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�لـر�:
قبل �لر@ على هذ� �العتر�² نرs من �ملناسب �1 نذكر 

بعض �ألموN �ملتعلقة بالنبو8�i +هي:
�حيانا ال تتحقق  �iلنبو�  1�١.  من �ألموN �ملسلم ֲדا 

n حق من تنبأ ֲדا بل قد 
 +� �بنه  حق   n تتحقق 
لقوله  مقامه،   Cيقو من 
ُنِرَينَّـَك  ا  ـَّ تعا0:﴿َفِإم
 +ْ�َ َنِعُدُهْم   bلَِّذ� َبْعَض 
ُيْرَجُعو1َ﴾  َفِإلَْيَنا  َنَتَوفََّينََّك 

(غافر:٧٨)

٢.  +من �ألحا@يث �لنبوية 
�لشريفة نستدM على `لك 

بر+�يتني فحسب.
�أل�لـى: َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� 
 :� �لنَِّبيُّ   Mََقـا  ،Mََقـا
�ْلَكِلِم  َمَفاِتيَح  �ْعِطيـُت ُ"
َ+َبْيَنَما  ِبالرُّْعِب  َ+ُنِصْر8ُ 
�ُتيُت  ْ̀ �ََنا َناِئـٌم �ْلَباNَِحَة 3ِ
 ²ِNَِْبَمَفاِتيـِح َخَز�ِئِن �ْأل
 ".bَيِد ِفي  ُ+ِضَعْت  َحتَّى 
َفَذَهَب  ُهَرْيـَرَ�  �َُبو   Mََقا
�َْنُتـْم +َ  � �هللا   MُُسـوNَ

َتْنَتِقُلوَنَها.
(صحيح �لبخاbN، كتا� 
�لتعب(، با� Nُْ×َيا �للَّْيِل).

�نه   � �لن»   s�N فقد 
خز�ئن  مفاتيح  �عطي 
ُ+ضعت  �¹ا   zح  ²Nأل�
حصل  +لكن   ،uيد  n
 � خلفائه  �من   n لك`

نبوءة االبن اخلامس 
وحتققها

  �مد طاهر ندمي *

 bملهد�  Cإلما� كتب  لقد 
 n  � �ملوعو@  +�ملسيح 
كتابه "مو�هب �لر�ن" ما 

يلي:
 Ë هب+ bحلمد هللا �لذ�"
�Nبعة من �لبنني،  fعلى �لك
�جنز +عدu من �إلحسا1، +
حني   n yامس  +بشر< 
كلها   uهذ+ �ألحيا1،  من 
�هل  يا   ÀN من  }يا8 

�لعد+�1."
 n 3¡اما  تلقى  �نه  كما 
عاC ١٩٠٤ باللغة �ألN@ية 
 Îمر +لد  سيولد  تر>ته: 

(ظريف) +نشيط.
`لـك  على  يعتر² 
كر  �ملعاند+1 �نه � قد̀ 
 ¦ C١٩٠٣ n �iلنبو� uهذ
 n له  +لد8  `لك  بعد 
�لسنة نفسها بنت +ماتت 
+ُ+لد8 �ألخرs بعد قر�بة 
 Qُير�  ª �نه  غ(  سنتني 
ֲדذ� �لولد �خلامس حسب 
 �iلذلك بد8 �لنبو ،�iلنبو�

كا`بة! 

bد�� * @�عية 3سالمي 
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هرير�  �بو   Mيقو حيث 
تنتقلو1  �نكم  للصحابة 

هذu �خلز�ئن.
 � �لّنِبّي   s�َNَ �لثانيـة: 
�َِبي  ْبَن  �ِسيَد َ  Cِْلَمَنا� ِفي 
مكَة  َعَلى  َ+�لًِيا  �ْلِعيِص 
َعَلى  َفَما8َ  ُمْسِلًما، 
�لّرْ×َيا  َفَكاَنْت  �ْلُكْفِر 
�ْسَلَم، َ ِحَني  َعّتاٍ�   uِِلَوَلِد
 � �هللاِّ    MُُسوNَ  uَُفَوّال
�ألنف،  (�لر+²  مكة. 
�لسهيلي،  �لقاسم   Àأل
 ١٧٥  � �لر�بع   iجلز�
3سالC عتا� +حا�N بن 

(Cهشا
 uجو+ �حد  +�لر×يا 
كما   ،iألنبيا�  03 �لوحي 

هو معـلوC للجميع.

٣.  ميكن �1 ¢صل خطأ 
لتحقق  �لوقت  حتديد   n
مصد�قها  +حتديد   �iلنبو�
على  +�لدليل  �يًضا، 
+جل  عز  �هللا  +عد  `لك 
﴿لتدخلّن   � �لن»  مع 
حيث   ﴾Cحلر�� �ملسجد 
قد   � �هللا   MسوN كا1 
@خل  �نه   Cملنا�  n  s�N

بالبيت،  +طا�  مكة 
بذلك  �صحابه   fفأخ
 �+Nهو باملدينة، فلما سا+
يتمكنو�   ª �ُحلَديبية   Cعا
+Nجعو�  �لطو��  من 
 n فوقع  `لك،  عامهم 
�لصحابة  بعض  نفس 
Nضي �هللا عنهم من `لك 
عمر   Mسأ  zح  ،iشي
قائًال:   � �خلطا�  بن 
 úنا سنأ��فلم تكن fÖنا 

�لبيت +نطو� به؟ 
+قاM �بن كث( n "�لبد�ية 
هذ�  "فكا1  +�لنهاية": 
 Cسنة �حلديبية عا n لوعد�
ست، ++قع 3جنا�n u سنة 
 ".iعمر� �لقضا Cسبع عا
 Mبرسو  �Nلبشا� (فصل 
به   fخ� ما  با�   � �هللا 
� من �لكائنا8 �ملستقبلة 

 (uحياته +بعد n
 n سهو  حصل  فهكذ� 

 uهذ حتقق  +قت  حتديد 
.�iلنبو�

٤.  ¦ هناc نقطة مهمة 
 8�iلنبو�  03 بالنسبة 
+هي �1 �لنبو�i �حلقة تتم 
 Nألخبا� تلقي  طريق  عن 
كا1  فإ1  تعا0.  �هللا  من 
 uهذ فسر  قد  �ملتلقي 
�لنبو�i فال بد من �ألخذ 

به ألنه �@sN بتفس(ها.
هذ�   03 �آل1   úنأ
ال  مما   Mنقو+ �العتر�² 
قد  حضرته   1� فيه  شك 
`كر n "مو�هب �لر�ن" 
�نه سيولد له +�بن خامس 
من  فهمه  ما  +هذ�  �يًضا 
+لكن  تعا0.  �هللا   C3¡ا
�لولد  على  يطلق  �لولد 
++لد �لولد �يًضا n قوله 
 Qتعا0: ﴿+هبنا له 3سحا
جعلنا  +كال  +يعقو� 

نبيا﴾ (مرمي: ٥٠).
�1 يعقو� هو �بن  Cفاملعلو
3سحاQ +ليس �بن 3بر�هيم 
+لكن �هللا تعا0 يقوM عن 
 uعطينا�3بر�هيم � بأننا 
مما  +يعقو�،   Q3سحا
�1 �حلفيد هو �آلخر  µيع
 Mيقو �لولد.  مبنـزلة 
 Îشر  n  bfلط�  Cإلما�
له  ”فوهبنا  �آلية:   uهذ
�بنه  +�بن   ،Q3سحا �بنه 

."Qيعقو� بن 3سحا
 bfلط�  Cإلما�  @Nيو  ¦
 Îشر n }عبا �بن   Mقو
 sخر�  �Nسو من  }ية 
�لكلما8   8@N+ حيث 
عبا{  �بن  "عن  نفسها: 
 Qقوله: ﴿++هبنا له 3سحا
+يعقو�﴾ قاM:  ا +لد� 

3بر�هيم. 
من  يفهم  �لبعض  +لعل 
 @�N�هنا �1 �بن عبا{ � 

إبراهيم  ابن  وليس  إسحاق  ابن  هو  يعقوب  أن  املعلوم 
أعطيناه  بأننا   � إبراهيم  عن  يقول   Iتعا اهللا  ولكن 
إسحاق ويعقوب، مما يعr أن احلفيد هو اآلخر مبثابة الولد.
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 � يعقو�   1� بذلك 
كا1 +لًد� حقيقيا إلبر�هيم 
+ª يكن حفيًد� له، فر@ًّ� 
 @Nنو �لشبهة   uهذ على 
تفس(  ما جاn i �تصر 
”فأما  +هو:  كث(  �بن 
عبا{  �بن  عن   b+N ما 
له  ﴿++هبنا  قوله:   n
 :Mيعقو�﴾ قا+ Q3سحا
 uفمعنا 3بر�هيم،  +لد�   ا 
مبنـزلة  �لولد  +لد   1�
ال  �ألمر  هذ�  فإ1  �لولد، 
هو  من  على  °فى  يكا@ 
@+1 �بن عبا{." (�تصر 
 Nتفس( �بن كث(، �ختصا
�لصابو< تفس( �آلية ٢٧ 

من سو�N �لعنكبو8)
من  �نه  سبق  مما  فاتضح 
كلمة   Q3طال �ملمكن 
�حلفيد.  ֲדا  +ير�@  �لولد 
 bملهد�  Cإلما� تلقى  فقد 
 � �ملوعو@  +�ملسيح 
�نه سو�  بشا�N من �هللا 
يولد له +لد خامس �يضا 
�ألحيا1  من  حني   n
 n  �Nلبشا�  uهذ فذكر 
كتا� حضرته ”مو�هب 

 C3¡ا  uiجا  ¦ �لر�ن“. 
 �Nللبشا توضيًحا  }خر 
�لسابقة ++ضح �ملر�@ من 
 uلولد �خلامس كما `كر�
حقيقة  كتابه   n حضرته 

�لوحي ما تعريبه: 
تعا0  �هللا  +عد<  "لقد 
خامسا  +لًد�   µسيهب �نه 
 �iلنبو� u8 هذ@N++ نافلة
من   ١٣٩ �لصفحة   n
�لر�ن"  "مو�هب  كتا� 
�لتالية:  بالكلما8 
 n yامس  "+بشر< 
 b� �ألحيا1"  من  حني 
بشر< �هللا تعا0 �1 �لولد 
سيولد   bلذ� �خلامس 
عال+� على �بنائي �ألNبعة 
�نه  نافلة  سيكو1   bلذ�+
حني   n يولد   1� بد  ال 
من �ألحيا1. كما تلقيت 
�خر  �1اًما  �لشأ1  ֲדذ� 
 úجريد n ُنشر منذ مد�
"3نا  +هو:  +�َحلَكم،   Nبد
لك،  نافلة   Cبغال  cنبشر
�b 3ننا  ".bنافلة من عند
يكو1  }خر  بولد   cنبشر
�لولد...  +لد   µيع نافلة 

تقريبا  �شهر  ثالثة  فقبل 
'مو@   µب� عند  ُ+لد 
��د ص» Èّي بـ"نص( 
حتققت  فهكذ�  ��د"، 
�Nبعة  بعد   �iلنبو�  uهذ
(حقيقة  +نصف."   Cعو��
�لوحي، �خلز�ئن �لر+حانية 

(٢٢ � ٢٢٩ ¤
هذ�  حضرته   Îشر كما 
}خر  مكا1   n  Cإل¡ا�
بضعة  "قبل   :Mقا حيث 
 :Ëلتا�  Cإل¡ا� تلقيت   Cيا�
نافلة   Cبغال  cنبشر "3نا 
�ملر�@  يكو1  +قد  لك". 
عند  ص»  يولد   1� منه 
حضرته  (جنل  'مو@ 
ُيدعى  �حلفيد   `3  ،(�
نافلة، �+ ميكن �1 تكو1 
لوقت   �Nلبشا�  uهذ
 Nبد (جريد�  }خر.“ 
عد@   ١٤ Nقم  �ملجلد٢ 
 ،٢�  ١٩٠٦ �بريل   ٥
جريد� �حلكم �ملجلد ١٠ 
Nقم ١٢ عد@ ١٠ �بريل 

.(١٩٠٦ �١
+ضح  فـقد  +هكذ� 
حضرته � �1 �ملر�@ من 

 uالبن �خلامس هو حفيد�
جنله  عند  سيولد   bلذ�
من  'مو@ ��د n حني 
 uهذ +حتققت  �ألحيا1. 
حضرته  حيا�   n �لنبو� 
� 3` +لد حفيد له عند 
 cد. ¦ هنا���بنه 'مو@ 
من �حفا@u � َمن كا1 
�لدفا�   n له شأ1 عظيم
 03  uنشر+  Cإلسال� عن 
 1� فيمكن   ªلعا� �كنا� 
 iعلى هؤال �iتنطبق �لنبو
+من  �يًضا،  �ألحفا@ 
�لثالث  �خلليفة  �بر�هم 
لإلماC �ملهدb � مر�� 
�بن  ناصر ��د �Nه �هللا 
 ،� ��د  'مو@  مر�� 
+�خلليفة �لر�بع مر�� طاهر 
مر��  �بن  �هللا  �Nه  ��د 

'مو@ ��د �.
جعل  قد  تعا0  �هللا  فإ1 
بشر  حني   n �بتر  �لعد+ 
 uֲדذ �  bملهد�  Cإلما�
 uيولد عند �نه لن   �iلنبو�
�ألبناi فحسب بل سو� 
�يًضا،  �حفا@  له  يكو1 
+كأنه بفعله هذ� ير@ على 
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 bهذ� �لوعد يسر+ iألعد��
�يًضا فهم  � u@ال+� 03
ينجبو1  سو�  �آلخر+1 
�حدهم  يبقى  فال   �Nًكو`
 Cعل �إلماÂ 1��بتر ناهيك 
كما  �بتر   �  bملهد�
يتطلعو1  �ملعاNضو1  كا1 
3ليه. فبهذ� �لشكل تصبح 
�إلعجا�   n غاية   �iلنبو�
 Mتقو حا¡ا  بلسا1  +هي 

¹3ا من �هللا تعا0.

مر��  تنبأ  �ملعتر²:   Mيقو
 n لنبو��  uد هذ��  Cغال
+قد  �مر�ته،  �ل  ¹اية 
+ضعت �مر�ته بنتا n ¹اية 

�لشهر نفسه.
�لثا<  �حلمل   n تنبأ   ¦
`لك  تلد   1� المر�ته 
�بن  (يولد   Mفقا �لذكر 
�لكر�C +يكو1 له طـر�� 
�مر�ته  فوضعـت  >يل) 

بنتا �يضا.

تر>ة  ليست   uهذ �ال: �
�+N@نا +  Cلإل¡ا صحيحة 
�لتر>ة �حلرفية له n بد�ية 

هذ� �لر@.
حضرته  ينسب   ª ثانيا: 
� هذ� �إل¡اC 03 �ل 
�بد�  حتمله  �+جته  كانت 
تنبأ  �نه   Mلقو� يصح   zح
 1�n `لك �حلمل المر�ته 

تلد �لذكر. 
ثالثا: كيف ميكن �1 يصح 
 Cقد تلقى �إلما+ Cهذ� �لكال
�ملهدb � 3¡اما8 عن 
�للذين  �حلملني  هذين 
�ملعتر²،  3ليهما   Nشا�
�لبنت   1� فيها   iجا
حضرته   fخ�+ ستولد، 
�لكث(ين  �لنا{  بذلك 
على   iشهد� كانو�  �لذين 
`لك   Nصا لدNجة  `لك 
}ية من }يا8 صدقه، +قد 
حقيقة  كتابه   n `كرها 
`لك  +تر>ة  �لوحي 
بالوحي  �نبئت ”  :Ëكالتا
 sخر� بنًتا  بأ1  �إل¡ي 
+لكنها   bعند ستولد 
 8fفأخـ ستمـو8. 
عن  �أل+�1  قبل  �لكث(ين 
تلك  فولد8   .Cإل¡ا� هذ� 
�لبنت +توفيت بعد بضعة 

�شهر.“ 
�لبنت  عن   Mيقو  ¦
”لقد  تعريبه:  ما  �لثانية 
بعد   sخر� ببنت  ر8ُ  ُبشِّ
(�ملتوفا�)  �لبنت   uهذ
هي:   Cإل¡ا� +كلما8 
فُنشر   .“Cلكر�� ”بنت 
 úجريد  n  Cإل¡ا� هذ� 
 +�  “Nبد“+ ”�حلكم“ 
Nمبا n 3حد� ا، ¦ +لد8 
بعد `لك بنت Èيت بـ 
(حقيقة  �حلفيظ“.  �مة ”
�لوحي، �خلز�ئن �لر+حانية 

(٢٢ � ٢٢٨¤
}ية   uهذ  1� شك  ال 
�لذين  للمتبصرين  +�ضحة 
 8�iلنبو�  uֲדذ Èعو�  قد 
 �Nقبل حد+ثها +هي منشو
 úجريد صفحا8   n
 “Nبـد”+ ”�حلكـم“ 
 n قا@يا1   n �لصا@Nتني 

`لك �لزمن. 

كما �1 هناc نقطة هامة 
�خرÂ sب �النتباu 3ليها:

مبئا8   Cيقو �حد  لو كا1 
تتحقق  +ال   8�iلنبو� من 

قليل   iشي 3ال  منها 
 Mلقو� فيمكننا  فحسب، 
صغ(�  كل   n يتنبأ  �نه 
كا1   1� صا@�  +كب(� 
ظنه عن �ملستقبل صحيًحا 
n بعض �ألحيا1. +شأنه 
شأ1 �لنا{ �آلخرين �لذين 
 Nألمو� بعض  °منو1 
ظنو�  فتقع كما  �ملستقبلية 
ملا  �الفة   sخر�+ مر� 

Öيلوها.
مبئة  �حد  تنبأ  لو  +لكن 
 ª+ حتققت نصفها+ �iنبو
فاإلنسا1  مثلها  تتحقق 
�لعاقل سيفكر n �خلمسني 
 1� من  بدال  حتققت   kل�
على  �العتر�²   03  N@يبا

.sخلمسني �ألخر�
`لك   Mبا ما  +لكن 
 1� يعلن   bلذ� �لشخص 
 bلذ� +هو  �قامه  قد  �هللا 
كذ�   �Nمو� بأ1   ufخ�
قريبا  ستحصل  +كذ� 
تلك  معظم  يقع  +بالفعل 

 .Nألمو�
من   iلعد�� يو�جه  هو   ¦
 1� +يعلن  �ألطر��  >يع 
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�هللا قد �خuf بأنه سيحميه 
من �1 يقتله �حد ¦ يتحقق 

.Mكما قا
له   Mقا �هللا   13  :Mيقو  ¦ 
سو�  شديد�  �لزلة   1�
فتقع  فالنية  منطقة  تدمر 

مثل تلك �لزلزلة.
�1 +باi �لطاعو1  Mيقو ¦
سيتفشى n �¡ند فيتفشى، 
+يقوM ألتباعه �ال يأخذ+� 
للطاعو1  �ملضا@�  �حلقن 
بأنه   uعد+ قد  �هللا  أل1 
�تباعه  منه  ينقذ  سو� 
بشكل  `لك  فيحصل 
كل   1� +صريح  +�ضح 
من ينتسب 3ليه يعَصم بيد 
�1 �لنا{ �آلخر+1 ميوتو1 

حو¡م.
له   Mقا �هللا  بأ1   Mيقو  ¦
”ترh نسال بعيًد�“ +يتحقق 
 .� `لك بشكل معجز جدًّ
هذ�  حضرته  تلقى  لقد 
 C١٨٧٣ Ëحو� n Cإل¡ا�
�+ C١٨٧٤ حني ª تكن 
�+ال@،  +ال  �+جة   uعند
�أل+0  +`لك أل1 �+جته 
كانت قد �نفصلت عنه قبل 

هذ� بأكثر من ¿سة عشر 
عاما. �ما �لولد�1 من تلك 
عاشا  �يضا  فهما  �لز+جة 
 zح حضرته  عن  بعيدين 
�¹ما عاNضاu عندما �علن 
�نه �إلماC �ملهدb +�ملسيح 
هو  �ما   .� �ملوعو@ 
على  عاكفا  فكا1  بنفسه 
�لعلوC �لدينية +�لدفا� عن 
 1�  1+@  Cإلسال� بيضة 
�لثانية   �لز+جة  يبحث عن 

حتقيق �إل¡اC: ”ترs نسال 
يتز+¤  َمن  فهل  بعيد�“. 
يسعه  �لسن   uهذ مثل   n
 sير سو�  3نه   Mلقو�
نسال بعيد�؟ �هكذ� تكو1 

س(� �ملتنبئني �لكا`بني؟!
 cباإلضافة 03 `لك هنا+
نبو8�i كث(� قد حتققت 
�عني �لنا{ مما جعلتهم  Cما�
+يقبلونه  3ليه  ينضمو1 
3ماما مهديا. +ألجل `لك 

¡م،  �ملتشاֲדا8  مبنـزلة 
ُيرجعو�   1� ֲדم  يليق  �فال 
 03 �ملتشاֲדا8   uهذ
 8�iلنبو� من  �ملحكما8 
 Îبوضو حتققت  قد   kل�

.Cتا
�ال يفكر هؤالi فيما حتقق 
من �لنبو8�i؟ كيف ميكن 
 Nمو�  n 3نسا1  يتنبأ   1�
`لك  حتقق  +Âعل   Cعظا
من }يا8 صدقه ¦ يتحقق 
+�حد�  ملر�  ليس  `لك 
كث(�  ملر�8  بل  فحسب 
متكر�N +يقبله جر�i `لك 
 Mفالسؤ� �لنا{.  من  كث( 
�آل1: لو كا1 � كا`با 
قد  لكا1  باهللا)  (+�لعيا` 
مبعاملة  �هللا  من  عومل 
ال   1� +هي  �لكا`بني 
 zح يتنبأ  ما  كل  يتحقق 
+لكن  �لنا{.  يضلل  ال 
نبو�iته  حتقق  يدعو  �فال 
عن  +�لبحث  �لتفك(   03
لك.  �لذb كا1 ُيـحقق̀ 
ال شك �نه `�8 �هللا تعا0 
قد   bلذ� هو  �نه  بد  +ال 
 iألنبا� uعن مثل هذ ufخ�

\ @a ĆÜ���Ó���»���i @˝��é��„ @Ùä����m @^

ليتحقق له ما تنبأ به. فلم 
�لثانية  �لز+جة  يبحث عن 
+ال  +�حد�  لسنة  ليس 
 zح  +� ثالثة   +� لسنتني 
 uهذ على  بقي  بل  ¿سة 
عشر  من  ألكثر  �حلالة 
حني  تز+¤   ¦ سنني. 
من  �خلمسني  يبلغ  كا1 
عمرu، فأعطاu �هللا �أل+ال@ 
بعد   uتوفا  ¦ +�ألحفا@، 

كا1 ينا@n b �لنا{ �¹م 
3`� كانو� يريد+1 �لتحقيق 
 1� +يو@+1  مصد�قيته   n
ير+� }يا8 صدقه فليمكثو� 
عندu لبعض �ألياC +13 �هللا 
ما  يريهم  سو�  تعا0 

يرضيهم.
فإ1 حتققت معظم نبو�iته، 
 n بعضها  يتحقق   ª+
فهي   iألعد�� بعض  نظر 
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كل  حقق   bلذ� هو   ¦
`لك. فإ`� كانت هذu هي 
حاM معظم نبو�iته فال بد 
 kل� بعضها   1�  Mلقو� من 
يعتر² عليها �ملعتر² 3ما 
�نه ª يفهمها بشكل سليم 
 n حتققها  يكو1  قد   +�
}خر  بشكل   +� �ملستقبل 
ال ندNكه �ليوC +غ( `لك 

من �إلمكانيا8.

 :
باختـصا
ال  خامس  بولد  �لتبش( 
�1 يكو1 �ملقصو@  àيشتر
�ملباشر،  �البن  هو  باالبن 

بل ميكن �1 يكو1 �ملقصو@ 
به �حلفيد. علما �1 �ملسيح 
تلقى  قد   � �ملوعو@ 
�ألNبعة  �بنائه  بوال@�   iنبا�
+ال@ִדم..  قبل  �لسابقني 
الِحْظ نّص �لنبو�i باالبن 
 �iبالنبو +قاNِْنها  �لر�بع 
�لبعض �بنا  �لk فهم منها 
بّشر<  �هللا   13+" خامسا: 
بعد   �Nبشا �بنائي   n
عدَ@هم  بّلغ   zح  �Nبشا
03 ثالثة، +�نبأ< ֲדم قبل 
+جو@هم باإل¡اC، فأشعُت 
ظهوNها  قبل   iألنبا�  uهذ
�نتم + ،Cخلو�� +�لعو�� n

 ،8�Nالشتها� تلك  تتلو1 
من  غافلني  ֲדا  متّر+1   ¦
 ÀN +بّشر<  �لتعصبا8، 
بر�بٍع �Nًة، +قاM 3نه Âعل 
 1��لثالثة �Nبعة، فهل لكم 
تقومو� مز��ة، +متنعو� ِمن 
فكيد+�  �ملُْرِبعني؟  �إلNبا� 
صا@قني.  كنتم   13 كيد� 
 Nشتها� n قد كتبنا `لك+
 u+�من قبل من سنني، فاقر
`لك   n  13 متأملني، 
 Nُكّر  ¦ للناظرين.  آليا8 
�لو�قعة،   uهذ  �Nعلّي صو
 Cلنو� �نا كنت بني  فبينما 
+�ليقظة، فتحرn cََّ صل» 

Îُ+N �لر�بع بعاª �ملكاشفة، 
 µبي  :Mقا+ 3خو�َنه   s@فنا
من   Cيو ميعا@  +بينكم 
 Nشا� �نه  فأظن  �حلضر�. 
�مٍد  +�03 �لسنة �لكاملة، 
�لعاملني."   �N من  }خر 
الحظ  ��د).  (مكتو� 
 ،�iلنبو�  n  Îلوضو� هنا 
�ما �لنبو�i باالبن �خلامس 
فهي معلقة بقوله: +بشر< 
من  حني   n yامس 
`لك  +شرحنا  �ألحيا1، 
�ملسيح  كتا�   Mخال من 
�لسالC كما  عليه  �ملوعو@ 

مّر.

�1 تطلع >يع قر�iها �¹ا تنوb 3صد�N عد@ خا� مبناسبة مر+N قر1  sسر� �لتقو�يسعد 
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