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٢٦

التقوى

�ملوعو�  للمسيح  �خلا>جي  �ملظهر 
�

 Hيكن � ^يًال ,ال بديًنا، طو ´ -
 Fبوصا ,Ïا»   hقد�� ½سة  ^و  قامته 
�لصد5  عريض  ,كا�  سم)،   ١٧٣)
,�ملنكبني، ,كا� كل جزE من جسمه 
�للني  بني  بشرته  كانت  متاًما.  متو��نا 
على  �لتجاعيد  تظهر   ´, ,�خلشونة، 

�يا� طوH حياته قط.
- كا� �لنو5 يشع من ,جهه �لذ% تعلو� 
��ئًما �بتسامة خفيفة، ,كا� �لناظر Jليه 
يرb عالماF �لسكينة ,�لثقة � �ّيا�، 
,كا� تو�ضعه ,�ضًحا للعيا�، �ما عينا� 

فكانتا شبه مغمضتني. ,´ ير �حٌد � 
عينيه قط مالمح �لغضب �, �لتك�.

ح²  يصل  المًعا  سبًطا  شعر�  كا�   -
كل   Eحلنا� له   hيستخد ,كا�  عنقه، 
 hستة، كما كا� يستخد ,� hسة �يا½
له �لزيت ح² ال Òف. ,´ يكن £لق 
حليته �لV كانت متو��نة متاما من mيع 
,كا�  كثة،  ,كانت  �لثالثة  �ألطر�} 
صبغها  بسبب  �حلمر�   `J مائًال  لو¥ا 
kقنه   �  Fظهر مر�   F�k,  ،Eباحلنا
 Eلك �جلزk bملة صغ�� فلم £لق سو�

�لصغ� من �للحية. 
سو��,ين  ,عينا�  كبً��  ,جهه  كا�   -

 ´, ُمغمضتني،  شبه  لكنهما  كب�تني 
حياته.  ¥اية  ح²   F�5لنظا�  hيستخد
,كانت  متناسقتني.  ,�kنا�  �نفه  ,كا� 
,ْجنتا� mيلتني ال ممتلئتني ,ال غائرتني.

 �Eكاk يظهر  ,�سًعا  جبينه  ,كا�    -
�حلا�، ,كا� �5سه كبً�� نسبًيا، ,شفتا� 
مغلقا  فمه  ,كا�  �يكة  ,ال  5قيقة  ال 
غالًبا. ,عندما يكو� جالًسا ال يتحد¦ 
 Öفإنه يغطي فمه بطر} عمامته. ,عا
مر�   F�k, �سنانه،   � �ملشاكل  بعض 
ظهر طر} حا� من �حد �سنانه فَبَرَ�� 
عند �حد �طباE �ألسنا�، لكنه́  pلع �ًيا 
من �سنانه � حياته. �ما 5قبته فكانت 
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متناسقة طوال ,عرضا.
يهتم   � �ملوعو�  �ملسيح  كا�   -
مغاال�،   �,� ,لكن  �خلا5جي  مبظهر� 
,يشذ(  شعر�  ,£لق  يستحم  فكا� 
kقنه ,يستخدh �حلناE ,�لسو�Y ,�لزيت 
سنة  ,حسب   Hباعتد� ,�ملر��  ,�ملشط 

�لن� �لكرمي �.
لرwية   hأليا� - kهب حضرته � �حد 
ِظّل  حتت  ,جلس  نانك،  بابا   �Eعبا
 hللسال Mلنا� Eشجر� مع �صحابه، فجا
سابًقا،  ير�   ´ َمن  منهم  ,كا�  عليه، 
 ¤ �حسن  �مد   Ðلصحا� فصافحو� 
�ملوعو�  �ملسيح  �نه  منهم  ظًنا  جلسو� 
فتمَّ توجيههم J` �ملسيح �ملوعو� �. 
حد¦  مماثًال  حدًثا   �� �ملعر,}  ,من 

�يًضا مع �لن� �لكرمي �.
 

بعض عا��ته � 
Òلس   � �ملوعو�  �ملسيح  كا� 
,كا�   hلطعا�  H,تنا عند  �أل5   على 
يأخذ 5غيف �خلبز ,يقطعه قطعتني من 

منتصفه 
 ¤ يبد� يقطع من �لقطعة �لV بقيت � 
يد� لقيماF صغ�� جًد�، ال تزيد عن 
ميضغها   ¤ �ملر�،   � ,يغمسها  بوصة 
 ،bبشكل جيد قبل �� يأخذ لقمة �خر
,كا� عا�ً� يعطي �لطعاh من �مامه ملن 

.hسفر� �لطعا Hلس حوÒ

عليه  �ملوعو�  �ملسيح  كا�  ما  نا��5ً   -
� يؤh �لصال�، فقد كا� يؤمها � 
�لبد�ية �حلا¾ معني، ¤ حضر� �ملولو% 
نو5 �لدين، ,بعد� حضر� �ملولو% عبد 

�لكرمي.
- كانت طريقة �ملسيح �ملوعو� � � 
كتابة �لكتب �نه �عتا� �ملشي على �لطابق 
�لعلو% ,كا� يكتب �ثناE �ملشي، فكا� 
 .bليسر� �ليم� ,�لو�5 �  بيد�  �لقلم 
,كا� يضع ��تني � نافذتني صغ�تني 
على �جلد�5ين �ملتقابلني، ,كا� غالًبا ما 

يقر� عالًيا ما كتبه.
-  �ثناE �لليل كا� �ملسيح �ملوعو� � 
سرير�  من  بالقر(  ,قلما  ,5قة  يضع 
لكتابة �% ,حي قد يتلقا�. ,كا� �حياًنا 
يكتب �لكث� على �لو5قة نفسها فكا� 
Òد � �لصبا� صعوبة � �لقر��E نظًر� 
 ،hأليا� تلك   �  Eلكهربا� ,جو�   hلعد
 Eغالًبا ما كا� حضرته يكتب � ضو,

�لشموl �خلافت.
يد�   � عصا   hيستخد  � كا�   -

كلما خر¾ للصال� �, للمشي.
- كا� من عا�� �ملسيح �ملوعو� � 
ثال¦   `J يوh ساعتني  يقضي كل   ��

ساعاF ,حد� � غرفة مقفلة.
- كا� �ملعصم �ألمين للمسيح �ملوعو� 
ضعيًفا قليًال ألنه سقط مر� � مرحلة 
فكا�  �5kعه،  عظم  ,كسر  �لطفولة 

بتلك   Eشي %� 5فع  عليه  �لصعب  من 
بيد�  �لشا%   Mكأ ميسك  فكا�  �ليد، 
�ليسرb. لكنه كا� يتنا,H �لطعاh بيد� 
�ليم�.  بيد�  يكتب  كا�  كما  �ليم�، 
لديه   ��  Hيقو  �� ألحد  يكن  فلم 
�ليم�. يد�   Hستعما�  � صعوبة   %�

كب��  حقيبة  �ملوعو�  للمسيح  كا�   -
مبا  ֲדا � صند,�  �لرسائل £تفظ  من 
�لV حتتو%  �ملعا5ضني  � kلك 5سائل 

.Fعلى �لكث� من �إلهانا
- كا� �ملسيح �ملوعو� � �kJ �5تا( 
� شيE �نه غ� جيد ,لو بنسبة ١٠٪ 

يتركه.

صو> �ملسيح �ملوعو� �:
للمسيح  �أل,`  �لصو�5  �لتقطت   -
�ملوعو� � من قبل مصو5 من الهو5 
على   Eًبنا �لغر   eذ�  خصيًصا  ُ�عي 
^و  هذ�  ,كا�  �ملوعو�.  �ملسيح  �,�مر 
عاh ١٨٩٩، ,كا� �لسبب ,k E�5لك 
�نه � كا� عا�ما على تأليف كتا( 
,�لذ%  �,5,با   �  hإلسال� نشر  عن 
�ملولو%  يترmه   �� �ملقر5  من  كا� 
�ملوعو�  �ملسيح  ,كا�  علي،  �مد 
 � �شخاًصا   Yهنا  �� يعر}   �
�لر,حية  �حلالة  تقييم  ميكنهم  �,5,با 
صو5ته   � �لنظر   Hخال من  للشخص 
�لكتا(،  لذلك  �لصو�5  Jضافة  فقر5 
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٢٨

التقوى

 � �لصو5  من  Àموعة  �لُتقطت  ,قد 
سائح   Eجا مر�   F�k, �ملناسبة.  تلك 
 `J  -Hعما� 5جل  ,كا�   - 5,سي 
�ملوعو�  للمسيح  ,�خذ صو�5  قا�يا� 
� ,هو ,�قٌف � �ملسجد �ألقصى.

 b�5, ،مر� F�k 5جنليز% الهوJ 5�� -
,�ستمر   � �ملوعو�  �ملسيح  صو5 
 Hملق � �لصو�5 لفتر� طويلة، ¤ قا£

"هذ� صو�5 لن� Jسر�ئيلي".
- حا,H حضرته تعلم �للغة �إلجنليزية 
,�لع�ية ,تعلم بعض �حلر,} �eجائية 
,�لكلماF ,لكن سرعا� ما ترY هذ� 

�لفكر�.
- كا� حلضرته ساعتا جيب، ,لكنه 
فبقيتا  تد,ير¶ا  ينسى  ما  غالًبا  كا� 
 �, فائد�.  بال  �لغالب   � لذلك 
صحابته  ألحد  �عطا¶ا  �ملطا}  ¥اية 

ليصلحهما ,£تفظ ֲדما. 
- جا�E مر� مفتش �لشرطة �إلجنليزية 
�ألسئلة،  بعض  حضرته  على  ليطر� 
فلما �لتقا� �خر¾ �ملفتش من جيبه �فتًر� 
,بد�  �ألسئلة،  كتب  قد  كا�  حيث 
 bلو�حد� تلو �ألخر� Fيقلب �لصفحا
 hمن ¤ يقلبها من �ألخ� ح² �ألما,
�ألسئلة.  على  �لعثو5  من  يتمكن   ´,
,� �لنهاية قاH: ال ميكن� �لعثو5 على 
�لر�هن لذ� فسو}  �لوقت  �ألسئلة � 
 ´, قا�يا�،  غا�5   ¤  bخر� مر�   º�

.bليها مر� �خرJ يعد
 `J لعر( مر��  Eحد علما� hقد  -
�لنجف  من  �حلي  عبد  ,هو  قا�يا�، 
�ملوعو�  �ملسيح   bحتد, (�لعر��)، 
باللغة  �سئلته  على  �إلجابة   �  �
�ّ� ُكتب  �لعربية (حيث كا� يشك 
كتبها  قد  �لعربية  �ملوعو�  �ملسيح 
kلك   � 5فض   .(Ðعر شخص 
قائًال بأن� ال �كتب �% شيE ما ´ 
بعد  �نه  بكتابته. ,حد¦  يأمر» �هللا 
بضعة �ياh قدh �لسيد عبد �حلي بعض 
�ملسيح   `J �لعربية  باللغة  �ألسئلة 
�ملوعو� �، فطلب حضرته �لقلم 
,عندما   ،Fإلجابا� ,كتب  ,�ملح�� 
متفاجًئا   Hقا  Ðلعر� �لعا´  قر�ها 
َنك من كتابة  "بالفعل �هللا هو من مكَّ
َقِبل   ¤ �ملمتا��".  �لعربية  هذ�  مثل 

�ألªدية. 
 ��5� �kJ" :مر� F�k حضرته Hقا -
�حدكم �� يعيش حيا� طويلة فعليه 
,قته � خدمة  بعًضا من   Mيكر  ��

�لدين بإخال¿."
مر�   � �ملوعو�  �ملسيح  كا�   -
 � kلك  ,كا�  هاًما  كتيًبا  يكتب 
 Hفقا �لصيف،  �حلا�5 جًد� �   hأليا�
تثبيت  Jنه Òب  �لكرمي  عبد  �ملولو% 
مر,حة هنا. فأجا( �ملسيح �ملوعو�: 
,لكن  �ملر,حة،  تثبيت  ميكن  نعم، 

عندما يكو� هنالك نسيم با�5، ميكن 
للمرE �� يشعر بالنعاM عن غ� قصد. 

فإ�k منت كيف سأجنز هذ� �لكتيب؟
�ملوعو�  �ملسيح  صحابة  �حد   Hقا  -
�حلز� أل% سبب،  �نتابنا  � كلما 
كنا نذهب ,جنلس مع حضر� �ملسيح 
�منية  فتر�  � ,� غضو�  �ملوعو� 
بالسعا��  ,نشعر  حزننا  pتفي  قص�� 

,�لسر,5.
 `J �لكال(  من  عد�  مر�   Eجا  -
قا�يا�، فقاh �لب� سر�¾ �حلق بتسميم 
يغيظونه   Hألطفا� فبد�  منها  �لعديد 
فذهب  �لكال(،  بقاتل  ,ينا�,نه 
,شكا kلك J` �ملسيح �ملوعو� � 
�لذ% �بتسم ,قاH: ما �حلر¾ � kلك؟ 
فإّن� �يت � �حلديث بقاتل �خلنا�ير، 
فإحدb مهاh �ملسيح �ملوعو� �نه "يقتل 

�خلØير". فاقتنع ب� سر�¾ �حلق.
مهمة  �لتهجد  لصال�  �لنهو    -
 � �ملوعو�  �ملسيح  ,لكن  صعبة، 
علََّمنا طريقة سهلة لالستيقاß لذلك. 
 ،Èلفر�� `J )قبل �لذها" :Hحيث قا
تقوH لنفسك باالسم: يا فال� �يقظ� 
سو}  ,عندها  مثًال  �لثالثة  �لساعة 

تستيقظ � kلك �لوقت".
�ملوعو�  للمسيح  �حدهم   Hقا مر�   -
� �نه ميكن باللغة �إلجنليزية �لتعب� 
فر�َّ  جًد�،  قليلة   Fبكلما �لكث�  عن 
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 ."Fللغا� ,�mل  �بلغ  "��لعربية   �
 Yكا� هنا �kJ :لكk عطى مثاًال على�,
"هذ�   Hفسيقو مثًال   Eما لديه  شخص 
�مليا� U"، �ما � �لعربية فيقوH "مائي" 
فقط؛  ,�حد�  كلمة   hفيستخد فقط، 

فُبهت �لرجل.
 Hيقو  � �ملوعو�  �ملسيح  كا�   -
�عطا» �هللا �5بع �ياF 5ئيسية هي:(�) 
 (¾) �لعربية  �للغة   ())  Eلدعا�  Hقبو
�إلظها5 على �لغيب (�) تفس� �لقر�� 

�لكرمي.
- F�k مر� قاH �حد �ألطباE للمسيح 
كيفية  علِّْم�   Y5جو�"  :� �ملوعو� 
"علِّم�   :� فأجابه  �لوحي".  تلّقي 
�لطبيب: "هذ� سيستغر�  �لطب". �5 
 Hفقا ,�جلهد".  �لوقت  من  �لكث� 
 Hملسيح �ملوعو� � "كذلك هو �حلا�

مع تلقي �لوحي".
- قاH �ملسيح �ملوعو� � F�k مر�: 
صو�5  5سم  قد  �حدهم   �� لو  "�مت� 
لو  ,ح²  حياته.   �  � �لكرمي  للن� 
كا� هذ� فعال غ� �مو�، ,لكن كنا 

على �ألقل �5ينا �.
�نه  مر�   � �ملوعو�  �ملسيح   Hقا  -
"يتم تنفيذ �لعديد من مهاh �ملؤمن من 
قبل �ملالئكة، فقد كانت �ملالئكة ترعى 
عندما  �لقر»،  �,يس  حضر�  ماشية 

كا� يصلي. "

�مو�  م���  �بنه   ��5� مر�   F�k  -
�خلليفة  الحًقا  �صبح  (�لذ%  �ªد 
 M5ملد��  bحدJ  �  Hلدخو� �لثا») 
طلب   ¾kمنو  � ,كا�  �ملتوسطة، 
,�لد  عمل  لذكر  خانة   Hلدخو�
�لطالب �ملرشح، فقاH �ملسيح �ملوعو� 
 ٣٠٠٠٠٠ hماJ Jنه  "�كتب:   :�
�إلسالمية  �جلماعة   Eبنا� من  شخص 

�ألªدية، ,عمله Jصال� �ألمم".
- قاH حضرته � F�k مر� "�كر5 
� كتاباº �حياًنا ما كنت قد قلته من 
قبل، يعتقد �لبعض �» قد نسيت kلك 
لذ� قد كتبته مر� �خرb، ,�حلقيقة هي 
�» �كتبه مر� �خرb ألن� �عتقد �� 
�لقاÕ5 قد نسي ما كنت قد كتبت 

من قبل ".
�ملسيح  صحابة  �حد  ً,صل  مر�   -
من  متأخر  ,قت   �  � �ملوعو� 
�لليل J` قا�يا� ,كا� �جلميع نائمني، 
 �,  .hطعا  �,� �لسرير   `J فذهب 
بابه.  على  طرًقا  �ع  �لليل  منتصف 
�ملسيح   bفر� �لبا(  ,فتح  فنهض 
من  كو(  مع  ,�قًفا   � �ملوعو� 
�حلليب � يد ,مصبا� �لزيت � �ليد 
�ألخرb. ,قاH ",صل� هذ� �حلليب 

ففكرF �� �قدمه لك".
مر�:   F�k  � حضرته   Hقا  -
"�ستجيب U ما ال يقل عن ٥٠٠٠ 

�عاE من ��عيV ح² �آل�".
- ,باملثل، قاH: "�ستطيع �� �شهد �هللا 
يقل عن ٥٠٠٠٠  ال  ما  ظهر  قد  �نه 

معجز� على يد%".
- كا� �ملسيح �ملوعو� � قا��5ً جًد� 
شوهد  ,بالكا�  مشاعر�،  ضبط  على 
يبكي ح² � �ملناسباF �حلزينة. ,مرً� 
حني كا� ميشي قالو� له ها هو �حلاّ¾ 
حبيب �لرªن �لذ% من هاجيبو�5 يقر� 
�لقر�� �لكرمي بعذ,بة، فجلس حضرته 
"�قرْ�   :Hقا, �لطريق،  على  �لفو5  على 
من  تال  ,عندما   ."Fآليا� بعض  لنا 
�ملسيح  عينا  �غر,5قت  �لكرمي  �لقر�� 
 bحدJ هذ�  ,كانت   ،� �ملوعو� 
�ملناسباF �لنا��5 �لb�5 ² �لناM فيها 

حضرته يبكي.
  hصا�� �حلتر Vمر� كا� حضر� �ملف -
,بيد� ,عاE ,صا�}   Eملا� يبحث عن 
فجأ�   � �ملوعو�  �ملسيح  خر¾   ��
عن  "�تبحث   :Hقا, فر��  منـزله  من 
�ملاE؟ �ع� �حضر� لك" ,�خذ من يد� 
�لوعاE ¤ �عطا� للمفV مليئا باملاE. فقد 
 hلب �لطعاÒ كا� � كث� من �ألحيا�

بنفسه لصحابته من منـزله.
- قاH حضرته F�k مر�: "هناY حاجة 
ننا  �� ُيطَعم �لعا´ كله من بابنا، ,سيمكِّ
kلك  يشكل  ,لن  kلك  توف�  من  �هللا 

عبًئا علينا".


