
اجمللد السابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

١٠

التقوى

مقتبسان  من كتابات  حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

"... �قد سبق �� �لَّفُت، شفقًة على قومي، كتًبا عديد� 
بأ�  فيها  صّرحت  ��لفا,سية  ��لعربية  �أل,0ية  باللغا� 
��نتظاَ,هم  �ليو�  �ملسلمني   bلد (�لعد��¨)  �جلها0  فكرَ� 
إلما� سّفاJ للدماc، �ُبْغَضهم لألمم �ألخرb، كّل �لك 
ليس =ال بسبب خطأ �قع فيه بعض �لعلماc قليلي �لفهم. 
�ما �إلسال� فال يأ�� برفع �لسيف =ال 2 حر* 0فاعية، 
 vم، �� 2 �حلر* �لg 2 @ا,بة �لظاملني �ملعتدين عقاًبا ��
ُتَشنُّ حفاًظا على �حلريا� �ملشر�عة. ��حلر�ُ* �لدفاعية 
=منا هي تلك �لv ُيلجأ =ليها لر0ّ عد��� �لعد� �لذ) يهد0 
 ،hملشر�� للجها0  �لثالثة   hألنو�� �لنا`. هذ< هي  حيا� 
�=ال فإ� �إلسال� ال ُيجيز شنَّ �حلر* لنشر �لدين، بأية 

صو,� كانت. 
ֲדذ�  �لكتب  من  كثً\�  �wَّعُت  قد  =ن   �لقو[  �خالصة 
�ملوضوh ببذ[ �مو�[ كث\� 2 هذ< �لبال0 �2 بال0 �لعر* 
��لشا� �خر�سا� �غ\ها. �بفضل �هللا تعاZ قد �جدُ� 
من  �لز�ئفة  �لباطلة  �لعقائد  هذ<  مثل  الستئصا[  �آل�، 
�لقلو*، 0�َّلًة قويًة �شو�هَد بيِّنًة �قر�ئَن يقينيًة �شها�0ٍ� 

تا,Æيًة، ُتبّشر¨ �شّعُة صدِقها بأ� �نتشا,ها سوi يؤ0ّ) 
عن قريب =Z تغّير مدهش 2 قلو* �ملسلمني ضد هذ< 
�لعقائد �لباطلة. �هناJ �مل قو) �نه بعد تفهُّم هذ< �حلقائق 
عيو�   cلسعد�� �إلسال�   cبنا� قلو*  من  تنفجر   iسو
باهر� �جلما[ عذبة �مليا< من �حللم ��لتو�ضع ��لر�فة، �=� 
سعا�0  �لبال0  gذ<  dلب   iسو هذ�  �لر�حا¨  تغيُّرهم 
 cعلما بأ�  يقني  على  فإن   �كذلك  كب\تني.  �بركة 
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�ملسيحية �غ\هم �لذين يتطّلعو� =Z �حلق �يتعّطشو� له، 
سيستفيد�� �يعهم �يًضا من كتا¤ هذ�.

� �� يد,J كلُّ عاقل �� مثل هذ<  �لسهل جدًّ ....�من 
�لشعو*  ُنكر<   �� �ع   شديد،  لطعن  مدعا�  �لعقيد� 
 �= �لقتل!  فمص\هم  �=ال  �إلسال�،  قبو[  على   bألخر�
�لضم\ �إلنسا¨ ليد,J بسهولة �� =جبا, =نسا� �=كر�هه 
على قبو[ عقيد� ما بتهديد< بالقتل قبل �� َيِعَي حقيقَتها 
gو  �حلسنة  مز�ياها  على  �يّطلَع  �خلّيرَ�  تعاليَمها  �يتبّيَن 
يز0هر   �� لدين  ميكن  �كيف  للغاية.  مستنَكٌر  �سلوٌ* 
ֲדذ� �ألسلو*، بل على �لعكس، فهو سيعّرضه لالنتقا0 
لتؤ0)،  �ملبا¥0  هذ<  مثل   �=�  .C,معا كل  ِقبل  من 
�إلنسا�  مؤ�سا�  من  �لقلو*  خلو   Z=  ،iملطا� Rاية   2
�لعظيمة  �إلنسانية  �ألخال�  على  تقضي  �Rا  Rائيًّا، كما 
 cتامًّا؛ �حتل @لَّها �لضغينُة ��لبغضا cًكالر�ة ��لعد[ قضا
=ال  تبقى  �ال  �لفاضلة،  �ألخالُ�  �تنمحي  �ملتز�يدتا�؛ 
�gمجية. �حاشا �� تصد, مثل هذ< �لتعاليم �لظاملة عن 

�هللا �لذ) ال يؤ�خذ �حًد� =ال بعد =قامة �حلّجة عليه. 
علينا �� نفكر هل من �حلق 2 شيc �� نقتل، ��0 تر�ٍّ 
�� تريُّث، شخًصا ال يؤمن بدين حّق بسبب عد� �طالعه 
على 0الئل صدقه ��و تعاليمه �مز�يا<؟ كال، بل =� مثل 
هذ� �لشخص �حقُّ بالترحم، ��جد, �� نوّضح له بكل 
,فق �لني صدَ� �لك �لدين �فضائله �منافعه �لر�حية، ال 
�� ُنقابل =نكاَ,< بالسيف �� �لرصاt. �لذلك فإ� عقيد� 
�جلها0 لدb هذ< �لفر� �إلسالمية 2 عصرنا - باإلضافة 
ُيبعث فيه مهد)  بأنه يوشك �� يأw Åما�  =w Zعمهم 
 cسّفا� باسم �إلما� @مد ��� ينـز[ �ملسيح من �لسما
�ملسلمة  �لشعو* غ\  بقتل  مًعا  لنصرته ��Rما سيقوما� 
�عاc لكفرها باإلسال� - ألمٌر ُينا2 �ملقتضى �ألخالقي 

منافاً� شديد�. �فال تعّطل هذ< �لعقيدُ� 2 �صحاֲדا �يَع 
�ملو�هب �إلنسانية �لطيبة، �تث\ فيهم �لنـزعا� �gمجيَة 
بالنفا�...."  شعب  كلَّ  ُيعاشر��  �جتعلهم  �لوحشية، 

(١-٧ t ،ندg� 2 (ملسيح �لناصر�)

مقاصد  �صل  من  ليس  �حلر*   �� لك  بّيّنا  "�قد 
�لقر�n �ال من جذ, تعليمه، �=منا هو جّوw عند �شتد�0 
�نتهائه ��شتعا[ جو,   Z= لظاملني� �حلاجة �بلو� ظلم 
�هللا  ,سو[  غز���   2 حسنة  �سو�  �لُكْم  �جلائرين. 
 Êمد� يبلغ فيه ص Z= ,كيف ص? على ظلم �لكفا ،�
�لليل  �لكفا, يؤ��نه 2  بلوغه، فص?. �كا�  =Z سن 
�يقتلو�  كاألشر�,،  �ملؤمنني  �مو�[  ينهبو�  ��لنها,. 
 h0مو بتصو,ها  تتحد,  بتعذيبا�  �نساcهم  ,جاgم 
 Z= cلعيو� �تقشعر قلو* �ألخيا,، �كذلك بلغ �إليذ��
�نتهائه ح� Iّو� بقتل نÊ �هللا، فأمر< ,به �� يترJ �طنه 
�يهر* =Z �ملدينة مهاجر� من مكة، فخر~ ,سو[ �هللا 
� من �طنه بإخر�~ قومه. �مع �لك ما كا� �لكفا, 
منتهني، بل / يز[ �لفنت منهم تستِعرُّ، �@ّجة �لدعو� 
َتِعرُّ، ح� جلبو� على ,سو[ �هللا � خيَلهم �َ,ِجَلهم، 
قريبا من  بفو~ كث\  بد,  ميا0ين  �ضربو� خيامهم 2 
�هللا  غضب  فاشتعل  �لدين.  �ستئصا[   ��0�,�� �ملدينة، 
فنـز[  �عتد�ئهم،  �شد�  جفائهم  قبح   b�,� عليهم 
�لوحي على ,سوله �قا[: ﴿ُ�ِ�َ� لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَ� ِبَأنَُّهْم 
ُظِلُمو� َ�ِ=�َّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾، فأمر �هللا ,سوَله 
�ملظلو� 2 هذ< �آلية ليحا,* �لذين هم بد��� ��[ مر� 
بعد �� ,�b شد� �عتد�ئهم �كما[ حقدهم �ضالgم، 
�حو�gم".  باملو�عظ صال�  يرجى  ال  قو�  �Rم   b�,�

(٣٧-٣٨ t ،نو, �حلق)




