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من كالم اإلمام المهدي

له سلطنة يف السماء،
وحربة من الدعاء

مقتبس من كتاابت
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
املسيح املوعود 
التقوى

عطيت ِعل ًْما من علوم الوالية ،مث
هلمت من حضرة الع ّزة ،وأُ ُ
أيّها اإلخوان ،إين أُ ُ
لف
كح َك ٍم فيما اختُ َ
بُ ُ
عثت على رأس املائة ،ألج ّدد دين هذه األ ّمة ،وألقضي َ
وألكسر الصليب آبايت السماء ،وأب ّد َل األرض بقوة
فيه من العقائد املتفرقة،
َ
مساين املسيح املوعود واملهدي املوعود إبهلام صريح،
حضرة الكربايء .وهللاُ ّ
بي صحيح ،وما كنت من املخادعني .وما كنت أن أفُوه ب ُزورٍ ،و ِّ
ووحي ِّ ٍ
أدل
ٍ
رب العاملني .ومع ذلك
بغرور ،وتعلمون عواقب الكاذبني ،بل هو كالم من ّ
حرجت على نفسي أن ال أتّبع إهلا ًما أو ُك ّرَر* من هللا إعالما ،ويوافِ َق
كنت َّ
ُ
وينطبق انطباقا متاما .مث كان ٌ
شرط مين هلذا اإليعاز أن
احلديث مرا ًما،
القرآ َن و َ
َ
ال أقَبـلَه ِمن غري أن أنظر إىل األحياز ،وِمن غري أن أشاهد بدائ َع اإلعجاز.
فوهللا رأيت يف إهلامي مجيع هذه األشراط ،ووجدتُه حديقة احلق ال كا َحلماط.
وص َمدي،
مث كان هذا بعدما
ْ
استطارت ُصدوع كبدي من احلنني إىل ّ
رب َ
وص ِرَم قليب
وُم ُّت ميتة ّ
وص ُ
العشاق ،وأُ ُ
دمت ابألهوالُ ،
حرقت أبنواع اإلحراقُ ،
ففزت
من األهل والعيال ،حىت متَّ فعل هللا ُ
وشرح صدري ،وأُوِدَع أنوار بدريُ .
بسهمني :نور اإلهلام ونور العينني .وهذا فضل هللا ،ال ر َّاد لفضله ،وإنه
منه َ
ذو فضل مستبني.
ص
وقد ُ
الغيب البحت قد ُخ ّ
ذكرت أن إهلامايت مملوءة من أنباء الغيب ،و ُ
بذات هللا من غري الشك والريب ،وال ميكن أن يُظهِر هللا على غيبه رجال
كرَر( .التقوى)
كرَر ..أي حىت يُ َّ
* لعله :أو يُ َّ
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أحيب هللاُ ا ْم َرأً
ِ
فاس َد الرويّة ،وخا ِط َب الدنيا الدنيّةّ .
بسط مكيد ًة ِش َ
باك الردى ،و ّ
الناس وما هدى،
أضل َ
َ
أضر امللّ َة كال ِعدا ،وما جلّى مطل َعها بنور صدقه وما
و ّ
راح ِبَ ِّمها وما غدا ،بل زاد بكذبه َص َدأَ األذهان،
باء االفتنان؟ كال ..بل إنه خيزي
َ
ونشر مبفرتايته َه َ
الدجالني ،ويُ ِ
لحقهم ابمللعونني
املفرتين ،ويقطع دابر ّ
السابقني.
وعلمت
هلمت من أمد طويل،
ُ
مث اعلموا أين قد كنت أُ ُ
استرتت عن ا َخللق
رب جليل ،ولكين
ما
ُ
ُ
علمت من ٍّ
اخرتت منهم جنيّا وقرينا.
حينًا ،ال يعرفون يل َعرينا ،وما
ُ
يت
فلما أُ ُ
ُطعت سلسلة االعتذار ،فلبّ ُ
مرت لإلظهار ،وق ْ
األحاديث من احمل ِّدثني،
الصائت كطائعني .وقد بلغكم
ُ
َ
ومسعتم أن املسيح املوعود واملهدي املوعود خيرج عند غلبة
الصليب ،ويتالىف ما سلَف من اإلضالل والتخريب،
ويهدي قوًما مهتدين .والذين منعتْهم احلميّة والنفس
األبيّة من القبول ،فيصريون حبَ ْربة اإلفحام كاملقتول .وأما
نزوله إىل األعداء فأُشريَ فيه إىل أنه رجل من الفقراء،
ال يكون له دروع وأسلحة ،وال عساكر وال مملكة ،وال
تنربي له ملحمة ،بل تكون له سلطنة يف السماء ،وحربة
من الدعاء .فقد رأيتم أبعينكم أن دين الصليب قد عال،
وسب نبيَّنا
وكل أحد من القسوس ط َعن يف ديننا وما أَالَّ ،
وشتم وقذف وقَال .وجتدوهنم يف عقيدهتم متصلبني ،ومن
التعصب ملتهبني ،وعلى جهالهتم متفقني .وقد صنّفوا
هاء مائة ألف نسخة ،وما جتدون
يف أقرب م ّدة كتبًا ُز َ
لئت كلها ِمن
فيها إال توهني اإلسالم وهبتاان وهتمة ،وُم ْ
َع ِذرة ال نستطيع أن ننظر إليها نظرة .وترون أن أكثرهم
أانس مكائدهم كاهلوجاء الشديدة جارية ،وقلوهبم ِمن
كسوة احلياء عارية .وتشاهدون أهنم على رؤوس العامة

كداعي الثبور والويل ،وتُدفَع إليهم ُزَم ُع الناس كغثاء
اسون
السيل .وما أقول إهنم يُ َ
نصرون من السلطنة أو يُو َ
سو ْت رعاايها يف
من أايدي الدولة ،بل الدولة الربطانية ّ
َّصفة ،و ُّ
كل فرقة
احلرية ،وما غادرت دقيقة من دقائق الن َ
ّ
ِق على أحد
انلت غاية رجائها يف أمور امللّة ،وما ُضيّ َ
كأيم «اخلالصة» ،واسرتحنا ُم ْذ علِقنا أبهداهبا ،فندعو
ّ
هلا وألركاهنا وألرابهبا .وأما القسوس فال أيتيهم من هذه
الدولة شيء يُعت ّد به من مال اإلمدادات ،بل اجتمع
الص ِ
ونصوا
الت ُّ
مشلهم مبا أهنم قبضوا من قومهم كثريا من ِّ
ِ
اإلحاالت ،وما برحوا جيمعون القناطري املقنطرة من عني
اإلعاانت ،وأموال الصدقات من النقود والغالّت .فكل
من دخل دينهم رتّبوا له وظائف ِ
بتات،
الت ،وزّودوه ً
وص ً
أمر قسيسني ُ
مالم ،وزاد
ومجعوا له ً
شتات .وكذلك َّ
قوى َ
منه احتياهلم .استحضروا كل آالت االصطياد واإلِسار،
ض إىل
واستعملوا من اجملانيق الصغار والكبار .وأُهنِ َ
املتنصرين ،فعمروا بَِيـ ًعا وسكنوا
كل بلد ٍة مجاع ٌة من ّ
وجروا كالسيول يف سكك املسلمني.
فيها كالقاطننيَ ،
وجعلوا خيادعون أهلها أبنواع االفرتاء ،مث إبرسال النساء
إىل بيوت الشرفاء .فالغرض أهنم زرعوا املكائد من مجيع
األحناء ،وانتشروا كاجلراد يف هذه األكناف واألرجاء،
وَقـلَوا َّ
كل َمن أحيا معامل اهلدى ،وجعلوا بالدان دار
أحرقت جمالس دايران
الرَدى .وملّتُهم الباطلة
البالء و َّ
ْ
وأكلتها ،وما بقي دار إال دخلتها ،ومل جيد أهلُها العو ُّام
فصبّت مصائب
للدفاع استطاع ًة ،وال للفرار حيلةُ ،
على اإلسالم ما مضى مثلها يف سابق األايم .فنراه
كبلدة خاوية على العروش ،وفالة مملوءة من الوحوش.
وإن بالدان اآلن بالد انزعج أهلها ،وتشتّ َت مشلها،
فلَيـبْ ِ
ك عليها من كان من الباكني (جنم اهلدى ،ص )27-23
.
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