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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٧٧))

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. 

�يها �لناظر k هذ� �لكتا�.. *( كنَت من عشاN �حلق %�لصو��، فكفاa �ية �الستخال� 
 Gحلق %7فع �لذعا�، فإ( فيها برهانا قويا للمنصفني. فال حتسب �ألخيا� Nلتحصيل تريا
ْر لساعة كاملحققني. %�نت تعلم �( �ألنباn �ملستقبلة من �هللا  كأهل فسا7، %ال ُتلحق ُهو�7ً ِبَعا7، %َتفكَّ
�لبغي %�لطغيا(،  �لعد%�(، �% كجنو7 �هللا لفتح بال7  �لر
ن تكو( كقضا� لقضايا �هل �حلق %�هل 
فُتفرِّ� ضيق �ملشكال/ ِبكّر�ِتها، ح± ُيرI ما كا( ضنًكا Gحيًبا بقو� ِصالִדا. فتبا�G هذu �ألنباnُ كل 
مناضل برمح خضيب، ح± تقو7 *) �ليقني كل مرتا� %مريب، %تقطع معا[ير �ملعترضني. %كذلك 
%قعت �ية �الستخال�، فإ�ا َتُدّ� كل طاعن ح± ينث� عن موقف �لطعن %�ملصاّ�، %ُتظهر �حلق على 
�ألعد�n %لو كانو� كاGهني. فإ( �آلية ُتبشر �لنا| بأيا> �ألمن %�الطمئنا( بعد �من �خلو� من �هل 
�العتسا� %�لعد%�(، %ال يصلح ِلِمْصد�قّيتها *ال خالفة �لصّديق كما ال µفى على �هل �لتحقيق. فإ( 
خالفة علّي �ملرتضى ما كا( مصد�N هذ� �لعر%� %�لُعلى %�لفو� �ألجلى، بل } يز^ تبتّزها ِعد�ها ما 
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التقوى

فيه من قو� %ِحّد� مد�ها، %�سقطوها k هّو� %تركو� 
بيت  من  �%هَن  كبيٍت  �صاG%ها  ح±  ُ�خّو�،  حق 
�لعنكبو/، %تركو� �هلها كاملتح" �ملبهو/. %ال شك 
�( علّيا كا( ُنجعَة �لُرّ%�7 %قد%� �ألجو�7، %حجة �هللا 
�لزما(، %نوGَ �هللا  �لنا| من �هل  �لعبا7، %خَ"  على 
إلنا�G �لبلد�(، %لكن �يا> خالفته ما كا( �من �ألمن 
%كا(  %�لعد%�(.  �لفنت  �ما( صر�صر  بل  %�ألما(، 
سفيا(،   z� �بن  %خالفة  خالفته   k µتلفو(  �لنا| 
%كانو�  ينتظر%( *ليهما كح"�(، %بعضهم حسبو�ا 
كَفْرَقَد` Çاnٍ %كَزْنَديِن k ِ%عاnٍ. %�حلق �( �حلق كا( 
مع �ملرتضى، %َمن قاَتَله k %قته فبغى %طغى، %لكن 
ر به من �لر
ن،  خالفته ما كا( مصد�N �ألمن �ملبشَّ
بل �%[` �ملرتضى من �ألقر�(، %7ِيسْت خالفته حتت 
�نو�� �لفنت %�صنا� �الفتنا(، %كا( فضل �هللا عليه 
عظيما، %لكن عا× �ز%نا %�ليما، %ما قدG على �( 
يشيع �لدين %يرجم �لشياطني كاخللفاn �أل%لني، بل 
ما فرÜ عن �سّنة �لقو>، %ُمنع من كل �لقصد %�لرَّْ%>. 
%� عن  %ما �لّبوu بل �ضبُّو� على *كثاG �جلوG، %ما َعدَّ
�أل[I بل ��
وu %قعد%� k �َملوG، %كا( صبو�G %من 
 uهذ Nجنعل خالفته مصد� )� �لصاحلني. فال ميكن 
%�لبغي  �لفسا7  �يا>   k كانت  فإ( خالفته   ،�Gلبشا�
%�خلسا�G، %ما ظهر �ألمن k [لك �لزمن، بل ظهر 
�خلو� بعد �ألمن، %بد�/ �لفنت، %تو�تر/ �ملحن، 
 k /نظا> �إلسال>، %�ختالفا k /ظهر/ �ختالال%
7َ �حلقد  ُ�ّمة خ" �ألنا>، %ُفتحت �بو�� �لفنت، %ُسدِّ
%�لضغن، %كا( k كل يو> جديد نز�ُ� قو> جديد، 
%كثر/ فنت �لزمن، %طاG/ طيو
 �ألمن، %كانت 

�حلسني  قتل  ح±  مائجة،  %�لفنت  هائجة،  �ملفاسد 
سيد �ملظلومني.

�هللا  من  G%حانيا  �مًر�  كا(  �خلالفة   )� تظّنى  %من 
 ^%� من  �ملرتضى  مصد�قه  %كا(  �لعاملني،   �G
�حلني، %لكنه �ِنف %�ستحى �( ُيجا7^ قوًما ظاملني، 
بل �حلق  *ال %قيح.  به  يتلفظ  قبيح، %ما   Gفهذ� عذ
ُيتقبل   )� لز>  �لذ`   Nلصد�% ُيقَبل   )� �ب  �لذ` 
جاِمَع  كا(  �لذ`  هو  �الستخال�  نبأ   Nمصد�  )�
�ملسلمني  على  فتح  �نه  فيه  %ثبت  �أل%صا�،   uهذ
%عذ��،  فنت  من  %ّجناهم  %صو��،  �من  �بو�� 
من  تشم"  %ّ¦ر  نا�،  كل  حدَّ  �إلسال>  عن  %فلَّ 
 �Gًغو Iال يألو جهًد�، %ما لغب %ما %هن ح± سّو
%جنًد�، %�عا7 �هللا على يديه �ألمن �ملفقو7، %�إلقبا^ 
 nألنبا�% �منني.  خوفهم  بعد  �لنا|  فكا(   ،7%Ôملو�
�لظاهر� فصرُفها  *[� ظهر/ على صوGها  �ملستقبلة 
 Gمع³ �خر ظلٌم %فسق بعد �ملشاهد�، فإ( �لظهو (*
 )*% ،Gيهب �ليقني %يلني �لصخو% ،G%يشفي �لصد

وال شـك أن علّيا كان ُجنعـَة الُرّواد 
وقـدوة األجـواد، وحجـة اهللا على 
العباد، وخـَ� الناس من أهل الزمان، 
ونـوَر اهللا إلنارة البلـدان، ولكن أيام 
خالفته ما كان زمـن األمن واألمان، 
بـل زمان صراصر الفـنت والعدوان.
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من   u"غ على  �ملشهو7  ُيقّد>  �نه  �إلنسا(  فطر�   k
َمن  فانُظْر  �لعرفا(.  لذ%`   Gملعيا� هو  %هذ�  �لبيا(، 
�ما� عن �إلسال> %عثاun، %�عاu7 *) نضرته %���^ 
ضّر�un، %�هلك �ملفسدين، %�با7 �ملرتدين. %7عا *) 
7ين �هللا كل فا�G�% ،Gّهم �حلق بأنو�G، ح± �كتظت 
بإ[(  بعد موִדا   ÑGبالر�جعني، %�حيا �أل �ملساجد 
Gحضائه،  مع  �لنا|  ُحّمى   ^���% �لعاملني،   �G

%Gحض G7( �لبغي مع خيالئه مباn معني.
�لزنا7يق،  %قتل  �إلسال>  �حيا  �لصّديق،  �هللا  %Gحم 
%من   nًَبّكا %كا(  �لدين.  يو>   (* مبعر%فه   Ñفا%
 Ãالّطر��% nملتبتلني. %كا( من عا7ته �لتضر� %�لدعا�
بني يد` �ملو) %�لبكاn %�لتذّلل على بابه، %�العتصا> 
بأعتابه. %كا( �تهد k �لدعاk n �لسجد�، %يبكي 
عند �لتال%�، %ال شك �نه فخر �إلسال> %�ملرسلني. 
%كا(  �لcّية،  خ"  جوهر  من  قريًبا   uجوهر %كا( 
 ^%� %كا(  �لنبو�،  نفحا/  لقبو^  �ملستعّدين   ^%�
�لذين G�%� حشر� G%حانيا ِمن حاشٍر مثيِل �لقيامة، 
%بّدلو� �جلالبيب �ملتدنسة باملالحف �ملطهر�، %ضاهى 

�ألنبياk n �كثر س" �لنبيني.
قطعا   uكر]  )%7 من  �حد  [كر  �لقر�(   k جند  %ال 
%يقينا *ال ظن �لظانني، %�لظن ال ُيغ� من �حلق شيئا 
�حلق  %بني  فبينه   u�7عا %من  طالبني.  قوًما  ير%`  %ال 
با� مسد%7، ال ينفتح �بًد� *ال بعد Gجوعه *) سيِّد 
يقني. %ألجل [لك ال نرk I �لشيعة Gجال من  �لصدِّ
�أل%لياn، %ال �حًد� من �مر �ألتقياn، فإ�م على �عما^ 

غ" مرضية عند �هللا، %*�م ُيعا7%( �لصاحلني.

وال جند ! القرآن ذكـر أحد من دون 
ذكره قطعا ويقينـا إال ظن الظانني، 
والظـن ال ُيغـ� من احلق شـيئا وال 
يروي قوًما طالبني. ومن عاداه فبينه 
وبني احلق باب مسـدود، ال ينفتح أبًدا 
يقني. إال بعد رجوعه إ7 سـيِّد الصدِّ

* * إن اهللا قَرَن َوعَدهُ بَوِعيِدِه لَِيكوَن الَعبُد َراِغبًا راِهبًاإن اهللا قَرَن َوعَدهُ بَوِعيِدِه لَِيكوَن الَعبُد َراِغبًا راِهبًا

*   *   إَذا فَاتََك َخْيـٌر فأْدِرْكُه وإْن أْدَرَكَك فَاْسِبْقُه.إَذا فَاتََك َخْيـٌر فأْدِرْكُه وإْن أْدَرَكَك فَاْسِبْقُه.
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