
اجمللد العشرون، العدد السادس -  رمضان وشوال  ١٤٢٨ هـ - تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٧ م

من كال� �إلما� �لمهد�١٠

فحاصل �لكالn 9 هذ� �ملقا9 �& �هللا كا& يعلم بعلمه �لقدمي �& µ nخر 
�لقومي، "يصّد"& عن سبل  �لدين   Âصر� gHلنصا� قو9  ُيعا5^  �لزما& 
�لر� �لكرمي، "¥رجو& بإفك مبني. "مع \لك كا& يعلم �& n هذ� 
�لزما& يتر_ �ملسلمو& نفائس تعليم �لفرقا&، "يتبعو& �خا�H بدعا- 
ما ثبتت من �لفرقا&، "ينبذ"& �مو�Hً ُتعني �لدين "حتّبر حلل �ملؤمنني. 
"تسقطو& (١) n هو� �دثا- �ألموH "�نو�s �ألهو�j "�لشر"H، "ال يبقى 

ة �& يرِسل n هذ� �لزما& H" فضال Hال 5يانة "ال 5ين، فقد" Mم صدh
Hجًال ُيصلح نوَعي �هل �لطغيا&، "يتم حجة �هللا على �ملبطلني. فاقتضى 
تدب�� �حلق �& �عل �ملرَسَل َسِميَّ عيسى إلصال{ �ملتنصرين، "�عله 
َسِميَّ �
َد � لتربية �ملسلمني، "�عله حا\ًيا حذَ"�ا "قافًيا خطَو�ا، 
فسما� باال¿ني �ملذكوHين، "سقا� من �لر�َحني، "جعله �5ِفَع همِّ �ملؤمنني 
"�Hِفَع فنت �ملسيحيني. فهو عند �هللا عيسى من جهة، "�
ُد من جهة، 
"ال  �حلق  "�قبل  "�العتسا�،  �خلال�  "جتنَِّب  �ألخيا�  �لسبل  فاتُرِ_ 
تكن كالضنني. "�لنÚ � كما "صفه بصفا- �ملسيح ح¹ ¿ا� عيسى، 
كذلك "صفه بصفا- \�ته �لشريف ح¹ ¿ا� �
د "مشاֲًדا باملصطفى، 
فاعلم �& هذين �ال¿ني قد حصال له باعتباH توجه(٢) �لتا9 )% �لفرقتني، 
 gHألسا� كُمو�سي  "تأمله  هه  توجُّ  Hباعتبا عيسى   jلسما� �هل  فسما� 

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

ذهـب الوفـاء، وُفقـد احليـاء، وال يعلمون مـا االتقاء
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 Hد باعتبا
)% )صال{ فرM �لنصاgH، "¿َّو� بأ
توّجهه )% ُ�ّمة �لنÚ توّجًها �شد "��يد، "تأّلِمه من 
سوj �ختالفهم "عيشهم �نكد. فاعلم �& عيسى 
فال  عيسى،  �ملوعو5  
د �  &�" 
د، � �ملوعو5 
تنبذ "j�H ظهر_ هذ� �لسّر �ألجلى. �ال تنظر )% 
�ملفاسد �لد�خلية "ما نالنا من �ألقو�9 �لنصر�نية؟ 
�لست ترg �& قومنا قد �فسد"� طرM �لصال{ 
ح¹  �لشياطني،  سبل  �كثرهم  "�تبعو�  "�لدين، 
صاH علمهم كناH �ُحلباِحب، "ِحaهم كسر�� 
�لُسباِسب، "صاH تطبُُّع �لشرِّ ِطباًعا، "�لتكّلُف له 

هًوg طباًعا، "�كّبو� على �لدنيا متشاجرين؟
يأبر بعضهم بعضا كالعقا�H "لو كا& �ملظلو9 
�حلديث   Mصد فيهم  بقي  "ما   ،�Hألقا� من 
�اu �ملصافا-، "بدّلو� �حلسنا- بالسيئا-. ("
�شتغلو� n تطلُّب مثالب �إلخو�& "نسو� )صال{ 
على  "صالو�  �إلميا&،  �هل   Mحقو" �لبني   -�\
�إلخو� كصو@ �هل �لعد"�&. �5حضو� �ملو�5ّ- 
�لفسق  فيهم  "�شاعو�  �لنيا-،   Öخلو "���لو� 
��لت  "�لبهتا&.  �لعثر�-  "�تبعو�  "�لعد"�&، 
 Mيا{ �لنفاH نفحا- �ملحبة كل �لز"�@، "هّبت
�جلنا&،   jصفا"  Hلصد� سعة  بقي  ما  "�جلد�@. 
�إلميا&، "جتا"�"� حد"5   n -ٌ�H"5خلت كد"
�إلخو�&   Mحقو "تناسو�  "�لتقا�،   sHلتو�
"ال   Mلعقو� يتحاَمو&  ال  "�ملؤمنا-.  "�ملؤمنني 
يؤ5ّ"& �حلقوM، "�كثرهم ال يعلمو& )ال �لفسق 
 gتقو "ال   sH" فال  �لزما&  "تغيََّر  "�لنها-، 

"ال صو9 "ال صال�. قّدمو� �لدنيا على �آلخر�، 
"قّدمو� شهو�- �لنفس على حضر� �لعز�، "��Hهم 
لدنياهم كاملصا�، "ال يبالو& طرM �آلخر� "ال 
"ُفقد   ،jلوفا� \هب  �لصو��.  طريق  يقصد"& 
�حلياj، "ال يعلمو& ما �التقاgH� .j "جوًها تلمع 
"يبُزقو&   jلليال� �لليلة  ªّبو&   ،Hلَغد� �سّر�  فيهم 
على �لبدH. يقر�"& �لقرµ&، "يتركو& �لر
ا&. ال 
يرg منهم جاHُهم )ال �َجلوH، "ال شريُك حدֲדم 
 .Hلَكو� "يطلبو&   jلضعفا� يأكلو&   ،Hلَغو� )ال 
كُثر �لكا\بو& "�لنّمامو&، "�لو�شو& "�ملغتابو&، 
�لفاجر"&،  "�لز�نـو&  �ملغتـالو&،  "�لظاملو& 
 ،&"Hلغّد�� "�خلائنـو&  �ملذنبو&،  "�لشاHبو& 
"�ملايلو& �ملرتشو&. قست �لقلـو� "�لسجايا، 
ال ¥افو& �هللا "ال يذكر"& �ملنايا. يأكلو& كما 
يأكل �ألنعا9، "ال يعلمو& ما �إلسال9. "غمرִדم 
يسكنو&،  "hا  يتحركو&  فلها  �لدنيا،  شهو�- 
"فيها ينامو& "فيها يستيقظو&. "�هل �لثر�j منهم 
 jلنعم "يأكلو& كالنَّعم، "�هل �لبال� n &غريقو
يبكو& لفقد �لنعيم �" من ضغطة �لغرمي، فنشكو 
 �)% �هللا �لكرمي، "ال حو@ "ال قو� )ال باهللا �لنص

�ملعني.

(gلتقو�) ."&(١)  هذ� سهو �لناسخ "�لصحيح "يسقطو

(gلتقو�) ."هه (٢)  هذ� سهو �لناسخ "�لصحيح "توجُّ

(سر �خلالفة، Ö ٧٧ "٨٠،  طبعة �ململكة �ملتحد� ٢٠٠٧)




