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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١١١١))

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. 

فكيف تعجب من قوx :D ميت عيسى، &قد جاl مثل هذ� �لقوD لقو< حلقو� باملوتى &ماتو� باالتفاP، &ُقتلو� باإلهرياP، &8ُفنو� 
باليقني. �ما يكفي لك حيا� �لشهد�l بنص كتاi حضر� �لكaياl مع صحة &�قعة �ملو0 بغ# �لتماg_ &�المتر�l، فأّ_ فضل 
&خصوصية حليا� عيسى مع �* �لقر�* يسّميه �ملتوفَّى، فتدبَّْر فإنك ُتسأD عن كّل خيانة &نفاj P يو< �لدين. يومئذ يتنّد< 
�ملبِطل على ما �صّر، &على ما �عرt عنه &فّر، &لكن ال ينفع �لند< +J �لوقت مضى &مّر، &كذلك تطلع ناg �هللا على �فئد� 
�لكاJبني. فويل للمز&gين �لذين ال ينتهو* عن َتزيُِّدهم بل يزيد&* كل يو< &كل حني. &كفى خليانتك �* تتبع بغ# حتقيق 
كل قوg Dقيق بلغ ��Jنك، &ما تطهِّر من �جلهال0 جنانك، &تسقط على كل خضر�l �لِدَمن، كأهل �ألهو�l &ُمحّبي �لفنت، 

&ال تفّتش �لطيب كالطيبني.
&قد علمت �* +طالP لفظ �ألحياl على �ألمو�0 &+طالP لفظ �حليا� على �ملما0 ثابت من �لنصوÙ �لقر�نية &�ملحكما0 
�لفرقانية، كما ال qفى على �ملستطلعني �لذين يتلو* �لقر�* متدّبرين، &يصّكو* �بو�به مستفتحني. فين# عليك ِمن هذz �حلقيقة 

�لغّر�l �لليُل �لذ_ �كفهرَّ على بعض �لعلماl ح� �نثنو� ُمْحَقوقفني بعدما كانو� مستقيمني.
&لعّلك تقوD بعد هذ� �لبيا* +� فهمُت حقيقة �حليا� كأهل �لعرفا*، &لكن ما مع± �لنـز&D على &جه �ملعقوD &على �ٍج 
ُيَطْمِئُن قلوiَ �لطالبني. فاعلم �نه لفظ قد كثر �ستعماله j �لقر�*، &�شاg �هللا �حلميد j مقاما0 ش� من �لفرقا* �* كل 
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التقوى

ِحْبٍر &ِسْبٍر ينـزD من �لسماl، &ما من شيl +ال يناD كماَله 
تنفض  ما   tgتلتقط �أل& ،lياaلك� بإJ* حضر�  �لُعَلى  من 
�لسما&�0، &يصّبغ �لقر�ئح بتصبيٍغ من �لفوP، فُتجَعل نفٌس 
شقو�   &� ُسعد&�  فالذين  &�ملبعدين.   lألشقيا� من   &� سعيًد� 
ُيشابه بعضهم بعضا، فيزيد&* تشاֲًדا يوًما فيوًما، ح� ُيَظّن 
��م شيl &�حد، كذلك جر0 ُسنة �حسن �خلالقني. &+ليه 
يش# � بقوله: ﴿َتَشاَبَهْت ُقُلوُبُهْم﴾(١)، فليتفكر من ُ�عطى 

قو� �ملتفكرين.
 aهللا �لذ_ هو �ك� *Jخر بإ� lقد يزيد على هذ� �لتشابه شي&
&يفتحو*  �لفسا8،  غاية   ٍّÊن ُ�ّمة  يفُسد  قد  �نه  &�قدg، &هو 
على �نفسهم �بو�i �الgتد�8، &تقتضي مصاâ �هللا &ِحكمه 
ُيهلكهم بل يدعو +( �حلق &يرحم &هو  �* ال يعّذֲדم &ال 
 )+ ُ�gِسَل  متوّفى كا*   ٍّÊن �هللا عَني  فيفتح  �لّر�
ني.  �gحم 
�لنو<،  من  �ستيقظ  كأنه  +ليهم   zنظر فيصر¢  �لقو<،  تلك 
&�د فيهم ظلما &فسا�8 كبً#�، &ُغلّو� &ضالال ُمبً#�، &ير� 
ُمِلَئت ظلما &´&�gً &فتنا &شر&�gً، فيضَجر قلبه،  قلوֲדم قد 
 Dينـز  *� &تقلق مهجته، &تضطّر g&حه &قر�ته، &يعشو 
&ُيصلح قومه &ُيفحمهم 8ليال، فال �د +ليه سبيال، فُيدgكه 
يشابه  له  مثيال  �هللا  &qلق  �لفائزين.  من  &�عله  �حلق  تدب# 
قلُبه قلَبه، &جوهُرz جوهَرz، &ُينـِز0ِ�8�g+ D �ملمثَّل به على 
ر هذ� �لسبيل، &�سب نفسه من  �ملثيل، فيفرÈ �ملمثل به بتيسُّ
�لنا´لني، &يتيقن بتيقن تا< قطعي �نه نزD بقومه، &فا´ بَرْ&مه، 

فال يبقى له همٌّ بعدz &يكو* من �ملستبشرين.
فهذ� هو سرُّ نز&D عيسى �لذ_ هم فيه qتلفو*. &ختم �هللا 
جتّر8َ  &من  يسألو*.  &ال   gألسر�� يعرفو*  فال  قلوֲדم  على 
عن &سخ �لتعصبا0 &ُصبَِّغ بأنو�g �لتحقيقا0، فال يبقى له 

شك j هذz �لنكا0، &ال يكو* من �ملرتابني. تلك قو< قد 
�لدنيا &ال يذ&قو*  خلو� &Jهبو� &gحلو�، فال يرجعو* +( 
موَتني +ال موتتهم �أل&(، &جتد �لُسنة &�لكتاi شاهَدين على 
�لنظر   tا��لتحقيق &�إلمعا* &+ �لبيا*، &لكن بشر�  هذ� 

كاملنصفني.
 x لو" :Dنه قا� gهللا �ملختا� Êمن ن gبعض �آلثا j lقد جا&
يبق من �لدنيا +ال يو< لطّوD �هللا Jلك �ليو< ح� يبعث فيه 
gجال مn �& ِمن �هل بي�، يو�طئ �Ñُه �Ñي &�سُم �بيه �سَم 
�ä". �خرجه �بو �8&8 �لذ_ كا* من �ئمة �ملحدثني. فقوله 
 ،gلطيفة +( بياننا �ملذكو �gي" +شاÑ� هÑ� يو�طئ" & "nم"
ْر كطالب �لنوg، +* كنَت تريد �* تنكشف عليك حقيقة  ففكِّ

�لسر �ملستوg، فال متّر غاtَّ �لبصر كالظاملني. 
ال  g&حانية  مو�طأ�  �الÑني  مو�طأ�  من  �ملر�8   *� &�علم 
جسمانية فانية، فإ* لكل gجل �سم j حضر� �لكaياl، &ال 
 lألشقيا� من   &� �Ñه سعيًد� كا*  سّر  ينكشف  ميو0 ح� 

د" �"  j كما  �لظاهر   lاÑ�  8ُgُتو� يتفق  &قد  &�لضالني. 
 *� فهو  &�نشد،  �حّق  &َجْدنا  �لذ_  �ألمر  &لكن  
د"، �"&
�الحتا8 �حتاg 8&حا� j حقيقة �الÑني، كما ال qفى على 
عاJ ¢ٍg_ �لعينني. &قد كا* ِمن هذ� �لقبيل ما ُ�³مُت من 
 nكّلم äg *� هني"، &هو�aل�" äكتا j جلليل &كتبُته� iلر�
&خاطبn &قاD: "َيا َ�ْحَمُد َيِتمُّ �Ñَُك، َ&ال َيِتمُّ �ْسِمي." فهذ� 
قوله   j  �gشا+ &+ليه  للر&حانيني،  ُيعَطى  �لذ_  �السم  هو 
عّلمه حقائق   _� ُكلََّها﴾(٢)..   lََألْسَما�  >َ8َ� تعا(: ﴿َ&َعّلَم 

  (١) �لبقر�: ١١٩        (٢) �لبقر�: ٣٢

---------------------
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�ألشياl كلها، &جعله عاملا oمًال مثيل �لعاملني.
�لثقَلني،   Êّن حديث   j  lجا كما  �ألبوين  �سم   8gتو� &�ّما 
�لنبيني.  �لسرَّين من خامت  تطاُبق   )+ لطيفة   �gشا+ �نه  فاعلم 
فإ* �با نبينا � كا* مستعّد� لألنو�g فما �تفق ح� مضى من 
هذz �لد�g، &كا* نوgُ نبّينا مّو�ًجا j فطرته، &لكن ما ظهر 
j صوgته، &�هللا �علم بسّر حقيقته، &قد مضى كاملستوgين. 
ْر كذ&_  &كذلك تشابَه �iُ �ملهد_ �iَ �لرسوD �ملقبوD، ففكِّ

�لعقوD، &ال متش معرضا كاملستعجلني.
&�ظن �* بعض �ألئمة من �هل بيت �لنبو�، قد ُ�³َم من حضر� 
 j Îرq ¢سو& ،gلغا� j مًد� قد �ختفى��لعز�، �* �إلما< 
فهذ�  &�لدين.  �مللة  كلمة   lِعال+&  ،gلكفا� لقتل  �لزما*  �خر 
 Îُّنز&له عند متو& lصعو8 �ملسيح +( �لسما Dُيشابه خيا Dخليا�
�لطريقة،  �لفنت �لصّماl. &�لسّر �لذ_ يكشف �حلقيقة &يبني 
هو �* هذz �لكلما0 &مثلها قد جر0 على �لسنة �مللَهمني 
بطريق �الستعا0�g، فهي مملّو� من لطائف �إلشا0�g، فكأّ* 
�لقa �لذ_ هو بيت �ألخياg بعد �لنقل من هذ� �لد�g، ُعبَِّر منه 
بالغاg &ُعبَِّر خر&Î �ملثيل �ملتحد طبًعا &جوهًر� Þر&Î �إلما< 
 0�g&ملحا� zهذ& .�gهذ� كله على سبيل �الستعا& ،�gمن �ملغا
شائعة متعاgفة j كال< ig �لعاملني، &ال qفى على �لعاgفني. 
�ال تعر¢ كيف �ّنب �هللا يهو8 ´ما* خامت �لنبيني، &خاطبهم 
&قاD بقوD صريح مبني: ﴿َ&ِ+Jْ َفَرْقَنا ِبُكُم �ْلَبْحَر َفَأْنَجْيَناُكْم 
َ&َ�ْغَرْقَنا �Dَ ِفْرَعْوَ* َ&�َْنُتْم َتْنُظُر&َ* * َ&ِ+Jْ َ&�َعْدَنا ُموَسى َ�gَْبِعَني 
َعَفْوَنا  َ&�َْنُتْم َظاِلُموَ* * ُثمَّ   zَِبْعِد ِمْن  �ْلِعْجَل  �تََّخْذُتُم  لَْيَلًة ُثمَّ 
ُموَسى  �lََتْيَنا   Jْ+ِ&َ  * َتْشُكُر&َ*  َلَعلُكْم  Jَِلَك  َبْعِد  ِمْن  َعْنُكْم 
ُموَسى  َيا  ُقْلُتْم   Jْ+ِ&َ َتْهَتُد&َ*.....  َلَعلَُّكْم  َ&�ْلُفْرَقاَ*   iَْلِكَتا�
اِعَقُة َ&�َْنُتْم  َلْن نْؤِمَن َلَك حتَّى َنَر� �َهللا َجْهَرً� َفَأَخَذْتُكُم �لصَّ

 * َتْشُكُر&َ*  َلَعلَُّكْم  َمْوِتُكْم  َبْعِد  ِمْن  َبَعْثَناُكْم  ُثم   * َتْنُظُر&َ* 
ُكُلو�  ْلَو�  َ&�لسَّ �ْلَمنَّ  َعَلْيُكُم  َ&�َْنَزْلَنا  �ْلَغَماَ<  َعَلْيُكُم  َ&َظلَّْلَنا 
�َْنُفَسُهْم  َكاُنو�  َ&َلِكْن  َظَلُموَنا  َ&َما  ْقَناُكْم  َ́ gَ َما  َطيَِّبا0ِ  ِمْن 

َيْظِلُموَ*﴾.(٣)
�لفرقا*، مع  �لقر�* &تقر�&نه j كتاi �هللا   j lهذ� ما جا
�* ظاهر صو�g هذ� �لبيا* ُيخالف �صل �لو�قعة، &هذ� �مر 
نبيِّنا �ًر�  بيهو8ِ ´ماِ*   Pََفَر ما  �هللا  فإ*  �ثنا*.  فيه  ال qتلف 
 ،gفرعو* �ما< �عني تلك �ألشر� D� Pما �غر& ،gلبحا� من 
&ما كانو� موجو8ين عند تلك �ألخطاg، &ما �¬ذ&� �لعجل 
&ما كانو� J jلك �لوقت حاضرين، &ما قالو� يا موسى لن 
نؤمن ح� نر� �هللا جهر� بل ما كا* ³م j ´ما* موسى 
�ثًر�(٤) &تذكر�، &كانو� معد&مني. فكيف �خذִדم �لصاعقة، 
&كيف ُبِعثو� من بعد �ملو0 &فاgقو� �ِحلما<؟ &كيف ظلل �هللا 
عليهم �لغما<؟ &كيف �كلو� �ملن &�لسلو�، &ّجناهم �هللا من 
�لبلو�، &ما كانو� موجو8ين، بل ُ&لُد&� بعد قر&* متطا&لة 
&�´منة بعيد� مبعد�، &ال تزg´& �g´�& g �خر�، &�هللا ال يأخذ 
�هللا   *� فيه  فالسّر  �لعا8لني.   Dعد� &هو  gجل  مكا*  gجال 
�قامهم مقا< �بائهم ملناسبٍة كانت �g� jئهم، &Ñاهم بتسمية 
ُسنة  �ستمر0  �&صافهم، &كذلك   lثاg&ُ &جعلهم  �سالفهم 

ig �لعاملني.
 Dُ&نز عيسى   D&نز من  �ملر�8   *� كاجلهلة  تزعم  كنت   *+&
خطًأ  &¬طئ  �ألمر  عليك  فيعُسر  �حلقيقة   j  � عيسى 
كب#� j �لطريقة، فإ* َتوفِّي عيسى ثابت بنص �لقر�*، &مع± 

(٣) �لبقر�:٥١-٥٨      (٤) سهو �لناسخ، &�لصحيح: "�ثر". (�لناشر)

---------------------
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 Dاo جلاّ*، &ال� Êإلنس &ن� Êلتوّفي قد �نكشف من تفس# ن�
للتأ&يل j هذ� �لبيا*، فالنـز&D �لذ_ ما فّسرz خامت �لنبيني 
 j طالقه على معا* ²تلفة+ lمبع± يفيد �لقطع &�ليقني بل جا
�لتوّفي  لفَظ   tgيعا �ملرسلني، كيف  �ثاg فخر   j& *لقر��
�لذ_ قد حصحص معناz &ظهر بقوD �لنÊ &�بن �لعبا7 �نه 
معناz شك &ال gيب   j بقي &ما  ما سو�z؟  &ليس  �إلماتة 
&�ملحكما0؟  &�لبينا0  �ملتشاֲדا0  يستو_  للمؤمنني. &هل 
كال.. ال تستو_ �بد�، &ال يتبع �ملتشاֲדا0 +ال �لذ_ j قلبه 
 Èصر قد  �كم  لفظ  فالتوّفي  �ملطّهرين.  من  &ليس   tمر
معناz &ظهر �نه �إلماتة ال سو�z، &�لنـز&D لفظ متشابه ما 

توّجَه +( تفس#z خامت �ألنبياl، بل �ستعمله j �ملسافرين.
 &مع Jلك +* كنَت يصعب عليك Jكُر oد8 �خر �لزما* 
باسم عيسى j �حا8يث نÊ �إلنس &نÊ �جلا* &يغلب عليك 
�لوهم عند تعميم �ملع±، فاعلم �* �سم عيسى جاj l بعض 
 zَكرJ كفا` حديث& ،gلكبا� lمبعاٍ* &سيعة عند �لعلما gآلثا�
�لز²شر_  �لعالمة  من  تشر�ه  مع  صحيحه   j  _gلبخا�
يو<  �لشيطا*  ميّسه   >8�  nب �* كل  &هو  تصر�ه،   Dكما&
&لدْته ُ�مُّه +ال مرمي &�بنها عيسى. &هذ� ُيخالف نصَّ �لقر�*: 
﴿ِ+*َّ ِعَبا8ِ_ لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌ*﴾ (٥)، &�يا0 ُ�خر�، 
تقّي  &ُ�مِّه كلُّ gجل  �ملر�8 من عيسى   *+ �لز²شر_:   Dفقا
كا* على صفتهما &كا* من �ملتقني �ملتوgعني. فانظر كيف 

Ñّى كلَّ تقي عيسى، � �نظر +( +عر�t �ملنكرين.
تزيد عليه شاهًد�   *� بّد  �لشها�8 &�حد� &ال   *ّ� ُقلَت   *+&
�قر�  �لسامعني.  من  تكو*   *�  Dخا� &ما  فاÑْع  �& شاهدً�، 
كتاi "�لتيس# بشرÈ �جلامع �لصغ#" للشيخ �إلما< �لعامل 
�هللا  
ه g �ملنا&_   ¢&Ûلر� عبد  �لكامل  �لفقيه   Úملحد�&

تعا( &غفر له �ملسا&_ &جعله من �ملرحومني. +نه Jكر هذ� 
 gحلديث �ملزبو� j lما جا :Dقا& gملذكو� iلكتا� j حلديث�
من Jكر عيسى &ُ�ّمه "فاملر�8: �ا &َمن j معنا�ا". فانظر 
بإمعا* �لعينني كيف صرÈ بتعميم هذين �الÑني، فما لك ال 

تقبل قوD �ملحققني.
&�إلما<  تيمية  &�بن  قيم  &�بن  مالًكا  �إلما<   *� Ñعَت  &قد 
كانو�  �ُألّمة،   lفضال& �ألئمة  �كابر  من  &كثً#�   _gلبخا�
ُمقّرين مبو0 عيسى &مع Jلك كانو� يؤمنو* بنـز&D عيسى 
�لذ_ �خa عنه gسوD �هللا �، &ما �نكر �حٌد هذين �ألمرين 
&ما تكلم، &كانو� ُيفّوضو* �لتفاصيل +( �هللا iّg �لعاملني، 
&ما كانو� j هذ� oا8لني. � خلف من بعدهم خلٌف &سو�8ٌ 
�قَلُف &فيٌج �عوÎُ &�جوُ¢، �ا8لو* بغ# علم &يفّرقو*، &ال 

يركنو* +( ِسلم &يكفر&* عبا8 �هللا �ملؤمنني.
فحاصل �لكال< j هذ� �ملقا< �* �هللا كا* يعلم بعلمه �لقدمي 
�* j �خر �لزما* ُيعا8_ قو< �لنصا�g صر�� �لدين �لقومي، 
&يصّد&* عن سبل �لرi �لكرمي، &qرجو* بإفك مبني. &مع 
Jلك كا* يعلم �* j هذ� �لزما* يتر` �ملسلمو* نفائس تعليم 
�لفرقا*،  من  ثبتت  ما  بدعا0   ¢gخا´ &يتبعو*  �لفرقا*، 
&ينبذ&* �مو�gً ُتعني �لدين &حتّبر حلل �ملؤمنني. &تسقطو*(٦) 
j هو� �دثا0 �ألموg &�نو�� �ألهو�l &�لشر&g، &ال يبقى ³م 

ة �* يرِسل j هذ� g& فضال gال 8يانة &ال 8ين، فقد& Pصد
�لزما* gجًال ُيصلح نوَعي �هل �لطغيا*، &يتم حجة �هللا على 

(٥)  �حلجر: ٤٣    (٦) هذ� سهو �لناسخ &�لصحيح "يسقطو*". (�لناشر)
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�ملبطلني. فاقتضى تدب#z �حلق �* �عل �ملرَسَل َسِميَّ عيسى 
إلصالÈ �ملتنصرين، &�عله َسِميَّ �
َد � لتربية �ملسلمني، 
باالÑني   zفسما خطَو�ا،  &قافًيا  حذَ&�ا  حاJًيا  &�عله 
�ملؤمنني  همِّ  �8ِفَع  &جعله  �لر�َحني،  من   zسقا& �ملذكوgين، 
&�gِفَع فنت �ملسيحيني. فهو عند �هللا عيسى من جهة، &�
ُد 
ِ̀ �لسبل �ألخيا¢ &جتنَِّب �خلال¢ &�العتسا¢،  من جهة، فاتُر
&�قبل �حلق &ال تكن كالضنني. &�لنÊ � كما &صفه بصفا0 
�ملسيح ح� Ñاz عيسى، كذلك &صفه بصفا�J 0ته �لشريف 

د &مشاֲًדا باملصطفى، فاعلم �* هذين �الÑني � zاÑ ح�
قد حصال له باعتباg توجه(٧) �لتا< +( �لفرقتني، فسماz �هل 
 )+ �gهه &تأمله كُمو�سي �ألسا باعتباg توجُّ �لسماl عيسى 
+صالÈ فرP �لنصاÑ& ،�gَّوz بأ
د باعتباg توّجهه +( ُ�ّمة 
�لنÊ توّجًها �شد &�´يد، &تأّلِمه من سوl �ختالفهم &عيشهم 
�ملوعو8  
د �  *�& 
د، � �ملوعو8  عيسى   *� فاعلم  �نكد. 
عيسى، فال تنبذ &l�g ظهر` هذ� �لسّر �ألجلى. �ال تنظر +( 
�ملفاسد �لد�خلية &ما نالنا من �ألقو�< �لنصر�نية؟ �لست تر� 
�* قومنا قد �فسد&� طرP �لصالÈ &�لدين، &�تبعو� �كثرهم 
سبل �لشياطني، ح� صاg علمهم كناg �ُحلباِحب، &ِحaهم 
له  &�لتكّلُف  ِطباًعا،  �لشرِّ  تطبُُّع   gلُسباِسب، &صا�  iكسر�

هًو� طباًعا، &�كّبو� على �لدنيا متشاجرين؟
 ،igلو كا* �ملظلو< من �ألقا& igيأبر بعضهم بعضا كالعقا
&بدّلو�  �ملصافا0،   tا�+& �حلديث   Pصد فيهم  بقي  &ما 
�حلسنا0 بالسيئا0. �شتغلو� j تطلُّب مثالب �إلخو�* &نسو� 
+صال0�J È �لبني &حقوP �هل �إلميا*، &صالو� على �إلخو� 
 Ùخلو &�´�لو�  �ملو0�8ّ  �8حضو�  �لعد&�*.  �هل   Dكصو
�لعثر�0  &�تبعو�  &�لعد&�*،  �لفسق  فيهم  &�شاعو�  �لنيا0، 

 Èياg &هّبت   ،D�&لز� كل  �ملحبة  نفحا0  ´�لت  &�لبهتا*. 
�لنفاP &�جلد�D. ما بقي سعة �لصدg &صفاl �جلنا*، &8خلت 
كد&j 0ٌ�g �إلميا*، &جتا&´&� حد&8 �لتو�g &�لتقا�، &تناسو� 
حقوP �إلخو�* &�ملؤمنني &�ملؤمنا0. ال يتحاَمو* �لعقوP &ال 
&�لنها0،  �لفسق  +ال  يعلمو*  ال  &�كثرهم   ،Pحلقو� يؤ8ّ&* 
&تغيََّر �لزما* فال &�g &ال تقو� &ال صو< &ال صال�. قّدمو� 
حضر�  على  �لنفس  شهو�0  &قّدمو�  �آلخر�،  على  �لدنيا 
�آلخر�   Pطر يبالو*  &ال   ،iكاملصا لدنياهم  &��gهم  �لعز�، 
 ،lحليا� &ُفقد   ،lلوفا� Jهب   .iلصو�� طريق  يقصد&*  &ال 
 ،gجوًها تلمع فيهم �سّر� �لَغد& �g� .lال يعلمو* ما �التقا&
�لقر�*،  يقر�&*   .gلبد� على  &يبُزقو*   lلليال� �لليلة  �ّبو* 
&ال   ،gَجلو� +ال  جاgُهم  منهم  ير�  ال  �لر
ا*.  &يتركو* 
 .gلَكو� �لضعفاl &يطلبو*  �لَغوg، يأكلو*  شريُك حدֲדم +ال 
&�لظاملو*  &�ملغتابو*،  &�لو�شو*  &�لنّمامو*،  �لكاJبو*  كُثر 
�ملغتالو*، &�لز�نو* �لفاجر&*، &�لشاgبو* �ملذنبو*، &�خلائنو* 
&�لسجايا، ال   iلقلو� �ملرتشو*. قست  &�ملايلو*   ،*&gلغّد��
qافو* �هللا &ال يذكر&* �ملنايا. يأكلو* كما يأكل �ألنعا<، &ال 
يعلمو* ما �إلسال<. &غمرִדم شهو�0 �لدنيا، فلها يتحركو* 
 lلثر�� &�هل  يستيقظو*.  &فيها  ينامو*  &فيها  يسكنو*،  &³ا 
منهم غريقو* j �لنعم &يأكلو* كالنَّعم، &�هل �لبالl يبكو* 
لفقد �لنعيم �& من ضغطة �لغرمي، فنشكو +( �هللا �لكرمي، &ال 

حوD &ال قو� +ال باهللا �لنص# �ملعني.

هه". (�لناشر) (٧) هذ� سهو �لناسخ &�لصحيح "توجُّ
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