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التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

 Hاما/ �لصا�قة ال تدnصاحلة �� تلّقيه بعض �إل de8 يَة �حٍدe8 �� NF هد� من هذ� �لبيا�� e4ن
على كماله ما s تصحبها �لعالما/ �ألخرd �ل� سنذكرها R �لبا, �لثالث بإ�� �هللا �لقدير، بل 
تكو� نتيجة ُبنيته �لدماغية. لذ� ال ُيشَتَر° R �لك كو� صاحبها صاحلا �تقيا، كما ليس ضر�8يا �� 
يكو� مؤمنا �مسلما. �كما يرd بعض �لناde8 g �� يعلمو� شيئا بو�سطة nFاما/ بسبب ُبنيتهم 
فتخطر  �لدماغية،  ُبنيتها  بناm على  ��ملعا�8  �حلقائُق  �لطبائع  بعَض  تناسب  فقط، كذلك  �لدماغية 
بباH �صحاֲדا �مو8 لطيفة. ��حلق �نه ينطبق عليهم �حلديث: "Tمن ِشعر] �كفر قلبه"، لذ� فإ� معرفة 

�لصا�� ليس بوسع كل شخص بسيط. 
�، فيجب �ال ُتعَطى �ليُد (�لبيعة) R يد كل ��حد �T �8صو R تر�ة بيت فا8سي: هنا» �بالسة كُثر

منهم. 
�NF جانب �لك ال بد من �النتبا] �يضا NF �� �لرde ��إلnاما/ ألناg ֲדذ� �ملستوd تكو� R ظلمة 
شديد�، �ال يالحظ فيها بريق �لصد� Fال ما شذ �ند8، �ال تصحبها عالما/ حب �هللا �قبوله �. 
 ��F- بالبحث ��لتحقيق ���F ُ�جد فيه شيm من �لغيب كا� مشتَركا بني ماليني �لناg؛ �لكٍل �� يقو
 deمن �لر hهذ� �لنو R لز�نيا/ �يضا يشتركن� tفإ� �لفسا� ��لفجا8 ��لكفا8 ��مللحدين ح -mشا
��إلnاما/. فالذين يفرحو� ֲדا �يتبجحو� ليسو� من �لعقالª� .mد�hٌ َمن يعت² نفسه شيئا بوجو� 
ر �� َمثل �حلائز على هذ] �لد8جة  شيm من قبيل هذ] �لرde ��إلnاما/ لديه. بل ال بد من �لتذكُّ
كمثل شخص يرR d ليلة مظلمة �خانا من بعيد �ال يرd ضوm �لنا8 �ال يقد8 على �� يتخلص من 
بر�] �كآبته Êر�8ִדا. لذ� فإ� هؤالm �لناg ال ينالو� نصيبا من بركا/ �هللا �خلاصة �ِنَعمه �ال تتوّلد 
فيهم �ما�8/ �لقبوH، �ليس nم ��Ã عالقة مع �هللا تعاN، �ال حتتر� شو�ئبهم �لبشرية بشعلة �لنو8. 
�مبا �uم ال يكونو� على صلة Fخال� مع �هللا تعاN فيكو� �لشيطا� قرينهم لعد� كوuم 7ظوظني 
بقر, J8انية �هللا، �يظل حديث �لنفس غالبا عليهم. �كما ُيحجب معظم �لشمس بسبب كثر� 
 ��لغيو� �يظهر جزm منها بني حني �Tخر.. كذلك تبقى حالتهم R معظم �ألحيا� R حجب �لظال

�يكو� �e8 Rهم �nFاماִדم تأثb كبb للشيطا�.  (حقيقة �لوحي، �لتر�ة �لعربية)


