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 مـن  بـاهللا  فـأعوذ  بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 * الـدين  يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم الشيطان

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عو  غَيـضغبالْم  هملَـيال عو 
الِّنيآمني ،�الض  

لَا يكَلِّـف   �) ٢٠٢: بقرةال (�ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ             �
اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا                     

  هلْتما حا كَمرا                    إِصلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع 
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرص٢٨٧: البقرة (�فَان(  

 حول هذين الدعاءين من القرآن الكرمي، ولكن قبل ذلك سأقرأ عليكم مقتبسا من كالم املسيح                سأحتدث اليوم 
  : � حول حقيقة الدعاء وفلسفته، حيث يقول �املوعود 

منه حلّها بشرط أن يبلّغ الدعاء كماله ينـال الطمأنينـة           الذي يدعو اهللا تعاىل عند املشاكل واملصائب ويلتمس         
وعلى فرض أنه مل حيصل على مطلبه فإنه يعطى من اهللا طمأنينة وسكينة مـن    . والبحبوحة احلقيقية من اهللا تعاىل    

ولكن الـذي ال    . وإضافة إىل النجاح تزداد قوته اإلميانية ويزداد يقينه       . نوع آخر، وال يبقى خائبا وخاسرا قط      
ويف بياين هذا جواب كاف على هؤالء األغبياء الـذين          . توجه إىل اهللا تعاىل بالدعاء يبقى أعمى وميوت أعمى        ي

يعترضون بسبب نظرم اخلاطئة أن هناك كثريا من الذين يفنون يف الدعاء قوال وفعال، ومع ذلك يبقون خائبني                  
ويكون مقابلهم . )استغراقهم الشديد يف الدعاءأي ال يفوزون مبا يبتغون على الرغم من (. وخاسرين يف أهدافهم

  . شخص آخر ال يؤمن بالدعاء وال يؤمن باهللا تعاىل ومع ذلك يتغلب عليهم وينال جناحات عظيمة
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    والذي ينظر إىل األمور بنظـرة سـطحية   . فاهلدف احلقيقي من الدعاء هو الفوز بالطمأنينة والسكينة كما قلت
 يقول بأن الشرط األول الذي وضعه اهللا تعاىل         �ده، ولكن املسيح املوعود     يرى أن الداعي مل حيصل على مرا      

والذي يدعو يف احلقيقة ال ينظر إىل ظاهر األمور، والذي حيظى           . للدعاء هو أن يبلّغ الداعي دعاءه مبلغ الكمال       
  . م فقط بأنه نال مطلبه بل ينال طمأنينة وحببوحة حقيقيةبفراسة املؤمن ويدرك طبيعة العالقة مع اهللا ال يهت

ليس صحيحا قط أن سعادتنا احلقيقية تكمن يف احلصول على ما ندعو مـن              :  ويقول �يتابع املسيح املوعود    
أي إذا كان الدعاء كـامال      (احلقيقي  أجله فقط، بل اهللا تعاىل أعلم بسعادتنا احلقيقية ويعطينا إياها بعد الدعاء             

  ). وصحيحا وصادقا وحبسب تعاليم اهللا تعاىل فيعطي اهللا تعاىل الداعي ما فيه سعادته احلقيقية
والذي يدعو بروح الصدق ال ميكن أن يبقى خائبا، بل يهبه اهللا تعاىل كما يشاء سعادة ال تنـال                   : �يقول  

فإذا كان  . ملال وال وباحلكومة وال بالصحة بل هي يف يد اهللا وحده، غري أا توهب نتيجة الدعاء الكامل فقط                 با
يف مشيئة اهللا ميكن أن ينال الصادق عند املصيبة بعينها لذة ال حيظى ا امللك وهو متربع على عرش احلكم، فهذا    

  . افهو النجاح احلقيقي الذي يناله الداعون يف اية املط
فهذه بإجياز حقيقة الدعاء وفلسفته وروحه، وهـذا        . أي الذين يدعون اهللا تعاىل ينالون اللذة عند املصائب أيضا         

فكما قال املسيح املوعـود     . هو أسلوب تفكري املؤمن احلقيقي وجيب علينا أن نضع هذا األمر يف احلسبان دائما             
وعندما يبلغ الدعاء هذه املرتبة فإما أن جياب كما      . تبليغ الدعاء كماله حىت حيظى مبرتبة اإلجابة      ، ال بد من     �

يدعو به املرء أو تظهر للعيان بوادر إجابته أو حيظى القلب باطمئنان وسكينة يتالشى بسببهما احلزن الذي كان                  
فهذا جيب أن يكون أسلوب     . ري له عند اهللا   يدعو بسبه وينال املرء طمأنينة خاصة ويشعر بأنه سيظهر ما فيه اخل           

ال شك أن هذا التوفيق أيضا ال . ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا أن حنتل هذه املرتبة         . تفكري املؤمن احلقيقي دائما   
  . ينال إال بفضل اهللا تعاىل لذا جيب أن ندعو اهللا تعاىل للفوز به أيضا

من القرآن الكرمي، وقد اقتبستهما من اآليات اليت نقرأها بكثرة وهي           واآلن أريد أن أوجه أنظاركم إىل دعاءين        
: البقرة (�ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ    �: الدعاء األول هو  . معروفة عند اجلميع  

٢٠٢(  
 يقرأ هذا الدعاء بوجه خاص، كما نصح صحابته بقراءته؛ فكان الصحابة يرددونه باهتمام وانتباه               �كان النيب   

ن يقرأوه بوجه خاص عند القيام بعـد         أفراد اجلماعة أ   �ويف إحدى املناسبات نصح املسيح املوعود       . خاص
 أيضا اجلماعـة إىل     �كذلك وجه اخلليفة الثاين للمسيح املوعود       . الركوع يف الركعة األخرية من كل صالة      

ترديـده  فهذا الدعاء هام جدا، وجيب على اإلخوة        . هذا الدعاء يف أكثر من خطبة، وفسره أيضا تفسريا شامال         
أما يف الظروف الراهنة اليت تسودها الفتنة والفساد يف كل حدب وصوب يف العامل فيبنغـي أن نـردده                   . دائما
  . بكثرة



 

- ٣ -

من املعلـوم أن األمحـديني      . ، ما ال ضرر فيه وال عيب بل فيه اخلري كله وفيه رضا اهللا تعاىل              "احلسنة"املراد من   
يريد .  ظروفا توجب عليهم قراءة هذا الدعاء بوجه خاص        - أمحديني رد كوم -يواجهون يف البالد اإلسالمية     

ففي ظل هذه الظروف جيب     . معارضو األمحدية أن حيرموا األمحديني من كل نعمة يف الدنيا حىت من حق العيش             
 حـىت   - مقابل خطط األعداء الذين يريدون أن حيرمونا من كل حسنة            -أن ندعو اهللا تعاىل أن احفَظنا يا ربنا         

ظى بكل حسنة بفضلك ورمحتك، وأن تكون أعمالنا يف الدنيا سببا لنيل حسنات اآلخـرة نتيجـة فوزنـا                   حن
إن أعداءنا يريدون أن يـضروا جتاراتنـا        . برضاك، وأن ينال كل عمل من أعمالنا اليت نكسبها يف الدنيا رضاك           

ونا عن إمياننـا فاعطنـا حـسنة        ويريدون أن يضروا أرزاقنا لريد    . فارزقنا حسنة حىت يفشلوا يف خططهم كلها      
بأسلوب ننال بسببه رزقا طيبا وحالال أكثر من ذي قبل، وأال يكون جرياننا من الذين يضروننا، وأال يؤذينا أهل          

واجعل . حينا، واجعلْ مدينتنا حسنة لنا، واجعل بالدنا حسنة لنا، وأن تعود على الذين خيططون ضدنا شرورهم  
 علما أننا نرى يف هذه األيام يف بعض البالد أن احلكام أنفسهم جيلبون العذاب               -ادلني  حكامنا رمحاء وأتقياء وع   

وإذا كـان أصـحاب     .  فوفِّق حكامنا واملسؤولني عنا أن يؤدوا حقوق العاملني حتتهم         -والدمار على الشعب    
رة آنفا لكي تكون املنافع السلطة احلاليون غري قابلني لإلصالح يف نظرك فأعطنا حكاما يتحلَّون بالصفات املذكو       

مث هـب لنـا     . اليت نناهلا بواسطة احلكام حسنة لنا، وأن تكون كل منفعة من تلك املنافع مما جيلب لنا رضاك                
 هذا �لقد بين سيدنا املصلح املوعود    . أصدقاء خملصني وحمبني، ومواسني يف اآلالم وممن يردون احلسنة باحلسنة         

  .املوضوع بإسهاب
ال شك أن يف باكستان فئة من الناس الذين بسبب اتباعهم املشايخ فقط حياولون إيذاء األمحديني، ولكن هنـاك    
فئة كبرية أخرى من الذين يؤدون حق الصداقة على خري ما يرام، فال نقول أن كل شخص يف باكستان سيئ،                    

بل هناك أناس يؤدون حق الـصداقة وهـم   .  معارضة شديدةوال نعيب كل شخص يف بالد تواجه فيه اجلماعةُ    
  . متعاطفون معنا ويساعدوننا يف كل موقف صعب وحرج

قبل بضعة أيام كتب إيل أحد اإلخوة األمحديني الذي كان قد اختطف يف باكستان بأن املختطفني طلبوا منـه                   
سعى إخوته جاهدين جلمع املال هلـذا الغـرض         لقد  . مبلغا كبريا فديةً، وتوفري ذلك املبلغ الباهظ مل يكن ممكنا         

علما أن املختطفني هنالك متجاسرون جـدا ويعرفـون         . ولكن توفري املبلغ الذي يطلبه املختطفون كان متعذرا       
حسنا، ادفع لنا املبلغ املتوفر عندك حاليا واجعل أحدا كفيال للمبلغ املتبقي،            : فقالوا. جيدا أن القانون لن يطاهلم    

من املعلوم أن . فكفله أحد أصدقائه من غري األمحديني فأطلق املختطفون سراحه     . ون الكفيل أمحديا  وجيب أال يك  
فهناك أصدقاء مـن  . هذا الصديق غري األمحدي أيضا خاطر حبياته ألن املختطفني سوف يتقاضون بقية املبلغ منه 

 الرغم من وجودهم يف تلك البيئة       فعلى. غري األمحديني الذين يقدمون التضحيات من أجل أصدقائهم األمحديني        
فمن حـسنات الـدنيا أن   . املسمومة احمليطة م يؤدون حق الصداقة، ويعارضون اإلرهابيني واملشايخ املتطرفني      

  . حيظى املرء بأصدقاء خملصني
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نا حيث أُسست حمطاتنا اإلذاعية وبسببها تنتشر دعوت      " مايل"كنت ذات مرة أقرأ تقريرا جاء من أحد مراكزنا يف           
واملشايخ املعارضون لنا يأخذون مساعدات مالية من بالد إسالمية وال سيما من بالد عربيـة            . على نطاق واسع  

فهؤالء املشايخ هددوا مبـشرنا هنالـك       . ليعرقلوا انتشار دعوة اجلماعة ويضروا األمحديني قدر ما يستطيعون        
كون مؤامرات خمتلفة ضدنا وحيثـون النـاس أال         إم حيي . واتصلوا به هاتفيا وقالوا بأننا سنفعل بك كذا وكذا        

يسمعوا إذاعة اجلماعة اإلسالمية األمحدية ألم كفار حبسب زعمهم، ويتجـاوزون كـل احلـدود يف هـذا                  
فكانت معارضة اجلماعة وعداوا يف تلك املنطقة على أوجها، وعندما علم ا بعض الناس من غـري              . املوضوع

ال ختافوا وال تموا    : ن وذوي النفوذ يف املنطقة أرسلوا إىل مبشرنا رسالة قالوا فيها          األمحديني املثقفني واملتحضري  
مبا يقول هؤالء بل استمروا يف عملكم هذا ألن ما تبشرون به هو اإلسالم احلقيقي ولن نسمح ألحد أن مينعكم                    

نشر دعوة اجلماعة وإن مل     فاهللا تعاىل يهيئ للجماعة أصدقاء خملصني يف كل مكان يلعبون دورهم يف             . من ذلك 
  . فهذه أيضا حسنة كما قلت آنفا. يكونوا أمحديني بأنفسهم

فكلما سألتم اهللا من أفضاله ونعمه يف احليـاة       . فكلما توسعنا يف موضوع احلسنة اتضح لنا مفهومها أكثر فأكثر         
وجة صـاحلةٌ أو زوج صـاحلٍ   ومثاهلا يف احلياة الشخصية فوز املرء بز. الدنيا فكل هذه األشياء تدخل يف احلسنة 

فباختصار، إن كل ما فيه خري لنا عند اهللا إمنا هو حسنة من حـسنات               . وأوالد صاحلني، ومحايته من األمراض    
وهذا ما يتمناه املؤمن ويريد أن يرزقه اهللا تعاىل كل ما كان طيبا ومفيدا له ظاهرا وباطنـا ومـن كـل     . الدنيا

 أعلم بالغيب واحلاضر كله، وهو الذي يستطيع أن حيكم ما هو األفضل لنا              اجلوانب والنواحي ألن اهللا تعاىل هو     
  . ظاهرا وباطنا

 ال ميكن أن خيطئ أبدا يف أي شيء، حنن نعد فالنا من النـاس               �ميكن أن خنطئ حنن يف اختيار شيء لكن اهللا          
       ففي قضايا كثرية وثق الناس بأصدقائهم وجعلـوهم شـركاء يف           . اصديقا لنا يف الظاهر لكنه نفسه يصبح ضار

ا منا أنه سيكون مفيدا ولكن نرى        ظن حنن جنعل أحدا حاكما   التجارة لكنهم يف اية املطاف جلبوا هلم اخلسائر،         
وباإلضافة إىل املشاكل على صعيد اجلماعة نالحظ يف املعامالت اليوميـة أيـضا أن              . ضارافيما بعد أنه أصبح     

 بـصورة   �ربنا آتنا يف الدنيا حسنة    �فإذا دعا اإلنسان بدعاء     . تصرفات بعض الناس تؤدي إىل املشاكل والقلق      
صحيحة وتقبله اهللا فيوقّى اإلنسان املشاكلَ يف أمور اجلماعة واألمور اخلاصة أيضا، وليس ذلك فحـسب بـل                  

  .  أيضا� أيضا وينال رضوان اهللا �يرث إنعامات اهللا 
جيـد ظـاهرا   أي آتنا يف اآلخرة أيضا ما هو حسنةٌ لنا أي آتنا هناك أيضا ما هو  �ويف اآلخرة حسنة  �مث قال   

يظن الناس أن يف اآلخرة حسنات فقط، كال :  هذا األمر يف موضع وقال�وباطنا، ولقد وضح املصلح املوعود 
  . بل إذا داوم على هذا الدعاء وأجابه اهللا فعندئذ سيكون كل شيء هناك حسنةً

  :   ضرته يف شرح ذلكفما معىن احلسنة هناك ظاهرا وباطنا؟ يقول ح
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. صحيح أن األشياء يف اآلخرة تكون كلها حسنة، إال أن بعض األشياء هناك حسنة باطنا لكنها سيئة يف الظاهر                  
فلنأخذ جهنم مثال، حبيث نعرف من القرآن الكرمي أن جهنم وسيلةٌ إلصالح اإلنسان لكنها من ناحية أخـرى                  

يا إهلي، نرجو أن ال يتم إصالحنا جبهنم بـل يتحقـق          :  حىت نقول  فقد اختار اهللا كلمة حسنةً يف اآلخرة      . سيئةٌ
بفضلك، فال تعطنا يف اآلخرة أيضا ما هو حسن باطنيا فقط، كما أن جهنم جيدةٌ باطنا ألن بواسطتها ينـال                     

اجلنة فاحلسنة من كل النواحي يف اآلخرة هي        . اإلنسان القرب اإلهلي، لكنها يف الظاهر سيئةٌ ألا مكان العذاب         
هنا ينبغي أن تعلموا أن احلسنة يف الدنيا تؤدي إىل احلسنة يف      . فقط اليت ظاهرها أيضا حسنةٌ وباطنها أيضا حسنةٌ       

 فسوف تنالون   �اآلخرة أيضا، أي إذا كان كلُ شيء يف هذا العامل حسنا ظاهرا وباطنا وأَكسب رضوان اهللا                 
 يف موضـع ـذا   �يقول سيدنا املسيح املوعود .  أيضا حسنة ظاهرها حسن وباطنها أيضا حسن     يف اآلخرة 
  :اخلصوص

إن اإلنسان حباجة إىل شيئني من أجل إسعاد نفسه، أحدمها هو أن يبقى يف مأمن مما يواجهه يف احلياة الـدنيا        
أن ينجو من الفسق والفجور واألمراض الروحانية اليت تبعده : االبتالءات، وثانياالقصرية من املصائب والشدائد و

 من كل بالء وخـزي      -جسديا وروحانيا -فاملراد من حسنة الدنيا هو أن يبقى اإلنسان حمفوظا          . عن اهللا تعاىل  
كـذلك  ...  فإذا أصيب اإلنسان بأمل يف الظفر فقط تصبح حياته ال تطاق�خلق اإلنسان ضعيفا  �. وحياة قذرة 

 خذوا فئة املومسات مثال تروا كيف ملئت حيان ظلمة وهن كالبـهائم دون    -عندما تكون حياة أحد فاسدة      
الء ومن كل جانب سـواء أكـان         فحسنة الدنيا هي أن حيفظ اهللا العبد من كل ب          -أدىن انتباه إىل اهللا واآلخرة    
 فهو أيضا مثرةُ حـسنة      �يف اآلخرة حسنة  �أما جانب اآلخرة يف احلسنة املذكور يف        . متعلقًا بالدنيا أم باآلخرة   

إن الذي يقول بأنه ال حاجة لطلب . حسنا عن اآلخرةفلو نال اإلنسان حسنة الدنيا لكان يف ذلك تفاؤال . الدنيا
إن الصحة اجلسدية وغريها أمور تـريح اإلنـسان         . حسنة الدنيا بل ينبغي طلب حسنة اآلخرة فقط فهو خمطئ         

وبفضلها يستطيع أن يكسب شيئا لآلخرة، ولذلك تسمى الدنيا مزرعة اآلخرة، واحلق أن الذي يعطيه اهللا تعاىل                 
، ١احلَكم، جملد. (ألوالد والعافية يف الدنيا وله أعمال صاحلة يتوقع أن تكون آخرته أيضا حسنة          الصحة والعزة وا  

  )٧٩م، ص٢/١/١٩٠٣، عدد ٨رقم
 أي اُدعوا اهللا أن ينجيكم من عذاب النار، فلـم يلْفـت             �وقنا عذاب النار  � �ويف اية هذه اآلية يقول اهللا       

ففي هذه الدنيا أيضا    . االنتباه إىل عذاب النار يف اآلخرة فقط، بل ينبغي أن ندعو التقاء النار يف هذه الدنيا أيضا                
فعذاب النـار يف    . يا واآلخرة كلتيهما  يكون عذاب النار، فهذا الدعاء يتضمن الدعاء التقاء عذاب النار يف الدن           

ومثال عذاب النار يف هذه     .  تصبح حسنةً  �هذه الدنيا أيضا على أنواع خمتلفة، واملصائب واآلالم إذا أراد اهللا            
رف اإلنسان مـىت    الدنيا هي األوضاع املضطربة أيضا اليت تسود يف بعض البالد كما ذكرت آنفا، حبيث ال يع               

تصيبه طلقة نارية وهو جالس يف البيت أو يتجول يف السوق أو حيدث انفجـار فيجـرح أو يقـضى عليـه،                      
فالكثريون ميوتون يف مثل هذه األحداث، فإذا دعا اإلنسان الذي يعيش يف حميط حيدث فيه مثل هذه األحـداثُ         
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 هـذا   �وقنا عذاب النار  �فدعاُء  . ابةً لدعائه من هذه األمور    واألعمالُ أن يقيه اهللا عذاب النار، فيقيه اهللا استج        
  . يفيد اتقاء الشرور اليت خيلقها اإلرهابيون يف العصر الراهن أيضا

كان خرج من بيته للتسوق وبعـد        عاما و  ٤٥استشهد مؤخرا رجلٌ من أبناء اجلماعة يف كراتشي وكان عمره           
  . شخصا كان من بينهم هذا األمحدي أيضا٥٠بضع دقائق انفجرت قنبلة، وأسفر هذا االنفجار عن مقتل 

 �فاهللا . ففي هذه األيام يشعل هؤالء اإلرهابيون النار يف كل مكان، فثمة حاجة ماسة للدعاء أن يقينا اهللا منها          
أعلم مىت حيدث كذا يف مكان كذا؟ لذا جيب علينا أن ندعو اهللا أن جيعل بقاءنا يف البيت وخروجنا أيضا حسنةً                     

أقدم لكم مقتبسا من كـالم املـسيح   . بفضل منه، وأن حيمينا من كل أنواع العذاب يف الدنيا ويف اآلخرة أيضا  
  :  فيه يقول�املوعود 

وال يصدر الدعاء إال من قلب شخص ال جيـد          . إمنا حيتاج الدعاء من كانت السبل كلها مسدودة يف وجهه         
إذًا، ) �قد شرحت ذلك قليال يف اخلطبة قبل املاضية عند ذكر سيدنا املصلح املوعود              و. (�سبيال سوى بابه    

إمنا هو فعل الذين اختذوا اهللا وحده ربا هلم ويعلمون يقينا أن األرباب الباطلة               �...ربنا آتنا يف الدنيا   �: فالدعاء
  . كلها بال قيمة أمام رم

ون يوم القيامة فقط، بل الذي ينال عمرا طويال يف هذه الدنيا يـرى أن يف  ليس املراد من النار تلك اليت ستك    
يعرف أصحاب التجربة أنه توجد يف هذه الدنيا أنواع النريان، فإن أنواعا            . هذه الدنيا أيضا آالف أنواع النريان     

لة واالحنطـاط   خمتلفة من العذاب واخلوف وسفك الدماء والفقر وااعة واألمراض وخيبة اآلمال وخماوف الذ            
وآالف اآلالم مبا فيها املشاكل املتعلقة باألوالد والزوج وغريها واملشاكل يف املعامالت مع األقارب، كلُّها مـن                 

ما دمنا قد أمسكنا بذيلك يا ربنـا        : فاملؤمن يدعو اهللا دائما أن ينقذه من كافة أنواع النريان ويقول          . أنواع النار 
، عـدد   ١١، رقم ٧احلَكم، جملد . ( جتعل حياة اإلنسان مرة وهي مبنـزلة النار له        فأنقذْنا من كافة األعراض اليت    

                 ) ١٠-٩م، ص٢٤/٣/١٩٠٣
والدعاء الثاين الذي حنن بأمس حاجة إليه وله أيضا أمهية قصوى هو يف اآلية األخرية من سورة البقرة، اليت تلوا 

  : عوه قائلنيعليكم، حبيث لفت اهللا انتباهنا إىل أن ند
  )٢٨٧: البقرة (�ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا �

اين أن  فمن معاين النسيان أن ال ننجز عمال كان واجبا علينا إجنازه، فنحن مل نهمله عن قصد بل قد نسينا، والث                   
فعلَّمنا أن ندعو أن يقينا     . ال نعري أي عمل األمهية اليت جتدر به ونقول هذا عمل بسيط وال بأس من عدم إجنازه                

كما حيدث أيضا أن هناك عمال مهما لكننا ال نعرف أمهيته وال نعرف أنه إذا مل ننجزه كـم                   . اخلطأَ والنسيان 
فيا ربنا أنقذنا من ارتكاب األخطاء مثلها، وإذا صدرت         . �نا باهللا   يترتب عليه الفتور يف رقينا الروحاين وعالقت      

منا أخطاء فال تؤاخذنا عليها، وال تؤاخذنا على عمل قمنا به بطريق غري سليم وال تبطش بنا على عمل ال جيوز                     
  . ئ ومن غضبكبل اغفر لنا أخطاءنا وأنقذنا من تأثريها السي. لنا ارتكابه



 

- ٧ -

ولكن إذا استمررنا يف ارتكاب األعمال اخلاطئة ومل ننتبه إىل إصالح أنفسنا وإىل جانب ذلك استمررنا يف هذا                  
من املعلوم أننـا نـدعو اهللا تعـاىل         . الدعاء أيضا فلن يكون دعاؤنا دعاء حقيقيا، بل سيكون استهزاء بالدعاء          

. لذا إذا كانت أعمالنا حسنة يكون دعاؤنا أيضا دعاء حقيقيـا          . للحصول على اخلري ألنفسنا وليس لنخترب اهللا      
  : مث يقول اهللا تعاىل. �وجيب أن تبلّغوه مبلغ الكمال كما قال املسيح املوعود 

ون وبسببه اسـتحقوا    ، أي ال حتملنا عبئا حمله اآلخر      "ربنا ال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا          "
  . العقاب

هنا جيب أن يكون معلوما أنه مل يرد هنا أن الصلوات أو األوامر القرآنية األخرى هي أعباء ثقيلة ومستعـصية                    
أي أن اهللا تعاىل حيمل اإلنـسان املـسؤولية         . ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها     : احلمل، بل قال اهللا تعاىل من قبل      

ن دعاء عدم حتميل األعباء هنا هو أال تنـزل علينا يا ربنا عقوبات أُنزلـت علـى                 املراد م . حبسب قدرته فقط  
ولكن إذا  . الذين كانوا من قبلنا بسبب جرائمهم، وأال تصدر منا أخطاء صدرت ممن كانوا قبلنا فهلكوا بسببها               

إذًا، إن هذا   . اهللا العام استمررنا يف ارتكاب األخطاء مث توقعنا أال نعاقَب فهذا مستحيل ألن ذلك يعارض قانون               
لقد سلّط على الذين سبقوا بسبب أخطائهم       . الدعاء والسعي الجتناب األعمال السيئة ينقذ اإلنسان من العقوبة        

حكومات مل تم حبقوقهم فأنقذنا يا ربنا من احلكام الذين هم مبنـزلة العقوبة لنا فنعاقب ذه العقوبة نتيجـة                   
أما إذا كـان    . ك نتيجة سخط اهللا تعاىل فال بد من الدعاء باألمل واحلرقة الشديدة           فإذا كان ذل  . سخطك علينا 

  . امتحانا فقط فندعوك يا ربنا أن ختفِّف علينا هذا االمتحان أيضا
 يف بعض األحيان تؤثر على اإلنسان عقوبـة         �بِهربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا        �: مث يعلّم اهللا تعاىل دعاء آخر     

يا ربنا أنقـذْنا    : اآلخرين أيضا بشكل من األشكال، لذا فقد علّم اهللا تعاىل دعاًء الجتناب ذلك أيضا أن ندعوه               
ت اإلرهابية اليت ينفذها املتـشددون      نرى أنه يقتل يف العمليا    . أيضا من تأثري العقوبة الناجتة عن أخطاء اآلخرين       

إم يريدون قتل فئة معينة ولكن كل من يذهب إىل تلك األماكن يقتـل مبـن فـيهم                  . أناس ال يريدون قتلهم   
  . األطفال األبرياء أيضا

هو أن األمـر هنـا ال يتعلـق         "  به ما ال طاقة لنا   : " بأن املراد من وضع شرط     �يقول سيدنا املصلح املوعود     
من املعلوم أن اإلنسان ال يستطيع أن يتحمل سخط اهللا مهما كـان             . بالسخط بل ذُكرت هنا ابتالءات دنيوية     

فهذا الدعاء يتعلق بالعقوبة الروحانية مبعىن أننـا ال نـستطيع أن            . قليال، أما املصائب البسيطة فيمكن احتماهلا     
حوال، ولكن عندما ذُكرت االبتالءات الدنيوية فعلّمنا اهللا دعاء بأننا ال نعتـرض             نتحمل سخط اهللا حبال من األ     

على املصائب العادية وال نتوقع أن منشي على طريق مفروش بالورود ألن اهللا تعاىل يقول بأنه ميتحن الناس ولكن      
  .ندعو اهللا تعاىل أال يكون ذلك االبتالء مدعاة لسخط اهللا وأال يكون فوق طاقتنا
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املؤمن ال يتمىن االبتالء أبدا غري أن اهللا        . أما االبتالءات اليت ال تكون سببا لسخط اهللا فال بد منها يف هذه الدنيا              
أي " واعـف عنـا  : "مث قال تعاىل. تعاىل يقول بأنه يبتلي املؤمنني لذا علّمهم الدعاء أيضا ليكون االبتالء خفيفا        

  . أي استر أعمالنا السيئة وكأننا مل نرتكبها" واغفر لنا. " صدرت مناأنقذنا من التأثريات السيئة ألعمالنا اليت
فقد أشار اهللا يف قولـه  . فإذا نقص اإلنسان شيٌء ال ميكن سد اخللل إال بتزويده به . من معاين العفو الرحم أيضا    

 ارمحنا مـن    ، أي "وارمحنا. " أعمالنا وأفعالنا   يف النقصيغطي  ورمحتك ما   إىل أنْ هيئ لنا بفضلك      " فاعف عنا "
األخطاء اليت صدرت منا ومتثّل عرقلة يف سبيل تقدمنا أو ميكن أن تؤثر سلبا على تقدم اجلماعـة، وأزِلْ مجيـع          

  .  العقبات يف طريق التقدم واالزدهار
 الوحيدة اجلماعة هي مجاعتنا أن اعلموا. إليك تقصرياتنا ينسبون سوف والناس ولينا، أنت: أي ،�موالنا أنت�

 كلها اجلماعة على هذا ينعكس أبنائها أحد من تقصري حيصل وعندما الربانية، اجلماعة هي أا تدعي اليت اليوم
 ولكن الربانية، ماعةاجل أم يدعون هؤالء إن الناس سيقول ربنا: تعاىل اهللا ندعو فكأننا األحيان، بعض يف سلبيا

 واسـتر  فارمحنـا  عبيدك، إننا وسيدنا، موالنا فيا للعقوبات، وعرضة للمصائب هدف أيضا فهم إليهم انظروا
 دعـاوي  ولكنـها  عريضة، دعاوي يطلقون كانوا هؤالء إن قائلني إليك ينسبوها ال لكي وتقصرياتنا، عوراتنا
 النـاس  فيحـرم  ويعرقلها، الدعوية جهودنا على سلبيا سينعكس مما تعاىل، باهللا هلم عالقة ال أن واحلق فارغة،
  . واملغفرة العفو منك وطالبني وتقصرياتنا، بأخطائنا معترفني رمحتك، نسألك ولذلك اهلدى،

 الـذين  الكـافرين  القوم على الغلبة لنا واكتب وحتنن، برمحة ناإلي انظر: أي ،�الكافرين القوم على فانصرنا�
  . العامل يف ورسالتك امسك لنشر ووفّقْنا اإلسالم، رقي سبيل ويعيقون التصرفات هذه يتصرفون

 بني  شرحية هناك بل اليوم، اإلسالم ضد يتحدثون الذين وحدهم ليسوا باهللا املؤمنني غري أو املسلمني غري أن علما
 بـني  عددا أكثر هم اإلسالم وجه يشوهون الذين إن بل اإلسالم، دعوة انتشار سبيل يف سدا يقفون نياملسلم

 باسـم  الناشـئة  املتطرفة الفئات إن. اإلسالمي غري العامل يف اإلسالم دعوة نشر يف سبيلنا ويعرقلون املسلمني،
 ـذا  وقـوة  بإحلاح تعاىل اهللا ندعو أن فعلينا لذا سلبيا، دعوتنا على تؤثر متطرفا، إسالما تقدم واليت اإلسالم

  . أيضا اخلصوص
 شـيء  كـلُّ  رب: "وهـو  بالوحي � املوعود املسيح علّمه دعاء لترديد ماسة حاجة هناك األيام هذه يف مث

. واآلخـرة  الدنيا يف حسنة وآتنا وارمحنا وانصرنا احفظنا ربنا أي ،"وارمحين وانصرين فاحفَظْين رب خادمك،
 الـدعاء  ـذا  يقوم أن أمحدي كل فعلى لذا. الدعاء هذا ترديد إىل خصيصا أيضا نبهين قد تعاىل اهللا أن علما

 علـى   وثبتنا اآلخرة، يف وحسنة الدنيا يف حسنة وآتانا شر، كل من أمحدي مسلم كل تعاىل اهللا حفظ. خاصة
 باكستان يف األمحديني للمسلمني وأقول. دائما املستقبل يف منها وحفظَنا ومعاصينا، زالتنا عن وعفا الصاحلات،

 بوجه صلوام يف األدعية ذه يقوموا وأن باستمرار، أنفسهم حماسبني خاصة، أمهية األمر هذا يولوا بأن خاصة
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. � املوعود املسيح قال كما الكمال درجة دعاؤه يبلغ حبيث بالدعاء يقوم أن أمحدي مسلم كل على. خاص
  . آمني. لذلك اهللا وفّقنا
 يف تويف آخر لنا أخا هناك أن كما. كراتشي يف تفجريية عملية يف األمحديني أحد استشهد لقد آنفًا، قلت كما

 أمسـاعكم  علـى  أقرأ. الصالة دبع الغائب صالة عليهما أصلي وسوف للجماعة، قدميا خادما وكان باكستان
  . عنهما معلومات بإجياز

 الصحايب كان. ٣/٣/٢٠١٣ يف استشهد وقد عباسي، خبش نادر السيد ابن عباسي أمحد مبشر فامسه الشهيد أما
 علـى  بايع حيث ده،ج أبو وهو الشهيد أسرة من األمحدية يف دخل من أول هو � عباسي علي تونغر حضرة

 مـن  اثنـان . اهلند يف" برديش أُتر "والية من" كهريا بور علي "قرية من أسرته كانت. � املوعود املسيح يد
 كـان  الشهيد جد. الغجرايت يوسف حممد والسيد عارف صادق حممد السيد ومها قاديان، دروايش من أعمامه
 بيـت  مفتش بصفته قاديان يف اجلماعة وخدم الدين، خلدمة حياته نذر التقاعد وبعد اهلندية، شرطةال يف موظفًا

  . املال
 أجـل  من كراتشي إىل انتقل. عاما ٤٥ سنه كان. ١٩٦٨ عام غوجرانواله يف عباسي أمحد مبشر الشهيد ولد

 العمليـة  وقعـت  ٣/٣/٢٠١٣ يف. للثياب مصنع يف هنالك يعمل االستشهاد وقت وكان ،١٩٨٢ عام العمل
. كُثر وجرحى شخصا ٥٠ مقتل عن وأسفرت بكراتشي،" تاون عباس "منطقة يف املغرب صالة بعد التفجريية

 بعـض  إلحـضار  البيت من خرج دقائق خبمس االنفجار حادث وقبل ،"تاون عباس "يف ساكنا الشهيد كان
 علـى  واستشهد االنفجار مكان من جدا قريبا انك عباسي الشهيد إن يقال. الضحايا عداد يف فصار األدوية،
  .املستشفيات إحدى يف عليه عثروا باهلاتف اتصال حماوالت وبعد األمر، أول يف جثته على يعثر ومل الفور،
 ترك لقد. وأخواته وإخوته وزوجته أوالده مع املعشر لطيف كان. جدا وبشوشا الطبع لني عباسي الشهيد كان

 عمـره،  من العاشرة يف وهو خبش، نادر امسه وابنا عاما، ١٢ وسنها خدجية امسها بنتا أرملته ىلإ باإلضافة وراءه
  . واألخوات اإلخوة من وثالثة

 بعد ٣/٣/٢٠١٣ يف تويف. شاهد حممود سلطان الدكتور وهو القدامى، اجلماعة خدام ألحد هي الثانية واجلنازة
 مبحافظـة " مـسكني  شـاه  "يف ١٦/١٠/١٩٢٣ يف املرحوم ولد. نراجعو إليه وإنا هللا إنا. عاما ٩٠ بلغ أن

 اهللا سبيل يف نذره قد وكان ،� املوعود املسيح أصحاب من شاه سردار سيد حضرة والده كان. شيخوبوره
  .والدته قبل حىت

 يف املاجـستري  شهادة ونال بالهور،" سالميةاإل الكلية "من العلوم يف البكالوريوس شهادة على املرحوم حصل 
 تعلـيم  كليـة  يف حماضرا فعينه ،� املوعود املصلح سيدنا إىل حضر مث. بعليغره اإلسالمية الكلية من الكيمياء
 بعد اإلسالم تعليم كلية يف يدرس وظل. الكلية هذه يف األساتذة أول من كان أنه مفاخره ومن. بقاديان اإلسالم
 الكيميـاء  يف الدكتوراة ونال لندن إىل وفد ١٩٥٦ عام يف). قاديان من (اهلجرة بعد ربوة مث الهور إىل انتقاهلا
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 حـىت  اإلسالم تعليم كلية يف الكيمياء يدرس ظل ربوة إىل رجوعه وبعد. ١٩٥٨ عام لندن جامعة من العضوية
 وصـار . ١٩٦٤ عام لندن جامعة من الدكتوراة بعد شهادة ونال لندن إىل العام ذلك يف ذهب مث. ١٩٦٣ عام

 بربوة اإلسالم تعليم كلية يف ١٩٧٨ إىل ١٩٦٤ عام من خدم كما. الكيميائية للجمعية امللكي املعهد يف عضوا
 احلكومة قامت ملا ١٩٧٢ عام ويف). الوقت لبعض (املسؤول والعميد الكيمياء، قسم ورئيس بروفيسورا، بصفته

 يف احلكومية الكلية إىل ربوة من املرحوم نقل التعليمية، مؤسساا من وغريها مجاعتنا كلية مبصادرة الباكستانية
 واملـدارس  الكلية يف الدراسة تدهور إىل نظرا مث. ١٩٨٦ عام تقاعد حىت كلّيتني، يف عميدا وعمل. روالبندي
 اخلاصـة  مدارسه وظلت الثانوية، وحىت االبتدائية إىل وضةالر من اخلاصة، مدارسه بإنشاء قام ربوة يف احلكومية

  . ربوة يف اخلاصة مدارسها  اجلماعة أنشأت أن إىل بالطالب وتعىن يرام ما على التعليمية اخلدمات تقدم هذه
 يدرس كان. نوائبهم على الناس ويعني احملتاجني حاجات يسد جدا، ومواسيا الطبع بسيط املرحوم الدكتور كان

 سديد كان حيث خملصة، مشورة يقدم كان. وحمبة بلطف اجلميع يعامل كان. الرسوم دفع يستطع مل من اناجم
 رمحـه  الثالث اخلليفة عهد يف بربوة للفتيات" نصرت "جامعة يف العلوم قسم مبىن أنشأ الذي وهو. جدا الرأي

  . اهللا
 ما بلندن األمحدية خدام كقائد وخدم. بالهور واإلرشاد لإلصالح سكرتريا املرحوم عمل باكستان تأسيس بعد
 الـوالء  شـديد  كان. بلندن جلماعتنا للمال سيكرتريا نفسها الفترة هذه يف خدم كما ،١٩٥٨و ١٩٥٦ بني

  .للخالفة
  .وابنني بنتني وراءه ترك لقد 

. أصـدقاؤه  أمك الطالب يدرس كان. أيام بضعة يده على أيضا أنا تعلمت لقد. أيضا تدريسه يف بسيطًا كان
 يف باخلدمـة  أقوم كنت مرة ذات: أصغر جميب السيد وهو اإلخوة بعض يل كتب فقد جدا، الطبع بسيط كان
 اخلـدام  وأراد الضيوف، لبعض الطعام إلحضار فجاء ،)السنوية اجللسة أيام يف (بباكستان ربوة يف الضيافة دار

 طـرف  إليهم مد مث ثوب، أي أحضر مل قال. األرغفة يهف تضع الذي الثوب أين له وقالوا الساخن اخلبز إعطاءه
 إياهـا  حـامالً  املشي يف حرج بأي يشعر أن دون قميصه طرف يف فأخذها. بأس ال فيه ضعوها وقال قميصه
  . فعالً البساطة شديد فكان. � املوعود املسيح ضيوف ليطعمها حيملها أنه فكّر إذ هكذا،

  . آمني والسلوان، واهلمة الصرب ذويهما وأهلم أيضا، الشهيد درجات ورفَع مبغفرته، وتغمده درجاته، اهللا رفع
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