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التقوى

(�لقسط �لسا�n عشر) 
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مالحظة: �لتعليقاB �ل^ بني قوسني /� �ل^ بعد 
"/قو`" هي من �ملؤلف.

تعريب &لد&عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٣
/قو`: ملا نشر �ملسيح �ملوعو� � 
�ألVدية  �ل�hهني  نشر  �إلعال1 عن 
G عا� ١٨٧٩ كاJ _N 1لك �حلني 
عد�  �كا1  كله  �لكتا�  /لف  قد 
صفحة  /لفي  بني   ªيتر�� صفحاته 
�كا1  /لفني �fسمئة صفحة،   _N
قد ضمنه على صد� �إلسال� ثالäئة 
 ��ليل قاطع �قا` بأ1 صد� �إلسال
بو�سطتها.  َ�لشمس   çبز�  çُسيبز
نشر  تأّمن   �JN /نه  ينو�   � كا1 

فسيكمله  �لكتا�  من  �لقد8  هذ� 
�ألمو8  بعض  �Nضافة  �ملقدمة  بإير�� 
�حلو�شي  بعض  ��ضع  �لتمهيدية 
�لضر�8ية. �عليه فإ1 مقدمة كتا� 
�ل�hهني �ألVدية -�ملنشوG 8 /8بعة 
/جز�%- ��يع حو�شيه �غ\ها �ل^ 
ليس  �ل�hهني  نشر  بد%  عند  ُكتبت 
جز%  Nال  �ألصلي  �لكتا�  من  فيها 
 Bصفحا Oال يتجا� �/ � يس\ جدًّ
قليلة. �ميكن تقدير �ألمر من هنا /نه 
� ُيطبع G �ل�hهني �ألVدية Nال �ليل 

��حد فحسب- �هو /يضا � ُينشر 
كامال - من بني �أل�لة �لثالäئة �ل^ 
طبعه.  قبل  كتبها  قد  حضرته  كا1 
�أل�_  �أل8بعة  �ألجز�%  طباعة  بعد 
�ألخر
 zكمة  /جز�ئه  نشُر  توقف 
wNية، �¿عنا /1 مسو�2 هذ� �لتأليف 
للحريق  تعرضت  /يضا  �البتد�ئي 
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�/تلفت.
لقد كتب � حتت عنو�u” :1ن 
من  �لر�بع  �جلز%  ,اية   G �كتابنا“ 
�ل�hهني �ألVدية /نه ملا /لف �ل�hهني 
�تلفة   oلظر�� كانت  �ألVدية 
 Dنشر /ثنا%   �/  - Jلك  بعد  �لكن 
�طباعته  �غ\ها  �حلو�شي  �كتابة 
�هللا  �لظر�z oيث خلع   B\تغ  -
�/طلعه  �ملأمو8ية  خلعة  عليه  تعا_ 
�يع  عن  فتخلى  �خر،  عا�  على 
�ألمر   1/  �8�/� �لسابقة  ���8Nته 
خلدمة   D\سيس �آل1  �هللا  بيد  صا8 
�لثمانني  قر�بة   1N� شا%.  كما  �ينه 
 Bمئا� حضرته،  /لفها  �ل^  كتاًبا 
نشرها  �ل^   Bخلطابا��  Bإلعالنا�
 Bخلدما�� �لدين،  خدمة  سبيل   G
�آل1  /تباعه  ֲדا   �يقو �ل^  �لدينية 
�هللا  ألمر   � خلضوعه  äر2  wي 
تعا_. �/8
 /نه بوجو�D �لذ� ظهر 
ثبَت  ��ملسيح  �ملهد�  مبظهر  الحًقا 
صدُ� �إلسال� /كثر بكث\ من ثبوته 
ضمنها  �ل^  �لثالäئة  �أل�لة  بو�سطة 
 Dجو�� فإ1  �ألVدية.  �ل�hهني   G
 ��إلسال صد�  على  يلقي  كا1 
�أل�لة  تلك  من  بكث\  /كثر  ضو%� 
 Bكتابا Jلك   _N /ضف  �لثالäئة، 
عظيمة /خر
 نشرها �هللا تعا_ بيديه 

/يضا، �Jلك أل1 هذD �أل�لة �لثالäئة 
8مبا ُكتبت بصبغة علمية zتة، �لكن 
�لنبو2  خلعة   G ظهر  �لذ�   Dجو��

كا1 فيه جذٌ� �قّو2 �تلفة.

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٤
حدث¥ �ملولو� ش\ علي قا` حدث¥ 
لقد  �قا`:  َمل“  مال��  ”الله  مر2 
فتح �ملسيح �ملوعو� � مر2 /مامي 
مسو�2  فيه   ��8/� صغً\�  صند�ًقا 
ما;  هو  هذ�  �قا`:  كتبه  /حد 

�عقا�8 كله.
�ل�hهني  تلك مسو�2  /قو`: كانت 

�ألVدية.

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٥
�قا`:  علي  ش\  �ملولو�  حدث¥ 
كا1 ب\ سر�° �حلق صائًما G /حد 
�أليا� Nال /نه نسي �طلب من /حد 
ماً% لشربه، �هنا قا` له /حد: /لسَت 
صاحب“.  ”ب\  فتذّكر  صائًما؟ 
موجوً��   � �ملوعو�  �ملسيح  كا1 
فقا` لب\ صاحب: �JN /كل �لصائم 
فهي ضيافة  /ثنا% صومه  ناسًيا  شيًئا 
من �هللا تعا_، �لكنك حرقت تلك 
�لناn، �سؤ�`  �لنعمة ألنك سألت 

.Dمكر� nلنا�

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٦
�لسنو�8  �هللا  عبد  ميا1  حدث¥ 
للمر2  قا�يا1   _N /تيت  ملا  �قا`: 
 ِ̀ حا عن  حضرته  سأل¥  �أل�_ 
�¿ه؟   BكرJ  �Jملا فقلت:  ��لد� 
يشر�  سي%،  8جل  ��لد�  أل1 
�. فقا`:  �خلمر �له عا��B سيئة جدًّ
 1/ بأحد  يليق  ال  تتو�،   1/ Åب 
Jكر   �  .Dلد�� عن  هذ�  مثل  يقو` 
; �حلديث �لذ� ��8 فيه /1 /حًد� 
بسبب /عماله �لسيئة يصل N_ شفا 
يرجع  قد  �لكنه  جهنم  من  حفر2 
,اية   G� عماال صاحلة/ �يبد/  منها 
�ملطاo يدخل �جلنة. يقو` ميا1 عبد 
��لد�  حالة   Bخذ/ هذ�  بعد  �هللا: 
ألنه  حسنًة  عاقبته  �كانت  تتغ\ 
صا8 من �ملحبني �لصا�قني للمسيح 

�ملوعو� �. 

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٧
�ملسيح  شقيقة  تز�جت  /قو`: 
 “Ñ Ñ ملوعو� � �لسيد2 ”مر���
من مر�O غال� غو� �wوشيا8بو�8 
 Gتو /نه  Nال  بيك)  �مد   �Oمر)
مبّكًر� ��ضطرB عمتنا هذD لقضا% 
 Dهذ عمتنا  �كانت  /8ملًة.  حياִדا 
 .
aلر��  oلكشو� /صحا�  من 
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شقيقة  �لنسا%  عمر  �لسيد2  �كانت 
 -  � �ملوعو�  �ملسيح  عم  /بنا% 
قد   -  D\غ� �لدين   �نظا  �Oمر  �/
 èأل� بيك  /Vد   �Oمر من  تز�جت 
 �Oمر) غو�   �غال  �Oملر �ألصغر 
�مد بيك) �ملذكو8 ��لدB منهما 

�مد� بيغم.
 �Nما  �Oمر� �لدين   �نظا  �Oمر كا1 
�لدين �غ\Ôا ال �ينيني ���J طبائع 
ملحد2، �كا1 مرV/ �Oد بيك خاضًعا 
�الuر�فهم  بصبغتهم،  �متصبًغا  wم 
�عنا�هم  �إلسالمي  �لطريق  عن 
كانو� يطالبو1 �ملسيح �ملوعو� � 
�كا1  ¿ا�ية،  �ية  بإ2%�8  مد2  منذ 
بيك  /Vد   �Oمر بيغم  �مد�  ��لد 

يتبع �ثا8هم G غّيهم.
كا1 للمسيح �ملوعو� � �بن عم 
�خر ��¿ه مر�O غال� حسني �لذ� 
��نتقلت  �ملفقو�ين  عد��   G /صبح 
عقا�8ته �O _Nجته ”Nما� Ñ Ñ“ �ل^ 
كانت /خًتا ملرV/ �Oد بيك. 8غب 
 Ñ �مرV/ �Oد بيك G /1 ִדب ”Nما
Ñ“ �يع عقا�8ִדا البنه مر�O �مد 
بيغم،  ملحمد�   hألك�  èأل� بيك 
تكن  �لقانونية �  �لناحية  من  �لكن 
تستطيع /1 ִדب عقا�8ִדا ملر�O �مد 
�ملسيح  بذلك  يرضى   1/  1�� بيك 

 �Oملوعو� � لذلك فقد توجه مر�
/Vد بيك بكل تو�ضع N_ �ملسيح 
�ملوعو� � طالًبا منه �لتوقيع على 
قد  حضرته  �كا1  �wبة،   ��8�/
 
�8تأ /نه  Nال  تقريًبا  لذلك  �ستعد 
/1 يستخ\ فيه �الستخا28 �ملسنونة 
 �Oمر �/جا�  �لتوقيع  عن  فأحجم 
يوّقع   � سيستخ\  بأنه  بيك  /Vد 
بعد  فاستخا8  خً\�.  فيه   
/8  �JN
/éّ/ 1 عليه مرV/ �Oد بيك حتقيق 
حل  قد  كا1  Jلك  �عند  مطلبه، 
فقد  �لسما�ية  �آلية   2%�8N موعد 
/ظهرها �هللا تعا_ ֲדذD �لصو28. لقد 
8ّ� �هللا تعا_ على �ستخا28 �ملسيح 
�بنة  يد  ”�طلْب   1ْ/  � �ملوعو� 
 �N مw ُقْل� ،
hهذ� �لشخص �لك
 oملعر�� هذ�  كل  معكم  سأصنع 
�لشريطة،   Dهذ على  ��إلحسا1 
مدعا2  سيكو1  �لز��°  هذ�   1/�
�ستنالو1  لكم،  V8ة  �ية � بركة 
 BاVلر�� Bكاhنصيًبا من كل �ل
من  �لعشرين  Nعال1   G �ملذكو28 
8فضتم   �JN /ما   ،١٨٨٦ شبا½ 
�لبنت   Dهذ  
فتر �لز��°  عر} 
تز�جها  �َمن  جًد�،  تعيًسا  مصً\� 
�لز��° خال` سنتني  بعد   Bسيمو
 Bلدها سيمو��  1/ �نصف، كما 

�ستحّل   .Bسنو� ثال�  خال` 
��ملصيبة.  ��لضيق  �لُفرقة   D8بد�
من  �لعديد   Dهذ بنُته  ستو�جه  كما 
�ملكر�هاw�� Bمو� خال` �لفتر2 من 

�ملد2 �ملضر�بة.“
 � �ملوعو�  �ملسيح  كتب  �قد 
�ملالحظة �لتالية مع هذ� �لوحي: ”يقع 
من  بدً%�   Bسنو� ثال�  خال`  موته 
�ليس  غ\�،  من  Nياها  تز�Åه   �يو
 �/ يتعر} أل� حا��  /ال  ضر�8يا 
�خر خال` هذD �ملد2، بل �حلق  Dمكر�
Oمن   1/ تومئ   Bملكاشفا� بعض   1/
مص\ها  �ل^  �لد��ئر  لبعض  تعرُّضه 

Äهو` قد �قتر�، ��هللا /علم.“
هذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  تلقى  ملا 
 Dلوحي �8ًّ� على �الستخا28 � ينشر�
��لد  عليه  /طلع  بل  فو�8ً   nلنا� بني 
بو�سطة 8سالة خاصة  بيغم  �مد� 
له، ألنه كا1 يعلم /1 ��لدها سيحز1 
 _N بل /جله Dلذلك � ينشر ،Dبنشر
نشر  ما  سرعا1  �لكن  �خر،  �قت 
خا` �لبنت مر�O نظا� �لدين مغاضًبا 
 Dهذ �/شهر  �لوحي،  هذ�  مضمو1 
 _N Nضافًة  /يضا  �جلر�ئد   G �لرسالة 
 ªتا/ مما   nلنا� بني  شفهًيا   Dنشر
للمسيح �ملوعو� � فرصة مناسبة 

إلظها8 �حلقيقة.




