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﴾﴿

ُموُّ اأَلْخاَلِقيُّ ُمْعِجَزُة  السُّ

 َنا َخْيِر اأَلَناِم اإِلْساَلِم َوَنِبيِّ

خطبة اجلمعة الت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدن مرزا مسرور أمحد أيده

 هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم 2018/3/2 

أشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهدَن الصِّ ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ إيَّ

الِّني، آمني.  َعْمَت َعَلْيِهْم   َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َول الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

تَفرُُّد اإلسلم ف تعاليمه الخلقية 
على  اإلسالم  به  ركّز  الذي  الَقْدر 
العالية  ابألخالق  التحّلي  تعليمه 
والصفات احلسنة يف كل مناسبة يف 
من  عّلمه  وما  اجملتمع،  ويف  البيوت 
إظهار األخالق الفاضلة على مجيع 
واألغيار،  األحباب  أمام  األصعدة 
أخالقي  جانب  أي  إمهال  وعدم 
آخر  دين  أيُّ  يبينه  مل  صغر؛  مهما 
هبذا التفصيل، ولكن من سوء حظ 
يف  عموًما  َعدُّون  يـُ أهنم  املسلمني 
الناحية،  هذه  من  السفلى  الدرجة 
ألن  املسلمني  غرُي  فيهم  ويطعن 
النب  إن  التعليم.  هذا  تنايف  أعماهلم 
 عّلم أمته أبسوته وبوصاايه املتكررة 
يف خمتلف املناسبات أن يضربوا أمثلة 
عليا يف األخالق. املسلمون يّدعون 
عموما حّب الرسول  ولكن عملهم 
أبقواله وبُسّنته  ِشبه معدوم، ولقد 
  أرسل هللا تعاىل املسيح املوعود
نظرا إىل حال املسلمني هذه ولكنهم 
ينكرون التوجه إليه بل بلغ بعضهم يف 
األماكن  بعض  منتهاها يف  املعارضة 
ويستخدمون  البلدان  بعض  يف  أو 
وأتباِعه    املوعود  املسيح  ضد 
للغاية  وفاحشا  وسيئا  بذيئا  لساان 
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منحّط  شخص  حىت  يستخدمه  ل 
احلد  ُيظهروا  أن  ودونك  أخالقيا 
يلقون  وهم  األخالق.  من  األدن 
أيضا حبيث يطعن  فعلهم هذا  جزاء 
فيهم غري املسلمني يف كل مكان يف 
الدنيا. إن حالة املسلمني هذه ينبغي 
أن  إىل  األمحديني  حنن  توّجهنا  أن 
نسعى كل السعي للتحلي ابألخالق 
للتخلُّق  قدراتنا  العالية، ونبذل مجيع 
إايها  عّلمنا  اليت  احلسنة  ابألخالق 
اإلسالُم وضرب النبُّ  أمثلتها أو 
أوصى هبا بطريقة ما، وإل ل فائدة 
ألْن نكوَن أو نسميَّ أنفسنا مسلمني 

أمحديني. 

ف  الكمل  النموذج    النيب 
الخلق اإلنسانية

لو نظران إىل أسوة الرسول  لتـراءْت 
إىل  نظران  ولو  ُمدهشة.  مناذج  لنا 
أحوال بيوته لتبنّي لنا أنه اترًة ُيبدي 
زوجاته  إحدى  سخرية  من  استياءه 
ألنه  له  أخرى  زوجة  قامة  ِقصر  من 
إنسان،  أّي  جُترح مشاعر  أل  ينبغي 
واترًة أخرى ينصح إحداهن أبنه ل 
تفعل  مما  أبًدا  استياء  إظهار  يوز 
ينصح  أخرى  واترًة  أخرى.  زوجة 
األطفال من أجل رفع أخالقهم أبن 
برمي  الناس  أشجار  مثار  ُيضيعوا  ل 
إن  لطفل  وقال  عليها.  األحجار 

ُيتمل  ل  شديد  جبوع  تشعر  كنت 
فيمكنك أن أتكل من متر انضج وقع 
حتت الشجر، واألفضل أن تدعو هللا
على  وقع  مترا  لتأكل  ُتضطّر  ل  أن 
لك  تعاىل  هللا  يهيئ  وأن  األرض 
الدعاء  وهبذا  دوما،  الرزق  أسباب 
وّجه  الطفَل إىل أن يرجع إىل هللا 
أن  من  بدل  لتحقيق حاجاته  تعاىل 
غري  بطرق  الناس  أموال  من  أيكل 
شرعية. صحيح أن يف بعض احلالت 
الزائدة  يوز أكل مثل هذه األشياء 
  النب  الواقعة على األرض ولكن 
عّلم التحلي أبعلى األخالق، وتلك 
مكرمة. مث قال  لطفل كان أيكل 

نحن  توّجهنا  أن  ينبغي  املسلمني هذه  حالة  إن 

للتحيل  السعي  كل  نسعى  أن  إىل  األحمديني 

للتخلُّق  قدراتنا  جميع  ونبذل  العالية،  باألخالق 

باألخالق الحسنة التي عّلمنا إياها اإلسالُم ورضب 

النبيُّ  أمثلتها أو أوىص بها بطريقة ما، وإال ال 

فائدة ألْن نكوَن أو نسميَّ أنفسنا مسلمني أحمديني. 
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بسرعة وكانت يده تطيش يف الصحفة 
ِبَيِميِنَك  وَُكْل  اللََّ  »َسمِّ  وهناك:  هنا 
البخاري،  )صحيح  َيِليَك«  مِمَّا  وَُكْل 
كتاب األطعمة( فينبغي تربية األولد 
عالية  أخالقا  فيهم  ُينشئ  أبسلوب 

حني يكربون. 
حسنة  والصدق  ذنب  الكذب  مث 
وُخلق حسن، أسدى النب  نصيحة 
منذ  األطفال  قلوب  يف  لتـرسيخه 
حاداث  الصحابة  أحُد  َروى  الصغر. 
من زمن طفولته فقال: »َأاَتاَن َرُسوُل 
ْيِتَنا وََأاَن َصِبٌّ َقاَل َفَذَهْبُت  اللَِّ َ يِف بـَ
َقاَلْت ُأمِّي اَي َعْبَد اللَِّ  َأْخرُُج أِلَْلَعَب فـَ
 َ ََِّقاَل هَلَا َرُسوُل الل َعاَل ُأْعِطَك فـَ تـَ
ْعِطَيُه َقاَلْت ُأْعِطيِه متْرًا  َوَما َأرَْدِت َأْن تـُ
َعَلْيِه  َرُسوُل اللَِّ َصلَّى اللَُّ  َقاَل  فـَ َقاَل 
ْفَعِلي ُكِتَبْت  تـَ ملَْ  َلْو  إِنَِّك  َأَما  َوَسلََّم 
أمحد، كتاب  )مسند  َعَلْيِك َكْذَبٌة« 
مسند املكيني( وبذلك نشأ يف ذلك 
الطفل حب الصدق وكراهية الكذب 
الشيء  هذا  تذّكر  لذلك  ِصغره  يف 
الصدق  حب  ألن  وذكره  حىت كرب 
كان قد رسخ يف قلبه. ذات مرة قال 
 لشخص إن كنت ل تستطيع أن 
تتـرك مجيع السيئات فعليك أن تتخلى 
وهي  األقل  على  واحدة  سيئة  عن 
املسلمون  هل  نرى  واآلن  الكذب. 

الكذب هبذه  يف هذه األايم يتنبون 
الدقة ويتمسكون ابلصدق؟ بل يب 
نبلغ  هل  أيضا  أنفسنا  نفحص  أن 
هذا املستوى؟ جاء يف رواية أن النَِّبّ 
بُِّئ اِبْلَكَباِئِر: اإْلِْشرَاُك  نـَ  قال وهو يـُ
الراوي:  اْلوَاِلَدْيِن، يقول  َوُعُقوُق  اِبهلِل 
ْوُل  َوقـَ َأَل  َقاَل:  فـَ ُمتَِّكًئا  وََكاَن  َجَلَس 
الراوي:  َقاَل  الزور.  شهادة  أو  الزُّوِر 
َتُه  لَيـْ ْلَنا  قـُ َحىتَّ  ُيَكرِّرَُها  زَاَل  َفَما 
البخاري، كتاب  )صحيح  َسَكَت. 

الشهادات(. 
التحمل  انحية  من  أخالقه  نرى  مث 
وصربه؟  حتمله  مستوى  ما  والصرب، 
َقاَم  بذلك؟  اآلخرين  ينصح  وكيف 
َناَوَلُه  تـَ فـَ اْلَمْسِجِد  يِف  َباَل  فـَ َأْعرَاِبٌّ 
َدُعوُه   : النَِّبُّ  هلم  َقاَل  فـَ النَّاُس 
َماٍء.  ِمْن  َسْجاًل  ْوِلِه  بـَ َعَلى  َوَهرِيُقوا 
َعُثوا  بـْ رِيَن َوملَْ تـُ ُتْم ُمَيسِّ ُبِعثـْ َا  مث قال: ِإمنَّ

البخاري، كتاب  )صحيح  رِيَن.  ُمَعسِّ
يذكر  األعراب  ذلك  الوضوء(. كان 
اليوم  أما  هذا.    النب  رفق  دوما 
وحزب  املسلمني  احلكام  أن  فنرى 
املشايخ أيضا أكثر الناس تعسريا، فال 
أم  ييّسرون يف أي شيء صغريا كان 

كبريا. 
ِإَذا كنتم  مناسبة  يف    النب  قال 
أم  حتسنون  أنكم  تعرفوا  أن  تريدون 
تسيؤون فانظروا ما رأي جاركم فيكم. 

)سنن ابن ماجه، كتاب الزهد(. 
مث قال للمسؤولني: لن ُتعد أخالقكم 
خدام  أنفسكم  حتسبوا  مل  ما  حسنة 
القوم وتدموا العامة جبميع قدراتكم. 
القادة  يف  املعايري  هذه  ُترى  أين 
واملسؤولني؟ ويب أن ينتبه إىل ذلك 

املسؤولون يف اجلماعة أيضا. 
القوة كلها    النب  انل  حني  مث 
فكيف كان  العربية  اجلزيرة  وُفتحت 
منوذج  أبدى  أبداه؟  الذي  النموذج 
فتح  مناسبة  يف  العالية  أخالقه 
الذين  األعداء  عن  عفا  حبيث  مكة 
آذوه  قد  وكانوا  لقتله  يسعون  كانوا 
ابستمرار، وهذا العفو نفسه أّدى إىل 

إسالم الكثريين. 
 يف مناسبة  املوعود  املسيح  قال 
  النب  مستوى  عن  يتحدث  وهو 

الحكام  أن  فرنى  اليوم  أما 

أيضا  املشايخ  وحزب  املسلمني 

ييرّسون  فال  تعسريا،  الناس  أكرث 

كبريا.  أم  كان  أي يشء صغريا  يف 
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الحكام  أن  فرنى  اليوم  أما 

أيضا  املشايخ  وحزب  املسلمني 

ييرّسون  فال  تعسريا،  الناس  أكرث 

كبريا.  أم  كان  صغريا  أي يشء  يف 

األعلى يف مكارم األخالق: 
  نبينا  شأنه  جل  هللا  »خياطب 
َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾،  بقوله: ﴿َوإنََّك 
للشرح  -طبقا  اآلية  هذه  ومعىن 
املذكور- إنك مستوعب جلميع أقسام 
وشجاعة،  سخاء،  من  األخالق 
وصدق،  وإحسان،  ورمحة،  وعدل، 
وما  هبّمة(،  شيء  حتمل  )أْي  ومهة 
شاكلها. واختصار: فإن مجيع القوى 
مثل  اإلنسان  يف  املوجودة  الطْبعية 
احلشمة واحلياء واألمانة واملروءة والغرية 
والعدل  والزهد  والعفة  والستقامة 
والعفو  واجلود  والشجاعة  واملواساة 
والوفاء  والصدق  واإلحسان  والصرب 
وما شاهبها من احلالت الطْبعية.. إذا 
أظهرها اإلنسان يف أوقاهتا ومواضعها 
املالئمة إبعمال الفكر وإمياء العقل، 
إهنا يف األصل  كانت كلها أخالقا. 
وغرائزه،  الطبعية  اإلنسان  حالت 
يتصرف  عندما  أخالقا  ُتسمى  وإمنا 
الزمان  اقتضاء  حسب  ابإلرادة  فيها 
اإلسالم(  تعاليم  )فلسفة  واملكان.« 
وليس كالعادة بل يستخدم كل خلق 
ففي  حسنة،  نتائج  له  تظهر  حبيث 
لعقاب  املرء  ُيضطر  األحيان  بعض 
نتائج  أحد ويكون اهلدف أن تظهر 

حسنة. 

يقول املسيح املوعود  وهو يذكر 
األخالق  إلظهار  املختلفة  احلالت 
إمنا  العالية  األخالق  أبن  العالية 
البتالء  حالة  يف  حالتني،  يف  تظهر 
والنعمة.  السعة  حالة  ويف  والعسر 
فالذي ُيظهر منوذج الصرب يف البتالء 
والعسر ويسعى لنيل رضى هللا تعاىل 
كذلك  عالية،  أخالقا  ميلك  فهو 
ُيبدي  النعمة واحلكم  الذي يف حالة 
التواضع ويقيم العدل ميكن أن ُيسمى 
ذا أخالق عالية. كلتا هاتني احلالتني 
قد ظهرت جبالء يف ذات نبينا الكرمي 
 كما ذكرُت آنفا أنه  كيف عفا 
عن أعدائه الذين كانوا يسعون لقتله. 
تظهر   : املوعود  املسيح  يقول 
حالة  حالتني:  يف  حًقا  املرء  أخالق 
البتالء وحالة اإلنعام. لو عاش املرء 
أخالقه  تعرف  مل  واحدة  حال  يف 

حًقا. وألن نبينا  جاء ليتمم مكارم 
األخالق فلذلك كان جزء من حياته 
لقد صرب  مدنيا.  اآلخر  واجلزء  مكيا 
على أشد األذى على أيدي األعداء 
مبنتهى  عاملوه  أهنم  ومع  مكة،  يف 
القسوة إل أنه حتلى ابحللم والصرب غري 
أتى هبا  اليت  الرسالة  تبليغ  مقصر يف 
من عند هللا تعاىل. مث ملا انل الغلبة يف 
حياته املدنية وُأيِتَ إليه أبولئك األعداء 
أسرى فإنه عفا عن أكثرهم، ومل ينتقم 

منهم رغم قدرته على النتقام.
وهو    املوعود  املسيح  يقول  مث 
 : النب  أخالق  موضوع  يتابع 
إبصغاء.  أقول  ملا  تستمعوا  أن  يب 
ودرست  الناس  أكثر  رأيت  لقد 
أن  فوجدت  النظر  إبمعان  أحواهلم 
يكون  لكنه  سخيا  يكون  من  منهم 
أن  )أي  الغضب.  وسريع  عصبيا 
هؤلء يعطون الناس بسخاء ولكنهم 
على  يسخطون  الغضب  شديدو 
مّنوا  وإذا غضبوا  وكبرية،  كل صغرية 
من  ومنهم  إليهم(  أحسنوا  من  على 
خبيال.  يكون  لكنه  حليما  يكون 
اآلخر  فيضرب  يغضب  من  ومنهم 
ابلعصا ويرحه، ويكون غري متواضع. 
لكنه  جدا  متواضع  هو  من  ومنهم 
ليس شجاعا )أي هو متواضع ولكن 
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أدن  عند  فيجنب  الشجاعة،  تنقصه 
ل  إنسان  أن كل  شك  ل  ابتالء(. 
يكون جامًعا للصفات كلها، لكن ل 

يكون حمروما من كلها كلية أيضا. 
  عن أخالق النب  مث يتحدث
ويقول: إن نبينا  هو أكمل منوذج 
يف مجيع األخالق الفاضلة ومن أجل 

ذلك قال هللا تعاىل 
َلَعلى  فيه: ﴿َوإِنََّك 

ُخُلٍق َعِظيٍم ﴾

ابلخلق  التحلي 
الفاضلة معجزة ف 

حد ذاهتا
زمن  يف  ابألخالق    حتلى  لقد 
وملا  العامل،  حري  صربا  فصرب  الشدائد 
عفا  العرب كلهم  على  احلكم  انل 
فهي  ظلموه.  الذين  أولئك  عن كل 
يب  اليت  لألخالق  احلقيقية  املعايري 
  على املسلم احلقيقي املؤمن ابلنب
حًقا أن يضعها يف احلسبان دائما وأن 

يتحلى هبا دوما. 
املوعود  املسيح  ذلك  إىل  أرشدان  لقد 
. وقال عن أخالق النب : إن 
الناس  أسرت  الفاضلة  األخالق  هذه 

يف حبه وأرت معجزة. 
 : املوعود  املسيح  لنا  يقول  مث 

هبذه  متأسني  أخالقكم  حّسنتم  لو 
يف  خلق  بكل  وحتليتم  النبوية  السنة 
ُيرون  الذين  من  لصرمت  املناسب  حمله 
شأهنا  من  يقلل  اخلوارق  املعجزات. 
وياولون  األعذار  شىت  بتقدمي  الناس 
حتلي  ولكن  تصديقها،  من  التهرب 
املرء ابألخالق الفاضلة كرامة ل ميكن 

أن يطعن فيها أحد، ومن أجل ذلك 
نبينا  ُأعطَيه  إعجاز  وأقوى  أكرب  فإن 
 هو إعجاز األخالق كما قال هللا 
ل  عظيم(.  خلق  لعلى  )وإنك  تعاىل 
شك أن خوارق النب  بكل أنواعها 
هي األقوى ثبوات ودليال من معجزات 
أن  إل  السالم،  عليهم  األنبياء  كل 
معجزة أخالقه  هي يف املقام األول 
نظريًا  العامل  اتريخ  يقدم  ولن  مل  حبيث 

هلا. 
ُيقلع  الذي  أن  أرى   : ويقول 
الذميمة  وعاداته  السيئة  أخالقه  عن 
فهذه  احلسنة  ابخلصائل  ويتحلى 
كرامة له. إهنا لكرامة عظيمة جدا لو 

تليتم عن الرذائل وحتليتم ابحلسنات. 
فمثال إذا كنت عصبيا سريع الغضب، 
وحتليت  القبيحة  العادة  هذه  وتركت 
ابحللم والعفو، أو إذا حتليت ابلسخاء 
خبلق  تلقت  أو  البخل،  من  بدًل 
أهنا  املواساة مكان احلسد، فال شك 

كرامة منك. 
املرء  كان  إذا  أي 
قاسي الطبع عصبيا، 
العادات  هذه  فرتك 
واتصف  املذمومة 
بصفات اللني والرفق 
ترك  أو  والعفو، 
البخل وصار سخيا، أو حتلى ابملواساة 
وميسك  الناس  يسد  أن  من  بدًل 
قام  فلو  عليهم،  اإلنفاق  عند  يده 
منه،  فهذه كرامة  الطيب  التغيري  هبذا 
وسوف تظهر نتائجها. كذلك لو ترك 
املرء الُعجب والعتداد ابلنفس وحتلى 
كرامة  أيضا  فهذه  واحللم  ابلتواضع 
منه. )أي لو تركت مدح نفسك أو مل 
ترغب يف مدح الناس لك وتواضعَت 

لكان هذا كرامة منك(. 
مث يقول حضرته: فمن منكم ل يريد 
أن يكون من أهل الكرامات. أعلُم أن 
كل واحد يريد ذلك. إن هذه كرامة 
يصلح  أن  املرء  على  وخالدة.  دائمة 
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أخالقه، ألن هذه كرامة ل يزول أثرها 
على  املدى.  طويل  نفعها  بل  أبدا، 
عند  صاحَب كرامة  يصري  أن  املؤمن 
هناك كثري  لقد كان  واخلالق.  اخَلْلق 
من الفساق املستهرتين الذين مل يقتنعوا 
يدوا  مل  لكنهم  خارقة،  آايت  برؤية 
مناًصا عند رؤية األخالق الفاضلة من 
والقتناع. ستجدون  واإلقرار  اخلضوع 

يف سوانح كثري من الناس أهنم 
إل  احلق  دين  يف  يدخلوا  مل 

برؤية الكرامات األخالقية. 

الخلق  تبدي  كيف 
الفاضلة أتثريها امُلعِجز؟!

ل شك أن أهل الدنيا أيضا يتخلقون 
أبخالق حسنة يف ظاهر األمر ولكن 
إمنا هو رايء على  أخالقا  يسمونه  ما 
)أي  ابلصالح  يتظاهرون  إذ  العموم، 
منافع  جللب  ابألخالق  يتظاهرون 
تكّن  ما  خالف  وُيبدون  شخصية، 
أمام مسؤول  يتظاهرون  أو  صدورهم( 
كبري أو شخص ثري أبخالق حسنة. 
يفعلون  )أي  مداهنة  هذه  أن  واحلق 
ذلك ضعفا أو خوفا وجبنا منهم( وهذا 
ليس من تعاليم اإلسالم يف شيء، ألن 
هذه ليست أخالق اإلسالم احلقيقية، 
إمنا اخللق السامي أن يصدر كل شيء 

مثاًل  مواسيا  فإذا كان  القلب،  من 
من  انبعة  مواساته  تكون  أن  فيجب 

القلب. 
األمر  هذا    املوعود  املسيح  يبني 
أكثر فيقول: األخالق نوعان، أخالق 
اجلديدة  ابلثقافة  املثقفون  هبا  يتخلق 
يالقون  حني  فإهنم  األايم،  هذه  يف 
ومتملقني،  مداهنني  يالقونه  أحًدا 

ابلنفاق  ملئية  قلوهبم  تكون  حني  يف 
واحلقد. هذه األخالق هي خالف ما 
يعلمه القرآن الكرمي. والنوع اآلخر من 
األخالق أن يواسي املرء غريه مواساة 
صادقة بدون أي نفاق يف قلبه، وبدون 
أن يلجأ إىل املداهنة والتملق وغريمها، 
اللََّ  ﴿ِإنَّ  تعاىل  هللا  قال  وذلك كما 
ِذي  َوإِيَتاِء  وَاإْلِْحَساِن  اِبْلَعْدِل  أَيُْمُر 
الكاملة  الطرق  هي  فهذه  اْلُقْرَب﴾. 
وبّينوا  وأنصفوا  اعدلوا  أي  لألخالق، 
حالت  هناك  مث  هي.  احلقيقة كما 
فأحِسنوا  املرء  من  اإلحساَن  تتطلب 
عندئذ، مث َتقدموا خطوة أخرى وعاِملوا 
ولدها  األم  هبا  تعامل  الناس أبخالق 

أو يعامل هبا القريب أقرب أقاربه. 
يقول حضرته : هذه هي الطريقة 
وهداية  كاملة  طريقة  وكل  الكاملة. 
كاملة توجد يف كالم هللا تعاىل، ومن 
أعرض عنه لن يدها يف مكان آخر. 
إن التعاليم احلسنة يتوقف أتثريها على 
يف  بتعمق  نظرمت  لو  القلب.  طهارة 
ذلك  عن  بعيدون  هم  الذين  أحوال 
فاألمر  الرجس.  فيهم  لوجدمت 
يتطلب طهارة القلب واخلضوع 
والعمل  تعاىل  هللا  لرضا 

أبحكامه. 
 : املوعود  املسيح  يقول 
احلياة ل ضمان هلا، فَتقّدموا يف جمال 
الصالة والصدق والصفاء )أي ارفعوا 
وكونوا  وصدقكم  عباداتكم  مستوى 

صادقني يف كل شيء(.

السنات  أّم  الفاضلة  الخلق 
والعمال الصالة

احلسنات،  هي  ما  البعض  يسأل 
ويظن البعض أن الصلوات والعبادات 
إذا  أبشكاهلا فقط هي احلسنات، أو 
قد  أهنم  ظنوا  عادية  أبخالق  تلقوا 
يبالون  ل  وهم  حسنة كبرية،  عملوا 
يبني  أخرى.  أساسية كثرية  أبخالق 
املسيح املوعود  هذا األمر ويقول: 

األْخالُق ُأمُّ الَحَسَناِت
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األخالق مفتاح احلسنات األخرى. 
أخالقهم  ُيصلحون  ل  الذين  إن 
يصبحون عدميي اخلري تدرييا. إن 
الدنيا  مذهب هو أن كل شيء يف 
انفعان.  والنجاسة  السم  انفع حىت 
يرتك  حيث  انفع  أيضا  والسرتكنيا 
أثره الطيب على األعصاب. ولكن 
للناس  انفعا  نفسه  يعل  ل  الذي 
متخلقا أبخالق فاضلة فال يصلح 
من  أسوأ  ويصبح  مطلقا،  لشيء 
احليوان امليت، ذلك أن جلد احليوان 
امليت وعظامه أيضا تنفع، أما هذا 
هذا  ففي  بشيء،  ِجلده  ينفع  فال 
املقام يصبح هذا الشخص مصداقا 
 .﴾ لقول هللا تعاىل: ﴿َبْل ُهْم َأَضلُّ
األشياء  أحط  من  يصبح  )أي 
شأان( فاعلموا أن إصالح األخالق 
احلسنات  أّم  ألن  جدا،  ضروري 
حتليتم  إن  أي  األخالق.  هي  إمنا 
ابألخالق ُوّفقتم للحسنات األخرى. 

ف  املرء  أخلق  تظهر  كيف 
معاملته اليومية؟!

كيف    املوعود  املسيح  يبني 
معامالته  يف  املرء  أخالق  تظهر 

اليومية فيقول: 

من عادة بعض الناس أهنم يستاؤون 
فيهم  وإذا كان  السائل،  رؤية  من 
شيء من ِعرق املشيخة فيشرعون يف 

شرح مسائل السؤال له. 
من  فبدل  سائل  جاءهم  إذا  )أي   
أن يعطوه شيئا يبدأون بشرح مسائل 
السؤال من الناحية العلمية( ويرعبونه 
بعض  يف  أيضا  وينهرونه  مبشيختهم 
أن  حقا  املؤسف  من  األحيان. 
هؤلء ل ميلكون عقال ول قوة على 
طيب  شخص  ُيعطاها  اليت  التفكري 
القلب وسليم الفطرة. ل يفكرون أنه 
إذا سأل السائل وكان سليما معاىف 
فذنبه عليه، )فإن كان لديكم شيء 
له فأعطوه( إذ ل ُيعد إمثا إعطاؤه شيئا 
احلديث كلمات:  يف  وردت  قد  بل 
»لو أاتك راكبا«، أي يب أن تعطي 
مطية.  راكبا  أتى  وإن  شيئا  السائل 

اِئَل  وورد يف القرآن الكرمي: ﴿وََأمَّا السَّ
َهْر﴾ ومل ُيصرَّح يف ذلك حتديد  نـْ َفاَل تـَ
سائل يب هنره وآخر يب أل ُينهر. 
أنه ينبغي أل تنهروا السائل  فاعلموا 
اخللق.  سوء  إىل  يؤدي  ذلك  ألن 
اخُللق يقتضي أل يسخط املرء على 
السائل بسرعة. إمنا يريد الشيطان أن 
يرم املرء احلسنَة هبذه الطريقة ويورثه 

السيئة.
مث قال حضرته: أتملوا يف أن احلسنة 
السيئة  أخرى كذلك  حسنة  ُتنتج 
تؤدي إىل سيئة أخرى. فكما يذب 
هللا  وضع  آخر كذلك  شيئا  شيء 
األعمال  يف  التجاذب  هذا  مثل 
أيضا. فإذا عاملَت السائَل ابللطف 
أخالقية  صدقة  تصدقَت  وابلتال 
أيضا  أخرى  لكسب حسنة  لوفِّقت 
حبيث تعطي السائل شيئا بعد زوال 

أخـــرى.  معجـــزات  تضاهيهـــا  ال  معجـــزة  األخـــالق  منـــوذج  إن 

إىل  اإلنســـان  يرتقـــي  أن  هـــو  الحقيقـــي  اإلســـالم  معيـــار  إن 

مميـــزا، شـــخصا  ويصبـــح  الفاضلـــة،  األخـــالق  مـــدارج  أعـــىل 
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النقباض  سيزول  )أي  النقباض. 
لكسب  اإلنسان  ويوفق  القلب  من 
سيعطي  وهكذا  أخرى  حسنات 
للسائل شيئا أيضا.( )احلكم، جملد4 
1900/7م،  عدد9/  رقم25، 

ص2(

... وصاحبهما ف الدنيا معروفا
عن  جمتمعنا  يف  سؤال  عموًما  ُيثار 
يكوان  مل  إن  الوالدين  احرتام  كيفية 
أمحديني ول سيما إذا كاان يعارضان. 
  حضرته  أقام  كيف  لحظوا 
  احرتامهما. لقد نصح حضرته
الشيخ عبد الرمحن القاداين خبصوص 
تدعو  أن  عليك   : فقال  والده 
الوالدين جهد  قلب  وينبغي جرب  له 
اإلسالم  بصدق  وتقنعه  املستطيع، 
بضرب أمثلة عليا لألخالق الفاضلة 
ذي  من  أكثر  احلسنة  وأبسوتك 
قبل. )ألهنما ما كاان مسلمني، فأمره 
يقتنعا  حىت  حسن  منوذج  بتقدمي 
بصدق اإلسالم( إن منوذج األخالق 
معجزة ل تضاهيها معجزات أخرى. 
أن  هو  احلقيقي  اإلسالم  معيار  إن 
مدارج  أعلى  إىل  اإلنسان  يرتقي 
شخصا  ويصبح  الفاضلة،  األخالق 

مميزا، لعل هللا يلقي يف قلبهما حب 
اإلسالم بواسطتك. اإلسالم ل مينع 
من خدمة الوالدين، فيجب طاعتهما 
طاعة كاملة يف األمور الدنيوية اليت ل 
تّل ابلدين، فاخُدْمهما قلبا وقالبا.«

اإلنسان  بني  الفارق  هي  الخلق 
واليوان

اإلنسان  بني  تفرق  األخالق  إن 
واحليوان، لقد بنّي حضرته  مرة 
هذا املوضوع فقال: »أول: الدابة ل 
تستطيع التمييز بني الكيفية والكمية، 
وأتكل ما جتد وبقدر ما جتد، كما 
أيكل الكلب كثريًا فيتقيأ أخريا. )أي 
ما هي الكيفية اليت يب أن تكون 
تكون  أن  ينبغي  وكيف  للطعام؟ 
حالته؟ وما هي الكمية املطلوبة منه؟ 
كل ذلك ل يستطيع احليوان التمييز 
فيها، وضرب هنا مثال الكلب ألنه 
بل  أيكل؟  أن  ينبغي  يعرف كم  ل 
أيخذ يف األكل ويستمر فيه إىل أن 
عند  نفسها  احلال  رأينا  ولقد  يتقيأ. 
مطامعهم  تنتهي  ل  إذ  الناس  بعض 
فتستمر حماولهتم ألكل األطعمة أو 
أو غري  بطرق مشروعة  الناس  أموال 

مشروعة.(

احليوان  اثنيا:   : حضرته  قال 
ل يفرّق بني احلالل واحلرام. )األمر 
األول هو أن هؤلء ل يعرفون كيف 
ينبغي أن تكون حالتهم وماذا تقتضي 
الروحانية؟ وإىل أي مدى تسمح هلم 
بكسب العيش ومجع األموال بطرق 
مبلء   يهتم  أل  فيجب  مشروعة، 
أن  ينبغي  بل  فقط  واخلزينة  اجليوب 

يكون هلا حد وقدر مقدور.(
بني  يفرّق  ل  احليوان  أن  هو  والثان 
احلالل واحلرام. )وهنا ضرب حضرته 
 مثال الثور فقال( كما ل يفرّق 
الثور أهنا مزرعة اجلار اليت ل يوز أن 
ترعى فيها، )أي إذا كان الثور خليع 
الرسن وليس هناك حاجز بني احلقول 
ول  أيضا  اجلار  يرعى يف حقل  فإنه 
يفرق بني هذا وذاك.( كذلك ل ينتبه 

إىل أي أمر يتعلق ابألكل. 
ينقضون  الذين  إن  حضرته:  قال 
هلا  يعريون  ول  األخالقية  املبادئ 
أما  أانسا.  ليسوا  كأهنم  اهتماما 
فإن  والنجاسة  ابلطهارة  يتعلق  ما 
العرب كانوا أيكلون امليتة أيضا، بعد 
ذلك ضرب حضرته  مثال َمن 
أيضا.  العصر  هذا  يف  امليتة  أيكلون 
مث يقول أن هؤلء الناس ل يتورعون 
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عن أكل أموال األيتام. كما لو ُوضع 
دون  ألكلته  البقرة  أمام  اليتيم  كأل 
هلؤلء  ابلنسبة  احلال  تردد، كذلك 
الناس، أي هذا هو معىن قوله تعاىل: 
عندما  )أي  هلم﴾.  مثوى  ﴿والنار 
غري  بطرق  الناس  أموال  أيكلون 
يتبوَّءون مقعدهم من  فإهنم  مشروعة 
اجلحيم.( )احلكم، جملد4، رقم25، 

عدد9/ 8/7/ 1900م، ص4(

ُمنافيات الخلق
هامان  جانبان  هناك  حضرته:  قال 
فما خيالفها  اإلهلية؛  العظمة  أحدمها 
واثنيهما  األخالق،  خيالف  فهو 
خيالف  وما  هللا؛  خلق  على  الشفقة 
مصلحة الناس فهو خيالف األخالق 
يؤدون  ل  الناس  فإذا كان  أيضا. 
حقوق هللا تعاىل ول يقيمون عظمته 
ول يعبدونه ول يستمعون ألوامره ول 
يسعون لنيل رضاه فهذا أيضا خيالف 
يؤدون  ل  كانوا  وإذا  األخالق؛ 
حقوق الناس، وأيكلون أموال الناس 
بطرق غري مشروعة وياولون اإلضرار 
بطرق  اخللق  بسوء  يعاملوهنم  أو  هبم 
األخالق  ينايف  ذلك  فإن  أخرى 

أيضا. 
قليل  األسف،  مع  حضرته:  يقول 

من يفكرون يف هذه األمور اليت هي 
اهلدف األساس حلياة اإلنسان.

التكرب،  وهي  أخرى  سيئة  هناك  مث 
واليت حترم املرء من احلسنات بل جتعله 
حمط سخط هللا تعاىل. يقول حضرته 
: يقول الصوفية: إن يف اإلنسان 
)أي  الرذيلة  لألخالق  جنيات كثرية 
كثرية  ِجنيات  اإلنسان  يف  تكون 

لألخالق اهلابطة السيئة(
وعندما تبدأ يف اخلروج فإهنا تستمر، 
واجلن األخري الذي خيرج من اإلنسان 
فيه ول خيرج  يظل  وإنه  التكرب،  هو 
إل بفضل هللا وجماهدة اإلنسان احلقة 

واألدعية.
متواضعني  أنفسهم  يعدون  كثريون 
من  نوع  يكمن  أيضا  فيهم  لكن 
أنواع  أدق  اتقاء  يب  لذا  التكرب، 
من  التكرب  ينشأ  أحياان  التكرب، 

اآلخرين  يرى  الثري  فاملتكرب  الثروة، 
هذا  من  ويقول  معدمني،  فقراء 
الذي ينافسين، وأحياان يظهر التكرب 
بسبب العائلة والنسب، حيث يزعم 
من  وفالن  أكرب،  عائلته  أن  املتكرب 

عائلة صغرية...
العلم أيضا  التكرب من  وأحياان يتولد 
خاطئة  أحدهم كلمة  ينطق  فحني 
الشغب  ويثري  فورا،  ئه  خيطِّ فهذا 
لفظ  يستطيع  ل  هذا  أن  بدعوى 
ابختصار،  صحيحة.  واحدة  كلمة 
حترم  وكلها  كثرية،  أشكال  للتكرب 
نفع  من  ومتنعه  احلسنات،  اإلنسان 
هذه  كل  اجتناب  ويب  الناس، 

األنواع.
قوة  أحد  ُيعط  مل  حضرته:  يقول  مث 
للحسنات  ُوّفق  وقد  إل  أخالقية 
الكثرية، إن ترك األخالق هو السيئُة 

 كذلـــك متامـــا إذا مـــا انضـــم أحـــد إىل هـــذه الجامعـــة ثم ال 

يبـــايل بعظمتهـــا وكرامتهـــا، ويخالـــف تعاليمهـــا، فهـــو مؤاخد 

عنـــد اللـــه، ألنـــه ال يلقـــي بنفســـه فقـــط إىل التهلكـــة، بـــل 

يقـــدم لآلخريـــن مثـــااًل ســـيئا ويحرمهـــم الســـعادة والهدايـــة.
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﴾﴿

والذنب.  إن الذي يزن مثال 
يدري كم  متزوجة ل  ابمرأة 
املرأة من  تلك  يصاب زوج 
ذلك!  بسبب  شديد  أذى 
فلو استطاع الزان أن يدرك 
واملعاانة  األذية  هذه  مدى 
وكان يف نصيبه مسحة من 
هذه  ارتكب  ملا  األخالق 
علم  ولو  الشنيعة.  الفعلة 
كم  الشقي  اإلنسان  هذا 
الشنيعة  الفعلة  هذه  أتيت 
بنتائج سيئة وخطرية للبشرية 
ومن  ارتكاهبا.  من  لمتنع 
هذا  مثل  فإن  بيتا،  يسرق 

اإلنسان الشقي والظامل ل يرتك حىت 
ولقد  البيت.  ليلة ألصحاب  قوت 
لوحظ بوجه عام أنه يدّمر ما اّدخره 
عدة  منذ  املسكني  البيت  صاحُب 

سنوات. 
هذه  قّدر  فلو  حضرته:  يقول 
الظروف ومل يكن أعمى من حيث 
اجلرائد  نقرأ يف  ملا سرق.  األخالق 
األليمة كل  واهلالك  القتل  أخبار 
وكذا  طفال كذا  أن  فيها  مبا  يوم 
احللي،  يف  القاتل  طمع  نتيجة  ُقتل 
أو ُقتلت سيدة يف مكان كذا وكذا 
لو  اآلن،  روا  فكِّ  ... جرا.  وهلم 

مستقيمة  األخالقية  احلالة  كانت 
املصائب.  هذه  مثل  حلت  ملا 
عدد9/  رقم25،  جملد4،  )احلكم، 

1900/7م، ص3 - 4(
يشعر  ل  أن  لإلنسان  ميكن  هل  
تعّرض  إن  اإلنسان  أخيه  مبعاانة 
هذه  مثل  أن  شك  ل  للمصائب. 
انعدام  عند  إل  تنشأ  ل  احلالة 
وعدم  الشعور  وفقدان  األخالق 
فإن كان  وإل  تعاىل،  هللا  خوف 
اإلنسان خياف هللا تعاىل أو يتحلى 
هذه  مبثل  يقوم  فال  ابإلنسانية 

األفاعيل. 
مث يقول املسيح املوعود  انصحا 

مجاعته: 
غرّي  قد  أنه  جارَه  ُيري  »الذي 
متاما،  خمتلفا  إنساان  وصار  أخالقه 
يكون  وسوف  ُيري كرامة،  فكأنه 
لتغيريه هذا أتثري طيب على جاره. 
قائلني  مجاعتنا  على  الناس  يعرتض 
إننا ل نرى أي تطور حققه أبناؤها، 
ويرموننا ابلفرتاء والغيظ والغضب. 
التهم ويقولون  يتهموننا أبنواع  )أي 
إن أفراد مجاعتنا معتادون على الغيظ 
مجاعيت  ذلك  يبعث  أل  والغضب( 
إليها  انضموا  قد  فإهنم  الندم،  على 
)فالذين  صاحلة،  مجاعة  ابعتبارها 
غري  التصرفات  هذه  مبثل  يقومون 



المجلد الحادي والثالثون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني - 1440 هـ، كانون األول/ ديسمبر  201٨ م

20

التقوى

عليها(  يندموا  أن  يب  الالئقة 
شأن البن الرشيد الذي ُيذيع ُسعة 
املبايع يف حكم  الطيبة، ألن  والده 
يتهمون  الناس  أن  )أي  البن... 
وكذا،  كذا  يفعلون  أهنم  املبايعني 
هُتمهم  فيكم  تتحقق  أل  فعليكم 

أبدا(
املادي  األب  ويقول:    يتابع 
إىل  األولد  إتيان  يف  يتسبب 
أما  الظاهرة،  حياهتم  ويف  األرض 
األب الروحان فريفعهم إىل السماء 
ويرشدهم إىل مقامهم احلقيقي. فهل 
أبيه،  سعة  البن  يشوه  أن  ترضون 
ويلعب  املومسات،  إىل  ويذهب 
يتورط  أو  اخلمر  ويشرب  القمار، 
اليت  القبيحة  األفعال  من  غريها  يف 
ل  أنه  ألعلم  إن  أبيه؟  إىل  تسيء 
ما  إذا  ولكن  بذلك،  يرضى  أحد 
ارتكب البن السيئ هذه املنكرات 
اخلالئق،  عنها  يتحدث  أن  بد  فال 
ويقولوا  أبيه  الناس مع ذكر  ويذكره 
إن ابن فالن يرتكب هذه املنكرات. 
هو  الشرير  البن  ذلك  أن  فاحلق 
الذي يلّطخ سعة أبيه. كذلك متاما 
إذا ما انضم أحد إىل هذه اجلماعة 
وكرامتها،  بعظمتها  يبال  ل  مث 
وخيالف تعاليمها، فهو مؤاخذ عند 

هللا، ألنه ل يلقي بنفسه فقط إىل 
التهلكة، بل يقدم لآلخرين مثاًل 
واهلداية.  السعادة  ويرمهم  سيئا 
سيئا  منوذجا  الناس  رأى  )فلو 
لبتعدوا عن اجلماعة بدل من أن 
منها، وبذلك يرمون من  يقرتبوا 

سعادة النضمام إليها(
استطعتم،  ما  ابهلل  فاستعينوا  لذا 
تقصرياتكم  من  للتخلص  واسعوا 
ومهة،  قوة  من  أوتيتم  ما  بكل 
أيديكم  فارفعوا  عجزمت  وحيثما 
األيدي  ألن  ويقني،  بصدق 
وبدافع  وخضوع  خبشوع  املرفوعة 
الصدق واليقني، ل ترجع خائبة. 
أقول بناء على خربيت: إن آلف 
تزال  ول  استجيبت  قد  أدعييت 
تستجاب. من املؤكد أن الذي ل 
بين  ملواساة  محاًسا  نفسه  يف  يد 
جنسه فهو خبيل. فلو رأيُت طريق 
صالح وخري، لصار من واجب أن 
عاٍل،  بصوت  إليه  الناس  أاندي 
أحد  إذا كان  عما  النظر  بغض 

يلب ندائي أم ل«. 
الغشاوة  تزول  : ل  يقول  مث 
مل  ما  اإلنسان  قلب  تغشى  اليت 
هللا  قال  والدعاء.  ابجملاهدة  يقم 
َغريُِّ َما ِبَقْوٍم  تعاىل:  ﴿ِإنَّ هللَا ل يـُ

ُفِسِهْم﴾، أي: ل  ُوا َما أِبَنـْ َغريِّ َحىتَّ يـُ
يرفع هللا عن قوم أي نوع من اآلفات 
واملصائب ما مل يسعوا إلزالتها. فما 
لذلك  يتشجعوا  ومل  اهلمم  يرفعوا  مل 
كيف يصل التغيري؟ هذه سنة هللا 

تعاىل اليت ل تتغري كما قال:
ْبِدياًل﴾.  تـَ هللِا  ِلُسنَِّة  جَتَِد  ﴿َوَلْن 
غريها،  أو  مجاعتنا  كانت  فسواء 
إل  أخالقهم  تغيري  بوسعهم  فليس 
أن ياهدوا ويدعوا هللا تعاىل، وإل 

فهذا حمال.«
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا لتحسني 
أخالقنا يف كل مناسبة ومكان ويف 
كل األحوال، متأسني أبسوة رسول 
مستوى  علّو  يكون  وأل   ، هللا 
أخالقنا للرايء بل لنيل رضا هللا تعاىل، 
وأن تتولد يف قلوبنا مواساة حقيقية 
لقد  تقواان.  معيار  ويرتفع  خللق هللا 
آمّنا إبمام الزمان، فينبغي أن يكون 
منا  يصدر  أل  دائما  تفكريان  حمور 
عمل يسيء إىل سعة اإلسالم والنب 
 واملسيح املوعود ، بل نكون 
اجلميل،  اإلسالم  تعليم  لنشر  سببا 
ونؤثر يف العامل. وفوق ذلك يب أن 
نسعى دائما لرفع مستوى أخالقنا، 
ونستعني ابهلل تعاىل دائما داعني هللا 

 . وخاشعني له


