من كالم اإلمام المهدي
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�أ �َْ َ َ �ذَ َ �قْ ت � ْ نَ ة َ َ اَ
« �لي����س �ه� ا �و � فِ��ت���ٍ �و �ب�ل� ٍء »
أيها اإلخوان ..قُوموا فرادى فرادى ،مث ِّ
فكروا نَ َصف ًة وال تكونوا كمن عادى .أيُفيت قلبكم أن تبلغ
املصائب إىل هذه احلاالت ،وتضيق األرض على املسلمني واملسلمات ،وتكثر الفنت حىت ترتعد
يتم الوعد احلق ِمن
منها القلوب ،وتزداد الكروب ..مث مع ذلك ال تنـزل نصرُة هللا من السماء ،وال ّ
كجها ٍم ،وال يُرى فيه وج ُه جم ِّدد وإمام ،وال تغلي ِم ْرَج ُل غريِة
حضرة الكربايء ،ومتضي رأس املائة َ
ال ٍم مع تَوايل الفنت وإحاطتِها كغمام؟ أهذا أمر تقبَله الفراسة اإلميانية ،أو تشهد عليه الصحف
عّ
الربنية؟ أليس هذا وقت فتنة وبال ٍء ،وساعة حكم وقضاء ،وفصل وإمضاء ،وزمان إزال ِة التهم
ّ
سبقت من هللا
وإبرا ٍء؟ أو هذه ُثـلْم ٌة ما أراد هللا أن يس ّد ،وقضاء ما شاء الرمحن أن يرّد؟ كال ..بل ْ
من قبل بشارةٌ عند هذه اآلفات ،وملئت الكتب من التبشريات ،فمن الغباوة أن تُنسى البشارات،
وال ُيـ َرى اآلاثر واألمارات .أليس ًّ
حقا أن غلبة الصليب وشيوع هذا الدين القبيح ِمن ّأول عالمات
السنّة ابإلقرار الصريح ،ومل يبق فرد منهم خمالفا هلذا احلديث
ظهور املسيح؟ وعليها اتفق أهل ُ
الصحيح .وال يقبل عقل سليم وطبع مستقيم أن تظهر العالمات هبذه الشوكة والشأن ،وتبلغ إىل
طرق الدجل واالفتنان ،وتنقضي على شدهتا بره ٌة من الزمان ،مث ال يظهر املسيح
ح ّد الكمال ُ
املوعود إىل هذا األوان .مع أن ظهوره على رأس املائة من املسلَّمات ،وقد مضت املائة قريبا من
()1
وجيب ضيق أمورهمُ ،ويرجهم من
ُخسها وانتهى األمر إىل الغاايت  ،وحان أن يرحم هللا الضعفاء ُ
تعن املنتظرون ألجل املسيح النازل ،وِديسوا حتت النوازل وارم ّد ْت عيون املنتظرين.
قبورهم .وقد َّ

من كتاابت �سيدان
مرزا غالم أ�محد القادايين
امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 

يتوجه إال إىل قل ِع ما كرب من السيئات الشائعة.
 1ال خيفى أن اجملدد ال أييت إال إلصالح املفاسد املوجودة ،وال ّ
أهلك كثريا من أهل الرباري
ومن املعلوم أن الفساد العظيم يف هذا الزمان هو فتنة أهل الصلبان ،وهو الذي َ
والبلدان ،فوجب أن أييت اجملدد على رأس هذه املائة هلذا اإلصالح ،ويكسر الصليب ويقتل خنازير الطالح.
ِ
كي املسعود.
ومن يكسر الصليب فهو املسيح املوعود ،ف َف ّك ْر أيّها الز ّ
(جنم اهلدى ،ص )٤٣ - ٢٣

المجلد الثالثون ،العدد التاسع ،ربيع الثاني وجمادى األولى  143٩هـ ،كانون الثاني /يناير  201٨م

التقوى

