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�من كال" �إلما" �لمهد

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٤٤))

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. 

1قا* �هللا y مقا< ±خر y مدÍ �ملؤمنني: ﴿َ%�َْلَزَمُهْم َكِلَمَة �لتَّْقَو� َ%َكاُنو� َ�َحقَّ ِبَها َ%َ�ْهَلَها﴾. (١)  فانظر كلما/ 
 Dُُسوe ٌد e{ �لعاملني. �ُتسمِّي قوما فاسقني ¯اهم �هللا متقني؟ ® قاy � D مدÍ صحابة خامت �لنبيني: ﴿ُمَحمَّ
 y ْضَو�ًنا ِسيَماُهْمeِ%َ ًعا ُسّجًد� َيْبَتُغوَ( َفْضًال مَِّن �ِهللا �dُ َعَلى �ْلُكفاeُ eَِحَماdُ َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم eُكَّ �ِهللا َ%�لَِّذيَن َمَعُه َ�ِشدَّ
ُجوKَ 7ِِلَك َمَثُلُهْم y �لتَّْو�eَِ� َ%َمَثُلُهْم y �ِإلْنِجيِل َكَزeٍْ} َ�ْخَرàَ َشْطَأpُ َفآpُeَ�َ َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَو�  ُ%ُجوِهِهْم ِمْن �ََثِر �لسُّ
ّ̄ى كل من عا�7هم كافًر�، %غضب عليهم، فاخش  َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب �لُزeَّ�َ} لَِيِغيَظ ِبِهُم �ْلُكّفاeَ﴾.(٢) فانظر كيف 

�هللا %�تق �لذ; يغيظ بالصحابة كافرين، %تدبَّْر y هذp �آليا/ %±يا/ �خر� لعل �هللا ×علك من �ملهتدين.
%من تظÎ من �لشيعة �( �لصّديق �% �لفاQ%e غَصب �حلقوQ، %ظلم �ملرتضى �% �لزهر�d، فتَر_ �إلنصاk %�حبَّ 
�العتساk، %سَلك مسلك �لظاملني. *( �لذين تركو� �%طا�م %خال�م %�مو��م %�ثقا�م هللا %eسوله، %ُ�%K%� من 
�لكفاe %ُ�خِرجو� من �يد; �ألشر�e، فص`%� كاألخياe %�ألبر�e، %�سُتخِلفو� فما �ترعو� بيوִדم من �لفضة %�لَعني، 
�بناdهم  �ملاD، %ما جعلو�  بيت  %�للَُّجني، بل 7e%� كل ما حصل *)  �لذهب   dَثاe% هم %بناִדمdبنا� %ما جعلو� 
خلفاdهم كأبناd �لدنيا %�هل �لضالD، %عاشو� y هذp �لدنيا y لبا6 �لفقر %�خلصاصة، %ما مالو� *) �لتنعم كذ%; 
�إلمر� %�لرياسة.. �ُيَظّن فيهم ��م كانو� ينهبو( �مو�D �لنا6 بالتطا%ال/ %مييلو( *) �لغصب %�لنهب %�لغا�e/؟ 
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%قد  �لكائنا/،  �هللا خِ"   Dسوe ثر صحبة� �كا( هذ� 

دهم �هللا %�ثÎ عليهم e{ �ملخلوقا/؟ كال.. بل *نه 
�ّكى نفوسهم %طّهر قلوֲדم، %نّوÓ eوسهم، %جعلهم 
%ال  ضعيفا  �حتماال  جند  %ال  �آلتني.  للطيبني  سابقني 
 á7�  (* يش"   %� نياִדم،  فسا7  عن  ُيخ`  طفيفا  %âا 
 (* �لظلم  نسبة  على  �لنفس  سيئاִדم، فضال عن جز< 
��م  %لو  مقسطني.  قوًما  كانو�  *ّنهم  %%�هللا  K%�ִדم، 
ُ�عطو� %�7يا من ماD من غ" حالD فما َتَفلو� عليه %ما 
 %�  ،ãلُر�  Dهبا كأمثاK %لو كا(  ��و�،  مالو� كأهل 
 pألنفقو Dضني. %لو %جد%� حالال من �ملاeأل� eكمقد�
y سبل K; �جلالD %مهما/ �لدين. فكيف نظن ��م 
�غضبو� �لزهر�d ألشجاK±% ،e%� فلذ� �لنÔ كأشر�e، بل 
لألحر�e نّيا/، %�م على �حلق ثبا/، %عليهم من �هللا 

صلو�/، %�هللا يعلم ضمائر �ملتقني.
%*( كا( هذ� من نو} �إليذ�d فما جنا �سد �هللا �لف£ 
من هذ�، بل هو �حد من �لشركاd، فإنه �ختطب بنت 
 dُخِذ �التقا% ،dفإيا_ %�العتد� .dلزهر�� �K±% با �جلهل�
عن  ��غو�  �لذين  ُفضالة   Dْ%تتنا %ال   dالعتد��  {ِ7َ%
�حلّجة،   eنو�� e¼ية  بعد  �حلق  عن  %�عرضو�  �ملحّجة، 
 Þصر�  (* �7ّلك   �*% مصّرين.  �لباطل  على  %كانو� 
جهال/.   (* ترَكْن  %ال  فتدبَّْر  شبها/،  من  تنجيك 
بعضكم  من  �¯ع  %لو  تنيب،   )� %�eجو  هللا   Dقو�%
%ال   ،pهد� �هللا   7�e�  �K* *ال  عبد  يهتد;  %ال  �لتثريب، 
%قلوبكم،   Ôقل ير�  *نه   .pُسقيا من  *ال  �حٌد  يرتو; 
%ينظر قدمي %�سلوبكم، %يعلم ما y صد%e �لعاملني. 

فاعلم �يها �لعزيز �( حزًبا من علماd �لشيعة eمبا يقولو( 
�لكتا{  من   (٣) ثبُت  ما  �لثالثة  �ألصحا{  خالفة   )*
�ألتقى  �هللا  �ملرتضى %�سد  %�لُسّنة، %�ما خالفة سيدنا 

فثبت (٤) من %جوp ش£ %برها( �جلى، فلز< من Kلك 
فإ(  ±لتني،  ظاملني  غاصبني  �لثالثة   dخللفا� يكو(   )�

خالفتهم ما ثبتت من خامت �لنبيني %خ" �ملرسلني.
�ما �جلو�{ فال ¾فى على �ملتدبرين �لفاeهني %عبا7 �هللا 
�ملرتضى صلٌف  ثبو/ خالفة سيدنا   d7عا�  )� �ملتقني، 
ºٌت ما حلقه من �لصدQ سنا %�%eُ� طيف، %ليس معه 
شها�7 من كتا{ eبنا �ألعلى، %ليس y �يد; �لشيعة 
 ;eٌة على ثبو/ هذ� �لدعو�، فال شك �( خالفته عاÓّ
كالس`%/،  �جلر�7  %با7;  �لثبو/،  حلل  من  �جللد� 
�لنعو/. فال  %لو كا( عليٌّ ºَر �ألنو�e %مستغنيا عن 
ُتجاD7 من غ" حق، %ال تستثفر بفويطتك y �لرياغة، 

%ال ُتِرنا ُتّرها/ �لبالغة، %ال تقُف طرQ �ملتعسفني.
±يا/   y %�معنُت  �لقر±(   y فكر/  لطاملا  %�هللا   �*%
�لتحقيق،  بوسائل  �خلالفة  �مر  %تلقيُت  �لفرقا(، 
مالمح  %صرفُت  للتدقيق،  كلها  �ُألَهَب  له  %�عد7/ 
عيÌ *) كل �ألÝاe% ،dميُت مر�مي حلظي *) 4يع 
 kّملصا� هذ�   y قاطًعا  سيًفا  %جدُ/  فما   ،dجاeأل�
�آليا/،  �عظم  من  ��ا  %�ستبنُت   ،kالستخال� كآية 
 }e لدالئل �لناطقة لإلثبا/، %�لنصو� �لصر�ة من�%
كالقضا�،  باحلق  �كم   )� يريد  من  لكل  �لكائنا/، 
%�تيقن �نه من طا{ ِخْيُمه، %ُ�شِرَ{ ماd �إلمعا( �7ُميه، 
يقبلها شاكر�، %�مد �هللا �Kكر�، على ما هد�p %�خرجه 

من �لضاّلني.
 eيا/ �لفرقا( يقينية %�حكامها قطعية، %�ما �ألخبا± )*%
%�آلثاe فظنية %�حكامها شكية، %لو كانت مر%ية من 
حليتها  نضر�   (* تنظر%�  %ال  �لر%��.  %Ýاeير  �لثقا/ 
�لظلما/،   y ساقطة  �كثرها  فإ(  7%حتها،  %خضر� 
�لظالما/،   ;%K �يد;  مس  من  مبعصومة  %ليست 
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%قد عسر �شتياeها من مشاe �لنحل، %*منا ُ�خذ/ من 
على  ¾فى  ال  كما  �ألحا7يث  �كثر   Dحا هذ�  �لنهل. 
�لطيب %�خلبيث، فبأ; حديث بعد كتا{ �هللا تؤمنو(؟ 
%*�K حصحص �حلق فأين تذهبو(؟ %ما�K بعد �حلق *ال 

�لضالD، فاتقو� �لضالD يا معشر �ملسلمني.
%قد قلُت من قبل �( �آلثاe ما كفلت �لتز�< �ليقينيا/، 
%�لوâيا/  %�لشكيا/،  �لظنيا/  Kخ"�  هي  بل 
 y ملوضوعا/، فمن تر_ �لقر±( %�تكأ عليها فيسقط�%
ُهو� �ملهلكا/ %يلحق با�الكني. *منا �ألحا7يث كشيخ 
باÇ �لريا با7; �الeتعا، %ال يقو< *ال ֲדر�%� �لفرقا( 
%عصا �لقر±(، فكيف ُيرجى منها �كتنا� �حلقائق %خزُ( 
هو  فهذ�  �لفائق؟  �إلما<  هذ�   )%7 من  �لدقائق  نشِب 
�لنطق  %يفتتح  �ملعيب،  %ُيطّهر  �لغريب  يؤ%;  �لذ; 
يقني  %كله  �لصر�ة،  %�لنصو�  �لصحيحة  بالدالئل 
%فيه للقلو{ تسكني. %هو �قو� تقريًر� %قوال، %َ�ْ%سع 
كالعاشق،   p"غ  (*  Dما% تركه  %َمن  %طوال،  حفا%� 
�لر�شق،  �لسهم   Q%مر  Qمر% %�لديانة  �لدين  فتجا%� 
%من غاe7 �لقر±( %�سقطه من �لعني، %تبع e%�يا/ ال 
مبينا،  فقد ضل ضالال  �ملَْين،  من  تنـزُّهها  على  7ليل 
%سيصطلي لظى حسرتني، %يريه �هللا �نه كا( على خطأ 
مبني. فاحلاصل �( �ألمن y �تبا} �لقر±(، %�لتبا{ كل 
�لتبا{ y تر_ �لفرقا(. %ال مصيبة كمصيبة �إلعر�~ 
�لعيَنني، فاKكر%� عظمة هذ�   ;%K عن كتا{ �هللا عند
�لر�d %*( جّل لديكم dُ�e �حلَسني، %كونو� طال{ �حلق 

يا معشر �لغافلني.
على  �لعظيمة  %�حلجج  �لكرمية  �آليا/  نذكر  %�آل( 
فإ(  �لتحقيق،  %جه  على  ثبوته  لنريك  �لصّديق  خالفة 
�لعذ�{، %من تبع �لشبها/  طريق �الeتيا{ قطعة من 

فال  �خلصوما/  قطع  %�ما  �ملهلكا/،   y نفسه  فأ%قع 
يكو( *ال باليقينيا/، فا¯ع مÌ %ال تبعد عÌ، %�7عو 

�هللا �( ×علك من �ملتبصرين.
±َمنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿َ%َعَد  �ملبني:  كتابه   y  � �هللا   Dقا
اِلَحاِ/ لََيْسَتْخلَفنَُّهْم ِفي �َألeِْ~ َكَما  ِمْنُكْم َ%َعِمُلو� �لصَّ
�لَِّذ;  7ِيَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ%لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذْيَن  �ْسَتْخَلَف 
 Ìَيْعُبُد%َن َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  مِّْن  لَنَُّهم  َ%لَُيَبدِّ َلُهْم  �eَْتَضى 
َفُأ%لَِئَك ُهُم  َبْعَد Kَِلَك  َمْن َكَفَر  ال ُيْشِرُكوَ( ِبي َشْيًئا %َّ
 Dَالَ� %±ُتو� �لزََّكاَ� %َ�ِطيُعو� �لرَُّسو �ْلَفاِسُقوَ( * َ%َ�ِقيُمو� �لصَّ
َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ( * ال َتْحَسَبنَّ �لَِّذيَن َكَفُر%� ُمْعِجِزيَن ِفي 
�َألeِْ~ َ%َمْأَ%�ُهُم �لنَّاeُ َ%لَِبْئَس �ْلَمِص"ُ﴾ (٥). هذ� ما بّشر 
فمن  �ملستخلفني،  عالما/  عن  %�خ`  للمؤمنني،  eّبنا 
%ما  �لوقاحة،  مسلك  سلك  %ما  لالستماحة،  �هللا  �تى 
شد جبائر �لتلبيس على ساعد �لصر�حة، فال بد له من 
�( يقبل هذ� �لدليل، %يتر_ �ملعاKير %�ألقا%يل، %يأخذ 

طرQ �لصاحلني.
%�ما تفصيله ليبد% عليك 7ليله فاعلمو� يا �%Ç �أللبا{ 
%�لفضل �للبا{، �( �هللا قد %عد y هذp �آليا/ للمسلمني 
فضًال  منهم  �ملؤمنني  بعض  �نه سيستخلفّن  %�ملسلما/ 

وإن آيـات الفرقـان يقينيـة وأحكامها 
واآلثـار  األخبـار  وأمـا  قطعيـة، 
فظنيـة وأحكامها شـكية، ولـو كانت 
مرويـة مـن الثقـات و�ارير الـرواة. 
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ال  �مر  فهذ�  �مًنا،  خوفهم  بعد  من  %يبّدلّنهم  
ا، ًe%
جند مصد�قه على %جه �متَّ %�كمَل *ال خالفة �لصّديق، 
فإ( %قت خالفته كا( %قت �خلوk %�ملصائب كما ال 
¾فى على �هل �لتحقيق. فإ( eسوD �هللا � ملا ُتوّفي 
نزلت �ملصائب على �إلسال< %�ملسلمني، %�eتد كث" من 
نفٌر  �لنبو�  �ملرتدين، %�7عى  �لسنة  �ملنافقني، %تطا%لت 
من �ملفترين، %�جتمع عليهم كث" من �هل �لبا7ية، ح£ 
�لفَجر�،  حلق مبسيلمة قريٌب من مائة �لف من �جلَهلة 
قريبا  �لباليا  �ملحن، %�حاطت  �لفنت %كثر/  %هاجت 
�بُتِليت  %بعيد�، %ُ�لزD �ملؤمنو( �لز�ال شديد�. هنالك 
كل نفس من �لنا6، %ظهر/ حاال/ ُمخوفة مدهشة 
�حلو�6ّ، %كا( �ملؤمنو( مضطرين كأ( َجْمًر� ُ�ضرمت 
y قلوֲדم �% ºKُو� بالسّكني. %كانو� يبكو( تا�e من 
كالن"�(  ظهر/  فنت  من  %�خر�  �ل`ية،  خ"   Qفر�
�ملفتتنو(  %غلبت  �من،  من  �ثًر�  يكن   �% �ملحرقة، 
%ملئت  %فزًعا،  خوًفا  �ملؤمنو(  فز�7  7ِْمٍن،   dِكخضر�
�لقلو{ 7هشا %جزعا. ففي Kلك �أل%�( ُجِعل �بو بكر 
� حاكم �لزما( %خليفة خامت �لنبيني. فغلب عليه همٌّ 
�ملنافقني   y شاهدها eثا± �طو�e e±ها، %من  %غمٌّ من 
�لربيع،  كمر�بيع  يبكي  %كا(  %�ملرتدين،  %�لكافرين 
�إلسال<  خ"  �هللا   Dيسأ% كالينابيع،  ع`�ته  %جتر; 

%�ملسلمني.
%عن عائشة eضي �هللا عنها قالت: ملا ُجعل �· خليفة 
 àَُّمتو kفر�� مبجر7 �الستخال ،�eفّو~ �هللا *ليه �إلما%
�لفنت من كل �ألطر�k، %َمْوeَ �ملتنبئني �لكاKبني، %بغا%� 
�ملرتدين �ملنافقني. فُصّبت عليه مصائب لو ُصّبت على 
�جلباD ال�د/ %سقطت %�نكسر/ y �حلاD، %لكنه 
ُ�عطي ص`� كاملرسلني، ح£ جاd نصر �هللا %ُقتل �ملتنبئو( 

%ُ�هلك �ملرتد%(، %ُ��يل �لفنت %7ُفع �ملحن، %ُقضي �ألمر 
 Dستقا< �مر �خلالفة، %ّجنى �هللا �ملؤمنني من �آلفة، %بّد�%
من بعد خوفهم �منا، %مّكن �م 7ينهم %�قا< على �حلق 
 pنصر عبد% pملفسدين، %�جنز %عد� pمنا %سو7 %جو�
 y لصّديق، %�با7 �لطو�غيت %�لغر�نيق، %�لقى �لرعب�
قلو{ �لكفاe، فا�زمو� %eجعو� %تابو� %كا( هذ� %عد 

من �هللا �لقهاe، %هو �صدQ �لصا7قني.
فانظر كيف مت %عد �خلالفة مع 4يع لو��مه %*ما�eته 
y �لصّديق، %�7ُْ} �هللا �( يشرÍ صدe_ �ذ� �لتحقيق، 
%تدبَّْر كيف كانت حالة �ملسلمني y %قت �ستخالفه 
�هللا   7ّe  ® كاحلريق،  �ملصائب  من  �إلسال<  كا(  %قد 
%ُقِتل  �لعميق،  �لِب"  من  %�خرجه  �إلسال<  على  �لكّر� 
كاألنعا<،  �ملرتد%(  %ُ�هلَك  �آلال<،  بأشّد  �ملتنبئو( 
%±من �هللا �ملؤمنني من خوkٍ كانو� فيه كامليتني. %كا( 
%يهّنئو(  �لعذ�{،  هذ�  eفع  بعد  يستبشر%(  �ملؤمنو( 
له  %يدعو(  %�مد%نه  بالترحا{،  %يتلقونه  �لصّديق 
من حضر� e{ �ألeبا{، %باe7%� *) تعظيمه �7±%{ 
تكرميه، %�7خلو� حبَّه y تاموeهم، %�قتد%� به y 4يع 
خو�طرهم،  %صقلو�  شاكرين.  له  %كانو�  �موeهم، 
%سقو� نو�ضرهم، %��7%� حبًّا، %%7ّ%� %طا%عوp جهًد� 
�، %كانو� �سبونه مباeًكا %مؤّيد� كالّنبيني. %كا(  %ِجدًّ

هذ� كّله من صدQ �لصّديق %�ليقني �لعميق.
 D%أل� %�ملظهر  لإلسال<،   wلثا�  L�M كا(  *نه  %%�هللا 
 xخ" �ألنا<، %ما كا( نبيا %لكن كانت فيه ُقو eألنو�
�خرفه   (* �إلسال<  حديقة  عا7/  فبصدقه  �ملرسلني؛ 
�لتا<، %�خذ �ينَته %ُقّرَته بعد صدما/ �لسها<، %تنوعت 
Kلك  قبل  %كا(  �لَقتا<،  من  �غصانه  %ُطّهر/   p"ه���
%Kبيح  ُنوَِّ{  %جريح  ُجِدَ{،  %شريد  ُنِدَ{،  كميٍت 
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ُجوَِّ{، %�ليِم �نو�ِ} تعٍب، %حريِق 
�هللا من   pّجنا �Kِ/ �ٍب، ®  هاجرٍ� 
%�ستخلصه  �لبلّيا/،  تلك  4يع 
بعجائب   pّيد�% �آلفا/،  سائر  من 
%َمِلَك  �مللوَ_   َّ>�َ ح£  �لتأييد�/ 
%�فتر  َر  تكسَّ بعدما  �لرقا{، 
�ملنافقني  �لسنة  فُزّمْت  �لتر�{، 
نفس  %كل  �ملؤمنني.  %جه  %ִדّلَل 
�لصّديق،  %شكر/  eبه  
د/ 
%جاdته مطا%ًعا *ال �لزنديق، %�لذ; 
كا( من �لفاسقني. %كا( كل Kلك 
�جَر عبٍد Õيََّرp �هللا %صافاe% pضي 
�جر  يضيع  ال  %�هللا   ،pعافا% عنه 

�ملحسنني.
كّلها  �آليا/   pهذ  )� فاحلاصل   
%ليس  �لصّديق،  ُمخ`� عن خالفة 
%جه  على  فانظر  ±خر  �مٌل  �ا 
�لتحقيق، %�خش �هللا %ال تكن من 

�ملتعصبني.
 ® �نظر �( هذp �آليا/ كانت من 
�ألنباd �ملستقبلة لتزيد *ميا( �ملؤمنني 
مو�عيد  %ليعرفو�  ظهوeها،  عند 
حضر� �لعز�، فإ( �هللا �خ` فيها عن 
�ما( حلوD �لفنت %نز%D �ملصائب 
على �إلسال< بعد %فا� خ" �ألنا<، 
%%عد �نه سيستخلف K yلك �لزمن 
بعضا من �ملؤمنني %يؤِمنهم من بعد 
خوفهم، %ميّكن 7ينه �ملتزلزD %يهلك 

 Qمصد�  )� شك  %ال  �ملفسدين. 
هذ� �لنبأ ليس *ال �بو بكر %�مانه، 
ُبرهانه.  حصحص  %قد  تنكر  فال 
*نه %جد �إلسال< كجد�e يريد �( 
�هللا  فجعله   ،eشر�� شر  من  ينقّض 
بيدp كحصن مشيد له جد�e( من 
حديد، %فيه فوà مطيعو( كعبيد. 
فانظر هل جتد من eيب y هذ�، �% 
ُ�مر  نظ"p من  *تيا(  يسوç عند_ 

±خرين؟
%*� �علم �( بعض �لشيعة ¾اصم 
�هل �لُسّنة y هذ� �ملقا<، %قد متا7/ 
�ألمر  �نتهى  %eمبا  �خلصا<،  �يا< 
%مقاتلة،  مالكمة   (* »اصمة  من 
%مر�فعة.  �اكمة   (* %�فضْت 
%�تعجب على �لشيعة %سوd فهمهم، 
%�تأّ%p إلفر�â% Þِهم، قد جتّلت �م 
�آليا/ %ظهر/ �لقطعيا/، فيفّر%( 
ممتعضني %ال يتفكر%( كاملنصفني. 
فها �نا �7عوهم *) �مٍر يفتح عينهم، 
Ýاضر   )� %بينهم،  بيننا   dسو�%
حضر�   y %نتضر}   ،eمضما  y
على  �هللا  لعنة  %جنعل   ،eقها  }e
�ثر 7عائي  يظهر  فإ( �  �لكاKبني. 
*) َسنة، فأقبل لنفسي كل عقوبة، 
�لصا7قني،  من  كانو�  بأ�م  %�ُقّر 
 kسة ±الè لك �عطي �مK مع%
من �لد�eهم �ملر%جة، %*( � ُ�عِط 

فلعنة �هللا علّي *) يو< �آلخر�. %*( 
 y هم�eلد� تلك  فأ4ع �م   �%dشا
�حد  عند   %� �ل`يطانة،  7%لة  »ز( 
من �ألعّز�. بيد �� ال ُ�خاطب كّل 
ينسج  �لذ;  *ال  �لعاّمة،  من  �حد 
�لرسالة.   pهذ  Dمنو� على  eسالة 
ألعلم  *ال  �ملنهج  هذ�  �خترُ/  %ما 
�( �ملباهل �ملناضل من �هل �لفضيلة 
%�لفطنة، ال من �جلَهلة �لُغمر �لذين 
ليس �م حظ %�فر من �لعربية، فإ( 
�لذ; حل �ل �ألنعا< ال يستحق �( 
 ،Dيؤَثر لإلنعا<، %�لذ; هو كاِجلما
ال يليق �( ×لس y ¨الس �حلسن 
ال  للمنافثة  تعر~  %من   ،Dَجلما�%
يكن   � فمن  �ملشاֲדة.  من  له  بد 
مثلي �نبَل �لُكّتا{ فليس هو عند; 
ُقّنَة  بلغُت  ملا   ® للخطا{.  الئقا 
�لقدير  من  فضال  �ملنيع،  �ملقا<  هذ� 
 pهذ y مثلي �e� )� ُّلبديع، �حب�
�لكر�مة، %�كرp �( �ناضل كل �حد 
شأ�،  كسر  فيه  فإنه  �لعامة،  من 
%عاe لعلّو مكا�، فال �كّلمه �بًد�، 

بل �عر~ عن �جلاهلني.
--------

(١)  �لفتح:٢٧    (٢) �لفتح:٣٠

(٣) سهو �لناسخ، %�لصحيح: "ثبتت". (�لتقو�)

(٤) سهو �لناسخ، %�لصحيح: "فثبتت". (�لتقو�)
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