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من كال� �إلما� �لمهد�١٢

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

يا 3خي �نت تعلم �& كتب �لقو8 مملّو� من Gكر مكاملا- �هللا بأ"ليائه، 
"�اطبا- حضر� �حلق بعبا�4 �ملقّربني، "هو �لكرمي �لذ^ ُيلقي �لر"³ 
 f -�إلميا& "�ليقني. �ما قر� f gمن عبا�4 "يزيد من يشا gعلى من يشا
"فتو³ �لغيب" �لذ^ لسيد^ �لشيخ عبد �لقاi4 �جليال@ � كيف Gكر 
حقيقة �ملكاملا-؟ "قاH: )& �هللا تعا% يكّلم �"ليا�g بكال8 بليغ لذيذ، 
 iنو" ،gألنبيا� ِعلم  �خباi، "يعطيهم  �سر�i، "�=هم من  "ينبئهم من 
�صالة،  ال  "�iثًة  "لكن   ،gألنبيا� "معجز�-   ،gألنبيا�  ��"بص  ،gألنبيا�
"�علهم متصّرفني f �ألwi "�لسما"�- "f 2يع ملكو- �هللا. فانُظْر 
ما يشاg "ليس  يعطي عبا�4   wٌفّيا �هللا  فإ&  تتعجب،  مر�تبهم "ال   %(

بضنني. 
"�هللا قّص علينا قصص �مللَهمني f كتابه �لعزيز، "�نبأنا �نه كلَّم ُ�8َّ موسى 
�، "كلَّم �G �لقرنني، "كلَّم �حلو�iّيني. "ما كا& �حٌد منهم نبيًّا "ال 
iسوًال، "لكن كانو� من عبا�4 �ملحبوبني. �ليس من �عجب �لعجائب �& 
يكّلم �هللا نساg ب° )سر�ئيل "يعطي dّن ِعّزَ� مكاملاته "شر{ �اطباته، 
"ما يعطي لرجاH هذ� �ألّمة نصيبا منها "هي �ّمة خ� �ملرسلني؟ "قد 
ّ�اها خ� �ألمم.. "خَتم ֲדا �ألمم كلها، "قاH: ﴿ُثلٌَّة مَِّن �آلِخِريَن﴾(١)، 

يع° فيها كث� من �ملكّمال- "�ملكّملني.(٢)

ألسـَت مـن املتأّملني على مصائب اإلسـالم؟
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�لد�iين.. كيف   f يا �خي.. عافا_ �هللا "�نت تر� 
يؤّيد  �ّد4   iظهو  %( �أليا8  هذ�   f حلاجة� �شتد- 
�لدين، "يقيم �ل=�هني، "يرجم �لشياطني. �ال تر� �& 
�لضاللة قد غلبت، "غا�i- �لكافرين عّمت "�حاطت، 
"كم من �مم تّبت "هلكت؟ �ال تنظر هذ� �ملفاسد؟ 
�لست من �ملتأّلمني على مصائب �إلسال8؟ �« تأتك 
�خباiها �" �نت من �لغافلني؟ �ما تكاثر- فنت �لكّفاi؟ 
 ^i�=ل� f ؟ �ما عّمت �لفنتiآلثا� iقت ظهو" gما جا�

ة �iحم �لر�
ني؟ i قت" g؟ �ما جاiلبال4 "�لديا�"
فتّية  ليلة   f �لذيا|،  ِقَبُل  هذ�  �مننا   f لنا  َعنَّ  �ما 

�لشبا|، ُغد�فّية �إلها|، "صرنا كاملحصوiين؟
�نُظْر يا �خي كيف �حاà بالنا� ظال8 "ظلم "مظلمة، 
"�iتفعت  �لنبا³،  بأنو��  طر{  كّل  من  "ُخّوفنا 
�ملسكنة  علينا  "ُضربت  "�لنيا³،  باألiنا&  �ألصو�- 
�ملجتا³، "عَفْت  �لُكفاi كاَحلْين   Hباالكتسا³، "صا
¶ثاi �لتقو� "�لصال³، "ُصبَّت علينا مصائب لو ُصّبت 
"�متأل-  كالر³�4،  "كّسرִדا  لدّكتها   Hجلبا� على 
�لِقبا³،   Hألفعا� "من   �iً"�" "كذبا  ِشرًكا   wiأل�

"تر�g- صفو{ �لطاحلني.
 f 8إلسال� على ضعف  �ملاخض   gبكا �بكي  "كنت 
عو&   %( "�نظر  �dُْلك،  مسالك   �i�" �أليا8،  تلك 
�هللا �لعّال8، فإ�G �لعناية تر�g- "هّبْت نسيم �لطا{ �هللا 
رُ- بأعلى مر�تب �إلdا8، "�صفى كأ�  �لقّسا8، "ُبشِّ
ُر �حلامل عند �اضها بالغال8، فصر-  �ُملد�8، كما ُتبشَّ
�ُفرOِّ خ�^ على iِفق�،  فُأِمرُ- �&  من �ملسر"iين. 
"كا& على �هللا ثق�، فكّفر"@ "لعنو� "سّبو� "َ�ْضَر"� 
�لقاطنني  �لسنة  من  "ُ�"Gيت  "�لّبو�،  �خلطوَ|   æ

"�ملتغّربني.
�نفسهم  �يد^   f  �iسا�  gلعلما� �كثر  "i�يت 
 ،Hٌمشيه قز f" ،يتهم كغال8 عليه �ٌل�i" ،هو�ئهم�"
 ،wمر قلبه   f" غشا"�،  عينه  "على  "قٌر،  ¶�Gنه   f"
�ملشترين.  يسّر   �فيه خ "ليس  موال�،  على  َكلٌّ  "هو 
"ينسو&  �عتد�ئهم،   (٣)�َgَشبا �إلخو�&  على  ُيظهر"& 
ال  ال-  �لصِّ  %( مائلة  قلوֲדم   �i�" �عد�ئهم،  صولة 
 ،gلالستهد� ال   gلالستهد� "يستعجلو&  ال�،  �لصَّ  %(
 ،gألخّال� مو�سا�  ثو�|  على   gخليال� ثو|  "ُيْؤِثر"& 
 ،|iلو كانو� من �ألقا" ،|iم كالعقاvيأبر"& )خو�"
�ساليب   f يّتقونه  "ال  �ألiبا|،   |i �افو&  ال 
"ينسو&   ،gألمر�� با|   %( "يسـعو&  �الكتـسا|، 
"±ـسبو&  )خو�vم  يكفِّر"&   �  ،gلكـ=يا� حضر� 

�vم من �ملحسنني. 
"�لذين يؤثر"& �هللا على نفوسهم "�عر�ضهم "�مو�dم 
�ملكذبني.  تكذيب  "ال  �ملكفرين   iكفا( يضّرهم  ال 
�ليس �هللا بكا{ عبد�؟ "من ُيصاf مثله باملصـافني؟ 

ته حسنا- �لعاملني، "ال يضيع فضله سعي i سبقت

�ملجاهدين.

(١)  �لو�قعة:٤١

(٢) هكذ� "f 4i �ألصل "iمبا حصل هنا سهو من �لناسخ، "�لصحيح: 

�ملكلَّما- "�ملكلَّمني. (�لتقو�)
(٣) هكذ� "f 4i �ألصل "iمبا هو سهو من �لناسخ، "�لصحيح: َشَبا�، 

"هي )بر� �لعقر| "حدُّ كل شيg. (�لتقو�)

(حتفة بغد�4 × ٢٢ )% ٢٤ طبعة �ململكة  �ملتحد� ٢٠٠٧)




