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�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٣
2قم  �لر��ية   J كتبت  لقد  'قو5: 
 iملهد� Lجلز1 �أل�5 من س�� J ١١
يكن   `  � �ملوعو�  �ملسيح   &'
 .qألسبو� Iيا' �لثالثا1 من  يستحسن 
 ()  Rمعنا فهم  �لبعض  'سا1  �لقد 
�ستنتجو� من )لك �كأ& يوI �لثالثا1 
 i' فيه  ُيبد'  'ال  �ينبغي  جنس   Iيو
 `� صحيًحا  ليس  �لظن  هذ�  عمل. 
يكن حضرته يع? )لك. بل �ملر�� منه 
 &' �ألحا�يث  من  ثبت  'نه كما  هو 
 Iيو فمثال  بركاִדا   J تتفا�	   Iأليا�
 Iجلمعة هو 'كثر بركة من �يع �أليا�

 Iعند �ملسلمني قاطبة _ يستحسن يو
يبد'   � �لن¹  �كا&   ،Rبعد �خلميس 
 &) باختصا2،   .Iليو� 'سفاJ R2 هذ� 
ناحية  من  بينها  فيما  تتفاضل   Iأليا�
�لثالثا1   Iيو  &)� ��لتأث�،  �ل�كا	 
wخر �ألياJ I هذR �ملو�kنة ��ملقا2نة، 
 Lكأنه يتضمن تأث� �لشد�ئد ��لقسو�
كما )كر J �حلديث 'يضا، �ال يع? 
فينبغي  �عليه  جنس.   Iيو �لثالثا1   &'
 Lملباشر 	أل�قا�� Iختيا2 'فضل �أليا�
'ال  ينبغي  �لكن  �¤امة،  �ألعما5 
يتضر2 �إلنسا& J حتقيق هذ� �لغر� 
fيث يوقف بعض �ألمو2 �¤امة من 

'جل )لك. �علمو� 'نه لكل 'مر حدٌّ 
�من يتجا�k هذ� �حلد يتضر2، �لقد 
'كثر   Iباأليا يهتم  من   &' الحظت 
من �لالIk تغلبه �أل�هاI ��لوسا�¥. 
 Ýنه كن مر�تب  �قاعدL ”گر حفظ 
مر�تب   qتر�  `  &)  :i'  “Ýنديقk
فتص�  fسبها  ֲדم   Iالهتما�� �لنا¥ 
 dألخر� �ألمو2  على  تنطبق  kنديًقا، 
'ما   .zألشخا� على  تنطبق  كما 
فهو   Iأليا� تأث�  تفا�	  عن  �لسؤ�5 
سؤ�5 علمي fت �ال حاجة للخو� 

 .Iهذ� �ملقا J فيه
 Rهذ J ضيف 'نه قد حصل خطأ'�
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�لر��ية �ملنشوJ L2 �لطبعة �أل�A من 
�قد   iملهد�  Lس� من  �أل�5  �جلز1 

صّحح �آل&.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٤
�ملسيح   aخال' مطالعة   &) 'قو5: 
Ãال1  تكشف  �س�ته   � �ملوعو� 
تاI حبه هللا �2سوله، () جند خطا7 
�فعله  قوله  �كل  �كتاباته  حضرته 
 Rهذ بعاطفة  مليئة  �سكنته  �حركته 
�لعا2مة. �كا& هذ� �حلب قد  �ملحبة 
له  ليس  fيث  �لكما5  �2جة  بلغ 
حضرته  كا&  �لعا`.  تا2يخ   J نظ� 
�كأنه  �لعد�  من   Lقسو كل  يتحمل 
(يذ�1   i' يكن   `� ` Oد� شي1، 
منه ��إلساL1 (ليه '� شتمه يث� J قلبه 
'� غيظ '� غضب، �لكن   L2ثو i'
تث�  كانت   � �لن¹   A)  L1سا)  ß�'
عظيمة،   Lً2ثو� كبً��  هياًجا  �مه   J
�كا& يعلو �جهه جال5 عظيم fيث 
فقد  فيه،  �لتحديق  ألحد  يسع  ال 
��ألصدقا1،  �ألعد�1  )لك  على  �تفق 
�ألقا72 ��ألباعد '& �حلب �لذi كا& 
يكنه حضرته لشخصية سيد �لكونني 
مسلمي   J نظ�  له  ليس  �لعظيم 
�كأ&  يبد�  �لعصو2.  من  عصر   i'
�غذ�1  حياته  عمو�  هو  �حلب  هذ� 
قطعة  غّمست  لو  'نه  فكما  �2حه. 

من �إلسفنج �جليد J �ملا1 تشر7 كل 
جز1 منه �ملا1 ��متأل	 كل خانة منه 
 dجز1 منه سو i' J &باملا1 �ال يكو
�ملا1، كذلك كا& يتر�d1 للجميع '& 
كل )L2 من جسدR ��2حه �ملبا2كة 
كانت مترعة fب �هللا �fب �لرسو5 
لد2جة ` يكن هنا{ Õاw 5خر مللئه. 
�مد  مطاعه  �على  عليه  صل  �للهم 

�با2{ �سلم.
�حلق '& �إلميا& �لذi [لو من �ملحبة 
ال يسا�i شيئا، بل هو معتقد فلسفي 
جاP ال �k& له J حضرL �هللا، (& 
جبل �ألعما5 �لذi يتجر� من �ملحبة 

من  �خلالية  �ملحبة   L2( من  �kنا  'قل 
)لك  'نسى   &'  Òيسع ال  �ألعما5. 
�لوقت �لذi قر'	 فيه J �حلديث '& 
2جال سأ5 �لن¹ � م² �لساعة؟ قا5: 
 iلذ�� ال  قا5:  ¤ا؟  �ما)� 'عد�	 
نفسي بيدR، ما 'عد�	 ¤ا من كث� 
�هللا  'حب   �' (ال   ،Iصيا �ال   Lصال

�2سوله. 
�لرجل ` يكن  فلما قر'	 قو5 هذ� 
لفرحx �سر�i' i حد��، (& 'نَس 
فال 'نسى تلك �ملسرL �لx 'صابت? عند 
قر�L1 �2 �لن¹ � فد�R نفسي عندما 
قا5: فأنت مع من 'حببت. 'i �طمئن 
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فستكو& مع من حتّبه. �قا5 �لن¹ � 
J مناسبة 'خرd: �ملر1 مع من 'حّب. 
�ألعما5،  �ية ' من  �لتقليل  'قصد  ال 
حاشا �كال، بل �لقرw& �لكرمي حيثما 
)كر �إلميا& J سياa صفا	 �ملؤمنني 
'نه  �لصاحلة معه، كما  )كر �ألعما5 
من �ملحا5 عقال '& 'حًد� يكو& �بًّا 
�لصاحلة  لألعما5  يسعى  �ال  �مؤمنا 
�ال يرغب فيها! ميكن '& يطر' ضعف 
ال  �لكن  wخر،  شي1  �هو  عملي، 
ميكن فصل �لرغبة J �ألعما5 �لصاحلة 
يّدعي  �من  �إلميا&،  عن  ¤ا  ��لسعي 
بأ��مر  للعمل  يسعى  ال   _ 'حد  �بة 
 J كا)7  فإنه   Rمر�� �حتقيق  �بوبه 
�عو�R. فال يهدP بيا� هذ� (A �لتقليل 
 kهو (بر� Jية �ألعما5 بل هد�من '
 A) L2ملحبة ��إلشا�� zية �إلخال�'
هذR �حلقيقة '& �لتشبث بقشر �لشريعة 
�ملجر�ين  كالشيو§  �لعينني  مغمضي 

من �لر�حانية ليس طريًقا للفال�.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٥
حّدثت? ��لدá �قالت: لقد صد2 من 
'خيك مباt' }2د J صغرR �بد�& 
 &wلقر� Rغ� الئق جتا Pقصد منه تصر
�ملوعو�  �ملسيح   d'2 فلما  �لكرمي. 
� )لك �tّر �جهه غضًبا، فلطمه 
مغاضًبا لطمة على كتفه تركت على 

 Rهذ J 5ثا2 'صابع �ليد. �قاw جسمه
 Iما' �صرفوR من  �لغضب:  �حلالة من 

عيّ?. 
'صغر  'tد  مبا2{   �kمر كا&  'قو5: 
(خوتنا �يًعا �توJ J حياL حضرته، 
�كا& �ملسيح �ملوعو� � Oّبه كثً��. 
�قا5 �ملسيح �ملوعو� � J �ألبيا	 

�لx كتبها J 2ثائه:
كا& مباt' }2د فلذL كبدi، �كا& 
�لقد  �صفًة،   Lً2صو �kكيًّا  طاهًر� 

فا2قنا �ليوI جاعًال قلوبنا حزينة.
 Lبفطر يتسم  'tد طفال  مبا2{  كا& 
يزيد  �فاته  عند   Rعمر �كا&  صاحلة 
)لك  مع   ،Iعو�' �انية  على  قليال 
عندما  تأ�يبه   L2ضر� حضرته   d'2
 &wلقر� Rمنه تصرًفا غ� الئق جتا d'2

�لكـرمي.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٦
حدث? ميا& ن¹ }ش من سكا& ”َبن 
باجَوJ “R �افظة سيالكو	 �قا5: 
�ملوعو�  �ملسيح   Lحلضر قلت  لقد 
�: '2يد '& 'قّدI حلضرتكم خامتًا 
فما)� تنصحون? '& ُينقش على فّصه؟ 
�كتب: ”موA بس“.  قا5 حضرته: 
�قّدمته  �لفّضة  من  خامتًا  فصنعت 

حلضرته.
 Rسبق )كر iقو5: هذ� هو �خلامت �لذ'

�جلز1   J L�2لو�� �لر��ية 2قم ١٦   J
�'ضيف   .iملهد�  Lس� من  �أل�5 
لـ  تر�ة  بس“   A”مو 	كلما &'
 Rتع� هذ� ،“Rعبد Pليس �هللا بكا'”
��لتفا�  �لرضى  حالة  عن  �لكلما	 
�لx كانت متأل �لقلب �لصاJ للمسيح 

�ملوعو� �.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٧
(Úاعيل  �مد  م�  �لدكتو2  حّدث? 
�قا5: لقد âمت مر��2ً ثيا7 �ملسيح 
خلعها   &' بعد   Iلسال� عليه  �ملوعو� 
'شم  'نفي �لكن? `  (ياها من  مقّرًبا 
 Àببا خطر  لقد   .aلعر� �2ئحة  منها 
 áلد�� من  Úعت  ألن?  �ألمر  هذ� 
('i جّدá ألمي) تقو5: ال تفو� من 
ثيا7 حضرته 'ية �2ئحة �لعرa مطلًقا 
ثيا7  من   aلعر� �2ئحة  تفو�  مثلما 

�لنا¥.
'قو5: لقد ��2	 J �لتعاليم �إلسالمية 
'حكاI مؤكدL على �لنظافة �لظاهرية، 
���2 حّث كث� على �لغسل �تنظيف 
(ضافة  ألنه  �)لك  ��لتطيب،  �لثيا7 
�لنظافة  تؤثر  �لطبية  منافعها   A)
'يضا،  �لباطنية  �لنظافة  على  �لظاهرية 
�بشاشتها  �لر��   L2نضا �تتأثر 
)لك  ألجل  �نظافته،  �جلسم   L2بطها
بنظافتهم  ��ملرسلو&  �ألنبيا1  يهتم 
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�لظاهرية 'يضا 'ميا �هتماO� ،Iافظو& 
على طهاL2 'بد�¢م �نظافة ثياֲדم، �ال 
كريهة  �2ئحة   �' عفونة  'ية  يدعو& 
�ملثو5   A) Oتاجو&  أل¢م  فيها  تنشأ 
�يلتقو&   &w� حني  كل   J �هللا   Iما'
 &' عفن  لشي1  ميكن  �ال  باملالئكة، 

�د طريًقا (A )لك �ملكا&.
'ضيف �'قو5: حدث? �حلافظ �2شن 
 &' مر��2ً  الحظت  لقد  �قا5:  علي 
 Iأليا تفو�  كانت  �لزكية  �لر�ئحة 
�ملسيح  كا&   iلذ� �ملكا&  من   Lكث�
�ملوعو� � يسجد فيه يوI �جلمعة.

�ملسيح   &' )لك   J �لسبب  'قو5: 
�لتعطر  من  يكثر  كا&   � �ملوعو� 
 Lمعجز  Rهذ فليست  �(ال  ��لتطيب، 
�ال 'مر خاa2 للعا�L كما يظنه بعض 
نتيجة  �حلالة   Rهذ تنشأ  بل  �لنا¥ 
�لكن  �لعا�ية.  غ�   L2لطها�� �لنظافة 
�ليوI كما ¬ّلو�  �ألسف '& �ملسلمني 
عن ميز�	 (سالمية 'خرd جتّر��� من 
�لنظافة ��لطهاL2 'يضا (ال ما شا1 �هللا، 
 L2من يهتمو& منهم بالنظافة ��لطها�
على  منصّب  'يضا  �هتمامهم  فإ& 
تكو&   i' فحسب،   Lلظاهر� �لنظافة 
ثياֲדم �خلا2جية نظيفة، 'ما 'جسامهم 
�سخة  فتكو&  �لد�خلية  �ثياֲדم 

�عفنة.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٨
 Aهللا تعا� Rلقد )كر �خلليفة �لثا� 'يد
بنصرR �لعزيز ما يلي: k Jمن �ملسيح 
�ملوعو� � ملا كنت '�2¥ صحيح 
�لبخاi2 على يد �خلليفة �أل�5 �، 
من  تد¥2  ما)�  حضرته:  سأل? 
�ألياI؟   Rهذ  J �لدين  نو2   iملولو�
قلت: صحيح �لبخاi2. فقا5 � 
 �2� هل  ع?:  نيابة  �سأله  مبتسًما: 
بالغسل  �ألمر   i2لبخا� صحيح   J

'I ال؟
'قو5: كا& حضرL �ملولوi ببساطة 
'مر   J ما  نوًعا  متساهًال  طبعة 
�ملالبس  نظافة   J� �الغتسا5، 
تكلم  فقد  لذلك  بسرعة،  �تغي�ها 
 A) لتنبيهه  �لكلما	   Rֲדذ حضرته 

هذ� �ألمر.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٩
 � �ملوعو�  �ملسيح  سافر  'قو5: 
t2ة  شيخ   Rفدعا  Lمر الهو2   A)
بيته   J مأ�بة   A)  i2لالهو� �هللا 
فذهب حضرته (R2�� A �هنا{ سأله 
 qشا !iمد موسى: سيد� iمستر
حتطُّ  تكن   ` �لذبابة   &' �لنا¥  بني 
قضى  �كلما   ،� �لن¹  على جسم 
فو�2ً،  �أل�2  �لتهمتها  �لن¹ حاجته 

فهل يصح كل هذ�؟

الغية  'قو�5  (¢ا  حضرته:  قا5 
 _ متأخًر�.  �لنا¥  بعض  �خترعها 
�لقضايا  تكلم حضرته لدقائق حو5 
 Lملشاֲדة ملا ُطر� �'لقى كلمة موجز�
�كا&  �لصحيح،  �ملوقف  فيها  )كر 
ملخصها '& �ألنبيا1 كالنا¥ �آلخرين 
[رجو&  �ال  �جلسدية،  'حو�¤م   J

عن قانو& �هللا J �لعا`. 
'قو5: كنت ال '5�k طفال J )لك 
�لوقت (ال '& صوL2 )لك �ملجلس ال 

تز�5 حّية J تالفيف )ه?.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٣٠
(Úاعيل  �مد  م�  �لدكتو2  حدث? 
�قاÚ' ` :5ع قط شتيمة '� كلمة 
مشاֲדة ¤ا من لسا& �ملسيح �ملوعو� 
� �لو J حالة �لغضب. 'شد ما 
كا& يقوله: (نه غ� عاقل، '� جاهل، 
سبيل  على  'يضا  �)لك  'tق،   �'
�لندL2 �عند صد�2 خطأ فاحش من 

.Iخلد� ß�'
خطأ  عند صد�2  'نه  'تذكر  'قو5: 
ما  'كثر  كا&   Iَخلد� 'حد  من  كب� 
جاهل  كلمة  هو  به حضرته  يتلفظ 
 A)  Pيهد �كا&  حيـو�&.   �'
يليق  ال  فعلته  ما  بأ&  له  يقو5   &'
باإلنسـا&، (منا هو فعـل يـشابه 

فعل �حليـو�نا	.


