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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من 

 يومِ مالك * الرحيمِ الرحمنِ*  الْعالَمني رب ِهللا الْحمد*  الرحيمِ الرحمنِ اِهللا بِسمِ�الشيطان الرجيم. 
 الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني إِياكو نعبد إِياك * الدينِ
هِملَيلَا عو الِّنيالض�.  

 لنفِْسه. يحب ما لأَخيه يحب حتى أَحدكُم يؤمن ال وهو يبني عالمة املؤمن احلقيقي: � قال النيب
هذا مبدأ توجيهي يضع أساس احلب والوئام والصلح يف العامل على  )اإلميان كتاب البخاري، صحيح(

مجيع املستويات بدءا من البيت ووصوال إىل العالقات العاملية، ويزيل اخلالفات وخيلق اللني يف القلوب 
م غري املسلمني يف عدة مناسبات فتأثروا ويوجه إىل أداء حقوق بعضهم البعض. قد قدمت هذا التعليم أما

مجال هذا  ملللعا، بل هو أن نثبت فحسب جدا، ولكن ليس هدفنا أن خنرب الناس تعليما مجيال لكي يتأثّروا
اإلسالمية من خالل عملنا. وميكن أن يسألنا غرينا أن هذا التعليم مجيلٌ ولكن كم  التعاليمالتعليم ومجيع 

ن األنانية يف أي مناسبة؟ إمنا ال يظهر مجال شيء ما مل يعمل به قائله، ولن يعرف منكم يعمل به وال يبدو
  أيضا.  يراقبونناالناس بسماع الكالم فقط، بل  يكتفيالناس ميزتنا البارزة ما مل يتطابق عملنا مع قولنا. ال 

ألملانيا أنه عند افتتاح كنت قد ذكرت غالبا يف خطبة اجلمعة األخرية اليت ألقيتها أثناء زياريت احلالية 
مسجد يف أملانيا اعترض املفوض يف تلك احملافظة أنكم بعدم مصافحتكم املرأةَ تسيئون السلوك معها، 
فحني أجبته بالتفصيل قال أحد األشخاص بعد ذلك عند إظهار انطباعاته: حسنا، من حق كل إنسان أن 

ما دام ال يتضرر به البلد وعامة الناس، ولكن هذا قول يتمتع باحلرية ويعمل مبا يطلب منه دينه وتقاليده 
خليفتكم فقط، سيتبين حقيقة هذا القول حني سنرى إذا كان الشباب األمحديون أو معظمهم يعملون به 

  أم ال. 



إذًا، حني نتحدث عن أي حكم أو أخالق عظيمة يف الدين ينظر اآلخرون إىل مدى عملنا ا أيضا. ال 
لن  وهو أنكم - قيقياحلمؤمن لمن أجل إقامة األخالق العظيمة ل - �ما قاله النيب يسع أحدا إنكار 

مؤمنني حقيقيني ما مل تكن أخالقكم عظيمة وما مل يكن مستوى عواطفكم ومشاعركم ببعضكم تكونوا 
البعض عظيما، وما هو ذلك املستوى يا ترى؟ هو أن حتبوا لآلخرين ما حتبون ألنفسكم، وليس أن تنادوا 

نيل تظهروا سلوكا سلبيا. فكما نقلق لفعند إعطاء حقوق اآلخرين أما باإلنصاف من أجل حقوقكم 
حقوقنا كذلك جيب أن نضع املعيار نفسه حلقوق اآلخرين. حني صدر منا خطأ نريد أن يعفى عنا وال 

أيضا، ما مل يكن ذاته معه حناسب وال نعاقَب، ولكن إذا أخطأ أحد آخر يف حقنا فيجب أن نتخذ املوقف 
ضرار مبصلحة اجلماعة جمرما متعودا ومكررا األخطاء نفسها. أما إذا كان خطأ شخص يتسبب يف اإل

  بل يصبح جرما قوميا تقرر فيه اإلدارة وليس الفرد. فردياً والقوم فهذا ليس خطأ 
هل نعطي اآلخرين احلق ، ونراه حقنا يف سلوكنا االجتماعي اليومي عما، كنت أحتدث حال على كل

نفسه أم ال؟ أو نفكّر يف إعطائهم ذلك احلق أم ال؟ إن الوحدة األساسية يف ذلك هي البيت مث األصدقاء 
واإلخوة واألخوات واألقارب اآلخرون. إذا انتشر هذا التفكري على مستوى صغري أو يف حلقة صغرية 

األنانية وتعم ظاهرة إعطاء حقوق اآلخرين  النتشر بالتايل على نطاق أوسع أيضا، وبذلك سيقضى على
والعفو وتتقلص ظاهرةُ املعاقبة أو طلبِ املعاقبة. وقد وجه اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أيضا إىل التحلي خبلق 
العفو عن اآلخرين إضافة إىل االهتمام حبقوقهم الظاهرية وحاجام. فقال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

�ينالَّذ قُونَيفي ناِء فراِء السرالضو نيمالْكَاظظَ ويالْغ نيافالْعنِ واسِ عاُهللا النو بحي ِسنِنيحه �الْموج .
اهللا تعاىل هنا إىل اإلنفاق من أجل أداء حقوق عباده احملتاجني، فاحملسن من يساعد اآلخرين وينفعهم 
ويثبت على احلسنات ويفيد اآلخرين لوجه اهللا تعاىل سالكا دروب التقوى، وال شك أنه ينكر ذاته يف أداء 

ىل. وحني تكون هذه حالة املرء فال يبدي حقوق عباد اهللا تعاىل فينفق سرا وجهرا لنيل مرضاة اهللا تعا
أنانيته وال يريد الشر ألخيه، ويرتقي مثل هؤالء الناس يف الروحانية أيضا ويدخلون زمرة أحباب اهللا 

  تعاىل. 
مث يقول اهللا تعاىل إن من عالمات احملسنني أم يسيطرون على ثوائرهم، ويسيطرون عليها يف حاالت 

ال، وال يكفي هذا فقط بل امتحان املرء يف أن يعفو عن اآلخرين بعد كظم يغيظ املرء فيها بطبيعة احل
قلبه من الغيظ ومشاعر الثأر، إنه ملن عزم األمور ألّا يغضب يف  كل ماالغيظ، وليس هينا أن يقلع املرء 

 يقلع مشاعر الثأر، وليس هذا فقط بل يحسن على املخطئ، وهذا شيء عظيم ويريد اهللا تعاىلأن املرء و
ارتكب خطأ  خادمه أن ،�سن احليات حادثا لإلمام اأن يتحلى املؤمن ذه األخالق. ورد يف الرو

يده اليت  اإلمام فأنزل ،"الغيظ والكاظمني: "جزءا من اآلية اخلادم قرأ فغضب اإلمام وما إن أراد عقابه
: سن عامال بقول اهللا تعاىلاحل اإلمام فقال ،"الناس عن والعافني: "رفعها على اخلادم، فتشجع اخلادم وقال



. أيضا أعتقتك قد: اإلمام للخادم فقال ،"احملسنني حيب واهللا" أكثر وقال: اخلادم فتشجع عفوت عنك،
  فاذهب حيثما شئت. 

  
والذين يتقون، أي أم ال يعفون عن خطأ املخطئ تعاىل الذين يودون أن ينالوا حب اهللا  فهذا ما يقوم به

  حول هذا املوضوع:  �بل حيسنون إليه أيضا. يقول املسيح املوعود فقط 
 يستشيط الذي القلب. قط واملعرفة احلكمة كالم لسانه من خيرج ال ويغضب يقسو الذي أن اعلموا"

 من تحرم الرسن وخليع اللسان بذيء شفتي إن. احلكمة كالم من يحرم خصمه مقابل سريعا غضبا
ن كان معتادا على السب والشتم ويفقد السيطرة على نفسه يحرم من كالم (أي م. اللطائف ينبوع

  حكيم وعميق وما حيبه اهللا تعاىل) 
 يكون الغضب سريع شخص عقل إن. واحد مكان يف جيتمعان ال واحلكمة الغضبويقول:  �يتابع 

 وعندما ،اجلنون نصف الغضب. موطن أي يف والنصرة الغلبة يعطى وال. حديد غري وفهمه سطحيا
  ".كله اجلنون يصبح أن ميكن أكثر يستشري
 غري مربر أن بني العقل والغضب عداوة شديدة. (أي ال ينشأ يف العاقل هياج اعلموا: �مث يقول 

  بسبب الغضب). 
: عندما ينشأ الغضب واهلياج ال يستقيم العقل. ولكن الذي يصرب ويبدي احللم، يعطى نورا �يقول 

ينشأ بسببه نور جديد يف قواه العقلية والفكرية. (أي أن القلب والذهن يصبحان مظلمني يف حالة الغضب 
  واهلياج فهذا الظالم يؤدي إىل ظالم آخر) 
 خمطئ، حيث يقول بأنه إذا كان أحد سيحكم حبق عظيمةة إذًا، إن تعليم اإلسالم مبين على حكم
يف بعض غضب، وإن كان املخطئ من معارضيه. حتت تأثري الفليحكم بعد تفكري رصني وال حيكم 

األحيان يضطر املرء إىل اختاذ قرار حاسم وقاس بعض الشيء، ولكن ال جيوز له أن يفعل ذلك حتت تأثري 
 اإلسالم ولكنها خاضعة للقواعد والقوانني. إن قرار العقوبة حتت الغضب. إن فكرة العقوبة موجودة يف

أنه إذا عاقبتم أحدا حتت تأثري الغضب  �لذلك قال املسيح املوعود  ,تأثري الغضب يبعد املرء عن العدل
الفم كالم احلكمة واملعرفة بل  خيرج من فهذا سيؤدي إىل قسوة القلب. وإذا قست القلوب فال ميكن أن 

اهدأوا مث خذوا القرار باملعاقبة أو عدمها أن املرء صوابه. لذلك أمر اهللا تعاىل أن تكظموا الغيظ ويفقد 
الصرب . آلخرينل ليأخذ قرار العقوبةوذلك حني كنتم خمولني هلا. أي ليس كل فالن وعالن خموال 

  ضروري لكظم الغيظ، فال بد من رفع مستوى الصرب. 
ما مفاده أن الذين يصربون تنور قواهم العقلية والفكرية وتصبح أفكارهم  �يقول املسيح املوعود 

، ويرشدهم اهللا تعاىل من عنده. فإذا كان املؤمن معتادا على أخذ القرارات مستخدما عقله ومنريةسديدة 



يع كري الرصني وبالصرب بدراسة املوضوع جيدا من مجففال يكون قراره مبنيا على التسرع بل يأخذها بالت
  واإلجيابية كلها يف احلسبان. لبية السالنواحي وواضعا اجلوانب 

، وال ليأخذ أمر املعاقبة بيدهكل فالن وعالن خموال ليس بأن  ،كما ذكرت من قبل ،فليكن واضحا أيضا
أقرر مبعاقبة و أحكمإىل املعاقبة لذا  وفطنيت متيلحيق لكل شخص أن يقول مثال بأين فكّرت يف املوضوع 

. ال شك أن اإلنسان ةيناملع الرمسيةاجلهات فالن. بل احلق أن معاقبة أحد يف هذا العصر من صالحيات 
. فإذا اجلهة املعنية فهو حباجة إىل االستعانة بالقانون أوعمن أخطأ يف حقه، أما يف املعاقبة يستطيع أن يعفو 

حول أمور صغرية، ولن يضيع  برأسها النـزاعات املتبادلة تطلّوضع الناس هذا األمر يف احلسبان دائما لن 
وحيدث أحيانا أنه إذا عفت احملكمة عن يف القضايا اليت يرفعها الناس ضد بعضهم بعضا.  واألموال الوقت

ويقول: ملاذا عفي عنه، أو ملاذا أُحلقت به عقوبة خفيفة. مث ينقل  ,خمطئ يستشيط الفريق اآلخر غضبا أكثر
مع أن األمر ال يكون ذي بال بل يكون بسيطا جدا. كذلك يقول بعض ىل حمكمة أخرى إ القضيةَ

إىل احملكمة سنرفعها بل فيما يتعلق بقضيتنا دار القضاء يف اجلماعة يف األمحديني أننا ال نريد أن نتحاكم 
عرضون أنفسهم حىت ترفع القضايا يف احملاكم، ولكنهم مع ذلك ي ذي بالاحلكومية، مع أن األمر ال يكون 

  للخسائر. 
بأن نعفو  نا اهللا تعاىل، ومل يأمربال حكمة فلم يكن ذلكأمرنا اهللا تعاىل بالعفو بعد كظم الغيظ  عندما 

 سيئَةٌ سيئَة وجزاُء�: �جزافا هكذا بل أمر بأخذ القرار باملعاقبة أو العفو بذكر احلكمة فيهما. فيقول 
  �الظَّالمني يحب لَا إِنه اللَّه علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن مثْلُها

ليس املقصود إذًا، اهلدف احلقيقي هو إشعار ارم جبرميته وإصالحه وليس االنتقام واخلوض يف القضايا و
الظن بدوائر اجلماعة إذا كانت القضية يسيء  ، وأنفيها ومال خصمه وماله أن يضيع املرء ماله ووقته

  مرفوعة فيها. 
العفو يؤدي إىل اإلصالح فالعفو خري، أما إذا كان اإلصالح يقتضي املعاقبة فمن احلكمة أن إذا كان ا إذً

  يعاقَب ارم، ويف هذه احلال ميكن رفع القضية إىل الدوائر املعنية. 
يف م يف عدة مواضع فيقول يف كتابه ترياق القلوب مثال هذا التعليم احلكي �لقد ذكر املسيح املوعود 

حبسب  -. أي أن عقوبة السيئة�وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا�آية:  ذكر
عفو إىل هي مثل السيئة نفسها، ولكن لو عفا أحد عمن أخطأ يف حقه بشرط أن يؤدي ال -قانون العدل

  إصالح املخطئ بدال من تشجيعه على اخلطأ أكثر من ذي قبل لنال من يعفو أجرا عظيما من اهللا تعاىل.
مبعىن أنه إذا كان العفو من أجل اإلصالح فهذا جيد. وتفصيل ذلك أنه جيب أال يؤدي العفو إىل فساد 

تعاىل أجره بقدر ما يشاء.  فيقول اهللا تعاىل بأن العايف سيعطيه اُهللا .أكثر، وإن مل يسفر العفو عن الفساد
سلوك ارم أنه لن يرتكب اجلرمية يف املستقبل. هناك بعض  يفظ الحإذًا الصفح والعفو جيوز عندما ي



ا . لو كان احلال على هذكل مرة ويطلبون العفو مرة بعد أخرىارمني املعتادين الذين يرتكبون اجلرمية 
  من اإلصالح.  االعقوبة جانب تتضمناملنوال لكانت معاقبتهم ضرورية. ومع ذلك جيب أن 

 ،�اللَّه علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاُء�يف بيان آية:  �يقول املسيح املوعود 
 يؤدي أن بشرط املذنب عن ويصفح يعفو الذي ولكن حجمها، بقدر السيئةعلى  عقابال يكون أن جيب
 حمل، كل يف حممود االنتقام فال. عليه وسيجزيه عنه، راضٍ اهللا أن فليعلم فساد،إىل  ال إصالح إىل العفو
 أو االنتقام فينبغي واحملل، الوضع مراعاة ينبغي بل الكرمي، للقرآن طبقًا مكان كل يف حممود العفو وال

  ".القرآن مقصود هو هذا عواهنه، على يكون أن ال ،واحلكمة احملل مبراعاة العفو
قوانني وحدود وجيب التقيد ا  كأي ليس املقصود أن يعاقَب املرء أو يعفى عنه دون وازع ورادع بل هنا

 مبا فيه الفائدة. وأن يتم  
فهذه هي احلكمة الكامنة يف العقوبة والعفو يف اإلسالم أي الغاية املتوخاة منهما هي اإلصالح. يف العصر 
الراهن نرى يف القانون املادي أن كل جمرم يعاقَب ويسجن لكي يتم إصالحه. ومع ذلك قد بدأ احملللون 

ون بعد العقوبة يكونون قد أن ارمني حني خيرجون من السج -حىت يف هذه الدول الراقية- يكتبون 
متادوا يف اجلرائم أكثر. وذلك ألن املسئولني الذين يقررون العقوبة وارمون كالمها يتمسكون بالقانون 
فقط، وال تكون يف قلوم خشيةُ اهللا. باختصار إن التعليم العام للمؤمنني أم جيب أن يعتادوا على العفو 

ال  � د اختاذ القرار نوع التقصري وحالة ارم وسلوكه السابق. فاهللاعن التقصريات وينبغي أن يراعوا عن
يريد أن تغضوا الطرف عن ذنب كل واحد وتعفوا عنه كما ال يريد أن يثور غضبكم يف كل قضية ومتيلوا 
إىل العقوبة. ألن العفو املستمر عن كل جمرم ومذنب يؤدي إىل الفساد يف اتمع كما أن اإلصرار على 

عقوبة على كل جرمية وذنب يولِّد البغض واحلقد يف القلوب وتنشأ الكراهية والنفور يف اتمع ويتفشى ال
االضطراب والقالقل. إذا ألقينا نظرة على حميطنا واستعرضنا األوضاع يف بيئتنا فسنرى أن الذين ارتكب 

ارم حتما، لكي تكون أحد خطيئة يف حقهم يفصحون عن ذلك ويطالبون بشدة أنه جيب أن يعاقَب 
هذه العقوبة عربة لآلخرين، ولكيال يتجاسر أحد على ارتكاب األخطاء من أي نوع. بينما يقول ارمون 
واملخطئون أنه ينبغي العفو عنهم. يف العصر الراهن نرى منظمات كثرية حلقوق اإلنسان فهي إىل جانب 

هدة إلصدار العفو عن كل جمرم. وكذلك أعمال خريية حسنة كثرية متيل إىل اإلفراط وتسعى جا
أمر بالعفو لذا ينبغي  � هم أيضا يقولون: إن اهللاتعاىل فارمون الذين لديهم إملام بالدين وأحكامِ اهللا 

يعفو عن العباد فاعفوا أنتم أيضا مؤدين حقوق العباد، وينبغي أن يعفو  � العفو عنا. ألنه إذا كان اهللا
كل واحد عن جمرم وخمطئ على صعيد فردي كما ينبغي أن يصدر العفو على صعيد اجلماعة لكي تؤدى 
حقوق العباد، بغض النظر إذا كان ذلك العفو يؤدي إىل فائدة اجلماعة أو خسارا. فالذين يقولون هذا 

اس وإفراط من كال الطرفني، إما يكونون معتادين على ارتكاب اجلرائم وإما يريدون استصدار القرار حبم



دون مربر لكي ينجوا من تعاىل حبقهم بعيدا عن العدل. فهم أوال يرتكبون اجلرائم مث حيتجون بأوامر اهللا 
ال يعفون عنه معهم قصر العقاب. فهؤالء هم يؤثرون مصاحلهم الشخصية، فحني خيطئ أحد حبقهم أو ي

أبدا بل يبذلون قصارى جهودهم ملعاقبة ارم يف كل حال. ففي هذه احلالة تتغري مبادؤهم، وينسون األمر 
. وكذلك فإن الذين يصرون على أن يعاقَب حتما كلُّ من لنفسك القائل: جيب أن حتب لغريك ما حتب

ون: العفو أفضل. فاإلسالم يفند أقوال هؤالء أخطأ حبقهم، هم أيضا حني يصدر منهم أي خطأ يقول
املغرضني ويتخذ القرار مبنتهى العدل واإلنصاف. ويقول: إذا كنتم متأكدين من أن العفو سيؤدي إىل 
اإلصالح فالعفو أفضل، أما إذا تبني لكم جبالء أنه ال بد من العقاب فالعقاب واجب. باختصار هذا هو 

    التعليم املبدئي لإلسالم.
اليت أعطاها واإلرشادات يعفو وما هي التوجيهات  � ن تعالوا ننظر إىل أي حد كان النيباآل

للصحابة يف هذا اخلصوص. لقد ذكرت لكم قبل قليل مثال تصرف اإلمام احلسن يف العفو عن  � النيب
عفا  قد  � حيث كان � خطأ خادمه، لكن ذلك كان خطأ بسيطا. أما قمة العفو فنجدها يف حياة النيب

فهو مل يعف عن الذين ارتكبوا اجلرائم حبق حىت عن أولئك الذين كان قد أصدر حبقهم أوامر العقوبة، 
غريه وإمنا عفا عن الذين كانوا قد ارتكبوا اجلرائم حبقه وقاتلي ذريته. ذلك ألنه كان قد مت إصالحهم. 

السيدة زينب أثناء هجرا.   � الذي كان قد هاجم برمحٍ ابنةَ النيب األسود بن هبارجند يف الروايات قصة 
. هرب هذا هبارقتلُ  اجلرم كانت حامال آنذاك فأجهضت مث توفيت بسبب اجلروح. فتقرر بناًء على ذلك

العفو عنه. فقال: يا طالبا  هبارإىل املدينة جاءه  � الرجل عند فتح مكة إىل مكان آخر وحني عاد النيب
رسول اهللا، كنت قد هربت أوال خوفا منك واآلن قد أعادين عفوك ورمحك. يا نيب اهللا، كنا مشركني 

بك وأنقذنا من اهلالك. إنين أعترف باعتداءايت فاعف عين وأعرض عن جهلي. فعفا  � فهدانا اهللا
قد عفوت عنك. مث قال: من منة اهللا عليك أنه وفقك ، هبارعن قاتل ابنته وقال له: اذهب يا  � النيب

      .العتناق اإلسالم. فحني الحظ أنه قد مت إصالحه عفا عن قاتل ابنته
مل ينتقم قط ألي اعتداء شخصي، ولذلك كان قد عفا   � تقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها: إن النيب

  اليهودية اليت قدمت له الطعام املسموم، مع أن بعض الصحابة قد تضرروا به. السيدة عن

قد مضغت كبده، قد بايعت حيث يف غزوة أُحد  �محزة   � النيببِعم مث إن هند اليت كانت قد مثَّلت 
يا  لبعض أسئلتها وسأهلا: هل أنت هند زوجة أيب سفيان؟ فقالت: نعم � عند فتح مكة، فعرفَها النيب

فتأثرت بذلك  � قد أسلمت بصدق القلب. فاعف عما صدر مين يف املاضي. فعفا عنها النيب رسول اهللا،
على شرف مأدبة هند كثريا وتغريت جذريا. وأبدت إخالصا كبريا، وأقامت يف مساء نفس اليوم 

شٍ قليلة لذا أقدم لك هدية جديني مشويني قائلة: يف هذه األيام عندي موا � وأرسلت إىل النيب � النيب



يا رب، بارك يف قطعان هند. فبربكة هذا الدعاء قد نزلت الربكة الكبرية يف  � بسيطة. فدعا هلا النيب
          مواشيها لدرجة مل تكن تستطيع االعتناء ا.

مع كل إساءاته وصـلى   �يعرف اجلميع رئيس املنافقني عبد اهللا بن أُيب بن سلول الذي عفا عنه النيب 
 أصر عليه مرارا أال يصلي عليه.  �عليه رغم أن عمر 

كذلك كان كعب بن زهري شاعرا مشهورا، وقد صدر األمر مبعاقبته جبريرة بعض أعماله. كتب إليـه  
، فقدم إىل املدينة وأقام عند أحد معارفه مث صـلى  �أخوه بعد فتح مكة أن يأيت ويطلب العفو من النيب 

، جاء كعب بن زهري تائبا من �، وبعد الصالة قال: يا رسول اهللا �فجر يف املسجد النبوي وراء النيب ال
يعرفه فرد عليه: فليتقدم. فقال: يا ال  �قدمته إليك. كان النيب  �ذنوبه وطالبا العفو، فإذا أذن له النيب 

عد وجوب احلد عليه فهب أنصـاري  كان قد صدر القرار بقتله بحيث رسول اهللا، أنا كعب بن زهري. 
 �: لقد جاء هذا طالبا العفو فخلّوا سبيله. وبعد ذلك ألقى كعب علـى الـنيب   �لقتله، فقال له النيب 

  وخلع عليه بردته.  �قصيدة سر ا 
، حيث أنه مل يكن يعفو فحسب بل كان يودع املعفو عنـه  �هذه كانت املستويات العليا لعفو النيب 

، وهو عفو قد بلغ ذروته لدرجة يدهش �واإلكرام واألدعية. وهناك أمثلة ال حتصى لعفو النيب  باإلنعام
  :�اإلنسان. يقول املسيح املوعود 
وأَعرِض عـنِ  �شتائم بذيئة وأُوذوا بشدة، ولكنهم أُمروا دائما بـ: تعاىل "لقد شتم املقربون إىل اهللا 

نيلاهتم وأُسيء  �. لقد أوذي اإلنسان الكامل أي نبينا األكرم �الْجولكن ما الذي إليه أشد اإليذاء، وش
فعله ذلك اخلُلق املتجسد مقابل كل ذلك؟ لقد دعا هلم فقط. وملا كان اهللا تعاىل قد وعـده بأنـك لـو    

ـ  أذى. فهكـذا  أعرضت عن اجلاهلني حلافظنا على حياتك وشرفك ولن يقدر هؤالء السوقة أن ينالوها ب
قط بل سقطوا على قدميه أذالء مهانني أو  �كان متاما حيث إن األعداء مل يقدروا أن ميسوا كرامة النيب 

  ) ٩٩م، ص١٨٩٧هلكوا أمام عينيه. (تقرير اجللسة السنوية عام 
صحابته للوصول إليها؟ لقد وردت أحداث كثرية عن  �ما هي مستويات العفو والصفح اليت أمر النيب 

  ك يف الروايات، وأقدم لكم بعضها.ذل
 مظْليِسيُء وا يمادي خإِنَّ ل ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسلٌ رجى ر؟ قَالَ: أَتهرِبأَفَأَض

  تعفُو عنه كُلَّ يومٍ سبعني مرةً.
. وباملناسـبة  �الذي أقامه الـنيب   -مع اخلدم والذين يعملون حتتكم-هذا هو مستوى املعاملة احلسنة 

أوضح هنا أنه ال وجود للرق والعبودية اآلن، ويتوقع من اخلادم املؤمن أيضا أن يؤدي واجباته حق األداء، 
ألنه بالعفو عن اخلدام، فإنه تصرف خاطئ جدا،  �وأال يفسد األعمال املفوضة إليه متذرعا مبا أمره النيب 

ورد إىل جانب ذلك أمر آخر وهو أنه إذا فُوض إىل أحد عملٌ فليسع ألدائه حق األداء. لقد أمر الطرفان 



مبثل هذه األوامر، فإذا أُمر السيد أن يعفو عن خادمه وال يغضب على أتفه األمور فقد أُمر اخلادم أيضا أن 
بالعفو والصفح  �نصحنا املسيح املوعود ينجز ما فوض إليه من عمل ويؤدي مسؤولياته حق األداء. ي

  ويقول:
"اهلدف من تأسيس هذه اجلماعة هو أن تتسرب التقوى يف اللسان واألذن والعني بل يف كل عضـو.  
فليكن نور التقوى يف ظاهر أفرادها ويف باطنهم، وليكونوا منوذجا أعلى لألخالق احلسنة وال يغضـبوا يف  

غضب مازال موجودا يف كثري من أفراد اجلماعة، ينشأ فيهم البغض غري حمله قط. لقد الحظت أن عيب ال
والضغينة ألتفه األمور فيتشاجرون، فال حظ من اجلماعة ملثل هؤالء الناس. وال أفهم ما املشكلة أن يلزم 
أحدهم الصمت إذا شتمه غريه وال يرد عليه؟ إن إصالح كل مجاعة يبدأ من األخالق. جيب على املرء أن 

م يف التربية بالصرب أوال، واألسلوب األمثل لذلك هو أنه إذا استخدم أحد كلمات نابية فليدع له أن يتقد
  وجيب أال يرسخ الضغينة يف قلبه قط." تعاىل يصلحه اهللا 

قط أن حتل السبعية حمل الصفات احلسنة مثل احللم والصرب والعفو. عز وجل قال حضرته: ال حيب اهللا 
  ه الصفات احلسنة فستصلون إىل اهللا تعاىل سريعا. فإن تقدمتم يف هذ

كل الناس سواسية من حيث طبائعهم لذلك جـاء يف القـرآن   ليس مث قال حضرته: صحيح متاما أن 
  . أي كل يعمل حبسب ما جبل عليه.�كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته�الكرمي: 

ولكن حضرته يقول: بعض الناس يكونون أقوياء يف بعض األخالق ويف بعضها ضعفاء. إذا كان خلق  
  .من أخالقهم جيدا واآلخر سيئا فهذا ال يستلزم أن إصالحهم مستحيل

يعين حضرته أن اهللا تعاىل هو من خلق طبائع الناس، فترون بعض الناس جيدون يف بعـض األخـالق   
إصـالحهم مسـتحيل   أن ، ولكن هذا ال يعين اآلخرحبيث ازدهروا فيها يف حني أم ضعفاء يف بعضها 

أيضـا  ويصعب عليهم التحلّي جبميع األخالق. ال شك أن طبائع اإلنسان خمتلفة، وال شك أن الضـعفاء  
يريد منا أن نسعى إلصـالح أنفسـنا    �يتحلون ببعض األعمال احلسنة أيضا، ولكن املسيح املوعود 

عاملني بأوامر اهللا تعاىل، ونتحلى بتلك األخالق العليا اليت تعترب معيارا أعلى للمؤمن احلقيقي. ينبغـي أن  
باألمن والسالم. واألصل الذي  نسعى جاهدين للتخلي عن الضعف وإزالة التقصريات، ونسعى مللء حميطنا

لتحقيق ذلك هو أن حتبوا إلخوتكم ما حتبونه ألنفسكم. وفقنا اهللا تعاىل لتحقيـق هـذه    �ذكره النيب 
 املستويات. آمني.

  
  


