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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

�نع� Íتم �لنبو� ختم كماالִדا على نبينا �لذ% هو �فضل 5سل �هللا ,�نبيائه، ,نعتقد 
بأنه ال ن� بعد� Jال �لذ% هو من �ّمته ,من �كَمِل �تباعه، �لذ% ,جد �لفيَض كله 
 bلغ��، ,ليست بنبو� �خر� hال غ� ,ال مقا Yبضيائه. فهنا Eمن 5,حانيته ,�ضا
,ال �لَّ للح��، بل هو �ªَُد جتّلى � َسَجْنَجٍل �خَر، ,ال يغا5 5جل على صو5ته 
�لV ���5 �هللا � ِمْر�� ,�ظَهَر. فإ� �لغ�� ال ִדيج على �لتالمذ� ,�ألبناE، فمن كا� 
من �لن�.. ,� �لن�.. فإمنا هو هو، ألنه � �ّمت مقاh �لفناE، ,مصبَّغ بصبغته ,مرتد% 
بتلك �لر��E، ,قد ,َجد �لوجوَ� منه ,بَلغ منه كماHَ �لنشّو ,�لنماE. ,هذ� هو �حلق 
�لفانني فيه  �لتابعني  �لناMَ ُحْسَنه � ُحلل  نبينا، ,ير%   Fلذ% يشهد على بركا�
بكماH �ملحبة ,�لصفاE، ,من �جلهل �� يقوh �حد للِمر�E، بل هذ� هو ثبوF من �هللا 
 Hنه ما كا� �با �حد من �لرجاJ, .تفصيل ملن تدبََّر `J لَنْفِي كوِنه �بَتَر، ,ال حاجة
من حيث �جلسمانية، ,لكنه �( من حيث فيض �لرسالة ملن كّمل � �لر,حانية. 
,Jنه خامت �لنبيني ,َعَلُم �ملقبولني. ,ال يدُخل �حلضرَ� �بد� Jال �لذ% معه نقُش خامته، 
,�ثا5 سنته، ,لن ُيقَبل عمل ,ال عبا�� Jال بعد �إلقر�5 برسالته، ,�لثباFِ على �ينه 
,ملته. ,قد هلك من تركه ,ما تِبعه � mيع سننه، على قد5 ُ,ْسِعه ,طاقته. ,ال 
Hَ لكلمته، ,ال َقْطَر كُمْزنِته. ,من  شريعَة بعد�، ,ال ناسَخ لكتابه ,,صيته، ,ال مبدِّ
خر¾ مثقا�5ّk Hَ من �لقر��، فقد خر¾ من �إلميا�. ,لن يفلح �حد ح² يّتبع كلَّ 
ما ثبت من نبينا �ملصطفى، ,من تَرY مقد��5k 5 من ,صايا� فقد هوb. ,من �ّ�عى 
�لنبو� من هذ� �ألمة، ,ما �عتقد بأنه 5ُّبَي من سيدنا �مٍد خِ� �ل�ّية، ,بأنه ليس 
هو شيئا من �,� هذ� �ألسو�، ,�� �لقر�� خامت �لشريعة، فقد هلك ,�َحلَق نفسه 
بالكَفر� �لفَجر�. ,من ��عى �لنبو� ,´ يعتقد بأنه من �مته، ,بأنه Jمنا ,َجد كلَّ ما 
,َجد من فيضانه، ,�نه Ïر� من بستانه، ,قطر� من َتْهَتاِنه، ,َشْعَشٌع من ملعانه، فهو 

ملعو�، ,لعنة �هللا عليه ,على �نصا�5 ,�تباعه ,�عو�نه.  (كتا( مو�هب �لرªا�)
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