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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٤٤
  � حضرته  كا�   :Ïلد�� حدثت¹ 
بعض   �  bقا طفال  كنت  ملا   :bيقو
��جلب  بيتك   � �iهب   :bألطفا�
�لبيت �مأل� جيو�  سكًر�. فجئت 
 ��( y��بالسكر �ملوجو) 4 �حد �أل
�� �سأb �حًد�، �بينما كنت 4 �لطريق 
�ليهم سَفْفُت حفنة منه فُحِبَس نفسي 
�عانيت كثً��، �عرفت فيما بعد �� 
�لذ@ �عت�ته سكًر� �بيض �مأل� به 

جيو� � يكن �ال ملًحا مسحوًقا.
 oتذكر� �نه ُخِبز 4 �لبيت مر :bقو�
خبٌز حلٌو أل� حضرته كا� 9ب �كل 
�خلبز �حللو، فلما شرs حضرته يأكله 

ُيْبِد   � �نه  �ال  مذ�قه   4 بتغي�  شعر 
iلك، فلما �كل �كثر �جد �ملر�;o فيه 
يبد� �� �خلبز مرٌّ فما   :Ïلد�� bفسأ
�ألمر؟ سألت �لو�لدoُ �ملر�oَ �لY خبز� 
�خلبز، فقالت � �ضع فيه �ال �لسكر، 
�خذِ�  �ين  من   :oلو�لد� سألتها 
�لذ@   pإلنا� iلك   َّ��  µجل� �لسكر؟ 
 �pجا��خذ� منه �لسكر. فذهبت 
بعلبة من قصدير، �بعد �لفحص ُعلم 
على  حتتو@  كانت  �لعلبة   dهذ  ��
 4 خطأ   oملر��  dهذ �ضعته � �لكينني 
�لقد حدثت  �لسكر.  بدال من  �خلبز 

.Rلك �ليوi لطرفة 4 �لبيت� dهذ
�لرحيم. �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٤٥

بعض  �خ�ت¹  قالت:   Ïلد�� حدثت¹ 
 4 طلب   � حضرته   �� �لعجائز 
مع  يأكله  ما  ��لدته  من   oمر  dصغر
�خلبز، فقالت له �� يأكل معه �لسكر 
�خلاR، قاb حضرته: ال �;يد، فذكر� 
له شيئا ?خر، فرّ) عليها حضرته بالر) 
�أل�b. كانت ��لدته مßعجة i 4لك 
 oبشد عليه  فرّ)�  ?خر  ألمر  �لوقت 
�لرما).  مع  �ُكْله   �iً� فاiهب  قائلة: 
�خلبز  على  ;ماً)�  حضرته  فوضع 
طرفة   dهذ �كانت  ألكله،  �جلس 
 4 iلك  �حد�  �لبيت.   4 حدثت 

.dئل صغر���
 dهذ iكر  بعد   Ïلد�� قالت   :bقو�
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جالًسا   � حضرته  كا�  �حلا)ثة: 
عن  �لعجو�  تلك  �خ�ت¹  ملا  عند@ 

هذ� �حلا)�، فظل ساكًتا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم    .٢٤٦
خا�  علي  �لفقا;   �i �ملولو@  حدث¹ 
)ين   Rكر قضية  كانت  ملا   :bقا�
مرفوعة 4 £كمة غو;)�سبو; خر^ 
�ملحكمة،   � للتوجه  يوًما  حضرته 
فقصد �فق عا)ته �لغرفة �لY خصصها 
��ملولو@  �نا  �بقيت   ،pللدعا سلفا 
كا�  خا;جها.   dننتظر علي  £مد 
عصا  9مل  علي  £مد  �ملولو@ 
 � حضرته  خر^  فلما  حضرته، 
بعد �لدعاp سّلم له �ملولو@ £مد علي 
عصاd. فلما تنا��ا حضرته �خذ ينظر 
�ليها Â قاb: ملن هذd �لعصا؟ قيل له: 
�nا حلضرتك، ��نت تأخذها )�ًما 4 
يد]. قاb حضرته: ظننت �nا ليست 

.�
 dلفقا; علي خا�: كانت هذ��i bيقو
منذ  حضرته  يد   4 ظّلت  قد  �لعصا 
 4 مستغرًقا  كا�  �نه  �ال  طويلة   oمد
�فكا;d لد;جة �نه � ينظر �ليها بإمعا� 

ليعرفها.
�تيت  خا�:  علي  �لفقا;   �i  bيقو
 s(ّيو حضرته  �جد� �  oمر قا)يا� 
�ملسجد.   ^;( �سط  �ألفغا�  �حد 

سعيًد�  يكن   � حضرته   �� الحظت 
أل� iلك �لشخص كا� �اj من �� 
يبلغ )عوo حضرته 4 �فغانستا�. على 
فصافح¹  ,ضرته  �لتقيت   ،bحا �ية 
 Yغرف  � جئت  بيته.   � iهب   Â
يلق¹   � حضرته  أل�  كثً��  �بكيت 
ملا   Â شيًئا.  م¹   ��; فلعله  ببشاشة 
iهبت � �ملسجد �قت �لصالi oكر 
� �لفقا; علي خا�" i" �� حد حلضرته�
 Æحضرته بكل شو`: م bصل. سأ�
�صل مفو: �ملديرية؟ فتقّدمت فوً;� 
�قلت: سيد@ لقد �لتقيت بك قر& 
�ألفغا�.  توّ)s �حد  ملا كنَت  �لد;^ 
قاb حضرته: حسنا، �لكن¹ � �نتبه، 
 ;�سر بكل  كاملعتا)  معي  تكلم   Â

�بشاشة.
 R�بقد يفر�  حضرته  كا�   :bقو�
فلما  �9ز� عند مغا);ִדم.  jلضيو�
 قا)يا� مبناسبة � jبعض �لضيو pجا
حفل "?مني" * ملر�� بش� �لدين £مو) 
شعرية  �بيا�   4 قاb حضرته  ��د، 

كتبها 4 هذd �ملناسبة ما معناها:
 pجا Yل� Rأليا� dلقد َ�;يَتنا يا ;ّ& هذ
يا  كرمك   ��� كلُّهم،  �ألحبة  فيها 

 .pلر�ا�� pللطفا� pقد )عا هؤال µحبي
لقد طلع علينا هذ� �ليوRُ �ملبا;] �لذ@ 
لنا  �للهم با;]  حتققت فيه مقاصدنا، 

.y�يا سبحا� من ير ،Rهذ� �ليو
�بألِف  بلطف   jلضيو�  pجا لقد 
£بٍة فبمجيئهم �صابت قلوبنا �لفرحة 
��َحنا �لر�حُة، �لكن �حلز� يعتصر ;��
فر�قهم،  حلظة  �تذكر  عندما  فؤ�)@ 
يا سبحا�   ،Rليو� لنا هذ�  �للهم با;] 

.y�من ير
ُنُزbٌ، يفا;` فيه �لو�صل ال  �� �لدنيا 
�لو  �خً��  ينفصل   �� بد  �ال  £الة، 
أل@   bاÇ ال   .Rعا مائة  ��صال  ظل 
فانية.  �لد�;   dذ�  pبقا ال   i� شكو� 
يا سبحا�   ،Rليو� لنا هذ�  �للهم با;] 

.y�من ير

 :b٢٤٧. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو
كلما �لتقى �ملسيح �ملوعو) � بأحد 
عنه   يكشف  �مبا  مبتسم  بوجه  لقيه 
�أل�ديني  �يع  كا�  "ومه.  �يع 
 b�يشعر�� بأ� غمومهم �"ومهم تز
,ضو;هم Çلسه � �i كلما �قعت 
�ملبتسم سر�  نظرo �حد على �جهه 
�ِمن )�ِبه  .d4 سائر جسد oتيا; �ملسر
 pصغا� بكل  يستمع  كا�  �نه   �
مهما  بكل £بة  عليهم  �يرّ)  للجميع 
كل  �بسيًطا.  عا)يًّا  �لشخص  كا� 

مبناسبة  "?مني"  يقاR حفل  �ملترجم:  من  * (حاشية 
�iلك  �لكرمي،  للقر?�   ��أل �خلتمة  �أل�ال)   pاn�

تشجيًعا �)عاpً �م.)
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التقوى

��حد كا� يظّن �� حضرته 9ّبه �كثر 
من �جلميع. كا� يأتيه �حياًنا قر�يو� 
جاهلو� بآ)�& Çلس نµ �هللا فيظلو� 
�لتافهة،  قصصهم  عليه   ��يسر)
�كا� حضرته �لس معهم �يستمع 
�ما قاb ألحدهم  ،pليهم بكل �صغا�
حضرته  كا�  �آل�.  كفى  قط: 
 4��لس 4 �ملسجد بعد �لصلو�� 
 pقا� �خر� �يضا، فيحيطه �ألحبا��
�ألحا)يث  تبد�   Â حوله  ��تمعو� 
�هكذ� كا� );�  Æمو�ضيع ش bحو
كا�  هنا]،  �ر@  ��لتربية  �لتعليم 
�كأ�   ��يشعر Çلسه   4 �جلالسو� 
ينبوًعا من �لعلم ��ملعرفة يتدفق، �كل 
��حد منهم كا� يغترj منه ,سب 
�ستطاعته. � يكن هنا] قانو� £ّد) 
ُيفَر: على �تباعه Ç 4لسه، بل كل 
��حد كا� �لس حيثما �د مكاًنا، 
i� Â� �;�) �حد �� يسأb فكا� يطر� 
حضرته  �كا�  بساطة،  بكل  سؤ�له 
بعض  على   �ًّ(; خطاًبا  يلقي  �حياًنا 
�ملعا;ضني  �حد  iُكر   �i�� �ألسئلة؛ 
�حًيا  iََكَر   �� حضرته  عنه  تكلم 
 �i� به،  يتعلق  ما  �iكر  dتلقا جديًد� 
 �� �حٌد  �ا  تعر:  مصيبٌة  iُكر� 
فرsُ �جلماعة جر� �لكالR حوb هذ� 
�حلديث  كا�  باختصا;،   .sملوضو�
�ر@ حوb مو�ضيع شÇ 4 Æلسه، 

 Rلكال� ,رية  يتمتعو�  �جلميع  �كا� 
حضرته  تكلم  كلما   .��pيشا فيما 
 .pصغا� بكل  �حلضو;  �ليه  �ستمع 
كا� من )�به -سو�p �ثناp خطابه 4 
�لنا� �� خالb �حلديث 4 �ملجلس- 
يأخذ   Â منخفض،  بصو�  يبد�   ��
صوته يعلو �يعلو لد;جة يستطيع �� 
يسمعه بكل سهولة �بعد شخص 4 
 ���Çلسه، �كا� صوته يتميز بلوعة 

.Íخا

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم    .٢٤٨
حدث¹ �ملولو@ ش� علي �� �ملولو@ 
£امًيا  كا�  الهو;  ِمن  )ين  فضل 
حلضرته 4 قضية ”ما;تن كال;]“، 
�لعله ال  ��ديًّا  �لرجل  هذ�  يكن   �
غ�   b�يز �ال   oحليا� قيد  على   b�يز
��د@. ملا َمُثَل �ملولو@ £مد حسني 
 pلإل)ال �ملحكمة   Rما� �لبطالو@ 
�ملولو@   bسأ حضرته  ضد   oٍ(بشها
 � ·حت   �i� حضرَته:  )ين  فضل 
 4 حسني  £مد  �ملولو@  سألُت 
حضرته  فمنعه  نسبه؟  عن  �ملحكمة 
 Â ،ال �·ح لك بذلك :bقا� oبشد
 ﴾pِو قاb: ﴿َال ُيِحبُّ �هللا �ْلَجْهَر ِبالسُّ

.(١٤٩ :pلنسا�)
قاb �ملولو@ ش� علي: لقد iكر لنا 
�ملولو@ فضل )ين هذd �لو�قعة بنفسه 

�كا�  �ملحكمة،  من  خر�جه  بعد 
 :bيقو فكا�  متأثًر� مبوقف حضرته، 
� �خال` عجيبة. i "مر�� صاحب" ��
 pلإل)ال  p�أللد� �عد�ئه  �حد  ميثل 
بشها)o ضد حضرته 4 قضية �ִדامه 
با;تكا& قتل �حد، �كنت سأجعل 
شها)ته تافهة �ضعيفة ال يؤبه �ا من 
خالb توجيهي له بعض �ألسئلة عن 
نسبه، �� تكن مسئولية توجيه مثل 
هذd �ألسئلة تقع على "مر�� صاحب" 
ملا  �ن¹  �ال  iلك،   سأتو كنُت  بل 
�ستأiنته بذلك منع¹ بشدo قائال: ال 
�·ح لك بتوجيه مثل هذd �ألسئلة أل� 

�هللا تعا ال 9ب مثل هذ� �لطريق. 
£مد  �ملولو@  نسب   4 كا�   :bقو�
��هللا  معيبة-  �موٌ;  �لبطالو@  حسني 
�علم- �هي �لY �;�) �ملحامي �بر��ها 
حضرته   �� غ�  �سئلته،   bخال من 
حضرته   �� �حلقيقة  iلك.  من  منعه 
 iلة �@ عد�ٍّ له، � jيكن يهد �
�ما �i� هيِّئْت من �هللا �سباُ& iلة �حد 
فكانت تلك ?ية من �هللا فكا� حضرته 

يظهرها �ي��ها.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٤٩
حدث¹ �ملولو@ ش� علي �نه ملا مُثل 
�ملولو@ £مد حسني �لبطالو@ ليد� 
بشها)o ضد حضرته 4 قضية �ִדامه 
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بالقتل، )خل �لغرفة، �ملا ;�� حضرَته 
�لس بكل كر�مة على �لكرسي عند 
�لقاضي )�غال� �صيب بقلق شديد 
حسد�، فسأb �حلاكم كرسًيا، �حيث 
�نه كا� ��قًفا �كا� بينه �بني �حلاكم 
مر�حة، فلم يكن ير� �جه �حلاكم، 
�بالتا� خاطبه 4 كالمه با°نائه عند 
ليست  �غال�: ( فأجابه  �ملر�حة، 
ُيمنح  فيمن  �·ك  تذكر  قائمة  لدّ@ 
�م �لكر�سي 4 �ملحكمة. فلما �صر 
 bقا�على طلبه �ستشاÈ �حلاكم غيًظا 
�تأّخْر  تتكلْم،  �ال  �خسْأ  مغاضًبا: 

�ِقْف معتدال.
�قوb: لقد �;)� 4 بعض كتابا� 
�ملسيح �ملوعو) � كلما�: ”�ِقْف 
�ملر�)   jنعر نكن   �� معتدال“، 
�لر��ية   dهذ من  �آل�  ��تضح  منها، 
�� �ملولو@ £مد حسني كا� يتكلم 
مع �حلاكم منحنًيا ل�� �جهه �لذ@ 
�قف   �i� �ملر�حة   p�;� �تفي  كا� 
معتدال، �ألجل iلك قاb له �حلاكم: 

”قْف معتدال“.
كم  يتصو;   ��  pللمر ميكن   :bقو�
كا� قلبه مكلوًما �9تر` كمًد� عند 
ناحية  من  يتذكر  كا�  لعله  iلك، 
قولته �لشه�o عن حضرته: "�نا �لذ@ 
;فعُته ��نا �لذ@ سُأسِقطه �آل�"، �من 
ماثال  يكو�   �� بد  ال  �خر�  ناحية 

 y�" :عينيه �لوحي �لتا� حلضرته Rما�
مهني من �;�) �هانتك." فاهللا �ك�!

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٥٠
حدث¹ �ملولو@ ش� علي �� حضرته 
 4 �غال� ( �لقاضي   Rما�  bقا ملا 
قضية �ִדامه بالقتل: �ُلصقت � ִדمة 
�لقتل.. ��;�) �� يكمل حديثه، �ال 
�ִדمك  ال  فوً;�:   bقا �غال� (  ��
بالقتل. فلما �صد; قر�;d قاb: مر�� 
ُبرِّئت  قد  بأنه  لك  �با;]  صاحب، 

ساحتك.
مفو:  نائب  �غال� ( كا�   :bقو�
�كا�   ،Rأليا� تلك   4 �ملحافظة 
 Â �جليش،   4 نقيب   @� "كابنت" 
�خذ يترقى �يترقى حÆ صا; �حلاكم 
�أل�b جلز; �ندميا�، �قد تقاعد �آل� 
عن ;تبة عقيد �عا) � بريطانيا. �نه 
متعصب.  �نبيل �غ�  متفهم  �نسا� 
لقد قابله )�عيتنا �ملولو@ مبا;] علي 
�لبنغا� 4 ٢٨ يوليو ١٩٢٢ فذكر 
تلقائه Çريا� تلك  له )�غال� من 
 Rغال  jعر� كنت   :bقا� �لقضية 
على  �كنت  �ملوعو))  (�ملسيح  ��د 
يعّلم  ال  ��نه  �نبيل  صا{  �نه  يقني 
�لنا� �ال مبا يؤمن به، �لكن¹ � �كن 
�حب نبوp�ته عن مو� �آلخرين ألnا 

.oكانت تث� مشاكل كث�

i Âكر �قائع �لقضية �قاb: كا� iلك 
�لشا& "نظاR )ين" (�قوb: لقد نسي 
عبد  كا�  �لشا&  �سم   �� �غال� (
�حلميد) يتخذ كل يوR موقًفا جديًد�، 
�بالتا� كانت حكايته تكتمل ;�يًد� 
�يًد� بصو;o �قو� ��æل. شككت ;
سكنه.  مكا�  عن  �سألت  �ألمر   4
�ملبشرين  عند  يقيم  �نه   � فقيل 
يومًيا،  يلّقنونه  �لذين  �ملسيحيني �هم 
فأمر� �� ُيخر^ من ;عاية �ملبشرين 
�ُيدخل 4 ;عاية �لشرطة �حر�ستها. 
 jعتر� حيث  هد4  حتقق  �هكذ� 
âطئه  �حلميد)  عبد   @�) )ين   Rنظا
بأ�   jعتر�� قدمّي،  على  �سقط 

�حلكاية كلها �فتر�p ليس �ال.
Â �ظهر )�غال� عجبه جتاd ��)ها; 
�توقع  �كن   � :bقا� �ملحّير  �جلماعة 
مر��  �سسها   Yل� �جلماعة   dهذ  ��
�لرقي.  غالR ��د ستحقق مثل هذ� 

:dهللا ); �لقائل ما معنا :bقو�
 �� فحذ�;  �لعشق  بد�يا�  هي   dهذ
ستر�  ألنك  �آل�،  من   pبالبكا تبد� 

عجًبا كلما تقدمت شيئا فشيئا.
كما �قوb: لقد �;سل �ملولو@ مبا;] 
مع  لقائه  Çريا�  لند�  من  علي 
 pللقا�  4 �حلديث  �غال�، �جر� (
تر�ته  هنا  �نقلنا  �إلجنليزية،  باللغة 

باأل;)ية.


