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بشا���   �  
�ملوعو �ملسيح  تلقى  لقد 
عن �نتشا� #اعته � �كنا� �لعا� بشكل 
عا) *عن نيل �لقبو+ *�إلكر�) � �لعر& 
خاصة؛ منها ما تلقا3 عن طريق �لوحي من 
�هللا تعا;، *منها ما تلقا3 � كشوفه �* ما 
� 3B� �3�A. نذكر فيما يلي <موعة من 

هذ3 �لبشا���.

�إلكر�
 	 �لعر� ��لعجم
 ٧  �  �  
�ملوعو �ملسيح  سيدنا   F��
�يلو+ ١٩٠٥) قرطاسا مكتوبا عليه /Mسبتم

�لكلما� �لتالية:
 "مصا� �لعر�، مس �لعر�."

*قد قا+ �ملسيح �ملوعو
 � � تفسO هذ3 
�لرAيا:

 "ميكن �Q يكوQ معناها: �لسO � �لعر&، 
 
فقد يكوQ � قد� �هللا تعا; �Q نز*� بال
 *� عاما  *عشرين  Vسة  *قبل  �لعر&. 
 Q� �ملنا)   � �يت � عاًما  *عشرين  ستة 
�حد� يكتب �[ي، فكتب �لنصف �أل*+ 

*�`جر^  باإلجنليزية.  *�آلخر  بالعربية  منه 
 FAلر� بعض  *لكن   ،dلألنبيا مالgمٌة 
�لنi *بعضها من خال+  تتحقق � حيا^ 
 iلن�  F�� مثال  �تباعه؛  �حد   *�  3
�*ال
 Fمفاتيح خز�ئن كسر �عطَي ُ قد  �نه   �
�Q تلك �لبال
 � تفتح qال �  Oقيصر، غ*

عهد عمر �." 
 ١ <لد  بد�  جريد^   ،٤٧٧  v (�لتذكر^ 
عد
 ٢٣ بتا�يخ ٧ سبتمM ١٩٠٥، جريد^ 
 M٣٢ بتا�يخ ١٠ سبتم 
�حلكم <لد ٩ عد

(٣v ١٩٠٥

�حد{ا �Q تنـتشر #اعتنا � �لعر&، 
�*�*با.  على  �حلجة  تتم   Q� *�آلخر 
فلكو~م  �لعر&   � �جلماعة  نشر  �ما 
 
�لعد *لعل  �أل*+،  �حلق  �صحا& 
�هللا   Q� بعُد   Qيعلمو ال  منهم   Mألك�
تعا; قد �قا) هذ3 �جلماعة. فمن *�جبنا 
تبليغهم، *من �ملعصية �ال نبلغهم. كذلك 
يستحق �هل �*�*با �Q ُنطِلـعهم على 
�خطائهم �~م ��ذ*� عبد� ضعيفا q`ا، 
(ملفوظا�  تعا;."  �هللا  عن  فابتـعد*� 

(٢٥٣ v لد ٢>

�مر �با� بإصال� شؤ�� �لعر�
�لف حضرته � "�امة �لبشرF" � عا) 
١٨٩٣) *كتب فيه عن بشرF تلقاها من 

�هللا تعا; قائال:
ََ̀م�  �* �لعر&،   � بّشر�  قد   ��  Qq*"
`م  �صِلح ُ* طريَقهم،  �ِ�َيهم ُ* �موَنهم   Q�
 Qq �ألمر  هذ�   � *ستجد*ن�  شؤ*~م، 
(Fامة �لبشر�شاd �هللا من �لفائزين."   (

,عد�+: �لد�عية 'مد طاهر ندمي
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 Oلعل �ملقتبس �لتا� من كال) حضرته تفس*
للرAيا �لسابقة. يقو+ حضرته:

مهماQ؛   Qثنا�  Qمر��  Qآل� �مامنـا "

Lj®ªA �Bvø,  �nøLj®ªA � �



٣٦٣

بشر5 عن +خـو1 �هل مكـة
 	 �جلـماعة

 Qيدخلو مكة  �هل   Q�  F��  �q*"
�لقا
� �ملختا�،  �فو�ًجا � ِحز& �هللا 
 � *عجيب   dلسما�  &ّ� من  *هذ� 
 v ،هل �أل�ضني." (نو� �حلق��عني 

(١٤٠

�ملؤمنـني من  >ـاعة  عن  مبّشر= 
�لعر�  	 بال+ 

قا+ حضرته �:
ر^ ُ�ِ�يُتها، #اعًة من  �يُت، � مبشِّ�"
�لعا
لني  *�مللو�  �ملخلصني  �ملؤمنني 
�ملُلك،  هذ�  من  بعضهم  �لصاحلني، 
من  *بعضهم  �لعر&،  من  *بعضهم 
�لشا)،   
بال من  *بعضهم  فا��، 
*بعضهم  �لر*)،   ��� من  *بعضهم 
من   � قيل   � �عرفها،  ال   
بال من 
حضر^ �لغيب Qq هؤالd يصّدقونك، 
 Qعليك *يْدعو Qبك *يصّلو Qيؤمنو*
 �Mّعطي لك بركا� ح� يت�لك، *

ِخلهم � �ملخلصني. ��مللو� بثيابك، *ُ
�هللا  مت من  ُ̀�* �ملنا)  �يُت � � هذ� 

�لعّال)."  (جلة �لنو�) 

�بد�1 �لشا
 �عبا+ �هللا من �لعر�
 Qبريل/نيساq ٦ �حضرته �  F��*

١٨٨٥ �Aيا حتد� عنها *قا+:
 � *قعت  �ن�  �ليو)  �ملنا)   � �يت �
 .Qليه ��جعوq *qنا  qنا هللا  فقلت:   dبتال�

*سألت �ملسؤ*+ �لر[ي �لذ� �اكم�: 
ما  فقا+  يقتلون�؟   (� سيسجنون�  هل 
معنا3: لقد قر�*� �Q ُيسقطو�. فقلت: 
qن� حتت تصرُّ� �هللا تعا;، فأقُعد حيثما 
 �  .� يقيم�  حيثما  �قو) * ُيقِعد� 

تلقيت �إل`ا) �لتا�:
ِمن  �هللا  �عباُ+   
�لشاِ �بد�1ُ  لك  "َيْدُعوَ� 

(١٠٠v ^لتذكر�) ."لَعَر��
*�هللا �علم ما هذ� �ألمر *م� *كيف 
بالصو�&.  �علم  *�هللا  ظهو�3،  يتم 
(من �سالة حضرته بتا�يخ ٦ �بريل ١٨٨٥. 

(٨٦ v دية <لد ١��مكتوبا� 
سيدنا   Q� هنا  بالذكر  �جلدير  *من 
�د �خلليفة � 
مر�g بشO �لدين ¡مو
 ��g ملا   �  
�ملوعو للمسيح  �لثا� 
 � *هو   ،١٩٥٥ عا)  �لعربية   
�لبال
�*�*با لتلقي �لعال¢، �قا)  ;q طريقه

مشق �سبوعا كامال، *كاQ يومه  �
�جلمعة،   �
يصا 
مشق   �  Oألخ�
بد�  �حلا¢  بيت   � حضرته  فألقى 
باللغة  �جلمعة  خطبة  �حلص�  �لدين 
�لعربية �لفصحى، *قا+ فيه: قبل �كثر 
 � �لزماQ، حني  من   Qقر نصف  من 
يكن �كثر �ملوجو
ين منكم قد *لد*� 
�ملسيح   ;q ;تعا بعد، قد �*حى �هللا 
�بد�ُ+  لك   Qََيْدُعو"  :�  
�ملوعو
*لقد  �لَعَر&."  ِمن  �هللا   
*عباُ �لشاِ) 
حتقق هذ� �لوحي �ليو) بوجو
كم هنا. 

(٥٠٨ v دية ¢ ١٦�(تا�يخ �أل


صلحاG �لعر� ��بد�1 �لشا
لقد   :(١٨٨٨ عا)   �  � حضرته  قا+ 

�خ�M �هللا تعا;:
�بد�1ُ � �لعر�   Gُصلحا عليك  "ُيَصّلو� 
 ،Gلسما��  J��أل عليك  �تصلي   ،
�لشا
(�لتذكر^  عرشه".  عن  �هللا   OمدP�

(١٢٩v
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بشا�� عن مصر
�كر حضرته � � ١٩ يناير/كانو	 �لثا� 

١٩٠٣ قبل صال� �لعشا� �لر�يا �لتالية:
"35يت 3ن2 (�قف عند شاطئ �لنيل، (معي 
نفسي  3عت9  كنت  <سر�ئيل.  ب2  من   Aكث
(كأن2 موسى، (C53 3ننا ها5بو	. (عندما 
3نظر <J �لو�5� C53 3	 فرعو	 يتبعنا Hمع 
 Lمثل �خليل (�لعربا N(عتا �معه عد) Aكب
(غAها، (3نه قد �قترS منا جد�. لقد قلق 
بنو <سر�ئيل كث�A، (َفَقَد معظمهم  5فقائي 
�\مة (�لعزمية (صرخو� بأعلى 3صو�ִדم: يا 
 Lبصو \م  فقلت  ُمد5َكو	.  <نا  موسى 

جهو5_: 
كال �� معي �� سيهدين.

e �ستيقظت (كانت هذc �لكلماL ال تز�` 
(٣٧٣ h �تذكر) ".على لسا�

��� �حلجا� � �نيل �إلكر�
 jحضرته �5يا � ١٨٩١ (حتد C35 لقد

عنها كما يلي:
3ن2   mملنا�  � طويلة  فتر�  منذ  35يت  "لقد 
3قف عند �لضريح �ملباq5 للنp �لكرمي �، 
(C53 3	 كث�A من �لناs قد ماتو� 3( ُقتلو� 
 �> 3نا � �لك  (بينما  Nفنهم.   sلنا�  N�53)
�لضريح  �Nخل  من   uرv شخصا  35يت 
 9v) x5به على �أل Sمعو` يضر cبيد)
كل (�حد منهم قائال: سيكو	 قq9 ههنا. 
على   Sضر) 3مامي  (قف  م2  Nنا  فلما 
من  �لقريبة   x5أل� على  مبعوله  م2   C3مر
 .q9ق سيكو	  هنا  (قا`:   q5ملبا� �لضريح 

e �ستيقظُت.
(لقد 3ّ(لُت هذc �لر�يا باجتهاN_ 3|ا <شا5� 
 J>  Sتقر من  �ملعاN، (�لك أل	  َمَعّيِة   J>
فكأ	  (فاته  بعد  5(حانيا  �لقديسني  3حد 

(�هللا  �لقديس.  هذ�  من  قريبا  صا5   c9ق
3علم (علمه 3حَكُم.  (<��لة 3(هاm، �خلز�ئن 

(٣٥٢ h  ٣ u حانية)لر�

حتقُّق بعض هذ* �لبشا��' � حيا� �ملسيح 
�ملوعو3 �

نرC من �ملناسب هنا 3	 نذكر حتقق بعض 
�ملسيح  �من   �  L�5لبشا�) �ألخبا5   cهذ
عن  نبذ�  يلي  فيما   N5فنو  ،�  Nملوعو�

�لصحابة  �لعرS �أل(�ئل.

�لشيخ 8مد بن �6د �ملكي �
�>; عر� يبايع �ملسيح �ملوعو3 �

:� Nيقو` سيدنا �ملسيح �ملوعو
من  �ملكي  �3د  �بن  �مد  �هللا   �  pِح"
سكا	  (من  عر�  <نه  عامر،  شعب  حا5� 
مكة �ملعظمة. تعلو على (جهه �ثا5 �لصال� 
(�لرشد (�لسعاN�. لقد تو�فد <J �\ند بقصد 
�ملعظمة  مكة   cبلد من  (�لسياحة  �لنـزهة 
تلك   �  jفحد (شرفا.  �د�  �هللا  ��Nها 
�ألياm 3	 �كر له بعض من يسيئو	 �لظن � 
3مو�5 غA (�قعية، بل 5مو� بُتهم �ختلقوها 
من عندهم (قالو�: <نه يّدعي بالرسالة، (ال 
(يقو`  �لكرمي،  بالقر�	  (ال   pبالن يؤمن 
�إلجنيل.  عليه  نز`  �لذ_  �ملسيح  �لك  <نه 
 �ًAغ) �اًسا  �لعر�  حضر�  قلب  فامتأل 
�لعربية  باللغة   �ّ> فكتب   ،mإلسال� على 
5سالة كانت تتضمن �لكلماL �لتالية: "<	 
ْ̀ علينا مائد� 3يها  كنَت عيسى �بَن مرمي فَأْنِز
 ْ̀ فَأْنِز �بَن مرمي  <ْ	 كنَت عيسى   !Sلكّذ��

علينا مائد� 3يها �لدجا`!"
فاسُتجيب  �الستجابة،  (قَت  كا	  لعله 
تلك   J>  5Nلقا�  Jتعا �هللا  به   �Nعا�c، فجا
�ملائد� �ل� 53سل2 ֲדا. فقد تو�فد <J مدينة 
"لدهيانه" (قابل2 هناq (بايع2. فاحلمد هللا 
�لذ_ جناc من �لنا5، (3نز` عليه مائد� من 
�لسما�."  (<��لة 3(هاm، �خلز�ئن �لر(حانية 

(٥٣٨-٥٣٩ h ملجلد ٣�
 Nملوعو� �ملسيح  سيدنا   Lكتابا من  يبد( 
�لعا�  � 3	 مر�سلة متت بينه (بني هذ� 
 cخطأ ֲדا   q5Nفأ يبايعه،   	3 قبل  �لعر� 
 ،cعو�N  �  �  Nملوعو� �ملسيح  (صْدَ¢ 
فكتب N5ًّ� على بعض 5سائل سيدنا �ملسيح 

�ملوعوN �، جا� فيها ما يلي:
بسم �هللا �لر�ن �لرحيم

 mلسال�) (�لصال�  �لعاملني،   S5 هللا  �حلمد 
على 3شر¥ �خللق 3¤عني. 

�لعزيز   mملكر�  mملحتر�  Sجلنا� حضر�   J>
(مسيح  (هاNينا  (مرشدنا  موالنا   mألكر�
 e مني� ،J�3د حفظه �هللا تعا mماننا غال�

�مني يا S5 �لعاملني.
3ما بعد، �لسالm عليكم (�5ة �هللا (بركاته، 
�لعزيز، قر3نا (فهمنا ما  قد (صلنا كتابكم 
فيه (�دنا �هللا �لذ_ 3نتم ¨A (عافية*. (يا 
سيد_ 3طلب من �هللا e من جنابكم �لعفَو 
(�لسما� فيما قد 3خطأL، (يا سيد_ 3نا 
 e �هللا،  على   Sسو�) (خاNمك   qلد)
تبُت  3نا   Jتعا �هللا   �شا  	>) جنابكم،   J>
مبثل  3تكلم  (ال   N3عو ال   	3 على  (عزمت 
حالكم  �هللا  ّ¤ل  قط.  ُ�كر  �لذ_   mلكال�

(شكر �هللا فضلكم.

* هكذ� � �ألصل.
....................
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(�لسالm. �لر�قم 3حقر �لعباN �مد �بن �3د 
مكي.

�لذ_   mلكال� عجب2*  "قد  فقا`:  (3ضا¥ 
�كرمت � �لكتاS. �حلمد هللا �لذ_ (عد� 
مبالقا� جنابكم. ال شك (ال 5يب 3نك 3نت 
من عند �هللا. �مّنا (صّدقنا، (�خر Nعو�نا 3	 

�حلمد هللا S5 �لعاملني.
�5قم: �مد �بن �3د مكي 

�لصد¢"،  <ظها5   _3" <ظها5  كا  (سجائي 
(٧٩ h ٦ u حانية)خلز�ئن �لر�

"لقد  قائًال:   �  Nملوعو� �ملسيح  (يذكر 
سيئة  ظنونا   � ُيِكّن  كا	  <نه  بنفسه  قا` 
(فاسد�، فرC3 � �لر�يا شخصا يقو` له: 

.Sيا �مد 3نت كّذ�
 m3عو� ثالثة  قبل  35يُت  3يضا:  يقو`  كما 
� �ملناm 3	 عيسى نز` من �لسما�، فقلت 
� نفسي سو¥ 3متكن من �5يته � حيا¬ 
�لر(حانية  �خلز�ئن   ،m3(ها (<��لة  �هللا.  بإ�	 

(٥٣٨-٥٣٩ h ملجلد ٣�
سجل   � �®ه   �  Nملوعو� �ملسيح  كتب 
�ملبايعني حتت 5قم ١٤١. كما �كرc �ملسيح 
 ٣١٣ �لـ  3صحابه  ضمن   �  Nملوعو�
(كا	 5قمه فيهم ٩٨. (له شر¥ �حلضو5 
تا5يخ �جلماعة  �لثانية �  �لسنوية  � �جللسة 
عاm ١٨٩٢ �ل� �شترq فيها ٣٢٧ شخصا.    
مكث �لشيخ �مد بن �3د �ملكي � 
 �Aقص �فتر � Nصحبة �ملسيح �ملوعو �
�ملعظمة.  مكة   � (طنه   J>  Nيعو  	3 قبل 
<J حضرته  كتب  (طنه   J> (صوله  (بعد 
 mر� من   ٢٠ بتا5يخ  �لتالية  �لرسالة   �

 :١٨٩٣ S� ١٣١١هـ/ ٤ mحلر��

 بسم �هللا �لر6ن �لرحيم
Cمد* >نصلي على �سوله �لكرمي

(بركاته  (�5ته   Jتعا �هللا   mسال
(�3كى حتيته على حضر� جناS موالنا 
�3د،   mغال �ماننا  (مسيح  (هاNينا 
 S5 يا  �مني  عونه،   �  Jتعا �هللا  كا	 

�لعاملني.
3عّرفكم �3 (صلُت مكة  بعد،  3ما 
�لس   � جلست  (كلما  (عافية،   A¨
�لذ_  (¤يع  قولكم،  (�3كر  �3كركم 
(�ألحاNيث،   Lآليا� من   cعيتموN�
منهم  (�لبعض  يتعجبو	،   sلنا� فصا5 
5ِ3َنا (جهه �  يصّدقو	 (يقولو	 �للهم 

 .Aخ
(هلَّ  �حلج  شهر  من  فرغنا  (ملا 
من  يوما   L5مر  ،�عاشو�5 شهر  علينا 
�®ه  3صحابنا  من  (�حد  على   mأليا�
فسأل2   ،cعند فجلست  طايع"،  "علي 
عن �\ند (عن �لسفر (3حو�له، فأخ9ته 
Nعو�كم،  عن  (3خ9ته  حصل،  بالذ_ 
ففر�  يكو	،  ما  3حسن  على  (فّهمته 
حليم  5جل  هو  له:  (قلت  بذلك، 
به.  ُيصّد¢  �ملؤمن   c�5  ��> عظيم، 
طفق   cيا> فّهمُتها  �ل�   Lفالكلما
يذكرها عند كل 3حد من �لناs، (قا` 
 ��> له:  قلت  مكة؟   J>  �µي م¶   :�
N�53 �هللا سبحانه (تعاµ Jي� <J مكة 
-شّرفها �هللا تعاJ- عن قريب. (�آل	 
3ّلف كتبا عربية � <ثباN Lعو�c، يريد 
ما  هذ�   .Jتعا �هللا   �شا  	> يرسلها   	3

لعلي طايع.  قلت 
 ،S5سا` هذ� �لكتا> LN53 	3 ملا e
قلت له 3نا 53يد 3	 53سل ملوالنا كتابا، 
ُيعّجل   Sلكتا�  � له  قل   :� فقا` 

(ُيعّجل  3ّلفها  �ل�  �لكتب  بإ5سا` 
باملجي� بنفسه <J مكة. فقلت له: ح¶ 
يأ�	 �هللا. (قلت له لوال ¸افة �لفنت ما 
تركُت �لكتب �ل� 3ّلفها موالنا (جئت 
ֲדا  لو جئَت  ِلَم خفَت؟  فقا` �:  ֲדا. 
ملوالنا  �كتْب   � قا`   e  .�Aخ لكا	 
3قسمها  (3نا  �®ي  على  �لكتب  ُيرسل 
 �(�لعلماَ مكة  شريَف  عليها  (3ُطلع 
(¤يع �لناs (ال 3با� من 3حد. (قا`: 
3نا 3عر¥ 3	 �ملؤمن <�� ®ع �كر هذ� 

�لرجل يفر�، (�ملنافق يغضب.
�®ه  �لذ_  �ملذكو5  �لرجل  (هذ� 
عامر،  شعب   � ساكن  طايع"  "علي 
(هو 5جل طيب من �ألغنيا�، (صاحب 
فأنتم  عظيم.  (تاجر   q3مال)  Lبيو
53ِسلو� �لكتب با®ه (ֲדذ� �لعنو�	 يصل 
�ملشّرفة،  مكة   J>  :Jتعا �هللا   �شا  	>
�حلشيش *  تاجر  طايع  علي  بيد  (ُيسلَّم 

� حا5� �لشعب، يع2 شعب عامر.
�لدين،  نو5  موالنا  على  منا  (سلِّْم 
 mحسا حكيم  �لسيد  موالنا  (على 
<خو�ننا،  كافة  على  منا  (سلِّْم  �لدين، 
صغAهم  با®ه..  منهم  (�حد  كل 
�لدين  فضل  (خصوصا  (كبAهم، 
((لد 3خته موالنا عبد �لكرمي، (<نَّا \م 
من �لد�عني � بيت �هللا �حلر�m، (ُخصَّ 
بذلك:  �لر�قم     .mسال بألف  نفسك 
بن �3د،  �لصمد �مد  �هللا   Nعبا 3حقر 

ساكن شعب عامر
٢٠ شهر عاشو�5 سنة ١٣١١هـ  

(١٠- ١٢h Cامة �لبشر�)

* �حلشيش: ما َيِبَس من �لعشب. (�ملنجد)
.................... ....................

* هكذ� � �ألصل.
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هذ3   � �ملهد�  �إلما)  سيُدنا   Mفاعت
�حلق،  
عو^  لنشر  غيبيا  تأييد�  �لرسالة 
عا)   � "Fلبشر� �لكتا&: "�امة  فأّلف 
حضر^  �سالة  على  فيه   
ّ�*  ،١٨٩٣
ما  بعض  *qليكم  �ملكي،  �د � بن  ¡مد 


 فيها:�*
بسم �هللا �لر`ن �لرحيم     

  dمدY �نصلي على �سوله �لكرمي
q; �ملحب �ملخلص.. ِحi � �هللا 

�د �ملّكي�¡مد بن 
�لسال) عليكم *��ة �هللا *بركاته

مكتوبك  *صل�  قد  فإنه  بعد،  �ما 
كلُّ  *سّر�  Bخر3،   ;q �*له  من  *قر�ته 
�هللا  *شكر�  مكتوبك،   � £كرته  ما 
 Oباخل *بيتك  *طنك  *صلت  �نك  على 
*عشOتك  �ألحبا&  *لقيت  *�لعافية، 

�ألقربني. 
�ما ما £كرَ� ُطرًفا من حسن �خال³ *
*سOته  طايع  علي  �لكرمي  �جلليل  �لسيد 
*حسن  *موّ
ته  �جلميلة  *Bثا�3  �حلميد^ 
ُسرَّ  �نه  *ِمن  حاال¹،   Ãا] عند  هه  توجُّ
�شكر * هذ�،  على  �شكر�  فأنا  بذلك، 
£لك �لشريف �لسعيد �لرشيد، *�سأ+ �هللا 
 ;q �ة �* *فضال  *بركة   �Oخ *له  لك 

(١٣ v Fامة �لبشر�يو) �لدين." (
*كتب �ألستا£ طه �لقز³ نقًال عما [عه 
من �بيه: عندما £هب حضر^ �خلليفة �لثا� 
للمسيح �ملوعو
 � أل
�d فريضة �حلج 
�د ��ستفسر �لناَ� عن �لشيخ ¡مد بن 
�لقو�فل  يتابع   Qكا qنه  له  فقيل  �ملكي، 
تبعها  قافلة  مر�  *كلما   dلصحر��  �
*�ملهد�   
�ملوعو �ملسيح   Q� �خMهم *
 ;q ملنتظر قد ظهر. *بقي على هذ3 �حلالة�

�Q توفا3 �هللا سبحانه *تعا;.

�لسيد 'مد سعيد �لشامي �لطر�بلسي 

�بد�1 �لشا 1��

كاQ �لسيد ¡مد سعيد �لشامي �لطر�بلسي 
من سكاQ طر�بلس �لو�قعة على بعد ثالثني 

يًبا �ميال من بO*�. كاQ فاضًال جليال *
�Q يتعاÄ على يد  
���قدير� *شاعًر� <يد�. 
¡مد  �حلكيم  *هو  �`ند   dطبا� �شهر  �حد 
�#ل خاQ �لدهلو�. *خال+ gيا�ته للهند 
تعر� على �حلافظ ¡مد يعقو& � �حد 
صحابة �ملسيح �ملوعو
 �، فقد) له كتابه 
فُأْفِحَم  �لتو�،   Æمع  � *حا*�3  "�لتبليغ" 
له  يطمئن  شافيا  جو�با  ¾د   �* �لشامي 
قلبه. *قا+ عن �لكال) �لعر� حلضر^ �ملسيح 
 Q� عر�  يستطيع  ال  *�هللا   :�  
�ملوعو

يكتب مثله ناهيك �Q يقو) به هند�!
قصيد^  نفسه  �لكتا&   �  �قر عندما   �  

 �  iلن� مد¬   �  �  
�ملوعو �ملسيح 
بكى *قا+ بشكل عفو�: *�هللا Qq �لعر& 
�Q يأتو� بأفضل منها، *من �
عى  Q*ليعجز
 Qيأ¹ بأفضل منها فإنه ملعو Q��نه يستطيع 
qنه سو� �فظ  *قا+  �لكذ�&.  *مسيلمة 
qظها�"،  كا  "سجائي  من  (تلخيًصا  �ألبيا�.  هذ3 
�خلز�ئن �لر*حانية �ملجلد ٦ v ٧٥-٧٦، *كتا& "٣١٣ 
�صحا& صد³ *صفا" تأليف نصر �هللا خاQ ناصر *عاصم 

(١٠١-١٠٣ v ا�#
سيالكو�  مدينة   ;q سافر   Q� له  �تفق   �

للمسيح  Bخر  صحا�  على  تعر�  حيث 
 � �لدين  حسا)   Oم *هو   �  
�ملوعو
"�لتبليغ"  كتا&  حو+  معه  تكلم  �لذ� 
*حتد�3 �نه q£� كتب �
ًّ� عليه فسينا+ جائز^ 

قد�ها �لف �*بية. 
توجه حضر^ �لشامي �خq �O; قا
ياQ حيث 
�قا) قر�بة سبعة �شهر قضاها � �لبحث عن 
عن   �  
�ملوعو �ملسيح   F��* �حلقيقة 
كثب *متتع بفيضه �لعلمي *�لر*حا�، *� 
�لصاحلة   FAلر� على   dًبنا* �ملطا�  ~اية 
*�ملبشر^ قر� �ملبايعة *�النضما) q; #اعته 

 .�
(تلخيصا من كتا& "٣١٣ �صحا& صد³ 
*صفا"، تأليف نصر �هللا خاQ ناصر *عاصم 

(١٠١-١٠٣ v ا�#
�حد   �  �  
�ملوعو �ملسيح  عنه  كتب 

كتبه ما يلي:
 ��� 
"*ما �ّلفُت هذ3 �لكتب qال ألكبا
 iتشيع كت Q� ¹�
�عظم مر� Qلعر&، *كا�
� تلك �ألماكن �ملقدسة *�لبال
 �ملبا�كة، 
 
�لبال تلك   � �لكتب   Ãشيو  Q� فر�يت 
فرÃٌ لوجو
 �جل صاÈ ُيشيعها، *�يقنت 
 dصلحا  � *�نتشا�ها   iكت شهر^   Q�
�Q ¾عل �هللا  Oمر مستحيل من غ��لعر& 
من لدنه ناصر� منهم *من qخو�~م. فكنت 
لتحصيل  *�البتها+  �لضر�عة  �ُكفَّ  ��فع 

����������	� �
�� �� �� �
���������� �
�� �� �� �� �� �� �������������



٣٦٧

هذ3 �ملُْنية، *حتقيق هذ3 �لُبْغية، ح� ُ�جيبْت 

عو¹، *ُ�عطيْت � ُبْغي°، *قا
 �qَّ فضل 
 dهللا �جال £� علم *فهم *مناسبة *ِمن علما�
طّيَب  **جدُته  �لصاحلني.  *من  �لعر& 
�لفطر^  َر  مطهَّ �ألخال³،  كرمي  �ألعر�³ 
َلْوَ£ِعيًّا �ْلَمِعيًّا *من �ملتقني. فابتهجُت بلقائه 
*حسبُته  *مدعائي،   �
مر�  Qكا �لذ� 
يأ¹   O¶ به  *تفاdلت  
عائي،  باكو�َ̂ 
*صر�  �لفر¬  
ها� g�* �مي،  *فضل 
نفسي  فهّنيُت  �ملستبشرين،  من  يومئذ 
يا  هنالك *شكرُ� �هللا *قلُت �حلمد لك 

�& �لعاملني.
َ*ِسًما  صاحلا  شابًّا   Q� £لك  *تفصيل 
�لشا)، �ع� من طر�بلس،   
جا�d من بال
 ;q عند�  *لبث   َّ�q �لعليم  �حلكيم   3
*قا
سبعة �شهر، �ع� q; هذ� �لوقت، فتوّسمُت 
فيه �خلO *�لرشد، **جد� � ِمْيَسمه �نو�� 
 � �لصاحلني.  ِسمة  فيه  �يت �* �لصال¬، 
�معنُت � حاله *قاله *تفحصت ِمن ظاهر3 
*باطن �حو�له بنو� ُ�عطَي � *q`ا) ُقذ� � 
قلi، فآنسُت حسن تقاته *��gنة حصاته، 
على  ��كال  تقّيا  صاحلا  �جال  **جدُته 
�ملرتاضني.  *من  *طاِ�َ
ها  �لنفس  جذبا� 
 � فدخل  معرف°  من  ا  حظًّ �هللا  �عطا3   �
�ملبايعني. *قد �نفتح عليه با& عجيب من 
معا�فنا *�ّلف كتابا *ّ[اq" :3يقاÊ �لنا�"، 
*هو 
ليل *�ضح على سعة عمله، *حجة 
منO^ على qصابة ��يه، *يكفي لكل ُمما� 
£لك  تأليف   � �فضى  *ملا  مضما�.   �
�لكتا& #ع عند3 كث�O من كتب �حلديث 
�مر،  عميقا � كل  فكر�  *فّكر   ،Oلتفس�*
�فكا�3، *نوُ� �نظا�3، *ليس عالمُة  ُّ�
فهو َ
 �ُ��لعا�� ِمن 
*Q �ملعا��. *q �q£� قر
جلبابه،  *�فعُت  �بو�به  *تصفحت  كتابه 

*ما  شأنه،  *مدحُت  بيانه،  فاستملحُت 

عو �Q يشيع �هللا �*جد� فيه شيئا شاَنه، *
*ُيدخل  قبولّيًة  فيه  مع كتi، *يضع  كتابه 
فيه �*ًحا منه، *¾عل �فئد^ من �لنا� ִדو� 
qليه، *جز�3 � �لد��ين *با�� � مقاصد3 

*يدخله � �ملقبولني. 
*ملا فرË من تأليف كتابه �له qخالصه 
 dعلما  ;q معا�فنا  ُمبلَِّغ   Qيكو  Q� على 
 Qيكو* �خبا�نا،  عن  فيهم   Mª* *طنه، 
*ُيشيع  ناحية،  كل   �  dًند� *يطلق  منا
يا 
 ،
�لكتب ليتضح �ألمر على �هل تلك �لبال
*هذ� هو �ملر�
 �لذ� كنا ندعو له � �لليل 
�لقو+   ³
صا �جل  �نه   F��* *�لنها�. 
*�لوعد، يّتقي �لفضو+ � �لكال)، *ال يرتع 
�لزما). *لقد  �للساQ � كل مرتع بإطال³ 

خل �هللا ُحبَّنا � قلبه، فيحّبنا *Ìّبه، *كّل �
�نه هو  فأتيّقُن  *تكّلَم  �لرجُل  هذ�  ما *عد 
�هله، *سينجز كما *عد، *��جو �Q ¾عله 
*هو  حلبنا،   Ëسو* بذ�نا،  لريع  سببا  �هللا 

�حسن �ملسّببني.

ال  صابر  مرتا�  �جل  �نه  �يُت �*
يقنع  �نه  مر���  �يت �*  ،Ãيفز *ال  يشكو 
 � *لو  *�مللبوسا�،  �ملأكوال�   Í
� على 
من   
Mل� يدفع  بل  يطلبه،  فال  حلا�  يكن 
�لتضحي *�صطالd �جلمر، *ال يسأ+ تعّفًفا. 
*�إلنابة  Bثا� �خلشوÃ *�حللم  فيه  **جدُ� 
*ما  *هو حسيبه.  �علم  *�هللا  �لقلب،  *�ّقة 
قلت qال ما ��يت، فال تعجبو� من ��ة �هللا 
�Q تكفِكَف ما َ
َهَمنا ِمن حرٍ¢ بسعي هذ� 
 ،
����لرجل، *�هللا يفعل ما يشاd، ال مانَع ملا 
*ال ��
َّ ملا جا
، *هو حافُظ 
ينه *ناصر كل 

(١٢-١٤v نو� �حلق) .من ينصر �لدين

يبا با�عا كتب �كاQ حضرته شاعر� <يد� *
 �  
�ملوعو �ملسيح  كتا&  على  تقريظا 
"كر�ما� �لصا
قني" كما نظم �بياتا شعرية 
��ئعة � مد¬ �ملسيح �ملوعو
 � نشر� 

� ~اية كتا& كر�ما� �لصا
قني.

�لسيد عبد �هللا �لعر� �
�حُد "عبا+ �هللا من �لعر�"

� كاQ يسكن   
�ملوعو �ملسيح  � gمن 
� منطقة �لسند شيخ يسمى "بO صاحب 
تلك  مشايخ   Oمشاه من   Qكا* �لَعَلم"، 
�لبال
، *بلغ عد
 مريديه حو�� مئة �لف. 
*قا+ هذ� �لشيخ: ��يُت �سو+ �هللا � � 
�ملسيح  (يع�  �لرجل  �ملنا) *سألته عن هذ� 
�هو كا£& �) صا
³؟ فقا+:  (� 
�ملوعو

صا
³ *من عند �هللا.
 
�ملوعو �ملسيح   ;q �لشيخ  £لك  فأ�سل 
� من عند3 �سولني �حد{ا �خلليفة عبد 
�لعر&،  �هللا  عبد  �خلليفة  *�لثا�  �للطيف، 
 �  :�  
�ملوعو �ملسيح  *قابال   �dفجا
��سَلنا  "لقد  *قاال:  بو�"،   g*Oف" مدينة 
�يت � �q +ليك شيخنا صاحُب �لَعَلم يقوq حضر= عبد �هللا �لعر� �
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�سو+ �هللا � *�ستفسرته � �مر� *قلت 
 (� مفتر  كا£&  �هو  �هللا  �سو+  يا   � بّيْن 
 ³
صا qنه   :� �هللا  �سو+  فقا+  صا
³؟ 
*من عند �هللا. فعرفُت �نك على حق مبني، 
*بعد £لك ال نشك � �مر� *ال نرتا& � 
 Q� �مرتنا   Qفإ تأمر،  كما  *نعمل  شأنك، 
�£هبو� q; بال
 �ألمريكه فإّنا نذهب qليها، 
 Qq مرنا، *ستجدنا� � ^Oلنا ِخ Qما تكو*

شاd �هللا من �ملطا*عني."
�لتجا�،   Oمشاه من  �لعر&  �هللا  عبد   Qكا
*منَّ �هللا عليه بأمو�+ كثO^، *قد �نفق ماال 

كث�O � سبيل �هللا *مهّما� �لدين.
�خلز�ئن   ،Fلبشر� �امة  من  (تلخيصا   

(٣٠٩-٣١٠ v لر*حانية �مللجلد ٧�
 ;q �لعر&  �هللا  عبد  حضر^  *صل  عندما 
من  فتر^  عند3  �قا)   �  
�ملوعو �ملسيح 
 Qكا بصحبته.  *متتع  بايعه  حيث  �لزمن 
يذكر   Qكا ما   �Oفكث �لعر�³،  من  شيعيا 
بعض عقائد3 *يند) عليها بعد �لبيعة. فمر^ 

£كر عند �ملسيح �ملوعو
 � بعض �حو�+ 
�لتقية �ل° كاQ يعتقد ֲדا سابًقا، � �د �هللا 
�لفاسد^،  على �نه جنا3 من تلك �ملعتقد�� 
فقا+ له حضرته �: "qنه لفضل كبO من 
�هللا تعا;، *ما£� عسى �Q يفعله �إلنساQ ما 
� يفق من سباته". (ملخص من ملفوظا� 

(١٧٣ v ٤ ¢
*لعله من �ملفيد �Q نذكر هنا �حلو�� �لذ� 
 
����د � حني �جرF بينه *بني سيدنا 

�لعو
^ q; بلد3.
بلد�،   ;q  ^
�لعو  Qآل� �نو�  �هللا:  عبد 

�فُأصلي *��d �لقو) هنا� �) ال؟
qال  �حد   d��* تصلِّ  ال  �د: � سيدنا 

�ملصّدقني.
�خبا��، *� يتم  Qم ال يعرفو~q :عبد �هللا

تبليغهم؟
فإما  �ّ*ًال،  تبّلغهم   Q� عليك  �د: � سيدنا 

مصّدقني �* مكّذبني.
 ،� جدًّ  Q*
متشد بلد�  �هل   Qq �هللا:  عبد 

*قومنا من �لشيعة؟
�د: عليك �Q تكوQ هللا تعا;. َمن �سيدنا 
كانت معاملته مع �هللا تعا; نزيهًة فإQ �هللا 
 ٢  ¢ (�مللفوظا�  *يتكفله".  يتوال3  تعا; 

(٣٤٢ -٣٤٣ v

�لسيد عبد �ملحيي �لعر� �
بعض  على  �طلع  �لعر�³.  من  شيعيا   Qكا
�لكتب �لعربية للمسيح �ملوعو
 � *�ستقر 
�Q يكتب مثل  �نه ال ميكن ألحد  نفسه   �
هذ3 �للغة �لفصيحة �ملليئة باملعا�� �لر*حانية 
 Qيا
تأييد من �هللا تعا;. فجاq d; قا  Q*بد
*قابل �ملسيح �ملوعو
 � � سأله: هل �نت 
كتبَت هذ3 �لكتب باللغة �لعربية؟ فقا+ �: 
نعم، كتبتها بفضل �هللا *تأييد3. فقا+: سو� 
�Aمن ¦ميع 
عا*يك q£� كتبَت مثلها �مامي 
�آلQ. فقا+ �ملسيح �ملوعو
 �: ليس من 
سنة �ألنبياd��q d^ مثل هذ3 �ملعجز��، qن� 
بأمر من �هللا *نصرته. فذهب  ال �كتب qال 

سيدنا �ملسيح �ملوعو
 � مع �صحابه
 *�لصحا� �لعر� �لسيد عبد �هللا �لعر& هو من يقف خلف حضرته � متاما � صف �لو�قفني 



٣٦٩

حضر^ عبد �ملحيي �لعر& �

�لضيافة *كتب  �لسيد عبد �ملحيي q; بيت 
 
�سالة q; حضر^ �ملسيح �ملوعو
 �، فرّ
كانت  فصيحة  عربية  بلغة  حضرته  عليها 
برً
� *سالًما للسيد عبد �ملحيي �لعر& فبايع 
�د �، � Oبش �gملهد�، ملر� ^Oفوً��. (س

¢ ٤ �*�ية �قم ١٢٠٠)
طويلة  فتر^   � �ملحيي  عبد  �لسيد  بقي   
 � � 
� قا
ياg .Q*ّجه �ملسيح �ملوعو
با`ند.  "بتياله"  مدينة  �لعائال� من   Fحدq
 �gعهد �خلليفة �أل*+ � سافر مع مر �*
 ;q حلته� �د � �� 
بشO �لدين ¡مو
�لبال
 �لعربية عا) ١٩١٢، كما ُعّين �ئيس 
عا)  �جلماعة �  �صد�ִדا  عربية  حترير <لة 
١٩١٣ باسم "مصاÈ �لعر&" *�ل° كانت 

ضميمة عربية جلريد^ "بد�".

 �لسيد علي �بن شريف مصطفى � 
 ;q  ١٨٩١ بني  ما  *بايع  مكة  من   Qكا
�ملسيح  سيدنا  مر�سلة  طريق  عن   ١٨٩٣
 � � 
�ملوعو
 �. نقل �ملسيح �ملوعو

كتابه "سجائي كا qظها�" فقر^ من �سالة 
هذ� �لصحا� �لعر� جاd فيها:

"q; جنا& �ألجل �لناقد �لبصO، طو
 �لعقل 
�حلز)   �£  ،Oملن� �لشر³  *كوكب  �لغزير، 
�كن  �إل`ا)،  صاحب   ،Oلكب� �هللا  *q`ا) 
�إلسالمية  �لرعية   Qسلطا �ألبدية  �لد*لة 
�د، فضائله تلو¬ كالكوكب �م�gO غال) 

� �آلفا³ للجاهل *�لعاقل، Ïر �لندF �لذ� 
ال يرF له �لساحل، *منبع �لعلو) *�لعطايا 
�ل° هي صافية �ملناهل." (�خلز�ئن �لر*حانية 
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حضر= عثما� �لعر� �
عا)  قبل  *بايع  �لطائف  من  حضرته   Qكا
 �  
١٨٩٦، حيث £كر3 �ملسيح �ملوعو
 � �ملنشو�^  �لـ٣١٣  �صحابه  قائمة   �
كتابه "�جنا) Bִדم" �ملطبوÃ � عا) ١٨٩٦، 

*�قمه ٢٩٢ � تلك �لقائمة.

� j+لبغد�� jمهد lحلا�
�`ند *نز+ � مدينة "مد���"، *بايع   ��g
عا) ١٨٩٧.  �ملنطقة  �ملبايعني من هذ3  مع 
�حد مساجد �جلماعة، كما  dنشاq � ÃَMت
تÃM مر^ ثانية ¶مسني �*بية. £كر3 سيدنا 
�ملسيح �ملوعو
 � � قائمة �ملتMعني � 
 ¢ �لر*حانية  �خلز�ئن   ،Oمن سر�¢  كتابه: 
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�لثا� على �لكر�سي 
من �ليمني:

 Oبش �gحضر^ مر 
�د �  
¡مو �لدين 

�

 *�لثا� من �لو�قفني 
من �ليمني:

�ملحيي  عبد  �لسيد 
�لعر& �




