
المجلد الحادي والثالثون، العدد العاشر، جمادى األولى والثانية  1440 هـ، شباط/ فبراير  2019 م

10

التقوى

من كالم اإلمام المهدي

ْبِك الباكون على مصيبة اإلسالم، وعلى فت هذه األايم. وأّي  فليـَ
العلماء، فإهنم تركوا الدين غريبا كشهداء  فتنة أكرب من فت هذه 
علينا  وثّقلْت  جنوَبنا،  وجّنبْت  قلوبنا،  أذابت  انر  وإهنا  الكربالء. 
خطوبنا، ورمْت كتاب هللا أبحجار من جهالت اجلاهلني. وترى 
وتكذب  الُزور كالصلحاء،  جيتنبون  وال  احلق  خُيفون  منهم  كثريا 
وقّدموا  الظلمات،  بغواشي  طبائعهم  غّشوا  اإلفتاء.  عند  ألسنتهم 
َحبَّ الِصالت على ُحّب الَصالة. نبذوا القرآن وراء ظهورهم للدنيا 
الدنّية، وأمالوا طبائعهم إىل املقنّيات املادّية. واشتّد حرُصهم وهنمُتهم 
هم يف األماين النفسانية.  وشغُفهم ابللّذات الفانية، وجاوز احلدَّ شحُّ
القلوب وحالوة  تقوى  وال  الفرقان،  علُم كتاب هللا  فيهم  بقي  ما 
اإلميان. وَتباعدوا من أعمال الرب وأفعال الرشد والصالح، وانتقلوا 
من ُسبل الفالح إىل طرق الطالح. وعاد مَجْرُهم رماًدا، وصالحهم 
فساًدا. بُعدوا من اخلري واخلرُي بُعد منهم كاألضداد، وصاروا إلبليس 
كاملقرَّنني يف األصفاد، واجنذبوا إىل الباطل كأهنم ُيقادون يف األقياد. 
خيونون يف فتاواهم وال يتقون، ويكذبون وال يبالون، ويقرُبون حرماِت 
هللا وال يبُعدون، وال يسمعون قول احلق بل يريدون أن يسفكوا قائله 
ويغتالون. وملا جاءهم إمام مبا ال هتوى أنفسهم أرادوا أن يقتلوه وهم 
يعلمون. وما كان لبشر أن ميوت إال إبذن هللا فكيف املرَسلون؟ إنه 

َكْسُر َعَصا الَباِطِل

َناِن ِبالُبْرَهاِن اَل ِبالسِّ

مقتبس من كتابت
  سيدن مرزا غلم أمحد القاديين 
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يعصم عباده من عنده ولو مكر املاكرون. يقولون حنن 
أكثر  يف  للنصارى  أعوااًن  وقد صاروا  اإلسالم  خدام 
عقائدهم، وجعلوا أنفسهم كِحبالٍة لصائدهم. يقولون 
من  شيئا  يعلمون  وال  ابألسانيد،  األحاديث  مسعنا 
معىن التوحيد. ويقولون حنن أعلُم ابألحكام الشرعية، 
وما وطئْت أقدامهم ِسَكَك األدّلة الدينية. يطريون يف 
اهلوى كاحَلمام، وال يفّكرون يف ساعة احِلمام. يسعون 
حلطاٍم أبنواِع قلٍق، وخُيرِجون كأهل النفاق رؤوَسهم ِمن 
كّل نفٍق. يقعون من الشّح على كل غضارة، ولو كان 
الفضل  الذين عصمهم هللا أبيدي  إال  فأرة.  فيه حلم 
والكرامة، فأولئك مربَّأون مما قيل وليس عليهم شيء 

من الغرامة، وإهنم من املغفورين....
فحاصل الكالم أن اإلسالم ُمِلَئ من اآلالم، وأحاطت 
به دائرة الظالم، وَأَرى الزماُن عجائب يف نقِض أسواره، 
وأسال الدهُر سيوال لتعفية آاثره، وأكمل القدر أمره 
إلطفاء أنواره. وملا كان هذا ِمن امَلِشّية الرابنية، َمْبنيًّا 
على املصاحل اخلفّية، فما تطرَّق إىل عزم الِعدا خلٌل، 
وكان  فلٌل.  ألسنتهم  إىل  وال  شلٌل،  أيديهم  إىل  وال 
اضمحّلْت،  والشريعة  ضعفْت،  املِّلة  أن  نتائجه  من 
اللغو  وكثر  العارف،  أنكرها  حىت  اجملارف،  وجرَفْتها 
أنواؤها،  وانءت  أضواؤها،  ابخت  املعارف.  وذهب 
قلوٍب  أَلْواُؤها. وكان هذا جزاَء  املِّلُة وطالت  وِديَس 
مقفَّلة، وأاثَم صدوٍر مغلَّقة. فإن أكثر املسلمني فقدوا 
شَغفهم  منهم  وترى كثريا  موالهم،  وأغضبوا  تقواهم، 
حبُّ األموال والَعقار والِعقيان، وَمَلَك فؤاَدهم هوى 
فُشغلوا  ِإْمرهِتا  لوعُة  قلوهَبم  وقلَّب  والنسوان،  األمالك 
هبا عن الرمحن. وترى أكثرهم اعتضدوا ِقرْبَة امللحدين، 

وانقادوا كَقُؤوٍد لسرِي الكافرين. وحسبوا أن الوصلة إىل 
الدولة طرُق االحتيال أو القتال، وزعموا أن الَنبالة ال 
حيصل إال ابلِنبال، فليس عندهم تدبرُي أتييِد املّلة ِمن 
ْقرون يف  غري سفك الدماء ابملرَهفات واألسّنة، ويستـَ
كل وقت مواضَع اجلهاد، وإْن مل يتحقق شروطه ومل 
أيمر به كتاُب رّب العباد. ومن املعلوم أن هذا الوقت 
ليس وقَت ضرب األعناق إلشاعة الدين، ولكل وقٍت 
ُحكم آخر يف الكتاب املبني، بل يقتضي حكمُة هللا 
يف هذه األوقات، أن يؤيَّد الديُن ابحلجج واآلايت، 
وُتنَقد أموُر املِّلة بعني املعقول، وميَعن النظُر يف الفروع 
اإلهلام  نوُر  إليه  يهدي  مسلٌك  خُيتار  مث  واألصول، 
َعدَّ ُعّدٌة كمثل  ويضعه العقُل يف موضع القبول، وأن يـُ
َفلَّ السيُف وحُيَدَّ الدهاُء، وُيسَلك  ما أعدَّ األعداء، ويـُ
الِدهاُق  الكأُس  وُتشَرب  والتدقيق،  التحقيق  مسَلُك 
النواحَل  يُسّلون  ال  أعداءان  فإن  الرحيق.  هذا  من 
للِنْحلة، وال ُيشيعون عقائدهم ابلسيوف واألسّنة، بل 
أنواع املكائد، وأيتون  يستعملون ما لُطف ودقَّ من 
يف صور خمتلفة كالصائد. وكذلك أراد هللا لنا يف هذا 
الزمان، أن نكسر عصا الباطل ابلربهان ال ابلِسنان، 
فأرسلين ابآلايت ال ابملرَهفات، وجعل قلمي وكِلمي 
وسنااًن،  سيًفا  أعطاين  وما  والنكات،  املعارف  منبَع 
وأقام مقامهما برهااًن وبيااًن، ليجمع على يدي الكِلَم 
القلوب  ن  ويسكِّ املتبّددة،  األمور  يب  وينظم  املتفرّقة، 
اخلواطر  وينري  املرِجفة،  األلسنة  ت  ويبكِّ الراجفة، 
املظلمة، وجيّدد األدلة امُلْخِلقة، حىت ال يبقى أمر غري 

مستقيم، وال هنج غري قومي.
)إعجاز املسيح ص 11 إىل 15(


