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من كال� �إلما� �لمهد�١٢


ال ليكّف عنكم 8يد< �لكّفاU، �يهّيئكم لنـز�/ �ألنو�U، فما  �U سل�U8 ما�
لكم ال تشكر�� بل تعرضو� عن �ُ�د�؟ 8تعلمو� 8نكم ُتتَركو� ُسد�؟ �
� مع 
�ليو� غد�. �ما جئتكم من هو� �لنفس، �ما كنت مشتا& �لظهوU، بل كنت 8حّب 
 Qمن �خلر��، �8ضا bعلى كر�ه �U فأخرج� ،U�8 8عيش مكتوًما كأهل �لقبو
 �8  ،Uملستو� �لبثُت عمًر� كالسّر  ��لعر��،   oلشهر� �لعا^ مع هر� من   W يº�
 �U s8عطا Á .Vمن �حلسا �U�8 كفتيل خا ،Vلتر�� W �8 كرميم ،Uلُقْنُفذ �ملذعو�
فهاQ �ظلمو�، �كا� بعضهم  ما ُيحِفظ �لعد�، �منَّ علّي بوحي 8جلى. فاشتعل �لسُّ
من �لبعض 8ْطغى، �سَفْت منهم علّي �ألعاصُر ��لصر�صر �لعظمى، فر8يتم مآ�م يا 
Û�8 �لنهى. Á بعدهم 08عوكم 
� �هللا، فإ� تقبلو� فاهللا حسبكم، �
� تكفر�� فاهللا 

حسيبكم، ��لسال� على من �ّتبع �ُ�د�.
8نو�¶  من  �تشاهد��  �لعا^،   W عظيًما  �نقالًبا  تر��  �هللا..  فتيا� �Uكم  يا 
�ملعا^. �8شقى �لناِ� W هذ� �لزمن �ملسلمو�. ُنهب 0ُنياهم، �كثJ منهم من �لدين 

ال عليهم، �ال ُتهِلك �0هية 
ال قومهم. ما حدثْت بدعة  Qٌيرتّد��. ال ينـز/ بال

ال �َلجْت بينهم، �ما عَرضْت عليهم �لدنيا عيَنها 
ال فقأْ� ֲדا عينهم. نر� شّبا�م 
�للُّحى، �يعّظمو�  �لنبوّية. �ّلقو�  �ملّلة �إلسالمية، �%و� �ثاU سنن*   Uتركو� شعا
�لسبا/، �يطّولو� �لشو�VU، مع تلبُّس �حللل �لنصر�نية. فهم W هذ� �لزمن 8شقى 
َمن 8ظّلْته �لسماQ، ���ْته �لغQ�C. يعرضو� عن فضل �هللا 
.� 8تى، �يفّر�� من Uحم 
 Uافو� حّر �لناP 0نا، ��ّتبعو� طرًقا 8ُخر�. ال �.
و� عن ِخو�� �هللا  �هللا 
.� ��Ý. َتنحَّ
��لّلظى، �Pافو� مر�oU هذt �لدنيا، ��لطريق �لذ< ما نّصفه �لشيطا� �طئو� كّله، 

فسبقو� �خلّنا� �ألطغى.

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

يا حسرات عليهم!
إنهم جاوزوا حّد التُّقَى
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�لعلماQ، �يتكّلمو� كما  
نا Þن  يقولو�  قو�  �منهم 
يتكّلم �لسفهاQ، يضّلو� �لنا� بغJ علم �ُهد�، �يعرضو� 
 W لرسل� Jَعن �حلّق �لذ< حْصحص �جتّلى. �يدفنو� خ
فتلك  �لعلى.  �لسما���   �
 عيسى  �ُيصِعد��   ،Vلتر��
�حلّق  ير��  يبصر��،  ال   Á يبصر��  ضيز�!  قسمٌة   �.ً

ظهر  �لذ<  �حلّق  �يكتمو�  يعلمو�،  �هم  يتعامو�   Á
كشمس �لضحى..... 8يُظّنوِ� �8م ال ُيسألو� �ُيتركو� 
كشيQ ُينسى؟ 8ال ير�� �آليا� من ��8U �8 ،�U كمثله 
 ،Qإليذ�� o0معاملة �هللا برجل �فتر�؟ ما �م ال يتركو� عا
��هللا  عليه؟  �عاهد��  ��لو�  88ْقسمو�  ��ال�Q�U0؟  ��لسّب 
يسمع �ير�. يا حسر�� عليهم! 
�م جا���� حّد �لتَُّقى، 
�َخلْلق  ��لعمى. Pافو�  �لَعشا  فآثر��   Vلقلو� على  �ُطبع 
�ال Pافو� �هللا، �ال يّتقو� حّر �لّناU ��للَّظى. �قد �8تو� 
يدخلها  بأ�  Uضو�  �ما  0خلوها،  فما  �لدين   U�0 مفاتيح 
بل  �قتهم،  بإما�  يؤمنو�   �8 منهم  8ُيْرَجى  8خر�.  �مٌر 
يقولو� كّذ�Vٌ ُيضّل �لو�U8 ،�U نفَسه W �ّ< �ملسلمني 
�ال يؤمن باهللا �Uسوله �ملصطفى. �ما َشّقو� صدU<، فما 
�ياٍ� 
� �Uها قو�   ��8U ُيخَفى؟ �قد 8عثرهم على كفر 
 .ßلُعق� W لدنيا �ال� W قر�ٍ� ��8 ما ُعّذبو� W 8ُهلكو�
�هم  �8ضحى،  عليهم  �لشمس  طلعت  شْقوִדم..   tفهذ
يفّرقو� بني خائٍن  �لدَُّجى. ال  �لغاU �يؤثر��   W تفو�P
 �Uًنو يطفئو�   �8 يريد��  �ليٍل سجى.   Uٍا� �بني  �8مٍني، 
 �
�  t8مر على  غالب  ��هللا  �جلال/،   >. �هللا  من  نـز/ 
كا� مكرهم تز�/ به �جلبا/. �8سبو� �8م قوٌ� ليس �م 
���/؟ �سيبطل �هللا كيدهم، �
� كا� كيدهم كحليٍب 
8َجَر� W �حللو&، �8مضى W �لعر�&، �8 كغذ�Q 8خر� 
هي 8لطف �8َحَلى. 8يستطيعو� �8 ير��0ّ قضاtQ؟ سبحا� 
 Qمن �لسما tنه يغِلب �ال ُيغَلب، �ينّفذ 8مر
Uّبنا �ألعلى! 


� حتت �لثر�. فهل من فP qافه �ال يطغى؟ �هل من 
�ألّ�لني؟  �بائهم   Q�U� 8يّتكئو� على  يأà؟  يطيعه �ال  ُحّر 
��لت  �ما  ¹تلفني،  فيها  �جتدهم  ثبا�،  آل�Uئهم  �ليس 
 Uلنو� تطر¯ بر8يهم كلَّ مطر¯، فال يثبت �ليس له قر��
�يتبّد/ كّل حني. ���هللا، 
s صا0&، �جحد�� مبا جئت 
به بغJ علم �ال ُبرها� مبني. �
s 8عر¦ نفسي للذبح فما 
�0نه 
� كانو� من �لصا0قني. 
� يقولو� 
ال Uً�ا بالغيب، 

�ليسو� على �حلق ُمْعثرين.

ال بنحوسة  �Qلزال�/ ��لطاعو� ما جا� �
�يقولو� 
كيف  8قو��م   �
 �نظْر  منحوسو�.  قو�  
�م �  ،Qهؤال
َتطيَّر��؟  مبا.�  ��لرسو/،   Vلكتا�  Q8عد� يا   !��Uيهَذ
 Uلينذ� حّجته  به  ليتّم   tعبد �هللا  U8سل  مبا   Vلعذ��  Q8جا
قوًما غافلني؟ �يٌل لكم �ملا تزعمو�! �قد 8نبأ �هللا ֲדا قبل 
ظهوUها Á 8نتم باهللا �Uسله تستهزئو�. �
� �هللا ير� كّل 
ما تصنعو�. تر�� لياÛ �لكفر �ُظلماִדا، �ُتحّسو� حاجَة 
عمو�.  قو�  كأنكم  تعرضو�  8نتم   Á �8ما�Uִדا،  مرسل 

.� �بتسم ثغُر صبح �إلسال�، �0�U8 �هللا �8 £يح �لشر@ �
بآياته �لعظا�، فلكم مكٌر W �ياته، لعل �لنا� 
� �حلق ال 
يرجعو�. �تقر°�� W سوoU �لنوU من غJ �لشّك ��لُغّمة، 
�8 �خللفاQ كّلهم يأتو� من هذt �ُألّمة، Á تلتمسو� عيسى 
�لذ< هو من ب� 
سر�ئيل، �تنسو� ما فيهم قيل. �تقر°�� 

W حديث نّ¡ �هللا: 2ماُمكم ِمنكم، Á 8نتم تتجاهلو�.

-------------

*  هكذ� �W 0U �ألصل سهًو�، �ُصّحح W طبعة "�خلز�ئن": "�لسـنن".

 (�لتقو�)

(�الستفتاQ، �خلز�ئن �لر�حانية � ٢٢ -  ~ ٦٥٢ - ٦٥٥)


