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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٩٩))

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›]m’\;g]e’\

~ �ملهدG �لذG هو {�S �ُألّمة .َخاَتم �ألئمة

�علمو� �* �هللا �لذd خلق �لليل &�لنهاK، &�بد� �لظالما0 &�ألنو�K، قد جر0 عا7ته من قدمي �لزما* &�&�ئل �أل¬منة 
&�أل&�*، �نه ال يتوّجه +( +صال� +ال بعد K·ية كماb طال�، &+�a بلغت �آلفة مد�ها، &�نتهت �لبلية +( منتهاها، 
فتتوجه �لعناية �إل�ية +( +ماطتها، &+( خلق شيz يكو* سببا إل¬�لتها. &�ما مثله فيوجد p �لعا� �جلسما� �مثلة 

&�ضحة &نظائر بيّنة جلّية للذd �عترته شبهة �& كا* من �لغافلني.
فأكf �ألمثلة ُسنة Kبانية توجد p نز&b �ألمطاK &�ملر�بيع �ل� تنـزb لتنض# �لزK&� &�ألشجاK، فإ* �ملطر �لنافع 
ال ينـزb +ال p �&قا0 �الضطر�K، &ُيعر´ &قته عند شد� �حلاجة &قرE �ألخطاK، فإ�a �أل�K يبست &Ûد0، 
ُ�هلكو�،  �لناs ��م  �نبتت &�خرجت، &مّست �لضّر�z �هَلها &�ملصائب نزلت &سقطت، &ظن  &�صفر كل ما 
&�لد&�هي قربت &7نت، &ما بقي p �ألَضى قطر� ماz، &�لغدK نتنت، فُيغاثو* �لناp sُ هذ� �لوقت &ُيحيي �هللا 
�أل�K بعد موִדا، &تر� �لبلد� �هتّزK& 0َبْت، &تر� كل ¬�K �خر� �لشَطَأ &كل �أل�K �خضّر0 &نضر0، 

&صاK �لناs بعد �خلطر�F 0منني. 
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التقوى

�لشّد�  تزيد  بل  قدمية،  &ُسنة  مستمر�،  عا�7  &هذ� 
&تر�  �ملعموال0،  &تتجا&¬ حد  �أل&قا0  بعض   p
بلد� قد ��لْت 0َ�a �لُعَومي، &ما بقي من َجها= فضال 
من  ُعاللة  &ال   zملا� من  ُباللة  بقي  &ما  �لَغيم،  عن 
aخائر �لشتاz، &ما نزلت قطر� من قطر مع طوb �مد 
�لقهاK، &�حاb �خلو´  قهر   KثاF �النتظاK، &الحت 
 ،sحلو�� ط#�*  &ظهر  �خليب  &غلب   ،sلنا�  Kَُصو
 ،Kلغبا�&  zبا�� غ#  فيها  ليس   �Kكأ �لريف   Kصا&
 ،KاÙأل� عن  فضال   ،Kألشجا� من   RK& بقي  &ما 
فيضطر �لناs �شد �الضطر�K، &كا7&� �* يهلكو� من 
�لعناية، &يدKكهم  +ليهم  فتتوجه  �ليأs &�لتباK؛   KثاF
 ،Kضهم من �ألمطاK� حم �هللا &تظهر �آلية، &تنضرK
�هللا  بفضل  فيصبحو*   ،Kلثما� كثر�  من  &&جوههم 
 ،bلك مثل �لذين �تت عليهم �يا= �لضالa .صبني¿
 da ّجة�&حّلت ֲדم �سباE مضّلة حÆ ¬�غو� عن 

ته، K *ِ0َ بكر� &�بٌل من ُمز�a كهمK7فأ ،bجلال�
 zلّدين، فأخذ �لظاّنو* ظّن �لسو� zد7 إلحياw بعث&

يعتذK&* +( �هللا EّK �لعاملني.
 ،zمن شي �هللا   bنز� ما  &يقولو*  يكّذبونه  &Fخر&* 
 Æتتًر� ح �لو�بل   bنت +ال من �ملفترين. فينـز� *+&
 )+ �لر�جعو*  ف#جع  �ثر�،  �لظن   zسو من  ُيبقي  ال 
ينتفعو* من &�بل  �حلق متندمني. &�ّما �ألشقياz فما 
&كانو�  &عسفا،  &ظلما  بغيا  يزيد&*  بل  شيئا،  �هللا 
قوًما ظاملني. &ما �غترفو� من ماz �هللا &ما شربو�، &ما 
 ،Àغتسلو� &ما توضأ&�، &ما كانو� �* يسقو� �حلر�

كانو�  أل�م  �حلق   �&�K فما  �ر&مني،  قوما  &كانو� 
عمني، &+* a pلك آليا0 لقو= مفّكرين.

كما   Rملحا� ليا�  &هو   Rخلال� ملرسل  Fخر  &مثل   
فإ�ا  �ملتدبرين.  &على   Rلرّما� �ملمِعن  على  ¥فى  ال 
لياb �7جية �لظلم، فا
ة �للمم، تأÍ بعد �لليا� �ملن#� 
�لظال= منتها�، &ما بقي  بلغ   �aفإ �لكب#�،  كاآلفا0 
�ملركو=،  �لظال=  يزيل   *� �هللا  فيعشو  سنا�،  ليل   p
&يf¬ �لن# �ملغمو=، فيبد� ��الb &ميأل �مًنا &نو�Kً �لليَل 
�ملهاb، &كذلك جر0 ُسّنته p �موK �لّدين. فيا حسر� 
على �هل �لشقاR، +�م �كمو* بقرE ��الb عند 
�ملحاR، &يرقبونه كاملشتاR، &لكنهم ال  ليا�   zيw
ينتظر&* p ظال= �لدين هالًال &لو بلغ �لظال= كماال. 
فاحلق &�حلق �قوb +�م قو= 
قى، &ما ُ�عطي �م من 

�ملعقوb حظ �á7، &ما كانو� مستبصرين.
هذ� ما شهد0ْ ُسّنة �هللا �جلاKية لنو� �إلنسا*، &ثبت 
�ملصائب  �نو��  بعد   Ïخلال� مسالك   dُير �هللا   *�
&�لذ&با*. فلما كا* من عاda 0�7 �جلالb &�إلكر�= 
 p �لعا=  �لقحط  عند   zلضعفا� عبا�7   eيتر ال  �نه 
�آلال=، &ال يريد �* ينفّك نظاٌ= يتبعه عطُب �ألجسا=، 
 Kنا&  ��&Kأل� مو0  فيه  نظا=  بفّك  يرضى  فكيف 
جهنم للد&�=؟ �a+ Ò نظرنا p �لقرF* فوجدنا� مؤيًد� 
�ذ� �لبيا*، &قد قاb �هللا تعا(: ﴿َفِإ*َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر� 
* ِ+*َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر�﴾(١)، &+* a pلك لبشر� لكل 
p �&�K ¬ما*   �a+  sلنا�  *�  )+  �Kتزّكى، &+شا من 
&ير&*  &خ#�،  نفعا  Fخَر   p ف#&*  &ضً#�،  ضرًّ� 
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 p  bقا &كذلك  &�لدنيا.  �لدين   p  zبال بعد   zًخاK
ْكَر  َنزَّْلَنا �لذِّ َنْحُن  Fية ُ�خر� لقو= يسترشد&*: ﴿+ِنَّا 
َ&+ِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَ*﴾(٢)، فَأمِعنو� فيه +* كنتم تفكر&*. 
فهذ� +شا�K +( بعث wدp 7 ¬ما* مفسد كما يعلمه 
حفاظة  غ#  من   *Fلقر� حلفاظة   Ãمع &ال  �لعاقلو*. 
 Eلقلو�  p &+ثباته  �لطغيا*،  ننت  شيو�  عند  عطر� 
 d&a عند هّب صر�صر �لطغيا*، كما ال ¥فى على

�لعرفا* &�ملتدبرين.
+ال  ميكن  ال  �لزما*  �هل   Eقلو  p  *Fلقر� &+ثبا0 
بتوسط Kجل ُمطهَّر من �أل7ناs، &¿صوÏ بتجديد 
فهو   ،sلنا�  EK من  �لر&�  بنفخ   Kَُّمنو&  ،sحلو��
�ملهدd �لذd يهدd من EK �لعاملني، &يأخذ �لعلم من 
لدنه &يدعو �لناs +( طعا= فيه جنا� �ملدعوين. &+منا 
 &� ،zٍو� هو كإناz فيه �نو�� غذ�z، من لنب سائٍغ &شِِ
هو كناK شتاzٍ، &للمقر&K �شهى �شياz، �& كصحفة 
 �zجا فمن   ،Eلضر�& �لقند   zحلو� فيها   Eِلَغر� من 
�َكل �خلبيص، &من �عر� فُأخذ &ال �يص، &سيلقى 
�ملهديني  &جو7   *� فثبت  �ملعاaير.  �لقى  &لو  �لسع# 
عما7 �لّدين، &تنـزb �نو�Kهم عند خر&� �لشياطني، 
كا*  &ملا  �لقمر.  كهاال0  �لزمر  من  كث#  &حتيطهم 
�غلب �حو�b �ملهديني ��م ال يظهر&* +ال عند غلبة 
 *� )+ �Kلضالني &�ملضلني، فُسّمو� بذلك �السم +شا�
�هللا �a �ملجد &�لكر= طّهرهم من �لذين فسقو� &كفر&�، 

&�خرجهم بأيديه من �لظلما0 +( �لنوK، &من �لباطل 
+( �حلق �ملوفوK، &جعلهم &Kثاz علم �لنبو� &�عطاهم 
حظا منه، &7ّقق مد�Kكهم &عّلمهم من لدنه، &هد�هم 
سبال ما كا* �م �* يعرفو�، &��Kهم طرقا ما كا* �م 
�* ينظر&� لوال �* ��Kهم �هللا، &لذلك ُسّمو� مهديني.

&�ما �ملهدd �ملوعو7 �لذd هو +ما= Fخر �لزما*، &منتَظر 
حتت   *� فاعلم   �لطغيا*،  ×و=  هّب  عند   Kلظهو�
لنو�  لفظ �ملهدd +شا0�K لطيفة +( ¬ما* �لضاللة 
 Ïملخصو�  dملهد� بلفظ   Kشا� �هللا  &كأّ*  �إلنسا*، 
با�د�ية +( ¬ما* ال تبقى فيه �نو�K �إلميا*، &تسقط 
 Íن، &تأ
�لقلوE على �لدنيا �لدنّية &يتركو* سبل �لر
على �لناs ¬ما* �لشرe &�لفسق &�إلباحة &�الفتتا*، 
&�الستفا0�7،  �إلفا0�7  بركة p سالسل  تبقى  &ال 
�الKتد�0�7 &�جلهال0،  يتحركو* +(   sلنا� &يأخذ 
س#   p شوقهم  مع  &�لتعامي،  �جلهل  مر�  &يزيد 
&�لسد�7،  �لرشا7  عن  &ُيعرضو*  &�ملو�مي،  �ملعامي 
�لشقا&�  �لفسق &�لفسا7، &تط# جر�7  &يركنو* +(  (١) �النشر��:٦-٧     (٢) �حلجر:١٠

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

وال مع� حلفاظة القرآن من غk حفاظة 
عطره عند شيوع ننت الطغيان، وإثباته ! 
القلوب عند هّب صراصر الطغيان، كما 
ال �فى علـى ذوي العرفان واملتدبرين.
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فال  �إلنسا*،  نو�   Kشجا� على 
�ألغصا*.  لد&نة  &ال  Ùر  تبقى 
قد  �لصال�  �لزما* من   *� &تر� 
�جفال،  &�لعمل  &�إلميا*  خال، 
 .zطريق �لرشد ُعلِّق بثرّيا �لسما&
عند  �لقدمية  مو�عيد�  �هللا  فيذكر 
نز&b �لضّر�z، &ير� ضعف �لدين 
فيتوّجه   ،zأل£ا� كل  من  ظاهًر� 
فيخلق   ،zلصّما� �لفتنة   Kنا لُيطفئ 
 bجلال�  dبيَد  =7F كخلق  Kجال 
&�جلماb، &ينفخ فيه K&� ��د�ية 
ُيسميه   �Kفتا  .bلكما� &جه  على 
مرمي  �بن  خلقه كخلق  مبا  عيسى 
 ،�Kلنصا� على  �حلجة  إلمتا= 
�مني   dمهد باسم  يدعو�   �Kتا&
للمسلمني  Kبه  من   dَُهِد هو  مبا 
للمحجوبني  &ُ�خرَ�  �لضالني، 
�لعاملني.   EK  )+ ليقو7هم  منهم 
متتر&*،  فيه   dلذ� �حلق  هو  هذ� 
&�هللا يعلم &�نتم ال تعلمو*. �حيا 
 )+  sلنا� ليدعو  عبا�7  من  عبًد� 
طرK Rشا�7، فاقبلو� �& ال تقبلو�، 
��نتم  فاعال.  كا*  ما  فعل  +نه 
تضحكو* &ال تبكو*، &تنظر&* 

&ال تبصر&*.
�هو�ئكم،   p تغلو� ال   sلنا� �يها 

&�تقو� �هللا �لذd +ليه ُترجعو*. ما 
&كنتم  �هللا  حكَم  تقبلو*  ال  لكم 
فال   zلسما� شهد0  تنتظر&*؟ 
فال   �Kأل� &نطقت  تبالو*، 
تفّكر&*. &قالو� +نا ال نقبل +ال ما 
قر�نا F pثاKنا &لو كانت FثاKهم 
لة �& &ضعها �لو�ضعو*؟ �يها  مبدَّ
�لناs �نظر&� ههنا &ُهنا، فاتركو� 
&ال  &7نا،  با*  ما  &�قبلو�  �لَدَخن 
قد  �ملتقو*.  �ّيها  �لظنو*  تتبعو� 
عن  تعدلو�  فال  بيننا  �هللا   bعد
عدله، &ال تركنو� +( �لشقاz �يها 
�لصاحلني..   dK�Ka يا  �ملسلمو*. 
ال تكونو� p يَدd +بليس مرִَדنني، 
ما لكم ال تتطهر&*. &�علمو� �* 
 zجا  �aفإ &نفحا0،  تدلّيا0  هللا 

 sلنا�  �aفإ �ألعظم  �لتدّلي  &قت 
يستيقظو*، &كّل نفس تتنّبه عند 
 ٍّbال �لفاسقو*. &لكّل َتَد+ �Kظهو
�لعاKفو*.  يعرفه  &شأٌ*  عنو�ٌ* 
&�عظم �لتدليا0 يأÍ بعلو= مناسبة 
�هل  نائر�  ليطفئ  �لزما*،  ألهل 
كانو�  �لذين  فينكرها  �لطغيا*، 
فيسّبو*  �صنامهم  على  عاكفني 
&يكفر&*، &ال يعلمو* ��ا فايضة 
للذين   zشفا &��ا   ،zلسما� من 
َتنّفر&� من قوb �ملخطئني �جلاهلني 
&كانو� يتر77ّ&*، فينـزb �هللا �م 
مفاسد  تناسب   ´Kمعا& علوًما 
�لوقت فهم ֲדا يطمئنو*، كأ�ا Ùر 
غضٌّ طرdٌّ &عني جاKية، فهم منه 

يأكلو* &منها يشربو*.

أيهـا النـاس ال تغلـوا ! أهوائكم، واتقـوا اهللا الذي 
إليـه ُترجعـون. ما لكـم ال تقبلون حكـَم اهللا وكنتم 
تنتظرون؟ شـهدت السـماء فـال تبالـون، ونطقت 
األرض فـال تفّكرون. وقالوا إنـا ال نقبل إال ما قرأنا ! 
لة أو وضعها الواضعون؟ آثارنا ولو كانت آثارهـم مبدَّ


