
 



         



   


  

  

 





 

      
 

        




 

 


   





   

 

 
 

    

  
 



 

  

    


 

  
    

         




  

    



   


 



  












 

  


 

   
 

 


 
  

 
























 
     


   

    



 










  


 

 





 

https://www.youtube.com/watch?v=WZyVIFDxWQU




 




  


   


  

 

    

    
 




     
  




 
        




 








      




  

     

    





  

     


  




  

 



https://youtu.be/N2RDzqUWy-4
http://www.alghulam.com/upload/articles/article_110_1.pdf
http://www.alghulam.com/upload/articles/article_110_2.pdf
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 ��  ا�� اور �رِت �� � �ر
 

 اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم    بسم ھللا الرحمن الرحیم  
 نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم 

 وعلی عبده المسیح الموعود 
 

  " جزاؤا سیئۃ سیئۃ مثلھا "  
   ! بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہو تی ہے
 ڈاور کے بد ذات ڈوئ پر فالج گرا کر 

 اسکی بدی کا بدلہ لینے کا اختیار غیور خدا کو ہے 
 بد انسان سے بدی کا بدلہ 

 مظلوم انسان اس طرح سے لے سکتا ہے 
 

  ! لعنت ہو بد ذات جھوٹے شیطان پر
کانوں والی بالۓ دمشق بالۓ زمان پرلعنت ہو  لمبے   !  

 ! لعنت ہو جنسی بھیڑیۓ  شہوت پرست انسان پر
لعنت ہو آقا کے نام کو بدنام کرنے والے بد ذات بے ایمان 

 ! پر
لعنت ہو آقا زادی پر شہوت کی نظر رکھنے والے دیوث الزمان 

   ! پر
   ! اے غیور خدا

ا دعوی کرنے آقاۓ دو جہاں کی قبر مبارک میں دفن ہونے ک
 والے 

 حرامی ذریت شیطان کو اپنی غیرت کا نشانہ بنا آ مین 
 اور جو توبہ کریں انکی توبہ قبول فرما آ مین 

 
 صبح کا بھوال جو شام کو گھر آ جاۓ اسے بھوال نہیں کہتے 

جو توبہ کرے وه مسیح موعود کی روحانی چار دیواری میں داخل 
 ہے 

 سچی توبہ کرنے والے کو ھللا تعالی 
 اس طرح محبت کے ساتھ اپنی گود میں 

 اٹھا کر پیار کرتا ہے 
 جیسے ایک ماں کو اسکا گمشده بچہ مل جاۓ 

 تو وه اسے گود میں اٹھا کر چوم جوم کر پیار کرتی ہے  
 

 رب فرق بین صادق و کاذب   "
  " انت تری کل مصلح و صادق

 
السالم   حضرت مسیح موعود علیہ  

 کے الہامات کی روشنی میں 
 پہچان کرو 

  " سیدنا محمود "
 مصلح و صادق ہیں 

mailto:Shahnaeem7861@gmail.com


 آپکی والده ماجده کا نام ھللا تعالی نے 
     ! خدیجہ " رکھا "
۱۸۸۱الہام الہی سنہء   

 اشکر نعمتی رئیت خدیجتی 
  " میرا شکر کر تو نے میری خدیجہ کو پایا"

 حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں 
اور خدیجہ اسلۓ میری بیوی کا نام رکھا کہ وه ایک مبارک  "

  " نسل کی ماں ہے
  " محمود "ولد صالح   "اور ھللا تعالی اس کے بطن سے  

 پیدا کریگا 
  " جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہو گا "

 سو چونکہ خدا تعالی کا وعده تھا  "  
کی ڈالے گا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسالم   

اور اس میں سے وه شخص پیدا کریگا جو آسمانی روح اپنے اندر 
  " رکھتا ہو گا

 اس لۓ اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی 
 میرے نکاح میں الوے اور اس سے وه اوالد پیدا کرے 

 جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخمریزی ہوئ ہے 
     دنیا میں زیاده  سے زیاده پھیالوے

 
  ! الہام الہی "

 انا نبشرک بغالم حسین 
یعنی  ہم    تجھے ایک حسین لڑکے کے عطاء کرنے کی  "

 خوشخبری دیتے ہیں 
اس سے قریبًا تین برس کے بعد  دہلی میں میری شادی ہوئ اور 

 خدا نے 
     " وه لڑکا بھی دیا اور تین اور عطا کۓ

 حسین لڑکا " محمود " اور اسکے بعد 
اور لڑکے ھللا تعالی نے عطاء کۓتین   

۱۸۸۱الہامات سنہء   ۳۹تا  ۳۶تذکره صفہ  )    )   
 رب فرق بین صادق و کاذب  "  
 " انت تری کل مصلح و صادق  

 
 حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں 

 قد اخبر رسول ھللا صلی ھللا علیہ وسلم ان المسیح الموعود 
 یتزوج و یولد لہ 

 ففی ھذا اشارة الی ان ھللا یعطیہ  
ولدا صالحا یشابہ اباه وال یاباه و یکون من عباد ھللا 

 المکرمین 
 -: ترجمہ

 رسول ھللا صلی ھللا علیہ و سلم نے یہ خبر دی ہے کہ 
مسیح موعود شادی کریگا اور  اسکا بیٹا ہو گا اسمیں یہ 

 اشاره ہے کہ 
 ھللا تعالی اسکو بیٹا دیگا 

مشابہ ہو گا اور باپ کا نافرمان نہیں ہو گا  جو باپ کے  
 اور ھللا تعالی کے مکرم بندوں میں سے ہو گا  



۵۷۸صفہ  ۵روحانی خزائن جلد  )  )  
 

 پیشگوئ مصلح موعود 
 کے متعلق 

 حضرت مسیح موعود علیہ السالم فرماتے ہیں 
۱۸۸۶فروری  سنہء   ۲۰پیشگوئ   والے الہام میں  

 در اصل دو لڑکوں کی خبر دی گئ تھی 
 ایک لڑکا بشیر اول جو مہمان کے طور پر آنے واال تھا 
 اور اس نے دوسرے لڑکےکیلۓ بطور ارہاص کے آنا تھا 

 یہ لڑکا   " خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے "
۷بشیر اول   کو  ۱۸۸۸نومبر  ۴کو پیدا ہؤا اور   ۱۸۸۷اگست  

 وفات پا گیا 
۱۶۲تذکرة صفہ  )    )  

 دوسرا لڑکا بشیر ثانی 
کو پیدا ہؤا  ۱۸۸۹جنوری  ۱۲  

 جو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تھا 
 جسکا نام ھللا تعالی نے " محمود " رکھا اور فرمایا 
  " اسکے ساتھ فضل ہے جو اسکے آنے کے ساتھ آئیگا "

   "وه لمبی عمر پانے واال ہو گا   "
میں تیرا نذیر ہو گاوه حسن و احسان  "  "  

   " وه سخت ذھین و فہیم ہو گا "
  " احمدیت کی " فتح و ظفر

 کا پرچم دنیا میں لہراۓ گا 
  " زمین کے کناروں تک شہرت پاۓ گا "

  " مظہرالحق و العلی کان ھللا نزل من السماء "
 اپنے مشن کی تکمیل کے بعد  

   " اپنے نقطہ نفسی آسمان پر اٹھایا جائیگا "
 رب فرق بین صادق و کاذب   "  
 " انت تری کل مصلح و صادق  

 حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں  
مجھے ایک خواب میں اس مصلح موعود کی نسبت زبان پر جاری  "

 ہؤا تھا 
 )  " اے فخر رسل قرب تومعلوم شد  دیر آمده ز راه دور آمده

۱۶۶تذکره صفہ  )     
 رسول ھللا صلی ھللا علیہ و سلم کی دیرینہ پیشگوئ کا مصداق 

 فخر رسل " محمود " جسکے متعلق بار بار   "
 خوشخبریاں دی جاتی تھیں 

 لیکن اسکے بر عکس بشیر اول کی وفات اور چوتھے لڑکے 
 مبارک احمد کی بیماری اور وفات کے بارے 

 میں خوفناک اور متوحش خبریں بھی 
 ملتی رہیں 

آپکے اس چوتھے بیٹے مبارک احمد کی عمر قریبًا ڈھائ سال ہو 
 گی جب 

 آپ  نے مبارک احمد کے بارے میں ایک متوحش خواب دیکھا 
فرمایا آج ایک منذر الہام ہؤا ہے   ۱۹۰۱نومبر  ۱۶  

 اور اسکے ساتھ ایک خوفناک رویا  بھی ہے 



 ! وه الہام یہ ہے
 محموم نظرت الی المحموم  

میں نے ایک تپ والے کو دیکھا ایک تپ واال   
 پھر دیکھا کہ بکرے کی ران کا ٹکڑا چھت سے لٹکایا ہؤا ہے 

ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مبارک احمد میرا چوتھا 
 لڑکا 

 فوت ہو گیا ہے 
 اس سے چند دنوں کے بعد مبارک احمد کو سخت تپ ہؤا  
ؤا کہ جان اور آٹھ دفعہ غش ہو کر آخری غش میں ایسا معلوم ہ

 نکل گئ ہے 
 آخر دعا شروع کی اور ابھی میں دعا میں تھا 

 کہ سب نے کہا مبارک احمد فوت ہوگیا ہے 
 تب میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو نہ دم تھا نہ نبض تھی 

 آنکھیں میت  کی طرح پتھرا گئیں تھیں 
لیکن دعاۓ خارق عادت نے اثر دکھالیا اور میرے ہاتھ رکھنے 

 سے ہی 
ان محسوس ہونے لگی یہاں تک کہ لڑکا زنده ہو گیا ج  

 اور زندگی کے عالمات پیدا ہو گۓ 
تب میں نے بلند آواز سے حاضرین کو کہا کہ اگر عیسی' بن 

 مریم نے کوئ 
 مرده زنده کیا ہے تو اس سے زیاده ہر گز نہیں 

 یعنی اسی طرح کا مرده زنده ہؤا ہو گا 
 نہ کہ وه جس کی جان آسمان پر پہنچ چکی ہو 

 اور ملک الموت نے اس کی روح کو قرار گاه تک پہنچا دیا ہو
"  

۴۱۴/ ۴۱۳تذکره صفہ  )  )  
ھللا تعالی کا اپنے پیارے مسیح موعود کے ساتھ اس قدر پیار 

 کا 
 سلوک تھا کہ 

 جب کبھی کوئ دکھ اور صدمہ اوالد کی طرف سے آپکو پہنچا 
پکو فورًا آ  

 تسلی اور تشفی کی خبر دی گئ 
 اور پہلے سے بڑھ کر فضل اور رحم نازل فرمایا 

 انی انا الرحمن دافع اال ذی 
 میں رحمن ہوں دکھ اور تکلیف کو دور کرنے واال ہوں 

  ۴۲۱تذکره صفہ  ۱۹۰۲الہام سنہ ء 
 اس کے بعد ھللا تعالی نے  

   " نافلہ "آپکو  
 یعنی پوتے کی بھی بشارت دی 

 
۳۱الہام     ۱۹۰۳جنوری  

 فرمایا 
 الحمد هللا الذی وھب لی علی الکبر اربعۃ من البنین 

 و انجز وعده من االحسان و بشرنی بخامس فی حین من االحیان 
 ترجمہ " ھللا تعالی کو حمد و ثناء ہے 

 جس نے پیرانہ سالی میں چار لڑکے مجھے دۓ 



 --- اور اپنا وعده پورا کیا
اور پانچواں لڑکا جو چار سے عالوه بطور نافلہ پیدا ہونے 

 واال تھا 
 اس کی خدا نے مجھے بشارت دی 

۴۵۹تذکره صفہ   " کہ وه کسی وقت ضرور پیدا ہو گا  "  
 انی معک و مع اھلک  

   ۱۹۰۴مئ  ۱۶
 انی الجد ریح یوسف  

   ۱۹۰۵یکم فروری 
 --انی مع الروح معک و مع اھلک  

جاء الحق و ذھق الباطل   دنی منک الفضل  
 

     ۱۹۰۵اپریل  ۸
 انی مع االفواج اتیک بغتۃ  

   " سیدنا " محمود
 کو ھللا تعالی نے مسیح موعود کے اس الہام کا گواه بنایا 

 اسی شب صاحبزاده میاں محمود احمد صاحب نے 
 خواب میں دیکھا کہ حضرت کو    یہ الہام ہؤا ہے 

  "  انی مع االفواج اتیک بغتۃ "
صبح اٹھ کر معلوم کیا تو معلوم ہؤا کہ بیشک یہ الہام ہؤا 

 ہے  
 اس طرح ھللا تعالی نے سیدنا " محمود " کو اپنا گواه بنایا 

   ۱۹۰۵اپریل  ۲۷
 انی معک و مع اھلک و مع کل من احبک  

 میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اھل کے ساتھ ہوں 
اور ان تمام کے ساتھ ہوں جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں یا 

 رکھیں گے 
  ۱۹۰۵جون  ۹

 شاھت الوجوه 
 فرمایا اس کے معنے ہیں دشمنوں کے منہ کالے ہو گۓ  

 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ھللا تعالی کسی عظیم الشان نشان 
 کے ذریعہ سے دشمنوں کو رو سیاه کرنا چاہتا ہے  

   ۱۹۰۵اگست  ۲۴
 کبرت فتنۃ  فتنہ بڑا ہو گیا  

 یہ ایک بہت بڑے فتنہ کی خبر تھی 
جو منکرین نبوت اور خالفت نے آپکی وفات کے بعد پیدا کرنا 

 تھا  
 اور محمود کے ہاتھ سے ھللا تعالی نے اس فتنہ کو کچلنا تھا 

 اور جماعت کو نئ زندگی اور ترقی عطاء کرنی تھی  
 یاد کرو پھر یاد کرو 

ی کے اس الہام کو ھللا تعال  
 حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں 

اور خدیجہ اسلۓ میری بیوی کا نام رکھا کہ وه ایک مبارک  "
  " نسل کی ماں ہے

  " محمود "ولد صالح   "اور ھللا تعالی اس کے بطن سے  
 پیدا کریگا 



  " جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہو گا "
ا سو چونکہ خدا تعالی کا وعده تھ "    

 کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسالم کی ڈالے گا 
اور اس میں سے وه شخص پیدا کریگا جو آسمانی روح اپنے اندر 

  " رکھتا ہو گا
 اس لۓ اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی 

 میرے نکاح میں الوے اور اس سے وه اوالد پیدا کرے 
 جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخمریزی ہوئ ہے 

 دنیا میں زیاده  سے زیاده پھیالوے
 میں تیری جماعت کے لۓ تیری ہی ذریت سے 

 ایک شخص کوقائم کروں گا اور اسکو اپنے قرب اور وحی سے 
 مخصوص کرونگا اور اسکے ذریعہ سے حق ترقی کریگا 

  "اور بہت سے لوگ سچائ قبول کرینگے  
 جو قدم صدق رکھتے ہیں 

 وہی صادق کو پہچانتے ہی 
 

 رب فرق بین صادق و کاذب   "
 " انت تری کل مصلح و صادق  

 
 ان الذین آمنو ان لھم قدم صدق عند ربھم 

 سالم قول من رب رحیم 
  ----    ۵۸۷تذکره صفہ 

 یہ بشارت مسیح موعود کے پوتے کے بارے میں ہے 
 یا قمر یا شمس انت منی و انا منک    

 انا نبشرک بغالم نافلۃ لک نافلۃ من عندی 
  ۱۹۰۵دسمبر  ۲۶

 ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں ---
 وه تیرے لۓ نافلہ ہے وه ہماری  طرف سے نافلہ ہے 

۱۹۰۶مارچ  ۱۵ - 
 مقام او مبیں از راه تحقیر  

 بد و رانش رسوالں  ناز کردند  
اس کے مقام کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھ  -: ترجمہ  

 اس کے عہد پر تو رسولوں کو بھی ناز ہے 
۱۹۰۶مارچ  ۱۸  - 

 اس خواب میں محمود کو دیکھنا 
اور پھر میر ناصر نواب کو دیکھنا نیک انجام پر داللت کرتا 

 ہے 
۱۹۰۶مارچ  ۳۱  - 

 انا نبشرک بغالم نافلۃ لک    
 ممکن ہے کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو 

 کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں 
 یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو 

 من عادی ولیًا لی فقد  اذنتہ للحرب    
 جو لوگ میرے ولی سے دشمنی رکھے 

 میں لڑنے کیلۓ اس کو متنبہ کرتا ہوں 
     ۶۴۲تذکره صفہ 



 ترد الیک انوار الشباب 
 تری نسل بعید انا نبشرک بغالم مظھر الحق والعلی 
 کان ھللا نزل من السماء انا نبشرک بغالم نافلۃ لک  

یہ خدا تعالی کی وحی یعنی تری نسال بعیدا قریبا تیس سال کی 
 ہے 

  ۶۵۱حاشیہ تذکره صفہ  ۹۵حقیقتہ الوحی صفہ 
 مندرجہ ذیل دعا سب احمدیوں کو کرنی چاہئیے   -: نوٹ

موعود سے پیار کرتے ہیں  جو مسیح  
 رب فرق بین صادق و کاذب   "  
  "انت تری کل مصلح و صادق    

 اےخدا سچے اورجھوٹے میں فرق کر کے دکھال 
 تو ہر ایک مصلح اور صادق کو جانتا ہے  

 انی معک و مع اھلک و مع کل من احبک 
 میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں 
 اور ہر ایک کے ساتھ جو تجھ سے پیار کرتا ہے  

۶۵۴/  ۶۵۳تذکره صفہ  )  )  
 انا امتنا اربعۃ عشر دوابًا ذالک بما عصو کانو یعتدون 

 ہم نے چوده چار پایوں کو ہالک کر دیا 
 کیونکہ وه نافرمانی میں حد سے گزر گۓ تھے 

 سر انجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود 
جاہل کا انجام جہنم ہے  جاہل کا خاتمہ با لخیر کم ہوتا 

 ہے 
 انی ال جد ریح یوسف لو ال ان تفندون  

  " خدا اسکو پنج بار ہالکت سے بچاۓ گا "
   ۶۷۴/ ۶۶۲تذکره  صفہ 

 صادق کو خدا ہالکت سے بچاتا ہے اور 
 صادق کا سلسلہ ترقی کرتا چال جاتا ہے 

و دنیا کی کوئ طاقت اسکے سلسلے ک  
 ناکام نہیں کر سکتی 

 خدا کاذب کی رگ جان کاٹ دیتا ہے اور 
 اسکو مہلت نہیں دیتا 

 
 صادق کو ہالکت سے بچانے کا وعده 

 قادر خدا کا وعده ہے 
  " خدا اسکو پنج بار ہالکت  سے بچاۓ گا "

صادق کو بچانے واال قادر خدا ایک دو بار نہیں   
 ہمیشہ صادق کی حفاظت فرماتا ہے 

 اور صادق اور کاذب میں فرق ظاہر کر دیتا ہے 
   رب فرق بین صادق و کاذب "  
   " انت تری کل مصلح و صادق  

 نبی کے اھل بیت کو پاک و مطھر بناتا ہے 
 لیذھب عنکم الرجس اھل البیت و یطھر کم تطھیرا 

اےاھل بیت خدا نے یہ اراده کیا ہے کہ تمہاری  پلیدی دور 
 کر دے 

 اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ حق ہے  پاک کرنے کا    
   ! الہام



  ۶۹۲تذکره صفہ   ۱۹۰۷فروری  ۳
 کل الفتح بعده  

 اس نشان کے بعد کل فتوحات شروع ہونے والی ہیں 
 حضرت مسیح موعود کو ھللا تعالی نے یاد دالیا کہ فاتح اعظم 

 مصلح موعود سیدنا " محمود " ہیں  
 ھللا تعالی نے فتح و ظفر 

 کل الفتح " کی کلید سیدنا  "  
 محمود " مصلح موعود کے سپرد کر دی  "  

 مظھرالحق و العالء کان ھللا نزل من السماء  
     

 " انت تری کل مصلح و صادق "  
 

  ! الہام الہی
 

  ۱۹۰۷فروری  ۲۰
 میں ایک تازه نشان ظاہر کرونگا جس میں فتح عظیم ہو گی 

  ۱۹۰۷مارچ   ۲  
 اے میرے اہل بیت خدا تمہیں شر سے محفوظ رکھے 

   ۱۹۰۷مارچ   ۱۳
 ال ہور میں ایک بے شرم ہے  

 یہ الہوری بے شرم ہے
 بیت مسیح موعود میں نقب لگانے واال ڈاور کا چور ہے 

 اسکی پکڑ ہونے والی ہے 
ایک  اور بال برپا ہوئ      ۱۹۰۷اپریل  ۹  بالۓ دمشق   --

 بالۓ دمشق بالۓ زمان  خطره دین و ایمان 
 

  ! متوحش خواب
۱۹۰۷اگست    تخمینًا اگست میں حضرت نے خواب میں دیکھا  

 کہ آپ مقبره بہشتی میں ہیں اور قبر کھدواتے ہیں  
 فرمایا 

 بعض متوحش خوابیں بھی ہیں  "
 جیسا کہ بعض کو قبرستان میں دفن کیا 

 ایک گوسپند مسلوخ دیکھا معلوم نہیں اسکی حقیقت کیا ہے 
 اور کونسا محل ہے 

 یہ بھی دیکھا کہ گھر میں ہمارے ایک بکرا ذبح کیا ہؤا 
 کھال اتاری ہوئ ایک جگہ لٹک رہا ہے پھر دیکھا 

  " کہ ایک ران لٹک رہی ہے یہ سب موتوں کی طرف اشارات ہیں
جھے ایک اور مجھے خدا تعالی نے خبر دی کہ میں ت  

 لڑکا دونگا اور یہ وہی چوتھا لڑکا ہے جو اب پیدا ہؤا ہے 
پھر جب یہ پیدا ہونے کو ----جسکا نام مبارک احمد رکھا گیا 

 تھا 
 الہام ہؤا 

 انی اسقط من ھللا و اصیبہ 
 میں نے اپنے اجتہاد سے اسکی یہ تاویل کی   

 --- کہ یہ لڑکا نیک ہو گا اور رو بخدا ہو گا
کہ جلد فوت ہو جاۓ گا یا یہ  ----  

Abbu
Linien

Abbu
Linien



 
 چنانچہ اراده الہی کے موافق 

 
۱۹۰۷ستمبر   ۱۶مبارک احمد  " روز دو شنبہ کی صبح کو اپنے  

 خدا سے جا مال 
خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے میاں مبارک احمد 

 اس میں داخل ہؤا  
اور غرق ہو گیا بہت تالش کیا مگر کچھ پتہ  نہیں مال پھر آگے 

 چلے گۓ 
  " تو اسکی بجاۓ ایک اور بیٹھا ہؤا ہے

مبارک احمد کی وفات کے بارے میں بہت متوحش خوابیں  -نوٹ :
 تھیں 

مبارک احمد کی وفات کے بعد ھللا تعالی نے اسکا نعم البدل 
 عطاء فرمایا 

 جیسا کہ ھللا تعالی نے بشارت دی تھی 
غالم حلیم "  "نافلہ " مبارک احمد کا نعم البدل    "  

 عطاء فرمایا 
 جو مبارک احمد کا ہم شکل تھا 

انا نبشرک بغالم حلیم    ۱۹۰۷ستمبر   ۱۶الہام   
۱۹۰۷الہام  اکتوبر    آپ کے لڑکا پیدا ہؤا ہے  

 یعنی آئینده کسی وقت  لڑکا پیدا ہو گا 
 انا نبشرک بغالم حلیم    ینزل منزل المبارک  

 یہ بشارت مسیح موعود کی وفات کے بعد پوری ہوئ 
جب مبارک احمد کا ہم شکل مرزا ناصر احمد آپکا نافلہ پیدا 

 ہؤا  
 محمود " کے پچاس سالہ دور خالفت میں  "سیدنا  

اھل بیت اور جماعت کے حق میں بشارات بڑی شان سےپوری ہوتی 
یں رہی ہ  

 مصلح و صادق کا گواه خدا ہے 
 جسنے اپنی فعلی شہادت سے مصلح موعود کو ہالکت سے بچایا 

پچاس سال میں پانچ بار ہالک کرنے کی کوششیں ہوئیں ہر بار  
 قاتلوں کے ہاتھوں سے بچایا جسطرح مسیح ابن مریم کو 

 صلیب پر ہالک ہونے سے بچایا تھا 
  ! کیا پندھرویں صدی کے حرامکار لوگ

 خدا کی راه میں خطرناک حد تک شدید طور پر 
 زخمی ہو جانے والے نبی مسیح ابن مریم میں 

 اور خدا کی راه میں خطرناک حد تک شدید طور پر 
 زخمی  ہو جانے والے مثیل مسیح مصلح موعود میں 

 مماثلت کو نہیں دیکھ سکتے
 رب فرق بین صادق و کاذب   "  
  "انت تری کل مصلح و صادق    
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