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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨١
 hلعرفا	 علي   nيعقو شيخ   aحدث
�قا@: مر� كا� 	ملسيح 	ملوعو� � 
مسجد   K يتوضأ  �كا�  سفر  على 
 �? الهو�   K 	لقطا�  ملحطة  قريب 
للقا_ حضرته �سّلم  جا_ "ليكهر	�" 
عليه،  ير�   v حضرته  لكن  عليه، 
ظن "ليكهر	�" �� حضرته v يسمع 
لكن  	جتاهه،  مغّيًر	  ثانيًة   Xفحّيا قوله 
حضرته v يرّ� عليه. �بعد �هابه قا@ 
�حد: سيد�، كا� "ليكهر	�" يسلم 
سيدنا  يسّب   :� فقا@  عليكم. 

�يسّلم علينا؟
 �  oللن ُيِكنُّ  حضرته  كا�  �قو@: 

حبًّا ال نظc له.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٢
	جلر	ئد  من   cكث نشر%  لقد 
عن  مقاال%  �	ملسيحية  	qند�سية 
�فاته،  عند   � 	ملوعو�  	ملسيح 
جريد�  نشرته  مما   Mكنمو� ��قتبس 
	qند   K  �cلشه	 	إلجنليزية   "cباين"
	لصا��� K "?له Lبا�"، مع 	لعلم �� 
�ر� هذX 	جلريد� �مديرها �مالكها 

فقد  	إلجنليز.  من  مسيحيو�  كلهم 
��� K هذX 	جلريد�:

?سر	ئيل   aب �نبيا_  من   oن �جع  لو 
 B? من قبل 	لذين خلو	لكرمليني*  	
هذ	 	لعاv، ���	� 	� يستأنف �عوته 
بني 	لناg، فلن يكو� عجيًبا K �يطه 
 hلقا�يا	 �1د  مjc	 غال�  من  �كثر 
K 	لقر� 	لعشرين. (�� �� ظر�� 

* حاشية: ?شا�� ?B ?لياg 	لذ� قا�� 	لشر© 
�من ُسمو	 بأنبيا_ 	لبعل j Kمانه. 	ملترجم



اجمللد الثامن والعشرون، العدد الثامن - صفر  وربيع األول ٣٧ ١٤ هـ  كانون األول /ديسمبر ٢٠١٥ م

٣٠
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حضر� 	ملرj	 كانت تتشابه كثcً	 مع 
�نبيا_ بa ?سر	ئيل. 	ملؤلف)... لسنا 
نبد� ��ينا عن كفا_ته  بأ�  مؤهلني 
 K �ملحتر	 	jملر	يشّك  v ...لعلمية	
�عو	X قط، بل كا� يوقن بكل صد� 
�?خال� �� كال� 	هللا كا� ينـز@ 
عليه، ��نه ُ�هب قو� خا�قة للعا��... 
ًيا  (حتدِّ �يلد�  	لقمص   eحتد فمر� 
�ثا� �هشته) �� يبا�K Xj ?�	_� 	آلية، 
�كا� هذ	 	لتحد� يشابه حتد� ?يليا 
ألنبيا_ 	لبعل، �قد قا@ 	ملرj	 	ملحتر� 
 �ّ� ستقر�   �jملبا�	  Xهذ نتيجة   ��
	لديانتني صا�قة. �كا� 	ملرj	 	ملحتر� 
جاهًز	 qذX 	ملبا��j ��عطى للقمص 
حرية تامة ليطمئن من �يع 	لنو	حي 
�نه لن ُيستخد� �� خد	i �� 	حتيا@ 

K ?�	_� 	آلية.
 vلعا	  K 	حليا�  يبعثو�  	لذين   �?  
 	cًكث يتشاֲדو�  	لدينية  	لناحية  من 
كا�  لو  خا�.  �1د  غال�   	jمر مع 
فرنسي  (كاتب  �ين"  "��نست 
قبل  	qند   K 	ملؤلف)  من   -  cشه
عشرين سنة على منصب كمنصب 
هذ	   K ?جنلتر	   K 	لقسا�سة  jعيم 
 g��� 	jملر	لسيد 	 B? لعصر لذهب	
تسليط  عن  �لك  ��سفر  �حو	له، 
عجيبة  ظر��  على  جديد  ضو_ 

 �? باختصا�،  ?سر	ئيل.   aب ألنبيا_ 
نo قا�يا� كا� من ��لئك 	لذين ال 

rو� ֲדم 	لدهر مر	ً�	.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٣
حدثa 	ملولو� شc علي �� 	ملسيح 
كا�  يقو@:  كا�    � 	ملوعو� 
ُ�لد  عندما  فقط  عاًما   ١٦ عمر� 

سلطا� �1د.
 Xقو@: كل ما قاله حضرته عن عمر�
 v� لتخمني	لتقدير �	منا هو من قبيل ?
ينب �لك على علم يقيa. فإ�	 كا� 
عليه  �معتمد  موثو�  مصد�  هنا© 
j�	يا  من  	ألمر  هذ	  نتدبر   �� فهو 
��ًيا   Àنتب áتلفة �ِجها% متنوعة ¶ 
°سب 	لنتيجة 	إل�الية 	لشاملة، ألنه 
	 حل هذX 	ملسألة من  من 	لصعب جدًّ
خال@ 	لتمسِك ¬يط �	حٍد �� عر�� 
�	حد� من هذX 	لسلسلة، ��لك أل� 
بعض عبا�	% حضرته �يضا متناقضة 
 B? ترتكز  ال  ألxا  	خلصو�،  ֲדذ	 
علم يقيa، ?منا هي من قبيل 	لتخمني 
بنفسه  قدمه حضرته  	لذ�  �	لتقدير 
كما صّر� بذلك حضرته K 	جلز_ 
�ما  	أل1دية.  	ل´	هني  من  	خلامس 
ֲדذ	  �جريته  	لذ�  	لبحث  °سب 
	خلصو� فتا�يخ ميال� حضرته هو 

١٢٥٢ هـ، �	هللا �علم.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٤
حدثa 	خلليفة 	لثاh �نه جا_ قا�يا� 
مرً� �حُد �قا�n 	خلليفة 	أل�@ �ضي 
	هللا عنه �كا� مدمًنا على 	ملخد�	% 
	ملنكر	%،   nتكا�	 على  �متعوً�	 
 B? _شبها% حوله �نه قد جا %cفأث
قا�يا� بنية فاسد�. فلما �صل تقرير 
	خلليفة  �مر   � حضرته   B? �لك 
	أل�@ بترحيله فوً�	 من قا�يا�. فلّما 
قا�يا�  مبغا���  	أل�@  	خلليفة   Xمر�
من  ليتقاضى  	لفرصة   Xهذ 	غتنم 
مقابل  	ملا@  من  مبلًغا  	أل�@  	خلليفة 

مغا��ته قا�يا�. 
يقو@ 	خلليفة 	لثاv :h يكن عند 	خلليفة 
	أل�@ 	ملبلغ 	لذ� كا� يطالبه به هذ	 
	لرجل، فعرD عليه مبلًغا �قل ?ال �نه 
	ملفا�ضا%   Xهذ  K �هكذ	  يقبله   v
تأخر خر�جه. فلما بلغ حضرته � 
 K 	�ً@ موجو	يغا�� بعد �ال يز v نه�
قا�يا�، ��سل � ?B 	خلليفة 	أل�@: 
?ما �� ترّحله فوً�	 من قا�يا� �� تغا�� 
 Xهذ �صلت  فلما  �يضا.  معه  �نَت 
 Dقتر	 	لدين  نو�  	ملولو�  	لكلما% 
 nملطلو	ملبلغ 	 Xعطا�� 	من �حد فوً�

��خرجه من قا�يا�.
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ميثلو�   Bتعا 	هللا  �نبيا_   �? �قو@: 
�	إلحسا�  للمحبة  عالًيا  منو�ًجا 
مظهًر	  يكونو�  �xم  كما  �	ملر�_� 
	لقريب  كا�  	الستغنا_.  	هللا  لصفة 
شقيقه  	بن  	أل�@  للخليفة  	ملذكو� 
	لر1ن، �كا� من  �كا� 	�ه عبد 
 %cلشرسني. ��ث	أل�با� 	أل�غا� �	
شبهة حوله بأنه قد يسبب ?ثا�� فتنة 

عظيمة K قا�يا�.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٥
�قا@:  علي   cش 	ملولو�   aحدث
من  �1د�   cغ شخص  مر�  جا_ 
 ،	 مدينة "�	�لبند�" �كا� ثريًّا جدًّ
�	لتمس من حضرته �� يرسل معه 
	ملولو� نو� 	لدين لعالM �حد �قا�به 
 aلذ� كا� مريًضا. قا@ حضرته: ?ن	
للمولو�  قلت   	�?  aبأن يقني  على 
 K لنا� �� يقفز	صاحب �� يقتحم 
 �� عذ�   ¿�� لديه  يكو�  فلن  	ملا_ 
نر	عي   �� �يضا  علينا  �لكن  مانع، 
ينتظر  ?نه  صاحب،  	ملولو�  �	حة 
	أليا�،   Xهذ جديًد	  مولوً�	  بيته   K
 B? nقو@ له بالذها� �� aفال يسع

�	�لبند�. 
�تذكر  علي:   cش 	ملولو�  يقو@ 
	لدين كا�  نو�  	ملولو�  �� حضر� 

 ،� حلضرته  	جلملة   Xهذ يذكر 
�كا� يسر كثcً	 أل� حضرته � 

قد �ظهر ثقته 	لعالية فيه.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٦
حدثa شو��� حاكم علي �قا@: 
�اضر�  يلقي   � كا�  مر�   %	�
�� خطبة K 	ملسجد 	لكبc، فاقتحم 
�مامه  ��قف  	لسيخ  �حُد  	ملسجَد 
� ��خذ يسبه ��اعَته سبًّا فاحًشا 
من ��� توقُّف. �ظل � يسمع 
سّبه صامًتا. فثا� بعض منا لد�جة �نه 
َع  لو كا� هنا© ?�ٌ� ِمن حضرته لُقطِّ
	لتزمو	  	جلميع  �لكن  ?�ًبا،  	لرجل 
	لصمت 	حتر	ًما حلضرته �. �ملا 
كلها  	حلد��  	لفاحش  سبُّه   j�جتا
قا@ �: لُيْخِرْجه 	ثنا� من 	ملسجد 
برفٍق �من ��� �� يتعرضا له بسو_، 
 B? Xيذهب من هنا فليسّلما v 	�?�

”حاكم علي“ 	لشرطي. 
�حد  كا�  	لفتر�  تلك   K �قو@: 
 K موجوً�	  يظل  	لشرطة  عناصر 
	إلجنليزية،  	حلكومة  قبل  من  قا�يا� 
	لشرطي  	سم  هو  علي“  �“حاكم 

	ملوجو� هنا© K تلك 	أليا�.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٧

حدثa 	ملولو� شc علي �� حضرته 
� قا@ مر�: �حياًنا �تكلف ألبد� 
غاضًبا، �?ال فإ� طبعي ال ينشأ فيه 

	لغضب من تلقائه.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٨
حدثa 	ملولو� شc علي �قا@: كا� 
	ملولو� �مد علي يستحم مر� على 
حافة مستنقع ملياX 	ألمطا� فانزلقْت 
��خذ  	لغائر  	ملا_   K فدخل  قدمه 
يغر� ألنه v يكن rيد 	لسباحة. قفز 
عد� من 	لناB? g 	ملا_ إلنقا�X ?ال �نه 
كلما قرn ?ليه �حد متّسك به 	ملولو� 
 �� 	ملنقذ  يكا�   wبشد� ح صاحب 
	ملولو�  كا�  �لك  �خال@  يغر�، 
عديد�،  مر	%  	ملا_  يبتلع  صاحب 
حسني   cم� 	لقاضي  غطس   	cًخ��
��خذ يدفعه من 	ألسفل �و 	حلافة 
	ملولو�  	لتقى  فلما   .Mخر  ��  B?
بعد   � 	ملوعو�  باملسيح  صاحب 
هذ	 	حلا�¹ قا@ له حضرته مبتسًما: 
 Xمليا	مستنقع  B? آل�	ال تذهب بعد 
بل ميكنك �� تستحم مبا_ 	جلر�. ¶ 
قا@: كنُت كثc 	لسباحة K 	لصغر، 
حو@  كاملة   ���� �سبح  �كنت 

قا�يا� كلها.  
جتتمع   �cلكث	  Xمليا	 كانت  �قو@: 
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	ألمطا�  موسم   K قا�يا�  حو@ 
�تتحو@ قا�يا� ?B جزير�.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٩
	ملسيح  معاملة  كانت  كيف  �قو@: 
لتسليط  �هله؟  مع   � 	ملوعو� 
	لضو_ عليه �نقل فيما يلي مقتبسا% 
	لكرمي  عبد  	ملولو�  تأليف  من 
بعنو	�: س�c 	ملسيح 	ملوعو� �:

عاما  عشر  �سة   nيقا� ما  منذ 
حتمَّل حضرته بأمر من 	هللا 	ملسئولية 
	جلسيمة �	حلساسة للعشر� 	لز�جية، 
	ملد�   Xهذ خال@  قط  Nد¹   v�
 nحلر	 نا�  	لبيت   K 	شتعلت   ��
�لك  بالتدبر  جدير  	لد	خلية... 
	لذ�  �	لفر��سي  	حلليم  	لقلب 
	حلز�  من   iٍنو  ِّ�� ناُ�  متسسه   v
	ملد�   Xهذ خال@  	لعيش  �نغص 
	لطويلة... �هذ	 	ألمر تد�كه جيد	 
من  	للو	µ هن  	خلا�ما%  	لبيت   K
 iنو  ��- ميلكن  ال   µلال	� 	لعامة 
	لفر	سة  �ال  �	لتصنع  	لتكلف  من 
	لطبع   eسو  -Ãالستنبا	 قو�  �ال 
	لبسيط �صفا% بشرية عامة، فإxن 
هنا  rد�  �حني  بتعجب،  ينظر� 
 K سائد  هو  ملا  متاما  áتلًفا  تصرًفا 
معر��  هو  �ملا  �	ملحيط  	لعصر 

K 	ألعر	� �	لسلو©، يقلن مبنتهى 
يقلن  �عُتهن  -�لقد   n	الستغر	
 �?” :-�cحل	لعجب �	مبنتهى  	�	مر

.“	cيستجيب لز�جته كث 	jمر

...�لقد ظل � -بعد �اعه عن 
	ملز	M 	لقاسي ألحد- يتكلم طويال 
 K� 	لنسا_  مع  	لعشر�  حسن  عن 

	لنهاية قا@: 

  �  hلقا�يا	1د � �غال 	jسيدنا مر
�مع حضرته جنله حضر� 	ملصلح 	ملوعو� �
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 µصو �فعُت  مر�  فذ	%  �نا  �ما 
هذ	   �� �حّس  �كنُت   Fج�j على 
مبر	��  مشوًبا  كا�  	لعا�  	لصو% 
قلبية، �v يكن K كالمي �ية كلمة 
 Xقاسية جا�حة، مع �لك ظللُت بعد
�صليت  طويلة،  ملد�  	هللا  �ستغفر 
 ،iخلضو	�  iخلشو	 بغاية  	لنو	فل 
 Xبأ� هذ aخرجت صدقة؛ ?ميانا م��
	لقسو� K 	لكال� مع 	لز�جة نتيجة 

...aملعصية خفّية صد�% م
مر	�	  حضرته  j�جة  �عت  �لقد 
	ملتعلقة  نبو_� حضرته  باكية لتحقيق 
بالز�	M 	لثاh، �قالت مر	�	 مقسمة 
 Xتكر 	لنسائي  بطبعها  �xا  على  باهللا 
	لز�جة 	لثانية، لكنها بصد� 	لقلب 
يتحقق   �� حتب  	لصد�  �	نشر	� 
كال� 	هللا... ��	% يو� كانت تدعو 
ما�	  حضرته:  فسأqا   ...� 	هللا 
كنت تدعني ֲדذX 	لضر	عة؟ فقالت: 
 Xهذ Nقق   ��  � 	هللا  ��عو  "كنت 
qا  فقا@  �قد�ته"  بفضله  	لنبو_� 
حضرته: كيف حتبني �� تأµ ضرتك 
K هذ	 	لبيت، فقالت: مهما يكن من 
مبا يصيبa بسبب  �با�  فأنا ال  �مر، 
	لنبو_�  تتحقق   ��  aيهم ?منا  �لك، 

	لF خرجت من فمك."

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٩٠  
 � 	ملوعو�  	ملسيح  كا�  �قو@: 
 Ãبنشا 	لدينية   Xبأمو� منشغال  يظل 
 �� �ميكن  للعجب،   cمث �	ستغر	� 
لصاحب  بسيط  مبثا@  �ضعه  ُيفهم 
�ّله،   K �حيًد	  يعمل  عا��  �ل 
�كا� متاعه منتشًر	 j K�	يا شw من 
�له 	لو	سع، �يصا�� �� يأj µبائن 
	حلاجيا% �rتمعو�  لشر	_   ��cكث
فإ�  طلباִדم  �يعرضو�  �له  عند 
صاحب 	ملحل 	ليقظ �	ملتفهم سو� 
	 مع jبائنه °يث  يصبح مشغوال جدًّ
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حد¹ مر	ً�	 �� 	ملساعدين له كانو	 
مع  �xم  ?ال  معه  للعمل  يتنا�بو� 

كل �لك يتعبو� �	حٌد بعد 	آلخر، 
فيجلسو� مرهقني، �ما عبد 	هللا هذ	 
عن  يتقاعس  �ال  يتعب  يكن  فلم 
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فكيف يشوِّ� �لك �فكا��.




