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تعريب �لد�عية: hمد طاهر ندمي

١٥.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو|: 
 
موجو1ً 
لدين   Aنو 
ملولو~  يكن   Ì
 Ç  � 
ملوعو1  
ملسيح  +فا�  عند 

لغرفة 
لé توÇ فيها. فلما   Ç Aالهو
ُ�خ� عن }لك جا  +قبَّل جبينه � 
¯ خر° مسرًعا من 
لغرفة. فلما كا3 
Ýر° من با£ 
لغرفة قا| له 
ملولو~ 
متهد°:  بصو�  �حسن  "مد  سيد 

ملولو~  عليه  فر1ّ  ِصّديقي“،  ”�نت 
 ºهذ �Aلدين قائال: 1عك من �ثا
 Aنو

لقضية هنا، سيتقرA }لك Ç قا1يا3. 
 
هذ غ&~  �حد  يسمع   Ì �نه   ·A�+


حلديث 
لذ~ 1
A بينهما.

١٦. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو|: 
كا3 عند للمسيح 
ملوعو1 � ثالثة 

خو
مت؛ �حدها �مل كلما�: ”�ليس 
 ºكر{ ما  +هو   ،“ºعبد بكا¬  
هللا 
كتاباته.  من  كث&�  مو
ضع   Ç  �
قبل  ُصنع  
لذ~  
أل+|  
خلامت  +هو 

خلامت  �ما  طويلة.  مبد�   º
1عو �عال3 

لذ~ �تو~ على 
لوحي 
لتا�:  �
لثا
 ...êAقد+ éA ~غرسُت لك بيد”
��“، +طلب � صناعَته بعد �عال3 
 ºبيد �يضا  
خلامت   
هذ +ظّل   ،º
1عو
ا  
خلامت �ك�ها فصًّ 
مد� طويلة، +هذ

ملنقو�  
إل�ا8   �Aعبا طو|  بسبب 
ُصنع  
لذ~  
لثالث  
خلامت  �ما  عليه. 

ألخ&� Ç حياته +كا3  �

لسنو Ç
 � يطلب  فلم  
لوفا�،  +قت   ºبيد
صناعته بل قا| له �حد بأنه يريد �3 

ملوعو1  للمسيح  يطلب صناعة خامت 

عليه؟  ُيكتب   3� يريد   
فما}  �
 
هذ ففعل  "مو� بس“   :� فقا| 

لشخص +�هد· له 
خلامت. لقد خلع 

خلامت من يد 
ملسيح 
ملوعو1  
�حٌد هذ
� بعد +فاته +�خذته +
لدê. +بعد 
 � 
ملوعو1  
ملسيح  +فا�  من  مد� 

إلخو�  Ëن  بيننا   êلد
+ 
قترعت 

لثالثة،  
خلو
مت   ºهذ على  
لثالثة 
 “ºهللا بكا¬ عبد
فكا3 خامت ”�ليس 

خلليفة   ~� 
ألك�  �خينا  نصيب  من 
+خامت   ،� 
ملوعو1  للمسيح   �
لثا
 “êAقد+ éA ~غرست لك بيد”
فقد  بس“  ”مو�  خامت  �ما  باùي، 
خر° باسم ميا3 شريف �د، كما 
�عطي لألختني 
لكرميتني شيئا3 
ثنا3 

´خر
3 ت�ًكا �ما.
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لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم    .١٧

ملحترمة �3 
ملسيح  êلد
+ çحدثت
� قا| �ا: }هبت مر�  
ملوعو1 
فبد��  
ملحكمة   Ç قضية  ملتابعة 
ُتعرò على 
ملحكمة قضايا �خر· 
+بقيت �نتظر A+1~ مستظال بظل 
+قت  حا3  +ملا   ،Aألشجا
 �حد· 
+بينما  هنالك،  ֲדا  بد��  
لصال� 

لصال� �} 1ُعيت مر� بعد  Ç كنت

صلت + çملحكمة �ال �ن
 Ç ·خر�
�Aيت  منها  فرغت  فلما  
لصال�. 
منا1~ 
ملحكمة +
قفا عند~، +ما 
�3 سّلمُت +��يت 
لصال� حÓ قا| 
 

ملنا1~: مباAٌ� لك يا م&= 
� هذ


ملحتر8 ألنك A«َت 
لقضية.


لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .١٨

ملحترمة �3 
ملسيح  êلد
+ çحدثت
مرحلة  يذكر  كا3   � 
ملوعو1 
تلقيت   +� علمُت  فقا|:  شبابه 
بد  ال  �نه  
ملرحلة   ºهذ  Ç  �Aشا�
 
هذ  Ç 
لرقي  لتحقيق  
لصو8  من 
ملد�  فُصمت   :� قا|  
لسبيل. 
�حد  يكن   Ì+ متتالية،  �شهر  ستة 
 çبأن يعلم  خاAجه  +ال  
لبيت  من 
من   Aلفطو
  ��تا +كلما  �صو8. 

لبيت �عطيُته ألحد 
ملحتاجني �ما 


لَعشا  فكنُت �تنا+له.
سألُت +
لدê: هل كا3 � يصو8 
نفال Ç ´خر عمرº �8 ال؟ فقالت: نعم 

كا3 يصوÇ 8 ´خر عمرº �يضا بكل 
 .  |
شو من  
لستة  سيما  +ال   8

لتز

خامتا3 للمسيح 
ملوعوÇ � 1 �صبعي 
خلليفة 

هللا- +هو يأخذ 
لبيعة ºد -�يد� A+مسر 

حلا� سيدنا مر=

 

�
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1 �3 يدعو ألمر ها8 قا8 A� كما �نه لو

لسنتني �+ 
لثالثة  Ç للهم �ال
بالصو8، 

لÌ é يستطع فيها  ºمن عمر �ألخ&


لضعف   
�3 يصوA 8مضا3 �يضا جر

.�
لبد
”كتا£   Ç  � }كر  لقد  (�قو|: 

ل�ية“ �نه صا8 لثمانية �+ تسعة �شهر 

متو
صلة.)

 çلرحيم. حدثت
١٩.  بسم 
هللا 
لرن 
 òملوعو1 � تعر

ملسيح  3� êلد
+

أل+�  للمر�  
�ست&يا +  ¨

لصد لنوبة 

أل+|  بش&  +فا�  من  �يا8  بضعة  بعد 
 Ç  Çتو 
لذ~  
لكب&  �خونا  (+هو 
�صيب   {� نائًما   � كا3   .(١٨٨٨
«ا=+قة سببت له +عكة صحية �ال �3 

لنوبة كانت خفيفة. ¯ بعد مد�   ºهذ
 �يس&� خر° للصال� +�خ�� بأنه يعا
 :êلد
من +عكة صحية خفيفة. تقو| +
بعد قليل طرM شيخ حامد علي 
لبا£ 
(+هو كا3 خا1ًما قدميًا للمسيح 
ملوعو1 
 çسّخ +قا|:  
آل3)   Çتو +قد   ،�
 çبأن  êلد
+ تقو|  
ملا .  من  �بريًقا 
�A1كت �3 صحته � ليست على ما 
ير
8، فقلت إلحد· 
خلا1ما� �3 تسأ| 
عن حاله �، فقا| شيخ حامد علي: 
�نه متوّعك قليال. فتحجبت +}هبت �� 

ملسجد فوجدته مضطجًعا، فلما 1نوُ� 

 
منه قا|: كانت قد سا � حالé كثً&
 8ë� آل3 �شعر بالتحسن. كنت
 çلك+

لصال� �} �Aيت شيًئا �سو1 
Aتفع من 

لسما ، ¯ سقطُت   �� �مامي ++صل 
حلالة  +تعرضت  صائًحا   òAأل
 على 
تشبه 
إلغما . تقو| +
لدê: ¯ �صبح 
 �Aبصو 
لنوبا�   ºذ�  òيتعر  �

مستمر�.

لنوبة؟   ºهذ كانت  كيف  سألُتها: 
 ºقدما+  º
يد كانت   :êلد
+ فقالت 
سيما  +ال  بدنه  �عصا£  +تتوتر  ت�1 
  A
�عصا£ 
لرقبة، +كا3 يصا£ بالُد+
 ºهذ  Ç 
لقيا8  على  يقو·  يكن  فلم 
شديد�  
لنوبا�   ºهذ كانت  
حلالة. 
فيها  تبق   Ì }لك  بعد   ¯ 
لبد
ية   Ç
 � طبعه   3� كما  
ملعهو1�  
لشد� 
 �
عتا1ها. سألُتها: هل كا3 � يعا

لر�§ قبل هذ
؟ قالت:  Ç òمن مر
نوبا� خفيفة  تأتيه  فيما سبق كانت 
كا3  هل  سألُتها:  
لر�§.  +جع  من 

لسابق؟ قالت: نعم،  Ç §يصلي بالنا
}لك.  تر�  
لنوبا�   ºهذ بعد  +لكنه 
�عالنه  قبل  
ألمر   
هذ  Ôحد �قو|: 

بأنه 
ملسيح 
ملوعو1.

ستخدمتها    éل
 
�ست&يا  كلمة   3�)
نوبا�   }كر  عند  
ملحترمة   êلد+

لُد+
A عند 
ملسيح 
ملوعو1 � ليس 
يسمى  
لذ~   òملر
 }لك  منها   1

ملر

با�ست&يا Ç علم 
لطب بل 
ستخدمت 
 òمر+ A
هنا للتشابه 
جلزئي بني 
لُد+
 ãلط
  ìملع
 عن   
بعيًد 
�ست&يا 

ملعر+¬، +�ال فلم يكن � مصاًبا 

لر+
ية   Ç لك{ Íبا�ست&يا كما ُشر

جلز   Ç 1تنيA
Aقم ٣٦٥ +٣٦٩ 
لو

لكتا£. +حيثما }كر   

لثا� من هذ
 Ì  
هذ مرضه   � 
ملوعو1  
ملسيح 
يستخد8 قط لفظ 
�ست&يا عنه، كما 

لُد+
A «ا|  òال ميكن �3 يسمى مر
من 
ألحو| با�ست&يا �+ 
ملر
Ç M علم 
 vertigo كلمة  تستخد8  بل  
لطب، 
باللغة 
إلجنليزية للُد+
A +لعله نو¨ من 
+جع 
لر�§ 
لذ~ يصا£ فيه 
إلنسا3 
بالد+
A +يشعر بالتوتر Ç �عصا£ Aقبته 

ملريض  على  يصعب  
حلالة   ºهذ  Ç+
على  يؤثر  ال  �نه  �ال  
ملشي   +� 
لقيا8 
حالة يقظته �+ حو
سه. فلقد �Aيُت �نا 

ألسطر – 
ملسيح  ºقم هذ
A – يضا�
حالة   Ç عديد�   �
مر  � 
ملوعو1 
 ºA� Ì çال �ن� �Aملذكو
تعرضه للنوبة 
Ç حالة �ثر� على +عيه �+ حو
سه. 
 

ملسيح 
ملوعو1 � هذ òكا3 مر+

لé �خ�  � ãلن
قد جا  طبًقا لنبو � 
بني   êسيأ 
ملوعو1  
ملسيح   3� فيها 
 ~�) معصفرين  ثوبني   ~� 
ملهر+1تني 
مرضني 
ثنني). (
نظر: مسلم، كتا£ 


لساعة). Ñ

لفنت +�شر
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قد   � �نه  
لر+
ية   Ç  1A+ ما  �ما 

لسما   Ëو  يرتفع  �سو1  شيًئا   ·�A
 A
فهو �مر عا1~ عند من �صيب بالُد+
 A+تد 
ألشيا  حوله  له Qيع  تبد+   {�
 
مثل هذ  Ç ملريض
  3� +ترتفع، +مبا 

لوضع مييل Ëو �غماò عينيه لذلك 
 . 
سو1 له   · 
تتر 
ألشيا    ºهذ فإ3 
فليس  باإلغما   
ملشاֲדة  
حلالة  �ما 

ملر
1 منها - كما تد| عليه كلما� 
 ìمع بكل  
لوعي  فْقد  �يضا-  
لر+
ية 

لكلمة بل 
ملر
1 منه عد8 
لتمكن من 

لضعف    
جر 
لكال8   +� 
لعينني  فتح 
من  ملزيد  يرجى  �علم)  
هللا + 
لشديد، 
 ٨١ Aقم  
لر+يا�  مر
جعة  
لتوضيح 
من    
مزيد تسلط   éل
  ٢٩٣ +٤٥٩+


ملوضو¨.  

لضو  على هذ

 çلرحيم. حدثت
٢٠. بسم 
هللا 
لرن 

ملسيح 
ملوعو1 � قد �خذ  3� êلد
+

لبيعة 
أل+� Ç مدينة ”لدهيانه“، +قد 
�Aبعو3 شخًصا،  
أل+|  
ليو8   Ç بايع
¯ عندما Aجع � �� 
لبيت بايعته 
 Aنو 
ملولو~ + �يضا،  
لنسو�  بعض 


لدين هو �+| 
ملبايعني.
 :êلد
+ فقالت  بايعِت؟   Óم سألُتها: 

متنعت عن 
لبيعة  çبأن çلقد ُنشر ع
عد� سنو
� ¯ بايعت. هذ
 باطل، بل 
Ì �عّد نفسي منفصلة عنه بل +قفت 

معه 1+ًما كل موقف  +عد1ُ� نفسي 
 Ì لذلك  
لبد
ية،  منذ   � بيعته   Ç

�شعر «اجة �� 
لقيا8 ببيعة ùAية.
 � 
ملوعو1  
ملسيح  يعلن   Ì �قو|: 
عن كونه مسيًحا +مهدًيا +قت 
لبيعة 
.

أل+� بل كا3 يأخذها لكونه äّد1ً


ليو8 
أل+|  Ç من بايع :êلد
سألت +
فذكر�  
لدين؟   Aنو 
ملولو~  غ& 
 ~Aلسنو
 
هللا  عبد  ميا3  
سم   êلد
+


لشيخ حامد علي.+

 çلرحيم. حدثت
٢١. بسم 
هللا 
لرن 

ملسيح 
ملوعو1 � كا3  3� êلد
+
 º

إلعال3 عن 1عو 1
A� قا1يا3 ملا Ç
�عّد  حيث   
موعو1ً مسيًحا  بكونه 
 ¯ 
ألمر،   
هذ عن  
أل+�  
لكتيبا� 
 º
1عو نشر  حيث  لدهيانَه   �� سافر 
نشر  قبل   :êلد
+  � قالت   .ºهذ
 Ôُيحد �: سو¬  قا| �   º
1عو
عليه  مقد8  �نا  
لذ~  
إلعال3   
هذ
 êلد

لبال1. قالت + Ç ضةAملعا
ضجة 

أل+
ئل  
ملبايعني  بعض  بأ3  
ملحترمة 


إلعال3. 
�يضا تعثر+
 عند هذ
 çلرحيم. حدثت
٢٢- بسم 
هللا 
لرن 
كا3  ملا   �

ملر �حد·   Ç  :êلد
+

ملسيح 
ملوعو1 � يقيم Ç بيت م& 
حامد علي شاº، +كا3 نائًما �} جر� 
على لسانه Qلة ùعُتها فأA1كت �نه 

تلقى +حًيا من 
هللا تعا�، ¯ 
ستيقظ 

إل�ا8؟  
تلقيت هذ � فسألته هل 

� به؟ قلت: A1� قا|: نعم، +لكن ما


لصو�. 
لقد ùعت هذ
سألُتها: كيف كانت حالته � عند 
كا3   :êلد
+ قالت  
لوحي؟  نز+| 

�مّر +جهه +يتعّرM جبينه. 
 � 
ملوعو1  
ملسيح  كا3  �قو|: 
باحة   Ç  ãخلش
 
لسرير  على  جالًسا 
 êلد
+  A
1 باحة   ~�) 
لصغ&�   ºA
1
 +� صباًحا  
لوقت  +كا3  
ملحترمة)، 

لنعا§  من  بشي   شعر   {� مساً ، 
 Ì فاستلقى ¯ ُسمَع من شفتيه صو�
نفهمه ¯ 
ستيقظ +قا| لقد تلقيت للتّو 
بش&   
مر=  ~�)  çلك+ 
لوحي،   
هذ
د �) Ì �عد �}كر }لك 
لوحي.�

 � تلقى  كلما   :êلد
+  � قالت 

لوضع 
ستيقظ من حالة  
��اًما Ç هذ
 Ç � 3كا .ºَِّتو 
لنعا§ +كتبه من 

لبد
ية يسجله Ç كتا£ عا1~ عندº �ال 
 

نه بعد }لك 
Öذ لذلك كّر
ًسا كبً&

Öذ 1فتًر
 ضخًما من 
لقطع 
لصغ&.  ¯

لدفتر   
هذ حالًيا  يوجد  �ين  سألُتها: 
 ~�) �خيك.  عند  قالت:  
ملذكوA؟ 

خلليفة  د � "مو1  
لدين  بش&   
مر=

هللا بنصرº). +�خ�� خا�  ºيد� �
لثا
�نه   �يضا  �ùاعيل  "مد  م&   Aلدكتو


º´A عند نز+| 
لوحي عليه.


