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التقوى

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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  2- املولوي عبد الكرمي السيالكويت
ابلبيعة  تشرف  وحني  بش«  »كرمي  امسه   كان 
عبَد  مساه    املوعود  املسيح  سيدان  يد  على 
الكرمي. كان يتقن اللغة األردية والعربية والفارسية 

كتابة وحمادثة.
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  إل  االنضمام  بعد 
للجماعة.  جليلة   إلسداء خدمات  وفقه هللا 
املوعود  املسيح  سيدان  إل  أوحي  فيما  ُلقِّب  وقد 
قراءة  انل شرف  املسلمني« كما  »قائد  بـــ   
مؤمتر  يف    املوعود  املسيح  سيدان  حماضرة 
اليت  عام 1896م  ُعقد يف الهور  الذي  األداين 
كتبها املسيح املوعود  خصيصا للمؤمتر وقد 
اشتهرت بـ »اخلطاب اجلليل« وقد ترمجت بصورة 
بعنوان  العربية  اللغة  منها  لغات  عدة  إل  كتاب 
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»فلسفة تعاليم اإلسالم«. 
رخيم  احلديث  عذب  امللبس  أنيق    كان 
الصوت، كان إذا قرأ القرآن اجتمع حوله املسلمون 
املشهد  يبدو  وكان  يرتحنون  واملسيحيون  واهلندوس 
وتنشد  السماء  من  نزلت  املالئكة  وكأن  حينها 

 . أانشيد حب هللا
مدحه  يف    املوعود  املسيح  سيدان  لقد كتب 
املتواضع  العبد  هذا  أصحاب  من  املولوي  قائال: 
املخلصني ويتعلق ب أبواصر احلب الصادق، وقد 
الدين. الثمينة خلدمة  أوقاته  من  كرس جزءا كبريا 
وبركة  النفوس،  يف  يؤثر  حبماس  يتسم  كالمه 

اإلخالص وأنواره ترشح من وجهه.
ويقول يف موضع آخر ابللغة العربية: »وحيب يف هللا 
املولوي عبد الكرمي السيالكويت- سّلمه هللا - الذي 
أيدين وأمّدين يف ترمجة مكتوب هذا، وهو من احملّبني 
املخلصني، وهو يف هذه األايم عندي. كان هِلََوى 
االغرتاب،  َأرَغَب يف  مقامايت  واستحساِن  مالقايت 
العذاب،  من  قطعة  هو  الذي  السفَر  واسَتعَذَب 
فجزاه هللا وثّبته على سبيِل الصدِق والصواِب، ورمَِحَه 

وهو خري الرامحني.« )التبليغ( 
احلب،  يبادله    املوعود  املسيح  سيدان  كان 
وحدث ذات مرة أن مرض ومل يستطع أن ميشي إل 
سيده للزايرة، فتمىنَّ أن يكون له لقاء مع حبيبه، 
فلما عرف  هذا األمر؛ أكرمه ابلذهاب إل 

بيته ليعوده، ومكث عنده وقتا ال أبس به.
تويفِّ  يف حياة سيدان املسيح املوعود  يف 
عام 1905م ودفن يف »هبشــــــيت مــــقربة« بقاداين.

 3- نواب حممد علي خان
كان  زعيما يف والية »مالري كوتله« وصاحب عقار 
ببيعة  األمر شيعيا، وتشرف  أول  الوالية. كان  ضخم يف 
بيد،  يدا  عام 1890م  يف    املوعود  املسيح  سيدان 
املوعود  للمسيح  واحلب  اإلخالص  دروب  على  وتقدم 

 - زّوجه  إذ  حضرته؛  مصاهرة  من  مّكـنْته  لدرجة   
- كرميته الكربى السيدة مباركة بيغم رضي هللا عنها. 
وقد قّدم دْعًما ماداي كبري من أجل نشر اإلسالم وتبليغ 
دعوة املسيح املوعود . وقد كتب  مرة يف مدحه 
»إنين ُأغِبُط الوالدين اللذين أجنبا هذا الولد الذي هو يف 

أايم الشباب اجلامح مائل إل هللا ودينه«. 


