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تعريب �لد�عية: kمد طاهر ندمي

 Åلرحيم. حدث�لر|ن �هللا �١٧٦. بسم 
�ثنا)  �نه  ]Nاعيل  ªمد  م8   �لدكتو
�ملوعو;  �ملسيح  بني  متت   lل� �ملناظر" 
�مرتسر   h "�ִדم"  �لقس  �بني   �
��عمى  �صّم  يوًما  �ملسيحيو�  �حضر 
قالو�   y جانًبا.  ��خفوهم   oعر��
حلضرته �: تّدعي بأنك مسيٌح �ها 
 oلُعر�� ��لعمي  �لصم  هؤال)  �حضرنا 
�ملسيح  فعل  على  ��ْشِفهم  هم  فاْلَمسْْ

�لناصر2. 
�صابتنا  ]Nاعيل:  ªمد  م8  يقو5 
ح8" ��صبحنا نترقب ]Z ما س8ّ; به 
 � بد�  فلما   .� حضرته  عليهم 
�ملسيح  بأ�  �vمن  ال  قا5:   L;ّ ميلي 
��لصم  �لعمي  على   Lيد يضع  كا� 
 �� ميكن  ال  لذلك  فيWئهم،   oلعر��
غ8  علّي؛  حجة  �ملطالبة   Lهذ تكو� 
�نكم تؤمنو� بأ� �ملسيح قد �u مثل 

تؤمنو�  �نكم  كما  �ملعجز��،   Lهذ
حبة  مثل  ]ميا�  فيه  كا�  من  �نه  �يضا 
خر;5 فيستطيع �� ير2 ما كا� ير2 
�ملسيح من معجز��. ��شكركم جزيل 
�لبحث  �نكم �ّفرمت علينا تعب  �لشكر 
عن �لُعمي ��لصم ��لعرo، فأّ; ]ليكم 
هديتكم هذL ��قو5 بأ� �لُعمي ��لصم 
كا�   �tفإ �مامكم  موجو;��   oلعر��
فاشفوهم  مثل حبة خر;5  ]ميا�  فيكم 

على سنة �ملسيح.
قا5  فلما  ]Nاعيل:  ªمد  م8  يقو5 
 c�صو حضرته � هذ� �لكال` طا
من  بنقلهم   �فوً  ��فأشا �لقسس 

هنا�.
يقو5 مª 8مد ]Nاعيل: كا� tلك �ملشهد 
عجيًبا حيث كا� �ملسيحيو� �نفسهم قد 
�تو� ֲדؤال) �قدموهم، �لكنهم بعد قليل 

�صبحو� ُيخفوzم هنا �هنا�.

 Åلرحيم. حدث�لر|ن �هللا �١٧٧. بسم 
خليفة نو �لدين �جلمو� �قا5: كنت 
مع  �ملناظر"  ملجريا�  �لكاتبني  بني  من 
�ִדم. �h �ليو` �ألخ8 ملا �علن �ملسيح 
�ملوعو; � عن نبو)ته عن �ִדم المس 
�نامله  على  �عّض  خائًفا  �tنيه  �ִדم 

�قا5: � �صفه (�) بالدجا5.

 Åلرحيم. حدث�لر|ن �هللا �١٧٨. بسم 
�لدكتو مª 8مد ]Nاعيل �قا5: كا� 
ميا� (�2 �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو; 
� �هو صغ8) قد �غلق �بو�c �لبيت 
��خذ يصطا; �لعصاف8. �L � �هو 
ميا�،  يا  فقا5:  �جلمعة  لصال"   oرq
ينبغي عد` �صطيا; عصاف8 �لبيت، من 

ال |ة فيه ال ]ميا� له.
�قو5: بعض �ألمو صغ8" ]ال �zا تلقي 
ضوً)� كافيا على �خال¢ �س8" قائلها.




