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تعريب �لد�عية: sمد طاهر ندمي

٥١. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 
كانت  +قالـت:  
لـد÷ +  îحدثت
جدتك من سـكا2 بلد� "�ميه" من 

ملسيح  +كا2  هشـيا�بو�.  "افظة 

ملوعو0 � يقوI: لقد سـافرنا � 
صغرنـا �� ”�ميه“ مر
N كث&� مع 


لدتنا.+
قالت � +
لد÷: كا2 حضرته � 

 û Ðد D�+ ،لطيو� هنـا�
يصطا0 
سكيًنا فكا2 يذ¼ها بقشر� 
لقصبة. 

 N
قالت +
لد÷: جاNÄ � �حد� 
ملر
 Äلعجائز من ”�ميه“ فقلن �ثنا
بعض 

حلديث كا2 ”سـندهي“ يصطا0 

 Ð :÷لد

لطيو� � قريتنـا. قالت +
�فهم مر
0هن من ”سـندهي“. +� 
بذلك  قصد2  �µـن  عرفت  
ألخ& 

حضرته �.
كانت +
لد÷ تقوI: كا2 معر+ًفا �2 
بعض 
لناÂ +ال سيما 
لنساÄ ينا0ين 
بسبب  
لسندهي“ ” بلقب  �طفاRن 
نـذ� نذ�نه. لذلـك فكانت +
لد� 
 Nألخريا
  Äلنسـا
 +بعض  حضرته 


للقب. 
�يضا ينا0ينه ֲדذ
�قوI: لعل كلمة ”سندهي“ صو�� 
متغـ&� لكلمة ”0سـوندهي“ �+ 
”0سـبندهي“، +هو ما يطلق على 

 N
طفل مت عقُد شيÄ عليه عشر مر
 Âلنا

عتا0  Ñ .*نتيجة نذ� نذ�� �هله
�طالg هذ� 
لتسـمية على �طفاRم 
حبًّا ֲדـم 0+2 �2 يكو2 هنا� نذ� 
على صعيد 
لو
قع فكانو
 ينا0+نه بـ 

”سندهي“ �� 
ملنذ+�.
(لقد +�0 � هذ� 
لر+
ية �2 
ملسيح 

ملوعـو0 � كا2 �حيانـا يذبح 

* كَرْبِط َعْشـِر ُعَقٍد � خيٍط �+ قماïٍ ُكلُّ 
ُر ِبَنْذٍ�. (من 
ملترجم) ُعقدٍ� ُتَذكِّ


ل£ بني قوسني �+ 
ل£ بعد  Nلتعليقا
مالحظة: 
"�قوI" هي من 
ملؤلف.
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عصافـ& 
لصيد � صغر� بقشـر� 

لقصبـة، +ûد� بالذكر هنا �نه ليس 

ملر
0 منه 
لقصبة 
ملدّ+��، بل قشرִדا 
�+ قطعتهـا 
لـ£ تكـو2 � بعض 

 لد�جة ال تو
¹يها  
ألحيا2 حا0� جدًّ

لسـكني حّدً�. +جربتها �نا �يضا � 
صغر� +
تفق �2 جرحُت ֲדا يد�، 
�ما 
لعصفو� فإ2 جلد� يكو2 ناعًما 

ُيقطع مبجر0 �شا�� من شيÄ حا0.

لـذ� ûب �خذ� بعني  �
ألمر 
لثا

العتبـا� � هـذ� 
لر+
ية هو كلمة 
”سـندهي“. مـا 
ملـر
0 من هذ� 
 N

لكلمـة؟ +من ُكّن تلك 
لسـيد

ستخدمن �ما7 حضر�  ÷

لعجائز 
للو

لو
لد� هذ� 
لتسمية للمسيح 
ملوعو0 

�؟
 Äعن هؤال �لد
لقد سألُت حضر� 
لو

لنسو� 
لر
+ياN فقالت: ال �عرفهن، 
بل مـا �عرفه هو �µـن قد �تني من 
خا�ò قا0يـا2 +قلن بأµن جئن من 
”�ميه“ � "افظة هشـيا�بو�. +ال 

�علم عنهن �كثر من Dلك.
 ãلقد �جريت ¼ًثا �كثر � مع :Iقو�
كلمة ”سندهي“ فوجدµ� Nا كلمة 
هنديـة +معناها: 
لوقت 
ملناسـب، 


لصلة.+ ò+لز

لصلح ++
كانت  
لر+
ية  هذ�  فبشـرÛ صحة 

السم  
هنا� �شا�� � 
ستخد
7 هذ

 � Äلـذ� جا
�نه Dلك 
لشـخص 
 Äملناسـب، �+ هـو من جا

لوقت 
برسـالة 
لصلح +
ألمن من 
هللا تعا� 

حلر§“)،  ”يضع  حديث   

جعو�)

هللا تعا�،  �� Âلنا
�+ هو من يوصل 
 �Äهو من +لد تو�ًما (+كانت �ة نبو +�
بأ2 
ملسيح 
ملوعو0 سيولد تو�ًما) فلو  
كانـت هذ� 
لر+
يـة صحيحة فإµا 

ملذكو�� كما  N
حتتو� على 
إلشا�


هللا �علم.+ .���

ستهز� �حد 
ملعاندين بأ2 
سم  
D� ما�

ملسيح 
ملوعو0 � كا2 ”سندهي“ 
فـإ2 
لر0 
ألصو� عليـه هو �نه ما 
 ãتو� على معÌ سـم
Ð يكن �� 
ÿالف من 
لناحية 
لدينية �+ 
ألخالقية 
 Äألنبيا
 Äفال يعتر¡ عليه نبيٌه. �2 �³ا

لسابقني �يضا �³اÄ من لغاN قدمية 
 ãلتكهن عن مع
ش¯. +ال يسـعنا 
 òحلر
بعض هذ� 
أل³اÄ. +عليه فما 

ملسـيح 
ملوعو0  Äلو كا2 �حد �³ا
 Iلقو
� باللغـة 
Rنديـة؟ +لكن 

ملسـيح 
ملوعـو0 � قد ³ي  2�
 Ä
بـ“
لسـندهي“ �منا هو Ùر0 
فتر

حلقيقة +ال �ساÂ له من 
لصحة.  �

 كا2 لد� �حد 
ملعا�ضني 0ليل D�+

مليد
2 كالبطل  � òرÏ+ بـه Nفليأ
+�ال فليخَش +عيـد 
هللا تعا� 
لذ� 
ي	I لعنًة على 
ملفترين. +
حلقيقة 
ل£ 


سم 
ملسيح 
ملوعو0  2� Ðلعا
يعرفها 
� هو مر¹
 غال7 �د، أل2: 

.�
١. هذ
 ما ³ا� به +
لد
٢. +هـو ما كا2 يدعـو� به +
لد� 

0+ًما.
 Äألصدقا

السم نفسه يذكر�  
٣. +ֲדذ

.Ä

ألعد
Ä على حد سو+

لر³ية  g
٤. +لقد ��يت بعض 
أل+�

ملتعلق بوظيفة 
ملسيح 
ملوعو0 � � 
سيالكوN (من ١٨٦٤ �� ١٨٦٨) 

ل£ هي ال تـز
I "فوظة لدينا +قد 


السم نفسه.  
+�0 فيها �يضا هذ

السم نفسه قد �قا7  
٥. +بناÄ على هذ

جّدنا قريًة +³اها ”�د Ôبا0“.
٦. +عندما تو� جدنا � ١٨٧٦ �� 
قبل �عال2 حضرته � بأنه 
ملسيح 

ملوعو0 بــ١٤ سنة 
نتقلت عقا�
ته 
 Nلسجال
�� عمي +�� حضرته � 

ملاليـة، فقد ُكتب فيهـا �يضا 
³ه 

”غال7 �د“.
٧. كمـا +�0 
³ه هـذ
 � كتا§ 

 Punjab  :2
بعنو 
حلكومة  نشـرته 

لبنجا§). Äسا�� ��)  Chiefs


السـم نفسه � kيع  
٨. ++�0 هذ

(�� مثل غـال7 مرتضى، غال7 قا�0 
+غ&�ا- من 
ملترجم)
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لوثائق 
حلكومية.+ g

أل+�
 Ä³ـه على �³ا
 Â٩. كمـا �2 قيا


ألقا�§ 
آلخرين �يضا يؤيد + Ä

ألعز

السم.  
تسميته ֲדذ


ملسـيح 
ملوعو0 � بنفسه + .١٠

�يضا 
سـتخد7 
³ه هـذ
 � kيع 
�سائله +كتاباته +مؤلفاته +غ&ها.


السم نفسه من  
١١. لقد 
سُتخد7 هذ

قبل 
ملسؤ+لني 
حلكوميني +
ملعا�ضني 
� kيع 
لقضايا 
ملرفوعة ضد 
ملسيح 


ملوعو0 � � 
ملحاكم 
إلجنليزية.
١٢. بعـد �عال2 
ملسـيح 
ملوعو0 


ملكّفرين  I+� كتب �
� عن 0عو

ملولو� "مد حسني 
لبطالو� تقريًظا 
 
على 
ل;
هني 
ألدية +كتب فيه هذ


السم نفسه للمسيح 
ملوعو0 �.

هللا  Äملولـو� ثنا
١٣. +كلما Dكر 


ملعا�ضني  �شد  
ألمرتسا�� - +هو 
-حضرَته � � مؤلفاته كتب فيها 


³ه هذ
 �� مر¹
 غال7 �د.
١٤. +عند +فا� 
ملسيح 
ملوعو0 � 

 Â+ندR
َكتبت عشـر
N من جر
ئد 

ملسلمني + 
ملسـيحيني + 
لسـيخ +
 NكرD شخصيته +قد Iحو Nمقاال

³ه هذ
 (مر¹
 غال7 �د) تنويًها �� 

شخصيته. 

آل2 بعد كل هذ� 
لشـها0
N لو +
¹عم �حد 
ملعاندين �2 
سـم حضر� 


ملسـيح 
ملوعوÐ � 0 يكن غال7 
د بل كا2 
³ه ”
لسـندهي“ �+ �
غ&� فليس عندنا عالò ملرضه �ال �2 
نقوI: لعنة 
هللا على 
لكاDبني. ûب 
 Nيا

لر+ �� óخلصو
 

لرجو± ֲדذ
�قم ٢٥، ٤٤، ٩٨، ١٢٩، ١٣٤، 

ل£ تسلط 
لضوÄ على  ٤١٢، ٤٣٨


ملوضو± نفسه. 
هذ

٥٢. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 
حدثî ”جهند
 سـنغ“ من سكا2 
قرية ”كاRو
2“ +قاI: كنت �تر00ّ 

لكب&، فقـاI � مر�:  

ملـر¹ ��

Dهـب +
0± غال7 �د، أل2 �حد 

ملسـؤ+لني 
إلجنليز � 
ملحافظة قد 
جاÄ +هو من معا�� فلو �ضي غال7 
د طلبت له منـه +ظيفة جيد�. �
 
يقوI جهند
 سنغ: Dهبت �� مر¹
غال7 �د +��يته مشغوال � 
ملطالعة 
جالًسا � +سط كومة من 
لكتب. 

لكب& فر
فقî �ليه  
بلّغته �سالة 
ملر¹
+قاI: لقد توظفُت سـلفًًا. فسأله 

لكب&: هل  توظفت حقيقًة؟  

ملر¹
 
D� :&لكب
 

ملـر¹ Iنعم. فقا :Iقا

كنت قد توظفت ففيه خ&.
�قوI: تقع قريـة ”كاRو
2“ على 
 0
بعد ميلني � جنو§ قا0يا2. +
ملر
من قـوI حضرته بأنî توظفُت هو 

 :Iهللا تعا�. كما �قو
توظفه عنـد 
�2 ”جهند
 سنغ“ �+� هذ� 
لر+
ية 
مر
N كثـ&� +كا2 يكثر من Dكر 
��يته  لد�   � 
ملوعو0  
ملسـيح 

لرقي 
حلا� لقا0يا2 +كا2 يكّن له 
�يضا:   Iقو�+ +تقديًر
 كب&ين.  حبًّا 
�2 جّدنـا كا2 معر+ًفـا � 
لعائلة 

لكب& لكونه كبـ& 
لعائلة  
باملـر¹
+حائًز
 علـى 
الحتر
7 عند 
جلميع 
ح¯ �2 
ملسيح 
ملوعو0 � بنفسه 

لتســمية  كا2 يذكــر� ֲדذ� 

عموًما.


لرحيم.  
لرـن  
هللا  ٥٣. بسـم 

لد÷ 
ملحترمة +قالت: كا2 + îحدثت

ملسيح 
ملوعو0 � يكثر من 
لصدقة 
+كا2 يتصدg سرًّ
 على +جه 
لعمو7 
ح¯ �ننا Ð نكن نعرÀ عن صدقاته 
شيًئا. سألتها: كم كا2 يتصدg به؟ 
قالت: بالكثـ&، +� 
أليا7 
ألخ&� 
كا2 يفصل من �جل 
لصدقة ُعشـر 

ل£ كانـت تأتيه Ñ كا2  I

ألمـو
يتصـدg منها. قالت +
لد÷: هذ
 ال 
يعî �نه Ð يكن يتصـدg �كثر من 
 :� Iله بـل كا2 يقو
ُعشـر �مو
تز0
0 �حياًنا 
ملصا�يف مما يؤ�0 �� 

لتقصـ& � 
لصدقة، +لكن لو فصل 

لبد
ية  من  
لصدقة   I
�مو 
إلنسـا2 
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 I
فال يقّصر � 
لتصدg ֲדا أل2 �مو

لصدقة ال ميكن �2 تنفق � مصا�يف 
�خر�. لذلك كا2 � يفصل ُعشر 
�مو
لـه +�ال فإنه كا2 يتصدg بأكثر 

من 
لُعشر.
سألتها: هل كا2 يفرg بني 
ألد� 
+غ&� � 
لتصـدg بأمو
له؟ قالت: 
كال، بل كا2 يعطي كل �D حاجٍة 

+عو¹ٍ.
 �قوI: �2 عد0 
ملحتاجني � قا0يا2 

� Dلك 
لوقت كا2 قليال.


لرحيم.  
لرـن  
هللا  ٥٤. بسـم 
 2

سـتد 
D� :لد÷ +قالت
+ îحدثت

ملسـيح 
ملوعو0 � من �حد فكا2 
 .�0
ْين عند سد يعطيه ¹يا0� على 
لدَّ

 كانت تذكر مثاال لذلك؟ D� سألتها

آل2 مثاI +لكنه  �قالت: ال Ìضـر
 Iقا � áلن
كا2 يذكـر 0+ًمـا �2 

لد÷: Ð يكن حضرته + Iتقو .
كذ
يأمر ¼سـنة �+ بعمل خ& �ال +كا2 
عامال به قبـل هذ
. سـألُتها: هل 
�قر¡ 
ملسـيح 
ملوعو0 � �حًد
؟ 
كث&�،   N
مـر �قر¡  نعم،  قالت: 
فمر� 
قتر¡ منه حضر� 
ملولو� (�� 

حلكيم فضل + (� I+أل

خلليفـة 
��سل حضر�  فلما  
لبه&+�،  
لدين 

لقـر¡ ��0ّ حضرته  
ملولو� مبلغ 

� �ليه قائال: هـل تر� فرًقا بني 
�مو
لنا +�مو
لك؟

فأ�سـل حضر� 
ملولو� �� 
حلكيم 
فتعرضت   Nُخطأ� îبأن 
لدين  فضل 
للزجر +
لعتـا§ فينبغي �2 تنتبه �� 


ألمر فال تبعث له 
لنقو0. 
هذ
�قـوI: ³عت من �حـد �2 حضر� 
 Àملوصو

ملولو� قد �+صى 
حلكيم 

0 ��جا± 
ملبلغ 
ملقتر¡ �� 
D� يضا �نه�

فل&جعه بطريقة �خر�.

 îلرحيم. حدثت
٥٥. بسم 
هللا 
لرن 

لد÷ �نه � 
أليا7 
ألخ&� من حياته +
�بد� حضر� 
ملسـيح 
ملوعو0 � 
�غبته � 
حلج. فبعد +فاته ��سـلت 
�حًد
 ليحّج عنه. (لقد ��سلت حضر� 

لو
لد� 
ملرحو7 
حلافَظ �د 
هللا ليقو7 
باحلج بدال عن حضرته �) حتملت 

حلج  
حضر� 
لو
لد� kيع نفقاN هذ

لذ� قا7 به 
حلافـظ 
ملحتر7 
لذ� 
كا2 صحابًيا قدميًا للمسـيح 
ملوعو0 

� +تو� قبل مد�.


لرحيم.  
لرـن  
هللا  ٥٦. بسـم 

ألطعمة  �حبَّ   2ّ� 
لـد÷ +  îحدثت
عند 
ملسـيح 
ملوعو0 � كا2 حلم 

لطيـو�. +كا2 � 
لبد
ية يأكل حلم 

لسـما� �يضا +لكن عندما تفشى 


لطاعو2 تركـه ألنه كا2 يقوI بأ2 
حلمها Ìتـو� على 
ملا0� 
لطاعونية. 
كا2 حضرته � Ìب حلم 
لسمك 
�يضا. Ð يكـن حضرته � ُيفطر 
0+ًما بل كا2 يكتفي بشر§ 
حلليب 
صباًحا بشكل عا7. سألتها: هل كا2 
يهضم 
حلليب؟ قالت حضر� 
لو
لد�: 
Ð يكن يهضمه بسهولة +لكنه كا2 

يشربه. 
�يضا: كا2  
لو
لـد�  قالت حضر� 
حضـرتـه � Ìـب �كــل 
”َبُكوَ��“ *. لقد 0+
7 حضرته � 
مدً� على تنا+I شر
§ ممز+ò بعص& 

لليمـوÑ 2 تركه. +ظل فتر� طويلة 
ال يأكل شيًئا مطبوًخا، +كا2 يأكل 
خالI هذ� 
لفتر� شيًئا من 
خلبز مع 
قليل من 
للـنب. كاÌ 2ب �حياًنا 

لذ�� �يضا.  �كل 
خلبز من 0قيـق 
كا2 حضرتـه �ثنـاÄ تنا+له 
لطعا7 
يفتت 
خلبز فتاNٍ صغ&� فيأكل منها 

* هذ� �كلة هندية تصنـع من 0قيق 
حلمص 

ملخلوÛ بالتو
بل +
لبصـل +
لبطاطا +�حياًنا 
بعض 
خلضا� �يضا +
ملضاÀ �ليه 
ملاÄ ليصبح 
قو
مه كالعجني Ñ ُيقلى بقطعاN صغ&�، لعل 

ألقر§ �ليها من 
ألطعمة 
لعربية هي ”
لعجة“ 


لطعمية“. (
ملترجم)”+
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التقوى

شـيًئا +يتر� 
لبقية، +كانت توجد 

لطعـا7 �مامه بعد  N
�D كث& من

النتهاÄ مـن 
لطعا7. � مرحلة من 
 7

ملر
حل �كثر حضرته � 
ستخد


لشا� Ñ تركه.
قالت +
لـد÷: كا2 حضرته � 

، +Ð يكن  يتنـا+I طعاًما قليال جدًّ
�حياًنا  للطعـا7.  هنا� +قت "د0 
يتنا+I فطو�� � 
لثانية عشـر� �+ 

لو
حد� ظهًر
، �ما 
لعشاÄ فكا2  �
يتنا+لـه بعد 
ملغـر§ عموًما بينما 
�يضا.  
ملغر§  قبـل  �حياًنا  يتنا+له 
باختصـا� Ð يكـن هنـا� +قت 
"ـد0 لذلك. �حياًنـا كا2 يطلب 
 
D� 7لطعا
 �
لطعا7 +يقـوI: �عطو
كا2 جاهًز
 ألنî بعد Dلك سـأبد� 

شغلي.
سـألتها: م¯ كا2 حضرته يعمل؟ 
قالت +
لد÷: كا2 ميضي يومه كله 

لعمل. يصل بريد� � 
لعاشـر�  �
 Ð+ 
لرسـائل،  يقر�  فكا2  صباًحا 

لتأليف قبل  Iيكن �حياًنا يبد� �عما
هذ
 +Dلك ح¯ ال تنقطع سلسـلة 

لتأليف بسـبب 
ل;يد. �ال �نه � 
بعض 
ألحيا2 يبد� عمله قبل تسلمه 


ل;يد �يضا.
�قوI: كا2 
ملسـيح 
ملوعو0 � 
عا7“  ”�خبا�  يومًيا جريد�  يطلب 

+يطالعهـا بكل 
لتـز
Ð+ ،7 يكن 
يطلب جريد� �خر� سو
ها � Ôخر 

 ��سـل له �حد بعضها D� يامه �ال�

فكا2 حضرته يطالعها �يضا.

٥٧. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 
 �

لـد÷ �2 تدب& �مو� 0+ îحدثت

لضيافـة كا2 يتم � 
لبد
ية � بيتنا 
+ُتطهى kيع 
ألطعمة � بيتنا. فلما 

ألخ&�  N

لعمل � 
لسنو 
كثر هذ
 
تكلمت مع حضرته � فانتقل هذ
 Nستفسر

لبيت.  òلعمل �� خا�


لـد÷: هـل كا2 حضرته � +
 óطعا7 خا طهـي  �حياًنا  يطلب 
لبعض 
لضيوÀ؟ قالت +
لد÷: نعم 
كا2 �حياًنـا يقوI جاÄ فال2 ضيًفا 


لنو± من 
لطعا7. 
فجهز� له هذ
قالت +
لد÷: كا2 
جلميع � 
لبد
ية 
 

لضيافة سو
Ä كانو �
يأكلو2 من 0
ضيوًفـا �+ مقيمني، كما �2 بعض 

ملقيمني يطبخو2 � بيوִדم �يضا ما 
يرغبو2 � �كله �ال �2 حضرته � 
كاÌ 2ـب �2 ُتجّهز Rم مثل هذ� 

ألطعمة �يضـا من قبله، كما كا2 
Ìب �2 يعطى للجميع 
لطعا7 
لذ� 

يعتا0+نه.
 �
�قـوI: كانـت �0
�� �مـو� 0

لضيافة � يد 
ملسيح 
ملوعو0 � 

 � I+أل
+بعد +فاته سّلم 
خلليفة 

ألمر �� مؤسسة صد� �جنمن  
هذ

دية قا0يا2. �

لد÷: كا2 
لبعض � عهد + Iتقو

ملسـيح 
ملوعـو0 � يقولو2 له 
بأنك تتكبد مشـقة عظيمة بسبب 

لضيافة +�نه يؤثر  �
تدب& �مـو� 0
على كث& من �عمالك فيمكنك �2 
تفوضها �� خد
مك، �ال �2 حضرته 
� Ð يقبل Dلك ألنه كاÏ 2شى 

 سّلم هذ� 
ألمو� D� Àلضيو
 �Dتأ

�� �حد.
�قوI: كانت هذ� 
ملحا+لة من ِقبل 
�+لئـك 
لذين Ð يكونـو
 يقولو2 
� Öفيًفا ألعبائه،  Dلك حلضرته 
بل كانت نيَّاִדم فاسد� +هم 
لذين 
 �
0 Nكانـو2 يلمز+نـه � نفقا
 Iقا 
ملدينة.  منافقـي  مثل  
لضيافة 

هللا تعا�: ﴿ َ+ِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَ� ِفي 


لتوبة ٥٨) ) ﴾Nَِدَقا 
لصَّ

٥٨. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 

لد÷ +قالت: ُ+لد لعمك + îحدثت

بنٌة +صá �ال �µما توفيا � صغر�ا. 
كا2 
سم 
لبنت عصمة +
لصá عبد 
� Ìب  
لقـا�0. كا2 حضرته 
�+ال0 �خيه كثـً&
 لذلك ³ى 
بنته 


لبكر عصمة.


