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مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

من كال� �إلما� �لمهد�

8تظّنو� �8 �إلسالL مر�0ٌ من قصٍص معد�P0، �ليست فيه �يا� مشهوP0؟ 88عر³ عّنا Zّبنا بعد 
 Yلذ< .كر� Lملّلة؟ 8نسي �هللا �عد �إلنعا� Yّية؟ فأ<ُّ شيٍ] يدّ/ على صد& هذCل� lسّيدنا خ Pفا�
e سوPZ �لفاحتة.. 8ع جْعل هذY �ألّمة كأنبيا] �ألمم �لسابقة؟ 8لسنا �l �ألمم e �لقر��؟ فأ<ُّ 
شيٍ] َجَعَلنا شرَّ �ألمم على خال{ �لفرقا�؟ 8®ّوg �لعقل �8 جناهد حّق �جلها0 ملعرفة �هللا Ý ال 
نو��Z0 eֲדا، �منو� لنسيم �لرÎة Ý ال ُنرgَ& هبوֲדا؟ 8هذ� َحدُّ كما/ هذY �ُألّمة، �قد ��فت 
نيا غر�ֲדا؟ فاعلمو� 8ّ� هذ� �خليا/ كما هو باطل عند �لفطنة �لتاّمة، كذلك هو  ëس عمر �لدُّ

حف �ملقّدسة. باطل نظًر� على �لصُّ
�8ّ< موٍ� هو 8كC من مو� �حلجا�؟ �8ّ< عًمى 8شّد t.ً8 من عدäZ Lية �جه �هللا �لوها�؟ 
�لعّشا& من هذ� ��ّم، �لذين ُيذيبو� �جو0هم  �ُألّمة كاألبكم ��ألصّم، ملا�   Yلو كانت هذ�
لوصا/ �ملحبو�، �ما كانت ُمْنيتهم e �لدنيا 
ال �صو/ هذ� �ملطلو�، فمع .لك كيف يتركهم 
ِحّبهم e لظى �الضطر�e� ،Z ناZ �النتظاZ؟ �لو كا� كذلك لكا� هذ� �لقوL 8شقى �ألقو�L، ال 
ُتسفر صباحهم، �ال ُتسمع صياحهم، �ميوتو� e بكا] �8نني. كال.. بل �هللا Z8حم �لر�Îني. 

نه ما خلق جوًعا 
ال خلق معه طعاًما للجوعا�، �ما خلق غليًال 
ال خلق معه ماً] للعطشا�، �
�كذلك جر� سّنته لُطلبا] �لعرفا�. �
µ عاينتها فكيف 8نكرها بعد �ملعاينة، �جّربتها فكيف 

8شّك فيها بعد �لتجربة.

� ما �جدناY على �جه �لبصPl. فوجب على كّل من يؤمن باهللا  vال بّد لنا 8َْ� ندعو �لنا�
�لوحيد، �ال يأنف من كلمة �لتوحيد، �8 ال يقنع ِباَألْطماZ، �يطلب �لسابغا� من حلل �لدين، 

نه جّو�0 � .Zيقر� با� �لكرمي بكما/ �لصد& ��الضطر�� ،Zلشعا�� Zتكميل �لدثا e يرغب�

ّ� خز�ئنه خاZجة من �حلّد ��لقياv. فمن 0�g سؤ�ًال 0�g نو�ًال. فِمن � ،vمن سؤ�/ �لنا Lال َيْسأ
ُحسن �إلميا� �8 ال ييأv �لعبد من عطائه، �ال Òسب بابه مسد��0ً على 8حّبائه. �
ّنكم 8ّيها 

وأّي موٍت هو أكبر من موت احلجاب؟ 

وأّي عًمى أشّد أًذى من عدم رؤية وجه اهللا الوهاب؟ 
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(�الستفتا]، �خلز�ئن �لر�حانية � ٢٠ -  ¦ ٦٧٦ - ٦٧٩)

�لناv حتتاجو� 
� نعم �هللا ��الئه، فمن �لشقوP �8 تر��0ّ نعمه 
بعد 
عطائه. �8ّ< جوعاٍ� 8شقى من جائع 8شر{ على �ملو�، 

.� ُعر³ عليه طعاL لذيذ �Zغيف لطيف Y0ّZ �ما 8خذY �ما �

!Yمع .لك ال يريد� ،Yليه، �هو َفلُّ �جلوِ� �طريد
نظر 
 Lجئتكم بطعا µ
فاعلمو� 8يها �إلخو��، ÎZكم �هللا �لرÎن.. 
من �لسما]، �قد حّقق �هللا لكم �مالكم على v8Z هذY �ملائة، 
�كنتم تطلبوQا بالدعا]، ففتح عليكم 8بو�� �آلال]، فهل 8نتم 
تقبلو�؟ �8علم 8نكم لن ترضو� ع ح� 8ّتبع عقائدكم، �كيف 

ليه � Y08ّتبع 8هو�]كم، �هو �لقاهر فو& عبا� �Z 8تر@ �حي

ترجعو�.
 �
�لنصرP �تأييد��، � �ياٍ� �بركا�، �8نو��  8ُعطيُت   µ
�
 Pيبق منهم باملجاهد ª لبا�، �لو� ُيفتح �م هذ�  �لكا.بني ال 
جئُت   µ
� 8ثيًما؟  خّو�ًنا  Òّب  �هللا   �8 8تظّنو�  �ألعصا�.  
ال 
كاشر�  �يصو/  غابه،  من  يطلع  كأسد  جنابه،  من  لنصرتكم 
عن 8نيابه، فأZ µ�Zُجال من �لقسيسني ��مللحدين ��ملشركني، 
من يباe µgZ هذ� �ملضماZ، �يناضل بآيا� �هللا �لقّهاZ. ���هللا 
يؤ�يهم  ال   ،Zلفر�� طريق  عليهم  �هللا  �سدَّ  صيد<،  كّلهم   �ّ

�8ة، �ال ¬ر من �لبحاZ، �~ن نفر< �أل³Z مساZعني 
ليهم 
�نCيها بسرعة كاملنتهبني، �
ّنا 
� شا] �هللا نصل 
ليهم فاحتني 

فائزين *.
 ،Pمن �ُحلما Pلفال� �

ّنهم ما كانو� ليغلبوكم، �لكن .هبتم �
�صرمت   ،Lلعلو�  0�g �8نفدمت  �حلامي،  ِحمى  ِمن  �ملو�مي   �
�
له   >8Z ال  مفّند  كشيخ  8نفسكم  �جعلتم   ،Lملحر�� كالبائس 

ال �لبقل. ال تقبلو� سالًحا نز/  >Zال عقل، �8 كبهيمة ال تد�

نيا فليست بشيٍ]  من �لسما] من حضرP �لكCيا]، 8ما 8سلحة �لدُّ
�0َْشٌت   ،[�Zعو  Pٌفال َمسكنكم  فاآل�  �ألعد�].  هؤال]  مبقابلة 
ليس هنالك �ملا]. �
نكم تتركو� متعّمدين عيونا جاZيًة تر�< 
.�بت  �قد  �لغيال�،  �افو�  �ال  مو�مي   ��Zتا�� �لعطشا�، 
��اجرP �ألبد��. ما لكم ال َتْأ��� 
� هذ� �لظل �لرحب �لذ< 
عن  �يبعدكم  عذٍ�،  ماٍ]   �
 �يهديكم   ،Zحلر�� من  ينجيكم 

ُحفر �لقبوZ؟

� 8كC �لداليل على صد& من �0ّعى �لرسالة، هو �جوg 0ماٍ� �
كمَّل �لضاللة. �
� كنتم e شك من 8مر< فاص��C ح� Òكم 
�هللا بيننا �هو خl �حلاكمني. ª8 يكِفكم 8نه جعل لنا فرقاًنا بعد 
ما باهل �لعد�، �قالو� 
ّ� لنا �لغلبة من �حلضرP، فأهلك �هللا من 

هلك عن �لبّينة، �مكرمت �مكر �هللا، ��هللا خl �ملاكرين.
�تر�� كيف �ّيم �ألعد�] حولكم، �كيف نز/ عليكم �لبال]، 
�تذللتم �م من ضعف 8نفسكم �جذبْتكم 
ليهم �ألهو�]، �قد 
 �Zًعصا
~تو� حيًال حّير� �لبصائر ��ألبصاZ، فما لكم ال تر�� 
8جاحت �ألشجاZ؟ 
Qم قوL يريد�� لكم �Zتد��0 �ضالًال، �ال 
كالغلما�  �جعلوهم   ³Zأل� 8هَل  غلبو�  �قد  خباًال.  يألونكم 
��إلما]، �كا��0 �8 يرمو� سهامهم 
� �لسما]. ���هللا ال ِقبل 
لكم ֲדم، �
ْ� 8نتم عندهم 
ال كا�با]. فقولو� 8َ8ْغَضُب عليكم 
�8 ال 8غضب؟ ª تنامو� e هذ� �أل���؟ Z8ِضيتم باحلياP �لدنيا 
من �آلخرP، فاّثاقلتم 
� �أل³Z كالسكر��؟ �8ّ< شيٍ] 8نامكم، 
فتيا�؟  يا  لكم  بقيْت  طاقٍة   >ّ8� �ُخلسر��؟  غر³  صرمت  �قد 
���هللا ما بقي 
ال Zّبنا �ملّنا�. فال Z08< ما صنعتم �ما تصنعو� 
باألسبا�. �كيف ينصركم عقلكم �لذ< ليس 
ال كالذبا�؟ 

�g >ّ8ينة ُتظهر�� ֲדذY �لثيا�؟
--------------

 Pقّو �لليلة كّل ما 0عو�، �منها   Yهذ e 8َستجيب 
Z uّّبي �قا/:  * �8حى 
.Lسنة ١٩٠٧ �Zشوكته، �كا� ١٦ ما� Lإلسال�


