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تعريب لدعية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥١
كا4  حضرته   40  Ûلد��  rحدثت
كنت  ملا  صغر�   D  Èحد يقو�: 
�لصمغ،  0صنع  �لبئر  قر�  جالًسا 
�لبيت �كا4  من   gلشي �حتجت   40
 rم بالقر�   �ألغنا يرعى  شخص 
 gلك �لشيV ` فطلبت منه 40 �لب
له:  قلت  بغنمي؟   rسيعت من  فقا�: 
�0;عاها،  ·ر�ستها   فسأقو �Vهب 
فرعيت غنمه D غيابه، �هكذ� حقق 

�هللا تعا= سنة �ألنبياg فينا 0يضا.
0قو�: �لصمغ �ملذكو; هو ماKE َلزجة 
ُتصنع من صمغ �ألشجا; �غyها �هي 
�غyها.  �لطيو;  القتنا    تستخد

كا4  0يضا:  تقو�   Ûلد�� �كانت 
 yلعصاف� نصيد  كنا  يقو�:  حضرته 
�لرقيقة   Kبالقشر �نذ·ها  �لصغر   D

للقصبة لعد توفر �لسكني عندنا.

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٢
كا4  حضرته   40  Ûلد��  rحدثت
يقو�: كنا نصحب ��لدتنا D �لصغر 
 D نتجو�  �كنا  هوشيا;بو;،   =<

جد��� �ملاg هنا{.
 Ky0مطا; كث gما ��0قو�: هنا{ جد�
D �افظة هوشيا;بو; �ال جتر� >ال 
D موسم �ألمطا; �تظل جافة D بقية 
 Kغائر ��ملو�سم. ال تكو4 هذ� �جلد��

�حلقو�  تقريًبا مع  تكو4 مستوية  بل 
�ملجا�;K. >4 �افظة هوشيا;بو; مليئة 

مبثل هذ� �جلد���. 

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٣
حدثr �ملولو� شy علي 40 حضرته 
تعّلمنا   g0ثنا  Kمر  Èحد يقو�:  كا4 
على يد 0ستاVنا 0نه Vكر: ;0_ 0حد 
D �لر�يا بيًتا ميلؤ� �لدخا4 من �لد�خل 
��خلا;o، �يبد� �كأ4 �لن� � جالس 
فيه، ��ملسيحيوI 4اصر�4 هذ� �لبيت 
من fيع �جلو�نب. l قا� 0ستاVنا: } 
يستطع 0حد منا 40 يعّبر هذ� �لر�يا. 
�لشخص  Vلك   40 تعبyها  فقلت: 
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مبناسبة  "Rمني"  يقا حفل  �ملترجم:  من  * (حاشية 
�Vلك  �لكرمي،   4Rللقر �أل�=  �خلتمة   Eال�أل�  gا�<

تشجيًعا �Eعاgً *م.)

 gلك أل4 شخصية �ألنبياV� ،سيتنصر
 D � َّما ;0_ عليه �لن�� ،KRمثل �ملر

;�يا� كا4 يعكس حالته.
هذ�،   Êجو� بسماعه   �V0ستا  Âفر
تنصر  لقد  قا�:   l 0يضا  �تعّجب 
 l بعد،  فيما  حقيقًة  �لشخص  Vلك 
قا�: ليتنا عرفنا تفسy ;�يا� فأفهمنا� 

�نصحنا� لعله كا4 من �لناجني.
هذ�  كا4  من  بعد  ُيعر(   { 0قو�: 
 �yًصغ حضرته  عمر  كا4   .Vألستا�
�ملولو�  يد  على  �لعلم  تلقيه  عند 
>ما  0نه  فاألغلب  لذلك  >*ي،  فضل 
غل  �ملولو�   �0 0¯د  فضل  �ملولو� 

علي شا�.
علي  يعقو�  شيخ  كتب  0قو�: 
�لعرفاA: كا4 �ملولو� فضل >*ي من 
سكا4 قاEيا4 �كا4 حنفي �ملذهب. 
من  فكا4  0¯د  فضل  �ملولو�  0ما 
�افظة   D ��ال“   p�yف” سكا4 
”غجر�نو�له“، �كا4 ينتمي >= فئة 
�ملولو�  ��لد  �هو  �حلديث.  0هل 
بايع  �لذ�   Ûلسيالكو� علي  مبا;{ 
على يد �ملسيح �ملوعوE � �لكنه 
�جنر( مع تيا; �لفتنة بعد �فاK �خلليفة 

�أل�� �.
�ملولو� غل  فهو  �لثالث   Vألستا� 0ما 
بطاله  سكا4  من  �كا4  شا�  علي 

�كا4 من �ملتشيعني.

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٤
حدثr �ملولو� شy علي �قا�: كا4 
` pميل D �لصف ُيدعى �مد عظيم 
علي  fاعت   yب”  v0تبا من  �هو 
شا� �لسيالكوÛ“، �حدثr 40 0خا� 
 0يا  D  �ملحتر  �pملر� كا4  له:  قا� 
�كنت  0حياًنا،  0مرتسر   Ûيأ شبابه 
0;�� يفيض ¯اًسا ضد �لقسس �لذين 
�عظهم   uألسو��  D يلقو4  كانو� 
ضد  hوًما  �ينفثو4  �ملسيحية  عن 
ميتلئ   �ملحتر  �pملر� كا4   .�إلسال

¯اًسا بر�يته *م �يتصد_ *م.
يز��  ال  علي:   yش �ملولو�  يقو� 
�مد عظيم على قيد �حلياK �لعله من 
0قا;� �ملولو� عبد �لقاE; �أل¯د� 

�للدهيانو�.

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٥
�لليلة   40 علي   yش �ملولو�   rحدث
�لJ �لد9 فيها كرمية حضرته � 
"0مة �لنصy“ جاg حضرته >= غرفة 
�ملولو� �مد 0حسن فطرu �لبا�؛ 
من  0حسن:  �مد  �ملولو�  سأ� 
0¯د.   غال حضرته:  قا�  بالبا�؟ 

قا �ملولو� �مد 0حسن فوً;� �فتح 
�لبا� فقا� له حضرته: لقد �لد9ْ 
` بنت، �تلقيت Ùصوصها �حي: 

غاسق �هللا.
هو  �هللا“  ”غاسق  من   Eملر�� 0قو�: 
ما حصل  �هذ�  قريًبا،  �لذ� ميو9 
 Kفتر بعد  �لبنت  هذ�  توفيت   V<

.Kجيز�

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٦
غجر�نو�له  سكا4  من  كا4  0قو�: 
�كا4  Ùش  �مد  يدعى  شخص 
كا4  شرطة.  ºفر  مديَر  يعمل 
�يطل  للجماعة  شديًد�  معا;ًضا 
ُعّين  �جلماعة.   gلعد� �Eئًما   � مستعدًّ
�لشرطة  ملخفر  مديًر�  �لشخص  هذ� 
 Kظّل لعد�١٨٩٣  D بطالة D عا
»ضع  قاEيا4  كانت  �ملا  سنو�9. 
ملخفر بطالة لذلك فقد �جد فرصة 
يّدخر   { ��ملعا;ضة.   gلإليذ� سا�ة 
>يذ�ئه   D �سًعا  �لشخص  هذ� 
�جلماعة �D معا;ضته *ا. لقد ُبّت 
 g١٨٩٩ بنا D قضية �لشغب D عا

على تقرير هذ� �لشخص.
�D �اية �ملطا( ما9 هذ� �لشخص 
�هللا  قد;  عجائب  �من  بالطاعو4. 
�هو  �آل4  0¯د�  �بنه   40 تعا= 
�هو  �مد   pنيا ميا4  ��hه  ºلص 
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>قليم   D شرطة  ºفر  مدير  0يضا 
�لسند.

*ذ�  �لثانية  �لطبعة  نشر  عند  (0قو� 
�لكتا�: قا� ` �لدكتو; غال 0¯د 
�بن ميا4 نياp �مد 40 جّد� } يكن 
معا;ًضا شديًد� D �لبد�ية �لكنه تأثر 
بتأليب �لنا° له فاشتد عد���. �كا4 
مرضه   D �ملعا;ضة  هذ�  على  ناEًما 
�ألخy. �قا� �لدكتو; 0يضا: >4 جّد� 
 D 4ميت بالطاعو4 بل ما9 بسرطا {
 � Eكر �ملسيح �ملوعوV :يد�. 0قو�
D حقيقة �لوحي 0نه ما9 بالطاعو4. 
�لكن >�V كا4 قو� �لدكتو; صحيًحا 
0�جه  على  كا4  �لطاعو4   40 فبما 
D تلك �أليا فلعل 0حًد� �عت� Eّمل 
 Eكر� للمسيح �ملوعوV� ،ليد طاعوًنا�

�. ��هللا 0علم)

�لرحيم.  �لر¯ن  �هللا  بسم   -٢٥٧
على  يد�0  حضرته  كا4  0قو�: 
fاعته،   Eألفر� �لدينية  �حلالة  مطالعة 
 �0 عقدًيا  نقًصا  0حٍد   D  _0;  �Vفإ
 Kمباشر له  يقل   { 0خالقًيا   �0 عملًيا 
 �>منا Vكر Vلك �ألمر D خطاٍ� عاٍ
0� Vكر� خال� حديثه بطريق يهد( 
 D لك �ألمرV ;كّر l ،صالحه< =<
مناسب. كا4  بطريق   Kمناسبا9 عد
 Âباإلصال  �الهتما  yكث حضرته 

�لد�خلي للجماعة، �كا4 يتبع 
طرًقا عديدK لتحقيق Vلك >ال 
على  0كثر  يركز  كا4  0نه 
�لدعاg. �كا4 يقو� 0حياًنا 40 
�لو�لد �لذ� ينهر �بنه على كل 
حركة �سكو4 �يالحقه E�ًما 
�ملجا�  هذ�   D �حلذ;  �يأخذ 
0يضا  فإنه   pلال� من  0كثر 
يرتكب نوًعا من �لشر{، ألنه 
يصبح >ً*ا البنه >V يربط �*د�ية 
 D عدمه �لضال� بإشر�فه 0��
حني 40 �ُ*د_ بيد �هللا. عليه 
40 ير�قب �لد� عموًما �يركز 
�يسأ�   gلدعا� على  0كثر 
كا4  كذلك  له.  �*د�ية  �هللا 
يهتم  كا4  0نه  حضرته   �0E
يكن   {� ��جلذ�;  باألصو� 
يو` �لفر�v �هتماًما 0كثر من 
 �V< يقو�:  كا4  ألنه   ،pلال�
 v�صلح �ألصل صلحت �لفر
0يضا:  يقو�  �كا4  تلقائًيا، 
>ميا4  هو  �ألسا°   gلشي�
�لقلب، فإ4 حتقق هذ� �إلميا4 

صلحت �ألعما� تلقائيا.
من   �yًكث بأ4  0حد  له  Vكر 
�حلاهم  >ليك  يأتو4  �لنا° 
>نك  حضرته:  قا�  �لوقة. 
ִדتم بلحاهم D �خلطوK �أل�= 

0ما 0نا فأهتم بإميا�م.
كذلك كا4 يقو�: من يؤمن Ê بصدu �لقلب 
 AR; �V<  l هللا حقيقة� �يؤمن Ê مرسال من 
 gإلعفا يضطر�  0يضا  >ميانه  فإ4   Jحلي معفيا 

حليته تلقائيا.
 ،�yكث  uألخال� على  يؤكد  حضرته  كا4 
�ملحبة  على  يركز  كا4   uألخال� بني  �من 
 Kمو�سا� ��لص�  ��لرفق  ��حللم  ��لتو�ضع 
خلق �هللا، �كا4 يكر� �لتك� ��لقسوK �لقلبية 
�لتنعم  من  ينفر  كا4  ��خلشونة.   Kلشد��

.Eبذ� �جله�ب �لبساطة I� ،)لتر��

 غالf� jد لقا+يا� � gمر pحضر 


