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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٠١٠))

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. 

+( حد   sلنا�  �ّK �حكا?  &مبلِّغ  �لطال�،  عند طوفا*  �لصال�  �لذb هو �د9   bملهد�  *� �لبيا*  فحاصل 
�إلبساs، ُسّمي مهدًيا موعو�9ً &+ماما معهو�9ً &خليفة �هللا �K �لعاملني. &�لسر �لكاشف } هذ� �لبا� �* �هللا قد 
&عد } �لكتا� �* } ºخر �أليا? تنـزE مصائب على �إلسال?، &¼ر½ قو? مفسد&* &من كل حَدٍ� ينسلو*، 
 ،Kيطو* على كل �لبلد�* &�لدياl& ،قوله ﴿ِمْن ُكلِّ َحَدٍ�﴾ (١) ��م ميلكو* كل خصب &جد� { Kفأشا
&ُيفسد&* فسا�9ً عاما } 5يع �ألقطاK، &} 5يع قبائل �ألخياK &�ألشر�K، &يضّلو* �لناs بأنو�{ �حليل &غو�ئل 
�لزخرفة، &يلّوثو* عر¨ �إلسال? بأصنا¤ �الفتر�y &�لتهمة، &يظهر من كل طر¤ ظلمٌة على ظلمة، &يكا9 
�إلسال? �* يزهق بتبعة، &يزيد �لضالE &�لز&K &�الحتياE، &يرحل �إلميا* &تبقى �لدعا&b &�لدالE، حØ ¼فى 
على �لناs �لصر�Æ �ملستقيم، &يشتبه عليهم �َملْهَيع �لقدمي. ال ينتهجو* �ّجة �الهتد�y، &تزEّ �قد�مهم &تغلب 
سلسلة �ألهو�y، &يكو* �ملسلمو* كث# �لتفرقة &�لعنا9، &منتشرين كانتشاK �جلر�9، ال تبقى معهم �نو�K �إلميا* 
&ºثاK �لعرفا*، بل �كثرهم ينخرطو* } سلك �لبهائم �& �لذيا� �& �لثعبا*، &يكونو* عن �لدين غافلني. &كل 

`لك يكو* من �ثر يأجو½ &مأجو½، &يشابه �لناs �لعضو �ملفلو½ كأ�م كانو� ميتني. 

٩٧ :y(١) �ألنبيا

---------------
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التقوى

 ،Eر �ملو0 &�لضالà ففي تلك �أليا? �ل� ميو½ فيها
&يسقط �لناs على �لدنيا �لدنّية &يعرضو* عن �هللا 
 E9? من كماº لق �هللا عبًد� كخلقه¼ ،Eجلال� b`
�لقد�K &�لربوبية، ِمن غ# &سائل �لتعاليم �لظاهرية، 
�لنسبة، فإ* �هللا خلق  &ُيسّميه 9º? نظر� على هذ� 
9º? بيديه &عّلمه �ألpاy كلها، &مّن منًّا عظيًما عليه 

&جعله مهديا، &جعله من �ملستبصرين.
&كذلك pا� عيسى �بن مرمي بالتصريح مبا كا* خلقه 

 ،Kبعثه كمثل �ملسيح، &مبا كا* ِسّر� كسّر� �ملستو&
&تشاֲדت  �ملتحدين.  من   Kلظهو� علل   { &كانا 
قلو�  &تشاֲדت  +صالحهما،   Kصو& iمنهما  فنت 
�عد�y �لدين. فالعالمة �لعظمى لزما* �ملهدb ظلمة 
عظيمة من فنت قو? يأجو½ &مأجو½ +`� علو� } 
�لعر&½، &كانو� من كل حد�  �ألK¨ &�كملو� 
ناسلني(٢). &} �سم �ملهدb +شا0�K +( هذ� �لفنت 
لقو? متفكرين. فإ* �سم �ملهدb يدE على �* �لرجل 

------------------

(٢) �حلاشية: هذ� هي �لعالمة �لقطعية آلخر �لزما* &قر� �لقيامة كما جاy } مسلم من خ# �لCية. قاE قاK EسوE �هللا �: تقو? �لقيامة &�لر&ُ? �كثر من 

سائر �لنا9�K�& .s من �لر&? �لنصاK¢ كما هو ُمسلَّم عند `&b �ألs�K9 &�ألكياs &�ملحّدثني. منه 
 �Kما*، &�عشاi حلمل �لسالكني } كل Kو� �Kلسكينة &�ليقني، &ِعشا� )+ sملستقبلة &�لو�قعا0 �لعظيمة �آلتية، &يقتا9 �لنا� yمملوٌّ من �ألنبا *ºعلم �* �لقر� 
تفوK لتغذية �جلائعني } كّل �&�*، &هو شجر� طيبة يؤÅ �كله كل حني، &ُ̀لّلت قطوفه } كل &قت للمجتنني. فما من iمن ما له من Ìر، &ال تعطل 
 sقعة من �لو�قعا0 �ل� كانت مفيد� للنا�& K9ر�ته } كل �مر، &ُيطعم مستطعمني. &من �عظم معجز�ته �نه ال يغاÌ bشجرته كشجر� عنٍب &متٍر، بل ُيِر
 Kليلة �لقد { Qعليم +( �* كل ما ُيفَر �K من �Kُكلُّ َ�ْمٍر َحِكيٍم﴾ *، &} هذ� +شا Qُِفيَها ُيْفَر﴿ :� Eُمضّر�، &لكن كانت من �ملعظما0، كما قا &�
من �مٍر `b باE، فهو مكتو� } �لقرº* كتا� �هللا `b كل عظمة &جالE، فإنه نزE } ليلة �لقدK بنـز&E تا?، فبوcK منه �لليل بإ`* �K عال?؛ فكل 
ما يوجد من �لعجائب } هذ� �لليلة يوجد من بركا0 نز&E هذ� �لصحف �ملباKكة؛ فالقرº* �حق &�&( ֲדذ� �لصفا0، فإنه مبد�ٌ �ّ&Eُ �ذ� �لCكا0، 
&ما بوKكت �لليلة +ال به من Kّ� �لكائنا0، &ألجل `لك يصف �لقرº* نفسه بأ&صا¤ توجد } ليلة �لقدK، بل �لليلة كا�الE &هو كالبدK، &`لك مقا? 

�لشكر &�لفخر للمسلمني.
&+� نظر0 مر��K فوجد0ُ �لقرà *ºر� iّخا�Kً، &قد عّظمه �هللا �نو�عا &�طو��Kً، فما للمخالفني ال يرجو* له &قا�Kً، &�نكر&� عظمته +نكا�K؟ &يتكئو* على 
�حا9يث ما طهِّر &جهها حق �لتطه#، &يتركو* �حلق �خلالص للدقاKير، &ال ¼افو* Kّ� �لعاملني. &+`� قيل �م تعالو� +( كتا� سو�y بيننا &بينكم لتخلصو� 

من �لظال? &ُتفَتح �عينكم، قالو� كفى لنا ما pعنا من ºبائنا �ألّ&لني. �َ&لو كا* ºبا²هم ال يعلمو* شيئا من حقائق �لدين؟ 
&+� فكر0ُ حق �لفكر، فوجد0ُ فيه كل �نو�{ �لذكر، &ما من Kطب &ال يابس +ال } كتا� مبني. &من �نبائه �نه �خC عن نشر �لصحف } ºخر �لزما*، 
&كذلك ظهر �ألمر } هذ� �أل&�*، &قد بد0 } هذ� �لزمن كتب مفقو�9 بل مو²&�9 حØ +* كثرִדا تعجب �لناظرين. &ظهر0 كل &سائل �إلشاعة 

&�لكتابة، &ال بد من �* نقبل هذ� �ألمر من غ# �الستر�بة، &+* كنَت } شك من هذ� فْأ0 نظ#� من iمن �أل&لني.
&من �نباy �لعليم �لقهاK �نه �خC من تعطيل �لِعشاK &تفج# �لبحاK &تز&يج �لدياK، فظهر كما �خC، فتباcK عا¯ غيو� �لسما&�0 &�ألKضني. &�خC عن 
قو? `&b خصب ينِسلو* ِمن كل حَدٍ� &يعُلو* علوًّ� كبً#�، &ُيفسد&* } �ألK¨ فسا�9ً مبً#�، فر�ينا تلك �لقو? بأعيننا &K�ينا غلوَّهم &غلبتهم بلغت 
مشاQK �ألK¨ &مغاKֲדا. تكا9 �لسما&�0 يتفطر* من مفاسدهم، يلِبسو* �حلق بالباطل &كانو� قوًما 9ّجالني. ��ذ&� �حللم &�إلطما{ &�لتحريف �ملّنا{ 
 sخلبيث فال بّد له من هذ� �لتثليث. فُيهلكو* بعض �لنا� Eلغو� Qكل من يقصد منهم ُطر& ،Eهلكو� خلقا كث#� من هذ� �لتثليث كاملغتا�& ،Eشبكَة �إلضال
باحللم �ملبÃ على �الختد�{ بأنو�{ �ألطما{، &بعًضا ºخر بظال? �لتحريف �لذb هو عد& �لشعا{، &كذلك ُيضّلو* �خللق متعمدين. &ما نَفعهم حديُث 
 ،sلقد� �&K مبطالب �خلبث &�لرجس، فعجبُت �م كيف �ُيِّد&� من �&iهو +ال �حلديث، &لكن نفعهم هذ� �لتثليث ففا *+& ،sلقد� �&K& أل� &�البن�

&نسلو� من كل حد� فرحني. &لكل �مر �جل، فإ`� جاy �ألجل فال ينفع �لكائدين كيدهم &ال يطيقو* ِقَبل �لصا9قني. منه

* �لدخا*:٥ 
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ُهد¢  &�K9كه  ضالني،  قو?  من  ُ�خر½  به  �ملسمى 
�هللا &جنا� من قو? فاسقني. فال شك �* هذ� �السم 
يدE على مفاسد �لزما* ُمبجَمٍل َمْطوbٍّ من �لبيا*، 
&يذكر من iمن �لظلما0 &&قت �لظالما0 &�&�* 
&نو�ئبه،  �لدهر  شو�ئب   )+ &يش#  �آلفا0،   E&نز
�ملستضعفني.  تأييد  من  &عجائبه   K9لقا� &غر�ئب 
&يدE بداللة قطعية على �* �ملهدb ال يظهر +ال عند 
كثر  فإ`�  �لشديد�،  &�لظلما0  �ملبيد�  �لفنت   Kظهو
 äلصا� �لعمل  &عد?   ،Eجلد��& �للد9   9�i&  Eلضال�
 bيهد  *�  Eحلا� هذ�  فيقتضي   ،Eلقا�& �لقيل  &بقي 
�حلضر�   { �لظلمة  &تتضر{   ،Eلفّعا� �لر�ُّ  Kجال 
لينـزE نوKٌ لتنوير �ملحّجة، فتنـزE �ملالئكة &�لر&� 
} هذ� �لليلة �حلالكة بإ`* b` �K �لقد�K �لكاملة، 
فُيجَعُل Kجل مهديا &ُيلَقى �لر&� عليه، &ُينوKَّ قلبه 
&عينيه، &ُيعَطى له �لسؤ99 &�ملكرمة موهبة، &ُيجَعل 
�ملنصوKين.  �هللا  عبا9   { &ُيدَخل  حلية،  �لتقو¢  له 
حكم  يوُ?  هو  فهذ�   ،yنتها�  )+ بلغ   �`+ �لبغي  فإ* 
&قضاy، &فصل &+مضاy، &عو* &+عطاy، &لو ال 9فُع 
�هللا �لطالَ� بأهل �لصال� لفسد0 �ألK¨ &لُسّد0 
�لناs كلهم �5عني. فألجل  �لفال� &�لك  �بو�� 
 bال &ُير+ yلك جر0 ُسنة �هللا �نه ال ُيظِهر ليلة ليال`
بعدها قمر�y، &+نه جعل مع كل عسٍر ُيسر�، &مع 
ليظهر عليك  �لنظا?  كل ظال? نو�K. ففكر } هذ� 

حقيقة �ملر�?، &+* } `لك آليا0 للمتوpني. 
&�علم �* ظلمة هذ� �لزما* قد فاقت كل ظلمة بأنو�{ 
�لطغيا*، &طلعت علينا ºثاK ُمخوفة &فنت مذيبة �َجلنا*، 

رحا* ناهبني.  &�لكفاK نسلو� من كل حد� كالسِّ
�ملستضعفو*،  &ُيقوَّ¢  �ملسلمو*  ُيعا*   *� فحا* 
ظالما،   ¨Kأل� متتلئ   ¯� �لدّجالني.  كيد  &يوَهن 
�صناما،   sلنا� &َ~ت  �حالما،   sلنفو� &سفهت 
&غلب �لكفر &حاQ به �لظفر &قّل �لتخّفر، فزخرفو� 
�لز&K �لكب# &iّينو� �لدقاKير، &صالو� بكل ما كا* 
عندهم من لطم، &ما بقي على كيد من ختم، &�تفق 
&طفق  &�لر��،   yكاملا  �&Kصا& �لطال�،  �هل  كل 
iمر �جلهاE يتبعو* ºثاK �لدجاE، &من يقبل مشر� 
هذيا�م يكو* خالصَة ُخلصا�م. &&�هللا +* خباثتهم 
شديد�، &�ما حلمهم فمكيد�، بل هو �حبولة من 
حبائل ختلهم، &Kََسٌن �ستمر من فتلهم، &ستعرفو* 

9جالّيتهم متلّهفني. 
&+�م قو? تفوK �ملكائد من لسا�م &عينيهم &�نفهم 
نيهم، &يديهم &�صدKيهم &Kجليهم &ِمذKَ&يهم،  ُ̀�&
كاملاكرين.  &�ثبة  �عضائهم  من  مضغة  كل   ¢K�&
 Kفسد �لزما* &عّم �لفسق &�لعد&�* &تنصر0 �لديا
�لليلة   { ُيدجلو*   sلنا�& �ملستعا*.  فاهللا  &�لبلد�*؛ 
&�لضياy، &يضيعو*  �لشمس  &يعرضو* عن   yلليال�
 bلقسيسني كالذ� ¢K�& .متعمدين yإلميا* لألهو��
بأنو�{  &�جدهم   ،wٌفر له  بد0   &� قنٌص،  �كثَبه 

حيل قانصني.
 ،wملوهو� جر��  يأُسو*  �ّنهم  مكائدهم  &من 
قوما  ُيسّخر&*  لعلهم   ،wملقصو� جنا�  &يِريشو* 
ِمن  له  &يفِرضو*   ، ُضلٍّ بَن  ُضالًّ  ُيرّغبو*  طامعني. 
ُيسقطونه   ¾  ، بُغلٍّ lبسونه  لعلهم   ، &ُقلٍّ كثٍ#  كلِّ 
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&فّك  �لكس#   Cج  )+  *&K9ُيبا ��الكني.  هّو�   {
�ألس# &مو�سا� �لفق#، بشرÆ �* يدخل } 9ينهم 
�لذb هو &قو9 �لسع#، &يرّغبو�م +( بناִדم &�نو�{ 
كأنفسهم  &�علوهم  Úهالִדم  �َخللق  ليغتّر  لذ�ִדم 
مفسدين. فالناs ال يرجعو* +ليهم بأناجيل متلّو�، 
بل �طبة �لّو� �& مباE ّ�ا* كالناهبني. &ال يتنصر&* 
 Kّألعتا� �لر²&¤ �لَبّر، بل يهر&لو* الحتال� �لد
لكي يكونو� متنعمني. &كذلك �شاعو� �لضالال0 
&مّد&� �طناֲדا، &فتحو� من كل جهة باֲדا، &�عّد&� 
َر ألحد  ُيسِّ فإ`�  ُطالֲדا،  �ألجوَفِني &9عو�  شهو�0 
�لنقد، &ºَمنو� ِمن عيٍش  ُ�عِطَي له  �لعقد، �&  منهم 
ِسَيرهم،  فخُّ  كانت  &كذلك  َقْد.  فكَأْ*  �نَكد، 
من  iُمر  لديهم  �صطّف  &ألجلها  ِحَيلهم،   cُِشبا&
 ،Eلكسا(، ال يعلمو* +ال �ألكل &�لشر� &�لدال�
&ال يوجد صغُوهم +ال +( شر� �ملد�? �& +( �لِغيد 
&�طايب �لطعا?، فيعيشو* قرير �لعني بوصاE �لِعني 
&&صوE �لَعني. &كذلك ال يألو �لقسيسو* ُجهًد� } 
+ضالE �لعو�?، &ُينعمو* على �لذين هم كاألنعا?، 
�منع  &يوطنو�م  �إلنعا?،   bَ9يا� عليهم  &ينُفضو* 
�حلطا?،  على  مكّبني  &تر�هم  �إلكر�?،  من  مقا? 
كأ�م ُهَنيد� ِمن �Kغية، �& ُثّلة من ثاغية. فهؤالy هم 
�لدجاE �ملعهو9، فلَيْسِر عنك +نكاcK �ملر9&9. &+* 
يو?  &�ظالE خيا?  �لظال?،  �قتحا?  �يا?  �أليا?  هذ� 
�لقيا?، &+نا �غتمدنا �لليل &�قتحمنا �لسيل Öتبطني. 
&} مناiلنا طرQ يضّل ֲדا خف#، &lاK فيها ~رير، 
منه  ما كنا  &K�ينا  �لشديد،  �لصعب  يومنا  &خّوَفنا 

&lد&   ،9&yملز� �لقلب  يشّجع  ما  لنا  &ليس  ~يد، 
�لِنْضَو �ملجهو9 +ال Kبنا �K �لعاملني.

&�سًفا،  َحَزًنا  &�متأل&�  تلًفا  �ستشرفو�  قد   sلنا�&
&نسو� كل yiK سَلَف &كل بالi yَلَف، &يستنشئو* 
فهل  خبيث،  ننت  غ#  ِمن  �د&*  &ال  ُمغيث  Kيح 
بعد هذ� �لشر شر �كC منه ُيقاE له �لدجاE؟ &قد 
 �Kًا
 &K�ينا   ،Eألهو�� &تبينت   Kآلثا� �نكشف 
�وبو* عليه �لبلد�*، فيِطّس بأخفافه �لظّر�َ*، &�عل 
�لعينني، &�عل شهر� كيو?   b&` َسنًة كشهر عند
مركٌب جّو��  +نه  �ملسافرين.  &يعجب  يومني،   &�
له  &�لسبل  نا�،  &ال  ثنية  &ال  Kِكا�،  تو�هقه  ال 
ُجّد09، &�ألiمنة بظهو�K �قتربت، &�لِعشاK ُعّطلت، 
 Kلبحا�& 9ُّكت،   Eجلبا�& ُنشر0،*  &�لصحف 
ُفّجر0، &�لنفوiُ sّ&جت، &ُجعلت �ألK¨ كأ�ا 
مطوّية &مزلف طرفيها، &ُتركت �لِقالw فال ُيسعى 
+لباs، بل �Kصد� �هللا خل#  عليها. &ليس هذ� �ّل 
�لناs، &لو كا* من صنع �لدّجالني. فهذ� �ملر�كب 
جاKية مذ ُمّد�، &ليست سو�ها قعد�، &فيها ºيا0 

للمتفطنني.
 bملهد� Kفثبت من هذ� �لبيا* �* هذ� هو &قت ظهو
 ¨Kأل�& عّمت،  قد  �لضاللة  فإ*  �لزما*،  &مسيح 
غو�ئل  &كثر0  ظهر0،  �لفنت  &�نو�{  فسد0، 
عالما0  من   *ºلقر�  { ُ̀كر  ما  &كل  �ملفسدين. 

ºخر �لزما* فقد بد0 كلها للناظرين.
 &� �لعر�،   K9يا �ملهدb من   Kيرقبو* ظهو &�لذين 
من بلد� من بال9 �لغر�، فقد �خطأ&� خطأ كبً#� 
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&ما كانو� ُمصيبني. فإ* بال9 �لعر� بال9 حفظها 
�لزمن، &ال   Kلفنت &مفاسد كفا�& K&هللا من �لشر�
ُيتَوقَّع ظهوK ��اb9 +ال } بال9 كثر0 فيها طوفا* 
 .Eجلال�  b` �هللا  ُسنة  جر0  &كذلك   ،Eلضال�
&+نا نر¢ �* �K¨ ��ند Öصوصة بأنو�{ �لفسا9، 
&ُفتحت فيها �بو�� �الKتد�9، &كثر فيها كل فسق 
&فجوK، &ظلم &K&i، فال شك ��ا �تاجة بأشّد 
 yِي�&  ،�Kلقد�& �لعز�   b` �هللا  نصر�   )+ �حلاجة 
مهدbٍّ من حضر� �لعّز�. &&�هللا ال نر¢ نظ# فسا9 
 .¢Kخر¢، &ال فتًنا كفنت هذ� �لنصا�ُ Kند } 9يا��
&قد جاy } �ألحا9يث �لصحيحة �* �لدجاE ¼ر½ 
من �لدياK �ملشرقية، &�لقرº* يش# +( `لك بالقر�ئن 
�لبينة، فوجب �* ~كم àسب هذ� �لعالما0 �لثابتة 

�لبديهة، &ال نتوجه +( +نكاK �ملنكرين.
&�لذين يرقبو* �ملهدb } مكة �& �ملدينة فقد &قعو� 
} �لضاللة �لصرlة. &كيف، &�ُهللا كفل صيانة تلك 
�لبقا{ �ملباKكة بالفضل �خلاw &�لر
ة، &ال يدخل 
Kعب �لدجاE فيها، &ال �د �هلها Kيح هذ� �لفتنة. 
بأ*   )&�& �حق   Eلدجا� فيها  ¼ر½  �ل�  فالبال9 
فيهم من كا*  �لفعاE، &يبعث  �لر�ُّ  �هَلها  يرحم 
ناiال باألنو�K �لسما&ية كما خر½ �لدجاE بالقو¢ 

�ألKضية كالشياطني.
 Eفهذ� قو Kُمختٍف } �لغا bما ما قيل �* �ملهد�& 
&b �ألبصاK، &هو كمثل قو�م �*  ال �صل له عند̀ 
 Eينـز& ،yسمه +( �لسماÚ فعKُ عيسى ¯ ميت بل
 *ºمع �* �لقر ،yلفتنة �لصّما�& Eعند خر&½ �لدجا

ُيخC عن &فاته ببيا* صريح مبني. فاحلق �* عيسى 
�بد��ما  جالبيب  عنهما  �طرحا  �مد  &�إلما? 
&توفا×ا Kّبهما &�حلَقهما بالّصاحلني، &ما جعل �هللا 
لعبد ُخلًد�، &كل كانو� من �لفانني. &ال تعَجب من 
ُ̀كر فيها قصة حيا� �ملسيح، &ال تلتفت +(   Kخبا�
�قو�E فيها `كر حيا� �إلما? &لو بالتصريح، &+�ا 

�ستعا0�K &فيها +شا0�K للمتوّسمني.
�لكامل  &�لكال?   ،Kألسر�� �لكاشف �ذ�  &�لبيا*   
&ُسّنة  قدمية  عا�9  هللا   *�  ،Kألستا� �Kفع  هو   bلذ�
 ،yحيا� �لصاحلني  �ملوتى  ُيسّمي  قد  �نه  مستمر� 
به  ُيكر?   &�  ،yًبه �صدقا ر  يبشِّ  &�  yًعد�� به  ليفهِّم 
 :yلشهد��  {  �  Eقا كما  �ملتقني،  عبا�9  بعض 
 )+  yميا+ هذ�  ففي   ،yحيا� بل  �مو�تا  حتسبوهم  ال 
�* �لكافرين كانو� يفرحو* بقتل �ملؤمنني &كانو� 
يقولو* +ّنا قتلناهم &+نا من �لغالبني. &كذلك كا* 
&خال�م  +خو��م  مبو0  �ز&نني  �ملسلمني  بعض 
 �ّK سبيل   { ُقتلو�  ��م  مع  &�بنائهم  &ºبائهم 
بذكر  �ملخذ&لني  �لكافرين  �هللا  فسّكت  �لعاملني، 
حيا� �لشهد�y، &بّشر �ملؤمنني �ملحز&نني �* �قاKֲדم 
&ما  مبيتني.  &ليسو�  ميوتو�   ¯ &��م   yألحيا� من 
K&حـا�  حيا�  �حليا�   *� �ملبني  كتابه   { `كر 
�حليـا�  �كد  بل  �ألKضـني،  �هل  &ليس كحيا� 
 َّ9K& ،*﴾*َُقوiَّبِهْم ُيْرKَ ملظـنو* بقوله: ﴿ِعْنـَد�

عـلى �ملنكـرين.
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