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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �لp بني قوسني �� �لp بعد 
"�قو)" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .٩٧
�لسنو-�  �هللا  عبد   sميا حدث\ 
�قا): لقد �علن �ملسيح �ملوعو. � 
لدهيانه   � �أل�8  �لبيعة  �خذ  عن 
�لبيعة  قبل �خذ  � ١٨٨٩، �لكنه 
لدعو�  تلبية  هوشيا-بو-   89 سافر 
�لشيخ مهر علي -ئيس هوشيا-بو- 
لالشتر� � حفلة /��¤ �بنه. كنت 
حامد  �شيخ  علي  عبا~  �م�  �نا 
�خkَنا  �لسفر.  هذ�   � معه  علي 
�لذ�  �العتكا±  �حو�)  عن   �
قا� به  �صا� فيه لستة �شهر، فقا) 

: كاs عند� سّلة صغ�� �.ليها من 
�لطابق �لثاy فيوضع فيها طعامي � 

�سحبها 89 �ألعلى. 
�لشيخ   sكا �هللا:  عبد   sميا يقو) 
لطعا�  غرفة  قد خصص  علي  مهر 
ملر�فقيهم   Aخر� �غرفة   Uلزعما�
�خد�مهم، �لكن كاs .�2 �ملسيح 
�ملوعو. � �نه �ثناU تنا�) �لطعا� 
 sهنا �يضا كا�ُيجلس معه �صحابه، 
يدخلنا Yن �لثالثة 89 غرفة �لطعا� 
ُيجلسنا   sكا  � هو،  .خوله  قبل 
/يا-�  �تز�منت  �يسا-[.  ميينه   89

�ملولو�  $اضر�  مع  هذ[  حضرته 
 � هز�-��“  شش  شا[  ”$مو. 
هوشيا-بو-، �كاs شيًخا مشهوً-� 
�كبً�� ���ئع �لصيت، فأ-سل\ � 
9ليه مع 9عالنه �ملنشو- ألخذ �لبيعة 
�لنا~  مسامع  على  �قر�  له:  ألقو) 
تر�[  �لذ�  �لوقت   � هذ�   y9عال
�سأحا�)  $اضرتك،   Uثنا� مناسًبا 
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فوعد  �عظك،   � �حلضو-  �يضا 
$اضرته   � فحضر  بذلك. 
�لكنه � يِف بوعد[ �� يقر� فيها 
�ملحاضر�  بعد  قر�[  بل   ،sإلعال�
لقد  �لنا~.  معظم  �نصر±  عندما 
تأ� �ملسيح �ملوعو. � كثً�� �قا) 
كنا قد �تينا 89 هنا نظًر� 89 �عد[ 
ألs �لك سيؤ.� 89 تبليغ .عوتنا 
�9ال فما كانت بنا حاجة للحضو-، 

9ال �نه �خلف �لوعد.
يقو) مياs عبد �هللا: بعد فتر� يس�� 
���جه  بالسرقة  �لشيخ  هذ�  �تُّهم 

.sو�r�� لذلة�

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .٩٨
�لسنو-�  �هللا  عبد   sميا حدث\ 
�قا): ملا �خذ �ملسيح �ملوعو. � 
�ليو�   � جلس  لدهيانه   � �لبيعة 
حامد  شيخ  �عني  غرفة   � �أل�) 
�.ِخل  له  �قا)  �لبا2  على  علي 
 � فدعا  عليه،  �نا.�  من  �لغرفة 
�لدين) �خلليفة �أل�)  (�ملولو� نو- 
 sبعد[ ميا�م� عبا~ علي،  � ،�
 ،١qمد حسني مر�. �با.� �خلّطا$
�.عاy -�بًعا، � .عا �حًد� �� �ثنني 
 s� خرين � قا) لشيخ حامد علي�

 .A.يدخل �إلخو� فر�
يأخذ  �لبد�ية   �  �  sكا �قو): 

مفر.�  على  �لبيعة  ��حد  كل  من 
يأخذها  شر�  �لك  بعد  �لكنه 

Nاعة �يضا.
 � �خذ  لقد  �هللا:  عبد   sميا قا) 
�لبيعة � �ليو� �أل�) � ٢٠ -جب 
 ٢٣ لـ  �ملو�فق  للهجر�   ١٣٠٦
ما-~ ٢�١٨٨٩. �كانت كلما� 

�لبيعة كما يلي:
من  �¨د  يد  على  �ليو�  ”�تو2 
 pل� �لسيئة   À�.عا�  Äنو� كافة 
بقلب  ��تعهد  فيها،  متو-طا  كنت 
صا.� �عز� صميم �s �سعى بقد- 
�ستطاعp �فهمي �s �جتنب Nيع 
 ،Àحيا  � حلظة  �خر   89 �لذنو2 
�لدنيا  متع  على  �لدين  �سأ§ثر 
�لنفس. ��تعهد �s �سعى  �ملذ�� 
�لعشر�   q�بالشر للعمل  جاهد� 
 s١٢ كانو s9عال �للبيعة �ملنشو-� 
 sستغفر �هللا تعا8 �آل��يناير،  /yلثا�

�يضا من �نوÄ �لسابقة.

،Ä- ستغفر �هللا�
،Ä- ستغفر �هللا� 

 �ستغفر �هللا -Ä من كل �نب 
��تو2 9ليه.

 �شهد �s ال 9له 9ال �هللا
 �حد[ ال شريك له

 ��شهد �s $مًد� عبد[ �-سوله.
-y9 ِّ2 ظلمُت نفسي،

،Ãعترفُت بذن�� 
 ،Äفاغفر ¯ �نو 

فإنه ال يغفر �لذنو2 9ال �نت.“

�قو): كاs �ملسيح �ملوعو. � - 
عموًما - يأخذ بيد �ملبايع عن طريق 
بعض  من  �خذ  �لكنه  �ملصافحة، 
�لنا~ �لبيعة �هو ميسك برسغ يد[، 
 � �نه   � �أل�)  �خلليفة  �يقو) 

�خذ م\ �لبيعة على هذ� �لنحو.
 sهللا كا� مياs عبد   s9 �قو):  كما 
�لكرمي  عبد  �ملولو�   sكا يقو): 

١ -قمه �حلا.� عشر � �لسجل �أل�) للمبايعني �لذ� �جدته حديًثا. (س�� �ملهد� �جلزU �لثالث)

٢  يتضح من ��) سجل للمبايعني �s �ليو� �أل�) من �لبيعة كاs ١٩ -جب �� ٢١ ما-~، �مما 

يع\ �نه ليس Óة �ختال± � �لتا-يخ فحسب بل هنا� خطأ � �لتو�فق بني تو�-يخ �لسنة �لشمسية 
��لقمرية �يضا. �نظًر� 89 هذ� �الختال± ملا gثت � �ألمر � �لتقا�مي �لسابقة �ملنشو-� فقد ثبت̄  
ر�  �فق �لر��ية �ملذكو-� �s ٢٠ -جب مو�فق لـ ٢٣ ما-~. فلعل �إل.-�¤ � هذ� �لسجل مت متأخِّ
لذلك حد> هذ� �خلطأ �� كاs طلو� هال) هذ� �لشهر ×تلًفا عما ُنشر � �لتقومي سلفا. ��هللا �علم.
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التقوى

 � �نه  9ال  �لبيعة  يو�  هنا�  موجوً.� 
ملزيد  (�نظر��  �أل�).  �ليو�   � يبايع 
من �لتوضيح �لر��ية -قم ٣٠٩، ٣١٥ 

من �جلزU �لثاr yذ� �لكتا2).

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .٩٩
�لسنو-�  �هللا  عبد   sميا حدث\ 
 � �أل�8  �لبيعة  �خذ[  بعد  �قا): 
�ملسيح  توجه   �١٨٨٩ عا�  مطلع 
�ملوعو. � 89 ”عليغر[“ �كنت 
حامد  �شيخ  علي  عبا~  �م�  �نا 
 �  � �قا�  لقد  َنْصَحُبه.  علي 
 sبيت سيد تفّضل حسني �لذ� كا
مشرًفا � مكتب مديرية �ملحافظة. 
على   sكا �لذ�   - �ملديرية  -ئيُس 
عالقة جيد� مع سيد تفضل حسني 
�قا� مأ.بة على شر± حضرته    -
� �.عا فيها بعض �شر�± �ملدينة 
�ملأ.بة  تلك   � لقد حضر  �يضا. 
�يسا-[.  ميينه   89 كعا.ته  ��جَلَسنا 
كاs -ئيس �ملديرية قد فرÍ منا.يل 
�لنا~  فجلس  �لطعا�  عليها  �َ�ضع 
حوrا، كما �ضعت على �لتخو� 
ضمن  �أل/ها-  باقا�  �لصغ�� 
�لكؤ�~ �لزجاجية. فلما بد� �لطعا� 
بل  9ليه  يد[  علي  عبا~  م�  ميّد   �

ظل جالًسا بصمت.
 سأله �: ملا�� ال تأكل؟ 

قا): هذ[ طريقة طعا� �لطبيعيني.
 قا) �: ليس �ألمر كذلك، بل 
ال  �لطريق  هذ�   s9� فيه،  حر¤  ال 

Dالف �لشر�. 
 Ãقل مييل  ال  علي:  عبا~  م�  قا) 

89 �كله.
قا) �: �ال يكفيك بأن\ �كله.

 s� ميكنكم  علي:  عبا~  م�  قا) 
تأكلو� 9ال �ن\ ال �ستطيع �كله. 

علي  عبا~  م�  يأكل   � باختصا- 
�لك �لطعا�.

م�  �-تّد  ملا  �هللا:  عبد   sميا يقو) 
�لو�قعة  هذ[  تذكرُ�  علي  عبا~ 
عن  �نقطع  قد   sكا بأنه  ��.-كت 

حضرته � منذ �لك �لوقت.
-�A مياs عبد �هللا �يضا �قا): لقد 
طلب بعض �لنا~ من حضرته � 
9لقاU $اضر� � عليغر[ فو�فق. فلما 
 Uمت 9عد�. كل شي�ُ�علن بني �لنا~ 
 � قا)  �ملحاضر�  موعد   sحا�
تلقيت  لقد  حسني:  تفضل  لسيد 
 U9لقا تعا8 �حًيا مينعÆ من  �هللا  من 
 .sآل� �لقيها  فلن  لذلك  �ملحاضر� 
قا): لقد جتّهز كل شيU، �سيسبب 
 :� فقا)  لنا.  كب��   �U9سا �لك 
سنعمل  فإننا  �مر  من  يكن  مهما 
 89 باإلضافة  تعا8.  �هللا  �مر  �فق 
�آلخرين  �لنا~  بعض  طالب  �لك 

 Uيضا بكل 9صر�- من حضرته 9لقا�
�قا):  ير¢   � �نه  9ال  �ملحاضر� 
كيف ميكن ¯ �m� sلى عن �مر �هللا 
 ��  �ٍU9سا ألية  �عطي  ال  بل  تعا8؟ 
باختصا-،  مقابله.  يس��  �´يًة  �لة 
��قا�  $اضر�  �ية  حضرته  ُيلق   �
هنا� لسبعة �يا� تقريبا � -جع 89 

"لدهيانه".
�هللا  عبد   sميا �كر  لقد  �قو): 
�لر��ية  هذ[   A�- عندما  �لسنو-� 
��) مر� �s حضرته � قد قا� ֲדذ� 
�لسفر � عا� �١٨٨٤. �ملا �كر� 
�ملحترمة   Àلد�� عند  هذ[  -��يَته 
�صر� � �لبد�ية �s ما �كرْته هي 
هو �لصحيح، 9ال ��ا تذّكر� الحًقا 
�قالت �s ما �كر[ مياs عبد �هللا هو 

�لصحيح.
�قو): يقو) مياs عبد �هللا: s9 سفر 
�ملسيح �ملوعو. � 89 عليغر[ قد 
 Uجا-�  � للسفر   � 9-�.ته  حقق 

�rند.
عا-¢  نفسه  �لسفر  هذ�   ��قو): 
حضرَته � �ملولو� "$مد 9¼اعيل 
عليغرهي" ��لف كتاًبا ضد[، 9ال �نه 
قد -حل سريًعا من هذ� �لعا�. (لقد 
�كر �ملسيح �ملوعو. � بالتفصيل 
�حو�) هذ� �لسفر � هامش مؤلَِّفه 

"فتح �إلسال�".)
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سيدنا مر�E غال� D9د �لقاMيا� �
 �على ميني حضرته �بنه حضر� مر/� بش� �لدين $مو. �¨د �
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التقوى

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .١٠٠
حدث\ مياs عبد �هللا �لسنو-� �قا): 
حد> مر� � مايو �� يونيو من سنة 
 sملسيح �ملوعو. � كا� s� ١٨٨٤
قد �ستلقى بعد صال� �لفجر على سرير 
 p-� للمسجد �ملبا-� �ل�لغرفة �ملجا�
كانت با-.� حلد�ثة قصا-ִדا. � يكن 
 sسا.�، كا�ال � Íعلى �لسرير فر�
-�~ حضرته 89 ناحية �لقبلة ��لوجه 
 Aضع 9حد�قد  sكا�و �لشما)، Y
 Aغطى باألخر�ساعديه حتت -�سه 
 sكا قدميه.  �.لك  جلسُت  �جَهه. 
�ليو� هو �لسابع ��لعشر�s من شهر 
�جلمعة.  يو�  صا.±  �لذ�   sمضا-
قد  تعا8  �هللا   sأل مسر�ً-�  كنت 
Nع ¯ مثل هذ[ �ملناسبا� �ملبا-كة، 
تلك  خدمة  فرصة   ¯ ُ�عطيْت   ��
هو  ��لوقت  �ملبا-كة،  �لشخصية 
�قت �لفجر �هو مبا-� �يضا، � 9نه 
شهر -مضاs �لذ� هو شهر مبا-�، 
�لذ�   s�لعشر�� �لسابع  هو  ��ليو� 
�كانت  �يضا  �جلمعة  يو�  صا.± 
ألن\  �لقد-  ليلة  هي  �لسابقة  �لليلة 
كنت قد ¼عته � يقو) ��9 �جتمع 
 �يو� �لسابع ��لعشر�s مع �جلمعة 
ليلة  هي  �لليلة  فتلك   sمضا- شهر 
� عند  �لقد- يقيًنا. كنت مسر�ً-� جدًّ
�نا  �بينما  �ألمو-  هذ[  كل  تذكر� 

كذلك �9 -�يت �s جسم حضرته قد 
ساعد[  حضرته  فرفع  فجأ�،  �-تعش 
عينا[  �كانت   ¯9 �نظر  عينيه  عن 
ساعد[  �عا.  �لكنه  .موًعا،   sمتتلئا
مر� �خرA على عينيه. �بينما كنت 
على   Uقطرً� ¨ر� -�يت  �.لك -جله 
كعبه،  قر2  قليال  �ملتصلب  جلد[ 
 ��كانت تلك �لقطر� ندية �¥تمعة 
مكاs ��حد �لكن\ ملا �-.ُ� فحَصها 
�المستها بسبابة يد� �ليمÆ �نتشر� 
على كعبه كما تلطخت 9صبعي �يضا 
ֲדا  تكن  فلم  فشممتها  منها   Uبشي
خطر  ألنه  àمتها  �لقد  -�ئحة.  �ية 
من   Uشي ��ا  �للحظة  تلك   � ببا¯ 
�هللا فقد تكوs ֲדا -�ئحة /كية. بقيت 
�.لك حضرته ح� ��9 بلغت �ضالعه 
ر�U كب�� على قميصه،  -�يت قطر�̈ 
فجسستها فكانت هي �ألخرA -طبة. 
�تى  �ين  من  �فكرُ�  ح��  �صابت\ 
هذ� �حلk �أل¨ر، فنهضت من �لسرير 
بكل هد�U ح� ال يستيقظ حضرته 
�حا�لت تتبع �ثر هذ[ �لقطر�� �من 
 � �لغرفة صغ�� جدًّ �ين �تت. كانت 
فأجلت �لنظر � سقفها �gثت بكل 
.قة 9ال �ن\ � �جد �� مصد- rذ[ 
�نه  ببا¯  خطر   ،Uحلمر�� �لقطر�� 
�لسحليا�   A9حد �َنب  ُقطع  -مبا 
هذ[،  �لد�  قطر��  منه  فسقطت 

 � �لكن  جيًد�  �لسقف  ففحصت 
�لقبيل، ��خً��  �ثر من هذ�  �جد �� 
�.لك  �جلست  �لبحث  من  تعبت 
حضرته. �بعد قليل �ستيقظ حضرته 
�لغرفة  غا.-   � �لسرير  على  �جلس 
خلفه  فجلست  �ملسجد   � �جلس 
�طفقت �.لك كتفيه، �هنا قلت له: 
هذ[  عليك  سقطت  �ين  من  سيد� 
حضرته  علّي   .ّ-  .Uحلمر�� �لقطر�� 
عص�  من  قطر��  لعلها  بالمباال�: 
ليس  هو  سيد�  له:  فقلت  �ملاجنو. 
فحر�  �¨ر،  هو  بل  �ملاجنو  بعص� 
فأ-يته  هي؟  �ين  �قا):  قليال  -�سه 
فسحب  قميصه،  على  �لبقع  تلك 
�لقطر�،  تلك   89 �نظر  9ليه  قميصه 
بل  شيئا،  عنها   ¯ يقل   � �لكنه 
 Uليا�قصتني لبعض � �كر ¯ قصة ��
�لظاهر�  �ملا.ية  �آلثا-   ÇصوØ �هللا 
�هللا  بر§ية  �ملتعلقة  �لكشفية  لألمو- 
 U�-� 8هللا تعا� ��� sقا) بأ�تعا8، 
� �لدنيا ֲדذ[  sال ير�[ �إلنسا U�-لو�
تعا8  �هللا   Uليا�� ير�  �لكن   sلعيو�
بعض صفاته �جلمالية �� �جلاللية على 
سبيل �لتمثل. يقو) سيد عبد �لقا.- 
على   Ä- -�يت  ما  كث��   :yجليال�
 :yجليال� يقو)  كما  ��لد�.  شكل 
 yفأعطا �ملنا�   � تعا8  �هللا  -�يت 
 pقا): هذ[ معرف�قطعة من �لكركم 
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� ب �s حتافظ عليها. فلما �ستيقظ 
�جد قطعة كركم بيد[.

�كاs �حد �لصلحاU - �لذ� � يذكر 
� �¼ه – ير.. شيًئا جالًسا على 
مصال[ � حجرته بعد صال� �لتهجد 
 Uحًد� جا� s� لكشف� � A�- حني
من �خلا-¤ �سحب �ملصلى من حتته 
�خر¤. فلما /�لت عنه هذ[ �حلالة � 
 د �ملصلى حتته � ��قع �ألمر. فلما 
خر¤ من حجرته بعد طلو� �لشمس 

�جد مصال[ � �لباحة.
 :� قا)  �لو�قعا�  هذ[  �كر  بعد 
بالكشف  تتعلق  �ألمو-  هذ[  كانت 
�لكن �هللا تعا8 �ظهر �جو.ها خا-¤ 
 Uهؤال لكر�مة  9ظهاً-�  �يضا  �لكشف 

.Uلصلحا�
��آلs �ستمع لقصp. ملا كنَت تدلك 
قدمي � �حلجر� -�يُت مكاًنا فسيًحا 
عليه   لس  mت  �به  �نظيًفا  ��سًعا 
شخص كاحلاكم. �لقي � -�عي �نه 
�لعاملني،   2-  �� �حلاكمني  �حكم 
�حلاكم،  سكرت�  �كأن\  �شعرُ� 
 Uلقضا� من  �حكا�  ��y كتبُت عد� 
��لقد-، �توجهُت 9ليه ليوقع عليها. 
بكل  Iنبه  �جلس\  منه  .نو�  فلما 
� تلك  pكانت حال�-�فة. �شفقة 
�للحظة كحالة �البن �لذ� يلتقي بعد 
فر�� سنو�� طويلة بأبيه �لذ� يفيض 

ببا¯  �خطر  �حلا).  بطبيعة  -قة  قلبه 
� �لك �لوقت �نه �حكم �حلاكمني 
�� -2 �لعاملني ��جلس\ عند[ مبحبة 
له  قدمت  �لك  بعد  عجيبة.  �شفقة 
للتوقيع،  كتبتها   pل� �ألحكا�  تلك 
�ملوجو.�   �kملح�  � �لقلم  فأغطس 
على مقربة منه �هزَّ[ 89 جانÃ إل/�لة 

�حلk �لز�ئد عن -يشته � �ّقع.
حر�  لقد  �هللا:  عبد   sميا يقو) 
�هللا  هّز  كيف   ykليخ يد[  حضرته 

�لقلم �كيف �ّقع.
� قا) �: هذ[ �لقطر�� من �لك 

قا)   � �لقلم.  من  سقط  �لذ�   kحل�
¯ حضرته: �نظر ��9 كانت قطر� منه 
فتفقد�  �يضا،  عليك  سقطت  قد 
�قلت:  �هنا�  هنا  من  قميصي 
 ¯ فقا)  منه.   Uشي علّي  يسقط   �
حضرته: تفّقد قبعتك – �كنت �لبس 
تلك �أليا� طاقية من �لقماÍ �ألبيض 
فر�يت   pطاقي فخلعت   – �لرقيق 
بذلك  ففرحت  �يضا،  عليها  قطر� 
هنا�   :� حلضرته  �قلت  كثً�� 
خطر   � �يضا.   pطاقي على  قطر� 
�لقميص �صبح مبا-ًكا  ببا¯ �s هذ� 

� Iميا� عبد �هللا �لسنو�
 Uتظهر عليه بقع �لقطر�� �حلمر��89 جانب �لقميص  
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التقوى

 sطلبه منه ليكو� s� لذلك  ب � جدًّ
يرفض   s� فخشيت  عند�.  تkًّكا 
سيد�،  قائال:  فسألته   Ãطل حضرته 
 Uلصلحا� �حد  ثيا2ِ  �خذ   و/  هل 
�حتفظ  لقد   و/.  نعم  قا):  تkًكا؟ 
 Ãلن� من  بتkكا�  عندهم  �لصحابة 
هللا  �سألك  سيد�،  قلت:   �  .�
سؤ�ًال. قا): تفضل. قلت: �عط\ هذ� 
 s� قا): ال نستطيع  تkًكا.  �لقميص 
نعطيك 9يا[. قلت: لقد قلتم قبل قليل 
بتkكا�  �حتفظو�  قد  �لصحابة   s9
من -سو) �هللا �. قا): ال �عطيك 
�سيلة   sسيكو ألنه  �لقميص  هذ� 
��فاتك،   Àفا� بعد  �لشر�  لنشر 
منه   sعلو � يعبد�نه  �لنا~  �سيظل 
مز�ً-�. قلت: � ينتشر �لشر� بو�سطة 
تkكا� �لنÃ �. قا): يا مياs عبد 
�هللا، �حلقيقة �s �لصحابة �لذين كانو� 
³تفظوs بتkكا� �لنÃ � قد ��صو� 
�لتkكا�  تلك  ُتدفن   s� موִדم  قبل 
 �9 َحَصَل  �هكذ�  �كفا�م   � معهم 
 sكا ما   Äكل صحا كفن  مع  ُ.فن 
قلت:   .�  Ãلن� من   �kت من  لديه 
سيد�، سأ�صي قبل موÀ بأs يدفن 
كف\.  ضمن  معي  �لقميص  هذ� 
 s� قا): ��9 عاهدت\ بذلك فيمكنك
تأخذ[. كاs �لك يو� �جلمعة، لذلك 
ثيابه  �غتسل حضرته �غّير  قليل  بعد 

فأعطاy هذ� �لقميص فاحتفظته به.
�ملسيح   sكا �هللا:  عبد   sميا يقو) 
هذ�  البًسا  يز�)  ال   � �ملوعو. 
�لقميص �9 �كرُ� هذ[ �آلية لبعض 
ضو�حي  من  �تو�  �لذين  �لضيو± 
 � حضرته   89 فجا§��   ،sقا.يا
�قالو� له بأs مياs عبد �هللا �كر لنا هذ� 
فقا) �: نعم، 9نه صحيح. � طلبو� 
سنو/عه  قائلني:  �لقميص   � منه 
فيما بيننا ألs للجميع حقًّا فيه. قا) 
�: نعم ميكنكم �s تفعلو� �لك، 
منهم  يأخذ   �� عليهم   qيشتر  ��
عهًد�. فقلقت حينها �قلت ستخر¤ 
 Ãقل فاضطر2  �آلية،  هذ[  يد�  من 
لك  ليس  سيد�،  حلضرته:  فقلت 
ألنه  �لقميص  هذ�  على  حّق   sآل�
�صبح ملكي �آلs، ��آلs يتوقف علّي 
�s ُ�عطيهم منه شيًئا �� ال، ألن\ قد 
�خذته من حضرتكم. تبسم حضرته 
�قا): نعم، لقد �خذ[ منا مياs عبد 
�هللا سابقا، ��آلs هو َمن ميلك �خليا- 
فأصر��  عدمه.   �� منه  9عطائكم   �
9يا[، 9ال  بأs �عطيهم   yطالبو�علّي 
�هللا:  عبد   sميا يقو)  -فضت.  �ن\ 
 kللح  Uحلمر�� �لبقا�  تلك  /�لت  ال 
موجو.� على �لقميص .�s� s تتغ�. 
"نينو"  هو  �لقميص  هذ�   Íقما نو� 
باللغة �لبنجابية، �كاs حضرته يلبس 

هذ� �لقميص منذ سبعة �يا�. 
ألن\  �لبد�ية   � �لنا~  �-يه  �كن   �
كنت ��كر كلماته � بأال ُيجعل 
 sلكن �لنا~ كانو� يرغبو�منه مز�ً-�، 
�يضا،  �يزعجون\  كثً��  /يا-ته   �
فذكر� �لك للخليفة �لثاy للمسيح 
�ملوعو. � ��كرُ� له بأن\ �كر[ 
قاله  ما   89 نظًر�  لآلخرين  U�-9ته 
 sيلّحو �لنا~  � Øصوصه �لكن 
علي كث�� �يزعجون\، فما�� �فعل؟ 
 sيكو ح�  كثً��  للنا~   ]ِ-ِ� فقا): 
هنا� شهو. ُكُثر يشهد�s بأ�م -��[ 
بأ� �عينهم، بل يقو) كل ��حد من 
�يضا  �9ن\  -�يته  �يضا  �نا  Nاعتنا: 
بعد  -�ينا[.  �يضا  Yن  قا)   �� -�يته 
�لك �خذُ� �-يه للنا~، �لكن\ �-يه 
للذ� يبد� ¯ -غبة � �لك ��كر[ 
 sلك أل��طلب،  s�. يه �حًد�-� s�
كانت  �ملذكو-�  حضرته  كلما� 
 sإلنسا� sملا كا� Àكر�� �$فو-� 
ال يعر± م� ��ين يأتيه �ملو� لذلك 
�ينما  �لقميص معي  كنت �¨ل هذ� 

سافر� �حيثما �جتهت.
�قو): لقد -�يت هذ� �لقميص �لذ� 
كاs �حلk �أل¨ر عليه فاًحتا �مَيل 89 
�للوs �لو-.�، �علمت من مياs عبد 
(�نظر��  �لبد�ية.  منذ  هكذ�  �نه  �هللا 

�يضا �لر��ية -قم ٤٣٦)


