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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

�يهلكهم  غفلتهم،   Y لغافلني� يأخذ  �لكرمي،  �لرحيم  هو   Dلذ� �هللا   �@ �لسليم  �لعقل  @ُيف± 
بالسيف @� عذ�l �لسماM، �ملا يفهمو� حقيقة �إلسالU �بر�هينه، �¨ يعلمو� ما �إلميا� �ال 
�لدين؟ Â �>� كا� مد�� �لرحم ��لشفقة ���لة yفة قد @حاطت �كثر�، فكيف �و� عال¬ 
مفاسد �ألقالU بالسيو� ��لسهاU، بل هذ� �قر�� صريح بأننا ال نقد� على �جلو�l، �ليس 
قلب  يطمئن  �كيف  �لكفا�،  �قتل  �لبتا�،  �لسيف   lضر �ال  �ملضلة  �أل<لة   lجو� عندنا 
�ملعترÁ �لشاE �لغافل بضرl من �لسيف @� �لسو³ @� جر£ من �لرمح ��لسهم، بل هذ� 

�ألفعا= كلها تزيد �يب �ملرتابني.
Â �علم @� غضب �هللا ليس كغضب �إلنسا� �هو ال يتوّجه �ّال �� قوU قد متت �حلجة عليهم 
�@�يلت شكوكهم، �ُ<فعت شبهاִדم، ��@�� �آليا� Â جحد�� مع �ستيقا� �لقلب، �قامو� 
 Uهللا ال ينـز= على قو� lعلى ضالالִדم مبصرين. ��لعجب من �خو�ننا @|م يعلمو� @� عذ�
 Dيتكلمو� مبثل هذ� �لكلما�، ��لعجب �آلخر @|م ينتظر�� �ملهد Â ،حلجة� Uّال بعد �متا�
مع @|م يقر@�� Y صحيح �بن ماجة ��ملستد�E حديث: "ال مهدD �ّال عيسى"، �يعلمو� 
@� �لصحيحني قد تركا >كر� لضعف @حا<يث ُسمعت Y @مر�، �يعلمو� @� @حا<يث ظهو� 
�ملهدD كلها ضعيفة Àر�حة، بل بعضها موضوعة، ما ثبت منها شيÂ ،M ُيصّر�� على Àيئه 

كأ|م ليسو� بعاملني.
�@ما �الختالفا� �ل± �قعت Y خH نز�= �ملسيح، فاألصل Y هذ� �لباl @� �ألخبا� �ملستقبلة 
فيجعل   ،Uقو  Mصطفا�� Uقو فتنة  منها  �هللا  يريد  �البتالM، �كذلك  بالدنيا ال لو عن  �ملتعلقة 
للذين  فتنة  Y مثل هذ� �ألخبا� �ستعا��� �Àا���، �ُيدقق مأخذها ��علها غامضة <قيقة 
 >ّ� Y ليهو< كيف شقو�� �� pكاملستعجلني. @ال تر Mُيكّذبو� �ملرسلني، �يظنو� ظن �لسو
�لرسو= �لصا<, �لذD جاM كطلوz �لشمس مع �جو< خÀ Hيئه Y كتبهم، �لو شاM �هللا لكتب 

فكيف يجوز عالج مفاسد األقالم بالسيوف والسهام؟
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Y �لتو��w كلما يهديهم �� صر�³ مستقيم، �ألخHهم عن 
�سم خامت �ألنبياM � �عن �سم ��لد� ��سم بلدته ��ما� 
ظهو�� ��سم صحابته ��سم <�� هجرته، �لكتب صر�ا @نه 
 Y اعيل، �لكن ما فعل �هللا كذلك بل كتب«� Ïيأ¾ من ب
�ليهو<   M��y نه يكو� منكم من �خو�نكم، فمالت@  wلتو���
�� @� نy Äخر �لزما� يكو� من بÏ �سر�ئيل، ��قعو� من 
هذ� �للفظ �ملجمل Y �بتالM عظيم، فهلك �لذين ما نظر�� 
حق �لنظر، �ظنو� @� �ر¬ �لنÄ من قومهم �من بال<هم، 

�كّذبو� خامت �لنبيني.
بل من $يل  �لظلم  قبيل  من  ليست  �لُسّنة  @� هذ�  ��علم 
عند  ُيبتلو�  أل|م  �لصاحلني،  عبا<�  على  �هللا  �حسانا� 
يعرفو�   Â �ֲדم،  من  <قيق   Mبابتال �لدقيقة  �لنظرية   Mألنبا�
بنو� عقلهم �لطافة فر�ستهم �لصر�³ �ملستقيم، فيتحقق ·م 
�ألجر عند �ֲדم، �يرفع �هللا <�جاִדم، �ُيمّيزهم من غeهم 
�ُيلحقهم بالو�صلني. �لو كا� �خلH مشتمال على �نكشا� 
تاU �عالما� بديهة ��ضحة جلا�� �ألمر من حّد �إلميا�، 
�ألقّر به �ملفسد �ملعاند كما @قّر به �ملؤمن �ملطيع، �ما بقى 
على �جه �أل�Á @حد من �ملنكرين. @ال ترp @� @هل �مللل 
��لنَِّحَل كلهم مع �ختالفاִדم �لكثwe ال �تلفو� Y @� �لليل 
لكل  �إلثنني، �@�  �لو�حد نصف   �@�  ،eمن ��لنها�  مظلم 
جعل  ما  �هللا  �لكن  �عينني،  �@نفا  �@>نني،  لسانا  �نسا� 
�بطل   lلثو��  zلضا �لو جعل  �لبديهيا�،  من  �إلميانيا� 
عاملا  كا�  �من  �ملتفكرين.   Dيهد �هللا  فإ�  فتفكر  �لعمل، 
�يريه طريقه،  قلبه،  �هللا  ُيَنوِّ�  �حلق  صاحلا Àتهد� Y طلب 
�يعطيه فر�سة من عند�، ��� �هللا ال يضيع @جر �ملحسنني. 
��لذين كّفر�¹ �لعنو¹ ما تدبر�� Y كتاl �هللا حق �لتدبر، 
�ظنو� ظن �لسوM، �ما تفكر�� Y @نفسهم @� �لعاقل ال �تا� 
(®امة �لبشرp، �خلز�ئن �لر�حانية ¬ ٧ -  � ٢٣٥ - ٢٣٨)�لسوM ��لضاللة لنفسه، �ال يفترD على �هللا، �كيف �تا� 

فيه هالكه، �@D شيM �مله على >لك   �@ �يعلم  طريقا 
�لوبا= مع علمه @نه طريق �خلسر�� Y �لدنيا ��آلخرw؟ 

تأييد   Y  Dعمر نفد  قد   Mمر�  ¹@ @عد�ئي  على  �فى  �ال 
�لدين ح� جا¹M �لشيب من �لشباl، فكيف يظن عاقل @� 
@ختا� �لكفر ��إلحلا< Y كH سّني ��هن جسمي �قرÓ من 
�لقH؟ سبحا� �Ó! �� هذ� �ال ظلم مبني. �ها @نا برÞ من 
ֲדتاناִדم، �ما @جد عند �لنظر Y عقائدD من سريا� �لوهم 
ֲדذ�، ��هللا يعلم ما Y قلÄ �قلوֲדم، �توكلت عليه. �ما ®ل 
�لدنيا �ناموسها، ��حلسد  عقالMهم على vالف± �ّال حب 
�لذD ال ينفك من @كثر �لعلماM �ال من حفظه �هللا بر®ته. 
�جال   ��@�  �<� @|م  هكذ�   Mلعلما� @كثر   w>عا جر�  �قد 
يسألو�  �ال  فيه،  يتفكر��  فال  @فهامهم  فو,  قوال  يقو= 
 ،zلسما� مبجر<  يشتعلو�  بل  حقيقته،  ·م  ليبني  �لقائل 
فيه،  �لقو=  �ُيكفر�نه À =�@ Yلس، �يلعنونه �يكسر�� 
 wًكا<�� @� يقتلو� مشتعلني. �قا= �هللا عز �جل: ﴿َيا َحْسَر�
َيْسَتْهِزُ�َ�﴾  ِبِه  ِمْن َ�ُسوٍ= ِ�الَّ َكاُنو�  َيْأِتيِهْم  َما  �ْلِعَباِ<  َعَلى 
(يس:٣١). ��ألمر �حلق �لذD يعلمه �هللا @� �ملسلمني كانو� 
Y هذ� �لزما� كأفر�à �لعصافe ما بلغو� @ُشدَّهم �لر�حانيَة، 
�سقطو� من @كنا|م �@�كا�هم �@عشاشهم، فأ��< �هللا @� 
�معهم حتت جناحي، �يذيقهم حال�w �إلميا�، �لذw @نس 
 wلر®ن، ��علهم من �لعا�فني. فمن كا� عاقال طالبا للنجا�
فليبا<� �Òّ، �ال ُيبا<� �Òّ �ّال �لذD �ا� �هللا �ينبذ �لدنيا 
من @يديه �عرضها �ناموسها، �يبا<� �� �آلخرw، �يرتضي 
 ،Mألحبا� �هجر   ،Mألعد�� �@قو�=  �طعن،  لعن  كل  لنفسه 

�سّب �لّساّبني.


