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  خطبة اجلمعة
التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده 

  ،اهللا تعاىل بنصره العزيز
ÝøŠÖ]<äé×Â<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<æ<çÂç¹]<xéŠÛ×Ö<‹Ú^¤]<íËé×¤]< <

  ٣/٠٤/٢٠٠٩يوم  
  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن

  

ا عبـده   ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(  
 عن أخطاء   جند يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي كيف يعفو اهللا           

فما معىن الستر؟ أال إن الستر يعـين        . عبده ويغض الطرف عنها ويستر عليها     
ي يـستر علـى     إن إهلنا هو ذلك اإلله احلبيب الذ      . تغطية شيء واحلفاظ عليه   

أخطائنا وتقصرياتنا اليت ال حصر هلا ويغض الطرف عنا وال يعاقبنا فورا علـى              
خطأ بل يتيح للمؤمن احلقيقي فرصة االستفادة من معاملة اهللا هذه، فيتنبه إىل             
ما صدرت منه التقصريات واألخطاء ويسعى إلصالح نفسه، فال يصر عليهـا            

هللا تعاىل يغفـر لعبـاده أخطـاءهم        فإذا كان ا  . وال يتجاسر عليها فيكررها   
وتقصريام فمن واجب العبد أيضا أن يويل إصالح نفـسه اهتمامـا الئقـا              

 حيث سيالحظ مشاهد جتليات متجددة لـستر        ويدخل يف حصن محايته     
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واآلن سأقرأ عليكم من القرآن الكرمي بعض اآليات اليت لفت اهللا فيهـا             . اهللا
يقول اهللا تعـاىل يف    . نستفيد من صفة اهللا هذه    انتباهنا إىل بعض األمور املهمة ل     

والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنكَفِّرنَّ عنهم سـيئَاِتِهم        : سورة العنكبوت 
   )٨ :العنكبوت (ولَنجِزينهم أَحسن الَِّذي كَانوا يعملُونَ

ملوا الصاحلات أنه سـيكفّر     يقول اهللا يف هذه اآلية عن الذين آمنوا وع        
وقد ورد يف القـواميس كفَّـر       . لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئَاِتِهم  : فقال عنهم سيئام 

ستره وحماه، أي  أن اهللا تعاىل سيعامل املذنبني وكأم مل يرتكبوا أي             : الشيء
ف بعباده فإذا صدر من العبد خطأ فال يؤاخذه فورا وال           وفاهللا تعاىل رؤ  . ذنب
فهناك أنواع كـثرية    . فضحه وإال ملا قدر اإلنسان على مواجهة الناس خجال        ي

من الذنوب تصدر من اإلنسان ويرتكب أنواع األخطاء ولكن اهللا يستر عليها            
مث إن الذين يسعون إلصالح أنفسهم نادمني على أخطـائهم          ". الستار"لكونه  

اهتماما خاصـا   وتقصريام وحياولون تقوية إميام ويولون لكسب احلسنات        
فال هـو   . فإن اهللا تعاىل ميحو عنهم تلك السيئة وآثارها وكأم مل يرتكبوها          

يعاقبه على ذلك الذنب وال يدعه يشتهر به بني الناس، وإذا انكشف شيء من              
ذنبه يف اتمع فإن اهللا مينع انتشار ما كان من شأنه أن يعرض املذنب لإلهانة               

مث إن اهللا الذي هو ستار ومالك ال يغفـر          .  نصوحا إذا كان تائبا إىل اهللا توبة     
. فحسب ذنوب عبده التائب بل جيزيه أيضا على حسناته على أحسن وجـه            

فحني يقوم العبد بأعمال حسنة بعد صدور السيئات منـه فـإن اهللا يكرمـه               
كذلك جيزيـه علـى     . بأحسن اجلزاء فيجزيه على احلسنات أضعافا مضاعفة      

. ن قد كسبها يف فترة انغماسه يف السيئات واملعاصي        حسناتة الصغرية اليت يكو   
فـاملؤمن  . وهكذا يتكاثر عدد احلسنات لدرجة ال يبقى للـسيئات أي أثـر           

احلقيقي هو ذلك الذي يسأل اهللا ستره ويسعى لالبتعاد عن سيئاته والتخلـي             



 - ٣ -

عنها ائيا ندما عليها، ويتوجه إىل التوبة واالستغفار إذا صدرت منه السيئات            
يقـول  . فإذا فعل ذلك فسوف ينال رضا اهللا حبسب وعـده           . خطاءواأل

  :سيدنا املسيح املوعود 
مكلـف  ، ومن جهة ثانية إنه      إن اإلنسان مفطور على منتهى الضعف     "

يف بعض   و .وامربعض األ يقصر يف العمل ب   أن    فمن فطرته  .مبئات األوامر اإلهلية  
إىل  نظرا   - نه يستحق إ لذا ف  . تستويل عليه بعض أهواء النفس األمارة      األحيان
 عند صدور    رمحة اهللا من اهلالك إذا تاب واستغفر       تنجيه أن   -ي  فطرضعفه ال 

  ."أي زلة أو عثار
 الـذي وهبـه اهللا      هذا هو اإلدراك والفهم احلقيقي لـصفات اهللا         

 وهو بدوره نقله إلينا، وإال فإن هؤالء العلماء الكبـار           للمسيح املوعود   
 قد رمسوا فكرة اإللـه وقـدموه        اإلسالمدعون بكوم محاة    املزعومني الذين ي  

وهلـذا  . وكأنه كيان خميف وظامل وعنيف وقاس ال يعرف اللني والعطف أبدا          
 كلما تـسنح هلـم      اإلسالمالسبب فإن املسيحيني وامللحدين يشوهون صورة       

مث مل جيعل هـذه الـصفات       .  ستار ورحيم  اإلسالموذلك رغم أن إله     . فرصة
 نفسه فقط بل قد نصح املؤمنني أيضا أن يتصفوا بصفاته احلسنة            مقتصره على 

وإذا حتقق ذلك فكم سوف تتراءى لنا مشاهد الستر والعفو          . قدر االستطاعة 
وحني نتصور ذلك ننساق تلقائيا إىل تسبيح       . والرمحة يف كل مكان يف اتمع     

 أيضا  النيب  وباإلضافة إىل ذلك يصلي املؤمنون على       . اهللا تعاىل والثناء عليه   
يقـول  . ألن اهللا تعاىل قد من علينا منةً عظيمة بإنزال دينه الكامل بواسطته     

  :سيدنا املسيح املوعود 
يا عبادي ال تقنطـوا     : القرآن الكرمي إن ملخص ما قال اهللا تعاىل يف         "

وأنا األرحم بكم فلن يـرمحكم      . من رمحيت فإنين رحيم وكرمي وستار وغفار      
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بوين أكثر من حبكم آلبائكم فإنين يف احلقيقة أكثر حبا لكـم            أحد مثلي، فأح  
وإذا تبتم فسوف أقبـل     . إذا أتيتموين فسوف أغفر لكم الذنوب مجيعا      . منهم

فمن حبث عـين فـسوف      . التوبة، وإذا أتيتم إيل مشيا فسوف آتيكم هرولة       
إنين أغفر ذنوب التائب وإن     . ومن تاب إيل فسوف جيد بايب مفتوحا له       . جيدين

رمحيت لكم كثرية واسعة وغضيب قليل ألنكم خملوقايت،        . كانت أكثر من اجلبال   
  "ورمحيت وسعتكم مجيعا ألنين خلقتكم

 بنفسه الطرق املؤدية إليه،     فمن أجل التقرب إىل اهللا تعاىل قد علمنا         
وهي أن حناول إحراز الكمال يف اإلميان ونؤدي حق اهللا وحقوق العبـاد وأن              

 يف القرآن الكرمي تلـك األعمـال        وقد ذكر   . ة دائما نعمل أعماال صاحل  
 وما  الصاحلة اليت جيب أن نكتسبها، وأخربنا ما هي األعمال اليت حيبها اهللا             

فيجب على املؤمن أن يـسعى لالمتثـال       . هي األعمال اليت يكرهها ويبغضها    
جلميع هذه األوامر واجتناب النواهي اليت ذكرها اهللا لكي نتمتـع بـستر اهللا              

يف اخلطبة املاضية تناولت موضوع العالقـات بـني الـزوجني     . ورمحته دوما 
باختصار وذكرت أنه يف أوضاع معينة كيف أن البعض ال يتورع عن تشويه             
مسعة الفريق اآلخر يف حالة اخلالفات بينهم، وقلت إن هذا مـا يبغـضه اهللا               

. يته جتاه اآلخر  ولؤفقد نصح اهللا تعاىل الزوج والزوجة كليهما بأداء مس        . كثريا
 أي الستر على    ،)١٨٨ :البقرة( هن ِلباس لَكُم وأَنتم ِلباس لَهن     : فقد قال 

فاألهداف اليت بينـها    . العالقات الثنائية بني الزوجني من واجب كال الفريقني       
اللباس زينـة   : وثانيا.  للباس هي أن اللباس يواري السوءة      القرآن الكرمي اهللا يف   
فهكذا حني يقـرر الرجـل      . حيمي اإلنسان من الربد واحلرارة    :  وثالثا .للمرء

واملرأة التعايش معا مبوجب العقد الذي يعقدانه بينهما فيجب أن يسعى كـل             
وينبغي أال يهيج ويثـور الرجـال وال        . منهما أن يتحمل اآلخر ويستر عيوبه     
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قات تضفي  النساء ألتفه األمور بل جيب أن يكون بني الزوجني األمحديني عال          
وجيب أن تالحظ يف كل زوجني أمحديني زينةٌ جتعلهما         . عليهما مجاال مضاعفا  

يف بعض األحيان تثار من قبل الشباب أو الفتيات تساؤالت          . منوذجا لآلخرين 
فيقال بأنه مل يتم االنسجام والوئام بني القلوب، وحني يتم البحث يف املوضوع             

دراك حقيقة العالقة بينـهما، ومل حيـاوال        بعمق يتبني أما مل حياوال جبدية إل      
وأحيانا يبدو كـأن الـزوجني      . حتقيق اهلدف الذي من أجله أمر اهللا بالزواج       

اعتربا الزواج هلوا ولعبا، فال يتحليان بالتحمل والصرب وسعة الصدر فيجعالن           
فلو وضع الطرفان نيل    . من احلبة قبةً ألبسط األمور مما جيعل الوضع مؤملا جدا         

ن اهللا تعاىل نصب أعينهما بدال من التمسك باألنانية والعناد فلن تكون            رضوا
وإذا عاهد الزوجان أن كل واحد منها سيحاول أن يكون          . هناك أي مشاكل  

سيدنا كما قال   . سكينة لآلخر ابتغاء لوجه اهللا تعاىل فلن حيدث أي فساد أبدا          
ز اإلنسانُ احلدود    إن هذه الستائر كلها تهتك حني يتجاو       املسيح املوعود   

وإن اهللا تعاىل   . لذا هناك حاجة ماسة لكبحه مجاح نفسه      . يف الغيظ والغضب  
سيدنا فكل مسلم أمحدي عاهد مبايعا      . حيب كظم الغيظ وقد أمر بذلك أيضا      

 أنه سيحدث تغريا طيبا يف حالته وأنه سيحاول حتـسني           املسيح املوعود   
        عندما أطِلع على مثل هذه     . ذا العهد العالقات مع أهله فعليه أن يسعى للوفاء

 ألبسط األمور حتضرين    اخلصومات والنـزاعات اليت تؤدي إىل تفكك األسرة      
يتشاجران أمامها أو   دائما قصة طفلة صغرية قدمت درسا رائعا لزوجني كانا          

يتكلمان بينهما حبدة وتدور بينهما مشادة كالمية، فظلت البنت تنظر إليهمـا            
 بنوع من الندم فسأالها أمل يتشاجر أبواك قط؟ أمل يغضبا           باستغراب حىت شعرا  

يغضبان، غري أنه عندما تغضب أمي يلزم أيب بالصمت وحني          ! قط؟ فقالت بلى  
  .يغضب أيب تسكت أمي
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ففي بعـض   . فعلى هذا املنوال هناك حاجة إىل التحلي بالتحمل واجلَلد        
سرة يف بداية احلياة    األحيان تتسبب هذه األمور البسيطة الصغرية يف تفكيك األ        

الزوجية حيث يف األيام القليلة من الزواج يقرر الزوجان أنه ال ميكن حدوث             
االنسجام والوئام بني قلوبنا رغم أما يتزوجان بعد أن دامت العالقات بـني             

والواقع أن الزوجني ال يستران عيوب بعضهما بعضا        . األسرتني إىل فترة طويلة   
  يشري عليهما بعض الناس مشورات غري صائبة إما          بل يكشفاا أمام اآلخرين   

فاملشورة أيـضا أمانـة     . بغية التلذذ مما جيري فيؤدي ذلك إىل تفكك األسرة        
فحني يأيت أحدكم سواء أكان الزوج أو الزوجة من أجل االستـشارة فمـن              

. واجب األمحدي أن يشري عليه ما يؤدي إىل سالمة األسرة ال إىل التفكـك             
رى للزوجني أن الستر ال يتأتى ما مل تكظموا الغيظ وهـذا ال             فأقول مرة أخ  

وهلذا لفت اهللا انتباهنا إىل لباس التقوى       . يتحقق إال إذا كانت هناك خشية اهللا      
يا بِني َآدم قَد أَنزلْنا علَيكُم ِلباسا يواِري        :  يف سورة األعراف   كما يقول   

 تقْوى ذَِلك خير ذَِلك ِمن آياِت اِهللا لَعلَّهم يذَّكَّرونَ        سوآِتكُم وِريشا وِلباس ال   
  )٢٧ :األعراف(

لقد ذُكر هنا أيضا أن اهللا تعاىل قد أعطاكم لباسا لـستر عـوراتكم              
فهذه هي األسباب الظاهرية اليت ذكرها اهللا تعاىل ليميز ا          . وليكونَ زينة لكم  

 فقد أعطاه لباسا يستر عوراته ويكون زينة له         اإلنسان من املخلوقات األخرى،   
وهنا أريد  . أيضا، وإىل جانب ذلك قال بأن اللباس احلقيقي هو لباس التقوى          

. أن أوضح شيئا وهو أن معيار زينة لباس املؤمن وغريه خيتلف اختالفا جذريا            
ففـي  . بل احلق أن معيار زينة اللباس لدى كل شخص نبيل خيتلف عن غريه            

 يف الغرب ويف الفئة املهتمة باملوضة احلديثـة         - مثال إن زينة اللباس      هذه األيام 
 هي مـا    –يف الشرق أيضا وكذلك يف كل شرحية من شرائح اتمع الغريب            
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يقولون عن الرجال   . يبدي العورات ويظهر اجلسم كأنه عاٍر عن اللباس أصال        
هم الذين يريدون   إن اللباس احملتشم ميثل الزينة هلم، ومن ناحية أخرى الرجال           

أال يكون لباس املرأة حمتشما، كما أن املرأة اليت ال ختاف اهللا واليت ينقـصها               
وإن فئة معينة   . لباس التقوى أيضا ترغب يف ذلك يف معظم األماكن يف العامل          

من الرجال حيبون أن ترتدي النساء بشكل عام لباسا من أحدث املوضات بل             
ا النوع من اللباس حىت يعدوا من الشرحية        يريدون أن تلبس زوجام أيضا هذ     

ولكن . بغض النظر عن ستر العورات    العليا يف اتمع اليت تؤثر املوضة احلديثة        
 ال بد أن حيرصـوا      – سواء كانوا رجاال أو نساء       -املؤمنني الذين خيشون اهللا     

على االرتداء بذلك اللباس الذي جيلب هلم رضا اهللا تعاىل، وسيحظون ـذا             
لنوع من اللباس إذا كانوا يبحثون عن لباس التقوى ويولون ألبستهم الظاهرية            ا

وعليه فعلى الزوجني االعتناء ببعضهما بعضا لكومـا        . أيضا اهتماما خاصا  
لباسا لبعضهما بعضا كما ينبغي للجميع التحلي بالتقوى واملداومة على سـتر            

 يف حالـة نـشوب   عيوب اآلخرين يف العالقات االجتماعية املتبادلـة حـىت        
ال شك أن عالقات األفراد يف جمتمع واحد تتقـوى أحيانـا           . اخلالفات بينهم 

وتضعف أخرى، تنشأ بينهم اخلصومات أحيانا والصداقات أحيانـا أخـرى،      
ولكن املؤمن الصادق ال يكشف يف حالة اخلصام أيضا أسرار صديقه اليت اطلع             

         ا الزوجان اللذان أُوِدعـت     عليها يف زمن الصداقة بينهما، كذلك ال يبوح
قلوما نصيبا من التقوى بل يستران بعضهما بعضا دائما ابتغاء مرضـاة اهللا             

إذن، فإن لباس التقوى هو الذي يضع وحيدد معايري اللباس الظـاهري            . تعاىل
وال يتأتى ذلك إال باخلشوع أمام اهللا تعاىل ألن الشيطان          . ومعايري الستر أيضا  

ـزع عن الناس لباس التقوى كلما وجـد لـذلك فرصـة            باملرصاد دائما لين  
يا بِني آدم ال يفِْتنـنكُم      : يقول اهللا تعاىل يف آية تلي اآلية اليت تلوا        . مواتية
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الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم ِمن الْجنِة ينِزع عنهما ِلباسهما ِليِريهما سوآِتِهما           
هال               ِإن اَء ِللَّـِذينِليأَو اِطنييا الشلْنعا جِإن مهنورثُ ال تيح ِمن قَِبيلُهو وه اكُمري 

   )٢٨ :األعراف (يؤِمنونَ
لقد حتدثت قبل قليل عن اللباس الظاهري وقلت إن املؤمن ال ميكن أن             

. ويكون زينـة لـه    يلبس أبدا لباسا يبدي أعضاء جسمه بدال من أن يسترها           
تصلين أحيانا تقارير من هنا ومن باكستان أيضا تقـول إن بعـض الفتيـات             
األمحديات يلبسن لباسا غري مناسب وخيلعن أحيانا حجـان تقليـدا لغـري             

فأقول إن هذا التصرف ال ميكن أن يصدر إال ممن كان عاريا عن             . األمحديات
 عليكم أن تلبسوا لباس     - رجاال ونساء    -وأقول لكل أمحدي    . لباس التقوى 

 لكـي   )٢٧:األعـراف ( وِلباس التقْوى ذَِلك خيـر    : التقوى لقوله تعاىل  
وأما الشيطان فيحاول دائما لينــزع عـن        . يستركم اهللا تعاىل دائما بستره    

فقد قال تعاىل بأن الشيطان يـوايل       . الناس احلجاب وحياول أن يظهر عورام     
 فال بد أن    - وقد آمنا بإمام الزمان أيضا       -نا مؤمنني   فإذا ك . غري املؤمنني فقط  

نسعى جاهدين لتجنب هجمات الشيطان، كما ال بد أن نستر أنفسنا بلباس            
  .وفقنا مجيعا لذلك. التقوى

تقع علينـا مـسؤولية    وبعد بيعتنا على يد سيدنا املسيح املوعود 
ال ننجر وراء تيار    كبرية، أال وهي أن نسعى بكل ما يف وسعنا لتغيري حالتنا وأ           

الزمن بل جيب أن تتقوى صلتنا باهللا تعاىل أكثر فأكثر دائما وأن ندرك حقيقة              
  : يقول املسيح املوعود . لباس التقوى دائما

ميكن أن تكون قد صدرت من اإلنسان الصغائر أو الكبائر فيما سبق،            "
وب مجيعـا،    يغفر الذن  ولكن عندما تنشأ صلته احلقيقية مع اهللا تعاىل فإنه          
! ما أكرب منة اهللا تعـاىل     . وال يعرضه للخجل، ال يف هذه الدنيا وال يف اآلخرة         
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ولكن . أنه عندما يعفو عن ذنب مرة ال يذكره بعد ذلك أبدا بل يستره دائما             
لو عاش اإلنسان عيش النفاق بعد كل هذه اإلحسانات واألفضال لكان شقيا            

  ." إىل أقصى الدرجات
سان على األخطاء والذنوب بل ظل حياول اجتناا        فإن مل يتجاسر اإلن   

وحبث عن لباس التقوى دائما، لغطاه اهللا تعاىل يف رداء مغفرته حبيث تنمحـي              
آثار الذنوب كلها، وملا عرض هذا املذنب للخجل، ال يف هذه الـدنيا وال يف               

وحينما يرضى اهللا على أحد يكرمـه       . اآلخرة كما قال املسيح املوعود      
فيقـول اهللا   . ماته بغري عد وحساب ناهيك عن تعريضه للخجل والنـدم         بإنعا

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم         : تعاىل يف سورة النساء   
   )٣٢:النساء( وندِخلْكُم مدخال كَِرميا

 من الكبائر ولكن هذا ال يعين       فهنا يوجه اهللا تعاىل األنظار إىل التجنب      
  أن يبحث اإلنسان

فهنا يوجه اهللا تعاىل األنظار إىل اجتناب الكبائر ولكن هذا ال يعين أن             
يبحث اإلنسان عن الكبائر فقط ليتجنبها، بل احلق أن املؤمن احلقيقي يتجنب            

لـذا  . مجيع أنواع الذنوب واملعاصي وإن ستر اهللا تعاىل حييط جبميع الذنوب          
ب أال يفكر اإلنسان أن عليه أن يتجنب الكبائر فقط أما الصغائر فال حرج              جي

يف ارتكاا، بل إن أمر اهللا تعاىل لنا باجتناب الكبائر يعين أن جنتنـب مجيـع                
. أنواع الذنوب، إذ ال توجد يف القرآن الكرمي أية قائمة للكبائر أو الـصغائر             

فلـو مل   . ارتكابه يعد إمثا عند اهللا    وكل ما ى اهللا تعاىل عنه وأمر بتجنبه فإن          
 كانت مـن الكبـائر   - صغرية كانت أم كبرية    -جيتنب أحد ما ى اهللا عنه       

لذا لو متكنتم من ترك الكبائر لزالت تلقائيا الصغائر الـيت تركهـا     . بالنسبة له 
  . سهل نسبيا
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لقد قال بعض املفسرين إذا أكثر اإلنسان من ارتكاب ذنب مـا، أيـا              
لكن لو أصلح اإلنسان نفسه قبل ذلك لستره        . ه، عد مرتكبا للكبائر   كان نوع 

فلو توجه اإلنسانُ إىل اهللا تعـاىل شـاكرا         . اهللا الذي ظل يستره من قبل أيضا      
ويف هذه احلالة ال يذكر     . ألنعمه لكان أجره عند اهللا وملا ظهرت ذنوبه للعيان        

 أو الكبائر كما يقول املسيح      اهللا تعاىل أبدا ما ارتكبه هذا اإلنسان من الصغائر        
ويف موضع آخر من القرآن الكرمي قد ذكر اهللا تعاىل الكبائر مع            . املوعود  

: ذنوب أخرى وهكذا بين أن كل إمث ميكن أن يتحـول إىل كـبرية فيقـول               
            وِفـرغي ـموا ها غَـِضبِإذَا مو اِحشالْفَواِإلثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذيننَو 
 فقال تعاىل يف ذكر املؤمنني أن من صفام أـم جيتنبـون             )٣٨ :الشورى(

فترون أن هنا   . الذنوب الكبرية والفواحش واملنكرات ويتجنبون الغضب أيضا      
  . قد ورد ذكر هذه األمور الثالثة مع بعض
الترمذي، (احلياء من اإلميان    :  قال هنا جيدر االنتباه أيضا إىل أن النيب        

، وذا قد حذّر الذين يركضون وراء املوضات احلديثـة          )رب والصلة أبواب ال 
واملادية ضاربني عرض احلائط مجيع مقتضيات احلياء يف لباسـهم وخيتـارون            

فموقفهم هذا يبعث على كثري من القلق والتأمل، إذ إن          . لباسا يظهر عورام  
 إليـه كمـا     اهللا تعاىل يريد أن يستر ويغفر ويهرول إىل عبده إذا مشى العبد           

ولكن لو مل يستفد اإلنسان من ذلك فأي شقاوة أسوأ مـن            . ذكرت من قبل  
  . هذا

وكما ذكرت من قبل أن اهللا تعاىل قد ذكر الغـضب مـع الكبـائر               
والفواحش ألن الغضب أيضا يضعف اإلميان، وإن كثريا من الذنوب تنجم عن            

يرتكـب  . الغيظ والغضب، كما يفسد أمن اتمع وسالمه بسبب الغـضب         
الناس كثريا من الذنوب واألخطاء بسبب احنرافهم عن أوامر اهللا تعاىل ولكنـه    
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              م واالنتقـامم ويعفو عنهم رغم قدرته على عقـامع ذلك يستر ذنو 
. أما الناس فيستشيطون غضبا ألتفه األمور ويعيثون الفساد يف اتمـع          . منهم

ني صـادقني ألن كظـم      فيقول اهللا عليكم أن تكظموا غيظكم لتكونوا مؤمن       
الغيظ سيساعدكم على ستر عيوب اآلخرين أيضا ألنه من املمكن أن يقـول             

  . اإلنسان يف حالة الغضب ما يفضح به غريه
  : يقول املسيح املوعود 

 بكل صادقة مواساة بينهم فيما أعضاؤها يواس مل ما مجاعتنا زدهرت لن"
 أخيه من يرى أحدكم أن ىعل أطّلع األحيان بعض يف إنين. قوة من أعطوا ما
 يـدعو  أن عليه ينبغي كان. ويزدريه منه ينفر بل احلسن باخلُلق يعامله فال زلة
 بغضا يزداد ذلك من بدال ولكنه احلسن، واخللق بالرفق وينصحه وحيبه له اهللا
 وخيمـة،  العواقب وتصبح فشيئا شيئا األمور تفسد واملواساة العفو بدون. له

 وستر بعضا بعضهم واسى إذا مجاعة اجلماعة تكون إمنا. اهللا يريده ال ما وهذا
 ويـصبح  واحـد  كجسد اجلماعة أفراد يصبح وعندها. بعض عيوب بعضهم
 ".احلقيقـيني  اإلخوة من أخوة أشد أنفسهم وحيسبون. بعض جوارح بعضهم

   )٣٤٩ -٣٤٨ ص ٣ جامللفوظات (
  . هكذا جيب أن يكون البعض مبنـزلة اجلوارح لبعض

، وآمنا مبناٍد بعث    ن الذين انضممنا إىل مجاعة حمب صادق للنيب         فنح
، ونعلن أيضا أنه بدون اإلميان ذا       يف هذا العصر حبسب أنباء تنبأ ا النيب         

 وإمام هذا الزمان ال ميكن الوصول إىل مراتب عليا من           اخلادم الصادق للنيب    
ميان ذا املسيح واملهـدي     كذلك نعلن أن رضا اهللا تعاىل يكمن يف اإل        . اإلميان

 لن ينتشر يف العامل يف هـذا الـزمن إال           ونقول إن تعليم سيدنا رسول اهللا       
، فال بد لنا أن ننتبه جيدا إىل عباداتنا وأعمالنـا           بواسطة املسيح املوعود    
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وعلينا أن نرفع مـن     . وكذلك ينبغي أن نتجنب الذنوب اليت حذّرنا اهللا منها        
 غيظنا وغضبنا حىت حنظى بستر اهللا تعاىل من ناحية،          مستويات حيائنا ونكظم  

ندعو اهللا تعاىل أن جيعلنا من      . ومن ناحية أخرى نقدم أسوة حسنة للعامل كله       
بنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنـا سـيئَاِتنا         ر: ورثة الدعاء اآليت يف قوله تعاىل     

 أي استر ذنوبنا يـا رب واجعلـها         )١٩٤ :عمرانآل   (وتوفَّنا مع اَألبرارِ  
وكأا مل تصدر منا أبدا، واجعلنا من الذين تقع عليهم نظرة حبـك دائمـا،               

  .وننال رضاك وحبك وحنظى برداء سترك دائما، آمني
  
  

                                     


