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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

$Vمبا ¨تلج R قلبك Z �8جو¥ �ملوتى 
� �لدنيا بعد 0خو�م R �جلنة ممنو¥، 
�لكن 8< حر� Z Rجوٍ¥ كا� قبل 0خو/ �جلنة؟ فاعلم �8 �يا� �لقر�� 
كلها تد/ على �8 �مليت ال يرجع 
� �لدنيا 8صال، سو�� كا� R �جلنة �8 
R جهنم �8 خاZجا منهما، �قد قر8نا عليك �نفا �ية: ﴿َفُيْمِسُك �لَِّتي َقَضى 
َعَلْيَها �ْلَمْوَ�﴾، ﴿8َنَُّهْم َال َيْرِجُعوَ�﴾. �ال شك �8 هذx �آليا� تد/ بداللة 
بالرجو¥  8بد�  
ليها  يرجعو�  ال  �لدنيا   xهذ من  �لذ�هبني   �8 على  صر®ة 
�حلقيقي، �8ع  من �لرجو¥ �حلقيقي Zجو¥ �ملوتى 
� �لدنيا rميع شهو�ִדا 
�لو�qمها، �مع كسب �ألعما/ من خ� �شر، �مع �ستحقا& �ألجر على ما 
كسبو�، �مع .لك 8ع  من �لرجو¥ �حلقيقي حلو& �ملوتى بالذين فاZقوهم 
 R موجو��0  هم  �لذين   vلعش���  ���qأل�� ��إلخو��  ��ألبنا�  �آلبا�  من 
 tل� �قترفوها، �مساكنهم  �لt كانو�  8مو��م   �
�لدنيا، �كذلك Zجوعهم 
كانو� بنوها، ��Zqعهم �لt كانو� Zqعوها، �خز�ئنهم �لt كانو� �عوها. 
± من شر�ئط �لرجو¥ �حلقيقي �8 يعيشو� R �لدنيا كما كانو� يعيشو� من 
قبل، �يتز�جو� 
� كانو� 
� �لنكا| %تاجني، ��8 يؤمنو� باهللا �Zسوله فُيقبل 

مياnم �ال ُينظر 
� كفرهم �لذ< ماتو� عليه بل ينفعهم 
مياnم بعد Zجوعهم 

� �لدنيا �كوnم من �ملؤمنني. �لكنا ال جند R �لقر�� شيئا من هذx �ملو�عيد 
�ال سوvZ .كر� فيها هذx �ملسائل بل جند ما ¨الفه كما قا/ �هللا تعا�: 

ال رجوع حقيقـي إلى الدنيا



١١
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َعَلْيِهْم  �8ُلَِئَك   Zٌَ�َماُتو� َ�ُهْم ُكفَّا �لَِّذيَن َكَفُر��   َّ�
ِ﴿
َلْعَنُة �ِهللا َ��ْلَمَالِئَكِة َ��لنَّاµِ 8َْجَمِعني * َخاِلِديَن ِفيَها﴾ 

.(١٦٢-١٦٣:vلبقر�)
فانظر كيف �عد �هللا للكافرين لعنة 8بدية، فلو Zجعو� 

� �لدنيا ��منو� بكتبه �Zسله لوجب �8 ال ُيقبل عنهم 

� �ألبد كما  v0عنهم �للعنة �ملوعو ¥Úم، �ال ُيnميا

هو منطو& �آلية، �8نت تعلم �8 هذ� �ألمر ُيخالف 

هد�يا� �لقر�� كما ال ¨فى على �ملتفقهني.
�8ما 
حيا� �ملوتى من ��0 هذx �للو��q �لt .كرناها، 

حيا�هم من غ�  ± vماتة �ألحيا� لساعة ��حد
 �8
توقف كما جند بيانه R قصص �لقر�� �لكرمي فهو 8مر 
 Zهللا تعا�، �ال توجد فيه �ثا� Zخر، �سر من 8سر��
�حلياv �حلقيقية �ال عالما� �ملو� �حلقيقي، بل هو 
من �يا� �هللا تعا� �
عجا��q بعض 8نبيائه، نؤمن به 

� V نعلم حقيقته، �لكنا ال نسميه 
حياً� حقيقيا �
8لف  بعد  8ُحَيى  مثال  Zجال  فإ�  حقيقية.  
ماتة  �ال 
 �
سنة بإعجاq ن¾ ± 8ُميت بال توقف، �ما Zجع 
بيته، �ما عا0 
� 8هله �
� شهو�� �لدنيا �لّذ�ִדا، 
�ما كا� له خ�v من �8 ُتر0 
ليه �qجه �8مو�له �كل 
ما ملكت ميينه �من �Zثا� �خرين، بل ما مس شيئا 
منها �ما� بال مكث �حلق بامليتني، فال نسمي مثل 
هذ� �إلحيا� 
حياً� حقيقيا بل نسميه �ية من �يا� �هللا 

تعا� �نفو[ حقيقته 
� yZ �لعاملني.
�ال شك �8 
حيا� �ملوتى �
Zسا�م 
� �لدنيا يقلب 
 vهللا بل ُيثبت 8نه ناقص، �يوجب فتنا كث�� yكتا

مثال  �لدين.  فنت  �8كCها  �0نياهم،   µلنا� 0ين   R
�qجا  فنكحت   Rفتو �qجا  نكحت   v8مر� كانت 
ثالثا فتوR، فأحياهم �هللا تعا�  �خر فتوR فنكحت 
R �قت ��حد فاختصمو� فيها بعولتها، ��0ّعى كل 
 yكتا R جته، فمن 8حق منهم�q اn8 حد منهم��
®كم  �كيف  �حد�x0؟  8حكامه  8كمل  �لذ<  �هللا 
�8مالكهم  8مو��م   R لقاضي؟ �كيف ®كم� فيهم 
 �
�بيوִדم من كتاy �هللا؟ 8تؤخذ من �لوZثا� �تر0 
 �
بينو� تؤجر��،  �لذين صا��Z من �ألحيا�؟  �ملوتى 

كنتم على قو/ �هللا �Zسوله مطلعني. *
�كذلك �إلماتة �لt كانت لساعة �8 ساعتني ± 8ُْحِيَي 
�مليت، فليست 
ماتة حقيقة بل �ية من �يا� �هللا تعا�، 
�ال يعلم حقيقتها 
ال هو. �8نت تعلم �8 �هللا ما �عد 
�لذ<  �لقر�� 
ال �عًد� ��حًد� �هو   R ملوتى� dشر 
يظهر عند يو� �لقيامة، �8خC عن عد� Zجو¥ �ملوتى 
قبل يو� �لقيامة، فنحن نؤمن مبا 8خC �ننـزx �لقر�� 
عن �الختالفا� ��لتناقضا�، �نؤمن بآية: ﴿َفُيْمِسُك 
�لَِّتي َقَضى َعَلْيَها �ْلَمْوَ�﴾ (�لزمر:٤٣)، �نؤمن بآية: 

﴿َ�َما ُهْم مِّْنَها ِبُمْخَرِجَني﴾ (�حلجر:٤٩).

* يقصد حضرته �8 كتاy �هللا V ®تو 8< تشريع ملثل هذx �ألموZ، �حيث �8 

كتاy �هللا قد �كتمل بكل �لتشريعا� �لt حتتاجها �إلنسانية 
� يو� �لقيامة، 

"oلدنيا. "�لتقو� vحليا� R ال ميكن �قوعها Zألمو� xفيع  هذ� �8 هذ

(٢٤٧ - ٢٤٩ Â  - خلز�ئن �لر�حانية � ٧� ،oامة �لبشر�)


