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تعريب �لد�عية: Iمد طاهر ندمي

مالحظة: 	لتعليقا� 	لÅ بني قوسني �* 	لÅ بعد 
"�قو?" هي من 	ملؤلف.

٧٩. بسم 	هللا 	لر�ن 	لرحيم. حدثنا 
�نه Bفعت �  	لثا� �يد 	هللا  	خلليفة 
عهد 	ملسيح 	ملوعو/ � قضية نز	� 
	أل�ديني  بني  مسجد  ملكية  حو? 
 . كفوBثلة   � 	أل�ديني  غ%  *بني 
*كا1 	لقاضي - 	لذBُ Eفعت هذ 
	لقضيُة � !كمته - هو 	آلخر غ% 
فشر�  للجماعة،  *معاBًضا   Eد��
يتخذ موقًفا معا/يا Lا. فقلق � هذ 
كفوBثلة   � 	جلماعة  �فر	/  	حلالة 
 � 	ملوعو/  	ملسيح   �� *كتبو	 
Bسائَل طلبو	 منه 	لدعا³ فيها. فكتب 

كنُت   	��” 	لتا�:  	لر/  Lم   �
صا/ًقا فسيعطى لكم هذ	 	ملسجد.“ 
سلوكه  على  ظل  	لقاضي   1� �ال 
Çالًفا   	Bً	قر كتب  ح²   E/ملعا	
 Eلذ	 	ليو6  حا1  فلما  لأل�ديني، 
صباًحا   Òخر  B	قر عن  فيه  سُيعلن 
فجلس   B	/ شرفة   �� �ّيه  مرتدًيا 
على 	لكرسي *قا? خلا/مه �1 ُيلبسه 
 
فر/ً خا/مه  �لبسه   1� *ما  	حلذ	³. 
*	حد
 من 	حلذ	B* ³بط شّصها ح² 
Ëع صوًتا، فلما Bفع بصر �� سيد 
ÍB مطرقا �Bسه على 	لكرسي عندما 

فحصه علم �نه ما�، �E �نه �صيب 
 .
	حليا  _Bفا*  
فجأ قلبية  بصدمة 
مقامه  ليقو6  	Lند*�  �حُد  ُعّين   ï
 Bصد�*  Fملكتو	  B	لقر	 فشطب 

قر	Bً	 � صاª 	أل�ديني.
�قو?: حدثÉ 	ملولوE !مد �Ëاعيل 
هذ	  (يطلق  	لفاضل“   Eملولو	”
	لعليا   
	لشها/ حامل  على  	للقب 
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	لعربية  *	للغة  	لشرقية  	لعلو6   �
 �B� *قا?:  	ملترجم)  	Lند-   �
فر�يت  	ملر	�   ºحد�  � كفوBثلة 
cلة  	كتتبت  قد  هنا�  	جلماعة   1�
كنت   	��"  :� 	ملوعو/  	ملسيح 
صا/قا فسيعطى لكم هذ	 	ملسجد“ 
بأحر« cيلة **	ضحة *علقتها � 

هذ	 	ملسجد.
cاعة  كفوBثلة  cاعة   1� �قو?: 
قدمية *�فر	/ها من 	ملخلصني 	لقد	مى 
للمسيح 	ملوعو/ �. *لقد Ëعُت 
يد  Âط  مكتوبة   
Bعبا لديهم   1�
	ملسيح 	ملوعو/ � *B/ فيها قوله: 
كما *قفْت معي cاعة كفوBثلة � 
	لدنيا كذلك Íمل �1 تكو1 معي � 

	جلنة �يضا.

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٠
حدثÉ 	ملولوB Eحيم Âش 	حلاصل 
 - Eملاجست% *قا?: كا1 جد	على 
باسم ”خليفة“  	لنا�  يدعو   Eلذ	
	ملوعو/  للمسيح  شديًد	  معاBًضا   -
èق  	للسا1  سليط  *كا1   ،�
كا1  *بذلك   ،� 	ملوعو/  	ملسيح 
يسبب لو	لدE ��عاًجا كبً%	، فكتب 
*	لدB Eسالة طلبا للدعا³ �� 	ملسيح 
	ملوعو/ � فتلقى منه  	لر/ 	لتا�: 
”لقد /عونا له“. �طلع *	لدE �هل 

Lم  *قا?  	لرسالة،  هذ  على  	حلّي 
 1� 	آل1 فستر*1  قد /عا   � بأنه 
”خليفة“ سيكف عن كيل 	لشتائم 
 *� يومني  بعد  	جلمعة  يو6  كا1  له. 
جدنا  �هب  	لقو?.  هذ	  من  ثالثة 
غ%  مع  	جلمعة   
لصال كاملعتا/ 
	أل�ديني �ال �نه خالًفا لعا/ته 	لتز6 
	لصمت عند 	لعو/
 من هنا� � حني 

 بعد Bلقذ	لشتائم 	عتا/ كيل 	نه قد �
سأله  	لبيت.   �� 	جلمعة  من  عو/ته 
عن  	ليو6  ساكٌت  �نت  ملا�	  	لنا�: 
 ÉÁ 1� ميكن Eلذ	؟ قا?: ما 	ملر�	
*ال  �حد،  شتم   ³	B* من  	إلنسا1 
سيما �1 	لشيخ قد �لقى 	ليو6 خطبًة 
حو? هذ	 	ألمر �نه Áب �1 نتحاشى 
كيل 	لشتائم  ألحد مهما كا1 سيًئا. 
قا? له 	لنا�: ”لقد /�بَت على كيل 
	لسب *	لشتم، �ال �نك غ%� �Bيك 

 .“
	ليو6 فجأ
لكن 	لسبب 	حلقيقي هو ما كا1 يرينا 
	لباBحة ”بابو“ (كا1 	لنا� يدعو1 
*	لدE ֲדذ	 	السم) من Bسالة جا³ته 
يقو?  كا1  عليها  *بنا³  قا/يا1  من 

بأ1 ”خليفة“ لن يشتم بعد 	آل1. 
يقو? 	ملولوB Eحيم Âش: ® يشتم 
جّدE 	ملسيح 	ملوعو/ � قّط *® 
!ا*لة  Bغم  هذ	  بعد   Eلد	* يزعج 
 .
	ملعاBضني الستفز	� مر	� عديد

(جدير بالذكر Âصوû هذ 	لر*	ية 
	Ëه  غّير  قد  	لر*	ية  هذ   E*	B  1�
للمسيح  	أل*?  	خلليفة  مشيئة  *فق 
	لرحيم“  ”عبد   ��  � 	ملوعو/ 
 Eملولو	” باسم  عموًما  يعر«  *هو 

(.“/B/ لرحيم	عبد 

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨١
 çتعر ملا  *قالت:  *	لد�   Éحدثت
 çملر	لنوبا�  	ملوعو/ �  	ملسيح 
 º/�* لسنة	مضا1 � تلك B يُصم ®
	لفدية. ï ملا جاB ³مضا1 	لتا� بد� 
للنوبا�   çتعر *لكنه  يصو6   �
تسعة،   *� �يا6  �انية  بعد  نفسها 
 º/�* 1مضاB 6يا� بقية  فتر� صيا6 
صا6  	لتا�  Bمضا1   �  ï 	لفدية. 
 ï يوًما،  عشر  �حد   *� �يا6   
لعشر
عا*/ْته 	لنوباُ� نفسها فاضطر لتر� 
	لصو6 لبقية �يا6 	لشهر *�/º 	لفدية 
عنها، B � ïمضا1 	لسنة 	لتالية كا1 
	ليو6 	لثالث عشر من Bمضا1 عندما 
يُصم  فأفطر *®  للنوبة   �  çتعر
بقية �يامه *�/º 	لفدية. ï بعد �لك 
صا6 � كل شهِر Bمضا1 بأكمله 
 �� ßما قبل *فاِته بسنتني �* ثال ��
® يستطع �1 يصو6 بسبب 	لضعف، 

فظّل يؤ/E 	لفدية. 
سألُت *	لد�: هل قضى حضرته ما 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد العاشر -ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٣ م

٣٤

التقوى

تركه من 	لصو6 جر	³ نوبا� مرضه 
	كتفى  بل  ال،  قالت:  	لبد	ية؟   �

بأ/	³ 	لفدية.
مع  	لصد	�  نوبا�  بد��  ملا  �قو?: 
	ملوعو/  	ملسيح  تعا*/  	ألطر	«  بر*/ 
 Bِتدهو* ضعِفه   �� �لك   º/�  �
 ®* يصو6،  ال  فكا1  	لصحية،  حالِته 

 على 	لصيا6 Bلقد	نفسه  � ºيكن ير
�� شهر Bمضا1 من 	لسنة 	لتالية. �ال 
كا1  Bمضا1  شهر  ¤ل  كا1  ملا  �نه 
� يبد� بصيامه شوًقا � 	لعبا/
 �ال 
�نه كا1 يتعرç للنوبا� نفسها فكا1 
*	هللا  بقيته.  عن  	لفدية   E/يؤ* يفطر 

�علم.

 Éلرحيم. حدثت	لر�ن 	هللا 	٨٢. بسم 
	ملوعو/  	ملسيح  كا1  *قالت:  *	لد� 
 � 	لعريضة  	لسر	*يل  يستخد6   �
 ï ،ية فتكلمت معه عنها فتركها	لبد	
�خذ يستخد6 	لسر	*يل 	لعا/ية. �قو?: 
هذ 	لسر	*يل 	لعريضة كانت *	سعة 
	لفتحا� 	لسفلية عند 	ألقد	6. *كانت 
هي 	ملستخدمة � 	Lند كلها � 	لسابق 

*لكن ندB 	آل1 هذ	 	لنو�.

٨٣. بسم 	هللا 	لر�ن 	لرحيم. �قو?: 
 
عا/  � 	ملوعو/  	ملسيح  كا1 
قما�  من  بيضا³  عمامة  يستخد6 

�و  عموًما  طوله  يبلغ  Bقيق   Éقط
عشر
 �متاB، كما كا1 يستخد6 حتت 
òلع  *كا1  تركًيا.  طربوًشا  	لعمامة 
عمامته � 	لبيت *ُيبقي طربوًشا على 
قطنًيا  قميًصا  يستخد6  *كا1  �Bسه. 
Bقيًقا � 	لصيف، *يلبس فوقه صدBية 
ُتدفِّئ �* معطًفا مدفِّئا. كما �1 سر*	له 
�يضا كا1 من نو� يَدّفئ. كا1 يلبس 
	جلو	FB /*ًما بل � 	لشتا³ كا1 يلبس 
�ما  	آلخر.  فو_  *	حًد	  منها  �*جني 
 Eلتقليد	لنو� 	³ فكا1 يستخد6 	حلذ	

	ملحلي منه.
 � çلد� �نه منذ �1 تعر	* Éحدثت
يستخد6  شر�   
Bملذكو	 للنوبا� 
�نه  مع  *شتا³ً،  صيًفا  	ملدفئة  	ملالبس 
 ºلأل� çكا1 يشعر باحلر فيها *يتعر
هذ  	ستخد	6  بد�  ملا  �نه  �ال  �حياًنا 
	ملالبس ظل يستخدمها �� Íخر عمر. 
*منذ �1 /خل � 	أل�دية شيخ ”B�ة 
�صبح   “EBلالهو	  ï 	لغجر	�  	هللا 
 Eيرتد  � *كا1  باملالبس.  يأتيه 
	ملالبس 	لÅ يأ� ֲדا 	إلخو
 مهما كا1 
	لنا�  �حد  جا³   
مر  �	�* نوعها. 
(١) فلبسه،   “îنو� ”غرغا من  èذ	³ 

 ðليم	ال �نه ® يكن يفر_ بسهولة بني �
*	ليسرº، ففي كث% من 	ألحيا1 كا1 
له  يسبب  كا1  مما  بالعكس  يلبسهما 
قا?  عكًسا  لبسه   1�*  ،ºأل�	 بعض 
جيد  شي³  من  ليس  بأنه  منـزعًجا 

عندهم.
عالمة  *ضعت   Éن� *	لد�   � قالت 
فر/�  من   ºليسر	 من   ðليم	 ملعرفة 
عليه  òتلط  كا1  �لك  *مع  	حلذ	³ 
	ألمر فكا1 �حياًنا يلبسه بالعكس، مما 

جعله يتركه.
 ºلد� �1 حضرته � �بد	قالت � *
	ملشاֲדة  باألكما6  �عجابه  عد6   
مر

ألكما6 	لقمصا1 	إلجنليزية.
òيط   Bملذكو	 	لشيخ  كا1  �قو?: 
/	فًئا  قميًصا   � 	ملوعو/  للمسيح 
حضرته  *كا1   Eإلجنليز	 	لنو�  من 
يستخدمه �يضا *لكنه ® يكن ُيعَجب 
*�لك   ،Eإلجنليز	 	لنمط  على  بُكّميه 
ألنه كاL 1ما ��B	B، كما كا1 يصعب 
	أل�B	B *غلقها. كا1  فتح  �يضا  عليه 
	ألكما6  هذ  تتد�  يقو?:  �حياًنا 
كا1  �قو?:  متدلية.(٢)   1	�Í *كأ�ا 
	للبا�   �  � 	ملوعو/  	ملسيح   F�/


 	Lندية، تشبه �حدº فر/تيه 	ألخرº شكال �� حد Bلقا	شبه  � 	لنو� كا1 شهً%	 	(١) هذ
كب% èيث يصعب 	لتمييز بينهما من 	لنظر
 	أل*�-( 	ملترجم)
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مهما  كا1   Fثو  E� يلبس  �نه كا1 
	للبا�  ¤ب  يكن   ® �نه  �ال  نوعه، 
	إلجنليزE عموًما ألنه كا1 يعّد �*ال 
ֲדا،  يتحلى  كا1   Åل	 للبساطة  Çالًفا 
	للبا�  من  بالضيق  يشعر  كا1  ثانًيا 
ُيجهَّز  يكن   ® 	ألعضا³.  يقيد   Eلذ	
 Fلثو	 من  	لقمصا1  �ال  	لبيت   � له 
بقية  �ما  *	لعمائم،  	لرقيق   Éلقط	
عموًما.  هديًة  تأتيه  فكانت  	ملالبس 
*كا1 شيخ B�ة 	هللا 	لالهوEB يتميز 

� هذ 	خلدمة.
 � 	ملوعو/  	ملسيح  كا1  �قو?: 

يستخدB 6باًطا حو? ظهر �يضا. 
 كا1 � يهتم باBتد	³ 	ملعطف عند 
خر*جه من 	لبيت كما كا1 يعتا/ �َل 
	لعصا بيد. تقو? *	لد�: كنت �عّد 
حلضرته كل سنة قمصاًنا من نصف 
 Åل	 	لسنة   � �ما  تقريًبا  قما�  لّفة 
تو� فيها فقد �عد/� له قمصاًنا من 
لفة كاملة. *مع �1 حضرته قا? �: 
ما�	 سأفعل ֲדذ	 	لعد/ من 	لقمصا1؟  
غ% �نÉ كنت قد �عد/ִדا. *ال �	لت 
 ®  Åل	 	لقمصا1  هذ  بعض   Eعند

يلبسها حضرته.

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٤
حدثتÉ *	لد� *قالت: كا1 	ملسيح 
يغ%  	جلمعة  يو6   �  � 	ملوعو/ 

لباسه *يتطيب �يضا.

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٥
حدثتÉ *	لد� *قالت: ��	 صلى بنا 
 Fملغر	  
صال  � 	ملوعو/  	ملسيح 
يتلو جز³ً	 من  	لبيت �حياًنا كا1   �

 يوسف 	لذE ¤توE على 	آلية Bسو
	لتالية: ﴿�ِنََّما َ�ْشُكو َبثِّي َ*ُحْزِني �َِلى 
كا1  �قو?:   .(٨٧ (يوسف:  	هللا﴾ 
يفيض   � 	ملوعو/  	ملسيح  صو� 
باأل® *	حلرقة، *كانت قر	³ته 	جلهرية 


 موجا� متناغمة.Bعلى صو

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٦
حدثتÉ *	لد� *قالت: ® �B 	ملسيح 
	ملوعو/ يعتكف. �قو?: هذ	 ما قاله 
�يضا.   EBلسنو	 	هللا  عبد  ميا1   �
 � 	العتكا«  	ملقصو/  (حاشية: 

	ملسجد � Bمضا1- 	ملترجم)

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٧
كا1  *قا?:  شا  فضل  سيد  حدثنا 
 � جالسا   � 	ملوعو/  	ملسيح 
�يضا جالًسا  	ملبا�B *كنت  	ملسجد 
عبد  ميا1   1� كما  منه  مقربة  على 
 ûألشخا	 *بعض   EBلسنو	 	هللا 
	آلخرين �يضا كانو	 Áلسو1 عند. 
كا1 � يتكلم مع 	جلميع �ال �نه ملا 
يتكلم   EBلسنو	 	هللا  عبد  ميا1  كا1 
*يستمع  	جلميع  يتر�  حضرته  كا1 
*�بديُت  شي³  نفسي   � فوقع  �ليه. 
 Éبه نوًعا ما، ففهم حضرته ظ Åغبط
هذ	؟  َمن  تعر«  هل  فقا? �:  هذ	 
	هللا  عبد  ميا1  �نه  �عرفه  نعم  قلت: 
	لسنوEB، قا?: �� ��من ֲדذ	 	لقو? 
 	B خو/  ”قدميا1  	لفاBسية)  (باللغة 
صديقك  	حتر6   E�  ،“Bقد بيفز	§ 
�يضا.  منك  �قد6  *�نه  ِقَدمه.   Bبقد
فهمت   Éبأن شا  فضل  سيد  يقو? 
منذ �لك 	ليو6 بأنه يسبقنا كثً%	 *ال 

*جه للمقاBنة بيننا.
فضل  سيد   �  º*B عندما  �قو?: 
	لر*	ية كا1 ميا1 عبد 	هللا  شا هذ 
*�Bيته  معي  جالسا  �يضا   EBلسنو	

*قد 	غر*Bقت عينا.

 	Lندية قدميًا هو 	لقميص 	لتقليدE 	لذE كانت �كمامه Bلقا	ملستخد6 � 	لقميص 	(٢) كا1 
	إلجنليز  فكا1   B	Bباأل� 	ألكما6  �ما  *خلعه،  لبسه  	لسهل  من  *كا1   B	Bأل�	 بد*1  مفتوحة 

يستخدمو�ا، كما Bّ*جو	 لأللبسة 	لضيقة �يضا. (	ملترجم)

 


