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تعريب 	لد	عية: Uمد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٦٩
 :lقا� T�لسنو�هللا �حدث° ميا� عبد 
على  بنا4  ثانًيا  ¶��ًجا   Gقصد ملا 
حاجة حقيقية قاv l حضرته: ينبغي 
�لتحصن ֲדذ� �حلصن � 6قرUِ �لفر¢ 
�ملتاحة، �عد{ �الكتر�o بأقو�l ¶يد 

�بكر � هذ� �خلصو¢.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٠
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 
كل   �  lجلما� `ب  كا�  حضرته 
�هللا ¡يل �`ب   :lيقو شي4 �كا� 

.lجلما�

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧١
حدث° ميا� عبد �هللا �لسنو�T 6نه ملا 
6نه  Zعالًنا   � �ملوعو�  �ملسيح  نشر 
Z[� كا� 6حد 6تبا� �لدياناG �ألخر� 
 Gفليأ �ية  �6 ير�  يريد  �6 معا�» 
vZ �ميكث عند]Z � T� a ير 6ية �ية 
 iجائز lملا� فسأعطيه قدً�� معيًنا من 
له؛ � 6حد أليا{ قاv l  �: لقد 
�إلعال�  بنشر  هؤال4   �Xًكث �عونا 
�لقس  6حد.  يأتنا   a 6نه  Zال  6يضا 
”��يت بر®ت“ مقيم حالًيا � بطالة 
فا[هب Zليه كباحث عن �حلق �قل له 
�Z مر¶� غال{ j6د �لقا�يا� نشر مثل 
�ليس  �با�¶�،  فا[هب  �إلعال�  هذ� 

�ألمر صعًبا عليك �Z ]Z قا�يا� ليست 
فلو  هنا.  من   l6ميا بضعة  على  Zال 
 i¶�ملبا� هذ�   � صاحب  مر¶�  ��ز{ 
 �6 كما  عذ�،   ô�6 بال  �حلق  قبلت 
هنا$ عدً�� كبXً� من �لناW سيقبلونه. 
�قاv l حضرته ألقوl له: fب �6 
بالفر��  يلو[   �6  BZ  U]لكا� نطا�� 
BZ بيته. فهذ� فرصة نا��i أل� ”مر¶� 
صاحب“ 6ثا� ضجة كبiX فإ[� هزمَته 
[لك  فسيكو�   iجلائز� منه   Gَ6خذ�
 T6 مبيًنا للمسيحية، �لن يسع �نصًر
مسلم بعد [لك �6 يو�جه �ملسيحية، 

�غX [لك.
�لسنو�T: كا�  �هللا  عبد  ميا�   lيقو
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�لوقت مسا4 ملا 6مر� حضرته بذلك 
�كانت �لسما4 متطر � 6يا{ �لشتا4. 
 Uلذها� من  علي  حامد  ميا�  منع° 
6ن°  Zال  غًد�   Uلذها� ميكنك   lقا�
قلت: ما ��{ حضرته قد 6مر� بذلك 
كانت  مهما  �آل�  6[هب   �6 بد  فال 
�لظر��. فخرجت على �لفو� مشًيا 
 � بطالة   BZ ��صلت  �ألقد�{  على 
مبلال  ليال   iعشر �حلا�ية   �6  iلعاشر�
 ،�tل�  iشد من  �مرتعًشا  باملطر 
 ��� �لوقت  [لك   � فوً��   Gقصد
 õطّبا خدم°  لقد  �ملذكو�.  �لقس 
�لقس كثXً� �6عطا� مكاًنا للنو{ �قّد{ 
v طعاًما �هّيأ v 6سباU �لر�حة كما 
�عد� 6نه سيدبر v �للقا4 مع �لقس 
�لقس  مع  �للقا4   v �ّبر   � صباًحا. 
6يضا جالسة  صباًحا �كانت ¶�جته 
معه. [كرG له �حلديث كما 6فهم° 
 :lفضا باتًّا �قا�فض �ال 6نه Z حضرته
لقد  �ألمو�.  هذ�  مثل   � ندخل  ال 
 Gُ6ظهر�  �Xًكث غXته   i�ثاZ حا�لت 
�نتصا�  عند  �حلق   lلقبو  T��ستعد�
�ملسيحية Zال 6نه ظل يرفض [لك. �� 
 Gلنهاية يئسُت �6تيت قا�يا� �[كر�

حلضرته كل �لقصة.
يأخذ   �6 قبل  [لك   oحد  :l6قو

حضرته �لبيعة.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٢
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 
�ستفq حضرته  شخًصا من ”6نباله“ 
 iعاهر y�حد� 6خوZ قائال: كانت iمر

�قد كسبت 6مو�ال طائلة مبهنتها هذ� 
� ماتْت فو�ثُت ¡يَع تركتها. �بعد 
[لك �فق° �هللا تعاB للتوبة ��إلصال¯، 

فما[� 6فعل ֲדذ� �ملاl؟

سيدنا مر\	 غال� .Zد 	لقا$ياY عليه 	لسال�
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 lملا� قاl حضرته: نر� �6 مثل هذ� 
ميكن �6 ينفق � هذ� �لعصر � خدمة 
 :lفقا  lمبثا �ألمر  �إلسال{. � �ضح 
Z[� هاجم 6حًد� كلٌب مسعو� �ليس 
عند� � [لك �لوقت ما يد�فع به من 
عصا �6 حجر �غX±ا Zال بعض �لقطع 
مقربة  �لقذ��i على  �ملرمية �  �لنقدية 
منه، 6فال يرمي ֲדا �لكلب حفاًظا على 
أل�  [لك  عن  ستمتنع  �هل  حياته؟ 
�مليا�   T�ا�  � مرمية  �لنقدية  �لقطع 
 BZ �نظًر l؟ كال! كذلك نقوi�لقذ�
حالة �إلسال{ � هذ� �لعصر بأنه ميكن 
بذl هذ� �ألمو�l � خدمة �إلسال{.

يقوl ميا� عبد �هللا �لسنو�a :T تكن 
كال*  �أليا{  تلك   � �لنقدية  �لقطع 
تستخد{ حالًيا من �لقطع �إلجنليزية بل 
�كانت  مستوية   Xغ� ½يكة  كانت 

ُتدعى بالنقو� �ملنصو�ية.
هذ�  على  حضرته   q6ف لقد   :l6قو
�لربوية   l�ألمو�  lببذ نفسه   Wألسا�
مع  �لعصر  هذ�   � �إلسال{  خلدمة 
 �6 �لعلم  مع  �لكن  �لشر�²،  بعض 
ببعض  �منوطة  مؤقتة  �لفتو�  هذ� 
فقد  �عتد�  �من  �خلاصة.  �لشر�² 

ظلم �حا�U �هللا.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٣
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 

��ًما:   lيقو كا�   � حضرته 
�الستقامة فو_ �لكر�مة.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٤
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 
�ملسلمو�  يكر�   :lيقو كا�  حضرته 
لد�جة   iشديد كر�هة  �خلنـزير 
[لك   �� فطرִדم.  من  جز4ً�   G�صا
يريد   Bتعا �هللا   �6 �هي  �Zية  حكمة 
Zخبا� �ملسلمني 6نه Z[� 6��� �إلنسا� فإنه 
مثل   Gملنهيا� ¡يع  يكر�   �6 بإمكانه 
هذ� �لكر�هة، �6نه ينبغي على �إلنسا� 

�6 يكرهها مثل هذ� �لكر�هة.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٥
 :lقا� T�لسنو�هللا �حدث° ميا� عبد 
لقد حضرGُ 6نا 6يضا مناظرiَ حضرته 
 � حضرته  [كر  فلما  ”�ִדم“.  مع 
 òلن�خر بياناته فيها �6 �ִדم �صَف �
� � كتابه ”6ند��نه بائيبل“ �جاًال 
-��لعيا[ باهللا- بد� �جُه �ִדم كإنسا� 
لسانه   r6خر  � مذعو�،  خائٍف 
�6ين   qم  :lقا� بيديه  6[نيه  �المس 
كتبُت هذ�؟ �كا� يقصد: a 6كتب 

مثل هذ� �لكال{.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٦
 :lقا� T�لسنو�هللا �حدث° ميا� عبد 

كنت 6يضا موجوً�� � مناظرi حضرته 
 � Tلبطالو�مد حسني � Tملولو�مع 
منفصال  fلس   � كا�  لدهيانه. 
حسني  �مد   Tملولو�� خد�مه  بني 
عنه،  منفصال  �فقائه  مع  fلس  كا� 
 a �ملكتوبة.  �ملباحثة  تبد6  كانت   �
 Tملولو�� حضرته   iملناظر�  lخال  �6
بينهما.  فيما  يتحدثا�  حسني  �مد 
كانت هنا$ ضجة كبiX قد حدثت 
كا�  �أليا{.  تلك   � ”لدهيانه“   �
 Uلدين من بني 6صحا�نظا{  Tملولو�
�ملولوT �مد حسني، �كا� قد حّج 
مر¯.  بطبع  يتسم  مر�G �كا�   iعد
حضرته   BZ  iمر �لشخص  هذ�  جا4 
 iفا�  iعقيد �خترعَت  لقد   :lقا�
 lقا �لكرمي.  للقر��  خالًفا  �ملسيح 
بل  قّط.  �لقر��  6خالف   a حضرته: 
Zن° مستعد �آل� 6يضا ألتوU فوً�� عن 
هذ� �ملعتقد Z[� 6ثبَت 6حٌد حياiَ �ملسيح 
من �لقر�� �لكرمي. قاl �ملولوT نظا{ 
�لدين فرًحا: 6تتخلى عن هذ� �ألفكا� 
مقابل �آلياG �لقر�نية؟ قاl حضرته: 
 Tملولو� lنعم، ال بد �6 6فعل [لك. قا
نظا{ �لدين: حسًنا، ليس � �ألمر من 
  Tملولو�  BZ �آل�  سأ[هب  صعوبة، 
 v مد حسني �6طلب منه �6 يكتب�
 iلكرمي على حيا�لقر�� �سني �ية من ö
 BZ له حضرته: ال حاجة lملسيح. قا�
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�ية   v 6خرجَت   �]Z بل  �ية،  öسني 
ففر¯  �ألمر.  قبلُت  فحسب   iحد��
�[هب  �لدين  نظا{   Tملولو� بذلك 
�6سه.  خافًضا  عا�  6نه  Zال  مسرًعا 
سأله حضرته: هل 6تيَت باآلياG 6يها 
�لدين:  نظا{   Tملولو�  lقا �ملولوT؟ 
�مد   Tللمولو �قلُت  [هبُت  لقد 
حسني: لقد �6قعُت ”مر¶� صاحب“ 
 �Z بأن°  �عًد�  منه   Gُ6خذ� �لفخ   �
قّدمت له �ية ��حدi على حياi �ملسيح 
فسيتوU عن معتقد�ته، �لقد قلت له 
بأن° سآy إلثباG هذ� �ألمر ·مسني 
�ية �ليست �ية ��حدi. فأ�جو منك 
�6 تستخرv r بعض �آلياG أل[هب 
معتقد�.  عن   Uيتو �6جعله  Zليه  ֲדا 
فاستشا² �ملولوT �مد حسني غضًبا 
كنا  فعلَته؟!   Tلذ� ما  �`ك!   :lقا�
Ðرجه من �لقر�� BZ �ألحا�يث �6نت 
�لقر��. قلت   BZ 6خر� iجعته مر�6
له: يا حضرi �ملولوT، 6فال توجد � 
 iُتثبت حيا  iحد�ية �� �لكرمي  �لقر�� 
حسني:  �مد   Tملولو�  lقا �ملسيح؟ 
¦و  جتّر�   �6 ينبغي  كا�   ،òغ 6نت 
 iِحيا [كر  يوجد  ال  ألنه  �ألحا�يث 
نظا{   Tملولو�  lقا �لقر��.  �ملسيح � 
هذ�   � له:  قلت  [لك  عند  �لدين: 
 �]Z .لقر���حلالة ال بد �6 نكو� مع �
�ملسيح فما[�   iيثبت �فا �لقر��  كا� 

�ملخالفة  باألحا�يث  نفعل   �6 عسى 
يكيل  �مد حسني   Tملولو� فبد6  له؟ 
v �لشتائم �قاl: 6نت j6ق �غò �ال 

تفقه شيئا، �غXها من �ألمو�.
بعد   :T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�   lيقو
هذ� �حلا�ثة بايع �ملولوT نظا{ �لدين 

على يد حضرته �.
6قوl: لقد [كر بX سر�r �حلق هذ� 
مؤلفه  من   lأل�� �جلز4   � �حلا�ثة 
تذكرi �ملهدT �¶�� �6 �ملولوT نظا{ 
 Tللمولو قلت  ملا  6يضا:   lقا �لدين 
�مد حسني بأن° مع �لقر�� � هذ� 
�حلالة، ثا� �ملولوT �مد حسني غضًبا 
�لطعا{.  يقطعو� ع°   �6 �فقا�4  �6مر 
 Tملولو�  �6 �حلق   r�سر  Xب  lيقو)
نظا{ �لدين كا� يتلقى �لطعا{ من قبل 

 .(Tلبطالو�مد حسني � Tملولو�
�لسخرية  سبيل  (على  له  فقلت 
�لال[عة) شابكا 6صابع يدT: ال تقطع 
ع° �لطعا{ ألن° سأتر$ �لقر�� بسببه! 
هذ�  حسني  �مد   Tملولو� ½ع  فلما 

�لكال{ ند{ على فعله ندًما شديد�.
6عا�  فلما  �حلق:   r�سر  Xب �كتب 
حضرته  6ما{  �لدين  نظا{   Tملولو�
 Tملولو� �بني  بينه  جر�  ما   �
�مد حسني عند َشْبك يديه ضحك 
 T6 BZ �نظر�� :lقا � �Xحضرته كث

مد� تر�G حالة هؤال4 �ملشايخ؟!

 :lيقو  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  كا� 
حسني  �مد   Tللمولو 6كّن  كنت 
عظيمني،  ��حتر�ًما  تقديًر�   Tلبطالو�
�كنت 6[هب Zليه �6مكث عند�، � 
كلما  6يضا   � ;ضرته  لقائي  بعد 
 BZ �سالة   lإليصا حضرته  6�سل° 
�ملولوT �مد حسني [هبت ��لتقيت 
به بالتقدير ��الحتر�{ نفسهما. �لكن 
 a� » حضرَته نفر منه طبعي�ملا عا

6حب �6 6�� صو�ته 6يضا.
 :T�لسنو�هللا �سألت ميا� عبد  :l6قو
�مد   Tملولو� عالقة  كانت  كيف 
معا�ضته؟  قبل  حضرته  مع  حسني 
عالقة  �لعالقة  هذ�  كانت  هل 
يكّن  كا�  6نه   }6  lملتبا�� �الحتر�{ 
ميا�   lقا �Zخالًصا.  تقديًر�  حلضرته 
عبد �هللا: كا� يكّن حلضرته تقديًر�، 
فكلما طلب منه حضرته عمًال 6جنز� 
يتضح  �كا�  �Zخال¢،  شو_  بكل 
�بة  حلضرته  يكّن  6نه  6حا�يثه  من 

��حتر�ًما.
6قوl: يتضح من �لتقريظ �لذT كتبه 
�لt�هني  على  حسني  �مد   Tملولو�
حسني  �مد   Tملولو�  �6 �ألjدية 
عظيًما  تقديًر�  حلضرته  يكن  كا� 
�لتقريظ مفصل  هذ�  معا�ضته.  قبل  
كتابا   tيعت بأ�  �جدير  �شامل، 

مستقال بسبب طوله �ºوليته.


