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 âن �لرحيم. حدثت�١١. بسم �هللا �لر
�ملوعو.  �ملسيح   0 �ملحترمة   ôلد�'
من   Áلثالثا� يستحسن  يكن   ¿  �
بني �أليا5 كلها. 'vكر �خلليفة �لثا� 
�: كا0 موعد 'ال.	 ختنا ”مبا<كة 
 0بيغم“ هو يو5 �لثالثاÁ فدعا � 

 .Áلثالثا� ÀvÏفظها �هللا تعا� من 
قوy: ُ'لد سيدنا �ملسيح �ملوعو. � 
 .Áًما يو5 �جلمعة 'تو� يو5 �لثالثاتو
'�علمو� 0 عدَّ �لزمن حسًنا ' سيًئا 
�منا هو ألهل �لدنيا، 'كا0 يو5 'فاته 

هو يو5 �ملصيبة ألهل �لدنيا حقًّا.
 Áلثالثا� يو5   0 �لر'�ية  (ال تعâ هذ¼ 
منه  �ملر�.  ُشر�  كما  بل  ³س،  يو5 
� �لر'�ية <قم ٣١١ '٣٢٢ '٣٦٠ 

'هو   Êلكتا� �ذ�  �لثا�   Áجلز� من 
�لشد	  جانب  Ïمل   Áلثالثا� يو5   0
فيه  �خلفي  �لتأث$  بسبب   Àvأل�'
 .>' فلقد  �لسما'ية،  �ألجر�5  لبعض 
عن يو5 �لثالثاÁ قوy �لنã �: �0 �هللا 
تعا� خلق �جلباy 'خلق �ملكر'¼ يو5 
�لثالثاÁ. �نظر تفس$ �بن كث$، تفس$ 

Òية: (خلق �أل<Ð � يومني..[)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٢
 Ðنه ملا مرحدثتâ '�لدô �ملحترمة 
�ألخ$  مرضه   � �ملوعو.  �ملسيح 
يا ��ي  قلقًة:  قلُت  'تدهو<� حالته 
 yما هذ� �لذ} هو حا.ٌ§ معنا؟ فقا

�: هو �v �لذ} كنُت قوُله لك.

قوy باختصا<: كا0 �ملسيح �ملوعو. 
يو5   Áمسا جيد	  بصحة  يتمتع   �
'ملا   .١٩٠٨ مايو   ٢٥  � �الثنني 
يته > Áلعشا� 	خلت �لبيت بعد صال.
جالًسا على �لسرير يتنا'y �لطعا5 مع 
'�لدô �ملحترمة. توجهت �� سرير} 
 âيقظ حًد�  لعل  للنو5.  خلد�   É
من  �ألخ$  ��زيع   � �ستيقظت   '
 Æلفجر بسبب حتّر| �لنا� Êَلليل قر�
'تكّلمهم فالحظُت 0 �ملسيح �ملوعو. 
�لشديد   yباإلسها  Êمصا  �
 0'  ،� متدهو<	 جدًّ �لصحية  'حالته 
 Æيتحركو0 هنا 'هنا| '�لنا Áألطبا�
 .Àخرمو<  �آلخر'0 مشغولو0 � 
فلما 'قع نظر} على �ملسيح �ملوعو. 

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي



٣٥

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثاني- رجب وشعبان ١٤٣٣هـ  - حزيران/ يونيو  ٢٠١٢ م

<¼ � مثل  ¿ âألن .ãهبط قل �
نه  ãهذ¼ �حلالة من قبل ''قع � قل
ضعف  عليه   طر لقد  �ملو�.   Ðمر
 ¿ نبضه  �لطبيب  جّس  فلما  كب$. 
Äد¼، فظن �جلميع نه � قد تو� 
'لكن  مطبق  سكو�  فسا'<هم 
�ال  قليل  بعض  �لنبض  حركة  عا.� 
 �� خط$	  ظلت  �لصحية  حالته   0
سفر �لصبح فُنقل سريُر¼ � من  0
�نتشر  فلما  �لغرفة.  .�خل   �� �لباحة 
نو< �لصبح كثر قليال سأy � هل 
عبد  شيخ  لعل  �لصال	؟  'قت  حا0 
�لر�ن �لقا.يا� قاy: نعم يا سيد}، 
فتيمم  �لسرير  على  بيد¼   Êفضر
كا0  'بينما  مستلقًيا،  �لصال	   'بد
يستطيع  فلم  عليه  غشي   v� كذلك 
قليل  بعد   Jفا فلما  صالته.   yكما�
�لفجر؟  صال	  'قت  حا0  هل   yسأ
له نعم لقد حا0، فنوÀ للصال	  قيل 
'بد ֲדا 'لكن ال تذكر ��v كا0 قد 
يعا�  كا0  ال.   5 �كما�ا   Øستطا�
سأله  �لشديد.  '�لقلق   Êلكر� حالة 
�لثامنة   ' �لثامنة  �لساعة   � �لطبيب 
 .ûخا بوجه  يعا�  ِممَّ  '�لنصف 
�لرّ.،  يستطيع  يكن   ¿  � 'لكنه 
'�ملح~	  '�لقلم   J>بالو  Áجي لذلك 
على  متكًئا  �لسرير  من   � فنهض 
�ال  0 يكتب شيًئا   .�>' êليم� �ليد 

 'نه بالكا. �ستطاØ كتابة كلمتني 
 J>لو� ينجر على  قلمه  خذ   É بع>
بسبب �لضعف، فاستلقى. لقد ُعطي 
 � كتَبه  ما  Òخر  �ملحترمة   ôلو�لد
 � صعوبته  منه   Áجز  � vكر  'قد 
 .�Áً'مقر منه   �Áًجز يكن   ¿' �لتكلم 
تدهو<� حالته � كثر بعد �لساعة 
�لتاسعة É بد� حالة �لغرغر	 �ل ¿ 
�منا  �لصو�  نوØ من   {فيها  äر¯ 
كا0 � يتنفس بصعوبة بالغة تنفًسا 
طويال. 'كنت Òنئذ '�قًفا عند <سه 
� . 'نظًر� �� هذ¼ �حلالة ُْطِلَعْت 
�لو�لد	 �ملحترمة �ل كانت � �لغرفة 
�ملجا'<	 فجا�Á مع بعض نساÁ �لبيت 
سرير¼   Êقر  Ð>أل� على  'جلست 
�. � هذ� �لوقت عطا¼ �لدكتو< 
�لصد<  �مد حسني شا¼ حقنة على 
�ال  �ملكا0  vلك  فانتفخ  �لثد}   Êقر
} حتسن بل �متعض  �� �.�ا ما 
 � {v' �vقائلني ملا 	بعض �إلخو
باحلقنة � هذ¼ �حلالة. �ستمر� حالة 
ما  �ملد	  خذ� ' قص$  لوقت   Øل��
0 تنفس  �بني تنفس 'Òخر تز.�. �
� طويال 'طا<� <'حه �� �لرفيق 
�ألعلى. �للهم صل عليه 'على مطاعه 

�مد 'با<| 'سلم.
 ôلد�' على  ثانيًة  عرضُت  فلما 
�ملحترمة - من جل �لتصديق - هذ¼ 

�لر'�ية �ل vكرُتها � �لبد�ية، قالت 
عند vكر 'فا	 �ملسيح �ملوعو. �: 
للمر	  �حلاجة   Áبقضا  � شعر  لقد 
 É ،عند تنا'له �لطعا5 فقضاها ��أل'
ح�  قص$	  ملد	  قدميه  ندلك  بقينا 
'لكنه  يضا  نا  'منت  مسترÏًا،  نا5 
شعر باحلاجة مر	 خرÀ فذهب مر	 
'قضى   Ðملرحا�  �� غالًبا  مرتني   '
بالضعف  شعر  vلك  'بعد  حاجته. 
�ضت  فلما  بيد¼،   âفأيقظ �لشديد 
� على سرير} من شد	  �ستلقى 
 yلك قدميه. فقا.�لضعف فجلسُت 
ال  فقلت:  نامي.  قليل:  بعد   �
 v� كذلك  كنا  'بينما  .لكك.  بل 
�حلاجة   Áقضا  � بالرغبة   � شعر 
يستطيع  يكن   ¿ نه  �ال   Àخر مر	 
� �ملرحاÐ فدّبرُ� له vلك � Êلذها�
 É |لسرير فقضى حاجته هنا�  Êقر
قا5 '�ستلقى 'طفقُت .لك قدميه �ال 
�لشديد.  �لضعف  من  يعا�  كا0  نه 
 É Àخر'بعد vلك قضى حاجته مر	 
تقيأ 'ملا فرÅ منه '<�. �الستلقاÁ على 
�لسرير 'قع عليه على ظهر¼ فاصطد5 
حالته   �Áسا' �لسرير  ¡شبة  سه >
�. فقلُت قلقًة: يا ��ي ما �لذ} هو  جدًّ
حا.ٌ§ معنا؟ فقاy �: هو �v �لذ} 

كنت قوله لك.
قصد¼  فهمِت  هل   :ôلد�' سألُت 
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� ؟ قالت: نعم.
ضافت: فلما سا�Á حالته 'تفاقم  É
�ملولو}  ندعو  هل  قلت  �لضعف 
�لدين)؟  نو<  �ملولو}   {) صاحب 
يقظو�   :yقا  É �.عو¼.  نعم   :yفقا
ندعو  هل  سألته:   É يضا.  �موً.� 
 :ôلد�' yمد علي خا0؟ تقو� Êلنو��
 َّ.> 0� ' ،Á0 <ّ. عليَّ بشي� >ِ. ¿

فما�v كا0 <ّ.¼؟
�لشريف  �حلديث   � .>' لقد   :yقو
 Ðملر�  �  عا يضا   �  ãلن�  0
 Êلكر� من  حالة  فيه  تو�  �لذ} 
'�آلال5،   Êالضطر��' '�لقلق  �لشديد 
'الحظنا 0 حالة �ملسيح �ملوعو. � 
تقريًبا.  مماثلة  كانت  يضا  'فاته  عند 
بعض  عجب  يث$  �ألمر  هذ�  لعل 
ֲדذ¼  كافية  معرفة  لديهم  ليس  �لذين 
�ألمو< أل�م يسمعو0 من ناحية ثانية 
ìالة  يتوفو0   Áأل'ليا�' �ملتصوفة   0
�لسكينة '�لطمأنينة، فاحلقيقة نه كلما 
 ÀÁتتر� Áمن �ألنبيا ãن 	شكت 'فا'
 Jفو' مته  جتا¼  مسؤ'لياته  Nيع  له 
 0� مستقبلهم.  همُّ  يال�مه  vلك  كل 
علم �لناÆ ֲדذ� �ألمر 'فهمهم له  ãلن�
0 �ملو� هو �لباÊ �لذ} ميُثل �إلنسا0ُ 
ما  فبقد<  منه،  باملر'<   �تعا �هللا  ما5 
�ملو� - أل0 موعد  يفرحه .نو¼ من 
لقائه مع �بوبه يكو0 قد حا0- يقلقه 

�لو�قعة  �جلسيمة  باملسؤ'لية  �لشعو< 
�لكب$   Êللكر 'يعرضه  عاتقه،  على 
�لتفكُ$ � حالة مته � �ملستقبل، ما 
 êغ  � فيكونو0   Áأل'ليا�' �ملتصوفة 
 Êعن هذ¼ �لد'�عي للقلق '�الضطر�
أل�م ليسو� مسؤ'لني �ال عن نفسهم، 
Òال�  على   Áشهد� فهم   Áألنبيا� ما 
 Jفالفر  .Æلنا� ماليني  بل   Æلنـا�

'�ضـح.
'<. � هذ¼ �لر'�ية 0 �لو�لد	 �ملحترمة 
ملا بد� قلقها قاy �ا �ملسيح �ملوعو. 
قوله لك.  �لذ} كنت   �v �: هو 
�ملر�. من  �ملحترمة عن   ôسألُت '�لد
 � كا0  فقالت:  �لكلما�  هذ¼ 
نه قد حاv 0لك �لوقت �ملوعو.  âيع
سابقا.  عنه   âدثÏ 0كا �لذ}  لوفاته 
'قالت يضا بأنه بقوله هذ� قد '�سا� 
قد  ìيث  للقلق  .�عي  ال   yقا 'كأنه 
حاv 0لك �لوقت �ملحد. �لذ} كنت 
vكر¼ لك بعد تلقي علم من عند �هللا 
يتحقق  �لوعد  هذ�   0 فكما   ،�تعا
�لوعو.  بعد}  ستتحقق  كذلك  �آل0 
 ،�تعا �هللا  بنصر	  �ملتعلقة   Àألخر�
'سيكو0 �هللا تعا� كفيال لكم Nيًعا. 
كث$�  �ملحترمة:   ôلد�' قالت  كذلك 
ما كا0 � يتعرÐ لإلسهاy 'ينجم 
عنه �<هاJ شديد 'ضعف كب$، 'لقد 

تو� ֲדذ� �ملرÐ نفسه.

 âن �لرحيم. حدثت�١٣. بسم �هللا �لر
�ملوعو.  �ملسيح   0 �ملحترمة   ôلد�'
� كا0 مرً	 يتمشى � باحة بيِت 
خي �لصغ$ مر�� شريف  {شريٍف (
فيها  �ل كا0 يؤلف  �د) � �أليا5 
حد  0 � � yكتيب �لوصية. فقا
�إلجنليز سأy �ملولو} �مد علي: هل 
عّين �ملر�� �ملحتر5 خليفة له كما يفعله 
 âسأل  É ال؟   5  Æلنا� كبا<  بعض 
كتب  هل  يك؟ > ما  قائال:   �
عّينه؟  هل   :yقا  ' عن �مو.  vلك 
تر�¼  �ِفَعْل كما  تقوy '�لدô: فقلت: 

مناسًبا.

 0 �ملحترمة   ôلد�'  âحدثت  .١٤
 0�  :yيقو كا0   � �ملوعو.  �ملسيح 
�لناÆ؛  ثالثة من  نو�ًعا  Nاعتنا تضم 
نوØ يهتم باملناصب '�لعظمة �لدنيوية 
مناصب  هنا|  تكو0   0 يريد'0   {
فخمة  'بنايا�  'مكاتب  قسا5 '
فقد  منهم  �لثا�   Øلنو� ما  'غ$ها، 
 Æلنا� كبا<  حد  تأث$  حتت  .خلو� 
مع  مرتبطو0  '��م  �لدين،  نو<  مثل 
 Øلنو� ما  �لكبـ$	.  �لشخصية  هذ¼ 
يرتبطو0  �لذين  فهم  منهم  �لثـالث 
'��م  ا  خـاصًّ �<تباًطا  بشخـصي 
يـؤثر'0 <ضا} 'مـسّرô � كل 

.Áشي


