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أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. 
ين *  الشيطان الرجيم. بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ 

َك َنْسَتعنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت عَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ َلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم إَّيَّ
 َوال الضَّالِ نَي.

 يف كتابه سفينة نوح:  يقول سيدَن املسيح املوعود 
 ...بعده سيحييكم مواتً  منكم ويريد اتم، انقالب   أنفسكم يف حيُدث أن  هللايريد 

 أخيه، مبصاْلة يرضى ال الذي ذلك فشرير   إخوانكم، عثراتِ  وأقيلوا بينكم، فيما التصاحل إىل سارِعوا
 وأنتم الكاذب ذل ةَ  وتذل لوا تباغضوا، وال وجه، كل  ِمن أَننيتكم عن ََتلَّوا. الُفرقة حُيدث إذ يُقَطع، ولسوف
 الباب من الدخول على يقدر ال السمني اإلنسان ألن   النفس تسمني واتركوا لكم، يُغفر لكي صادقون

 .ألخيه غفراَنً  أكثرُكم أكرَمكم إن  . إليه نوديتم الذي
 الكاذب ذل ةَ  أما مجلة "تذل لوا .أبناء اجلماعة بكثرة يف اخلطب والدروسقرأ على مسامع يُ  املقتبسهذا 
وقفهم، بل يكتبواها إ ي أننا مل افيتداوهلا األْحديون بكثرة يف معامالهتم الشخصية وتربيرً صادقون"  وأنتم

 الفريق اخلصم على املعاملة الغامشة جتاهنا.  اَتذَن هذا املوقف وتذللنا هكذا ومع ذلك يصر  
إن كلمات سيدَن املسيح املوعود  .زاعات والقضاءـيف اخلطبة املاضية تكلمت عن بعض األمور املتعلقة ابلن

 .ها يف قلبهوهي تعكس اْلرقة اليت كان يكن   تهعه من أبناء مجاعما توقَّ  هونها يف تعليمه هذه اليت ضمَّ 
 ن بضعمع أو  .كاملة جيد يف نفسه هزةاجلزء املتعلق ابلتعليم من كتاب سفينة نوح  حني يقرأ اإلنسان 

عفو قبول اليد املمدودة لللبعض منا كما قلت، ال يستعد ال  كرارارارا وتكلمات هذه تعرض علينا مال
إاهم يتذللون ويتقبلون كل شرط للصلح ومع ذلك كما أخربتكم آنفا ن البعض يقولون  وإ .حلاصوالت



ضوا أمرهم هم أن يفو ِ يفعلفإذا كان الفريق اخلصم فعال هكذا كما يقولون  .يتمسك اخلصم مبوقفه الغاشم
 وال يعاند َمن وشقي  "بعده أيضا،  كما قال   .إنه سُيقطع فقد قال سيدَن املسيح املوعود  .إىل هللا

    ".يغفر
إذ من َنحية نعاهد عند مبايعة املسيح  الصواب،وجيب أن يعودوا إىل فالذين يعاندون هلم إنذار كبْي 

 .ومن َنحية أخرى ميانعون الصلح أيضا لنفس،ا، وسوف جنتنب ثوائر يف الفساد نتورط أننا لن املوعود 
 مجاعتنا على جيبيف موضع:  فقد قال حضرته  .هعن عهد البيعة وليس الوفاء ب عاد  فهذا السلوك ابت

 ينبغي بل( لكلمات فقط نأاهم أْحديونيعلنوا ابأي ينبغي أن ال ) فقط البيعة كلمات  برتديد تكتفي ال أن
 بتعلم هللا تُرضوا أن طيعونتتس ال إذ الباطين التغْي إحداث جيب البيعة، من املتوخاة الغاية ققتُ  أن

 . غْيكم وبني بينكم فرق أي هناك فليس الباطين التغْي ُتدثوا مل فإن. وحدها الدينية املسائل
ال بد  فلنيل رضوانه ال يرضى دون تقيق الغاية املتوخاة من البيعة،  أن هللا ح حضرته جيدا فقد وضَّ 

ا عن حالة قلبه يقول حضرته عن نفسه معربً  .من أداء حقوق عباده والتصاحل وتسوية النـزاعات أيضا
أقول مقسما ابهلل إنه لو كان شخص قد مساين دجاال وكذااب  :رحابة الصدرو العفو والصفح  ومقدرته على

 خيطر ببا يفال خيطر ببا ي ويستحيل أن مث جاءين طالبا الصلح آالف املرات ومل يدخر جهدا يف معارضيت 
 . به وكيف كان عاملين نَعتينكان ماذا  

والثاين أن تواسوا أحدمها أن تتقوا هللا وَتشوه أن تتذكروا أمرين، : إمنا نصيحيت إَّيَنمث قال حضرته َنصحا 
وإذا صدر  (كما تبون أن تتلقوا املواساة من اآلخرينواسوا إخوتكم  أي ) أنفسكم،كما تواسون إخوتكم  

 ( وتكن وا اْلقد له. على االنتقامتصرُّوا )ال ينبغي أو فلتعفوا عنه، من أحدهم تقصْي أو خطأ 
نني يف أنفسنا متحص ِ  حنن الذين نعد  يف العامل املعاصر حيث تستشري الفنت والفساد يف كل مكان دوما، 

على أنه قد ْحاَن من الفساد املتفشي يف العامل عموما،  ونشكر هللا  حصن بعد بيعة املسيح املوعود 
أن كل حني وآن نا إحساس  يكون لديعندما يف اْلقيقة  سنتقيهافيجب أن نضع يف اْلسبان دوما أننا 

لني لعلينا أن نتمسك اب أيضاوعند التعامل مع اآلخرين  ،علينا اَتاذ املوقف اللني يف معامالتنا الشرعية
نأننا استفدَن ابالنضمام إىل مجاعة املسيح وإن مل نفعل ذلك فسيكون كالمنا ادعاء حمضا  .والصلح
لق خُ  إمنا سنستفيد من البيعة عندما سيتجلى فينا كلُّ  .قيقةاْل جمردا عنفقط  فسيكون ادعاء .املوعود 

ا مرارا، مهب ابلتخلق نا املسيح املوعود . فاملواساة والصلح من األخالق اليت نصحَ من األخالق السامية



هذا  فقد تناول فهناك مقتبسات أخرى هبذا املوضوع  ا. ملذا جيب أن يعْي كل أْحدي االهتمام هب
 . كتبه وملفوظاتهاملوضوع مرة بعد أخرى يف  

َا اِبلصَُّرَعةِ  الشَِّديدُ  لَْيسَ قال  لقد ورد يف حديث أن النيب  اْلَغَضِب.  ِعْندَ  نـَْفَسهُ  مَيِْلكُ  الَِّذي الشَِّديدُ  ِإمنَّ
 )البخاري(   

 .متلكوا أنفسكم عند الغضبفيجب أن من أن يبدي األخالق السامية من هذا القبيل، ؤ فمن اجلدير ابمل
     .بل يستغرب من ذلكفال يقدر على ذلك أبدا، أما الكافر 

 على يبصق ابلكافر وإذ يقتله أن وأوشك صدره، على يف القتال وجلسعدوا غلب   عليا أن يُروى
 كدتُ   فقال له علي مين؟  متك نتَ  أن فسأله الكافر مستغراب ملاذا تركتين بعد. فرتكه من فوره وجهه 

ت إىل فقد انضموجهي واآلن حني بصقت يف  .أقتلك لكونك تقاتل املسلمني بصفتك عدًوا لإلسالم
 انتقاما لنفسي.  اوال أريد أن أقتل أحدذلك نفسي أيضا، 

فاملؤمن جيدر به أن يكظم الغيظ  .يف التاريخالصلحاء ها لنا أسالفنا عايْي السامية اليت تركَ فهذه هي امل
أن  يريد املؤمن هذا الذي كان املسيح املوعود  ُخلقو  .أما الكافر فال خيطر بباله ذلك ،ويستعد للصلح

ينشر العفو ذلك التعليم اْلقيقي الذي لكي يعكس كل عمل لنا التعليم اْلقيقي لإلسالم، خيلقه فينا، 
هلذا  ه هذا شرحوكالمُ يف جملس له يف موضع  فقد قال سيدَن املسيح املوعود والصلح، والصفح 
    :اْلديث

أي هم أخالقهم ) لتحسني يسعون الذين إىل تتاج وإمنا األشداء واألبطال، إىل حباجة ليست مجاعتنا إن"
 من اجلبل نقل على يقدر نليس مَ  القوي   فاْلق أن الشديد. (إليصال أخالقهم ألمسى املعايْي يسعون
 أي الذي ال يفقد السيطرة على نفسه). أخالقه تسني على يقدر مناْلقيقي  الشجاع إمناكال،   .مكانه

 القوة هي هذه ألن األخالق، تسني يف كلها  وقوتكم مهتكم فأفرغوا( ويقدر على التحلي نأخالق سامية
  .(إذن جيب أن نسعى لنيل هذا اهلدف) ".اْلقيقية والشجاعة

اْلسنة اتركا األخالق أرى أن كل من يتحلى ابخلصال مث قال حضرته يف جملس له مبناسبة أخرى:  
( فهذا أي يسعى الَتاذ اخلصال اْلميدة بعد التخلي عن األخالق الفاسدةالسيئة والعادات الذميمة )

، فالناس يسألون ما هي الكرامة ومعجزة أي أن التمكن من تسني األخالق كرامة  ) كرامًة له.  العمل يعد  
 فظ   تركفمثال إذا  (ابألخالق السامية عن السيئات وتلى، فكرامته أنه َتلى بعد البيعة اليت أحرزها فالن  

واسى و ود وجُ أو ترك البخل واتصف بسخاء هذه العادات السيئة وتلى ابْللم والعفو  الطبع وعصيب   حادُّ 



 وتركُ  سامية نأخالق قتخلُّ الو  الفاسدة األخالق كترْ  أي) .بال مراءفهي كرامة له ، بدال من اْلسد
 حسدهم، من بدال الناس مواساةو  ،ابلسخاء التحليو  البخل وتركُ  واْللم العفو على دتعوُّ الو  الغضب

نفسه اإلنسان ومدح ترك اإلعجاب ابلنفس فإن وكذلك  .(نفوسكم يف نشأ قد وانقالب كرامة  مبنزلة
َن أعرف أن  أفمن ذا الذي منكم ال يريد أن يكون صاحب الكرامات،  .حبد ذاته كرامةابلتواضع  يتحلالو 

خالدة فهذه وهي  هناك كرامة  أي إذا كانت ) .حيةو إذن فهي كرامة دائمة كل واحد يريد ذلك حصرا، 
ميمة واخلقوا أي اتركوا السيئات واألخالق الذ دثوه يف نفوسكماالنقالب الذي جيب أن تُ هو و  ،املعجزة

 يدوم نْفعها.ألن ذلك كرامة ال يزول أتثْيها بل ن أخالقه، على اإلنسان أن حيس ِ  .(فيكم أخالقا سامية
الكرامات يف نظر هللا وخملوقه  أي كونوا أهلَ لق واخلالق )على املؤمن أن يكون صاحب الكرامة عند اخلَ 

ين مل الذ متبعي األهواءو كثْي من املدمنني فقد لوحظ ال (لقه أيضاوحقوق خَ  وا حقوق هللا ، وأدُّ أيضا
كبار   مل تتغْي عادات أي) .نواوآمَ  األخالقمسو إثر مالحظة  لموااستسْ لكنهم ة للعاد أي آية خارقةقبلوا ي

إثر مالحظة اْلالة رءوسهم اجملرمني واألنذال واملنغمسني يف امللذات مبالحظة اآلَّيت لكنهم طأطأوا 
ستجدون يف سوانح كثْي من الناس أاهم قبلوا  ومل جيدوا سبيال غْي اإلقرار والتسليم. (نواوآمَ األخالقية 

الدين اْلق بعد رؤية آية األخالق." حني كان يتحدث حول هذا املوضوع فظهر منوذج عملي من 
يف تلك املناسبة وقد ذكرُت هذا اْلادث من قبل أيضا عدة مرات. يف ذلك الوقت جاء  حضرته 

يف جملس حضرته جالَسني يف مسجده، ومل يقل  بقول كالم بذيء وبكيل الشتائموبَدءا سيخيان  رجالن
  هلما شيئا وظل يسمعهما بصمت، وكان انطباع اْلضور يف ذلك الوقت أن ما أعظم ما أبداه املسيح

من منوذج عملي لألخالق العالية، مع أنه كان جملسه وكان اْلضور أْحديني ولكن حضرته مل  املوعود 
هبما الشرطُة فيما  تشاءا وكاال الشتائم والسباب وذهبا، وأمسك يسمح ألحد أن يسيء إليهما. فقاال ما
 أمام الناس. منوذجه  قد م الذي بعد. فهذا هو املستوى العا ي لألخالق 

هللا: بوحدانية وهو يُبني  أنه لو مل َترج من اإلنسان ديدان النفسانية فال إميان له  مث قال املسيح املوعود 
لذا ينبغي السعي )ال ميكن أن َترج إال بفضل هللا تعاىل. )اي ديدان النفسانية( اْلق أن هذه اجلراثيم 
إاها جراثيم دقيقة جدا وهي األكثر ضررا من غْيها. والذين يتعدون حقوق هللا ( إلحراز فضل هللا تعاىل

خ، وكثْي وحدوده متأثرين نأهواء النفس ويُتلفون حقوق العباد ليسوا جاهلني بل ألوف منهم علماء ومشاي
ليس عمل اجلاهلني فقط  إنه)منهم يُدعون فقهاء وصوفية ومع ذلك تراهم مصابني بكل هذه األمراض. 

أاهم ال يؤدون حقوق هللا أو كلما وجدوا فرصة سعوا هلضم حقوق العباد بل كثْي من املثقفني والعلماء وزد 



وفية هم أيضا مصابون هبذا املرض أنه  إىل ذلك علماء الدين الذين يُسمون يف الدنيا كبار الفقهاء والص
كلما سنحت هلم فرصة نسوا كل شيء ومل يتذكروا هللا تعاىل وال حقوق العباد وال األخالق العالية، قال 

 : ) إن اجتناب هذه األواثن هي الشجاعة بعينها ومعرفتها هي الفطنة والعقل. هذه األواثن هي اليت
اآلالف. يغصب األخ حق أخيه، كذلك تصدر آالف السيئات سفك دماء سبب النفاق بني الناس و تُ 

بسبب ذلك كل يوم ويف كل حني وآن. وقد مت االعتماد على األسباب لدرجة اعُترب هللا تعاىل كعضو 
التوحيد اْلقيقي، أما الباقون فإذا سئلوا قالوا فورا:  عىنمعطل. هناك قلة قليلة جدا من الذين فهموا م

طق ابلشهادتني؟ ولكن من املؤسف أاهم يظنون أن النطق ابلشهادتني ابللسان ألسنا مسلمني؟ أال نن
يفهموا الغاية اْلقيقية واملفهوم اْلقيقي من التوحيد، وظنوا النطق ابلشهادَتني يكفي، يقول  مل) يكفي.

: )ا والتزم هبا عمليا الستطاع أن حيرز تقدم تنيأقول ابليقني نأنه لو علم اإلنسان حقيقة الشهاد
 عظيما، والستطاع أن يشاهد قدرات هللا العجيبة. 

فقط بل قمت ألداء  ةعادي ومل أقم ألحكي قص واعظاعلموا جيدا أن املقام الذي أحتله ليس مقام 
الشهادة. ما علي  إال أن أبلغ الرسالة اليت كل فين هللا هبا وال يهمين هل يسمعها ويقبلها أحد أم أيىب. أنتم 

 الذين سُتسألون عنها، وما علي إال أن أؤد ي واجيب. 
سف نأاهم ال لتوحيد أيضا ولكن أقول بكل أابون أعلم أن هناك كثْيا من الناس الذين هم يف مجاعيت ويقر  

 ألن) .يؤمنون. الذي يغصب حق أخيه أو خيون أو ال ميتنع عن سيئات أخرى ال أرى أنه يؤمن ابلتوحيد
اإلميان بوحدانية هللا يستلزم الكف عن غصب حقوق خلقه، والذي يهضم حق أخيه وخيونه فهو ليس 

ألنه (  :غتصب حقوق العباد، قال مؤمنا بشهادة "ال إله إال هللا" ألن املؤمن هبا أو بوحدانية هللا ال ي
ا خارقا للعادة فور نيله فهمتم معىن "ال إله إال هللا" فال بد أن حيدث  إذا). انعمة ُتدث يف اإلنسان تغْيُّ

ال تبقى يف صاحبها أواثن الُبغض والبغضاء واْلسد والرَّيء وغْيها وينال ( :فيكم تغْيا غْي عادي، قال 
دا صادقا حني تزول من ابطنه األواثن مثل الكرب التغْي حيدث فيه ويصبح موح ِ قرب هللا تعاىل. هذا 

 أن تريدون كنتم  إذا)والُعجب والرَّيء والبغضاء والعداوة واْلسد والُبخل والنفاق ونقض العهد وغْيها. 
 ءكمجا وإذا ة،و والعدا والبغض والرَّيء والعجب التكرب عن تتخلوا أن بد فال حقيقيني موحدين تصبحوا

للصلح ويستعفي فال بد أن تعفوا عنه وال ينبغي تنمية الضغائن يف القلوب وال ينبغي أن تُِكنُّوا العداء  أحد
ألحد، وال بد من ترك اْلسد والبخل والنفاق واخليانة، وإذا َتل يتم عن هذه األمور كلها استطعتم أن 

دينتُصبحوا  ما دامت هذه األواثن موجودة ( :"، يقول وأن تفهموا معىن "ال إله إال هللا صادِقني موح ِ



كل. فمن املؤكد متاما تو بداخله أّن  له أن يكون صادقا يف قوله "ال إله إال هللا"؟ ألن ذلك يقتضي نفي ال
أن القول ابللسان فقط نأين أؤمن ابهلل واحدا ال شريك له ال ينفع. ألنه من َنحية ينطق ابلشهادتني 

 " )امللفوظات(إذا حدث أمر ينايف طبيعته يتخذ الغيظ والغضب إهلا له.ابللسان ويف الوقت نفسه 
ابختصار، ال ميكن أن َترج دودة النفسانية من داخل اإلنسان إال بفضل هللا تعاىل وال ميكن نيل فضل 

قط لسانه فبهللا تعاىل إال ابلثبات على التوحيد اْلقيقي، وال يصبح اإلنسان موحدا بقول "ال إله إال هللا" 
بل التوحيد يستلزم أن حيسب هللَا تعاىل مالَك مجيع القدرات ومعبودا حقيقيا، وإذا حسب اإلنساُن هللاَ 

د دنيوية، تطيع غصب حقوق اآلخرين حبيل ومكايتعاىل مالَك مجيع القدرات ومعبودا حقيقيا فال يس
بوحدانية هللا، هذا هو  فهو ليس مؤمنا ءفالذي ال يؤدي حق إخوته وال جينح للسلم وال يُنهي العدا

، ولو فهمنا هذه النقطة ألصبحنا متصاْلني دوما ومؤد ين حقوق ملخص قول املسيح املوعود 
اآلخرين، ولكن مثة حاجة ليستعرض كل واحد منا نفسه فاهـًما هذا املوضوع وإال لو ُكنا نُقر ابلتوحيد 

 ابللسان وكانت أعمالنا عكس ذلك فهذا يدعو إىل القلق. 
يف كتابه "فلسفة تعاليم اإلسالم" أنواَع ترك الشر، ويف صدد ذلك بني  كيفية  ذكر املسيح املوعود  لقد

 ظلًما، اجلسدي ابآلخرين األذى إْلاق ترك الشر وكيف ينبغي تركه، ولذلك طرق متنوعة، منها عدم
 األذى إْلاق عن ترك الشر هو "الكف أنواعأحد نأن  بصلح. فقال  والعيشُ  الشر، عن واالبتعادُ 

 اْلب والوداد املتبادل ضروري، قال  إنشاء). وسالم بصلح والعيشُ  الشر، عن واالبتعادُ  ظلًما، نأحد  
 الطفل يف الطْبعية والقوة .لإلنسانية يكون ما وألزم وأهم األخالق، أمسى من السلم أن ريب ( وال:أيضا

 يف اإلنسان أن والظاهر. االستئناس أي األلفة، هي خُلقا التعديل بعد تصْي واليت اخلُُلق، هلذا املماثلةُ 
 اْلرب، حقيقة وال السلم معىن يفهم أن يستطيع ال -التعقل من خاليا يكون حني أي- الطْبعية حالته

شيء طبيعي وُجد يف األطفال أيضا، فالسلم شيء طبيعي، كما نرى أن األطفال ينسون اخلالف  هذا)
ال يستطيع اإلنسان أن يفهم معىن السلم إال إذا كان عاقال وإن مل يكن   فورا ويتقدمون للصلح، يقول

عاقال فال يستطيع فهم معىن السلم وال معىن اْلرب، أي ال يستطيع أن يعرف مىت ينبغي أن جينح للسلم 
 هي العادة وهذه والوفاق، االستئناس بعادة أيضا عندئذ يتمتع أنه ( إال:ومىت ينبغي أن يقاتل، قال 

 ال فلذلك الواعية واإلرادة والتدبر التفكر وليدة وقتئذ تكون ال العادة هذه أن ومبا. املساملة خلق منبع
 حمله، يف السلم خبُُلق وتلى الشر، عن إبرادته اإلنسان كف  مىت ُخلقا تـَُعد وإمنا األخالق، قائمة يف تندرج
كان غْي عاقل أو غْي قادر فحالته حالة الطفل وليست خُلقا   إذا). موضعه غْي يف استعماله من واحرتز



ولن يُعد خلقا ما مل يفحص اإلنسان مجيع اْلاالت، مث مل يْسعَ إبرادته للصلح ومل يستخدمه يف حمله. أو 
يف بعض األحيان حني بلغ األمر بني البالد أو األمم مبلَغ اْلرب فاَتذ قرارات ولكن مل تُكن تلك 

عادلة ومنافية للعقل بل كانت يف حملها وبعد التدبر والتعقل، وحني جنح للسلم كان يف  القرارات غْي
 خبُُلق وتلى الشر، عن إبرادته اإلنسان كف  مىت ُخلقا تـَُعدُّ  ( وإمنا:حمله، حينها يـُعَدُّ خلقا عظيما، قال 

 َذاتَ  َوَأْصِلُحوا: بقوله األمر هذا يف هللا يعل منا. موضعه غْي يف استعماله من واحرتز حمله، يف السلم
 ويقول (.129 :النساء) َخْْي   َوالصُّْلحُ : تعاىل ويقول .بينكم فيما أْصلحوا أيْ ( 2: األنفال) بـَْيِنُكمْ 
 عليكم وجب الصلح إىل العدو مال إذا أيْ ( 62 :األنفال) هَلَا فَاْجَنحْ  لِلسَّْلمِ  َجَنُحوا َوإنْ : تعاىل

 أيْ ( 64 :الفرقان) َهْوَنً  اأَلْرضِ  َعَلى مَيُْشونَ  الَِّذينَ  الرَّْْحَنِ  َوِعَبادُ : تعاىل ويقول .عندئذ معهم الصلح
 :الفرقان) ِكَراًما  َمرُّوا اِبللْغوِ  َمرُّوا َوإَذا: تعاىل ويقول .مساملني األرض يف ميشون الصاْلني هللا عباد أن

َنهُ  بـَيـَْنكَ  الَِّذي فَإَذا َأْحَسنُ  ِهيَ  اِبلَّيِت  اْدَفعْ . مث نقل هذه اآلية: (..73 يم   َو ي   َكأَنَّهُ   َعَداَوة   َوبـَيـْ  ْحَِ
 أي عاِمْل من أساء إليك ابْلسىن يُكْن لك صديقا ْحيًما بعد أن كان عدًوا.  (.35: ُفصلت)

تعاىل: }َوالصُّْلُح  قالو  }َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم{.. أي أْصلحوا فيما بينكم.: قال هللا تعاىل: وقال 
تعاىل: وقال . أي إذا مالوا إىل الصلح فميلوا له ل تعاىل: }َوإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا{، وقاَخْْي {

هللا الصاْلني  َوإَذا َمرُّوا اِبللْغِو َمرُّوا ِكرَاًما{.. أي أن عباد }َوِعَباُد الرَّْْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْوَنً 
لقتال عاجلوه بلباقة، لشجار واعبث القول مما قد يؤدي ل من أحد إذا مسعواو  ميشون يف األرض مساملني

يف وقار. أي أاهم يكرهون اخلصام على كل صغْية وكبْية. إال إذا أصاهبم ضرر شديد، ألن  عنه وانصرفوا
 من مقتضى الصلح أال يبالوا ابلسفاسف ويعفوا عن صاحبها.

ليكن واضحا أن كلمة "اللغو" الواردة يف اآلية ههنا تعين يف العربية العبث من القول أو الفعل الذي أيتيه و 
 ينوي أو الفارغ ابلكالم يهذييهذر و  فمثال) اإليذاء، ولكن ال ينتج عنه ضرر كبْي يف اْلقيقة. نيةأحد ب
عاملوا ذلك الشخَص معاملة الكرام، أن يُ  والصلح فمن مقتضى املساملة (كبْي  إيذاء ليس لكنه اإليذاء

 أن فيجب بسيط ضرر إْلاق حاول لو أي) .تصرففيتغاَضوا عما صدر عنه من عبث الكالم أو ال
 .(الكرام سْية ويسْيوا عنه ويعرضوا عنه، الطرف يغضوا

يُكْن لك  بتصرف شرير أو بكالم فارغ ن أساء إليكعاِمْل ابْلسىن مَ  : مث أمر هللا تعاىل أنْ مث قال 
 صديقا ْحيًما بعد أن كان عدًوا. 



هم وآذااهم وعيواهم ويف كل ألسنتإمنا اهلدف من إنشاء هذه اجلماعة أن تسري التقوى يف  :مث قال 
لألخالق  ةظاهرهم، وأن يكونوا مناذَج عالييف عضو من أعضائهم، وأن يكون نور التقوى يف ابطنهم و 

 أبناء معظمظ بدون داع. لقد رأيت أن نقيصة الغيظ ال تزال يف الفاضلة، وال يكون فيهم غضب وال غي
مثل هؤالء ليسوا إن حىت اآلن. يكن ون اْلقد والبغض جتاه اآلخر على أمر بسيط ويتخاصمون، و  مجاعيت

. إن يهرد  عليوال  ه اآلخر،شتم إن صامتا املرء ليظمن مجاعيت يف شيء. ال أدري ما املشكلة يف أن 
رتبية ابلصرب، وإن أفضل سبيل لذلك اليبدأ إبصالح أخالقها أواًل. على املرء أن يبدأ  إصالح كل مجاعة

هو أنه إذا كل مه أحد بسوء فعليه أن يدعو هللا تعاىل إلصالحه حبرقة القلب، وال يزداد حقًدا عليه. وكما 
لغي هللا قوانينه؟ فما مل أن للدنيا قوانني فكذلك هلل قوانني، وما دامت الدنيا ال تلغي قوانينها فلماذا ي

لن تكون لكم قيمة عند هللا تعاىل. إن هللا تعاىل ال يرضى أبًدا ابهلمجية فتغيْيا طيبا  يف أنفسكم تِدثوا
بداًل من اْللم والصرب والعفو اليت هي صفات حممودة. إذا تليتم هبذه الصفات احملمودة فسوف تصلون 

 إىل هللا تعاىل بسرعة.
أن نرضي هللا تعاىل ونرسخ يف قلوبنا توحيده اْلقيقي،  ضمام جلماعة املسيح املوعود فاهلدف من االن 

ال بد لنا أيضا من التحلي ابألخالق اليت هلا صلة حبقوق العباد، واليت يتحلى هبا املرء نأداء  وكما قال 
يف إحدى املناسبات َنصحا لنا: إذا كنتم قد انتميتم إ ي  واد عيتم االنضمام  حقوق اآلخرين. لقد قال 

 إىل جيشي فال مناص لكم من التحلي ابألخالق السامية والتخلي عن الفتنة والفساد. 
للذين يرتبطون به: عليهم أن يطهروا قلوهبم ويطوروا فيهم الرْحة اإلنسانية، ويواسوا ذوي اآلالم،  وقال 

 يف الصلح ينشروا أن عليهم أييف األرض الصلح والسالم، فهذا سيساعدهم على نشر دينهم. ) وينشروا
 (النتشاره وميهد العامل، يف اإلسالم دينهم سينشر فهذا األرض
 بصاحل األعمال. مالككم : فُهب وا وتوبوا وأَْرضوا وقال 

 أنصح ومبواساة البشر وإرساء الصلح: واآلنوهو يوصي أبناء مجاعته بنبذ األحقاد والضغائن  مث قال 
 أرسلين قد هللا تعاىلومبا أن مجاعيت اليت تؤمن يب مسيحا موعودا، أن جيتنبوا هذه العادات اخلبيثة. خاصًة 

د وا حق مواساة البشر، أو  ،جتِنبوا الشرا كم أنْ وصيمسيحا موعودا، وألبسين حلة املسيح ابن مرمي؛ فإنين أ
ه يَن ال يعل م أتباعَ دِ ه وما أقذرَه ِمن ، فتكونوا كاملالئكة. ما أسوأَ شحناءمن البغض والوطهِ روا قلوبكم 

. كونوا هكذاال ت ،ن معيغض النفس! فأنتم، َّي مَ نأشواك بُ  مليء هو طريقه من ! وما أجنسَ بشرال مواساةَ 
ا بل إمن مث كال، كال،؟  شغلكم الشاغل كل حنيإيذاء الناس يكون أن  هيالدين؟ فهل  غاية هيفكِ روا ما 



أحد لن يفوز هبا أحد يف املاضي، و  اهب زْ فمل ي تلك اْلياةيف هللا، و  تكون اْلياة اليتنيل تلك الدين  غاية
 أو السعي بدون تنالوها فلن اْلياة تلك أردمت إذا أي) هلية.اإلصفات سرت فيه اليف املستقبل، إال إذا 

ا تعالوا أعل ْمكم منهجً  .السماء وا منْحرتُ ل فارْحوا اجلميع لوجه هللا (السامية ابألخالق التحلي بدون
َتلَّوا عن كلِ  حقد سفلي وكلِ  حسد وكونوا مواسني  وهو أنْ أال مجيع األنوار؛  غالبا على مكنوُر  يصبح به

الكرامات ا هي السبيل اليت تصدر هب هذهف. هلل كل اإلخالصوأخِلصوا عالقتكم اب ،للبشر، وتفانَوا يف هللا
 .تقدَّمواو قدَّموا ال يتحقق يف يوم أو يومني. تَ  هذالكن  ة.نصر ل، وتنزل املالئكة لالدعواتستجاب تو 
تنفصل عنها  على النار إىل أن يف املاء وتغلي عل موا الدرس من الغس ال الذي يرتك الثياب أواًل تغليتَ 

ة على الصخرة مر  ضرب الثياب املبللة ابملاءاملاء وي مورد ، مث ينهض صباًحا ويصل إىلتأثْي الناراألوساخ ب
نتيجة تعرضه  ينفصل عنها كليةً  وأصبح جزءا منها الثياب كان يفالوسخ الذي   فإذا، بعد أخرى

بيضاء كما كانت  نقية ، حىت تصبح الثيابللصدمات من النار وللضرابت نأيدي الغسال على مورد املاء
 على الغسال عندما يضرهباعند غسلها مرة بعد أخرى، أو  الثياب يفِرك امعند املرء أن: أي) يف البداية.

 هو وهذا ،عنهابسرعة فينفصل الوسخ  الثياباْلديثة  الغساالت عندما تدو رالصخرة مرة بعد أخرى، أو 
 (فيقول هنا حضرته يضربه الذي املثال

 هللاذكره ، وهذا ما نفسه لتبييض النفس اإلنسانية، وإنَّ جناتكم تتوقف على هذا البياض سبيلفهذا هو ال 
، أي لقد جنت النفس اليت طُهرت (10}َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها{ )الشمس:  إذ قال تعاىل يف القرآن الكرمي

 من أنواع األجناس واألرجاس. 
 الثياب هذا يف االعتبار. غسل فعلينا السعي لتنظيف أنفسنا واضعني مثال 

وفَّقنا هللا تعاىل للعمل هبذه التعاليم، فنكون مواسني خللق هللا، ومرسني ألساس الصلح، ومدركني التوحيد 
اإلهلي إدراكا سليما، وَنشرين للحب والوائم يف اجملتمع، وال ندع الرغبات املادية تغلبنا، بل نبغي رضا هللا 

 . آمني.َّيتناو أولدائما، ويكون ابتغاء مرضاته أول 


