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة

  ٨٣        إمنا أنت مذكر وما أنت عليهم مبسيطر : مذكر
  ٦٦٠          اصل                          املراد ح: مراد

  ٦٩١                                     ومعي أنت مرادي
  ٢٠٨                   ك حاصلة                     مرادت

  ٧٧٢                       رادك حاصل                   م
  ٣٥٩         ا كان لبشر أن ينطق كمثلي مرجتالم: مرجتال

  ٨٢              من رد من مطبعه فال مرد له        : مرد
  ١٢٨                            اصرب سنفرغ يا مرزا: مرزا

  ٣٩٩                  سيقول العدو لست مرسال : مرسال
  ٦٩٥             مرسال                        وقالوا لست

  ٥١٢                          ويقولون لست مرسال       
  ٥١٠                     أمحد جعلت مرسال             يا

  ٦١١     إين أنا الرٰمحن ال خياف لدي املرسلون: املرسلون
  ٤٣٢         ي املرسلون                   إين ال خياف لد

  ٦٩٥     خياف لدي املرسلون              ين ال ال ختف إ
  ٥١٢      ي املرسلون                     وإين ال خياف لد

  ٦٩٥               باملرصاد             لإن ربك : مرصاد
  ١٩٣         ذي قالوا إن ربك لباملرصاد  العلىفال حتزن 

  ٣٤٤          ذا مرضت فهو يشفي               إ: مرض
  ٨١٠              هذه املرض الذي هو ساري         من 

  ٢٤١                                ميوت بغري مرض       
  ٢٨٥            ذا هو الوعد كالسر املرموز     ه: وزمرم
  ٦٩٠              يا مرمي اسكن أنت وزوجك اجلنة: مرمي
  ٢٤٣             منزق األعداء كل ممزق            : مزق

  ٥٣٦                      أعداءك وأعدائي           ومزق
  ٢٤٥                   املساجد      علىخيرون : املساجد
  ٤٩٥                    سليم حامد مستبشر    : مستبشر

  ٤٩٦                   دعاؤك مستجاب       : مستجاب
  ٢١٩           معي وأنا معك وال يعلمها االأنت: املسترد

  ٢١٤                                           املسترشدون
  ٢٤٥  املستعجلني كن من فال تاهللاقل أتى أمر :املستعجلني

  ٦١٣                 حسنت مستقرا ومقاما     : مستقرا
  ٢٧٦             إنا كفيناك املستهزئني        : املستهزئني

  ٢٤٤   إم كانوا يكذبون بآيايت وكانوا يب من املستهزئني
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  ٤١٤                                   املستهزئنيكفيناكإنا 
  ٦٩٦   من هو مسرف كذاب  هدى ال يهللاإن : مسرف
  ٨٠٠                   إين معك يا مسرور       : مسرور

٧١٨  يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة: مس  
  ٥٤٩     حبه مسكينا ويتيماعلىطعام يطعمون ال: مسكينا
  ٧٠٨          ما وأحلقين بالصاحلنيرب توفين مسل: مسلم

  ٤٧             فهل أنتم مسلموناهللا شهادة من قل عندي
  ٨٩            لمني بربكام         املساهللامتع : املسلمني
  ٨٤٨           لكشاة مسلوخة عند وعظ معط: مسلوخة

  ٥٩٥         ح                        إعجاز املسي: مسيح
  ٦٣٥          ك املسيح ابن مرمي      الذي جعلهللاحلمد 

  ٥٤٧                وعود             إنا أنزلناه للمسيح امل
  ٢٢٦                  ن مرمي          إنا جعلناك املسيح اب
  ١٨٣       عيسى ابن مرمي وأشبه الناس أنت أشد مناسبة ب

  ٣٩٨        وقته       أنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع 
  ٣٨٣        ع أنصارك   ح وإين معك ومأنت الشيخ املسي

  ٣٨٣            يضاع وقته           أنت املسيح الذي ال 
  ٢٨٥               مي               أنت مين املسيح ابن مر
  ٢٨٥                   ابن مرمي      إنك أنت مين املسيح 

  ٣٨٣                      علك املسيح ابن مرمي          ج
  ١٩١                          ملسيح ابن مرمي     علناك اج

  ٣٦٥               جاءكم املسيح          فبشرى لكم قد
  ٣٦٤                    فجعلين مظْهر املسيحِ عيسى       

  ٤٣٤                         مسيح اخللق عدوانا         يا
  ٦٠٥                             مسري العرب       : مسري

  ٨٣        إمنا أنت مذكر وما أنت عليهم مبسيطر: مسيطر
وأوحي إيل ريب أنه سينصرين حىت يبلغ أمري : مشارق

  ٣١٥                               رق األرض ومغارامشا
  ٣٩٤   مشرب احلسنعلىسلمان منا أهل البيت : مشرب

  ٦٥٦    جرهستجارك فأإن أحد من املشركني ا: مشركني
  ٦٩٦     مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني

  ٢٠٥                     مع مشيكإين معك وماش : مشي
  ٤٦١                       شكر املصائب   ىعل: املصائب

  ٤١٧                         ملصائب ترتلوإين أرى بعض ا
  ٧٣٣                       مالزمة الغرميوتلزمك املصائب 

  ٦٠٦                            رب مسري العرب العمصاحل
  ٦٧٨              أنت تري كل مصلح وصادق  : مصلح

  ٦٩٤               فاختذوا من مقام إبراهيم مصلى: ىمصل

  ٨٣                        اهيم مصلى واختذوا من مقام إبر
  ٣٧٧                    لهرد من مطبعه فال مردمن : مطبع

  ٣٨٢             الغيب مطلعني   علىوما كانوا : مطلعني
  ٢٤٤                      ال ميسه إال املطهرون : املطهرون

  ٦٩٨           علىإنا نبشرك بغالم مظهر احلق وال: مظهر
  ٦٩٨          نزل من السماء اهللا كأن علىمظهر احلق وال
  ٧٦٦                                     لىعمظهر احلق وال

  ٢٦٢            مع الذين اتقوا                 اهللاإن : مع
  ٧٠٣                الذين اهتدوا وهم صادقون مع اهللاإن 
  ٦٠٤                مع الذين هم يتقون             اهللاإن 
  ٧٥٠                     مع الصادقني               اهللاإن 
  ٤٧٣           مع عباده يواسيك                    اهللاإن 
  ٢٨٧                   يقوم أينما قمتاهللا إن ۔ معكاهللاإن 
  ٧٨٠               معنا                               اهللاإن 
  ٧٨٨                 معي يف كل حال               اهللاإن 

  ٤٧٨          باب آتيك بغتة                  إين مع األس
  ٤٦١                                    إين مع األفواج آيت 

  ٥٣٥              ج آتيك بغتة                إين مع األفوا
   ٦٦٨              إين مع اإلكرام                           

  ٣٨٧                      إين مع األمراء آتيك بغتة         
   ٤٧٩       إين مع اجليش آتيك بغتة                        

  ٦٤٩              إين مع الذين هم يهتدون                
  ٣١٦             إين مع الرٰمحن آتيك بغتة                 

  ٦١٩                 إين مع الرٰمحن أدور                   
  ٥٩٥             إين مع الرٰمحن يف كل حالة               

  ٤٧٨          سول أجيب                       إين مع الر
  ٧٥٧             إين مع الرسول أقوم                       

  ٥١٣            الرسول أقوم وأفطر وأصوم        إين مع 
  ٥٢٤                 سول أقوم وأقصدك وأروم إين مع الر

  ٧٧٨          ول أقوم وأروم ما يروم          إين مع الرس
  ٧٤٢            إين مع الرسول أقوم وألوم من يلوم        

  ٤٧٩     ل أقوم ولن أبرح األرض إىل الوقتإين مع الرسو
  ٥٥٠            رسول فقط                       إين مع ال

  ٤٧٨             يط                      إين مع الرسول حم
  ٧١٤            وح آتيك بغتة                   إين مع الر

  ٥٥٦             الروح معك ومع أهلك           إين مع 
  ٣٣٠                                        إين مع العشاق 

  ٣٢٨                               بغتة إين مع الغفار آتيك



�����س� ���	
���	���������������א��� � ٦٥

  ٧٨٠                                             اهللاإين مع 
  ٣٠٤            ز األكرب                    العزياهللاإين مع 
  ٧٦٥                                       الكرمياهللاإين مع 
  ٨٠٤           كل حال                      يف اهللاإين مع 

                           ٦١                      رى                أمسع وأإين معك
  ٨٠٣                          إين معك أينما تذهب وتسري

  ٤٩٤                        ين مع كثرة رزقك            إ
  ٢٢٥                  ما كنت وإين ناصركإين معك حيث

  ٧٩٣                              فاذكرينإين معك ذكرتك
  ٢٤٢                                    إين معك فكن معي

  ٣٧٥                  إين معك فكن معي أينما كنت      
  ٨٠٧                    دنيا واآلخرة        إين معك يف ال

  ٨٠                   إين معك يف السماء واألرض         
  ٨٠٤                           معك يف كل حال        إين

  ٨٠٤                                إين معك يف كل موطن
  ٣٢٧                أري                 إين معكما أمسع و
  ٦١                ري                    إين معكم أمسع وأ

  ٤٨                وكن معي أينما كنت         إين معك 
  ٦٩٩            إين معك ومع أهلك ومع كل من أحبك  

  ٥٤٢                   معك ومع أهلك                إين 
  ٨٠٥                      مع أهلك هذه        ين معك وإ

  ٨٠٠                           ا إبراهيم         إين معك ي
  ٦٢٣                            اهللا ابن رسول إين معك يا

  ٥٤١                           معك يا إمام رفيع القدر إين
  ٨٠٠                               إين معك يا مسرور     

  ١٩٨                        مجيعا    اهللا مجيعا ومع هللاكن 
  ٢٤٣                 جند السماوات واألرضني     معك 

  ٨٤٤  وكن يف هذه يل واملعاد۔أمتين يف احملبة والوداد: ادمع
  ٣٠٧          ليك القرآن لرادك إىل معادإن الذي فرض ع

  ٨٧٩                  ولو ألقي معاذيره           : معاذير
  ٤٤٧           عندي معاجلات                 : معاجلات

  ١٣٤               عذم لو مل يكونوا تائبني إنه م: معذب
  ٧٩٢، ٧٨٩          وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال  

  ١٢١                إين معزك ال مانع ملا أعطى    : معزك
  ٦٨٩           إلميان معلقًا بالثريا لناله    ن اا لوك: معلقا

، ١٧٣، ٧٣، ٤٩       ولو كان اإلميان معلقا بالثريا      
٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣٧٥، ٢٧٧، ٢٤٤  
  ٨٧٦، ٢٧٣، ٢٧٢                               اهللا معمر

، ٥١٢، ٤٦٧،      ٢٠٥إين معني من أراد إعانتك : معني
٧٧٩، ٥٥٥  

، ٨٣   ال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون: مغرقون
٦٩١، ٥١٣، ٣٩٦  

  ٦٧١             مين يف الذين ظلموا إم مغرقون وال تكل
  ٨٢،٦٩١هلم من خرج فهم من مغرم مثقلونأأم تس: مغرم

                       إن الذين اتقوا والذين آمنوا هلم مغفرة ورزق كرمي   : مغفرة
                                                         ٥٤٥  

  ٨٧٤      املغل السلطاناهللا الرٰمحن خلليفة اهللاحكم : املغل
  ٣٢٧           إين مغلوب فانتصر                : وبمغل

  ٧٦٨، ٧٠٤، ٢٤٤، ٨٧        رب إين مغلوب فانتصر  
           مفعوالاهللاوكان أمر : مفعوال

                   ٧٩٤، ٣٨٢، ٣٧٤، ٣١٣، ٢٧٨، ٧٤  
  ٥١٤، ٥١٣، ٣٨١، ١٨٨        مفعوال  اهللاوكان وعد 

  ٧٥٩       قابل هذه األرضكل مقابر األرض ال ت: مقابر
  ٧٠٤، ٤٩٥                                 نقلوا إىل املقابر

  ٧٠٣، ٦٦٤         أن يبعثك مقاما حممودااهللاراد أ: مقام
  ٦١٣                               ا حسنت مستقرا ومقام

  ٤٣٣، ١٩٨، ١٦٠    ربك مقاما حممودا عسى أن يبعثك
  ٧٠١، ٥٤٥، ٥٤٣            ومقامها عفت الديار حملها 

      مقام إبراهيم مصلىفاختذوا من 
                           ٦٩٤، ٣٧٩، ١٠٤، ١٠٣، ٨٣  

  لو ال اإلكرام هللك املقام
                 ٧٦٠، ٧٤٥، ٧٥٧، ٦٩٧، ٤٣٢، ٤٢٦  

  ١٠٠               مقام ال تترقي العبد فيه بسعي األعمال 
  ١٠٤، ١٠٣               مصلىمقام إبراهيم واختذوا من 
  ٣٦٧             قام ربه جنتان               وملن خاف م

  ٧٨٩                              وما منا إال له مقام معلوم
  ٣٢٧             ل الرٰمحن          إنه طيب مقبو: مقبول

  ٣٩٩                                    طيب مقبول الرٰمحن
  ٥٧١           قرب أجلك املقدر                 : املقدر
  ٥٢٤                كل مقصدي       اهللاأكمل : مقصد
  ٨٤٣               أنرت مكانك                   : مكان
  ٢٢٣               نادون من مكان بعيد             إم ي

  ٣٩٩        العزيز الرحيم اهللاإين أنرت مكانك ترتيل من 
  ٦٩٦، ٦٩٢، ٣٨٣، ٣٧٥، ٤٨  مكانتكمعلىقل اعملوا 
  ٥٤٥                                              مكان أليم

  ٨٣٥                    وإين هلم التناوش من مكان بعيد   
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  ٦٨٨، ٤٩٧، ٥٠                       وسع مكانك      
  ٢٩٤              كل فج عميق    يأتون منوسع مكانك

  ٢٥٥          وعلمت أن الصديق أعظم شأنا وأرفع مكانا
  ٧١٨     كل مكذب جاء                       : مكذب

  ٤٠١، ٣٨٣             ذرين واملكذبني                    
  ٣٨٢            فذرين واملكذبني                           

  ٢٧٩، ٢٦٥                      بني         كذوذرين وامل
  إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة: مكر

                                   ٦٩٢، ٣٧٧، ٢٨٧، ٧٧  
  ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٥٧              مكر أولئك هو يبور     

  ٢٦٥                    خري املاكريناهللا واهللامكروا ومكر 
  ٣٧٧                 ملكر مكرمتوه يف املدينةهذا وقالوا إن 

، ٢٢٦، ١٠٠، ٧٨إنك اليوم لدينا مكني أمني      : مكني
٦٩٠، ٣٩٥، ٣٧٧، ٢٧٨، ٢٤٤، ٢٤٢  

  ٤٣٩                     إين أرى املالئكة الشداد: املالئكة
  ٨٣٥             املالئكة علىنزل ملك من املالئكة وهو أ

  ٣٨٦                                   وينصره املالئكة     
  ٤٤٢               عظمك املالئكة                        ي

  ٢١٠                  فشبه عليه وكان من امللبس : امللبس
  ٦٤٩                      قل بل ملة إبراهيم حنيفًا   : ملة

  ٢٠٨                          أنت بنا ملحق       : ملحق
  ١٥٧                       كلهم كانوا ملعونني  : ملعونني

  ٨٠٥                            ملعونني أينما ثقفوا أخذوا 
  ٨٨٦                    لينة وملك لني    اهللاأرض : ملك

  ٨٧٤       يده اخلزائن على العظيم ويفتح سيؤتى له امللك
  ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣             يؤيت له امللك العظيم      

  ٥١٧                  إين ملكت الشرق والغرب : ملكت
  ٧٤٥                                  حتفة امللوك  : امللوك

  ٢٤١                      ربك بثيابك امللوك والسالطني  يت
  ٢٧٩            يف مقعد صدق عند مليك مقتدر  : مليك
  ٦٥٤، ٣٦٢هللاصاليت ونسكي وحمياي وممايت قل إن : ممايت

  احلق من ربك فال تكونن من املمترين : املمترين
                         ٣٨٢، ٢٤٤، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٨٦  

  ٢٥٤               شاء فال تكونن من املمترين  نفعل ما ن
  ٢١٨          قالوا كتاب ممتلئ من الكفر والكذب: ممتلئ
  ٢٨٢، ٢٢٤       ئ من الكفر والكذب وا كتاب ممتلوقال

، ٢٥٧، ٢٤٣، ١٩٣       منزق األعداء كل ممزق: ممزق

٦٩٥، ٣٨٤، ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٥٨  
   إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين: املنذرين

                                                         ٣٨٥  
     ال يضيع أجر احملسننياهللا ويصرب فإن اهللاإنه من يتق : من

                                                          ٣٢  
، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٦    إين أحافظ كل من يف الدار

٧١٠، ٦٩٧، ٦٨٨، ٦٧٤، ٥٤٥، ٥١٣، ٥١١، ٤٤٧ ،
٨١٢، ٨١٠، ٧٨٧، ٧١٦، ٧١٥  

  ٦٩٧، ٥٤٣                إين أنا التواب من جاءك جاءين
  ٦٩٩، ٥٩٢       أهلك ومع كل من أحبكإين معك ومع

  ٨٢٢                             بورك من فيها ومن حوهلا
  ٨٠٧                                  من كفرعلى اهللالعنة 

، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٨      كذبااهللا علىمن أظلم ممن افتري 
٦٨٦، ٤٠٠  

  ٤٥٦     من أعرض عن ذكري نبتليه بذرية فاسقة ملحدة
  ٧٩٥                 ن خدمك خدم الناس كلهم        م

  ٥٣٦، ١٠١               من دخله كان آمنا              
  ٧٤١                         من ذا الذي هو أسعد منك   

  ٥١٧                من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه      
  ٣٧٧، ٨٢                من رد من مطبعه فال مرد له     

  ٦٩٤              وليا يل فقد آذنته للحرب     من عادي 
  ٨٧٥                ا فقد بارزته للحرب     وليعادىمن 
  ٧٨٩، ٧٩٢    يا يل فكأمنا خر من السماء    ولعادىمن 

  ٤١٣ تنمر فسوف يري أنه تندم وتذمر من قام للجواب و
  ٧٨٥              يف نصرتهاهللا كان اهللامن كان يف نصرة 

  ٦٨٧، ٣٨٢، ٤٧      من هذا الذي هو مهني            
  وقالوا أجتعل فيها من يفسد فيها

                         ٦٨٧، ٦٣٥، ٥١٣، ٢٨٢، ٢١٨  
  ٦١٣                    شفع عنده    وقالوا من ذا الذي ي

  ٢٧٨، ٧٨                 له        اهللا كان هللاان ومن ك
  ٨٩                اإلسالم دينا لن يقبل منه   ومن يبتغ غري

  ٣٨٢               غريه لن يقبل منه             ومن يبتغ 
  ٩٥                        إليه من يشاء من عباده     جيتيب

  ٥١٧         يف السماوات ومن يف األرض   يسبح له من 
  ٧٠٩، ٦٩٩، ٦٧٩         من يشاء     علىيلقي الروح 

  ٢٤٣،٦٨٨، ٥٠ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان: مناديا
، ٢٧٧، ٧٣، ٧٢، ٦٦   وقالوا الت حني مناص: مناص
٧١٣، ٦٩٠  
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، ٢٧٨، ١٩١، ٧٣أم يقولون حنن مجيع منتصر : منتصر
٦٩٠، ٣٩٩  

  ٥١٢  أتفرون مين وإنا من ارمني منتقمون    : منتقمون
  ٣٩٩                            تقمون  وإنا من الظاملني من

  ١٩٨      وارق حتت منتهي صدق األقدام     اخل: منتهي
  ٣٧٥، ١٠٢      إين منجيك من الغم           : منجيك

  ٢٤٢                  وإنك ملن املنصورين    : املنصورين
، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٧، ٢٧٨، ٧٨وإنك من املنصورين 

٦٩٠  
  ٤١٢، ٤١١                لسماء         انع من ام: منعه

ب واملشركني مل يكن الذين كفروا من أهل الكتا: منفكني
  ٦٩٦، ٨٠                                          منفكني 
  ٥١٢    م الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونوسيعل: منقلب

ن٦٦٢                             قد من علينا   اهللاإن : م  
  ٩١                         بكم عليكم                من ر
  ٨٧٦                                              اهللا: منور

، ٣٨٤، ١٠٢أولئك هلم األمن وهم مهتدون : مهتدون
٤٣٣، ٣٩٥  

ود  املسعهدىإن املسيح املوعود الذي يرقبونه وامل: هدىامل
  ٢٥٤                                      ...الذي ينتظرونه

  ٢٤٩       ى إىل أمور ال يهدى إليها غريه يهدهدىفإن امل
  ٢٢٧            إنا مهلكو بعلها                   : مهلك
  ٤٧٧         احلرب مهيجة                        : مهيجة
، ٢٠٥، ٢٠٠، ٣٥       إين مهني من أراد إهانتك: مهني
٦٠٩، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٧، ٣٩٨، ٢٤١، ٢٣٥، ٢٢١ ،  
٧٧٩، ٧٦٨، ٦٨٧، ٦٣٥، ١٧  

  ٦٨٧، ٣٨٢، ٤٧          من هذا الذي هو مهني        
   ٤٥٩   عدوي الكذاب املهني علىو بشرت أن البالء يرد 

  ٣٨١، ٣٧٨، ٢٨١، ١٠٢ يف مواطن اهللاينصرك : مواطن
  ٤٣٤يا مسيح اخللق عدوانا لن ترى من بعد موادنا:نادموا

  ٧٥٣                             أعجبين موتكم    : موت
  ١٥٩                            بل موتك قريب            

  ٣٤١                                           حتويل املوت 
  ٦٥٣، ٦٠٣               رب ال ترِين موت أحد منهم   

  ٨١٤                    الرحيل مث الرحيل واملوت قريب   
  ٥٢٤                  موت هذا الرجل        اهللارب عند ك

  ٧٥٧                         إكرام تسمع به املوتى: املوتى
  ٤٢٥، ٢٤٣          ى          رب أرين كيف حتيي املوت

                        أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودةاهللا عسى: مودة
                                                 ٤٠٠، ٣٨٦  

  ٦١٨                        ال تردوا موردا إال معي: موردا
  أنت فيهم مبرتلة موسى   : موسى

                           ٧٠٢، ٦٩١، ٢٧٩، ٢٤٢، ٨١  
  ٧٦٤                         أنت مين مبرتلة موسى         

  ٧٣٧                 به قوالاهللاحلق بشيعة موسى ورضي 
  يأيت عليك زمن كمثل زمن موسى

                                 ٧١٢، ٥١٣، ٤٦٢، ٤٦١  
  ٨٠٤                    إين معك يف كل موطن   : موطن
  ٥٤٧                    نزلناه للمسيح املوعودإنا أ: موعود

  ٢٢٠      خلقنا اإلنسان يف يوم موعود                  إنا
  ٢٥٤                رقبونه       إن املسيح املوعود الذي ي

  ٦٩١، ٨١                                   فالنار موعدهم
  ٨٧٧             يف النار موعدهم                          

  ٣٨٥، ٣٠٧، ٣٠٤           قد ابتلي املؤمنون : مؤمنون
، ٩٦، ٤٧       فهل أنتم مؤمنوناهللاقل عندي شهادة من 

٧٠٦، ٦٨٧، ٥٦٩، ٣٩٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٢٧٦، ٢٤٣  
                   وكلوا عليه إن كنتم مؤمننيت: مؤمنني
٧٨٤  

  ٦٩١، ٣٧٦، ١٠٣          فال تكفروا إن كنتم مؤمنني  
، ٢٢٦، ٢٠٠، ٤٦         قل إين أمرت وأنا أول املؤمنني

٦٨٦، ٥١٣، ٣٩٤، ٣٧٤، ٣٣٧، ٢٧٦، ٢٤١  
  ٢٢٣                وأنا أول املؤمننيقل لعبادي إنين أمرت

  ٦٩١، ٨٣      لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني     
  ٢٢٤                 وأنا أول املؤمنني      اهللاوأمرت من 

  ٣٧٧ ،٢٤٥، ٨٨        موهن كيد الكافريناهللاو: موهن
، ٦٣٠، ٦٢٩، ٦٢٨، ٦١٧         قل ميعاد ربك: ميعاد
٧٠٧، ٦٣٢  
  ٣٨٥، ٣٨٤          ىإمنا نؤخرهم إىل أجل مسم: نؤخر
  ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها: نأت

                                                ٧٢٧، ٢٦٠  
  ٣٩٩، ٣٨٣        أخذه من مارن أو خرطوم  سن: نأخذ

  ٥٣٤                  النار                  أجرت من: نار
  ٦٦١                             النار      علىرب سلّطْين 

  ٦٩١، ٨١                                 فالنار موعدهم  
، ٤٠٥، ٣٧٥، ٤٩، ٤٢قلنا يا نار كوين بردا وسالما  

٦٢٤  



�����س� ���	
���	���������������א��� � ٦٨

  ٥٦٤                          ا نار جهنم               حمون
، ٢٧٨، ٢٤٤، ٧٣ يكاد زيته يضيء ولو مل متسسه نار 

٣٧٦  
  ٦٦٧             إنه نازل من السماء ما يغنيك     : نازل

، ٦٦٠، ٦٣٢   قال ربك إنه نازل من السماء ما يرضيك
٧١٨، ٦٨٨  

  ١٤٥               نازل من السماء ونزل من السماء      
، ٨٢  ب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناأحس: الناس
٤٤٩، ٢٤٢، ١٦٤  

  ٦٨٨، ٣٧٥، ٣١٣، ٤٩            أشجع الناس          
  ٦٩١، ٣٧٥، ٣١٣، ٢٧٨، ٢٤٢، ٨١أكان للناس عجبا

  ٦٩٣، ٩٢، ٩١               أمراض الناس وبركاته      
  ٢٦٣                      لناس كانوا بآياتنا جيحدون  إن ا

  ١٨٣       ت أشد مناسبة بعيسي ابن مرمي وأشبه الناس أن
، ٣١٣، ٢٨٥، ٢٧٨، ٨١إين جاعلك للناس إماما     

٦٩١، ٣٧٩، ٣٧٥  
  ١٠٢                بصائر للناس                            

، ٦٩١، ٢٧٩، ٢٤٢،  ٨١  تلطف بالناس وترحم عليهم
٧٠٢  

، ٢٤٣، ٢٢٦ ،٦٥       فحان أن تعان وتعرف بني الناس
٧٩٣، ٦٩٤، ٤٦٧، ٣٩٤، ٣٧٦، ٢٧٦  

  ٢٥٢، ١٤               فكاد أن يعرف بني الناس         
  ١٠٥                    فيه بركات للناس                  

، ٢٧٦، ٢٤٢، ٢١٤، ٤٩كنتم خري أمة أخرجت للناس  
٣٧٥  

  ٧٤٩ ،٧٤٥                من الناس والعامة               
  ٧٩٥                       من خدمك خدم الناس كلهم  

  ٨٤٠             ة كثرية من الناس وي إيل   واجعل أفئد
  ٢٢٦                      ينصرك ولو مل ينصرك الناساهللاو

، ٤٣٨، ١٣       وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض
٦٤٥  

، ٢٧٩، ٢٤٢، ٨١، ٦٠   وتلك األيام نداوهلا بني الناس
٦٩١، ٦٦٨  

  ٨٠٠                            وضعنا الناس حتت أقدامك
، ٢٤٣، ٥٠ وال تسأم من الناس اهللاوال تصعر خللق 

٦٨٨، ٦٨٢  
، ٣٩٥، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٩ولنجعله آية للناس ورمحة منا 

٦٩٢، ٤٤٧  

  ٥٩١                         ينجي الناس من األمراض     
  ٢٢٥         ا كنت وإين ناصركإين معك حيث م: ناصر

  ٦٩١، ٢٧٨، ٨١              إين ناصرك                 
  ٢٤٥                            وإين أنا الرٰمحن ناصر حزبه

  ٧٨٠                         إين من الناظرين     : ناظرين
  ٢٤٤                    ون آية للناظرين                ليك

  ٦٣٢                                     أمرت نافذا: افذان
  ٨٤٣           واجعل يل نافعا هذه التجارة         : نافعا
  ٦٩٨، ٦٦٢       نا نبشرك بغالم نافلة لك        إ: نافلة

  ٦٣٧            غالم نافلة لك نافلة من عندي إنا نبشرك ب
، ٤٨٩، ٤٨٣رافها إنا نرث األرض نأكلها من أط: نأكل
٧٠٤، ٥١٣  

  ٦٨٩، ٢٤٤    رجل أو رجال من أبناء الفارسلناله : نال
، ٣٧٥، ٢٧٧، ٧٣، ٤٩  لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله

٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٦  
  ٤٤٢              الذي يعلم السر وأخفى     اهللامن : نبأ

 ن ذكري نبتليه بذرية فاسقة ملحدةمن أعرض ع: نبتلي
٤٥٦  
قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم : نبتهل
  ٢٨٢، ٢٢٤، ٢١٨         هل                       مث نبت
  ٢٣٥                 لنبدلنكم من بعد خوفكم أمنا : نبدل
  ٢٦١                  إنا نبشرك بغالم              : نبشر

  ٧٩٥                       نبشرك بغالم امسه حيىي       إنا 
  ٣٨                             إنا نبشرك بغالم حسني     

  ٧٩٠، ٧٨٦، ٢٨٣                إنا نبشرك بغالم حليم  
  ٦٩٨                 غالم مظهر احلق والعلى  إنا نبشرك ب

  ٦٩٨، ٦٦٢             نبشرك بغالم نافلة لك          إنا
  ٦٣٧            ة لك نافلة من عندي غالم نافلإنا نبشرك ب

، ٦٣٢، ٦٣١جاء وقتك ونبقي لك اآليات باهرات : نبقي
٧٠٨  

، ٦٣٢، ٦٣١      يات بينات قرب وقتك ونبقي لك اآل
٧٠٨  

، ٦٢٩، ٦٢٨،     ٥٧١ال نبقي لك من املخزيات ذكرا 
٧٠٧، ٦٣٢، ٦٣٠  
  ٧٢٠                                    بلونكم     لن: نبلو
  ٤٠٠                        ت ترىب يف حجر النيب  أن: نيب

، ٦٧٩   قوما ال يؤمنوناهللاأخزي به ما أرسل نيب إال 
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٦٩٥  
  ٨٠٣، ٨٢               أطعموا اجلائع واملعتر  يا أيها النيب

  ٧٠٩، ٧٠١، ٦٤٦        كنت ال أعرفك      اهللايا نيب 
، ٥٥٥، ٥١٤، ٥١٢، ٤٦٤        تلقاها النبيون: النبيون
٦٨٨، ٦٣٥  
  وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك: نتويف

   ٨٠٤، ٧٦٨، ٦٥٤، ٦٣٢، ٦٢٢، ٤٠١، ٣٧٥، ٤٨  
  ٧٤٠                             عليك اخلري والربكة : نثين
  ٤٩٢                 يف كل عام يتزايدون   الوارثني : جند

  ٨٤٦                       إنا كذلك جنزي احملسنني :جنزي
  ٥٨٦           املتصدقني    إنا كذلك جنزي صدقنا الرؤيا

  ١٠١             جنعل لك سهولة يف كل أمر   أمل : جنعل
  ٦٥٥                  ل لك سهولة يف كل أمر       لنجع

  ١٣٤           لوءة من األرامل والثيبات   جنعل دارهم مم
، ٣٩٥، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٩   ورمحة مناولنجعله آية للناس

٦٩٢، ٤٤٧  
  ٧٩٩             أنت مين مبرتلة النجم الثاقب     : النجم
  ٩٦                رب جنين من غمي               : جنين
  ٦٨٨، ٣٧٥، ٤٩                وقربناه جنيا         : جنيا
، ٣٧٩، ٢٨٢، ١٠٣       صافيناه وجنيناه من الغم : جنينا

٦٩٤  
  ٢٣٥، ٨٧                       جنيناك من الغم            

  ٢٣٥، ٨٧                   وجنيناك من الغم وفتناك فتونا 
، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٤٣، ٤٨        ونصليحنمدك : حنمدك
٦٩٧، ٣٩٥  
، ٢٧٨، ١٩١، ٧٣       أم يقولون حنن مجيع منتصر: حنن

٦٩٠، ٣٩٩  
  ٣٧٨، ١٠٢                طون     حنن نزلناه وإنا له حلاف

، ٦٩٤، ٦٦٤   حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة 
٨٧٣  

وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون 
٦٩١، ٦٨٤، ٥١٢، ٨٠  
  ٣٨٥، ٣٨١، ١٩١          ولنحيينك حيوة طيبة  :حنيي

  ٢٧٠، ٧٠     فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة : النخلة
  ٦٨٧، ٥٦٢، ٧٠       فأجاءه املخاض إىل جذع النخلة 

  ٥٦٢، ٤٣هز إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 
، ٢٤٢، ٨١، ٦٠وتلك األيام نداوهلا بني الناس : نداول
٦٩١، ٦٦٨، ٢٧٩  

  ٣٩٩، ٣٨٤             وقل إين نذير مبني          : نذير
  ٤٢٢                هذا عالج الوقت والنربسي: النربسي

  إنا نرث األرض نأكلها من أطرافها: نرث
                                 ٧٠٤، ٥١٣، ٤٨٩، ٤٨٣  

  ١٦٥                  إنا نرده إليك تفضال عليك    : نرد
  ٢١٩                 لكرة الثانية                 نرد إليك ا

  ٨٣٠                     النصارى               علىنردها 
  ٢٣٤             نا نري تقلب وجهك يف السماء  إ: نرى

  ٩١                  جهرة      اهللا لك حىت نري لن نؤمن
  ٧٦٠                 هل نري جزاء اإلحسان إال اإلحسان

  ٢٤٤               إنا سنريهم آيه من آياتنا         : نري
   اآلفاق ويف أنفسهمسنريهم آياتنا يف

                         ٨٠٠، ٦٩٦، ٤٣٣، ٣٨٤، ١٩٣  
  نري آيات ودم ما يعمرون

                         ٦٩٥، ٦٨٧، ٦٣٥، ٦٣٤، ٥٦٩  
  نري فرعون وهامان وجنودمها ما كانوا حيذرون

                                         ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣  
، ٦٩٦، ٤٣٣، ٣٨٤، ٢٤٤، ١٩٣آلفاق نريهم آياتنا يف ا

٨٠٠  
  ٦٩٧، ٥٦٩             آيات       نزلت لك ولك نري 

، ٣٧٥، ٤٨  وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك 
٨٠٤، ٧٦٨، ٦٥٤، ٦٣٢، ٦٢٢، ٤٠١  

  ٤٤٩    وإما نرينك بعض الذي نعدهم للسلسلة السماوية
  ٢٤٤               اق                  اآلفونريهم آياتنا يف

  ٢٤٤                            ونريهم جزاء الفاسقني     
  ٣٨٥                  نعزك وحنفظك        نريد أن: نريد

  ٣٨٤، ١٩٣      ك أسرارا من السماء علىل نريد أن نرت
  ٢٤٢               ك آيات من السماء علىنريد أن نرتل 

، ١٣٧ نزل من السماء اهللا كأن علىمظهر احلق وال: نزل
٧٤٢٥، ٦٩٨، ٣٩٨، ٢٨٣، ١٩١، ١٨٣، ١٣٩  

  ١٤٥                لسماء ونزل من السماء     نازل من ا
  ٣٧٨، ١٠٢          اه وإنا له حلافظون           حنن نزلن
  ٤٣٥                       جبِيز                      نزل به

   األخرينيعلى ثالث، العني وعلىنزلت الرمحة 
                                 ٧٣٥، ٦٩٨، ٣٨٥، ٢٧٣  

  ٦٩٧، ٥٦٩                       نزلت لك               
  ٦٩٧                            نزلت لك ولك نري آيات
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  ٨٣٥          املالئكة    علىنزل ملك من املالئكة وهو أ
  ٤٠٠                       ا العبد رمحة        هذعلىنزلنا 

   عبدناعلىوإن كنتم يف ريب مما نزلنا 
                                   ٦٧٤، ٥٥٤، ٥٣٥، ٣٣  

  وباحلق أنزلناه وباحلق نزل
           ٦٩٤، ٥١٣، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣١٣، ٢٧٨، ٧٤  

   رجل من قريتني عظيمعلىوقالوا لوال نزل 
                                   ٦٩٢، ٣٧٧، ٢٧٨، ٧٧  

  ٧٢٤، ٧٢٢                 نزيد عمرك             : نزيد
  ٧١٨               رمحتك وصدقك ووفائك       نزيد يف
  ٣٣٩                 ر وننسفن نسفا  سيبدي األم: نسف
 هللاقل إن صاليت ونسكي وحمياي وحمياي وممايت : نسكي

  ٦٥٤، ٣٦٢                   رب العاملني العاملني         
  ٣٨١                   ترى نسال بعيدا بعيدا       : نسال
ِسم٧٦٨                    اخلرطوم        علىسنسمه : ن  
ت نسيا منسيا                                            قالت ياليتين مت قبل هذا وكن: نسيا
٥٦٢، ٧١، ٧٠  

   ١٠٠،١٠١         لك صدرك         أمل نشرح : نشرح
   ٢٦٦             حولوا األمر       نصارىإن ال: نصارىال

  ٨٣٠                                    النصارىعلىنردها 
  ٢٤٨، ٤٨           نصارى عنك اليهود وال الولن ترضى

  ٢٨٣، ٢٣٢، ٢٣١           له نصب وعذاب   : نصب
  ٩١      ألست بربكم قالوا بلى    اهللا  نصرإذا جاء: نصر

   والفتح وانتهي أمر الزماناهللاإذا جاء نصر 
                         ٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣١٢   

   املؤمن جعل له احلاسدين يف األرضاهللاإذا نصر 
                                  ٦٩١ ،٢٧٩، ٢٤٢، ٨١  

   ٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٧٨، ٢٤٢ قريب اهللاأال إن نصر 
   ٥٢                 قريب يف شائل مقياس  اهللاأال إن نصر 

  ٧٠١، ١٩٨              ترى نصرا عجيبا                 
  ٥٥٥، ٥٢٦، ٥٢٣                 اهللاتري نصرا من عند 

   ٤٧                      نصرهم لقدير على اهللاظلموا وإن 
  ٧٠٦، ٥٤٣         وأنتم أذلة       ببدر اهللالقد نصركم 

  ٧١٣، ٢٧٧، ٦٦         بالرعب                 نصرت 
  ١٠٢                            نصرتك من لدين           

  ٦٩٠، ٣١٣، ٢٧٧       نصرت وقالوا الت حني مناص 
  ٩٠                                                اهللانصرك 

  ٨٠٤                         نصرا مؤزرا       اهللاكم نصر

  ٨٠٤، ٤٤١، ٢٧٥            وفتح قريب    اهللانصر من 
  ٦٦٤، ٤٣٣، ١٩٣       وفتح مبني          اهللانصر من 

   ٣٣٧، ٤٧            نصرهم لقدير               علىوإنه 
  ٢٤٥                  حقًا علينا نصر املؤمنني       وكان 

  ٧٠٦، ٥٤٣         ببدر وأنتم أذلة     اهللاولقد نصركم 
  ٦٩٧، ٣٩٥، ٣٧٥، ٣١٢، ٢٤٣حنمدك ونصلي : نصلي

  ٢٥٣            هذا النضال    علىإنك ال تقدر : النضال
  ٤٢٢      نظرت إىل احملموم                          : نظر

  ٣٧٩، ٣٧٥                     ليك                نظرنا إ
  ٧٢٤، ٧٢٢          نا نرينك بعض الذي نعدهم  إ: نعد

  وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك
   ٨٠٤، ٧٦٨، ٦٥٤، ٦٣٢، ٦٢٢، ٤٠١، ٣٧٥، ٤٨     

  ٤٤٩    وإما نرينك بعض الذي نعدهم للسلسلة السماوية
  ٣٨٥     وحنفظك                إنا نريد أن نعزك : نعزك

  ٣٨٦                ا لعاملون                 وإننعلم األمر 
   ٣٨٥اذكر نعميت اليت أنعمت عليك                  : نعمة

  ٧٥٠ مع الصادقني                             اهللانعيت إن 
   ٦٣٢،٦٣٧، ٦٠٦، ٤٤٧، ١٠٠عمة ربك فحدثوأما بن

  ٩١                    ال حتصوها       اهللاوا نعمة وإن تعد
  يتم نعمته عليك

             ٦٨٨، ٣٨٦، ٣٨١، ٣٧٤، ٢٧٦، ٤٩، ٤٧    
  خذها وال ختف سنعيدها سريا األويل: نعيد

                                         ٢٨٢، ٢٦٥، ١٢٠   
  ٥٤٠                         أعطيتم كل النعيم    : النعيم

  ٢١٣           إذا سويته ونفخت فيه من روحيف: نفخت
  نفخت فيك من لدين روح الصدق

                             ٣٧٧، ٢٩٦، ٢٤٤، ٨٨، ٦٩  
  ٣٩٩، ٣٨٦       نفسه            علىأنت القائم : نفس

، ٢٢٦، ٢٠٥، ٦٥أنت وجيه يف حضريت اخترتك لنفسي 
٥١٢، ٤٦٨، ٤٦٧، ٣٩٤، ٣٧٥، ٣٣٧، ٢٧٧، ٢٤٣ ،
٦٨٩، ٦٣٥، ٥٥٦، ٥٥٥  

  ٢٤٢، ٢٢٤          نفسي من ضروب اخلطاب إين أجرد
  ٣١٧       يوم تنجو كل نفس مبا كسبت   تأتيك الغاشية

  سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم
                 ٨٠٠، ٦٩٦، ٤٣٣، ٣٨٤، ٢٤٤، ١٩٣  
  ٢٦٣                         فسهم خريا   ظن املؤمنون بأن
  ٥٦٧                                          قوا أنفسكم  
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  ٨١١                      لرمحة      نفسه اعلى اهللاكتب 
  ٦٩١، ٨٣           لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني

ةيضرالْم ةياضالر ةنئطْمفْسِ الْملن٣٦١                      ل  
  ٤٣٨                   اهللا إال بإذن ماكان لنفس أن متوت

  ٧٣                           واستيقنتها أنفسهم            
  ٣٩٥، ٨٥       فسهم          وجحدوا ا واستيقنتها أن

  ٦٩٧حىت يغريوا ما بأنفسهم   ما بقوم  ليغري اهللاوما كان 
  ٩١       رجعي إىل ربك راضية  يا أيتها النفس املطمئنة ا

  ٣١٧  يوم تنجو كل نفس مبا كسبت   يوم تأتيك الغاشية
، ٤٣٢، ٣٨٥األمراض تشاع والنفوس تضاع : النفوس

٧٠٤، ٦٩٧، ٥١٣  
  ٢٥٤           شاء فال تكونن من املمترين      نفعل ما ن

  ٨٣١  من نفي عن إرادات الدنيا كلها إالاهللاال يري : نفي
  ٢٣٤          نقلب يف السماء                             

  ٧٠٤، ٤٩٥              نقلوا إىل املقابر                   
  ٨٣١، ٢٤٤          فبشري لك يف النكاح     : النكاح

  ٢٨٤، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٥٧نكشف السر عن ساقه 
  سننجيك سنعليك سنكرمك إكراما عجبا: نكرم

                                         ٧٧١، ٦٩٥، ٥٥٥  
  قي يف قلوم الرعبسنل: نلقي

                           ٥٤٣، ٣٧٥، ٢٧٦، ١٠٣، ٤٧  
  ٤٣٧                   لوال األمر هللك النمر        : النمر
  ٢٤٣                       األعداء كل ممزق          منزق
  ٧٧١، ٦٩٥، ٥٥٥          سننجيك سنعليك    : ننجي

  ٩٥، ٩٤                        ننجيك من الغم            
  ١٢٢              ننجيهما من الغم                         

  ٣٨٤، ١٩٣                عليك أسرارا من السماء :نرتل
  ٣٣٩               سيبدي األمر وننسفن نسفا   : ننسفن

  ٥٦٩، ٦٣٤     لك نري آيات ودم ما يعمرون  : دم
  ٦٤٠               ن                         دم ما يعمرو

  ٦٣٥             ولك نري آيات ودم ما يعمرون       
  ٢٨٢، ٢٦٦           يا نوح أسر رؤياك           : نوح

  ٧٢٤       يأتيك رجال نوحي إليهم من السماء  : نوحي
  ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

   ٧٩١، ٧٨٩، ٦٨٨، ٦٨٢، ٣٨٢، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٩  
  ٨٧٦                              نور                 : نور

  ٣٦٣                           اقتضى رحم اهللا نور السماء
  ٨٧٧                           أشرقت األرض بنور را   

  ٢٨٣، ٢١٩، ٢٠٨، ٢٠٧           إن نوري قريب     
  ٣٦٥                        بل نور من اهللا مع آيات كربى

  ٣٦٣                                         فأنا ذلك النور
  ٣٧٦                                اهللاقل جاءكم نور من 

  ٨٧٣                                       نور الدين       
  ٣٨٤    رق األرض بنور را ن وتش يده اخلزائعلىوتفتح 

، ٢٤٢، ١٩٣، ١٠٢ بأفواههم اهللايريدون أن يطفئوا نور 
٦٩٤، ٣٨٧، ٣٧٥، ٢٧٢  

  ٤٤٩                     ك          يريدون أن يطفئوا نور
  ٣٦٥          ربى   نور من اهللا مع آيات كبل : اهللانور 

   بأفواههماهللايريدون أن يطفئوا نور 
         ٦٩٤، ٣٨٧، ٣٧٥، ٢٧٢، ٢٤٢، ١٩٣، ١٠٢  

  ٦٥٣                                         إين آثرتك   ها
  ٥٨، ٤٧     هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني  قل : هاتوا

  ٧٨٨                 ت مين مبرتلة هارون       أن: هارون
  ٥٧٠ ان وجنودمها كانوا خاطئني إن فرعون وهام: هامان

  ٦٩١، ٨٤     أطلع إىل إله موسى  عليامان لأوقد يل يا ه
  ٣٨٤، ١٩٣      وهامان وجنودمها          ونري فرعون

  ٧٩٥                رب هب يل ذرية طيبة          : هب
  ٦٩٥، ٣٨٣، ١٩٣    ى       أمم يسرنا هلم اهلد: هدى

  نيهد وإن معي ريب سيدى هو اهلاهللا هدىقل إن 
                   ٦٩٢، ٤٠٥، ٣٨٢، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٧  

  ٥٣٠   النار هدى     علىلعلي آتيكم منها بقبس أو أجد 
  ٨٧                                       هدىليأتينكم مين 

   ودين احلقدىهو الذي أرسل رسوله باهل
 ٥١٣، ٤٠٠، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٤، ٢٧٦، ٢٤٢، ٤٧ ،

٦٨٦، ٦٦٤، ٦٦٢  
  ٤٩                       هدى              ووجدك ضالًا ف

  ٢٧١            هدية              إين مرسل إليكم : ةهدي
  ٢٧٦أليس هذا باحلق                                  : هذا

  ٤٧١                      الباس يف هذا اهللاتفصيل ما صنع 
  ٢٤٢، ٢٤٢                قل هذا فضل ريب              

  ٢١١                           ء يل                هذا الثنا
  هذا الذي كنتم به تستعجلون

   ٧٠٧، ٧٠٣، ٦٩٠، ٦٨٨، ٥١٢، ٣٨٢، ٢٧٧، ٦٦  
  ٤٨    وقد جعلها ريب حقا       من قبلهذا تأويل رؤياي
  ٥٤، ٥٣                                    هذا شاهد نزاغ

  ٤٢٢                    الوقت والنربسي       هذا عالج 
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  ٣٨٦، ٣٧٤         رمحة ربك                    هذا من 
  ١٨٦            ذي ال يعلمون            هذا هو الترب ال

  ٣٦٢                             هذا ما بلغنا من خري الربية
  ٣٥٩             هذا هو الكتاب الذي أهلمت حصة منه  

  ٢٨٥                                    د احلقهذا هو الوع
  ٢٠٨                             هذا يوم عصيب           

  ٦٨٥                          هذا يوم مبارك               
  ٨٢٩    وإن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم : هذان
  ٧٦٠      أمري وال تنفكا من هذه املرحلة اهللاأحق : هذه

  ٣٨٤           بشري لكم يف هذه األيام                   
  ٢٦٤، ٢٥٧      هذه تذكرة من شاء اختذ إىل ربه سبيال 

  ٨٤٣           واجعل يل نافعا هذه التجارة                
  ٥٦٢، ٤٣ إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هز

  ٨٢٥                 فجيء باحلق فهزموا          : هزموا
  ٣٨٣، ٢٨٠          إن يتخذونك إال هزوا        : هزوا
   ٦٧٦، ٦٧٢، ٦٩٦، ٦٧٢  هل أتاك حديث الزلزلة: هل

  ٣٧٦، ٦٥        اإلنسان حني من الدهر     علىهل أتى 
  ٤٧               من ترتل الشياطني       علىهل أنبؤكم 

  ٧٦٠                 جزاء اإلحسان إال اإلحسان هل نري
إذا هلك الدجال فال دجال بعده إىل يوم القيامة                                                    : هلك
٣٨٨  
  ٦٩٧، ٤٢٦             اإلكرام هللك مقام            لوال
  ٤٣٧                      األمر هللك النمر             لوال

  ٧٥٧                     م هللك املقام      لوال اإلكرااهللاو
  ٨٠٠                    وقع واقع وهلك هالك            

  ٣٦٣            وا أنفسكم بالريب والعماس     وال تهلك
٢٦٣                مهه وغمه          على اهللاطلع : هم  

   ا تبديلًاهللا ولن جتد لسنة  مهه وغمهعلى اهللاطلع 
                                                 ٢٨٣، ٢٥٦  

  ٨٧٨     ما بقي يل هم بعد ذلك                          
  ٧٤١، ٧١٣              ويل لكل مهزة ملزة        : مهزة
  ٦٤٦                   ج مهُه وغمه دوحةَ إمساعيل     خيرِ

  ٨٤٤ رب العباد علىا توكلنا ومل يبق اهلموم لنا فإن: مهوم
  ٢٤٠                                               اهللا هنأك

  ٣٤٤            إذا مرضت فهو يشفي                : هو
  إن شانئك هو األبتر

                 ٨٠١، ٧٦٤، ٧٣٢، ٥٣٣، ٢٨١، ٢٦٥  
  ٧٩٨       إم ما صنعوا هو كيد ساحر                   

  ١٥٤                    جاءك النور وهو أفضل منك      
   أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكمعسى

           ٥٤٤، ٣٩٦، ٣٨٥، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٨٥  
  ٧٤١                     من ذا الذي هو أسعد منك       

  ٨٤٠           ذي أخرج مرغميك فخضر دعواك   هو ال
   ودين احلقدىاهلهو الذي أرسل رسوله ب

 ٥١٣، ٤٠٠، ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٤، ٢٧٦، ٢٤٢، ٤٧ ،
٦٨٦، ٦٦٤، ٦٦٢  
  ٩٠                ذي أمشاكم يف كل حال          هو ال

  ٣٧٨، ٩٥          هو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا
    ٨٣٥                                               هو مؤمتن

  ٢٥٢، ١٤            وتفريدي     ين مبرتلة توحيديهو م
  ٦٨٨، ٦٥                والسماء معك كما هو معي     

  ٤٦٨         عنده وهو الويل الرمحن       مناهللايعصمك 
  ٦٨٧           هيهات هيهات ملا توعدون       : هيهات

  ٦١٣     لذي يشفع عنده هيهات هيهات  وقالوا من ذا ا
  ٦٩٦، ٦٠٤    الواحد القهار  هللاليوم ملن امللك ا: الواحد
  ٤٩٢       الوارثني يف كل عام يتزايدون إنا جند: الوارثني

  ٢٤٣               ردا وأنت خري الوارثني رب ال تذرين ف
  ٧٨٢، ٧٨١        ع         واقاهللاإن خرب رسول : واقع

  ٧٦٣              إين غالب وسيظهر شوكيت  اهللاو: اهللاو
  ٧٥٧                      اإلكرام هللك املقام      لوالاهللاو

  وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى: وبعزيت
                                         ٢٨٣، ٢٥٧، ٢٥٦  

  ٤٦٦          ملن وجد و رأى  ركل وركى فطوىب :وجد
  ٧٠٤، ٦٩٥           ملن وجد و رأي              فطويب

 لوجدمت فيه اختالفًا كثريا                                                                  اهللان األمر من عند غري قل لو كا
١١٥  

  ٢٠٩                        جدتك ما وجدتك           و
  ٣٨٤ ا  لوجدوا فيه اختالفا كثرياهللاولو كان من عند غري 
  ٤٩                                    ووجدك ضاالً فهدى

  ٢٤٣          تقلب وجهك يف السماء      إنا نرى: وجه
  ٣٨٦، ٢٤٢                        اهللاه أينما تولوا فثم وج

  ٣٨٤، ٣٣٧، ١٦٤               شاهت الوجوه  : وجوه
  أنت وجيه يف حضريت   : وجيه

 ٣٩٤، ٣٧٥، ٣٣٧، ٢٧٧، ٢٤٣، ٢٢٦، ٢٠٥، ٦٥ ،
٦٨٩، ٦٣٥، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥١٢، ٤٦٨، ٤٦٧  
، ٢٤٥، ٨٨، ٦١ وجيها اهللا مما قالوا وكان عند اهللافربأه 



�����س� ���	
���	���������������א��� � ٧٣

٢٨٠، ٣٦٧  
  ٣٩٥، ٣٨٢، ٣٧٧، ٢٤٥       وجيها يف الدنيا واآلخرة

  ٧٩٥      الشريك معه   ۔ بقي وحدهاهللاأخذهم : وحده
، ٢٤٣، ٢٢٤، ١٧٠  اصنع الفلك بأعيننا ووحينا: وحي
٦٩١، ٥١٣، ٣٨٣  
  ٧١٨                 يف إهلامك ووحيك ورؤياك اهللابارك 

  وحي من رب السموات العلى
                                 ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٤، ٣٥٣  

  ٣٨٦          وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى 
  ٥٤٦             أحسن ودادك                      : وداد

  ٨٤٤                                  ين يف احملبة والودادتمأَ
  ٦١٢            طلع البدر علينا من ثنية الوداع  : الوداع

٧٥٧                        ما ودعك ربك وما قلى: عود  
  ٢٦٢                الودود الكرمي         إين أنا : الودود
  ٨٣٦                     إم قوم ورثوه            : ورث
  ٦٩٦، ٨٩   وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك: وزر
  ٦٨٨، ٥٠          ووسع مكانك                  : وسع

  ٤٩٧            وسع مكانك                               
  ٢٩٤              سع مكانك يأتون من كل فج عميق  و

  ٧٨٩              عشقك قائم ووصلك دائم      : وصل
  ٨٠٠              وضعنا الناس حتت أقدامك      : ضعو

  ٦٩٦، ٨٩     وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك    
  ٢٣٧        فيه ان ومتتحن ۔ال تصبون إىل الوطن: الوطن
  ٧٠٤، ٦٩٥، ٥١٣، ٤٦٦        أتى  اهللاإن وعد : وعد

  ١٠٩                            آلت           اهللاإن وعد 
  ٢٢٧            إذا جاء وعد احلق أهذا الذي كذبتم    و

  ٦٥٨                       ال يبدل   اهللا إن وعد اهللاوعد 
  ٧٩٧                              وعد غري مكذوب       

  ٢٨٢، ٢٠٧                    وقالوا مىت هذا الوعد      
  ٥١٤، ٥١٣ ،٣٨١، ١٨٨       مفعوال   اهللاوكان وعد 

  ٨٤٨           كشاب مسلوخة عند وعظ معطل : وعظ
  ٣٩٦           عنك ربك    رضى أجرك وياهللاويف : ويف

  ٣٩٨، ٣٨٣، ٣١٢          أنت وقاره اهللاسبحان : وقار
  ٦٠٣                     مسمى إىل وقت اهللاأخره : وقت

  ٧٧٧، ٧٠٤، ٥١٤، ٤٧٩           إىل الوقت املعلوم    
  ٣٦٦                       أليس هذا الوقت وقت رحمِ اهللا

  ٧٠٢، ٧٠١                ب أخر وقت هذا            ر
  ٢٢٠                   قد جاء وقت الفتح والفتح أقرب   

  ٢٦٤            وقت االبتالء ووقت االصطفاء            
  ولن أبرح األرض إىل الوقت املعلوم 

                                 ٧٧٧، ٧٠٤، ٥١٤، ٤٧٩  
  ٦٩٥                       يف وقت عزيز      اهللاينصركم 

  ٨٠٠                  واقع وهلك هالك               وقع
  ٤٥٠        ار اليت وقودها الناس احلجارة فاتقوا الن: وقود
  ٢٧٠             من شر ذلك اليوم      اهللا فوقاهم: وقي

  ٥٠٤، ٥٠١      ه إال أنا فاختذين وكيال      ال إل: وكيال
  ٦٩٤                  أنت مين مبرتلة ولدي          : ولد

  ٣٨٥                      ه سيجعل الولدان شيبا         إن
  ٢٠٧             كم الولد ويدىن منكم الفضل    سيولد ل

مد سيد ولد آدم وخامت النبيني                                                            حممد وآل حمعلىصل : ولد
                                                   ٢٤٤، ٧٧  

  ٤٠٠                ويل حنان علم القرآن         اهللا: ويل
  ٣٦٧                            ال ويلَّ بعدي، إال الذي هو

  ٢٠٣                       ال ويل عليه     ) أو( عليه لوى
  ٧٨٩               وليا يل فكأمنا خر من السماء عادىمن 

  ٤٠٥                 يك وربك                      ولاهللاو
  ٤٣٥                    كنت ال أعرفك         اهللا يا ويل
  ٢٩         وهب له اجلنة     آثارمها وعلىفارتدا : وهب
  ٣٦٤                                 فويلٌ للذي شك: ويل

  ٧٤١، ٧١٣                   ملزة           ويل لكل مهزة
  ٧٥٢                 ك وإلفكك                     ويل ل

  ٦٦٦                   ه االمرأة وبعلها             ويل هلذ
  ٣٣٧                      ل هلم أىن يوفكون             يو

  ٦٩٠، ٦٩،٣٨٠يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة: يا آدم
  ٣٤٧          لك زروعا يا إبراهيم إنا أخرجنا: يا إبراهيم

  ٣٨٦             يا إبراهيم            أنت معي وأنا منك 
  ٣٣٧                                  أنت معي يا إبراهيم  

  ٣٩٩             راهيم                        أنت مين يا إب
  ٤٦٠، ١٩١، ١٠٠                   اهيم     سالم يا إبر

  ٨٣                            يا إبراهيم أعرض عن هذا   
  ٢٧٨، ٢٤٢، ٧٩      بشري لك يا أمحدي     : يا أمحد

   فيكاهللا بارك بوركت يا أمحد وكان ما
                                 ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٢٤٣  

  ٢٨٥، ٢٦     يا أمحد أجيب كل دعائك إال يف شركائك
  ٦٩٠، ٣٩٦، ٦٩      يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة

  ٢٤١، ٢٢٦، ٤٦            فيك        اهللايا أمحد بارك 
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  ٥١٠                       يا أمحد جعلت مرسال          
    شفتيكعلىيا أمحد فاضت الرمحة 

   ٧٠٣، ٦٨٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٣٢٠، ٣١٢، ٢٨١، ٨٩  
  ٦٩١، ٢٠٥             يا أمحدي أنت مرادي ومعي     

   ٣٧٥، ٢٧٦، ٢٤٣        يا أمحد يتم امسك وال يتم امسي
  ٤٨٨     قلنا يا أرض أبلعي ماءك ويا مساء أقلعي: يا أرض

  ٣٣٧         اءك غيض املاء وقضي األمر يا أرض أبلعي م
  ٥٤١              إين معك يا إمام رفيع القدر    : يا إمام
  ٢٧٥        وفتح قريباهللا املدينة جاءكم نصر من يا أهل
  ٨٢       أعبد ما تعبدون  قل يا أيها الكافرون ال : يا أيها

  قل يا أيها الكفار إين من الصادقني
                                 ٦٩٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ١٩٣  

  ٣٧٢           إليكم مجيعا اهللاقل يا أيها الناس إين رسول 
  ٩١ مئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضيةيا أيتها النفس املط

  ٧١٨يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة 
  ٨٣١                   يا أيها العوام اتبعوا اإلمام           

  ٤٩                  يا أيها املدثر قم فأنذر                 
  ٧٤٧              خلقكم     اهللااس اتقوا ربكم يا أيها الن

  ٧٤٧، ٦١٦     يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
  ٨٠٣، ٨٠٢           يا أيها النيب أطعموا اجلائع واملعتر   

  ٣٩٩              م يأتونك جنبا إين حاشر كل قو: يأتون
  ٦٤٩             حنيفا                    اهللاأي يأتون إىل 

  ٦٨٨، ٣٨٢، ٣٧٥        يأتون من كل فج عميق       
  ٦٧٤                    سيأيت عليك زمن الشباب   : يأيت

  ٤٣٣، ٣٣٠، ٣٢٧         بأمره      اهللافاصرب حىت يأيت 
  ٨٧                                       ين هدىليأتينكم م

  ٤٣٣، ٤٢٧       جهنم زمان ليس فيها أحد    علىيأيت 
  ١٩١            ليك زمان خمتلف بأزواج خمتلف    يأيت ع

   يأيت عليك زمن كمثل زمن موسى
                                 ٧١٢، ٥١٣، ٤٦٢، ٤٦١  

   ٣٩٨، ٣٨٥، ٢٨١، ٢٢٢           يأيت قمر األنبياء     
  ٢٩٧                                           اهللايأيت نصر 

  ٣٨٥، ٣٩٩                 أنت قابل يأتيك وابل : يأتيك
  ٦٩٤، ٦٦٣                     يأتيك الفرج               

  ٧٦٨                                   يأتيك حتائف كثرية 
  ٧٢٤                 من السماء  أتيك رجال نوحي اليهمي

  ٢٤٥                      قمر األنبياء وأمرك يتأتى   يأتيك
، ٣٤٥، ٢٤٢، ٢٠٧، ٤٩      يأتيك من كل فج عميق  

٦٨٨، ٦٨٢، ٦١٣، ٥٩٠، ٥٨٩، ٤٩٧، ٣٨٢، ٣٧٥ ،
٧٢٤، ٧١٣  

  ٣٨٤،٣٩٩، ٣٣٧، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤   يأتيك نصريت 
  ٤٠١                        صريت                 ويأتيك ن
  ٥٤٩          ا جبال اسجدي معه والطري      ي: يا جبال

    يا جبال أويب معه والطري 
                 ٦٩٥، ٦٣٦، ٥٥٥، ٥٠٢، ٤٧٤، ٤٦٩  

  ٥٠٨                          زيز يا رفيق     يا عيا حفيظ
  ٣٤٢                   غيث    يا قيوم برمحتك أست يا حي
  ٢٨٢، ١١٣، ١٠٠   عامل بالناس رفقًا وإحسانا ديا داو

  ٦٥٧     لمان ومين يا ذا الربكاتأنت س: يا ذا الربكات
  ٥٠٨       عزيز يا رفيق              يا حفيظ يا: يا رفيق
  ٤٨٨     قلنا يا أرض أبلعي ماءك ويا مساء اقلعي: يا مساء

  ٧٠٧     صراط مستقيم  علىمن املرسلني يس إنك : يۤس
  ٥٠١            يم إنك ملن املرسلني     يس والقرآن احلك

، ٦٣٧يا قمر يا مشس أنت مين وأنا منك  : يا مشس
٦٨٨، ٦٣٩  

  ١٢١              د الرافع إين رافعك إيل    يا عب: يا عبد
  ٨١٨                         يا عبد القادر                  

  ٣٧٧                     بد القادر إين معك            يا ع
  ٢٤٤، ٨٧              يا عبد القادر إين معك أمسع وأرى

  ٧٩٢، ٧٨٦ إين معك                            اهللايا عبد 
  ٣٨٦، ٢٧٨يا عبدي ال ختف                               

  ٥٠٨                رفيق    يا حفيظ يا عزيز يا : يا عزيز
  يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل: يا عيسى

                                              ٩٧،٧٥٢، ٤٣  
  ٢٢٤                        يا عيسى سأريك آيايت الكٰربى

  ٥٣١ك يا غالم أمحد               بشري ل: يا غالم أمحد
  ٦٨٨، ٦٣٩، ٦٣٧   نا منك  مين وأ يا مشس أنت يا قمر
  ٣٤٢            يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث  : يا قيوم
   تين مت قبل هذا وكنت نسيا منسياقالت يالي: يا ليتين

٧٠  
  ٣٩٩، ٣٨٤        اختذت مع الرسول سبيلًا      يا ليتين 
  ١٢٨                   اصرب سنفرغ يا مرزا      : يا مرزا

  ٦٩٠، ٣٧٦، ٦٩      كن أنت وزوجك اجلنة يا مرمي اس
  ٨٠٠                     إين معك يا مسرور  : يا مسرور
  ٤٣٤، ١١٢            يا مسيح اخللق عدوانا  : يا مسيح

  ٨٠٧                                 عدوانا   اهللاسيح يا م
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  ح٦٢٤، ٤٢      كوين بردا وسالما    قلنا يا نار : يا نار
  ٣٧٥، ٤٩       إبراهيمعلىقلنا يا نار كوين بردا وسالما 

  ٤٠٥                             يا نار كوين بردا          
  ٧٠٩، ٧٠١                  كنت ال أعرفك    اهللايا نيب 

٢٨٨، ٢٦٦                     رؤياك         يا نوح أسر  
  ٥٥٦                          يا ويل اشفين         : يا ويل
  ٥٣٥، ٤٣٥، ٢٩٧           كنت ال أعرفك  اهللايا ويل 

  ١٢٠                      يا حيىي خذ الكتاب بقوة         
  ٣٨٣، ١٧٠      اهللالذين يبايعونك إمنا يبايعون : يبايعون

   فوقاهللا يد اهللاإن الذين يبايعونك إمنا يبايعون 

                                       ٨٩٤، ٢٤٣، ٢٢٤  
  ينقطع آباؤك ويبدأ منك: يبدأ

                           ٦٨٩، ٣٨١، ٣٧٦، ٢٧٧، ٦٦  
  ٤٦٤، ٦٩٥                    لك الرٰمحن شيئا      يبدي

، ٢٧٨، ٧٧  ينظرون إليك وهم ال يبصرون: يبصرون
٦٩٢، ٣٩٦، ٣٨٣، ٣٧٧  
  ٧٠٣، ٦٦٤    ثك مقاما حممودا   أن يبعاهللاد أرا: يبعثك
  ٤٨٠                 ويبقيك                         : يبقي

  ١٣٥                      ميوت ويبقي منه كالب متعددة 
  ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٥٧        ومكر أولئك هو يبور   : يبور
  ٣٨٢، ٤٧                   وال يكاد يبني           : يبني

  ١٥٧    إين أجعل نساءهم أرامل وأبناءهم يتامى  : يتامى
  ٢٤١               ثيابك امللوك والسالطني         يتربك ب

  ٧٢٩      حفظين فإن القوم يتخذونين سخرة  ا: يتخذون
  ٢٨٣، ٢٨٠         خذونك إال هزوا                إن يت

  ٤٤٩             يريدون أن يتخطفوا عرضك  : يتخطفوا
  ٣٨٣        يك الدوائر عليهم دائرة السوء  عل: يتربصون

  ٤٤٩، ٢٤٢، ١٦٤، ٨٢أحسب الناس أن يتركوا : يترك
  ٣٩٨، ٣٨٣           أنت وقاره فكيف يتركك          
  ٣٩٨، ٣٨٣            فكيف يتركك                     

                                  ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب           اهللاوما كان 
٦٨٩ ،٢٤٣، ١٩١  

  ٤٩٢     ايدون إنا جند الوارثني يف كل عام يتز: يتزايدون
 ال يضيع أجر احملسنني                                           اهللا ويصرب فإن اهللاإنه من يتق : يتق

٦٣٢  
  ٦٤٠           مع الذين هم يتقون          اهللاإن : يتقون

   ٣٧٥، ٢٧٦، ٢٤٣   يا أمحد يتم امسك وال يتم امسي:يتم
  يتم نعمته عليك 

             ٣٨٦، ٣٨١، ٣٧٥، ٣٧٤، ٢٧٦، ٤٩، ٤٧  
   يأىب إال أن يتماهللايريدون أن ال يتم أمرك و

                                         ٦٩٨، ٥١٣، ٤٨٣  
   ٣٨٥، ٣٥٣     مث ذره يف غيه يتمطى     اهللاقل : يتمطي

   ٥٤٩ حبه مسكينا ويتيما وأسرياعلىيطعمون الطعام : يتيم
  ٧٠١                ويثين عليك          اهللاك يظهر: يثين

  ٣٨٣                     جيتيب إليه من يشاء         : جيتيب
   ٩٥                         تيب إليه من يشاء من عباده   جي

  ٣٧٦                                         جيتيب من يشاء
  ٣٧٥، ٢٧٨، ٢٤٢، ٨١، ٦٠   جيتيب من يشاء من عباده

  ٢٣٦         لناس كانوا بآياتنا جيحدون    إن ا: جيحدون
  ٣٨٥            يجعل الولدان شيبا           إنه س: جيعل
   أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودةاهللا عسى

                                                 ٤٠٠، ٣٨٦  
   املؤمنني سبيلًاعلى للكافرين اهللالن جيعل 

                                 ٣٩٩، ٣٨٣، ٢٨١، ٢٦٤  
  ٣٧٢، ١٠٢    عل فيه  مبارك ومبارك وكل أمر مبارك جي

  ٤٠٠، ٣٨٣          إن هذا الرجل جيوح الدين   : جيوح
  ٢٢٢                      يكشف الصدق     احلق وجييء
  ٧٨٤             من جييب املضطر إذا دعاه      أف: جييب
   ٨٢                 بون أن تدهنون               حي: حيبون

  ٨٢                   حيمدوا مبا مل يفعلوا         حيبون أن 
  نون احلسىن  مع الذين اتقوا والذين هم حيساهللاإن : حيسنون

                                 ٤٠٥، ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٤  
  ٤٥٥                   إم ال حيسنون ۔ شديد العقاباهللاو

   ١٦٣  عن عرشهاهللاك األرض وحيمدك علىتصلي : حيمد
  ٨٢         ا مل يفعلوا                   حيبون أن حيمدوا مب

  ١٦٣                                عن عرشه   اهللاحيمدك 
، ٣١٢، ٢٨٤، ٢٧٨، ٢٤٨، ٢٤٣ من عرشه  اهللاحيمدك 

٥١٢، ٤٦٧، ٣٩٧، ٣٩٥، ٣٧٥  
  ٦٩٠، ٥٥٥، ٥١٢، ٢٧٨     وميشي إليك   اهللاحيمدك 

  ٥٥٥                               شه       حيمدك من عر
  ٧٩٥                    حيمل كل محل      اهللاإن : حيمل

   ٨٥٠                     له رجل                      يحمل
  ٧٩٥                       إنا نبشرك بغالم امسه حيىي: حيىي
  ٣٩٥، ٢٤٤فخلقت آدم ليقيم الشريعة وحييي الدين: حييي
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  ٢٧٨، ٧٨         حييي األرض بعد موا  اهللاواعلموا أن 
  ٧٠٧، ٦٩٠، ٦٩           حييي الدين ويقيم الشريعة     

   ٨٢٩      وإن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم: خيرج
  ٦٤٦             خيرِج مهُه وغمه دوحةَ إمساعيل           

ا ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني: ونخير٣٢١   خيرون سجد     
  ٦٩٥، ٤٠١، ٣٨٤           األذقان           علىخيرون 
  ٧٠١، ٤٠٠     بنا اغفر لنا   األذقان سجدا رعلىخيرون 
  ٦٩٥، ٢٢٠، ١٩٨، ٢٤٥            املساجد علىخيرون 
  جييء احلق ويكشف الصدق وخيسر: خيسر

                                         ٢٨١، ٢٤٥، ٢٢٢  
  ٧٠٣، ٦٨٤         يكاد الربق خيطف أبصارهم : خيطف
  ٣٨٥، ٢٤٨، ٢٤٣، ١٠٢ وخيوفونك من دونه : خيوفون

  ٣٩٥، ٣٧٥                   خيوفونك من دونه           
  ٣٨٥، ٢٨١            خيوفونك من دونه أئمة الكفر     

                           ٣٨٥                ال يد إال يدي                    : يد
، ٣٨٣، ٣١٢، ٢٤٣، ٢٢٤، ١٧٠ فوق أيدهم  اهللايد 

٦٩١، ٤٣٣  
  ٨٧٦، ٨٧٥        يدافع عن الذين آمنوا   اهللاإن : يدافع
  ما كان له أن يدخل فيها إال خائفًا: يدخل

                          ٦٩٢، ٣٩٦، ٢٨٠،٣٨٠، ٢٤٤  
  ٧٠٧             إن ذا العرش يدعوك              : ويدع
  ٧٦٨                     ع الزبانية                     فليد

 من العرب                                                      اهللا لك أبدال الشام وعباد يدعون: يدعون
١٢٥  
  ٢٠٧         سيولد لكم الولد ويدىن منكم الفضل : يدىن
   ٣٨٥، ٣٥٣     الرحي تدور ويرتل القضاء        : يدور

  ٦٩٦                  حي يدور ويرتل القضاء           الر
، ٦١٧، ٥١٣، ٤٧٦، ٤٧٥      وأعطيك ما يدوم: ميدو

٧٧٧، ٧٦١، ٧٠٤، ٦٩٤، ٦١٩  
  ٢٢٤        يعز من يشاء ويذل من يشاء            : يذل

   الذي يربيكم يف األرحاماهللاأتقنط من رمحة : يربيكم
                                                        ٧٢٦  

  ٦٩٢، ٣٧٥، ٧٩        ربكم أن يرمحكم  عسى: يرحم
  ٨٣                      يظل ربك عليك ويغيثك ويرمحك

  ٤٥٩       عدوي الكذاب املهني  علىإن البالء يرد : ديرِ
  ٣٨٥                         مث يرد إليك السالم            
  ٦٩٦، ٦٦٤                  ال يرد عن قوم يعرضون     

  ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٣           تى   ليس ألحد أن يرد ما أ

  ٤٥٩    ب املهني عدوي الكذاعلىوبشرت أن البالء يرد 
  ١٠٩                        خبري فال راد لفضله   وإن يردك

  ٢٨٠، ٢٦٤            يرد وقت العذاب              وال 
  ١٦٠                   اهللاال تبديل لكلمات ويردها إليك 

  ١٥٩                  نت من الغافلني        يك وأيرد عل
  ٧٩٠     ما أريك ومن عجائب ما يرضيك أريك: يرضي

  ٦٩٧                                       أريك ما يرضيك
  ٦٨١                من السماء ما يرضيك         إنه نازل

  ٦٨٢                   ريك ما يرضيك                إين أ
  ٨٥                         عنك ربكى أجرك ويرضاهللايف 

  قال ربك إنه نازل من السماء ما يرضيك 
                                 ٧١٨، ٦٨٨، ٦٦٠، ٦٣٢  

  ٢٤٢                       عنك ربك ويتم امسك  رضىوي
  ٦٨٨، ٣٧٥، ٢٧٦         ذكرك         اهللايرفع : يرفع
  ٢٢٤                    ء ويضع من يشاء     من يشايرفع
  ٤٠٥                     يريدون أن يروا طمثك    : يروا
  ٣٨٦                         بك سبيله             اهللا يري

  ٤٣٦                           إين أذيب من يريب : يريب
  ٨٢٩    احران يريدان أن خيرجاكم   وإن هذان لس: يريد

   يأىب إال أن يتم أمركاهللايريدون أن ال يتم أمرك و
                                         ٦٩٨، ٥١٣، ٤٨٣  

  ٤٤٩                    فوا عرضك      يريدون أن يتخط
  ٤٠٥                          ا طمثك      يريدون أن يرو

  ٦٩٤، ٣٨٦، ٣١٢، ١٠٢     اهللايريدون أن يطفئوا نور 
، ٢٤٢، ١٩٣، ٤٨ بأفواههم  اهللايريدون أن يطفئوا نور 

٦٩٤، ٣٧٥، ٢٧٦  
  ٤٤٩                          يريدون أن يطفئوا نورك     

  ٣٨٥                       اهللايدون أن يقتلوك يعصمك ير
  ٦٩٦، ٦٦٤، ٦٦٣           زلزلة الساعة      اهللاكم يري

  ٥٤١                   مع حسنك  ليزدادوا حسنا : يزداد
  ١٨٠                    أخرج منه اليزيديون   : اليزيديون

، ٢٧٨، ٢٤٢   ال يسأل عما يفعل وهم يسألون: يسأل
٦٩٤، ٦٩١، ٦٨٧، ٦٣٥، ٥١٢، ٣٧٥  

، ٦٦٤، ١٦١    يسألونك أحق هو قل أي وريب إنه حلق
٦٩٦  

  ٥٠٣، ٥٠٢      يسألونك عن شأنك                     
   ٥١٧           له من يف السماوات ومن يف األرض يسبح
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  ٥٤٨             يستنبؤنك أحق هو                        
   ٦٩٥، ٣٨٣        أمم يسرنا هلم اهلدى            : يسر

   ٧٣٧                     لكم اليسر            اهللاإمنا يريد 
  ٨٤٣      ولك إين علمت إين أعززت وأكرمت ويسرين ق

  ٨٨             بعد العسر يسر                             
  ٢١٩                  وجهك وينري برهانك       اهللايسر 

 من العدا ويسطو بكل من سطا اهللايعصمك : يسطو
٧٠٣، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥١٣، ٤٦٥  
  ٥٢٦            فضل يسري                          : يسري
  ٩٥               جيتيب إليه من يشاء من عباده      : يشاء
   ٧٠٤          يل اهللاإين صادق إين صادق ويشهد : يشهد

  ٤٦٣          يل           اهللاإين صادق صادق وسيشهد 
، ٣٥٤وجعلوا يشهدون عليه ويسيلون إليه كماء منهمر 

٣٨٥   
  ٣٩٣            يضع احلرب ويصاحل الناس        :يصاحل
  إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم: يصب

                                                         ٨٧٤  
   ٣٧٩، ٩٥                 بإليه يصعد الكلم الطي: يصعد

  ٨٢               سبحانه وتعايل عما يصفون    : يصفون
  ٨٢                   وال يصلح شيء قبل إصالحه: يصلح
  ٨٢٨        تعاىل             اهللا مجاعيت إن شاء اهللايصلح 

  ١٦٣          يصلون عليك صلحاء العرب وأبدال الشام 
  ٥٢٦         ال يضر                          اهللاإن : يضر

  ٢٣٥                وجوههم أين املفر             يضربون
   ٢٢٤              شاء ويضع من يشاء   يرفع من ي: يضع

  ٣٩٣                         يضع احلرب ويصاحل الناس   
  ٣٣٠                          يطرح بني يدي              

  ٥٤٩          حبه مسكينا ويتيما     علىيطعمون الطعام 
 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اهللاإمنا يريد : يطهر

  ٧٥٣، ٧٤٦، ٧٣٧، ٧٣٦              كم تطهرياويطهر
  ٨٣         يظل ربك عليك ويغيثك ويرمحك      : يظل
  ٧١٨ يدي ما ظهرعلىما أنا إال كالقرآن وسيظهر : يظهر

 على ودين احلق ليظهره هو الذي أرسل رسوله باهلدى
  ٥١٣، ٣١٣، ٢٤٢ ،٤٧الدين كله 

  ٧٠١               ويثين عليك                  اهللايظهرك 
  ٦٤٠، ١٨         ما يعبأُ بكم ريب لو ال دعاؤكمقل: يعبأ

  ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون: يعتدون

                 ٧٠٥، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥٥٥، ٥١٣، ٣٢٦  
   ٦٩٦                    ال يرد عن قوم يعرضون  : يعرض

  وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
                                   ٧٤٤، ٣٩٥، ١٦١، ٧٣  

  ٢٢٤                   ز من يشاء ويذل من يشاء       يع
  ٤٢٧            مث يغاث الناس ويعصرون      : يعصرون

  ٨٣           اهللامك الناس فيعصمك وإن مل يعص: يعصم
  ٣٨٣                   اهللاناس يعصمك ولو مل يعصمك ال

   ٣٨٥          قتلوك يعصمك اللّه             أن يويريدون
  ٢٤٤ويعصمك من عنده وإن مل يعصمك الناس            

   من العدا ويسطو بكل من سطااهللايعصمك 
                                 ٧٠٣، ٦٩٥، ٦٣٥، ٥١٣   

  ٢٤٤ من عنده وإن مل يعصمك أحد          اهللايعصمك 
  ٣٩٥ولو مل يعصمك الناس          من عنده اهللايعصمك 
  ٤٦٨            من عنده وهو الويل الرٰمحن   اهللايعصمك 
  ٥٥٥، ٣٨٣         ولو مل يعصمك الناس    اهللايعصمك 

   ٣٣٠                    يديه       علىيعض الظامل : يعض
  ٣٣٧                      يديه ويوثق     علىيعض الظامل 
  ٣٩٩، ٣٨٤                  يديه    علىامل يوم يعض الظ

  ٢٠٠ يعطيك جاللك                            اهللا: يعطي
  ٢٠٩                               رضىولسوف يعطيك فت

  ٤٤٢ املالئكة                                       يعظمك
  ٢١٠                   ربك بالكتاب واحلكمة     يعقلك

   يعلم وأنتم ال تعلموناهللا: يعلم
                          ٣٩٦، ٢٨٠، ٢٦٥، ٢٦٤، ٨٥  

  أنت معي وأنا معك وال يعلمها إال املسترشدون
                                 ٢٨٣، ٢٨٢، ٢١٩، ٢١٤  

  ٢٠٥                        مين مبرتلة ال يعلم اخللق    أنت
  لمها اخللقأنت مين مبرتلة ال يع

         ٥٩٥، ٥٥٦، ٣٨٢، ٣٧٨، ٣١٣، ٣١٢، ٢٤٣  
  ٥١٢ لكن أكثر الناس ال يعلمون     أمره وعلىإنه غالب 

  ٣٨٥، ٣٥٣    ه يعلم السر وما أخفى        إنه معك وإن
  ٢٢٤                    األوقات ويعلم مصاحلها   إنه يري

  ٤٠٠، ٣٨٥، ٣٥٣        ال إله إال هو يعلم كل شيء   
  ٣٠٥      ن منكم وليعلمن الكاذبني هدى اااهللاليعلمن 
  ٤٤٢                الذي يعلم السر وما أخفى اهللانبأ من 

  ١٨٦  علمون                      هذا هو الترب الذي ال ي
  ٦٦٩             يعلينا وال نعلى                  اهللا: يعلي
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، ٦٣٤، ٥٦٩م ما يعمرون ولك نري آيات ود: يعمرون
٦٩٥، ٦٨٧  
  ٤٢٧                      مث يغاث الناس ويعصرون: يغاث

  ٧٩            قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم  : يغضوا
   ما تقدم من ذنبك وما تأخراهللا لك يغفر

                           ٨٣٦، ٦٩٧، ٢٨٠، ٢٤٥، ٨٨  
  ٨٣           ك  يغيثك ويرمحيظل ربك عليك و: يغيث 

، ٣١٧، ٣١٦ ال يغري ما بقوم حىت يغريوا  اهللاإن : يغريوا
٥١٣  

  ٦٩٧    ليغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهماهللاوما كان 
   يده اخلزائن علىسيؤتى له امللك العظيم ويفتح : يفتح

                                         ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣  
  ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٨   ؤمنونيومئذ يفرح امل: يفرح
، ٢٧٨، ٢٤٢      ال يسأل عما يفعل وهم يسألون: يفعل
٦٩٤، ٦٩١، ٣٨٧، ٦٣٥، ٥١٢، ٣٧٥  

  ٨٢              حيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا              
  ٦٢٢       بل عمل مثقال ذرة من غري التقوىال يق: يقبل

  ٨٩                ومن يبتغ غري اإلسالم دينا لن يقبل منه 
  ٣٨٢               ومن يبتغ غريه لن يقبل منه             

  ٨٣٥         م يقتلونين أي أرادوا قتل       إن القو: يقتل
  ٣٨٥                      اهللاويريدون أن يقتلوك يعصمك 

  ٢٣٢                       أمره يف ست             يقضي
   ٢٧٩                       ما يقولون    علىواصرب : يقول

   ٣٨٣             يقول العدو لست مرسلًا                  
   ١٦١، ٧٣، ٧٤٤، ٣٩٥        يقولوا سحر مستمر      

  ٨٧٥                     لون إنا مسعنا ذا من األولني  يقو
  ٥١٣                       يقولون إن هذا إال اختالق      

    البشر وأعانه عليه قوم آخرونيقولون إن هذا إال قول
                                                        ٥١٢  

   ٦٨٦، ٣٨٢، ٤٧               يقولون أىن لك هذا       
  ٥١٢                      يقولون لست مرسلًا             

   ٣٨٢       وحييي الدين  دم يقيم الشريعة فخلقت آ: يقيم
  ٧٠٧، ٦٩٠، ٦٩              حييي الدين ويقيم الشريعة  

   ٣٨٢، ٤٧                 وال يكاد يبني            : يكاد
  ٧٠٣، ٦٨٤                   يكاد الربق خيطف أبصارهم

  يكاد زيته يضيء ولو مل متسسه نار
                                    ٢٧٨،٣٧٦، ٢٤٤، ٧٣  

  ٢٤٤           ملستهزئني    بآيايت وكانوا يب من ايكذبون

  ٤٧٣         ا عجيبا                     إكراماهللا يكرمك
  ٢٢٢              جييء احلق ويكشف الصدق  : يكشف

  ٢٨٢                               اهللافسيكفيكهم : يكفي
  ك ال تبديل لكلمات ويردها إلي۔اهللافسيكفيكهم 

                                                 ١٦٠، ٣٨٤  
  ٣٨٥                                   اهللا            يكألك
   إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون: يكون

                                 ٧٠٥، ٥٥٧، ٥٤٦، ٢٠٨  
  أن نقول له كن فيكونإمنا أمرنا إذا أرادنا لشيء 

                                         ٣٨٤، ٣٣٠، ٣٠٧  
   ١٣٤                     ذم لو مل يكونوا تائبني    إنه مع

  ١٠٣                          كذلك ليكون آية للمؤمنني  
   ٦٩١، ٨٣       خع نفسك أال يكونوا مؤمنني    لعلك با

  ٣٩٥، ٣٨٦، ٣٨١، ١٠٣، ٤٧     منني ليكون آية للمؤ
   ٢٤٤                            ليكون آية للناظرين        

  ٥٠٣، ٢٤٢  خوضهم يلعبون مث ذرهم يفاهللاقل : يلعبون
   ٧٠٩، ٦٩٩، ٦٧٩      من يشاء        علىيلقي الروح 

  ١٠٩  سسك بضر فال كاشف له إال هو  إن مي: ميسسك
  ٢٤٤           ملطهرون                 ال ميسه إال ا: ميسه
، ٤٦٧، ٣٧٧، ٢٧٨       وميشي إليكاهللاحيمدك : ميشي
٧٨، ٦٩٠، ٥٥٥، ٥١٢   
       وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض: ميكث

                                           ١٣، ٦٤٥، ٤٣٨  
  ٣٩٦ ،٨٤                 كر بك الذي كفر وإذ مي: ميكر

   خري املاكريناهللا واهللاوميكرون وميكر 
         ٥١٣، ٣٩٥، ٣٨٣، ٣٨٢، ٢٤٨، ٢٤٢، ١٩٣  

   ١٨٤ كلب                        علىكلب ميوت : ميوت
  ٢٤١                        ميوت بغري مرض               

  ٢٤٠                                     ميوت قبل از مثانيه
  ٤٥٧                             بل يومي هذا      ميوت ق

  ١٣٥                   وت ويبقي منه كالب متعددة    مي
  ٢٢٣             إم ينادون من مكان بعيد      : ينادون
  ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان: ينادي

                                           ٦٨٨، ٢٤٣، ٥٠  
  ٤٦١                         ي مناد من السماء        يناد
  ٢٨٣، ٢٦٦              لينبذنّ يف احلطمة           :ينبذ
   ٤١٧                إنه ينجي أهل السعادة           : ينج
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  ٧٨٩   رب ارمحين إن فضلك ورمحتك ينجي من العذاب
  ٥٩١             ينجي الناس من األمراض                 

  ٨١٩           ينجيك من الغم وكان ربك قديرا         
  ٦٣٩             ينجيك من كربك                        

  ٣٨٥، ٣٥٣          الرحي يدور ويرتل القضاء    : يرتل
  ٣٨٥               يرتل ما تعجب منه                      

  ٧٩٠                                ملبارك      يرتل مرتل ا
   ٣٧٨، ٢٨١          يف مواطن         اهللاينصرك : ينصر

  ٦٨٨، ٣٧٥، ٢٤٢، ٤٩         من عنده     اهللاينصرك 
، ٢٤٢، ٤٩         ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

٧٩١، ٧٨٩، ٦٨٨، ٦٨٢، ٣٨٢، ٣٧٥، ٣١٢  
  ٧٢٥                      يف دينه              اهللاكم ينصر

  ٦٩٥                        يف وقت عزيز     اهللاينصركم 
  ٣٨٦                       نصره املالئكة                  ي

، ٢٧٨، ٧٧      ينظرون إليك وهم ال يبصرون: ينظرون
٦٩٢، ٣٩٦، ٣٨٣، ٣٧٧  
  ٦٦، ٦٨٩     زاد جمدك ينقطع آباؤك ويبدأ منك: ينقطع

       قطع آباؤك ويبدأ منكين
                   ٣٨١، ٣٧٦، ٣١٣، ٢٧٧، ١٩١، ٦٦  

  ٥١٢   وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون : ينقلبون
  ٢١٩          وجهك وينري برهانك         اهللايسر : ينري

  ٦٤٩     إين مع الذين هم يهتدون               : يهتدون
  ١٩١، ٦٩٠، ٢٧٨     الدبر سيهزم اجلمع ويولون: يهزم

  ٢٦٤                  مها         بعد وجودها وجتسيهلك
  ٢٤٨، ٤٨  نصارى عنك اليهود وال الولن ترضى: اليهود
   ٦٩٥، ٣٨٤، ١٩٣       يؤيت له امللك العظيم     : يؤتى

  ٣٨٣                  أىن يؤفكون     اهللاقاتلهم : يؤفكون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤٧٣ن اهللا مع عباده يواسيك                   إ: يواسيك
  ٣٣٧يعض الظامل على يديه ويوثق                   : يوثق

   ٢٨٣، ٢٤٣، ٢١٩، ٢٠٧انظر إىل يوسف وإقباله:يوسف
  ٨٣٦، ٧٠٥، ٥٥٦  ألجد ريح يوسف لوال أن تفندونإين

  ١٦٤      تذكر يوسف حىت تكون حرضا   تفتأُاهللاقالوا ت
  ١٦٤        ابرين يوفّي أجرهم بغري حسابصإن ال: يوفّي
  ٢٨٣، ٢١٩، ٢٠٧ لك الولد و يدىن منك الفضل : يولد

  ٢٧٨، ١٩١، ٦٩٠   سيهزم اجلمع ويولون الدبر : يولون
  ٢٦٥                       اليوم أكملت لكم دينكم : يوم

  ٧٩٢                          اليوم يوم الربكات            
   ٧٩٦، ٤٤٢                      وم عيد             اليوم ي
  ٢٢٠                   قنا اإلنسان يف يوم موعود    إنا خل

  ٣٧٨، ١٠٣، ٧٨٨، ٤٤٢          كل يوم هو يف شان  
   ٥٥١، ٥٤٥             عليك يوم اخلسران        ال يأيت 
  ٢٨٢، ٢٠٨            عصيب                     هذا يوم

  ٦٨٥                     يوم مبارك                    هذا 
   ٣٨٥                     وسأنزل وإن يومي لفصل عظيم  

  ٤٩٨                         وم االثنني وفتح احلنني       ي
  يوم تأيت السماء بدخان مبني

                         ٧٨٥، ٧٨٢، ٦٩٨، ٦٤٢، ٦٤١  
  ٣١٧ تأتيك الغاشية يوم تنجو كل نفس مبا كسبت    يوم

  ٢٨٢، ٢٣٥        بدل األرض غري األرض          يوم ت
  ٢٨١، ٢٤٥، ٢١٩    يء احلق                      يوم جي

  ٣٩٩، ٣٨٤                يديه      علىيوم يعض الظامل 
  ٦٩٦، ٦٧٢    دث أخبارها بأن ربك أوحي هلا يومئذ حت

   ئذ يفرح املؤمنونميو
                 ٢٨٣، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٧، ٢٥٨، ٨٧٥  
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        )املاء(    ��������

������             ٦۱٦، ٧۱٨  
  .احلياة ماء: أي

  	أنتم/أنت( ��

��������������������������                   ٨٨٥  

  .السوق يف عنك يبحث شخص هناك: أي
������������������ ���������                   ٤٠٢  

  .بلطف اإلجنليز عاملك قد: أي

��! " #$��%��&�����                                                   ٧٩٠  

  .ابن بيتك يف ولد: أي
�'�(�                                                                    ٦٠٥       

  .الربكان:  أي
����)�*�)+�	  

,���-�./����)��01����                                         ٩٩  
  .آثارك يف بركة وأجعل: أي

����)�                                               ٦٧٣�2٦٧٤  
  .احلياة آثار: أي

3�)�                                                                     ٤٩۱  
  .الصحة آثار: أي
�4��4��4��4� )اليوم(  

��4��5�6���                                                          ٧٤٦  
  .أيضا املطر سيرتل اليوم: أي

7�8-�9:�;��<�=>���?@�A�4�                        ٣٥٧  
  .القوة أُعطيت لقد بالعربية، اليوم اخطُب: أي

B�C���DE�F�G������HI�4�
�J���K�����             ٥٤  
 احلاج أقارب أحد قبل من املال اليوم سيأتيك: أي
  ".خان لشكر حممد أرباب"

L�M�NO-�PQ�R�S�4�                                        ٤۱٥  
  .الشرف هذا سنري فصاعدا اليوم من: أي

,5�TU�DV�WX�Y�                                                 ٧۱٤  
  .قريب عما آيةٌ ستظهر: أي

�
�D-�Z�[�4�                                                         ٧٥٠  
  .مبارك يوم اليوم: أي

8��\�]�8� �̂4�                                                    ٨٠۱  
  .السعيد حظُّنا اليوم: أي

�_���`�0� �̂4abc�����9de�2f�  ٧٨٠  

  .والسالم العز جاء لقد. بيتنا � اهللا رسول زار اليوم: أي
�g��g��g��g�)األخري(         

��h���i jkl�g���h���i jkl�g���h���i jkl�g���h���i jkl�g�
                                                            m        ٢٩٠                                            
        . النصر للتوحيد يف اية املطاف:أي

n-�n-�n-�n-�      
� o p-��� q r s� tu �vw l � o n-� Xx��y %� 
q
                                                                                        ٣۱۱  
  .أنت أي آدم فخلقت أستخلف، أن أردت: أي

        )اآلدمي( �-���-���-���-��
�����S����z-��0{�|9}�                                        ٨٥٧  

  .الكبار الثالثة أحد موت: أي
M�~���-������������C���������                      ٧٥٣  

 ألف ومثانني مخسة حوايل كابول والية يف سيهلك: أي
  .شخص

,���-<���������-�����                                                         ٧٥٧  
  .عقب على رأسا اآلدميني من اآلالف مئات سأقلب: أي

�5���-�S�p�����p����-�������-��p��Z�[                              ٣٧۱  
  .الباب هذا من يدخل الذي مبارك: أي

����������01��-�������                                           ٧٥٢  
  .أجنحتك حتت الناس آالف: أي

� ��������������������  )اآلريون(���
�p�-��������                                                                            ٣٩۱  

  .اآلريني ملك: أي
� j���p�-��������                                                                       ٣٩٢   

  . اآلريني ملك جاء: أي
�D���D���D���D��)السماء(        

���D�����������fu������P�,�                              ۱٣٧  
  .السماء: النفسية نقطته إىل يرفع مث: أي

D�� �� �5 � ��� �� 6�L o ���- X  � -�           ٣۱۱  
  .ففتقنامها رتقًا كانتا واألرض السماوات نإ: أي

�����0¡�r�¢������01�D��������                       ٣۱٠  
        .معي هو كما معك واألرض السماء: أي

£�p��¤�¥����D��                                                            ٨٠٧  
  .الكف حبجم السماُء عادت: أي

J5�¦�§�/�/���W������X��¨���©-���D��                       ٤٠٢  
 مثقال حيزنون ال السماء يف وجوههم تتقلب الذين إن: أي
  .خردل حبة
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���ª«2�
��¬��-�-�®�S�D��                            ٧٠٢  

  .فاحفظوه كثري، لنب السماء من نزل: أي
���ª«2�
��¬��-�-�S�D��                                   ٦٦٨  

  .فاحفظوه ،لَبن السماء من نزل: أي
0¬��¯�°�S�D��                                                 ٣٤٥  

  .السماء من سرر نزلت: أي
�r�¦�n±�²³������´�µ¶�D��
�����o5�q        ٧٤٠  

  .سيحدث ماذا ندري وال كلها، السماء سقطت: أي
�����0� �̂~�·J�¸��                                         ٥٤٧     

  .معنا السماوية التأييدات: أي
�������D�����S����������l�¹�º�»�¼¨�n½�¾�

¿�<�-À�S�5�                                                         ۱٠٩  
 أنصر أن على قادر فإين كلهم، الناس أعرض لو: أي
  .السماء فوق من أو األرض حتت من

,��v�/�Á�01�S�D�����Â-                           ٦٨٦  
  .السماء من لك أمطر إين انظر،: أي

¿�r�DX¾�Ã�S�D���Ä�0��2
�                        ٣۱٦  
 ال الصاعقة أيتها: القول يستطيع الذي ذا من: أي

  .السماء من تسقطي
5�TU���D���DV����Á�0¡�������������������������                             ٨۱۱  

  .السماء يف آية يل ظهرت: أي
��D���9��R¦�Å���o5�ÆÇ�2
�È�É���C�           ٤٨٧  

  .يبدل ولن السماء، يف تقرر قد األمر هذا أن: أي
�ÊË��ÊË��ÊË��ÊË� )آلفاقا(  

0�O-�Ì��Í���nÎ�01���ÊË�����                   ٣٤٥  
        .جيدا اآلفاق يف امسك بريق ويري: أي

�Ï��Ï��Ï��Ï� )اآلفة(  
8´�Ï��28´�Ï������                                             ٥٩٤  

  .اآلفة به حلّت اآلفة، به حلّت: أي
��D-����Ð������Ñ�                                         ٦٧٦  

  .واملصائب اآلفات أيام إا: أي
��7�5� �Î���L�Ò�����Ó���°                           ٦٧٦  

  .كثرية ومصائب آفات علينا نزلت لقد :أي
  )النار( �¼��¼��¼��¼�


��Ô�Õ�����Ö×Î�r�����Ø�S�¼�                        ۱٤۱  

  .للعصاة أعدت اليت النار فاتقوا: أي

�nÙ����}Ù�Ú�nÙ�8� �̂¼��³��Ø�Ã�Û�S�¼�        ٤٠٣  

 خادمة بل لنا، مةخاد النار فإن النار، من ختوفين ال: أي
  .خدامنا

v�v�v�v�) تعال(  
���Ü��r�Ý�Þ�v����Ü��r�Ý�Þ�v����Ü��r�Ý�Þ�v����Ü��r�Ý�Þ�v�                                                                                                                                                                                                                                    ٢٤۱        

  .الرحيل حان فقد بلبل، يا تعال: أي
ß�ß�ß�ß�* * * * اآلئل				        

����à-�9�á�â×�
�ã�ä�ß�����à-�9�á�â×�
�ã�ä�ß�����à-�9�á�â×�
�ã�ä�ß�����à-�9�á�â×�
�ã�ä�ß�                                                                                                                                                    ٤٦٥        
  .يبشر الذي املالك ربائيل،ج هو اآلئل: أي
�   )اآلن(���������������

�6��y������,�fu����v,���������./�����å��l���
,��v���æ                                                                              ٨٧٦    

 إىل بك وسأعود وبركة، بأمن قريتك إىل ستذهب اآلن :أي
  .ثانية اهن

M�ç´�<u�p�è���                                                             ٧٤٥  
  .نصلَ أن بعد اجلنازة نصلّي اآلن: يأ

é�/�é�/�é�/�é�/�  
nc���ê�é�/��0�                                                                 ۱٩٠  

  .مإبراهي يا عليك سالم: أي
�ë��ë��ë��ë�  

�ìí�Ã�î��X�ï<�������ìí�Ã�î��X�ï<�������ìí�Ã�î��X�ï<�������ìí�Ã�î��X�ï<������                                                                                                                                                                                            ۱٧۱        
  .الكرمي ربكم ختذُلوا ال: أي

,��v���X�ê�S�Wð�9�ñ�ë�                                               ۱٧٤  
  .قدريت من أرفعك: أي

<�8�ò���ê�ó�ë�������,���                                             ۱٤٠  
  .عليك نعميت أمتّ وسوف: أي

vu�5�ôI�������õö�n½�ë�����÷���øù��ú              ۱٧۱  
  .وكفاءة قوة من أوتيتم ما بكل اهللا إىل تعالوا: أي

,��vû-��ü�ë���                                                         ٩٨�2۱٧٤  
  .بريقي سأُري إين: أي

,��¨ý�P��ë������,��v���y��                                         ۱٤۱  
  .إيلّ وأدعوك سأرفعك: أي

þ�þ�þ�þ�* * * * األثناء هذه يف				        
7�7�7�7����� �<��<��<��<����� �X�������Üö���þ��X�������Üö���þ��X�������Üö���þ��X�������Üö���þ�                                                                                                                                                                    ٢٩        

  .مساوية قوة جذبته األثناء هذه يف: أي
        



�����س� 
�د�����������������������������������א�� � ٨٥
        				قوموا * * * *��������
��������    ��������-�-�-�-��������� ���Ã���Ã���Ã���Ã���� �����ç´�~�ð�����ç´�~�ð�����ç´�~�ð�����ç´�~�ð                                    ٦٤٥�2٧٠٠        
  .القيامة منوذج ونرى لنصلّي قوموا: أي
  )جراأل(    ����				

�
 �� �p�����,�0<�¦��}�×�����,����¦�¦����ú
����M�NÉ�	��s��s�                                              ۱٤۱  

 أجرهم هلم بل عنهم، يغفل ولن اهللا ينساهم لن: أي
  .إخالصهم حسب على

,�fu�5���                                                                ٤۱٠  
  .سيشفى: أي

�9Î�9Î�9Î�9Î��������)ننامل(  
����è
�û�p����-���9Î�����                                 ٩٣  

  .مفتوح تعاىل اهللا منن باب إن: أي
  امحد

�������Ö�����DÖ�� ���                                                    ٨٣٤  
  . العصر هذا أمحد الزمان، أمحد: أي

0� �� 10 �� � �� �u�8��7                     ٣۱٠  
  .شفتيك على الرمحة فاضت أمحد، يا

0� ¡0 �� l ¡�8-�� ��� ¡0 �� 
         ٣۱۱  
  .ومعي مرادي أنت أمحدي يا: أي


�D�������S�L���D��¬/                                     ٧٣٤  
  .واخليال صورالت تفوق � أمحد سيدنا عظمة إنّ: أي

¸�-�����nÙ                                                              ۱٨٣  
  .قادياين أمحد غالم: أي

�������nÙ                                                              ٧٧٧  
  .أمحد لغالم النصر: أي
  )اإلحياء(    ������������

����9}���������-������¸��������
��5�������
¦                            ٤٢٠  
 الذي املوت بعد اآلن مت الذي اإلحياء أن احلق: أي

  .فيه اإلنسان ليد دخل ال سنة، ألف استمر
  )اجلريدة(����������������

 �-�0¡�!- �£5�"�����                                  ٦٤٨  
  .اجلريدة صدرت لقد أصدقائي، انظروا: يأ

#### ��   ٣٠٨  ٣٠٦2       )             م اآلخرياحلك(            ����$$$$��

            .األخري احلُكم مث :أي
  )احلزن( �-����-����-����-���

��fu�����-����%�D-���                                          ٦۱٨�2٦٢٦  
  .القلوب من السكينة تزول يومئذ: أي

�P�����ú7����-����%�S                                              ٦۱٨  
        .اهللا عند من اجلميع على احلزنُ استوىل: أي

�� ��&&&&   )خلصامل( ���-��9��-��9��-��9��-�9

����'(�&�9-������                                                        ٥٦  

        ".لدهيانه "يف خملص حمب هناك: أي
�� ��))))****-���-���-���-���                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٥٦  
  .خملص مريد: أي

p-���p-���p-���p-���        )رادةاإل(  
� o p-��� q r s� tu �vw l � o n-� Xx��y %� 
q
                                                                                        ٣۱۱  
  .أنت أي آدم فخلقت أستخلف، أن أردت: أي

0-+�,l�81�r�
�p-������Åù��ú                                     ٨٧٥  
  .توحيدك ينشر أن اهللا أراد: أي

��Ø���9-�y�r�¦�p-����R����ú                                     ٧٥۱  
  .عليك يشق أن تعاىل اهللا يريد ال: أي

0��{�nÎ��1�r�
�q�p-����o��ú                                           ٤٠٠  
  .امسك يذيع أن تعاىل اهللا أراد لقد: أي

�.���p���,�
���p/ �S�0�S�����1 ���r�
�q�p-����2�o��ú
,�fup�-��3���5�p�-��2                                                        ٣٠٠  

 من عين منفصال يظل من كل  يقطعأن تعاىل اهللا قرر لقد: أي
  .غريه أو كان ملكاً املسلمني،

� o p-��� q r s� tu �vw l � o n-� Xx��y %� 
q
                                                                                        ٣۱۱  
  .أنت أي آدم فخلقت أستخلف، أن أردت: أي

��<�8-���������8�4 �r
�q�p-����o��                              ٣٩  
  .آخر زواجا أزوجك أن أردت لقد: أي

        
��   )ذكي(����������5555
��×5�����¾�6-�                                                               ۱٣٧   

  .مبارك ذكي كرمي صاحل ولد: أي
  )هذا(        ��������

8´�Ï��28´�Ï������                                                         ٥٩٤  
  .اآلفة به حلّت اآلفة، به حلّت: أي
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.X��7���0-�                                                         ٨٧٧  

  .الكأس هذه عين اعرب: أي
8������=9���                                                       ٤٧٧  

  .النشرة هذه على الرد اكتب: أي
��fu�����-����%�D-���                             ٦۱٨�2٦٢٦  

  .القلوب من السكينة تزول يومئذ: أي
��5�TU���ð�h�Á�01�������                               ٥٨٠  

  .مبني فتح لك يظهر يومئذ: أي
�����Ï: �81����;�WX��������Ï: �WX����Ö����

¦�/�/���;                                                         ٣٢٥  
 وحمبة اهللا معرفة يف يساويك الزمن هذا يف أحد ال: أي
  .اهللا

,�5�D<�²���=��0�4 �������4 ���> ���             ۱٥٢  
  .السفر هذا يف خسارةٌ وبرفيقك بك سيلحق: أي

,�f��?�§��@�²�����,�5�D<�²���> ���         ۱٥٥  
 وشيء اخلسارة من شيء السفر هذا يف سيصيبك: أي
  .والغم اهلم من

<�¸A �B�Á���CD����E �F-�������         ١٥٩  
  .الكربى الشخص هذا بنت يد اطلب: أي


�8G��H����ÊI���JK�������                 ٣٠٠  
  نفاقي طبع ذو الشخص هذا أن: أي

�£�O��nÎ�G�LM ����                                                 ٥٩٣  
  .حممد غوث هذا سمي: أي

 N�nÎ����� 
O P
�6�Q�����ã�!RS                                     ۱٣٧  

  .وبشري عنموائيل امسه: أي
��T���U ���
�DVö�W �X �����                      ٧٧٠  

 سيتفشى الذي اجلارف الطاعون هو هذا نتيجة :أي
  .البالد يف


�n-�8g����Y ���                                                    ٤٢٨  
  .األخرية أنفاسه لفظ وشك على الكلب هذا أن: أي

75�Z�X���                                                             ٧٧٠  
  .الطاعون أصابه لقد: أي

}�[�X���                                                                    ٨٥٤ 
   قبلْه: أي 


�ZÉ�S�\��p������
�7�8-�C����] �X���          ۱٣٧  
  .الرجس من مطهّر وهو مقدسة، روحا أُويتَ لقد: أي

É�������^_�P�����`��Z                               ٩٣  

  .هنا إىل متوجهة املقدسة اهللا رمحة إن: أي
,�f�������o���������
�a��������          ۱٣٧�2۱٦٧  

  .مبجيئه ينـزل الذي الفضل معه: أي
��Nu�p��N�b�c�N�b���Dd���                                       ٨٦٣  

  .األرامل إال الدار تلك يف  يبقىلن : أي

��e ����ú�fQ�D�C�r�
�R�gÀ���DV���                     ٦٩٣  

  .اهللا كتاب القرآن أنّ ليثبت اآليات يري: أي
��¦�c�Î5����o���                                                            ٦٠٤  

  .ليشفى كان ما: أي
0-� .X��7�����ú��-��0¡�0�                                        ٨٧٧  

  .الكأس هذه عين اعرب القادر إهلي يا: أي
��h�Î5�i��X���³�7��8b                                               ٥٥٢  

  .االرتداد يسمى ما هذا. الزوجة احنرفت: أي
�Ãú�E�0¡���c��j �0�k������WX�X����
��e �8¡�R

���,                                                                                       ٦٦٩  
  .اخلواص خدامي هم الذين إال أحد يلمسه وال كتايب هذا: أي

����,���<��l�C����p�m�y�Á����Ö��                           ٢٧٥  
        .العصر هذا على شاهدا أقيمك سوف: أي

ÃÃÃÃnnnn����* * * * الصمود/ةستقامالا(        
£��Ê×���Ã£��Ê×���Ã£��Ê×���Ã£��Ê×���Ãnnnn����                                                                                                                                                                                                                                      ٤٨٤        

  .استقامته على يبق مل: أي
�nc��nc��nc��nc� )سالماإل(        

5�TU����m¨�o����p��nE �����PQ���nc�� �q-�J                   ۱٣٧  
  .للناس اهللا كالم وعظمة اإلسالم دين شرف ليتجلّى: أي

,5�r������������P����nc����st��u�v-����      ٢٩٤  
 مرة بقوة ماإلسال إىل سريجعون اهلندوسية الديانة أهل أن: أي

  .أخرى
�
�6�nc��.w�����9:���D��N�5� x�4��Ng-��           ٧٥٤  

 اإلسالم بقوة الدعاُء اليوم استجيبت اليت األدعية من: أي
        .وشوكته
yyyy����zzzz����        )اإلسخريوطي(  


�y�z���-{���|                                                                 ٨٨٣  
  .األسخريوطي يهوذا هو مالوامل أن: أي

y�z���-{                                                                               ٢٩  
  .اإلسخريوطي يهوذا: أي
������������****٨٠				  

} �~É������p-������~É����/���                                                ٧٠٠  
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 يقّل أو أربعة، أو مخسة عليه تزيد أو ،حوالً مثانني: أي

        .كمثلها
  )سرياأل(            ��������

,5��}���8�����������                                     ۱٣٧  
  .األسارى رقاب لفك وسيلةً سيكون: أي
���X������8,: أي����p�                       ١٨٣  
        .األسارى رقاب يفُك: أي

�S�*له	  
��S���S���S���S� j j j j����,�fu��-�,�fu��-�,�fu��-�,�fu��-����� �� ��UUUU �� ��                                                                                                                                                    ۱٨٩        
  .عظيم ملك  لهسيعطَى: أي

  )صولاأل( �������� � � � �
����j³9��6������������9��6� �������	


�p-�����������-������
������ �����p����-   ٥٠٠  
 سبعة احملاسن وأصول سبعة، اجلرائم أصول أن: أي

 أبواب يف الزائد وهو اهللا، رمحة باب هناك ولكن أيضا،
        .اجلنة
  )عمالاأل(    ��������    

��� � Á p� n� 
 �� D�� ��  �� ��9� S 
� ¦ ¿                                                      ٣۱۱2 ٣۱٢  
  .معي أنت. بعمله اإلنسان إليها يصل ال مكانة له:  أي

  )األسف( ����������������
���������                                                          ٤٣٠         

  .األسف كل األسف: أي
W����Z���                                                           ٧٤٣             

  .مؤسف خرب جاء قد: أي
W����Z�������S��5�                                     ۷۷٥  

  .الهور من مؤسف خرب جاء: أي
    ��������* * * * االزدهار/العز(        

M�N��D-��� M�N��D-��� M�N��D-��� M�N��D-��� ��������                                                                                                                                                                                        ۲۰٤        
  .العز أيام ستأيت: أي
��������) ٣١(        
�����0´���W ������D����pÖ             ١٢٨  

  .شهرا ٣١ خالل ما ستحلّ شديدة مصيبة أن: أي
î�î�î�î�) وحيدال(  

�ìí�Ã�î��X�ï<������                                       ۱٧۱  

  .الكرمي ربكم ختذُلوا وال: أي

����0¡��ú������5�î���                                             ۱٧٦  

        .معي واهللا وحيد، أين: أي
  )نْإ( �¾��¾��¾��¾�

0<��7�S�A�6��ú�J�� ���0¡�v��l5��<��7�S��ú�A�¾�  
                                                                                                ٣۱٠  

  .اهللا حيببكم فاتبعوين اهللا حتبون كنتم إن قل: أي
�<�-À�S�����S�D�����S����������l�¹�º�»�¼¨�n½�¾�

�5�¿                                                                                    ۱٠٩  
 حتت من نصرأ أن على قادر فإين كلهم، الناس أعرض لو: أي

  .السماء فوق من أو األرض
�E�D-����l��5��¾�                                                             ٦٧٦  

  .الدنيا خامتة يوم اليوم ذلك جلعلت أردت لو: أي
,���ìí�¦�����~-�ìí�y�¼¨��¾�                               ١٩١  

  .الناس خذلك وإنْ أخذلك لن :أي
Ju´��������-�l�J<�������ú�¾�                                             ٨٠  

 الدنيا على الظلمة ألحاطت فعل ما اهللا يفعل مل لو :أي
  .مجيعها

�9�/�S����  ����r�,5�n±�l�fu�¡-�P����8¢Î�£�¾�
¦�}��                                                                                 ٤٠٢  

 عند الربكات أن هلم لتبني الناصري املسيح إىل نظروا لو: أي
  .عنده كانت مما أقلّ ليست هذا

-¤Î�p��r����æ�,�0<� �Î�¥��¥���D���ú�l�M�~<���¦l�p��¾��
M�Nu5                                                                                ١٤٢  

 بالء بعد بالء عليهم يرتل سوف اهللا فإن يتوبوا مل فإنْ: أي
  .ينقرضوا حىت


����²�%�c��§�R�¾�                                                          ٤۱٨  
  .شيء كل بقي األصل هذ بقي ولو: أي

�®�X��ú� �D,��p��r�,�5�n±�l�fu�¡-�¾����������8¢Î�¨
5�£�q�P©�X����ª�¸«�¬�r�p-���S�����2
���<�P© ۱٨٧  

 لتبين الناصري، النيب سرية غرار على األمر يف نظروا لو: أي
 من الناس أُبرئ مما أكثر اهللا عباد يبرِئ هذا نأ تام جبالء هلم

  .خال زمن أي يف اجلسدية األمراض
  ٰیتعالهللا
�®��¦�¯��Ãc�X����øù                                            ٦٨٢  

  .سالـما يتركه أن اهللا يريد ال: أي
�p�£�� ���V�øù                                                                ٤٠٧  
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  .تعاىل اهللا شاء إن ،١١ بعد: أي

��2
�n�����ú�R°�                                                   ٦۱٩  
  .أكرب اهللا. اهللا فعل من هذا: أي

�D�D�D�D±±±±����    )ختباراال(        
Nu�0²������³�
�D±����³�����M��´-�ìí�

¼�Nu                                                                       ٧٥٣  
 سبيل ويخلَّى البعض، فيه سيؤخذ اختبار، هناك: أي

  .البعض
<� <� <� <� xxxx �X�D�X�D�X�D�X�D±±±±��W�ú���W�ú���W�ú���W�ú�jjjj �8��8��8��8�µµµµ �l�
�l�
�l�
�l�
                                                                                                            ٧٤٦  

  .الرباين باالختبار ارض لكن صعب، أنه شك ال: أي
        )ملاأل (����¶¶¶¶

8�µ¶�                                                                     ٧٣٨  
  .كبري أملٌ: أي

<�{�S�i j· ��                                                              ٨٠٩  
  . املأمول من أكثَر: أي

³�! " #$�p¸Ë�<�{�S�¶�                                                ٨۱٠  
  .املأمول من أكثر النفع كان: أي

�-�-�-�-¹¹¹¹ �� ��ºººº �� ������ �� ��»»»»����������������                                                                                                                                                                                ٧۱٧        
ـُـلك، أمني: أي         .الشجاع املنتصر امل
D�D�D�D�) هؤالء/ههذ/هذا(  

,�f��Î���<�Â-�X���¼�D�                                        ٧٧٠              
  .البكاء على املدن هذه مشهد سيبعث: أي

��Ø� ½ �X�`�0¡�o��¾�D�                                       ۱٨٢  
  .بييت غيروا قد املشايخ هؤالء: أي


�����®�¿��o��À���-�Á �X�D�                             ٨٢٣  
  .كثريا عانيت لقد: له لْقُ: أي

�5������nñ���Â���r�0-�Á �X�D�                     ١٩٠  
  .عيسى قدم على جئت لقد: هلم قُلْ: أي

,5� �Î����Ã��������-���D�                               ١٤٢  
  .جدرام على اهللا غضب يرتل: أي

Ä���Å������D�f��<�                                       ٧٤٧  
  .الكفن يف ملفوفةً جبثته جاءوا لقد: أي

M�Nu�¤�S��v�b�`���D�                                  ١٤٢  
  .باألرامل بيوم ستمتلئ: أي
Î�Î�Î�Î�            
Î�Î�Î�Î�    �-��-��-��-�ÆÆÆÆ �S��S��S��S�����-����W-����W-����W-����Wµµµµ ���^���^���^���^                                                                                                                                ٨٤٥        

  .الدنيا هذه من أخونا رحل لقد هللا، إنا: أي

ã�ã�ã�ã�KKKK��������ÇÇÇÇ �� ���È�È�È�È����        )إسرائيل بين أنبياء(        
ã�K��Ç��È��É �
����S�0�l                                            ١٤٣  

  .إسرائيل بين أنبياء مبرتلة مين أنت: أي
    ÊÊÊÊ����) املوت(        

,5�R2,5�R2,5�R,5� Ê�������                                          ٣١٠  
  .الدنيا تغادر مث وهذا هذا يكون: أي

nnnnËËËË����* * * * العاقبة				        
,�5�Á�01�n,�5�Á�01�n,�5�Á�01�n,�5�Á�01�nËËËË����                                                                                                                                                                                                                                      ١٨٩        

        .لك العاقبة: أي
������������V�V�V�V�øùøùøùøù) تعاىل اهللا شاء إن(        
����V��p�£� øù                                                                 ٤٠٧  
    .تعاىل اهللا شاء إن ،١١ بعد: أي

        )اإلجنليز (� �� �� �� �
������������������ ���������                               ٤٠٢  

  .بلطف اإلجنليز عاملك قد: أي
 ÀÀÀÀ��������  )ؤالءه *

ÌÌÌÌ �p�����0�p�����0�p�����0�p�����0KKKK�-�L���
��-�L���
��-�L���
��-�L���
�2222����o��r�
�����o��r�
�����o��r�
�����o��r�
�ÍÍÍÍ �o���o���o���o��ÀÀÀÀ����                                    ۱٤٥        
  .اآلخر ننتظر أم اآليت، هو هذا هل: قالوا: أي

�J���J���J���J�  )اهللا مظهر (�
¦����Î<�Î��S��J���Ï/                                               ٦٧٨  

  .اهللا مظهر أحد بحيار أن يف اخلري ليس: أي
�����������  )و (�

0�O-�Ì��Í���nÎ�01���ÊË�����                                ٣٤٥  
  .جيدا اآلفاق يف امسك بريق ويري: أي

,���<�Ð�<Ñ��1����                                                                ۱٩٠  
  .ذكرك وأرفع: أي

1����,�0-�Ò������Ó����-�X�9V-�8                             ۱٤٩  
  .األرضني أطراف إىل دعوتك وسيبلّغ: أي

,�f�{�X�Ô�Ñ�81����                                                          ۱٩٠  
  .ذريتك زاد: أي

,�0-�y�~-���8���81����                                                   ٩٣  
  .تكامراد كلّ يعطيك: أي

,��¨�Ø����¨-�;�81����                                                    ١٩٠  
  .القلوب يف حمبتك وألقي: أي

��T����Õ�S�9Ö�× �81����                                       ۱٣٧  
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  .بكثرة البالد شىت يف نسلك وينتشر: أي

,���-�./����)���01����                                      ۱٩٩  
  .آثارك يف بركة وأجعل: أي

,5�����o<����X�|����                                              ۱٣٦  
  .أربعة الثالثة سيجعل إنه: أي

��5[������
��Ø�X��ÙÚ���¨ �0¡�C���        ۱٨٢   
  .كالفئران نبيي أحاديث ويقطّعون: أي

q�n���{�Û�o�Ü ����ú����                                   ٦٧٩�2٦٩٩  
  .عظيما فعالً فعل اهللا خامت إنّ و:أي

������X�³� ! �
Ý
Þ�S���ß�S�r�[� �|�Í�����fÉ�

�5�®�× �81,                                                     ۱٣٧  
 جتد مباركات نساٍء من كبري نسل لك ويكون: أي

  .بعد فيما بعضهن
,�fu�q���S�à����8TU�ná����                              ۱٣٦  

  .والباطنة الظاهرة بالعلوم ميأل سوف: أي
�nÙ����}Ù�Ú�nÙ�8� �̂¼��âã���Ø�Ã�S�¼��ä����


                                                            ٤٠٣  
 هي بل لنا، خادمة النار ألن النار، من ختوفوين وال: أي

  .خدامنا خادمة
,���<�8�ò���ê�ó�ë�������                                ۱٤٠  

  .عليك نعميت أمتّ سوف: أي
,�fu��-���C���å��cS�ê���D��E�01������  

         ١٩١ 2٣١١  
        .منك ويبدأ آباؤك ينقطع: أي

-���-���-���-��  	والداأل *�
,�fu�q�Z,�fu�q�Z,�fu�q�Z,�fu�q�Zææææ �� ���|�|�|�| ������-���������-���������-���������-���                                                         ٥٢٤�2٥٢٥        

        .برفقٍ أوالده يعامل سوف: أي
  والعزمولأ

,5��%�nç��Å�����                                                   ١٩٠  
        mmmmالعزم أويل من أحد سيولَد: أي

,�5�nç�¨������}�����p�                                       ١٦٥  
  .العزم أويل من أعماله يف سيكون: أي

,�5�nç�¨���p�                                                            ۱٦١  
        .أعماله يف العزم أويل من سيكون أنه: أي

pppp���������è�è�è�è��������        
¦�¦�¦�¦�������������XXXX��������������������¯̄̄̄��������éêéêéêéê �S��S��S��S�pppp���������è�è�è�è��������                                                                        ٧٢٩        

  .جيدا ليس اهللا أولياء معارضة مآل أن: أي

ëëëë �� ��ìììì����) تيالب أهل(        
�ú�ë�ì��0¡�0�í��ª«�S�Q�;�                           ٧٤٧  

  .الشر من اهللا حفظكم بييت، أهل يا: أي
����îîîîDDDD) اإلميان(  


�9
�9
�9
�9ËËËË ������D������D������D������Dîîîî��������                                                                                                                                                                                                                            ٤٤٩        
        .باإلميان النجاة: أي
¾� �îD ï� � J5 l ! �

Ý
Þ �� X É ð                                      ٣١٣  

  .لناله الثريا عند اإلميان كان لو:  أي
����¦�Dî����-������ú��¦����J mmm��}ñ�����ò�¸V�ó����

fu�5�TU�p����                                                                        ١٣٧  
ولريى آيةً بينةً من ال يؤمن باهللا تعاىل، وينظر إىل اهللا ودينه  :أي

 نظرة إنكار وتكذيبٍ، �وكتابه ورسوله الطاهر حممد املصطفى 
  . ولتستبني سبيل ارمني

  )واحدال (��������

����ô(�&�9-������                                                       ٥٦    

  ".لدهيانه "يف خملص حمب هناك: أي
M�Nu�0²������³�
�D±����                                 ٧٥٣  

  البعض فيه سيؤخذ اختبار، هناك: أي
W5�É/�ý�������                                                                       ٧٦٣  

  .أخرى بلية حلّت لقد: أي
�����8õÍ��                                                                        ٧٤٠  

  .أخرى بشارة: أي
W5�É/�Ã� �������                                                               ٧٦٣  

  .أخرى قيامة قامت لقد: أي
,5���������DV��{���                                            ٣٤٧�2٣٤٨  

  .عظيمة آيةٌ معه ستكون: أي
ÎO�o�ö �ö ���-���                                                             ٦٤٦  

  .كُثْر واَألكَلةُ واحدةٌ، احلبة: أي
�! " #$�÷��n-���n-���                                                            ٧۱٠  

  .البصر ملح يف الروح فاضت: أي
�y�nÙ������,�ò                                                      ۱٣٦�2١٣٧   

  .زكيا غالما ستوهب: أي 
�ø ���9d���                                                           ٣٤٦�2٣٤٨  

  .عزة خطاب: أي
7��9�V���                                                                        ٦٠٠  

  .امرأة ماتت: أي
�q&��-�����nE ���                                                       ٦٤٣�2٦٨۱  
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  .وبنتان كالم: أي

��ò��ù5�Wú�pû���üý�����5��             ۱٣٣��2٨٢٢  
  ".هوشياربور "يف مشكلة ستحلّ: أي

,���-<�TU�X������
�þ}���                             ٧٥٥      
  .سأُظْهِره ،موسى هناك: أي

��0´������                                                            ٧٩٧  
  .وباء سيقع: أي

,�
��¦����6����������                               ٧٤۱  
  .أحد يبقى لن أسبوع بعد: أي

DV�Z�5���                                                          ٧٧۱  
  .هائلة آية: أي

,�fu����S�ý����T�l                                              ٧٨٤  
  .بالء كل من ستحفَظ: أي

9}��������S���j�g�                                       ٨٠٩  
  .الرعايا من شخص موت: أي 


�nQ���������5�                                              ٧٥٢  
  .احلياء عدمي شخص الهور يف هناك: أي

        )يا (�0�0�0�0
�0�é�/� �nc���ê                                                  ١٩٠  
  .إبراهيم يا عليك سالم: أي

�ú�8½��Å���0� �����²�X����                               ٤٧٩  
  .للسالسل آخذًا األبدي األزيلّ ربنا يا ائْتنا: أي

��ú�8½��Å���0���������ä���Q                           ٧٦٠  
  .احلياة شراب اسقين األبدي، األزيل اإلله أيها: أي

�ú�0� �0-� .X��7���                                          ٨٧٧  
  .الكأس هذه ادفَع رب: أي

�	�0��� �º�P�����
��s�                               ٧٢٧  
  .اجلانب هذا إىل اجتاهك غير سيف، يا: أي

�����0� �0���S��ô���T�y�Åù��ú           ٧٢۱  
  .ضرر كل من اهللا أعاذك احلكيم، عبد يا: أي

�9���0��7��l����                                      ٥٩٩  
  .داعٍ بدون تعبت لقد العمارة، أيتها: أي

�m¨�0���0�����
Ý ��É ��������ú                                 ٣١٤  

  .نور جاءكم قد الناس أيها يا: أي
���0��nc���ê                                                      ۱٣٦  

  .املظفر أيها عليك السالم: أي

���0����9��81�o��ú�r�5�nc���êÅ�                          ٧٢٠  
  .دعاءك اهللا مسع فقد املظفر، أيها عليك السالم: أي

ë�ì��0¡�0� �í��ª«�S�Q�;��ú                         ٧٤٧  
  .الشر من اهللا حفظكم بييت، أهل يا: أي

�ú��-��0¡�0� �0-� .X��7���                                      ٤٤٢   
  .الكأس هذه عين اعرب القادر إهلي يا: أي

0-�� .��X��7������ú�0�                                                   ٨٧٧  
  .الكأس هذه عرب عينا اللهم
  )ألقوالا (��������

~-<�8�ò����8���81�o��ú                                             ٦٥٤  
  .قلت ما كلَّ تعاىل اهللا حقّق لقد: أي

�������»�0¡������e ����ú�fQ�D�C                          ٩٣  
  .فوهي من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ: أي

p�-�p�-�p�-�p�-�) كاملل(  
M�~��Ø�./�S�����01�p�-�                                         ٨   

  .بثيابك سيتربكون امللوك إن: أي
fu���Ö����p��S�1����0���1�����Ü��p�-�                    ٥٣٣  

  .هو بسهمه قُتل الزمان ملك إىل السهم أطلق من: أي
�~��Ø�./�S�����01�p�-��r����æ�,���-�./�y��

M                                                                                           ٣٢۱  
  .بثيابك يتربكون امللوك إن حىت سأباركك: أي

,���Ø�;�81����¨-�����¡�������5�-���ú                ۱٤۱  
  .والنبالء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي: أي

p�-��������                                                                            ٣٩۱  
  .اآلريني ملك: أي

�./�S�����01�p�-��r����æ�,�0-�./�®�y�p�����
M�~��Ø                                                                                    ٨  

 سيتربكون امللوك إن حىت كثريةً بركات وسيباركك: يأ
  .بثيابك

�./�S�����01�p�-��r����æ�,���-�./���./�y��
M�~��Ø                                                                                   ٩  

 يتربكون لوكامل إن حىت عظيمة بربكات أباركك إين: أي
  .بثيابك

���-����./����)��01����,��v�{����,���-�9��y��
M�~��Ø�./�S�����01�p�-��r����æ,              ۱٩٩  

 حىت آثارك يف بركة وأجعل وأزيدك، العز، لك سأكتب: أي
  .بثيابك يتربكون امللوك إن
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æ,��v+��/�81�S�����01�p�-��r����

M�~��Ø�./                                                        ٢٨٤  
  .بثيابك يتربكون امللوك إن حىت بركاتك، أنشر: أي

0�w�n��.¶�p�-��p��
��-�                                         ٣٢٢  
  .فسد ما صلحي ،)� (امللك ذلك قادر: أي

p,��p,��p,��p,��    ****��         )وتعاىل سبحانه������
0�w�n��.¶�p,���p��
��-�                                ٣٢٢�2٣٣۱   

  .فسد ما يصلح وتعاىل، سبحانه هو قادر: أي
  )السوق (����������������


��������������������������                   ٨٨٥  
  .السوق يف عنك يبحث شخص هناك: أي
����  )بستانال (����

���-�X�A�L�nc�����R                                            ٨٣٠  
  .هذا اإلسالم بستان نعطيك: أي

¦�¦�¦�¦��������� m m m m٣٢�2٤٣                   .بالفعل ليس: أي        
�� ������  )بطاله (����


�ZÎ ��������!��                                                ٨٥٥  
  .باخلطر حمفوف" بطاله "جهة من الطريق أن أي
ÄÄÄÄ) الصاعقة(        

¾�Ã�S�D���Ä�0��
�¿�Á �DX                        ٣۱٦  
 ال الصاعقة أيتها: القول يستطيع الذي ذا من: أي

  .السماء من تسقطي
  )احلمى (""""����

£�µ¶��"���D-���³75� x                                        ٧٨٢  
 تسعة منذ له املالزمة احلمى زالت. استجيبت قد: أي
  .أيام

        )السعيد احلظُّ ([�\��8[�\��8[�\��8[�\��8
8��\�]�8� �̂4�                                                   ٨٠١  

  .السعيد حظُّنا اليوم: أي
        )السيئة(    ½½½½8888


�8
�8
�8
�8½½½½ �� ���½�½�½�½ ���8���8���8���8½½½½                                                                                                                                                                                                                    ٧٧٠        
        .سيئةٌ سيئة جزاُء :أي

        )ربكةال (/./././.
,�fu�5����j #

Ý$%&�'�./                                       ٨٨٩  
  .للشفاء سيتماثل" علي بركت: "أي

�³�j �,���-�./�����,��v�{�®�X�(�Ñ�81�������S���D�
M��5�6�9)���8*�}                                                       ١٤٢  

 ميوت بعضهم ولكن ذريتك، يف وسأبارك نسلك، سيزيد: أي
  .مبكرة سن يف

,���-�./����)��01����                                                   ١٩٩  
  .آثارك يف بركة وأجعل: أي

M�~��Ø�./�S�����01�p�-�                                   ٣١٣  
  .بثيابك يتربكون امللوك إن: أي

������� +�n½�ë��,�����fu��������-/�n½�ë��.�J
fu�¼µ                                                                               ١٣٧  

  .حنوساته جبميع الباطل ويزهق بركاته، بكل احلق ليأيت: أي
,�0¤�S�./�`��1                                                          ١٤٢  

  .بالربكات بيتك ميتلئ سوف: أي
âã
�/u�0��./�
�1�S� O �2�01�����nE �01�p��


�1�S� O �2�01                                                                 ٢۱٣  
 ألنه فمك، من خيرج الذي كالمك يف الربكة توضع: أي

  .فمك من خيرج
,���-�./�®�����,���-�./�y��                                   ٣١٤  

  .ثرياك وأباركك سأباركك،: أي
�~��Ø�./�S�����01�p�-��r����æ�,���-�./�y��

M                                                                                                ٨  
 سيتربكون امللوك إن حىت كثريةً بركات سيباركك: أي

  .بثيابك
+�-¾�-����/�81��ú,�0-�                                              ١٤١  

  .وصوب طرف كل يف بركاتك اهللا سينشر: أي
3É�./�S�����:                                                           ١٤٠  

        .أقوام منه سيتبارك: أي
ÏÏÏÏ////) رظهاهللا م(  

������Î<���Î<���Î<���Î<�Î�Î�Î�Î� �S��J����S��J����S��J����S��J���ÏÏÏÏ////¦�¦�¦�¦�                                                                                                                                                                            ٦٧٨        
  .اهللا مظهر أحد حيارب أن يف اخلري ليس: أي

    Ý �Ý �Ý �Ý �45454545) ٢٠(  
��f��K������ Ý �45                                              ١٠٦  

  .روبية وعشرون إحدى أتت لقد:أي
��6 j�¦�7������f��                                                ١٠٦  

  .ذلك يف شك ال وعشرون، إحدى جاءت لقد: أي
������o��K��������6                                           ۱٠٥�2۱٠٦  

  .روبيةً وعشرون إحدى قريب عما ستأتيك: أي
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        )سريرال( 8888

9999 �� ��8888                                                                                                                                                                                                                                                                    ٥٢٢        
        .الرخاء سرير: أي

9�á9�á9�á9�á) البشارة(        
,�fu��-�y��&�ZÉ�����:�����r�5�9�á�y�;      ١٣٦  

  .طاهرا وجيها ولدا فستعطى أَبشر: أي
  ريبش


�Q�����ã�!RS
O PN�nÎ�����                                           ١٣٧  

  .وبشري عنموائيل امسه :أي
����p��³
�6�-<�nÎ���\�,�fu��-�;�Q��K�-���

,5�nç�¨������}�                                               ١٦٥   
 أيضا،" حممود "امسه يكون آخر بشريا ستوهب: أي

  .العزم أويل من أعماله يف وسيكون
   بعد

R2,5�R,�5�=�����4 ��������,5�R2,5�                ٧٠٧  
 آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر: أي
  .اهللا يتوفاك ذلك بعد مث

���V��p�£��øù                                                     ٤٠٧  
  .تعاىل اهللا شاء إن ،١١ بعد

ýýýý) يةبلال/ءالبال(        
W5�É/�ý�������                                                          ٧٦٣  

  .أخرى بلية حلّت لقد: أي
�� �Î�ý ��L-I                                                 ٤٩٢ 2٤٩٣  

  .وأ حادث أو نازل بالء: أي
>-�fý                                                                   ٧٦٣  

  .دمشق بالُء: أي
¸?Î�fý                                                                  ٧٩٧  

  .مفاجئة بلية: أي
,�fu����S�ý����T�l                                             ٧٨٤  

  .بالء كل نم ستحفَظ: أي
ÞÞÞÞ    )البلبل(  

���Ü��r�Ý�Þ�v�                                                  ٢٤۱  
  .الرحيل حان فقد بلبل، يا تعال: أي

�ú�D,���ú�D,���ú�D,���ú�D,��) اهللا عباد(        

���<�P©�®�X��ú�D,��p�                                 ۱۸۷  

  .أكثر اهللا عباد يبرِئ هذا أن: أي
����        )البنغال (@@@@

��5�WA-���D�������£�q�8�u�#�²���B����@ �C  
 ٦٤٧�2٧٠٧  

 فيهم الصادر احلُكْم بشأن اآلن البنغال أهل مواساة ستتم: أي
  .قبل من

ã�ã�ã�ã�KKKK��������ÇÇÇÇ) إسرائيل بنو(        
ã�K��Ç��È��É �
����S�0�l                                            ١٤٣  

  .إسرائيل بين أنبياء مبرتلة مين أنت: أي
    DDDD����) زلزلةال(        

���S�9E�8{�������� D�                                                   ٥٧٧  
  .الشدة كلّ فتشتد زلزلة تقع: أي
FFFF¤¤¤¤) الوِزر(        

¹��J��S�ê�F¤ �n½�p��L8-ìl�G�81�o�\�M�                 ١٨٩  
  .ظهرك أنقض الذي وِزرك عنك وضعنا: أي
  )الربيع (¹¹¹¹��������

D-���o���� 4HI
JK�f��l�W���¹�                                            ٦٦٩  

        .املطر وكثرة الثلج أيام وجاءت الربيع، عاد: أي
  )الشجاع (¹¹¹¹-�-�-�-�

l �-¹ 
                                                                              ٣۱٣  
  .الناسِ أشجع أنت:  أي

  )كثريال (®®®®
��e�p��D-�0ìL�®                                                 ٦٢٦�2٧٠٧  

  .حياتك أيام قلّت: أي
�5���01�0¡�nc�S�®                                              ٧٠٣  

  .مين كثري سالم عليك: أي
��MN���D����V�r����<� O�¼¨�®                   ٧٦٤  

  .هلم جوارٍ نساءهم أن يظنون الناس من كثري: أي 
PPPP) األفضل/خري(        

¹<�8-������,5�P                                                              ٧٤٣  
  .آخر زواجا يتزوج أن األفضل من: أي


��É�0¡���Q�81���
���Q�p��¬�R�����P �S�%       ٤۱٩  
  .عندي هو الذي سيفك هو وأمضاها السيوف خري إن: أي
  )اجلنة (����

��j³9��6������������9��6� �������	��p����-��

�p-�����������-������
������ ���                     ٥٠٠  
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 سبعة احملاسن وأصول سبعة، اجلرائم أصول أن: أي

 أبواب يف الزائد وهو اهللا، رمحة باب هناك ولكن أيضا،
        .اجلنة
SSSS) السر(  

l ¡0 �� 
�³1� S ¡� S 
                     ٣۱٣  
  .سري سرك معي، أنت: أي


�T�S�UV�Î�2W�9-X����Y�Z�m�[�G   
                                                                                   ٢۱٠  

 الشهادةَ البنجاب حلكومة يبيع نیحس حممد :أي
        .ظلما السرية
        )ماءاإلغ (�����5�5�5�5\\\\

9}��]��\ �̂C                                            ٣٤٢  
  .املوت مث الغيبوبة، مث اإلغماء، أوالً: أي

Î�Î�Î�Î�____ ��������`̀̀̀ ��         	    	    	    	    الساحة تربئة * * * *������
  ٣٠٦�2٣٠٨                              الساحة تربئة: أي 

aaaa) البيعة(        
ê S a Î< �� 
 ¢ 0 S³1� �� ¡� �� 

                                                 ۳۱۲  
 فوق اهللا يد اهللا، يبايعون إمنا يبايعونك الذين إن: أي

  .أيديهم
�5�¦���-���a�81�����,�0<�¦�8�b�81����


�c�p�,                                                                 ٣٤٢  
 معارضا ويظل يبايعك، وال يتبعك ال الذي أن: أي

  . النار أهل ومن ولرسوله، هللا عاصٍ فهو لك،
����ªªªª* * * * املريض				        


�J�Ö�
�J�Ö�
�J�Ö�
�J�Ö�dddd �� ��cccc �®���®���®���®��ªªªª                                                                                                                            ٨٠٩��2٨۱٠  
  .جدا كثريا يصرخ املريض: أي
ppppbbbb) رملةاأل(        

`���D�M�Nu�¤�S��v�b�                                  ١٤٦  
  .باألرامل بيوم ستمتلئ: أي

��Nu�p��N�b�c�N�b���Dd���                          ٨٦٣  
  .األرامل إال الدار تلك يف يبقى لن : أي

��������hhhh �Î5��Î5��Î5��Î5�iiii��X����7��8��X����7��8��X����7��8��X����7��8bbbb                                                                                                                            ٥٥٢        
        .االرتداد يسمى ما هذا. الزوجة احنرفت: أي

  )السلسلة (����8888
����²�X���� ��ú�8½��Å���0�                                ٤٧٩  

  .للسالسل آخذًا األبدي األزيلّ ربنا يا ائْتنا: أي

�8��8��8��8����� ��         				الغىن( ������
��n����8���n����8���n����8���n����8����� �� ������                                                                                                                                                                                                                                                    ٥٩٥            

        .الغىن أعمال إا: أي
�É�É�É�É) النجاح(  

5�e5��É�A                                                                          ٣٠٣  
  .جنحت لقد: أي

,�fu5��É                                                                            ۱۱٨  
  .سينجح: أي
¸É¸É¸É¸É) املاء(  

S�e�¼¨�0K�-����
�S���¸É�0� �̂l�                        ٣۱٠  
        .فشل من وهم مائنا من أنت: أي

nnnnffff �p�p�p�pEgEgEgEg* * * * زم قد٧٤٢�2٧٤٣  )                       اجلمع ه          
�ZÉ�ZÉ�ZÉ�ZÉ) طاهر/رمطه(   

�h�ijklm �G�ZÉ��-K���                                                         ٣٧٨  
  .مصطفى مطهر األنبياء، سيد حممدا إن: أي
�ú y Z¬ ¦ 0< , ��� � 0ìí , � � r ZÉ ��� 
n � Ê× � 0<                                                      ۱٩۱�2٣۱١  
  . الطيب من اخلبيث مييز حىت ليتركك اهللا كان ما :أي

��^_�P�����`��ZÉ�����                                             ٩٣  
   .هنا إىل متوجهة املقدسة اهللا رمحة إن: أي


�J��Do��1��&�ZÉ�9�pÍ                                ۱٣٦  
  .عليك ضيفًا سينـزل اهرط مجيل غالم: أي 

��-�}�q �ZÉ�0� �̂���5�                                              ٤۱٠  
  .األطهار مجاعتنا أعضاء الهور يف يوجد: أي

��r�ZÉ�0� �̂���5�                                                    ٤۱٠  
  .األطهار حمبونا الهور يف يوجد: أي

  )مخسون (������������
,��vû-�DV�����s��������                                              ٦٦۱  

        .أخرى آية ستني أو مخسني سأُري: أي
  )ومثانون مخسة (��������

M�~���-������������C���������                      ٧٥٣  
 ألف ومثانني مخسة حوايل كابول والية يف سيهلك: أي

        .شخص
tttt    )مخسة وعشرون				        

,5�Îu�,5�Îu�,5�Îu�,5�Îu����� ���8��×����8��×����8��×����8��×�tttt                                                                                                                                                                                                          ٦٤٤  
        .شباط ٢٥ بعد الرحيل سيكون: أي
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D-�t* ur�R�j�u v��D-�t	u                            ٧٤٨  

 وعشرين مخسة إىل :أو( يوما وعشرون مخسة: أي
  )يوما

����* * * * wwww				        
¦��Ø�S����6�WX�
�¦��Ø�S����6�WX�
�¦��Ø�S����6�WX�
�¦��Ø�S����6�WX�
�xxxx�����ú�������ú�������ú�������ú��                                                                                             ٥٨٥        

        . مطلقًا منه خوف ال اهللا، من رمحة إال: أي
ZZZZ) الطاعون(  

75�Z�X���                                                             ٧٧٠  
        .عونالطا أصابه لقد: أي
pspspsps) الذامل(  

���y �*���ps����ú                                                    ٥٠٥  
        .اهللا مالذ يف احلياة اقضوا: أي
  )أخرى مرة (

,5�r���P����nc����st��u�v-����            ٢٩٤   
 مرة بقوة اإلسالم إىل سريجعون اهلندوس أن: أي

  .خرىأ
D-���o���� 4HI

JK�f��l�W���¹�                               ٦٦٩  
  .املطر وكثرة الثلج أيام وجاءت الربيع، عاد: أي

W5�8�ò��9�����ú�W���¹�                                  ٥٨٣  
  .أخرى مرة اهللا قول ومتَّ ،ثانية الربيع عاد: أي

p���R�<���
�W5�                                             ٤٧٧  
 على أشرفت أن بعد احلياة إىل هذه عادت لقد: أي

  .املوت
µµµµzzzz) الفُرقة(  


�p{���µz �R�|                                                   ٧٦٥  
  .الفُرقة نتيجة فهذه: أي
ìììì}}}}    )اجلبل(        

����¾�ì����¾�ì����¾�ì����¾�ì}}}}����������������~~~~������������                                                                                                                                                                                                            ٥٩٩        
  .الزلزال ووقع اجلبل، خر: أي
CCCC) أوال/قبل من(  

��5�WA-���D�������£�q�8�u�#�²���B����@ �C  
                                                                         ٦٤٧�2٧٠٧        

 احلُكْم بشأن اآلن البنغال أهل مواساة ستتم: أي
  .قبل من فيهم الصادر

9}��9}��9}��9}��]]]] ��������\^\^\^\^ �� ��CCCC                                                                                                                                                                ٣٤٢        
  .املوت مث الغيبوبة، مث اإلغماء، أوالً: أي

8�ò8�ò8�ò8�ò) تحقّالالتكميل/ق(  
75�8�ò                                                                                 ٧٦٧  

  .حتققت: أي 
,���<�8�ò���ê�ó�ë�������                                             ۱٤٠  

  .عليك نعميت أمتّ وسوف: أي
,�0<�8�ò�~-���8���81��ú                                            ٥٤٦  

  .مراداتك كلَّ اهللا يعطيك: أي
~-<�8�ò����8���81�o��ú                                             ٦٥٤  

  .قلت ما كلَّ تعاىل اهللا حقّق لقد: أي
W5�8�ò��9�����ú�W���¹�                                              ٥٨٣  

  .أخرى مرة اهللا قول ومتَّ ،ثانية يعالرب عاد: أي
N5�8�ò��������h���01������! " #$� �Î������.�l ٣۱٣  

  .األنبياء أنباء بك وحتققت نزلت باحلق: أي
N5�8�ò�~-���8¡                                                             ٨۱٢  

  .مرادايت حتققت: أي
7777����  )الكأس (

0-� .X��7�����ú�0�                                                         ٨٧٧  
  .الكأس هذه اللهم اعرب عين: أي

���������7���D����  ������8¡                          ۱٨٢  
  .وفناجينهم قصعام عباديت مكان يف: أي

  )اعالنعن (��������
�����E                                                                             ٥٥٧        

  .خدمتكم يف النعناع أنا: أي
�W�W�W�W����) النبوءة(  

N5�8�ò��������h���01������! " #$� �Î������.�l                                                 
                                                                                                ٣۱٣  

  .األنبياء أنباء بك وحتققت نزلت باحلق: أي
WX�¦ � �ú ����� X  . �                                     ٣١٠  
  .اهللا ألنباء راد ال: أي


�£��Ü����o5���ò��������� ����m                      ٣٥۱  
  .العام احلاكم نبوءات لتحقُّق األوان آن لقد: أي


�Ú�8g����W��R                                                             ٨٠٥  
  .النبوءة ميعاد آخر هذا: أي
        )البطن(    ����

£�£�£�£����� �� ������                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٧۱٧            
  .البطن انشق: أي
  



�����س� 
�د�����������������������������������א�� � ٩٥
�J�J�J�J) إىل(  
�J�J�J�J    3�-3�-3�-3�-VVVV                                                                                                                                                                                                                                                    ٤٦٥        

  .الصحة استعادة ىلإ: أي
�J )الربقية(  

W���J                                                                ٨٤٧��2٨٤٨  
  .الربقية جاءت: أي
WJWJWJWJ    )زوجة العم(        

W��WJW��WJW��WJW��WJ                                                                                                                                                                                                                                                                            ٨٤٧        
  .العم زوجة جاءت: أي
  )جليالت (����

�5�� �8�                                                                ٧٥٠  
  .يقهر جتلٍّ سيكون: أي

�¬��S�E�� �øù��ú                                                ٨٧٦  
  .خاص بتجلٍّ تعاىل اهللا نزل: أي
yyyy) إياك/لك(  

��-�y�nÙ������,�ò                                     ۱٣٦�2١٣٧  
  mزكيا غالما ستوهب: أي

,�0<�¦�Z¬�y�p��|�
��������ú�l                     ٣۱٠  
  .يتركك فكيف وقاره، أنت: أي

,�0-�./�®�y�p�������! " #$�����S������01��ú��1             
                                                              ٨  

 بركات وسيباركك هذا، بفعلك ربك رضي لقد: أي
  .كثريةً

,�0-�y�~-���8���81                                          ٩٣  
  .مرادتك كلّ يعطيك: أي

0-�ìí�y���¦�����ú                                           ۱٩٠  
  .ليتركك اهللا كان وما: أي

,�0-�9d�Å��3�y��ú                                       ٧٥١  
  .خارقًا إكراما اهللا سيكْرِمك: أي


�q��%���D��E����y�o�øù��ú                         ٤٠  
  mعريقة لةعائ يف خلقك قد تعاىل اهللا أن: أي

e�´-�y�o�����������ú                               ٣٠٩  
  .اهللا رمحة خزائن أُعطيت: أي


�Ju��-�y�DV����C������������9�ñ�;            ١٣٦  
  .لك ستوهب وقربة ورمحة قدرة فآية: أي


�� �y�� �������h                                                ١٣٦  
  .لك ستعطى وظفر فتح مفاتيح: أي

8�4 �
�h                                                                             ٧٦٤  
  .لك الفتح: أي


�J5���y�DV���D�������a                                            ۱٣٦  
  .لك ستمنح وإحسان فضل آية: أي

,��v��y����M�N��¦�y�¼¨                                    ۱٨٩  
  .الناس يعصمك مل وإنْ سأعصمك: أي

,����9� �y��������9}                                         ۱٧٤  
  .املمات بعد احلياة لك سأهب: أي

,�0-��ú�y�h���D�¶                                                        ٥٣۱  
  .املوطن يف الفتح لك سيكتب تعاىل اهللا إن:أي

,��vý�P��ë������,��v���y��                                          ١٤١  
  .إيلّ وأدعوك سأرفعك: أي

y��M�~<�� �¼¨�S�\�,���-��������                    ٥٠٤  
  .الناس منه يتعجب عزا سأعطيك: أي

�5��-�����9}����Ñ�����y��                                      ٧٥٠  
  .كاذب مبوت أخربك: أي

,���-�./�®�����,���-�./�y��                                    ٣١٤  
  .كثريا وأباركك سأباركك،: أي

�~��Ø�./�S�����01�p�-��r����æ�,���-�./�y��
M                                                                                                ٩  
   .بثيابك يتربكون امللوك إن حىت سأباركك: أي

,��v���æ�6��y��                                                        ٨٧٦  
  .ثانية هنا إىل بك سأعود: أي

�5��-�DV���������y��                                               ١٣٦  
  .رمحة آية أعطيك إين: أي

���Ó����y��,���-�9¼������9d���              ١٤١  
  .بعزة األرضني أطراف إىل امسك سأذيع: أي

,��v�{�����,���-�9d�y��                                                ١٩٩  
  .وأزيدك العز، لك سأكتب: أي

,���<����81�����,���-�9d�y��                                ٣٠٩  
  .وأعصمك أكرمك سوف: أي

Nu�5����S�������nñ�J���y�o��                           ٦٣٣  
  .الصاحلني من ارمون ليميز بعثتك لقد: أي

,��vw�� ��AE�y���j ����<�-��y�p�                            ٥٧٢  
  .اخللفاء خامت سأجعلك ولكنين يرفضونك، إم: يأ

è�¡������¢�-�£E�y�o�L                                          ١٨٩  
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  .لنفسي اخترتك: أي

,�fu�-�y��&�ZÉ�����:�����r�5�9�á                ١٣٦  
  .طاهرا وجيها ولدا فستعطى أَبشر: أي

�,���ìí�¦�����~-�ìí�¼¨�y��¾                  ١٩١  
  .الناس خذلك وإنْ أخذلك لن: أي

  )سريرال (̄̄̄¯
0¬��¯�°�S�D��                                                 ٣٤٥  

  .السماء من سرر نزلت: أي
   )الصلب (¤¤¤¤

Ñ�c�81�S�¤�c�01��&�p�,5�× ���Ô�             ۱٣٧  
  .ونسلك وذريتك صلبك من زكيا غالما ستوهب: أي
¥ ¦¥ ¦¥ ¦¥ ¦ �
Ý�Ý �Ý�Ý§§§§* * * * مع ذلك(        

¨̈̈̈�É�����p��6�É�����p��6�É�����p��6�É�����p��6 ¥ ¦¥ ¦¥ ¦¥ ¦ �
Ý�Ý �Ý�Ý§§§§                                                                                                                                                                                                                ۱٤٦        

  .الضربة تلك أخفقت ذلك مع: أي
  )صورةال (©©©©====

8�4 �=©�
�ª�q�!-                                           ۱٠٨  
  .صورتك تقول ماذا انظر: أي

9999gggg««««        
� �X�9g«�81�o���;                                          ۱٣٦  

  .تضرعاتك مسعت فقد: أي
¬¬¬¬  

¬�����,l�8¡�É �
����S�0�l                          ۱٤۱  
  .وتفريدي توحيدي مبنـزلة ينم أنت: أي

        )القدر(    ®®®®====
����]]]] �.�.�.�.¯̄̄̄ �����
�n�����
�n�����
�n�����
�n°°°° �=�=�=�=®®®®                                                                                                                                                        ٥۱٧        

  .مقدر واهلالك مربم القدر أن : أي
    ±±             				التقوى * * * *±±8888²²²²

³³³³���� �Î�Î�Î�Îkkkk ��� -�X���� -�X���� -�X���� -�X�\\\\ �
��
��
��
�´́́́�-��-��-��-������������������������� ±± ±±8888²²²²                                            ٦٣٤        
  .القلب يف زرعها جيب شجرة التقوى أن: أي

��������QQQQ) السيف(  

��É�0¡���Q�81���
���Q�p��¬�R�����P �S�%  

                                                                                    ٤۱٩  
 هو الذي سيفك هو وأمضاها السيوف خري إن: أي

  .عندي
�M��01���Q�W5�µ����¶×
              ٦٧٧�2٦٨٣  

        .أمامك مسلول املالئكة سيف إنّ: أي

AAAA) أنتم/نتأ(  
�<�=>���?@�A�4�                                                             ۳٥۷  

  .بالعربية اليوم اخطُب: أي
5�e5��É�A                                                                          ٣٠٣  

  .جنحت لقد: أي
5�·����n¹�����¸�TU�A                                                         ۱٩٠  

  .واإلام الكلمات بظاهر تقتنعون إنكم: أي

��Ö×�o�����³��Î<�p��X�A                                      ۱٠٠�2۱۱٣  

  .لك قلت كما تفعل أن جيب: أي
�n½�n½�n½�n½) كلال(  

,�5�¹-I���4 �����oû-�9º»�����L-�¼�n½                                                       ٥٧٨        
  .حادثتك ستقع القدرة وعجائب احلوادث كل وقوع بعد: أي

���Á����-�n½                                                                   ٧٣٨  
  .كله للعامل واحد: أي

���S����-�n½                                                                   ٧٣٨  
  .كله العامل من واحد: أي

,�5�¹-I���4 �����oû-�9�ñ�9º»�n½                          ٦٣٣  
 بعد مث آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر: أي

  .اهللا يتوفاك ذلك

����K����½�n½�r��<�����<���                          ٤٠٢�2٤٠٣  

  .اخلريات رأس الرفق فإن الرفق، الرفق خذوا: أي
  )لك (4444�8�8�8�4444/8������������

,5�¹-I���4 �����oû-�9�ñ�9º»�����L-�¼�n½  
                      ٥٧٨  

  .حادثتك ستقع القدرة وعجائب احلوادث كل وقوع بعد: أي
���'�
�nÎ���4                                                                    ٥٣۱  

  .باس علي هو امسك: أي
8�4 �=©�
�ª�q�!-                                                        ۱٠٨  

  .صورتك تقول ماذا انظر: أي
�5����ò��ù5�Wú�pû�8�4                                             ٨٢۱  

  .هوشياربور يف مشكلتك ستحلُّ: أي
8�4 �
�h                                                                             ٧٦٤  

  .لك الفتح: أي
��nÎ�0�428�4 �
�h                                                        ٧٦٤  

  .بامسك لك الفتح: أي
��<�8-���������8�4 �r�
�q�p-����o��                              ٣٩  
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  .آخر زواجا أزوجك أن أردت لقد: أي

���D-�p�0<�-À�8�4 ��ú�r���                                ٩٣  
  .اهللا ينصرك حني آتيةٌ األيام إن: أي

¾����¿��8�4 �����
�a���øù��ú�R              ۱٨٩  
  .عجيب أعينكم ويف اهللا فضلُ ذلك: أي

,5�D<�²���=��0�4 �������4 ���> ���             ۱٥٢  
  .السفر هذا يف خسارةٌ وبرفيقك بك سيلحق: أي

llll) نتأ(  
¦�n±�X�ÊÀ�Á���
���-Â��n�����S�0�l     ٣١٠  

  .اخلَلْق يعلمها ال مبرتلة مين أنت: أي
�<� x�X����l                                                         ۱٥٦  

  .التحدي هذا اقبلْ: أي

������D��l                                                              ٣۱٢  

  .العامل نور أنت: أي
��! " #$� �Î������.�l                                                   ٣۱٣  

  .نزلت باحلق: أي
,�0<�¦�Z¬�y�p��|�
��������ú�l                     ٣۱٠  

  .يتركك فكيف وقاره، أنت: أي
,�fu�¦��Ã�l�|�
� ����Ä�l                               ٣۱٠  

  .متحى فلن األزل، كلمة أنت: أي
ã�K��Ç��È��É �
����S�0�l                       ١٤٣  

   إسرائيل بين أنبياء مبرتلة مين أنت: أي
¬�����,l�8¡�É �
����S�0�l                        ۱٤۱  

  .وتفريدي توحيدي مبنـزلة مين أنت: أي
,l�8¡�É �
����S�0�l                                      ۱٤۱  

  .توحيدي مبرتلة مين أنت: أي

�Å�����ÊÀ�n½�������0�l                                  ٣١١  

  .اخلَلق وبني بيين الواسطة أنت: أي
,�f��ÆÇ<�5�È�C�����¤É�³³³³³³�<5��É�l         

                                                                                   ١٨٩  
 حقريا أي ا؛مغلوب كونك بعد غالبا ستكون: أي

  .الظاهر يف كاملغلوبني

�=Ê�S�P��8¡�l                                              ٦٣٣  

  .عندي من نذير أنت: أي

,��,��,��,��ËËËË �81���l�0<��81���l�0<��81���l�0<��81���l�0<�gggg-�l�-�l�-�l�-�l�����                                                                                                                                                            ٥٤٣        
            .لك سأستجيب دعوتين إذا: أي

l�l�l�l�ÌÌÌÌ-���5�-���5�-���5�-���5�ÍÍÍÍ-�-�-�-�ÌÎÌÎÌÎÌÎ
�l�
�l�
�l�
�l�cccc �� ��                                                                                                                                                                                                ٥٣٤         
  .أنت أجدك أنظر أينما: أي
,,,,llll) وحدانية اهللا(  

¬�����,l�8¡�É �
����S�0�l                                       ۱٤۱  
  .وتفريدي توحيدي مبنـزلة مين أنت: أي

¡�É �
����S�0�l,l�8                                                    ۱٤۱   
  .توحيدي مبرتلة مين أنت :أي

0-+�,l�81�r�
�p-������Åù��ú                                     ٨٧٥  
        .توحيدك ينشر أن اهللا أراد: أي

��������������������������  )عقب على رأسا (��
<���������-�������Ï��-                                                         ٧٥٧        

  .عقب على رأسا اآلدميني من اآلالف مئات سأقلب: أي
,���-<��������X���������                                                   ٧٥٧  

  .عقب على رأسا الناس من اآلالف مئات سأقلب: أي
Ð�) التهجد(  

�<�è�´�Ñ�Ñ�fÒ���Ð���ÓI���                                ٨٦٤  
  .مستلقياً التالية الكلمات ترديد احلالة هذه يف يكفيك: أي
�1�1�1�1/1�1�1�1�8888ÔÔÔÔ¥¥ ¥¥ jj jj

ÝÝ ÝÝ
ÕÕÕÕ0) لك(  

\ P� 1�  O �2 ��� P� �ú �  O �2                                   ٣۱٠  
  .اهللا وجه فثم تولوا ماأين: أي

O�� Ö×_�nÎ��1�o��                                                            ٣۱٠  
  .املتوكل مسيتك:  أي

,���<�Ð�<Ñ��1����                                                                ۱٩٠  
  .ذكرك وأرفع: أي

1��ú��1,�0-�./�®�y�p�������! " #$�����S������0   
                                                                                                     ٨   

  .كثريةً بركات وسيباركك هذا، بفعلك ربك رضي لقد: أي
,�0-�¤�S�./�`��1                                                        ۱٤٠  

  .بالربكات كتبي  ميتلئفسو: أي
Æ�S�p�Ø���CÙ ������
���-��1��ú                            ٥٤٤  

  .اعملْ ومشورته فبِهديه وليك، اهللا إن: أي
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0��{�nÎ��1�r�
�q�p-����o��ú                     ٣٤٥��2٤٠٠  

  .امسك يذيع أن تعاىل اهللا أراد لقد :أي

�J��Do��1��&�ZÉ�9�pÍ                                ۱٣٦  

  .عليك ضيفًا سينـزل طاهر مجيل غالم: أي

�Ú�ä�Û ��1������! " #$��Í�S�Û �01��            ٨٥٨  

  .يعجبين وصربك بصربك، سررت لقد: أي
�����Ü�p�,5�Ý��1���D���������������������                                      ١٦٦  

  .واإلحسان احلسن يف بِهكاسيش: أي
,5�=����1������,5�R2,5�R2,5�R                         ٣١٠  

  .الدنيا تغادر مث وهذا هذا يكون:  أي
�®�X�(�Ñ�81�������D��³�j �,���-�./�����,��v�{

M��5�6�9)���8*�} �S��                               ١٤٢  
 ولكن ذريتك، يف وسأبارك نسلك، زيدأس: أي

  .مبكرة سن يف ميوت بعضهم
��Þ�-��-���01��������<�fß�81�L          ٣١٠  

  .عليك ونصلي حنمدك: أي
R,5�R2,5�،,5�R،�L-�¼��n½³,5�=�����4������

,�f��¹-I���4 �����oû-�9�ñ� �9º»���          ٦٣٣  
 آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر: أي
  .اهللا يتوفاك ذلك بعد مث

£5�DÖ���������Í�81                                ٦٦٨�2٧٠٣  
  .طيبة حياة لك أُعدت: أي

7��� x�g-�81                                                         ٧٥۱  
  .دعاؤك استجيب: أي

,�0-�Ò������Ó����-�X�9V-�81                     ۱٤٠  
  .األرضني أطراف إىل دعوتك وسيبلّغ: أي

�Ô�Ñ�81,�f�{�X                                                  ۱٩٠  
  .ذريتك زاد: أي

��
��à�K�����-�8g�������5�¦�á �(�Ñ�81           
                                                                                   ۱٤۱  

  .األيام آخر إىل سيزدهر بل نسلك، ينقطع لن: أي
,�0-�y�~-���8���81                              ٩٣  

  .مرادتك كلّ يعطيك: أي

N��Ú�X����������âg�81                                        ٧٥٤�2٧٥٦  
  .تواضعك أعجبته أساليب لقد: أي

��
��Ãc�Du�����9d�81                                               ٣٣٨  
  mوحياتك عرضك سيسلم: أي

,��¨�Ø����¨-�;�81                                                        ١٩٠  
  .القلوب يف حمبتك ألقي: أي

�5�®�× �81                                                                    ١٣٧  
  mكبري نسل لك يكون: أي

��T����Õ�S�9Ö�× �81                                           ١٣٧  
  .بكثرة البالد شىت يف نسلك ينتشر: أي

��a��n��01�S����ð�81                                            ٨٧٨  
  .صلواتك من أفضلُ أعمالُك: أي

�5�J<� x�ã�ä�X��vg-�81���Â-                                ۱۱٦  
  .بسرعة أدعيتك أستجيب كيف انظر: أي

,���<����81�����,���-�9d�y��                                ٣٠٩  
  .وأعصمك أكرمك سوف: أي

 Ö�Ñ�c�81�Á���åæ�81�������,���<����X������S�Ô
��¬�.�S�ç�Ñ�����������,���<�è �S�é�������C����X���

M�~<� x�W)�¼¨�S�®�����,�0<                                ٦٣٤  
 بقريب وسأخصه شخصا، ذريتك من جلماعتك سأقيم: أي

  .احلق الكثريون سيقبلو يده، على احلق وسيزدهر ووحيي،
,��v�{�6�X�*�81��                                                      ٧٩٣  

  .أيضا عمرك يف أزيد سوف: أي
�ï<�f�ú�p��£����²���Ú�,���<�¦�n�ê �S�§�X�× �81��

,�0-�|��                                                            ٧٩٢  
  .ضاع عما يعوض الكرمي اهللا إن بل نسلك، أستأصل لن: أي


�ë���ì� Ý
Ý
í��81� Ém��-���
                                     ٣٨٩  

  ".اجليتا "يف مكتوب ثناؤك البقر، وراعي األشرار قاتلَ يا: أي
1�³5�o�81� Ém�-���î<�

�-�}���ì�ï��8         ٤٣۱  

 إنّ. لتمدح األبقار، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي
  ".اجليتا" يف موجود ثناءك


�7�ë���ì�o�81� Ém��-���î<�
                            ٣٩٠   



�����س� 
�د�����������������������������������א�� � ٩٩
 دحيكم البقر، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي

  ".اجليتا "يف مسجل
0�O-�Ì��Í���nÎ�01���ÊË�����                   ٣٤٥  

10 � nð� E n½���
 �- � y ����
     ٣١١  
 على وفضلتك خاصة، نعمة عليك أنعمت: أي

  .العاملني
�5����01���r�N��ñ �p��J                          ١٣٥  

  .معك أين ليوقنوا: أي
10 ¢ /}�"ò ¦ 5 ¿                               ٣١١  
  .يضاع ال در مثلك: أي
� 10 �� �5 �� l 
                                ٣١٠  
  .كنت أينما معك إين: أي

��Þ�-��-���01��������<�fß�81�L          ٣١٠  
  .عليك ونصلي حنمدك: أي

,�0-<�ó �X�R��01����,�0<�TU�X�pô�01�øù��ú  
                   ١٨٩  

        .ظلّك وميد وجهك اهللا سيري: أي
,�0<��%�Óõ�Á�01���9�����T�p�               ٧٥١   

  .أمر كل يف سهولة لك سيجعل: أي
�ÊË�0�O-�Ì��Í���nÎ�01��                        ٣٤٥  
  .جيدا اآلفاق يف امسك بريق ويري: أي

��a��n��01�S����ð�81                                ٨٧٨  
  .صلواتك من أفضلُ أعمالُك: أي

,���-����./����)���01                                     ١٩٩  
  .آثارك يف بركة أجعل: أي

³��ö��
�®�÷���Dø�01                             ۱٧٥  
  .الرفق الرفق،. جدا قاسٍ كالمك:  أي

��T�ù����ú����01                                          ٣٥١  
  mيدك على ينتشران والصلح السلم أن: أي

X�> �01�-<�Z�[�Á�01�                                ۱٣٦  
  .هذه رحلتك باركت: أي

�/u�0��./�
�1�S� O �2�01�����nE �01

�1�S� O �2�01�p��âã
                                   ٢۱٣  

 فمك، من خيرج الذي كالمك يف الربكة توضع: أي
  .فمك من جخير ألنه

ü�nÎ��¡�Á�01                                               ٥٩٨�2٦٩٩�2٧٠٠  
  .لك امسي برق: أي

��W��������Á�01                                                         ٧٥٤  
  .لك مكنون كنـز هناك كان: أي

��7�01��������01���5�������                            ٨٠٠  
  .أحبابك مجيع ومع معك إين: أي

��fu�û������µ�8Î�01�
����T                              ۱٤٠  
  .آبائك أقرباء فروع من فرع كل سينقطع: أي

����������01��-�������                                           ٧٥٢  
  .أجنحتك حتت الناس آالف: أي


�����¬��01�����81����R                                          ٨٨۱  
  .وملريديك لك األرض هذه:  أي
||||) ٣(  

M�Nu�ü�ýÑ�0þ�|                                                        ٦٣٨  
  .تيوس ثةثال ستذبح: أي

9}������S����z-��0{�|                                        ٨٥٧  
  .الكبار الثالثة أحد موت: أي

,�5� �Î����������S���|                                              ٨٣٨  
  .الثالثة أحد على العذاب سيحلّ: أي

����o<����X�|����,5�                                                      ١٣٦  
  .أربعة الثالثة سيجعل إنه: أي
��,5�����o<����X�|�                                                               ١٣٦        

        mmmmأربعة الثالثة سيجعل  هو:أي
  )فنجانال (��������

��D����  ������8¡���������7�                          ۱٨٢  
  .وفناجينهم قصعام عباديت مكان يف: أي

�n���n���n���n�  )فسد ما (¶¶¶¶....�
0�w�n��.¶�p�-��p��
��-�                                                      ٣٢٢        

  .فسد ما يصلح ،)� (امللك ذلك قادر: أي
.¶�p,���p��
��-�0�É���S�������WX�0-�ìl��w�w�0�w�n��  

                                                                                       ٣٢٢�2٣٣۱  
 صلح، ما ويدمر فسد، ما يصلح وتعاىل، سبحانه هو قادر: أي
  .أحد بسره حييط وال
����vvvv�        )أعداء اإلسالم(    

��[£����S�Q����v                                                     ٨٣٢        
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  . أعداء اإلسالمشر من احلسني حفظ لقد: أي
�� �� 4HI
JK4HI
JK4HI
JK4HI
JK  

D-���o���� 4HI
JK�f��l�W���¹�                               ٦٦٩  

  .املطر وكثرة الثلج أيام وجاءت الربيع، عاد: أي
������������   
�À�,�5�®�����
�����®�¿��o�                       ٨٢٣        

  .كثريا وستثاب كثريا، عانيت لقد: له قُلْ: أي
ï�) الثريا(  

¾� �îD ï� � J5 l ! �
Ý
Þ �� X É ð                             ٣١٣  

  .لناله الثريا عند اإلميان كان لو : أي
				�n�n�n�n****nnnn ¥¥ ¥¥ �� �� 44 44��������				   

���	����j³9��6������������9��6� ����

�p-�����������-������
������ �����p����-  ٥٠٠  

 سبعة احملاسن وأصول سبعة، اجلرائم أصول أن: أي
 أبواب يف الزائد وهو اهللا، رمحة باب هناك ولكن أيضا،
  .اجلنة

���o�y �S�åö�� ���0¡�8���-�WX�8���-�WX�³0�É
,�
��¦�ª«�S��	���n
 ���                                 ٧٥٨  

 لن. طاعيت من البالط أهل من أحد خيرج أال جيب: أي
  .اجلرمية هذه عقاب من البالط أهل من أحد ينجو
  )من (\\\\

�\����,���<��7�®�S������
�J<��7�®�l�S�\
l�S,��5����Î�S�����
����Î�                         ٦٥٤        

 عليه تغضب ومن كثريا، أحبه كثريا حتبه من: أي
عليه أغضب.  

,5��}����������� ����Z�[�®� �� ���\١٣٧  
 اهللا جالل لظهوره ومدعاة مبارك جد ظهوره: أي

  .تعاىل
TU�DV�p�J������5���h���\�,���<�          ٧٤٣  

  .عظيما فتحا تحقِّق جديدة آية سأُري: أي
  ةجناز

M�ç´�<u�p�è���                                                 ٧٤٥  
  .نصلَ أن بعد اجلنازة نصلّي اآلن: يأ

  )الذين/ الذي (����
��9:���D���� x�4��Ng-��
�6�nc��.w���   

                                                                                  ٧٥٤  

 اإلسالم بقوة الدعاُء اليوم استجيبت اليت األدعية من: أي
  .وشوكته

�,�0<�¦�8�b�81���� mmmm�����o<�¸Ö×Î��� ;�������ú�p�

                                                                                              ٣٤٢  
 ولرسوله، هللا عاصٍ فهو .......... يتبعك ال الذي أن: أي

  .النار أهل ومن
,���<�n½�n�����S�1������,�f��1�P��81����  ٥٨٢  

  .هو بسهمه قتلته سهما إليك أطلق من: أي

�� ��{�p��
���������������X�-���������     ١٩٠  

 إهلية حكمة على مبين الكعبة أساس أن يدرك الذي إن: أي
ا لذكيجد.  

,�fu�q�p&Q�p��,5��l������0¡�S�9��Q��            ٣٢٥  
  .مهانا ذليال سيصبح شريرة، بنية يل انربى من كل أن: أي


�c�l�p��������o5�TU����Ö��8g��î<��                            ٣٩١  
  .أنت هو األخري الزمن يف ظهوره املزمع كرشنا أن: أي

��<�¦�^l�6�P�����ú�p���<�¦�^l�P��81�¼¨��  
                                                                                                   ٧٥٠  

  .تعاىل اهللا إىل يتوجهون ال إليك يتوجهون ال الذين إن: أي
���<��u�5�p��������o��p���������øù�ú�¼¨��   

                                                                                                ۱٧٤  
  .ثانية املمات بعد حييون اهللا عند املقربني أن: أي

�Ö�S�0�ol���ö�}�������5��-�DV���������y�� ١٣٦  
  .سألتين ما حبسب رمحة آية أعطيك إين: أي

  جواب
! �
Ý
Þ�;�³� �¦����S��� �o�L�r�M�� �R�r�0-�����X�D� ��


��u�P ��ú�2¦����9Ö±�0�4                                 ١٩٠  
 ضئيل، علمكم قُلْ. األولني يف ذا مسعنا ما سيقولون: أي

        .أعلم واهللا
  )جهنم (����

�p�,�5�¦���-���a�81�����,�0<�¦�8�b�81����

�c                                                                                    ٣٤٢        

 فهو لك، معارضا ويظل يبايعك، وال يتبعك ال الذي أن: أي
  . النار أهل ومن ولرسوله، هللا عاصٍ

£5�9)�DE��������������-                                       ٧٦٤  
  .جهنم إىل الواصل" خان واصل "دهلي يف تويف: أي

,�fÒ�����X����p��
��-��ú����Ñ�                    ٧٢۱�2٧٢٤  
  .جهنم إىل يوصله وإنه ،الكاذب عدو اهللا: أي
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£´������;��;��                                          ٥٦٨  

  . نائما نمجه يف وقعت: أي
  )النصر (����

�������nÙ                                                              ٧٧٧        
  .أمحد لغالم النصر: أي

�-�-�-�-¹¹¹¹ �� ��ºººº ��   )الشجاع املنتصر (������
�-¹�º���»����                                                   ٧١٧  

ـُـلك، أمني: أي   .الشجاع تصراملن امل
��������) ٤(  

,5�����o<����X�|����                                                 ١٣٦  
  .أربعة الثالثة سيجعل إنه: أي

} �~É������p-������~É����/���                                    ٧٠٠  
 يقّل أو أربعة، أو مخسة عليه تزيد أو ،حوالً مثانني: أي

  .كمثلها
pÖ�����-                                                                         ٦٧٦  

  .بضعة أشهر: أي
�����S�P�������������DÍ���� �¦�,� �p!��p�

Nu                                                                            ٨٠٥  
 يف أارا الدماُء جترِ مل ما الوعد ذلك يلغى لن: أي

  .اجلهات مجيع
ÌÌÌÌÔÔÔÔ�ü�ü�ü�ü) ربيقال(  

,��vû-��ü�ë���                                             ٩٨�2۱٧٤  
   بريقي سأُري إين: أي

���" ����V����X�A�,��vû-�Ì                              ٦٥٧  
  .مرات مخس هذه آييت بريق أُري :أي
  )واقدامل (]]]]####

��#[���D����p,�9-$�8¡                          ۱٨٢  
  mمواقدهم معبدي ففي: أي
D[D[D[D[    )ذهلال(        

���� �Å���à-��Å���à-��Å���à-��Å���à-�D[D[D[D[                                                                                                                                                                                                                            ٥٥٤        
  .مذهلٌ خرب: أي
����[[[[� �� �� ��   				الفأر****    �

��
����
����
����
��ØØØØ �X���X���X���X��ÙÚÙÚÙÚÙÚ ������������¨̈̈̈ �0¡��0¡��0¡��0¡�CCCC�����5�����5�����5�����5[[[[                                        ۱٨٢        
        .كالفئران نبيي أحاديث يقطّعون: أي
LLLL-I-I-I-I  

��L-I��� �Î�ý                                                               ٤٩٢�2٤٩٣  
  .أو حادث أو نازل بالء: أي
¹-I  )احلادث(  

X%����¹-I                                                                         ٨٦٧  
  .العلوي الطابق يف حادث: أي

,�5�¹-I���4 �����oû-�9º»�����L-�¼�n½                    ٥٧٨  
  .حادثتك ستقع القدرة وعجائب احلوادث كل وقوع بعد: أي

�Ê�Ê�Ê�ÊÑÑÑÑIIII    )املاهر(        
I�ø �2�S�A����É�&�ÊÑ                                           ۱٧٣  

  .اللقب ذا املاهر الطبيب تنادون أيضا فأنتم: أي
vu�5�ôI�������õö�n½�ë�����÷���øù��ú              ۱٧۱  

  mوكفاءة قوة من أوتيتم ما بكل اهللا إىل تعالوا: ... أي
  )القرص('�


��(�³
K�)�8�*�-�)�+X�,-¦ %.�'                            ٨٦٢  
 القيء جوز من املصنع الدواء من غرام ثُمنِ بوزن قرص: أي

  .إهلامي دواٌء هو واحلديد، والكينني
�-��-��-��-�)))) �� ��++++X�X�X�X�,-,-,-,-¦ %¦ %¦ %¦ %.... �� ��''''            -�-�-�-�//// �f��-�
�R�f��-�
�R�f��-�
�R�f��-�
�R                                                                                 ٨٦٢        

 مبقادير واحلديد والكينني القيء جوز من املصنع الدواء: يأ
  .الدواء هو متساوية
pppp�� ��� ��� ��� � ÝÝ ÝÝ,,,,Ö 4 %Ö 4 %Ö 4 %Ö 4 %0000  

����1111 �� �� ���������������� �� ��D� �D� �D� �D� �2222 ����-����-����-����-3333��������pppp�� ��� ��� ��� � ÝÝ ÝÝ,,,,Ö 4 %Ö 4 %Ö 4 %Ö 4 %0000                                                                                                                                                                                                         ١٠٨  
  .املختارِ) ���� (أمحد وسلطانُ القادرِ، اهللا حجةُ: أي 

n�n�n�n�4444  
³
�n�4���0�4��ð�5���--6����7�����8�Á�r³³³³³

�´                                    ٣٩٨    
9999�� ��  

,5�Ý��1���D�����Ü�p�                                                    ١٦٦  
  .واإلحسان احلسن يف بِهكاسيش: أي

Dø��:                                                                                   ٥٤٣  
  .البيان حسن: أي

  )احلَسن(;�
,�<�-�-���Ü                                                                  ٣٩٣   

  .احلسن حليب من سيشرب: أي
�=��> �²�����=��?�²���`����LM��5���-��    ٨٦٢  

 وبالطريق شيئًا احلسين بالطريق البيت هذا يف سندخل: أي
  .شيئا احلسيين
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  حسني

£����S�Q����v��[                                        ٨٣٢  
  .أعداء اإلسالم شر من احلسني حفظ لقد: أي

@������ ����,�A �B�CØ�[�G�0<���Ø�p���X�0ì
,                                                                                 ٨٩٠  

 وأن ،احملافظة حاكم نائب سيصري حسني حممد أن: أي
  .حصانه سيعلف" جالل"

M��5���-���=��> �²�����=��?�²���`����L   
                   ٨٦٢  

 شيئًا احلسين بالطريق البيت هذا يف سندخل: أي
  .شيئا احلسيين وبالطريق
DDDD) نصيبال(        

�-0-�D���^                                                             ٦۱٩  
  .نصيبنا آتوا: أي

�����E                                                              ٥٥٧  
  .خدمتكم يف النعناع أنا: أي

D��ED��ED��ED��E) سرةاأل(  
�ú o �� p-E× X � J �� -q X 9� ���0- % 

-F� ���� X Ç Æ 0<                                            ٣١١  
 ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو: أي

  .كله الدين على
ê���D��E�01,�fu��-���C���å��cS�         ١٩١ 2٣١١  

  .منك ويبدأ آباؤك ينقطع: أي

�q��%���D��E����y�o�øù��ú                            ٤٠  

  .عريقة عائلة يف خلقك قد تعاىل اهللا أن: أي
��ú��ú��ú��ú) اهللا(  


�J<�fß�81�S��@����ú                                  ٣۱٠  
  .عرشه من اهللا حيمدك: أي

,�f��S�.¯ ����" �X�����ú                                   ٧۱٩  
  .مرات مخس اهلالك من سينقذه تعاىل اهللا أن: أي

�
 �� �p�����,�0<�¦��}�×�����,����¦�¦����ú
M�NÉ�	��s��s�����                                              ۱٤۱  

 أجرهم هلم بل عنهم، يغفل ولن اهللا ينساهم لن: أي
  .إخالصهم حسب على

0-�ìí�y���¦�����ú                                        ۱٩٠  

  mليتركك اهللا كان ما: أي
���Ø�;�81����¨-�����¡�������5�-���ú,                ۱٤۱  

  .والنبالء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي: أي
,�0-�9d�Å��3�y��ú                                                    ٧٥١  

  .خارقًا إكراما اهللا سيكْرِمك: أي
,�� ����S��-�¬�ã�X�8Ñ}�G��Åù��ú                                  ۱٠٥   

  .عاجالً الدنيا من املؤذي هذا مثل سيأخذ تعاىل اهللا أن: أي
,�0<�TU�X�pô�01�Åù��ú                                                ۱٨٩  

  mوجهك اهللا سيري: أي
�0-+�HI�81�2J�81�2,l�81�r�
�p-������Åù��ú  

                                                                                                ٨٧٥  
  .وكمالك وعظمتك توحيدك ينشر أن اهللا أراد: أي

�¬��S�E�� �øù��ú                                                            ٨٧٦  
  .خاص بتجلٍّ تعاىل اهللا نزل: أي

vu�5�ôI�������õö�n½�ë�����÷���øù��ú             ۱٧۱  
  وكفاءة قوة من أوتيتم ما بكل اهللا إىل تعالوا: ... أي


�q��%���D��E����y�o�øù��ú                                      ٤٠  
  .ريقةع عائلة يف خلقك قد تعاىل اهللا أن:أي

,�0<��K��LÖ IM4 N�y��ú                                                  ۱٤۱  
  .كامال فوزا لك يكتب سوف اهللا: أي
�ú y Z¬ ¦ 0< , ��� � 0ìí , � � r ZÉ ��� 
n � Ê× � 0<                                                      ۱٩۱�2٣۱١  
  . الطيب من اخلبيث مييز حىت ليتركك اهللا كان ما: أي

í��Ãc�;��ú                                                               ٦٨٢  
  .اهللا سلَّمك: أي
�ú 1�8O X î�� ,0<                                                 ٣۱٠  
  .انكبره اهللا أنار: أي

�í����������9��fu5�á ��-������������X�nÎ�01��ú
,                                                                                            ١٤١  

 األرض اهللا يرث أن إىل بالشرف امسك تعاىل اهللا سيخلّد: أي
  .عليها ومن
WX�¦ � �ú ����� X  . �                             ٣١٠  
  .اهللا ألنباء راد ال: أي

��e ����������q-����ú��������¦�Dî����-������ú��¦����J
�P�G� ;��ZÉ��������� a�Q-�S�p�����R������D��X
ñ�����ò�¸V�ó�����fu�5�TU�p������}                          ١٣٧  
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 إىل وينظر تعاىل، باهللا يؤمن ال من بينةً آيةً لريى: أي
 � املصطفى حممد الطاهر ورسوله وكتابه ودينه اهللا

  . ارمني سبيل ولتستبني وتكذيبٍ، إنكار نظرة
� y �m¨ � nÖ� �vw , ��� 1�8-À ��< , �ú � 

�R 10 � ,5 ��� p� 1�8ps 
� ,                 ٣١١  
 مالذًا وسيظل.وناصرك إماما للناس جاعلك إين: أي
  .لك

A ST � 0�Ó � U �ú o ; 9Ë -à V 
S�� �                                                                     ٣١١  
 منها فأنقذكم النار من حفرة شفا على كنتم :أي

  .ببعثته
10 Á ¼¨ �ú  S n(� NÉ ���M 1�8-À <~ 
M                                                                              ٣١٠  
  .السماء من إليهم نوحي رجال ينصرك: أي
\ P� 1�  O �2 ��� P� �ú �  O �2                       ٣۱٠  
  .اهللا وجه فثم تولوا أينما: أي

�
������������X��������ú�j �~-�W�X�������r�M����¼¨
,�fÒ��� I                                                          ٣١٠  

  .نوره متم واهللا اهللا نور يطفئوا أن يريدون: أي
���¦�Dî��A��ã�
��-�c�m��ú���W)�8¡  ٣١٠  

    .تؤمنون ال فلم صدقي، على اهللا يشهد: أي
�0-�����X�D� ��! �

Ý
Þ�;�³� �¦����S��� �o�L�r�M�� �R

��u�P ��ú�2¦����9Ö±�0�4 �r                 ١٩٠  

 علمكم قُلْ. األولني يف ذا امسعن ما سيقولون: أي
        .أعلم واهللا ضئيل،

,�0-�|���ï<�f�ú�p��£����²��                           ٧٩٢  
  .ضاع عما يعوض الكرمي اهللا إن: أي

��,O# �X �6��¡��i �OY                                                         ٣٢٨  
  . أيضا خطيئيت اهللا ليغفرِ: أي 

�������»�0¡������e ����ú�fQ�D�C              ٩٣  
 من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ: أي

  .فوهي
Ju´��������-�l�J<�������ú�¾�                                ٨٠  

 دنياال على الظلمة ألحاطت فعل ما اهللا يفعل مل لو :أي
  .مجيعها

���Q�������ä��ú�8½��Å���0�                       ٧٦٠  
  .احلياة شراب اسقين األبدي، األزيل اإلله أيها: أي

�0�����
Ý ��m¨�0��É 5�Ã�Z�A�|���������ú                       ٣١٤  

  .كريناملن من تكونن فال نور، جاءكم قد الناس أيها يا: أي
Å���9��81�o��ú�r�5�nc���ê���0�                           ٧٢٠  

  .دعاءك اهللا مسع فقد املظفر، أيها عليك السالم: أي
¦��Ø�S����6�WX�
�x�����ú��                                          ٥٨٥  

  .امطلقً منه خوف ال اهللا، من رمحة إال: أي
,�0<�¦�Z¬�y�p��|�
��������ú�l                                  ٣۱٠  

  .يتركك فكيف وقاره، أنت: أي
�<�¦�P�����ú�p���<�¦�^l�P��81�¼¨��          ٧٥٠    

  .تعاىل اهللا إىل يتوجهون ال إليك يتوجهون ال الذين إن: أي
øù��ú�¼¨�����<��u5�p��������o��p�����[���  

                                                                                                ۱٧٤  
  .ثانية املمات بعد حييون اهللا عند املقربني أن: أي

U��������øù��ú�P����                                                  ٤٠٢   
  .كنت حيث اهللا كان: أي

Æ�S�p�Ø���CÙ�������
���-��1��ú                            ٥٤٤  
  .اعملْ ومشورته فبِهديه وليك، اهللا إن: أي

,�0<�8�ò�~-���8���81��ú                                            ٥٤٦  
  .مراداتك كلَّ اهللا يعطيك: أي

,�0<�Z¯ �X��-�01��ú                                            ٧۱٤  
  .أعداءك سيهلك اهللا إن: أي

,�0-<���-�n��%�01��ú                                             ٣٧٦  
  .أمرك كلّ يصلح اهللا إنّ: أي

-��&�Á�01��ú,�0                                                            ٧٢٠  
  .أجلك من ابنا اهللا سيعطي: أي

£5��Í��ú                                                                            ٧٨٦  
  .اهللا رضي لقد: أي

,5������S���=×�D1 ��-��ú                                           ٧٦٥  
  .املسلمني فريقَي أحد مع تعاىل اهللا سيكون: أي


�������\��ú                                                                 ٧٥٠  
  .الصادقني مع اهللا إن: أي

<�
������Ø�S��ú                                                       ۱٧٧  
  .شئت ما اعملْ مث تعاىل، اَهللا خف: أي


�]��ú                                                                             ٤٤٢  
  .حزين اهللا أن: أي

ö�}���p!�����,5� �Î���D�-���ú                                  ٤٥٠  
  .وعده حسب قاديان يف اهللا سيرتل :أي
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0<����X����r�����c�p-�������ú                                ٥٨۱  

  mيشفيه أن اهللا يرد مل: أي
������ú�a����ú                                                   ٥٣٣  

  .اهللا رمحةُ اهللا، فضلُ: أي
p-����R����ú��Ø���9-�y�r�¦�                        ٧٥١  

  mعليك يشق أن تعاىل اهللا يريد ال: أي
���y �*���ps����ú                                                    ٥٠٥  

  .اهللا مالذ يف احلياة اقضوا: أي
e�´-�y�o�����������ú                               ٣٠٩  

  .اهللا رمحة خزائن أُعطيت: أي
7����-����%�S�P�����ú                        ٦۱٨�2٦٢٦  

  .اهللا عند من اجلميع على احلزنُ استوىل: أي
^ O#_j #` ����ú*abbcdef 	q�n���{�Û�o�Ü ����ú����                           

         ٦٧٩2 ٦٩٩  
   .عظيما فعالً فعل وخامته اهللا علم إنّ: يأ

�g���  �T�0�����h�9�����ú                       ٧٦١  
 كل يف قاعدون السبعة الصاحلني اهللا عباد إن: أي

  .مكان
�p��������/5�ij �����o����Hx����¨k ����ú

D�³���l �0-�m���bc¿��¦�ÆÇ�WX���٦٧٧  
 هلم ويقال وعالمات، منوذجٍ أنواع للمقبولني إنّ: أي

  .يغلبهم أحد وال السالمة، ملوك أبناُء
�D��������/5�ij �����o����Hx����¨k ����ú

���bc�p���������<�9�n��8�Ñ�����Zo�p ��
���l �0-�m                                                       ٦٨٣  

 ويعظّمهم وعالمات، منوذجٍ أنواع للمقبولني إنّ : أي
المة ملوك أبناُء هلم ويقال اجلربوت، وذوو امللوكالس.  

�r:�����?�X�����������r
�¸V�8{�®���-������ú
��/u�Wq�~�                                                        ٨٧٦  

 عباده أن تعاىل اهللا وجود على الرباهني أكرب من: أي
  .وقوعها قبل باألحداث ينبأُون


�X�r��ú                                                                ٦٥٨  
  .الظهور وشك على اهللا أن: أي

-����o��ú0��{�nÎ��1�r�
�q�p                          ٤٠٠  
  mامسك يذيع أن تعاىل اهللا أراد لقد: أي

��¦�c�Î<����X����o��ú                                       ٥٩٥  

  .ليشفيه اهللا كان ما: أي
è�S��o��ú                                                                            ٨٠۱  

  .أخذه اهللا: أي
~-<�8�ò����8���81�o��ú                                             ٦٥٤  

  .قلت ما كلَّ تعاىل اهللا حقّق لقد: أي
q�x����01�o��ú                                                                ٧٣٨  

  .تعاىل اهللا رمحك: أي
,�0<� x�S���új �q��� xX����o��-������=Ê�������-   

                                                                                          ٩٨�2٥٥٨  
 اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: أي

  .يقبله

����0¡��ú������5�î���                                             ۱٧٦  

  .معي واهللا وحيد، أين: أي
�5��-�9d��5�®��X�\��5��ú��                                   ٥٩٩  

   mأشاء من أُعز اهللا، أنا: أي
��o��ú�X�\���
�J����q�Cs�S�t���8&ò��ë        ١٣٧  

  .رضوانه بطيب اهللا مسحه نور يأتيك: أي
Î<���ò�X�nu�����ú�r�
�2�v                                             ٧٥٣  

  .تعاىل اهللا بأحكام العملُ الرب إمنا: أي
0<�-À�8�4 ��ú�r������D-�p�                                        ٩٣  

  .اهللا ينصرك حني آتيةٌ األيام إن: أي
,5�¦�ö�}���������ú�q�o�A���n��p�                          ٧٠٥  

  .اهللا ملشيئة موافقًا يكون لن فعلته ما أنّ: أي

�nÎ�c����ú��w                                                                   ٣٨٨  

  .تعاىل اهللا أمساء من هو" يالش "أن: أي
¾���x����m¨�������n�����ú�R                                    ٣٣٥  

  .هذه أفعال اهللا و عجيبة يف أعني الناس:أي
<� x�X�D±��W�ú�j �8�µl�
                                             ٧٤٦  

  .الرباين باالختبار ارض لكن صعب، أنه شك ال: أي
íííí��9d��������9d��������9d��������9d������yyyy ���d�f�ú���d�f�ú���d�f�ú���d�f�ú                                                                                                                                                                                ٥٥٩        

        .كرامته ���� اهللا حفظ: أي
zzzz �������ú�������ú�������ú�������ú                                                                                                                                                                                                               ٦٣٠        

  .احلياةَ امنح إهلي،: أي
  خزائن

M�Nu���������{��                                              ١٨٩  
  .اخلزائن يده على تفتح: أي

��W��������Á�01                                                         ٧٥٤  
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  .لك مكنون كنـز هناك كان: أي

������úe�´-�y�o�����                              ٣٠٩  
  .اهللا رمحة خزائن أُعطيت: أي

  )اللقب (خطاب
�ø ���9d���                                             ٣٤٦2  ٣٤٨  

   mعزة خطاب: أي
�ø �2�S�A����É�&�ÊÑI                              ۱٧٣  

  .اللقب ذا املاهر الطبيب تنادون أيضا فأنتم: أي
ZÎ                         ٨٠٣   

  .طري اخل:أي 
  )زـكنال( ������������

� �� | �5 ��� � | � o �� r Î} �vu٣١١  
ا كرتًا كنتخمفي أعرف أن فأردت.  

r�[�r�[�r�[�r�[� �� ��|�Í|�Í|�Í|�Í) مباركات نساء(        
�S�r�[� �|�Í�����fÉ�������X�³� ! �

Ý
Þ�S���ß

�5�®�× �81,                                                    ١٣٧  
 جتد مباركات نساٍء من كبري نسل لك ويكون: أي

  .بعد فيما بعضهن
�Í�Í�Í�Í )ميلاجل(  


�J��D
�J��D
�J��D
�J��Doooo ��1��&�ZÉ�9���1��&�ZÉ�9���1��&�ZÉ�9���1��&�ZÉ�9�ppppÍÍÍÍ                                  ۱٣٦        
        .عليك ضيفًا سينـزل طاهر يلمج غالم: أي

�-�w��-�w��-�w��-�w�~~~~ �o�A�l�6X���o�A�l�6X���o�A�l�6X���o�A�l�6X��¤¤¤¤ÍÍÍÍ                                                                                                                                                        ۱٧٣        
  .مسيحا اجلميل تسمون حىت: أي

�����Í�����Í�����Í�����Í) طيبةال ياةاحل(  
£5�DÖ���������Í�81                                ٦٦٨  

  .طيبة حياة لك أُعدت: أي
����ÍÍÍÍ� � � �     )ميسور احلال(        


� 
� 
� 
� ����Í�
� Í�
� Í�
� Í�
� ����ÍÍÍÍ                                                                                                                                                                                        ۱٨۱        
  .احلال ميسور هو احلال، ميسور هو: أي

8888õõõõÍÍÍÍ) بشارةال(        
8õÍ�������                                                           ٧٤٠        

  .أخرى بشارة: أي
\\\\ÍÍÍÍ) ةاملسر(  

���\Í�g                                                                   ٤٩١  
  .والفرحة املسرة: أي

n����\Í                                                                               ٤٤۱  
  .سرور مناسبة: أي

M�N���ùÍ                                                                       ٨٠۱  
  .سنفرح أو سيفرحون،: أي

DÍDÍDÍDÍ) الدم(  
Nu�����S�P�������������DÍ���� �¦�,� �p!��p�    

                   ٨٠٥  
 مجيع يف أارا الدماُء جترِ مل ما الوعد ذلك يلغى لن: أي

  .اجلهات
  )اخلري ($$$$

��9� �����$���V��h��� Åù                                        ٧٨٩�2٧٩٣  
  .اهللا شاء إن والفتح والنصرة اخلري: أي

DV���?Í��$                                                                          ٨۱۱  
  .وفضلٍ خريٍ آيةُ: أي

� �� �� �� �����         )الصدمة****-�-�-�-�
9999���� �� ������ �-�-�-�-                                                                                                                                                                                                                                                                     ٢٦٤��2٨٣٤  

  .اهلجرة صدمة: أي
  )البالط أهل (-���8-���8-���8-���8

0�É���o�y �S�åö����0¡�8���-�WX                        ٧٥٨  
  .طاعيت من البالط أهل من أحد خيرج أال جيب: أي

«�S��	���n
 ����8���-�WX,�
��¦�ª                             ٧٥٨  
  .اجلرمية هذه عقاب من البالط أهل من أحد ينجو لن: أي

ZÎ-�-ZÎ-�-ZÎ-�-ZÎ-�-* * * * املؤمل(        
====���ZÎ-�-�������ZÎ-�-�������ZÎ-�-�������ZÎ-�-��������-�ZÎ-�--�ZÎ-�--�ZÎ-�--�ZÎ-�-                                                                                                                                                                                                         ٦٥۱        

  .أليم وحادثٌ فاجعة صدمةٌ: أي
��-��-��-�  )صحيحال (-�

��-�n��%�01��ú,�0-<�                                             ٣٧٦  
  أمرك كلّ يصلح اهللا إنّ: أي


���-�üý�������q����                                                                                                                                                                                                        ٥٨٤  
  صحيح؟ العذاب أمر هل: أي

p����-p����-p����-p���  )بابال (-�
M�~�u������01�0����-��������T                       ٧٥١  

  .نعمة كلّ أبواب عليك ستفتح: أي

�û�p����-���9Î���������è                                              ٩٣  

  mمفتوح تعاىل اهللا منن باب إن: أي
£������01�p����-����g�¸I��                                               ٦٩٩  
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  .الروحاين العامل باب عليك فُتح: أي

£����p����-���DVö                                                    ٤٨٤  
  .الطاعون باب فُتح: أي

5���-�S�p�����p����-�������-��p��Z�[                 ٣٧۱  
  .الباب هذا من يدخل الذي مبارك: أي

�����	����j³9��6������������9��6� ��

�p-�����������-������
������ �����p����-  ٥٠٠  

 سبعة احملاسن وأصول سبعة، اجلرائم أصول أن: أي
 أبواب يف الزائد وهو اهللا، رمحة باب هناك ولكن أيضا،
  .اجلنة

  )عشرة (-�-�-�-�

�5�JO-�4}��5�JO-�4}��5�JO-�4}��5�JO-�4}����� ���D-��-���D-��-���D-��-���D-��-                                                                                                                                                        ٥۱        
  .أيام عشرة بعد القدرة سأُري: أي
����  )العدو (----

�̈�������6����-                                                    ٦٦٨  
  .هجوم شن من أيضا العدو متكّن لقد: أي

�̈�����Í�6����-                                                   ۱٤٦  
  .قوية ضربة أيضا العدو ضرب: أي

£5�Z¯ ��-                                                  ٧٥٠�2٧٥٨  
  mالعدو هلَك: أي

��-À�81�o��| �Ü���<�9�| �S���-          ٣٤٥  
  .األعداء لقاء عند املالئكة نصرتك: أي

1��ú�<�Û,�0<�Z¯ �X��-�0                            ٧۱٤  
  .أعداءك سيهلك اهللا فإن اصرب،: أي

e5�Z¯ ��-�0¡                                                ٧٥٨  
  .أعدائي هلك: أي

�½ ������������-�������
��Ãc�Du�����9d�81
S�D�����Á�����,�fu����y�                          ٣٣٨  

 اهلجمات من وستعصم وحياتك، عرضك سيسلم: أي
  .السيئ اهلدف ذا األعداء يشنها اليت
  دعا

8-�  �Hx����R��S����ë��X��vg-�81               ۱٣٦        
  .رمحيت خبالص بالقبول أدعيتك شرفت: أي

 x�g-�817���                                                        ٧٥۱  
  .دعاؤك استجيب: أي


�6�nc��.w�����9:���D���� x�4��Ng-��              ٧٥٤  
 اإلسالم بقوة الدعاُء اليوم استجيبت اليت األدعية من: أي

  .وشوكته
x�ã�ä�X��vg-�81���Â-�5�J<�                                 ۱۱٦  

  .بسرعة أدعيتك أستجيب كيف انظر: أي
¦���p�������Q�j �,���<� x�Ng-�8���81��             ٢٦  

  .شركائك يف إال دعائك كلّ أجيب: أي

�g-�$�S�Dd����T                                                          ٧٣٨  

  .باخلري دعاء مكان كل من: أي
  )القلب (- - - - 

,��¨�Ø����¨-�;�81����                                                    ١٩٠  
  .القلوب يف حمبتك وألقي: أي

³��Îk��� -�X�\�
�´�-������� ±8²                            ٦٣٤  
  .القلب يف زرعها جيب شجرة التقوى أن: أي

£��-�º� -                                                                             ٨٨٨  
  .القلب صرف: أي

,��v�{�6�p�¾����� �Å-�����£E�01��                         ۱٣٧  
  mلصنياملخ حمبيك مجاعةَ سأزيد: أي

����¨-�����¡�������5�-���ú�r�
��C�Ú�
�J��Ü��p�
,���Ø�;�81                                                                      ۱٤۱  

  .والنبالء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني ملوشك إنه: أي
�W�W�W�WAAAA----) واساةامل(        

���@ �C��5�WA-���D�������£�q�8�u�#�²���B�  
               ٦٤٧�2 ٧٠٧  

 فيهم الصادر احلُكْم بشأن اآلن البنغال أهل مواساة ستتم: أي
  .قبل من
�n-�n-�n-�n-) نفَسال(  


�n-�8g����Y ���                                                                 ٤٢٨        
  . األخرية أنفاسه لفظ وشك على الكلب هذا أن: أي

�! " #$�÷��n-���n-���                                                            ٧۱٠  
  .البصر ملح يف الروح فاضت: أي
>>>>----        

>-�fý                                                                               ٧٦٣  
  .دمشق بالُء :أي
D-D-D-D-) يوم(  
10 Á 9�� ��� D- %� q £                                            ٣۱٢  
  .والنهار الليل لك خلقت: أي
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.�R�q�r�,�fu�Í�D-����2,5�����L����������Ö� � �  

                                                                                    ٣۱۱  
  .باحلق هذا أليس إلينا، الزمان أمر انتهى: أي

,5�D-�p��Z�[��{                                                       ٤٠٤  
  .جدا مباركًا يوما اليوم ذلك سيكون: أي

D-�t* ur�R�j�u v��D-�t	u                            ٧٤٨  
 وعشرين مخسة إىل: أو( يوما وعشرون مخسة: أي

  )يوما
  )الدنيا/عاملال (----����
10 � nð� E n½���
 �- � y ����
     ٣۱۱  
 على وفضلتك خاصة، نعمة عليك أنعمت: أي

  .العاملني
��X�ê�S��-�n½�o�������� �̈S�����! �

Ý
Þ                      ٣۱٠  

  .كلها الدنيا من واختارك منه أنت: أي
Ju´�������-�l�J<�������ú�¾�                                ٨٠  

 الدنيا على الظلمة ألحاطت فعل ما اهللا يفعل مل لو :أي
  .مجيعها

�-�Æ�S��-����Wµ��� �̂p�Î�                                       ٨٤٥  
  .الدنيا هذه من أخونا رحل لقد هللا، إنا: أي

,�0-�Ò������Ó����-�X�9V-�81����                ۱٤٠  
  .األرضني أطراف إىل دعوتك وسيبلّغ: أي

���Á����-�n½                                                       ٧٣٨  
  .كله للعامل واحد: أي

ù��ú,�� ����S��-�¬�ã�X�8Ñ}�G��Å                     ۱٠٥  
 الدنيا من املؤذي هذا مثل سيأخذ تعاىل اهللا أن: أي

  .عاجالً
���¨ �������-                                                             ٩٩  

  .الدنيا يف نيب جاء: أي
������=Ê�������-q��� xX����o��-              ٩٨��2٥٥٨  

  mقبلوه وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: أي
M�Nu�ìí�X��-�p�                                                    ٧٧٠  

  .الدنيا سيغادرون: أي
�./������C������������������,�f�����-�p��S

,�0-<�P©�S����ª�X���                                ۱٣٧  
 بنفسه أمراضهم من الكثري ويشفي الدنيا إىل سيأيت: أي

  .احلق روح وبربكة املسيحي

,5�S�D���S��L�����ú�����,5�DV����Á���-�ng�p�٧٤٣  
 ومن اهللا يديبأ وستكون عموما، للعامل آيةً ستكون: أي

  .السماء
�-�-�-�  )نااثن (-

pÖ�����-                                                                                     ٦٧٦   
  .بضعة أشهر: أي

e�µ¶����-                                                                         ٦٠٩  
  .عمودان انكسر: أي

M��5�TU�DV��-                                                                   ٧٠٣  
  .آيتان ستظهر: أي

���-�Z�[�
����-                                                              ۱٣٦  
  .االثنني يوم مبارك االثنني، يوم إنه: أي

)))) �� ��++++X�X�X�X�,-,-,-,-¦ %¦ %¦ %¦ %.... �� ��''''-�-�-�-�//// �f��-�
�R�-��f��-�
�R�-��f��-�
�R�-��f��-�
�R�-�                                                                                                                                                        ٨٦٢        
 مبقادير واحلديد والكينني القيء جوز من املصنع الدواء: أي

        .الدواء هو متساوية
-�--�--�--�  )لَبنال (-

���ª«2�
��¬��-�-�®�S�D��                                         ٧٠٢  
  .فاحفظوه كثري، لنب السماء من نزل: أي

���ª«2�
��¬��-�-�S�D��                                                ٦٦٨  
  .فاحفظوه ،لَبن السماء من نزل: أي

����KKKK�-�-�-�  )آخر (-
,�fu��-�;�Q��K�-                                                           ۱٦٥  

  mآخر شرياب ستوهب: أي
Ì�p�����0K�-�L���
�2����o�                                        ۱٤٥  

        .اآلخر ننتظر أم اآليت، هو هذا هل: أي
    �-�-�-�  )أصدقاء (-

 �-�0¡�!- �£5�"�����                                               ٦٤٨  
        .اجلريدة رتصد لقد أصدقائي، انظروا: أي
����  )دهلي (----

£5�9)�DE��������������-                                       ٧٦٤  
  .جهنم إىل الواصل" خان واصل "دهلي يف تويف: أي

Â-Â-Â-Â-) انظر(  
8�4 �=©�
�ª�q�!-                                                        ۱٠٨  

  .صورتك تقول ماذا انظر: أي
�5�J<� x�ã�ä�X��vg-�81���Â-                                ۱۱٦  

  .بسرعة أدعيتك أستجيب كيف انظر: أي
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,��v�/�Á�01�D�����Â-                                 ٦٨٦  

  mالسماء من لك أمطر إين انظر،: أي
�������Â-�5�J<��W5���Ô                              ٧٩٧  

  .جدا خفي بأمرٍ أخربك إين ها: أي
Îu��¡-��Î}���X�Ü��o�l��                          ٦٧٧�2٦٨٣  

  .الوقت عرفت ما لكنك: أي
Ã���ØÃ���ØÃ���ØÃ���Ø* * * * ختافوا ال				        

����}�Ã���Ø}�Ã���Ø}�Ã���Ø}�Ã���Ø                                                                                                                                                                                                                                        ٨۱٣        
  .املؤمنون أيها ختافوا ال: أي


�D
�D
�D
�D1111 �
�75�8¾Ø�
�75�8¾Ø�
�75�8¾Ø�
�75�8¾Ø!                              ٦        
        !مسلم القضية، رحبت لقد: أي
ÔÔÔÔ����ÑÑÑÑ) ةيذرال(  

�D��³�j �,���-�./�����,��v�{�®�X�(�Ñ�81������
M��5�6�9)���8*�} �S��                               ۱٤٢  

 ولكن ذريتك، يف وسأبارك نسلك، سيزيد: أي
  .مبكرة سن يف ميوت بعضهم

,�f�{�X�Ô�Ñ�81����                                             ۱٩٠  
  .ذريتك زاد: أي

��
��à�K�����-�8g�������5�¦�á �(�Ñ�81  
                                                                                    ۱٤۱  

  .األيام آخر إىل سيزدهر بل نسلك، ينقطع لن: أي
,�5�× ���Ô�Ñ�c�81�S�¤�c�01��&�p�               ۱٣٧  

  .ونسلك وذريتك صلبك من زكيا غالما ستوهب: أي
����ÑÑÑÑ) ّاألذل(        
����Ñ£5�Ê���� ���D                                             ٧٥۱        

  mاألذلّ سفينةُ أُغرقت: أي
�q�p&Q������Ñ�p��,5��l������0¡�S�9��Q��

,�fu                                                                         ٣٢٥  
 ذليال سيصبح شريرة، بنية يل انربى من كل أن: أي

        .مهانا
���� ����������������ÑÑÑÑ   

,5������Ñ�W �p�                                                     ١٣٦  
  .خارق بشكل وفهيما ذهينا سيكون: أي
کرذ  

,���<�Ð�<Ñ��1����                                                   ۱٩٠  
        mذكرك أرفعو: أي

        )الليلة (��9��9��9��9
10 Á 9�� ��� D- %� q £                                            ٣١٢        
  .والنهار الليل لك خلقت: أي

£�q����X�9������E��                                                          ٨٨٤  
  .الليلة هذه لضيافةا دار يف بالرياء عملوا لقد: أي
������������) السر(        

£�� ����                                                                                 ٧٦۱  
  .السر فشا: أي


�T�S�UV�Î�2W�9-X����Y�Z�m�[�G          ٢۱٠               
 السرية الشهادةَ لبنجابا حلكومة يبيع نیحس حممد :أي

  .ظلما
        )الطريق (��������!!!!


�ZÎ
�ZÎ
�ZÎ
�ZÎ    ���������������������������� �� ��!!!!��������                                                                                                                                                                                                                                ٨٥٥        
  .باخلطر حمفوف" بطاله "جهة من الطريق أن : أي

  فواجاأل رب
,0<�^l�P�����4�)�����                                                  ٩٣  

  .إليك يتوجه األفواج رب: أي
  ) الرمحة(رحم 

,�0<�x��p�                                                                          ٧٧۱  
  .اهللا سريحم: أي

8-�  �Hx����R��S����ë��X��vg-�81                           ١٣٦  
  mرمحيت خبالص بالقبول أدعيتك شرفت: أي

��^_�P�����`��ZÉ�����                                             ٩٣  
  .هنا إىل متوجهة املقدسة اهللا رمحة إن: أي

DÖ��� ��������                                                              ٣٤٦  
  .اهللا لرمحة خفية أسباب: أي

nE ���� �nE ���a�������                                                     ٨۱۱  
  .شكْرٍ كالم. وفضلٍ رمحة كالم: أي

�Ö�S�0�o�l���ö�}�������5��-�DV���������y�� ١٣٦  
  .سألتين ما حبسب رمحة آية أعطيك إين: أي
��	��p����-����j³9��6������������9��6� �����


�p-�����������-������
������ ���                         ٥٠٠  
 أيضا، سبعة احملاسن وأصول سبعة، اجلرائم أصول أن: أي

  .اجلنة أبواب يف الزائد وهو اهللا، رمحة باب هناك ولكن
8�8�8�8���������) األسارى برقا فك(  

,��}���8����������                                                   ١٣٧  

�� ��pppp�� �� �� �� ;;;;���� a a a a        
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�� ��pppp�� �� �� �� ;;;;���� a a a a��������uuuu �� ������ �f5�~�f5�~�f5�~�f5�~yyyy �ps�ps�ps�ps                                                                            ٥٠٩        

  .اهلند بقلعة ���� اهللا رسول حتصن: أي
  فقرِ

³��ö��
�®�÷���Dø�01                       ۱٧٥  
  .الرفق الرفق،. جدا قاسٍ كالمك:  أي
  قيرف

,5�D<�²���=��0�4 �������4 ���> ���         ١٥٢  
  .السفر هذا يف خسارةٌ وبرفيقك بك سيلحق: أي


�£��Ü����oû-�n���»��-��»�r��-�Á �X�� �  
                                                       ٦٦٠�2٦٩٧  

 بعد العجائب إظهار وقت إنّ لرفقائك قُلْ: أي
  .أتى قد العجائب

  احلق روح
�,�0-<�P©�S����ª�X����S�./������C���p�  
             ١٣٧  

 وبربكة املسيحي بنفسه أمراضهم من الكثري يشفي: أي
  .احلق روح

�� ������gggg �¸I���¸I���¸I���¸I�        )حاينالرو العامل( �
£������01�p����-����g�¸I��                     ٦٩٩  

  .الروحاين العامل باب عليك فُتح: أي
 É É É Émmmm ��-����-����-����-�        )األبقار وراعي اخلنازير قاتل (�


�ë���ì� Ý
Ý
í��81� Ém��-��� ¡
                     ٣٨٩  

 يف مكتوب ثناؤك البقر، وراعي األشرار قاتلَ يا: أي
  ".اجليتا"

 Ém� Ö-� ���H��î<
                       ٣٩١  
  .البقر وراعي اخلنازير، قاتلَ كرشنا، حضرة يا: أي


�7�ë���ì�o�81� Ém��-���î<� ¡
               ٣٩٠  
 مدحيك البقر، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي

  ".اجليتا "يف مسجل
�

�-�}���ì�ï��81�³5�o�81� Ém�-���î<   

                   ٤٣۱  
 األبقار، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي

حدماجليتا" اجليتا" يف موجود ثناءك إنّ. لت."  
DV�DV�DV�DV�îîîî��������                                      ٧٣٧  

    املنرية اآلية: أي
Z��Z��Z��Z�  )املنع/ ائقالع (�

R��Á��¢@�²    ��fu�8-����Z��               ۱٢٠  
  .فترة بعد سيزول العائق هذا أن: أي

fu��-�Z���S����¦����=��R                                        ٤٠٢  
  .منه فليمنع جيدا، ليس التصرف هذا: أي
  )الرياء (��������

��X�9������E��£�q��                 ٨٨٤  
  .الليلة هذه الضيافة دار يف بالرياء عملوا لقد: أي

M�~���-������������C���������M�~���-������������C���������M�~���-������������C���������M�~���-������������C���������                                                                        ٧٥٣        
 ألف ومثانني مخسة حوايل كابول والية يف سيهلك: أي

  .شخص
  زكي

�y�nÙ������,�ò                           ۱٣٦�2١٣٧  
  .زكيا غالما ستوهب: أي

  الزلزلة

�X�o���~�                  ٦٥٢  

  .وشيك الزالزل: أي
D-���£�Á�0� �̂³
�X�o���~�               ٦٥٣  

  .العيد يوم لنا. وشيك الزلزال أن: أي
�-������Ã� �����ç´�~�ð��������~�   ٦٤٥�2٧٠٠  

  .القيامة منوذج ونرى لنصلّي قوموا ة،الزلزل جاءت: أي
����~�2����~�                 ٦٦٦  

  .الزلزال وقع الزلزال، وقع: أي
¤-����~�                             ٥٤٤�2٧٠۱  

  .الزلزال من واحدة هزة: أي
�5�6�����4����������~��W     ٧٤٦�2٨٥٨  

  .أيضا املطر لسيرت واليوم شديد، زلزال جاء: أي
����~�������¾�ì}                  ٥٩٩  

  .الزلزال ووقع اجلبل، خر: أي
M�N���~��W �������Ý�������¥             ٧۱٢  

  .عنيفة زالزل وتقع أار، البيوت أفنية يف ستجري: أي
����Ö�Ö�Ö�Ö�) الزمان(  

u�Í�D-����2,5�����L����������Ö�.�R�q�r�,�f � �         ٣١١  
  .باحلق هذا أليس إلينا، الزمان أمر انتهى: أي

������Ö�����DÖ����                 ٨٣٤  
  .العصر هذا أمحد الزمان، أمحد: أي



�����س� 
�د�����������������������������������א�� � ١١٠

�DÖ~��£�!-�nÙ���\                     ٧٣٤  

  .زمانال مسيح صار خادمه أن كيف فانظروا: أي
�����Ï: �81����;�WX��������Ï: �WX����Ö����

¦�/�/���;                       ٣٢٥  
 وحمبة اهللا معرفة يف يساويك الزمن هذا يف أحد ال: أي
  .اهللا


�c�l�p��������o5�TU����Ö��8g��î<��            ٣٩١  
  .أنت هو األخري الزمن يف ظهوره زمعامل كرشنا أن: أي

,���<��l�C����p�m�y�Á����Ö������              ٢٧٥  
  .العصر هذا على شاهدا أقيمك سوف: أي

  )األرض (��������
D�� �� �5 � ��� �� 6�L o ���- X  � -�   

                         ٣۱۱  
  .ففتقنامها رتقًا كانتا واألرض السماوات إن: أي

�����0¡�r�¢������01�D�������          ٣۱٠  
        .معي هو كما معك واألرض السماء: أي

,��¨D�S�������,��v�/�Á�01�S�D�����Â-   
                         ٦٨٦  

 من وأنبت السماء، من لك أمطر إين انظر،: أي
  mاألرض

��S�������D��������������l�¹�º�»�¼¨�n½�¾
�5�¿�<�-À                                            ۱٠٩  

 أنصر أن على قادر فإين كلهم، الناس أعرض لو: أي
  .السماء فوق من أو األرض حتت من

£�¦�nÎ�c��������                       ٨٣٦  
  .األرض يف واحد لشخص غُفر إمنا: أي

8-<����������                       ٥٨٦  
  .سافلَها  األرضعايل يجعل: أي

,�fÉ�9¼������Ó�����                     ١٣٧  
  mاألرض أرجاء إىل صيته سيذيع: أي


�É/�Ó§�DË �̈����                     ۱٧٠  
  mاألرض يف الضالل من طوفان كهنا: أي

�<�©��������f�����X���1 �%                       ٦٢٤  
 وجه على املوجودين املسلمني كل امجعوا: أي

  .األرض
,���-�9¼������9d������Ó������y�� ١٤١  

  mبعزة األرضني أطراف إىل امسك سأذيع: أي
X�ª �81��,��vÒ������Ó������             ٣۱٥  

  .األرضني أطراف أقصى إىل دعوتك سأبلّغ: أي

�����¬��01�����81����R               ٨٨۱  

  .وملريديك لك األرض هذه:  أي
M�Nu�ü�TU������Á�01�DV�%�R             ٦٧٢  

  .أجلك من األرض يف تظهر سوف اآليات هذه كل أن: أي
  )احلياة (���

S�����« �Îu5�n��¬����               ٧٤٠  
  .قبل ذي من راحةً أكثر احلياة صريورة: أي

0´�u���-�S�������                         ٥٣٦�2٧٠٤  
  .اإلنسانية احلياة طريق من بعدوا قوم: أي

�E����®��                                                         ٦٢٣  
  .احلياة من كثريٍ اية: أي

�����)�                   ٦٧٣  
  .احلياة آثار: أي

������                   ٦١٧  
  .احلياة ماء: أي

��ú�8½��Å���0�����Q�������ä               ٧٦٠  
  .احلياة ابشر اسقين األبدي، األزيل اإلله أيها: أي

���9}������Í���������p��J�Í�R�o��ú³nc���ê��0�
Nu�É�9Ë�S�¯                 ١٣٦  

 ينجو لكي تعاىل، اهللا يقول هكذا. مظفّر يا عليك سالم: أي
  .احلياة يبتغي من املوت براثن من

    £5�DÖ���������Í�81               ٦٦٨  
  .طيبة حياة لك أُعدت: أي

z�������ú                 ٦٣٠  
  .احلياةَ امنح إهلي،: أي

����p���-                   ٨۱۱  
  .ثانيةً احلياة: أي

����pE�
°                 ٨۱۱  
  .ةلغاامل احلياة: أي

<���
�W5�p���R�                 ٤٧٧  
  .املوت على أشرفت أن بعد ةاحليا إىل هذه عادت لقد: أي

���<��u5�p��������o��p�����[���øù��ú�¼¨��       
       ۱٧٤  

  .ثانية املمات بعد حييون اهللا عند املقربني أن: أي
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  زوال

J5�¦� ��������±                        ٣٥١  
  .للمبشرين زوالَ ال: أي

����²²²² �������������������������������  )شديد قوي صول( �
,�0-<�TU�W)������S��²���������0{���� ٩٨ 2٥٥٨  

 بعد صولٍ شديد، قوي بصولٍ صدقه يظهرو:أي
  .صولٍ
        )سبعة (�9�9�9�9

����j³9��6������������9��6� �������	

�p-�����������-������
������ �����p����-   ٥٠٠  

 سبعة احملاسن وأصول سبعة، اجلرائم أصول أن: أي
 أبواب يف الزائد وهو اهللا، رمحة باب هناك ولكن أيضا،
  .اجلنة

  )كلال (%%%%

��É�0¡���Q�81���
���Q�p��¬�R�����P �S�%

                         ٤۱٩  
 هو الذي سيفك هو وأمضاها السيوف خري إن: أي

  .عندي
(�� x�B��8¨}�³�S�%���9Ö                      ٤۱٠    

  .اإلهلامات قبول يف القومِ أضعف الشيخ كان: أي
�<�©��������f�����X���1 �%                       ٦٢٤  

 وجه على املوجودين املسلمني كل امجعوا: أي
  .األرض

£��´�¯��1�D����S�%                      ٣٤٥  
  .سرير كل فوق وضع سريرك: أي

�DÖ��%�R³��<�8-���������8�4 �r�
�q�p-����o��
,���<�c�-Í��                          ٣٩  

 أتوىل وسوف آخر، زواجا أزوجك أن أردت لقد: أي
  .بنفسي ذلك كل

,�0-<���-�n��%�01��ú                     ٣٧٦  
  mأمرك كلّ يصلح اهللا إنّ: أي

��µ¾�c�%���%�U¶����e5���·�p��U�h���×�
e5                         ٣٧٣  

 ووقعوا مهانني صاروا يكفرونين كانوا الذين أن: أي
  .أمجعني األسر يف

�y�~-���8���81�����,�0-<���-�n��%�01��ú
,0-                         ٣٧٦  

  .مراداتك كلّ ويعطيك أمرك، كلّ سيصلح اهللا أنّ: أي
¸E* نرووالعش السابع	  
¸E� =������X                 ٨٠٠  

  .والعشرين السابع يف حادث: أي
WWWW))))) الصدق(  

����=Ê�������-� � �- o �� X  x � q¹ �ú S��  x 
0< ,  ,�0-<�TU�X�W)������S��²���������0{����  

                         ٩٨��2٥٥٨  
 اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: أي

  .صولٍ بعد صولٍ شديد، قوي بصولٍ صدقه ويظهر يقبله،

��-�c�m��ú���W)�8¡                ٣١٠  

  .صدقي على اهللا شهدي: أي
WWWW) شديد(  

��T���U ���
�DVö�W �X �����               ٧٧٠  
  .البالد يف سيتفشى الذي اجلارف الطاعون هو هذا نتيجة :أي

��0´���W ������D����pÖ���               ١٢٨  
  .شهرا ٣١ خالل ما ستحلّ شديدة مصيبة أن: أي

�~��W�5�6�����4���������      ٧٤٦�2٨٥٨  
  .أيضا املطر سيرتل واليوم شديد، زلزال جاء: أي

M�N���~��W �������Ý�������¥             ٧۱٢  
  .عنيفة زالزل وتقع أار، البيوت أفنية يف ستجري: أي

,5������Ñ�W �p�                                    ۱٣٦  
  .خارق بشكل وفهيما ذهينا سيكون: أي

�5�W �®�����T�DVö���º�������Õ�W»�0K�-��������
�                   ٧٥٣  
 من نوع املسيحية البالد من وغريها أوروبا يف سيتفشى: أي

  .جدا فتاكًا وسيكون الطاعون،
?XK* القضاء على شيء				  

9d������S�?XK7�W��               ۱٤٨  
  .الضياع من كرامته أُنقذت: أي
HKHKHKHK                                                                    ٨۱٢  

  .النفق:أي  
  )السفر (سفر

,5�D<�²���=��0�4 �������4 ���> ���             ۱٥٢  
  .السفر هذا يف خسارةٌ وبرفيقك بك سيلحق: أي

f��?�§��@�����,�5�D<�²���> ���,�                           ۱٥٥  
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 وشيء اخلسارة من شيء السفر هذا يف سيصيبك: أي
  .والغم اهلم من

�-<�Z�[�Á�01�X�> �01                     ١٣٦  
  .هذه رحلتك باركت: أي

   سالم
nc���ê�é�/��0�                       ١٩٠  

  mإبراهيم يا عليك سالم: أي
��0�nc���ê�                       ١٣٦  

  .املظفر أيها عليك السالم: أي
�5���01�0¡�nc�S�®                     ٧٠٣  

  .مين كثري سالم عليك: أي
®��¦�¯��Ãc�X����øù�p�                     ٦٨٢  

  .سالـما يتركه أن اهللا يريد ال: أي
�����9d�81��
��Ãc�Du                     ٣٣٨  

  .وحياتك عرضك سيسلم: أي
í��Ãc�;��ú                       ٦٨٢  

  .اهللا سلَّمك: أي
_���`�0� �̂4�abc�����9de�2f�  ٧٨٠  

 العز جاء لقد. بيتنا � اهللا رسول زار اليوم: أي
  . والسالم

l �0-�m���bc�p����               ٦٧٧  
  .السالمة ملوك أبناُء هلم يقال: أي

R�R�R�R�) ظلّال(        
� y �m¨ � nÖ� �vw , ��� 1�8-À ��< , �ú � 

�R 10 � ,5 ��� p� 1�8ps 
� ,            ٣١١     
 مالذًا وسيظل.وناصرك إماما للناس جاعلك إين: أي
  .لك

R��01,�0-<�ó �X�                                           ١٨٩  
  .ظلّك ميد: أي
        )يسمع(    ¼¼¼¼


�
�
�
�ÍÍÍÍ-�
�-�
�-�
�-�
�¼¼¼¼                                                                                        ٥٦۱        
        .ويرى يسمع: أي

        )سبعة وأربعون * * * *¼½¼½¼½¼½
**** ��� ����� ����� ����� ��½¼½¼½¼½¼                                                                                        ٦٠٣        

  .سنة ٤٧ العمر: أي
�� ��



  )فرعال (����

1�
����T�������<�p���(����ã�p��������fu�û������µ�8¾�0
��fu5                          ۱٤٠  

 نسلهم وينتهي آبائك أقرباء فروع من فرع كل سينقطع: أي
  .أباتر ويظلّون سريعا
  )زواجال (�-8-�8-�8-�8

¹<�8-������,5�P                                                            ٧٤٣  
  . آخر زواجا يتزوج أن األفضل من: أي

��<�8-���������8�4 �r�
�q�p-����o��                              ٣٩  
  .آخر زواجا أزوجك أن أردت لقد: أي

        ٦٨٥                                                 خان شادي
        )الفريسة (¿¿¿¿����

¼���¼���¼���¼���¿¿¿¿                                                                                                                                            ٥٦٢        
  .املوت فريسة: أي
ÀÀÀÀ�� ��        

nE ���� �nE ���a�������               ٨۱۱  
  .شكْرٍ كالم. وفضلٍ رمحة كالم: أي

R� �S�P����u�pÁ                 ٣٤٩  
  .اهلند قيصر قبل من شكر: أي

  االسالم شوکة
��D��N5� x�4��Ng-��
�6�nc��.w�����9:�           ٧٥٤  

 اإلسالم بقوة الدعاُء اليوم استجيبت اليت األدعية من: أي
  .وشوكته
  )عمود (����

e�µ¶����-                                    ٦٠٩  
  .عمودان انكسر: أي
��   )دينةامل (¼¼¼¼��

,�f��Î���<�Â-�X���¼�D�                         ٧٧٠  
  .البكاء على املدن هذه مشهد سيبعث: أي

��J5�¼�WX�6�5�                 ٨٦٥  
  .الهور باسم مدينة هناك كانت: أي
p��� �0-� .�6�Ný���¼���                                  ٧٥٤  
  .البلدة باليا اآلن ادفع اهللا، يا: أي

        )صيتال (¼¼¼¼9999
Ó�����,�fÉ�9¼������               ١٣٧  

  mاألرض أرجاء إىل صيته سيذيع: أي
,���-�9¼������9d������Ó����y��             ١٤١  
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        .بعزة األرضني أطراف إىل امسك سأذيع: أي
ÛÛÛÛ* Â�	  

,�0<�Z,�0<�Z,�0<�Z,�0<�Z¯̄̄̄ �X��X��X��X�����-�01��ú�<�-�01��ú�<�-�01��ú�<�-�01��ú�<�ÛÛÛÛ                                                                            ٧۱٤  
  .أعداءك سيهلك هللا فإن اصرب،: أي

        				الصحة * * * *�3�3�3�3
¢�Ã�����3                       ٥٣٤  

  والعافية الصحة: أي
 3��)�                         ٤٩۱  

  .الصحة آثار: أي
3�-V�J                         ٤٦٥  

  .الصحة استعادة إىل: أي
3�Ä                         ٥٩٢  

  .بالصحة ضار: أي
o�L
�è�Å���3�81�                     ٨٧٩  

  !صحتك عن مسئولون حنن هل: أي
  )الفناء (¥¥¥¥

�M�N���M�N���M�N���M�N������~~~~��������WWWW �������Ý��������������Ý��������������Ý��������������Ý�������¥¥¥¥          ٧۱٢        
 زالزل وتقع أار، البيوت أفنية يف ستجري: أي

        .عنيفة
��ô��ô��ô��ô* * * * بالتأكيد(        

????KKKK����ô����ô����ô����ô                                                                                                                                                                        ٥٢٤        
  .مؤكد النجاح: أي

  طاعون
£����p����-���DVö                                    ٤٨٤  

  .الطاعون باب فُتح: أي
��T���U ���
�DVö�W �X �����                     ٧٧٠  

 سيتفشى الذي اجلارف الطاعون هو هذا نتيجة :أي
  .البالد يف

Z�X���75�                                           ٧٧٠  
  .الطاعون أصابه لقد: أي

�����T�DVö���º�������Õ�W»�0K�-��������
��5�W �®                                            ٧٥٣  

 املسيحية البالد من وغريها أوروبا يف سيتفشى: أي
  .جدا فتاكًا وسيكون اعون،الط من نوع

�Üö�Üö�Üö�Üö) قوةال(  
�ú o �� p-E× X � J �� -q X 9� ���0- % 

-F� ���� X Ç Æ 0<                                  ٣١١  
 على ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو: أي

  .كله الدين
��� � Á p� n� 
 �� D�� ��  �� ��9� S � ¦ 
¿                                          ٣١٢، ٣١١  
  .معي أنت. بعمله اإلنسان إليها يصل ال مكانة له : أي

7�� �<�� �X�������Üö���þ�                 ٢٩  
  mمساوية قوة جذبته األثناء هذه يف: أي

���÷���øù��úvu�5�ôI�������õö�n½�ë��              ۱٧۱  
  .وكفاءة قوة من أوتيتم ما بكل اهللا إىل تعالوا: ... أي

  طوفان
<��Ô�Æ�Ü����DË �̈���l           ۱٧٠  

  .الطوفان هذا وقت يف الفُلْك هذا فاصنع: أي

�É/�Ó§�DË �̈����               ۱٧٠  

   .األرض يف الضالل من وفانط هناك: أي
DË �̈c�³���DË¨                                    ٧٦٥  

  .الطوفان ذلك الطوفان، جاء: أي
������âg) تواضع أساليب(  

N��Ú�X����������âg�81               ٧٥٤  
  .تواضعك أساليب أعجبته لقد: أي

��������ÚÚÚÚ �� ��ääää ����������������������������ââââgggg �81�81�81�81NNNN           ٧٥٦  
  .  أعجبتين أساليب تواضعك لقد:أي

   ٦٨٠               کباب عامل
  .العامل يف آالم ومصائب:أي

p,�9-$) عبدامل(  
��#[���D����p,�9-$�8¡           ۱٨٢  

  mمواقدهم معبدي ففي: أي
   ١٤٩                         الباسط عبد

  ) مياحلک عبد(
ú������0�0���S��ô���T�y�øù��             ٧٢۱  

  .ضرر كل من اهللا أعاذك احلكيم، عبد يا: أي
  ٨١٨                           القادر عبديا 
  )ميالکر عبد(

X�ïÇ�����È�����1 �fu��-�Z���S����¦����=��R  
           ٤٠٢  
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 زعيم منه منعفلي جيدا، ليس التصرف هذا: أي

  .الكرمي عبد املسلمني
DE�É���p=Ø��2DE�p��       ٤٤  


	��������� مدينة من خان اهللا عبد: أي.  
9999ÊÊÊÊ* ËÌ�	  

ÍÍÍÍ �8-�N��8-�N��8-�N��8-�N�				 �� ��zzzz �9�9�9�9ÊÊÊÊ                                                                                        ٧٨٠        
  .رادعة عقوبات نفّذت: أي

��         )العجائب (««««������
»��-��»�r�~-�Á �X�� �
�£��Ü����oû-�n���

                ٦٦٠�2٦٩٧        
 بعد العجائب إظهار وقت إنّ لرفقائك قُلْ: أي

  .أتى قد العجائب
  عذاب

,�5� �Î����������S���|                     ٨٣٨  
  .الثالثة أحد على العذاب سيحلّ: أي


���-�üý�������q����                                                                                                                                                            ٥٨٤  
  !صحيح العذاب أمر هل: أي

  )العربية اللغة (@?�
7�8-�9:�;��<�=>���?@�A�4�                     ٣٥٧  

  .القوة أُعطيت لقد بالعربية، اليوم اخطُب: أي
¨¤ ���?@�²                                           ٣٥٧  

  .بالعربية كلمةً أَلْقِ: أي
�´�0Î �?@�²���Ï                       ٣٥٧  

  .بالعربية مجل بضع اجلَمع يف أَلْقِ: أي
9d9d9d9d) العز(  

_���`�0� �̂4�abc�����9de�2f�  ٧٨٠        
 العز جاء لقد. بيتنا � اهللا رسول زار اليوم: أي

  . والسالم
�ø ���9d���              ٣٤٦2 

٣٤٨  
   mعزة خطاب: أي

,�0-�9d�Å��3�y��ú                     ٧٥١  
  .خارقًا إكراما اهللا سيكْرِمك: أي

í��9d������y���d�f�ú                     ٥٥٩  
  .كرامته � اهللا حفظ: أي

7�W��9d������Á���?XK                      ١٤٨  
  .الضياع من كرامته تأُنقذ: أي

,���-�9¼������9d������Ó������y��          ١٤١  
  .بعزة األرضني أطراف إىل امسك سأذيع: أي

  )العظمة(ت عظم
0�+�HI�812J�81�2,l�81�r�
�p-������Åù��ú٨٧٥  

  .وكمالك وعظمتك توحيدك ينشر أن اهللا أراد: أي
©�p�,�5�Ó�-�����J�����pÐ�'                                    ١٣٦  
  .والثراء والعظمة اجلالل صاحب سيكون: أي

لْممان عر٢٢٣              الد   
������������''''  

���'�
�nÎ���4                 ٥٣۱  
  . باس علي هو امسك: أي
ÑÑÑÑ � �� �� �� �����jj jj ####____ �� ��ÒÒÒÒ                                                                        ٥٣٣  

  .عليا السيدة: أي
  				العمر * * * *****

  پالطوس أو براطوس عمر،
���-*                   ٤٩٥  

  .مديد عمر: أي
���y �*���ps����ú                 ٥٠٥  

  .اهللا مالذ يف احلياة اقضوا: أي
*��� ��½¼                 ٦٠٣  

  .سنة ٤٧ العمر: أي
,��v�{�6�X�*�81��                 ٧٩٣  

  .أيضا عمرك يف أزيد وفس: أي
�Ó  

,�fu��-���U ����S���Ó                ١٨٩  
  mعظيما ملكًا سيعطَى: أي

  عمانوئيل/ليعنموائ

�Q�����ã�!RS

O PN�nÎ�����                 ١٣٧  
  .وبشري عنموائيل امسه: أي

9�9�9�9�VVVV) رأةامل(        
7��9�V���             ٦٠٠  

  .امرأة ماتت: أي
�Ú�¦�M �N�2��M �N���D����V�r����<� O�¼¨�®

��Ô����D�                 ٧٦٤  
 لَسن إن. هلم جوارٍ نساءهم أن يظنون الناس من كثري: أي

  .صواحبهم هن بل جبوارٍ،
 ����9�V                             ٦٤٩�2٦٥٩  
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  .املرأة كيد: أي
-�~�u�����V�j �vu�� ����5��¶�X���             ٦٥٦  
 ال ولكن شئتم، ما منهم معكم فخذوا الرجال أما: أي

  .النساُء تذهب
,���-��	�X�9�V�����                        ٥٨٨  

  .املرأة تلك سأعاقب: أي
  ديع

�<������<�
��
�l�£                       ٧٩٥  
 ال أو شئتم إن به فاحتفلوا شك بال عيد إنه :أي

  .حتتفلوا
D-���£�Á�0�^                       ٢٥٣  

  .العيد يوم لنا: أي
  عيسى

l p� Â�
 \ � Ü� "ò ¦ q fu ,            ٣١١  
  .وقته يضاع ال الذي عيسى أنت: أي

  غالب
�ú o �� p-E× X � J �� -q X 9� ���0- % 

-F� ���� X Ç Æ 0<                      ٣١١  
 ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو: أي

  .كله الدين على
,�f��ÆÇ<5��É�l                                           ١٨٩  

  mمغلوبا كونك بعد غالبا ستكون: أي
�����1 �p�M����ÆÇ�Ã���/�J��p�¾�0K�-���   
                         ١٤١  

  .اآلخرين املسلمني على دائما الغلبة هلم ستكون: أي
R������%���
 ,�f���ÆÇ��                     ٢٨٦  

 املقاالت كلّ يفوق سوف الذي املقال هو هذا أن: أي
  .األخرى

ÊÊÊÊ����) الغرق(  
��� O jÕÖ£5�Ê���                       ٧٢٤  

   .األذلِّ سفينةُ أُغرقت: أي
£5�Ê���� ���D����Ñ              ٧٢٤2٧٥۱  

  .األذلّ سفينةُ أُغرقت: أي
  )اإلغماء ([[[[

9}��]��\ �̂C                       ٣٤٢  
  .املوت مث الغيبوبة، مث اإلغماء، أوالً: أي
  

  ٧٦٥                          نويالغز
  الغضب

,5� �Î����Ã��������-���D�               ١٤٢  
  .جدرام على اهللا غضب يرتل: أي


��×������Ã��¡                  ٥٦٩  
  .ان غضيب ثار على األرض: أي

  غالم
  ١٨٣               محدأ غالم

  .قادياين أمحد غالم:أي
�������nÙ                 ٧٧٧  

  .أمحد لغالم النصر: أي
£�¤�S�./��������`�e���-£�¤�S�./��������`�e���-£�¤�S�./��������`�e���-£�¤�S�./��������`�e���-���� �nÙ�nÙ�nÙ�nÙ                                                    ٥٥٣        

�������y�nÙ.وبركة نورا البيت امتأل. قادر غالم جاء: أي
,�fu��-                             ۱٣٦�2١٣٧  

  .زكيا غالما ستوهب: أي
Ö~��£�!-�nÙ���\
�D               ٧٣٤  

  .الزمان مسيح صار خادمه أن كيف فانظروا: أي
ØØØØ) الغلبة(        

�! " #$�Ø��¡�W5�h�8¡                                              ٥٢٠�2٥٢۱        
  .الغلبة يل حصل ،الفتح يل حصل: أي

Ø��� �̂h�8�^                 ٥٢۱  
  .الغلبةُ ولنا الفتح لنا: أي

  ٦٨٥               نيالد فاتح
h) الفتح(  
h                     ٨٠٩  
  .الفتح: أي

Ù�p�Ú���h                                      ۱٠٨  
  .الفتح طبولُ لتدق: أي

��ð�h                                                ٥٧٨�2٥٨٤  
  mاملبني الفتح: أي

� �������h
�� �y�                 ١٣٦  
  .لك ستعطى وظفر فتح مفاتيح: أي

��nÎ�0�428�4 �
�h                 ٧٦٤  
  mبامسك لك الفتح: أي

�5�ó�ó�h�������fu5����O               ١٨٩  
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  .مبني فتح ويأيت احلجة ستقام: أي

Åù�p���V��h�����9� �����$            ٧٨٩�2٧٩٣  
  . اهللا شاء إن والفتح والنصرة اخلري: أي

,�0-��ú�y�h���D�¶                                           ٥٣۱  
  .املوطن يف الفتح لك سيكتب تعاىل اهللا إن:أي

W5�h�8¡                                                                 ٨٠٦  
  . الفتح يل حصل: أي

��5���h���\,���<�TU�DV�p�J���������     ٧٤٣  
  .عظيما فتحا تحقِّق جديدة آية سأُري: أي

��f��h�8�^                        ٣١٠  
  mالفتح جاء إذا: أي

W5�h�8�^                         ٧٣٧  
  .وفتحنا: أي
��� h                          ٧٩٧  

  .النصر اهللا، يا: أي
��×* (¨�	  

5�����¾�6-���×                       ١٣٧  
    .مبارك ذكي كرمي صاحل ولد: أي

����        )املالئكة * * * *××××¶¶¶¶

�M��01���
�M��01���
�M��01���
�M��01���QQQQ �W5��W5��W5��W5�µµµµ ����������������¶¶¶¶××××                                         ٦٧٧�2٦٨٣  

        .أمامك مسلول املالئكة سيف إنّ: أي
8��×8��×8��×8��  )شباط (×

,5�Îu�����8��×�t                       ٦٤٤  
  .شباط ٢٥ بعد الرحيل سيكون: أي

ÛÛÛÛ   )املاسونيون (×�8×�8×�8×�8
~<�Z¯ �X����r�M�Nu�ü�¦�Ü �Û�8×        ٤٢۱  

  .ليهلكوه املاسونيون يسلَّط لن: أي
            فضل


�J5���y�DV���D�������a                     ١٣٦  
   mلك ستمنح وإحسان فضل آية: أي

,�f�������o���������
�a��������  
          ۱٣٦�2۱٦٧  

  mمبجيئه ينـزل الذي الفضل معه: أي
¾����¿��8�4 �����
�a���øù��ú�R              ۱٨٩  

  .عجيب أعينكم ويف اهللا فضلُ ذلك: أي
����ÝÝÝÝ    )نالفال(        

�ìí�X���ìí�X���ìí�X���ìí�X��ÝÝÝÝ ������������������������²²²² �X���X���X���X��ÝÝÝÝ                                                                ٧٦٣        
  .فالن سبيلَ وخلُّوا فالنا، خذوا: أي

  )الفوالذ (فوالذ

��(�³
K�)�8�*�-�)�+X�,-¦ %.�'             ٨٦٢  

 القيء جوز من املصنع الدواء من غرام ثُمنِ بوزن قرص: أي
  . إهلامي دواٌء هو واحلديد، والكينني

-�/ �f��-�
�R�-�)�+X�,-¦ %.               ٨٦٢  
 مبقادير واحلديد والكينني القيء جوز من املصنع الدواء: أي

  .الدواء هو متساوية
  )فهيمال (����

,5������Ñ�W �p�                 ١٣٦        
  .خارق بشكل وفهيما ذهينا سيكون: أي

  )القادر (�-�
��-�����������-�e5��µ¾�p�U�h���×��e5�               ٣٧٣  

 كل واعتقل وتعاىل، سبحانه القادر قدرة جتلّت لقد: أي
  .كافرا يسمونين كانوا الذين أولئك

0�w�n��.¶�p�-��p��
��-�                                   ٣٢٢  
  .فسد ما يصلح ،)� (امللك ذلك قادر: أي

�-�0�w�n��.¶�p,���p��
�                          ٣٢٢�2٣٣۱  
  .فسد ما يصلح وتعاىل، سبحانه هو قادر: أي

0-� .X��7�����ú��-��0¡�0�               ٨٧٧  
  .الكأس هذه عين اعرب القادر إهلي يا: أي

�5�J<��5�®�����5��-����r�Þ �¼¨�J             ١٣٦  
  .أشاء ما أفعل القادر أنا أين الناس ليعلم: أي

£�¤�S�./��������`�e���-��nÙ               ٥٥٣  
  .وبركة نورا البيت امتأل. قادر غالم جاء: أي


�J<��%�
�®��S�� �̈\�
��-��p�               ١٦٦  
  . يشاءلق كيفماإنه القادر، خي:أي

3��p���Ý,Ö 4 %0�1� ���� �D� �2����-                                                        ١٠٨  
  .املختارِ) � (أمحد وسلطانُ القادرِ، اهللا حجةُ: أي 

  انيقاد
ö�}���p!�����,5� �Î���D�-���ú                                  ٤٥٠  

  .وعده حسب قاديان يف اهللا سيرتل: أي
¸�-�����nÙ                                    ١٣٢  

  mقادياين أمحد غالم: أي
�� ��ßßßß) القرب(        

�-������ß�à�<�Ä���á               ٦٢٣  



�����س� 
�د�����������������������������������א�� � ١١٧
  .صباحا القرب يف وضعوه بطانية يف لُفُّوه: أي

  قبول
�<� x�X����l                       ۱٥٦  

  .التحدي هذا اقبلْ: أي
7��� x�g-�81                       ٧٥۱  

  .دعاؤك استجيب: أي
4��
� x�â�g �-������������������������ã�
�c��Æ                ٢٠٤  

 اليوم تدعوه دعاء فكلُّ الرمحة، نسيم يهب: أي
  .مجاب

6�nc��.w�����9:���D���� x�4��Ng-��
� ٧٥٤  
 بقوة الدعاُء اليوم استجيبت اليت األدعية من: أي

  .وشوكته اإلسالم
q��� xX����o��-������=Ê�������-              ٩٨��2٥٥٨  

  mقبلوه وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: أي
�5�J<� x�ã�ä�X��vg-�81���Â-                    ۱۱٦  

  .بسرعة أدعيتك أستجيب كيف انظر: أي
��8¨}�³�S�%���9Ö(�� x�B                     ٤۱٠  

  .اإلهلامات قبول يف القومِ أضعف الشيخ كان: أي
£�µ¶��"���D-��³75� x٧٨٢  

 تسعة منذ له املالزمة احلمى زالت. استجيبت قد: أي
  .أيام

��81���¦���p�������Q�j �,���<� x�Ng-�8�٢٦  
  .شركائك يف إال دعائك كلّ أجيب: أي

<� x�X�D±��W�ú�j �8�µl�
                     ٧٤٦  
  .الرباين باالختبار ارض لكن صعب، أنه شك ال: أي

�������/5�ij �����o����Hx����¨k ����ú�p�
¿��¦�ÆÇ�WX���D�³���l �0-�m���bc٦٧٧  

 هلم ويقال وعالمات، منوذجٍ أنواع للمقبولني إنّ: أي
  .يغلبهم أحد وال السالمة، ملوك أبناُء

�p ���D��������/5�ij �����o����Hx����¨k
��D����������<�9�n��8�Ñ�����Zo�¦�ÆÇ�WX�

����¿5*p� 	���l �0-������bc                ٦٨٣  
 ويعظّمهم وعالمات، منوذجٍ أنواع للمقبولني إنّ: أي

وال اجلربوت، وذوو امللوك هلم ويقال يغلبهم، أحد 
 .السالمة ملوك أبناُء

�/5�ij �����o����Hx����¨k ����ú��D�������
���bc�p���������<�9�n��8�Ñ�����Zo�p ��

���l �0-�m                 ٦٨٣  
 امللوك ويعظّمهم وعالمات، منوذجٍ أنواع للمقبولني إنّ : أي

  .السالمة ملوك أبناُء هلم ويقال اجلربوت، وذوو
9�ñ9�ñ9�ñ9�ñ) قدرةال(  

��ä�0����-���9�ñ                 ٧٥٣  
  .مفتوحة القدرة أبواب: أي

,��v���y�S�Wð�9�ñ�ë�               ۱٧٤  
  .قدريت من أرفعك: أي

,�5�¹-I���4 �����oû-�9�ñ�9º»�n½             ٦٣٣  
 بعد مث آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر: أي

  .اهللا يتوفاك ذلك
����9�ñ�;
�Ju��-�y�DV����C��������             ١٣٦  

  .لك ستوهب وقربة ورمحة قدرة فآية: أي
,��v���X�ê�S�Wð�9�ñ�ë�����,��vû-��ü�ë���     ٩٨�2۱٧٤  

  .قدريت من وأرفعك ،بريقي سأُري إين: أي
  

fQ�D�C **** j j j jåÇåÇåÇåÇ��D���D���D���D�ææææ����				  
e ����ú�fQ�D�C�������»�0¡������               ٩٣  

  mفوهي من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ: أي
����¨-�����¡�������5�-����ú�r�
��C�Ú�
�J��Ü��p�����

M�~��Ø�./�S�����01�p��r����æ�,���Ø�ç �81   
                   ۱٤۱  

 والنبالء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني وشكمل إنه: أي
  .بثيابك ليتباركون إم حىت

�� ��uuuu ��         )اهلند قلعة (������
�p�� ;�aaaa��u���f5�~y �ps�               ٥٠٩  

  .اهلند بقلعة � اهللا رسول حتصن: أي
��         )القهر (������


�� �������                 ٧٥٠  
  .اإلهلي القهرِ جتلّي إنه: أي

�5�� �8�                  ٧٥٠  
  .قهري لٍّجت سيكون: أي
  قوم

3É�./�S�����:                 ١٤٠  
  mأقوام منه سيتبارك: أي

ÃÃÃÃ����) القيامة(        
�-������Ã� �����ç´�~�ð���     ٦٤٥�2٧٠٠  
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  .القيامة منوذج ونرى لنصلّي قوموا: أي

� �������W5�É/�Ã                       ٧٦٣ 
  . أخرى قيامة قامت لقد: أي 

�M����ÆÇ�Ã� �� ���/��J�����p�¾�0K�-��������1 �p�

�p�¾������ý�������èI��                     ۱٤۱  

 اآلخرين املسلمني على دائما الغلبة هلم ستكون: أي
  .ويعادونك حيسدونك الذين

,�����ÆÇ���Ã� �X�p�¾�01                     ۱٤۱  
 يوم إىل كفروا الذين فوق اتبعوك الذين جاعل: أي

  . القيامة
M��5�D-���Ã� �p�                                        ٧٧٠  

  .القيامة أيام األيام تلك ستكون: أي
�� ��uuuu �p�p�p�pÁÁÁÁ) قيصرة اهلند(  

����������������uuuu �p�p�p�pÁÁÁÁRRRR���� �S�P�S�P�S�P�S�P                                                                                        ٣٤٩        
  .اهلند قيصر قبل من شكر: أي

��������  )كابول (
���P��8� �̂�é����£�.��S���                             ٥٠٧  

  .رأسا وجاءنا كابول من قُطع: أي
M�~���-������������C���������          ٧٥٣       

 ألف ومثانني مخسة حوايل كابول والية يف سيهلك: أي
  .شخص

��Ñ�  )الکاذب (

��-��ú����Ñ�                                             ٧٢۱�2٧٢٤  

  .الكاذب عدو اهللا: أي
�5��-�����9}����Ñ�����y��                         ٧٥٠  

  .أخربك مبوت كاذبٍ: أي
¬¬¬¬ *  *  *  * اأحيان(        


�Ju5�n���6�S�
�Ju5�n���6�S�
�Ju5�n���6�S�
�Ju5�n���6�S�êêêê ���0���0���0���0êêêê �� ��¬¬¬¬                                                                                ٨٠٨        
  .املعدة يف خللٍ جراء الورم حيصل أحيانا: أي

        )ثيابال (����0000
�./�S�����01�p�-��r����æ�,���-�./�y��

M�~��Ø                                                                       ٨  
 سيتربكون امللوك إن حىت كثريةً بركات سيباركك: أي

  .بثيابك
�S�����01�p�-��r����æ�,�0-�./�®�y�p�����

M�~��Ø�./           ٨  

 سيتربكون امللوك إن حىت كثريةً بركات وسيباركك: أي
  .بثيابك

1�p�-��r����æ�,���-�./���./�y���./�S�����0
M�~��Ø                                                                                   ٩  

 يتربكون امللوك إن حىت عظيمة بربكات أباركك إين: أي
  .بثيابك

���-����./����)��01����,��v�{����,���-�9��y��
p�-��r����æ,M�~��Ø�./�S�����01�               ١٩٩  

 حىت آثارك يف بركة وأجعل وأزيدك، العز، لك سأكتب: أي
  .بثيابك يتربكون امللوك إن

�./�S�����01�p�-��r����æ,��v+��/�81
M�~��Ø                                                                              ٢٨٤  

  .بثيابك يتربكون امللوك إن حىت بركاتك، أنشر: أي
����¨-�����¡�������5�-����ú�r�
��C�Ú�
�J��Ü��p�����

M�~��Ø�./�S�����01�p��r����æ�,���Ø�ç �81  
                                                                                                ۱٤۱  

 والنبالء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني ملوشك إنه: أي
  .بثيابك ليتباركون إم حىت

  کتاب

��e ����ú�fQ�D�C�r�
�R�gÀ���DV���                     ٦٩٣    

  mاهللا ابكت القرآن أنّ ليثبت اآليات يري كذلك: أي
0�k������WXX����
��e �8¡�R                                      ٦٦٩  

  mأحد يلمسه وال كتايب هذا: أي
,-,-,-,-¦ %¦ %¦ %¦   )القيء جوز (....%


��(�³
K�)�8�*�-�)�+X�,-¦ %.�'                            ٨٦٢  
 القيء جوز من املصنع الدواء من غرام ثُمنِ بوزن قرص: أي

  . إهلامي دواٌء هو واحلديد، والكينني
-�/ �f��-�
�R�-�)�+X�,-¦ %.                                                  ٨٦٢    

 مبقادير واحلديد والكينني القيء جوز من املصنع الدواء: أي
  .الدواء هو متساوية

  )قليال (²²²²
¨¤ ���?@�²                                                                          ٣٥٧    

  .بالعربية كلمةً أَلْقِ: أي
��fu�8-����Z���R�Á�¢@�²                                      ۱٢٠  

  mفترة بعد سيزول العائق هذا أن: أي
�� ��îîîî<<<<) كرشنا( 

�1�����î<�Á����v�u�! �
Ý
Þ
�-V}�£�Á�����»������٣٩٠   
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" املوعود املسيح"و للهندوس" كرشنا "أنك: أي

  .واملسيحيني للمسلمني

�c�l�p��������o5�TU����Ö��8g��î<��            ٣٩١  

  .أنت هو األخري الزمن يف ظهوره املزمع كرشنا أن: أي
1�³5�o�81� Ém�-���î<�

�-�}���ì�ï��8  

                                         ٤٣۱    
 األبقار، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي

حدماجليتا "يف موجود ثناءك إنّ. لت."  

�7�ë���ì�o�81� Ém��-���î<�
               ٣٩٠  

 مدحيك البقر، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي
  ".اجليتا "يف مسجل

 Ém� Ö-� ���H��î<
                                                  ٣٩١  
  .البقر وراعي اخلنازير، قاتلَ كرشنا، حضرة يا: أي
ÆÆÆÆ) الفُلْك(        

�ë��5�J���ì��ë                                           ٦٧٢ 
  .الصراعات لتقع السفن، جتري: أي

<��Ô�Æ�Ü����DË �̈���l�
�É/�Ó§�DË �̈����   
                                                          ۱٧٠       

 هذا فاصنع ، األرض يف الضالل من طوفان هناك: أي
 .الطوفان هذا وقت يف الفُلْك

��� ������,�fu�É�9Ë�S�o5�Ê��p��,5���;���Æ

�?�-�9}�Á�������,�
�����D�������             ۱٧٠  

 هذا فاصنع ، األرض يف الضالل من طوفان هناك: أي
 من جنا فقد ركبه ومن الطوفان، هذا وقت يف الفُلْك
  .هلَك فقد أنكر ومن الغرق،

��   )الكعبة(������
����� ��{�p��
���������������X�-������


                                                       ١٩٠  
 حكمة على مبين الكعبة أساس أن يدرك الذي إن: أي
  .جدا لذكي إهلية
�� ��ÅÅÅÅ) الكفن(        

f��<�Ä���Å������D�                     ٧٤٧        
  .الكفن يف ملفوفةً جبثته جاءوا لقد: أي

£�í���Å                                                               ٦٠٧  
  .الكفن يف لُفّ: أي

  کالم

�q&��-�����nE ���                                                        ٦٤٣�2٦٨۱  
  .وبنتان كالم: أي


�/u�0��./�
�1�S�»�01�����nE �01         ٢۱٣   
  .فمك من خيرج الذي كالمك يف الربكة توضع: أي

nE ���� �nE ���a�������                                                     ٨١١ 
  .شكْرٍ كالم. وفضلٍ رمحة كالم: أي

  كلمة
p��Ä�p�
�                                                                              ١٣٧  

  .اهللا كلمة إنه: أي
   ٦٨٥                                               العزيز مةكل

  ٦٨٠                                             خان اهللا كلمة
�Ã�l�|�
� ����Ä�l,�fu�¦�                                           ٣۱٠  

  .متحى فلن األزل، كلمة أنت: أي
  )فتاحامل (����


�� �y�� �������h                                                 ١٣٦  
  .لك ستعطى وظفر فتح مفاتيح: أي

�� ������jj jj ####îîîîjj jj $$$$-ï-ï-ï-ï) الكنسية(  
ð ���Üö�����j #îj$-ï                                                      ٦٧٢    

  .الكنسية قوة وصفةُ: أي
áááá* * * * البطانية(        

    �� ��áááá�-��-��-��-���������������������ßßßß �� ��àààà �<��<��<��<�ÄÄÄÄ ��������                                                                                                                                                ٦٢٣        
  .صباحا القرب يف وضعوه بطانية يف لُفُّوه: أي
GGGG) ظهرال(        

J��S�ê�F¤ �n½�p��L8-ìl�G�81�o�\�M�¹��                 ١٨٩  
  .ظهرك أنقض الذي وِزرك عنك وضعنا :أي

MNMNMNMN) يواراجل(        
�Ú�¦�MN�2��MN���D����V�r����<� O�¼¨�®

��Ô����D�                                                           ٧٦٤  
 لَسن إن. هلم جوارٍ نساءهم أن يظنون الناس من كثري: أي

  .صواحبهم هن بل جبوارٍ،
ññññOOOO���� � �� � �� �         )السعال( �

7�5���-�7�5���-�7�5���-�7�5���-�ññññOOOO                                                                                                                                                                                                            ٨٥٩    
  .السعال ذهب لقد: أي

�M�Nu��M�Nu��M�Nu��M�Nu�����****����ýýýý �p���p���p���p��				                                                                                                                                                                                                                ۱۱٩          
  )دخل موارد .(ستفتح أا: أي
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��������QQQQ �W5��W5��W5��W5�µµµµ) مسلول سيف(        


�M��01���Q�W5�µ����¶×              ٦٧٧�2٦٨٣  
  .أمامك مسلول املالئكة سيف إنّ: أي

WXWXWXWX) أي(  
,5TU�DV�WX�Y�                                                 ٧١٤  

  .قريب عما آيةٌ ستظهر: أي
¦��Ø�S����6�WX�
�x�����ú��                             ٥٨٥ 

  . مطلقًا منه خوف ال اهللا، من رمحة إال: أي
0�É���o�y �S�åö����0¡�8���-�WX           ٧٥٨    

  .طاعيت من البالط أهل من أحد خيرج أال جيب: أي
¡�R0�k������WX�X����
��e �8                         ٦٦٩ 
  mأحد يلمسه وال كتايب هذا: أي

        ايکور
ÓI�Z�Î�����X����Üö��ò���                           ٥٣٩  

  .اخلطري كوريا ووضع شرقية، قوة
Üö��ò�³
���ÓI�ZÎ ���X                         ٥٣٩ 

  .شرقية قوة. خطري وضع يف كوريا: أي
DXDXDXDX* * * * óóóó 	 	 	 	        

¾�Ã�S�D���Ä�0��
�¿�r�DX¾�Ã�S�D���Ä�0��
�¿�r�DX¾�Ã�S�D���Ä�0��
�¿�r�DX¾�Ã�S�D���Ä�0��
�¿�r�DX                                                                                        ٣۱٦        
 ال الصاعقة أيتها: القول يستطيع الذي ذا من: أي

  .السماء من تسقطي
++++XXXX) الكينني(        

-�/ �f��-�
�R�-�)�+X�,-¦ %.                                     ٨٦٢  
 واحلديد والكينني القيء جوز من املصنع الدواء: أي

  .الدواء هو مبقادير متساوية

��(�³
K�)�8�*�-�)�+X�,-¦ %.�'               ٨٦٢ 

 جوز من املصنع الدواء من غرام ثُمنِ بوزن قرص: أي
  . إهلامي دواٌء هو واحلديد، والكينني القيء

        )العديد( °°°°
��7�5� �Î���L�Ò�����Ó��°                           ٦٧٦  

  .كثرية ومصائب آفات علينا نزلت لقد: أي  
M�Nu�5�D�=��`�����-�8�µ�°                       ٧٧٠ 

  .األلداء األعداء من العديد بيوت ستخرب: أي
M��5�TU�DV�°                                                     ٧٧٠  

  .عديدة آيات ستظهر:أي

qqqq) هل(        
���Ú�ö �l�
���-�¾���
���-�üý�������q             ٥٨٤    

 أي فإىل صحيحا كان وإذا صحيح؟ العذاب أمر هل: أي
  مدى؟

���<�� �S����¼¨�q                                                    ٣١١ 
  m عجبا للناس أكان: أي

��������µµµµ¾¾¾¾) اعتقال(  
e5��µ¾�p�U�h���×��e5���-�����������-�               ٣٧٣   

 كل واعتقل وتعاىل، سبحانه القادر قدرة جتلّت لقد: أي
  .كافرا يسمونين كانوا الذين أولئك

·�p��U�h���×�e5��µ¾�c�%�U�¶�e�5���             ٣٧٣  
 األسر يف ووقعوا مهانني صاروا يكفرونين كانوا الذين أن: أي

  .أمجعني
����TTTT) فرةاحل(    

A ST � 0�Ó � U �ú o ; 9Ë -à V S�� 
�                                                         ٣١١  
 .ببعثته منها فأنقذكم النار من حفرة شفا على كنتم: أي
cccc����ôôôô) الضاللة(        


��´��¤�S�c�ô�¬�                                                                ٦٢  
  .بالضاللة مليء" الفيدا "أن: أي

        
  )بيتال (̀̀̀`

-�p�³M�Nu5�D�=��`�����-�8�µ�°M�Nu�ìí�X��   ٧٧٠  
 سيغادرون. األلداء األعداء من العديد بيوت ستخرب: أي

  .الدنيا
_���`�0� �̂4�abc�����9de�2f�               ٧٨٠ 

  .والسالم العز جاء لقد. بيتنا � اهللا رسول زار اليوم: أي
��Ø��������,�0<�-���S�ê�`��5��§�����,�0-�¤�S��-/`�J                                                

                   ١٤١  
 .موحشا بيتا بالربكات وميأل خربا، بيتا بك يعمر: أي

e��c�`��-�R                                                  ٧٦٦  
        .الداران هاتان هلكت لقد: أي

��¾�D���Ø� ½ �X�`�0¡�o                                  ۱٨٢  
  .بييت غيروا قد املشايخ هؤالء أن: أي

M�Nu�¤�S��v�b�`���D�                               ۱٤٦   
  mباألرامل بيوم ستمتلئ: أي

,�0¤�S�./�`��1                                       ١٤٢  
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  .بالربكات بيتك ميتلئ سوف: أي

£�¤�S�./��������`�e���-��nÙ                         ٥٣٣  
  .وبركة نورا البيت امتأل. قادر غالم جاء: أي
p�p�p�p�mmmm) شاهدال(  

���¦�Dî��A��ã�
��-�c�m��ú���W)�8¡   ٣١٠  
  .تؤمنون ال فلم صدقي، على اهللا يشهد: أي

,���<��l�C����p�m�y�Á����Ö������              ٢٧٥   
  .العصر هذا على شاهدا أقيمك سوف: أي

��������mmmm* * * * }}}}õõõõ����				        
£��Ü����o5���ò����£��Ü����o5���ò����£��Ü����o5���ò����£��Ü����o5���ò������������ ��� ��� ��� ��� ���� ������������mmmm                                                ٣٥۱        

        .العام احلاكم نبوءات لتحقُّق األوان آن لقد: أي
����YYYY �� ��ZZZZ����mmmm) البنجاب مةحكو(        


�T�S�UV�Î�2W�9-X����Y�Z�m�[�G   
                                                          ٢۱٠           

 الشهادةَ البنجاب حلكومة يبيع نیحس حممد :أي
  .ظلما السرية

        )ثةاجل (��������
f��<�Ä���Å������D�                                       ٧٤٧  

  .الكفن يف ملفوفةً جبثته جاءوا لقد: أي
����������        )اآلالف مئات (��

��Ï��-<���������-�����                                             ٧٥٧  
 على رأسا اآلدميني من اآلالف مئات سأقلب: أي

  .عقب
,���-<��������X���������                                      ٧٥٧  

  .عقب على رأسا الناس من اآلالف مئات سأقلب: أي
  الهور

��J5�¼�WX�6�5�                                                  ٨٦٥  
  .الهور باسم مدينة هناك كانت: أي

W����Z�������S��5�                                       ٧٧٥  
  .الهور من مؤسف خرب جاء: أي


�nQ���������5�                                              ٧٥٢  
  .احلياء عدمي شخص الهور يف هناك: أي

��-�}�q �ZÉ�0� �̂���5�                                 ٤١٠  
  .األطهار نامجاعت أعضاء الهور يف يوجد: أي

��r�ZÉ�0� �̂���5�                                         ٤۱٠   
   .األطهار حمبونا الهور يف يوجد: أي

�'�'�'�' ��   )لدهيانه ())))��


����'(�&�9-������                                                        ٥٦  
  ".لدهيانه "يف خملص حمب هناك: أي
�&�&�&�        )بناال (&


��! " #$��%��&�����                                                               ٧٩٠  
  .ابن بيتك يف ولد: أي

,�0-��&�Á�01��ú                                          ٧٢٠       
  .أجلك من ابنا اهللا سيعطي: أي

o��1��&�ZÉ�9�pÍ
�J��D                                            ۱٣٦  
  mعليك ضيفًا سينـزل طاهر مجيل غالم: أي

�-�y��&�ZÉ�����:�����r�5�9�á�y�;                              ۱٣٦    
  .طاهرا وجيها ولدا فستعطى أَبشر: أي

,5��%��&�ö ���
w                                                               ٥٤۱  
  . مجيل وسيم ولد سيولد: أي

,5�× ���Ô�Ñ�c�81�S�¤�c�01��&�p�                            ۱٣٧  
  .ونسلك وذريتك صلبك من زكيا غالما ستوهب: أي
        )اللعنة (÷÷÷÷


��/���-���=���6��÷�R                                                 ٣٢٦   
  ".وزيرآباد "يف حاالً نزلت قد اللعنة هذه أن: أي
  )اةاملرس (����

�-�����                                                                                   ٥٨٧   
  .املرسى ارفعوا: أي

����E�E�E�E�����) دار الضيافة(        
£�q����X�9�����£�q����X�9�����£�q����X�9�����£�q����X�9���������E�E�E�E�����                                                                                                                                                                                                                    ٨٨٤         

        .الليلة هذه الضيافة دار يف بالرياء عملوا لقد: أي
øøøø������������ �¨�¨�¨�¨        

����ùùùù ���h�x����h�x����h�x����h�x�øøøø������������ �¨�¨�¨�¨                                                                                                                                                                                                                                                ٣٠٤        
  .الفتح راية: أي". حٍفت لواُء: أي

  )الناس (¨¼¨¼¨¼¨¼
�5�TU����m¨�o����p��nE �����PQ���nc�� �q-�J                   ١٣٧  

  .للناس اهللا كالم وعظمة اإلسالم دين شرف ليتجلّى: أي
�5�J<��5�®�����5��-����r�Þ �¼¨�J                      ١٣٦  

  .أشاء ما أفعل القادر أنا أين لناسا ليعلم: أي
L y �m¨ � Á DV Nw ���MR� �� �å� S �] �  

                                                                                                ٣١١     
  .مقضيا أمرا وكان للناس، آية سنجعلك: أي
� y �m¨ � nÖ� �vw , ��� 1�8-À ��< , �ú � �R 
10 � ,5 ��� p� 1�8ps 
� ,                    ٣١١  
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 مالذًا وسيظل.وناصرك إماما للناس جاعلك إين: أي
  .لك
10 Á ¼¨ �ú  S n(� NÉ ���M 1�8-À <~ 
M                                                                          ٣١٠  
  .السماء من إليهم نوحي رجال ينصرك: أي

�
������������X��������ú�j �~-�W�X�������r�M����¼¨
,�fÒ��� I                                                          ٣١٠  

  .نوره متم واهللا اهللا نور يطفئوا أن يريدون: أي
�S�e�¼¨�0K�-����
�S���¸É�0� �̂l����      ٣۱٠  

  .فشل من وهم مائنا من أنت: أي
��������D�����S����������l�¹º� O �2�¼¨�n½�¾�

�5�¿<�-À�S                                                         ۱٠٩  
 أنصر أن على قادر فإين كلهم، الناس ضأعر لو: أي
  .السماء فوق من أو األرض حتت من

��u�5�p��������o��p���������øù�ú�¼¨��
���<                                                 ۱٧٤                          

  . ثانية تاملما بعد حييون اهللا عند املقربني أن: أي
�¼¨�¾�����,���ìí�¦����M�~-�ìí�y�¼¨��¾�

,��v��y����M�N��¦�y                               ١٩١  
 مل وإنْ سأعصمك. الناس خذلك وإنْ أخذلك لن: أي

  .الناس يعصمك
¼¨ ��- ��- S 10 É � N� M ��� ú � ��9� 

10 � �0¬��                                                        ٣۱٠  
 من) اهللا نصر (ويأتيك عميقٍ، فج كل من يأتون: أي
        .عميق فج كل

M�~<� x�W)�¼¨�S�®                                    ٦٣٤  
  .احلق الكثريون سيقبل: أي

TU������Á�01�DV�%�R�������J�M�Nu�ü�
¹<�´ú�y�¼¨                                                   ٦٧٢  

 من األرض يف تظهر سوف اآليات هذه كل أن: أي
  .الناس يعرفك لكي أجلك

�¦�ûl�6�P�����ú�p���<�¦�ûl�P��81�¼¨��
�<                                                     ٧٥٠               

 اهللا إىل يتوجهون ال إليك يتوجهون ال الذين إن: أي
  .تعاىل

�X����ü�����m¨�����,���<�TU�X������
�þ}���
,���-�9�                                                                 ٧٥٥   

  .الناس أمام وأُكْرِمه سأُظْهِره ،وسىم هناك: أي   
�²�X�D��o��ú�ý�g�<�8V-�����f��¼¨                            ٧۱٦  

  .اهللا أسد م فأمسك وادعوا، الناس جاء: أي
,��v��y����M�N��¦�y�¼¨                                    ۱٨٩  

  .الناس يعصمك مل وإنْ سأعصمك: أي
Rq��åæ�8�µ����L�r���h�¼¨�                                ۱٨٩   
  .منتصر مجيع حنن يقولون أم: أي

�¿�<�-À�S�������D��������������l�¹�º�»�¼¨�n½�¾�
�5                                                                                         ۱٠٩  
 حتت من أنصر أن على قادر فإين كلهم، الناس أعرض لو: أي

  .السماء فوق من أو األرض
,���ìí�¦�����~-�ìí�¼¨�y��¾�                               ١٩١  

  .الناس خذلك وإنْ أخذلك لن: أي
�m¨�0���0�����
Ý ��É ���������ú                                              ٣١٤  

  نور جاءكم قد الناس أيها يا: أي
�Ú�¦�M �N�2��M �N���D����V�r����<� O�¼¨�®

��Ô����D�                                       ٧٦٤  
 لَسن إن. هلم جوارٍ اءهمنس أن يظنون الناس من كثري: أي

   .صواحبهم هن بل جبوارٍ،
��<�¦�P�����ú�p���<�¦�^l�P��81�¼¨��       ٧٥٠       

  .تعاىل اهللا إىل يتوجهون ال إليك يتوجهون ال الذين إن: أي
���<��u5�p��������o��p�����[���øù��ú�¼¨��                                            

                                       ۱٧٤  
  .ثانية املمات بعد حييون اهللا عند املقربني أن: أي

���<�� �S����¼¨�q                                 ٣١١  
  mعجبا للناس أكان: أي

� �¼¨�S�\�,���-��������y��M�~<�              ٥٠٤  
  .الناس منه يتعجب عزا سأعطيك: أي

Rq��åæ�8�µ����L�r���h�¼¨�                  ۱٨٩  
  .منتصر مجيع حنن يقولون أم: أي

ppppþþþþ �AÖ�AÖ�AÖ�AÖ) ۸۱۰                                        )املأمت  
���� �8���8���8���8������ �� ��q(q(q(q(������������ ������������������������ ���DE����DE����DE����DE�����ÖÖÖÖ�5���5���5���5��                                                                                        ٣٥  

 القرى يف األراضي مسجلُ الدين ومشس خان،�������� ابن: أي
  .الهور مبحافظة
  مبارک

-��Z�[                                                    ٧٣٤     
  .هنيئًا: أي
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Z�[�;�Z�[                                                           ٥٤٧  

  .مبارك مئةُ مبارك: أي

�J��S�D�����p��Z�[                                ۱٣٦�2۱٦٧  

  mالسماء من يأيت الذي مبارك: أي
5���-�S�p�����p����-�������-��p��Z�[                 ٣٧۱  

  .الباب هذا من يدخل الذي مبارك: أي

�D-�Z�[�4�                                                         ٧٥٠  

  .مبارك يوم اليوم: أي
���-�Z�[�
����-                                                 ۱٣٦  

  .االثنني يوم مبارك االثنني، يوم إنه: أي
,5�D-�p��Z�[��{                                                       ٤٠٤   

  .جدا مباركًا يوما اليوم ذلك سيكون: أي
�-<�Z�[�Á�01�X�> �01                                ١٣٦  

  .هذه رحلتك باركت: أي
�����p�
�J��S�D�����p��Z�[�
             ۱٣٦ �2۱٦٧  

  .السماء من يأيت الذي مبارك. اهللا نور هو: أي
        املبشرون

J5�¦� ��������J5�¦� ��������J5�¦� ��������J5�¦� ��������±±±±                                 ٣٥۱           
        .للمبشرين زوالَ ال: أي

   متنافس
ÓÑ���������������µz �����ê         ٣٠٦�2٣٠٨  

  .متنافسٍ شخصٍ وذلةُ املعارضني، بني فُرقةٌ: أي
��         )الطينة (				��


�
 �	 ��                                                              ٤۱٠        
  .طيبة الطينة ولكن: أي

�³0�u�8-�r���X�D����-�}q �ZÉ�0� �̂���5�
����	 �
                                                           ٤۱٠  

 فيجب األطهار، مجاعتنا أعضاء الهور يف يوجد: أي
  .طيبة طينة من إم. يخبروا أن

��
��	 �j �,�
��¦��;�                                     ٤۱٠  
  .ستبقى الطينة ولكن الوسوسة، تبقى لن: أي
  جمد

,�0<�p-���X��01�p�                                            ۱٩٠  
  mجمدك زاد: أي

   جمرم
�-������ú��¦����J��������q-����ú��������¦�Dî���

�P�G� ;��ZÉ�����������e �� a��R������D��X

fu�5�TU�p������}ñ�����ò�¸V�ó������Q-�S�p���                          
١٣٧  

 ودينه اهللا إىل وينظر تعاىل، باهللا يؤمن ال من بينةً آيةً لريى: أي
 إنكار نظرة � املصطفى حممد الطاهر ورسوله وكتابه

  . ارمني سبيل ولتستبني وتكذيبٍ،
Nu�5����S�������nñ�J���y�o��                           ٦٣٣  

  .الصاحلني من ارمون ليميز بعثتك لقد: أي
��� �� �� �ÏÏÏÏ *لسا(        

ÎÎÎÎ �?@�²����?@�²����?@�²����?@�²���ÏÏÏÏ����´�0´�0´�0´�0                                                                                                                                                                                                                ٣٥٧        
  .بالعربية مجل بضع اجلَمع يف أَلْقِ: أي

9IÑ�9IÑ�9IÑ�9IÑ� �� ����������                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٤٩٢  
  .الفتوحات جمموعة: أي
�0Ô �ä) إياي(  

������A�������0
�-� ���D-                                            ٢٧٣  
   .فقط واحد يوم ميعاد وبينكم بيين: أي


�nÙ����}Ù�Ú�nÙ�8� �̂¼��âã���Ø�Ã�S�¼��ä����  
       ٤٠٣    

 خادمة هي بل لنا، خادمة النار ألن النار، من ختوفوين وال: أي
  .خدامنا

½��Å���0����Q�������ä��ú�8                             ٧٦٠      
  .احلياة شراب اسقين األبدي، األزيل اإلله أيها: أي 

        )بةاحمل (;;;;
���;�����Ï: �81����;�WX��������Ï: �WX����Ö����

¦�/�/                                                 ٣٢٥        
  .اهللا وحمبة اهللا معرفة يف يساويك الزمن هذا يف أحد ال: أي

,��¨�Ø����¨-�;�81����                                ١٩٠   
  .القلوب يف حمبتك وألقي: أي

����¨-�����¡�������5�-���ú�r�
��C�Ú�
�J��Ü��p�
,���Ø�;�81                                             ۱٤۱  

  والنبالء امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني ملوشك إنه: أي
  حمفوظ

���ª«2�
��¬��-�-�®�S�D��                               ٧٠٢  
  .فاحفظوه كثري، لنب السماء من نزل: أي

���ª«2�
��¬��-�-�S�D��                               ٦٦٨    
  .فاحفظوه ،لَبن السماء من نزل: أي

í��ª«�S�Q�;��ú�ë�ì��0¡�0�                           ٧٤٧  
  .الشر من اهللا حفظكم بييت، أهل يا: أي
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  نیحس حممد


�T�S�UV�Î�2W�9-X����Y�Z�m�[�G  
                   ٢۱٠   

 الشهادةَ البنجاب حلكومة يبيع نیحس حممد :أي
  .ظلما السرية

�0<���Ø�p���X�0ì@������ ����,�A �B�CØ�[�G
,                         ٨٩٠   

 وأن ،احملافظة حاكم نائب سيصري حسني حممد أن: أي
  .حصانه سيعلف" جالل"

  ٥٩٧                        مفلح حممد
   ١٦٦                                              حممود

����p��³
�6�-<�nÎ���\�,�fu��-�;�Q��K�-���
,5�nç�¨������}�                                               ١٦٥  

 أيضا،" حممود "امسه يكون آخر بشريا ستوهب: أي
        .العزم أويل من أعماله يف وسيكون
����êêêê) املعارض(  

���] �S����c�01������������������ê �01     ٧٩۱  
 يدك على مقدرا وإفناؤهم معارضيك إخزاء كان: أي

  .أنت
9}���������������µz �����ê        ٣٠٦�2٣٠٨  

    mافسٍنم شخصٍ وذلةُ املعارضني، بني فُرقةٌ: أي
M�Nu�0²����ê �01���p�                             ٦٨٦  

  .فيؤخذون أعداؤك أما: أي
���è��¦����X�����¯��éê �S                     ٧٢٩  

  .جيدا ليس اهللا أولياء معارضة مآل أن: أي
ÊÊÊÊÀÀÀÀ) اخلَلْق(  


���-Â��n�����S�0�l¦�n±�X�ÊÀ�Á���     ٣۱٠  
  .اخلَلْق يعلمها ال مبرتلة مين أنت: أي
-À-À-À-À) النصر(  
� o ë��C�� ê � �z³l -À -� fu , ��� Á�X 
¾� ��  ¦ 
� �                                              ٣١١   
  .مناص حني والت نصرت،. روحي فيك نفخت: أي

�S�������D�����S��������l�¹�º�»�¼¨�n½�¾�
�5�¿�<�-À                                                            ۱٠٩  

 أنصر أن على قادر فإين كلهم، الناس أعرض لو: أي
  .السماء فوق من أو األرض حتت من

��<�9�| �S���-��-À�81�o��| �Ü�                ٣٤٥  
  .األعداء لقاء عند املالئكة نصرتك: أي

,�0<�-À�8�4 ��ú�r������D-�p�                           ٩٣     
  .اهللا ينصرك حني آتيةٌ األيام إن: أي

        )تراداامل (��-~��-~��-~��-~
,�0-�y�~-���8���81                                           ٩٣  

    .مرادتك كلّ يعطيك: أي
,�0<�8�ò�~-���8���81��ú                               ٥٤٦  

  .مراداتك كلّ تعاىل اهللا  يعطيك:أي
        )الرجال (�-�-�-�-

~�u�����V�j �vu�� ����5��¶�X���-�                    ٦٥٦  
 تذهب ال ولكن شئتم، ما منهم معكم فخذوا الرجال أما: أي

  .النساُء
        )املوت (�¼�¼�¼�¼

¼���¿                                                     ٥٦٢  
  .املوت فريسة: أي

  مسلم

�D1³
�75�8¾Ø�                                       ٦  

  !مسلم القضية، رحبت لقد: أي
�����S���=×�D1 ��-��ú
�p{���µz �R�|�³,5�         ٧٦٥     

 نتيجة فهذه. املسلمني فريقَي أحد مع تعاىل اهللا سيكون: أي
  .الفُرقة

�.���p���,�
���p/ �S�0�S�����1 ���r�
�q�p-����2�o��ú
p�-��3���5�p�-��2,�fu                                                        ٣٠٠  

 من عين منفصال يظل من كل  يقطعأن تعاىل اهللا قرر لقد: أي
  .غريه أو كان ملكاً املسلمني،

�<�©��������f�����X���1   ٦٢٤      "واحد دينٍ على"%�
 على" األرض وجه على املوجودين املسلمني كل امجعوا: أي

  ".واحد دينٍ
���1 �p�M����ÆÇ�Ã���/�J��p�¾�0K�-�����      ١٤١  

  mاآلخرين املسلمني على دائما الغلبة هلم ستكون: أي
X�ïÇ�����È�����1 �fu��-�Z���S����¦����=��R  

                                                             ٤٠٢  
 عبد املسلمني زعيم منه فليمنع جيدا، ليس التصرف هذا: أي 

        .الكرمي
  )املسيح (££££
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���H������������
���5�9)�p�� ;��ï�����£


����! �
Ý
Þ�ö�}���p!�<5                                           ۱٨٨  

 وقد مات، قد اهللا رسول مرمي ابن املسيح أن: أي
ا أنت جئتالوعد حسب بصبغته مصطبغ .  

�S����  ����r�,5�n±�l�fu�¡-�P����8¢Î�£�¾�
��¦�} �9�/                                                           ٤٠٢  

 أن هلم لتبني الناصري املسيح إىل نظروا لو: أي 
  .عنده كانت مما أقلّ ليست هذا عند الربكات

��         )اجلميل (~~~~��
�-�w�~�o�A�l�6X��¤Í                                          ۱٧٣        

  . مسيحا اجلميل تسمون حىت: أي
���� ��         )املسيحي سالنفَ (������

�S�./������C������������������,�f�����-�p�
,�0<�P©�S����ª�X���                         ۱٣٧    

 بنفسه أمراضهم من الكثري ويشفي الدنيا إىل سيأيت: أي
  .احلق روح وبربكة املسيحي

Üö�Üö�Üö�Üö�����òòòò) شرقية قوة(        
ÓI�Z�Î�����X����Üö��ò���                           ٥٣٩  

  .اخلطري كوريا ووضع شرقية، قوة: أي
Üö��ò�
���ÓI�ZÎ ���X                           ٥٣٩  

  .شرقية قوة. خطري وضع يف كوريا: أي
úúúú �� �n)كاشف احملن(    �������n½�n��n½�n��n½�n��n½����� �e5����e5����e5����e5���úúúú �� ������        

             ٤٩٣  
        .محنا أصبحت احملنِ كاشف أفعالِ مجيع أن: أي

��         )اآلفة (������
��D-����Ð������Ñ�                                         ٦٧٦  

  .واملصائب اآلفات أيام إا: أي
��7�5� �Î���L�Ò�����Ó��°                           ٦٧٦  

  .كثرية ومصائب آفات علينا نزلت لقد: أي
��0´���W ������D����pÖ���                     ١٢٨  

  .راشه ٣١ خالل ما ستحلّ شديدة مصيبة أن: أي
3�3�3�3�ÄÄÄÄ                                                                                                                                                                                                                                                                ٥٩٢   

  .بالصحة ضار: أي
DDDD����) املقال(  

������D�                                                                  ٢٨٨  
  .املقالُ فاق لقد: أي
  

  مظفر
�nc���ê��0�                                                                    ١٣٦  

  .املظفر أيها عليك السالم: أي
Å���9��81�o��ú�r�5�nc���ê���0�                           ٧٢٠   

  .دعاءك اهللا مسع فقد املظفر، أيها عليك السالم: أي
ÏÏÏÏ::::) عرفةامل(        

Ï: �WX����Ö�������;�����Ï: �81����;�WX��������
¦�/�/                                                                                   ٣٢٥  

  .اهللا وحمبة اهللا معرفة يف يساويك الزمن هذا يف أحد ال: أي
�p�p�p�pêêêê) املعدة(        


�Ju5�n���6�S�ê ���0ê �¬                                  ٨٠٨  
  .املعدة يف خللٍ جراء الورم حيصل أحيانا: أي

n�n�n�n�êêêê) ملعدوما(  
,���<�¦�n�ê �S�§�X�× �81��                       ٧٩٢        

  mنسلك أستأصل لن: أي
¨̈̈̈kkkk����        				نوقبولامل * * * *

��������//// �5��5��5��5�ijijijij �����o�����o�����o�����o���� ������������HHHHxxxx ����¨����¨����¨����¨kkkk                                                                                         ٦٧٧  
        وعالمات منوذجٍ أنواع للمقبولني إنّ: أي

CCCC�������������        )مقدسة روح ([[[[���

�ZÉ�S�\��p������
�7�8-�C����] �X���                       ١٣٧  

  .الرجس من مطهّر وهو مقدسة، روحا أُويتَ لقد: أي
  مقرب

����o��p�����[���øù��ú�¼¨�����<��u5�p����   
                                                                   ۱٧٤    

  .ثانية املمات بعد حييون اهللا عند املقربني أن: أي
ZZZZææææ ��   )بالرفق املعاملة (|�|�|�|���

,�fu�q�Zæ��| ������-���                                   ٥٢٤�2٥٢٥  
  .برفقٍ أوالده يعامل سوف: أي

��         )املالئكة (||||������
��-À�81�o��| �Ü���<�9�| �S���-                      ٣٤٥  

  .األعداء لقاء عند املالئكة نصرتك: أي

�y�z���-{���|                                                                 ٨٨٣  

  .األسخريوطي يهوذا هو مالوامل أن: يأ
�� ��UUUU) البلد(  

��T���U ���
�DVö�W �X �����                                   ٧٧٠  
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 سيتفشى الذي اجلارف الطاعون هو هذا نتيجة :أي
  .البالد يف

,�fu��-���U ����S�                                          ١٨٩  
  mعظيما ملكًا سيعطَى: أي

����p����p����p����pEEEE �� ��



°°°°                                                                                                                                                                                                                            ٨۱۱  
  .لغاةامل احلياة: أي
»»»»* * * * ���� 44 44����¨�¨�¨�¨�				        

������»��»��»��»                                                                                                                                                                                                                                                                        ٨٤٦        
  .مسودة وجوه: أي

  موت
�������S���j�g�9}�                                   ٨٠٩  

  .الرعايا من شخص موت: أي 
������Í���������p��J�Í�R�o��ú�³nc���ê��0�

�Nu�É�9Ë�S�¯���9}                                        ١٣٦  
 لكي تعاىل، اهللا يقول هكذا. مظفّر يا عليك سالم: أي

  .احلياة يبتغي من املوت براثن من نجوي
9}��]��\ �̂C                                             ٣٤٢   

  .املوت مث الغيبوبة، مث اإلغماء، أوالً: أي
9}������S����z-��0{�|                            ٨٥٧  

  .الكبار الثالثة أحد موت: أي
��ê9}���������������µz ���                  ٣٠٦  

  mمتنافسٍ شخصٍ وذلةُ املعارضني، بني فُرقةٌ: أي
X� I�pÖ���1�³�9}                                                    ٧۱٩  

  .الشهر هذا من عشر الثالث يف املوت: أي

�8l���p����-�9}                                                 ٥٦٤  

  .بالباب واقف املوت: أي
        ٧٩٥                                        بيقر موت

�,�fu�É�9Ë�S�o5�Ê��p��,5���;���Æ��� �����

�?�-�9}�Á�������,�
�����D�������             ۱٧٠  

 هذا فاصنع ، األرض يف لضاللا من طوفان هناك: أي
 من جنا فقد ركبه ومن الطوفان، هذا وقت يف الفُلْك
  .هلَك فقد أنكر ومن الغرق،

,����9� �y��������9}                            ۱٧٤  
  .املمات بعد احلياة لك سأهب: أي

NuÉ�9Ë�S�¯���9}                ١٣٦  
  .املوت براثن من ينجو يلك: أي


�c����/}�J}                                             ٥٥٨�2٥٥٩  

  .مكان كل يف منتشر املوت: أي
�5��-�����9}����Ñ�����y��                                     ٧٥٠  

  mكاذب مبوت أخربك: أي
����������9}�������¦��-������¸��������
��5�  ٤٢٠    

 ألف استمر الذي املوت بعد اآلن مت الذي اإلحياء أن: أي
  .فيه اإلنسان ليد دخل ال سنة،
8888ÑÑÑÑ}}}}) املؤذي(  

,�� ����S��-�¬�ã�X�8Ñ}�G��Åù��ú                                  ۱٠٥         
  .عاجالً الدنيا من املؤذي هذا ثلم سيأخذ تعاىل اهللا أن: أي

  ٰیموس
,���-<�TU�X������
�þ}���                                          ٧٥٥  

  mسأُظْهِره ،موسى هناك: أي
        )الشيخ ({¨8{¨8{¨8{¨8

��8¨}�³�S�%���9Ö(�� x�B                                   ٤۱٠     
  .اإلهلامات قبول يف القومِ أضعف خالشي كان: أي

  ) الكف حبجم (¥�¤¥�¤¥�¤¥�¤
£�p��¤�¥����D��                                                              ٨٠٧          

  .الكف حبجم السماُء عادت: أي
DDDDoooo) ضيفال(        


�J��Do��1��&�ZÉ�9�pÍ                                            ۱٣٦   
  .عليك ضيفًا سينـزل طاهر مجيل غالم:  أي

D�D�D�D�¶¶¶¶) املوطن(  
h���D�i jh���D�i jh���D�i jh���D�i j····                                                                                                                                                                                                                                                                                        ٥٥٥  

  .امليدان يف الفتح: أي 
,0-�y��ú�h���D�¶                                                        ٥٣۱  

  .املوطن يف الفتح لك سيكتب تعاىل اهللا إن:أي
  )يل (�¡�0¡�0¡�0¡0/�¡�8¡�8¡�8¡8/¡�¡�¡�¡�

ü�nÎ��¡�Á�01                                               ٥٩٨�2٦٩٩�2٧٠٠        
  .لك امسي برق: أي

£5�Z¯ ��-��¡                                                                   ٧٥٨  
  .عدوي هلك: أي

,�ò�y� Ö��5�.¨��¡                                                              ٣١٠  
  .املسلوب مايل يل سيرد:  أي

�5�Ø��¡2�W5�h�8¡                                                   ٥٢٠�2٥٢۱  
  .الغلبة يل حصل ،لفتحا يل حصل: أي


�ü�����¿��8¡�l                                                      ٣١٠  



�����س� 
�د�����������������������������������א�� � ١٢٧
  .بأعيينا إنك:  أي

���������7���D����  ������8¡              ۱٨٢  
  .وفناجينهم قصعام عباديت مكان يف:  أي

��fu���X�ê����8¡                                          ٧٧۱   
  .رمحيت ستالزمك: أي


��-�c�m��ú���W)�8¡                                         ٣١٠   
  .صدقي على اهللا يشهد:  أي

��#[���D����p,�9-$�8¡                               ۱٨٢  
  mمواقدهم معبدي ففي:  أي

h�8¡                                                                       ٧٣٧  
  .فتحنا:  أي

W5�h�8¡                                                                 ٨٠٦  
  .الفتح يل حصل: أي

! " #$�Ø��¡�W5�h�8¡                                       ��٥۱٧�2٥٢۱  
  . الغلبة يل حصل ،الفتح يل حصل: أي

N5�8�ò�~-���8¡                                                ٨۱٢   
   .مرادايت حتققت: أي

l ¡0 �� 
�³1� S ¡� S 
                     ٣۱٣   
  .سري سرك معي، أنت:  أي

R�gÀ���DV����»�0¡������e ����ú�fQ�D�C�r�
�
������                                                                      ٩٣  

 اهللا كتاب القرآن أنّ ليثبت اآليات يري كذلك:  أي
وكلمات ن خرجتفوهي م.  

��Ø� ½ �X�`�0¡�o��¾�D�                            ۱٨٢    
  mبييت غيروا قد املشايخ هؤالء أن: أي  

��
��Ø�X��ÙÚ���¨ �0¡�C�����5[����        ۱٨٢    
  .كالفئران نبيي أحاديث ويقطّعون:  أي

í��ª«�S�Q�;��ú�ë�ì��0¡�0�               ٧٤٧    
  .الشر من اهللا حفظكم بييت، أهل يا: أي

0�0-� .X��7�����ú��-��0¡�                            ٨٧٧   
  .الكأس هذه عين اعرب القادر إهلي يا: أي

�5���01�0¡�nc�S�®                                 ٧٠٣  
  .مين كثري سالم عليك: أي

�q�p&Q������Ñ�p��,5��l������0¡�S�9��Q��
u,�f                                                   ٣٢٥      

  .مهانا ذليال سيصبح شريرة، بنية يل انربى من كل أن: أي
0�É���o�y �S�åö����0¡�8���-�WX                        ٧٥٨  

  .طاعيت من البالط أهل من أحد خيرج أال جيب: أي
5�Z¯ ��-�0¡e                                          ٧٥٨      

  .أعدائي هلك: أي
�Ãú�E�0¡���c��j �0�k������WX�X����
��e �8¡�R

���,                                                                                       ٦٦٩     
  .اخلواص خدامي هم الذين إال أحد مسهيل وال كتايب هذا: أي
  )أنا (����
� o ë��C�� ê � �z³l -À -� fu , ��� Á�X ¾� ��
  ¦ 
� �                                                                      ٣١١  
  .مناص حني والت نصرت،. روحي فيك نفخت:  أي
9����5����01���à-�����������8������=          ٤٧٧  

  .الرد يف معك وإين النشرة، هذه على الرد اكتب: أي
,���ìí�¦�����~-�ìí�¼¨�y��¾�                               ١٩١  

  .الناس خذلك وإنْ أخذلك لن:  أي
��nñ���Â���r�0-�Á �X�D��5����                                 ١٩٠  

  .عيسى قدم على جئت لقد: هلم قُلْ:  أي
,���-<�TU�X������
�þ}���                                          ٧٥٥  

  mسأُظْهِره ،موسى هناك: أي
�5�S�ê������S�0�l                                                        ١٤١  

  .منك وأنا مين أنت: أي
,���<��7�®�S������
�J<��7�®�l�S�\                  ٦٥٤  

  mكثريا أحبه كثريا حتبه من: أي
,���-<�n½�n�����S�1������,�f��1�P��81����  
           ٥٨٢  

  .هو بسهمه قتلته اسهم إليك أطلق من: أي 
� �X�9g«�81�o���;                                                       ۱٣٦  

  mتضرعاتك مسعت فقد:  أي
,��v��y����M�N��¦�y�¼¨                                    ۱٨٩  

  .الناس يعصمك مل وإنْ سأعصمك:  أي
�ë���,��v���X�ê�S�Wð�9�ñ�ë�����,��vû-��ü    ٩٨�2۱٧٤  

  .قدريت من وأرفعك ،بريقي سأُري إين: أي
,���<�8�ò���ê�ó�ë���                                           ۱٤۱  

  .عليك نعميت أمتّ سوف:  أي
<��l�C����p�m�y�Á����Ö������,���                           ٢٧٥   

  .العصر هذا على شاهدا أقيمك سوف: أي
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,���-��	�X�9�V�����                       ٥٨٨  

  .املرأة تلك سأعاقب: أي

����0¡��ú������5�î���                      ۱٧٦   

  .معي واهللا وحيد، أين: أي
,���-��	�X�D���                       ٥٨٨   

  .سأعاقبهم: أي
�5���h���\�,���<�TU�DV�p�J�����         ٧٤٣  

  .عظيما فتحا تحقِّق جديدة آية سأُري: أي
,��vû-�DV�����s��������                                  ٦٦۱  

  .أخرى آية ستني أو مخسني سأُري: أي
y��,��vý�P��ë������,��v���                             ١٤١  

  .إيلّ وأدعوك سأرفعك:  أي
M�~<�� �¼¨�S�\�,���-��������y��       ٥٠٤  

  .الناس منه يتعجب عزا سأعطيك:  أي
�5��-�����9}����Ñ�����y��                        ٧٥٠  

  mكاذب مبوت أخربك: أي
,���-�./�®�����,���-�./�y��                       ٣١٤   

  mكثريا وأباركك سأباركك،: أي
�./�S�����01�p�-��r����æ�,���-�./�y��

M�~��Ø                                                                       ٨  
 امللوك إن حىت كثريةً بركات سيباركك:  أي

  .بثيابك سيتربكون
�S�0�ol���ö�}�������5��-�DV���������y��

�Ö                                                                  ١٣٦  
  .سألتين ما حبسب رمحة آية أعطيك إين: أي

Ó������y��,���-�9¼������9d������  ١٤١  
  .بعزة األرضني أطراف إىل امسك سأذيع:  أي

,��v�{�����,���-�9d�y��                                    ١٩٩  
  .وأزيدك العز، لك سأكتب: أي

,���<����81�����,���-�9d�y��                   ٣٠٩  
  .وأعصمك كأكرم سوف:  أي

,��vO-�p�����6�;��                                    ٥٤٧  
  .معجزةً أيضا أُريك: أي

,��vÒ������Ó������X�ª �81��                   ٣۱٥  
  .األرضني أطراف أقصى إىل دعوتك سأبلّغ: أي

�S�Ô Ö�Ñ�c�81�Á���åæ�81������X�����
,���<�è �S�é�������C����X��������,���<     ٦٣٤  

 بقريب وسأخصه شخصا، ذريتك من جلماعتك سأقيم: أي
  .ووحيي

�,���<� x�Ng-�8���81��                                                 ٢٦  
  mدعائك كلّ أجيب: أي

6�X�*�81��,��v�{�                                          ٧٩٣  
  .أيضا عمرك يف أزيد سوف: أي

,���<�¦�n�ê �S�§�X�× �81��                               ٧٩٢     
  mنسلك أستأصل لن: أي

,��v�{�6�p�¾����� �Å-�����£E�01��                         ١٣٧  
  .املخلصني حمبيك مجاعةَ سأزيد:  أي

�5���������7�01��������01��                             ٨٠٠  
  .أحبابك مجيع ومع معك إين: أي


�Ú�ä�Û ��1������! " #$��Í�S�Û �01��                 ٨٥٨   
  .يعجبين وصربك بصربك، سررت لقد: أي 

��ú���5��-�9d��5�®��X�\��5                                ٥٩٩  
  mأشاء من أُعز اهللا، أنا:  أي

£´������;��;��*�������C���ZÉÎ���	                  ٥٦٨  
  )خبيثة روح صوت. (نائما جهنم يف وقعت: أي

,���<��;�������Ñ�X��U��                                                   ٣٣٠   
    mوأخزيه الظامل سأهني: أي

��<�8-���������81�r�
�q�p-����o��                              ٣٩  
  .آخر زواجا أزوجك أن أردت لقد: أي

Nu�5����S�������nñ�J���y�o��                           ٦٣٣  
  .الصاحلني من ارمون ليميز بعثتك لقد:  أي

� �X�9g«�81�o��                                                          ۱٣٦    
  .تضرعاتك مسعت فقد:  أي

,��vw�� ��AE�y���j ����<�-��y�p�                            ٥٧٢  
  .اخللفاء خامت سأجعلك ولكنين يرفضونك، إم: أي
������Î��Î��Î��Î) غاضبال(  

�l�S�\����,���<��7�®�S������
�J<��7�®�l�S�\
,��5����Î�S�����
����Î                                              ٦٥٤  

 أغضب عليه تغضب ومن كثريا، أحبه كثريا حتبه من: أي 
  .عليه

   ٦٨٥                                                       نيناصر الد
nÎnÎnÎnÎ) سماال(        

�í����������9��fu5�á ��-������������X�nÎ�01��ú
,                                      ۱٤۱  
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 اهللا يرث أن إىل بالشرف امسك تعاىل اهللا سيخلّد: أي

  .عليها ومن األرض
O�� Ö×_�nÎ��1�o��                                                ٣۱٠  

  .املتوكل مسيتك : أي
£�O��nÎ�G�LM �����                                                ٥٩٣   

  .حممد غوث هذا سمي: أي

�Q�����ã�!RS

O PN�nÎ�����                                           ۱٣٧  
  .وبشري عنموائيل امسه:  أي

0�O-�Ì��Í���nÎ�01���ÊË�����                   ٣٤٥  
  .جيدا اآلفاق يف امسك بريق ويري:  أي

���'�
�nÎ���4                                                       ٥٣۱  
  . باس علي هو امسك :أي

��nÎ�0�4                                                               ٧٦٤  
  .بامسك: أي

ü�nÎ��¡�Á�01                                  ٥٩٨�2٦٩٩�2٧٠٠  
  .لك امسي برق: أي

0��{�nÎ��1�r�
�q�p-����o��ú                     ٣٤٥��2٤٠٠  
  mامسك يذيع أن تعاىل اهللا أراد لقد: أي

£�¦�nÎ�c��������                                                ٨٣٦  
  .األرض يف واحد لشخص غُفر إمنا: أي


�nÎ�c����ú��w                                                      ٣٨٨  
  .تعاىل اهللا أمساء من هو "يالش "أن: أي

��Î��Î��Î��Î) الفشل(  
��Î                                                                ٨۱٦    
  .الفشل: أي

M�~������Î����M��5�n�Î�-Í�p�                         ۱٤۱  
 خائبني وميوتون بالفشل سيبوءون أنفسهم هم:  أي

  .خاسرين
  نيب
�����
��Ø�X��ÙÚ���¨ �0¡�C�����5[�       ۱٨٢  
  .كالفئران نبيي أحاديث ويقطّعون:  أي

��-K����h�ijklm �G�ZÉ                                            ٣٧٨  
  .مصطفى مطهر األنبياء، سيد حممدا إن:  أي

h���01������! " #$� �Î������.�l�8�ò��������
W5                                               ٣۱٣  

  .األنبياء أنباء بك وحتققت نزلت باحلق:  أي
ã�K��Ç��È��É �
����S�0�l                               ٣۱۱      

  mإسرائيل بين أنبياء مبرتلة مين أنت:  أي
���¨ �������-                                                   ٩٩   

  .الدنيا يف نيب جاء: أي
,5�n±�l�fu�¡-�¾���������8¢Î�¨                             ۱٨٧  

  .الناصري النيب سرية غرار على األمر يف نظروا لو: أي
XXXX) النتيجة(        


�¶��P��X                                                                     ٤٥۱        
  .املأمول خالف النتيجة: أي

�̈���! " #$�-���P��X                                             ٤٥٠    
  .املراد خالف النتيجة أتت، أو كانت،: أي

���è��¦����X�����¯��éê �S                                  ٧٢٩  
  .جيدا ليس اهللا أولياء معارضة مآل أن: أي

��T���U ���
�DVö�W �X �����                                  ٧٧٠  
  .البالد يف سيتفشى الذي اجلارف الطاعون هو هذا نتيجة :أي

9999ËËËË) نجاةال(        
A ST � 0�Ó � U �ú o ; 9Ë -à V S�� 
�                                                                                           ٣۱۱  
  .ببعثته منها فأنقذكم النار من حفرة شفا على كنتم: أي


�9Ë������Dî�                                                             ٤٤٩  
     Nu�É�9Ë�S�¯���9}              ۱٣٦.باإلميان النجاة: أي
  .املوت براثن من ينجو لكي:  أي

��D��������,�fu�É�9Ë�S�o5�Ê��p��,5���;���Æ��� �����

�?�-�9}�Á�������,�
���                                        ۱٧٠  

 الفُلْك هذا فاصنع ، األرض يف الضالل من طوفان هناك: أي
 ومن الغرق، من جنا فقد ركبه ومن الطوفان، هذا وقت يف

  .هلَك فقد أنكر
  رینذ


�=Ê�S�P��8¡�l                                                           ٦٣٣  
  .عندي من نذير أنت: أي

Ê�������-,�0<� x�S���új �q��� xX����o��-������=     
                                                             ٩٨�2٩٩�2٥٥٨  

 اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء:  أي
        .يقبله
        				الرفق * * * *��������

������������KKKK ����������������½½½½ �n½�r��<�����<����n½�r��<�����<����n½�r��<�����<����n½�r��<�����<���
�
�
�
�                                                                                   ٤٠٢�2٤٠٣  
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        .اخلريات رأس الرفق فإن الرفق، الرفق خذوا:  أي
ðððð) وصفةال(        

ð ���Üö�����j #îj$-ï                                                       ٦٧٢  
  .سةيالكن قوة وصفةُ: أي

  نسل
��T����Õ�S�9Ö�× �81����                          ١٣٧  

  .بكثرة البالد شىت يف نسلك وينتشر:  أي
��5�®�× �81                                                       ١٣٧  

  mكبري نسل لك يكون:  أي
,5�S�× �c�81�p�                                                  ١٩٠  

  .أنت نسلك من يكون: أي
VVVVDDDD) آية(        
L y �m¨ � Á DV Nw ���MR� �� �å� S 

�] �                                                                        ٣١١  
  .مقضيا أمرا وكان للناس، آية سنجعلك: أي

�5��¬��������V��-/�                        ٧٦٨�2٧٧۱  
  .عظيمة بآيات الرقي سيتم :أي

,5�TU�DV�WX�Y�                                                 ٧١٤          
  .قريب عما آيةٌ ستظهر: أي

�»�0¡������e ����ú�fQ�D�C�r�
�R�gÀ���DV���
������                                                                      ٩٣  

 اهللا كتاب القرآن أنّ ليثبت اآليات يري كذلك:  أي
وكلمات ن خرجتفوهي م.  

,��vO-�����DV�s������                                        ٦٦۱   
  .أخرى آية ستني أو مخسني سأُري: أي

���" ����V����X�A�,��vû-�Ì                               ٦٥٧  
  .مرات مخس هذه آييت بريق أُري :أي

M��5�TU�DV��-                                                      ٧٠٣  
  .آيتان ستظهر: أي


�J5���y�DV���D�������a                              ١٣٦  
  mلك ستمنح وإحسان فضل آية:  أي

M��5�TU�DV�°                                                     ٧٧٠  
  .عديدة آيات ستظهر:أي

�5���h���\�,���<�TU�DV�p�J�����        ٧٤٣        
  .عظيما فتحا تحقِّق جديدة آية سأُري: أي

,��vû-�DV�����s��������                                  ٦٦۱   
  .أخرى آية ستني أو مخسني سأُري: أي

,5�S�D���S��L�����ú�����,5�DV����Á����-�ng�p�  
           ٧٤٣  

 ومن اهللا بأيدي وستكون عموما، للعامل آيةً ستكون:  أي
  .السماء

M�Nu�ü�TU������Á�01�DV�%�R                           ٦٧٢   
  .أجلك من األرض يف تظهر سوف اآليات هذه كل أن: أي

�� ��				 �� ��



  )طيبة طينة (
  )نعمة (���� 

M�~�u������01�0����-��������T                       ٧٥١  
  .نعمة كلّ أبواب عليك ستفتح: أي

,���<�8�ò���ê�ó�ë�������                                             ۱٤٠   
  mعليك نعميت أمتّ سوف: أي
CDCDCDCD) قران عقد(  

<�¸A �B�Á���CD����E �F-�������                      ١٥٩   
   .الكربى الشخص هذا بنت يد اطلب: أي
�ð�ð�ð�ð) الصالة(  

��a��n��01�S����ð�81                                            ٨٧٨  
  .صلواتك من أفضلُ أعمالُك: أي
�� ��-������Ã� �����ç´�~�ð                        ٦٤٥�2٧٠٠  
  .القيامة منوذج ونرى لنصلّي قوموا: أي

��Þ�-��-���01��������<�fß�81�L                       ٣١٠  
  .عليك ونصلي حنمدك: أي

ÑÑÑÑ �r�[�����r�[�����r�[�����r�[����                                                                                                                                                                                                                                                                      ٤٢٣          
        .مباركة نواب السيدة: أي
  نور

��� I�
������������X��������ú�j �~-�W�X�������r�M����¼¨
,�fÒ                                                ٣١٠  

  .نوره متم واهللا اهللا نور يطفئوا أن يريدون: أي
�m¨�0��    0�4 �É �ú � �� ��                       ٣١٤  

  mنور جاءكم قد الناس أيها يا:  أي

������D��l                                                   ٣۱٢      

  .املالع نور أنت:  أي
£�¤�S�./��������`�e���-��nÙ                          ٥٣٣       

  .وبركة نورا البيت امتأل. قادر غالم جاء: أي
q�Cs�S�t���8&ò��ë��o��ú�X�\���
�J����   

                                                             ١٣٧   
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  .رضوانه بطيب اهللا مسحه نور يأتيك  :أي

�����p�
�J��S�D�����p��Z�[�
              ۱٣٦�2۱٦٧  
  .السماء من يأيت الذي مبارك. اهللا نور هو:  أي

������������hhhh) الصاحلون(  
������  �T�0�����h�9�����ú                       ٧٦۱        

 كل يف قاعدون السبعة نيالصاحل اهللا عباد إن: أي
  .مكان
vvvv) الرب(        

Î<���ò�X�nu�����ú�r�
�2�v                                ٧٥٣  
  .تعاىل اهللا بأحكام العملُ الرب إمنا:  أي
����������������  )ةضربال (

�̈�����Í�6����-                                                   ۱٤٦  
  mقوية ضربة أيضا العدو ربض: أي
            ÅÅÅÅ��������        )الواسطة (


�Å�����ÊÀ�n½�������0�l                                  ٣١١        
  .اخلَلق وبني بيين الواسطة أنت:  أي

   خان واصل
£5�9)�DE��������������-                           ٧٦٤      

  .جهنم إىل الواصل" خان واصل" دهلي يف تويف: أي
====��������  )ادثاحل (

=���ZÎ-�-�����-�ZÎ-�-                                           ٦٥۱  
  .أليم وحادثٌ فاجعة صدمةٌ: أي

=������X�¸E                                                         ٨٠٠  
  .والعشرين السابع يف حادث: أي
R,5�=����1������,5�R2,5�R2,5�                           

٧٠٧  
 آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر:  أي
  .اهللا يتوفاك ذلك بعد مث

=�����4 ��������,5�R2,5�R2,5�R                         
٦٣٣  

 آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر:  أي
  .اهللا يتوفاك ذلك بعد مث

�� ��::::����  )وجيهال (
�-�y��&�ZÉ�����:�����r�5�9�á�y�;                              

١٣٦  
  .طاهرا وجيها ولدا فستعطى أَبشر:  أي
n��n��n��n��  )الورم (

�
�Ju5�n���6�S�ê ���0ê �¬                                                                                                                                    ٨٠٨         
  .املعدة يف خللٍ جراء الورم حيصل أحيانا: أي

-���=��-���=��-���=��-���=��        

��/���-���=���6��÷�R                                                 ٣٢٦  

  ".وزيرآباد "يف حاالً نزلت قد اللعنة هذه أن: أي
����;;;;����  )الوسوسة (

£´��;�                                                                               ٤١٠  
  mالوسوسةُ وقعت:  أي

��
��	 �j �,�
��¦��;�                                  ٤۱٠   
  .ستبقى الطينة ولكن الوسوسة، تبقى لن:  أي

�p�p�p�p!!!!����  )الوعد (
ö�}���p!�����,5� �Î���D�-���ú                                  ٤٥٠  

  .وعده حسب قاديان يف اهللا سيرتل: أي
Nu�����S�P�������������DÍ���� �¦�,� �p!��p�    

                                                                          ٨٠٥  
 مجيع يف أارا لدماُءا جترِ مل ما الوعد ذلك يلغى لن:  أي

  .اجلهات
���p!�<5���H������������
���5�9)�p�� ;��ï�����£


����! �
Ý
Þ�ö�}                                                        ۱٨٨  

 أنت جئت وقد مات، قد اهللا رسول مرمي ابن املسيح أن: أي
  . الوعد حسب بصبغته مصطبغا

  وقتال
l p� Â�
 \ � Ü� "ò ¦ q fu ,             ٣١١  

  .وقته يضاع ال الذي عيسى أنت: أي
���Ü��r�Ý�Þ�v�                                                            ٢٤۱   

  .الرحيل حان فقد بلبل، يا تعال: أي
1����0���1�����Ü��p�-�0�u���Ö����p��S�                   ٥٣٣  

  .هو بسهمه قُتل الزمان ملك إىل السهم أطلق من: أي
��-À�81�o��| �Ü���<�9�| �S���-                      ٣٤٥  

  .األعداء لقاء عند املالئكة نصرتك:  أي
Ü���oû-�n���»��-��»�r��-�Á �X�� �
�£�� ٦٦٠ �2٦٩٧  

 قد العجائب بعد العجائب إظهار وقت إنّ لرفقائك قُلْ: أي
  .أتى


�£��Ü����oû-�n���»��-��»�r�~-�Á �X�� �  
                                                                 ٦٦٠�2٦٩٧  

 قد العجائب دبع العجائب إظهار وقت إنّ لرفقائك قُلْ: أي
  .أتى
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<��Ô�Æ���Ü����DË �̈���l                                 ۱٧٠  

  mالطوفان هذا وقت يف الفُلْك هذا فاصنع:  أي

�£���Ü����o5���ò��������� ����m       ٣٥۱    

  mالعام احلاكم نبوءات لتحقُّق األوان آن لقد:  أي
É�X�Ü�
�� �������³��                                       ٧٥٠    

  .اإلهلي القهرِ جتلّي إنه. الوقت أَدرِك: أي
�����¡�������5�-���ú�r�
��C�Ú�
�J��Ü��p�

�,���Ø�;�81����¨-                                            ۱٤۱  
 امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني وشكمل إنه:  أي

  .والنبالء
Du��¡-��Î}���X�Ü��o�l��                       �٦٧٧�2٦٨٣  

  .الوقت عرفت ما لكنك: أي
p�p�p�p�  )هو (

�
 �� �p�����,�0<�¦��}�×�����,����¦�¦����ú
M�NÉ�	��s��s�����                                              ۱٤۱  

 أجرهم هلم بل عنهم، يغفل ولن اهللا ينساهم لن: أي
  .إخالصهم حسب على

,�fÒ�����X����p��
��-��ú����Ñ�        ٧٢۱�2٧٢٤  
  .جهنم إىل يوصله وإنه ،الكاذب عدو اهللا: أي

�����,���<��;�������Ñ�X��U��,����������p�        ٣٣٠  
  .يديه على وسيعض وأخزيه، الظامل سأهني: أي

,�0<��é�p������¨����������,�0¬��S�D���p�    ١٨٣  
 أهل طريق ويصلح السماء، من سينـزل إنه: أي

  .األرض
,���8����X������p�                                             ١٨٣      

  mاألسارى رقاب يفُك: أي
,�5�nç�¨���p�                                          ۱٦١  

  .أعماله يف العزم أويل من سيكون أنه:  أي
,�5�nç�¨������}�����p�                                       ١٦٥  

  .العزم أويل من أعماله يف سيكون:  أي
�p�
���<�P©�®�X��ú�D,�                                  ۱٨٧  

  .أكثر اهللا عباد يبرِئ هذا أن:  أي
£�5�9)�p���p�                                                           ٨٥٣  

  .املسكني ذلك توفّي لقد: أي
,5�S�× �c�81�p�                                                  ١٩٠  

  .أنت نسلك من يكون:  أي
,�0<�p-���X��01�p�                                                         ۱٩٠  

  mجمدك زاد:  أي
,5�����o<����X�|�p�                                                            ١٣٦  

  mأربعة الثالثة سيجعل إنه:  أي
M�Nu�0²����ê �01���p�                                          ٦٨٦  

  .فيؤخذون أعداؤك أما:  أي
,5�Ý��1���D�����Ü�p�                                                    ١٦٦  

  .واإلحسان احلسن يف بِهكاسيش: أي
0<�-À�8�4 ��ú�r������D-�p�                                             ٩٣   

  .اهللا ينصرك حني آتيةٌ األيام إن:  أي
M�Nu�ìí�X��-�p�                                                                 ٧٧٠  

  .الدنيا سيغادرون:  أي
������Ñ�W �p�,5                                                                  ١٣٦  

  .خارق بشكل وفهيما ذهينا سيكون:  أي
���l �0-�m���bc�p�                                                 ٦٧٧   

  .السالمة ملوك أبناُء هلم يقال:  أي
����J�����pÐ�'©�p�,�5�Ó�-�                                          ١٣٦    

  .والثراء والعظمة اجلالل صاحب سيكون:  أي
M��5�D-���Ã� �p�                                                            ٧٧٠    

  .القيامة أيام األيام تلك ستكون: أي
��������ú�q�o�A���n��p�,5�¦�ö�}�                          ٧٠٥  

  .اهللا ملشيئة موافقًا يكون لن فعلته ما أنّ: أي
��Ä�p�
                                                                             ۱٣٦  

  .اهللا كلمة إنه: أي
,�5�× ���Ô�Ñ�c�81�S�¤�c�01��&�p�                            ۱٣٧  

  .ونسلك وذريتك صلبك من زكيا غالما ستوهب: أي

�J��S�D�����p��Z�[�³
�p�����p�                         ۱٣٦�2۱٦٧  

  .السماء من يأيت الذي مبارك. اهللا نور هو:  أي
u�����S�P�������������DÍ���� �¦�,� �p!��p�N

                   ٨٠٥  
 مجيع يف أارا الدماُء جترِ مل ما الوعد ذلك يلغى لن:  أي

  .اجلهات
����¨-�����¡�������5�-���ú�r�
��C�Ú�
�J��Ü��p�

���Ø�;�81,��                                                                 ۱٤۱  
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 امللوك قلوب يف حمبتك اهللا يلقي حني ملوشك إنه:  أي

  .والنبالء
M�~��Ø�./�S�����01�p��r����æ               ٨  

  .بثيابك سيتربكون امللوك إن حىت:  أي
�� ��¬¬¬¬����        )الفيدا (


��´��¤�S�
��´��¤�S�
��´��¤�S�
��´��¤�S�cccc����ôôôô �� ��¬¬¬¬����                                                                                                                                                                                        ٦٢        
  .بالضاللة مليء" الفيدا "أن: أي
  )اليد (��������
� o 1�8����� ´�- �� �� S k�             ٣١١  
  .بيدي كرامتك غرست: أي

,����������p������,���<��;�������Ñ�X��U��       ٣٣٠     
  .يديه على وسيعض وأخزيه، الظامل سأهني: أي

��,5�DV����Á����-�ng�p��S�D���S��L�����ú���
,5                         ٧٤٣  
 اهللا بأيدي وستكون عموما، للعامل آيةً ستكون:  أي

  .السماء ومن
��-������¸��������
��5�����������9}�������

¦                           ٤٢٠  
 استمر ذيال املوت بعد اآلن مت الذي اإلحياء أن:  أي

  .فيه اإلنسان ليد دخل ال سنة، ألف
0�k������WX�X����
��e �8¡�R                         ٦٦٩  

  .أحد يلمسه وال كتايب هذا: أي
��������) نعم(  

�5��Í�����                                                            ٦٤        
   .مسرور أنا نعم،: أي
TTTT) كل(        

,�0<��%�Óõ�Á�01���9�����T�p�               ٧٥١  
  .أمر كل يف سهولة لك سيجعل: أي

M�~�u������01�0����-��������T          ٧٥١  
  .نعمة كلّ أبواب عليك ستفتح: أي

��²�%��c���§��R��¾��
��� Ý Ö
Ý
�����R���§������v��Z� ����T
��         ٤۱٨  

 هذ بقي ولو التقوى هو حسنة كل أصل أن: أي
  .شيء كل بقي األصل

0���S��ô���T�y�Åù��ú                                 ٧٢١  

  .ضرر كل من اهللا أعاذك:  أي
������  �T�0�����h�9�����ú                                    ٧٦١  

  .مكان كل يف قاعدون السبعة الصاحلني اهللا عباد إن: أي

�g-�$�S�Dd����T                                   ٧٣٨  

  .باخلري دعاء مكان كل من: أي
 !����" �81��5������0�4 ��� I���T   ٧٨٨�2٧٩٢  

  .مشيئتك وحبسب حال، كل يف أرافقك: أي
����T�������<�p���(����ã�p��������fu�û������µ�8¾�01�

��fu5                                                              ١٤٠  

 نسلهم وينتهي آبائك أقرباء فروع من فرع كل سينقطع: أي
        .أباتر ويظلّون سريعا

        )ألف (������������
����������C���������M�~���-��                      ٧٥٣  

 ألف ومثانني مخسة حوايل كابول والية يف سيهلك: أي
  .شخص

¦��-������¸��������
��5�����������9}�������   ٤٢٠  
 ألف استمر الذي املوت بعد اآلن مت الذي اإلحياء أن:  أي

  .فيه اإلنسان ليد دخل ال سنة،
�������������01��-����                                           ٧٥٢   
  .أجنحتك حتت الناس آالف: أي

ZZZZ¯̄̄̄) اهلالك(  
£5�Z¯ ��-                                                               ٧٥٠�2٧٥٨  

  mالعدو هلَك:  أي
0<�Z¯ �X��-�01��ú�<�Û,�                                         ٧۱٤  

  .أعداءك سيهلك اهللا فإن اصرب،: أي
~<�Z¯ �X����r�Nu�ü�¦�Ü �Û�8×                          ٤٢۱  

  .ليهلكوه املاسونيون يسلَّط لن: أي
e5�Z¯ ��-�0¡                                                            ٧٥٨  

  .أعدائي هلك: أي
,�f��S�.¯ ����" �X�����ú                                                ٧۱٩  

  .مرات مخس اهلالك من سينقذه تعاىل اهللا أن: أي
�] �.¯ �����
�n°�=®                                                      ٥۱٧  

  .مقدر واهلالك مربم القدر أن أي
LLLL) حنن(  

��#À���M�~����$�L                                                      ٦٤٠  
  .املدينة يف أو مكة يف منوت: أي  

è�¡������¢�-�£E�y�o�L                                          ١٨٩  
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�د�����������������������������������א�� � ١٣٤
  .لنفسي ترتكاخ:  أي


�è�Å���3�81�o�L                                        ٨٧٩  
  !صحتك عن مسئولون حنن هل: أي

�-�ìí��p��o�L                                                            ٥٦٦  
  .العالَم ذلك غادرنا لقد: أي

¹��J��S�ê�F¤ �n½�p��L8-ìl�G�81�o�\�M�    ١٨٩  
  .ظهرك أنقض الذي وِزرك عنك وضعنا:  أي

L�M�NO-�PQ�R�S�4�                                        ٤۱٥  
  .الشرف هذا سنري فصاعدا اليوم من: أي

Ì�p�����0K�-�L���
�2����o�                           ۱٤٥    
  .اآلخر ننتظر أم اآليت، هو هذا هل: أي

��7�5� �Î���L�Ò�����Ó���°                           ٦٧٦  
  .كثرية ومصائب آفات علينا نزلت لقد: أي

���-�X�A�L�nc�����R                                           ٨٣٠  
  .هذا اإلسالم بستان نعطيك: أي

Rq ��åæ�8�µ����L�r���h�¼¨                   
۱٨٩  

  .منتصر مجيع حنن يقولون أم:  أي
§���L§���L§���L§���L) والغم اهلم(  

,�f��?�§��L�����,�5�D<�²���> ���               ۱٥٥        
 وشيء اخلسارة من شيء السفر هذا يف سيصيبك: أي
  .والغم اهلم من

  )لنا( 0^�^�^�^�/^�8^�8^�8^�8/^���^���^���^���
�-�Æ�S��-����Wµ��� �̂p�Î�                                       ٨٤٥   

  .الدنيا هذه من أخونا رحل لقد هللا، إنا: أي
Ø��� �̂h�8�^                                                            ٥٢۱  

  .الغلبةُ ولنا الفتح لنا: أي
0-�D���^�-                                                            ٦۱٩  

  .نصيبنا آتوا: أي
8% �8g��8�^                                                          ٥٢٢  

  .األخرية ساعتنا:  أي
��f��h�8�^                                                            ٣١٠  

  mالفتح جاء إذا:  أي
Ø��� �̂h�8�^                                                            ٥٢۱        

  .الغلبةُ ولنا الفتح لنا: أي
W5�h�8�^                                                                 ٧٣٧   

  .كان لنا الفتح: أي
h�8�^                                                                                    ٧٣٧  

  .نافتح:  أي
����Ô��&�8�^                                                                  ٥٤٩  

   .آية تلو آيةٌ حظُّنا: أي
�_���`�0� �̂4�af�                                               ٧٨٠  

  .بيتنا � اهللا رسول زار اليوم: أي
�����0� �̂~·J�¸��                                                     ٥٤٧  

  .معنا السماوية التأييدات:  أي
��-�}�q �ZÉ�0� �̂���5�                                              ٤۱٠  

  mاألطهار مجاعتنا أعضاء الهور يف يوجد: أي
 j 4' �L���� " j(-�Æ���-�0�^                                                ٤٩۱   

  .أيضا وحنن أصدقاؤنا رحل لقد:  أي
D-���£�Á�0�^                                                                   ٢٥٣  

  .العيد يوم لنا:  أي
stststst ��������uuuu) اهلندوسية الديانة(  

,5�r���P����nc����st��u�v-����                         ٢٩٤         
  .أخرى مرة بقوة اإلسالم إىل سريجعون اهلندوس أن: أي

�ò���ò���ò���ò��ùùùù5555) هوشياربور(  
��5����ò��ù5�Wú�pû���üý���                          ۱٣٣��2٨٢٢  

  ".هوشياربور "يف مشكلة ستحلّ: أي
�5����ò��ù5�Wú�pû�8�4                                             ٨٢۱  

  .هوشياربور يف مشكلتك ستحلُّ: أي
  )الكولريا (((((


�Å���o5�DÀ����)                                                         ٧٧٩         
  .وشيك الكولريا مرض تفشي أن: أي




  )شك ال (

<� x�X�D±��W�ú�j �8�µl�
                                             ٧٤٦                       
  .الرباين باالختبار ارض لكن صعب، أنه شك ال: أي

ì� Ý
Ý
í��81� Ém��-��� ¡

�ë���                                      ٣٨٩  

  m"اجليتا "يف مكتوب ثناؤك البقر، وراعي األشرار قاتلَ يا: أي

�-�}���ì�ï��81�³5�o�81� Ém�-���î<�
         ٤٣١  

 إنّ. لتمدح األبقار، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي
  ."اجليتا" يف موجود ثناءك


�7�ë���ì�o�81� Ém��-���î<� ¡
                            ٣٩٠  
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 مدحيك البقر، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي

  ".اجليتا "يف مسجل
        اهللا يا
p��� �0-� .�6�Ný���¼���                                  ٧٥٤    
  .البلدة باليا اآلن ادفع اهللا، يا: أي
���<�x�                                                                    ٧٦۱   

  .ارحم اللهم: أي
��� h                                                                        ٧٩٧  

  .النصر اهللا، يا: أي
�ú���ú���ú���ú��wwww
�nÎ�
�nÎ�
�nÎ�
�nÎ�cccc ������������                                                                                                                                                                                                  ٣٨٨        

        .تعاىل اهللا أمساء من هو" يالش "أن: أي
        )أوروبا(    ������������

��������TTTT �D�D�D�DVVVVö���ö���ö���ö���ºººº ����������������������������ÕÕÕÕ �W�W�W�W»»»» �0�0�0�0KKKK�-���������-���������-���������-��������        
                                                                        ٧٥٣   

 املسيحية البالد من وغريها أوروبا يف سيتفشى: أي
  .طاعونال من نوع

RRRR) هذا(        

�È�É���C���D���9��R                                           ٤٨٧           

  .السماء يف تقرر قد األمر هذا أن: أي
���-�X�A�L�nc�����R                              ٨٣٠         

  .هذا اإلسالم بستان نعطيك: أي 
,���¦�* �+�R                                                        ٨٩٠  

  mميوت سوف الولد هذا: أي

�Ú�8g����W��R                                                ٨٠٥   

  .النبوءة ميعاد آخر هذا: أي
¾����¿��8�4 �����
�a���øù��ú�R              ۱٨٩   

  .عجيب أعينكم ويف اهللا فضلُ ذلك:  يأ
��
�n�����ú�R °�                                    ٦۱٩      

  .أكرب اهللا. اهللا فعل من هذا: أي
e��c�`��-�R                                         ٧٦٦   

  
  
  
  
  
  

  .الداران هاتان هلكت لقد: أي
01�����81����R�
�����¬��                                         ٨٨۱  

  .وملريديك لك األرض هذه:  أي
M�Nu�ü�TU������Á�01�DV�%�R                           ٦٧٢  

  .أجلك من األرض يف تظهر سوف اآليات هذه كل أن: أي
��1 �fu��-�Z���S����¦����=��RX�ïÇ����È���  

                                                                   ٤٠٢   
 عبد املسلمني زعيم منه فليمنع جيدا، ليس التصرف هذا: أي

  .الكرمي

��/���-���=���6��÷�R                                                 ٣٢٦   

  ".وزيرآباد "يف حاالً نزلت قد اللعنة ذهه أن: أي
Rq��åæ�8�µ����L�r���h�¼¨�                      ۱٨٩      
  .منتصر مجيع حنن يقولون أم:  أي

0�k������WX�X����
��e �8¡�R                          ٦٦٩   
  mأحد يلمسه وال كتايب هذا: أي

�R2,5�R,5� Ê�������,5�R2,5                                          ٣١٠  
  .الدنيا تغادر مث وهذا هذا يكون:  أي

,5�=����1������,5�R2,5�R2,5�R                          ٧٠٧   
 بعد مث آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر يظهر:  أي

  .اهللا يتوفاك ذلك
=�����4 ��������,5�R2,5�R2,5�R                                   ٧٠٧  

 مث آية، بعد وآيةٌ عجيبٍ، أمرٍ بعد عجيب أمر ويظهر:  أي
  .اهللا يتوفاك ذلك بعد

        )يهوذا (}}}}-�-�-�-�
y�z���-{                                                                               ٢٩    

  األسخريوطي يهوذا: أي

�y�z���-{���|                                                                 ٨٨٣   

 .األسخريوطي يهوذا هو مالوامل أن:  أي
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�������������������א��� � ١٣٩
�������                                         ٦١٧  

  .احلياة ماء: أي
�����	��                                         ٦٧٣  

  احلياة آثار: أي

��	��                                         ٤٩١  

  .الصحة آثار: أي
������� �������                                                 ٧٩٥  

  .مبارك لك حلول العيد: أي
������������������                                        ٢٩١  

  اخلالص فيه يكون الذي اليوم جاء: أي
����� ��                                                              ٦١٤   

  .غزالن املوت: أي  
!"!�#�$%��&!��%���"                                                  ٨٣٤  

  .العصر هذا أمحد الزمان، أمحد: أي
�'(�"!                                                                   ٤٨٨  

���)*��!���!���+!��,��    -
. /� 012�3��4����� ���5          ١٧٨  

ومن أجل هذا الغرض أرى أن املولوي سيد حممد : أي
  ...أحسن األمروهي قد ترك

�!6�� ��!���7�8�!6���!                                       ٨٠٦  
  .اهللا عباد يتلقّى اهللا من: أي

&9!�:�&9!                                                         ٤٣٠  
  .األسف كل األسف: أي

;!�<�����!�=���>����!�? @A!      �B,� ��!CD���E���!��&F
G
�1H������        ٢٣٠  

 البتار السيف خف - الضالّ الغيب العدو أيها أال: أي
  .حملمد

%��!I�J� �KL���M!�N!                                      ٥٧٧  
  .احملبة دار هي اليت نادار يف أمن: أي

%��!I�O� ��P���M!�N!                       ٥٧٦  
  .احملبة دار هي اليت دارنا يف أمن: أي

!�QR!S TU���VWX!Y�Z�[U���\�\Y�        ٥٢٦  

 لك فإن ،فرحا .وعافية خري سيكون اهللا شاء إن: أي
  .احلسىن العاقبة

�������]��!�;� ^_̀ ��a�                                  ٨١٦، ١٣٠  
    .رمادا صارت أُمنية كم من: أي

�b� �!c�d ^
G

e� �� >�� )$a� ]� �!                                     
٧٦٨، ٥٣٤  

  يبابا خرابا حولته للعدو بيت من كم: أي

�f�b�gY�f��h��!      �!���i�&9!�!���f                    ١١١  
  .كثريا وأحزنتين حنبك قضيت عم، يا: أي

�jk�l� ��m�n�̂��o��!   ��c�������pq���������;!����q           ١٦٦  
لقد . يا فخر الرسل قد علمت مبكانتك عند اهللا تعاىل: أي

  .جئت متأخرا ومن طريق بعيد
r��!��������l��!���#�s!t�                               ٢٠٩  

  .الرجال يعمل وهكذا األمر، هذا تستطيع وأنت: أي
�u!�v�wx��y�z��8,��{�|��}�~�l������K!�  

                                                  ٦٩٣، ٤٠٤، ٣٧٨، ٩٣،٢٨٣  
 على وقعت احملمديني قدم وإنّ ،أتى قد وقتك فإنّ تبختر،: أي

  .العليا املنارة
!w������ �!���                                                                   ٥٦٩  

  .أُطعمك ما كُلْ: أي
��b���=���������!���                                                          ٦٥٨  

  .بعهده افتخروا قد الرسل نإ: أي
����������!�!��N����̂�z                                                  ٢٦٧  

  .العاقبة حسن أنوار تتألأل وجهي يف: أي
�����!�!�N����̂�z                                      ٢٦٧  

  .أنواره تتألأل وجهي يف: أي
:����I�z!���#��s!�����                                       ٢٠٩  

  .الثالث القرن رأس على األمر هذا توقَّع: أي
z C��8�;p��� �KL      ���!��������^!����������                ٤٠٧  

لقد وصل صراخك عنان السماء، فال تعجب لو آتيتك : أي
  .اآلن أمالً وبشارة

���                                                                                  ٥٢٢  
  .الرخاء سرير: أي
 ����Q�                                                                                ٧٦٣   
  .دمشق بالُء: أي 

��=�Q�                                                  ٧٩٧  

  .مفاجئة بلية: أي 
���������%������ 0��  1 ¡                                                           ٨٩٢  

   .األمر دبر هؤالء مبساعدة: أي
K¢�;p�£                                                                 ٧٤٣، ٧٤٢  

  .اجلمع هزم قد: أي
�¤�t�3�¥�z�¦                                                              ٨٢٩  

  .القبلة مستدبِري يصلّون: أي



�����س ���	��
�������������������א��� � ١٤٠
c���5w!��X!Y�!§                                  ٤٨٠  

  .طويالً سيبقيك: أي

��¨�5                                                                  ٤٦٥  

  .الصحة استعادة إىل: أي
��u�� ©fª�� ��!«!�����'¬                                                ٦٤١  

  .إيران ملك بالط يف وقع زلزاالً أن: أي
K® ¯�  °� � .±!� �� �K? �

G
²� �  ̂³�d 1́ µ                                  ١١٥   

  .قضينا الليل كله يف قيام وسجود: أي
¶�����·��%� �'¸����l     WWW                                         ٥٩٣  

  ...مرة بعد مرة مرتيل يف تدخل كنت ملّا: أي
K!��¹l                                                                    ١٧٥  

  توضيح املرام: أي
���!����º� ��»�¼� ½�¾

G ¡                                      ١٦  
   . ملذات الدنيالذين يتركون ل:أي

 );�¿�z��M@!��À �%�� �K!����ÁU��                          ١٢١  
  .العامل صحيفة على مكتوب خلودنا: أي

K����b��Â���f�Ã�������·     Ä����b�����Ä�!���   ٦٥٥  
  .إذا جاء زمان السلطان، جدد إسالم املسلمني: أي

-
. /� 012�3��!������Å�ÆÇ                                     ٧٧٧  

  .ذلك يف املصلحة أرى حاليا: أي
�È�+                                                                   ٥٤٣  

  .البيان حسن: أي
���!���������!���É                                                            ٨٦٤    

  .أنفسهم يف موجود األوالد حق أن :أي
Ê�Ë                                                                   ٧٨٩  

  .احلنيف املسيح: أي
Ì���z�!�!6�ÍÎ�8�����                                               ٥٩١  

  ال؟ أو الرمحة سحاب مطَر هل فانظر: أي
%��!6����������������������������M                                                                ١٥١      

  .معنا اهللا:أي
b�;Ç ��Ï��!��!F ^GÐ��!6�b��Ñ!Ò�l������                    ٥١٦  

  .ووافقك عيب كل عن نزهك قد تعاىل اهللا أن: أي
��!���ÓÔ�l��Õ��!��!����������l��Ö×�!6                       ٧٠٠  

  . وحفظين من شرك) أيها العدو(قاتلك اهللا، : أي
�Ø����Ù��);�

. . �ÚÛ��'Ü!�Ý��!6                         ٩٣   
  اهللا ذو اجلالل، خالق األرض والسماء: أي

�Þ!����;���z��!���jß�N��!6                                                   ١١٥  
  .داود طريقة يف بنفسه سيرين قد ريب فإنّ: أي

�f���àáf����\Y                                                              ٧٤٦  
  .مبارك جميئك سعيد، جميئك: أي

�â�X!Y�Z�[U���\�\Y                                                     ٥٢٢  
  .احلسىن العاقبة لك فإن افرح،: أي

\�Kã���\Y                                                            ٥١٠، ٥٠٩  
  .مسرورا فرحا كُن: أي

äã���åY                                                                              ٤٩١  
  .والفرحة املسرة: أي

�æ�ç!�                                                                                ٢٦٤  
  .اهلجرة صدمة: أي

� )è��x��p��é�Ã        ê�äë���ì���í¬��                    ٨٠٣  
  .النظامي قرب يف الزلزال وقَع وهيبةً، رعبا مملكيت ازدادت: أي

�K!b���                                                                               ٥٤١  
  .الكرام بنت: أي

î4��à�ï�'��sð�w���Y��ñ�                                         ٨٧٧  
  .سنوات بضع العمر من تبلغ الطيبة الصغرى ابنته أن: أي

ò��ó���!���!��Q!ô����M!��õ�l� �Kö���                  ٦٤٦  
  .للشعراء فيه دخل ال شيء كالمك يف: أي

�U�̂�ál��M�!6��� C÷w�ál�                                   ٦٢١  
  .اهللا من والترحم دعاؤك، والدعاء يدك، اليد: أي

����K�����8�·�� @�F �1ø�3�Á��       �Kù��!��;���� ��úy               ٤٢٨  
  .احلرم يف املضطرب اإلنسان دعاء تذكُّر عند يرجتف قليب: أي

û×���ü�                                                                             ٥٤٠  
  .األمل على قائمة الدنيا: أي

�!���ý�Kþ!���� �K�                WWW                                         ٧٦٠  
  .اجلنة غرفة يف ستنـزل باإلهلام اإلعالم بركة أن: أي

É�Ì�                                                                           ١٥٣  
  .احلق رمحة :أي  

����                                                                                         ٦٠٥  
  .بالٍء رد: أي 

§°�� ��������â�;�|�                                                   ٧٢٣  
  .حلّت البلية، ولكن اهللا سلّم: أي

�����'�����8�������;���|�                                                  ٦١٧  
  .جاء قد احلبيب ذلك أن البشرى جاءت: أي



�����س ���	��
�������������������א��� � ١٤١
�%�X!� �	 � �K8!�����;����|�                           ٢٣٥  

  .تبقى لن الغم أيام أن البشرى جاءت: أي
����
��� �K? C��!���;���|�                             ٥٥٣  

  .أتت قد اجلديد الربيع أيام بأن البشرى جاءت: أي
Maz�����!��!«����;���|�                                 ٦١٧  

  .قد رفع من بينناجاءت البشرى أن احلجاب : أي
�ü��l�z���� ����                                                        ٥٥١  

  .اخلسران يوم عليك يأيت ال: أي
N���R�p����                                                   ٤٠٤  

  .آيايت وبلجت:أي
�����U��!�ì���                                                  ٦١٤  

  . العالية حضرتك خراف سرحت قد ها: أي
p��!��ú���U��!F��� ��                                                   ٤٣٠  

  .اخللود عامل إىل سبيله اختذ أنه: أي
����3��!�!�����������!6���;4����                    ٨٧٧  

  .عظيم بإكرام اهللا بالط من يأيت شخصا إن: أي
�����;ð����                                                             ٢١٢  

  .حيدرآباد من التربع أموال: أي
ò��'���!������������r�������Û����������     ٤٨٠  

 ولد ليته كهذا أبيه موت ىعل حيزن ال الذي االبن: أي
  .أنثى

��������� �������                                          ٧٩٠  
  .مبارك لك حلول العيد أيها الساقي: أي

����!��3����!��� ���'�    �8��â�%��!�����" �5��   ٤١٥  
 فأين يل،التا العام يف سيحدث ما يعلم الذي ذا من: أي

  .العام يف معنا كانوا الذين أحبابنا
gY�)#%�$�K @�F ^ %&���!��     !���'���( � ������!��d ^

G
e��           ٨٥٩  

 مبا األدرى فأنت عندي، ما جلَّ لك سلّمت لقد: أي
متوما قد رتأخ .  

��������������â�)�*ú���K+!I                                 ٤٩١  
  .جهنم اجلاهل مآل إنّ: أي

��,- � �����!�^lz�,-                                         ٢٩٥  
  .السالم الرجلُ أيها عليك سالم: أي

�.� �"!� ��?/̂                                       ١٠٨  
  . املختارِ)� ( أمحد، وسلطانُ اهللا القادرِجةُح: أي 

��0!�1��2                                                            ٧٥٩   

'��3�5�45z�6  WWW                                                  ٨٢٦  
  . سنوات٨ستبقى اإلمرباطورية الربيطانية قوية إىل : أي

���!�7���8�N�|â�N��{�9:                        ٣٨  
  .األسود احلجر أنا إنين: وقلت قدمي قبل شخصا أن: أي

�ñ�����;����������z��s!�!F ^GÐ�� ^_̀                                 ٨٣٠  
 قد كلهم والصغار، والكبار والثمار، األزهار هذه أن: أي

  .لك صاروا
�<�����z�=� ��>�� � ^_̀                                                         ٦٥١  

  .العشق عالَم عليه انكشف لقد: أي
����<                                                                                ٥٦٢  

  .املوت فريسة: أي
X!����!���!����¼ ^C1½?

G@����X��� �
G �ABWWW                                                  ١١٥  

  WWWوالعبادة للزهد طريقة أية أعرف ال الزاهد، أيها: أي 
C�!�ä!��D����Û                                   ١٣٧  

    .مبارك ذكي كرمي صاحل ولد: أي
�ß���!F.EF�G1H ���!����Y� ��Iß                                                          ٨٤٩  

  .القدامى أحبابك قدر من زِد: أي
!���J� ��{����̂��{�=� �'��K� ?L1 MN̂                                            ٢٠٦  

  .أَنى للقلب النجس أن يرى وجه اهللا املقدس :أي
�OP��b�!��%�l����Kb                                                                 ٩٦  

  .متجاسرين جعلتنا ألطافك أن: أي
� ��»�¼� ½�¾

G ¡�N���Q�X!Y�3��!���º                            ١٧  
  ات الدنياألن حبييب حيب الذين يتركون ملذّ: أي

����!��������^!�                                                            ٤٠٧  
  .ال تعجب لو آتيتك اآلن أمالً وبشارة:يأ

R!�����SU�!��T�� U��V ��!��W������Xâ����                  ٣٠٦  
لو اعتقلَ العاشق صدفةً، لقَبلَ السالسل اليت صفِّد ا : أي

  .بسبب حبيبه
���3���Y����é���!��������                                     ٨٧٧  

  .أخرى مرة آت عيسى فإن مرمي يا لك طوىب: أي
�4�����Z���!�[!�\�                                      ٨١٢  

  .الدهر صروف تأمن ال: أي
�Ç\ � )]^                                                                            ٤٩٢  

  .الفتوحات موعةجم: أي
_ �M!���#`�Ka� �bc                                               ٢٠٩  

  .صعب أمر كثريين قوم معارضة إن: أي



�����س ���	��
�������������������א��� � ١٤٢
���b����Ä�!���Ä                                             ٦٥٥  

  .جدد إسالم املسلمني: أي
������� );d�� ?LCefg�!h������iì�5                                       ٢٠٦  

  .ال بد من قطرة ماء نقية ليتكون فيها اللؤلؤ: أي
%��é���$�� ���)j                                                        ٥٤٢  

  .آخر معىن بأي نرضى ال: أي
��k��;!����!�l��̂!�� �KL     ���b���=���������!���        ٦٥٨  

 قد الرسل فإن باحتقار، مكانته إىل تنظر ال: أي
  .بعهده افتخروا

�!m{=��n�z�o�p                  WWW                              ٨١٣  
  ...الفانية باحلياة تثق ال: أي

���ü�̂������q�����'�� �. @rî!Y��!6�WWW                         ٢٠٥  
  .الدنيا مبلذّات قلبك تعلِّق فال اهللا تبغي كنت إن: أي

��8�×����'�~                                                             ٨٧٧  
  .قاديان يف الرتول: أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�'��s�5�t��u����v                                                        ٥٢٧  
  .عاما عشرين خالل والظفر والفتح النصر: أي

�!���wx�y�á!F ^GÐ��y                                                             ١٥١  
  .للعماليق ونصف لك نصف: أي

|����                                                                                 ٨٠١  
  .األوانُ حانَ: أي

z��%���{!��|�}�����~i                                 ٤٠  
  .اجلديد الزواج أجل من حتتاجه ما كل لك ندبر سوف: أي

å�\Y�áå�" �i                                                                  ٦٨٤  

  .مسرورا عشت كنت أينما: أي
�

_�?1 @�p��;���� ���!�������i                             ١٢١  
  .باحلب حي قلبه من أبدا ميوت ال: أي

�!�������f�{                                    ٥٤٩  

 حظُّنا آيةٌ تلو آية: أي

�N��{���:���!�����83�N�|â�3                    ٣٧  
  .األسود احلجر أنا إنين: له وأقول قدمي يقبل أحدا أن: أي
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 اإلجنليزية
 
 

.A word                             ح٦٤٣  
   .كلمة:أي
.I am quarreler                                  ٥٣  

  .خماصم إين: أي
.I am by Isa                                      ٦٣                          
  . عيسى مع أنا: أي 
.I am with you                                  ٦٢  
  .  معك إين: أي 

I love you. I shall give you a large party of 
Islam.                                ٩٧  

 أهل من كبرية مجاعةً لك سأهب. أحبك إين: أي
  . اإلسالم

.I shall help you                        ١١٣، ٦٢  
  . سأنصرك: أي 

I love you.                                  ٩٧، ٦٢  
  .  أحبك إين: أي 

I can what I will do.                         ٦٢                      
  .  أريد ما فعل على قادر أنا: أي 
.surgeon assistant                            ٥٦٦  

  .املساعد اجلراح: أي
.Association                                   ٧٧٨   

  .مجاعة أو احتاد: أي
A word and two girls.                     ٦٨١  

  . وبنتانكلمة: أي
This is my enemy.                              ٣١  

  .  يل عدو هذا: أي
Then will you go to Amritsar.          ٥١  

  .أمرِتسر إىل تسافر مث: أي 
Though all men should be angry but God 

is with you.                                     ١١٣  
  .  معك اهللا أن إال مجيعا، الناس منك سخط وإنْ: أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
The days shall come when God shall help 

you.                                                ٩٣  
  . اهللا ينصرك حني آتيةٌ األيام إن

fair man.                                        ٥٠٦  
  .طيب إنسان: أي 

God is coming by His army.                ٦٤  
  .  والرباهني األدلة جيش مع قادم تعاىل اهللا أن: أي

Glory be to this Lord. God maker of earth 

and heaven.                                      ٩٣ 
   .والسماء األرض خالق اجلالل، ذو اهللا: أي
.life of pain                                      ٦٤  
  .  حياة أمل: أي 

He halts in the Zilla Peshawar.             ١١٤  
  .  شاور فيحمافظة يف يقيم إنه: أي

We can what we will do.                     ٦٢  
  .  نريد ما فعل على قادرون حنن: أي
.Word  

  .كلمة :أي
Words of God not can exchange.  ١١٣، ٩٥  

  . اهللا لكلمات تبديل  ال:أي
He is with you to kill enemy.              ٦٤  

  .  مغلوبا وجيعله العدو ليقتل معك هو: أي 
He shall help you.                      ٩٥، ٦٢  

  .  اهللا سينصرك: أي
.pression                                        ١١٢  

  .  الضغط ممارسة: أي
You have to go Amritsar.              ١١٤  

  . أمرتسر إىل الذهاب من لك بد ال: أي
.You must do what I told you    ١١٣، ١٠٠  

   .لك قلت كما تفعل أن جيب :أي
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  عربيةال 
  ٢٤٤،٦٤٩سبقتاين                         ملا إيلي إيلي

  ٨٧                 اهلي العزيز املتكفل: أيش، ايلي او
  ١١٢ پالطوس                               أو براطوس

  ٨٣٨                                                       ��� أو ��
  ١٣٨،١٥٣                       عمانوئيل / عنموائيل

  ١١٢،ح٩٦،٩٧نعسا                         شعنا، هو
  .لقد جنينا. أدعوك يا رب أن تنجيين من املصائب: أي

  

  

  بنجابيةال
��

�
�	
�

�
�	
                                                           ٨٧٣                      
          تؤصلتاس قد بتّي أن: أي 

�                                                 ٥٦٠                

      عند احلاجة متاماك يأتيمن: أي

�������������������������� �
�

���                   ٤٩٠     
  . لو صرت يل لصار العامل كله لك: أي

������� !� " �#�$ �%��&'(                        ٤٩٠  

أن حب اهللا باد يف وجوههم، هذه هي عالمة : أي
  .أولياء اهللا تعاىل

�)�*+��, -�.�/01 2 3�� 4�*5 ����6  
7 *8�                                          ٣٣٩  

لقد جاءت اليت حلّت    : من احملال أن يقول يل أحد     : أي
  .بسببها هذه املصيبة

9 �:; � ����<����=:>�?@� �@�                              ٨٠١ 

الطبع املعوج واهللا، واهللا، لقد صلُح صاحب.  

A��B�C�DE��F�G���>���H                                ٧٥٨   
  .اآلن أمره على اهللا: أي
  
  
  
  

  السنسكريتية

H� 5                                                                                      ٣١١   
  .باطنك يف اهللا نزل: أي

D8I�:J ���K��LMN                                                        ٣٩١  
  .البقر وراعي اخلنازير، قاتلَ كرشنا، حضرة يا: أي

N�O�P�Q� �
�

R��S��D8I��J ��N                                      ٣٨٩  
  .اجليتا "يف مكتوب ثناؤك البقر، وراعي األشرار قاتلَ يا: أي

��N�JTU�P�Q�V��S����W�S��D8I�J ��LM�N      ٣٤١  
 إنّ. لتمدح األبقار، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي

  .اجليتا" يف موجود ثناءك
N���O�P�Q�W�S��D8I��J ��LM�N                            ٣٩٠  

 مسجل مدحيك البقر، وراعي اخلنازير قاتلَ يا كرشنا، يا:.أي
  ".اجليتا "يف
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 ����اهللا 
  ١٠٨    حجةُ اهللا القادرِ، وسلطانُ أمحد املختارِ

 القدر أنه يعرض على اهللا أحكام القضاء و� رأى
  ١٢٧  ،١٢٥                                         للتوقيع

  ١٩٤                         رأى يف املنام أنه عني اِهللا تعاىل
  ١٢٨    لرأى اَهللا تعاىل جالسا على كرسي العد

  ٤٢٩                  رأى اَهللا تعاىل على صورة والده
  ٥٧٤       اهللا أكرب اهللا أكرب: أنه يقول بقوة رأى
  ٨٤١    رائعة أنوارا � النيب إىل تتجه اإلهلية الفيوض رأى

  ٥٨٣ "ال إله إال اهللا": "جامن"رأى أنه مكتوب على ورقة 
  ٨٦٧    ...طر قطر املإذا استطعت أن تعد: قال اهللا له

  ١٢٨              ه اهللا تعاىل باجللوس على الكرسيرأم
  ٨٩١                                رأى أن أحدا يشتم ربه

  شئت ما اعملْ مث تعاىل، اَهللا خف: املنام يف ألحد قال
                                                         ١٧٧   

  ٤٦٤                مراداتك كل اهللا كيعطي: مالك له قال
  ٧٣٤ ."أليس اهللا بكاف عبده: "أُعطي خامتًا مكتوب عليه

  ١٢٥            " إنا هللا وإنا إليه راجعون": يقولرأى أنه 
  آمتا رام القاضي

   ٨٩٢     أن أسدا اختطف اثنني من أبنائه�رأى 
  ٥٦٣                 رأى أنه تكلّم مع آمتا رام عن القضية

  ٥٤٨                                يف مأمت أوالده�رآه 
     آم عبد اهللا القسيس

  ٢٥٧                  تفهيم رباين له بشأن النبوءة عن آم
  ٢٣٩                 أن آم سيلقى يف اهلاوية كُشف عليه

  آدم عليه السالم
رة كُشف عليه موعد والدة آدم من حساب مجل سو

  ١٨٤                                             العصر
  اآلريون

  "كحل عيون اآلريني"اآلريني ينشرون كتابه  �رأى 
                                                    ٣٢٦  

  ٤٢                              شفاء مالوامل اآلريأُخرب ب
  آمني
  ٣٠      ئكة آمني يف الرؤيا وقالت املال� دعا

  ٤٥٢                        رأى أن قطعة أرض تقول آمني
  االبتالء

  ٣٠١             انكشف عليه أن مجاعته ستتعرض البتالء
  ١٢٥                  أنه واقع يف ابتالء مرأى يف املنا

  أبدال الشام
بلِّغوين سالما من :  يقول له)بك مرزا( إبراهيم � رأى
  ٤٣٨                                             اجلنة

  ١٦٣     رأى بعض الفرس والعرب وأبدال الشام
  بناال

  ١٤١                                         بابن � بشر
  ١٤٣                      ... القوى كامل بابن � بشر
  ٤٦١           أوراقًا مكتوب فيها شيء عن األبناء   أُري

ر ب٤٧٥                    يكون نافلةًبابن خامس  �ش  
 االبن الرابع من أم املؤمنني رضي اهللا  لهرأى أنه سيولد

  ٣٤٠، ١٢٩                                           عنها 
  ٢٩٠             "دولت أمحد"بوالدة ابن امسه  �أُخرب 

   ٢٨٩                �حترك روح االبن الرابع يف صلبه 
  ٥٤٨                      مأمت أوالدهيف  آمتا رام�أى ر

  ٣٤٩                ... عزيز امسه بولد إليه جيَء أنه رأى
  ٦٥٠                نه ولد ابن يف بيت منظور حممد أرأى
               ٨٢٠                        ثالثة أبناء له شبانا  �رأى 
  ٨١٥      "حفيظ "امسه صغري طفل صورة على املَك رأى

  ١٤٥               قريبا جداله كُشف عليه أن ابنا سيولد 
 ابنني والدة عن تنبئ م٢٠/٢/١٨٨٦ نبوءة أن عليه كُشف

  ١٦٧                                                مباركَني
    املسودة األجساد

  ٢٨٨                مسودة املوتى بعض أجساد � رأى
  األحباب

ن بعض األحباب لن يكونوا يف الدنيا يف العام التايل  أرأى
                                             ٤١٥  

  أحكام القضاء والقدر 
  عرض أحكاما من القضاء والقدر ليوقّع اهللا عليها 

                                                ١٢٧  ،١٢٥  
  " أحسن"أخت 

 عاما وقال أهل بيته إا أخت ١٨رأى امرأة عمرها 
  ٤٨٦                                              " أحسن"

  اإلخطار 
  احملكمة العليا قد حكمت برباءته: إخطارا �أُعطي 

                                                         ٤٨٩   
صدر احلكم بالطاعون يف أربعة إخطارا أنه قد  �أُعطي 
  ٤٨٢                                                  أماكن

  ٣٠٩                     بإخطار جاء شرطيا أن � رأى
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  أدىن األرض 

: ، ويقول�سيغلبونَ... غُلبت الروم �: رأى أنه يقرأ اآلية
إنّ اسم : هو قاديان وأقول" أدىن األرض"إن املراد من 

  ٨٢٤                              .قاديان موجود يف القرآن
   األرض

  ٢٩٠       جديدة ومساء جديدة أرضا خلَق أنه � رأى
   ٤٥٢                   ...       "آمني "تقول األرض أُري
  ٥٧٤                   ترجتف بدأت األرض أن � رأى
  ٦٧٢، ٤٣٥            تتكلم األرض أن � رأى

   األسد
  ٥٤٣          "  آمتا رام"رأى أن أسدا اختطف ابننيِ لِـ 

  ٤٧٤     أسد على سهما منه وأطلق ملك قوس عنده رأى
   ���� أسرته
  ١٥٧، ١٥٦              � أسرته عن الكشوف بعض
   االسم
٢٩٠  " أمحد دولت: "آخر امسا أمحد مبارك ملرزا أن أُخرب  

  ٣٠      "خريائيت: "أحدهم امسه" آمني"ة دعا وقال املالئك
  ١                "قطيب "امسه كتابا منه طلب � النيب رأى
  ٦٥٠   " بشري الدولة"ن منظور حممد رزق ابنا امسه  أرأى
  "شيت مقربة"امسها : أنه اشترى قطعة أرض فقيل رأى

                                                         ٤٥٣  
  ٥٦٠ ردائه يف ووضعها النقود من حفنة أخذ شخصا رأى

هذا ": أدىن األرض"رأى شخصا يقول واضعا يده على آية 
  ٨٢٤                                            اسم قاديان 

  ٧٢١           "املصلي ج "وامسه كتابه وكأنه كتابارأى 
   ٨١٥                    "حفيظ "امسي: مالك � له قال
  ٣١               ..."علي شري "امسه أن وشعر مالكا رأى

  ٤٩٤        رأى ميتا عاد إىل احلياة وقال امسي نظام الدين
رب كلُّ شيٍء خادمك، رب فاحفَظْين وانصرين : "قال إن

  ٤٥٨                          هو االسم األعظم" وارحمين
  السوداء/األسود

  ٤٩٢    باءة سوداء خرجت من جيبها ورقة  ع� رأى
 ٣١٧  الئكة يغرسون يف البنجاب أشجارا سوداء  املرأى 

  ٧٣٥                         رأى بالء أسود يريد مهامجته 
  ٣٩١    األنف وأشم اللون أسود وكان كرشنا �رأى 
  ٥٣٢ سوداء بثياب" هويل "بـ حيتفلون كثريين � رأى
   ٢٠٥  سوداء بثياب اللدهيانوي ليع عباس مري � رأى
  ١٦ جالسا على بطانية سوداء " بطاله"أنه يف بيت يف  رأى

   األشجار
  ٣١٧رأى مالئكة اهللا يغرسون يف البنجاب أشجارا سوداء 

   ١٨٨ يف لندن    جالسة على األشجارطيورا  � أمسك
  إعجاز املسيح 

  ٤١٢    " إعجاز املسيح"رأى مبشرة عن كتاب 
   األعداد

١٩٩                        األعداد بعض الكشف يف أُري  
  اإلعالن 

  ٨٤٦                        أُرِي إعالنا فيه ذكر الغزنويني 
ا مكتوب على رأسه أُريك: "إعالن٥٨١             "املبار  

  األفتيمون 
رأى القرآنَ كشجرة مثقلة بالفواكه صعد عليها الناس نبتة 

  ٤٥٦                                      "ألفتيمونا"تشبه 
  إقبال الدولة، نواب 

  ٦٢               أنه سيأيت منه مبلغ من املال  �رأى 
  أم األلسنة

  ٢٧٢                أن العربية أم األلسنة�كُشف عليه 
  )انظر يف احلسنني(اإلمام احلسني 

  إمام الدين 
وي حممد يقومان بعمل  أن إمام الدين واملول�رأى 

  ٤٨٣                                             باإلجنليزية 
  إمام علي شاه 

  ٢٧٤                 رأى أنه ذهب إىل بيت إمام علي شاه
  )املسيح يف انظر (املسيحية األمة

   االمرأة
  ٦٦٥ ،٤١١                   امرأة الكشف يف � أُري
  ٤١١  حبرمه حدث قد شيئًا أن ربتهوأخ جاءت امرأة رأى
  ٦١٥          توفّيت قد عاما ثالثني حنو عمرها امرأةً رأى
  ٥٣٣                              الرؤيا يف امرأة � رأى
  ٥٣٧                        القرآن تقرأ امرأة أن � رأى
ماتت سيديت : أن خادمة بعض معارفه جاءت وقالت رأى

  ٦٥١                                                  فجأةً 
  ٧٧٩          أنه قد أعطى امرأةً ثالث روبيات �رأى 
  ٦٤٣امرأة صورة على املوت فيهجيلس  صندوقًا � رأى
  ٦٨٢ عنهن وجهه فأدار مجيالت شابات نسوة � رأى
  ٥٩٤ ،٢٠٣          امرأةً مقصرة شعرِ الرأس  �رأى 
  ٦٨٣              ابة جالسة على مقعدش امرأة �رأى 

   ")بيغم جهان نصرت "املؤمنني أم راجع( حممود أم
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  أمري خان 

    ٦رقم " أمري خان" أنه كتب على جبني أرملة � رأى
                                                        ٨٠٤  

  األناجيل 
  ٤٥٣  كشمري يف القدمية األناجيل بعض اكتشفتأنه  رأى

  األنبوب
  رأى يف يده عصا قيصر روسيا وفيها أنبوب سري للبندقية 

                                                         ٤٧٤  
   األنبياء

  ١٧٣       ملاذا تقوم جبهد ذهين إىل هذا احلد؟: قال له نيب
  ١٧٣، ٢٢                    باألنبياء السابقني �لقاؤه 

  اإلجنليزية /اإلجنليز
  ٦٤٣  املولوي حممد علي على صورة إجنليزي   �رأى 
   ٦٥٩           مع حممود أمحد�إجنليزيا دخل بيته  رأى

  ٣٠٩         رأى أنه أُحضر عند حاكم إجنليزي للشهادة 
  ١٧           حاكما إجنليزيا على صورة طفل صغري  رأى
  مل باإلجنليزية   أن إمام الدين واملولوي حممد يقومان بع رأى

                                                         ٤٨٣  
أن شخصا يكتب امسه نصفه بالعربية ونصفه  رأى

  ٣٣                                              باإلجنليزية  
  ١٨٨                   أنه يف لندن وخيطب باإلجنليزية رأى

   األنف
  ٢٤٧                    أنفه من خترج لنملا أن � رأى
  ٥٠٦                         أنه جدع أنف قطة �رأى 

  أهل مكة 
  ٢٥٣        رأى أن أهل مكة يدخلون يف دين اهللا أفواجا 

  " أواهن"
  ٤١٩            "   أواهن"رأى يف يده ورقة مكتوب فيها 

  أوراق نقدية 
  ٦٤٨           أوراق نقدية أنه أويتَ كتابا كأنه �رأى 

  أبناؤه/ عليه السالمأوالد املسيح املوعود
  ٢٩٠                          "دولت أمحد"أُخرب بابنٍ امسه 

  ٢٩٠                  أُنبئ بالوحي املتواتر بوالدة ابن رابع 
  ٤٢٤                            بشارات تلقّاها عن األوالد

               كامل القوى وكامل الظاهر والباطن بشارة والدة ابن
                                                         ١٤٣  

  ٤٧٥                          بشر بولد خامس يكون نافلةً
  ٢٨٩                كشفًا �حترك روح الرابع يف صلبه 

  ٢٨٩                تكلُّم روح مبارك أمحد قبل الوالدة   
  ٨٢٠                             رأى ثالثة أبناء له شبانا  

  ١٤٥               قريبا جدا لهكُشف عليه أن ابنا سيولد 
  ٨٧١               ..نبوءة دمار عاملي يف عهد ابنه املوعود
  ١٤٥       أعوام  ٩وعده اهللا بوالدة االبن املوعود خالل 

   واألقطاب األولياء
  ١٦٣                   واألقطاب األولياء بعض � رأى
   البئر
  ٥٨٧ البئر هذه مثل عن االبتعاد جيب: لشخص � قوله
  ٦١٧          جديد دلو يف البئر من باردا ماًء شخص آتاه

 مري حممد إسحاق جالسا على حافة بئر املسجد �رأى 
  ٦١١                                    مع بري منظور حممد

  الباب 
٤٨٤                         الطاعون باب فُتح: إليه أوحي  
  ١٥٢           بابه عتبة على قائما � عيسى � رأى

  البحر
  ٤٨٧                   را كبحر زخار عظيم  �رأى 

  البخاري
  ١٨٣      عثوره على حديث يف البخاري بطريقة خارقة  

  دية الرباهني األمح
   ٢      مثرةً رائعة  �يف يد النيب " الرباهني األمحدية"حتولُ 

  " بريف"
  ٥٤٩          مجيلَةَ املنظر جدا " بريف "يف علبة حلوةَ رأى

   البساط
  ٤٢١              البساط قرب سقط أمحد مبارك أن رأى

   احلديقة/ البستان
 ذْرا يغرِسون يف بستانِه ج٧٢٩غراس    رأى أن أشخاص  

  ٨٦١         جعل بستانيا يف بستان يغرس  أنه �رأى 
  ٢٣٠               ...  رأى جندا أرادوا استئصال بستانه

   ٥٠٧رأى غصنا طويال من شجرة السرو قُطع من حديقته 
  ٨٩٢                 رأى يف البستان خادمه فضلَ الدين  

  ٦٤٦                  قناة جتري بالقرب من بستانه   رأى
  ٢٢٩               جواده ممتطيا بستانا قصد أنه � رأى

  ٨٣٠         نعطيك بستان اإلسالم هذا : �قال له النيب 
  بشمربداس 

  ١١                                         بسجنه�أُنبئ 
  ١١                                   بشأنه�ق رؤياه حتقُّ

  ١٣                       بشأنه " ال حتزنْ" إهلام �تلقّيه 
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  بشري أمحد 

  ٢٧٢                         به يف عامل الكشف �بشر 
  ٨٧٠    �فأولئك�: عند قراءة أم املؤمنني" بشري" له متثّلَ

  ٧٦٥   ذهبت الزلزلة إىل هذه الناحية   : رأى بشري يقول
  بشري الدولة 

  ٦٥٠     يف بيت منظور حممد  " الدولةبشري "والدةَ  ىرأ
  البصل 
  ٥٣٠                         يف الرؤيا   البصل �رؤيته 
  بطاله 

يبق من وقت الصالة إال ومل " بطاله"أنه ذاهب إىل  ىرأ
  ٦١١                                               ...  قليل

        ١٦  ية سوداءجالسا على بطان" بطاله"رأى أنه يف بيت يف 
  ٣٢٣    آخر مكان إىل نقل اهلندوسي" بطاله "حاكم رأى

  البطالوي والتشكرالوي 
 املولوي حممد حسني البطالوي واملولوي عبد �رأى 

  ٤٥٥                                        اهللا التشكرالوي
  البقر 
  ٤٣٨        حلم البقر �املسيح مع  أكل أنه �رأى 
  ء البال

  ٧٣٥                         رأى بالء أسود يريد مهامجته 
  البنجاب 

  ١٣٢  إىل البنجاب ليس مقدرا" دليب سنغ"أُخرب أن جميء 
  ٧٩٥             بتفشي الطاعون يف البنجاب   �أُخرب 
  ٣١٧ مالئكة تغرس أشجارا سوداء يف البنجاب �رأى 

   البنجابية
٤٩٠، ٣٣٨                 بالبنجابية إليه أوحي  
  ٣٣٨        البنجابية باللغة تتكلم" مباركة "أن �رأى 
  ٤٩٠           شطرين من الشعر بالبنجابية مرتني     علّم

  بنو إسرائيل 
  ٤٧٠    إسرائيل بنو ومعه النيل شاطئ عند واقف أنه رأى

  شيت مقربة 
رض ال كُلُّ مقابرِ األ: "مث أُوحي إليه" شيت مقربة"أُري 

قابِل هذه األرض٧٥٩                                   " ت  
    ٨٥٨                           أُري قبورا فضية يف البستان 

  ٧٨٤" شيت مقربة" موضع قربه وموضعا سمي �أُري 
   ٧٨٤            ويأمر حبفر قرب " شيت مقربة"أنه يف  رأى

  ٤٥٣     "  شيت مقربة"ها شراؤه قطعة أرض قيل إن امس
  يم سني، الله 

  ٦             جنح يف امتحان احملاماة " يم" أن �رأى 
  الدار/البيت
  ١٤٦                    بيته يف اندلعت النار أن �رأى 

  ٧٧    زالل ماء هيئة على نور من بقربٍ بيته املالئكة أتى
بىن واسعة غرفة � أُري٤٥٢          مصطبة مكان ست  

  ٥٢٢             للضيوف غرفة لبناء املنام يف � دعاؤه
  ٢٧٤              إىل بيت السيد إمام علي شاه�ذهابه 

  ٢٦٥         البطالوي حسني حممد بيت يف صلّى أنه رأى
  ٢١٠             واسع بيت من العلوي الطابق يف أنه رأى
    ٥٦١     "مبارك: "له قال بيته على جالسا بناء � رأى
  ٦١٤                     حديدي مسلّ جبنبه بيتا � رأى
  ٣٠٣                    صاعقةً متوجهة حنو بيته�رأى 
  ١٥٢                        داره يف موجود عيسى أن رأى
  ٧٧٩                           كبشا ذُبح يف بيته�رأى 

  بيت اهللا 
  ٢٦٣                   ت املقدس   بيت اهللا وبي�رأى 

  " بيجناـ برمهن"
 ـ برمهن" أن مصيبة ستحل بـ �أُخرب١٥٢"  بيجنا  

      القسيس)PIGGOTT" (بيجوت"
  ٤٥٤                         " بيجوت"رؤياه عن القسيس 

  البيض
  ٧١٦                       رأى أن يف يده بيضة فانكسرت

   القيصرية التحفة
  ٣٠٠               "   القيصرية التحفة "كتاب عن كشفُه

  التدليك 
  يدلّك قدميه" غالب سنغ"يف الرؤيا أن راجا  �رأى 

                                                         ٥٥١  
  تركيا 

  ٢٩٩      جيدة ليست التركية الدولة عمائد حالة أن رأى
  " ترياق إهلي"

٨٤٠ عن دواء أنه يسبب احلرارة واجلفاف   بالوحي أُخرب   
  ترياق القلوب 

: مكتوب عليها" ترياق القلوب"صفحة من  �أُري 
  ٤٦١                                "  على شكر املصائب"

  التسبيح 
كتبا مكتوب ) PIGGOTT" (تجوبي"عن  رأى

  ٤٥٤                   ثالث مرات  " التسبيح"عليها لفظ 
  الل وتشند
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 تشندو وحِسبه فالن، مكان شيخ جاء يقول أحدا رأى
  ٥٣٠                                                     الل
  احملكمة كرسي على" الل تشندو "أرى ال: � قوله

                                                        ٨٥٢  
  )    أيضا" الكرمي القرآن "راجع( التفسري
  ٢٠                 � علي ألّفه الذي القرآن تفسري أُعطي
 التفسري "سمي كتاب إىل حتولت مزركشة عباءة أُعطي
  ٧١٥                                              "   الكبري

  ١٩١     "   إنا على ذهاب به لقادرون"تفسري  أُملي عليه
 الدين نور سرهف: احلسيين التفسري من صفحتني على رأى

  ٨٢٩                                               باملعارف
  ١٨٦                 ...)وما قتلوه وما صلبوه (تفسري علّم

   التمر
  ٤٦١     مترات ومخس واحدة روبية الرؤيا يف شخص هآتا

   التوشية
  ٦١٨                      موشاة عباءة هناك أن � رأى
   راجا نغ،س تيجا
  ٤                           "   سنغ تيجا راجا "مبوت أُخرب

  تيجي
 امسي وقال ردائه، يف النقود من حفنة وضع شخصا رأى

  ٥٦٠                                            "    تيجي"
  التيس 

  ٧٧٩                        أن تيسا ذُبح يف بيته � رأى
  ٥٩٨                        كة وتيسا  بضع دي �رأى 

  الثعبان 
  ٧٣٩                حفرة حبجم القرب وفيها حية�رأى 
  ٣٨٩            الكركي طائر كعنق عنقه ثُعبانا � رأى

  )    انظر يف الفواكه(الثمار 
   الثياب/الثوب

 على جالسا السيالكويت الكرمي عبد املولوي � رأى
  ٦٠٨                                  أبيض بثوب الكرسي

  ٦٠٠    برداء متغطيا جالسا الدين نور املولوي � رأى
  ٢٦٧                     رأى أن النار أصابت ثياب حممود

  ٤٧٠     أن حرمه جاءته وعليها ثوب كاملُحرِم �رأى 
 امرأة كانت حيث مسجد إىل أهله مع يذهب أنه رأى

  ٤٨٦                                      اللون زيتية بثياب
  ٦٧٨             ويقتلها بثوب زنابري يصيد أنه � رأى
  ٧             سوداء ثيابب كاتبال" رام سهج "� رأى

 ورم أذين حتت ظهر: قال وسخة ثياب يف شخصا رأى
  ٤٥٣                                                الطاعون

  ٥٧٨      ا أبيض وضع عليه البعض خامتًا قماش�رأى 
  ٥٣٢ سوداء بثياب" هويل "بـ حيتفلون كثريين � رأى
   ٢٠٥  سوداء بثياب اللدهيانوي علي عباس مري � رأى
     البياض ناصع ثوبا البسا معه ميشي قادر غالم مرزا أن رأى

                                                         ٥٥٢  
  ٦٣٧             أمحر بثوب مغطّى أحدها قبور الثةث رأى
   ٢٤٦                  مجيل ثوب يف" حممود أم "� رأى
٤٦٤                        فاخرا ثوبا البس أنه � أُري  
  سوداء كلها وثيابه واقفا أمحد سلطان مرزا � رأى

                                                         ٥٦٤  
  الثور 
  ٤٨٩    سيذحبون هنا ثورا  : أن شخصا يقول �رأى 

   اجلاموس
  ٤٨٤   جسديهما عن فُصال جاموسني رأسي � رأى

  ٣٣٤                   حتولَ جاموسة   حجرا �رؤيته 
  ٤٥٧                             ثالثة جواميس  � أىر

   جربيل
  ٤٦٥                � عنده جالسا جربيل املنام يف رأى

  اجلبل
  ٤٩٩                         نفسه على اجلبل    �رأى 

   اجلدار
  ١٦٦        املسجد جدار على مكتوبا" حممود "اسم رأى
  ٤٣٧             جدارا يبين نواب ناصر مري أن � رأى

   اجلراد
  ٨٣٠       الغرب إىل الشرق من تتجه اجلراد أسراب رأى

  دين جراغ
  بروبيات جاء ،"فجا "أو" دين جراغ "وكأنه شخصا، رأى

                                             ٤٩٩  
   منشي البالنوي، الدين جالل
  ٢٤٦ ،٥٣٣                  جاء قد الدين جالل أن رأى

   األمحدية اإلسالمية اجلماعة
  ٨٧٠             اجلماعة يف والفنت الفُرقة من �إنذاره 

   ٥١٩                 اجلماعة الزدهار قرب عند � عاؤهد
  ٤٨٢              املصارعة يلعبون مجاعته أبناء بعض رأى

  ٢٥٩     اجلماعة هذه على آتيةٌ االبتالءت أن عليه كُشف
  ٨٨                    وازدهارها اجلماعة رقي عن نبوءات



�����س� ����������������	
�وא���
�א � ١٥٤
   اجلنازة

  ٨٠٨                             قادمة جنازة هناك أن رأى
   اجلنة
٢٠٧                               أن حممودا يف اجلنة  أُخرب  
٣٤٥                            مشهد اجلنة واجلحيم  أُري  
  ٤٣٨بلِّغوين سالما من اجلنة : يقول" إبراهيم بك"أن  رأى
  ٥٢٧           كتابا ذُكرت اجلَنةُ يف سطره األول    رأى
  "    املتقون وعد اليت اجلنة مثَلُ "وحي تلقى مث جنةً أُرى

                                                     ٥٤٠  
   اجلنود
  أنا حباجة إىل جيش قوامه مئة ألف جندي  : لشخصنيقوله 

                                                      ١٨٢  
  جِهلُم
 سنسار "املفوض نائب بغرفة مارا" جهلم "يف سهنف رأى
 ٤٧٣                                                  "تشند
   الطيب جوزة
 ويقول الطيب جوزة يعطيه أحسن حممد املولوي أن رأى

     ٤٧١                              .   فمكم يف ضعوه: له
   احلارث
     صحيح الْحارِثُ لَه يقَالُ لرج خروج خرب أن عليه كُشف

                                                         ١٨٠  
   القاضي /احلاكم

   ١٢٨     حمكمة يف العدل كرسي على جالس اهللا أن رأى
  ٦٤٧             وذهب سالم،: له وقال جاء حاكما رأى
  ٥٣٢ تهقضي بشأن ثقتني رجلني احلاكم إىل أرسل أنه رأى
  ٥٤٥                  حمكمة باب من قريبا جالس أنه رأى
  ٣٠٩            للشهادة إجنليزي حاكم إىل ذهب أنه رأى

   علي حامد
 يطلب بالباب واقف هندوسي مثة: قال علي حامد أن رأى

  ٨٤١                                                  الدعاء
  ٨٨٠              حي هو بل يغرق مل علي حامد أن رأى
  ٢٦٨        مسلوخة شاة فخذَي" علي حامد "يد يف رأى

   لوز حبات
  ٧٧٨                     يف الكشف حبات لوز �أُري 
   احلج
  ٨٧١                         كشفا احلج مشهد � أُري

  احلجرة
   آمني: أخرى حجرة وقالت للربكات دعت حجرةً رأى

                                                         ٥٢٦  
   احلدأة

 حممد مفيت ابن" منظور "على انقضت حدأة أن رأى
  ٨٨٢                                                  صادق

  احلديث
 املذكور �أُري ١٨٠    " احلارث"يف حديث  املنصور    

  ١٨٣      خارقة  عثوره على حديث يف البخاري بطريقة 
  ٨٦٨    الناس عند ضعيفة أحاديث صحة � النيب له أكد

     صحيح الْحارِثُ لَه يقَالُ رجل خروج خرب أن عليه كُشف
                                                         ١٨٠  

    احلذاء
  ٣٩٢                  حذاء حممود أم يد يف أن رأى
 ٤٩٣                  مكان يف حذاءه ينس أنه � رأى
  اللون ذهيب آخر وحذاء أمحر حذاء أمامه وضع أنه رأى

                                                        ٥٣٠  
  احلراسة 

   ٥٧٦                        أنه يتمشى للحراسة �رأى 
نانعنهما اهللا رضي احلَس  

     عنهم اهللا رضي الزهراء وفاطمة واحلسنني بعلي � لقاؤه
                                                           ٢٠  

  ٨٠٨                    اإلمام احلسني يف الرؤيا�رؤيته 
   كامي حسني
  ٨٣٧                                 نفاقه على  � اطلع

   الفرس/ احلصان
٨                                  ملوكا ممتطني اجلياد أُري  
  ٨٥٦            احلصان من سقط الدين نور املولوي رأى
  ٦١٥    قوي فرس منت على غورداسبور من جاء أنه رأى
  ٧٢٦           فرس صهوة ممتطيا جهة إىل ذاهب أنهرأى 
  ٨٥٤                          أبيض حصانا راكب أنه رأى
  ٢٢٩               جواده ممتطيا ابستان قصد أنه � رأى
  ٤٨٤            احلصان من سقط مجاعته من شخصا رأى
  ٤٥٩                 فارسا وضع يف يده بعض النقود رأى
  ٨٨٢                    عربيني فرسني الرؤيا يف � رأى
  ٢٢٧                         جواده أسرج كأنه � رأى

  احلظ 
  ٢٥       أنا حظّك السعيد : م يف الرؤيارجل وسي قال له
   القدس حظرية

سقى القدس حظرية أن أُخرب٢٢٥             القرآن مباء ت  



�����س� ����������������	
�وא���
�א � ١٥٥
  احلفرة

  ٧٨٥       وغرق" مبارك أمحد" حفرة ماء دخل فيها رأى
  ٤٦٠                يطري فيها�رأى حفرة مدورة كان 

   حفيظ
  ٨١٥                        "  حفيظ "امسي: له مالك قول

   احللوى
  احللوى جللب روبية" الدين ضياء قاضي" أعطى أنه رأى

                                                         ٥٢٨  
  ٥٤٩           مجيلَةَ املنظر جدا" بريف "يف علبة حلوةَ رأى

   احللي
  ٥٥١           "غوليار "والية راجا بعثها كثرية حليا رأى

   احلمص
  ٧٧٥ ،٦٢٠   زبيب وحبات احملمص احلمص حبات رأى
  ٤٩٣                               محص حبات رأى

  احلمى الشديدة 
  ٥١٠    شريف أمحد شفي من محى التيفوئيد   �رأى 

   سردار خان، حيات
  ٣٤                "خان حيات سردار "القاضي عن رؤياه
  )LIFE (احلياة
  ٦٤٣      أي احلياةLIFE: با مكتوب عليهكتا �أُري 
التالية اجلملة أُري :LIFE OF PAIN  ٦٤أي حياة األمل  

  ٤٩٤       امسي نظام الدين: رأى ميتا عاد إىل احلياة وقال
  ٤٩٤                        احلياة إىل عاد امليت � رأى
   ةاحليا ماء: إليه أُوحي مث بئر من باردا ماًء شخص آتاه

                                                         ٦١٧  
  ٦٦٧، ٦١١    حيا عاد الكرمي عبد املولوي أن � رأى
   احلية
  ٦٢٣                         كعبه يف لدغته األفعى أن رأى
  ٨٣٠                          ذراعه يف لدغته احلية أن رأى
 إليه فأعادها لتلدغه حية إليه لأرس" رام رليا "أن رأى
  ٢٧                                                     مقلية
  ٦٦٦                                   حيةً راكب أنه رأى
  ٦٦٦                            كبري عنقه ثعبانا � رأى
  ٣٨٩            الكركي طائر كعنق عنقه ثُعبانا � رأى
  ٧٣٩             حفرة حبجم القرب وفيها حية   � رأى
  ٢٠٣                                         حية � رأى
  ٢٦٧                                 املنام يف حية � قتل

  اخلامت

 ه: "خامتًا مكتوب عليه �أُعطيعبد أليس اهللا بكاف  ".  
                                   ٨١٩، ٤٦٩، ٢٤٥، ٢٤  

  ٥٧٨        رأى أن قماشا أبيض وضع عليه البعض خامتًا 
    اخلطاب

  ١٨٨             رأى أنه خيطب باإلجنليزية يف مدينة لندن 
  ١٧٢              "  عليغره "يف اخلطاب إلقاء من اهللا منعه
   الرحياين اخلط
آيات خبط  املسجد واجهة على يكتبون املالئكة رأى
   ٥٣٦                                                  ينرحيا

   اإلهلامية اخلطبة
   ٣٥٧                             أُمر بإلقائها بوحي من اهللا

مكتوبا باحلرب األمحر أثناء مساعه ترمجة " مبارك"رؤيته لفظ 
  ٣٧٠                                    "  اخلطبة اإلهلامية"

   الذهبية وطاخلط
  ٥٣٢      ذهبيني خطني السماء يف ورأى الرمحن لعبد دعا

   اخلوارج
  ٢١٥               اخلوارج من مجاعة الرؤيا يف � رأى

   اخليمة
  ٥٨٨                أنه سقطت حلية من رأس خيمته رأى

 ك٦٠                       رأى خيمةَ حاكمٍ عظيم أو مل  
  دابة األرض/ الدابة
 دابة أا روعه يف وأُلقي... الفيل كقامة قامتها دابة رأى

  ٤٤٣                                                 األرض
    األرض دابة أا وأُخرب دابة صورة على الطاعون �رأى 

                                                         ٤٤٣  
  )افةانظر يف الضي(دار الضيافة 

   الدجال
  ٢٢٦                          الدجال حقيقة عليه كُشفت 

   الدخان
  ١٤٦                    والدخان النار الرؤيا يف � رأى

   الدرويش
  ١٨   معك وللدراويش لك الرغيف هذا: قال مالكا رأى

   الدعاء
  ٨٦١          ..."  وحبمده اهللا سبحان "دعاَء له اهللا تعليم
  ٢١٤          "تجلَّ رب تجلَّ، رب: "مرارا الرؤيا يف دعا
  ٣٥٢  أُلغيت قد نقله أوامر أن وأُخرب شاه ناصر لسيد دعا
  ٤٢٨                             لكلب مريض  يف املنامدعا

  ٥١٩                 اجلماعة الزدهار قرب عند � دعاؤه
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  ٤٨٣                            إلزالة األمراض� دعاؤه
  ٨٦٩                          شخص إلصالح � دعاؤه

  ٨٤             "  بنون"دعاؤه لشاب مسيحي من منطقة 
  ٥٣٢  ذهبيني خطّنيِ السماء يف ورؤيته الرمحن لعبد دعاؤه

  ٣٠                          " آمني: "دعاؤه وقول املالئكة
  ٧                              أخاه غالم قادر ودعا له رأى
مثة هندوسي واقف بالباب : أن حامد علي يقول رأى

  ٨٤١                                          يطلب الدعاء 
     آمني: أخرى حجرة وقالت للربكات دعت حجرة أن رأى

                                                         ٥٢٦  
  أخرى بطريقة يتحقق لن بدعائه يرد ما نأ عليه كُشف

                                                         ١٨٢  
٤٩٦  "  مستجاب دعاؤك: "عصا على مكتوبا � أُري  
   دهلي
٣٨               " دهلي "يف سيكون الثاين زواجه أنّ أُخرب  

٤١    فيها � تزوج اليت" دهلي "اسم ذكرت اإلهلامات  
  ٦٣٠                  عاد مث دهلي إىل ذهب أنه � رأى
  ٦١٩     مغلقة كلها أبواا فوجد دهلي إىل ذهب أنه رأى

   الدلو
  ٦١٧          جديد دلو يف البئر من باردا ماًء شخص آتاه

  راجا سنغ دليب
 ليس البنجاب إىل" سنغ دليب "جميء أن � عليه كُشف
  ١٣٢                                                  مقدرا
   الدم
  بقعات دم " مريزا خدا خبش"على طرف قميص  �رأى 

                                                         ٤٧٦  
  ٨٧١                        أنفه من الدم خروج � رأى

   دمشق
  ١٧٩              دمشق يف � املسيح نزول علّم حقيقة

   الدواء
٨٤٠      يسبب احلرارة واجلفاف " ترياق إهلي"أن  أُخرب   
كان النفع أكثر من : أدوية ملريضة وتلقى وحي أُري

  ٨١٠                                                املأمول 
  ٦٦٩     " واين كوال "امسه دواء قارورة آتاه شخصا رأى
      لألدوية صغرية راتقارو وفيه بالربيد وصل صندوقًا رأى

                                                         ٤٤٨  
  ١٢٣                   � فمه يف دواء يضع مالكا رأى
   ٨٢٠        "عشق جام زد "باسم دواء تركيب وحيا علّم

  ٨٤٠          " إهلي ترياق "باسم دواء تركيب وحيا علّم
   الكابنت دوجالس،

  ١٦                  عاما ٢٥ حنو قبل رؤيا عنه � رأى
   أمحد دولت

٢٩٠"أمحد دولت "هو آخر امسا أمحد مبارك ملرزا أن أُخرب  
   البانديت ديانند،
  ١٠٤                                 ميتا الكشف يف وجده
   الديك

  ٥٩٨             رداء يف ديكة وبضع أشخاص بضعةَ رأى
  ٥٥٠                   سريره على جالسا يكاد � رأى
  ٦٢٨   "مسلمني كنتم إن: "تقول دجاجة جدار على رأى
   حممد دين
  ١٨٥        " حممد دين "امسي إن: مسلول شخص له قال

   الذبح
  ٤٨٩              سيذحبون هنا ثورا  : شخصا يقول رأى
  ٧٧٩                      أن كبشا ذُبح يف بيته �رأى 
  ١٨                             ذَبح آالف الشياه�رأى 

  الذراع
  ١٧٦    معي واهللا وحيد، إين: ذراعه على يكتب أنه رأى

  راجا غالب سنغ
  ٥٥١     ك قدميه  يدلّ" غالب سنغ"أن راجا  �رأى 

  راجا كرشن 
 النظري منقطع كان" كرشنا "راجا أن �كُشف عليه 

  ٣٩٠                                            اهلندوس بني
   الرأس
  ٥٩٤امرأةً معارضةً مقصرة شعر الرأس باملقص  �رأى 
  ٢٩٣                      مقطوعا ليكهرام رأس � رأى
  ٢٠٣      الرأس شعر مقصوصة" بيغم حممدي "� رأى

  ريب األعلى 
  "ربي األعلى، ربي األعلى": بصوت عال �ترديده 

                                                        ٣٣٤  
  نساناإل / شخصال / رجلال

  ٢٥                  أنا حظّك السعيد: وسيم رجل له قال
  " اهللا رسول حيب رجل هذا: "إليه مشريا يقول مالكا رأى

                                                           ٤٥  
  ٨٢٣"       هوشياربور"رجل صاحل قرب دعاؤه عند قرب 

 صليا صاحلا ورجال  السيد عبد القادر اجليالين�رأى 
  ٨١٨ ،٢٠                              األقصى املسجد يف
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  ٢٥                     برجل صاحل قبيل وفاة والده   لقاؤه
  ٥٣٢ قضيته بشأن ثقتني رجلني احلاكم إىل أرسل أنه رأى

  ٢٥برجل صاحل يف زمن قريب من وفاة والده   �لقاؤه 
  رأى إنسانني طلب منهما جيشا قوامه مئة ألف جندي 
                                                         ١٨٢  

  ١٠٨     صورتك تقول ماذا انظر: مبتسما شخص له قال
  ٢٢نصح شخص رباين له بالصيام لنيل األنوار السماوية   

  ٤٨٢         إخطارا بصدور احلكم بالطاعون شخصآتاه 
  مترات ومخس واحدة روبية الرؤيا يف شخص � آتاه

                                                         ٤٦١  
  ٦١٧                         البئر من باردا ماًء شخص آتاه
ا من مجاعته ميوت بانشقاق بطنه  أُخرب٧١٧     أن شخص  
  ٣٨٩                   ...بالسنسكريتية عاملا شخصا أُري

  ٧٢٩        رأى أشخاصا يغرِسون يف بستانِه جذْر غراس
  ٧٧٧                رأى أن أشخاصا رفعوا طائرة ورقية  

ا من مجاعته يلعبون املصارعة أُري٤٨٢            أشخاص  
  ٢٤٧      والظفر تحالف امسي إنّ: له يقول شخصا أن رأى
  أنه ذاهب مع أشخاص البسا عباءة واسعة المعة  رأى

                                                        ٧١٩  
خذْ هذا من : رأى أن هناك شيئًا يف رداء وقال شخص

  ٥٩٨                                               فضلك  
  ٦٦٩    "  واين كوال "امسه ءدوا قارورة آتاه شخصا رأى
    ٤٩٤      احلكومة قبل من إنه قائال ماال آتاه شخصا رأى
  ٥٦٠       ردائه يف ووضعها نقود حفنة أخذ شخصا رأى
  ١٦         الدنيا ملذات يتركون الذين: قال شخصا رأى
  ٤٥٣      الطاعون ورم أذين حتت ظهر: قال شخصا رأى
  ٥٩٩  "  الوجوه شاهت: "بقوة بالقلم كتب شخصا رأى
  ٤٨٤      احلصان على من سقط مجاعته من شخصا رأى
  ٦١٣            اليانسون حبات يده يف وضع شخصا رأى
  ٥٢٧                     ماال إليه يرسل شخصا �رأى 
  ٤٨٩         سيذحبون هنا ثورا : شخصا يقول �رأى 
  لآلن يطاردنا يزال ال: الطاعون عن يقول شخصا رأى

                                                         ٦٧٣  
  ٥٣٠         رأى شخصا يقول قد جاء شيخ مكان فالن 

  ٢٤١                 ويل إنك: له يقول شخصا � رأى
 نصفه بالعربية ونصفه �رأى شخصا يكتب امسه 

  ٣٣                                                باإلجنليزية
   ٤٨٥             وعريضة كبرية سكّينا شخص يد يف رأى

  ١٦            أمحد غالم مريزا أين: الرؤيا يف شخص سأل
  ٨٥٢           املكحلةَ  الرؤي يف � منه شخص طلب
  ٨١٥    " قرت قرت، قرت،: "القامة رفيع شخص له قال
  ١٠٨ صورتك تقول ماذا انظر: الكشف يف شخص له قال
  ١٨٥       "  حممد دين "امسي إن: مسلول شخص له قال

   رمحة اهللا
  ٨٨٧       "  اهللا رمحة "أوالد ومشاله ميينه على � رأى

   مرزا اهللا، رمحت
  ٦١١                                         عنه�رؤياه 
   الرداء

  ٥٩٨             رداء يف شيئا هناك وأن رجاال أمامه رأى
  ٦٧٨                     رداء على جلس عصفورا أن رأى

خذْ هذا من : رأى أن هناك شيئًا يف رداء وقال شخص
  ٥٩٨                                                فضلك 

  ٥٩٨            رداء يف ديكة وبضع أشخاص بضعةَ رأى
  ٦٠٠    برداء متغطيا جالسا الدين نور املولوي � رأى
   بالءال رد

  ٦٠٦              بالء رد: عليها مكتوب ورقة � أُري
   الرسالة

٥٩      "  ناراين شيو "البانديت رسالة فحوى على أُطلع  
١١٩       خان حممد علي نواب رسالة فحوى على أُطلع  
  ٥٥٤       رسائل فيهما مغلقَني ظرفَني شخصٍ يد يف رأى

  ٢٩٣        األمروهي أحسن حممد رسالة الرؤيا يف قراءته
حكمت العليا احملكمة أن: فيها مكتوب رسالة أُعطي 
  ٤٢٣                                                  برباءته

هذا شاهد : "مكتوبا يف رسالة" نور أمحد"أُري عن املدعو 
  ٥٣                                                    "نزاغ

   تشودري ن،خا علي رستم
  ١٥٥                                  منامني عنه � رأى
  السيد ويب، رسل
  ٢٢٢ يطبل وأنه اهلند إىل جاء" ويب "السيد أن � رأى

   خليفة الدكتور الدين، رشيد
  ٣٣٦                                    عنه رؤيا � رأى

  الرضا
   اهللا مرضاة ابتغاَء رضاي عن ختليت: تقول زوجته رأى

                                                         ٧٥٦  
   الرغيف

  ١٨   معك وللدراويش لك الرغيف هذا: قال مالكا رأى



�����س� ����������������	
�وא���
�א � ١٥٨
  ٨٦٨                   حلوين رغيفني مالكان � ناوله
    ٦ رقم

٨٠٤"  خان أمري "أرملة جبني على ٦ رقم الرؤيا يف كتب  
  مياحملا رام، رليا
 إليه فأعادها لتلدغه، حية إليه أرسل رام رليا أن � رأى
  ٢٧                                                     مقلية

  الرمح
  ٢٩٣             مقطوعا" ليكهرام "ورأس رحما � رأى

  النقود/املبلغ/ املال/الروبية
  ٤٦١              مترات ومخس واحدة روبية شخص آتاه
لُم "مدينة من له أُرسلَ قد املال بعض أن أُخرب٥٩    " جِه  

  ٢٨٦                         أُخرب مبجيء مبلغ قبل وصوله 
  ٣٥               روبية أربعني أو وأربعني أربعا � أُري
  ٦١٦    روبيات� له تقدم" اهللا قدرت "زوجة أن رأى
  ٤٦٧                   له نذْرا روبية أعطته زوجته أن رأى
  ٤٤                أن شخصا أرسل إليه مخسني روبية رأى
  ٦٢           مال بإرسال وعد الدولة إقبال نواب أن رأى
  ٧٧٩           أنه أعطى امرأةً ثالث روبيات   �رأى 
  احللوى جللب روبية" الدين ضياء قاضي" أعطى أنه رأى

                                                         ٥٢٨  
  ٥٥٩                          املال إىل ماسة حباجة أنه رأى
  "معمر اهللا"روبية نزلت من السماء مكتوب عليها  رأى

                                                         ٢٧٣  
  ٤٩٤      احلكومة قبل من إنه قائال ماال آتاه شخصا رأى
  ٥٦٠ ردائه يف ووضعها النقود من حفنة أخذ شخصا رأى
  ٣٢٧                           ماال إليه يرسل شخصا رأى
  ٤٨١"   بيغم احلميد أمة سعيدة "يد يف روبيات عشر رأى
  ٢٧١ ،٥٩                             الغيب من مبلغ جميء

   الروح
  ٢٨٩               قبل والدته   " مبارك أمحد"تكلُّم روحِ 

  ٥٦٦          العامل ذلك غادرنا لقد: تقول روحا أن رأى
  ٥٦٨ جهنم يف وقعت: تقول خبيثة روح صوت � مسع

  ٢١٦         به ام مما نزيهة املسيح روح أن عليه كُشف
   روسيا

  ٨٨٧           الرمل كذرات روسيا يف مجاعته � رأى
  ٤٧٤                       يف يده عصا قيصر روسيا  رأى

  "  يب يب روشن"
  ٢٠١                                    املنام يف إياها رؤيته

   املباركة � النيب روضة
  ١٨٧       املباركة � النيب روضة جبانب واقفا نفسه رأى

   الزاهدون
  ١١٥         والعابدين للزاهدين مجعا هناك أن � رأى

   الزبيب
  ٦٢٠                     زبيب وحبات محص حبات رأى

  الزلزلة
  ٦٢٠ ،٤٧٠                      وقوع زلزلة   �رأى 
  ٦٨٣                              الزلزال مشهد � أُري
     الزلزال وقع لقد هبي،: لزوجته فيقول ترجتف األرض رأى

                                                         ٥٧٩  
   ٥٢٥                الزلزال هزة: يقول أحدا نأ � رأى
 قد" شاستري "نبوءة أن وفكّر وقع، قد الزلزال أن رأى

٥٧٩                                                  بطلت  
  ٥٨٢                             وقع الزلزال أن � رأى
  ٦٤٤                           وقعت الزلزلة أن � رأى
  ذهبت الزلزلة إىل هذه الناحية   : أن بشري أمحد يقول رأى

                                                         ٧٦٥  
  ٤٧١                               عظيما زلزاال � رأى
  ٥٧٤، ٥٧٢             وقع قد عنيفًا زلزاالً أن � رأى

   الزنبور
  ٦٧٨           ويقتلها قماشب زنابري ميسك أنه � رأى
  ٧١٣                                كثرية زنابري � رأى
  ٧٥٩                              زنابري املنام يف � رأى

   الزجنبيل
    اجلاف الزجنبيل من قطعة يعطيه أحسن حممد املولوي رأى

                                                         ٤٧١  
   الزواج

٣٨                "دهلي "يف سيكون الثاين زواجه أنّ أُخرب  
  ١٤٤ ،١٢٣                        زواجه عن � كشفُه

   زوجة العم
  ٥٢٠                أوالده يف الرؤيا زوجة عم  �رأى 
   شيخ العابدين، زين
  ٨٨٨        العابدين زين شيخ عند ابن بوالدة � أُخرب
   عةالسا
  ٥٨٩               اهللا رمحت لشيخ ساعة لديه � رأى

   السباحة
  ٦١٠           يف ماء عميق " شرمبت"أنه يسبح مع  رأى
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   السجود

   للسجود أمامه ينحنون اهلندوس من كثريا أن � رأى
                                                         ٤٣١  

  السحاب
  ٧٧١                             جميء السحاب �رأى 

   احلق سراج
  ٥٥٠                        احلق سراج املنام يف � رأى

  السرو
رأى غصنا طويال من السرو قُطع من حديقته وزرع قريبا 

  ٥٠٧                                                من بيته 
  السرير 

  طان أمحدجالس على سرير مع مرزا سل أنه �رأى 
                                                         ٥٣٢  

  ٢٩         أنه جالس على السرير  " غورداسبور"رأى يف 
  ٥٤٠         وضع أحد كومة من مثر النبق على السرير   
  ٨١٧           رأى ألواحا من امللح موضوعة حول سريره

  ٥٥٠                   سريره على جالسا ديكا � رأى
  احلافظ الشيخ الشريازي، سعدي

  ٨١٨                         الرؤيا يف" سعدي "� رأى
   بيغم احلميد أمة سعيدة

  ٤٨١                      روبيات عشر يدها يف � رأى
   الكبرية السكني

  ٤٨٥             وعريضة كبرية سكّينا شخص يد يف رأى
  السالم 

  ٢٤٧                   السالم عليكم:  الرؤياألحد يف قال
 رب من قوال سالم: "ظهره على مكتوب مصحفا رأى

  ٧٦٥                                                "  رحيم
   املختار أمحد سلطان

حجةُ اهللا القادرِ، وسلطانُ أمحد : صورته حول مكتوبا رأى
  ١٠٨                                                 املختارِ 
   مرزا أمحد، سلطان
  ٥٣٢جالس على سرير وبرفقته مرزا سلطان أمحد  رأى أنه

  ٥٦٤      سوداء كلها وثيابه واقفا أمحد سلطان مرزا رأى
   التركي السلطان

٣٠١                     التركي السلطان حالة عن كشف  
   السلُّ
  ١٨٥      " حممد دين "مسيا: الرؤيا يف يقول مسلوال مسع

  السلّم

  ٦١٢                             سلّما يصعد أنه � رأى
  ٦١٤                   حديدي سلّم وجبنبه بيتا � رأى
 أسحب عيسى أُنزل حني إين:  أن اهللا يقول�رأى 
   ٤٢٠                                                   السلَّم

  عنه اهللا رضي ارسيسلمان الف
  ٣٩٤             "البيت أهل منا سلمان": � النيب قال له

  السماء  
  خلق يف الرؤيا مساء جديدة وأرضا جديدة

                                         ١٩٦ ،٢٩٠ ،١٥٤  
  ٧٢٥                 جنوما كثرية يف السماء  رأى

  ٥٣٢          لدعاءرؤيته خطّني ذهبيني يف السماء وقت ا
  "معمر اهللا"رؤيته نزول روبية من السماء مكتوب عليها 

                                                         ٢٧٣  
  ٣٠                      يف السماء   ظهور ثالثة مالئكة له

   السماين
  ١٨٨           السماين حبجم يف املنام طيورا �اصطاد 

  داس سندر
  ١٥٥         وفاته قبل خميفتني اثنتني من الرؤى � رأى

   تشند سنسار
 ٤٧٣   "تشند سنسار "املفوض نائب غرفة من مير هأن رأى

   السنسكريتية
ا أُريم٣٨٩                         السنسكريتية باللغة عال  

السن   
  ٣٢٢                            الرؤيا يف السن رأى سقوط

  "رام سهج"
  ٧                                 سوداء ثياب يف � رآه

   العصر سورة
آدم والدة موعد على يدل حروفها عدد أن أُخرب �   

                                                         ١٨٤  
   الفاحتة سورة
  ٥١                   الفاحتة بسورة الورد عالقة � رأى
   السري خان، أمحد سيد
  ٨٣٩               األفول على أوشك جنمه أن � رأى

  ٢٩٤                      قريب أجله أن � عليه كُشف
  الشاة 

  ٥٢٨                           رأى فخذي شاة مسلوخة  
  ٢٦٨        فخذي شاة مسلوخة" حامد علي"رأى يف يد 
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 على ملقاةً  تذبحقناةً طويلة وآالف الشياه �أُري 

  ١٨                                                   األرض
   خان شادي

  ٦١٦                                   فورا فقام � ناداه
   الوجوه شاهت

  ٥٩٩   " الوجوه شاهت: "بقوة بالقلم كتب شخصا رأى
   الشجرة

  ٤٥٦                       شجرة مثقلة بفواكه  �أُري 
رأى القرآنَ كشجرة مثقلة بالفواكه صعد عليها الناس نبتة 

  ٤٥٦                                    "  األفتيمون"تشبه 
    مثمرة شجرة يده على واضعا جاء نواب ناصر مري أن رأى

                                                         ٦٥٦  
  ٥٣٤                   شجرة به طريقا هناك أن � رأى

  ٣١٧    رأى مالئكة يغرسون يف البنجاب أشجارا سوداء 
   ٥٠٧رأى غصنا طويال من شجرة السرو قُطع من حديقته 

  ٥٨٣ال إله إال اهللا ": جامن"رأى مكتوبا على ورقة شجرة 
   )انظر يف الرجل(الشخص 

   الشرر
  ٥٩٦  الشرر منه تنقدح كبريا نـهرا � رأى

  الشرطي
  ٣٠٩   باستدعاء جاء شرطيا أن � رأى

   الله شرمبت
كر٤٤" شرمبت الله"لـ ومنامٍ � له منامٍ ذ  
  ٦١٠أنه يسبح معه يف ماء عميق    �رأى 

    مرزا أمحد، شريف
 متثّلَ �فأولئك�حرمه تقرأ القرآن، فلما قرأت  �رأى 

  ٨٧٠له شريف  
ها قد جاء : رأى شريف أمحد البسا عمامة وقال شخص

  ٧٣٦امللك   
اآلن اجلس أنت يف مكاننا وحنن : ملرزا شريف أمحد قوله

   ٥١١نذهب   
رأى أنه جالس يف حمفة، وأن شخصا أجلس فيها ميان 

  ٥٨٩شريف أمحد   
  ٥١٠شريف أمحد شفي من محى التيفوئيد     �رأى 
جنما مكتوب عليه عند والدة مرزا شريف أمحد  رأى

  ٢٧٢"   معمر اهللا"
  ) يف النجوم أيضاانظر( الثاقبة الشهب

آية الشهب أن � أُخرب ١٣١                  له ظهرت  

  " علي شري"
  ٣١            "علي شري "امسه أن وشعر مالكا � رأى
   البانديت ناراين، شيو
٥٩             وصوهلا قبل رسالته حمتوى على � أُطلع  

  الصاعقة 
  ه املدرسة     رأى الربق يلمع بشدة يف املكان الذي بنيت في

                                                          ١٤  
  ٣٠٣، ٥١٤              رأى الصاعقة متوجهة حنو بيته  

    األصدقاء/الصديق
  ٨٨٣العام ذلك سيتوفون أحبابه من أربعة أو ثالثة أن رأى
  ٤٩٤           أصدقائه بعض مع مكان إىل ذهب أنه رأى

   الصالة
  إال قليل رأى أنه ذاهب إىل بطاله ومل يبق من وقت الصالة 

                                                         ٦١١   
  ٦١٥                 حصان منت على صلّى أنه � رأى
  ٢٦٥    البطالوي حسني حممد دار يف صلّى أنه � رأى
 املسجد يف صليا صاحلا ورجال اجليالين القادر عبد رأى

  ٢٠                                                  األقصى
 وما الفارق،: "الصالة يف يقرأ الدين نور املولوي رأى

  ٥٥٢                                     " الفارق ما أدراك
   ���� النيب على الصالة

     زالل ماء هيئة على نور من بقربٍ بيته أتوا املالئكة رأى
                                                          ٧٧  

  ٨٣٤                   الرؤيا يف � النيب على � صالته
   الصندوق

  ٤٤٨           أدوية قوارير وفيه وصله صندوقا � رأى
  ٦٤٣       امرأة صورة على املوت فيه جيلس صندوقًا رأى
  ٦٠٠         ندوقص فتح ويريد مفاتيح يده يف � رأى

  الصوت
  "ربي األعلى، ربي األعلى": بصوت عال �ترديده 

                                                         ٣٣٤  
  ٧٢٩                     "مبارك: "الغيب من صوت جاءه

  ٥٩٩                ...   أنا اهللا، أُعز من أشاء: مسع صوتا
   ١١٤              إين أنا ربك: ن الغيب صوتا م�مسع 
  ٥٦٨ جهنم يف وقعت: تقول خبيثة روح صوت � مسع
 صوتا هناك بأن" بسروان "قرية من بالقرب � قال

  ٨٨٦                                                  للقطار
   الصورة
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  ٤٢٩                  اَهللا تعاىل على صورة والده� رأى
    ٨٦١    � النبيني خامت صورة ولوي العزنوي علىامل رأى
  ٨١٥      "حفيظ "امسه صغري طفل صورة على ملَكا رأى
  امرأة صورة على املوت فيه جالس صندوقًا � رأى

                                                         ٦٤٣  
  ٦٤٣   املولوي حممد علي على صورة إجنليزي  �رأى 
  ١٧           ا إجنليزيا على صورة طفل صغري حاكم رأى
    األرض دابة أا وأُخرب دابة صورة على الطاعون �رأى 

                                                         ٤٤٣  
  ٢٣                   البشر صورة على املالئكة � رأى
  ١٠٨ صورتك تقول ماذا انظر: الكشف يف شخص له قال

   الصيام/الصوم
  نصحه شخص رباين بالصيام أياما لنيل األنوار السماوية

                                                           ٢٢  
   الضرس

  ٣٢٢رأى يف الرؤيا أنه أخرج من فمه قطعة ضرس متآكل 
   قاضي القاضيكويت، الدين ضياء
١٧٢                          ابتالء أنه سيواجه � أُخرب  
  ٥٢٨                   احللوى جللب روبية أعطاه أنه رأى

   الضيافة
  ٨٦٠                             " الضيافة دار "عن كشفُه
  ٧٦٩     الضيافة بإكراملبطالوي ألحد أن يقدم ل�قال 

  الطائرة الورقية 
  ٧٧٧              أن أناسا رفعوا طائرة ورقية   �رأى 
   عونالطا
   ٤٨٢        إخطارا بصدور احلكم بالطاعون  شخصآتاه 
 ٧٩٥              بتفشي الطاعون يف البنجاب  �أُخرب  
٤٨٤                  الطاعون باب فُتح: � إليه أوحي  
  ٥٣٩          احلمى وبقيت ذهب الطاعون أن � رأى
  ٦٦٦                      أن الطاعون يتفاقم    � رأى
  ٤٥٣      الطاعون ورم أذين حتت ظهر: قال شخصا رأى
    اآلن حىت يطاردنا يزال ال: الطاعون عن يقول شخصا رأى

                                                        ٦٧٣  
  ٣١٤                  كأنّ الطاعون تفشى يف قاديان رأى
  ٣١٨                     بالطاعون أُصيب كأنه � رأى

  ٤٤٣                                      رؤيا عن الطاعون
  ٣١٧                            كشف عن تفشي الطاعون

   الطاقية

  ٤٥٢         احلدأة اختطاف طاقيته اختطف شخصا رأى
  ٢٨                    طاقيته إلزالة يده حرك شخصا رأى
  ٥٩٦                         � له شطربو هديةَ ر قدم

      السنوري اهللا عبد طاقية على األمحر احلرب قطرات وقوع
                                                         ١٢٨  

    الطبول
 طبول لتدق: "عليها مكتوب أوراق � يده يف وضعت

  ١٠٨                                                 " الفتح
  ٢٢٢ يطبل وأنه اهلند إىل جاء" ويب "السيد أن � رأى

  " القرشي "احلاذق الطبيب
  ٧٩٨       القرآن تفسري هو هذا أن له وأشري كتابه، أُري

    الطريق
  ٥٣٤                  شجرة به طريقا هناك أن � رأى
  ٣٧١             القمر قطع من مصنوعا طريقا � رأى

  الطفل 
  ٢٥٩      أى طفال يلعب يف حضن املولوي نور الدين  ر

   ١٧ ه       جبنب واقف صغري كطفل إجنليزيا حاكما رأى
  ٨١٥      "حفيظ "امسه صغري طفل صورة على ملَكا رأى

   الشمس طلوع
  ١٨٨   املغرب من الشمس طلوع معىن � عليه كُشف
   طوىب
    خرىأ وفاكهة وطوىب املاجنو: فواكه ثالث يده يف رأى

                                                         ٤٩٨  
   الطوق

  ٨٣٩     ذهب من طوقًا أُلبس قد مجاعته من شخصا رأى
  الطيور
   ١٨٨                    طيورا بيضاء يف لندن � أمسك

  ١٨٨                         السماين حبجم طيورا اصطياده
  ٤٦٠                          اجلو يف يطري كأنه �رأى 
  ٣٨٩            الكركي طائر كعنق عنقه ثُعبانا � رأى

   الظفر
  ٢٤٧         والظفر الفتح امسي إن: له يقول شخصا رأى
   أمحد ظفر
  ٤٩٩                  عنده جاء" أمحد ظفَر "أن � رأى
   منشي الكبورلوي، أمحد ظفر

٨٨٣                                   عنه � له كشف  
   العاشق
  ٨٦٩                   وحلمه عاشق إلصالح � دعاؤه
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   اآلخرة عامل

  ٦٢٧        اآلخرة عامل عن وسأله املتوىف عمه �رأى 
  العباءة

  ٧١٥              وهرب لص سرقها مزركشة عباءة أُويتَ
  ٨٣٧         رأى أن عمامته وعصاه وعباءته قد سرقت  

  ٧١٩أنه ذاهب إىل جهة مع نفرٍ البسا عباءة واسعة   رأى
  ٦١٨            موشاة ولكنها مقلوبة عباءة هناك أن رأى
  ٤٩٢    عباءة سوداء خرجت من جيبها ورقة  � رأى

 التفسري "سمي كتاب إىل حتولت مزركشة عباءة عطيأُ
    ٧١٥                                              "   الكبري
   مري اللدهيانوي، علي عباس
  ٢٠٥          سوداء ثياب يف" علي عباس مري "� رأى
   الدكتور خان، احلكيم عبد
  ٧١٥                 الكشف يف � املوعود املسيح رآه
   السيتهـ املدراسي، الرمحن عبد
٢٨٦ ،٢٧١                مبلغا له سريسل أنه � أُخرب  
  ٣٤٢                                      املنام يف � رآه
   نواب الرمحن، عبد

  ٥٣٢                               الرمحن لعبد � دعاؤه
  ٥٩١                     لقد زالت احلمى:  يقول�رآه 
   اهللا رمحه اجليالين القادر عبد
 املسجد يف صلّيا صاحلا ورجال اجليالين القادر عبد أن رأى

  ٢٠                                                   األقصى
      ٨١٨           جاء وغسله وألبسه ثوبا جديدا   �رآه 
  ١٩                               الكشف عامل يف � رآه
   املولوي السيالكويت، الكرمي عبد
  ٦٠٨                         كرسي على جالسا � رآه
  ٦٢٥                          الدعاء منه التمسو � رآه

   ٢١                                           رقم  رآه يردد
  ٦٦٧            حيا عاد قد الكرمي عبد املولوي � رأى
  ٥٢١ دمت املولوي ا يسكن اليت العلوية الغرفة أن رأى
  ٦٣٧   لكرميا عبد املولوي قرب من بالقرب قبور ثالثة رأى

  ٧٢٦ ،٦٦٣                         الرؤيا يف � صافحه
  " خان إمساعيل ديره خان، اهللا عبد"

 نقود منه وجاءت الكلمات هذه � لسانه على جرت
  ٤٤                                                     مساًء
   املولوي السنوري، اهللا عبد
  ٦٠١                   ليهاع ليوقّع ورقة له يقدم � رآه

 على األمحر احلرب قطرات سقطت � كشفه خالل
  ٣٧٠                                                  طاقيته

   املولوي الغزنوي، اهللا عبد
  ٨٦١                      � النبيني خامت صورة على رآه 
  ٣١          وفاته بعد الغزنوي اهللا عبد املولوي � رأى

   العدو
  ٧٧٠                           عدوا الكشف يف � أُري
  ٧١٨      شديد قلق يف العدو أن: ورقة على مكتوبا رأى

  "  احلق نور "بنظري اإلتيان عن عاجز العدو أن عليه كُشف
                                                 ٢٨٦، ٢٥٠  

    العذاب
٥٥٩     اهللا بعذاب الفناء وشك على البالد أن � أُري  

   العرب
  ٩        ملوكا من أبدال الشام وفارس والعرب �أُري 

  " مصاحل العرب، مسري العرب: " أُري ورقةً مكتوب عليها
                                                         ٦٠٥  

  ٢٤٨                          العرب يف � بشارة اهللا له
   العربية

  ٦٢٢                    عربية عبارة عليها ورقة � أُري
 بالعربية ونصفه �رأى أحدا يكتب نصف امسه 

  ٣٣                                               باإلجنليزية 
  ٢٧٢                أن العربية أم األلسنة�كُشف عليه 

   العرش
  ٤٣٠           العرش على اجالس وتعاىل سبحانه اَهللا رأى
  ٨٦٣جالس على عرش ومعه املولوي نور الدين    أنه رأى
   عزيز
  ٣٤٩               "عزيز "امسه بولد إليه جيء قد أنه رأى

   العصا
      العصا على مكتوبة" مستجاب دعاؤك "مجلة � ريأُ

                                                         ٤٩٦  
  ٤٩٦                           العصي من اثنتني � ويتَأُ

  ٢٩         سوداء عصا إليه ألقت" يب يب حرمت "أن رأى
  ٤٧٤                       رأى يف يده عصا قيصر روسيا 

  ٨٣٧     أن عمامته وعصاه وعباءته قد سرقت �رأى 
  ٤٤٦                      صغريا قضيبا والده يد يف أن رأى

   العطر
  ٨٣٨     عطر  ةروقارو ثالثة أمواس �رِي أُ

  وعمامته يديه به ميسح عطر ةرقارو يده يف � رأى
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   اإلعدام عقوبة
  ٥٦١             اإلعدام عقوبة: يقول أحدا أن � رأى

   العقيقة
  ١٢٩       االثنني يوم تقام ابعالر ابنه عقيقة أن � رأى
   الترب علم

  ١٨٥                      الترب علم عن � تلقاه وحي
  نواب خان، حممد علي
  ١٢١             كشفًا حممد علي نواب رسالة � تلقى
  ١١٩السرور إىل الغم من حتولت نواب حالة أن � رأى

  ٥٧                  حممد علي نواب عن � له كشوف
  عنه اهللا رضي املرتضى يعل

 أُعطيا أن وأُخرب القرآن تفسري٢٠                 ألّفه علي  
   ٢١٥  " وأنصارهم دعهم علي يا: "له يقول � النيب رأى
  ٢١٤          عنه اهللا رضي املرتضى علي كأنه � رأى
  ٢٠            كشفًا الزهراء وفاطمة واحلسنني بعلي لقاؤه

  العمامة 
   ٧٣٦             أن شريف أمحد البس عمامة   �ىرأ

  ٨٣٧           أن عمامته وعصاه وعباءته قد سرقت رأى
  ٥٤٤  وعمامته يديه به ميسح عطر ةرقارو يده يف أن رأى
  ٤٩٨          أن مرزا مبارك أمحد أُلبس عمامة محراء رأى

  العنب 
  ٥٣٢                     رأى أنه وصلته سلة مليئة بالعنب 

   العيد
  ٢٠٤              أن العيد ليس غدا بل بعد الغد�أُنبئ 

  )أيضا" املسيح "راجع (����عيسى 
   ١٤   الرؤيا يف واحد مكان يف معا واملسيح � هو أكل
  ١٥٢                 داره يف موجود � عيسى أن رأى
  ٢٥١        واحدة مائدة على معه أكل � عيسى رأى
أكل هو واملسيح حلم البقر يف قصعة نفسه قد  �رأى 

  ٤٣٨                                                واحدة  
  العني 

  ٣١                     وتصفيتهما� إخراج مالك عينيه
  ٨٥٢                          مسيحيا يكتحل   �رأى 

  الغازي
  ٢٠٠                  املكاشفات يف" الغازي "� سمي

  الغدير
  ٨٥٥                 أن منديله سقط يف الغدير  �رأى 

   طويلة غرفة
  ٤٥٢             مصطبة مكان ستبىن واسعة غرفة أن أُري
  ٥٥٢           ...للضيوف طويلة غرفة لبناء الرؤيا يف دعا

   العلوية الغرفة
 الكرمي عبد املولوي ا يسكن اليت العلوية الغرفة أن رأى

  ٥٢١                                                 دمت
   الغصن

  ٥٠٧   رأى غصنا طويال من السرو قد قُطع من حديقته  
  )� األكرب أخوه (مرزا قادر، غالم
مث مبرضه � أُخرب ٧             بشفائه بعد الدعاء أُخرب  
  ١١٠                                  أخيه بوفاة � أُنبئ

  ٧٥         "أنزلناه قريبا من قاديان" : أخاه يتلو�أى ر
  ٧٢١                   جواد صهوة ميتطي أخاه � رأى
  ١٩٣                 صورته على له متثل مالكا � رأى
     البياض ناصع ثوبا البسا معه ميشي قادر غالم مرزا أن رأى

                                                         ٥٥٢  
  ) ���� والده (مرزا مرتضى، غالم
  ٤٢٩                 والده صورة على متثل مالكا أن رأى
   ٤٤٦                   صغريا قضيبا والده يد يف � رأى
  ٢٤                      قريب أجله أن والده وفاة قبل علم

  " أليس اهللا بكاف عبده: " عند قرب أجله�أوحي إليه 
                                                           ٢٤  

   ٢٥برجل صاحل يف زمن قريب من وفاة والده   �لقاؤه 
  ...  األرض أدىن يف الروم غُلبت

  ٨٢٤                          الرؤيا يف اآلية هذه � قرأ
   غورداسبور

  ٦١٥    قوي فرس منت على غورداسبور من جاء أنه رأى
  ٤٩٩               غورداسبورمنبنقود  جاء شخصا أىر

  ٢٩      أنه جالس على سرير " غورداسبور"وهو يف  رأى
   الغيب

  ٢٧١                                     الغيب من مال أتاه
  ٧١٥   وهرب لص سرقها مزركشة عباءة الغيب من أويتَ
  ٧٢٩                    " مبارك: "الغيب من صوت جاءه
   ٢٨٦             قصره على حطّت الغيب من يدا أن رأى
   ١١٤              إين أنا ربك: صوتا من الغيب �مسع 
  ٢٨٦                   نصرهتأن يدا من الغيب  � رأى

   الفئران
  ٦٨٥   كالفئران حشرات أمحد مبارك فراش على أن رأى



�����س� ����������������	
�وא���
�א � ١٦٤
   الفارسية

٥٥٦                لفارسيةبا أسطر بضعة فيها ورقةً أُري  
   عنها اهللا رضي الزهراء فاطمة
   عنهم اهللا رضي الزهراء وفاطمة واحلسنني بعلي � لقاؤه

                                                           ٢٠  
  الفاكهة

  ٤٥٦                      شجرة مثقلة بفواكه   �أُري 
  ١٤٣          حبات ماجنو   أُعطي أربع فواكه ثالث منها

  ٦٥٦          أن مري ناصر نواب جاء بشجرة مثمرة  رأى
   ٤٩٨         مص عصارة املاجنو وتبني أا ثالث فواكه   

   الفالوذج
  ٥٠٤     الفالوذج فيها أمامه وضعت مائدة أن � رأى

   الفتح
   ٢٤٧         والظفر الفتح امسي إنّ: له يقول شخصا رأى

   � خادمه) الدين فضل" (جاف"
  بالنقود جاء" فجا "أو" دين تشراغ "وكأنه شخصا رأى

                                                         ٤٩٩  
  ٨٩٢                   البستان يف "الدين فضلَ "� رأى

  " فَجو"
  ٤٥٩                            جالسة" فجو "السيدة رأى

  لفخذ ا
  ٥٢٨                      فخذَي شاة مسلوخة  �رأى 

  الفارس
  ٤٥٩                فارسا وضع يف يده نقودا   � رأى
  ٢٢٨                             الفرسان ألوف � رأى

   الفضة
  ٦٤                          الشكل لوزي فضيا درمهًا أُري
  ٦٣٥                               الفضة من صنع قربا أُري

   الفوفل
  ٤٧١ الفوفل من قطعة يعطيه أحسن حممد املولوي أن رأى

   امللكة ،)اهلند قيصرة (فيكتوريا
      ٣٤٣                  بيته يف اهلند قيصرة امللكة � رأى

   الفيل
  ٤٤٣                 احليوانات تأكل الفيل بقامة دابة رأى

  قاديان
  ٨٤٨             "بياس"ن قاديان ممتدة إىل ر أ �رأى 
   الكشمرييني حي من اآليت الزقاق من قاديان دخل أنه رأى

                                                        ٢١٣  

  ٥٤٧                        قاديان إىل ذهب أنه � رأى
  ٤٦٢       قاديان إىل العودة ويريد آخر مكان يف أنه رأى

  ٨٢٤  " أدىن األرض"اسم قاديان هو : رأى شخصا يقول
  ٤٣٠                جدا عظيمة مدينة صارت قاديان رأى
  ٨٨٦          كالقطار عربة على قاديان سوق يف أنه رأى
      "أنزلناه قريبا من قاديان"  أن أخاه يتلو كلمات�رأى 

                                                          ٧٥  
   القارورة

  ٥٤٤                     عطر ةرقارو يده يف أن � رأى
  ٤٤٨          أدوية قوارير فيه صندوق وصول � رأى
   القرب
  ٦٣٥                               الفضة من صنع قربا أُري
٦٣٥        قربك موضع هذا سيكون: له وقيل مكانا أُرِي  
  " شيت مقربة"امسها : شترى قطعة أرض فقيلأنه ا رأى

                                                         ٤٥٣  
  ٧٨٤       ويأمر حبفر قرب" شيت مقربة"أنه يف  �رأى 
 أحدها قبور ثالثة الكرمي عبد املولوي قرب من بالقرب رأى

  ٦٣٧                                      أمحر بثوب مغطّى
  ٦٣٧                                  قبور ثالثة � رأى

  ٨٢٣                                   قرب عند � دعاؤه
  ٥١٩                 اجلماعة الزدهار قرب عند � دعاؤه
   اهللا قدرت

   ٦١٦   روبيات � له تقدم" اهللا قدرت "زوجة أن رأى
   الكرمي القرآن

سقى القدس ةحظري أن أُخرب٢٢٥             القرآن مباء ت  
     القرآن تفسري هو هذا أن له وأشري" القرشي "كتاب أُري

                                                         ٧٩٨  
  ٧       الكرمي القرآن يتلو وهو عليه الكشف حالة استيالء

  يف القرآن  أن جميء مثيل ابن مرمي مذكور  أظهر اهللا عليه
                                                         ١٩٢  

   ٧٥          رأى أخاه مريزا غالم قادر يتلو القرآن الكرمي 
رأى القرآن شجرةً مثقلة بالفواكه يصعد عليها الناس نبتة 

  ٤٥٦                                      "األفتيمون"تشبه 
  ٥٣٧                الكرمي القرآن تقرأ أةامر أن � رأى

  ٨٢٤       إنّ اسم قاديان موجود يف القرآن:قال يف الرؤيا
 أُعطيا أن وأُخرب القرآن تفسري٢٠                 ألّفه علي  
 �فأولئك�أن حرمه تقرأ القرآن، فلما قرأت  �رأى 

  ٨٧٠                                          متثّلَ له شريف
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 من قوال سالم: "جملده ظهر على مكتوب مصحفا رأى
  ٧٦٥                                           " رحيم رب

   القربة
  ٧٧     زالل ماء هيئة على نور من بقربٍ بيته املالئكة أتى

  ٢٠١                    باملاء بيضاء قربة مأل أنه � رأى
"،قرت ،قرت قرت "  

  ٨١٥                 "قرت قرت، قرت،: "له شخص قول
   الثالث القرن

     الثالث القرن انتهاء قبل سييأس املسيح ينتظر من كل: قال
                                                         ٥١٥  

   القرنفل
  ٥٨٨                      ورقة يف ملفوفا قرنفال � رأى

  القصر
  ٢٨٦                 قصره على حطّت الغيب نم يدا رأى

  القصعة
نفسه قد أكل هو واملسيح حلم البقر يف قصعة  �رأى 

  ٤٣٨                                                 واحدة 
   القضية

  ٥٣٢ قضيته بشأن ثقتني رجلني احلاكم إىل أرسل أنه رأى
  ٥٨٤                              قضية هناك أن � رأى
  ٣٢٣    آخر مكان إىل نقل اهلندوسي" بطاله "حاكم رأى

٣٥٢                      اجلدار قضية عن � له كشف  
   القطار

 صوتا هناك بأن" بسروان "قرية من بالقرب � قال
  ٨٨٦                                                  للقطار
  )األولياء يف انظر (القطب

   قطيب
  ١                "قطيب "امسه كتابا منه طلب � النيب رأى

  القطّة
       ٥٠٦                ...  قطةً تريد أن اجم محامة له رأى
   القلم
  ٥٠٩      مكسور سنه أن فتبني للكتابة قلما رفع أنه رأى
  ٥٢٩            مستوردين ريشني قلمه يف ركّب أنه رأى
  ٥٩٩ "   الوجوه شاهت: "بقوة قلمبال كتب شخصا رأى

   القماش
 بثوب كرسي على السيالكويت الكرمي عبد املولوي  رأى

  ٦٠٨                                                   أبيض
  ٥٧٨              رأى قماشا أبيض وضع عليه أحد خامتًا 

  ٦٧٨           ويقتلها بقماش زنابري ميسك أنه � رأى
   قمرال

  ٣٧١                    القمر قطع من مصنوعا طريقًا رأى
  )الثياب أيضا/راجع الثوب(القميص 

     مطلقا متسه أن دون النار يف وقع قميصه طرف أن رأى
                                                         ٥٣٣  

  ٤٧٦بقعات دم" مريزا خدا خبش"على طرف قميص  رأى
  ٣٧٠               قميصه على األمحر احلرب قطرات وقوع
  القناة
  ١٨قناةً طويلة وآالف الشياه ملقاةٌ على األرض �أُري 
  ٦٤٦              قناة جتري بالقرب من بستانه �رأى 
  القند
 من قطعة فيه حمركًا اللنب الدين نور املولوي � سقى
  ٨٢٨                                                    القند

   القوس
  ٤٧٤      أسد إىل سهما منه وأطلق ملك قوس عنده رأى

   اهلند قيصرة
  ٣٤٣                اهلند قيصرة امللكة الرؤيا يف � رأى

  الكأس
  ٣٢٥   يف الرؤيا كأسا كبرية مليئة مبشروب   �شرب 
  ٨٢٨      املولوي نور الدين كأسني من اللنب  �سقى 

  اهالشي/الكبش
  ١٨                           تذبح الشياه آالف � رأى
  ٧٩١                             مسلوخا كبشا � رأى
  ٢٦٨        "حامد علي"فخذي شاة مسلوخة يف يد رأى 

  ٥٢٨                           رأى فخذي شاة مسلوخة  
   الكتاب

  ٧٩٨          "القرشي "احلاذق الطبيب كتاب � أُري
  ٦٤            ، أي احلياةLIFE:  كتابا مكتوب عليهيأُر

التفسري يسمى كتاب إىل حتولت مزركشة عباءة أُعطي 
  ٧١٥                                                   الكبري

مرآة كماالت "بنشر دعوة املباهلة مع كتاب  أمر اهللا له
  ٢١٩                                               "اإلسالم
  ٢      مثرةً رائعة  �يف يد النيب " الرباهني األمحدية"حتولُ 

  ٣٢٦   " كحل عيون اآلريني"رأى اآلريني ينشرون كتابه 
  ١               " قطيب "امسه كتابا منه طلب � النيب رأى
  ٦٤٨                 نقدية أوراق كأنه كتابا أويت أنه رأى
  ٥٠٨                      أنه يغسل باملاء كتابا ملعارضرأى
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  مكتوبة على ورقة" تلك آيات الكتابِ املبني"رأى آية 

                                                        ٦٥٦  
  ٥٢٧              رأى كتابا ذُكرت يف سطره األول اجلَنة

  ٧٢١               "املصلي ج "وامسه له كأنه كتابا رأى
  ٤١٢            "املسيح إعجاز "كتاب عن له مبشرة رؤيا

 ه النيب٢١١"مرآة كماالت اإلسالم" خالل كتابة �زيارت  
 كتاب هذا": "اإلسالم كماالت مرآة "عن ملَك له قال

٢٣٣                                              ..."مبارك  
  ٢٣٣"اإلسالم كماالت مرآة "يف سالنا يرغّب مالكًا رأى

 نور "مبثل اإلتيان عن عاجزا سيظل العدو أن عليه كُشف
  ٢٨٦ ،٢٥٠                                          " احلق

٣٠٠        " القيصرية التحفة "كتابه عن � له كشف   
على : "مكتوب عليها" ترياق القلوب" صفحة من أُري

  ٤٦١                                      "  شكر املصائب
" التسبيح"ا مكتوب عليها كتبPIGGOTT ((عن  رأى

  ٤٥٤                                          ثالث مرات  
  الكتابة 

                  ورقة على � توقيعه السنوري اهللا عبد املولوي أخذ
                                                        ٦٠١  

  ٦٥٦ تلك آيات الكتاب املبني: اهللا مكتوبا على ورقة أراه
  ٨٤٦                        إعالنا فيه ذكر الغزنويني  أُري

  ٥٨١                    " املبارك: "أُري إعالنا مكتوب فيه
 ٥٨٣"شاه نادر ذهب أين آه،: "العبارة املكتوبة �أُري  
  ٦٣    I am by Isa   : ايتها يف مكتوب أوراقا أُري
  ٤٦١             األبناء عن شيء فيها مكتوب أوراقا أُري
على : "مكتوب عليها" ترياق القلوب"صفحة من  أُري

  ٤٦١                                        "شكر املصائب
  ٦٤            أي احلياة  LIFE: كتابا مكتوب عليه أُري
  ، أي العز"إقبال"وبا عليها لفظ ورقة بيضاء مكت أُري

                                                        ٣٧٣  
٦٢٢                  عربية عبارة عليها مكتوبة ورقة أُري  

  ٥٩٣                 أُري ورقة مكتوب عليها مخسة أسطر
  ٦٠٦                    بالء رد: عليها مكتوب ورقة أُري

  ٥٥٧              بالفارسية أسطر فيها مكتوب ورقةً ريأُ
صدر احلكم بالطاعون يف : أُعطي إخطارا مكتوب فيه

  ٤٨٢                                          أربعة أماكن  
حكمت العليا احملكمة أن: فيها مكتوب رسالة أُعطي 
  ٤٢٣                                                  برباءته

  ١٩١"  إنا على ذهاب به لقادرون" تفسري �أُملي عليه 
  "    مرآة كماالت اإلسالم"أثناء كتابة  �النيب  بزيارة تشرفه

                                                         ٢١١  
  ٥٣٦      املسجد واجهة على آيات يكتبون املالئكة رأى
 إن: "فيها مكتوب ورقة إليه بعث نالدي نور املولوي  رأى

  ٧١٨                                 "  شديد قلق يف العدو
  ١٧٦   معي واهللا وحيد، إين: ذراعه على مكتوب أنه رأى
  "    اهللا معمر: "عليها ومكتوب السماء من نزلت روبية رأى

                                                         ٢٧٣  
     األمحر بالورد مليئة ورقة على مكتوبة الفاحتة سورة رأى

                                                           ٥١  
  ٥٩٩       "   الوجوه شاهت: "بالقلم كتب شخصا رأى
      باإلجنليزية ونصفه بالعربية امسه نصف يكتب شخصا رأى

                                                           ٣٣  
   ٤٩٢     ...   ورقة جيبها من خرجت سوداء عباءة رأى
  ٨٢٨              " ض و ن: "منها فقط تذكّر عبارةرأى 
 الدين نور فسره: احلسيين التفسري من صفحتني على رأى

  ٨٢٩                                          ...  باملعارف
" التسبيح"ا مكتوب عليها كتبPIGGOTT ((عن  رأى

  ٤٥٤                                            ثالث مرات
  ٤١٩             "  أواهن "فيها مكتوب ورقة يده يف رأى
  ٥٢٧          اجلنةُ : كتابا مكتوب يف أول سطر فيه رأى
 التوقيع منه طالبني ورقة قدموا اهلندوس من كثريا رأى
  ٦٣٩                                                   عليها
 من قوال سالم: "جملده ظهر على مكتوب مصحفا رأى
  ٧٦٥                                            "رحيم رب

  ٤٦٧            "بقية الطاعون: "رأى مكتوبا على قرطاس
  ٨٣١  "    حممد سلطان "عليها مكتوب بيضاء ورقة رأى

  ٦٠٥                   " ناجح: "عليها مكتوب ورقة ىرأ
ال إله إال "مكتوب عليها " جامن"رأى ورقة من شجرة 

  ٥٨٣                                                    " اهللا
  ٤٨٥...   األرض على مرميتني اللون حنائييت ورقتني رأى

ل اخلطبة مكتوبا باحلرب األمحر خال" مبارك"رؤيته لفظ 
  ٣٧٠                                               اإلهلامية  

...    يف كشف أحكام القضاء والقدر أمام اهللا عرضه
١٢٥  

"   الفتح طبول لتدق: "عليها مكتوب أوراق يده يف وضعت
١٠٨   
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   االكتحال/الكحل

  ٨٥١          عينيه يكحل املتنصر" حممد كل" � رأى
  ٣٢٦"كحل عيون اآلريني"ينشرون كتابه اآلريني رأى أن 

  ٨٥٢           املكحلةَ  الرؤي يف � منه شخص طلب
  الكرسي 
ذهب إىل احملكمة ورأى اَهللا جالسا على كرسي  رأى أنه

  ١٢٨                                                   العدل
  ١٢٨             رأى أن اهللا يأمره باجللوس على الكرسي 

 على جالس السيالكويت الكرمي عبد املولوي أن رأى
  ٦٠٨                                                الكرسي

  ٦٠٢     كرسيه على جالسا يعمل" الل متهن "�رأى 
  احملكمة كرسي على" الل تشندو "أرى ال: � قوله

                                                        ٨٥٢  
  كرشنا 

٣٨٩ " كرشنا "حميب أشد من وكان... شخصا � أُري  
  ٣٩١          األنف وأشم اللون أسود وكان كرشنا رأى
  ٣٩١                 كرشنا؟ أين: الرؤيا يف هندوسي سأله

  ٣٩٠    للهندوس" كرشنا"إنك : قال له اهللا مرارا وتكرارا
 نظريال منقطع كان" كرشنا "راجا أن �كُشف عليه 

  ٣٩٠                                            اهلندوس بني
   الكركي

  ٣٨٩            الكركي طائر كعنق عنقه ثُعبانا � رأى
  كرم دين 

  ٤٧٠             أنه صدر ضده احلكم بعقوبة  �رأى 
  الكشمرييون / كشمري

  يدلك قدميه " راجا غالب سنغ" حاكم كشمري �رأى 
                                                         ٥٥١  

   الكشمرييني حي من اآليت الزقاق من قاديان دخل أنه رأى
                                                         ٢١٣  

   الكلب
  ٤٢٨                لكلبٍ مريض   كشف يف ال�دعا 

  "واين كوال"
  ٦٦٩     " واين كوال "مسها دواء قارورة آتاه شخصا رأى

  ال إله إال اهللا 
ال إله إال "مكتوب عليها " جامن"رأى ورقة من شجرة 

  ٥٨٣                                                     "اهللا
  ال راد لفضله 

  ١٠٧                   ال راد لفضله :  أنه يقرأ �رأى 

  الهور 
  ٨٦٥                                 مدينة الهور عن نبوءة

  )الثياب/انظر يف الثوب (اللباس
  اللنب 

  ٤٨٠           سقاه لبنا سائغا " شيخ رمحت اهللا"رأى أن 
  ٨٢٨       املولوي نور الدين كأسني من اللنب �سقى 

  )انظر يف الفخذ أيضا(اللحم 
  أُري يف املنام قطعة حلم 

  ١٤      صحن واحدرأى أنه أكل مع املسيح حلم البقر يف
  لَدنْ 

  ٢٩٦             "لَدنْ" إىل مكان يسمى مقام �أُوصل 
  " لعنة اهللا على الكاذبني"

  ٥٩٤    ...امرأةً معارضةً مقصرة شعر الرأس باملقص رأى
  لندن 
  ١٨٨            أنه يف مدينة لندن وخيطب باإلجنليزية رأى

   ١٨٨ندن     يف لجالسة على األشجارطيورا  � أمسك
  "  وافتضاحتب وسبله "

  ٨٢٧              "له تب وسب وافتضاح: "رأى يف رؤيا
  لوزال

لوز    أُري ات٧٧٨                        يف الكشف حب  
  ٦٤          درهم فضي لوزي الشكل �وضع يف يده 

  اللون األخضر 
باللون ات رأى مالئكةً يكتبون على واجهة املسجد آي

     ١٠٧                                                األخضر
  ليلة القدر 

  ٣٣٣                    نزول املطر يف ليلة القدر�رأى 
     األعظم األديان مؤمتر
  ٢٨٦                   األعظم األديان مؤمتر عن كشفه

  )انظر يف الثوب أيضا(املئزر األبيض 
  ٥٥٢را أبيض ولكنه ليس ناصع البياض    مئز�ارتدى 

  املاء 
  ٥٠٨    أن يف يده كتابا ملعارضٍ يغسله باملاء   �رأى 

  ٥١٨                 رأى أن مرزا مبارك أمحد يطلب املاَء 
  ٦١٠أنه يسبح يف ماء عميق الغور مع شرمبت  �رأى 

  ٦١٧ماء احلياة: آتاه شخص ماًء باردا من بئر مث أُوحي إليه
املالئكة بقربِ املاء الزالل لكثرة صالته على النيب  اءتهج
�                                               ٧٧  

  ٢٠١                    باملاء بيضاء قربة مأل أنه � رأى
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  املائدة 

  ٢٥١                   عيسى على مائدة واحدة   أكل مع
  ٥٠٤                            مائدة  �وضعت أمامه 
  )انظر يف هنري(مارتن كالرك 

  )انظر يف الفواكه( املاجنو
  بارك امل/مبارك

  ٥٨١             "املبارك: "أُري إعالنا مكتوب على رأسه
  ٥٦١          "مبارك: "بناًء جالسا على بيته فقال له رأى

مكتوبا باحلرب األمحر أثناء مساعه ترمجة " مبارك"رأى لفظ 
  ٣٧٠                                      " اخلطبة اإلهلامية"

  ٧٢٩                        "مبارك: "مسع صوتا من الغيب
  مبارك أمحد، الصاحبزاده مرزا 

   ٤٩٨            أن مبارك أمحد قد أُلبس عمامة محراء رأى
  ٤٢٤                    أن مبارك أمحد قد توفّي �رأى 
  ٥١٨                       أن مبارك أمحد يطلب املاَءرأى 
  ٧٣٩  حفرة حبجم قرب ووضع مبارك أمحد قدمه فيهارأى 
  ٧٨٥          حفرة ماء دخل فيها مبارك أمحد وغرقرأى

  ٥٢٨              " مبارك"رأى كأنّ رجفة أخذت جبسم 
  ٤٢١                  رأى مبارك أمحد سقط قرب البساط

" مبارك"ها هو :  مبارك أمحد وقالت أم املؤمنني�د فَقَ
٥٥٢                                                 موجود  

  مباركة بيغم، السيدة نواب 
  ٤٢٣        "نواب مباركة بيغم: " بشأا�أوحي إليه 

هؤالء أعداء : رأت النجوم تسقط من السماء ويقول مالك
  ٧٨١                                                  ميوتون
  ٣٣٧              تتكلم بالبنجابية" مباركة" أن �رأى 

  املباهلة 
مرآة كماالت "بنشر دعوة املباهلة مع  �أمر اهللا له 

  ٢١٩                                              " اإلسالم
  " متهن الل"

  ٦٠٢     رسييعمل جالسا على ك" متهن الل "�رأى 
  مثيل ابن مرمي 

  ١٧٦              أعلن كونه مثيلَ املسيح بناًء على الوحي
  ١٩٢كُشف عليه أن جميء مثيل ابن مرمي مذكور يف القرآن

  احملرم
  ٤٧٠    أن أم املؤمنني جاءته وعليها ثوب كاملُحرِم رأى
    احملفّة

رأى أنه جالس يف حمفة، وأن شخصا أجلس فيها ميان 
  ٥٨٩                                         أمحد   شريف 
  احملكمة 

  إخطارا بأن احملكمة أصدرت احلكم بالطاعون  شخص آتاه 
                                                         ٤٨٢  

  احملكمة العليا حكمت برباءته : أُعطي إخطارا مكتوب فيه
                                                         ٤٢٣  

   يف املنام أنه جالس قريبا من باب حمكمة حاكم �رأى 
                                                         ٥٤٥  

  ٤٥٨            كأنه أُحضر حماكمةً كاملأخوذين�رأى 
  ٥٨٤               نفسه يف حمكمة بشأن قضية �رأى 

   ����حممد املصطفى 
  ٢١١                الرؤيا يف �بزيارة النيب  � تشرف
 على صورة  �اجنذاب فيوض اهللا يف صدر النيب رأى 
  ٧٣٤                                                   أنوار 

  ٨٨٢                   فرسا راكب �رأى أن رسولَ اهللا 
  ٣٩٣، ٤٥                       � رسول اهللا �رؤيته 
علي واحلسنني وفاطمة الزهراء رضي اهللا وب �ه لقاؤه ب
     ٢٠                                                    عنهم 

  حممد، املولوي
 إمام الدين واملولوي حممد يقومان بعمل �رأى 

  ٤٨٣                                             باإلجنليزية 
  ري حممد إسحاق، سيد م

  ٦٤٥                     هاستعدادات لعقد قران � رأى
      ٦١١                     رآه جالسا على حافة بئر املسجد

  ٥٨٦    يف مرضه حيوانات طويلة آكلة اجليف �رأى 
   املولوي أبو سعيد شيخ،حممد حسني البطالوي،

  ٢٦٥                           أنه صلّى يف داره � رأى
  ١٥٤ � أنه نشر كلمة خالف ا بعض أمره �أى ر

  ٧٦٩            ألحد أن يقدم له الضيافة بإكرام�قال 
  ٢٩٥            كشف له عن مصري املولوي حممد حسني 

  ٢٣٩                                     عنه�كشف له 
  حممد حيات خان، سردار 

  ٣٤                                         عنه�رؤيا له 
  حممد صادق البهريوي، مفيت 

  ٨٨٢                     حدأة انقضت على ابنه�رأى 
  ٣٥٠                مفيت حممد صادق يف الرؤيا�رؤيته 

  حممد علي خان املالريكوتلوي، نواب 
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 أنه أعطى أقراصا للمولوي نور الدين ولنواب �رأى 

  ٨٣٢                                              حممد علي
٣٢٧         رأى أنه سيصيب نواب حممد علي بالٌء وهم  

  ٢١٣، ١٩٨                 به يف عامل الكشف�لقاؤه 
   املولوي ،حممد علي

  ٤٦٣                          على صورة إجنليزي�رآه 
  كنت أيضا صاحلًا وحسن النية:  له يف الرؤيا�قال 

                                                         ٥٤٧  
  ٥٢٩            ميكنكم أن تذهبوا:  يف الرؤيا�قوله له 

  ٤٨٣                        يقوم بعمل باإلجنليزية� آهر
  حممدي بيغم 

حممدي بيغم"من   حرمه أن نكاحهرأت " م٢٠٣     قد ت  
  ٢٠٣      الرأسمقصوصة شعر " حممدي بيغم "�رأى 

  حممود أمحد، بشري الدين مرزا
  ١٦٦  مكتوبا على جدار املسجد" حممود" اسم � رأى
  ٢٦٧                أن النار أصابت ثياب حممود�رأى 
  ٢٠٤                      أن حممود أصيب بأذى�رأى 
 متثّلَ �فأولئك�حرمه تقرأ القرآن، فلما قرأت  �رأى 

  ٨٧٠                                                حممود  
  ٨٦٦ حممودا واقفا حامال مصباحا قوي الضوء �رأى 
  ٢٠٧       يف اجلنة: أين حممود؟ قالت:  لزوجته�قال 

  )فاصوليا" (مدل"
  ٤٩٩         "مدل" أنه على جبل يأكل حبات �رأى 

  املدرسة األمحدية 
فيه مبىن املدرسة رأى الربق يلمع بشدة يف املكان الذي 

  ١٤                                                      اآلن
  دينةامل

  ٤٣٠           أن قاديان صارت مدينة عظيمة  �رأى 
  ٨٦٨           إىل مدينة واجه فيها املشاكلرأى أنه ذهب

رآةم      
   ٥٠٦           صورته املهيبة يف املرآة  �رأى 

مرآة كماالت " أثناء كتابة �رة النيب بزيا �تشرفه 
   ٢١١                                             "  اإلسالم

   ٢١٢          "مرآة كماالت اإلسالم" بـ �إشادة النيب 
  " مرآة كماالت اإلسالم"أمره اهللا بنشر دعوة املباهلة مع 

                                                        ٢١٩  
  ريد امل

  ٥٦              كُشف عليه وجود مريد خملص يف لدهيانه

  ٨٣٨        انكشف عليه مصري أربعة أو مخسة من مريديه
  املريض/املرض
كان النفع أكثر من : أدوية ملريضة مث أوحي إليه �أُري 

  ٨١٠                                                 املأمول
  ..."    سبحان اهللا وحبمده ": دعاء خالل املرضإياهتعليم اهللا 

                                                         ٨٦١  
خالل مرض مري حممد إسحاق حيوانات آكلة  �رؤيته 

  ٥٨٦                                                اجليف  
  ٤٩١       يف الرؤيا ملريض فرأى أنه قد قام   �دعاؤه 
  ٤٢٨                  لكلبٍ مريض   يف املنام �دعاؤه 
  ٤٨٣                           إلزالة األمراض �دعاؤه 
  ٣٤                   مرزا غالم قادر ودعاؤه له�رؤيته 

  املسجد 
  ١٦٦        مكتوبا على جدار املسجد" حممود"رأى اسم 

  ٢٧٤        قد هدم املسجد الواقع عند السوق �رأى 
  رأى املالئكةَ يكتبون يف واجهة املسجد آيات مبداد أخضر  

                                                         ١٠٧  
رأى أن كل ما بني املسجد املبارك إىل املسجد األقصى 

  ٨٩٣                                                 مسجدا
   على عرش فوق سطح املسجد املباركرأى أنه جالس

                                                         ٨٦٣  
  ٧٦٥، ٥٣٢ )األقصى (نفسه يف املسجد الكبري �رأى 
أن عبد القادر اجليالين ورجل صاحل صلّيا يف املسجد رأى 

  ٢٠                                               ...األقصى
 على حافة بئر جالسنيبري منظور و حممد إسحاق ري مرأى

  ٦١١                                                املسجد 
  املسدس 

  ٥٠٧شخصني على جانبيه حيمالن مسدسني     �رأى 
  مسك العارف 

مسك "يف رسالة املولوي سيد حممد أحسن كلمة  �قرأ 
  ٢٩٣                                               " العارف

  )أيضا ����راجع عيسى   (����املسيح الناصري 
  ٢٣٨             أُخرب بأن املسيح كان إنسانا كباقي البشر

  ١٤     رأى أنه أكل مع املسيح حلم البقر يف صحن واحد
  بريئة من االفتراءات ����كُشف عليه أن روح املسيح 

                                                         ٢١٦  
  ٢١٦             ثانية وثالثة�نبأ نزول روحانية املسيح 

  املشرق 
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  ٨٣٠رأى أسرابا من اجلراد تذهب من الشرق إىل الغرب 

 ذهبت الزلزلة إىل هذه الناحية: رأى بشري أمحد يقول
                ٧٦٥                                               )املشرق(

  ٤٨٧           را جيري من املغرب إىل املشرق�رأى 
  املصارعة  

  ٤٨٢ بعض أبناء مجاعته يلعبون لعبة املصارعة   �رأى 
  املصافحة 
  ٤٤٥           قادم إليه ملصافحته" مهر نيب خبش"رأى أن 
 عبد الكرمي السيالكويت يف الرؤيا�صافح ٧٢٦ املولوي  

  املصباح 
  ٨٦٦    مصباحا قوي الضوء رأى أن حممودا واقف حامال

   املصطبة
  ٥٢٢           أُري أن غرفة واسعة ستبىن مكان مصطبة  

  ٤٥٢..دعا لبناء غرفة طويلة للضيوف مكان مصطبة كبرية
  ٦٠٨        رأى املولوي عبد الكرمي واقفا على مصطبة   

 ٢١١                     واقفا على مصطبة   �رأى النيب  
  وعود املصلح امل

  ١٦٨    بشأن املصلح املوعود�جرى على لسانه كالم 
  املطر 
  ٣٤٧                        ... املطر يرتل دوء�رأى 
  ٨٦٧                             أن املطر يرتل   �رأى 

  ٤٥٣                  رأى مطرا خفيفا يرش القطر دوء  
  ٣٣٣                     رأى نزول املطر يف ليلة القدر    

  ٨٦٧     ...إذا استطعت عد قطرِ املطر النازل: قال اهللا له
  املظروف 

  ٥٥٤ يف يد شخص ظرفَني مغلقَني فيهما رسائل�رأى 
  ٥٩٧                             مظروفًا فيه نقود�رأى 

  معمر اِهللا 
جنما مكتوب عليه عند والدة مرزا شريف أمحد  رأى

  ٢٧٢                                          "   عمر اهللام"
  املفاتيح 

  ٦٠٠      أن يف يده مفاتيح ويريد فتح صندوق�رأى 
  ٥٥٢            أن مفاتيح كثرية موضوعة أمامه�رأى 

  مكة املعظمة 
  ٢٥٣         رأى أن أهل مكة يدخلون يف دين اهللا أفواجا

   املالئكة /املالك/امللَك 
  ٦٣٥      سيكون هذا موضع قربك  : أُرِي مكانا وقيل له

  ٧٧.. جاء املالئكة بيته بقربٍ من نور على هيئة ماء زالل

  ٣٠                      يف الرؤيا وقالت املالئكة آمني دعا
  ٤٦٥                � عنده جالسا جربيل املنام يف رأى

  ٣١٧    را سوداءرأى املالئكةَ يغرسون يف البنجاب أشجا
  ٤٢٩                   مالكا على صورة والده �رأى 

عندما ميوت املرء يقول : رأى أحد أعمامه املتوىف يقول
  ٦٢٧                                  "موىل بس: "مالكان

  ٢٣                    املالئكة على صورة البشر�رأى 
  ٥٣٦      جد آياترأى املالئكة يكتبون على واجهة املس

هذا رجل حيب رسول : " يقول مشريا إليهملَكًارأى أن 
  ٤٥                                                      "اهللا

املالئكة حترس بعد : أنه يتمشى للحراسة وقال له أحدرأى 
  ٥٧٦                                               هذا املقام

  ٨٦٩             ة يف ثياب فاخرة غالية مالئكة كثري رأى
  " مرزا غالم قادر"رأى مالكا متثل له على صورة أخيه 

يعطيك اهللا مراداتك : "رأى مالكا على صورة ولد يقول
  ٤٦٤                                                 "مجيعها

  ٢٣٧        أين ليكهرام؟: مالكا غليظا شديدا يسأل رأى
  ١٨   هذا الرغيف لك وللدراويش معك: أى مالكا قالر

  ٣١                   "شري علي"أن امسه  رأى مالكا وشعر
  ٢٣٣"مرآة كماالت اإلسالم"رأى مالكًا يرغّب الناس يف 

  ١٢٣                    مالكا يضع دواء يف فمه�رأى 
  ٣٠                  يف السماء �ظهور ثالثة مالئكة له 

  ٨٦٨                  مالكان رغيفني حلوين   �اوله ن
  امللح 
  ٨١٧     ألواحا من امللح موضوعة حول سريره�رأى 
  امللك

   ٩                                 أُري ملوكًا ممتطني اجلياد 
  ٩              أُري ملوكا من أبدال الشام وفارس والعرب

  ٦٠لك يفصل قضايا الناس   رأى خيمةَ حاكمٍ عظيم أو م
ها قد :  شريف أمحد البسا عمامة وقال شخص�رأى 

  ٧٣٦                                              جاء امللك
  ك٦٠                      رأى خيمةَ حاكمٍ عظيم أو مل  

  ٤٧٤     أسد على سهما منه وأطلق ملك قوس عنده رأى
  ٣٤٣                  بيته يف اهلند قيصرة امللكة � رأى

  املنديل 
  ٨٥٤                  أن منديله سقط يف الغدير �رأى 

  املنصور
 املذكور يف حديث �أُري ١٨٠    " احلارث" املنصور  
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  منظور أمحد، ابن مفيت حممد صادق 

  ٨٨٢             "  منظور" حدأة انقضت على �رأى 
  منظور حممد، بري 

  ٦٤٥                 هستعدادات لعقد قران بنت ا� رأى
  ٦٥٠           أنه ولد يف بيت منظور حممد ولد�رأى 
 مري حممد إسحاق جالسا مع بري منظور حممد �رأى 

   ٦١١                                 على حافة بئر املسجد 
  مهر علي شيخ 

  النار اندلعت يف أرضية غرفة جلوسه فأطفأها �رأى 
                                                         ١٤٦  

  ٢٣٤                    أنه سيواجه بالء شديدا�نبوءته 
  امليت/املوت
  ٦٤٣           صندوقًا مربعا واملوت جالس فيه�رأى 
 ضجة هائلة كضجة يوم القيامة بسبب وقوع �رأى 

  ٥٥٨                                      املوت املؤمل بكثر 
موىل : كان ميوت املرء يقول ملَحني:  يقولقريبا له رأى
  ٦٢٧                                                     بس

  ٢٨٨                      رأى أجساد بعض املوتى مسودة
  ٤٩٤                         امليت عاد إىل احلياة�رأى 
  املوز 
  ٢٦٣                  حبات موز موضوعة أمامه� رأى

  موس 
 ٨٣٨     عطر  ةرقاروو ثالثة أمواس �أُرِي  

  موىل بس
موىل : كان ميوت املرء يقول ملَحني:  يقول قريبا لهرأى
  ٦٢٧                                                     بس

   )انظر يف املوت (امليت
  مريان خبش احلالق

شيد : لقد قال اهللا تعاىل يل: نارة على ورقة وقالمرسم 
  ٨٤٥                                            منارةً كهذه

  احلالق وكان يتحدث مبتهجا " مريان خبش "�لقيه 
                                                         ٤٤٥  

  الناجح 
  ٦٠٥                    ح الناج: أُري ورقةً مكتوب عليها

  نادر شاه
  ٥٨٣    آه أين ذهب نادر شاه: عبارة تقول �رأى 
  النار

  ٢٦٧      رأى إصابة النار ثياب حممود

   ١٤٧                النار والدخان رأى
  ٨٨٨                    رأى اندالع النار يف بيته

  فأطفأها " شيخ مهر علي" اندالع النار يف أرضية غرفة رأى
                                                         ١٤٦  

     مطلقا متسه أن دون النار يف وقع قميصه طرف أن رأى
                                                         ٥٣٣  

  )مدينة(نارنول 
  " نارنول"اجلَنةُ، مث : رأى كتابا مكتوب يف أول سطره

                                                         ٥٢٧  
  ناصر شاه، سيد 

  ٧٥٤            أن حكم نقله قد أُلغي  أُخربف ه ل�دعا 
  ناصر نواب، مري 

  ٦٥٦           رأى أن مري ناصر نواب جاء بشجرة مثمرة
  ٤٣٧              أن مري ناصر نواب يبين جدارا�رأى 

  نانك، بابا 
  ١٥                 با نانك يظهِر أنه مسلمأن با �رأى 
  ١٥                       بابا نانك مرتني كشفًا �رأى 
  ٥                      بابا نانك يف عامل الكشف�لقي 

  النبض 
  ٣٤٦                             النبض يف الرؤيا�جس 
  النبق

   ٥٤٠لنبق رؤيته أن أحدا وضع على السرير كومة من مثر ا
  نيب خبش، مهر 

  ٤٤٥     قادم إليه ملصافحته" مهر نيب خبش"أن  �رأى 
  جنف علي 

  ١٥٠     سيعارضه" جنف علي"يف الكشف أن  �علم 
  النجم 
  ٧٨١                       أن جنما ضخما سقط�رأى 
  ٨٣٩    األفول وشيك سيد أمحد  أن جنم السري�رأى 

  ٧٢٥ مكان يف السماء   رأى أن جنوما كثرية اجتمعت يف
جنما مكتوب عليه عند والدة مرزا شريف أمحد  رأى

  ٢٧٢                                            " معمر اهللا"
  النذْر 
  ٤٦٧                 زوجته أعطته روبية نذْرا له�رأى 

  نذير حسني الدهلوي، املولوي 
عـربة   أن املولوي نذير حسني سيكون       �كُشف عليه   

  ١٩٥                                               لآلخرين
  " مات ضالٌّ هائما: " نعيه جرى على لسانه�ملا جاء 
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  النرجيلة
  ٨٨٢                          يف املنام نرجيلتني �رأى 

   ����النصر لغالم أمحد 
                 ٧٧٧                   النصر لغالم أمحد: رأى أحدا يهتف

نصرت جهان بيغم، أم حممود، حرم املسيح املوعود 
����   

      ٤٢٠                 �رأت أنه قد حلّت قضية عيسى 
  ٤٤٨                            رأت صندوقا مليئا باألدوية

   أنه قد حدث ا شيء امرأة جاءته وأخربته�رأى 
                                                         ٤١١  

       ٨٧٠               ... أن أم حممود تقرأ القرآن �رأى 
  رأى أنه ذهب مع حرمه إىل مسجد حيث كانت امرأة 

                                                         ٤٨٦  
  ٧٥٦ختليت عن رضاي ابتغاَء مرضاة اهللا: لرأى حرمه تقو

  ٣٩٢                       يف يد أم حممود حذاًء�رأى 
  ٤٧٠   لو مت فعليك أن تغسلين:  يف الرؤيا�قالت له 
  ٤٦٧                          أعطته روبية نذْرا لهرأى أا 

  نظام الدين 
نظام  مرزا سلطان أمحد واقفًا يف بيت مرزا �رأى 

  ٥٦٤                                                  الدين 
  ٤٩٤       امسي نظام الدين: رأى ميتا عاد إىل احلياة وقال

  نعم اهللا تعاىل 
إذا استطعت أن تعد قطر املطر استطعت : قال اهللا له

  ٨٦٧                               إحصاء نعم اهللا
  نعم، أنا سعيد 

نعم، أنا :  يده درهم فضي لوزي مكتوب عليهوضع يف
٦٤                                                     سعيد  

  النقود 
  ٤٥٩                    فارسا وضع يف يده نقودا أن رأى 
  ٥٩٧                          مظروفا فيه نقود  �رأى 

  النكاح 
  ٦٤٥             مد إسحاق استعدادات لعقد قران حمرأى

  النمل 
  ٢٤٧                 أن النمل خترج من أنفه   � رأى 

  ج املصلي 
  ٧٢١          " ج املصلي" كتابا وكأنه كتابه وامسه رأى

  النهر 

  ٤٨٧رأى را كبحر زخار جيري من املغرب إىل املشرق  
  ٥٩٦                را كبريا تنقدح منه الشرر �رأى 

  ر النيل 
  رأى أنه واقف عند شاطئ النيل ومعه كثري من بين إسرائيل   

                                                         ٤٧٠  
  النور 
  ٥٣٢لقد بلج النور  : كأن الوقت ليل وأحدهم يقول رأى

  نور أمحد، احلافظ 
   ٥٣           عنه �كشف له 
  نور احلق 

نور "تيان بنظري لعدو سيظل عاجزا عن اإلكُشف عليه أن ا
  ٢٥٠                                                  " احلق

  نور الدين البهريوي، املولوي، اخلليفة األول
  ٨٢٨        املولوي نور الدين كأسني من اللنب�سقى 
  ٨٣٢                       أقراصا فأعطاه بعضها�رأى 
نور الدين بعث إليه ورقة مكتوب يف  املولوي �رأى 

  ٧١٧                  " إن العدو يف قلق شديد: "حاشيتها
   أن املولوي نور الدين سقط من احلصان�رأى 

                                                 ٨٥٦، ٤٨٤  
الفارق وما أدراك : " أن املولوي نور الدين قرأ�رأى 

  ٥٥٢                                             "ما الفارق
  ٨٦٣  رأى أنه جالس على عرش ومعه املولوي نور الدين 

  ٢٥٩        رأى طفال يلعب يف حضن املولوي نور الدين
فسره : "على صفحتني من التفسري احلسيين مكتوبا رأى

  ٨٢٩                           "نور الدين باملعارف الغريبة
  ٨٢٨                  مكتوبة" ن و ض"بارة  ع�رأى 
  النيل 

  ٤٧٠رأى أنه واقف عند شاطئ النيل مع بين إسرائيل كُثرٍ 
  ها قد جاء امللك 

ها قد :  شريف أمحد البسا عمامة وقال شخص�رأى 
  ٧٣٦                                              جاء امللك

  اهلاوية 
  ٢٥٦           يف اهلاوية  " معبد اهللا آ"كشفه عن إلقاء 

  هذا رجل حيب رسول اهللا 
هذا رجل حيب رسول : " مالكًا يقول مشريا إليه�رأى 

  ٤٥                                                      "اهللا
  هذا الرغيف لك وللدراويش معك 

  ١٨   هذا الرغيف لك وللدراويش معك: رأى مالكًا قال
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"اغهذا شاهد نز "  

هذا شاهد : "مكتوبا يف رسالة" نور أمحد"أُري عن املدعو 
  ٥٣                                                    "نزاغ

  " هذا كتاب مبارك"
هذا كتاب ": "مرآة كماالت اإلسالم"قول مالك عن 

٢٣٣                                             ..."مبارك  
  " ألصحايبهذا يل وهذا "

    ٢١١     " هذا يل وهذا ألصحايب":  قال�رأى أن النيب 
  اهلندوس 

رأى أن حاكم مقاطعة بطالة اهلندوسي قد نقل إىل مكان 
  ٣٢٣                                                    آخر

  مثة هندوسي بالباب يطلب الدعاء : رأى حامد علي فقال
                                                         ٨٤١  

  ٦٣٩رأى هندوسا قدموا له ورقة طالبني منه التوقيع عليها 
   ٤٣١                  هندوسا ينحنون أمامه للسجودرأى 

  ٣٩١                 أين كرشنا؟: سأله هندوسي يف الرؤيا
   ٣٩٠   للهندوس " كرشنا"إنك : قال له اهللا مرارا وتكرارا

    مارتن نري كالرك،ه
    عاما ٢٥ بنحو" كالرك مارتن "قضية قبل رؤيا � رأى

                                                          ١٦  
  هوشياربور 

عند قرب رجل صاحل قرب مدينة  �دعاؤه 
  ٨٢٣                                       "...هوشياربور"
  )مهرجان هندوسي"  (هويل"

  واهلندوس حيتفلون به بثياب سوداء" هويل"أا أيام رأى 
                                                         ٥٣٢  

  واحد وعشرون 
  ٦٢٥       ٢١رقم  ترديد املولوي عبد الكرمي السيالكويت

  الورد 
   سورة الفاحتة مكتوبة على ورقة مليئة بالورود�رأى 

                                                           ٥١  
  الورقة/ الورق

   ٥٩                   أُري ورقةً كاستمارة احلوالة املصرفية
  ٦٢٢             ورقة مكتوبة عليها عبارة عربية�أُري 
  ٥٥٦ ورقةً مكتوب فيها بضعة أسطر بالفارسية �أُري 
  ٥٩٣            ورقة مكتوب فيها مخسة أسطر �أُري 
 املولوي نور الدين بعث إليه ورقة مكتوب يف �رأى 

  ٧١٧                   "إن العدو يف قلق شديد: "حاشيتها

على  �رأى أن املولوي عبد اهللا السنوري أخذ توقيعه 
  ٦٠١                                                    ورقة
  ٤١٩        "أواهن"يف يده ورقة مكتوب فيها  �رأى 
  ٥٣١                      كيسا ورقيا مليئا باملال�رأى 
  ٦٣٩           هندوسا طالبوه التوقيع على ورقة�رأى 

  ٦٣       I am by Isa: أُري أوراقا مكتوب يف ايتها
  ٤٦١            أُري أوراقا مكتوب فيها شيء عن األبناء 

  ٣٧٣               "إقبال: "أُري ورقةً بيضاء مكتوب فيها
  ٤٨٥   رأى ورقتني ذات لون حنائي مرميتني على األرض

  " لتدق طبول الفتح: "وضعت يف يده أوراق مكتوب عليها
                                                         ١٠٨  

  ٨٣١      "   سلطان حممد"رأى مكتوبا على ورقة بيضاء 
  )  يضاأ" املوت"راجع (الوفاة 

  ٦١٥          امرأةً بعمر ثالثني عاما تقريبا قد توفّيترأى
  ٤٢٤            قد توفّي" مبارك أمحد" ابنه الرابع  أنرأى

  ٨٨٣رأى أن ثالثة أو أربعة من أحبابه سيتوفَّون هذا العام 
  الويل
  ٢٤١                 إنك ويل:  شخصا يقول له�رأى 

  ")يبرسل و"راجع (رسل ويب، 
  يا عبد اهللا إين معك 

  ٧٨٦" يا عبد اهللا إين معك: " مكتوبا على ورقة�رأى 
  " يا علي دعهم وأنصارهم"

 هم وأنصارهم: " يقول له�رأى النيبع٢١٥   "يا علي د  
  يا فخر الرسل قد علمت مبكانتك

يا فخر الرسل : عن املصلح املوعود �جرى على لسانه 
  ١٦٧                                    قد علمت مبكانتك

  اليانسون
  ٦١٣             شخصا وضع يف يده حبات اليانسونرأى
  األيدي  /اليد

هذا احلذاء :  أن يف يد أم حممود حذاء وقالت�رأى 
  ٣٩٢                                 لك فالبسه من فضلك

  ٧١٦                أن يف يده بيضة فانكسرت �رأى 
  ٢٨٦                   نصرهتأن يدا من الغيب  � رأى

  ٥٣٠     رأسي بصلٍ مث أُرِي غرفةً مليئة بالبصلرأى بيده 
  ٥٦٠رأى شخصا أخذ حفنة من النقود ووضعها يف ردائه 

   ٢٨                رأى شخصا حرك يده الختطاف طاقيته
  ٦١٣      شخصا وضع يف يده حبات اليانسون�رأى 
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وقال هذا " أدىن األرض" وضع يده على آية رأى شخصا
   ٨٢٤                                             اسم قاديان

  ٤٥٩                 رأى فارسا وضع يف يده بعض النقود
  ٢٦٨        "حامد علي"فخذي شاة مسلوخة يف يد رأى 

  رأى يف يد السيدة سعيدة أمة احلميد بيغم عشر روبيات
                                                         ٤٨١  
  ٤٨٥         يف يد شخص سكّينا كبرية عريضة�رأى 

  " لتدق طبول الفتح: "وضعت يف يده أوراق مكتوب عليها
                                                         ١٠٨  

  ٤٩٨               يف يده حبة ماجنو وهو ميصها�رأى 
: وضع يف يده درهم فضي لوزي الشكل مكتوب عليه

أنا سعيد ،٦٤                                            نعم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٤٧٤                        رأى يف يده عصا قيصر روسيا
  ٥٤٤ة عطر وأنه ميسح به يديه وعمامته ررأى يف يده قارو

  ٥٠٨              يف يده كتاب معارضٍ يغسله باملاء رأى 
   ٦٠٠          يف يده مفاتيح ويريد فتح صندوق�رأى 
  ٤١٩       " أواهن"يف يده ورقة مكتوب فيها  �رأى 
  ٢٨٦           يدا من الغيب حطّت على قصره�رأى 

  " يضع احلرب ويصاحل الناس"
  ٣٩٣      "ناسيضع احلرب ويصاحل ال: "�قال عنه النيب 

  يوسف علي النعماين، القاضي 
  ٤٢٢               رأى عنه رؤيتني مبشرتني وتلقّى وحيا 

  يوم االثنني 
  أن حفل عقيقة مرزا مبارك أمحد قد أُقيم يوم االثنني  رأى

                                                         ١٢٩  
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  السماء 
  ١٩٦            تعبري خلق أرض جديدة ومساء جديدة

  امللكوت السماوية 
  ٧٢٥  �ه  الصاحلون من مجاعت همملكوت السماء

  أفواج 
  ٤١٦                              " أفواج"تعبري كلمة 

  البيض 
  ٧١٦               املراد من انكسار بيضة

  السحاب
  ٧٧١                 تعبريه 
  طرامل
  ٣٤٧                                  تعبري نزول املطر 

  البستان /احلديقة
  ٨٣٠                        تعبري رؤية أحد يف احلديقة

  الربق 
  ١٤                                     تعبري ملعان الربق

  بين إسرائيل  
  ٥٦٥                                             تعبريه  

  الربيع
  ٦٧٠                                         تعبري جميئه 

  اجلاموس
  ٣٣٤                            تعبري احلجر واجلاموس 

  الباذجنان 
  ٦٢٠     احلمص والفجل والباذجنان والبصلتعبري رؤية

  الطيور
  ١٨٨                              تعبري اصطياد الطيور 

  صلالب
  ٦٢٠                                       تعبريه احلزن 

  النقود 
  ٥٩٨    رؤية النقود يف املنام تدل على خصومة أو غم

  اجلبيز
  ٤٣٥                           الطعمءخبز جاف ردي 

  اجلذع 
أوالد املسلمني الذين هم املراد جبذع النخلة هو 

  ٧٠                               مسلمون باالسم فقط
  احلمص

  ٦٢٠                                              تعبريه 
  احلجر األسود

  ح٣٨                                                    تعبريه  
  اخلليفة

  إلرشادهم شخص يكون واسطة بني اهللا وبني اخللْق ب يراد 
                                                              ٦٦  

  الضرس
  ٣٢٢                           قطعة ضرس متآكلتأويل رؤية 

الِسن  
  ٣٢٢                                              تأويل سقوطه

  الشجر 
  العدو 

  ٤٥٦              تعبري دخول العدو يف البيت مصيبة أو موت
  ١٧٩                               "دمشق"كلمة تعبري دمشق 
  الروح

  ٢٥٢                                                     ه تعبري 
  األرض 

  ١٩٦                    تعبري خلق أرض جديدة ومساء جديدة
  ٧١٣                                                      بري ازن

  ٦٦٦                                                        احلية
  الرأس 

  ٢٢٩                                            تعبري شج الرأس
  ٢٣٠                                            تعبري قطع الرأس
  ٢٠٣                                           تعبري حلق الرأس

  املكحلة 
  ٨٥٢                   طلب النور واهلداية طلب املكحلة يعين

  لون أبيض 
  ١٨٨                                  تعبري اصطياد طيور بيضاء

  تعبريه : سلطان
  ١٨٨                تعبري طلوع الشمس من املغرب: الشمس

  ٣٢٥                                   تأويله النجاحاملشروب 
  ٣٥٠                                             تعبريهالصادق 
  ٣٠٣                                                   الصاعقة
  ٣١٤                                                   الطاعون

  ٣١٨                               أمل وبالءالطاعون يدل على 
  املعبد

م املشايخ املعاصرين اليت هي مليئة حبب  قلوب معظأريد به
  ١٨٢                                                       الدنيا

  ٥٣٧                                                     العرش 
  عزيز
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  ٣٤٩                                تعبري عزيز وسلطان
  املرأة 
  الرباين والتأييد والفتح العز تأويلها الرؤيا يف املرأة

                                               ٦٨٢، ٢٥  
  ٧٢٦                   النسوة يراد ن ضعاف الرجال

  قائم علي 
              ٥٨٥             هو من أمساء اهللا ويشري إىل علو املرتبة

  الرقبة 
  ٢٢٩                                    تعبري قطع الرقبة

  ٥٨٩                                             الساعة
  ٥٩                                                 ملف

  ٧١٦                                  تأويله اهلماللحم 
  الثوب األمحر 

  ٦٣٧                        ى بثوب أمحرقرب مغطّرؤية 
  ر القص

  ٢٨٧    قلب الذي هو مهبط لألنوارالالقصر يرمز إىل 
  حممود 

  ٦٦٠             لفظ حممود يدل على العاقبة احملمودة 
  املخاض 

  ٧٠                        األمور املؤدية إىل نتائج خميفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امليت 
   ٤٩٥                                      تعبري عودته إىل احلياة

   ٥٥١                                                    الديك 
  املسجد 

  ٨٦٣                                             يراد به اجلماعة
  املقام 

    واملعاملة باهللاهلوى اهو ترك" مقام إبرهيم"املراد من 
                                                              ٨٣  

  ٢٩٦                                        تعبريه: "لدن"مقام 
  الفجل 

  ٦٢٠             احلمص والفجل والباذجنان والبصلتعبري رؤية
  املوت 

  ٦٠٠                                       تعبري املوت والصحة
  مري ناصر 
  ٦٥٦                    ينصرس اهللا الناصر الذي هورؤيته تعين 

  الرغيف 
  ١٥                          تعبريه هو أن اهللا سيتكفله ومجاعته

  ٨١٨                                                      امللح 
  اهلندوسي 

  ٨٤١     تأويل اهلندوسي رجل مبتلى يف مهوم الدنيا وغمومها
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  ٥٦٣، ٥٤٨                     آمتا رام
  ٨٩٢ أن األسد اختطف اثنني من أبنائه      �رأى 
  ") عبد اهللا آم"راجع (آم 

، ١٩٧، ١٨٤ح، ١٨٢، ٦٩ح، ٦٨آدم عليه السالم  
  ٨٧٥ح، ٦٩٠ح، ٦٨٧

، ٥١، ٤٤، ٤٢، ٣٤، ٢٩، ٢٧، ١١، ٥اآلريون  
١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ٩٤، ٦٣، ٥٨، ٥٤، ٥٢ ،

، ٢٩٧ح، ٢٩٥ح، ٢٣٨، ١٤٩ح، ١٢٧، ١٢٤
ح، ٧٥١، ٧٩٩، ٥١٥، ٤٧٧، ٣٩٠، ٣٨٩
  ح٧٩٩ح، ٧٦٢ح، ٧٦٠

، ٢٨٢، ١٠٣، ١٠٠، ٨٣، ٨٢، ٤٩ �إبراهيم 
٤٦٠، ٣٩٩، ٣٨٦، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣٦٢، ٣٤٨ ،
، ٨٠٠، ٧٨٧، ٧٨٢، ٦٩٤ح، ٦٨٧، ٦٧٦، ٦٤٩
٨٠٦، ٨٠٤  

  ح١٦٣            �  ابن رسول اهللا�إبراهيم 
  ٤٣٨                      إبراهيم بيك، مرزا           

  ٨٦٦إبراهيم السيالكويت                                 
  ٢٥٥                               �أبو بكر الصديق 

  ٣٣١، ٣٢٩أبو احلسن التبيت                            
   ١٧                  أبو سعيد عرب

  ١٧٩، ١٧٨                     أبو طالب
  ٣٣٢                  و الفضلأب

، ٦٩١، ٣٩٦، ٣٧٧، ٢٨٠، ٢٤٤، ٨٤أبو هلب 
  ح٦٩٢

  ٤٨٦               أحسن بيك، مرزا
  ح٨٣٥            ، احلافظالناغفوريأمحد اهللا 

ح، ١٥٨ ح،١٥١ ح،١٤٩، ١٣٥أمحد بيك، مرزا 
  ٤٩٨ح، ١٨٦ح، ١٦٢ح، ١٦٠

  ح٤٢٨           أمحد جان اللدهيانوي، منشي
  ٨٦٦، ٨٢٥                   املولويأمحد علي، سيد 

  ٧٦٥                           أمحد الغزنوي
  ٥٥، ٥٤           أرباب حممد لشكر خان

  ح٦٨٧             إسحاق عليه السالم
  ح٦٨٧             إمساعيل عليه السالم

  ح٧٠٦               إشعياء النيب
  ح٨٠٤              أصغري بيغم

  ح٥٢٥             أظهر أمحد، مرزا 

  ٢٥              أعظم بيك، مرزا 
  ٦١              إقبال الدولة، نواب
  ٤٤٤                        اهللا خبش التونسوي

  ٨٨٢            اهللا دته املهاجر، ماستر
  ٨٦٦            اهللا ركَّها، ملك

  ٨٥٥                        ، مياناملقاولاهللا يار 
  ح٦٣٨ح، ٦٠٩           إله داد، تشودري

  ح٦٨٩                     إله دين، مرزا
  ٧٦٢، ٣٤٢، ١٣٥        إهلي خبش بابو

  ٦٣٨            إهلي خبش املالريكوتلوي
  ٤٠٥، ١٢٢، ١٠٧، ٥٥              إهلي خبش، منشي
  ١٥١            إمام يب يب        

  ٤٨٣              إمام الدين
، ٨٨٢،  ٨٥٦،  ٨٣٩،  ٨١٥ ح،٣٥٦إمام الدين السيكهواين    

٨٨٦  
  ٤٩٨ح، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٥١، ١٤٩، ١٢٨إمام الدين، مرزا 

  ٢٧٣             إمام علي شاه
  ح٦٣٨ح، ٥٨٣               أمان اهللا خان

  ٦٥٢)                �بنته (احلفيظ بيغم الصاحبزادي أمة 
  ح٥٤١ح، ٥٢٢)        �بنته (أمة احلفيظ، الصاحبزادي 

  ح٢٠٢                     أمر سنغ، راجه
  ٨٠٤              أمري خان

  ٣٥٨            أمري علي شاه، سيد
  ٨٣٣، ٣٧١                أيوب بيك، مرزا

  ١٥، ٤            بابا نانك
  ١٥          بابا نانك وقد أظهر أنه مسلم �رأى 
   ١٥            بابا نانك مرتني كشفًا �رأى 
  ١٥             بابا نانك يف عامل الكشف�لقي 

  ٨٨٩              بركت علي
  ١٣٥          برهان الدين اجلهلمي، موالنا

  ١٢٤، ٥٨                    برمهو مساج
  ١٥٦               وايت القسيسبرخيت، 

  ١٣، ١١ ح،١٠           بشمربداس، الله
  ٤٤              بشنداس برمهن

  ١٦٧، ١٦٦، ح١٦٤، ح١٥٤       بشري أمحد األول
ح، ٤٠٨، ٣٣٣، ٢٦٢، ح٢١٩بشري أمحد، الصاحبزاده مرزا 

  ح٥٨٢ح، ٥٦٠ح، ٥٣٨، ٤٥٢ح ٤٠٩
  ١٦٧              بشري الثاين
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  ) أيضا" حممود أمحد"راجع (بشري الدين حممود 

  ٧٣٢             البقابوري، املولوي حممد إبراهيم
، ٣٢٦، ٢٩٥، ١٤٣ح، ٩٩، ٨١، ٧٨بنو إسرائيل 

٦٧٨، ٦٦٠، ٦٥٠، ٦١٦، ٥٧٠، ٥٦٥، ٤٧٠ ،
  ٨٧٥ح، ٦٩٩ح، ٦٩٠، ٦٧٩

   ٢٤٦                  اك ري
  ٣٣٤                  انو

  ٦١        رام جدت
  ٨٩٤، ٨٩٣        يم سني، الله

  ٦    رؤيا عن جناحه يف امتحان احملاماة �رأى 
  ٤    قبل األوان " راجا تيجا سنغ" مبوت �أخربه 

  ٤٧٤،٤٧٥          أبو علي بن سينا
  ٢٠٢                برتاب سنغ، راجا

  ٤         املفوض ب برنس
  ٣٤٣              بوري خان، الدكتور حممد 

  ٢٧٠ح، ٢٦٩، ٤٥             اء الدين
  ١٥٢                بيج ناـ برمهن

  ٢٩٣                  بريا 
  ٤٥٤                بيغوت القس 

  ١١٢                  بيالطوس
  ٨٥١                بينل، الدكتور

  ٦١٥                  تايب     
  ٣٢٣                تاج الدين، ميان

  ح١٤٧               جان حممد
  ح٦٨٥             جعفر بيك، مرزا 

  ٨٣٧، ٥٣٣، ٢٤٦جالل الدين بالنوي، منشي       
  ٨٧٨، ٨٤٩جالل الدين مشس، موالنا                 
  ٣٣٢، ٣٢٣مجال الدين، خواجه                       

  ١٣٣                اينمجال الدين السيكهو
  ح٣٠٢           جهان داد، خواجه        

  ٨٨٦              )خادم له عليه السالم(جراغ دين  
  ٨٨٦                جراغ الدين، ميان 
  ح٦٤٩، ٤٣٦، ٤٣٥         جراغ دين اجلاموين

  ٣٠٧                درميند. آر. جي
  ٨٥٢، ٥٦٣، ٥٣٠           تشندو الل، القاضي

  ٥٤٩                اجي احلائكح
  ٨٤٦               السيالكويت، مريشاهحامد 

، ٢٦٣، ٢٤٧، ٢١١، ٢٠٨، ١٥١، ٣٨حامد علي، شيخ 
٨٨٠، ٨٧٩، ٨٤١، ٨٢٦، ٨٢٠، ٤٦٠، ٣٣٨، ٢٦٨ ،
٨٨٩  

  ٨٥٧          حبيب اهللا الالهوري، القاضي
  ح٥٨٣       "جبه سقه"املعروف بـ  حبيب اهللا خان

  ح٨٤٧، ٥٢٠            فة بـ تائيحرمت يب يب املعرو
  ح٧٠٦            حزقيا

  ٨٦٣، ٨٦٢، ٣٩٤، ٣٩٣ح، ٢١، ٢٠  �احلسن بن علي 
  ٨٢٥            حسن نظامي، خواجه

،  ٨٠٨، ١٧٩ح، ٤١ح، ٢١، ٢٠     �احلسني بن علي 
٨٦٣، ٨٦٢  

  ٨٣٧ح، ٢٩٨              حسني كامي 
  ح٨٠٢           حشمت اهللا، الدكتور
  ٣٤            ردارحيات خان، القاضي س

  ح٥٢٥                     خان حممد خان
  ٨٤٤، ٦١١، ٤٧٦ح، ٣٨٤، ١٥٠خدا خبش، مرزا          

  ٣٥١            خدا خبش، منشي
  ٣٩                خدجية   

  ح٣٥٨           اخلضر عليه السالم
  ح١٠            خوشحال تشند

  ٨٣٧          خري الدين السيكهواين، ميان
  ٨٥٢          هيانوي، شيخخري الدين اللد

  ٢٩              ) اسم مالك(خريائيت 
  ٦٨٨، ٣٢٦، ٦٩          داود عليه السالم
  ح٦٨٩          دالور بيك، مرزا

  ح١٣٣          دليب سنغ   
إىل البنجاب ليس " دليب سنغ"بالكشف أن جميء  �علم 

  ١٣٢              مقدرا 
  ٥١٥            ديانند، الباندت

 ١٠٤          مبوته" بتالله شرم "�أخرب  
  ٨١٧            دين حممد لنغروال، مرزا

  ٣٠٥ ح،٨٨، ١٦       دوجالس، الكابنت إمي وليام
  ٣٣٧، ٣٣٦ح، ٣٣٥، ٣٠٥ ح،٨٨) نائب املفوض(دوئي 

ح، ٦٧٠، ٦٦٥، ٥٠٥دوئي، جان أليكساندر القس 
  ٧٥٢ح، ٧٥١، ٧٥٠ح، ٧٤٩ح، ٧٤٤ح، ٧٤٠ح، ٦٨١

  ٣٢٣            فوض  املدكسون، نائب
  ٨٥٠            دين، خليفة الرجب 

  ٥٣              رجب علي، القسيس
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  ٥٨٩، ٥٨٧، ٤٨٠، ٤٤٨، ٤٤٧رمحت اهللا، شيخ 
  ٦١١                رمحت اهللا، مرزا 

  ٨٦٩، ٨٧٦        نشيرحيم خبش، امل
  ٨١٩      "تلوندي جنغالن "منرحيم خبش، املولوي 

  ٨٨٣     "ادر حسني" قرية من املولوي ،رحيم خبش
، ١٥٢، ١٤٧ح، ١٣٣رستم علي خان، تشودري  

  ح٨٩١، ٥٦٤ح، ٣٣٦، ٣٣٥، ١٥٥
  ح٤٦٠، ٤٥٧، ٢٥٠         رسل بابا األمرتسري

، ٣٣٦، ٣٢٧، ١٣٠    رشيد الدين، الدكتور خليفة 
  ح٨٦٦ح، ٦٠٨

  ح٨٦٦             رضية بيغم بنت خليفة رشيد الدين
  ٢٧، ٢٦             رليا رام املسيحي

  ٢٠١                 روشن يب يب
  ٥٧٣، ٤٧٤         قيصر روسيا

  ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٠           زين العابدين، شيخ
   ح٤١              زين العابدين اإلمام

  ٥٨٧                )خادمة(زينب 
  ٨٠٤                ) بنت مدد خان(زينب 

  ) زوجة املولوي عبد الكرمي السيالكويت(زينب يب يب 
                                                     ٦٣٨  

  ٨٣٦              )بنت بري سراج احلق نعماين(ساجدة 
       سراج احلق نعماين السرساوي، بري

، ٨٢٧ح، ٨٢٥، ٥٥٠، ٤٩٨، ٤٢٢ح،٢٤٩ح، ٨٥
، ٨٦٩، ٨٦٢، ٨٤٧، ٨٤٢ح، ٨٣٥ح، ٨٣٣
  ٨٧٨ح، ٨٧٧ح، ٨٧٦ح، ٨٧٤ح، ٨٧٢، ٨٧٠

  ٥٥، ٥٤              سرور خان
  ح٨٦٣، ٤٩٦    ، سيد حممد موالنا سرور شاه

ح، ٢٦٥ح، ٢٦٠، ٢٥٩سعد اهللا اللدهيانوي 
  ٧٣٣، ٧٣٢ح، ٦٨١ح، ٦٧٠ح، ٥٢١ح، ٢٨١

  ٨١٨                سعدي الشريازي  
  ٤٨١               سعيدة أمة احلميد بيغم   

، ٥٣٢، ٥٢٠ح، ٣٤٩ح، ١١٨   سلطان أمحد، مرزا
٥٦٥، ٥٦٤  

  ٢٧٠، ح٢٦٩                  سلطان بيك
  ٨٣١                سلطان حممد 

  ح٢٩٨               سليم باشا
  ٨٢٩              سليمان البتيالوي، القاضي

  ١٥٥                  سندرداس 

  ٤٧٣          سنسارجند نائب املفوض 
  ح٧٦٠ح، ٧٥٥ح، ٧٥١             سوم راج    

  ٨، ٧              "سهج رام"
  ٨٣٩ح، ٢٩٤ح، ١٣١               سيد أمحد خان، السري

  ح٢٩٤          كشف عن موته
  ٦١٥            شادي خان، منشي
، ١٠٤، ٤٠، ٢٩، ١٣ح، ١٠ ح،٥       شرمبت رائي، الله

  ٨٨٣، ٦١٠ ح،١٣٢
  ١١            "بشمربداس" بسجن قرببه �أُنبئ 

  ١٠٤          " البانديت ديانند" مبوت �أخربه 
، ٥٨٩، ٥٨٢ ،٥١٠، ٤٢٤شريف أمحد، الصاحبزاده مرزا 

  ح٧٧٤ح، ٧٧٣ح، ٧٧٢ح، ٦٢٧ح، ٢٧٢ح، ٢٦١، ٧٧٢
  ٧٣٦             البس عمامة�آه ر

  ٨٥٤              شكر إهلي 
  ٣٥                مشس الدين
  ٨٨١              شنكر داس

  ٤١                شهر بانو
  ح٦٨٧                     شيث عليه السالم

  ٣١              ) اسم مالك(شري علي 
، ٨٥٢ ح،٨٥٠، ٤٩٦ ح،٣٦٩ح، ٣٦٨   ناشري علي، موال

٨٩٣، ٨٨٣، ٨٨٢، ٨٦٦  
   ٥٨              شيو ناراين، الباندت 

  ٢٠٣            صاحب جان
  ح٧٢٠ ح،٧١٧ ح،٧١٠             صاحب نور كابلي

  ح٢٩٩           صاحل آفندي
  ٦٤٦         رضي اهللا عنهمابنت منظور حممدصاحلة يب يب 
  ٨٩٣  حيم رضي اهللا عنهما زوجة قاضي عبد الرصاحلة يب يب

  ٨٩١            صدر الدين، املولوي 
  ٨٨٦            صدر الدين، ميان

  ١٤٨          صديق حسن خان، نواب
، ٦٧٩، ٦٧٧  ح،٤٢٦ ح،٢٥٦أي، ملك . صالح الدين أمي

  ٨٤٤، ٨٢٨ ح،٨٠٠، ٧٩٧
  ٨٥٣، ٥٨٢                ضياء الدين القاضيكويت 

  ١٧٢            نبوءة عن ابتالئه 
  )اخلليفة الرابع للمسيح املوعود(طاهر أمحد، مرزا 

  ح٧٧٢ح، ٥٠٨       
  ٤٩٩              ظفر أمحد

  ٨٩١، ٨٨٣، ٨٧٨ح، ٧٦٢ظفر أمحد الكبورلوي، منشي 
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  ٤٥١                ظفر الدين، قاضي

   ح٨٠٤             عائشة يب يب
، ٥٨، ٥٧، ٥٦ ح،٥٥عباس علي اللدهيانوي، مري 

، ١١٥، ١١٤، ١١٠، ١٠٨   ح،٩٧ ح،٧٩ح، ٥٩
١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١، ١٢٠، ١١٧، ١١٦  

  ٢٠٥              رآه املسيح املوعود البسا ثيابا سوداء
  ح٦٨٩             عبد الباقي، مرزا

  عبد احلق الغزنوي مث األمرتسري
  ٢٩٠ ح،٢٨٩، ٢٦١       

  ح٦٣٨           عبد احلليم شهيد، املولوي
  ٣٠٨ح، ٣٠٧ح، ٣٠٥، ح٣٠٤         عبد احلميد 
  ح٨٦٦               عبد احلميد 

  ح٨٦٦             عبد احلميد املدقق، شيخ
  ٧٢١                 عبد احلكيم 

ح، ٦٧٨ح، ٦٧٧، ٦٦٢عبد احلكيم خان، الدكتور 
  ح٧٩٣، ٧١٥ح، ٦٨٣

  ح٨٢٥             عبد احلكيم الكالنوري 
  )ابن اخلليفة األول للمسيح املوعود(عبد احلي 

  ٨٥٦ح، ٢٦٠ح، ٢٥٩     
  ٥٩١                  عبد الرمحن

  ح٨٦٦           عبد الرمحن نائب حاكم املقاطعة 
   ٥٣٢             عبد الرمحن بن نواب حممد علي خان

  ٧٣٠                        عبد الرمحن احليدرآبادي   
  ٨٣٢                       عبد الرمحن خان املالريكويت

  ح٨٢٧، ٢٣٦                      عبد الرمحن شاكر 
  ح٨٥       عبد الرمحن الكابويل الشهيد رضي اهللا عنه

، ٢٨٩، ٢٨٦، ١٣٠عبد الرمحن املدراسي، سيتهـ 
٣٤٦، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٢، ٣٢٢، ٣١٩، ٣٠١ ،
٤٤٥  

  ٣٤٢         رآه املسيح املوعود عليه السالم يف الرؤيا
  ٦٧٣                      آثار احلياة : تلقى بشأنه إهلام

  ٢٧١                     رآه متمثال على صورة مالك 
  ح٨٩١                               عبد الرمحن منشي

، ٨٥١ح، ٨١٣ح، ٣٦٩عبد الرمحن مهته القادياين 
  ح٨٦٦

  ٨٨٦ ح،٨٦٦ ح،٨٣٧عبد الرمحن مهر سنغ، ماستر 
    ح٢٩٩                  عبد الرمحن اهلندي األمرتسري

  ح٨٦٦                         عبد الرحيم الدهلوي، الدكتور
  ٨٩٣، ٨٥٢ح، ٦٤٩                      عبد الرحيم، قاضي

  ٥١٧                                 عبد الرحيم املالريكوتلوي
  ح٨٦٦                                  عبد الرحيم نري، موالنا

  ٨٦٨                             سيدعبد الستار شاه، الدكتور
  ح٨٦٦                                عبد العزيز كَليانه، مرزا 

  ٨٨٨، ٨٥٣، ٨٤٠                      عبد العزيز مغل، ميان
  ٨٨٣                                         عبد العلي، احلافظ

  ٨١٨، ٧٥٩، ٢٤٤، ٨٧                            عبد القادر
  ٨١٨، ٧٥٩، ٤٢٩، ٢٤٤          عبد القادر اجليالين، سيد

  ١٩مناسبة فطرية  عبد القادر حضرةوجد بني روحي وروح ي
  ٢٠                             إياه يف عامل الكشف�رؤيته 

  ٧٣٠                                  عبد الكرمي احليدرآبادي 
ح، ٢٥٦، ٢٤٠ح، ٢٣٧ويت، املولوي عبد الكرمي السيالك

٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٢٦، ٣١٧، ٣١٦ ،
ح، ٣٧٠ح، ٣٦٩ح، ٣٦٨ح، ٣٥٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤
، ٦٠٠ح، ٥٩٨، ٥٢١، ٤٩٦، ٤٦٣، ٤٥٥ح، ٤٠٣، ٣٨٧
، ٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٨ح، ٦٠٧ح، ٦٠٦ح، ٦٠٤، ٦٠١
، ٦٦٧، ٦٦٣، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٢٥، ٦١٦ح، ٦١٥ح، ٦١٢
  ٨٦٩، ٨٥٧ ،٨٤٦، ٨٤٤ح، ٨٤١، ٨٢٨، ٧٢٦

ح، ١٠٩ح، ٩١ح، ٢٧   عبد اللطيف البهاولبوري، املولوي
ح، ٢٠٣ح، ١٧٦ح، ١٧٥ح، ١٧٢ح، ١٤٩ح، ١١٨
ح، ٣٢٨ح، ٣٢٧ح، ٣٠٧ح، ٣٠٢ح، ٢٣٦ح، ٢٠٧
  ح ٣٣٢

  ٥١٦ح، ٥٠٧ح، ٨٥      عبد اللطيف الشهيد، الصاحبزاده 
  ٨٣٦، ٨٣٥، ٨٣٤             عبد اللطيف الغجرايت، حكيم

  ٨٥٧ح، ٢٦٦ح، ٢٣٩، ٢٦٦، ٢٥٦ح، ٢٣٩عبد اهللا آم 
  ٢٥٦                                           رجوعه إىل احلق

  ٨٩٣، ٨٥٣                        عبد اهللا البوتالوي، املولوي
  ٤٥٥                             عبد اهللا التشكرالوي، املولوي

  ٨٣٢ح، ٥٤١، ٤٤                              عبد اهللا خان 
  ٧٣٩                                           الدكتورعبد اهللا 

ح، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٨ح، ١٢٥عبد اهللا السنوري، املولوي 
، ٨٢٢، ٨٢١، ٨١٧، ٨١٦، ٦٠٢، ٦٠١، ٤٧٦ح، ٣٥٨
٨٩٢، ٨٢٣  

  ح١٢٧                   الشاهد على آية قطرات احلرب األمحر
، ٣٧، ٣٦، ٣٥،  ٣١، ٣٠، ٢٩ي عبد اهللا الغزنوي، املولو

  ح٨٦١، ٢٤٧
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  ٣٠                          يف الرؤيا�صدق دعواه 

  ح٥٢٥                    عبد ايد خان الكبورلوي
  ح٧٤١ ح،٧٤١                         الدهلويعبد ايد
  ح٨٢٦             احلاجعبد ايد 

  ح٨٦٦             عبد الواحد خان املريي
  ح٣٤٩           عزيز أمحد، الصاحبزاده مرزا

  ٨٤٤                 عزيز دين 
  ١٧٧             عصمت يب يب، الصاحبزادي

  ح٤٠٩ح، ٤٠٨               نقيبعطاء اهللا، ال
  ح٦٨٩                         عطاء حممد، مرزا

  ١٣                   لّااملعلي حممد، 
ح، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ ،٥٧علي حممد خان، نواب 

ح، ٢٣٦ح، ٢٢٢، ٢١٣ح، ١٩٨، ١٢٢ح، ١٢١
، ٤٩٦، ٤٨١ح، ٤٦٠ح، ٤٢٦ح، ٣٢٨ح، ٣١٦
، ٧٢٧ح، ٦٥٢، ٦٥١ح، ٥٤١، ٥٣٢، ٥١٧
  ٨٣٩ح، ٨٣٢ح، ٨٠٠، ٧٩٧، ٧٢٨

  ١٢٢              رؤيا عليه السالم عن حالة غمه
  ٢٠٤، ٢١          علي كرم اهللا وجهه

  ٢١٤               كأنه علي املرتضى�رأى 
  ٢٠       تفسري القرآن وأُخرب أن علياً ألّفه �أُعطي 

  ٥٣٣                                         عليا بيغم
  ح٢٥٣                             عماد الدين القسيس

  ح٦٩٥، ٢٥٥                        �عمر الفاروق 
  ٨٣٢                           عنايت علي خان، نواب

  ٨٦٨                 عنايت علي شاه اللدهيانوي، مري
  ٨٤٤                                      عيدا اخلزاف 

، ١٥٢، ٩٧، ٨١، ٧٦، ٦٣، ٤٣عيسى عليه السالم 
٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٦، ١٨٣، ١٧٧ ،
٢٩٠، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٧٦، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٢٦ ،
، ٣٩٥، ٣٧٨، ٣٦٤ح، ٣٥٨، ٣٢٦، ٣٢٠، ٣١٣
، ٦٨٧، ٥١٥، ٤٦٠ح، ٤٣٨، ٤٢٥، ٤٢٠
، ٧٥٢ح، ٦٩٩ح، ٦٩٥ح، ٦٩٤، ٦٩٣ح، ٦٨٨
٨٨٣، ٨٧٧، ٨٧٥، ٨٣٢، ٨٣١  

 أن حياته متاثل حياة املسيح يف فترا �كُشف عليه 
  ٧٥                                           األوىل
  ١٩١         لقد جئت على قدم عيسى: قُلْ هلم: إهلام

 أكل مع املسيح حلم البقر يف صحن  أنه�رأى 
  ٢٥١، ١٤                       واحد

  ١٨٣           رجل يشبِه املسيح�ه سيولَد من ذريت: نبوءة
  ٢٥١                                        لقاؤه به يف الكشف

  ح٤٥٩                                        غفارا الكشمريي
  ٣٥١                                               غالم جيالين

  ٨٩٠                                غالم حسني املهاجر، ملك
  ١٥٨                                        غالم حسني، مرزا 

  ح٣٥٨                               غالم قادر سنوري، منشي
 ح،١١٢، ١١١ح، ١١٠، ٧٥، ٣٤، ٢٦غالم قادر، مرزا 

٨٢٤، ٧٥٩، ٦١٠، ٥٨٤، ٥٢١، ٤٢٣، ٢٤٧، ١٩٣ ،
  ح٨٤٧، ٨٣٠
 ٧                                 على مرضه وشفائه�أُطلع  
  ٧                                                بوفاته�أُنبئ 
  ٧٢١                             ميتطي صهوة جواد قوي رآه 

  ٨٩٣                                            ا غالم اهللا، مرز
  ٨٨٨، ٨٨٧                           غالم حممد بابو

  ٨٦٧                                         غالم حممد، صويف
  ح٨٦٦                                       غالم حممد، منشي

  )عليه السالموالد املسيح املوعود (غالم مرتضى، مرزا 
  ح٨١٥ح، ٦٨٩ح، ٥٤٩ح، ٣٥٥، ٢٤، ١٦ 

  ٢٣                          قبل وفاته أن أجله قريب�علم 
  ١٧                          رؤياه عليه السالم عن قضية رفعها

  ٨٥٥                                غالم نيب املصري، املولوي 
  ٥٩٣                                                 غوث حممد

  ح٢١، ٢٠                       فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها
  ٤٤٤                                                   فتح علي

  ١٧٧                                            فتح حممد، شيخ
   ١٥٦                                                 فتح مسيح 

  ٨٩١، ٥٣٥                                 )فضل الدين (اجفَ
  ٥٣٥                                       )فضل النساء(فَجو  
  ٣٨٤، ٢٩٥، ١٩٣                                      فرعون

  ح٢١٩                                        فضل أمحد، مرزا
  ٥٦٠                                                  ل إهليفض

  ٨٨٠                            ساعي الربيدفضل إهلي، شيخ، 
  ٤٤٨، ٤٤٧                      فضل الدين البهريوي، حكيم
  ح١٧٦، ١٧٥                    فضل الرمحن البهريوي، مفيت

  ح٧١                                          فضل شاه، سيد 
  ٣٥٣، ٣٥٢ ح،٧١                فضل شاه الالهوري، سيد

  ح٨٦٦                                فضل كرمي ننغلي
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  ٨٧٨                                  فضل حممد، ميان

  ٨٥٧                                     فندل، القسيس
  ح٦٨٩                                فيض حممد، مرزا

  ٨٢٦، ٣٤٣، ٣٠٠               قيصرة اهلند فيكتوريا
  ٥٨٥، ٥٨٤                                   قائم علي

   ٨٥٠                                          قدرت اهللا
  ٨٩٤، ٦١٦ح، ٤٩٠         �السنوري قدرت اهللا 

  ٤٨٦                  بوريقدرت اهللا خان الشاهجهان
  ٨٥٠                                  قدرت اهللا، مرزا 

  ٧٩٨                                 )الطبيب(القرشي 
  ٨٣٦، ٨٣٥، ٨٣٤      قطب الدين، احلكيم املولوي

  ٤٧٤                                        قيصر روسيا
  ٤٣١، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩         كرشنا عليه السالم

  ٥٦٠                                           كرم إهلي
ح، ٨٥٧، ٨٥٤، ٨٥٢        كرم دين ني، املولوي

ح، ٥١٠ح، ٥٠٩ح، ٥٠٣، ٤٧١، ٤٧٠ح، ٤٦٨
  ٥٤٨ح، ٥٤٣، ٥٤٢

ح، ٥٠٩ح، ٣٥٥، ٣٥٢كمال الدين، خواجه 
  ح٨٦٣ح، ٨١٣ح، ٧٣٢ح، ٥٣٠ح، ٥٢٩
  ٣٠٨                                     ، القسيسغري

  ٨٥١                                كُل حممد، املسيحي
   ٨٨٧                                           كُل حممد

  ٢٨٨                           غوردهن داس، الباندت
  ٥٥٩ لتشمي داس

، ٢٣٢، ٢٣١، ١٤٩، ح١٢٧ليكهرام البيشاوري 
، ٢٩٣، ح٢٩٢، ٢٨٣ ،ح٢٤٦، ٢٣٨، ٢٣٧
   ح٢٩٧، ح٢٩٥

   ٣٥                                         ماجهى خان
  ح، ٣٠٧ح، ٣٠٤ح، ٦١، ١٦مارتن كالرك  

   ٨٦٦                           مبارك أمحد من بيدجيري
، ٣٤٠، ٢٩٠، ح٢٨٩، ١٢٩مبارك أمحد، مرزا 

٥٥٢، ٥١٨، ٤٨٦، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢١، ٣٤١ ،
، ح٧٨٣، ٧٨٢، ٧٧٩، ٧٥٩، ٧٣٩، ٦٨٥
  ٨٥٨، ٨٥٣، ٧٨٥، ح٧٨٤

  ٤٩٦ ،ح٢٨٨                  مبارك علي السيالكويت
  ح٨٦٦                                  مبارك علي شاه

، ح٧٨١، ٤٢٤، ٣٣٨، ٢٩٢مباركة بيغم، نواب  
  ٨٦٧، ح٨٣٧

  ٦٠١                                                   متهن الل
  ٨٨٨                                        ب عامل، منشيحمبو

  ح٢٠٢                                         حمرم علي التشيت
، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٣٢  �حممد املصطفى 

، ١٧٣، ح١٤٠ ،ح١٣٧ ح،١٠١،١٤٠، ٩٢، ٨٨، ٨١
، ٢٧٨، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣١، ٢٣٠، ١٨٥ ح،١٨٤، ١٨٠
٨٤٢، ٤٠٤، ٣٧٨، ٣٧٤ ،  

 ٢، ١              " قطيب"يطلب منه كتابا امسه  �رأى النيب  
  ١٨٧            املباركة �رأى أنه واقف جبانب روضة النيب 

علي واحلسنني وفاطمة الزهراء رضي اهللا  و� به �لقاؤه 
  ٢٠                                                        عنهم 

  ح ٧٣٢          وريحممد إبراهيم البقاب
ح، ٤٩٠، ٨٥٨، ٨١٨ ح،٤٩٠حممد إبراهيم، احلافظ 

  ح٨٦٦، ٨٥٨، ٨١٨ح، ٨٦٦
  ٤٩٠                               احلافظ املهاجر حممد إبراهيم

ح، ٤٦٠ح، ٤٠٥، ٢٩٣، ١٧٨حممد أحسن األمروهي، سيد 
  ح٨٢٦ ،٤٧١
  ح٢٥٨، ٢٥٩                            أمحدحممد

  ٥٥، ٥٤                   أرباب حممد لشكر خان،
، ٦١١ح، ٥٩٥ح، ٥٨٦، ٥٨٥حممد إسحاق، سيد مري 

  ح، ٧١٦ح، ٧١٥، ٦٤٥
  ح٦٨٩                                   حممد أسلم بيك، مرزا

، ٥٦٦، ٢٠٧حممد إمساعيل الدهلوي، الدكتور سيد مري 
  ح،٨٧٩، ٨٦٩، ٨٥٧

  ٨٧٤، ١٧٢                   حممد إمساعيل السرساوي، شيخ
  ح٢٥٦                       حممد إمساعيل السيالكويت، منشي

  ٨٩٢                                   حممد إمساعيل، املولوي 
  ٥٢                                            حممد أفضل خان

  ٥٦٢، ٥٠٩                                حممد أفضل، منشي
  ٣٥٦                                 املقاول ميان ،حممد أكرب

  ح٨٠٤                                 حممد إلياس خان، راجه
  ح١٤٧                                        حممد خبش، شيخ

     ٣٣٧                                         حممد خبش، منشي
  ح٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩                   حممد خبش جعفر زتلي
  ٤٤                                       حممد اء الدين، شيخ

  ٣٤٣                                 حممد بوري خان الدكتور
  ح٦٨٩، ١٥٨                                    حممد بيـگ

  ح٤١٣                                        حممد حسن يين
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  ١٥٥                            حممد حسن خان، سيد

  ٢٠٤                           حممد حسن، خليفة سيد
  ح٤١٣                              حممد حسن فيضي 

  ")مرهم عيسى"صاحب (حممد حسني، حكيم 
                                            ٨٣٢، ٨٣١  

، ٤١، ٨      ، شيخ سعيدو أبحممد حسني البطالوي
، ١٥٤، ١٥٠ح، ٨٦ح، ٨٤ ح،٨٣ ح،٦١ح، ٥٥

ح، ٢٣٩، ٢٢٢ح، ٢٠١، ١٩٣، ١٧٦، ١٧٥
٣٢٨، ٣٠٨، ٢٩٥، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٥٠ ،
، ٤٥٥ح، ٣٣١ح، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٩
  ح٧٦٩، ٦٩١، ٦٣٩، ٥٨٩، ٤٨٧

  ح٨٦٦                            حممد حسني القرشي
  ٨٩٠                                  حممد حسني املغل

  ٣٤                    حممد حيات خان، سردار نواب
  ح٥٢٥                  حممد خان الكبورلوي، خان

  ح٨٠٤                         حممد داود خان، راجه 
  ٨٤٩، ٨٤٤، ٨٤٣، ٨٤٢         حممد الدين، منشي

  ٨٥٢                               حممد الدين، املولوي
  ح٤٠٨                                حممد الدين نواب

   ٢٩٢        حممد رضا الطهراين النجفي، احلاج شيخ 
  ح٨٦٣                    حممد سرور شاه سيد موالنا

  ٢٠٣                                         حممد سعيد
  ح٦٨٩                         حممد سلطان بيك، مرزا

  ، ٨١٩، ١٣٧، ١٣٦، ١١١      حممد شريف، حكيم
  ح٨٦٦                حممد شريف القادياين، تشودري

ح، ٢٣، ٣٥٠ح، ٣٠٤حممد صادق البهريوي، مفيت 
، ٥٣٤، ٤٩٦ح، ٤٥٤ح، ٤٤٤ح، ٤١٦ح، ٣٠٤
  ٨٨٢ح، ٨٦٦، ٨٦٢، ٨٣٨ح، ٦٤٩

  ،٨٣٢، ح٨٠٤                 حممد عبد الرمحن خان
  ٨٥٣                  حممد عبد اهللا البوتالوي، املولوي

  ٨٣٢                                حممد عبد اهللا خان 
  ح٨٠٤                        راجهحممد عبد اهللا خان 
، ٥٢٩، ٤٩٦ح، ٤٥٤ح، ٤٣٧حممد علي، املولوي 

، ٧٢٧، ٧٢٦، ٦٤٣ح، ٦٢٩، ٥٦١، ٥٤٦
  ح٨٠٠ح، ٧٣٣ح، ٧٣٢

  ٣٢٨                                    خانحممد علي 
  ٨٥٤                حممد علي خان أشرف، تشودري

ح، ٤٢٦، ٢١٣          حممد علي خان املالريكوتلوي، نواب
، ح٥٤١، ٥٣٢، ٥١٧، ٤٩٦، ٤٨٢ح، ٤٨١ح، ٤٦٠
  ، ٨٣٩ح، ٨٣٢، ٧٩٧، ٧٢٨، ٧٢٧، ٦٧٧ح، ٦٥٢، ٦٥١

  ح٦٤١، ٥٧٤                            حممد علي شاه، سيد
  ٨٨١                                       حممد قاسم، حكيم 

  ح٦٨٩                                        حممد قائم ، مرزا
   ٥٩٧                                                حممد مفلح 

  ح٣٧٠                                    حممد ياسني الصحايب
  ٨١٧، ٨١٦                                       حممد يوسف

  ح٤٣٨                                 حممد يوسف بيك، مرزا
  ٣٠                                        حممد يوسف، احلافظ

  ٨٩٢، ح٥٤٨                      حممد يوسف هويت، قاضي
  ٣٠                                                 حممد يعقوب

  ح٨٠٤                               حممد يعقوب خان، راجه
  ٤٨٣                                              حممد، املولوي

  ح٨٠٩ح، ١٦٢ح، ١٣٥، ٢٠٣                 حممدي بيغم
  ح٧٠٦ ،ح٧٠١، ٦٨٠)زوجة بري منظور حممد(حممدي بيغم 

     ) اخلليفة الثاين للمسيح املوعود(مود أمحد، مرزا بشري الدين حم
، ٢٠٤ح، ١٦٩ح، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣ح، ١٣٨
  ٢٦٧ح، ٢٦٥، ٢١٤، ٢٠٧

  ٨٥٨                                     حممود عامل شاه، سيد
  ح٨٠٤                                         مدد خان، راجه
  ح٤٣                                          ممرمي عليها السال

  ٢٩٠، ٦٩، ٦٨                                      مرمي يب يب
  ) اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود(مسرور أمحد، مرزا 

  ح٨٨١ح، ٧٧٢                                                
  ") معيسى عليه السال"راجِع (املسيح الناصري 

  ٤                                                 مكنيب، مستر
  ٥٤، ٤٢، ٣٨                                    مالوامل، الله

  ح١٨١                                                   منصور
  ح٧٧٤ح، ٧٧٣ح، ٧٧٢منصور أمحد، الصاحبزاده مرزا 

، ٦٤٦، ٦١٢، ٦١١، ٥٨٠بري منظور حممد اللدهيانوي، 
ح، ٨٠٤ح، ٧٠٦ح، ٧٠٢ح، ٧٠١، ٦٨٣، ٦٨١، ٦٥٠
٨٥٧، ٨٠٩ ،  

، ١١٧، ١١٣، ٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٦، ٦٨موسى عليه السالم 
  ح٣٥٨، ٢٧٩، ٢٤٢

  ٥٨١                                   مهدي حسني، سيد مري
  ٧١                                               مهر شاه، سيد
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  ٨٩٠                                          هر علي م

  مهر علي شاه اجلولروي
  ، ٨٥١ح، ٥٠٣ح، ٤١٣ح، ٤١٢، ٨٨               

  ح٢٣٤ح، ٢٣٣ح، ١٤٧              مهر علي، شيخ
  ٧٢٥، ٦١٥، ٤٤٥                         مريان خبش
  ٥٨٣                                          نادر شاه 

  ) اخلليفة الثالث للمسيح املوعود(ناصر أمحد، مرزا 
  ح٤٠٨                                                  

  ٣٥٢                                    ناصر شاه، سيد
              ناصر نواب الدهلوي، مري

    ٧١٥، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٥٦، ٦٤٥، ٥٨٥، ٤٣٧  
  ح٨٦٦                              ناظر حسني، سيد 

  ١٥ح، ٤                                     نانك، بابا
  ٨١٥                                   نيب خبش، صويف
  ٤٥٦                                     نيب خبش، ميان
  ٤٤٥                                     نيب خبش، مهر

  ١٥١، ١٥٠                                 جنف علي 
  ح٢٩٢             النجفي، شيخ حممد رضا الطهراين 

  ٤٠٨                                 الفريقنذير أمحد، 
  ح١٩٤ح، ٨٤          نذير حسني الدهلوي، املولوي

، ٢٠١، ٤١) حرم املسيح املوعود(نصرت جهان بيغم 
٨٧٠، ٥٩٢، ٥٤٦، ٥٢٢، ٤٩١، ٢٤٦، ٢٠٣  

  ٤٧٥                                  نصري أمحد، مرزا 
  ٨٩٣                                  الدين، مرزا نظام

  ح٦٧٩                               بناء  نظام الدين ال
  ١٤٩، ١٢٨                        نظام الدين، مرزا   

  ح٥٠٧                      نعمت اهللا الشهيد، املولوي
  ح٧١                           نعمت اهللا ويل الدهلوي

  ح٦٨٧                                 نوح عليه السالم
  ٨٤٥                           نور أمحد، الدكتور شيخ

  ٣٨                       نور أمحد األمرتسري، احلافظ
  ٥٣، ٥٢                       نور أمحد، احلافظ احلاج

  
  
  
  
  

 ح،١٣٨) اخلليفة األول للمسيح املوعود(نور الدين البهريوي 
ح، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٠ ح،١٤٩، ١٤٣
، ٢٤٦ ح،٢٣٧، ٢٣٦، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠ ح،١٧٦
ح، ٤٥٤، ٤٤٦ح، ٣٧٠ح، ٣٦٨، ٣٤٤ ح،٢٦٠، ٢٥٩
، ٦٠٠ح، ٥٩١، ٥٥٤، ٥٥٣ح، ٥٥٢، ٥٥١، ٤٩٦
، ٨٣٢، ٨٢٩، ٨٢٨، ٨٢٥ح، ٨٠٣، ٧٧٩، ٧١٧ح، ٧١٦
  ٨٨٣ح، ٨٧٣، ٨٥٦، ٨٤٦

  ٤٥٤، ٤٢٦                        نور الدين اجلاموين، خليفة
  ٨٤٢                                          نور الدين، ميان 
  ح٦٣٨                                        نور علي، القاري

  ٨٧٩، ٨٦٨، ٨١٨             "هللافيض ا" قرية نور حممد من
  ٨٤٩                                 حاكم املقاطعةنور حممد، 

  ٤١٠                                       نور حممد، الدكتور 
  ح٦٨٩                                        هادي بيك، مرزا

  ٦٩١، ٥٧٠، ٣٧٧، ١٩٣، ٨٣                        هامان
  ٦                                          هدايت علي، احلافظ
  ح، ٣٠٧ح، ٣٠٤ح، ٦١، ١٦           هنري مارتن كالرك

  ٧٦٤                              واصل خان الدهلوي، حكيم
  ١٠٦                                                  وزير سنغ

  ٤٠٥                                  انوزير خان األفغاين، مي
  ٢٢٢                                     ويب، رسل األمريكي

  ١٢٠                                          حيىي عليه السالم 
  ح٦٨٧                                     يعقوب عليه السالم

  يعقوب بيك، الدكتور مرزا
  ٨٩١، ح٦٠٨، ح٦٠٦، ٣٠٣، ٢٠٣                        

  يعقوب علي العرفاين، شيخ
  ٣١٥ ح،٣٤٩ ح،٢٠٢ح، ١٧٦ح، ١٤٩ح، ١١٠          

  ٨٨٣، ٢٩                                  يهوذا اإلسخريوطي
  يوسف عليه السالم

               ٨٣٦، ٧٠٥، ٥٦٩، ٥٥٦، ٥٢٧، ١٦٤، ٩٥  
  ٤٢١                              يوسف علي النعماين، قاضي
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  ٧١٢،ح١٣١                    آسيا
  أمرتسر        

   ٨١٩، ٧٧٥، ١١٤، ٥٤، ٥٢، ٢٧، ١٩، ١٧، ٧  
  ح٧١٢ح، ٦٧٠، ٥٠٥، ١٣١، ح٩٨         أمريكا
  ح، ٦٧٠، ٥٠٥، ٢٩١، ١٣١ ح،٩٨      أوروبا

  ٧٥٣ح، ٧١٢  
  ٨٩١، ٨٨٥، ٦٤١             إيران

  ٣٥٢                             باره موال  
  ح٨٧٣                                         باكستان

  ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٥٥، ١٣٠، ١٢٨        بتياله
   ٨٨٦ح، ٣٣٤                                  بسروان

  ، ٥٥١، ٣٣٧، ٣٢٣، ١١٧، ١٦، ٨، ٤        بطاله
       ٨٥٥، ٨٥١، ٦١١، ٦٠١  

  ،٦٦٥، ٣١٧، ٢١٠، ١٠٤، ٣٠، ١٩    البنجاب
                       ٨٨٠، ٧٥٩، ٧٣٩  

  ٢٣٢نبأ تفشي الطاعون فيها                            
  ١٣٢أُنبئ أن جميء دليب سنغ لن يأتيها                

  ٧١٠، ٧٠٧، ٦٤٧                             البنغال
  ٨٥١، ٨٤٠                                        بنون

  ٨٨٣                      )طالهمقاطعة ب(ادر حسني 
  ١٤٨، ١٧٨                                      وبال
  ٢٣٦                                                ريه
  ح٤١٣                                              ني

  ح٨٧٣، ٨٤٨                                     بياس
  ٨٥٤                                            بريم بور
  ٨١٩                                   جنغالنتلوندي 

  ٨٥١                               تلوندي عنايت خان
  ٨٨٨، ١٥١                              ـ غالم نيب

  ح،٢٠٢، ٤٢٦، ٣٣٢، ٣٢٣       جامون وكشمري
  ح٧٥٤ح، ٤٥٤ح، ٤٢٦   

  ٨٦٢، ٤٢١                                       جنيد
  ح،٤٥٧ح، ٤١٣، ٤٧٣، ٤٦٩، ٩             جهلم

  ح١٠ح، ٤٦٧                    
  ٤٥                    جونا غرهـ

  ح٤١٣                                         تشكوال
  ٧٣٠، ٢١٢، ٦٢                            حيدرآباد

  ٧٦٣، ٢٤٨، ١٧٩                                      دمشق
  ٨٠            شبه اهللا القاديان بدمشق     

  ،٨٢٠، ٧٦٤، ٦٣٠، ٦١٩، ٤١، ٣٩، ٣٨             دهلي
            ٨٢٥، ٨٢١  

  ٨٨٤، ١٠٦، ٤٤                           ديره إمساعيل خان
  ح٣٠٢، ٨٥١، ٥٢          راولبندي

  ح٦٤١ح، ٥٣٩، ٨٨٧، ٥٧٣، ٧٤                وسيار
  ٨٧٥، ٨٢٤، ٥٥٤، ٥٢٨، ٥٢٣، ٩                   الروم

  ٨٩٢ح، ٥٤٨                                           سرحد
  ٨٢١                                                     سرهند
  ١٨٠                                                     مسرقند

  ٨٢٢، ٨٢١ح، ١٣٣                              سوجان بور
  ٨٩٣، ٥٥٩، ٥٥١، ٨، ٦، ٤                     سيالكوت 

   ٨٨٣                                                    شاه بور
  ح٥٠٥                                                صهيون  

  ١٧٢                                                    ه عليغر
  ح٨٦٦ح، ٤٦٩                                       غجرات
  ح٣٠٢                                                   غكهر

  ح٨٦٦، ١٧٢                                      غوجرانواله
، ٢٧٥، ١٥٨، ١٥١ح، ١٣٣، ٢٩، ٢٧، ح١٦ غورداسبور

ح، ٤١٦ح، ٣٥٢، ٣٣٧، ٣٣٦ح، ٣٣٥، ٣٢٣ح، ٣٠٤
، ٥٤٨ح، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٢٩، ٥٢٣، ٥١٦ح، ٥٠٣، ٤٩٩
٨٤٩، ٨٢٢، ٨٢١، ٨١٩، ٨١٨، ٨١٧، ٦١٥، ٥٦٣ ،
  ٨٨٨، ٨٨٦ح، ٨٦٦، ٨٥٥، ٨٥٤، ٨٥٣ ح،٨٥٢

  ٦٩٠، ٣٧٦، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٤٣، ٧٢، ٤٩، ١٠    فارس 
  ٨٧٩، ٨٦٨، ٨١٨                             فيض اهللا جك

، ٧٥، ٧٤، ٥٩، ٣٨، ٢٣، ١٣، ١٢، ١٠، ٨، ٦ القاديان
٣٠٠، ٢٩٣، ٢٧٨، ٢١٣، ١٨٠، ١٧٢، ١٤٦، ١١٦، ١٠٧ ،
٤٢١، ٣٨٠، ٣٧٢، ٣٣٩، ٣٢٢، ٣١٧، ٣١٤، ٣٠٨، ٣٠٢ ،
٥١٤، ٥١٠، ٤٧٧، ٤٦٢، ٤٥٠، ٤٤٠، ٤٣٧، ٤٣٠، ٤٢٦ ،
٨١٦، ٧٤٥، ٧٣٠، ٧٠٩، ٦٩٤، ٥٧١، ٥٤٧، ٥٣٦، ٥٢٩ ،
٨٦٢، ٨٥٥، ٨٥١، ٨٤٩، ٨٤٨، ٨٢٥، ٨٢٣، ٨٢١، ٨٢٠ ،
٨٩٠، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٧٧  
  ٤٩٦                                                      قالت

  ٧٥٣، ٥٠٧، ١٥٠                                     ول كاب
  ٤٦٩                                                كامونكي  

  ٨٨٤ح، ٥٢٥                                         كبورله
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  ٧٣١، ٧٣٠                                   كسويل  
  ٥٥١، ٤٥٣، ٣٥٢، ٣٣٢، ٣٢٣             كشمري

  ١٥١                                            كُنجران
  ٨٤٤                                             كنديال
  ٥٣٩                                              كوريا
ح، ٢٣٨ح، ٢٠١، ٥٩، ٣٥، ٣٤، ٢٣، ١٩ الهور
ح، ٤٠٨، ٣١٩، ٣٠٩، ٢٩٢، ٢٨٦ح، ٢٤٦
ح، ٧١٦ح، ٥٦٦ ح، ٤٦٩، ٥٦٦، ٤٦٨، ٤١٠
ح، ٧٧٦، ٧٧٥، ٧٥٢ح، ٧٤٨، ٧٤٣ح، ٧٣٢
، ٨٥٠ح، ٨٦٠، ٨٤٠ح، ٨٢٥ح، ٨١٣ح، ٧٩٩
  ح٨٨٨ح، ٨٧٣ح، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٥٣

، ١٥١، ١٣٧، ١١٩، ١١٦، ٥٧، ٥٦ لدهيانه
ح، ٥٢١ح، ٢٦٦ح، ٢٥٩ح، ١٧٢ ح، ١٧٠، ١٥٥
   ٨٦٩ ح،٨٥٢ح، ٥٦٣
  ح٥٢٧ح، ٤٥٤، ١٨٨                           لندن

  ٨١٧                                            لنغروال
  مالريكوتله 

  ٨٨٧، ٧٢٧، ٦٥١، ٦٣٨ح، ٤٨١ ح،٢٣٦        
   ٨٨٣                                          متهه توانا

  ٦٧٤، ٦٧٣ح، ٢٩٨، ٢٩٤                   مدراس
  ٨٧٢، ٦٤١، ٦٤٠ ح،٦٠٦، ٧٥       املدينة املنورة

             ٥٥                                                مردان
  ٤٦٩                                            مريدكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ٨٦١، ٨٤٥ ح،٦٤٦، ٣٧٢ ح،١٣  األقصىاملسجد
  ٨٩٣، ٨٨٣ ح،٨٨١

  ح٥٢٧                                        "الفضل"مسجد 
، ٣٢٤ح، ٢٥٦ح، ٢٤٧ح، ١٢٦ ح،١٠٧ املسجد املبارك

، ٨٢٣ح، ٨٠٢ح، ٤٨٥ح، ٤٦٠ح، ٤١٦ ح،٣٦٨
  ،٨٩٣، ٨٨٢، ٨٧٢، ٨٦٢ح، ٨٣٥
  ٤٤٣ح، ٢٩٩                                            مصر 

  ٨٧٢، ٦٤١، ٦٤٠، ٢٧٢، ٢٥٣، ٧٥          مكة املعظمة
  ح٨٥٣، ٨٤٩، ٣٠٩                                  ملتان   
  ٨٦٧                                                   موريس 
  ٨٥٤                                                     نيب بور

  ٨٥٠                                                   نوان بند
  ٤٧٠                                                     النيل  

   ٨٧٩                                                واالهرسيان
، ٣٤٩، ٢٢٢، ١٥٦ح، ١٣٢، ١٣١ح، ٨٥، ١٩  اهلند
ح، ٥٤٥، ٥٠٩ح، ٤٢٨، ٣٩٠، ٣٨٩ح، ٣٣١ح، ٢٩٨
  ٨٨٠ح، ٨٧٣، ٧٥٩ح، ٦٧٠

ح، ١٤٩ح، ١٤٧، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٣  هوشياربور
  ٨٨٣، ٨٢٣، ٨٢٢، ٨٢١ح، ٦٤٤ح، ٢٣٣ح، ١٦٠

  ح٤٦٩، ٣٢٦                                         وزيرآباد
  ح٥٣٩                                                  اليابان  
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