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خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2016/06/17

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله .أما
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.

ترمجة :املكتب العريب
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مثــة عالقــة خاصــة لرمضــان إبجابــة
الدعــاء لفــت هللا  إليهــا أنظــاران
يف مع ـرِض قولــه تعاىلَ ﴿ :وإِذَا َس ـأَلَ َك
يب َد ْع َوَة
ِعبَــا ِدي َعـ ِّـي فَ ـإ ِِّن قَ ِريـ ٌ
ـب أُ ِج ُ
َّ
الد ِاع إِذَا َد َعا ِن َفـلْيَ ْستَ ِجيبُوا ِل َولُْيـ ْؤِمنُوا
ِب لَ َعلَّ ُه ْم َيـ ْر ُش ُدو َن﴾ (البقرة.)187 :
بذكر هذه اآلية وسط األوامر بفرضية
الصيــام وشــروطه واألوامــر املتعلقــة
األخــرى .لقــد حتــدث ســيدان اخلليفــة
األول  عــن تلــك العالقــة فقــال:
كما أن الصيام وسيلة إلحراز التقوى
فهــو كذلــك وســيل ٌة للتقـ ُّـرب إىل هللا
 أيضا .فشهر الصيام يف حد ذاته
ليس وسيلة إلجابة الدعاء ما مل تُبذل
وتلمس
فيه اجلهود لنيل قرب هللا ُّ 
سبل التقوى وسلوكها يف شىت جماالت
احليــاة .وإذا مــا مت لنــا ذلــك ،فــإن مــا
أقمنــاه مــن عالقــة ابهلل يف رمضــان
ســتتعداه لتظهــر آاثرها الطيبة الدائمة
فيما بعد أيضا .ولقد ذكر هللا  يف
هــذه اآليــة «إين قريــب» ،وقــال النــي
 أيضا إن الشــيطان َّ
يصفد يف هذا
الشهر ،وين ــزل هللا إىل السماء الدنيا،
أي يقــرب مــن عبــده  .لكــن الس ـؤال
الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو :إىل من
يقرتب  من عباده؟ أال إمنا يقرتب
إىل الذيــن يبتغــون قربــه ويتلمســون
سبل مرضاته ،ولذلك أيمترون أبوامره،
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ينبغــي أن يتحلى هذا العبــد باإليمان
بالغيب ،وإذا حصل ذلك من اإلنســان
فعندها يوهب له من الله عرفان ِّ
يمكنه
من أن يجرب بنفسه أن الله  موجود
وأنه صاحب القــدرات كلها وأنه مجيب
الدعوات .فاالســتقامة قبل الكرامة ،أي
على اإلنسان أن يق ِّوي إيمانه أوال ،وبعده
سيتقدم الله إليه ويتوفر له اإلثبات أيضا.

ويســعون جاهديــن للعمــل بتوجيهــه
« فليســتجيبوا يل» ويوطنــون
أنفســهم علــى العمــل بــه ،ويؤمنــون
ويوقنــون أبن هللا  صاحــب كل
قــدرة وقــوة .وإذا ســألناه مســتجيبني
ألوامره خملصني له فسيسمع أدعيتنا.
صحيــح أن هللا  يقــول ردًّا علــى
س ـؤال عبــاده «إين قريــب» ،وأجيــب
دعاء عبدي وأصبحت قريبا منكم يف
هذا الشــهر بشكل خاص ،فادعوين.
لكــن قبــل أن تدعــوين ألجيــب
أدعيتكــم جيــب عليكــم العمــل هبــذه
الشــروط ،وهــي :أن تســتجيبوا يل
عاملــن أبوامــري ،وأن تؤمن ـوا وتوقن ـوا
بقــدريت املطلقــة إميــاان كامــا .فالذيــن

يقولون إان دعوان هللا ومل يستجب لنا،
أ َوقد استعرضوا أوضاعهم مرًة إىل أي
مــدى يســتجيبون ألحــكام هللا ؟!
فــإن زعــم عــدم االســتجابة على الرغم
مــن الدعــاء هلــو زعــم ابطــل .لقد قال
ســيدان املســيح املوعود تبياان للشــروط
الــي وضعهــا هللا  لإلجابــة :األمــر
األول الــذي بينــه هللا هــو أن علــى
الناس أن خيلقوا حالة التقوى وخشية
هللا كــي يُسـ َـمع نداؤهــم ..واثنيــا
فليؤمن ـوا يب ،أي فليؤمن ـوا بوجــود هللا
تعــاىل ،واتصافــه الكامــل بــكل طاقــة
وقــوة وقــدرة ،أي ينبغــي أن يتحلــى
هــذا العبــد ابإلميــان ابلغيــب ،وإذا
حصــل ذلــك مــن اإلنســان فعندهــا
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يوهب له من هللا عرفان ِّ
ميكنه من أن
جيــرب بنفســه أن هللا  موجــود وأنه
صاحــب القــدرات كلهــا وأنــه جميــب
الدع ـوات .فاالســتقامة فــوق الكرامة،
أي علــى اإلنســان أن يقـ ّـوِي إميانــه
أوال ،وبعــده ســيتقدم هللا إليــه ويتوفــر
له اإلثبات أيضا.
لقــد ســلط ســيدان املســيح املوعــود
 الضوء مركزا على شــروط إجابة
الدعاء ومبادئها وفلســفتها وغريها يف
مناسبات خمتلفة.
اآلن ســأقدم لكــم بعــض املقتبســات
من كالم املسيح املوعود  أيضا،
الــي بواســطتها ميكــن أن نزيــد علومنــا
ومعارفنا مدركني أعماق هذا املوضوع
التقوى
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ومتخذيــن إايه وســيلة لنيــل قــرب هللا
يف رمضــان .كمــا ميكــن أن ننضــم إىل
الفائزيــن ابلربكــة احلقيقيــة لرمضــان.
بعــض النــاس يظنــون أن كل دعــاء هلــم
هــو موضــع القبــول واالســتجابة ،وقــد
ـرحت قليــا مــن قبــل عــن هــذا ،أن
شـ ُ
هللا قد وضع بعض الشروط اليت ينبغي
علينــا حتقيقهــا لنســتحق هبــا اإلجابــة.
فمــا هــي مبــادئ اإلجابــة؟ وملــاذا ال
يُتقبل أحياان دعاء أولئك الذين يوفون
مجيــع الشــروط أيضــا حبســب رغبتهم؟
يقول سيدان املسيح املوعود :
إمنا األســاس الذي عليه يقوم الدعاء،
أن هللا تعــاىل ال يكــون اتب ًعــا لرغبــة
الداعــي وآمالــه .فانظــروا ،مــا أعظــم
ـب األمهــات ألوالدهــن! حيــث ال
حـ َّ
يــردن أن يصاب ـوا أبي أذى ،لكــن لــو
أصر الولد على أمر خاطئ لسذاجته،
فطلــب منهــا مثــا أن ميســك بســكني
حادة أو جبذوة انر متوهجة ،أفتسمح
لــه أمــه ،مــع حبهــا الصــادق وحرقتهــا
احلقيقيــة لــه أبن يتنــاول هــذه اجلــذوة،
أو يقبــض علــى نصــل ســكني حــادة
وجيــرح هبــا يــده؟ كال .مــن هنــا لكــم
أن تدرك ـوا مبــدأ إجابــة الدعــاء .يقــول
 :أان شــخصيا صاحــب جتربــة يف
هــذا اجملــال ،حبيــث إنــه لو كان جانب
ـارا
مــا يف األمــر املدعــو مــن أجلــه ضـ ًّ
التقوى

فال يُتقبل ذلك الدعاء أبدا .ينبغي أن
نــدرك جيــدا أن علمنــا ليــس يقينيا وال
صحيحــا ،فهنــاك أمــور كثــرة نقوم هبا
مسرورين ظانني أهنا مباركة ،ونظن أن
نتائجهــا إجيابيــة جــدا ،غــر أهنا تكون
ذات عواقب وخيمة يف هناية املطاف،
وتســتحيل مهًّــا ومصيبــة مالزمــة لنــا.
قصــارى القــول ،ال نســتطيع القــول
إن كل مــا يرغــب فيــه املــرء هــو خــر
لــه .كال ،بــل ملــا كان اإلنســان جمبــوال
علــى الســهو والنســيان ،فمــن الطبيعي
بعض ما
كمــا هــو مالحــظ أن يكــون ُ
ـارا ،ولــو قبــل هللا دعاءه على
يريــده ضـ ًّ
عالتــه ،لعــارض هــذا رمحتــه ســبحانه
وتعــاىل معارض ـ ًة صرحيــة .إنــه ملــن
احلقائــق الثابتــة اليقينيــة أن هللا تعــاىل
جييــب أدعيــة عباده ويشــرفها ابلقبول،
لكنــه ال يتقبــل مــن الدعــاء كل غــث
ومســن ،ألن اإلنســان ال يــرح يدعــو
غري انظر إىل العواقب من فرط محاس
نفســه ،ولكــن هللا الــذي هــو انصــح
حقيقــي وعــامل ابلعواقــب ،يــرد دعــاء
نظرا إىل ما يف قبوله من مضار
الداعي ً
وعواقــب وخيمــة لــه ،ورد الدعاء هذا
هو قبول بصورة ما ،إذ يكون فيه اخلري
احلقيقــي للعبــد .فاهلل تعاىل يســتجيب
دعاء العبد ما دام قبوله سيحفظه من
اآلفــات والصدمــات ،أما دعاؤه الذي

فيه ضرر فيقبله هللا تعاىل برفضه .لقد
تلقيــت الوحــي التــايل م ـرارا« :أجيــب
كل دعائــك» ،وبتعبــر آخــر ،إن كل
دعاء انفع ومفيد سوف جياب.
مث قال  مبينا ضرورة أن ينظر املرء
إىل أعمالــه واعتقــاده أيضــا خبصــوص
الدعــاء ،فقــال :احلــق واحلــق أقول ،إن
الــذي ال يقــوم ابلعمــل فإنــه ال يقــوم
ابلدعــاء ،بــل خيتــر هللا تعــاىل ،لذا فال
بد من استنفاد مجيع القوى والطاقات
قبــل الدعــاء ،وهــذا هــو معــى الدعاء.
فل ـزام علــى املــرء أن يفحــص معتقــده
وأعماله قبل الدعاء ،ألن من سنة هللا
أن اإلصــاح يتــم ابألســباب ،حيــث
خيلق هللا سببًا ما يؤدي إىل اإلصالح.
والذين يقولون ما احلاجة إىل األسباب
مــع الدعــاء ،عليهــم أن يتوقف ـوا هنــا
علــى وجــه اخلصــوص متأملــن .جيــب
أن يفكــر هــؤالء األغبيــاء أن الدعــاء
حبــد ذاتــه ســبب خفــي ويــؤدي إىل
أســباب أخــرى .ونلحــظ شــرحا هلــذا
األمــر خاصــة يف تقــدمي هللا تعــاىل
جلملــة ﴿إايك نعبــد ﴾،الــي تتضمــن
الدعاء ،على مجلة ﴿إايك نستعني﴾،
املتضمنــة ملســاعدته تعــاىل لنــا وإمداده
إايان ابألسباب.
ابختصار ،إن سنة هللا اليت نراها دوما
أنه خيلق األسباب ،فيهيئ املاء إلطفاء
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الغلة ،والطعا َم لسد اجلوع ،ولكن من
خــال األســباب .فسلســلة األســباب
هــذه متصلــة علــى هــذا النحــو ،وختلق
األســباب حتمــا ،ألن هلل امســن ...
حكيما﴾.
كما قال﴿ :وكان هللا عزي ًزا ً
فالعزيــز هــو الغالــب والقــادر علــى كل
شــيء فيفعــل مــا يشــاء ،واحلكيــم من
يكــون فعلــه حلكمــة ويف حملــه املالئــم
واملناسب .وعلى سبيل املثال ،جتدون
يف النبات واجلمادات خصائص شىت،
فتنــاول قــد ٍر ضئيــل ج ًدا مــن الرتبد أو
الســقمونيا يســبب اإلســهال .إن هللا
قــادر علــى أن جيعــل بطــن املــرء جيــري
دون ســبب ،أو يــروي الغليــل حــى
بــدون املــاء ،ولكــن كشــف عجائــب
قدرتــه لإلنســان كان ضــروراي ،ألنــه
كلمــا ازداد اإلنســان معرفــة بعجائــب
قدرة هللا اطلع على صفات هللا أكثر،
مما يساعده على التقرب إليه تعاىل.
مث ذكــر املســيح املوعــود  فلســفة
الدعاء فقال:
عندما يبكي الرضيع ويصرخ طلبا للنب
األم مــن فــرط اجلــوع ،يتدفــق اللــن يف
ثدي األم .ال يعرف الطفل حىت لفظ
ـتدر صرخاته
الدعــاء ،ولكــن كيف تسـ ّ
جربــه اجلميع .فقد
لــن أمــه؟! هــذا ما ّ
لوحــظ يف بعــض األحيــان أن األم ال
تشــعر بوجــود اللــن يف ثديهــا ،ولكــن

فالله تعالى يســـتجيب دعاء العبد ما دام قبوله ســـيحفظه من
اآلفـــات والصدمات ،أما دعاؤه الذي فيه ضـــرر فيقبله الله تعالى
برفضه .لقد تلقيت الوحي التالي مـــرارا« :أجيب كل دعائك»،
وبتعبيـــر آخـــر ،إن كل دعاء هـــو نافع ومفيد ســـوف يجاب.

صرخــة الرضيــع جتلبــه تلقائيــا وكأن
لتلــك الصرخــات عالقة بتدفقه .أقول
ًّ
حقــا :لــو كانــت صرخاتنــا أمــام هللا

تعــاىل أيضــا اتســمت هبــذا النــوع مــن
احلرقــة واالضط ـرار فــا بــد أهنــا تثــر
فضله ورمحته وجتلبهما.
مث يشرح  فلسفة الدعاء املذكورة
يف مثــال األم والرضيــع فيقــول أبنــه
ينبغــي أن تكــون مــن مســة اإلنســان
الدعاء والسؤال ،فإن دأَ َب على ذلك
أراه هللا تعــاىل جتلــي االســتجابة .يقول
حضرته:
«إن الدعاء مسة اإلنســان واالســتجاب ُة
صفــة هللا ،والــذي ال يفهــم وال يؤمــن
فهــو كاذب .إن َمثَــل الطفــل الــذي
ضربته آنفا يبني فلسفة الدعاء جيدا.
الرمحانيــة والرحيميــة ليســتا شــيئني
خمتلفــن ،لــذا فمــن تــرك إحدامهــا
وأراد األخــرى فلــن جيــد شــيئا .إن مــن
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آاثر فيــوض رمحانيــة هللا تعــاىل أهنــا
تولِّــد فينــا القــوى الالزمــة الســتنزال
فيــوض رحيميتــه  ،ومــن مل يفعــل
ذلــك فهــو كافــر النعمــة( .أي ينكــر
نعــم هللا تعــاىل) إمنــا امل ـراد مــن ﴿إَِّي َك
َنـ ْعبُـ ُد﴾ أننــا نعبــدك وحــدك مع مراعاة
األســباب املاديــة الــي وهبتَنــا إايهــا،
ومــن مجلتهــا الدعاء وغــره مما أُعطيناه
مــن أســباب ظاهــرة لتحقيــق هــذا
األمــر .خــذوا اللســان مثال وما يدخل
يف تكوينــه مــن عــروق وأعصــاب ،فلــو
مل يكــن اللســان هكــذا ملــا قــدران علــى
الكالم .فال يســع اإلنســان الكالم إن
جف لســانه ،كذلك يتصلب اللســان
ّ
إن أصيبــت بعــض أعصابــه ،فقد رزقنا
للدعــاء لســاان قــادرا علــى التعبــر عمــا
خيتلــج يف قلوبنــا مــن أفــكار( .لقــد
أعطى هللا اإلنســان اللســان ليتكلم به
ويفصــح عمــا خيطــر جبنانه من أفكار)
التقوى
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فــإن مل نســتخدم اللســان للدعــاء قــط
فهذه شقاوتنا .هناك أمراض كثرية لو
أصابــت اللســان لتعطــل دفعــة واحدة
ولصــار اإلنســان أبكـ َـم .فمــن عظيــم
رحيميــة هللا أنــه قــد منحنــا اللســان.
كذلــك لــو حصــل خلــل يف األذن مل
نســمع شــيئا .واحلال نفســها للقلب؛
فلــو أصابــه املــرض لفســد كل مــا
خلــق هللا تعــاىل فيــه مــن قــوة اخلشــوع
واخلضــوع والتفكــر والتدبــر .انظــروا
إىل خمتلــي العقــل كيــف تبطــل قواهم.
إذًا ،أفليس واجبا علينا أن نقدر هذه
النعم اإلهلية حق قدرها؟ لو تركنا هذه
القــوى الــي أعطــاان هللا بكمــال فضله
عاطل ًة ،فال ريب أننا هبذا جنحد نعمة
هللا علينــا .فاعلم ـوا أال فائــدة ترجــى
مــن الدعــاء مــا مل يرافقــه إعمــال مــا
خولنــا هللا تعــاىل مــن قــوى وكفــاءات
وأســباب( ،أي ينبغــي أن تســتخدموا
كل مــا حبــاان هللا تعــاىل بــه مــن قــوى
ـث
وقــدرات وكفــاءات واعمل ـوا مبــا حـ ّ
بــه علــى األخــذ ابألســباب ،مث ينبغــي
أن تقوم ـوا ابلدعــاء ،وبــدون ذلــك لن
يفيدكــم الدعــاء شــيئا) فــإن مل نســتفد
مــن الرمحانيــة كعطيــة إهليــة أوىل ،فــأىن
لنــا أن ننتفــع مــن رحيميتــه كعطيــة
أخرى؟
مث يَُلِّي  األمر أكثر ،فيقول أبن
التقوى

نواميــس القــدرة تتضمــن أمثلــة علــى
استجابة الدعاء .يقول :
«فقصدي أن نظائر اســتجابة الدعاء
موجــودة يف نواميــس القــدرة ،ويف كل
زمــان يرســل هللا منــاذج حيــة لذلــك،
ومــن أجــل ذلــك علّــم دعــاء «ا ْه ـ ِدَن
الصـ َـر َ
اط الْ ُم ْس ـتَ ِق َيم ص ـراط الذيــن
ِّ
أنعمــت عليهــم» .هــذه مشــيئة هللا
وقانونه ،وليس بوسع أحد أن يبدهلا.
الصـ َـر َ
اط
إن كلمــات ﴿ا ْه ـ ِدَن ِّ
الْ ُم ْس ـتَ ِق َيم﴾ هلــي دعــاء يتضمــن
التمــاس ْأن جيعــل هللا أعمالنــا أكمــل
وأمت .يكشــف التدبــر يف هــذه
الكلمــات أهنــا وإن كانــت أتم ـران
ابلدعــاء طلبــا للهدايــة إىل الص ـراط
املســتقيم( ،أي أهنــا يف الظاهــر إشــارة
إىل احلث على الدعاء وطلب اهلداية
إىل الصراط املســتقيم) إال أن كلمات
﴿إايك نعبــد وإايك نســتعني﴾ الــي
ســبقتها توحــي أبنــه جيــب علينــا أن
نغتنــم هــذه الفرصة ،أعين أن نســتعني
ابهلل مســتخدمني ق ـواان الســليمة علــى
التــدرج يف منــازل الص ـراط املســتقيم.
(فاســتخدموا القــوى الســليمة الــي
وهبهــا هللا تعــاىل للســلوك يف الص ـراط
املستقيم واستعينوا به) لذا فإن األخذ
ابألســباب الظاهريــة أيضــا ضــروري،
ومن يرتكها فهو كافر ابلنعمة».

مث يقول حضرته :هناك آفات عديدة
لو أصابت اللسان ّ
لتعط َل عن عمله.
فهــذا مثــال علــى رحيميــة هللا .كذلك
قــد أودع هللا قلوبنــا اخلشــوع واخلضوع
وقــوة التفكــر والتدبــر ،ولــو د َعــوان هللا
غــر ابذلــن هــذه القــوى والقــدرات
فاعلموا أن مثل هذا الدعاء لن يكون
جمــداي وانفعــا أبــدا ،ألننا إذا مل نســتفد
مــن املوهبــة األوىل فمــاذا سنســتفيد
من الثانية؟ فورود ﴿إايك نعبد﴾ قبل
الصـ َـر َ
اط الْ ُم ْس ـتَ ِق َيم﴾ يعــي
﴿ا ْه ـ ِدَن ِّ
وكأننــا نقــول :ربنــا مــا ّ
عطلنــا املواهب
والقــوى الــي أعطيتنــا مــن قبــل وال
أضعناها .اعلموا أن ميزة الرمحانية أهنا
جتعــل اإلنســان أه ـ ً
ا لالســتفادة مــن
الرحيميــة ،ومــن أجــل ذلــك قــال هللا
تعــاىل﴿ :ادعــوين أســتجب لكــم﴾،
وهــذا ليــس كالمــا فارغــا ،بــل هــذا
مــا يقتضيــه شــرف اإلنســان .الدعــاء
مــن صفــات اإلنســان ،ومــن مل يتحـ َّـر
اســتجابة الدعــاء عنــد هللا تعــاىل فهــو
ظامل.
ممــا يؤســف لــه أن حالــة الســرور
واملتعــة الناشــئة عــن الدعــاء ال توجــد
كلمــات تكفــي لوصفهــا ،ألن هــذه
احلالة ال تدرك إال ابلتجربة .وقصارى
القــول ،إن مــن أول شــروط الدعــاء
عمــل الصاحلــات وســامة االعتقــاد،

المجلد الثالثون ،العدد الثاني ،رمضان وشوال  1438هـ ،حزيران /يونيو  2017م

15

ألن الــذي يدعــو هللا تعــاىل بــدون أن
يصلــح معتقداتــه ويعمــل الصاحلــات
فكأنــه خيتــر هللا تعــاىل .إننــا نقصــد
الصـ َـر َ
اط الْ ُم ْس ـتَ ِق َيم﴾
بقولنــا ﴿ا ْه ـ ِدَن ِّ
أن جي َعــل ربنــا أعمالنــا أكمـ َـل وأمتَّ ،مث
نصــرح أكثــر ونقــول ﴿ص ـراط الذيــن
أنعمــت عليهــم﴾ ،أي أننــا نريــد أن
هتدينــا إىل ص ـراط املنعــم عليهــم ،أي
ذوي العقيــدة الســليمة ،وتنقــذان مــن
ص ـراط املغضــوب عليهــم الذيــن حـ َّـل
جراء سوء أعماهلم .،وأما
هبم العذاب َّ
قولــه تعــاىل ﴿وال الضالــن﴾ فعلَّمنــا
فيــه الدعــاء مــن أجــل أال ُنـ َـرم محايتــه
 واالســتفادة مــن رمحانيتــه ،فنحــرم
ابلتــايل مــن االســتفادة مــن رحيميتــه
َفـنُ ْم ِسي من الضالني.
مث يدحض املسيح املوعود  قول
أهــل الدنيــا أبن التضــرع والبــكاء يف
حضــرة هللا ال ُيــداين شــيئا ،فيقــول
حضرته:
يظن بعض الناس أن البكاء واالبتهال
أمــام هللا تعــاىل غــر ُ ْم ـ ٍد ،كال ،هــذا
ظـ ّـن خاطــئ وابطــل .بــل مثــل هــؤالء
ال يؤمنــون بوجــود هللا وصفــة قدرتــه
وتصرفــه .لــو كان ـوا مؤمنــن حقــا ملــا
ّ
جتاسروا على هذا القول.
كلمــا جــاء أحــد إىل هللا تعــاىل ورجــع
إليــه بتوبــة صادقــة َّ
تفضــل هللا عليــه

ـدق مــا قــال الشــاعر
دائمــا .مــا أصـ َ
(ابلفارسية):
ُّ
أي عاشق ذلك الذي ال ينظر حبيبه
إىل حالــه! اي صاحــي ليــس عنــدك
وجع ،وإال فإن الطبيب موجود.
(أي عليكــم أن تشــعروا يف أنفســكم
حبرقة وأمل فسوف يستجيب هللا لكم.
مث يقول )
إن هللا تعــاىل يريــد أن أتتــوه بقلــوب
طاهــرة ،والشــرط الوحيــد أن جتعل ـوا
أنفســكم متوافقــة مــع لقائــه ســبحانه
وتعــاىل( ،أي أن تعمل ـوا بقولــه
فليســتجيبوا يل) ُ
وتدث ـوا يف أنفســكم
ذلــك التغيــر احلقيقــي الــذي جيعــل
اإلنســان أه ـ ً
ا للقــاء هللا تعــاىل .احلــق
واحلق أقول ،إن ما عند هللا تعاىل من
قوى وكماالت وأفضال وبركات ما ال
ُيـ َعـ ُّـد وال ُيَـ ُّـد ،ولكــن لــن يتســى لكــم
احلب
إحرازهــا إال لــو أبصرمتوهــا بعني ّ
 .إذا كان احلب صادقا استجاب هللا
تعاىل للدعاء بكثرة وأيد بكثرة أيضا.
فحضرته  يقول :لكي يستجيب
هللا لدعائكم جيب أن حتبوه  ،فلو
كان احلــب صادقــا فــا بــد أن يتقبــل
أدعيتكم بكثرة.
مــاذا علــى اإلنســان أن يفعــل حــى
حيظــى حبــب هللا تعــاىل فيســتجيب
لدعائــه وميتعــه بقربــه؟! يقــول املســيح
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املوعود  هبذا الصدد:
إن الشــرط هــو أن حيــب املــرء هللا
ســبحانه وتعــاىل وخيلــص لــه ،فــإ ّن
حب هللا حيرق حياة اإلنسان ِ
الس ْفلية
َّ
وجيعلــه إنســاان جديــدا نقيــا ،وعندهــا
يــرى مــا مل يكــن ي ـراه من قبل ويســمع
ما مل يكن يسمعه من قبل .ابختصار،
لقد زّود هللاُ اإلنســان بكفاءات شــى
ليتنــاول مــن مائدة الفضل والكرم اليت
أعدها هللا له وينتفع منها.
(أي أن هللا تعــاىل مل خيلــق األشــياء
زوَدان أيضــا بكفــاءات
فقــط بــل َّ
تساعدان على استعمال تلك األشياء
واالنتفاع منها)
ولــو أن هللا تعــاىل زود اإلنســان
ابلكفــاءات مث مل يهيــئ لــه شــيئا لكان
نقصــا ،أو لــو أنــه تعــاىل أعــد
هــذا ً
لــه األشــياء ومل يــزوده ابلكفــاءات
لالنتفــاع منهــا فمــا الفائــدة يف ذلــك؟
ولكــن ليــس األمــر هكذا ،وإمنا وهب
هللا تعاىل لإلنسان الكفاءات وهيأ له
األشياء واألسباب أيضا.
ففــي مقابــل خلــق اخلبــز لغــذاء
لإلنســان ،خلــق هللا تعــاىل لــه العــن
واللســان واألســنان واملعدة وسـ َـخر له
الكبد واألمعاء لتناوله وهضمه.
وجعــل مــدار كل هــذه األمــور علــى
الغذاء ،فلو مل يدخل الطعام يف البطن
التقوى
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فمن أين أييت الدم للقلب؟ ومن أين
يتولــد الكيلــوس؟ فكذلــك متامــا قد
تفضل هللا علينا فأرســل أوالً رس ـوله
 بديـ ٍـن كامــل كاإلســام ،وجعلــه
خامت النبيني وأنزل عليه القرآن كتااب
كامال خامت الكتب ،حبيث لن ينزل
بعــده إىل يــوم القيامــة كتــاب ،ولــن
ـي بشــرع جديــد،
أييت بعــده أي نـ ّ
فمــا مل ننتفــع بعــد ذلك مما وهبنا هللا
تعــاىل مــن قــوى الفكــر والتدبــر ،ومل
نتقــدم إىل هللا ،فكــم نكــون كســاىل
وغافلــن وانكريــن للجميــل! انظــروا
كيف دلّل هللا تعاىل يف هذه السورة
األوىل علــى ص ـراط فضلــه بطريقــة
واضحة مقصودة.
انظــروا كيــف بـ َّـن هللا تعــاىل يف أوىل
ســور القــرآن ص ـراط فضلــه ابجلــى
بيــان وبشــكل مقصــود ،حيــث بــن
يف هــذه الســورة الــي تســمى خــامت
الكتــاب وأم الكتــاب بصراح ـ ٍة غاي َة
احلياة اإلنســانية والســبيل إىل حتقيق
تلــك الغايــة .فــكأ ّن قولــه (إايك
نعبد) هو مقتضى الفطرة اإلنسانية
ومرادهــا األصلــي ،مث ق ّدمه هللا على
قوله (إايك نستعني) ليبني أنه ال بد
لإلنســان أوالً أن يســعى وجياهد يف
اتباع سبل مرضاة هللا تعاىل بكل ما
أعطــي مــن قــوة ومهــة وفهــم ،وينتفع
التقوى

ممــا وهبــه هللا تعــاىل مــن كفــاءات وقوى
حــق االنتفــاع ،مث بعــد ذلــك يدعــو هللا
تعاىل لتكميلها واستثمارها.
مــا وســائل بلــوغ معرفــة هللا؟! يبــن
املســيح املوعــود  هــذا املوضــوع
(خلِ َق اإلنسا ُن
فيقول :ال شك أنه قد ُ
ضعي ًفا) .إنه خملوق ضعيف ال يستطيع
فعــل شــيء مــن دون فضل هللا ورمحته.
إن وجــوده وأســباب منائــه وبقائــه كلهــا
متوقفــة علــى فضــل هللا تعــاىل .إنــه
ألمحــق ذلــك الــذي يتباهــى بعقلــه
وفهمــه أو مالــه وثرائــه ،ألن كل تلــك
األمور إمنا هي عطية من هللا ،فمن أين
حصــل عليهــا؟ أمــا الدعــاء فــا بــد أن
يفكر اإلنسان يف ضعفه وعجزه ،ألنه
كلما فكر يف ضعفه وجد نفسه أحوج
إىل عون هللا تعاىل ،وهكذا سيتحمس
قلبه للدعاء.
محاســا للدعــاء،
(يقــول النــاس ال جنــد ً
وهنــا يبــن  أن علــى اإلنســان
أن ينظــر إبمعــان إىل ضعفــه وعجــزه،
مث يســعى للوفــاء مبقتضــى حمبــة هللا،
محاســا للدعــاء.
فســوف جيــد يف قلبــه ً
ويتابع املسيح املوعود  ويقول)
فكمــا أن اإلنســان إذا أصابتــه مصيبــة
وشــعر ابألمل والضيــق ،اندى بــكل
قــوة مســتصرخا ومســتغيثا ،كذلــك
لــو أنــه ّ
فكــر يف أح ـوال ضعفــه وزالتــه

حمتاجــا إىل معونــة هللا
لوجــد نفســه ً
يف كل حــن ،وخـ ّـرت روحــه علــى
عتبــة هللا تعــاىل مبنتهــى احلمــاس واألمل
واالضط ـراب وصرخــت :اي رب ،اي
رب.
لو تدبرمت يف القرآن الكرمي لعلمتم أن
هللا تعــاىل قــد أم ـران ابلدعــاء يف أول
الصـ َـر َ
اط
ســورة منــه فقــال﴿ :اه ـ ِدَن ِّ
املُس ـتَ ِق َيم * ِصـ َـر َ
ـت
اط الَّ ِذيـ َـن أَن َعمـ َ
َعلَي ِهــم * َغـ ْـرِ الْ َم ْغ ُضـ ِ
ـوب َعلَيْ ِهـ ْـم َوَل
َّ
ني﴾ ،ال يُع ّد الدعاء جامعا إال
الضالِّ َ
إذا مجــع كل جيلــب املنافــع وينجــي
مــن املصائــب واآلالم فقــد ُس ـئِلت يف
هــذا الدعــاء املناف ـ ُع العليــا الــي ميكــن
وجودهــا يف دعــاء ،كما ُيـتَوقَّى به من
كافــة املضــار الــي تــؤدي إىل هــاك
اإلنسان.
إذًا ،جيــب التذكــر دائمــا أن األدعيــة
املذكورة آنفا ليست من أجل الدنيا،
وإمنــا هــي مــن أجــل الديــن ،لذا جيب
علــى اإلنســان أن يق ـ ّدم الديــن علــى
الدنيــا يف أدعيتــه كلهــا .عندمــا يفعــل
املرء ذلك تفتح عليه أبواب قرب هللا
تعاىل وتُقبل األدعية األخرى تلقائيا.
مث يوضــح املســيح املوعــود  أن
الدعــاء احلقيقــي هــو دعاء ثبات املرء
على الدين ،وهذا الدعاء يكون سببا
للحصــول علــى قــرب هللا واســتجابة
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األدعية األخرى ،فيقول :
يب َد ْع َوَة َّ
الد ِاع إِذَا َد َعا ِن﴾ أي
«﴿أُ ِج ُ
أقبل توبة التائب .إن وعد هللا هذا ُييز
اإلق ـرار الــذي يقــوم بــه التائــب بصدق
القلــب .لــوال مثــل هذا اإلقرار أمام هللا
تعــاىل لــكان قبول التوبة صعبا .اإلقرار
الذي يتم بصدق القلب تكون نتيجته
أن هللا حيقــق مجيــع وعــوده الــي قطعها
مــع التائــب .عندمــا يقــر اإلنســان أبنه
ســيجتنب مجيــع الذنــوب وي ْؤثــر الدين
علــى الدنيــا يبــدأ جتلــي النــور ابلن ــزول
على قلبه يف الوقت نفسه».
لقــد بـ ّـن هللا تعــاىل أن الصــاة أفضــل
الســبل لقربــه وإلجابــة الدعــاء ،يقــول
املسيح املوعود  يف هذا املوضوع:
اهلــدف احلقيقــي ومغــزى الصــاة هــو
الدعــاء وهــو يطابــق قانون هللا الســائد
يف الطبيعة .نرى بوجه عام أنه عندما
يبكــي الطفــل ويبــدي اضطرابــه ،فــإن
األم تضطــرب بدورهــا وترضعــه.
فالعالقــة نفســها توجــد بــن األلوهيــة
والعبوديــة وال يُدركهــا كل شــخص.
عندمــا خيـ ّـر اإلنســان علــى عتبــات
هللا بــكل تواضــع وخشــوع وخضــوع
ويعــرض عليــه ظروفــه ويســأله حاجاته
يهيج لطف األلوهية ُفيحم العب ُد .إن
لـَ َـن فضــل هللا ولطفــه أيضــا يقتضــي
ـكاء ،لــذا جيــب أن تُقـ َّـدم إليــه عــن
بـ ً

فكما أن اإلنســـان إذا أصابتـــه مصيبة وشـــعر باأللم والضيق،
فكر في
نادى بكل قوة مســـتصرخا ومســـتغيثا ،كذلك لـــو أنه ّ
محتاجا إلـــى معونة الله
أحـــوال ضعفه وزالتـــه لوجد نفســـه
ً
وخـــرت روحه علـــى عتبة الله تعالـــى بمنتهى
فـــي كل حين،
ّ
الحمـــاس واأللـــم واالضطـــراب وصرخت :يـــا رب ،يا رب.

ابكية.
ففــي شــهر رمضــان حني يتوجه معظم
النــاس إىل املســاجد وأداء الصــاة
مجاعــة ،جيــب الرتكيــز أكثــر علــى
النوافــل أيضــا ،كذلــك جيــب اإلكثــار
مــن الدعــاء ليوفقنــا هللا لتقــدمي الديــن
علــى الدنيــا ويرزقنــا قربــه .ينبغــي أن
تكــون األولويــة هلــذا الدعــاء مث أتيت
مرتبــة األدعيــة األخــرى الــي تتعلــق
حباجاتنا الدنيوية ،فسيقضي هللا تعاىل
احلاجات الدنيوية تلقائيا.
واآلن أقــدم لكــم مــن أدعيــة املســيح
املوعــود دعــاء جيــب أن حنــرص عليــه
كث ـرا يف هــذه األايم بوجــه خــاص
لننال قرب هللا تعاىل .لقد دعا املسيح
املوعود  يف حضرة هللا قائال« :اي
رب العاملني ،ال يســعين شــكر مننك،
َّ
علي من ٌن
فأنت ِج ُّد رحي ٍم وكرميٍ ،ولك ّ
فاغفر يل ذنويب
تفوق حد اإلحصاءْ ،
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لئــا أُهلَـ َ
ـك ،وأَلْـ ِـق ُحبَّــك اخلالــص
يف قلــي ألانل احليــاة ،واس ـُتـ ْرين
وأوِزْعــي أن أعمــل صا ًحلــا ترضــاه.
أعــوذ بوجهــك الكــرمي مــن أن حيـ ّـل
محــي َ
ونِّــي مــن
علـ ّـي غضبــك ،ار ْ
بالاي الدنيا واآلخرة ،فبيدك الفضل
واخلري كله ،آمني مث آمني».
ندعــو هللا تعــاىل أن يوفقنــا لفهــم
ـهر
حقيقــة الدعــاء ،وأن جيعلَنــا شـ ُ
رمضــان مــن الذيــن يفهمــون تلــك
احلقيقــة ،ويوفقنــا دائمــا ألن نكــون
مــن أقــوايء اإلميــان الذين يســمعون
أوامــره ويعملون هبا ويقدمون رضاه
علــى كل مــا س ـواه .وندعــوه تعــاىل
أن تكــون أعمالنــا كلهــا لوجــه 
وأن يتقــوى اعتقــادان أكثــر من ذي
الصادق،
قبل ،وينشأ يف قلوبنا حبُّه
ُ
وأن ينقذان  من البالاي يف الدنيا
واآلخرة.
التقوى

