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تعريب �لد�عية: iمد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم    .٢٠١
حدث  �ملولو) ش\ علي �قا[: خر~ 
�ملسيح �ملوعو0 � مرً� للتـنـز< 
=Z �قصى ناحية �لغر*، ��ثناc �لك 
”مصّلى  �ملسما�  �ملق?�  على  عّر~ 
�جلنوبية  �لناحية   2 فوقف  �لعيد“ 

منها �ظّل يدعو طويال.
�ملولو) ش\ علي: هل كا�  سألت 
قا[  ق? معني؟   Z= متوجًها  حضرته 
بل  �لك،  �ظن  ال  �ملحتر�:  �ملولو) 
حتتو)  �ملق?�  هذ<   �� ببا�  خطر 
على مقابر �قا,* حضرته فلعله 0عا 

gم.
علي  يعقو*  شيخ  كتب  �قو[: 

 Jهنا 0عا  قد  حضرته   �� �لعرفا¨ 
عند ق? ��لدته. 

ملا  �نه  �يضا  علي  �ملولو) ش\  �كر 
�لنص\“  ”�مة  حضرته  �بنة  توفيت 
�لها حضرته =Z هذ< �ملق?� نفسها 
ح�  �ملها  حضرته  كا�  لدفنها. 
 0�,�� �حد  فتقد�  ق?ها   Z= �صل 
له:  قا[  �نه  غ\  بنته  منه  �مل   ��

سأ�لها بنفسي. 
 �� علي  ,�شن  �حلافظ   b�,�
حضرته قد �,�هم هناJ حينذ�J قَ? 

�حد �لصلحاc من عائلته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٢

حدث  �ملولو) ش\ علي �قا[ حدث  
 2 �قا[:  @مد  ش\  �ملولو)  عمي 
���ئل �أليا� كا� �ملسيح �ملوعو0 � 
َ̀ �ملولو) نو,  �يضا �ضر �حياًنا 0,
�لدين مر�  �ملولو) نو,  �لدين. �كر 
عند  �ملالئكَة  �لصحابِة  ,Ûية  حا�0 
فقا[  يؤg�ّا   ��  0�,�� بد,  ��قعة 
هذ�  مثل  حد��  ميكن  حضرته: 
�لنا` مع  �ألمر �يث يشترJ بعض 

�لنÛ, 2 Êية �ملالئكة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٣
حدث  �ملولو) ش\ علي قا[: حد� 
�,�يت   ١٩٠٥ �بريل   ٤  2 wلز�[ 
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حضرَته �لك �ليو� يصلي 2 �لبستا� 
2 �لساعة �لثامنة �� �لتاسعة صباًحا، 
�الحظت �نه قد صّلى صال� طويلة 

.� جدًّ

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٤
حدث  �ملولو) ش\ علي قا[: خر~ 
حضرته للتنـز< =Z ناحية �لشما[. 
له  قا[   �= �لطريق   2 كا�  �بينما 
 �� bحد �� �ملولو) نو, �لدين ير�
�لذ) قا[: ﴿َ�ِلَك لَِيْعَلَم �َنِّي َلْم َ�ُخْنُه 
ِباْلَغْيِب﴾ (يوسف: ٥٣) ”wليخا“. 
�لشريف  �ملصحف  �عطو¨  فقا[ 
فقّد� �ألستا� عبد �لرi�Û مصحًفا 
ال  قا[:   � �آلية   2 حضرته  فتدّبر 
ميكن �� يكو� هذ� قو[ ”wليخا“، 

بل هو قو[ يوسف �.
من  �لر��ية  هذ<  �عت  لقد  �قو[: 
�جه nخر �يضا �هو �نه قد ُ�كر� 
�لنَّْفَس   َّ�=ِ َنْفِسي  �َُبرُِّ¥  ﴿َ�َما  nية: 
 (٥٤ (يوسف:   ﴾cِو ِبالسُّ َألَمَّاَ,ٌ� 
�لكلما�  هذ<  بأ�  حضرته  �قا[ 
 ،Êن كال�  كوRا  عن   cالÄ تفصح 
فليس هو بكال� ”wليخا“، أل� مثل 
هذ� �لكال� �لعظيم يليق بيوسف �ال 

ميكن �� Æر~ من فم ”wليخا“.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٥

حدث  مر�w سلطا� ��د عن طريق 
قا[:   .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو) 
كا� حضرته يلبس سر��ال فضفاًضا 
عموًما =ال �نه 2 �سفا,< كا� يلبس 

�حياًنا سر��ال ضيًقا �يضا.
�يضا  يعرفو�  �إلخو�  لعل  �قو[: 
سلطا�   �wمر ,��يا�  �يع   ��
بفتر�  متعلقة  تعّد   �� ينبغي  ��د 
�كهولته،  �ملوعو0  �ملسيح  شبا* 
بفتر�  تتعلق  ,��ية  فيها  كانت   ��=�
�لطفولة ��لشيخوخة فينبغي �عتبا,ها 
ألنه  ��لك  �آلخرين،  من  مسموعة 
/ يكن يلتقي باملسيح �ملوعو0 خال[ 

فتر� شيخوخته =ال نا0ً,�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٦
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[: سألت مر�w سلطا� ��د: َمن 
�لذين كا� �ملسيح �ملوعو0 يلتقي ֲדم 
مال��مل،  الله  كا�  فقا[:  �كثر؟ 
wيا,�ته،  يكثر��  شرمبت  �الله 
مع  ُتذكر  عالقٌة  حلضرته  يكن   /�

غ\Iا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٧
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[: حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: 
�صل =Z قا0يا� �لسيد ”ميكانكي“ 

نائب �ملفوC 2 غو,�0سبو, 2 جولة 
�لطريق:  له، �سأ[ جّد) 2  ,�ية 
هل كانت حكومة �لسيخ �فضل �� 
جّد):  فقا[  �إلجنليزية؟  �حلكومة 
 Z= سأ,0ّ على سؤ�لك بعد �صولنا
بيته  �,�< جّد)  فلما �صال  قا0يا�. 
�بيو� =خوته �قا[: لقد �نشئت هذ< 
�لبيو� منذ wمن حكومة �لسيخ، �ما 
�Rم  �توقع  فال  حكومتكم  عهد   2

سيقد,�� على ترميمها.
على  �لسيخ  حكومة  كانت  �قو[: 
�آل�  �ما  �لتقليدية،  �مللكية  شاكلة 
فتغ\ منط �حلكم، �لكل منط ميز�ته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٨
حدث  �ملولو) ,حيم ½ش �. �. قا[ 
حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: لقد 
قّدمت �متحاًنا ملنصب مدير �ملقاطعة 
 c2 عا� ١٨٨٤ فكتبُت ,سالة 0عا
=Z ��لد). فلما �صلته ,سالv ,ماها 

قائال ع : =نه �0ئًما يطلب �لدنيا. 
عما  �لرسالة  حامل  �خ?¨  لقد 
��لد)  �كر  �لك  �بعد  حد�. 
ألحد قائال: لقد ,مينا ,سالة سلطا� 
��د �لكن �هللا تعاZ ��حى =ّ� �نه 

سينجح.
 � �لرسالة،  حامل  بذلك  �خ?¨ 

جنحُت 2 �المتحا�.
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٠٩
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[ حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: 
قر�بة ٦٠  �لطب  ما,` جد)  لقد 
عاًما =ال �نه / يقبض من �حٍد قرًشا 

��حًد� قّط.
�قو[: كا� حضرته � �يضا يقو[ 
يقبض من �حد  بأ� ��لد< /  �لك 
�نه ��ذ  شيئا قط لقاc �لعال~، �) 
 �wيستر  /� له  خٍ\  عمَل  �لطب 
 �� �حياًنا  �لنا`  بعض   0�,� منه، 
معاجلته  مقابل  كث\�  �مو�ال  يعطو< 

gم =ال �نه / يكن يقبلها. 
��قو[: =ن  �تعجب من مقا[ ميا� 
معر�~ 0ين عمر؛ فال �0,) كيف 
كتب عن جّدنا قائال: ”من حسن 
 2 طويل   hٌبا له  كا�  �نه  حظه 
لقمة  يكسب  كا�  �بذلك  �لطب 

�لعيش.“
wمٍن  عن  �لك  كتب  �نه  ��لغريب 
هنالك  فليس  نا.  ��لد جدِّ فيه  تو2 
من �مر غريب ��حٍد فقط بل صا,� 

�ثنني!

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٠
 .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو)  حدث  
قا[ حدث  مر�w سلطا� ��د قا[: 
جريد�  �حياًنا  يشتر)  ��لد)  كا� 

,جب علي ”سف\ �مرتسر“ �ºلة 
بند�“،  �“هند�  هوتر)“  ”�غ  
”منشو,  جريد�  يقت   كا�  كما 
�حياًنا  �كا�  �يقر�ها،  @مد)“ 
فيها  للنشر  مقاالته  بعض  يرسل 

�يضا.
�قو[: كا� حضرته n 2خر عمر< 

يعتا0 قر��c جريد� ”�خبا, عا�“.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١١
يو�   2 �قالت:   Åلد�� حدثت  
��wجي  بعد  قا0يا�   Z= �صو� 
 �wمر قليلة  بساعا�  قبلي  �صل 
 (� Zجته �أل��w سلطا� ��د مع
��لد�  �كانت  ��د،  عزيز  ��لد� 

عزيز ��د تبد� �ك? م  قليال.
 ~��w  �� �يضا   Åلد�� ��خ?ت  
 ~��w قبل  كا�  ��د  فضل   �wمر

مر�w سلطا� ��د بسنو�� عد�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٢
كا�  �قالت:   Åلد�� حدثت  
��ه  (�كا�  خا[    � حلضرته  
½لل  �صيب  بيك)  �عيت   �wمر
 Êص له  �لد  قد  �كا�  0ماغه.   2
علي   �wمر فا�ه   Êلص� �ما  �بنت، 
ش\، ��ما �لبنت فا�ها حرمت ¤ 
¤. �wُِّجْت هذ< �لبنت من حضرته 

 �wسلطا� ��د �مر �wمنها �لد مر�
فضل ��د.

من  تز�~  فقد  ش\  علي   �wمر �ما 
�خت مر�w ��د بيك ���ها �يضا 
منها  له  فُولدْ�   “¤  ¤ ”حرمت 
بنت ��ها ”عز� ¤ ¤“ �لv تزّ�جها 
مر�w فضل ��د. �كانت ملر�w ��د 
بيك �خت �خرb ��ها =ما� ¤ ¤ 

�تز�جها مر�w غال� حسني.
سلطا�   �wملر  Zأل�� �لز�جة  كانت 
��د من سكا� ”�ميه“ 2 @افظة 
ير�ها  �كا� حضرته  بو,،  هوشيا, 
مناسبة له. تز�~ مر�w سلطا� ��د 
ثانيا  ��wًجا   Zأل�� 2 حيا� �wجته 
�بنة  كانت   vل� بيغم  خو,شيد  من 
بفتر�  �لك  �بعد  �لدين،  =ما�   �wمر
 (�  Zأل�� �wجته  توفيت  قص\� 

��لد� عزيز ��د.
 (�  � �ملوعو0  �ملسيح  جد�   �=
��لد� جّدكم عاشت حيا� طويلة، 
 .� �ملوعو0  �ملسيح  ,nها  �قد 
بسبب  قو�ها  �ختلت  قد  كانت 

تقّدمها 2 �لسن.
غال�   �wمر جّدكم  �خي  ��ال0  �ما 
يلي:  كما  فتفصيلهم  �لدين  @يي 
تز�~   vل� ��gم ”حرمت ¤ ¤“ 
�هي  قا0,  غال�   �wمر عمك  منها 
معر�فة �آل� باسم ”�لعمة“. �لد� 
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”عبد   Êص� ”عصمة“  بنت  gا 
�لقا0,“ =ال �Rما توفيا 2 صغرIا. 
��لثا¨ هو مر�w =ما� �لدين، ��لثالث 
مر�w نظا� �لدين، ��لر�بع مر�w كما[ 
عمر  تو�ما� �Iا  ��خلامس  �لدين، 
��الIا  تز�جت  �ِصْفَتاْ�،   cلنسا�
هوشيا,بو,)  بيك  ��د   �wمر من 
�تزّ�جت �لثانية 2 =حدb �لعائال� 
2 @افظة هوشيا,بو, =ال �Rا ماتت 
��0 �� ُتر�wَ باأل�ال0، ��لسا0سة 
فضل �لنساc �لv تز�جها مر�w �ك? 
 �wملر �ألك?  �البن  هو  �لذ)  بيك 
�عظم بيك، �كا� مر�w �حسن بيك 

�أل�د) �بنها.
كذلك �خ?ت  ��لدÅ �� مر�w =ما� 
�لدين كا� �ك? من �ملسيح �ملوعو0 
�ملذكو,ين   cهؤال بقية  �ما   ،�
=ال  �للهم   � منه  �صغر  فكانو� 
عمv �لv كانت �ك? ح� من =ما� 

�لدين.
كما حدثت  ��لدÅ �يضا �� �لعمة 
�لشيc ح� من  بعض  �ك?  كانت 

عمي مر�w غال� قا0,.
�ن   �تذكر  قائلة:  �يضا  ��خ?ت  
�عت �نه بعد �ال�0 عّمك قد ُ�لد 
�لك  �ألجل  �توّفيا،  �لد��   Jجلّد
فقد نذ,�� نذ�ً,� كث\� عند �ال�0 
بكل  ُ,ّبي  كما  ليعيش،  ��لدكم 

 Jهنا تكن   / فإ�   .hلتيا�� شغٍف 
- Jفتر� غ\ عا0ية بني عمك ���لد

�) لو / ميت بعض �أل�ال0 بينهما- 
ملا كا� هناJ سبب للنذ�, من �جل 
حياته �ملا كا� هناJ �هتما� بتربيته 
قد  تكو�   �� بد  فال   ،hلتيا� بكل 
بينهما.  سنو��  بضع  فتر�  مضت 
�كا� مر�w سلطا� ��د يقو[ بأ� 
تلك �لفتر� كانت Óس سنو�� �� 

سبع.
�نه  هو  �تذكر<  ما   :Åلد�� تقو[ 
قد ُ�لد جلدكم صÊ ِبكر �تو2 � 
 � "مر�0 ¤ ¤"  له عمتكم  �لد� 
�لد عّمكم � ُ�لد له صÊ �� صبيا� 
�“جنة“  حضرته  �لد   � �توفيا 

تو�ًما غ\ �Rا توفيت. 
قالت ��لدÅ: كانت عمتك تقو[: 
ليس من طفل nخر ُ�لد بني عمك 
���لدJ، �لكن ملا حكيت gا ��قعة 
��لشغف  بالولع  ��لتربية  �لنذ�, 
�لقصة ��0 �� تتكلم  سّلمْت ֲדذ< 

2 صحة ما ُ�كر.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٣
حدث  مر�w سلطا� ��د عن طريق 
قا[:   .�  .� ½ش  ,حيم  �ملولو) 
ظهر 0ّمل خط\ لر�جا بطاله "تيجا 
سنغ"، �تعاà كثً\� =ال �نه / ي?�. 

 Z= سل شخًصا,� iاية �ملطاR 2�
بفضل  ف?�  �عاجله  فذهب  جّدنا، 
ماليًّا  مبلًغا  جلّدنا  �لر�جا  فقّد�  �هللا. 
"شتا*  �قريَتني  Ùينًة  �خلعًة  كبً\� 
"حسن   �� بو,"  �"حسن  كو�"، 
�اليته  من   �cًجز كانتا  �للتني  �با0" 
�لv كانت حتت =مرته، ��صّر على 
,فض  جّدنا   �� =ال  منه  يقبلها   ��
�لك قائال: �,b قبو[ هاتني �لقريتني 
مقابل �لعال~ مدعاً� إلهانv �=هانة 

��ال0).

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢١٤
حدث   �لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم 
طريق  عن  ��د  سلطا�   �wمر
�ملولو) ,حيم ½ش �. �. قا[: كا� 
جّدنا ��سع �ألخال� �يث / يكن 
يتو,h عن �إلحسا� =Z عد�<. فقد 
�بن   "Åجو" مر�   Cمر  �� حد� 
 Z0� قد  كا�  �لذ)  برIن"  "�0لة 
فعاجله  بشها�0 ضدنا،  �ملحكمة   2
بعض   �� مع  مو�سا�.  بكل  جّدنا 
�لشخص  �لك  بأنه  له  قالو�  �لنا` 
=ال   ،Jضد بشها�0   Z0� �لذ)  هو 
�مثلة   Jبذلك. �هنا يكتر�  �نه / 

�خرb مماثلة لسعة �خالقه .
�قو[: كا� جّدنا معر�ًفا بعظم �gمة 

�سعة �لصد,.




