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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقاU �ل" بني قوسني �6 �ل" بعد 
�قو`" هي من �ملؤلف."

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠١
حدثÁ ميا� عبد �هللا �لسنو!c 6قا`: 
 2  N6أل� للمر�   �قا�يا  NI �تيت  ملا 
�نذ�¡   cعمر  �كا  =١٨٨٢ عا= 
عاما.  عشر  ¿انية   6� عشر  سبعة 
6�حد�  من  تز6جت حينها  قد  كنت 
�يتها !  yÞ! على   Aبنا بالثانية  6�فكر 
~ bكرُتها 2 �حد �أليا= عند �ملسيح 
�ملوعو� � فقا`: �Iا تتعلق بز6�جك 
تلقيُت 6حًيا  �يضا   ÁنI �لثا²، 6قا`: 
عن 6k�جي �لثا²، فسنرy هل تتز6� 
قبلنا �= نتز6� قبلك. قلت له مر�عاً� 

� 6k�جه سيتم �6ال. � d�لأل
�بنة  من  �تز6�   �� �!تأيت  bلك  بعد 

 �خاn Åمد ÄIاعيل، فجئت NI قا�يا
�ملوعو� �  b6كرb Uلك للمسيح 
 NI معي   Åخا Aجا  �� سبق  6قد   -
 :� Å `حد� - فقا�مر� 6 �قا�يا
ÄIاعيل   Aجا عندما   ²³º  ^  �bملا
كتب   ~ معه؟  نتكلم  ح�  هنا   NI
يوسف  nمد   Åخا  NI !سالة   �
�حتر�ًما  حلضرته  ُيِكّن   �كا  cلذ�  -
بو�سطته   cلذ�6 عظيمني  6تقديًر� 
فيها  على حضرته – 6كتب  تعرفُت 
إلÄاعيل  �خلاصة  !سالته  يأخذ   ��
�ألمر.  قبو`  على  Iليه 6ثه  6يذهب 
باإلضافة b NIلك �!سل � ضمن 
 NI لرسالة !سائَل خاصة�ظر+ تلك 

6أل¹ية  �يضا،  6±ي   c6جّد  cلد�6
�ملوضو« ختم على كل 6�حد� منها 
¢امت "�ليس �هللا بكا+ عبدD"، 6كتب 
 �� يريد  �هللا  عبد   �ميا  �بأ Sم  فيها 
ثانًيا ملقاصد �ينية 6�ال  يتز6k �6�ًجا 

� يرضو� به.�مينعوD من bلك 6
قد   �  �كا �هللا:  عبد   �ميا يقو` 
 Áبأن له   Uكرb ملا  نظًر�  bلك  كتب 
حو`   c6جّد  cلد�6 مع  �تكلم   ^
هذ� �ألمر بكل صر�حة لذلك �خشى 
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 qلنا� �� ولو� �6� هذ� �لز6�� أل�
�لز6��   �يعّد6 كانو�  �لوقت  bلك   2
 Å  Aلدعا�  �  �بد سيًئا.  �مًر�  �لثا² 
مع I!ساله �لرسائل، 6كا� مشغوال 2 
 bI6  Lطل على   Aبنا �ألمر  Sذ�   Aلدعا�
�عا   ~ "�لفشل"،   :Dمعنا 6حًيا  تلقى 
 :Dمعنا بالفا!سية  �خر  6حًيا  فتلقى 
"كم من �ما� ماتت 6صا!U تر�ًبا"، 
~ تلقى �لوحي �لتاÅ: "فص³ �يل." 

�لوحي.  هذ�  بكل  حضرته  �خ²³ 
�يضا موجوً��  عباq علي"   Zم"  �كا
هنا¡ 2 تلك �أليا= فذكر له � هذ� 
� عالقة "ميا� عبد �هللا" I :`لوحي 6قا�
 ��� �يث ما  معنا تتسم مبيز� خاصة جدًّ
�نتهي من �لدعاA له Iال 6�تلقى جو�ًبا 
6صل  �يا=  بضعة  بعد   .Nتعا �هللا  من 
من ميا� nمد يوسف �لر� على !سالة 
!ضي  فيه:  قا`   � �ملوعو�  �ملسيح 
�يضا 6لكن  D6±و Dهللا 6جّد�لد عبد �6
�لز6��.  هذ�  يرفض  ÄIاعيل  nمد 
�ألمر.   2 سنحدثه  بأننا   � فقا` 
قلت له: لقد 6!� 2 �لوحي �نه �لفشل 
6من جانب �خر يرفض ÄIاعيل هذ� 
 �� هذ�  كل  بعد  ميكن  فهل  �لز6��، 
يكو� هنا¡ �مل 2 �لنجاw؟ قا`: 6!� 
ِفي  ُهَو  َيْوٍ=  �لكرمي: ﴿ُكلَّ   ��لقر�  2
َشْأٍ�﴾ (�لر±ن: ٣٠) لذلك ¾ب �ال 
يتر¡ �إلنسا� سعيه، فقد يكو� �ملر�� 

�ملتبع  �لطريق   �� هذ�  �هللا  6حي  من 
 wلنجا�لفشل، 6لعل � NI c�حالًيا يؤ

قد ُقّد! 2 متابعة طريق �خر.
�ألمر  هذ�   2 �فكر  ظللت  bلك  بعد 
6�طلب منه � �لدعاA. كا� ÄIاعيل 
�أل!�ضي  على  للضر�ئب  جابًيا  يعمل 
�ل"  "سرهند"  منطقة   dقر �لز!�عية 
�حد   -  �خا علي  حشمت   �كا
 -  �خا �حلكيم  عبد  �لدكتو!   d!قا�
!ئيس �ملديرية فيها، 6كا� قد �خذ من 
 2 بزيا!ته  يشرفه   �بأ 6عًد�  حضرته 
 NI لسفر�سرهند". فلما قصد � "
�كتب NI حشمت   �� �مر²  �نباله" "
 2  Dعند  `ßسنـ بأننا   �خا علي 
�نباله"، "  NI سفرنا   Aثنا� "سرهند" 
ضريح  سنـز6!  �يضا:   Å 6قا` 
aد� �أللف �لثا² 2 "سرهند" �يضا، 
باإلضافة b NIلك سننتهز هذD �لفرصة 
للتكلم مع ÄIاعيل عن �مر 6k�جك. 
6�قا= عند حشمت علي   � فسافر 
من   Âفر فلما  �ملديرية.   2 بيته   2
على  �ستلقى   Aلعشا� 6صال�  �لطعا= 
يا   :�خا علي  حلشمت  6قا`   Dسرير
 wترتا �� �!ئيس �ملديرية! ميكنك �آل
� نتكلم مع "ميا� ÄIاعيل" �ألننا نريد 
على �نفر��. فقا= هو 6�صدقاDÞ، كما 
"ÄIاعيل"   �كا �يضا.  �نا  �نصرفت 
bلك  �ملوعو� 2  �ملسيح  قدمي  يدلك 

 Hصو¢ معه   � فتكلم  �لوقت، 
�عذ�ً!�  6قّد=  !فض،  6لكنه  6k�جي 
تنشأ  ش�   Uخصوما  �� منها   �Zكث
!�تب   �� كما  �لز6جتني،  بني  �6ما 
�، (كا� !�تL �نذ�¡  عبد �هللا قليل جدًّ
فكيف  !6بية)  6نصف   U6بيا! �!بع 
�هللا  عبد  �سرته؟ 6±و  يعيل   �� ميكن 
من  سيتأ^  �نه  بد  فال  �قربائي  من 
�عذ�!  من  bلك   NI 6ما  هذ�،  فعلي 
�تكفل ãميع  ÁنI :� `قا .yخر�
 ^ bلك  كل  مع  6لكنه  �ألمو!.   Dهذ
 �كا 6kج".  تقبله  لن  6قا`:  ير1 
� يقو` بعد bلك: كنت قد قدمُت 
من  6قدمُت  �هللا 6!سوله  �مامه حكَم 
 �عندc ضماًنا �يضا Iال �نه !فض 6كأ
 Dه 6!سوله 6مرشدSI صبحت�6kجته 
�يضا، ألنه كا� يقو` بأنÁ سأنفذ ما 

ستقوله 6k Åج".
يقو` ميا� عبد �هللا: كا� � يقو`: 
�يت ! ÄIاعيل  مع  �حلديث   Aبد قبل 
 cيد على   Çتغو بأنه  �لكشف   2
 �� �لكشف   2 �يت ! كما   ،yليسر�
�نه  ففهمت  مبتو!�،   µليم� سّبابته 
قذ!�  بر�6�  �ألمر  علّي 2 هذ�   �ّZس
منه  نَفَر  يقو`:   �  �6كا 6مقرفة. 
 U��6 ح� D�6�اعي لرÄ yلد Lقل
 Áيقابل 6ال  حاًال   cعند من  يقو=   ��

طو` حياته.
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 �6ّk هذ�  بعد  �هللا:  عبد   �ميا يقو` 
مما سبب  بنته 2 مكا� �خر  ÄIاعيل 
6�ْطَلعَ 6�لدc �ملسيَح  ،�Zصدمة كب Å
 Å فكتب  برسالة  حال"  عن  �ملوعو� 
�: تعا` ÅّI لتغيZ �جلو 6�ألفكا!. 

لقد تعرÄI 1اعيل ملصائب كث�Z بعد 
 �شابا  ��بنا تو2  حيث  �بنته  تز6¾ه 
ÄIاعيل  فتند=  توفيت 6kجته  له كما 
كثZً� على فعله، 6عندما تز6جُت من 
 ��  Å `قا قا�! ¢ش"  "ماستر  �خت 
فكتبت  له،  عفًو�  من حضرته  �لتمس 
NI حضرته فقبل بيعته، 6لكن ^ يتسّن 
إلÄاعيل بعد bلك لقاA �ملسيح �ملوعو� 

.�
لقد كتب  يقو`:  �هللا  عبد   �ميا  �كا
�ملسيح �ملوعو� � عÁ 2 بعض كتبه 
فقا`:  صدقه  على   Uيا�  D�سر عند 
� ميا� عبد �هللا سيو�جه �لفشل ��!يُت ُ

2 قضية معينة 6قد حتقق bلك. 
 Dهذ NI Dبكلماته هذ Zيش � �كا

�لو�قعة �ملذكو!�.
�قو`: لقد �شا! � NI هذ� �لفشل 
مليا� عبد �هللا 2 كتابه: "حقيقة �لوحي" 

�آلية !قم ٥٥.
 Åخا  �6ّk ملا  �هللا:  عبد   �ميا يقو` 
 U!بنَته من شخص �خر، قر�اعيل ÄI
�تز6� 6!تبت  ���تز6� �نا �يضا  ��
حضرته   NI 6كتبت   c!مو� �يع 

�لز6��  �!غب  �ل"  بالعائلة  مصّرًحا 
فيها، 6�خ³ته بأنÁ !تبت �يع �ألمو! 
 ،wلنكا�  �إلعال موعد  على  6�تفقنا 
 D�ّ!  Aجا ت³ًكا.   ��آل  DZستش�  ²�6
� بأال �ستعجل 2 �ألمر، بل ¾ب 
 ��كد علّي بأ ~ ،�Zلكث�حليطة �خذ �
 yخر��!y �لبنت �6ال، ~ كتب مر� 
تأخذ   �� ¾ب  !سالته:  ��ى   �� بعد 

بعني �العتبا! �مرc هذ�.
  Dمر�فقصدU قرية �لبنت أل!�ها 6فق 
 2 Uتولد �يتها ح� !  �I �، 6ما 
قلL كر�هية جتاهها 6�خذ طبعي مييل 
�لكر�هية  شد�  من   ��لغثيا حالة   NI
مقرفة.  �لبنت  صو!�   �تكو  ��  �6�
 yحدI من  �لز6��  علّي   wُقُتر�  ~
�ملعلماU 2 "لدهيانه" 6لكن حضرته 
 Uُكرb لكb لك. بعدb بذ ^ �
له عن �خت "ماستر قا�! ¢ش"، فقا` 
� تتز6جها، �هذD مناسبة لك فيمكنك 
 �� يتكلم معه ֲדذ� �لشأ�فرجوته � 
 cلذ� ¢ش"  قا�!  "ماستر  مع  فتكلم 
 Lمبرت علمه  على  عذ!   c�  �6� قبل 
 U6بيا! �!بع   k6يتجا  �كا ما   cلذ�
�نÁ متز6�  NI 6نصف !6بية باإلضافة
� !ضي "ماستر قا�! ��6ال�. بعد  Å6
 �I :� �ملوعو�ش" قا` للمسيح ¢
� Iال �نه ال يستطيع  6�لدc يعا!ضÁ جدًّ
� ر¡ ساكنا �6� !ضاc. فسأبذ` �

 6� �لز6��  ֲדذ�  �!ضيه  ح�   cجهد
بذلك   � ُسّر  6فاته.  بعد  �6ّkجها 
6�خ²³  حديقته  ناحية   NI 6�خذ² 
برّ�D هذ�، 6ضحَك ملا bَكر قو` ماستر 

قا�! ¢ش �ملتعلق بوفا� �بيه.
تعر1  بعد هذ�  �هللا:  ميا� عبد  يقو` 
من   Zكث  A�إليذ ¢ش"  قا�!  "ماستر 
�خته  ��6k نه ظل ميانع�قبل 6�لدI Dال 
�لنهاية 6kجها  من شخص �خر، 26 
 wلنكا� �مÁ سرًّ�.  قلت له عند Iعال
ح�  شر6ًطا   Áم تطلب   �� ميكنك 
�كتبها لك. قا`: ما هذD �لشرÇ6 �ل" 
هي  كلها  شر6طي   �I عنها؟  تتكلم 
حضرته � (�c �اللتز�= �لتا= باملسيح 
سألته  ملا   ~  . 6طاعته)   � �ملوعو� 
عن مبلغ �ملهر قا`: ثالثو� !6بية 6!بع 
مئة   �يكو  �� ¾ب  بل  قلت:  فقط. 
!6بية. 6لكنه �صر على !�يه، ~ !ضي 
 Áن��يت 2 �لرÞيا ! Áبه ملا قلت له بأن
حد�U مبلغ �ملهر 2 �لز6�� �لثا² مئة 

!6بية. 
�ملسيح   �بأ �هللا  عبد   �ميا  y6!6
�ملوعو� � �ثناA !حلته �ملذكو!� 

�ملقصو�  بل  سريًّا،  يكن   ^ �لز6��  (حاشية: 
 Dبا� ُيعلم   ��  �6� من  6kَََّجها  �لفتا�  شقيق   ��
�لطاعن 2 �لسّن بسبب !فضه غZ �مل³! لتز6¾ها 

6متّسكه بر�يه �لر�فض)
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 2 قلـيال  توقف  "سرهند"   NI
"سنو!" �يضا. 

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠٢
للمسيح  �أل6`  �خلليفة   �كا �قو`: 
 NI �تيت  ملا  يقو`:   � �ملوعو� 
عربة  من  نزلت   N6أل� للمر�   �قا�يا
عند   tلطر� تقاطع  عند   ��حلصا
صاحب  سألت   ~  .Zلصغ� �ملسجد 
�حد �ملا!�: �ين مكا� �لسيد  6��لعربة 
  �Zًهنا¡ مش (�) �مرk�؟ قا` سيكو
NI مرk� Iما= �لدين 6مرk� نظا= �لدين 
 qلنا� بعض  مع   �¾لسا كانا  �للذين 
فلما  �ألِسّر�.  على  ��!¹ا  باحة   2
 ،Lهبط قل ��جلت �لنظر 2 هذ� �ملكا
� يترّيث قليال �6قلت لصاحب �لعربة 
تقدمت  للعو�� حاال. ~  لعلي �ضطر 
�النطبا«  بسبب  6لكن  aلسهما   NI
جلست   N6أل� للوهلة  �خذته   cلذ�
�لسال=.   AلقاI  �6� �ألسر�  �حد  على 
 �k6 !مبا قا` مر�سألÁ مرk� Iما= �لدين 
�خ³ته  فلما  �Äي،  عن  �لدين  نظا= 
مرk�؟  �لسيد  ملقابلة  �تيت  لعلك  قا`: 
Äعت  ملا  �لدين:  نو!   cملولو� يقو` 
هنا¡   �bًI 6قلت  �!حتُت  �جلملة   Dهذ
معي  فأ!سَل  �يضا.  غ¹Zا  �خر   �kمر
 .Zلصغ� �ملسجد   NI  Á6صل� شخًصا 
كا� � b 2لك �لوقت ��خل �لبيت 

فُأخ³ بذلك فقا`: سآÍ 6قت صال� 
�لظهر، فلما �تى � قابلته.

�قو`: كا� �ملولوc نو! �لدين قد �تى 
يؤلف   �كا ملا   � �ملوعو�  �ملسيح 
 Zش cملولو� ��ل³�هني �أل±دية. 6كا
�حد   2 كتب   � بأنه  يقو`  علي 
 ��  Nتعا �هللا  ��عو  كنت   Áبأن كتبه 
 .��حًد� كما 6ُهَب موسى ها!6 Áيهب
فوً!�  عرفته  �ملحتر=   cملولو� �تى  فلما 

6قلت: هذ� �عائي.
�قو`: لقد bكر �ملسيح �ملوعو� � )
 Uمر�� كماال"  d2 كتا �هذ DAعا�
مثا`  هنا¡  يذكر   ^ 6لكنه  �إلسال=" 

 .�موسى 6ها!6
نو!   cملولو�  ��  � جدًّ �لعجيب  6من 
�لدين هو �آلخر كا� يبحث عن عبد 
�ملظلم  �لعصر  هذ�  فنت  يو�جه  كامل 
6¾عل �إلسال= غالًبا على �لدين كله، 
 cملولو� كال=  من  bلك  يتضح  كما 
 Uما�كر"  2 �ملذكو!  �لدين  نو! 

�لصا�قني".)

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠٣
�ملوعو�  (للمسيح  �أل6`  �خلليفة   �كا
�) يقو`: ملا �نتهيُت من 6ظيف" 2 
"جامو�" 6ُعدNI U "ֲדDZ" شرعت 2 
 NI Uفيها 6سافر Å Zبيت كب AنشاI
الهو! لشر�A بعض �ملعد�U للبناA، فلما 

 !6k� �� Åالهو! خطر ببا NI 6صلت
قا�يا� ليو= 6�حد فحسب، فلما �تيت 
NI هنا¡ 6قابلت �ملسيح �ملوعو� � 
 ��يها �ملولوc، لقد تفرغَت �آل :Å `قا
بعض  هنا  تقيم   �� فآمل  �لوظيفة  من 
سأمكث   cسيد نعم  فقلت:  �أليا=. 
 :Å قا`  �يا=  بضعة  6بعد  �يا=.  بضعة 
لعلك تو�جه مشكلة بسبب ُبعد¡ على 
�هلك فا�عوهم NI هنا �يضا. فكتبُت 
يوقفو�   ��  "DZֲד" �هلي 2   NI !سالة 
�لعمل بإنشاA �لبيت 6يأتو� NI هنا. ~ 
�يها   :U�ملر�  yحدI  2  �  Å قا` 
 ��آل ببالك  <طر  �ال  ¾ب   ،cملولو�
 ."�Zֲד" �لسابق  6طنك   NI �لعو�� 
يقو` �ملولوc �ملحتر=: لقد خشيت 2 
 NI جع قط!��ال  Áخلي 6قلت: ميكن��
 "DZطر "ֲדº ال� Å هنا¡ 6لكن كيف
لقد مّن �هللا  بباÅ؟ 6لكنه كا� يقو`: 
تعاN علّي كثZً� bI ^ <طر بباÅ قط 

�يضا. Áكانت 6ط "DZֲד" ��
من  �ملحتر=   cملولو�  Âفر لقد  �قو`: )
 2 �ألغلب  على   �جامو  2 6ظيفته 
 ��6 ١٨٩٢ 6�نتقل NI قا�يا ١٨٩١

(.١٨٩٣ 6� ١٨٩٢ 2

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠٤
�ملسيح   �� علي   Zش  cملولو�  Áحدث
 Íكتابا �I يقو`:   �� كا �ملوعو� 



اجمللد السادس والعشرون، العدد األول -جمادى الثانية ورجب، ١٤٣٤هـ  - أيار / مايو ٢٠١٣ م

٣٦

التقوى

أل�ا  �لوحي  بصبغة  مصطبغة  كلها 
 .Nتعا �هللا  من   Hخا بتأييد  ُكتبت 
 ��ألحيا بعض   2 يقو`:   �  �كا
 Áجلمل 6لك�6 Uلكلما�كتب بعض �
 NI جع!�ال �عر+ معناها Iال عندما 

�لقو�ميس بعد كتابتها.  
 �كا يقو`:  �ملذكو!   cملولو�  �كا
 NI ִדا��لعربية 6مسو�يرسل كتبه  �
�خلليفة �أل6` 6�ملولوn cمد �حسن، 
 �كا  �bI ّسنو�   �� يوصيهما   �6كا
 �كا �لتحسني.   NI تا�  ما  هنا¡ 

6يرسلها  �ملسو��   �يقر �أل6`  �خلليفة 
كما هي 6لكن �ملولوn cمد �حسن 
كا� يبذ` جهًد� كبZً� فيغZ 2 بعض 
�لتحسني.  بقصد   Uكلما �ألماكن 
قا`  يقو`:  علي   Zش  cملولو�  �كا
 yحدI  2  � �ملوعو�  �ملسيح 
� �ملولوn cمد �حسن يقو= I :U�ملر�
 Áلتحسني من ناحيته 6لك�6 wباإلصال
� كلم" �ل" كتبتها هي �ملناسبة � y!�
n 26لها 6هي �ألفصح، �ما ما كتبه 
 Á6لك ضعيف،  فهو  �ملحتر=   cملولو�

�ملحتر=   cملولو� كتبه  ما  �حياًنا  �بقي 
ح� ال يصاd باإلحباÇ بشطL �يع 

كلماته �ملقترحة.
�ملوعو�  �ملسيح   d��  �كا �قو`: 
كتبه   Uسا�كر يرسل   �كا �نه   �
مع   Aلعلما�  NI �لطباعية   d!لتجا�6
� سنو� bI� 6جد6� ما �هذD �لوصية 
تا� NI �لتحسني، 6كا� �لغر1 من 
6يكونو�  كتبه   Aلعلما�  �يقر  �� bلك 
مطلعني على تعاليم �جلماعة. هذ� !�يي 

�لشخصي 6ليس مبنًيا على !6�ية ما.

سيدنا �ملسيح �ملوعو� � مع ثلة من صحابته �لكر�=
 


