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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٨١٨))
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. 

(احللقة األخيرة)

þنفِسـي �ْلِفــد�ُ� لبـدٍ{ ها�ـي عـر

�معصيـٍة  }�Í كل  ِمـن  �لـو{~  جنَّـى 

kٍكمعـد� كانـت   مّلــٌة    Gْ}فنـّو

ُْ̀خًنـا غّشـى علـى ِملـٍل �Íحزحـْت 

Íمـٍن  ¯ �هللا  �كـر  َشـْجَر   Gْنّضـر�

مكـّد{ٍ"  *¿}& علـى   نـوٌ{  فـالَ� 

Gٍمـا َبَقـى &ثــٌر ِمـن ظلـٍم �بدعا�

Ïِناهيـك  عـن  ُقــَر  Ïٌُقــر ±ُ̀ �`�َ

�ِمـن فسـو� �من  شـرٍ�  �مـن  َتَبِب

ضعًفـا �{Lـْت �{�{� �جلاBّ  بالشـهِب

�سـاقطْت لؤلـوً��  َ{ْطًبـا  علـى حطِب

 َمْحـٍل ُيميـت قلـوÏَ �لناå ِمـن  لعِب

حقًّـا  �مّزقـت  �ألشــر�{  بالُقضـِب

Ïِبنـو{ ُمهجــِة خـِ<  �لعجـم  ��لعر

القصيدة  للمؤلف
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التقوى

Gٍنّيــا بصفـا�   �لــو{~   Bكا�

ِميسـُمهْم   �َ�}  kكـر� َصْحـٌب  لـه   

مكتــرٍ¡ غـِ<  كَليـٍث   Ïقلـو �ـم 

تتـَر� &ََتـْت منـه ¯  تفضيلهـم   �قـد 

Cميانـا �لشـمس   كمثـل  &نـا{��  �قـد 

ُ{تِبهـِم  Bشـأ &نكـر��    kلقـو فتعًسـا 

Gٍجهـال �ـم مـن قـِ�  ùَال خـر��

kٍقـو مـن   Ïباألحبـا تسـَخر   kليـو��

�مـن يؤِثـَرBْ �نًبـا  �ç  Ñـَش  {ّبـه

`قائقنـا ��نُظــْر   معا{فنـا  �نُظــْر 

مّلـتـِه لتجـديـد   þ}  úعـانـ&�

�قلـُت  مرجتـال مـا قلـُت مـن  نظـٍم

Bٌكفـى لنـا خالـٌق �� �ملجـد منَّــا�

�قـد Lع هذ� �لنظـم ِمن ُملـٍح �من ُنخٍب

��C بـأ{¿ قـد عَلـْت  نـاُ{  فتنتهـا

�مـن  جفـا�  فـال يرتـاÁ  َتبعـَتـُه

ما²êُـا عينـِني   ُمْقلـ¾   فأصبحـْت  

بعيـدٌ" ِحبِّـي    ¿ُ}&� ظلًمـا  ُ&{ِجلـُت 

مـع  {بِّهـم �لعـلـي  ¯  كّل  منَقلـِب

�جّلـْت >اسـنهم  ¯  �لبـد�  ��لَعِقـِب

�فضـُلهـم مسـتبـٌني  غـُ<  >تجـِب

مـن  �ألحا`يـث  ما يغـú مـن  �لطلِب

Ïِفَخرنـا فمـا ¯ �لفخر  ِمـن  َكِذ Bَْفـِإ

كتـبِ �ال   صحـفٍ   AC  Bيرجعـو �ال 

�ال خـالَ  �ـم  ِمـن  &مَنـِع  �حلجِب

Ïِجـدَّ  �لبـُني  بالُكر  kَتبِكـَيـْن يـو�

فـال  �ملــرُ�  بل ثــوٌ{ بـال  َ�َنـِب

Ïِ`خللـُت بـاأل&  BC  فعـاِ¦ كـَرًمـا

 �Ñ BC ُيِعـْن فَمـن ينجـو ِمـن  �لعطِب

 �قلمـي مسـتهـّل �لَقطـر كالُسـحِب

Ïِ}َ&َ فمـا لنـا ¯ {يـا¿ �خلـلق ِمـن 

 بُيـمـِن سـيِدنا �جنـوِمـه �لُنـجـِب

Ïِلفـنت جتـر� عليها َجـْرَ�  ُمنسـِر�� 

Ïِمبـا جفا بـل يـر�± &فضــَل  �لُقـُر 

 ½ـر� مـن �حلـزB  ��ألÑ  ��لَشـَجِب

 فيـا ليتú كنـت فـو� �لرحـل ��لَقَتِب

* لقد كتب حضرته � حتت هذ± �لكلمة: &� على قلوÏ. (�لتقو~)


