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من كالم اإلمام المهدي

مقام انعدام الوجود واالختيار

مقتبس من كتاابت
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
املسيح املوعود 
التقوى

ِ
ورسول هللا ،
فالغرض أن تعليم كتاب هللا األحكم
كان منقسما على ثالثة أقسام :األول ..أن جيعل الوحوش
اسا،
أانسا ،ويعلّمهم آداب اإلنسانية ويهب هلم مدارك وحو ّ
والثاين ..أن جيعلهم بعد اإلنسانية أكمل الناس يف حماسن
األخالق ،والثالث ..أن يرفعهم من مقام األخالق إىل ذُرى
مرتب ِة ُح ِّب اخلالّق ،ويوصل إىل منـزل القرب والرضاء واملَِعيّة
أثر الوجود
والفناء والذوابن واحملويّة ،أعين إىل مقام ينعدم فيه ُ
واالختيار ،ويبقى هللا وحده كما هو يبقى بعد فناء هذا العامل
بذاته الق ّهار .فهذه آخر املقامات للسالكني والسالكات ،وإليه
تنتهي مطااي الرايضات ،وفيه خيتتم سلوك الوالايت ،وهو املراد
ُّ
يتضرم ِمن أهواء
من االستقامة يف دعاء سورة الفاحتة .وكل ما ّ
النفس األ ّمارة فتذوب يف هذا املقام حبُكم هللا ذي اجلربوت
والع ّزة ،فتُفتح البلدة كلها وال تبقى الضوضاة لعامة األهواء،
من املُل ُ
ْك اليوم ..هللِ ذي اجملد والكربايء .وأما مرتبة
ويُقال لِ ِ
األخالق الفاضلة واخلصال احلسنة احملمودة ،فال أ ْم َن فيها من
األعداء عند الغفلة ،فإن ألهل األخالق تبقى حصون يتعذّر
وياف عليهم ُ
صول األ ّمارة إذا َض ِرَم لَتْ ُحها ،وال
فتحهاُ ،
عليهم ُ
تصفو أايم أهلها من النقع الثائر ،وال يؤمَّنون من السهم العائر.
فاحلاصل أن هذه تعاليم الفرقان ،وهبا استدارت دائرة تكميل
نوع اإلنسان ،وإهنا ُ
ملعارف ما ك َفلها كتاب من الكتب السابقة،
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وما احتوهتا صحيفة من الصحف املتقدمة .فهذا إعجا ُز
نبيّنا من حيث الصورة ال ِعلمية والعملية ،ومعجزُة الفرقان
انقضت وانعدمت خوارق النبيني
الكرمي لكافّة الربيّة .ولقد
ْ
الذين كانوا يف األزمنة السابقة ،ويبقى هذا إىل يوم القيامة.
وأما ما قلنا إن القرآن معجزة ِعلمية وعملية ..فليس هذا
كحكاايت واهية ،بل عليه عندان أدلّة قاطعة ،وبراهني
شافية ِّ
مسكنة .فاعلم أن إعجازه العلمي اثبت كالبديهيات،
وليس عليه غبار من الشبهات ،ألنه كالم جامع وتعليم
كامل أحاط مجيع ضرورات اإلنسان وسبيل الرمحن ،وما
غادر شيئا من دالئل احلق وإبطال الباطل ودقائق العرفان،
وحسن البيان ،وهذا
مع بالغة رائعة وعبارات مستعذَبة
ِ
أمر ليس يف قدرة اإلنسان .وأما قولنا إهنا معجزة عملية..
كش ْعبتِها األوىل واقع ٌة بديهية ،وال يسع فيها إنكار
فهي ُ
حيت العقالء بتأثرياهتا
وخصومة .فإن تعاليم القرآن قد ّ
العجيبة ،وتبديالهتا الغريبة ،وتنويراته اليت هي خارقة للعادة
تسورت أسو َار الطبائع
وُمزيلة للملكات الرديّة الراسخة ،وقد
ْ
بيوت القلوب القاسية كالصخرة،
الشديدة الزائغة،
ودخلت َ
ْ
ووصلت إىل الذين كانوا يسكنون وراء اخلنادق العميقة
ْ
الس ْفلية الرذيلة ،وأالن هللا هبا الشديد
املمتنعة من القرائح ِّ
وأدىن البعيد ،وأخرج الصدور من القبض إىل االنشراح ،ومن
الضيق إىل السعة ،ورفَع احلجاب وأرى احلق والصواب ،حىت
أوصل املؤمنني إىل اإلهلامات الصرحية ،والكشوف الصادقة
وذرع َح َّب الكرامات املستمرة الدائمة يف قاع
الصحيحةَ ،
نفر عند ِ
طلب كرام ٍة إىل زمن
صدور األُ ّمة ،فألجل ذلك ال ّ
نكر ما حضر ًّ
مضى ،بل نرسو على مقامنا ونُري املُ ِ
غضا
ًّ
آي املوىل .وليس يف أيدي ِعداان إال القصص
طري ِمن ِ
األوىل ،وال يثبُت دي ٌن بقصص ،بل أبنوار ال تنقطع وال
تبلى.

مث اعلم أن هذه معجزة ُ
مت ُشعبتاه ،وضاعت ّريه ،وقد
عظ ْ
مجعت لتصديقها طوائف األانم ،كما ُي َمعون َحل ّج ِة اإلسالم.
ْ
وإان نرى أن أح ًدا من ّ
توجه إىل تقومي
أجل احلكماء ْإن ّ
أَ َوِد سفيه من السفهاء ،أو إىل إانب ِة فاسق أسري يف الفسق
فيشق عليه َقـ ْل ُع عادته ،وال ميكن له تبديل خياالته،
والفحشاءّ ،
أصلح يف زمان يسري ألوفًا من العباد ،ونقَلهم
فما شأ ُن رجل َ
إىل الصالح من الفساد ،حىت ّ
احنل تركيب الكفر واجتمع مشل
وتألألت يف نفوسهم أنوار التقى ،وملعت يف
الصدق والسداد.
ْ
وعلت مهمهم للخدمات الدينية،
حب املوىلْ .
ائر ّ
أساريرهم سر ُ
وغربوا للدعوة اإلسالمية ،وأمينوا وأشأَموا إلشاعة امللّة
فشرقوا ّ
ّ
ّت أحالمهم
احملمدية ،وأانرت عقوهلم يف العلوم اإلهلية ،ودق ْ
وحبّب إليهم الصاحلات ،وُك ّره املعاصي
لفهم األسرار ّ
الربنيةُ ،
والسيئات .وأُنزلوا يف خيام الرشد والسعادة بعدما كانوا يعكفون
على األصنام للعبادة ،وما آلوا يف جهدهم وما تركوا ِج َّدهم
لإلسالم ،حىت بلّغوا دين هللا إىل فارس والصني والروم والشام.
الش ُ
رك
الكفر جناحه ،ووافَوا كلَّما ش َهر ِّ
ووصلوا إىل ُك ِّل ما بسط ُ
أتخروا
الردى ،وما ّ
َ
سالحه .وما رّدوا وجوههم عن مواجهة َ
شربًا وإن ق ّ
ُطعوا ابملُدى .وكانوا عند احلرب ملواضعهم مالزمون،
وإىل املوت هلل حافدون .إهنم قوم ما ختلّفوا يف مواطن املباراة،
وبدروا ضاربني يف األرض إىل منتهى العمارات ،وقد ُع ِج َم ُعوُد
فوجدوا يف كل أمر فائقني ،ويف
فراستهم ،وبُلِ َي عصا سياستهمُ ،
وإن هذا إال معجزة خامت النبيني ،وإنه
العلم والعمل سابقنيْ .
على حقيقة اإلسالم لدليل مبني .وإن كنتم يف شك فأَ ُروين
كمثلهم أحدا من أصحاب موسى أو من أنصار عيسى أو من
ُص ْحبة رسل آخرين ،وقد جاءتكم أنباؤهم ،ومسعتم ما قال فيهم
أرجفت ألسنهم وما كانوا كاذبني ،فإهنم نطقوا
أنبياؤهم ،وما
ْ
إبنطاق الروح وما تكلّموا كاملغضبني.
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