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تعريب �لد�عية: iمد طاهر ندمي

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   -١٨١
 Gقو�: �ليكم تفصيل ما نشر �� ,آل�
س��  حو�  لألjديني  مؤلفا%  من 

,ملسيح ,ملوعو� � -�خالقه:
١. س�� ,ملسيح ,ملوعو� � تأليف 

,ملولو8 عبد ,لكرمي
كبا�  من  ,ملرحو:  ,ملولو8   Gكا
 Gصحابة ,ملسيح ,ملوعو� �، -كا
بعد  ,جلماعة   7 ,لثا¨  ,ملركز  ?تل 

,ملولو8 نو� ,لدين ,خلليفة ,أل-�.
ملا  -لكن   ،, جدًّ £تصر  هذ,  كتابه 
بذكا3  يتسم  ,ملرحو:  ,ملولو8   Gكا
 � لذلك  ,لبديهة  -Âضو�  مّتقد 
,لصغ��  ,ألمو�  بعض  عن  يتغافل 

�,ئعة،  باستنتاجا%  -جا3  �يضا 
,لعائلية   Hألخال, على  ضو3ً,  -�لقى 
على  كلها  ,ستنتاجاته  -ب�  عموًما، 
,ملولو8   Gكا -ملا  ,لذ,تية.  ,ملشاهد� 
بيت  ِمن  v,-ية   7 يقيم  ,ملرحو: 
-جد  لذلك   � ,ملوعو�  ,ملسيح 
 Hخال� على   qلالطال �,ئعة  فرصة 
 �� -�ضافة  -س�ته،   � حضرته 
sلك قد -هبه ,هللا تعا� ملكة ,لكتابة 
-,خلطابة �يضا. �نه كتا` ممتع -�,ئع. 
-هو ?و8 مر-يا% ,ملولو8 ,ملرحو: 
 -� شك  أل8  &ا�  ال  لذلك  نفسه 
شبهة فيها. �ال �G قو� ,لكتابة �حياًنا 
,لر-,ية،  بكلما%  ,لتقيد  من  حر�ته 

�8 يتضح من بعض ,ألماكن �نه يأخذ 
مبجمل ,حلد< -يذكرQ بأسلوبه. ليت 
,ملولو8 ,ملرحو: �كمل هذ, ,لكتا` 
-جعله مبسوًطا -مفصال �كثر. ¡لو 
 8� ,لسو,نح  sكر  من  ,لكتيب  هذ, 
?تو8 على ,لو,قعا% ,ملختا�� إللقا3 
,ملوعو�  ,ملسيح  س��  على  ,لضو3 
� -�خالقه، �ال �G كل كلمة منه 
 G� 3,تفيض باحلب -,\يا:. على ,لقر

يطالعو, هذ, ,لكتا` ,ملقتضب.
٢. �jد  �   (باللغة ,إلجنليزية) 

تأليف ,ملولو8  مد علي :. �.
,ملولو8 ,ملذكو� �jد8 قدمي، -لعله 
 Gبايع 7 ١٨٩٧. � ,نتقل �� قا�يا
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,ملوعو�  ,ملسيح  �-,خر س¹ حيا�   7
لإلقامة  مكاًنا  فأعطاQ حضرته   �
7 طر� من بيته -فّو� �ليه حترير 
&لة مقا�نة ,أل�ياG. كاG ,ملولو8 7 
من  ُيَعّد   � ,ملوعو�  ,ملسيح  حيا� 
,ملقربني، -لكنه مع ,ألسف -قع حتت 
كال:  -تأثِ�  �صدقائه  بعض  تأث� 

,لنا� فاجنر� مع تيا� ,لفتنة.
كتابه باإلجنليزية "�jد عليه ,لسال:" 
?و8 باختصا� س�� ,ملسيح ,ملوعو� 
� -�خالقه، -قد ُكتب بأسلو` 
جذ,`. �ما ,لسو,نح فلم ُتكتب فيه 
بعد ,لتحقيق ,خلا« بل sُكر% ,ألمو� 
,ملعر-فة عموًما، �ما ,لس�� فتتضمن 
,لذ,تية،  ,ملشاهد�  على  بنا3  �حد,ًثا 
-قد كتبها ,ملؤلف بر-عة. عا: تأليف 

هذ, ,لكتا` هو ١٩٠٦.
,ملسيح  ,ملختصر� حليا�  ,لسو,نح   .٣
 y,معر  Gميا تأليف   ،� ,ملوعو� 

�ين عمر ,لالهو�8.
مياG ,ملحتر: �jد8 قدمي. � ينتقل 
�� قا�ياG �ال �نه حظي بصحبة ,ملسيح 
,ملوعو� � كث�,، -هو sكي  ّب 
�حد4  مع  ُنشر  هذ,  مقاله  للكتابة. 
-?تو8  ,ألjدية  للW,هني  ,لطبعا% 
على بعض ,ألحو,� ,لعائلية حلضرته 
� كما يضم بعض جو,نب س�ته 
بشكل  كتبت  �Vا  -يبد-  -�خالقه، 

�,ئع. � يتم �8 حتقيق خا« 7 نقل 
,لو,قعا%، -�منا ,كتفى ,ملؤلف بأخذ 
,لو,قعا% ,ملعر-فة فحسب. �لِّف هذ, 

,لكتا` 7 ١٩٠٦.
٤. حيا� ,لنÉ، تأليف شيخ يعقو` 

علي ,لتر,` ,لعرفا¨.
,لشيخ �jد8 قدمي -هو من خو,« 
 Gجا� ,جلماعة، لقد ,نتقل �� قا�يا�
-حظي بصحبة ,ملسيح ,ملوعو� � 
,ل^  ,حلكم  جريد�  حتتو8  كثً�,. 
sخ��  على  بإ�,�ته  تصد�  كانت 
حيا�  --قائع  ,جلماعة  لتا�يخ  كافية 
 Gكا -س�ته.   � ,ملوعو�  ,ملسيح 
,جلماعة  تا�يخ  Èمع  مولًعا  ,لشيخ 
-,ملحافظة عليه منذ ,لبد,ية. -كتا` 
به   lُبد -حيد  تأليٌف   Éلن, حيا� 
حو�  -مفصل  مستقل  ككتا` 
سو,نح ,ملسيح ,ملوعو� � -س�ته. 
,لكتا`  \ذ,   G,لد& ُنشر  -قد 
 7 ,لكتا`  هذ,  �ُلف   .Gئعا,� -Áا 

.١٩١٥
 y,٥. تذكر� ,ملهد8 تأليف ب� سر

,حلق ,لنعما¨.
بد�ْ%  ,لقد,مى،  ,ألjديني  من  -هو 
 ١٨٨١ عا:  من   Gقا�يا  �� vيا�,ته 
�- ١٨٨٢، -حظي بصحبة حضرته 
 Gقا�يا  7 �قا:  بل  كثً�,،   �
سنو,% عديد� -متتع بصحبته �. 

�سلوبه 7 ,لكتابة -7 ,لكال: يتصبغ 
بصبغة تقليدية �ال �Vا جذ,بة. -تأليفه 
"تذكر� ,ملهد8" كتا` ممتع. �نه ليس 
كتا` ,لسو,نح ,ملتسلسلة بل ?تو8 
,ملختلفة  -,لو,قعا%  ,ألحد,<  على 
-كلها  بالتفاصيل،  ُكتبت  �Vا  �ال 
�مو� شاهدها ,ملؤلف بأ: عينيه. �8 
,لكتا`  هذ,   7 ��َل  ,ملؤلف   Gكأ
يصحب  ,ملؤلف   Gكا مشاهدته. 
 G�- .عموًما Qسفا��حضرته � 7 
, -جدير باملطالعة.  كتابه هذ, ممتع جدًّ
ُنشر جزG,3 للكتا`، -عا: طبعهما 

هو ١٩١٤:.*
٦. س�� ,ملسيح ,ملوعو� � تأليف 
حضر� مرv, بش� ,لدين  مو� �jد 

,خلليفة ,لثا¨.
هذ, كتيب صغ� ���جْت فيه ,لوقائع 
 � ,ملوعو�  ,ملسيح  حليا�  ,ملعر-فة 
مفصل  �8 حتقيق  يتم   � -فاته.   ��
�- مستقل من ,لناحية ,لتا�¡ية -�منا 
 Gكر% ,لوقائع ,لعامة ,ملعر-فة، -كاsُ
�سلو`  �ما  طبعه.  من  ,لغر�  هو 
على  فهو  ,لكتابة  -�سلو`   Gلبيا,

*  لقد تو7 ب� سر,y ,حلق قبل صد-� ,لطبعة 

,لثانية \ذ, ,لكتا`. 
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التقوى

,السم  \ذ,  منسوًبا  نشر  ما  ��جة 
هو  ,لكتيب  تأليف  تا�يخ  ,ملحتر:. 

.١٩١٦
 Gمريكيا� Gلك كتَب قّساs �� ضافة�
 � ,ملوعو�  ,ملسيح  حيا�  -قائع 
,لدكتو�   (١  8� ,إلجنليزية  باللغة 
,لكلية   7 ,ملحاضر  فولد  غر� 
-,لتر  ,لتبش�ية بالهو� - ٢) مستر 
,ملسيحيني  ,لشبا`  منظمة  سيكرت� 

بالهو�.
فولد"  "غر�  ,لدكتو�  ,لتقى  لقد 
به  يلتق   �-  � ,ملوعو�  باملسيح 
"مستر -,لتر". تأليف ,ألخ� مفصل 
�ما تأليف ,أل-� فمختصر. مع �Vما 
قد �خذ, ,ملعلوما% كلها من ��بيا% 
هذين   G� �ال  عا:  بشكل  ,جلماعة 
,ألخطا3،  من   G,لو¡ ال  ,لكتابني 
سو3  عن  ناشئة  ,ألخطا3  -�يع 
-,الستنبا�  ,الستدال�  �ما  ,لفهم. 
قس   8� من  كاملتوّقع  فهو  فيهما 
مسيحي، �8 � يفهما بعض ,ألمو� 

-,لذ8 فهماQ � يذكر,Q سليًما.
 �G ,لتعصب �يضا كشعلة من ,لنا� 
,ل^ حترH بساتني ,ملعلوما% فتجعلها 
شي3  هنا�  -بر�يي  -�ماً�,.  خر,ًبا 
,لتعصب يتحو� �� عقبة  �خر غ� 
,لصحيح  ,لفهم   G-� فيحو�  كأ�,3 
,لنتائج   �� -,لوصو�  لألحد,< 

,ملر3   Gكو- ,لغربة  -هو  ,لصحيحة 
يستطيع  -ال  �خر،  -قو:  �ين  من 
,ملر3 �حيانا �G يتعمق 7 ,لقضية \ذ, 
�يضا  �Vما  حا�  �ية  على  ,لسبب. 

كتاباG جدير,G باملطالعة.
�ضافة �� sلك هنا� جر,ئد ,جلماعة 
-مقا�نة  -,لبد�  ,حلكم   8� -&الִדا 
-,أل��ية)  ,إلجنليزية  (باللغة   Gأل�يا,
-&لة تشحيذ ,ألsهاG ,ل^ ُنشر فيها 
بني حني -�خر مذكر,% عن س�� 
,ملسيح ,ملوعو� � --قائع حياته، 
-هي حتتو8 �يضا على sخ�� عظيمة 

للمعلوما%.
� -�� جز3 كب� من �حد,< س�� 
 7 -�خالقه   � ,ملوعو�  ,ملسيح 
كتب  من  تقريًبا  ,لثمانني  مؤلفاته 
تقريًبا.  ,ملئتني  -�عالناته  -كتيبا% 
-,لبديهي �G هذ, ,جلز3 يقي¹ -�-ثق. 
-,حلقيقة �G �يع ,لكتب ,ل^ �ُّلفت 
 � حضرته  س��  �حد,<  حو� 
حتتو8 على ما sكرQ حضرته بنفسه 
حيا�  كتا`  �ال  حياته  �حد,<  من 
 G� 7 ,العتبا� Qجلدير بأخذ,- .Éلن,
,ملسيح ,ملوعو� � �حياًنا � يتذكر 

تا�ً¡ا معيًنا لبعض ,ألحد,<. 
£تلفة.  �نو,عا  للذ,كر�   G� -,حلق 
s,كر� بعض ,لنا� تكوG قوية عموًما 
�ال �Vا ال تعمل جيًد, 7 &ا� معني. 

,ملتعلقة  ,لتو,�يخ  تذّكر   G� -,حلقيقة 
,ل^  ,ملتفر�� - �8 تلك  باألحد,< 
,ألحد,<  سلسلة  من  حلقًة  ليست 
خصوًصا  صعًبا  يصبح   - ,ملنتظمة 
 vإلجنا �ماغه  ُخلق  ,لذ8  للشخص 
حفظ  -قو�  �خر4.  عظيمة  �عما� 
تو,�يخ ,ألحد,< هي ��Ú من ,لقو4 
,ألخر4 لدما¯ ,إلنساG. بل لوحظ 
عموًما �G َمن s,كرته حلفظ ,لتو,�يخ 
�قو4 كاG ضعيًفا 7 ,لقو4 ,لدماغية 

,لعظيمة ,ألخر4. -,هللا �علم.

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٢
عقد  لقد  -قالت:  -,لد¿  حدثت¹ 
 7 ,أل-ال�  �نتم  قر,نكم  حضرته 
,لصغر -لكنه � يكن يريد ,الختال� 
,لكث� لئال ?صل �8 نقص 7 ,لتربية 

-,لنمو. 

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٣
,ملصر8  ,لرjن  عبد  شيخ  حدث¹ 
بد,ية   7  Gقا�يا �تيت  ملا  -قا�: 
عهد8 ֲדا جا3 7 ,ليو: نفسه شيخ 
�jة ,هللا ,لالهو�8 بشا` مسيحي 
,لتقينا  لقد  ,إلسال:.  يعتنق   G� يريد 
,الثنني  �ن   � ,ملوعو�  باملسيح 
�ما  ,لبيعة  م¹  حضرته  �خذ  سويًة؛ 
هو فقد �ّ� على طلبه قائال: سنأخذ 
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منك ,لبيعة الحًقا. كاG شيخ �jة 
,هللا قد جا3 به -هو شخصية كب�� 

-كاG حضرته ?ترمه كثً�,. 
,لشا`  هذ,  كتب  حا�،  �ية  على 
للمبايعة  �خر4  مر�  ,ملسيحي 
ثانية:  مر�   � حضرته  عليه  فرّ� 
سنأخذ ,لبيعة الحًقا. � كتب على 
طلبه ثالًثا: ¢ب حتديد يوٍ: للمبايعة، 
,لثالثا3 �-  ,ليو: هو يو:  كاs Gلك 
,أل�بعا3، فقا� حضرته سنأخذ ,لبيعة 
,لشا`  تلقى  فلما  ,خلميس.  يو: 
,لرّ� sهب مغاضًبا -تنّصر مر�  هذ, 
 :� حلضرته  �حد  قا�  �خر4. 
تنّصر sلك ,لشا` عند مغا��ته من 
هنا. فقا� حضرته �: ألجل sلك 
كنت ��خر بيعته. � قا�: من يأ¿ 
 Hصا�  Gيكو مسلًما  ,\ند-�  من 
,لقلب عموًما، -?ب ,إلمياG. -لكن 
,لذين ُيسلموG من ,ملسيحيني ليسو, 
جديرين باالعتما� عليهم عموًما. � 
�كن مطمئنًّا حلالة هذ, ,لشا` لذلك 
كنت ��يد �G يبقى هنا مد� �طو�.

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٤
�قو�: سألت مرv, سلطا G�jد من 
خال� ,بنه ,ألصغر مرv, �شيد �jد: 
,ملسيح  ميال�  سنة  عن  تعر�   ,sما
,ملوعو� �؟ فرّ�: على حّد علمي 

ُ-لد حضرته 7 عا: ١٨٣٦:.

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٥
 Gسلطا  ,vمر سألت  لقد  �قو�: 
�jد عن طريق ,ملولو8 �حيم åش 
سنة  عن  ,خلا«  ,لسيكرت�   .�  .:
ميال�Q فقا�: ال �عرفها بالضبط �ال 
هو   H,�-أل, بعض   7 ,ملكتو`   G�
,لبانديت   � قا�  -لكن   ،:١٨٦٤
,\ند-سي بأن¹ -لدُ% 7 عا: ١٩١٣ 
,مليال�8)،   ١٨٥٦  8�) ,لبكرمي 
عمر   Gكا -ال�¿  عند  �نه  -xعت 

-,لد8 ١٨ عاما تقريًبا.
,لبكرمي  �-,ية ١٩١٣  تبد-  �قو�: 
�-ثق من غ�ها، ألG ,لقر,ئن ,ألخر4 
,\ند-�   G� يؤيدها  كما  تؤيدها. 
عموًما مَهر� 7 حفظ تو,�يخ ,مليال�، 
 Gسلطا  ,vمر ميال�  عا:   Gفإ -عليه 
 Gكا ,sد هو ١٨٥٦: تقريًبا. فإj�
,لوقت  sلك   7  � عمر حضرته 
 Q- ١٩ عاًما فكانت سنة ميال��١٨ 
هي ١٨٣٦ �- ١٨٣٧ تقريبا. -من 
تقو�  ,ل^  ,لر-,ية  صحة  تتأكد  هنا 
هو   � حضرته  ميال�  عا:   Gبأ

.:١٨٣٦
-هنا� شها�� �خر4 -هي �G حضرته 
(,نظر  كتبه  بعض   7 كتب   �
,إلسال:)،  كماال%  مر��  ,لتبليغ 

-,لد¿  كانت  �يضا:  يقو�   Gكا-
عائلتنا  شد,ئد  �يا:   G� �,ئًما  تقو� 
-مصائبها قد ُبّدلت من يو: -ال�تك 
باخل� -,لرخا3. -ألجل sلك كانت 

-ال�¿ ُتعَتW مبا�كة. 
�يا:  ن  تبّد�  بد�  قد  �نه  -,لقطعي 
,ألسر� -مصائبها �� �يا: ,لرخا3 7 
عهد ,لر,جا �جنيت سنغ حيث ��جع 
 Gقا�يا جّدنا   �� سنغ  �جنيت  �,جا 
-بعض ,لقر4 ,ملجا-�� \ا، -خّصص 
جلدنا عسكريا مر,فقا له، -��4 جّدنا 
بعض ,خلدما% ,لعسكرية حتت �مر� 
-لد  قد  �G حضرته  بد  فال  ,لر,جا. 
قبل مو% ,لر,جا �جنيت سنغ �8 قبل 
�يضا  -هذ,   .١٨٣٩ سنة  من  فترٍ� 
بوال�ته  ,ملتعلقة  ,لر-,ية  يؤكد صحة 

7 عا: ١٨٣٦:. -هو ,ملر,�.
 Qسنة ميال� G� ما ما كتبه حضرته�
هي ١٨٣٩ فقد �ّ�% عليه كتاباُته 
عا:   7 مر�  كتب  فقد  ,ألخر4. 
عاما،   ٧٠  Gآل,  Qعمر  G�  ١٩٠٥
sلك  كتبت  بأن¹  هنالك  -كتب 
,لصحيح  ,لعلم  �ما  -�ميًنا  تقديًر, 

فعند ,هللا.
�قو�:  به  قمت  ,لذ8  ,لتحقيق  -فق 
قد -لد حضرته 7 بد,ية عا: ١٢٥٢ 
للهجر� -تو7 7 عا: ١٣٢٦للهجر�، 

-,هللا �علم.


