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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا8 �لr بني قوسني /� �لr بعد 
"/قوF" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٥
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
ُ/هدgX 4 حضرته � ساعة جيب. 
بل  بسلسلة  يربطها  يكن حضرته   k
 & �يضعها  منديل   & يلفها  كا: 
�لوقت  معرفة   *��/ �كلما  �جليب. 
�ألعد�*  بعدِّ  �بد/  �لساعة  /خر� 
منها  عد*  كل  على  Xصبعه  ��ضًعا 
 k /يضا.  مسمو�  بصو8  �مرّ*ً*� 
�لوقت  معرفة  يستطيع  حضرته  يكن 

بالنظر �لسريع gX �لساعة.

/حّب  كنت  �هللا:  عبد  ميا:   Fيقو
طريقة حضرته & Xخر�� �لساعة من 

; �لساعا8. �جليب �عدِّ

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٦
 :F4 فقا�ميا: عبد �هللا �لسنو zحدث
�آليا8   :X  :Yمر حضرته   Ç  Fقا
صعبة  �لظاهر   &  �تبد  rل� �لقر%نية 
�العتر�ضا8  عليها  �َتِر*  �لفهم 
�لكثYM توجد حتتها خز�ئن كبYM من 
�ألمر.  حقيقة   & ��حلقائق  �ملعا�# 

· قدV مثاال فقاF: مثل هذ; �آليا8 
 ،Yشديد حر�سة  عليها  خزينة  كمثل 
توضع مثل هذ; �خلزينة & غرفة متينة 
�لبنا� جد��<ا �يكة �/بو�ֲדا ضخمة 
�مسلحة باحلديد �عليها /قفاF غليظة 
�لغرفة  هذ;  مثل   & �توضع  �قوية، 
على  ~توية  صلبة  حديدية  صنا*يق 
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�لصنا*يق  هذ;  مثل  �توضع  �خلزينة، 
�ألجل  ،m�غر# مظلمة حتت �أل &
Tلك ال يقد� كل من هب �*3ّ على 
/ما  عليها.  ��الطال�  Xليها   Fلوصو�
غر#  فهي   Hللجلو  Yملعد� �ألماكن 
مما  �لزجا�  من  /يضا  �/بو�ֲדا  ��سعة 
 Yلنظر� Xلقا�  �خلا��  يتيح ملن هو & 
 *��/ ملن  �لسهل-  �من  �لد�خل،   gX

- �لدخوX Fليها.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٧
�لسنو�4  �هللا  عبد  ميا:   rحدث
 gX هبT كا: حضرته كلما :Fقا�
�ملسجد �لكبM & /ياV �لصيف طلب 
من  �شر3  �لبئر  من  �ملا�  �ستخر�� 
�لدلو مباشرY. كا: حضرته �ب /: 
 Yمن �جلر �Xنا� فخا�4 / يشر3 & 

�لفخا�ية. 
كا:   :Fفقا �هللا  عبد  ميا:   zحدث
�ملقلية  "ِبَكْوَ�;"١  �لـ  �ب  حضرته 
 ،Y�حلا� بالبها��8  �ملخلوطة  جيًد� 
كا:  جللبها.   zيرسل /حياًنا  �كا: 
 & �لتمشي  /ثنا�  يأكلها  حضرته 

�ملسجد.

كا: �ب /كل �لدجا� �ملقلي /يضا، 
/ثنا�  معنا  مقلًيا  *جاًجا  /خذنا  فلقد 

سفرنا gX "هوشيا� بو�". 
�لفجل،  صلصلة  /كل  �ب  كا: 
 "fمونغر" �ملسّمى   Yباخلضر ��للحم 
 - �فيعة  خضر��  فاصوليا�  �هي )
�للحم  �ب  كا:  كما  �ملترجم)، 
�ملشو4 شو�� جيًد�. كا: �ب �خلبز 
�ملخبوW جيًد� �يث يكو: قاسيا نوًعا 
ما. كا: �ب مر} �للحم �لذ4 ُطبَخ 

�للحم  فيه  نضج  ح�  طويلة   Yمد
جيًد�. 

�كا: �ب عصM �لليمو: �كا: ميا: 
 .Mجا: ~مد �ّضر له هذ� �لعص

 :/ /يضا  �هللا  عبد  ميا:   zحدث�
حضرته قاF مرY: ينبغي عدV �إلكثا� 
/كل  ��صل  من  �للحم.   F�تنا من 
�للحم أل�بعني يوًما بكثرY �سوّ* قلبه، 
 ��باملجر �للحم   Fستبد�� فينبغي 
��خلضا� /يضا. k يكن حضرته �ب 
 Úملطبو� Wكا: �ب �لر� ،Yحلم �لشا
 & حضرته  كا:  �لبلد4.  بالسكر 
 & �لبلد4  �لسكر   Vيستخد �لبد�ية 
�لشا4. كا: يقوF عن مر} �لطبيخ: 
كالوحل،  �لثخني  �ملر}  يعجبنا  ال 
لو  �يث  سائال  يكو:   :/ ينبغي  بل 
من  (جز�  "%نة"  بقيمة  �للحم  طبخ 
ستة عشر جز� من �لر�بية- �ملترجم) 
كانت   .sشخا/ Áانية  /كله   Yحد��
تكفي   Vأليا� تلك   &  Yلو�حد� �آلنة 

لشر�� كيلوغر�ما من �للحم.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٨
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
جا� /حد gX حضرته مبسبحة هديًة، 
فأعطانيها حضرته قائال: خذها ��قر/ 
�كانت  .� Øعلى �لن Yعليها �لصال

 .� تلك �ملسبحة �يلة جدًّ
1 /كلة هندية تصنع من *قيق �حلمص �لذ4  لط فيه �ملا� ��لتو�بل ��لبصل ��لبطاطا �/حياًنا بعض �خلضا� 

/يضا فتقلى بقطعا8 صغYM، لعل �ألقرX 3ليها من �ألطعمة �لعربية هي ”�لعجة“. (�ملترجم)

سيدنا مر`� غالrU Gد �لقاDيا� �
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 � �ملوعو*  �ملسيح  يكن   k :Fقو/
�ب �ستخد�V �ملسبحة عموًما.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٩
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
يقوF: سيمثل شخص  كا: حضرته 
/ماV �هللا يوV �لقيامة فيسأله هل عملَت 
/4 عمل صا×؟ فلن يستطع /: يرّ* 
عليه بشي�، فيقوF له �هللا: هل �لتقيت 
بأحد �لصلحا� & حياتك؟ فMّ* عليه 
 · � له �هللا: فّكر جيدًّ  Fبـ ال. فيقو
كنت  �لشخص:  هذ�   Fفيقو /جْب، 
ما�ًّ� من /حد �ألWقة فمّر � شخص 
 :gهللا تعا� Fصاًحلا، فيقو Hيدعو; �لنا

�Tهب فقد غفر8 لك بسببه.
حضرته   Fقا �هللا:  عبد  ميا:   Fيقو
مرY: من يصلي ���� شخص كامل، 
ُتغفر له Tنوبه قبل /: يرفع �/سه من 

.Yلسجد�
�لسحر  قبيل  من  Tلك  ليس   :Fقو/
�صحة �لنية  sبل �إلخال YTلشعو��
 .Yما: & مثل هذ; �لصالWشرطا: ال
(�نظر ملزيد من �لتفاصيل �لر��ية �قم ٤٢٥ 

& �جلز� �لثا[ من هذ� �لكتا3)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٠
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
جا� مرY شخص gX حضرته �سأله: 

 Fملهد4 حقًّا؟ فقا��هل /نت �ملسيح 
��ملهد4  �ملسيح  /نا  نعم  حضرته: 
�حلق. �لقد قا=ا حضرته بثقة متناهية 
/ميا  �لشخص  هذ�  ֲדا  تأثر  �بطريقة 
تأثر  لقد  فوً��.  بيعته   & �*خل  تأثر 

قلØ /يضا تأثر� عظيما لر* حضرته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧١
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
من   ��يتز من   :Yمر حضرته   Fقا

�ثنتني يصبح *��يشا.
 rل�  ¯��لشر /حد  ��عى  لو   :Fقو/
ميكن  فال  ُيعدِّ*  ملن   Vإلسال� �جبها /
/: يتحوF �لز��� من �ثنتني /� /كثر 
يكو:  بل  بامللذ�8،  للتمتع  T�يعة 
 & ֲדا   Vللقيا �ملر�  يضطر  تضحية 

ظر�# خاصة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٢
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
لدf بعض   Y*هنا± عا :/  Yكر مرTُ
 Vليو� & Vعو: �لطعاWملقلدين /<م يو�
 Mغ /ما  /حدهم،   Yفا� بعد  �أل�بعني 
 � جدًّ Tلك   & فيخالفو<م  �ملقلدين 
 VطعاX  :�تريد كنتم   �TX �يقولو: 
 Vيو  4/  & Tلك  فيمكنكم   Vلطعا�
 ���� �حلكمة  حضرته:   Fفقا %خر، 
XطعاV �لفقر�� �لطعاV & �ليوV �أل�بعني 

�*�� <ائي لر�� �مليت،  Vهي /نه يو
تو*يع  عند  شي�   �Wيو /نه  فكما 
على   Vلطعا�  �Wيو كذلك  �لبنت 
من  �مليت   ���  ��*�  fلد �لفقر�� 
/جل XيصاF �لثو�X 3ليه. �X: عالقة 
�لر�� مع هذ; �لدنيا تنقطع <ائيا بعد 

/�بعني يوما. 
 ����/قوF: لقد Tكر � �حلكمة من 
حضرته  يكن  فلم  �Xال  �لتقليد،  هذ� 

ا مبثل هذ; �لتقاليد ��لعا*�8. مهتمًّ

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٣
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
�جللسة  فيها  عقد8   rل� �لسنة   &
�خطب فيها حضرته  g��لسنوية �أل
تكلم فيها عz قبل خطابه: ميا: عبد 
Wمِن  منذ  لنا  صديق  �لسنو�4  �هللا 
تتعرفو�  لكي  لكم  �Tكرُته   ،Çو¥

عليه، · بد/ حضرته بإلقا� خطابه.
 Vعا & g�(/قوF: عقد8 �جللسة �أل

(V١٨٩١

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٤
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 

:Fما كا: حضرته يقو �Mًكث
خد� *��4 جه غم *��4

حز:  فأ4  معك  �هللا  كا:   �TX  :4/
تعانيه؟!




