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من كال� �إلما� �لمهد�

بسم �هللا �لر}ن �لرحيم

يا ُمعطَي �إلميا' #�لعقل #�لفكر، �ُضر عتبتك بطّيبا0 
�حلمد #�لشكر، #ُند�� حضرتك بتحيا0 �لتمجيد #�لتقديس 
#�لذكر، #نطلب #جهك بقصو� �لطلب، #نسعى +ليك } 
�لطرF #�لكرF. �فد +ليك #ال نشكو �ألين، #نؤمن بك 
 ،Fمنقطعني من �ألسبا eين. #جئنا#ال نأخذ } كيف #
 jلغافلني عن �ملا�# ،Fحز�نا للقاعدين على �لسر�#مستبطنني 
�لريق،  يبلعو'  �لذين  #�ملستكgين،   ،Fلصو��  Tطر# �ملَعني 
يتركو'  �لصا7قني.  #ُيعا#7'  #�إلبريق،   uلكأ� #يرفضو' 
�حلقائق أل#ها<، #ما كانت ظنو¦م +ال كُمْخِلفة # َجها<، 
#ال Âيئو' هل �ملعاºN +ال متكاسلني، #ال ينظر#' �حلق +ال 
العبني. #هجَمْتهم #هامهم كالبالj �ملفاجي } �لليل �لد�جي، 
فصاN �لعقل كالظلف �لو�جي، فسقطو� على نفسهم ُمكّبني. 
�لو�عظني،  على  سفو� #  ،Nإلنكا�  &+ تعّصُبهم  #�لتحصهم 
##ّلو� �لدبر كالفر�N. #�متأل#� حشنة #حقًد�، #نقضو� عهًد� 

#عقًد�، #طفقو� يسّبو' �لناصحني. #ما كا' فيهم +ال ما7ُّ	 
َب بإثا#	، فأN �#N�7حى �لفنت من عد�#	، #سَفا  غبا#	، Nُكِّ
ُتْرَبهم Nيُح شقا#	، فبعد#� عن حق #حال#	، #جَلو� عن 
#طا' �لصدT تائهني. كثر0 �لفنت من حؤ#c طبائعهم، 
#ُخد� �لناu من �ختد�عهم. FNِّ فاNحم ُّمة �مد #صِلْح 
حا�م، #طهِّْر با�م #َcْ�ِ َبلبا�م، #صّل #سّلم #باeNِ على 
#Gله  �ملرسلني،  #خ�  �لنبيني،  خامت  �مد  #حبيبك  نبّيك 
#على  #�لدين،  �ملّلة  عمائد  صحابه # �لطاهرين،  �لطيبني 

5يع عباe7 �لصاحلني. ~مني.
ما بعد.. فاعلم يها �ألÙ �لفطن، ' هذm �أليا< ياٌ< 
#تضطر<  �ملنتنة،  �جليفة   { �لد7#  كتولُّد  �لفنت  فيه  تتولد 
 �N�ليابسة. # �ُخلُشب  �لن��' من  �ألهو�j كاضطر�<  فيه 
#صر�صر  �لزما'،  هذ�   Nعصا+ من  خطر�0   { �إلسال< 
 0Nّ#��# �لفنت،  #�شتد0  �لزمن  �نقلب  قد  �أل#�'.  هذ� 
#جنتا  #��ّر0  �لصا7قني،  على  مغضبني  �لكاbبني  ُمْقلتا 
�لطاحلني على �لصاحلني. #ما كا' تعبُّسهم +ال لعد�#	 �حلق 

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٢٢))

رأت أسرة "التقوى" نشر كتاب حضرة مرزا غالم أحمد القادياني � "سر اخلالفة" - في هذه الزاوية عبر حلقات - 

الذى رد فيه حضرته على أهم خالف نشب بني املسلمني.. السنة والشيعة،

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 

"�
"فإ. �حلق ال �لو من �ملر�
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هله، فإ' هل �حلق يفضح �خلؤ#َ' #ُينجي �خللق ِمن َ#ْحله، #
من  عليه  ير7  بل   ،mNِجو# �لظا�  كلما0  على   gيص #ال 
#هتِك  َمعيٍب،  لتكشيِف  مريب  كل  على   cيصو#  ،mNفو
 &+ �حلق  �ّبُة  سلَمْتهم  ممن  كنُت  #كذلك  �ملدّلسني.  ستِر 
تكف�   &+  Tلصد� �اية  من  مرهم  #�جنرَّ  �ملعا7ين،  طعن 

�ملكفرين.
Íّد7َ  بكو�  #بّشر�  مر�   �b+ �هللا   ' bلك  #تفصيل 
�ملسلمني   0ُgخ# �ُألمة،   mذ� �ملوعو7  #�ملسيَح  �ملائة،   mهذ
 �#jسا# كاجلَهلة،  شديد�  غضبا  فغضبو�  �لو�قعة،   mهذ عن 
ظًنا من �لعجلة، #قالو� كّذ�F #من �ملفترين. #كلما جئُتهم 
بثماN من طيبا0 �لَكِلم، عرضو� +عر�µ �لَبِشم، ح{ غلظو� 
Úَُمة �ملال<. #نصحت �م #بّلغت  �لكال<، #لسعو�   { �
فلم   ،�Nًسر�+ �م   0Nسر# �م  علنُت #  ،�Nمر� �لتبليغ  حق 
تزيد  مو�عظي  #Ûُب  كاَجلها<،  تبد#  نصاح�  تزc سحُب 
شقو	 �للئا<، ح{ ��7#� �عتد�jً #جفاjً، #طبع �هللا على قلوֲדم 
قو��م مصّرين. #لعنو�  فاشتد#� 7ناًj	 jً�7#، #كانو� على 
ففعل   ،jشيا نفسهم  عند  من  #�فتر#�  #كّفر#�  #كّذبو� 
�Nَ �ملكّذبني ¦م كانو� كاbبني. #طر�7 كل # ،jهللا ما شا�
Nجل َ#ْحد��، +ال �لذ; 7عا� #هد��، فحفظÑ بلمحا0ِ 

ناظِرN# ،mّبا� بعنايا0 خاطرm، #جعلÑ من �ملحفوظني. 
#بينما نا فّر من سها< هل �لُسّنة، #�ع منهم نو�� 
عز	  بعض  من  �ملكاتيب  بعض   Ñصل#  b+ #�للعنة،  �لطعن 
�خلالفة،  8مر  عن  #سألو�  �لفرقة،  تلك   jعلما# �لشيعة 
ما0�N خامت �ألئّمة، #كانو� من طلباj �حلق #�الهتد�j، بل #
 ،jلنصحا� من   Ñيتخذ#ن#  ،jألحّبا� ظن   × يظنو'  بعضهم 
�ملكاتيب  فكتبو�  �كى،  #قلب  صفى  ¡لو±   Ñيذكر#ن#
شفى، يشفينا  Fُعظَمى، #قالو� َحيََّهْل بكتا 	َْبَهى #ِحّرٍ Tٍبشو
Nسلو� +ّ� خطوطا تتر�،  Ü .قو�#ير#ينا #يهب لنا برهانا 
ح{ #جد0ُ فيها Nيح كبٍد َحرَّ�، فتذكر0ُ قّص� �أل#&، 

 ،Àألغ�  ×N قّو��  خر�، ح{  �ّخر # Nِجال   > قدِّ #�نثنيُت 
لقى } N#عي ما لقى، فنهضُت لشها7	 �حلق �ألجلى، #ال #

خاº +ال �هللا �ألعلى، #�هللا كاº لعباm7 �ملتوكلني.
#�لشيعة  شأ�،   Ùَشْر  { عا�#7َ  �لُسنة  هل   ' #�علم 
كّلمو� } +قباc �ما�، #+� �عُت من �أل#لني كلما0 كب�	، 
�هللا ح{   jشا  '+  gمنها، #سأص  gك �آلخرين  من  #سأ�ع 
يأتيÑ نصر N×، هو معي حيثما كنُت؛ ير�� #ير�Ñ، #هو 
�لشيعة ال �افو' عند   Fحز�يت كثر N# .ني�لر�� Nحم 
 Fمعو' نشوÂ ، #ال	أللسنة #ال يّتقو' 7ّيا' �آلخر� c#ُتطا
 ،jلطريقة، #ال يفكر#' كالصلحا� Fحلقيقة، #ال يذ#قو' لبو�
#ال يتخ�#' طرT �الهتد�j، فريُت تفهيمهم على نفسي حقًّا 
#�جًبا #7َيًنا ال�ًما، ال يسقط بد#' �ألj�7. فكتبُت هذm �لرسالة 
ما  �حلالة، #ألبّين �م   cُيبد# �هللا يصلح شأ¦م  لعل  �لُعجالة، 
�ختلفو� فيه، #خgهم عن سّر �خلالفة، #+' كا' تأليفي هذ� 
كولد �إلصافة، #ما ّلفُتها +ال ترّحًما على �لغافلني #�لغافال0، 
,$منا �ألعما� بالنيا9. #تيقن ' هذm �لرسالة ُتحِفظ كث�� 
من b#; �حلر�N	، فإ' �حلق ال Êلو من �ملر�N	، #سأ�ع من 

علماj �لشيعة نو�� �للعنة، كما �عُت من هل �لُسنة.
ل +ال عليك، #ال نشكو +ال +ليك، #ال  فيا FّN.. ال توكُّ
 ÑسلتN كنَت  فإ'  Gياتك،  +ال  بضاعة  #ال  �bتك،  +ال  ملجأ 
ُتؤّيد  يِّْد� كما #  ،eبنصر  ÑْكNِ7فأ  ،eُ�مر  Äإلصال eبأمر
كامللعونني  ُتخِز�  فال   �NتاÊ#  Ñحتّب كنَت   '+# �لصا7قني. 
خ�  نت #  eبعد �حلافظ  فمن   Ñتركت  '+# �ملخذ#لني. 
 عÑ �لضّر�j، #ال ُتشمت × �ألعد�j، ,�نصر� ْNَ7حلافظني؟ فا�

على قو� كافرين.
ما �لرسالة فهي مشتملة على متهيد #باَبني، #فيها هد�يا0 
َبَركة،  لذ#; �لعينني #لقو< مّتقني. #سأc �هللا ' يضع فيها 
#يضّمخها بعطر �لتأث� N�ة، #ال علم لنا +ال ما عّلَمنا #هو 

خ� �ملعّلمني.
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�لتمهيـــد

ُعّلمُت  �مرٌ�   � �هللا،  N�كم  �علمو�،  �ألعز	..  يها 
من  7قيقة، #جنا�  لكل   ×N يّسر�# �لقدير،  �هللا  من حضر	 
�عتيا± �ملس�، #عافا� #صافا� #سَر� × من بيت نفسي 
�لِقبلة �حلقيقية بعد قطع  +& بيته �لعظيم �لكب�. فلما #صلُت 
 Ñخصص# ،Nبيته �ملختا ºتشرفت بطو�# ..Nلبحا�# ;N�gل�
لطُف N× بتجديد �ملد�e�N7+# eN �ألسر�N، #كا' N× ِخْد� 
لدنه كلَّ  من  خذ0ُ # #جو7;،  #�ستو7عُته كلَّ   ،;7#7ُ#َ#
 Nألنظا� 5يع   { منه  #ُصّبغُت   ،Nألسر��# �لدقائق  من  علم 
 Tصرفُت عنا' �لتوجه +& كل نز�� كا' بني ِفَر ،Nألفكا�#
#ما  #�لعلة،  �لسبب  من  مر  كل   { #فّتشُت  #�مللة،  �لقو< 
تركُت موطنا من مو�طن �لبحث #�لتدقيق، +ال #�ستخرجُت 
 { خطأ#�  ما   uلنا�  ' #عرفُت  �لتحقيق.  #جه  على  صله 
 ºطر  &+ مليلهم  +ال  �خلطايا،   { #قعو�  #ما  �لقضايا،  فصل 
بغ�  #�حد	  جهة  كّبر#�  فإ¦م  Gخر،   ºعن طر  cلذهو� مع 
عا0�7  من  #كا'  حقر. # صغر  خالفها  ما  #حسبو�  علم 
�لنفس ¦ا +�b كانت مغموN	 } ُحّب شيj من �ملطلوبا0، 
فتنسى شياj �الفه، #ال تسمع نصاحة b#; �ملو�سا	، بل Nمبا 
يعا7يهم #¸سبهم كاألعد�j، #ال ¸اضر Íالسهم #ال يصغي 
 Tطر# Fسبا+& كلماִדم لشد	 �لغطاj. #�ذm �ملفاسد علل #
 ،Fلتمايل على �لذنو�# ،Fلقلو� 	علله قسا# gك# ،Fبو�#
#قلة �اللتفا0 +& �اسبا0 �ملَعا7ِ، #صحبة �خلا7عني #�لكاbبني 
�لعثر�0 }  فتدُخل  #+N �bسخو� } جهلهم  �لعنا7،  هل  من 
للنفوu كاملر�0�7، فنعوb باهللا من عثر�0  �لعا0�7، #تكو' 
تنتقل +& عا0�7 #ُتلحق با�الكني. #Nمبا كانت هذm �لعا0�7 
مستتبعة لتعصبا�N 0سخة من Íا7ال0. #�ملجا7ال0 �لنفسانية 
 mهذ �لو�قع }  ينجو  #قلما  #�لرشا7،  �حلق  لطالب  قاِتل  سمٌّ 
�لوها7. #قد تكو' �لعلل �ملفسد	 #�ملوجبا0 �ملضلِّة مستتر	، 

#من �لعيو' ¥فية، ح{ ال ير�ها صاحبها #¸سب نفسه من 
�ملصيبني �ملنصفني. #حينئذ يسعى +& �ملشاجر�0، #يشتد } 
يا ضعيفا كأنه N# مبا ¸سب خياال طفيفاN# ،(١)0خلصوصا�
كل  #سبب  كالفرحني.  فيميس  �ا،   µ7حو ال  قوية  حجة 
�لصا7قة،  �لعلو<  عن  #�خللوُّ  �لتبّصر،  #عد<  �لتدبر  قّلُة  bلك 
#�نتقاßُ ُصوNِ �لرسو< �لباطلة، #�النتكاuُ على شهو�0 �لنفس 
بكماc �جلنوÄ #�حلرما' من مذ#قا0 �لر#Ä #عجُز �لنظر عن 

�لطموÄ #�إلخال7ُ +& �ألµN #�لسقو� عليها كَعِمني.
فافترقو�  حز�با،   uلنا� جعلت  �ل�  �لعلل  هي   mهذ#
هله  لعنو�  بل  ِكّذ�ًبا،  �حلق  #كّذبو�  تباًبا،  Êّير#�  كثرهم #
كاملعتدين، #صالو� كخريٍج ماTNِ على �ملحسنني، #نظر#� +& 
�لقلب �ملؤ#º، #حسبو�  هل �حلق بتشامخ �ألنوº، #تغيظ 
نفسهم من �لعلماj #�أل7باj، #سحبو� bيل �خليالj، #ما كانو� 
 T�N# ،من �ملفلقني. #منهم �لذين نا�م من �هللا حظٌّ من �ملعرفة
 �#فر ظنو¦م،   c��# عيو¦م  �هللا  #فَتح  #�حلكمة،  �حلق  من 
�حلقائق �دقني. #منهم قو< خطأ#� } كل قد<، #ما فّرقو� بني 
#جو7 #عد<، #ما كانو� ُمستبصرين. صّر#� على مركو��0 
خطر�ִדم، #خطو�0 خطّياִדم، #لباu سّيئاִדم، #كانو� قوًما 

مفسدين. 
#+�b نزعو� عن �ملِر�u بعد ما نزعو� الj (٢) �لبأu، #يئسو� 
 ،j�N7#�ال� �بالتحق j+& �إليذ� 	مالو� ميلة #�حد ،uمن �ِجلحا
�م  خضعُت  #كلما  #�لتوهني.   jالفتر��# �لبهتا'  #بنحت 
 � لو   Ñيقتلون #كا�#7  #�إليال<،   TهاNإل�  &+ مالو�  بالكال< 
يعصمN Ñ× �حلفيظ �ملعني. فلما ��غو� ��à �هللا قلوֲדم 7��# 
�هللا  بأمر  فنهضُت  متخبطني.  ظلما0   { #تركهم  bنوֲדم، 

(١)  لعله سهو �لناسخ #�لصحيح: "�خلصوما0". (�لناشر)

(٢)  يبد# ' "7" سقطت من هنا سهو�، #�لصحيح: "7الj". (�لناشر)
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�لكرمي، #+b' �هللا �لرحيم، أل�يل �أل#ها< 
�7#; �لسقا<، فاستشاطو� من جهلهم #
#سبًّا،  ��Nيًة  ثر;   { #غلو� # غضًبا، 
#فتحو� فتا#� �لتكف� #7فاتر �لدقاNير، 
#لدغو�  �لتز#ير،  بأنو��  علّي  #صالو� 
 .µكرضر� #�7سو�   ،µنضنا بلسا' 
#طاملا نصحُت فما �عو�، #Nمبا 7عو0ُ 
 �b+# ففّر#�،  ناضلو�   �b+# توجهو�،  فما 
كانو�  #ما  قّر#�،  #ما  فأصّر#�  خطأ#� 
فما  خيانا0  على   �#jجتر�# خائفني. 
�حلقائق   �b+ ح{  لغوها،  #ما  تركوها 
�ستعجمت،  �لدين  #قضية  �ختفت، 
#غَربْت،  َفلْت   ºNملعا�  uوÐ#
#تغّربت،  �غتربت  �مللة   ºNمعا#
#غلبت،  #7نت  �قتربت  #�لد#�هي 
#�ألمن  خال،  #�لديانة  �لدين  #بيُت 
قد  �لغاسق   ' يت N# جفال،  #�إلميا' 
#قب، ##جه �ملحّجة قد �نتقب، فأّلفُت 
ُكتًبا لتأييد �لدين، #ترعُتها من لطائف 
 jبشي �نتفعو�  فما  #�ل�gهني،   Nألسر��
�لكِلم  من  حسبوها  بل  �لعظا0،  من 

�ُملحِفظا0، #ما كانو� منتهني. 
 ،07N# �حلجة   '  �#N  �b+  Ü
5رٌ	  بقي  #ما  بر07،  �ملضرمة   Nلنا�#
نو��   &+ فركنو�  �لشبها0،  5ر  من 
�ملجّد7  شر��  ِمن  #قالو�  �لتحق��0، 
من  يكو'   ' �إلسال<،   &+ �لد�عي 
�لكر�<،   jلفضال�# �لر�سخني   jلعلما�
#هذ� �لرجل ال يعلم حرفا من �لعربية، 

 mنر� #+نا  �أل7بية،  �لعلو<  من  شيًئا  #ال 
من �جلاهلني، #كانو� } قو�م هذ� من 
 '+  Ñُيعّلم  '  ×N فدعو0ُ  �لصا7قني. 
فأصبحُت   ،jلدعا�  �  Fفاستجا  ،jشا
�لبيا'،  #مليح  �للسا'،   ºNعا بفضله 
ّلفُت كتاَبني } �لعربية  Ü .من �ملاهرين#
يا  #قلُت  �ألحدية،  �حلضر	  من   �Nًمأمو
 jلعلما� من  كنتم   '+  ،jألعد�� معشر 
�لدعا#;   ;#b فْأتو� مبثلها يا  ،jأل7با�#
#�لرياj +' كنتم صا7قني. ففّر#� #�ختفو� 
 Tفاكالذ; ��7ّ' عند صفر �ليدين، #ما 
 j�7على �أل Nلعني، فما قد� Tال بعد +نفا+
مستحّقه  #الَ�مه  بالَدين،   Tلتطو� بعد 
 mجدَّ } تقاضي �لُلَجني، فما كا' عند#
+ال مو�عيد �َملني؛ كذلك �ز; �هللا قوًما 

متكgين.
#�لعجب ¦م مع هذ� �خلز; #�لذّلة، 
 &+ Nجعو�  ما  #�لنكبة،   Nألستا� #هتك 
طريق   �#Nختا� #ما   ،Nالنكسا�# �لتوبة 
�لقلب  صلح  #ما   ،Nألخيا�#  Nألبر��
#ما   ،ºلصفو� تقوضت  #ما   º#ملؤ�
 Ñع لَو#�  بل  نا7مني،  �حلق   &+ سعو� 
 ،N�N#ال��# �لتعبس  بد#� #  ،Nلِعذ��
 { يتهم N# مباN7ين.  �لشر   &+ #كانو� 
نصحُت  #ما  كاألس�،  ¡لهم  سالسل 
�م نصحا +ال Nجعُت يائسا من �لتأث�، 
#�خلنا�ير،  �لقر7	  قصة  تذكر0ُ  ح{ 
يُت N  b+ بالدمو�  عينا;  #�غر#Nقت 
b#; �ألبصاN كالضرير، #+� مع bلك 

لسُت من �ليائسني. 
ستاNهم  �تك   Nلقد� #قّيض 
�لصا7قني  عا�#7َ  ¦م  فّجاNهم   jجز�#
عبًثا  �جلّد  #حسبو�  �ملنصوNين،   �#bَG#
�ملعرضني.  من  فكانو�  باطًال،  #�حلق 
�Nهم } لد7ٍ #خصاٍ< ُمْذ عو�ٍ<،  �+#
 0ُ7Nفأ �لتائبني.  ثر  فيهم   �N #ما 
 ،Fخلطا� عن   µعرُ# تركهم   '
�لسجّل  كطّي  bكرهم  طو; #
#لو  �لصاحلني.   &+ توجه #  ،Fللكتا
 Fما يوّجههم +& �حلق #�لصو� � '
 { تدب��   �N ما   Ñلك# لفعلُته، 
فرجعو�  7عوִדم  #كلما   ،Fلبا� هذ� 
فقهقر#�  قدִדم  #كلما  متدهدهني، 
�N } هذm �أليا<  �مقهقهني. بيد 
Nجعو�  �لكر�<  من   jلعلما� بعض   '
 c��# �لزها<،  عقو7  #�نتثر0   �+
ُخبث  من   �#jgت# �لظال<،  من  قليل 
7هشهم �إل7ال§ } # ،jألعد�� cقو�
 ،jكالسعد�  �#jجا#  ،jلليال� �لليلة 
فقلت: َبْخ َبْخ �ذ� �الهتد�j، #هد�هم 
مالمح  من   Fلصو�� عني   &+ Nֲדم 
#شربو�  ¥لصني،  فو�َفو�   ،Fلسر��
 jما من  #ُسقو�  �ليقني،   uكأ من 
Nشدهم  �هللا  يكمل   ' Nجو # معني، 
7عو  كذلك  �لعاNفني.  من  #Âعلهم 
�هللا  يوفقهم   '  ،Fلكتا� هذ�   	Nلنّظا
بلغ  #َمن   ،Fلصو��  Tطر لتخيُّر  �م 
فسيقبل  N#حانية،  نشأ	   {  m ُشدَّ
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Nبانية، #قد سّويت  بتفضال0   Ì7عو
 ،Ìعظا  &+ يصغي  من  لكل   Ìكلما
#�هللا يعلم Íالبها #يدN; طالبها، #ال 
تتخطى نفس فطرִדا، #ال تترe قر¸ة 
شاكلتها، #ال يهتد; +ال من كا' من 

�ملهتدين.
قوًما   ' �هللا،  N�كم  �علمو�، 
�لبيت  هل  تبا�  قالو� �ن  �لذين  من 
�لشيعة قد تكلمو� } 5اعٍة من  #من 
كابر �لصحابة #خلفاN jسوc �هللا � 
ئمة �ملّلة، #غَلو� } قو�م #عقيدִדم، #
#نسبوهم  #�لزندقة،  بالكفر  #Nموهم 
+& �خليانة #�لغضب #�لظلم #�لغّي، #ما 
�نتهو� +& هذ� �لزما' #ما فاjَ َمنَشُرهم 
بل  منتهني.  كانو�  #ما  �لطّي،   &+
�ستحَلو� bِكَر سبِّهم، #Êيَّر#m } كل 
�حلسنا0  عظم  من   mحسبو# خّبهم، 
#لعنوهم  �لدNجا0،  �Nbئع  من  بل 
عليه  #شد#�  �لعمل  هذ�  #�ستجا�#7 
نو��  فضل  من  نه  #ظنو�  �ألمل، 
 Tلطر�  Fقر# #�لقربا0،  �لصاحلا0 
#سائل   gك# �هللا  مرضا	   jالبتغا
فيهم  لِبثُت   �+# للعابدين.  �لنجا	 
كل  Nّبي   � #يّسر  �لزما'،  من  ُبرهًة 
ما  توجس  #كنُت  �المتحا'،  #قت 
صغي ُ# ،Fكانو� ُيسّر#' } هذ� �لبا
#قّيض   .Fالختال�  Tطر كل   &+
منهم  عاملا   ' معرف�  حلسن   Nلقد�
ليال  فيهم  فكنت   ،Ìساتذ من  كا' 

 '#¦ا�Nً، #جا7لتهم مر��Nً، #ما كا' 
علي  �فى   # خبيئتهم   Ñع  �Nتتو�
ُيعا#7'  قو<  ¦م  فوجد0ُ  �Nيتهم، 
بغشا#	  #Nضو�  �لصحابة،  كابر 
 ' يت كل سعيهم } N# �الستر�بة. 
يلحقهما   #  ،ٌّ>b �لشيَخني   &+ يفُر� 
 uللنا يذكر#'  كانو�   	Nفتا #صٌم، 
 &+ يش�#'   	Nتا#  ،cلقرطا� قصة 
 jشيا عليه  #يزيد#'   ،qلَفَد� قضية 
Íترئني  كانو�  #كذلك  �إلفك،  من 
غلو�ئهم،   { #ساN7ين  �فتر�ئهم  على 
 >ّb# �لصحابة   >ّb منهم  �ع  #كنُت 
 ;#b #5يع  �هللا  هل   >ّb#  'Gلقر�
فلما  �ملؤمنني.  ّمها0 ُ  >ّb# �لعرفا'، 
عرفت ُعو7 شجرִדم #خبيئة حقيقتهم 
 ،j�#النز�  �ّ+ #ُحبَِّب  عنهم  عرضُت 
 { تضر�  #كنُت   .jشيا  Çقل  {#
حضر	 قاضي �حلاجا0، ليزيد� علما 
} هذm �خلصوما0، فُعلِّمُت Nشًد� من 
�لكرمي �حلكيم، #ُهديُت +& �حلق من 
�هللا �لعليم، #خذ0ُ عن FN �لكائنا0 
#ما خذ0ُ عن �ملحدثا0، #ال يكمل 
Nجل } مقا< �لعلم #صحة �العتقا0�7 
لد' خالق  من  �لعلو<  يلقى  بعدما  +ال 
+ال  �خلطأ  من  َيعصُم  #ال  �لسما0�#، 
�لفضل �لكب� من حضر	 �لكgياj، #ال 
 Àف #لو   Nألمو� +& حقيقة  حٌد  يبلغ 
 Fال بعد هبو+ ،Nلعمر فيها +& �لدهو�
#هو  �لر�ن،  �هللا  من  �لعرفا'  نسيم 

�ملعلِّم �ألعظم #�حلكيم �ألعلم، ُيدخل 
 jيشا من  #Âعل  N�ته،   { jيشا من 
علّي  �هللا  َمنَّ  #كذلك  �لعاNفني.  من 
#جعل  �لنخب،  �لعلو<  من   Ñق�N#
كالشهب،  �لشياطني  يتبع   �Nًنو  �
 &+ Fمن ليلة حالكة �جللبا Ñخرج#
¦اN ما غّشاm قطعة من �لَرباF، #طَر7 
كّل مانع عن �لباF، فأصبحت بفضله 
فهٍم  ِمن  عطيُت ُ# �ملحفوظني.  من 
�لفطر	،  ين�   Nنو #ِمن  �لعا7	،   Tر�
#صّبغ  �لطالبني.  تعجب   Nسر� #ِمن 
�هللا علومي بلطائف �لتحقيق، #صفاها 
قضى  قضية  #كل  �لرحيق،   jكصفا
ֲדا #جد�� �Nنيها �هللا } كتابه ليزيد 
فأحاطت  +ميا�،  #يتقّو�  �طمينا�، 
#ظعاينها  #بطنها  �آليا0  ظهر   Ñعي
�ملحّدثني.  فر�سة  عطيُت ُ# #ظعنها، 
لكل  جديد  فهم  نو��   ×N عطا� #
�كي #سعيد، ليصلح �ملفاسد �جلديد	 
�لطبائع �لسعيد	، #من يهد;  #يهد; 
نظر  �لر��ني.  Nحم  #هو  هو،  +ال 
�لزما' ##جد هله قد ضاعو� �إلميا'، 
#�ختاN#� �لكذF #�لبهتا'، َمن �ئُتمن 
فنفخ  ما'،  تكلم  #من  خا'،  منهم 
#كلما0  عظيمة،   �Nًسر� N#عي   {
�لنبيني،   jثاN# من   Ñجعل# قدمية، 
قوما   Nلتنذ �ملأموNين  من  +نك   cقا#
سبـيل  #لتستـبني  Gبا�هم   Nنذُ ما 

�ملجرمني.      (ُيتبع)


