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تعريب �لد�عية: }مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �لÁ بني قوسني ' �لÁ بعد 
قو?" هي من �ملؤلف."

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٠
حدثنا �لقاضي م$ حسني 1 ¿من 
عجيًبا.  كا1   � �ملوعو/  �ملسيح 
�ال  �حلر  يا6  يوما1 ¥  مير  يكن   Ú
'¥ �ليو6 �لثالث كا1 �ملطر ينـز?. 
�� حضرته  �هبنا  �حلر  �شتد  كلما 
ففي  شديد  �حلر   1� له  'قلنا   �

�ليو6 �لتا� كا1 �ملطر ينـز?. 
شا¾   A'ََسْر سيد  �ملولو�  '�كر 
'قا?: Ú يكن حد يشكو من شّح 
�لك   ¥ '�ملحاصيل  �ملزA'عا� 

�لزمن. 

�لبيت،   �� 'Aجعت  �لك  ºعت 
قالت:   õلو�لد �لك   فلما �كر� 
�ليو6  شديٌد  �حلرُّ   :� قا?  كلما 
كا1 �ملطر ي�? ¥ �ليو6 نفسه عموًما 
' ¥ �ليو6 �لتا�. ما بعد 'فاته فال 
ينـز? �ملطر 'لو �شتد �حلّر '�ستمر 

.Aلشهو
�الستسقا�  صال	  تؤ/َّ   Ú قو?: 
�ملوعو/  �ملسيح  عهد   ¥ قا/يا1   ¥
ُصّليت  فقد  'فاته  بعد  ما   ،�

مر�� عديد	.
بعني  �ألمر  هذ�  يؤخذ   1 (½ب 

حسب  صحيًحا  ليس  نه   Aالعتبا�
صال	  ُتصلَّ    Ú بأنه  �لقو?   ëظ
�ملوعو/  �ملسيح  عهد  �الستسقا� ¥ 
هذ�  من  �لثا�  �جلز�  �نظر'�   .�
 1�لكتا� '�لر'�ية Aقم ٤١٨. ما 
طويلة  ياًما  يستمر   Ú �لقائظ  �حلّر 
�ملوعو/  �ملسيح  عهد   ¥ قا/يا1   ¥
فـهو  عا6  بشـكل  �لسال6  عليه 

صحيـح.)
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧١
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو?: 
جل  من  صباًحا  �خلر'¸  يعتا/ 
�خلد�6  بعض  'كا1  �لتنـّز¾، 
ميلني.   ' ميل  مسافة   �� ير�فقونه 
 .Aبوقا � كا1 يعتا/ �ملشي �لسريع جدًّ
'كا1 يدعو �ملولو� �ملحتر6 (�خلليفة 
كا1  ملا  'لكن  للمصاحبة.  �أل'?) 
لذلك  ببط�  ميشي  �ملحتر6  �ملولو� 
�لوقت  لبعض  حضرته   �Aا½ كا1 
» يتأخر عنه، 'كا1 � يقف ¥ 
يشعر  كا1  عندما  'ينتظر¾    Aلشا�
بذلك. 'لكن �ملولو� �ملحتر6 كا1 
بعض  'كا1  خر¬  مر	  يتأخر 
�ألصحا� �آلخرين يضا يصاحبو1 

�ملولو� �ملحتر6 يضا.
يصطحب   � نه  يت A 'لقد 
ثنا�  يضا  خا1  علي  �مد  نو�� 
من  ¦ر¸  كا1  ما  'كثً$�  ت�هه، 
خد�مه  مع  �مليد�1   ¥ 'يقف  بيته 
بعض   ¥' �ملحتر6.  �لنو��  'ينتظر 
�ألحيا1 كا1 �لنو�� �ملحتر6 يتأخر 
ينتظر¾ '�قفا ¥   � لدقائق فكا1 
 ¥ يصطحبه   « بابه،  ما6  �مليد�1 
�ل�هة. كا1 � يتكلم مع خد�مه 
ثنا� نزهته ' يطرÑ موضوًعا معيًنا 
'كا1 �ـرA' �جلر�ئد يسجـلونه 

بأساليـبهم.

كا1 �ملسيح �ملوعو/ � يتنـز¾ ¥ 
�لطريق �ملؤ/� �� قرية ”بسر�'�1“  
' ”بوتر“، 'حياًنا كا1 ميشي Ìو 
 Aاö بستانه حيث كا1 يطلب قطف
كا1  كما  خلد�مه  'يقدمها  �لتو� 
ثنا�   Ä1ْ حد�' يأكلها.  يضا  هو 
حدهم  قد6ُ  صدمْت   1 �لتنـز¾ 
فلم  يد¾  من  فسقطت   � بعصا¾ 
ملعرفة   ��Aلو�  �� يلتفت   � يكن 
�جللسا�  ثنا� ' سقطها.  �لذ� 
�لنا�  'غ$ها عندما كا1 كث$ من 
 ¥  � �ملوعو/  �ملسيح  ير�فقو1 
يشبكو1  �خلد�6  بعض  كا1  نزهته 
�أليا/� 'يشكلو1 حلقة حوله � 
يتأ�¬  ال   Àح �لثالثة  �جلو�نب  من 
�جللسة  يا6   ¥ 'لكن  �ملشي،  ثنا� 
حيا	   ¥ �نعقد�   Áل� �ألخ$	 
�ملسيح �ملوعو/ � خر¸ حضرته 
للنـزهة �� ”بوتر“ (¥ �لشما?) 
�لنا� فصُعب  فر�فقه bع غف$ من 
عليه 1 ميشي، فذهب غ$ بعيد » 
عائًد�  كا1   � نه  تذكر  Aجع. 
من  �لنـزهة  من  �ملر��  �حد¬   ¥
طريق قرية ”بسر�'�1“ (¥ �ملشر^) 
'�� القا¾ ¥ �لطريق مر¿� نظا6 �لدين 
– �لذ� كا1 �بن عمه � �ال نه 
كا1 معاAًضا شديًد� له – 'كاÕ 1تًيا 
من قا/يا1 على حصانه فنـز? عنه 

�� جانب  ''قف  ¬ حضرَته A ملا 
�لطريق، 'سلَّم  على حضرته منحنًيا 

.�/بكل 
على   	Aملا� حد  سّلم  كلما  قو?: 
يضا   � كا1  �ليد  برفع  حضرته 

يرّ/ عليه برفع يد¾.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٢
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو?: 
متوسط �لقامة، حنطي �للو1، ممتلئ 
'ناعًما،  سبًطا  شعر¾  كا1  �لوجه. 
كا1 ممتلئ �لكّفني '�لقدمني،  '¿�/ 
عمر¾.  Õخر   ¥ �لشي�  بعض  '¿نه 
تعا�  �هللا  من  مهابة  هنا�  كانت 
'تقاسيم  'حتركاته  لونه   ¥ با/ية 
يلتقو1  �لذين  قلو�  'جهه. كانت 
 1به متتلئ حبًّا به، 'كانو� يشعر'1 
قو	 خفية جتذֲדم Ìو¾ �. مئا� 
�لنا� جا�'� �ليه مضمرين معاAضته 
ýAية  ملجر/  بصدقه  �قتنعو�  �م  �ال 
/ليل   � عن  يسألو¾   Ú' 'جهه 
Õخر. ما �ملهابة �لÁ  جتلت فيه � 
فقد '�جهه كث$ من �ألشقيا� بنيا� 
سيئة �ال  1 قو�هم خا�A عن فعل 

شي�.

 ëن �لرحيم. حدث�٧٣. بسم �هللا �لر
�ملولو� سيد �مد َسْرَ'A شا¾ نه ¥ 
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¿من �ملسيح �ملوعو/ � جا� قا/يا1 
برفقة  ”مر/�1“  مدينة  حُد سكا1 
”ميا1 �مد يوسف �ملر/��“ لتلقي 
�لعال¸ من �ملولو� نوA �لدين �خلليفة 
�أل'?. كا1 هذ� �لشخص معاAًضا 
باملجي�  'Aضي  للجماعة  شديًد� 
�� قا/يا1 بصعوبة بالغة، 'كا1 قد 
 1 ميا1 �مد يوسف  �شترÎ على 
يستأجر له بيًتا خاA¸ حي �أل�ديني 
¥ قا/يا1 ألنه لن يدخل ¥ حّيهم. 
على ية حا?، قد6 هذ� �لشخص �� 
قا6 خاA¸ حي �أل�ديني ' قا/يا1 
�ملحتر6  �ملولو�  يتلقى عال¸  خذ '
�لعو/	   /�Aفأ حتسن   Àح يا6  لعد	 
�� بيته. قا? له ميا1 �مد يوسف: 
لقد تيت �� قا/يا1 'قبل Aجوعك 
منها �آل1 /عو� 1 تز'A مسجدنا 
هنا، فرفض. فأصّر عليه ميا1 �مد 
 Îشتر� 'لكن  Aضي   Àح يوسف 
عليه 1 ¦تاA لزياAته 'قًتا ال يكو1 
فيه حد �أل�ديني 'ال مر¿� �ملحتر6 
�مد  ميا1   Aفاختا هنا�.  موجوً/� 
تى ' �لوقت  هذ�  مثل  له  يوسف 
شا�  'لكن   ،�Aملبا� �ملسجد   �� به 
قدA �هللا نه عند /خوله �ملسجد ُفِتح 
�ملوعو/  �ملسيح  لبيت  �لصغ$  �لبا� 
� '/خل حضرته �ملسجَد لعمٍل 
ما فوقعت نظر	 هذ� �لشخص على 

مامه  'خّر  فاضطر�   � �ّيا¾ 
.�Aًبايع فو'

 ëن �لرحيم. حدث�٧٤. بسم �هللا �لر
ميا1 فخر �لدين �مللتا� 'قا?: جا� 
'�لد� �� قا/يا1 على عهد �ملسيح 
�ملوعو/ �، 'كا1 معاAًضا شديًد� 
كالًما  يتكلم  فظل  �للسا1  'بذ�� 
قا/يا1.   �� 'صوله  بعد  الئق  غ$ 
'كا1 يقو? - 'هو ¥ ملتا1- ��� 
 �قابلُت مر¿� فسألعنه ¥ 'جهه، 
سأقو? له ¥ 'جهه ما قوله هنا ¥ 
ملتا1- '�لعيا� باهللا. على ية حا?، 
خذته �� حضرته �. فلما جا� 
�حتر�6  بكل  '�لد�  'قف  حضرته 
» جلس ¥ �خللف خائًفا نوًعا ما، 
يضا،  Õخر'1  �ملجلس   ¥ 'كا1 
جالًسا  بينهم  خطاًبا  فألقى حضرته 
يأتينا   1 نريد  بأننا  قوله   Aكّر'
'يسألونا  كالمنا  'يسمعو�  �لنا� 
عليهم  لإلنفا^  مستعد'1  Ìن  بل 
'ال،  يأتو1  ال  �لنا�  'لكن  يضا، 
 ���  « صامتني،  جلسو�  تو�   ���  «
Aجعو� �� منطقتهم تكلمو� ضدنا. 
باختصاA قد فّصل � ¥ �ملوضو  
¥ خطابه هذ� 'بّلغ �حلضوAَ /عوَته 
مر�ٍ� عديد	.  �لكال6  'حّثهم على 
 Ú نهكا1 '�لد� سليط �للسا1 �ال 

على  ُختم  'كأنه  شفة  ببنت  ينبس 
�ملجلس  هذ�  من  قمنا  فلما  لسانه. 
 Ú تتكلم هنا�؟ لكنه Ú سألُته: ملا��

½بë جو�ًبا مفيًد�. 
يقو? ميا1 فخر �لدين: كا1 خطابه 
� عامًّا 'Ú يتوّجه �� '�لد� ¥ 

خطابه.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٥
�لثا�  �خلليفة  �ملؤمنني  م$  حدثنا 
جا�  'قا?:   � �ملوعو/  للمسيح 
سكا1  من  هند'سي  قا/يا1   ��
غجر�� مع موكب حد �ألعر��، 
'كا1 هذ� �لشخص ماهًر� ¥ �لتنومي 
�ملغناطيسي، فقا? لبعض Aفقائه: ما 
للقا�  فتعالو� نذهب  قا/يا1  /منا ¥ 
يرّكز   1  �� يهد�  'كا1  �ملر¿�. 
على حضرته ¥ �ملجلس '½R¾ على 
بعض �حلركا� �ملشينة. فلما لقيه ¥ 
�ملسجد خذ يلقي عليه تأث$ ِعلِمه، 
'لكن بعد قليل خذته �لرجفة فجأ	، 
عَمله   'بد 'جلس  قو�¾  فاستجمع 
 Äخر¬ بينما ظل � يتحدمر	 
كاملعتا/، �ال 1 هذ� �لشخص صيب 
بالرجفة �لشديد	 مر	 خر¬ 'خر¸ 
مر	  عا/   « ¡يف  صو�  فمه  من 
قليل  بعد  خر¬ �� صو�به، 'لكنه 
�ملسجد  من  مسرًعا  'هر�   صر
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يلبس   1  1'/  ¸Aلد� من  'نز? 
نا� ' ¾ýفقاA سر  خلفهحذ��¾، 
Õخر'1 'مسكو� به ''�سو¾، فلما 
فا^ 'عا/ �� صو�به قا?: �نë خب$ 
'قد  �ملغناطيسي،  �لتنومي  علم   ¥
لقي على مر¿� تأث$ علمي  1 �/A
هذ� 'جعله يقو6 ¥ �ملجلس ببعض 
يت A كز� عليهA للغو. 'لكن ملا�
يتقد6  سًد�   ëم مقربٍة  على  مامي 
صابت جسد�  قر�  فلما  Ìو�، 
�ستجمعت   ëن �ال  شديد	  Aجفة 
نفسي  'ُلمُت  خر¬  مر	   õقو
'øي.  نتيجة  نشأ  �خلو�  هذ�   1
فقّويت قلb' Ûعت قوA' õّكز� 
�لتأث$  �لقا�  'حا'لت  �ملر¿�  على 
�لك   1 فجأ	  فريت  قو	.  بكل 
�ألسد هاëb ثائًر� فصرخت عفوًيا 
'هربت. يقو? �خلليفة �لثا�: صبح 
�ملوعو/  �ملسيح  �لشخص Óتر6  هذ� 
�لو�قعة 'ظل ير�سله  � بعد هذ¾ 

طو? حياته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٦
�مد  �ملنشي  �ملرحو6  كا1  قو?: 
�كر  عند  يقو?  �لكفوAثلو�   �A'A
تّو�قني  كنا   :� �ملوعو/  �ملسيح 
لرýية 'جهه �، '��� كنا مرضى 

فكنا ُنشفى مبجر/ ýAية 'جهه.

من  �ملنشي  �ملرحو6  كا1  قو?:   
ُيَعّد   1 'ينبغي  �لقد�مى  �ملخلصني 
�ملسيح   Û� من  �أل'?  �لصف   ¥

�ملوعو/ �.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧٧
�خلليفة  �لدين   Aنو �ملولو�   ëحدث
�ملوعو/  �ملسيح  خر¸  'قا?:  �أل'? 
�طة   �� 'صل  فلما  لسفٍر   �
 ¥ تأخً$�  هنا�   1 علم   Aلقطا�
�لقطاA فأخذ يتمشى  موعد 'صو? 
¬ �لك �ملولو� A مع ¿'جته، فلما
عبد �لكرمي - �لذ� كا1 يتسم بطبع 
غيوA '�س – جا� �ّ� 'قا?: كث$ 
ههنا،  موجو/'1  يضا  �لغربا�  من 
 ¥ حرَمه  ُيجلس   1 حلضرته  فقل 
�لدين:   Aنو �ملولو�  قا?  ما.  مكا1 
له  قو?   1 ستطيع  ال  له:  قلت 
�لك، ميكنك 1 تقو? له بنفسك. 
�لكرمي  عبد  �ملولو�  عند  يبق   Ú
 �� بنفسه  1 �هب  �ال  Õخر   Aخيا
يكثر  سيد�،  'قا?:   � حضرته 
 ¥ حرمكم  فأجلسو�  ههنا،  �لنا� 
/عك   :� فقا?  منفصل.  مكا1 
من هذ�، لسُت مقتنًعا ֲדذ� �لنو  من 
1 ½لس حد ¿'جته  ��حلجا�. (
¥ مكا1 '½لس هو ¥ مكاÕ 1خر 
يقو?  �ملترجم)  �لنا�-  من  خوفا 

عبد  �ملولو�  عا/  �ملحتر6:  �ملولو� 
له:  فقلت  سه، A مطرقا   �ّ� �لكرمي 
هنا  (�لقصد  A/َّ�؟!  تلقيت  هل 
كنت   ëن  Éملع�' �ملز�حي،  �لعتا� 
مصيًبا عندما �متنعت من قو? �لك 
للمسيح �ملوعو/ �، ألنه ال يليق، 
�جلو��  فتلقيت   �َAصر لكنك 

نفسه. - �ملترجم)

٧٨. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. لقد 
�ملولو�   � �ملوعو/  �ملسيح  /عا 
�لبيت   �� �أل'?  �خلليفة  �لدين   Aنو
�د  �Aخونا �لصغ$ مبايو6 كا1 
جالًسا  Õنذ��   � كا1  مريًضا. 
 Ú' على �لسرير �ملوضو  ¥ �لباحة
يكن ¥ �لباحة شي� مفر'Õ Æخر، 
على  'جلس  �ملحتر6  �ملولو�  فأتى 
فقا?   ،� سرير¾   عند   �Aأل�
قا?  �لسرير.  على  �جلس   :�
�ملولو� �ملحتر6: سيد�، نا جالس، 
''ضع   �Aأل� من  قليال  '�Aتفع 
له  قا?  ملا  'لكن  �لسرير،  على  يد¾ 
� مر	 خر¬ قا6 �ملولو� �ملحتر6 
'جلس على حافة �لسرير من ناحية 

�ألقد�6. 
'�أل/�  �لطاعة  ميز	  كانت  قو?: 
 	'A� بلغت  قد  �ملحتر6  �ملولو�   ¥

�لكما?.




