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تعريب �لد�عية: kمد طاهر ندمي

٢٣. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: كا0 �ملسيح �ملوعو. � 
كا0  كما  �لعريض   ×�لر  ��� بالريشة  عمر¼  =خر   § يكتب 
0 يطو�  �عتا. على  قد  بيض غ$ مسّطر. كا0  يستخدB' 5ًقا 
ليكو0 �لك مب�لة  '�ليسر¬   ÿليم� �لوB[ على طوله من جهتيه 
�حلاشية من �لطرفني، 'كا0 يكتب باحلN �ألسو. '�ألB¹[ �لغامق 
يضا، 'كا0 يأخذ ُكرّية من �لطني 'يثبت فيها �ملحN	 ح¦ ال تقع 
 	Nكا0 � يكتب 'هو ميشي، �� كا0 يضع �ملح .ÏBعلى �أل
§ مكا0 'كلما مّر من قرֲדا غمس �لقلم فيها. كما كا0 يقر ما 
يكتبه 'ًال بأ'?. 'كا0 من عا.ته نه كلما قر بنفسه خرó من 
شفتيه صو� غ$ '�ضح فيه نغمة Å يستطع �لسامع فهم �لكلما� 
بشكل صحيح. لقد íعت مر�¹ سلطا0 �د يقر، 'كانت طريقته 
تشبه كثً$� طريقة �ملسيح �ملوعو. � § �لقر��	. كانت كتابته 
قوية ما خّطه فكا0 ضعيًفا ðيث ما كا0 يستطيع قر��ته صحيًحا 
من Å يكن معتاً.� عليه سابقا. كا0 يشطب عباB	 'يكتب بديلها 
يضا، فنر¬ § كتاباته بعض �ألجز�� �ل· عليها عالمة �لشطب. 

'B. فيما يلي منو�جا خلطه.' .�  �لرسالة �ألصليةكا0 خّطه صغً$� جدًّ
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 Ñصو�  ¬B �لك   �� �ضافة 
'ال.� 0 يتز'َّجو� من فتيا� تلقني 
�لعلو5 �لدينية '.Bسن شيًئا من �لعربية 
'يتحلني  '�إلجنليزية،  '�لفاBسية 
 Bمو لتدب$  �لال5¹  '�لفكر  بالعقل 
كل  فإ0  �لكب$	.  �لعائال�  بيو� 
0 يتحلني ֲדذ¼ �ملز�يا  - Bهذ¼ �ألمو
باإلضافة �� صفا� 'ميز�� خر¬- 
بيد �هللا تعا�. هنا� تقص$ هائل § 
�لشريفة  �لعائال�   § �لبنا�  تعليم 
�لبنجا> فتنشأ هؤال� �ملسكينا�   §

كالوحو½.
قو?: ُخذ� هذ¼ �لعباB	 من �حد¬ 
Bسائل �ملسيح �ملوعو. � �� مر�¹ 
�مو. بيك من منطقة ”ب·“ § عا5 

.١٨٩٩

 ôن �لرحيم. حدثت�٢٤. بسم �هللا �لر
'�لدÁ: ملا تو§ عمك �ألكN (مر�¹ 
� �أل± �ألكN * للمسيح  B.غال5 قا
'لًد�  �ّلف   0  0'.  (� �ملوعو. 
�ملوعو.  �ملسيح   �� ¹'جته  جا�� 
� تبكي 'تقو? له Ú 0و? `يع 
�د  سلطا0  مر�¹  باسم  خيه   Bعقا

هذ¼  صبحت  'ملا  متبنا¼،  لكونه 
ستبقى  فإÀا  �آل0  لك  هي   ��Bلعقا�
�بنك.   �� حتويلها  بعد  يضا  ملكك 
فحو? � `يع عقا��B عمك �� 

�سم مر�¹ سلطا0 �د.
سألُت '�لدÁ: كيف قبل � �لك 
 :Á؟ قالت '�لدÿّملتب� Ñألمر �صو�
¹'جُة  كانت  قوٌ?  �ال  هذ�  يكن   Å
 ÿللمتب فال حقيقة  '�ال  قائلته  عمِّك 
من  �لقصد  'كا0   .ôملتب� 'فا	  بعد 
 Bعقا Úو?   Å  � نه  هو  �لك 
عمك �� �íه بل حوIا �� �سم مر�¹ 
سلطا0 �د نز'ال عند Bغبة ¹'جة 
ير¬  كا0   � ألنه  '�لك  عمك، 
0 مر�¹ سلطا0 �د س$ã نصف 
ما �لنصف �آلخر فسيناله مر�¹  ¼Bعقا
خيه ��  Bد، 'بتحويله عقا�فضل 
نه قد عطى  ¬B د�مر�¹ سلطا0 

له نصيبه § حياته. 

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٥
فضل  مر�¹  تو§  ملا   :Áلد�'  ôحدثت
�د قا? � � بعد مد	 قص$	 من 
'فاته: مر�¹ فضل �د كا0 �لوحيد 

�لذ� سيقاسم 'ال.� �إلãB 'لكنه 
 .Åهذ� �لعا B.غا

قو?: كا0 جلد� �بنا0 �ثنا0 حدëا 
'�لد� مر�¹ غال5 �د '�آلخر عمي 
مر�¹ غال5 قا.B �لذ� كا0 كN سنًّا 
قريتني  جّدنا  عّمر  لقد   .� منه 
قا.يا0  �Bضي  ضو�حي   § �ثنتني 
 B.قا” �حد�ëا  �بنيه  باسم  'íاëا 
لقد  =با..  �د  '�ألخر¬  =با.“ 
يد  من  =با.“  �د ” قرية  خرجت 
=با.“   B.قا” ما  ما  لسبب  عائلتنا 
فقد '¹عت على 'ال.¼ � 'منها 
خذ مر�¹ سلطا0 �د نصيبه. 'من 
عجائب قدB �هللا تعا� نه بعد مضي 
لعائلتنا قرية  Bبعني عاًما قد Bجعت 
قد  كانت  �ل·  يضا  =با.“  �د ”
�آل0  فهي  خر¬،  عائلة  بيد  'قعت 
ِملٌك لنا Ôن �إلخو	 �لثالثة، � ليس 
فيها نصيب ملر�¹ سلطا0 �د. تقع 
ما  قا.يا0  شر[   § =با.“   B.قا”

�د =با. ففي ²اIا.

 ôن �لرحيم. حدث�٢٦. بسم �هللا �لر
(�لذ�  �íاعيل  �مد  م$   Bلدكتو�
هو خا�) 'قا?: كنُت طفال صغً$� 
'لعلي كنت طالًبا § �لصف �لثالث 
 §  � �ملوعو.  �ملسيح  نشر  ملا 
”لدهيانه“ .عو�¼ نه �ملسيح �ملوعو.. 

 ó�'¹ للمسـيح �ملوعو. � § عا5 ١٨٨٣'�لك قبل Nأل± �ألك� B.لقد تو§ مر�¹ غال5 قا *
حضرته � من 5 �ملؤمنني � بسنة تقريبا. (�ملترجم)

- �لتعليقا� �ل· بني قوسني ' �ل· بعد "قو?" هي من �ملؤلف.
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كن عر  عن .عو�¼ هذ¼ شيًئا.  Å
ففي حد �أليا5 .خلت �ملدBسة فقا? 
� بعض �لطال>: �0 مر�¹ �لقا.يا0 
 0�لذ� هو § بيتك حالًيا قد علن 
عيسى � قد ما� 'نه هو �ملسيح 
قد  كنت   :Bلدكتو� قا?  �ملوعو.. 
نكر� �لك 'قتها 'تسا�لت كيف 
عيسى  أل0  كذلك  يكو0   0 ميكن 
من  نا¹?  'هو  حيًّا  يز�?  ال   �
'صلُت  ملا  حا?  ية  على  �لسما�. 
�� �لبيت كا0 � جالًسا فسألُته: 
�ملسيح  بأنك  تقو?  نك  íعُت 
 Ã �لسؤ�?  هذ�   � íع  �ملوعو.. 
”فتح  كتابه  من  بنسخة  'جا�  قا5 
�لغرفة   § �خلز�نة  من  �إلسال5“ 
تأليفه �جلديد) 'عطا¼  ('كا0 �لك 
� قائال: �قر¼. يقو? �لدكتوB: هذ� 
�ملسيح  صد[  على  .ليل  هو  �ألمر 
�ملوعو. � نه قد �هتم بكل جدية 
كا0  حني   § صغ$  طفل  بسؤ�? 

بإمكانه 0 يصرفه بقو? ' بغ$¼.

 ôن �لرحيم. حدث�٢٧. بسم �هللا �لر
 § �لقاضي م$ حسني نô كنت قر
�حلديث �لنبو� �لشريف 0 �لصحابة 
�لن»  بَشعر  عندهم  Úتفظو0  كانو� 
هذ�  يوًما  ببا�  فخطر  تNًكا،   �
�ملوعو.  �ملسيح  من  فالتمست  �ألمر 

0 مينحô بعض َشعر¼. فأBسل  �
� بعض َشعر¼ بَعيد �حلالقة.

قو?: نا يضا حتفظ ببعض َشعر¼ 
.�

 ôن �لرحيم. حدث�٢٨. بسم �هللا �لر
حضر�   ôن حسني  م$  �لقاضي 
�ل· Å يكن  �أليا5  �ملغر> §  صال	 
�أل'?  (�خلليفة  �ملحتر5  �ملولو�  فيها 
�ملسيح   0 فريت  قا.يا0،   §  (�
�ماًما.  بالنا×  يصلي   � �ملوعو. 
لقد قر � سوBتني قص$تني بكل 
Å 'حرقة ح¦ صبح �لنا× يبكو0 
بوجد 'Å. فلما Àى �لصال	 .نوُ� 
منه فر=� 'قا? �: لقد ðثت عنك 
قاسيت  جد�،   Å  ôلك' كثً$� 
�لصال	، فصّل  معانا	 كث$	 § هذ¼ 

نَت بالنا× صال	 �لعشا�. 
ببد�ية  يتعلق  �ألمر  هذ�  لعل  قو?: 

عهد¼ �.

 ôن �لرحيم. حدث�٢٩. بسم �هللا �لر
 §  ãحد 'قا?:  علي  ش$  �ملولو� 
حد �أليا5 - �ل· كا0 �ملسيح �ملوعو. 
 Bسبو�.Bغو  § فيها  موجوً.�   �
�ملدعو  قبل  من  مرفوعة  قضية  ملتابعة 
 �� �جلميع  0 �هب  .ين“-  ”كر5 
يبق   Å' 'هنا�  هنا   ��  ' �ملحكمة 

معه � �ال نا '�ملف· �مد صا.[. 
كا0 � مستلقًيا 'كا0 على ما يبد' 
�حلالة  هذ¼   § سه B Bفع   �� نائًما، 
 Å فاكتبو¼.  'حًيا  تلقيت  لقد  'قا? 
 	N� 'يكن § �لك �لوقت � قلم 
فدخلنا  شاֲדه  ما   '  ÑصاB قلم   '
ֲדا  كتب  فحم  بقطعة  'جئنا  �ملطبخ 
�ملف· �مد صا.[ �لك �لوحي على 
قليل  'بعد   ،� فاستلقى    .]Bلو�
عد	  ملى  'هكذ�  =خر،  �Iاًما  ملى 

�Iاما� § �لك �لوقت. 
منها  �كر   ?�¹ ال  �ملولو�:  يقو? 
عن  ”يسألونك  'هو:  '�حًد�  'حًيا 
شأنك، قل �هللا، B� Ãهم § خوضهم 
يلعبو0.“ فلما مُثل � § �ملحكمة 
�امي  عليه  طر�  �لتا�  �ليو5   §
تظّن  هل  منها  �ألسئلة  بعض  �ال.عا� 
0 شأنك عظيم '.Bجتك عالية كما 
كتبت بكلما� قوية § كتابك ”حتفة 
 	Bملحامي هذ¼ �لعبا� غولر'ية“ Ã قر
من هذ� �لكتا> فقا? �ملسيح �ملوعو. 
�: هذ� فضل من �هللا، ' قا? `لة 
نسب فيها هذ� �لفضل �� �هللا تعا�.

يقو? �ملولو�: Å �طر بباله � § 
'جو�به  �لسؤ�?  هذ�   0 �حلني  �لك 
�لذ�  �إلIا5  ملحتو¬  مطابًقا  كا0 
من   � عا.  فلما  يو5.  قبل  تلقا¼ 
 § له  قلت  قا.يا0   ��  Bسبو�.Bغو
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 0 ¬B�لطريق:  �ملنعطفا� §  حد 
�ألسئلة  قد حتقق من خال?  'حيكم 
'�ألجوبة �ل· متت § �ملحكمة. ُسّر 
� كثً$� بسماØ �لك 'قا?: نعم 
�لو�قع، �0 فهمك  هذ� ما حصل § 

 .� صائب جدًّ
يقو? �ملولو�: �0 شيخ يعقو> علي 
�ملوعو.  �ملسيح  بأ0  حّدثه  �لعرفا� 
مناسبة   § �ألمر  هذ�  �كر   �
�ملولو� ش$  فهم  لقد  'قا?:  خر¬ 
 Ã بشكل صائب  �لوحي  حتقق  علي 

بد¬ سر'B¼ جتا¼ هذ� �ألمر.
(لقد 'B. § هذ¼ �لر'�ية �سم كتابه 
� "حتفة غولر'ية“، 'ÆدB بالذكر 
�لتنويه هنا �� 0 �ملسيح �ملوعو. � 
هذ�  �سم  �لوحي  حقيقة   § كتب 
من  بدال  �لقلو>“  ”تريا[  �لكتا> 
 0 �حلقيقة  'لكن  غولر'ية“  ”حتفة 
هذ� سهو، '�لصحيح �لذ� ُسئل عنه 
'ليس  غولر'ية“  ”حتفة  كتا>:  هو 
”تريا[ �لقلو>“ كما ثبتنا �لك § 
�لر'�ية Bقم ٣٨٩ § �جلز� �لثا� من 
هذ� �لكتا> من خال? عرÏ �مللف 

�ملوثو[ به حو? هذ¼ �لقضية.)

٣٠. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: 
نه   � �ملوعو.  �ملسيح   <. كا0 
كا0 يستمع �� B´يا كل '�حد بكل 

�صغا�، 'حياًنا يسجلها عند¼ يضا.
�لطريق  �لدين  كما?  مر�¹  غلق  ملا 
 Bجلد�� بإقامة  �ملسجد   �� �ملؤ.� 
.'نه 'تعّرÏ �أل�ديو0 بسببه أل�¬ 
�لقانو0   �� مضطًر�   � جلأ  كثً$� 
حد  ضد  قضية  ية   � يرفع   Å)
قط سو¬ هذ¼ �لقضية �لوحيد	). § 
�لر´يا   § يُت B نفسها  �ملرحلة  تلك 
فو[  من  مرُّ   �' ُيهَد5   Bجلد��  0
�لر´يا  هذ¼  �كر�  فلما  نقاضه. 
للمسيح �ملوعو. � íعها بإصغا� 
طفًال  =نئذ  'كنت  عند¼،  Ã سجلها 

صغً$�.

٣١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: 
ملا حدثت ¹لزلة كب$	 § عا5 ١٩٠٥ 
 ¬B نتقل � �� بستانه للسكن�'
§ تلك �أليا5 �مد منظوB بن مف· 
طفًال  كا0  �لذ�   – صا.[  �مد 
�ملعز  من  كثً$�   0  – =نئذ  صغً$� 
�لر´يا  ֲדذ¼   � علم  فلما  ُتذبح. 
طلب بعض �ملعز 'تصد[ ֲדا، 'هذ� 
ما فعله بعض �لنا× �آلخرين �تباًعا له 
ُ�بح  �ليو5  �لك  نه §  ظن '  ،�

كثر من مئة معز § �لك �لبستا0.

٣٢. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: 
حدثت  عندما  صغً$�  طفال  كنت 

¹لزلة § عا5 ١٩٠٥ 'كنا نائمني على 
�ألسر	 باإلضافة �� 'ال. =خرين § 
بيته � �ملجا'B لبيت �لنو�> �مد 
علي خا0، فلما حدã �لزلز�? Àضنا 
خائفني مذعوBين .'0 0 نستوعب 
 �� 'صلنا  فلما  �حلاصل.  �لوضع 
 Bتساقط �ألحجا �لد�B الحظنا  باحة 
'�ألجز�� من �للِّنب �ملكسوB من فو[ 
�لبيت. فهر'لنا �� �لبيت �لكب$ حيث 
'�لو�لد	   � �ملوعو.  �ملسيح  ينا B
�ملحترمة �رجا0 من غرفتهما فتشبثنا 
به.  '�لتصقنا   � �ملوعو.  باملسيح 
كا0 � قلًقا يضا 'يريد �لتوجه Ôو 
�لباحة �لكب$	 'لكن �أل'ال. ''�لدتنا 
 � كا0  به،  متسكو�  قد  �ملحترمة 
هذ¼   �� '�أل'ال. Æر'نه  �لوسط   §
�ملطا   Àاية   §' تلك،   ' �لناحية 
'صل � ''صلنا ملتصقني به �� 
�لزلزلة  �لباحة �لكب$	. كانت هز�� 
قد خفت قليال �� �لك �حلني، 'بعد 
حيث  بستانه   ��  � خَذنا  قليل 
'صل �إلخو	 �آلخر'0 يضا حاملني 
بعض  نشئت  لقد  متعتهم.  بعض 
�لغر  �لطينية �ملؤقتة هنا� كما جا� 
 § فأقمنا  يضا  �خليم  ببعض  �إلخو	 
قيمت  طويلة.  مد	  �لبستا0  هذ� 
�لبستا0  هذ�   § مؤقًتا  يضا  �ملدBسة 
�لذ� كا0 قد حتو? �� مدينة § تلك 
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�أليا5. ما B'عه �لك �لزمن!

 ôن �لرحيم. حدث�٣٣. بسم �هللا �لر
موقفي  كا0  حسني:  م$  �لقاضي 
�لصال	  قصر  Æو¹  ال  نه  �لبد�ية   §
�لعا.ية  �لظر'    § �لسفر  حالة   §
من  خوًفا  �حلر>   § �لك  Æو¹  �منا 
�لفتنة، 'كنت ناقش �ملولو� �ملحتر5 
�ملوعو.  للمسيح  �أل'?  �خلليفة   �)
 �B¹ لقد  �لقاضي:  قا?   .(�
 Bسبو�.Bغو  § � �ملوعو.  �ملسيح 
ملا كا0 � هنا� ملتابعة �لقضية § 
�ملولو�  يصطحبه  'كا0  �ملحكمة، 
للمسيح  �أل'?  �خلليفة   �) صاحب 
�ملوعو. �) '�ملولو� عبد �لكرمي. 
مر�  �لظهر  صال	  'قت  حا0  فلما 
� قائال: صّل نت بالنا×. فعقد� 
�ليو5  قصر  بأنô لن  �لعز5 § نفسي 
'لقد 'جد� �لفرصة �لر�ئعة للبّت § 
هذ¼ �لقضية، فسأصلي �لصال	 كاملًة 
.'منا قصر. فبعد هذ¼ �لنية بعد5 قصر 
�لصال	 ملا Bفعت يد�� تقّد5 � من 
خلفي - 'كا0 '�قًفا خلفي § �جلهة 
ستصلي   :��  §  � 'قا?   -ÿليم�
نعم  فقلُت  كذلك؟  ليس  Bكعتني، 
فحسب.  Bكعتني  سأصلي  سيد�، 
'ُحّلت  �ألمر   § ُحسم  'هكذ� 
�لسابق  فتخّليت عن موقفي  �ملشكلة 

منذ �لك �لوقت.

٣٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثنا 
 ôب� تو§  قا?:  حسني  م$  �لقاضي 
�لذ� كا0 من �لز'جة �أل'� فجزعْت 
� جد	  Áا�مه '�شتركت معها 
من  منعُتهما  لقد  يضا.  �ملتو�  �البن 
ترتدعا.   Å Àما  �ال  '�لنو��   Øجلز�
لصال	   � �ملوعو.  �ملسيح  جا� 
�جلنا¹	 عليه Ã قا5 بعد صال	 �جلنا¹	 
�طب § �لنا× طويال، 'قا? � § 
�لنهاية: بّلغ هذ¼ �لنصائح هل بيتك 
خطابه  عن  ¹'ج·   �Nفأخ يضا. 
 '0 تو§ � �بنا0  ãحد Ã .�
ثالثة 'لكن ¹'ج· Å تفـعل شـيًئا 

 .Øلدمـو�  B� ¬سـو

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٥
�ملسيح   0 علي  �ملولو� ش$   ôحدث
ثنا�  ”بتاله“   § قا5   � �ملوعو. 
هنا�  فلقيه   ،Bسبو�.Bغو  �� توجهه 
قا.يا0   �� �هب  قد  كا0  شخص 
للقائه فلم Æد¼ فعا. �� ”بتاله“ ðًثا 
�لفو�كه  ببعض  جا�  قد  'كا0  عنه، 
منها �لعنب يضا، فتنا'? � �لعنب 
من  شي�  على  �لعنب  Úتو�  'قا?: 
 §  	Bضا ليست  'لكنها  �حلموضة 
�لزكاÃ .5 قا?: كنت Bغب § كل 

�لعنب قبل قليل فقد Bسله �هللا تعا�. 
 �Bًقا?: لقد جّربت هذ� �ألمر مر� Ã
شي�  كل   § قل»  Bغب  كلما  نه 

هيأ¼ �هللا تعا� �.
كما حكى لنا � مر	 'قا?: كنت 
على سفر مرً	 �� نشأ� § قل» Bغبة 
 .Ñخا Øلتنا'? قصب �لسكر من نو
 Øتكن �ة �مكانية ليتوفر هذ� �لنو Å
 Bثنا� �لسفر. 'لكن من عجائب قد
قليل شخًصا  لقينا بعد  ننا  �هللا تعا� 
�لسكر  قصب  من   Øلنو� هذ�  Úمل 

فأخذنا¼ منه.

 ôن �لرحيم. حدثت�٣٦. بسم �هللا �لر
قد   � �ملوعو.  �ملسيح   0  Áلد�'
 §  Ïملر� من  شديد	  لنوبة   Ïتعر
مر�¹   Nخ حًد�  'لعل  عهد¼،  '�ئل 
سلطا0 �د 'مر�¹ فضل �د يضا 
 § بالنوبة   � صيب  تيا  فلما 
يت B :Áيضا. تقو? '�لدحضوëBا 
§ �لك �لوقت 0 مر�¹ سلطا0 �د 
�نب  جالسا  'ظل  �لصمت  لز5 
�د  فضل  مر�¹  ما   � سرير¼ 
لو0 'جهه 'كاÆ 0ر�  يتغ$  فكا0 
Bجَلي  بعمامته  'يلّف  'هنا�،  هنا 
'ميّسدëا  مرً	   � �ملوعو.  �ملسيح 
ترجتفـا0  يد�¼  'كانت  خر¬  مرً	 

من شـد	 قلـقه عليه. 


