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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٣١٣))

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. 

-�ع �هللا � �جو\� �الÊَني كما �جتمعت � �ما� نا� �لفتنَتني، �هذ� هو �حلق �بالذ� خَلق �لكوَنني. 
فجئُت ألشيع %نو�� بركاته، ��ختا�� �� مليقاته. �ما كنُت %? %�ّ\ فضل �هللا �لكرمي، �ما كا? ÷ %? 
 ،pلفّعا� بتقليب  �لغّساp، �%ُقلَُّب كلَّ طرفة  %نا @ال كامليت � يَد�  �لرحيم. �ما   µخالف مرضا! �لر%
�جئُت عند كثر! بدعاD �ملسلمني �مفاسد �ملسيحيني. �@? كنَت � شك فانظر بإمعا? �لنظر كاملحقق 
�أل�يب، � فِنت بدعاDِ قومنا �جهالDِ عَبد! �لصليب. %ما تر� فتًنا متو�لية؟ %Êعَت نظ;ها � قر�? 
خالية؟ فما لك ال تفّكر كالعاقلني، �ال تنظر كاملنصفني؟ �@? �هللا يبعث على كل �%¢ مائة Åّدَ\ �لّدين، 
�كذلك جرD ُسنة �هللا �ملعني. %تظن %نه ما %�سل عند هذ� �لطوفا? �جال من }�� �لعرفا?، �ال Çا¾ 

�هللا Äِخَذ �ملجرمني؟
 ،Dَفكر فما  ��لقمر  �لشمس  ��نكسفت   ،Dَنظر فما  سنة  عشر  @حد�  �ملائة   ¢%� على  �نقضت  قد 
�ظهرD �آلياD فما تذّكرD، �تبينت �ألما��D فما �ّقرD، %%نت تناb %� كنَت من �ملعرضني؟ %تقوp ِلَم 
ما فعل �لفّعاp كما كنُت %خاp؟ �كذلك �عم �لذين خلو� من قبلك من �ليهو\، �ما Äمنو� �; �لرسل 
�حبيب �µ(١) �ملعبو\، �قالو�: ìر¶ منا خامت �ألنبياÂ �ملوعو\، �كذلك كا? �عد �بنا بد��\، �قالو�: 
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التقوى

 .Âيليا من �لسما@ pال بعد نز�@ çعيسى ال يأ ?@
كا?  �لذ�  �عيسى  �لرسل  خ;  مبحمد  فكفر�� 
فهمو�  فما  قلوֲדم  على  �هللا  �ختم   ،Âألنبيا� من 
�حلقيقة، �ما كانو� متدّبرين. �قست قلوֲדم �üتو� 
�كذلك  �خنا�ير،  قر\!  صا���   æح �لدقا�ير، 
 Âم كانو� علماó@� .تكذيب �لصا\قني pيكو? مآ
�3دثني   Âفقها �كانو�  كالֲדم،  �%ئمة  %حز�ֲדم 
�فضالÂ �مفّسرين، �كا? %كثرهم من �لر�هبني. 
%��� �هللا قلوֲדم، �ما نفعهم علُمهم  فلما ��غو� 

�ال ُنْخُر�ُبهم، �كانو� قوما فاسقني.
فال ُتفِرطو� ùنب �هللا �ليكن فيكم �فق �حلم، �ال 
تْقُفو� ما ليس لكم به علم، �ال تغُلو� �ال تعتد��، 
�ال تعثو� � �أل�¦ �ال تفسد��، ��خشو� �هللا @? 
 ÂاÊعتم ُسّنة تسمية �لبعض بأÊ كنتم متقني. قد
�لبعض، فال تتركو� �لُسنن �لثابتة من �هللا �لقدير، 
 ?@� برها? �نظ;،  �ا عندكم من  ليس   bأل�ها
كنتم ُتصّر�? عليها �ال  ُتعرضو? عنها فأنبئونا 
�لن  كنتم صا\قني.   ?@ �لُسنة  تلك  على  بنظائر 
 µلر�  µحلر ����ت فال  بنظ;،  تأتو�   ?% تقد��� 
�لقدير، �ال ترّ\�� �لنعمة بعد نز��ا، �ال تُدّعو� 

�لفضل بعد حلو�ا، �ال تكونو� %p�ّ �ملعرضني.
�@? كنتم � شك من %مر�، �ال تنظر�? نو� 
 bإلما�� �ملوعو\  �ملهد�   ?% �تزعمو?  قمر�، 
�ملسعو\ ìر¶ من ب� فاطمة إلطفاÂ فنت حاطمة، 
هذ�   ?% فاعلمو�  Äخرين،   bقو من  يكو?  �ال 

�هم ال %صل له، �سهم ال نصل له، �قد �ختلف 
�لقوb فيه، كما ال ìفى على عا�فيه، �على كمل 
�ملهد�   ?%  Dلر��يا� بعض   �  Âجا� �ملحدثني. 
صاحب �آلياD ِمن "ُ�ْلِد �لعّبا¢"، �جاÂ � �لبعض 
%نه من  �لبعض  �لنا¢، ��  ِمن خ;  مّنا" %�  "%ّنه 
"ُ�ْلد �حلسن %� �حلسني"، فاالختال¾ ال ìفى على 
� @? سلما?  قاp �سوp �هللا  �لعينني. �قد   ��{
منا %هل �لبيت، مع %نه ما كا? من %هل �لبيت، بل 

كا? من �لفا�سّيني.
û �علم %? %مر �لنسب ��ألقو�b %مر ال يعلم حقيقته 
 Âيا �ل� كتبُتها � }كر �لزهر�Éلر�� ،bال علُم �لعال@
 .Âتعلُّقي، ��ُهللا %علم ®قيقة �ألشيا pعلى كما pتد
�� كتاµ "�لتيس;" عن %� هرير!: َمن %سلم من 
%هل فا�¢ فهو قرشي. �%نا من �لفا�¢ كما %نبأ� 

��، فتفكر � هذ� �ال تعجل كاملتعصبني.
 û �ألصوp �ملحكم ��ألصل �ألعظم %? ُينَظر @< 
bَ �لبيناD على �لظنياD، فإ? كنت  �لعالماD �ُيقدَّ
بالنهج  تتدّبر   ?% فعليك   pألصو� هذ£   >@ ترجع 
 Ïليهديك �هللا @< حق مبني، �هو %? �لنصو pملعقو�
�لقرÄنية ��حلديثية قد �تفقت على %? �هللا }� �لقد�! 
قّسم �ما? هذ£ �ألمة ®كمة منه ��#ة على ثالثة 
%�منة، �سّلمه �لعلماÂ كلهم من غ; ِمْرية. فالزما? 
�ألp�ّ هو �ماٌ? %pُ�ّ من �لقر�? �لثالثة ِمن ُبُد�ِّ �ما? 
 Dية، ��لزما? �لثا� �ماُ? حد�§ �لبدعا�خ; �ل
�لثالث  @< �قت كثر! شيو� �ملحدثاD، ��لزما? 
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هو �لذ� شابَه �ماَ? خ; �ل�ية، ��َجع @< منها¶ 
فاسد!،   Dّية ����يا\� Dبدعا ِمن  �لنبو!، �تطهََّر 
�لزما?"  "Äخَر  �Êا£  �لنبيني،  خامت  �ماَ?  �ضاَهى 
نôُّ �لثقلني، ألنه Äِخر من �لزماَنني. �ِ#د �هللا تعا< 
�لعبا\ "�آلِخرين" كما ِ#د "�ألّ�لني"، �قاp: ﴿ُثلٌَّة 
ثّلٍة  �لكّل  �آلِخِريَن﴾(٢)،  ِمَن  َ�ُثلٌَّة   * �َألّ�ِلَني  ِمَن 
@ماb، �ليس فيه كالb. فهذ£ @شا�! @< خامت �ألئمة، 
 pقا بالصحابة، كما  �لالحق  �ملوعو\  �ملهد�  �هو 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (٣)، �سئل  �: ﴿�Âَ�ََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
�سوp �هللا � عن حقيقة "�آلخرين" فوضع يد£ على 
كا?  "لو   :pقا� �ملحبني،  كاملو�لني  سلما?  كتف 
"لناله  �لدنيا)  من  }�هًبا   �%) بالثرّيا"  ُمعلًَّقا  �إلميا? 
�جل من فا�¢". �هذ£ @شا�! لطيفة من خ; �ل�ّية 
@< Äخر �ألئّمة، �@شا�! @< %? �إلماb �لذ� ìر¶ 

� Äخر �لزما? �يرّ\ @< �أل�¦ %نو�� �إلميا? يكو? 
فتفّكر �تدّبر،  �لر#ن.  %بناÂ فا�¢ ®كم �هللا  ِمن 
�قد  Äخر،  حديث  مقاَمه  يبلغ  ال  حديث  �هذ� 
}كر£ �لبخا�� � �لصحيح بكماp �لتصريح. �@}� 
ثبت %? �إلماb �آلÄ � çخر �لزما? هو �لفا�سي ال 
غ;£ من نو� �إلنسا?، فما بقى لرجل Äخر موضع 
قدb، �هذ� من �هللا مليِك �جوٍ\ �عدb، فال حتا�بو� 
�هللا �ال جتا\لو� كاملعتدين، �Äخر \عو�نا %ِ? �حلمد 

هللا �µ �لعاملني.

--------
(١) هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "�لرµ". (�لناشر)

(٢)  �لو�قعة:٤٠-٤١

(٣)  �جلمعة:٤

مبناسبة حلول السنة الهجرية اجلديدة تتقدم أسرة "التقوى" 

إلى جميع قرائها األفاضل بأحر التهاني وأخلص األماني 

راجني من املولى العلي القدير أن يعيده علينا وعلى األمة اإلسالمية جمعاء

 باخلير واليمن والبركات.




