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١٠٢

عا�   �  � لديـن  نـو�  مـوالنا  �لد 
١٨٤١ � مدينة "ֲד��" � �افظة شا� بو� 
با2ند (حالًيا �افظة سرجو(ها بباكستا!). 
سم �لد� غال� �سو8 �سم �لدته نو�4ت. 
لفقه  �قر< كتب  لكرمي   !Bلقر تعليم  تلقى 
البتدئية باللغة لبنجابية من �لديه. �تلقى 

لتعليم البتدئي � ملد�سة.
لكب�  <خيه  مع  الهو�   � <قا�   :١٨٥٣

سلطا! <Pد، �تعّلَم لفا�سية.
 � "نا�مل"  مبد�سة  لتحق   :١٨٥٨
 مديًر عمل   W فيها.   YرZ� �لبند] �
(بند  مدينة  "��نيكلر" �  لثانوية  للمد�سة 
(bا!) <�بع سنوa. �� هذ� ألثنا[ تعلم )
لعربية من <حد لشيوd ،fضافًة cd <نه بد< 
dله  لسيد  لشه�  لطبيب  من  لطب  يتعلم 

(ين. �قا� بزيا�h مد! عديدh با2ند.
ֲדوبا8،  <طبا[  من  لطب  تعلَم   :١٨٦٤

�(2ي، �الهو�.
حلرمني لشريفني �حج  cd ١٨٦٥:  سافر
�تلقى   aسنو oس   pهنا مكث  لبيت. 

خال2ا علو� لدين من علمائهما.
 cd يستمع  �<خذ  2ند،   cd عا(   :١٨٧٠
لشه�  rلعالs كا! يلقيها  !Bلقر t��)
جامعة  مؤسس  لنانوتو]  قاسم  �مد 

.hلشه�"(يوبند" 
 vفخا "ֲד��"،  �طنه   cd جا[   :١٨٧١
<سلوبه  �كا!  ملشايخ،  مع   hعديد  aٍمباحثا
هني من zلخلالفية تقدمي  aملوضوعا� هذ� 
لفقهية  لكتب  تفضيل  �عد�  لكرمي   !Bلقر
على لقرB!. �� معظم ملباحثاa ُم~ خلصو� 
 a)> منتهاها  ملعا�ضة ضد�  فبلغت  با2زمية. 

cd �ا�الa طر(� �قتله، �لكن هللا سلَّم.
"ֲד��"   � فتح   :١٨٧١-١٨٧٢
<نه  لطب  من  به  قا�  ما  فأ�8  مستوصًفا. 
<هل  كا!   �d لعيو!  لشفا[  ُكحًال  صنع 
 ملنطقة يصابو! � عيو�م بكثرh، فأفا( هذ
� صيته كطبيب حا��. �>� ،لكحل كثً�
لكحل مشهوً� ح� ليو� باسم  ال يز8 هذ

كحل "لنو�".
 hلسيد على  أل�8  قرنه  ُعقد   :١٨٧٢
مكر�  لشيخ   sملف بنت   �  � فاطمة 

لقرشي لعثما�.
١٨٧٧: � <�خر هذ� لسنة بتد< لعمل � 

�ئاسة جامو! �كشم� كطبيب مَلكي.
لقرB! �نشاطاته  t��) ]لقاd >بتد :١٨٧٩

لدعوية � جامو!.
صد� كتابه "فصل خلطا� � مسألة فاحتة 
 � لفاحتة   h]قر فرضية  حو8  لكتا�" 

 .hلصال
لرسائل" " كتابه  صد�   :١٨٨٠-١٨٨١
 cd كتبها ..!Bلقر لتشيع �نسخ   على ًّ)�
صديٍق له كا! قد تشيَع، حيث <ثبت فيه <! 

ال نسخ � لقرB! مطلًقا. 
لكرمي  !Bلقر١٨٨١: حفظ ١٤ جزً[ من 
�حفظ  سفر � كشم�،  <ثنا[  شهر  خال8 

لباقية فيما بعد. ]ألجز
ملوعو(  ملسيح  على  تعرَ�   :١٨٨٢
هني ألPدية"، zل� من خال8 كتابه "

�dعالناته عنه.
باسم  جلنة  الهو�   � تأسسْت   :١٨٨٤
"Pاية إلسال�" للدفا� عن إلسال�، �تعليم 
لطر�  �فق   aلبنا� ملسلمني  لشبا� 
 لدين عضًو نو�  ملولو]  إلسالمية، فصا� 
� هذ� للجنة. �كا! مرتد مسيحٌي "عبد هللا 
جيمز" <ثا� ثالثة عترضاa على �سو8 هللا 

�، فأصد�a هذ� للجنة لر( على مطاعنه 
ملسيحي".  لثالثة  ألسئلة  على  لر( " باسم 
ملسيح   )�)� على  <�ًال  لكتا�  شتمل 
ملولو] نو� لدين،  )�)� W ،� )ملوعو

ملولو] غال� ن� ألمرتسر]. )�)� W
للمسيح   cأل�  hبالزيا� تشر�   :١٨٨٥

ملوعو( � � قا(يا!.
ملوعو(  ملسيح  مع  لثا�  لقا��    :١٨٨٦
يؤلف   !>  � حّثه حضرته  �، حيث 
كتاًبا � لر( على مطاعن ملسيحيني، فألف 
<هل  ملقدمة  خلطا�  "فصل  باسم  كتاًبا 

لكتا�"، �ُنشر � عا� ١٨٨٨.
ملوعو(  ملسيح   cd كتب  لسنة  تلك   ��
� �سالًة تا��يًة �هي لs نقلها � � 

كتابه "فتح إلسال�"، �هذ تعريبها:

"موالنا، مرشدنا، �مامنا!
�لسال' عليكم ���ة �هللا �بركاته       

يا عا7َ �جلنا4، /3عو �هللا تعا1 /0 /بقى + 
 9��ألهد �/حقق  �لوقت،   Aطو حضرتك 
 + �Eد3  كإما'  /جلها  من  ُبعثَت   Lل�
/ستقيل   Pفإ  7 Sحَت  لو  �لزما0.   �هذ
Wا�،  ليل  �/بقى + حضرتك   Lظيف� من 
 +  Aجتو/� شيٍ\  كل  فأتر^  /مرت`   �a��
�حلق،  �لدين   1�  cلنا�  dلدعو كله   eلعا�
 fفًد نفسي  �لسبيل.   �هذ  +  iمو/  jح
+ سبيلك./نا �كل ما عندl ليس 7 بل 
بكل   Aقو/  ،lمرشد�  lسيد لك.  هو 
ُ/نفَق كل ما7 �ثر�m + سبيل  لو   oٍصد
كا0   �a��  .l3�مبر  iُفز فقد  �لدين  نشر 
منـزعجني  �أل�دية"  �هني wل�" مشتر� 
 7 فاSح  �لكتا4..  طباعة  توقف  بسبب 
ما  منهم  /3فع من جيـ} لكل ��حد   0/
 0� lمرشد� lلكتا4. سيد�3فع من {ن 
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١٠٣

�لعبد �ملتو�ضع �خلجوA يلتمس منكم  �هذ
�لتماf �هو /Q /نوi - �/عت�u من  Aقبو
حسن حظي- /0 /حتمل كل نفقاc طباعة 
�هني �أل�دية"، � لينَفْق ما ُيجَمع من uل�"
 0� حاجاتكم.  على  �بح  من  �لكتا4  بيع 
مستعدٌّ  /نا   .* فا��قية  نسبًة  �بينكم   bبي
�لسبيل. فا3ُْ� 7  �لبذA كل ما عندi + هذ
�لصّديقني." (فتح �إلسال�،  cمو c0 /مو/

�خلز�ئن �لر�حانية ] ٣   ٣٦) 

�لسيالكو¡  �لكرمي  عبد  �ملولو[  تتلمذ  �قد 
�ّ�سه صحيح  يد� � كشم&، حيث  على 

 � �لثا�  �لرجل  �Dصبح  �لبخا�[. 
حياj �ملسيح �ملوعو� � بعد موالنا 

نو� �لدين �. 
١٨٨٧: يونيو/ حزير�- كتب مقاًال 
"�ملنشو�  �£ها   jجريد  � عظيًما 
 cعتر�ضا� على   ��� �ملحمد[" 
�لقسيس "ִדومس ها�<" على كتا� 

للمسيح �ملوعو� �. 
١٨٨٨:  ٧يناير/كانو- �لثا�: سافر 
جامو-   ef  � �ملوعو�  �ملسيح 
�لدين،  نو�   jحضر  jلعيا� �كشم& 
�ظيفته  من  �ستقالته  يقد�   -D فأ��� 
منعه  �لكنه   ،� ملساعدته  ليتفر§ 

من �لك.
�لثانية  ©�جته  على  قر�نه  ُعقد   :١٨٨٩
جا-  SDد  �لصو�  بنت  بيغم"   ªصغر"
�للدهيانو[، �قد �هب �ملسيح �ملوعو� � 
مع موكب ©فافه ef "لدهيانه". �كا- �لصو� 
SDد جا- من كبا� �لصلحا_ صاحب طريقة 

* يع�: كما f -Dسال� عمر �لفا��� � كا- سبًبا لعز 
�إلسال� ��لن� �، كذلك Dُحّب D -Dكو- سبًبا لقوتك.

----------

صوفية �كا- له مريد�- كث&�- جًد�، �هو 
قبل   � �ملوعو�  �ملسيح  من  طلب  �لذ[ 
 t :>يأخذ بيعته، فامتنع � �قا -D ��عو�
fعال-  قبل  �لصو�  فتو�  بعد.  بذلك  �Dَمْر 
�عوª �ملسيح �ملوعو� �، فأخذ �D< بيعة 

� بيت �لصو� � لدهيانه.
٢٣ ما�D  ���H/vخذ �ملسيح �ملوعو� � من 
�لناv �لبيعة �Dسس �جلماعة �إلسالمية �ألSدية، 
حيث بايع � �ليو� �أل�< ٤٠ شخًصا، فكا- 

مـوالنا نـو� �لديـن �D< �ملبايعني. 
�ل|�هني  "تصديق  كتابه  صد�   :١٨٩٠
 cدية" �ً�� على كتا� �8ند�سي �لباندSأل�

ليكهر�� "تكذيب �ل|�هني �ألSدية".
نظرية  "�لرّ� على  ُطبع كتابه  �لسنة   �� هذ

�لتناسخ".
�أل�<  �يسم|/كانو-   ٢٧  �  :١٨٩١
سافر حضرته � مع �ملسيح �ملوعو� � 
ef الهو� حيث Dلقى � خطاًبا ��ئًعا Dما� 
:ش"،  م&�-  "منشي   ���  �  vلنا� Hال� 
كلمة،  بإلقا_   � �ملوعو�  �ملسيح   �Dمر  Y

فألقى خطاًبا حو< صدقه �. 

 

يتحد® حضرته � عن بيعته �يقو<: 
�لفر�سة �لM توهب للنy ال توهب  0�” 

لغ��. عندما /خذ �ملسيح �ملوعو3 � 
�لبيعة /مسَك بيدi ِمن /سفلها، /ما  bم
يصافح  كما  /يديهم  فأمسك  �آلخر�0 
�لبيعة ملدgٍ طويلٍة،  bملر^ صاحبه. فأخذ م�
�لشر�� كلها. �] ُ/3�`  g^��طالبb بقر
ميزW gلك + حينها، /ما �آل0 فقد �تضح 
�تشحيذ   ،١٥٣    نو�   jحيا) �ألمر.“ 

�أل�ها- ] ٧ �لعد� ١٠   ٤٧٧)

بالتماv من حضرj نو� �لدين �، كتب  
له �ملسيح �ملوعو� � بيد� �لكلماc �لتالية 
للبيعة �أل�e باللغة �أل��ية  (�نظر ef نص 

�لرسالة  :ط يد� � على �ليمني):
"/تو4 �ليو' على يد /�د من كافة Wنو� 
�لسيئة �لM كنت متو�طا فيها،  k��عا3
 0/ صميم  �عز'   m3صا بقلب  �/تعهد 
/سعى بقد� �ستطاعM �فهمي /0 /جتنب 
 ،k1 �خر حلظة + حيا� �لذنو4  �يع 
 c��سأ�ثر �لدين على متع �لدنيا �ملذ
�لنفس. �/تعهد /0 /سعى جاهد� للعمل 
 +  g�ملنشو� للبيعة   gلعشر� بالشر�� 
Wنو�  من  تعا1  �هللا  �/ستغفر  �إلعال0، 

�لسابقة. 
/ستغفر �هللا ��، /ستغفر �هللا ��، /ستغفر 
�هللا �� من كل Wنب �/تو4 �ليه. �/شهد 
له  شريك  ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   0/
 Q� ِّ4� .سوله�عبد� � ��/شهد /0 �مًد
ظلمُت نفسي، ��عترفُت بذنy، فاغفر 7 

Wنو�، فإنه ال يغفر �لذنو4 �ال /نت."



١٠٤

لضيو�  قا�يا-  بيًتا �  ب²    :١٨٩٢
�جللسة �لسنوية.

جامو-  �الية   �  � �ظيفته  �نتهت 
بيت  بنا_   � فشر�  �كشم&، 
."��مستوصف ضخم له � مدينة "ֲד&

خال<  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢٨
 uجللسة �لسنوية �نُتخب �ئيًسا للجنة �ل�
من  ³لة  fصد��  fمكانية  تبحث  كانت 

���Dبا لنشر �عوj �إلسال�.
 ef سافر  fبريل/نيسا-:   :١٨٩٣
 jلزيا� قا�يا-   ef  rهنا �من  الهو�، 
 -D منه  فطلب   ،� �ملوعو�  �ملسيح 
بيته  يكن   t بينما  قا�يا-،   � ميكث 
�مستوصفه � "ֲד&�" قد �كتمل بنا�´ا 
بعد. �كا- قد �Dحَي ef �ملسيح �ملوعو� 

� عن موالنا نو� �لدين:

"ال َتْصُبَو0ّ �1 �لوطْن 
 فيه ُتها0ُ �ُتمتَحْن"

بشكٍل   �  �بأمر قا�يا-   � فأقا�   
 ef jيفكر بعد �لك � �لعو� t� ،ئم��
فتح   �  Dبد� حياته.  طو�<  Dبًد�  �طنه 
 v��� �fلقا_  قا�يا-   � مستوصٍف 

.rحلديث هنا�� -Hلقر�
�هتم بتعليم �Dال� �ملسيح �ملوعو� �. 
كتيب   � �ملوعو�  �ملسيح  Dلف 

"بركاc �لدعا_" بالتماv منه �.
يونيو/حزير�-:    ٥  ef مايو/Dيا�   ٢٢
�حلو��   �  � �ملوعو�  �ملسيَح  ساعد 
 ªلذ� �ملقدسة)  (�حلر�  باسم  �لشه& 

خاضه ضد �ملسيحيني.
 jًقصيد� مقاًال  كتب   :�H/غسطسD
�ملوعو�  �ملسيح   µمد  � �لعربية  باللغة 
 :� كتابه   � نشر´ا  �قد   ،�

"كر�ماc �لصا�قني". 
Dلقى  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ١٨٩٤

�خلطا� � �جللسة �لسنوية � قا�يا-.
١٨٩٥: سافر ef جامو- �كشم&، حيث 
 jًمر �لوظيفة  كشم&  مها��جا  عليه   xعر

ثانيًة، �لكنه �فض.
�لذ[  �لقيم  �لبحث   � عظيمة  بذ< جهو�� 
قا� به �ملسيح �ملوعو� � إلثباD c- �للغة 

.cللغا� �D لعربية هي�
"منن  كتا�   � �ملوعو�  �ملسيح  Dلف 
 eعلن فيه بنا_ على �حي �هللا تعاD� ،"نSلر�
�أللسنة. �قد شكر   �D �لعربية هي  �للغة   -D
�ملسيح �ملوعو� � �لذين ساعد�� � هذ� 
�لبحث �على �Dسهم موالنا نو� �لدين حيث 

قا< �:  
�لذين  Dصدقائي  هنا  Dشكر   -D  · بد  "ال 
ساعد�� � fثباD c- ¸يع �للغاc تفرعت 
 -f ُسر��  بكل  فأقو<   .jحد�� لغة  من 
 cثباf ¹ث   � جاهد��  �أل�فيا_  Dصدقائي 
يو�   ef جهو�هم  �سُتقد�  �أللسنة   rشتر��
 ،jم سيؤتو- ثو�� �آلخر�D علمD� ...لقيامة�
أل�م شا�كو� � حرٍ� سينتصر فيها �إلسال� 
يستحق  منهم  ��حٍد  فكل  عظيًما.  �نتصاً�� 
يقبل   -D  eتعا �هللا  فأ�عو  �إل8ي...  �لوسا� 
من  �يبعدهم  لنفسه،  ��تا�هم  جهو�هم، 
�لنجسة، �«فظهم، �يهب 8م حبه،   jحليا�
Dعلُم  ��هللا  Hمني...   Y Hمني  معهم.  �يكو- 
من جاهد Dكثر، �هو لن يضيع Dجر �لعاملني، 
 hأل� �جتهد  قد   uي��� علمي  �فق  �لكن 
�ملولو[ نو� �لدين ��ألh �ملولو[ عبد �لكرمي 
Dكثر من غ&هم. فهما عند[ منذ عدj شهوٍ� 
�ملولو[  يساعد   t� Dعما8ما.  كل  تا�كني 
لنا   ªشتر� بل  فحسب  هذ�   � �لدين  نو� 
 j&خ� ¸ع  �هكذ�  باإلجنليزية،  قيمًة  كتًبا 

 قا< �ملسيح �ملوعو� �:

"ما �لُت مذ ُ/ِمرcُ من �لر4، �ُ/حييُت 
عيا0   1� َ/ِحّن  �لعجب،   iW �حلي  ِمن 
 1� �لعطشا0ِ  حنَني  �ال  �لدين،  /نصا� 
ليلي   + /صر�  �كنت  �ملَعني.  �ملا^ 
�Xا�i، �/قوA يا �4 من /نصا�i؟ يا 
فلما  مهني.  فر3   Q� /نصا�i؟  من   4�
�متأل منه جو � ،c�تو�تَر �فُع يد �لدعو
 c�فا� تضرعي،  ُ/جيَب   ،c��لسما�
�� صديقا   Qفأعطا �لعاملني.   4� �ة �
�خالصة   ،Q�/عو عني  هو  صد�قا، 
ُخلصاQ، �ساللة /حبائي + �لدين �ملتني. 
هو  �لدين.  نو�  �لنو��نية  كصفاته  �Tه 
نسًبا،  فا��قي  �ُقَرشي   ،�مولًد  i��ََبه
�لنجيبني  W�ية  �من  �إلسال'   g3سا من 
 Aَجلْذ�  1� بوصوله  فوصلُت  �لطيبني. 
كاستبشا�  به   cستبشر��  ،mملفر��
ُ/نسيُت  �لقد   ،m��بالفا  (�) �لسيد 
 + ��جدته   ،Qلقا�  Q^جا مذ   ،Q�/حز
�ما  �لسابقني.  من  �لدين   gنصر سبل 
نفعb ماA /حٍد كماله �لذi �تا� لوجه 
 0��ألقر سبق  قد  من سنني.   kيؤ� �هللا، 
�جلد�¥، �مع Wلك � �uلت��عة �uل� +
�لُعَلَق هللا  نَبذ  حلمه /�سخ من َ�ضو¥. 
تعا1، �جعل كل �هتشاشه + كال' �4 
�لعلم � ِشْرعَته،   Aَلبذ� �/يت  �لعاملني. 
قوته،  �لتوكل � س�ته،  �حللم � ُنْجعَته، 
�ما �/يت مثله عاملًا + �لعاملني، �ال + 
ُخلِق ِمْمالmٍ من �ملنِعمني، �ال + �هللا �هللا 
مثله مذ  �ملنفقني. �ما �/يت عبقرًيا  من 

كنت من �ملبصرين."  
(�لتبليغ،   ١٤٩-١٥١)
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 jليمني: حضر� من  �لو�قفو0 
�لناسخ،  علي  كر�  منشي 
حضرj �ملولو· عبد �هللا �لعر� 
�لعر�)،  �لصحابة  (Dحد 
علي،  $مد  �ملولو[   jحضر
�لدين  معر�]  ميا-   jحضر
فضل  حكيم   jحضر عمر، 
�ين �لبه&�[، حضرj حكيم 
مرهم  (صاحب  حسني  $مد 
عيسى)، حضرj شيخ يعقو� 
 uمف  jحضر �لعرفا�،  علي 
عبد   jحضر �لرSن،  فضل 

�لرحيم (Dسلم من �لسيخ) 

 jليمني: حضر��جلالسو0 من 
�لنعما�،  �حلق  سر�]  ب& 
�لدين  قطب  حكيم   jحضر
�لبد�ملهي، حضرj موالنا ش& 
علي، حضرj ملك ش& $مد، 

صحا� ال نعر� �£ه

*  "�يرj بابا نانك" �سم قرية مقدسة لدª �لسيخ، فيها Dشيا_ 
كا- يستعملها مؤسس طائفتهم "بابا نانك". �قد كشف �هللا 
� على �ملسيح �ملوعو� � D- "بابا نانك" كا- قد Dسلم. 
��ملعر�� D -Dتبا� "بابا" ��ملسلمني �ختلفو� عند �فاته حو< 
طريقة �فنه. �معلو� لدD ªتباعه Dنه كا- يلبس قميًصا خاًصا 
كتب عليه Hياc من �لقرH- �لكرمي ��لشها�تني، �قد تعايش مع 
كبا� �لصوفية �ملسلمني، �سافر ef �لكعبة �حجَّ �لبيت، كما 

ُعثر على مصحف ضمن مقتنياته.

-----------------------------

�لكتب �لثمينة 8ذ� �لغرx. جز�هم �هللا خً&� ��هللا 
�لرSن،  (منن  Hمني."  �ملحسنني.  Dجر  يضيع  ال 

�خلز�ئن �لر�حانية ] ٩   ١٤٣-١٤٤)
 � �ملوعو�  �ملسيح  سافر  سبتم|/Dيلو<:   ٣٠
نانك،  بابا  قميص  لر�ية  نانك"*  بابا   jير�"  ef
�لقافلة.   �هذ  � �لدين  نو�  �ملولو[   rشا� �قد 
١٨٩٦: سافر حضرته � ef ֲדا�لبو�، ��لتقى 
 -D علًما  شريف.  جاجر�-  فريد  غال�  باخلو�جه 
Hمنو�  �لذين  �لقالئل  �لصوفية  من  كا-  �خلو�جه 

�D< صو�j ¸عت �خلليفة �أل�< � مع �ملسيح �ملوعو� �  � يونيو/حزير�- ١٨٩٩ - على �لكر�سي من �ليمني: حضرj مفu $مد صا�� 
�لبه&�[، حضرj م&©� بش& SDد (جنل �ملسيح �ملوعو� �)، حضرj م&©� $مو� SDد (جنل �ملسيح �ملوعو� �)، سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 

�� حضنه جنله حضرj م&©� شريف SDد، حضرj �ملولو[ نو� �لدين، حضرj �ملولو[ عبد �لكرمي �لسيالكو¡، حضرj ب& منظو� $مد

;

Ï¬⁄°\;Ï÷Ş¡

+ ١ يناير/كانو0 �لثاQ ١٨٩٦ نشر �ملسيح �ملوعو3 � �عالًنا من قبل 
�ملسـلمني �1 نائب َمِلِك �©ند �ّضح فيه /¨ية يو' �جلمعة + �إلسـال'، 
�لتمس منه /ª 0عل يو' �جلمعة عطلة �ملسلمني �ألسبوعية. فأ�صى � �
�آلخرg، �لكن  4��إلعال0 ل�ثو� ثو �َ̂ خاصـًة /0 يوّقعو� على هذ �لعلما
 «��القتر ��ملؤسـف /0 �ملولوi �مد حسني �لبطالوi �/مثاله خالفو� هذ
 ١٩١١ + � .gحلاقد�كالسابق، فضعفت هذ� �حلركة بسبب تصرفاִדم 
�ملِلك  1� � Aأل���مبناسـبة تتويج �ملِلك جو� �خلامس /�سل �خلليفة 
مذكـرgً بضر��g جعل �جلمعة عطلة للمسـلمني، �Wلك بنا^ على �©ا' 
�باQ، �نشر �عالًنا باسم �ملسلمني + �©ند، كي يرفع �ملسلمو0 �منظماִדم 
�إلعال0، ��جتمع مسلمو �©ند حلماية  �صوִדم + حقه. فرحب �جلميع ֲדذ
 gندية على منح �جا�©��فقت �حلكومة � ��لشـعا� �إلسالمي. �هكذ �هذ
�ملسـيح �ملوعو3 � قبل ١٥ سنة.  �3�يو' �جلمعة للمسـلمني كما /�
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باملسيح �ملوعو� �.
 tلعا� "�Dيا-  ملؤمتر  برئاسته  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢٨-٢٩
 jملولو[ عبد �لكرمي �لسيالكو¡ � $اضر� Dلعظيمة" بالهو� قر�
�ملسيح �ملوعو� � �لشه&j باسم "فلسفة تعاليم �إلسال�". �قد 

�فتتَح موالنا نو� �لدين � هذ� �ملؤمتر �ختمه :طابه.
�ملسيح  �بيت   � بيته  �لشرطة  �´ت  fبريل/نيسا-:   :١٨٩٧
�ملوعو� � للتفتيش بعد مقتل ليكهر�� �لبيشا��[، �لذ[ ُقتل بيد 
تلميذ له t يعثر عليه بعد �لقتل، ��لك ¹سب نبو_j تلقاها �ملسيح 
�ملوعو� � بشأ- مص&� بعد D- طالبه بأ- ُيِرَيه Hية على صد� 

�إلسال� ��لرسو< �. 
�ليا�  كابنت  $كمة   � بشها�ته   �  e�D  :�H/غسطسD  ١٣
ضد   rكال� ما�تن  �لقسيس  �فعها   uل� �لقضية  بصد�   vغلو��

�ملسيح �ملوعو� � متهًما fيا� بإ�سا< شخص الغتياله.
١٥ سبتم|/Dيلو<: Dمر �ملسيح �ملوعو� � بتأسيس مد�سة خاصة 
للجماعة باسم "تعليم �إلسال�" بقا�يا-، �Dمر Âمع �لت|عاc 8ا، 
فكا- �D< �مللبني لند�ئه � هو موالنا نو� �لدين حيث �عد بدفع 

١٠ ��بياc شهرًيا. 
٢٧ �يسم|/كانو- �أل�<: Dلقى � خطاًبا � �جللسة �لسنوية بقا�يا-.

على �لكر�سي من �ليمني: شيخ �Sت 
�لسيالكو¡،  �لكرمي  عبد  �ملولو[  �هللا، 
سيدنا �ملسيح �ملوعو� �، �ملولو[ غال� 
حسن �لبيشا��[، موالنا نو� �لدين �� 

حضنه م&©� بش& SDد
�جلالسني  جان�  على  �لو�قفا-  �لطفال- 
شيخ  بن  �حلميد  عبد  �لكر�سي:  على 
�لدين  بش&  م&©�   jحضر �هللا،  �Sت 

$مو� SDد
�جلالسو0 من �ليمني: �. خليفة �شيد �لدين، 
صا��  $مد   uمف  ،��H f£اعيل  سيتهـ 
�لبه&�[، م&©� خد� :ش، شيخ موe :ش، 

شيخ عبد �لر©�� بن شيخ عبد �لرSن
�لو�قفو0 + �خللف من �ليمني: �لطبيب 
تا]  منشي  �لالهو�[،  8fي  فضل 
©�جة  (��لد  نو��  ناصر  م&  �لدين، 
علي  حامد  م&   ،(� �ملوعو�  �ملسيح 
$مد  غال�  ماستر  �لسيالكو¡،   �شا

�لسيالكو¡

صو�Dُ jخذc � يو� fلقا_ �خلطبة �إل8امية

مد�سة  لتأسيس   j&كب جهوً��  بذ<  �لثا�:  يناير/كانو-   ١٨٩٨
تعليم �إلسال� �تكميلها، فقا< �ملسيح �ملوعو� � مبناسبة �فتتاحها 
� ٣ كانو- �لثا�: "f- َمن �قترµ تأسيس هذ� �ملد�سة هو نو� �لدين 

�م&©� خد� :ش".
 �يسم|/كانو- �أل�<: Dلقى � خطاًبا ��ئعا بعنو�- "ضر��j �إلما�" 

خال< �جللسة �لسنوية.
١٨٩٩: تصّوَ� � مع �ملسيح �ملوعو� � � �D< صو�jٍ ¸اعيٍة.

لقد تلقى حضرته � خال< هذ� �لسنة حو�· ثالثة Hال� �سالة من 
 jتلف �ألسئلة، فأجا� عليها من خال< جريدÃ يسألونه vش� �لنا

"�َحلكم" �D بعث fليهم �ألجوبة بال|يد.
١٩٠٠: حا�< � من خال< �ملر�سلة fقنا� �ملتصو� �لشيخ ب& مهر 
علي شا� �لغولر�[ �ملعا�x للمسيح �ملوعو� � بقبو< حتّديه لكتابة 

تفس& �لقرH-، �لكنه هر� بأعذ�� ��هية.
١١ fبريل/نيسا-: قا� موالنا نو� �لدين �موالنا عبد �لكرمي �لسيالكو¡ 
بكتابة �خلطبة �إل8امية �لD uلقاها �ملسيح �ملوعو� � باللغة �لعـربية 
مرجتال كخـطبة عيد �ألضـحى � �ملسجـد �ألقصى � قا�يا-. 

٢٨ مايو/Dيا�:  Dُلقي � قلب �ملسيح �ملوعو� � D- ُتب² منا�jٌ بيضا_ 
�  قا�يا- �فق �حلديث �لنبو[: (ينـز< �ملسيح عند �ملنا�j �لبيضا_ 
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�ملسجد �ألقصى �لذ[ Dلقى فيه 
�ملسيح �ملوعو� � �خلطبة �إل8امية � ١٩٠٠/٤/١١

مكا- fلقا_ �خلطبة �إل8امية � �ملسجد �ألقصى �قد Dش& fليه بلوحتني

;ÏËŸ]6¸\;ÏeŞ£\

كتب �ملسيح �ملوعو� � على غال� �خلطبة �إل8امية ملا ُطبعْت:

  "هذ� هو �لكتا4 �لذi ُ/ِ©مُت حّصة منه من �4 �لعبا3، + يو' عيٍد من 
�لر�» �ألمني، ِمن غ� مد3 �لترقيم  mحلاضرين، بإنطا��ألعيا3. فقر/ته على 
�لتد�ين. فال شك /نه �ية من �آلياc، �ما كا0 لبشر /0 ينطق كمثلي مرجتًال �
مستحضًر� + مثل هذ� �لعبا��c. �كا0 �لناf يرقبو0 طبعه �قبَة يوِ' �لعيد، 
بعد  مقصو3هم  �هم �/  iلذ� هللا  فاحلمد  �ملريد،   mملشتا� بعيو0  �يستطلعو0 
��نه صنيعة  �لثما�،  من  /غصانه  مذّللة  كبستا0  مطلوֲדم   ���جد� �النتظا�، 
بعدما  �لسعاg3، ��نه غيث من �هللا   1�  fلنا� تبليغ  �حسا0 �حلضرg، �مطية 
�ملد�نة من  gملنتقا�/ْمَحَلِت �لبال3، �عم �لفسا3، �لن جتد هذ� �ملعا�9 + �آلثا� 
�لثقاc، بل هي حقائق /�حيت �7ّ من �4 �لكائناc. ��نه �ظها� تا'، �هل 
بعد �ملسيح كتٌم، �هل بعد خامت �خللفا^ على �لسر ختٌم؟ �ليس من �لعجب /0 
تسمع من خامت �ألئمة نكاًتا ما ُسمعت من قبل من علما^ �مللة، بل �لعجب كل 
�ملسيح �ملوعو3 ��إلما' �ملنتظر �َحَكُم �لناf �خامت �خللفا^، �  kلعجب /0 يأ�
�لكuيا^، �يتكلم كتكلم �لعامة من �لعلما^،  gمن حضر gمبعرفة جديد kال يأ

�ال يفّرm فرقا بّينا بني �لظلمة ��لضيا^.
��T Qيت هذ� �لرسالة: ُخْطَبـًة ِ�ْلَهاِميَّـًة.. َ�ِ�نِّي ُعّلمُتها �َ©اًما مِّن �َّبِّي َ�َكاَنْت �َيًة."

�كتب �ملسيح �ملوعو� �:
 "+ يو' ١١ �بريل (نيسا0)١٩٠٠ صبا» عيد �ألضحى تلقيت �©اما: 
�خطْب �ليو' بالعربية، قد ُ/عطيَت �لقوg". �تلقيت �©اما (بالعربية): "كال' "
�لعيد إللقا^ خطبة �لعيد  g4 كرمي"... فقمت بعد صال�فِصحْت من لد0 /ُ
باللسا0 �لعر�، �يعلم �هللا /نb /�تيت قوg من �لغيب. ��خلطا4 �لعر� 
�لفصيح �لذi كا0 ¶ر من فمي ��جتاال كا0 خا� نطاm قد�k كلّيًة. 
�ال /ظن /بًد� /0 شخصا + �لدنيا يقد� -من 0�3 �©ا' �باQ خا·- على 
�لقا^ خطا4 ֲדذ� �لفصاحة ��لبالغة يبلغ عدg صفحاc من 0�3 /0 يكتبه 

على ��m /�ال. 
 fلنا�عندما /لقيُت هذ� �خلطبة �لعربية �لT Mيتها (�خلطبة �إل©امية) بني 
كا0 عد3 �حلضو� قر�بة مائM شخص.. سبحا0 �هللا! كانت عني غيبية 
يتكلم  /' كا0 مالكا  �ملتكلم  /نا  � كنت W� ما   i�3/ تتدفق عندئذ، �ال 
�لكال'. كانت �جلمل  �بلساQ؛ ألنb كنت /علم /0 ال 3خل 7 + هذ
 gا معجزX� ...7 ر من فمي تلقائيا، �كل �لة منها كانت �ية» gجلاهز�

معرفية /��ها �هللا تعا1، �ال /حد يستطيع /0 يقد' نظ�ها.
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 ١٩٠٠ �يا�   ٢٨  
 فنشر  �مشق).  شرقي 
�لصد�. فت�� موالنا نو�  �&عالًنا مفصال ֲדذ
�لدين مبئة �4بية 4قد3 بيته لبنا- �ملنا�+ هنا(، 
فنا-   
 ُتب9   <� قر�  �ملوعو�  �ملسيح  4لكن 

�ملسجد �ألقصى. 
١٩٠١: ١٥ يوليو/متوF سافر حضرته � 
غوْ���سبو�   L&  � �ملوعو�  �ملسيح  مع 

 .+Nلشه� ��بصد� قضية �جلد
4كا> �بنا- عم �ملسيح �ملوعو� � ملحدين 
 .Uلطر� W4نه بشXيؤ �4معا�ضني له، 4كانو
 �ً�� سّد4��_ مر+ �قامو� �ما3 ���هم جدX4
 `Xبيته �، فـتأ L& cملؤ��به �لطريق 
هو �4صحابه طويًال، حيث كا> عليهم �> 
يسلكو� طريًقا طويًال بعيًد� ليصلو� &L بيته، 
ُهد3   �شهًر  ١٨ �نقضا-  4بعد   Nألخ�  
4

�جلد�� jُكم من �ملحكمة.
موالنا  بيت   
 4ُلد_   :mn/غسطس�  ١
4قد  �حلّي"،  "َ�َمة  ُسميت  بنت  �لدين  نو� 
تز4جها �خلليفة �لثاs للمسيح �ملوعو� � 

عا3 ١٩١٤.
 <nلقر��لسنة �كمل حضرته ترxة  zهذ 

�لكرمي باللغة �أل��ية، 4لكن } ُيطَبع منها &ال 

�جلز- �أل�4 فقط، X4لك 
 عا3 ١٩٠٧.
عقد  �علن  سبتم�/�يلو�:   ١٢  :١٩٠٢
� بشN ��د جنل �ملسيح �ملوعو� FNمل <�قر

.�
 <�٢ �كتوبر/تشرين �أل�4: �علن عقد �لقر
��د.  �مو�  �لدين   Nبش  �FNمل �أل�4 
4شا�( 
 موكب Fفافه &L قرية "ُ�ْ�كي". 
من   ٥ بتا�يخ  قا�يا>   L& �ملوكب   4صل 
نفس �لشهر. فهنأ موالنا نو� �لدين �ملسيَح 

4�� جنله.F ملوعو� � على�
 
٢٤ �كتوبر/تشرين �أل�4: ُسجل خطابه 

."��"فونو غر
�شتر`  قد  خا>"  علي  "نو�m �مد  4كا> 

فيه  يسجل   <�  ����4  "��غر "فونو   Fجها
 � 4كا>  صوته.   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ملخترعا_ �جلديد+ كلها  zئًما &منا هذ�يقو� �

 ��ا-  zإلسال3 4ننشر�من �جلنا لنخد3 ֲדا 
قصيد+  4كتب  �لفرصة   zهذ فانتهز  �لعا}، 
باللغة �أل��ية قا� 
 مطلعها ما معناz: ينطلق 
�jثو� عن �هللا  <ْ� "���لصو_ من "فونو غر
�للسا>.  بثرثر+  ال  �لقلب  صميم  من   Lتعا
 .mلعذ�فسجلها �ملولوc عبد �لكرمي بصوته 
كما �مر � موالنا نو� �لدين �> يسجل 
كلمة 
 بيا> �اسن �إلسال3. � �عا � 
�لناطق،   Fجلها�  �هذ لُيريهم  ��ند�4  بعض 
4ُيسِمعهم ما ُسجل فيه من �اسن �إلسال3. 
�أل�4: صد�_ جريد+  �كتوبر/تشرين   ٣١
�لدين  نو�  موالنا  فيها  فساهم  "بد�"، 

بقلمه.
بافتتا�   � قا3  مايو/�يا�:   ٢٨  :١٩٠٣

كلية "تعليم �إلسال3" 
 قا�يا>.
 ُطبع تفسzN � لسو�+ �جلمعة.

�ملسجد   
 �لكرمي   <nلقر�  �4�� �لقى 
�ألقصى" طو� �لسنة."

يستطع   {  :sلثا� يناير/كانو>   ٦  ١٩٠٤
 <nلقر�بسبب � &لقا- ���  �لكرمي 
�ملسيح  فدعا  مرضه، 
�ملوعو� � لشفائه 

.�Nًكث
ف��ير/شبا�: ُنشر 
حلضرته  كتابا> 
"نو�  �حد�ا 
 sلثا�4 �لدين" 

4قد  �ملسيح"  &لوهية  "&بطا� 
مرتّد  متنّصٍر  �لفه   mكتا على   ��ً� كتبهما 

بعنو�> "تر( �إلسال3". 
�ملسيح  مع   � سافر   :mn/غسطس�  ٢٠
�ملوعو� � &L الهو� بشأ> قضية �فعها 

 �مشيًد  � �ملوعو�  �ملسيح  قا� 
jضرته �:

�كتب هنا بضَع ُجمٍل مليئة باحلب "
�ها �فاقر )ملولو$،  حضر(  كتبها 
ُمنح  قد  �نه  لتعلمو)  �3معا2  بتدبر 
�)ليقني  �)لصد6  )لصد8  )نشر)9 

بفضل )لرAن. �فيما يلي كلماته:
)ملسيح  حضر(   Dيع) جي،   (FGم”  
�8يد 8ضا )هللا ��نا عبٌد لك،  (Nملوعو(
 23  .O  Pيرضا ملا  مستعد  �نا   .Qتعا
3نسا2   RٍN  Q3 Sاجٍة  مهمتك  كانت 
)ملحّب  )حليلة  )لعدمي  )لعبد  فهذ) 
للَخلق يريد �2 يقوR ֲדذ) )لعمل.“ مت 

كالمه جز)P )هللا.
 23 حضر( )ملولو$ متفا2ٍ ` )جلهد، 
�)لتضحية   ،aNأل(� �)لتو)ضع، 
�)لنفس، �هو ال يتكلم بنفسه،  gباملا
بل تتكلم 8�حه." (�nاs فيصله (�ُحلكم 

�حلاشية) ٥٠-٥١ � (c4لسما�

�ملولوc كر3 �ين.  zضد
 
٢ سبتم�/�يلو�: �لقى � خطبة �جلمعة 
الهو� فسر فيها سو�+ 
�ئًعا.� �Nًلكوثر تفس�

نيسا>،   ١٩٠٥
 :<�4حزير �يا� 
�ملسيح  مع  �قا3 
 
  � �ملوعو� 
بسبب  بستانه 
 ��بزلز  Nلشه�  ���لزلز

."zكانغر"
بسبب  4صيًة  كتب   :<�حزير يونيو/   ١٥



١٠٩

�ملر� �لشديد.
�حلي  عبد  �بُنه  ختم   :<�حزير يونيو/   ٢٧
 ٢٨  
4 مر+،  أل�4  �لكرمي   <nلقر�  +-�قر
�ملناسبة بأمر  zقا3 حضرته 4ليمة ֲדذ� <�حزير

من �ملسيح �ملوعو� �.
 
 �اضر+  �لقى   :sلثا� نوفم�/تشرين   ٥

��ي jضو� �ملسيح �ملوعو� �.
�ملسيح  عّينه   :sلثا� يناير/كانو>   :١٩٠٦
�ملشرفة  �للجنة " لـ  �ئيًسا   � �ملوعو� 
على مصا¡ "ֲדش  مق�+".. �c مق�+ �هل 

�جلنة.
٢٩ يناير/كانو> �لثاs: عّينه �ملسيح �ملوعو� 
�جنمن  "صد�  ملؤسسة  �ئيٍس   �4�  �

��دية".
 <�قر عقد  �علن   :sلثا� نوفم�/تشرين   ١٥
�ملوعو�  �ملسيح  (جنل  ��د  شريف   �FNم
علي  �مد   m�نو �بنة  بيغم"  "بوFينب   (�

خا>.
 � �لقى  �أل�4:  �يسم�/كانو>   ٢٨
خال�  �إلما3"  "ضر�4+  حو�  خطاًبا 
قا�  �ليو3  نفس   
4 �لسنوية.  �جللسة 
"تشحيذ  £لة  عن  �جلمعة  قبل خطبة   �
 Nبش  �FNم ¤ر�ها  كا>  �ل   �ألXها>" 
�ملجلُة   zهذ "ستز�4  ��د:  �مو�  �لدين 
على  4ستعمل  �ئعة، � مبعلوما_   mَلشبا�

تقوية �4�صر �ُألخّو+ بينهم."
صد� كتابه "مبا�¥ �لصر�". � طبع ثانية 
بعنو�> "مبا�¥  بإضافا_ مفيد+   ١٩٠٧ 


�لصر� 4�لنحو".
صال+  صلى   :sلثا� يناير/كانو>   ١٩٠٧

�لكسو� 
 قا�يا>.
�جلز-  sته � ملعاxبريل/نيسا>: ُنشر_ تر&

�لكرمي باللغة �أل��ية. <nأل�4 للقر�
4كتب  بذلك   � �ملوعو�  �ملسيح  فُسرَّ   

&ليه: 

")لسالR عليكم �A8ة )هللا �بركاته. حيث 
 mهنا� ،Pعمر�3نه ال ضما2 حليا( )إلنسا2 
حاجة ماسة Q3 ترrة )لقر2q، لذ) فإo) قمَت 
 P2 مثل هذ� u8�ֲדا نلت ثو)ًبا كبGً)، بل 
)خلدمة تزيد ` )لعمر. ما R(N قد �N8 عن 
 gعما8هم تطو�  2� )لنبو$  خد)R )حلديث 
 2�بسبب خدمة )حلديث، فإ| على يقني 
 2qلقر(  RNخا عمر   `  m8يبا سو{  )هللا 

�Aد. Rغال (FGم .Rلسال(�)لكرمي." 
(١٩٠٨ � ١١ ��Xn جريد+ "بد�" قا�يا>، ١٩)

 � حضرته  �علن   :mn/غسطس�  ٣٠
� مبا�( ��د جنل �ملسيح FNم <�عقد قر

�بنه عبد �حلي. <ِ��ملوعو� �، 4قر
 �FN٤ سبتم�/�يلو�: مر� م L& من ٢
�لدين  نو�  موالنا  فشا�(  ��د،  مبا�( 


 عالجه.
 � �لقى  �أل�4:  �يسم�/كانو>   ٢٨

�جللسة �لسنوية 
 قا�يا>. 
خطاًبا 
عقد  �علن  ف��ير/شبا�:   ١٧  ١٩٠٨
على  خا>"  علي  �مد   m�"نو  <�قر
بنت �ملسيح �ملوعو� � نو�m مبا�كة 

بيغم. 
��: مت تشكيل "£مع �ألحّبا- Xn/١٩ ما��
موضوًعا   � كتب  4قد   ."<�4�إلخو
 "<�4�إلخو �ألحبا-  من  �لتما� "  <�بعنو
بعد &Xٍ> من �ملسيح �ملوعو� �، 4قد 
 ���هد سبعة  �ملوضو�   �هذ  
 Xكر 
4�حلب  ،Uالتفا�هي: �لتعا4>، 4�الحتا� 4
4�ملساملة  �لعربية،  �للغة  4تر4يج  �إل�ي، 
4�ليسر.  �لعسر   
 4�أل�عية  4�لتشا�4 
 ��ذ �يًضا  بطاقة   ١٤٠٠  � طبع  كما 
يصبح  حني  �نه   cينو 4كا>  �لغر�، 
شخص،   ١٤٠٠ �ملجلس   �هذ �عضا- 
�ملوعو�  �ملسيح  من  يطلب  فسو� 

 zهذ Lهللا تعا�� �عا- خاصا ليحقق 
4�لغايا_. 4لكن �هللا يفعل ما  ���ألهد
يشا-، حيث Xهب �ملسيح �ملوعو� � 
 � .Lهللا تعا�&L الهو� 4�نتقل &L ��ة 
�خلت كل �جلماعة حتت سيا�ته بصفته 

�خلليفَة �أل�4 للمسيح �ملوعو� �.
�جلمعة  خطبة   � �لقى  &بريل/نيسا>:   ٢٤
 
  � �ملوعو�  �ملسيح  حيا+   
  +Nألخ�
�مللي-  �لفلق  تفسN سو�+  فيها  بني  قا�يا>، 

باملعا��.
مايو/�يا�: طلَبه �ملسيح �ملوعو� � خال� 
&لقا-   
 فاستمر  الهو�،   L&  Nألخ�  zسفر

�لكرمي هنا(. <nلقر� �4��
١٥ مايو/�يا�: خا� نقاًشا مع �ملف  غال3 
 cلناصر�مرتضى �مليانوc حو� حيا+ �ملسيح 

� 44فاته.
كبا�   -�غد مأ�بة   L& ُ�عي  مايو/�يا�:   ١٧
�لقو3 من الهو� 4ُبلغو� برسالة �حلق. �4لقى 
 � 4حضرته   � �ملوعو�  �ملسيُح  فيها 

خطابني. 
١٧ مايو/�يا�: مكث � 
 الهو� لعال� 
 Nألخ��ملسيح �ملوعو� � بدً-� من مرضه 

حW 4فاته.
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".... فيـا �حبائـي، ما 
N)مت سنة )هللا )لقدمية هي 
�نه تعـاQ ُير$ قد8تني، 
لكي �طم بذلك فرحَتني 
فمن  لألعد)�..  كاoبتني 
)هللا  يغّير   2� )ملسـتحيل 
تعاQ )آل2 سنته )ألFلية، 
لذلـك فال حتزنـو) ملا 
�خ�ُتكم به �ال تكتئبو)، 
 (�o3 ال بد لكم من �2 تر
 23�)لقد8( )لثانية �يًضا، 
�يئها خـG لكم، أل�ا 
 Rيو Q3 لن تنقطع�N)ئمة 
)لقيامة. �23 تلك )لقد8( 
)لثانية ال ميكن �2 تأتيكم 
�نا، �لكن  8Nغـا�ما � 

 È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà
،� cملهد��ملسيح �ملوعو� 4�إلما3 

�حي للمسيح )ملوعوN �، )لتذكر( � ٦٣٠)) * 

عندما �8حل سو{ يرسل )هللا لكم )لقد8َ( 
)لثانية، )ل� سـو{ تبقى معكم Q3 )ألبد."

�لوصية، �خلز�ئن �لر4حانية � ٢٠ � ٣٠٥)) 



 

"مـن سـنة )هللا )جلا8ية، �منـذ �2 خلق 
)إلنسا2̀  )أل�8 ما g(F يبد$ هذP )لسنة 
�مرسـليه،  Pنبيا���2 )نقطاٍ�، �نه ينصر N
�يكتب �م )لغلبة، كما يقوg: ﴿َكَتَب )هللا 
 N(ملر(�َألَْغِلَبنَّ َ�َنا َ�8ُُسِلي﴾ (�ملجا�لة:٢٢)، 
من )لغلبة هو �نه كما �2 )لرسـل �)ألنبيا� 
�2 تتم حجة )هللا على )ألS �8يث  2�يريد
 Qمتها، فإ2 )هللا تعا�ال يقد8 �حٌد على مقا
يظهر صدقهم بالبينـا�، �يز�8 بأيديهم 
بذ8( )حلق )لذ$ يريد�2 نشـرP ` )لدنيا، 
�نه ال يكمله على �يديهم. بل يتوفاهم  Gغ
 $َNقٍت يصحبه )خلوُ{ من )لفشـل با� `
)لر�$، فُيفسـح بذلك )ملجاgَ للمعا8ضني 
�يسـتهزئو) �يطعنو) �يشنعو).  (�ليسخر
�حينمـا يكونو2 قد �خرجـو) كل ما ` 

جعبتهم من سخريٍة �)سـتهز)ٍ� ُيظهر )هللا 
 aيهيئ من )ألسبا�تعاQ يَد )لقد8( )لثانية، 
ما تكتمل به )ألهد){ )ل� كانت o Q3لك 

)حلني غG مكتملٍة Q3 حد ما."   
�لوصية، �خلز�ئن �لر4حانية � ٢٠ � ٣٠٤)  )  
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مقا3 ظهو� �لقد�+ �لثانية (�خلالفة) 
 حديقة "ֲדش  مق�+". 
هنا 4ُضع جثما> حضر+ �ملسيح �ملوعو� � �ملبا�(، 
c4Nلبه�4بايع كثN من �إلخو+ حضر+ �حلكيم نو� �لدين 



�عطـا| O8 صديقـا صد�قـا..... ) ـه كصفاتـه )لنو8)نيـة نـو8 )لديـن...... �ملا "

�يقنت �نـه Nُعائي )لذ$ � ،O8 يـا�q يـًة منq يته��قع نظـر$ عليه، 8�جـا�| �القـا| 

�ْشـِرaَ حّسـي �نّبأ| َحَدسـي �نه من عبـاN )هللا )ملنتخبـني...... ُ��R عليـه، (N�كنـت 

� كشجر ُ�Fعَج من � ،Rكالغريب )ملستها Pجد�� R9 )إلسـال��من qيا� كماله �نه ملا 8�u جر

ا، �قاR لنصر( )لدين كاملضطرين، �صّنف كتًبا )حتو� على  �شعَر ¥ًّا، �)نكد8 عيشه غمًّ ،Rملقا(

3فاN( )ملعا| )لو)فر( �)نطو� على )لدقائق )ملتكاثر(، �� ُيسمع مثلها ` كتب )أل�لني... 

§د ِلُلقيـا| بكماg ميل )جلنا2 كوجد )ملثر$ بالعقيا2. يأ¦ من بـالN ناFحة على �قد)R )ملحبة 

�)ليقني. فًتى طيب )لقلب، �بنا �ªبه، يسـعى 3لينا ©هـد طاقة �لو �جد فو)6 ناقة. )نثاg )هللا 

�)ملسلمني. له بقل» ُعلق عجيبة،  Rيد ببقائه )إلسال���صائل )لِصال� � )(Fعليه من جو)ئز )ملجا

�قلبه َنفو9ٌ غريبة. تا8 ` ح» �نو)� )ملالمة �)لتعنيف، �مفا8قة )ملألف �)ألليف، �يتس¬ لـه 

هجر )لوطن لسما� كالمي، �يَدُ� )لتذكر للمعاهد حلب مقامي، �يتبعD ` كل �مر$ كما يتبع 

حركة )لنبض حركة )لتنفس...

�P(8 ` كشف �سر)8 )لتنـزيل �فهم منطوقه �مفهومه ��)هللا 3| �u8 ` كالمه شـأًنا عجيبا،  

�نزgْ عليه بركا� من )لسما�، �)حفظه  ِّa8 .من )لسابقني. 3منا هو بستا2 من بساتني )لدين )ملتني

�نت �8حم )لر)Aني. �من شر�8 )ألعد)�، �ُكْن معه حيثما كا2، �)8حْم عليه ` )لدنيا �)آلخر(، 

qمني ± qمني." ;(�لتبليغ � ١٤٩- ١٥٨ طبعة بريطانيا ٢٠٠٤)
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