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  خطبة اجلمعة
  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ٢٧/٠٣/٢٠٠٩يوم  

  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

ا عبـده   ه، وأشهد أن حممـد    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(   
وقد ورد يف القواميس أن الستار هو من        ". الستار "من أمساء اهللا    

أي أن الذات   .. وراء الِستر أو من هو خفي، ويقال إن اهللا ستار العيوب          
يـستر عيـوب   وإن اهللا ال . اإلهلي هو وحده من يستر العيوب واألخطاء  

اإلنسان وخطاياه فحسب بل قد ورد يف األحاديث أن اهللا تعاىل حيـب             
 يِحـب    ِإنَّ اللَّه:     قَالَ رسولُ اللَِّه     :مسند أمحد الستر، فقد ورد يف     

رتالساَء ويحديث يعلى بن أمية  ،مسند أمحد. (الْح(  
 يف هذا الـصدد     أما كيف يستر اهللا تعاىل عيوب عبده، فهناك رواية        

كَيف سِمعت رسولَ     سأَلَ ابن عمر    عن صفْوانَ بِن محِرٍز أَنَّ رجالً      :أيضا
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 يدنو أَحدكُم ِمن ربِه حتى يضع كَنفَـه         : قَالَ ؟ يقُولُ ِفي النجوى   اللَِّه  
 عِملْـت كَـذَا     : ويقُولُ . نعم :لُ فَيقُو ؟ عِملْت كَذَا وكَذَا   : فَيقُولُ ،علَيِه
 ِإني سترت علَيك ِفي الدنيا فَأَنـا        : فَيقَرره ثُم يقُولُ   . نعم : فَيقُولُ ؟وكَذَا

موالْي ا لَكهي، كتاب األدبصحيح البخار. (أَغِْفر( 
قد قال  ول.  فهذا هو اإلله احلبيب الذي يعامل عباده بالستر واملغفرة        

  :  يف موضعسيدنا املسيح املوعود 
فلـو  . إن األديان األخرى ال يسعها أن تقدم اهللا أمام العامل كستار          

كان املسيحيون مثال يؤمنون بأن اهللا ستار ملا حنتـوا مـسألة الكفـارة              
يؤمنون بأن اهللا سـتار ملـا       ) اهلندوس(والفداء، وكذلك لو كان اآلريا      

حيث يعتقـدون أن اهللا يقمـص األرواح يف         اعتقدوا بتقمص األرواح،    
إذًا فمن مزايا وخـصائص     . أشكال خمتلفة يف هذه الدنيا عقابا على ذنوا       

وِصفَةُ الستِر اإلهليةُ تظهر يف هـذه       . اإلسالم أنه وحده يعلن أن اهللا ستار      
الدنيا ويف اآلخرة أيضا، لكن جيب أن ال يدفعنا اإلميان بأن اهللا حيب الستر              

، ِإني سترت علَيك ِفي الدنيا فَأَنا أَغِْفرها لَك الْيـوم         غفر للعبد قائال    وأنه ي 
أقول جيب أن ال يدفعنا هذا إىل أن نعترب أنفسنا أحـرارا بـال وازع وال                
رادع، فال منيز احلسن من السيئ، وننخدع بأن اهللا سيغفر لنا، لذلك فال             

تور س" : ما نشاء، إذ قد ورد يف احلديث      حرج يف اقتراف الذنوب ولنفعل      
   ن أن حتصى   مِ اهللا على املؤمن أكثر .    إن املؤمن ليعمل الذنوب فتك عنه  هت

سهتور سترا حىت ال يبقى عليه منها شيء، فيقـول اهللا للمالئكـة   ا ستر
الناس روا على عبدي مناست ،به املالئكة بأجنحتها يسترونه مـن  فتحف 

يف يستر اهللا عيوب عباده، لكن اإلنسان إذا مل حيـاول           انظروا ك ( الناس،
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 اهللا  لَِبفإن تاب قَ   )تغيري سلوكه بعد ستر اهللا عليه هذا فكيف يعامله اهللا؟         
 منه ورد  عليه س ذلك لكي يغفـر لـه      (،   تسعة أستار   ومع كل سترٍ   ،هتور

 إنه قد يا ربنا" : املالئكة  يف الذنوب قالتفإن تتابع )ويستر عليه باستمرار
ا يف بيـت   فلو عمل ذنب؛ عنهاولَّخ ت : للمالئكة نا، فيقول اهللارذَقغلبنا وأ

 رقم ٣كنـز العمال ج ( ."عن عورته  عنه أبدى اُهللا،مظلم يف ليلة مظلمة
  ) ٧٤٢٧احلديث 

  .أي ال يبقى ستر اهللا عليه
هلذا جيب علينا أن نسعى أن يوفقنا اهللا دوما للتوبة ويكرمنا بـستره             

  : يف بيان صفة اهللا الستاراملسيح املوعود يقول . على الدوام
أن حيقق مراداِتنـا، إن     " مالك يوم الدين  "من مقتضى كونه تعاىل      "

اإلنسان يبذل جهودا كبرية يف االمتحان، وإذا نقصته بعض العالمات عند           
إعالن النتيجة، فال يعطف عليه النظام الدنيوي ويرسبه، لكن رحيمية اهللا           

لكـن  .... فالرحيمية تتضمن نوعا من الـستر       . تستر عليه وجتعله ينجح   
اإلسالم قد قدم اإلله الذي هو جيمع يف ذاته احملامد كلها، فهو املعطـي               

أي أن اإلسالم  (احلقيقي، وهو الرمحن حيث ينـزل فضله بدون أي عمل          
يـع  قدم فكرة اإلله الذي يستحق كل نوع من احملامد، وقد اجتمع فيه مج            

احملامد، وهو الوحيد الذي يتصف بكل هذه الـصفات، وهـو املعطـي             
أي إذا كـان  .. والوهاب احلقيقي الذي يهب اإلنسان متجليا برمحانيتـه       

أحد مل يقم بعمل أو إذا عِمل قليال فإنه تعاىل مع ذلك يرزقه بال حساب               
فمن مالكيته أنه معٍط ورمحن، ومالكيته تري أحيانـا مـشاهد           . أحيانا
جتليات نرى فيها رمحانيته، حيث يكرم باستمرار دون أي عمل ويستر           و
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  .)على األخطاء والتقصريات
إن .  مث إن مالكية يوم الدين جتعل املرء حيرز الفالح كما قلت آنفا           

احلكومات املادية ال ميكن أن تضمن توفري الوظيفة لكل من حـاز علـى      
لك خزائن ال حصر هلـا      شهادة البكالوريوس، أما حكومة اهللا فكاملة ومت      

فهو يكرم اجلميع بالنجاح إذا كان هناك عامـل،         .  شيء وال ينقصه   
. فهو يستر بعض أنواع الضعف والقصور مقابل احلسنات والـصاحلات         

 هو تواب أيضا كمـا      )أي إذا بقيت هناك بعض التقصريات فإنه يسترها       (
. شفها على الناس  هو حِيي، إن اهللا خبري بآالف العيوب لعباده لكنه ال يك          

فهو يستحيي من عبده كما ورد يف احلديث أن اهللا حيب احلياء، وهـذا              (
) احلياء ال يعين أنه خيجل من أن يقول شيئا بل ليحمي العبد من اإلحراج             

نعم، يأيت على اإلنسان زمان حني يتمادى يف عيوبه جبسارة وال جيىن أي             
 عندها ال تتحمل غرية اهللا أن       نفع من حياء اهللا وستِره بل يزيد يف اإلحلاد،        

وباختصار أردت أن أقـول إن      ..... تترك هذا املتمادي املتجاسر فيهان    
الرحيمية تتضمن صفة الستر أيضا، غري أن ذلك الستر جيب أن يكـون             
مسبوقا بعمل، وإذا بقي يف هذا العمل أي نقص أو عيب فإن اهللا يـستره               

   )يتهويف بعض األحيان يتجلى برمحان(. برحيميته
  ) الطبعة اجلديدة ربوة١٢٧-١٢٦ ص ١ملفوظات ج (

 يستر العيوب برحيميتـه      أن اهللا    وملخص ما قال حضرته     
 وإذا  - مهما كانت بسيطة     -وجيزي اإلنسان على ما يقوم به من أعمال         

 إىل التوبة عند ارتكاب معـصية        لدى اإلنسان شعور بالندم والتوجه     كان
كون اهللا حيب احلياَء والستر ال يعين أبدا أن         وإن  .  يستر عليه  فإن اهللا   
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يتمادى اإلنسان يف سيئاته وغيه، ظنا منه أن اهللا سيغفر له أخريا فال حاجة              
ألي عمل، فإن هذا الظن يؤدي إىل املزيد من الـسيئات، ومثـل هـذا               

واحلديث قد أوضح هذا األمر أيضا حيـث        . اإلنسان يفسد اتمع أكثر   
 ال يستحي من أمثال هؤالء املتجاسرين والعنيدين، بـل          بني أن اهللا تعاىل   

فيجب أن ندعو   . يكشف ذنوم للناس حىت تلك اليت ارتكبوها يف خفاء        
ولقـد علَّمنـا    . اهللا تعاىل دوما أن يسترنا برداء ستره بربكة صفته الستار         

 قَـالَ  مطِْعٍم بِن جبيِر عن أدعية يف هذا الصدد، ففي رواية        رسول اهللا   
تِمعس ناب رمقُولُ عي :لَم كُنولُ يساِهللا ر  عدالِء يؤاِت هوعالد...  
ماللَّه رتِتي اسروع ... آِمناِتي وعور. مفَظِْني اللَّهاح ِن ِمنيب يدي  ِمـنو 
 ِمن أُغْتالَ أَنْ ِبعظَمِتك وذُوأَع .فَوِقي وِمن ِشماِلي وعن يِميِني وعن خلِْفي
  )أبو داود، كتاب األدب، باب ماذا يقول إذا أصبح. (تحِتي

. يف هذا احلديث أدعية حتتوي على طلب ستر اهللا الكامل ومغفرتـه           
 فقد وعده اهللا تعاىل بالعصمة من كل سوء وأنه تعاىل سيجنبه            أما النيب   

 فاحلق أنه   . د أسلم شيطاين   لق من كل ذنب ومعصية حىت قال النيب        
نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا لفهم هـذا األمـر          . قد علَّمنا حنن هذه األدعية    

  . فنقوم ذه األدعية ونعمل حبسبها
 واآلن أقدم لكم بعض األدعية اليت علَّمناها احملب الصادق للنيب           

  :سيدنا املسيح املوعود يقول . يف هذا الزمن ذا اخلصوص
أنا عبدك الضعيف العاصي الغافـل الـذي ال          !يا ريب  و سينيا حم " 

ت علي نعمة تلو    سبغ وأ ،لقد رأيت مين ظلما على ظلم     . حول له وال قوة   
   مين ذنب ا على ذنب، وأحسنت إيلَّ إحسانا بعد إحـسان        نعمة، وعهدت .
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اآلن أيضا ارمحين أنا ف. ين بنعمائك اليت ال حصر هلامتعت سترتين دائما ولقد
    ، املذنب رعن واملقص يف أداء واجب شـكرك،      قصرييت جساريت و  اعف 

نِجوجنِّين من غمي هذا، فإنه ال مإال أنت، آمني مث آمنيي ".   
 مكتوب إىل سيدنا اخلليفة األول رقـم        ٢ رقم   ٥مكاتيب أمحد ج    (

  )      ٣ ص ٢املكتوب 
عين رب العاملني، ال يس   : " حيث قال  وهناك دعاء آخر حلضرته     

            رحيٍم وكرٍمي، وال حصر ملننك اليت أنعمت الشكر على مننك، فأنت ِجد
ك اخلالص يف قليب ألنال احلياة،            . عليبوأَلِْق ح ،يل ذنويب لئال أُهلَك اغفر

أعوذ بوجهك الكرمي مـن أن      . واسترين وأوِزعين أن أعمل صاحلًا ترضاه     
 الدنيا واآلخرة، بيدك الفـضل      حيل غضبك علي، ارمحين ونجين من باليا      

 الطبعة اجلديـدة    ١٥٣ ص   ١امللفوظات ج   .  (واخلري كله، آمني مث آمني    
  )ربوة

فيجب أن نعتاد هذه األدعيةَ ونرددها بانتظام، لنبقى يف محايـة اهللا،            
  .وننتبه إىل ذنوبنا وتقصرياتنا، ونسعى الجتناا مستعيذين باهللا 

وما هي املـسؤولية    " الستار "وكيف ميكن اكتساب فيوض صفة اهللا     
 على عاتق املؤمن جلذب أفضال اهللا تعاىل؟ أقـدم          اليت ألقاها الرسول    

من ستر :  قال ورد يف رواية أن النيب      . لكم ذا الصدد بعض األحاديث    
  .حرمةَ مؤمنٍة ستره اهللا من النار

  )جممع الزوائد، كتاب احلدود، باب الستر على املسلمني (
  هذا احلديث بشكل خاص ألولئـك الـذين إذا سـاءت           اخترت

عالقام الزوجية يبدأون بإلصاق التهم بعضهم ببعض، مث ال يقتصر األمر           



 - ٧ -

على الزوجني فقط بل ينضم إليهما أهلهما أيضا، وال سيما حني يتـهم             
أهل الزوج الزوجةَ أو أهلَها فهم يلصقون م ما ال أصل هلا قـط، يف               

صحيح أم يـذكرون بعـض األمـور        . أمر بالستر حني أن اهللا تعاىل ي    
ولقـد  . الصحيحة، ولكن يف بعض األحيان يلصقون ما كاذبة متامـا         

يف احملكمـة أو دار     .. لوحظ أن الزوج أو أهلَه يرمون الزوجـةَ أحيانـا         
 يقول استروا حرمة مؤمنة     ولكن الرسول   . بتهم خمجلة جدا  .. القضاء

 الزوجني ينفصالن لعدم االنسجام بني      ال شك أن  . ليحميكم اهللا من النار   
الطبائع أحيانا، وأيا كانت األسباب فلهما أن ينفصال إذا مل يكـن مـن              

فكل أمحدي جيب   . االنفصال بد، ولكن دون اللجوء إىل هذه التهم أيضا        
  .أن يتجنب هذه األمور من أي فريق كان

ؤمنة، أما   إن احلديث الذي قرأته عليكم آنفًا يتضمن محايةَ حرمِة امل         
احلديث التايل فيفيد العموم حيث يروى عن أيب سعيد اخلدري قال، قال            

ال يرى مؤمن ِمن أخيه عورةً فيسترها عليه إال أدخله اُهللا           : رسول اهللا   
  )  جممع الزوائد، كتاب احلدود. (اجلنةَ

وهذا . أي جيب أن تستروا العيوب بدالً من التجسس على اآلخرين         
، ويف الوقت نفسه هذه بشارة أيضا أنكـم إذا أردمت           حتذير لكال الطرفني  

وال شك أنكم إذا    . حل املشاكل فعليكم بالطرق الشرعية ال بتبادل التهم       
عندما تنشأ  . حاولتم حلها بطرق شرعية فال بد أن تستروا بعضكم بعضا         

املصاهرة والنسب بني عائلتني فمن الطبيعي أن يطلع كال الفريقني علـى            
فإذا سترمتوها يف حالة فـساد العالقـات        ..  الفريق اآلخر  كثري من أسرار  

فاحلديث األول يتضمن اإلشارة إىل أن      . بينكم فسوف يدخلكم اهللا اجلنة    
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 اهللا سينجيكم من النار نتيجة ستركم، أما هذا احلديث فقد قال النيب             
أي لن ينقذكم من العذاب فحسب، بل       ..  سيدخلكم اجلنة  فيه إن اهللا    

  . هذه هي أساليب اهللا يف العطاِء. م بالنعم أيضاسوف يكرمك
 عمـر  بن اللَِّه عبدمث هناك رواية تزيد هذا املوضوع وضوحا، يقول         

ِضير ا اللَّهمهنولَ نَّ إ عساِهللا ر  َقَال: ِلمسو الْمِلِم أَخسال الْم  ـهظِْلمي 
 عن فَرج ومن ،حاجِتِه ِفي اُهللا كَانَ أَِخيِه حاجِة ِفي كَانَ ومن ،يسِلمه وال

 مسِلما ستر ومن ،الِْقيامِة يوِم كُرباِت ِمن كُربةً عنه اُهللا فَرج كُربةً مسِلٍم
هرتاُهللا س موِة يامالبخاري، كتاب املظامل. (الِْقي (  

أي .. تقي إليها املـسلم احلقيقـي     هذه هي املعايري اليت ينبغي أن ير      
 مبايعني وعاهدوه   األمحديون الذين اجتمعوا على يد املسيح املوعود        

  . على اجتناب هذه السيئات كلها
 ذا اخلـصوص؟ قـال يف       وماذا يقول سيدنا املسيح املوعود      

  :موضع
 إنين أرى أن شجارات تقع يف أفراد اجلماعة، مث يتفاقم النــزاع            

هذا تصرف  . اول بعضهم النيل من عرض أخيه وخياصمه      البسيط حىت حي  
من ما احلرج إذا اعترف أحدمها خبطئه؟ و      . مشني جدا، وجيب أال يقع فينا     

الناس من ال يتركون اآلخرين دون أن يهينوهم بكل ما يف وسعهم ألتفه             
، فلماذا ال   "الستار"إن من أمساء اهللا     . ال بد من جتنب هذه األمور     . األمور

على اإلنسان أن يستر أخـاه وال  . يرحم اإلنسان أخاه ويعفو عنه ويستره    
  ."يهتك ِعرضه

  :  ويقوليتابع حضرته 
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قرأت يف كتاب صغري أن مِلكًا كان ينسخ القرآن الكرمي، فقال له            "
فرسم امللك حوهلـا دائـرة   . أحد املشايخ مرة لقد كتبت هذه اآلية خطأً     

 وحـني   )إذا كان هناك خطأ فيتداركـه     وكأنه سيفحص األمر و   (للتو،  
ملاذا حموت الدائرة بـدالً     : فسأله البعض . انصرف الشيخ حما امللك الدائرةَ    

احلق أن الشيخ كان خمطئـا      : من شطب الكلمة اخلاطئة املشار إليها؟ قال      
  ." يف قوله ولكنين مع ذلك رمست الدائرة جلرب خاطره

والنهي، وأبدى األناة   وهكذا تواضع امللك رغم كونه صاحب األمر        
ورحابة الصدر، ومل يشعره أنه ال ميكنه أن ينبس ببنت شفة أمامه باعتباره             

ومن ناحية ثانية ستر خطأه أيضا وأنقذه من اخلجل أمام          . أحد أفراد رعيته  
ال بأس أرسم دائرة حول كلمة تراهـا  : اآلخرين، وكأنه قال بلسان حاله 

  . مكتوبة خطأ
  .هذا هو املعيار الذي يتوقعه منا املسيح املوعود 

إن من الرعونة واملرض الروحـاين أن      : " ويقول ويتابع حضرته   
إن مثل هذه األمور تفسد     . يمسك اإلنسان خبطأ غريه ويشيعه بني الناس      

  . النفس، لذا جيب جتنبها
ومن متسك بالتقوى يف    . فكل ما ذكرت من أمور تندرج يف التقوى       

. مور الداخلية واخلارجية عد من املالئكة إذ ال يبقى فيـه أي أنانيـة             األ
واملعروف أن املالئكة ال يفعلون إال ما يؤمرون، ومن كان علـى هـذا              (

  )املستوى من التقوى صار من املالئكة، ألنه خاٍل من كل أنواع األنانية
لتقوى، اتقوا اهللا، فإن الربكات اإلهلية إمنا تنـزل بعد التحلـي بـا           

هناك أنواع من اآلفـات     (. واملتقي ينقَذ من اآلفات الدنيوية ويستره اهللاُ      



 - ١٠ -

فقـال  . والباليا اليت حتل بالناس بني حني وآخر فيتعرضون لالبـتالءات         
 :نقَذوا من الباليااتقوا اهللا، ت(  

وما مل تنهجوا هذا النهج، ال جدوى من أي شيء، وال           : يقول  
وكيف ميكن أن تتحقق هلم الفائدة      . ء من بيعيت  ميكن أن ينتفع أمثال هؤال    

  .من البيعة وال يزال نوعا من الظلم متربعا يف قلوم
فإذا كان اإلنسان ال يستر عيوب اآلخرين فهذا أيضا ظلم، كمـا            ( 

فإذا عمل احلسنات األخرى وقام بالبيعة أيضا،       . قال املسيح املوعود    
 ويتابع  .  فإنه لن يستفيد شيئا    ومع ذلك بقي هذا الظلم متربعا يف قلبه       

 فإذا بقي فيهم اهلياج والرعونة والكرب والعجب والرياء وسـرعة           )ويقول
  الغضب مثل اآلخرين فما الفرق بينهم وبني غريهم؟ 

فإذا كان املرء ال زال يستكرب ويتصنع ويتكلف ويستشيط غـضبا           (
  )ألتفه األمور، فما الفرق بينه وبني غريه

 فسوف يتأثر   )أي سليم الفطرة  (ة كلها سعيد واحد     لو كان يف القري   
فاملتقي الذي يعمل احلسنات خاشعا     . به الناس كما يتأثرون برؤية الكرامة     

            ـاِنيهللا تعاىل يتمتع برعب مساوي ويترسخ يف قلوب الناس أنه إنسانٌ رب .
إنه حلق أن الذي يأيت من عند اهللا يهبه اهللا تعاىل نصيبا من عظمته، وهذا               

  . هو طريق السعادة
 مـِتمم   كان النيب   . تذكّروا أنه ال جيوز إيذاء اإلخوة ألمور تافهة       

. األخالق، واآلن قد أقام اهللا تعاىل منوذجا أخريا ألخالقه          مكارم  مجيِع  
وسيكون من املؤسف بل من الشقاوة إذا مل ختلُ نفوسـكم مـن تلـك               

ءات وصـرمت أولئـك     ففي هذا العصر حتققت النبـو     (اهلمجية حىت اآلن    
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، فـاغتنموا هـذه     وآخرين منـهم  اآلخرين املذكورين يف قوله تعاىل      
، فال تعيبوا اآلخرين، ألن املرء يعيب غريه بعيب فيتـورط فيـه             )الفرصة

أما إذا كان   . بنفسه يف كثري من األحيان إذا كان هذا بريئًا من هذا العيب           
  . هذا العيب موجودا فيه فعالً فأمره إىل اهللا

ويعيبوم أحيانا  (من عادة كثري من الناس أم يعيبون إخوم فورا،          
جتنبوا هذه األمور، وانفعوا بين البشر،      ،  )بعيوب قذرة جدا ألتفه األسباب    

. واسوا إخوتكم، وأحِسنوا إىل اجلريان، وعاِشروا إخـوتكم بـاملعروف         
لبنـة األوىل   واجتِنبوا الشرك أوالً وقبل كل شيء، فإن جتنب الشرك هو ال          

  )٥٧٣-٥٧١امللفوظات، الد الثالث ص ." (للتقوى
إن السبب األساسي للسيئات كلها هو أنه يكون يف قلب املرء شرك            
خفي، أما لو كان قلبه عامرا خبشية اهللا وكان مدركا أن اهللا تعاىل يـراه               
وأنه مطّلع على أعماله كلها، فمن احملال أن يأيت أي تـصرٍف ميكـن أن           

لقد أمر اهللا تعاىل بشدة بستر اآلخرين وعدم كشف         . عه إىل السيئات  يدف
يا أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبـوا      : عيوم، حيث قال تعاىل يف القرآن الكرمي      

كَِثريا ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم وال تجسسوا وال يغتب بعضكُم بعضا             
ِحبقُوا اهللاَ         أَياتو وهمتا فَكَِرهتيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح     ابوِإنَّ اَهللا ت 
ِحيمر) ١٣ :احلجرات(   

إن للظنون السيئة دورا أكـرب يف       . الظن املذكور هنا هو سوء الظن     
إن سوء الظن يدفع الناس إىل البحـث عـن          . انتشار السيئات يف اتمع   

لـذلك قـال    . اآلخرين ليحطّوا من منـزلتهم ويشوهوا مسعتهم     عيوب  
ال تتجسسوا يف أمور الناس الشخصية واملتعلقة بالعالقات بعضهم         : تعاىل
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واخلطوة التالية بعد التجسس على     . ببعض، ألن اهللا تعاىل يبِغض التجسس     
 مبا  واملراد من الغيبة ذكر املرء غريه     . اآلخرين أنكم ستغتابوم يف جمالسكم    

إن اهللا تعاىل سـتار     . عرف عنه من عيب والذي من شأنه أن يشوه مسعته         
العيوب، ولكنكم تنبشون ما ستره اهللا، مث تقومون بالغيبة، األمر الـذي            

  . يبغضه اهللا تعاىل بغضا شديدا
يقول اهللا تعـاىل يف     . ال حيق إلنسان أن يكشف ما ستره اهللا تعاىل        

قليل إين سأعاقب من مل يستر اآلخـرين،        احلديث الذي قرأته عليكم قبل      
ألن عدم الستر يشوه مسعة اآلخرين ويفضحهم يف العامل من ناحية، ومن            
ناحية أخرى ينشر الفساد يف اتمع، إذ قد تصدر ردةُ فعل قاسية ِمن ِقبل              
من هتكت أسراره ونبشت عيوبه، فافتضح بني النـاس، األمـر الـذي             

ولكن اهللا تعاىل يأمرنـا أن نـضرب        . العداواتسيؤدي بدوره إىل تفاقم     
أروع األمثلة يف احلب والوئام فيما بيننا، وينبغي أن نكون مثـاالً لقولـه              

كما أن هتك أستار النـاس يـؤدي إىل فـساد           . رحماُء بينهم تعاىل  
فردة الفعل األوىل هي أنكم إذا فضحتم أحدا فال بد          . عالقتهم مع أقارم  

تايل ينتشر الفساد وتندلع اخلصومات، واألمر الثاين هـو         أن يغضب وبال  
أنكم بذكركم تلك األمور تتسببون يف الفُرقة بني الفريقني وبذر الكراهية           
يف القلوب، ألن بعض األحاديث من هذا القبيل تؤدي إىل الفُرقـة بـني              

فمثال إذا قال املرء لصاحبه إن قريبك الفالين أو صديقك ذاك قال            . الناس
ملـاذا  : وكيت ضدك مبناسبة فالنية، السؤال الذي يفرض نفسه هنا        كيت  

تذكرت هذا األمر اآلن بالذات؟ إذا كان هذا قد قال شيئا ضد صاحبك             
فلماذا مل تنصحه عندما مسعت كالمه، وملاذا مل تنِه معه هذا املوضوع يف             
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 وإن كنت غري قادر على نصحه فلماذا مل تدع له بأن يصلحه اهللا؟            . حينه
فأنت ترتكـب إمث    . إن ذكرك هذا الكالم اآلن أمام صاحبك هو النميمة        

النميمة وعدم الستر من ناحية، ومن ناحية أخرى تتسبب يف نشر الفساد            
  . )١٩٢:البقرة(والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل: والفتنة اليت قال اهللا تعاىل عنها

ء واملنكر يف اتمع،    إن من ميشي بالنميمة يتسبب يف انتشار الفحشا       
وذلك ألنه إذا كان األمر الذي ينشره بعض الناس يعد سيئةً أو ذنبا، فإن              
ِذكره علنا يرغّب ضعاف اإلميان أو الشباب فيه أحيانا، فيفكّرون أن فالنا            

ذلك أن السيئة يف مثل هذه احلالة . قد فعل ذلك فال بأس لو فعلته أنا أيضا  
ِإنَّ الَِّذين يِحبونَ أَنْ تِشيع     : بينما يقول اهللا تعاىل   . ستصبح مكشوفة للنا  

   )٢٠:النور(الْفَاِحشةُ ِفي الَِّذين آمنوا لَهم عذَاب أَِليم ِفي الدنيا واآلِخرِة
انتبهوا هنا، فمع أن اهللا تعاىل حيب احلياء والستر وحيـب أن يغفـر              

 يفضحوا اآلخرين وأن يشيعوا الفاحـشة       لعباده، غري أن الذين يريدون أن     
 علمـا   –يف اتمع ويريدون أن ينشروها بني املؤمنني بكشفها وإظهارها          

أنه يدخل يف هذه الزمرة من يفعل ذلك حبديثه أو يرتكب السيئات علنـا              
.  فإن اهللا تعاىل يعلن عنهم أم سوف يلقون العذاب يف الدنيا واآلخرة            –

ت يف اتمع بسبب ذكرها علنا وبـدأ النـاس          ذلك إذا انتشرت السيئا   
الواقع أن بعض   . بكشف عيوب اآلخرين عالنيةً فلن يبقى يف اتمع حياء        

التصرفات اخلليعة اليت يقوم ا البعض يف اتمع الغريب علنا إمنا سببها قلة             
ة، لقد دفعت التلفزةُ ووسائلُ اإلعالم األخرى العاملَ كلَّه إىل اخلالع         . احلياء

مع ذلك يسمون هذا اون حريةً، وبسببها تنتقل اخلالعـة واـونُ إىل             
وأقول بكل أسف أن بعض األمحديني أيضا يتورطون فيها         . األجيال التالية 
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: ولذلك فقد ركَّز اإلسالم على احلجاب واحلياء كثريا، كما أمرنا         . أحيانا
صدفة فـال   ال جتسسوا على عيوب الناس، وإذا اطلعتم على عيب البعض           

إذا كان أحد وقحا حبيث يتشجع على ارتكاب املعاصي علنـا           . تنشروه
وبصورة متكررة، فإن نظام اجلماعة موجود واملـسؤولون يف اجلماعـة           
موجودون، فيجب أن ختربوهم عنه مث اسكتوا، ألنكم قد أديتم واجبكم،           

ـ          . مث جيب أن تدعوا له     ع ولكن إذا تسببتم يف انتـشار جرميتـه يف اتم
. بذكرها عند الناس متلذذين باحلديث عنه فقد احنرفتم عن جادة التقوى          

وإذا عثرت على عيب شخص صدفة، مث تاب عنه، ولكنك بدأت تنـشر             
عيبه بني الناس عداًء له منتهزا الفرصة، فإنك ال ترتكب جرمية هتك الستر             
           ا، وتكون ممن يأكل حلم أخيه ميتا فحسب، بل ترتكب جرمية النميمة أيض

  .  كما قال اهللا تعاىل
فلكي تنقذوا اتمع من كل نوع من الشر وتنقذوا أنفسكم من نار            

ولكن إذا رأيتم يف اتمـع سـيئة ال         . جهنم ال بد لكم من ستر العيوب      
ومن . تكاد تنتهي، وأردمت إصالح األمر فعليكم الدعاء وإطالع املسؤولني        

رية تامة، وال يفضحوه أمام     واجب املسؤولني أن حياولوا إصالح األمر بس      
  : يقول املسيح املوعود . أحد إذا مل يكن مصرا على خطئه

جيب على مجاعتنا أن يدعوا ألخيهم إذا رأوا فيه عيبا، ولكنهم إذا            "
كانوا ال يدعون له بل يذكرون عيبه وينشرونه إىل أبعد احلـدود فـإم              

كم أن تساعدوا إخوانكم  فهل ِمن عيب ال ميكن إزالته؟ علي      . يرتكبون ذنبا 
 .ِذكْرك أَخاك ِبما يكْـره    :  عن الغيبة فقال   لقد سِئل النيب    .... بالدعاء

 ِإنْ كَانَ ِفيِه ما تقُولُ فَقَـد        : قَالَ ؟ِقيلَ أَفَرأَيت ِإنْ كَانَ ِفي أَِخي ما أَقُولُ       



 - ١٥ -

هتباغْت،      هتهب ِفيِه فَقَد كُني ِإنْ لَمم كتاب الرب باب حترمي الغيبـة      مسل. ( و .(
وال يغتب بعضكُم بعضا أَيِحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم         : يقول اهللا تعاىل  

فقد اعتربت الغيبةُ هنا مبرتلـة أكـل حلـم          . )١٣:احلجرات(أَِخيِه ميتا 
  . لناحيةالواقع أن اجلماعة ما زالت يف حالتها االبتدائية من هذه ا.... األخ

 ١٢٠ ذلك يف األيام األوىل، أما اآلن فقد مـضت           لقد قال   (
عام، واملعلوم أن السيئات تعود إىل جمتمع املؤمنني رويدا رويدا كلما مرت    

ولقد ازداد عدد اجلماعة بفضل اهللا تعاىل كثريا        . فترة أطول على بعثة النيب    
لـص مـن    إذ يدخلها أناس من خمتلف الفئات، وبعضهم ال يكون قد خت          

السيئات كليا، كذلك هناك بعض األمحديني القدامى أيضا ليسوا عاملني          
بالدين كما جيب، وال يتحلّون بروح التقـوى جيـدا، لـذلك تنتـشر              

مث إن هذا الزمن زمن خطري فعلينا أن ننتبه جيدا إىل إصـالح             . السيئات
  ) أنفسنا دائما، وأن نتذكر ونسعى للعمل مبا قاله املسيح املوعود

 ومثلهم كمثـل    -يوجد يف اجلماعة بعض الضعاف      :  قال   مث
 ومنهم من نالوا شيئًا مـن       -شخص مير بفترة النقاهة بعد املرض الشديد        

فإذا كان اإلنسان حيـب     (فإذا وجدمت بينكم ضعيفا فانصحوه سرا       . القوة
اجلماعة حقا ويريد اإلصالح مث جيد أخاه ضعيفا فعليـه أن ينـصحه يف              

له األمور سرا كمتعاطف وصديق حقيقي بـدالً مـن أن           اخلفاء ويوضح   
 فإن مل يقبل نصحكم فادعوا      )يفضح أمره ويكشف عيوبه وينشر أخطاءه     

فما دام  . له، وإن مل ينفع أي من األمرين فليعترب األمر من القضاء والقدر           
اهللا قد قِبله فعليكم أال تثوروا برؤية عيب أحد فورا، إذ من املمكـن أن               

والطريق الصحيح هو كما قلت من قبل أيضا أن نظام          (. ما بعد ينصلح في 
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اجلماعة قد أصبح فعاال بفضل اهللا، فأقصى ما ميكنكم فعله هو أن ختربوا             
النظام، مث من واجب نظام اجلماعة أن يعاجل مثل هذه األمور بسرية تامة             

  ) حىت ال يعرف ا الناس
ص والزنـاة   ألن كثريا من اللـصو    :...  ويقول ويتابع حضرته   

. ليس من شيمنا أن خنذل أحدا مستعجلني      . أيضا قد صاروا أقطابا وأبداال    
عندما يفسد ابن املرء يبذل أقصى اجلهود إلصالحه، كـذلك جيـب أال             

مل . ختذلوا أحدا من إخوانكم، بل اسعوا إلصالحه بكل ما يف وسـعكم           
 بل  ،ين لآلخر وتذكروها عيوب الناس    وا قط أن تنشر    الكرمي يأمر القرآن 

أي أن املـؤمنني    .. تواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحـة    و:  تعاىل يقول
 أن تنصح اآلخرين إذا رأيت       هي املرمحةو. رمحةيسدون النصح بالصرب وامل   

من املؤسف حقا   . إن يف الدعاء تأثريا عجيبا    . عيوم وأن تدعوا هلم أيضا    
ال . مرة واحـدة   وال يدعو لـه وال      ،أن يذكر أحد عيوب غريه مائة مرة      

حيق ألحد أن يذكر عيوب غريه ما مل يدع لـه على األقل أربعني يومـا               
ال أقصد من ذلك أن     . عليكم أن تتخلقوا بأخالق اهللا     ....متضرعا إىل اهللا  

إن . تكونوا مناصري العيوب بل املراد أال تنشروها وال تغتابوا اآلخـرين          
كان للشيخ سـعدي    .  اهللا الغيبة ونشر العيوب إمث، حسبما ورد يف كتاب       

 تلميذان، وكان أحدمها يبني احلقائق واملعارف، فكان الثاين         -رمحه اهللا -
 إين كلما بينت شيئا من      -رمحه اهللا -فقال األول لسعدي    . حيترق حسدا 

إن اآلخر اختـار    : فقال الشيخ . املعارف حسدين صاحيب واحترق كمدا    
 باختصار، لـن تقـوم      .طريق اجلحيم إذ حسدك، وأما أنت فقد اغتبته       
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." للجماعة قائمة ما مل يتحلّوا بالتحاب والدعاء وستر العيوب واملرمحـة          
  )٦١-٦٠ص اإلصدار اجلديد  ٤ امللفوظات ج(

هذه هي األمور اليت جيب أن تتحلى ا مجاعتنا، وحيث إن اجلماعة            
يف ازدياد مستمر فيجب أن نبذل كل ما يف وسعنا خللق هذه األخـالق،              

 اجلماعةَ على   ولقد حث املسيح املوعود     . إطالة اخلصومات بدالً من   
  .  الدعاء وستر العيوب يف مواضع خمتلفة وبصورة متكررة

ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا للعمل ذه التعاليم، وأن نكون دائما ممن            
كما ندعو اهللا تعاىل أن يكـره إىل        ". الستار"ينتفعون من صفة اهللا تعاىل      

لسيئات بفضله ورمحته، ويوفِّقنـا للـسري قـدما يف سـبل            قلوبنا مجيع ا  
  . ، آمنياحلسنات، حىت حنقق اهلدف احلقيقي من بعثة املسيح املوعود 

 
  

                                     


