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 الناس  يف هذا العصر ليقيم يف الدنيا من جديد تعليم اإلسالم الذي جعله�لقد أرسل اهللا املسيح املوعود 
يف طي النسيان، ويرسخ يف القلوب جمددا التقوى اليت هي عالمة املؤمن احلقيقي، ويثبت ماهية التقوى 
وكيفيتها يف قلوب الذين يدعون اإلميان، ولكي ال يكون اإلميان مبنيا على العلم واالعتقاد فقط بل جيب أن 

  :  يف موضع�فيقول . تتحسن حالة أصحابه أيضا
لقد وجد اهللا تعاىل هذا العصر مظلما ووجد الدنيا غارقة يف الغفلة والكفر والشرك، ورأى اإلميان والصدق " 

ميانية من جديد، وينقذ اإلسالم اإلخالقية واألعملية والعلمية والقائق احلوالتقوى زائال فأرسلين ليقيم يف الدنيا 
ن يضروا هذه احلديقة اإلهلية يف لباس الفلسفة والعلوم الطبيعية واإلباحة والشرك من صوالت الذين يريدون أ

  ".واإلحلاد
 يف غري املسلمني، ومن ناحية ثانية جند أن حالة املسلمني أوِجهمافنرى يف هذه األيام الفلسفة واإلحلاد يف 

يم الدين إىل درجة أن العامل خياف العملية املتدهورة أدت إىل خلق بدعات جديدة يف الدين، وقد حرفوا تعل
عندما خترب اجلماعة اإلسالمية األمحدية العامل بتعليم اإلسالم احلقيقي يستغرب الناس . تعليم اإلسالم اجلميل

هل هذا هو تعليم اإلسالم يف احلقيقة؟ يف بعض األماكن قال الناس يل علنا بأنه إذا كان : بشدة ويقولون
 أنت فلسوف يعود العامل إىل الدين جمددا وسيكون جاهزا لقبول اإلسالم الذي تقدمه تعليم اإلسالم كما تبينه

على التقوى إىل جانب جتديد اإلميان، وجاء  ليقيم الناس بأنه جاء �ولكن كما قال املسيح املوعود . أنت
 أن نضع يف احلسبان دائما إىل �األمحديني الذين نؤمن به حنن ا وجيب علين. خللق التغري العلمي واخلُلقي

وإن مل ننتبه إىل هذا األمر فيمكن أن . أي مدى جيب أن نرفع مستوانا العملي واألخالقي قائمني على التقوى
  . نفسها اليت نرى العامل ساقطا فيهاننجرف يف التيار الذي ينجرف معه العامل اليوم ونسقط يف اهلوة 

باختصار، نعقد جمالس وجلسات دينية هلذا الغرض، وقد اجتمعنا اليوم هنا لنحسن حالتنا العملية واألخالقية 
. مستفيدين من برامج وخطابات خمتلفة، ولنرفع مستوى تقوانا لنتمكن من إرشاد العامل بصورة حقيقية



ولكن قبل بيان أحكام القرآن .  األمور اليت أمرنا اهللا ا يف القرآن الكرميفسأذكر اآلن من هذا املنطلق بعض
  :  حيث يقول حضرته�سأقرأ عليكم مقتبسا من كالم املسيح املوعود 

ة الجتناب لقد أكد القرآن الكرمي على التقوى والورع أكثر من أي حكم آخر، ألن التقوى متنح املرء قو"
والسر يف هذا التأكيد الشديد هو أن التقوى متيمة . كل سيئة، وتساعده على اإلسراع يف كسب كل حسنة

إن املتقي ميكن أن يتجنب . إا احلصن احلصني للوقاية من كل فتنة. لسالمة اإلنسان يف مجيع جماالت احلياة
ك اآلخرون باخلوض فيها يف كثري من األحيان، كثريا من النقاشات العقيمة واخلصومات اخلطرية، بينما يهل

  ". الفُرقة يف قومهم جراء استعجاهلم وظنوم السيئة، ويتيحون للمخالفني جماال لالعتراضويسببون
فاعلموا أن . ية تقوانا أخربنا مببدأ أساسي لنعلم كيف�فينبغي أن نضع يف احلسبان دائما أن املسيح املوعود 

بتعاد عن االفكسب احلسنات و.  كسب احلسناتيفالتقوى ب قوة الجتناب السيئة وتوجه إىل اإلسراع 
 يف عدة أماكن يف ا هو التقوى اليت أرشدنا اهللا تعاىل إليه�الذنوب حبسب أوامر اهللا تعاىل ونيل رضاه 

  . ، وسأقدم لكم بعضا منها اآلنالقرآن الكرمي
إن سوء الظن من كبائر الذنوب، ولكن يف معظم األحيان يقع الناس يف سوء الظن نتيجة فهم أمر ما بصورة 

مث يترسخ سوء الظن يف . اخلاطئ فهمهمون الظن باآلخرين نتيجة ئخاطئة، أو لكونه غري واضح عليهم، فيسي
 فيكون اإلنسان حباجة إىل ، بل ال خيرج إال بفضل اهللا تعاىل،د كبري إلزالتهأذهام ويضطر املرء إىل بذل جه

 بالتقوى فال ميكن إزالة سوء الظن متهنسان بشدة ومل يستعن باهللا ومل يوإن مل يسع اإل. اإلكثار من الدعاء
ويستمر . مع سكينة البيوت وإىل نشر القالقل يف اتريواملعلوم أن سوء الظن يؤدي إىل تدم. بأي حال

 عقديا ولكن إن مل نكن أقوياء عمليا ولو ءمهما كنا أقويا.  يف ارتكاب ذنب بعد ذنبئصاحب الظن السي
 لقد رأينا بوجه عام أن الناس يبحثون يف عيوب اآلخرين مث. نفقد السكينة رويدا رويدافإننا يف أمور بسيطة 

ظن ويشرعون يف الغيبة اليت استنكرها اهللا تعاىل ن خطوة أخرى بعد سوء اليذكروا أمام الناس وبذلك خيطو
يا أَيها الَِّذين َآمنوا اجتِنبوا �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. أميا استنكار وعدها كأكل املرء حلم أخيه

و ِإثْم الظَّن ضعِإنَّ ب الظَّن ا ِمنأَِخيِه كَِثري مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح ِحبا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوا وسسجال ت
ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَِرهتياهللا تعاىل هنا سوء الظن والتجسس. �م والغيبة من إذًا، فقد عد 

هناك كثري منا يقولون كالما حيسبونه هينا لينا، مث . الكبائر ولكن الناس ال يفهمون هذا األمر كما جيب
 بأن بعض الذنوب �يقول املسيح املوعود .  الشعور بشناعتها كلياتترسخ هذه العادة فيهم حىت يفقدوا

يشيب املرء بعدما كان شابا ولكنه ال يدرك أنه . ورط فيها اإلنسان دون أن يشعرتكون دقيقة جدا فيت
فمثال هناك عادة الشكاوى، واملعتادون عليها حيسبوا أمرا عاديا وبسيطا مع أن . يرتكب ذنبا كذا وكذا

 أو تؤدي إىل مايسخط اهللا من أن يتفوه اإلنسان بكلمة مآهلا حتقري أخيه . القرآن قد عدها عادة سيئة
مث يقول . إذًا، إن ذكر املرء أخاه مبا يثبت كونه جاهال أو ما يؤدي إىل العداوة له كلها أمور سيئة. يحرجه
  :  عن سوء الظن�



 الظن بالء أقول صدقا وحقا بأن سوء. اعلموا جيدا أن املشاكل والسيئات كلها تنشأ بسبب سوء الظن"
فمن الضروري للحصول . خبيث جدا يدمر إميان املرء ويبعده عن الصدق واحلق، وحيول األصدقاء إىل أعداء

على كماالت الصديقني أن جيتنب املرء سوء الظن كثريا، وإذا نشأ سوء الظن بأحد فليكثر من االستغفار 
ني املرء بسوء الظن فإنه مرض خطري جدا يهلك به جيب أال يسته. سيئة هلذه السيئةالنتيجة الوالدعاء ليجتنب 

  ".املرُء سريعا
قه املشايخ املزعومون يف عامة خلَالذي ال شك أننا اجتنبنا سوء الظن . إىل هذا األمر جيدا ننتبهفعلينا أن 

 على �الناس أو ما يوجد يف قلوب عامة الناس بأنفسهم وهو أن األمحديني يفضلون املسيح املوعود 
 إطالقا بل حنن نؤمن � على النيب �ال جمال لتفضيل املسيح املوعود : أقول. ، والعياذ باهللا�رسول اهللا 

إال أنه من املمكن أن يهب اهللا أحدا ناهيك أن يكون أفضل منه،  يف الدرجة � النيب يعدليس ألحد أن أنه ل
 ه نتيجة كونه خادم النيبرسل اهللا وبسبب هذه الطاعة واالتباع أ.  واتباعه اتباعا كامال�من عباده قرب� 

وأكرب اعتراض يثار حول مرتبته هو أننا نؤمن به نبيا، ولكن . املسيح املوعود بصفته مسيحا ومهديا موعودا
وحائزا على النبوة لكونه  �جيب أن يكون معلوما أننا نؤمن به نبيا بصفته فردا من أمة النيب وخادما له 

حزب ) األمحديني( أن بعض الناس كتبوا بكل جسارة أم �يقول املسيح املوعود . �خادما له 
أمورا من هذا القبيل يكتب كثري من األمحديني اجلدد . امللحدين، ال يصلّون وال يصومون، وهلم جرا

واحلق، كما قلت من . وقد قال ذلك بعض من العرب أيضا. ويقولون بأن املشايخ كانوا قد أخربونا هكذا
  أنه أتى بدينى ادع�خلقوا سوء الظن يف قلوب عامة املسلمني أن املسيح املوعود قبل، أن بعض املشايخ 

ولكنهم عندما جيلسون يف جمالسنا ويسمعوننا ويروننا ملتزمني .  أعلى من اإلسالم، والعياذ باهللاعى أنهاد
فقد أنقذنا اهللا تعاىل من سوء . بتعليم اإلسالم اجلميل يعرفون أن هؤالء املشايخ املزعومني مفسدون ومفترون

بعض، فهذا النوع من سوء بولكن بعض منا يسيء الظن . �الفهم هذا ووفّقنا لإلميان باملسيح املوعود 
يقول . ولكن من مقتضى التقوى أن جنتنبه، وأن خنضع أمام اهللا تعاىل تائبني الجتنابه. الظن يرتكبه بعض منا

خلق جمتمع اهللا تعاىل بأنكم لو فعلتم ذلك فإن هذا التغري العملي سيجعلكم مستحقني ملغفرته ويؤدي إىل 
فعلينا أن نضع هذا األصل أمام أعيننا دائما وهو أن حنسن الظن باآلخرين دائما إلبقاء الصلح . مجيل أيضا

يف  جاهدينبل علينا أن نزداد يف حسن الظن دائما ونسعى . املتبادل قائما ولتطوير عالقات احلب والوئام بيننا
لظن يلعب أكرب دور يف خلق القالقل والنـزاعات واخلالفات السلوك على هذا النهج باستمرار، ألن سوء ا

ولكن األوهام املبنية على سوء الظن كلها تكون عدمية احلقيقة أو يكون األمر بسيطا جدا ولكن . بني الناس
 فيقول اهللا تعاىل للمسلم أن عليك أن. إىل درجة أن النـزاعات اخلفيفة تصل إىل درجة العداوة تضخيمهيتم 

. مث يقول اهللا تعاىل أن عليكم اجتناب البحث عن عيوب اآلخرين. تقاوم هذه السيئة بكل ما يف وسعك
  : وهناك حديث معروف قد مسعناه مرارا جاء فيه



ِقيلَ وِإنْ كَانَ ِفي أَِخي ما أَقُولُ  النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنه ِقيلَ لَه ما الِْغيبةُ قَالَ ِذكْرك أَخاك ِبما يكْره عن
هتهب ِفيِه فَقَد كُني ِإنْ لَمو هتباغْت فاجتنبوا . واملعلوم أن البهتان جرمية أشد فهو كذب. قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيِه فَقَد

نال رضا اهللا تعاىل فإذا انتبهنا إىل هذا األمر األساسي إلقامة جمتمع مجيل سن. البهتان والكذب ألنه شرك
وهذا ما يريده اهللا تعاىل من مجاعة املؤمنني أن يعيشوا باحلب . وسنقيم األخوة احلقيقية أيضا يف اتمع

ةٌ فَأَصِلحوا بين ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخو�:  اهللا تعاىل يف قولها ذكرهاليت التقوى وهذه هي. والصلح والود املتبادل
  . فهذا هو اتمع اإلسالمي احلقيقي الذي يركز على التصاحل واألخوة. �أَخويكُم واتقُوا اَهللا لَعلَّكُم ترحمونَ

ذا نشأت األمور فإ. اإلسالم يكره نشوء النـزاعات واخلالفات بني الناس واام اآلخرين دومنا سبب
املذكورة أعاله يف األفراد والعائالت واألقارب فيأمر اهللا تعاىل بأن من واجب اتمع اإلسالمي القضاء عليها 

  . ونشر الصلح والوئام
فعلى كل أمحدي أن يتذكر أنه إذا كان يتمىن حيازة القوة على مستوى اجلماعة ودفع عجلة اجلماعة إىل 

ان املطلوب هو التحلي بتقوى اهللا واالستفاد من رمحة اهللا، وإذا أراد أحد أن حيسن الرقي واالزدهار، وإذا ك
عندما ننظر إىل العالـم . والعقىب، فال بد للجميع أن يعيشوا باحلب واألخوة مثل األشقّاءعاقبته يف الدنيا 

 واام بعضهم بعضا هو  السبب الوحيد الحنطاطهم وإدبارهم وذلتهم والقالقل بينهماليوم جند أنّ اإلسالمي
أما حنن .  إىل إقامة الصلح واحلب بينهم بدال من خلق الفُرقةأن الزعماء املسلمني واملشايخ ال يسعون

استنكار، ولكن هناك كثري يكنون يف قلوم الكراهية على كراهية و تصرفام هذه باألمحديني فننظر إىل
ة أن يقيم الصلح بينهم ولكنه يواجه أحيانا ظروفا يتأذى حياول نظام اجلماع. مستوى األقارب أو اتمع

  .اإلنسان بسببها
فإذا كنا نريد أن نستفيد من كوننا مجاعة واحدة وإذا كنا نريد أن حنرز رمحة اهللا تعاىل فمن الضروري أن 

م أن وال يفه. الوحدة يف كل مستوى، وهذا هو اجلمال العملي الذي سوف جيذب اآلخرين إلينا نقيم
املؤمنني فقط ينبغي أن يعيشوا بسالم بل وجه املؤمنون إىل ذلك ألنه إذا جعل املؤمنون جمتمعهم مجيال فتفتح 

  . هلم أبواب التبليغ تلقائيا
ورد يف القرآن الكرمي واألحاديث عموما حكم التعامل مع مجيع الناس بوجه حسن والعيش معهم بالصلح 

أي ) صحيح البخاري، كتاب اإلميان. (سِلم من سِلم الْمسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدِهالْم: ورد يف حديث. والسالم
فرسالة اإلسالم املبنية على األمن . املسلم من سِلم من يده ولسانه ذلك الشخص الذي يريد أن يعيش بسالم

اذجنا وفق تعليمنا فال حيق لنا أن وإن مل تكن من. والصلح واسعة جدا، ولكن املخاطَبني األولني هم املسلمون
فاليوم أولئك الذين بينهم شقاق وحساسيات فيجب عليهم أن يزيلوها بسبب بركة . نقول شيئا لآلخرين

هذه اجللسة، وامـحوا الشكاوى اليت بلغت حد املقاطعة فيما بينكم، واخلقوا الصلح والصفاء، وكونوا ممن 
  . جيذبون رمحة اهللا تعاىل



غفران اهللا تعاىل ويتمنون الفوز والرقي ب تعاىل أولئك الذين يسلكون دروب التقوى ويأملون مث يأمر اهللا
يا أَيها الَِّذين آمنوا �: وحيرزوما بأن يتمسكوا بالصدق ويقولوا قوال سديدا، كما ورد يف القرآن الكرمي

 فَقَد فَاز فَوزا يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه* ا قَولًا سِديدا اتقُوا اللَّه وقُولُو
ن أن يكذب، بل  يكره اإلسالم جدا أن يزور اإلنسان قوال أو حيرفه ناهيك ع.)٧٢-٧١:األحزاب (�عِظيما

فضال عن عدم تزوير القول يقول اإلسالم ال تقولوا قوال تكون فيه عقدة ولغز جيعل أحدا يبين رأيا سلبيا 
أساس كثري من اخلالفات هو أن الذي . فعندما تتعاملون مع الناس فتعاملوا معهم بالصدق والسداد. عنكم

مث عندما ترفع هذه .  عند اخلالف واخلصامرحا آخريتعامل معه يفهم شيئا واملتعاِمل يقدم مفهوما أو ش
القضايا يف احملاكم يضيف إليها احملامون مزيدا من احلواشي وجيعلون القول معقّدا لدرجِة أنْ تنقضي احلياة يف 

  . لذا يقول اهللا تعاىل بأن التقوى تعين أن تتجنبوا األقوال املعقّدة. القضاياومتابعة االستئنافات 
 هذه اآليات يف خطبة النكاح، وبذلك وجه الفىت والفتاة وأسرتيهما إىل أن يضعوا أمامهم � وضع النيب مث

مث بين اهللا تعاىل منافعه . الصدق دوما عند بدِء الفريقني بعقد الِقران، ألنه أساس الثقة وأساس التقوى أيضا
فإذا . نبتم القول العابث واملعقَّد فماذا تستفيدون؟ سيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمأيضا بأنكم لو جت

 عن �يقول خليفة املسيح األول . مل تكن فيكم التقوى فلن تنصلح أعمالكم وستعاقَبون على أخطائكم
 يعفو فسوف ذنب وجد وإن ،األعمال إلصالح ضامنا تعاىل اهللا لكان التقوى كانت إذا: موضع يف ذلك
 كان لو ألنه. بالتقوى أحتلّى ألنين سيغفر اهللا أن ظانا اإلمث كبائر اإلنسان يرتكب أن ذلك من يفهم وال. عنه
 اهللا فيغفرها البشري الضعف بسبب منه تصدر اليت األخطاء هو الذنب. أصال املعاصي من اقترب ملا تقيا

  . الصغرية اآلخر أخطاء عن النظر اممنه كل فيصرف السديد والقول بالتقوى يعمالن فريقان كان فلو. تعاىل
 يفهم أن له ميكن ال كما صحيح وجه على التقوى درب إىل ييهتد أن ملؤمن ميكن ال أنه هنا التذكر جيب

 الكرمي القرآن يف يفكر أن هعلي لذا عمله، ودستور مرِشده الكرمي القرآن جعل إذا إال السديد القول حقيقة
 وبإصالح بالفالح املتعلق تعاىل وقانونه اهللا فعل جيري لن ذلك حيدث مل وما. املستطاع قدر به للعمل ويسعى
 ال إذنْ. السديد القول يظهر مل وما بالتقوى املرء يعمل  مل ما الذنوب اهللا يغفر ال. الذنوب ومبغفرة األعمال

  . األعني مأما األمر هذا يوضع أن بد
وال . �ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما�: قال حيث لآلية التايل اجلزُء املضمونَ هذا وضح وقد

األحكام أيضا، فإذا بدأ اإلنسان أن يفهم هذا  حتري كن أن تتأتى الطاعة ما مل يعلم األحكام، لذا ينبغيمي
 ويف أمور البيت ويف أمور اتمع فكما يصلح اهللا تعاىل أعمالنا عند املصاهرة وإنشاء العالقاتاألمر ويعمل به 

 كذلك سنكون مسترشدين يف كل مناسبة بسبب معرفتنا بأحكامه تعاىل وستتأتى لنا أسباب املغفرة
  . مث ال يكون تأثريه الواسع على أنفسنا وعلى الفريقني فحسب بل يكون على اتمع أيضامن ألخطائنا، و

والَِّذين يقُولُونَ ربنا �: مث يعلِّمنا اهللا تعاىل دعاء إلنشاء اتمع التقي وإلجراء التقوى يف األجيال القادمة فقال
اهامِإم ِقنيتا ِللْملْنعاجٍن ويةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن إلنسان أن جيعل لفال يكفي ) ٧٥:الفرقان. (�ب



قول اهللا تعاىل أن  أو ال يكفي أن ميشي هو نفسه على درب التقوى فقط بل ي،نفسه تقيا أو أن يدعي التقوى
فهذا دعاء لنكون أسوة . واإلمام يقال للسيد واملرِشد ولألسوة اليت يقتدى ا. واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماما: ادعوا

  . ألزواجنا وللذين هم حتت تأثرينا وألصدقائنا وألوالدنا وللمتقني
  .قرة األعني ونورها والسكينةَإنه لدعاء واسع وهو أن نوهب من ِقبِل أوالِدنا مجيعا 
ندعو اهللا أن يصبح لنا األوالد نورا ألعيننا وهو عالمة : يقول اخلليفة األول رضي اهللا عنه موضحا هذا األمر

  .وندعو اهللا تعاىل أن نكون يف املستقبل أسوة ومنوذجا للمطيعني املسلمني. لراحة القلب وسروره
يل وميكن أن يتصور اإلنسان روعة هذا اتمع ومجاله حبيث يسعى فيه وذا الطريق سوف يتشكل جمتمع مثا

فإن هذا الدعاء واسع جدا، وإنه لدعاء هام من أجل التقدم يف . كل تقي أن يكون أسوة للمتقني اآلخرين
 تصوروا لو دعا كل واحد هذا الدعاء وركّز عليه بعد فهم حقيقته الخنلق جمتمع رائع ومجيل. جمال احلسنات

وإذا سعى . عندما يدعو اإلنسان أن يكون إماما فإنه يسعى ليزداد علما وعمال أيضا وحيسنهما. كما ذكرت
  علىعلى هذا النحو مجيع األفراد فإن سعي كل فرد يزيده روحانية على املستوى الفردي كما أنه يساعد

هقر أو ختلف مع مرور الزمن بل ختطي منازل جديدة للرقي على املستوى اجلماعي أيضا، ولن حيدث هلم تق
عندما  ي فيه اإلنسان من أجل نيل الدنيا،يف عصرنا الراهن الذي جير. سيتحقق هلم الرقي جيال بعد جيل

حنن -ينبغي أن حناسب أنفسنا . يسعى اإلنسان ليكون تقيا وإماما للمتقني فإنه بذلك جيذب حمبة اهللا أيضا
 لنعرف إىل أي مدى بذلنا -لسالم وعاهدنا بأننا سنوثر الدين على الدنياالذين آمنا باملسيح املوعود عليه ا

اجلهود ليس فقط من أجل السلوك يف مسالك التقوى بل من أجل أن نكون أسوة ومنوذجا للمتقني، وإىل أي 
  .ذا الدعاءفإن مل نقدم مناذج مثالية يف العالقة مع اهللا تعاىل فال يسعنا االستفاضة . مدى نقوم بتربية أوالدنا

يقول اهللا تعاىل ذا . مث ينبه اهللا تعاىل إىل الوفاء بالعهود، وهو ما ال بد منه ملن يسلك مسالك التقوى
،  أي ليس مقبوال عند )٧٧ :آل عمران (�بلَى من أَوفَى ِبعهِدِه واتقَى فَِإنَّ اللَّه يِحب الْمتِقني�: اخلصوص

مل يؤكد اهللا تعاىل لنا على أداء حق . هد اهللا تعاىل، وإن الوفاء بالعهود هو التقوى بعينهااهللا إال من يويف بع
عد من درجات التقوى العليا، وإنه ذريعة جلذب حمبة اهللا  بل أخربنا أن هذا األمر ي،العهود واألمانات فحسب

أقواله وعهوده، ولكن على األمحدي وإن كثريا من مشاكل اتمع تتولد وتربز ألن اإلنسان ال يفي ب. تعاىل
 نفي بشكل خاص أن يتذكر ما قلته آنفًا أننا عاهدنا بإيثار الدين على الدنيا، فمن مقتضى الدين ومتطلباته أنْ

  .بكل عهد ال خيالف التعاليم القرآنية، وذلك ألن الوفاء بالعهد يقع على جانب كبري من األمهية
إن .  علينا الوفاء بالعهود املتعلقة باألمور الدنيوية أيضاجيبعهود الدينية فإنه  علينا الوفاء بالواجبافإذا كان 

الوفاء تقيد بالعهود فلم يقل بأن عندما نبهنا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ال. الوفاء بالعهود من الدين أيضا
كال بل عدم الوفاء بالعهود .  ابالعهود الدينية ضروري فقط أما العهود الدنيوية مع األقوام األخرى فال تفوا

 عمل املتهافتني على الدنيا وليست هي شيمة املؤمنني السالكني يف دروب التقوى، كما تفعله بعض ا والغدر
القوى الكربى يف املعاهدات مع الشعوب الفقرية إذ إا تقدم تأويالت شىت للتنصل من املعاهدات أو تضع 



فليكن هذا . فال يلتزم هؤالء بالقول السديد. خدمها فيما بعد لصاحلهاعند املعاهدة عبارات معقدة تست
قال النيب صلى اهللا عليه . السلوك ألهل الدنيا، أما اإلسالم فيعلّم االلتزام بالقول السديد ألنه التقوى بعينها

لينا االلتزام  العهد خصلة من خصال النفاق ويؤدي باملرء إىل أن يكون منافقا، وعليه فينبغي عنقضوسلم أن 
لقد وجه القرآن الكرمي إلينا أحكاما كثرية، منها أوامر أمر اهللا تعاىل بفعلها . بعهودنا بكل دقة والوفاء ا

فهناك حاجة ماسة بعد اإلميان للبحث عن هذه األحكام والعمل ا وحتقيق التقدم يف .  أمرنا بتجنبهاونواٍه
  .هذا اال

فينبغي أن نبحث عن هذه األحكام . سنقبل حكومةَ القرآن ايد على أنفسناأننا هدنا يف شروط البيعة القد ع
ونعمل ا، وهذه هي اجلادة اليت حنتاج إىل البحث عنها، لتشكل هذه األحكام خطةَ أعمالنا، وينبغي أن 

  .يكون كذلك
 عبادتنا له أيضا ووفقنا لقد ذكرت بعض األمور فحسب، وفقنا اهللا تعاىل ألداء حقوق اهللا تعاىل وأداء حقوق

لرفع مستويات عباداتنا دوما، وأن نؤدي حقوق العباد وحنسن تعاملنا اليومي مع اآلخرين، وأن نفي بالعهود 
فإذا عدنا بعد االستماع إىل اخلطابات ورفع اهلتافات دون العمل عليها فإن هذه اجللسة وهذه . أيضا

فعلى كل واحد . بل هي عابثة كما قلت ذلك يف خطبة اجلمعة أيضاالترتيبات الواسعة النطاق ال فائدة منها 
، وينتبه إىل أداء كافة احلقوق، ويفكر كيف ميكنه أداء هذه احلقوق األدعيةمنا يف هذه األيام أن يركز على 

ماذا يريد منا املسيح . كما ينبغي على اجلميع أن حياولوا رفع معايري التقوى عندهم. كلها بأحسن وجه
  :يقول حضرته. عود عليه السالم؟ وكيف كان يريد أن يرانااملو
ابذلوا قصارى جهدكم يف نشر وحدانيته على األرض، وارمحوا عباده وال تظلموهم ال باللسان وال باليد "

وسكم، وال تسبوا أحدا ءاخللق، وال تتكربوا على أحد ولو كان مر وال حبيلة من احليل، واسعوا دائما لنصح
. يسبكم هو، وكونوا مستكينني وحلماء وصاحلي النية ومواسني للخلق لتكونوا من املقبولنيوإن كان 

وكثريون أنقياء يف الظاهر إال أم ثعابني من الباطن، . كثريون من يظهرون احللم ولكنهم ذئاب من الداخل
غار وأنتم كبار ال أن حتتقروهم، ٍ ارمحوا الص.فال ميكن أن تقبلوا يف جنابه ما مل يكن ظاهركم وباطنكم واحداً

وِعظوا اجلاهلني حال كونكم علماء ال أن تِذلّوهم عن عجب، واخدموا املساكني وأنتم أثرياء ال أن تتكربوا 
احذروا سبل اهلالك وارهبوا اهللا دائما واتقوه وال تعبدوا املخلوق وانقطعوا إىل موالكم . عليهم عن زهو

.  وهللا وحده كونوا وله اقضوا احلياة، وله انفروا من كل رجس وفجور ألنه قدوسوكونوا زاهدين يف الدنيا،
ينبغي أن تشهد لكم كل صبيحٍة أنكم ِبتم الليلة أتقياء ولْيشهد لكم كل مساء أنكم قضيتم النهار خائفني 

ليل، بل النهار إىل ال تستطيع أن حتول حِذرين، ال ختافوا لعنات الدنيا فإا ال تلبث أن تغيب كالدخان و
إنكم ال تستطيعون .  ومن حلّت به استأصلت شأفته يف كلتا الدارين،خافوا لعنة اهللا اليت تنـزل من السماء

هلكم بصري مبا يف صدور الناس فهل بوسعكم أن ختدعوه؟ ، وذلك ألن اهللا الذي هو ِإأن تنالوا النجاة بالرياء
 إن كانت بقيت فيكم ذرة من الظالم فستذهب هي بنوركم كله، .وأخلصوافاستقيموا وتطهروا وتزكّوا 



وال خيدعنكم الزعم .  أو العجب أو الكسل فلستم بشيء يصلح للقبولوإن كان فيكم ذرة من الكرب أو الرياء
أن ما أخذمت من بعض األمور قد حققتم به اهلدف املنشود، وذلك ألنَّ اهللا يريد أن حيدث يف أنفسكم تغري 

وشرير ذلك .  أسرعوا يف التصاحل فيما بينكم وأقيلوا عثرات إخوانكم.ويطالبكم موتا حيييكم بعدهتام، 
عن أنانيتكم من كل ختلّوا . اإلنسان الذي هو غري راٍض يف مصاحلة أخيه، ولسوف يقطع ألنه يحدث التفرقة

لكم، واتركوا العجب واالعتزاز صادقون لكي يغفر  ودعوا املغاضبة بينكم وتذلّلوا ذلةَ الكاذب وأنتم وجه،
وما أشقاه من إنسان ال يؤمن . بالنفس ألنّ الباب الذي نوديتم إليه ال يقدر إنسان مسني على الدخول منه

  )سفينة نوح!" (اتيك الكلمات اليت خرجت من فم اهللا فبينتها
 منوذجا لتلك اجلماعة اليت كان يريد املسيح املوعود متعنا اهللا تعاىل بالتقوى احلقيقية لنكون ممن يقدمون

وقى اهللا تعاىل . وفقنا اهللا تعاىل لنجذب أفضال اهللا تعاىل بشكل حقيقي خالل أيام اجللسة هذه. إنشاءها
 . معاواتعالوا اآلن ندع. اجلميع من كل شر، وأن تكون هذه اجللسة جملبة لكثري من الربكات للجميع


