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تعريب �لد�عية: vمد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٦
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
�dست W �لصغر على يد "�لد[ '[ 
�لتالية:  �لكتب   �  dملوعو� �ملسيح 
 Hغوليستا" م6،  Fو  فرشته،  تا�يخ 
'" بوستاH. كاH "�لد[ يسمع م¨ 
 a "لكن  'حياًنا،  �ملاضي  �لد�® 
بسبب  علّي  غضب   H' قط  �د& 
Eلك، مع 'ن¨ a 'كن 'هتم بالد��سة. 
 ®�d' H' لنهاية منع¨ جّد[ من� W"
على يد "�لد[ قائال: لن 'جعل Ãيَع 
 Pتعا  :�  Pفقا مشايَخ،   ]dال"'

 Hكا هذ�  كل  مع  عند[.   ®�d�"
.Dجد[ �تر) "�لد[ "يقّد�

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٧
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
�ملولو[ �حيم Åش ). '. "قاP: لقد 
�لبا# �لصغ6  سقط "�لد[ مرN من 
للطابق �لثا من �لبيت فأصيب ��Eعه 
 M� �ليم© ضعيفة   Dيد فظلت  �ألمين 

.Dخر عمر�
 d��'  :Pتقو  Ûلد�" كانت   :Pقو'
�لصغ6  �لبا#  �لنـز"P من  حضرته 
"ما 'H "ضع قدمه على �ملقعد �لصغ6 

حÀ �نقلب فسقط "كسر عظم �ليد 
 M� ليد ضعيفة�  Dليم©. "ظلت هذ�
'H �مل  بإمكانه   Hكا  .Dعمر �خر 
ֲדذD �ليد لقمة �M �لفم 'ما »ل كأ® 
�ملاO فكاH صعًبا. 'قوP: كاH يضطر 
 W �ليسر�   Dبيد �ليم©   Dيد حلمل 

�لصالN 'يضا.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٨
�لسباحة  يتقن  حضرته   Hكا  :Pقو'
"�كو# �خليل. "كاH يقوP: كد� 
فأنقذ   ،Nمر �لصغر   W  Gغر'  H'
هذ�  قبل  قط   D�'  a 'جن+   gعجو



٣١

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد التاسع - ربيع األول  والثاني  ١٤٣٦هـ  كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

'يضا:   Pيقو  Hكا"  .Dبعد"  &dحلا�
"خر   فجفل  خيًال   Nمر �كبت 
فيه  �لتحكم  حا"لت   .Nلسيطر� عن 
 Nقو يتوقف، فجر� بكل   a نه' �ال 
م¨)  (�لشّك  جد��   "'  Nشجر Fو 
�'سه  شّج   Àح Nبقو به  �صطد)   ¡

"ما� فوً�� "لكن �هللا تعاM جنا.
'قوP: كاH حضرته ينصح كث�6ً بعد) 
 .iجلمو�  dملتمر�  Hحلصا� �كو# 
"كاH يقوP 'يضا بأH �حلصاH �لذ[ 
�كبُته كاH يريد قتلي "لكن¨ سقطت 

جانبا "جنو� 'ما هو فقد ما�.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٨٩
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
"�لد[ �ملحتر) يقيم W �لطابق �لثا 
طعامه   Hكا" �خلا�جي  �لبيت  من 
ُيرسل �ليه هنا`. كاH حضرته يأكل 
"جوdته،  �لطعا)  نو�   Hكا مهما 

H' H"d يقوP شيئا.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٠
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
"�لد[ �ملحتر) يكثر من قر�NO ثالثة 
"�ملثنو[  �ملجيد،   Hلقر��  ]' كتب 
 Hكا" �خل��6،  "dالئل  �لر"مي، 

يكتب مالحظا� 'يضا، "كاH يكثر 
من قر�NO �لقر�H �لشريف.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩١
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
 Oللقا يذهب  �ملحتر)  "�لد[   Hكا
من  "�لز�هد  �لغزنو[  �هللا  عبد   Hميا

منطقة "ُسم".
كتاباته   W كر حضرتهE لقد  :Pقو'
�هللا  عبد  �ملولو[  مع  لقائه  عن 
�لغزنو[. 'ما �لز�هد من منطقة "ُسم" 
 Hفقد كتب عنه شيخ يعقو# علي بأ
�{ه مياH شرd eين �لذ[ كاH من 
على  �لو�قعة  "ُسم"  منطقة   Hسكا
مقاطعة   W بو�"  "طالب  من  مقربة 
منطقة   W نبع  هنا`  غو��dسبو�. 
�السم  ֲדذ�  {يت  "لعلها  "ُسم" 

بسبب �لنبع �ملذكو�.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٢
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
�ألك�   èلأل كرسيا  يعطي  جّد[ 
 Hكا  ]'  .�dقا غال)   �gمر لو�لدنا 
ُيجلسه على �لكرسي عندما يذهب 
يذهب   Hفكا "�لد[  'ما  �M جدنا، 
 .Ä"ملفر� �حلص6  على  "cلس  �ليه 

cلس   H' 'حيانا  جدنا  له   Pقا  H�"
"�لد[  عليه   dّير مرتفع   Hمكا على 

�ملحتر): �ن¨ مرتاi باجللو® هنا.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٣
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
'نه  �ملحتر)  "�لد[   #'d من   Hكا
كاH ينكب على قر�NO �لكتب منعزال 
�لكتب  'كو�)  "كانت  �ليو)،   Pطو�
حوله d"ما، "عند �ملساO كاh Hر  
.Déمن �لبا# �لشما� '" �لشرقي للت

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٤
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 Hكا :Pش ). '. "قاÅ ملولو[ �حيم�
باللغة  �لشعر   Ðيقر �ملحتر)  "�لد[ 
يستخد)   Hكا" "�لفا�سية  �أل�dية 

."èفيها �ً{ا مستعاً�� له "هو: "فر

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٥
حدث¨ مر�g سلطاH '»د عن طريق 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
كاH "�لد[ �ملحتر) يطيع جدنا طاعة 
بطبعه  "�لد[ �ب  يكن   a كاملة. 
�حلكوميني،  �ملسؤ"لني  مع   Oللقا�
بأمر  'حيانا  لذلك   Ûيأ  Hكا "لكنه 

من جدنا.
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�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٦
 .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[  حدث¨ 
'»د:   Hسلطا  �gمر سألت   Pقا"
 Nحيا 'حد�&  عن  تعرفه  ما  'خِبر 
"عن   Dعمر '"�ئل   W � حضرته 
بأمو�  �الهتما)   Hكا :Pفقا عا�dته. 
كل  �لشاغل  "�لد[  شغل  �لدين 
به   Hيثقو 'هله   Hكا  .H�" حني 
"'هُل �لقرية 'يضا يضعوH فيه ثقتهم 
'يضا  فإ�م   Hملعا�ضو� 'ما  �لكاملة. 
يعترفوH بصالحه لد�جة '�م كانو� 
سنقبل  بأننا  �خلصوما�   W  Hيقولو
 Hما سيقوله حضرته. باختصا�، كا

�جلميع يعّد"نه 'ميًنا.
قلت  Åش:  �حيم  �ملولو[   Pيقو
له '�h H مزيًد�، فقاa :P يعش 
كشخص  حياته  �ملحتر)  "�لد[ 
عاشها  بل   Pملغو� عائلة   M� ينتمي 
 Hسلطا �gهد. "قد كّر� مر�g 6كفق

'»د هذD �جلملة مر���.
سألته  Åش:  �حيم  �ملولو[   Pيقو
��E كاH حضرته � يسخط على 
'حد؟ فقاa :P يكن سخطه �ال من 
 Hفكا فقط،  �لدينية  �ألمو�  'جل 
يأمر 'حياًنا بالصالN �ال 'ن¨ كنت 
'Øلها. "لقد شاهد� 'مر� على "جه 
 Àيكن �تمل ح a خلصو� "هو 'نه�
 H�" ،� +صغر مسا® بكر�مة �لن'

تفوD 'حد مبا يناP من كر�مة �لن+ � 
 Dّر "جهه غضبا "�ضطربت عينا«�
هذ�  مثل   �dغا" �لغيظ،   Nشد من 
�ملجلس فوً��. �H "�لد[ كاH يعشق 
'حٍد  عند   Dعهد'  a عشقا � �لن+ 
من قبل، "كر� م�g6 سلطاH '»د 

هذ� �لقوP مر���.
�لثا  �خلليفة   Nحضر  Hكا  :Pقو'
 W ملا عقد �آل�يا �جتماعهم :Pيقو
dيسم� ١٩٠٧ W منقطة ""شو"��" 
ممثلي   M�  Nلدعو� ""جهو�  بالهو�، 
كتب  فيه.  لالشتر�`   Hياdأل� Ãيع 
طلبهم  على   Oبنا مقاال  حضرته 
�لدين  نو�  �ملولو[  بيد  "'�سله 
خليفته  "فاته  بعد  �نتخب  (�لذ[ 
�أل»ديني  من  Ãاعة  برفقة   (P"أل�
ليشتركو� W هذ� �الجتما�. "لكن 
"عوdهـم  Ýميـع  ضربو�  �آل�يا 
 W "تكـلمو�  �حلائـط  ُعر� 
كـالما   � �لن+  عن  مقـالتهم 

بذيئا مـقذعا.
جر�  ما   � حضرته  بلغ  فلما 
على  غضب  �الجتما�  هذ�   W
'فر�Ã dاعته �لذين شا�كو� W هذ� 
 dفر�' �dيغا a �Eملا :Pالجتما� "قا�
عد)  "من  �ملجلس،  هذ�  Ãاعتنا 
�لغH' N6 ُيساM� O �لن+ � W £لس 
"يظل مسلم جالسا فيه، �»ّر "جه 

حضرته غيًظا "غضب غضبا شديًد� 
Ãاعتنا   dفر�' يظهر   a  �Eملا  :Pقا"
 H' ينبغي عليهم Hلدينية، "كا� N6لغ�
يغا�d"� هذ� �ملجلس فوً�� عندما بد' 
 Pلن+ �. يقو�  M� NOباإلسا Oهؤال
 H' '�يد  كنت  بأن¨  �لثا  �خلليفة 
'قو) �ال 'ن¨ بقيت جالًسا من 'جل 

�ملولو[ نو� �لدين.
 Oثنا' علي:  �"شن  �حلافظ   Pيقو
 �  Pقا عليهم  حضرته  غضب 
�ل2  �آلية  تلك  هي  ما  حضرته: 
�ل2  �ملجالس   W تقعد"�  بأال   Pتقو
يستهز' فيها بآيا� �هللا؟  فقـر'� 
على  تنـتهـي  �ل2  �آلية   Dهذ
 ﴾D6حديث غ W وضـو�h Àح﴿
�حلافـظ   Pيقو  .(١٤١  :Oلنسا�)
�"شـن علي: كاH �ملولـو[ نو� 
�لدين جـالـًسا E Wلك �لوقـت 

خافًضا �'سـه.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٧
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
كاH مياH جاH *مد كث�6ً ما ير�فق 
 Hميا 'خو   Hكا" �ملحتر)،  "�لد[ 
حضرته  ير�فق   "Dغفا�" *مد   Hجا
له،   (dكخا  Dسفا�' بعض   W  �
"'حياًنا يذهب شخص �خر مكانه.
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مياH جاH *مد شيًخا   Hكا :Pقو'
صاحلا من قاdياH "كانت له عالقة 
يصلي   Hكا حضرته.  مع   Nطيد"
 W �لكب6  �ملسجد   W بالنا®  �ماًما 
�خلليفة   ®�ّd "لعله  �أليا)،  '"�ئل 
 "Dغفا�" Hكا .Dصغر W لثا 'يضا�
"'ميًّا،  جاهال   Hكا 'نه  �ال   Dخو'
حضرته  عند  'حياًنا  يظل   Hكا"
 M� ®لنا� dللخدمة. فلما كثر ��تيا
"'صبح   Hحصا عربة  صنع   Hياdقا
 P�g "ال   ،Pملجا� هذ�   W يعمل 
نفسه.  �لعمل  ֲדذ�   Hيشتغلو  Ddال"'
a تكن لـ"غفا�D" 'ية عالقة بالدين 
dخل  'نه  �ال  مطلًقا،  جاهال  لكونه 
 W  ]' 'يامه  �خر   W �أل»دية   W
عهد �خلليفة �لثا. "لقد كتب شيخ 
بد'  قد   "Dغفا�"  Hبأ علي  يعقو# 
بنصيحة حضرته  �لصالN عمال   O�d'
 Hكا �ل2  �أليا)  '"�ئل   W  �
تركها  "لكنه  حضرته،  فيها  hد) 
�لنا®   Oهؤال مثل   H' �حلق  الحًقا. 
 Hحكم "�ألعر�#". كا W Hيدخلو
صاًحلا  شخًصا  *مد   Hجا �ملرحو) 
من   Hكا" ما،  نوًعا  متعلًما   Hكا"
*مد  dين   Hميا �بنه   .Nلكشامر�
"لعـل  َبّغا"   Hميا" باسم   e"معر

معظم �إلخوN يعـرفونـه.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٨
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
�ملحتر)  "�لد[  مع  عالقتنا  كانت 
قليال.  بيننا   Oللقا�  Hكا  ]' ضعيفة 
 ]')  Dنتحاشا "كنا  يتحاشانا   Hكا
 Hأل عنه   Pننعز" عنا   Pينعز  Hكا
 Hكا "�َجه  منا  "�حد  كل  طريق 
³تلًفا) "ملا كاH عمِّي (�ألè �ألك� 
له  �بن  مبنـزلة  يعت�  لو�لد[) 
�لعقا���  'مو�  يدير  من  "كاH هو 
�ملحتر)  لو�لد[  يكن   a" "غ6ها 
'[ تدّخل فيها فكّنا نضطر 'H نبقى 
على تو�صل "عالقة مع عمي W كل 

ما �حتجنا �ليه.

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .١٩٩
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
تر�  �ملحتر)  لو�لد[  'خت  كانت 
��Í "كشوًفا كثN6، "لكن جّد[ 
 W هنا` خلال ما Hعنها بأ Pيقو Hكا
 �Íماغها، "لكنها �'� بعض �لرd
ليغ6 فيها  �ل2 �ضطر بسببها جد[ 
 H' �لرÍيا   W  Nمر  �'� فقد  �'يه. 
مكتوبة  "�قة  'عطاها  مسنًّا   �gًعجو
 Hكا �ستيقظت  فلما  Cا.   Nكتعويذ
كتبت  �ل2   Gلو�� من  قطعة  بيدها 

عليها بعض �آليا� �لقر�نية.
متشي  '�ا  'خر�  �Íيا   W  �'�  ¡
 Oملا� �لنهر "Âاe من   eعلى ضفا
 .Oما  Oما صوִדا:  بأعلى  "صاحت 
قدماها  كانت  �ستيقظت  فلما 
 .Pلرما� �ثا�  "عليهما   Oباملا مبللتني 
جد[   Hكا Eلك  كل  �Íية  بعد 
يقوP: ال عالقة CذD �ألمو� باخللل 

.çلدما� W

�لرحيم.  �لر»ن  �هللا  بسم   .٢٠٠
بو�سطة  '»د   Hسلطا  �gمر حدث¨ 
 :Pقا"  .'  .( Åش  �حيم  �ملولو[ 
�ملحتر) مرضا شديًد�  "�لد[  مر� 
�، "'ظهر  "'صبحت حالته خطرN جدًّ
�ألطباO يأسهم جتاD صحته، '"شك 
�لتوقف �ال 'نه كاH ال  �لنبض على 
"حًال  "�لد[  فطلب  يتكلم.   Pيز�
 ،Pحتته "يلقى فوقه، "ّمت ما قا Äليفر

مما 'M� �d حتسن حالته �لصحية.
 dملوعو� �ملسيح  كتب  لقد   :Pقو'
 Nملـعد�  a' يعا   Hكا بأنه   �
 H'" �لشديـد  بالُزحا�  �ملصحو# 
 H' �"عـه   W 'لقى  قد   Mتعا �هللا 
ميسح جسمه برمل �لنهر �ملخـتلط 
حالته.  فتحسنـت  ففعـل   Oباملا
نسي  '»د   Hسلـطا  �gمر "لعل 

�لـرمل.




