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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٢
�لكرمي  عبد   Xملولو� كتب   :sقو�

:Ûلسيالكو�
 �  �لI كا �أليا8   < hلقد حد
 Ëلعر�  jجلز�) "�لتبليغ"  فيها  يؤلف 
 � �إلسال8)،  كماال�  مر�%  لكتا� 
كتب مقاال باللغة �لعربية > صفحتني، 
 Eقد �بد� [عجاَبه مبا مّن �هللا تعا �كا
 Iل� ��لبليغة  �لفصيحة  �للغة  من  عليه 
كتب ֲדا �ملقاs، �كا حضرته يريد 
 يعطيg هذ} �لو�قة للتر©ة �لفا�سية �
[ال �نه نسي فوضعها > جيبه �خر4 
فيهم  مبن  �صحابه  بعض  مع  للتنـز} 

�يضا. �بينما   � �لدين  نو�   Xملولو�
كا ��جًعا من �لتنـز} �خر4 �لو�قة 
��عطاها للمولوX نو� �لدين ليقر�ها 
Ï يسلمها zذ� �لعبد �ملتو�ضع كاتب 
سقطت   � �حصل  �لسطو�،  هذ} 
�لدين.  نو�   Xملولو� يد  من  �لو�قة 
فلما عا��� من �لتنـز} جلس �إلخو% 
 jخل حضرته > بيته كالعا�%. ��ثنا��
حضرته   ] ألحٍد  قلُت  هنا  �حلديث 
�ليو8  تأليفه  من  شيًئا   ^ يرسل   µ
�لص�   ã�بفا ينتظر  ��لناسخ  للتر©ة 
�ال بد � �قو8 بالتر©ة ��ال... فلما 
�جه   E] �حلديث  هذ�   sنظر� خال

لونه   � �لدين �جدُ�  نو�   Xملولو�
بوجٍه  حضرته   jجا �متقع...  قد 
بشو§ نضٍر ��البتسامة تعلو ثغر}... 
�قاs: تأسفت كثaً� على �ضطر�بكم 
�يضا  �لو�قة، �تأسفت  لفقد� هذ} 
 aلكب� �جلهد  هذ�  بذلتم  �نكم  على 
�Ìمن   gن] عنها.  �لبحث  �جل  من 
سيوفقنا   Eتعا �هللا   � جا-ًما  [مياًنا 

ألفضل منها."

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٣
شا}  سر��  سيد   Xملولو�  gحدث
���� > الهو�  �قاs: كنت طالًبا 
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�نه  حضرته  فيها  �علن   Iل� �أليا8   <
�أليا8  تلك   <� �ملوعو�.  �ملسيح 
 jللقا �لدين  نو�   Xملولو�  jجا نفسها 
[ليه  حضرته من جامو، �> طريقه 
تربط  كانت  �ملا  �يضا.  بالهو�  �قا8 
متينة،  ���صُر   Xملولو� ��لدX ¶ضر% 
فقد كا يوصيg ��ًما بلقائه، لذلك 
نو�   Xملولو�  كا ملقابلته.  eهبت 
�لدين > تلك �أليا8 يصلي صلو�ته > 
مسجد > "شونيا"، فذهب [E هذ� 
عند  جالًسا   jبالوضو �بد�  �ملسجد 
حوx �ملاj فيه [e جاj �ملولوX +مد 
 Xملولو� ��� حسني �لبطالوX، �ما �
 ] e] !{عجبا�� :sلدين ح¢ قا� �نو

.�-aمل� E] شخًصا مثلك �يضا �نضم
قاs �ملولوX نو� �لدين: لقد �جد� 
 .Eتعا �هللا  �ملa-� صا�ًقا �من  حضر% 
به  �Ìمن   µ  gبأن صدًقا   sقو�  gن]�
[مياًنا عا�ًيا بل صدقته ��نا على �جه 
بينهما  �حلو��  جر�  لقد   .%aلبص�
 Xملولو�  sقا� �ملوضو�،  هذ�   sحو
�لنهاية:   <  Xلبطالو� حسني  +مد 
جتلس  ح¢  الهو�  تغا��  ��عك  لن 
 sهذ� �ملوضو�. قا < ªمعي �تناظر
�ملولوX نو� �لدين: �نا مستعد. فتقر� 
�لتا^  �ليو8   <� للنقا§.  �لتا^  �ليو8 
�سا¦  قد8  على  بينهما  �حلو��   كا
[e �ستلم �ملولوX نو� �لدين برقية من 

فأسر�  فوً��.  [ليه  يعو�   � �ملها��جا 
�ملولوX من الهو� [E ناحية لدهيانه 
بسرعة  �يعو�   � حضرته  ليقابل 

.[E جامو
 E] �ملا سافرُ� من الهو فتر%  �بعد 
�قمت  �لد��سة  �جل  من  "�يوبند" 
عند صديقي  لدهيانه  خالe sلك > 
 Xبر�هيم" �لذ] Xملولو�" Xأل�د� aغ
�لقا�ياª موجو� >  �ملر-�   �  ªخ��
: يتلقى   ̂sلدهيانه > هذ} �أليا8. �قا
 jضة شديد% �^ �صدقا�ملر-� هنا معا�
 هنا فال يسعg �لذها� معك �aكث
 Ûتالمذ �حد  معك  سأ�سل   gن� [ال 
 E] مؤ�ية  طريق  على  يدلك   Xلذ�
حضرته  ملالقا%  �حيًد�  فذهبت  بيته، 
 Xلذ� �لبيت   E] فلما �صلت   ،�
قا�ًما  �جدته  فيه  يقيم  حضرته   كا
من �لغرفة �لد�خلية [E مكا �جللو� 
 �لباحة، فصافحته �جلست مكا  <
�شخص   X�لالهو� �هللا  ��ة  شيخ 
�خر معه > eلك �لوقت. لقد جلس 
كما  ��سه  خافًضا  صامًتا  حضرته 
�لس �حد > حالة �ملر�قبة �لصوفية. 
 كا َمن   �� �هللا،  ��ُة  شيُخ  �متد] 
 <  sطا�� �إلجنليزية،  �حلكومَة  معه، 
eلك، [ال � حضرته ظل جالًسا كما 
 كا شفة.  ببنت  ينبس   �  �� هو 
يبد� � حضرته يسمع هذ� �حلديث 

 Ï ّ� عليه بنعم �� ال�بدليل �نه مر% 
�جهه   E] نظرُ�  لقد  �لصمت.  لز8 
�بد�  �صفر  فوجدته   jألثنا� هذ}   <
صافحته  قليل  �بعد   .� جدًّ ضعيًفا   ^
بيت   E] �صلت  فلما  ��جعت. 
�لتقيت  هل   :gسأل [بر�هيم   Xملولو�
 gلكن� نعم،  قلت:  مر-�؟  بالسيد 
�ثا��� كل  عبًثا  �لنا�   بأ لك   sقو�
هذ} �لضجة أل �ملر-� ضيف > هذ} 
من  ينجو   {��� �ال  �يا8  لبضعة  �لدنيا 
�ملو�. يقوs �لر��X: هذ� كا �غلب 
ظg ألنه ال ميكن ملن يعاª مثل هذ� 
 �لضعف -�لذX ��يته على �جهه- �

يعيش فتر% طويلة.
 xتعر قد  �عو�}  بد�ية   <  :sقو�
 �jسا�  xملر� لنوبا�  حضرته 
 كا لد�جة  ضعيًفا  ��صبح  صحته 
�نه  �لظاهرية  �ألسبا�   E] نظًر�  يبد� 
ضيف لبضعة �يا8 > هذ} �لدنيا. �مبا 
نفسها  �أليا8  تلك   <  � حضرته 
�نو�ُ�  عليك  ُترّ�  �لتا^:  �لوحي  تلقى 
طبعة   ،٥٢٩| (�لتذكر%،  �لشبا�. 
 xملر� هذ�  ظل  هذ�  فبعد   (٢٠٠٤
نوباته  قد خّفت شد%  �نه  [ال  يال-مه 
�ملعهو�%  قوته  جسمه  �ستعا�  لد�جة 
��صبح قا�ً�� على [جنا- �عماله بشكل 

�حسن.
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٤
حدثg بa �فتخا� ��د �قاs: ��يت 
�يا8  ���ئل   < مر%  �لدين  نظا8  مر-� 
�ملوعو� ��قًفا > -قا¦  �ملسيح  �عو% 
حضرته  عليه  فخر4   � حضرته 
 ظرفا بيد}   �كا  {��� باحة  من 
�لدين  نظا8  ملر-�  فقدمهما   مغلقا
ليتنا�s �حد�ا، فأخذ �حد�ا ��جع 

حضرته بالثاE] ª بيته.
 �لظرَفني � Ûعلمت من ��لد :sقو�
 أل  �لبستا بتقسيم   يتعلقا كانا 
�آلخر  ��لنصف  كا حلضرته  نصفه 
حضرته  فقسمه  ��د،   سلطا ملر-� 
�لدين  نظا8  مر-�   �كا بالقرعة  من 

�كيًال ملر-� سلطا ��د.
 sنا �لتقسيم  هذ�  ¶سب   :sقو�
 ،�لبستا من   Ëجلنو�  jجلز� حضرته 
 jجلز� ��د   سلطا مر-�  ��متلك 
بأنه   Ûلد��  gخ�ت�� منه.  �لشما^ 
�حتا4  قليلة  بأيا8  �لتقسيم  هذ�  بعد 
�ملها8  بعض  �ملاs إلجنا-   E] حضرته 
��نا  �عطيg حليك   :^ sفقا �لدينية 
 < فاستدعى  هذ�،   ªبستا ��هنك 
�ملحكمة   < �لكاتب  نائب   قا�يا
 ªخ��� با¿ي،  �لرهن  منه  ��كتتب 
بعد eلك بأنه كتب مد% �لرهن ٣٠ 
هذ}   sخال �لرهن  يفك  �لن  عاًما 

�لفتر%.

عموًما  �لفقه  �هل  �يز  ال   :sقو�
حتديد مد% �لرهن. فإe� ��ينا ضر��% 
�لتوفيق بني قوs �ملسيح �ملوعو� � 
بعد8  eلك  فيمكن   jلفقها�  s�قو��
�عتبا� حتديد مد% �لرهن من شر�طه، 
[ليها [حساًنا  ينبغي عّدها مضافًة  بل 
يعطي   � ��حد  لكل  منه، ألنه �ق 
فعلى  منه.  [حساًنا   jشا ما  لآلخر 
 �e] من قضايا �لشريعة �نه sسبيل �ملثا
�قرx �حد غa} فال �و- له �ملطالبة 
 sيتحو �ألكثر   �قرضه أل مما  بأكثر 
 xُملقتر� �عطى   �e] �لكن  �لربا،   E]
هذ�  سد��  عند  -�ئًد�  شيًئا   xَملقِر�
�لشريعة ال جتيز} فحسب   �لدين فإ

بل تستحسنه.
[ضافة [e Eلك vطر ببا^ � �zد� 
هو  �لشريعة   < �لرهن  من  �ألساسي 
يقبل  ال  eلك  �لضما �ألجل   aتوف
�لفقهاj حتديد �ملد% فيه، �لكن يتضح 
يعطى  �نه  �يضا  �لشريعة  مطالعة  من 
جو�- �مر ما نظًر� لظر� معّين �جهة 
معينة �لكن بعد جو�-} يتم �لتوسيع 
فيه من جها� �خر�، فمثًال علة قصر 
 �لصال% > �لسفر هو � �لنÉ � كا
يضطر للسفر من �جل �لغز���، �ملا 
� لذلك ُقِصَر�  كا �لوضع خطًر� جدًّ
�لصال% فيها، �لكن ملا قصر� �لصال% 
فيه  �ّسع  فقد  معينة  بعلة  �لسفر   <

منها  �ُ�فع  �ألمر  �ُعّمم  eلك  بعد 
 � شك  فال  �عليه  �خلو�.   dشر
 بناj �لرهن على توفa �لضما، [ال �
�هللا تعاE قد عّممه بعد فتح بابه. هذ} 
فيها   Xبد�  � �ليس ^  فقهية  �مو� 

 .Xمزيد� من �لر�

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٥
عديد%  جر�ئد  نشر�  لقد   :sقو�
�ملوعو�  �ملسيح  �فا%  عند  مقاال� 
��نقلها  بعضها  من  ��قتبس   ،�

فيما يلي.
 "١) كتبت جريد% "تاميز ��� لند
 عاملًيا: كا معر�فة  �لI هي جريد% 
��لوقا�  بالعز%  يتمتع   �-aمل� �لسيد 
شخصيته  �كانت  �صو�%،  شكال 
ليس   .� جدًّ فطيًنا   كا كما  مؤثر%، 
عامة �لنا� فقط من �تبا� �لسيد �ملر-� 
 �لنا� �مثقفو بل �خل فيهم كبا� 
�جلماعة  هذ}  مؤسس  �يكفي   .� جدًّ
فخًر� � ©اعته +بة لألمن ��لسال8 

.�متقيد% بالقانو
[ننا نتفق مع �لدكتو� "غرسفولدكي" 
فيما قاs بأ �لسيد مر-� كا منخدًعا 
 > �عا��} [ال �نه يستحيل � يكو

�ا�ًعا. 
"عليغرهـ  جريد%  �كتبت   (٢
 aغ جريد%  �هي  [نستيتيو�"- 
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�ملرحو8 بطًال عظيًما   ��دية-: كا
من �بطاs �إلسال8.

 Iيوني  X�" جريد%  �كتبت   (٣
يتمتع  �ملرحو8   كا كالكوتا": 
[ليه  ضم  لقد   ،� جدًّ لطيفة  بشخصية 
�بقو%  بسaته  شخًصا   ٢٠٠٠٠
عاملًا >   �-aمل� �لسيد  يكن   µ [ميانه. 
معرفته  كانت  بل  فحسب  هو  �ينه 
�يضا.  ��zند�سية  باملسيحية  ��سعة 
صدمة  �لشخص  هذ�  مثل  �فا%   ]�

للقو8 كله.
�ألخبا�"  "صا�¦  �جريد%   (٤
�لصا��% > "�يو��X" -�هي جريد% 
بالكلما�  ��يها   Xتبد ��دية-   aغ
 µ �ملحتر8   �-aمل�  � �لو�قع  �آلتية: 
يدخر جهًد� > خدمة �إلسال8 بتأ�يته 
فمن  �إلسال8 كما �ب.  حق �اية 
�سفنا  عن  نع�   �  sلعد� مقتضى 
�لشديد على �لوفا% �ملفاجئة zذ� �ملد�فع 
عن �إلسالXe 8 �لعز8 �لصميم �معني 
�ملسلمني ��لفاضل �جلليل ��لعاِلم �لفّذ 

 .aلعدمي �لنظ�
"ִדذيب  `لة  مدير   sيقو�  (٥
©اعتنا  يو�فق  ال   Xلذ�  "نسو�
ناسكا   �-aمل� حضر%   "كا  :Xلر��
قو%  ميلك   �كا  ،� جدًّ �تقيًّا  طاهًر� 
�لقلو�  ر  تسخِّ كانت   Iل� �حلسنة 
عاملا   كا �لقسو%.  �لشديد%  �لقاسية 

خبa� ��فيع �لعز8 �مصلحا �منوeجا 
حقيقيا للحيا% �لطاهر%. ºن ال نقبله 
�لدينية،  �لناحية  من  موعو�  كمسيح 
بالفعل  كانت  �قيا�ته  هديه  �لكن 

مبØلة �ملسيح لأل���] �مليتة."
بتركا  "��يا  جريد%  �كتبت   (٦
zند�سي  جريد%  هي   Iل� الهو�" 
للجماعة:  شديد  �معاند  �آل�يا  من 
فعله  ما  يقّد���   � للمسلمني  ميكن 
�لسيد �ملa-� من �جل �إلسال8 �لكن 
�ملالَحظ > تصانيفه، �هو �مر ميكن 
�فكا�   � �يضا،  معرفته  لآلخرين 
كانت  �إلسال8  عن   �-aمل� �لسيد 
 aبكث �كثر  ��لتسامح  بالسعة  تتسم 
 .�آلخر�  �ملسلمو به  يتمسك  مما 
µ تكن قط عالقا� �لسيد �ملa-� مع 
�آل�يا ¿ا4 عالقا� �لصد�قة، �كلما 
 تذكرنا تا�يخ �آل�يا ¿ا4 �لسابق فإ
شخصية �لسيد �ملa-� > هذ� �لتا�يخ 

توغر صد��نا.
الهو�   < �لصا��%  "[نَد�"  `لة   (٧
كانت `لة �آل�يا �يضا، كتبت هذ} 
�طئني   نكو لن  يلي:  كما  �ملجلة 
 قلنا بأ مر-� صاحب كا يشابه ْ]
سيدنا   X�) صاحب"  "+مد   �aكث
�هي  صفاته  [حد�   <  (� +مد 
�لنظر  بغض  ��الستقامة  �لثبا�  صفة 
يريد حتقيقه،   �لذX كا �zد�  عن 

 E] ثابًتا على موقفه �نه ظّل  �يسّرنا 
�خر حلظة من حياته �µ تتزعز� ثقته 

طرفة عني �غم معا�ضة �أللو�.
�لصا��%  "بر�جا��"  �جريد%   (٨
> الهو� �هي جريد% "�ل��و¿ا4" 
كتبت �لكلما� �آلتية: ال يسعنا [ال 
�لتسليم بأ �لسيد �ملa-� كا [نساًنا 
عظيًما سو�j من ناحية �لذكاj ��لفطنة 

�� من ناحية �ألخال¦ ��لنبل.
"�مرتا  �لبنغالية  �جلريد%  �كتبت   (٩
كالكوتا:   < �لصا��%  بتركا"  با-�� 
كا �لسيد �ملر-� يعيش حيا% �لزهد، 
على   يأكلو �لنا�  مئا�   �كا
مائدته يومًيا، �يوجد > �تباعه �نا� 
 jلفضال��  jلعلما� من  فئة  كل  من 
 jألثريا�� ��ملثقفني   eلنفو� ��صحا� 

��لتجا�.
جريد%  مني"  "[ستيتس  جريد%   (١٠
من  تصد�  �لصيت  e�ئعة  [جنليزية 
 كالكوتا، كتبت هذ} �جلريد%: كا
[سالمًيا  �صاًحلا  عاملًا   �-aمل� �لسيد 

.�aًشه
�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٦
 < تصد�  "�كيل"  جريد%   :sقو�
��دية   aغ جريد%  �هي  �مرتسر 
معر�فة. لقد كتب مدير هذ} �جلريد% 
مقاال عند �فا% �ملسيح �ملوعو� �، 
 ���  Xلذ� �لتا^  �ملقتبس  منه  ��نقل 
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٣٢

التقوى

�لكر�8.   j�للقر �ملتعة  �نه ال vلو من 
 �يتضح منه كيف كا ير�} �ملسلمو
 ير� كانو�  �كيف  �أل�ديني   aغ
حلضرته  معا�ضتهم   �غم  �عماله 
�. فإنه ال يسع �حد �المتنا� من 
 Iل� �ملهمة  على  على حضرته   jلثنا�
�جنزها، �للهم [ال [e� �عمته معا�ضته، 
�كانت قلوֲדم تفصح zم بأ �نفا� 
 ]� مسيحية  �نفا�  هي  حضرته 
موعوً��.  مسيًحا  بكونه  يؤمنو�   µ
"�كيل"  جريد%  كتبت  باختصا�، 

كما يلي:
"eلك �لشخص! َنَعْم eلك �لشخص 
سحًر�،  قلمه   كا  Xلذ� �لعظيم 
 كا  Xلذ�� ِطْلَسًما،  �لساُنه 
 Xلذ�� �لعقلية،  للعجائب  جتسيد� 
حشًر�،  �صوُته  ثو�ً%  نظرُته  كانت 
مطويًة  �لثو�%  �سال�  ��لذX كانت 
بأصابعه، ��لذX كانت يد�} بطا�يتني 
 µلعا� هذ�  غا��  لقد  كهربائيتني؛ 
 Xلذ� �لشخص  eلك  �ليدين  خا^ 
 µعا < �لزلز�s ��لطوفا ظل مبثابة 
�أل�يا [E ثالثني سنة، ��صبح مبثابة 
�ألمو��  يوقظ  �ظل  �لقيامة  ضجة 
�ملو�  كأ�  ُسقي  قد  �لر�حانيني. 
�لذX غيبه حتت �لثر�، �لكن سو� 
على  �ملرير%  موته  eكرياُ�  تبقى 
�لسن �أللو� بل مئا� �أللو� من 

�لI نفَّذها �ملو�  �لنا�. [ �ملجز�% 
> �ألماª ��ألشو�¦ بقتل هذ} �لنفس 
�حلية ستبقى eكرياُتها حيًة > صد� 

�ملأَتم مد% طويلة.
 ªلقا�يا� ��د  غال8  مر-�  �فا%   ]
تستفا�  ال  ¶يث  هيًنا  �مًر�  ليست 
منها ���� > �حليا% �� ُيسّلم هذ� 
 �حلدE] h مر�� �لزمن ملحو �ثر}. [
�لذين ُيحدثو �لثو�% > عاَلم �لدين 
�� �لعقل ال �و� ֲדم �لدهر كثa�، بل 
 �بطاs �لتا�يخ �ألفذ�e هؤالj نا��� ]
ما يظهر� على منصة �لعاµ، �لكنهم 
ثو�%   �دثو فإ�م   َيظهر� عندما 
 - �-aلسيد �مل� �لعاَلم. [ عظمة   <
 sغم �جو� �خلالفا� �لشديد% حو�
جعلت   - ��عا��}  معتقد�ته  بعض 
�ملثقفني  �ملسلمني  َنَعْم!  �ملسلمني، 
 � �فاته  لد�   يشعر� �ملتنو�ين، 
�جال كبa� منهم قد فا�قهم، �هكذ� 
للدفا�  �لعظيمة  �حلملة  �نتهت  قد 
عن �إلسال8 �لI شنها ضد معا�ضي 
بذ�ته  منوطة  كانت   Iل�� �إلسال8 
��جبه   Xيؤ� ظل  لقد  فحسب.  هو 
�إلسال8،   j�عد� ضد  ناجح  كقائد 
 ميزته �لفريد% هذ} ُتوجب علينا ]�
��ضًحا ح¢  �عتر�ًفا  ֲדذ�  نعتر�   �
تبقى تلك �حلركة �جلليلة، �لI ��ست 
�عد�j �إلسال8 حتت �ألقد�8 �هزمتهم 

[E فتر% من �لزمن، سا�يًة مستمر% > 
�ملستقبل �يضا.

 كتب �لسيد �ملa-� �لI �لفها ضد ]
نالت  �zند�� قد  �ملسيحيني ��آل�يا 
عن   gلغ  حضرته ]� ��سًعا،  قبوال 
�لتعريف من هذ} �لناحية. �ال بد لنا 
�قد   - �لكتب  هذ}  نقدِّ�   � �ليو8 
�جنز� مهمتها - �نقّر بعظمتها من 
�لدفا�  هذ�  حّطم  �لقد  �ألعما¦. 
 Xلذ� �ملسيحي  �لغز�   aَتأث �ملجيد 
 Iل� �ملسيحية  قو%  �لو�قع   <  كا
 sكانت حتظى ֲדا �ملسيحيُة حتت ظال
جعل  �هكذ�  �إلجنليزية.  �حلكومة 
 j�وz� < ر سحَر �ملسيحية نفسها يتبخَّ

 .كالدخا
�لدفا�  ��جب   ��� لقد  باختصا�، 
عن �إلسال8 متصد�� صفو� �ملد�فعني 
عنه بالقلم. لقد خّلف كتابا� سو� 
تظل حية مشرقة ما جر� > عر�¦ 
�إلسال8،  على   %aلغ�  jُما� �ملسلمني 
شعا��  �إلسال8  �اية  ��مت  �ما 

لألمة.
هذ�، �قد �سد� �ملa-� �ملحتر8 خدمًة 
�آل�يا  �نيا�  بكسر  لإلسال8   %aكب
�ملسمومة. �كتاباُته ضد �آل�يا تؤكد 
 jميا تأكيد على �نه ال ميكننا �الستغنا�
عن هذ} �لكتابا� مهما �تسع نطا¦ 

�فاعنا.
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�لفطرية  �لفطنة  مّيزته  لقد 
��ملما�سة ��ملها�% > �ستخد�مها 
من  جعل  �ملناظر%   < �مر�سه 
عظيمة.  شخصية  �ملر-�  �لسيد 
�عميقة  شاملة  نظرته  كانت 
بل  هو  �ينه  على  ليس  ���سعة 
 على �أل�يا �ألخر� �يضا �كا
الستخد�8  �ملثلى  �لطريقة  يعر� 

معلوماته كلها.
 < خ�ته   sخال من  �حر-  لقد 
�لرّ�  على  قد�%  ��لنصح  �لتبليغ 
�لعفوX �لقوX ¶يث كا ال بد 

�لفكر   < �يغر¦  �لعفوية  بر���}  �اَطُبه  يتأثر   �
 gلدي� {Ìنتما� �لعميق مهما كانت كفاjته ��يا كا

�� �لقومي.
  �zند �ليو8 قد حتولت [E عاµ عجيب لأل�يا]
كله،   µلعا� من   مكا  X�  < له   aنظ ال  ¶يث 
 كثر% �أل�يا �لصغa% ��لكبa% �ملوجو�% فيها ]�
�معظمها تعّر� على نفسها من خالs صر�عها مع 
�أل�يا �ألخر�. لقد �علن �لسيد �ملر-� بأنه بعث 
حكًما عدال بني ©يع هذ} �أل�يا ��ملذ�هب، �لكن 
مما ال شك فيه �نه كا يتميز ×د��% ��ئعة �قد�% 
كلها،   �أل�يا هذ}  مقابل  �إلسال8   jخاصة إلعال
�شغفه  �لفطرية  كفاj�ته  نتيجة  eلك  كل   �كا
 �  sملأمو� من  �ليس  �ملما�سة.  �كثر%  باملطالعة 
يظهر > �ملستقبل > �أل�ساd �لدينية باzند شخٌص 
ֲדذ� �لشأ، ¶يث يضّحي بأمنياته �لسامية من �جل 

���سة �لدين.

٢٩٧- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قوs:  لقد كتب �لدكتو� 
للمنتد�  �لعا8   aلسكرت�  �كا  Walter Welish �يلش  ��لتر 
�أل�z� ËندX، �لتابع zيئة �لشبيبة �ملسيحية > كتابه �ملسّمى بـ 

"�حلركة �أل�دية" ��يه �لتا^:
[نه ألمر ثابت من ©يع �لنو�حي � �لسيد �ملر-� كا بسيًطا > 
عا��ته �يكّن مشاعر �لسخاj ��جلو�، �[ �لشجاعة �ألخالقية 
[يا} zي  �بد�ها مقابل معا�ضة شديد% ملعا�ضيه �[يذ�ئهم   Iل�
جدير% بالثناj عليها. ال ميكن � يناs �حد صد�قة �[خال| �لنا� 
بنفسيهما   �فغانستا �ثنا منهم على �ألقل >  -�لذين ضحى 
  يتخلو� عن �لسيد �ملر-�- [ال [e� كا� بسبب معتقد�ִדما ��

يتسم ×ذ� مغناطيسي خا| ��خال¦ عالية ���ئعة.
�خوzم  سبب  عن  �لقد�مى  �أل�ديني  بعض  سألت  لقد 
�ملر-�  للسيد  شخصًيا   �aًتأث معظمهم   ^ فذكر  �أل�دية   <

�شخصيته �آلسر%.

منا�% �ملسيح  باملسجد �ألقصى - قا�يا، �zند


