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   م٢٢/٩/٢٠٠٦  يف اجلمعة اليت ألقاها سيدنا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود  خطبة

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ باهللا من  
 ماِلِك يوِم  *الرحمـِن الرِحيِم* مد للِّه رب الْعالَِمني الْح* ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ الشيطان الرجيم، 

علَيِهم غَِري املَغضوِب   ِصراطَ الَِّذين أَنعمت*املُستِقيم  الصراطَ  اهِدنا*ِإياك نعبد وِإياك نستِعني * الديِن 
لَيِهمع الِّنيالَ الضو *   

  : بنصره العزيز اهللا تعاىلأيدهملؤمنني مِرزا مسرور أمحد  أمري اقال
يسأله عند أن إميانا كامالً  املؤمن الذي يؤمن باهللا تعاىل تعاىل علىقد أوجب اهللا 
اهللا فيطلب من   شراك النعلالسؤال عن  أرادإنحىت و ،ه لذلكيدعوكل حاجة و

أحد يستطيع أن  كان بأنه إن رالشعو بوجود اهللا تعاىل وليستقر اليقنيبقى  لي؛تعاىل
  أي أن ننال ال نستطيعه  فضل؛ وبدوناهللا تعاىل وحده فهوكبري و  صغريكليعطي 
أن  دمترأوإذا .  من السيئات أنقذين!اللهم :ادعهف ،ب السيئاتتناج ادترأ إذا .يءش
ال  ناذلك؛ ألنل  منه التوفيقوا واطلب  لهواتركع أن م؛ فعليك الصاحلاتواعملت
ال كذلك  . إال بتوفيقه  وال ميكن أن نتجنب السيئاتتطيع أن نقوم بالصاحلاتنس

 اجلنة مشاهدنرى  وال نستطيع أن بدون فضل اهللا تعاىلميكننا أن ننجو من نار جهنم 
فإذا كان كل شيٍء ينال بفضل اهللا تعاىل  .فضل اهللا تعاىليف الدنيا واآلخرة بدون 

وهذا ما أمرنا اهللا وندعوه  دائما اهللا تعاىلر نذكفكم هو ضروري أن ؛ رمحته و
يقول اهللا تعاىل يف القرآن  .عقىبال والدنيا إصالح من أجلمنه وهذا ال بد تعاىل به؛ 
  .)٧٨:فرقانال(دعاؤكُمقُلْ ما يعبأُ ِبكُم ربي لَولَا : الكرمي

 مبدأ ثابتاً؛ اهللا تعاىلقانون يف إن " : يف هذا الصدداملسيح املوعود سيدنا يقول 
 طريق  سبيل الرمحة أيأولئك الذين خيتارون أن الرمحة اخلاصة تكون من نصيب

 من أنواع هذا الطريق يتورطون يف  فلذلك الذين يتركون.ديحالتووالدعاء 



  ٢

   ." املطلق الغيننهأل وجودهأو أحٍد   إىل حياة  ال حاجة هللا ....فاتاآل
  ).١١ بقية حاشية رقم ٥٦٤و٥٦٣زائن الروحانية الد األول الصفحة الرباهني األمحدية اخل(    

 نيصاحلأناسا وا صبح تإن ملقل هلم : " يف هذا الصدد حضرته يقولمث  
  . " أبداحبياتكم ال يبايلريب ؛ فإن هِذكربوا نشغلتو

  ).٥٤٥ الد الثالث الصفحة تفسري سيدنا املسيح املوعود (                         
 اهلدف احلقيقي مـن     من الواجب على املؤمن أن يعرف أوالً      ":  ويقول حضرته 

؛ قُلْ ما يعبأُ ِبكُم ربي لَولَا دعـاؤكُم        : إن اهللا تعاىل يقول    .حياته مث يعمل حبسبه   
إن هـذه   "  : يقول حضرته    ."تدعوه وملتعبدوه  فاهللا تعاىل ال يبايل بكم إن مل        

 ِإلَّـا ِليعبـدونِ   وما خلَقْت الِْجن والِْإنس     : تفسري لآلية األوىل  هي   اآلية الكرمية 
   .")٥٧:ذارياتال(

وامللفوظات . ٦م الصفحة١٩٠٣آذار عام / مارس٣١ يف ت صدر،١٤ رقم ٧الد " احلكم "جريدة(
  ).ة اجلديدة الطبع١٨٥الد الثالث الصفحة 

 تفسري هلذه اآلية ،)٧٨:فرقانال( ِبكُم ربي لَولَا دعاؤكُمقُلْ ما يعبأُ:  اآليةأنأي 
  . هو عبادة اهللا تعاىلاهلدف من خلق اإلنسانورد توضيح أكثر أن ف

وبذلك  يهلكهمأن الغافلني عن الدين ب ال يكترث إن اهللا : " يقول حضرته 
عن الدين ال يستعجل اهللا ن غافلوال يت أن الذين تثب مكهم واليف هاليف مو ". 
 ،وامللفوظات. ٥م الصفحة١٩٠٥شباط عام / فرباير١٠ يف ت صدر،٥ رقم ٩الد " احلكم "جريدة(

  ). الطبعة اجلديدة٤٦١الد الرابع الصفحة 
  فرق الذي ال يدعو ال اإلنسان فإن....استمروا يف الدعاء  :"  قال حضرته 

 ،٣٢ رقم ١١الد " احلكم "جريدة. (احليوان أي ال فرق بينه وبني ."بينه وبني الدواب
 ٢٧٢ الد اخلامس الصفحة ،وامللفوظات. ٦م الصفحة١٩٠٧أيلول عام / سبتمرب١٠ يف تصدر

  ).الطبعة اجلديدة
 وإنه .من أجل حياتناأنه يف غاية األمهية وجدا  هام أمر هذاائما أن جيب أن نتذكر د

  سعادة وأجلّ هو أكثر الذي فما. دائمادعاء إىل التناوجه تكونملن الضروري أن 
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دنياكم الح ص إلال بد منهأن اهللا تعاىل قد قال بأن الدعاء هو يتنا من ما حلضمانا
 بقدر ال تتصوروهذا األمر غري أنين أفرح  هذا من فائدة يل أية سيله أنو .وعقباكم
تلك  لستجيب ا وإينمن الوقوع يف شراك الشيطانعبد من عبادي يتجنب  عندما
 الذينأما  و،نابعة من التوكل علي وتكون لنيل رضائياليت تكون خالصة  األدعية
 لَكُم ِإنَّ وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب : اهللا حيث قال ، فمأواهم الناريتكربون

اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي الَِّذين )٦١:املؤمن(.  
يف احلقيقة ن استجابة الدعاء إ " : يف هذا الصدداملسيح املوعود سيدنا يقول  

 فإنه سوف ستوعب األصلا قديكون ال  املعروف أن الذيمن و .فرع ملسألة الدعاء
 اأة الدعاء هي ماهيإن  ....خداعليف استيعاب الفرع ويتعرض ليواجه املشاكل 

  العبدجتذب أوالًأن رمحانية اهللا تعاىل  أي ،السعيد وعبده اهللا تعاىل بني جذبعالقة 
 ،الدعاء ويف حالة ،عبدالبب جذبات صدق س من عبده ب؛ مث يقترب اهللا تعاىلاهإلي

 العبد يصابعندما ف.  عجيبةقدرات  تولد،معينةبعد أن تصل هذه العالقة إىل مرتبة 
 وفاٍءوكامل حب  وكاملجاٍء بيقٍني كامٍل ور إىل اهللا تعاىل توب شديدة فيصعابب

 ويتقدم  وميزق أغشية الغفلةإىل أقصى احلدود ايقظًٍة ويكون متكاملٍة شجاعكامٍل و
وأنه ال شريك له األلوهية  إيوان  مثة أنه أمامهإذ يرى التفاين،جماالت يف إىل األمام 
. عندها تضع روحه رأسها عند أعتابه   اليت وضعت مث جتذب القوة اجلاذبة
 وجيعل  إمتام تلك املهمةيتوجه اهللا تعاىل إىلإىل نفسه؛ عندها  أفضال اهللا تعاىل هفي

 لنيل الضرورية  تنشأ من خالهلا األسباباليت األسبابمجيع مبادئ  على تأثري الدعاء
  الطبيعيةخلق األسبابت  فبعد استجابتهلمطرل الدعاءذا كان إفمثالً  .اهلدف املنشود

قادر املطلق ؛ فإن اللقحطل اءعدوإذا كان ال.  إلنزال املطرعاء من أثر الدالضرورية
 كبار  لدى  الكبريةربا بالتجولقد ثبت هذا األمر . العكسيةخيلق األسباب

 تنشأ  أي_"دعاء الكامل حيتوي على قوة التكوينوالكمال؛ أن  أصحاب الكشِف
عاىل يف العامل السفلي  اهللا تعند ف أن الدعاء يتصرأي"  _  األمورتتماليت فيه القوة 
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كاٍن مؤيٍد إىل م وقلوب الناس األجرام السماويةالعناصر و وجيذب والعلوي
  ).١٠ و٩ الصفحة ٦بركات الدعاء، اخلزائن الروحانية الد ( ."مطلوٍب
نسان يعرف حقيقة فإذا كان اإل.  استجابة الدعاءفلسفةيف هذا  حضرته  بين

قوة إا  ؟؛ أي ما هي فلسفة الدعاءالدعاءتجابة  يعرف أيضا اسالدعاء فينبغي أن
إن اهللا تعاىل    فقالتعمل هذه القوة؟كيف  و.ذب بني اهللا تعاىل وعبدهالتجا

 فإذا فكرمت فإن . رمحانيتهجتلياتتعاىل يظهر إنه  أي يكون هو البادئ يف هذا األمر
مث يظهر اهللا تعاىل ومن  ؛اإلنسان قبل خلق بالتجليتبدأ رمحانية اهللا تعاىل مشاهد 

 ال حد هلا  كيف يهب بأنعم.حياة اإلنسانرمحانيته يف كل خطوة ويف كل حلظة من 
 علىأنه  وخالصة القول . لصفة رب العاملني موضوع واسع جداوال حساب وهذا

كل  إياهايذكر و ، اليت أعطاه إياهاوآالءه أفضاله وأنعام اهللا ذكر تيأن اإلنسان 
ته عالقوإحدى عالمات املؤمن الصادق أن تكون  .الفطرة ليم وسسعيد  مؤمنعبد

يبحث يف كل حلظة أن ينظر و  دائماه جاهزا لتنفيذ أوامرباهللا تعاىل صادقة ويكون 
إذا و . يف كل آنرضا اهللا تعاىل وأشرب يف قلبه نيل ، على حبهللحصول يف أومره 
 يه؛ فإن اهللا تعاىل يقترب إلبقلالوبصفاء  وبكل صدق صخالإ هللا تعاىل بأصبح العبد

 جتاذب بينهما  حيدث أنإىل حد وإذا اقترب اهللا تعاىل من عبده .من ذي قبلأكثر 
ال يتصورها معجزات عجيبة يظهر   هذه احلالةوالدعاء الذي خيرج يف ؛يدعو العبدف

 املسيح املوعود سيدنا وهذا ما أشار إليه ؛ لةااحل هذهفيلزم أن تتولد  .اإلنسان
؛ ةبيعند املصبإخالص  هللا  أحد ضعأنه عندما خي يف العامل العادي وانظروا .اهن
 يف يكونال يتوجه إىل الدنيا و و وما فيهايكون راغبا عن الدنيا هذه احلالةنه يف فأل

وال يرى أمامه إالَّ ذات وحسب هللا تعاىل خاضعا   ويكونويكون يف مشكلةاملصيبة 
هذه مثل يف ون دعذين يالو؛ حالةً أحدثت يف قلبه دقأن هذه املصائب ؛ و اهللا 
  .لك استجابة الدعاء كذفريون احلالة

بعد أن وإليه فإذا جعل اإلنسان رمحانية اهللا تعاىل نصب عينيه دائما وأخذ يتقرب 
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فاهللا تعاىل  ؛إليهيترك حماولة التقرب حدث شيئا أو بعدت عنه مصيبة واحدة فال 
ل اضأف نزول رؤية  فمن أجل.بشكل متتايلعاء وقبوليته دلااستجابة مشاهد  يواصل له
ويف . قرب اهللا  للبقاء يف ى يسع اإلنسانيظل يف كل حني فال بد من أن اهللا تعاىل

 كذلك عند دعاء هذا األشياءاألسباب الدنيوية واهللا تعاىل يسخر مجيع إن هذه احلالة؛ 
 ففي بعض ؛ والسماوية لنصرة عبده ويقيم كل القوى األرضية.تحقيق حاجاتهل العبد

 ينشئ ظروف خرىاأل؛ ويف غيومدعاءه يف نزول املطر من القبولية تسبب تاألحيان 
 ينبغي أن تتولد هذه هي احلالة اليتف .عدوهالقحط واآلفات باستجابة دعاء عبده على 

 أمحدي يفكل  ينبغي أن ينشئها  احلالة بعينهاهذهؤمن الستجابة الدعاء امليف قلب 
  .قلبه
 لكبار اجلماعة استجابة الدعاء أحداثذكرت بعض  السابقة قد يبخطإحدي  يف
 اهللا تعاىلة فال تأتيهم مثل هذه احلكانتعندما ؛ وهلذه املرتبةقد وصلوا كان هؤالء و

 لههو اإل  اليوم،أيضا لألمحديني ما زال يستجيب اهللا و. يستجيب لدعوامكان 
 جنذاٍبى اهللا تعاىل باعل مِدقْ ن إال أنفما علينا ؛بة الدعاء استجا ومل يغلق أبوابنفسه
   .صادٍق

 منكل يستفيد منها ويسد احلاجات املادية  وانظروا إىل مشهد الرمحانية هذا أنه 
دعائه يف األوقات املختلفة سبل عن وقد أخرب اهللا عز وجل املؤمن . ينكافر والنياملؤمن

: ل اهللا تعاىل فقاما يف الوجود حىت يصبحا أقرب وكيف يتقرب إليه فيقترب منه أكثر
 واعىاَهللادنساُء الْحمالْأَس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الرعأَِو اد   )أي ؛ )١١١:سراءاإل

تدعوين حسب  وميكنكم أن .متنوعة وصفاتخمتلفة يقول اهللا تعاىل أنه يل أمساء 
 حالةصبح عندما تيت فإنين أغار ألمساءي إىل حد أنه  صفابأي منحاجتكم متوسلني 

رمحانييت؛ ل انت احلاجةفإذا ك  _وجوب كوا ية كيف من قبلذكرت كما_  عبدي
يج رحيمييت ؛ فسوف رحيمييتل انت احلاجةإذا كو .لعبدل تفور رمحانييت سوف
 عطاء اهللا ؛ فإن أبوابوكنتم حباجة إىل هذا االسم"الوهاب" بإسم مت وإذا دعو.للعبد
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من هو   علّمنا إياهاوأنه أمساء كثريةهللا تعاىل من أن الغرض و .كملسوف تفتح تعاىل 
كنهها  ليدرك عباده ل كلهاإن اهللا تعاىل قد أظهر الصفاتو .تهااستجاب األدعية وأجل
 نامعبود  يفكر أنه إذا كاناملؤمن أنعلى  .امن خالهله  ويستوعبها ويدعواهفهمو

 براثن من عباده وجن لي،سلوب األاذإىل سبله يهدينا  و،إىل هذا احلد نا علياًشفيق
  عاكفني على الدعاء كعبادينبغي أن نظل؛ ف عذاب اآلخرةقوايت ومن خالله الشيطان

  .لصني له خم
إذ رمحانية اهللا تعاىل   أيضاذهه ،وانظروا.  اليومخترت بعض األدعية القرآنيةالقد 
 األنبياء السابقني بواسطة النيب وعلمنا أيضا أدعية تلفة لظروف خم أدعية علّمنا 
  .نصلح دنيانا وعقبانا أيضابالتايل ؛ و بإفادتنا منهانكون ورثة ألفضال اهللا تعاىلحىت 

نتكرب أن خنضع أمام اهللا تعاىل بدال من أن علينا لزم ؛ فيحيسن إليناإذا كان اهللا تعاىل 
 ومن إذا فرحاً،يطري عقله ف  عمالً جيداجيدن من الناس هناك ِم. فتخر على ذلكون

 لعائلة هأكله كرب انتسابوهناك من ي.  حتمله األرضتعودفال صفقة راحبة وصل إىل 
حقوق ي ال يؤدمن مث  و؛رون بسبب قدرام الذهنيةختف الذين ي من وهناك،حمترمة

 عباده ويعلمنا  أحدلمن خال اهللا تعاىل ينبهناولكن  .الناس وال حقوق اهللا تعاىل أيضا
تكونوا من ورثة ف  أمامه تم خضعإذا أال نفتخر ذه األشياء؛ بل دعاًء فحواه

رب قَد َآتيتِني ِمن الْملِْك : يقول اهللا تعاىل ،سورة يوسف من آية وذلك يف أفضاله
رِض أَنت وِليي ِفي الدنيا والَْآِخرِة وعلَّمتِني ِمن تأِْويِل الْأَحاِديِث فَاِطر السماواِت والْأَ

اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالصا وِلمسفَِّني موت)١٠٢:يوسف(.  
 قبلتأنك دل على  يهي أسلوبعلي  اليت أنعمت ا  األفضالمجيع تلكأي أن  

  أنك كما أظهرتآمل؛ وإنين فأعطيتين هذه املرتلة حتركي الصادق السديد إليك
 أدعوك أنف .يف اآلخرة أيضا تكون صديقًا يل  أن يف هذه الدنيايل صداقتك شاهدم

 ،صاحلنيالأيضا مع  يف اآلخرة  حىت أكونِني مع عبادك الكاملنيفأدعوك أن تتوفَّ
إن اهللا تعاىل مل  .آن وحني و حلظة والذين ترتفع مرتبتهم يف كلكينالون قربوالذين 
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ا للعمل به يف كل زجاهمؤمن كل يكون  بل علمنا إياه ل؛دثحكنا هذا الدعاء بني لي
  . الصاحلةهأعمال من خاللالصاحلني فئة كون من ي؛ لكي حني
 لتفكروا فيها؛ مظِهرا رمحانييت قد خلقت السماوات واألرض إنين يقول اهللا تعاىلمث 

من قيكم اليت ت املختلفة طبقاتال وة يف اجلوتنوعوالغازات امل الشمسوالقمر و والنجوم
وقت  ما حدد له من كل شيء يدور حبسبف . األجرام السماوية بعضمضرات

 هيأ اهللا  أي ، على أرضنايؤثروالنهار والقمر والشمس مث الليل ؛ وسرعة ومدارات
كل  واليت تفيدون منهامن النباتات والفواكه واألشجار والشجريات والبساتني وغريها 

 فالذين . والصيف والشتاءطرلم وتبعا للفةفصول خمتلتبعا ما خيرج من األرض 
 ويكونون موقنني أم  ويشكرونه على ذلك يكَبرون اهللا تعاىليتدبرون يف هذه األشياء
 حقًا  هذه الدنياعن اهللا تعاىل أخربفإذا كان ما  . بعد املوتسوف حيضرون أمامه 

غفر االلهم ، دما يرى املؤمن كل هذا يدعو اهللا تعاىل فعن. كذلكحقاًتكون اآلخرة ؛ ف
وهذا الدعاء قد علّمنا اهللا  .قنا عذاب اآلخرةو اهوال تؤاخذنا بسبب وتقصرياتنا خطايانا

 ِقياما وقُعودا وعلَى اَهللالَِّذين يذْكُرونَ  : يقول ؛تعاىل إياه يف القرآن الكرمي
ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا سبحانك جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ 
  )١٩٢:آل عمران(فَِقنا عذَاب الناِر

ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا  عن قوله تعاىل املسيح املوعود سيدنا يقول 
 ويصفكوجودك  أحد نكريمرته من أن اللهم أنت " :سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر

ة مكانغري تامة وتكون أقل نسب إليك صفات غري كاملة ويأي ". غري الئقةبصفات 
 أي أن إنكار ؛عذاب النارمن نا نج ف. "ونقصا وعيباتتضمن ضعفًا  واليت تكمن مرتب

 ١٠فلسفة تعاليم اإلسالم اخلزائن الروحانية الد  ( ."وجودك هو جحيم بعينه
  ).١٢٠الصفحة 
 الذين يذكرون اهللا تعاىل قياما وقعوداأن املؤمنني هم أولئك " :  حضرته ويقول

 املوجودة يف السماوات  العجيبةصنائع ويفكرون يف الوهم على جنوم يف مضاجعهم؛
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أي ملا تنكشف عليهم أسرار  "....تعاىلدقائق صنع اهللا فلما تنفتح عليهم . واألرض
فإم ..."، صنع اهللا تعاىليرون مظاهر عندما  وأدق منهاما هو و  الدقيقةالكون

ال يستهدفون كأهل  حقًا وؤمنوناملي أ .باِطلًاه الصنائع ربنا ما خلَقْت هذيقولون 
 ة منقولأشياء خم بعد رؤية أي أم. "فقطهيئته وعلم    صنع اهللامعرفةبلوغ الدنيا 
خلق األرض  ومن قمر ومشس وجنوم  والسماءاألرضيف ما و ،ااهللا تعاىل وأشكاهل قبل

شكل الكرة ا ب يكتفوأن. " أهل الدنيا اآلخرين من غايتهم هذه األمور مثلفال تكون
 والنجوم ها بالشمس والقمرعالقتكيفية  ووكيفية جاذبيتهاوقطر األرض األرضية 
ن إىل رجعووبعد انكشاف خواصها يالصنعة  كمالل إم بعد إدراكهم فحسب بل
سرمة  (."ويقوون إميام. "أي ملا يرون هذه األشياء يتحرون من هو خالقها ."صانعها

 ١٤٣ الصفحة ٢ اخلزائن الروحانية الد ،جشمة آرية أي كحل عيون اآلريا
  ).١٤٤و

  اإلميانيزدادف تهاقدرعندما تتم معرفة و  عظمته  فتعلمالقعندما تتم معرفة اخل
 يقينا  اإلنسانفيزداد؛  هذه األشياءخالق هو اهللا أن يعلم عندما و .أكثر من قبل
 الذي  احلي هذه األشياء هلو اإللهخالق كلأن وبالتايل يزداد اليقني  .تهاقدربوجوده وب
 من خالل  ونبهنا إىل األعمال احلسنة والسيئة أيضا ونبهنا إىل األدعيةأمرنا بعبادته

حىت أجنو من عذاب  وفقين لألعمال الصاحلةم  الله، العبدينادي مث .األعمالجزاء 
  . دوماالنار وأظفر بنظرة حب منك

  رب هب ِلي حكْما وأَلِْحقِْني ِبالصاِلِحني: علمنا اهللا تعاىل هذا الدعاءمث 
  واحلكمة والتوفيق الفراسةلإلنسانام جدا أن يهب اهللا تعاىل ه إنه لدعاء ؛)٨٤:الشعراء(

وأن يوفقه اهللا تعاىل ومينحه االزدهار  ؛ ما يرامأحسن  على هما يعهد إليإلجناز كل 
 القرارات اختاذما تتطلب احلاجة حيث من اجلماعة وولياتؤمس إليه تض فوكلما
خطو  اللهم أل:قائالً؛ فإنه يطلب ذلك  إن العبد عندما يطلب الرقي واالزدهار.الصائبة

اللهم فهمين واجعلين أدرك أحكامك :  يدعووكذلك؛ كعامالً مبا يرضي إىل األمام
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  . يف احلسنات باستمرارواجعلين من عبادك الصاحلني نتيجةً لذلك وزدين
ويعين ذلك أن يشهد  ؛)٨٥:الشعراء(واجعلْ ِلي ِلسانَ ِصدٍق ِفي الَْآِخِرين: فقال 
راعيا  مواختذت القراراتالصدق  و بأنين كنت مع احلقالذين يأتون بعدي الناس

وكان نيل رضا اهللا تعاىل نصب عيين  وعملت على أوامر اهللا ؛ احلكمة والعقل
  . احلسنة أن أُذكر بسبب هذه األعمالاللهم؛ وأدعوك دوما
أي ؛ )٨٦:الشعراء(واجعلِْني ِمن ورثَِة جنِة النِعيِم :أهم ما يف هذا الدعاء وهوم علّمث 

. باستمراردرجايت فيها وتزداد كلها ليت أنال فيها آالءك  ااجعلين وارثًا لتلك اجلنة
تؤدي إىل رفع درجات  وحسنام وأدعية األوالدذلك الِذكر احلسن وأدعية الناس و

 منحسنات هذه الدنيا وأحاديث احلكمة وجعل أحد  ف. باستمرارامليت يف اآلخرة
ان الذي يتوجه إىل نس فاإل؛الصاحلني بفضل اهللا تعاىل يعطي مرتبة أفضل يف اجلنة

  . ال اليت أمرنا اهللا عمأل لجاهداهنا أن يسعى   من لهال بد ليا يف اجلنةعات الرجالد
قد معة الطيبةإن الس ات؛ لذا فإن اهللا تعاىل قد علّمنا هذا كتسب بسبب األوالد أيض

 ندعو  وأناجلنة األخروية أيضا حىت حنول هذه الدنيا إىل جنة وحىت نرث الدعاء أيضا
يقول اهللا ف. التقوى دعاء هلم هو أن يكونوا ثابتني على أكربلألزواج واألوالد؛ و

والَِّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن واجعلْنا ِللْمتِقني : تعاىل
  .)٧٥:فرقانال(ِإماما

الذي مثة غرض آخر من النكاح وهو " : يف هذا الصدديقول املسيح املوعود 
والَِّذين يقُولُونَ ربنا : ؛ حيث يقول اهللا تعاىلسورة الفرقانالقرآن أي يف أُشري إليه يف 

ؤمنون هم أي إمنا امل .هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماما
 قرة نا وأوالدناربنا هب لنا من ِقبل أزواج:  يدعون اهللا تعاىل قائلنيالذينأولئك 

 ايدنستفسري ل ( ."هلم إماماواجعلنا أزواجنا وأبناءنا صاحلني جعل ااألعني والقلوب و
حانية و اخلزائن الر، آرية دهرم ،٧٥اآلية  سورة الفرقان حتتاملسيح املوعود 

  .)٢٣ة فحص ال١٠الد 
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ألنه ال  ؟ األوالداإلنسان ملاذا يرغب يف أن يفكر جيب  ": يقول حضرتهمث 
 وأالعطش شعور  مثل ضمن الرغبات الطبيعية فحسبينبغي أن حيصر هذه الرغبة 

 اهللا خلق  بل عليه أن يفكر يف تقوميها إذا جتاوز فيها عن قدر حمدد اجلوعإحساس 
 وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن: لعبادته؛ كما يقول تعاىلاإلنسان 

قق اهلدف حيوال  ، وعبدايكون مؤمنالاإلنسان  إن مل يسع فاآلن. )٥٧:الذاريات(
 ، الفسق والفجوريفيعيش  وال يؤدي حق العبادة كامالً؛ بل ،ساسي من حياتهاأل

األوالد عند هذا يف الرغبة نتيجة تكون ؛ فماذا ويقترف الذنوب واحدا تلو اآلخر
من ( هفماذا فات ليذنبخليفةً شخصا آخر ك وراءه  أن يتر إالَّت ليس؟اإلنسان
 أن غرض تكون عبثًا ما مل تكن بالولديف  فإن الرغبة  لذلك!؟ ليتمىن أوالداً)الذنوب

ايكون متدين اومتقيا لدينها وخ هللا تعاىلا ومطيعة عصيمن امل اًنوعستكون  بل ؛دم
 . بدالً من الباقيات الصاحلاتباقيات سيئات  أن تسمى هذهاجلائز ويكون من ؛مثاإلو

ا للدين؛ فإن مثل هذا  صاحلني متقني ورغب يف أوالدأ يننإ :ولكن إذا قال أحدخدام
يعيش  هوكان إذ لو . هت ما مل يحِدث إصالحا يف حالكذلكالقول هو جمرد إدعاٌء 

؛ فإنه رغب يف أوالٍد صاحلني ومتقنيأ إين : بلسانه ولويق؛ الفسق والفجورحياة 
؛ فعليه تقية الصاحلة والالذُِريةالرغبة يف أن يصلح نفسه قبل فال بد . يف دعواهكذاب 

وحقيق وجدير  ؛ رغبة ذات نتيجة هذهعندئٍذ تكون رغبته ف .يةأن جيعل حياته حياة تق
 ةذها مصداق للباقيا عنها يقال أن الذُِريإذا كانت الرغبة ولكن .ت الصاحلاتأ 

ذائع وح شهريا صب أن توأ نا وعقاراتنا وارثًا ألمالكأن تكونو نامساأن يبقى  تنحصر يف
 ٥٦٠امللفوظات الد األول الصفحة  ( ."هذه الرغبة ِشرك يف رأييمثل  فإن ؛الصيت

  ). الطبعة اجلديدة٥٦١و
 على الذُِريةيف رغبة التكون أن  ينبغي ؛فخالصة القول":  مث يقول حضرته

  ."وعليه، فال تكون بظن آخر أن خيلفه أحد يف اآلثام ،فقط  احلسناتأساس
 الذُِرية أنين مل أكن أرغب يف ؛ يعلمإن اهللا تعاىل  ":  عن نفسه ويقول حضرته
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 من  مخسة عشر أو ستة عشر عامابني ماوكنت  األوالدقد وهب يل اهللا تعاىل  و،قط
 كما . السناهذ حوايلولدا كانا قد " سلطان أمحد"و" فضل أمحد" ابناي  إن.العمر

ا يف األمور الدنيويةيكونواأن  قط إنين مل أمتنمناصب  أو أن حيرزوا  رجاالً كبار
  ....راقية

؛ ةيد شدرغبةالذُِرية يف  يرغبونأن الناس  مث هناك أمر آخر؛" :يقول حضرته 
  لتربية أوالدهما أو يسعوا يفكرو ما لوحظ قط أن غري أنه. هلم الذُِريةصبحفت
 يهتمون ؛ فال يدعون هلم أبدا والمطيعني هللا تعاىل وصاحلني واًأخيارهم وعلجيو

   .بدرجام التربوية
هناك كثري من . وزوجيوأوالدي  دقائيألصأدعو ال أصلي أية صالة إال و ف،أنا  أما
  السيئاتوعندما يبدءون تعلم ارتكاب ؛يئة سعاداتالذين يعلّمون أوالدهم ين الوالِد
  .... بعد يوٍميوما يتطاولون ويتجرءون أم ،والنتيجة .ومنبهال يف

يريدوا  هلم ذُِرية غري أم ال إن الناس يتمنون أن تكون": يقول حضرته 
 ال هلم أوالد صبحي وعندما . وارثًا هلم يف الدنياليكون أحد بل ؛لدينللتكون خادمة 

يوال ، بأمر تربيتهمهتم صلح تهذّب  وال همعقائداعلموا أنه ال .حالتهم األخالقيةت 
 ال يفهم عالقات الذيأي _ ؛  سليماهأن يكون إميان  ال يفهم أقرب قراباتهألحدميكن 

فما احلسنات األخرى املتوقع أن يقوم ذلك يف ا مقصرإذا كان و _األقرباء والقرابة 
ربنا هب لَنا ِمن   : ذا األسلوباألوالديف رغبة يف القرآن ال تعاىل  لقد بني اهللا؟ا

 أي هب لنا يا رب .)٧٥:الفرقان (أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماما
 الذين ال يعيشون ذلك إالَّ إذا كانوا من يسر؛ ولن يتأزواجنا وأوالدنا من أعنيقرة 

على كل   ويؤثرون اهللا ؛ بل يعيشون حياة عباد الرمحنحياة الفسق والفجور
فإذا كانت الذُِرية  ،واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماما:  مث قال تعاىل بشكٍل واضح.شيء
   ."كذلكتقيا م يكون أن؛ وهكذا كأنه يدعو فإنه سيكون إمامهموورعة؛  صاحلة

م ١٩٠١سبتمرب عام/أيلول٢٤ صدر بتاريخ ٣٥ الرقم٥الد" حلكما"جريدة (
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  ). الطبعة اجلديدة٥٦٣ و٥٦٢ امللفوظات الد األول الصفحة ،١٢ حىت ١٠الصفحة
 بشأن يريد أن يراها يف كل أمحدي  هذه هي املعايري اليت كان املسيح املوعود

على الدعاء  ا كثري حضرته أكد ،حبسب األمر القرآين هذالذلك و .أوالده
وا من أن يغري من أجل ذلك على اجلميع أنكما قال و. األوالدلتهذيب تربية الو

وبذلك سيكونون . وزورا خداعا سوىحالتهم أوالً؛ وإالَّ فإن هذا الدعاء ليس 
 القيام  لنيل ذُِرية صاحلة يلزمفقال  . اهللا تعاىل أيضاوخيادعون أنفسهم خادعي

 يف  أن تكون احلالة كما ذكرتينبغياستجابة الدعاء   إىللوصولول. باألعمال احلسنة
سوف تستجاب األدعية اهللا تعاىل  شاء ؛ فإنكهذه أصبحت احلالةفإذا  .بداية اخلطبة

   . اهللا وعدما حبسب 
أوالده يف ؛ وعلى كل أمحدي نذر أمانة للجماعة عموماًأمحدي طفل كل فلذا 

 ليصبحوا خداما )من املترجم : األوالد قبل الوالدةوقفلوهو املشروع " (نووقف "مشروع 
ن قدموسوف ي فإن هؤالء آباء أوالٍد الناس إىل اهللا تعاىل؛ ويكونوا من فئة دعاِةللدين 

 اآلباء  هؤالءعلىف ؛بعد وصوهلم إىل عمر معني ،مثل إمساعيل ،للتضحيةأنفسهم 
   .إبراهيم  أسوةً كأسوةيقِدموا أن أيضا 
 حبسب _إن شاء اهللا _ تستجاب أدعيتكم األدعية فمستلزمات استجابةم إذا أديتف

  نصب عينيهلوضع املعيار األعلى للدعاءواحٍد كل اهللا تعاىل وفق  . وعد اهللا 
  .أذكرها الحقًاهناك أدعية قرآنية أخرى سوف  ._آمني _استجابته فلسفةَ مدركاً

 أحدهم . بعض األشخاصعلى جنازة الغائب  سوف أصلي صالةبعد صالة اجلمعة
يف  قد درس ،من أصل سرياليوين"هارون جالو"وامسه هو مبشر إسالمي أمحدي 

 وكان عمره ،السرطان بمصاباً ورمبا كان مِرضكان قد . اجلامعة األمحدية بربوة
٥١ أعتقد كان عمره ،اصغريِفن يف ،  وأرملةوخلف وراءه ثالثة أوالد .ا عامود

   . عليهجنازة الغائب  ستكون صالة.سرياليون
.  سبتمرب/أيلول١٨وتويف يف  قاديان من  احملترمالدرويش" عبد السالم"والثاين هو 



  ١٣

اهللا رفع . جبد ووفاءويعمل وجريئًا  وكان شجاعا ملطبعة اجلماعة خيدم كمديركان 
  .لقد ترك وراءه ابنني وثالث بنات. _آمني  _درجاتهتعاىل 

كان اخلليفة الثاين قد أرسله إىل .  احملترم من السند" يتشودري حممد علي"مث هناك 
  أيضا_رمحهما اهللا تعاىل  _وخدم اخلليفة الثالث والرابع  طويال فخدم الزراعيةأراضيه

 مبارك  استشهد ابنه.كان له ابن شاب وكان يدرس يف اجلامعة األمحدية. ملدة طويلة
 أوقفيف غانا وهو قد يب كطيعمل ه صهرو .م١٩٧١احلرب يف  أمحد يت احملترم

وهذه قرية " ناصر آباد "إىلعندما كان يأيت و.  كان شخصا نبيالً وخملصا.حياته أيضا
املسجد  يصلي يف وكان .  هناك كثريايقيم كان و،السند -" حيدر آباد"صغرية يف 
   .املتقدمرغم عمره 
 من انك ،زوجته وابنته احملترم و"داود زمان"ـل يهجنازة أخرى ومث هناك 

 الزوجان وتويف ، األيام املاضيةيف حبادث مرور العائلة أصيبت هذه ).كندا(" كاجلري"
كان قد بايع  احملترم "داود زمان"  جد.ادثاحل إثر  شهرا١١ً صغرية عمرها وطفلة

  بايع يف زمن سيدنا املصلح املوعود  جد زوجته وكذلك  على يد اخلليفة الثاين
 كانت ابنة اليت احملترمة "شازية أسلم"كما توفيت  .الفنت يفمحدية وبقوا ثابتني على األ

جنازة تكون صالة وف  وس. املبشر اإلسالمي األمحدي"رأشرف ناص"املرحوم خ األ
   .على هؤالء بعد صالة اجلمعة الغائب
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