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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٢١٢))

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. 

�È �هللا ���قنا �أل�/. فلما ��<�مـا مفاسد �لنصا�È فال ُتعّد �ال ُتحصى، �قد pكرنا شطر� منها � 
�ته �3 ُيصلح هذ¾ �سبحانه �3 �ملفاسد فا�? من �خلا�ì ��لد�خل � هذ� �لزما3، �قتضت حكمته �
�د �ملصطفى. �كا3 هذ� �لرجل ��ملفاسد برُجل له َقدما3: قدٌ\ على قد\ عيسى، �قد\ على قد\ 
فانيا � �لقدمني ح± ُسّمي باالµني. فخذ�� هذ¾ �ملعرفة �لدقيقة، �ال ýالفو� �لطريقة، �ال تكونو� 
��� �ملنكرين. �39 هذ� هو �حلق ��Àِّ �لكعبة، �باطل ما يزعم �هل �لتشيع ��لُسنة. فال تعجلو� علّي، 
��طلبو� �¹دÈ من حضر� �لعز�، �ْ�تو� طالبني. فإ3 ُتعرضو� �ال تقبلو�، فتعالو� ند¶ �بنا«نا ��بنا«كم، 

�نسا«نا �نسا«كم، ú نبتهل فنجعل لعنة �هللا على �لكاpبني.
ُتوّفي عيسى، ��هللا يعلم  �لقدمي. �قد  �لعظيم �فيضه  �هذ� هو �حلق �لذ� كشف �هللا علّي بفضله 
 ñ� من  �¹مُت ُ� تنتظر�نه.  �لذ�  �لوقِت  �قائُم  ترقبونه،  �لذ�  *مد  9مامكم  �ُتوفِّي  �ملتوفَّى.  �نه 
�تعجبو3 �ال تفّكر�3 � ُسنن �هللا، �تنكر�3 �ال ýافو3؟  .Rد �ملسعو��� Rنا �ملسيح �ملوعو� ��
 �Rنتم تبعد�3. �من ُسنن �هللا �لقدمي �ملستمر� �ملوجو��حصحص �حلق ��نتم تعرضو3، �جا« �لوقت �
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التقوى

9/ هذ� �لزما3 �ل¬ Â تنكرها * �حد من �جلهال« 
 � �ُجال   �� شيًئا  يذكر  قد  �نه  �لعرفا3،   ��p�
�ُجال Óخر  ���نبائه �ملستقبلة، �يريد منه شيًئا Óخر 
�جال   3� منا\   �  Èنر �مبا � �أل§لية.   �R���إل  �
َمن  بل Ùي«  �ينا¾ � َمن  مقا\، فال Ùي«  جا« من 
�حلسنا?   � شاֲَדه   �� �لصفا?  بعض   � ضاها¾ 
�حكايًة  عجيبًة  قصًة  عليك  �قص � �لسيئا?.   ��
بشً,�،  �µه  �بنا صغً,� �كا3  39 � كا3  غريبًة: 
فتوفا¾ �هللا � �يا\ �لرضا¶، ��هللا خ, ��بقى للذين 
 :ñ� من  فُأ¹مُت  ��ال�تيا¶.   Èلتقو� سبل  Óثر�� 
�مُّه � ُ ?��9نا نرRّ¾ 9ليك تفضًال عليك. �كذلك 
�ÿياها �3 �لبش, قد جا«، �قا� �9 �عانقك �شد 
�ملعانقة �ال �فا�z بالسرعة. فأعطا� �هللا بعد¾ �بنا 
Óخر �هو خ, �ملعطني. فعلمُت �نه هو �لبش, �قد 
�È ُحْلية �أل�� � �صدz �خلب,، فسّميته باµه، �
جسمه. فثبتت عا�R �هللا بر�� �لَعني، �نه قد Ùعل 
شريَك �سٍم �جَلني. ��ما جعُل �لبعض َسِميَّ بعٍض 
ُمهجة  9ال  يعلمها  ال  غر¥  لتكميل   ��سر� فهي 

�لعا�فني. 
�ألحّبا«،   zصد�� �ألصدقا«  �حبُّ  صديٌق   ��
 Àمو§ �لكتا� Âُلفاضل �لعالمة ��لنحرير �لفّهامة، عا�
�ملبني، عا�Ôُ علو\ �ِحلكم ��لّدين، ��µه كصفاته 

�أليا\  هذ¾   � فاتفق  �لدين.   �نو �حلكيم  �ملولو� 
من قضا« �هللا �حلكيم �لعال\ �3 �بنه �لصغ, �ألحد، 
�حلصبة،  �د، ما? مبر¥ ��µه *مد  �لذ� كا3 
 ¾Óة، فر�فص� ���فق �بَّه �p �حلكمة ��لقد�� ��لر
ليلة �فاته بعد مماته كأنه يقو� ال حتزنو�  �جل � 
¹ذ¾ �لفرقة، فإ� �pهب لبعض �لضر���، �سأ�جع 
سُيعطى  �نه  على  يد�  �هذ�  �لسرعة.  بقد\  9ليكم 
� على كل Rخر، فُيضاهي �لثا� �لغابَر. ��هللا قاÓ بنا�
شي«، �لكن �كثر �لناÇ ال يعلمو3 شؤ�3 �حسن 

�خلالقني.
�كذلك � هذ� �لباÀ قصص كث,� �شها�R? كب,� 
�قد تركناها خوفا من طو� �لكال\، �كث,� منها 
مكتوبة � كتب تعب, �ملنا\، فا�جع 9ليها 39 كنَت 
تو�تر?   ��ألخبا  39� تشّك  �كيف  �لشاّكني.  من 
�ملشاهدين  �يًضا من  �لباÀ؟ �لعلك تكو3  � هذ�  (Èلتقو�) ."هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "ينكرها *

أن ُيصلح هذه  اقتضت حكمته ور"ته 
املفاسد برُجل له َقدمان: قدٌم على قدم 
عيسى، وقدم على قدم أ"د املصطفى. 
وكان هذا الرجل فانيا ! القدمني ح� ُسّمي 
باالسمني. فخذوا هذه املعرفة الدقيقة، وال 
�الفوا الطريقة، وال تكونوا أول املنكرين.



١٥

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٠ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٩ م

�جًال متوّفى  3�¹ذ� �لعجاÀ. فما ظنك.. �تعتقد 
�خ� عنه � �إل¹ا\، �قا�  ���حد � �ملنا\،  ¾Ó� �p9
فهل   ،Ûلقر� �القي ُ� �لدنيا   /9 �9 سأ�جع  �ملتو� 
هو ��جع على �جه �حلقيقة.. �� ¹ذ� �لقو� تأ�يل 
عند �هل �لطريقة؟ فإ3 كنتم مؤ�ِّلني � هذ� �ملقا\، 
فما لكم ال تؤّ�لو3 � �نبا« ُتشاֲדها بالوجه �لتا\؟ 
�ُتفّرقو3 بني ُسنن �هللا يا معشر �لغافلني؟ فتدّبْر �ما 
 �Rهـا  ñ� يشـا«   3� 9ال  تتـدّبر   3� �خـا� 

�لضـالني.
هو  �لذ�  �ملسيح   �ظهو عالما?   3� عرفت  �قد 
�عّمت،  كثر?  ��لفنت  ظهر?،  قد  �ملهد� 
خ,  �يسّبو3  �ماجت،  �هاجت  غلبت  ��ملفاسد 
�لبشر � �لسكك ��ألسو�z، �ماتت �مللة ��لتّفت 
�و� �لدين ��لساz بالساz، �جا« �قت �لفر�z، فا
�ملُها3، فإنه يرحل �آل3. �نشدتكم �هللا.. �ال تر�3 
�إلميا3  §الِ�  عُني  ُيتر�  �ال  بالعني؟  �ملفاسد  هذ¾ 
من   �� هذ�  �حقٌّ  �شهد��..  هللا  �شهد��  للَعني؟ 
�لنصا�È، �9نا �  �َملني؟ �ما §�َ�ْلنا �شدَّ ِمن كيد 
�لتلبيس، فُيخجلو3   ��R��� �p9 .È��يديهم كاألسا
�قست   .Çليأ� �حصحص   ،Çلبأ� ظهر  9بليس. 
�بعد��   .Çلوسو��  Çسا�� ��تبعو�   ،Çلنا�  Àقلو
هذ�   ��Rَعا بل  �ألعلى،  �هللا   Ôخو�  ،Èلتقو� عن 
�يُت � مما  قليال  �قلُت  �لسقط.  �ضاَهو�  �لنمط، 
�ما �ستقصيت. ���هللا 39 �ملصائب بلغت منتهاها، 
�حاطت � �Rعو�ها،  �µها  9ال  �مللة  من  بقي  �ما 

�أل��بد،  ��َعنا § ��ِطئ  سناها،  �عد\  �لظلما? 
�3 يهلكو�  Çلنا� Rها �مرعاها، �كاÿفما بقي ما
 ،ñ�من سيل �لفنت �طغو�ها، فُأعطيُت سفينًة من 
�بسم �هللا Ñريها �مرساها. �تفصيل pلك �3 �هللا 
�جد � هذ� �لزما3 ضالال? �لنصا�È مع �نو�¶ 
كث,�،  خلقا  �ضّلو� � ضّلو�  �¢م   È��� �لطغيا3، 
�شاعو� �  ،Rلفسا� �كثر�� � كب,�،  ُعلوًّ�  �عَلو� 
�فتحو�  �لغّر�«،  �لشريعة  على  �صالو�   ،Rتد���ال
 �p �هللا  غ,�   ?�ففا ��ألهو�«،  �ملعاصي   Àبو��
�لك�يا« عند هذ¾ �لفتنة �لصّما«. �مع pلك كانت 
فتنة �Rخلية � �ملسلمني، �مّزقو� باختـالفاٍ? Rيَن 
�لبعض  على  بعضـهم  �صا�  �ملرسـلني،  سيد 
�ختالفهم،  لرفع  �هللا   ��فاختـا كاملفسـدين. 
�جـعل¼ َحَكـما قـاضيا إلنصـافهم. فأنـا 
�إلمـا\ �آلô على قد\ �ملصـطفى للمؤمـنني، 
 È��لنصا على  �حلجة  متـمم  �ملسـيح  �نا �

��ملتنصـرين.

َسِميَّ بعٍض فهي  البعض  وأما جعُل 
إال  يعلمها  ال  غرض  لتكميل  أسرار 

ُمهجة العارفني. 


