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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم 
)مد' &نصلي على !سوله �لكرمي 

 &على عبد' �ملسيح �ملوعو(
 مع �لتسليم

�ملقدمة
عن عمر بن �خلطا
 � َ	�َّ َ�ُسوَ� 
َقاَ�:  َ�َسلََّم  َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �هللا 
"�ْألَْعَماُ� ِبالنِّيَِّة َ�ِلُكلِّ �ْمِرٍ% َما َنَو�." 

(�لبخا�4، كتا
 �إلميا�)
�ملهد4  لس=>  �أل��  �جلز?  طبع  لقد 
��صل GH �لقر�? �لكر�F. لقد بقيت 
�يرجع  �لطفيفة،  �ألخطا?  بعض  فيه 

 Fعد  GH� �لناسخ  سهو   GH 	سباֲדا 
 Rلر��يا� بعض  مر�جعة  من   Sمتك
 ،Uإلسر��� للعجلة  كاملة  مر�جعة 
�جلز?  هذ�   Y ]لك  تصحيح  �سيتم 

�لثا`.
��ليوF يوF �جلمعة �ملصاef لـ ٢٧ 
��ملو�فق  ١٣٤٣هـ   kملبا�� �مضا� 
لـ ٢ مايو F١٩٢٤ 	بد	 �جلز? �لثا` 
إلكماله  ��لتوفيق  �ملهد4،  س=>  من 
 <ُf��H متثل شيًئا  �لبا�%، �ال  �هللا  بيد 
	fعو   Sفإن �لبنيا�.  ضعيف  �إلنسا� 
يا  قائال:  Hليه  �	لتجئ  �إلxية   Rلذ��
 ،yقل �يا خب=  �لزما�  عليم ضر��> 

لك �لقد�> كلها؛ �فقS جلمع سو�نح 
�	قو�له  �س=ته  �مهديك  مسيحك 
ֲדا  لتتنّو�  �]لك  �غ=ها،  �	حو�له 
هذ~،  �xد�ية  بشمس  �لنا�   
قلو
�لكي ير�4 عباkf غليلهم من هذ� 
�ملعني �لصاY، �ليجد �لباحثو� عنك 
سبيال موصال Hليك من خال� تأسيهم 
�لكي  �مرَسلك،   مبعوثك  بأسو> 
هذ�  بعثة  من   eدx� بذلك  يتحقق 
لتا�  �ألكمل  ��ل���  �لكامل  �لظل 
�مد  سيدنا  �لكرمي   yلن�� �ملرسلني 
�ملصطفى �، فيقضي عباkf حياִדم 

عابدين لك. �للهم �مني.

�جلز3 �لثا1
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بسم 0هللا 0لرHن 0لرحيم

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   -٣٠٥
ملولوk شr علي "! ملسيح  ªحدث
كنت  ملا  يقو?:  كا!   � ملوعو; 
K مر]، �قد خرجت q لدهيانه  '
للتمشي، �بينما كنت "مشي ' طريق 
 ªإلجنليز �سأل
جل من  َّ0- Cقد q-
بعد لتسليم: ¢عت "نك ;عيت بأ! 
نعم.  قلت:  معك.  يتكلم  تعا�  هللا 
قلت:  يتكلم معك؟  سألª: �كيف 
من   Õفخر آل!.  معي  تتكلم  كما 
 A !هللافمه بصو
] عفوية: سبحا! 
ببط$  
جع � عميق  فكر   '  �غر

شديد.
"عجب  علي:   rش  kملولو يقو? 
ֲדذ�  هللا  سبحا!  بقوله:  حضرته 
حضرته  qكر  qلك  ألجل  لطريقة، 

ألمر. هذ
ملسيح  Iقو?: عندما "نظر -� ;عو"
باللذ]  لقلب  ميتلئ   � ملوعو; 
خاضه   kلذ  !مليد أل!   ،
لسر��
ال  جلليل  كالبطل   هذ هللا  "سد 
يسع ملفتر "! يضع فيه قدمه بكامل 
َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو   
نا حترقه  ال   A �عيه 
ِمْنُه  َألََخْذَنا   * ْألََقاِ�يِل  َبْعَض  َعَلْيَنا 
ِباْلَيِمِني﴾ (حلاقة: ٤٥-٤٦) �جتعله 
لكل   !" لتذكر  �ينبغي   .
ماً;

تعا�،  هللا  قانو!   ' عقوبًة  جرميٍة 
َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو  �سب  يعاقب  �ال 
هللا   !" يؤمن   kلذ -ال  َعَلْيَنا...﴾ 
�صفاته  بذته  ميتا,  ملالك � خلالق 
ته هو �صفاته، بل هو مغاير q عن
جلميع ملخلوقاK �ممتا, عنهم �مغاير 
 $�م، A ينسب -ليه عن طريق الفتر
�بكامل �عيه كلماKٍ معينة "� قوال 
"� "قوال �يقو?: هذ ما "�حى هللا 
 مميز إل�ي   Cلكال  هذ �يعت�   ،0ّ-
 ،�
�متبايًنا عن كالمه هو �عن "فكا
لنابع عن   Cلكال يطلق على  "k ال 
�ضع خا{ �حالة خاصة �ال على 
لقلب �حيا -�يا، �ال يكو!   
"فكا
مدعًيا أللوهية كما هو ظن لطبيعيني 
لبهائية. -ْ!  �" Õل��و¢ا nتبا" �"
8ية  من  ملستنبطة  لشر�·   Kُفقد
عوقب  ما  َعَلْيَنا...﴾  َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو 
َعَلْيَنا﴾.. َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو  بوعيد  "حد 

ناهيك  سنة   ٢٠٠ "حد   Øعا  !-�
 Kعن ٢٣ عاما، �لكنه يتلقى عقوبا
على   .Iألخر جرئمه  على   Iخر"
به  يؤَخذ  "حٌد  ظل  لو  ملثا?  سبيل 
 nخلد� لسرقة  Ïرير]  حياته  طو? 
جلرئم  بالباطل �غrها من  ألكل �
لن  فإنه  
تكبه،  ما  �يعاَقب �سب 
يعاقب بالعقوبة خلاصة بالسطو، ألنه 

� يرتكبها. فافهم.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   -٣٠٦
لدين   
نو  kملولو حضر]  كا! 
يقو?:  عنه  هللا  
ضي  أل�?  خلليفة 
ملناقشاK "! "حد  Iحد« ' -حد
ملوعو;  ملسيح  طالب  ملعا
ضني 
�صا;4  ما،  لر�ية  مرجًعا   �
"حد من "صحابه �   �" "! حضرته 
يستحضر�، �خيف "! يشمت بذلك 
 Cلسال عليه  حضرته  لكن   ،$ألعد
 fكتا �طمأنينة   ��ثو بكل  طلب 
صحيح لبخا
k، �"خذ يتصفحه ' 
عجل، -� "! �صل -� صفحة معينة 
منه �قا? للمطاِلب: ها هو لشاهد، 
ستفسر � ،Iحلاضر�! ملا جرفدهش 
عن qلك "حٌد حضرَته، فقا? حضرته: 
 K"بد�  fلكتا "مسكت  عندما 
صفحاته  �يع   0  K$تر بتصفحه 
شي$  عليها  يكتب   � �كأنه  بيضا$ 
 Kجد� ح�  بسرعة،  قّلبتها  لذلك 
"oا  �"يقنت  مكتوبة،  صفحة   rًخ"
فبسبب   .fملطلو ملرجع  صفحة 
تعا� بدK حلضرته  هللا  تصر4 من 
ملكا!  -ال  بيضا$   Kلصفحا �يع 

لذk كا! فيه ملرجع ملنشو;.
من  لر�ية  �ذ�  ¢اعي  بعد  "قو?: 
 Iخر" مر]  ¢عتها  أل�?  خلليفة 
لنا�  من   nو�  '� "كثر  بتفصيل 
على لسا! مف} �مد صا;� "يضا، 
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 ' حصل  حلا;«   هذ قا?:  حيث 
"ثنا$  حضرته   Õحتا حيث  لدهيانه 
لنقاØ لدليل من حلديث على لنو! 
 
لثقيلة "� خلفيفة. فأ�ال صُعب لعثو
�ملا   ،k
لبخا صحيح   fكتا على 
ُعثر عليه صعب لعثو
 على لشاهد 
 Iخر" ناحية  من  �لكن   fملطلو
 Cما" ��ضعه  لدليل   Õ-خر كا! 
، فأخذ  لشيخ ملعتر� ضر�
ًيا جدًّ
حضرته صحيح لبخا
k بيد� �جعل 
 Kبصفحا تصفحه  �بعد  يتصفحه، 
 هذ  cعند كتب  له:  قا?  قليلة 
خلدC هذ�  "حد  ملا الحظ  لشاهد. 
 �ثنا q- kلسرعة قا? حلضرته: سيد
برحة �ترّيث فلعلنا نعثر على شوهد 
هي  هذ�  ال،  حضرته:  قا?   .Iخر"
لشوهد ملطلوبة ل} qكرִדا، �ليس 
 fلكتا Òة شاهد 8خر موجو; ' هذ
ألنª �جدته "بيض ;�! كتابٍة فيه -ال 

' مكا! لشاهد.
تعا�  هللا  إلنسا!   
صا  q- "قو?: 
لغيب كل ما يلزمه عند  هّيأ له من 
 rستحا? توف q-� .حلقيقيةحلاجة 
 ،Cلعا  
لقد قانو!  حتت   fألسبا
�كانت حلاجة حقيقية �قصوI، فإ! 
 �;خلا{ مر �
هللا تعا� �قق له بقد
ملا;ية ;خل  fيكو! لألسبا !" !�;
لذلك.  "هال  يكو!   !" بشر·  فيه، 

لعا�  بصر�  يتجا�,  ال   kلذ �لكن 
ملا;k يظل جاهال ֲדذ� حلقيقة. ما 


�n ما قاله لر�مي: "
فلسفى كو منكِر حّنانه ست   

نبيا$ بيگانه ست �, حو        
بكا$  ينكر   kلذ لفيلسو4   !-  k"
ألنبيا$  "حاسيس   c
يد ال   ،nجلذ

لباطنية. 
حلق خطيًّا عن  Õلقد qكر 0 بr سر

هذ� لوقعة ما يلي:
"مامي،  لوقعة  هذ�  حصلت  لقد 
�مد   kملولو مع  ملناظر]  �كانت 
حسني لبطالوk �كنُت ناسًخا فيها، 
كا!  ل}   �
أل� "نسخ  كنت   k"
ما  "ما   .� ملوعو;  ملسيح  يكتبها 
qكر� مف} �مد صا;� بأ! حضرته 
لثقيلة  لنو!  على  شاهد   �-  Õحتا
خلفيفة فيبد� "نه ®طئ فيه ألنه �  �"
 Øلنقاملناظر]. -!  ' يكن موجوً;
حو? لنو! لثقيلة �خلفيفة قد مت ' 
�مد   kملولو مع  ملناظر]   ' ;�ي 
لبحث  قعة � "ما   ،kلبهوبالو  rبش
عن شاهد من لبخا
k فقد حصلت 
' لدهيانه. حلقيقة "! ملولوk �مد 
حضرته  طالب   kلبطالو حسني 
 fكتا �كا!   ،k
لبخا من  بشاهد 
لبخا
k موجوً; -ال "نه � يكن ُيعثر 
oاية   '� لشاهد،   هذ مرجع  على 

لتلويح   wشر  fبكتا جي$  ملطا4 
لشاهد  على لتوضيح �سُتخرÕ هذ
لتوضيح:  صاحب  عنه  كتب   kلذ

.k
حلديث موجو; ' لبخا هذ

سل 0 لشيخ يعقوf علي لعرفا¡ "�

خطيًّا عن هذ� لوقعة ما يلي: 
قعة متعلقة بالر�ية 
قم � Kكرq لقد
ها خلليفة أل�? 
ضي �
ل}  ٢٠٦
هللا عنه �ُسّلط عليها لضو$ "كثر من 
ية مف} �مد صا;�، �لكن �
خال? 
مف} �مد صا;� نسب حد�ثها -� 
بالنو!  ملتعلق   Øلنقا  �-� لدهيانه 
لعل  صحيًحا؛  ليس  "نه  -ال  لثقيلة 
فيه ألنه �  مف} �مد صا;� "خطأ 
لنو!   �- لدهيانه   ' Øلنقا  �يتطر
حلاجة  تطر"   �� خلفيفة  �ال  لثقيلة 
لتقدمي مثل هذ� لشوهد، -منا حتيج 
لبحو« لعلمية عن لنو! لثقيلة  �-
ل} حدثت ' ;�ي مع  ملناظر]   '
 kلذ kلبهوبالو rمد بش� kملولو
�على  لثقيلة،  لنو!  �ث   ' xبط 
من  ستشها;   Cيقّد  � "نه  "qكر  ما 
لغر�، �ميكن لتحقق  لبخا
k �ذ
 �-  nلرجو خال?  من  ألمر  من 

حلق مناظر] ;�ي"." fكتا
 ' حصلت  لوقعة  هذ�   !" حلقيقة 
الهو
 ' مناظر] ملسيح ملوعو; � 
 k
لكالنو حلكيم  عبد   kملولو مع 
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حو? ملحدثية �لنبو]. �لقد حدثت 
هذ� ملناظر] ' ملكا! ملتصل ببيت 
ملسمى � 
ئيو!"   fبو�" لسيد 
ملسيح  qكر  حيث   ،"kمند "لنغي 
ملحدثية �qكر  � حقيقة  ملوعو; 
به  ُيسَتدّ?   ستشهاً;  k
لبخا من 
على �دثية عمر 
ضي هللا عنه. �كا! 
 kمساعد من  علي  "�د   kملولو
ملولوk عبد حلكيم �هو من طالب 
بالشاهد �"
سل لبخا
k "يضا. لقد 
 Õحا�? ملولوk �مد "حسن ستخر
 rلشاهد -ال "نه � ينجح، �"خ هذ
�قّدمه   � ملوعو;  ملسيح  "خرجه 
حديثا  كا!   
ملذكو لشاهد � له. 
ملجلد   k
لبخا موجو; ' صحيح 
عمر  مناقب   fبا أل�?  جلز$   ١٤

ضي هللا عنه �كلماته كما يلي: َعْن 
"َِبي ُهَرْيَرَ] َقاَ? َقاَ? لنَِّبيُّ � َلَقْد َكاَ! 
ِ-ْسَرِئيَل  َبِني  ِمْن  َقْبَلُكْم  َكاَ!  ِفيَمْن 
 َيُكوُنو  !ْ"َ َغْيِر  ِمْن  ُيَكلَُّموَ!  
َجاٌ? ِ
َ"َحٌد  ِمْنُهْم  ُ"مَِّتي  ِمْن  َيُكْن  َفِإْ!  "َْنِبَياَ$ 

َفُعَمُر. 
حلديث   هذ حضرته   Õخر" فلما 
يديه   ' "سقط  آلخر  للفريق   �
"�
�كأنه قد طر" عليه ملوK �عند qلك 

"oى ملولوk عبد حلكيم ملناظر].
عن  شيًئا  "قو?   !"  ªيسع ال  "قو?: 
 Kياالختال4 حلاصل ' هذ� لر�

 kلذ�ال "عر4 ما حلقيقة، -ال "! 
قد  لثقيلة  لنو!  �ث   !" "عرفه 
 kملولو مع  ملناظر]   ' -ليه  حتيج ُ
لظاهر  له '  �مد بشr �ال عالقة 
 !" فوضح   .k
لبخا من  بالشاهد 
مناظر]   ' حتد«   � لوقعة  هذ� 
 C" 
;�ي. "ما "oا حصلت ' الهو
لدهيانه فال يسعª "! "قو? فيه شيئا. 
تأليف  عند  "نه  متأسًفا  "قو?  كما 
تو'  قد   kملهد  [rلس لثا¡  جلز$ 
 كنـًز كا!   kلذ حلق   Õسر  rب
Òيًنا لر�ياK متعلقة باملسيح ملوعو; 

.Cلسالعليه 

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   -٣٠٧
�مد   rم  
لدكتو خا0   ªحدث
لذبح  لبيت   ' حتيج  "نه  -¢اعيل 
"حد  لبيت   ' يكن   �� ;جاجة، 
حضرته  فأخذ  لعمل   ֲדذ  Cيقو
 
"نه مّر -ال  لدجاجة �شرn يذ�ها 
عنق  من  بدال  -صبعه  على  لسكني 
لدجاجة فجرحها �تعر� لنـزيف 
قائال:   Cقا� لدجاجة   cفتر  ،rكث
لتوبة لتوبة. q Aبح "حد 8خر تلك 

لدجاجة.
على  يعتا;  حضرته  كا!  "قو?: 
لتلفظ بالتوبة عند -صابته  ' nإلسر
بصدمة "� جرw �غ�rا. �حلقيقة "نه 

كلما "صيب إلنسا! بأIq فإمنا سببه 
قانو!  كا!   $سو ما  لقانو!  ®الفته 
قانو!   k" لطبيعة قانو!   �" لشريعة 
8خر.  قانو!   k"  �"  
لقد� لقضا$ 
لفطر]  إلنسا! صحيح  �#ب على 
 kلتوبة عند تعرضه أل"! يرجع -� 
لكامن  ملع  �هو  صدمة،   �"  Iq"
لقو? لذk يعلمنا لقر8! لكرمي  '
لتلفظ به عند حد�« ملصيبة �هو: 

-نا هللا �-نا -ليه 
جعو!.
�مبا "! ملسيح ملوعو; � � يذبح 
حليوناK بيد� قط لذلك مّر
 خطأ 
عنق  من  بدال  -صبعه  على  لسكني 
 Cلك عن عدq لدجاجة، �قد "سفر
علمه باجلانب لعملي لقانو! لذبح. 

هللا "علم�
حلق لنعما¡  Õلقد qكر 0 بr سر
خطيًّا "! حضرته جا$ ملسجد �قت 
لعصر �كانت هناc ضما;K مبللة 
 .Iليسر يد�  من  -صبع  على  باملا$ 
 Oلسيالكوسأ? ملولوk عبد لكرمي 
-صبعك؟   Kُضّمد  qملا حضرَته: 
تبسم حضرته �قا?: "
;q" !" Kبح 
جرحت  لسكني  �لكن  ;جاجة 
-صبعي. ضحك ملولوk عبد لكرمي 
فعلت qلك   qملا لسيالكوO �قا?: 
بنفسك؟ قا? حضرته: � يكن "حد 

موجوً; ' qلك لوقت.




