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من كال� �إلما� �لمهد�١٢

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني
 �إلما �ملهد
 	�ملسيح �ملوعو� �

ــر�ُِّ� ــت ُم ُمصلٌح   ـــد�ٌ ص  ��
�ُ�ــد� ُبسَتاُ�  �لُبستاُ�  �نــا  ــي  �نِّ
"امٌة �لعليِّ  لِتقديِس  ُ(�حــي 
عابًثا ــتٍ  �ق غ0   2 ِجئتكم  ما 
عَنا ــْد8ٍ  ج من  ين  �لدِّ بــالُ�  صــا(> 
لدينَنا خــا�مــو�  ــوٌ�  ق َبــِقــَي  هل 
�يَنُه ــَي  ــِي ُألْح �(ســَلــِنــي  ــاهللا  ف
�مِرَنا  2 باطٌل  �ُملخالِف  جهُد 
الِئٌح �لـُمهيِمِن  ــوُ(  ن �جِهَنا   2
َمكائٍد خيِط  كــلُّ  ُينَقُض  �ليوَ� 
ِعرُقُه فُيقَطُع  �ًال  صــوَّ كــا�  َمــن 
ــا ــرَن ــَل �م ــفَّ ــا �ك ــَرن فــاهللا Xث
َجناِبِه عزيُز  ُيخَز�  فال  َمــلِِــٌك 

�سَلُم �ِسلِمَي  ــاَ��ِ]  ــع ُم ــمٌّ  َس
تتَصرَُّ� ال  ــُني  ــع �ل  َّ_� ــي  ــأِت ت
ُمــتــرُمن ـــا(ٌ�  غ ــٌب  ــي ــَدِل ــْن َع  ��
ُمظِلُم ليٌل  ��لــوقــُت  جْئُتُكم  قد 
َتعَلُم  dٍ�) بعَد  ــَر  �قــَف� �قــَو� َ
ُم ُيحطَّ كيَف  �لدين  ــَت  �ي) َهــْل   ��
يستسِلُم ــٍد  (�ش ــْن  ِم فَهْل  ــقٌّ  ح
يتَثلَُّم ال  ــِن  ــرَّ" �ل ــَن  ِم سيٌف 
ُمتَوّسُم ناظٌر  فيُكم  ــا�  ك  �ْ�
�ُjَُمــ ــٌد  شــدي  �� سحيٌل  ـٌني  لـِ
َلهَذُ�  �� �لَقَنا  عاليُة  ــِه  ــر�ي ُي
يتَجمَجُم ال  �لِفِنت  عند  فالقلُب 
ُيكَر� ــَك  ل ــا  �ب ال  ــر8ََّ  ــق �ُمل  ��

ما ِجئتكم في غير وقٍت عابثًا



١٣

اجمللد الثامن عشر، العدد الثالث - جمادى األولى والثانية ١٤٢٦ هـ - يوليو/ متوز ٢٠٠٥ م

            
nُجاجٍة بسيِف   oم ــا  َ�ن ــْن  َم يا 
�َنِني �لوقائَع  َشِهَد  ــْن  َم ُيد(يَك 
ُجُذ�َ(َها َشَقْقُت  قد  ُقلو8ٍ  من  كم 
ُمفِحٌم ُنْطِقَي  ــإ�َّ  ف نَطقُت   �q��
ــذ8ٍِّ �بــاِخــٍر ــك ــلَّ ُم ــُت ك ــا(ْب ح
ُكلََّها ــاِ(َ�  ــك �َمل  َّ�� الِئــمــي  يــا 
فإنََّنا  rَلنضا� �nَمــعــَت  كنَت   �ْ�
َتصلٍُّف ــَن  �ب َيا  �لِعلَم  ــَت  �(ي هّال 
��لَعَما �لسفاهة   2  tُعمُر  uَضا قد 
بعُضُه  wٌ� �لــظــنَّ   َّ��  xــا ج قــد 
�َمن �لَعاِتي  �هَلُه   yُيخِز �لِكْبُر 
Xجاَلُكم ـــر��  �qُك  zُلنا� �يها  يا 
خالََّقُكم ــد��  ــُب �ع  zلنا� �يها  يا 
بساعٍة تـمرُّ  �لدنيا   �)�  ��
معُبوَ�ُكْم ُتسِخُطو�  ال  فلهذ} 
بعَدما لغٌو  ــذ(  ــُع �ل  ��� ــو�  ــوُب ُت
("ــًة �لنصيحة   2 صرفنا  �نَّــا 
َخ0ُكْم لـِ ُبعثُت  قد   �� ��هللا 
َفُنحاِ(8ُ حرَبَنا  َتبِغي  ُكنت   �ْ�

ُمستْلِئُم  zٌ)فــا فإِني  ــذْ(  ــاْح ُف
�ُ ُمتقدِّ ــى  ــَوَغ �ل صــفِّ   2� َبــَطــٌل 
�ْكلُم� كَلْمُت  قد  صــد�(  من  َكم 
ــِذُ� ~ْ� يكيُد  ــْن  َم فيقَطُع  سيٌف 
فتعَلُم عليك  ـــرٌ�  ��ئ للحر8ِ 
تسَلُم  صدٍ ُسبَل  فاسُلْك   دِ �لصِّ  2
َضْيَغُم لصيٍد  يأِتي  كما  نأِتي 
�علُم ال  مبــا  ــا  ــالًَّم ع ــَت  ــن ُك  ��
�ُلُم �لسفاهة  بعَد  ملــن  ــو�  ُط
مأَثُم َجناَنَك  ُيضِلْل  �ال  فا(ُفْق 
ُيعـِظُم فاملُهيم�ُن  يصـَغــُر  هللا 
�ִדــُجــُم ُتـــَر�ُّ  ال  ــا  ــاي ــن �َمل  َّ��
�(َحـــُم  ٌّ8) �هللا   ��� ــو�  ــوُب ُت
يتلوُ� ال   xِـــا �مل قليُل  ــٌم  ــي غ
يتنّدُ�  yلــلــذ ـــو�  �ُط ــو�  ــوُب ت
�لـُمجِرُ� ــَذ  �ِخُ� سر�ِئُرُكم  ُكِشَفْت 
�تكلُُّم بياِنَنا  ُحسُن  َحَمَل  ما 
ــُم ــكــلَّ َ�ُم ــٌم  ــَه ــْل ُم �نِّـــي  ��هللا 
ُمتخيُم ــٌر  ــاض ح ــي  ــإنِّ ف  nْ)ِبـــا

(حجة �هللا، �خلز�ئن �لر�حانية � ١٢، � ٢٢١ - ٢٢٣)


