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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

* '�1ْ قا? قائل: كيف يكو1 نÛٌّ من هذ¾ �ألمة 'قد ختم �هللا على �لنبّو	؟ فاجلو�c �نه � ما ºّى هذ� �لرجل نبيًّا �ال إلثبا� كما? نبّو	 سيدنا خ$ �لRّية، 

فإ1ّ ثبو� كما? �لنÛ ال يتحقق �ال بثبو� كما? �ُألّمة، 'من /'1 �لك �ّ/عا� �ض ال /ليل عليه عند هل �لفطنة. 'ال معÉ خلتم �لنبّو	 على فرٍ/ من غ$ 
ٍ̧ يوجد ¥ �ألّمة.  » مع �لك �كرُ�  1 ¹تتم كماال� �لنبّو	 على �لك �لفر/، 'من �لكماال� �لعظمى كماُ? �لنÛ ¥ �إلفاضة، 'هو ال يثبت من غ$ منو�
غ$ مّرٍ	 1 �هللا ما �A/ من نبّوõ �ال كثر	 �ملكاملة '�ملخاطبة، 'هو مسلَّم عند كابر هل �لسّنة. فالنـز�  ليس �ال نـز�ًعا لفظيًّا. فال تستعجلو� يا هل �لعقل 

'�لفطنة. 'لعنة �هللا على من �ّ/عى خال� �لك مثقا? �Aٍّ	، 'معها لعنة �لنا� '�ملالئكة.  (�الستفتا�، طبعة �للملكة �ملتحد	)
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�يها �لفتيا4 !فقها* �لزما4 !علما* �لدهر !فضال* �لُبلد�4.. فتو� ¥ Aجل قا? �نه من �هللا، 
حى، 'جتّلْت نو�A صدقه كبدA �لدُّجى، !�
i �هللا له Õياٍ�  'ظهرْ� له �اية �هللا كشمس �لضُّ
باهر��، 'قا6 لنصرته ¥ كّل مٍر قضى، '�ستجا� /عو�ِته ¥ �ألحبا� '¥ �لِعد�. !ال يقوQ هذ� 
�لعبد �ال ما قاQ �لنjّ �، 'ال ُيخر¸ قدًما من �Gُد¬. 'يقوُ? �1 �هللا ºّا� نبيًّا بوحيه، 'كذلك 
يُت من قبُل على لساA 1سولنا �ملصطفى*. 'ليس ُمر�/¾ من �لنبو	 �ال كثر	 مكاملة �هللا 'كثر	  ُسمِّ
نباٍ� من �هللا 'كثر	 ما ُيوحى. !يقوQ: ما نعë من �لنبو	 ما ُيعَنى ¥ �لصحف �أل'�، بل هي /Aجة 
ال ُتعَطى �ال من �ّتبا  نبّينا خ$ �لوA¬. 'كّل من حصلْت له هذ¾ �لدAجة.. يكّلم �هللا �لك �لرجل 

بكال6 كثر 'َْجلى، '�لشريعة تبقى èاGا.. ال ينقص منها ُحكٌم 'ال تزيد ُهد¬.
حد من �ألّمة �لنبوية، » مع �لك ºّا� �هللا نبيًّا حتت فيض �لنبّو	 �ملحّمدّية، 'َ'َحى �ّ�  �� Qيقو!
شّعته، 'لوال¾ ملا كنت شيًئا يذكر ' ¾Aنو�ما 'حى. فليست نبّوo �ال نبّوته، 'ليس ¥ ُجّبÁ �ال 
' يسمَّى. '�1 �لنÛَّ ُيعَر� بإفاضته، فكيف نبيّنا �لذ� هو فضل �ألنبيا� '¿يدهم ¥ �لفيض، 
ُن �لغليَل ُ'ُجوAُ¾، 'ال  Aفعهم ¥ �لدAجة 'على؟ 'ّ� شيٍ� /يٌن ال يضي� قلًبا نوAُ¾، 'ال ُيَسكِّ'
ُيتّم �حلّجة ظهوAُ¾؟ !�pّ شيٍ* /يٌن ال ميّيز  ُيثَنى عليه بوْصف  د'A صد'Aُ¾، 'ال  يتغلغل ¥ �لصُّ
 �ّ�ملؤمن ِمن �لذ� كفر '�، 'َمن /خله يكو1 كمثل من خر¸ منه، '�لفر^ بينهما ال ُير¬؟ '
شيٍ� /ين ال مييت حيًّا ِمن هو�¾، 'ال Óيي èياٍ	 خر¬؟ 'من كا1 ِهللا كا1 �هللا له.. كذلك خلْت 
ُسّنته ¥ ُمٍم ُ'�. '�لنÛّ �لذ� ليس فيه صفة �إلفاضة.. ال يقو6 /ليٌل على صدقه، 'ال يعرفه من 

تى، 'ليس مثله �ال كمثل �Aٍ  ال يُهشُّ على غنمه 'ال يسقي 'يبعدها عن �ملا� '�ملرعى. 
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