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التقوى

(�لقسط �لر�بع ��لعشر�*) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا �ل� بني قوسني �� �ل� بعد 
"�قوE" هي من �ملؤلف.

١٥١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
علي،  @�شن  �حلافظ  حدث¯ 
�خلليفة   Ò  Eقا مر#   �x  :Eقا�
�أل�E �ملولوr نو@ �لدين : كنت 
 rّلر بئًر�  �حٍد  من   �ستأجر قد 
aال~  بثالثة  �لز@�عية  �أل@�ضي 
@�بية، �ال �ن¯ � aخذ منه �صال 
 ،fكتا  �� �ثيقة  �ية  �كتب   ��
كما �بقيت �لبئر حتت �شر�فه هو. 
�بعد فتر# ملا طالبته بنقل �لبئر �� 
ملكي� �نكر �* يكو* قد �ّجرها 

 rملولو� بأ*   rلر���  Eيقو  .Ò
�حُد  �بَلَغ   :Eيقو �لدين كا*  نو@ 
هذ�   � �ملوعو>  �ملسيَح  �إلخو# 
�ل�  �خلسا@#  على  متأسًفا  �خلَ� 
 � حضرته   *� �ال   ،� حلقت 
قاE: �نت قلق على خسا@ته ��نا 
 rقع �ملولو�� �xقلق على �ميانه! ملا
حالة   = �آلخر  �لشخَص  �ملحتر� 
>فعته 7و �خليانة؟ �ملا�x � يأخذ 
�قر�ً@� خطيًّا؟ �ملا�x � يستلم  منه 

منه �لبئر حسب �ألصوE؟

١٥٢. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
�ملوعو>  �ملسيح  عا¾  لقد   :Eقو�
�لعزلة   = حياته  قا>يا*   =  �
على  ظّل  xلك  مع  �لكنه  تقريًبا 
��ند��،  ببعض  جيد#  عالقة 
مال��مل  �الله  شرمبت  الله  فإ* 
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 Hبد قبل  ما  منذ  له  صديقا* 
 = يناقشهم  كا* حضرته  �لبيعة. 
�ترمانه  �كانا  �لدينية.  �ألمو@ 
فئة   �� �نتمائهما  @غم  �يقد@�نه 
�كانا  �ملتعصبة،  ��ند��  a@يا 
�طها@ته.  �عفته  بو@عه  يعترفا* 
كا* حضرته = �لبد�ية على عالقة 
�طيد# مع "الله مال�� َمل" لد@جة 
�نه @�فق حضرته �� >�ي مبناسبة 
xلك  �بعد  ��لدتنا،  من  ��dجه 
قّلت �لر��بط ألنه كا* ينتمي �� 
شديًد�،  متعصًبا  �كا*  a@يا  فئة 
 �خذْ هذ_  a@يا  فئة  �كانت 
شديد#.  معا>�#  حضرته   r<تعا
ير? بعض �لنا� �* �حي حضرته: 
"يهو�x �السخريوطي" كا* يتعلق 
 عالقا �ما  مل".  بــ"مال�� 
فقد  شرمبت"  "الله  مع  حضرته 
ال  حياته.  aخر   �� جيد#  ظلت 
قيد  على  َمل"  مال��  "الله   Eيز�
�حليا#، �ما "الله شرمبت" فقد تو= 
خاطب  لقد  عديد#.  سنني  منذ 
 = كليهما   � �ملوعو>  �ملسيح 
�لشها>#   Hإل>ال �لعديد#  كتاباته 
على حتقق بعض نبو�Hته، �سأ�ما 
تَريا  مر# بعد �خر? قائال: �* � 
حتقَق نبوÆ�H �لفالنية بأ� �عينكما 
فانشر� �عالًنا مقر�ًنا ¶لف �ليمني 

@>ًّ� على xلك. كما حّث �فر�> فئة 
�آل@يا �آلخرين �* يطالبو�ا بنشر 
هذ� �إلعال* �ملقر�* باحللف، �ال 

�* كليهما لزما �لصمت.
�قوE: ملا �@�> �ملسيح �ملوعو> � 
صنع خامت بنقش "�ليس �هللا بكا~ 
عبد_" �عطى لـ"الله مال�� مل" 
بعض �لنقو> �بعثه �ذ� �لغر} �� 
مال��مل"  "الله  فصنع  �مرتسر. 

 .@�بيا Øمس  �ملذكو@  �خلامت 
�لقد كتب حضرته = بعض كتبه 
بأنه فعل xلك ليكو* "الله مال�� 
�لوحي. 2  مل" شاهًد� على هذ� 
ناشد حضرته = كتبه "الله مال�� 
هذ_  صدِ�  بشها>ِ#   Hلإل>ال مل" 

�لنبوH# �يضا.

١٥٣. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 

dعليه �لسال xياfد �لقا]& dسيدنا مر^� غال
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التقوى

علي  حاكم   r@<شو حدث¯ 
 :Eقا�

�لفاحشة   fتكا@� �ث� شبها
نو@   rملولو� تالمذ#  بعض   Eحو
�ملوعو>  �ملسيح  عهد  على  �لدين 
هذ�  حضرته  بلغ  فلما   .�
 fلطال�  Hهؤال مبغا>@#  �مر  �خل� 
 rملولو� �م  شَفَع  قا>يا*.  من 
 �ملحتر� �قاE: سيدr، لقد �ث�ْ
يثبت   *�  *�< فحسب   شبهاٌ
ال  حضرته:   Eقا ضّدهم.   Hٌشي
بل  شرعي  حّد   r� عليهم  نطبق 
هذ_  مثل   �نتشر قد  >�مت  ما 
 �لشبها  ��ث�  �لشائعا
يتم   *� �حليطة   ��  fفاألقر
ترحيـلهم من قا>يا*، �ال �ننا ال 

جنّرمهم شرعًيا.

١٥٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
 r@لسنو� �هللا  عبد  ميا*  حدث¯ 
غ�  فئة   �� منتمًيا  كنت   :Eقا�
�لبد�ية،   = �ملتشد>ين  �ملقلدين 
�كنت �تشبث بشد# برفع �ليدين 
 ��جلهر بالتأمني (�r @فع �لصو
�ملقصو>  �ليس  �لتأمني،   = عاليا 
على  �ظللت  متاما)،  ֲדا  �إلسر�@ 
بعد  ح�  طويلة  مد#  هذ�   ��<
�للقاH مع حضرته �. بعد xلك 

حضرته  خلف  مر#   �x صليت 
�لصال#  Sاية  بعد   �  Ò  Eفقا
مبتسًما: ميا* عبد �هللا! يكفي ما 
عملت ֲדذ_ �لُسّنة؛ �كا* يش� �� 
@فع �ليدين. يقوE ميا* عبد �هللا: 
تركت @فع �ليدين منذ xلك �ليو� 

بل تركت �لتأمني جهًر� �يضا.
يقوE ميا* عبد �هللا: � �@ حضرته 
يقو� برفع �ليدين �� �Ãعه يؤّمن 
�لبسملة  يقر�  يكن   �� جهًر�، 

جهًر�.
�قوE: كا* هذ� هو >�f �ملسيح 
�ملوعو> � كما xكر_ ميا* عبد 
�هللا. �ظلت هذ_ �لطريقة سا@ية بني 
�أل�ديني = عهد �ملسيح �ملوعو> 
� �بعد �فاته �يضا، �هو �نه � 
هذ_  على  غ�_  يؤنب  �حد  يكن 
يؤّمنو*  كانو�  فبعضهم  �ألمو@، 
�بعضهم  ال،  ��آلخر�*  جهًر� 
يقومو* برفع �ليدين �معظمهم ما 
يقر��*  �بعضهم  يفعلونه،  كانو� 
 � منهم  ��ألغلبية  جهًر�  �لبسملة 
 Eيكونو� يفعلونه. كا* � يقو
من  ثابتة  كلها  �لطر�  هذ_  بأ* 
 ���< rال �* �لطريق �لذ� � yلن�
عليه �لنy � هو xلك �لذr كا* 
�ملسـيح �ملوعـو> � مـو�ظًبا 

علـيه.

١٥٥. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
 r@لسنو� �هللا  عبد  ميا*  حدث¯ 
�قاE: كا* �ملسيح �ملوعو> � = 

�لبد�ية يرفع �أل�x* �يؤ� �لصال#.
�قوE: بعد xلك ُعّين �ملولوr عبد 
 *� �Ãعنا  للصال#.  �ماًما  �لكرمي 
�لدين  نو@   rملولو� عّين  حضرته 
 rماًما للصال# �ال �نه شفع للمولو�
عبد �لكرمي �لذr ظّل �ما� �لصال# 
�� �* ��فته �ملنية = عا� ١٩٠٥. 
 rكا* حضرته يقف �� ميني �ملولو
�آلخر�*  ��ملقتد�*  �لكرمي  عبد 
 rملولو� �كا*  خلفهما.  يقفو* 
 fغيا  = �لصال#  يؤ�  �لدين  نو@ 

�ملولوr عبد �لكرمي �بعد �فاته.
 f�< فكا*  �جلمعة  صال#  �ما 
بعض   =�  - �لبد�ية   = حضرته 
�أليا� �ل� كانت صحته جيد# من 
�لسنو� �ألخ�# = حياته �يضا- 
�نه كا* يصلي �جلمعة = �ملسجد 
باملسجد  يعر~   rلذ� �لكب� 
�ألقصى �كا* �ملولوr عبد �لكرمي 
كا*  ملا  xلك  �بعد  �لصال#.  يؤ� 
حضرته يعاt �عكة صحّية عموًما 
يؤ�  �لكرمي  عبد   rملولو� فكا* 
 i@ملبا� �ملسجد   = �جلمعة  صال# 
من �جل حضرته، �ما = �ملسجد 
�لدين  نو@   rملولو� فكا*  �لكب� 
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بالنا� صال# �جلمعة. �=  يصلي 
كا*  �لكرمي  عبد   rملولو�  fغيا
�حسن  �مد   rملولو� عنه   fينو
غيابه  �عند   i@ملبا� �ملسجد   =
شا_  سر�@  �مد   rملولو� كا* 
نو@   rملولو� �كا*  �جلمعة.  يؤ� 
�لصال# بشكل عا� =  يؤ�  �لدين 
�ملسجد �لكب�، �ظّل هذ� �لوضع 
سائًد� ح� �فا# حضرته �. �ما 
عبد   rملولو� فكا*  �لعيد  صال# 
�فاته  �بعد  �لنا�،  يؤ�  �لكرمي 
كا* �ملولوr نو@ �لدين يؤ� ֲדم. 
�ملسيح  فكا*   #dجلنا� صال#  �ما 

�ملوعو> � يؤمها.

١٥٦. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
 r@لسنو� �هللا  عبد  ميا*  حدث¯ 
�لقى  ملا  قا>يا*   = كنت   :Eقا�
�خلطبة   � �ملوعو>  �ملسيح 
لقد  �ألضحى.  عيد  يو�  �إل�امية 
�لُسّلم  طريق  عن  حضرته   Eنز
حيث   i@ملبا� للمسجد  �لقدمي 
بشوًشا  @�يته  �يا_.  منتظًر�  كنت 
 2 فرحا.  يتألأل  �جهه  �كا* 
حيث  �لكب�  �ملسجد   �� توجه 
��مر  �لصال#  بعد  �خلطبة  �لقى 
��ملولوr عبد  �لدين  نو@   rملولو�
ميا*   Eيقو يسّجالها.   *� �لكرمي 

عبد �هللا �* حضرته � � يكن 
يلقيها سريًعا خشية تأخر �لكاتَبني 
تسهيال  �حياًنا  يتوقف  كا*  بل 
ميا*   Eيقو hلته.  �يعيد  عليهما 
عبد �هللا: �تذكر �* حضرته � 
 = �سرعو�  مر#:  للكاتَبني   Eقا
يستمر  لن  �ألمر  �لكتابة أل* هذ� 
عن   �| �حياًنا  �كا*  طويال، 
 *� �ب  �Sا   �لكلما بعض 

ُتكتب بالسني �� بالصا>.
�ملولوr ش� علي: كا*  �حدث¯ 
حضرته � جالًسا على �لكرسي 
�لس  �كا*  �خلطبة،   Hلقا� �قت 
 rملولو� ميينه  عن  �أل@}  على 
�لكرمي  عبد   rملولو�� �لدين  نو@ 
لكتابة  حضرته  عينهما  �للَذين 
�خلطبة. كا* صوته Öتلفا نوًعا ما 
لّينا  �ملعتا> ¶يث كا* يصبح  عن 
 Eبصو@# عجيبة = �لنهاية. لقد قا
 Hحضرته للمولوَيني �ملذكو@ين �ثنا
 tفاتتكم كلمة فاسألو �x� :خلطبة�
عنها �آل* ألن¯ ال �>@�x� r كنت 

سأتذكرها بعد xلك �� ال.
كا*  علي:  ش�   rملولو�  Eقا�
بعد   Eيقو  � �ملوعو>  �ملسيح 
�لقاH �خلطبة: هذ_ �خلطبة � تكن 
 �لكلما كانت  بل   ،rعند من 
ُتلقى = قلy من عند �هللا تعا�، �= 

بعض �ألحيا* كانت بعض �جلمل 
 ��ستمر مكتوبًة.   Ò  ?Hتتر�
 �لكلما >�مت  ما  �خلطبة 
�نقطعت  �عندما   ،Ò  ?Hتتر�
�يضا.  �خلطبة  �نقطعت   �لكلما
�كا* حضرته يقوE: ينبغي على 
�صدقائنا �* �فظو� هذ_ �خلطبة.

�قوE: كنا صغاً@� = xلك �لوقت 
�كنت �بن سبعة �عو�� �� ×انية، 
xلك  �تذكر   E�d� ال  �ن¯  �ال 
جالًسا  كا*  حضرته   *� �ملشهد 
 Hجلز� من  �ملتوسط   fلبا�  fقر
متوّجًها  �لكب�  للمسجد  �لقدمي 
�� �لباحة، �كا* يعلو �جهه = 
عجيًبا،  �نوً@�  هيبة  �لوقت  xلك 
�هيبة  �ملًا  يفيـض  صوته  �كا* 
شبه  عينا_  �كانت  خاصـة، 

مغمـضتني.
بعنو�*  �خلطبة  هذ_   نشر لقد 
 ٣٨ �لـ   *�� �إل�امية،  �خلطبة 
 fلكتا� هذ�  من  �أل��  صفحة 
حتتوr على هذ_ �خلطبة �ل� �لقاها 
 Hلك �لوقت، �ما �جلزx = حضرته
�لباقي فقد �ضافه حضرته الحًقا.

�خلطبة  �لقيت  �يضا:   Eقو��
عا�  �ألضحى  عيد  يو�  �إل�امية 
�١٩٠٠ �ال �Sا نشر الحًقا = 

عا� �١٩٠٢. 




