
يأ�  ال  �لسما��  �ملبعو�   �� �حد  على  �فى  ال 
بالنبو)�' من عند نفسه، بل �� �لنا� مبا ُيوحى 
َعَلى  ُيْظِهُر  َفال  �ْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم  �لعز6:   89 من  ;ليه 

َغْيِبِه َ�َحدJ ِ;الَّ َمْن �9َْتَضى ِمْن 9َُسوEٍ﴾ (�جلن ٢٨-٢٩)
�للنبو)�' �ظائف متعد6P منها �Tا تثبت �جوP ;لٍه حيٍّ يكّلم 
�لسما��،  �ملبعو�   Yصد تثبت  �Tا  كما  ֲדم.  �يتصل   _Pعبا
�تبعث �ألمل ��إلميا� h نفو� �ملؤمنني. هذ� باإلضافة ;` �Tا 

ُتنذ9 �ملعا9ضني ��ملكذبني حّتى يرتدعو� �يكفو� عن �فعاlم.
�ينقذ�هم   ��لنا يهد��  لكي  �ملأمو9ين   E9سا;  � سنته  �من 
من �لعذ�8 �ألليم، قاE تعا`﴿َما َيْفَعُل �هللا ِبَعَذ�ِبُكْم ِ;ْ� َشَكْرُتْم 
u�ََمْنُتْم َ�َكاَ� �ُهللا َشاِكرJ َعِليمt﴾ (�لنسا): ١٥١). �لذلك تكو� 
9جع   �wفإ ��إلميا�،  �لشكر   z�بانعد مشر�طة  �إلنذ�9  نبو)�' 

�ملُنَذ��9 ;` �لشكر ��إلميا� فما يفعل �هللا بعذ�ֲדم؟
�هكذ� يكو� �لغر{ من نبو)�' �لعذ�8 �� يرجع �ملعا9ضو� 
عن ضالlم ���ر�فهم عن �لصر�~ �ملستقيم، فإw� تابو� �9جعو� 
 �� 9يب  فال  �يرجعو�  يتوبو�   �  �ْ;� بعذ�ֲדم؟  �هللا  يفعل  فما 

�لعذ�8 ��قع ֲדم.
فإنه يسلك  �هللا سبحانه �تعا` سبقت غضبه  �ملا كانت �9ة 
�منها  يرجعو� عن ضالlم  حّتى  طريق  �لضالني كل   _Pعبا  `;
 Pَِيا ِعَبا _ُPَهللا ِبِه ِعَبا�ِلَك ُيَخوُِّ� wَ﴿ `تعا Eلتخويف، قا�طريق 

َفاتَُّقوِ�﴾ (�لزمر١٨)
�هكذ� عامل �هللا � قوz يونس �، فإTم ملا عا9ضو� ��بو� 
��ستك���، نزلت نبو)�' �إلنذ�9 على نبيهم يونس �، فلما 

تابو� ��نابو� فما يفعل �هللا بعذ�ֲדم؟
�بعد مالمسة بعض من �ظائف �لنبو)�' نتطرY ;` ;لقا) �لضو) 
فهم كب�  �لبعض سو)  لد�  �ل� �قع  بيغم  نبو)6 �مد�  على 
بأنه سو�  تنبأ  �ملوعوP � قد  �ملسيح  �صوصها، �ظنو� �� 
يتز�� من �مد� بيغم، �هذ� غ� صحيح باملر6، فالنبو)6 � تكن 

.Yإلطال�على  ��نبو)6 ��

 �  Pملوعو� �ملسيح  �قربا)  �حد  �بنة  �لفتا6  هذ_  كانت  لقد 
�لرجل  هذ�  �9تد   �� �حد�  بيك،  ��د  �مل���  �هو  �ألبعدين 
عن �إلسالz �حتوE ;` عد� شديد �لعد�) للدين �حلنيف، ��لتف 

.Eلضا�جه T h ��9حوله بعض �قا9به �سا
تأّلم �ملسيح �ملوعوP � من موقفهم هذ� �نصحهم �� يكفو� 
غيهم   h  ��P�P�� �لكنهم  �9سوله،  �uياته  باهللا  �الستهز�)  عن 
�ضالlم. فتلقى حضرته � من 9به نبو)�' عقا8 �صو� 

هذ_ �لعائلة �ملتمر6P على �هللا �9سوله �، �منها:
يرجعو�  لعلهم  قليال  قليال  بل  ��حد6،  Pفعة  �هلكهم  ”ال 
جد9��  �على  عليهم  نا�لة  لعن�   �; �لتو�بني.  من  �يكونو� 
بيوִדم، �على صغ�هم �كب�هم، �نسائهم �9جاlم، �نزيلهم 
uمنو�  �لذين  ;ال  ملعونني..  كانو�  �كلهم  �بو�ֲדم،  Pخل  �لذ� 
�بعد�� من �السهم،  منهم  تعلَُّقهم  �لصاحلا' �قطعو�  �عملو� 
�لتبليغ،   ،zإلسال� كماال'   6uمر) �ملرحومني.“  من  فأ�لئك 

�خلز�ئن �لر�حانية؛ � ٥، �٥٦٩)
�h ;عال� uخر حذ9هم �ملسيح �ملوعوP ��إلماz �ملهد� � من 
ُيقَطع  �بنا) عمومتك سو�  تعا` قر9: ”كل فر¡ من  �� �هللا 
�ينتهي بال 9wية. ;w� � يتوبو� فإ� �هللا سو� يرسل عليهم �لبال) 
بعد �لبال) ح¤ يهلكهم. سو� متتلئ بيوִדم باأل9�مل، �سو� 
بتا9يخ  �lند“،  (جريد6 ”9يا{  على جد9�Tم.“  يْنزE غضبه 

.(z١٨٨٦/٢/٢٠
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�فيما يتعلق بو�لَد� �مد� بيغم - �مل��� ��د بيك ��م�6 
 zإلما�� Pملوعو� �ملسيح  تنبأ  فقد  بيغم - بصفة خاصة  �لنسا) 
 � لو  معذֲדم  �نه  �لر�ن  من  ”فُأlمت   :Eفقا  � �ملهد� 
 Eفننـز �يرجعو �� �9©: ;� � يتوبو ª Eتائبني. �قا �يكونو
عليهم 9جًسا من �لسما��'، �جنعل P�9هم مملو)6 من �أل9�مل 
��لثيبا'، �نتوفاهم �باِتَر ®ذ�لني. �;� تابو� ��صلحو� فنتو8 
عليهم بالر�ة، �نغ� ما �P9نا من �لعقوبة، فيظفر�� مبا يبتغو� 
فرحني“ (�جناu z¯، مكتو8 ��د، �خلز�ئن �لر�حانية؛ � ١١، 

 (٢١٢ �
�;` هنا � يكن ملحمد� بيغم �ية عالقة بالنبو)�' �ل� تلقاها 
�ملسيح �ملوعوP �، بل كانت تتعلق بأفر�P �لعائلة �لضالني، 
�بعد سلسلة من �ملصائب �ل� حّلت على هذ_ �لعائلة بد�' 
تظهر �مد� بيغم على مسر° �ألحد��. حيث شا)' �ألقد�9 
 � Pملوعو�ملسيح �مد� بيغم ;` مساعد6 � �لد�حتا� �� ��
h بعض �ألمو9 �خلاصة بأمال± �ألسر6، �لذلك wهب �بوها 
�لكن  �ملساعد6.  يلتمس   � ;` حضرته  بيك  ��د  �مل��� 
��ًال. ¯  �هللا  بأنه سو� يستخ�   _��خ  �  Pملوعو� �ملسيح 
�خ�_ � �� �هللا تعا` �مر_ �� ينصح �مل��� ��د بيك لينشى) 
بيغم  �لك�� �مد�  �بنته  يّز�جه من  بأ�  عالقًة مع حضرته 
فينّو9_ بنو9_، قائال: ”;� �هللا �خ�² �� ;نكاحها 9جال uخر 
ال يباl ±9َا �ال لك. فإ� � تزPجر فُيَصبُّ عليك مصائب، 
�uخُر �ملصائب موتك، فتمو' بعد �لنكا° ;` ثال� سنني. 
بل موتك قريب �َيِرPُ عليك ��نت من �لغافلني. �كذلك ميو' 
من  قضاً)  �شهر  �ستة  حولني   `; ��جها  يص�  �لذ�  بعلها 
 6uلناصحني.“ (مر�هللا. فاصنع ما �نت صانعه، �;² لك من �

كماال' �إلسالz، �خلز�ئن �لر�حانية؛ � ٥، � ٥٧٣)
�كما هو ��ضح من نص �لنبو)6 فإTا � تكن نبو)6 عن ���جه 
بيغم، بل كانت مبثابة �إلنذ�9 �ألخ� مل��� ��د  من �مد� 
بيك، �كأ� �هللا تعا` يقوE له �مامك فرصة �خ�6 للتوبة �هى 

�� ُتز�� �بنتك من م��� غالz ��د �، �;� � تفعل فسو� 
 Eلنبو)6 قوال يقو�هذ_  h ثال� سنني. �ال جند Eخال h ִדلك
سو� يتز�جها م��� غالz ��د � �;� � يتحقق هذ� فهو 

ليس من �هللا. بل ;� نص �لنبو)6 ��ضح ;Tا ;نذ�9 ألبيها.
كما �حتو' �لنبو)6 على �حتماE ���جها من 9جل uخر ”;� 
�هللا �خ�² ;� ;نكاحها 9جًال uخر ال يباl ±9ا �ال لك“. �;ال 
ميكن  من شي) ال  �تعا`  �هللا سبحانه  ُيحذ9   �� ميكن  كيف 

حد�ثه؟!
 zقا� للهد�ية،  �ألخ�6  �لفرصة  بيك  ��د  �مل���  9فض  �لقد 
بتز�يج �بنته من 9جٍل uخر �هو �مل��� سلطا� �مد. �حتققت 
 Eخال h د بيك�� �مل���ما' � � Pملوعو�ملسيح �نبو)6 

ثال� سنو�'.
�بعد موته 8ّP �خلو� ��لفز¡ h قلو8 من كانو� حوله من 
لته �قائع �لتا9يخ �يًضا �� �سر6 �مل��� ��د  �لضالني، �مما سجَّ
بيك توقفت بعد wلك عن �سلو8 �لبذ�)6 �و �هللا تعا` �9سوِله 
�لكرمي �مد �ملصطفى � �كتاِبه �ملجيد �لقر�u �لكرمي. ��لو�قع 
�و   Eتتحو �ألسر6  هذ_  �خذْ'  �ألحد��..   ª�تو مع  �نه 
�إلسالz طلبا للعز�)، �سعى �عضاºها ;` طلب �لعفو ��ملغفر6 
عن سو) �فعاlم، بل توسلو� ;` �ملسيح �ملوعوP � �� يدعو 
�هللا جل �عال، كي يرفع عنهم بر�ته �لو�سعة ما قّدl 9م من 

عذ�8 �شيك، �يزيل عنهم �للعنة �ل� كتبت عليهم.
�لنبو)�'  خلف  �لكامنة  �تعا`  سبحانه  �هللا  حكمة  هذ_ 
 _Pلتوبة عن عبا�لذ� يقبل �8 �لتو�لر�ن �لتحذيرية، ;نه هو �
 �wفإ يرجعو�،  لعلهم  �وفهم  فإنه  �لكفر،   _Pلعبا يرضى  �ال 

�نتهو� غفر lم ما قد سلف.
هكذ� عزيز� �لقا9« نكو� قد المسنا �هم معا� هذ_ �لنبو)6 
�جتد P�خل هذ� �لعدP تبيانا مفصال لوقائعها �Pقائقها. �uخر 
Pعو�نا �� �حلمد هللا 89 �لعاملني ��لصال6 ��لسالz على سيدنا 

�مد �uله �صحبه �½عني.
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