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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٧١٧))
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. 

�ملكتوL E^ علما[ ��ند

�لقصو}�، ��ملولو�  �للكوكو�، ��ملولو� غالb sستك<  �لر$ن  �لغزنو�، ��ملولو� عبد  �جلبا}  �ملولو� عبد  فمنهم 
�لكنكوئي،  &$د  }شيد  ��ملولو�   ،Bسليما ��لقاضي  �لبتيالو�،  Cسحا�  >مد  ��ملولو�  �للوbهيانو�،  &$د  مشتا� 
��ملولو� >مد بش< �لبوفالو�، ��ملولو� عبد �حلق �لدهلو�، ��ملولو� نذير حسني �لدهلو�، ��لشيخ حسني عر¡ 
�لبوفالو�، ��حلافظ عبد �ملناB �لو�ير�با�b، ��ملولو� شا½ bين �للوbهانو�، ��ملولو� عبد �ملجيد �لدهلو�، ��ملولو� 

عبد �لعزيز �للوbيانو�، ��ملولو� عبد �هللا تلوند�، ��ملولو� نذير حسني �ألنبيتو� �لسها}نفو}�.
بسم �هللا �لر$ن �لرحيم. �حلمد هللا �لذ� ُيطلع �لقمر بعد bُجى �ملحا�، �ُيغيث بعد �ملحل بالُبعا�، �يرسل �لرياº بعد 
�الحتبا، �يهد� عباb½ بعد �سا� �خلّنا، �ُيظهر نو}½ عند Cحاطة �لظلماG، �ينـز_ ُ}شًد� عند طوفاB �جلهالG؛ 
��لصال" ��لسالs على سيد �لرسل �خ< �لكائناG، �&صحاِبه �لذين طّهر�� �أل}Ü من &نو�¯ ��ناG ��لبدعاG، �£ِله 

�لذين تركو� بأعما�م &سو" حسنة للطيبني ��لطيباG، �على Lيع عباb �هللا �لصاحلني.
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التقوى

 Gيح نفحا{ B& Bنكم &نتم تعلموC ،هللا� bّما بعد.. فيا عبا&
�إلسالs كيف }كدG، �مصابيحه كيف خَبْت، ��لفنت 
 Gظهر كيف  �لبد¯  �&نو�¯   ،Gكُثر� عّمت  كيف 
ترقبونه،  كنتم  �لذ�  �ملائة   &{ مضى  �قد  �شاعت، 
ِلَم ما ظهر Àدb كنتم تنتظر�نه؟ &ظننتم &B �هللا  ر��  ففكِّ

&خلَف �عد½ &� كنتم قوًما غافلني؟ 
فاعلمو� &B �هللا قد &}سل� إلصالº هذ� �لزماB، �&عطا� 
فيما  بينكم  �لقر£B، �جعل� Àد�bً ألحكم  كتابه  علم 
 Bَحَكَمُكم �ِلَم تصولو Bتلفني. فِلَم ال تطيعوÝ كنتم فيه
�ملرتدين،  من  �ال  �لكافرين  من  كنُت  �ما  منكرين؟ 
�لكن ما فهمتم سرَّ �هللا، �حا} فهمكم، �فرó� ôكم، 
�كّفرمتو�، �ما بلغتم معشا} ما قلُت لكم، �كنتم قوًما 
مستعجلني. ���هللا �C ال &bّعي �لنبو" �ال &جا�� �مللة، 
باهللا  �&èمن  �لنبيني.  خامت  فضالة  من  Cال  &غتر¤  �ال 
فِلم  �لقبلة،  �&ستقبل  �&صلي  �}سله،  �كتبه  �مالئكته 

تكّفر�ن�؟ &ال ÈافوB �هللا }¡ �لعاملني؟
&يها �لنا ال تعجلو� علّي، �يعلم }ّبي &� مسلم، فال 
ر�� � كتا¡  ُتكّفر�� �ملسلمني. �تدبَّر�� صحف �هللا، �فكِّ
مبني. �ما خلقكم �هللا لتكّفر�� �لنا بغ< علم، �تتركو� 
ِلَم  �ملؤمنني.  �تلعنو�  ظن،  �حسن  �حلم  }فق  طر� 
ÈالفوB قو_ �هللا �&نتم تعلموB؟ &ُخلقتم لتكف< �ملؤمنني 
&� شققتم صد�}نا، �}&يتم نفاقنا �ُكفرنا ���}نا؟ فأيها 
�ال  ظنكم   � تغُلو�  �ال  �تندمو�،  توبو�  توبو�  �لنا، 
ُتصّر��، ��تقو� �هللا �ال جتترئو� �ال تيأسو� من }�º �هللا، 
ليعبد��،  �لنا  �ملرسلني. خَلق  &مة خ<  ُيضيع  �Cنه ال 
�بّين  �ختلفو�،  فيما  �ليحُكم  ليعرفو�،  �لرسل  �&}سل 
لُيذّكر  �ملجدbين  �بعث  �ُيوَجر��،  ليطيعو�   sألحكا�
�لنا ما �هلو�، �bّقق معا}فهم لُيبتلو�، �ليعَلم �هللا قوًما 

�لطريقة  ألهل  �لبيعة  �شر¯  &عرضو�،  �قوًما  &طاعو� 
ليتو�}ثو� � �ل�كاG �يتضاعفو�، �&�جب عليهم حسن 
�لظن ليجتنبو� طر� ��ال� �ُيعَصمو�، �فتح &بو�¡ �لتوبة 
لُيرَحمو� �ُيغَفر��، ��هللا &�سع فضال �}$ا �هو &}حم 
�لر�$ني. �ما كاB& ¶ B &فتر� على �هللا، ��هللا ُيهلك 

قوما ظاملني.
 Bفما كا ،sا���C ُسّميُت عيسى �بن مرمي بأحكاs �إل
¶ &B &ستقيل من هذ� �ملقاs بعدما &قام� عليه &مر �هللا 
�لعالs، �ما &}�½ Ýالفا لنصوö كتا¡ �هللا �ال £ثا} خ< 
�ما  ندمكم،  �ما خشيتم  قدمكم،  �ّلْت  بل  �ملرسلني. 
 ،Bما &معنتم � �آلثا} حق �إلمعا� ،B£لقر� AC جعتم{
�لتعصب   AC �ملتم   ،bلسد�� �لرشد  طر�  �تركتم 
فهمتم  فما  �ألّما}"،  �لنفس  هو{  �غِشيتكم   ،bللد��
حسر"  يا  �ملتعصبني.  موقف  ��قفتم  �لعبا}"،  معا� 
عليكم! Cنكم تنتصبوB إل�}�¢ �لنا، �ال تر�B عيو¡ 
&نفسكم من خد¯ �خلنا، �متايلتم على �لدنيا �&عر�ضها 
غافلني. ���هللا L BCع �لدنيا ��لدين &مٌر � Çصل قط 
للطالبني، �Cنه &شد �&صعب من نكاº ُحّرَتني �معاشر" 

ضّرَتني، لو كنتم متدبرين.
من غ< حقيقة  &حًد�  ينفع  ال  �لتقو{  لبا   B& �علمو� 
صهباَ¢  كّل  �ال  مترً"   ¢َ�bسو كلُّ  �ما   ،Aملو� يعلمها 
øرً"، �كم ِمن مزّ�} يعتلق بر¡ �لعباb، �عتال� �حلربا¢ 
من  علم  �ال  ùرִדا،  من  حظ  له   Bيكو ال   ،bباألعو�
 Bيصّلو �ملنافقني؛  قلو¡  �هللا  جعل  �كذلك  حال�ִדا! 
ما   Bيعلمو �ما   Bيتصدقو� �لصال"،  ما   Bيعلمو �ال 
 BّجوÇ� ،sما �لصيا Bما يعلمو� Bيصومو� ،Gلصدقا�
ما   Bيعلمو �ما   Bيتشهد��  ،sإلحر�� ما   Bيعلمو �ما 
�لتوحيد، �يسترجعوB �ال يعرفوB َمن �ملالك �لوحيد، 
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BْC هم Cال كاألنعاs بل من &سفل �لسافلني.
فهم   ،Bملخلصو� �عّشاقه   ،Bقوbلصا� �هللا   bعبا �&ما 
يصِلوAC B ُلّب �حلقائق، �bُهن �لدقائق، �يغر �هللا � 
 Bحة جالله �عّزته، فيعيشو�b� قلوֲדم شجر" عظمته
 Bجا¢ �قت �حلشر فيقومو ��C� ،ملحبته Bمبحبته �ميوتو
 AC�  ،Bموَجعو �هللا   ،Bفانو  sقو >بته.   � �لقبو}  من 
 ،Bينطقو متبّتلوB، �بتحريكه يتحركوB، �بإنطاقه  �هللا 
 Bإلميا� .Bُيو�لو �& B�bبإميائه ُيعا� ،Bبتبص<½ يبصر��
CمياÕم، ��لعدs مكاÕم، ُسِتر�� � مالحف غ<" �هللا فال 
�خرِ�   Gباآليا  Bُيعرفو �ملحجوبني.  من  &حد  يعرفهم 
عليهم  �&نعَم  يتوالهم،   ¡ّ{ ِمن   Gلتأييد���  G�bلعا�
بأنو�¯ �إلنعاماG. يد}كهم عند كل مصيبة، �ينصرهم 
��ُهللا  �لر$ن،  تالميذ  ÕCم  مبني.  بنصر  معركة  � كل 
�م كالقو�بل للصبياB، فيكوB كل حركتهم ِمن  Bكا
 Bّية، �يكو�يد �لقد}"، �ِمن ُمحرٍِّ� غا¡ من &عني �ل
كل فعلهم خا}قا للعاb"، �يفوقوB �لنا � Lيع &نو�¯ 
�لسعاb"؛ فص�هم كر�مة، �صدقهم كر�مة، ��فاèهم 
�علمهم  كر�مة،  �حلمهم  كر�مة،  �}ضاèهم  كر�مة، 
كر�مة، �حياèهم كر�مة، �bعاèهم كر�مة، �كلماִדم 
 Bينـزلو� كر�مة؛  �ثباִדم  كر�مة،  �عبا�bִדم  كر�مة، 
من �هللا مبنـزلة ال يعلمها �خللق. �ÕCم قوs ال يشقى 
 � �ملحبو¡  }ّيا  �جتد  &نيسهم،   ُّbُيَر �ال  جليسهم، 
Àالسهم، �نسيم �ل�كاG � >افلهم، BC كنَت لست 
&خَشَم �من �ملحر�مني. �ينـز_ بركاG على جد}�Õم 
 sقو من  لسَت  كنَت   BC فتر�ها  �&حباֲדم،  �&بو�ֲדم 

عمني.
&يها �لنا.. قد تقطعت معا�يركم، �تبينت bقا}يركم، 
من  }ّبي  حفظ�  �لكن  سّفاٍ�،  Cقباَ_  علّي  �&قبلتم 

هال�، فأصبحُت مظفًر� �من �لغالبني. &يها �لّنا.. قد 
�عتديتم �عتد�ً¢ كبً<� فاخشو� عليًما خبً<�، �ال جتعلو� 
ها كِعظاs �ستخرجت Ýَّها، �ال  ها �َجخِّ &نفسكم بَنخِّ
تعثو� � �أل}Ü معتدين. �Cّني �مرèٌ ما &با¶ }فعة هذ½ 
�لدنيا �خفضها، �}فعها �خفضها، بل &ِحّن AC �لفقر 
 AC لذهب ��لفضة، �&تو�� AC ملتربة، حنَني �لشحيح��
�لتذلل توقاBَ �لسقيم AC �لد��¢، ��� �خلصاصة AC &هل 
&خا¤  �ما  �خلالقني.  &حسن  �هللا  على  �&توكل  �لثر�¢، 
 ð{ �يتوال�  مزخرفٍة،  كِلٍم  �غو�ئل  &لسنة،  حصائد 

�يعصم� من كل شّر �من فنت �ملعاندين. 
 ،}bفر� }bقومو� فر�� ،}bيها �لنا، ال تتبعو� َمن عا&
× فكر�� BC كنُت على حق، �&نتم لعنتمو� �كّذبتمو� 
�لظاملني؟  عاقبة  كانت  فكيف  �£�يتمو�،  �كّفرمتو� 
 �C� ،لر&فة� �قتبلُت &مر �خلالفة Cال ¹ُكم �هللا ��  �ما 
ٍّ̧ � &يد� �لقو�بل، �قد كنت  بيَد� }ð �لد�بل، كص
 ،Bغلبة �لنصا}{ �&نو�¯ �الفتنا� ،Bز�نا من فنت �لزما<
 }&{� قلقي،  ��ستشاطَة  َفَرقي  �ستطا}َ"  �هللا   }&{ فلما 
�لنفس   G{طا� �نفجر،  �لدمو¯  �Õر  قل¸ ضجر،   B&
حتنًنا   ¶ّC فنظر  �}تياعا،  �لفر�ئص   Gعد{&ُ� شعاًعا، 
َجاِعُلَك  "Cِنِّي  �قا_:  �تفضال،  تر$ا  �تلطًفا، �Èيَّر� 
� �َألْ}Üِ َخِليَفًة"، �قا_: "َ&َ}Bْ&َ Gُbْ َ&ْسَتْخِلَف َفَخَلْقُت 
£sَbَ"، فهذ� كله من }ð، فال حتا}بو� �هللا BC كنتم متقني. 
يفعل ما يريد، &&نتم تعجبوB؟ ��C قبلُت &� &َ�_ُّ �لنا 
كيف  �لكن  قلوبكم،   � هو  كما  �لنا  &جَهل   �&�
هذ�   � قبال  تكلمُت  �ما  �لر�$ني؟  &}حم  فضل   bّ{&
�لبا¡، بل عند� شهاb" من �آلثا} ��لكتا¡، فهل &نتم 
تقبلوB؟ &ما تر�B كيف بّين �هللا �فا" �ملسيح، �صّدقه 
خُ< �لرسل بالتصريح، �َ}bَِفهما تفسُ< �بن عبا كما 
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قو_   Bتتركو�  Bتنكر� &نتم   × �لنا،  &يها  تعلموB؟ 
�لنـز�_  لفظ  �ُتِكّبوB على   ،BافوÈ هللا �}سوله �ال�
عليكم  �هللا  قّص  �ما  �ألّ�لني.  ُ�بر  من  معنا½   Bتعلمو�
فكيف  �لسابقني.  ُ�كر � صحف  مثاٌ_  �له  Cال  قّصًة 
�حلق  سبل   B�{تذ& �ألمثا_؟  لكم  خلت  �قد  �لضال_ 
�&خ�كم  �لسما¢،   � �}�قكم  �هللا:  �قا_  متعمدين؟ 
 Bكل ما هو حتتاجو� sعن نز�_ �حلديد ��للبا ��ألنعا
�لسما¢  من  تنـز_  �ألشيا¢ ال  &B هذ½   Bتعلمو� Cليه، 
بل Çد· � �أل}ضني. فما كاC Bال Cشا}" AC نز�_ 
��ألهوية،  ��ملطر  ��لضو¢  �حلر�}"  من  �ملؤثر"  �ألسبا¡ 
ظاهر   Bتعلمو �تستعجلوB؟   Bتتفكر� ال  لكم  فما 
�ألشيا¢ �تنسوB حقائقها �متر�B على £ياG �هللا غافلني. 
 �C� كنتم � شك من قو¶ فانتظر�� مآ_ &مر� BC�
معكم من �ملنتظرين. �كم من علوs &خفاها �هللا �بتالً¢ 
من عند½، فاعلمو� &B �لسر مكنوB، �ما � يديكم Cال 
ظنوB، فال تكفر�� لظنونكم يا معشر �ملنكرين. �نتُهو� 
من   Bتفعلو ما  كل  عن  نفسا  طبُت   �C� لكم،  خً<� 
Cال  &شكو  �ما  ��لتكف<،  ��لتكذيب  ��لتحق<  �إليذ�¢ 
AC �هللا، بل ملا بصرGُ بانقباضكم �جتّلى ¶ Cعر�ُضكم، 
علمُت &نه �بتال¢ من }ð، فله �لُعتû حé يرضى، �هو 
صً��   Gُ�ص� جليًال،  }ًبا   Gُفذكر �لر�$ني.  &}حم 
Lيًال، �لكنكم ما �هتديتم، �ظلمتم ��عتديتم، قا_ �هللا 
 ،﴾sِمن قو sٌال َتَناَبُز��﴾، فنَبْزمت، �قا_ ﴿ال َيْسَخْر قو﴿
فسخرمت، �قا_ ﴿يا عيسى �C ُمَتَوفِّيَك﴾، فأنكرمت، �قا_ 
﴾، فظننتم �كّفرمتو� �لعنتم،  نِّ ﴿�ْجَتِنُبو� كثً<� ِمَن �لظَّ
ُسو�﴾، فتجّسستم، × صّعرمت �عبستم،  �قا_ ﴿ال َتَجسَّ
�قا_ ﴿ال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا &َُيِحبُّ َ&َحُدُكْم َ&Bْ َيْأُكَل 
Cِلَْيُكُم  ِلَمْن &َْلَقى  َتُقوُلو�  َمْيًتا﴾، �قا_ ﴿َ�ال  َ&ِخيِه  َلْحَم 

 AC َلْسَت ُمْؤِمًنا﴾، فاغتبتم �كّفرمت، �ما &}�كم sَال �لسَّ
�لق�، &�  َ&ْخَذ �هللا �ضغطَة  هذ� �حلني منتهني. &نسيتم 
لكم بر�¢" � �لزبر، &� ُ&Bَ�ِ لكم من �هللا }¡ �لعاملني؟ 

يعينكم  �لذ�  �هللا   B& قلوُبكم  &تف�  فكر��،   × فكر�� 
عند كل ترbُّb هو &قَو{ مثَل هذ� �لزماB عن Àدb؟ �قد 
كنتم تستفتحوB من قبل، فلما جا¢ نصر �هللا صرمت &�_ 
���}�}كم،  �&بديتم  ِعذ�}كم،  ع�  �لَويتم  �ملعرضني. 
 ¡��� �ملحبة،  بالبغض  �بدلتم   ،"bملو� ع�  �صرفتم 
حسن ظنكم ��ضمحّل، �}حل حبكم ��نسّل، �صرمت 
&ك� �ملعاbين. فلما }&يُت &عر�Ü �لتز�ير ��نتها¢ �ألمر 
Àلبة   Bإلخو�� ֲדذ½  Ýاطب�   B& علمُت  �لتكف<،   AC
للهو�B، فوجهُت �جهي AC &عّز" �لعر¡ ��ملتفقهني. 
فسرَّ�  �يعّظمون�،  �يأتون�  يقبلون�  &Õم   }{&  �C�
بتلك   _èلتفا� �bعا�  �ملبا}كة،  �لوجو½  هذ½  مر&{ 
�لرسائل  بعض  لتنميق   Gعمد  B&  AC �ملبشر"   sألقد��
� عرð مبني. فهَمْمُت لنفع تلك �إلخو�B بأB &كتب 
�م بعض &سر�} �لعرفاB، فألفُت "�لتحفة" �"�حلمامة"، 
�"نو} �حلق" �"�لكر�مة"، �}سالة "Cمتاs �حلجة" �هذ½ 
 b{منهم مو  Gُb{� للذين منافع  "ِسّر �خلالفة"، �فيها 
يأتيـ�  من  لكل   ð{ يغفر   B& �&}جو  �لكافرين. 

كاملقـترفني �ملعتـرفني.
&ال تنظر�B �ما بقي ِمن ُحلل �لدين Cال &طماً}� Ýرَّقة، 
�ما ِمن قصر½ Cال &طالال >رَّقة، �ُكنا ُمضغة للماضغني. 
&تعجبوB ِمن &B �هللا &b}َككم بفضله �مّنته، �ما &ضاَحكم 
عن ظل }$ته؟ &كانت �ذ� �لزماB حاجة b ACجا_، 
�ما كانو� >تاجني AC نصر" }¡ فعا_؟ ما لكم كيف 
ÈوضوB؟ &ين �هبت قو" غو} �لعقل �فهم �لنقل، �&ين 
}حلت فر�ستكم، �&� £فة نزلت على بص<تكم، &نكم 
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ال تعرفوB �جو½ �لصاbقني ��لكا�بني؟ �قد لبثُت فيكم 
ُعُمًر� من قبله &فال تعقلوB؟ �BC }جال يبذ_ قو�½ �كل ما 
}�قه �هللا �£تا½، إلعانة مذهب يرضا½، حé ُيحسب &نه 
&هله ��}�½، �قد }&يتم مو�ساÞ لإلسالs، �َبْذَ_ جهد� 
تبصر�B. �عرضُت عليكم كل  �ألناs، × ال  مللة خ< 
£ية ُقُبًال، × ال تنظر��C� .B جئتكم ُألجنيكم من مكٍر 
 ¶ّC عز�مت� .Bُموِمض، × &نتم ال تفكر� ٍ̄ ُمرِمض �}�
�bعا¢ �لنبو"، �ما خشيتم �هللا عند هذ½ �لفرية، �ما كنتم 
ُ&جاًجا �ال¶،   Bمقا¶، �حتسبو  Bتفهمو خائفني. �ال 
�ال تعقلوB. �كيف يفهم �ألسر�} �إل�يـة َمن سد_ 
�لشحـنا¢،   Gذباü �حلق  عن  �عد_  �خليال¢،  ثو¡ 
 Üعر&� ،Gخلزعبـال� AC _ما� ،Gضي باجلهـال{�

عن �لصر�ô كالعـمني؟
 BC لضالل�،  �Cظهاً}�  مقال�،  عن  Cعر�ضا   Bتقولو�
�ملالئكة ينـزلوAC B �أل}Ü بأجسامهم �ُيْقُو�B &ماكَن 
عليهم  متّر  �}مبا  خالية،   Gلسما���  Bيتركو� مقامهم، 
برهة من �لزماB ال يرجعوAC B مكاB، �ال تقَربونه (١) 
نو¯   Gمهما  sإلمتا Ü{أل� على �جه  �لوقت   �bلتما
�إلنساB، �يضيعوB �ماB �لسفر بالبطالة كما هو }&� 
شيخ �لبطالة؛ �Cنه قا_ � هذ� �لبا¡ Àمال، �لكن لزمه 
 sحلركة إلمتا� AC ýلذ� >تا� Bبد�هة، فإ bلك �لفسا�
لقطع   Bلزما� صر¤   AC  ýتا< &نه  شك  فال  �خلطة، 
 ،Bلعمل �ملطلو¡ من هذ� �لسفر �� �لشأ� sمتاC� ملسافة�
فاحلاجة �ُأل�A توجب �جوb حاجة ثانية، فهذ� تصرٌُّ¤ 
� عقيد" Cميانية. × من �ملحتمل &B ال يفُضل �قت عن 
 s؛ فانظر ما يلزb�¢خر كمو£ bيبقى مقصو� ،bمقصو
من �ملحذ�}�G ��خ<ِ" �خلزعبالG، فكيف ÈرجوB من 
 Bنتم تعلمو&� ،GاÇلتصر�� Gلتصرفا� AC ميانيةC "عقيد

يشابه  فنـز��م   ،Gإلميانيا� من  �ملالئكة   bجو�  B&
نز�_ �هللا � Lيع �لصفاG. &يقبل عقٌل Cميا�ٌّ &È Bلو 
�لسما��G عند نز�_ �ملالئكة �ال تبقى فيها شي¢ بعد 
هذ½ �لرحلة؟ كأBّ صفوفها تقوضت، �&بو�ֲדا ُقفلت، 
&لقت  Ôا¢  �كل  ُقّلبت،  �&مو}ها  ُعّطلت،  �شؤ�Õا 
ما فيها �Èّلـْت. BC كاB هذ� هو �حلق فَأخِرجـو� 
 B& ِمن نصٍّ BC كنـتم صـاbقني. �لن تستطيـعو� 
Èرجـو� �لو متم، فتوبـو� ��تقو� �هللا يـا مـعشر 

�ملعتدين. 
�علمو� &B �لد}�ية ��لر��ية توَ&ماBِ، فَمن ال ير�óا بنظر 
 × ،Bُيضيع بضاعة �لعرفا� ،Bحد فيقع � هو" �خلسر���
بعد �لك ُيضيع حقيقة �إلمياB �يلحق باخلاسرين. �من 
خصائص bيننا &نه çمع �لعقل مع �لنقل، ��لد}�ية مع 

�لر��ية، �ال يتركنا كالنائمني. 
فنسأ_ �هللا تعاB& A ُيعطَينا حقائق �إلمياB، �ُيوطننا ثر{ 
�ُيْمِطَينا   ،Bَجلنا� بأنو�}   Bِجلنا� َمْرَ&{  �ير�َقنا   ،Bلعرفا�
�لر$ن،   (٢)  ¡{ مرضا"  ِقر{  لنقترَ�   ،Bإل�عا� َقَر� 
غاbًيا  �ُنغلِّس   ،Bأل�طا� �نسَلى عن  باحلضر"  �نتخيم 
 ،A�&� &نسب  هو  ما   AC �þِفد   ،Aملو� مرضا"   AC
�ÿتر� � مسالك �لعرفاB، �ننصلت � ِسَكِك ُحبِّ 
من  &نيقة   Bٍَمغا� �ثيقة،   Bحصو  AC �نأ��  �لر$ن، 
ّ̧ �ألّمّي خامت �لّنبّيني. �للهم  صو_ �لشياطني، باتبا¯ �لن
فصلِّ �سلِّْم عليه AC يوs �لّدين، �£خر bعو�نا &B �حلمد 

هللا }¡ �لعاملني.

---------------
(١) هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "يقربونه". (�لتقو{)

(٢) هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "�لر¡". (�لتقو{)




