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

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  
 الذين واجبات من وتكرارا مرارا ا تذكريالو الكرمي القرآن يف � اهللا أعطاناها اليت األوامر رتذكُّ إن

 على األوامر ذه اآلخرين تذكري إن أقول وحني. املؤمنني مجاعة يف الناس تذكري مهمة إليهم عهدت
 املنظمات نظام هناك. واملسئولني الدعاة مجيع يشمل فهذا مة،امله هذه إليهم عهدت الذين مهمة الدوام

 مستوى على مسئولون هناك مث ،� اهللا فضل من املركزي النظام إىل باإلضافة اجلماعة يف أيضا الفرعية
 مسئول كل من ويتوقع. فرعيةال املنظمات نظام ويف اجلماعة يف املركزي النظام يف احلي مستوى إىل البلد

 فإذا. اجلماعة انتشار نتيجة اخلالفة على تقع اليت الواجبات لتأدية ويسعى وعضدها اخلالفة ساِعد يصبح أن
 بأوامر الناس تذكري إن. انقاليب تغيري اجلماعة يف يظهر أن فيمكن واملسئولني الدعاة مجيع األمر هذا فِهم
 أو كاملة احلياة بوقف اجلماعة ةخلدم وفقهم قد اهللا بأن واملسئولني دعاةال عند اإلحساس نشوء أو- اهللا

 -الئقة قدوة ليقدموا اهللا بأوامر للعمل ونيسع حد ألي أوال أنفسهم يفحصوا أن ينبغي مث ومن مؤقتا
وخادم مسئول كل على واجب .  
 للخوف مدعاة فهذا عنها بعيد أو يعارضها وعملُهم فقط األوامر ذه اآلخرين يذكِّرون كانوا إذا

. احلالة هذه يف تتضاعف احلاجة لكن عام بشكل لالستغفار حباجة فاإلنسان. لالستغفار حاجة ومثة الكبري،
 واجباته، من ليس التذكري أن مسئول أي يظن ال أن جيب أنه منا واحد كلل واضحا يكون أن جيب هنا



 مثل هو أو بالتربية، املعين السكرتري أو املريب أو العام السكرتري أو الرئيس أو األمري واجب من هو وإمنا
 أو عنده، التربية قسم أو األمحدية خدام رئيس أو عنده، التربية قسم أو اهللا أنصار رئيس واجبات من ذلك

 أو الضيافة سكرتري كان لو حىت سكرتري كل واجب هو بل كال. عندها التربية وقسم اهللا إماء جلنة رئيسة
 أسوة، يقدم أن واجبه من اجلماعة خيدم كان جمال أي ففي. الفرعية املنظمات يف الرياضة على فامشر كان
 كما اهللا ألوامر مستجيبني اجلماعة أبناء من املائة يف مخسني من أكثر يكون أن فيمكن ذلك حصل وإذا

 وتأدية األخرى التضحيات أو املساجد حبضور تتعلق القضية كانت سواء. مرارا قبل من ذلك لكم بينت
 حد أليو نفسه إىل أوال ينظر أن مستوى أي على اجلماعة خيدم من كل على جيب. العباد حقوق

 على الواجب من وكذلك. عنها اآلخرين خيرب مث وضعه وحيسن مرارا ويستعرضها األوامر، هلذه يستجيب
 أوامر إىل ينظر أن -نفسه يف الطاهرة التغيريات إلحداث � املوعود املسيح بايع أنه يدعي- أمحدي كل
 إصالح من نتمكن ولن عظيما، انقالبا نحدث أن فيمكن ذلك فعلنا وإذا. مرارا ويستعرضها � اهللا

 اهتماما نعري أن فعلينا. احلقيقية األخالق مستويات على الدنيا إطالع على نقدر سوف بل فحسب أنفسنا
  . ا والعمل اهللا أوامر باستعراض العمل ونبدأ اجلانب، ذا خاصا
 سأتناول أيضا واليوم مؤمن، أي ا يتصف أن جيب اليت األمور بعض املاضية اخلطبة يف ذكرت لقد
 يسترعي ناحية من الشهر اهذ كان إذا املرء، إلصالح كبرية وسيلة رمضان إن. األخرى األمور بعض

 جيب الشهر هذا ففي. أيضا وإصالحها ضعفنا نقاط إىل أنظارنا يلفت أخرى ناحية فمن العبادة إىل انتباهنا
 نبذل ال كنا إذا. أنفسنا إلصالح اجلهود قصارى ونبذل اهللا، أوامر ونستذكر ضعفنا نقاط عن نبحث أن

 يترك أن دون واإلفطار، السحور يف األكل يف تنحصر رمضان فائدة فإن اخلصوص، هذا يف كاملة اجلهود
 البعض كمثل مثَلنا يكون سوف احلالة هذه ويف. والتربوية الروحانية معايرينا يرفع عمليا تأثريا فينا رمضان

 النوافل عن سئلوا إذا وكذلك العذر يقدمون الصيام عن يسألون حني أم الفكاهات من عنهم أشيع الذين
 أكدوا اإلفطار مأدبة إىل دعوا إذا أما عذرا، قدموا بالصالة يهتموا أن هلم قيل وإذا عذرا قدموا والتراويح
. القبيل هذا من مسلمني نكون ال أن فيجب. حال أية على كافرين فلسنا حنضر سوف قائلني احلضور
 نسأل الفكاهة، نم أكثر للمسلمني التعيسة األوضاع يرسم األمر فهذا الدين، من يسخرون الناس فهؤالء

  . يرمحهم أن � اهللا
 ال أن جيب حيث جدا، ورفيعة عالية مستويام تكون أن فيجب � املوعود باملسيح آمنوا الذين أما

 على -العبادة وهي - رمضان من ةالغاي لتحقيق جاهدين يسعوا أن جيب كما صحيح، عذر دون يفطروا
 يكمل جربيل فكان ،� النيب سنة من رمضان يف الكرمي القرآن تالوة من اإلكثار وكذلك. وجه أحسن

 الكرمي القرآن تالوة يعري أن منا واحد كل على فيجب. خصيصا رمضان يف الكرمي القرآن ختمة معه



 التراويح صالة فهناك. نفسه على ليطبقها اجلهود ويبذل فيه األوامر عن ويبحث ا،ملحوظ اهتماما
 واالستماع النوافل أداء من يتمكن لكي وذلك ،بدأها � عمر سيدنا كان إذ ،فرضا ليست أا وصحيح

 للتهجد يستيقظوا أن يقدرون الذين أما هجد،الت لصالة االستيقاظ يستطيعون ال الذين الكرمي القرآن إىل
  .        أيضا يتهجدوا أن فعليهم

.  ومع ذلك جيب أن تصلوا التهجد، ولو بضع ركعات،ال شك أن الوقت يف هذه األيام يكون ضيقا
إن صالة .  للصوم جيب أن يصلوا النوافل بدال من اخلوض يف أحاديث أخرى مبكرينالذين يستيقظون

 ولكن جيب على اإلنسان أن واجبه له للصوم، كذلك صالة التهجد أيضا ليست واجبةست التراويح لي
  . يصلي النوافل على أية حال

لقد وضحت ذلك ألن . لقد أمر اُهللا املؤمنني ونصحهم بأداء صالة التهجد يف األيام األخرى أيضا
.  للصائمواجبةصالة التهجد شخصا أظهر أمامي وكأن أداء مثاين ركعات على األقل من التراويح أو 

 لذا ينبغي ،فليكن واضحا أن صالة التراويح أو صالة التهجد ليست شرطا للصوم غري أن العبادة ضرورية
فيجب . واألصل مع الصوم هو تالوة القرآن الكرمي وهي سنةٌ. صالة النوافل كلما وجد هلا املرء وقتا
لت من قبل بأن الصالة والعبادة واجبة على كل مؤمن على وكما ق. اإلكثار من تالوة القرآن قدر اإلمكان

أية حال، غري أنه جيب علينا أن نسعى لتحسني عباداتنا أكثر يف شهر رمضان، وأن نسعى لإلكثار من ذكر 
رمضانية وأن حناول إزالة الكسل والغفلة يف عبادتنا الجواء األفعلينا أن نبذل قصارى جهدنا يف . اهللا تعاىل
وهذا األمر ليس .  جنعل هذا األمر اهلام جزءا من حياتنا بنية أن- كان موجودا من قبل إذا-  وصلواتنا

. خاصا برمضان فقط وليس مطلوبا أن نعمل به يف شهر رمضان فقط بل املؤمن مأمور بالعمل به دائما
  . فعلى كل واحد منا أن يدرك جيدا أن الصالة والعبادة من أوامر اهللا األساسية

فكل واحد منا يهتم بالعبادات يف شهر رمضان ألنه شهر الربكات وإجابة األدعية، فنحاول أن إذًا، 
 أن اهللا تعاىل ينظر إىل أعماق هناوجيدر بالذكر . جنذب أفضال اهللا تعاىل ونستفيد من هذا الشهر الفضيل

ىل عمارة املساجد والعبادة بغية  علينا أن نتوجه إ، وينظر إىل أعمالنا حبسب نياتنا، لذاقلوبنا ويعلم نياتنا
فإذا اعتاد . السلوك على مسالك التقوى، مث نسعى جاهدين لنجعل عبادات هذا الشهر جزءا من حياتنا

  . املرء على صالة التهجد أو تعود على أداء النوافل أثناء النهار فعليه أن حياول أن يلتزم ا بصورة دائمة
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي

   �تتقُونَ
اهللا الذي خلقكم هو وحده : ما مفاده  )هذه اآليةمعاين كلمات مجة بعد تر( �يقول املسيح املوعود 
فمن مقتضى اإلميان أن ينشئ اإلنسان . ه وحدهي، فعليكم أن توطّدوا العالقة بيستحق العبادة، وهو احل



فيما يتعلق بالفكر العلمي . �عالقة خاصة باهللا تعاىل، وأال يعطي األشياء األخرى أدىن أمهية مقابله 
 لذا علينا أن ،والعقدي فنعرف مجيعا أن اهللا هو الذي خلقنا وهو وحده إله حي وقيوم، وجييب الدعوات

ولكن مع ذلك هناك كثري من الناس الذين ال حياولون أن ينشئوا عالقة باهللا كما . نعلّق قلوبنا به وحده
 األقدام إىل تسري ففي أجواء رمضان. افهة يف نظرناالقة أخرى تجيب، أي تلك العالقة اليت جتعل كل ع

 ولكن حيدث مع كثري من الناس أن أقدامهم تتباطأ رويدا رويدا حىت تتوقف ائيا بعد ،هذا اجلانب
ولفهم هذا األمر جيب أن خنلق تقوى اهللا . فيجب أن نثبت بعملنا أنه ال أمهية ألي شيء سوى اهللا. رمضان

  . وهذا ما قاله اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن اعبدوا اهللا لتنشأ تقواه يف قلوبكم. يف قلوبنا
ليس اهلدف من العبادة معرفة اهللا فقط بل اهلدف هو الوصول إىل رفعة روحانية خبلق التقوى يف 

 فحني يتولد إدراك الصفات عندئذ فقط ميكن أن يتراءى لنا كل شيء تافها. نفوسنا، وإدراك صفات اهللا
  . �وبال قيمة مقابله 

اإلله الذي خيلق ويربي : تعين" الرب"إن صفة اهللا . اُعبدوا ربكم: يقول اهللا تعاىل يف اآلية املذكورة آنفا
كم فحني قال اهللا تعاىل أِن اعبدوا ربكم، وضح أيضا أن كل نوع من تقدم. وينمي ويطور رويدا رويدا

، فعندما تعبدون ربكم خملصني له، فمن ناحية �وازدهاركم يف املستقبل بيد اهللا تعاىل ومرتبط به 
سيتربى، العامل كله تربية مادية مستفيضا بفيض الربوبية العامة، ومن ناحية ثانية تتقدم وتنمو مواهبكم 

إذا كانت حالتنا الروحانية ليست على ما يرام أو ليست يف طور التقدم،  أنه نصيحةففي ذلك . الروحانية
عندما نؤدي حق . فهذا يعين أننا ال نؤدي حق عباداتنا، وبالنتيجة ال نستفيد من فيض الربوبية الروحانية

 فلن ، وحني نتقدم يف التقوىلروحانية سنتقدم يف التقوى أيضا،عبادة ربنا ونستفيد من صفاته من حيث ا
فعلينا أن نركز على .  بل حتيط بالعام كله بل حبياتنا كلها،رة على شهر رمضان فقطوصتبقى عباداتنا مق

  . عباداتنا واضعني هذا املبدأ يف احلسبان
نسان، كما احلق أن العبادة وحدها هي الغاية املتوخاة من خلق اإل:  ما مفاده�يقول املسيح املوعود 

 عن ناإلنسا يبعد أن هي احلقيقة يف العبادة أي، �وما خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإال ِليعبدوِن�: يقول اهللا تعاىل
 هو كم: قال مث. األرض فالحال ينظف كما القلب وينظف عوجاجواال القسوة من نوع كل نفسه

 غايتكم الدنيا تكون وال ،له كونوات أنو تعبدوه أن قكمخلْ من أراد تعاىل اهللا أن تفهموا أن ضروري
 عن بعيد ولكنه ،أجله من اإلنسان خلق الذي األمر هو هذا أن أرى ألنين مرارا هذا لكم وأقول. املتوخاة

 ولنيئواملس العاملني بعض عن شكوى أتلقى وعندما. ذلك إىل لالنتباه ماسة حاجة هناك إذنْ. نفسه األمر
 البيوت يف حىت يصلون ال وبعضهم املسجد يف يأتون وال الصلوات يف يتكاسلون أم اجلماعة يف

 التقوى حنرز أن ميكن وال أنفسنا حناسب أن الضروري فمن. الكبري باخلجل فأشعر يشتكني وزوجام



 ال كما ،خملوقه حق وال تعاىل اهللا حق يؤدي أن لإلنسان ميكن فال قوىت هناك تكن مل وإن. ذلك دون
 نكون أن الضروري فمن. مباركا عمله يكون أن ميكن وال للجماعة مفيدا وجودا يصبح أن يستطيع

 الترقيات على وحنصل تعاىل اهللا أفضال حنرز لكي عليها وحنافظ عباداتنا ونراقب حني كل مستعدين
  .الروحية

 �تعلَمونَ وأَنتم أَماناِتكُم وتخونوا والرسولَ اللَّه تخونوا لَا آمنوا الَِّذين أَيها يا�: قائال تعاىل اهللا اأمرن مث 
 أمور يف أو كبرية أشياء يف اخليانة تكون ال. عليه كيزبالتر وجدير جدا مهم احلكم فهذا) ٢٨ :اَألنفال(

 املوعود املسيح إن. سواء حد على وكبرية صغرية أمورا أو وكبرية صغرية أشياء حتوي هي بل فقط كبرية
 من الثاين الشرط يف ،اخليانة بعدم خاص بوجه عهدا منا أخذ قد كان طاهرة مجاعة إلقامة جاء الذي �

 تتولّد نوع من السيئات بعض ولكن سيئة، هي -كبرية أم صغرية كانت سواء- سيئة كل. بيعته شروط
 ويف األمانات يف خيون أن إىل املرء تدفع اخليانة عادة بأن تعاىل اهللا يقول. اخليانة ومنها أخرى، سيئات امنه
. العباد حقوق وال ورسله تعاىل اهللا حقوق يؤدي أن كنمي ال اخلائن بأن تعاىل اهللا فيقول. واجباته أداء

 أداء تعين والتقوى التقوى، تولِّد -قبل من ذكرت كما– العبادة ولكن ويعبد يصلي أنه اخلائن قال مهما
 عن املرء تبعد احلقوق أداء يف فاخليانة. تعاىل وخشيته اهللا حب جراء من عباده وحقوق تعاىل اهللا حقوق
 وبالنتيجة. أيضا احلقوق ويؤدي التقوى دروب يسلك ذلك ومع خائنا اإلنسان يكون أن يستحيل. التقوى

 يكون أن ناهيك مؤمنا حىت يسمى أن ميكن ال اخلائن إن. الشخص هذا مثل عبادات تعاىل اهللا يتقبل ال
  . عابدا

 جِميعا والْكَِذب الصِّدق يجتِمع وال امِرٍئ، قَلِْب ِفي والْكُفْر ِإلميانُا يجتِمع ال: � اللَِّه رسولَ قال لقد
  )املكثرين مسند باقي كتاب أمحد، مسند. (جِميعا واَألمانةُ الِْخيانةُ تجتِمع وال مؤِمٍن، قَلِْب ِفي

 ِإال كُلِّها الِْخالِل علَى الْمؤِمن يطْبع: مرة � النيب قال ذلك وألجل. لإلميان آية األمانة وأداء فالصدق
 إن. مبؤمن فليس وخيون يكذب من ألن العادتني، هاتني املؤمن يف نتكو أن ميكن ال أي .والْكَِذب الِْخيانةَ

 أمهيته يفهم أن ؤمنامل من ويتوقّع جدا واسع موضوع اخليانة ارتكاب وجتنب األمانات حق أداء موضوع
 النيب قال صحيح، بشكل لنفهمه املوضوع هذا على كافيا ضوءا اآليت � النيب قول ويسلط. وسعه ويدرك

: والثالث مسلم، كل مناصحةُ: والثاين ِهللا، الْعمِل ِإخلَاص: األول مؤمٍن؛ قَلْب علَيِهنّ يِغلُّ لَا ثَلَاثٌ: �
ومِة لُزاعا جيمع فإنه .اجلَمباجلماعة الوفاء وحق أيضا، العباد وحقوق تعاىل، اهللا حق فيتضمن ثالثة؛ أمور .
 ومجيع اهللا، دين دمونخي من على تلقى اليت ولياتئاملس مجيع يتضمن فإنه تعاىل اهللا حق أداء خيص وفيما

 وليتهئمس خيص فيما نفسه واحد كل حاسب فلو املناصب، أصحاب إىل أدائها ليةئومس تعهد اليت األمانات



 أي إىل ألدرك تعاىل اهللا تقوى مراعيا حالته الدين خيدم من كل استعرض ولو األمانات، هذه حق بأداء
  .إليه املوكولة األمانات هذه حق يؤدي مدى
 ويدكم بلسانكم اآلخرين تأذِّي إنّو بعينها، خيانةٌ إخوانكم حقوق أدائكم عدم بأن � النيب قال مث
 هذا أدائكم وبعدم مسلمني، بكونكم تلقائيا عليكم يفرض الذي واجبكم حق تؤدون ال أنكم على يدل
  .ولسانه يده من الناس سلم من املسلم: رواية يف ورد وقد. اخليانة ترتكبون احلق

 املسلم واجب ومن. خائنا جيعله احلقوق هذه أدائه وعدم إنسان، كل حقوق أداء املسلم واجب فمن
 اجتماعاته يف العهد هذا يردد اجلماعة أفراد من فرد كل. بيعته بعهد والوفاء اجلماعة بنظام التقيد األمحدي

 ضروري أداؤها بل ضروري، وأداؤها أمانة أيضا العهد ذاه وإن اجلماعة، بنظام متقيدا سيكون بأنه
 ما وهو ضروري أمر أيضا وطاعتها باخلالفة االرتباط أن كما. وقدرات كفاءات من فيه ما كل بتسخري

  .املذكورة العهود يف أيضا يردد
 بالنكاح لفتاةوا الشاب يقترن حني األمانات، أداء خبصوص به االهتمام جيب مما أيضا العائلية واألمور

 ففي. هلا فليدفعه الزوج على واجبة أمانة املرأة فمهر. أمانة وأداؤها غريه، على حقوق واحد كل فعلى
 هذا يف � النيب أكد بينما ،املهر يدفع ال أن النـزاع عند حال كل يف اجلهود تبذل الكثرية القضايا

 رجل وأميا زاٍن، فهو مهرها يعطيها أن يريد ال وهو امرأة تزوج رجل أميا: قال قد لدرجة اخلصوص
  .سارق فهو أداءه يريد وال استدان

 فَأَشار أَخاه استشار من: فقال! ذلك على ركز وكم األمانة معايري رفع منا � النيب توقَّع كم انظروا مث
لَيٍر ِهعِبأَم وهى وري دشالر رغَي ذَِلك فَقَد هاناألمور مجيع واضعا الصحيحة املشورة له يقدم مل إذا أي. خ 
 أما. الصحيحة املشورة هلم يقدمون ال م ثقةً الناس يستشريهم حني أناس فهناك. خانه فقد االعتبار يف

 مستشار أي يعرف كان وإذا فليعتذر، بأمر واضح علم ندهع يكن مل إذا اإلنسان أن مقتضاها فمن األمانة
 يقدمون ال أو للَّاجئني خاطئة مشورة يقدمون هنا احملامني بعض أن الحظت لقد. عليه فليدلّ أفضل

 فليفكر. األخرى الشئون وكذلك اخلائنني، من يعدون فهم كاملة، الرسوم يأخذون بينما بإخالص شورةامل
 حبسب اخلائنني من فهم وإال صحيحا، إرشادا يرشدوه أن فعليهم م ثقة يأتيهم أحد كان إذا أنه هؤالء
 يريد اليت اخليانة واجتناِب األمانة معايري هي ما. األمور هذه يف للحذر ماسة حاجة فثمة. اهللا رسول فتوى

 احلرمات إىل النظر عن يتوب ال الذي إن: موضع يف رتهحض قال فقد فينا، يراها أن � املوعود املسيح
 امرأة أو زوجته خيون امرئ كل: قال مث. مجاعيت من فليس املشروع، غري والتصرف والرشوة واخليانة

 خملوقه، حقوق غصب عدم يستلزم واحد اهللا بأن اإلميان إن: قال مث. مجاعيت من فليس زوجها، ختون
 يف التقوى � اهللا مسى لقد: قال مث. اهللا إال إله ال بـ يؤمن ال فهو وخيونه أخيه حقوق يغصب فالذي



 ينشآن الروحانية والزينة الروحاين اجلمال أن إىل ويشري قرآين، تعبري التقوى فلباس باللباس، الكرمي القرآن
 أماناِت ويراعي اإلميانية، وعهوده اهللا أمانات مجيع وسعه قدر اإلنسان يراعي أن والتقوى. التقوى من

 الدقيقة اجلوانب عن البحث فإن. الدقيقة جبوانبها -وسعه يف ما بكل- يلتزم أي عهودهم، ومجيع املخلوق
 أداء إن. إليه نسعى أن ينبغي ما وهو وجه، أحسن على األمانات هذه نؤدي جيعلنا ا العمل مث لألمانات

 من أيضا أدائها وليةُئمس علينا ألقيت اليت الواجبات وكل ،أمانات هي علينا املفروضة احلقوق مجيع
 اهللا أفضال نرث أن نريد كنا إذا الواجب هذا أداء من بد وال علينا فرض األمانات هذه وأداء األمانات،

  . األمور هذه يتدبر أن منا واحد لكل ماسة حاجة وهناك. تعاىل
: تعاىل اهللا يقول. وحتسينه اتمع مجال صقل يكفل أمر وهو اليوم كرهلذ آخر إهليا حكما وتناولت

�ِفقُونَ الَِّذينناِء ِفي يراِء السرالضو الْكَاِظِمنيظَ ويالْغ اِفنيالْعِن واِس عالن اللَّهو ِحبي ِسِننيحآل (�الْم 
  )١٣٥: عمران
 ألداء املطلوبةَ املعايري اآلية هذه يف تعاىل اهللا ذكر. مر كما مسلم كل على واجب احلقوق أداء إن

 اخلطوة يف أي التضحية خالل من يتولد اتمع مجال أن مصرحا متقدمة كخطوة نصحنا بل احلقوق؛
 أدائها، أجل من أحيانا التضحية من بد ال بل احلقوق أداء على األمر قتصري فال. احلقوق أداء بعد املتقدمة
 اتمع ذلك يرتقي أن بد فال تضحية بكل يؤديها بل اآلخر حقوق ألداء منه فرد كل يسعى الذي فاتمع

 نفسه املشهد وهو � النيب صحابة يف املشهد هذا ونرى. اجلنة نظري بأنه نصفه أن نستطيع مستوى إىل
 هذا مثل فإن). ١٠: احلشر (�خصاصةٌ ِبِهم كَانَ ولَو أَنفُِسِهم علَى ويؤِثرونَ�: عنه تعاىل اهللا قال الذي

 لآلخرين اخلري ويرجو نفسه جذبات مجاح اإلنسان يكبح وبذلك التضحية، روح تولد واألعمال التفكري
 أمثلة وهناك ،ابنته قاتل عن عفا قد نراه عندما � النيب يف األسوة هلذه أعلى مثاال جند. إليهم فيحسن
 يتضح ،بتربيتهم قام وكيف العليا باألخالق التحلي صحابته � النيب علّم كيف مث. عليها كثرية أخرى
 يتبسم؛�  النيب فجعل جالـس؛ � والنيب بكر أبا شتـم رجـال أن فيها ورد رواية خالل من ذلك
 وذهب فقام � النيب وجه على اإلنكار مالمح ظهرت ،قولــه بعض بكر أبو عليه ردو أكثــر فلما
 قوله بعض عليه رددت فلما جالس، وأنت يشتمين كان اهللا رسول يا : فقال بكر بوأ فلحقـه هناك، من

 !وقمت؟ غضبت
 ووقع امللك ذهب قوِله بعض عليه رددت لماف يشتمك، كان ملا عنك يرد ملك معك كان إنه : قال

  . الس هذا مثل يف يبقى أن � للنيب كان ما أنه وبديهي .الشيطان
  . اإلحسان ليبأسا علّمهم بل العفو، إىل اجلائز غضبهم حول حيث الصحابة، بتربية � النيب قام هكذا

  . قط لنفسه ينتقم مل � النيب إن عنه اهللا رضي عائشة قالت فقد � نفسه عن أما



  : � املوعود املسيح قال لقد
 عِن وأَعِرض�: بـ دائما أُِمروا ولكنهم بشدة، وأُوذوا بذيئة تائملش اهللا إىل املقربون تعرض لقد

اِهِلنينا أعين الكامل اإلنسان أوذي لقد. �الْجاألكرم نبي تم اإليذاء، أشدوش ذلك فعل ماذا ولكن وأُهني 
 لو بأنك وعده قد تعاىل اهللا وكان. فقط هلم دعا لقد ذلك؟ كل مقابل متجسدا خلقًا كان الذي اإلنسان
بأذى، ينالوها أن السوقة هؤالء يقدر ولن وشرفك حياتك على حنافظ فسوف اجلاهلني عن أعرضت 
 أو هاننيم أذلّاَء قدميه على سقطوا بل قط، النيب كرامة ميسوا أن األعداء يقدر فلم متاما، كان وهكذا
  .عينيه أمام هلكوا

 الدكتور القس رفعها اليت القضية يف. � للنيب الصادق اخلادم حياة من األمثلة أحد لكم أقدم واآلن
 شاهدا البطالوي حسني حممد ولويامل جاء قتله، مبحاولة باامه � املوعود املسيح ضد كالرك مارتن

 غري من هذا وكان – � حضرته عن يدافع دين فضل املولوي احملامي وكان املسيحيني، قبل من
 يف طعن فيها أسئلة إليه يوجه البطالوي شهادة إضعاف أجل من فبدأ - الشرفاء من كان ولكنه األمحديني

 مثل بتوجيه لك أمسح لن: فمه على يده واضعا له وقال ذلك من فورا � املوعود املسيح فمنعه نسبه،
  . إليه األسئلة هذه

 وكان. للخطر نفسه معرضا لدمه املتعطش العدو شرف على حافظَ حيث العظيم اخللق مثال هو هذا
 كان حيث عجيب خلق ذا احملترم املرزا كان ويقول دائما احلادث هذا يذكر دين فضل املولوي احملامي
 لشهادته، إضعافًا املعتدي هذا إىل األسئلة ببعض فتوجهت حياته، على بل شرفه على صال قد الرجل
  . إليه األسئلة هذه بتوجيه لك أمسح لن: وقال الفور على ذلك من منعين حضرته ولكن

 بل العدو، عن والعفو الغيظ كظم على � للنيب الصادق اخلادم ريةس يف جندها اليت األمثلة من هذا
  . إليه اإلحسان

  : � املوعود املسيح قال لقد
 أي)١٣٥: عمران آل (�الْمحِسِنني يِحب واللَّه الناِس عِن الْعاِفنيو الْغيظَ والْكَاِظِمني�: تعاىل اهللا قال

  . بالسخف سخفه على يرد وال اهلاذر املعتدي عن ويعفو غضبه يكبت من املؤمن إمنا
  : مجاعته ناصحا � وقال

 من عضو كل ويف وعيوم وآذام لسام يف التقوى تسري أن اجلماعة هذه إنشاء من اهلدف إمنا
 وال الفاضلة، لألخالق عاليا مناذج يكونوا وأن وظاهرهم، طنهمبا يف التقوى نور يكون وأن أعضائهم،

 حىت اجلماعة أبناء أكثر يف تزال ال الغيظ نقيصة أن رأيت لقد. داع بدون غيظ وال غضب فيهم يكون
 يف مجاعيت من ليسوا هؤالء ومثل ويتخاصمون، بسيطة أمور على اآلخر جتاه والبغض احلقد يكنون. اآلن



 كل إصالح إن. بالشتم شتمه على ترد وال أحد شتمك لو صامتا تظل أن يف املشكلة ما أدري ال. شيء
 إذا أنه هو لذلك سبيل أفضل وإن بالصرب، نفسه تربية يبدأ أن املرء على. أوالً أخالقها بإصالح يبدأ مجاعة
 للدنيا أن وكما. عليه حقدا يزداد وال القلب، حبرقة إلصالحه تعاىل اهللا يدعو أن فعليه بسوء أحد كلّمه
 تغيريا حتِدثوا مل فما قوانينه؟ اهللا يلغي فلماذا قوانينها تلغي ال الدنيا دامت وما قوانني، هللا فكذلك قوانني

 والعفو والصرب احللم من بدالً باهلمجية أبدا يرضى ال تعاىل اهللا إن. تعاىل اهللا عند قيمة لكم تكون لن باطي
  . بسرعة تعاىل اهللا إىل تصلون فسوف احملمودة الصفات ذه حتليتم إذا. حممودة صفات هي اليت

 نسأله كما دوما، املستوى هذا على واحلفاِظ عباداتنا مستوى لرفع هذا رمضان شهر يف تعاىل اهللا وفّقنا
 وكما. لألبد املستوى هذا على حنافظ وأن اآلخرين حقوق وأداء أخالقنا مستوى رفع على نايعين أن تعاىل
 مناذجهم يقدموا أن األشكال من شكل بأي جلماعتنا يعملون الذين أولئك كل واجب فمن آنفا، قلت

  . أيضا وخارجها بيوم يف أوالً الطيبة
 وأقول هذا، رمضاننا يف مجعة خطبة أول يف األمر هذا إىل نبهتكم لقد. أخرى مرة بالدعاء كموأذكّر

 األعداء مكايد من وحلمايتها مجاعتنا الزدهار كثريا األيام هذه يف تعاىل اهللا تدعوا أن ثانية باختصار لكم
 اهللا وفّقنا. ألنفسكم به قومونت الذي الدعاء إىل باإلضافة بكثرة، اإلسالم لغلبة ادعوا وكذلك اخلطرية،

  آمني. لذلك مجيعا
  
 

					 


