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التقوى

(�لقسط �لثا� ��لعشر�`) 
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تعريب �لد�عية: ~مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا# �لM بني قوسني �Y �لM بعد 
"Yقو_" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٥
�لبتيالو1  ^sي  كر=  شيخ  حدث· 
�قا_: حدt مر� قبل ^عال` حضرته 
Yن·   �ملوعو&  �ملسيح  Yنه  عن   �
�ستمعت  حيث  "بتياله"   * كنت 
Yحد سكا�ا ªمد حسني  ^[ كلمة 
حضرته  معا7ضة  على  ما#  -�لذ1 
�عًظا   Vلنا�  * يلقي  �عته   -�
�اعهم  لد}   Vلنا� يتعجب   :O&مفا
عن معجز�# �لنY  � Ãنه ب�كته ��& 
�لطعا= �Y بوv7 * �ملاe �لقليل µيث 
 Vمن �لنا Iغليل §ع كب e��7كفى إل

�ال يقبلو�ا * حني Y` هذO �ألمو7 
 k^ تعا[،  �هللا  بقد�7   tحلد�� ممكنة 
 eلصلحا� يد  على  Yيضا  �ليو=  تظهر 
 �  .f7�خلو�  Oهذ مثل  �هللا   eليا�Y�
 eمر� للقا #�k هبk نهY كر حدًثاk
حضرته � * "Yنباله"، حيث 7Yُِسل 
�لبيت طعاٌ= كا` يكفي  حلضرته من 
Yكلنا  Yننا §يًعا  ^ال  فقط،  لشخصني 

�شبعنا �كنا ١٠ �Y ١٢ نفًر�.
يقو_ شيخ كر=̂ sي بأ` هذ� �لشخص 
Yنه    � حضرته  ^عال`  عند  تعثر 
ح�  يعا7ضه  فغد�  �ملوعو&،  �ملسيح 

��فته �ملنية.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٦
�قا_:  علي  �7شن  �حلافظ  حدث· 
خا`  ^�اعيل  ªمد  �لدكتو7  حدث· 
عند  مرٍ�   #�k جالسني  كنا  �قا_: 
بينما  �جللسة  مبناسبة   � حضرته 
ُتعدُّ  ��حللو   Ôملا� �لر�  طبخة  كانت 
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 eألثنا� Oهذ *� ،* �خلا�7 للضيو
كنا  بيته.  من  طعا=  حلضرته  7Yُِسل 
نظّن Yنه سيكو` طعاًما فاخًر� شهيًّا، 
�لكن ملا Y7يناO �جدنا شيًئا من �لر� 
يزيد  يكن   o� �شو7بة،   fملسلو�
عن طعا= شخص ��حد فقط. &عانا 
تنا�_   * معه  �ملشا7كة   ]^ حضرته 
�لر��1  يقو_  معه.  فاشتركنا  �لطعا= 
بأ` �لدكتوª 7مد ^�اعيل خا` كا` 
 `Y كلنا �شبعنا §يًعا معY يقو_: لقد

.�Iًعد&نا كا` كب
باإلميا`  يدعو`  ممن  Yتعجب  Yقو_: 
 .f7�خلو� ظهو7   * يشّكو`   � باهللا 
^k� سّلمنا بوجو& �إلله �لقا&7 �ملطلق 
هو  ��لذ1  كله،   oلعا�  Oبيد �لذ1 
�شتبه  ملا  �مالكها،   eألشيا� خالق 
 6&�Y من  هو  ألنه   ،f7�خلو� �جو& 
* �لطعا= هذO �مليز� Y` يكو` كافًيا 
�إلله  kلك  ليس   �Y ��حد،  لشخص 
 iخا بتقدير  يو&عه   `Y على  بقا&7 
�مصلحة معينة خاصية Y` ميأل بطو` 
عشرين  يشبع   �Y  iشخاY عشر� 
هو  تعا[  �هللا   `Y سّلمنا  لو  نفًر�؟ 
 �kفلما  ،eألشيا�  i�خو �ضع  من 
 Iلتغي�  t�حد^ على  قا&7ً�  يكو`  ال 
نظًر�  مؤقت  بشكل  فيها  ��لتبديل 
لبعض ِحَكمه �خلاصة؟ فإk� كا` �هللا 
هو �لقا&7 �ملطلق فال بد من Y` نسّلم 

بأنه قا&7 على كل ما ميكن Y` يسمى 
 ]^ بالنسبة  �حلا_  كذلك  بالقد�7، 
 `Y ِمرناYُ يع صفاته �ألخر}. �لقد§
نؤمن بالقد7، ��ملر�& منه Y` نؤمن بأ` 
 i�عت من �هللا تعا[ �خلو&�Y eألشيا�
 Iهللا تعا[ قا&7 على �لتغي� `Y� ،كلها
فيها بقد7ته �خلاصة. باختصاYُ ،7ِمرنا 
 iخلا� ��لقد7  �لعا=  بالقد7  باإلميا` 
�Yال  نؤمن   `Y ينبغي   1Y كليهما. 
Y` صفة �حلرf * �لناo 7 تنشأ فيها 
تلقائًيا بل تولد# بأمر من �هللا تعا[، 
� ينبغي Y` نؤمن بأ` �هللا تعا[ قا&7 
 �Y خلاصية� �Y لصفة� Oهذ Iعلى تغي
تبديلها �Y تعطيلها، �ينبغي Y` نؤمن 
Yيضا Y` �هللا تعا[ ير1 �لناY Vحياًنا 
مظاهر قدO7 �خلاi ֲדذO �لطريقة من 
k�ته  إلظها7   i�خلو�  O&عبا خال_ 
�kلك   ،O&جو� على  �لدليل  �إلقامة 
ألنه ال ميكن بد�نه Y` يستحكم ^ميا` 
بأنه  �لتذكر  ´ب  تعا[.  باهللا   eملر�
�هللا  Yفعا_  من  فعل   1Y هنالك  ليس 
 ،�Iعبًثا، بل هو مب· على ِحَكٍم كث
^ال  للعا&�   f7خا Yمر   1Y يظهر  �ال 
��فق  �إلsية  �حلكمة  تقتضيه  عندما 
ما تقتضيه مشيئة �هللا، �ال تظهر �آلية 
تظهر  �لطالُب �ال  ֲדا  يطالب  عندما 
�فق مطالبته. ^` �هللا تعا[ غ·، �ال 
uتاجو`  �لعبا&  بل  Yحد،   ]^ uتا� 

^ليه فهو �لذ1 يقر7 ما ^k� كانت Õة 
حاجة إل�e�7 �يٍة Y= ال.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٧
�قا_:  علي  حاكم  شو&17  حدث· 
معترًضا:  مر�   Vند�s� Yحد  قا_ 
كيف صا7# �لنا7 برً&� �سالًما على 
بأ`  �أل�_  �خلليفة  فكتب  ^بر�هيم؟  
نا7 �خلصومة  �لنا7 هنا هو  �ملر�& من 
نفسها كا`  �أليا=  تلك   * .e�لعد��
 * جالًسا   � �ملوعو&  �ملسيح 
قدميه،  ندلك  �كنا   Iلصغ� �ملسجد 
�كا` �ملولو1 نو7 �لدين Yيضا جالًسا 
^k kكر Yحد �إلخو� �العتر�]  معه 
نو7  �ملولو1  عليه   &ّ7 �ما  �ملذكو7 
ما   :� حضرته  فقا_  �لدين، 
�حلاجة ^[ هذ� �لتكّلف، Yنا موجو& 
�لنا7 �ليخت�  Yحٌد *  فلIِم·  ههنا، 
هل تتحو_ ^[ بر& �سال= لنا Y= ال؟

Yحُد  �العتر�]  هذ�  َ�ّجه  Yقو_: 
عن  �7تّد  �لذ1  با_"  "&هر=  �آل7يا 
 vُتر" بعنو�`:  كتاًبا  �Yلف  �إلسال= 
�إلسال=" فألف �خلليفة �أل�_ كتا>: 
�لر&  عليه، �ضّمنه   �ًّ&7 �لدين"  "نو7 
�ملذكو7 �هو Y` �ملر�& من �لنا7 هو نا7 
�ملعا7ضة، �لكن ملا بلغ kلك حضرته 
� YنكرO �قا_ بأنه ال حاجة ملثل 
هذ� �لتأ�يل، فإننا موجو&�` * هذ� 
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 * �ملعا7ضني  Yحد  فلIِمنا  �لعصر 
 =Y كا` �هللا �مدها �k^ لنا7 �ليخت��
 � �ملوعو&  �ملسيح  قا_  �لقد  ال؟ 
* مناسبة Yخر} * بيت من �لشعر 

:Oمعنا�
 Ì تضّر `Y يها �جلاهل! لن تستطيعY
شيئا مبكائدv، أل` نفسي هي تلك 
خرجْت  �لنا7   * Y&خلْت   �k^  Mل�

سليمًة منها.
 eحي حلضرته يسلط �لضو� vهنا�
على هذ� �ملفهو= نفسه، �يقو_ �هللا 
 Vللنا حضرته  يوّجه   ْ̀ Y فيه  تعا[ 
هذ� �لكال=: "ال Øوِّفو� بالنا7 فإ` 
�لنا7 خا&مة لنا بل خا&مُة خد�ِمنا."

علي  حاكم  شو&17  kكر  Yقو_: 
Yحًد�   `Y حا&ثًة   fلسيا� هذ�   *
��خلر��  �لنا7  �قتحا=  يّدعي  كا` 
شيًئا.  به  تضر   `Y  `�& منها سليًما 
�بسبب معا7ضته حلضرته � قا_ 
k�كًر� �َ�ه: ^نه يّدعي بكونه مسيًحا 
 O�كا` صا&ًقا * &عو �kموعوً&�، فإ
معي  �يدخل  هنا   ]^ فليأ#   Oهذ
تلّقيت من  �لر��1:  يقو_  �لنا7.   *
 iخلصو� ֲדذ�  7سالة  �إلخو�  Yحد 
فقا_:   ،� حضرته   ]^ فقدمتها 
يسعنا  ال  ^ال.  ليست   �kشعو �ا ^
�لذها> ^[ هناv، �لكن �كتْب له 
Y` يأ� ^[ هنا، � ^k� &خل Yمامي 

�لنا7 فلن �ر� منها حيًّا. فكتبت له 
&عو�  يقبل   o Yنه  ^ال  حضرته،   &ّ7

حضرته.
Yقو_: يرتا> �جلهلة Yحياًنا * ظهو7 
قد�7 �هللا تعا[ بسبب هذO �ألمو7، * 
حني Y `Yعما_ �إلنسا` ال تبد1 ^ال 
ٍ̀ فيها مهما قا= بالعجائب  نسا �جه̂ 
�إلsية  �ألمو7  Yما  علمه،  على   eبنا
فتتسم بتجليا# ^sية تر1 �جه �هللا 
� �تعكسه. �عليه، فما يأتيه من 
يأ�  �ما  خا7قة،  بعظمة  يتسم  �هللا 
من �إلنسا` فله �قع �خر متاًما �لو 
من  يأ�  ملا  مشاֲًדا  �لظاهر   * كا` 
Yنه  �لسابق  �ملثا_  من  �يتضح  �هللا. 
بإعال`  �إلنسا`  سحر  تبخر  كيف 
يبد�  �هللا.  قد�7  ^ظها7  حضرته عن 
 Vلنا� ير1  كا`  �لشخص  هذ�   `Y
كا`  كما   �kلشعو� Yعما_  بعض 
�لسحر� يقومو` ֲדا * عهد موسى 
�. �لكن يبد� Y` فضل �هللا تعا[ 
 Oهذ  *  � �ملوعو&  �ملسيح  على 
�لقضية كا` Yكثر مما كا` uظى ֲדا 
 �e�7ضطر موسى إل� k^ � موسى
Yما  �لسحر�،  سحر  إلبطا_  ما  �ية 
مبجر&  �لسحر  هذ�  تبخر  فقد  هنا 
´ر¶   o� �آلية   �e�7^ عن  �إلعال` 
فاحلمـد  Yمامه،  �ل���  على  �لعد� 

هللا على kلك.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٤٨
�قا_:  علي  �7شن  �حلافظ  حدث· 
منا�7   eلبنا  #�e�إلجر� �كتملت  ملا 
 Vند�s� 7فع  قا&يا`   * �ملسيح 
�ملسؤ�لني   ]^ شكا��هم  �ملجا��7` 
هتك   ]^ ستؤ&1  �ا Y �حلكومة   *
ِسْتِرهم * بيوִדم. فجاe نائب �ملفو] 
�ألمر،  للتحقيق *  قبل �حلكومة  من 
�قابل �ملسيح �ملوعو& � * �لغرفة 
�ملجا��7 للمسجد �ملباv7 على ªضر 
من بعض �ملشتكني. جر} حديث بني 
�حلكومي،  ��ملند�>   � حضرته 
 �Iًمش له حضرته  قا_  kلك  �خال_ 
هل  �سأله  "ُبّدهاَمل":  �sند�سي   ]^
حدt مر� منذ ِصغر1 ^[ يومنا هذ� 
Y` قصرُ# * �غتنا= Yية فرصة Yتيحت 
± إلفا&ته؟ � هل حدY t` فوََّ# هو 

فرصًة لإلسا�e ^ّ± ��إلضر�Ì 7؟ 
كنت  علي:  �7شن  �حلافظ  يقو_ 
�قد  "ُبّدهاَمل"  �sند�سي   ]^ Yنظر 
&Y7 Vّسه بني 7كبتيه من شد� �لند=، 

��صفر �جهه فلم ينبس ببنت شفة.
شخصية  "ُبّدهاَمل"  كا`  Yقو_: 
 � قا&يا` �كا` عد�ًّ �7يا  معر�فة من 
لأل�دية  �بالتا±  لإلسال=  لد�ً&� 
على  �لشخص  هذ�  يز�_  �ال  Yيضا. 
ملحتو}   f�مصد �هو  �حليا�  قيد 

�آلية: ﴿ميّدهم * طغيا�م﴾.


