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تعريب �لد�عية: tمد طاهر ندمي

(٥ v) _لثا� pجلز�

�لرحيم.  �لرÃن  �هللا  بسم   -٣٢٠
Hخ�ª �لدكتوÀ Sمد ,Åاعيل �قا@: 
�لفرصة لقضا& شهر  لقد سنحت ¶ 
عا!   < قا=يا(   < كامال  Sمضا( 
��فقت شهًر� كامًال أل=�&   ،١٨٩٥
�لتر��يح-   �–GH صال �لتهجد   �صال

��S& حضرته.
 < �لوتر   �صال  G=يؤ حضرته  كا( 
فكا(  �لليل  tخر   < Hما  �لليل،   @�H
�لتهجد   �صال  sكعاS  ٨ يصلي 
يؤ=يها مثÁ مثÁ، كا( يبدH بقر�&� tية 
�هو  هو...  ,ال  ,له  ال  (�هللا  �لكرسي 
�لعلي �لعظيم) > �لركعة �أل�� منها، 

 ،iإلخال�  �Sلثانية سو� �لركعة   <�
��لسجو=   Nلركو�  < يكثر  �كا( 
برÃتك  قّيو!  يا  حّي  يا   :=S� من 
كا(   sبصو  DHيقر �كا(  Hستغيث، 
 Sاعه. �كا( يتنا�@ �لسحوÅ بإمكا�
=�ًما بعد H=�& �لتهجد، �كا( يتأخر 
Hنه  لدSجة  Hحياًنا   Sلسحو� تنا�@   <
Hحياًنا كا( يؤTّ( للفجر �هو ال يز�@ 
تنا�@  يو�صل  Hحياًنا  �كا(  يأكل، 

�لسحوS حK �اية �TH( �لفجر.
يطلع   )H  �, �لتسّحر   Wو¿ Hقو@: 
�هو  �ملشر�،  من  �لصا=�  �لصبح 
 )H �مبا  حقيقة.  �لفجر   )�TH �قت 

 Nبطلو مرتبط  �لفجر   )�TH توقيت 
�لنا² قد  فإ(  لذلك  �لصا=�  �لصبح 
 .Sلسحو� لوقت  �اية   )�Tأل�  ��ªعت�
ُيرَفع عند  �لعل �TH( �لصبح ¡ يكن 
كا(  Sمبا  بل  �لصا=�  �لصبح   Nطلو
 < Çقبل �لوقت بسبب عد! �الحتيا
�ملوعو=  �ملسيح  كا(  لذلك   Dتقدير
 Kح  Sلسحو� تنا�@  يو�صل   �
 ¡� �لصا=�  �لصبح  موعد  له  يتبني 
يكن يتقيد باألSُ �T, )�Tفع قبله. �ليس 
 �T, Hنه  �ملسألة   Dلشريعة > هذ� مر�= 
ُحّد= بد�ية �لصبح �لصا=� من �لناحية 
�لطعا!  تر³  فينبغي  �لدقيقة  �لعلمية 
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ينبغي  Hنه  مر�=ها  بل   ،�Sًفو عندها 
�لتوقف عن تنا�@ �لطعا! عندما يظهر 
سفوS �لصبح عند عامة �لنا²، �هذ� 
�آلية   < ”يتبني“  كلمة  مدلو@  هو 
 < =S� تذكر هذ� �حلكم. �لقد Lل�
�حلديث H( �لن· � قا@: ال تتركو� 
ميكنكم  بل  بال@   )�TH عند   Sلسحو�
مو�صلته ح�TH K( �بن مكتو!، �Tلك 
أل( �بن مكتو! كا( ضريًر� �¡ يكن 
يرفع �أل�T( ما ¡ يثر �جلميع ضجة Hنه 

قد Hسفر �لصبا�.

�لرحيم.  �لرÃن  �هللا  بسم   -٣٢١
حدث� ميا( عبد �هللا �لسنوGS �قا@: 
 � �ملوعو=  �ملسيح   ªخHُ عندما 
بإqا! من �هللا تعا� Hنه �د= هذ� �لقر( 
�لوقت  Hعلن ,� Tلك  (�¡ يكن قد 
عن  Hعلن  فقد   (Gملهد�� �ملسيح  Hنه 
 Dلك حضرته من خال@ ,عال( نشرT
�هللا   ), فيه:  قا@  ��إلجنليزية   �=Sباأل
�لعصر،  qذ�  �ّدً=�  جعل�  قد  تعا� 
�إلسال!  صد�  ألثبت   sمرH �لقد 
مقابل �أل=يا( كلها، كما فّوضت ,¶ 
كما  �لدين،  �جتديد  �إلصال�  مهمة 
نفسه   <  N=�H قد  بأنه  Hيضا  كتب 
�Sحانيا،  مرمي  �بن  �ملسيح   sكماال
�=عا HتباH N=يا( �لعا¡ �Hع H( يأتو� 
 Dعند �إلسال!  صد�   ��ªت°� ,ليه 

لقد  �لر�حانية.  Hمر�ضهم  شفا&  �ينالو� 
نشر هذ� �إلعال( بـ ٢٠ Hلف نسخة.

يقو@ ميا( عبد �هللا �لسنوSH ` :GSسل 
�يع   �, كب8  باهتما!  �إلعال(  هذ� 
ËHا& �لعا¡ عن طريق �لªيد، �SHسل ,� 
�مللو³ ��حلكا! �S¥سا& �لد�@ ���SWئها 
��لعلما&، �,�  �ملدبرين ��ملصنفني   �,�
�لتحقيق  �غ8هم،   sلر�جا���� �لنّو�� 
بعد  �لنا²  Tلك ُجمعت عنا�ين هؤال& 
 Nملستطا� Sبذ@ جهد كب8، �¡ ُيتر³ قد
 �T ا شخص من �لعا¡ كا( شه�H �8ً مهمًّ
نفوT �صيت، �Tلك أل( حضرته قا@: 
حيث   �, �إلعال(  هذ�  ,Sسا@  ينبغي 

ميكن لªيد �qند H( يصل.
 :GSلسنو� �هللا  عبد  ميا(  يقو@  كذلك 
�Hال  طبع  قد   �=Sباأل �إلعال(  كا( 

�لنص  �طبع  �إلجنليزية   �, ُترجم   `
.G=Sعلى ظهر �إلعال( �أل Gإلجنليز�

عا!   < �إلعال(  هذ�  نشر  لقد  Hقو@: 
١٨٨٤ غالًبا،̀  ُنشر مع كتا� ”شحنه 
� كماالs �إلسال!“ �مع tحق“ �“مر

كتا� ”بركاs �لدعا&“ Hيضا.
لقد   :GSلسنو� �هللا  عبد  ميا(  يقو@ 
�إلعال(  هذ�  لتر�ة  حضرته  SHسل� 
 Sش �ملحاسب > الهوÛ يq, )ميا �,
��Hصا� H )Hطلب طبعه من هنا³ بعد 

�لتر�ة.

�لرحيم.  �لرÃن  �هللا  بسم   -٣٢٢
عن   ��إلخو Hحد   ¶ قا@  لقد  Hقو@: 
حا=µ قطف Üر �لناSنج > غ8 موÅه 
�لو�S= > �لر��ية Sقم ٦ من �جلز& �أل�@ 
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 �H 8نه �اجة ,� �لتفسH Gملهد� �لس8
�لتأ�يل �قا@ بأنه ير� H( �خلليفة �لثا� 
صغ�8ً،  طفال  �لوقت  Tلك   < كا( 
�لعل �ملسيح �ملوعو= � فعل Tلك 
مز�ًحا ليفرحه �يث يكو( قد Hخرجه 
 �من جيبه خفية �ضر� بيدD �لشجر
` قّد! له �لناSنج، �,ال لو حدثت مثل 
هذD �لو�قعة �خلاSقة للعا=� لذكر Tلك 
كتبه  Hحد   <  � �ملوعو=  �ملسيح 
 ªحل�  µ=حا Tكر  كما  خطاباته   �H

�ألÃر على قميصه.
�Hسّلم   ،� �لرGH جدًّ هذ�   SِّقدH Hقو@: 
هذ�  على  Tلك  حصل  Sمبا  Hنه 
عندما  Tلك  �ألجل  حقيقة،  �لنحو 
 GH )�= لر��ية تركتها� Dسّجلت هذ
 ªعتH Tلك ال  مع كل  �لكن  تعليق، 
ما=ية من   �Sألمر بصو� حد�µ هذ� 
 Gهذ� ظنُّ هذ� �أل  �لذ ،sملستحيال�
Hبد� HSيه �لسالف. عدُ! نشِر حضرته 
هذD �لو�قعَة ال يشّكل =ليال يقينًيا �Hا 
من  مز�ًحا  حضرته  من   sSصد قد 
 <  sُتدبر �لقد  �لولد.  ,فر��  Hجل 
هذD �لقضية ��صلت ,� هذD �لنتيجة 
H( �آلياs �لL يظهرها �هللا تعا� على 
 �, تنقسم  منه   Sمأمو  �H ن·   GH يد 
تعا�:  �هللا  سنة  �فق  عموًما  قسمني 
��آلخر  للمعاSضني   Dيظهر قسم 
على   GتوÉ �أل�@  �لقسم  للمؤمنني. 

كث�8ً  �يتضمن  �إلخفا&  من  كث8 
�لثا�  Hما   ،sالحتماال� جو�نب  من 
عليه  �يغلب  نسبًيا  �إلخفا&  فيه  فيقل 
�Tلك أل(  ��لشهو=،   Sإلظها� صبغة 
 )H كمته �ملتناهية� Sهللا تعا� قد قّد�
تكو( بد�ية �إلميا( من �لغيب ` كلما 
تقد! Hحد على سبيل �إلميا( �نفتحت 
على  �لشهو=   �H  Sإلظها� Hبو��  له 
 Gملر�تب. ,ن� على يقني -�عند� Sقد
H=لة عديد� على يقي� هذ�- Hنه تظهر 
 sآليا� بعض  ��ملرسلني  �ألنبيا&  على 
�لL ال °�ª( ֲדا Hحًد� من �لبشر أل�ا 
 sآليا� Dم خاصة، �مثل هذq )تكو
�سب  �لكامل   Sإلظها� على   Gحتتو
مقا! قرֲדم ��فق معرفتهم. �عليه فلو 
 �للعا=  �Sمر خاH على حضرته  ظهر 
Hنه   �SH فال  �لعامة  على   Dيظهر  ¡�

مث8 للعجب. ��هللا Hعلم.
� بكل Sحلقيقة �ملذكو� Dتتر�&� لنا هذ
�لن· � فدته نفسي،   �جال& > س8
مشبًعا  Hصبح  �لقليل  �لطعا!   )H فنر� 
غليل  �لقليل  �ملا&   ��SH كث8،  جلمع 
من   Dمليا� �تدفقت  �لنا²،  من  �اعة 
 µصابع �لن· �. �غ8ها من �ألحد�H
قد ظهرs جلماعة �لصحابة �¡ يكن 
حني   <) منها  نصيب  للمشركني 
غ8هم).  من  ,ليها   mحوH كانو�  �Hم 
 Lل�  sآليا�  )H Tلك   < ��لسبب 

تتضمن  كانت  �ملشركو(  SHيها 
باملناسبة   sتذكر �هنا  كث�8ً.  ,خفا& 
�لطعا! قد ظهرs على  t )Hية تكث8 
,ال  Hيضا،   � �ملوعو=  �ملسيح  يد 
من  كانو�  Tلك  شاهد��  �لذين   )H
حضرته  يظهر   ¡� صحابته،  Hخص 
 µ=حلا DSما ,ظهاH ،هذ� �ألمر عموًما
�حلª �ألÃر على قميصه فيتضح �Hال 
 )H GSية ميا( عبد �هللا �لسنو��S من
 ` �بتد�ً&،   D&خفا, حا�@  قد  حضرته 
عند ,حلا� ميا( عبد �هللا Tكر مقدمًة 
Üة  �كانت  �لقصة.  Tكر  قبل  طويلة 
حكمة خاصة لبيا( Tلك �هي H( هذ� 
قد!  قضية   <  � جدًّ ا  مهمًّ كا(  �ألمر 
�لر�� ��ملا=� إلثباH s( �ملا=� �لوقة، 
�قد طرsH حاجة �إلظهاS حيث ,( 
 �موجو= كانت   ªحل� Tلك   sقطر�
 ��إلخو Hحد  �كا(  �لقميص،  على 
(�كا(  �ألمر  هذ�  على  عيا(  شاهد 
بالًغا  عاقال  �ألمر  هذ�   µحد� عند 
�¡ يكن يربطه مع حضرته �S GHبط 
=نيو�H G عالقة �لد!) ألجل Tلك فقد 
لتسخ8ها  �لو�قعة   Dظهر حضرته هذH
سبيل   < ��جلها=  �إلسال!  خدمة   <
�هللا �Hّمت بذلك �حلجة على Hحد �آلSيا. 

��هللا Hعلم.
 Dهذ )H لك ينبغي �لتذكرT �, ضافة,
�لر��ية قد �Sִדا حضر� �لو�لد� Hيضا.


