
�لرحيم.  �لر-ن  �هللا  بسم   -٣١٦
�للدهيانو+  علي  عنايت   Mم  Ëحدث
 ��ملوعو �ملسيح  تلقى  عندما   :Lقا�

مًر� من �هللا ألخذ �لبيعة فقد متت  �
�لبيعة �أل�^ � لدهيانه. لقد ُ
عّد سجّل 
"بيعة  ��جهته:  على  �ُكتب  للمبايعني 
 ،"aGلطها�� Dعلى �لتقو Lلتوبة للحصو�
�كا	 ُيكتب فيه 
³ا& �ملبايعني �jبائهم 
مع Xكر 
ماكن kقامتهم. كا	 �ملولو+ 
 Mم �كا	  �ملبايعني،   L�
 �لدين   Gنو
عباµ علي ثانيهم، �لعلي كنت �لثالث 
 ËسلG
بعدqا، kال 
	 مM عباµ علي 
أل�عو قاضي �خلو�جه علي، فلما �صلنا 

فدخل  بايعو�  قد   Æشخا
 سبعة  كا	 
هو  ليكو	  للبيعة  علي  �خلو�جه  قاضي 
 Ç  Lقا  Õ 
نا،  �خلت  �تاسًعا  �لثامن، 
�خل من يريد �لبيعة فأ�خلت 
حضرته: 
�لشو�G +Gستم علي فكا	 هو �لعاشر، 
�هكذ� كا	 �لناµ يدخلو	 ��حًد� تلو 

�آلخر �كا	 باz �لغرفة يغلق.
 oلر��يا�  �  Rختال� هنا�   :Lقو

�لبيعة   � �ملبايعني  ترتيب   ÆصوÅ
�أل�^، �kنه �Gجع kما k^ نسيا	 �لر��+ 
 D�G كل ��حٍد 	بأ Lنقو 	

� ميكن 

.D
G سب ما�

�لرحيم.  �لر-ن  �هللا  بسم   -٣١٧
 :Lيقو � �
قوL: كا	 �ملسيح �ملوعو
كا	   	
 منذ  يبيّض  
سي G شعر   
بد

سه G شعر 	
 DG
عمر+ ٣٠ عاًما. �
كله كا	 قد �بيّض عند بلوغه ٥٥ من 
عمر�. �لكن ينكشف لنا من �إلطال� 
على �قائع حياa �لن@ � 
نه بقي شعر� 
 wح �بيّض  �ما  عمر�  jخر   ^k  �
سو
 Lعما
 	

��	 �فاته kال �لقليل. ��حلقيقة 
تثقل  �لعصر  هذ�   � ��لتأليف  �ملطالعة 
لإلنسا	.  �لدماغية   Dلقو� على   �Mًكث
 aالة جيد� فبقيت   Dألخر�  Dلقو� 
ما 
 �
+ ضعف  
j ^kخر عمر�، �n يطر
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تعريب �لد�عية: Wمد طاهر ندمي

(٤ Z) جلز] �لثا��



 Gتتدهو n� ليومية� Lقو�� إلجنا` �ألعما
مطلًقا، بل ³عت من ֲדا+ عبد �لرحيم 
يقوL: كانت عضالo جسد� � قد 

Iا  kال  قليلة � حياته   aلفتر �سترخت 
  .aMألخ� oلسنو�� �تبد� قوية متينة 


قوL: كا	 ֲדا+ عبد �لرحيم �د فرًصا 
كثaM لتمسيد جسد حضرته.

 Ë٣١٨- بسم �هللا �لر-ن �لرحيم. حدث

��ئل  � :Lقا� +Gعبد �هللا �لسنو 	ميا
 ^k للتنـز�   aمر حضرته   Áخر �أليا� 
حامد  �شيخ  
نا  �كنت  قا�يا	،   LاÛ

نË ³عت  Çعلي مر�فَقني له. خطر ببا
يكتشفو	  حضرته  مثل  �ملقربني   	

�يطلعوIم  مر�فقيهم   zقلو  oمضمر�
حضرته،   rخت
 ال   �Xفلما Xلك،  على 
� بعض �ألسئلة، ��Xk �ضرته  oففكر
��يب  �ملوضو�  Xلك   Lحو يتكلم 
 Lفيه من سؤ� oكل ما فكر +
عليها، 
� قل@ كا	 حضرته يتكلم عنه بد�	 
Xلك  حد²  فلما  بشي&.  له   +Gخباk
حلضرته:  قلت   oمر� Üس   �
 
Gبع 
فلما ³ع Xلك   .oُrلقد جّربت ��خت
حضرته غضب �قاL: �شكر هللا 
نه مّن 
ال  
�ليا¿� � �هللا  Gُسل  بفضله.  عليك 

يعلمو	 �لغيب، فإيا� 
	 تعو� ملثله.

قوrV n :L ميا	 عبد �هللا حضرَته 
نه 
 �Vفي � قلبه بعض �ألسئلة، بل فّكر 

نفسه عن بعض �ألسئلة 
ثنا& مصاحبته 
حلضرته. 

بني   Àلفر�� 
حد  من  
يضا:  
ضيف �
 zXلكا� 	
�ملدَّعني �لصا�قني ��لكاXبني 
 	
منهم يتطلع ��ًما k^ عظمته �يريد 

ما  ��Gعه،  �لناµ صالحه  على  يثبت 
 oثباk� حلق� Àحقاk فهدفه هو À��لصا
�لصدk� Àقامته. فالكاzX يستغل ��ًما 
 Ç� 
نه   µللنا �يوهم  �لفرصة  هذ� 
�تقي، 
ما �لصا�À فال يباÇ بشرفه �ال 
 Àلصد� kقامة  �لوحيد هو  �qّه  عظمته 
مبكانته  يضّر  Xلك  كا	  �لو  �ترسيخه 

.µعند �لنا

 Ïrخ
٣١٩- بسم �هللا �لر-ن �لرحيم. 
خطيًّا   +Gلبيشا�� يوسف  ±مد  قاضي 


��ئل   � قا�يا	   oG` عندما   :Lقا�
�أليا�، قّد� 
حٌد �بَنه للقا& مع حضرته. 
�لولد ملصافحة حضرته  تقّد� هذ�  فلما 
حضرته  قدمي  يلمس   	
 بيديه   Lحا�
تعظيًما منه ملقا� حضرته، فمنعه حضرته 
 	
بيديه من 
	 يفعل Xلك. �الحظت 
�جه حضرته قد �-ّر، Õ قاL حضرته 
�لدنيا من   ��ألنبيا&   Ýيأ  :µبكل -ا
±و  
يضا  �مهمتنا  �لشر�،  ±و  
جل 

�لشر� ال نشر�.
 z��أل هو  �إلسال�  لب   	k  :Lقو

��الحتر��، �هو مؤّ�D �لقوL: �لطريقة 
كل  يعطى   	
 ينبغي   +
  ،z�
 كلها 
�ال  
قل  ال  به  �لالئق  �حتر�مه  شي& 

كثر، أل	 �إلفر�� ��لتفـريط سبيال	 

للهال�.

سيدنا مرc� غال[ a`د �لقا3يا� عليه �لسال[
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