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الدعاء وفطرة اإلنسان

مقتبس من كتاابت
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين

املسيح املوعود 

وقلتِ :لَ ندعو ملا هو َّ
مقدر من قبل؟ فاعلم أن قانون هللا القدمي
َ
"سألت عن الدعاءَ ،
وإن
يف كل مق ّدر هو أنه تعاىل قد جعل طرقًا معيَّنة لنيل اإلنسان ما هو مقسوم لهْ ،
كان من َّ
ال َمن أراد
املقدر أن يناله .وهذا القانون اإلهلي جا ٍر وسا ٍر يف كل شيء ،فمث ً
قابعا يف غرفة مظلمة،
إزالة عطشه لزمه شرب املاءَ ،
ومن حبث عن النور لزمه أن ال يبقى ً
بل عليه أن خيرج إىل الشمس .وابملثل قد جعل هللا الدعاء والصدقة واحلسنات وكل
األعمال الصاحلة األخرى شرطًا حلصول اإلنسان على بغيته .فكما كان من املقدر
أيضا أن يناله بقيامه ابلدعاء أو إخراج
سل ًفا أن ينال شيئًا معينا ،كذلك كان من املقدر ً
الصدقة وغريمها .فإذا كان من القدر املربم أن ينال بغيته ،فهناك قدر مربم آخر أبن يدعو
أيضا ،ومن احملال أن ميتنع عن الدعاء ،بل سيتحقق هذا القدر الثاين ابلتأكيد
لذلك ً
أيضا.
وال مفر له من الدعاء ً
وال يلزم يف الدعاء أن يدعو بلسانه فقط ،بل الدعاء اسم لطلب ينبع من قلب العبد
املتواضع عند توجهه إىل هللا القوي القادر يف قلق واضطراب ،راجيًا منه رفع البالء الذي
عجز عن رفعه .فالدعاء يف احلقيقة أمر طبيعي أُوِدع يف فطرة اإلنسان .واحلق أن حالة
الطفل الرضيع الذي يبكي من شدة اجلوع تُدعى دعاء.
أمرا غري طبيعي ،بل إنه داخل
ابختصار ،إن االستعانة ابهلل الكرمي ابلدعاء ليست ً
يف الفطرة ومن القوانني احملددة املقررة .ومن يُوفَّق للدعاء تكون االستجابة والقبولية
ضروري أن يُستجاب دعاؤه كما دعا ،إذ من املمكن أن خيطئ
مقدرتني له .بيد أنه ليس ً
عوضا عنها،
اإلنسان يف طلبه كالطفل الذي يريد أن ميسك حبيّة ،فتعطيه أمه احلنون ً
لعبة مجيلة ل ِعلمها أن يف إمساكه ابحليّة هالكه.
خالصة القول ،إن الدعاء ليس ضد املق ّدرات األزلية ،بل هو ضمنها ،ولذلك مييل
اإلنسان إىل الدعاء عند حلول املصائب .ولدى العارفني جتربة شخصية أن من يسأل
يُعطى .لقد أزال هللا تعاىل يف كل عصر وزمان مشاكل املقربني ومتّعهم أبفضاله بطرق
عجيبة نتيجة الدعاء"( .مكتوابت أمحدية ،جملد  ،1الرسالة رقم )34
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