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تعريب 	لد	عية: :مد طاهر ندمي

	جلزA 	لثا?

 E٣٠٨. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
سأ�  �قا�:   jلنعما� �حلق  سر�¬  ب` 
حقيقة  ما   :bًمر حضرَته   bإلخو� بعض 
�ملقولة �لشه`b �� �لنæ � كانت تظّله 

سحابة كل حني ��C؟
ثابًتا �� �لسحابة  �جاk حضرته: ليس 
كانت تظّله \�ًما، ألنه لو حد� 1لك 
ملا بقي �� كافٍر كافًر� بل كا� سيؤمن 
به �جلميع، 1P من يسعه �إلنكا7 بعد ã7ية 
 b؟ ��حلقيقة �� �ملعجزbمثل هذ* �ملعجز
�سب سنة �هللا هي �ل� تتضمن جانًبا 
�لد�ئم  �لظل   �P قا�:   Þ  .Oإلخفا� من 
مدعاb لألÞ ،Q1 لو كانت سحابة تظله 
 æًما ملا بسط �بو بكر ثوبه ليظل به �لن�\
� L �حلر �لشديد، �ملا1� كا� �بو بكر 

��7فة   bيبحث عن  شجر  bجرp�  Oثنا�
�لظال� ليستريح �لنæ � حتتها.

 Tقت خا� L 1� �ظلته سحابة ماP ما�
فيه.  عجب  فال   rتعا �هللا  من  �كمة 
 Þ ،لقد حدثت حا\ثة مماثلة معي �يضا�
حكى حضرته تلك �لو�قعة �ل� حصلت 

معه �ثناO قد�مه من بطاله rP قا\يا�.
 Oجلز� L قو�: لقد 1كر/ هذ* �لو�قعة�

�أل�� من س`b �ملهد�.

 E٣٠٩. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
عند  �قا�:   jلنعما� �حلق  سر�¬  ب` 
 bحضر كا�  لدهيانه   L  rأل�� �لبيعة 
�ملولو� نو7 �لدين ��� �ملبايعني Þ بايع 
علي،  �خلو�جه  �تِبعه  علي  عبا�  م` 

�هللا  عبد  ميا�   ��ليو 1لك   L بايع كما 
��ملولو�  علي  حامد  �شيخ  �لسنو�7 
 Tعبد �هللا من سكا� "خوست" ��شخا
Cخر��. كنت موجوً\� هنا� L 1لك 
 ��ليو 1لك   L بايعت ما   Eن� Pال   ��ليو
�ملبايعة   L 7غب� حلضرته  �بديت   Eألن
1لك  �قبل  بقا\يا�  �ملبا�7  �ملسجد   L
حضرته، كا� �ملولو� عبد �لكرمي �يضا 
يبايع L 1لك  �نه [  موجوً\� هنا� Pال 

.bبل بايع بعد شهو7 عديد ��ليو
 jعلي �لعرفا kشيخ يعقو z لقد قا�
خّطًيا: قا� �لصاحبز�\* ب` سر�¬ �حلق 
عبد  �ملولو�   ��  ٣٠٩ 7قم  �لر��ية   L
كا�  �أل��   ��ليو  L بايع  �لذ�  �هللا 
ليس  �لكنه  "خوست"،  سكا�  من 
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صحيًحا. �حلقيقة �� قلة قليلة من �لنا� 
من  يكن   ] �هللا.  عبد  �ملولو�  يعرفو� 
�لصاحبز�\*  �لعل  "خوست"،  سكا� 

كتب 1لك سهو�.
له  nح  من   ��� هو  �هللا  عبد  �ملولو� 
�لبيعة  يأخذ   ��  � �ملوعو\  �ملسيح 
نيابة عنه �. كا� من سكا� "تنغئي" 
L منطقة "جا7سد*" L ®افظة بيشا�7. 
 bمن جريد Tعد\ خا L /لقد نشر�
"�حلكم" 7سالة حضرته rP �ملولو� عبد 

�هللا �nاحه له بأخذ �لبيعة.

 E٣١٠. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
كانت  �قا�:   jلنعما� �حلق  سر�¬  ب` 
 :zكالتا �حالة نو� حضرته عليه �لسال
كا� حضرته يفيق بعد فترb يس`b مرّ\ً\� 
 Þ �هللا،  سبحا�  �هللا،  سبحا�  بلسانه: 

.�كا� ينا

�لرحيم.  �لر}ن  �هللا  بسم   .٣١١
 L  Oألخطا� بعض  حدثت  لقد  �قو�: 
بد من  �أل��، �ال   Oجلز� �ملهد�   b`س

تصحيحها.

 E٣١٢. بسم �هللا �لر}ن �لرحيم. حدث
"ب` سر�¬ �حلق �لنعماj" �نه ملا ��شَك 
على  "Cִדم"  بـ  �ملتعلقة   bOلنبو� موعد 
�النتهاO �7/ �6جُة �ملولو� نو7 �لدين 
ã7يا بأ� �حًد� يقو� pا aب �خذ �لف 

�لعد�) �aب  حبة من "�ملاÛ" (يشبه 
 Þ عليها،   bمر �لف  �لفيل   b7سو  bO�قر
aب Pلقاãها L بئر، ��لعو\bُ منها من 
�خلليفة  سر\   .O�7لو�  rP �لتفا/   ��\
�أل�� � هذ* �لرãيا للمسيح �ملوعو\ 
�قت  �لكرمي  عبد  �ملولو�   ��ما  �
 :� �ملوعو\  �ملسيح  فقا�  �لعصر، 
ينبغي حتقيق هذ* �لرãيا ظاهًر�، 1P كا� 
من عا\ته � �نه Q�7 �1P هو �� �حد 
�حبابه ã7يا سعى جاهًد� لتحقيقها ظاهًر� 
�يضا، �هذ� ما فعله �ملسيح �ملوعو\ هنا 
�يضا. فاقترÅ �ملولو� عبد �لكرمي �nي 
ֲדذ�   �(للقيا �لسنو�7  �هللا  عبد  ��سَم 
�لعمل) على �ملسيح �ملوعو\، فاستحسن 
�الثنني  ^ن  ��مَرنا  �لر��،  هذ�   �
بقر�bO سوb7 �لفيل �لف مرb على حبا/ 
 bصال بعد  �لِو7\  هذ�  فبدْ�نا   ."Ûملا�"

�لعشاO ���ينا* L �لساعة �لثانية ليال. 
لسا�  على  �لر��ية  هذ*   /\7� لقد 
ميا� عبد �هللا �لسنوL �7 �جلزO �أل�� 
�ستغربُت  قد  �كنُت  �ملهد�   b`من س
�قلُت:  �هللا"  عبد  "ميا�  �7�ية  بسما� 
 � �ملوعو\  �ملسيح  فعل  أل� حكمة 
كا� خالفا  �لعمل  هذ�  مثل  أل�  هذ�، 
هذ*  nا�  بعد  �لكن  عموما،  لعا\ته 
�لر��ية من "ب` صاحب" قد �^ّل هذ� 
�إلشكا�، �علمت �نه قد فعله L �لو�قع 
�لظاهر   L حتقيقها   \�7� ã7يا  على   Oًبنا
�لسعي   � عا\ته  1P كا� من  �يضا، 

لتحقيق �لرL Qã ظاهرها �يضا شريطة 
�ال يكو� حتقيقها �لظاهر� Çالًفا حلكم 

من �حكا� �لشريعة. 
�تأ�يل هذ* �لرãيا �� �هللا تعاr كما }ى 
�لكعبة من هجو� �صحاk �لفيل (�لذين 
��هلكهم  �هزمهم   (Q7نصا كانو� 
تعاr، كذلك سيتّم  بأسباk من عند* 
 ��pجو� من ِقبل �ملسيحيني على �إلسال
فيما يتعلق بالنبوbO �ملتعلقة بـ "Cִדم"، 
فرصة  �لظاهر   L pم   Åتتا �سو" 
إلثاb7 �لضجة ضد �إلسال�، �لكن �هللا 
تعاr سيهيئ من عند* �سباkَ هزميتهم 
L �اية �ملطا"، ��� على �ملؤمنني �� 
�حد*  به  �يستعينو�  �هللا  على  يتوكلو� 
ֲדذ� �لشأ�، �ليتذكر�� حني كا� �هل 
مكة ضعفاO �َ}ل عليهم �برهة �نو\*، 

�لكن �هللا تعاr }اهم. 
��ضيُف �يضا �� هنا� بعض �الختال" 
L �7�يْ� "ب`" �ملحتر� �"ميا� عبد �هللا" 
�ملحتر�، �يبد� �نه 7�جع rP نسيا� من 
�حد�ا، فمثال قد 1كر "ميا� عبد �هللا" 
حبا/  ال  �حلمص  حبا/  كانت  ��ا 
فإ�  �حلبا/  هذ*  كانت  ��يا   ."Ûملا�"
تأ�يل حبا/ �ملاÛ �� �حلمص L علم 
كا�  مما  ��لغّم،  �pّم  هو  �لرãيا  تعب` 
��حلز�  �لغّم  لبعض  �لتعر»   rP  b7شاP
L قضية "Cִדم"، �لكن هذ� �pم ��لغم 
 b7كة سوqبئر مظلمة ب L سو" ُيلقى

�لفيل C Lخر �ألمر. ��هللا �علم. 


