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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله دهعب حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك*  الدين يوم مالك*  الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا*  ندناه اطَالصر قيمتساط*  الْمرص ينأَ الَّذتمعن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

  

وسردت أيضا بعض األحداث  �يف اخلطبة املاضية وجهت األنظار من خالل إحدى خطب سيدنا املصلح املوعود 
نت وذكرت من خالهلا صفة "الصدق" مفصال، وبي�وسلوك خادمه الصادق  �من أسوة سيدنا رسول اهللا 

وخادمه الصادق، وذكرت أيضا املراتب العليا  �املستوى الرفيع الذي كان ثابتا عليه سيدنا وموالنا حممد رسول اهللا 
نتيجة التأسي ذه األسوة. احلديث عن الصدق كان على سبيل املثال ولكن احلق أن  �اليت وصل إليها الصحابة 

ها واالمتناع عن كل سيئة أمرنا باالمتناع عنها. إذًا، سنكون أصل اإلصالح هو كسب كل حسنة أمرنا اهللا بكسب
مؤمنني حقيقيني ونعد أفراد مجاعة إمام الزمان على وجه احلقيقة حني تتولد فينا احلسنات واألخالق السامية اليت أمر 

ألن املؤمن يبحث -هية اهللا تعاىل املؤمنني احلقيقيني خبلقها، وكذلك عندما نستنكر كل سيئة كارهني إياها بشدة متنا
وكذلك يفر من السيئات بكل قوته، وإذا فعل ذلك عندها فقط يقدر على أن  - عن احلسنات كلها مث يعتصم ا 

  يسوي أموره بالعدل واالعتدال، وال يتم ذلك مبجرد قيامه بادعاءات فارغة يف هذا الصدد. 
على صدق  �ت منلك أدلة دامغة أعطاناها املسيح املوعود لقد ذكرت يف اخلطبة املاضية أيضا أننا من حيث املعتقدا

اإلسالم وصدق اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وهذا األمر جيعل كفّتنا راجحة على معارضينا دائما. أما إذا مل يعترف 
دا على بذلك أحد نتيجة تعنته وعناده وشقاوة قلبه فهذا أمر آخر، ولكن احلقيقة أن معارضي اإلسالم ال ميلكون ر

أدلتنا قط لذلك يتحاشون اخلوض يف النقاش معنا عندما يطّلعون على منهج األمحديني يف النقاش. لقد اعترف عديد 
من املسيحيني أيضا يف أثناء برناجمنا العريب "احلوار املباشر" أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية متلك أدلة قوية ال قبل هلم 
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اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا، فمن ناحية نثبت صدق اإلسالم على غري املسلمني  ا. فلدينا أدلة قوية على صدق
ومن ناحية أخرى نرد على املسلمني اآلخرين الذين يعترضون على اجلماعة. فإن مل يتعنت املعارضون ومل يقرأوا كالم 

وحة هلم إال أن يقبلوا صدق األمحدية. املسيح املوعود ومل يقدموه أمام اآلخرين بتشويهه خمرجينه عن سياقه، ال مند
ولكن مصاحل املشايخ الشخصية تدفعهم على أن يغووا عامة الناس باألكاذيب واألباطيل. وعندما ال جيدون دليال 

  . �يستخدمون لسانا بذيئا ضد املسيح املوعود 
دية. إن الذين يقرأون كتب املسيح أما فيما يتعلق باألدلة فإن كفتنا راجحة دائما مقابل كل من يعارض اإلسالم واألمح

بنفسه بأنكم إذا  �املوعود ويسعون لفهم مضامينها ال ميكن أن يقف أمامهم أحد قط، كما قال املسيح املوعود 
قرأمت كتيب واستوعبتم مضامينها لن يقدر أحد على مبارزتكم. ولكن عندما نفحص اجلانب العملي الذي كان املسيح 

فينا يصيبنا قلق وينشأ السؤال تلقائيا: هل كل واحد منا يتصدى لكل سيئة يف جمتمعنا ويقدر على املوعود يود أن يراه 
القضاء عليها؟ هل كل من يعيش يف بيئتنا وجوارنا يتأثر بعمل كل واحد منا، أم أنا حنن الذين نتأثر سلبا باتمع احمليط 

جاهدا إلصالح أعماله كما يقتضي منا تعليم املسيح املوعود بنا وننسى تقاليدنا رويدا رويدا؟ هل يسعى كل واحد منا 
بلغنا معيار الصدق حىت ال يقترب الكذب منا على اإلطالق؟ هل نظرنا مركَّز على اآلخرة مع انشغالنا يف هل و �

نب أمور دنيانا؟ هل آثرنا الدين على الدنيا يف احلقيقة؟ هل جنتنب كل سيئة وعمل سيئ بكل حذر وحيطة؟ هل جنت
غصب حقوق اآلخرين وكل سلوك غري الئق؟ هل حنن ملتزمون بالصلوات اخلمس؟ هل نستمر يف الدعاء دائما ونعبد 
اهللا تعاىل بالتواضع واالنكسار؟ هل تركنا كل رفيق سيئ يترك فينا تأثريا سيئا؟ هل خندم آباءنا وحنترمهما ونطيعهم يف 

إلحسان؟ هل حنرم جرياننا من أدىن اخلريات؟ هل نعفو عن أخطاء املعروف؟ هل نعامل زوجاتنا وأقارن بالرفق وا
املخطئني يف حقنا؟ هل قلوبنا خالية من كل نوع من البغض والشحناء جتاه اآلخرين؟ هل نعمل حبسب عهد البيعة 

معظم وحناسب أنفسنا؟ هل جمالسنا خالية من توجيه االامات إىل اآلخرين وغيبتهم؟ هل يذكر اُهللا ورسوله يف 
  جمالسنا؟ 

وجيب أن نقلق على أوضاعنا العملية،  �إذا كان جواب هذه األسئلة بالنفي فنحن بعيدون عن تعليم املسيح املوعود 
أما إذا كان جواا بنعم فالسعداء منا أولئك الذين يردون على هذه األسئلة بنعم إذ أم يؤدون حق البيعة باالهتمام 

ظرنا بعني احلقيقة فسنرى أننا يف أغلب األحيان ال تم بغالبية هذه األمور متأثرين باتمع، حبالتهم العملية. لكنه إذا ن
وأن مساوئ اتمع تسعى مرة بعد أخرى أن تتسرب إلينا، وحنن نعجز عن مقاومتها أحيانا كثرية. ال شك أن 

م عن إميام إال أننا جيب أن نتذكر أن باملائة منا يدعون أم أقوياء عقيدةً، وال أحد يقدر على زعزعته ٩٩,٩٩
الضعف العملي عندما حيدث نتيجة هجمات اتمع القوية فهي ز أحيانا جذور االعتقاد أيضا، فالشيطان يهاجم 
رويدا رويدا. ففي أول األمر يبتعد اإلنسان عن نظام اجلماعة، وعندما يزيد خطوة أخرى يبتعد عن اخلالفة أيضا، 

ر أن ضعفا واحدا يؤدي إىل ضعف آخر، وأخريا خيسر اإلنسان كل شيء. جنن نعرف أن مجال فعلينا أن نتذك
األمحدية يكمن يف انتظام األمحديني يف سلك نظام اجلماعة ونظام اخلالفة، ويف ذلك تكمن قوتنا العقدية والعملية 

، لكي ينظروا إىل نقاط ضعفهم باالستغفار أيضا. لذا إن اخللفاء يكشفون األخطاء دوما ويلفتون أنظار اجلماعة إلزالتها
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 �ويسعوا إلزالتها قبل أن يبتعد أي أمحدي لدرجة جيد طريق العودة مسدودا. ولكي يذكروا املنة اليت منها اهللا 
عليهم. لقد قابلين وفد من العلماء واملثقفني غري األمحديني من إندونيسيا مبناسبة حفل االستقبال يف سنغافورة خالل 

وليت األخرية إىل الشرق األقصى، وكما بينت خالل سرد أحداث اجلولة سابقا أن هؤالء الضيوف أبدوا انطباعا أن ج
  العلماء اإلندونيسيني جيب أن يسمعوا كالم إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية. 

ة هي الوحيدة على سطح على كل حال كنت قد قلت هلم ردا على أحد تساؤالم: إن اجلماعة اإلسالمية األمحدي
الكرة األرضية اليوم اليت ليست إقليمية أو دولية بل هي عاملية، وتعرف يف العامل كله باسم مجاعة. ومتتاز بالوحدة، 
وهي تتبع نظاما معينا وهي مرتبطة بإمام واحد وتضم أفرادا من كل أمة وشعب يف العامل. فهذا دليل عظيم على قول 

إن مجاعة ستكون على الصراط  �ون يف األمة اإلسالمية مجاعةٌ"، حيث كان قد قال ونبوءته: "ستك �النيب 
. فالعقالء السعداء حىت من املعارضني أيضا عندما �املستقيم. وهذا هو برهان على صدق احملب املخلص للنيب 

لية كل حني وآن يسمعون هذا الدليل يلزمون الصمت، ويتدبرون. لكن كل واحد منا حباجة إىل فحص حاالته العم
للمحافظة على هذا الدليل. فالشيطان يف العصر الراهن مجاح أكثر من ذي قبل، فاخلطر العملي الذي حيدق هو توسع 
نطاق سيئات اتمع، باإلضافة إىل أن بعض السيئات تعطى هلا محاية قانونية باسم حرية الضمري والكالم، فكانت 

كانت سيئة احلي حمدودة يف احلي فقط وكانت سيئة املدينة يف املدينة وسيئة البلد  السيئات قبل هذا الزمن حمدودة. أي
يف البلد، أو على أقصى حد كان اجلريان يتأثرون ا، لكن اليوم بسبب السهولة يف السفر، والتلفاز واالنترنت ووسائل 

نترنت تشاع الفواحش واملنكرات بإنشاء العالقات اإلعالم املختلفة، قد صارت السيئة احمللية الفردية عامليةً. فبواسطة اال
على بعد آالف األميال، فالفتيات الشابات يخدعن ويبعدن عن الدين دع عنك تضعيفهن عمليا. يف اآلونة األخرية 
عرفت أن بعض الشابات يف باكستان وبعض البالد األخرى أيضا تخدعن بالزواج ويف اية املطاف تجعلن مومسات، 

يتم الزواج ن مؤقتا مث يحولن إىل ممارسات الدعارة، وأصحاب هذه التصرفات يعملون عامليا. فحني يطَّلع املرء  حيث
على هذا الوضع املخيف جدا ترتعد منه األوصال، وكذلك الشباب يشلّون بطرق خمتلفة عمليا وعقائديا أيضا. فإذا 

ذه الفواحش واخلبائث، ففي الوقت نفسه كلُ أمحدي بنفسه أيضا كنا ندعو اهللا من ناحية أن حيفظ كل أمحدي من ه
. إن االستفادة من املبتكرات احلديثة والسهوالت ليست �بأمس حاجة إىل أن جياهد ضد هذه اخلبائث مستعينا باهللا 

 على تكميل نشر اهلدى �ممنوعة، إال أن كل أمحدي جيب أن يتذكر دوما أن عليه أن يساعد املسيح املوعود 
  تسليم النفس إىل األعداء بالوقاحة واإلحلاد وسوء االعتقاد. مستفيدا من هذه املخترعات احلديثة بدال من 

هذا األمر يتطلب من كل أمحدي أن يفكر ويتدبر. فيجب على الكبار سنا فينا أن يضربوا أمثلة عليا لكي جتتنب 
على الشباب أيضا أن ينقذوا أنفسهم من هجمات األعداء  أجيالنا القادمة الفساد املنتشر يف العامل وهجماته. كما

باذلني كل ما يف وسعهم ومستعينني باهللا تعاىل. العدو يهاجم بطريق غري ملحوظ بوجه عام ويقتحم بيوتنا باسم الترفيه 
خلفاء ومتضية الوقت ويريد أن يؤثر يف شباب اجلماعة وضعاف اإلميان ويسعى أن يعيث فيهم الفساد. ال شك يف أن 

اجلماعة اإلسالمية األمحدية يوجهون دائما أنظار اجلماعة إىل حتسني حالتهم العملية. هذا ما فعله اخللفاء الذين سبقوين 
من خالل خطبهم وأنا أيضا أوجه األنظار دائما إىل إصالح هذا الفساد. فيخطط نظام اجلماعة واملنظمات الفرعية 
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غية إنقاذ كل شرحية من شرائح اجلماعة وكل أمحدي أيا كان عمره من هذه أيضا برامج يف ضوء هذه التعليمات ب
على إصالح نفسه وتصدى إلفشال هذه اهلجمات لألعداء، وليس ذلك اهلجمات. ولكن إذا عزم كل واحد منا 

فحسب بل إذا قام عازما إلصالح أعداء الدين أيضا فضال عن الدفاع مبعىن أن يشن محلة إصالحهم أيضا، وأنشأ هلذا 
من الغرض عالقة وطيدة مع اهللا تعاىل سننحج بفضل اهللا تعاىل يف إفشال هجمات أعداء الدين وسنتمكن أيضا 

إصالحهم وحتسني عاقبة العامل. وإضافة إىل ذلك نقضي على الفتنة اليت تريد أن تلتهم أجيالنا الناشئة بتأثريها السيئ، 
وبذلك سنحمي أجيالنا وحنافظ على إمياننا. مث تنتقل محلة اإلصالح إىل األجيال القادمة وستستمر هذه السلسلة إىل 

يدة لتبليغنا نتيجة إصالحنا أنفسنا. وستكون االكتشافات اجلديدة سببا لنشر يوم القيامة. وسوف تفتح علينا آفاق جد
اسم اهللا يف كل بقعة من بقاع األرض بدال من نشر السيئات. علينا أن نتذكر دائما أنه ال يسعنا أن نغض الطرف عن 

ا تتنبه إىل أخطائها دائما. ولكن إذا احلقائق، ألن األقوام املتقدمة واليت تنوي إصالح العامل وتريد أن تحدث فيه انقالب
  أغلقنا عيوننا وقلنا، "كل شيء على يرام" فإن هذا السلوك سوف يكون عرقلة يف أعمالنا. 

فلباب القول أنه ال بد لنا من االنتباه إىل احلقائق. ال ميكننا أن نفرح أنه قد مت إصالح مخسني باملئة بل إذا كنا نريد أن 
  مل فال بد لنا يكون هدفنا اإلصالح مئة باملئة. نحدث انقالبا يف العا

هنا أريد القول أيضا بأنه إذا جنحنا مئة باملئة يف اإلصالح العملي ستتالشى النـزاعات واخلصومات والقضايا املرفوعة 
هدة يف احملاكم، وحماوالت إحلاق الضرر باآلخرين ضررا ماليا، وسينتهي كل نوع من السيئات مثل اجلشع للمال ومشا

الربامج السيئة على التلفاز والوسائل األخرى، وقلة احترام اآلخرين، والسعي إلسقاطهم، وسيسود جو احلب والوئام 
واألخوة الذي سريينا مشاهد اجلنة يف هذا العامل. السيئات اليت ذكرا متثل أمامنا عمليا، إذ حيدث شيء من هذه 

هنا. فإذا تولّد يف كل واحد منا شعور مبسئوليته سوف خيدمون اجلماعة  األمور يف اجلماعة أيضا أحيانا لذلك ذكرا
واضعني يف احلسبان أا فضل من اهللا تعاىل فقط. قد يقول أحد هنا بأننا خندم اجلماعة ذه العاطفة متاما ولكن هذا ال 

املسئولني ال يتحلون برحابة الصدر ينطبق على مئة باملئة من املسئولني يف اجلماعة. تصلين أحيانا أخبار توحي بأن بعض 
والتحمل واجللَد. فلو قال هلم أحد شيئا بصوت مرتفع قليال تأخذهم احلمية والعزة الزائفة، ويف بعض األحيان يلجئون 
إىل الكذب. واملعلوم أن الذي يعمل أي عمل حاسبا إياه فضال من اهللا فهو يتحمل كل شيء ابتغاء مرضاة اهللا. وإن 

  عزة هللا" يدفعه على التواضع بدال من البحث عن عزة نفسه. القول: "ال
فإذا فحصتم أنفسكم بنظرة دقيقة سوف ترون أن العمل بـ "احِسبوا أنفسكم أدىن من كل واحد" مفقود، وأن 

متاعا األنانية يج حينا، ويثور الكذب حينا آخر. إننا نستمتع من إهلام املسيح املوعود "لقد أعجب اَهللا تواضعك" است
من الناحية الذوقية وندعي أيضا بأننا ننتمي إىل مجاعة الذي أُهلم: "لقد أعجب اهللا تواضعك" ولكن ال نتقدم على ذلك 

  وال ندرك أنه قد علّم أتباعه أنكم إذا كنتم على صلة معي فعليكم أن تتحلوا ذا السلوك. 
كما يروي  �من جديد ويوجهنا إىل أسوة النيب  �اهللا  بأنه جاء إلحياء تعليم رسول �لقد أخربنا املسيح املوعود 

 �أنه مل خياطبه بكلمات قاسية قط. وحدث ذات مرة أن شخصا ارتعدت فرائصه نتيجة رعب النيب  �أحد خدامه 
  ."هونْ علَيك فَإِني لَست بِملك إِنما أَنا ابن امرأَة تأْكُلُ الْقَديدوهيبته فقال له: "
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فيجب أن تظهر هذه الصفة يف احلياة العملية لكل مسئول، وكلُّ عامل يف اجلماعة حباجة إىل أن يتصف ا يف احلياة 
  العملية. 

خدمة، عليه أن يضع يف احلسبان دوما قول املسيح احملمدي ما  با أو مسئولية أو تعهد إليهى أي أمحدي منصفعندما يعطَ
وجمهوال وعدمي اخلربة". فعندما سنظهر املسكنة والتواضع وانعدام اخلربة يف حاالتنا تعريبه: "كنت غريبا ومسكينا 

ما تعريبه: "لعلكم بذلك تدخلون  �العملية سنتمكن من أداء حق اخلدمة أيضا. ونرجو أن يتحقق فينا قوله اآلخر 
بإمام الزمان، أما على صعيد دار الوصال". وإن مل حيدث ذلك فيمكن أن نكون على حق يف الدعوى، بأنا قد آمنا 

األمر الواقع فنكون ساخرين من هذا االدعاء بلسان احلال. ففي هذه احلالة لن تضرنا عداوة غرينا، بل سوف يفضحنا 
نفاق أنفسنا، باإلضافة إىل سخط اهللا عز وجل. فكل من عهدت إليه أي مسئولية حباجة إىل أن يفحص نفسه بصفة 

م أيضا جيب أن حياسب نفسه، ألن حق البيعة ال يؤدى مبجرد ادعاء اإلميان باللسان، خاصة، وكل أمحدي بشكل عا
قد مات ومل يستثن من املوت إذ مل  �فهو عدمي اجلدوى متاما ما مل تتجلَّ معه قوةُ العمل. فحني نعلن أن عيسى 

وهو يكلِّم من يشاء اليوم أيضا  �نيب يكتب ألي إنسان اخللد، وإذا كنا نعلن أن اهللا ميكن أن يبعث نبيا تابعا لل
ويوحي إىل من يشاء، ألن أيا من صفاته ليست حمدودة أو خاصة بزمن معني، ونقول بأن سيدنا مرزا غالم أمحد 

، وآمنا به، وإذا كنا نوقن بأن �هو احملب املخلص للنيب وبعث نبيا غري مشرع حلبه واتباعه الكامل له  �القادياين 
بنفسه قد  �كرمي هو الكتاب التشريعي األخري احملفوظ على حالته األصلية منذ أربعة عشر قرنا ألن اهللا القرآن ال

تكفل حفظه، وليس هناك أي كتاب آخر حمفوظا يف صورته األصلية مثله حىت اليوم، وعندما خنرب العامل أنكم مهما 
ألصلية أو قد أُلِّف قبل بضعة قرون فقط، فنحن صرختم وأثرمت الضجة بأن القرآن الكرمي ليس حمفوظا يف صورته ا

نثبت خطأكم ونفند زعمكم هذا، كما يسعى بعض أعداء اإلسالم أن يثبتوا يف القنوات املعادية لإلسالم والكتب أيضا 
 والعياذ باهللا بل قد كُتب قبل ستمائة سنة أو سبعمائة سنة �يف هذه األيام أن القرآن الكرمي مل ينـزل على النيب 

فقط، فاليوم إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تدحض مزاعمهم وادعاءام، وتتحداهم باألدلة والرباهني، وإن أدلتنا 
مؤثرة لدرجة حني دعونا هذا الذي ادعى ذلك وعمل برناجما تلفزيونيا هنا وقال فيه إن القرآن الكرمي ليس صحيفة 

قد مات ونؤمن بأن اهللا بعث املسيح  �وله إننا نؤمن بأن عيسى مساوية أن حياورنا رفض. باختصار ما أريد أن أق
حمفوظ إىل  �يف هذا الزمن مثيال للمسيح، حنن نوقن بأن الكتاب التشريعي األخري الذي نزل على النيب  �املوعود 

هدفنا؟ فجواب اليوم يف صورته األصلية، فهل كل هذه االدعاءات واملعتقدات سوف جتعلنا ناجحني يف مهمتنا وتحقِّق 
أي  �ذلك املؤكد: ال. ألنه إذا كان حتقق نبوءة بعثة املسيح الثانية بعد إثبات وفاته مقدرا يف شخص من أمة النيب 

حمبه املخلص فإن جمرد االعتقاد لن يفيدنا يف شيء، إذا كنا ال حندث يف نفوسنا التغيريات اليت ظهرت يف صحابة النيب 
. حني نعلن أن سيدنا مرزا غالم أمحد �بِهِم يلْحقُوا لَما منهم وآخرِين�مر يف ضوء واضعني يف احلسبان هذا األ �

كان يكلِّمه فال بد أن نظهر تأثري كالمه  �وأن اهللا  �هو املسيح املوعود نفسه الذي تنبأ مبجيئه النيب  �القادياين 
سب القرآن الكرمي حمفوظا ولكن ال نعمل حبسب أوامره اليت فإذا كنا حنفينا أيضا، وإال فاالعتقاد وحده ال معىن له. 

هي ضرورية حلياتنا فإن جمرد إعالننا بالدفاع عن اإلسالم لن ينفعنا شيئا. إن إعالننا هذا سيكون مفيدا ومؤثرا عندما 
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عتقدات ينبغي علينا أن نطبق هذا التعليم على أنفسنا وحالتنا العملية. إن املسئولية العملية اليت توقعها علينا هذه امل
  نسعى ألدائها بكل ما يف وسعنا. إذًا، إن حتسني احلالة العملية مسئولية كبرية جيب علينا أداؤها. 

  : �يقول املسيح املوعود 
"اعلموا جيدا أن الكالم وحده ال ينفع، وال قيمة رد الكلمات عند اهللا ما مل يرافقها العمل.... عليكم أن حتاسبوا 

على أعمالكم. العمل زينة اإلميان. من كانت حالته العملية غري سليمة فال إميان له. املؤمن يكون مجيال، فكما  أنفسكم
لو أُلبس إنسان مجيل حلية بسيطة أيضا جتمله أكثر كذلك إن عمال بسيطا أيضا جيمل املؤمن كثريا، وإذا كان سيئ 

ن احلقيقي يف اإلنسان حتصل له متعة غري عادية يف األعمال تتفتح عني األعمال فلن تقوم له قائمة. عندما يتولد اإلميا
معرفته. فيصلي كما هو حق الصالة. ويتربأ من الذنوب وينفر االس السيئة. وجيد يف نفسه محاسا وحرقة خاصة 

  : �إلظهار جالل اهللا ورسوله وعظمتهما. مث يقول املسيح املوعود 
 تسوية إن. األمر هذا بسبب جسيمة مبسؤولية كُلِّفت قد ألين هود شيبتنِي: الناساستفسار  لدى � اهللا رسول قال"

 تتبني هنا فمن. سهال ليس كذلك اآلخرين جعلُ ولكن. له ممكن حقها هو كما تعاىل اهللا بأوامر وعملَه نفسه اإلنسان
 رضوان الصحابة من طاهرة مجاعة جهز فقد! األمر ذا � عمل كيف انظروا. القدسية وقوته � األكرم نبينا عظمة

 ورضوا عنهم اُهللا رضي�: يقول نداء ومسعوا� للناسِ أُخرِجت أُمة خيرْ كُنتم�: حقهم يف اهللا قال حىت عليهم اهللا
هنوكان. آخر نيب أي ياةح وقائع يف له نظري ال جناحا � حاز فقد. منافق الطيبة املدينة يف � حياته يف يبق ومل. �ع 
 والرياء والقال القيل على مقتصرا بقي إذا ألنه فقط، والقال القيل على األمر يقتصر أال ذلك وراء من يريد تعاىل اهللا

عليكم أن تظهروا أسوتكم العملية اليت فيها ملعان حىت  غرينا؟ على فضل لنا وهل ؟عن غرينا مييزنا الذي فما فحسب
  يقبلها الناس."

أفراد اجلماعة أن يظهروا أسوم العملية الباهرة فيقبلها اآلخرون تلقائيا،  �هذا التمهيد نصح املسيح املوعود  بعد
ألنه إن مل تكن أسوتكم جذابة لن يقبلها أحد ألن اإلنسان ال حيب شيئا قذرا. فإذا وجدت بقعة صغرية يف الثوب ال 

ية والمعة لن ينجذب إليكم أحد ألن كل شخص حيب الشيء اجليد يبدو جيدا. كذلك ما مل تكن حالتكم العملية نق
فحسب. فإن مل تكن أخالقكم حسنة لن تبلغوا إىل أي مرتبة. ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا للتحلى باألخالق 

جز املهمة اليت جاء الفاضلة ويحدث فينا تغيريا يوجه ملعانه العالَـم إلينا وتفتح علينا سبل جديدة للتبليغ ويوفقنا أن نن
 من أجلها. �املسيح املوعود 

  
  

					  
 


