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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

 o Aَال �ستبعا, ،�Aلعا� Rِقد ُ,لد� على طريق َخْر Ú», من عقائدنا !1 عيسى#
�. ,قد >ع �هللا تلك �لقصتني o سو�� ,�حد�، ليكو1 �لقصُة �أل,0 Aلوال� zهذ
على �لقصة �ألخر� كالشاهد�. ,�بتد! ِمن «Ú ,خَتم على �بن مرمي، لينُقل َ!ْمَر 

� من !صغر 02 !عظم.Aلعا� Rخر
,!ما سّر هذ� �َخللق Ú» o ,عيسى فهو !1 �هللا !��A من خلقهما lية عظمى. 
!عماَلهم  �خلبث  ,�لسد�A, ،Aخل   Aالقتصا� تركو� طريق  قد  كانو�   Aليهو� فإ1 
 wألبريا� ,قتلو�  �لنبيني   �,َ̀ l,  ،Aلفسا� قلوֲדم كل  ,فسد6  ,!خالقهم  ,!قو��م 
بغ* حق بالعناA�j, ،A,� فسقا ,ظلما ,ما باَلو� َبْطَش �ّ� �لعباA. فر!� �هللا !1 
قلوֲדم �سو6Aّ، ,!1 طبايعهم قَسْت، ,!1 �لغاسق قد ,َقب، ,َ,ْجَه �لـمهّجة 
 �,j,مس، !, طريق طامس. ,جا�A قد �نتَقب. ,فسد6 �لتصّو��6 كأ´ا ليل
�حلد,A، ,نسو� �ملعبوA، ,تسّو�,� �جلد��1، ,نسو� �لدّيا1. ,كانو� ما بقي فيهم 
�جنذمت   B,ألطو��، ,صا�,� كمجذ� ,ُيصِلح  �حلق   bُير, �لِعثا�،  ُيؤمنهم  نو� 
!عضا�z، ,ُكِرz�ُ�,�ُ zَ. فإ`� lلْت حالتهم 02 هذz �آلثا�، لعنهم �هللا ,غضب على 
تلك �ألشر��، ,!��A !1 يسلب من جرثومتهم نعمَة �لنبو�، ,يضر� عليهم �لذلة، 
�لنبو� لو كانت باقية o جرثومتهم، لكانت  ,ينـز� منهم عالمة �لعز�. فإ1 
 �كافية لعّزִדم، ,َلَما !مكَن معه !1 يشا� 02 `لّتهم. ,لو ختم �هللا سلسلة �لنبو
�لعامة على عيسى، ملا نقص من فخر �ليهوA شيw كما ال �فى، ,لو قّد� �هللا 
�جو� عيسى �لذb هو من �ليهوA، لرجع �لعّز� 02 تلك �لقوB ,لنسخ !مر �لذلة، 

فما بقي لليهود بعدهما للفخر َمطَرٌح،
 وال للتك� َمسَرٌح



١١

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

�Aبرهم،  يقطع   1! �هللا   Aفأ��  .Aملعبو� �هللا  ,لبطل حكم 
,Ãيح بنيا´م، ,ُيحِكم `لّتهم ,خذال´م. فأ,ُ� ما فعل 
 .�Aملجر� �� هو خلق عيسى من غ* !� بالقد�Aإل��� zذ�
فكا1 عيسى �2هاًصا لنبينا ,َعَلًما لنقل �لنبو�، مبا Â يكن 
من جهة �أل� من �لسلسلة �إلسر�ئيلية. ,!ما «Ú فكا1 
Aليال Íفيا على �النتقا�، فإÚ» 1 ما توّلد من �لقو� 
�لفّعا�. فما بقي  �لبشرية، بل من قد�� �هللا  �إلسر�ئيلية 
لليهوA بعدÛا للفخر َمطَرٌ¶، ,ال للتكf َمسَرٌ¶. ,كا1 
,يسّكن  �لتصلَف  ,ينّقص  �ِحلجاَ¡،  �هللا  ليقطع  كذلك 

�لَعجاَ¡. 
لك نقل �لنبو� من ,لد 2سر�ئيل 02 2¦اعيل، ,!نعم  ¼ بعد̀ 
�هللا على نبينا )مد ,صَرs عن �ليهوA �لوحَي ,ج�fئيَل. 
 Aّال ير, ،Aن¥ من �ليهو zال يبعث بعد wفهو خامت �ألنبيا
�لعّز� �ملسلوبة 2ليهم، ,هذ� ,عد من �هللا �لوA,A. ,كذلك 
ُكتب o �لتو��� ,�إلجنيل ,�لقر1l، فكيف يرجع عيسى، 
فقد حَبسه >يُع كتب �هللا �لديّا1؟ ,12 كا1 ��جعا قبل 
!نه يكِذ� 2` ُيسأ�  �لقيامة.. فال بد من !1 نقبل   Bيو
ْر o قوله تعا0: ﴿,2` قا� �هللا  عن �ألّمة o �حلضر�، ففكِّ
 o ْر يا عيسى �بن مرمي !!نت قلَت للنا�...﴾ * ¼ َفكِّ
جو�به، !َصَدB! Rَ كَذ� بناw على jعم قوB يرجعونه ِمن 
,سو�ِ� �خلّنا�؟ فإنه 12 كا1 حقا !1 يرجع عيسى قبل 
�لنصا��  يوB �حلشر ,�لقياB، ,يكِسر �لصليب ,ُيدخل 
 rفكيف يقو� 2? ما !علم ما صنعْت !ّم ،Bإلسال� o
بعد �فعي 02 �لسماw؟ ,كيف يصح منه هذ� �لقو� مع 
 ،w�fلنصا�� بعد �جوعه 02 �لغ� cنه �ّطلـع على ِشر!
,�طلع على �·ا`هم 2ياz ,!مَّه 2لـَهِني من �ألهو�w؟ فما 

هذ� �إلنكا� عند سؤ�� حضر� �لكfياw 2ال كذبا فاحشا 
,ترc �حلياw. ,�لعجب !نه كيف ال يستحي من �لكذ� 
�لعظيم، ,يكِذ� بني يدb �خلب* �لعليم! مع !نه قد �جع 
02 �لدنيا ,قَتل �لنصا�� ,كسر �لصليب ,قتل �خلنـزير 
باُحلساB �حلسيم. ,ما كا1 مَكث ساعة كغريب ميّر من 
�لصميم، بل   Bبالعز يفتش  بأ�¹ٍ غَ* مقيم، ,ال   ¹ٍ�!
,!Aخلهم  ,!َسرهم  ,قَتلهم  سنة،  !�بعني   02 فيهم  لبث 
جo �f �لصر�¢ �ملستقيم. ¼ يقو�: ال !علم ما صنعو� 

.bبعد
فالعجب كل �لعجب من هذ� �ملسيح ,كذِبه �لصريح! 
�لعقا�،  سو¢  ,ال  �حلسا�   Bيو  sا� ال  بأنه  !نؤمن 
بز,�  �لنا�، ,يرضى  jََمُع  يعافه  ,يكذ� كذبا فاحشا 
يأَنف منه �أل��`ُ� �مللّوثو1 باألAنا�؟ !Ãّوj �لعقل o شأ1 
 �!�, ،w02 �لسما Aن¥ !نه �جع 02 �لدنيا بعد �لصعو
 ،wقومه �لنصا�� ,ِشركهم ,تثليثهم بعينيه من غ* �خلفا
¼ !نكر !ماB �به هذz �لقصة، ,قا�: ما �جعت 02 �لدنيا 
 wلسما�  02 ُ�فعُت  ُمْذ  قومي  باُ�  ما  !علم  ,ال  �لدنّية، 
 bمن هذ� �لكذ� �لذ fكذ� !ك b! �,لثانية؟ فانظر�
يرتكبه �ملسيح !ماB عني �هللا o يوB �حلسا� ,�ملسألة، ,ال 

�اs حضرَ� ��ِّ �لعز�؟
 w1 نـز,َ� �ملسيح من �لسماlفاحلاصل !نه ملا مَنع �لقر
ً̀� من غ* شك !1  o �آلية �لr هي قطعية �لداللة، َتعيََّن 2
�ملسيح �ملوعوA ليس من �ليهوA بل من هذz �ألمة. ,كيف 
 �,12 �ليهوA ضربت عليهم �لذلة؟ فهم ال يستحقو1 �لعز
عيسى  �جو�  خيا�   1! فاعلمو�  �ألبدية.  �لعقوبة  بعد 

يشابه jبًد�، ,!1 )بو� �لقر1l ال يرجع !بد�. 

(مو�هب �لر�ن، Ð ٥٦-٦٠، �لطبعة �أل,0، بريطانيا ٢٠٠٦)
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