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»ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء«
443- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين احلافظ نور أمحد 
اللدهيانوي أنه ل يكن املسيح املوعود  قد أعلن عن 
أيٍّ من دعاويه، ول أكن قد مسعت امسه، حني ُأريت يف 
الرؤاي النيب  وكان معه مجاعة من الصحابة الكبار، وكان 
يف هذه اجلماعة شخص كانت هيئة مالبسه خمتلفة عن 
 : وصحابته، سألت رسول هللا  النيب هيئة مالبس 
من هذا الرجل اي رسول هللا؟ فقال: هذا عيسى. وقال: 
ذلك  وبعد  به.  اإلميان  وعليك  قاداين،  يف  يسكن  هو 
قرية  إىل  فأتيت  قاداين  عن  أحبث  وطفقت  استيقظت، 
على  أعثر  ل  أنين  إال  لدهيانه  حمافظة  يف  الواقعة  قاداين 
هذا الرجل. فلما قدم املسيح املوعود  إىل لدهيانه، 

مسعت امسه وحضرت إليه وما أن رأيته حىت عرفت فورًا أنه 
  ذلك الرجل الذي أراين هللا تعاىل إايه يف املنام مع النيب
والذي قال  عنه: إنه عيسى، وعليك اإلميان به. ل يكن 
حضرته إىل ذلك احلني قد أعلن عن كونه مسيًحا موعوًدا 
ول يبدأ أخذ البيعة أيضا. على أية حال، انضممت إىل 
ملا كانت  ابيعته  مث  الوقت،  ذلك  منذ  به  املؤمنني  صف 
البيعة األوىل يف لدهيانه، كانت بيعيت  يف اليوم الثاين وكان 
رقمي 64. وأول من ابيع حضرته املولوي نور الدين ولعل 

الثاين مري عباس علي.
أقول: احلافظ نور أمحد من األمحديني القدامى ولقد انتقل 

إىل قاداين يف هذه األايم وإنه متقدم يف السن اآلن.
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الطاعة والتفاين ف اخلدمة
الرحيم.  الرمحن  بسم هللا   -444
أمحد  نور  احلافظ  حدثين 
أتيت إىل  مرة  اللدهيانوي وقال: 
 : حضرته  يل  فقال  قاداين 
أمرتسر  من  األشياء  بعض  أريد 
فاذهب وأحضرها. وعرض عليَّ 
إىل  وأسافر  حصانه  أمتطي  أن 
قائال:  اعتذرت  أنين  إال  بطالة 
سيصعب علّي االعتناء به هنالك 
فمن املستحسن أن أذهب مشيا 
حضرته  فنصحين  األقدام.  على 
بيت  ترتكه يف  أن  قائال: ميكنك 
بطالة  يف  الرحيم  عبد  ميان 
وأتخذه عند عودتك من هناك. 
علي  السهل  من  سيدي،  قلت: 
األقدام،  على  مشيا  أذهب  أن 
مروري  وَلَدى  هللا  على  وتوكلت 
فكرة  راودتين  القطار  مبحطة 
األغراض  إحضار  يف  اإلسراع 
حلضرته فركبت القطار وأحضرهتا 

بسرعة.
قال احلافظ نور أمحد: ميان عبد 
املولوي  والد  هو  املذكور  الرحيم 
وكان  البطالوي،  حسني  حممد 

يرتبط حبضرته أبواصر طيبة. 
كان  احلافظ:  السيد  وأضاف 
حيسن    املوعود  املسيح 

الفروسية، ولقد رأيته يف أوائل عهده ممتطًيا صهوة احلصان، مع أن يده اليمىن 
كانت ضعيفة نوًعا ما بسبب تعرضها حلادث. كان حضرته حيسن الفروسية 

ويف أوائل عهد حضرته كان حصان ما يتوفر يف بيته دوًما.

  حضرة مرزا غلم أحد القاديين




