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مال العلم والرشد واهلداية واليقني
احلق حتت النعال،
وأُ ُ
مرت أن أقتل 1خنازير اإلفساد واإلحلاد واإلضالل ،الذين يدوسون ُد َرَر ِّ
ويرِبون زروع اإلميان والتورع واألعمال .وقتلي هذا حبربة مساوية ال
ويُهلِكون حرث الناس ُْ
ابلسيوف والنِّبال ،كما هو زعم احملرومني من احلق وصدق املقال ،فإهنم ضلّوا وأضلّوا كثريًا
علي ،وسبق يل أن أضع احلرب وال أتوجه إىل القتال .فال
من اجل ّهال .وإن احلرب ُح ّر ْ
مت ّ
جها َد إال جهاد اللسان واآلايت واالستدالل.
الدجال ،بل
مرت أن أمأل َ
وكذلك أُ ُ
وج ُرَبم من املال ،ولكن ال ابللُّ َجني و ّ
بيوت املؤمنني ُ
وجعل اإلميان أثبَ َت من اجلبال ،وتبشريِ
مبال العلم والرشد واهلداية واليقني على وجه الكمالِ ،
املُث َقلِني حتت األثقال.
القادر وأعطى له الكالم الفصيح ،وإنه يعصمكم
ومسحه ُ
فبشرى لكم قد جاءكم املسيحَ ،
ِمن فِرق ٍة هي لإلضالل تسيح ،وإىل هللا يدعو ويصيح ،و َّ
كل شبه ٍة يُزيل ويُزيح .وطوىب لكم قد
جاءكم املهدي املعهود ،ومعه املال الكثري واملتاع املنضود ،وإنه يسعى َّ
لريد إليكم الغىن املفقوَد،
َ
ويستخرَج
اإلقبال املوءوَد .ما كان حديث 2يفرتى ،بل نور من هللا مع آايت كربى.
مح ُد املهدي ،وإن ريب معي إىل يوم َْلدي من
أيها الناس ..إين أان املسيح احملمدي ،وإين أان أ َ
عطيت ِضرا ًما ّ
ين .إيذائي
كب ميا ّين ،وواب ٌل روحا ّ
يوِم مهدي .وإين أُ ُ
وماء ُزالالً ،وأان كو ٌ
أكاالًً ،

جمرب .أُرِي قوًما جالال ،وقوًما آخرين مجاال ،وبِيَ ِدي حرب ٌة
ِسنا ٌن َّ
مذرب ،ودعائي دو ٌاء َّ
أُبي ُد هبا ِ
فاس لإلفناء،
عادات الظلم والذنوب ،ويف األخرى شرب ٌة أُعي ُد هبا حيا َة القلوبٌ .
أنفاس لإلحياء .أما جاليل فبما ق ِ
فارت
ُص َد كابن مرمي استيصايل ،وأما مجايل فبما ْ
و ٌ
الرب املتعايل( .اخلطبة اإلهلامية ،ص )23 -22
كسيِّدي أ َ
مح َد ألَه ِد َي قوًما غفلوا عن ّ
رمحيت َ

مقتبس من كتاابت
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
املسيح املوعود 

 - 1اللفظ لفظ احلديث كما جاء يف البخاري ،واملراد من القتل إمتام احلجة وإبطال الباطل ابلدالئل
القاطعة واآلايت السماوية ،ال القتل حقيق ًة .منه
 - 2سهو الناسخ ،والصحيح« :حديثًا» كما ورد يف الكتاب يف مكان آخر( .التقوى)
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