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سيدان نور الدين ،البهريوي مولدا ،والقرشي نسبا؛ إذ يتصل نسبه
بسيدان عمر بن اخلطاب  ابجليل الثاين والثالثني ،واسم أبيه
احلافظ غالم رسول رمحه هللا ،واسم والدته السيدة نور خبت رمحها
هللا ،انل تعليمه االبتدائي يف البيت ،مث خرج جيوب البالد طلبا
للعلوم املختلفة ،وقد وصل إىل مكة واملدينة وأقام هناك سنني
لتعلم احلديث ،ويف عام 1865م تشرف حبج بيت هللا ،ورجع
من هناك يف عام 1870م وعمل طبيبا خاصا عند وايل جامون
والكشمري بني السنوات 1892 – 1876م .وكان له أول لقاء
مع سيدان املسيح املوعود  يف سنة 1885م ،وكان أول
املبايعني يف 1889/3/23م.
ومن تفانيه يف حب سيدان أمحد  أنه يف عام 1893م عندما
أراد أن يفتح عيادة كبرية يف مسقط رأسه «هبرية» ،ويف أثناء
أعمال البناء ،سافر إىل الهور لشراء بعض احلاجيات للبناء،
فلم ِ
يطق العودة دون زايرة احلبيب ؛ إذ ال تبعد قاداين عن

الهور كثريا ،فسافر ابلقطار إىل قاداين قاص ًدا زايرة عابرة لسيدان
املسيح املوعود  وإلقاء التحية عليه ،لكنه استوطنها لألبد
إبميا ٍء من املسيح املوعود  ،وتفصيل ذلك إبجياز شديد جيدد
اإلميان أن نور الدين  حني نزل يف حمطة «بطالة»  -األقرب
إىل قاداين -استأجر عربة إىل قاداين ذهااب وإاياب ،فلما قابل
فتقيم
سيدان املسيح املوعود  سأله  :أما َ
فرغت اآلن! َ
معنا هنا؟ فلم يستطع أن يعتذر أو أن جييب ابلنفي فقال :نعم اي
سيدي  -مع العلم أبنه قد طلب من سائق العربة االنتظار خارج
البيت للعودة  -وبعدها بقليل خرج من عند املسيح املوعود 
وصرف صاحب العربة إىل حيث أتى ،إذ مل يكن من الالئق يف
رأيه أن يستأذن املسيح املوعود  يف العودة .مث مل َيـ ُر ْق له أن
أيضا ،مث ذات يوم اقرتح عليه املسيح
يستأذن سي َده حىت بعد أايم ً
املوعود  أن يطلب من زوجته املوجودة يف مدينة هبرية أن
أتيت هي األخرى إىل قاداين ،مث بعد أايم قال له :مبا أنك شغوف
ومولع ابلكتب؛ انقل مكتبتك إىل هنا ،فإنك حتتاج كل يوم إىل
امح من
كتبك ،مث قال له بعد عدة أايم؛ اطلب زوجتك الثانية ،و ُ
لوح ذاكرتك اسم هبرية ،وال خيطرّن على ابلك فكرة العودة إىل
هناك .وقال للمولوي عب ِد الكرمي :لقد تلقيت عن املولوي نور
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املولوي نور الدين وحيًا يقول:
خليفة أول للمسيح املوعود  بعد وفاته
تح ْن
يف 1908/5/27م.
الوطن فيه ُتا ُن ُوت َ
ال تَ ْصُبـ َو َّن إىل ْ
ومل يق ِّدم سيدان نور الدين أي عذر لإلمام
وكفى به مدحا ما قال عنه سي ُده ومعشوقه،
املهدي ليسمح له ابلعودة إىل بلدته،
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين املسيح
واستوطن يف قاداين بصحبة اإلمام احلبيب،
لت ُم ْذ
املوعود واإلمام املهدي  :ما ِز ُ
ومل خيرج من قاداين إال إبذنه ،وقد ُدفن
احلي
أُ ِم ُ
الرب ،وأُحي ُ
رت ِمن حضرِة ِّ
ِيت ِمن ّ
بعد املمات جبانب قرب ُمطا ِعه وسي ِده أمحد
ِ
الدين،
ذي
العجب ،أَ ِح ُّن إىل ِعيا ِن أنصا ِر ِ
 كما كان يف احلياة صاحبَه .رضي هللا
كنت
وال َحن َ
ني ال َع ْطشا ِن إىل املا ِء ال َـمعنيِ .و ُ
وتغمده بواسع رمحته وأسكنه
أصرخ يف ليلي وهناري ،وأقول اي َر ِّب َمن
عنه وأرضاه َّ
ُ
فسيح جناته.
ني.
أنصاري؟ اي رب من أنصاري؟ إين فرٌد َمه ٌ
فلما تَواَتـ َر رف ُع ي ِد الدعو ِ
كان  مثاال يف االمتثال ألوامر سيدان
ات ،وامتأل منه
احلافظ احلاج نور الدين البهريوي 
جو السماو ِ
املسيح املوعود  والطاعة العمياء
وفارت
ُّ
جيب َ
تض ُّرعيْ ،
ات ،أُ َ
وعشق القرآن
رب العاملني .فأعطاين ريب صديقًا
له ،والتوكل على هللا ْ ،
رمح ُة ِّ
وسالل ُة أحبّائي يف
الكرمي؛ فقد قال ذات مرة :لو ُخّي ُت يف انتخاب نِ َعم اجلنة يوم َصدوقًا ،هو َع ُ
ني أعواين ،وخالص ُة ُخلْصاينُ ،
نور الدين .هو َبريَو ٌّ
لطلبت القرآن .إن بيان سرية نور الدين  يتطلب كتااب
ِي مولِ ًدا،
ِ
القيامة ُ
الدين املَتنيِ .امسه كصفاتِه النوراني ِة ُ
وقي نَ َسبًاِ ،من ساد ِة اإلسال ِم وِمن ذري ِة النجيبني
فار ٌّ
ضخما ،وهو موجود ابسم «حياة نور» وقد صدرت ترمجته العربية وُقـ َر ِش ٌّي ُ
ِ
لت بوصولِه إىل ا َجلذ ِ
بشرت به
َل
املفروق ،واستَ ُ
فوص ُ
أيضا ،فقد قدمه سيدان املسيح املوعود  أسوة ألفراد اجلماعة الطيبنيَ .
ِ
اإلسالمية األمحدية؛ حيث قال ابللغة الفارسية ما تعريبه «حبذا لو كاستِبشا ِر السيِّ ِد 
جاءين
ابلفاروق ،ولقد أُنْ ِس ُ
يت أحزاينُ ،م ْذ َ
الدين من السابقني .وما ن َفعين
ووجدتُه يف ُسبُ ِل نصرِة ِ
صار كل فرد من األمة نور الدين ،وهذا ميكن إذا فاض كل قلب ولَقَاينَ ،
ُ
ني .قد سبَق
بنور اليقني» .لقد مدحه سيده وأثىن عليه وأشاد بطاعته له قائال:
مال أح ٍد كمالِه الذي آاته لوج ِه هللاِ ،ويؤيت ِمن ِسن َ
رس ُخ ِمن
لو طلبنا من نور الدين أن يرمي بنفسه يف النار املضطرمة أو يقفز األقرا َن يف َ
الباع ِة والتربُِّع وا َجل ْدوى ،ومع ذلك ِحل ُْمه أَ َ
رب
يف بئر فلن يتلكأ بتنفيذ هذا األمر.
َر ْض َوىَ .نـبَ َذ ال ُعل َ
َق هلل تعاىل ،وج َعل ُك َّل اهتِشاشه يف كال ِم ِّ
أيت البَذ َ
العلم ُْنعتَه ،وا ِحلل َْم سريتَه ،والتو َ
كل
ترأس  اجللسة اليت ُعقدت يف الهور عام 1896م اليت العاملني .ر ُ
ْل ِش ْرعتَه ،و َ
ُق ِمْ ٍ
أيت مثلَه عالِ ًما يف العاملني ،وال يف ُخل ِ
الق من
قُرئت فيها حماضرة سيدان أمحد  ونشرت فيما بعد بصورة قُوتَه ،وما ر ُ
أيت َعْبـ َقرًِّي مثلَه ُم ْذ
كتاب ابسم «فلسفة تعاليم اإلسالم» واملعروف ابخلطاب اجلليل املن ِعمني ،وال يف هللاِ وهللِ من املن ِفقني .وما ر ُ
كنت من ِ
املبصرين.
وقد ترجم للغات عديدة منها العربية .ويف 1905/12/20م
ُ
عيّنه سيدان املسيح املوعود  أول أمني للجن ٍة تعمل ملصاحل وملا جاءين والقاين ووقَع نَ َظري عليه ،رأيتُه آي ًة من ِ
آايت ريب،
ِب ِح ّسي ونبَّأين
أيقنت أنه ُدعائي الذي ُ
«هبشيت مقربة» (مقربة أهل اجلنة) كما ُع ِّي من قِبله  يف و ُ
كنت أُدا ِوُم عليه ،وأُشر َ
1906/1/29م أول رئيس هليئة «صدر أجنمن أمحدية» وانتخب حَدْسي أنه من عبادِ هللا املنتخَبني( .التبليغ)
التقوى
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