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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشـيطان  
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

 اكإيـ  و ال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عنيتسنالِّني� .
  (آمني).

قد ذكرت يف اخلطبة املاضية أن اهللا تعاىل يقول جيب على املرء لقبول أدعيته أن يدعو اهللا تعاىل ويعمل بأحكامـه  
  ؤمنا به إميانا كامال ومعتربا إياه تعاىل مالكا جلميع القدرات. تعاىل م

ما هي أحكام اهللا تعاىل؟ لقد ذكرت ذلك يف اخلطبة املاضية أيضا أن اهللا تعاىل قد أعطانا كتابا عظيما هو القرآن 
تسعلى عباد اهللا الكرمي الذي يتضمن مجيع أحكام اهللا تعاىل من األوامر والنواهي. قال اهللا تعاىل: فَلْي ي، أيوا لجِيب

أن يقبلوا أحكامه املذكورة يف القرآن الكرمي وبالنتيجة سيستجيب اهللا تعاىل أدعيتهم ويهبهم الرشد أيضا. يقـول  
اهللا تعاىل: ماذا عسى أن تكون النتيجة أخريا؟ لَعلَّهم يرشدونَ. لكي ينال عباد اهللا تعاىل الرشد، ويشهدوا بسبب 

رشد مشاهد قرب اهللا تعاىل، ويسلكوا الصراط املستقيم، ويتبعوا درب احلسـنات ويتجنبـوا السـيئات،    هذا ال
  وحيقّقوا الغاية املتواخاة من خلقهم، ويؤدوا حق بعضهم البعض متحلني مبكارم األخالق. 

بأحكام اهللا تعاىل يف  ملاذا ذُكرت هذه األشياء يف خصوص رمضان؟ هل حيتاج املرء هلا يف رمضان فقط؟ لو عملنا
رمضان فقط فهل نصبح مهتدين لألبد؟ إمنا يأيت رمضان وقد جاء ليذكِّرنا ذه األمور ولكي نتريب وجناهـد يف  
هذا الشهر املريب املدرب، أو نسعى للمجاهدة ونبحث عن سبل التقرب إىل اهللا تعاىل برؤية بعضنا الـبعض. إن  

صاحلة ويف العبادات واألخالق، وعندما جيتمع اجلميع ويتسنى هلم أن يرى بعضنا أحسن من البعض يف األعمال ال
البعض اآلخر يتوجهون إىل حتسني حالتهم ويتقربون إىل اهللا تعاىل نتيجة العمل بأحكام اهللا تعاىل علـى الصـعيد   

بحوا ممن حيسنون اجلماعي والفردي، ويسعون لنيل مستوى استجابة أدعيتهم لكي ينالوا قرب اهللا تعاىل لألبد ويص
  دنياهم وعقباهم. 



كثرية تتضمن أوامر اهللا تعاىل ونواهيه، وال بد لنا أن نتذكّرها ونرددها بني حني  أحكاموردت يف القرآن الكرمي 
. احلكم األساسي الذي جيب أن نتذكره دوما والذي هو غاية خلق اإلنسان هـو  هابعض اخترت اليوموآخر، قد 

) قد ترجم املسيح املوعود ۵۷ما قال تعاىل: وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون. (الذاريات: عبادة اهللا تعاىل، ك
  هذه اآلية كالتايل: قد خلقت اجلن واإلنس لكي يعبدوين.  �

منا يتذكرونه بضعة أيام مث  الكثريين قد ذكرت هذا املوضوع عدة مرات، وأوجه إىل ذلك مرارا وتكرارا، ولكن 
ينسونه، وأعلم ذلك شخصيا. قد رأيت أن بعض الواقفني حيام بل الذين تعلّموا علوما دينية ويدركون علميـا  

. مث هناك مسئولون يف اجلماعة يسـعون ليظهـروا   ، عليهم أن يهتموا بذلكأمهية ذلك، ال يهتمون به كما جيب
يهم قضية شخص يفهمونه يف ضوء القرآن واحلديث، ولكن البعض منـهم ال  براعتهم العلمية، وإذا عرضت عل

  يف موضع:  �يهتمون أنفسهم ذا احلكم األساسي كما ينبغي. يقول املسيح املوعود 
"اعلموا أن الغرض من خلقكم هو أن تعبدوا اهللا وتكونوا له وحده. جيب أال تكون الدنيا أكرب مهكم. أقول لكم 

رى، ألنين أرى أن هذا هو األمر الذي خلق اإلنسان من أجله، وهو األمر الـذي ابتعـد عنـه    هذا مرة بعد أخ
  اإلنسان." 
أنه ليس املراد من عدم جعلِ الدنيا اهلم األكرب أال تقوموا بأعمال الدنيا، قوموا ا ولكن جيب أن  �قد وضح 

لقتم. وال شك أنه يصلّى صالة تكون األولوية للعبادة اليت من أجلها خيف رمضان. وت ا يف هذه األيام أي عمل
العشاء يف البالد الغربية متأخرا يف الليل، وتدق الساعة احلادية عشر أو احلادية عشر والربع حىت اية الصالة، مث 

نوم حتني الساعة يصلّي البعض صالةَ التراويح ألا أيضا تصلّى يف املساجد، مث يف العودة إىل البيوت واالستعداد لل
الثانية عشر والنصف. مث يستيقظ الناس يف الساعة الثانية أو الثانية والنصف للسحور ويصلي بعضهم النوافـلَ، مث  
يأتون املساجد لصالة الفجر. فهذا الشيء يثبت أن املرء لو عزم ومل يكتف مبعرفة األمهية علميا فقط بل سـعى  

 هي أمسى العبادات، بل اجتهد لذلك. إن إقامة الصالة باجلماعة يف املساجد عمليا أيضا ملا تكاسل يف الصالة اليت
هلي أيضا من أحكام اهللا تعاىل. ففي رمضان جيب أن يصبح أسوةً الوافقون حيام الذين قطعـوا عهـدا أـم    

نظر إليهم أفراد سيسعون بكل قواهم ليكونوا يف مقدمة أولئك الذين يقدمون الدين على الدنيا واملسئولون الذين ي
وال  إىل أقصى درجةاجلماعة وقد انتخبوهم مسئولني ألم يروم أفضل منهم، عليهم أن يصبحوا أسوةً ويسعوا 

يركّزوا على العبادة وفق تعليمات اهللا تعاىل يف رمضان فقط، وال يعدوا األيام بأنه بقي ثالثة عشر يوما أو اثـين  
وىل، بل عليهم أن يسعوا جلعل ما أحدثه التدريب وااهدة يف رمضـان مـن   عشر يوما مث سنعود إىل سريتنا األ

حتسنٍ يف االهتمام بالعبادات جزَء حيام بشكل دائم، وعليهم أن يضربوا مناذجهم حبسب قول املسيح املوعـود  
ـ  �الذي قدمته والذي فيه وجه  � رى". ويف إىل هذا األمر وقال بأمل شديد: "أقول لكم هذا مرة بعد أخ

يف  �هذا الصدد أقدم بعض املقتبسات األخرى له اليت تشرح هذا املوضوع مزيدا. يقول املسـيح املوعـود   
  موضع: 



"ما دامت غاية اإلنسان املتوخاة هي عبادة اهللا فال يليق به أن جيعل شيئا آخر نصب عينيه. إن حقـوق الـنفس   
أيضا هو حىت ال  النفس اإلنسانيةالسبب وراء جواز حقوق  ليست جائزة. إن املعتدلةجائزة ولكن تصرفاا غري 

فتضيع. فعليكم أن تستخدموا هذه األشياء لسبب وحيد هو أن جتعلكم قادرين علـى العبـادة    نفوسهم تضعف
  ) ۶م، ص۳۱/۳/۱۹۰۳، عدد۱۲، رقم۷وليس أن تكون هي غايتكم املنشودة. (احلكم، جملد

: ولنفسك عليك حق. يقول املسيح املوعـود  �قد ورد يف احلديث أيضا ذكر حقوق النفس، حيث قال النيب 
: ال شك يف هذا احلق ولكن جيب أن يكون فيه اعتدال وجيب أن تؤدوا حقوق النفس املشـروعة ألن اهللا  �

ى أية حال، فـانتفعوا منـها   تعاىل قد وضع هذه الغرائز يف فطرة اإلنسان، لذلك فأداء حقوقها ضروري جدا عل
واستخدموها، وإال فهناك بعض األشياء إن مل نستخدمها ومل نؤد حق النفس لضعفت بعض احلواس وما حتقّقت 
 ستخدم القدراتغاية خلق اإلنسان، فاستخدامها ضروري لتحقيق الغاية من خلق اإلنسان. ومن الضروري أن ت

استخدامها كفر بنعم اهللا تعاىل. كانت هناك صحابية تبذّلَت ومل تكن تتزين والقُوى اليت خلقها اهللا تعاىل، وعدم 
 الناس النيب ن؟   �عنها، فدعاها النيب  �وال متشط رأسها، فأبلغ أحدوسأهلا عن سبب ذلك، فقالت: ملن أتـزي

يك حقا ولأَهلك علَيـك حقـا   بعلها وقال له: لنفِْسك علَ �فإن بعلي يعبد يف النهار كما يف الليل. فدعا النيب 
فَأَعط كُلَّ ذي حق حقَّه. ولكن ال بد للمرء أن يضع الغايةَ من خلقه أمام عينيه دوما، فلو أدى حقوق الـنفس  

  لتمتع بالصحة، وإذا متتع بالصحة استطاع أن يعبد على أحسن وجه. 
بح حراما باستعماله يف غري حمله، ويتبني من: (وما خلَقْت الْجِن : "احلالل أيضا يص�مث يقول املسيح املوعود 

واِإلنس إِال ليعبدون) أن اإلنسان خلق للعبادة فقط، ولكن إذا أخذ شيئا أكثر مما هو حباجة إليه لتحقيـق هـذا   
اء املسموح ا، ولكـن إذا  إذًا، ال بأس يف استخدام األشيالغرض يصبح له حراما لكونه عبثا وإن كان حالال. (

  استخدمت أكثر من الضرورة يصبح احلالل أيضا حراما.)  
: من كان غارقا يف امللذات النفسانية أنى له أن يؤدي حق العبادة؟ فمن الضروري للمؤمن أن يعـيش  �يقول 

ـ  : �اة. مث يقـول  عيش املرارة نوعا ما. ولو قضى حياته يف امللذات والرفاهية ملا حاز عشر معشار تلك احلي
وما خلقـت اجلـن واإلنـس إال    �: �اهلدف احلقيقي من خلق اإلنسان هو أن يعرف ربه ويطيعه كما يقول 

... ولكن من املؤسف أن معظم الناس الذين يأتون إىل الدنيا ينهمكون فيها بعد بلوغهم سن الرشـد   �ليعبدون
ي من خلقهم، وينهمكون يف ثروات الدنيا وعزا لدرجـة  بدال من أن يعرفوا واجبهم وينتبهوا إىل اهلدف احلقيق

يبقى نصيب اهللا قليال جدا، أو ال يبقى أصال يف قلوب أناس كثريين، إذ ينهمكون يف الدنيا ويفْنـون فيهـا وال   
  يدرون أن هناك إهلا أيضا، غري أم يعرفون ذلك حني يقبض قابض األرواح روحهم."

عندما يوشكون على املوت، بل احلق أن األغلبية من الناس املاديني يفكرون يف  أي يتخلون عن املشاغل الدنيوية
مجع األموال حىت يف ساعة املوت. ولكن املؤمن ال يفعل مثل الناس املاديني الذين يفكرون يف مجع الثروة حىت يف 

م يف حالة الصحة مع أم مؤمنـون ولكـن   ساعة املوت. كذلك هناك الكثريون الذين ينسون اهلدف من حيا



تكون أفكارهم منصبة على أهداف دنيوية فقط. فعلى كل واحد منا أن يفكر دائما ليكون من الذين حيققـون  
اهلدف من خلقنا، وأن نكون متوجهني دائما يف شهر رمضان وبعده أيضا إىل عبادة اهللا ونضع يف احلسبان دائما 

  ن آخر: أمر عمارة املساجد. يقول املسيح املوعود يف مكا
"جيب أن يكون يف قلب اإلنسان أمل دائم للحصول على قرب اهللا تعاىل والذي بسببه يكون جديرا بالتقدير عند   

  اهللا". إذًا، من كان جديرا بالتقدير عند اهللا هو الذي ينال الرشد واهلداية احلقيقية وينال حب اهللا تعاىل.  
رِجالٌ �: يف سورة النور � عدة أماكن أخرى أيضا، فمثال يقول لقد بين اهللا تعاىل موضوع الصالة والعبادة يف

تا تموافُونَ يخي كَاةاِء الزإِيتو لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِملَا تارصاَألبو الْقُلُوب يهف يف �قَلَّب .
مثل الذين يصبحون جديرين بالتقدير عنـد   -�كما قال املسيح املوعود  -هذه اآلية الكرمي ضرب اهللا تعاىل

عن أصـحابه   �أحباء اهللا، وقد أخربنا النيب  وأصبحواأكثر من غريهم  �اهللا. وهذا الشرف ناله أصحاب النيب 
يف شرح هذه اآلية: لقـد ورد يف "تـذكرة    �ود أم يرشدونكم إىل الطريق فاقتدوا م. يقول املسيح املوع

األولياء" أن شخصا كان مشغوال يف جتارة قوامها آالف الروبيات، فرآه أحد أولياء اهللا يف الكشف وعلم أن قلبه 
 شـؤون  إدارة أثنـاء  تعـاىل  اهللا عن يغفل مل أنه(أي  .مل يغفل عن اهللا حلظة واحدة على الرغم من هذه التجارة

. من كمـال املـرء أن   �ال تلْهِيهِم تجارةٌ وال بيع عن ذكْرِ اِهللا�ن مثل هؤالء الناس يقول اهللا تعاىل: ، فع)جتارته
يشتغل يف أشغال دنيوية وال ينسى اهللا. ما الفائدة من البغلة اليت تسقط عندما تحمل باألثقال عند احلاجة وعندما 

الذي يلجأ إىل زاوية اخلمول متضايقا مـن  ستحق املديح.... والناسك ترفع عنها األثقال متشي سريعا؟ فهي ال ت
(جيب أن ننتبه إىل هذا األمر أيضا، وجيب أن يكون اهلدف احلقيقي هـو  األشغال الدنيوية يبدي ضعفا نوعا ما. 

مث يقـول  بأن الذين يصبحون متنسكني يبدون ضعفا)  �العبادة وال مانع من األعمال الدنيوية أيضا، فيقول 
�:  

ال رهبانية يف اإلسالم. ال أقول قط أن اخذُلوا الزوجات واألوالد واتركوا األعمال الدنيوية. كال، بـل علـى    
جيدا وعلى التاجر أن ينجز أمور جتارته ولكن مؤثرا الدين على الدنيا. (هذا  الوظيفةأن يؤدي واجبات  املوظَّف

لحوظ يف الدنيا أيضا أن التجار واملوظفني حيسـنون صـنعا يف   هو الشرط الذي جيب مراعاته).. ومثال ذلك م
جتارم ووظيفتهم ويعيلون األهل واألوالد ويؤدون حقوقهم على خري ما يرام. كذلك يستطيع اإلنسان أن يؤدي 

ويستطيع أن يعـيش بسـعادة   (أي ميشي كال األمرين جنبا إىل جنب) حقوق اهللا إىل جانب مشاغل الدنيا كلها 
  (أي يستطيع أن يعيش عيشا كرميا مقدما الدين على الدنيا)الدين على الدنيا.  مقدما

. يف هذه �حافظُوا علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى وقُوموا ِهللا قَانِتني�يقول اهللا تعاىل عن احلفاظ على الصلوات: 
من الصلوات عبئا عليهم. فمثال إذا كان أحد جيـد   اآلية وجه إىل الصالة بوجه خاص أنظار الذين جيدون صالة

صعوبة يف احلضور يف صالة الفجر بسبب السهر الطويل ليال أو بسبب الكسل أو يستثقل أداءها يف موعدها فإنّ 
صالة الفجر هي الصالة الوسطى له. وإذا كان التاجر مثال يستثقل احلضور يف صالة الظهر والعصـر بسـبب   



ينقـذه مـن   والصالتني الصالة الوسطى له. املراد من "حافظوا" هو أن حيمي املرء شـيئا   مشاغله فتصبح هاتني
الضياع. إذًا، إن طاعة املؤمن تتحقق حني يصلي الصلوات يف وقتها ويؤدي حقها وال يصلّيها كأنه ينقر نقـرات  

  وينهي الصالة سريعا وينصرف. 
هذا األمر يتضمن عهودا مع اهللا ومع العباد. مـن املعلـوم أن   مث هناك أمر آخر يف القرآن الكرمي بإيفاء العهود، و

 �عهود اهللا تتعلق بدين اهللا، أي عهد انضمام املرء إىل اإلسالم، وبعد اإلسالم هناك عهد بيعة املسيح املوعود 
مجيـع  الذي يقطعه األمحديون بوجه خاص، كذلك عهدنا بإيثار الدين على الدنيا، والعمل بتعليم اإلسالم، وأداء 

احلقوق اليت أمرنا اهللا تعاىل بأدائها. وإن شروط البيعة تتضمن كل هذه األشياء اليت توجه أنظارنا إىل أداء حقوق 
وأَوفُوا بِعهد اِهللا إِذَا عاهدتم وال تنقُضوا اَأليمانَ بعد توكيـدها  �اهللا. فعلينا أن ننتبه إليها جيدا. يقول اهللا تعاىل: 

فاألمر واضح متام الوضوح أن هناك عهدين جيب علـيكم   �وقَد جعلْتم اَهللا علَيكُم كَفيال إِنَّ اَهللا يعلَم ما تفْعلُونَ
اإليفاء ما، أوهلما هو العهد مع اهللا وهو العمل بتعليم اإلسالم، مث هناك عهد البيعة، حيث يتعهد املرء أن يعمل 

وفوا بأوامر اإلسالم كافة بعد دخوله اإلسالم وتسمية نفسه مسلما. واألمر الثاين املذكور هنا هو أن عليكم أن ت
بعهود ومواثيق تربموا فيما بينكم. صحيح أن اهللا تعاىل يقول هنا أنه عندما جعلتم اهللا عليكم كفيال فال بد من 
إيفاء ذلك العهد، ولكن هذا ال يعين أنه عندما ال يجعل اهللا كفيال بذكر امسه بوضوح ميكنكم أن تنقضوا ذلـك  

بـل   عهودكم فال بأس يف ذلك أيضا، كال، ليس األمر كذلك، العهد وال ضري يف ذلك، وإذا نقضتم أميانكم أو
عندما تربمون أي عهد وميثاق فيبغي أن يكون أساسه على اإلنصاف والصدق، فهذا ما أمرنا اهللا به. ألن املؤمن 
جيب أن يتمسك بالعدل والصدق دوما. وبتعبري آخر علينا أن نتمسك بالعدل واحلق سواء أبرمنا العقد وامليثـاق  

قد علَّمنا التمسك باإلنصاف والصدق يف كل حال،  �سمني باهللا ومتخذين إياه ضامنا أم ال. فلما كان اهللا مق
. فثمة حاجة لفهم هذا املوضوع أن على املؤمن أن يفـي  �سيكون كل عهد مربم بالعدل واحلق مضمونا منه 

ن يتطهر جمتمعنا من كل أنواع النـزاعات بكل عهوده ومواثيقه. إذا استوعبنا أمهية هذا األمر وحقيقته فيمكن أ
واخلداع والتهم. فاملشاكل العائلية اليت تظهر ستختفي ألن فيها أيضا تنقض العهود. يف هذه األيام الحظـت أن  
حاالت نقض العهود واخلداع وعدم الوفاء بإقرار اللسان يف تزايد فينا أيضا بسبب األطماع املادية. وهذه األمور 

عة اجلماعة فحسب بل تؤدي إىل ضياع إميان هؤالء أيضا أحيانا. فحني ينقض اإلنسان املواثيـق  ال تسيء إىل مس
فَاجتنِبوا الرجس �: �كثريا عن الزور وأمرنا باجتنابه. فقد قال  �والعهود يلجأ إىل الكذب، وقد أنذرنا اهللا 

: ال أرى هنا حاجة ألنصحكم بأال �ول سيدنا املسيح املوعود ويف ذلك يق �من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ
تسفكوا دما، ألنه ما من أحد يقدم على سفك الدم بغري حق إال من كان شريرا. وإمنا أقول: ال تقتلـوا احلـق   

قا أي إذا قال لكم الطفل أيضا أمرا حباإلصرار على عدم اإلنصاف، واقبلوا احلق وإن وجدمتوه عند طفل صغري. (
أي يف ) وإذا وجدمت احلق عند خصمكم فاتركوا مـنطقكم اجلـاف فـورا (   فاقبلوا منه وال تصروا على الرفض

النـزاع واجلدال إذا تكلم خصمكم عن أمر حق فتخلَّوا عن النقاش إذا وجدمت احلق مع خصمكم، فال داعـي  



ق واشهدوا شهادةَ حق. كما قـال اهللا  ) وقوموا على احلللدخول يف تقدمي األدلة الواهية من عندكم واقبلوا احلق
، أي اجتنبوا الزور، ألنه ليس أقل مـن رجـس   �فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ�جلّ شأنه: 

األوثان. كلّ ما يصرف وجوهكم عن قبلة احلق فإنه وثن يف سبيلكم. فاشهدوا شهادة حق ولو كانـت علـى   
  (إزالة األوهام) بائكم أو إخوتكم أو أصدقائكم، ينبغي أن ال متنعنكم أي عداوة عن العدل واإلنصاف.آ
حنن نطْلع غري املسلمني على هذا التعليم القرآين أنه يركز على اإلنصاف والعدل، لكن الكثريين منا ينسون هذا (

  ). التعليم يف شئوننا وقضايانا
يف موضع آخر: قد عد الكذب مثل عبادة األوثان. فكما يخضع شخص غيب رأسه أمام حجر  �مث يقول 

تاركا عبادة اهللا كذلك يتخذ الكذب وثنا لتحقيق مرامه تاركا الصدق واحلق. لذلك عد اهللا تعاىل الكذب مثل 
أي يتخذ الصنم ويتوجه إليه (ثن عبادة األوثان وذكر العالقة بينهما. فكما يتحرى عابد األوثان النجاة عند الو

ه أو استغفَللعبادة وحيسب أنه إذا عبدكذلك يتخذ الكاذب  )فهتحقق أهداتنال النجاة أو يفسوف  هه من ذنوبر
أيضا وثنا من عنده ويظن أنه سينال النجاة بواسطته. كم تردت احلالة حبيث إذا قيل هلم: ملاذا تعبدون هذا الوثن، 
اتركُوا هذه النجاسة، قالوا: كيف نتركه، إذ ال تقوم لنا بدونه قائمة. أي شقاوة أكرب من أم يعدون الكذب 

  كد لكم أن الصدق هو الذي ينتصر يف اية املطاف، وفيه اخلري والفتح. مدار حيام. ولكين أقول وأؤ
اعلموا يقينا أنه ال شيء حنس مثل الكذب. يقول الناس املاديون عادة بأن الصادقني يسجنون. ولكن أنى يل أن 

ط. وليخبِرين أحد أقبل ذلك؟ إذ قد رفعت علي سبع قضايا ومل أضطر يف أي منها لقول الزور بفضل اهللا تعاىل ق
إن جعلين اهللا أتعرض هلزمية يف أي منها. إن اهللا تعاىل بنفسه يؤيد الصادق وينصره من عنده. هل ميكن أن يعاقب 

إذا عوقب الصادقون فلن يتجرأ أحد يف صادقا؟ لو حدث ذلك ملا تشجع أحد يف العامل على قول الصدق، ( �
  هللا وملات الصادقون وهم أحياء. ) والرتفع اإلميان باالعامل على قول احلق

) فال يكون أي إذا كان أحد عوقب إثر نطقه بالصدقاحلق أن بعض الناس عندما يعاقَبون عند قوهلم الصدق (
سببه عائدا إىل صدق املقال بل يكون ناجتا عن بعض سيئام األخرى اخلفية السرية أو لكذب آخر. إن اهللا تعاىل 

وشرورهم، أي تكون هلم أخطاء أخرى كثرية فيعاقَبون على خطأ منها. (احلكم، مطَّلع على سلسلة سيئام 
  )٤م، ص١٧/٥/١٩٠٦، عدد ١٧، رقم١٠جملد

الدوام منيبني إليه بتواضع حىت ال يبطش اهللا بنا عقابا على أي ذنب خفي لنا.  على �إذن جيب أن نستغفر اهللا 
  فهذا ما أمرنا اهللا به. 

. فمن معاين العفو أن ينسى �والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ�قني يف اآلية: مث وردت إحدى عالمات املت
املرء ائيا الذنب الصادر حبقه من أحد ويغفر له. فاملتقي ال يكظم الغيط فحسب بل يعفو أيضا حبيث ينسى لألبد 

  :   �ود الذنب الذي صدر ضده. ويف هذا الصدد يقول سيدنا املسيح املوع



اعلموا أن هناك عداوة شديدة بني العقل والثوران، عندما يغضب اإلنسان وتثور ثورته ال يستقيم العقل. 
ولكن الذي يصرب ويري منوذج احللم يعطى نورا خيلق نورا جديدا يف قوى العقل والفكر ويظل النور يتولد من 

، ٤والذهن فيؤدي هذا الظالم إىل ظالم آخر. (احلكم، جملدالنور. أما يف حالة الغضب واهلياج فيظلم القلب 
  )٤-٥م، ص۱۰/٥/۱۹۰۲عدد، ۱۷رقم

  يف موضع آخر:  �ويقول 
اعلموا أن الذي يقسو ويغضب ال خيرج من لسانه كالم احلكمة واملعرفة قط. القلب الذي يستشيط غضبا 

ليع الرسن تحرم من ينبوع اللطائف. سريعا مقابل خصمه يحرم من كالم احلكمة. إن شفتي بذيء اللسان وخ
أي حني تصدر من الفم الكلمات النابية والبذيئة والشتائم ال يتحكم املرء بنفسه وأمثالُ هؤالء يتمادون يف (

. دقيق). الغضب واحلكمة ال جيتمعان يف مكان واحد. إن عقل سريع الغضب يكون سطحيا وفهمه غري البذاءة
وال يعطى الغلبةَ والنصرة يف أي  ر تتالشى كفاءاته وقدراته على التفكر ويسخف)(أي حني يغضب اإلنسان ويثو

، ۹، رقم۷جمال. الغضب نصف اجلنون وعندما يستشري أكثر ميكن أن يصبح اجلنون كله. (احلكم، جملد
  )۸م، ص۱۰/۳/۱۹۰۳عدد

الل، فمثال بالنسبة لقوة يف موضع آخر: على اإلنسان أن يستخدم قواه يف حملها املناسب ويف احل �مث قال 
الغضب، عندما تتعدى حدود االعتدال تصبح بادرة للجنون، والفرق بينه وبني اجلنون بسيط جدا. فالذي 
يستشيط غضبا سريعا ينـزع منه ينبوع احلكمة. فعلى اإلنسان أال يتحدث مع أحد مستشيطا غضبا وإن كان 

أي ينبغي أن ال تتكلموا مع أحد بغضب ) (۷۳م، ص۲۷/۳/۱۹۰۳، عدد۱۰، رقم۲من املعارضني. (البدر، جملد
  )حىت لو كنتم تتكلمون مع املعارض بل جيب أن تتكلموا حبكمة

تكسبنا قرب اهللا برفع أخالقنا من ناحية فهي تشحذ قلوبنا أيضا، وبالعمل ا ينجو  �فإذا كانت أوامر اهللا 
 اإلنسان من األضرار الكثرية والعداء. لقد الحظنا املستشيطني غضبا يتضررون دوما، فهم مل يستفيدوا قط. 

جمنونا. فما هي هاتـان   (أي جتعالن اإلنسان: "هناك قوتان جتران اإلنسان إىل اجلنون، �يقول املسيح املوعود 
(أي إذا وصلت هاتـان القوتـان   إحدامها سوء الظن واألخرى هي الغضب إذا وصلتا حد اإلفراط.  القوتان؟)

  . فمن الضروري أن جيتنب اإلنسان كثريا من سوء الظن والغضب."منتهامها جعلتا اإلنسان جمنونا)
يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن �لقد أمرنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أن جنتنب سوء الظن فقال تعاىل: 

مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعقُوا  إِنَّ باتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ
يمحر ابو١٣(احلجرات  �اَهللا إِنَّ اَهللا ت.(  

 :�األمر األول الوارد يف هذه اآلية الذي ينبغي أن نتجنبه هو سوء الظن. يقول املسيح املوعود 
  ظلمة.""إن سوء الظن مرض خطري وبالء فظيع يعمي اإلنسان ويلقيه يف هوة اهلالك امل

  مث قال: "تذكروا جيدا أن املفاسد واملساوئ كلها تنشأ من سوء الظن، لذلك منع اهللا تعاىل منه بشدة."



(أي إذا قال حضرته: "على اإلنسان أن جيتنب سوء الظن كثريا، وإذا نشأ سوء الظن بأحد فليكثر من االستغفار. 
تفكري فيه أو اإلضرار بأحد بناء عليه ينبغي أن يكثر مـن  نشأ لديه سوء الظن بأحد فبدال من متكينه يف القلب وال
  االستغفار ألنه قد نشأ لديه مثل هذا الظن السيئ بأحد.)

(أي قال حضرته: "ينبغي أن يكثر من االستغفار ويدعو اهللا تعاىل لينجو من هذه املعصية ومن عواقبها الوخيمـة.  
جيب أال يستهني املرء بسوء الظن فإنه مـرض   ع سوء الظن)جيب أن يتجنب هذه املعصية وجيتنب عواقبها اليت تتب

  خطري جدا."
واألمر الثاين الذي منعنا اهللا تعاىل منه يف هذه اآلية هو التجسس، وهو النبش عن عيوب اآلخرين أو التجسـس  

كل هـذه   على أحد وتتبع أمر من أموره. أو حماولة التنصت على أمور اآلخرين اليت ال يريدون أن يعلم ا أحد.
  األمور خاطئة وتؤدي إىل نشوء سيئات أخرى.

واألمر الثالث هو: جتنب الغيبة، ومن اغتاب فكأنه أكل حلم أخيه ميتا، وهذا ما تكرهونه بشدة. لقد سئل الـنيب  
عن الغيبة فقال: الغيبة هي ذكرك أحدا يف غيابه مبا يكره إن كان حاضرا. أي ذكر بعض األمور املوجودة يف  �
د يف غيابه حبيث لو كان حاضرا لكرهها، هذه هي الغيبة. أما لو مل تكن هذه األمور موجودة فيه فإن ذكرها أح

يف غيابه تان عليه. فال يليق باملتقي أن يتكلم مبثل هذه األمور اليت تؤدي إىل إثارة املشاكل والفساد يف اتمـع.  
  بل عليه أن يتجنب الغيبة والبهتان أيضا.

ا نريد أن نتقي اهللا تعاىل يف رمضان وحنرز قربه ونرى استجابة دعواتنا فإننا حباجـة إىل بـذل قصـارى    فإذا كن
جهودنا من أجل جتنب هذه السيئات والعمل بأحكام اهللا تعاىل. وفقنا اهللا تعاىل لنحرز قربه بالعمل بأحكامه، وأن 

  يني هللا تعاىل ومطيعني خالصني له. آمني.حنافظ على هذه احلسنات بعد رمضان أيضا، وأن نكون عبادا حقيق
سأصلي صالة الغائب على أحد الشهداء وهو شودري خليق أمحد ابن شودري بشري أمحد من "غُلزار هجري" يف 

عاما إثر إطالق النار عليه من قبل بعض معارضي األمحدية بعد  ٤٩حمافظة كراتشي. لقد استشهد عن عمر يناهز 
  ، إنا هللا وإنا إليه راجعون. ٢٠١٦يونيو  ٢٠ساعة التاسعة والنصف ليال من يوم اقتحامهم عيادته يف ال

وأفادت التفاصيل أن شودري خليق أمحد كان قد حصل على شهادة دبلوم يف الطب، وكان قد أنشأ قرب بيتـه  
قعة يف "غُلـزار  عيادة خاصة به للطب التقليدي واهلوميوباثي. ويوم احلادث كان قد رجع كاملعتاد إىل عيادته الوا

هجري" بعد اإلفطار، وبينما كان يفحص املرضى املوجودين يف عيادته وإذ يف الساعة التاسعة والنصف ليال دخل 
خوذة وقائية وأطلقا عليه الرصاص والذا بالفرار بعد أن أصيب الشهيد برصاصـتني يف رأسـه    جمهوالن البسني

اقعة على مقربة من عيادته على دراجته النارية إىل بيـت  ورصاصتني يف صدره. لقد أسرع صاحب الصيدلية الو
فورا إىل املشفى القريب إال أنه قد  وأوصلهالشهيد وأطلع أهلَ الشهيد على ما حدث فجاء ابن الشهيد بالسيارة 

  استشهد قبل وصوله إىل املشفى، إنا هللا وإنا إليه راجعون.



 ٢٥غالم حميي الدين أيضا يف منطقة "غُلزار هجري" نفِسها يف  ولقد سبق أن استشهد السيد داود أمحد ابن احلاج
  مايو املاضي.

لقد دخلت األمحديةُ يف عائلة الشهيد بواسطة جده السيد "اهللا خبش" من أمرتسر. لقد انتقلت عائلته من "أمرتسر" 
"شهداد بور" يف حمافظـة  إىل "غوخووال" أوالً مث من هناك إىل "رحيم يار خان" وبعد ذلك انتقلت من هناك إىل 

يف قرية "أمحد بور" الواقعة على مقربة من "شهداد بور" يف حمافظة "سانغر".   ١٩٦٧"سانغر". لقد ولد الشهيد يف 
وبدأ العمل كفنـي يف جمـال    درس هناك إىل البكالوريا مث انتقل إىل "كراتشي" حيث حصل على دبلوم الطب

املخابر اخلاصة، وإىل جانب ذلك بدأ ممارسة مهنة الطب يف عيادته يف املساء. وبعـد  التصوير الشعاعي يف أحد 
  ذلك ترك وظيفته يف املخرب وأخذ يعمل يف عيادته الطبية.

كان الشهيد يتميز مبيزات كثرية، وكانت لديه لوعة من أجل التبليغ، فكان يبشر غري األمحديني يف عيادته أيضا. 
باجلماعة، وكان إنسانا مواسيا لآلخرين. إضافة إىل ذلك كان معتادا على أداء النوافـل  كان مواظبا على الصالة 

وكثرة العبادة. كان يعاجل الفقراء دون مقابل. وكان بعض غري األمحديني يقول له: أنت قادياين، وال نرضى بأخذ 
  الدواء منك ولكن ماذا نفعل، إذ ال يربأ أطفالُنا إال بدوائك.

إىل نظام الوصية، وسباقًا يف خدمة اجلماعة. وفّق خلدمة اجلماعة يف فرع مجاعته كمحصل للتربعات  كان منضما
  سنة أخرية. ١٨وكزعيم لس أنصار اهللا، كما أنه كان يشغل منصب سكرتري "وقف نو" يف فرع مجاعته منذ 

سنهم املبكر جدا. وكان هو أيضـا  لقد كتبت زوجته كما كتب أوالده أيضا أنه عود أوالده على الصالة منذ 
يصلي الصلوات اخلمس على وقتها. كان معتادا على تالوة القرآن الكرمي يوميا مع ترمجة معاين كلماته. كـان  

  يستمع إىل خطبة اخلليفة كما جيعل أوالده أيضا يستمعون إليها كما كان يشاهد "أم يت أيه" صباح مساء. 
  املثلى إذا كنتم تريدون تربية أهلكم. الوسيلةاحلقيقة أن "أم يت أيه" هي 

كان الشهيد يساعد أهل حيه أيضا. تقول زوجة الشهيد: رأيت يف الرؤيا قبل شهر كأسني مملـوءين بالشـراب   
وأتساءل: شراب أي شيء هذا؟ لعله شراب خاص ومميز. فيقال يل يف الرؤيا: إنه شراب أفضل شيٍء يف الـدنيا.  

هاد الشهيد أن املراد منه كأس االستشهاد. وقبل أيام قليلة استشهد السيد داود أمحـد هنـاك   وفهمت بعد استش
وكان يسكن يف الزقاق نفسه وقريبا من بيت الشودري خليق أمحد، وعليه فكان املراد من كأسي الشـراب يف  

  الرؤيا هو الشهيدان. 
السيدة "بشرى خليق" وابنني؛ العزيز "أنيـق أمحـد"   زوجته  -إضافة إىل إخوته وأخواته-لقد ترك الشهيد خلفَه 

الذي يدرس يف اجلامعة األمحدية بربوة، و"رحيق أمحد" الذي يدرس يف السنة الثالثة يف طب األسـنان. وبنتـه   
من عمرها. رفع اهللا تعاىل درجات املرحوم وأهلم أوالده وذويه الصرب والسلوانَ ووفّقهـم  ١٦"مشائلة أمحد" تبلغ 

  ة حسناته. آمني.ملواصل


