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التقوى

مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

 i"بر  Hَظو� كانو�  "كم   !Oتقيا' كانو�  كم  �هللا،  "سبحا� 
�ألنبياO '"لئك �لقوُ) �لذين ��E 'مرهم �هللا W مكة بأال يو�جهو� 
�لشر بالشر "لو ُمّزقو� ��ًبا، فإ�م فوَ� تلقيهم هذ� �ألمر تو�ضعو� 
"ضعفو� كأطفاP �ّضع "كأ�م ما بأيديهم "ال W '�جلهم من 
قوN. فُقتل بعضهم §يث ُ�بطت بقوN �حد� �جليه ببع6 "�جله 
�ألخر� ببع6 �خر، ¡ ُ'�ِكض �لبعW H�6 �جتاهني متعاكسني، 
من   D6غ" �جلز�  ُيقطع  كما  �لبصر  ملح   W جزOين  فُقطعو� 
�خلضا�. "لكن لألسف 'H �ملسلمني، "ال سيما �ملشايخ منهم، 
صرفو� 'نظا�هم عن كل هذD �ألحد�&، فيزعموH �آلH' H 'هل 
 Pعندما يّطلع على �لغز� dلصيا� H' م، "كماC لدنيا كلهم صيٌد�
W فالN يتسلل �ليه W �خلفاO "يتحني �لفرصة إلطالG �لرصا� 
حرًفا   �"Íيقر  a ��م  �ملشايخ.  معظم   Pحا هو  كذلك  عليه، 
 Hبل يزعمو ،Hلرفق "�لعطف على ب¨ �إلنسا� ®"�d حًد� من�"
'H �طالG �لرصا� على شخص بر[O على حني غفلته منه هو 
�إلسال) فقط. 'ين فيهم �لذين ميكن 'H يص�"� بعد 'H ُيضَربو� 
كالصحابة �ضو�H �هللا عليهم؟ هل 'مرنا �هللا تعاH' M نفاجئ 
 ]'  H"d منه،  غفلة  حني  على  يعرفنا،  "ال  نعرفه  ال  �جًال، 
سبب '" جرمية ��تكبها، فنقّطعه بالسكني ��ًبا '" ننهي حياته 
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بالرصا�؟ هل يعقل 'H يكوH من �هللا تعاd Mيٌن 
يقوHِ' P �قُتلو� عباd �هللا �ألبرياH' H"d O يرتكبو� 
�جلنة؟!  تدخلو�  تبش6هم،  يتم   H'  H"بد" جرمية 
 - �نساًنا   edنصا  H' �ملخجل  بل  �ملؤسف  من 
ليس بيننا "بينه عد�"N '" معرفة سابقة - يشتر[ 
بعض �حلاجيا� أل"الDd من �حد� �ملحال� '" 
كاH مشغوال W بعض 'عماله �لشرعية �ألخر�، 
فنجعل  م��،   "' سبب   H"بد �لنا�  عليه  فنطلق 
g"جته '�ملة "'"الDdَ 'يتاًما "بيته مأمتًا. W 'ية �ية 
من �لقر�H �لكرمي '" حديث من 'حاdيث �لن+ � 
"�d مثل هذ� �ألمر؟ هل من �ملشايخ 'حد يستطيع 
'c Hيب على هذ�؟ �لو�قع 'H هؤالO �جلهاP {عو� 
�سم �جلهاH' �"d��' ¡ ،d يتخذ"�E Dيعة لتحقيق 
 ،dغر�ضهم �لنفسانية". (�حلكومة �إلجنليزية "�جلها'

�خلز�ئن �لر"حانية £لد ١٧ � ١٢- ١٣)

”�فال يدعو �لزماH بأيديه مصلًحا ُيصلح حاله "يدفع 
 H' Hما ناله؟ 'ما ظهر� �لبّينا� "جتّلت �آليا�، "حا
ضّيقة،  "صد"�هم  مظلمة  قلوֲדم  بل  فا�؟  ما  ُيؤَتى 
 ،Ðأللفا�  W يسّعر  نا�  ُخُلُقهم   ،Ðغال  Ðفظا قو) 
"كِلُمُهم تتطاير كالشو�Ð، ما بقي فيهم 'ثر �ّقة، "ما 
 ]�d' "ال  يكّفر"ن¨  مسكنة.  غر"#  مس خد"dهم 
 ،Hلقر��  W قيل  ما  �ّال  قلُت  "ما  يكّفر"ن¨!  ما  على 
"ما كاH حديًثا  �لر»ن،  �يا�  �ّال  عليهم  قر'�  "ما 
 eُيفتر�، بل "�قعة جّالها �هللا أل"��ا، "يعرفها من يعر
�خلز�ئن  �لشهاdتني،   Nتذكر) مع شأ�ا“.  �لر#  �»ة 

�لر"حانية   ٢٠ �٨٦)

بلّية  نزلت عليكم  �لزماH "قد   M� تنظر��  ”�فال 
"'حّبائكم،  قومكم  من  فو   "تنّصَر  عظمى، 
ملا  �لر»ن   Äعر "�هتّز   ،dلعبا�"  dلبال� "هلكت 
نزP فقضى ما قضى. "لو '��d �هللا 'H ينـّزP 'حًد� 
 Pينـّز H' خ�6 لكم Hعمتم لكاg كما Oمن �لسما
نبّيكم �ملصطفى. 'ما قر'مت قوله تعاM: ﴿َلْو َ'dْ�ََنآ 
*مد�  يع¨  َلُدنَّا﴾،  ِمْن   Dُالتََّخْذَنا َلْهًو�  نتَِّخَذ   Hْ'َ
فانظر"� نظًر�. �H �لسما"�� "�أل�� كانتا َ�ْتًقا 
 Hلطاحلو�" Hلُيبتلى �لصاحلو Hهذ� �لزما W فُفِتَقتا
"كلٌّ مبا عمل ُيجَز�. فأخر  �هللا من �أل�� ما 
�لسماO ما كاH من  كاH من �أل��، "'نزP من 
�أل��،  مكائد  ُعّلمو�  ففريق  �لُعلى،  �لسما"�� 
"ُقّد�  �Cد�.  من  �لرسُل  ُ'عطَي  ما  ُ'عطو�  "فريق 
�لفتح للسما"ّيني W هذ� �لوغى. "�H تؤمنو� '" ال 
تؤمنو� لن يتر` �هللا �لعبد �لذ[ '�سله للو��، "ال 
 Hتصماh Hُتضا� �لشمس إلنكا� �ألعمى. فريقا
W �لرشد "�Cو�، "ُفِتَحت لفريٍق 'بو�# �أل�� 
 Nِسد� M� Oحتت �لثر�، "للثا 'بو�# �لسما M�
�ملنتهى. 'ما �لذين ُفِتحت عليهم 'بو�# �أل�� فهم 
يتبعوH شيطا�م �لذ[ 'غو�، "�لذين ُفِتَحت عليهم 
'بو�# �لسماO فهم "�ثاO �لنبّيني "قو) مطهَّر"H من 
كل ُشّح "هًو�. يْدعوH قومهم �M �ֲדم "مينعو�م 
�لُعلى. "�  ُيشَر` به W �أل�� "�لسما"��  مما 
ُبِعثُت فيكم من �هللا �لذ[ ال توّقر"نه ألنذ� قوًما 
َ'ْطَرُ'"� �بن مرمي عيسى". (�خلطبة �إلCامية، �خلز�ئن 
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