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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
  ١٥/٠٥/٢٠٠٩يوم  

  مسجد بيت الفتوح بلندن  يف
  

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

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
يف اخلطبة املاضية حتدثت عن بعض األمور واألحكام الواردة يف القـرآن            

، واليوم أيضا سأواصل املوضوع نفسه،      "الواسع"الكرمي انطالقا من صفة اهللا      
يت تضم مواضـيع    ويف هذا السياق سأحتدث يف ضوء بعض اآليات القرآنية ال         

إن اهللا  . متنوعة واليت هلا عالقة حبياتنا اليومية وحاالتنا الروحانية واألخالقيـة         
تعاىل بعلمه الواسع حييط بكل تصرفاتنا وأعمالنا، وقد أرشدنا إىل الطرق اليت            
بالسري عليها نستطيع الفوز بأفضال اهللا الواسعة حسب قدراتنا ونتمكن مـن            

فمن هذا املنطلق قد    .  ونستطيع الفوز برضوان اهللا      جلبها لنا، ونستفيد منها   
أعطانا اهللا تعاىل تعليمات تتعلق باألمور العائلية أيضا وأرشـدنا يف الـشؤون             
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االجتماعية أيضا، ووجهنا أيضا بصدد تسيري األمور الدينيـة علـى النحـو             
كما علّمنا كيف نصوغ حاالتنا األخالقية والروحانية وفق مـشيئة          . الصحيح

  . اهللا
باختصار إن اهللا حميط بكل جانب من جوانب حياة اإلنسان إحاطة كاملة            

 قد أمر اإلنسان أن يتصف بصفاته لـذا         ومبا أن اهللا    . وقد أرشدنا بصددها  
قد أمره انطالقا من صفة اهللا هذه أن يوسع نطاق مساعيه وأعماله ليتمكن من              

. كي ينال قرب اهللا تعاىل    احلصول على املراتب الروحانية واألخالقية، وذلك ل      
 قد بين لنا أنه مطلع على قدرات اإلنسان وملكاته لذا فإن األعمـال    لكنه  

مث من املعلوم أن سعة قدرات الناس وملكام        . اليت فرضها عليه ال تفوق وسعه     
وإذا كانت القدرات غري متساوية فحني      . متفاوتة وختتلف من شخص إىل آخر     

لكن حتديـد سـعة     . أمر حسب ما يف وسع كل إنسان      يأمر اهللا تعاىل فإنه ي    
القدرات واملواهب ليس بوسع اإلنسان، فاهللا تعاىل وحده عليم بقدرات كـل         

 من األحكام واألوامر ال يسعنا القولُ إـا         لذا فكل ما أنزل اهللا      . إنسان
ومـن  . فاهللا تعاىل وهب كل إنسان قدرات وملكات خفيـة        . تفوق وسعنا 

فحني قال اهللا عـن     .  يستخرجها وينشطها ويشحذها   واجب كل شخص أن   
لقد .  إنه أسوة حسنة لنا، نصحنا بالتأسي بأسوة ذلك اإلنسان الكامل          النيب  

إذا . خلق اهللا تعاىل إنسانا كامال وحيدا مل تعرف سعة قدراته وملكاته حدودا           
 عظيمـا  تبني لنا مستوى     تدبرنا وتعمقنا يف أي جانب من جوانب حياته         

 أسوةً حسنة، وأُمرنا بالتأسـي      ولكن قد قيل لنا إن لنا يف رسول اهللا          . جدا
  . لذا عليكم أن تسعوا جاهدين قدر املستطاع للتأسي ا. بتلك األسوة احلسنة

لقد ذكرت يف مستهل اخلطبة أن من األمور اليت أرشدنا اهللا تعاىل فيهـا              
يات من القرآن الكرمي، لكنين     سأقدم لكم بعض اآل   . أمورا تتعلق باحلياة العائلية   
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وسألقي .  يف هذا اال   قبل ذلك أود أن أحتدث حول األسوة احلسنة للنيب          
.  مع أهله وما قدم لنا من مستوى رفيع يف هذا التعامل           الضوء على تعامله    

سنن ابن ماجة بـاب     ." (َألهِلي خيركُم وأَنا َألهِلِه خيركُم خيركُم: "فقد قال 
  )حسن معاشرة النساء
إذا رأيتم يف بعضكم بعضا عيبا أو إن مل ترضوا بعادة من            : مث نصحنا قائال  

عادات بعضكم بعضا، فال بد يف الوقت نفسه أن تكون هناك أشياء وحماسـن      
فيجب التمسك جبانب اإليثار نظرا إىل هذه احملاسن وجيـب أن           . ترضون ا 

ذا األمر موجه إىل ِكال الفـريقني،       وه. تسعوا خللق جو من االنسجام والوئام     
.  على أنه أحسن إليهن دومـا      ولقد شهدت مجيع أزواجه     . الذكِر واألنثى 

فكان كلما خرج يف سفر أقرع بينهن، مث أخذ معه من وقعت عليها القرعة،               
ورغم ذلـك   .  يعودهن يف املرض ويواسيهن ويراعي مشاعرهن      كما كان   

 إهلي أنت تعلم وترى أنين أبذل كل ما وسـعي           يا: كان يدعو اهللا تعاىل قائال    
ألقسط فيما بينهن وأمتسك بالعدل الظاهري، ولكن يا إهلي ليس يل سـلطان             
على القلب فإذا كان قليب مييل إىل إحداهن حملاسنها أو لصفاا املتميزة فاعف             

ونظرا إىل العالقة اليت كانت له بالسيدة خدجية رضي اهللا عنها، رد على             . عين
هي رافقتين إذ كنت وحيدا ونصرتين      : "ئشة رضي اهللا عنها ذات مرة قائال      عا

أوالدا  منـها  اهللا ورزقـين  ماهلـا  يف وواسـتين إذ كنت ال حول يل وال قوة     
ورغم . وظل تقديره هلا يف قلبه الواسع والشكور      ." الناس كذبين إذ وصدقتين

ته احلبيبة الـيت    أن زوجاته الشابات كن على قيد احلياة وكان من بينهن زوج          
فحني قالت له هذه    . كان حيبها بصفة خاصة لتلقيه وحي اهللا يف حجرا بكثرة         

عندك زوجات ما زلن على قيد احلياة، ملاذا ال تنفك تـذكر            : الزوجة احلبيبة 
تلك العجوز؟ شرح هلا األمر مبنتهى احلب واللطف، وقال ال تكـوين قليلـة              



 - ٤ -

برحابة الصدر، فهذه هي الـصفات      الصرب وال تضيقي ا ذرعا، بل متسكي        
  .النبيلة اليت من أجلها أذكر زوجيت األوىل

 اليوم وقد جتاوزوا كـل      فهؤالء املستشرقون الذين يعترضون على النيب       
حدود يف الوقاحة والبذاءة، أال ينظرون إىل هذه األسوة احلـسنة لـسيدي؟             

 زوجاته  وكيف أدى حقوق أهله، حيث كان يعدل خبصوص أداء احلقوق بني          
 مع  ورغم أنه ال سلطان ألحد على قلبه، لكنه         . اللوايت كُن على قيد احلياة    

الزوجة اليت قدمت   .  يتمسك بالعدل فيما خيص الِعشرة يف الظاهر        ذلك كان 
من أجله تضحيات قد ذكَر تضحياا للزوجات اللوايت كُن على قيد احليـاة             

اجلميل فال ميكن أن أكون عبدا شكورا       قائال إنين مقدر اجلميل، وإذا مل أقدر        
 حيسن  كان  . هللا الذي مل خيذلين قط وأكرمين بنعمه الكثرية الواسعة النطاق         

هذا : العشرة مع زوجاته ألن اهللا تعاىل يأمر بالعدل واإلنصاف، وقال ألتباعه          
  .  بنفسه أروع األمثلة للعمل بهما أمر اهللا به فاستجيبوا له، وقد ضرب 

وهـذا  .  قد أِذن بتعدد الزوجات فقد وضع له شـروطا   اهللا  وإذا كان   
 واإلسالم حيث يقول    أيضا من األمور اليت بسببها يثار االعتراض على النيب          

املعترضون إن السماح بتعدد الزجيات إجحاف يف حق املرأة أو أن اإلسالم يف             
إن هذا  ففي هذا الصدد يقول اهللا تعاىل       . هذا احلكم اهتم بعواطف الرجل فقط     

 تقِْسطُوا ِفي الْيتامى فَـانِكحوا  ِإنْ ِخفْتم أَالَّو: احلكم ليس عاما فقد قال 
 تعِدلُوا فَواِحدةً أَو    ثَ ورباع فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ    ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى وثُال      
  ) ٤:النساء ( تعولُواما ملَكَت أَيمانكُم ذَِلك أَدنى أَالَّ

هذه اآلية توفِّر احلماية للبنات اليتيمات، حيث أمر اهللا تعـاىل أال يكـون            
الزواج من اليتيمات بظلم، بل جيب أن تؤدوا هلن كافة احلقوق اليت تترتـب              

مث بعد الزواج راعوا مشاعرهن وأحاسيسهن وال خيطرنّ ببالكم         . على الزواج 
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ن، أو أنه ميكن أن تعاملوهن كما حيلو لكم وأنـه ال            أبدا أنكم لن تسألوا عنه    
وإذا خفتم أنكم لن تستطيعوا العدل بسبب طبيعتكم فانكحوا         ! بأس يف ذلك  

بشرط أن حتققوا شـروط     .. مثىن وثالث ورباع  .. النساء اللوايت يتمتعن حبرية   
  . وإن مل تستطيعوا العدل فاكتفوا بواحدة. العدل

  :  يف هذا اخلصوصسيدنا املسيح املوعود يقول 
ولكن إذا خفتم من    .  أن تتزوجوا من يتيمات هن يف كفالتكم       يفال بأس   "

 فتزوجوا من نـساء ذوات آبـاء        -ال أولياء   بألن   -عدم العدل يف حقهن     
، ولكـن   مثىن وثالث ورباع  ميكن أن تتزوجوا    . وختشومسيؤدبنكم   وأقارب

العدل فاكتفوا بواحدة رغم     بشرط العدل يف حقهن، فإذا خفتم أال تستطيعوا       
  ". من واحدةحاجتكم إىل أكثر

رغـم  : "فجملـة . انظروا إىل ما حكم به احلَكَم العدلُ يف هذا العـصر          
 مفعمة باملعاين وتتطلب التأمل، فقد حكم "  من واحدة  حاجتكم إىل أكثر  

قيقة، ذه اجلملة أن حاجتكم اليت تربرون ا الزواج الثاين ليس هلا أمهية يف احل             
يف هذه األيام تصلين    . وإن سالمة اتمع وأمنه والعدل هو األهم وله األولوية        

الشكاوى من هنا وهناك أن فالنا من أبناء اجلماعة يريد الزواج الثاين حمتجـا              
إذا مل تستطيعوا العدل فـال      : فأول ما قال    . بأعذار رغم أن لديه أوالدا    

شمل أداء كل أنواع احلقوق، فمـثال إذا        والعدل ي . تقْدموا على الزواج الثاين   
كان دخل املرء ال يكفي مصروف البيت، وتزوج الثانية فكأنه يريد غـصب             

إذا مل  :  مـرة  سيدنا املسيح املوعـود     وقد قال   . حقوق األوىل وأوالدها  
جتدوا بدا من الزواج الثاين ففي هذه احلالة جيب أن تولوا الزوجة األوىل العناية              

لكن ما نراه على أرض الواقـع يف اتمـع أن           . أكثر من ذي قبل   وتواسوها  
الرجل يتجاهل تدرجييا أداء حقوق الزوجة األوىل واألوالد ويهملـهم متامـا            
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إذن، فهناك حاجة ماسة الستعراض األمر حىت       . ويتصرف خالفا ملا أمر اهللا به     
يعدل معها يف   ال يتم التقصري من قبل الزوج يف اإلنفاق عليها لضيق اليد أو ال              

  .حقوقها األخرى
  :سيدنا املسيح املوعود يقول 

  ".من املفضل عندنا أال يعرض اإلنسان نفسه لالبتالء بالزواج الثاين "
إن أداء حقوق الزوجة مسؤلية جسيمة لدرجة إذا مل يؤدها اإلنسان تعرض            

لقـد  . لالبتالء، أو هناك إمكانية أن يتعرض لالبتالء ويصري حمل عتـاب اهللا           
 حيث كان يدعو اهللا تعاىل أنه حياول قدر         ذكرت لكم قبل قليل دعاء النيب       

املستطاع أداء حقوق كل واحدة من زوجاته لكنه إذا صدر منـه يف حـق               
 ما يوحي إىل تفضيلها دون قصد منـه         - نظرا إىل صفاا املتميزة      –إحداهن  

هي طبيعة اإلنسان اليت    ففي هذه احلالة يطلب من اهللا العفو واملغفرة، ألن هذه           
وإن اهللا الذي خلق اإلنسان وأِذن له يف الزواج بأكثر من واحـدة            . فُطر عليها 

 - وهو عليم مبا يف القلوب وهو مطَّلع على أسرار قلبه لكونه عاملا بالغيب               -
قد وضح يف القرآن الكرمي أنه من احملتمل أن متيلـوا يف أوضـاع معينـة إىل                 

 الضروري يف كل حال أن تؤدوا حقوقـا معروفـة           إحداهن أكثر، لكنه من   
ولَن تستِطيعوا أَنْ تعـِدلُوا     :  يف سورة النساء   لألخريات أيضا كما يقول     

بين النساِء ولَو حرصتم فَال تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإنْ تصِلحوا            
  ) ١٣٠: النساء (َهللا كَانَ غَفُورا رِحيماوتتقُوا فَِإنَّ ا

األمور والعواطف اليت ليس لإلنسان عليها سلطة فال ميكن فيهـا العـدل             
. أما ما يقدر عليه اإلنسان فال بد من مراعـاة العـدل واإلنـصاف             . الكامل

والعدل الظاهري كما بينت آنفا يشمل تأمني األكـل والـشرب واللبـاس             
وإذا قدم املرء إلحدى الزوجات مـصروف       .  ذلك والسكن والوقت وما إىل   
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أو إذا أمن هلا السكن     . البيت ومل خيصص هلا وقتا متساويا فهذا أيضا ال جيوز         
فقط ومل يقدم هلا شيئا لنفقات البيت وتركها متد يديها أمام الناس فهذا أيضا              

  . فأداء احلقوق املعروفة يف الظاهر مسؤولية الرجل. ال جيوز
 يِميـلُ  امرأَتـانِ  لَه كَانَ من :قَالَ  النِبي عن هريرةَ أَِبي عنة  ففي رواي 
سنن النسائي، باب   . (ماِئلٌ ِشقَّيِه أَحد الِْقيامِة يوم جاَء اُألخرى علَى ِإلحداهما

  )ميل الرجل إىل بعض نسائه دون بعض
قوق املعروفة لكلتيهما وال حترمـوا       إمنا التقوى أن تؤدوا احل      يقول اهللا   

أي واحدة منهما من حقوقها، حبيث ال تطلقوا وال تؤدون حقوقها، فهـذا             
فمن واجب املؤمن أن يتجنب األمور اليت ى اهللا عنها          . ليس من دأب املؤمن   

أحيانا أتلقى من النساء رسائل يشتكني فيها أن الرجل يهـتم           . ويصلح نفسه 
مث يتخذ بعضهم بعضا من تصرفات الزوجة       . ل الثانية بزوجة واحدة فقط ويهم   

 - وهذا حيدث يف حالة زوجة واحدة أيضا ناهيك عن الـزوجتني             -عذرا له   
وإذا كانـت   . لن أطلقِك ولن أعايشك كـزوج     : حيث يقول الزوج لزوجته   

القضية مرفوعة يف دار القضاء أو احملكمة فهو يطول القضية دومنا سبب بقصد             
وكما ذكـرت   . اإلزعاج واملضايقة، ويلتمس أسبابا لتطويل القضية أو مياطل       

هذا مرارا من قبل أيضا إن بعض الرجال ال يطلقون الزوجة حىت تـضطر إىل               
فكل هذه األمور   . ن دفع املهر  طلب اخللع بنفسها وهكذا يريدون التخلص م      

أصـلحوا أنفـسكم، وإذا كنـتم       : يقول اهللا تعاىل  . تبعد اإلنسان من التقوى   
تريدون العفو واملغفرة من اهللا تعاىل فارمحوا أنتم أيضا وأدوا حقوق الزوجـة             

وإذا كنتم تريدون أن تنالوا حظـا مـن رمحـة اهللا            . وعاملوها معاملة حسنة  
فاهللا تعاىل يقول يف اآلية اليت تلي اآليـة         . محتكم أيضا الواسعة فوسعوا نطاق ر   
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وِإنْ يتفَرقَا يغِن اُهللا كُال ِمـن سـعِتِه وكَـانَ اُهللا واِسـعا              : اليت تلوا آنفا  
  )                 ١٣١: النساء(حِكيما

ـ         : يقول اهللا تعاىل يف هذه اآلية      ني إذا مل يبق أي جمال للصلح أو التوفيق ب
الزوجني فال جيوز للزوج أن يتركها كاملعلقة، بل ينبغي أن يسرحها سـراحا             

وإذا تركها كاملعلقة فللزوجة أيضا حق أن تطلـب         . مجيال بأداء كافة حقوقها   
  . اخللع بواسطة القاضي

على أية حال، يقول اهللا تعاىل بأن املؤمن أو املؤمنة لن يعدا من املتمسكني              
 إذا أنفدا كل اجلهود للتعايش حبب ووئام، وإذا فـشلت           بأهداب التقوى إال  

هذه اجلهود فعليهما أن ينفصال باملعروف؛ فليسرح الزوج زوجتـه سـراحا            
ومبـا  . مجيال بأداء حقوقها، ألن ذلك واجب على املرء كما هو من حق املرأة          

أن اجلهود للتعايش معا قد فشلت رغم متسكهما بأهداب التقوى، وقد وصل            
 إىل االنفصال لذا يقول اهللا تعاىل إنه سيهيئ األسباب املناسبة لكليهمـا             األمر

ورغم أن االنفصال بني    . بفضله اجلم ورمحته الواسعة وسيغنيهما فضال منه        
 كما ورد يف احلديث الشريف، ولكن مبا أنه قد          الزوجني مكروه عند اهللا     

يـع مقتـضيات    فشلت كل اجلهود للحفاظ على هذه العالقة مع مراعاة مج         
مثل هذا القرار وكـان مكرهـا علـى    الختاذ التقوى، لذا لو اضطر اإلنسان   

يهيئ هلما أسبابا مناسـبة مـن       ساالنفصال فإن اهللا الذي يعلم بنيات القلب        
فـإن  أيضا لذا   " احلكيم"ومبا أن من صفات اهللا تعاىل       ". الواسع"منطلق صفته   

  . تكون حكيمة دائما القرارات اليت تتخذ باالستعانة به 
       آخر وهو أن القرارات املتعلقة بالزجيات      مبدئي  لقد ذُكر يف هذه اآلية أمر

حسم جيب أال يتخذها اآلباء وال الشباب أو الفتيات مدفوعني بالعواطف عند            
 بالزجيات، بل جيب أن يستعينوا دائما باهللا الذي يعلـم كـل         املوضوع املتعلق 
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ركِّزوا على الدعاء ويفكروا جيدا قبل اختـاذ        شيء وحييط بكل شيء علما، وي     
والزجيات اليت تتم ذه الطريقة يوِدع اهللا تعاىل فيها         . القرار النهائي ذا الصدد   

سعة وبسطة بفضله ورمحته ويغين أصـحاا ويـرزقهم سـعةً يف أمـواهلم              
  . وعالقام

 الطـالق   يؤخرونلقد ذكرت الطالق قبل قليل وقلت إن بعض الرجال          
ويف كثري من احلاالت حيدث ذلك بعد الزواج بفترة         . ويطيلون فيه دون مربر   

وبعد أن يكون لديهم أوالد أيضا، ففي هذه احلالة هناك واجبات ومسؤوليات            
تقع على الزوج مثل نفقات األوالد وأداء مهر الزوجة وغريمها وال بـد مـن               

ان يواجـه ظروفـا     ولكن اهللا تعاىل يقول بأن اإلنسان يف بعض األحي        . أدائها
حيث حيصل االنفصال قبل الزفاف أو حتديد مهر املرأة، فلو حدث ذلك فـال             

  : يف سورة البقرةفيقول . بد أن تؤدوا حقوقها يف هذه احلالة أيضا
             ًةفَِريض نوا لَهفِْرضت أَو نوهسمت ا لَماَء مسالن مِإنْ طَلَّقْت كُملَيع احنال ج
ملَـى            وا عقوِف حرعا ِبالْماعتم هرقِْتِر قَدلَى الْمعو هروِسِع قَدلَى الْمع نوهعت

ِسِننيحالْم) ٢٣٧ :البقرة(  
الرجل االنفصال فمن واجبه أن حيسن إىل       قرر  يقول اهللا تعاىل هنا بأنه إذا       

فإذا كان  .  استطاعته املرأة عند االنفصال وقطِع العالقة ويؤدي حقوقها حبسب       
وإن مل  . اهللا تعاىل قد وهب له السعة فهو مأمور بأن يظهرها ـذه املناسـبة             

. تظهروها فإن اهللا الذي أعطاكم هذه السعة املالية قادر على أن يقبضها أيضا            
 بسطةً يف املال ولكن صاحبها ال يظهرهـا         اإذا كان اهللا تعاىل قد أعطى أحد      

لذا إن كنتم تريدون أن     . قادر على أن يحوهلا إىل ضيق     عند أداء احلقوق فاهللا     
تنالوا نصيبا من أفضال اهللا تعاىل فعليكم أن تظهروا هذه السعةَ باإلحسان إىل             

ومبا أن اهللا تعاىل ال يكلِّف نفسا إال وسعها لذا فقد قال بأنه إذا كان               . الزوجة
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دي حقهـا علـى األقـل       الزوج غري قادر على أن يدفع هلا كثريا فعليه أن يؤ          
حـسنوا  أ إذا كنتم قائمني باحلسنات والتقوى ف      فيقول  . حسب استطاعته 

  . إليها
فقـد  .  ذا املبدأ  ويتبني من احلديث النبوي الشريف مدى التزام النيب         

ا من األنصار تزوج امرأةً مث طلقها قبل أن         يورد يف احلديث ما مفاده أن صحاب      
هل :  سأله وحني رفعت القضية إىل النيب      . ا أيضا يمسها، ومل يحدد مهره   

إذا : قـال   . ال أملك شيئا حىت أعطيهـا     :  شيئا إحسانا إليها؟ قال    اأعطيته
 يهتم  من هنا يتبين كم كان النيب       . كنت ال متلك شيئا فأعِطها قبعةً تلبسها      

وإن مل  عطُوا املرأةَ شيئا إحسانا إليهـا       ألقد ورد األمر هنا أن      . حبقوق النساء 
يكن مهرها قد حدد، أما إذا كان املهر قد حدد من قبل فماذا جيب القيام به                
يف هذه احلالة؟ لقد ذُكر ذلك يف اآليات التالية بوضوح وهو أنه إذا كان املهر               

فهكذا قد أقام   . قد وضع فعليكم أن تدفعوا نصفه يف حالة الطالق قبل الزفاف          
لى الزوج وعائلته وبـين واجبـات الرجـال         القرآن الكرمي حقوق الزوجة ع    

كذلك  ذُكـرت    . فهناك أوامر واضحة عن أقارن ورضاعة األوالد      . جتاههن
بوضوح تام مسؤوليات النساء وواجبان أيضا جتاه أوالدهن وأزواجهن الـيت           

هذه املسؤوليات والواجبات اليت تقـع  اهللا تعاىل لقد ذكر . جيب عليهن أداؤها  
ساء، وقال إننا كلّفناكم ا مراعني قـدراتكم ومـؤهالتكم          على الرجال والن  

وهلذه الواجبات واملسؤوليات تفصيل طويـل ال أريـد         . فأدوها بأحسن وجه  
، وقد ذكرما ألبني أوال ما       فقط اخلوض فيه اآلن بل أكتفي ببيان أمريِن اثنني       

األمثلـة  أروع    يف هذا الصدد، وكيف ضرب       األسوة احلسنة للنيب    هي  
  . ألداء تلك الواجبات سعيا لنيل رضا اهللا تعاىل
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ألبني كم هو ضروري لكل مسلم أمحدي أن يتنبه إىل أداء تلـك             : وثانيا
، وال سيما إىل تلك اليت كلَّف ـا         باألسوة احلسنة للنيب    الواجبات متأسيا   
  .اهللا تعاىل الرجالَ

ئعا يف اجلماعة   واآلن أريد أن أوجه أنظاركم إىل أمر آخر، مع أنه ليس شا           
بفضل اهللا تعاىل ولكننا بدأنا نسمع عنه يف اتمع األمحدي هنا وهناك بـني              

وال تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإال ِبالَِّتي      : يقول اهللا تعاىل يف سورة األنعام     . حني وآخر 
لِْقسِط ال نكَلِّف نفْسا ِإال     ِهي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والِْميزانَ ِبا        

وسعها وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد اِهللا أَوفُوا ذَِلكُم وصاكُم ِبِه              
  )١٥٣ :األنعام (لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 نا اهللا تعاىل القيام خبمسة أمور، ولكنه ففي هذه اآلية الكرمية أمر  قـال 
وكما قلت من قبـل أيـضا إن اهللا         . قبل ذلك بأنه ال يكلِّف نفسا إال وسعها       

بسبب علمه الواسع يعرف ما هي قدرات العبد وما مدى سعتها، لذا فاألوامر             
اليت أعطانا اهللا تعاىل إمنا هي يف نطاق قدراتنا واستطاعتنا وميكننا العمل ـا              

  . بسهولة
وال تقْربوا مالَ   : ية يتصدرها أمر اهللا تعاىل    األمور اليت ذُكرت يف هذه اآل     

    نسأَح ِتيِم ِإال ِبالَِّتي ِهيالْي .          موالذين تقع أموال اليتـامى يف أيـديهم فـإ
 وقال  . مؤتمنون عليها لذا عليهم أن يستخدموها يف مصلحة األيتام دائما         

أمـوال اليتـامى    أيضا يف اآليات اليت سبقت هذه اآلية بأنه جيب أن تبقـى             
أما إذا كان أحد ال يستطيع      . حمفوظة، وأن تربوهم وتعلِّموهم على حسابكم     

ذلك وال يقدر على حتمل نفقام فعليه أن ينفق عليهم من أمواهلم حبذر شديد              
فاألمني احلقيقي هو ذلك الذي يؤدي      . حىت ال يهدر جلّ ماهلم إىل أن يكربوا       

وال ميكن أداء   . أليتام وعقارام حىت يكربوا   حق أمانته بصدق وحق يف أموال ا      
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هذا احلق ما مل يكن اإلنسان حِذرا بالنسبة إىل مال اليتيم كما حيذر بشأن ماله               
اخلاص به، حيث يستثمره بعد تفكري عميق ورصني فيما يدر عليه بـالربح،             

ع ألنه إذا كان يريد الربح فقط فهو نو       يستثمره يف جتارة راحبة     : جيب أن أقول  
  . من الربا

الشخـصي،  فباختصار، كما يكون اإلنسان حذرا شديد احلذر على ماله          
فقد أمر اهللا تعاىل أن     . أموال اليتامى أيضا  يف استخدام   يجب أن يكون حذرا     ف

فهكذا حني يبارك اهللا تعاىل     . تستثمروا أمواهلم أيضا كما تستثمرون أموالكم     
ارم مزدهرة بعـد أن يكـربوا       يف هذه التجارة أو تزداد عقارام، ويرون جت       
ولكن تـصلين الـشكاوى يف      . سيشكلون جزءا من اتمع له شرفه وكرامته      

 أن أقارب اليتامى القائمني على أمواهلم مل يـؤدوا حـق            تفيدبعض األحيان   
فهـو  .. مثل ابن أخيه أو أختـه     .. فمثال إذا كان أحد يتكفل اليتامى     . األمانة

فيجب أن يتذكر مثـل هـؤالء       . ه غري حق  يستغل أمواهلم ويصرفها على وج    
. جيلب ألمواهلم وعقارام الربكة والسعة    الناس أن أكل أمواهلم ذا الشكل ال        

ولو حصلوا على منفعة مالية ذه الطريقة يف الدنيا لكانوا حتت إنذار اهللا تعاىل              
الـذين  إن    مث )١١ :النـساء  (ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم نارا    : حني يقول 

يساعدون هؤالء الظاملني على ظلمهم ال خيرجون عن نطاق أمـر اهللا تعـاىل              
 إذن، فهذا مقام خوف شديد، إذ ينبغي        فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى    : القائل

على اجلميع أن حيافظوا على أموال اليتامى، وأال يساعدوا أحدا قط إذا كـان              
ر اهللا تعاىل باحلفاظ علـى أمـوال اليتـامى          لقد أم . يبذهلا على وجه غري حق    

 وأَوفُوا الْكَيلَ والِْميزانَ ِبالِْقسطِ    :تسليمها إليهم بعد أن يكربوا مث قال        و
أي ال ختدعوا يف التجارة، ألن الدمار الذي حيل باألقوام تكـون اخلـداعات              

أنه لـو مل    فكان من أسوة الصحابة يف أمور التجارة        . التجارية أيضا سببا هلا   
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يتنبه الزبون إىل العيب يف مال التجارة يف بعض األحيان ألخـربوه بأنفـسهم              
وقالوا له إن يف هذا املال عيبا كذا وكذا حىت ال يكون هناك أي خـداع يف                 

وِبعهِد :  يف اجلزء األخري من اآلية اليت حنن بصددها        مث يقول اهللا    . التجارة
 يف بداية اآلية تتعلق بإصالح اتمع وإقامة حقوق          األمور املذكورة  اِهللا أَوفُوا 

أهله، ولكن ال ميكن العمل ا أيضا ما مل تدركوا جيدا أن اهللا تعاىل بعلمـه                
عهـودكم  أوفيتم ب إذا  . الواسع يعلم من يفي بالعهد ويعلم مدى إيفائه به أيضا         

عندها فقط ميكن أن تؤدوا حقوق اهللا وحقـوق عبـاده بـصورة             فلوجه اهللا   
وحني تستوعبون هذه األمور جيدا عندئذ فقط ميكن القول بـأنكم           . صحيحة

حاولتم العمل بأوامر اهللا كما جيب، ومل خيطر ببال أحدكم أن عمـال كـذا               
فعليكم أن تعتربوا كافة أوامـر اهللا       . وكذا يفوق قدريت فال أستطيع القيام به      
نـهج تفكرينـا    فإذا كان هذا هو م    . تعاىل ضمن دائرة قدراتكم واعملوا ا     

سوف ننال مبحـض فـضله      فوحاولنا العمل بأوامر اهللا تعاىل على هذا النحو         
: ورمحته حظا من وعد اهللا تعاىل والبشرى اليت بشرنا اهللا ـا حيـث قـال               

           ابحأَص ا أُولَِئكهعسا ِإال وفْسن كَلِّفاِت ال ناِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذينو
  )٤٣ :األعراف ( هم ِفيها خاِلدونَالْجنِة

 حيث  ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا دائما للخضوع أمامه والعمل بأوامره           
وإىل جانب ذلك ذكر رمحتـه      . كلفنا بالعمل حسب وسعنا وقدرتنا احملدودة     

فمن واجبنـا   . مث بشرنا أنه سيغطينا يف رداء مغفرته      هلا  الواسعة اليت ال حدود     
 ونتقوى إميانا ونستمر يف حماولتنا لكسب األعمـال الـصاحلة           اآلن أن نزداد  

  .وفّقنا اهللا لذلك، آمني. دائما
  
  

                                     


