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التقوى

واعلميبنسي
من كال� �إلما� �لمهد�

بسم �هللا �لرhن �لرحيم 
lمدk 8نصلي على 
سوله �لكرمي

كلمة  الـنـاشر

�إلما?  �لقا9يا¦،  �د  غال?   �Jمز حضر	  لَّف  لقد 
�لعظيم  �لكتا¨  هذ�   ،� �ملوعو9  #�ملسيح   cملهد�
بلسا' عرq Ú سلسلة كتبه �لعربية �لبالغ عد9ها °و 
حضرته  كتب  ما  Jبع  #هي  كتابا  #عشرين  Ìسة 

حضرته،  به  §كم  #�لفاJسية..  #�أل9Jية  بالعربية 
هم خال� نشب   q ،9ملوعو�  aلَعْد� �َحلَكم  بصفته 
بني �ملسلمني؛ #هو �خلال� بني �لشيعة #�لسنة. #قد 
' يكتبه بالعربية متوجها  Jنه �ختاكد حضرته فيه 
به +& �لعر¨ �سنا �لظن ֲדم #بصلحائهم #تقيائهم، 
#�Jجيا ' يقبلوr ملا يتوخاr منهم من +خالµ #حب 
للصدQ #الّتباعه. فقد كا' حضرته �با للعر¨ بسبب 
حبه �لعظيم لسيدr #مطاعه �مد �ملصطفى �، #كا' 
 Qّمؤلفاته بكلما0 تر q ينتهز كل فرصة للتوجه +ليهم

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١١))

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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�ا �لقلو¨ #تفيض حبا صا9قا خالصا.
#قد نشأ0 فكر	 تأليف هذ� �لكتا¨ +ثر توجه بعض 
بني  �خلال�   q ليحكم  يسألونه   � +ليه  �لشيعة 
هل �لسنة،  q حضرته قد نشأ '�لشيعة #�لسنة. #مع 
+ال نه كا' q صباr قد تعر� +& �لشيعة عن كثب 
حيث كا' حد مشاÈهم ستا`� له، فتسّنت حلضرته 
� �لفرصة لالطال} على فكاJ �لشيعة #حو��م، 
�لصاحلني قد L9# ֲדم  �لظن #شتم   jسو ' dJ9فأ

#قّسى قلوֲדم. 
 jخللفا� تفسيق  على  تقو?  �لشيعة   L9عو  ' #مبا 
#غالبية  #عثما'،  #عمر  بكر   Ú �لثالثة،  �لر�شدين 
�لصحابة - Jضو�' �هللا عليهم - فلم يشأ ' §كم 
مبا متيل +ليه نفسه؛ بل فّضل ' يسأa �هللا تعا& عن 
نبأr �هللا تعا& بفسا9  'حقيقة تلك �لدعوL، فكا' 
 Jألبر�� jهم حيث عا9#� هؤالJفكاهل �لشيعة # cJ
#�لكافرين،  �ملنافقني  Cمر	   q #�عتg#هم  #فّسقوهم 
�هللا  عند  #كانو�   Jألخيا� خ�	  هم  �لصحابة   ' مع 
فيهم Ãا0 �خلالفة  �ملقبولني #كانو� من حتققت  من 

#+ما�Jִדا.
 فبد بتأليف هذ� �لكتا¨ متوكال على �هللا تعا& جامعا 
�لباطلة  فيه �أل9لة #�ل�gهني على بطال' هذr �لعقيد	 

�لسخيفة �لx حتملها �لشيعة.
#قد كا' �ملبد �أل#a �لذc �ستند +ليه حضرته � 
 dملسألة جانبا #تر� rهذ q 0يتم نبذ �ملر#يا 'هو 
تشويه.  من  يشوֲדا  #ملا  لظنيتها  نظر�  فيها   aجلد��
#هكذ� فقد جلأ +& �لقر�' �لكرمي #�ستخرy منه �أل9لة 

�لقاطعة #�ل�gهني �لناصعة +& جانب �أل9لة �لعقلية على 
' مسلك هل �لشيعة كا' �الفا متاما للقر�' �لكرمي. 
 cلذ�  cلفكر� منهجـه  على  Ëد�9  كد  فقد  #ֲדذ� 
 'َ��لقر فيه  يقـد?   cلذ�# عمـاله،  كل  عليه  تقو? 
على  �ليقـينيـا0  فيه  #يقد?   rسـو� ما  كل  على 

�لظـنيا0.
#صلت  xة �لÃقد تلمس حضرته � �لنقطة �حلا#
حاa �لشيعة +& ما هم عليه، #هي تضخيم فئة #حتق� 
 c�لر  q �خلال�  بسبب  �آلخرين  #تكف�   Lخر
بصاJهم  عمت  قد  �لكر�هية   ' #بيَّن  #�لعقيد	. 
#جعلتهم مائلني +& �إلنكاJ #�لتطر� q �لرc. #قد 
بيَّن حضرته ' �لقر�' �لكرمي À ينـز} صفة �إلميا' 
على  +حد��ا  بغت   '+# متقاتلتني  فئتني  من   c عن 
�ملختلفني  Ãى  قد   '��لقر  ' كما  #طغت.   Lألخر�
 q #قع  ما  #Jغم  خالفهم  Jغم  +خو�نا  �ملؤمنني  من 
صد#Jهم من غل جتاr بعضهم بعضا، كما تكفل هو 
� بنـز} �لغلِّ من صد#Jهم. #بيَّن حضرته � 
' �خلال� قد يقع نتيجة �الختال� q �الجتها9 بني 
 '#9 فئة  نيا0  فسا9  نتيجة  يكو'  �ألتقياj #ال  كابر 
خرL، #لكن ينبغي ' يكو' �ملنهج q تلك �حلاa هو 

طي هذr �ملخاصما0 ال J#�يتها #+`�عتها.
 � �لصديق  بكر   Ú عن   � حضرته  �9فع  #قد 
#قّد? �أل9لة �لساطعة على نه � كا' من حتققت فيه 
عماله # مناقبه  #`كر  كامال.  حتققا  �الستخال�  �ية 
 aمته للرسوCلياته #صحبته #مال#ّ�لعظيمة لإلسال? #
بن  عمر  عن  �9فع  كما  �ملما0.   q# �حليا	   q  �
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التقوى

مناقبه #عماله  � #بّين  �خلطا¨ 
كما  #`يا  �ما  كد # �لعظيمة. 
عليهما  #جر0   jألنبيا�  c`#
سنتهم #هذr عالمة م��ثهما �م. 
� #بّين  #كذلك �9فع عن عليٍّ 
 rليه مبا نسبو+ �#jسا' �لشيعة قد 
#مقامه  مبكانته  يليق  ال  مما  +ليه 
عن  حضرته  �9فع  كما  �لعظيم. 
�هللا  �لصحابة Jضي  عثما' #سائر 
�م  يشهد   '��لقر  ' #بّين  عنهم 
كلمة  لزمـهم  قد  تعا&  �هللا   '
�هللا  عبا9  خ�	  #كانو�   Lلتقو�

�لصاحلني.
#q �لبا¨ �أل#a من هذ� �لكتا¨ 
#متهيد  مقدمة  من  يتكو'   cلذ�
#ثال³  Jسالة   &+ +ضافة  #بابني 
قصائد، تنا#a حضرته � مسألة 
حقيقتها  #بّين  #ناقشها  �خلالفة 
#9لل عليها. كما تنا#q a �لبا¨ 
#حقيقة   cملهد� مسألة  �لثا¦ 
بعثته، #تنا#a �حلاa �لذc #صلت 
�لفنت  بسبب  �إلسالمية  �ألمة  +ليه 
�لد�خلية #�خلاJجية. #بني حضرته 
' �هللا Jسله +ماما مهديا إلصال� 
#مسيحا  �لد�خلية  �ألمة   aحو�
�لنصر�نية  �لفتنة  ملقا#مة  موعو�9 
 rأل9لة على هذ� Qجية، #ساJخلا�

.Lلدعو�
#À يقتصر هذ� �لكتا¨ على تقدمي 
فحسب،  #�لعقلية  �لنقلية  �أل9لة 
يضا  حتليلية  فيه صبغة   0Cبر بل 
�متاC ֲדا حضرته، #بّين من خال�ا 
 Jألفكا�#  j�Jآل�  jنشو كيفية 
�لفاسد	 #�ثاJ تلك �آلj�J على من 
يعتقد#' ֲדا +ضافة +& مآa تلك 
�آلj�J #مؤ�9ها #نتائجها. كذلك 
#له   q �لشيعة  9عا حضرته  فقد 
حجته،  يقبلو�   À  '+ �ملباهلة   &+
 rخر�  q #�لشيعة  �لسنة  #9عا 
+ليها +' À يقبلو� 9عوته #عرضو� 
 jفجا #هكذ�  مستكgين.  عنها 
�لكتا¨ �كًما شامال لأل9لة  هذ� 
 q �لوحي   &+ مستند�  #�لتحليل 
بد�يته #مشفوعا بدعو	 +& �ملباهلة 
 .rخر�  q# #له   q للحق  +ثباتا 
كل `لك q قالب Ú9 عرÚ فريد 
Jصني مليح ممتع متيز0 به كتابا0 

حضرته.
+ليها،  �لتنويه  من  بد  ال   Jمو �ة 

#هي:
هذ�   yخر�+  q �عتمدنا   -١
�ُأل#&  �لطبعة  على  �لكتا¨ 
�د  سيدنا  Cمن   q  	J9لصا�
�، #�ملحفوظِة حالًيا q مكتبِة 

"�خلالفة" �ملكتبِة �ملركزية للجماعة 
بربو	، باكستا'. 

سيدنا  #ضعها  هو�مش  �ة   -٢
 - #َكَتَب  بنفسه،   � �د 
 cعموًما - عند �ايتها: "ِمنه" 

من �ملؤلف. 
قد   Lخر هو�مش   dهنا#  -٣
على  �لعاملة  �للجنُة  ضافتها 
ُميِّز0  #قد  �لطبعة،   rهذ  yخر�+
باخلط  �ألصلية  ��و�مش  عن 

�ملائل. 
مت  قد  �لكلما0  تشكيل   '+  -٤
فيما  +ال  �أل#&،  �لطبعة  Õسب 

.Jشذ #ند
Jقا? #  Jلسو�  jاÃ  ' كما   -٥
�آليا0 �لقر�نية À ترq 9 �ألصل بل 
ضيفت من قبل �لناشر q ��امش. 
 Jباعتبا  تبد Jقامها   ' علًما 

.	Jمن كل سو &#�لبسملة �ية 

هذ�  ªعل   ' تعا&  �هللا   aنسأ
للطالبني،  للحق  فيصال  �لكتا¨ 
' ªعله سببا # ،r9ينفع به عبا '#
�ملستقيم،   Þلصر��  &+ �د�يتهم 

�مني.
 �لناشر
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معيا
 �د�ية �لعّيابني 8معرفة �خلط*

�ملستعجلني،  �لعّيابني  معظم   '+"
حسني  �مد  �لشيخ  #باألخص 
�لبطالوc، �لذين ال يتصفحو' ُكتبنا 
فيها،   jألخطا� عن  Õًثا  +ال  �لعربية 
�لتعصب  ظلمة  بسبب   - يُعّد#' 
ضمن  يًضا  �لناسخ  سهَو   - فيهم 
نه ال  �حلق  قائمة �ألغالÞ. #لكن 
 Þلينا من تلك �ألغال+ Lُيعز 'ميكن 
يِر9   À ما  +ال  #�لنحوية  �لصرفية 
صحيُحه q موضع �خر من كتبنا. 
 # لفظ  ما  مكا'   q  9J#  �`+ ما 
تعب� خطًأ على طريق �لصدفة بينما 
�لصحيحة  بصوJته   9J# قد  يكو' 
q عشر�0 �ألماكن �ألخرL.. فال 
مناµ �م +ال ' يعز#� `لك �خلطأ 
 r#gيعت '+& سهو �لناسخ بدًال من 
غلًطا منا، +' كا' فيهم شيj من 
�إلميا' #�إلنصا�. #لو �م خذ#� 
ֲדا  ّلفنا   xل� �لعجلَة   Jالعتبا� بعني 
باقتر�فهم  العترفو�  �لكتب   rهذ

تأليفا0ٍ  #لعّد#ها  عظيًما،  ظلًما 
خاJقًة للعا9	.

 rحد# �لكرمي   '��لقر  ' #�حلق   
#�خلطأ،  �لسهو  عن   rٌمنـز
حد  كال?  يسلم  فلم  �لبشر  ما #
�لسيد  فإ'  �لعيب.  هذ�  من  منهم 
�لنا�  بأ'  يعتر�  �لبطالوc نفسه 
شعر  من  ح�  غالًطا  �ستخرجو� 
�مر¬ �لقيس #كال? �حلريرc. فهل 
خطٍأ  على  صدفًة  عثر  ملن  ميكن 
ُيَعّد   '�لقيس  # �مر¬  cللحرير
مبكانتهما؟ كال. #�لو�قع ' �إلتيا' 
ما  صعب،   �Jملعا�# بالدقائق 
�لطعن #�لقد� فيمكن ' يقو? به 
شخص `# كفاj	 عا9ية بل يتس¹ 

�ض يضا. Óلك لشخص غ`
قبلنا  من  �ملحد9	   Lلقصو� �ملد	 
لتأليف كتا¨ بإj�C كتابينا "�امة 
�لبشرL" #"نوJ �حلق" كانت +& 
فانقضت   ،?١٨٩٤ يونيو  �اية 
حد  يبعث   '  '#9 �ملد	  تلك 
على   aللحصو طلبه  �ملشايخ  من 
تأليف  سا�  على  منا  �جلائز	 
كتا¨ +j�C كتاÚ، #�آل' فقد فا0 
�أل#�'. ال شك �م سعو� للطعن 
#�حلسا9،   jألغبيا� شأ'  #�لقد� 
قد  منهم   yلسذ� بعض   '+ ح� 

حصلت   xل�  jألخطا� ببضعة  تو� 
 Âم بتغافل   # �لناسخ  سهو  من 
�جلائز	  طالبني  �لصدفة،  طريق  عن 
مÂ. غ� �م ما فتحو� عينهم قط 
ل�#� ' #عد �جلائز	 على كل خطأ 
بأ' يكتب مثل هذ�  كا' مشر#طا 
�لشخص ّ#ًال كتابا بإj�C كتاÚ؛ #+ال 
�لذين ليس  �لطاعنني �حلاسدين  فإ' 
q جعبتهم شيj من �لثر#	 �لعلمية، 
بل  �آلال�  �لدنيا   q عد9هم  يبلغ 
 '  Âيع هذ�  فهل  �آلال�،  مئا0 
كال،  هؤالj؟  جلميع  �جلائز	  نقد? 
 j�Cًال كتابا بإ#ّبل ªب ' يكتبو� 
كتابنا هذ� "سر �خلالفة" مثًال، ¶ +`� 
 من �ألخطاj #كا' ًgكا' كتاֲדم م
يضاهي كتابنا q �لبالغة #�لفصاحة، 
فيمكنهم ' ينالو� منا على كل خطأ 
 &+ باإلضافة  J#بيتني  عليه  يعثر#' 
تأليف  على  ֲדا  #عدنا   xل� �جلائز	 
كتا¨ مماثل لكتابنا. #+ال فإ' �لطعن 
لك بعيد عن �حلياj. #�لسال?  بد#'̀ 

 .Lعلى من �تبع ��د

�لعبد �ملتو�ضع

غالhI sد
(يتبع)

 q �أل9Jية  باللغة   9Jلو�� �لنص  تر5ة   rهذ  *

�لصفحة �لتالية من صفحة �لغال�. (�لناشر)




