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  خطبة اجلمعة
  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ٢٩/٥/٢٠٠٩يوم  

  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

ـ  ه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل          ده ا عب
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(  
َاُهللاال كَلِّفا إ يفْسا الَّ ننبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسو 

 تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَ تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ
ا ونبا رِلنقَب ِمن الَالَِّذينا  تا ملْنما الَحنمحارا ولَن اغِْفرا ونع فاعا ِبِه وطَاقَةَ لَن 

وم تالَأَنِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصا فَانن) ٢٨٧ :البقرة(  
ن  أي أ وسعهاالَّ نفْسا إ اُهللا يكَلِّفالَ : تعاىلقاليف بداية هذه اآلية 

ع يف سالوستخدم كلمة فعندما ت.  قدراته ومؤهالته فوق أحداحيمل ال اهللا 
 كما يتبني جليا من ،نظرا إىل قدراته ومؤهالته احملدودة، فإمنا هي حق اإلنسان

فتستخدم كلمة   اهللا أما بالنسبة إىل،  وسعهاالَّ نفْسا إ يكَلِّف اُهللامجلة ال
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من أمساء اهللا تعاىل أو اسم  "الواسع"كما بينت يف اخلطب املاضية، و" الواسع"
بل إن اهللا  . أن قدراته ال حد هلا فهي غري حمدودةاومعناه .صفاتهمن صفة 

قدراته إن ف ،ومالك مجيع القوى والقدراتتعاىل إذا كان جامع الصفات 
 يف الوقت ال ميكن اإلحاطة بهوال حد له علمه واسع حبيث وأيضا وقواه 
   .نفسه

عن بعض األمور  -يةخبصوص هذه اآل-دثكم  أحنعلى كل حال أود أ
سيدنا املسيح املوعود ة من كتابات املستمدقد كُلِّف   اإلنسانن، حيث إ

، ألن اهللا تعاىل ال سعته وقدراته ومؤهالتهمبا يتناسب مع يف األوضاع املختلفة 
 فمن مسؤولية .خارج نطاق قدراتههو ا مبأو يأمر اإلنسان مبا ال يطيقه 

  هذا السعيمناملؤمن متكن ، وإذا أن يسعى لالمتثال ألوامر اهللا ان اإلنس
فمن حماسن اإلسالم . ا فعندئذ ميكن أن يفوز بإنعامات اهللا اليت وعده اهللا 

 كل واحد جيعلاليت تنسجم مع قدرات اإلنسان وطاقته  األحكام ه بإصدارأن
كاليت ة خمالفة للعقل وال يقدم نظري . أعمالهعلىال عن اجلزاء والعقاب مسؤو
 عن نيغافلاخلطايا والذنوب إىل يوم القيامة لناس ا ال بأس أن يرتكبأنه ترى 

ا معصوما ومرسال من نبيألن ليس عليهم أن يقلقوا كما حيلو هلم وعبادة اهللا 
 قد أعطىإن القرآن الكرمي !! مذنوفداء لموت اللعنة لنفسه ل هللا قد قِبا

حيث يقول إن اهللا تعاىل قد أنزل أحكامه طرة اإلنسان تعليما حكيما موافقا لف
 مث إن قيام اإلنسان .قدراته املختلفة ضعف كل إنسان ووفق متناسبة مع

، ألنه كما ورد ره من الذنوب متاماال يطه السعي لذلك هِلوبذْبأعمال حسنة 
 فقد تطرأ عليه أوضاع .أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدميف احلديث 

ال وعن غري عمد أو أخطاء  اإلنسان ذنوب حيث ميكن أن تصدر منثرية ك
لتقدم على لويسعى  الجتناا مستغفرا ربهمن واجبه أن يسعى ف . منهقصد
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 اجلهود إلحداث ويبذلَ وجيتهد للقيام بأعمال قد أمر اهللا ا ،درب احلسنات
لى عبده بالرمحة  عتوبياملغفرة الرمحة وواسع ال فاهللا .تغريات طاهرة يف نفسه

 والذي هو القرآن الكرمييف وهذا هو التعليم الرائع الذي أعطانا اهللا . واملغفرة
سيدنا املسيح املوعود وكما قلت سابقا إن . كفارة وأليس حباجة إىل أي فداء 

 حاُهللامعاين الَ قد وض كَلِّفا إ يفْساالَّ نهعسمن  هذه اآليةتشملهوما ،  و 
 ومىت ماله مسئوال عن أعاإلنسانفيها ر عتبال يوما هي احلاالت اليت  معاٍن

 .ف أحدا فوق سعته العلميةأن اهللا تعاىل ال يكلِّأحدها ف. يستوجب املؤاخذة
 ولكن باإلضافة إىل من هنا أن اهللا ال حيمل أحدا ما ال يطيقه علما مع أنه يتبني

هذا   قد علِّم النيبل )١١٥:طه(قُلْ رب ِزدِني ِعلْماو: يقول ذلك 
 .علوم إىل يوم القيامة يشمل مجيع أنواع الاعلمب ِهالذي قد والدعاء وهو 

زل كان اهللا تعاىل يعلم كم من كنوز العلوم ـوعندما كان القرآن الكرمي ين
 تعجلْ والَ: ففي ذلك الوقت قال اهللا له ،زهلا عليه ـواملعارف سين

علما ومعرفة ه أن يزيددعو على الدوام ي بل جيب أن )١١٥ :طه (ِنِبالْقُرآ
هللا يف صدره خلقه االذي الزخار  املعارف حبريتسع باستمرار  ظلَّيل ..دوما
. وكان حضرته يدعو  اأي  ..ذا الدعاءِني ِعلْمِزد بحىت بعد  ..ر

وكم  ! الدعاءأتباعه إىل هذا حاجة هي ماسة فكم .نزول القرآن الكرمي كله
 أمته ولتحقيق ذلك قد نصح حضرته  !هم حباجة إىل توسيع نطاق علمهم

اهتموا و املعرفةأي ابذلوا اجلهود لتلقي  "يف الصني اطلبوا العلم ولو: "ئالقا
 ، صحيح أن اهللا تعاىل قال إنه ال يكلف نفسا إال وسعها.كثريا بزيادة معرفتكم

 .. عن عمل ما مل خيلق فيه قدرة للقيام به يؤاخذ أحدا وال جيعله مسؤوالأي ال
وجيب أن تلقي العلم ن املؤمن احلقيقي جيب أن يسعى لإقد قال مع ذلك فو
 .وأن يدعو اهللا تعاىل قدر املستطاع أن يزيد علمهرات د يف نفسه هذه القديولِّ
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 األنبياء  أكثر من مجيعوقد وهبه للنيب  ،والرسلفهناك علم يهبه اهللا لألنبياء 
 والنوع الثاين .رب ِزدِني ِعلْماأي مه هذا الدعاء أيضا ومع ذلك علَّ .والرسل
جيب على املؤمن العادي ولنيله . الروحاين واملادي معا يشمل العلم ممن العل

. باإلضافة إىل االستعانة باهللا عن طريق الدعاءعي اسد واملواجلهأيضا أن يبذل 
ملا   يف سبيل احلصول على العلمواملساعيحاجة إىل اجلهود فلو مل تكن هناك 

 طلبوا العلم ولو بتحمل املشاق ا: حيث قال،أي معىن لقول النيب كان 
 . لكن القدرات لتلقي العلم ال تتولد بدون فضل اهللا.م وعثاء السفرجتشو

اإلنسان لِّم ولذلك عبل جيب أن يستعني ،كل على نفسههذا الدعاء حىت ال يت 
يف هذا تتم اجلهود وعندما  .للحصول على العلم الضراعة كفباهللا برفع أ

ن اهللا تعاىل  علما أ- إمكانياتهوحسب قدراته  العلمكل واحد السبيل ويتلقى 
والبيئة اليت ترعرع لتربية يف الطفولة اإن ة، مث تفاوتمقدرات أعطى كل شخص 

 من تفاوتةم  درجاتحدد اهللا هلذه املساعي أيضاقد فذا  ول،ؤثر فيه تفيها
حيث جيب على كل واحد أن يتعلم حسب ما وهب له من  شخص إىل آخر

 إن اهللا قد حدد هلا الدرجات .تنشأ فيكم السعةعندئذ  -القدرات واملؤهالت 
 عن قلة سواء كانت ناجته ..الدماغيةقليل القدرات شخصا  يكلف  ومل

ه الذي ينقصه ط متأثرا مبحي كانلوالدة أومنذ اإليها كان يفتقد أو العلم 
دماغية عالية قدرات وحائز على كثري العلم شخصا تكليفه مثل .. العلم
 فمن اجللي البني .علوم الدينية والدنيويةسنحت له الفرص للحصول على الو

 ف أحدا بأمرفحني يكلِّ ، واسع العلمهأن اهللا تعاىل عليم جبميع األمور لكون
فإذا كان . ليت هو يعلمها  اأوضاعه وظروفه جلميع يفعل ذلك مراعياف

لتلقي العلم الذي أمره اهللا   إياه اهللاليت وهبهاالقدرات ف ال يوظِّاإلنسان 
 أي .. وسعهاالَّ نفْسا إ اُهللا يكَلِّفهذا هو معىن ال. ول عند اهللامسؤفهو بتلقيه 
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يسعى جاهدا  أما املسلم فيجب أن .سكم كما كان جيبونفتستخدموا مل 
  . أكثر من غريهالوم الدين يف عقدم تلل

 احلـق أن ال  الباحث عـن جيب على  : سيدنا املسيح املوعود    يقول  
 وإال فسيذهب به الشيطان اللعـني مـذاهب          معينة،  حمطة هبعد بلوغ يتوقف  
ـ املؤمن  بذل  ذلك متاما إذا مل ي    كوكما أن املاء الراكد يتعفن       .أخرى ساعي امل
مل  .الـدين  أن يواظب على طلب   دق  صاالاملؤمن   فمن واجب    .فيسقط لرقيه
رب دعـاء   ولكنه أيضا علِّم     إنسان أكمل من نبينا الكرمي       يف الدنيا    يكن

 على معرفته وعلمـه     تكال م  يف مكان  ميكن أن يتوقف  ن غريه   فم زدين علما 
   "؟التقدم والرقياملزيد من وال جيد يف نفسه حاجة إىل اتكاال كامال 
فـوا مجيـع     أن وظِّ   هنا هـو   " وسعها الَّ نفْسا إ   اهللاُ  يكَلِّف الَ"ن  فاملراد مِ 

وإذا داومتم علـى هـذا الـسعي         .قدراتكم ومواهبكم للحصول على العلم    
أي على الدوام ألنه بسبب السعة يف العلـم         فسوف تكسبون رضا اهللا تعاىل      

ـ    يزداد   بفضل العلم الذي يقود إىل معرفة اهللا         مث  .ةاإلدراك بالذات اإلهلي
كما يقول اهللا تعاىل يف       أكثر تعاىلب ذلك اإلدراك ينيب اإلنسان إىل اهللا        بسب

فالزيـادة يف    )٢٩ :فاطر ( ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ   ِإنما يخشى اهللاَ  القرآن الكرمي   
 هـم  أولئك الذين   هنا  فليس املراد من العلماء      .د اخلشية يف القلوب   ولِّالعلم ت

حياولون أن  الذين  لكون إال علما سطحيا فحسب، و     ال مي علماء باالسم فقط و   
كلما الذين   املراد منه أولئك     وإمنا .السطحيمهم  يبثوا الرعب يف اآلخرين بعل    

، ويصدق علـيهم    علميف ال  سعةً و ة بالذات اإلهلي  اإدراك ازدادوا علما   ازدادوا
  : لهبيت شعر حيث قال يف شطر من سيدنا املسيح املوعود قول 

 هو ، فهذا "تراءى لنا الطرق املؤدية إىل رؤيتك     تننظر وجنيل النظر    حيثما  " 
خيشع هللا   الذي يدرك العامل على أحسن وجه مث         املدلول احلقيقي لكلمة العاِلم   



 - ٦ -

 الَّ نفْسا إ   يكَلِّف اهللاُ  الَ"عرف ما هو املعىن احلقيقي لـ       وعندئذ ي   فأكثر، أكثر
  "وسعها

 سيدنا املسيح املوعود من توضيح اكتشفته ر الثاين الذي مواأل
 الَّ نفْسا إ يكَلِّف اُهللاالَ"لناس بقوله ل وضحد ق  هو أن اهللا تعاىلاملذكور أعاله

ضمن يقع العقائد اليت إدراكُها تلك فرض على اإلنسان إمنا   ه أن"وسعها
.  حتت تكليف ما ال يطاققدرات اإلنسان وذلك لكيال تندرج أحكامه 

آمن   إن كل واحد منهم يف وصف املؤمننيةالسابقد قال اهللا تعاىل يف اآلية ولق
. يوم اآلخر ويف موضع آخر قال إم يؤمنون بال، وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِهِباِهللا

 فَجاَء  اِهللا رسوِل ِعند كُنا قَالَ  رواية عن عمر كويف هذا الصدد هنا
 يعِرفُه وال السفَِر أَثَر علَيِه يرى ال الشعِر سواِد شِديد الثِّياِب ياِضب شِديد رجلٌ
 اِإلميانُ ما محمد يا قَالَ ثُم ِبركْبِتِه ركْبته فَأَلْزق  النِبي أَتى حتى أَحد ِمنا
 وشرِه خيِرِه والْقَدِر ِخِراآل والْيوِم ورسِلِه كُتِبِهو ِئكَِتِهومال ِباِهللا تؤِمن أَنْ :قَالَ

 ال يندرج شيء من ف)سنن الترمذي باب ما جاء يف وصف جربيل للنيب (
 وكان فإذا كان اإلنسان سليم الفطرة .تكليف ما ال يطاق حتت هذه األمور

 اوحدهعلى األرض   اهللامما خلقهفهناك أشياء كثرية   حقا عن اهللا تعاىلباحثا
 مث بالتفكري يف . إىل اإلميان واليقني باهللا تعاىلهتقود - ناهيك عن الكون -

يفكر اإلنسان يف  على الصراط الذي هدانا اهللا إليه خلق هذا الكون والسِري
فتنكشف حقيقة املالئكة على ويتدبره وينظر إىل نظام الكون اهلائل مالئكة اهللا 

 مث إن الكتب اليت نزلت على .الفكريةلمية وإنسان حسب سعته العكل 
  الوارده فيهان األخطاءوبيقها القرآن الكرمي كما نعرف مجيعا صدألنبياء ا

 .صدق بعض تعليماا وفند بعضها األخرىفقد .  تعرضت لهوالتحريف الذي
 أي أنه مل ولن يتطرق إليههذا مث صدق اهللا القرآن الكرمي وأثبت إىل يومنا 
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التعليم الذي  أن أعلن و .وبذلك جعل إمياننا به قويايف أو تغيري فيه حتر
ألن ال يتضمن أي أمر كان العمل به فوق قدرة البشر  الكرمي  القرآنَهأودع

 زمن ذمنعشرات املاليني من املسلمني قد عملوا به حسب قدرام ومواهبهم 
  . وأثبتوا أنه صاحل للعمل إىل هذا اليوم النيب 

ذلك ناجتا عن رهم أقوامهم فكان وإذا كفَّ ،اك اإلميان بالرسلمث هن
أن ميكن ي الذلم تكن قط من النوع فليمهم ودعاويهم اتعأما ، شقاوم

 كم بتعليم نافع لقد جئتكم :إذ قد أعلن كل نيبسبب األذى ألي إنسان ي
) ٧٣ :يونس (لَى اِهللا ِمن أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإال عفَما سأَلْتكُم  باهللاوإليصالكم

وقنوا وذلك لتلكم اخلري والصالح، وإمنا أريد  ،مال أستهدف إيذاءك إينو
واإلميان األعمال احلسنة القيام بعلى جزاء من اهللا تعاىل نالوا وتاليوم اآلخر ب

رمحة اهللا يف تسع ت وألي مدى .دخلوا جنات رضوانهتوبالقدر خريه وشره 
أما احلسنة إن جزاء السيئة مبثلها ذا اخلصوص فقد قال يف ه ؟اجلزاء احلسن
   . من ذلك أيضا بكثريثربل أكفبعشر أمثاهلا 

إذا ، فحسب قدرامكان  فكل تعليم أنزله اهللا تعاىل للبشر عن طريق أنبيائه   
  . متاما لذلكا مطابق املوجه إليهمتعليمال  كان األمم السابقة قليلةً قدراتكانت

جربيل عن اإلسالم أيضا سأل  ذُكرت من قبل اليتففي الرواية نفسها 
 ورسولُه عبده محمدا وأَنَّ اُهللا ِإال ِإلَه ال أَنْ شهادةُ قَالَ ُ؟ماِإلسال فَما" :قالف

ِإقَامال واُء ِةالصِإيتكَاِة والز جحِت ويالْب موصانَ وضمفلم يأمر اهللا تعاىل  ."ر
بل إذا كان وبطريقة واحدة يف كل األحوال والظروف لصالة والصوم االناس ب

سمح له أن يصلي جالسا أو مستلقياأحد مريضا في. سمح وإذا كان مسافرا في
سان يف ة أال يصوم اإلنفهناك رخص ، وكذلك الصوم.هاقصرالصالة وله جبمع 
 .يام أخر يف املرض وتكميل العدة يف أ أيضا كما يسمح له بترك الصومالسفر
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وكذلك احلج مكتوب  .أما الزكاة فهي واجبة على صاحب النصاب فقط
فكل ما أمر  . الطريق والصحةنحيث يتوفر له أمعلى من استطاع إليه سبيال 

 قد عمل ذه األمور  من قبل،فكما قلت .ضمن قدراتهإمنا هو  اإلنسانَبه اهللا 
غري ن املسلمني  وبغض النظر ع.كل طبقة من املسلمني على مر العصور

قد خلت عشرات املاليني يف املاضي ويتواجد عشرات املاليني يف امللتزمني ف
        .ويثبتون أا صاحلة للعمليعملون ذه األوامر كلها العصر احلاضر أيضا 

سيدنا املسيح املوعود نه األمر الثالث الذي بي أن هو  يف هذا الصدد
كما يقول  . حسنةًوسنته أسوةً حممد نيب العمل لكم يف  قد قال إن اهللا 

  أُسوةٌ حسنةٌ كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اِهللالَقَداهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 
  )٢٢ :األحزاب(

  يف مجيعنتبع رسول اهللا أن برنا ِمإننا أُ: يقول املسيح املوعود 
القدرات والقوى نا تلك  فلو مل توهب فطرت.والعباداتاألحكام واألخالق 

ملا  على وجه الظلية  تكسب مجيع كماالت النيب ا أنمن شأكان اليت 
وذلك ألن اهللا تعاىل ال  ،أن نتأسى بأسوة هذا النيب اجلليل العظيمبأِمرنا أبدا 

كما يقول سعه يكلف أحدا ما ليس يف و اُهللاالَ" هو نفسه كَلِّفا  يفْسن 
   ." وسعهاالَّإ

سيدنا املسيح فسر د ، وقهذا النيب عليكم أن تتبعوا : تعاىلل قا هناف
 ذاك الوصول إىل أي ال ميكنكم "على وجه الظلية" بكلمة ذلك املوعود 

حسب والتأسي به  احلاجة إىل العمل به كم بأمس غري أن،املستوى الرفيع
   . جاهدينفاسعوا لذلك ،قدراتكم

 قد أودع املؤمن القدرة على      وهذا واجب على كل مؤمن ألن اهللا تعاىل       
 مناذج هلا، وإذا قال أحدهم مبـا أنـين ال           أن حيرز احلسنات اليت قدم النيب       
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أستطيع أن أحقق ذلك املستوى فال داعي لبذل املساعي له فهذه الفكـرة ال              
تربر للمؤمن التخلي عن الفرائض اليت كُتبت عليه من اهللا وكما قلت سابقا قد              

املؤمن العادي  ف.  من أفراد األمة النماذج العملية هلذا التعليم       قدم ماليني املاليني  
أيضا يستطيع، حبسب قدراته ومؤهالته، االتباع والتأسي بتلك األسوة احلسنة          

  .اليت قدمها سيدنا رسول اهللا 
 إىل الناس كافةً،    واألمر الرابع يف هذا الصدد هو أن اهللا قد بعث النيب            

وكما قلت من قبل، إن اإلميان      . تعليم الذي جاء به     وأمر اجلميع باإلميان بال   
 هو مدار النجاة، ولكن إذ مل تتم احلجة على شخص فلـن             باهللا والرسول   

  .  ال يكلِّف أحدا إال وسعهيؤاخذه اهللا، ألنه 
والذي متـت عليـه     : " يف هذا الصدد   يقول سيدنا املسيح املوعود     

والذي مل تتم عليه احلجة عند      . م القيامة يويستحق املؤاخذة   عند اهللا   ... احلجة
اهللا، وهو مكذِّب ومنكر نسميه كافرا طاعةً للشريعة، وإن كانت الشريعة قد            
مسته كافرا لكون أحكامها مبنية على الظاهر فقط، ومع ذلك لن يؤاِخذه اهللا             

، لكننا  )٢٨٧: البقرة (ال يكَلِّف اُهللا نفْسا ِإال وسعها     : حبسب منطوق اآلية  
حقيقـة  ." (غري خمولني أن حنكم بنجاته، وإمنا أمره إىل اهللا وال دخل لنا فيـه             

  )١٨٦ ص ٢٢الوحي، اخلزائن الروحانية الد 
 قال أيضا باإلضافة إىل ذلك      هنا جيب االنتباه إىل أن املسيح املوعود        

ود األدلـة النقليـة     أن اهللا وحده يعلم من الذي مل تتم عليه احلجة رغم وج           
. والعقلية والتعليم اجلميل واآليات السماوية، وحنن ال نعرف ما يف قلب أحد           

وملا كان كل واحد من رسل اهللا يهدف دائما من تقدمي األدلـة مـن كـل                 
 وقد ظل اهللا تعاىل أيضا يؤيده علـى         -األنواع إىل أن يتم حجته على الناس        

مسؤول عن  فهو نفسه    تتم عليه بعد      لذا فكل من يقول إن احلجة مل       -الدوام  
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فـسوف  تقع عليه   ) عدم إمتام احلجة  (وإن مسؤولية إثبات هذا األمر      . إنكاره
رغم وجود األدلة العقلية والنقلية والتعليم اجلميل       يسأل ملاذا مل تتم عليه احلجة       

  كل نوع من اإلرشاد؟ واآليات السماوية و
ا بشيء دون إمتام احلجة عليه، إال       فبالرغم من أن اهللا تعاىل مل يكلِّف أحد       

أنه ينبغي على معاندي اإلسالم واألمحدية أن يفكروا فيما إذا كانت أهـواء             
وجيب أن تدفعهم هـذه     القول بأن احلجة مل تتم عليهم       إىل  نفوسهم تدفعهم   

 إىل التفكري يف أا قد تكـون        املفاسد واآلفات املنتشرة يف كل مكان يف العامل       
  اما للحجة وخاصة إذا كانت مسبوقة بدعوى إمام الزمان؟ آية من اهللا إمت

واألمر اخلامس يف هذا الشأن هو أن اهللا تعاىل ال يجرب أحدا على قبـول               
لقـد وردت كلمـة     . أمور غري معقولة، وال جيعله مسؤوال عن عدم قبوهلـا         

 مبين على   يف القرآن الكرمي عدة مرات وأن كل أمر من أوامره           " احلكيم"
فإن كل ما أنزله اهللا     . ، وال يأمر اهللا بأمر دون ذكر احلكمة الكامنة فيه         احلكمة

بل حني بعث اهللا تعاىل     . تعاىل من األوامر فقد أنزهلا مقرونة ببيان اِحلكَم فيها        
بـل إن   .  وكلَّفه مبهام معينة جعل تعليم احلكمة أيضا ضمن مهامه         رسوله  

.  فيه أيضا التركيز على احلكمة      عن القادم ورد   الدعاء الذي علِّم إبراهيم     
إقامةُ العدل والقسط، وإكمالُ    " احلكمة"ولكن ما هي احلكمة؟ إن املراد من        

 أحدا بـأمر  أي كلما كلَّف  . العلِم وتقدمي احلجة والربهان على كل شيء      
فمـثال  . والرشدوهذا هو مقتضى العقل     . بين العلل للعمل أو عدم العمل به      

يسأَلُونك عِن الْخمِر والْميـِسِر قُـلْ       : امليسر قال  من اخلمر و   منع  حني  
  ) ٢٢٠:البقرة (ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما أَكْبر ِمن نفِْعِهما

إذن، فقد منع من شرب اخلمر ألا جتعل اإلنسان سكرانَ ومتنعـه مـن           
أن ومن احلقائق الثابتـة     . ة تفسد أمن اتمع   العبادة من ناحية، ومن ناحية ثاني     
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. شارب اخلمر حني يشرب كأسا واحدة تتضرر منها آالف من خاليا دماغه           
فقد منع اهللا تعاىل من شرب اخلمر بناء على هذا الربهان القوي، واحلال نفسه              

إن الذي يلعب القمار يصبح مدمنا عليه لدرجة أنه         . بالنسبة إىل العيب القمار   
، مـشروعة  كسب املال بطرق غـري    من العبادة وال يعي شيئا، وحياول       يحرم  

اخلمر وامليـسر   دمنون على   املو. ويضيع وقته ويتهرب من مسؤولياته العائلية     
ولكن لو استخدمت   . يستشيطون غضبا بسرعة بدال من أن يستخدموا عقوهلم       

ـ             أس يف  الكحول بكمية ضئيلة يف األدوية لفائدة الناس وإنقاذ حيام فـال ب
ذلك، كما تستخدم يف أدوية اهلوميوباثي وغريها أيضا، ولكنها تكون بكمية           

أما الذين يشربون اخلمر، وإن كـان       . ركْيلة جدا حبيث ال تؤدي إىل الس      ئض
  ا      بكمية قليلة، في مث تستشري هذه العادة    . لحقون بأنفسهم أضرارا ال ِقبل هلم

كمية قليلة مث تزداد هذه الكمية شـيئا        رويدا رويدا، إذ يبدأون بشرب اخلمر ب      
 أمـر اإلسـالم     حنيكذلك  . لذا فقد منع من شرا بكمية قليلة أيضا       . فشيئا

فلو تدبر اإلنسان يف الصالة والصيام      . بالصيام فقد بين احلكمة من ورائه أيضا      
 عـالوة     خيفيده من الناحية الصحية و    ي لفائدته هو، إذ     الوجد أ لق فيه النظام
 عنها تفيد اإلنسان فوائد مجة، كما       يِهفاألمور املن . ونه عبادة هللا تعاىل   على ك 

أن األمور اليت أِمرنا ا أيضا تضم فوائد وِحكَما كثرية، باإلضافة إىل كوـا              
ففي كل أمر من أوامر اهللا حكمةٌ بالغة، وال يأمر اهللا           . ضرورية لبقاء اإلنسان  

  . عن شيء بدون بيان احلكمةتعاىل أحدا للعمل بأي شيء وال ينهاه 
واألمر السادس هو أن اهللا تعاىل مل يكلِّف أحدا بتكليف شرعي أكثر من             

ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ والـدم ولَحـم        : فمثال قال تعاىل  . قوته واستطاعته 
         ب رغَي طُرِن اضِر اِهللا فَميا أُِهلَّ ِبِه ِلغمِزيِر وِه ِإنَّ اَهللا        الِْخنلَيع اٍد فَال ِإثْمال عاٍغ و

ِحيمر غَفُور) ١٧٤: البقرة (  
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عقـل،  فهذا األمر أيضا مبين على حكمة بالغة وينسجم مع مقتضيات ال          
 مع قوى اإلنـسان أي يـستطيع        االنسجام وهو من الطراز األول من حيث     

يف خطر فيمكنكم   مبعىن أنه إذا كانت حياتكم      . اإلنسان أن يتحملها بسهولة   
    مة ولكن بكمية ضئيلة جدا من أجل بقاء رمق         أن تستخدموا هذه األشياء احملر

ولكن جيب أن حتـاولوا     . احلياة يف اجلسم ولكي تبقى سلسلة التنفس موصولة       
افظوا على الفرق بـني احلـالل       حتقصارى جهدكم لتجنبها قدر اإلمكان، و     

  . واحلرام قدر االستطاعة
أوامر اهللا تعاىل إمنا هو ضمن نطاق قـدرة         ب أن العمل    واألمر السابع هو  

يتبين من هذه اآلية بوضوح أن أوامـر        : "يقول املسيح املوعود    . اإلنسان
نــزل اهللا تعـاىل الـشرائع       فلـم ي  . اهللا ليست مما ال ميكن العمل ا ألحد       

   ظهر على اإلنسان عظمته وفصاحته وبالغته وقدرته على       واألحكام يف الدنيا لي 
ظهر للناس أنه ميلك القدرات     أي أن ي  (. قانون اإلجياد وبراعته يف بيان األلغاز     

 م هلم عقدةً ال يقدر أحد على حلها مث يتفاخر عليهم ويقول انظروا             كلها ويقد
فاألمر لـيس   . مل تستطيعوا أن حتلوها ومل تفهموا ما طرحت عليكم من اللغز          

  ) هكذا
 الشرائع واألحكام يف الدنيا ليظهر      نـزل اهللا تعاىل  فلم ي... : يقول  

على اإلنسان عظمته وفصاحته وبالغته وقدرته على قانون اإلجياد أو أن يفتخر            
على بيانه األلغاز، كذلك ال ميكن القول إنه كان يعلم منذ البداية أن اإلنسان              

  ."الضعيف ال يستطيع أن يعمل ا
يوقعهم يف املشاكل مث ليخترب إذن، فلم يأمر اهللا تعاىل عباده ذه األوامر ل       (

  )اإلنسان الضعيف ولينظر كيف يعمل بأوامره
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سبحانه وتعاىل عن أن يقوم مبثل هذا العمل        : " ويقول يتابع حضرته   
  ."العابث

واألمر الثامن يف هذا الصدد هو أن الشروط اليت وضعها اهللا تعاىل للعمل             
ية والعلمية واالجتماعية   تنسجم كلها مع القدرات العقلية واجلسد      ذه األوامر 

وكل إنسان مكلَّف ومسؤول عن العمل ـا مـن          . والروحانية لكل إنسان  
أمـا  . منطلق قدراته العقلية واجلسدية والعلميـة واالجتماعيـة والروحانيـة         

الواجبات اليت فرضها اهللا تعاىل فإن العمل ا قدر االستطاعة واجب على كل             
حتى  .... جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اِهللا      : فقد ورد يف احلديث الشريف    . مؤمن

خمس صلَواٍت ِفي الْيوِم    : دنا فَِإذَا هو يسأَلُ عِن اِإلسالِم فَقَالَ رسولُ اِهللا          
: قَـالَ رسـولُ اِهللا      . فَقَالَ هلْ علَي غَيرها؟ قَالَ ال ِإال أَنْ تطَوع        . واللَّيلَِة
امِصيـولُ                وسر لَه ذَكَرقَالَ و عطَوقَالَ ال ِإال أَنْ ت هرغَي لَيلْ عانَ قَالَ هضمر 

فَأَدبر الرجـلُ   : قَالَ.  الزكَاةَ قَالَ هلْ علَي غَيرها؟ قَالَ ال ِإال أَنْ تطَوع          اِهللا  
أَفْلَـح ِإنْ   : قَالَ رسولُ اِهللا    . نقُصواِهللا ال أَِزيد علَى هذَا وال أَ      : وهو يقُولُ 
قدصحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب الزكاة من اإلميان. (ص (  

إذن، فكل إنسان جيب أن يعمل حبسب قدراته واستطاعته، وباإلضـافة           
  .  ينصح ألداء النوافل أيضاإىل ذلك كان النيب 

 القرآن الكرمي قابلة للعمـل      واألمر التاسع هو أن مجيع األوامر الواردة يف       
كما ذكرت من قبل أيضا بإجياز يف سياق آخر، وليس هنالك أمر يشكِّل على              

 أن املـؤمن    وقد ذكرت يف سياق العمل بأسوة الـنيب         . اإلنسان أي عبء  
وكما قالت السيدة عائشة رضي اهللا      . احلقيقي يبذل قصارى جهده للتأسي ا     

. انت صورة عملية ألحكام القرآن الكـرمي     وحياته ك  ن أخالق النيب    إعنها  
لقد أعلن اهللا تعاىل    . فكل شخص مطالَب بالعمل ا حسب قدراته واستطاعته       
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أنه ما دام ال يكلِّف أحدا أكثر من مقدرته لذا فإن كل أوامره إمنا هي ضمن                 
  . قدرة كل إنسان

ـ  وا رؤى صادقة ليدرك   الناسواألمر العاشر هو أن اهللا تعاىل  يري          و ، ول
فلو مل ير اإلنسان رؤيا صادقة قط       . إىل حد ما، وحي اهللا وإهلاماته إىل األنبياء       

  . العترب ادعاء األنبياء أيضا كذبا حمضا
لقد أودع اهللا تعاىل فطرة كـل شـخص،         : "يقول املسيح املوعود    

وإن مل  . لفهم وحي كل نيب مبعوث وإهلامه، وديعةً وتلك الوديعة هي الرؤيـا           
 ا صاحلة قط فأنى له أن يؤمن أن الوحي واإلهلام أيضا شيء           ير أي شخص رؤي   

 لـذا   ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها     :  أنه وملا كان من صفاته     . حقيقي
 ١١ عـدد    ٦جريدة احلَكَم ج    ." (فقد أودع هذا األمر يف فطرة كل شخص       

  )٦م ص١٩٠٢آب 
لذا فقد يرى اللصوص والناب والزناة أيضا رؤى صادقة أحياناه .  

األمر احلادي عشر هو أن فترة الصبا واملراهقة هـي فتـرة الالوعـي،              
وكذلك الذين ميلكون قوى عقلية أقل نسبيا أو املختلُّون ذهنيـا فـإم لـن               

ذه األعمال أو عدم متسكهم ا بـشكل        القيام  يؤاخذوا عند اهللا على عدم      
هي ) اإلنسانمن حياة   (  إن الفترة األوىل  : "يقول املسيح املوعود    . كامل

ال يكلف   :فترة الالوعي والغفلة فلن يؤاخذ اهللا أحدا عليها، كما يقول           
 كـانون الثـاين     ١٠ عدد   ١ رقم   ٩جريدة احلَكَم ج     (اهللا نفسا إال وسعها   

    )٣م ص١٩٠٥
واألمر الثاين عشر هو أنه لو مل يعمل أحد بـأوامر اهللا تعـاىل يف فتـرة             

القوى العقلية واجلسدية لكـان جـديرا       صحة  رغم متتعه ب  الشباب بكل حذر    
  : يقول املسيح املوعود .  عند اهللاةباملؤاخذ
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إن الفترة الوحيدة اليت ميكن لإلنسان أن يقوم فيها بعمل ما إمنـا هـي               "
وهي فترة الفُتـوة ألن     ) أي الصبا والشيخوخة  (الفترة الواقعة بني زمنني اثنني      

ولكن هذه الفترة بالذات    .  حيوز القوة  قوى اإلنسان تنمو يف هذه الفترة وفيها      
اجم اإلنسان بطرق خمتلفة وحتـاول أن       اليت  تكون مصحوبة بالنفس األمارة     

وهذه هي فترة املؤاخذة كما هي فترة احلصول على العاقبة          . تبقيه حتت تأثريها  
ولكن اإلنسان أثناء هذه الفترة يكون حماطا باآلفـات، وإن مل يقـم             . احلسنة

نعم، ولو عاشها اإلنسان على     .  ألدت به إىل جهنم وجلعلته شقيا      بسعي كبري 
أحسن وجه وحبذر شديد لكان مرجوا من فضل اهللا تعاىل أن تكون عاقبتـه              

  )املرجع السابق" (خريا
 بالقيـام    ال يكلف أحدا فوق طاقته، لذا فقد أمر          إذن، فإن اهللا    

إلنسان أن يعيش متبعا    ببعض األعمال وى عن بعضها األخرى، وإذا مل يسع ا         
 وال يستفيد من رمحة اهللا الواسعة اليت        -هذه األوامر ومنتهيا عن هذه النواهي       

 -بشره ا، بل يريد أن حيدد بنفسه سعته وقدراته ويعرض عن أوامر اهللا تعاىل         
  . لكان ذلك مدعاة إليصاله إىل جهنم، فقد قال املسيح املوعود 

:  مث قال بعد ذلـك     ف اهللا نفسا إال وسعها    ال يكل : لقد قال اهللا تعاىل   
     وعليها ما اكتسبت هلا ما كسبت     خدمت كلمةللحسنة " كسب" لقد است

مبعىن أن كسب احلسنة سهل ولكن إذا أراد اإلنسان ذلك، ألن احلسنة تالئم             
بدال " االكتساب"فطرة اإلنسان ولكنه يف بعض األحيان لشقاوته خيتار طريق          

ولعدم استعماله القوى األخالقية يف حملها      . الفطرة الصحيحة من اختياره طريق    
ولكن حـني   . يسلك أحيانا طرقا ال يرضى ا اهللا معتربا إياها الطريق األسهل          

غرق يف السيئات واملنكرات عندها يستفيق ويشعر أنه سـالك يف           كون قد   ي
ـ    لقد قال سيدنا املصلح املوعود      . طريق اإليذاء واملعاناة   : ة يف شرح كلم
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إن اإلنسان يعاقَب على السيئات اليت فيها صـبغة االكتـساب،    " االكتساب"
  . واليت ارتكبت قصدا ويصر صاحبها عليها وال يهجرها

            عـه يف   وِقفإن اهللا تعاىل ال يكلِّف أحدا فوق طاقته وال يأمره بـأوامر ت
ولكن إذا تشجع اإلنسان علـى      . مشاكل ومصاعب، بل يعفو ويصفح كثريا     

لذا فإن ربنا احلبيب    .  أصر عليها واكتسبها باستمرار فهو يعاقَب عليها       سيئة مث 
والرحيم قد علّمنا يف اجلزء الثاين من اآلية نفسها دعاء بأنه جيب أن تتنبـهوا               
دائما إىل األعمال احلسنة اليت تطابق الفطرة يف كل األحوال، والعملُ ـا يف              

ؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا وال       ربنا ال ت  : فقد قال تعاىل  . مقدرة اإلنسان 
تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ               

         نرصا فَانالنوم تا أَننمحارا ولَن اغِْفرا ونع فاعا ِبِه ولَن   ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا ع 
  )٢٨٧: البقرة(

فإن هذه األدعية ضرورية جدا لتزكية النفس ألنه عندما تتم تزكية النفس            
ال يكلف اهللا نفسا إال     : على ما يرام عندها تدركون جيدا حقيقة قوله تعاىل        

 ال  :فعلى اإلنسان أن يدعو اهللا تعاىل بكل خشوع ويتضرع أمامـه          . وسعها
وال جتعل عاقبتنا مثل    . نا على عدم قيامنا باألعمال احلسنة بسبب نسياننا       ذْتؤاخ

وليس املراد من القول بأال تكون عاقبتنا مثل        . عاقبة الذين وقعوا حتت بطشك    
عاقبتهم أننا كنا متمردين أو جتاوزنا احلدود أو أعرضنا عن أوامرك بل احلـق              

لنسيان الذي هو جـزء مـن       أننا مل نتمكن من القيام بتلك احلسنات بسبب ا        
لذا نرجوك يا رب أال جتعلنا من الذين قـاموا ـذه            . فطرة اإلنسان ال يتجزأ   
يا رب ال تؤاخذنا    : مث يدعو املؤمن بكل تضرع ويقول     . التصرفات قصدا منهم  

على األعمال اليت مل نقم ا قصدا بل صدرت منا خطأ أو عن سوء فهم، وال                
فيما يتعلق بعهودنا وما محلتنا به من األعباء بل وفِّقنـا  جتعلنا مثل األمم اخلالية     
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لقد . للوفاء بعهودنا، وإال ميكن أن نعد حنن أيضا من الذين استحقوا املؤاخذة           
قال اهللا تعاىل إنه ال يكلف نفسا إال وسعها، ومع ذلك فإن املؤمن احلقيقـي               

شدا ربه بقوله هذا     مظهرا عجزه ومنا   -الذي خيشى اهللا جيب عليه أن يدعوه        
يا رب أرجو أال توقعين شقاويت وعاقبة أعمايل يف ابتالء أو حتـت             : ويقول -

رداء مغفرتك دائما حـىت     غمرين ب عبء ال أطيقه، لذا أرجوك أن تعفو عين وت        
لثبات علـى اإلميـان     للقد وفَّقْتين يا رب     . أنال نصيبا من رمحتك على الدوام     

تدع عدوي   به، فوفِّقين أن أزداد إميانا دوما، وأال         باإلمام الذي أمرتين باإلميان   
إذ . يب أخطـائ   يتضرر ديين أو مجاعيت بسب      أن ، أو يضيع إمياين بسبب ضعفي   

لذا .  واحد ابتالًء على اجلماعة يف بعض األحيان        شخصٍ ميكن أن جيلب خطأُ   
 باستخدام صيغة مجع املتكلم هنا قد وجه مجيع املؤمنني من حيث اجلماعة إىل            
أن يدعوا لبعضهم بعضا، لكي يظهر تأثري مجاعي لألدعية وكذلك ليتنبه كـل             

ى اجلماعة أيـضا علـى      تقوتمؤمن إىل تزكية نفسه وأداء مسؤولياته، ولكي        
  . وتكون مصونة من كل أنواع شرور العدومتينة أسس 

نظرا ا  وفّقنا اهللا تعاىل للعمل بكل قوانا وقدراتنا جبميع أوامره اليت كلَّفنا            
 أن  إىل قدراتنا واستطاعتنا، وأال نبقى واقفني يف مكان واحد، بل نـدعوه             

استطاعتنا ومؤهالتنا على الدوام وأن نعبر منازل السلوك علـى          نطاق  يوسع  
  .دروب التقدم والنجاح بسرعة من حيث اجلماعة أيضا، آمني

  
                                  

  
  

 


