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مالحظة: لتعليقا� لK بني قوسني �� لK بعد 
"�قوx" هي من ملؤلف.

تعريب "لد"عية: wمد طاهر ندمي

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٥
 :xحاكم علي �قا P#شو� rحدث
لدين �مر/ نظا&  Mما&   ملا بد� مر/
ملسجد  �M Pملؤ�لدين بسّد لطريق 
ملبا#� بإقامة جدٍ# فيه قاx حضرته 
بينهم:  من  �كنت  إلخو)  لبعض 
#فق  بكل  ��فهمو�ا  Mليهما   zهبو
لطريق أل� zلك  �لني �ال يغلقا هذ
يعر± ضيو> للمشقة، �لقاz uلك 
 على �ية قطعة �zميكنهم �� يستحو

�#ضية �ملكها. �كد لنا حضرته �ال 
نستخد& �ية كلمة قاسية > حلديث 
�صلنا  ملا   :P�لر  xيقو معهما. 
Mليهما �جدنا�ا يتربعا� > ملجلس 
��صلنا  لنا#جيلة.  فيه   #تد  Pلذ
Mليهما #سالة حضرته º بد�نا معهما 
لكال& بكل #فق، Mال �� مر/ Mما& 
 · zملا :xستشا^ غضًبا �قالدين 
 º .يأ� هو بنفسه؟ ال �عت�كم شيًئا
قاx طاعنًا > حضرته �مستهزًئا به: 

 xحصل به منذ نز� zال �عر{ ما
لوحي عليه من لسماu، �غz Nلك 
لر�P بأننا  xيقو .vمن �مو# �خر
#جعنا نا�مني. º ضّم حضرته بعض 
 �M بالذها�  ��مرنا  Mلينا  لضيو{ 
نائب ملفو± �Mطالعه على لقضية 
لقوx له بأ� �فر� ªاعتنا  º ،كلها
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يأتو� من بال� بعيد) من �جل لدين 
 هذ بسبب   (Nكب مشقة  �سنوجه 
لطريق  سيغلق  ألنه  ملذكو#  لعمل 

ملسجد.  �M Pملؤ�
ما  جرميٌة  #ُتكبت  أليا&  تلك   <
لقا�يا�  ملجا�#)   vلقر  vحدM  <
�كا� نائب ملفو± �ضابط لشرطة 
هنا�،  فقصدنا�ا  هنا�  موجوَ�ين 
��قْفنا عرباتنا بعيًد نوًعا ما �تقّدمنا 
Mليهما فوجدنا نائب ملفو± مشغوال 
 < لشرطة  ضابط  مع  حلديث   <
بأننا  له   xقا� �حدنا  تقد&  لساحة. 
له  يذكر  �خذ   º قا�يا�  من  جئنا 
لقضية. �لكن نائب ملفو± قاطعه 
�قاx مغاضًبا: �جئتم بعد� كبN من 
�عرفكم   rنM علّي؟  لضغط  �جل 
�نشئت   zملا  جيًد ��فهم   ،جيًد
جلماعة هنا. لسُت جاهال عن  Uهذ
�مو#كم، �> لقريب لعاجل سأبد� 
 uنشاM يث تندمو� علىÁ مبعاقبتكم
جلماعة. �zكر غz Nلك  Uمثل هذ

من �مو# مشاֲדة.
مضطرين  #جعنا   :P�لر  xيقو
Çّفي حنني ��خ�نا حضرته بالقصة 
شديد)  ملعا#ضة  كانت  كلها. 
حلكا&  �كا�  أليا&،  تلك   <
 Nًكث لظن  يسيئو�  �يضا  إلجنليز 
 Uهذ  �� يظنو�   �كانو باجلماعة، 

تنفيذ  �جل  من  تتكو�  جلماعة 
ضبا^  كا�  كما  سياسية،  مكيد) 
لشرطة > "بتاله" �يضا من ملعاندين 
يتو#عو�   يكونو فلم  ملعا#ضني �
�ما  باأل�ديني،   vzأل Mحلا°  عن 
لسيخ � �ند��  فكا�  قا�يا�   <
أل�ديني مستعدين  Nملسلمو� غ�
 ��ًما بتأليب مر/ Mما& لدين �مر/
 Ãأل�ديني، �بالتا uنظا& لدين إليذ
كا� أل�ديو� مضطرين للعيش > 
قا�يا� متعرضني للذلة �ألvz. كا� 
عد� أل�ديني > تلك أليا& قليال؛ 
�M معظم هؤالu - عال�) على �سر) 
حضرته � - Mما هاجر� مناطقهم 
ستوطنو > قا�يا� من �جل لدين �
�� كانو ضيوًفا على حضرته. فلما 
 vzأل� �أل�ضا Uحضرته هذ v�#
لذP كانت تتعر± له جلماعة ªع 
 :xجلماعة للتشا�# معهم �قا ��فر
لد#جة  ههنا  لظر�{   �uسا لقد 
�ما  ظلها،   < صعبا  لعيش  �صبح 
_ن فال بد �� نعمل، فإ� · نستطع 
zلك هنا فسنقو& به > مكا� �خر، 
�جر) من سنة ألنبياu، لذلك �#يد �

ملكا�. �� Ùر� من هذ
 xأل� خلليفة   xقا  :P�لر  xيقو
 ،“UNֲד”  �M  تفضلو  Pسيد  :�
��قد& ªيع بيو  هنا� حلضرتكم، 

�ما  مشكلة.  �ية  هنا�  تكو�  فلن 
ملولوP عبد لكرمي فقد �عا حضرته 
#�ة  شيخ   xقا� سيالكو�،   �M

هللا: تفضلو ÃّM > الهو#.
 Ãببا خطر  لقد   :P�لر  xيقو
Mال  حضرته  على   Kبي �عر±   ��
 ֲדذ تفوهي   ���  xحا خلجل   ��
 �� ستطعت   Nألخ  <� لكال&، 
 �M  تفضلو  Pسيد حلضرته:   xقو�
لK هي ملكنا �ֲדا بيوتنا، �ال  Kقري
�هي  فيها،  يتدخل   �� ألحد  ميكن 
�يضا،  حلكا&  فيه  يتدخل  ال  مكا� 
ملنطقة على  Uكأننا _ن حكا& هذ�
 rسأل أل#ضي.  �صحا�  شاكلة 
حضرته: هل تتوفر هنا� حاجيا� 
حليا)؟ قلت: تتأمن ملؤ�نة كلها من 
 vألخرMنتا� أل#ضي، �ما ألمو# 
فهي متوفر) > بلد) قريبة من قريتنا. 
عندما   vسنر طيب،  حضرته:   xقا
lني �قت �جر) �سنذهب حيثما 

يأخذنا هللا تعا�.
 &١٨٨٧  < حضرته   vبد�  :xقو�
قا�يا�  من  �جر)   < #غبته  �يضا 
”شحنه  كتابه   < zلك  zُكر  كما 

حق“ �P ”ضابط حلق“.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٦
ميا�  �فتر  على  طلعت  لقد   :xقو�



اجمللد السادس والعشرون، العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٥ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

٣٠

التقوى

لذP كا� يسجل  P#لسنوعبد هللا 
 �M Uسفر uفيه نفقا� حضرته �ثنا
لسفر  zلك  Mنه  ”هوشيا#بو#“. 
عتكف فيه حضرته أل#بعني  Pلذ
يوًما، �جر� فيه مناظر) بينه �بني 
 < ملذكو#  آل#يا  �هر“   Ãمر”
كتابه ”سرمه جشم �#يا“ (كحل 
لدفتر  عني �#يا). �يتضح من هذ
قد #جع   � ملوعو�  ملسيح   ��
 < قا�يا�   �M لرحلة   Uهذ من 
تا#يخ   x���  .&١٨٨٦/٣/١٧
لدفتر   < ملسجلة  لنفقا�   Uهذ
هو ١٨٨٦/٢/١&. �يبد� �� ميا� 
 Uقد بد� كتابة هذ P#لسنوعبد هللا 
لرحلة  uبعد بد P� لنفقا� الحًقا
 �M �صل  قد  كا�  حضرته  أل� 
لثالث  �”هوشيا#بو#“ > ألسبو
يناير، �Mال فال ميكن ��  من شهر 
لرحلة عتكا{ �#بعني  Uتضم هذ
يوًما M ºقامة حضرته هنا� لعشرين 

 .vيوًما �خر
ميا�  يذكر  zلك   �M باإلضافة 
 < �قا&  حضرته  بأ�  هللا  عبد 
تقريًبا.  لشهرين  ”هوشيا#بو#“ 

هللا �علم.�

قائمة  لدفتر   هذ  <  ��#� لقد 
 :Ãلنفقا� > ١٨٨٦/٣/٣ ١ كالتا
ملاجنو، ملخلل، حلليب، لسكر  ãمر
ظر{،  للحم،  لصلصلة،  ملرّكز، 
مللح، لكزبر)،  ،Ýملجر�لسبانخ، 
لقمح،  عصيد)  لثو&،  لبصل، 

تذكر)، تصليح حقيبة، حال�).
يقوx ميا� عبد هللا: · يكن ُيسجل 
حلضرته   vُيشتر ما  لدفتر   <
فحسب، بل كا� يسجل فيه كل ما 
كا� ُيشترv سوu كا� لنا �� لبعض 

لضيو{.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٧
 :xفقا P#لسنوحدثr ميا� عبد هللا 
لعاشر)  لساعة  قاÃ x حضرته > 
 Pz قع > شهرلو من يو& جلمعة 
 zM ١٣٠٣للهجر):  عا&  حلجة 
��شى  شخًصا  �ا{  �حد  كا� 
�� تستوÃ على قلبه هيبته فعليه �� 
يكتب   º ثالًثا  ”يس“  سو#)  يقر� 
 º ،“بإصبعه على جبهته: ”يا عزيز
هيبته  عليه   Ãتستو فلن  Mليه  يذهب 
 Ãهللا، بل بدال منه ستستو uشا �M
�يبة على zلك لشخص. �بشكل 
عا& قد ��صا» حضرته بقرu) سو#) 

”يس“ ثالًثا يومًيا.
�قوx: لقد سجل ميا� عبد هللا �صية 

 Uفتر�  < Uهذ � ملوعو�  ملسيح 
�بر�يي  �يضا.  تا#�ه  ُحفظ  لذلك 
”يا  كلما�  كتابة   < حلكمة   �M
�حد  يرّسخ  عندما  �نه  هي  عزيز“ 
هللا �ج��ته  �> قلبه صو#) لقد#
�قهرU �غلبته فال بد �� يتخلص قلبه 
من  قو)   xسينا� هللا،   Nغ هيبة  من 
خالx تدبرU صفا� هللا هذU لكونه 
مؤمنا، �هو ما يوقع �يبة > قلو� 
فهو  باإلصبع  لكتابة  �ما  آلخرين. 
علم   <  �#� كما  لصو#)  لترسيخ 
 �أل�# Uال فال تعمل هذM� ،لنفس
هللا �علم.� .(zلشعوعمل لسحر �

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٨
 < :xحلافظ #�شن علي �قا rحدث
#جل   uجا قا�يا�   <  Pعهد بدية 
سيد   ��تبا من  �كا�  �يضا  عجو/ 
 rبأن  xيقو �كا�   ،Pل�يلو ��د 
ملرحو&  ��د  سيد  بصحبة  حظيت 
حلج كما كنت معه > حلر��  <
 Uعمر  ��  �� �كا�  خاضها.   Kل
 هذ  uجا لقد  عاًما.   ١٢٥ قربة 
ملسيح  �بايع  قا�يا�   �M لشخص 
لشخص   هذ كا�   .� ملوعو� 
صال)  على  �يوظب  لدين  lب 
تقّدمه  #غم  نشيًطا  �كا�  لتهجد، 
بعد   �لرجو  �#� فلما  لسن.   <   Áسب ما �#� > لر�ية #قم ٣١١. (لناشر)
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 �zستأ� �يا&  بضعة 
 :� حضرته   xقا
 Uهذ �M تستعجل zملا
لد#جة، مكث لفتر) 
�#يد  ال   :xقا �كثر. 
M/عاًجا  �سبب   ��
 xقا حلضرتكم. 
M/عا�  ال  حضرته: 
بل  هللا،  بفضل  لنا 
�كثر،  تقيم   �� ينبغي 
ألمو#   Nتوف �بوسعنا 
لشهر  فأقا&  كلها. 
 º تقريًبا  �نصف 
 #/  هذ �بعد  غا�#. 
 º  vخر� مر)  قا�يا� 

تو>.
 Uهذ ملا Âعت   :xقو�

ليس  ألنه  منها  تعجبت  لر�ية 
�حد حيا) طويلة  يعيش   �� عا�يًّا 
�يقابل  قرَنني  #�َسي   vير Áيث 
zكر�  فلما  �يبايعهما.  Mماَمني 
علي   Nش  Pللمولو لر�ية   Uهذ
لشخص،   هذ #�يت  لقد   :xقا
 < طاعًنا  لقامة،   Nقص كا� 
 hجلر� �ثا#   Uجسد �على  لسن 
لشخص   هذ عّلم  لقد   .(Nلكث
لعملية  لطريقَة   xأل� خلليفة 
كا�  بأنه   Uخ��� خلو{  لصال) 

يصلي مع سيد ��د ل�يلوP صال) 
خلليفة   xقا� حلر�.   uثنا� خلو{ 
�نه تعلم من  أل�x > �حد �#�سه 
لشخص لصو# لعمليَة لصال)  هذ

خلو{.
#�شن  حلافظ  �خ�»  لقد   :xقو�
لشخص كا� ينتمي  علي بأ� هذ

�M ”شوندU“ من -افظة �مرتسر.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٩

 Nم� لقاضي   rحدث
 vحدM  <  :xقا� حسني 
ضجة  #جل  �ثا#   �ملر
�نه  با�عائه  لبنجا�   <
ملشتعلة  لنا#  يقتحم 
 ��� سليًما  منها  ��ر� 
�� يصا� بأz º ،vzكر 
بأنه   xقا� حضرته  سم 
يّدعي بكونه مسيًحا فلُيِرنا 
فلما  ملعجز).   Uهذ مثل 
 :xقا حضرَته  zلك  بلغ 
ما  �مامي،  لنا#  �خل   zM

خر� منها لألبد.
هللا   uنبيا� يأ   ال   :xقو�
 (zلشعو  xعما�  (uإل#
مثل  مكا�  كل   <
تعا�  هللا  بل  ملشعوzين، 
حيثما  �ياٍ�  بوسطتهم   Pير
 xقو �مع´  �ا.  حاجة  كانت 
لشخص  حضرته: ”لو �خل هذ
 “�بًد منها  ما خر�  �مامي،  لنا# 
�جتعله  حترقه  سو{  لنا#   �� هو 
#ماً� لصدمه مع حلق بل سيكو� 

�قو� لنا# > آلخر) �يضا.
 كا� zM ال نعر{ عنه يقيًنا :xقو�
يقتحم لنا# حقًّا �& ال، Mال �نه قد 
بلغ حضرته �عاUu فعّلق عليه بقوله 

لسابق.

�  yياlد "لقاg; 7غال "hسيدنا مر


