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التقوى

من كالم اإلمام المهدي

مقتبس من كتابت 
سيدان مرزا غالم أمحد القاديين 
 املسيح املوعود

فَواًها للعربية.. ما أحسَن وجَهها يف احللل املنرة الكاملة! 
اهلوّية  هبا كماُل  وحتقََّق  التاّمة،  أبنوارها  األرُض  أشرقت 
القدير،  احلكيم  الصانع  عجائب  فيها  توجد  البشرية. 
كما توجد يف كل شيء صَدر من البديع الكبر. وأكمَل 
هللا مجيع أعضائها، وما غادر شيئا ِمن ُحسنها وهبائها. 
أغراِض  على  حميطًة  البيان،  يف  تُدها كاملًة  َجرََم  فال 
الزمان،  انقراض  إىل  يبدو  عمل  من  فما  اإلنسان،  نوع 
وال من صفٍة من صفات هللا الداّين، وما من عقيدة من 
إن  فاخترِبْ  العربية،  يف  مفرد  لفظ  وهلا  إال  الربّية،  عقائد 
كنت من املراتبن. وإن كنَت تقوم للخربة كطالب احلق 
الفطرة،  صحيفة  أمور  من  أمرًا  تد  ما  فوهللا  واحلقيقة، 
حبذائه  وتد  إال  القدرة،  قانون  مكتوابت  من  سرًّا  وال 
لفًظا مفرًدا يف هذه اللهجة، فَدقِِّق النظَر، هل تد قويل 
كاملتصّلفن. كال.. بل إن العربية أحاطت مجيع أغراضنا 
وما  املتقابلة،  الفطرة كاملرااي  وصحيفَة  وتدها  كالدائرة، 
ودعوات  وأعمال،  وعقائد  وأفعال،  أخالق  من  تد 
حبذائها  فيها  وتد  إال  وشهوات،  وجذابت  وعبادات، 
مفرداٍت، وال تد هذا الكمال يف غر العربية، فاخترِبْ إن 
تستعجْل كاملعاندين. وال  احلقيقة،  هبذه  تؤمن  ال  كنت 
طبعيًة،  تعّلقاٍت  القدرة  وصحيفِة  للعربية  أن  واعلم 
من  متقابلة  مرااي  كأهنما  أبديًة،  وانعكاساٍت 
منبٍع  من  عينان  أو  متماثالن،  َتوَءمان  أو  الرمحن، 
كالعمن. تكْن  وال  فانظْر  وتصَدغان،  خترجان 
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العربية  أن  يقينية على  قاطعة، وحجج  فهذه نصوص   
ْر  فَفكِّ الفرقاِن،  التامُّ  النوُر  هو  والفرقان  اللسان،  هي 
َر  وتدبـّ القرآن  يف  فّكر  وَمن  الغافلن.  من  تكْن  وال 
الربهان،  من  ثبت  قد  هذا  أن  ففِهم  الفرقان،  كلماِت 
مبن. كنور  علًما  ُأوتينا  بل  كالظانن،  كتبناه  وما 

يتّم  ال  التوحيد  أن  والسداد،  الرشد  طالَب  اي  اعلْم  مث 
إال هبذا االعتقاد، وال بد ِمن أن نؤمن بكمال الوثوق 
واالعتماد، أبن كل خر صدر من رب العباد، وهو مبدُأ 
كل فيض للعاملن. ومن املعلوم عند ذوي العرفان، أن 
طاقة النطق والبيان من أعظم كماالت نوع اإلنسان، بل 
هي كاألرواح لألبدان، فكيف ُيتصور أهنا ما ُأعطيْت ِمن 
يد املّنان؟ كال.. بل هي تتّمُة اخِلْلقة البشرية، وحقيقة 
األرواح اإلنسّية، وإهنا من أعظم نعم حضرة اأَلحدّية، 
ٌد أبمٍر  وال يتم التوحيد إال بعد هذه العقيدة. أيرضى موحِّ
فيه نقُص حضرة العزّة، أو فيه شرٌك كعقائد املشركن؟ 
وإن الذين يعرفون هللا حق العرفان، يعلمون أنه يف كل 
خٍر مبدُأ الفيضاِن، وأنه ُموِجُد املوجودين، وال يتكلمون 
ا من املعرفة،  كالدهرين والطبيعين، أولئك الذين ُأوتوا حظًّ
الفائزين.  من  وُجعلوا  احلضرة،  توحيد  وُسقوا من كأس 
وإن ربنا كامل من مجيع اجلهات، وال ُيعزَى إليه نقص يف 
الذات والصفات، وإنه محيد ال يفُرط إليه ذمٌّ، وُقّدوٌس ال 
يلَحقه وصٌم، وهذا هو حمّجة االهتداء، ومشرب األولياء 
وسبيل  عليهم،  هللا  أنعم  الذين  وصراط  واألصفياء، 
الضالن.  نّور عينيهم، غِر املغضوب عليهم وال  الذين 
ما  البشر  إن  واإلكرام،  اجلالل  ذو  هو  الذي  فوهللِا 
املنِعمن.  خر  وهو  التام،  فيضه  من  إال  وَجد كمااًل 
الرمحن، وما  النطق ما جاءت من  نعمة  إن  يقولون  أم 
كان معطيها خالق اإلنسان؟ فهذا ظلٌم وزوٌر وغلوٌّ يف 
العدوان كالشياطن. وتلك قوم ما قدروا هللا حق قدره، 
وما نظروا إىل مشسه وبدره، وما فّكروا أنه هو رافُع كل 
خَلق  العلى.  والسماوات  األرض  خالق  وأنه  الّدجى، 
اإلنسان مث أنطقه مث هدى، وما من نعمة إال أعطى، 
نعُمه  َوِسَعْت  األغىن.  وخالقنا  األعلى،  ربنا  هو  فهذا 

ظاهران وابطننا، وأحاطت آالؤه أبداننا وأنفسنا. هو الذي 
خلق اإلنسان، وأمتَّ اخللق وزان، وأكمل اإلحسان، فكيف 
البشر  قَدر على خلق  أنه  أتظّن  البيان؟  عّلم  ما  أنه  ُيَظّن 
وما قَدر على اإلنطاق وإزالة احلصر، أو كان من الغافلن؟ 
أنه  وترى  العاملن؟  رب  قدرة  من  ههنا  تعَجب  أفأنت 
قوي متن، وأنه خالق اجلوهر والعرض، وُمنوُِّر السماوات 
إليه  تتوب  أن  فهل لك  الّداعن.  واألرض، وجميب دعوة 
الصاحلن. حيب  وهللا  والقيل؟  القاَل  وتتحامى  ومتيل، 

فلما ثبت أن ربنا هو نوُر كل شيء من األشياء، ومنُر ما يف 
األرض والسماء، ثبت أنه املُفيض من مجيع األحناء وخالُق 
العينن  أعطى  وأنه  اخلالقن،  أحسن  وهو  والغرباء،  الرقيع 
وخلق اللسان والشفتن، وهدى الرضيع إىل النجدين، وما 
غادر من كماٍل مطلوٍب، إال أعطاها أبحسن أسلوب، فمن 
الغباوة أن تظن أن النطق الذي هو نوُر حقيقة اإلنسان، 
من  اخِلْلقة  مع  ُأعطَي  ما  واإلميان،  والذكر  العبادة  ومناُط 
اجَلنان، بعَد  النفس وجهِد  البشُر بِشّق  الرمحن، بل وَجده 
تطاُول أمٍد وامتداد الزمان، وهل هذا إال افرتاء الكاذبن؟ 
ومن آمَن ابلذي له كمال اتم يف الذات والصفات، وفيوٌض 
متنوعة ألهل األرض والسماوات، وعرف أنه مبدأ الفيوض 
أعطى كلَّ شيء  أبنه  يؤمن ابلضرورة  اجلهات،  من مجيع 
َخْلَقه وما غادَر شيئا من الكماالت، وهو ُمفيُض كل فيض 
احتاجت إليه طبائع املخلوقات حبسب االستعدادات، وما 
هو  بتفهيمه،  إال  أسٌد  زَأر  وما  بتعليمه،  إال  ُغراٌب  نَعب 
وكذلك  وبيان،  نطٍق  ومعلُِّم كّل  وفيضان،  خر  منبُع كل 
كان شأن رب العاملن. أتزعم أنه رّب اإلنسان كرجل عاجز 
من إكمال الرتبية؟ ال.. بل راّبه أبيدي القدرة التاّمة، حىت 
والرمحة،  الفضل  بكمال  وكّمله  اخلليفة،  لقب  له  وهب 
هللا  هو  وإنه  املخلوقن.  من  أحٌد  ْعَط  يـُ مل  ما  له  وأعطى 
الذي ُيريّب األشجار برتبية كاملة حىت جيعلها دوًحا ذات 
عظمة، ويزينها بزهر وأنواع مثرة، وأظالل ابردة ممدودة تسّر 
الناظرين. فما زعمك أنه خلق اإلنسان خلًقا غر اتم، وما 
انقصا كالالغبن؟ وترَكه  نظام،  فيه كماُل  مقام  إىل  بّلغه 
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