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تعريب الداعية :حممد طاهر ندمي

 -347بسم هللا الرمحن الرحيم.
أخربين احلافظ نور حممد من سكان
قرية «فيض هللا جك» يف رسالة له
وقال :كنت ًّ
شاب إذ تشرفت بلقاء
املسيح املوعود  ،وتفصيله
كاآليت :أصيب احلافظ حامد علي
من سكان منطقة «هتـ غالم نيب»اجملاورة لقريتنا -إبسهال شديد واشتد
املرض ،فجاء إىل قاداين للعالج مث
علمت منه
أخذ يسكن فيها ،وقد
ُ
أن حضرته (أي املسيح املوعود)
التقوى

من كبار الصاحلني ويتلقى الوحي
أيضا .وهذا احلديث يرجع إىل زمن
وصل فيه القطار إىل «بتهانكوت».
فلما مسعت قول احلافظ حامد علي
تشوقت ملالقاة حضرته فاستأذنت
والدي فأ ِذن يل بكل سرور قائال:
إن مرزا صاحب رجل صاحل وميكنك
الذهاب إليه بكل سرور ،فجئت
إىل حضرته ،ويف تلك األايم كان
أساسا للمسجد املبارك ومل
قد وضع ً

يكن قد بدأ عمران املسجد .لقد
أمرين حضرته بقراءة القرآن لكوين
ً
وس ّر كثريًا
حافظا له عن ظهر الغيبُ ،
بسماعه مين ،فمكثت لديه يومني
تقريبًا مث رجعت .قال يل حضرته:
ال ضمان للحياة لذلك ينبغي أن

مــا بــن القوســن كالم مؤلــف ســرة املهــدي
مرزا بشري أمحد ( .املرتجم)
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يستعجل املرء يف اللقاء .وبعد ذلك
بدأت أزوره بعد كل أسبوع أو عشرة
أايم .ولقد الحظت يف تلك األايم أن
حضرته كان يُكثر من ترديد كلمات:
سبحان هللا وسبحان هللا وحبمده.
وقد قال يل حضرته ذات مرة :القناعة
جملبة للفرح والسرور لإلنسان.
مل يكن مع حضرته يف ذلك الزمن
إال خادمان أو ثالثة .وبعد ذلك
أخذ يفد إليه الرجالن أو األربعة
أحيان .ويف تلك األايم كان يرافقين
ً
إىل قاداين أحد أصدقائي احلافظ نيب
خبش الذي كان عمره آنذاك ما بني
 10إىل  12عاما .وعند الليل كان
حضرته يسألنا :أين تريدان أن تناما؟
وكنا نقول له :نريد أن ننام ابلقرب
منك ،وكنا نريد أننا سنفيق معه
للتهجد عندما يستيقظ هو ،ولكنه
كان يصلي التهجد ونظل انئمني.
كان يشعل السراج عند االستيقاظ
للتهجد ،وكان يطفئه عندما كان
أحيان عندما
يستلقي بعد التهجد ،و ً
كنا نراه يطفئ السراج خنجل لعدم
استيقاظنا .كان حضرته خيرج للتنـزه
بعد العصر يف تلك األايم ،وكان
يسري إىل مسافة ميلني أو ثالثة،
خارجا
أحيان كان يصلي املغرب
و ً
ً
ويتخذين إمام الصالة ويصبح هو

املقتدي .سألين يوًما :إىل أية انحية
نسري للنـزهة؟ قلت :إىل هنر منطقة
«تتليه» ،فتبسم حضرته وقال :سأل
أح ٌد جائ ًعا :كم يساوي 1+1؟
فأجاب :رغيفني اثنني .وهذا ما يعنيه
ميان نور حممد أيضا حيث يريد أن
خيرج من هناك إىل قريته.
أقول :إن احلافظ نور حممد أمحدي
قدمي وخملص ،تقع قريته «فيض هللا
تشك» يف الناحية الشمالية الغربية
لقاداين على بعد  4أو  5أميال،
أما منطقة «تتليه» املذكوره يف الرواية
فتبعد عن قاداين حوايل ميلني وتقع
يف الطريق املؤدية إىل «فيض هللا
تشك» .يبدو أن زمن قدوم يف
احلافظ نور حممد األول إىل قاداين
كان  1884تقريبًا .وهللا أعلم.
 -348بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين احلافظ نور حممد وقال :لقد
أقام املسيح املوعود  يف بيت
شيخ مهر علي زعيم هوشياربور
عندما سافر إليها ومتت هناك مناظرته
مع «مرليدهر» .كان شيخ مهر
علي يتعامل مع حضرته بكل أدب
واحرتام .يف تلك األايم نفسها رأى
حضرته يف الرؤاي أن حريقًا نشب يف
بيت شيخ مهر علي وتعرض فرشه

للنار ،فأخذ حضرته املاء وأطفأ به
وفسرها حضرته أبن شيخ
احلريقّ .
مهر علي سيتعرض لبالء ما .فلما
رجع حضرته إىل قاداين أطلع شيخ
مهر علي بواسطة رسالة أنه رأى مثل
هذه الرؤاي ،وأوصاه أبن يكثر من
التوبة واالستغفار.
وبعد ذلك رفعت ضد شيخ مهر علي
قضية جنائية خطرية ُّاتِم فيها أبنه
املسئول عن االشتباكات احلاصلة يف
هوشيار بور بني املسلمني واهلندوس،
فأعتُ ِقل هبذه اجلريرة .وكلما حضران
عند حضرته يف تلك األايم أمران
ابلدعاء لشيخ مهر علي ،وأوصاان أنه
إذا رأى أحد منا رؤاي فليخربه ،مث كان
صباحا إذا كان أحد رأى رؤاي
يسأل ً
أم ال؟ وكان يقول أبن النيب  كان
يسأل صحابته على هذا النحو.
وقد ذهبنا إليه ذات مرة فأوصاان
ابلدعاء له قبل النوم .قال احلافظ نيب
خبش :هذا (أي العبد املتواضع نور
حممد) كثريًا ما يقرأ األوراد والوظائف.
قلت :ال أقرأ أي ورد أو وظيفة ،إمنا
أقرأ القرآن ،فتبسم حضرته وقال:
مثلك كمثل الذي تكلم عن أحد أنه
فاخرا ،فرّد عليه هذا
يتناول طعا ًما ً
فاخرا،
الشخص :ال أتناول طعا ًما ً
إمنا آكل «بالؤ» ،مث قال :أية وظيفة
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أو ورٍد يكون أف ــضل من القرآن؟!
بل ه ـ ـ ــو الوظيفة الف ـ ــضلى والورد
األعـ ــلى.
 -349بسم هللا الرمحن الرحيم.
حدثين احلافظ نور حممد وقال:
ذهبت واحلافظ نيب خبش ذات مرة
للقاء حضرته ،فقال حضرته بعد
مبتسما للحافظ نيب
صالة العشاء
ً
خبش« :أين ستنام اي ميان نيب خبش؟
فإن ميان نور حممد يتدرب على النوم
يف اللحد (القرب)».
وكان السبب وراء قوله عليه السالم
هذا أنه كان جبنب املكان الذي
كنت مستلقيًا فيه ،وفيه عود قصبة
بطول قامة الرجل ،وذلك ألن املعتاد
يف جمتمعنا أنه يُقاس طول امليت
بعود القصبة وحيفر حل َد القرب وفق
احا
هذا القياس .فقد قال حضرته مز ً
عندما وقع نظره على عود القصبة.
أقول :كان املسيح املوعود 
يتحلى بطبع حيب املزاح ،فكان
أحيان مع صحابته
حضرته يتكلم
ً
على سبيل املزاح أيضا .واحلقيقة
أن املزاح املقيد ضمن حد االعتدال
عالمة البشاشة القلبية والنشاط وقد
ورد يف احلديث أن النيب  أيضا
كان ميازح أصحابه ،فقد ورد يف
التقوى

رواية أن النيب  جلس ذات
مترا مع اإلمام علي بن
يوم أيكل ً
أيب طالب كرم هللا وجهه وبعض
الصحابة اآلخرين ،وهنا خطر
بباله أن ميازح عليًّا فكلما أكل
مترة وضع نواهتا أمام علي ،
وبعد ذلك قال فجأة :انظروا من
أكل التمر أكثر من اجلميع؟ ألنه
قد كثر النَّوى أمام علي  من
جراء وضع النيب  النَّوى أمامه
كما وضع بعض الصحابة أيضا
نواهم أمام علي  .فلما انتبه
علي إىل ذلك خجل أوالً ألنه
قد ثبت أنه بَطني ،ولكنه كان يف
ذكاء مت ّق ًدا
ع ّز شبابه وكان ميلك ً
فقد رّد من فوره قائال :احلقيقة أنين
أكلت التمر فحسب ألجل ذلك
جتدون نواه أمامي ،أما اآلخرون
التمور بنواها فال تُرى
فقد أكلوا
َ
أمامهم أي نواة .فلما مسع النيب
 ذلك ضحك كثريا.
سألت النيب  عجوز :اي
كذلك ْ
رسول هللا! ادع هللا يل أن يدخلين
اجلنة ،قال :إ ّن اجلن َة ال يدخلها
فقلقت قلقًا شدي ًدا،
عجوٌز.
ْ
فعاجل  برّده الشايف هلا أن هللا
شباب عند
تعاىل سيجعل العجائز ً
إدخاهلم اجلنة.

ابختصار ،فإن املزاح اجلائز واملناسب
ال ينايف مقام النبوة بل هو دليل على
ظرافة الطبع وطيب املعشر.
وأخربين الدكتور مري حممد إمساعيل
أن املسيح املوعود  كان يتحلى
أحيان
بطبع ظريف حيب املزاح ،و ً
كان يبدأ ابملزاح يف كالمه.
 -350بسم هللا الرمحن الرحيم.
أقول :كانت هناك خادمة قروية
تعمل يف بيتنا يف حياة املسيح املوعود
 وامسها «مهرو» .مل تكن تفهم
وتتذكر الكلمات اليت تُستخدم يف
اجملتمع املتحضر نسبيًا .ففي إحدى
املرات قال هلا حضرته أن حتضر عود
تنظيف األسنان ،فذهبت وأحضرت
حجرا صلبًا يستعمل لسحق األدوية،
ً
فضحك حضرته كثريًا وقال لوالدتنا:
طلبت منها عود تنظيف األسنان
ولكن انظري مباذا جاءت.
وذات مرة طرق الباب ميان غالم
حممد الكاتب من أمرتسر ،فلما
فتحت هذه املرأة الباب قال هلا:
قويل حلضرته  أبن الكاتب (أي
الناسخ) على الباب .فذهبت إىل
حضرته  وقالت له :سيدي،
القاتل على الباب يناديك .ضحك
حضرته ًّ
جدا عند مساع ذلك.
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