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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
  ٢٤/٠٤/٢٠٠٩يوم  

  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

بـده  ا ع 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      . ورسوله

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
  

، ونستخدمها أيضا   "النفع" أو   "الربح"ة  كلمنسمع يف حياتنا اليومية مرارا      
أما بالنسبة إىل التجار فتجارم تدور حول هذه الكلمـة،          . يف حديثنا اليومي  

عته على طاولة يف زاوية، أو كـان        سواء أكان بائعا متجوال صغريا يبيع بضا      
فهؤالء التجار يفكـرون    . ميلك املاليني وتتوزع شركاته وحمالته يف العامل كله       

دائما يف األساليب اليت جتلب هلم مزيدا من الربح، و يـستخدمون يف هـذا               
السبيل الوسائل املشروعة و غري املشروعة أيضا، كما نرى اليـوم يف العـامل              
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أما الـشخص العـادي     . دم وسائل غري مشروعة بكثرة    املعاصر، حيث تستخ  
الذي ال عالقة له بالتجارة، فهو اآلخر يفكر دائما فيما ينفعه، وكيف ميكن له              

هذا هو استخدام هذه الكلمة يف الشئون الدنيويـة         . أن يستفيد أكثر ما ميكن    
خطبيت ويف  . املادية، أما يف العامل الديين والروحاين فتستخدم هذه الكلمة كثريا         

اليوم سأحدثكم شيئا حول هذا املوضوع يف ضوء األحاديث النبوية واآليات           
  .القرآنية

نفَعه أفـاده   : يقال. هلذا أقدم لكم أوال معانيها كما وردت يف القواميس        
هذه املعاين وردت يف قاموس  . وتيسر له، أو كان له صاحلا الستخداٍم أو مفيدا        

ومـن  . صار له ذا نفع   : موس نفسه، نفَّعه  وورد يف القا  .  إنكليزي -لني عريب   
  . الصفات املتميزة للمؤمن حسبما ورد يف بعض األحاديث أنه ينفع اآلخرين

ما يستعانُ بـه يف الوصـول إىل        : وورد يف املفردات لإلمام راغب، النفْع     
  . اخلريات، وما يتوصل به إىل اخلري فهو خري، فالنفع خري

  .ة املرء للوصول إىل اهلدفأن النفع وسيل" لني"وورد يف 
 يوصـلُ  الذي هو الناِفع تعاىل اهللا أَمساء يف: أما لسان العرب فقد ورد فيه     

ن ِإىل النفْعهو حيث خلْقه من يشاء م النفِْع خاِلق رِر والضواخلي والشر.  
وبعد بيان معانيها من املعاجم سأبني لكم اآلن من خالل أحاديث الـنيب             

  فـاملؤمن ال يفكـر يف      . بغي أن تنطبق هذه الكلمة على املـؤمن        كيف ين
مصلحته ومنفعته اخلاصة فقط كما يفعل اإلنسان املادي الدنيوي، بل يفكر يف            

فهذا ما علَّمنا اهللا تعاىل يف القرآن       . مصلحة اآلخرين أيضا وهذا ما جيب عليه      
األحاديـث يف    اليت وجدناها يف     الكرمي، كما حتثّ على ذلك نصائح النيب        

وإليصال النفع لآلخرين هناك أساليب خمتلفة بينها لنا رسـول اهللا           . هذا اال 
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 .         أقدم لكم بعض األحاديث اليت تضم توجيهات النيب   خبصوص إيصال 
  .  اخلري والنفع لآلخرين

 كُلِّ علَى :قَالَ  النِبي عن جدِه عن أَِبيِه عن بردةَ أَِبي بن سِعيد حدثَنا 
 نفْـسه  فَينفَع ِبيِدِه يعملُ :قَالَ ؟يِجد لَم فَمن ،اِهللا نِبي يا فَقَالُوا .صدقَةٌ مسِلٍم

قدصتيفَِإنْ :قَالُوا .و لَم ِجدقَالَ ؟ي ِعنيِة ذَا ياجالْح وفلْهفَِإنْ قَالُوا .الْم  لَـم 
ِجدلْفَ قَالَ ؟يمعوِف لْيرعِبالْم ِسكملْيو نع را الشهفَِإن قَةٌ لَهدص .  

  )البخاري، كتاب األدب، باب كل معروف صدقة(
 ِبغـصنِ  رجـلٌ  مر:  اِهللا رسولُ قَالَ قَالَ هريرةَ أَِبي عنوهناك رواية   

 ،يـؤِذيِهم  ال الْمـسِلِمني  عن هذَا نحينلَأُ واِهللا :فَقَال طَِريٍق ظَهِر علَى شجرٍة
  )مسلم، كتاب الرب والصلة، باب فضل إزالة األذى عن الطريق. (الْجنةَ لَفَأُدِخ

 مـن:   اِهللا رسولُ قَالَ قَالَ الْخدِري سِعيٍد أَِبي عنمث يف رواية أخرى     
ما كَتا ِعلْمِمم فَعنِر ِفي ِبِه اُهللا ياِس أَمِر النيِن أَمالد هماُهللا أَلْج موِة ياماٍم الِْقيِبِلج 
اِر ِمنئل عن علٍم فكتمه. (النن سسنن ابن ماجه، باب م(  

إذن، فإنّ نفْع املؤمن ال يكمن يف اإلكثار من املال واحلصول على فوائـد              
وهذا هـو النفـع     . هللا  مالية، بل يكمن الربح احلقيقي يف الفوز برضوان ا        

فأول ما بينـه الـنيب يف هـذه         . الدائم الذي يكتب يف السجالت يف اآلخرة      
األحاديث لكسب هذا النفع هو إخراج الصدقة لسد جوع احملتاجني والفقراء           

وقد ورد يف حديث آخر عـن عائـشة         . واملفلسني واملعوزين وستر عورام   
 فقـال  كتفاً، منها وأفضلت ا صدقتوت شاة ذحبت  عنها أا  تعاىل اهللا رضي
 كلـها : "فقال كتف، إال منها بقي ما: فقالت ؟"منها عندك ما: " النيب هلا
  . "اكتفً إال
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فما ينفقه املرء ملنفعة وينال عليه النفع احلقيقي، والنفْع هو الـذي يبقـى              
فهذه هي أسوة اإلنسان الكامل الذي مل تكـن لديـة أي رغبـة يف               . ويدوم

ال شـك يف  . الدنيوية وكان يهمه كل حني وآن الفوز برضا اهللا تعاىل   األشياء  
أن كل إنسان ال يستطيع الوصول إىل هذه املرتبة لكن بتقدميه هذه األسـوة              

 أن عليكم أيضا أن تموا بالفقراء وتعتنوا م دومـا، وجيـب أن              علّمنا  
وهلـذا  . من اهللا   تنتبهوا إىل هذا األمر دائما ألن النفع احلقيقي هو ما يأيت            

القول أمهية لدرجة أنه حني سأله الصحابة ماذا جيب عليهم إذا مل يـستطيعوا              
 اعملوا بأيديكم واكسبوا ما تنتفعون به وينتفـع بـه           :دفع الصدقة؟ فقال    

اآلخرون أيضا، وال تكونوا عبئا على اتمع ألنكم إذا اكتسبتم بعمل أيديكم            
 ناحية، ومن ناحية ثانية لن تكونوا اليد املتلقية         فلن تكونوا عبئا على اتمع من     

الـيت متـنح    ) اليد العليا (، بل ستكونون اليد املعطية      )اليد السفلى (اليت تأخذ   
  .وتكتسب رضا اهللا تعاىل

الذين يتلقون معونات من احلكومة يف البالد الغربية عليهم أن يفكروا يف            
يف بعض األحيان ال جيد     . هذا األمر جيدا، وجيب أن يعملوا أي عمل جيدونه        

املرء عمال مناسبا ينسجم مع مستواه وشهادته العلمية، فيجب على كل واحد            
أما املـسلم   . أن يكسب من العمل قدر ما يستطيع وخيفف من أعباء احلكومة          

األمحدي فال جيوز له يف أي حال أن يأخذ من احلكومة أي نوع من املساعدة               
ل هذا املبلغ ليس صفقة راحبة، بل خاسرة        فإن احلصول على مث   . خداعا وكذبا 

كذلك جيب على املسلم األمحدي يف باكستان واهلند والبالد الفقـرية           . متاما
فنجد . األخرى أن يسعوا أال يكونوا يدا متلقية، بل ينبغي أن يكونوا يدا ماحنة            

 أنه إذا مل تتسن هلم      يف احلديث املذكور أعاله أنه حني سأل الصحابةُ النيب          
فرصة للكسب لعدم توفر فرص العمل من أي نوع كان، وإذا وجد عمال ال              
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يتقاضى منه إال ما يعيل به أسرته بالكاد، ناهيك عن دفْع الصدقة، فماذا جيب              
هناك شىت األساليب ملساعدة    : عليهم يف مثل هذه األوضاع البائسة؟ فقال        

.  وقدموا له أي خدمة    اآلخرين فاختذوها، وأعينوا ذا احلاجة بأية طريقة ممكنة،       
فقـد  . وإن أروع مثال هلذا النوع من املساعدة أيضا سجله لنا رسول اهللا             

 وكانت حديثـة    كانت هناك سيدة عجوز قد أثارها الكافرون ضد النيب          
 يف الطريق صدفة ومحل أمتعتها وأوصـلها        الوصول إىل مكة، فقابلها النيب      

تخدمت كلمات نابية جدا يف حـق       فقد اس  فلما مل تكن تعرفه     . إىل غايتها 
مث عندما وصل إىل بيتها     .  ظل يسمع دون أن ينفعل     النيب يف الطريق، لكنه     

إذا كنت  : أخربها أن الساحر الذي نصحوك بتجنبه هو أنا، فقالت ِمن فورها          
  .  أنت ذاك الساحر فقد سحرتين واهللا

له جيلب  فرفع األذى عن أحد بشكل من األشكال والسعي إليصال اخلري           
 الصحابة أنه إذا مل يـستطع       مث حني سأله    . للمرء ثوابا مثل ثواب الصدقة    

هناك حسنات ال حصر هلا قد أمرنا اهللا بكسبها،         : املرء، فماذا يفعل؟ فقال     
فبوسع كل إنسان مهما كـان      . فاعملوا ا واجتنبوا السيئات، فهذا ينفعكم     

 العمل ال يتطلب أمواال وال      فقريا أن يكسب احلسنات وجيتنب السيئات، وهذا      
  .قوة جسدية

انظروا كيف جيزينا ربنا احلبيب حىت على حسنة صغرية، وأخربنا بـذلك            
، فقد مسعنا يف حديث أن من أزال الغـصن ِمـن طريـق              عن طريق النيب    

فما أكثرها ِمن صفقاٍت نافعـة      . املؤمنني إماطةً لألذى عنهم، أدخله اهللا اجلنةَ      
طي اهللا على احلسنات أجرا بال حدود، فاإلنسان ال يسعه          حيث يع ! راحبة هذه 

  .أن يتصور مدى كرم اهللا



 - ٦ -

يتحتم على اإلنسان أمران اثناِن، مهـا       : يقول سيدنا املسيح املوعود     
وللحسنة جانبان أحدمها ترك الشر والثاين إفاضة       . اجتناب السيئة وفعل احلسنة   

 الشر فقط، ما مل يتحلَّ بإفاضة       وال يسع املرَء بلوغُ درجة الكمال بترك      . اخلري
ومن هنا يتبني مدى ضرورة إحداثه التغـيري يف         . اخلري أي ما مل ينفع اآلخرين     

واحلق أن اإلنسان يصل إىل هذه املدارج إذا كان مؤمنا بـصفات اهللا             . نفسه
وما مل يتحقق له هذه الدرجة ال يسعه اجتناب السيئات          . وعاملا ا حق العلم   

 إىل حد ما    -ما دام الناس يهابون امللوك ويتجنبون       .  اآلخرين ناهيك عن نفع  
خمالفة قوانني العقوبات اهلندية مثال، وكثري منـهم ال خيـالفون القـانون             -

الدنيوي، فلماذا يتجاسرون على خمالفة قوانني أحكم احلاكمني؟ هل لـذلك           
. كبل هذا هو السبب الوحيد لـذل      ! سبب آخر سوى عدم إميام باهللا؟ كال      

  ) ٤٦٦ملفوطات الد األول ص (
.  حق العلم الستجاب ألوامـره     أي لو كان املرء عاملا بصفات اهللا        (

ومن الناس من يتجرأ لدرجة ال يويل ما أمر اهللا به وما ى عنه أي اهتمـام،                 
 دعك عن إيصاهلم اخلـري      -ومبنتهى اجلسارة يرتكب أعماال قد ى اهللا عنها         

  )ن احلكومات الدنيوية بينما خيافو-لآلخرين 
إذا كـان  : مث أُِمرنا بأن ننفع اآلخرين بعلْمنا، فقد قـال رسـول اهللا     

عندكم علم سواء أكان دنيويا أو دينيا مث نفعتم به اآلخرين فسوف تفـوزون              
  . برضا اهللا وهكذا تعقدون صفقة راحبة

أخرب به  وإذا أخفى أحد العلم الذي أعطاه اهللا تعاىل واضعا يف البال أنه لو              
.  مثل هذا الشخص إنذارا شديدا     غريه لزاد هو أيضا علما، فقد أنذر النيب         

 أمته أن يتجنبوا دائما من مثل هذا التصرف، بل علّمنا أيـضا             وقد نصح   
 الذي كان إنسانا كامال وكانت كل حلظة        إن النيب   . بعض األدعية لتجنبه  
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يدعو ذه األدعية أمام الـصحابة      من حياته وقْفًا لفائدة اآلخرين، حني كان        
كان يف احلقيقة يعلِّمهم إياها وينصحهم أن يدعوا ا دائما وينشروها يف األمة             

  . باستمرار ألن النفع احلقيقي ال ينال إال إذا حظي اإلنسانُ برضا اهللا تعاىل
  : من تلك األدعية النبوية الكثريةأقرأ عليكم اآلن دعائَني

نِد عبِن اِهللا عٍرو بمولُ كَانَ: قَالَ عساِهللا ر  ُقُولي: مي اللَّهـوذُ  ِإنأَع 
ِبك ال قَلٍْب ِمن عشخي ِمناٍء وعال د عمسي ِمنفٍْس وال ن عبشت ِمنال ِعلْـمٍ  و 
فَعنوذُ ،يأَع ِبك الِء ِمنؤِع هبجـاء   الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما    . (اَألر 

  )يف جامع الدعوات عن النيب 
 صـلَّى  ِإذَا يقُـولُ  كَانَ  النِبي أَنَّ سلَمةَ أُم عن: وجاء يف حديث آخر   

حبالص ِحني لِّمسي: مي اللَّهِإن أَلُكا أَسا ِعلْماِفعقًا نِرزا وبال طَيمعـ  و . بالمتقَ
  )الة والسنة فيها، باب ما يقال بعد التسليمابن ماجه، كتاب إقامة الص(

فاإلنسان حباجة إىل عون اهللا تعاىل إضافة إىل األعمال الصاحلة لكي يكون            
وإن . نافعا للناس، فإن اهللا تعاىل هو الذي حيمي اإلنسان من إغواء الـشيطان            

أي (،  ال حيالف اإلنسان إال إذا دعاه بواسطة أحب العباد إليه        عون اهللا   
، وهذا لن يتحقق إال إذا كنا نسعى جاهدين للعمـل بأسـوته             ) يب  الن

  . وعندها فقط تكون أعمالنا نافعة للناس
      ناه النيبوهناك دعاء آخر علَّم :نِد عبـنِ  اِهللا عب  ِزيـدي  طِْمـيالْخ 

اِريصاَألن نوِل عساِهللا ر  هقُولُ كَانَ أَناِئِه ِفي يعد: اللَّهقِْني مزار  ـكبح 
بحو نِني مفَعني هبح كدِعن. ما اللَّهِني مقْتزا رِمم أُِحب، لْهعةً فَاجا ِلي قُوِفيم 
ِحبت. ما اللَّهمو تيوي زنا عِمم أُِحب لْهعاغًا فَاجا ِلي فَرِفيم ِحبسـنن  . (ت

  )ب الدعوات، باب ما جاء يف عقد التسبيح باليدالترمذي، كتا
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، لذا  من املعلوم أنه ليس يف الدنيا من هو أحب إىل اهللا تعاىل من النيب               
 وسيلةً حىت يكونَ أَحب خلِْق      جيب أن ندعو اهللا تعاىل دائما متخذين النيب         

 بعـث   اِهللا إليه األحب إلينا أيضا لكي ننالَ تلك الفيوض والربكات الـيت             
  . إلقامتها ونشرها يف أحناء العامل

 يف شرح   - مبينا كيفية كون اإلنسان نافعا       - يقول املسيح املوعود    
  : لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ: اآلية القرآنية

إن اإلنسان حيب املال يف الدنيا كثريا، لذا فقد قيل يف علم تعبري الـرؤى               "
لذا فقد وجه  . بأنه لو رأى أحد أنه أخرج الكبد وأعطاه لغريه، فاملراد منه املالُ           

لَـن  : اهللا تعاىل أنظارنا من أجل احلصول على التقوى احلقيقية واإلميان إىل          
 ألن مواساة خلـق اهللا      )٩٣ :آل عمران  (تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ     

نة معهم تتطلب إنفاق قسط كبري من املال، وإن مواساةَ البـشِر            واملعاملة احلس 
وخلِْق اهللا بشكل عام هو اجلزء الثاين لإلميان، وبدونه ال يكتمل اإلميـان وال              

. وما مل يتحلَّ اإلنسان باإليثار ال ميكن أن ينفع اآلخرين         ). يف القلوب (يترسخ  
وقد ورد األمر والتوجيه    . فال بد من اإليثار من أجل نفع اآلخرين ومواسام        

إن اإلنفـاق يف    . لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ      : إىل اإليثار يف اآلية   
امللفوظـات،  ." (سبيل اهللا تعاىل إمنا هو معيار سعادة اإلنسان وِمحك لتقواه         

  )٣٦٨-٣٦٧الد األول ص 
أجل نفع اآلخرين، ولكن ال ميكن   لقد ورد يف األحاديث أمر بالصدقة من        

العمل به إال إذا كان اإلنسان يتحلى بروح التضحية واإليثار، وإن هذه الروح             
ولتحقيق هذا اهلدف   . إمنا تتولد يف اإلنسان إذا كان يف قلبه حب اهللا ورسوله          

:  يف الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل، حيث قـال            قد أرشدنا النيب    
ماللَّه زقِْنيار كبح بحو نِني مفَعني هبح كدِعن.  
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صفة من صفات   " النافع"ولقد ذكرت قبل قليل عند بيان معاين النفع أن          
وهو اهللا الذي ينفع ويفيد من يشاء وبقدر ما يشاء ِمـن خلقـه،              . اهللا احلسنة 

أو ينفع  وال يستطيع اإلنسان أن ينال النفع بنفسه        .  خالق النفع واخلري   وهو  
 أمته ليكونوا   لذا حني نصح النيب     . اآلخرين إال إذا حالفته مشيئة اهللا ورضاه      

نافعني للناس أثبت ذلك بعمله، كما أمر أمته أن يستعينوا باهللا وحده ليكونوا             
نافعني، ألن النافع احلقيقي هو اهللا تعاىل وحده، وحياول عباده قدر استطاعتهم            

  . أن يتصبغوا بصبغته
 ح جبالء أنـه ال              لقد بين اهللا تعاىل هذا األمر يف القرآن الكرمي أيضا ووض

يقدر املؤمن على أن ينال النفع احلقيقي إال بفضلي، لذا فاخـضعوا أمـامي              
لقد تناول القرآن الكرمي هذا املوضـوع يف عـدة     . واذكُروين دائما، وادعوين  

 اِهللا ما ال ينفَعكُم شـيئًا وال        أَفَتعبدونَ ِمن دونِ  قَالَ  : أماكن، منها قوله تعاىل   
كُمرضي)٦٧ :األنبياء(   

  . إذن، فإن اهللا تعاىل هو النافع احلقيقي يف الدنيا واآلخرة
هناك بعض األنواع من الشرك وهي واضحة جلية، فمثال يعبـد بعـض             
الناس يف هذه األيام أيضا أصناما يصنعوا بأيديهم كمـا كـان املـشركون              

وهـذا  .  يف أزمنة سحيقة، فال تنفعهم هذه األصنام وال تضرهم شيئا          يفعلون
وهناك بعض أنواع مـن     . النوع من الشرك الظاهري يظهر للعيان لكل واحد       

الشرك اخلفي، منها أن يتوجه اإلنسان إىل الوسائل الدنيوية عند تعرضه ملشكلة            
لنـاس مـن    ومن ا . ما، وأن يعتمد على الوسائل الدنيوية أكثر من املفروض        

يداهن ويتملَّق املسؤولني فوقه، ولكن جيب أن يعرفوا أنه لو مل تكن مشيئة اهللا              
  .حليفة هلم ملا نفعتهم هذه األسباب الدنيوية شيئا
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لقد روي أن شخصا كان يبحث عن عمل مناسب له ولكنه مل ينجح يف              
 كان الباحث عن العمـل    . ويف يوم من األيام علم أحد أقاربه عن ذلك        . ذلك

إن يل صديقا يشغل منصبا كبريا فتعالَ إيل        : شخصا مثقفا جيدا فقال له قريبه     
: فقال. فذهبا لزيارته وعرضا عليه األمر    . غدا نـزوره يف بيته ذا اخلصوص     

حسنا، قاِبلين يف مكتيب غدا وسأدبر له العمل، فهناك وظيفة شاغرة يف مكتيب             
ذهبـت إىل   :  عن العمل  يقول هذا الشخص الباحث   . وسأعطيه هذه الوظيفة  

فقلت له بأن   . مكتبه صباح يوِم غٍد، فأوقفين احلارس حيث كان الباب مغلقا         
املسؤول الفالين طلب مين مقابلته اليوم فجئت ملقابلته، وتكلمت مع احلارس           

: فقال احلارس . بنوع من االعتزاز واالفتخار، وقلت له عليك أن ختلي سبيلي         
بة قلبية وتوفِّي صباح اليـوم قبـل جمئيـه إىل     إن ذلك املسؤول قد أصيب بنو     

  .املكتب، فعدت إىل بييت وقد بلغت من اخليبة واإلحباط منتهاه
فكلما . فباختصار، إن اهللا تعاىل يبطل مزاعم الذين يعتمدون على غري اهللا          

: فيقـول اهللا تعـاىل  . يؤلِّه الناس غري اهللا يواجهون مثلَ هذه العواقب الوخيمة    
وجهوا إيل صدقا وحقا ألين أنا نافعكم وكافلكم ومعطيكم كـل   عليكم أن تت  

مث زاد هذا املوضوع شرحا وقال يف مكان آخر بأن الدنيا فانيـة لـذا               . شيء
عليكم أن تنتبهوا إىل عاقبتكم وحياتكم األخروية دائما، ألنكم سوف جتدون           

ِإال من  *  وال بنونَ    يوم ال ينفَع مالٌ   : فقال تعاىل . النفع والضر كله يف اآلخرة    
فإذا كنتم ال تعبدون اهللا تعاىل وال       . )٩٠-٨٩ :الشعراء (أَتى اَهللا ِبقَلٍْب سِليمٍ   

تعملون احلسنات اليت علّمكموها، فال تفرحوا باألموال واألوالد، ألم لـن           
ينفعوكم شيئا، ولن يسألكم اهللا كم تركتم وراءكم من األمـوال أو األوالد،             

فقد ذُكر األمر نفسه يف احلديث الشريف       . نفعكم أعمالكم احلسنة فقط   وإمنا ت 
 إن اهللا تعاىل غفر لشخص وأدخله اجلنة رد أنـه           أيضا؛ حيث قال النيب     
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نعم، إذا كان ممكنا لألوالد أن ينفعوكم فهـم         . أزال غصن شجرٍة من الطريق    
ت الىت شرع   أولئك القائمون على احلسنات فقط، والذين يستمرون يف احلسنا        

. ففي هذه احلالة تنفع حسنات األوالد اآلباء يف اجلنة يف كل حلظة           . ا آباؤهم 
 فهذا ما يـنفعكم     -فيقول اهللا تعاىل، إذا أتيتموه بقلب سليم أي قلب مطيع           

 على مـدى     ذلك القلب الذي ظل متوجها إىل عبادة اهللا          -نفعا حقيقيا   
فلو أتيتم اهللا مبثل    . ي من خلق اإلنسان   احلياة يف الدنيا، وهذا هو اهلدف احلقيق      

ولو أتيتم بالقلب الذي داوم على أداء حقوق        . هذا القلب حلظيتم برضاه     
  ". النافع"العباد عندها فقط تستطيعون أن تستفيدوا من صفة اهللا 

القلب السليم حسب املعىن اللغوي هو القلب املنـزه متاما من كل شائبة            
أيضا أن يكون بريئا كليا من الضعف اإلمياين، وخاليا من          ومن معانيه   . لغري اهللا 

كل نوع من اخلديعة، ونزيها حىت من نية إحلاق الضرر باآلخرين، وطـاهرا             
إن القلب السليم هو القلب الذي يتأمل مـن         : وقيل. متاما من االحنراف اخللقي   

حلة فيقول اهللا تعاىل إن القائمني على عباديت واألعمال الـصا         . أجل اآلخرين 
ندعو اهللا تعاىل أن يهبنا قلوبا قائمة       . سوف يدخلون جنة رضائي خالدين فيها     

  . على األعمال الصاحلة وحائزة على رضا اهللا 
 الذي من خاللـه     أقرأ عليكم اآلن مقتبسا من كالم املسيح املوعود         

  : ودعائه للجماعة، يقول حضرتهتتبني لنا كيفية قلبه وأمنيته 
عي انتباهي، والذي بسببه أجد يف قليب اندفاعا خاصـا          األمر الذي يستر  "

 ولرسوله  للدعاء إمنا هو علمي بأن فالنا خادم للدين، وأن وجوده نافع هللا             
فإذا أصيب مثل هذا الشخص بأمل ففي احلقيقة يصيبين أنا هذا           . وكتابه وعباده 

  .األمل
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 الدين،  جيب على أصدقائنا أن يعقدوا يف قلوم عزما على خدمة         : مث قال 
  . وليقوموا ا بأي وسيلة ممكنة هلم كلٌ حسب قدرته واستطاعته

إنين أقول صدقا وحقا إنه ال حيظى بالتقدير واملنـزلة عند          : مث قال   
اهللا إال الذي يكون خادما للدين ونافعا للناس، وإال فإن اهللا تعـاىل ال يعبـأ                

 -٢١٥لد األول، ص    امللفوظات ا ." (بالناس وإن ماتوا مثل الكالب والشياه     
٢١٦(  

ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا للوصول إىل املستوى الذي كان املسيح املوعود            
              يريد أن يرى عليه مجاعته يف ضوء تعاليم القرآن الكرمي والسنة النبويـة 

  .الشريفة، آمني
  

  
                                     


