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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك*  الدين يوم مالك*  الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد*  الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا*  ندناطَ اهرالص قيمتساط*  الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض.(  
�نيمالظَّال بحلَا ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياُء سزج٤١ :(الشورى �و.(  

 كان وسواء صغرية، أم كبرية جرميته أكانت سواء إصالحه، فيه مبا يعامل أن جيب املسيء أن اإلسالم تعاليم من
 ولكنه اإلسالم، يف موجود العقوبة إنزال تصور أن شك ال. يكن مل أم األعداء من كانأ وسواء هينا، أم بالغا ضررها

 أن جيب ولكن وارم، املسيء معاقبة ميكن بأنه حتكم أيضا آنفًا مسعتموها اليت اآلية فهذه. أيضا والعفو بالصفح يأمر
 هذا حتقق العقوبة كانت إذا أوالً تفكروا أن فينبغي اإلصالح هو اهلدف دام وما إصالحه، وراءها الدافع يكون

 اإلصالح كان وإن عنه، فاعفوا إصالحه إىل سيؤدي عنه العفو أن املسيء حالة ورؤية التدبر بعد ارتأيتم وإذا اهلدف،
إِنه لَا �: اآلية آخر يف تعاىل اهللا قال مث. عظيما أجرا سيورثكم هذا عفوكم إن تعاىل اهللا يقول مث فعاقبوا، عقابه يف

نيمالظَّال بحالظاملني من افتكونو العقوبة إنزال يف احلد جتاوزمت إذا أنكم فيبني �ي.  
 يف معامالتنا يغطي وهو واإلصالح، العقوبة عن الكرمي القرآن ذكره الذي األساسي القانون هو هذا باختصار،

 عقاب من احلقيقي اهلدف إن. العاملي أو احمللي الصعيد على سواء اتمع إصالح يف األساس هو بل الفردية، حياتنا
 على تركّزوا فال دوما، أعينكم نصب املبدأ هذا ضعوا اإلسالم فيقول لذا بينت، كما أخالقه وذيب إصالحه ارم

 الظروف دراسة بعد رأيتم وإن فاعفوا، العفو يف اإلصالح رأيتم فإن اإلصالح، على التركيز جيب بل فقط، العقاب
 حبسب العقوبة تكون أن دوما تراعوا أن جيب أيضا العقاب عند ولكن فعاقبوا، العقاب يف اإلصالح أن والواقعات

  .والعدوان الظلم حيب ال واهللا وعدوانا، ظلما أصبحت اجلرمية فاقت إذا ألا اجلرمية، شناعة



 صلى النيب حياة يف التعليم ذا للعمل مناذج أروع وجند السابقة، األديان يف كما وتفريط إفراط فيه ليس فاإلسالم
 عليه صب ظلم من فكم. إصالحهم إىل سيؤدي عنه العفو أن رأى حني أعدائه ألد عن عفا حيث وسلم، عليه اهللا

 النيب عنه عفا ورسوله، اهللا حلكم مطيعا العيش على وعاهد العفو منه طلب حني العدو ولكن وأصحابه، أوالده وعلى
 خرجت ملا وسلم عليه اهللا صلى الرسول بنت زينب أن احلديث يف ورد. كلها جرائمه متناسيا وسلم عليه اهللا صلى

 حىت إجهاضها، إىل أدى مما فأصيبت حامالً، وكانت بالرمح، األسود بن هبار الظاملني أحد هامجها مهاجرة، مكة من
 عليه اهللا صلى النيب رجع وحني مكة، فتح يوم فهرب هذه، جرميته بسبب بقتله احلكم فصدر اإلصابة، هذه من ماتت
 علمت قد ولكين بقتلي، حكمتم وقد كبرية وجرائمي خائفًا، منكم فررت لقد وقال هبار جاءه املدينة إىل وسلم
 عفوكم ولكن جرائمي، بسبب علي كمح أنه قد ومع إليكم، بايء وخاطرت فتجاسرت ورمحتكم، عفوكم بعظيم
 إين وها اهلالك، من وأنقذنا يدك على اهللا فهدانا والشرك، اجلاهلية يف غارقني قوما كنا اهللا نيب يا ،فجئتكم واسع،
 من لقد هبار يا وقال هذا ابنته قاتل عن وسلم عليه اهللا صلى النيب فعفا. جهلي عن فاعف واعتدائي جبرائمي أعترف

  . الصادقة والتوبة اإلسالم إىل وفّقك إذ عليك اهللا
 ويهاجم املسلمني بنساء جدا السخيفة أبياته يف يشبب كان زهري بن كعب الشاعر أن الروايات يف ورد كذلك
،اهللا صلى النيب تستعفي أن فاألفضل فتحت، قد مكة أن أخوه له كتب مكة فُتحت وملا بقتله، احلكم فصدر شرفهن 

 النيب وراء وصلى الفجر صالة عند النبوي املسجد إىل وذهب معارفه، أحد عند وأقام املدينة فحضر. وسلم عليه
 تأذن فهل العفو، طالبا تائبا زهري بن كعب جاء قد اهللا، رسول يا: قال بنفسه يعرفه أن بدون مث وسلم، عليه اهللا صلى

 على أيضا، الصحابة يعرفه فلم بثوب نفسه غطّى قد كان رمبا أو يعرفه يكن مل � النيب أن ومبا .إليك بإحضاره يل
 قد ألنه لقتله أنصاري فهب زهري، بن كعب أنا: فقال ،حضرهيفل: � النيب قال لذلك هناك، أحد يعرفه مل حال، أية

 مث. العفو طالبا جاء قد ألنه له، التعرض بعدم شفقة بكل أمر � النيب ولكن جرائمه، بسبب القتل حد استوجب
 صدر الذي- العدو هذا يغادر مل وهكذا. له إكراما اجلميلة بردته � فأعطاه � النيب مسامع على قصيدةً زهري ألقى
 مماثلة أخرى أحداث وهناك. أيضا � منه جائزة آخذا عاد بل فحسب عنه بالعفو � النيب جملس -بعقابه األمر
 عن وعفوه أقاربه أعداء عن وعفوه إصالحهم، بعد أعدائه عن � النيب عفو يف تتلخص وهي � النيب حياة يف جندها
فالقصد احلقيقي نظرا إىل أمهية هذا األمر . احلاجة اقتضت وحيثما لزم حيثما أيضا عاقب � ولكنه اإلسالم، أعداء

  هو اإلصالح وليس االنتقام.
حتدث  �عديد من كتبه ويف أقواله. ونرى أنه المن سورة الشورى يف  ٤١اآلية  �لقد شرح املسيح املوعود 

هذا املوضوع يف بعض جمالسه  �من كتبه ورمبا أكثر، كما ذكر  ١٣ يفمكانا  ٢٢أو  ٢١حول هذا املوضوع يف 



 املذكورة اآلية هذه ضوء على وروحهما والعفو العقاب فلسفة" يف "فلسفة تعاليم اإلسالم �أيضا. ولقد ذكر 
  :فقال

 أي الشر، من مزيد إىل يؤدي وال إصالح عليه يترتب عفوا أحد ذنب عن عفا فمن مثلها، سيئةٌ السيئة جزاء إن
 أن ذلك من يتضح :)حضرته قال. اهللا عند أجرا ينال العايف أنّ أي. (ذلك على يثاب فإنه متاما حمله يف عفوا يكون
 ألنه. (لذلك داع أي وبدون األحوال كل يف والظاملني األشرار معاقبة وعدم الشر مقاومة بترك يأمرنا ال ايد القرآن

 األنفع هو وما العقوبة، أم العفو يقتضي املوقف كان إذا نتبني أن يرشدنا بل) األماكن بعض يف الشر مقاومة من بد ال
 على العفو يشجعه أخرى وأحيانا التوبة، إىل ارم العفو يدفع فأحيانا. اخلالئق لعامة وكذلك للمجرم، احلقيقة يف

 يف نتدبر أن ينبغي بل العينني مغمضي نعفو ال أي( األعمى، العفو نعتاد أال تعاىل اهللا يأمرنا ولذلك اإلجرام؛ من املزيد
 مبا حنكم مث العقاب، يف أم العفو يف أهو احلقيقي اخلري موضع نتبني أن جيب بل) ونراعيه اإلصالح ونتوخى احلكم هذا

  .واملقام احلالَ يوافق

 كذلك آبائه، أحقاد ينسى ال حبيث حقودا بعضهم يكون كما أنه لنا تبني البشر أخالق استقرأْنا إذا إننا: �قال 
 ويصدر الديوثية، إىل أحيانا م يؤدي املفرط العفو هذا إن حىت والصفح، العفو يف جدا يبالغ من بينهم من يكون
 على عارٍ وصمة يكون بل والعفة، والغرية ةَاحلمي متاما ينايف وما اإلنسانَ خيُجل ما والتغاضي والعفو احللم باسم عنهم
 القرآن فإن املفاسد هذه مثل إىل ونظرا. والصفح العفو هذا ملثل نتيجة ويلعنوه الناس منه يتربأ حىت اإلنسان، سرية
بأن يكون يف حمله ويصدر حبسب املقتضى، ومل يقبل من األخالق ما يصدر يف غري حمله.  خلق لكل اشترط ايد

  )٣٨-٣٧(فلسفة تعاليم اإلسالم، ص
 أن عليكم مث احلسنة هي ما تعرفوا أن جيب أي ؛فلسفتها ويف اإلسالمية العقوبات يف الغالب األساس األمر هو فهذا

 إىل يتحول وأحيانا اإلصالح، إىل تؤدي حسنة إىل يتحول أحيانا العفو إن. اإلصالح طرق وتتحروا عنها، تبحثوا
 من ألنه ،حسنة إىل األحيان بعض يف املعاقبة تتحول كذلك. أكثر أخطائه على يتشجع واخلاطئ اجلاين ألن سيئة

 حياته ينقذ أن إىل دف السيئات من منعه حماولة ألن املخطئ الشخص هذا إىل احلسنة إسداء يتم املعاقبة خالل
 قد أنه نرى -عفوه من مثالني وذكرت-  � النيب عنهم عفا فمن. السيئات جتنبه خالل من الدمار من املستقبلية

 واخلادمني باحلسنات العاملني إىل املمنوعة التصرفات ومرتكيب اإلسالم أعداء حتول فقد فيهما، كبري تغري حدث
. عصر كل يف تعاليمه بأمهية االعتراف على يرغم حبيث شامل وكامل دين اإلسالم فإن. إصالحهم بعد لإلسالم
  . للمجرم اخلري فيه مبا القيام فعليكم

 للمجرمني يوفرون اإلنسان حقوق باسم فإم اليوم، اإلنسان حقوق راية حاملي أنفسهم يعدون من تطرف لقد
 بل القتلة ارمني بعض فهناك. فظيعة كانت مهما باجلرمية الشعور ارمني هؤالء من كثري لدى ينمحي لدرجة محاية



 عقوبة تكون أن ينبغي كان اآلخرين، حلياة قيمة أية يرون ال حبيث ومغرورون متكربون أم أو القتل حيترفون هم
 باسم العقوبة هذه مثل إيقاع مينع الغربية الدول معظم يف ولكن القتيل، ورثة عنهم عفا إذا إال اللهم القتلَ، هؤالء
 ارمني هؤالء مثل إصالح يتم ال ولكن العقوبة، هذه وألغوا قوانينها يف الدول هذه غريت فقد اإلنسان، حقوق
 وأزالوهم حكامها ضد حبملة أهلها قام حيث مسلمة بالد يف مظهره ظهر آخر تطرفًا نرى أو. ظلما يزدادون وبالتايل

 قُتل قد عقاب، من يستحقونه مبا ويعاقَبوا احملكمة يف قضايا احلكام هؤالء ضد ترفع أن من بدال مث مناصبهم، من
 أن بد فال قادتهم املواطنون هؤالء يظلم وعندما. جدا ظاملة بطريقة شعبهم يد على خارجي بدعم احلكام هؤالء
  .األعمال هذه بكل يقومون ذلك على فبناء ،ذلك إىل تدفعهم اليت القوى بعض ظهرهم وراء تكون

 مع املتساوي التعامل على حيتوي فإنه تعليما تعاىل اهللا أعطى وإن. والتفريط اإلفراط من نوع كل مينع اإلسالم إن
 النيب أن فنرى وعليه. للعقاب القواعد بعض تسنوا أن والبد جرميته، بقدر ارم مبعاقبة تعاىل قال فلقد والفقري، الغين
 ينبغي وماذا الناس معاقبة يتم أن ميكن كيف وأروا اخللفاء ا عمل وبعده ا، عمل فقد املدينة يف احلكم أقام ملا �
  .العقاب من اهلدف يكون أن
 األهم ويصبح بارم يكترث ال أحيانا بل للمجرم، خري هو مبا دوما تم أال ينبغي بأنه � املوعود املسيح قال مث

 اتمع مصلحة مراعاةُ أو أعلى هو ملا أدىن هو مبا-  التضحيةُ أحيانا وتصبح عامة، بصفة اتمع خري هو واألوىل
 اتمع يف تأثريه يكون أن عسى ماذا أنه بعقوبة، القرار اختاذ عند أعيننا، أمام نضع أن بد ال لذا ضرورية، -الشاملة

 قد احلد هلذا كبريا جمرما أن األشرار بعض يظن حبيث اتمع يف سلبيا العفو يؤثر األحيان بعض يف. اموع حيث من
 على ارمني يشجع الشيء وهذا. باستعفائنا منها سنسلَم جرائم ارتكبنا لو أيضا فنحن جرم من ارتكبه مما جنا

 التفكري ونأويبد قلقالب عام بشكل الناس يشعر أو بالذعر الناس من الشرفاء يبدأ وكذلك ويقويهم، السيئات ارتكام
وإن عمت  الفوضى، تسوده عهد يف وقائية إجراءات يتخذون ومعظمهم القلق، هذا إلزالة شخصية تدابري باختاذ

 البالد يف الوضع هذا نرى ما أكثر ولألسف بأيديهم، القانون يأخذوا أن الناس حياول لذا ،الفوضى ينعدم األمان
 ارمني إنتاج يف كبريا دورا والعفو للعقاب عادل غري نظام لعب وقد اجلميل، التعليم هذا مثل وجود رغم اإلسالمية

 . نفسها باألعمال بالقيام أيضا اآلخرون يبدأ ولذلك

 والعفو العقاب تأثري ما أنه املهم األمر هذا مراعاة من بد ال والعفو بالعقاب يتعلق فيما: "� املوعود املسيح يقول
  ." العفو من بدال العقوبة تفرض أن ضروريا فيكون ارمني تشجيع إىل يؤدي العفو كان إن اتمع، على

 اإلجنيل يف ورد لقد: "واإلجنيل التوراة بتعليم اجلميل اإلسالم تعليم يقارن وهو مناسبة يف � املوعود املسيح قال مث
 مث. خاصة ظروف يف إال به يعمل أن اإلنسان يسع وال التفريط إىل مائل اإلجنيل تعليم إن باختصار،. الشر تقاوموا أال
 بالنفس النفس أي واحد جانب على يركّز أيضا ألنه اإلفراط إىل مائال وجدناه آخر جانب من التوراة تعليم رأينا إذا



 الكتب تلك أن احلق. والصفح العفو تعليم من شيء فيه يوجد وال بالسن، والسن باألذن، واألذن بالعني والعني
 ويطابق والتفريط اإلفراط من وبريء طاهر الكرمي القرآن علّمناه الذي الطريق ولكن معني وقوم بزمن خاصة كانت
 إذا اِهللا، علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن مثْلُها سيئَةٌ سيئَة جزاُء: الكرمي القرآن يف ورد فمثال. بعينها اإلنسانية الفطرة

 انظروا. منه وسيناله اهللا على العايف هذا فأجر متاما حمله يف كان بل حمله غري يف وليس اإلصالح إىل يهدف العفو كان
. اإلصالح بشرط العفو على احلض مع ولكن باالنتقام سمح قد. تفريط وال فيه إفراط ال ومقدس طاهر تعليم هو كم

: � قال) تعاىل اهللا عند ذلك على أجرا ستنالون وقال اإلصالح، بشرط العفو إىل وجه االنتقام حكم مع أي(
الثالث الذي قدمه القرآن الكرمي أمام العامل. فمن واجب اإلنسان سليم الفطرة أن يقارن بنفسه بني  املسلك هو وهذا

، ١٢هذه التعاليم ولينظر أيها يطابق فطرة اإلنسان وأيها تنبذه الفطرة الصحيحة ويرده الضمري." (احلكم، جملد
  ) ٧-٦م، ص١٤/٧/١٩٠٨، عدد٤١رقم

 يقول أخرى، بقضايا أم بالعقوبات متعلقة كانت زمن حلّ مسائل الدنيا سواء فتعليم اإلسالم وحده يقدم يف كل
 قلوم يف الناس بعض يكن: "� قال قلوبكم، من والضغائن األحقاد مجيع ترتعوا أن فيجب مرة عفومت إذا اإلسالم
 يف الضغائن حيملوا أن باملؤمنني يليق ال: "� قال." وأجدادهم آبائهم زمن منذ أمورا يتذكّرون لدرجة ضغائن
  ." القلوب

 وشوهت ،� محزة � عمه جبثة سفيان أيب زوجة هند مثّلت: اخلصوص ذا لنا قدمها اليت � النيب أسوة هي ما
 منتهامها، والوحشية الظلم من وبلغت فالكتها، كبده واستخرجت منه، أخرى أعضاء وقطْعِ وأذنيه أنفه جبدعِ وجهه
 تأيت أن تستطيع كانت ما الفتح؟ يوم � جملسه يف منقّبة هند جاءت ملا � الرسول أسوة باملقابل، كانت، فماذا
 ذلك وأثناء وأسلمت، � الرسول جملس يف جاءت جلرائمهم، بإعدامهم حكم ممن كانت ألا الوجه سافرة

 اهللا، رسول يا نعم: فقالت سفيان؟ أيب زوجة هند أنت هل: وسأهلا صوا � فعرف األمور بعض عن استفسرت
 من مزيدا فيها أحدث حبيث فيها أثّر العفو وهذا عنها، فعفا سبق، ملا عين تعفو أن فأرجو قليب بصدق أسلمت ولكنين

 � النيب إىل فأرسلت مشويني جِديني عن عبارة كان طعاما � النيب لضيافة حضرت بيتها إىل عادت فلما االنقالب،
 يف لكم اهللا بارك: "قائال � النيب هلا فدعا. البسيطة اهلدية هذه أقدم لذا الوالدة قليلة اليوم غنمنا إن: معتذرة وقالت

  . رعايتها صعب لدرجة غنمها كثر ذلك نتيجة أنه فيقال." والدا وأكثر غنمكم،
 آبائهم زمن منذ خالفات يتذكرون أم ذكرهم مر كما" أبدا العفو تعرف ال فئة هناك: "� املوعود املسيح يقول

 فإم احلسن، للسلوك عار وصمة أم حلد وديوثون احلياء قليلو أناس هناك أخرى جهة ويف. "أيضا وأجدادهم
 أحد كان إذا ظلم، هناك يكون أن ينبغي ال كما حياء قلة تكون أن ينبغي ال إذن،." العفو باسم حياء قلة يبدون
 القانون، دائرة ضمن قانونية إجراءات ضده تؤخذ أن فيجب عصمتها على وينقض أخته أو أحد بنت عرض يهاجم



 أي يف بيده القانون يأخذ أن ألحد جيوز ال ولكن احلياء، وعدم العفو بني الفرق معرفة فيجب ذلك؛ يف عفو وال
 األخرى املقتبسات بعض فأقدم مواضع، عدة يف املوضوع هذا وضح قد � املوعود املسيح بأن قلت كما. حال

 هذا � املوعود املسيح ذكر كلما احلقيقة يف ولكن يتكرر نفسه املوضوع أن املراجع إىل نظرا ويبدو أيضا،
 بقدر السيئة عقاب يكون أن جيب: "موضع يف � يقول. خمتلفة نصيحة يتضمن خمتلف بأسلوب ذكره املوضوع
 عنه، راضٍ اهللا أن فليعلم فساد، ال إصالح إىل العفو يؤدي أن بشرط ،املذنب عن ويصفح يعفو الذي ولكن حجمها،
 مراعاة ينبغي بل الكرمي، للقرآن طبقًا مكان كل يف حممود العفو وال حمل، كل يف حممود االنتقام فال. عليه وسيجزيه

  ." القرآن مقصود هو هذا عواهنه، على يكون أن ال واملصلحة، احملل مبراعاة العفو أو االنتقام فينبغي واحملل، الوضع
 ال � فاهللا. اإلصالح هو وتصرفه فعله من اهلدف وكان صاحلة، نيته كانت الذي عن � اهللا يرضى إمنا: � فقال

 حبيث البال، يف كالمها األمران هذان يكون أن فينبغي. االنتقام ينوي الذي عن وال الديوث، عن يعفو عمن يرضى
 االنتقام على فاإلصرار. دوما االنتقام على يركز وال ديوثا، يسمى حىت فقط والعفو اللني على املرء يركز ال أن جيب
 على وجيب. والعقاب العفو قرار اختاذ عند البال يف احلدين هذين تضعوا أن جيب لذا. اهللا غضب جيلب أيضا

 معاقبة أمر إيلّ رفعي حني. عادة سلفا يراعى أنه وصحيح األمر، هذا يراعوا أن اجلماعة ونظام اجلماعة يف املسئولني
 أن حتما الحظت إين أقول وإمنا احلقد أو الشخصي االنتقام بسبب يكون ذلك إن أقول فال اجلماعة أفراد من أحد

 املفاسد إىل يؤدي مما الالزم، من أكثر والعفو اللني إىل البعض مييل كما. القسوة إىل بطبعهم مييلون املسئولني
 وأن اهللا، برضوان للفوز السعي هو فاألصل. باملدح جدير حال كل يف العفو وال دوما حمببة املعاقبة فال واملساوئ،

 ودار العامة األمور نظارة يف املسئولني أي هلذا، يسعوا أن ذا املعنية املكاتب على فيجب. اإلصالح هو اهلدف يكون
 - احلقيقي النظام خلق من نتمكن لكي بتعمق املوضوع دراسة بعد القرار واذيتخ أو الشفاعةأمر  يرفعوا أن القضاء

 أن فيجب. أيضا والدعاء باهللا لالستعانة ماسة حاجة مثة اهلدف هذا ولنيل. اهللا رضا يكسبنا  الذي -اجلماعة ويف فينا
 اجلماعة ونظام مبعاقبته اقترح من يبقى لكي. الوقت خليفة إىل عنه الشفاعة أمر رفعي وبعده الدعاء بعد قرار كل يتخذ
  .اجلماعة يف والقلق االضطراب إىل القرار من نوع أي يؤدي وال. السيئة النتائج أنواع كل من حمفوظًا أيضا
 أن جيب أنه املوضوع هذا مبينا الدعوة نسيم كتابه من آخر موضع يف � املوعود املسيح سيدنا قال قد ذلك ومثل
 ال الرائع التعليم هذا أن بالتفصيل بين مث. لإلسالم اجلميل التعليم على املسلمني غري من اإلسالم على املعترضون يطَّلع
 ولكن. مثلها سيئة فجزاؤه عينكم فقأ أو مثال سنكم وكسر أحد آذاكم إذا: "فقال. اإلسالم غري دين أي يف يوجد

 فالعفو املستقبل؛ يف ذلك عن ارم يتوقف أن مبعىن وإصالح، طيبة نتيجة إىل يؤدي العفو وكان الذنب عن عفومت إذا
  . العفو هذا على أجرا اهللا من وستنالون احلالة، هذه يف اَألوىل هو



 املسلك هو هذا. احلال ومقتضى باحلكمة واالنتقام العفو وأُنيط األمرين كال اآلية هذه يف روعي فقد اآلن، انظروا
 ال أننا ترون فكما. بعينها احلكمة هو احلال مقتضى حبسب العقوبة أو العفو. العامل نظام عليه جيري الذي احلكيم
 مقتضى حبسب احلار التأثري ذات واألخرى البارد التأثري ذات األطعمة ننوع بل دائما واحدا طعاما نأكل أن نستطيع

 فقال املتوازن، الغذاء عن احلاضر العصر يف نسمع كما الصيف، يف عنها خمتلفة الشتاء يف أولوياتنا تكون أي[ األمر
 ورقيقة الشتاء يف دافئة ثيابا ونلبس ،]أيضا املوضوع هذا يف هنا يطبق أن جيب الطبيعة قانون أي املبدأ هذا إن حضرته

 فيقتضي. [احملل مقتضى حبسب التغير تقتضي أيضا األخالقية حالتنا فإن كذلك. الضرورة تقتضى كما الصيف يف
 يف األلبسة تغيري فإن وكذلك الفصول، حبسب األطعمة اهللا خلق قد إذ الفصول حبسب الغذاء نغير أن الطبيعة قانونُ
  . احملل مقتضى حبسب التغير تقتضي أيضا األخالقية حالتنا إن حضرته قال فقد. الطبيعة لقانون تابع والصيف الشتاء

 اللباس خيلعن حيث النساء، وخاصة الصيف يف متاما خيتفي الغرب يف هنا اللباس إن اللباس عن ضمنيا أقول أن أود
 هذا مثل لكن جدا، مناسبا اللباس يكون حبيث ومعطفا، وشاحا الشتاء يف يلبسن بينما عاريات، شبه ويصبحن كله

 بدأت قد بل. املرأة حقوق تسلَب أنه ضده الدعاية تصدر احلجاب قصد الصيف يف املسلمات ارتدته إذا اللباس
 هنا الوزراء رئيس صرح فقد. إجحاف هو بل  إصالح إىل يهدف ال التدخل وهذا هنا املوضوع يف تتدخل احلكومة

. يسرحن فسوف حمجبات العمل مكان يف أو العامة األماكن إىل النساء جاءت إذا أنه نفكر بأننا األخرية اآلونة يف
 تسنوا ال: اإلسالم يقول بينما. واالضطرابات الفنت يولد وهذا طرف أقصى إىل احنازت قد املادية القوانني فهذه

 حبق صاحلة هي اليت القوانني تسنوا أن جيب بل. وفساد اضطرابات إىل تؤدي اليت القرارات تتخذوا وال القوانني
 املسيح سيدنا يقول باختصار. القرارات ذه أيضا اهللا يرضى فسوف حبقه، القوانني هذه تصدر من وحبق اتمع
 القوة؛ إظهار املناسبة تقتضي فتارة. احملل مقتضى حبسب التغير تقتضي ذلك مثل األخالقية حالتنا فإن] � املوعود

 عندئذ الغضب إظهار وإن والصفح، العفو الضرورة تقتضي أخرى وتارة األمر، لفسد عندها الضعف املرء أظهر ولو
 يراعِ مل ومن. احلال مقتضى حبسب عمال تقتضي مناسبة وكل وقت كل أن الكالم فملخص. حمضة سفالة يكون

  )الدعوة نسيم." (متحضرا وليس ومهجي إنسانا، وليس حيوان فهو احلال ومقتضى احلكمة
 األغذية تكون أن جيب بينت وكما. واملناسبة احملل مقتضى حبسب للعمل الطبيعة قانون من مثاال حضرته بين لقد

 واملختصني التغذية خرباء فإن أيضا الراهن العصر يف دوما، واحد نوع من األغذية اإلنسان يتناول ال حيث متوازنة
: حضرته قال فقد. الفصول حبسب ألبستنا نغري وكذلك. بالغذاء العالج يتم وبذلك للغذاء جدوال ملرضاهم يعدون

 يفسد أخرى وأحيانا والصفح بالعفو األمر يفسد أحيانا: فقال أيضا، األخالقية حالتنا يشمل هذا الطبيعة قانون إن
والقسوة بالغضب األمر .  



 لإلصالح املقترح فالطريق. حبسبه التغري حيدث أن ينبغي حبيث جمال كل يف اإلنساين الطبع هذا لتطبيق حاجة فثمة
  .واحليوان اإلنسان بني الفرق هو وهذا إنسان، كل لطبع مناسبا يكون أن ينبغي

 فساد إىل يؤدي ذلك ألن شيئا ينفع ال الذي والصفح العفو يجيز ال الكرمي القرآن بأن آخر مكان يف � يقول مث
 هذا إذًا،. اإلصالح إىل يؤدي الذي العفو أجاز قد الكرمي القرآن بل وسداه، النظام لُحمة وتتشتت اإلنسان أخالق

األمر من  نوع اإلنسان يف وينشأ النظام، يف اخللل حدوث إىل فيؤدي مربر بال والصفح العفو كان إذا أي جدا، مهم
 أن إىل ينتهبوا أن عليهم جيب اإلصالح بغية يعاقَبون فالذين إذًا،. قائما النظام يبقى وال حدوده، فيتجاوز التحرر
 قلت وكما. أنفسهم ويصلحوا اهللا يستغفروا أن وجيب. والعناد التعنت يبدوا أن من بدال أنفسهم يصلحوا أن عليهم

 ليس. العقوبة من هدفنا هو فهذا اإلصالح، بغية يعاقَب بل االنتقام بدافع أحد مجاعتنا يف يعاقَب ال أنه قبل من
 يف نفسه شخص كل فحص لو. أيضا الناس عامة من األخطاء تصدر بل دائما خمطئني ولونئاملس يكون أن ضروريا
 ألدى نفسه حبق تفكريه وكيفية اآلخرين حبق تفكريه كيفية إىل وانتبه املتبادلة والعالقات والعادية، اليومية معامالته

 أفعاله من فعل كل يكون أن دائما اإلنسان ينتبه أن هو املوضوع يف األهم. اتمع يف واجلمال احلسن خلق إىل ذلك
  . كله اتمع اإلصالح لعم ذلك فعل وإذا اهللا، لوجه
 حمله يف عفوه وكان أحد عفا إذا ولكن... �مثلها سيئة سيئة جزاء�: اآلية شرح يف � املوعود املسيح يقول

 بأعمال وقام أكثر لتشجع ،عواهنه على مثال اللص أمر ترك لو: "فيقول اهللا، على فأجره اإلصالح إىل ويهدف
 االستياء من شيئا سيده له أظهر إذا أحدمها خيجل مثال خادمان هناك كان إذا ولكن. معاقبته من بد ال لذا ،النهب

 وال اإلشارة من يفهمون البعض أن مبعىن. (قاسية عقوبة يعاقَب أن مناسبا فليس نفسه، إصالح إىل اندفعو والسخط،
 وإذا عمدا خبثه فيبدي الثاين أما ،)يصلحهم السخط من بشيء إليهم النظر جمرد إن بل شيئا، هلم يقول أن املرء حيتاج
 اإلجنيل؟ حكم أم الكرمي القرآن أحكم أفضل؟ احلُكمني أي اآلن فقولوا. يعاقَب أن األنسب فمن أكثر فسد عنه عفي
 عنه ينتج الذي العفو لتعليم نظري ال. األمر مقتضى حسب املرُء يتصرف أن يقتضي إمنا الطبيعة؟ قانون يقتضيه ماذا

 االجتهاد قوة اإلنسان يف يزيد الذي التعليم هو وهذا أخريا، التعليم ذا العمل من املتحضر لإلنسان بد وال اإلصالح،
 يف البعض يقول. (بفراسة وتتدبروا شهادة كل بواسطة املوضوع تفحصوا أن عليكم بأن قيل وكأنه. والفراسة والتدبر
 فلو األشياء هذه إىل انظروا: يقول � املوعود املسيح ولكن التفكري وحيظر القيود يفرض اإلسالم أن الراهن الزمن
 العفو كان إذا: � فيقول) واالجتهاد الفراسة قوة يف االزدياد إىل يؤدي أنه لوجدمت منها واحد حكم يف تدبرمت
 اإلسالم تعاليم حال هو هذا. �مثْلُها سيئَةٌ سيئَة جزاُء� بـ فاعملوا وشريرا خبيثا ارم كان إذا أما فاعفوا، مفيدا

  ."النهار كوضح زمان كل يف والواضحة األخرى الطاهرة



 يف والسالم األمن جو وخلق السيئات، عن واالمتناع أنفسنا إصالح فيها مبا األمور هذه إىل دائما ننتبه أن جيب إذًا،
 القرآن أحكام لفهم يوفقنا أن تعاىل اهللا ندعو. الظاملني حيب ال ألنه تعاىل اهللا نرضي أن علينا ذلك كل وفوق اتمع،
  . ا والعمل الكرمي

 حارة الشكر حي يف املقيم سندي أمحد ممتاز السيد ابن حممود بالل الشهيد على الغائب صالة سأصلي الصالة بعد
 هللا إنا ،م ليال١١/١/٢٠١٦. لقد استشهد بالل حممود ابن السيد ممتاز أمحد سندي بتاريخ ربوة يف ةغربيال اليمن دار
 بيته إىل عائدا كان الشهيد أن ذلك وبيان. نارية دراجة يركبون كانوا جمهولون النار عليه أطلق إذ ،راجعون إليه وإنا

 نارية دراجة راكبني كانوا جمهولون النار عليه فأطلق" بالل" سوق يف حمله أغلق أن بعد ليال التاسعة الساعة قرب
 إىل الشهيد نقل. رأسه منها اثنتان وأصابت نارية، طلقات خبمس الشهيد أصيب. احلادث مكان من بالفرار والذوا

 كان. آباد فيصل مدينة يف" أالئيد" مستشفى إىل أُرسل مث طبيا أُسعف حيث فورا ربوة يف" عمر فضل" مستشفى
أنفاسه يف  لفظ الشهيد ولكن رأسه من الرصاصات إلخراج جراحية عملية له جيروا أن قبل ليستقر ينتظرون األطباء

  هذه األثناء. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 
م يف قرية "بالل نغر" قرب بلدة "نو كوت" مبحافظة مري بور خاص. كان مشتركا يف مشروع ١٩٨٩ولد الشهيد يف 

م، وانتقلت عائلته إىل ربوة واستقرت هنالك. يف ٢٠٠٣"وقف نو". كان قد درس إىل الثانوية. توفِّي والده يف عام 
كموظف جديد يف مكتب "الوصية" يف مؤسسة  م جدد الشهيد انتماءه إىل مشروع وقف نو، وعين٢٠٠٨عام 

"صدر أجنمن"، وظل خيدم هناك إىل يوم وفاته. كان يدير حمال صغريا لبعض الوقت مساء. وقد وفّق للعمل يف 
م، ٢٠١٥مناصب خمتلفة يف حارته، وكان يعمل حاليا سكرتريا للوصية حمليا. لقد تزوج الشهيد يف نيسان/أبريل يف 

  اهللا تعاىل أن ينـزل أفضاله وبركاته عليها وعلى ذريتهما املقبلة بإذن اهللا. وزوجته حامل، ندعو 
. اخلالفة مع وخملصة وطيدة صلة على كان. عمله يف وجمتهدا وجادا ومطواعا وودودا اجتماعيا رجال الشهيد كان
 حبب متسمة أيضا اآلخرين وأقاربه وأخواته والدته مع عالقته كانت. واحلب واألدب باالحترام اجلميع يعامل كان

 يقول. وأختني وأخا" ممتاز مباركة" السيدة ووالدته" بالل مبشرة" السيدة امسها أرملة وراءه الشهيد ترك. عميق
 يبد ومل جدا وجمتهدا نشيطا شابا كان الشهيد أن واألسبق احلايل) املقربة؟ ونئش جملس" (برداز كار" جملس سكرتري

اون أو تكاسل أي نجز متاما حمدد وقت يف املكتب حيضر كان. االبتسامة دائم كان. قطبكل به كلِّف ما كلّ وي 
 كان. فقط يعنيهم الذي عملهم على ويركّزون ويعملون دائما يبتسمون الذين العاملون هم ما وقليل. وجدية نشاط

 جملس سكرتري أمحد، نصري السيد يقول. التسابق بروح اجلماعة أعمال يف ويشترك األوىل، الدرجة من مطيعا الشهيد
 درجات اهللا يرفع أن تعاىل اهللا ندعو. اخلالفة مع القوية عالقته إىل نظرا الشهيد نغبط كنا بأننا احلايل،" برداز كار"

 .آمني. والسلوان الصرب ذويه ويلهم الشهيد


