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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا\ �لM بني قوسني ' �لM بعد 
قوQ" هي من �ملؤلف."

 çن �لرحيم. حدث�٨٨. بسم �هللا �لر
 /�; :Qميا2 عبد �هللا �لسنو;. 'قا
حضرته � § ١٨٨٤ 2 يعتكف 
'يز';  قا/يا2   Ê;خا ما  مكا2   §
 2 فقر;  يضا،  �`ند  مناطق  بعض 
�افظة   § بو;“  ”سوجا2  يقصد 
فتر	،  هنا�  ليعتكف  غو;/�سبو; 
 Òخلصو� ֲדذ�  حضرته   W ;سل '
يد·،  Öط  كتبها  بريدية  بطاقة 
هذ�   §  çيصحب  2 منه  فالتمست 
�`ند يضا،  �لسفر بل § جولته § 
فقِبل. 'لكن تلقى حضرته فيما بعد 

'حًيا معنا·: 2X غايتك ستتحقق § 
 @X قصد·  فتخلى عن  هوشيا;بو;، 
�لسفر  على  'عز6  بو;“  ”سوجا2 
على  'شك  فلما  هوشيا;بو;.   @X
يناير ١٨٨٦ كتَب  �لسفر § شهر 
 @X قا/يا2، 'كتب  @X عا�/' WX
شيخ مهر علي من هوشيا;بو; يضا 
ما يلي: ;يد X Õ> 2@ هوشيا;بو; 
فا´ْث X § WحدB ±'�يا �ملدينة عن 
”شيخ  فأخلى  طابقني.   .= بيت 
ذ� �لغرÈ بيته �ملعر'®  مهر علي“̀ 

باسم ”طويله“. 

'سلك  ث2�$،  بعربة   � سافر 
ميّر من Ëر ”بيا:“، 'كا2  طريًقا 
خا2  'فتح  علي  حامد  شيخ 

ير�فقانه. 
�لسنو;.:  �هللا  عبد  ميا2   Qيقو
سكا2  من  خا2“  ”فتح  كا2 
ببلد	  �ملتصلة  بو;“   Qسو;” قرية 
هوشيا;بو;،  �افظة   § ”تاند·“ 
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�حتر�ًما   � حلضرته  يِكّن  'كا2 
حتت  'قع  نه  Xال  كب$ين،  'تقديًر� 
�لبطالو.  �ملولو. �مد حسني  تأثر 

فا;تّد.
على ية حاQ، ملا بلغ حضرته �لنهر 
 @X �ملؤ/.  �لطريق   §  Sما 'جد 
�لسفينة فحمله �لرّبا2 ';كبه �لسفينة 
فأعطا· حضرته ;'بية '�حد	. فلما 
�لنهر،   عبا¼  متخر  �لسفينة  كانت 
قاW Q حضرته: 2X صحبة �لشخص 
�لكامل كالسفر § �لنهر حيث يأمل 
كما  �ألما2،  بر   @X  Qلوصو�  Sملر�
لقد  يضا.  �لغر|  خطر  هنا�   2
حديًثا  'حسبته  قوله   @X �ستمعت 
عابًر�، Xال نه ملا �;تّد ”فتح خا2“ 

تذكر\ قوله هذ�.
 § �لطريق   § قمنا   ،Qحا ية  على 
�ليو6  قرية ”فتح خا2“ ''صلنا § 
قا6  حيث  هوشيا;بو;   @X  Wلتا�
�لد�;  من  �لثا�  �لطابق   § حضرته 
م  'قسَّ ”طويله“،  بــ  �ملسما	 
�تلف،  ال   îح بيننا   Qألعما�
 @X' ،6مهمة طبخ �لطعا WّX \ْفُعهد
 Èألغر��  Sمهمة شر� ”فتح خا2“ 
من �لسو|، ما ”شيخ حامد علي“ 
�ميع  �لقيا6  مهمة  Xليه  ففوضت 
�ألعماQ �ألخرB باإلضافة X@ ضيافة 
بإعالنا\   � علن    Ú �لز'�;. 

 @X حد  يز';·  ال  يد·  كتبها Öط 
;بعني يوًما 'ال يدعو· للطعا6 حد، 
 Bخر'بأنه سيقيم هنا عشرين يوًما 
فبإمكا2  �أل;بعني  �أليا6  هذ·  بعد 
 2 �لنا:  من  ±يا;ته   § يرغب  من 
يز';· فيها 'من يريد /عوته للطعا6 
 2 �الستفسا;  يريد  يفعل، 'من   2

يستفسر حينها.
با¼  يبقى  بأ2  قائال   � مرنا 
حد  çال يكلم�لبيت مغلًقا /'ًما '
حًد�  /عو\   �=X' يضا،  �لبيت   §
فيجب 2 يرّ/ علّي مبا يلز6 فقط 'ال 
ينبغي  �لثا�.  �لطابق   § حد   çيأتي
2 يرسل W طعامي X@ �لطابق �لثا� 
Ëي �لطعا6  î2 �النتظا; هنا� ح'/
ب 2 تأخذ'� �أل'�� �لفا;غة §  بل̧ 
'قت <خر. سأصلي �لصال	 لوحد. 
 2§ �لطابق �لثا� ما نتم فيمكنكم 
تصلو� § �لطابق �أل;ضي. ما صال	 
�جلمعة فقد مر حضرته بالبحث عن 
 îمسجد متر'� § طر® �ملدينة ح
نصلي معا 'حدنا. كا2 هنا� بستا2 
مسجد  به  'كا2  �ملدينة   Ê;خا
Xليه  يذهب   � فكا2  مهجو; 
لصال	 �جلمعة فيخطب بنا 'يؤمنا. 

يقوQ ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: كنت 
'صل �لطعاX 6@ �لطابق �لثا�، '² 
معي  تكلم   �=X Xال  معه  تكلم  كن 

 � W Qجيب. قابشيS فكنت 
�ملر�\: لقد ُفتحت علّي   BحدX §
بو�¼  �أليا6  هذ·   § تعا@  �هللا  من 
فضاQ كب$	 فاهللا تعا@ يتكلم معي 
'لو  �ألحيا2،  بعض   § طويلة  ملد	 
كتبت =لك لكانت ñلد�\ كب$	.

�لسنو;.:  �هللا  عبد  ميا2   Qيقو
�العتكا®  هذ�   §  � تلقى  لقد 
�ملوعو/،  �البن  عن  X`اما\  نفسه 
بعد   	Sلنبو� هذ·  عن   � علن '
بو;.  هوشيا;  من  �العتكا®   Sنتها�
بتا;يخ  �إلعال2  ;�جعو�   :Qقو)
١٨٨٦/٢/٢٠) فلما مضت ;بعو2 
يوًما  عشرين  هنا�   � قا6  يوًما 
على  �لنا:  بعُض  فيها  /عا·   Bخر
�لنا:  بعض   ·Sجا' �لطعا6  مائد	 
 ·Sللنقا� § �ألمو; �لدينية،  كما جا
 Ê;خا من  �لقد�مى  صدقائه  بعض 
هوشيا;بو; 'قامو� عند· ضيوًفا. '§ 
�ملناظر	  حدثت  نفسها  �أليا6  تلك 
نقلْت   Mل� /هر“   Wمر” 'بني  بينه 
ñرياִדا § كتابه ”سرمه جشم <;يا“ 
(كحل لعيو2 �آل;يا). فلما �نقضت 
 @X شهرين كاملني عا/ حضرته 	مد
هنا�  كا2  نفسه.  بالطريق  قا/يا2 
�سة  بعد  على  صا�  ;جل   bق
بستا2  حوله  'كا2  ستة،   '  Qميا
X@ هذ�  فلما 'صل حضرته  صغ$. 
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 :Qقا' �لث2�$  عربة  عن   Qنز �ملكا2 
هذ� �ملكاC 2يل 'ظليل فلنتوقف هنا 
لبعض �لوقت. Ú =هب X@ �لضريح 
ما شيخ حامد علي   ،·S�;' كنت'
فلما  �لعربة.  عند  فوقفا  خا2  'فتح 
باֲדا  فتح   	bملق�  @X حضرته  'صل 
 bلق� :'/خل Xليها Ú 'قف عند ;
';فع يديه للدعاS 'ظل يدعو لبعض 
;فعت  ملا   :W  Qقا' عا/   Ú �لوقت 
من   Wلو� هذ�   Êخر  Sللدعا يد. 
قb· 'جلس مامي، 'كنت سأتكلم 
معه لو ² تكونو� معي. كانت عينا· 
كب$تني 'لونه سو/. Ú قاQ: �´ثو� 
نسأله   îح �لضريح  هذ�  خا/6  عن 
عنه  فبحثنا   .Wلو� هذ�   Qحو� عن 
''جدنا· فسأله � عن هذ� �لرجل 
ألنه   Õحيا  §  ·;  ²  :Qفقا �لصا� 
قد مضى على 'فاته مئة سنة تقريًبا 
' جد.  '�لد.  من  � Çعت  Xال 
�ملنطقة  هذ·   § كبً$�  'ليًّا  كا2  نه 
فيها. سأله  تأث$· كبً$�  كلها 'كا2 
� عن هيئته فقاÇ :Qعت نه كا2 
عينا· كب$تني.  �للو2 'كانت  سو/ 
''صلنا  هنا�  من  �نطلقنا  =لك  بعد 

X@ قا/يا2.
سألت ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: ما=� 
هذ·،  خلوته  يا6  يفعل   � كا2 
نعلم  ال   :Qفقا يتعبد؟  كا2  'كيف 

=لك ألنه كا2 يقيم § �لطابق �لعلو. 
Xليه،  لنا �لصعو/  '² يكن مسموًحا 
'X=� =هبنا إليصاQ �لطعا6 =هبنا بعد 

�ستئذ�نه.
يقوQ ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: صعد\ 
 Qإليصا �لعلو.  �لطابق   @X يوًما 
�لطعا6 فقاW Q �: تلقيت X`اًما: 
بو;� من فيها 'من حو`ا، Ú شرحه 
نا �ملر�/ ِمن ”َمن فيها“ 'نتم  :Qقا'

�ملر�/ ِمن ”َمن حو`ا“.
يقوQ ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: كنت 
عد�  ما  �لوقت  كل  �لبيت   § بقى 
خُرÊ فيها لصال	 �جلمعة  Mجلمعة �ل�
حامد  2 ”شيخ  كما  مع حضرته، 
�لبيت   § يظّل  كا2  يضا  علي“ 
فتح /ين فكا2  ما  �أل'قا\،  معظم 

.Ê;ا;· § �خلاË يقضي
 Ê;خا كا2  نه   çظ غلب   :Qقو
�إل`ا6  حضرته  تلقي  'قت  �لبيت 

�ملذكو;. 
�لسنو;.: كا2  يقوQ ميا2 عبد �هللا 
 � حلضرته  يكّن  /ين“  ”فتح 
كا2  لد;جة  �حتر�ًما  �أليا6  تلك   §
نبيًّا، 'بناS على  عدُّ حضرَته  :Qيقو
 çيصيب كا2  �لسائد  �لقدمي  �العتقا/ 

قلٌق عند قوله هذ�.
 :Qميا2 عبد �هللا �لسنو;. 'قا B';'
 Qإليصا �ملر�\   BحدX  § =هبت 

�هللا   çاطب¥  :�  W  Qفقا �لطعا6 
=كرُ\  لو  بصو;	   çا/ثº' تعا@ 
�لذين   Sكل هؤال çلترك جز�Sً منها 

ُيظهر'W 2 �حتر�ًما كبً$�.

 çن �لرحيم. حدث�٨٩. بسم �هللا �لر
'قاQ: كا2  �لسنو;.  �هللا  ميا2 عبد 
مر	 مضطجًعا   � �ملوعو/  �ملسيح 
�ملجا';	  (�لغرفة  �لفكر“  ”بيت   §
من   Sجز هي   Mل� �ملبا;�  للمسجد 
بيت �ملسيح �ملوعو/ �)، 'كنت 
/لك ;جليه حني َطَر| باَ¼ �لغرفة 
”الله شرمبت“ ' لعله كا2 ”الله 
مال'� مل“، فنهضت لفتح �لبا¼ Xال 
2 حضرته � سرá 'فتح �لبا¼ 
 Qعا/ 'جلس § مكانه 'قا Ú قبلي
X :Wنك ضيفي 'قد 'صى �لن� � 

بإكر�6 �لضيف.

 çن �لرحيم. حدث�٩٠. بسم �هللا �لر
ميا2 عبد �هللا �لسنو;. 'قاQ: كنت 
 .Q'أل� بش$  'ال/	  عند  قا/يا2   §
جاS �ملسيح �ملوعو/ � § �ملسجد 
§ منتصف �لليل 'قاW Q: ميا2 عبد 
 Èملخا� <ال6  تعا� من   Mهللا، ±'ج�
يس  سو;	  ههنا  نت   فاقر �آل2، 
�لد�خل.   § قرها ' سأ=هب  نا '
'قا2X :Q قر�S	 سو;	 يس Âفف من 
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ُتقر هذ·  �ملريض 'ألجل =لك  <ال6 
 îيضا ح áعند حالة �لنـز 	لسو;�
 2ال يتأ² �مليت، 'تنتهي �آلال6 قبل 
 @X /يس. بعد =لك عا 	تنتهي سو;
 Ú ،يس 	سو; �لد�خل 'طفقت قر
/خل � �ملسجد بعد قليل مبتسما 
 :W  Qقا' يس   	Sقر� Ëي   2 قبل 
ُ;±قنا بصبّيا. Ú عا/ X@ �لبيت، ما نا 
صعدُ\  '�اسي  فرحي  شد	  فمن 
سطح �ملسجد 'شرعت قوQ بأعلى 

�لصو\: مبا;� مبا;�.

 çن �لرحيم. حدثت�٩١. بسم �هللا �لر
'�لدÕ 'قالت: ملا تز'جت مكثت § 
قا/يا2 شهًر� Ú عدُ\ X@ /`ي. § 
�ملوعو/  �ملسيح   W بعث  �أليا6  تلك 
يت ; لقد  فيها:  ;سالًة كتب   �
 Qشباٍ¼ لك. تقو Sٍبنا§ �لرÁيا ثالثَة 
نه  تذكر· هو  �لذ. كنت   :Õلد�'
كتب �بَنني Xال 2 حضرته � كا2 
يضا  'كتبت  ثالثًة  يت ; بل   Qيقو

ثالثًة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٩٢
�ملوعو/  �ملسيح   2  Õلد�'  çحدثت
من  جانب  هنا�   :Qيقو كا2   �
�إلخفاS �لعجيب § مو; �هللا تعا@. 
لقد قاQ �هللا تعا@ عن �البن �ملوعو/ 

Xنه سيجعل �لثالثة ;بعًة Xال C 2يع 
بشكل  له  مصد�ًقا  صبحو�  'ال/نا 
' بآخر، فقد عدَّ � ميا2 (م$±� 
نه جاعل  �لدين �مو/ �د)  بش$ 
مر±�  بعد  �لر�بع  Xنه   =X ;بعًة  �لثالثَة 
سلطا2 �د 'مر±� فضل �د 'بش$ 
نا   .) نَت  �ملتوّفى.....ما   Q'أل�
�ألسطر)  �ملتو�ضع كاتب هذ·  �لعبد 
فقط   Sألحيا�  Sألبنا� بني  من  فالر�بع 
/'2 بش$ �أل'Q �ملتو�، ما شريف 
”¸عل  لـ  مصد�ًقا  عّد·  فقد  �د 
�لثالثة ;بعة“ X= كا2 �لر�بع من بنائه 
سلطا2  مر±�   2'/ '�ملتوفني   Sألحيا�
�د 'مر±� فضل �د* ؛ ما مبا;� 
 Sبنائه �ألحيا�د فلكونه �لر�بع § 

/'2 بش$ �أل'Q �ملتو�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٩٣
حدثتç '�لدÕ 'قالت: صبح �ملسيح 
من  �لقريبة  �لفتر	   §  � �ملوعو/ 
X`اما\  'يتلقى   BÁ;  Bير 'فاته 
 @X سافر  فلما  'فاته.  عن  كث$	 
الهو; كثر\ هذ· �إل`اما\ هنا�. 
فقلت له يوًما قلقًة `ذ� 'لغ$· يضا: 

�آل2   :Qفقا �آل2.  قا/يا2   @X فلنُعْد 
سنعو/ عندما ُيرجعنا �هللا تعا@.

قوX :Qنه /ليل <خر على صدقه � 
X =Xنه مع تلقيه X`اما\ متكر;	 عن 
'فاته 'مع �±/يا/ها كلما /نت 'فاته 
'كأ2 �ملو\ ماثل مامه، ظّل منشغال 
§ Xمتا6 عماله بكل جهد 'مثابر	، بل 
فلما  كثر.  '�Ëما�  �ّد  يعمل  خذ 
تو§ كا2 § تلك �أليا6 يضا يؤلف 
;سالة   .) صلح“  ”بيغا6  كتيب 
�لصلح) كما نه ظل يلقي خطابا\ 
يضا بصو;	 متو�صلة. فلو كا2 غ$· 
موته،   bخ Çاعه  بعد  قو�·  لفترْ\ 
حقيقُته  النكشفت  مفترًيا  كا2  'لو 

§ هذ� �لوقت.

 :Qقو٩٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
§ ١٩٠٨/٥/٢٥ بعد صال	 �لعصر 
 – ساعا\  ببضع  'فاته  قبل   .  –
لقى � خطاًبا يفيض باحلما: § 
/�; �خلو�جه كماQ �لدين �لM كانت 
�لسبب §  فيها، 'كا2  تقا6  �لصال	 
�ملناظر	  حتد.  �خلطا¼  هذ�  Xلقائه 
طر®  من  شخص  به   Sجا �لذ. 
'قد   ،Õلسيالكو� Xبر�هيم  �ملولو. 
حسن  �مد  �ملولو.  حضرته  عّين 
لقى  Ú ،	ملناظر� ø'لالتفا| على شر
�لشخص،  هذ�  ´ضو;  قوًيا  خطاًبا 

 -Q'أل�  � �ملوعو/  �ملسيح   Ê�'± من  (كانا 

�ملترجم)
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التقوى

'��ّر 'جهه من شد	 �حلما: كما 
شعر  ±لت  'ال  /'ًما.   âدº كا2 
بصدB بعض �جلمل من خطابه هذ�، 
أل2  ميت  عيسى  /عو�   :Qقا فمثال 
يضا:  Qإلسال6 تكمن فيه، 'قا� 	حيا

لقد متمنا مهمتنا �آل2.

 çن �لرحيم. حدث�٩٥. بسم �هللا �لر
 :Qعبد �حلميد �للدهيانو. 'قا Êحلا�
”لدهيانه“   §  � حضرته  كا2 
'كا2 § باحة /�;. شجر	 ”نيم“، 
 |�;''كا2 موسم �ألمطا; 'كانت 
 .� جدًّ 'Cيلة   Sخضر� �لشجر	  هذ· 
فقاW Q: �نظر، ما Cل ';�| هذ· 
�لشجر	. يقوQ �حلاÊ: نظر\ حينها 

X@ حضرته 'قد �غر';قت عينا·.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٩٦
 § نه  �ملجيد  عبد   Êحلا�  çحدث
�أل'ها6“  ”X±�لة  كتا¼  نشر  يا6 
 §  � �ملوعو/  �ملسيح  كا2 
نا  'كنت  يتمشى،   Êخر' لدهيانه 
'�حلافظ حامد علي معه. بينما كنا 
�حلافظ حامد   W Qقا  =X �لطريق   §
�لليلة  هذ·   � تلقى  لقد  علي: 
”سلطنت  'حًيا:  �أليا6  هذ·   §  '
برطانية تا هشت ساQ بعد �±�2 �يا6 
. ستستمر قو	  “.Qضعف '�ختال

 Ú 6عو��حلكومة �لbيطانية X@ �انية 
.Qيا6 �لضعف '�الختالتأÕ عليها 

فيه  =كر  �لذ.  �ملجلس   §  :Qقو
 Qقا �لر'�ية  هذ·  �ملجيد  عبد   Êحلا�
 B; �لسنو;.:  �هللا  عبد  ميا2  لنا 
2 هذ� �لوحي قد6 من هذ� �لزمن، 
نا  � قد خbنا –  أل2 حضرته 
'�حلافظ حامد علي - ֲדذ� �لوحي، 
=كر· على �لنحو �لتاW: ”سلطنت '
 2�±� بعد   ،Qسا هفت  تا  برطانيه 
. ستبقى  “.Qباشد خال® '�ختال
سبع   @X قوية  �لbيطانية  �لد'لة 
 .Qيعم �خلال® '�الختال Ú \سنو�
�لثا�   Sجلز� بأ2  �هللا  عبد  ميا2   Qقا
من �إل`ا6 �فو; § =�كرÕ كالنقش 
 @X” Qنه قا§ �حلجر،  كما =كر 
�ملولو.  يكن   ² سنو�\“.  سبع 
صبح  قد  �لبطالو.  حسني  �مد 
معا;ًضا § �لزمن �لذ. Çََعنا �ملسيح 
 ·;�± �لوحي.  هذ�   � �ملوعو/ 
�حلافظ حامد علي '=كر· له يضا؛ 
فلما حتوX Q@ معا;È حلضرته � 
 2نشر § ñلته بقصد Xثا;	 �حلكومة 

�ملر±� قد نشر مثل هذ� �لوحي.
�الختال®  مرّ/  يكن   ²  2X  :Qقو
 Êحلا�' �هللا  عبد  مليا2  �لر'�يتني   §
عبد �ملجيد هو ضعف �لذ�كر	 عند 
حد
ا فمن �ملمكن يضا 2 يكو2 

�لوحي  هذ�  تلقى  قد   � حضرته 
علم.  '�هللا  �ثنني،  'بلفظني  مرتني 
�لوحي  هذ�  ُفّسر  لقد   :Qقو كما 
بتفس$�\ عديد	، 2X =X �لبعض عّد 
�لوحي،  تا;يخ  من  �ملذكو;	  �ملد	 
�ملد	  هذ·  بد�ية   2 بعضهم   Qقا'
�لفكتو;يا،  �مللكة  'فا	  من  تكو2 
/عا  قد   � حضرته  أل2  '=لك 
له  ¸علو2  'بعضهم  للملكة.  كث$� 
�هللا:  عبد  ميا2   Qيقو <خر.  تفسً$� 
بد�ية  من   تبد �ملد	  هذ·   2  B;
�لقر2 �لعشرين، أل2 �ألحد�â تؤكد 
=لك '² فهم هذ� �ملعì للوحي Xال 

.âألحد�� â'بعد حد
نه ميكن 2 يكو2 حد  B; :Qقو
'فا	  من   تبد �ملد	  هذ·   2 معانيه 
�ملوعو/ �، ألنه قد =كر  �ملسيح 
 B;يطانية، فأbنه حر± للحكومة �ل
نه ليس صحيًحا عّد �ملد	 عند 'جو/ 
�حلر¼  بد�ية  تكو2  'بذلك  �حلر±. 
 ' �لسبع  مد	  'Ëاية  �أل'@  �لعاملية 

�لثمانية عو�6 '�حد	. '�هللا علم.
ياٍ/  �لbيطانية  للحكومة   :Qقو
ندعو   2 ينبغي  لذلك  علينا،  كث$	 
�لفنت.  هذ·  من  تعا@  �هللا  ليحفظها 
(للمزيد من شرÆ هذ· �لر'�ية �نظر 
�لر'�ية ;قم ٣١٤ § �جلزS �لثا� من 

س$	 �ملهد.)


