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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٨٨))

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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xضا

ضي �هللا عنه !> 

كا* � عاJفا تا<َّ �ملعرفة، حليم �خللق Jحيم �لفطر�، &كا* يعيش bّC o �النكساJ &�لغربة، &كا* كث# �لعفو &�لشفقة 
 Jغشيه من �لنو& ،kJخ# �لو w&حه بر&J جلبهة. &كا* شديد �لتعلق باملصطفى، &�لتصقت� Jبنو Åة، &كا* ُيعر
&�لر
�بوs �ملو(، &�ختفى حتت شعشعا* نوJ �لرسو` &فيوضه �لعظمى. &كا* ممتا�Cً من سائر �لنا� o فهم  yما غّشى مقتد�
�بة سيد �لرسل &فخر نوi �إلنسا*. &ملا جتلى له �لنشأ� �ألخر&ية &�ألسر�J �إل|ية، نَفض �لتعلقا0 �لدنيوية،  o& *لقر�
&نَبذ �لُعلق �جلسمانية، &�نصبغ بصبغ �ملحبوs، &ترc كل ُمر�9 للو�حد �ملطلوs، &جتر09 نفسه عن كد&0�J �جلسد، 
 Jنفسه، &جذ P&إل|ي من 5يع عر� P9لعاملني. &+_� متكن �حلبُّ �لصا� sّJ مرضا� o تلونت بلو* �حلق �ألحد، &غابت&
قلبه &_0�J &جوy9، &ظهر0 �نو�o yJ �فعاله &�قو�له &قيامه &قعوy9، ُسّمي صّديًقا &ُ�عطي علًما غضا طرّيا &عميقا، من 
حضر� خ# �لو�هبني. فكا* �لصدP له ملكة مستقر� &عا�9 طبعية، &بد0 فيه ثاyJ &�نو�o yJ كل قو` &فعل، &حركة 
 sضني. &+نه كا* ُنسخة +5الية من كتاJلسما&�0 &�أل� sJ ملنعمني عليهم من� o سكو*، &حو�� &�نفا�، &ُ�9خل&

�لنبو�، &كا* +ما< �Jباs �لفضل &�لفتو�، &من بقية طني �لنبيني.
�ل�  �حلقيقة  هو  بل  �ملحبة،  عني   Jفو من  &ال   ،Cلتجو�& �ملسا�ة  قبيل  من  &ال  �ملبالغة  من  نوًعا  هذ�  قولنا  حتسب  &ال 
ظهر0 عليَّ من حضر� �لعز�. &كا* مشربه � �لتوكل على sJ �ألJباs، &قلة �اللتفا0 +( �ألسباs، &كا* كظٍل 
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التقوى

مناسبة  له  &كانت   ،s�9آل� � o 5يع  &سيدنا  لرسولنا 
 o لفيض� من  له  &لذلك حصل  �لdية،  �Cلية �ضر� خ# 
�لساعة �لو�حد� ما � �صل لآلخرين o �ألCمنة �ملتطا&لة 
�حد   )+ تتوجه  ال  �لفيو�   *� &�علم  �ملتباعد�.   Jألقطا�&
�لكائنا0،   o �هللا  عا�9  جر0  &كذلك  باملناسبا0،  +ال 
&�ألصفيا¢،  باأل&ليا¢  مناسبة   �J_ �لقّسا<  ُيعطه   �  bفالذ
فهذ� �حلرما* هو �لذb ُيعبَّر بالشقو� &�لشقا&� عند حضر� 
عا0�9  �حا�   bلذ� هو  �ألكمل  �ألمت  &�لسعيد  �لكdيا¢. 
&�ألساليب.  &�لكلما0   Äأللفا�  o  yضاها ح°  �حلبيب 
ال   bلذ� كاألكمه  �لكما`  هذ�  يفهمو*  ال  &�ألشقيا¢ 
+ال من جتليا0  للشقي  �أللو�* &�ألشكا`، &ال حظ   kير
�لعظمو0 &�|يبة، فإ* فطرته ال ترk يا0 �لر
ة، &ال تشم 
 ،wلصال�& �ملصافا�  ما   bJتد &ال  &�ملحبة،  �جلذبا0  Jيح 
&�ألنس &�النشر�w، فإ�ا ممتلئة بظلما0، فكيف تنـز` ֲדا 
�نو�J بركا0؟ بل نفس �لشقي تتموÚ متوÚَُّ �لريح �لعاصفة، 
&تشغله جذباִדا عن áJية �حلق &�حلقيقة، فال �ي¢ كأهل 
�لسعا�J �9غبا o �ملعرفة. &�ما �لصّديق فقد ُخلق متوّجها 
+( مبد� �لفيضا*، &مقِبال على Jسو` �لر
ن، فلذلك كا* 
�لنبو�، &�&( بأ* يكو* خليفة  �لنا� �لو` صفا0  �حق 
 ،Pية، &يتحد مع متبوعه &يو�فقه بأمت �لوفاdحلضر� خ# �ل
 cلس# &�لعا�9 &تر�& P5يع �ألخال o يكو* له مظهًر�&
 Åبالسيو cال يطر� عليه �النفكا& ،Pتعلقا0 �ألنفس &�آلفا
&�ألسنة، &يكو* مستقر� على تلك �حلالة &ال يزعجه شي¢ 
�لد�خل  �ملصائب &�لتخويفا0 &�للو< &�للعنة، &يكو*  من 
o جوهر J&حه صدقا &صفا¢ &ثباتا &�تقا¢، &لو �Jتد �لعا� 

كّله ال ُيباليهم &ال يتأخر بل يقد< قدمه كل حني.
&قا`:  �لنبيني،  بعد  �لصّديقني  ِ_كر  �هللا  َقفَّى  _لك  &ألجل 
 َ يِقني دِّ ﴿َفُأ&لَِئَك َمَع �لَِّذيَن �َْنَعَم �هللا َعَلْيِهْم ِمَن �لنِبيَِّني َ&�لصِّ

اِلِحني﴾ *. &o _لك +شا0�J +( �لصّديق  َهَد�ِ¢ َ&�لصَّ َ&�لشُّ
من  �حًد�  µى  ما   � �لن�  فإ*  �آلخرين،  على  &تفضيله 
فانظر   ،yّياJَ& مقامه  لُيظهر   ،yيا+ +ال  صّديًقا  �لصحابة 

كاملتدبرين.
لقو<  &�هلها  �لكما`  مر�تب   )+ عظيمة   �Jشا+ �آلية   o&
سالكني. &+نا +_� تدبرنا هذy �آلية، &بّلغنا �لفكر +( �لنهاية، 
�لصّديق،  كماال0  شو�هد   dك� �آلية   yهذ  *� فانكشف 
على  يتمايل  من  كل  على  ينكشف  عميق  سّر  &فيها 
�لرسو`  لسا*  على  صّديًقا  ُسّمي  بكر  �با  فإ*  �لتحقيق. 
�فى  ال  كما  باألنبيا¢  �لصّديقني  �َْلحَق  &�لفرقا*  �ملقبو`، 
 sللقب &�خلطا� �لعقو`، &ال جند +طالP هذ�   b&_ على
على �حد من �ألصحاs، فثبت فضيلة �لصّديق �ألمني، فإ* 

�µه ُ_كر بعد �لنبيني.
فانظر باإلنابة &فاPْJِ غشا&� �الستر�بة، فإ* �ألسر�J �خلفية 
كل  فابتلع  �لقر*  قر�  &من  �لقر*،   0�Jشا+  o مطوّية 
 yلو ما �حستها �اسٍة �لوجد�ُ*. &تنكشف هذ& ،ÅJملعا�
�حلقائق متجر9ً� عن �أللبسة على نفو� _&b �لعرفا*، فإ* 
فتمّس J&حهم 9قائَق  �لعز�،  �ملعرفة يسقطو* �ضر�  �هل 
ال متّسها �حٌد من �لعاملني. فكلماִדم كلما0، &من 9&�ا 
 *&C&ح° يتجا �Jخر�فا0، &لكنهم يتكلمو* بأعلى �إلشا
نظر �لنّظا�J، فُيكّفرهم كل غ� من عد< فهم �لعبا�J. فإ�م 
&ال  �حًد�،  ُيشاֲדو*  &ال  �حٌد  ُيشاֲדهم  ال  منقطعو*  قو< 
�ملتالعبني. كَفلهم �هللا  ينظر&* +(  �حًد�، &ال  يعبد&* +ال 
كرجل كَفل يتيما، ففّوضه +( مرضعة ح° صاJ فطيما، 
¶ Jّباy &عّلمه تعليما، ¶ جعله &�J& �Jثائه، &منَّ عليه مّنا 

عظيما، فتباcJ �هللا خ# �ملحسنني.

* �لنسا¢:٧٠

----------------
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xعاِ� َمن عا��! xَمن !�ال Bِ�! للهم� 

كا* � تقيًّا نقيًّا ِمن �لذين هم �حب �لنا� +( �لر
ن، 
&ِمن èب �جليل &سا0�9 �لزما*. �سد �هللا �لغالب &ف° 
شجاعا  &كا*  �جلنا*.  طيب  �لكف   bّند �حلّنا*،  �هللا 
&حيًد� ال ُيز�يل مركزo y �مليد�* &لو قابله فوÚ من �هل 
�لنهاية C oها�9  �لعد&�*. �نفد �لعمر بعيش �نكد &بلغ 
نوi �إلنسا*. &كا* �&` �لرجا` o +عطا¢ �لنشب &+ماطة 
�لشجب &تفقُّد �ليتامى &�ملساكني &�جل#�*. &كا* �ّلي 
�نو�i بسالة o معاcJ &كا* مظهر �لعجائب o هيجا¢ 
فصيح  �لبيا*   sعذ كا*  _لك  &مع  &�لسنا*.  �لسيف 
به  &�لو   sلقلو�  Jجذ  o بيانه  ُيدخل  &كا*  �للسا*. 
 �Jً9ها*. &كا* قاdل� Jصد� �أل_ها*، &�لي مطلعه بنو
 Jليه �عتذ�+ Jمن ناضله فيها فاعتذ& ،sألسلو� iعلى �نو�
�لبالغة   Pطر  o& خ#  كل   o كامال  &كا*   .sملغلو�
&�لفصاحة، &من �نكر كماله فقد سلك مسلك �لوقاحة. 
�لقانع  بإطعا<  &يأمر  �ملضطّر،  مو�سا�   )+  sيند &كا* 

&�ملعتّر، &كا* من عبا9 �هللا �ملقربني.
�لفرقا*،  �Jتضاi كأ�   o لسابقني� من  _لك كا*   &مع 
&ُ�عَطي له فهم عجيب إلc�J9 9قائق �لقر*. &+� J�يته &�نا 
يقظا* ال o �ملنا<، فأعطا� تفس# كتاs �هللا �لعال<، &قا`: 
 bآل* ُ�&لِْيَت َفُهّنيَت مبا ُ�&ِتيَت. فبّسطُت يد�& ،b#هذ� تفس
&�خذ0 �لتفس#، &شكر0 �هللا �ملعطي �لقدير. &&جدُته _� 
 .�Jَخْلٍق قومي &ُخلٍق صميم، &متو�ضعا منكسر� &متهّلًال منّو

&�قو` حلًفا +نه القا� ُحبًّا &�ُْلًفا، &�ُلقي J o&عي �نه يعرف± 
&مشر»،  مسلكي   o �لشيعة  �خالف  ما  &يعلم   ،Ïعقيد&
�نًفا، بل &�فا�  ُعنًفا، &ما نأé kانبه  بأنفه  &لكن ما ·خ 
كاملصافني  �ملحبة  &�ظهر  �ملخلصني،  كاملحبني  &صافا� 
�لصا9قني. &كا* معه �حلسني بل �حلسنِني &سيد �لرسل خامت 
�لنبيني، &كانت معهم فتا� 5يلة صاحلة جليلة مباJكة مطّهر� 
معّظمة ُمَوقر� باهر� �لسفوJ ظاهر� �لنوJ، &&جدִדا ممتلئة من 
�لزهر�¢  ��ا  J&عي   o &�ُلقي  كامتة،  كانت  &لكن  �حلز* 
فاطمة. فجا¢ت± &�نا مضطجع فقعد0 &&ضعت J�سي على 
فخذها &تلطفت، &J�يُت ��ا لبعض �حز�� حتز* &تضجر 
 �� فُعّلمُت  �لبنني.  مصائب  عند  كأّمها0  &تقلق  &تتحنن 
قل�   o &خطر  �لدين،  ُعَلق   o �البن  مبنـزلة  منها  نزلُت 
�* حز�ا +شا�J +( ما سأkJ ظلما من �لقو< &�هل �لوطن 
�ملعا9ين. ¶ جا¢� �حلسنا*، &كانا يبديا* �ملحبة كاإلخو�*، 
&&�فيا� كاملو�سني. &كا* هذ� كشًفا من كشوÅ �ليقظة، 

&قد مضت عليه ُبْرهة من سنني.
 sJ مناسبة لطيفة بعلّي &�حلسني، &ال يعلم سّرها +ال É&
من   b9عا�&  ،yبنا�& عليا  �حّب   �+& &�ملغربني.  �ملشرقني 
�ملتعسفني. &ما كا*  �جلائرين  لسُت من  عاy�9، &مع _لك 
، &ما كنت من �ملعتدين.  É �* �عر� عما كشف �هللا عليَّ
&+* � تقبلو� فلي عملي &لكم عملكم، &سيحكم �هللا بيننا 

&بينكم، &هو �حكم �حلاكمني.


