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

دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمالَِّذي ِصرن تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيالض�، 
   .آمني

لقد وجه اهللا تعاىل املؤمنني بكثرة إىل العبادة والتحلي باألخالق الفاضلة ألن الذي يدعي اإلميان بدوا ال 
 جانب ذلك من واجبه أن يعرض  وإىل،فمن عالمات املؤمن أنه يعبد اهللا تعاىل. ميكن أن يسمى مؤمنا حقيقيا

ال تصدر من اإلنسان . عن اللغو أيضا، إذ ال ميكن أن يكون اإلنسان مؤمنا مث تصدر منه أخالق رذيلة
ميشون على األرض �: األخالق الرذيلة إال حني يكون مستكربا، لذلك يقول اهللا تعاىل عن عباد الرمحن

 وال  فحسب،يتحاشى الشجار واخلصومة دائماال  إنهفومن كان يتحلى بالتواضع .  أي متواضعني�هونا
وإذا كان منشأ األخالق .  بل يتحلى باألخالق الفاضلة األخرى أيضافقط،يكون مياال إىل الصلح والوئام 

جانب ذلك يسعى جاهدا ألداء حق عبادة اهللا إىل الفاضلة هو احلصول على رضى اهللا تعاىل، وكان املرء 
  . يعد مؤمنا حقيقيا ففي هذه احلالة ،تعاىل

 خمتلفة، صحيح متاما أن لكل إنسان مؤهالٍت.  أن املؤمن احلقيقي هو من كان عابدا ومتواضعااخلالصة
 لذا ال ميكن لكل واحد ويف كل حال أن ،معرقلةفقد تنشأ ظروف مؤقتة . ويتفاوتون يف احلالة اجلسدية أيضا

عه أن يثبت على املستوى الذي يتوقع من املؤمن يف كذلك ال يس. يبقى ثابتا على أخالقه مبستوى واحد
واهللا تعاىل ال يكلّف أحدا .  خمتلفة حبسب ظروفهتسهيالتلذلك قد أتاح اهللا تعاىل للمؤمن . عباداته وصلواته

القول بأن هناك بعض األمور اليت ال ميكن لإلنسان أن يعمل ليس صحيحا قط لذا . أكثر من قدرته ومؤهالته
فحني قال اهللا تعاىل للمؤمنني أن .  على األقلباطل فيما يتعلق باإلسالم قول ، وهونه إجنازها فال ميكا

ها كثريا فقال مثال بأن الذي ال يستطيع أن ء جيب أن تصلوها فقد يسر هلم أداالصالة مكتوبة عليكم لذا
على اإلنسان اجللوس  ألنه قد يصعب -يصلي قائما ميكنه أن يصلي قاعدا، ومن مل يستطع ذلك بسبب مرض



جنب جيب أن يستلقي املرء  على أيمث مل يضع شرطا .  فسمح اهللا له أن يصلي مستلقيا-بسبب مرض ما
كذلك إذا كان أحد مسافرا أو مريضا أو . كانت كيفية استلقائه أياألداء الصالة، بل مسح له أن يصلي 

لذا ال ميكن ألحد أن يقدم أي عذر . ة أن يقصر الصالفيمكنضعيفا أو كانت لديه مشكلة أخرى مؤقتا 
بل إذا كان هناك من يشتغل يف عمل تتسخ بسببه ثيابه ظاهريا فهو مأمور بأن يصلي يف . لعدم أدائه الصالة

باختصار، ال ميكن . الثياب نفسها إن مل تتيسر له ثياب نظيفة، ولكن ال بد من أداء الصالة على أية حال
إذًا، الصالة واجبة على اإلنسان ما دامت قواه العقلية . أداء الصالة ليس ممكنا لهلعاقل أن يقبل عذر أحد أن 

ولكن إذا سئل الناس عن ذلك يقدم كثري . فالقول بأن أداء الصالة مستحيل علينا قول خاطئ متاما. سليمة
 مجيعا أن ننتبه إىل فيجب علينا. منهم أعذارا واهية، ولكنهم بتقدميهم مثل هذه األعذار يبتعدون عن اإلميان

  . هذا األمر
ة افتتاح املسجد يف أيرلندا ووجهت أنظار اإلخوة إىل العبادات، بعندما ألقيت خطبة حول هذا املوضوع مبناس

كتب إيلّ داعية اجلماعة يف أمريكا، وكذلك وصلتين الرسائل من أماكن أخرى أن عدد احلضور يف املساجد 
 هنا أن السبب وراء عدم احلضور يف املساجد مل يكن ناجتا عن فيتبني من. قد ازداد بشكل ملحوظ

 الكسلُ والتهاون، وعندما وجهت األنظار إىل ذلك سببهاضطرارهم ومل يكن مستحيال عليهم بل كان 
ومن صفات املؤمن أنه إذا وجه إىل . حتت هذا األثرتركت النصيحة تأثريا إجيابيا، ولكن هناك حاجة للدوام 

  . تزم بهأمٍر ال
ففي هذه . إذًا، جيب على جملس خدام األمحدية وجلنة إماء اهللا أن يعودوا اجليل الناشئ على االلتزام بالصلوات

 �لقد وجه املسيح املوعود . الفترة من العمر يتمتع اإلنسان بصحة جيدة ويقدر على أداء حق العبادة
 العبادة على أحسن ما يرام يف فترة الصحة أنظارنا بوجه خاص إىل أن اإلنسان يستطيع أن يؤدي حق

والشباب، أما يف مرحلة متقدمة من السن فال يستطيع أن يؤدي حقها كما جيب بسبب تعرضه ألعراض 
  . خمتلفة

على أية حال، جيب على اإلنسان أن يعلم أن من واجبه أن يؤدي ما فرض اهللا عليه بالضغط على طبيعته أيضا 
فإذا رزقنا اهللا صحة جيدة فإن .  كلهاالتسهيالتضال عن عدم أدائها مع وجود إذا اقتضى األمر ذلك، ف

. شكر اهللا على ذلك أيضا ضروري لنا ألداء حق اهللا، ويستطيع اإلنسان أن يؤدي هذا احلق بواسطة عبادته
ميع أن فيجب على اجل. فهناك حاجة ماسة إىل عبادة اهللا وااللتزام بالصالة شكرا على أنه وهبنا صحة جيدة

  .يتوجهوا إىل هذا األمر ألن اإلميان ال يكمل بغري ذلك
صفات ذوي األخالق احلسنة أم  أعظمفمن . واآلن آيت إىل أمر آخر أي أتناول اآلن األخالق الفاضلة

فمن ميزات املؤمن أن يثبت على الصدق دائما وال يدع الكذب . يصدقون القول ويثابرون ويثبتون عليه
وهذا ال ميكن إال إذا كره املرء الكذب بشدة، ولكننا نرى على صعيد الواقع أن الناس . دايقترب منه أب



يقدم . ما كنت أنوي الكذب ولكنه خرج من لساين خطأ: يركنون إىل الكذب مبناسبات خمتلفة مث يقولون
نين ما كنت أنوي الناس هنا طلبات للجوء السياسي ويقولون أحيانا بأنه قد صدر مين هذا الكذب خطأ مع أ

اهللا غفور  إن. خطأًحىت ال خيرج الكذب من لسانه فإن مل يكن املرء معتادا على الكذب : ولكين أقول. قوله
يف هذه احلالة من إظهار الندم على ذلك ال بد هلم ويغفر ملثل هؤالء الناس الذين يشعرون خبطئهم، ولكن 

 ومل يسع إلزالة اخلسارة أو الضرر الذي حلق بأحد ولكن إذا كذب أحد ومل يشعر بالندامة عليه. عمليا
كذبه صدق أو يقول بأنه ال مندوحة له من الكذب، فإن أنّ بسبب كذبه بل يصر عليه وحياول أن يثبت 

شخصا مثله ليس ثابتا على إميانه وال ميكن أن يعد متحليا بأخالق فاضلة، وجيب أن يفهم جيدا أنه ال يسلك 
  . صراطا مستقيما

ن وحسن اخلُلق وكلِّموهم بكالم هيأي عاِملوهم بالرفق " قولوا للناس حسنا: "قول اهللا تعاىل عن األخالقي
ظهرون اخلشونة والقسوة يف كل حني. نوليمعلوم أن بعض الناس ميلكون طبيعة خشنة وقاسية ولكنهم ال ي .

 يف اليتقسوة الشونة واخل إليهم أن يلينوا فحني يقول اهللا تعاىل بأن تقولوا للناس حسنا، فأمره هذا موجه
ولكن هناك أناس . وال تستشيطوا غضبا ألتفه األمور. وجيب أال يكون فيكم ما يؤذي اآلخرين. طبائعهم

إذا تأمل هؤالء الناس على قسوم بعد و. كما قلت قبل قليل، حيتدمون ويغضبون سريعا بسبب طبيعتهم
ك ما أصاب اآلخرين من األمل واإليذاء بسببهم وتابوا إىل اهللا واستغفروه قوهلم كالما قاسيا وحاولوا تدار

ولكن الذين ال يعملون حبسب أمر اهللا . عندهتقبل سفيقول اهللا تعاىل بأن باب التوبة مفتوح وأن توبتهم 
 بل  شيئا فشيئا، ينحطّمستواهم األخالقيفإنّ ويعاملون اآلخرين بقسوة باستمرار وال يشعرون بأي ندم 

فاهللا تعاىل يعطي أمل . عهم عبادامف تنوالذين يفعلون ذلك ال. ذنبا بعدم العمل بأمر اهللا تعاىلرتكبون ي
املغفرة والعفو للذين يصدر منهم فعلٌ حتت تأثري ثورة معينة أو بسبب الغضب ولكنهم يندمون وخيجلون على 

 الذي ال خيجل وال يندم وال يتأسف أما.  منهمما فعلوا بعد أن يعودوا إىل صوام ويسعون لتدارك ما بدر
كثريا ما تأتيين قضايا . فعلينا مجيعا أن حناسب أنفسنا. ليس له عذر مقبول عند اهللافعلى ما صدر منه 

 وال بسرعة، وقضايا أمور مالية بني فريقني يتبني منها أن بعض الناس يستشيطون غضبا أزواجخصومات 
وهناك من يؤذي النساء إيذاء نفسيا ويرفع يده عليهن، وما إىل ذلك من . علونيدركون ماذا يقولون وماذا يف

دار "وإذا حاولت جلنة اإلصالح أو . واألدهى واألمر من ذلك أم ال يريدون أن يفهموا. املعاملة السيئة
 صوام إىل مث عندما يعاقَب أحد الفريقني بتعزير يعودون إىل. اإلصالح بينهم يصرون على موقفهم" القضاء

. حد ما، ويكتبون إيلّ طالبني العفو ويسعون لتدارك ما فات وما قاموا به من املعاملة السيئة جتاه اآلخرين
صحيح أنه يعفى عن مثل هؤالء الناس بعد أن يتداركوا الوضع ويصلحوا أنفسهم بعد نيل عقوبة استحقوها 

يدخلوا يف دوامة أنانيتهم لكان باإلمكان أن تصلُح ولو مل . ولكن تبقى عليهم وصمة التعزير على أية حال
. فعلى هؤالء الناس أن يفكروا يف محاية إميام. األمور بالتعاون والتفاهم املتبادل قبل الوصول إىل هذه املرحلة



اجلماعة  عنوهناك بعض آخرون ال يكادون يفهمون بأي طريقة ويبقون مصرين على موقفهم مث يبتعدون 
  . كليا

كيف نقدر على ، و معلوما أن الدنيا ومنافعها وملذاا كلها فانية، لذا علينا أن نفكّر يف عاقبتنا دائمافليكن
نتباه أبناء اجلماعة دوما إىل رفع معايري أخالقنا، وأنه ينبغي أن ال يقعوا يف فخ ا، إنين ألفت �نيل أفضال اهللا 

صحيح أننا . قدوة يف األخالق واإلنسانيةيكون ماعة أن جيب على كل فرد من أبناء اجل. األنانية ألتفه األمور
فعلينا .  قد أعطى املؤمن بعض األوامر أيضا�لكن اهللا . نبدي الثوائر أحيانا ونغضب، فهو من طبع اإلنسان

لقد قدمت مثال القضايا العائلية، فانظروا كيف أمرنا اهللا . أن نكبح ثوائرنا، ونوظفها حبسب مرضاة اهللا
وأعطى األحكام املختلفة، اليت جيب على الزوجني . التقوى يف اآليات اليت تتلى مبناسبة عقد القرانبالتحلي ب
لكن معظم الناس ال يضعون هذه األمور يف احلسبان، ويظنون أنه قد عقد القران وحصل الزواج . العمل ا

 واملسائل يتمسكون بآرائهم فالذين يتعصبون ملوقفهم ويفتخرون به إذ حني تظهر املشاكل. وانتهى األمر
فهم يعدون عواطفهم . بشدة ويصرحون فيما بعد كيف أم متسكوا برأيهم وبذلك هزموا خصمهم

ويقولون إن ما فعلناه هو الصحيح ألم يزعمون أن . ومشاعرهم صحيحة وال حيترمون عواطف اآلخرين
إذا سلَّمنا بقوهلم فهذا . م سبيل غري ذلكومل يكن هل. القرار الذي اختذوه بعد التفكري هو العالج خلصمهم

 بأمر كذاحيق هلم القول إن العمل . يعين أن الدين الذي اعتنقوه كاذب، ألن ما يقوله الدين خيالف كالمهم
من األوامر الدينية يصعب علينا، لكن القول بأنه ال تستقيم احلياة دون خمالفته وأنه مل يكن بد من فعل ما 

اكظموا الغيظ، وعاِملوا الناس حبسن اخللق وال تصروا على يأمرنا أن  �فاهللا . تكذيب الدينقاموا به، مبرتلة 
 إن الذي ال يؤدي حقوق العباد �بل قد قال سيدنا املسيح املوعود . أخطائكم واسعوا لتأدية حقوق الناس

فإن صالم . وق اهللا أيضاوال يتحلى باألخالق اليت علمناها اهللا وفرضها على املؤمن فال يستطيع تأدية حق
فلم حيدث فيهم . ألن عبادام مل ختلق فيهم التغري الذي هو من خصائص املؤمن. وعبادم للرياء فقط

  . التواضع الذي يقرم إىل اهللا
وشاهده بعد ذلك إذا سجل اإلنسان حالته أثناء الغضب يف الفيديو، وهو سهل يف هذه األيام يف كل مكان، 

  . ت تصرفاته خمجلةسه، كم كاننفمن سيخجل ف
 يف هذا اخلصوص، كيف تكون حالة الذين يستويل عليهم �اآلن أقدم لكم بعض نصائح املسيح املوعود 

وقال أن الثورة والغضب حني . خيلو دماغهم من الفهم واحلكمة، وأحيانا يصابون باجلنونحيث الغضب، 
: �قال .  الصرب، ألن الصرب يزيد قوى العقل والفكرالصواب، ومن مث لفت انتباهنا إىلاإلنسان يشتد يفقد 

ولكن . اعلموا أن هناك عداوة شديدة بني العقل واهلياج، عندما يغضب اإلنسان وتثور ثورته ال يستقيم العقل
عطى نورا خيلق نورا جديدا يف قوى العقل والفكر ويظل النور يتولد من فري منوذج اِحللم الذي يصرب ويي



، ٦احلكم، جملد (".يف حالة الغضب واهلياج فيظِلم القلب والذهن فيؤدي هذا الظالم إىل ظالم آخرأما . النور
  )٦-٥م، ص١٠/٥/١٩٠٢، عدد١٧رقم

اعلموا أن الذي يقسو ويغضب ال ": ن قلوم ختلو من احلكمة حبق الذين يغضبون ألبسط األمور أمث قال
 مقابل خصمه يحرم من كالم بسرعةالذي يستشيط غضبا القلب . خيرج من لسانه كالم احلكمة واملعرفة قط

الغضب واحلكمة ال جيتمعان يف . إن شفتي بذيء اللسان وخليع الرسن تحرم من ينبوع اللطائف. احلكمة
وال يعطى الغلبة والنصرة يف . إن عقل شخص سريع الغضب يكون سطحيا وفهمه غري حديد. مكان واحد

، ٩، رقم٧احلكم، جملد (".عندما يثور أكثر ميكن أن يصبح اجلنون كلهالغضب نصف اجلنون و. أي جمال
  )٨م، ص١٠/٣/١٩٠٣عدد

.  جتران اإلنسان إىل اجلنون-إحدامها سوء الظن والثانية هي الغضب إذا وصلتا حد اإلفراط-هناك قوتان 
حبالة من فحني يفكر اإلنسان كل حني وآن يف هذه األمور اليت تؤدي إىل الغضب وسوء الظن يصاب (

  .فمن الضروري أن جيتنب اإلنسان كثريا من سوء الظن والغضب). اجلنون
 من يده يف أي حال، والفطنةسيطرة على الغضب، حبيث جيب أن ال ينبذ العقل  وهي المث بين عالمة املؤمن

  . وإال سيصاب حبالة من اجلنون كما سبق ذكره
اليت الغضب، قوة  ومثال ذلك. لها املناسب ويف احلاللعلى اإلنسان أن يستخدم قواه يف حم: يقول حضرته

الذي . تصبح بادرة للجنون، والفرق بينها وبني اجلنون بسيط جدافإا عندما تتعدى حدود االعتدال 
فعلى اإلنسان أال يتحدث مع أحد مستشيطا غضبا وإن . يستشيط غضبا سريعا ينـزع منه ينبوع احلكمة

  )  ٧٣م، ص٢٧/٣/١٩٠٣، عدد١٠، رقم٢، جملدالبدر. (كان من املعارضني
فقد . مث بني حضرته أنه جيب على املؤمن أن يكظم غيظه، إمنا املؤمن احلقيقي من ميلك نفسه عند الغضب

صحيح أن اإلجنيل أيضا يعلّم الصفح والعفو كما قلت من قبل ولكنه يقتصر . �والكاظمني الغيظ� �قال 
 دائرة مواساته إىل غريهم وقال بكل صراحة بأنه ال عالقة يل بغري �على اليهود فقط، ومل يوسع عيسى 

   )٢٤، ص"ينبوع املعرفة"بـحماضرة ملحقة . (بين إسرائيل سواء أهلكوا أم جنوا
 الذي بعث �حه منحصرا يف بين إسرائيل فقط، أما سيدنا املسيح املوعود  وصف�فكان عفو املسيح 

لذا جيب علينا حنن أيضا أن نتوسع يف العفو . مسيحا حممديا فكان نطاق عفوه وصفحه حييط بالعامل كله
 إذا كنتم تريدون نيل الفيض من نور اهللا فثمة حاجة. فهذه هي املعايري اليت جيب أن نسعى لنيلها. والصفح

إذا كنا نريد أن خترج من أفواهنا املعارف واِحلكم ويلتفت الناس . ماسة للتحلي بالصرب واحللم ورحابة الصدر
 فعلينا أن حنمي أنفسنا من التشدد والغيظ يف �إلينا، ونكون مسامهني يف مواصلة مهمة املسيح املوعود 

 حقيقيني فال بد من توظيف كفاءاتنا ومواهبنا إذا كنا نريد أن نكون مؤمنني. األمور العائلية والشئون اليومية
درجة اجلنون بل ينبغي أن يكون بقصد غضبنا فإذا غِضبنا يوما فيجب أن ال يبلغ . يف حملها على خري ما يرام



إذا . فثوائر الغضب الطليقة اليت ال يسيطر عليها اإلنسان جتعله جمنونا، فهناك حاجة لالعتدال فيها. اإلصالح
 يتطلبه اإلصالح، وجيب أن ال يكون بدافع إظهار العظمة  مبا الغضب فينبغي أن يكون حمدوداكان يصيبنا

  حضرتهذكرقد و. فقد قال حضرته إن الذي يغضب أكثر من هذه احلدود فهو يضيع إميانه. وإشباع األنانية
  . الزم والعفون مجال اإلسالم ينحصر يف هدايته إىل األخالق السامية والنصح بكظم الغيظ غري الأ

لقد قال . فكل واحد حباجة ماسة إىل التحلي ذا اخللق، ألنه بدون ذلك يصعب أن يكون مؤمنا صادقا
ن ضعفنا لكن ِم.  مرارا وتكرارا يف شىت الكتابات واخلطب أنه جيب السيطرة على الثوائر�املسيح املوعود 

فالذين يسمعون اآلخرين . نوألمحديني واملسئول ا عامةُ يف ذلكأنا ال نعمل ذه النصيحة كما جيب، سواًء
 كالكاذبني وأنتم الوتذلّ":  قد قال�كالم حضرته وينصحوم بكبح الثوائر، وينسون أن حضرته 

، بل من املالحظ أن البعض يسعون ليثبتوا أم صادقون ومظلومون على كوم كاذبني وظاملني، "صادقون
ألن من مقتضى اإلميان أن يزيل اإلنسان الضرر الذي أصاب . من اإلميانفيهم ذرة أن فكيف نقبل حبق هؤالء 

فاملؤمنون حياولون تدارك اجلرح الذي يصيب منهم . أحدا منه يف حالة الغضب، بدال من أن يتمسك به
  .الندم واخلجل على األقل، على ما صدر منهمبعواطف اآلخرين، ويشعرون 

نحو، فإذا كان قد صدر منهم الظلم بدافع الثورة املؤقتة، فعلى جيب أن نفحص كم منا يفكرون على هذا ال
أما الذين ال يزيلون وال يندمون بل ال يؤثر فيهم شيء حىت بعد . املؤمن أن يتداركه بعد زوال حالة الغضب

وإمنا آمنوا رياًء، فمثَل . �ليس فيهم إميان حقيقي كما قال سيدنا املسيح املوعود فمرور كل األحوال، 
 هواء وال ا ماء فال يكون فيها كلهت من املاء، أما إذا كانا فقط باهلواء وإمنا غالفهمليئة فقاعةام كمثل إمي

  .  بل قطرة ماءفقاعة ايقال هل
عليه فثمة حاجة ماسة كما قلت الستعراض أوضاعنا، لنرى كم مرة صربنا على االعتداء علينا، ومل نرد 

 لكنهم حكموا اعتدى عليهم طرف مان كم مرة سنحت الفرصة أن وليفحص املسئولو. لغضب بامغلوبني
إذا مل يقاوم املرء خصما قويا وقال إين أصرب . بإنصاف مؤدين مقتضيات العدل، دون أن يبالوا بذلك االعتداء

هنا أوضح أمرا . مع أنه قادر كال بل الصرب أن ال يعاقب املرُء. على ذلك فأنا صبور فليس من الصرب يف شيء
. هذاحتت  مبقتضى العدل واإلنصاف، فهذا العقاب ال يندرج يوصي مبعاقبة أحد إذا كان نظام اجلماعةأن 

إذا كان أحد يتجاوز حدوده يف شئونه . ألنه إذا كان أحد يستحق العقاب على خطيئته فالعفو عنه يصبح إمثا
فهذه العقوبة . ة والوالدين لألوالدويرتكب الظلم فمثل معاقبة القاضي أو احلاكم له كمثل معاقبة األساتذ
كان هذا التوضيح ضروريا ألن . تصدر نتيجة جرميته أو خمالفته للحكم الشرعي أو هضمه حقوق اآلخرين

بعض الناس يعتدون وخيالفون قوانني الشريعة، ويغصبون حقوق اآلخرين أيضا وعندما يعاقبهم نظام اجلماعة 
تكم يف السابق مرارا أيضا، ورمبا سيكتبون اآلن أيضا بعد مساع كما أخرب-يكتبون إيل بعد مساع كالمي 

قد اال ففي هذا .  فنرجو أن تعفو عنا أيضا-خطبيت هذه أنك ألقيت اخلطبة على موضوع العفو والصفح



بعضهم يرسلون إيل رسائل مليئة بالشتائم فلم . قلت مرارا يف املاضي أيضا إين ال أعادي أحدا شخصيا
فهم عادة ال يكتبون أمساءهم، أو يكتبون . أيضا ومل تنشأ يف قليب قط ثوائر الغضب عليهمأغضب عليهم 

بأم لن يتعرضوا ألي إجراء ضدهم حىت لو كتبوا أمساءهم أيضا، بل أشفق ، لكنين أؤكد هلم مستعارةأمساء 
 إال عند اغتصابه ب أحدال يعاقَ. عليهم وتكون يل مناسبة إلكثار االستغفار، فإن هذا املوقف مفيد يل دوما

 بكل وإمنا تصدرمثل هذه العقوبة بطيب اخلاطر وال تصدر . حقوق اآلخرين أو عند خمالفته ألوامر الشريعة
 للعفو عن أحد شفاعةً -عامة أو من بريد أمراء البالد المور األمن نظارة  -واليوم الذي أتلقى فيه . أمل وأسى

ولكن ال تضطروين فيما تفرض علي واجبايت . أكثر األيام فرحة يليكون ، ألنه أصلح خطأه الذي ارتكبه
  . القيام به
نظام " أو "القضاء" ويبت فيها "القضاء"ال بد أن أقول هنا بأنه عندما يرضى فريقان رفع قضيتهما يف كما 
له بدفع املبالغ أو حيم - يلقي على أحد الفريقني مسئولية أداء احلقوق  األحداث والوقائع ف على ضوء"اجلماعة

ه أن ال  فعلى الفريق الثاين الذي ينال حقَّ–املالية إذا كانت القضية تتعلق باملال أو بأداء مسئوليات أخرى 
هذا هو حكم اهللا ورسوله ته بل إذا كان الفريق األول ذا عسرة فيجب أن ينظره إىل ميسر ويتشدد،ديتعن ،

  .على اآلخرينيندفع اإلنسان بأنانيته فيمارس الظلم أال ب
ومما . على أية حال، ينبغي أن نشكر اهللا تعاىل دوما ونتدبر يف أننا أتباع ذلك الشخص الذي سمي مسيحا

 ال شك ؟يز املسيح عن األنبياء اآلخرينالذي مي ملاذا سمي املسيح املوعود مسيحا؟ فما :يدعو إىل التفكري هو
يزات وصفات أعلى وأعظم من مجيع األنبياء اآلخرين ألنه كان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتحلى مب

ولكن عندما نلقي نظرة على األنبياء جند . ، ألنه اإلنسان الكامل، وشريعته أكمل الشرائعذرومقد وصل إىل 
ملسيح الناصري عليه يمكن أن يكون ما مييز اوعليه ف. عن بقية األنبياءيتحلى مبيزة متيزه كل واحد منهم 

املصلح املوعود  لقد وضح . بينه وبني املسيح املوعود عليه السالم شبٍه وجه عن األنبياء اآلخرين هوسالمال
لت يف  وهو أن ميزة املسيح الناصري عليه السالم متثّ،يأخذ مبجامع الفؤادتوضيحا رضي اهللا عنه هذه النقطة 

قَاِوموا الشر، بلْ من لَطَمك علَى خدك اَأليمِن الَ ت": تعليم الرفق واللني الذي قدمه يف األناجيل حيث قال
سخرك ِميالً ومن * . أَراد أَنْ يخاِصمك ويأْخذَ ثَوبك فَاترك لَه الرداَء أَيضاومن * . فَحولْ لَه اآلخر أَيضا

فال شك أن مجيع األنبياء قد أتوا بتعليم الرفق واللني . )٤١-٣٩ : ٥يلُ متى ِإنِج (".واِحدا فَاذْهب معه اثْنيِن
  .ولكن املسيح عليه السالم قد ركّز عليه كثريا نظرا إىل ظروف زمنه

فهذا هو التعليم اخلاص الذي جاء به املسيح عليه السالم، فلما مسى اهللا تعاىل املسيح املوعود عليه السالم 
 ، وإن كان قد سمي باملسيحةباملسيح الناصري فهذا يعين أنه أيضا أُمر بتعليم الرفق خاصمسيحا وشبهه 

 فقد ؛ كما كان عليه السالم مبعوثًا إىل األديان األخرى،أنه بعث هلداية النصارى أيضا وهو  أيضالسبب آخر
يع أقوام العامل كنائب وتابع لكونه مبعوثا إىل اهلندوس، وبعث إىل مجيع املسلمني وإىل مج" كرشنا"مسي بـ 



 املسيح املوعود عليه قدمباختصار، هناك تركيز على اسم املسيح وألجل ذلك . للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  . السالم تعليم الرفق واللني ونصح بترك القسوة والشدة

ساِرعوا يف . حيييكم بعده أن حيدث يف أنفسكم تغير تام، ويريد منكم موتا  اهللايريد  ":يقول عليه السالم
شرير ذلك اإلنسان الذي ال يرضى مبصاحلة أخيه، ولسوف . التصاحل فيما بينكم، وأقيلوا عثراِت إخوانكم

تخلَّوا عن أنانيتكم من كل وجه، وال تباغضوا، وتذلّلوا ذلةَ الكاذب وأنتم صادقون . يقطَع ألنه يحدث الفُرقة
فس ألنّ الباب الذي نوديتم إليه ال يقدر اإلنسان السمني على الدخول لكي يغفر لكم، واتركوا تسمني الن

  )سفينة نوح (".منه
ذه التعاليم  كيف حيق لنا دعوة اآلخرين  لكان معناه أننا خنادع العامل، إذفلو مل نضع نصب أعيننا هذه امليزة

لنموذج الذي يكشف للعامل بأننا وال بد أن نقدم ذلك ا. فهناك حاجة ماسة إلصالح أنفسنا. إن مل نعمل ا
عليهانا ثوائرنا وحققنا السيطرة الكاملةقد غلب .  

تقولون عن املسلمني : ألنا الناس قائلنيس فسيكعندما نبلّغ الدعوة هنا: لقد قلت عند افتتاح مسجد أيرلندا
 فقد آمنتم باملسيح املوعود  اهلداية، أما أنتممتجردون مناآلخرين أم مل يؤمنوا باملسيح املوعود لذلك فإم 

 فال بد أن تكون مناذجنا العملية ؟ فما هو التغيري الذي أحدثتموه يف أنفسكم بعد هذا اإلميان،عليه السالم
  .متوافقة مع تعاليمنا

مجيع  هذا األمر، هل  ينبغي أن نفكر يف. ليس مجيع أتباع األديان األخرى يرتكبون أعماال غري أخالقية
 يف شجار دائم فيما  اهلندوس أو مجيع أتباع األديان األخرى أو حىت الذين ال يدينون بأي دينالنصارى ومجيع

فلو كان بعضنا حيبون السالم والبعض اآلخرون .  كال، فكثريون منهم حيبون الصلح والسالم والعدلبينهم؟
 منا تنمِحز عن اآلخرين ما مل  فما الذي مييزنا عن غرينا؟ لن منتامنافية لألخالقاخلصام أو يرتكبون أفعاال 

وإذا بقي عدد ضئيل . عادة املخاصمة والفساد عمالً ذا التعليم أو ختف درجتها كثريا حىت ال يراها أحد
  . الكارهنيجدا للمفسدين فسنكون ألعماهلم من 

وكان يتمتع بالقدرة  رامنكَ ِمنكُم رأَى من:  املنكر حيث قالللحد منلنيب صلى اهللا عليه وسلم لوهناك أمر 
هريغِدِه فَلْيفَِإنْ ِبي لَم ِطعتساِنِه يفَِإنْ فَِبِلس لَم ِطعتستمع األمحدي ينشأ يف فينبغي أن . قَلِْبِهليكرهه يف فَ يا

غي أن يتولد  ينب يف احلديث يف القلب أيضا، أو وفق الترتيب املذكوراالشعور مبنع املنكر والالأخالقية وكراهته
فلو . بكراهتها يف القلبعلى األقل شعور باملنع عن هذه األعمال وبإفهام الناس ونصحهم وبالقضاء عليها أو 

أيضا من حد األخالق، بل كل واحد ا العدد القليل من الناس  ينـزل هذالشعور عند اجلميع فلننشأ هذا 
ظاملني بل ينبغي أن نسلك طريقًا أمرنا اهللا تعاىل ينبغي أال نقف إىل جانب ال. يسعى لرفع مستويات أخالقهس

لتزم بالعفو أن نينبغي . ورسوله به، وهو الطريق الذي ركّز عليه املسيح املوعود عليه السالم يف هذا العصر
 املسيح يهاجم، بل إنه ه يهامجناإذا رأينا أحدا ميارس الظلم على غريه فينبغي أن حنسبو ،والرفق والصفح واحملبة



عليه السالم ألجلها، فعلينا كف هؤالء  تلك املهمة اليت بعث  بفعلهوعود عليه السالم ألنه قد احتقرامل
 وينبغي أن نكثر من الدعاءاملهامجني، فإن مل نستطع كفّهم باليد فباللسان فإن مل نستطع بذلك فبالقلب، 

تالشت الظلم ومن بيننا جمتمعنا لتالشى كرهها ، وخالقيةأ األعمال الالنافلو كره. لنجاة املظلوم من الظامل
 ولكن لوحظ أن اآلباء واإلخوة أيضا يشتركون أحيانا يف أعمال الظلم، وال سيما يف األمور .هذه األفاعيل

يشترك يف هذا الظلم بعض الناس اآلخرون  -  بدال من إسداء النصح - العائلية، وال يقتصر األمر على هذا بل
من أجل إصالح  - يف الظلم ينبغي علينا أن نشترك معهمفبدال من . ب القضية صاحأيضا حبجة الصداقة مع

د اهلجمة على املظلوم هجمةً على املسيح املوعود عليه السالم، فلو فعلنا ذلك لرأينا كيف ع أن ن- اتمع
ق أهداف املسيح مسهمة يف حتقيأيضا  تصرفاتنا وأعمالنا ستصبحينصلح جمتمعنا بسرعة فائقة، ويف هذه احلالة 

وفقنا اهللا تعاىل لتحقيق مناذج األخالق العليا يف أنفسنا ويف اآلخرين أيضا، وأال نكون . املوعود عليه السالم
جنبنا اهللا تعاىل . من الذين يشتركون يف اخلصومات وأعمال الفساد فيسيئون إىل املسيح املوعود عليه السالم

  .آمني. كل أنواع النفسانية
جلمعة سأصلي على جنازة حاضرة وهي للسيدة آسيه بيغم زوجة شودري حممد عبد الرمحن من بعد صالة ا

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٦٩ عن عمر يناهز ٣/١٠/٢٠١٤اليت توفيت يف " إنر بارك"ة مجاع
 من صحابيني للمسيح املوعود عليه السالم ومها أمحد يار أحد ومهتاب يب يبلزوجني ال لكانت حفيدةً

كانت مكثرة من الذكر . كانت ملتزمة بالصوم والصالة ومواظبة على صالة التهجد والدعاء". لويري واال"
كانت مواظبة على أداء التربعات يف .  اخلري، وكانت سيدة صابرة وشاكرة هللاإلهلي والصدقات وأعماِل

 بناء على قضية ١٩٧٨ زوجها يف فلما سجن.  جداوقتها وكانت تقوم بالتضحيات املالية، وكانت خملصة
كانت منضمة إىل نظام الوصية، وفور . املعارضني املزيفة قضت املرحومة تلك الفترة بكل شجاعة وصرب

تاا تربع الوصية على كل أمواهلا وعقارانضمامها إىل نظام الوصية أد .نيتركت خلفها مخس بنات وابن .
احلرس "عضو يف قسم " عجاز الرمحنإ"اآلخر و ، اجلماعة يف باكستانيها السيد اشتياق أمحد داعية يفأحد ابن
رفع اهللا تعاىل درجاا وغفر هلا ووفق أوالدها .  أيضاكانت املرحومة عمة الشهيد عبد القدوس. هنا" اخلاص

  .  احلسنات كسبلتأسي خطاها يف
  .د املسجللجنازة داخلسأصلي عليها خارجا بعد الصالة، بينما يصطف اإلخوة 
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