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تعريب �لد�عية: bمد طاهر ندمي

(٧ c) -لثا� dجلز�


لرحيم.  
لرªن  
هللا  بسم   -٣٣١
حدث� 
لدكتوH مµ aمد _{اعيل �قا�: 
سنحت Ô فرصة 
الطال� عن كثب على 
ما 
عتا�  � �على صفاته �Ûائله طيلة 
sسة �عشرين عاًما ' 
لبيت �خاHجه 
شخًصا  كلها  حيا�   '  H�  l �يضا. 
مثل 
ملسيح 
ملوعو� � ·لو كّليا من 
بشائبة  قط  �شعر   l 
لتكلف. � 
لتصّنع 
 '�� فعله، �من 
لتصّنع ' �� من قوله 

� سكنته.�حركته 

٣٣٢- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 
�قا�: كا)  _{اعيل  مµ aمد   Hلدكتو


ֲדم  حبًّا  �حياًنا  �طفاَله  يد
عب  حضرته 
�) يتكلم  (�بيد �حدهم � كأْ) ميسك 
مضطجًعا  �حدهم  كا)   
S_  �� بشي�، 
على   cيد  Hميّر� بقدمه  ميسك  فكا) 

�sِصها.
قل�   ' 
ية �
لر  cهذ �حيْت  لقد  �قو�: 
 hبآال 
ملفيضة  
المتنا) �  H�
لسر  XكرS
 (�  
Hً
مر �يضا  معي  حدثت   S_ عجيبة 
يتكلم   (�  (�� بيد�  �مسك  حضرته 

لعبد   
هذ مع   
هذ  Áحد�) بشي�. 
ينفض  بأ)   
جديًر ليس  
لذ�  
لضعيف 
 (١pملقد
 
هللا  مسيح   �
حذ عن   Hلغبا

�_ال  يشا�،  من  يؤتيه  
هللا  فضل  �Sلك 

فكما يقا� (باأل�Hية ما تعريبه): �ين ¼ن 
من ¦الس Sلك 
حلبيب.

٣٣٣- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 

ئل ��
لدكتوH مµ aمد _{اعيل �قا�: ' 
 aجّد� ألمي م ��
لد� (��Hسل  hأليا


خلا�ماO معطفه  Xبيد _حد (d
ناصر نو

لصو' 
ملستعمل هديًة البن خالِتنا 
لسيد 
µمد سعيد -
لذ� كا) مقيًما ' قا�يا) 
�لكن  ،�Qل
' تلك 
ألياh- كي يتقي به 

ملعطف مستنكًفا قائال:  �H مد سعيدµ

ملستعملة،  
لقدمية   dلثيا
 يلبس  ال  _نه 

خلا�مة عائد@ باملعطف  cملا كانت هذ�
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تفق �) VHها 
ملسيح 
ملوعو� � فسأ`ا 
عما حتمله؟ فقالت: لقد �Hسل مa ناصر 
_ال  سعيد  µمد   4_ 
ملعطف   
هذ  d
نو
�نه c�ّH قائال _نه ال يلبس ثوًبا مستعمال، 

ملعطف _4  
فقا� حضرته: ال تعيد� هذ
مa صاحب فإنه سيمتعض من Sلك بل 
 aمل  Ôقو� سألبسه،  فإن�   ،cيا_ �عطي� 

ناصر نو
d بأن� �خذته.

٣٣٤- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 
�قا�: كا)  _{اعيل  مµ aمد   Hلدكتو

�خلت  يقو�:  
لكرمي  عبد  
ملولو� 
 
Sفإ  @aلظه
 �قت  مر@   iHملبا
 
ملسجد 
 cحد� فيه  ميشى   � 
ملوعو�  باملسيح 

لبيت 
لتاÔ حلسا) بن ثابت �: ��يقر

عليك  فعمي  لناظر�   �

لسو كنت 

لناظر

كنت  فعليك  فليمت   iبعد شا�  من 
HSحا�

 cيد �نز�  �قد
مي  �قع   � {ع  فلما 

ل% كا) قد �ضع ֲדا 
ملنديل على �جهه 

فر�يت عينيه تذHفا) 
لدمو�.
 
�قو�: كا) حسا) � صحابًيا �شاعًر
 

لن� �، �كا) قد كتب هذ Äبال '

لبيت عند �فا@ 
لن� � �معناc: كنَت، 
فقد عميْت  يا Hسو� 
هللا، حدقة عي�، 
فإمنا  فليمت 
آل) َمن شا�  عي� مبوتك، 

كنت �خشى موتك فقط.

 
هذ صاحب  حّب  تقدير  سهال  ليس 
�غو
A Hر   Qيسعه س َمن  �لكن  
لبيت، 

لبيت بعد �فا@  

ملحبة لشخص يقر� هذ

لوحد@ -
ل% ال  ' hٍلن� بـ ١٣٠٠ عا

ير
c فيها _ال 
هللا- فتنهمر عيناc بالدمو� 

لذين  �لئك � من  ليس  �_نه  
لغزير@؟! 
 @aكب� @aلدمو� على كل صغ
يذHفو) 
بل _نه Sلك 
لشخص 
لذ� 
Zالت عليه 
عو
صف  به  �عصفت  
ملصائب،  جبا� 

`موh، _ال �) عيَنيه l تعّبر
 قّط � hآلال


عن مشاعر قلبه.

حلق“ خطيًّا �قا�:  ~
�خQ¨ ”بa سر

ملسيح 
ملوعو� � �مامي �يضا  �لقد قر
لناظر�...   �

لسو كنت  
لبيت:   
هذ
كنت  ليت�  قا�:   cيا_ �{ع�   (� �بعد 

لبيت �ليت حسا) يأخذ   
صاحَب هذ
قا�  
لبيت،   
هذ �يعطي�  �بيا�  kيع 
 ��ّH قد�Sلك �فاضت عيناc بالدمو�، 

.
Hً

لبيت مر 
حضرته هذ
 aملوعو� � لب
قاله 
ملسيح  �قو�: ما 
بن  حلسا)  شعر  بيت  عن  
حلق   ~
سر
خاصة  قلبية  حالة  عن  يفصح  ثابت، 
كانت سائد@ على قلب 
ملسيح 
ملوعو� 

ملسيح  hال فإنه يتجلى ' كال_� ،�
 aملوعو� � للن� � حبٌّ ليس له نظ

�حٍد  hال جند ' كال��� مكا) Vخر،  '

لذ�  للحب   Ôلعا
  Xملستو
 Sلك  Vخر 


لن� �. cكالمه � جتا ' cجند


لرحيم.  
لرªن  
هللا  بسم   -٣٣٥
حدث� ”ماستر µمد نذير �ªد خا)“ 
µافظة   ' “(�”نا� منطقة  
لقاطن ' 

سة H� _كما�  بعد  �قا�:   “cكانغر”
 
مساعًد مؤقًتا  
شتغلت  
لبكالوHيا 
للمحاسب ' مكتب نائب 
ملحافظ ' 
 hأليا
 �حد   ' ساله“.   hهر�” منطقة 
كنت جالًسا ' مكت� �كا) بيد� عد� 
 S_��^ Hيليجنـز“، �من ¦لة ”Hيفيو 
�هو سكرتH aئيس مكتب  h
H جا� موال
¦لس 
إل�
H@ ' ”�هرh ساله“ لشغل ما 
 cقع نظر�' مكتب 
ملحافظة، �ما _) 
 Âيليجنـز“ حH ^��على ¦لة ”Hيفيو 
سأل� متعجًبا: هل �نت �يضا �ªد�؟ 
 iQسأخ 
Sً_ :�د�. قاª�قلت: نعم �نا 
بتجرب% 
خلاصة مع 
لسيد مر�
، o سر� 
�ينية،   
Hًفكا� �تب�   Êٌمر
 _ن�  قائال: 
 Hألمو
 
لصيت '  
ئع S  

ملر� �ملا كا) 

لدينية بد�O مر
سلته ' بعض 
لقضايا 

لدينية. �كتبت _ليه مر@ Hسالة تتضمن 
  

عتر
ضاO شÂ. لقد �صلت� من 
ملر�
بعض  على   
�ً��H فيها  كتب  Hسالة 

لبانديت  �يها  كتب:   o  Oضا

العتر
 Hألمو
 cنك متخبط ' مثل هذ_ !hملحتر

تعا4  �) غضب 
هللا  XH��ن�  ' حني 
متأجج ' 
لسما�، �_) عذ
به نا�� على 
 Hلشهو

أل�H ليس ' 
لسنني، �ال ' 
�ال '   Oلساعا
 �ال '   hأليا
 �ال ' 
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.¨

لدقائق بل ' 
لثو
 cهذ  @�
قر عند   
 جدًّ  Oتأثر لقد 
�قلت ' قل� _) 
ملر�
  Hجل  ،Oلكلما

 
هذ كالمه  يذهب   (� ميكن  �ال   ßصا
حلظة  كل   '  
منتظًر فظللت   .Xُسًد

لعاجل،  
لقريب   ' Áما سيحد XHأل
�ألجل Sلك �ضعت Hسالته هذc حتت 
�صبحت  فلما  ليال،   hلنو
 عند  �سا�� 
�Hسلت ��ستعد للغسل كاملعتا�  O��بد
خا�مي _4 
لسو� جللب 
للنب 
لر
ئب، 
 S_  �H
� باحة   ' �متشى  كنت  �بينما 
شعرO ֲדّز@ عنيفة من 
لزلز
� o تو
لت 
 ' �Hنظا�  hما� 
Zدمت � @aكث O
هز
ساله“   hهر�” مبا¨  kيُع  
لبصر  ملح 

لوقت  Sلك   '� �نقا�،   4_ �حتولت 
 

ملر� حضر@  Hسالة   Xتوµ  Ô بر� 

لو
قع  
لعفوية:  مبنتهى  �قو�  فأصبحت 
�ال  Oلساعا
�ال  hأليا
 d
_نه ليس عذ

لذ� حّو�  ¨

لثو d

لدقائق بل هو عذ
ملح   ' dٍ
�خر  hٍ4 حطا_ كّلها  
ملدينة 
للسيد  �كّن   Oصر Sلك  �بعد  
لبصر. 
�صبحت �Êمن بأنه � 
aًكب 

ملر�
  تقديًر

مصلٌح �عاH^ باهللا.
Sكر  عندما  خا):  نذير  ماستر  يقو� 
عليه  
عتر�  
لقصة   cهذ  “h
H ”موال 

ملحافظة  مكتب   ' هند�سي  كاتب 
��ين ُ قد   

ملر�  (� تعر^  �ال  �قا�: 
 Xحد_ على  عقاًبا  بالغر
مة  �ُحِكم 


لرّ�   '  “h
H ”موال  فسبق�  
جلر
ئم، 
عليه قائال: نعم لقد َغرَّمه �حُد 
حلمقى 

بيد �نه ُبّرئت ساحته ' 
الستئنا^.
 ' �قعت  
ل%  
لزلزلة  تلك  _Zا  �قو�: 

ملسيح  Sكرها  
ل% �  ١٩٠٥/٤/٤
 cهذ كانت  كتاباته.   '  � 
ملوعو� 

لزلزلة عدمية 
لنظa ' تاHيخ 
`ند، فلقد 

ملوسوعة �نه _ضافة _4 خسائر  ' O�قر
ضحيتها   Ç
H قد   Oبيا�
لر ماليني 

١٥٠٠٠ نسمة.

٣٣٦- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. �نبأ¨ 
”قاضي µمد يوسف 
لبيشا��H“ خّطًيا 

ملوعو�  
ملسيح  لسا)   ' كانت  �قا�: 
� Hُتَّة �حبسة يسA @aيث كا) يلفظ 
�ثنا� �  ،�
H  (�بد بناله  ”برناله“  كلمة 
.cبيِد cفخَذ dحياًنا كا) يضر� pحلما



ية قاضي µمد يوسف صحيحة �H :�قو�

لرُّتَّة 
ملذكوl @H تكن تظهر _ال  (�_ال 
عند تلّفظه لكلمة معينة �_ال فإ) لسانه 
�ما  �صافًيا،  
ضًحا � كا)   hعا بشكل 
ضرُبه فخَذc بيدc فاملر
� منه �) يدc -من 
 o اسه ' كالمه- كانت ترتفعª @شد

.cتسقط على فخذ

٣٣٧- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. �نبأ¨ 
 “�H�
لبيشا يوسف  µمد  ”قاضي 
خا)  
لرحيم  �عبد  كنت  �قا�:  خّطًيا 

 �H�
بن 
ملولو� غالh حسن خا) 
لبيشا
 ��نتنا مر@   O
S  iHملبا
 
ملسجد   '
بيت  من  �تى  قد  كا)  
لذ�   hلطعا

�قع نظر� على Sبابة  S_ ،� حضرته
 -dلذبا
 -لكر
ه%  فتركته   ،hلطعا
  '
 Oخذ��فجا�O خا�مة من بيت حضرته 

لبيت. 
تفق �) حضرته كا)  4_ hلطعا

 H�مر �عند  بيته،  
خل �  hلطعا
  ��يتنا

خلا�مة من قرd حضرته SكرOْ له ما 

 طعاَمه Hًفو _ليها حضرته  فسّلم   ،Xجر
_لينا،  بإيصاله  �مرها � يأكله  كا)  
لذ� 
 ' iنه تر� �قد �سر� ' Sلك لدHجة 
 Oفجا� ،cل% كانت بيد

لصحن 
للقمة 
�هي  فرحة  _لينا   hلطعا
  
ֲדذ 
خلا�مة 
حضرته  �عطاكم  فقد   ،
تفضلو تقو�: 
”سيد  
ملسجد   ' معنا  كا)  تQَّكه. 

لذ� ظّل حاِكًما إلقليم - “Hجلبا
عبد 

ملاضية  hأليا
 ' @aلفتر@ قص “O
”سو

.hلطعا
 
-  فشاHَكنا هذ

٣٣٨- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. �نبأ¨ 
”قاضي µمد يوسف 
لبيشا��H“ خّطًيا 
 hملوعو� � ' عا
�قا�: كا) 
ملسيح 
ملتابعة   Hسبو
�Hغو  ' يقيم   h١٩٠٤
�حد   '� 
ملحكمة.   ' 
لقضايا   Xحد_
كا)  بينما  ليال   Hألمطا
 هطلت   hأليا

كا)  
لذ�  
لبيت  سطح  على  حضرته 
عند   Sمال عن   @Hعبا  @aصغ غرفة  فيه 
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�خو�  حضرته   �
Hفأ  ،Hألمطا
 هطو� 

لغرفة _ال �نه �جد ' باֲדا 
ملولو�  cهذ

لقاطن ' ”حضر�“ مبحافظة  عبد 
هللا 

لذ� كا) يصلي 
لتهجد  “Hكيمبل بو”

نتظر � dلبا
 ~Hفوقف � خا ،i
Vنذ
 o 
هللا صالته  عبد  
ملولو�  �Zى   (�  4_

�خل � تلك 
لغرفة.

٣٣٩- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 
مa عنايت علي 
للدهيانو� �قا�: سافر 

ئل ��
ملسيح 
ملوعو� � _4 لدهيانه ' 
�ياh _عالنه 
ملجد�ية. �l يكن �حد يعر^ 
حضرته سوX مa عباp علي 
لذ� كا) 
عمي �ªي �يضا، �كا) ير
فق حضرته ' 

لسفر ثالثة �شخا� �هم: 
ملولو�  
هذ
�“الله  علي  حامد  
حلافظ  µمد،  جا) 
�معه  علي   pعبا  aم كا)  مل“.   
�مال
بعد   Hلقطا
 µطة   
�خلو  pلنا
 من  عد� 
شر
ئهم تذ
كر 
لدخو� من �جل 
ستقبا� 
حضرته  عن  يبحثو)   
��خذ� حضرته 
�Sلك أل)  ،c�
لقطاH _ال �Zم j lد  '
�صوله   Hفو  Hلقطا
 من  نز�  حضرته 
عند  �قف � سريًعا  
ملحطة  من  �خر~ 
�ن�  `ا. من حسن حظي  
لرئيس   dلبا


قفا عند Sلك 
لباd ألنه قد غلب �كنت 
�كن  l .حضرته سيخر~ منه (�على ظ� 
ملا  �لكن  
حلني   
هذ  4_ حضرته  �عر^ 
 Ô سà ¨
Hلنو
�قع بصر� على �جهه 

قل� �نه حضرته، فتقدمت _ليه �صافحته 
 ،caغ��قّبلت يدo .c جا� مa عباp علي 
�كا) قد حشد هناi لزياHِ@ حضرته kٌع 
كبa من بينهم ”نو
d علي µمد“ Hئيس 
علي:   pعبا  aمل قا�  
لذ�  ”جهجهر“ 

�H قريبة �Uيطها بستا) كبa يتسع � (_

لذين سيأتو) للقا� حضرته،  pلنا
لكثر@ 

لتمست من حضرته  Ô حت} 
S_ لذلك
ليقيم ' �
Hنا. قا� مa عباp علي: �� 
 cهذ  �H
�  ' تقع  
ملباHكة   h

ألقد  cهذ

لليلة، �ما 
لغد فلك ما تريد. فقا� حضر@ 
لقد   ،Hباختصا جيد.   
هذ نعم   :d

لنو
خو
جه  قاضي  عربة   ' Aضرته  جي� 
علي _4 بيت 
لسيد ”�مa علي“ 
لو
قع 

لصوفيا)“، فلما حا) موعد ” @Hحا '
توضأ حضرته �مسح على  
لعصر  صال@ 
موسى  µمد  
ملولو�  �كا)  جو
Hبه، 

بنه 
ملولو� عبد 
لقا�H حاضَرين فسأال �
 dH

جلو على  
ملسح   �
جو عن  حضرته 

ملولو�  
لتمس   o جائز.   
هذ نعم  فقا� 
ֲדم  يصّلي   (� حضرته  من  موسى  µمد 
 Hلقا�
 عبد  للمولو�  فقا� حضرته  _ماًما 

ملولو�  �بعد Sلك ظل  
لصال@،   hيؤ  (�

لتالية.   hأليا
  ' 
لصال@   hيؤ  Hلقا�
 عبد 
كثر  لدهيانه   '  hيا� ثالثة  حضرته   hقا�
�كلما خر~  ،(�
لز
ئر  (�
لو
فد له فيها 
 pلنا
 
حتشد   cلتنـّز
� للتمّشي  حضرته 

.c�حو

 ' 
لسفر   
ֲדذ  hقا حضرته  لعل  �قو�: 
 Hملذكو
١٨٨٤ تقريًبا. مa عباp علي 

لقدما�  ^Hملعا

ية كا) من �
لر cهذ '
للمسيح 
ملوعو� � _ال �نه مع 
ألسف 
عن  حضرته  _عال)  عند  تعثر  
لشديد 
 dفانضم _4 حز 
كونه مسيًحا موعوً�
من  Hحل   (� يلبث   l  o 
ملعاHضني، 
�ما نو
d علي µمد Hئيس  .lلعا
 
هذ
لدهيانه   ' يسكن  فكا)  ”جهجهر“ 
�يكن _خالًصا �تقديًر
 كبaَين حلضرته، 
�كا)  .hأليا

ئل تلك ��_ال �نه تو' ' 
 dصحا�  hقد� من  علي  خو
جه  قاضي 
�خلصهم �قد تو' هو 
آلخر، �حضرته 
 Hلقا�
�منذ فتر@ قريبة تو' 
ملولو� عبد 

لد 
حلكيم µمد عمر، �ما �
لذ� كا) 

لد 
ملولو� عبد �
ملولو� µمد موسى 
 .hأليا
 
ئل ��  ' تو'  قد  فكا)   Hلقا�


فق H 
لذ�  µمد  جا)  
ملولو�  �ما 

لسفر _4 لدهيانه فكا)  
حضرته ' هذ
Ãلًصا  خا�ًما  �كا)  قا�يا)  من سكا) 

 من 
إلخو@ يعرفو) aًلعل كث�حلضرته 
 (_� بّغا“.  ”ميا)  باسم   ^�
ملعر 
بنه 

“ سائق عربة 
حلصا) 
لذ� Hميا) غفا”
تو' منذ فتر@ يسa@ كا) �ًخا للمولو� 

جا) µم�.


ملهد�  @aمؤلف س hلقوسـني كال
١  ما بني 

�ªد �. (
ملترجم) aبش 
مر�


