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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده احممد أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 *اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمالَِّذي ِصرن تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   

املراد من العمل الصاحل أال . لقد ذكر اهللا تعاىل العملَ الصاحل مع اإلميان: "�يقول املسيح املوعود 
وما .  أعمال اإلنسان حياولون دائما أن ينهبواهنالك لصوصااعلموا يقينا أن . ختالطه أدىن شائبة من الفساد

، حيث العجبمنها  و.إراءة اآلخرينرد عمل اإلنسان ، حيث ي منها الرياءإنّ! أدراك ما تلك اللصوص
ومنها أنواع عدة من سوء األعمال والذنوب اليت تصدر منه وتؤدي . ملرء يف نفسه بعد القيام بعمل مايفرح ا

تشوبه شائبة الظلم والعجب والرياء، والكرب وإتالف حقوق والعمل الصاحل هو الذي ال . إىل إبطال األعمال
  ". فكما ينال اإلنسان النجاة يف اآلخرة بناء على األعمال الصاحلة كذلك متاما يناهلا يف الدنيا أيضا. الناس
 أي أن لألعمال الصاحلة أمهية يف الدنيا أيضا، مبعىن أن األعمال الصاحلة اليت يكسبها اإلنسان يف الدنيا(

ينال أجرها يف اآلخرة، وحياسب عليها يف هذه الدنيا أيضا، أو أن األعمال املكتسبة يف الدنيا ينال اإلنسان 
كذلك املراد منها أيضا أن األعمال الصاحلة حتول احلياة يف هذه احلياة أيضا إىل حياة . جزاءها يف اآلخرة

  )اجلنة
. لبيت شخص واحد ذو أعمال صاحلة ينقذ البيت كلهإذا كان يف ا: " ويقول�يتابع املسيح املوعود 

  ". اعلموا أنه ال فائدة من اإلميان ما مل تعملوا أعماال صاحلة
وقد شبه .  بأن عليكم أن تتوجهوا إىل األعمال الصاحلة بالعزم الصميم وقاطعني عهدا وثيقا�يقول 

 واالهتمام الرعاية أا لن تكون نافعة دون  مهما كانت الشجرة عالية اجلودة إالاإلميان بالشجرة وقال بأنه
 فكما ال بد من االهتمام بالشجرة ورعايتها لالستفادة منها أو إلبقائها حية كذلك ال بد من األعمال .ا

الصاحلة إلكمال اإلميان ورعايته ألن اإلنسان ال ميكن أن يعد مؤمنا بغري ذلك على كونه مؤمنا ظاهريا 



ن مثل اإلنسان بغري األعمال الصاحلة كمثل شجرة قُطعت أغصاا اجلميلة وشوهت صورا إ. وادعائه اإلميان
 ها قويةٌجذور الشجرةُكانت مهما  هنلوم أمع. وأُتلفت مثارها وحرم خلق اهللا من أغصاا الوارفة الظالل

اا ملاتت حتما بعد فترة من  من السماد واملاء وأُتلفت أنوارها الناشئة وأغصحرمت، مث  كبريةوكانت دوحةً
ولن يتوجه أحد إىل تلك إليها أحد وإذا بقيت حية لبعض الوقت لن ينظر . الزمن وملا نفعتها جذورها القوية

وال شك أن كل . خشبة ال أغصان هلا وال أوراقجمرد الشجرة اليت ال تقدر على إفادة أحد ألا لن تكون إال 
باألزهار  حمملةلن حيب الناس إال شجرة . ضرة يسر الناظرين مجاهلاإىل شجرة مجيلة وخم يتجهسوف  نظر

ال شك أن مثل اإلميان كمثل اجلذر، وال شك أيضا أن املؤمن يدعي أن إميانه . والثمار ويئ الظل يف احلر
ا باسم قوي، كما نرى كثريا من املسلمني يدعون ذلك ويغار الكثريون للدين، ويستعدون للقتل أو أن يقتلو

ولكن هل هم . فهناك فئات ومنظمات كثرية يدعي أهلها بأعلى صوم أم مؤمنون وإميام قوي. الدين
مثل تلك الشجرة اجلميلة أو احلديقة اليت تسر الناظرين واليت تفيد العامل وينجذب الناس إليها بالنظر إىل 

نهم بالشدة والقوة عاإلرهاب هرب الناس بعيدا  هؤالء الناس أو األحزاب بأعمال كلما قاممجاهلا؟ احلق أنه 
 قد جذب األعداَء، ومل حيوهلم إىل أصدقاء فقط بل �الدين الذي جاء به سيدنا حممد رسول اهللا . نفسها

رهم يف حبأسأن حكومة املسلمني توصلت ذات مرة إىل نتيجة أن �كان من تأثري تعليم النيب . ه القوي 
املنطقة اليت كان اليهود والنصارى يسكنوا بعدد كبري  ية صعبة عليها وقررت إخالءمقاومة السلطنة الرومان
ن عليها، فودعهم اليهود والنصارى باكني وداعني هلم أن يسيطروا على تلك املنطقة يوكان املسلمون مسيطر

افق اليت قدمتموها لنا وقالوا بأن املر. مرة أخرى ليستفيدوا من شجرم الوارفة الظالل ومثمرة األغصان دائما
كان هذا االحترام للمسلمني راسخا يف قلوم ألن أعمال املسلمني إىل جانب . مل تقدمها أية حكومة قط

فما . فاالدعاء البحت وإظهار اإلميان والقول بقوة جذوره فقط ال ينفع شيئا. إميام كانت مفيدة ونافعة هلم
وإذا حصل . جيذب اجلمال الباهر العامل ال ميكن للعامل أن يتوجه إليهامل تنفع الناس األغصان اخلضراُء وما مل 

لذا مل يأمر اهللا تعاىل املؤمنني بتقوية إميام فقط . ذلك عندها فقط جيتمع الناس حوهلا ويسعون حلمايتها أيضا
. شرطا ضروريااإلميان وجعلها وربطها ببل كلما ذكر اإلميان ذكر معه األعمال الصاحلة أيضا دائما تقريبا 

وهذه احلالة ال تتولد ما مل تكن للمؤمنني عالقة قوية مع نيب . وخللق هذه احلالة يرسل اهللا تعاىل أنبياءه دائما
  . عصرهم

لقد قلت قبل قليل أن هناك فئات وأحزابا كبرية وكثرية يدعي أصحاا باسم الدين أن جذورهم قوية 
 فقط فيما بينهم بل كل فئة منهم  يزداد أهلها نفورا وكراهيةولكن ما الذي حيدث على صعيد الواقع؟ ال

وبالتايل يبتعد غري . قها على غريها بطرق مشروعة أو غري مشروعةفوسعى بكل ما يف وسعها إلثبات تت
 وااستعدحىت الدين الذي نال احلب والتقدير من غري املسلمني . املسلمني عن اإلسالم مرتعبني نتيجة تصرفام



" قلوم شىت"أنفسهم تقدم مشهد املسلمني ، قد بلغت به احلالة اآلن أن قلوب ه على حكوماتا حفاظلقتالل
  . جذم اآلخرينودونك بسبب قلة األعمال الصاحلة فيهم 

إن تقدمي صورة صحيحة لألعمال الصاحلة اليوم واجب على املسلمني األمحديني الذين آمنوا بإمام الزمان 
 اإلسالمية األمحدية هي الغرسة اليت غرسها اهللا بيده أصوهلا متأصلة يف األرض بقوة اجلماعة. ونيب العصر

 أطْلَعنا على �والسبب يف ذلك عائد إىل أن املسيح املوعود . وفروعها خضراء ومجيلة جتذب الناس تلقائيا
  .  ووضح لنا أمهيتها�لتأسي بأسوة رسول اهللا باتعليم اإلسالم احلقيقي، ونصحنا 

ماعة اإلسالمية األمحدية هي اليت أصوهلا قوية وفروعها أيضا خضراء ومجيلة ومثمرة وجتذب الناس إىل فاجل
ما أمجل هذا اإلسالم : هذه هي الشجرة اليت يقول الناس القاطنون يف مجيع أحناء العامل بالنظر إليها. نفسها

فمثال افتتح .  مجال اإلسالم احلقيقييستغرب الناس كثريا برؤيتهم أنحيدث بني حني وآخر ! الذي تقدمونه
ذات مرة مسجدنا يف أفريقيا ودعي إىل احلفل الزعيم احمللي الذي كان مسيحيا، فقال بعد االشتراك يف احلفل 

مت مسيحيا مبناسبة افتتاح وبأين مل آت إىل هنا بسبب حيب لكم بل ألرى أي نوع من املسلمني أنتم الذين دع
 وأن ،ناس من أديان خمتلفة جمتمعني هنايت بعد وصويل إىل هنا حني رأيت ال ولقد زادت حري،مسجدكم

من األخالق الفاضلة ال يوجد هلا نظري، ويعاملون اجلميع صغريا كان  عليااملسلمني األمحديني يضربون أمثلة 
م من األخالق الفاضلة ما مل أر. أم كبريا، فقريا كان أم غنيا باحلب والودوأرى يف عالقا ه من قبل يف أي

قال مث . مث قال الزعيم املسيحي املذكور أن هذه املساجد وهذا اإلسالم هو ما حيتاج إليه العصر الراهن. مكان
بأنك مل تعِط هلذه املنطقة مسجدا   يلمث زاد وقال. بأنه قد زالت مجيع الشكوك اليت كانت لدي جتاه اإلسالم

  .احلياةيف ا قيما عليا جديدا بل أعطيتها حياة جديدة وعلّمتن
إلميان ب ابولو شبه الناس باألشجار بس. فهناك أشجار قال عنها القرآن الكرمي بأن أصلها ثابت يف األرض

  . السماءوتعانق تتعاىل والعمل الصاحل فإن فروع مثل هذه األشجار أيضا 
 خضراء لشجرة اانه ويصبح فروعفكما قلت إنه من واجب كل أمحدي بعد إميانه بإمام الزمان أن يقوي إمي

 وإال فال ،اإلميان وأوراقًا خضراء على أغصاا، وأزهارا ومثارا ال تتراءى مجيلة فحسب بل تنفع الناس أيضا
وهناك بعض الناس يف الدنيا يتراءون ظاهرا كاملني يف اإلميان واليقني . فائدة من اإلميان واليقني بدون العمل

ال نستطيع أن نؤدي حق ف. يصبحون عثارا للعامل ويتكلمون به إال أم ميان واليقنيالكمال يف اإلويدعون 
ال نكون من الذين يشتركون جيب أو.  إىل األعمال الصاحلةإضافةًباألخالق العليا  نتحلّكوننا أمحديني ما مل 

الرمحة والذين من  يف كل أنواع الفساد واخلصومات والذين ميشون بالنميمة وحيقّرون اآلخرين ويتجردون
حيسنون إىل اآلخرين مث يِبتا، بل ينبغي أن نتجنب هذه األمور ونتحلى باألخالق العليا ونريهاعونه من.  

بعض الناس يسدي . يأمرنا القرآن الكرمي مرة بعد أخرى بالتحلي باألخالق العليا واألعمال الصاحلة
  قائلني هلم ولكنهم فيما بعد مينون عليهم أحيانا،اعدومإىل اآلخرين مدفوعني باحلماس املؤقت ويسإحسانا 



 أن يبقى مثقال بعبء منتهم ويظلّ عبدا هلم الذي منوا عليهبأم قاموا بكذا وكذا، أو يتوقعون من الشخص 
.  اإلسالميإن هذا خيالف التعليم. إيذائهعن هم فيه فال يتورعون  آمالَحياته، وإن مل حيقق هذا الشخصطول 

 وذلك ألنه ال يقوم )٢٦٥: البقرة(} يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن والْأَذَى{: يقول اهللا تعاىل
جمردون من الذين إميام ضعيف، بل هم  يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر، ومبثل هذه األفعال إال الذين ال

عاىل للمؤمن مرارا يف القرآن الكرمي أنه ال بد أن يصحب اإلميانَ العملُ الصاحل، وله لقد أكد اهللا ت. اإلميان
د يعمثال . مثاره احللوةبنفسه أيضا يصبح املؤمن بالعمل الصاحل نافعا لآلخرين كما يأكل . فوائد كثرية خمتلفة

 جتري من حتتهم جنات وسيتبوءون درجات رفيعة يف ِفرةغاملَ  سينالونم بأُاللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
  .األار

إن اإلدعاء . مث يقول اهللا تعاىل بأن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يوفيهم اهللا أجرا عظيما ال تتصورونه
األعمال ينال األجر احلسن واجلنة واملغفرة إال بال باإلميان ارد ال جيعل اإلنسان مستحقا ألجر حسن بل 

 يهب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات رزقًا كرميا، وهو رزقهم يف هذه الدنيا همث قال اهللا تعاىل بأن. الصاحلة
 والذين يعملون الصاحلات ال خوف عليهم وإم يف مأمن من أي نوع من احلزن. يف اآلخرة أيضارزقهم و

  .والقلق
 اهللا تعاىل ، إذ إنم مل يكسبوا حسنات كافية هلاأل آلخرم يقلقونال خوف عليهم يف هذه الدنيا وال 

أعماهلم الصاحلة اليت يقومون ا بوكيف خياف هؤالء الذين يعملون الصاحلات ألم . يهب قلوم السكينة
  .ابتغاء ملرضاة اهللا يدخلون يف كنف اهللا تعاىل

 والود هو )٩٧: مرمي(} حاِت سيجعلُ لَهم الرحمن وداِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِل{: مث يقول اهللا تعاىل
احلب الشديد والعالقة احلميمة وال يطلق الود على احلب العابر وإمنا يطلق على احلب والعالقة القوية اليت ال 

 تعاىل حبه  كعالقة الوتد باألرض حني يغرز فيها، وعلى هذه الشاكلة سيغرز اهللا متينةانقطاع هلا، وهي عالقة
 املؤمنني إميانا قويا والعاملني أعماال اهللا تعاىل يغرز حبه يف قلوبوعليه فسيكون معىن اآلية أن . يف قلوم

ا وعمالً صاحلًا. غرز الوتد يف األرضصاحلة كما يون اهللا تعاىل أكثر فأكثر فيزدادون إميانوهكذا هم حيب .  
 اهللا تعاىل يف قلب إنسان أو رز حبفلو غُ. هؤالء املؤمنني حبا ال اية له أن اهللا تعاىل حيب  يكون املعىنأو

أكثر  يتصور إحراز فوز وجناح رز يف قلبه، فمن ميكنه أنهم قد غُأحب اهللا تعاىل املؤمنني لدرجة وكأن حب
إىل دف عاىل  حبه اخلالص هللا تبسبب، ألن مجيع أعماله تفيد اآلخرين شجرة مجيلة وظليلة منه؟ إنه يصبح
  .واإلفاضة على اآلخرين تعاىل نيل رضى اهللا

وسيكون معىن هذه اآلية أيضا بأن اهللا تعاىل سوف يغرس يف قلوب الذين يؤمنون باهللا ويعملون أعماال 
 حب املؤمن احلقيقي ويقتضي. صاحلة حمبة بين البشر، فال ميكن أن خيطر ببال مؤمن حقيقي أن يؤذي غريه

لّد هذا األمر وكما سبق أن بينت أنه لو تو.  اآلخرين علىفاضةاإلر أن يكون دائم التفكري يف لبين نوع البش



 لألبد مجيع مظاهر الظلم وغصب حقوق اآلخرين، وأعمالُ القتل اليت تتبناها احلكومات يف املسلمني لتالشت
األعمال جراء اإلعراض عن دث كل هذه حت. كثريا اآلن يف العامة أيضاترى  املزعومة اليت املنظماتوبعض 

 باسم اإلسالم، يف حني يأمر اهللا تعاىل كل ذلكحيدث من الظلم العظيم أن ولكن . العمل بتعليم اهللا تعاىل
فلو عمل هؤالء بالتعاليم . غرز يف القلوب، وأن تكونوا من الذين ينفعون اآلخريننخبلق الود واحملبة اليت ت

 يف أذهان العامل تصور زرن تعريض الناس لإليذاء واإليالم، ولبع يكفّون احلقيقية ملا رؤي أحد هؤالء الذين ال
غرز كالوتد يف ن هذه اآلية أن حب املسلمني سيأحد معاينفوعليه . مجيل لشجرة اإلسالم الوارفة الظالل

 أن اهللا رتلقد ذك. قلوب بين اإلنسان، واهللا قادر على حتقيق ذلك، إال أنه اشترط العمل الصاحل بعد اإلميان
كانوا يبكون فتعاىل خلق هذا احلب نفسه للمسلمني من القرون األوىل يف قلوب الناس من اليهود والنصارى 

عند مغادرة املسلمني مناطقهم ويدعون لعودم، بل ورد يف التاريخ أن اليهود قالوا بأننا سنضحي بأرواحنا 
وكان . احلراسةواجب ، فنرجوكم أن ال تغادروا ألننا سنقوم بمدينتنااملسيحي يدخل الروم ولن ندع جيش 

ذلك نتيجة األعمال احلسنة اليت كانت تظهر من املسلمني يف مجيع جماالت احلياة، األمر الذي لفت انتباه 
 اخلادم الصادق للنيب واليوم أصبح واجب خداِم.  العامل كله علىالعامل إىل هذه الشجرة الرائعة اليت أفاضت

لشجرة ومثارا يكونوا أغصانا وأوراقًا خضراء جيب أن وإىل جانب ذلك  ،عندهمن يقووا أصول اإلميان  أ�
 من الذين يولّدون يف واكونكله، وأن يالعمل الصاحل اليت جتذب العامل إىل روعة اإلسالم، واليت تنفع العامل 

 البشر أولويتنا وأن جنذب انتباه الناس  حب بينزون حببه أيضا، وأن يكونقلوم حب اهللا تعاىل والذين يفو
لقد لفت سيدنا املسيح املوعود . �أيضا، ألنه بدون ذلك ال نستطيع حتقيق اهلدف من بيعة املسيح املوعود 

  .   انتباهنا مرارا وتكرارا يف عباراته املختلفة وتوجيهاته ويف االس إىل االهتمام باألعمال الصاحلة�
  . لعامل من اآلالملهي صاحلة ينبغي أن تكون مالئمة ملشيئة اهللا وأن تكون منقذة فلنحرز األعمال التی 

 يف مستهل اخلطبة واآلن أود أن أقرأ املزيد من املقتبسات من �ولقد قرأت عليكم مقتبسا من كالمه 
  : فقال. كالمه، فذات مرة تكلم حضرته عن تعليمه وأنه جيب أن تكون أعمال أبناء اجلماعة حبسبه

به جهد املستطيع، أما الذي يكتفي بتسجيل ويعمل  يدخل يف مجاعتنا إال من جيعل تعليمنا دستور العمل ال
فالذي ليس . امسه فقط وال يعمل حبسب التعليم فليتذكر أن اهللا تعاىل أراد أن جيعل هذه اجلماعة مجاعة مميزة

لذا . فقط بل سيأتيه زمان حني ينفصل منهايف هذه اجلماعة يف احلقيقة ال ميكن أن يبقى فيها بتسجيل امسه 
فال . إن مثل األعمال كمثل األجنحة. جيب أن جتعلوا أعمالكم قدر اإلمكان تابعة للتعليم الذي تعطَونه

يستطيع اإلنسان أن يطري إىل املدارج العليا بغري األعمال وال يقدر على أن حيصل على األهداف السامية اليت 
فمثال لو مل . وكولة إليهااملعمال األالطيور متلك فهما، ولو مل تستخدمه ملا استطاعت إجناز . اهللا حتتهاأخفاها 

كذلك كم يستخدم احلمام الزاجل فهمه، وكم يطوي . "تصنع العسلميلك النحلُ فهما ملا استطاعت أن 
ي أوال وقبل فمن الضرور. كذلك تستخدم الطيور يف أمور عجيبة أخرى!  الرسائلويوصلمسافات طويلة 



كل شيء أن يستخدم اإلنسان فهمه ويفكر هل الفعل الذي هو فاعله يطابق أوامر اهللا أو ينال مرضاته أم ال؟ 
يديه وال يتكاسل وال يتهاون، غري أنه ب يشرع يف العملفإذا تأمل يف ذلك واستخدم فهمه وجب عليه أن 

ن صحيحا أحيانا ولكن اإلنسان يقع يف خطأ من املالحظ أن التعليم يكو. جيب التأكد من صحة التعليم
  .بسبب جهله ومحقه أو نتيجة خبث أحد أو كذبه، لذا جيب أن يبحث يف املوضوع حبيادية

  .هذا ما قاله حضرته ألبناء مجاعته وغريهم أيضا
  :مث يقول حضرته يف موضع آخر

 اهللا خري، فخوفات كثرية، نه من إحراز حسنلذا جيب على كل إنسان أن خياف اهللا، فخوف اهللا سيمكِّ
ه م يف منن اهللا وإنعاونتدبرحني ي كثريون يستحيون .ألنه بسبب هذا اخلوف ينال بصرية جيتنب ا الذنوب

 فاحلق أن الصاحل والبار من .وإكرامه وجيتنبون معصيته وخمالفته، لكن هناك نوع من الناس خيافون غضبه
حيسبون أم متقون، لكن املتقي يف احلقيقة من إذ دعون أنفسهم  كثريون خي. له بعد اختبار اهللاصالحهيتحقق 

  . سجل امسه ضمن املتقني يف كتاب اهللا
ستنكشف احلقيقة ستفضح األمور و حيثيف العصر احلاضر يتجلى اسم اهللا الستار، لكن يف يوم القيامة 

بدون اليوم كبار األتقياء والورعني كلها، عندها سيكون الكثريون الذين يسيالفساق ظهرون يوم القيامة كبار 
 فاألعمال الصاحلة يف احلقيقة تلك اليت . وقرارناحبسب رأِْينا اصاحلال يعد  وسبب ذلك أن العمل .والفجار

ناضجا  فكما أن الغذاء يصبح طيبا عندما يكون . ألن الصالح ضد الفساد،ليس فيها أي نوع من الفساد
 وعلى غرار .فورا البدن يتمثله الذي نوعال يكون من  جيب أنديئة، بل، وال يكون من نوعية روغري حمترق

حبسب أمر اهللا  صادرة تكونأن  نوع من الفساد، أي ذلك جيب أن ال يكون يف األعمال الصاحلة أيضا أي 
جب وال الرياء، وال يكون  وال الع، الكسل والغفلة من مث ال تكون مشوبة بأي نوع� لسنة النيب وموافقةً

    ) أي هذا الشيء نادر جدا(.  فإذا حتقق كل ذلك يسمى عمال صاحلا، وهو كربيت أمحر. النفسحبسب رغبة
مث شرح حضرته كيف يغوي الشيطان إذ يترصد املؤمنني كل حني وآن، لذا جيب على كل مؤمن أن 

     :يقول حضرته. يسعى جاهدا حلماية إميانه وأعماله من هذا الشيطان
 د اإلنسان كل حني وآن ليجعل أعماله فاسدة، حىت يريد أن يضله يف األعمال احلسنةإن الشيطان يترص

فسادها بأي طريقة ممكنة، فحني يصلي  ويسعى جاهدا إل)فال تظنوا أن الشيطان ال يضل يف األعمال احلسنة(
 فيجب أن . يف ابتالءاملرء يريد الشيطان أن يفسدها بشعبة من الفساد مثل الرياء، ويريد أن يلقي اإلمام أيضا

 فهم صيده، لكنه ال يتورع عن ،هجماته، فإن هجماته تكون على الفساق والفجار علنا عنيتغافل املرء ال 
 فالذين يعيشون يف كنف فضل .اهلجوم على الزهاد أيضا، ويشن عليهم أيضا اهلجوم عندما تسنح له الفرصة

 اهللا ليعصمهم منه، أما الذين ما زالوا ضعافا وناقصني عونلعون على أدق مكايد الشيطان، فهم يداهللا ويطّ
   .لغفلتهم فهم يتعرضون البتالء أحيانا



  :مث يقول حضرته عن ضرورة العمل
كاٍف، لكن تذكروا أن االدعاء " ر اهللافأستغ"، أو ترديد قول إلنسان أن جمرد النطق بالشهادتنييزعم ا

. ر اهللا باللسان ألف مرة أو سبح هللا مائة مرة، فلن يفيدهغفتباللسان فقط ال يكفي، فحىت لو قال اإلنسان أس
غاء أا تكرر الكلمات باللسان وال تفهم منها ا ومل جيعله ببغاء، وِمن فعل البب خلق اإلنسان إنسان�ألن اهللا 

ا يف جيب أن تتأملو( جيب على اإلنسان أن ينطق بكل شيء بعد التدبر والتفكر، مث لْيعمل حبسب ذلك،. شيئا
فاعلموا الببغاء يردد بعض الكلمات باللسان فقط على شاكلة أحد أما إذا كان ). ما تقولون مث تعملوا حبسبه

وما مل يرافقه القلب أيضا، ومل يعمل حبسب ذلك سيعد . التفوه باللسان فقط أي بركة جمرد  يف ليسأن
. و كان يقرأ القرآن الكرمي أو يستغفر اهللاألنه كالم فقط حىت ل. أي خري وبركةفيه الكالم باللسان فقط ليس 

وما مل حيدث ذلك ال يسعكم التقرب إىل .  يريد األعمال، ولذا أمر مرارا وتكرارا أِن اعملوا صاحلا�إن اهللا 
بعض السفهاء يقولون إنا قرأنا القرآن الكرمي كله طول اليوم، فلْيسأهلم أحد ماذا استفدمت من ذلك؟ إذ . اهللا

ولذا قد ورد يف . سان فقط وتركتم بقية األعضاء مطلقا، مع أن اهللا خلق األعضاء لتستخدمقد وظفتم الل
  . احلديث أن بعض الناس يقرأون القرآن الكرمي وهو يلعنهم، ألم يرددون كلماته فقط وال يعملون به

لقراءة فقط بل  ألن اهللا ال يريد االكتفاء با، ا فهو يسخر�فالذي ال جيعل سلوكه حبسب حدود اهللا 
  .يريد العمل

  : مث قال حضرته
 تصدر األعمال وما ملتذكروا جيدا أن جمرد االدعاءات الفارغة ال يفيد وال يؤثر، ما مل يصحبها األعمال، 

إنزال القرآن الكرمي، بعد   خبدمٍة الصحابةَ� اهللا لقد كلّف. الصاحلة باأليدي واألقدام واألعضاء األخرى
القرآن الكرمي باللسان فقط، أو كانوا وجدوا العمل به أيضا ضروريا، كال بل قد أبدوا فهل اكتفوا بقراءة 

  . ال خيفى على أحده من إكرام نالوما  من اهللا والذي وجدوهالطاعة والوفاء لدرجة ذُحبوا كالشياه، مث إن 
  : �مث قال حضرته 

رممعلوم أنه ال أحد . ون كشيء رديءإذا كنتم تريدون فضل اهللا وفيضه، فأِجنزوا شيئا، وإال سوف ت
.  من بيته مثل الذهب والفضة خارج البيت، بل حيفظ مجيع هذه األشياء الثمينة واملفيدةالثمينةيرمي األشياء 

كذلك حيب اهللا عباده الصاحلني . لكنه إذا وجدت فأرة ميتة يف البيت فسوف ترموا خارج البيت فورا
إن كنتم تريدون أن . م فهو ال يضيعهم وال مييتهم ميتة الذل واهلوانويطيل أعمارهم، ويبارك يف أعماهل

اإلكرام عند اهللا، فالذين خيافون اهللا ويستجيبون بيكرمكم اهللا فهذا يستلزم أن تكونوا صاحلني لكي جتدروا 
سيئات دوما، فإمنا سر فوز اإلنسان بالربكة يكمن يف اجتنابه ال. ألوامره فهو جيعل فرقانا بينهم وبني غريهم

فمثل هذا اإلنسان يكرم حيثما يعيش، ألنه يصدر منه الصالح والرب، فهو حيسن إىل الفقراء ويرحم اجلريان، 
  .وال يثري الفنت، وال يرفع قضايا مزورة وال يشهد الزور، بل يزكي القلب، وينيب إىل اهللا، ويسمى ويلَّ اهللا



  : �مث قال حضرته 
ء ويل اهللا، بل هو صعب للغاية، ألن ذلك يستلزم اجتناب السيئات والتخلي ليس من السهل أن يكون املر

فالتخلي عن األخالق السيئة والضعف األخالقي يكون صعبا . عن الرغبات والثوائر السيئة، وهو صعب جدا
فالقاتل ميكن أن يتخلى عن القتل والسارق ميكن أن يترك السرقة، لكن ترك الغضب . جدا بعض األحيان

ألنه حني حيتقر اآلخرين . صعبا للغايةالكرب ر على صاحب اخلُلق السيئ، كما جيد املتكرب التخلي عن يتعذ
.  فهو جيعله بنفسه عظيما� اهللا أمام عظمةلكن من احلق أن الذي جيعل نفسه صغريا . حيتقر نفسه أخريا

ل النور على قلب اإلنسان ويجذب فبهذه الوسيلة ينـز. تذكروا أنه ال أحد ميكن أن يكرب ما مل يصغر نفسه
أنفسهم أقل درجة من عدوا ولياء الذين خلوا ويعظِّمهم اليوم مئات األلوف من الناس، قد األومجيع . إىل اهللا

فاألخالق السيئة من التكرب والبخل . النملة، فأصام فضل من اهللا، ووهبت هلم مدارج كانوا يستحقوا
. مرتكب هذه السيئات نصيبا من أفضال اهللا، بل يبقى حمروماال ينال لذا . والغطرسة فيها نصيب من الشرك

  .لكن املتواضع على عكس ذلك يكون حمل رمحة اهللا
  :  بعد أخذ بيعتهم�مث قال حضرته خماطبا ثالثة أشخاص بايعوا على يده 

. ربكة مبجرد هذا االعتقادجيب أال يكتفي املرء بعد البيعة باالعتقاد أن هذه اجلماعة صادقة، وأنه سينال ال
الزمن الراهن زمن البالء، والطاعون منتشر يف كل حدب وصوب، واهللا تعاىل ال يفرح باإلميان وحده ما مل 

فما دمتم قد انضممتم إىل هذه اجلماعة فاسعوا لتكونوا صاحلني وأتقياء واجتنبوا . ترافقه األعمال الصاحلة
يف وقت االبتالء يكون غضب اهللا أيضا . انصِرفوا إىل التضرع ليل ار. السيئة واقضوا هذا الوقت يف األدعية

لينوا ألسنتكم، داِوموا على االستغفار، وادعوا يف . يف هياج، فادعوا وتضرعوا وتصدقوا يف هذا الوقت
ملرء آمن افلو . اإلميان وحده ال ينفع اإلنسان. املتضرع ال يهلك: هناك مثل أُردي معروف معناه. الصلوات

جرد إن اهللا تعاىل ال يرضى مب. شيئاجيدي ، فالشكوى أن البيعة مل تنفع ال فلن يستفيد شيئا مث أمهل مقتضياته
  .الكالم

عمال صاحلا، تعملوا اعلموا أن جمرد اإلميان ال يفيد ما مل :  الفتا االنتباه إىل العمل الصاحل�مث قال 
إذا تركها ومل يستخدم تلك األدوية، ، أما  املريض ويتناوهلافحني يكتب الطبيب وصفة فإمنا يقصد أن يشتريها

فما الذي يستفيد منها؟ اآلن بايعتم ويريد اهللا أن يرى يف املستقبل كم طهرمت أنفسكم بعد هذه التوبة، فاهللا 
نفسه فاإلنسان يظلم . كثريون يشتكون اهللا وال ينظرون إىل أنفسهم.  يريد أن مييز يف هذا الزمن بالتقوى�

  .  رحيم وكرمي�شخصيا وإال فاهللا 
 فإمنا لتعظيم يب باالنضمام إىل مجاعيتإن الذين ينشئون عالقات الْمريدية وا: مث قال حضرته يف موضع آخر

 ولكي ال يقترب منهم أي ،اهلدف من ذلك أن يرتقوا إىل أعلى مدارج السلوك احلسن والسعادة والتقوى
وك، ولكي يتمسكوا بالصلوات اخلمس، وال يكذبوا وال يؤذوا أحدا نوع من الفساد والشر وسوء السل



باختصار ينبغي . بباهلمخيطر باللسان وال يرتكبوا أي نوع من السيئة، وال يدعوا أي شر وظلم وفساد وفتنة 
هي املنواألقوال املنهي عنها أي األفعال  (-قوال وفعال-أن جيتنبوا كل نوع من املعاصي واجلرائم واملنكرات 

والثوائر النفسانية والتصرفات الباطلة، ويكونوا عباد اهللا طييب القلوب وعدميي الشر ومتواضعني، وال ) عنها
  . تبقى يف وجودهم أي مادة سامة

هذه األمور حصرا ستجعلنا . فهذه هي النصائح اليت حنن بأمس حاجة لنضعها يف احلسبان كل حني وآن
وبذلك ستتحقق الغاية من عهد بيعتنا، وهذه األمور . � املوعود الغصون اخلضراء لشجرة وجود املسيح

نسأل اهللا تعاىل أن .  إليناالعالَمسوف تكسبنا حب اهللا أيضا، وبواسطة هذه األعمال سوف جنذب اهتمام 
  . جيعلنا من املؤمنني احلقيقيني الذين يعرفون بإميام وأعماهلم الصاحلة، وينالون قرب اهللا

 أحد املتوفَّني، واجلنازة موجودة هنا، فقد تويف رشيد أمحد  علىنازةصالة اجلمعة سأصلي بعد صالة اجل
 عن ١٦/٩/٢٠١٤يف لندن يف " إنر بارك"خان احملترم ابن األستاذ إقبال حممد خان املرحوم احملترم من سكان 

ند، تلقى الدراسة االبتدائية يف كان قد ولد يف مدينة آغره يف اهل.  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون٩١عمر يناهز 
 وكان املهندس األعلى يف القوات الربيطانية البحرية، حيث ١٩٥٥بريطانيا يف إىل قاديان، مث هاجر إىل هنا 

عينه اخلليفة الرابع رمحه اهللا مشرفا عليها، حيث أجنز هذه " إسالم آباد"وحني اشتريت . ١٩٨٠تقاعد يف 
لمال ملدة طويلة ل اسكرتريلقد خدم اجلماعة . ان إسالم آبادان من أوائل سكاخلدمة ببذل جهود مضنية، فك

كان إنسانا صاحلا وخملصا، كان والده األستاذ إقبال حممد خان من . يف يورك شاير" سنب ويلي"يف 
غوجرانواله، وكان هو اآلخر خملصا جدا، وكان قد بىن مسجدا يف اجلامعة األمحدية يف ربوة ومساه باسم 

رفع اهللا . أرملتهترك املرحوم ابنا وحيدا امسه مشيم أمحد خان باإلضافة إىل ". حسن إقبال"جته مسجد زو
كليهما درجاته وغفر له، ووفَّق ابنه أيضا إلنشاء عالقات اإلخالص والوفاء باجلماعة، وأهلم االبن والزوجة 

  .        الصرب والسلوان
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