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اجمللد العشرون، العدد التاسع -  ذو احلجة  ومحرم ٢٨ -١٤٢٩ هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨ م

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

�4علمو� �& ُقْرg �هللا ليس )dًثا مقبوضا ألحد، بل تد�"Yُ هذt �أليا8 من �مر gd صمد، يلقي 
�لر"Æ على من يشاc، "كذلك تقتضي �لعظمة "�لك_ياc. ��نتم جتا4لونه على ما فعل �" تقومو& 
ُيْذِهْبكم  �اdبني؟ ففّكر"� بفكر ال يشوبه �يغ "ال َميل، "َطهِّر"� قلوبكم من كل تعصب "ال 
َسيل. َ�dُ"� تقو�كم تقو�كم، يا �بناc �ملتقني. "�علمو� �& �هللا قد �قام³ "بعث³ "كّلم³، فاتقو� �& 
حتاdبو� �هللا متعمدين. ال ُفْلَك x يومي هذ� )ال ُفْلكي، ")& يد] هذt فوK كل يد تبتغي مرضا� 

Âd، فال تنبذ"� �حلق بعد ظهوtd، "ال جتعلو� �نفسكم من �ملسئولني.
"بعز� Âd "جالله، لسُت بكافر "ال معتٍد من �قو�له "ال مرتّد "ال من �مللحدين. بل جاcكم �حلق 
فال ُتعرضو� عن �حلق كاdهني. "قد تقوhَّ مذهبنا بتظاهر �ألحا4يث "�لفرقا&، � بشها�4 �ألئمة 
"�هل �لعرفا&، � بالعقل �لذ] هو مد�d �لتكاليف �لشرعية، � باإل|ا8 �ملتو�تر �ليقي³ من حضر� 
�لعز�، فكيف نرجع )% �لظن بعد �ليقني؟ بل ±ن �"ينا )% �لركن �لشديد، "�عتصمنا Ëبل �هللا 

�ملجيد، "ما جئنا مبحَدثا- كاملبتدعني.
"قد علمتم �& �ملسيح �ملوعو4، يكسر �لصليب �ملعضو4، فهذ� هو �لزما& )& كنتم موقنني. �ما 
ى x شأنه �ألكاGيب، ")% �] حد"4 بلغ �ألمر، "كثر  تر"& كيف ُيعَلى �لصليب، "كيف ُتفشَّ
�خلنـزير "�خلمر، "4ِْيَس �إلسال8 حتت �قد�8 �ملُْغِوين �ملفسدين؟ �ليس x �حا4يث خ� �لكائنا-، 
"�فضِل �لرسل "ُنخبِة �ملخلوقا-، �& �ملسيح �ملوعو4 ال åيc )ال عند غلبة �لصليب "فتِنها �ملّو�جة 
x �جلها-؟ فهذ� هو �ألصل �ملحكم ملعرفة "قت �ملسيح "ِمن �عظم �لعالما-. فإ& كنتم تظنو& 
�& �ملسيح ما جاc على d�� هذt �ملائة، "فَنت �لنصاhd ¤ تبلغ )% غايتها �ملقصو�4، فلزمكم �& 
تعتقد"� بامتد�4 هذt �لفنت )% d�� �ملائة �لثانية، �" على d�� مائة �خرh من �ملئني �آلتية �لبعيد�. 
فلو كا& عمر فنت �لنصاhd )% هذt �أل�منة �لطويلة، فما باY �إلسال8 )% تلك �ملد� يا معشر 

�ملتفرسني؟ 

د، Þ ٢٧ )% ٢٨ طبعة �ململكة  �ملتحد� ٢٠٠٧)� gمكتو)

                                     

َأُروا تقواكم تقواكـم، يا أبناء املتقني




