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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٥٥))

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. 

#ُعّلمُت �( �لصّديق �عظم شأنا %�dفع مكانا من 4يع �لصحابة، #هو �خلليفة �ألّ#M بغ" �الستر�بة، %فيه نزلت �يا/ 
 Ì )*% .كنتم صا6قني )* {Aعمتم يا ِعد� �لثقافة �( مصد�قها غ"} بعد عصر} فْأتو� بفّص خt خلالفة، %*( كنتم�
تفعلو� %لن تفعلو� فال تكونو� �عد�c �ألخياd، %�قطعو� خصاما متطائر �لشر�d. %ما كا( ملؤمن �( يركن *) �شتطا� 
 �d�% {سَتْعد� فأْعد�� �J*% ،{جال �ثبت �هللا 6عو�d )للد6، %ال يدخل با¹ �حلق مع �نفتا� �لسد6. %كيف تلعنو�
�آلياِ/ لَعْد%�}(١)، %َطرَّ مكر �ملاكرين، %هو ّجنى �إلسال= من بالcٍ هاَ  %جوdٍ فاَ ، %قَتل �ألفعى �لنضناَ ، %�قا= 

�ألمن %�ألما(، %خّيب كل من ما(، بفضل �هللا ¹d �لعاملني.
%للصّديق حسنا/ ُ�خر� %بركا/ ال ُتعّد %ال ُتحصى، %له منٌن على �عناP �ملسلمني، %ال ينكرها *ال �لذ9 هو 
$ّ#M �ملعتدين. %كما جعله �هللا موجبا ِألَمن �ملؤمنني %ِمطفاcً لن"�( �لكافرين %�ملرتدين، كذلك جعله ِمن �ّ%[ ُحما� 
�لفرقا( %خد�= �لقر�( %ُمشيعي كتا¹ �هللا �ملبني. فبذ[ سعيه حق �لسعي k 4ع �لقر�ِ( %�ستطال³ ترتيبه من �بو¹ 
%لكن  �ليقني،  حد   (*  dألخبا� هذ}  بلغت  %قد  �ملعني.   cملا� عني  vو[  %ال  �لدين  ملو�سا�  عينا}  %vلْت  �لر
ِن، 
 )d6 _يث يغشاÅ بأ بنفسك �( تنظرdلتعصب تعقََّر ِفطَن �ملتدبرين. %*( كنت تريد �صل �لو�قعا/ %لّب �لنكا/، فا�
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�لتعصبا/. %*يا_ %طرP �لتعسفا/، فإ( �لنَصَفة مفتا� 
 dكا/، %ال ترحض عن �لقلب قشف �لظلمة *ال نوAل�
�لعد[ %�لنصفة. %*( �لعلو= �لصا6قة %�ملعاªd �لصحيحة 
� كعرä حضر� �لكAياc، %�لنصفة ²ا كُسّلم  dفيعة جدًّ
�الdتقاc، فمن كا( يرجو حل �ملشكال/ %ُقنية �لنكا/، 
 Pلتعصبا/ %طر�% �لتعّسَف  %يّتق  فليعمل عمًال صاحلا 

�لظاملني. 
%من حسنا/ �لصّديق %مز�يا} �خلاصة �نه ُخّص ملر�فقة 
%�نيسه  �لAية  �²جر�، %ُجعل شريك مضائق خ"  سفر 
مبحبو¹  �ّصصه  ليثبت  �ملصيبة،   �dباكو  k �خلا£ 
�حلضر�. %سرُّ Jلك �ّ( �هللا كا( يعلم بأ( �لصّديق �شجع 
%من   � �هللا  dسو[   (* %�حّبهم  �لتقا�  %من  �لصحابة 
�لُكما�، %كا( فانيا k ُحّب سّيد �لكائنا>، %كا( �عتا6 
 k من �لقدمي �( ميونه %ير�عي شؤ%نه، فأسلى به �هللا نبيَّه
%قٍت عبو¡ %عيش بوٍ¡، %ُخّص باسم �لصّديق %قر¹ِ 
نÄ �لثقَلني، %�فا  �هللا عليه خلعة ﴿َثاِنَي �ْثَنْيِن﴾، %جعله 

من �ملخصوصني.
%مع Jلك كا( �لصّديق من �ملجربني %من tمر �ملتبّصرين. 
 _dشد�ئدها، %شهد �ملعا% dكث"� من مغالق �ألمو ��d
�لبو�96 %جالِمَدها، %كم من  %d�� مكايدها، %%طئ 
%كم  قومها!  �لعو¢  سبل  من  %كم  �قتحمها!  مهلكة 
من  %كم  عدمها!  فنت  من  %كم  قدمها!  ملحمة  من 
 dصا ح�  �ملر�حل  %طو�   ،dألسفا�  k �نضاها  �dحلة 
من �هل �لتجربة %�الختباd! %كا( صابًر� على �لشد�ئد 
 Øث�% �ياته،   6dمو لرفاقته  �هللا   {dفاختا �ملرتاضني.  %من 
عليه لصدقه %ثباته، %�شاd *) �نه كا( لرسو[ �هللا � 
 ،cلوفا� َّd6 Pََُّخِلَق من طينة �حلّرية %تفو% ،cألحّبا� ]%ّ�

ى،  ى %خوª غشَّ �خُتَ" عند خطب خشَّ %ألجل Jلك 
%�هللا عليم حكيم يضع �ألموk d مو�ضعها، %ُيجر9 �مليا} 
عليه  نظرً�، %من  قحافة   ×� �بن   (* فنظر  منابعها،  من 
خاصة، %جعله من �ملتفر6ين، %قا[ %هو �صدP �لقائلني: 
﴿ِ*ال َتْنُصُر%ُ} َفَقْد َنَصَرُ} �هللا ِ*Jْ َ�ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر%� َثاِنَي 
�ْثَنْيِن ِ*Jْ ُهَما k �ْلَغاJْ*ِ dِ َيُقوُ[ ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْ( ِ*(َّ �هللا 
َمَعَنا َفَأْنَزَ[ �هللا َسِكيَنَته َعَليِه َ%�َّيَدُ} ِبُجُنوÌ 6ٍ َتَرْ%َها َ%َجَعَل 
َ%�هللا  �ْلُعْلَيا  ِهَي  �ِهللا  َ%َكِلَمُة  ْفَلى  �لسُّ َكَفُر%�  �لَِّذيَن  َكِلَمَة 

َعِزيٌز َحِكيٌم﴾.(٢) 
عمد�  ُتعر   %ال  %حزما،  فهما  �آليا/  هذ}   k فتدبَّْر 
تلج  �لعاملني. %ال   ¹d ]فيما قا �لنظر  %عزما، %�حِسِن 
 ،dلقّها� cحّبا�% dألبر��% dبسّب �ألخيا dمقاحم �ألخطا
عن  %�إلعر�   �لتقا�   Pطر �يُُّر  �لقربا/  �ْنَفَس  فإ( 
�ملهلكا/، %�مَنت �سبا¹ِ �لعافية كفُّ �للسا( %�لتجنب 
�إلخو�.  حلم  �كل  من  %�الجتنا¹  %�لغيبة،  �لسّب  من 
�نظر *) هذ} �آلية �ملوصوفة، �ُتث� على �لصّديق �% جتعله 
�لصحابة  من  �خر  dجال   ªتعر� %�ملعتبة؟  �للو=   6dمو
�لذ9 ُحمد ֲדذ} �لصفا/ بغ" �الستر�بة؟ �تعرd ªجال 
ُسّمي ﴿َثاِنَي �ْثَنْيِن﴾ %ُسمي صاحًبا لنÄ �لثقلني، %ُ�شِرَ_ 
�ملؤّيدين؟  من  �حٌد  %ُجِعل  َمَعَنا﴾،  �َهللا   )*ِ﴿ فضل   k
�تعلم �حًد� ُحمد k �لقر�( كمثل هذ} �ملحمد�، %ُسفر 
tحا= �لشبها/ عن حاالته �ملخفية، %ثبت فيه بالنصو£ 
 �d� لصر®ة ال �لظنية �لشّكّية �نه من �ملقبولني؟ %%�هللا، ما�
مثل هذ� �لذكر �لصريح ثابت بالتحقيق �لذ9 ¶صو£ 
بالصّديق لرجل �خر k صحف ¹d �لبيت �لعتيق. فإ( 
كنت k شك مما قلت، �% تظن �� عن �حلق ملُت، فْأ/ 
بنظ" من �لقر�(، %�dِنا لرجل �خر تصرً®ا من �لفرقا(، 
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*( كنت من �لصا6قني.
%�هللا *( �لصّديق dجل ُ�عطي من �هللا حلل �الختصا£، 
%شهد له �هللا �نه من �خلو�£، %عز� معّيَة �Jِته *ليه، %َحمَد} 
 Pيطْب له فر� Ì جلd نه� (* dعليه، %�شا Øَشَكَر} %�ث%
�ملو)  %�ثر   ،èلقر� من  غ"}   Pبفر� %dضي  �ملصطفى، 
%�tجى  �لرغبة،   6َ%ْJَ �ملو/   (*  Pفسا يسعى،   {cجا%
كل هو� �ملهجة. �ستدعا} �لرسو[ للمر�فقة، فقا= ملّبيا 
 Äلن�  {cجا �ملصطفى،  بإخر�¢  �لقو=  هّم   J*% للمو�فقة، 
%ִדاجر  �هاجر   )� ُ�مرُ/   �* %قا[  �ألعلى،  �هللا  حبيب 
ما  �لصّديق على  �ملأ%�، فحمدَ[  معي %éر¢ من هذ� 
%كا(  �لبلو�،  Jلك  مثل   k �ملصطفى  dفيق  �هللا  جعله 
ينتظر نصر� �لنÄ �ملبغيِّ عليه *) �( �لت هذ} �حلالة *ليه، 
فر�فقه k شجو( من جّد %�و(، %ما خاª قتل �لقاتلني. 
ففضيلته ثابتة من جلّية �حلكم %�لنص �ملحكم، %فضله بّين 
بدليل قاطع، %صدقه %�ضح كصبح ساطع. *نه �dتضى 
بنعماc �آلخر� %تر_ تنعم �لعاجلة، %ال يبلغ فضائله �حد 

من �آلخرين.
ِلَم �ثَر} لصدd سلسلة �خلالفة، %�9ّ  %*( سألت �( �هللا 
 ��d 9 �لر�فة، فاعلم �( �هللا قدJ ¹ّd سر كا( فيه من
�( �لصّديق - dضي �هللا عنه %�dضى - �مَن مع dسو[ 
 Äما( كا( نt k% ،يسلم Ì =قو k هللا � بقلب �سلم�
�هللا %حيًد�، %كا( �لفسا6 شديد�، فر�� �لصّديق بعد هذ� 
�إلميا( �نو�³ �لذلة %�²و�( %لعن �لقوِ= %�لعش"� %�إلخو�( 
%�خلال(، %ُ�%k 9J سبيل �هللا �لر
ن، %ُ�خر¢ من %طنه 
كما ُ�خر¢ نÄ �إلنس %نÄ �جلا(، %d�� ِمحًنا كث"� من 
%نفسه  مباله  %جاهَد   ،cألحبا� من  %لوًما  %لعًنا   ،cألعد��
k حضر� �لعّز�، %كا( يعيش كاألJّلة، بعدما كا( من 

 k 9J%�ُ% ،سبيل �هللا k ¢ألعّز� %من �ملتنعمني. %ُ�خر�
 cبعد �لثر� dسبيل �هللا، فصا k سبيل �هللا، %جاهد بأمو�له
كالفقر�c %�ملساكني. فأ6�d �هللا �( ُيريه جز�c �أليا= �ل� قد 
مضت عليه، %يبّدله خ"� مما ضا³ من يديه، %ُيريه �جر 
ما d�� �بتغاcً ملرضا� �هللا، %�هللا ال ُيضيع �جر �ملحسنني. 
منه  
ة d {عّز�% %�ْسلى،  له Jكر}  dبه %dفع  فاستخلفه 

%فضال، %جعله �م" �ملؤمنني.
 �dكم �هللا، �( �لصحابة كلهم كانو� كجو�
d ،علمو��
كانو�  فبعضهم  �إلنسا(،  نو³  %فخر   � �هللا  dسو[ 
كاأليد9  %بعضهم   ،)�Jكاآل كانو�  %بعضهم  كالعيو( 
�لر
ن، %كل ما عملو�  %بعضهم كاألdجل من dسو[ 
 �d6صا كلها  فكانت  جهد  من  جاهد%�   %� عمل  من 
ֲדذ} �ملناسبا/، %كانو� يبغو( ֲדا مرضا� ¹d �لكائنا/ 
كانو�  �لثالثة  �ألصحا¹   )� يقو[  فالذ9  �لعاملني.   ¹d
من �لكافرين %�ملنافقني �% �لغاصبني فال ُيكّفر *ال كلهم 
�4عني؛ أل( �لصحابة كلهم كانو� بايعو� �با بكر Ñ عمر 
 _dملعا� %شهد%�  %�dضى،  عنهم  �هللا  dضي  عثما(   Ñ
�لعظمى، %�شاعو� �إلسال= %فتحو�  %�ملو�طن بأحكامهم 
6ياd �لكافرين. فما ��d �جهَل ِمن �لذ9 يزعم �( �ملسلمني 
�dتد%� كلهم بعد %فا� dسو[ �هللا �، كأنه يكذ¹ كل 
مو�عيد نصر� �إلسال= �ل� مذكوk �d كتا¹ �هللا �لعال=، 
سبحا( dبنا حافظ �مللة %�لدين. هذ� قو[ �كثر �لشيعة، 
�أللسنة، %غّضو� من �حلق  %قد جتا%t%� �حلد k تطا%[ 
عينهم، فكيف ينتظم �لوفاP بيننا %بينهم؟! %كيف يرجع 
�ألمر *) %6ٍ�6، %*¨م لفي %�6ٍ %�ن k %�6ٍ؟! %�هللا يعلم 

�ّنا من �لصا6قني.
يا حسر� عليهم! *¨م ال يستفيقو( من َغْشي �لتعصبا/، 
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 9d6� ال يكفكفو( من �لبهتانا/. �عجب� شأ¨م %ما%
ما *ميا¨م، *¨م كفر%� �ألصحا¹ �لثالثة %حسبوهم من 
�ملنافقني �ملرتدين، مع �( �لقر�( ما بلغهم *ال من �يد9 
�ملوجو6  �لقر�(   )� يعتقد%�   )� فلزمهم  �لكافرين،  تلك 
�ألسا¡،  من  ساقط  بل   ،cبشي ليس  �لنا¡  �يد9   k
%ليس كال= ¹d �ألنا¡، بل �موعة كلما/ �ملحرفني. 
فإ¨م كلهم كانو� خائنني %غاصبني بزعمهم، %ما كا( 
�ألمر كذلك  فإ�J كا(  �ملتدينني.  �مينا %من  منهم  �حد 
فعلى ما عّولو� k 6ينهم؟ %�9 كتا¹ من �هللا k �يديهم 
لتلقينهم؟ فثبت �¨م قو= �ر%مو( ال 6ين ²م %ال كتا¹ 
�لدين. فإ( قوما *�J فرضو� �( �لصحابة كفر%� %نافقو� 
%�dتد%� على �عقاֲדم %�شركو�، %�ّتسخو� بوسخ �لكفر 
%ما تطّهر%�، فال بد ²م �( ُيقّر%� بأّ( �لقر�( ما بقي على 
%ُغّير  %ُنقص،  %tِيد  %ُبّد[ عن صوdته   ªُحّر% صحته 
من سحنته %ِقْيَد *) غ" حقيقته، فإ( هذ� �إلقر�d لِزمهم 
شا³  ما  �لقر�(   )� على  جر�ً�  *صر�dهم  بعد   �ًd%ضر
من �يد9 �ملؤمنني �لصاحلني، %�شاعه قو= من �لكافرين 
�خلائنني �ملرتدين. %*�J �عتقد%� �( �لقر�( مفقو6، %كل 
َمن 4عه فهو كافر مر6%6، فال شّك �¨م يئسو� مما نز[ 
على �× �لقاسم خامت �لنبيني، %ُغلقت عليهم �بو�¹ �لعلم 
%�ملعرفة %�ليقني، %لزمهم �( ُينكر%� �لنو�ميس كلها، فإ¨م 
�ملرسلني.  بكتب  %�إلميا(   cألنبيا� تصديق  من  �ر%مو( 
%*�J فرضنا �نا (٣) هذ� هو �حلق �( �لصحابة �dتد%� كلهم 
بعد خامت �ألنبياc، %ما بقي على �لشريعة �لغّر�c *ال علي 
� %نفر قليلو( معه من �لضعفاc، %هم مع *ميا¨م dكنو� 
*) *خفاc �حلقيقة، %�ختاd%� تقّيًة للدنيا �لدنية �ّوًفا من 
�ألعد�c، �% جلذ¹ �ملنفعة %�حلطا=، فهذ� �عظم �ملصائب 

على �إلسال=، %بلية شديد� على 6ين خ" �ألنا=. %كيف 
تظن �( �هللا �خلف مو�عيد}، %ما ��d تأييد}، بل جعل 

�ّ%َ[ �لَد(ِّ 6ِdْ6ُيًّا، %�فسد �لدين من كيد �خلائنني. 
فُنشِهد �خللق كلهم �ّنا بريئو( من مثل تلك �لعقائد، %عندنا 
هي مقدما/ �لكفر %*) �الdتد�6 كالقائد، %ال تناسب 
 k همdفطر� �لصاحلني. �كَفر �لصحابة بعد ما �فنو� �عما
تأييد �إلسال=، %جاهد%� بأمو�²م %�نفسهم لنصر� خ" 
فمن  �حلما=؟  �لشيب %قر¹ %قت  �ألنا=، ح� جاcهم 
�ين تولد/ *�6�d متجد�6 فاسد� بعد تو6يعها، %كيف 
للذين  فويل  ينابيعها؟  جريا(  بعد  �إلميا(  ميا}  غاضت 
�ألdبا¹،   ¹d �افو(  %ال  �حلسا¹،  يو=  يذكر%(  ال 

%يسّبو( �ألخياd مستعجلني.
�من  �لّصّديق  بكر  $با  بأ(  ُيقّر%(  �لشيعة   )� %�لعجُب 
شد�  ساعة   k ملصطفى� %�dفَق   ،cألعد�� كثر�  �يا=   k
 Pسو[ �هللا � فخر¢ معه بالصدd ¢خر �J*% ،cالبتال�
�ملألف %�ألليف، %ترَ_  �لتكاليف %تَر_  
ل % ،cلوفا�%
�لعش"� كلها %�ختاd �لر¹ �للطيف، Ñ حضر كل غز%� 
 k خليفة  ُجعل   Ñ  ،dملختا�  Äلن� %�عا(   dلكفا� %قاتل 
%قت �dتد/ 4اعة من �ملنافقني، %�6عى �لنبو� كث" من 
�لكاJبني، فحاdֲדم %قاتلهم ح� عا6/ �ألd  *) �منها 

%صالحها %خا¹ حز¹ �ملفسدين.
Ñ ما/ %6ُفن عند قA سيد �لنبيني %*ما= �ملعصومني، %ما 
�ملما/،   k حليا� %ال�  k سوله الd% �هللا  حبيَب   Pَdفا
�ملحبني.  حتية  فتها�6  معد�6%  �يا=  بِني  بعد  �لتقيا  بل 
نبيه  مرقد    d� جعل  �هللا   )� �لعجب  كّل  %�لعجب 
�لغاصَبني  %�لكافَرين  �لنبيني  بني خامت  بزعمهم مشتركة 
بل  جو�vdا  �Jّية  من  %حبيبه  نبّيه  ّجنى  %ما  �خلائَنني!! 
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جعلهما له dفيَقني مؤJَيني k �لدنيا 
�خلبيثني!!  باعد} عن  %�آلخر�، %ما 
سبحا( dبنا عما يصفو(، بل َ�َحلَق 
Jلك   k  )* �لطيبني.  بإما=  �لطيبني 

آليا/ للمتبصرين.
فتفكر يا من حتلَّى بفهم، %ال ترَكْن 
ِمن يقني *) %هم، %ال جتترì على 
 Aما= �ملعصومني. %�نت تعلم �( ق*
نبينا � d%ضة عظيمة من d%ضا/ 
�لفضل   �%dJ كلَّ  %تبوََّ�  �جلنة، 
%�لعظمة، %�حا� كل مر�تب �لسعا�6 
%�لعز�، فما له %�هل �لن"�(؟ فتفكر 
%ال �تر طرP �خلسر�(، %تأ¹ْ6ّ مع 
%ال جتعل  �لعينني،   �J يا  �هللا  dسو[ 
%ال  �لغاصَبني،  �لكافَرين  بني   {Aق
�حلَسني،   %� للمرتضى  *ميانك  ُتِضْع 
%ال حاجة ²ما *) *طر�ئك يا �س" 
�َملني، فاغمْد َعْضَب لسانك %كن من 
�ملتقني. �يرضى قلبك %يسّر ِسْربك 
على  %كا(   dلكفا� بني  ُتدَفن   )�
ميينك %يساd_ كافر�W من �ألشر�d؟ 
 tما ال جتّو dلسّيد �ألبر� tفكيف جتّو
لنفسك يا َمو6d قهر �لقهاd؟ �ُتنـز[ 
ترضاها،  ال  منـزلًة  �لرسل  خ" 
%*ياها؟  عصمته  مر�تب  تنظُر  %ال 
�6بك %عقلك %فهمك؟  �ين Jهب 
%تركتك  %vك  جنُّ  �ختطفْته   =�

على  ُصلَت  %كما  كاملسحوdين؟ 
ُصلَت على  �ألتقى كذلك  �لصّديق 
علّي �ملرتضى، فإنك جعلت عليًّا - 
نعوJ باهللا - كاملنافقني، %قاعد� على 
�لذ9  ليفيض شربه  �لكافرين،  با¹ 
غا ، %ينجA ِمن حاله ما �¨ا . 
من  بعيد�  �لس"  هذ}   )� شك  %ال 
�لذ9   k *ال  توجد  %ال  �ملخلصني، 

dضي بعا�6/ �ملنافقني.
�ملتعّصبني:  �لشيعة  عن  سئل   �J*%
َمن كا( �ّ%[ َمن �سلم من �لرجا[ 
�ملنكرين  من  %خر¢  �لبالغني 
يقولو�   )� ²م  بّد  فال  �ملخالفني، 
�بو بكر. �J* Ñ سئل: َمن كا(  *نه 
�ّ%[ من هاجر مع خامت �لنبيني %نبذ 
بد  �نطلق، فال  %�نطلق حيث  �لعلق 
 �J*  Ñ بكر.  �بو  *نه  يقولو�   )� ²م 
سئل: من كا( �%[ �ملستخَلفني %لو 

كالغاصبني، فال بد ²م �( يقولو� *نه 
�بو بكر. �J* Ñ سئل: من كا( جاِمَع 
�لقر�( ليشاk ³ �لبلد�(، فال بد ²م 
�( يقولو� *نه �بو بكر. �J* Ñ سئل: 
�ملرسلني %سيد  6ُفن íو�d خ"  من 
�ملعصومني، فال بد ²م �( يقولو� *نه 
�بو بكر %عمر. فالعجب كل �لعجب 
للكافرين  ُ�عطيت  فضيلة  كل   )�
�ملنافقني، %كل خ" �إلسال= ظهر/ 
من �يد9 �ملعا6ين! �يزعم مؤمن �( 
�%[ لبنة إلسال=(٤) كا( كافر� %من 
فخر  مع  �ملهاجرين   ]%�  Ñ �للئا=؟ 
�ملرتدين؟  �ملرسلني كا( كافًر� %من 
 dكذلك كل فضيلة حصلت للكفا%
�ألبر�d، %كا(  قA سيد   dح� جو�
عليٌّ من �ملحر%مني، %ما ما[ *ليه �هللا 
جد%�،  من  �جد�  %ما  بالعد%� 
�لتنك"  من  %�خطأ  عرفه  ما  كأنه 

فكيف جتّوز لسـّيد األبرار ما ال جتّوز لنفسك يا َمورد 
قهر القهار؟ أُتنـزل خ~ الرسل منـزلًة ال ترضاها، وال 
تنظُر مراتب عصمته وإياها؟ أين ذهب أدبك وعقلك 
وفهمك؟ أم اختطفْته جنُّ وهمك وتركتك كاملسحورين؟ 
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التقوى

*ال  %*( هذ�  �ملس"،   k ªd%حر�%
كذ¹ مبني.

كانا   ،P%dلفا�% �لصّديق   )� فاحلق 
 ،Pمن �كابر �لصحابة %ما �َلََتا �حلقو
�ذ� �لتقو� شرعة، %�لعد[ ُنْجعة، �%
%يفّتشا(   dألخبا� عن  ينّقبا(  %كانا 
 )�  �6�d� %ما   ،dألسر�� �صل  من 
�لنفو¡  ُبْغية، %بذال  �لدنيا  ُيْلِفيا من 
كالشيَخني  �لَق   Ì  �*% طاعًة.  هللا 
 Äن 6ين  %تأييد  فيوضهم   �dغز�  k
 k �لقمر  من  َ�ْسر³َ  كانا  �لثقَلني. 
 k ّتبا³ �س �ألمم %�لزمر، %كانا�
ُحّبه من �لفانني. %�ستعذبا كل عذ�¹ 
بكل  %dضو�  صو�¹،  لتحصيل 
هو�( للنÄ �لذ9 ليس له ثا(، %ظهر� 
كاألسو6 عند َتلقِّي �لقو�فل %�جلنو6 
ح�  %�لصد6%،  �لكفر   9%J من 
غلب �إلسال= %�¨ز= �جلمع، %�نز%� 
�لشر_ %�نقمع، %�شرقت �س �ملّلة 
 dا ِجو�vلّدين. %كانت خامتة �مر�%
�ملسلمني، مع خدما/ مرضية  خ" 
على  %منن  %*حسانا/  �لدين،   k
من  فضل  %هذ�  �ملسلمني.   Pعنا�
 ،cُألتقيا� عليه  �فى  ال  �لذ9  �هللا 
 ،cلفضل بيد �هللا يؤتيه من يشا� )*%
من �عتلق بذيله مع كما[ ميله، فإ( 
 k هللا لن ُيضيعه %لو عا�6} كل ما�
طالبه خسًر� %ال  ير�  �لعاملني، %ال 

عسًر� %ال يَذd �هللا �لصا6قني.
سرvِّا  شأَ(  �عظَم  ما  $ك|!  �هللا 
6ُفنو� k مدفن لو كا(  %صدقهما! 
موسى %عيسى حيَّني لتمناها غبطة، 
باملنية،  �ملقا=  هذ�  ®صل  ال  %لكن 

ة �tلية d ال يعطى بالبغية، بل هي%
من حضر� �لعز�، %ال تتوجه *ال *) 
من  *ليهم  �لعناية  توّجهت  �لذين 
�ألt[، %حّفْت ֲדم مالحف �لفضل. 
 )� �لعجب  كل  �لعجب  فقضيت 
�لذين ُيفّضلو( عليًّا على �لصديق ال 
يرجعو( *) هذ� �لتحقيق، %يتهافتو( 
على ثناc �ملرتضى %ال ينظر%( مقا= 
�لذين  فاسأ[  �ألتقى.  �لصّديق 
يكّفر%( �لصّديق %يلعنو(، %سيعلم 
�لذين ظلمو� بأ9 منقلب ينقلبو(. 

�م"�  كانا   P%dلفا�% �لصّديق   )*
ُقنًنا ُعلى %6عو� *)  dكٍب علو� هللا 
ح�  %�لفال،   �dحلضا� �هل  �حلق 
سر/ 6عوִדم *) بال6 قصو�، %قد 
±ر�/  لفائف  خالفتهما  ُ�%6عت 
�إلسال=، %ُضمِّخت بالِطيب �لعميم 
�إلسال=  %كا(  �ملر�=.   tفو بأنو�³ 
بأنو�³  متأّلما  �لصّديق  tمن   k
على  ُتشّن   )�  ªَdشا% �حلريق، 
عند  %َتَنا�6َ   ،/�dلغا� فو¢  ِسْرِبه 
¨به يا للثا�d/، فأd6كه �لر¹ �جلليل 
بصدP �لصّديق، %�خر¢ َبعاعه من 

�لبئر �لعميق، فرجع *) حالة �لصال� 
t�dحة،  %حالٍة  ناtحة،  َمْحلٍة  من 
نشكر   )�  ªإلنصا� لنا  فأ%جب 
هذ� �ملعني %ال ُنباÓ �ملعا6ين. فإيا_ 
تلو9 عذ�d_ عمن نصر سيد_   )�
 ،_d�6% 6ينك  %حفظ   ،_dتا¶%
%قصد هللا فالحك %ما �متاÒ dاحك. 
فيا للعجب �ألظهر! كيف ُينَكُر �ُد 
�ائله  برقت  %قد   ،Aألك� �لصّديق 
مؤمن  كل   )� شك  %ال  كالنّير؟ 
من  %يستفيض  َغْرسه،  ُ�ُكَل  يأكل 
�لفرقا(،  لديننا  �عطى  علو= d6سه. 
%لدنيانا �ألمن %�ألما(، %من �نكر} 
%�لشيطا(.  �لشيط  %لقي  ما(  فقد 
فما  مقامه  عليهم  �لتبس  %�لذين 
 Pلغد� %حسبو�  عمًد�،  *ال  �خطأ%� 
±ًد�، فتوغر%� غضًبا، %حقر%� dجًال 

كا( �ّ%َ[ �ملكرمني.

-------
�ستغاثه  �ستعد�}:   :6dملو�� �قر¹   k  6d%  (١)

%�ستنصر}، يقا[: �ستعديت على فال( �ألمَ" 
عليه.  فأعان�  عليه  به  �ستعنت   9� فأعد�� 

%�لعد%� مبعØ �ملعونة. (�لتقو�)
(٢)  �لتوبة:٤١

  .")�" %�لصحيح:  �لناسخ،  سهو   (٣)

(��لتقو�)
"�إلسال=".  %�لصحيح:  سهو،  �نه  يبد%   (٤)

(�لتقو�) 


