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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. بْسِم هللا الرَّْحَن 
ْوم  الرَّحيم * اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم *  َك َنْسَتعنُي * اْهدَن الصِّ ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ ين * إيَّ الدِّ
الِّني،  َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

آمني. 
َهى َعِن  نـْ ِإنَّ هللَا َيُمُر اِبْلَعْدِل َواْلِْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَب، َويـَ
)النحل   ُروَن َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  ْغِي،  َواْلبـَ َواْلُمْنَكِر  اْلَفْحَشاِء 

 )91

أمر هللا تعاىل يف هذه اآلية ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، 
وقد تناولُت هذا املوضوع يف خطاابيت من زوااي خمتلفة يف السنوات 
املاضية، وال يزال هذا املوضوع واسًعا جدا، وإلقامة األمن يف العامل 
حقيقيا  وعابدا  اآلخرين  حقوق  ومؤدِّاي  خلوقا  اإلنسان  وجلْعل 
خلالقه ال بد من العمل ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وال 
ميكن بيان هذا النموذج ما مل يرتفع مستوى األخالق والروحانية 
وما مل يتم حتديد مبادئ العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ضمن 
قيود وحدود معينة، لذلك فإن هللا تعاىل، الذي هو أعلم بنفِسيَّة 
َهى َعِن  نـْ اإلنسان، قد ذكر املنهيات أيضا مع األوامر فقال: َويـَ

   .ْغِي اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر وَاْلبـَ
 

ما العالقة بني تلك األوامر الثالثة واملنهيات الثالثة بعدها؟!
وما هي عالقة األوامر ابلنواهي؟ وما هي احلكمة والفلسفة وراءها؟ 
مع أنه يف ابدئ النظر لو أُقيم العدل وُعِمَل ابإلحسان وإيتاء ذي 
سيئٌة،  بقيت  وملا   سيئة،  من  هناك  بقي  ملا  ينبغي  القرىب كما 
  املوعود  املسيح  ذكر  لقد  النواهي؟!  ذكر  إىل  احلاجة  فما 
عالقة األوامر مع النواهي وحكمتها، فقال: كل هذه احلسنات 
العدل إىل  إن مل توضع يف مواضعها تصبح سيئات. فسيتحول 
وسيعود  فيها؛  ُيستقبح  درجة  إىل  احلد  جتاُوز  أي  فحشاء.. 
اإلحسان منكرًا.. أي ما يرفضه العقل والوجدان؛ ويصبح »إيتاء 
ذي القرىب« بغًيا.. أي أن ظهور عاطفة الشفقة يف غري موضعها 
سيؤدي إىل مواقف مكروهة؛ ذلك أن البغي يف احلقيقة هو املطر 
الذي يتجاوز احلد ويدمر الزروع، أو هو جتاوز االعتدال يف أداء 
احلق. وابجلملة فإن أي قسم من األقسام الثالثة إذا صدر يف غري 
حمله كان ُخُلًقا سيًئا، وهلذا ُيشرتط أن يكون كل يف حمله. وينبغي 
أال يغينّب عن الذهن هنا أن جمرد العدل أو اإلحسان أو الشفقة 
اليت هي كالشفقة بذوي القرىب، ال يكون ُخُلقا يف حد ذاته، وإمنا 
هي حاالت طْبعية وملكات فطرية توجد حىت يف األطفال قبل 

أَْمُن الَعاَلِم َبْيَن َثَلَثِة أََواِمٍر َوَثَلَثِة منهيات
اخلطاب النهائي الذي ألقاه أمري املؤمنني سيدن مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز 

اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم
يوم 2018/08/5  ف حديقة املهدي، حمافظة سري بربيطانيا مبناسبة اجللسة السنوية
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العقل،  فهو مشروط ابستخدام  اخُلُلق  وأما  فيهم.  العقل  نضوج 
كما أنه مشروط أبن تستعمل كل قوة يف موضعها. )فلسفة تعاليم 
اإلسالم(. فاإلسالم قد وضع مجيع األحكام يف حدود ومبادئ، 

واخلروج عنها يؤدي إىل فساد. 

تلك ماهية الفحش، فاجتنبوه
واآلن سأبني بعض األمور عن هذه النواهي من القرآن واحلديث 
وأقوال املسيح املوعود ، لكي تْعلموا حلد ما أمهيتها لتحسني 
ما  ومعانيها.  مضامينها  وتعلموا  والروحانية  األخالقية  حالتكم 
هو الفحش؟ نرتمجه ابألردية بـ«عدم احلياء«، ولكن ال ُيعَلم من 
حده  جاوز  شيء  اللغويني كل  عند  معانيه،  سعة  الرتمجة  هذه 
اْلَفْقَر  َيِعدُُكُم  ْيَطاُن  الشَّ تعاىل:  قول هللا  هو  فاحٌش، كما  فهو 
َوَيُمرُُكْم اِبْلَفْحَشاِء )البقرة 269( قال املفسرون أي الشيطان 
هو  هنا  الفحش  من  املراد  البعض  وعند  تتصدقوا،  أبال  يمركم 
البخل، ويقال للبخيل فاحشا، ويف لسان العرب: الفاحش سيئ 
األخالق املتشدد وشديد البخل، الَفْحَشاُء والَفاِحَشُة: ما َعُظَم 

قبحه من اإلمث، والبخل يف أداء الزكاة، وعند البعض هو كل ما 
هنى هللا عنه، والُفْحُش والَفْحَشاُء والَفاِحَشُة: ما عظم قبحه من 
ْنهى َعِن  األفعال واألقوال، قال إمساعيل حقي وهو مفسر قدمي: يـَ
اْلَفْحَشاِء، وهي الذنوب اليت عظم قبحها قوال وفعال مثل الكذب 
والبهتان وعدِّ الشريعة شيئا حقريا والزان والشذوذ اجلنسي وكل ما 
مينعك من هللا تعاىل ويقطع صلتك ابهلل ولو لبعض الوقت سواء 
كان املال أو األوالد وغريها من األشياء فهي كلها من الفحشاء 
أيضا  وأسبابه  تعاىل،  عن هللا  االنقطاع  من  أقبح  ال شيء  ألنه 
تدخل يف الفحشاء، فالذي أيخذ املرء إىل القبح هو أيضا قبيح، 
الفحش والفحشاء كل قول وفعل  املراد من  فتبّي من ذلك أن 
يكون قبيحا أو يدفع إىل القبح ومينع من أوامر هللا. وميكن أن 
أو ميكن  الدنيوية  األمور  العدَل يف  أيضا  ملحد  يّدعي شخٌص 
أن يعدل حلد ما يف بعض األمور وإن كان ال يستطيع أن حيقق 
بعض  فيه  لو كانت  عقله ولكن  العدل حبسب  متطلبات  مجيع 
السيئات األخالقية وهو ال يؤمن ابهلل سلفا فال نستطيع القول 
أبن مستوى عدله وفق ما يريده هللا تعاىل منا، يريد هللا تعاىل من 

حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز
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وال  حقيقية،  حسنات  أيضا  الظاهرية  حسناته  تكون  أن  املؤمن 
ميكن أن تصبح حسنات حقيقية ما مل ُيعَمل جبميع أوامره وما مل 
العدل  تعاىل، فمستوى  التقوى حبسب مرضاة هللا  يكن مستوى 
لدى املؤمن جمتنب الفحشاء هو أعلى بكثري من شخص دنيوي، 
ألنه ميكن لشخص دنيوي أن يعدل يف األمور الدنيوية إىل حد ما 
ولكنه ال يعمل أبحكام هللا تعاىل، لذا فعَمُله ابلعدل واإلحسان 
وإيتاء ذي القرىب، إن كان يعمل هبا، يكون خاليا من الروحانية، 
وملا كان خاليا من الروحانية لن ينشأ فيها الصفاء الذي يريده هللا 

تعاىل. 
  َّالنَِّب ْوا  أَتـَ ُهوًدا  يـَ َها َأنَّ  َعنـْ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  ورد يف رواية َعْن 
َقاَلْت َعاِئَشُة َعَلْيُكْم َوَلَعَنُكْم هللاُ َوَغِضَب هللاُ  اُم َعَلْيُكْم فـَ َقاُلوا السَّ فـَ
ِك وَاْلُعْنَف وَاْلُفْحَش  َعَلْيُكْم َقاَل َمْهًل َي َعاِئَشُة َعَلْيِك اِبلرِّْفِق َوِإيَّ
ْلُت رََدْدُت َعَلْيِهْم  َقاَلْت َأَوملَْ َتْسَمْع َما َقاُلوا َقاَل َأَوملَْ َتْسَمِعي َما قـُ
البخاري،  )صحيح  يِفَّ.  َلُْم  ُيْسَتَجاُب  َواَل  ِفيِهْم  ِل  ُيْسَتَجاُب  فـَ
كتاب األدب( هذا هو املعيار الجتناب الفحشاء أالَّ يدَع املرُء 
أخلَقه حىت عند إساءة العدو له واستهزائه به وسبِّه إيه، مل يكن 
جواُب عائشة رضي هللا عنها أيضا خارج دائرة العدل ولكن َخاَلطه 
ُسخط القلب وحني خيالط األمَر سخُط القلب ال يعمل ابلعدُل 
وَاْلُفْحَش.  وَاْلُعْنَف  ِك  ِإيَّ  : النب  لا  قال  لذا  مستواه،  أبعلى 
استخدم  هنا كلمة الفحش، وحبسب حكم هللا تعاىل ال ميكن 
إقامة العدِل حقيقًة من دون اجتناب الفحشاء وإظهاِر األخلق 
النب  كلمهم عليهم بقوله: »عليكم«. جيب  العالية، لذا ردَّ 
أن نضع أمامنا هذه األسوة حىت ُندرك هذا املستوى من العدل. 

األخلق،  السيئ  الشخص  هو  الفاحش  من  املراد  قلُت،  وكما 
ولكن كيف كان النب  يعامل مثَل هذا الشخص؟ قالت َعاِئَشة 
اْئَذُنوا  َقاَل  فـَ   هللِا  َرُسوِل  َعَلى  رَُجٌل  اْسَتْأَذَن  َها:  َعنـْ هللاُ  َرِضَي 
ْلُت َي َرُسوَل  َلُه اْلَكَلَم. قـُ ا َدَخَل َأاَلَن  َلمَّ ِبْئَس اْبُن اْلَعِشريَِة فـَ َلُه 
ْلَت ُثَّ أَلَْنَت َلُه اْلَكَلَم َقاَل َأْي َعاِئَشُة ِإنَّ َشرَّ  ْلَت الَِّذي قـُ هللِا قـُ
البخاري، كتاب  )صحيح  ُفْحِشِه.  اتَِّقاَء  النَّاُس  رََكُه  تـَ َمْن  النَّاِس 

األدب( فالفاحش الذي هو سيئ الكالم وسيئ األخالق الذي 
 : يتجنبه الناس ويرتكونه بسبب فحشه وقسوة كالمه، قال النيب
منه  يقرتبون  أي ال  ُفْحِشِه،  اتَِّقاَء  النَّاُس  رََكُه  تـَ َمْن  النَّاِس  َشرَّ  ِإنَّ 
بسب أخالقه السيئة وكالمه الفاحش ولكن النيب  قال يف رواية 
الشخص  هذا  بفحش  أعامل  اًشا حىت  َفحَّ َعِهْدِتِن  َمىَت  أخرى: 
مل  وما  العالية،  األخالق  يف  الدقة  إىل  انظروا  بييت؟!  جاء  الذي 
اآلخرين  معاملة  بسبب  بل  احلقيقي  العدُل  رسا  ما  ذلك  يتيسر 

ميكن أن يتأثر العدُل. 
اْلُفْحُش يِف َشْيٍء ِإالَّ  مث ورد يف رواية أن النيب  قال: َما َكاَن 
الرتمذي، كتاب  )سنن  زَاَنُه.  ِإالَّ  َشْيٍء  يِف  احْلََياُء  َوَما َكاَن  َشاَنُه 
الرب والصلة عن رسول هللا( هنا استخدم  كلمة احلياء مقابل 
الفحش، وهذا يعن أن ابتعاد املرء عن احلياء ُيقربه إىل الفحش، 
ينجرّون  نساء،  أم  رجاال كانوا  احلياء،  على  حيافظون  ال  فالذين 
إىل الفحشاء، وحني يتوجهون إىل الفحشاء تغلبهم أهواء النفس 
والذي تغلبه األهواء ال يقدر على العمل ابلعدل وال اإلحسان وال 

إيتاء ذي القرىب، فقول النيب  هذا عميق للغاية. 
مث ورد يف رواية أن َجاِبر ْبن َسُرََة َقاَل ُكْنُت َجاِلًسا يِف َمِْلٍس ِفيِه 
ِإنَّ    هللِا  َرُسوُل  َقاَل  فـَ َأَماِمي  َجاِلٌس  َسُرََة  وََأِب    هللِا  َرُسوُل 
النَّاِس  َر  َخيـْ َوِإنَّ  َشْيٍء  يِف  اإْلِْساَلِم  ِمَن  لَْيَسا  َفاُحَش  وَالتـَّ اْلُفْحَش 
ُهْم ُخُلًقا. )مسند أمحد، كتاب أول مسند البصريني(  ِإْساَلًما َأْحَسنـُ
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا : ِإنَّ َشرَّ النَّاِس 
ْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َوَدَعُه النَّاُس اتَِّقاَء ُفْحِشِه. )صحيح مسلم،  َمْنزَِلًة يـَ

كتاب الرب والصلة واآلداب( 

أن  يعني  وهذا  الفحش،  مقابل  الحياء  كلمة    استخدم 

ابتعاد املرء عن الحياء ُيقربه إىل الفحش، فالذين ال يحافظون 

عىل الحياء، رجاال كانوا أم نساء، ينجّرون إىل الفحشاء... 
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فكما هو واضح من املعىن اللغوي هنا أن بذاءة اللسان أيضا من 
وعدم  الفاحشة  ابجتناب  انصحا    النيب  قال  مث  اخُللق.  سوء 
احلياء: َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل هللِا 
ُكْم وَاْلُفْحَش َفِإنَّ هللَا ال  ْوَم اْلِقَياَمِة َوِإايَّ ْلُم ُظُلَماٌت يـَ ُقوُل: الظُّ  يـَ
حَّ َأْهَلَك َمْن  حَّ َفِإنَّ الشُّ ُكْم وَالشُّ َش َوِإايَّ حُيِبُّ اْلُفْحَش َوال التـََّفحُّ
َبِخُلوا وََأَمرَُهْم  َقَطُعوا وََأَمرَُهْم اِبْلُبْخِل فـَ َلُكْم َأَمرَُهْم اِبْلَقِطيَعِة فـَ بـْ َكاَن قـَ

َفَجرُوا.  اِبْلُفُجوِر فـَ

ْيَطاُن اْلَفْقَر َوَيُْمرن ِبْلَفْحَشاِء؟! كيف يعدن الشَّ
فكل ما ُذكر يف هذا احلديث أنواع من الفحش وتقود إىل الذنوب 
حبسب  الدنيا  هذه  يف  اجتنبها  ومن  ذاهتا.  حبد  ذنوب  هي  أو 
أمر النيب  سيجتنب ظلمات يوم القيامة. وقد جاء يف القرآن 
اِبْلَفْحَشاِء  َوأَيُْمرُُكْم  اْلَفْقَر  َيِعدُُكُم  ْيَطاُن  الشَّ الشأن:  الكرمي هبذا 

 َوهللاُ َيِعدُُكْم َمْغِفرًَة ِمْنُه َوَفْضال َوهللاُ وَاِسٌع َعِليٌم
فكما يتبني من املعىن اللغوي أن املراد من الفحش هو كل سيئٍة 

ظاهرة. كذلك البخل أيضا ُيعّد فاحشة. والشيطان خيوِّف ابلفقر 
إًذا،  تعاىل.  هللا  حيبه  ال  مستنَكر  شيء  والبخل  ابلبخل.  وأيمر 
الشيطان خيوِّف ابلفقر وأيمر ابلبخل وذلك لتقرتفوا السيئات بدال 
ساعدمت  لو  أنكم  يف  مثال  التفكري  على  وحيثكم  احلسنات،  من 
الفقراء ودفعتم التربعات كيف تنفقون على أنفسكم. أما إذا كان 
اإلنفاق على اللغو واللعب فيأمر ابإلنفاق فيها. ينفق الناس كثريا 
يف هذا اجملال وال يبخلون. هذا ما نرى عليه الناَس املاديني ولكن 
أفضال هللا  لورثتم  سبيل هللا  يف  أنفقتم  لو  أنكم  يقول  تعاىل  هللا 
تعاىل. وهذا ما جرّبه عدد ال حُيصى من أفراد اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية بفضل هللا تعاىل فال يواجهون الفقر بل يرزقهم هللا سعة 

وفضال. 
وِء وَاْلَفْحَشاِء  َا أَيُْمرُُكْم اِبلسُّ مث يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ِإمنَّ
اإلنسان  أن  الواضح  من   ..ْعَلُموَن تـَ اَل  َما  اللَِّ  َعَلى  ُقوُلوا  تـَ وََأْن 
عندما يقرتف سيئة فسيقول ما ينايف أوامر هللا تعاىل وسيتمادى يف 
 وِء َا أَيُْمرُُكْم اِبلسُّ سيئات خمتلفة. املراد من السيئات املذكورة يف ِإمنَّ

مشهد من البيعة العاملية
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تلك السيئات اليت تضر صاحبها مثل سوء الظن والغفلة، واجلنب 
والوقاحة والكرب وما شاهبها من السيئات اليت يعود ضررها على 
مرتكبها أكثر من غريه. الذي يسيء الظن فإنه يظل قلبه حيرتق 
نفَسه. وقد رأيت كثريا من  دائما وهذا يضر  قلقا  كمدا ويواجه 
الناس على هذا احلال. مث خذوا الغفلة مثال، فإن صدر من املرء 
غفلة يف أمر ما فهي تضر الغافل نفسه. وهناك ذنوب أخرى إذا 
ظل اإلنسان يتمادى فيها ومل ينتبه إىل إصالح نفسه تصبح سيئات 
تضر اآلخرين أيضا، وهذا ما يعرّب عنه ابلفحشاء. وكذلك اخليانة، 
فسواء كانت اخليانة يف العمل أو املال فهي تضر اآلخرين. فمثال 
ْعِرضون أمام احلكومة ظروفهم بصورة خاطئة  هناك بعض الناس يـَ
وهكذا ينالون من الدوائر الرمسية منافع مادية، فهم أيضا يرتكبون 
الفحشاء. وهناك من يتهم غريه وحياول تشويه مسعته، فهذا أيضا 
فحشاء. وهناك من يقوم ابخلديعة، فاخلديعة واالحنياز غري املربر 
الرشوة  بتقدمي  بغريه  الضرر  إبحلاق  هدفه  املرء  وحتقيق  أحد،  إىل 
كما حيدث يف ابكستان ويف كثري من البالد يف العامل الثالث أيضا 
فحشاء. كل هذه األعمال تقود مرتكبيها إىل الفحشاء واملنكر، 
 . وجتعل املرء يقف مقابل هللا تعاىل، وإن كان يّدعي اإلميان به
فإذا كان احلال على هذا املنوال تتفشى السيئات تلقائيا، وعندما 
تتفشى السيئات ويتالشى الشعور عند املرء إبصالح النفس، ألهنا 
يبقى  فال  ومضرة ابآلخرين،  قومية  سيئات  إىل  تتحول  أن  ميكن 
احلالة سائدة يف  ونرى هذه  اجملتمع.  قائما يف  واإلنصاف  العدل 

البالد اليت تتالشى فيها القيم األخالقية وغريها. 

معىن املنكر.. وسبب ارتكاب الناس السيئات
وبعد النهي عن الفحشاء هنى هللا تعاىل عن املنكر.  سأذكر لكم 
اليت وردت يف معاجم خمتلفة. يقول  اآلن معاين كلمة، »منكر« 
اإلمام الراغب: »اإلنكار ضد العرفان... واملنكر كل فعل حتكم 
وهو  املُْنَكُر  العرب:  لسان  وجاء يف  بقبحه«.  الصحيحة  العقول 
ضد املعروف وكلُّ ما قبحه الشرع وَحرََّمُه وكرهه فهو ُمْنَكٌر. ويف 

ويقول  فعل«،  أو  قول  من  فيه رضى هللا  ليس  ما  املوارد:  أقرب 
اإلفراط يف  متعاطيه من  ُينكر على  ما  املنكر:  اآللوسي:  العالمة 

إظهار القوة الغضبية. 
ما  عباس  ابن  عن  رواية  السيوطي  الدين  جالل  العالمة  ويقول 

مفاده: املراد من املنكر هو التكذيب، وهو أقبح األمور. 
الفحشاء.  املنكر بعد  وكما قلُت من قبل إن هللا تعاىل هنى عن 
واملنكر  الفحشاء  ساد  إذا  أنه  أوردته  الذي  التفسري  من  ويتبني 
مرتكبوها  املنكر وأصر  الفحشاء حد  بلغت  وإذا  العدل  يقوم  ال 
هم  فاملنكرون  اإلحسان.  منهم  ُيتوقع  فال  الصدَق  وكّذبوا  عليها 
من ابتعدوا عن احلسنات، وغلبت عليهم النفس وتادوا يف جلب 
املنافع الشخصية ويكّذبون رسالة هللا تعاىل ابلظلم. هذا ما يفعله 
بعُض الناس وبعض األحزاب واحلكومات مع األمحديني يف هذه 
األايم. لقد جاء يف حديث أن النيب  قال: ِإنَّ هللَا لََيْسَأُل اْلَعْبَد 
ْنِكرَُه َفِإَذا  َعَك ِإْذ رَأَْيَت اْلُمْنَكَر َأْن تـُ ُقوَل َما َمنـَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ يـَ يـَ

َتُه َقاَل اَي َربِّ رََجْوُتَك َوَفرِْقُت ِمَن النَّاِس.  َلقََّن هللاُ َعْبًدا ُحجَّ
  هذه مأساة يواجهها املسلمون يف هذه األايم وقد حّذرهم النيب
منها ومع أن هذه اآلية تُتلى كل يوم مجعة ويتم التذكري هبا مرارا، 
مع ذلك خيشى البعُض الناَس أكثر من خشية هللا تعاىل وبسبب 

ذلك يتمادون يف ارتكاب السيئات. 
وجاء يف رواية أخرى عن عبد هللا بن مسعود ما مفاده: جاء رجل 
إىل النيب  وقال: كيف أعلم ما إذا كان ما أقوم به حسنة أم 
سيئة؟ فقال : إذا مسعَت جريانك يقولون: أحسنَت فاعلم أنك 
قمَت ابحلسىن، وإذا مسعَتهم يقولون: أسأَت، فاعلم أنك مل حتسن 

الصنع. 
إًذا، إذا سعى املرء ألداء حقوق اجلريان وجَتَنََّب إيذاَءهم وحاول رفع 
املصائب عنهم وسعى إلراحتهم قدر اإلمكان عندها ُيعّد عامال 
أبوامر هللا تعاىل، وإذا كان اجلار راضيا عن سلوك جاره يرضى عنه 

َعّد من املنكرين.  هللا أيضا وإال سيسخط عليه هللا ويـُ
أبية مزية جيب أن يتحلى املؤمن؟!
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من  هللا  يريد  وماذا  وسلوكه؟!  املؤمن  مزيَّة  تكون  أن  جيب  ماذا 
املؤمن؟! يقول املسيح املوعود  يف بيان ذلك:  »من خصائص 
من  لكن  اْلُمْنَكِر،  َعِن  َهْوَن  نـْ َويـَ اِبْلَمْعرُوِف  أَيُْمرُوَن  أهنم  املؤمنني 
أن  املنكر،  عن  وينهى  ابملعروف  أيمر  أن  قبل  اإلنسان،  واجب 
ُيثبت بعمله أنه ميلك هذه القدرة، ألنه قبل أن يؤثِّر يف اآلخرين 
جيب أن جيعل حالته مؤثِّرة، فال تكّفوا اللسان عن األمر ابملعروف 
ضرورية،  أيضا  الظروف  مراعاة  أن  إال  أبدا،  املنكر  عن  والنْهي 
وينبغي أن يّتسم أسلوب بيانكم ابللني والرفق. وكذلك فإن التفوه 

مبا ينايف التقوى إمث كبري«.
إًذا، ال شك أن من صفات املؤمن أنه ينهى عن املنكرات وعما 
ليس يف حمله، ولكن من واجبه قبل هنيه اآلخرين أن جيعل سلوكه 
ن حالته العملية، ألن حسن العمل هو  جديرا ابلتأثري فيهم وحيسِّ
الذي يقدر على التأثري يف اآلخرين. كذلك ال بد من االنتباه إىل 
أن الكالم جيب أن يراعي احملل واملكان. ال شك أن النهي عن 
املنكر مستحسن، ومن ينَه اآلخرين عن املنكر ُينقذ من بطش هللا 
تعاىل. ولكن جيب أن يفعل اإلنسان ذلك مراعيا احملل واملناسبة، 
فمثال إذا رأى أحد عيبا يف غريه فال جيوز له أن يبدأ يف بيانه ونشره 
بني عامة الناس، أو انتقاده، أو أن يبدأ ابحلديث ضده على املنصة 

بـَوَّأ منصبا يف اجلماعة.  تـَ إذا كان يـَ
ابختصار، من املستحسن جدا أن الناهني عن املنكرات ينقذون 
إذا  تعاىل،  هللا  بطش  من  وابلتايل  والذنوب  السيئات  من  الناس 
الذين  سلوك  أن  ذلك  إىل  وأضف  أبسلوب صحيح.  نصحوهم 
الضروري  الشرط  ولكن  أيضا،  إحساان  يصبح  املنكر  عن  ينهون 
لذلك هو أن يكون سلوك الناصح حسنا أوال مث جيب أن ينصح 
مراعيا املناسبة واحملل، وبكالم لنّي، وابلتقوى. هذا هو األسلوب 

اجلميل الذي من شأنه أن ينشر احلسنات يف العامل ابلتواضع. 

وصفة نجعة لجتناب الفحشاء واملنكر
لقد وصف هللا تعاىل للمؤمنني وصفة الجتناب الفحشاء واملنكر، 

ولو استخدمها املرء استخداما سليما جتنَب الفحشاء واملنكر بل 
جّنى منها ذريته أيضا، بل صار قدوة للدنيا وأنقذها من السقوط 
يف هوة الدمار. يقول هللا تعاىل اْتُل َما ُأوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّ  نـْ اَلَة تـَ اَلَة ِإنَّ الصَّ وََأِقِم الصَّ
ُعوَن )العنكبوت 47(. ويف آايت أخرى  ْعَلُم َما َتْصنـَ ُر وَاللَُّ يـَ َأْكبـَ
من  املراد  ألن  اجلماعة،  مع  ابلصالة  املؤمنني  تعاىل  هللا  أمر  قد 
املؤمنني  يزيد  مجاعًة  الصالة  وأداُء  مجاعًة،  أداؤها  الصالة  إقامة 
ألن  واملنكرات،  الفواحش  عن  اإلنسان  ينهى  ومودة، كما  حبًّا 
املرء إذا صلى مجاعة قضى كثريا من وقته يف العبادة وهكذا جنا 
من التفكري يف املنكرات. فال جرم أن العبادة لو قام هبا املرء مع 
شروطها فإهنا تنجيه من الفحشاء واملنكر والسيئات. أما الصالة 
اليت ال تنهى صاحبها عن الفحشاء واملنكر- وهذا حيدث أحياان 
إذ َيِكنُّ الناس رغم حضورهم املساجد احلقد والضغينة لآلخرين 
ويتكلمون ضدهم، وإذا خرجوا من املسجد يتقاتلون يف الشوارع 
ويتفرج عليهم الناس، فمثل هذه الصلوات جتعل أصحاهبا آمثني، 
أن  املفروض  أن  مع  املاديني،  الناَس  الدين  من  هبا  نـَفِّرون  يـُ كما 
يعرضوا عليهم الدين. لقد ورد يف احلديث َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي 
َهُه َصالُتُه َعِن  نـْ ُهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن ملَْ تـَ َعاىَل َعنـْ اللَُّ تـَ

ْعًدا.  زَْدْد ِمَن اللَِّ ِإال بـُ اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر، ملَْ يـَ
فالصالة احلقيقية اليت تؤدَّى لوجه هللا خالصًة تنهى عن الفحشاء 
الدنيا، كما  شوائُب  الصالَة  شابت  إذا  ولكن  حتما،  واملنكر 
نرى ذلك عند البعض ويف بعض البالد اإلسالمية حيث يتبادل 
انبية،  بكلمات  ويهذون  التكفري  فتاوى  مساجدهم  يف  املشايخ 
فإن هذه الصلوات ال تنهى أصحاهبا عن الفحشاء واملنكر، بل 

تزيدهم إمثا على إمث. 

صفة الصلة الناهية عن الفحشاء واملنكر
يقول املسيح املوعود عليه السالم وهو يصف الصالة اليت تنهى 

عن الفحشاء واملنكر وجتعل صاحبها يفوز برضا هللا تعاىل: 
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إن اللذة واملتعة يف الصالة إمنا تتيسر نتيجة االتصال بني العبودية 
نفسه  معتربا  تعاىل  هللا  أمام  نفسه  العبد  يطرح  مل  فما  والربوبية. 
كاملعدوم تاًما أو ِشْبَه معدوم كما هو مقتضى الربوبية، فال ينـزل 

عليه فيضها وال ظلُّها. 
أي ال بد للمرء يف الصالة من منتهى التواضع واالنكسار واعتبار 
نفسه كاملعدوم، وال بد من السعي للعمل أبحكام هللا تعاىل لكي 
يذيقه هللا طعم الصالة احلقيقية اليت ينزل هبا عليه فيض هللا وظله. 

مث يقول حضرته عليه السالم: 
 ولو تيّسر للمصلي ذلك لنال متعة ما بعدها متعة. يف هذا املقام 
تعاىل  إىل هللا  فتسيل  تاما،  اإلنسان كاملعدوم  روح  تصبح  حني 
كعني جارية، وتنقطع عّما سوى هللا انقطاعا اتما )أي ال يبقى 
أمامه شيء سوى هللا تعاىل(، وعندها تنزل عليه حمبة هللا تعاىل، 
وابتصال هذين اهلِياجنِي، هياج الربوبية من األعلى وهياج العبودية 
من األسفل، تتولد كيفية خاصة امسها الصالة، وتلك الصالة هي 
اليت حترق السيئات وجتعلها رماًدا، وترتك وراءها نورًا وملعااًن ينفع 
السالك كمصباح منري عند أهوال الطريق وصعوابته، وُتطِلعه على 
كل ما يعرتض طريَقه من عوائق ِمن عشب وشوك وحجر عثرة، 
وتقيه منها. هذه هي احلالة اليت يصدق عليها قول هللا تعاىل: ِإنَّ 
اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر، إذ ال يكون سراج منري  َهى َعِن  نـْ تـَ اَلَة  الصَّ
يف يده بل يكون يف قلبه. وهذه الدرجة إمنا ُتنال ابلتذلل الكامل 
و  له،  وأىن  الكاملة،  والطاعة  الكامل  والتواضع  الكامل  والفناء 
احلال هذه، أن خيطر اإلمث بباله؟! كال بل يستحيل أن يتولد عنده 
اإلنكار والعصيان ويرتفع بصره إىل الفحشاء. ابختصار، تتيسر له 

لذة ومتعة ال أظن أين قادر على بياهنا. 
ويقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم: 

إن الصالة أيضا وسيلة الجتناب الذنوب. من مزااي الصالة أهنا 
تنهى عن اإلمث واملنكر. فاحبثوا عن صالة مثلها، واسعوا لتجعلوا 
صالتكم على هذا املنوال. الصالة روح العبادات، وأتيت ألطاف 
هللا تعاىل بواسطة الصالة نفسها. فأّدوها بكل شروطها لرتثوا نعمة 

هللا تعاىل.
مث قال عليه السالم: 

قال هللا تعاىل )إن احلسنات يذهنب السيئات(، وقال يف آية أخرى 
)إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر(، على الرغم من أننا نرى 
البعض يصلون ومع ذلك يعملون السيئات، ملاذا؟! اجلواب أهنم 
يصّلون، ولكن ليس ابلروح والصدق )أي ال يصلون بطريقة سليمة 
إذ ختلو صالهتم من الروح اليت هي ضرورية ألداء الصالة(، وإمنا 
ينقرون نقرات تقليًدا وعادًة فحسب، وروحهم ميتة. وهللا تعاىل 
»احلسنات«  هنا  تعاىل  قال هللا  لقد  يسّم صالهتم حسنات.  مل 
ليشري إىل مزية  املعىن واحد، ذلك  أن  ومل يقل: »الصالة«، مع 
الصالة وحسنها ومجاهلا وليبني أن الصالة اليت تّتسم بروح احلق 
للقيام  يقينا. الصالة ليست امسا  السيئات  التأثري ُتذهب  وفيض 
والقعود، بل احلق أن مّخ الصالة وروحها هو ذلك الدعاء املقرون 

بلذة ومتعة.
املرء  ينجو  وعندها  الصلوات،  هذه  مثل  نسعى ألداء  أن  فعلينا 
من الفواحش واملنكرات واملعاصي، ويصبح انفًعا للناس، وتصبح 
اليت  والدعوات  الصلوات  هذه  مثل  للبشرية.  ظلياًل  ظالًّ  أدعيته 
جيب أن نقوم هبا من أجل اإلحسان إىل العامل يف هذا العصر لكي 

خترج الدنيا من الفحشاء واملنكر. 

البغي، وسبب النهي عنه
والبغي  البغي.  هو  اآلية  هذه  عنه يف  هُنينا  الذي  الثالث  واألمر 

إن اللذة واملتعة يف الصالة إمنا تتيرس نتيجة االتصال بني 

العبودية والربوبية. فام مل يطرح العبد نفسه أمام الله 

تعاىل معتربا نفسه كاملعدوم متاًما أو ِشْبَه معدوم كام 

هو مقتىض الربوبية، فال ينـزل عليه فيضها وال ظلُّها. 
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معناه طلُب املرء جتاُوَز حدِّ االعتدال، سواء جتاوزَه أو مل يتجاوزه، 
أي  الكيفية  من حيث  واترة  الكمية  أي  القدر  من حيث  فتارًة 
الوصف. وبغيُت الشيء وابتغيُته: إذا طلبت أكثَر مما جيب؛ قال 
هللا تعاىل: يبغونكم الفتنة. والبغي قسمان: حممود ومذموم. ومن 
معاين البغي: جتاُوُز احلد، والظلُم، والفساد، واحلسد، واضطراب 

احلصان ونفوره، ونزول املطر أكثر من الالزم.
التكرب  البغي:  عباس:  ابن  عن  السيوطي  الدين  جالل  وقال   
واالستيالء  الظلم  البغي:  حقي:  إمساعيل  العالمة  وقال  والظلم. 
ُس عيوهبم وغيبُتهم  الناس والتطاول عليهم بال سبب وجتسُّ على 

والطعُن عليهم والتجاوُز من احلق إىل الباطل.
أنه ورد  البغي اسُتعمل ابلطريقتني مذموًما وحمموًدا، إال  ومع أن 
يف القرآن الكرمي ابملعىن املذموم أكثر، كقول هللا تعاىل: )يبغون يف 
األرض بغري احلق(، أي يثريون الشر يف البالد بغري احلق. وقوله 
يقع على  أنفسكم(، أي وابل شروركم  بغُيكم على  )إمنا  تعاىل: 
أنفسكم. وقوله تعاىل )مث ُبِغَي عليه لينصرُّنه هللا(، إذا اعُتدَي عليه 
فإن هللا تعاىل سيعنيه. وقوله تعاىل )إن قارون كان من قوم موسى 

فبغى عليهم(، أي اعتدى عليهم. 
واآلية اليت استهللت هبا خطاب قد هنى هللا فيها أيضا عن البغي، 

وقد ورد فيها أيضا ابملعىن املذموم.
هناك رواية عن ابن عمر أن رسول هللا  سئل: »أي الناس خري؟ 
قال: نقيُّ القلب صادق القول. فقيل اي رسول هللا: نعلم صادق 
القول، لكن من هو نقي القلب؟ قال : التقي النقي الذي ليس 

يف قلبه إمث وال بغي وال حقد وال ضغن وال حسد.

ل هللاُ  ويف رواية أن رسول هللا  قال: ما من ذنٍب أجدُر أن يعجِّ
لصاحبه العقوبَة يف الدنيا مع ما يدّخر له يف اآلخرة مثُل البغِي 

وقطيعِة الرَِحم. 
عاجاًل   الدنيا  يف  عليهما  يعاقب هللا  ذنبان  الرحم  وقطع  فالبغي 
كما يدخر العقوبة عليهما يف اآلخرة أيضا. فقطيعة الرحم وعدم 
إمٌث كبري ويندرج حتت  أمور اتفهة  القراابت بسبب  احلفاظ على 
أزواجهن يضطروهنن  أن  النساء خاصة يكتنب يل  فبعض  البغي، 
إىل قطيعة الرحم على أتفه األسباب، أو يقطعون أبنفسهم صالت 

القرابة. 
  وهناك رواية عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها أن النيب
قال: »إن أسرَع اخلري ثوااًب الربُّ وصلُة الرحم، وأسرَع الشر عقوبًة 

البغُي وقطيعة الرحم. 
إن هذا إنذار شديد جدا. 

 ، ََِّقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل الل ويف حديث َعْن وَاِثَلَة بن اأَلْسَقِع، 
اْلُمْسِلُم  َوَماُله.  َوِعْرُضُه،  َدُمُه  َحرَاٌم،  اْلُمْسِلِم  َعَلى  ُقوُل:اْلُمْسِلُم  يـَ
ْقَوى َهُهَنا وََأَشاَر ِبَيِدِه ِإىَل  َأُخو اْلُمْسِلِم، ال َيْظِلُمُه، َوال خَيُْذُلُه، وَالتـَّ

رِّ َأْن حَيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم. اْلَقْلِب، َوحِبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّ
وبعبارة أخرى َمن جتاوز احلد يف هذه األمور صار ابغيا. وما يفعله 
املسلمون إبخواهنم اليوم يندرج حتت فتوى الرسول  هذه، وإهنم 

يستوجبون عليه عقاب هللا تعاىل.
تعاىل  هللا  يدعو  وكيف كان  ؟  الرسول  أسوة  ماذا كانت   
ليتجنب كل ظلم وعدوان؟ هناك رواية هبذا الصدد: عن أم سلمة 
َأْن  َأُعوُذ ِبَك من  اللَُّهمَّ  َقاَل  النَّيِبُّ  ِمن بيته  َقاَلْت كلما َخرََج 

وباتصال هذين الِهياجنِي، هياج الربوبية من األعىل وهياج العبودية من األسفل، تتولد كيفية خاصة اسمها الصالة، 

وتلك الصالة هي التي تحرق السيئات وتغادرها رماًدا، وترتك وراءها نوًرا وملعاًنا ينفع السالك كمصباح منري عند 

أهوال الطريق وصعوباته، وُتطِلعه عىل كل ما يعرتض طريَقه من عوائق ِمن عشب وشوك وحجر عرثة، وتقيه منها. 
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َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ َأْو َأزِلَّ َأْو ُأزَلَّ َأْو َأْظِلَم َأْو 
. فهذا يشمل  ُأْظَلَم َأْو َأْجَهَل َأْو جُيَْهَل َعَليَّ
مجيع األمور الجتناب شر النفس والضالل 
الظامل واجتناب كل  الظلم وشر  وارتكاب 

سيئة. 
َبِشرٍي  ْبَن  ْعَماَن  النـُّ مَسِْعُت  َقاَل  َعاِمٍر  َعْن 
ُقوُل احْلَاَلُل  يـَ   َُِّقوُل مَسِْعُت َرُسوَل الل يـَ
َهاٌت  ُمَشبـَّ ُهَما  نـَ يـْ َوبـَ  ٌ بـَنيِّ وَاحْلَرَاُم   ٌ بـَنيِّ
اتـََّقى  َفَمْن  النَّاِس  ِمْن  َكِثرٌي  ْعَلُمَها  يـَ اَل 
َوَمْن  َوِعْرِضِه  ِلِديِنِه  رََأ  بـْ اْستـَ َهاِت  اْلُمَشبـَّ
َهاِت َكرَاٍع يـَرَْعى َحْوَل احْلَِمى  بـُ َوَقَع يِف الشُّ
وَاِقَعُه َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى  ُيوِشُك َأْن يـُ
فيها(  الدخول  مينع  خاصة  منطقة  )أي 
)أي  حَمَارُِمُه  َأْرِضِه  يِف  اللَِّ  مِحَى  ِإنَّ  َأاَل 
ومبنـزلة  بغي  عنه  هللا  هنى  ما  ارتكاب  أن 
الدخول يف محاه ويرتتب عليه العقاب( َأاَل 
َصَلَح  َصَلَحْت  ِإَذا  ُمْضَغًة  اجْلََسِد  يِف  َوِإنَّ 
اجْلََسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلََسُد ُكلُُّه 

َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب.
أي  هذه،  اللحم  قطعة  َتفسد  فحني 
الفحشاء  اإلنسان  على  يستويل  القلب، 
اجتناب  يستطيع  وال  والبغي،  واملنكر 
 . هللا  من  خاص  بفضل  إال  ذلك 
  أي ميكن أن جيتنبها ابالستعانة ابهلل
واإلانبة إليه. أما يف العصر الراهن فهذه 
األشياء متفشية يف كل مكان، وهي تغري 
والشيطان  هللا.  مِحى  ابقتحام  اإلنسان 
وسائل  فهناك  قوة.  بكل  هجماته  يشن 
شىت تسوق املرء أوال إىل الفحشاء وتبعده 

عن أمسى اخللق والدين، حيث ينشأ لديه 
مع  الدين،  أمور  بعض  على  االعرتاض 
اإلنساين.  الطبع  يالئم  دين  اإلسالم  أن 
وحني يرتك اإلنسان أمورا صغرية خضوعا 
ما  يرتكب  للشيطان  واستجابًة  للدجال 
يثري  مث  أيضا.  الكبائر  من  عنه  هللا  هنى 
ويبتعد  األمور  بعض  على  االعرتاض 
البغي  لديه  ينشأ  مث  أكثر.  الدين  عن 
وْزرًا،  الدين  ويعترب  الدين  عن  واالبتعاد 
ويبدأ يف التمرد عليه. ويبدأ يف االعرتاض 
على أوامر هللا  أو أحكام الدين، مث 
يتمادى يف البغي حىت ينكر وجود هللا يف 

هناية املطاف. 
وهذا هو سبب احنراف الناس عن الدين 
الذين  املسلمني  من  فهناك كثري  حصرا، 
يظنون  الدين  أحكام  يفقهون  ال  حني 
احلديث  العصر  يناسب  ال  الدين  أن 
يقولون  فيه. بل  التعديل  ومثة حاجة إىل 
ابالسم  مسلمني  يسمَّون  أهنم  صراحة 
عائلة  إىل  انتمائهم  بسبب  أو  فقط 
ابإلسالم.  هلم  إميان  فال  وإال  مسلمة. 
يقابلونين  املسلمني  هؤالء  فأمثال 
جيب  األوضاع  هذه  مثل  ففي  أحياان. 
احلثيثة  اجلهود  يبذلوا  أن  األمحدين  على 
الدنيا  الدين على  إيثار  بعهد  ويتمسكوا 
أكثر    إليه  واإلانبة  ومراعاة محى هللا 
من ذي قبل، ففي رواية عن ابن عباس 
َواَل  َأِعينِّ  َربِّ   : النيب  دعاء  جند   
ْنُصْر َعَليَّ وَاْمُكْر  ُتِعْن َعَليَّ وَاْنُصْريِن َواَل تـَ

ْر اهْلَُدى يِل  يِل َواَل َتُْكْر َعَليَّ وَاْهِديِن َوَيسِّ
. َربِّ اْجَعْليِن  َغى َعَليَّ وَاْنُصْريِن َعَلى َمْن بـَ
ااًب، َلَك  ارًا، َلَك رَهَّ ارًا، َلَك َذكَّ َلَك َشكَّ
ُمِطيًعا، إِلَْيَك خُمِْبًتا، إِلَْيَك َأوَّاًها ُمِنيًبا. َربِّ 
ْوَبيِت وَاْغِسْل َحْوَبيِت وََأِجْب َدْعَويِت  َقبَّْل تـَ تـَ
يِت  ُحجَّ بِّْت  َوثـَ ِلَسايِن  ْد  َوَسدِّ ْليِب  قـَ وَاْهِد 

ْليِب. وَاْسُلْل َسِخيَمَة قـَ
لتقوية  الدعاء  هذا  على  املداومة  جيب 
سيدان  يقول  شامل.  دعاء  فهو  اإلميان، 
أبناء  انصًحا    املوعود  املسيح 

مجاعته: 
مجيعا  البشر  مواساة  تكون  أن  جيب 
وألسنكم  أيديكم  وامُحوا  مبدأكم. 
خبيث  من كل كيد  وقلوبكم  وأفكاركم 
واعبدوه  هللا  اتقوا  وخيانة.  فساٍد  وطرِق 
واالعتداء  الظلم  واجتنبوا  نقية.  بقلوب 
واحلوز  احلقوق  والرشوة وهضم  والغصب 
السيئة  الصحبة  اجتنبوا  املشروع.  غري 
السيئة،  النظرات  من  األعني  واحفظوا 
وال  الغيبة.  مساع  من  آذانكم  وأنقذوا 
تنووا اإلساءة إىل أحد أو إيذاَءه أاي كان 
دينه وقومه أو فئته؟ كونوا انصحني أمناء 
لكل واحد. جيب أال جتالسوا املفسدين 
واألشرار والوقحني وذوي السلوك السيئ. 
اتقوا كل سيئة واسعوا جاهدين لكسب 
كل حسنة. ينبغي أن تكون قلوبكم نقية 
من كل  بريئة  وأيديكم  خديعة،  من كل 
رجس،  عن كل  منزَّهة  وأعينكم  ظلم، 
والبغي  السيئة  إليكم  تتطرق  أال  وجيب 
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أبدا. ينبغي أن تسَعوا بكل ما يف وسعكم 
النجاة،  عني  به  فالتمسك  هللا،  ملعرفة 
إن  بعينه.  االستقالل  هو  إليه  والوصول 
ذلك اإلله يتجلى على الذي يبحث عنه 
يتجلى    إنه  واحلب.  القلب  بصدق 
القلوب  إن  له كله.  يصبح  الذي  على 
واأللسن  وجل،  عز  عرشه  هي  الطاهرة 
النزيهة من الكذب والشتائم واهلذاين هي 
حمل وحيه. وكل من يفىن يف رضاه يصبح 

مظهرا لقدرته  اإلعجازية.
وقال حضرته  يف موضع آخر:

اي أبناء مجاعيت، كان هللا معكم، وأَعدَّكم 
اآلخرة كما  لسفر  الكرمي  القادر  ذلك 
اعلموا   . األكرم  النيب  أصحاُب  ُأِعدَّ 
وملعونة  بشيء،  ليست  الدنيا  أن  جيدا 
تلك احلياة اليت هي من أجل الدنيا فقط، 
يكون كل  الذي  الشخص  ذلك  وشقي 
إن شخصا كهذا  أجلها.  من  وغمه  مهه 
ليس من مجاعيت قط، وإمنا ينسب نفسه 

إليها عبثا، فهو كغصن جاف لن يثمر.
الذي  التعليم  على  انكّبوا  السعداء،  أيها 
ُأعِطيته من أجل جناتكم، اختذوا هللا واحدا 
يف  ال  شيئا  به  تشركوا  وال  له  شريك  ال 
من  أمنعكم  ال  األرض.  يف  وال  السماء 
األخذ ابألسباب، ولكنه مشرك َمن يهجر 
هللا تعاىل ويعتمد على األسباب فقط. لقد 
قال هللا تعاىل منذ الِقدم أْن ال جناة دون 
القلوب  أصفياء  فكونوا  القلب،  صفاء 
نفس  يف  والغضب.  الضغائن  عن  وختلَّوا 

اإلنسان األمارة أنواع عدة من النجاسة، 
الكرب  لوال  الكرِب.  جناسة  أسوأها  ولكن 
متواضعني،  فكونوا  أحد كافرا،  بقي  ملا 
إنكم  عام.  بشكل  البشر  بين  وواُسوا 
تعظوهنم للفوز ابجلنة، ولكن كيف تكون 
موعظتكم يف حملها ما مل تكونوا هلم من 
الناصحني يف هذه الدنيا الفانية. اعملوا 
بفرائض هللا خبشية قلبية، ألنكم سُتسألون 
الصلوات  يف  الدعاء  من  أكثروا  عنها. 
ألن  قلوبكم،  ر  ويطهِّ إليه  هللا  ليجذبكم 
اإلنسان ضعيف، وال ميكن أن يتخلص 
من أية سيئة إال بقوة من هللا تعاىل، وما 
يقدر  فال  هللا،  من  قوًة  اإلنسان  ينل  مل 
املراد  ليس  السيئة.  من  التخلص  على 
من اإلسالم أن ُيقال عن أحٍد إنه ينطق 
ابلشهادة عادًة فقط، بل حقيقة اإلسالم 
تعاىل،  هللا  عتبة  على  أرواحكم  خِترَّ  أن 

وأن تقدموه  وأوامره على دنياكم يف 
كل أمر.

منا  واحد  ينضم كل  أن    هللا  نسأل 
إىل الذين ال يقتحمون محى هللا حبسب 
الفحشاء  وجيتنبون    النيب  أمر  ما 
نكون  وال   . هللا  ألوامر  استجابة 
أبدا  ببالنا  خيطر  وال  املنكرين،  من  أبًدا 
اهلدف  هو  وهذا  أوامره.  يف  معصية هللا 
الذي من أجله قد ُبعث املسيح املوعود 
. وهذه هي الغاية اليت لتحقيقها قد 
ابيعناه، فقد قال يف عدة مواضع: إن ما 
ُيهمين أكثر هو تصحيح اإلميان وحتسني 
إكثار  جمرد  من  فائدة  فال  األخالق. 
العدد، إن مل يكن هنالك تقدُّم يف اإلميان 
أن  تعاىل  الفاضلة. نسأل هللا  واألخالق 
حيرز كل واحد منا املستوى الذي يريده 

املسيح املوعود منا. 
           

حضرته يؤم الضور خلل الدعاء اجلماعي اخلتامي للجلسة




