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التقوى

 Òتر®ة: �ملكتب �لعر

ال  (حد_  �هللا  Wال  Wله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، (�شهد �� ¤مًد� عبد_ 
من  باهللا  فأعو)  بعد  �ما  (.سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ.kِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوG �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ(Wيَّاَ�  َنْعُبُد  Wيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوk َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Hمني) َ(ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لQ .لقاها سيدنا مر�N مسر&L. Mد .يدH �هللا تعاJ بنصرH �لعزيز

� Rملهد� Uإلما�& Wخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٦/٠٩/٢٣ Gيو

g مسجد بيت �لفتو¶ بلند�

�ملؤمن  عالمة  يبني  (هو   � �لن   قا; 
َ�َحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ  ُيْؤِمُن  �حلقيقي: ال 
(صحيح  لَِنْفِسِه.  ُيِحبُّ  َما  ِألَِخيِه 
مبد�  هذ�  �إلميا�)   kكتا �لبخا.�، 
 Gلوئا�) �حلب   nسا� يضع  توجيهي 
(�لصلح g �لعا\ على ®يع �ملستويا@ 
�لعالقا@   7W ((صوال  �لبيت  من   �lبد
 g لعاملية، (يزيل �خلالفا@ (�لق �للني�
7 ���l حقوr بعضهم W ه �لقلوk (يوجِّ
 Sغ Gلبعض. قد قّدمُت هذ� �لتعليم �ما�
�ملسلمني g عد� مناسبا@ فتأثر(� جّد�، 
(لكن ليس هدفنا �� Õ¥ �لناn تعليما 
®يال لكي يتأّثر(� فحسب، بل هو �� 
(®يع  �لتعليم  هذ�  ®ا;  للعا\  ُنثبت 
عملنا.  خال;  من  �إلسالمية  �لتعاليم 
�لتعليم  هذ�   �� غSنا  يسألنا   �� (ميكن 
(ال  به  يعمل  منكم  كم  (لكن  ®يٌل 

يبد(� �ألنانية g �� مناسبة؟ 
به  يعمل   \ ما   lشي ®ا;  يظهر  ال 
 �D.لبا� ميزتنا   nلنا� يعر}  فلن  قائله، 
ما \ يتطابق عملنا مع قولنا. ال يكتفي 
�لناn بسماw �لكالG فقط، بل ير�قبوننا 

�يضا. 
لعّلى كنت قد )كر@  g خطبة �جلمعة 
�حلالية   È.ياD  lثنا� �لقيُتها   ��ل  �Sألخ�
�ملانيا   g فتتا¶ مسجد� عند  �نه  ألملانيا 
�ملحافظة  تلك   g  bملفّو�  bعتر�
ُتسيئو�  �ملر�َ�  مصافحتكم   Gبعد �نكم 

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;
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حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا
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قا;  بالتفصيل  �جبُته  فحني  Wليها، 
Wظها.  عند  )لك  بعد   Ñألشخا� �حد 
Wنسا�  �نطباعاته: حسنا، من حق كل 
�� يتمّتع باحلرية (يعمل مبا يطلب منه 
�ينه (تقاليد_ ما ��G ال يتضّر. به �لبلد 
(عامة �لناn، (لكن هذ� قو; خليفتكم 
حني  �لقو;  هذ�  حقيقة  سيتبّين  فقط، 
 )� �لشباk �أل°ديو�  W)� كا�  سنر� 

معظمهم يعملو� به �G ال. 
 )� حكم   �� عن   Âنتحد حني   ،�(ًW
�خالr عظيمة g �لدين ينظر �آلخر(� 
7W مد� عملنا ֲדا �يضا. ال يسع �حد� 
Wنكا. ما قاله �لن  � - من �جل Wقامة 
�حلقيقي-  للمؤمن  �لعظيمة   rألخال�
(هو �نكم لن تكونو� مؤمنني حقيقيني 

 \ (ما  عظيمة  �خالقكم  تكن   \ ما 
(مشاعركم  عو�طفكم  مستو�  يكن 
ببعضكم �لبعض عظيما، (ما هو )لك 
�ملستو� يا تر�؟ هو �� حتبو� لآلخرين 
 �)�تنا  �� (ليس  ألنفسكم،  حتبو�  ما 
�ما عند  باإلنصا} من �جل حقوقكم 
Wعطاl حقوr �آلخرين فُتظهر(� سلوكا 
سلبيا. فكما نقلق لنيل حقوقنا كذلك 
 rحلقو نفسه  �ملعيا.  نضع   �� �ب 
�آلخرين. حني صد. منا خطأ نريد �� 
ُيعفى عنا (ال �اَسب (ال نعاَقب، (لكن 
W)� �خطأ �حد Hخر g حقنا فيجب �� 
نتخذ �ملوقف )�ته معه �يضا، ما \ يكن 
�رما متعو�� (مكرِّ.� �ألخطاl نفسها. 
 g يتسّبب  شخص  خطأ  كا�   �(W �ما 

فهذ�   Gلقو�) �جلماعة  �إلضر�. مبصلحة 
ليس خطأ فر�يs بل يصبح جرما قوميا 

 .�ُتقرِّ. فيه �إل��.� (ليس �لفر
ا نر�_  على كل حا;، كنت �حتدÂ عمَّ
�ليومي،  �الجتماعي  سلوكنا   g حقنا 
 G� نفسه  �حلق  �آلخرين  نعطي  (هل 
 G� لك �حلق( عطائهمW g نفّكر )� ال؟
�لوحد� �ألساسية g )لك هي   �W ال؟
�لبيت ¢ �ألصدقاl (�إلخو� (�ألخو�@ 
هذ�  �نتشر   �(W �آلخر(�.   k.ألقا�)
�لتفكS على مستو� صغg )� S حلقة 
صغ�S النتشر بالتا× على نطاr �(سع 
�ألنانية  على  سُيقضى  (بذلك  �يضا، 
�آلخرين   rحقو  lعطاW ظاهر�  (تعّم 
(�لعفو (تتقلص ظاهرُ� �ملعاقبة �( طلِب 

ما 0  يظهر 5ال شيء  ال  إمنا 
يعمل به قائله، ولن يعرف الناس 
ميزتنا البارزة ما 0 يتطابق عملنا 
مع قولنا. ال يكتفي الناس بسماع 
الكالم فقط، بل يراقبوننا أيضا.



”الغضب واحلكمة ال Nتمعان M مكان واحد. إن عقل 
شخص سريع الغضب يكون سطحيا وفهمه غR حديد. 
وال ُيعطى الغلبة والنصرة M أّي موطن. الغضب نصف 
اجلنون، وعندما يستشري أكثر ميكن أن يصبح اجلنون كله.“
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التقوى

 �Hلقر�  g 7تعا �هللا  (ّجه  (قد  �ملعاقبة. 
�لكرمي �يضا 7W �لتحلي Øلق �لعفو عن 
Áقوقهم   Gالهتما�  7W Wضافة  �آلخرين 
 g 7لظاهرية (حاجاִדم. فقا; �هللا تعا�
 lِ�َّر �لقر�H �لكرمي: ﴿�لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ� ِفي �لسَّ
َ َعِن  َ �ْلَغْيَظ َ(�ْلَعاِفني رَّ�lِ َ(�ْلَكاِظِمني َ(�لضَّ
(ّجه  �ْلُمْحِسِننيَ﴾.  ُيِحبُّ  َ(�هللا   nِلنَّا�
 l���هللا تعا7 هنا 7W �إلنفاr من �جل �
من  فاملحسن  �ملحتاجني،   _�عبا  rحقو
على  (َيثبت  (ينفعهم  �آلخرين  يساعد 
�حلسنا@ (يفيد �آلخرين لوجه �هللا تعا7 
�نه  شك  (ال  �لتقو�،   k).� سالكا 
��l حقوr عبا� �هللا تعا7 � g ينكر )�ته
فُينفق سّر� (جهر� لنيل مرضا� �هللا تعا7. 
(حني تكو� هذ_ حالة �ملرl فال يبد� 
(يرتقي  ألخيه،  �لشر  يريد  (ال  �نانيته 
�يضا  �لر(حانية   g  nلنا�  lهؤال مثل 

(يدخلو� Dمر� �حباk �هللا تعا7. 
عالما@  من   �W تعا7  �هللا  يقو;   ¢
�ملحسنني �&م يسيطر(� على ثو�ئرهم، 
 lحاال@ يغيظ �ملر g يسيطر(� عليها)
فيها بطبيعة �حلا;، (ال يكفي هذ� فقط 
بل يكو� �متحا� �ملرg l �� يعفو عن 
هينا  (ليس  �لغيظ،  كظم  بعد  �آلخرين 
�� يقلع �ملرl كل ما g قلبه من �لغيظ 
�ّال  �ألمو.   Gعز ملن  Wنه  �لثأ.،  (مشاعر 
�لثأ.،  مشاعر  يقلع   ��)  lملر� يغضب 
على  ُيحسن  بل  فقط  هذ�  (ليس 

�هللا  (يريد  عظيم   lشي (هذ�  �ملخطئ، 
 .rألخال� �ملؤمن ֲדذ_  يتحلى   �� تعا7 
� g �لر(�يا@ حا�Âٌ لإلماG �حلسن .)
فغضب  خطأ  �.تكب  خا�مه   ��  ،�
 G��خلا قر�  عقابه   ��.�  �W (ما   Gإلما�
�لغيظ“،  �آلية: ”(�لكاظمني  جزl� من 
 ،G�فأنز; �إلماG يد_ �ل� .فعها على �خلا
عن  ”(�لعافني  (قا;:   G��خلا فتشّجع 
�لناn“، فقا; �إلماG �حلسن عامال بقو; 
 G��هللا تعا7: عفوُ@ عنك، فتشّجع �خلا
�ملحسنني“،  �ب  ”(�هللا  (قا;:  �كثر 
فقا; �إلماG للخا�G: قد �عتقتك �يضا. 

فا)هب حيثما شئت. 
فهذ� ما يقوG به �لذين يوّ�(� �� ينالو� 
حب �هللا تعا7 (�لذين يتقو�، �� �&م 
بل  فقط  �ملخطئ  خطأ  عن  يعفو�  ال 
 ��سنو� Wليه �يضا. يقو; �ملسيح �ملوعو

 :wحو; هذ� �ملوضو �
ال  (يغضب  يقسو  �لذ�   �� ”�علمو� 

(�ملعرفة  �حلكمة   Gلسانه كال �ر� من 
قط. �لقلب �لذ� يستشيط غضبا سريعا 
مقابل خصمه ُيحرG من كالG �حلكمة. 
�لرسن  (خليع  �للسا�   lبذ� شفَتي   �W
َمن   ��) �للطائف.   wينبو من   Gُتحر
�لسب (�لشتم (يفقد  كا� معتا�� على 
 Gكال من   Gُيحر نفسه  على  �لسيطر� 

حكيم (عميق (ما �به �هللا تعا7) 
يتابع � (يقو;: ”�لغضب (�حلكمة 
عقل   �W (�حد.  مكا�   g �تمعا�  ال 
سطحيا  يكو�  �لغضب  سريع  شخص 
�لغلبة  ُيعطى  (ال  حديد.   Sغ (فهمه 
(�لنصر� g �ّ� موطن. �لغضب نصف 
�جلنو�، (عندما يستشر� �كثر ميكن �� 

يصبح �جلنو� كله.“
�لعقل  بني   �� �علمو�   :� يقو;   ¢
 g لغضب عد�(� شديد�. (�� ال ينشأ�)
�لعاقل هيا� غS م¥. بسبب �لغضب). 
يقو; �: عندما ينشأ �لغضب (��يا� 
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يص¥  �لذ�  (لكن  �لعقل.  يستقيم  ال 
بسببه  ينشأ  نو.�  ُيعطى  �ِحللم،  (ُيبد� 
نو. جديد g قو�_ �لعقلية (�لفكرية. (�� 
 g لقلب (�لذهن يصبحا� ُمظلَمني� ��
 ��حالة �لغضب (��يا� فهذ� �لظالG يؤ

7W ظالH Gخر) 
�W ،�(ًW تعليم �إلسالG مب| على حكمة 
عظيمة، حيث يقو; بأنه W)� كا� �حد 
 Sطئ فليحكم بعد تفكv قÁ سيحكم
�لغضب،   Sتأث حتت  �كم  (ال  .صني 
 g معا.ضيه.  من  �ملخطئ  كا�   �W)
�Æا)   7W  lملر� يضطر  �ألحيا�  بعض 
قر�. حاسم (قاn بعض �لشيl، (لكن 
 Sتأث حتت  )لك  يفعل   �� له   Dو� ال 
 ��موجو �لعقوبة  فكر�   �W �لغضب. 
للقو�عد  خاضعة  (لكنها   Gإلسال�  g
 Sتأث حتت  �لعقوبة  قر�.   �W (�لقو�نني. 
�لغضب ُيبعد �ملرl عن �لعد;، لذلك قا; 
�ملسيح �ملوعو� � �نه W)� عاقبتم �حد� 
 7W  ��سيؤ فهذ�  �لغضب   Sتأث حتت 
فال   kلقلو� قست   �(W) �لقلب.  قسو� 
ميكن ��  �ر� من �لفم كالG �حلكمة 
(�ملعرفة بل يفقد �ملرl صو�به. لذلك �مر 
�هللا تعا7 �� تكظمو� �لغيظ (�� �هد�(� 
¢ خذ(� �لقر�. باملعاقبة �( عدمها ()لك 
كل  ليس   �� �ا.  vّولني  كنتم  حني 
�لعقوبة  قر�.  ليأخذ  vّوال  (عال�  فال� 
لآلخرين. �لص¥ ضر(.� لكظم �لغيظ، 

فال بد من .فع مستو� �لص¥. 
 _�مفا ما   �  ��ملوعو �ملسيح  يقو; 
�لعقلية  قو�هم  ُتنوَّ.  يص¥(�  �لذين   ��
سديد�  �فكا.هم  (تصبح  (�لفكرية 
(من�S، (يرشدهم �هللا تعا7 من عند_. 
�خذ  على   ��معتا �ملؤمن  كا�  فإ)� 
�لقر�.�@ مستخدما عقله فال يكو� قر�._ 
 Sبالتفك �لتسرw بل يأخذها  مبنيا على 
�لرصني (بالص¥ بد.�سة �ملوضوw جيد� 
�جلو�نب  ((�ضعا  �لنو�حي  ®يع  من 

�لسلبية (�إل�ابية كلها g �حلسبا�. 
)كرُ@  كما  �يضا،  (�ضحا  فليكن 
(عال�  فال�  كل  ليس  بأ�  قبل،  من 
(ال  بيد_،  �ملعاقبة  �مر  ليأخذ  vوال 
بأ±  مثال  يقو;   �� شخص  لكل  �ق 
 7W متيل   �(فطن  wملوضو�  g فّكرُ@ 
فال�.  مبعاقبة  (�قر.  �حكم  لذ�  �ملعاقبة 
بل �حلق �� معاقبة �حد g هذ� �لعصر 
�ملعنية.  �لر�ية  �جلها@  من صالحيا@ 
يعفو   �� يستطيع  �إلنسا�   �� شك  ال 
عّمن �خطأ g حقه، �ما g �ملعاقبة فهو 
�جلهة   )� بالقانو�  �الستعانة   7W Áاجة 
 g �ألمر  هذ�   nلنا� (ضع  فإ)�  �ملعنّية. 
�لنـز�عا@  تطّل  لن  ��ئما  �حلسبا� 
 ،�Sصغ �مو.  حو;  بر�سها  �ملتبا�لة 
(لن يضيع �لوقت (�ألمو�; g �لقضايا 
بعضا.  بعضهم  ضد   nلنا� يرفعها   ��ل
�ملحكمة  عفت   �(W �نه  �حيانا   Âد�)

عن vطئ يستشيط �لفريق �آلخر غضبا 
ملا)�   )� عنه،  ُعفي  ملا)�  (يقو;:  �كثر، 
ُ�حلقت به عقوبة خفيفة. ¢ ينقل �لقضيَة 
7W ¤كمة �خر� مع �� �ألمر ال يكو� 
)� با; بل يكو� بسيطا جد�. كذلك 
 �� نريد  ال  �ننا  �أل°ديني  بعض  يقو; 
��. �لقضاg l �جلماعة فيما  g نتحاكم
يتعلق بقضيتنا بل سنرفعها 7W �ملحكمة 
�حلكومية، مع �� �ألمر ال يكو� )� با; 
ح« ُترفع �لقضايا g �ملحاكم، (لكنهم 

مع )لك يعرضو� �نفسهم للخسائر. 
 عندما �مَرنا �هللا تعا7 بالعفو بعد كظم 
 \) حكمة،  بال  )لك  يكن  فلم  �لغيظ 
يأمرنا �هللا تعا7 بأ� نعفو جز�فا هكذ� بل 
�مر بأخذ �لقر�. باملعاقبة �( �لعفو بذكر 
 lُ�َجَز)َ﴿  :� فيقو;  فيهما.  �حلكمة 
َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َ(َ�ْصَلَح َفَأْجُرُ_ 

اِلِمَني﴾ َعَلى �هللا Wِنَُّه َال ُيِحبُّ �لظَّ
 Gملجر� Wشعا.  هو  �حلقيقي  ��د}   ،�(ًW
 bخلو�) Gصالحه (ليس �النتقاW) رميتهy
 lيضيع �ملر �� �g �لقضايا (ليس �ملقصو
فيها،  (ماله  خصمه  (ما;  ((قته  ماله 
 �(W �جلماعة  بد(�ئر  �لظن   lيسي  ��)

كانت �لقضية مرفوعة فيها. 
�إلصال¶   7W  ��يؤ �لعفو  كا�   �(W  �(ًW
�إلصال¶  كا�   �(W �ما   ،Sخ فالعفو 
يعاَقب  �ملعاقبة فمن �حلكمة ��  يقتضي 
�ملجرg) ،G هذ_ �حلا; ميكن .فع �لقضية 
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7W �لد(�ئر �ملعنية. 
هذ�   �  ��ملوعو �ملسيح  )كر  لقد 
فيقو;  مو�ضع  عد�   g �حلكيم  �لتعليم 
)كر   g مثال   kلقلو�  rتريا كتابه   g
Hية: ﴿َ(َجَز�lُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا 
َ(َ�ْصَلَح َفَأْجُرُ_ َعَلى �ِهللا﴾. �� �� عقوبة 
�لسيئة- Áسب قانو� �لعد;- هي مثل 
�لسيئة نفسها، (لكن لو عفا �حد عمن 
 7W لعفو� ���خطأ g حقه بشر� �� يؤ
Wصال¶ �ملخطئ بدال من تشجيعه على 
�خلطأ �كثر من )� قبل لنا; َمن يعفو 

�جر� عظيما من �هللا تعا7.
�جل  من  �لعفو  كا�   �(W �نه  مبع¨ 
�إلصال¶ فهذ� جيد. (تفصيل )لك �نه 
�كثر،   �فسا  7W �لعفو   ��يؤ �ال  �ب 
(�W \ يسفر �لعفو عن �لفسا�. فيقو; 
تعا7  �هللا  �لعاg سيعطيه  بأ�  تعا7  �هللا 
�جر_ بقد. ما يشاW .lً)� �لصفح (�لعفو 
�وD عندما يالَحظ g سلو� �ملجرG �نه 
هنا�  �ملستقبل.   g �جلرمية  يرتكب  لن 
بعض �ملجرمني �ملعتا�ين �لذين يرتكبو� 
�لعفو  بعد �خر� (يطلبو�  �جلرمية مر� 
كل مر�. لو كا� �حلا; على هذ� �ملنو�; 
)لك  (مع  ضر(.ية.  معاقبتهم  لكانت 
من  جانبا  �لعقوبة  تتضمن   �� �ب 

�إلصال¶. 
بيا�   g  �  ��ملوعو �ملسيح  يقو; 
َفَمْن  ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة   lُ�َجَز)َ﴿ Hية: 

�ب  �هللا﴾،  َعَلى  َفَأْجُرُ_  َ(َ�ْصَلَح  َعَفا 
بقد.  �لسيئة  على   kلعقا� يكو�   ��
(يصفح  يعفو  �لذ�  (لكن  حجمها، 
 7W لعفو� ��عن �ملذنب بشر� �� يؤ
 bٍ�. فليعلْم �� �هللا ،�Wصال¶ ال 7W فسا
 �عنه، (سيجزيه عليه. فال �النتقاG ¤مو
�لعفو ¤مو� g كل  g كل ¤ل، (ال 
ينبغي  بل  �لكرمي،   �Hللقر طبًقا  مكا� 
 Gالنتقا� فينبغي  �لوضع (�ملحل،  مر�عا� 
�( �لعفو مبر�عا� �ملحل (�حلكمة، ال �� 
 �مقصو هو  هذ�  عو�هنه،  على  يكو� 

“.�Hلقر�
 )�  lملر� يعاَقب   ��  ��ملقصو ليس   ��
�w بل هنا� �.) wD�) �)�ُيعفى عنه 
قو�نني (حد(� (�ب �لتقيد ֲדا (�� يتّم 

مبا فيه �لفائد�. 
�لعقوبة   g �لكامنة  �حلكمة  هي  فهذ_ 
�ملتوخا�  �لغاية   ��  Gإلسال�  g (�لعفو 
منهما هي �إلصال¶. g �لعصر �لر�هن 
 Gر� كل   ��  ���ملا �لقانو�   g نر� 
Wصالحه.  يتم  لكي  (ُيسجن  يعاَقب 
�ملحللو� يكتبو� - بد�  (مع )لك قد 

ح« g هذ_ �لد(; �لر�قية- �� �ملجرمني 
حني �رجو� من �لسجو� بعد �لعقوبة 
�كثر.  �جلر�ئم   g  �)�متاَ قد  يكونو� 
يقر.(�  �لذين  �ملسئولني  أل�  ()لك 
يتمسكو�  كالÜا  (�ملجرمو�  �لعقوبة 
قلوֲדم   g تكو�  (ال  فقط،  بالقانو� 

 Gلعا� �لتعليم   �W باختصا.  �هللا.  خشيُة 
على   �)�يعتا  �� �ب  �&م  للمؤمنني 
�لعفو عن �لتقصS�@ (ينبغي �� ير�عو� 
(حالة   Sلتقص�  wَنو �لقر�.  �Æا)  عند 
فاهللا � ال  �لسابق.  (سلوكه   Gملجر�
�لطر} عن )نب كل  يريد �� تغّضو� 
(�حد (تعفو� عنه كما ال يريد �� يثو. 
غضُبكم g كل قضية (متيلو� 7W �لعقوبة. 
أل� �لعفو �ملستمر عن كل �رG (مذنب 
 �� �ملجتمع كما   g ��لفسا  7W  ��يؤ
جرمية  كل  على  �لعقوبة  على  �إلصر�. 
 kلقلو� g نب يولِّد �لبغض (�حلقد()
�ملجتمع   g (�لنفو.  �لكر�هية  (تنشأ 
(يتفشى �الضطر�k (�لقالقل. W)� �لقينا 
 wنظر� على ¤يطنا (�ستعرضنا �أل(ضا
g بيئتنا فسنر� �� �لذين �.تكب �حٌد 
)لك  عن  ُيفصحو�  حقهم   g خطيئة 
يعاَقب   �� �ب  �نه  بشد�  (يطالبو� 
�ملجرG حتما، لكي تكو� هذ_ �لعقوبة 
�حد  يتجاسر  (لكيال  لآلخرين،  ع¥� 
 .wنو  �� من   lألخطا�  kتكا.� على 
�نه  (�ملخطئو�  �ملجرمو�  يقو;  بينما 
ينبغي �لعفو عنهم. g �لعصر �لر�هن نر� 
 7W إلنسا� فهي� rحلقو �Sمنظما@ كث
جانب �عما; خSية حسنة كث�S متيل 
7W �إلفر�� (تسعى جاهد� الستصد�. 
�لعفو عن كل �رG. (كذلك فاملجرمو� 
�هللا   Gِحكا�) بالدين   GملاW لديهم  �لذين 
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تعا7 هم �يضا يقولو�: �W �هللا � �َمر 
بالعفو لذ� ينبغي �لعفو عنا. ألنه W)� كا� 
�نتم  فاعفو�   ��لعبا عن  �هللا � يعفو 
�لعبا�، (ينبغي ��   rِّين حقو��يضا مؤ
يعفو كل (�حد عن �رv) Gطئ على 
صعيد فر�� كما ينبغي �� يصد. �لعفُو 
 rُحقو �َّ�على صعيد �جلماعة لكي تؤ
�لعبا�، بغّض �لنظر W)� كا� )لك �لعفو 
�( خسا.ִדا.  �جلماعة  فائد�   7W  ��يؤ
فالذين يقولو� هذ� ÁماW) nفر�� من 
كال �لطرفني، Wما يكونو� معتا�ين على 
�.تكاk �جلر�ئم (Wما يريد(� �ستصد�. 
فهم  �لعد;.  عن  بعيد�  Áقهم  �لقر�. 
�(ال يرتكبو� �جلر�ئم ¢ �تّجو� بأ(�مر 
من  ينجو�  لكي  م¥.   �)� تعا7  �هللا 
�لعقاk. فهؤالl هم يؤثر(� مصاحلهم 
�لشخصية، فحني �طئ �حٌد Áقهم �( 
ر معهم ال يعفو� عنه �بد� بل يبذلو�  يقصِّ
قصا.� جهو�هم ملعاقبة �ملجرg G كل 
تتغS مبا�Ãهم،  حا;. ففي هذ_ �حلالة 
حتب   �� �ب  �لقائل:  �ألمر  (ينسو� 
فإ�  (كذلك  لنفسك.  حتب  ما   �Sلغ
�لذين يصر(� على �� يعاَقب حتما كلُّ 
من �خطأ Áقهم، هم �يضا حني يصد. 
�فضل.  �لعفو  يقولو�:  ��ُّ خطأ  منهم 
�ملغرضني   lهؤال �قو�;  يفنِّد   Gفاإلسال
(يتخذ �لقر�. مبنتهى �لعد; (�إلنصا}. 
(يقو;: W)� كنتم متأكدين من �� �لعفو 

سيؤ�� 7W �إلصال¶ فالعفو �فضل، �ما 
 kنه ال بد من �لعقا� lالy تبني لكم �(W
هو  هذ�  باختصا.  (�جب.   kفالعقا

 .Gلتعليم �ملبدئي لإلسال�
حد   ��  7W ننظر  تعالو�  �آل� 
هي  (ما  �لن  � يعفو  كا� 
�عطاها   ��ل  @��(�إل.شا �لتوجيها@ 
 .Ñخلصو� هذ�   g �لن  � للصحابة 
لقد )كرُ@ لكم قبل قليل مثا; تصرُّ} 
�إلماG �حلسن g �لعفو عن خطأ خا�مه، 
قمة  �ما  بسيطا.  )لك كا� خطأ  لكن 
�لن  � حيث  حيا�   g فنجدها �لعفو 
كا� � قد عفا ح« عن �(لئك �لذين 
�لعقوبة،  �(�مَر  Áقهم  �صد.  قد  كا� 
فهو \ يعُف عن �لذين �.تكبو� �جلر�ئم 
كانو�  �لذين  عن  عفا  (Wمنا   _Sغ Áق 
قد �.تكبو� �جلر�ئم Áقه (قاتلي ).يته. 

Wصالحهم. جند  مت  قد  ألنه كا�  )لك 
 ��ألسو بن  هبَّا.  قصة  �لر(�يا@   g
�بنَة  برمٍح  هاجم  قد  كا�  �لذ� 
هجرִדا.   lثنا� Dينب  �لن  � �لسيد� 
 ¢ فأجهضت  Hنذ��  حامال  كانت 
توفيت بسبب �جلر(¶. فتقر. بناlً على 
)لك �جلرG قتُل هبَّا.. هرk هذ� �لرجل 
(حني  Hخر  مكا�   7W مكة  فتح  عند 
عا� �لن  � 7W �ملدينة جاl_ هبَّاٌ. طالًبا 
�لعفو عنه. فقا;: يا .سو; �هللا، كنت 
قد  (�آل�  منك  خوفا  �(ال  هربُت  قد 
�عا�± عفُو� (.°ك. يا ن  �هللا، كنا 
(�نقذنا  �هللا � بك  فهد�نا  مشركني 
 È�l�باعتد �عتر}  Wن|  ��ال�.  من 
فعفا  جهلي.  عن   bْعر�) ع|  فاعُف 
�لن  � عن قاتل �بنته (قا; له: �)هب 
قا;:   ¢ عنك.  عفو@  قد  هبَّا.،  يا 

يا نe اهللا، كنا مشـركني فهدانـا اهللا � بك وأنقذنا 
 fفاعُف ع gأعـ%ف باعتـداءا fـالك. إنiمن ا
وأعـرْض عن جهلـي. فعفا النe � عن قاتـل ابنته 
وقال له: اذهـب يا هبَّار، قد عفـوت عنك. m قال: 
مـن ِمنَّـة اهللا عليك أنه وفقـك العتناق اإلسـالم.

فحني الحظ أنه قد مت إصالُحه عفا عن قاتل ابنته.   
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 rالعتنا (فقك  �نه  عليك  �هللا  ِمنَّة  من 
�إلسالG. فحني الحظ �نه قد مت Wصالُحه 

عفا عن قاتل �بنته.   
عنها:  �هللا  .ضي  عائشة  �لسيد�  تقو; 
 l�عتد� أل�  قط  ينتقم  �لن  � \   �W
عن  عفا  قد  كا�  (لذلك  شخصي، 
 Gلطعا� له  قدمت   ��ل �ليهو�ية  �لسيد� 
قد  �لصحابة  بعض   �� مع   ،Gملسمو�

تضر.(� به.
ِبَعمِّ  مثَّلت  قد  كانت   ��ل هند   �W  ¢
�لن  � °ز� � g غز(� ُ�حد حيث 
قد مضغت كبَد_، قد بايعْت عند فتح 
�سئلتها  �لن  � لبعض  فعرَفها  مكة، 
(سأ�ا: هل �نت هند D(جة �Ò سفيا�؟ 
فقالت: نعم يا .سو; �هللا، قد �سلمُت 
م|  صد.  عما  فاعُف  �لقلب.   rبصد
g �ملاضي. فعفا عنها �لن ُّ � فتأثرْ@ 
جذ.يا.   @ْSتغ)  �Sكث هنٌد  بذلك 
 g (�قامت   ،�Sكب Wخالصا  (�بدْ@ 
شر}  على  مأ�بة   Gليو� نفس   lمسا
�لن  � جدَيني   7W �لن  � (�.سلْت 
عند�   Gأليا� هذ_   g قائلة:  مشويني 
مو�Ïٍ قليلة لذ� �قدG لك هدية بسيطة. 
 g با.ْ�   ،k. �لن  � يا  �ا  فدعا 
قد   lلدعا� هذ�  فب¥كة  هند.  قطعا� 
نزلت �ل¥كة �لكبg �S مو�شيها لد.جة 

\ تكن تستطيع �العتناl ֲדا.       
�هللا  عبَد  �ملنافقني  .ئيَس  �جلميع  يعر} 

�لن   عنه  عفا  �لذ�  سلو;  بن   Ò�ُ بن 
.غم  عليه  (صلى  Wساl�ته  كل  مع   �
�� عمر � �صّر عليه مر�ً.� �ال يصلي 

عليه. 
شاعًر�   SهD بن  كعب  كا�  كذلك 
مشهوً.�، (قد صد. �ألمر مبعاقبته yرير� 
بعض �عماله. كتب Wليه �خو_ بعد فتح 
مكة �� يأÈ (يطلب �لعفو من �لن  �، 
فقِد7W G �ملدينة (�قاG عند �حد معا.فه 
 l�.) ملسجد �لنبو�� g صلى �لفجر ¢
�لن  �، (بعد �لصال� قا;: يا .سو; 
تائًبا من   SهD بن �، جاl كعب  �هللا 
�لن   له   �(� فإ)�  �لعفو،  (طالًبا  )نوبه 
� قّدمُته Wليك. كا� �لن  � ال يعرفه 
فرّ� عليه: فليتقدG. فقا;: يا .سو; �هللا، 
�نا كعب بن DهS. (ملا كا� قد صد. 
�لقر�. بقتله بعد (جوk �حلد عليه هّب 
لقد   :� �لن   له  فقا;  لقتله،  �نصا.� 
جاl هذ� طالًبا �لعفو فخّلو� سبيله. (بعد 
)لك �لقى كعب على �لن  � قصيد� 

سّر ֲדا � (خلع عليه ُبر�َته. 
هذ_ كانت �ملستويا@ �لعليا لعفو �لن  
�، حيث �نه \ يكن يعفو فحسب بل 
 G�إلكر�) Gملعفو عنه باإلنعا� w�كا� يوّ
لعفو  �مثلة ال حتصى  (هنا�  (�أل�عية. 
).(ته  بلغ  قد  عفو  (هو   ،� �لن  
�ملسيح  يقو;  �إلنسا�.  يدهش  لد.جة 

:� ��ملوعو

"لقد ُشتم �ملقربو� 7W �هللا تعا7 شتائم 
ُ�ِمر(�  (لكنهم  بشد�،   �)()�ُ) بذيئة 
��ئما بـ: ﴿َ(َ�ْعِرbْ َعِن �ْلَجاِهِلَني﴾. 
نبينا   �� �لكامل  �إلنسا�   �()� لقد 
 lُشتم (ُ�سي) ،l�شد �إليذ� � Gألكر�
�ُخللق  )لك  فعله  �لذ�  ما  (لكن  Wليه 
�عا  لقد  )لك؟  كل  مقابل  �ملتجسد 
�م فقط. (ملا كا� �هللا تعا7 قد (عد_ 
بأنك لو �عرضَت عن �جلاهلني حلافظنا 
 lعلى حياتك (شرفك (لن يقد. هؤال
كا�  فهكذ�  بأ)�،  ينالوها   �� �لسوقة 
 �� يقد.(�   \  l�ألعد�  �W حيث  متاما 
سقطو�  بل  قط   � �لن   كر�مة  ميسو� 
هلكو�   )� مهانني   lال(� قدميه  على 
 Gعينيه. (تقرير �جللسة �لسنوية عا Gما�

 (٩٩Ñ ،G١٨٩٧
 ��ل (�لصفح  �لعفو  مستويا@  هي  ما 
Wليها؟  للوصو;  صحابَته   � �لن   �مر 
 g عن )لك �Sكث Â�حد� @�لقد (.

�لر(�يا@، (�قدG لكم بعضها.
�ََتى َ.ُجٌل َ.ُسوَ; �ِهللا � َفَقاَ; َيا َ.ُسوَ; 
�هللا �Wَِّ ِلي َخاِ�ًما ُيِسيlُ َ(َيْظِلُم َ�َفَأْضِرُبُه؟ 

َقاَ;: َتْعُفو َعْنُه ُكلَّ َيْوGٍ َسْبِعَني َمرًَّ�.
-مع  �حلسنة  �ملعاملة  مستو�  هو  هذ� 
�لذ�  حتتكم-  يعملو�  (�لذين   Gخلد�
�قامه �لن  �. (باملناسبة �(ضح هنا �نه 
ال (جو� للرr (�لعبو�ية �آل�، (يتوقع 
من �خلا�G �ملؤمن �يضا �� يؤ�� (�جباته 
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حق �أل��l، (�ال يفسد �ألعما; �ملفوضة 
Wليه متذ.ًعا مبا �مر_ �لن  � بالعفو عن 
�، ألنه  فإنه تصر} خاطئ جدًّ  ،G�خلد�
� 7W جانب )لك �مر Hخر (هو �نه .)
أل��ئه  فليسَع  عمٌل  �حٍد   7W  bُفّو  �(W
�لطرفا� مبثل هذ_  �مر  لقد   .l���أل حق 
عن  يعفو   �� �لسيد  ُ�مر  فإ)�  �أل(�مر، 
خا�مه (ال يغضب على �تفه �ألمو. فقد 
ُ�مر �خلا�G �يضا �� ينجز ما فّوW bليه 
 .l��من عمل (يؤ�� مسؤ(لياته حق �أل
بالعفو   �  ��ملوعو �ملسيح  ينصحنا 

(�لصفح (يقو;:
هو  �جلماعة  هذ_  تأسيس  من  ”��د} 
(�أل)�  �للسا�   g �لتقو�   kتتسر  ��
نو.  فليكن  عضو.  كل   g بل  (�لعني 
باطنهم،   g) �فر��ها  ظاهر   g �لتقو� 
 rلألخال �على  منو)جا  (ليكونو� 
قط.  ¤له   Sغ  g يغضبو�  (ال  �حلسنة 
 ;�Dما �لغضب  عيب   �� الحظت  لقد 
�جلماعة،   ��فر� من   Sكث  g  ��موجوً
ينشأ فيهم �لُبغض (�لضغينة ألتفه �ألمو. 
فيتشاجر(�، فال حظ من �جلماعة ملثل 
 �� �ملشكلة  ما  �فهم  �لناn. (ال   lهؤال
 _Sغ شتمه   �(W �لصمت  �حدهم   Gيلز
®اعة  كل  Wصال¶   �W عليه؟   �يُرّ (ال 
 ��  lملر� على  �ألخالr. �ب  من  يبد� 
 kلتربية بالص¥ �(ال، (�ألسلو� g Gيتقد
�حد   Gستخد�  �(W �نه  هو  لذلك  �ألمثل 

�هللا  يصلحه   �� له   wُفليد نابية  كلما@ 
تعا7 (�ب �ال يرسخ �لضغينة g قلبه 

قط.“ 
قا; حضرته: ال �ب �هللا عز (جل قط 
�حلسنة  �لصفا@  ¤ل  �لسُبعية  حتل   ��
مثل �ِحللم (�لص¥ (�لعفو. فإ� تقدمتم 
 7W هذ_ �لصفا@ �حلسنة فستصلو� g

�هللا تعا7 سريعا. 
¢ قا; حضرته: صحيح متاما �� ليس 
كل �لناn سو�سية من حيث طبائعهم 
﴿ُكلٌّ  �لكرمي:   �Hلقر�  g  lجا لذلك 
يعمل  كل   �� َشاِكَلِتِه﴾.  َعَلى  َيْعَمُل 

Áسب ما ُجبل عليه.
 nلنا� بعض  يقو;:  حضرته  (لكن   
 rألخال� بعض   g  lقويا� يكونو� 
(g بعضها ضعفاW .l)� كا� ُخلق من 
ال  فهذ�  سيئا  (�آلخر  جيد�  �خالقهم 

يستلزW �� Gصالحهم مستحيل.
يع| حضرته �� �هللا تعا7 هو من خلق 

 nلنا� بعض   �� فتر(�   ،nلنا� طبائع 
�هر(� D� يثÁ rبعض �ألخال g �)جيد
بعضها   g  lضعفا �&م  حني   g فيها 
�آلخر، (لكن هذ� ال يع| �� Wصالحهم 
مستحيل (يصعب عليهم �لتحّلي yميع 
�إلنسا�  طبائع   �� شك  ال   .rألخال�
�يضا   lلضعفا�  �� شك  (ال  vتلفة، 
�يضا،  �حلسنة  �ألعما;  ببعض  يتحلو� 
(لكن �ملسيح �ملوعو� � يريد منا �� 
بأ(�مر  عاملني  �نفسنا  إلصال¶  نسعى 
�هللا تعا7، (نتحلى بتلك �ألخالr �لعليا 
�ل� تعت¥ معياً.� �على للمؤمن �حلقيقي. 
عن  للتخلي  جاهدين  نسعى   �� ينبغي 
(نسعى   ،@�Sلتقص� (DW�لة  �لضعف 
(�ألصل   .Gلسال�) باألمن  ¤يطنا   lملل
�لذ� )كر_ �لن  � لتحقيق )لك هو 
�� حتبو� إلخوتكم ما حتبونه ألنفسكم. 
(فقنا �هللا تعا7 لتحقيق هذ_ �ملستويا@. 

Hمني.

هذه كانت املسـتويات العليا لعفو النe �، حيث أنه 
0 يكن يعفو فحسب بل كان يوّدع املعفو عنه باإلنعام 
 eواإلكـرام واألدعية. وهناك أمثلة ال حتصى لعفو الن
�، وهـو عفو قد بلغ ذروته لدرجة يدهش اإلنسـان.


