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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

 xلذ< تتغذ� Jلفؤ�0، أل� �ملا� L عهاe� غرسٌة ينبغي xلتقو� �
"لقد خاطب¼ �هللا عز �جل قائًال: 

.� �نعدl صاe كل شيJ بعد�  eٌجذ xمنا �لتقو
�تنمو به �لتقوx َيْر�< حديقَة �لنفِس بأ�عها. 

.Jَسِلَم سلم كل شي �.
بال طائل، �
ما.� عسى �8 يستفيد �إلنسا� من ±ر0 ثرثرH �للسا�، فيّدعي بأنه يطلب �هللا �لكن ال ªطو ¦و� 
 �
بقدl �لصد&؟ �حلق.. ��حلق 8قو/: 
نه zالك من كا� 0ينه مشوًبا ببعض شو�ئب �لدنيا. �
جهّنم لقريبة جًد� ممن o تكن نّياته كلها خالصة هللا، بل كانت بعضها هللا �بعضها للدنيا. فإ� 
كانت نياتكم مشوبة بشو�ئب �لدنيا �لو مثقا/ .He فإ� عبا�0تكم كلها َعَبٌث، ففي هذ� �حلالة 
ال تتبعو� �هللا بل تّتبعو� �لشيطا�. ال تتوقعو� 8بد�، ��حلا/ هذ�، �8 ينصركم �هللا؛ بل ستصبحو� 
L هذ� �حلالة 0يد�� �أل�e، �ُتهَلكو� L 8ّياl معد���0 كما ُتهَلك �لديد�� �ُتبا0، فال يكو� 
�هللا معكم بل يرضى ֲדالككم. �لكن 
.�  ليتم عن 8هو�J �لنفس حقيقًة يتجلى �هللا فيكم �يكو� 
معكم، �تتباe@ �لد�e �لG تسكنو[ا، �تتَنّز/ �eة �هللا على جد��e بيوتكم، حÏ تتقّد» �ملدينة 

�لG يقطنها شخص مثلكم.

� كانت حياُتكم �مماتكم، �كلُّ حركة من حركاتكم، �لِْيـُنكم �شّدُتكم، لوجه �هللا �حد�، 
فاحلق  ُقُدًما،  
ليه  بل سرمت  عنه صلتكم،  تقطعو�   o�  ،Heمر�� مصيبة  عند كل  �هللا  متتحنو�   o�

نكم بشر كمثلي، �
zي هو 
zكم، فال  .Heنكم ستصبحو� بذلك 8ّمة �هللا �ملختا
��حلق 8قو/ .. 
ُتضيعو� قو�كم �لقدسية. لو 8نكم كنتم منيبني 
� �هللا حقًّا فإ½ 8خCكم تبًعا ملشيئة �هللا.. 8نكم 
ستصبحو� 8ّمة �هللا �ملختاHe. �غرسو� عظمة �هللا L قلوبكم، �ال تكتفو� باإلقر�e بتوحيد� باللسا� 
فقط بل بالعمل 8يضا، ليجلي �هللا عليكم لطفه �
حسانه بصوHe عملية. �جتِنبو� �لبغض ��لضغينة، 
�عاِملو� ب¼ �لبشر باملو�ساH �لصا0قة. �سلكو� كل سبيل من سبل �خل�، ألنكم ال تد��e بأ< 

�لسبل ُتقَبلو�.

� �هللا قد خال. كل 8مة عاكفة على �لدنيا، �8عرَ� �لعاo عما  �طوÁ لكم! فإ� ميد�� �لتقّر

اغرسوا عظمة اهللا في قلوبكم
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 ،Hبكل قو �يرضى به �هللا. فالذين يريد�� �8 يقتحمو� هذ� �لبا
فالفرصة سا¦ة zم لُيبد�� قد�eִדم L هذ� �ملجا/ �ينالو� بركا� 

�هللا �خلاصة.
ال تظنو� �8 �هللا تعا� سو� يضيعكم، 8نتم َبْذHٌe َبَذeَها �هللا تعا� 
َتْنُمو  L �أل�e بيد�. يقو/ �هللا تعا�: 
� هذ� �لَبْذHe سو� 
�َتْز0َِهُر �َتَتَفرَُّ� L كل طر�، �َلَسْو� تصبح 0َْ�َحة عظيمًة. 
فطوÁ ملن يؤمن بقو/ �هللا تعا� �ال ªا� �البتال�Jِ� �لعاeضة، 
ألنه البد من �البتال��J 8يضا لكي ªتCكم �هللا َمن منكم صا0& 
 Jَيِزّ/ بسبب �البتال L �0عائه للبيعة �من هو كا.�. ��لذ< 
 o جلحيم، �لو� �
لن يضر �هللا شيئا، ��لشقا�H سو� ُتوصله 

� ِنهاَية �َملطاِ�  ��Cُيْوَلد َلكا� خً�� لـه. �لكن �لذين يص
عو�ِصُف  عليهم  �َتُهبُّ  �ملصائب  �ال�/  عليهم   Úتأ L حني 
�لدنيا  �البتال��J، �َتْسَخُر منهم �ألقو�lُ �تستهز¾، �ُتعامُلهم 
مبنتهى �لكر�هية؛ فأ�لئك �لذين سو� يفو��� L ³خِر �ألمر، 

�ُتفَتح عليهم 8بو�ُ� �لCكاِ� على ِمْصر�َعْيها... 
يا من  ميلكو� �لسمع .. 8َنِصتو�! ما.� يريد �هللا منكم؟ 
منا يريد 
 ..Jلسما� L �8 تكونو� لـه �حد�. ال تشركو� به 8حد�.. ال

zنا هو .لك �إلله �لذ< هو حيٌّ �آل� 8يًضا  �
 .�eأل� L ال�
يتكلم  8يضا كما كا�  �آل�  �يتكلم  قبل،  من  حيًّا  كما كا� 
من قبل، �يسمع �آل� 8يضا كما كا� يسمع من قبل. 
نه لَظنٌّ 
باطل 8نه عز �جل يسمع �آل� �لكنه o يعد يتكلم. كال، بل 

نه يسمع �يتكلم 8يًضا. 
� صفاته كلها �8لية 8بدية، o تتعطل 
ال  �لذ<  �ألحد  .لك  
نه  8بًد�.  تتعطل  �لن  قط،  صفة  منها 
شريَك له �ال �لَد �ال صاحبة. �
نه .لك �لفريد �لذ< ال كفَو 
لـه، ��لذ< ليس كمثله 8حد متفرL 0 صفاته، ��لذ< ليس 
له نّد. �ال شريك له L صفاته، �ال تتعطل قوH من قو��. 
نه 
قريب على ُبعد�، �بعيد على قربه، �
نه ميكن �8 ُيظهر نفسه 
لـه �ال  8نه ال جسَم  
ال  �لتمثل،  سبيل  على  �لكشف  ألهل 

شكَل. �
نه فو& �جلميع، �لكن ال ميكن �لقو/ 
� 8حًد� حتته؛ 
 .�eنه ليس على �أل

نه على �لعرÙ، �لكن ال ميكن �لقو/ �
هو ±مع �لصفا� �لكاملة كلها، �مظهر �ملحامد �حلقة كلها، 
للفيو�  �مبد8  كلها،   xللقو �جامع  كلها،  �ملحاسن  �منبع 
كلها، �مرجع �ألشياJ كلها، �مالك لكل ملك، �متصف بكل 
كماٍ/، �منـز� عن كل عيب �ضعف، �¿صوÔ بأ� يعبد� 
�حد� 8هُل �أل�e ��لسماJ، �ال شيJ مستحيل لديه. 
� �يع 
 xما فيها من �لقو� ��eيع �لذ�� ،xما فيها من �لقو� ���eأل�
من خلقه هو، �ال شيJ يظهر بد�نه. 
نه �ّلي نفَسه بنفسه عن 
طريق قو�� �قد�eته �³ياته، �ال نصل 
ليه 
ال عن طريق .�ته. 
�يتجلى �0ئًما على �ألبر�e بوجو�0 �يريهم قد�eته، �ֲדا ُيعَر� 

هو �ֲדا ُتعر� سبيله �لG فيها eضا�.
بد��  �لكن  �يسمع  جسمية،  عيو�  بد��  �لكن   xير 
نه   
³.�� عنصرية، �يتكلم �لكن بد�� لسا� ما0<. هكذ� فإ� من 
8عماله �إل�ا0 من ال شيJ، كما تشاهد�� 8نه ªلق L مشهد 
�حللم عالـًما ³خر بد�� 8ية ماH0 �ُير< L حّيز �لوجو0 كلَّ 
من كا� قد فÖ �صاe معد�ًما. �على هذ� �لشاكلة تكو� كل 
قد�eته. ��أل�ق من يكفر بقد�eته، ��ألعمى من o يطلع على 
عميق قو��. 
نه يفعل كل شيJ �يقدe عليه 
ال ما ªالف شأنه 
�8فعاله  �صفاته  .�ته   L �لو�حد  هو  �عو�0.  مع   Éيتنا ما   �8
�قد�eته. لقد ُسّد� 8بو�� �لوصو/ 
ليه 
ال باٌ� َفَتَحه �لقر�³ 
�ملجيد، �o تعد هنا@ حاجة الّتبا� �يع �لرساال� ��لكتب 
 ��لسما�ية �لسابقة، أل� �لنبّوH �ملحمدية �حتوִדا �يًعا. فاألبو�
 �
كلها ُمغلقة 
ال باֲדا. 
[ا مشتملة على كل �حلقائق �ملوصلة 
�هللا تعا�. لن تأÚ حقيقة جديدH بعدها، كما ليست من حقيقة 
 ،Hنبّو عليها كّل  ُختمت  قد  لذلك  فيها.  �ُ�ِجد�  
ال  سابقة 

�هكذ� كا� ينبغي �8 يكو�، أل� لكل بد�ية [ايًة."
(٣٠٧ - ٣١١ Ô  - لوصية، �خلز�ئن �لر�حانية ¥ ٢٠� �(معر� من كتا


