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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

ليس صحيًحا �2 كل من ôF ¥�F¥ صا0قة �+ ُفتح له باÕ من 
لوحي جاÂ له �Ü 2تاF لنفسه 
لقب �ما7 
لزما2، بل �2 حقيقة 
إلما7 �مر جامع Úخر +حالة كاملة تامة �خر¥؛ يسمى بسببها 
�ماًما ¯ 
لسما�. ++
ضح �ó 2ر0 
لتقو¥ +
لطهاF� ال تكفيا2 ليصبح 
إلنسا2 �ماما، أل2 
هللا 

ملؤمنو2 
ملتقو2 كلهم  
تعا� يقو=: ﴿َ+
ْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِ�َماًما﴾ فلو كا2 كل تقي �ماًما، لغد
�ئمة، +هذ
 Üالف مفهو7 هذ� 
آلية. كذلك ال ميكن ألE ملَهم �+ صاحب ôF¥ صا0قة �2 

لكرمي 
لذE يبشر عامَة 
ملؤمنني بقوله تعا�:  2Úلقر
يكو2 �ما7 
لزما2، +�لك مبوجب نص 

ملؤمنني ينعمو2 ¯ معظم 
ألحيا2 برô¥ صا0قة ¯  2� E� ﴾ْنَيا ﴿َلُهُم 
ْلُبْشَر¥ ِفي 
ْلَحَياِ� 
لدُّ


حليا� 
لدنيا +يتلقوK� 2اما� صا0قة �يضا. 

لكرمي �يضا: ﴿2�َِّ 
لَِّذيَن َقاُلو
 Fَبَُّنا 
هللا ُثمَّ 
ْسَتَقاُمو
 َتَتَنزَُّ= َعَلْيِهُم 
ْلَمَالِئَكُة  2Úلقر
 ¯ 0F+ كما

لذين يؤمنو2 باهللا تعا� ¾ يبد+2 
لثبا� +
الستقامة تتنـز=  2� E� ..﴾
َ�الَّ َتَخاُفو
 َ+َال َتْحَزُنو
عليهم 
ملالئكة بإKاما� مبشر� +ُتَطْمئن قلوֲדم، كما طمأنت �7َّ موسى � عن طريق 
لوحي. 
Fجاال  
ملؤمنني  لعامة  F+حانية  نعمة   ¥ôلر
  +� 
إلKاما�  هذ�  مثل   2� 
لكرمي   2Úلقر
 +يوضح 
+نسا�، �ال �®ا ال جتعلهم ¯ غú عن 
إلميا2 بإما7 
لوقت بعد تلقيهم مثل هذ� 
إلKاما�، أل2 
معظم هذ� 
إلKاما� تتعلق بأموê Fص متلقيها، +ال ُيتوخى منها �فاضة 
لعلو7، +ال يقو7 على 
�ساسها �E حتدٍّ عظيم، +ال ُيعتمد عليها، بل يسبب معظمها 
لعثاF ¯ �حيا2 كث&�، +ال يكو2 
�حٌد �بًد
 ¯ مأمن من 
لعثاF ما² ُتسعفه �فاضة 
لعلو7 من قبل 
إلما7. +هنا� شها0� على �لك ¯ 

لنبو� - يتلقى +حًيا بعض  Fلوحي �حياًنا - بسبب قربه من نو
 Õإلسال7 �� كا2 �حد ُكّتا
 Fصد

لنº �) يريد منه 
كتتاֲדا، فزعم ¯ �حد 
أليا7 �نه ليس من  E�) 7إلما

آليا� 
لقرÚنية 
ل� كا2 

لظن كما ُ�هلك  
فرٍ_ بينه +بني 
لنº � �� �صبح هو 
آلخر يتلقى �Kاما مماثال، فُأهلك بسبب هذ


إلما7) �F+ضر :Õًجا.        (من كتاFيا� �2 ق;� قد لفظه خا
بلعا7 باعو0F++ ،F ¯ بعض 
لر+


