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تعريب �لد�عية: {مد طاهر ندمي

٢٣٠. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
جّدتنا  كانت  قا7:   .�  .� Þش  �حيم 
مضيافة، سخّية كرمية، �مو�سية للفقر�� 

��ملعو]ين.

٢٣١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
�حيم Þش �. �. قا7: كا� حضرته قد 
ُعّين مساعًد� للقاضي 	 �ملحكمة �ال �نه 
� يقبل ֲדذ� �ملنصب. (�نظر �لر��ية �قم ٣١٣) 

٣٣٢. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
 	 جدنا   :��� قا7:   .�  .� Þش  �حيم 
له  ��حب  مسجد  �نشا�   eعمر ���خر 

 Nيوجد ֲדا �ليو� �ملسجد �لكب Kأل�� �ل�
(�6 �ملسجد �ألقصى)، �كانت ֲדا :�� 
�لسيخ �إلقطاعيني. فلما بيعت هذe �لد�� 
	 �ملز�: �لعل° �شترl جدنا �يضا �عر� 
سعًر� �ال �� سكا� �لبلدg �آلخرين ]�:�� 
كا�  �أل��.  Ïن   :�:[� �هكذ�  �لسعر 
جّدنا قد عقد �لعز� على �نشا� �ملسجد 
 �Nًخ�� عقا��ته.  بعض  ببيع  �لو  فيها 
��بية   ٧٠٠ بـ  �أل��   eهذ  ��شتر

��نشأ عليها مسجًد�.
يكن   � �أل��   eهذ Ïن  لعل  �قو7: 
بأسعا�  مقا�نة  قليلة   Mبيا�� يتجا�] 
��تفع  �لكنه  �لوقت  �لك   	 �أل��ضي 

بسبب �ملنافسة.

٢٣٣. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثت° 

بيت  من  �حد  يكن   � �قالت:  ��لد¯ 
عمتك ¢ب حضرته �ال ��لدg مر]� علي 
ألمه،  ��د  سلطا�  مر]�   g6 جد�  Nش
�هي كانت ]�جة خا7 �ملسيح �ملوعو: 
كانت  حلضرته  حبها  �بسبب   ،�
حتولو�  فقد  �آلخر��  �ما  �يضا،  حتّب° 
بيتها   �� �هبُت  كلما  له.  معا�ضني 
قابلت° بكل حب �كانت تقو7 ¡: �� 
�سفاe! ملا�� هؤال� يدعو� عليه (�6 على 
حضرته) �ملا�� يسيئو� �ليه؟ لقد ُ�]قت 
به "تشر�Ô Ô Å" بعد نذ�� كثgN ��ّبته 

 .gNبكل �بة �ببذ7 جهو: كب
علي  مر]�   gلد�� كانت  ��لد¯:  تقو7 
شN قد طعنت 	 �لسن �كانت تتسلى 
�لوقت.  قضا�  �جل  من  مغزلة  بتشغيل 

كا� حضرته �يضا ¢بها. 
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تقو7  عّمتنا  كانت  ��لد¯:  �تقو7 
كِاسم   "Ô  Ô  Åتشر�" �يضا  ��ها  بأ� 

جدتكم.

٢٣٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
 Kل�  gملر��  �� قا7:   .�  .� Þش  �حيم 
كانت  حلضرته  �لطعا�  توصل  كانت 
 	 Bغا� �نه  عو:ִדا:  عند  �حياًنا  تقو7 
ليلتفت ��  �لكتب �ليست عندe فرصة 

�مر [خر.
�قو7: لعل �لقر�� �لكر�� يتذكر�� بأن° 
بأن°  �لكتا\  هذ�  مقدمة   	 كتبت 
�أل�:ية  باللغة  كلها   Mلر��يا� سأسر: 
بلغة   ¡ ��يت  �لو  �لقر��  على  تسهيال 
�جلملة   �� �لعلم  فينبغي  �عليه   .��خر
 Mلسابقة �يضا كانت بالبنجابية، ��كر�

�لك مثاال هنا.
�هو:  بالذكر  جدير  [خر  �مر   lهنا�
حيثما �كرM: حدث° مر]� سلطا� ��د 
 ،.�.� Þش  �حيم  �ملولو6  طريق  عن 
�حيم  �ملولو6  ��سلت  �ن°  يع°  فهذ� 
مر]�   �� �ملعّينة  �ألسئلة  ببعض  Þش 
�لر��ية.   	  e:ّ� نقلت   ¿ ��د  سلطا� 
�حيثما نسبت �لر��ية �� �ملولو6 �حيم 
 6� على   �:ّ� ليس  �نه  يع°  فهذ�  Þش 
مر]�   eكر� ما  نقلت  بل   ،Kسئل� من 
]�ئدg 	 حديثه  �مو�  من  ��د  سلطا� 

مع �ملولو6 �حيم Þش.

٢٣٥. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث° 
�ملولو6  طريق  عن  ��د  سلطا�  مر]� 
�حيم Þش �. �. قا7: تفشت مرf� gيضة 
	 قا:يا� �بد�M تظهر �صاباִדا 	 حّي 
بطاله،   	  lنذ�] جّدنا  كا�  �لكّناسني. 
فلما �ع هذ� �خل% �جع �� قا:يا� �عند 
 �عو:ته توقف عند حّي �لكّناسني ��بد
�مر   ¿ �طمأَنهم   ،gملو�سا� مشاعر  fم 
"[مله١"،  Ñلبو�   �� قا:يا�   	 �لعّطا�ين 
�مر  �خلا�، ¿  ��لسكر  �جلا�،   Bلد����
بإلقائها 	 جفا� خزفية كبgN مليئة باملا� 
�قا7: من ���: �� يشر\ حلًو� فليشر\ 
ماًحلا   :��� �من  �خلا�،  بالسكر  مزÑًا 
فليضف �ليه �مللح، ففعلو�، �يقا7 �� هذ� 

�لوبا� قد تالشى �� �ليو� �لتا¡.

يقو7  �لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٣٦
�ثنا�   gمر �: حد�  �ملوعو:  �ملسيح 
�قامK 	 سيالكوM �نه كا� يوًما ماطًر� 
�لغرفة   	 �:خلت  �لصاعقة  فYلت 
�لغرفة   Mفامتأل فيها  جالًسا  كنت   Kل�
:خاًنا �فاحت ��ئحة �لك%يت من كل 
مكا�، �لكن � نتعر� أل6 ضر�. �	 
على  �لصاعقة   eهذ نزلت  نفسه  �لوقت 
مبعبد  يسمى  كا�  �لذ6  �fند��  معبد 

فيه جد��  �نشئ  قد  �كا�  سنغ"  "تيجا 
طريقتهم  على  �لطو��  �جل  من  حوله 
هذ�  :�خل  جالًسا  �حد  �كا�   ،g:للعبا
كل  �لصاعقة  فتخطت  ��ملعبد،  �جلد�� 
�سقطت  �جلد���  بني  �ملسافة   eهذ
 Bلد�خل فاحتر� 	على شخص جالس 
�حرقته  لقد  كالفحم. الحظو�،  ��صبح 
هذe �لصاعقة �ال ��ا � تصْبنا بضر� أل� 

�هللا تعا� قد عصمنا.
 Mسيالكو 	حدثت  ��هناl ��قعة �خر
�ن° كنت نائًما 	 �لطابق �لثاW من �حد 
�لغرفة ١٥  تلك  معي 	  �لبيوM �كا� 
�� ١٦ شخًصا [خر��. فلما كا� �لليل 
خشبة  من  تك"  "تك   Mَصو �عُت 
�قلت  �لرجا7  هؤال�  فأيقظت  �لسقف 
تبد�  للسقف  �خلشبية  �لعا�ضة   �� fم 
�لغرفة.  من  �خلر�³  �ينبغي   gNخط
فقالو�: لعل فأ�gً ُتصد� هذ� �لصوM �ال 
�ما  �نامو�.  �لك  قالو�  للخو�،  :�عي 
بذلك  يسN حÌ �عت  �قت  �ال  كا� 
 ��لصوM مرg �خر� فأيقظتهم مرg �خر
فلما �عت  باألمر.  يكترثو�   � �م � �ال 
بنوZ من  �يقظتهم  �لثالثة   gللمر  Mلصو�
فلما  �لغرفة،  من  ��خرجتهم   ،gلشد�
خر³ �جلميع Sمُت باالنصر�� �ما �� 
 Ìح فحسب  �لثانية  �لد�جة   �� نزلت 
هو� �لسقف بشدg لد�جة ��ا� بذلك 
جنا  �هكذ�  �يضا،  �أل�7  �لطابق  سقف 

�جلميع.

 Bند على نطاf� 	 مله" تنبت]" gشجر gرÏ ١

��سـع، يصنع منها �ملخلـل، ��ملرà، �]يتها 
مفيد للشعر.  (�ملترجم)
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:�خل  ميتة  عقرٌ\   gمر ُ�جد  كذلك 
حلا	، �	 �ملرg �لثانية عثر على عقر\ 
متشي 	 حلا	 �لكن �هللا تعا� حفظ° 

كل مرg من ضر�Sا.
 ��: Ôطر� ثو 	لنا� � لقد �شتعلت 
ֲדا   W%خ�� �حد  فر[ها  ֲדا  علمي 

فأطفأִדا.
 gمذكر من  �ألمو�   eهذ Mُْ�خذ �قو7: 
حضرته، �ليس ضر��ًيا �� تكو� حا:ثة 
�لنا� قد حصلتا 	  �لعقر\ �� �شتعا7 

سيالكوM �يضا.

٢٣٧. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو7: 
كتب �ملسيح �ملوعو: � 	 �لصفحة 
٢٤٨ من كتا\ �ل%�هني �أل�دية �جلز� 
�لثالث كما يلي: ��يت - �نا هذ� �لعبد 
�ألنبيا�  خاَتم  سيدنا  �لرºيا   	  -Nحلق�
� 	 عا� �١٨٦٤ �� �١٨٦٥ حني 
�لعمر �كنت ما ]لت  كنت 	 مقتبل 
عاكفا على حتصيل �لعلم. كا� 	 يد6 
-	 �لرºيا- كتاٌ\ :يّ°، �بد� ¡ كأنه 
 � �لن�   ��� عندما  �نا.  مؤلَّفا¯  من 
�َّيَته؟  ما��  بالعربية:  سأل°  �لكتا\ 
قلُت: �َّيُته ”ُقط�“. �قد ُكشف �آل� 
تفسN هذ� �السم بعد تأليف هذ� �لكتا\ 
�ملصحو\ باإلعال� بأنه كتا\ �َكم ال 
�قد  ”�لُقطب“  �لكوكب  مثل  يتزلز7 
[ال�   gعشر  gجائز �عال�  مع  نشرُته 
فأخذ  �لكتا\.  �حكا�  معلنا  ��بية 

�مّسته   eخذ� فلما  م°،  �لكتا\   �
�للو�  �ملبا�كة، فإ�� هو Ïرg £يلة   eيد
yجم  �لكنها  �جلو�فة،  تشبه  ��ملظهر 
�لبطيخ. �عندما قطعها �لن� � شر�ئح 
للتو]يع، خر³ منها عسل كثN، �بتّلت 
به يدe �ملبا�كة �� �ملرفق. عندها ُ�حيي 
كا�  ميٌت   -� �لن�  من   gمبعجز�-
 ���� �قا�  �لبيت  ُ�ْسُكّفة  على  ملًقى 
 � �لن�  �ما�  ��قًفا  �كنت  ظهر6، 
��لن�  �حلاكم.  �ما�  �ملستغيث  �قفة 
� جالس على �لكرسي كبطل عظيم 

 .lجلال7 �بعظمة �مللو�� eباجلا
 Wعطا�  � �لن�   �� �لكال�  �ملخص 
قطعًة ُألعطيها شخًصا ُ�حيي من جديد 
 	 �لِقطع  بقية   � ��لقى   ،Mملو� من 
فأكلها  �لقطعة  تلك  فأعطيته  حض°، 
ُ�حيي  �لذ6  �نتهى  عندما  �حلا7.   	
 � �لن�  ُكرسي   �� ��يُت  �كلها،  من 
جبينه  فإ��  مكانه،  من   �Nكث ُ�فع  قد 
�ملبا�l يشّع باستمر�� كأشعة �لشمس. 
 gنضا�  ��  gشا�� �لك   	 �كانت 
�إلسال� �تقدمه. ¿ �ستيقظُت 	 �ثنا� 

مشاهدg هذ� �لنو�.
(�قو7: كانت هناl �شا�g 	 هذe �لرºيا 
�نه سيفو� للمسيح �ملوعو: � 	 
�لشأ�  عظيمة  :ينية  مهمة  �ملستقبل 
تؤ:6 �� �عا:g ��5 �حلياg 	 �إلسال� 

�لذ6 كا� يبد� حينها كامليت. 
كذلك �قو7: لعل ]من هذe �لرºيا هو 

ما قبل ١٨٦٤ ألنه كا� قد توظف 	 
(.١٨٦٤ 	 Mسيالكو

٢٣٨. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو7: 
كتب �ملسيح �ملوعو: � 	 �لصفحة 
٥٢٠ من كتا\ �ل%�هني �أل�دية �جلز� 
�لر�بع ما يلي: �عن هذe �ل%كة تلقيت 
�fاما عجيبا باأل�:ية 	 عا� �١٨٦٨ �� 
�١٨٦٩ ��� �كرe هنا مناسبا. كا� 
 ��  �� �إلfا� عائد�  نز�7 �لك  سبب 
�ملولو6 �با سعيد �مد حسني �لبطالو6 
-�لذ6 كا� 	 ]من من �أل]ما� ]ميلي 
�يضا 	 �ملد�سة- حني جا� �� بطاله 
 Vّفأ e�َبعد �لتخر³ُّ، �ستثقل �هُلها �فكا
 óللنقا متناهية   gلنا� بشد� �حد  علّي 
فنـز�ال  معينة.  خالفية  قضية   	 معه 
�لشيخ  بيت   �� ��فقُته  �غبته  عند 
�ملذكو� 	 �حد� �ألمسياM، ��جدته 

مع �بيه 	 �ملسجد.
 Zفملخص �لكال� �ن° علمت بعد �ا
يوجد  ال  �نه  �ملذكو�  �لشيخ  خطا\ 
من  فانسحبت  عليه،  ُيعتر�  ما  فيه 
�لنقاó �بتغا� مرضاg �هللا. فخاطب° �هللا 
 Ôنسحا� �� �Nا� ليال مشfإل� 	تعا� 
من �لنقاó فقا7 ما معناe: ”لقد �ضي 
 Mبفعلك هذ�، �سيبا�كك بركا �ُهللا 
سيت%كو�   lمللو�  ��  Ìح  gNكث
بثيابك“. ¿ ُ��يُت 	 �لكشف هؤال� 
ممتطني  كانو�  �لذين  �يضا   lمللو�

صهو�M �جليا:.“




