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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

 Kللوحي إل�ي ال تقبلها بوجه �مت ��كمل Mال لنفس  #�� �نو
 < v³لرلتزكية على �جه �مت ��كمل. �M تلقي إل�ا& � نالت 
لنفس  - بسبب  ته ال يدx على ميز) �� كماx ما · حتظَ z حد
حلصوx على لتزكية لتامة - Áالة يتم فيها نعكا� ألنو#، �ما 
· ُتظهر فيها �جه ملحبو� حلقيقي �. فكما �� #�ة هللا لعامة 
قد �هبت جلميع، Mال ما شذ �ند#، لعينني �ألنف �أل�z �حاسة 
ألخرv كلها، �· تبخل ֲדا على قو&، كذلك ·  vلقولشم �
لر�حانية فيهم.   vلقو  �lر& هللا � قوما > �P /من من /#
لشمس يقع > كل مكا� �ال �لو منه مكا�  uكما تر�� �� ضو�
سوu �كا� كثيفا �� لطيفا، كذلك حلاx بالنسبة �M قانو� لطبيعة 
ملتعلق بالشمس لر�حانية، فال lر& من نو#ها مكا� كثيف �ال 
لطيف. صحيح �� zلك لنو# يعشق قلوبا نزيهة �نقية. فحني تلقي 
لشمس لر�حانية بنو#ها على �شياu نقية فهي ُتظهرU فيها بالكامل 
�M �#جة تصوِّ# �جَهها فيها. كما تر�� لشمس حني تأ  مقابل 
لنقي �� ملر�) لنقية تظهر فيها صو#ִדا لكاملة �M �#جة �©ا  uملا
 ��� uلسما < vuلنقي �� ملر�) لصافية كما تتر uملا < vuتتر

��Ò فر°. 
 uظى بصفاl �� لر�حانية �ك� منفال كماx لإلنسا� من لناحية 
هللا   Nفيش تعا�.  هللا  صو#)  فيه   vuتتر Áيث  �#جة   �M يصل 
ألمر �يقوM﴿ :xِنِّي َجاِعٌل ِفي َألْ#ِ±  لقر�� لكرمي �M هذ <
عنه،  �تنو�  لألصل  خليفة  تكو�  لصو#)   �� لظاهر � َخِليَفًة﴾ 
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 < ملالمح �  uألعضا تكو�  �كيفما  حيثما   لذ
ألصل، فهي تظهر > لصو#) كذلك متاما. لقد 
هللا   �� �يضا  لشريف  حلديث �  (لتو#  <  �#�
تعا� قد خلق إلنسا� على صو#ته، �ملر� من 
لصو#) هنا هو لتشابه لر�حا» نفسه. ��ضح 
لشمس على مر�) صافية فال  uنه حني يقع ضو�
تترvu فيها لشمس فقط، بل ُتظهر ملر�) صفاִדا 
 xحلا�M غNها. � نعكا� ضوئها  �يضا، �منها 
لر�حانية،  لشمس  صو#)   �M بالنسبة  نفسها 
فحني يقبلها لقلب لنقي بصو#) نعكاسية Vر� 
من zلك لقلب �يضا �شعة كأشعة لشمس �تنوِّ# 
تدخله  كلها  لشمس  �كأ�   ،vألخر  uألشيا

بكل قو) �عظمة. 
�هنا� نقطة �خرv جدير) باالنتباU، �ال �هي �� 
كاملة  عالقة  �م  لذين  لثالث   �لنو من  لنا� 
ال  خالًصا،  كامال  �حيا  �يتلقو�  تعا�  هللا  مع 
إل�ية،  لفيو±   xستقبا حيث  من  يستو�� 
منهم  بل  لفطرية،  قوهم  ئر) �  vتتسا� كما ال 
لفطرية �ضيق، �منهم َمن  َمن تكو� �ئر) قوته 
تكو� �ئرته ��سع منها، �منهم َمن تكو� �ئرته 
، �هنا� َمن تفو° سعة �ئرته لتصوَ# Nسع كث��
هللا  مع  قوية  بعالقة  لنا�  بعض  خلياl .xظى �
�قوv، �منهم   � معه  تعا�، �بعضهم عالقتهم 
َمن ال تد#� لدنيا طبيعة عالقتهم معه، �ال يصل 
 Ã/ألكنَهها عقل. M©م يغرقو� > حب -بوֲדم 
حلائزين  uمن �جو�هم. �كل هؤال (#z فال تبقى
على تلك ملرتب ال يسبقو� �ئر) قوهم لفطرية 
Áسب آلية: ﴿ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَ�﴾ فال يقد# 

�حد على �� يناx نو# �كثر من قوته لفطرية �ال 
يسعه �� يعكس > نفسه صو#) #�حانية للشمس 
لنو#نية �كثر من قوته لفطرية. �هللا تعا� ُيرP كل 
 شخص �جَهه Áسب قد#ته لفطرية، فيصغر هذ
لوجه مر) �يك� �خرv بسبب لنقص �� ال/�يا� 
يبد�   Nكب �جها   �M فمثال  لفطرية.   vلقو  <
 Nكب يبد�  نفسه  لوجه � مقعر)،  مر�)   <  Nصغ
مقعر)  ملر�)  �كانت   uسو �لكن  -ّدبة.  مر�)   <
لفر° � لوجه.  مالمح  كافة   Pُتر فإ©ا  -ّدبة   ��
 Pال تستطيع �� ُتر (Nلصغملر�)  لوحيد هو �� 
لنقص �� لزيا�)  sدl لوجه كاملة. فكما�بعا� 
 sحتد كذلك  ملحّدبة   �� ملقعر)  ملر�)  حالة   <
 xمتبّد Nهللا تعا� - مع كونه قدميا غ < �Nلتغي
لنا�.  �تلف   vلد  (xالستقبا) قد#)  - Áسب 
�تظهر للعيا� فو#° كبN) من حيث ظهو# صفاته 
Mله   Nله /يٍد هو غM لذP هو  فيبد� كأ� هللا   �
بكر ��� Mله خالد �تلف متاما عن Mله /يد �بكر. 
حلق �� إلله �حد �ليس هنا� ثالثة ��ة، لكن �
 �M .ملختلفةيظهر شأنه بصو# �تلفة بسبب جتلياته 
Mله موسى �عيسى �-مد عليهم لسال& Mله �حد 
�ليس ثالثة، �لكن إلله نفسه يظهر > ثالs صو# 
قد#)  نطا°  كا�  �ملا  ملختلفة.  جتلياته  حيث  من 
�فرعو�  Mسرئيل   rب على   مقصو#  � موسى 
 فقط فقد قتصر جتلي لقد#) إل�ية �يضا على هذ
 rكافة ب �M (حلد. �لو كانت نظر) موسى ممتد
��& > zلك لزمن �أل/منة ملستقبلية كلها ملا كا� 
آل�.  xحلاتعليم لتو#) -د�� �ناقصا كما هو 
(٢٤ �M لعربية � ٢٢(حقيقة لوحي، لترªة 


