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 -8حضرة املولوي سيّد َس ْرَور شاه
1947-1885( م)
هو من أجلَّة علماء اجلماعة؛ إذ كان أول
من تقلد منصب املفيت للجماعة اإلسالمية
األمحدية ،مث عميد اجلامعة األمحدية أيضا،
له تفسري خمتصر للقرآن الكرمي يعرف ابسم
تفسري َس ْرَوري ،كان يتقاضى راتبا شهراي -
كبريا نسبيًّا -قدره  180روبية ،وذلك يف
كلية اِ ْد َورد يف مدينة بيشاور ابهلند ،لكنه
فضل أرض سيدان املسيح املوعود ،
ّ
وهاجر إىل قاداين ،حيث توظف خبمس
عشرة روبية ًّ
شهري ،وعند التقاعد  -بعد
 37عا ًما -كان راتبه قد ارتفع إىل 150
روبية شهراي ،وحصل على  47روبية راتبا
تقاعدي شهراي.
ّ
كان إمام الصالة يف املسجد ،ومما يدل
التقوى

على اهتمامه أبداء الصالة مع اجلماعة أنه
ذات يوم استأذن املصلني يف العودة إىل
البيت مستعجال بعد
أداء الصالة ،ألنه ترك
ابنته ُتتضر وتلفظ
أنفاسها األخرية،
فقال للمصلني :لقد
كت ابنيت حتتضر،
تر ُ
وأغلب ظين أهنا قد
فارقَت احليا َة ،وعلي
أن أدبّر هلا الكفن
والدفن.
كان كثري االهنماك واخلشوع يف الصالة؛
حىت أنه ذات يوم أتخر عن صالة الفجر،
ومل يستطع أداء ركعيت السنة قبل الصالة،
وحني بدأ يصلي هاتني الركعتني أطاهلما

جدا ،وبعد أم ٍد قال له أحد األشخاص
أبن الشمس قد طلعت ،فقال :ومن يدري
أن الشمس قد طلعت ،فلو
كنت هنا  -يف هذا العامل-
كت ذلك ،لكنين مل
ألدر ُ
أكن هنا.
حاز  على ِ
شرف تعيينه
من قبل سيدان املسيح
املوعود  ممث ًال له يف
احلوار مع الشيخ ثناء هللا
األمرتسري الذي ُعقد
أبرض قرية « ُم ّد» شرقي مدينة أمرتسار،
وهذه األبيات اجلميلة؛ تبقى على الدوام
حتث القراء على الدعاء له ،حيث يقول
 ابللغة العربية يف وصف حضرة
املولوي حممد سرور شاه :
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وكان ثناء هللا مقبـول قوم ِه
للتخاصم َسـ ْـرَوُر
ومنا تص ّدى
ُ
كأ ّن مقام البحث كان كأمج ٍة
به الذئب يعـوي والغضنفر يز ُأر
 -9حضرة موالان غالم رسول
الراجيكي 1963-1877( م)
هو من كبار صحابة سيدان املسيح املوعود
 ،ويعد من األولياء املستجاب هلم،
إذ كان أفراد اجلماعة كلما
أملَّ ْت أبحدهم مشكل ٌة ُهرِع
إليه يطلب منه الدعاء،
كما كان الطالب أايم
وبعدها
االمتحاانت
يتوجهون إليه طالبني منه
الدعاء للنجاح ،وكان 
أحياان كثرية يرفع أكف
الضراعة لربه الرءوف
للدعاء فورا ،وكان كثريا ما ّ
يزف إىل
طالب الدعاء بشارة ،حىت كان اخللفاء
أحياان يطلبون منه الدعاء يف األمور
املهمة .وقد ظهرت على يديه معجزات
وخوارق عديدة ،ولقد تنبأ كثريا وحتققت
نبوءاته ،كان تواقا شغوفا ابلتبشري أبن
املسيح املوعود واإلمام املهدي  قد
ونشر رسالته ،دون أن يقيم أي وزن
جاء ْ
لألخطار اليت قد يلقاها يف سبيل ذلك،
فقد تعرض مرة حملاولة قتل ،لكن هللا جنّاه
وأعطاه بشارة بعواقب وخيمة ألعدائه؛

فذات مرة دخل قرية وبلّغ أهلَها رسالة
املسيح املوعود واإلمام املهدي  مث
خمتار القرية
قفل راجعا ،وحني علم بذلك ُ
أرسل أشخاصا ملالحقته ،لكنه كان سريع
املشي فنَجا بفضل هللا ،إال أنه تنبأ أبن
املختار سيكون يف القرب يف اليوم احلادي
عشر بعد ذلك اليوم ،وحقق هللا ما تنبأ به
 رغم كون املختار يتمتع بصحة جيدة-إذ مرِض املختار يف اليوم العاشر ،ولفظ
أنفاسه يف اليوم احلادي
عشر متاما ودخل القرب كما
ورد يف النبوءة.
لقد ابيع سيدان املسيح
املوعود  يف عام
1897م بعد قراءة كتابه
اجلليل «مرآة كماالت
اإلسالم» الذي يضم
قصائد تطفح بعشق سيدان
أمحد  لسيده املصطفى  ابللغة
العربية والفارسية .ومنها القصيدة املشهورة
«اي عني فيض هللا والعرفان يسعى إليك
اخللق كالظمآن».
كانت تربطه عالقات وطيدة من احلب
املتبادل مع سيدان املسيح املوعود ،
وكان شاعرا ابللغة العربية واألردية
والبنجابية ،وقد كتب سريته الذاتية وأورد
فيها أحوال حياته واآلايت اليت ظهرت
على يديه أتييدا من هللا.
كان الربوفيسور الدكتور حممد عبد السالم

 العامل الفيزايئي الشهري احلائز على جائزةنوبل للفيزايء وأحد أبناء اجلماعة األمحدية
األبرار  -بطيئا يف الكالم يف صغره،
املرض ،فأحضره ذات
فخاف عليه وال ُده َ
يوم إليه  وقال :اي شيخ ،إن ابين هذا ال
فوجه  اخلطاب إىل الولد وقال
يتكلمّ .
له :اي ولد! ِلَ ال تتكلم؟ مث قال للوالد:
ال داعي للقلق واهلَ ّم فسيتكلم ويستمع له
َ
العال .وال خيفى على أحد كيف حتققت
هذه النبوءة!
 -١٠حضرة احلافظ روشن علي 
(1929-1883م)

ابيع  يف عام 1900م على يد اإلمام
املهدي  ،وتعلّم القرآن من سيدان نور
الدين  -اخلليفة األول  -وكان زميال
لسيدان املصلح املوعود  .ومن تالمذته
ا لبا ر عني ؛
موالان األستاذ
جالل الدين
شم ،واألستاذ
أبو العطاء
ا جلا لند هري
رمحهما هللا،
ولكليهما خدمات جليلة يف ميدان التبشري
يف البالد العربية.
د ّون  الفق َه اإلسالمي األمحدي ،وعند
وفاته لقبه سيدان املصلح املوعود  بعبد
الكرمي الثاين.
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