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واقعة دفن قميص املسيح املوعود 
)قميص احلرب الحر( مع الصحايب 
ميان عبد هللا السنوري، وشيء من 

سريته رضي هللا عنه
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -439
أقول: لقد أودع الرتاب- اليوم اجلمعة 
يف   1927 عام  أكتوبر   7 بتاريخ 
هبشيت مقربة - تذكاٌر عظيم للمسيح 
له،  العظيمة  هللا  وآية    املوعود 
أي ُدفن مع ميان عبد هللا السنوري 
الذي    املوعود  املسيح  قميص 

كانت قد وقعت عليها قطرات من 
احلرب األمحر من هللا تعاىل.

لقد سجلت يف اجلزء األول من سرية 
هللا  عبد  ميان  لسان  على  املهدي 
حادث سقوط قطرات احلرب األمحر. 
مليان  القميص  هذا  حضرته  أعطى 
عبد هللا بعد إصراره على هذا الطلب 
إال أن حضرته نصحه أبن يدفن معه 
ال  حىت  وفاته  عند  القميص  هذا 
وقت  يف  للشرك  وسيلة  إىل  يتحول 
الحق، فقد ُدفن اليوم هذا القميص 

مع ميان عبد هللا بعد وفاته.
لقد أراين ميان عبد هللا هذا القميص 
رأيت  ولقد  مرات عديدة يف حياته 
عليه  اليت وقعت  القطرات  تلك  فيه 

من حرب أمحر بيد هللا.
أُلبس  عندما  موجوًدا حاضرًا  وكنت 
إايه اليوم ميان عبد هللا بعد الغسل 

األخري هذا القميص.
كان ميان عبد هللا قد احتفظ لديه 
من    املوعود  املسيح  أعطاه  مما 
قطعة صابون وزجاجة صغرية لزيت 
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العطر.  من  صغرية  وزجاجة  للشعر 
وبعد غسله الذي مت ابستخدام هذا 
الصابون املذكور وضمخ شعر رأسه 
أن  وبعد  املذكورين،  والعطر  ابلزيت 
بيدي  وضعُت  القميص  هذا  أُلبس 
القميص  هذا  على  العطر  من  شيئا 

أيضا.
قبل صالة اجلنازة ظل الناس خالل 
انتظارهم جمليء حضرة خليفة املسيح 
وأمل  شوق  بكل  ينظرون  هللا  أيده 
ودموع إىل جثة ميان عبد هللا الذي 
أن  بعد  الشأن  عجيب  يبدو  كان 
ألبس هذا القميص. ولقد شارك يف 
الناس  من  غفري  مجع  جنازته  صالة 
إىل درجة أنين مل أر يف قاداين مجًعا 
ميان  دفن  مث  أحد.  جنازة  يف  مثله 
عبد هللا مع هذا القميص على مرأى 
أرض  يف  املسيح  خليفة  من حضرة 
القطعة اخلاصة خبدام املسيح املوعود 
قال  ولقد  األولني.  السابقني   
دفنه:  عند  املسيح  خليفة  حضرة 
شهادة  اجلريدة  يف  تنشر  أن  ينبغي 
ميان  أُلبس  للذين  ابحللف  مقرونة 
بعد  أمامهم  القميص  هذا  هللا  عبد 
يف  يدعي  ال  حىت  وذلك  غسله 
مزورًا  قميًصا  إبراءته  أحد  املستقبل 
قد  الذي كانت  القميص  هو  أنه 

وقعت عليها قطرات احلرب األمحر.

أقول: كان ميان عبد هللا من السابقني 
األولني، وكان يكّن حبًّا غري عادي 
ذكر  ، كلما  املوعود  للمسيح 
يل حضرَته اغرورقت عيناه، وأحيااًن 
يكن  مل  مريرًا  بكاء  يبكي  كان 
جاء  عندما  بسببه.  التكلم  يستطيع 
األوىل كان عمره  للمرة  إىل حضرته 

متشبًثا  ظل  مث  فحسب  عاما   18
بكل  حياته  آخر  إىل  العالقة  هبذه 
إخالص ووفاء يتميز هبما أصحاٌب 
إن  السالم.  عليهم  لألنبياء  خواٌص 
للربكة  جملبة  األصحاب  هؤالء  مثل 
ابلنسبة  وفاهتم  وإن  للجماعة  ورمحة 

لألمة خسارة ال ميكن تعويضها.

الصحايب ميان عبد هللا السنوري وهو ممسك بقميص احلرب الحر
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احملبة  أبواصر  يب  يرتبط  املرحوم  كان 
اليت  األخرية  األايم  ويف  واملؤانسة، 
تقاعده  بعد  قاداين  إىل  فيها  انتقل 
توىل برغبة وشوق خاص إدارة شؤون 
املزرعة،  ابسم  اشُتهر  الذي  بستاننا 
والذي كنت أشرف عليه منذ فرتة، مث 
ملا توىل املرحوم إدارة أموره فقد أّدى 
حبيث  وكفاءة  جبدارة  الواجب  هذا 
فيه  التفكري  من  حلٍّ  يف  أصبحت 
واالهتمام به. أورث هللا تعاىل املرحوَم 
إنعامات عليا يف عامل اآلخرة ووهب 
املسيح  قرب  يف  خاًصا  مكااًن  له 
املوعود  الذي كان حّبه قد أخذ 
ذويه  وأهلم  مأخذ،  املرحوم كل  من 

الصرب والسلوان. اللهم آمني.
كان قد تويف عن عمر يناهز 66 عاًما 
إثر إصابته ابلفاجل الذي قضى بسببه 
13 يوًما يف آالم شديدة. كان الفاجل 
قد أثر على لسانه أيضا فلم يعد يقدر 
ال  واعًيا.  أنه كان  إال  الكالم  على 
شك أن كل نفس ذائقة املوت ولكن 
هؤالء  مثل  وفاة  القلب  على  تشق 
النفوس الطاهرة الزكية، واألسف أكثر 
املسيح  أصحاب  قدامى  أن  على 
تلو  واحًدا  يرحلون    املوعود 
نتعلم  أن  إىل  حباجة  زلنا  وما  اآلخر 
الذي  واإلخالص  الوفاء  درس  منهم 
والذي    املوعود  املسيح  به  جاء 

سيدان مرزا غلم أحد القادايين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

يستحيل بدونه رقي أية ملة دينية. 

املسيح  إخوة  أعمار  حول حساب 
املوعود وأوالده

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   .440
من  أكرُب  أان  وقالت:  عميت  حدثتين 
عّمك ببضعة شهور، أما عّمك فكان 

أكرب من والدك بسنتني. 
أقول: بناء على قول عميت هذا كان 
قرابة 97  أكتوبر 1927  عمرها يف 

والعمر  السن  قضية  ولكن  عاًما. 
يسجل  يكن  مل  ألنه  دقيقة  ليست 
هذه  فكل  األعمار،  شيء خبصوص 

التخمينات شفهية فحسب.
جلدك  ولد  فقالت:  عميت  أضافت 
أربعة أوالد، بكرهم »مراد بيغم«، مث 
ولدت  قد  وكانت  والدك  مث  عّمك، 
معه بنت أيضا إال أهنا توفيت سريًعا. 
سنتني  فرتة  أوالده  مجيع  بني  وكانت 

تقريبا. 


