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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

�ما �-سل\ -Ä 9ال ليكّف عنكم �يد� �لكّفا-، �يهّيئكم لنـز�) �ألنو�-، فما لكم 
ال تشكر�s بل تعرضوs عن �rُدA؟ �تعلموs �نكم ُتتَركوs ُسدA؟ �s9 مع �ليو� 
 s� ما كنت مشتا� �لظهو-، بل كنت �حّب�لنفس، � Aما جئتكم من هو�غد�. 
 ��عيش مكتوًما كأهل �لقبو-، فأخرج\ -Ä على كر�هp من �خلر�¤، ��ضاU �¼ي 
�لعا� مع هرÄ من �لشهر� ��لعر�¤، �لبثُت عمًر� كالسّر �ملستو-، �� �لُقْنُفذ �ملذعو-، 
ُيحِفظ  ما   Ä-  yعطا�  � �حلسا2.  من  خا-¤  كفتيل   �� �لتر�2،   � كرميم   ��
فهاU �ظلمو�، �كاs بعضهم من �لبعض  �لعد�، �منَّ علّي بوحي �جلى. فاشتعل �لسُّ
�ْطغى، �سَفْت منهم علّي �ألعاصُر ��لصر�صر �لعظمى، فر�يتم مآrم يا ��¯ �لنهى. 
� بعدهم �.عوكم 89 �هللا، فإs تقبلو� فاهللا حسبكم، �s9 تكفر�� فاهللا حسيبكم، 

.Aدrُ� لسال� على من �ّتبع��
يا فتياs -¨كم �هللا.. تر�s �نقالًبا عظيًما � �لعا�، �تشاهد�s من �نو�� �ملعا�. 
 .s�كث� منهم من �لدين يرتّد�ُنهب ُ.نياهم،  .sهذ� �لزمن �ملسلمو ���شقى �لناِ~ 
ال ينـز) بالUٌ 9ال عليهم، �ال ُتهِلك .�هية 9ال قومهم. ما حدثْت بدعة 9ال �َلجْت 
تركو�  شّبا�م   Aنر عينهم.  ֲדا  فقأْ�  9ال  عيَنها  �لدنيا  عليهم  عَرضْت  �ما  بينهم، 
شعا- �ملّلة �إلسالمية، �$و� �ثا- �لسنن �لنبوّية. ³ّلقوs �للُّحى، �يعّظموs �لسبا)، 
�يطّولوs �لشو�-2، مع تلبُّس �حللل �لنصر�نية. فهم � هذ� �لزمن �شقى َمن �ظّلْته 
 ��9 �هللا  �تى، �يفّر�s من -حم   ��9 �هللا  يعرضوs عن فضل   .U�kلغ� �لسماU، ���ْته 
و� عن ِخو�s �هللا ��9 .نا، ��ّتبعو� طرًقا ُ�خرA. ال Dافوs حّر �لنا- ��لّلظى،  ��}. َتنحَّ
فسبقو�  �لشيطاs �طئو� كّله،  نّصفه  ما  �لذ�  ��لطريق  �لدنيا،  مر�-� هذ[   sافوD�

(٦٥٢ - ٦٥٥ Ç  - حانية ¤ ٢٢�خلز�ئن �لر� ،Uالستفتا�)  .خلّنا~ �ألطغى�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �
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