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مبسجد بيت الفتوح  -لندن
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده
ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من

حن
الرْ َ
﴿بسم هللا َّ
الشيطان الرجيمْ .
ني *
َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
الرحيم * ال ْ
الرحيم * َمالك َيـ ْوم ال ِّدين*
الرْ َ
حن َّ
َّ

* العناوين اجلانبية من إضافة «التقوى»

التقوى

دن
ني * ا ْه َ
َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
ين
الص َر َ
ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

ني
َ
ين آ َمنُوا ُكونُوا َقـ َّوا ِم َ
ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
ِبلْ ِق ْس ِط ُش َه َد َاء ِلَِّ َولَ ْو َعلَى أَْنـ ُف ِس ُك ْم

ني إ ِْن يَ ُك ْن َغنِيًّا أَ ْو
أَ ِو الْ َوالِ َديْ ِن َوالَْْقـ َربِ َ
فَ ِقريًا ف َّ
َاللُ أَ ْوَل بِِ َما ف ََل َتـتَّبِ ُعوا الَْ َوى
ِضوا فَإ َّ
ِن
أَ ْن َتـ ْع ِدلُوا َوإ ِْن َتـل ُْووا أَ ْو ُتـ ْعر ُ
َّ
ي أَُّيـ َها
اللَ َكا َن ِبَا َتـ ْع َملُو َن َخبِريًاَ .

ني ِلَِّ ُش َه َد َاء
ين آَ َمنُوا ُكونُوا َقـ َّوا ِم َ
الَّ ِذ َ
ِبلْ ِق ْس ِط َوَل َْي ِرَمن ُ
َّك ْم َشنََآ ُن َقـ ْوٍم َعلَى
ْوى
أََّل َتـ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَْقـ َر ُب لِلَّتـق َ
اللَ إ َّ
ِن َّ
َواَّتـ ُقوا َّ
اللَ َخبِريٌ ِبَا َتـ ْع َملُو َن.
َ وِمَّ ْن َخلَ ْقنَا أَُّم ٌة َيـ ْه ُدو َن ِب َْل ِّق َوبِ ِه

َيـ ْع ِدلُو َن.
مستواين للعدل قد تغفلون عنهما
لقد وصى هللا  املسلمني إبقامة
معايري العدل مبا ال جنده يف كتاب أي
دين آخر .لكن من شقاوة املسلمني
ِ
أنفسهم ،مبختلف
املعاصرين
شرائحهم ،قاد ًة وحكاما كانوا أو
علماء الدين ،أن أكثرهم أانس ال
يفون مبقتضى العدل واإلنصاف.
وكذلك ال نالحظ يف بيوت أكثر
املسلمني وال يف شؤوهنم العامة إقامة
معايري العدل واإلنصاف تلك اليت
فرضها هللا  ويُتوقع حتقيقُها من

المجلد الثالثون ،العدد الثامن ،ربيع األول والثاني  143٩هـ ،كانون األول /ديسمبر  2017م

13

هناك الكثير من المسلمين ممن ال
يتمسكون بالصدق لنيل حقوقهم
المزعومة ويغصبون حقوق اآلخرين،
أو يكذبون لغصبها بخداع المحاكم
أيضا .ومن المالحظ أن القضاة
أيضا يحكمون أحيانًا حكما باطال
بغية مصالح شخصية .فكأن الفساد
مستشر في كل مكان.

قِبَل املؤمن .ففي اخلصومات العائلية
يف البيت ترفع يف احملاكم من قبل
الرجال والنساء أيضا قضااي مبنية
على أحداث ابطلة .ويُدىل خالهلا
بشهادات الزور ،لسلب حقوق
اآلخرين ابلكذب والزور ،وغصبها
بسبل غري مشروعة .ابختصار
هناك الكثري من املسلمني ممن ال
يتمسكون ابلصدق لنيل حقوقهم
املزعومة ويغصبون حقوق اآلخرين،
أو يكذبون لغصبها خبداع احملاكم
أيضا .ومن املالحظ أن القضاة
أحيان حكما ابطال
أيضا حيكمون ً
بغية مصاحل شخصية .فكأن الفساد

مستشر يف كل مكان.
وهذا اإلجحاف وغياب العدل ال
يربح يولد السيئات يف اجملتمع ،مث إن
احلكام ال يراعون معايري العدل على
الصعيد الوطين .فهم ال يعدلون بني
رعيتهم ،وحىت على الصعيد العاملي
ال ُت َّقق معايري العدل يف العالقات
املتبادلة بني البالد أيضا .أما املشايخ
فقد اختذوا الدين وسيلة لنيل
مصاحلهم الشخصية .اجلدير ابالنتباه
أن املسلمني َّ
يدعون أهنم خري أمة،
وأن اإلسالم وحده يقدم احلل األمثل
ألزمات العامل .وال شك أن املسلمني
هم خري أمة ،إذا استجابوا ألوامر هللا

 وعملوا بتعاليم القرآن الكرمي،
ومن املؤكد أن اإلسالم وحده قادر
على ِّ
حل مجيع أزمات العامل ،بشرط
أن يقام احلق واإلنصاف حبسب
تعليمه.
اآلايت اليت َتـل ُ
َوتا قبل قليل هي من
سور عدة ،فهي من النساء واملائدة
واألعراف .فاآلية األوىل وهي من
سورة النساء يقول هللا تعاىل فيها:
ني
َ
ين آ َمنُوا ُكونُوا َقـ َّوا ِم َ
ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
ِبلْ ِق ْس ِط ُش َه َد َاء ِلَِّ َولَ ْو َعلَى أَْنـ ُف ِس ُك ْم
ني إ ِْن يَ ُك ْن َغنِيًّا أَ ْو
أَ ِو الْ َوالِ َديْ ِن َوالَْْقـ َربِ َ
فَ ِقريًا ف َّ
َاللُ أَ ْوَل بِِ َما ف ََل َتـتَّبِ ُعوا الَْ َوى
ِضوا فَإ َّ
ِن
أَ ْن َتـ ْع ِدلُوا َوإ ِْن َتـل ُْووا أَ ْو ُتـ ْعر ُ
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َّ
اللَ َكا َن ِبَا َتـ ْع َملُو َن َخبِريًا.
فهذا هو األمر إبقامة العدل يف
خمتلف قضااي وشئون األسرة واجملتمع.
أي عليكم ابلتمسك أبهداب العدل
واإلنصاف يف كل حال مهما كانت
الظروف .فقد أُمر املؤمنون أبن تكون
شهادهتم هلل وحبسب أوامره  ،وهذا
ال يتحقق إال إذا كان اإلميان ابهلل
كامال ،وكان قواي ورفيع املستوى.
جيب التمسك ابلعدل بقوة مهما
واجه املرء وعاىن .وهذه القوة ال تنشأ
أو ال تتجلى أوضح ٍّ
جتل إال إذا كان
ًّ
مستعدا للشهادة على نفسه
اإلنسان
وزوجته وأوالده وحىت على وال َديه
وعلى األقارب إذا اقتضى األمر.
فقال  أن اتباع اهلوى يصرف عن
العدل ،فإذا اتبعتم أهواءكم فستبتعدون
عن العدل واإلنصاف ،إن مشاكل
كثرية يف اجملتمع يف العصر الراهن
منشؤها أن العدل واإلنصاف ليسا
ابلقدر الالزم والذي وصاان هللا 
به .إن التحايل واملراوغة يف الكالم
ابت سلوكا شائعا ،ومن املؤسف
أيضا يقومون بتصرف
أن البعض منّا ً
من هذا القبيل مدلني ابلشهادة على
عكس احلقائق أحياان متأثرين أبهل
الدنيا واجملتمع رغم بيعتهم للمسيح
املوعود  .بينما يقول هللا  :ال
التقوى

وهذا اإلجحاف وغياب العدل ال يبرح يولد السيئات في المجتمع،
ثم إن الحكام ال يراعون معايير العدل على الصعيد الوطني .فهم
ال يعدلون بين رعيتهم ،وحتى على الصعيد العالمي ال ُتح َّقق معايير
العدل في العالقات المتبادلة بين البالد أيضا .أما المشايخ فقد
اتخذوا الدين وسيلة لنيل مصالحهم الشخصية.

تراوغوا يف الكالم ،وينبغي أن ال ينشأ
االنطباع عنكم أنكم تعرضون عن
احلقائق حماولني اجتناب شهادة احلق،
حىت لو تعرضتم شخصيا أو والداكم
خلسارة .فنحن نالحظ يف املعامالت
اليومية والقضااي بني الزوجني ،كما
تُرفع يف دار القضاء قضااي كثرية ُتمل
ويالحظ إخفاء احلقائق
فيها احلقائقَ .
يف املعامالت من بيع وشراء ،ويقوم
مبثل هذا التصرف بعض أصحاب
علم الدين والنشيطون يف خدمته يف
ظاهر األمر .وهذه التصرفات تصيب
اإلنسان بقلق واضطراب ،إذ كيف
ملثل هذه األفعال أن تبدر ممن يع ّدون
من العلماء الكبار وأهل العلم ولدى
الناس عنهم انطباع جيد .بينما يوصي
هللا  نفسه بعدم مواراة احلق يف أي
حال ،حىت لو كان ضد أنفسكم أو
الوالدين أو األقارب .فهؤالء الناس

ُيفون احلق أو يراوغون يف احلديث
أو يعرضون عن اإلدالء بشهادة احلق
مراعاة لعالقات الصداقة فقط ،وهم
يكونون قد استعدوا لتأييد موقفهم
ومجعوا األدلة للدفاع عنهم يف حالة
االعرتاض .لكن َّ
تذكروا على الدوام
أن هللا  يقول أنه عليم مبا تعملون.
ويستحيل خداعه ،ويقول أنكم قد
تكسبون منافع هذه الدنيا ،لكنه 
سيؤاخذكم يف العامل اآلخر حىت لو
جنومت من البطش هنا يف هذه الدنيا.
املسيح املوعود شاه ًدا ابلقسط على
آابئه
إن هللا العليم بكل أعمالنا وتصرفاتنا،
سيضع أمامكم سجل أعمالكم كلها،
الذي ُحفظ فيه كل شيء .أما اإلمام
الذي آمنّا به فقد أقام مستجيبا ألوامر
حيت حىت األغيار .يروى
القرآن أمثلة َّ
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من سريته (عليه الصالة والسالم) أنه
مثُل قبل مدة من إعالن دعواه ،أي
أاي َم الشباب ،أما َم احملكمة كشاهد يف
قضيةكان وال ُده قد رفعها ضد املزارعني،
وتكلَّم وأدىل بشهادته مبا يقتضيه العدل،
األمر الذي كان يف مصلحة املزارعني،
وخسر والده القضية .وكان احملامي قد
قال له من قبل إنه إذا مل يشهد كما
يقول له هو فسوف خيسر القضية ،لكنه
قال :إمنا سأقول احلق فقط .مث حكم
القاضي إثر شهادته لصاحل املزارعني،
لكنه كان فرحا مسرورا حىت ظن الذين
رأوا حضرته عائدا من احملكمة فرحا
بشوشا ،بعد صدور احلكم ضد والده،
كأن احلكم صدر لصاحله.
فهذا هو منوذج اخلادم الصادق للرسول
 الذي آمنا به ،ومثة حاجة إىل
حماسبة أنفسنا يف أمر شهاداتنا واضعني
صب أعيننا .فال تكونوا
هذا النموذج نُ َ
وصمة عار يف جبني مجاعتكم .إن
كثريا من قاطين هذه البالد الغربية
ُيفون دخلهم عن احلكومات ،متهربني
من أداء الضرائب أو ساعني لنيل
مساعدات من احلكومات ،ولكن
اآلن إذ تدهورت أحوال العامل املادية
ابتت حكومات البالد املتطورة أيضا
تفحص هذه األمور بدقة ،وحيثما
يساورهم ٌّ
شك حيققون بسرعة ،لذا على

ثم حكم القاضي إثر شهادته لصالح المزارعين ،لكنه كان فرحا
مسرورا حتى ظن الذين رأوا حضرته عائدا من المحكمة فرحا بشوشا،
بعد صدور الحكم ضد والده ،أن الحكم صدر لصالحه.
فهذا هو نموذج الخادم الصادق للرسول  الذى آمنا به ،وثمة حاجة إلى
صب أعيننا.
محاسبة أنفسنا في أمر شهاداتنا واضعين هذا النموذج ُن َ

األمحديني أن يتحملوا اخلسارة الدنيوية
ويلتزموا ابلصدق دوما حلماية أنفسهم
واجلماع ِة من سوء السمعة ،وفضال عن
ذلك لنيل رضوان هللا تعاىل .إن كانت
نيتكم حسنة ومتسكتم أبهداب العدل
بقوة شهداء هلل وجعلتم شهاداتكم
مبنية على القول السديد ،فاهلل الذي
هو الرب والرزاق سيهيئ لكم األسباب
بنفسه ويبارك يف رزقكم من عنده ،فعلينا
أن حناسب أنفسنا دوما ،وإن مل نس َع
إلقامة معايري االعدل بشهادة احلق فال
ميكن أن يستقر أمن البيوت وسكينتها،
وال أمن اجملتمع واملنطقة اليت نسكن
فيها ،والتخلي عن العدل سيؤدي إىل
الفرقة بني أفراد اجلماعة أيضا والتنافر
فيما بينهم.
من الغريب أن بعض الناس يبْلغون يف
قول الزور والظلم مبلغا عظيما ،حىت
إن بعض اآلابء قد اشتكوا َّ
إيل أهنم

كلما ُخطبت ابنتهم املطلقة يتصل
أهل زوجها السابق أبهل خطيبها
ليشوهوا مسعة ابنتهمكذاب وزورا .وكذلك
أيتيين بعض األصهار الذين يسيء هلم
أمحاؤهم ويشهدون زورا ضد أصهارهم
ويسعون لفسخ زواجهم وإلحداث خلل
يف ذلك .إنه شيء خطري للغاية ومد ّم ٌر
ألمن اجملتمع وقاط ٌع لعهد البيعة وينم عن
االبتعاد عن أحكام هللا تعاىل .إن هللا
أحسن إلينا إذ وفّقنا لإلميان إبمام
تعاىل
َ
الزمان  وجعلنا إخوة لبعضنا ولكننا
نسعى لالنتقام من بعضنا البعض من
أجل بعض مصاحلنا أو إلشباع أاننيتنا
أو بسبب ما نكنّه من البغض والعناد
يف قلوبنا ،ونبْلغ يف االنتقام درجة حىت
نُـخرَج خوف هللا تعاىل من قلوبنا .وإذا
البت
ُظلم أح ٌد حبسب زعمه فبعد ّ
واالنفصال جيب أن تبتعدوا عن الظامل
وال تتعقّبوه واتركوا األمر هلل تعاىل الذي
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هو خبري بكل أمر ،فمن سعادة املؤمن
أن يتوكل على هللا تعاىل.
كيف تطبق خري أم ٍة العدل أبعلى
مستوايته؟!
مث وصاان هللا تعاىل بعد إقامة العدل
واإلنصاف والصدق يف جمتمعنا أبن من
مسؤوليتنا  -إضافة إىل أموران الشخصية
واإلجتماعية والقومية -إقامة العدل على
الصعيد العاملي ،وذلك إبراءة مناذج علي
للعدل مع األقوام األخرى ،فإن مل تقيموا
ميزان العدل واإلنصاف مع األعداء
فسوف ُتسبون ممن ال يسلكون سبيل
التقوى .كما ورد يف اآلية رقم  9من
سورة املائدة اليت قد تلوهتا ،يقول هللا
ين آ َمنُوا ُكونُوا
تعاىلَ :
ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
ني ِلَِّ ُش َه َد َاء ِبلْ ِق ْس ِط َوَل َْي ِرَمن ُ
َّك ْم
َقـ َّوا ِم َ
َشنَآ ُن َقـ ْوٍم َعلَى أََّل َتـ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو
اللَ إ َِّن َّ
ْوى َواَّتـ ُقوا َّ
اللَ َخبِريٌ
أَْقـ َر ُب لِلَّتـق َ
ِبَا َتـ ْع َملُو َن .أحياان يعتدي أصحاب
الدايانت األخرى على املسلمني بسبب
االختالف الديين .ففي هذا الوضع ال
جيوز للمؤمن أن يرد االعتداء مبثله انبذًا
مقتضيات العدل واإلنصاف.
املسيح ُ
األول
ذات مرة قال خليف ُة
ِ
 يف درس القرآن أن اآلريني يف هذه
األايم يسعون دائما وراء طرد املسلمني
التقوى

في المجتمع الغربي ،ذاع الحديث على مستوي واسع عن تظالم
المسلمين فيما بينهم ،فيقال كيف لمن يفتقرون إلى إنصاف أهل دينهم
أن يقيموا ميزان العدل واإلنصاف مع أقوام أخري؟! هذه مأساة فادحة،
فالمسلمون أنفسهم يسيؤون إلى سمعة اإلسالم بسبب تصرفاتهم.

من وظائفهم ،فإذا فعلوا ذلك فليس
ملسلم أن ينتقم منهم ،ألنه يف هذه
احلالة سيكون ممن ال يعملون حبسب
هذا احلكم اإلهلي .ال جيوز ملؤمن أبدا
أال يعدل ،بل عليه أن يعدل ويتّقي هللا
ويرتك أمره على هللا تعاىل اخلبري بكل
شيء ،ومن واجب املؤمن احلقيقي أن
يعتصم أبحكام هللا تعاىل ويثبُت عليها
وال يغفل عنها مثقال ذرة ،ومن واجب
ري منوذج املسلم احلقيقي،
املؤمن أن يُ َ
حبيث يكون كل عمل له وكل فعل له
لوجه هللا تعاىل فقط ،فتلك مسة املؤمن
«الش َه َد َاء ِبلْ ِق ْس ِط»
احلقيقي .وإمنا املراد ُ
هو امللتزمون بتعاليم اإلسالم والعاملون
هبا حبيث يصبح كل عملكم منوذجا
حيتذى به ومثاال يقتديه الناس من أهل
األمم والدايانت األخرى يف اجملتمع.
يف اجملتمع الغريب ،ذاع احلديث على
مستوى واسع عن تظامل املسلمني فيما
بينهم ،فيقال كيف ملن يفتقرون إىل

إنصاف أهل دينهم أن يقيموا ميزان
العدل واإلنصاف مع أقوام أخرى؟!
هذه مأساة فادحة ،فاملسلمون أنفسهم
يسيؤون إىل مسعة اإلسالم بسبب
تصرفاهتم .يغتصب احلكام حقوق
رعاايهم ،والرعااي حياربون حكامهم،
وتتعرض املساكن والعمران للدمار نتيجة
املظامل ،واألحزاب اإلسالمية املزعومة
يقتلون شعبهم ويقومون بتصرفات ظاملة
يف بالد أخرى أيضا ويربّرون ظلمهم
بقوهلم :إن أهل الغرب يقتلون أهلنا،
فمن حقنا أن نثأر وننتقم ،ومع أن
املسلمني هم الذين يقتلون املسلمني
إال أهنم يستعينون بغري املسلمني .لقد
ظهرت مؤخرا خطة جديدة حلزب
املتطرفني ،الذين يشنون هنا هجمات
يف خمتلف املدن والبالد ،أهنم سيهامجون
األطفال وسيقتلون األوالد أمام آابئهم
بدعواهم أن أهل الغرب بطائراهتم
القاذفة للقنابل قصفوا بالدان وقتلوا
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رجالنا وأوالدان ود ّمروا عمراننا ،مع
أن هذا القصف كله كان بطلب من
احلكام املسلمني .ابختصار ،هذا العداء
يولّد مزيدا من العداء وال تنقطع هذه
السلسلة أبدا ،لذا قال هللا تعاىل :ال
َْي ِرَمن ُ
َّك ْم َشنَآ ُن َقـ ْوٍم َعلَى أََّل َتـ ْع ِدلُوا،
بل ال بد أن تعدلوا يف كل حال .وإمنا
يزداد الظلم ألن متطلبات العدل ال
ُت َّقق ،وغري املسلمني يعارضوننا ألن
مناذج املسلمني العملية تناقض تعاليم
يبشر
اإلسالم ،مع أنه كان يكفي أن ّ
املسلمون ابإلسالم ُمبدين مناذجهم
ومربين العامل بتعاليم اإلسالم
العملية ُ
اجلميلة ،ولكن الواقع عكس ذلك وال
يُرى يف البالد اإلسالمية إال الظلم.
فاإلدالء ابلشهادة يف حق اإلسالم ويف
حق هللا تعاىل ال ميكن إال ببيان مجال
التعليم اإلسالمي .وما أمجل ما أمر به
القرآن الكرمي :ال َْي ِرَمن ُ
َّك ْم َشنَآ ُن َقـ ْوٍم
َعلَى أََّل َتـ ْع ِدلُوا !مل يرد هذا األمر يف
أي كتاب ديين آخر .وال جيوز التمييز
ّ
بني الناس من حيث إقامة العدل ،بل
كل شخص سواء أكان مسلما أو غريه
يستحق أن يُعا َمل ابلعدل .بل جيب
التصرف ابلعدل حىت عند التعامل مع
األعداء ،بل جيب االنتباه إىل ذلك
بوجه خاص .فما أمجل هذا التعليم!
ولكن من املؤسف حقا أن تصرفات

أى كتاب ديني آخر .وال يجوز التمييز بين الناس
لم يرد هذا األمر في ّ
من حيث إقامة العدل ،بل كل شخص سواء أكان مسلما أو غيره يستحق
عامل بالعدل .بل يجب التصرف بالعدل حتى عند التعامل مع
أن ُي َ
األعداء ،بل يجب االنتباه إلى ذلك بوجه خاص .فما أجمل هذا التعليم!
ولكن من المؤسف حقا أن تصرفات بعض المسلمين على الرغم من
شوهت سمعة اإلسالم في أعين غير المسلمين.
وجود هذا التعليم قد ّ

بعض املسلمني على الرغم من وجود
شوهت مسعة اإلسالم
هذا التعليم قد ّ
يف أعني غري املسلمني .وهذا ما يقوم
به عامة املسلمني ومشاخيهم وحكامهم
أيضا .ولكن تصرفاهتم هذه يضع علينا
ِزرا ثقيال ،أال وهو أن نثبت للعامل بعملنا
وً
كم هو تعليم اإلسالم مبين على العدل
واإلنصاف! وهذا التعليم وحده يضمن
األمن والسالم يف العامل .كيف اهتم
رسول هللا  بدقة متناهية أن يعمل
أصحابه  ابلعدل واإلنصاف؟!
أضرب لكم بعض األمثلة على ذلك.
أسوتنا احلسنة ..ال تظلموا ظامليكم
بعض الصحابة
ذات مرة أرسل النيب َ 
إىل مكة لالستطالع ،وذلك حنيكانت
اخلطر حمدقا ابملسلمني وكان هناك قلق
دائم من هجوم األعداء وإحلاق الضرر

ابملسلمني .عندما ذهب الصحابة يف
سرية استطالعية وجدوا بعضا من قوم
األعداء يف حدود احلرم ،فدار ببال
املسلمني أن األعداء آذوهم كثريا فيما
سبق ،وإذا تركوهم وشأهنم سيوصلون
هذا اخلرب إىل أهل مكة سياهجموهنم
ويقتلوهنم .فبناء على هذه الفكرة هاجم
الكفار وقتلوا اثنني
الصحابة املستطلعون َ
منهم .عندما وصل الصحابة إىل املدينة
ِحلقَهم مندوبو أهل مكة وقالوا للنيب
 إن رجالكم قتلوا اثنني من رجالنا
داخل حدود احلرم .مل يقل النيب  هلم
بعد مساع كالمهم إنكم أيضا ظلمتموان
كثريا ،وإذا حدث ذلك معكم فلماذا
تصرخون؟ بل قام  مبا ينبغي فورا
وقال ما مفاده :إن ما حدث ال يصح
أبي حال وينايف العدل( .من املمكن
أن الكفار بسبب وجودهم يف حدود
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احلرم مل حياولوا الدفاع عن أنفسهم
على ما يرام) .وقال  أننا سندفع
الدية حبسب عادة العرب .مث دفع النيب
 الدية فعال ،وإىل جانب ذلك زجر
الصحابة على قيامهم مبا ال ُم َس ّوَِغ له.
كذلك يُروى أن الصحابة قتلوا خطأ
امرأة يف إحدى املعارك ،وعندما علم
النيب  بذلك سخط على الصحابة
بشدة .وتذكر إحدى الرواايت أنه مل
السخط
َ
تالحظ على وجهه عالمات ُ
ُتلت
مثلها من قبل .قال الصحابة أهنا ق ْ
خطأ ،ولكن النيب  أتذى كثريا من
هذا اخلطأ والعدول عن العدل.
مث انظروا كيف حكم النيب  ابلعدل
يف قضية بني يهودي ومسلم .لقد جاء
يف روايةَ :كا َن لَِيـ ُهوِد ٍّي َعلَيْ ِه أَ ْرَبـ َع ُة َد َرا ِه َم
َاسَتـ ْع َدى َعلَيْ ِه َفـق َ
َال َي مَُ َّم ُد إ َِّن ِل
فْ
َعلَى َهذَا أَ ْرَبـ َع َة َد َرا ِه َم َوقَ ْد َغلَبَِن َعلَْيـ َها
َال أَ ْع ِط ِه َح َّق ُه ق َ
َفـق َ
َال َوالَّ ِذي َبـ َعثَ َك
ِب َْل ِّق َما أَْق ِد ُر َعلَْيـ َها ق َ
َال أَ ْع ِط ِه َح َّق ُه
قَ
َال َوالَّ ِذي َنـ ْف ِسي بِيَ ِد ِه َما أَْق ِد ُر َعلَْيـ َها
قَ ْد أَ ْخَبـ ْرتُُه أَنَّ َك َتـْبـ َعُثـنَا إ َِل َخْيـَبـ َر فَأَ ْرُجو
ْضي ِه ق َ
أَ ْن ُتـ ْغنِ َمنَا َشْيـئًا فَأَ ْرِج ُع فَأَق ِ
َال
َّب َصلَّى َّ
أَ ْع ِط ِه َح َّق ُه ق َ
َال َوَكا َن الن ِ ُّ
اللُ
َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم إِذَا ق َ
َخ َرَج
اج ْع ف َ
َال ث ََلًث لَْ ُيـ َر َ
الس ِ
وق َوَعلَى َرأْ ِس ِه
بِ ِه ابْ ُن أَِب َح ْد َرٍد إ َِل ُّ
ِع َصابٌَة َوُه َو ُمتَّزٌِر بُِبـ ْرٍد َفـَنـ َزَع الْ ِع َما َم َة
َع ْن َرأْ ِس ِه فَاَّتـ َزَر ِبَا َوَنـ َزَع الُْبـ ْرَد َة َفـق َ
َال
التقوى

ْاش َتِ ِم ِّن َه ِذ ِه الُْبـ ْرَد َة َفـبَا َع َها ِمنْ ُه ِبَ ْرَبـ َع ِة
َّ
الد َرا ِه ِم ...وس ّدد َدينه.
فهذه هي أسوة العدل احلسنة اليت
ضرب هبا النيب  مناذج العدل املثلى،
مل يقل لليهودي أن الدائن يطلب مهلة
فأم ِهلْه ،بل قال للصحايب أن يسدد َدينه
فورا .فاضطر الصحايب إىل بيع ثيابه.
إذًا ،هذا هو معيار العدل واإلنصاف
الذي لو احتفظنا به علىكافة األصعدة
لكنا من املؤمنني احلقيقيني ابملسيح
ّ
وسنتمكن من حتقيق
املوعود ،
اهلدف من بعثته  .لقد بُعث
املسيح املوعود  لنشر تعليم النيب
 وإبداء حماسنه للناس ليجتمع الناس
أكثر فأكثر حتت لوائه  .ولكن هذا
ال ميكن حتقيقه إال إذا أرشدان العامل
ابحلق وإىل جانب ذلك أقمنا العدل
واإلنصاف عاملني بتعليمه  .فاآلية
اليت ُ
تلوتا يف مستهل اخلطبة من سورة
األعراف يقول هللا تعاىل فيهاَ  :وِمَّ ْن
َخلَ ْقنَا أَُّم ٌة َيـ ْه ُدو َن ِب َْل ِّق َوبِ ِه َيـ ْع ِدلُو َن
(األَعراف .)182 :الذينكانوا يهدون
ابحلق دائما هم الذين يُ ْدلون بشهادة
احلق ويقيمون العدل .فما مل يكن
اإلنسان قائما على اهلداية بنفسهّ ،أن
له أن يهدي اآلخرين؟! وما مل يكن
اثبتا بنفسه على العدلكيف يعدل مع
اآلخرين؟ فإذا أردان أن نفي بعهد بيعتنا

للمسيح املوعود  ،وننجز مهمته
ونبلّغ دعوة اإلسالم إىل العامل ،ونؤدي
حق التبليغ ،فال بد لنا من التحلي
ابألخالق الفاضلة حبسب املبدأ الذي
بينه تعليم اإلسالم ،وما قاله رسول هللا
 مث أمران املسيح املوعود  ابلعمل
حبسبه .فما مل تكن شهاداتنا ابحلق،
وما مل تكن عالقاتنا يف البيوت واجملتمع
مبنية على أوامر النيب  ،وما مل تكن
قلوبنا خالية من البُغض والشحناء جتاه
أعدائنا ،فلن يكون تبليغنا الدعوة مدعاة
للهداية احلقيقية .وسيقول الناس نظرا
إىل أعمالنا ومعايري عدلنا أن عليكم أن
َتـ ْه ُدوا أنفسكم أوال ،وقوموا ابلعدل يف
جمتمعكم أوال مث ميكنكم أن ترشدوان
إليه .فهذه مسؤوليةكبرية تقع علىكل
أمحدي ،أي أن عليه أن يفتح أبواب
تبليغ الدعوة بعمله .وأبواب التبليغ اليت
سوف تفتح بواسطة أعمالنا وأفعالنا،
والذين سيتعرفون على اإلسالم ابلنظر
إىل أعمالنا لن يسعهم إال االعرتاف
مبحاسن اإلسالم ومزاايه.
وفقنا هللا تعاىل للعمل أبوامر هللا تعاىل
وتغيري احلياة حبسبها ولتحقيق عهد
بيعة املسيح املوعود عليه السالمكما
هو حقها ،ووفقنا هللا تعاىل لنكون
منوذج اهلداية والعدل لآلخرين.
آمني.

المجلد الثالثون ،العدد الثامن ،ربيع األول والثاني  143٩هـ ،كانون األول /ديسمبر  2017م

