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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٦١٦))

Ïzz flËêÊ’\

�� قلَت لرجل BّC &با� |جل C فإنك .ãيوجب �ملد ãملد�� ،ãيوجب �لقد ãلقد� B& bمن �ملشهو BّC
 ãٍبا� كمثل َمْد& ãّكا£، �ميد� jبل يرضيك بكال ،øنه شرير طاC فلن يقو� ألبيك ،øشريف صا
�� شتمَت فيكّلم كما كّلْمَت. فكذلك �لذين C مدحَت به &با£، بل يذكر£ بأصفا£ �&عال£، �&ما
�� قلَت BC &با C حلقو~. فإنك� Bنه �ُيضيعو��يسّبوB �لصّديق ��لفا|�~، فإمنا هم يّسبوB عليًّا �يؤ
بكر كافر، فقد هّيجَت >بَّ �لصّديق �ألك� ألB يقو� BّC عليًّا &كفُر؛ فما شتمَت �لصّديق، بل 
شتمَت عليًّا �جا��Gَ �لطريق. �Cنك ال تسّب &با &حد لئال يسّبو� &با�، �كذلك ال تشتم ُ&jَّ َمن 
 bفسا AC لكن ال تبا´ عّزَ" بيت �لنبو"، �ال تعصمهم من سو� هذ£ �لسلسلة، �ال تنظر� ،��bعا
�لنتيجة مع bعا�� �لتشيع �تصلُّف �ملحّبة، فكل �نب �لسّب على عنقك يا عد� �Ç |سو� �هللا 

��خلمسة �ملطهر" �متطبعا بطبا¨ �ملنافقني.

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. 
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التقوى

Y
�لشيخ عبد �ُحلسني �لناكفو

سأ� عá بعض �لنا¥ ¦ &مر �لشيخ عبد �حلسني ناكفو|�، 
�قالو� Cنه يّدعي &نه نائب �ملهد� �ملوعوb، �&نه من �هللا |� 
�لعاملني. فاعلمو� &ّني ما توجهُت AC هذ� �ألمر، �ما &|} 
&B &توجه Cليه، �Üّرb �هللا كلَّ حقيقة من &ستا|ها، �كّل 
 AC £رù كل شجٍر من Bا|ها، فستعرفوù شجر" ُتعَر¯ من
حني. ��لذ� �ّتبَعنا ¦ مشربنا فهو مّنا، ��لذ� Á يّتبع فهو 
ليس مّنا، �سيحكم �هللا بيننا �بينهم �هو &حكم �حلاكمني. 
 Bسبوå� لصحابة� AC عر¬  يديهم   Bيبسطو �لذين   BC
َصْحَب |سو� �هللا � من �لكفر" �لفجر"، &�لئك ليسو� 
منا �لسنا منهم، فّرقو� bين �هللا �كانو� كاملفسدين. &�لئك 
قد|�� حق  �ما  �ملعرفة،  �هللا حق  عرفو� |سو�  ما  �لذين 
قدِ| خِ< �ل�ّية، فقالو� BC صحبه &كثرهم كانو� فاسقني 
كافرين. ما �تقو� �لفو�حش، �خانو� كل خيانٍة، ما ظهر 
منها �ما بطن، �كانو� منافقني. فصر¯ �هللا قلوֲדم عن 
 �Ç ّبÐ نÐ Bأل|¬ بغ< �حلق، يقولو� ¦ Bحلق، يتكّبر��

|سو� �هللا �ما كانو� ُمحّبني.
&حقُّ  ��هللا  ��لشتم،  بالسب  قومهم  ُيرضو�   B&  Bيريد�
&ال  �لباطل،  على  C¿م  &ال  مؤمنني.  كانو�   BC ُيرضو£   B&
غشيهم  ما  �لتعصب  من  �غِشيهم  �ملفسدين.  من  C¿م 
ُّ́ �لر$ن &بًد�، ��م  فانثنو� كالَعمني. فلن يكوB منهم �
�لذين  Cال  �ملحر�مني.  من  �هم  �آلخر"،   ¦ &ليم  عذ�� 
تابو� �&صلحو� �طّهر�� قلوֲדم ��ّكو� نفوسهم، �جا��� 
|� �لعرú ûلصني، فلن يضيع �هللا &جرهم �لن ُيلحقهم 

&نو�| عشق �هللا ¦ جباههم، �Çثا|   Bباملخذ�لني. �جتد�
|$ة �هللا ¦ �جوههم، �جتد�¿م من �ملحبني �لصاbقني. 
ُكتب ¦ قلوֲדم �إلمياB، �ِحيَل بينهم �بني شهو�ִדم، فال 
يتبعوB �لنفس Cال �حلق، �خّر�� على حضر" �هللا متضرعني. 
 Bبنو� ملحبوֲדم بنيانا ¦ قلوֲדم، �بر��� له متبتلني. يتبعو�
&حسَن ما &ُنزَ� Cليهم من |ّبهم، �يتقوB حق �لتقا"، فتر�هم 
كاملّيتني. ÜتنبوB سبَّ �لنا¥ �غيبتهم، �يّتقوB �لفو�حش 
فيه  فتر�هم  �التبا¨  حق  �لرسو�   Bيتبعو� ُمستغفرين. 
�ِشركهم  بسيماهم  �لفاسقني  تعر¯  كالفانني. �كذلك 

�َنَتِن كذֲדم، �ما لُألسوb ��لثعالب يا معشر �لسائلني؟
�التقا�،  عني  على  موقوفة  �أل�ليا�  معرفة   B& �علمو�   ð
±رمني.  فتنـقلبو�  &حد،  على  تعجلو�  �ال  جتترئو�  فال 
�&حسنو�  �سطعتم،  ما  �لـظن  حسن   AC �سـاِ|عو� 
 ��bتعا B& ِرَمّنكم شقا~ &حدÜ ب �ملحسنني. �الå هللا��
قوًما صاحلني. BC �هللا ميّن على من يشا� من عباb£، �ال 
ُيسأ� عما يفعل، فال تنكر�� كاملجترئني. �ال تستخّفو� 
سبَّ &�ليا� �هللا، C¿م قوj يغضب �هللا �م، �يصو� على 
معاbيهم، �C¿م من �ملنصو|ين. �ال جتا�|�هم Cال بال³ 
هي &حسن، �ال جتترئو� �ال تعتد�� BC كنتم متقني. �من 
فيا حسر"  �لعذ��،  من  نفحة  مّسْته  فقد  صاbقا   {bعا
 ~bلصا�  �bُيعا �ملستعجلني! �BC كاB &حد منكم  على 

فَأِعُظه &B يعوb ملثله &بًد� BC كاB من �ملتوّ|عني.
 �من جا�£ �حلق فلم يقبله ����َ| ��Gَ �لشما� فسيبكي 
 ��&سفا، �ما كاB �هللا ُمهِلَك قوj حç ُيتّم حجته عليهم، فإ

&بو� فيأخذهم مليٌك مقتد|، فاتقو£ يا معشر �لغافلني.


