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التقوى

(�لقسط �لر�بع عشر) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقاF �لV بني قوسني �, �لV بعد 
"�قوH" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٥
ملا  �نه  علي  5,شن  �حلافظ  حدث� 
�لقصيد�   � �ملوعو�  �ملسيح  كتب 
"Jعجا�  كتابه  �لو���5 �  �إلعجا�ية 
تبد� بـ "�يا �5  مّد   Vل� �ªد%" 
قر�Eته  عند  خر¾  مدّمر"   Yفا� قد 
 :H,أل� �خلليفة   Hسأ, eا  �لثانية 
"�يا"   hيستخد هل  �ملولو%،  حضر� 
 :hملحتر� �ملولو%   Hقا �يضا؟   Eللند�
 :� Hنه معر,}. قاJ ،%نعم سيد
لقد ُكتب kلك � بيت من �لقصيد� 
 h� كا� مستخدًما �J نتبه� ,لكن ´ 

ال. يقوH �حلافظ �ملذكو5 �يضا: كا� 
 Fلكلما� �J كث�� Fمر� Hيقو �
�ر¾ من قلمي تلقائًيا �,� �� �عر} 
 � �ملذكو5:  �حلافظ   Hيقو معانيها. 
حضرته  بيد  ُيكَتب  �ألحيا�  بعض 
تعب� ´ يكن ُيعَثر عليه � �لقو�ميس 
بد�ية، ,لكن بعد �لبحث �لطويل كا� 

ُيعثر عليه.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٦
�لفقا5 علي خا�   ,k %ملولو� حدث� 
� � غو��5سبو5  ملا كا�   :Hقا,

من  مرفوعة  قضية  متابعة  �جل  من 
من  ثالثة  Jليه  �ين، حضر   hكر قبل 
,كا�  �با�"  "Jله  من  �ألªديني  غ� 
�لذ%  Íش  eJي  �ملولو%  �حدهم 
ح²  حضرته  مع   Èلنقا�  � خا  
 � كا�   Fملر��  bحدJ  � �قتنع. 
يتمشى � باحة �لد�5 ,كا� �ملولو% 
�ملولو%   Hقا معه.  �يضا  �ملذكو5 
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حلضرته: �kJ بايعُت فسيبايع كث� من 
�ملشي  � عن  توقف  معي.   Mلنا�
بذلك  �هتم  ال   :Hقا, ,جهه  ,�ªّر 
فإنه  تعا`؛  �هللا  عمل  هذ�  أل�  �بًد�، 
سُيخضع �عنا� �لناM عند قدمّي بل 
علي  �لفقا5   ,k  Hيقو pضعها.  هو 
 Hش قد قاÍ يeJ %خا�: كا� �ملولو
kلك ,كأنه ميّن به عليه. يقوH: فلما 
كا� �ليوh �لتاU ���5 �ملولو% �ملذكو5 
 `J  �,Eفجا  lلرجو� ,�صحابه 
موجوً��  �يضا  ,كنت   Eللقا حضرته 
�ملذكو5:  �ملولو%  فسألت   ،Yهنا
 %�  hملحتر� �ملولو%  �يها  بقي  هل 
�عتر�  عندY؟ قاH: كال بل �قتنعُت 
تبايع  ال   �kفلما قلُت:  ,�طمأننُت. 
حقك  من  ليس   :�  Hفقا �kJ؟ 
�� تقوk Hلك. Jمنا علينا �لبال�، �ما 
على  خيا5هم.  فهو  عدمه   ,� �إلميا� 
5جع  فلما   .Eهؤال غا�5   ،Hحا �ية 
 `J  hيا� �5بعة   ,� ثالثة  بعد   �
قا�يا� ,كنت �يضا قد 5جعُت نا��» 
,نا,لنيها  منديله  من  5سالة  ,�خر¾ 
مبتسًما ,قاH: يا 5ئيس �ملديرية (كا� 
كنت  �لوظيفة):  هذ�   Yنذ�� يشتغل 
تستعجل �ألمو5، ُخْذ، ها قد ,صلت 
,جدִדا  فيها   Fنظر فلما  5سالته. 
5سالة من �ملولو% eJي Íش مكتوبة 
من  سفر�   Eثنا� كتبها  5صا¿  بقلم 

 Fسجل فيها بأن� فكر, ،"wلكهنا"
� �ألمو5 ,�نا جالس � عربة �لقطا5 
 �kبأ� �حلق قد �نكشف علي �آل� فما
 � مّت  لو  تعا`  �هللا   hما� سأجيب 
mاعتكم   � ��خل  لذلك  �لطريق؟ 
,�5جو قبوH بيعV. قاH �: عندما 
جيد�  فرصة  Òد  بنفسه  �حد  pتلي 
للتفك�، ,يصل من خالH تفك�� � 

�ألمو5 �لسابقة J` نتيجة ما.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٧
شا�  َسْرَ,5  سيد  �ملولو%  حدث� 
,قاH: � �ألياh �لV كانت فيها قضية 
غو��5سبو5   � مرفوعة  �ين   hكر
 hما�  Hللمثو موعًد�  �حلاكم  ,�عطى 
�ملوعو�  �ملسيح  كا�  �ملحكمة. 
,�5سل�  قا�يا�،   � موجوً��   �
برفقة شيخ حامد علي ,عبد �لرحيم 
�حلال� ,�لطباà قبل موعد �ملحكمة 
بيومني J` غو��5سبو5 ألحّضر بعض 
 �  hستقد  Vل� ,�لوثائق  �أل,��5 
 � �لد�5   `J ,صلنا  فلما  �ملحكمة. 
غو��5سبو5 نا�ينا على �لدكتو5 �مد 
�اعيل خا� ليأº ,يفتح لنا �لبا(. J
كا� �لدكتو5 � تلك �ألياh يقيم � 
فلما  �لد�5،  هذ�  من  �لعلو%  �لطابق 
 Eبالبكا �نفجر  صوتنا  �لدكتو5  �ع 
�ملرير، ,5غم Jحلاحنا عليه ظل يبكي 

 Hعويل، ,بعد مد� يس�� نز, àبصر�
,هو ميسح �موعه، فسألنا� عن سبب 
�مد حسني  �تا»  لقد   :Hفقا بكائه 

منشي. 
حسني  �مد  كا�  �لر�,%:   Hيقو
 � �, سكرتً��  كاتًبا  يعمل  �ملذكو5 
� لد,ً�� للجماعة  �ملحكمة، ,كا� عد,ًّ
�ملولو% �مد   Eصدقا� ألنه كا� من 

حسني �لبطالو%.
بأ�  �لدكتو5  kكر   ،Hحا �ية  على 
 :U Hمد حسني منشي قد �تى ,قا�
كا� هناY �جتماl ألتباl �يانة �5يا 
�عا فيه بعض �آل5يا �صدقاEَهم �يضا، 
,حَضْرُته �يضا بناE على �عو� صديق 
U. فلما �نتهى هذ� �الجتماl ,غا�5 
باخلر,¾  �يضا  �نا  ¶مُت  �لضيو} 
من kلك �ملكا� فأ,قف� صديقي من 
 ,� جانًبا   Mجللو� م�  ,طلب  �آل5يا 
لكي  يس�  لوقت  خا5ًجا  �النتظا5 
 Yير�فق� عند �ملغا��5. فجلست هنا
�آل5يا  من  �حًد�   �� ,�5يت  جانًبا. 
¥ض ,قاH للقاضي �kكًر� �سم �لسيد 
�لقاتل  لنا ,هو  لد,�  Jنه عد,  مر��: 
َصْيٌد  �آل�  ,Jنه   ،hليكهر� لقائدنا 
بَيِدY، ,قوُمنا كله يتطلع Jليك �آل�، 
ينفلُت  �آل�  �لصيَد  هذ�  جعلَت  فلو 
� للقوh كله، ¤  من يدY فستعّد عد,ًّ
ظل يتكلم مبثل هذ� �لكالh �ملحّر . 
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قاH �لقاضي: هذ� هو �5يي سلفا �� 
�,صل J` جهنم ليس فقط مر�� بل 
�اwهم � ُسجلت  �لذين  �عو�نه  كل 
�ستطع  ,لكن ´  �لقضية،  شهو�� � 
Äنكة  تد�5  �لقضية  أل�   ،Eشي فعل 
كب�� فلم �جد فرصة للتحكم فيها، 
 Eباإلجر� hلكن� �تعهد �آل� بأ� �قو,
مهما  �لقا�مة  �ملر�فعة   � �لقضائي 

كانت �لظر,}.
�لدكتو5   �J  Hيقو �لر�,%  كا� 
 Hقا �مد حسني  بأ�  kكر  �ملذكو5 
 Eله: لعلك ´ تفهم �ملر�� من �إلجر�
قاٍ   كل   �� معنا�   kJ �لقضائي، 
�ملتهم ,�ّجه  يتمتع بصالحية توقيف 
� �لسجن  مع 5فضه لقبوH �لكفالة 
م² شاE سو�E كا� � بد�ية �لقضية 

�, �ثناE مر�فعتها.
�يها  تعلم  Jنك  حسني:  �مد   Hقا
شديد  معا5   بأن�  �لدكتو5 
w5ية  �ستطيع  ال  ,لكن�  جلماعتكم 
يد  على  سيما  ,ال  شريفة  عائلة  kلة 
عائلة   �� يقيًنا  �علم  ,Jن�   ،M,ندe�
�لسيد مر�� �شر} عائالF �ملحافظة 
كلها، ألجل kلك فقد بلغتكم �خل� 
 F�Eآل� عليكم �� تتخذ,� �إلجر��,
�لتالَيني  �ملقتَرَحني   ��  b5�, �لال�مة. 
 �� �حد¶ا  �خلصو¿؛  ֲדذ�  مفيد�� 
تتم �ملحا,لة لنقل هذ� �لقضية من هنا 

J` �ملحكمة �لعليا � الهو5، ,ثانيهما 
�ملحكمة   � مر��   �لسيد  £ضر  �ال 
 hب �� يقدÒ ملر�فعة �لقا�مة بل� Eثنا�

شها�� طبية ت�5 عدh حضو�5.
شديد  خو}  �صابنا  �لر�,%:   Hيقو
عند kكر �لدكتو5 هذ� �لقصة فقر5نا 
5JساH شخص J` قا�يا� فو�5ً لُيطلع 
�ألحد�¦.  هذ�  كل  على  حضرَته 
كا� �لليل قد �ظلم � kلك �لوقت، 
 Fثنا عن عربة حصا� فوجدنا عرباÄ
�5بعة  �فَع  عرضنا  �ننا  ,مع  كث��، 
�ضعا} �ألجر �ملعتا� Jال �نه ´ ير  
�لذها(   Fلعربا� �صحا(  من  �حد 
للجماعة،  �لشديد�  �ملعا5ضة  بسبب 
,� ¥اية �ملطا} �5سلنا شيخ حامد 
,شخًصا   àلطبا� �لرحيم  ,عبد  علي 
فوصلو�   ،hألقد�� على  مشًيا  �خر 
,kكر,�  �لفجر  صال�  عند  قا�يا� 
فرّ�  باختصا5،  كلها  �لقصة  حلضرته 
 `J سنسافر  بفتو5:  حضرته  عليهم 
�خلو�جه  بنا  سيلتقي  حيث  "بطاله" 
علي  �مد  ,�ملولو%  �لدين   Hكما
"الهو5"،  من  5جوعهما   bلد
,نسأeما  �ألمر  هذ�  eما  ,سنذكر 
�لقضية.  لنقل  جهو�¶ا  نتيجة  عن 
 `J نفسه hليو� ,صل � � kلك 
"بطاله" حيث �لتقى به �ملولو% �مد 
�يضا  �لدين   Hكما ,�خلو�جه  علي 

,�بلغا� عن عدh جنا� جهو�¶ا لنقل 
J` غو��5سبو5   � �لقضية. سافر 
�حلد¦  عن  شيًئا  eما  يذكر   ´,
,صل  فلما  �لطريق،   Eثنا� �ملذكو5 
منفصلة  غرفة  �خل  غو��5سبو5   `J
�ما  �لسرير،  كاملعتا� ,�ضطجع على 
مما سيحد¦   � فكنا خائفني جدًّ ^ن 
الحًقا. �عا» � بعد قليل، ,كا� 
� kلك �لوقت مضطجًعا على ظهر� 
يديه  �صابع  بني  شبك  قد  ,كا� 
�خلت  ,ملا  �5سه،  حتت  ,فرشهما 
,�سند  مرفقه  على  �قاh ساعد�  عليه 
على  مضطجعا  يد�  �5حة   `J �5سه 
�عوتك أل�ع  لقد   :U  Hقا, جنبه، 
�لقصة كلها. ´ يكن � kلك  منك 
Jال  �للهم  غ�نا  �لغرفة   � �لوقت 
,�قًفا  كا�  �لذ%  خا�  شا�%  ميا� 
على �لبا(. قصصت له �لقصة كلها 
�لدكتو5  ,جدنا  كيف  له   Fكرk,
 `J صولنا, bاعيل خا� باكًيا لد�J
 `J منشي �مد حسني EيÀ, Yهنا
�يضا.  حسني  �مد   ��,5 ما   ¤ هنا 
صامًتا  �لقصة   `J يستمع   � ظل 
فلما kكرFُ قوH �آل5يا عنه بأنه صيد 
,جلس  فجأ�  ¥ض  �لقاضي  يد   �
,�ªّر  عينا�  �برقت  �لسرير،  على 
صيد؟  �ن�  �فيظنو�   :Hقا, ,جهه 
�سًد�  ,لست  �سد،  بل  صيًد�  لست 
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�حد  يقد5  ,هل  �هللا،  �سد  بل  عا�ًيا 
على بسط يد� ^و �سد �هللا؟ فليفعل 
kلك �kJ �ستطاl، كا� صوته � 
 Fبالكلما قد عال كثً�� عند تكلمه 
�ألخ�� لد5جة �� �ملوجو�ين خا5¾ 
�لغرفة �يضا تفاجأ,� ,�نتبهو� J` هذ� 
�لناحية Jال �نه ´ يدخل �حد �لغرفة. 
�هللا"  "�سد   Fكلما  �  ��5 لقد 
عد� مر�k �, ،Fلك �لوقت كانت 
قد  ,�ملغمضتا� �,ًما  �ملطرقتا�  عينا� 
�ألسد  كعي�  ,َتبد,��  كليًّا  �نفتحتا 
,ت�قا� كجمرتني مشتعلتني، ,كا� 
,جُهه قد �ªّر  مبهر� �لناظر Jليه. ¤ 
قدمت  لقد  �فعل؟   �kما  :�  Hقا
بأن�  له  تعا` ,قلت  �هللا   hما� نفسي 
�حلديدية  �لسالسل  أللبس  مستعد 
 :Hيقو ,لكنه  �يضا  ,قدَمّي  يَدّ%   �
كال، بل �نقذY من كل kلة ,�بّرئك 
بكل عز�. ¤ ظل � يتكلم بكل 
ªاM عن موضوl �ملحبة �إلeية قر�بة 
نصف ساعة. ,بينما كا� يتكلم ֲדذ� 
�حلماkJ M شعر بغثيا� فتقيأ �ًما بني 
�5سه   � 5فع  ,�لسائل.  �جلامد 
,نّظف باملنديل فمه ,عينيه �يضا �للتني 
�غر,5قتا جر�E �لتقيؤ. ´ يكن � 
يد5% ما�k خر¾ � �لقيE ألنه �^� 
فو�5ً،  �5سه  ,5فع  للتقيؤ  فجأ�  قليال 
فلما حا,لت JلقاE نظر� فاحصة عليه 

سأل� ما�k فيه؟ �خ�ته �� هناY �ًما 
� �لقيE فنظر Jليه، ,بعد kلك �خل 
�لغرفة �خلو�جه �ملحترh ,�ملولو% �مد 
,�سُتدِعي  �يضا،  ,�آلخر,�  علي 
Jجنليزًيا  كا�  �لذ%  �يضا  �لطبيب 
يتكلم  �خذ   ¤  Eلقي� ,فحص   Eفجا
مع �خلو�جه �ملحترh باإلجنليزية ,كا� 
�توb كالمه �� �لقيE �ملحتو% على 
 .� �h � هذ� �لسن �ملتأخر خط� جدًّ
¤ قاH: ملا�k ال يستريح حضرته؟ 5ّ� 
�� يستريح  له  �ّنى   :hملحتر� �خلو�جة 
تو�5يخ  بتحديد  يزعجه  �لقاضي  أل� 
�¥ا  حني   �  Fللمر�فعا متقا5بة 
فيها �,�  �لبّت  قضية بسيطة ,ميكن 
من  بد  ال  �لطبيب:   Hقا kلك.  كل 
�لوضع ,سأكتب  هذ�  �الستر�حة � 
�ملد�  كم   :Hسأ  ¤ طبية.  شها��  له 
 �� b5� بنفسه Hتريد,¥ا؟ ¤ قا Vل�
�خلو�جة   Hقا شهرين.  ملد�  يستريح 
�ملحترh: يكفي ملد� شهر ,�حد حالًيا، 
شهر  ملد�  طبية  شها��  فو�5ً  فكتب 
 Hكتب فيها: ال ���5 قا��5ً على �ملثو,
,بعد  �ملد�.  هذ�   Hملحكمة خال�  �
هذ� �مرنا � بالرجوl، ,لكننا كنا 
خائفني من �� تبد� �آل� قضية جديد� 
 Hملثو� على حضرته  ينبغي  ألنه كا� 
�نه  غ�   Uلتا�  hليو�  � �ملحكمة   �
بعد ,صوله J` غو��5سبو5 قد 5جع 

J` قا�يا� �,� Jخبا5 �ملحكمة، �ما 
حضرته فكانت �لطمأنينة با�يًة على 
mيعا  5جعنا   Hحا �ية  على  ,جهه، 
 �� �عنا  kلك  ,بعد  قا�يا�.   `J
�لقاضي قد �نزعج كثً�� ,�ثا5 �سئلة 
كث�� على �لشها�� �لطبية ,�ستدعى 
 Eلك �لطبيَب �إلجنليز% �يضا لإل�الk
Jن�  قائال:  ,شهد   Eفجا بشها�ته 
 �kحا ,Jن�  �لشها��  تلك  كاتب 
 ºشها�  �J, �صصي،   HاÀ  �
�لعليا  �ملحاكم  mيع   � مقبولة  هذ� 
فال يسع �حد� �العتر�  عليها. ظل 
�لقاضي يعض عليه �ألنامل من غيظه 
ساكًنا.   Yر£  �� يستطع   ´ �نه  Jال 
¤ خالH تلك �لفتر� نفسها ُنقل هذ� 
مكا�   `J غو��5سبو5  من  �حلاكم 
غ�  ألسبا(  منصبه  ,ُخفِّض  �خر، 
معر,فة، �% صا5 قاضًيا بعد �� كا� 

كب� �لقضا� � �ملحكمة.
�لقاضي  هذ�  �سم  كا�   :Hقو�
كا�  �لذ%  ,�لتا5يخ   ،"Hشند,ال"
� سيمثل فيه � �ملحكمة هو غالًبا 

.١٩٠٤/٢/١٤

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٨
 :Hقا, حسني  �م�  �لقاضي  حدث� 
�ملسيح  سَأْلنا   Fملر��  bحدJ  �
�حلديث   �  �5,  :� �ملوعو� 
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قد   Eألنبيا� �� mيع  �لشريف  �لنبو% 
5عو� �ألغناh، فهل حد¦ �� 5عيَت 
مر�  خرجُت  نعم،   :Hقا �ألغناh؟ 
�حٌد  كا�  حيث   Hحلقو� جانب   `J
يرعى غنمه، فلما �5» قاH: سأkهب 
 �� منك  ,�5جو  ما،  حاجة   Eلقضا
Jال  يعد   ´, فذهب  بأغنامي.  تعت� 
عند �ملساE، فاضطرF5 لرعي �غنامه 

J` حني عو�ته.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٩
�قوH: كا� �خلليفة �أل,H يقوH: لقد 
,توضيح   hإلسال� فتح  كتا(  ُطبع 
,,صال  يصال»   ´ �¥ما  Jال   hملر��
 Mلنا� بني   Hفقا �ملعا5ضني  �حد   `J
سَأْفِصل �آل� �ملولو% �ملحترh (,كا� 
 :Hقا,  «Eفجا �ملر��،  عن  يقصد») 
هل ميكن �� يأº ن� بعد نبينا �لكرمي 
 � �5يك  فما   :Hقا ال.  قلت:  �؟ 
 bسنر قلت:  �لنبو�؟  يدعي  �لذ% 
كا�  لو  ألنه  ال،   h� صا��  هو  هل 
فلما  قوله.   Hقبو من  بد  فال  صا�قا 
�ع جو�Ð قاH:́  تدْع� �متّكْن منك 

�يها �ملولو%.
هذ�  kكر  بعد   Hيقو �ملولو%  كا� 
�لقصة: كا� �لكالh معه يتعلق مبطلق 
�لنبو� ,لك� �wمن بأنه لو �علن �ملسيح 
�ملوعو� � �نه ن� تشريعي ,ينسخ 

�لشريعة �لقر�نية ملا �نكرته ألن� ,جدته 
صا�ًقا ,مبعوًثا من �هللا تعا` حقًّا فكل 
ما يقوله بعد kلك هو �حلق، ,� تلك 
�حلالة كّنا سنقوH بأ� آلية خامت �لنبيني 

مفهوما �خر. 
 Hخال من  �حد  عن  ثبت  لو   :Hقو�
فإ�  تعا`  �هللا  من  �نه  �ليقينية  �أل�لة 
�عا,��  من   bعو�  Hقبو  � �لتر�� 
مبنـزلة Jعال� �حلر( على �هللا تعا`.

صحيح   hملحتر� �ملولو%   Hقو  �J)
نؤمن  ,لكننا  �ملبد�  حيث  من 
 � �ملوعو�  �ملسيح  ,صية  Äسب 
�لشريعة  هي  �لقر�نية  �لشريعة   ��
�ألخ��، فإ� كلماF �ملولو% ُتحمل 
 �ْJِ هللا تعا`: ﴿ ُقْل� Hعلى �مل قو
َكاَ� لِلرَّْحَمِن َ,َلٌد َفَأَنا َ�,Hَُّ �ْلَعاِبِديَن﴾ 

(�لزخر}: ٨٢).)

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١١٠
�نه  �لسنو%5  �هللا  عبد  ميا�  حدث� 
بعد نبو�E �البن �ملوعو� كا� �ملسيح 
 �� �حياًنا  لنا   Hيقو  � �ملوعو� 
ندعو �هللا تعا` لكي ُير�� kلك �البن 
�لعاجل، ,كانت  �لقريب  �ملوعو� � 
 bحدJ � .hحرمه حامال � تلك �أليا
سطح   Fفصعد �ملطر  هطل   hأليا�
هناY كثً��   Fعو�, Y5ملبا� �ملسجد 
حضرته  من  �عت  قد  كنت  ألن� 

�� �لدعاE �ثناE �ملطر يستجا( �كثر. 
�قصد   ��  Eلدعا�  Eثنا�  Uببا ¤ خطر 
قد  كنت  ألن�   Yهنا ,��عو  �لفال� 
 � Eعت من حضرته �يضا �� �لدعا�
�لفال� �يضا يستجا( �كثر فاغتنمت 
على   Eلدعا� فبعد  �لفرصتني  هاتني 
سطح �ملسجد �ملباY5 خرجُت ناحية 
��عو �هللا  قا�يا� ,ظللُت  �لشر� من 
طويال  ,قًتا  �لفالِ�   � ساجًد�  تعا` 
كله   hليو� قضيت  لقد  �ملطر.   Eثنا�
 hلك �ليوk Eتقريبا � �ملطر. � مسا
�, صبا� �ليوh �لتاU قاU H حضرته: 
بأنه  له  "قل   :Uلتا� �لوحي  تلقيُت 
على  ,سُيثا(  كب�ً�  مشقة  حتّمل 
kلك كثً��". قلت: سيد%، يبد, �� 
هذ� �لوحي يتعلق Ð، فسأل�: ,كيف 
kلك؟ فحكيت له قصة �لدعاE. ُسّر 
فاشتريُت  كذلك،  يبد,   Hقا,  �
على  فو�عُتها  ,�حد�  بآنة١   bحللو�
عندها مع�  �فهم  �ن� ´  Jال   ،Mلنا�
عصمة   Fْلد, فلما  �لوحي،  هذ� 
فهمت   (� �ملوعو�  �ملسيح  (بنت 
�� �هللا تعا` قد �خ� � هذ� �لوحي 
�نه لن يستجا( �عائي kلك Jال �ن� 

 .Eثو�( �لدعا Hسأنا

---------------
١  كانت �لر,بية �لو�حد� فيما مضى حتتو% على 

١٦ �نة- �ملترجم


