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التقوى
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مالحظة: �لتعليقا? �لc بني قوسني �� �لc بعد 
"�قو�" هي من �ملؤلف.

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

١٤٠. بسم �هللا �لرVن �لرحيم. �قو�: 
 dيد� على   ��يتأ� �جلماعة   vبنا� كا� 
��ئل �  , �خاصة   �Fكث قا$يا�  �هل 
�خاصة  �لنا¡  �كا�  حضرته.  عهد 
�لسيخ مستعدين $�ئما لإليذ�v بتحريض 
$ين.   Dنظا  ���مر $ين   DماN  ��مر من 
 vإليذ�� على  يقتصر  �ألمر  كا�  �ما 
يتعد=  كا�  بل  فقط   Íجلا��  Dبالكال
على  ��لشجا�  ��لضر4  �ملشا$�?   �N
من  �حد  �هب   ��N� �لو�قع.  صعيد 
�ألVديني �ملهاجرين١ �N حقل �حدهم 
 vألشقيا�  vهؤال كا�  حاجته،   vلقضا
ُيكرهونه على �� �مل بر��+ , يديه. 

يضربو�  كانو�  �ألحيا�  من   Fكث  ,�
 ��N� �ألVديني.  من   jألشر�� بعض 
�خذ �حدهم كمية من �لتر�4 من ��¼ 
�لسيخ  كا�  �لقرية  قر4  مملوكة   Fغ
 vمن �ُألَجر� ��يصا$��� �لسال� ��ملعا
�حد  تكلم  �لو  هنا{.  من  �يطر$�rم 
�فاحشة  بذيئة  شتائم  له  كالو�  �مامهم 
مثل  �كانت  �يضا.  لضرֲדم   ����ستعد
هذ+ �لشكا�= تصل �N حضرته - عليه 
باستمر��،  ��خر  حني  بني   -  Dلسال�
�لكنه كا� ينصحهم بالص� $�ئما. كا� 
بعض �ألVديني �ملتحمسني يأتونه ليأ�� 
�م بالتصدd �م � سيتد��كو� �لوضع 

بأنفسهم. فكا� � يقو� �م: ال، بل 
xب �� تص���. فذ�? مر# �كر �لسيد 
��ستأ�نه  معاناته   pلكابو� نو�  �Vد 
كنَت   ��N  :� فقا�  ملو�جهتهم، 
��لص�  باألمن  هنا  تقيم   �� تستطيع 
فبها �نعم، �ما ��N كنت تريد �ملو�جهة 
��ملخاصمة �ال تقد� على �لص� فا�جع 
 �� تعليمه  نتيجة  فكانت  كابو�.   �N
�صبحو�  �ألVديني   jألشر�� بعض 
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��ملعانا# ��إلساv# على  vيتحملو� �إليذ�
�يدd ����� �لنا¡ $�� �� ينبسو� ببنت 
شفة٢ مع �rم قبل �Vديِتهم u يكونو� 
يتحملو� Nساv# بسيطة , حقهم. فقد 
حدÇ مر# �� شخصا فقV� �Fديا �خذ 
 Fغ  ¼�� من  لبيته  �لتر�4  من  كمية 
مملوكة ألحد قر4 �لقرية فجاv لفيف من 
�ها و� بيته.  =��لسيخ متسلحني با�ر�
بد�ية �لكن  �لشجا�  حتاشى �ألVديو� 
 vديني �ألبرياVيضربو� �أل ��Ðعندما بد
��ضر�� بالبيت �يضا تصد= �م بعض 
�ألVديني مما �$= �N جرÍ �لبعض من 
للفر��.  �ملها و�  �ضطر   Èح �لطرفني 
فهذ+ كانت �ملر# �أل�� حني علم �هل 
�ألVديني ال Ôافوrم   �� عمليا  قا$يا� 
بل يتفا$�� <اֲדتهم. � بد�? �لشرطة 
�ألVديني  �أل�   .Çألحد��  dبتحّر
قد  غFهم  �كا�  متاما  مظلومني  كانو� 
 #Fكب فئة  مع  حق   Fبغ بيتهم  ها و� 
لتسجيل  �لشرطة  �ضطر?  لذ�  مسلحة 
معا�ضتها  مع  �جلائرين  ضد  �لقضية 
 Dلقو�  vهؤال �ستيقن  لألVديني. �حني 
بعُضهم   Âَسَر� قريبا   ��سُيصفَّد بأrم 
كنا  �قالو�:   � �ملوعو$  �ملسيح   �N
Åطئني، فنرجو �� تعفو عنا، فعفا عنهم 

 يعا.
 cل�  ���أل �لصدمة  هي  هذ+  كانت 
قا$يا�، �قد  �صابت غF �ألVديني , 

حدÇ �لك , عاD D١٩٠٦، بعد �لك 
�يضا �ستمر? �عما�م �لشرير# هذ+ �ال 
تز�� مستمر# �لكن �آل� فقد كُثر عد$ 
�حلا�  �بطبيعة  قا$يا�،   , �ألVديني 
 vديني من �العتد�Vأل� Fهذ� ما مينع غ

علينا.
قد  حضرته  �فا#  بعد  �لك   �N Nضافة 
بسبب  �حياًنا  �لشجا�   �N �ألمر  تطو� 
�ألVديني   Fلغ �لشرير#  �ألعما�  بعض 
Nال �rم ظلو� يالقو� �لذلة ���و�� كل 
�عما�م  �آل�  حتولت  فقد  لذلك  مر#، 
�لشرير# �N �ملكائد �لعميقة �لc �صبحو� 

يكيد�� ֲדا متذ�عني ببعض �لقو�نني.
�ذ�  �لثانية  �لطبعة  نشر  عند  (�قو� 
�ملذكو�  تعليقي   , ُيذكر   u �لكتا4: 
قا$يا� ضد  �لc حدثت ,  �حلالة  تلك 
فنت  بسبب  قريبة  فتر#  منذ  �جلماعة 

(.Dتو�طؤ بعض �حلكا�"�ألحر��" 

 nن �لرحيم. حدثV١٤١.  بسم �هللا �لر
ميا� عبد �هللا �لسنو�d فقا�: حني تلقى 
مكانك"  ْع  �سِّ"  :Dا�N  � حضرته 
 vلبنا �لد��هم  منلك  ال  Nننا   :p قا� 
�ألمر  �ذ�  نستجيب   �� �ميكن  �لبيو? 
 ،٣Çثال  �� سقيفتني   nنب �يث  �إل�ي 
 �N �ملهمة  هذ+   v�$أل حضرته   nفأ�سل
 dمد شريف , �مرتسر -�لذP حلكيم�
كا� صديقه �لقدمي �كا� حضرته يقيم 

�يا�ته �N �مرتسر , �غلب  vعند+ �ثنا
 D��ألحيا� - لكي �شترd عن طريقه لو�
فذهبت  ينصبها.  من  �ُ�حضر  �لسقيفة 
 .D��N �مرتسر ��حضرُ? خب�Fً مع �للو�
طلب منه حضرته بناv ثالÇ سقائف , 
 Dعو�� لعد#  �لسقائف  هذ+  بقيت  بيته. 

� �rدمت. 
�قو�: �كر ميا� عبد �هللا �� �لك حصل 

قبل Nعال� حضرته �نه �ملسيح �ملنتظر.
��قو� �يضا: �N �ملر�$ من توسيع �ملكا� 
�$ها�ها ��D قا$يا�  �تقدُّ jكثر# �لضيو

�يضا. 

 nن �لرحيم. حدثV١٤٢. بسم �هللا �لر
 vجا لقد  �قا�:  علي   Fش  dملولو�
تأليف  بعد  قا$يا�   �N �هللا   vثنا  dملولو�
 � ،"dدVأل� �حضرته كتا4 "�إلعجا
�بعد  حضرته،  �بني  بينه  �ملر�سلة  متت 
 �N حد= �ملر�? ��سل �جًالN , لك�
كا�  ما.  �مر  عن  لالستفسا�  حضرته 
�ملبا�{  �ملسجد  من   Dقا قد  حضرته 
هذ�  �صو�  عند  بيته   �N ��هًبا  �كا� 
�لشخص، فسأَ� حضرَته شيًئا ��ّ$ عليه 
حضرته. فطرÍ عليه سؤ�ال �خر فحو�+: 
يقو�  �ألمر؟   �� �لعمل  ֲדذ�   Dمن سيقو
�لسؤ�� Nال �� حضرته  �لر��d: نسيت 
 u :d��ّ$ عليه قائال: "�نت". يقو� �لر�
��ع قط من فم �ملسيح �ملوعو$ � �نه 
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التقوى

هذ+   Fغ "�نت"  بكلمة  �حًد�  خاطب 
�ملر# �لوحيد#، بل كا� حضرته Ôاطب 
�جلميع بكل Pبة بـ"�نتم" سو�v كا� 
معدًما كا�   �Fًفق له،  مو�فًقا   D� Åالًفا 
�, هذ+ �ملر# �لوحيد# تلفظ  .�Fًصغ D�
خالًفا  "�نت"  بكلمة  �لشخص  �ذ� 
تفّطنا �N �لك �تعجبنا  للمعتا$، �قد 

منه.
(�قو�: u �N يكن هنا{ �d خطأ , 
�ذ+  �فهمه  علي   Fش  dملولو�  Âا�
�لكلمة فلعل حضرته �ستخدمها حلكمة 
�rا خرجت سهو�  �ملمكن  � من � ما، 

, �لعجلة.)

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٤٣
َسْرَ�� شا+  �ملولوd سيد Pمد   nحدث
جا�  �Vد  منشي  �لتقى  عندما  �قا�: 
�ملسيح  مع   ���أل للمر#   dللدهيانو�
هي  ما  حضرته:  سأله   � �ملوعو$ 
تتبعه.   dلذ� �لطريق  �مليز# �خلاصة �ذ� 
قا� منشي �Vد جا�: ��N �لقيت على 
على  يسقط  فإنه  خاًصا  تركيًز�  �حد 
فما  حضرته:  قا�  مغشيا.  �أل�¼ 
�لنتيجة Nً��؟ كا� منشي �ملذكو� يتسم 
��نكشفت   ،� جدًّ �فطني  سعيد  بطبع 
عليه �حلقيقة من خال� تفكF+ , هذ+ 
�لنقطة فقط، فتر{ طريقته ��صبح يكّن 

حلضرته تقديًر� عظيًما. 

علم  القى   ���أل  ���لقر بعد  �قو�: 
�لصوفيني،   ,  �Fًكث ��ًجا � �لتركيز 
 , �لر�حانيا?  من   �vًجز �لك  �عّد 
حني �نه علم من علوD �لدنيا �ال عالقة 
ميكن   ،Dباإلسال �ال  بالر�حانية  له 
للجميع سو�v كا� مسلًما �D غF مسلم 
من  �ستعد�$�ته  حسب  عليه  �حلصو� 
يتعلق  �ال  ��لتما�ين،  �ملما�سة  خال� 
�ال  باهللا  بالعالقة  �ألحو��  من  �ا� 
 vلكن مبا �� �لصلحا�بإصالÍ �لنفس. 
 �Fًكانو� يوقعو� , قلو4 �آلخرين تأث
طيًبا من خال� تركيزهم �لقل� فكانو� 
جعل  مما  �حياًنا  مؤقتة  بلذ#   ��يشعر
�لر�حانية.  من   �vجز يعت��نه  �لبعض 
�لفيج  �من  قد تالشت ,  �ملا كانت 
��لطها�#  �حلقيقية  �لتقو=   oألعو�
كما  باهللا،  ��لعالقة  �لنفس   ÍصالN�
بفلسفة  جاهلني  يز�لو�  ال  �لنا¡   ��
�لناحية  من  �حد  على  �لتركيز   vلقاN
 , �ألمو�  هذ+  ��جت  لذلك  �لعلمية 
فئة �لصوفيني � �خذ تأثFها , �لتوسع 
 ��يعّد �لنا¡  جعل  �يث  ��النتشا� 
هذ+ �ألشياv من �لكماال? �لر�حانية، 
من  ��منحت  �ألنظا�  عن  ��ختفت 
�جل  من   cل�  Í��لر تلك  �لقلو4 
�حلفاä عليها جلأ �لنا¡ �N تلك �ألمو� 
, �لبد�ية. �لكن �نكشفت حقيقة هذ+ 
�ألمو� , �من �ملسيح �ملوعو$ �لذd هو 

�من ﴿�خرين منهم﴾، لذ� قا� �ملسيح 
 ��N ملوعو$ � ملنشي �ملذكو� بأنك�
�سقطت �حًد� من خال� Nلقاv �لتركيز 
عليه فما�� كانت �لنتيجة �� �لفائد# من 
هذ� �لعمل �d مبا�� �فا$ هذ� �لتركيز من 
بإمكا� ملحد  �لر�حانية؟ ألنه  �لناحية 
�� يكتسب مثل هذ+ �لقو# من خال� 
�ملما�سة. كا� �لك يكفي لفتح عيَني 
 Dتقّد مهما  �نه   jفعر �ملذكو�  منشي 
�لتركيز   vلقاN علم   , �لكما�   ���حر
�قق   u ما  �حانًيا � يستفيد  لن  فإنه 
مرتبة عليا , �لتقو= �حلقيقية ��لطها�# 
 oمنها  �� شك  ال  باهللا.  ��لعالقة 
�ملوعو$  �ملسيح  عليه  �قيم   cل� �لنبو# 
�ال  �لر�حانية،  Îس  �طلع  قد   �
 vميكن �� يستقر �مامه مثُل هذ� �لضو
�لضباÏ �ملكّد� ��ملؤقت �لذd ميكن �� 
 v�$يستخدمه �حياًنا لّص , �عماله �لسو
من   Dإلسال�� �إلميا�   #�ثر سرقة  بنية 

قلو4 �لنا¡.
جا�  �Vد  منشي  كا�  �يضا:  ��قو� 
مميز،  صو,  بطبع  يتسم   dللدهيانو�
�خليفة ���ًثا �ذ�  �Fًكا� مرشًد� شه�
�لشديد  �ألسف  مع  �لكن  �ملنصب، 
�ملسيح  �نه  حضرته  Nعال�  قبل  تو, 
�ملوعو$  للمسيح  يكّن  كا�  �ملنتظر. 
� تقديًر� عظيًما لد�جة قا� له مر# 

, بيت شعر معنا+:
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نتطلع Nليك 7ن �ملرضى �نتوسل Nليك 
هللا �� تكو� مسيحا لنا.

منشي  بنت  من   ���أل �خلليفة   o�تز
�ال$+ �  يع  منها  �لد � �ملذكو�، 
�بنا�  �Vد جا�  ملنشي  �لذكو�. كا� 
كما  قا$يا�،   �N كالMا  هاجر  �ثنا� 
 �N كلهم-  -بل  �تباعه  معظم  �نضم 

�ألVدية.
�قو�: u يلتق �ملولوd سيد سر�� شا+ 
مبنشي �Vد جا� فال بد �نه �ع هذ+ 

�لو�قعة من �حد.

 nن �لرحيم. حدثV١٤٤. بسم �هللا �لر
$عا  �قا�:   dلسنو�� �هللا  عبد  ميا� 
 jلضيو� بعض   � �ملوعو$  �ملسيح 
�N مأ$بة ��مر �هله بتحضF �لطعاD �م 
 jضيو vجا Dقت �لطعا��لكن ملا حا� 
�ملسجد  �متأل  �يث  بكثر#   ���خر
 �N ��سل حضرته �سالة  �ملبا�{ ֲדم. 
�يضا   ���خر  jضيو  vجا لقد  �هله: 
فدعت   ،Dلطعا� من  مزيًد�  فأ�سلو� 
حرُمه حضرَته �قالت: �N �لطعاD قليل، 
لبضعة ضيوj فحسب.  ُ�عّد  قد  ألنه 
 ،Dلعله باإلمكا� تأمني مزيد من �لطعا�
 �� من �أل� Nال �� هنا{ كمية قليلة جدًّ
�حللو، فما�� عسى �� نفعل به؟ فأ�= 
بقية  ��بعث  �حللو   ��أل� ��سل  �ال 
�لك   �يبد ال  حضرته:  قا�   .Dلطعا�

مناسًبا. �$N pّN Wناv �أل�� �حللو، فلما 
جيv به غّطا+ حضرته باملنديل � �$خل 
 ��صابع يد+ , �أل�� من حتت �ملنديل، 
�عي �آل� على �جلميع �سيبا�{ ّ�قا�: 
�هللا تعا� فيه. يقو� ميا� عبد �هللا: لقد 
�Â �أل�� �حللو على �جلميع ��كلو+ �ُ

بل بقيت منه كمية ال بأ¡ ֲדا.
�ملولوd عبد �ملغn جالًسا  �قو�: كا� 
عندd ملا ��= p ميا� عبد �هللا هذ+ 
�لر��ية فقا�: لقد ��= سيد فضل شا+ 
�يضا هذ+ �لر��ية. قا� ميا� عبد �هللا: 
هكذ� متت �ملصا$قة على هذ+ �لر��ية، 
لعل سيد فضل شا+ �يضا كا� موجوً$� 

, تلك �ملناسبة.
 Dليو�  , �هللا  عبد  ميا�   nحدث �قو�: 
��خ�W بأنه سأ� سيد فضل شا+  pلتا�
فأخ�+ بأنه �يضا كا� موجوً$� , تلك 

�ملناسبة �يذكر هذ� �ألمر جيًد�.
حضرته   Wخ�� �هللا:  عبد  ميا�  �قا� 

� بنفسه ما جر= , $�خل بيته.
سألت  �لر��ية  هذ+  �عت  ملا  �قو�: 
�لو�قعة  هذ+  تتذكر  كانت   ��N  Ñلد��
�لو�قعة بشكل  �تذكر هذ+  فقالت: ال 
خا� �لكن ال بد �rا حصلت هكذ� 
أل� مثل هذ+ �ألحد�Ç كانت حتصل 

كث�Fً. سألتها: كيف �لك؟  
ُ�ِعدَّ  قد   Dُلطعا� يكو�  كأْ�  قالت: 
من   Fكث حضر  �لكن  قليلة  بكمية 

خلمسني   Dلطعا� ُ�ِعدَّ  مثال   ،jلضيو�
ب�كة  �لكن  مئة،  �حضر  شخًصا 

�جو$ حضرته كا� يكفي �م.
حدًثا  �لو�لد#  حضر#   p  ?��  �
حلضرته،  بِديٍك  �حد   vجا فقالت: 
�لديك.  بلحم   ��أل� فطبخت حلضرته 
�لكن  فقط  حلضرته  طبخته  قد  كنت 
قد  خا�  علي  Pمد  نو�4   �ّ� حصل 
��حلشر�?  �لبعو¼  لطر$  بيته  $ّخن 
 Wمر��فانتقل مع �هله �عياله �N بيتنا، 
حضرته بتقدمي �لطعاD �م. قلت له بأ� 
� ألنn طبخته لك فقط.  �أل�� قليل جدًّ
 �N 4قتر� �قا� حضرته: �ين �أل��؟ 
�عيه ّ� قا�:   � شيئا  عليه  �قر�   ��أل�
 ��آل�. تقو� ��لدÑ: لقد بو�{ , �أل�
 Dملحتر� نو�4  عائلة  �كلت  لد�جة 
�ُ��ِسل منه شي�N v �ملولوd نو� �لدين 
��ملولوd عبد �لكرمي �يضا، كما �عطي 
منه لبعض �لنا¡ , قا$يا� �يضا. �مبا 
فقد  �ملبا�{"   �"�أل� باسم  �شتهر  �نه 
 ��� �N �لبيت �طلبو� �أل�Fحضر �لكث

��عطينا+ للجميع �كفى �جلميَع.

١   �d �لذين هاجر�� مناطقهم ��ستوطنو� قا$يا�. 

(�ملترجم)
٢   هو يطابق �لر��ية �قم ٣١١. (�لناشر)

٣   من �ألعشا4 ��حلشيش �غF+ من �ملو�$. (�ملترجم)


