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التقوى

كـا* �ملسيـح 
 � �ملوعـو8 
معر&فا  نشأته  بد�ية  منذ 
&حب  &�لتقو�   Pبالصد
 )+ �مليل  &عد<  �خللو� 
�لشهر�، &فيما يلي �هم �8لة 

على Jلك:
�لشخصية.  شها8ته  $8ال: 
�ل�  �لشخصية  &�لشها�8 
&ال  �لبلد  �هل  &سط  ُتعَلن 
 j شك  ال  معاgًضا  جتد 
صحتها؛ Jلك ��ا لو كانت 
مغاير� للو�قع ألعلن كث# من 
 ،iض كذ��لسامعني ��ا 
لذ�  تفّندها.  بوقائع  &ألتو� 
مثل  على  �جلر��  oر8  فإ* 
هذz �لشها�8 �لشخصية هو 
8ليل على صحتها. خصوصا 
+* كا* َمن �علنها gجٌل له 
&´نه �لديn �& �لسياسي، �& 
جد�،  كب#�  8عو�  �8عى 
مثل �نه �ملسيح �& �ملهد_ �& 

�ملجد8. 
�و´  هل  هنا:   Dيقا &قد 

ألحد �* يشهد لنفسه؟ 
 zهذ j ´لك �وJ :iجلو��&
 *� Êحلالة، أل* &�جب �لن�
يسعى إلقنا� �لنا7 بصدقه، 

�ملكذبني  حتد_  ثانًيا: 
 zهذ بنقيض  باإلتيا* 
�لقائل  �لشها�8. فإ�J حتد� 
8ليل  فهذ�  �آلخرين،  نفُسه 
�، +J ال يتحد�  ثاٍ* ها< جدًّ
مسائل   j خصومه  �حٌد 
&�ثق  هو  فيما  +ال  شخصية 
يتحد�   *� ُيعقل  &ال  فيه، 
j مسألة �د �خلصو< &قائع 

تنقضها. 
�طلقه  �لذ_  �لتحد_  �ما 
فهذ�   � �ملوعو8  �ملسيح 
ال  "+نكم  نصوصه:  �حد 
علّي  جتد&�   *� تستطيعو* 
 lًفتر�� &ال  كذبا  &ال  Jنبا 
 ،Íسابق حيا j ال خد�عا&
قد  كا*  شخصا   *+  Dفُيقا
 lالفتر��& iتَعّو8 على �لكذ
&قد �ضا¢ �آل* +( كذبه 
كذبة �خر�. �ّيكم يستطيع 
�* �د عيًبا j �_ �مر من 
لقد  �لسابقة؟   Íحيا  gمو�
منذ  تعا(  �هللا  فضل   nلí
 Íفأقا< حيا ،_gنعومة �ظفا
على �لتقو�، &+* J jلك 

آلية للمتفكرين". 
(تذكـر� �لشهـا8تني، �خلز�ئن 

(٦٤ Ù لد ٢٠o لر&حانية�
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بقلم �ألستاJ: ها� طاهر

�، بل ال بد منه إلثبا0 صدP �لنÊّ. &قد  &هذ� �ملعياg ها< جدًّ
�مر �هللا تعا( gسوله � باستعماD هذ� �ملعياj g قوله ﴿َفَقْد 
 � Dلَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًر� ِمْن َقْبِلِه َ�َفَال َتْعِقُلوَ*﴾. � +* �لرسو
�* خيال  �خaتكم  لو  &قاD ³م:  �لنا7  �ستعمله حني 5ع 
&l�g هذ� �لو�8_ تريد �* تغ# عليكم، �كنتم مصدقّي؟... 
 :Dملسيح عيسى �بن مرمي � قد �ستخدمه حني قا� *+ �
 �Jََفِلَما ، ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْ* ُكْنُت َ�ُقوDُ �ْلَحقَّ "َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِّ

َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَ* ِبي؟" (يوحّنا ٨ : ٤٦).
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�لر8ّ،  عن  �خلصو<  سكو0  ثالثا: 
هذ�  على  للر8  �ملاّسة  �حلاجة  مع 
�لتحد_، حيث x جند خصما &�حد� 
غال<  م#´�   nخدع لقد  مثال:   Dقا

د مرً�، �& لقد كذi علّي مر�. �
&من هؤالl �خلصو< من كا* يعر¢ 
حضرته � منذ سّن �ملر�هقة. &ال 
 �&lجا قد  �لبعيدين  �خلصو<   *� بّد 
+( قا8يا* &حا&لو� �* �صلو� على 

د � م#´� غال<   )+  lيسي تصريح 
ممن يعرفونه منذ طفولته، فلو كا* قد 
 iشيئا �& خد� صديقا �& كذ Pسر

 .Pآلفا� j كذبة لنشر&ها

&ما  �خلصو<.  شها0�8  
�بًعا: 
�كثرها! 

&gغم �نه � قد قاD بعقائد &�حكا< 
كث#� جد� ¬الف �لفكر �لسائد، +ال 
�* Jلك x مينع علماl كباg من �* 
بعد &فاته، &يتحدثو� عن  يثنو� عليه 
&هذ�  عرفوها..  �ل�  حياته  مر�حل 

 .zيزيد من قيمة شها8ִדم هذ
�لدين،   Îسر� منشي  �لسيد   Dيقو
�حِد  خا*،  علي  ظفر  �ملولو_  &�لُد 

:lدية �أللد�
�عد�l �أل
على شها�8   lًبنا  Dنقو  *� "نستطيع 
 � عيا* بأنه كا* gجًال صاًحلا &تقيًّا جدًّ
j سّن �ملر�هقة �يًضا. &بعد مشاغل 

�ليومية (j سيالكو0)كا*  �لوظيفة 
8ينية،  �g8سة   j &قته  كلَّ  يقضي 
&قليًال ما كا* qالط �لنا7َ".(جريد� 
عن  نقًال   >١٩٠٨ مايو   "gميند�´" 
 ،>١٩٠٨/٦/٢٥  "gبد" جريد� 

 (١٣Ù
حسني  �مد  �ملولو_   Dيقو

�لبطالو_:
قد  
د) � غال<  (م#´�  �ملؤلف   *+"
�ثبت �نه gجل مثابر j خدمة �إلسال<، 
بالقلم &�للسا*، &�حلاD &�ملاD، &غ# 
Jلك.. ح� �نه من �لناg8 �* جتد له 
مثيال بني �ملسلمني..... "+* مؤلف 
شها�8  �سب  �أل
دية..  �ل�aهني 
قد   ..lلسو�� على  &�عد�ئه  �صدقائه 
�إلسال<،  شريعة  على  حياته  �قا< 
&+نه تقي &�g". (�ملجلد �لسابع من 

جريد� +شاعة �لُسّنة). 
 lعلما �* �لبطالو_ كا* من �صدقا
كا*  منذ   � �ملوعو8     �ملسيح 
 )+&  ،zعمر من  عشر�  �لسابعة   j
بقوله:  نفسه  �لبطالو_   gشا� Jلك 
هو  �حد  معاصرينا  بني  يوجد  "ال 
مؤلِِّف   gِفكا�&  Dبأحو� منا  �علم 
&�حد،  فوطننا  �أل
دية".  "�ل�aهني 
بل كنا ´ميَلني j �لد�gسة منذ مقتبل 
 "Ê7 مًعا "�لقطgلعمر حني كنا ند�
�ملال". &منذ Jلك �حلني ال   Èشر"&

مستمّر�   0�lللقا�& �ملر�سال0   Dتز�
بيننا +( �ليو< 8&* �نقطا�." (+شاعة 
عن  نقال   ،١٦٩  Ù ٧ oلد  �لسنة 

مقدمة �لتبليغ).
 � �ملوعو8  �ملسيح   *� &�لظاهر 
خاطَب  حني  �Jִדا  �لفتر�   )+  gشا�

�لشيَخ �لبطالو_ قائًال:
قَطعَت َ&�8ً�8 قد غَرسناj z �لصبا 

ُر          &ليس فؤ�j _8 �لو8�8 يقصِّ

 lخر من مشاه# �لعلما� xكتب عا&
�لذ_  شريف  �مد  �ملولو_  &هو 
�Ñها  +سالمية  صحيفة   gيصد كا* 
 iكتا يصف  �مد_"   gمنشو"
 :Dفقا &مؤلفه  �أل
دية  �ل�aهني 
بعيد  �مد  منذ  نتطلع  كنا  &قد   ..."
+( �* يظهر من بني �ملسلمني �حد 
gجاالִדم، �لذ_ يكو* مؤيد� من �هللا 
تعا(، فيتصد� للدفا� عن �إلسال<، 
&يكتب كتابا يسد �حتياجا0 �لعصر 
&ُيضّمنه  �لزما*،  هذ�  &مقتضيا0 
�أل8لة �لعقلية &�ملنطقية �ملستوحا� من 
 *� &ُيثبت  ليaهن  &�لُسّنة،   iلكتا�
�لقر�* هو كال< �هللا حقًّا  &&حيه +( 
 Dلرسو� Jلك   *�&  ،� �هللا   Dسوg
�لذ_  �ألمني،   P8لصا� �ق  كا* 
&+ننا  للعاملني.  gسوال  �هللا   zgختا�
�لعظيم  تعا( على فضله  �هللا  لنشكر 
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التقوى

 

حتققت..  قد  �مالنا  أل* 
�لذ_   iلكتا�  �J هو  فها 
كّنا نأمل &نتطلع +( تأليفه 
طويل،  ´من  منذ   zنشر&
&�Ñه "�ل�aهني �أل
دية". 
ثالØائة  �ملؤلف  &قد ضّمنه 
�لقر�*   Pصد على  8ليل 
نبو�   Pعلى صد& �لكرمي، 
هذ�  مؤلف   *+  .� �مد 
 lلعلما� �جّل  هو   iلكتا�
من  �ر  &هو  &�قَومهم، 
�ألغو�g، &هو  �لعلم عميق 
فخر مسلمي �³ند 5يعا".

�لكال<  �بو  موالنا   Dقا&
�´�8 لد� &فا� سيدنا �
د 

 :�
�لسيد  كتابا0   *+..."
ضد  �لفها  �ل�  �مل#´� 
�ملسيحيني &�آلgيا �³ند&7 
قد نالت قبوًال عامًّا، &هي 
فيما  �لتعريف  عن  غنيٌّة 
 zهذ& �مليز�.   zֲדذ يتعلق 
�جنز0  &قد   - �لكتابا0 
 *� لنا  بد  ال   - مهمتها 
بعظمتها  &نعتر¢  نقدgِّها 
ألنه  Jلك   ،  Pألعما� من 
من  ُتمحى   *� ميكن  ال 
Jكريا0ُ  �لقلب  صفحة 

�لعصيب  �لوقت  Jلك 
عرضة  �إلسال<  كا*  حني 
كل  من   lألعد�� ³جما0 
 .....iصو&  iحد
كانت �سباi �لدفا� (عن 
�إلسال< &�ملسلمني) ضعيفة 
³م  تتوفر   x �نه  لدgجة 
�َملَد�فع،   lَ�´+ �لسهاُ<  ح� 
 gثا� �ية  هنا`  يكن   x&
للهجو< &ال �لدفا�. &لكن 
به  قا<  (�لذ_  �لدفا�  هذ� 
تأثَ#  كليًة   Pمّز حضرته) 
�لذ_  �لسابق  �ملسيحيني 
 Èَ&g �حلقيقة   j كا* 
لكو�ِا  �ملسيحية  هجمة 
&ليس  �حلكومة،  j كنف 
جنَّى  بل  فحسب،  Jلك 
من  �ملسلمني  ماليَني  �يًضا 
�ألكثر  �ملسيحية  هجو< 
على  &�ملوشك   �gخطو
ر سحُر  �لنجاÈ، بل قد تبخَّ
�ملسيحية نفسها كالدخا*. 
 iسلو� حضرته  غّير  لقد 
 iَملغلو� &جَعل  �لدفا� 

غالًبا...".
&فا�  لد�  مقاًال  &نشر 
 lجا  � �ملوعو8  �ملسيح 

فيه:

من  يناهز  &هو   ،zجدنا&"
عاًما،   ٣٦  &�  ٣٥ �لعمر 
مندفًعا �ما7 8يn شديد. 
 P8صا كمسلم  يعيش 
متأثر  غ#  قلبه   .�g& تقي 
�لدنيا. .... كا*  مبغريا0 
كل  منه  �خذ  قد  �إلسال< 
�آلgيا،  يناقش  مرً�  مأخذ. 
تأييد   j يؤلف  &ُ�خر� 
�إلسال< &+ثبا0 صدقه كتبا 
 iبالقلو ´�لت  ما  طويلة. 
+( �آل* لذُ� �ملناظر�0 �ل� 
 gهوشيا مدينة   j ֲדا  قا< 
كذلك   ،١٨٨٦ عا<   gبو
�آل*   )+ بالنفو7   Dَتَز  x
�ل� &جدناها  �لنشو�  تلك 
�لفريد�  �لكتب  مبطالعة 
�أل8يا*  على   �ًّ8g �لفه  �ل� 
�ألخر� &تأييًد� لإلسال<". 
(جريد� "�لوكيل" ٥/٣٠/

(١٩٠٨

�ألتبا�  شها0�8  خامًسا: 
�ملعاصرين..

�من  �نه   j خال¢  ال 
 � �ملوعو8  باملسيح 
عد8 من �لذين عرفوz منذ 
طفولته، &هؤالx l يكونو� 

عليه  عرفو�  لو  به  لِيؤمنو� 
 j  iلكذ� من  نو�   _�
يكونو�   x  � حياته،   lبد
بعد  �إلميا*  على  ليستمر&� 
�ملوعو8  �ملسيح  شهد   *�
� لنفسه �نه كا* صا8قا 
طو�D حياته، &لو �ستمر&� 
 *� ³م  كا*  فما  جدال، 
Jلك  من  �كثر  يستمر&� 
&قد �خذ يتحد� �خلصو< 
 j مر� iيثبتو� �نه كذ *�
حياته، �& خد� �& �فتر� 
فلو  �خر.  عيب   _�  &�
 lشي عنه  ُعر¢  قد  كا* 
�تباعه  لتخلى عنه  من هذ� 
�لذين �منو� به بعد �* ثبت 
³م �نه ينفي &قائع عرفوها 
�نه  خصوصا   .zصغر منذ 
به  �إلميا*  من  ُيرجى  ال 
� ماD &ال جاz، بل +ّ* 
 �aيت  *� يبايعه  َمن  على 
¯زl كب# من ماله، � +نه 
&�لنقد   lلالستهز�  tيتعر
 gتنها& �يطه،  من   �Jلال�
�ل�  �الجتماعية  مكانته 
بل  قومه،   j �تلها  كا* 

+* قتله يصبح �تمال.
 *� Pهذ� �لسيا j يكفي&
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 gكبا بأحد  مثال   iضر�
تعر¢  �لذ_  �³ند   lطبا�
 � �ملوعو8  �ملسيح  على 
j عا< ١٨٨٥، +نه �ملولو_ 
�لذ_  �لبه#&_  �لدين   gنو
�ملوعو8  للمسيح  كتب 
 ،١٨٨٨ عا<   j  �
+مامنا!  مرشدنا،  "موالنا، 
�هللا  
ة g& عليكم  �لسال< 

&بركاته
�هللا  �8عو   ،iجلنا�  Ôَعا يا 
تعا( �* �بقى j حضرتك 
&�حقق  �لوقت،   Dطو
من  ُبعثَت  �ل�  �ألهد�¢ 
�لزما*  هذ�  كإما<  �جلها 
 Ô Ñحَت  لو  &oد8. 
&ظيف�  من  �ستقيل  فإ� 
ليل  حضرتك   j &�بقى 
فأتر`   nمرت�  �J+&  ،gا�
 xلعا� j Dجتو�& lٍكل شي
 )+ �لنا7  لدعو�  كله 
�مو0  ح�  �حلق،  �لدين 
&كل  �نا  �لسبيل.  هذ�   j
هو  بل   Ô ليس  عند_  ما 
لك. يا سيد_ &مرشد_، 
لو   Pٍصد بكل  لك   Dقو�
 j  Í&ثر&  Ôما كل  �ُنفَق 
سبيل نشر �لدين فقد فز0ُ 

مستعدٌّ  �نا  مبر�8_...... 
لبذD كل ما عند_ j هذ� 
�لسبيل. فاÔ �ُ8ْ �* �مو0 
(فتح  �لصّديقني."  مو0 
�إلسال<، �خلز�ئن �لر&حانية 

 (٣٦ Ù ٣ Î
&+�J قيل +* هنا` من كّذبه 
�لتكذيب   :Dفنقو �يضا، 
+ال  ليس  �لبعثة  +عال*  بعد 
قلب  قسو�  على  8ليال 
على  8ليال  &ليس   iِّملكذ�
�* �ملبعوÚ �لسما&_ كا* 
 lال فإ* �ألنبيا+& ،iقد كذ
gغم  قومهم  كذֲדم  5يعا 

علمهم بصدقهم �لسابق.
�لد�مغة  �أل8لة   zهذ &بعد 
 *� للخصو<  ميكن   �Jما

يقولو�؟ 
+نه ال بد ³م من قوD كي 
 i�8 كفرهم. &هذ� �&gaي
�عد�l �ألنبياl، &لو x �د&� 
 j لُوضعو�  يقولو*  ما 
�. لذ� فإ*  موقف حرÎ جدًّ
�مامهم �حد g�يني؛ فإما �* 
 *�  P8للصا ميكن  يقولو�: 
يقرg �لكذi فجأ�، &+ما �* 
ينفو� �نه كا* صا8ًقا. فإ* 
هدمو�   D&أل�  Dلقو� قالو� 

 Pصد �8لة  �هم  من  8ليال 
�ستخدمه  &�لذ_   ،lألنبيا�
&عيسى   � �مد  سيدنا 
بن مرمي � &غ#�ا. لذ� 
لن يبقى ³م +ال �* يلجأ&� 
&هو  �لثا�،   Dلقو�  )+
معر&فا  يكن   x  � �نه 
لن  +�م  &حيث   ،Pبالصد
Jلك،  تفيد  g&�ية  �د&� 
فعليهم �* يلجأ&� +( حيلة 
 x � 8ملسيح �ملوعو� *�
 x _� ،يكن معر&فا �صال
يكن معر&فا ال بصدP &ال 
بكذi، ألنه oهوD &غ# 

مهم. 
&ميكنهم �* يأتو� على Jلك 
للمسيح   �gمبتو  Ùبنصو
�ملوعو8 � يصف نفسه 
 �gمشهو يكن   x �نه  فيها 
 aب �لشهر�، &يع�&�نه ال 
فيها � عن تو�ضعه &عن 
عد< سعيه حليا´� مناصب 
 tملعتر� فيستنتج  8نيوية. 
يكن   x  � �نه  منها 
 Ôبالتا& ألحد.  معر&فا 
�لشها0�8  كل  تسقط 

�قه. 
&قوله هذ� مثل قوD بعض 

عن  حتدثو�  �لذين  �لشيعة 
 ä� هم على 8ليل كفرgعثو
بكر &عمر gضي �هللا عنهما 
من خالD ما ير&� �* �با 
كا*   � �لصديق  بكر 
gجلي  كانت  "لو   :Dيقو
�ليم± j �جلنة خلشيت �* 
ال تكو* �ليسر� كذلك"، 
عمر  عن  كذلك  &ير&� 
"لو   :�  iخلطا� بن 
�لقيامة  يو<  �ملنا8_  نا�8 
�جلنة  �8خلو�  �لنا7  �يها 
لظننته  &�حد  gجال  +ال 
 0�gلعبا� zنا". مع �* هذ�
على  فُتحمل  صّحت   *+

تو�ضعهما. 
 zهذ  tملعتر� �قتبس  &قد 
�ملوعو8  للمسيح   �gلعبا�
�: "&كا* (هذ� �لعبد) 
 j  �gًمستو ´منه   D&ّ�  j
ُيعر¢  ال   ،Dخلمو� ´�&ية 
&ال ُيذكر، &ال ُيرجى منه 
&ال �ذg، &ُيْنكر عليه &ال 
 lٍشيا�  j ُيَعّد  &ال  يوقَّر، 
�لعو�<  بني  ֲדا   Úَُّيحد
�نه  ُيَظّن  بل   ،lِ�aلُك�&
عن   tُيعَر&  ،lٍبشي ليس 
 ."lلعقال� oالس   j zكرJ
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 ..(lالستفتا�)
 0�gلعبا�  )+ &�نظر 
ينقلها   x �ل�  �لالحقة 
gّبه   zبّشر&"  :tملعتر�
معه  بأّنه  �لزمن  Jلك   j
�8خله  &�نه   ،zgختا� &�نه 
س#فع  &�ّنه   .lألحّبا�  j
شأنه،  &ُيْعلي   ،zكرJ
فُيعَر¢  ُسلطانه،  &يعّظم 
 j &ُيذَكر  �لنا7،  بني 
&مغاgֲדا   tgأل�  Pgمشا
 .lلثنا�& �جلميل  بالذكر 
 tgأل� j ُتشا� عظمته&
&ُيعا*   ،lلسما�  iّg بأمر 
 .lياaلك� حضر�  من 
عميق  فجٍّ  كّل  من  &تأتيه 
كبحٍر   ،Îٍفو�� بعد   Îٌفو��َ
مّو�Îٍ، ح� يكا8 �* يسأ< 
 zgمن كثرִדم، &يضيق صد
ما  &ير&عه  Ûgيتهم،  من 

ير&� �لعايَل �ملعّيل...."
� �قتطع ما حتته خط من 
هذz �لفقر�: "&ما جئتكم 
من هو� �لنفس، &ما كنت 
مشتاP �لظهوg، بل كنت 
مكتوًما  �عيش   *� �حّب 
 nفأخرج  ،gلقبو� كأهل 
من  كر�ه�  على   äg

 j �Ñي   lضا�&  ،Î&خلر�
�لعاx مع هرä من �لشهر� 
عمًر�  &لبثُت   ،Î&لعر�&
�لُقْنُفذ   &� ،gكالسّر �ملستو
 j كرميم   &�  ،gملذعو�
 Îgخا كفتيل   &�  ،iلتر��
�عطا�   �  .iحلسا� من 
�لعد�،  ُيحِفظ  ما   äg
�جلى.  بوحي  علّي  &منَّ 
&ظلمو�،   lفها �لسُّ فاشتعل 
�لبعض  من  بعضهم  &كا* 

 .(lالستفتا�) ..ْطغى�
كسابقتها..   zهذ  Pسيا&
�لالحقة.   �gلعبا� &هكذ� 
حتقق  عن  �حلديث  +نه 
 j *0، فبعد �* كا�lنبو
 j ّبهg zهذ� �لوضع "بّشر
&�نه  معه  بأّنه  �لزمن  Jلك 
 j �8خله  &�نه   ،zgختا�
Jلك   >�8 &ما   .."lألحّبا�
قد حتقق فعليكم �* تؤمنو� 
�لدليل  هذ�   Dخال من  به 

على �ألقل. 
 *�  tملعتر�  Úيتحد  �
 ..�gمبشهو ليست  قا8يا* 
&�* شها�8 �هلها oر&حة، 
 � �ملوعو8  �ملسيح  أل* 
&قد  بالبهائم".  "&صفهم 

 zنقل ما حتته خط من هذ
�لفقر�: 

"هذz �يا0 �هللا ال تنظر&* 
بعد  &تنكر&*  نوgها،   )+
 j تفّكر&*  �ال  ظهوgها. 
قبل  �Ñي  �Ñعتم  �مر_؟ 
ما �نبأ به gّبي؟ فإّني كنت 
مستو�gً كأحٍد من �ألنا<، 
غ# مذكوj g �خلو�Ùّ &ال 
8هٌر  علّي  &مضى  �لعو�ّ<. 
 ،�gًمذكو شيئا  كنت  ما 
كرجل  �عيش  &كنت 
مهجو�gً؛  �لنا7   zّتخذ�
من  �ْبَعَد  قري�  &كانت 
 j &�حَقَر   ،�gلسّيا� قصِد 
g8سْت   ،�gلنّظا� عيو* 
حلو³ا،   zَُكِر& طلو³ا 
&كثر0  بركاִדا  &قّلت 
&�لذين  &معّر�ִדا؛  مضّر�ִדا 
كانو�  فيها  يسكنو* 
�لظاهر�  &بِذلَِّتهم  كبهائم، 
يدعو* �لالئم؛ ال يعلمو* 
�لقر�*  &ما  �إلسال<،  ما 
من  فهذ�  �ألحكا<.  &ما 
عجائب قضاl �هللا &غر�ئب 
بعثn من مثل  �نه   ،�gلقد�
على  ألكو*  �خلربة،   zهذ
كاَحلْربة.  �لدين   lعد��

 Ôوì ´من   j &بّشر� 
َسأُكو*  بأ�   Ôقبو &�ّيا< 
 Dِِلَصو& �خلالئق،  مرجع 
�لعائق،  كالسّد  �لكفر� 
 ،gلصد� على  &ُ�جَلُس 
 .gكالصد iجعل للقلو�ُ&
يأتونn من كّل فّج عميق، 
يليق.  ما  &بكّل  با³د�يا 
هذ� &حي من �لسماl، من 
كا*  ما   ،lياaلك� حضر� 
كالًما  &ال  ُيفتر�،  حديًثا 
ينسج من �³و�، بل &عد 
&ُكتب  �ألعلى.  gّبي  من 
 j zgُطبع &ُ�شيع قبل ظهو&
�لوg�ُ& ،�gسل j �ملد�ئن 
&�لُقر�، � ظهر كشمس 

 .(lالستفتا�) .لضحى�
بقوله:   tملعتر� يعلق   �
"&معلو< �* شها�8 �لبهائم 
�لذين ال يعرفو* ما �لتقو� 
oر&حة  شها�8  هي 
كانت   *+  Äخصوص
�لشها�8 متعلقة بالتقو�".

�لكلم  حتريف   )+ فانظر 
 *� مع  موضعه،  عن 
نستشهد  �ل�  �لشها0�8 
قا8يا*.  ألهل  ليست  ֲדا 
بلد�  من  مثال  فالبطالو_ 
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�ملوعو8  &�ملسيح  بطالة، 
� Jهب +ليها للد�gسة، 
&هنا` �لتقى بالبطالو_.. 
�ملوعو8  �ملسيح  &حديث 
 j  lجا قا8يا*  عن   �
�يا0  عن  حتدثه   Pسيا
صدقه، فهو من قرية بسيطة 
نائية ال يكا8 يعرفها �حد، 
�لدين  بعيد&* عن  &�هلها 
كاألنعا<  فهم  �لبعد،  كل 
&�لبهائم بل �ضل سبيال.. 
فيا ³ا من �ية �* qرÎ من 
عليه  يصّلي  gجل  بينهم 
 Dبد��&  iلعر�  lصلحا
 j ته�lلشا<، &تتحقق نبو�

هذz �لظر&¢!
 � �ملوعو8  �ملسيح   *+
 ،Dب ´�&ية �خلمو�كا* 
للشهر�،  يسعى  يكن   x&
 zمر� تعا(  �هللا  &لكن 
�لز�&ية   zهذ من   Î&باخلر
حضرته   gصا& &�لعزلة، 
 �gمناظر� &معر&فا &مشهو
�ملسيح  �نه  يعلن   *� قبل 
سنة..  عشرين  من  بأكثر 
على  كث#�  �8لة  &هنا` 
بذكر  &�كتفي  Jلك، 

بعضها: 

حضرته   iهاJ  :B8أل�
للد�gسة j مدينة (بطالة) 
�لسابعة   j كا*  منذ 
بد  &ال   ،zعمر من  عشر� 
�لنا7  من  كث#  يكو*   *�
&عرفو�   iقر عن   zعرفو

�خالقه هنا` .

 ١٨٦٤ سنة   j �لثا�: 
عمل j سيالكو0، &ظل 
&ال  سنو�0،  �gبع  هنا` 
 j معر&فا  كا*  �نه  بد 

�يط �لعمل على �ألقل.
 

�لثالث: j سنة ١٨٦٨ �& 
١٨٦٩ ُطلب منه �* يناظر 
�لبطالو_  حسني  �مد 
�لدهلو_  حسني  &نذير 
�حلديث  مكانة  مسألة   j
من �لقر�* �لكرمي. فكيف 
 )+ يذهب   *� منه  ُيطلب 
ال   Dهوo &هو  �خر  بلد 

ُيعر¢؟

�ملسيح   Dيقو �لر�بع: 
g�يت   ..."  � �ملوعو8 
Ûg jيا صا8قة.. كانت من 
نو� �لكشف �لو�ضح.. �* 

"íر7�8  �ملسّمى  �لرجل 
�لذ_  ختر_"  هند&سي 
قا8يا*،   j يعيش   D�´ ما 
بl�aته  �ملحكمة  حتكم   x
�ل�  �لعسكرية  �لقضية   j
&لكنها   ،zضد كانت 
ُخفِّفت نصف عقوبته. �ما 
�ملسّمى  �لسجن   j ´ميله 
فُيعـاقب   "Dخوشحـا"
&لكن  كاملة.  بعقوبته 
حينما gجع ملف قضيتهما 
 )+ �لعليا  �ملحكمة  من 
 gتصّو �ألخر�،  �ملحكمة 
قد  �ملحكمة   *� �قاgֲדما 
 ��J& بl�aִדما.  حكمت 
قبيل  �لبلد�   j  aخل� Jلك 
صال� �لعشاl &كنت على 
 lلعشا� صال�   l�8� �هبة 
حني �خ�a �حد �ملصلني 
�لبلد   j  g&يد  aخل�  *�
بأ�ما gجعا +( �لبلد� بعد 
قد  &كنت   .�l�aل� حكم 
(طبق  �لنا7  بني  �علنت 
ُيعلن   *� &قبل  �لرÛيا) 
قر�g �ملحكمة �* �ملحكمة 
(فلما   ،�l�aبال حتكم  لن 
مناقضا)   �aخ Ñعت 
حزنا  نفسي   j شعر0ُ 

&قلقا &كربا ال �ستطيع �* 
ما  &سرعا*  عنه،   iعر�ُ
بّشر� äg �لذ_ هو �8ئما 
قبيل   ،Ô &حاميا  معي 
�لصال�،   lثنا�  &� �لصال� 
فقاD: "ال ¬ف +نك �نت 

�ألعلى".
 Ôلتا� �ليو<  صبيحة   j&
عن   aخل� Jلك   *� تبني 
+ّال كذبا  بر�lִדما x يكن 
&�فتر�lً، &قد ُحِكم عليهما 
كما ُ�خِبر0ُ &كما كنت 
 gقد �خَبر0ُ �لنا7 قبل قر�
�ملحكمة، &كا* من بينهم 
�³ند&سي"  �gية  َشَرْمَبْت 
 - ٤Î:خلز�ئن �لر&حانية�)
�أل
دية  �ل�aهني   iكتا
 ..(٦٥٧Ù D&أل� lجلز�

 j كانت  �حلا8ثة   zهذ&
 j �نه   _�  ،١٨٧٠ عا< 
معر&فا  كا*  �لسنة  تلك 
�نه يعلن نبو0�l بني �لنا7 
 zֲדذ �لنا7   Úيتحد&
ֲדا،  &يهتمو*   0�lلنبو�
معر&فا  كا*  �نه   nيع مما 
يعلن  َمن  أل*   ،�gمشهو&
مثل Jلك، فال بد �* يكو* 
يهتم  من  &أل*   ،�gمشهو
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&يتحدثو*  بنبو�lته  �لنا7 
ֲדا �نه قد مضى ´من طويل 

على قيامه ֲדذ� �لعمل.
 

 Ôحو� "&منذ  �خلامس: 
عا< ١٨٧٢ بد� م#´� غال< 
�لنا7  بني  ُيعر¢  
د �
يد�فع  �لذ_  �لبطل  بأنه 
هجو<  ضد  �إلسال<  عن 
�ملبشرين �ملسيحيني &فئا0 
 ÎاÑياg� من  �³ند&7 
&غ#هم.   ÎاÑبر��و&
يبيِّن عظمة �إلسال<  فكا* 
كل   j �لسامية  &تعاليمه 
 j �ملقاال0  بكتابة   Dاo
&�ملجال0.  �جلر�ئد  بعض 
�&�ئل  +حد�  &كانت 
مقاالته قد نشرo j 0لة 
�ل�  �مد_"   gمنشو"
كانت تطبع كل عشر� �يا< 
 "gميسو"  j  gبنجلو من 
¯نوi �³ند. &باإلضافة +( 
Jلك، كا* يشتر` بانتظا< 
o jلة "�لوكيل" & "سف# 
 "Üكاgبا "فيديا   & �³ند" 
&كلها  �³ند"   tياg"  &
&oلة  �مرتسر،   j ُتنشر 
 iفتا�"  & �³ند"  "�خو 

 j تطبع  &كلتا�ا  �³ند" 
الهوo& ،gلة "&´ير �³ند" 
�ل� تصدj g سيالكو0، 
 gفشا*" &تصد� gلة "نوo&
من لدهيانه، &oلة "+شاعة 
�رgها  كا*  �ل�  نَّة"  �لسُّ
´ميل �g8سته �ملولو_ �مد 
حسني �لبطالو_ من مدينة 
متأخر�  فتر�   j& َبطاله، 
oلة   j �يضا  �شتر` 
 gتصد �ل�  عا<"   gخبا�"
من الهوg". فكيف يكو* 
 j يكتب  �لذ_  �لرجُل 
هذz �جلر�ئد كلِّها oهوال؟ 
&هو ال يكتب j مو�ضيع 
�ملو�ضيع  �كثر  بل  عابر�، 
 Dٍجد gُحساسية مما هو َمثا

بني ²تلف �أل8يا*.

�ملسيح  كا*   :kلسا��
عن  يعلن   � �ملوعو8 
�هللا  من  �لوحي  تلقي 
مبكر،  &قت  منذ  تعا( 
 j  aيعت �ألمر  هذ�  &مثل 
خصوصا  �لغر�بة،  غاية 
من  �لعظمى  �لغالبية   *�
 gستمر�� تنكر  �ملسلمني 
 )+ يؤ8_  &هذ�  �لوحي.. 

 Úيتحد& عظيمة.  شهر� 
عن  كث#�  5اعتنا  خصو< 
ما  يذكر&*  حني  Jلك 
يسمونه �ملرحلة �أل&( من 
مر�حل 8عا&� م#´� غال< 


د. �
�تى  �ل�  �لثانية  �لشبهة  �ما 
خبًثا  تقل  فال   tملعتر� ֲדا 
عن �أل&D، فقد �تى بر&�ية 
حّر¢ j تر5تها، �& نقل 
تر5ة �ألشر�g �ملحّرفة، � 
�ملقصو8  حتريف   j  8�´
ببساطة  &�لر&�ية  منها. 
ير&يها �بن �ملسيح �ملوعو8 
حسب  &�لدته  عن   �
�ملسيح  ´&جها  �خaها  ما 
�ملوعو8 �، حيث قالت: 
عندما كا* حضر� �ملسيح 
Jهب   Äشاب  � �ملوعو8 
�لتقاعد_  �لر�تب  الستال< 
�ملسيح  (&�لد  جلد` 
&Jهب   .(� �ملوعو8 
�لدين.  +ما<  م#´�  خلفه 
�لر�تَب  �ستلم  &عندما 
Þد�عه  �لدين  +ماُ<   zخذ�
 gمشو�  j عليه  &�لتحايل 
 Íيأ *� Dقا8يا* بد Îgخا
به +( قا8يا*، &ظّل يتنّقل 

مكا*   )+ مكا*  من  به 
ح� بّد8 (+ماُ< �لدين) كل 
�لنقو8، � تركه &Jهب +( 
مكا* �خر. فشعر حضر� 
 x& ملسيح �ملوعو8 باخلجل�
&حيث  �لبيت.   )+ يرجع 
 j يرغب  كا*   zلد�&  *+
توظيفه فإ* حضرته توجه 
+( بلد� سيالكو0 &عمل 
نائب  مكتب   j  Äموظف

�ملفوt بر�تب ضئيل".
 :Dلقصة ببساطة تقو�

+ما<  �مل#´�  �لشرير   *+
�ملسيح  خد�  قد  �لدين 
حيث   ،� �ملوعو8 
�لر�تَب  �لشرير  هذ�  �نفذ 
ال  �لر&�ية  &لكن  كله. 
تبني كيف ّمت هذ� �خلد�� 
&�لتحايل، فلعل +ماَ< �لدين 
��8نه  َمن  هنا`   *� �8عى 
 �lجز يسّد   *� عليه   *�&
�شتر�  �نه   &� �لدْين،  من 
 z#لغ  &� له  كث#�   lشيا�
Jلك  غ#   &�  ،lللفقر�  &�
كث#�..  �حتماال0  من 
على  تركز   x �لر&�ية  أل* 
طريقة خد�� هذ� �لرجل، 
بل gّكز0 على بد�ية عمل 
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 j  � �ملوعو8  �ملسيح 
 j �سيالكو0، &�لذ_ بد
عا< ١٨٦٤... &هذz هي 
�لغاية من �لر&�ية، أل�ا تبني 
عمل  �نتهى  م�  كذلك 
 j  � �ملوعو8  �ملسيح 
Jلك،  &سبب  سيالكو0 
حيث تبّين Jلك j �خرها. 
&�ملعترx t يذكر �لر&�ية 
كلها، حيث +* حضر� �< 
�ملسيح  تر&_ عن  �ملؤمنني 
�ملوعو8 � قوله: "عندما 
�لدين  +ما<  م#´�   nترك
&هنا`،  هنا   Dيتجو  gصا
&�خ#� هاجم قافلًة ُمحّملًة 
&ُقبض  لينهبها،  بالشا_ 
 j سر�حه  ُ�طلق   � عليه، 
تعليق  &تر&_  �ملحكمة". 
�ملسيح �ملوعو8 � على 
بقوله:  سر�حه   Pطال+
قد  تعا(  �هللا   *� "يبد& 
�نقذz من �لسجن من �جلنا 
(ألنه لو بقي j �لسجن)، 
 Pخال� عن  �لنظر  فبغّض 
(�لشرير�)  �لشخص  هذ� 
�بن   *+ �لنا7  عّني   Dلقا

عّمه كا* سجينا". 
حتريفا0   )+ لننظر  &�آل* 

حيث   ،tملعتر� تر5ة 
قد  �لدين  +ما<   *+  Dقا

د � غال<  م#´�  "�gفق 
"مشى   Dبد  ،"zgمشو�  j
��ما  ليوحي  خلفه".. 
�gتب  تبذير  على  متفقا* 
�لثا�  &�لتحريف  �لو�لد. 
كلُّ  نفذ0  "ح�  قوله: 
�لنص:   *� مع  �لنقو8"، 
ح� بّد8 (+ما< �لدين) كل 
�لنقو8. �_ �* �لفاعل هو 
+ما< �لدين &ليس كليهما. 
قوله:  �لثالث  &�لتحريف 
بإغو�ئه"،  �لدين  +ما<  "قا< 
+ما<  "قا<  �لنص:   *� مع 
&�لتحايل  Þد�عه  �لدين 
هذ�  من   8�g� &قد  عليه". 
�لتحريف �لقوD ��ما �نفقا 

 Dلضال�& �لغو�ية   j  Dملا�
&ما  &�ملالهي  &�لسينما 
 lألشيا� zشابه -مع �* هذ
تلك   j موجو�8  تكن   x
هذ�  g�ينا  لذ�  �ملنطقة- 
 zهذ بعد   Dيقو  tملعتر�
هو  "هذ�  �لتحريفا0: 
منا  تريد&*  �لذ_  �مل#´� 
مضيع  gجل  تصديقه، 
لألمانة منذ كا* j شبابه! 
�gتبه  على   zلد�& �ّمنه  لقد 
ليتمتع  فأضاعه  �لتقاعد_ 

 ."lلسو� Pفاg مع
َبساطة  تفيد  كلها  �لقصة 
�ملسيح �ملوعو8 �، فهو 
يصّدP �لنا7 &ال يسيl ֲדم 
 �gلظن، ح� لو كانو� �شر��
مثل �بن عمه هذ� (�بو ³ب) 

 zلذ_ بعد ٣٧ سنة من هذ�
�حلا8ثة ب± جد��g بني بيت 
� &بني  �ملوعو8  �ملسيح 
�ملسجد، مما �ضّر باجلماعة 
كث#�، &صاg �ملسيح �ملوعو8 
طويلة  مسافة   g&يد  �
&هكذ�  �ملسجد،  ليصل 
ضيوفه. +* +ما< �لدين هذ� 
 )+ بالنسبة  ³ب  �بو  هو 
 j& &فيه   ،� �هللا   Dسوg
�&حى   gألشر�� من  �مثاله 
�ملوعو8  �ملسيح   )+ �هللا 
&ُيبد�   `Ûبا� ينقطع   :�
منك. &هذ� ما حدÚ بكل 
نسل  �نقطع  فقد   ..Dجال
�قاig �ملسيح  �ألشر�g من 
ينجب   x&  .� �ملوعو8 

منهم +ال َمن �من. 

إمـام الدين هذا هو أبو 0ب بالنسـبة إn رسـول اهللا �، 
وفيـه و! أمثاله من األشـرار أوحى اهللا إn املسـيح املوعود 
�: ينقطـع آبـاؤك وُيبـدأ منـك. وهـذا ما حـدث بكل 
جـالل.. فقـد انقطع نسـل األشـرار مـن أقارب املسـيح 
املوعـود عليـه السـالم. و� ينجـب منهـم إال َمـن آمن. 


