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من كتاابت �سيدان
مرزا غالم �أمحد القادايين
 امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من كالم اإلمام المهدي

الضاللة. وإن  الزمن وأايِم شيوع  ُوِعد جميئه يف آخر  الذي  املوعود  املسيح  »ووهللا، إين أان 
عيسى قد ماَت، وإن مذهب التثليث ابطل، وإنك تفرتي على هللا يف دعوى النبوّة. والنبوّة 
قد انقطعت بعد نبينا ، وال كتاَب بعد الفرقان الذي هو خري الصحف السابقة، وال شريعَة 
ْيَد أين ُسّيُت نبيًّا على لسان خري الربّية، وذلك أمٌر ِظّلٌي من بركات  بعد الشريعة احملّمدية، بـَ
املُتاَبعة، وما أرى يف نفسي خريًا، ووجدُت كل ما وجدُت من هذه النفس املقّدسة. وما َعَن 
هللاُ من نبّويت إال كثرة املكاملة واملخاطبة، ولعنُة هللا على من أراد فوق ذلك، أو َحِسَب نفسه 
انقطعت سلسلُة  النبيني، وعليه  وإّن رسولَنا خاَتُ  النبوّية.  الربقة  َقه من  ُعنـُ أو أخرج  شيًئا، 
املرسلني. فليس حقُّ أحٍد أن يّدعي النبوّة بعد رسولنا املصطفى على الطريقة املستقّلة، وما 
َعِة خرِي الربّية. ووهللِا ما حصل يل  بقي بعده إال كثرة املكاملة، وهو بشرط االّتباع ال بغري متابـَ
هذا املقام إال من أنواِر اّتباِع األشّعة املصطفوية، وُسّيُت نبيًّا من هللا على طريق اجملاز ال على 
وجه احلقيقة. فال هتيج ههنا غريُة هللا وال غريُة رسوله، فإين ُأَربَّ حتت جناح النيّب، وقدمي 
هذه حتت األقدام النبوّية. مث ما قلُت من نفسي شيًئا، بل اّتبعُت ما ُأوِحَي إيّل من رّب. وما 
أخاف بعد ذلك هتديَد اخلليقة، وكلُّ أحٍد ُيسَأل عن عمله يوم القيامة، وال خيفى على هللا 

خافيٌة«. )االستفتاء، اخلزائن الروحانية جملد 22 ص 688 -689(

»ال نيب بعده اآلن إال الذي أُلبس رداء احملمدية على سبيل الربوز، فإن اخلادم ليس مبنفصل 
عن خمدومه وال الفرع مبنشّق عن أصله، لذلك فإن الذي ينال من هللا لقَب نيٍب بعد تفانيه 
بصفة كاملة يف املخدوم فليس خُمالًّ خبتم النبوّة، كما أنك إذا رأيت صورتك يف املرآة، فال 
تتحول إىل شخصني اثننْي، وإْن تراءى اثنان يف الظاهر، إمنا أنت واحد، والفرق بني مظهرْيك 
فرق األصل والظّل، فهكذا متاًما شاء هللا أن يكون املسيح املوعود. وِمن أجل هذا السّر قال 
رسول هللا  إن املسيح املوعود ُيدفن معي يف قربي.. يعين أنه أان«. )سفينة نوح، اخلزائن 

الروحانية، جملد 19 ص 16(
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