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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرJن  �هللا  بسم   .١٢٩
�قوH: لقد كتب �ملسيح �ملوعو� � 
سو�نَح  كتبه  من   �bكث مو�ضع   R
ما  تفصيال  �كثرها  �لكن  عائلته، 
��8جه R مؤلَّفه ”كتا, �ل²ية“. ال 
 dبأ� هذ� �لبيا� قد �حتو Hميكن �لقو
كل �ألموn� 8امة �ال �نه يشمل �يع 
�ملعلوما/ �ل� �كرها �ملسيح �ملوعو� 
�نه  مبا  �لكن   dخر� �ماكن   R  �
�كثر تفصيال، كما كتبه حضرته بنفسه 
لذلك   Nتعا �هللا  من  بإشا�8/ خاصة 
�ملقتبسا/  بعض   ��لكر�  mللقر�  ��قّد

منه. يقوH حضرته:

 �”�آل� �F سو��ي كالتا�: �zي غال
�Jد ��سم ��لد3 غال� مرتضى ��سم 
��لد3  جد  ��سم  7مد  عطا  جد3 
 gقومي برال �F غل 7مد، �كما قيل
Tبائي  �ثائق  من  �يتبني    *Hملغو� من 
�لقدمية �ل� ما '�لت 7فوظة NF �آل� 

�uم �تو� NF هذ� �لبلد من ”zرقند“ 
من  مائ� شخص  قر�بة  معهم  �كا� 
�كانو�  �خَدِمهم،  ��هليهم  �تباعهم 
 mلزعما� بصفة  �لبال�  هذ]  �خلو�  قد 
هذ]   R 8حاnم  �حّطو�  �ملحترمني، 
ميال  Ýسني  ُبعد  على  �لو�قعة  �لبلد� 

*  لقد علمت قبل ١٧ �� ١٨ عاما من خالH �إلnاما/ �إلnية �ملتو�تر� �� Tبائي هم فا8سيو 
 ��ألصل، �كنت قد سجلت تلك �إلnاما/ كلها R �جلزm �لثا� من �ل�²هني �ألJدية، �منها nFا
�". ��لوحي �لثا� Êقي هو: "لو كا* �إلميا* Êقي: "خذ+� �لتوحيد +�لتوحيد يا �بنا� �لفا
�" �3 لو كا� �إلميا� معلًقا بالثريا لناله من هنا» هذ� �لرجل معلقا بالثريا لناله جل من فا
 ��لذ3 هو من �صل فا8سي. �هنا» �حي ثالث Êقي: "4* �لذين كفر+� ّ� عليهم جل من فا
شكر �هللا سعيه." ��F 3 هذ� �لرجل �لفا8سي �ألصل قد 8ّ� على �يانة �لكافرين، ��هللا تعاN يشكر 

جهد]. كل هذ] �إلnاما/ تبني �� Tباmنا �أل�لني من �لُفرg. +�حلق ما �ظهرh �هللا. منه.
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مالحظة: �لتعليقا/ �ل� بني قوسني �� �ل� بعد 
"�قوH" هي من �ملؤلف.

 Hلشما� جهِة   NF الهو8  من  تقريبا 
 �8� يومذ�»  كانت  �ل�  �لشرقي، 
قفر، فعمر�ها �zوها ”Fسال� بو8]“ 
فاشتهر/ فيما بعد باسم ”Fسال� بو8 
قاضي ماجهي“، �نسي �لناg �8يد� 
�8يد� �سم ”Fسال� بو8“، �بدال من 
”قاضي ماجهي“ بقي �سم ”قاضي“ 
�منه  ”قا�3“   NF  �bًخ�  Hحتو  ¬
حتوNF H قا�يا�. �سبب تسميتها بـ 
�ملنطقة -  ”قاضي ماجهي“ �� هذ] 
�ل� طوnا ستو� ميال تقريبا - كانت 
تسمى R �لك �لزمن بـ“ماْجهـ“، 
�لعل �لسبب R �لك �uا منطقة تكثر 
 R �“ماجهـ“  �جلو�ميس،  فيها 
فلما كا�   .gجلامو� �nندية هو  �للغة 
Tبائي قد نالو� �حلكم على هذ] �ملنطقة 
باإلضافة NF قرd �لعقا8، فقد �شتهر�� 
ملا��  �عر�  ال  ”�لقاضي“.  بلقب 
 NF رقندz بائي منT أل3 سبب �تى�
هذ� �لبلد، Fال �� �لوثائق �لقدمية تفيد 
 ��لبلد �يضا كانو� ِكر� بأuم R �لك 
�لعائال/  �من   mلزعما� �من   ��لقو
�حلاكمة، �لعلهم قد �ضطر�� للهجر� 
من هنا» خلصومة قومية �� تفرقة ما، 
�عطو� من  قد  هنا   NF  Hلوصو� �بعد 
ِقبل �ملَلك كث�b من �لقرd عقاn �8م، 
 R مستقلة  �الية  nم  تأسست  فقد 

هذ] �ملنطقة.

R ���ئل عهد �لسيخ كا� ��لد جد3 
مشهو�8  'عيًما  7مد“  غل   �'bم”
�كا�  �ملنطقة،  هذ]   R �لصيت  ��ئع 
قرية، ��نفلت من سيطرته  عند] ٨٥ 
عد� ال بأg به من تلك �لقرd نتيجة 
�لك  مع  للسيخ،  �ملتو�تر�  �nجما/ 
من  بعًضا  فوهب  كا� كرميًا �جّو��� 
لبعض   dلقر� من  �لقليل  �لقد8  هذ� 
�هي  �ملشتتني،  �ملسلمني   mلزعما�
باختصا8،  سيطرִדم.  حتت  '�لت  ما 
 R منطقته   R مستقال  'عيما  كا� 
'من �لتفر� �حكم �لطو�ئف. �كا� 
قر�بة ٥٠٠ شخص يأكل على مائدته 
�لعد�  هذ�  من  �قل  �حيانا   3� ��ًما، 
مئة  عند]  يقيم  �كا�  �كثر،  ��حيانا 
 �Tحفا~ �لقر� mلصلحا�� mمن �لعلما
مَنًحا  nم  حد�  قد  �كا�  �لكرمي 
�كُر  Éلسه   R يكثر  �كا�  شهرية، 
�من   ...Hلرسو�  Hقا� �هللا   Hقا ما 
قد  كر�ماته  من  عد��   �� �لعجيب 
 bكب Uا فوn شتهر/ لد8جة يشهد�
من �عد�m �لدين �يضا. باختصا8، كا� 
باإلضافة NF �لوالية ��إلما�8 مشهو�8 
�عزمه  �Öته  �تقو�]  بأمانته  جد� 
�مو�ساته  للدين،  �تأييد]  �لقو3، 
 R �حلاضرين  �يع  �كا�  للمسلمني 
 �bلغ� يكّنو�   mصلحا�  mتقيا� Éلسه 
��لفجو8،  �لفسق  �oتنبو�   �لإلسال

فقد  هيبة،   3��� شجعا�  �كانو� 
 ��  ��ملرحو ��لد3  من   �bكث zعت 
�حد �'m�8 �لد�لة �ملغولية �zه "غيا± 
 ��أليا تلك   R قا�يا�   8�' �لد�لة" 
 ��ملرحو  �8��F حسن  الحظ  �حني 
�فطنته  �تيقظه  7مد،  غل   �'bم
�8جاحة  �ثباته  �عزميته  Öته  �علو 
 ��إلسال لنصر�  �Jاسه  �فهمه  عقله 
�تقو�] �طها8ته ��لوقا8 �لذ3 يتسم به 
 �bلسه بالطا صغÉ لسه؛ �ملا �جدÉ
 mثابتني �متفرسني �عقال  gبأنا مليئا 
عينا]  �غر�8قت  �شجعا�،  �صاحلني 
من  8جًال   �� �علم  كنت  لو   :Hقا�
�لصفا/  ֲדذ]  �ملتحّلي  �ملغولية  �لعائلة 
�لضر�8ية إل���8 �مو8 �لسلطنة يسكن 
R هذ] �ل²ية لسعيُت - Fنقاً�� للمملكة 
 R Øلعر� يعتلي هو   �� �إلسالمية-  
�جلد��8   ��عد �لكسل   ��يا  R �nي 

�سوm �إل���8 للملو» �جلغتائيني. 
لعله ال ¸لو من �لفائد� �لذكر هنا بأ� 
 Rغل 7مد" تو �'bجد ��لد3 �3 "م
بأعر��  �ملصحوبة  �حلا'�قة  مبر� 
قد  باتفاقهم   mألطبا� �كا�   ،dخر�
 ��ستخد� �ملر�  غلبة  عند  له  �صفو� 
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�جل  من  له  عالًجا   ��يا لبضعة  Ýر 
 s �uم  Fال  �ملر�،  هذ�  من  شفائه 
يكونو� يتجر��� على �� يقولو� �لك 
�مامه، ��خ�b قاH له �حدهم بكلما/ 
لطيفة فرّ� له: ��F كا� �هللا قد قد8 � 
�لشفاm فهنا» ���ية �خرd كث�b من 
خلقه �، �ما هذ� �لشيm �لنجس فال 
�هللا  قد8  مبا  ��8ضى  �ستخد�مه،  �8يد 
 �� �قضى، ��خ�b توR بعد بضعة �يا
بسبب هذ� �ملر�. صحيح �� �ملو/ 
�ملبنية  �� طريقته  Fال  له  قّد8  قد  كا� 
�نه  لألبد  تذكا�8ً  �صبَح   dلتقو� على 

ل �ملو/ على شر, �خلمر...  فضَّ
�لقوH، ملا توR ��لد جد3  �ملخص 
مر'�  جد3   3� �لرشيد  جنُله  خَلَفه 
عطاm 7مد... �R 'منه غلب �لسيخ 
لقد   .Hلقتا�  R هللا �مصلحته� Êكمة 
Fال  �اليته  حلماية  سعيه  جد3  سعى 
 mقضا يكن   s  �F ��خفق  خا,  �نه 
يتكلل  فلم  مشيئته  يو�فق  �قد8]  �هللا 
�لسيخ  �ظل  بالنجا�،  له  سعي   3�
يبسطو� سيطرִדم يوما بعد يو� على 
بقي عند جد3  ما   tاليتنا ح� dقر
 R قا�يا�  �كانت  قا�يا�،  قرية  Fال 
�لك �ليو� على شاكلة حصن �F كا� 
فيها �8بعة �بر�Uٍ كب�b يسكنها �فر�� 
�جليش �فيها عد� من �ملد�فع، �كا� 
ما   NF �8تفاعه  يبلغ  �خلا8جي  �لسو8 

يتسع  �عرضه  قدما،  عشرين  يقا8, 
بعضها.   mذ�Ê عربا/  ثال±  جلر3ِ 
من  حزٌ,  قا�ياَ�  �خل   �� ��تفق 
�ستولو�   ¬ غرهي"   ��8" �لسيخ   hفر
 bكب بدما8  �جد��3  فأصيب  عليها، 
حيث ُ�ِسر�� على شاكلة ب^ Fسر�ئيل 
 ��uبت �مو�nم ��متعتهم كلها، �ُهد
عد� من مساجدهم �بيوִדم �لفا8هة، 
�جلهل  بد�فع  بساتينهم  �ُقطعت 
��لتعصب، �حولت بعض مساجدهم 
NF "�هر� ساله" �3 معبًد� للسيخ، �ال 
�ملساجد حتت سيطر�  هذ]  �حد   H�'
�لسيخ NF �آل�. R �لك �ليو� �حرقت 
ألجد��3 مكتبة �يضا تضم Ýسمائة 
ªطوطة قدمية للقر�T �لكرمي ��شعلت 
فيها �لنا8 مبنتهى �إلسا�m. ��خ�b �مر 
لغايٍة  منها   Uباخلر� �جد��3  �لسيخ 
 R  mلنسا��  Hلرجا� �يع  فُنفي  ما، 
�لواليا/   dحدF  NF فلجأ��  �لعربا/ 
ُسّمم   �bبعد مد� قص� �لبنجا,،   R
 R  ¬  ،mألعد�� ��لئك  مبكيد�  جد3 
���خر عهد سلطة "8جنيت سنغ" عا� 
مرتضى   �غال مر'�   ��ملحتر ��لد3 
 dقر Ýس  Fليه  فأعيد/  قا�يا�   NF
من قرd ��لد] أل� 8جنيت سنغ كا� 
سيطرته  بعد  قوية  حكومة  شكل  قد 
على معظم �لواليا/ �لصغ�b، فبذلك 
صا8/ �يع ُقر�نا �يضا حتت سيطر� 

سلطته  �متد/  �لذ3  سنغ  8جنيت 
من الهوNF 8 بيشا�8 من جهة �من 
�جلهة �ألخرNF d لدهيانة. باختصا8 
�لقدمية  �اليتنا  على   mلقضا� مت  قد 
 R فقط   dقر Ýس  Êو'تنا  �بقيت 
uاية �ملطا�، �مع �لك كا� ��لد3 
'عيما  مرتضى   �غال مر'�   ��ملحتر
مشهوR �8 تلك �ملنطقة نظر� النتمائه 
��ًما  يدعى  �كا�  �لعريقة،  للعائلة 
 mلزعما� �لعا� ضمن  �حلاكم  R بال° 
 dشتر� لقد  �لكرسي.  على  �حلائزين 
من جيبه �خلا� Ýسني فرسا ��هبها 
 �مع فرساuا للحكومة �إلجنليزية R عا
بتقدمي  �حلكومة  �عد  كما   ،�١٨٥٧
�يضا  �ملستقبل   R �ملساعد�  هذ]  مثل 
�كا�  Fليها،  �حلاجة  �قتضت  كلما 
قد تلقى 8سائل �إلعجا, �لر�ئعة من 
عصر].   R إلجنليزية� �حلكومة   �حكا
�لقد �كر] �لسb ليبل غريفن R كتابه 
باختصا8،  �لبنجا,".   mمر�� "تا8يخ 
 dلد  bكب Fعجا,  على  حائًز�  كا� 
مثل   ��حلكا بعض  �كا�   ،��حلكا
�ملفو� �نائب �ملفو� يأتو� NF بيته 
تقديًر�  به  �يلتقو�   dخر�� فينة  بني 

له. 
هذ� هو بيا� �حو�H عائل� بإoا'، �ال 

�d8 �3 سبب لإلطالة �كثر...
لقد ��جه ��لد3 قبل �ال�Æ مصائب 



٣١

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

لقطع  �ضطر  مر�   /���  ،�bكب
على  مشيا  �nند   R شاسعة  مسافا/ 
 Hفقد تبد Æال�� ��ألقد��، �ما R �يا
'من ضيقه بالفرU ��لسعة، فمن J8ة 
'من  من  نصيبا  �لق   s  ��  � �هللا 
�الية  من  شيًئا  �نْل   s كما  مصائبه، 

�سلطة �جد��3...
هذ�  على  �لطفولة   R ��8س�  بد�/ 
�لسا�سة  بلغت  عندما   �� �لنحو 
معلٌم  ُ�ظِّف  عمر3  من  �لسابعة   ��
 �Tلقر�  �mقر� فعلم^  لتعليمي  فا8سي 
�لفا8سية  �لكتب  من  �عد��  �لكرمي 
nFي.  فضل  �لصا¢  �لك  �سم  �كا� 
تقريبا  سنني  عشر  �بن  �صبحُت  فلما 
�لعربية  �للغة   R �ستا�  لتربي�  ُعني 
��zه فضل �Jد، ��عتقد �� ��8س� 
هذ] ملا كانت بذ�8 �بتد�ئية لفضل �هللا 
�السم  هو  ”فضل“  كا�  لذلك   �
�أل�H لألستاَ�ين �ملذكو8َين. فاملولو3 
فضل �Jد �لذ3 كا� متدينا �شيخا 
 ���هتما wهد  يد8س^  ظل  جليال، 
بعض  يد]  على  ��8ست  كبbَين، 
�لنحو.  قو�عد  �بعض  �لصر�  كتب 
 ��  ١٧ عمر3  بلغ  حني  �لك  �بعد 
١٨ عاما تعلمت بضع سنني على يد 
شا]“،  علي  ”غل  يدعى  Tخر  شيخ 
كا� ��لد3 قد �ظفه �عّينه لتد8يسي 
 ��لعلو منه  تلقيت  �لقد  قا�يا�.   R

��ملنطق  �لنحو  من  Tنذ�»  �ملتد��لة 
كما   ،� �هللا   ��8� ما  قد8َ  ��لطب 
�8ست بعض كتب �لطب من ��لد3 
�كا�  �لطب   R  �bخب كا�   �F �يضا 
منكبًّا  يومذ�»  �كنت  حا�قا.  طبيبا 
 R كن� s ^لكتب �كأن� �mعلى قر�
مر�  يوصي^  ��لد3  �لعاs. كا�  هذ� 
بعد �خرd بالتقليل من مطالعة �لكتب، 
ألنه كا� ¸شى بد�فع �للطف �ملتناهي 
�� Ëتل صح�، كما كا� يقصد من 
�لك �� �بتعد عن هذ� �ألمر ��شا8كه 
حد±  ما  �هذ�  �غمومه.  Öومه   R
�خ�b، أل� ��لد3 كا� يرفع �لقضايا 
R �ملحاكم �إلجنليزية الستعا�� بعض 
�لقرd آلبائه، �جعل^ �نا �يضا �شتر» 
ملد� طويلة  �لقضايا، �ظللت  R هذ] 
�يؤسف^   ،Hألعما� هذ]   R مشغوال 
 hضا �لغا�  �ق�  من   �bكث  ��  � جدًّ
R هذ] �ل×�عا/ �لسخيفة. �باإلضافة 
�إلشر��   R 3لد�� �لك شغَّل^   NF
�لز�8عية R حني  �مو8 �أل�8ضي  على 
كا�  مما  طبعي  يالئم  يكن   s �نه 
يعرض^ ��ما لسخط ��لد3. صحيح 
 ،�bًكب علي  كا�  �لطفه  مو�ساته   ��
لكنه كا� يريد �� oعل^ مهتما بالدنيا 
طبعي  بينما كا�  �لدنيا،  �هل  كسائر 

.�bًينفر من �لك نفو�8 كب
 NF قا�ما  �ملفو�  كا�  مر�   /��  

��لد3  م^  فطلب  'يا�8   R قا�يا� 
الستقباله   Uخر�  �� oب  بأنه  مر��8 
NF مسافة ميلني �� ثالثة �مياH، لكن 
مريًضا  �لك، كما كنت  طبعي كر] 
معه،   Uخلر�� على  �قد8  فلم  �يضا 
فهذ� �ألمر �يضا جلب علي سخطه. 
كا� ��لد3 يريد �� �uمك R �ألمو8 
 s 3لذ� �ملا�ية كل حني ��T، �ألمر 
�ألحو�H؛  من   HاÊ م^  يتأتى  يكن 
�مع �لك �عتقد �ن^ حلسن �لنية �لنيل 
�لدنيا  لكسب  ال  فقط  �لطاعة  ثو�, 
�بًد� قد 7و/ نفسي R �المتثاH أل��مر 
��لد3، �كنت �نصر� NF �لدعاm له 
�يضا، �كا� ير�� بيقني مطلق �� بّر 

 :Hبالو�لدين، �كا� �حيانا يقو
�ب^  �نتبا]  �لِفُت  �لر�فة  ملجر�   �F”
هذ� NF �ألمو8 �لدنيوية �Fال فأنا �علم 
بأ� ما يشغل باله - �3 �لدين-  هو 
�ما �ن  �حلق،  �لصحيح �هو  �لطريق 

فنضيع �عما8نا عبثا.“ 
كذلك قضيت -�ثناm �يا� تربيته �- 
�لوظيفة   R عمر3  من   ��عو� بضعَة 
nا،  �لطبعية  كر�ه�  مع  �إلجنليزية 
��خ�b ملا كا� يشق عليه بعد3 عنه 
قدمت �الستقالة بأمر منه �كا� �لك 
عني مر��Ë� ،3ليت عن هذ] �لوظيفة 
��لد3   NF �حضر/  لطبعي،  �ملنافية 
�ملحتر�. �لقد علمت من خالH هذ] 
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يعيشو�  �ملوظفني  معظم   �� �لتجربة 
حيا� قذ�8.

 dملا حضر/ مر� �خر ،Hعلى �ية حا
 R جديد  من  �نشغلت  ��لد3   NF
Fال  باأل�8،   mالعتنا�� �لز�8عة  �مو8 
�� كنت �قضي معظم ��قاR Æ تدبر 
��ألحا�يث،   bلتفاس�  �mقر��  �Tلقر�
على  �لكتب  تلك  �قر�  �حيانا  �كنت 
��لد3  �كا�  �يضا،  ��لد3  مسامع 
يبقى  Tماله  حتقق   ��عد فشله  بسبب 
�ألحيا�،  �غلب   R �مهموما  حزينا 
كا� قد �نفق قر�بة سبعني �لف �8بية 
�حلصيلة  �كانت  �لقضايا  متابعة  على 
�إلخفا� ��لفشل فقط، أل� قرT dبائنا 
كانت قد �نفلتت من �يدينا منذ مد�، 
�كانت �ستعا�ִדا ُ�منية '�ئفة، �بسبب 
فشله هذ� كا� ��لد3 �ملرحو� يقضي 
��حلز�  للهّم  عميقة  ���مة   R حياته 
على  فباطِّالعي  �نا  �ما  ��الضطر�,. 
هذ] �أل�ضاh �جد/ فرصة إلحد�± 
تغb طاهر، أل� �حليا� �ملرير� لو�لد3 
كانت تعلِّم^ �8سا R �حليا� �لعفيفة 
�ملا�ية. �صحيح  �خلالية من �لشو�ئب 
��لد3  ملك  من   dلقر� بعض   ��
قبضته   R '�لت  ما  كانت   ��ملحتر
�إلجنليزية  �حلكومة  من  يتلقى  �كا� 
منحة سنوية �يضا، كما كا� له �8تب 
�حلكومية،  �لوظيفة   ��يا من  تقاعد3 

Fال �� �لك كله s يكن يسا�3 شيئا 
 R به  متتع  قد  ما  مع  باملقا8نة  يذكر 
للهّم  عرضة  كا�  �لذلك  �لسابق، 
مر��8   �  Hيقو �كا�  ��ًما،  ��حلز� 
Fنه لو بذH من �جل �لدين �جلهو� �ل� 
 ��ليو لعّد  �لدنية  �لدنيا  لكسب  بذnا 
قطب �لعصر �� غوثه، �كا� كث�b ما 

ير�� بيًتا من �لشعر ما معنا]: 
منه  يبق   s� كله  لقد مضى عمر3   
Fال �يا� قليلة، فاألفضل � �� �قضيها 
صبا�   (Nتعا �هللا   3�) �حًد�  متذكًر� 

.mمسا
 hنه كا� يقر� ·شو� �bالحظت كث�

شعًر� من نظمه هو �معنا]:
�حليلة  عدمي  كل  سند  هو  من  يا  
خا�  عتباتك  من  �عو�  لن  �ن^  Tمل 

�ليدين. 
�لتا�  بيته   hحيانا كا� ير�� ·شو��

�معنا]: 
�بغبا8  �لعاشقني   hبدمو قسًما   Hقو�
 mلدما� R Âيتمر kبعضهم �� قل ��قد�

.(N3 �هللا تعا�) من �جل �حد
 R �لقد �'��� حتسر] - يوما بعد يو
���خر عمر] - على �لذها, NF �هللا 
 Hما يقو �bصفر �ليدين، فكا� كث �
بأسف شديد بأنه قد �ضاh عمر] عبًثا 
من �جل �عماH �لدنيا �لتافهة. ���/ 
 d�8 نه� مر� قص علي ��لدe8 3يا] 

 Hبيته مبنتهى �جلال  NF قا�ما � kلن�
 hيبة على شاكلة ملك عظيم فأسَرn��
��لدNF 3 �ستقباله �عندما �قتر, منه 
�عندما  هدية  له   �يقد  �� بباله  خطر 
�8بية  فيه  �جد  جيبه   R يد]  ��خل 
�لنظر  فيها  �معن  �ملا  فقط  ��حد� 
من  عينا]  فاغر�8قت  '�ئفة  �جدها 
�لك ¬ �ستيقظ، فأ�nا �� َمَثل ُحب 
كمثل  �لدنيا  حب  مع  �8سوله  �هللا 
�لعملة �لز�ئفة، �كا� يقوH بأ� ��لد] 
 �F  gببؤ حياته  ���خر  قضى  �يضا 
 R عمر]  من   �bألخ� �لفتر�  مضت 
مصيبة �حز� �هّم، ألنه �خفق حيثما 
به،  بد�  عمل   3�  R �فشل  توجه 
�كا� ير�� شعًر� من نظم ��لد] �3 
��لد جد3، �لذ3 نسيت شطر� منه، 

�مع¼ �لشطر �لثا�:
 bكلما قمُت بتدب
ضحك علّي �لقد8.

�قد �'���/ كثÖ �bومه هذ] �Tالمه 
كا�  �لفكر�  �ֲדذ]  �لشيخوخة،   R
ب¼  قد  تقريبا  �شهر  ستة  قبل  ��لد3 
مسجد� �سط هذ] �لبلد� �هو مسجد 
 R [²جامع هنا، ���صى �� يكو� ق
�سم  يسمع  لكي  �ملسجد  من  '��ية 
 R يتسبب  �لك  �لعل  �جل  عز  �هللا 
فيه  �كتمل  �لذ3   ��ليو  R� �ملغفر�. 
 s ملسجد من كل �جه –�لعله� mبنا
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تبق Fال بضع بالطا/ كانت ستوضع 
على �أل8ضية إلكماله - توR ��لد3 
�لد�مي  �لزحا8  ملر�  تعر�   �� بعد 
لبضعة �يا� ��فن R �لز��ية نفسها من 
��قفا  حد�ها  قد  كا�  �ل�  �ملسجد 
فيها �يا� صحته، �للهم �lه +��خله 
�جلنة، Tمني. �كا� عمر] ٨٠ �� ٨٥ 

عاما تقريبا. 
�قت  من  �ضاعه  ما  على  حتّسر]   �F
 R يؤثر   H�' ما  �لدنيا  �جل  من  Õني 
�� هذ]  �علم  �Fن^  مؤملًا،   �bتأث  kقل
كل  معه  سيأخذها  نفسها  �حلسر� 

طالب للدنيا؛ فليفهم كل فهيم... 
 �� �لرeيا   R علي  �هللا  كشف  �قد 
�فا� ��لد3 �شيكة، �كنت يومذ�» 
فو�8،  قا�يا�   NF فهرعت  R الهو8، 
فوجدته مصابا مبر� �لزحاF ،8ال �نه 
 ��ليو  R سيمو/  �نه  ببا�  ¸طر   s
أل�  �السيما  Fليه  �صو�  من  �لتا� 
oلس  �كا�  خف،  قد  كا�  �ملر� 
مبنتهى �لص² ��لثبا/. R �ليو� �لتا� 
كنا �يع �ألقا8, عند] ظهر� �كا� 
��لد3  م^  طلب   �F شديًد�  �حلر 
��لك  �ستريح   �� منه  لطفا   ��ملحتر
ألننا كنا R شهر حزير�� �كا� �حلر 
شديد� فصعد/ لالستر�حة NF غرفة 
 ��خلد� �حد  �بد�  �لعلو3  �لطابق   R
ميسد قدمي، فأصاب^ نعاg، �تلقيت 

 "�+�لطا "+�لسما�  �هللا:  من  �حًيا 
�3 �قسم بالسماm مبد� �لقضاm ��لقد8، 
هذ�  سيظهر  �لذ3  باحلا�±  ��قسم 
�لشمس، �فهمت  بعد غر�,   mملسا�
�لتعزية من �هللا،  �لوحي مب×لة  �� هذ� 
 ���حلا�± هو �� ��لد3 سيتوä �ليو
حصر� بعد غر�, �لشمس. فسبحا� 
�هللا ما �عظم شأنه �F قد� �لتعا'3 على 
 hضيا على  متحسر�   Rتو من  �فا� 
ما   gلنا� �غلبية  �سيستغر,  عمر]، 
 �� معلوما  �ليكن  �هللا،  تعزية  مع¼ 
�حد   NF ينظر  حني  شأنه  جل  �هللا 
برJة فيتصر� معه كالصديق، فبهذ� 
�هللا   �� �حلديث   R �8� ملع¼ حصر��

يضحك.
ملخص �لقوH �آل�، �� حني تلقيت 
شأنه  جل  �هللا  من  �ملذكو8  �لوحي 
عن �فا� ��لد3 �ملرحو�، خطر ببا� 

مو��8  بعض   �� �لبشرية  مبقتضى 
�لدخل ترتبط Êيا� ��لد3  �ال نعر� 
�فاته،  بعد  سنتعر�   /�mبتال� ألية 
فو�8  تلقيت   �F هذ�   R �فكر  �بينما 
بكا�  �هللا  "�ليس  �لثا�:  �لوحي  هذ� 
سكينة  �لوحي  هذ�  فأكسب^  عبد]"؟ 
�طمأنينة غريبة، ��نغر' R قلk كالوتد 
�حلديد3، فو�هللا �لذ3 نفسي بيد] �نه 
بطريقة  هذ�  �ملبشر  �حيه  حقق  قد 
كفل^  فقد  �تصو8ها،   tح �كن   s
بطريقة s يتكفل ֲדا �حًد� �بو]، �قد 
نزلت علي مننه �ملتو�تر� �ل� يتعذ8 علي 
 ��ليو  R 3لد�� Rتو لقد  Fحصاeها. 
 H�� نفسه بعد غر�, �لشمس، فكا�
يو� �8يت فيه من خالH �لوحي �إلnي 
 R يوما  تنقطع  �ظنها  ال  J8ة  Tية 
حياÆ، لقد طلبت حفر كلما/ هذ� 
�لوحي R �أليا� نفسها على فص خامت 
ما 'لت �حتفظ به عند3 باهتما� بالغ، 
باختصا8 قضيت قر�بة �8بعني عاما من 
حياÆ بكنف ��لد3 �لعطو�. 8حل 
��لد3 من هذ� �لعاs من ناحية �من 
�ملكاملا/  ناحية �خرd بد�/ سلسلة 
�إلnية معي بكل قو�. ال �ستطيع �� 
��كر عمًال � كا� جديًر� بأ� تتوجه 
 R منا �شعرF� ،يةnهذ] �لعناية �إل �F
نفسي �� قلk منجذ, بطبعه NF �هللا 
� بوفاm جذًبا ال ميكن أل3 حائل �� 
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�حد]،   � عنايته  فهي  ��نه،   HوV
�ما �نا فلم �قم بالرياضا/ �لشاقة قط، 
�لشاقة  �ملجاهد�/   R �خض   s كما 
على شاكلة بعض �لصوفية �ملعاصرين، 
مدً�،  �لز��يا   dحدF  R  Hنعز�  s�
عمل   3� �لسنة  ·ال�  �8تكب   s�
يدH على �لرهبانية �يعا�8 كال� �هللا 
�؛ بل ظللت على �لد��� مت²ئا من 
هؤالm �لزها� �ملعر�فني ��ملبتدعة �لذين 
 �يغرقو� R �نو�h �لبدF ،hال �نه R �يا
�فاته  �قتربت  حني  بل  ��لد3  حيا� 
�تفق � �� �8يت مر� R �ملنا� شخصا 
�يل  �لسّن،   R متقدما  �هللا  �هل  من 
�ملظهر، فقاH � ما مفا�]: �F من سنة 
�هل بيت �لنبو� �لصياَ� لبعض �أليا� من 
 �� NF 8جل �ألنو�8 �لسما�ية، ��شا�
�لبيت هذ]. فر�يت  �تأسى بسنة �هل 
من �ملناسب �� �لتز� بالصيا� لفتر� من 
�� �ألفضل  ببا�  �لزما�. �للتو خطر 
�طلب  فكنت  سرًّ�.  بذلك   ��قو  ��
�لضيو�  �لبيت NF غرفة  طعامي من 
���'عه سرًّ� على �أليتا� �لذين كنت 
 R ليحضر�� سلفا  عليهم  �كد/  قد 
 ��صو كنت  �هكذ�  �ملحد�.  �لوقت 
هذ�  عن  يعر�   s� �لنها8،   Hطو
�لصيا� Fال �هللا. �بعد �سبوعني �� ثالثة 
من   hنو أل3  �تعر�   s �ن^  �8يت 
فيه  Tكل  �لذ3   ��لصيا بسبب   dأل��

 �� oب  لذلك  فحسب  ��حد�  مر� 
�لوحيد�  �لوجبة  هذ]  قد8  من  �قلل 
منذ  طعامي  من  �قلل  فطفقت  �يضا، 
�لك �ليو� حt كنت �كتفي برغيف 
��حد فحسب R �ليو� ��لليلة، �بقيت 
بضعة   Hيعا� طعامي  صا8   tح �قلله 
مثاقيل خالH �ليو� ��لليلة. لقد �ستمر 
Õانية  ملد�   Hملنو�� هذ�  على   Hحلا�  ©
 ��لطعا �على ضآلة  تسعة شهو8،   ��
�لذ3 كنت �تنا�له �لذs 3 يكن ليص² 
عليه �بن �لشهرين �� �لثالثة �يضا Fال 
 mقد حفظ^ من كل سو Nهللا تعا� ��
�مكر�]. �من �لعجائب �ل� حظيت 
 ��لصيا من   hلنو� هذ�   Hخال من  ֲדا 
تلك �ملكاشفا/ �للطيفة �ل� ُكشفت 
 mألنبيا� من  �لعديد  قابلت  فقد  علي؛ 
 mأل�ليا� كبا8  بعض  �لكر��، �كذلك 
من  خلو�  �لذين  �ملسلمني   mلصلحا��
� Êالة  �هللا   H�8يت 8سو قبل. �قد 
�حلسَنني  8فقة   R �هو  �لتامة  �ليقظة 

�علي �فاطمة 8ضي �هللا عنهم... 
�من �لعجائب �ل� ظهر/ علي R فتر� 
�لصيا� تلك ضر�, من �ملكاشفا/. 
�لتجربة  هذ]   Hخال من  ��ستفد/ 
�يضا �ن^ تبينت �� �قد��F ،8 �قتضى 
�حلاH، على حتمل �جلوh لفتر� طويلة 
من �لزمن. �خطر ببا� �كثر من مر� 
 hٌ8ُ�ج² شخٌص ضخٌم مصا ��F بأنه

فإنه  معي،   hجلو� ليتحمل  قو3ٌ 
 Hلتنا� �ضطر   �� قبل  ميو/  سو� 
 Hتأكد � من خال� .�شيmٍ من �لطعا
هذ] �لتجربة �� �إلنسا� يستطيع �� 
يتقد� R حتمل �جلوNF h حّد بعيد، 
�لذ3 جسمه ال   �� يقني  �Fن^ على 
 NF ¸لد  بل  ��لشد�  �ملشقة  يتحمل 
 NF يسمو  فال  ��لر�حة  �لتنعم  حيا� 
�نصح  ال  �لك^  �لر�حانية.  �ملر�تب 
 �كل ��حد �� يقو� مبثل هذ� �لصيا
على   mبنا �يضا  �نا  به  �قم   s كما 
�ختيا38... �خb لإلنسا� �ال يوقع 
نفسه R �ملجاهد�/ �لشديد� باختيا8 
متمسًكا  يظل   �� ينبغي  بل  نفسه 
�ل�  �ملجاهد�/   �F� �لعجائز.  بدين 
يقو� ֲדا معظم �لزها� �جلهلة R هذ] 
لذلك  7مو��  عاقبتها  ليست   ��أليا
�ل²ية،  (كتا,  �جتناֲדا."   ينبغي 
 �  ١٣ Éلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

(١٨٩-٢٠٠
�قوH: لقد �كر �ملسيح �ملوعو� � 
سو�نح عائلته R مؤلفا/ كثF �bضافة 
NF كتا, �ل²ية �Fليكم قائمتها: F'�لة 
�أل�ها�، �لتبليغ، �الستفتاm، جلة �لنو8، 
تريا� �لقلو,، كشف �لغطاm، شها�� 
�لنجمة  �لقيصرية،  �لتحفة   ،�Tلقر�
 R ��إلعال�   ،dدn� جنم  �لقيصرية، 

.�١٨٩٤ �عا


