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مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

 ،Gهَل ,لغ�ِ� -,حلمّية، -يا ُنصر,3َ ,لشريعة ,ملحمدية، ,عرفو, ,لزما�ملّلة، -يا , Aَفيا ُحما"
فإG ,حلني قد حاG، -هذ, هو ,لزماG ,لذ8 كنتم تؤّملونه، -هذ, هو ,أل-,G ,لذ8 
 ،Gلقمر -,لشمس ينخسفا, G� .لتم ترجونه، -هذ, هو ,ملهد8 ,لذ8 تنتظر-نهv ما
-,لليل -,لنها� يشهد,G، فهل �نتم تأتون¹ يا معشر ,إلخو,G �- توّلوG ُمدبرين؟ ها 
�نتم -جدمت ما كنتم فقدمت، فباِ��-, �� ,لفضل ,لذ8 نز� �ليكم، -,ملجّدِ� ,لذ8 
ُبعث لديكم، فال تشّكو, -ال ترتابو,، -ُقومو, ֲדمٍم تز-� ֲדا ,جلبا� -ִדر` ,ألفيا�، 
-ال  ,هللا  مقت  فاتقو,  \ُبه،  �ليكم  -يتوجه  غضُبه  بكم  فيحّل  ,هللا  �ياَ:  حتّقر-,  -ال 

تتكلمو, &ترئني“. (نو� ,حلق، « ١٨٤)

”��ما ,ملهد8 ,ملوعو� ,لذ8 هو �ما: �خر ,لزماG، -منتَظر ,لظهو� عند هبِّ xو: 
 qلنو ,لضاللة   Gماv  �� لطيفًة  �شا�,ٍ%  ,ملهد8  لفظ  حتت   G� فاعلم   ،Gلطغيا,
,إلنساG، -كأGّ ,هللا �شا� بلفظ ,ملهد8 ,ملخصو« با\د,ية �� vماG ال تبقى فيه 
-تأ¿  ,لرjن،  سبل   Gيتركو- ,لدنّية  ,لدنيا  على  ,لقلو`  -تسقط   ،Gإلميا, �نو,� 
,لنا� vماG ,لشر� -,لفسق -,إلباحة -,الفتتاG، -ال تبقى بركة 7 سالسل  على 
,إلفا�,% -,الستفا�,%، -يأخذ ,لنا� يتحركوG �� ,ال�تد,�,% -,جلهال%، -يزيد 
مر� ,جلهل -,لتعامي، مع شوقهم 7 س� ,ملعامي -,ملو,مي، -ُيعرضوG عن ,لرشا� 
 qشجا� نو�لشقا-� على , ,لفسق -,لفسا�، -تط� جر,�   �� Gلسد,�، -يركنو,-
,إلنساG، فال تبقى Ïر -ال لد-نة ,ألغصاG. -تر 4�G ,لزماG من ,لصالU قد خال، 
-,إلمياG -,لعمل �جفال، -طريق ,لرشد ُعلِّق بثرّيا ,لسما3. فيذكر ,هللا مو,عيدQ ,لقدمية 
لُيطفئ  فيتوّجه  ,أل�ا3،  كل  من  ظاهًر,  ,لدين  ضعَف  -ير4  ,لضّر,3،  نز-�  عند 
فيه  -ينفخ  -,جلما�،  ,جلال�  ِبيَد8   :�� كخلق  �جال  فيخلق  ,لصّما3،  ,لفتنة  نا� 
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التقوى

�-U ,\د,ية على -جه ,لكما�. فتا�� ُيسّميه عيسى مبا خلقه 
 Qيدعو -تا��  ,لنصا�4،  على  ,حلجة  مرمي إلمتا:  ,بن  كخلق 
باسم مهد8 �مني مبا هو ُهِد8َ من �به للمسلمني ,لضالني، 
-ُ�خرyَ للمحجوبني منهم ليقو�هم �� �` ,لعاملني. هذ, هو 
,لذ8 فيه متتر-G، -,هللا يعلم -�نتم ال تعلموG“. (سر  ,حلق 

,خلالفة، « ٥٩)

 ،Gلزما, \ذ,  ضر-�ته  ,شتّد%  ,لذ8   H-لصد,  Dفاملهد”
-,ستعما�  ,حلر`   Gفنو -يعلم  ,ألسلحة  يتقّلد  �جال  ليس 
,لدين 7  تضر  ,لعا�,%   Qهذ G� ,حلق  بل   ،Gلسنا,- ,لسيف 
هذQ ,أل-قا%، -¡تلج 7 صد-� ,لنا� من �نو,q ,لشكو� 
�ال  عندهم  ليس  قو:  ,ملسلمني   G�  Gيزعمو- -,لوسو,�، 
 .Gإلنسا, قتل  �ال   Gيعلمو بالسناG، -ال  -,لتخويف  ,لسيف 
ُ̀ ,لطالبني، -تستقريه  فاإلما: ,لذ8 تطلبه 7 هذ, ,لزماG قلو
,لفاضلة،   Hمهّذ` باألخال Ñلنفو� كاجلائعني، �جٌل صا,
-ُمّتصٌف بالصفا% ,جلليلة ,ملرضية، � مع sلك كاG من ,لذين 
 Hهني -,أل�ّلة ,لقاطعة، -فا,Wقو, ,لv�ُ- ،تو, ,حلكمة -,ملعرفة-�ُ
,لنو,ميس  �قائق   7  G,ألقر, -سبق  ,إل\ية،  ,لعلو:   7 ,لكلَّ 
قلو`  يؤّثر 7  يقِد� على كال:   Gلشريعة -كا, -معضال% 
,ُجلّال�، -يتفّوQ بكلما% يستملحها ,خلو,« -عامة ,لنا�، 
-كاG مقتضبا مبلفوظا% حتاكي آلَ� منّضدً�، -ُمرجتًال بِنكاٍ% 
-فصل  ,جلو,`،  حسن  على  ما�ًنا  مذلَّلة،  قطوًفا  ُتضاهي 
-��خُل   ،Gهاsباأل �قر`  هو  قوٍ�  من  مستمكًنا  ,خلطا`، 
ًتا  تو�Q�ََّ، -ُمسكِّ َمو�ٍ�  للمخالفني 7 كل  ًتا  ُمبكِّ  ،Gجلنا,  7
باقة من  ,ملهد8،  �-��Q“. (حقيقة  للمنكرين 7 كل كال: 

بستاG ,ملهد8، « ١٨١-١٨٢)

 G-بني ال يؤيَّدsلكا, G� G-م ال يفكرV� ..يا �سفا عليهم”

-ال  -,حلكمة،   Wل, بكال:   Gيتكلمو -ال  ,حلضر�،  من 
له  تعلم كاsًبا شهدْ%  ,ملعرفة. -هل  �سر,�  ُيرvَقوG من 
قو�  به  -,ضمحّلت  ,لَبّينة،  باآليا%  -,أل��  ,لسما-,ُ% 
,لشيطاG -�اَفَت صوُته من ,لسطو� ,حلقانية، -طِفق يريد 
,لَغيبوبة كحّيٍة تأ-8 �� ُجْحِرها عند َ�ْمِي ,لصخر�؟ � 
مع sلك تدعو ظلمُة ,لزماG �ماًما من ,لرjن، -قد ,نقضى 
لضعفها  ,مللة  -�نت  ُخْمسها،  من  قريًبا  ,ملائة   ��� من 
�كثرهم  ,لنا� -صا�  قلو`  ,لغفلة  -�,ست  �مسها  من 
-,ألنشا`،  -,لعقا�  ,ألمو,�   �� -توّجهو,  كالكال`، 
,لدنيا  على  -�قبلو,  ,لعبا�,%،   H-s من  حّظهم  -نسو, 
-من  كاحلكايا%.  �ال  عندهم  ,لدين  بقي  -ما  -vينتها 
تأّمَل 7 تشتُّت �هو,ئهم، -تفرHُّ ��,ئهم، عِلم باجلز: �Vم 
,لتعلق  -,نقطع صفا3  ,ملعرفة،  �بو,`  عليهم  ُ�غِلَقْت  قوٌ: 
باحلضر�، �ال قليل من ,لذين يدعوG ,هللا �G يرفع ُحجب 
,لغفلة. -لكن كث�, منهم نبذ-, حقيقة ,لتوحيد من �يديهم 
-ما بقي ,إلمياG �ال على ,أللسنة. يُسّبوG عبًد, جا3هم 7 
-قته -?سبو G�Vم ُيحسنوG، -ختم ,هللا على قلوֲדم فهم 
ال يفهموG. يظنو G�Vم على ,حلق -ما هم على ,حلق، 
-�Gْ هم �ال ¡رصوG. جتدهم كُأنا� �قو�، -,ملتمايلني 
-ُشغلو,  بالرسو:،  ,حلقائق  عن  ُخدعو,  ,جلحو�.  على 
�يفا3  قبل  معترضني  بنا  مر-,  �Vم  باملوهو:.  ,ليقني  عن 
جئتهم   ¨�- شقَّه.   ,-�,��  � َبْدَ�نا   ,-��- حقَّه،  ,ملوضع 
��لة صدقي  ,ألمة، فكانت  ,لضر-�� ,حلقة، -فسا�  عند 
موجو�� 7 �نفسهم ما ��-ها من ,لغبا-�، � من ,لشقو� 
�Vم ما فكر-, 7 ��� ,ملائة ,لبد�ية، ,ل^ �تص باملسيح 
,ملوعو� عند �هل ,لبص��، -,تفقت عليها شها�,% �هل 
,لنصو«  -�شا�,%  ,لصحيحة،  -,ألحا�يث  ,لكشف 

,لقر�نية“. (مو,هب ,لرjن، « ١٧-١٨)


