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من كالم اإلمام المهدي
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«تذك ــروا أن ــي ُكلِّف ــت خبدم ــة إص ــاح الدني ــا كله ــا ألن س ــيدان ومطاعن ــا كان ق ــد
ـت ق ــوى وق ــدرات
ج ــاء إىل الن ــاس كاف ــة .فنظـ ـرا إىل ه ــذه اخلدم ــة العظيم ــة ق ــد أُعطي ـ ُ
كان ــت ضروري ــة َحلم ــل ه ــذا الع ــبء ......حنن ورثة الق ــرآن الكرمي ال ــذي تعليمه جامع
للكم ــاالت كله ــا وه ــو خياط ــب العامل كله ،أما عيس ــى  فكان واراث للتوراة اليت كان
ـورا كانت يف
تعليمه ــا انقص ــا وخاص ــا بق ــوم مع ــن ،ل ــذا ُ
اضط ـ َـر ألن يب ـّـن يف اإلجني ــل أم ـ ً
التوراة خافية وغامضة وأن يؤكد عليها .ولكننا ال نس ــتطيع أن نضيف ش ــيئًا إىل القرآن
ألن تعليم ــه أمت وأكم ــل م ــن أي تعلي ــم ،وال حيت ــاج مث ــل الت ــوراة إىل أي إجنيل»( .حقيقة
الوح ــي ،اخلزائ ــن الروحاني ــة ،ج 22ص)155
املنعم
«وأان املس ــيح املوعود الذي قُ ّدر جميئُه يف آخر الزمان من هللا احلكيم ّ
الدين ،وأان َ
علي ــه ال ــذي أُش ـ َـر إلي ــه يف الفاحتة عن ــد ظهور احلزبني املذكورين وش ــيوع البدعات والفنت
كات
ات عل ــى الذي ــن كف ــروا يب ،وإن إقـ ـراري ب ــر ٌ
فه ــل أنت ــم تقبل ــون؟ وإن إن ــكاري حسـ ـر ٌ
ملزق َّ
كل
للذي ــن يرتك ــون احلس ــد ويؤمن ــون .ول ــو كان هذا األمر والش ــأن من عن ــد غري هللا َّ
وجلم ــع علين ــا لعنـ ـ َة األرض ولعن ــة الس ــماء وألف ــاز هللا أعدائ ــي ب ــكل م ــا يريدون».
مم ـ َّـزق َ
(اخلطب ــة اإلهلامي ــة ،اخلزائ ــن الروحانية ،جمل ــد  ،16ص )180-179
وخصين
«وق ــد علّم ــي ّ
رب م ــن أسـ ـرار ،وأخ ــرين م ــن أخب ــار ،وجعل ــي جمـ ـ ّدد هذه املائ ــةّ ،
وبش ــرين وقال إن املسيح
يف علومه ابلبس ــطة والس ــعة ،وجعلين لرس ــله من الوارثنيّ ..... .
مقتبسات من كتاابت
املوع ــود ال ــذي يرقبون ــه وامله ــدي املس ــعود ال ــذي ينتظرون ــه ه ــو أن ــت ،نفعل ما نش ــاء فال
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
تكونن من املمرتين .وقالّ :إن جعلناك املس ــيح ابن مرمي ،ف َف َّ
ض َختْ َم ِسِّــره وجعلين على
ّ
املسيح املوعود 
املطلع ــن»( .إمتام احلجة ،ابقة من بس ــتان امله ــدي ،ص )51-50
دقائ ــق األم ــر م ــن ّ
التقوى
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