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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

على  ما، عال��  N[ حد  ��لزهد  بالعفة  ملتزمو�  �نا&  �لدنيا   5 يوجد 
 5 �N لكشو¤، حيث�� �Òلقد�� �لفطرية فيهم على تلقي �لر� Iجو�
�¨ا�لو�  ما،  حد   ]N ��لكشو¤   �Òلر� لتلّقي  قابلية  �لدماغية  ُبنيتهم 
�يضا قد� �إلمكا� Nصال� نفوسهم، �تنشأ فيهم �حلسنة ��لصد, بصو�� 
سطحية، �بسببهما تنشأ فيهم �نو�� �لر�Ò �لصاحلة ��لكشو¤ �لصاIقة 
N[ حد ما �لكنها ال تكو� خالية من �لظلمة. بل ُتستجا| بعض �Iعيتهم 
�يضا �لكن ليس 5 �مو� عظيمة، ��لك أل� صدقهم ال يكو� كامال، 
بل يكو� مثل �ملاD �لذ7 يبد� ظاهرy صافيا �5 قاعه ��Å �قذ���، �مبا 
�� تزكية نفوسهم ال تكو� قد �كتملت �يكو� صدقهم �صفاÒهم ناقصا 
N[ حد كبY فيتعثر�� عند �البتالD. �لو حالفتهم ��ة �هللا ��اهم ِستر 
�هللا "�لستا�"، خلَلو� من �لدنيا ��I عثا�، �ما ��N ��جهو� �بتالD فُيخشى 
كانو�   �� بعد  بالكلب  ُيشبَّهو�   ��� باعو�،   xكبلعا �لعاقبة   Dسو عليهم 
ملَهمني؛ أل� �لشيطا� متربص ֲדم على �بو�ֲדم �يدخل بيوִדم على �لفو� 
مبجرI عثا�هم بسبب �لنقص 5 حالتهم �لعلمية ��لعملية ��إلميانية. XNم 
ير�� �لنو� من ُبعد �لكن ال يدخلونه �ال ينالو� نصيبا كافيا من حر��ته، 
قاU: ﴿�هللا  كما  نو�  تعا[  فاهللا  �Iئما  تكو� 5 خطر  حالتهم  فإ�  لذ� 
كمثل  مَثله  فقط   yنو� �ما��.  ير�  فالذ7   ﴾nأل��� �لسما��.  نو� 
 Dمن فو�ئد �لضو xلنا� فُيحر� Dخانا �ال ير� ضوI لذ7 ير� من بعيد�
 Iجو� على  يستدلو�  فالذين  �لبشرية.  شو�ئب  حتر,  �ل�  حر��ته  �من 
فقط - �ملزعومة  �إلoاما.   �� �لنقلية   �� �لعقلية  �لشو�هد  من  تعا[  �هللا 
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كعلماD �لظاهر ��لفالسفة �� �لذين يقر�� بوجوI �هللا 
من خالU قو�هم �لر�حانية �7 قد�ִדم على �لكشو¤ 
تعا[-  �هللا  قر|  نو�  �لكنهم �ر�مو� من   �Òلر��
ير�  �ال  بعيد  من  Iخانا  ير�  �لذ7  كمثل  فَمثلهم 
�لدخا�   ]N بالنظر  �لنا�   Iبوجو يقر  بل  �لنا�   Dضو
فحسب. فهذ� َمَثل �إلنسا� �ملحر�x من �لبص�Y �ل� 
من  �لنو�  ملعا�  ير�  �لذ7  �ما  �لنو�.  بو�سطة   Óتأ
 Dضو ير�  �لذ7  كمثل  فَمثله  يدخله   ��  ��I بعيد 
�يضا،  صائبا  طريقا  ²د  �بسببه  مظلمة  ليلة   5 �لنا� 
�لكنه ال يستطيع �� يتخلص من �ل»I لكونه بعيد� عن 
�لنا�، كما ال حتر, �لناُ� كيانه �لنفسي. ��لكل يفهم 
ليلة حالكة  بعيد 5  �لنا� من   Dلو ��� �حد ضو �نه 
 yفقط لن تنقذ Dيته �لضوÒ� لقا�& فإ�� I«ل�� xلظال�
�لنا�  يقتر| من  َمن   wالo� ُينقذ من  بل   ،wالo� من 
لد�جة تزيل برyIَ مبا يكفي. �ما �لذ7 ير� �لضوD من 
بعيد فقط فعالمته �نه توجد فيه بعض �ما��. �لصر�6 
�ملستقيم ��I �� يوجد ما يدU على فضل �هللا �خلا�، 
�ال تز�U عنه حالة �لقبض �لناجتة عن �ألهو�D �لنفسانية 
��لنقص 5 �لتوكل �ال ¨تر, كيانه �لنفسي ��نانيته 
N[ �� يصY �ما�I؛ أل� شعلة �لنو� ما ��لت بعيد� عنه 
جد�؛ فال يكو� ���ثا حقيقيا لألنبياD ��لرسل، �تبقى 
�لد�خلية كامنة فيه، �ال �لو عالقته  بعض �لشو�ئب 
مع �هللا تعا[ من �لكد��� ��لنقص، ألنه ير�y � من 
بعيد بنظرته �لضبابية �ال يكو� 5 َكَنِفه �. فالذين 
توجد فيهم �هو�D نفسانية، �5 بعض �ألحيا� تبد7 
ثو��  فيظنوXا   ،�Òلر�  5 �طوفاXا  ثو��Xا  �هو�Òهم 
من �هللا تعا[، مع �Xا ليست Nال ثو�� �لنفس �ألما��. 

فمثال يقوU �حدهم Ò� 5ياN y  لن �طيع �لشخص 
�لفال  أل  خY منه، �يستنتج من �لك �نه خY من 
غyY 5 �حلقيقة مع @� كالمه هذ� يكو� ناجتا عن 
ثوjK نفسه. �هكذ� يأÓ 5 �حالمه بكالx كثY ناتج 
عن ثو�� نفسه �يظن جهال منه �نه يناU مرضا� �هللا 
 T� هللا تعا[ كلية� ]N يكن قد توّجه T فيهلك. �ملا
vترy � بكل قو� �بصد, كامل ��فاD تاx، لذ� ال 
تتجلى ��ة �هللا �يضا عليه بصو�� كاملة، فيكو� هذ� 
�لشخص كجنني ُنفخْت فيه �لر�� �لكنه T ينفصل 
عن �ملشيمة بعد، �ال ��لت عينه �جوبة عن مشاهد� 
�لعاT �لر�حا  بصو�� كاملة، �T ير �جه �مه �ل� 
نشأ 5 ��ها، �¬سب �لقوU �لقائل: "�لعلم �لقليل 
فتنة" ال يز�U 5 خطر بسبب معرفته �لناقصة. صحيح 
�� �ناسا مثله قد يطلعو� على بعض �ملعا�¤ ��حلقائق 
�يضا �لكن مثلها كمثل حليب �ختلط به شيD من 
��لشخص  �لنجاسة.  من   Dشي فيه   Dٍكما  ��  ،Uلبو�
�حلائز على هذy �لد�جة يكو� مصونا N[ حد ما من 
مّس �لشيطا� �حديث �لنفس oN� y�Ò� 5اماته مقا�نة 
مع َمن كا� 5 �لد�جة �أل�[، �لكن ما x�I للشيطا� 
يلقيه  ما  يتجنب   �� ميكنه  فال  لذ�  فطرته  نصيب 5 
�لنفس �يضا تكو�   Dمبا �� �هو�� .y�Ò� 5 لشيطا��
�يطة به فال يكو� مصونا من حديث �لنفس كذلك. 
 Dصفا على  يعتمد   xاoإل�� �لوحي   Dصفا  �� ��حلق 
ُ�جد.  قذ���،  نفوسهم   5 كانت  ��لذين  �لنفس. 

�لقذ��� نفسها 5 �حيهم �oNامهم �يضا. 

(١٩ ]N ة �لعربية. � ١٧Ôحقيقة �لوحي، �لتر)


