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تعريب �لد�عية: |مد طاهر ندمي

٢٣٩- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثت� 
 Jمر حد�  لقد  $قالت:  (ألمي)   Ñجّد
منطقة   �, جّد4  $ظيفة  �نتقلت  عندما 
”كاهنو$��“ !ن� مرضت فأخذ§ جّد4  
من  �لعال�  لتلقي  قا�يا�   �, هو��   �
جّد4 ألبيك، $لقد �جعت ,� �لبيت � 
�ليوL نفسه. لقد جّس جّد4 ألبيك نبضي 
b$جي  من  $طلب   ،G�$لد�  È $$صف 
!ننا { نستطع Rلك ألننا  �لبقاG !كثر ,ال 

تركنا � �لبيت $�لدتك $حَدها.
 �, !تيت  عندما  ألمي:   Ñجد  Mتقو
�ملوعو�  �ملسيح   k!) حضرته  �!يت  هنا 
 � جالًسا  $كا�  ظهر)،  من   (�
,يا)  $�ضًعا  �لقر¤�  يتلو   rلغر� ,حد� 
 �  Jلنسو� بعض  $سألُت  �حلامل،  على 

�لبيت عمن يكو�؟ فقلن: ,نه !صغر !$ال� 
يفتأ  ال  $�bهد،   È$ $,نه   ،�bملر�  Jحضر

يتلو �لقر¤�. 
 kّال !تذكر من �حلة $�لد :Ñقالت $�لد$
عند   �Tًكث بكيت  !ن�  قا�يا� سو�   �,
 kعا� $�لد R, !نا كذلك  �ملساG، $بينما 
لقد   :È  Mقا$ �حلصا�  على  �لبيت   �,

$صلنا.

 :Mقو! �لرحيم.  �لر�ن  ٢٤٠- بسم �هللا 
كلها   � حضرته   Jحيا مضت  لقد 
�اهًد� � �لصف �أل$M $لكن { يقم ,ال 

Ïمس مناظر�F نظامية $هي:
�أل$�: � ما�� ١٨٨٦ � هوشيا� بو� 
$كانت مع  !حد �آل�يا �gند$� ”ماستر 

 � �رياִדا  حضرته  $Rكر  �هر“،   Èمر
¤�يا“ (كحل عني  كتابه ”سرمه جشم 

¤�يا).
يوليو عاL ١٨٩١ � لدهيانه  �لثانية: � 
 ،kلبطالو� حسني  �مد   kملولو� مع 
 Jرياִדا � كتابه ”�حلق مناظر� Fنشر$

لدهيانه“.
�لثالثة: � !كتوبر عاL ١٨٩١ � �gي مع 
 Fنشر$ ،kلبهوبالو� Tمد بش� kملولو�

�رياִדا � كتابه ”�حلق مناظرg� Jي“.
 ١٨٩٢  Lعا $ف�oير  يناير   � �لر�بعة: 
�حلكيم  عبد   kملولو� مع  الهو�   �
 k!  � �رياִדا  ُتنشر   }$  ،kلكالنو��
,عال�   � باختصا�   FكرRُ ,منا  كتا� 

حضرته بتا�يخ ٣ ف�oير ١٨٩٢.
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 � ١٨٩٣ Lخلامسة: � مايو $يونيو عا�
 Fمرتسر مع عبد �هللا ¤� �ملسيحي، $نشر!

�رياִדا � كتابه ”�حلر� �ملقدسة“.
مناسبتا�  هنا4  كانت  Rلك   �, ,ضافة 
!نه { تتحقق  للمناظرJ ,ال  !خريا� !يضا 
سعيد   �!  kملولو� مع  !$الÌا  ,حد�Ìا؛ 
 � ”بطاله“   �  kلبطالو� حسني  �مد 
١٨٦٨ !$ ١٨٦٩، $قد Rكرها حضرته 
  ،٥٢٠Å لر�بع� Gهني �أل�دية �جلز�oل� �
شيخ  نذير حسني   kملولو� مع  $ثانيتهما 
�لدهلوk � �ملسجد �جلامع بدgي  �لكل 
� ٢٠ !كتوبر ١٨٩١، $$�� Rكرها � 

بعض ,عالناF حضرته.

٢٤١- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث� 
 Tغ كنت   :Mقا$ �مد  عطا  "منشي 
!�دk، $!عمل جابيا للضر�ئب � منطقة 
"غو���سبو�".  مقاطعة   � "$جنو��" 
�خلطيب  �هللا  نعمة  �لقاضي  �لسيد  $كا� 
 �Tيبشر§ كث �كا$ È صديقا kلبطالو�
ببعثة �ملسيح �ملوعو� - عليه �لسالL -، !ما 
 Lبذلك. $� !حد �أليا Èنا فكنت ال !با!
!6ّ �لسيد نعمة �هللا كث�T � تبشT)، فقلت 
�سالة  مرشد4   �, سأبعث  حسنا،  له: 
$لو  معني،  ألمر  منه   Gلدعا� فيها  !طلب 
حتقق هذ� �ألمر العترفُت بصدقه. فبعثُت 
بأنك  فيها  له  $قلت  ,� حضرته  برسالة 
تدعي كونك مسيحا موعو�� $$È �هللا، 
 Hفا� �ابة،.   Gأل$ليا� !�عية   �!  Lملعلو�$

È !� يرbق� �هللا تعا� $لد� �يال $سعيد 
�حلظ من �لز$جة �ل� !�يد) منها. $كتبُت 
 ،Fجا$b ثال�   È  �! �لرسالة  _اية   �
$لكن { !�bَ? منهن باأل$ال� بعد. $!�يد 
 � �أل$�.  �لز$جة  من  بص«   ?bَ�!  �!
�لكرمي  عبد   kملولو� �سالة Ïط  $صلت� 
قد  !ننا  مفا�)  ما  فيها   Gجا  .Ñلسيالكو�
تعا�، $�هللا $تعا�  �عونا � حضرJ �هللا 
�حلظ  $سعيد  $سيما  صبيا  سbTقك   -
من �لز$جة �ل� !��Fَ، $لكن بشر× !� 

.Lكريا عليه �لسالb تتو� توبة
تلك  �ملنشي عطا �مد: كنت �   Mيقو
$!تعاطى  ُبعد  !ميا  �لدين  عن  بعيد�   Lأليا�
�ملسجد   �, فذهبت  $!�تشي،  �خلمو� 
"توبة  كانت  كيف  �لشيخ:  $سألت 
كيف  $قالو�:  �لنا�  فتعجب  bكريا"؟ 
$لكن  �ملسجد؟   �, �لشيطا�  هذ�   Gجا
 .È1يب على سؤ� �لشيخ { يستطع !�
 kأل�د� �لدين  فتح   kملولو� سألت   �
قائال:  فأجاب�   ،"Fكو Lهر�" قرية  من 
عن  تتخلى   �! bكريا"  "توبة  من  �ملر�� 
 Jبالصال  Lلتز�$  Mَحلال� $ُكِل   ،Fلسيئا�
�ملسجد.   �, �لتر��  $�لصياL، $!كِثْر من 
 Jعمل حسبما �عُت من حضر! F!فبد
�ملولوk $!قلعت عن شر� �خلمر $تركت 
 .Lلصيا�$ Jائيا $�لتزمت بالصال_ Jلرشو�
{ متض على Rلك !�بعة !$ ãسة شهو� 
 Fجد$$ Lال �خلت �لبيت � !حد �أليا,
سبب  عن  سألتها  تبكي.  �أل$�  b$ج� 

من  !عا§  قبل  من  كنُت  فقالت:   Gلبكا�
ثانية  فتز$جَت  باأل$ال�،   ?b�!ُ  } !ن� 
!ما �آل� فقد حلت  $جئت بضرJ علي، 
 k!) مصيبة !خر� فقد �نقطع �لطمث �
{ يبق هناk! 4 !مل � �إلجنا�). كا� 
�لشرطة   � يعمل   Lأليا� تلك   � !خوها 
!$صل�  فقالت:  "!مرتسا�"،  مدينة   �
قلُت:  هنا4.   äَعا!ُ  Âح !خي  بيت   �,
ال تذه« ,� هنا4 بل !فّضل بقا4G هنا، 
للفحص  هنا  �لقابلة  نطلب   �! $ميكن 
$�لعال�. فُدعيْت �لقابلُة $طلبْت b$ج� 
منها �لد$�G. فقالت �لقابلة gا: لن !ملسك 
$لن !عطيك �$�R, ،G يبد$ È $كأ� �هللا 
 k!) !حشائك   � شيئا  نسي  قد  تعا� 
!نت عاقر $لكن �آل� يبد$ $كأ� هنا4 
نسي  �هللا   �! بد  فال  !حشائك،   � $لد� 
(من  باهللا   Rلعيا�$ �حلمل-  $�ستقر  Rلك 
�ملؤلف)) $بد!F �لقابلة تقوM علنا ,� �هللا 
تعا� قد نسي شيئا � بطنها. فقلُت gا: 
 Gهذ� بل كنت قد طلبُت �لدعا Èال تقو
من حضرJ �ملر�b حلملها، $ال بد !� هذ� 

نتيجة �عائه.
 Jفتر بعد   :Mملنشي $يقو�  Jيضيف حضر
$جيزJ بد!F عالماF �حلمل تظهر بكل 
�لنا�   � !شيع   Fُ!فبد !نا  !ما  $ضو�. 
طفال   ?b�!ُ  rسو !ن�  �علمو�   :Mقو!$
فاستغر�  !يضا.  $سيما  $سيكو�  Rكر� 
Rلك  حد�  لو  $قالو�:  كلهم  �لنا� 
 Gحقا. فبعد �نقضا JTكب Jلكانت معجز
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$سيما.  �بنا  b$ج�  !جنبت  �حلمل   Jفتر
حيث   "Fكو  Lهر�" قرية   �, Rهبُت 
 Jִדم بوال�oمن !قا�� $!خ Tيسكن كث
 �, �لنا�  من   Tكث  Hفأسر �ملولو�، 
 kملهد� Lللبيعة على يد سيدنا �إلما �قا�يا
 Tغ ،- Lملسيح �ملوعو� - عليه �لسال�$
!� بعضهم { يذهبو�. $كذلك قد بايع 
بعد هذ� �حلا�� كثT من �لنا� من قرية 
"عبد  �لولد  $قد �يت  !يضا.  "$جنو��" 
�حلق". يقوM حضرJ �ملنشي �ملحترL: لقد 
b�ُقت ֲדذ� �البن بعد مضي ١٢ عاما من 

�لز$��، ${ ُ!�b? باأل$ال� قبله. 
قا�يا�   F�b  �  :Lملحتر� �ملنشي   Mيقو
�ملسجد   �, �لطريق  $كا�  هذ�  بعد 
 Fقامة �جلد�� فيه. سر�, Gمسد$ً�� جر�
�!يت  �ل�   kيا¸�  � حضرته  على 
منه  $!كلت  قطعته  بيدÕ kاما   �! فيها 
�، $لكن ملا !عطيت عبد  $كا� حلًو� جدًّ
�حلق قطعة منه جّفت. فعّبر حضرته هذ) 
من  ¤خر  �بن  لك  سيولد   :Mقا$ �لر¸يا 
 Mيقو  .Fسيمو $لكنه  �حلق  عبد   Jلد�$
�ملنشي �ملحترL بأنه $لد له �بن ¤خر $لكنه 

.Fما
!قوM: لقد �!يت عبد �حلق، $كا� $سيًما 
 � عاما   ٢٠ يناهز  عمر)  $كا�  $نبيال 

.Lسنة ١٩٢٢

 :M٢٤٢- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. !قو
لقد $�جه �ملسيح �ملوعو� � ٦ قضايا 

على يد !عد�ئه، ٤ جنائية $$�حدJ مدنية 
$!خر� مالية. $لقد نصر) �هللا تعا� � 
�يعها على !عد�ئه $فق بشا��ته، $هي 
�ملتعلقة  �لقضايا  عن  منفصلة  قضايا 
 Jل� �فعت � حيا� بالعقا��F $غTها 

جّدنا $بعد $فاته.
ضد  !قيمت  �ل�  هي   :jأل�� �لقضية 
بوشاية  �لoيد  مديرية  قبل  من  حضرته 
من "بابو �ليا ��L" �ملحامي �ملسيحي من 
 k!  ،� جدًّ قدمية  �لقضية  هذ)  !مرتسر، 
(لعلها  �أل�دية  �ل�oهني  نشر  قبل  !_ا 
كانت � ١٨٧٧). لقد Rكرها حضرته 
� !ماكن متعد�J ,ال !نه Rكرها مفصال 
� �لرسالة �ل� كتبها ,� �ملولوk �مد 
فتو�  ,صد��)  بعد   kلبطالو� حسني 
 Fقد نشر $�ل�  �لتكفT ضد حضرته، 

."Lإلسال� Fكماال J¤كتا� "مر �
�جلنائية  �لقضية  هي  �لثانية:  �لقضية 
ما�تن  �لقس  حضرته  ضد  �فعها  �ل� 
متت  لقد  قتله.  �ا$لة  بتهمة  كال�4 
 M$ذ) �لقضية � �ألg أل$لية� F�Gإلجر��
!مرتسر   � L١٨٩٧ Lعا !غسطس  من 
�ملفو�  نائب  ما�تينو"   k," � �كمة 
 ٢٣  �  rملطا� _اية   �$ !مرتسر،   �
!غسطس ١٨٩٧ ُبّرئت ساحة حضرته 
� �كمة "L. �$غال�" نائب �ملفو� 
 Fريا�  Fنشر $لقد  غو���سبو�.   �

هذ) �لقضية مفصلة � "كتا� �لoية".
�لقضية �لثالثة: هي قضية جنائية متعلقة 

Äفظ �ألمن $فقا ألحكاL �لقانو� ١٠٧، 
$قد ُبّت فيها � ٢٤ ف�oير ١٨٩٩ � 
�كمة "�.L. �$ئي" نائب �ملفو� � 
غو���سبو�، $ُبّرئت فيها ساحة حضرته 
لقد  !يضا.  �لكفالة   J�$عفي عن ضر!$
تقرير  على   Gبنا �لقضية  هذ)  !قيمت 
بطالة   � �لشرطة  ضابط  Ïش  �مد 
من  $بطلب   L١٨٩٨  oيسم�  ١  Lيو
 ÅصوÏ kمد حسني �لبطالو� kملولو�
�ألسلحة من !جل �حلر�سة �لذ�تية بتا�يخ 
عنها  كتب  $لقد   .١٨٩٨  oيسم�  ٥
حضرته � ,عال� له بتا�يخ ٢٦ ف�oير 
!عد��   � تفاصيلها   FكرRُ$  ،١٨٩٩

.Lَحلَكم" � ما�� ١٨٩٩�" Jجريد
�لقضية �لر�بعة: هي تلك �لقضية �جلنائية 
 Lية �ل� ُ�فعت من قبل "كرRلطويلة $�ملؤ�
مدينة   � جهلم  �افظة  من  ֲדني"  �ين 
�نتقلت ,� غو���سبو�،  جهلم !$ال � 
�كمة   � فيها  ُبتَّ   rملطا� _اية   �$
 .k.!" �لسيد  �ملتوسطة  �ملحكمة  قاضي 
هرk" � !مرتسر � ١٩٠٥/١/٧ $قد 
ُبّرئت فيها ساحة حضرته. !ما �لبّت � 
للمحكمة  �لتابعة  �ملحكمة   � �لقضية 
�لعليا فكا� � �كمة "¤متا ��L" �لقاضي 
/١٠/٨ بتا�يخ  غو���سبو�   �  M$أل�

١٩٠٤. $لقد نشرF $قائع هذ) �لقضية 
� !عد�� "جريدJ �حلكم"، $كانت هذ) 

�لقضية حتتوk على جز!ين �ثنني.
�لقضية �خلامسة: هي �ل� �فعها حضرته 
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ضد مر�b ,ماL �لدين �لقاطن � قا�يا�، 
 Lلدين !قا� Lما, �bمر �سببها هو ! �كا$
$سّد  �ملبا�4  �ملسجد  طريق   � جد�ً�� 
هذ� �لطريق � L١٩٠٠/١/٧. $قد ُبّت 
 �  ١٩٠١/٨/١٢  � �لقضية  هذ)   �
�كمة �لشيخ خد� Ïش قاضي �ملحافظة 
 Lُهد$ حضرته  لصا6  غو���سبو�   �
$لقد   ،L١٩٠١/٨/٢٠  � �جلد��  هذ� 
 Jجريد  � �لقضية  هذ)  $قائع   Fنشر
حقيقة  كتا�   � $بعضها  "�حلكم" 

�لوحي !يضا.
متعلقة  قضية  هي  �لساFسة:  �لقضية 
 � فيها  ُبّت  $قد  �لدخل  بضريبة 
�لسيد  �كمة   �  L١٨٩٧/١٢/١٧
�افظة  �ملفو� �  نائب  F. �كسو� 
�ملحكمة   Fتأ�� $ما  غو���سبو�، 
على  �لدخل  ضريبة  فر�   J�$ضر
 � تفاصيلها   Fُنشر $لقد  حضرته، 

."Lإلما� J�$كتابه "ضر

٢٤٣- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثت� 
$�لدÑ $قالت: بعد يومني !$ ثالثة من 
على  يوًما  !�بعني  مضي  مبناسبة  غسلي 
كنت  !خ�)  ($هي  مبا�كة   Jال�$
�لثا§،  �لطابق   � �لسرير  على  جالسة 
"فّجو"  $كانت   kعند $�قًفا  $كنَت 
($هي ,حد� �خلا�ماF � �لبيت) !يضا 
 F!بك بد �R,$ على مقربة م� Jموجو�
 } $لكن�  شيئا   Mتقو$ حتت   �,  Tتش

!فهم شيئا. لقد كر�F مرتني !$ ثالثة 
مش�Tً ,� حتت ,ال !ن� { !فهم فانتبهت 
"فجو" ,� حتت فر!F شرطًيا $�قًفا � 
با� �لغرفة �لد�خلة بعد �لبا� �لرئيس، 
 Gنسا $به  بيٌت  ,نه  قائلة  "فّجو"  فأّنبته 
 �, $$صلت  �لبيت   �, �خلت   �Rفلما
هذ� �لبا�؟ $بينما �ن كذلك ,R ُطر? 
�ملسجد   rطر من  �لبيت  با�   Jبشد
$علمنا !� شرطًيا �خل من هذ) �لناحية 
 � جالًسا  يعمل  حضرته  $كا�  !يضا. 
�لثا§  (�خلليفة  �موً��  !�سلُت   ،Jندoل�
 �! (oللمسيح �ملوعو�) ,� حضرته ليخ
حضرته:   Mقا يدعونه.  �لشرطة   Mجا�
حضرته   Lقا  �  .Lقا� بأن�  gم  قولو� 
$!غلق �فظته بكل طمأنينة $Rهب ,� 
�ملسجد حيث كا� ضابط ,جنليزk $�قًفا 
$كا� معه شرطيا� �ثنا�. قاM �لضابط: 
قضية   ÅصوÏ بيتكم  بتفتيش   Fمر!ُ
قتل ليكهر�L. قاM حضرته: تفضلو�، � 
مع �يع  �لضابط  هذ�  �لبيت  !�خل � 
بينهم  من  $كا�   – معه  كانو�  �لذين 
بالتفتيش.  $بد!  !يضا-  !عد�ئه  بعض 
$لقد حاصرF �لشرطة �لبيت من �يع 
 Mألطفا�$ Gلنسا� �ألطر�r، فوقفنا �ن 
 Jحد�$ rلغر� جانًبا، $قد فتشو� �يع 
حضرته   ?��$! $ُفتِّشت  �ألخر�  تلو 
�سالة  على  عثر$�  Rلك   Gثنا!$ !يضا، 
هنأ فيها !حد �أل�ديني حضرته ֲדال4 
�لضابط   Lما!  Gألعد�� فقّدمها   ،Lليكهر�

فوً�� قائلني: ,� !ية نتيجة توصلنا هذ) 
كيس   kعند حضرته:   Mقا �لرسالة؟ 
بنفسه   Lقّد  � �لرسائل  هذ)  مبثل   Gملي
 Mفقا �لضابط،   Lما! �لرسائل  من   �Tًكث

.Gلضابط: هذ) ليست بشي�
 Mملا !��� �لضابط �لدخو :Ñلد�$ Mتقو
�!سه   Lلقبو صد�  �  Jلبا��� �لغرفة   �,
بشدÄ Jلق �لبا� من �ألعلى الÝفاضه، 
$جلس  بر!سه  فأخذ  �لضابط   Mلطو$
هنا4. !بد� حضرته مو�ساته له $عر� 
عليه تقدمي حليب ساخن !$ شيG ¤خر 
,ال !نه قاM: ال، ليست مشكلة، $لكنه 

.Jصيب بضربة شديد!
يأخذ)  كا�  حضرته  بأ�   Ñلد�$  Mتقو
كل  $يريه  !خر�   �, غرفة  من  بنفسه 

!ثاثه $�حًد� $�حًد�.
هذ�  �لبيت  تفتيش  Rكر حضرته   :Mقو!
� ,عالنه �لذk نشر) � ١٨٩٧/٤/١١ 
/٤/٨  � مت  قد  �لتفتيش   �! $كتب  

�لضيافة   ��� تفتيش  قد مت  $!نه   ١٨٩٧
$�ملطبعة !يضا.

 ،١٨٩٧/٣/٦  �  Lليكهر� ُقتل   :Mقو!
�لبال� على   � JTضجة كب FTقد !ث$
!نه  �gند$�، $�عنا  ¤�يا  قبل  من  قتله 
 Mطفا! بعض  ُقتل  �ألماكن  بعض   �
,ثر   Gألعد��  kيد! على  !يضا  �ملسلمني 
 JTكث مكايد  $حيكت  �حلا��،  هذ� 
لقتل حضرته !يضا. $تفتيش �لبيت هذ� 

!يضا قد مت غالًبا بإثا�J من �آل�يا. 


