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مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

من كال� �إلما� �لمهد�

يا ُعلماg �لقو^، ال َتعّمد�� لقد�U �لنو^، ��هللا يوقظكم Ûو�T0 ُكXC، �ينّبئكم 
�لقّهاR؟  �هللا  بذكر   Qلدمو�  gما �8ين   ،Rكاألبر� �خلو�  فأين  ُعظمى.  بد��ٍ� 
 Ôنفسكم ما فّر Wلدين، فترّشح �لكفر منه �فاَ¤، فأعجب� �8 ط� gنا
كنتم 
�ما با¤. 8ُخِلقتم ألكل Rغيف، مع شو�g صفيٍف، على خو�ٍ� نظيٍف، 8يها 
�ُملسرفو�؟ �قد قا/ �هللا تعا�: ﴿ما َخَلْقُت �ِجلنَّ َ��ِإلْنَس 
ال لَِيْعُبُد�ِ�﴾* �ما 
قا/ "
ال ليأكلو�". يا سبحا� �هللا! 8ّ< طريق �خترمت، �8ّ< �ج �ثرمت؟ 8تعيشو� 
نيا �ال متوتو�؟ �تقطفو� �اRها خالدين فيها 8بد�، �ال ִדلكو�؟  
� �خر �لدُّ
 gَُضكم هذ� �باR8 خرها فلم ال تستيقظو�؟ �قد حّل� �

� �لدنيا قد �نتهْت 
�لطاعو�، ��فا� 8ُخرX 8ال تنظر��؟ �
� 8ْشتيتم �8 8َصْفتم، فهي معكم �ال 
8مامكم  �عّنْت  عمو�؟  قوٌ̂  8نتم   ^8 �لَعشا  88خذكم  تبصر��؟  8ال  تفاRقكم، 
 ،Ýُصّبْت على 8نفسكم ��8ال0كم �نسائكم �.�< �لُقْر Âمصائب شّتى، ح
�تفاRقكم كلَّ سنة 8َِعّزُتكم مبوִדم، فال تستطيعو� غW �8 يفزQ �يبكى. �ما 
كا� �هللا معّذs قو^ حÂ يبعث Rسوًال، ليتّم �حلّجة، ��ألمر ُيْقضى. هكذ� قا/ 
�هللا V كتابه �هكذ� خلْت ُسّنته V 8مم ��8. فما لكم ال تعرفو� 
ماًما R8ُسل 

ليكم، �ال تّتبعو� �0عًيا 8قيم فيكم؟ 8ال تعلمو� مآ/ من كّذÝ8� s؟ R8ِضيتم 
�8 متوتو� ميتة �جلاهلية Á ُتسألو� V �لُعْقã؟ �8نتم ُتهَد�� 
� �لطّيب من �لقو/، 
فما لكم تؤثر�� �لكدR �تتركو� �ألصفى؟ َتَدعو� من جاgكم، �َتْدعو� �مليت 
ªافو�  �ال  تقولو�،  ما  �تقولو�  �تشتمو�،  �تسّبو�  �لعلى.  �لسما���  من 

هو يدعو الزمان والزمان يدعوه

----------------
* سوR\ �لذ�Rيا�: ٥٧
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 V ال
يوًما حتضر فيه كّل نفٍس لتجزX. �ليس نّ× .ليًال 
.Xطنه، فُسّبو� ��ْشتمو� ��هللا يسمع �ير�

يا قو^، ¨ تتعامو� �8نتم تبصر��؟ �¨ تتجاهلو� �8نتم 
يستهزئو�؟  كانو�  �لذين  عاقبة  علمتم  8ما  تعلمو�؟ 
 ،Rجال �ْعتّم كالسر�¯ بالنوR ��.تؤ� ،Rتلدغو� كالّزْنبو
�لبد�R. �8بدRَ �لصلحاgُ �8نتم ُتظلمو�،  �َتهّر�� برÄية 

�جاg �لناw �8نتم ִדربو�.
�8ُمو� من �هللا  �َكْم من ُمستهزٍ§  8خ��C مبوÃ كأ�م 
�ألمر  فإ.�  �ألقو�^،   V �8شاعو�  عليه  �8صّر��  �لعال^، 
 V �ماتو�  كاِجلّد،  عليهم  مز�حهم  �هللا   0ّR� بالضّد، 
�.ّلة  ند�مة  �تركو� حشيش  
�امهم،  بعد  8َْسرQ �قت 

َألنعامهم......
�لبائس  ألطعم  مبائدٍ\   àR من  جئُت   ~
  ..wلنا� 8يها 
 Qجلو� �يأمن  �خلو��  يأخذ هذ�  من  فيكم  فهل   ،Wلفق�
�ملبW؟ �من ¨ يو�فقه هذ� �لغذ�gُ فهو من قو^ يقا/ �م 
8شقياg، �من 8كله فله V هذ� 8جر كبg�R� Á ،Wها فضل 
�لسالسل  �ألثقا/، �يضع  ليحّط عنكم  �هللا  يريد   .Wكث
��ألغال/، �ينقلكم من �ألR¤ �ُملْجدبة، 
� بلد\ �لنعمة 
�لريح،  فيها  �شتّدْ�  ظلما�  من  �ينجيكم  ��لرفاهة، 
�يطّهركم  �ملصابيح،  فيها  8ُشعلْت  مقاصر   �
 �يبّلغكم 
 .R�Cلتكونو� كالذ< قفل من �حلّج �مل ،Rمن �لذنب ��لز�
 �8� ،sضيتم بأ� تّتسخ 8بد�نكم بوسخ �لذنوR لكّنكم�
عليكم  عرضت   ~
�  .sملحبو�  R0يا من  8بًد�  تبعد�� 
�لبيت   �
 �0عوتكم  �ملما�،   wكأ فآثرمت  �حليا\،   gما
�لغر�نيق. �
نكم تسّبو� �
نا نقاسي   �
�لعتيق، ففرRمت 
لكم �لضجر ��لكْربة، �ندعو لكم V ظلما� �لغّم كأّنا 
 V� ،gيد �هللا يفعل ما يشا V ألمر� �ّ
نصّلي �لعتمَة. �
يد� �لقضاg، �يأÃ يو^ يلني .لك �حلجر، �
� مÂ هذ� 

َجر؟  �لضَّ
8يها �لناw.. ال َتمايلو� على قو/ �لعاّمة، �
�م قد 8عرضو� 
 �ّ
عن طر& �لسالمة. �
� عجبتم فما 8عجب من قو�م 
عيسى حيٌّ مع �جلسم V �لسما���، Á مع .لك ِحلق 
باألمو��، �0خل معهم V �جلّنا�! �يقولو� 
نه يتر@ 
صحبة �ملوتى V �خر �أليا^، �ينـز/ 
� بعض R8ضني، 
�يلحق  �ملقا^،  هذ�  من  يرحل   Á R8بعني،   �
 �ميكث 
باألمو�� 
� �لد��^. هذ� خالصة �عتقا�0ִדم، �ملّخص 
خر�فاִדم. فبقينا متحّيرين من هذ� �لبيا�، مع هذ� ��ذيا�. 
ال 8علم 8َجرَّْتهم 
ليه �ألهو�g، �8 غلبت عليهم �لسوg�0؟ 
 �
ما �م 
�م مع طو/ �لزما�، �تال�\ �لقر��، ما �هتد�� 
�حلق 
� هذ� �أل���؟ فما 8فهم ِمن 8ّ< قسٍم هذ� �جلنو�، 

صر�Rهم  حّير~  قد  فو�هللا،  �لقر��؟  عليه  مضْت  �قد 
جاgهم  �قد  �إلميا�.  ��يح  �لقر��،  Mالف  8مٍر  على 
َحَكٌم من �هللا باحلق ��حلكمة على w8R �ملائة، �عند غلبة 
كلِّ نوQ �لبدعة �غلبة �لَكَفرِ\، فأعجب� �8م ألّ< سبب 
8نكر��، �هو يدعو �لزما� ��لزما� يدعو�. ���هللا، 
ّني 
8نا �ملسيح �ملوعو0ُ، �8عطا~ àR سلطاًنا مبيًنا، �
~ على 
بصW\ من àR، �لو Rُفع �حلجاs ملا ��00ُ� يقيًنا. 
� �هللا 
X8R نفوًسا عاصية، ��مًنا كليلٍة قاسية، فأRسل� لعلهم 
يتوبو�. �كيف ننصح �م �
�م قو^ ال يسمعو�، �
�م 
عن صر�k �حلّق لناكبو�؟ فّر�� من مائد\ �هللا �Rُغفا�ا، 
عصيد\  ��ثر��  مكا�ا،  على  �خلو�ُ�  �بقيت  ��نتشر�� 
�لدنيا �حتّلبْت �ا 8فو�ههم، �تلّمظْت �ا شفاههم، فأقّل 
ما يكو� V صدقي �8 يصيبهم بعض �لذ< 8َِعُدهم، فما 

�م ال ينتظر��؟

(�الستفتاg، �خلز�ئن �لر�حانية ¯ ٢٠ -  ¡ ٦٥٦ - ٦٥٩)




