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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٣٣))

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. 

 a��لبا= �أل

e �خلالفة

�علم، سقا` �هللا كأ� �لفكر �لعميق، �� ُعّلمُت من 
ÊJ � �مر �خلالفة على "جه �لتحقيق، "بلغُت عمق �حلقيقة 
 P"Jلفا�" �لِصّديق   &�  ÊJ علّي  "�ظهر  �لتدقيق،  كأهل 
من  "كانو�  "�إلميا&،  �لصال¤  �هل  من  كانو�  "عثما&، 
على  "شهد  �لر
ن،  مبو�هب  "ُخّصو�  �هللا  �ثرهم  �لذين 
�أل"طا& ملرضا�  تركو�  �لعرفا&.  مز�ياهم كث� من ^"9 

باَلو�  "ما   oحر كل  "طيس  "6خلو�   ،eياAلك� حضر� 
ماسو� � سبل  بل   ،eلشتا� ليل  "بر6  �لصيف   ��َحرَّ ظه
�لدين كفتية مترعرعني، "ما مالو� )% قريب "ال غريب، 
"تركو� �لكل هللا oّJ �لعاملني. ")& ªم نشًر� � �عماªم، 
"نفحا- � �فعاªم، "كلها ترشد )% J"ضا- J6جاִדم 
"جنا- حسناִדم. "نسيمهم ُيخA عن سّرهم بفوحاִדا، 
"�نو�Jهم تظهر علينا بإنا�Jִדا. فاستِدلُّو� بتأÂُِّJ َعرفهم على 
تتكئو�  "ال  مستعجلني.  �لظنو&  تتِبعو�  "ال  ُعرفهم،  تبلُّج 
على بعض �ألخباJ، )^ فيها سّم كث� "غلّو كب� ال يليق 
باالعتباJ، "كم منها يشابه ÆًJا ُقّلًبا، �" برًقا ُخّلًبا، فاّتِق 
Æب  �لذ9  كمثل  تكن  "ال  مّتبعيها،  من  تكن  "ال  �هللا 



اجمللد احلادي والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٢٩ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٨ م

١٢

التقوى

تتر` سبل  "ُيلغيها. "ال  �آلخر�   Jُيَذ" "يبتغيها،  �لعاجلة 
�لتقو¥ "�حللم، "ال َتْقُف ما ليس لك به علم، "ال تكن 
Jقيب،  "�ملالك  قريب  �لساعة   &� "�علم  �ملعتدين.  من 
"سيوضع لك �مليز�&، "كما تدين ُتد�&، فال تظلم نفسك 

"كن من �ملتقني.
"ال �جا6لكم �ليو= باألخباJ، فإ·ا ªا �^ياC كالبحر 
�لدJَJ )ال ^" �ألبصاJ، "�لنا�  �لزخاJ، "ال ُيخرÂ منها 
ينتفعو&  فال   ،Jآلثا� ^كر  عند  بعضا  بعضهم  يكّذبو& 
منها )ال قليل من �ألحر�J، ")منا �قوC لكم ما ُعّلمُت من 
ÊJ لعل �هللا يهديكم )% �ألسر�J. ")� ُ�خAُ- �·م من 
�لصاحلني، "من �^�هم فقد �^¥ �هللا "كا& من �ملعتدين، 
"من سّبهم بلسا& سليط "غيظ مستشيط، "ما �نتهى عن 
�للعن "�لطعن "ما �~6جر من �لفحش "�ªذيا&، بل عز� 
)ليهم �نو�w �لظلم "�لغصب "�لعد"�&، فما ظلم )ال نفسه، 
"ما عا6¥ )ال Jّبه، ")& �لصحابة من �ملAَّئني. فال جتترئو� 
على تلك �ملسالك، فإ·ا من �عظم �ملهالك، "ليعتذJ كل 
لّعا& من فرطاته، "ليّتق �هللا "يو= مؤ�خذ�ته، "ليّتق ساعة 

ִדيِّج �سف �ملخطئني، "ُتِر9 ناصية �لعا6ين.
"َ�ُمي �هللا )نه تعا% قد جعل �لشيَخني "�لثالَث �لذ9 هو 
^" �لنُّوJَين، كأبو�o لإلسال= "طالئع فوÂ خ� �ألنا=، 
بل  معهم   o6ّتأ "ما  برها·م،  "حّقر  شأ·م  �نكر  فمن 
عليه   xفأخا �للسا&،   C"ُتطا" للسب  "تصد¥  �ها·م، 
من سوe �خلامتة "سلب �إلميا&. "�لذين �^"هم "لعنوهم 
�لقلب  قسا"�  �مرهم  �خر  فكا&  بالبهتا&،  "Jموهم 
 ،�Jًظها( "�ظهرִדا   �Jمر� جربُت   �(" �لرfن.  �غضب 
�& بغض هؤالe �لسا�6- من �كA �لقو�طع عن �هللا مظهِر 
�لAكا-، "من عا�6هم فُتغَلق عليه ُسَد6ُ �لر
ة "�حلنا&، 

"ال ُتفتح له �بو�o �لعلم "�لعرفا&، "يتركه �هللا � جذبا- 
�لدنيا "شهو�ִדا، "يسقط � "ها6 �لنفس "هّو�ִדا، "Ôعله 

من �ملبعدين �ملحجوبني.
ُلعن  كما  "ُلعنو�  �لنبيو&،   9^"�ُ كما   �"^"�ُ ")·م 
�ملرسلو&، فحّقق بذلك م��ثهم للرسل، "حتّقَق جز�²هم 
ُلعن   �^( مؤمنا  فإ&  �لدين.  يو=   � "�مللل  �لِنحل  كأئمة 
"ُكفر من غ� ^نب، "6ُعي ֲדجو "سّب من غ� سبب، 
فقد شابَه �ألنبياe "ضاهى �ألصفياe، فسُيجز¥ كما ُيجز¥ 
�لنبيو&، "ير¥ �جلز�e كاملرسلني. "ال شك �& هؤالe كانو� 
على قد= عظيم � �تباw خ� �ألنبياe، "كانو� ُ�ّمًة "سًطا 
كما  منه  بر"¤  "�يدهم   ،eلعال�" �لعّز   "^ مدحهم  كما 
 Jصدقهم "�ثا Jقد ظهر- �نو�" .eيد كل �هل �الصطفا�
طهاJִדم كأجلى �لضياe، "تبني �·م كانو� من �لصا6قني. 

ضو� عنه، "�عطاهم ما ¡ ُيعَط �حد �
ضي �هللا عنهم "

من �لعاملني.
َ�ُهم كانو� منافقني؟ حاشا "كال، بل جّل معر"فهم 
مثالبهم  "جّلى، ")·م كانو� طاهرين. ال عيب كتطلُّب 
"�هللا  "سيئاִדم،  معائبهم  كتفتيش  ^نب  "ال  "عثر�ִדم، 
)·م كانو� من �ملغفوJين. "�لقر�& Æمدهم "ُيث¿ عليهم 
)·م   Cيقو"  ،
�ألlا حتتها  من   nجتر pنا<  "يبشرهم 
"يسّلم   ،Jألبر��"  Jألخيا�" "�لسابقو&  �ليمني   oصحا�
بسال= �لAكا- عليهم، �يشهد �·م كانو� من �ملقبولني. 
"عا6َ"�  لإلسال=،  �ملو�6ّ-  �6حضو�  قو=  �·م  شك  "ال 
 oملرضا� �لر Jألنا=، "�قتحمو� �ألخطا� ��لقو= ملحبة خ
�لعال=، "�لقر�& يشهد �·م �ثر"� موالهم "�كرمو� كتابه 
لرّبهم ُسّجًد� "قياما، فأ9 ثبو-  يبيتو&  )كر�ًما، "كانو� 
�ليقني  ُيسا"9  ال  "�لظن  �لقر�&؟  خالفه  ما  على  قطعي 



١٣

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٢٩ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٨ م

�يها �لظاّ&. �تقو= على جهة يبطله �لفرقا&؟ فَأْخِرÂْ لنا )& 
جاe` �لAها& "ال تتبع ظنو& �لظانني.

لنصر�  �ملما-  مو�طن   � قامو�   CجاJ )·م  ""�هللا 
"مّزقوهم  "�بناeهم  �باeهم  هللا  "تركو�  �لكائنا-،   �خ
باملرهفا-، "حاJبو� �ألحّباe فقطعو� �لر²"�، "�عطو� هللا 
 Cلنفائس "�لنفو�، "كانو� مع ^لك باكني لقلة �ألعما�
"متندمني. "ما متضمضت ُمقلتهم بنو= �لر�حة، )ال قليل 
متنعمني.  كانو�  "ما  لالستر�حة،  �لنفس   Pحقو من 
فكيف تظنو& �·م كانو� يظلمو& "يغصبو&، "ال يعدلو& 
"ÔوJ"&؟ "قد ثبت �·م خرجو� من �ألهو�e، "سقطو� � 

حضر� �لكAياe، "كانو� قوًما فانني.
فكيف تسّبو& �يها �ألعد�e؟ "ما هذ� �الJتياe �لذ9 
يأبا� �حلياe؟ فاتقو� �هللا "�Jجعو� )% Jفق "حلم، سُتسألو& 
عما تظنو& بغ� علم "برها& مبني. ال تنظر"� )% ^الق¬ 
"مر��J مذ�ق¬، "�نظر"� )% 6ليل عرضُت عليكم "�مِعنو� 
�لظانني، "تركتم كتابا  تبعتم ظنو&  فإنكم  بعينيكم،  فيه 

يهب �حلق "�ليقني، "ما بعد �حلق )ال ضالC مبني. 
"كيف ُينَسب )% �لصحابة ما ُيخالف �لتقو¥ "ُسبله، 
"ُيباين �لوwJ "ُحلله، مع �& �لقر�& شهد بأ& �هللا حبَّب 
)ليهم �إلميا&، "كرَّ� )ليهم �لكفر "�لفسوP "�لعصيا&، "ما 
َكفََّر �حد� منهم مع "قوw �ملقاتلة، فضال عن �ملشاجر�، 

 :Cى كلَّ �حد من �لفريقني مسلمني، "قاÇّ بل
َبْيَنُهَما  ﴿َ"ِ)ْ& َطاِئَفَتاِ& ِمَن �ْلُمْؤِمِنَني �ْقَتَتُلو� َفَأْصِلُحو� 
َفِإْ& َبَغْت ِ)ْحَد�ُهَما َعَلى �ُألْخَر¥ َفَقاِتُلو� �لَِّتي َتْبِغي َحتَّى 
 Cِِباْلَعْد َبْيَنُهَما  َفَأْصِلُحو�   -ْeََفا َفِإْ&  �ِهللا  َ�ْمِر  )َِلى   eََتِفي
َ * )ِنََّما �ْلُمْؤِمُنوَ& ِ)ْخَوٌ�  َ"َ�ْقِسُطو� ِ)&َّ �َهللا ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطني

َفَأْصِلُحو� َبْيَن َ�َخَوْيُكْم َ"�تَُّقو� �هللا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ& * َيا �َيَُّها 
�لَِّذيَن �َمُنو� ال َيْسَخْر َقْوٌ= ِمْن َقْو= َعَسى َ�ْ& َيُكوُنو� َخْيًر� 
ِمْنُهْم َ"ال ِنَساeٌ ِمْن ِنَساeٍ َعَسى َ�ْ& َيُكنَّ َخْيًر� ِمْنُهنَّ َ"ال 
 Pُِبْئَس �ِالْسُم �ْلُفُسو oَِتْلِمُز"� �َْنُفَسُكْم َ"ال َتَناَبُز"� ِباَألْلَقا
اِلُموَ& * َيا �َيَُّها  َبْعَد �ِإلميَاِ& َ"َمْن َلْم َيُتْب َفُأ"لَِئَك ُهُم �لظَّ
نِّ )ِْثٌم َ"ال  نِّ ِ)&َّ َبْعَض �لظَّ �لَِّذيَن �َمُنو� �ْجَتِنُبو� َكِثً�� ِمَن �لظَّ
 &ْ�َ َ�َحُدُكْم  �َُيِحبُّ  َبْعًضا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب  َ"ال  ُسو�  َتَجسَّ
 oٌ�ََّيْأُكَل َلْحَم َ�ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُ� َ"�تَُّقو� �هللا ِ)&َّ �هللا َتو

Jَِحيٌم﴾ *
)نك  �لصا6قني.   Pصد� "هو  �هللا   Cقا ما   %( فانظر 
�لفريقني  يسّمي  "هو  مشاجر�-،  لبعض  �ملؤمنني  ُتكفِّر 
مؤمنني مع مقاتال- "�اJبا-، "ُيسميهم )خو� مع بغي 
�لبعض "ال ُيسمي فريقا منهم كافرين، بل  �لبعض على 
يغضب على �لذين يتنابز"& باأللقاo، "يلمز"& �نفسهم 
"يظنو&  "يغتابو&  "يسخر"&   ،oكاألحبا يستر"&  "ال 
ظن �لسوe "ميشو& متجسسني. بل ُيسمي مرتكب هذ� 
�ألموJ فسوقا بعد �إلميا&، "يغضب عليه كغضبه على �هل 
�لعد"�&، "ال يرضى بعبا�6 �& يسّبو� �ملؤمنني �ملسلمني، 
هذ� مع �نه ُيسمي � هذ� �آليا- فريًقا من �ملؤمنني باغني 
يسمي  "لكن ال  مظلومني،  �آلخرين  من  "فريقا  ظاملني، 
من  كنَت   &( �ªد�ية  هذ�  "كفا`  مرتدين.  منهما  �حًد� 
 J6تبا ُتدِخل نفسك حتت هذ� �آليا-، "ال  �ملتقني، فال 

)% �ملهلكا-، "ال تقعد مع �ملعتدين.

*    �حلجر�-١٠- ١٣ 


