10

من كالم اإلمام المهدي
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«أمساء هذا اجملدد ثالثة وذكرها يف األحاديث الصحيحة صريحَ :ح َك ٌم ومهدي ومسيح .أما ا َحل َكم
ِي أنه خيرج يف زمن اختالف األ ّمةُ ،
فيحكم بينهم بقوله الفصل واألدلة القاطعة .وعند زمن
فبما ُرو َ
ظهوره ال توجد عقيدة إالّ وفيها أقوال ،فيختار القول احلق منها ويرتك ما هو ابطل وضالل .وأ ّما
املهدي فبما ُروِي أنه ال أيخذ العلم من العلماء ،ويُهدى من لدن ربه كما كان ُسنّة هللا بنبيّه حممد خري
األنبياء ،فإنه ُه ِدي وُعلِّم من حضرة الكربايء ،وما كان له معلِّم آخر من غري هللا ذي الع ّزة والعالء.
ذربة .بل يكون مداره على
وأ ّما املسيح فبما ُروِي أنه ال يستعمل لل ّدين سيوفا ُمشهَّرة وال أسنًّة ُم َّ
التضرعات والدعاء»( .جنم اهلدى ،اخلزائن الروحانية جملد  14ص )92-90
مسح بركات السماء ،وتكون حربته أنواع ّ
«وأما املهدي املوعود الذي هو إمام آخر الزمانَ ،
فاعلم
ومنتظ ُر الظهور عند َه ِّب مسوم الطغيانْ ،
أن حتت لفظ املهدي إشار ٍ
ات لطيف ًة إىل زمان الضاللة لنوع اإلنسان ،وكأ ّن هللا أشار بلفظ املهدي
املخصوص ابهلداية إىل زمان ال تبقى فيه أنوار اإلميان ،وتسقط القلوب على الدنيا الدنيّة ويرتكون
سبل الرمحن ،وأتيت على الناس زمان الشرك والفسق واإلابحة واالفتتان ،وال تبقى بركة يف سالسل
اإلفادات واالستفادات ،وأيخذ الناس يتحركون إىل االرتدادات واجلهالت ،ويزيد مرض اجلهل
والتعامي ،مع شوقهم يف سري املعامي واملوامي ،ويُعرضون عن الرشاد والسداد ،ويركنون إىل الفسق
والفساد ،وتطري جراد الشقاوة على أشجار نوع اإلنسان ،فال تبقى مثر وال لدونة األغصان .وترى
بثري السماء .فيذكر هللا
أن الزمان من الصالح قد خال ،واإلميان والعمل أجفال ،وطريق الرشد ُعلِّق ّ
فيتوجه ليُطفئ انر الفتنة
الضراء ،ويرى َ
ظاهرا من كل األحناءّ ،
ضعف الدين ً
مواعيده القدمية عند نزول ّ
الصماء ،فيخلق رجال كخلق آدم بِي َدي اجلالل واجلمال ،وينفخ فيه روح اهلداية على وجه الكمال.
ّ
من كتاابت �سيدان
سميه عيسى مبا خلقه كخلق ابن مرمي إلمتام احلجة على النصارى ،واترة يدعوه ابسم مهدي
فتارة يُ ّ
مرزا غالم أ�محد القادايين أمني مبا هو ُه ِد َي من ربه للمسلمني الضالني ،وأُخرَج للمحجوبني منهم ليقودهم إىل رب العاملني.
امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي  هذا هو احلق الذي فيه مترتون ،وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون»( .سر اخلالفة ،ص )59
التقوى
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