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٢٢

التقوى

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٩
 :Eلسنو�9 �قا�هللا �ميا� عبد  Äحدث
تقريًبا  شهًر�   � حضرته   zقا� مر6ً 
wلك   Eخال� "جالندهر"،  مدينة   h
حا�E خاE �مد� بيغم تز�Êها من 
حضرته � ;ال �نه � ينجح w hلك. 
�lوشيا9بو�9  بيك  ��د  مر��  كا� 
 �� يومها  �حليا6  قيد  على  �يضا 
مر��  من  بيغم  �مد�  قر��  ُيعقد 
كا�  �حلني.  wلك   `; �مد  سلطا� 
يتنقل على  بيغم  هذ� �خلاE ملحمد� 
"جالندهر"  مدين�  بني  عربة حصا� 
;كر�مية  يبغي  �كا�  �"هوشيا9بو9" 

من حضرته �. �ملا كانت عقد6 
نكا° �مد� بيغم h يد_ �يضا فقد 

�عد_ حضرته بإعطائه شيئا.
 �� يريد  �لشخص  هذ�  كا�   :Eقو�
يستد9ّ من حضرته بعض �ملاÃ Eيلته 
غ� �� نيته كانت سيئة ;w �نه �بعض 
�صحابه كانو� سببا h تز�يج �لبنت 
�علمت  الحًقا.  uخر  شخص  من 
من ��لد� �� حضرته قد �Éذ بعض 
 .Eملا� إلعطائه  �حلكيمة  �الحتياطا' 
 ��خ�تÄ ��لد� �يضا �� �ألÈ �ألك
ملحمد� بيغم �يضا كا� مشتركا مع 

خاlا h عمله �ملذكو9.

كانت   �w; �نه  �لبعض  يعتر{   :Eقو�
تعا`  �هللا  من  مؤكد6  نبو)�'  هنا± 
يسعى   � حضرته  كا�   �wفلما
عن  ينّم  �عتر�{  �لكنه  لتحقيقها، 
�جلهل متاًما. ما خال نÍ � يبذE سعيه 
نبو)�ته  لتحقيق  مشر�¡  طريق  بكل 
من   P�ملر� ليس  �إلlية.   Pلوعو� 9غم 
بذE �لسعي لتحقيق ;9�6P �هللا �نه � 
 wلعيا�� -�Áتا� ;` مساعد6 من �لنا
باهللا - بل ير�P به �مو9 �خر� كث�6 

:Eملثا�منها على سبيل 
�أل��: لو جلس �ملر) ��ضًعا ;حد� 
Áر±   ��  ��P �ألخر�  على  يديه 

(�لقسط �لثالثو�) 
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�لقد69 على فعل شي)  ساكًنا 9غم 
بد  �هللا ال  من  �عًد�  هنا±   �� �ظّن 
�� يتحقق؛ فإ� هذ_ �حلالة تث� صفة 
�افه   zٌمقا �هو  تعا`،  �هللا  �ستغنا) 

ح¤ �ألنبيا).  
�لثا�: من �لد��عي �لطبيعية للحب 
لتحقيق  جاهًد�  �إلنسا�  يسعى   ��
;9�P�' �بوبه. �تكو� عاطفة �حلب 
�لعاشق  يسع  ال  �نه  لد9جة  قوية 
 ��  ��P عاطال  Êلس   �� �لوlا� 
Áر± ساكنا مع علمه �� �هللا تعا` 

ليس Ãاجة ;` �لنصر6 �لبشرية.
�لثالث: �ملا كانت ½يع ;9�P�' �هللا 
لذلك  Pينه،  غلبة   `; ִדد�  تعا` 
��جبا'   `; نظًر�   - نبيًّا  يسع  ال 
 Pجلهو�  Eبذ عن  �المتناُ¡  منصبه- 

�ملسهمة h تلك �لغلبة.
مر�عا6ُ  تعا`  �هللا  سنة  من  �لر�بع: 
�ستخد�z �ألسباh 8 �عماله، �للهم 
�الستثنائية،  �لظر��  بعض   h ;ال 
�عليه فإ� سعي �لنÍ �يضا سبٌب من 

هذ_ �ألسبا8.
 �غ� wلك من �مو9 �خر�. (�لكن 
ينبغي �� نضع h �لباE �� مثل هذ_ 
على  يقتصر  �جلهد   Eبذ� �ملحا�لة 
�لنبو)�'  �ما  فقط،  �لر�ة  نبو)�' 
�ألنبيا)  سنة  فمن  بالعذ�8  �ملتعلقة 
�لظر��  بعض  عد�  ما   – �Tم 

�خلاصة- يفّوضو� �مرهم ;` �هللا.)
�ملعا9ضو�  �ثا9  لقد  �يضا:   Eقو�
ضجة شعو�) حوE نبو)6 �لز��� من 
�مد� بيغم، h حني �� �لقضية � 
تكن صعبة لو تدبر�� سنة �هللا تعا`. 
�مر �هو   h نفّصل  �� ينبغي  فأ�ال 
�لغر{ �لذ� ألجله صد9ْ' �لنبو)6 
��لظر�� �ل� صد9' فيها؛ ;w ال 
 h نفصل   � ما  �لنبو)6  فهُم  يسعَنا 

�ألمر �ملذكو9. 
�لظّن بأ�  �نه من �ملضحك  فاعلمو� 
يتوخى  كا�   �  Pملوعو� �ملسيح 
�لز���،  ًهذ�  من  �عظمة  مكانًة 
تكن   � بيك  ��د  مر��  عائلة  أل� 
 �  Pملوعو� �ملسيح  عائلة  تسا�� 
حسًبا �نسًبا �جاًها �عظمًة Pنيوية 
Ãاجة  لسنا  بّيٌن  �مر  �هو  �ثر�ً)، 
;` �� نأ� بأPلة إلثباته. �عليه فال 
ميكن �� يكو� هذ� هو سبب هذ� 

�لز���.
�ما �لظّن بأ� �مد� بيغم كانت متتا� 
ßاwبية خاصة Pفعْت حضرَته ;` �� 
يفكر h �لز��� منها، فيعلم �لعاملو� 
wلك   `; ;ضافة  �يضا.  باطل  �نه 
 Pملوعو�ملسيح �س�6 حيا6  �ستعِرضو�
� ¯ قولو� مر�عني �إلنصا� هل 
ميكن �� ُينسب ;ليه � شي) من 
9غبا' �لنفس؟ �ما �لعد� �لعا�9 من 

�لعقل ��ملعاند �ألعمى فال عال� له 
من  شيئا  ميلك  �لذ�  �لكن  عندنا. 
�لعقل ��النصا� ال بد �� يسّلم �� 
 � Pملوعو�لطيبة للمسيح �لس�6 �
�لعظيمة تتضمن P9ًّ� كافيا  ��خالقه 
على �لظّن بأنه كا� خاضًعا للرغبا' 

�لنفسانية. 
 E�لسؤ�ألمر كذلك ينشأ �كا�  �w;
�لتاª: فما هو �lد� �حلقيقي lذ_ 
�لنبو)6 يا تر�؟ �جو�به: هو ما wكر_ 
�ملسيح �ملوعوh � P كتبه، �هو �� 
 �� � Pملوعو�ملسيح �بعض �قا89 
�خو�E �مد� بيغم �خالَتها �عمَتها 
ملحدين  كانو�  �غ�هم  ���لَدها 
�لدين  يهمهم  يكن   �� كبا9ً�. 
بأمو9  يستهزئو�  كانو�  بل  ��لتدّين 
�عيَمهم  �لبنت   Eخا �كا�  �لدين. 
��د  مر��  ��لُدها  �كا�  wلك،   h
بيك تابًعا له �يتحر± بإشا9�ته. كا� 
هؤال) - على 8�P منكر� �حلق - 
يطالبو� �ملسيح �ملوعوP � بإ9�)6 
uية، �يستهزئو� به على ;عالنه بأنه 
يتلقى �حًيا من �هللا. ��تفق h هذ_ 
�ألثنا) �� �بن عم حضرته � "مر�� 
�مليت  Ãكم  ُعّد  قد  حسني"   zغال
لكونه مفقوPَ �خل�، فأث� سؤ�E عن 
مر��  �9ملة  �كانت  تركته.  تقسيم 
غالz حسني ";ماz © ©" �خًتا ملر�� 




