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pbíìn�a@÷ŠèÏ@ @
       أ            مقدمة الناشر

ò¥bÐÛa@ñŠì�@NNòîãe‹ÔÛa@áîÛbÈnÛa@‹çìu@ @@ @@@@@ ١@ @

  ٣                   الصالةةسور
  ٥              احلمد هللا رب العاملني

  ٦                تفسري احلمد  
  ٩              وعز مصدر كل شرف�محد اهللا 

  ١٠    الثناء أو ه باحلمد ال بالشكره كتاباللّاحلكمة يف افتتاح 
  ١٣        حكمة أخرى الفتتاح الفاحتة باحلمد للّه 

  ١٤          إحسانات اللّه األربعة الرئيسة   
  ١٦        كشف خلق األرض والسماء اجلديدة  
  ٢٠               رب العاملني يهيئ التربية الروحانية أيضا

ð†b�a@�a@á�a@ @@ @@ @@ @@ @@@@٢٣  

  ٢٥          حاجتنا للتفاين يف بيعتنا للّه تعاىل  
  ٢٧           عند قلقه�طمأنة اهللا حملمد 

  ٢٨      جديد دليال على ربوبيته وعظمته اللّه خبلق عاملذنأي



  

  ٣٠         لثورة عظيمة  �بعثة املسيح املوعود 
   ٣١            الذين سبقوكم يف اإلميان بآبائكمال تكتفوا بالتفاخر 

  ٣٢        فرصة فريدة للتقدم الروحاين .. رمضان
  ٣٤            ء العامل منوط بوجودنا بقا

  ٣٥        عالج الفساد التوجه بالدعاء إىل اهللا  
  ٣٥      قانون وشروط االستجابة لينشر اهللا ظالل السالم  

  ٣٦                التقوى :١
  ٣٦                اليقني: ٢
  ٣٧              الرقة واللوعة: ٣
  ٣٧            التواضع واالنكسار: ٤
  ٣٩            الوفاء حبقوق عباد اهللا  : ٥
  ٣٩        دعاء اهللا وحبه عند األمن وعند الشدة : ٦
  ٤٠          إحداث تغيري شامل يف النفس: ٧
  ٤١            محلُ نِير القرآن  : ٨

  ٤٢          لنستلّ سيف الدعاء لفتح املستقبل  
áîÔn�¾a@Âa‹—Ûa@ @@ @@ @@ @@ @  ٤٥@ @

  ٤٧         لدعاء التوفيق لأجلالدعاء من ضرورة 
  ٤٨         نستعنيإياك نعبد وإياك : طلب جندة

  ٤٩         شهر رمضان: اهللا يرسل معونة دائمة



  

  ٤٩      أرسل اهللا املسيح املوعود كمعونة من نور مضاعفة  
  ٥٠          التفضالت الرمحانية قبل سؤالنا  

  ٥١             من احلولرؤٍوتبشكر ودعاٌء 
  ٥٢      يقني بفقرك وضعفك، وبغناه تعاىل وقوته وكماله

  ٥٣              ألمارةا النفس شر عظمة
  ٥٤        �نستعني� على�نعبد�أسرار نادرة لتقدمي 

  ٥٤              :السر األول
  ٥٦              :  السر الثاين

  ٥٦              : السر الثالث
  ٥٨        هذه اآلية جتمع بني التضرع وبني التدبري  

  ٦٠            �..إياك نعبد�واظب على دعاء 
  ٦١         العاملني رب صفات اقتداء يف كلها السعادة

٦٢        ر من الرياء مث الكسل ترتيب منظم للتطه  
  ٦٣            العابد من جتذبه حمبةُ اهللا 
  ٦٥            بيان آخر جلوهر العبادة  

  ٦٥        من أعظم معونات اهللا أن يكره إلينا اإلمث 
  ٦٧              معىن االستعانة  

  ٦٨            الصالة مخ العبادة    
  ٦٨          ملتعة يف الصالة   عالج فقدان ا



  

¶bÈm@é"ÜÛbi@òÜ—Ûaë@õbÇ‡Ûaë@ñý—ÜÛ@ñ‹qû¾a@ôìÔÛa@@@@ ٧١@ @

  ٧٣     �إياك نعبد وإياك نستعني� الكامنة يف رمزيد من الدر
  ٧٤        الرد على من يشكو من الفتور بعد فترة 

  ٧٦           �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�معاين 
  ٧٧          ... ال تنسوا نعماء اهللا كاليهود

  ٧٨          اهلداية سلّم ال تنتهي درجاته  
  ٧٨             الصراط املستقيممعىن

  ٧٩           على تراب الصراط  ذوبان النفس
  ٨٠              االسم األعظم   

  ٨١        هذا الدعاء صاحل لكل مستوى إنساين   
  ٨٣        قوانني الكون وسننه من الصراط املستقيم   

  ٨٥      قيقة الصراط املستقيم  استيالء التوحيد عليك هو ح
  ٨٦            املصادر الثالثة للهدى     

  ٨٧              خطأ فادح  
  ٨٧        النتائج املذهلة لالستقامة إىل ذات اهللا   

  ٨٩          الوضوء السلوكي قبل الدعاء 
  ٩٠          دعاء يغطي حاجات الدين والدنيا  

  ٩٢    هم األربعة هو أُم األدعية وطُلبت به كماالت املنعم علي
  ٩٣       �الرقي الروحاين ال ينال إال باتباع سنة النيب 



  

  ٩٣      ضرورة معرفة ذات اهللا وصفاته وسبل رضاه  
  ٩٤          الدعاء  هذا يف أمور ثالثة مراعاةُ

  ٩٥             دعاء لصحة املعرفة 

æb›ßŠ@Č‹Ûa@†bjÇëå¼@@@@@@@ @@ @@ @@ @@@ ٩٧  

  ٩٩          مواسم لتألق جتليات هذا االسم   
  ١٠٠  عامل الضالل يقتضي خلْق عامل اهلداية ومبدؤه اإلمام   
   ١٠١         تأيت جتليات اهلداية القوية لكبح الفساد وتنبيه العقول 

  ١٠٢             انتشار الضالل والفساد يف هذا العصر 
  ١٠٢            �منظومة اهلداية باملقابل وضرورة ابن مرمي 

  ١٠٣                   اهدنا:سعة دعاء الفاحتة
  ١٠٥           جدوى هذا الدعاء اليقينية وموسم اإلجابات  

   ١٠٧        رقم هذه اآلية يوافق سرا هاديا 
  ١٠٩         دعاء لطلب قائد مرشد للنظام الروحاين وطلب معيته
  ١١١  دعاء الفاحتة متاح لكل األمم وعالقته باملسيح املوعود

  ١١٢               حملكمة  تسلسل ترتيبات اهللا ا

òîÔîÔ¨a@ñý—Ûa@‡5Ûìí@õbÇ‡Ûa@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@١١٥@ @

  ١١٧               كنوز دعاء اهدنا الصراط املستقيم 
  ١١٨             دعاء يشمل ثالث مراتب مسلسلة للهداية 



  

  ١١٩                 دعاء يفند الرهبانية  
  ١٢٠      دعاء حلل املعضالت املادية والروحية   

  ١٢٠            دعاء لتقدم اجلماعة
  ١٢٢        دعاء يصلح لكل إنسان وزمان   

  ١٢٣                   دعاء ذو بشارات
  ١٢٤        الرب احلقيقي هو الصراط املستقيم  

  ١٢٦              التوحيد العلمي والعملي واحلايل     
  ١٣٥                 اخلالص من دقائق الشرك  

  ١٣٦      ونوا عبادا لألولياء  كونوا أولياء اهللا وال تك
  ١٣٩                 االسم األعظم لإلنسان    

ò—Ûb©a@é"ÜÛa@ñ†bjÈÛ@åí‡çbu@aìÈ�a@@@@ @@ @١٤٣@ @

  ١٤٥        �باقة من جنة حياة املسيح املوعود 
  ١٤٦           الدعاء هو ر احلياة وماء البعث وفضاء احلرية

  ١٤٧    ضرورة صفاء الروح ووضوء روحاين ولباس مجيل  
  ١٤٨            قلب الداعي حقا يتأمل حرقةً ويرق ويذوب  

  ١٤٩    الرد على من يرون عبثية الصالة وطقسية حركاا  
  ١٥٠          محاس ومتعة بنيل غنيمة   

  ١٥١        اهللا يستجيب ملن يلح يف صراخه 
  ١٥١        طوىب للخاشعني وويل للساهني



  

  ١٥٢           حضوره الصالة تثبت وجود اهللا وغناه وجدوى 
  ١٥٣           سالمة الصدر للخلق ضروري الستجابة الدعاء  

  ١٥٣      ضرورة اضطراب الروح لقبول الدعاء   
  ١٥٤      حىت اإلخالص يف الدعاء ينال بالدعاء 

  ١٥٥                 ضرورة التدبري مع الدعاء
  ١٥٦        مواصلة الدعاء واإلصرار عليه  

١٥٧       ا لذات اهللا فقط  الدعاء والعبادة حب  
  ١٥٨    الدعاء هو العالج ملرض الشك يف عظمة اهللا 

  ١٥٩          طوىب ملن يدعو لعز الدين  
  ١٦٠          ادعوا اهللا سلفًا لتعصموا  

  ١٦١        احبثوا عن الوسائل بالدعاء    
  ١٦٣       الدعاء راحة للمؤمن كاملاء للسمك  

  ١٦٦      سالح رجال اهللا الدعاء يف جوف الليل
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @
ه لسورة الفاحتـة   تفسري �  الكنوز اليت جاء ا املسيح املوعود     أهم من

وتبيان ما تتضمنه من معان عظيمة، ودعاٍءكامل، ومنهج متكامل لالرتقـاء           
بينه وبني ربه، مث    باإلنسان، يف أي درجة روحانية كان، وإنشاء عالقة وطيدة          

ولقد تناول حضرة أمري املؤمنني مرزا . رفعه إىل أعلى درجات اإلميان والتقوى 
 وأمهيـة   مسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز جوانب من هذا التفـسري           

 يف خطب مجعة سبعٍ، يف فترات خمتلفة، ركّز فيها خاصة على           الصالة والدعاء 
ولقد ارتأينا أن جنمع هذه اخلطب يف       .  الفاحتة أمهية الدعاء ومعانيه من سورة    

 .كتاب، لكي يسهل على القارئ االطالع على هذه املعاين العظيمة
لقد مت ترتيب هذه اخلطب حسب مواضيعها ال تارخيها، وذلك بأمر           

  .من أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
ايد عامر،  عبد  :  األفاضل اإلخوة  ترمجة هذه اخلطب   شارك يف لقد  

وقام مبراجعتـها   عبد املؤمن طاهر،     ،حممد أمحد نعيم، حممد طاهر ندمي     
. عالء جنمي املرحوم، د وسام الرباقي، متيم أبو دقة، د         : اإلخوة األفاضل 

 املهندس فتحي عبـد     حظيوحممد حامت حلمي الشافعي، هاين طاهر،       
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 فجـزاهم  . وضع العناوين الرئيسية والفرعية خالل النص    بشرف السالم
  . اهللا أحسن اجلزاء

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القارئ العزيز لالستفادة القـصوى مـن هـذه           
اخلطب، وأن يوفقه يف إنشاء العالقة مع اهللا تعاىل والتقدم يف اإلميان والتقوى             

  .والعمل الصاحل، آمني

  الناشر                    
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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده 
بسمِ اهللا الرحمن �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. ورسوله
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرص
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني ،�أَن.  

ñý–Ûa@ñ‰ì�@ @
وقد وردت هلا أمساء كثرية يف نقرأ سورة الفاحتة يف كل صالة، 

، أيضا" سورة الصالة"ومن أمسائها . األحاديث وذُكرت فضائلها أيضا
مسعت ":  يقول�وهناك رواية عن أيب هريرة . يف روايةذلك  ورد وقد

قَسمت الصالةَ بينِي وبين عبدي :  يقُولُ، قَالَ اُهللا تعالَى�رسولَ اِهللا 
أي يف نصفها ذُكرت صفات اهللا تعاىل ويف النصف ).. مسلم ("نِصفَينِ
 وجيب على كل من .فهذه هي أمهية هذه السورة.  العبدمندعاء اآلخر 

يقرأها يف الصالة أن ينتبه إليها ويتأمل يف صفات اهللا تعاىل ليستفيد منها 
وجيب عليه أيضا أن يقرأها بكل إمعان وتعمق يف كل . أكثر فأكثر
. صالة من أجل االستفادة من األدعية اليت وردت فيهاركعة يف ال

وإضافة إىل ذلك جيب دائما االنتباه أيضا إىل أن هلذه السورة عالقة متينة 
يف الصحف وهناك . �مع هذا العصر الذي هو عصر املسيح املوعود 

 نبوءة عن سورة الفاحتة وهذه النبوءة تتحدث عن هذا األمر، السابقة
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٤ 
املنوطة بزمن املسيح  إىل اإلنعامات شري ينفسها احتة الفمضمونكما أن 
 الشر والضالل ينبه منحلصول عليها، و وإىل طريقة ا�املوعود 

فمن هذا املنطلق جيب على .  وطريقة جتنبِهاملنتشر يف ذلك الزمن
ولكن لسوء .  اهتماما خاصا هذا األمراملسلمني املعاصرين أن يعريوا
فكريا على األمة إىل درجة أم قضوا على احلظ إن املشايخ مسيطرون 

فإن .  على التفكري فلم تعد األمة مستعدة لالنتباه إىل هذا األمرمقدر
ولكن هناك . أغلبية املسلمني ال يريدون أن يفكروا يف هذا املوضوع

عدد ال بأس به بفضل اهللا تعاىل منهم الذين يفكرون ويتدبرون 
شراك  يف الذين وقعواذلك أن . ويدركون ضرورة املسيح واملهدي

 قلبه  مسلم يتأملُوكلُّ. إىل الشر والضالليدفعوم املشايخ املزعومون 
 الشر والشرك والضالل منتشر يف من أجل اإلسالم يشعر ويقول بأنّ

كل مكان، كما نرى هذه األشياء منتشرة فعال، لذا هناك حاجة إىل 
ور واإلحساس موجودا فال فإذا كان هذا الشع. عبد خاص من اهللا تعاىل

 إذ من املمكن أن يكون هذا العبد ،بد من البحث عن هذا العبد أيضا
واحلق أن هذا العبد اخلاص هللا تعاىل قد جاء فعال، ولكن . قد جاء

األغلبية من املسلمني ليست جاهزة لقبوله إما نتيجة اتباعهم املشايخ أو 
أيضا أن يطلبوا اهلداية من فينبغي للمشايخ وعامة الناس . نتيجة اخلوف

  . اهللا تعاىل وجيب أن ينبذوا التعنت والعناد
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على أية حال، حنن مكلَّفون مبهمة تبليغ الدعوة ولسوف نستمر يف 

ولكن إىل جانب . أداء هذه املسؤولية يف كل األحوال وسنواصل عملنا
 أن �ذلك علينا حنن األمحديني الذين ننتمي إىل احملب الصادق للنيب 

سعى جاهدين الزدياد علمنا ومعرفتنا وجيب أن نسعى لالستفادة من ن
 لنا �لقد شرح املسيح املوعود . مضامني سورة الفاحتة أكثر فأكثر

هذه السورة العظيمة يف كتبه بأساليب خمتلفة، وال شك يف أن هذا 
يضعنا أمام مسؤولية أن نسعى جاهدين لفهم مضامينها، وإدراك معارفها 

  .ملضامني واملفاهيم يف حياتنا ونستفيد منها حق االستفادةلنطبق تلك ا

a
ÜÛ@Ž†žàflz�Ûfĺ à�ÛbflÈ�Ûa@ğlfl‰@é@ @
واآلن سوف أقدم لكم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود 

لْحمد هللا رب ا�:  أي اآلية.. عن اآلية الثانية من سورة الفاحتة�
الَمنيحيم� اليت تأيت بعد �الْعن الرمحمِ اهللا الرسأشرح كيف  و�بس

لقد اقتبست .  املفاهيم الكامنة يف هذه اآلية بأساليب خمتلفة�بين 
 هذه اآلية وهي حتتوي على بعض عن �طفات من كالمه تبعض املق

اجلوانب من الكنوز العلمية والروحانية املكنونة يف هذه اآلية اليت أشار 
  أخرى كثريةهناك مقتبساتال شك أن . �إليها املسيح املوعود 

 اإلنسان ال يستطيع أن  ولكن،أيضا اليت قراءتها تزيدنا عرفانا ومعرفة
هذا مستحيل بل يصل إىل تلك املعارف العميقة بسماعها مرة واحدة، 
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٦ 
عندها . لذا ال بد من أن يقرأها املرء بنفسه لفهم تلك املعارف. متاما

  .  الروحانية ونستفيد منهازفقط ميكننا أن ندرك ونفهم تلك الكنو

@†à§a@��Ðm@ @
باإلجياز " احلمد هللا رب العاملني "�ر سيدنا املسيح املوعود لقد فس

  :فقال
 أي مجيع احملامد متحققة يف ذلك املعبود احلقيقي �الْحمد ِهللا�

أي كل أنواع احلمد " (اهللا"اجلامع جلميع الصفات الكاملة الذي امسه 
 اهللا وحده يتصف  اجلامع جلميع الصفات، وإن�والثناء تتحقق هللا 

يف مصطلح القرآن " اهللا"لقد بينت من قبل أن ). جبميع الصفات الكاملة
الكرمي هو اسم ذلك الذات الكامل الذي هو املعبود احلق واجلامع جلميع 

أي هو جامع مجيع ( الصفات الكاملة واملنـزه عن مجيع الرذائل،
ص والصفات الصفات احلسىن، ومنـزه من كل أنواع الضعف والنقائ

أي تصدر (. .وهو واحد ال شريك له، وهو مبدأ مجيع الفيوض) الرديئة
" اهللا" قد وصف اسـمـه � وملا كان اهللا .)منه مجيع أنواع الفيض

 موصوفا لسائر أمسائه وصفاته -القرآن الكرمي-يف كالمه املقدس 
يشمل مجيع صفاته األخرى، إن االسم " اهللا"ن االسم أأي  (..األخرى

 ومل جيعل )�توجد فيه مجيع صفاته الذي هو الوحيد من أمسائه " هللا"
؛ يدل على "اهللا"ألي من األمساء األخرى هذه املنـزلة، لذا فإن االسم 
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٧
كافة الصفات اليت وصف ا لكونه متصفا جبميع الصفات وألنه قد 

ع جعل موصوفا جلميع األمساء والصفات، لذا تعين مدلولُه أنه يشمل مجي
إن اسم اهللا هذا يشمل مجيع الصفات على أكمل ( .الصفات الكاملة

هو أن كافة أنواع احلمد ظاهرية كانت أم " احلمد هللا"فملخص ) وجه
باطنية أو باعتبار الكماالت الذاتية أو عجائب القدرة خاصةٌ باهللا تعاىل 

وكذلك إن مجيع احملامد الصحيحة والكماالت . وال شريك له فيها
أي كل ما ميكن من احلمد الصحيح (اليت ميكن أن يتفكر ا عاقل التامة 

 أو ميكن )والثناء وكل املزايا الكاملة اليت ميكن أن يفكر فيها أي عاقل
وليس هناك ميزة . أن ختطر ببال متفكر كلها موجودة يف ذات اهللا تعاىل

ميكن أن يشهد العقل بإمكانية وجودها ويكون اهللا حمروما منها مثل 
أي ال ميكن أن يكتشف اإلنسان بعقله أي ميزة ويكون اهللا ( .شقيال

شف ميزة ال ت عقلَ عاقل أن يكع فال يس)حمروما منها كإنسان شقي
 ال يدركه وال حييط بتلك إذإن تفكري اإلنسان حمدود ( توجد يف اهللا،

بل مهما فكر اإلنسان مبزايا فإا موجودة كلها يف ذات اهللا ) الصفات
 وهو حائز على الكمال يف ذاته وصفاته وحمامده من كل الوجوه، تعاىل،

  . ومنـزه من الرذائل كلها على أكمل وجه
  ) ٣٦٥-٣٦٤ صفحة ، اجلزء الرابع،الرباهني األمحدية(

 ليس الذي العظيم اهللا بوجه أعوذ: " دعاء�هلذا قد علَّمنا النيب 
 فاجر، وال بر اوزهنجي ال اليت التامات اهللا وبكلمات منه، أعظم شيٌء



�د
	א��������������������������������������������                  �	 	

  

٨ 
 خلَق ما شر من منها، أعلم مل وما منها علمت ما احلسىن اهللا وبأمساء

  ).املوطأ" (وبرأَ وذَرأَ
مث يقول .  وأمسائه احلسىن�فاإلنسان ال ميكن أن حييط بصفات اهللا 

لْحمد هللا ا�بعد هذا التفسري املوجز لـ " احلمد" يف بيان معاين �
 برالَمنيأن احلمد ثناٌء على الفعل اجلميل ملن يستحق : "�الْع اعلم

أي إمنا يحمد . (الثناء، ومدح ملنعمٍ أنعم من اإلرادة وأحسن كيف شاء
من ينعم ويعطي بإرادته وحبسب مشيئته، ومعلوم أن مشيئة اهللا هي 

 هو وال يتحقق حقيقةُ احلمد كما هو حقُّها إال للذي) نافذةالوحدها 
دبأي يصدر منه كل أنوع الفيض( جلميع الفيوض واألنوار أٌم( ،

فهو (ومحِسن على وجه البصرية، ال من غري الشعور وال من االضطرار 
 نعم ومينعلى أحد دون شعوره أو بدافع بي علمه الكامل، فال مين

 ، فال يوجد هذا املعىن إال يف اهللا اخلبري البصري، وإنه هو)االضطرار
احملسن ومنه املنن كلها يف األول واألخري، وله احلمد يف هذه الدار وتلك 

  ) إعجاز املسيح. (الدار، وإليه يرجع كلُّ محد ينسب إىل األغيار
 فهو أيضا بسبب اهللا فقط، إذ �أي كل من يحمد سوى اهللا 

ه احلسن يمدح غري اهللا على احملاسن واملزايا اليت وهبها اهللا له، وعلى عمل
  ذلك العمل، أو قد صدر منه� ليكون مظهرا لصفاته عملهالذي 

صار جديرا بأن ميدحه شخص ، ف فيهنتيجة تأثري رمحانية اهللا أو رحيميته
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٩
فأساس كل عمل اإلنسان يف هذا العامل، وحيثما يوفَّق . أحسن إليه

   .اإلنسان لعمل ما فإمنا بتوفيق إهلي، فيعود احلمد أخريا إىل اهللا
 هو الثناء باللسان �الْحمد ِهللا�:  قائال�ويف هذا اخلصوص يتابع 

فراده أعلى اجلميل للمقتدر النبيل على قصد التبجيل، والكامل التام من 
خمتص بالرب اجلليل، وكل محد من الكثري والقليل، يرجع إىل ربنا الذي 

إن الذين أي . (هو هادي الضال ومعز الذليل، وهو حممود احملمودين
  )كرامات الصادقني( .)�يحمدون هم اآلخرون يحمدونه 


ÜÛa@†»@é����ÒŠ‘@Ý×@‰†–ß@ČŒÇë@@@ @
فإليه يرجع كل شيء كما قلت، فقد قال إنه يهدي الضالني، فهو 

فأراذل . حني يهدي الضالني فاملهتدي سينيب إىل اهللا أخريا وحيمده
د اهللا، كما هي سنة الناس يف نظر أهل الدنيا ينالون الشرف والعز عن

 �هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ�أعداء األنبياء الذين يقولون حبق أتباع األنبياء 
 حياته، كما يستجديعل فرعونَ حىت جيلكن اهللا يبدل األوضاع فجأة 

مث هذا األمر يلفت انتباه املؤمنني مرة . نفسهمألمانَ األسأل زعماُء مكة 
  أيضا،ويف هذا الزمن. ي وميكِّنهم من إدراكهأخرى إىل احلمد احلقيق

ال مكانة هلم يف اتمع، ويقولون وون أفراد اجلماعة مهانني دعالذين يف
 يري � اهللا فإن ؛إم أذالء وسوف نفعل م كذا ونعاملهم بكذا
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١٠ 
كل قضى فيه على سيأيت زمن ي، و كل هذا وذاكإزاء دوماقدرته 
  . هؤالء

 قد حمد محدا �د اهللا إشارة أيضا إىل أنه وامللخص أن يف مح
 هو � وهو يحمد أيضا على وجه الكمال، وإن محد اهللا ،كامال

ومن واجب كل مؤمن أن يلوذ باهللا بإدراك . مصدر كل شرف وعز
  .هذا احلمد

@�bnnÏa@¿@òàØ§a
ÜÛaflibn×@éŠØ’Ûbi@ü@†à§bi@é@ëc@õbärÛa@ @
ملاذا بدأ شارحا  "احلمد"فسري ت يف �سيدنا املسيح املوعود  يزيد 
 اهللا تعاىل افتتح كتابه باحلمد وإنّ": يقولف القرآن الكرمي باحلمد �اهللا 

حيط عليهما باالستيفاء، وقد نابال بالشكر وال بالثناء، ألن احلمد ي 
فاء ويف التزيني والتحسنيمهما مع الزيادة يف الرن هذه الكلمة أأي ( ناب

وألن الكُفّار كانوا حيمدون ) سن واإلصالح أيضاتشمل اجلمال واحل
، ويؤثرون لفظ )أي كانوا يذكروم بفخر كبري(طواغيتهم بغري حق 

احلمد ملدحهم ويعتقدون أم منبع املواهب واجلوائز ومن اجلوادين؛ 
وكذلك كان موتاهم يحمدون عند تعديد النوادب، بل يف امليادين 

املتويل الضمني؛ فهذا رد عليهم وعلى كل واملآدب، كحمد اهللا الرازق 
ويف ذلك يلوم اهللا تعاىل عبدةَ األوثان . من أشرك باهللا وذكر للمتوسمني

فكأنه يقول أيها . واليهود والنصارى وكل من كان من املشركني
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١١
لم حتمدون شركاءكم وتطرون كرباءكم؟ أهم أربابكم .. املشركون

هم الرامحون الذين يرمحونكم ويردون الذين ربوكم وأبناءكم؟ أم 
بالءكم، ويدفعون ما ساءكم وضراءكم، وحيفظون خريا جاءكم، 
ويرحضون عنكم قَشف الشدائد ويداوون داءكم، أم هم مالك يوم 
الدين؟ بل اهللا يربي ويرحم بتكميل الرفاء، وعطاء أسباب االهتداء، 

، وسيعطي أجر العاملني واستجابة الدعاء، والتنجية من األعداء
  ) كرامات الصادقني.   (الصاحلني

مث يقول موضحا بأن إهلنا إله كامل وهو يستحق الصفات الكاملة 
ومع ذلك فيه إشارة إىل :  �يقول فوحائز على مجيع أنواع احملامد، 

أنه من هلَك خبطاه يف أمر معرفة اهللا تعاىل، أو اختذ إهلا غريه، فقد هلك 
ك التأنق يف عجائباته، والغفلة عما يليق عاية كماالته وترضِ رمن رفْ

أي من مل يفُز مبعرفة اهللا فقد هلك، ومن .(بذاته، كما هو عادة املبطلني
اختذ إهلا آخر وعد أحد الناس حائزا على كماالت اهللا، فقد اختفى عن 
نظره شأنُ اهللا، كذلك من جعل أحدا من الناس مقابل اهللا فسوف 

أال تنظر إىل النصارى أم دعوا إىل التوحيد، ) ذلك إىل هالكهيؤدي 
فما أهلكهم إال هذه العلّة، وسولت هلم النفس املضلّة، والشهوة املُزِلّة، 
أن اختذوا عبدا إهلًا، وارتضعوا عقار الضاللة واجلهالة، ونسوا كمال اهللا 

لو أم أمعنوا أنظارهم و. تعاىل وما جيب لذاته، وحنتوا هللا البنات والبنني
يف صفات اهللا تعاىل وما يليق له من الكماالت ملا أخطأ توسمهم وما 
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١٢ 
فأشار اهللا تعاىل ههنا أن القانون العاصم من اخلطأ . كانوا من اهلالكني

يف معرفة البارئ عز امسه إمعانُ النظر يف كماالته، وتتبع صفات تليق 
، وتذكُّر ما هو أوىل من )حتريه و�أي ينبغي إدراك صفاته (بذاته 

، وتصور ما أثبت بأفعاله )أي يردد ذكره(جدوى، وأحرى من عدوى 
واعلم أن . من قوته وحوله وقهره وطَوله، فاحفَظْه وال تكن من الالفتني

الربوبية كلها هللا، والرمحانية كلها هللا، والرحيمية كلها هللا، واحلكم يف 
، فإياك وتأَبيك من مطاوعة مربيك، وكُن من يوم اازاة كله هللا

وأشار يف اآلية إىل أنه تعاىل مرتّه من جتدد صفة، . املسلمني املوحدين
أي ال ميكن أن حيدث (وحؤول حالة، ولُحوق وصمة، وحورٍ بعد كَورٍ،

فيه أي نقص فهو جامع احملاسن فال يقال إنه كان حيوز على صفة 
ال وآخرا، وظاهرا وباطنا، إىل أبد ) فتحسنتت احلمد له أوبل قد ثب

   .ومن قال خالف ذلك فقد احرورف وكان من الكافرين. اآلبدين
  )كرامات الصادقني(

 منـزه عن مجيع النقائص والعيوب، وإن الذي ال يدرك �فإن اهللا 
لها صفاته إدراكا صحيحا فهو يسقط يف هوة اهلالك، فاألقوام السابقة ك

. هلكت ألا مل تعرف صفات اهللا وأشركوا، وإذا كانوا عرفوها فنسوه
مث يقول موضحا إن املسلمني قد علِّموا أن إهلهم حائز على كل أنواع 

ويف لفظ احلمد هللا تعليم للمسلمني أم إذا سئلوا وقيل هلم من : "احلمد
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 كله، وما فوجب على املسلم أن جييبه أن إهلي الذي له احلمد.. إهلكم

  ".   من نوعِ كمال وقدرة إال وله ثابت، فال تكن من الناسني
  )كرامات الصادقني(

فال يكفي اإلعالن باللسان بأن احلمد هللا، إذ ينبغي االلتفات عند 
  . إىل أن يل إهلا واحدا أعبده، وإمنا أعبده ألنه ريب وإهلي" احلمد هللا"قول 


ÜÛ@†à§bi@ò¤bÐÛa@�bnnÏü@ôŠ�c@òàØyé@ @
  : � مث يقول 

وقد بدئت هذه السورة بـ احلمد هللا، اليت تعين أن كل أنواع احلمد 
 بأن  للتنبيه" احلمد هللا"ملة وقد بدئت جب". اهللا"والثناء يليق مبن يسمى 

اهلدف احلقيقي أن يعبد اهللا حبماس الروح واجنذاب الطبع، وهذا 
 يثبت أنه د ما ملاالجنذاب الفياض بالعشق واحلب ال يتأتى حبق أح

جامع هلذه احملاسن الكاملة اليت حني يالحظها القلب ينصرف إىل محده 
فالبديهي أن احلمد الكامل ينشأ من نوعني من . والثناء عليه تلقائيا

أي إذا كان (احملاسن، أحدمها كمالُ احلسن والثاين كمالُ اإلحسان، 
وإذا اجتمعا يف ) ليهأحد يتمتع جبمال فيحمد أو حيمد املرُء من أحسن إ

أحد فإن القلب يكون فداء له ويستهام به، وإن أكرب غاية للقرآن الكرمي 
هي أن جيلي على طالب احلق نوعي حسن اهللا كليهما، لينجذب الناس 

. إىل ذلك الفذّ الذي ليس كمثله شيء، ويعبدوه حبماس الروح واجنذاا
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١٤ 
ىل السور أن اهللا الذي يدعو هلذا قد أراد أن يرسم الصورة اللطيفة يف أو
وهلذا السبب ابتدئت هذه . إليه القرآنُ الكرمي كم حيوز من الصفات

  . السورة بـ احلمد هللا مما يعين أن مجيع أنواع احملامد تليق مبن يسمى اَهللا
  )أيام الصلح(

فالذات اإلهلي جامع للحسن واإلحسان وهلذا بدئ باحلمد هللا، مث 
 آخر ما هو حسن اهللا وما إحسانه، لكنه  بوضوح يف موضع� بين

  . موضوع مستقل


ÜÛa@pbãb�ygò�îöŠÛa@òÈi‰þa@é@ @
هو أنه حائز على مجيع � أن أخربكم بإجياز أن حسن اهللا هنا أريد 

أنواع احملامد، كما سبق أنه جامع مجيع الصفات الكاملة، وحائز على 
 لبيانه �ود سيدنا املسيح املوعمجيع الصفات، أما إحسانه فقد بني 

  .أربعة مبادئ بارزة حبسب هذه السورة، وأخلصها لكم
إحسانه األول أنه رب، أي خيلق اخللق ويربيه ليوصله إىل غايته 

واإلحسان الثاين هو رمحانيته اليت مبوجبها قد وهب القدرات . املتوخاة
لكل ذي حياة، وهيأ له وسائل البقاء حبسب حاجاته، ووهب لإلنسان 

منها، أما اإلحسان الثالث فرحيميته حبيث يتقبل الدعاء حظا أكرب 
واألعمال الصاحلة وجيزي عليها وحيمي من اآلفات والباليا، أما 
اإلحسان الرابع فهو مالكيته يوم الدين اليت مبوجبها مين بأفضاله اخلاصة 
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١٥
. فيهب من يشاء قدر ما يشاء وكيفما يشاء، ويثمر األعمال بفضله

 �سيدنا املسيح املوعود ت األربعة اليت بينها فهذه هي اإلحسانا
  .  خلصتها لكم
 � إشارة إىل أن اهللا �رب الْعالَمني� موضحا أن يف �مث يقول 

  :             يأيت باهلدى بعد كل ضالل
 إىل أنه هو خالق �رب الْعالَمني�: وأشار اهللا سبحانه يف قوله"

ومن العالَمني ما . اوات واألرضنيكل شيء ومنه كلُّ ما يف السم
يوجد يف األرضني من زمر املهتدين وطوائف الغاوين والضالني، فقد 
 مأل األرضاالعتدال، حىت ي الضالل والكفر والفسق وترك يزيد عالَم
ظلما وجورا ويترك الناس طرق اِهللا ذي اجلالل، ال يفهمون حقيقة 

أي ال يؤدون حق العبودية وال ( .بيةالعبودية، وال يؤدون حق الربو
 فيصري الزمان )ينتبهون إىل حقيقتها وال يؤدون حق ربوبية اهللا

مث يأيت اهللا بعالَمٍ . كالليلة الليالء، ويداس الدين حتت هذه الألواء
آخر فتبدل األرض غري األرض وينزل القضاء مبدالً من السماء، 

انٌ ناطق لشكر النعماء، فيجعلون ويعطَى للناس قلب عارف ولس
 د حلضرة الكربياء، ويأتونه خوفًا ورجاء بطرفعبرٍ مونفوسهم كم
مغضوض من احلياء، ووجه مقبِل حنو قبلة االستجداء، ومهّة يف 

  ."العبودية قارعة ذُروةَ العالء
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١٦ 

ñ†í†¦a@õbà�Ûaë@ā‰þa@ÕÜ�@Ñ’×@ @
 آخر فتبدل األرض غري مث يأيت اهللا بعالَمٍ: "... �هنا يقول 

 إهلاما أيضا إذ رأى يف الكشف �وقد تلقى املسيح املوعود ". األرض
أرضا جديدة ومساء جديدة، مث قلت تعالوا اآلن : أنه يقول بأين خلقت

 ذلك، �لقد أثار املشايخ ضجة كبرية حني قال . خنلق اإلنسان
 بأنه ليس �ح املوعود فقال املسي.  ادعى األلوهيةلقدانظروا، : وقالوا

ادعاء األلوهية بل املراد هو أن اهللا تعاىل سيحدث على يدي تغيرا عظيما 
وكأن السماء واألرض ستصبح مساء جديدة وأرضا جديدة وسيتحول 

 له ويؤدون حق العبودية خملصنيالناس إىل أناس حقيقيني يعبدونه 
  :�فيقول . ويعرفون اهللا تعاىل حق املعرفة

 خوفًا ورجاء بطرف مغضوض من احلياء، ووجه مقبِل حنو يأتونه"
أي يتوجهون إىل (. قبلة االستجداء، ومهّة يف العبودية قارعة ذُروةَ العالء

العبودية اليت تليق باإلنسان ويؤدون حقها كامال، ففي هذه األوقات 
 ويشتد احلاجة إليهم إذا انتهى األمر إىل )تكون احلاجة إليهم ملحة

ل الضاللة، وصار الناس كسباعٍ أو نعمٍ من تغيرِ احلالة، فعند ذلك كما
تقتضي الرمحة اإلهلية والعناية األزلية أن يخلَق يف السماء ما يدفع 

فينزل إمام . الظالم، ويهدم ما عمر إبليس وما أقام، من األبنية واخليام
أن املسيح كما قلت قبل قليل ب(. من الرمحن، ليذُب جنود الشيطان
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١٧
 ومل يزل هذه اجلنود وتلك )املوعود تلقّى إهلاما أو رأى يف الكشف

 وال يراهم )أي جند الشيطان وجند الرمحن يتحاربان(اجلنود يتحاربان، 
الذي ينظر ببصرية ميكن أن يرى، كما يرى (إال من أُعطي له عينان، 
عدم ما يرى هلا  حىت غُلَّ أعناق األباطيل، وان)من يؤدي حق عبودية اهللا

فما زال اإلمام ظاهرا على العدا، ناصرا ملن . نوع سرابٍ من الدليل
أي يبذلون معظم (اهتدى، معليا معاملَ اهلدى، محيِيا مواسم التقَى، 

أوقام يف أمور الورع واحلسنة والتقوى، ويعقدون جمالس ذكر اهللا 
لم الناس أنه أَسر طواغيت  حىت يع)�تعاىل ولعبادته وتذكر صفاته 

الكفر وشد وِثاقَها، وأخذ سباع األكاذيب وغلَّ أعناقَها، وهدم عمارةَ 
ع كلمةَ اإلميان ونها، ومجبابض قظَالبدعات وقوى ما، وقوأسبا 

الثغورطَلْالس نةَ السماوية وسد".  
ليت خلقت فإننا نستفيد اليوم من األرض اجلديدة والسماء اجلديدة ا

، فعلينا أن نركز بوجه خاص إىل اجتناب �بواسطة املسيح املوعود 
البدعات وتقوية إمياننا وأن نسعى جاهدين ألداء حق عبادة اهللا، وجيب 

 عندها فقط نستطيع أن نستفيد ..أن نعرف أساليب ربوبيته حق املعرفة
ما  أن اإلنسان عند�مث يوضح . من السماء اجلديدة واألرض اجلديدة

 عندها فقط ..يعرف اهللا تعاىل حق املعرفة ويصل إىل معايري عليا لعبادته
 يف �فيقول . حىت يتميز عن اآلخرين يعرف رب العاملني حق املعرفة،

  : شرح ذلك
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١٨ 
فهو الذي يحمد يف ". رب الْعالَمني: "وأشار اهللا سبحانه يف قوله"

كون يف ذكره، وما السماوات واألرض، وحيمده احلامدون دائما وينهم
وعندما خيلع العبد لباس أنانيته ويتخلى . من شيء إال وحيمده ويسبحه

عن أهوائه ويفين يف سبله وعبادته، ويعرف ربه الذي رباه بألطافه، 
فيحمده يف كل األوقات، وحيبه وحيمده بكل قلبه بل بكل ذرات 

ب  مث يضر".مني من العالَام يصبح هذا الشخص عالَئذوجوده، عند
م  أمثلة على ذلك ويقول بأن أحد العاملني من تلك العاملني هو عالَ�

 مثل زمنه هو وقال بأن �مث ضرب  . �بعث فيه سيدنا خامت النبيني 
 داهللا تعاىل رحم الباحثني عنه وخلق حزبا هو حزب املسيح املوعو

 فعندما انتمينا إىل هذا املرسل من رب العاملني فيجب. واملهدي املعهود
أن تكون أوليوعلينا . م مرضاة اهللا لنكون جزءا من ذلك العالَنا ابتغاَءات

مث يوضح .  لننال فيضا من رب العاملنيذلكأن نبذل قصارى جهودنا يف 
  : وما هو تعريف العاملني فيقول" العاملني" ما يشمله �
وعرفت أن العالَمني عبارة عن كل موجود سوى اهللا خالقِ األنام، "
ء كان من عامل األرواح أو من عامل األجسام، وسواء كان من سوا

فكلٌّ من . خملوق األرض أو كالشمس والقمر وغريمها من األجرام
  ." العالَمني داخلٌ حتت ربوبية احلضرة

 ونعلم أيضا على وجه اليقني ،فما دام كل شيء يستفيد من ربوبية اهللا
عبادا آخرين أحيانا العبد خذ تبأن اهللا تعاىل هو رب العاملني ومع ذلك ي
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وإذا . ففي بعض األحيان تغلبه املادية بسبب تأثري اتمع. زقنياوربا أربا

حدث ذلك جيب على املؤمن أن حياسب نفسه فورا ويستغفر اهللا ويتوب 
بكثرة ويعود إىل رب العاملني دون تأخري لنستفيد من األرض اجلديدة اليت 

 بأن اهللا �مث وضح . يت تظلنا بسقفهانسكنها ومن السماء اجلديدة ال
تعاىل يسد حاجاتنا الروحانية أيضا إىل جانب احلاجات املادية فيقول يف 

  ":رب العاملني"شرح كلمة 
إن اهللا تعاىل إله العامل كله، وكما خلق املواد واألسباب لسد "

احلاجات اجلسدية لكل املخلوقات، مشتركة بني اجلميع دون التمييز بني 
ق وهو رب العاملني حبسب مبدئنا، وقد خلق الغالل واهلواء واملاء اخلل

والضوء وغريها من األمور لكافة املخلوقات كذلك ظل يرسل 
. فيقول تعاىل. املصلحني بني حني وآخر يف كل زمان إلصالح كل قوم

�يرذا نيهال فإِال خ ةأُم نإِنْ مو�."  
ل كذلك أرسل يف هذا العصر فكما ظل اهللا يرسل املرسلني من قب

 كلمة رب العاملني من منطلق أن فيضه ليس خاصا �أيضا، مث يوضح 
  : بقوم دون قوم فيقول

د للَّه الْحم�لقد استهل اُهللا تعاىل القرآن الكرمي بآية سورة الفاحتة "
نيالَمالْع بأي أن اهللا تعاىل ميلك مجيع الصفات الكاملة والطيبة..�ر  .

تشمل األقوام املختلفة واألزمنة املختلفة والبالد " العالَـم"كلمة إن 
ويف استهالل القرآن الكرمي ذه اآلية تفنيد األقوام اليت . املختلفة أيضا
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٢٠ 
تعترب ربوبية اهللا العامة وفيضه العميم مقتصرا على قومهم فقط ويظنون 

 مث رماهم األقوام اآلخرين وكأم ليسوا عباد اهللا، وكأن اهللا خلقهم
  ."كشيء رديء أو نسيهم، أو ليسوا من خلقه أصال والعياذ باهللا

bšíc@òîãbyëŠÛa@òîi�Ûa@øîèí@´½bÈÛa@l‰@ @
 رب العاملني أسبابا لتربية اإلنسان املادية كذلك يهيئها ئفكما يهي

هذه هي ربوبيته، والذي ينكرها فكأنه ينكر . لتربيته الروحانية أيضا
 فالذين يقرأون سورة الفاحتة يف هذا العصر ومع ".الربوبية"صفة اهللا 

. ذلك ينكرون املسيح املوعود عليهم أن يفكروا يف املوضوع جيدا
 دكذلك جيب علينا حنن أيضا أن نفكر جيدا بعد بيعة املسيح املوعو

مث يقول .  وأن نبذل قصارى جهدنا للتقدم يف الروحانية والتقوى�
� :  
وهي أن اهللا تبارك وتعاىل يقول أيها إشارة أخرى " احلمد "يف لفظ"

العباد اعرفوين بصفايت، وتعرفوين بكمااليت، فإين لست كالناقصني، بل 
يزيد محدي على إطراء احلامدين، ولن جتد حمامدا ال يف السماوات وال 
يف األرضني إال وجتدها يف وجهي، وإن أردت إحصاء حمامدي فلن 

فانظر هل . ت فيها كاملستغرقنيفْلحتصيها، وإن فكّرت بشق نفسك وكَ
ترى من محد ال يوجد يف ذايت؟ وهل جتد من كمال بعد مين ومن 

بل إنين . حضريت؟ فإن زعمت كذلك فما عرفتين وأنت من قوم عمني
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٢١
أُعرف مبحامدي وكمااليت، ويرى وابلي بسحبِ بركايت، فالذين 

ملة، وما وجدوا حسبوين مستجمع مجيعِ صفات كاملة وكماالت شا
من كمال وما رأوا من جالل إىل جوالن خيال، إال ونسبوها إيلَّ، 
وعزوا إيلّ كل عظمة ظهرت يف عقوهلم وأنظارهم، وكلَّ قدرة تراءت 
أمام أفكارهم، فهم قوم ميشون على طرق معرفيت، واحلق معهم وأولئك 

  . من الفائزين
نوا فيها فقوموا، عافاكم اهللا، واستقرِئوا حمامده عزامسه، وانظروا وأمع 

واستنفضوا واستشفّوا أنظاركم إىل كل جهة . كاألكياس واملتفكرين
كمال وتحسسوا منه يف قَيض العامل ومحه، كما يتحسس احلريص أمانيه 
بشحه، فإذا وجدمت كماله التام ورياه، فإذا هو إياه، وهذا سر ال يبدو إال 

  .على املسترشدين
 ربكم وموالكم الكامل املستجمع جلميع الصفات الكاملة، فذلكم

واحملامد التامة الشاملة، وال يعرفه إال من تدبر يف الفاحتة، واستعان بقلب 
وإن الذين يخلصون مع اهللا نيةَ العقد، ويعطونه صفقة العهد، . حزين

ويطهرون أنفسهم من الضغن واحلقد، تفتح عليهم أبواا فإذا هم من 
  ." ملبصرينا

وكما قلت من قبل، إن هذا هو املقام الذي جيب علينا أن نصبو إليه 
واعلموا أننا لن نكون . � ونصله بعد أن دخلنا يف بيعة املسيح املوعود 

موفقني يف التدبر يف سورة الفاحتة وسائر القرآن الكرمي إال باتباع القواعد 



�د
	א��������������������������������������������                  �	 	

  

٢٢ 
أسأل اهللا تعاىل لنا التوفيق .  لذلك�اليت بينها سيدنا املسيح املوعود 

 كما متىن املسيح املوعود �إلدراك صفاته وصياغة حياتنا وفق أحكامه 
  . وتوقّع منا�
  

  )يف  مسجد بيت الفتوح بلندن  ١٠/٠٢/٢٠١٢يوم   خطبة اجلمعة(
  

�����  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

@á�aé�ÜÛa@ @
@Ûa���è��ð…b@ @
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٢٥
@ @@ @@ @@ @

ريك لـه، وأشهد أن حممدا      أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ش
بسمِ اهللا �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. عبده ورسوله

مالك يوم * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم
صراط * تقيم اهدنا الصراطَ الْمس* إياك نعبد وإياك نستعني * الدين 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينآمني،�الَّذ .  

� انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو
  )١٨٧:البقرة( �نَفَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدو


ÜÛ@bänÈîi@¿@ïãbÐnÜÛ@bänuby@µbÈm@é@ @
بقدر ما حتتاج الدنيا للخضوع أمام اهللا تعاىل يف هذه األيام بقدر ما 

 - الذي هو أشرف املخلوقات -؛ أي أن يف اإلنسان �هي بعيدة عنه 
ضعفًا وفتورا يف عالقته باهللا بقدر ما هو حباجة إىل توطيدها معه 

والذين يدعون . الدنيا وابتالءاا ولتحسني عاقبتهالجتناب مفاسد 
 أيضا ليسوا منتبهني إىل هذا األمر أو ال يسعون �توطيد العالقة معه 

لالنتباه إليه، وال يدركون أن اإلميان الظاهري والعبادة الظاهرية ال 
تكفي لتوطيد العالقة باهللا تعاىل، بل ال بد من البحث عن تلك الروح 

هذا هو حال الذين يدعون . املرء إىل مغزى اإلميان والعباداتاليت تبلِّغ 
وثالثة أرباع سكان العامل تقريبا إما . اإلميان والعالقة باهللا عز وجل
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٢٦ 
جعلوا هللا شركاء أو هم متورطون يف الشرك بوجه أو بآخر، أو ال 

مث مل يقتصروا على إنكار اهللا . يؤمنون باهللا أصال بل ينكرون وجوده
ويف .  بل مل يدخروا جهدا يف سبيل إضالل اآلخرين أيضابأنفسهم

خضم هذه األحداث والظروف هناك مجاعة صغرية للذين يؤمنون باهللا 
والذين . �نبوءات رسوله وتعاىل ويصدقون حتقّق وعود اهللا تعاىل 

يوقنون أنه حني نسيت الدنيا خالقها وخالق السماوات واألرض، فإن 
بوبيته وإلخراج العالَم من حالة الفساد وتقريبه العبد اهللا تعاىل إظهارا لر

وهذا احلزب هو حنن : إليه سبحانه قد بعث يف هذا العصر إمام الزمان
ولكن هل يكفينا جمرد اإلميان . األمحديون بفضل اهللا تعاىل ورمحته

واليقني بأن اهللا تعاىل قد بعث هذا اإلمام، وأن هذا املبعوث وبعض 
بتوطيد العالقة بني اخلالق واملخلوق ويسعون لرفع حوارييه سيقومون 
  الفساد من العامل؟ 

إذا كنا حنن األمحديني متمسكني ذه األفكار فإن أفكارنا أقرب إىل 
الذين يدعون اإلميان بلسام ويدعون بالقيام بالعبادات ولكنهم بعيدون 

قتنا مع فإذا كنا ال حناسب أنفسنا وال نوطد عال. عن العمل كل البعد
اهللا تعاىل وال نرسخ هذه الدعوة يف أذهان أجيالنا وال نبلّغها إىل جمتمع 

وكأننا . نعيش فيه فهذا يعين أننا فقدناها وإن كنا قد وجدناها ظاهريا
إذًا، فال بد أن خنلق يف . �قبِلنا عداوة الدنيا ومع ذلك ما وجدنا اهللا 
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٢٧
األمحدية وبيعة املسيح أنفسنا بعد االنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية 

  . روحا جيب أن يتحلّى ا كل عبد من عباد الرمحن�املوعود 


ÜÛa@òãdà�†à�@é@@@@����@éÔÜÓ@†äÇ@ @
 � وهناك حاجة للوصول إىل املعايري اليت جاء سيدنا رسول اهللا 

 من �وحني أخربه اُهللا تعاىل أن األمة تتخلى عنها يوما قلق . لترسيخها
هللا تعاىل حزينا قلقا أجاب أدعيته يف حق أمته وحني وجده ا. أجلها بشدة
 �وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو الْعزِيز الْحكيم�: وبشره قائال

يا حممد، كما حولت :  قائال� فقد أزال اهللا تعاىل اضطرابه )٤ :اجلمعة(
وفني يف اللهو  وكما أن املشغأنت قوما مشركني وجاهلني إىل أهل اهللا،

واللعب وغري العارفني بوجود اهللا صاروا حائزين على مستويات عليا 
 -من العبادات بربكتك أنت، كذلك سأبعث يف اآلخرين من أمتك 

 شخصا حمبا صادقا لك، وبواسطته سأجعلهم -على الرغم من فسادها 
  . عباد الرمحن مرة أخرى فسيؤدون حق عباديت كما جيب

اجه أمتك احنطاطا مؤقتا، ولكن اهللا العزيز احلكيم ستو) �(فيا حممد 
 هو الدين الوحيد الذي تكمن فيه اآلن جناة �قد قدر أن دين حممد 

 وحده توجد بارقة األمل، وهو العالج �ويف دين حممد . البشر أمجعني
وهذا هو الدين الوحيد الذي . الوحيد لدرء املفاسد من العامل كله

سنه ومجالهسيغلب على العامل كله موإن املؤمنني باملسيح . ظهرا ح
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٢٨ 
فهذا ما . احملمدي هم الذين سيؤدون دورهم لتوطيد العالقة باهللا تعاىل

قدره اهللا تعاىل رب العاملني لينقذ أشرف املخلوقات من الضياع ويعيد 
فقد طمأن اهللا . وسيقدر ذلك يف املستقبل أيضا. خلري األمة جمدها الغابر

أنه سيأيت حمبك الصادق ويقيم الدين يف الدنيا من جديد� تعاىل النيب  .
  .  فقط�ولكن هذا املسيح املوعود اآليت سيأيت بربكة النيب 

ídæ‡
ÜÛa@é@†í†u@�bÇ@ÕÜ¢@ýîÛ…énàÄÇë@énîiìi‰@óÜÇ@@ @
  : يف ذكر ربوبية اهللا تعاىل�يقول سيدنا املسيح املوعود 

 كل خالق هو أنه إىل �عالَمنيالْ رب�: قوله يف سبحانه اهللا وأشار"
 يف يوجد ما العالَمني ومن. واألرضني السماوات يف ما كلُّ ومنه شيء

 عالَم يزيد فقد والضالني، الغاوين وطوائف املهتدين زمر من األرضني
 وجورا ظلما األرض يمأل حىت االعتدال، وترك والفسق والكفر الضالل
 وال العبودية، حقيقة يفهمون ال اجلالل، يذ اِهللا طرق الناس ويترك
 حتت الدين ويداس الليالء، كالليلة الزمان فيصري. الربوبية حق يؤدون

 وينزل األرض غري األرض فتبدل آخر بعالَمٍ اهللا يأيت مث. الألواء هذه
 ناطق ولسانٌ عارف قلب للناس ويعطَى السماء، من مبدالً القضاء
 ويأتونه الكربياء، حلضرة معبد كمورٍ نفوسهم فيجعلون ماء،النع لشكر
 قبلة حنو مقبِل ووجه احلياء، من مغضوض بطرف ورجاء خوفًا

 إليهم احلاجة ويشتد. العالء ذُروةَ قارعة العبودية يف ومهّة االستجداء،
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٢٩
 يرِتغ من نعمٍ أو كسباعٍ الناس وصار الضاللة، كمال إىل األمر انتهى إذا

 يف يخلَق أن األزلية والعناية اإلهلية الرمحة تقتضي ذلك فعند احلالة،
 األبنية من أقام، وما إبليس عمر ما ويهدم الظالم، يدفع ما السماء
 هذه يزل ومل. الشيطان جنود ليذُب الرمحن، من إمام فينزل. واخليام
 حىت عينان، له يأُعط من إال يراهم وال يتحاربان، اجلنود وتلك اجلنود

 زال فما. الدليل من سرابٍ نوع هلا يرى ما وانعدم األباطيل، أعناق غُلَّ
 محيِيا اهلدى، معاملَ معليا اهتدى، ملن ناصرا العدا، على ظاهرا اإلمام

قَى، مواسمأنه الناس يعلم حىت الت رأَس الكفر طواغيت وِثاقَها، وشد 
 وقوض البدعات عمارةَ وهدم أعناقَها، وغلَّ ذيباألكا سباع وأخذ
  ." قبابها

. � بأن هذا االنقالب العظيم قد حدث بواسطة النيب �فيقول 
 فيه �فهل كان هذا االنقالب مؤقتا فقط؟ وهل العامل الذي بعث النيب 

 خامت األنبياء وإن زمنه �كان عاملا مؤقتا فحسب؟ كال، بل كان النيب 
وإن أمته سوف تبقى غالبة إىل يوم القيامة بإذن اهللا . م القيامةممتد إىل يو

 كان قد أُخبِر بانقالب �فكما قلت بأنه .  نيب األمة املسلمة�وهو 
  .سيظل جاريا وأخربه اهللا تعاىل بأنه سيبعث شخص يف املستقبل

  :  شارحا هذا املوضوع�يقول املسيح املوعود 
 كل خالق أنه إىل �الْعالَمني بر�: قوله يف أشار سبحانه هو مث"
 محده على كانوا احلامدين وأن واألرضني، السماء يف يحمد وأنه شيء
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٣٠ 
 يف وحيمده يسبحه إال شيء من وإنْ عاكفني، ذكرهم وعلى دائمني،

 يف وفىن جذباته، عن وجترد إرادته، عن انسلخ إذا العبد وإن. حني كل
 سائر يف محده بعناياته، رباه الذي ربه رفوع وعباداته، طرقه ويف اهللا

 من عالَم هو ذلك فعند ذراته، جبميع بل قلبه جبميع وأحبه أوقاته،
  .العالمني أعلَمِ كتابِ يف أُمةً إبراهيم سمي ولذلك العالَمني،
 اهللا يأيت فيه آخر وعالَم النبيني، خامت فيه أُرسلَ زمانٌ العالَمني ومن
 يف أشار وإليه الطالبني، على رمحةً الزمان آخر يف املؤمنني من بآخرين

 فيه فأومأ) ٧١:القصص (�واآلخرة اُألولَى يفِ الْحمد لَه�: تعاىل قوله
 املصطفى أمحد منهما فاألول. الكاثرة نعمائه من وجعلهما أمحدين إىل

 ومهديا سيحام سمي الذي الزمان، آخرِ أمحد والثاين اتىب، ورسولنا
 رب ِهللا الْحمد�: قوله من النكتة هذه استنبطت وقد. املنان اهللا من

نيالَمالْع�، ررين من كان من فليتدباملتدب."  
الذي ألّفه " إعجاز املسيح"لقد اقتبست هذين املقتبسني من كتاب  

  .  بالعربية�املسيح املوعود 

@…ìÇì½a@|î�½a@òrÈi����ÄÇ@ñ‰ìrÛ@@òàî@ @
 وبلوغه � الكاملة للعبد الكامل �فبسبب طاعة املسيح املوعود 

 ونتيجه خلعه لباس األهواء عنه، وبسبب �الذروة يف حبه وإخالصه له 
فنائه يف اهللا تعاىل، قد بعثه اهللا يف هذا الزمن األخري، فعلّمنا بدوره طرق 
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٣١
 فكما ذكرت أن اهللا تعاىل. �احلب واإلخالص هللا وسبل عبوديته 

 قد أحدث إنقالبا عظيما حبيث حتول املنكرون واملشركون �ببعثة النيب 
 إىل خمتلف �إىل عباد ربانيني، مث أوصل هؤالء العباد رسالةَ حممد 

ولكنهم ملا . الشعوب والبالد وجعلوا منهم عبادا يعبدون اهللا الواحد
قت نسوا اهللا ومالوا على الدنيا ونسوا اهلدف من خلقهم مع مرور الو

ال شك أنه حفاظًا على استمرارية . فقد حرموا من أفضال اهللا تعاىل
النظام الروحاين ظلّ اهللا تعاىل يقيم عباده الصاحلني هنا وهناك يف ذلك 
العصر املظلم أيضا، ولكن تالشى ذلك العز والشرف الذي حظي به 
املسلمون األوائل ومل تعد هلم العالقة مع اهللا اليت أحرزوها يف صدر 

أما اآلن فقد أعلن اهللا رب العاملني يف هذا العصر عن إحداث . اإلسالم
انقالب عظيم ببعثة أمحد الثاين وسيواصل متبعوه هذه املسرية اآلن، بل 

فعليكم أن . ال يؤمن به حقيقة إال من يساهم يف استمرار هذا االنقالب
.  تعاىلتصبحوا عباد الرمحن واجعلوا اآلخرين عباد الرمحن مستعينني باهللا

فلو فعلنا ذلك أمكننا القول بأننا خنتلف عن املسلمني اآلخرين وإال فإن 
  .جمرد ادعاء اإلميان ليس بشيء مييزنا عن اآلخرين

@aìÐnØm@ü@Š�bÐnÛbiáØöbifi@åíˆÛa@æb¹⁄a@¿@á×ìÔj�@@ @
 وأجنز مهمة عظيمة إلحياء اإلسالم، � لقد بعث املسيح املوعود 

عباد الرمحن الذين كانوا أصحاب كشوف فكان من بني أصحابه 
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٣٢ 
لقد حتققت نبوءة . ورؤى، والذين أدوا حق كوم عباد اهللا تعاىل

�ورِآخينم نهوحاز صحابته تلك � ببعثة املسيح املوعود �م ،
املرتبة السامية اليت أوصلتهم مع األولني، واآلن فإن نبوءات رقي هذا 

ال يليق بنا أن نكتفي بذكر . لقيامةالنظام واجلماعة مستمرة إىل يوم ا
هذا الرقي بكل تفاخر بل ينبغي أن ندرك مسؤولياتنا جتاه املسامهة يف 

 نفرح مبا فعله آباؤنا بل ال  أنجيدر بناال . جزءا منههذا الرقي ولنصبح 
بد من مواصلة ذلك االنقالب الذي نلحظه يف حياة صحابة املسيح 

األمحدي مسؤولية إنقاذ العامل من تقع اليوم على عاتق . �املوعود 
فال نستطيع أن نعد من أتباع أمحد الثاين . اآلفات وإنشاء عالقته مع اهللا

دا ومجاعة وما مل يدرك كلّ منا افرأاحلقيقيني ما مل نبذل جهودنا 
واجباته ومسؤولياته جتاه هذا األمر، وال يسعنا أداء هذه املسؤولية ما مل 

: ىل الذين يصريون صورة متجسدة لقوله تعاىلنصبح عباد اهللا تعا
�تسوا بِيفَلْينمؤلْيي ووا لجِيب�.  

æbšß‰@NNïãbyëŠÛa@â†ÔnÜÛ@ñ†íŠÏ@ò•ŠÏ@ @
 - لتحسني حاالتنا الروحانية - وهذه منة من اهللا تعاىل إذ أتاح لنا 

فرصةً أخرى للمرور من شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب وسبل 
.  تعاىل وإحراز الرقي يف اإلميان ونيل قرب اهللا تعاىللتلبية أوامر اهللا

 يف هذا �يادبع�فالسعداء هم الذين ينالون شرف خطاب اهللا تعاىل 
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٣٣
وفقنا اهللا تعاىل يف هذا الشهر لنيل قرب اهللا تعاىل بكل حرص . الشهر

  . والتياع
  :  وهو يذكر أمهية هذا الشهر الفضيل�قال املسيح املوعود 

  إىلالصالة تؤدي فيه. ..القلب لتنوير اجد صاحل لشهرا هذا نإ"
أي أن هذا "..  بالتجلّي القلب به فيحظى الصوم أما النفس، تزكية

ولكن ملاذا هذا الشهر بالذات؛ فهو أيضا . الشهر صاحل لتنوير القلب
حيتوي على تسع وعشرين يوما أو ثالثني كالشهور األخرى؟ إنه صاحل 

يه عبادتان اثنتان بشكل خاص وأتاح اهللا تعاىل لذلك ألنه قد مجعت ف
  .لعباده فرصةً للقيام ما أو وفقهم ألدائهما

 يف العبد يصري أن النفس تزكية من واملراد" :� يقول حضرته 
 أن فيعين القلب على التجلّي وأما األمارة، النفس شهوات عن معزل

املسيح تفسري". (وجل عز اهللا يرى حبيث الكشف باب عليه فتحي 
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه � تعاىل قوله تفسري السالم، عليه املوعود
  .)�الْقُرآنُ

لقد اجتمعت يف . فحري بنا بذل السعي لتحقيق هذا اهلدف العظيم
إذن فال بد لنا أن نتمتع يف . رمضان عبادتان ومها الصالة والصوم

ة تؤدي بنا إىل الوصول إىل صلواتنا أثناء رمضان حبالة روحانية خاص
تزكية النفس اليت تبعدنا عن السيئات والشهوات حىت نسمع بأنفسنا 

  .�فَإِني قَرِيب�: نداء اهللا تعاىل
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٣٤ 

@bã…ìuìi@Âìäß@�bÈÛa@õbÔi@ @
 جيب أال تكون صالتنا هذه أو صومنا مقصورة على شهر رمضان 

 كل التغيريات فقط بل جيب أن نؤديها ذا احلماس والعزمية حبيث جنعل
احلاصلة فينا يف هذا الشهر الفضيل جزءا من حياتنا، وأننا سنظل ملبني 

نؤدي هذه العبادات ذا التفكري . أوامر اهللا تعاىل، ونزداد إميانا مع إمياننا
أن بقاءنا يكمن يف كوننا عبادا حقيقيني هللا تعاىل وإن بقاء العامل منوط 

 كنا يف الظلمات، وكيف لنا إرشاد اآلخرين فأىن لنا هداية العامل إذا. بنا
 :ليصبحوا عباد اهللا تعاىل إذا كنا ال ندرك املعاين العميقة لقوله تعاىل

  ؟  �عبادي�
 يف هذا العصر ملواصلة املهمة �لقد بعث اهللا تعاىل املسيح املوعود 

، وسئل بنفس هذا السؤال الذي سئل به �اليت بعث ألجلها النيب 
فقد دلّهم هذا احملب .  من الذين يريدون لقاء اهللا تعاىل� رسول اهللا

 على طريق إصالحهم وسبل التقرب إىل اهللا تعاىل �الصادق للنيب 
واليوم يطرح العامل كله هذا السؤال نفسه . وكون مجاعة من املؤمنني به

وال يسع مجاعة املؤمنني الرد الصحيح عليه ما مل . على مجاعة املؤمنني
فرد منها تلك املستويات اخلاصة بالذين يستجيبون هللا تعاىل حيرز كل 

وال يتأتى ذلك إال إذا أجاب اهللا تعاىل . ويؤمنون به مث يزدادون إميانا
  .�فَإِني قَرِيب�: دعواتنا واستوعبنا معاين نداء اهللا تعاىل
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٣٥


ÜÛa@µg@õbÇ†Ûbi@éuìnÛa@…b�ÐÛa@xýÇé@ @
 بالعامل سواء يف بالد الشرق أو القلق واالضطراب حميطإن الفساد و

لقد أقضت أعمالُ . الغرب، وبالد املسلمني أو بالد املسيحيني املتقدمة
التخريب والفساد والقلق اليت وقعت يف األيام املاضية يف هذا البلد 
مضاجع أهله، إذ أدركوا أنه ليست البالد الفقرية فقط يف خطر بل إن 

واحلق أن عالج هذا القلق ليس إال .  مهددأمن هذه البالد املتقدمة أيضا
إننا ال منلك أية قوة، وكما ال تقدر أية . أن يجعل الناس عبادا هللا تعاىل

هناك سبيل واحد . قوة مادية على أن متكِّن العباد من معرفة اخلالق
، أال وهو االستعانة �إلصالح العامل قد دلّنا عليه إمام هذا الزمان 

التركيز على الدعاء أكثر مع القيام بنشر رسالة السالم هذه، باهللا تعاىل و
 -وكما ذكرت آنفًا. وبذل اجلهود ولكن االعتماد على الدعاء أكثر

فإنه ال يلقى عونَ اهللا تعاىل وال يوفَّق للدعاء ااب إال الذين يعلمون 
  .بأحكام اهللا تعاىل ويزدادون به إميانا

@Š’äîÛ@òibvn�üa@ÂëŠ‘ë@æìãbÓ
ÜÛaâý�Ûa@ÞýÃ@é@ @
 بإجياز، � أقرأ على مسامعكم اآلن بعض أقوال املسيح املوعود 

حيث بين فيها الطرق اليت تساعد على استجابة الدعاء، والشروط اليت 
ال بد من الوفاء ا لكي يسمع اهللا دعاءنا ويستجيبه، ونوعية اإلميان 

  .العبدالذي يرشد إىل سبل اهلدى ويقوي العالقة بني اهللا و
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٣٦ 

QZ@ôìÔnÛa@ @
 ذا الصدد هو أن � وأحد الشروط اليت ذكرها املسيح املوعود 

أي أن تستويل عليه خمافة اهللا وخشيته يف كل .. يتحلى املرء بالتقوى
حني وآن، مدركًا أن اهللا تعاىل يراه كل حلظة وأنه يراقب كل حركة له 

 وإمنا جيب أن وسكون، لذا فعليه أال يتصرف تصرفًا يسخط اهللا تعاىل،
تكون أعضاؤه كلها خاضعة ألوامر اهللا تعاىل، وتكون أخالقه ومعامالته 
مع اخلَلْق كلها تابعةً ألحكام اهللا تعاىل، وأن تتحرك أعضاؤه كلها من 

  .عنيٍ وأذن ولسان ويد وقدمٍ حبسب مرضاة اهللا

R@Z´ÔîÛa@ @
تعاىل،  وهذا مستحيل إال إذا تيسر للمرء يقني كامل بذات اهللا 

 إىل أمر هام جدا يؤدي إىل �ولذلك قد نبهنا املسيح املوعود 
عليكم أن تتحلّوا باليقني الكامل بأن اهللا حق، : استجابة دعواتنا، فقال

وأنه خالق السماوات واألرض وهذا العاملِ وغريِه من العوامل وكلِّ ما 
ة كلها ومنبع نعلمه وما ال نعلمه، وأنه ليس خبالقها فقط، بل ميلك القو

إنه قادر على أن يفين ما خلق، وأن خيلق ما يشاء، وأنه . القدرات كلها
هو احمليي واملميت، فيحيي املوتى ومييت األحياء، وأنه يحدث نتيجةَ 

وإذا تيسر لنا هذا اليقني تيسر لنا . الدعاء انقالبا ينفخ الروح يف األموات
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ابة دعواتنا، وهو بالفعل يستجيب اإلميان بأنه تعاىل قادر متاما على استج

  .منها ما يراها خريا لنا

S@ZòÇìÜÛaë@òÓŠÛa@ @
ومن شروط الدعاء أن يكون :  ويقول�ويضيف حضرته   

فإذا دعوت اهللا تعاىل فال تكتفي بترديد بعض . مصحوبا بالرقة وااللتياع
الكلمات بلسانك بعض الوقت مث تفرغ من الصالة أو الدعاء، بل ينبغي 

تويل عليك الرقة واللوعة حىت يذوب قلبك وتفيض عينك أن تس
. بالدموع، موقنا بأن اهللا تعاىل هو سندك األخري الذي جييب دعاءك

جيب أن يستويل عليك اضطراب وقلق بأن اهللا تعاىل هو سندك األخري 
: �يقول املسيح املوعود . الذي إذا فقدته خسرت الدنيا واآلخرة

  .م أثناء الدعاءهكذا جيب أن تكون حالتك

T@Z‰b�Øãüaë@É™aìnÛa@ @
 ب . ومن شروط قبول الدعاء التواضعإن التواضع هو ما يقر

 يف بيت شعر له �اإلنسان من اهللا تعاىل، ولذلك قال املسيح املوعود 
  : باألردية ما معناه

فكِّر أنك أسوأ الناس، فعسى أن يدخلك هذا التفكري يف دار الوصال 
  .اإلهلي
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٣٨ 
 إذا بلغت منتهى التواضع واعتربت نفسك أحقر العباد، يعين أنك

وطهرت نفسك من الكرب جبميع أنواعه وأشكاله، عندها فقط تكون 
هناك إمكانية لوصالك باهللا تعاىل، ألن فوز املتكرب بقرب اهللا تعاىل حمال، 

  .ومن حرم قرب اهللا ووصاله حرم استجابة الدعاء أيضا
إن الدعاء الذي يكون مليئًا بالتواضع : �د يقول املسيح املوعو

واالضطراب وانكسار القلب جيذب فضل اهللا تعاىل وجياب وحيقّق 
  . املراد، ولكن هذا أيضا ال يتيسر إال بفضل اهللا وتوفيقه

 أن القيام ذا الدعاء احلقيقي أيضا حباجة إىل االستمرار يف �يعين 
يواظب على الدعاء بأن يوفقه اهللا الدعاء واالبتهال، لذا فعلى العبد أن 

. تعاىل للدعاء، أعين أنه حباجة إىل الدعاء ليوفَّق للدعاء املستجاب أيضا
فإذا استوىل عليه هذا التفكري فمن احملال أن يغفل عن القيام بالدعاء 

  . واألعمال اليت أمر اهللا ا واليت تقربه إىل اهللا تعاىل
لباب الذي فتحه اهللا تعاىل لفالح إن ا: �لقد قال املسيح املوعود 

يدخل العبد هذا الباب عندما . خلْقه إمنا هو باب واحد وهو الدعاء
فإن مواله الكرمي خيلع عليه رداء الطهارة والقداسة، وجيعل باكيا مبتهالً 

عظمته مستوليةً على قلبه استيالًء جينبه السيئات ويبعده عن التصرفات 
فطوىب للذين يطهرون قلوم بالبكاء واالبتهال، . اخلاطئة بعدا عظيما

معرضني عن لغو الدنيا وعبثها، فيدخلون يف املقربني عند اهللا حيث جيعل 
ولكن ال بد للمرء . عظمته تستويل عليهم، ويباعد بينهم وبني السيئات
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هذا هو . من بذل اجلهود واإلنابة إىل اهللا تعاىل أوالً للفوز ذا املقام

  . الطبيعي والقانون اإلهلي والقانون الشرعي، وهذا ما صرح اهللا بهالقانون

U@Z
ÜÛa@…bjÇ@ÖìÔ¡@õbÏìÛaé@ @
ومن أهم شروط استجابة الدعاء هو ما قد ذكرته بإجياز قبلَ قليل  

 �لقد قال املسيح املوعود . أال وهو أداء حقوق اهللا وحقوق العباد
كم شيء من حقوق جيب أن تعيشوا حبيث ال يبقى علي: ذا الصدد

اعلموا أن من يهضم حق املخلوق ال يستجاب . العباد وال حقوق اهللا
  .دعاؤه ألنه ظامل

V@Z
ÜÛa@õbÇ…ñ†’Ûa@†äÇë@åßþa@†äÇ@éjyë@é@ @
إن الذي خيشى اهللا تعاىل يف حالة األمن كخشيته : �ويضيف  

إن الذي ال . عند حلول املصيبة به، فإن اهللا تعاىل يرمحه عند الكربة
ى اهللا تعاىل يف حالة األمن فإنه تعاىل ال ينساه وقت الشدة، أما الذي ينس

يعيش وقت األمن غافالً ويدعو اهللا تعاىل وقت املصائب، فال جياب 
  .دعاؤه أيضا

فعلى املرء أن يتوجه إىل اهللا تعاىل ويواظب على الدعاء وقت األمن 
، �فَلْيستجِيبوا لي� لقد قال اهللا تعاىل. أيضا، وهذا هو سر قبولية الدعاء

والدعاء يف كل حالة هو من األمور اليت أمرنا اهللا تعاىل ا وعلينا أن 
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 يف شهر رمضان أو عند نزول �فيجب أال ندعوه . نستجيب له فيها

بلية أو يف ساعة عسرة فحسب، بل ال بد لنا من اإلنابة إليه تعاىل يف 
  . أيضاالظروف العادية ويف حالة األمن والسالم

W@Z@�ÐäÛa@¿@Ýßb‘@�îÌm@ta†yg@ @
ال بد للمرء من أن يغير نفسه تغيريا طيبا لكي : �مث يقول  

أما إذا مل يتجنب السيئات وتعدى حدود اهللا تعاىل . يستجاب دعاؤه
  . فستخلوا أدعيته من أي تأثري

ء أن ، فعلى املر�فَلْيستجِيبوا لي�: فما دام اهللا تعاىل قد قال آمرا
يفكر ويبحث عن كل ما أمر اهللا بفعله حىت يفعله فينال قربه تعاىل، وأن 

وهذه . يفكر ويبحث عن كل ما ى اهللا عنه حىت يسعى لالنتهاء منه
لقد قال . األوامر والنواهي مذكورة يف القرآن الكرمي وتبلغ املئات

  : � املسيح املوعود 
م، واجعلوا جالله نصب اجعلوا عظمة اهللا تعاىل مستولية على قلوبك

أعينكم دوما، واعلموا أن يف القرآن الكرمي قرابة مخسمئة حكم، وأنه 
قد دعاكم إىل وليمة نورانية بالنظر إىل كل عضو من أعضائكم  ولكل 
قوة ووضعٍ وحالة وعمرٍ وسن ودرجة فهمٍ وفطرة وسلوك وحالة انفراد 

رين وكلوا من كل األطعمة اليت وحالة اجتماع، فلُبوا دعوته هذه شاك
أقول، واحلق أقول، إن الذي ال يعمل حبكم . أعدها لكم واستمتعوا ا
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إذا أردمت النجاة . واحد من هذه األحكام كلها سيؤاخذ يوم احلساب

فعليكم أن تدينوا دين العجائز، وتضعوا أعناقكم حتت نري القرآن طائعني 
  .كاملساكني

ين العجائز أن يسعى املرء للعمل ذه األحكام واملراد من التدين بد
عندما يرتقي ويتطور جيد أمامه املزيد من طرق . بكل ما أعطي من قوة

  .السلوك، ولكن األساس هو أن يسعى جاهدا للعمل بأحكام اهللا تعاىل

X@Z@æeŠÔÛa@Šžîčã@ŽÝ»@ @
حيب أن حتملوا نري طاعة القرآن الكرمي على : " �قال حضرته 

والذي يخضع . ن الشرير سيهلك، واملتمرد سيلقى يف جهنمإ. رقابكم
ال تعبدوا اهللا بشرط حببوحة الدنيا ألن . رقبته باملسكنة ينقذ من املوت

بل جيب أن تعبدوا اهللا واضعني يف االعتبار . هذه األفكار مآهلا احلضيض
وأال يكون . جيب أن تكون العبادة حياتكم. أن العبادة حق اهللا عليكم

ناك هدف من أعمالكم الصاحلة إال أن يرضى بكم ذلك احلبيب ه
  ."فإن الفكرة األدىن من ذلك مدعاة للعثار. احلقيقي واحملسن احلقيقي

ندعو اهللا تعاىل أن ندرك هذه النقطة يف هذا الشهر الفضيل ونرضي 
فقد ربط اهللا تعاىل استجابة الدعاء والعملَ بأوامر . ذلك احملسن احلقيقي

عاىل وتقويةَ اإلميان ونوالَ اهلداية بشهر رمضان ووجه أنظارنا إىل اهللا ت
أنين جاهز إليصال اخلري إىل العباد وإنقاذهم من اآلفات واملصائب 



�د
	א��������������������������������������������                  �	 	

  

٤٢ 
. والعذاب دائما، ولكن جيب على العباد أيضا أن يؤدوا حق العبودية
. وعليهم أن ينفذوا كل هذه األمور بعد ادعائهم أم عبادي اخلواص

 بالتعليم الذي - بعد انتمائهم إىل عبادي اخلواص - أن يعملوا وجيب
جاء به خللق اهللا عباده اخلواص هؤالء حىت يكثر يف العامل عدد عباد 

ولكي يصبح العامل مكان أمن وسالم وحب بسبب عباد . الرمحن
  . الرمحن هؤالء لنرى مشهد اجلنة يف هذه الدنيا

، وإمياننا بإمام الزمان وواجبنا املهم ملواساة لذا إن ادعاءنا لتقوية اإلميان
خلق اهللا الذي تكلَّف به اجلماعات الربانية يقتضي منا أن نكون من عباد 

ونكون من العباد الذين . اهللا املخلصني الذين جييب اهللا تعاىل أدعيتهم
 بدافع -يحدثون انقالبا يف حالتهم، ونكون من العباد الذين يسعون 

  .  إلنقاذ الناس من السيئات ومن عذاب اهللا تعاىل–لق اهللا مواساة خ
إذًا، فقد جاء شهر رمضان ليدربنا على هذه األعمال احلسنة ولكي 

فلو . نصل إىل مستوى عباد اهللا احلقيقيني، ولتقوية إمياننا وتوطيده
. استفدنا من هذا الشهر الفضيل حق االستفادة لكنا من السعداء حقا

  .ىل أن يوفقنا لذلكندعو اهللا تعا

@@ÝjÔn�½a@|nÐÛ@õbÇ†Ûa@Ñî�@ČÝn�äÛ@ @
ال حاجة لعدة الدنيا وعتادها إلنقاذ العامل من املفاسد وإنقاذه من 

بل هناك حاجة . الوقوع يف حفرة من النار وال ينفع شيء من هذا القبيل
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فحني تدعون ألنفسكم يف شهر . لسالح وحيد هو سالح الدعاء

تقوية إميان أوالدكم أيضا توطيد عالقتهم باهللا رمضان جيب أن تدعوا ل
يقول سيدنا . وكذلك جيب أن تدعوا إلنقاذ العامل من الدمار. تعاىل

  : �املسيح املوعود 
ولكن ال ." من أكرب سعادة املسلمني أن إهلهم هو جميب الدعوات"

فال داعي لليأس ألن . يدرك هذه احلقيقة اليوم إال األمحديون وحدهم
 بإذن –يب الدعوات، بل حنن على يقني تام بأنه ال بد أن تتحقق إهلنا جم

 خبصوص � تلك األمور اليت أخربنا عنها املسيح املوعود -اهللا تعاىل 
 �وال بد أن تأيت تلك األيام اليت ترفرف فيها راية النيب . رقي اجلماعة

 .ويكثر عدد عباد اهللا الذين ينالون الرشد واهلداية. على العامل كله
وأذكركم مرة أخرى أال تنسوا هذا الدعاء أن يدخلنا اهللا تعاىل يف عباده 

. اخلالصني املهتدين، وأن يوفقنا لننتفع من بركات رمضان حق االنتفاع
  .آمني
  

  )بلندن" مسجد بيت الفتوح"يف  ٠٨/٢٠١١ /١٢ يوم خطبة اجلمعة(
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@ @@ @@ @@ @

د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده أشه
بسمِ اهللا الرحمن �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. ورسوله
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحيم

عنيتسن اكإيو دبعن اكإي  * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرص
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني،�أَن .  

@ñ‰ëŠ™@Ýuc@åß@õbÇ†ÛaÕîÏìnÛaÛ@õbÇ†Ü@@ @
ال بد من الدعاء من أجل التوفيق : �يقول سيدنا املسيح املوعود 

  . للدعاء احلقيقي
فكّرت ذات مرة ما الفرق بني الصالة والدعاء، : ضا أي�ويقول 

  .الصالة هي الدعاء، وأن الصالة مخ العبادة: فتذكرت احلديث النبوي
اعلموا أن الصالة جتنب املرء األعمالَ السيئة : � ويقول 

 أي اليت تنهي عن الفحشاء –والفواحش، ولكن أداء مثل هذه الصالة 
. إمنا يتأيت ذلك باالستعانة من اهللا تعاىل ليس خبيار اإلنسان، -واملنكر
بدون معونة اهللا تعاىل ال يوفّق املرء ألداء الصالة والعبادة : �يعين 

اليت حتمي صاحبها من الفواحش واملنكرات وترشده إىل الصراط 
  . املستقيم
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٤٨ 
كل هذه األقوال تبني لنا كيف جيب أن تكون عباداتنا وأدعيتنا، وما 

ي علينا اتباعها يف الدعاء، وما هو التأثري الذي جيب هي الطرق اليت ينبغ
 وأدعيتنا، وكيف ميكن أن حتظى عباداتناأن يرى يف أنفسنا نتيجة 

لو استوعبنا هذه األمور وأدركنا . عباداتنا وأدعيتنا بالقبول عند اهللا تعاىل
أن العبادة وحدها هي غاية خلقنا، وأننا لن تكون عاقبتنا احلسىن يف 

 واآلخرة إال بتحقيق هذه الغاية فقط، فال بد أن نسعى لتحقيق الدنيا
لكن، وكما بني . هذا اهلدف جاهدين ومعرضني عن كل شيء سواه

، ال بد لنا أن نسأل اهللا التوفيق للدعاء احلقيقي، �املسيح املوعود 
وأن كل هذه األمور ال تتأتى بدون االستعانة من اهللا تعاىل، وأن حتقيق 

  .حمال جبهودنا وحدهاغاية خلقنا 

ñ†¬@kÜ�@ZŽ́ čÈflnž�flã@�ÚbŞí�gflë@Ž†ŽjžÈflã@�ÚbŞí�g@ @
إن اهللا اللطيف بعباده قد علّمنا يف أول سورة يف القرآن الكرمي  

دعاًء، وفرض علينا ترديده يف كل ركعة من الصالة سواء الفرائض 
بنا ر: ، ومعناه�إِياك نعبد وإِياك نستعني�: والسنن والنوافل، أعين دعاء

إننا نريد أن نعبدك، ولكننا ال نستطيع أن نعبدك حق العبادة إال إذا 
فاملؤمن عندما يستغيث اهللا تعاىل حبماس شديد . مشلتنا معونتك ونصرتك

ويبتهل إليه بصرخة متواضعة نابعة من األعماق، حيالفه التوفيق يف 
  .العبادة
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ÜÛaòàöa…@òãìÈß@Ý�Ší@é@Zæbšß‰@Šè‘@ @
 على عباده أنه يأيت هلم بشهر رمضان يف كل سنة مث إن من منن اهللا

معلنا ها قد هيأت لكم فرصة أخرى للتقرب إيلّ، وصفّدت فيه 
الشيطان، وأنين مستعد إلعانة كل عبد، بل إين أعينه بالفعل حني يأتيين 
بقلب سليم وإميان كامل، عامالً بأحكامي، ومعاهدا أنه سيعبدين 

ا خملصن فعل ذلك منكم سأستجيب دعاءهوحدي ويكون عبدا يل، فم .  
فاحلق أنه إذا كان هناك تقصري فإمنا هو من جانبنا حنن العباد، أما اهللا 

  .تعاىل فال يألو يف اإلحسان إلينا وإعانتنا


ÜÛa@Ý�‰c@òÐÇbšß@‰ìã@åß@òãìÈà×@…ìÇì½a@|î�½a@é@ @
ما مث يف هذا الزمن قد أرسل اهللا إلصالحنا رسوله الذي جاء خاد

، فعلّمنا كيف نتقرب إىل اهللا تعاىل، ونكون عباده �لعبده الكامل 
لذا فسأقوم اآلن . حقًا، ونرفع مستوى عباداتنا، وكيف نستعني به

على ضوء أقوال املسيح  �إِياك نعبد وإِياك نستعني�بتفسري قوله تعاىل 
  . وتصرحياته�املوعود 

 هلذه �ق العميق الذي بينه حضرته  لو استوعبنا املفهوم الدقي
اآلية، مث جعلناه بتوفيق اهللا تعاىل جزًءا ال يتجزأ من حياتنا، لصرنا من 

ولكن هذا لن يتأتى إال إذا . الذين يسعون ألداء حق عبودية اهللا تعاىل
سعينا جاهدين لبلوغ املستوى املطلوب يف عباداتنا، مث استعنا باهللا تعاىل 
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ين هذا املستوى يف عباداتنا بتواضع، وعندها فقط سنعد منيبني إليه حمرز

من الذين يسمون عباد الرمحن، ونتحلى بتلك القوة اإلميانية اليت يأمرنا 
  .اهللا ا، أو اليت تتوقع من املؤمن

bäÛaû�@ÝžjÓ@òîãb»ŠÛa@pýšÐnÛa@ @
أقدم لكم اآلن نزرا من اجلواهر الغالية من كرت العرفان الذي وهبه 

يقول . ، فقدمه لنا يف صورة كتبه ومنشوراته�اهللا للمسيح املوعود 
  :  ما نصه�
 إِياك�: قوله على �نعبد إِياك� :هقولَ - وجلّ عز - اُهللا قدم"

نيعتسإىل إشارةً �ن ن الرمحانية التهتفضلِ مالعبد فكأنّ االستعانة، قَب 
 نم ،أعطيتين اليت نعمائك على ركأشك إين رب يا :ويقول هرب يشكر

اليت والرمحانية بالربوبية ،واستعانيت وجهدي وعملي ومسأليت دعائي لقب 
 وفوزا وفالحا وصالحا قوةً منك أطلب مث السائلني، سؤلَ سبقت

 خري وأنت والدعاء واالستعانة الطلب بعد إال تعطَى ال اليت ومقاصد
  ".املعطني

ا نعمه اليت أنعمها فاملرء حني يصبح عبدا هللا تعاىل، متذكرا شاكر
، فإنه خيطو أول خطوة  ليعبد اهللا تعاىل ويكون �عليه بفيض رمحانيته 

فبعد بلوغ هذا املقام يسعى العبد للعبادة، ويقول رب . عبدا حقيقيا له
إين أريد أن أبلغ أعلى املستويات اليت حددا للناس ليصريوا عبادا لك 
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أرغب أن آخذ من مجيع نعمائك، وأحرز املزيد من الرقي املادي حقًا، و

والروحاين، ولكن كل هذا ال يتأتى بدون معونتك، فأَعني، فإذا فعل 
ذلك انفتحت عليه أبواب نصرة اهللا أيضا وقطع املزيد من أشواط الرقي 

 يوضح لنا أنكم إذا شكرمت اهللا �فسيدنا املسيح املوعود . والتطور
 اليت منحها إياكم بفيض رمحانيته، انتبهتم إىل ضرورة عبادته على نعمه

هذا هو األمر األساس والروح احلقيقية اليت .  واالستعانة به أيضا�
  .�إِياك نعبد وإِياك نستعني�جيب أن نضعها يف احلسبان عند دعائنا 

@ćŠØ‘@ćõbÇ…ëşŠfljmë�úÞì§a@åß@@ @
  :ك ملاذا حثّك اهللا على هذا الدعاء وهو يبني ل�مث يقول حضرته 

 فيما بالصرب والدعاِء تعطى، ما شكرِ على حثٌّ اآليات هذه ويف"
 الشاكرين من لتكون وأعلى، أمتّ هو ما إىل جِهاللَ وفرط تتمىن،

 يديه بني واالستطراح والقوة، احلَول نفي على حثٌّ وفيها. الصابرين
 واالفتقار والثناء، والتضرع والدعاء الللسؤ دميام منتظرا مترقبا سبحانه

 قلْاخلَ عن واملوت الظئر، يد يف الرضيع كالطفل والرجاء، اخلوف مع
  ".األرضني يف هو ما كل وعن

 يوضح هنا أن اهللا تعاىل قد حثّنا على أن نكون عباده �فحضرته 
الشاكرين، وذلك من خالل الدعاء بالصرب كي ندخل، بسبب مثابرتنا 

  . اء بالصرب، يف عباده الشاكرين الصابرين الذين مين عليهم مبننهعلى الدع



�د
	א��������������������������������������������                  �	 	

  

٥٢ 
 أن اهللا تعاىل قد حثّ العبد على أال يزهو جبهده وال �يوضح مث 

قوته، وإمنا عليه أن يلقي نفسه على عتبة اهللا راجيا فضله، حامداً سائالً 
على العبد أن ينفي عن نفسه كل قوة : داعيا يف تواضع وخشوع، أي

ل، موقنا أن اهللا تعاىل هو خالق كل قوة ومالكها، لذا فعليه بطرح وفض
نفسه بني يدي اهللا تعاىل، متبتالً ومنقطعا إليه تعاىل كليةً عن كل وسيلة 
وقرابة مادية، فإذا فاز ذا املقام ومل يعتمد على قوة يده، وال على نفسه، 

 نعبد وإِياك إِياك�دعاء عندها نبع من أعماقه وال على وسائله، 
نيعتسن�.  

éÛbà×ë@émìÓë@µbÈm@êbäÌië@LÙÐÈ™ë@ÚŠÔÐi@´Ôí@@ @
 وهو يذكّرنا أن على الداعي أن يعترف �مث يضيف حضرته 

إِياك �بكامل ضعفه وعجزه، وعندها فقط ميكنه أن يؤدي حق دعاء 
نيعتسن اكإِيو دبعفيقول�ن ،:  

 بك، إال نعبدك ال الضعفاء، بأننا واعتراف إقرارٍ على حثٌّ وفيها"
 نسعى وإليك نتحرك، وبك ،نعمل بك بعونك، إال منك نتحسس وال

  ".متلظّني وكالعشاق متحرقني كالثواكل
جيب أن يكون يف قلب الداعي حرقة وأمل واضطراب للفوز : أي

بوصال اهللا تعاىل شأن األم اليت حيترق قلبها ويذوب على موت ولدها، 
  .لعاشق الولَهان الذي يلتاع قلبه على فراق حبيبهوشأن ا
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  :�مث يقول حضرته 

 اهللا بقوة واالعتصامِ والزهو، االختيال من اخلروج على حثٌّ وفيها" 
 يف والدخولِ املشكالت، وهجوم األمور اعتياص عند هوحول تعاىل

 أنفسكم احسبوا ،عباد يا :يقول – شأنه تعاىل - كأنه. املنكسرين
 وال ته،بقو منكم الشاب يزده فال ،حني كل اعتضدوا وباهللا امليتني،ك

 بصحة الفقيه يثق وال بدهائه، الكَيس يفرح وال راوته، الشيخ يتخصر
 هفوكش إهلامه على امللهم يتكئ وال وذكائه، فهمه وجودة علمه

 نم يدخلو يشاء، نم ويطرد يشاء، ما يفعل اهللا فإن دعائه، وخلوصِ
  ".املخصوصني يف يشاء

òàÄÇ@ČŠ‘@�ÐäÛa@ñ‰bČßþa@@ @
  :�مث قال 

 اليت األمارة النفس شر عظمة إىل إشارةٌ�وإِياك نستعني� مجلة ويف"
 كعظمٍ سليمٍ كلَّ فجعل طَم، قد شرها أفعى فكأا كالعسارة، تسعى

 حولَ وال هم، إنْ ينكُل ما غامرض هي أو ،مالس ثتنفُ وتراها رم، إذا
  ".الشياطني يرجم هو الذي باهللا إال لَم، وال بكس وال قوةَ وال

  )كرامات الصادقني (
 أن على الداعي أن يفكر خالل الدعاء أن �فيبني هنا حضرته 

نفسه األمارة تريد أن تدفعه إىل السيئات ومن واجبه أن يتجنبها، ولكنه 
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ه وقوته، إمنا اهللا تعاىل وحده القادر على  محاية ال يقدر على ذلك جبهد

فعلى العبد أن يقوم أمام . اإلنسان من صولة الشيطان وتوفيقه للصاحلات
  . إهلي، اليوم لن ينقذين من الشيطان إال أنت: اهللا تعاىل متواضعا ويدعوه

فما دام عباد اهللا املقربون أنفسهم ال يفتأون يدعون اهللا تعاىل بتواضع 
د أم ال يستطيعون العيش بدون معونته تعاىل، فما بالك باإلنسان شدي

لقد ضرب اهللا يف . �العادي؟ فهو بأمس حاجة إىل االستعانة باهللا 
 بأنه تضرع إىل اهللا تعاىل ليحميه �القرآن الكرمي مثال سيدنا يوسف 

 لَأَمارةٌ بِالسوِء وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ النفْس�: من شر النفس األمارة قائال
يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا رئ : ، أي)٥٤: يوسف(�إِلَّا مأين ال أبر

نفسي من األخطاء، ألن نفس اإلنسان جريئة جدا على دفعه إىل 
فإذا دعا . السيئات، إال الذي رمحه ريب، إن ريب كثري املغفرة والرمحة

إِياك نعبد وإِياك �صيبه من فيوض دعاء الداعي ذا التفكري نال ن
نيعتسذا . �ن عندما يفكّر اإلنسان أنه ما دام عباد اهللا املقربون يدعونه

  .الدعاء، فما أحوجين إىل األدعية، وعندها يصبح عبدا حقيقيا هللا تعاىل

@áí†ÔnÛ@ñ‰…bã@‰aŠ�c�flãžÈŽjŽ†�óÜÇ@�flãž�flnčÈžîŽå�@ @
Þëþa@Š�ÛaZ@ @

  : � يقول املسيح املوعود  مث
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 للذين فنكتب أخرى، نِكات �نستعني� على �نعبد� تقدمي ويف"
 ،شائقني إليها ويسعون املثاين، ناتبر، ال املثاين بآيات مشغوفون هم

 يا فيقول هم،سعادت فيه دعاًء عباده يعلّم - وجل عز - اهللا أن وهي
لُوين عبادباملعاناة ولكن ،نعبد إياك ربنا: وقولوا ،والعبودية باالنكسار س 

 الناضبة وبالروية اخلناس ومتويهات اخلاطر وتفْرقة والتجشم والتكلف
 كحاطبِ أو سيلٍ من رٍمكد كماٍء املظلمة واخلياالت الناصبة واألوهام

  ".مبستيقنني حنن وما ظنا إال نتبع وإنْ ،ليلٍ
خلرينا هذا الدعاء الذي حثّنا فيه على االبتهال إذًا لقد علّمنا اهللا تعاىل 

إليه مؤدين حق العبودية، وإنه تعاىل قد وعدنا باستجابته أيضا إذ أردفه 
إِياك �، ذلك أن العبد حني يدرك أنه يقول �وإِياك نستعني� بقوله
دبعإال أنه ال يقدر على عبادة اهللا حقًا، فيشعر بالندم والعجز، �ن 

  . ، فيغيثه اهللا تعاىل�وإِياك نستعني�: فيستغيث اهللا تعاىل قائال
  :�مث يقول املسيح املوعود 

"�نيعتسن اكإِيواإلميان واحلضور والشوق للذوق نستعينك: يعين �و 
 حبلي القلب ولتوشيح والنور، والسرور الروحانية والتلبية املوفور،
 اليقني، عرصات يف سباقني من بفضلك كونلن احلبور، وحلل املعارف

  " .متوردين احلقائق حبار ويف واصلني، املآرب منتهى وإىل
فهذا الدعاء يزيد العبد روحانيةً، وشوقًا للعبادة وحالوةً منها، وإنابةً 

  . إىل اهللا تعاىل خالصةً
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ïãbrÛa@Š�Ûa@Z@ @
عبد وإِياك إِياك ن� وهو يبني أن دعاء � مث يقول املسيح املوعود 

نيعتسهو معراج املؤمن�ن :  
 عباده فيه يرغّب أنه وهو آخر، تنبيه �إِياك نعبد�: تعاىل قوله ويف"
 حني كل يف ملبني ويقوموا املستطيع، جهد مطاوعته يف يبذلوا أن إىل

 ويف ااهدات، يف نألو ال إنا ربنا: يقولون العباد فكأن. املطيع تلبيةَ
 بالعجب االفتنانَ بك ونستكفي نستعينك ولكن املرضاة، وابتغاء امتثالك
 ثابتون وإنا والرضاء، الرشد إىل قائدا توفيقًا منك ونستوهب والرياء،

  ".املطاوعني يف فاكتبنا وعبادتك، طاعتك على
لو فكّرنا ودعونا للمثابرة على الطاعة والعبادة، لسعينا : أقول

بأحكام اهللا تعاىل ورفعِ مستوى عباداتنا وانتظارِ صالة جاهدين للعمل 
بعد أداء صالة، كما ورد يف احلديث الشريف أن املؤمن يفكر يف 
الصالة التالية بعد أداء صالة، واجلمعة اآلتية بعد أداء مجعة، ورمضان 

مث إنه سيسعى . القادم بعد انصرام رمضان، لكي يؤدي حق عبادة اهللا
  . وهذا هو معراج العبودية. خالقللتحلي مبكارم األ

sÛbrÛa@Š�ÛaZ@ @
 يذكّرنا أن دعاءنا هذا جيب أن �مث إن سيدنا املسيح املوعود 

يتسع فيشمل أجيالنا وأسرنا ومجاعتنا أيضا، لكي يتوجه اجلميع إىل 
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. وجهة واحدة، ويرثوا أفضال اهللا تعاىل، ويؤدي بعضهم حقوق بعض

  :�فيقول 
 خصصناك إنا رب يا يقول العبد أن وهي أخرى إشارة وهنا"

 وإنا وجهك، إال شيئا نعبد فال سواك، ما كل على وآثرناك مبعبوديتك،
 إىل إشارةً الغري مع املتكلّم لفظَ - وجل عز - واختار  .املوحدين من
 مساملة على فيه وحثَّ الداعي، لنفس ال اإلخوان جلميع الدعاء أن

 أخيه لنصح هنفس الداعي يعنو أن وعلى وودادهم، واحتادهم املسلمني
 وال لنفسه، ويقلق يهتم كما حلاجاته ويقلق ويهتم ذاته، لنصح يعنو كما

 تعاىل فكأنه. الناصحني من القلب بكل له ويكون أخيه، وبني بينه يفرق
 وتناثَثوا ،واحملبني اإلخوان تهادي بالدعاء تهادوا عباد يا ويقول يوصي
كمدعوات باثَثواوت اتيف وكونوا كم،ني والبنني واآلباء كاإلخوان ةاحملب."  

 �إِياك نعبد وإِياك نستعني�: فاملرء عندما يدعو بصيغة اجلميع قائال
فيجب أن يفكر يف أداء حقوق اآلخرين، ويقول ما دمت أدعو اهللا تعاىل 

، فعلي أن أحب اخلري ذا الدعاء حىت أودي حقوق اهللا وأتطور روحانيا
. ألخي أيضا، فمثل هذا التفكري سيساعد حتما على خلق جمتمع مجيل

 ينبغي على اإلنسان أن يشق على نفسه �لذا يقول املسيح املوعود 
إِياك � ا لنفسه، ولو فعل ذلك وقام بدعاءمن أجل أخيه كما يشق عليه

نيعتسن اكإِيو دبعذا التفكري مل �نيهضم حقوق اآلخرين .  
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٥٨ 

@@�i†nÛa@´ië@ÊŠšnÛa@´i@Éà£@òíŁa@êˆç@ @
  : �مث يقول 

لقد مجع اهللا هنا الدعاء والتدبري معا، ألن املؤمن يقوم باالثنني، ذلك 
أن التدبري بدون الدعاء ليس بشيء، والدعاء بال التدبري ليس بشيء، 

ن أجل ذلك إن اجلمع بني التدبري والدعاء هو اإلسالم، وم: �فقال 
قلت إن على املرء أن يتخذ التدبري كما ينبغي ويقوم بالدعاء كما ينبغي 

ى هذين من أجل جتنب اإلمث والغفلة، حيث جند القرآن الكرمي قد راع
، فقوله تعاىل �إِياك نعبد وإِياك نستعني� األمرين يف أول سوره فقال

�دبعن اكري، وقد ذكَره أوالً لإلشارة إىل أن أول ما يشري إىل التدب �إِي
جيب على اإلنسان هو أن يتخذ األسباب والتدبري كما ينبغي، ولكن 

واملؤمن عندما . عليه أال ينسى الدعاء، بل جيب أن يدعو مع التدبري
 يفكّر فورا أنه ال يقدر على عبادة �إِياك نعبد�: يدعو اهللا تعاىل قائال

. �وإِياك نستعني�له فضله ورمحته، فال يلبث أن يقول اهللا ما مل يشم
  . وهذا املسألة اليت هي بالغة األمهية مل يذكرها أي دين سوى اإلسالم

التدبري :  يوضح أن على املؤمن أن يعمل االثنني�فحضرته 
عليه أن يتخذ التدبري كما هو حقه، مث يتكل على اهللا تعاىل . والدعاء

 ما علِّمنا يف أول سورة من القرآن الكرمي حيث قيل ويدعوه، وهذا 
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٥٩
�نيعتسن اكإِيو دبعن اكإن الذي ال يستخدم ما أعطاه اهللا من قوى . �إِي

  .وقدرات فإنه يضيعها وال يقدرها حق قدرها، بل يرتكب إمثا
 يوضح أنك إذا مل تأخذ األسباب والتدابري كما �فحضرته  

الدعاء الذي تقوم به هو وحده سيحل مشكلتك، ينبغي وظننت أن 
  : �مث قال . فهذا إمث

إن اإلنسان يتمىن حتما أن يكون صاحلًا، ولكن حتقيق ذلك حيتم 
عليه االستعانة باهللا تعاىل، ومن أجل ذلك أمره اهللا تعاىل بقراءة الفاحتة 

، وفيه �ستعنيإِياك نعبد وإِياك ن�يف صلواته اخلمس، فعلّمه أن يقول 
إشارة إىل وجوب استخدام  �إِياك نعبد�فقوله : إشارة إىل أمرين

القدرات وبذل اجلهود واختاذ التدابري لكل عمل صاحل، ذلك أن الذي 
يكتفي بالدعاء وال يبذل جهدا فإنه يفشل يف مقصده، إذ كيف ميكن 

يرجو مثرا، بل إن للفالح الذي يبذر البذرة مث ال يبذل جهدا بعده أن 
من سنة اهللا أن الفالح إذا اكتفى ببذر البذرة والدعاء، فال بد أن يحرم 

  .الثمر
إن الفالحني يعرفون جيدا أنه ال بد هلم بعد بذر البذور من سقي 

وهذا . الزرع وتسميده واقتالع الطفيليات منه، ومحايته من احليوانات
.  يف األمور الروحانية أيضاالقانون ساري املفعول يف كل جمال وحىت

وهذا أمر قد تناوله اإلسالم بشكل رائع جدا ومل تذكره أية ديانة سواه، 
  .�كما وضح حضرته 
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٦٠ 

@õbÇ…@óÜÇ@žkčÃaë��gŞí�Úbflã@žÈŽjŽŽ†NN�@@ @
 وهو حيث على املثابرة على هذا الدعاء إذ ال �مث يقول حضرته 

قبول الدعاء، مث ال يدري اإلنسان مىت يستجاب دعاؤه، فهناك ساعات ل
  . يدري املرء مىت يستجاب له، وما يعجب اهللا من عمله

والذين يدعون اهللا .. �إِياك نعبد وإِياك نستعني�لقد قال اهللا تعاىل 
تعاىل بتواضع راجني لعل اهللا يرضى بتواضعهم وخشوعهم، فإن اهللا 

يواصل الدعاء لذا فعلى العبد أن . تعاىل يكون ناصرهم ومعينهم
  .واالستعانة باهللا بتواضع وخشوع

  :  يف موضع آخر�ويقول املسيح املوعود 
لقرآن الكرمي اعلموا أن االستعانة احلقيقية هي باهللا فقط، وقد ركّز ا

  .�إِياك نعبد وإِياك نستعني� على هذا كثريا فقال
رء أن ال يربح يقف هذا أمر ال بد من استيعابه جيدا، أي أن على امل

هناك قصة ألحد أصحاب . أمام اهللا تعاىل ويسأله بثبات وإحلاح وتكرار
رأيت هذا :  ال أذكر امسه اآلن، حيث يقول الراوي�املسيح املوعود 

الصحايب قام ألداء صالة النفل يف املسجد األقصى بقاديان، فلما 
ي حركة وجدت أنه قائم منذ حوايل ثلث ساعة أو أكثر وال يقوم بأ

 ا، فذهبتا خافتأخرى، أحببت أن أمسع ما يقول إذ كان حيدث صوت
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، �إِياك نعبد وإِياك نستعني�وجلست بالقرب منه، فإذا هو يردد دعاء 
  . وظل يردده بصوت خافت حوايل ربع ساعة

هذا هو مدى عرفان هؤالء القوم الذين نالوا شرف صحبة املسيح 
ا هو الفهم واإلدراك والعرفان الذي جيب على ، وهذ�املوعود 

  .املؤمن السعي لنيله، ألن هذا يساعده على العبادة حقًا

ñ…bÈ�Ûa@bèÜ×@¿@õa†nÓa@pbÐ•@l‰@´½bÈÛa@ @
 الطرق اليت تساعد على العبادة كما ينبغي �ويبني املسيح املوعود 

  :فيقول ما نصه
 أن على يدل �ياك نستعنيإِياك نعبد وإِ� تعاىل قوله أن اعلم مث"

  ".العاملني رب صفات اقتداء يف كلها السعادة
إذن، فمن واجب العبد أن يدعو اهللا تعاىل بإحلاح وتكرار، كما  

عليه أن يتدبر صفات اهللا ويفهمها، مث حياول صياغة حياته على ضوء 
فارغًا تلك الصفات اإلهلية، وإال سيعد ترديده هلذه الكلمات تكرارا 

 هذا العرفان العظيم �لقد نال صحابة الرسول . كما تفعل الببغاء
لصفات اهللا تعاىل، مث نال هذا العرفان قوم عاشوا يف صحبة املسيح 

، وبفضل اهللا تعاىل ال يزال هناك أفراد يف مجاعتنا يدركون �املوعود 
  . هذا األمر ويقومون بالدعاء على هذا املنوال
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٦٢ 

ČèĐnÜÛ@áÄäß@kîmŠmŠ@Ý�ØÛa@áq@õbíŠÛa@åß@@ @
  : ما نصه�مث يقول املسيح املوعود 

 يأكل الذي الرياَء الدرجات تلك حتصيل من املانع كان ملا مث"
احلسنات، د الذي والضاللَ السيئات، رأس هو الذي والكرببععن ي 

 على منه رمحةً كات،املهل العلل هذه دواء إىل أشار السعادات، طرق
 يقول أن فأمر السالكني، على وترحما للخطيات املستعدين الضعفاء

: يقولوا أن وأمر الرياء، مرض من ليستخلَصوا �نعبد إياك�: الناس
�اكإِي نيعتسوا �نستخلَصواخليالء، الكرب مرض من لي يقولوا أن روأم :
 �نعبد إياك�: فقوله. واألهواء الضالالت من ليستخلَصوا �اهدنا�

 �نستعني إِياك�: وقوله التامة، والعبودية اخللوص حتصيل على حثٌّ
 �الصراطَ اهدنا�: وقوله واالستقامة، والثبات القوة طلب إىل إشارةٌ
 وجه على منه لطفًا لدنه نم وهداية عنده من علمٍ طلب إىل إشارةٌ

 وسيلةً يكون وال أبدا تممي ال السلوك أمر أن اآليات فحاصل. الكرامة
 اهلدايات، فهم وكمال اجلهد وكمال اإلخالص كمال بعد إال للنجاة

  " .الصفات هذه حتقُّق بعد إال للخدمات صاحلا يكون ال خادم كلُّ بل
  ) كرامات الصادقني(

  .فهذا هو مقام العبد احلقيقي، وعلى املؤمن السعي للوصول إليه
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٦٣
و يبني حقيقة األدعية املستجابة ما  وه�ويقول املسيح املوعود 

  :نصه
"لها اليت العبادة حقيقة أن اعلمالتام التذلل هي بامتنانه، املوىل يقب 
 إحسانه، وأنواع مننه مبشاهدة عليه والثناُء شأنه، وعلو عظمته برؤية

 وملعانه، ومجاله حمامده وتصور حضرته مبحبة شيء كل على وإيثاره
ة وساوس نم اجلنان وتطهرينا اجلإعجاز املسيح" (.جِنانه إىل نظر(  


ÜÛa@�òjª@éiˆ£@åflß@†ibÈÛa@é@ @
  : يف بيان حقيقة العبادة ويقول�مث يضيف 

لقد علّمنا اهللا تعاىل يف أول سورة يف القرآن أعين سورة الفاحتة دعاء 
�نيعتسن اكإِيو دبعن اكادة املعروفة املراد من العبادة هنا العب. �إِي

وقد أشار اهللا تعاىل يف اجلملة إىل . والعرفان، أي التوفيق للعبادة ولعرفاا
  .ضعف العبد وعجزه

، وأن �إِياك نعبد وإِياك نستعني�لذا علينا أن نردد بألسنتنا :  أقول
نعرف ملاذا نردد هذا الدعاء، وهذا العرفان إمنا يتيسر لنا إذا كنا 

  .�ني حقًا كما بني املسيح املوعود متواضع
  : �مث يقول 

إن املرء يدعي عبادة اهللا، لكن هل تتم عبادة اهللا بكثري من السجود 
والركوع والقيام فقط، أم هل ميكن أن يسمى الذين يكثرون من حتريك 
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٦٤ 
كال، إمنا العابد من جتذبه حمبةُ اهللا . حبات السبحة عابدين هللا تعاىل

جيب على العابد أوالً .  اهللا تعاىل وكأنه مل يبق له وجودحبيث يتفاىن يف
أن يوقن بوجود اهللا تعاىل يقينا كامال، مث جيب أن يكون مطّلعا على 

أي حيب أن يدرك أن ما عنده من نعم إمنا هي (حسن اهللا وإحسانه 
، مث جيب أن يبلغ حب اهللا فيه مبلغا حبيث جيد يف )عطاء من اهللا تعاىل

ة ولوعة حىت ينكشف حاله هذا من وجهه، وتستويل عظمة اهللا قلبه حرق
على قلبه حبيث يبدو له كل العامل ميتا إزاء اهللا تعاىل، وأال خيشى إال اهللا، 
وأن جيد يف حتمل اآلالم يف سبيله متعة ما بعدها متعة، وأن جيد الراحة 

. عبادةهذه احلالة هي ال. �كلها يف خلوة اهللا، وال يطمئن قلبه إال به 
ولكن أَنى للمرء أن يصري إىل هذا حلال بدون معونة اهللا اخلاصة، ومن 

ربنا إننا : ، أي�إِياك نعبد وإِياك نستعني�أجل ذلك قد علّمنا دعاء 
. نعبدك، ولكن أىن لنا أن نعبدك حق العبادة إال إذا أعنتنا إعانة خاصة

حلقيقي هي الوالية، اليت ليس فوقها إن عبادة اهللا باعتباره احملبوب ا
وعالمة . ولكن هذه الدرجة ال يبلغها اإلنسان بدون معونة اهللا. درجة

بلوغ املرء هذه الدرجة أن تصبح عظمة اهللا مسيطرةً على قلبه، وحمبته 
 راسخةً يف فؤاده، فال يثق قلبه إال به، وال يرضى إال به، وال يؤثر �

  .غاية حياته �إال إياه، ويصبح ذكره 
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@ñ…bjÈÛa@Šçì¦@Š�e@æbîi@ @
  :  ما هو جوهر العبادة كاآليت�مث يبني املسيح املوعود 

إن خالصة أصل العبادة إمنا هي أن املرء إذا قام أمام اهللا تعاىل فيجب 
أن يوقن أنه يرى اهللا تعاىل أو أن اهللا يراه، وأن يتطهر من كل شائبة 

، ويكثر من األدعية، املأثورة وغري وشرك، ويفكر يف عظمة اهللا وربوبيته
املأثورة، ويتوب ويستغفر اهللا كثريا، ويعترف بضعفه وهوانه مرة بعد 
أخرى، لكي تتزكى نفسه وتكون له عالقة متينة مع اهللا تعاىل، ويتفاىن 

هذه هي خالصة الصالة كلها، وقد مشلتها سورة الفاحتة . �يف حبه 
اعتراف بالضعف والتقصري،  � وإِياك نستعنيإِياك نعبد�فجملة . متاما

وطلب العون من اهللا وحده، والتماس النصرة من اهللا وحده، مث الدعاء 
للسري يف سبل اهللا ورسله والفوز بالنعم اليت نزلت على الدنيا بواسطة 
األنبياء والرسل، واليت ال ميكن نيلها إال باتباع خطوام، مث الدعاء بأن 

هم، جينبنا اهللا تعاىل سبيل الذين كفروا برسل اهللا أنبيائه لكربهم وشر
فحلّ م غضب اهللا يف هذه الدنيا نفسها، أو سبيل الذين اختذوا الدنيا 

  .ونسوا غاية خلقهم منحرفني عن الصراط املستقيم

áq⁄a@bäîÛg@êğŠØŽí@æc@�a@pbãìÈß@áÄÇc@åß@ @
ف تتيسر هذه النعمة، يقول إن كراهية اإلمث نعمة عظيمة، أما وكي

  : �املسيح املوعود 
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٦٦ 
ليس هناك نعمة أعظم من أن يكره اإلنسان اإلمث وأن حيفظه اهللا 
بنفسه من املعاصي، ولكن هذه النعمة ال تتيسر ألحد بالتدبري فقط أو 
بالدعاء فقط، بل ال بد له من االثنني، كما علّمنا اهللا تعاىل يف قوله 

على املرء أوالً أن يستخدم قواه اليت : ، أي�ياك نستعنيإِياك نعبد وإِ�
رب، لقد بذلت كل ما كان : وهبه اهللا إياها، مث يسلّم أمره إىل اهللا قائال
وإِياك �، مث يقول �إِياك نعبد�يف وسعي وقدريت، وهذا هو مفهوم قوله 

نيعتساملراحلرب اآلن أستعني بك فيما تبقى من:  أي�ن  . إنه لسفيه
جدا من ال يستخدم ما أعطاه اهللا من قدارت وكفاءات مكتفيا 

  .باالستعانة باهللا بالدعاء فقط، فأىن هلذا أن يفلح يف مرامه
  : �يقول 

إن الذي يسأل اهللا تعاىل بالدعاء والتدبري هو املتقي وهو الذي 
ئدة يف ذلك يستجاب دعاؤه، أما إذا مل يقم بالدعاء مع جهده فال فا

  . أيضا، كما بينت آنفًا
  :�مث يقول 

لو أنه قام بالدعاء مع بذل اجلهود، مث صدرت منه زلة، حلفظه اهللا 
  .من مغبتها

ه إليه رلدعاء أيضا، فإن اهللا تعاىل يكوقام باإذًا، لو بذل املرء جهده، 
  .اآلثام وحيميه من نتائجها املدمرة أيضا
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òãbÈn�üa@óäÈß@ @

إِياك �  يبني لنا مفهوما آخر لقوله تعاىل�املسيح املوعود  مث إن 
نيعتسن اكإِيو دبعبربطه بصفيت اهللا احلي والقيوم ويقول�ن :  

اعلم أن اهللا تعاىل قد ذكر يف القرآن اثنني من أمسائه ومها احلي 
أنه واحلي من هو حي ويهب احلياة لآلخرين، وأما القيوم فيعين . والقيوم

إن كل . تعاىل قائم بذاته كما هو سند حقيقي لقيام اآلخرين وبقائهم
واسم احلي يقتضي أن . شيء حي وقائم بفيض هاتني الصفتني اإلهليتني

، �إِياك نعبد�يعبد اهللا وحده كما يدل عليه قوله تعاىل يف سورة الفاحتة 
 هو مفهوم قوله واسم القيوم يتطلب أن يرجى العون منه وحده، كما

  .�وإِياك نستعني�تعاىل 
فسواء كانت األمور الدنيوية والترقيات املادية أو األمور الروحانية 
والرقي الروحاين فإن اإلنسان ال ينتفع بفيوض هذا الدعاء ولن يرث نعم 

لقد بينت من قبل أن . الدنيا واآلخرة إال إذا صار عبدا حقيقيا هللا تعاىل
 وطلبِ فيوض العبادة اهللا يرغّب اإلنسان يف رمحانيةلى فيوض الشكر ع
والواضح أن هذا املفهوم يغطي . االستعانة، وهذا هو معىن الرحيمية

  .املعامالت املادية واألمور الروحانية كلها
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٦٨ 

ñ…bjÈÛa@ƒß@ñý–Ûa@ @
لقد قلت يف بداية خطبيت أن الصالة مخ العبادة، وقد قال املسيح 

  : يح ذلك ما نصه يف توض�املوعود 
 الصلوات على حمافظًا اإلنسان يكون أن العبادات أفضل ومن"

 وحتصيل والشوق والذوق للحضور جيهد وأن أوقاا، أوائل يف اخلمس
 مركَب الصالة فإن. ومسنوناا مفروضاا أداء على مواظبا بركاا،
 على إليه يصل ال مقام إىل ا فيصل العباد، رب إىل العابد يوصل

. باألقالم يظهر ال وسرها بالسهام، يصاد ال وصيدها اجلياد، صهوات
 هو الذي احلب وأَلْفَى ،واحلقيقةَ احلق غبلَ فقد الطريقة، هذه التزم ومن

 وكالمه غُررا، أيامه فترى والريب، الشك من وجنا الغيب، حجب يف
 له اهللا أذلّ صلواته يف ِهللا لَّذ ومن. صدرا ومقامه بدرا، ووجهه دررا،

،كًا وجيعل امللوكهذا مال إعجاز املسيح" (.اململوك(  

@ñý–Ûa@¿@òÈn½a@æa†ÔÏ@xýÇ@ @
ال جرم أن الصالة أفضل العبادات وأا وسيلةٌ تقرب العبد إىل اهللا 
تعاىل، ولكن اهللا تعاىل قد صرح بنفسه أن صلوات بعض الناس ال حتظى 

إن بعض الناس يشتكون أم ال .  ال يؤدوا حق األداءبالقبول، ألم
جيدون املتعة يف الصالة، وال تستويل عليهم يف الصالة تلك احلالة اليت 
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خيرب . جيب أن تستويل، مع أم أهل صالح ويريدون أن يتمتعوا بالصالة

  :  عالج ذلك ويقول�املسيح املوعود 
ة يف الصالة، ولكين أقول إن بعض الناس يقولون إم ال جيدون املتع

ذلك أن السالك . ملثل هؤالء أن يواظبوا على الصلوات ويصلّوا بكثرة
يصاب بالقبض الروحاين يف املراحل األوىل يف سبيل التقوى، وعليه يف 

 مرة بعد �إِياك نعبد وإِياك نستعني�هذه احلالة أن يردد قوله تعاىل 
شيطان على شاكلة السارق، لذا على العبد يف الكشف يتراءى ال. أخرى

أن يستغيث اهللا تعاىل يف الصالة قائال رب إن هذا السارق يطاردين، 
إن الذين يستغيثون اهللا على الشيطان على . فأستنصرك عليه معتصما بك

هذا النحو ويستعينون به يف دعائهم وال يسأمون وال ميلون، فإم جيدون 
   .قوة يهلكون ا الشيطان

كيف . ولكن هذه االستغاثة تتطلب صدقًا وحرقة عظيمني يف الدعاء
يتيسر ذلك للمصلي؟ إمنا يتيسر له إذا تصور أن الشيطان يهامجه 

وكيف تتولد يف قلبه هذه احلرقة واللوعة؟ إمنا تتولد فيه . كالسارق
إذا تصور العبد أن الشيطان يطارده ويصول عليه . باإلنابة إىل اهللا بصدق

، وأنه حياول أن يعريه كما فعل بآدم حىت ألقاه يف االبتالء، فإن كاللص
  . �إِياك نعبد وإِياك نستعني�روحه ستصرخ عاليا 

 أو الذين تيسر هلم العرفان 	لقد ضربت قبل قليل مثالَ الصحابة 
كيف أم كانوا ال يربحون يرددون يف الصالة هذه الكلمة مرة بعد 
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٧٠ 
 يودوا حق العبادة، ويلوذوا من الشيطان مبالذ اهللا تعاىل أخرى لكي

  . مستعينني به، ولريثوا املزيد من أفضال اهللا تعاىل
  : �مث يقول حضرته 

إن . كثريا �إِياك نعبد وإِياك نستعني�عليكم أن ترددوا يف الصلوات 
. لذي هو متاعكم املفقود يرد إليكم فضلَ اهللا ا�وإِياك نستعني�قوله 

  .لقد بينت من قبل أن تكرار هذه الكلمة تنبه اإلنسان إىل عبادة اهللا
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا أن نصوغ حياتنا ذه العبارات من نور 
وهذه اجلواهر الثمينة، وأن ندخل يف عباد اهللا الذين يستعينون به كل 

ن ننتفع من بركات شهر حني وآن، والذين يعيذهم اهللا مبالذه، وأ
  .ركّزوا على الدعاء يف هذه األيام الباقية خاصةً. رمضان حق االنتفاع

  

  )بلندن" مسجد بيت الفتوح"يف  ٠٨/٢٠١١ /١٩ يوم خطبة اجلمعة(
  

������  

  

  

  

  



  

 

@ @@ @@ @@ @
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ñŠqû½a@ôìÔÛa@ @
õbÇ†Ûaë@ñý–ÜÛ@ @

�ÜÛbi@òÜ–Ûaë@µbÈm@é@ @
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@ @@ @@ @@ @

، وأشهد أن حممدا عبده أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه
بسمِ اهللا الرحمن �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. ورسوله
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *قيمتساطَ الْمرا الصدناه *  يناط الَّذرص
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني،�أَن .  

@†íŒßa@åß‰†Û‰òäßbØÛa@@¿@�@Ž́ Èflnž�flã@�ÚbŞígflë@Ž†ŽjžÈflã@�ÚbŞíg�@ @
 آلية �لقد تناولت يف اخلطبة املاضية تفسري املسيح املوعود 

�نيعتسن اكإِيأنه وفقنا لإلميان بإمام وهذه منة اهللا العظيمة علينا. �و 
. هذا الزمان الذي تعلمنا منه املفاهيم العميقة لآليات القرآنية وتفسريها

لقد تلقيت بعد اخلطبة األخرية رسائل كثرية أعرب فيها أصحاا أم 
 ووجدوا يف �لْحمد هللا رب الْعالَمنيا�: ازدادوا معرفة ملفاهيم آية
بعد تعمقهم يف معاين هذه اآلية على ضوء ما صلوام متعة ال مثيل هلا 

ورد يف اخلطبة املاضية، وهذه املتعة واللذة الروحانية ال زالت مستمرة 
كنا قد قرأنا كتاب : كما كتب بعض العرب أيضا. بفضل اهللا تعاىل

ولكن عندما مسعنا يف اخلطبة بعض املقتبسات منه " كرامات الصادقني"
  .  لنا وكأننا مل نقرأه قطوفهمنا معانيها العظيمة بدا
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 بليغ وال بد من التعمق فيه مرة �ال شك أن كالم املسيح املوعود 

بعد أخرى، إذ كلما قرأناه وتعمقنا فيه فتحت لنا أبواب جديدة من 
ومبا أن العبد مييل قلبيا حنو الدعاء يف . املعرفة وانكشفت أسرار دقيقة

  . فؤادهرمضان لذلك فإن موضوع الدعاء يأخذ مبجامع

ñ�Ï@†Èi@‰ìnÐÛa@åß@ìØ’í@åß@óÜÇ@…ŠÛa@ @
سوف يستمر اليوم أيضا موضوع الدعاء نفسه من خالل تفسري 

  .�املسيح املوعود 
 وأذكر لكم أوال �لقد قرأت مقتبسا من كالم املسيح املوعود 

  . ملخصه
ويف  التامة، والعبودية اخللوص حتصيل على حثٌّ �نعبد إياك�يف 

وذلك . واالستقامة والثبات القوة طلب إىل إشارةٌ �نستعني اكإِي� :قوله
ألن القوة والثبات ال يوهبان إال من اهللا تعاىل وال يسع اإلنسان أداء حق 
العبودية بدوما، وعليه فمن يبذل سعيه لعبادة اهللا تعاىل وال يتلقى عونا 

  . يفقد املتعةَ واللذة فيهامنه، فقد يثابر عليها أليام معدودة مث تفتر مهته و
يكتب إيل بعض اإلخوة أم ركزوا على العبادات بسبب األجواء 
الرمضانية املفعمة بالعبادات والطاعات، ولكن ما إنْ انقضى شهر 
رمضان حىت زالت عنا تلك احلالة، وعدنا إىل سابق عهدنا، فنصلي 

 فأقول هلم بأم .اآلن ولكن ال جند فيها تلك املتعة املعهودة يف رمضان
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ماداموا مهتمني بالدعوات والعبادات يف رمضان فعليهم أن يكثروا من 
الدعاء لدوام املتعة والثبات واالستقامة حىت يتمكنوا من أداء حق 
العبودية املثابرة عليه ألنه ما مل حيظ العبد بالثبات واالستقامة ال يسعه 

 عن شيء هام �وعود مث خيربنا املسيح امل. أداء حق العبودية أيضا
 بعد بذله السعي من أجل أن يكون عبدا هللا وينال - يفوز به اإلنسان 

 وهو ما ذكره حضرته يف املقتبس الذي قرأته يف - الثبات واالستقامة 
اخلطبة املاضية أي هو معرفته بالقوة اليت جيب أن يناهلا ومعرفته بكيفية 

عليه وما هو مستوى احلصول عليها، مث معرفته بالذي جيب أن يثبت 
هذا الثبات الذي جيب أن حيرزه؟ فلو مل يعلم العبد هذه األمور ولو مل 
يعرف طريق اهلداية لتخبط يف الظالم وما أدرك نوع العبودية اليت 
يبحث عنها وال ماهية العبادات اليت يريد إقامتها وال حقيقة األمور 

. د االستهداء إليهااليت جيب عليه الدعاء ألجلها، وال الطرق اليت يري
جيب على العبد املواظبة على ما علمنا اهللا تعاىل من : فقال حضرته

 الزدياد العلم واملعرفة واهلداية، وذلك �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�دعاء 
ليبارك اهللا تعاىل يف عبادته وسعيه وجيعله عابدا حقيقيا ويهديه إىل 

 � اهدنا الصراطَ الْمستقيم� فإن دعاء .طرق اهلداية ويوفقه للسري فيها
ضروري إلحراز املستويات العليا يف الثبات املطلوب والقوة واملعرفة، 

فإن ملخص األدعية . وهو ما ال بد منه ألداء حق العبودية على الدوام
املذكورة هو أنه جيب على العبد أن ال يرتاح وال يطمئن وال يعد نفسه 
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٧٦ 
ن النجاة أو من الذين بلغوا هدفهم وحققوا مستويات من الذين ينالو

 اليت يطمح كل مؤمن يف - عليا يف السلوك يف دروب حمبة اهللا تعاىل 
 ما مل حيرز كفاءة تامة يف اإلخالص وبذل السعي، - الوصول إليها 

فإذا كان املؤمن يوطن نفسه على أنه لن يربح . ويف فهم معاين اهلداية
ذكورة فسيخطو حنو األمام دوما، ويف هذه حىت يسلك هذه الطرق امل

احلالة يتعلق قلبه باملساجد وتم نفسه بالصلوات وبأداء حق صوم 
  .رمضان، وتستمر حالة املتعة واللذة يف العبادة بعد رمضان أيضا

@ïãbÈß�fláîÔflnž�Žà�Ûa@�ÂaflŠğ–Ûa@bflã†žça �@ @
اخلطبة املاضية إذ ذكرت  يف � نعبد وإياك نستعنيإياك�لقد مت شرح 

لكم بعض اجلوانب اهلامة املتعلقة مبعانيها من خالل تفسري املسيح 
اهدنا الصراطَ �: ، أما اليوم فأقدم لكم معاين آية�املوعود 
قيمتسوأسلط الضوء على مفاهيمها الرائعة اليت توضح لنا أن هذا �الْم ،

وسوف يتضح . ت حياتناالدعاء شامل وواسع لدرجة أحاط مجيع جماال
من هو جدير بنيل لكم من املقتبس األول الذي سأقدمه لكم اليوم 

ومن الذين يكسبون املعرفة بتلك السبل اليت تؤدي م إىل تلك اهلداية؟ 
  .اهلداية مث يسعون جاهدين للسلوك فيها

@ @
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ÜÛa@õbàÈã@aì�äm@ü…ìèîÛb×@éNNN@ @
كرامات "بس من  وهذا املقت� يقول سيدنا املسيح املوعود 

  :قال فيه" الصادقني
 يا يقول فكأنه.. املسلمني عباده تعاىل اهللا يعلّم السورة هذه ويف"
 واعتصموا أعمالهم، شبه فاجتنِبوا والنصارى، اليهود رأيتم إنكم.. عباد
 عليكم فيحلّ كاليهود، اهللا نعماء تنسوا وال واالستعانة، الدعاء حببل

 اهلداية طلب من نوا وال والدعاء، الصادقة لومالع تتركوا وال غضبه،
 أن إىل إشارةً اهلداية طلب على وحثَّ .الضالني من فتكونوا كالنصارى

 .اهللا حضرة يف والتضرع الدعاء بدوام إال يكون ال اهلداية على الثبات
 من أبدا يهتدي ال والعبد ،لدنه من أمر اهلداية أن إىل إشارة ذلك ومع
 غري اهلداية أن إىل وإشارةٌ. املهديني يف ويدخله اهللا يهديه أن غري

 فأضاع الدعاء ترك ومن الدعوات، بسلّم إليها النفوس وترقى متناهية،
 ربه، وذكر بالدعاء اللسان رطْب كان من باالهتداء احلري فإمنا سلّمه،
  ".املداومني من عليه وكان

باحث عن اهلداية احلقيقية، فهذه هي التعليمات اخلاصة باملؤمن ال
وهي تتلخص يف أن يتمسك العبد حببل الدعاء واالستقامة، وأال يدعه 

اعلموا أن . ينفلت من يده، وأال يتكاسل يف طلب اهلداية وإال فسيضلّ
الثبات على اهلداية ال يتأتى بدون املثابرة على الدعاء والتضرع إىل اهللا 
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٧٨ 
من ال يدأب على الدعاء، وذلك فإن أبواب اهلداية ستبقى موصدة دون 

ألنه ال يسع اإلنسان االهتداء جبهده وقوته بل هو ما ينعم به اهللا تعاىل 
  .عليه

@émbu‰…@ïènäm@ü@ćá
Ü�@òía†�a@ @
 مث وضح حضرته بأنه ال حدود للهداية وال اية هلا حىت ال خيطر 

فإذا مل . ببال أحد أنه أحرز اهلداية املطلوبة وصار من املهتدين الكاملني
تكن للهداية ايةٌ فال بد أن يتدرج اإلنسان إىل مراقيها السامية دوما 

فيجب أن يتذكر املؤمن بأن العبادة اليت يقوم ا . بواسطة سلّم الدعاء
املرء إىل وقت حمدد مث ينقطع عنها ال توجب اهلداية احلقيقية، بل ال 

فال بد . تعاىل والدعاء لهيناهلا إال الذين تبقى ألسنتهم رطبة بذكر اهللا 
من بذل السعي للمداومة على الدعاء والذكر اإلهلي الذي دأبنا عليه 
خالل شهر رمضان لكي نواصل سرينا يف طرق اهلداية ونسعى جاهدين 

  .لتحقيق الدرجات العليا فيها

@óäÈßfláîÔflnž�Žà�Ûa@�ÂaflŠğ–Ûa@ @
طَ الصرا� وهو يوضح معىن �يقول سيدنا املسيح املوعود 

قيمتسالْم�:  
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الصراط يف لغة العرب هو السبيل املستقيم الذي تقع مجيع أجزائه "

على وضع االستقامة برعاية احملاذاة، أي أن يكون الطريق بينا مستقيما 
مؤديا إىل غاية وهدف معلوم، ال عوج فيه وال ما يبعث على القلق 

  ."واالضطراب
ر فيه اإلنسان وال يدري  أي إنه ليس بطريق يوصل إىل مكان حيتا

بل هو الطريق املؤدي باإلنسان إىل هدفه . أيتوجه حنو اليمني أم اليسار
". الصراط"هذا ما يسمى بالعربية . احلقيقي وهو الوصول إىل اهللا تعاىل

أي هو ذلك الطريق الذي ينبه اإلنسان على اخلطر املوجود فيه ويرشده 
  .عند كل منعطف

a@laŠm@óÜÇ@�ÐäÛa@æbië‡ÂaŠ–Û@ @
  :�اهدنا الصراطَ الْمستقيم �: مث يوضح حضرته املعاين احلقيقية آلية

 الفناَء أي أن � اهدنا الصراطَ الْمستقيم�: يعين املتصوفةُ من آية"
تصري روح اإلنسان ومحاسه ومجيع إراداته هللا تعاىل، ويرِد املوت على 

  ."جذبات النفس وأهوائها
 الذين ال جيعلون رغبام وإرادام خاضعةً لرضى إن: "قال حضرته

اهللا تعاىل ومشيئته فإم يف معظم األحيان يرحلون من هذا العامل 
  ."حبسرات لعدم حتقق رغبام وثوائرهم الدنيوية
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٨٠ 

áÄÇþa@á�üa@ @
 امسه إن الصالة اليت هي الدعاء حقيقةً، قُدم فيها: "قال حضرته
 .االستقامة هي االسم األعظم لإلنسانن ، كذلك فإ"اهللا"األعظم وهو 

فمن يواظب على الدعاء " .اإلنسانية الكماالت حتقُّق عينت االستقامةو
  .ويثابر عليه فإنه ينال الكماالت اإلنسانية أو خيطو حنوها

 فال بد أن � اهدنا الصراطَ الْمستقيم�: فعندما يدعو اإلنسان بدعاء
واهيه ويضع نصب عينيه األعمال اليت جيب يراعي أوامر اهللا تعاىل ون

العمل عليها واليت ينبغي االمتناع عنها، وال بد أن يسعى للعمل بأحكام 
القرآن الكرمي أيضا ويهتم بأداء حقوق العباد إىل جانب حقوق اهللا تعاىل 

فعند حتقق . ألن أداء تلك احلقوق أيضا يؤدي به الوصول إىل اهللا تعاىل
اهدنا الصراطَ �ن صميم قلب اإلنسان دعاء هذه األمور خيرج م

قيمتسويتحلى باالستقامة املطلوبة، ويسعى إلحراز الكماالت � الْم
اإلنسانية وبالتايل يدخل يف كنف رعاية اهللا تعاىل ويرى مشاهد استجابة 

عندما خيضع العبد أمام اهللا تعاىل مظهرا االستقامة ويدعوه ليثبته . الدعاء
  .دى يوفقْه بالتمسك بالصراط املستقيمعلى اهل

  :�يقول سيدنا املسيح املوعود 
، وأن  هو ما جيمع بني نوعي االسم األعظمالطريق األمثل للدعاء

يرفع الدعاء إىل اهللا تعاىل وال إىل غريه ولو كان صنما صنعته أهواء 
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٨١
فعندما يصل العبد إىل هذه احلالة يتمتع بلذة قوله . اإلنسان ورغباته

  .�ادعونِي أَستجِب لَكُم�: تعاىل
 ����ربنا اهللا���� نداء فإن الدعوات اليت يوفق هلا العبد بعد رفعه

ادعونِي �: هلي ما جتلب له متعة كامنة يف قوله تعاىلواالستقامة عليه 
لَكُم جِبتفإن االستقامة شرط ال بد من حتققه، كما يشترط أن . �أَس

  . معتربا إياه ربا له ومالك مجيع القوىخيضع العبد أمام اهللا تعاىل

@ïãb�ãg@ôìn�ß@ÝØÛ@�b•@õbÇ†Ûa@aˆç@ @
 أن هذا الدعاء حييط جبميع درجات �ذكر املسيح املوعود 

روحانية يرتقي إليها عباده، ومعناه أن هذا الدعاء ضروري للجميع على 
  :اختالف درجام الروحانية، يقول حضرته

 من اإلنسان ينجي �الْمستقيم الصراطَ نااهد�: دعاء أن فاحلاصل"
 رياض إىل قفرٍ بيت من ويخرجه القومي، الدين عليه ويظهِر أَود كل

 آنسوا والنبيون. صالحا اهللا زاده إحلاحا، فيه زاد ومن. والرياحني الثمر
 كان وما. الزمان آخر إىل عني طُرفةَ الدعاء فارقوا فما الرمحن، أُنس منه

 أو نبيا املُنية، هذه عن معرضا وال الدعوة، هذه عن غنيا يكون أن ألحد
 اية ال بل أبدا تتم ال واهلداية، الرشد مراتب فإن. املرسلني من كان

 لعباده، الدعاء هذا تعاىل اهللا علّم فلذلك الدراية، أنظار تبلغها وال ،هلا
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٨٢ 
 التوحيد، به الناس ملوليك برشاده، ليتمتعوا الصالة مدار وجعله

  .املشركني شرك من وليستخلصوا املواعيد، وليذكُروا
 من فرد وكلَّ الناس، مراتب كلَّ يعم أنه الدعاء هذا كماالت ومن

 وال غاي وال انتهاَء، وال له حد ال حمدود غري دعاء وهو. األناس أفراد
 صابرة وبروح ح،القُر دامي بقلبٍ عليه يداومون للذين فطوىب أرجاَء،

 كلَّ تضمن دعاء وإنه. العارفني اهللا كعباد مطمئنة ونفسٍ اجلُرح، على
  ".العاملني رب اهللا من بشارات وفيه واستقامة، وسداد وسالمة، خري

 اهدنا�  بأن دعاء�وأقدم لكم ملخص قول املسيح املوعود 
يمقتساطَ الْمرتبهم الروحانية  ضروري للجميع مهما كانت مرا�الص

  . ألنه جينب اإلنسان من كل نوع من العوج واألود
إن الشيطان متربص يف طريق اإلنسان إلغوائه وإضالله، وال حيميه 

إن العامل . من هجماته إال الدعاء الذي خيرج من صميم قلب اإلنسان
وإن هذا الدعاء هلو دعاء عظيم يثبته . اليوم يبتعد رويدا رويدا عن الدين

. على اهلدى واإلميان بشرط أن يواظب عليه اإلنسان ويستعني باهللا تعاىل
 اهلداية من اهللا تعاىل – مهما كان انتماؤه الديين –بل لو طلب اإلنسان 

بكل إخالص هلداه إىل الدين احلق، بل لو طلب ذلك أي ملحد هلداه 
  . أيضا بشرط أن تكون نيته صاحلة

 قد نالوا حب اهللا تعاىل بواسطة يقول حضرته بأن األنبياء والرسل
 مهما كانت مرتبته صالحا اهللا زاده إحلاحا، فيه زادهذا الدعاء فمن 
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ه عن معرضا وال ا الدعاءهذ عن غنيا يكون أن ملؤمن كان وما. الروحانية

 مراتب ألنه دعاء هام وضروري حىت لألنبياء واملرسلني، وذلك ألن
 من كانت له عالقة مع اهللا تعاىل ا، وكلأبدنتهي ت ال واهلداية الرشد

فلما كانت أفضال اهللا تعاىل . كانت له مرتبة من الرشد واهلداية
وإنعاماته ال حصر هلا أصبح لزاما على املؤمن حتري الدرجات واملراحل 
املتقدمة من اهلداية، فكلما وصل إىل درجة أو أحرزها وجب عليه 

: لَّمنا اهللا تعاىل دعاءالبحث عن األخرى أعلى منها، ولتحقيق ذلك ع
  .� الصراطَ الْمستقيماهدنا�

تتحقق وحدانية اهللا تعاىل من خالل هذا الدعاء ألن اإلنسان يرجع 
إىل اهللا تعاىل ويستعني به للوصول إليه وللقاء معه، ألن اهللا وحده 

  .يستطيع أن يكتبنا مع املهتدين

@áîÔn�½a@ÂaŠ–Ûa@åß@éää�ë@æìØÛa@´ãaìÓ@ @
فإن هذا الدعاء ضروري لكل إنسان مهما كانت درجته الروحانية، 
وهو ضروري لكل من يتحرى سبل هداية اهللا تعاىل ويسعى للوصول 

  .إىل املدارج العليا منها
فلما كان . فاملؤمن احلقيقي هو من يداوم على هذا الدعاء بكل التياع

 أنه دعاء يقع هذا الدعاء ضروريا ألصحاب الدرجات املختلفة فهذا يعين
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 الضوء على �يسلط املسيح املوعود . على جانب كبري من األمهية

  :هذا املوضوع فيقول
 الصراطَ اهدنا�:  هيالفاحتة يف سورة ةاحلقيقة السابعة املذكورو"

يمقتستنا على ،�الْمالذي املستقيم الصراط ومعناها أن أرِنا الصراطَ وثب 
 هذه احلقيقة أن الدعاء احلقيقي لإلنسان هو لتفصيو.  عوج فيه قطال

 الطبيعية القاعدةأن يتحرى صراطا مستقيما للوصول إىل اهللا تعاىل، ألن 
ولقد . لنيل كل مرام هي أن خيتار املرء وسائل ينال املرام بواسطتها

وضع اهللا تعاىل قانونا طبيعيا لتحصيل كل أمر أن خيتار املرء الوسائل اليت 
 بلوغ ميكن عليها وأن يسلك املسالك اليت بالسلوك حتصيله، إىلتؤدي 

 واختار السلوك على بالضبط املرء على صراط مستقيم سارولو . املرام
 أن ينال أحد قطولكن ال ميكن . هالطرق اليت تؤدي إىل نيل املرام لنال

بل القانون املتبع . بغية التلك على لحصولاملرام بتركه سبال هي وسيلة ل
 املرء يِسروما مل .  حمددا لنيل كل هدفطريقاذ القدم هو أن هناك من

فالشيء الذي جيب احلصول . على ذلك الطريق احملدد ال ينال اهلدف
 الذي أما. عليه باجلهد والسعي والدعاء والتضرع هو الصراط املستقيم

 خيتار طريقا فهوال جيد يف طلب الصراط املستقيم وال يعري له اهتماما 
ولو طلب من اهللا اجلنة والراحة يف العامل الثاين . معوجا يف نظر اهللا

يا أيها اجلاهل، اُطلب الصراط : نادتلردت عليه احلكمة اإلهلية و
 على الذي له األولوية فالدعاء.  بسهولةمبتغاكاملستقيم أوال ستنال 
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 بشدة متناهية هو طلب الصراط احلق إليه طالب حيتاجاألدعية كلها و

  ".ستقيمامل

@áîÔn�½a@ÂaŠ–Ûa@òÔîÔy@ìç@ÙîÜÇ@†îyìnÛa@õýîn�a@ @
 موضحا حقيقة الصراط املستقيم وروحه وما �مث يقول حضرته 

  :هي مستوياته اليت ينبغي للمؤمن أن يسعى لتحقيقها
 أن فهي القومي، الدين يف أُريدت اليت املستقيم، الصراط حقيقة وأما"
 الروح إليه وفوض مبرضاته راضيا كانو املنان، ربه أحب إذا العبد

 وصافاه إياه، إال دعا وما اإلنسان، خلق الذي هللا وجهه وأسلم واجلَنان،
 مشيه، يف واستقام غشيه، من وتنبه واحلنان، الرمحةَ وسأله وناجاه،
 فمالَ واإلميانَ، اليقني وقوى وأعانَ، حبا اهللا وشغفه الرمحن، وخشي

 وحقله، وأرضه وجوارحه وعقله، وإربه قلبه، لبك ربه إىل العبد
ي وما سواه، عما وأعرضهواه إال تبِع وما ربه إال له بق".  

 الذي جيب أن يداوم عليه املؤمن �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�فدعاُء 
إن ذلك يتطلب : �احلقيقي يكسبه الدنيا والدين أيضا، فقال حضرته 

فالغفلة عن الدين هي مبثابة . روج من سكراتهمنه سعيا وجهدا، واخل
السكرة، فاخرجوا منها وحتسسوا من الدين، واخلقوا حب اهللا يف كل 
شأن لكم وإذا فعلتم ذلك فسوف تتحسن دنياكم ودينكم ويصدر 

  . �منكم كلُّ عمل ابتغاء مرضاة اهللا 
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٨٦ 

@ô†èÜÛ@òqýrÛa@‰…b–½a@ @
ثالثةُ سالمي هناك للثبات على اهلدى اإل: �مث يقول حضرته 

 حيب أن يراعيها املسلم ألن الفوز باهلدى دون ذلك صعب، وهذه أمور
. األمور الثالثة تبني للمؤمن ما هو اهلدى الذي جيب أن يسأله ويتخذه

 الذي ليس عندنا أي كالم أكثر منه ،القرآن الكرميأوهلا كتاب اهللا 
 ريب والظن،قطعيا ويقينا، فهو كالم اهللا وطاهر من كل شوائب ال

وهي ظهرت  املتواترة ����والثاين السنةُ ونقصد من السنة أعمالُ النيب 
:  وستالزمه لألبد، وميكن أن نقول بتعبري آخرالقرآن الكرميمع ظهور 

، وعادة اهللا منذ � والسنةُ فعلُ الرسول � قولُ اهللا القرآن الكرميإن 
ن القول اإلهلي القدم أنه عندما يبعث الرسل هلداية الناس فهم يفسرو

بأفعاهلم، فأعماهلم تفسري ألحكام اهللا لئال يصعب على الناس فهم ذلك 
القولِ، ويتضح كل شيء، فهم يعملون بذلك القولِ أنفسهم ويعلِّمون 

 الوسيلة الثالثة للهداية هي احلديثاآلخرين كيف يعملون به، و
 مبائة � ونقصد من احلديث تلك اآلثار اليت دونت بعد وفاة النيب

فاألحاديث دونت بعد (مخسني سنة يف صورة احلكايات بواسطة الرواة، 
 مبائة مخسني عاما بواسطة الرواة فلها املكانة الثالثة، �وفاة النيب 

 والسنةَ وهي تشكل القرآن الكرميفالصحيحة منها اليت ال تناقض 
 السنة حنن ال نعترب: �فقال حضرته ). الذريعة الثالثة هلداية املؤمن
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على كل حال هذه هي اخلطة . واحلديث شيئا واحدا كأهل احلديث

املفصلة هلداية املؤمن، فعلى املؤمن أن يضع يف احلسبان كل هذه األمور 
الثالثة عند الدعاء ويبحث عنها، فبذلك سيتمكَّن من اهلداية احلقيقية 

  . وتتوثق عالقة العبد بربه

@�…bÏ@dĐ�@ @
شايخ والزهاد، فأحيانا تصلين الشكاوى بعض الناس يتوجهون إىل امل

 يركزون على طلب - متأثرين بغريهم -أن بعض األمحديني أيضا 
الدعاء من النساك واآلخرين وال يهتمون شخصيا بالدعاء إال قليال، أو 

ر والشعوذة فيتوجهون إىل اآلخرين إلبطاله وأحيانا هم يثقون بالسح
يتوجهون إىل غري األمحديني، فإىل هذا احلد يبدي البعض جهال، حيث 
ال ينتبهون إىل أعماهلم وال يهتمون هم أنفسهم بالدعاء، فهذا خطأ 

 أن أمثال هؤالء يف األمحديني قليلون جدا، أما �نشكر اهللا . فادح
 منتهاه، ومع ذلك يعتربون أنفسهم مؤمنني اآلخرون فقد بلغ شركهم

  .ومسلمني

@�a@pa‡@µg@òßbÔn�ýÛ@òÜçˆ½a@wöbnäÛa@ @
 الكرمي القرآن يف) اإلسالم (سمي لقد": � مث يقول حضرته 

 اطَرص* اهدنا الصراطَ الْمستقيم �: دعاء) اهللا (علّم كما باالستقامة،
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٨٨ 
فاالستقامة سبيل إذا سار عليها اإلنسان بصرب ( �مهِيلَع تمعنأَ نيذالَّ

هلذا مسي اإلسالم يف القرآن الكرمي االستقامةَ : فقال حضرته.نال اهلداية
صراط الذين كسبوا منك النعم وفُتحت عليهم : من هذا املنطلق، فقال

 تعرف شيء كلِّ استقامةَ أن معلوما وليكن )مث يقول. أبواب السماء
 والغايةُ )وسبب ذلك يدرك بالتأمل فيه(.املنشودة يتهغا إىل بالنظر

أي قد (. تعاىل هللا ليكون خلق قد أنه هي اإلنسان وجود من املنشودة
 اإلنسان استقامة من فاملراد إذن، )�خلق اإلنسان من أجل عبادة اهللا 

 هللا األبدية للطاعة أصالً خلق قد أنه كما احلقيقة يف تعاىل هللا يصري أن
 اهللا من عليه زلـتن ،قواه بكل تعاىل هللا اإلنسان يصبح وحني .تعاىل
 النافذة فُتحت إذا أنه ترون كما الطاهرة، باحلياة تسميتها ميكن نعمةٌ
، كذلك إذا توجه اإلنسان حتما خالهلا من أشعتها دخلت الشمس إزاء

 أي حجاب، فتنـزل عليه فورا �إىل اهللا مستقيما ومل يبق بينه وبينه 
الشعلةُ النورانية فتنوره، وتطهر كل درن داخلي له فيصري إنسانا جديدا، 
ويظهر فيه تغري هائل، وعندئذ يقال إن هذا اإلنسان اكتسب احلياة 

وإىل  الدنياهذه  هي الطاهرة احلياة هذه على احلصول مقام وإن. الطاهرة
 في فَهو أَعمى هذه في كَانَ ومن�: تعاىل قوله يف � اهللا يشري ذلك

ةرى اآلخملُّ أَعأَضبِيال ون أي ،)٧٣: اإلسراء (�سيف أعمى كان م 
    ."أيضا اآلخرة يف أعمى فسيكون اهللا لرؤية نورٍ من وحرم الدنيا هذه
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õbÇ†Ûa@ÝjÓ@ï×ìÜ�Ûa@õì™ìÛa@ @
 موضحا ما هي األمور اليت ينبغي أن نراعيها ليجاب �مث يقول 

جيب على مجيع املسلمني أي يراعوا : �لصراطَ الْمستقيماهدنا ا �دعاء
 �دبع ناكيإِ�، ألن �اهدنا الصراطَ الْمستقيم� عند دعاء �دبع ناكيإِ�

 فيجب الشكر على صعيد عملي وهذا ما هو �نيعتس ناكيإِ�سبق 
 ، فالشكر العملي تفسري لـ�اهدنا الصراطَ الْمستقيم�موجود يف 

�يمقتساطَ الْمرا الصندأي ال بد من مراعاة األسباب الظاهرة قبل �اه ،
الدعاء، حيث جيب أن يقوم املرء بإصالح العقائد واألخالق والعادات، 

فأصلحوا عقائدكم أوالً، وانبذوا . �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�مث يدعو 
قاليد اخلاطئة اليت تسربت إليكم، واثبتوا على العقيدة البدع والت

اإلسالمية الصحيحة، وحسنوا أخالقكم وأعمالكم، وبعد ذلك قولوا 
�يمقتساطَ الْمرا الصندفقد قال . ، وعندئذ سيجيب اهللا هذا الدعاء�اه

اهدنا الصراطَ � يف تعليم دعاء �لقد أراد اهللا : �حضرته 
سالْميمقأن يراعي املرء ثالثة أمور، احلالة األخالقية أوال، وحالة �ت 

  .العقائد ثانيا، وحالة األعمال ثالثا
 فيمكن أن تقولوا إمجاال بأنه جيب على اإلنسان إصالح حاله 
بالقدرات اليت وهبه اهللا إياها مث يدعو اهللا، فيسعى إلصالح نفسه 

يا إهلي قد :  عقل وشعور، قائالبواسطة القدرات اليت وهبها اهللا له من
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استخدمت ما كان عندي، فاهدين أنت، فأنا ال أستطيع أن أهتدي إال 

وهذا ال يعين أن يترك الدعاَء بعد اإلصالح بل جيب أن يداوم . أن ديين
اهدنا الصراطَ �إن دعاء : �فقد قال . على هذا الدعاء والسعي

يمقتسصدر من لسان ا�الْمظهر  يإلنسان وقلبه وعمله، أي جيب أن ي
هذا الدعاء من خالل اللسان والقلب وكلِّ عمل لإلنسان، وعندئذ 

فاإلنسان حني .   دعاء حقيقيا�اهدنا الصراطَ الْمستقيم�سيصري دعاء 
يدعو اهللا تعاىل أن جيعله صاحلا، فيستحي، فإن هذا الدعاء وحده يزيل 

يعترف اإلنسان بذنبه ومييل إليه قلبه ويسعى فحني . كل هذه املشاكل
لإلصالح، فال جرم أنه سيهتم بإصالح نفسه ويستحي من أن يسأل اهللا 
تعاىل أن يهديه الصراط املستقيم بدون أن يسعى إلصالح لسانه وقلبه 

  .وعمله

bîã†Ûaë@åí†Ûa@pbuby@ïĐÌí@õbÇ…@ @
 حييط �تقيماهدنا الصراطَ الْمس�إن دعاء : �مث يقول حضرته 

جبميع حاجات الدين والدنيا، ألنه ال يستقيم أي أمر إذا مل يِسر فيه 
اإلنسانُ الصراطَ املستقيم، فهذا الدعاء ليس لألمور الروحانية فقط بل 

 للحاجات الدنيوية املادية أيضا، �اهدنا الصراطَ الْمستقيم �جيب دعاء
زارع بل كل إنسان حيتاج إىل باختصار إن الطبيب وامل: فقد قال

الصراط املستقيم يف كل عمل له فإذا كان اإلنسان طبيبا أو فالحا أو 
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ميتهن أي مهنة أخرى فهو ملزاولة عمله حباجة إىل الصراط املستقيم وإذا 

فأفضل . مل يِسر على الصراط املستقيم يف عمله فسوف يفسد عملُه
ذا أتقن الفالح الزراعة فقد نال دعاٍء الفاحتةُ ألا جامعة وشاملة، فإ

الصراط املستقيم، والطبيب حني ينهي الدراسة ويتخرج ويكسب اخلربة 
األولية من خالل العمل مع األطباء املختصني يف املستشفيات، فهو 
يكسب املراحل املختلفة للصراط املستقيم يف عمله، وكذلك املهن 

لزراعة فقد وجد الصراط وقدم مثال الفالح أنه إذا أتقن ا. األخرى
املستقيم يف عمله ويفوز، وهكذا جيب أن تبحثوا عن الصراط املستقيم 
املؤدي إىل لقاء اهللا، فاسعوا للعثور على هذا الصراط املستقيم، مث ادعوا 

يا إهلي أنا عبدك املذنب الضعيف فاهدين وأرشدين، واسألوا : اهللا قائلني
ة دون أن تستحيوا فهو املعطي اهللا كل حاجاتكم الصغرية والكبري

إن أكثركم دعاء أكثركم صالحا، فالرب احلقيقي أن تكثروا . احلقيقي
الدعاء، فإلزالة القلق واالضطراب لستم حباجة إىل السحر والرقية كما 
قلت سابقا، وال حتتاجون إلجابة الدعاء إىل التوجه إىل قبور الزهاد 

 فإن اهللا � خملصا له وأناب إىل اهللا واألولياء، بل إذا أصلح العبد حاالته
  .  وحده لَقاضي مجيع حاجات اإلنسان

فهذه هي الغاية من الصالة اليت هي معراج املؤمن، فينبغي أن يدعو 
  .�اهدنا الصراطَ الْمستقيم�فيها املؤمن، وهلذا يدعى أم األدعية 
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áèîÜÇ@áflÈä½a@pübà×@éi@žojÜ��ë@òîÇ…þa@şâ�c@ìç@òÈi‰þa@@ @
اهدنا الصراطَ �ادعوا يف الصالة خملصني دعاء : � يقول حضرته 

يمقتساألدعية وفيها دعاء �الْم األدعية، فالصالة معراج ا �، وهو أُمنداه
يمقتساطَ الْمرذا الدعاء فسوف يفتح اهللا �الص األدعية، فإذا دعومت أُم 

  . أبواب فضله
إن الغاية املنشودة واهلدف من احلياة اإلنسانية : ضرتهمث يقول ح

طلب الصراط املستقيم والسري فيه، فيجب أن يضع كل مؤمن يف 
اهدنا �احلسبان هذا اهلدف الذي ذُكر يف هذه السورة ذه الكلمات 

يمقتساطَ الْمراطَ  *الصرص ينالَّذ تمعأَن هِملَيدعاء إن هذا هو ال. �ع
  .الذي يردد يف كل ركعة من كل صالة، فبهذا التكرار تتبني أمهيته

ليتذكر أبناُء مجاعتنا أن هذا الدعاء ليس أمرا بسيطا : �مث قال 
هينا وأن ترديد هذه الكلمات باللسان فقط كالببغاء ليس غاية منشودة، 
بل إنه وصفة ناجعة جلعل اإلنسان كامال وجيب أن يضعها اإلنسان 

ينه كل حني وآن، ويهتم ا كتميمة، ففي هذا الدعاء طلب نصب ع
لنيل أربعة أنواع الكمال، فإذا اكتسب املرء هذه الكماالت األربعة 
فكأنه أدى حق الدعاء وحق اهلدف من خلقه، ومتكَّن من تأدية حق 

فالدرجات األربع ذُكرت يف . توظيف القوى والكفاءات اليت وهبت له
  . أي النيب، الصديق، الشهيد، والصاحل�علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ�
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@�äÛa@òä�@ÊbjČmbi@üg@ÞbäŽí@ü@ïãbyëŠÛa@ïÓŠÛa����@ @
إنين أود أن أخربكم أن الكثريين حيبون أن : � مث يقول حضرته 

يكسبوا هذه الكماالت بواسطة األذكار واألوراد اليت اخترعوها 
 هو لغو �ق اليت مل يتخذها النيب أنفسهم، لكنين أقول لكم إن الطري

فمن ذا الذي عنده خربة أكرب للسري على صراط املنعم عليهم . وسخف
 الذي متت عليه مجيع كماالت النبوة؟ فالطريق الذي اختاره �من النيب 

 هو صحيح وأقرب، فمن ترك هذا الطريق واخترع غريه مهما كان �
 �رأيي، وهذا ما كشفه اهللا جذابا يف الظاهر فهو يؤدي إىل اهلالك يف 

م عليهم اليت أشري . عليباختصار إن احلصول على كماالت الناس املنع
 غايةٌ منشودة لكل إنسان، �علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ�إليها يف 

 �وجيب على أبناء مجاعتنا أن ينتبهوا إىل ذلك بشكل خاص، ألن اهللا 
 لتكون � أن يعد مجاعةً مثلما أعدها النيب قد أراد بإنشاء هذه اجلماعة

 القرآن الكرميهذه اجلماعة يف هذا الزمن األخري شاهدة على صدق 
  . وعظمتهما�والنيب 

@êb™‰@Ýj�ë@émbÐ•ë@�a@pa‡@òÏŠÈß@ñ‰ëŠ™@ @
 وال �اعلموا أنكم لن تكسبوا رضوان اهللا : �مث يقول حضرته 

ِسر على الصراط املستقيم، وهذا يستطيع أي إنسان الوصول إليه ما مل ي
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لن يتأتى ما مل يكسب معرفة اهللا ذاتا وصفات، وما مل يسلك السبل 
املؤدية إىل مرضاته، وما مل يعمل بتعاليم تتفق مع مشيئته، فإذا كان هذا 

  . من واجب اإلنسان فعليه أن يؤثر الدين على الدنيا

�ñbÇaŠß@òqýq@‰ìßc@¿@aˆç@@õbÇ†Ûa@ @
  : الدعاءنطاق توسيععن  � املوعود ملسيحا يقول مث
"الفاحتة سورة يف علّم قد تعاىل اهللا أن الدعاء بصدد معلوما فليكن 
 وجيب ،�علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ* اهدنا الصراطَ الْمستقيم � :دعاء

 البشر بين الدعاء هذا يشمل أن: أوال الدعاء، هذا يف أمور ثالثة مراعاةُ
فحني تدعون ذا الدعاء فأشرِكوا فيه الناس كلَّهم أن يهديهم  (أمجعني،

 املسلمني يشمل أن: ثانيا )اهللا أيضا الصراطَ املستقيم وينعم عليهم أيضا
 الصالة يف احلاضرين مجيع يشمل أن: وثالثا ،)أشرِكوهم أيضا أي (كافة

 يف دخلي ةنيال ذهفبه )أي الذين يصلون معكم يف املسجد (.باجلماعة
 نفسه مسى � ألنه تعاىل، اهللا يريده ما وهذا هم،كلُ البشر الدعاء هذا
 يف يرغّب االسم وهذا ،�نيمالَالع بر� السورة هذه يف قبل من

 وهذا ،�منحالر� نفسه مسى مث. أيضا الدواب تشمل عامة مواساة
 مث. بالناس خاصة ا هنالرمحة ألن البشر نوع مواساة يف يرغِّب االسم
 كلمة ألن املؤمنني مواساة يف يرغّب االسم وهذا ،�ميحالر� نفسه مسى
�الرحى مث باملؤمنني، خاصةٌ �مينفسه مس �مكال يمِو الدوهذا ،�ني 
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 الذي اليوم هو الدين يوم ألن احلاضرة، اجلماعة مواساة إىل يوجه االسم

فيه حضرت ا. هللا أمام اجلماعاتجاء الواسع املفهوم هذا إىل ونظر 
 هذا أن القرينة هذه من فيتبني. �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�: الدعاء
 يكون أن هو اإلسالم أصل وإن. أمجعني البشر مواساة يشمل الدعاء

  . للجميع مواسيا اإلنسان

@òÏŠÈ½a@òz–Û@õbÇ…@ @
 وحثٌّ إشارةٌ � الْمستقيماهدنا الصراطَ�: آية ويف: �مث يقول 

 صفاته يريكم أن اهللا ادعوا ويقول يعلّمنا كأنه املعرفة، صحة دعاء على
 بعد إال ضلوا ما األوىل األمم ألن الشاكرين، من وجيعلكم ،هي كما

 فكانوا ومرضاته، وإنعاماته تعاىل اهللا صفات معرفة يف عميا كوم
 عليهم فضربت عليهم، اهللا غضب فحلّ ثام،اآل يزيد فيما األيام يفانون
 غَيرِ�: قوله يف تعاىل اهللا أشار وإليه. اهلالكني من وكانوا الذلة

 إىل إال يتوجه ال اهللا غضب أن يعلم كالمه وسياق ،�علَيهِم الْمغضوبِ
 قد أنعم �فإذا رأى املرء أن اهللا (الغضب، قبل من عليهم اهللا أنعم قوم

 يف �علَيهِم الْمغضوبِ� من فاملراد )ا فعليه أن خياف كثرياعليه كثري
 الشهوات، واتبعوا خاصة اهللا رزقهم وآالٍء نعماء يف عصوا قوم اآلية

 أرادوا قوم فهم الضالون وأما. الكافرين من وكانوا وحقه املنعم ونسوا
 الصادقة العلوم من معهم يكن مل ولكن الصواب، مسلك يسلكوا أن
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 عليهم غلبت بل املوفقة، العاصمة واألدعية احلقة، املنرية عارفوامل

كما أخربتكم أن هذا هو حال بعض  (إليها فركنوا ومهية خياالت
 وما فضلّوا، احلق من مشرم وأخطأوا طريقهم، وجهلوا )املسلمني
 وعقوهلم أفكارهم من والعجب. املبني احلق مراعي يف أفكارهم سرحوا

 الصحيحة الفطرة منه يأىب ما خلقه وعلى اهللا على زواجو أم وأنظارهم
 معني والطبيب الطبائع، ختدم الشرائع أن يعلموا ومل القلبية، واإلشراقات

 صراط عن أهلاهم ما.. عليهم حسرةً فيا هلا، منازع ال للطبيعة
  "!الصادقني

هذا املقتبس األخري من كتاب كرامات الصادقني، فهؤالء الذين ال 
نسأل اهللا .  فهم أيضا ضالّون�ون بإمام الزمان املسيحِ املوعود يؤمن

تعاىل أن يوفقنا ألن ندعوه خملصني وأن ال جيعلنا من الذين حيلّ عليهم 
غضب اهللا بعد أن نالوا اهلدى ويضلون ويدمرون دنياهم وعقباهم، 
وهبنا اهللا صحةَ معرفته، وثبتنا دوما على الصراط املستقيم، وجعل 

ان هذا سبب استمرار أفضاله اجلارية والتقدم يف اهلدى، لنبقى رمض
  .منيبني إليه دوما

  
  )بلندن" مسجد بيت الفتوح"يف  ٠٨/٢٠١١ /٢٦ يوم خطبة اجلمعة(

  
����� 
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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده 
بسمِ اهللا الرحمن �. جيمفأعوذ باهللا من الشيطان الرأما بعد . ورسوله
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرص
هِملَيع تمعأَنالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمآمني،� غَي .  

يف هذا " لسان العرب"وقد ورد يف قاموس ". اهلادي "�من أمساء اهللا 
 حىت معرفته طَريق وعرفَهم عباده بصر الذي هو: قال ابن األثري" :الصدد
  ". بربوبيته أَقروا

á�üa@aˆç@pbîÜ£@ÕÛdnÛ@á�aìß@ @
 يريهم اهللا هذه الطرق، ويف أي أوضاع يريهم إياها؟ إنه ولكن كيف

  .�يريهم إياها حني ينكرون ربوبية اهللا 
 أما إنكارهم هذا فله أشكال خمتلفة، فحينا يتخذون العباد آهلةً، كما ألّه 

، وحينا آخر يصبح البعض آهلة يف زعمهم مغرورين �املسيحيون عيسى 
ناس يف زمن األنبياء يف األزمنة القدمية بقوم وقدرام، كما فعل بعض ال

ومثاله فرعون، أو كما يؤلِّه البعض أنفسهم يف هذا الزمن أيضا فيعتربون 
أنفسهم آهلة متجسدين ويدعون اآلخرين ليسجدوا لقبورهم بعد موم، أو 
كما تزعم القوى املادية الكربى أا متلك قوة لن تزول، وهكذا تعترب نفسها 

  . اهللاآهلة من دون 
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١٠٠ 

باختصار، حني تسود العاملَ حالةٌ من الفساد الذي ال يكاد ينتهي، يتجلى 
  . بقدرته ويشعر الدنيا أنه رب العاملني�اهللا 

@@âbß⁄a@êú†jßë@òía†�a@�bÇ@flÕ�Üfl�@ïšnÔí@ÞýšÛa@�bÇ@ @
  :  يف شرح هذا املوضوع�يقول املسيح املوعود 

 كل  إىل أنه هو خالق�عالَمنيرب الْ�: وأشار اهللا سبحانه يف قوله"
مني ما يوجد يف ن العالَ وم. ما يف السماوات واألرضني ومنه كلُّ،شيء

األرضني مفقد يزيد عالَ،مر املهتدين وطوائف الغاوين والضالنين ز الضالل م 
والكفر والفسق وتركا ويترا وجوراالعتدال، حىت ميأل األرض ظلم ك الناس 

 ، الربوبيةذي اجلالل، ال يفهمون حقيقة العبودية، وال يؤدون حقطرق اِهللا 
داسمث يأيت اهللا . الدين حتت هذه الألواءفيصري الزمان كالليلة الليالء، وي 

الً من السماء، ويعطَى زل القضاء مبد األرض وينل األرض غري آخر فتبدمٍبعالَ
رٍ وعماء، فيجعلون نفوسهم كمللناس قلب عارف ولسانٌ ناطق لشكر الن

 مغضوض من احلياء، فر بطَمعبد حلضرة الكربياء، ويأتونه خوفًا ورجاًء
ووجهلٍقبِ محنو قبلة االستجداء، ومهّة العالء ذروةَ يف العبودية قارعة ،ويشتد  

  أو نعمٍاحلاجة إليهم إذا انتهى األمر إىل كمال الضاللة، وصار الناس كسباعٍ
مخلَ، احلالةرِن تغيق يف  فعند ذلك تقتضي الرمحة اإلهلية والعناية األزلية أن ي

.  ما يدفع الظالم، ويهدم ما عمر إبليس وما أقام، من األبنية واخليامءالسما
فينجنود من الرمحن، ليذُب ومل يزل هذه اجلنود وتلك . الشيطانزل إمام 

اجلنود يتحاربان، وال يراهم إال من أُعطحىت غُلَّ، له عيناني األباطيل،  أعناق 
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١٠١
وانعدمرى هلا نوعدا، .  من الدليل سرابٍ ما يا على العفما زال اإلمام ظاهر

  ." ناصرا ملن اهتدى
  )١٣٣-١٣١ ص ١٨إعجاز املسيح، اخلزائن الروحانية ج (

  .ةإلرشاد الناس إىل اهلداي" اهلادي"فهذا هو إهلنا الذي يتجلى بصفته 

@ÞìÔÈÛa@éîjämë@…b�ÐÛa@|jØÛ@òíìÔÛa@òía†�a@pbîÜ£@ïmdm@ @
 إن عالمات الغلبة تنكشف على � ولكن كما قال املسيح املوعود 

األعداء من خالل نصر اهللا تعاىل حلزب املهتدين، وكبحه مجاح قوة حزب 
 فمثال رأينا يف. اهللا تعاىل تلك القوى املفسدة على التقهقر املفسدين، بل يكره

 شدة غزو املسيحية للمسلمني حيث كانت حترز �زمن املسيح املوعود 
نصرا تلو نصر يف كل موطن، حىت وقع املسلمون يف اهلند يف شراكها وبدأوا 

وكان القساوسة حيلمون بانتصارهم الساحق . يتنصرون دون وازع ورادع
سب  احلد لغزوهم، وليس هذا فح�فوضع املسيح املوعود . يف هذه البالد

.. مث اضطروا لالعتراف بأن أفريقيا أيضا. بل أجربهم على التراجع والتقهقر
قد أوقَف تقدمهم فيها أبناُء اجلماعة .. اليت كانت يف قبضتهم من قبل

  . اإلسالمية األمحدية، بل أجربوهم على الفرار من امليدان
عث إماما من هكذا يتجلى اهللا بربوبيته إلرشاد الناس إىل طرق اهلداية، ويب

، كما قال املسيح " له عينانيال يراهم إال من أُعط"ولكن . عنده هلذا الغرض
 وال يقبل اإلمام من كانت عينه دنيوية فقط، وينكب على ،�املوعود 

  .األشياء الدنيوية فحسب، إمنا يقبله من له عني روحانية ويتأمل من أجل الدين
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١٠٢ 

Ûa@aˆç@¿@…b�ÐÛaë@ÞýšÛa@‰b’nãa@Š–È@ @
 يضلّون الناس ويقودوم -الذين يدعون أم علماء-إن كثريا من املشايخ 

، ويضلّون األمة اإلسالمية �إىل طرق معوجة لعدائهم للمسيح املوعود 
بعلمهم املزعوم، ومن ناحية ثانية يعترفون أن الفساد قد عم املسلمني، ومل 

رورة اخلالفة، ولكنهم قد إم يؤكدون على ض. يبق فيهم من الدين إال امسه
ختلَّوا عن التفكري يف ضرورة احللقة األوىل للخالفة وهي بعثة املسيح واملهدي 

إم متشبثون بعقيدم أن . يف هذه األمة، ألن اخلالفة لن تقوم إال بعد بعثته
 موجود يف السماء حيا وهو الذي سوف ينـزل يف �املسيح الناصري 

هذه هي . ين بالتعاون املتبادل بينه وبني املهدياألمة وعندها سينتشر الد
  . العقيدة اليت يتمسكون ا بسبب فهمهم اخلاطئ لألحاديث

@áíŠß@åia@ñ‰ëŠ™ë@ÝibÔ½bi@òía†�a@òßìÄäß����@ @
ومهما يكن فإن قيام اخلالفة حمال ما مل يعترفوا بضرورة نيب، وإال سيبقون 

ا، كما يكتب املعلقون يف على حالتهم السيئة اليت تعودوا على الشكوى منه
ومبا أن اهللا . اجلرائد بني حني وآخر، ويذكرها املشايخ أيضا يف خطابام

تعاىل كان سيبعث املسيح واملهدي من هذه األمة، فقد علّمنا دعاء ذا 
ولكنهم لو مل يعترفوا بضرورة نيب وظلّوا يدعون ذا الدعاء جمردا . الصدد

فعل اإلنسان جتاههم؟ احلق أن اهللا تعاىل قد من مضمونه، فماذا عسى أن ي
أرشدهم إىل طريق سديد وهو أن عليكم أن تدعوين كما علّمتكم ألستجيب 

  .لكم
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  :  يف هذا الصدد�يقول املسيح املوعود 

بعاجزة عن اإلفاضة الذاتية، بل إن ليست  النبوة احملمدية ولكن هذه"
ل املرء إىل اهللا بأسهل فيضها يفوق سائر الرساالت، وطاعة هذه النبووصة ت

ة اإلهلية، واملكاملة واملخاطبة، أكثرف املرء باحملبباعها يتشرمما الطرق، وبات 
غ املكاملة واملخاطبة اإلهلية درجةَ الكمال عندما تبلُ. ..كان متاحا من قبل

، وتكون مشتملةً على األمور ص شائبة وال نقتشوا وكما، حبيث ال كيفًا
 تسمى بالنبوة، األمر الذي اتفق عليه  بتعبري آخرفإا..  بصورة بينةغيبيةال

  .األنبياء مجيعهم

ò¤bÐÛa@õbÇ…@òÈ�@Zbãč†ça@@ @
 �كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناس�: قيل حبقهالألمة اليت فمن املستحيل 
 ،�اطَ الَّذين أَنعمت علَيهِماهدنا الصراطَ الْمستقيم صر�: واليت علّمت دعاء

.   من هذه املرتبة الرفيعة وال يناهلا فرد منهمها حمرومني أفرادمجيع أن يبقى
يعوزها الكمال، ولصار  ولو كان األمر كذلك لكانت األمة احملمدية ناقصة

 ، للطعن فيضان الرسول عرضةًت قوةأفرادها كلهم كالعميان، بل لكان
ربتته القدسية ناقصة، ولصار من العبث دعاُء سورة الفاحتة الذي  قوالعتو

الوصية، اخلزائن ." (منا اهللا إياه وأمرنا أن ندعو به يف صلواتنا اخلمسعلّ
  )١٢ -١١ ص ٢٠ ج ةالروحاني

ـّا قال لنا إنكم خري أُمة أُخرجت للناس، أمرنا أيضا  يعين أن اهللا تعاىل مل
 لريشدنا دائما إىل الصراط املستقيم �راطَ الْمستقيماهدنا الص�: أن ندعوه
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١٠٤ 

وهي ليست إال . الذي سلكه املنعم عليهم، وأخربنا ما هي تلك اإلنعامات
النبوة والصديقية والشهادة والصالح، فإذا كان ال يوجد يف األمة املسلمة 

بية، شخص واحد ميكن أن ينال النبوة، فيطْلعه اهللا تعاىل على األنباء الغي
اهدنا �: فهذا يعين أن اهللا تعاىل ال يستجيب لنا الدعاء.. ويشرفه مبكاملته

قيمتساطَ الْمرالذي ندعو به مرات كثرية يف صلواتنا اخلمس كل يوم، �الص 
  .ويدعو به كل مسلم ملتزم بالصالة يف مجيع أحناء العامل

) �سيح املوعود اخلليفة الثاين للم (�ويقول سيدنا املصلح املوعود 
، �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�: إين أنصح الناس دائما أن يدعوا ذا الدعاء

إذ ال حرج يف أن يتضرع اإلنسانُ إىل اهللا تعاىل لكي يهديه إىل احلق 
فلو دعا أحد . والصواب، وقد أرشدهم اهللا تعاىل إىل احلق فعالً نتيجة الدعاء

ه الراسخة يف قلبه مسبقًا، غري متقوقع على نفسه، متخليا عن أنانيته وأفكار
.  هلداه اهللا تعاىل�ومنـزها قلبه عن عناد وضغينة ضد املسيح املوعود 

وإال لكانت مة كبرية على اهللا تعاىل أن يقول لنا من ناحية ادعوين أستجب 
، �ب لَكُمقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِو�: لكم  كما ورد يف القرآن الكرمي

فنعلن كل يوم أن اهللا تعاىل قد استجاب دعاءنا الفالين املتعلق باألمور 
 من ناحية أخرى ال يسمع �الدنيوية فآتانا كذا وكذا من األشياء، ولكنه 

أدعيتنا لرفع مستوانا الروحاين، مع أنه تعاىل هو الذي علّمنا تلك األدعية 
هلدى، والسيما حني كان الدين بنفسه، وقد أمرنا أن نكثر منها من أجل ا

ففي هذه احلالة تستويل على اإلنسان حالة معينة من . حباجة إىل هاد جيدده
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١٠٥
أجل القيام بالدعاء كما جاء يف مقتبس قرأته عليكم من كالم سيدنا املسيح 

  . �املوعود 

pbibu⁄a@á�ìßë@òîäîÔîÛa@õbÇ†Ûa@aˆç@ôë†u@ @
:  تعاىل مذكِّرا إياه وعده هذا وقائالفهل من املعقول أن يدعو اإلنسانُ اَهللا

رب إنك تبعث اهلداة إىل الصراط املستقيم يف مثل هذه احلالة، فريد اهللا عليهم 
أَين سأستجيب كل دعاء لك، إال هذا الدعاء؟ كال، إا مة كبرية يف حق 

أي شك يف أن احلالة املزرية لألمة اإلسالمية ال تزال تتحول من . اهللا تعاىل
ال شك : فهل يعقل بعد ذلك أن يقول اهللا تعاىل للمسلمني. ئ إىل أسوأسي

أنكم خري أمة أُخرجت للناس، وأن حالتكم ال تزال تتردى يوما فيوما، 
ولكنين ال أبايل بكم مهما ترديتم، وال بأس لو صعد الضجيج والعويل من 

ن شيء، كل حدب وصوب، وال بأس أيضا لو مل يبق من الدين وال من اإلميا
فإين لن أستجيب دعاءكم هذا، ولن أرسل إليكم هاديا يرشدكم يف أمور 

  دينكم؟
ال ميكن أن يقول اهللا تعاىل إين لن أفعل شيئا هلدايتكم مهما أكثرمت من 
الدعاء واالبتهال من أجلها، فقد جفّت األقالم، وقد أوصدت اآلن يف 

  .وجوهكم كافة أبواب اهلدى
 مرارا وتكرارا �علن املسيح املوعود  كما أ-غري أن من احملال

 أن يأيت مهدي أو مسيح سواه حىت ولو انقضت حياتكم كلها -للمعارضني
يف الدعاء واالبتهال، وتآكلت أنوفكم، وانقضت حياة أوالدكم وأوالد 
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١٠٦ 

أوالدكم يف انتظار هاد أو مسيح سواه، فإن من كان آتيا فقد أتى، وال 
  .  مناص من اإلميان به

ملسلمني اآلخرين أن يتأملوا يف حالتهم وحياسبوا أنفسهم، وبدالً من فعلى ا
. صب الظلم على املسلمني األمحديني جيب أن يطلبوا من اهللا اهلدى حبسن نية

إن املسلمني األمحديني يتعرضون ملظاملهم بني حني وآخر، إذ خيترع هؤالء 
دة إليذائهم، الظاملون طرقًا جديدة الضطهادهم، ويستخدمون أساليب جدي

ولكين أقول هلم . ظنا منهم أن بعضا من األمحديني قد يتراجعون عن دينهم
فقبل . إم ال يستطيعون القضاء على األمحدية وهذا قد أصبح معروفا لديهم

بضعة أيام ماضية اخترعوا خطة جديدة لتخويف الصبية األمحديني، حيث 
 عاما أم ١٦و ١٤وح أعمارهم بني اموا هؤالء الصبية الصغار الذين تترا

  بكتابة امسه الطاهر يف املراحيض � إىل النيب - والعياذ باهللا -قد أساؤوا 
  . وأماكن وسخة أخرى

احلق أن هؤالء املعارضني هم احملرومون من البصرية الروحانية، مث يرمون 
 إال املسلمني األمحديني بالتهم، إذ من احملال أن يقوم مبثل هذه التصرفات

هؤالء احملرومون من البصرية الروحانية، الذين ال يدركون مسو مكانة النيب 
أما املسلمون األمحديون فال ميكن أن يتصرف هكذا حىت ولد صغري . �

.  عاما١٦ و١٤منهم، ناهيك عن هؤالء الصبية الذين تتراوح أعمارهم بني 
 مستوى حلب الرسول لقد أرشدنا املسيح املوعود واملهدي املعهود إىل أرقى

  . ، وأعطانا تعليما ال ميكنهم تصوره�العريب 
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١٠٧
حيثما كانوا يف .. على أية حال، أدعو اهللا تعاىل أن يوفق عامة املسلمني

ليعودوا إىل صوام، فريتدعوا عن جعل املسلمني األمحديني عرضة .. العامل
  . لفظائعهم، ووفقهم للخضوع أمام اهللا تعاىل حتريا للهدى

Ó‰bĆí…bç@aĆŠ�@ÕÏaìí@òíŁa@êˆç@á@@ @
  :  يف شرح سورة الفاحتة�يقول املسيح املوعود 

، وكأن �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�: اآلية السادسة يف هذه السورة هي"
فيها إشارة إىل أن الظلمة السائدة يف األلف السادس ستقتضي هداية مساوية، 

." أي املسيح املوعود.. اديا من اهللا تعاىلوستطْلب الفطرةُ اإلنسانية السليمة ه
  )، اهلامش٢٨٤ ص ١٧التحفة الغولروية، اخلزائن الروحانية ج (

، ويف هذا العصر ينتظر �فاأللف السادس هو عصر املسيح املوعود 
الناس هاديا، ولكنهم ال يريدون أن يقبلوا من أيدته السماء واألرض بكل قوة 

  . وشدة
: �سيح املوعود املذكور أعاله أعين قوله لقد تبني من كالم امل

أن " ستطْلب الفطرة اإلنسانية السليمة هاديا من اهللا تعاىل أي املسيح املوعود"
فما دام هؤالء يفتقرون إىل فطرة سليمة، . كثريا منهم ال ميلكون فطرة سليمة

فكيف ميكننا، حنن أيضا الذين وفقهم اهللا تعاىل لإلميان به كمسيح موعود 
  ، أن نرفضه إرضاًء هلم؟�

  ": اخلطبة اإلهلامية" يف كتابه �يقول املسيح املوعود 
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وواهللا ليس يف القرآن الذي هو أهل الفصل والقضاء إال خرب ظهور " 
فال تقْفوا ما ليس لكم به علم وقد أُعطيتم . خامت اخللفاء من أمة خري الورى

شتى، اليت ليست هي إال وال تخرِجوا من أفواهكم كلمات . فيه من اهلدى
وإنّ هذا الوعد وعد حق فال تغرنكم ما تسمعون . كسهمٍ يف الظلمات يرمى

: وقد أُشري إليه يف الفاحتة مرة أخرى، وتقرأون يف الصالة. من أهل اهلوى
�هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرون النجوى�صِسرل اإلنكار وتمث تستقرون سب  .

" كم تدوسون قول اهللا حتت األقدام؟ أال متوتون أو تتركون سدى؟ما ل
  )١١٠ -١٠٩ ص ١٦اخلطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانية ج (

  . إىل هنا كان اخلطاب إىل األغيار
يف سياق تفسري مجيل " سفينة نوح" يف كتابه �املسيح املوعود لقد بني 
 أن هذه �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم* تقيم اهدنا الصراطَ الْمس�: لقوله تعاىل

  :يقول حضرته ما تعربيه. �اآلية تدل على جميء املسيح احملمدي من أمة حممد 
 شفيع �من هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن بأن اهللا حق، وأَن حممدا " 

قرآن من  من الرسل، وال مثيلَ لل�بينه وبني اخللق كله، وأن ال مثيلَ له 
الكتب حتت أدمي السماِء، وأنه تعاىل مل يشأ ألحد أن خيلد إىل األبد، إالّ أنّ 

 األبدية إذ �هذا النيب املصطفى حي إىل أبد اآلبدين، وقد مهد تعاىل حلياته 
 �جعل إفاضة شريعته وروحانيته مستمرةً إىل يوم القيامة، وبربكة فيضانه 

خريا هذا املسيح املوعود الذي كان جميئه الروحاين هذا أرسل إىل العالَم أ
ضروريا لتكميل بنيان اإلسالم، إذ كان ضروريا أن ال تنتهي هذه الدنيا حىت 
تؤتى اُألمةُ احملمدية مسيحا روحانيا كما أُوتيت اُألمةُ املوسوية مسيحا من 
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اطَ الَّذين أَنعمت صر* اهدنا الصراطَ الْمستقيم �وإىل ذلك تشري اآلية . قبل

هِملَي١٤ ص ١٩سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، جملد ." (�ع(   
 على مجيع األديان والرسل، ال بد �فكدليل على أفضلية اإلسالم والنيب 

 وروحانيته إىل يوم القيامة، وأن يبعث املسيح  �من أن يستمر فيض شرعه
كما ال بد أن يكون . أرض الواقع كما حدث على �املوعود أيضا من أمته 

، إذ إما ليسا بشخصيتني خمتلفتني، وهذا �املهدي هو اآلخر من أمته 
 �إذًا فال مناص للمسلمني من اإلميان به .  أيضا�واضح يف حديث النيب 

  .نبيا مبعوثا من عند اهللا تعاىل

énîÈß@kÜ�ë@ïãbyëŠÛa@âbÄäÜÛ@†‘Šß@†öbÓ@kÜĐÛ@õbÇ…@@ @
اهدنا � انتباه املسلمني إىل أن قوله تعاىل � املوعود املسيح وقد لفت 

 يمقتساطَ الْمرالص *هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرباإلميان �ص يتضمن األمر 
  ":ضرورة اإلمام" يف كتابه �باإلمام املبعوث، فقال 

أجل فكما أن القرآن الكرمي أوصى بطاعة أوامر امللك أو احلاكم من  "
التمدن املادي، كذلك قد أوصى بنفس النصيحة من أجل التمدن الروحاين 

* اهدنا الصراطَ الْمستقيم � حني علَّمنا دعاَء �أيضا، وإىل ذلك أشار اهللا 
هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص�".  

ظام  أي كما أن النظام الدنيوي يتطلب قائدا وملكًا حاكما، كذلك للن
الروحاين أسلوب خاص، ولتسيري ذلك النظام الروحاين علّم اهللا تعاىل دعاء 

� يمقتساطَ الْمرا الصنداه *هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص�..  
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وعلى العموم، ليس هناك مؤمن . فيجب أن نتدبر يف اآلية: "�مث يقول 
، ومع ذلك ال نستطيع � أو إنسان بل حىت حيوان حمروم من نعمة اهللا

 يأمرنا هنا باتباعهم، فثبت أن هذه اآلية إمنا تعين أن ندعو �القول إن اهللا 
اهللا أن يدلنا على صراط الذين قد نزل عليهم مطر النعمة الروحانية على وجه 

  ."الكمال والتمام لكي نتبع خطوام
 كما يقول  فهذا الدعاء ليس يف حق احليوانات وال ألي خملوق آخر، بل

 إن املراد من هذه اآلية أن ندعو اهللا أن يوفقنا للسري على صراط �حضرته 
الذين قد نزلت عليهم النعمة البالغة كماهلا ومنتهاها لكي نقفو آثارهم 

  . ونترسم خطاهم
وليكن . عليكم أن تكونوا مع إمام الزمان: فهذه اآلية إمنا تعين: "مث يقول

تشمل النيب والرسول واحملدث وادد، غري أن " مانإمام الز"معلوما أن كلمة 
أي الذين ال يأمرهم اهللا ..  إلرشاد اخللق وهدايتهم�الذين ال يأمرهم اهللا 

، )الالزمة(بنفسه بإرشاد الناس وهداية خلق اهللا كما مل يعطهم تلك الكماالت 
 األولياء أو فهم ال ميكن أن يسموا إمام الزمان، وإن كانوا قد أحرزوا درجة

  )٤٩٥-٤٩٤ ص ١٣ضرورة اإلمام، اخلزائن الروحانية الد ( ."األبدال
  . إذًا، فليس هناك إمام زمان إال من مساه اهللا إمام الزمان

 أن األولياء واألبدال ال � املسيح املوعود ففي هذه العبارة قد أوضح
ال الرب وتقرب يرتقون إىل درجة اإلمامة، فمهما قطع اإلنسان أشواطًا يف جم

 نفسه تلك � إال أنه ال حيرز درجة اإلمامة ما مل يعطه اهللا �إىل اهللا 
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فإمام الزمان هو من وهبه اهللا هذه املكانة حصرا، وإن إمام هذا . الدرجة

  . مسيحا موعودا ومهديا معهودا�الزمن هو من أرسله اهللا 

ì½a@|î�½bi@énÓýÇë@áßþa@ÝØÛ@�bnß@ò¤bÐÛa@õbÇ……ìÇ@ @
ولكن هذا ال يعين أنه اكتفى ذه الدعوى وانتهى األمر، بل كما بينت 

فدعاُء . لكم يف اخلطب املاضية، فإن اهللا تعاىل قد أيده بآيات أرضية ومساوية
�يمقتساطَ الْمرا الصندال يتضمن اهلداية للمسلمني فحسب، بل إن �اه 

 إذا -يني أو يهودا أو هندوساسواء أكانوا مسيح-أتباع الديانات األخرى 
فكما أخربتكم أن . دعوا ذا الدعاء حبسن النية، فسوف يهديهم اهللا تعاىل

قد كتب أنه نصح ) �اخلليفة الثاين للمسيح املوعود  (�املصلح املوعود 
الكثريين من غري املسلمني بترديد هذا الدعاء بتدبر وإمعان، ألنه ال خيص 

ن أن يدعو به أي إنسان من أي ديانة، فعمل املسلمني وحدهم، بل ميك
كثريون منهم بنصيحته، فهداهم اهللا إىل الصراط املستقيم، ووفَّقهم لقبول 

  . األمحدية عن طريق الرؤى
فإذا كان اهللا يهدي غري املسلمني نتيجة قيامهم ذا الدعاء فما الذي مينعه 

فثمة . ود إىل سوء نياممن أن يهدي به املسلمني؟ فال شك أن عدم إميام يع
علماء ومثقفون كبار ملتزمون بأداء الصلوات يف الظاهر، لكنهم حمرومون من 

 ال بد له من التقدم إليه �فلكي يفوز املرء باهلداية من عند اهللا . اهلداية
 �والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا� :�بقلب خملص كما يقول اهللا 

  ...)٧٠:كبوتالعن(
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 ذا الدعاء حبياد على كل حال، لو تضرع هذا الرجلُ أيضا أمام اهللا
 ملتاعا للسري على الصراط املستقيم، �وختلَّى عن كل تعصب، وابتهلَ إليه 

إذا . فليس مبستبعد أن يهديه اهللا أيضا، بشرط أن يكون قلبه صافيا وطاهرا
فليتذكروا أن هذا منوط باملسيح كان حمبو اإلسالم يريدون غلبة اإلسالم 

. واملهدي الذي قد ظهر، ولن تنجح أي حماولة بعيدا عنه وخارج مجاعته
، وشاهدنا � بذلك بناء على وحي اهللا �املسيح املوعود ولقد أعلن 

  .  سنة مضت بفضل اهللا تعاىل١٢٠صدق ذلك منذ 
: آنية سنة تقريبا اآلية القر٢٠لقد أوحيت إيل قبل : "�يقول حضرته 

 � كُلِّههو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدين�
 �أين أُرسلت من اهللا : ، وقد انكشف علي معناها كاآليت)١٠:الصف(

واجلدير بالذكر هنا أن . لكي جيعل اإلسالم غالبا على مجيع األديان بيدي
قرآن الكرمي، وقد أمجع العلماء الباحثون على أا هذه نبوءة عظيمة يف ال

ومل يطبق أحد من األولياء واألبدال قبلي هذه . تتحقق على يد املسيح املوعود
النبوءة على نفسه، كما مل يعلن أحدهم أن هذه اآلية قد أُوحيت إليه يف 

قها، لكن عندما حان وقيت أوحيت إيل هذه اآلية وأُخربت أين أنا مصدا. حقه
. وسيثبت فضل اإلسالم على األديان األخرى على يدي أنا ويف عهدي أنا

  )٢٣٢-٢٣١ ص ١٥ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية ج (


ÜÛa@pbjîmŠm@Ý�Ü�m@òàØ�a@é@ @
  : �مث يقول 
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  أوهلما أنه شرفه:إن ذلك اإلله الذي أرسل رسوله قد أرسله بأمرين"

مبعىن أنه وهبه عيونا روحانية ملعرفة ).. الناسأي وكَّله داية (بنعمة اهلداية 
) أي وهبه اهللا العني الروحانية لتلّقي تلك اهلداية ليهدي ا اآلخرين(طريقه 

أي وهبه من لدنه علما دون أي جهد منه (وجعله متميزا بالعلم الروحاين 
ه وهكذا أيد. ونور قلبه بالكشوف واإلهلامات) وقد أعطاه اهللا إياه هبة منه

.  وعبادته� بنفسه ألداء حق الواجب عليه من املعرفة اإلهلية والفوز حببه �
واألمر الثاين الذي أُرسلَ به هو شفاء املرضى . وهلذا السبب مساه املهدي

أي إزالة الشبهات والشكوك والوساوس من القلوب .. بدين احلقالروحانيني 
 فمن هذا املنطلق مساه .حبل مئات املشكالت واملعضالت املتعلقة بالشريعة

: فغاية القول إن هناك كلمتني يف هذه اآلية ومها. أي شايف املرضى.. عيسى
، وتوضح أوالمها أن ذلك املبعوث مهدي ومطهر بيد "دين احلق"و" باهلدى"

دين " وأن اهللا هو معلّمه الوحيد، بينما تكشف الكلمة الثانية وهي �اهللا 
و عيسى، وقد وهب له العلم إلبراء املرضى أن ذلك املبعوث ه" احلق

وتنبيههم إىل أمراضهم، وأُعطي دين احلق لكي يتمكن من إقناع املريض من 
كل الديانات مث ليربئه، ولريغِّبه يف مستشفى اإلسالم، ألنه ما دام مكلَّفا 
 مبهمة إثبات حماسن اإلسالم وفضله على مجيع األديان من كل النواحي،

أي يوهب  (ضروري أن يوهب له علم حماسن األديان وعيوافكان من ال
وأن توهب ، )له علم يتمكن به من معرفة حماسن األديان األخرى ومساوئها

أي توهب له الرباهني واآليات الدائمة (له قدرة خارقة إلقامة احلجج 
 )أي قوة الرد على تساؤالم باحلجة والربهان( وإفحامِ اخلصم) اخلالدة
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 ويقدر على عالج من إثبات حسن اإلسالم من كل النواحي،ليتمكن 
وباختصار فقد وهب املصلح القادم . األمراض الروحانية بكل أسلوب ممكن

الذي يشري إىل امسه ..  أوالمها علْم اهلدى:الذي هو خامت املصلحني ميزتان
 كونه أي أنه قد أُويتَ علما رغم.. الذي هو مظهر للصفة احملمدية" املهدي"

تعليم دين : وثانيتهما، )أي تعليم اهللا إياه فهذه هي عالمة املهدي ( ..أميا
أي ).. أي فيه إشارة إىل الشفاء الروحاين(احلق الذي يشري إىل أنفاس شافية 

وصفةُ . تزويده بكل نوع من القوة لدفع األمراض الروحانية وإلمتام احلجة
 من اهللا بدون واسطة أي إنسان، تدل على الفضل الذي يوهب" علْم اهلدى"

على اإلفادة وسكينة القلوب والعالج " علْم دين احلق"كما تدل صفة 
 ) ٣٥٦ ص ١٧، اخلزائن الروحانية جملد ٢األربعني ." (الروحاين

    هذه هي مكانة املسيح واملهدي، الذي أرسله اهللا يف هذا الزمن هلداية 
نكشف للعامل التعليم اإلسالمي العامل وإحياء اإلسالم من جديد، لكي ي

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق العامل لقبول هذا املسيح واملهدي، ويوفقنا . الساطع
حنن أيضا أن نثبت على الطريق الذي نسلكه عاملني بتعليم هذا املهدي 
املبعوث من اهللا اهلادي، وأال نتعثر أبدا مواصلني السري إىل الغاية املنشودة اليت 

  .�رضوان اهللا تؤدي إىل 
  

  )يف مسجد بيت الفتوح  بلندن ٦/٢/٢٠٠٩يوم   خطبة اجلمعة(
  

����� 
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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده 
من بسمِ اهللا الرح�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. ورسوله
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرص
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني ،�أَن.  

áîÔn�½a@ÂaŠ–Ûa@bã†ça@õbÇ…@‹ìä×@ @
 بينت لكم يف اخلطبة املاضية �اهدنا الصراطَ الْمستقيم�بصدد دعاء 

 املليئة باملعارف أن هذا الدعاء �ملسيح املوعود على ضوء أقوال ا
املسيح املوعود، وأنه سيبعث من األمة احملمدية، يتضمن نبوءة عن بعثة 

ميان بإمام الزمان، ولذا قلت إن من واجب املسلمني أن وأنه ال بد من اإل
  إلزالةاحللّ الوحيد والطريق الوحيديمعنوا النظر يف هذا الدعاء، ألن 

ضعف املسلمني والسترداد العزة والشرف للدول اإلسالمية إمنا يكمن يف 
فأدعو اهللا . �إميام ذا املبعوث الرباين الذي جاء حبسب نبوءات النيب 

واليوم أيضا سأعرض عليكم، يف . عاىل أن يوفّقهم إلدراك هذه احلقيقةت
 املسيح املوعود بيان تفسري هذه اآلية، بعض التوجيهات اليت زودنا ا

 لتقدمنا الروحاين واملادي، لتعرفوا كم هو واسع نطاق هذا الدعاء، �
ح املوعود املسيوما هي املسؤوليات اليت تقع على عواتقنا بعد اإلميان ب
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، وما هي الغاية اليت جيب أن نضعها نصب أعيننا، وما ينبغي أن �
نفعله، وكيف جيب أن ندعو اهللا تعاىل من أجل حتسني أوضاعنا وإحرازِ 

، لكنين �سأقدم لكم اآلن بعض أقواله ! التقدم يف كل جماالت احلياة
  .أريد أوال أن أقول شيئا ذا اخلصوص ليتضح لكم املوضوع أكثر

òía†èÜÛ@òÜ�Ü�ß@kmaŠß@týq@Ýà’í@õbÇ…@ @
اخلليفة الثاين للمسيح املوعود  (�لقد قام سيدنا املصلح املوعود 

الواردة يف خمتلف القواميس، وبينها " اهلدى"بتلخيص معاين ) �
الداللة على الطريق؛ والقيادة يف : بكلماته وقال إن مفاهيم اهلدى هي

  .قالطريق؛ واملصاحبة إىل اية الطري
 الواقع أن الداللة على الطريق والقيادة فيه أمران خمتلفان، وإنْ بديا 
يف الظاهر أمرا واحدا، ذلك أن املرء قد يدلك على الطريق من بعيد 
قائال هذا هو الطريق املؤدي إىل املكان الفالين، أما القيادة يف الطريق 

صاحبة يف الطريق أما امل. فهي أن يوصلك إىل الطريق املؤدي إىل غايتك
  .فتعين أن يوصلك إىل غايتك املنشودة

 اهلدى يف شىت آيات � هذه هي معاين اهلدى الثالثة، وقد ذكر اهللا 
  . القرآن الكرمي حبسب هذه املعاين

اهدنا الصراطَ � بقولنا - وجيب أن ندعو -إننا ندعو اهللا تعاىل 
قيمتسنا و�الْمنا إىل أن يا ربنا اهدإىل الرب  صراط حسن يؤديأرشد 
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ال تدلّنا : فكأننا نقول.  اخلري بالسلوك فيهسيرنا فيه حىت حنرزواخلري، و
على الطريق الصحيح فحسب، بل وفقنا للسري فيها حىت نتمكن من 

أي مكِّنا من فعل ..  عاجالووفِّقْنا لنيل هذا اهلدفإحراز اخلري، 
وبعد القيام ذا الدعاء ال . اخلريات لنمضي قدما يف درب احلسنات

ميكن للمرء أن جيلس عاطال مطمئنا، بل سوف يسعى دائما ألن يتقدم 
إننا نسعى للتقدم . يف الروحانية، ويقطع أشواطًا من التقدم املادي أيضا

الدنيوي عادة ونسعى للفوز به سعيا كبريا، لكننا ال نسعى للتقدم 
تضمن احلثّ على السعي وهذا الدعاء ي. الروحاين بنفس املستوى

  .واجلهد من أجل التقدم يف كال االني الروحاين واملادي

@òîãbjçŠÛa@†ČäÐí@õbÇ…@ @
إن بعض الناس يتركون الدنيا .  مث إن هذا الدعاء يفند فكرة الرهبانية

وينقطعون عنها كلية، ولكن اهللا تعاىل خلق اإلنسان، كما خلق معه 
 انتباهنا إىل السعي للفوز بتلك النعم، النعم الكثرية، وهذا الدعاء يلفت

مما يعين أن اهللا تعاىل خلق مجيع نعمائه من أجل اإلنسان الذي جعله 
أشرف املخلوقات، وفرض عليه أن يسعى إلحراز تلك النعم، ال أن 

  .يترهب وينقطع عن الدنيا
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@òîyëŠÛaë@òí…b½a@pýšÈ½a@Ý§@õbÇ…@ @
وم الدنيا ومعارفها أيضا، كما مث إن هذا الدعاء حيثّ على تعلُّم عل

قلت من قبل، كما أنه دعاء إلحراز التقدم الروحاين باستمرار والفوز 
نَّ إ� �ومبا أن اهلادي هو اهللا وحده فقط كما قال . �برضا اهللا 
أي أن هدى اهللا هو اهلدى .. )١٢١:البقرة(� هو الْهدىهدى اِهللا

ل إذا كنتم تريدون التوجيه يف أي احلقيقي، ولذلك علَّمنا هذا الدعاء وقا
هدنا الصراطَ ا�: قضية فاسألوا اهللا وحده أن يوجهكم فيها قائلني

قيمتسلَّنا على الطريق السليم املؤدي إىل ما كل ما .. �الْمأي ربنا، د
نسألك، لكي نسلكه وحنقق غايتنا، وليس ذلك فحسب، بل حنرزها 

ث املرء على إحراز التقدم والرقي إذًا فهذا الدعاء حي. بأسرع وقت
أيضا، إذ يدعو اهللا فيه أن يهديه إىل الصراط الذي حيقِّق بالسري عليه 
مجيع مهماته بوسائل شرعية، وأن يرشده إىل احملطات اجلديدة كلما بلغ 
حمطة بفضل منه، لكي يواصل السري إىل احملطات التالية دون تضييع 

  .   الوقت، ويصل إىل حمطة تلو حمطة

òÇbà¦a@âş†ÔnÛ@õbÇ…@ @
اهدنا � علّمنا دعاء �هنا أود توضيح أمر آخر وهو أن اهللا 

قيمتساطَ الْمرال شك أن اإلنسان . ، فاستخدم فيه صيغة اجلمع�الص
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يدعو ذا الدعاء لتقدمه الشخصي، لكننا حني ننضم إىل مجاعة فيجب 
، هلذا عندما تدعون أن تتجه أفكارنا وأدعيتنا من أجل رقي اجلماعة

ذا الدعاء فسوف تستعينون به على إزالة الضعف الشخصي، وحني 
..  أي سيرنا إهلنا على الطريق القومي�اهدنا الصراطَ الْمستقيم�تدعون 

الطريقِ الذي نتمكن بالسري عليه من قطع األشواط .. طريقِ النجاح
كر ما هو الدور سريعا، فسوف حياسب كل واحد منكم نفسه ويف

الذي قام به من أجل اجلماعة، وإىل أي مدى عملَ من أجل تقدمه 
الروحاين، وإىل أي حد حاول أداء حقوق العباد؟ حينما ندعو اهللا 
تعاىل أن يهدينا على طرق اهلدى، فيجب أال يبقى بعده أي عتاب 
شخصي أو خصومة شخصية، فنحن نسري على تلك الطرق معا حيث 

فوائد الشخصية أيضا ونسعى جاهدين لتقدم اجلماعة وتعزيز جنين ال
نظامها أيضا، ولتحسني أوضاعنا الروحانية والعلمية والعملية، عندها 
يفتح اهللا تعاىل لنا حسب وعده طرق اهلدى والرقي باستمرار، كما 

ابرة فإن املث. )١٨:حممد( �والَّذين اهتدوا زادهم هدى�قال اهللا تعاىل 
على السري على دروب احلسنات وعلى الدعاِء أن يزيدنا اهللا هدى 
تؤدي إىل تقدمنا الروحاين على الصعيد الشخصي وعلى صعيد 

  .اجلماعة معا، كما يتحقق ا الرقي املادي أيضا يف كلتا احلالتني
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æbß‹ë@æb�ãg@ÝØÛ@|Ü–í@õbÇ…@ @
ة بانتظام ليس إذًا فهذا الدعاء الذي نردده يف كل ركعة من كل صال

بدعاء عادي، بل إذا انبعث هذا الدعاء من أعماق القلوب فهو يكشف 
 املسيح املوعود فكما قلت سابقا إن. الطرق واآلفاق اجلديدة للنجاح

 �يقول .  ذكر هذا الدعاء يف سياقات خمتلفة لبيان مواضيع شىت�
  :موضحا أن هذا الدعاء يشمل مجيع مراتب الناس ما نصه

ن  ينجي اإلنسان م�هدنا الصراطَ الْمستقيما�: صل أن دعاءفاحلا" 
أي أن هذا الدعاء يوضح دين  ( القومير عليه الدين ويظهِدوكل أَ

خرجه من بيت قفرٍ إىل رياض الثمر  وي)اإلسالم القيم إىل األبد
يح املسلقد قال  (ا، زاده اهللا صالحان زاد فيه إحلاحوم. والرياحني
 يف موضع آخر ليس ضروريا أن يقرأ املرء هذا الدعاء يف �املوعود 

الصالة فقط، بل جيب أن ترددوه مرارا يف أوقات أخرى لكي تترسخ 
معانيها يف أذهانكم، لكي تنتبهوا إىل اخلضوع أمام اهللا أكثر حبيث 

 والنبيون آنسوا منه )تنبعث من القلب حرقات وآهات لقبول هذا الدعاء
 وما كان . عني إىل آخر الزمانرفةَ الرمحن، فما فارقوا الدعاء طُسنأُ

ألحد أن يكون غنيا عن هذه املُا عن هذه الدعوة، وال معرضنا أو ية، نبي
ا بل هي إىل . لنيكان من املرسفإن مراتب الرشد واهلداية، ال تتم أبد

قد حققوا مكانة فقد فاألنبياء أيضا ال يفكرون أم ما داموا  (غري النهاية
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بلغوا غايتهم، كال، بل ال تزال أمامهم طرق مفتوحة للتقدم والرقي 

 فلذلك ، الدراية وال تبلغها أنظار)نظرا إىل ما أعطاهم اهللا من مواهب
فهو ركن   ( مدار الصالةوجعلهعلّم اهللا تعاىل هذا الدعاء لعباده، 

 )ء اهدنا الصراط املستقيمأساسي للصالة حيث أُمرنا بالتركيز على دعا
كمليتمتعوا برشاده، وليروا املواعيد، ، وليذكُل الناس به التوحيد

  .وليستخلصوا من شرك املشركني
فبني أن ( كلّهم  مراتب الناسومن كماالت هذا الدعاء أنه يعم

مراتب الرشد واهلدى ال تنتهي أبدا، فبعد أن يصل املرء حمطة تظهر له 
أخرى، وثانيا يستفيد ذا الدعاء أناس من مجيع حمطات جديدة 

الطبقات، فيستفيد منه ضعيف اإلميان ليتقدم يف اإلميان، بل حىت امللحد 
إذن فهذا الدعاء يتقدم . ومن ال دين له أيضا يستفيد منه ليتوب إىل اهللا

  ).بكل واحد إىل األمام حبسب درجته بشرط أن يدعو حبسن النية

pa‰b’i@ë‡@õbÇ…@ @
.  وال أرجاَء، وال غاي له وال انتهاَءو دعاء غري حمدود ال حد وه

 على  صابرةح، وبروحٍري القُ دامفطوىب للذين يداومون عليه بقلبٍ
ح، ونفسٍاجلُرذا  ( كعباد اهللا العارفني مطمئنة أي جيب أن تدعو

الدعاء حبرقة شديدة وبأمل متناه كما يتأمل اجلريح من اجلروح ويصرب 
ليه، وتظلوا تسألونه ساعني بنفوس مطمئنة راضني برضى اهللا للوصول ع
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 خري  كلَّنوإنه دعاء تضم) إىل الغاية املنشودة وهي الفوز رضوان اهللا
واستقامة، وفيه بشارات من اهللا رب العاملنياوسالمة، وسداد . "  

  )٢٠٠٧ طبعة ٨٥كرامات الصادقني ص (
ثاال أو مثالني يقول اهللا تعاىل وما هي هذه البشارات؟ أقدم لكم م

�هقَلْب دهبِاِهللا ي نمؤي نممث قال)١٢:التغابن(�و ،: �و وهيعطإِنْ ت
، وضمري الغائب يف هذه اآلية حسب سياقها يعود )٥٥:النور(�تهتدوا

. فستنالون اهلدى) �(أنكم إذا أطعتم النيب : ، واملعىن�إىل النيب 
 معانيه يف مستهل اخلطبة يعين املضي قدما على واهلدى كما شرحت

قد جعل اهللا تعاىل رضاه وحبه . �دروب الرقي، والفوز برضوان اهللا 
  .  كما جاء يف القرآن الكرمي�مشروطًا باتباع النيب 

 مهم للغاية لتقوية اإلميان وإحراز �هدنا الصراطَ الْمستقيما�فدعاء 
عندئذ يستجيب اهللا . بانتظام، والفوزِ برضا اهللا تعاىلالتقدم يف اهلداية 

  .هذا الدعاء ويكرم عبده بإنعامات ال حصر هلا

@áîÔn�½a@ÂaŠ–Ûa@ìç@ïÔîÔ§a@�Ûa@ @
 أنواع الصراط املستقيم واالهتداَء إليها، �املسيح املوعود مث يبين 

  : فيقول
 الصراط أي أن.. (إن القيام بالرب احلقيقي هو الصراط املستقيم"

وهذا ).. املستقيم إمنا يعين السري على درب احلسنة الصحيحة احلقيقية
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الذي التوحيد العملي ما يسمى الوسطية واالعتدال، ألن به يتحقق 
أي أن وحدانية اهللا اليت يهدف إليها املرء ال .. (هو الغاية املنشودة

قد قال وكيف يتم ذلك؟ ف. تتحقق إال إذا متسك باالعتدال يف سلوكه
فمن قصر يف التحلي ذه احلسنة فهو مفرط، ومن جتاوزها ).. �

أي من اون يف كسب احلسنات فهو مقصر يف العمل  ( ..فهو مفْرِط
بأوامر اهللا، أما الذي حياول أن يتقدم أسرع من الالزم فكأنه يريد أن 

املسائل أو فإن املرء جيادل أحيانا يف بعض األمور و. يزيد يف أوامر اهللا
صحيح أن القيام بالرب أمر حسن جدا، ونشر الرب عمل . يرائي حبسناته

حسن جدا، لكن نظام اجلماعة يقرر أحيانا خبصوص بعض األمور 
أن السكوت فيها أفضل حبسب مقتضى احلال ) بسبب بعض احلكم(

ويف .. شريطة أن ال يكون ذلك السكوت نامجا عن مداهنة أو ضعف
يأمر اخلليفة نفسه بااللتزام بالسكوت يف ظروف معينة، بعض األحيان 

لكن بعض املتحمسني يتقدمون ويبدون احلماس أكثر من الالزم مما 
 �هلذا قد قال النيب . يثري املشاكل يف حميطهم لبقية أبناء اجلماعة

، فاعملوا بأوامره واتبعوه، وإذا تقدمتم نتيجة احلماس "اإلمام جنة"
غاكم ونفّذمت آراءكم، فسوف تعد هذه األعمال ومشيتم حسب مبت

من اإلفراط، وإنْ كانت أعمالكم هذه حسنات حبد ذاا وأمر اهللا ا 
  . بشكل عام
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ïÛb§aë@ïÜàflÈÛaë@ïàÜčÈÛa@†îyìnÛa@ @
إنكم إذا أبديتم الضعف يف موقف : � املسيح املوعود فقد قال

قتضى احلال معني، فهو خطأ، أما إذا قمتم بتصرف خاطئ خمالف مل
فالعفو يف كل مكان يعترب إفراطا، ألن .. وجتاوزمت أكثر فهو أيضا خطأ

فالعفو عمن . (العفو بدون مراعاة مقتضى احلال ظلم مببدأ العفو نفسه
اعتاد السرقة وعن اللص احملترف أو ارم يف كل مرة ليس مناسبا بل 

  ).. يعد إفراطا يشجعه على التمادي يف اجلرمية
أي لو أصر أحد على .. (ا ترك العفو متاما يف كل حالة فهو تفريطأم

 حىت إذا كان -معاقبة ارم وأحلّ على إنزال العقاب به يف كل األحوال 
ألنه مل يراع مقتضى )..  فهو أيضا خمطئ-العفو عنه يؤدي إىل إصالحه 

 أي يف هذه احلالة خيتفي الفرق يف احلكمة بني.. (احلال وأضاع الفرصة
إن القيام بالعمل يف حمله هو الوسطية واالعتدال الذي ).. العقاب والعفو

أي إجناز كل عمل حسب ما يقتضيه احلال .. (يسمى الصراط املستقيم
هو االعتدال، وهذا ما ينبغي التمسك به، وهذا ما يسمى الصراط 

الذي فُرض على كل مسلم أن يسعى للفوز به، وأوجب اهللا ).. املستقيم
لى اإلنسان أن يدعو من أجله يف كل صالة بانتظام، ألن ذلك سوف ع

ألن هذه األمور حتمي املرء من اإلفراط .. (جيعله متمسكا بالتوحيد
ل، مث تقوده هذه والتفريط والزيادة والنقصان، وتنبهه إىل االعتدا
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، ألن من صفات اهللا تعاىل أنه على صراط )إىل التوحيداألعمال 

ن املرء يظفر بلقاء اهللا على الصراط املستقيم حصرا، لذا أي أ.. (مستقيم
وعالوة ).. إذا تيسرت هذه األمور لإلنسان فسوف يسري إىل التوحيد

على ذلك فإن سلوك الصراط املستقيم يسمى حقًا وحكمة، لذا فإن 
أي املراد .. (تعامل اإلنسان مع عباد اهللا باحلق واحلكمة يسمى حسنةً

م هو احلق والصدق واحلكمة والعمل حسب مقتضى من الصراط املستقي
   ).احلال، ولو عامل أحد عباد اهللا باحلق واحلكمة لعد عمله حسنة
هنا قد .. (وسلوك الصراط املستقيم حبق اهللا يسمى إخالصا وإحسانا

، فليكن معلوما أن اإلحسان هنا يعين "اإلحسان"يسيء أحد فهم كلمة 
أي إذا كان .. ثال ألوامره على أحسن وجهالطاعة الكاملة هللا واالمت

التمسك بالصراط املستقيم حبق اهللا فمعناه اإلخالص التام له والطاعة 
  )..الكاملة له، وإذا كان ذلك بالنسبة إىل العباد فهي احلسنة الكاملة

..  أما سلوك الصراط املستقيم حبق النفس اإلنسانية فيعين تزكيتها
راط املستقيم لنفسه فاملراد منه هو تزكية أي إذا كان السري على الص(

  ).النفس
 أي  وكلمة الصراط املستقيم تشمل كُالً من هذه املعاين الثالثة،

فهي تتضمن احلسنة .. (الرب احلقيقي واإلخالص هللا وتزكية النفس
).. احلقيقية مع الناس وإنشاَء العالقة اخلالصة مع اهللا وتزكية النفس أيضا

 أن الصراط املستقيم املبين على احلق واحلكمة ثالثة هنا جيب أن تفهموا
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فقد تبني من هنا أن احلسنة احلقيقية مع اخللق هي الصراط .. (أنواع
املستقيم وإنشاء العالقة اخلاصة باهللا هو الصراط املستقيم وتزكية النفس 

العلمي والعملي واحلايل ويتفرع كل من هذه ): هي الصراط املستقيم
  .ثة فروع أخرىالفروع إىل ثال

هذا املقتبس صعب جدا وفكرت أوال أن ال أقدمه لكم ،مث قررت (
تقدميه نظرا لألمهية البالغة للموضوع أوالً، وثانيا ألن كثريا من املسلمني 

األمحديني ال يقرأون هذه النصوص، كما أا ال تتوفر لعدد كبري من  
إن كل : � فيقول .األمحديني املنتشرين يف العامل بلغام املختلفة

العلمي والعملي واحلايل، مث كل منها : واحد منها ينقسم إىل ثالثة أنواع
 اهللا وحق العباد وحق  فالعلمي يعين معرفة حق)..يتفرع إىل ثالثة أنواع

العلمي يعين : يقول.. (هذه احلقوقالعملي فيعين تأدية النفس، أما 
العباد وحق النفس، ألن معرفة هذه احلقوق الثالثة أي حق اهللا وحق 

فمثال، احلق .. هذا يتعلق بالعلم، أما العملي فهو تأدية هذه احلقوق
 جلميع الفيوض، مبدأٌ اهللا تعاىل، وأنه بوحدانية هو اإلميان العلمي
 تنبع الربكات كلها وهو خالقها، �أي منه (، احملاسن جلميع وجامع

أي إليه يرجع كل (ء  كل شيمآب، وأنه )وكل الكماالت متمركزة فيه
 مستجمع عن كل عيب ونقص، وأنه منـزهوأنه ) شيء يف النهاية

أي جيب أن يكون لدى كل مؤمن يقني كامل (لكافة الصفات الكاملة 
، وأنه )بأن اهللا تعاىل وحده هو املظهر الكامل للصفات الكاملة كلها
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يستحق أي أن اهللا وحده . ( بالعبادةوخمصوص بالعبودية جديروحده 
وإذا كان اإلنسان راغبا يف أن حيمل على عاتقه نري . العبودية الكاملة

فهذا ).  دون غريهوحدهعبودية أحد فاجلدير به أن حيمل نري عبودية اهللا 
  . هو الصراط املستقيم العلمي يف حق اهللا

أي الصراط (، بإخالص � طاعتهفهو أما الصراط املستقيم العملي 
)  حق اهللا تعاىل هو الطاعة اخلالصة له والعملُ بأوامرهاملستقيم العملي يف

ن أجل اخلري والسعادة � ودعاؤه، � أحد يف طاعته إشراك وعدمم 
أي كلما احتاج اإلنسان إىل شيء فعليه أن خيضع هللا تعاىل ويدعوه (

فهذا هو . حبه يف والتفاين، دائما � إليه والتوجه، )وحده دائما
ملي ألن هذا هو احلقالصراط املستقيم الع".  

 هو والصراط املستقيم العلمي يف حق العباد: "�مث قال 
أي أن الصراط املستقيم العلمي فيما يتعلق ( بشرا مثلهم اعتبارهم

 وليسوا أكثر من خلْق اهللا وأم مثلناحبقوق العباد هو اعتبارهم بشرا 
قراء، فكلهم من ذلك، وهم يف ذلك سواسية، سواء كانوا أغنياء أو ف

واعتبارهم عباد اهللا ) عباد اهللا ليست هلم ميزات خارقة أو غري عادية
أي أم ليسوا أكثر من . (شيئا ال يساوون إزاء اهللا ، واعتبارهم�

ألن املعرفة احلقيقية بالنسبة إىل ) كوم عباد اهللا، وال حول هلم وال قوة
. لها عرضة للفناءاملخلوقات إمنا هي أن وجودها ال يساوي شيئًا فك
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بعض الناس يطرون اآلخرين إىل حد كبري، ولكن احلق أن كل من جاء (
إىل الدنيا فان، وسيغادرها يوما ما، مث لن جيد هؤالء املطرون سبيال آخر 

كما أن بعض الناس يهجرون عتبات اهللا أيضا حزنا على . بعد موم
إمنا املعرفة ): � موت األوالد أو غريهم من أقارب وأحبة، لقد قال

احلقيقية عن املخلوقات هي أن وجودها ال يساوي شيئًا، فكلها عرضة 
فليتضح هنا أن اإلنسان ال ميكن أن يكون إهلا أبدا، كما قال . للفناء
ولكن ال بد من .  ال يساوي شيئا قط�، بل كل شيء أمام اهللا  �

طائهم إكراما إنزال الناس منازلَهم اليت وهبهم اهللا تعاىل إياها وإع
 أي فيما يتعلق بكون الناس بشرا فهم يف ذلك سواسية .واحتراما الئقا

بدون أي فرق، ولكن هذا ال جييز ألحد القول إننا بشر مجيعا، لذا جيب 
أال تكون هناك فروق بني كبري وصغري مثال، كال، ال بد من وجود هذه 

  )الفروق
 اعتبار العباد ذا فحني يتم ( هذا هو التوحيد العلمي،:�مث قال 

ألن ذلك يدل على ، )الشكل فهذا أيضا نوع من التوحيد العلمي
 أوالً مبعاملة العباد ذا الشكل ����فأمر . (عظمة ذات واحدة فقط

لو : ووجه األنظار إليهم مث لف األنظار إىل التوحيد اإلهلي، وقال
 فعلتم ذلك لربز التوحيد من ذلك أيضا ألنه يؤدي باإلنسان إىل

إحساس بأن كلَّ ما سوى اهللا فان، وال فضل ألحد على آخر من 
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مث . حيث كوم أناسا، فكلهم سواسية من ناحية كوم خلق اهللا
يوجه هذا األمر أنظارنا إىل أن اهللا واحد وهو خالق كل شيء، وهكذا 

ألن ذلك يدل على عظمة ذات ... يتوجه اإلنسانُ إىل التوحيد 
  .  فيها بل هي كاملة يف ذاتهواحدة فقط ال نقص

أما الصراط املستقيم العملي فهو القيام باحلسنات : �مث قال 
فالصراط (، أي العمل مبا هو أصلح حقا وأنسب يف حقهم.. احلقيقية

املستقيم العملي هو فعل احلسنات واخلريات اليت هي األفضل واألصلح 
واحلرمة، فهذا هو لصاحبها، وجتنب كلِّ عمل فيه شائبة من اخلطأ 

الصراط املستقيم والتوحيد العملي، وهذا هو اإلظهار العملي من قبل 
إذا كان . العبد أنه لن يرتكب عمال سيئا وخاطئا ألنه متوكل على اهللا

اإلنسان متوكال على اهللا فال يرتكب أي سيئة، وهذا بدوره يوجه 
  ) األنظار إىل وحدانية اهللا

اء ذلك أن تكون أخالقه فانيةً يف أخالق ألن املوحد يهدف من ور
ذلك أن الذي يعبد اهللا وحده حياول دائما أن تكون أخالقه . (اهللا كلية

  )  منسجمة بأوامر اهللا تعاىل وصفاته ومبا يتوقعه اهللا من العباد
 الصراط املستقيم العلمي يف حق النفس هو االطالع: �يقول 

العجب والرياء واالستكبار على كل اآلفات اليت تنشأ يف النفس ك
 واعتبارهاواحلقد واحلسد والزهو والشح والبخل والغفلة والظلم، 
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هذا هو الصراط املستقيم، وهذا هو . أخالقا رذيلة كما هي يف احلقيقة
  .التوحيد العلمي

  فما هو الصراط املستقيم العلمي يف حق النفس؟ (
كل وترتكب أعماال  إمنا هو أن نفس اإلنسان ما دامت تقع يف مشا

فلو فعل . سيئة، فعليه أن يعرف جيدا أا سيئات خطرية تهلك صاحبها
  )ذلك اعترب سالكًا الصراط املستقيم العلمي

هذا هو التوحيد العلمي إذ من خالله تنكشف عظمةُ : �مث قال 
يقول (.. اهللا األحد الذي هو منـزه عن كل عيب وقدوس يف ذاته

ن على سيئات نفسه وحاالا توجه إىل إذا اطلع اإلنسا: ����
وحدانية اهللا وتوحيد اهللا العلمي، ألن اطالعه إىل هذه األمور يكشف 

أما البشر فيمكن أن . له عظمة الواحد األحد الذي ال عيب فيه
يتدنسوا بكل أنواع العيوب والسيئات، اليت ال بد للمرء أن يتجنبها، 

 تعاىل؛ وهذا بدوره يوجه األنظار إىل وال يتم ذلك إال باللجوء إىل اهللا
من خالله تنكشف عظمة اهللا الذي هو أحد : � فيقول .وحدانية اهللا

أي يتبني للمرء أن اهللا تعاىل وحده .. وال عيب فيه وهو قدوس يف ذاته
منـزه عن العيوب، أما املخلوقات األخرى فليست مرته عنها، كما 

ذكورة أعاله وغريها أيضا، ميكن أن توجد يف اإلنسان العيوب امل
  : �مث قال ). فيخضع أمام اهللا تعاىل للتخلص منها
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 هو قمع األخالق الرذيلة الصراط املستقيم العملي يف حق النفس..
أي أن الصراط . (. التخلّي عن الرذائل والتحلّي بالفضائلأي.. منها

صفات املستقيم العملي هو اختاذ اإلنسان خطوات عملية للقضاء على ال
الرذيلة املذكورة أعاله،  فيجرد نفسه من األعمال السيئة كلها ويتحلى 

فهذا هو الصراط املستقيم العملي . جبميع احلسنات اليت علّمنا اهللا إياها
  )للنفس

هذا هو الصراط املستقيم العملي، وهو التوحيد احلايل : �فقال 
. لة اإلنسان العمليةأي من خالل الصراط املستقيم العملي تنكشف حا(

  ) وذه احلالة تنكشف له وحدانية اهللا أيضا
ألن املوحد يهدف من وراء ذلك أن خيلِّص قلبه مما سوى اهللا ... 

أي جيب على اإلنسان أن . (تعاىل، فينال مرتبة الفناء يف قدوسية اهللا
يطهر قلبه من كل ما سوى اهللا تعاىل ويعمل لنيل درجة التفاين يف 

  )ة اهللاقدوسي
هناك فرق دقيق بني الصراط املستقيم العملي يف حق : ولكن... 

النفس والصراط املستقيم احلايل يف حق العباد، وهو أن الصراط املستقيم 
العملي يف حق النفس إمنا هو قدرة حيصل عليها اإلنسان بواسطة 

أي أا ميزة خاصة حيظى ا اإلنسان بواسطة التدريبات . (التدريب
وهو ) .. روحانية مثل العبادة وااهدات يف سبيل اهللا بشكل خاصال

 بصورة - يف حني من األحيان -مرتبة شرف معنوي سواًء ظهر للعيان 
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أي أا مرتبة الورع والصالح احلقيقي سواء ظهر للعيان . (واضحة أم ال
 لآلخرين أم ال، غري أن اإلنسان حيظى ا بسبب حتمله املشاق يف سبيل

إذن، فليس ضروريا أن . اهللا من خالل ااهدات والعبادات األخرى
  ) يراها اآلخرون أيضا

لكن الصراط املستقيم العملي يف حق العباد هو توافر شرط .. 
اخلدمة أي أا ال تتحقق إال خبدمات املرء اليت يستفيد منها عدد كبري 

العباد إمنا هو أي أن الصراط املستقيم العملي يف حق . (من بين آدم
خدمة تتبني وتتحقق حني يراها أعداد كبرية من بين البشر على صعيد 

واملراد من ذلك أن يؤدي اإلنسان حقوق عباد . الواقع ويستفيدون منها
  )اهللا اآلخرين

باختصار، إن حتقُّق الصراط املستقيم العملي يف حق العباد يكمن .. 
أن يؤدي اإلنسان حقوق أي قد اشترط اهللا تعاىل .. (يف اخلدمة

وإن هذا احلق لن يتحقق ما مل يؤد اإلنسان . اآلخرين، فال بد من أدائها
  ) حق خدمة اآلخرين، وحني يتحقق يتحقق الصراط املستقيم العملي

أما الصراط املستقيم العملي يف حق النفس فيقتصر على تزكيتها ..
الصراط املستقيم ف.. (وحدها، وال حاجة ألداء اخلدمة يف هذا الصدد

 �هدنا الصراطَ الْمستقيما�: الذي يدعو اإلنسانُ اَهللا تعاىل لنيله بدعائه
إمنا يتحقق بصورة صحيحة عندما حياول اإلنسان لتزكية نفسه، وال 

  ) حاجة له خلدمة اآلخرين من أجل تزكية نفسه
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وميكن لإلنسان أن يقوم بتزكية نفسه ولو كان يعيش وحيدا يف ..

الفالة، أما حقوق العباد فال ميكن أداؤها ما مل يكن مع غريه من بين 
  ". ال رهبانية يف اإلسالم: "آدم، لذا فقد قيل

إذن فيما يتعلق بتزكية النفس فيمكن أن حيرزها املرء وهو يسكن 
وحيدا يف الفلوات، أما املسؤوليات اليت كلّف ا اهللا تعاىل اإلنسان 

 جمتمع فمنها أداء حقوق اآلخرين، ولن يعتبر الذي يعيش مع اآلخرين يف
أحد سالكًا الصراطَ املستقيم ما مل يؤد حقوق زمالئه وجريانه وغريهم 

إنه لبيان طويل لو فهمه اإلنسان لَهدي إىل الطريق . ممن يعيشون حوله
ووصل إليه وبلغ غايته املنشودة بعد فهمه املعارف العميقة والواردة فيه 

 ا أيضا من عون اهللا تعاىل، لذلك فقد . اوالعمل لكن ال بد للعمل
  .اهدنا الصراط املستقيم: أمر اهللا تعاىل اإلنسانَ أن يدعو دائما

 إذن ففي هذا املقتبس جعلت مجيع احلسنات متمركزة على نيل 
، وهذا هو اهلدي احلقيقي الذي �رضا اهللا تعاىل وإقامة وحدانيته 

  . من من أجله دائماينبغي أن يسعى املؤ

ÚŠ’Ûa@ÕöbÓ…@åß@˜ý¨a@ @
 يف مكان آخر بصدد تنـزيه النفس من �ويقول املسيح املوعود 

  : دقائق الشرك
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"أن يف آيةمث اعلم  :�ا يمقتساطَ الْمرا الصنده * تمعأَن يناطَ الَّذرص
هِملَيصال ئواست إشارة عظيمة إىل تزكية النفوس من دقائق الشرك �ع

أسباا، وألجل ذلك رغّب اهللا يف اآلية يف حتصيل كماالت األنبياء 
ا، فإن أكثرواستفتاح أبواالشرك راِءن باب إطْ قد جاء يف الدنيا م 

األنبياء واألولياء، وإن الذين حسبوا نبيهم وحيدا فريدا، ووحده ال 
ا بعد ذوه إهلً أمرهم أم اختشريك له كذات حضرة الكربياء، فكان مآلُ

 فاهللا يشري .راء واالعتداء وهكذا فسدت قلوب النصارى من اإلطْ،مدة
مني من فسدة والغواية، ويومئ إىل أن املنعيف هذه اآلية إىل هذه املَ

املرسلني والنبيني واحملدبعثني إمنا يثون ليصطبغ الناستلك الكرام، غِ بصب 
 فالغرض من إرسال تلك .ام كاألصنال أن يعبدوهم ويتخذوهم آهلةً

 تلك  قريع متبعٍرة، أن يكون كلُّبة ذوي الصفات املطهالنفوس املهذَّ
الصال قارِفات ،عاجلبهة فاة على هذه الص".   

  )٢٠٠٧طبعة ٧٨-٧٧كرامات الصادقني ص (


ÜÛa@õbîÛëc@aìãì×@õbîÛëÿÛ@aĆ…bjÇ@aìãìØm@üë@é@ @
كونوا أولياء اهللا وال : آخر يف موضع �وقد قال املسيح املوعود 

تكونوا عبادا لألولياء، وكونوا مرشدين وال تكونوا ممن يعبدون 
  . املرشدين
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لقد انتشرت عبادة املرشدين على نطاق واسع يف بعض األماكن من 

فترى بعض الناس . بالدنا حىت اختذ البعض هذه األمور جتارة هلم
الستخارات للناس، حيث جالسني يف قنوات فضائية مثالً ويقومون با

يف أي موضوع تريد ": التجار"يتصل م الناس فيسأهلم هؤالء 
االستخارة؟ مث يرددون بضع كلمات وخيربوم للتو أن زواجك سيكون 

  .ناجحا أو غري ناجح
 وتصلين أيضا بعض الشكاوى عن طريق الرسائل من أفراد مجاعتنا 

ستخارة املزعومة ويعقدون أيضا  أن بعض النساء أو الرجال يقومون باال
الزجيات حسب رغبتهم، وعندما تفسخ هذه الزجيات يقولون 

  . للمتضررين إن العيب فيكم وإال فإن استخارتنا كانت صحيحة
حيدث كل هذا ألن هؤالء القوم ال يتوجهون بأنفسهم إىل الدعاء 
ا وال يلتزمون بالصلوات، مث جيعلون ثقتهم العمياء يف الذين اختذوا هذ

فعلى املسلمني األمحديني أن يتجنبوا هذه اخلرافات . األمر جتارة هلم
  . دائما

  :  ويقول�يتابع املسيح املوعود 
فأومأ اهللا يف هذه اآلية ألويل الفهم والدراية إىل أن كماالت النبيني "

 ال شريك له ، وأن اهللا أحد صمد وحيد،ليست ككماالت رب العاملني
 بل جعل اهللا هلم ،ته، وأما األنبياء فليسوا كذلكيف ذاته وال يف صفا

بعني الصادقني، فأُوارثني من املتترثاؤهممجيدون ما وجد ..هم و 
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قُلْ إِنْ �: �وإىل هذا أشار يف قوله . أنبياؤهم إن كانوا هلم متبعني
  ) ٣٢: آل عمران(�كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعوين يحبِـبكُم اُهللا

  . ن فهذا الدعاء يقودنا بدوره إىل التوحيد إذ
  :  موضحا أن اسم اإلسالمِ هو االستقامةُ�مث يقول 

" يماهللا(يف القرآن الكرمي باالستقامة، كما علّم ) اإلسالم(لقد س (
.... �صراط الَّذين أَنعمت علَيهِم* اهدنا الصراطَ الْمستقيم �: دعاء

. ما أن استقامةَ كلِّ شيء تعرف بالنظر إىل غايته املنشودةوليكن معلو
. والغاية املنشودة من وجود اإلنسان هي أنه قد خلق ليكون هللا تعاىل

إذن، فاملراد من استقامة اإلنسان أن يصري هللا تعاىل يف احلقيقة كما أنه 
اىل وحني يصبح اإلنسان هللا تع. قد خلق أصالً للطاعة األبدية هللا تعاىل

بكل قواه تنـزل عليه من اهللا نعمة ميكن تسميتها باحلياة الطاهرة، كما 
ترون أنه إذا فُتحت النافذة إزاء الشمس دخلت أشعتها من خالهلا 

وإن مقام احلصول على هذه احلياة الطاهرة هي الدنيا كما .....حتما
عمى فَهو في ومن كَانَ في هذه أَ�: يشري اهللا جلَّ شأنه يف قوله تعاىل

أي من كان أعمى يف .. )٧٣ :اإلسراء(�اآلخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيال
." هذه الدنيا وحرم من نورٍ لرؤية اهللا فسيكون أعمى يف اآلخرة أيضا

الرد على أربعة أسئلة من سراج الدين املسيحي، اخلزائن الروحانية (
  ) ٣٤٤ ص ١٢ج
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باطنية ال تزول دفعةً واحدة، وبغري فخالصة الكالم أن األوساخ ال

سعي كبري كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي، بل هناك حاجة ماسة 
للسعي الدؤوب هلذا الغرض، كما هناك حاجة للدعاء باستمرار، عندها 

  . فقط يظهر فعل اهللا تعاىل فيغطي اإلنسان يف رداء نوره دفعة واحدة

@æb�ãfiÛ@áÄÇþa@á�üa@ @
االسم األعظم لإلنسان : " يف موضع آخر�يح املوعود يقول املس
  :مث يوضح ذلك ويقول." هو االستقامة

فتقدم اإلنسان يف . االستقامة تعين حتقُّق الكماالت اإلنسانية "
إنسانيته باستمرار هو االستقامة وهو االسم األعظم، وإليه أشار اهللا 

  ."�مهدنا الصراطَ الْمستقيا�: تعاىل يف قوله
بقدر - فيجب على كل إنسان وكل مؤمن أن حياول دوما أن حيرز 

 الكماالت اإلنسانية، وال بد له أن يدعو اهللا تعاىل للفوز يف هذا -درجته
هدنا ا�: وال شك أن هذا القول يدل على سعة مفهوم قوله تعاىل. األمر

قيمتساطَ الْمرالص�.  
 أنظارنا إىل ضرورة الدعاء  موجها�مث يقول املسيح املوعود 

  : وكيف ميكن توسيع نطاقه فيقول
فليكن معلوما بصدد الدعاء أن اهللا تعاىل قد علّم يف سورة الفاحتة "
، وجيب �صراط الَّذين أَنعمت علَيهِم* اهدنا الصراطَ الْمستقيم �: دعاء
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 هذا الدعاء بين البشر أن يشمل: مراعاةُ ثالثة أمور يف هذا الدعاء، أوال
أي أن يوفقهم اهللا لسلوك (أن يشمل املسلمني كافة : أمجعني، ثانيا

أن يشمل مجيع احلاضرين يف الصالة : ، وثالثا)الصراط املستقيم
فبهذه الطريقة يدخل يف هذا الدعاء البشر كلهم، وهذا ما . باجلماعة

رب "لسورة  مسى نفسه من قبل يف هذه ا�يريده اهللا تعاىل، ألنه 
مث . ، وهذا االسم يرغّب يف مواساة عامة تشمل الدواب أيضا"العاملني

، وهذا االسم يرغِّب يف مواساة نوع البشر ألن "الرمحن"مسى نفسه 
، وهذا االسم يرغّب يف "الرحيم"مث مسى نفسه . الرمحة خاصة بالناس

ى نفسه خاصة باملؤمنني، مث مس" الرحيم"مواساة املؤمنني ألن كلمة 
، وهذا االسم يوجه إىل مواساة اجلماعة احلاضرة، ألن "مالك يوم الدين"

ونظرا إىل هذا . يوم الدين هو اليوم الذي حتضر فيه اجلماعات أمام اهللا
فيتبني من هذه . �هدنا الصراطَ الْمستقيما�: املفهوم الواسع جاء الدعاء

وإن أصل اإلسالم . بشر أمجعنيالقرينة أن هذا الدعاء يشمل مواساة ال
 تشرين األول ٢٩جريدة احلكَم . (هو أن يكون اإلنسان مواسيا للجميع

  )٤ ص ١٨٩٨
فكل ما مسعناه إىل اآلن يقتضي منا أن ندعو اهللا تعاىل هلداية الناس 

.... مجيعا، وندعو هلداية املسلمني، وندعو للبشرية لينقذها من الدمار
لتحدثوا يف أنفسكم تغيريات طيبة، وادعوا فابذلوا  كل ما يف وسعكم 
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وفّقنا اهللا تعاىل لذلك، . اهللا تعاىل كثريا لتفادي الدمار الذي حيدق بالعامل

  . آمني
  

  )يف مسجد بيت الفتوح  بلندن  ١٣/٢/٢٠٠٩يوم    خطبة اجلمعة(
  

�����  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @@ @@ @@ @

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده أشهد 
بسمِ اهللا الرحمن �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. ورسوله
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحيم

عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *  قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرص
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني،�أَن .  

@…ìÇì½a@|î�½a@ñbîy@òäu@åß@òÓbi����@ @
ال يسعنا الشكر حق الشكر على منة اهللا اليت من ا علينا بإرسال 

 إمامِ الزمان واملسيح املوعود �ار للنيب احملب املخلص واخلادم الب
، الذي بعث حتقيقا لنبوءات النيب بعد زمن مظلم �واإلمام املهدي 

وإن أفضل وسيلة إلسداء الشكر هي أن نقرأ أقوال هذا املبعوث . طويل
وكتاباته وتوجيهاته ونتدبرها ونطبقها على حياتنا، وإن أروع املشاهد 

 )١١٩ التوبة(�الصادقني مع كُونوا� �قوله للعمل باهلدي اإلهلي يف 
 باجللوس يف جمالسه �جنده يف حياة الصحابة الذين كسبوا فيوض النيب 

واالنتفاع من مجالسته حق االنتفاع، فبلَّغونا توجيهاته وأقواله القيمة 
مث يف هذا الزمن . وسردوا علينا أحداث مجالسه ونقلوا لنا نصائحه

هر فيه حمبه املخلص الذي ألَّف كتبا عديدة يف بيان األخري الذي ظ
 قالتعليم السامي لإلسالم وتفسري القرآن الكرمي، وأثبت فيها للعامل تفو
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 كان يعقد مع �اإلسالم وأفضليته على مجيع األديان، لكن حضرته 
الصحابة جمالس كثرية متفاوتة الطول أيضا، كما أن له بعض اخلطب 

كان . لسات، وهي غري موجودة يف تلك الكتباليت ألقاها يف اجل
 املباركة، �الصحابة يكسبون الفيوض من صحبة احملب الصادق للنيب 
 واكم كان. وقد حفظت هذه االس جرائد اجلماعة يف ذلك الزمن

سعداء أولئك الذين نالوا فيوض صحبة إمام الزمان عمال بالتوجيه 
ر للذين جلسوا يف تلك االس القرآين يف صحبة الصادقني، فنحن نشك

املباركة وطرحوا األسئلة املتنوعة وسجلوا تلك األقوال احلكيمة، 
فبواسطتها نستطيع أن نسمع ونقرأ تلك األقوال اليوم أيضا حىت بعد 
مضي مائة عام، وبقراءا أو االستماع إليها نرى أنفسنا بعني التصور 

يوم قد اخترت من هذه ال. �جالسني يف جملس اخلادم البار للنيب 
االس بعض التوجيهات والنصائح اليت تناوهلا يف جملسه خبصوص 

  .  �الصالة والدعاء والعالقة باهللا 

sÈjÛa@õbßë@ñbî§a@Šèã@ìç@õbÇ†Ûa@òíŠ§a@õbšÏë@@ @
 ١٩٠٧ يف خطبة طويلة ألقاها يف اجللسة عام �لقد قال حضرته 

 حني بدأ القرآن � اهللا تذكّروا أن: وهو يلفت االنتباه إىل الدعاء
الكرمي بالدعاء وختمه أيضا بالدعاء فمعناه أن اإلنسان ضعيف جدا 
لدرجة ال يستطيع أن يتطهر من دون الفضل اإلهلي، وال يستطيع أن 
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، فقد �يتقدم على درب احلسنات ما مل ينلْ العون والنصر من اهللا 

ل إال من كلكم ميت إال من أحياه اهللا، وكلكم ضا: ورد يف حديث
  . هداه اهللا، وكلكم أعمى إال من أبصره اهللا

فاحلق أنه ما مل يتأت فضلٌ من اهللا يظلّ طوق حب الدنيا حميطًا 
ولكن . ، وال ينجو منه إال من رمحه اهللاةباإلنسان إحاطةَ القالدة املُحكَم

أي إن كنتم تريدون . (جيب التذكر أن فضل اهللا أيضا ينـزل بالدعاء
  ). فضل اهللا جيب عليكم أن تدعوا اهللا تعاىل لذلك أيضانوال

@Ýîº@÷bjÛë@ïãbyë‰@õì™ëë@�ëŠÛa@õbÐ•@ñ‰ëŠ™@ @
  :  مؤكدا على اجتناب الوساوس يف الصالة�مث قال 

 باللسان � اهدنا الصراطَ الْمستقيم�أي دعاء هذا أن يردد املرء "
هذه أو تلك، أو أن األمر وقلبه مشغول يف التفكري بكيفية إمتام الصفقة 

وأنه . الفالين بقي عالقا، وأنه جيب إجناز هذا العمل باألسلوب الفالين
وما مل يؤثر . إن هذا ليس إال إضاعة العمر. لو حدث كذا فالعمل كذا

اإلنسانُ كتاب اهللا وال يعمل حبسبه فإن صلواته ال تعين إال هدر الوقت 
 يدعو اهللا الجتناب هذا جيب على اإلنسان أن: �مث قال . (فحسب

  ) األمر أيضا
ويف هذا الصدد تروى قصة أن شخصا صاحلا ذهب ذات مرة إىل 
مسجد ألداء الصالة وكان اإلمام يفكر يف أموره التجارية أثناء الصالة 
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هذه (بأين سأشتري سلعة كذا وكذا من أمرتسر مث أبيعها يف دهلي 
ح نقودا كذا وكذا، مث وسأرب) �القصة رواها سيدنا املصلح املوعود 

أشتري بضاعة أخرى من دهلي وأسافر إىل كالكوتا وسأربح هناك كذا 
فترك الرجل . وكذا، مث أواصل مشواري إىل مدينة أخرى وهلم جرا

الصاحل الصالة خلفه وبدأ يصلي وحده، ألن اهللا تعاىل كشف عليه حالة 
م بأن هذا وبعد الصالة شكاه املصلون وقالوا لإلما. اإلمام القلبية

فاستشاط اإلمام . الشخص مل يصل وراءك بل ترك الصالة وصلّى وحده
ما السبب؟ ملاذا فعلت ذلك؟ ملاذا تركت الصالة مجاعة، : غضبا وقال

أيها الشيخ احملترم، أنا : "قال الرجل الصاحل. فقد ارتكبت جرمية نكراء
رجل ضعيف؛ فأنت بدأت السفر من أمرتسر ووصلت إىل كالكوتا 

نت تعزم الوصول إىل خبارى، وأنى يل أن أواصل هذا السفر الطويل وك
  .؟ ففي بعض األحيان يتصرف أئمة الصلوات ذه الطريقة أيضا"معك

@lëˆíë@ČÖŠíë@¢òÓŠy@�dní@b£Ôy@ïÇa†Ûa@kÜÓ@ @
ما املراد من : "م١٩٠٦ يف خطابه الذي ألقاه يف عام �مث يقول 

مل واحلرقة الكاملَنيِ، لذلك مسيت الصالة؟ إا دعاٌء وجيب أن يتسم باأل
ألن املرء يدعو حبرقة وأمل أن يزيل اهللا تعاىل النيات واألفكار " الصالة"

إن كلمة . السيئة من داخله وخيلق مكاا حبا خالصا بفيضه العام
تدل على أن ترديد الكلمات وأداء الصالة وحدها ال تكفي، " الصالة"
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إن اهللا تعاىل ال جييب دعاء . لرقة واألملبل ال بد أن تصحبها احلرقة وا

إن القيام بالدعاء احلقيقي أمر يف .  أحد ما مل يشرِف صاحبه على املوت
غاية الصعوبة، وال يدرك الناس حقيقته، يكتب إيلَّ الكثريون أم دعوا 
ألمر كذا وكذا ومل يستجب هلم، وهكذا يسيئون الظن باهللا تعاىل 

عرفون أنه ال جدوى من الدعاء الذي تعوزه ويهلكون قانطني، وال ي
مستلزماته اليت أحدها أن يذوب القلب وتسيل الروح كاملاء على عتبة 

باإلضافة إىل . اهللا تعاىل، وحيدث فيها نوع من الكرب واالضطراب
ذلك جيب أال يستعجل اإلنسان وأال يفقد صربه، بل ينبغي أن يواظب 

  ."أن يتوقع استجابة مثل هذا الدعاءعليه بكل صرب ومثابرة، مث ميكن له 

bèmb×Šy@òî�Ô�ë@ñý–Ûa@òîrjÇ@æëŠí@åß@óÜÇ@…ŠÛa@ @
الصالة هي الدعاء من الطراز األول ولكن : "�قال حضرته 

وال يفهمون حقيقتها أكثر من أا طقس لألسف ال يقدرها الناس، 
 على القيام والركوع والسجود وأداء بعض اجلمل اليت حفظوها حيتوي
 حنن وكل طالب -اعلموا، أننا .... غاء سواء فهموا معانيها أم الكالبب
 �كلما رأى النيب .  لسنا حباجة إىل أي بدعة بعد هذه النعمة-احلق

وهذه هي خربتنا وخربة الصلحاء قبلنا أيضا . مصيبة أو ابتالء قام للصالة
م يلتز. أنه ليس من شيء مياثل الصالة يف إيصال اإلنسان إىل اهللا تعاىل

اإلنسان باألدب عند قيامه فيها كالعبد الذي يشبك يديه عند قيامه أمام 
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مث الركوع أيضا حيتوي على األدب أكثر من القيام، أما السجدة . سيده
فهي غاية يف األدب، إذ إن اإلنسان خير ساجدا عند إلقاء نفسه يف 

  . الفناء
 يريدون  الذينواألسف كل األسف على احلمقى وأهل الدنيا

إحداث تغيري يف طريق الصالة ويعترضون على الركوع والسجود، يف 
اعلموا أنه ليس بيد اإلنسان شيء . حني أا أمور سامية تتميز بالكمال

ما مل يأخذ نصيبا من ذلك العامل الروحاين الذي يبلغ صالته ذروا، 
  ."ولكن أىن يوقن بربكات الصالة من ال يوقن بوجود اهللا تعاىل أصال

»@òàîäË@Ýîäi@òÈnßë@÷b@ @
جيب على اإلنسان القيام بالدعاء حبرقة ومحاس : "مث يقول حضرته

ليعرفه اهللا تعاىل على لذة الصالة والعبادة كما عرفه على طعم الثمار 
واألشياء األخرى ولذّاا اليت أودعها فيها، وذلك ألن اإلنسان ال ينسى 

نسان بالنظر إىل أحد تذكّره اعلموا أنه إذا متتع اإل. طعم شيء تذوقه
كذلك إذا نظر إىل كريه الشكل وقبيح املنظر مثُلت له حالته .. جيدا

كذلك الصالة، فإا . أيضا، ولكن لو مل تنشأ له عالقة معه فال يتذكره
غرامة عند تاركها فريى القيام ا صباحا عبثًا بعد الوضوء يف الربد 

. نواعا أخرى من أسباب الراحةالشديد وبعد تركه سريره الوثري وأ
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واحلقيقة أنه يشعر بالضجر وامللل يف الصالة فال يعرف قدرها وليس 

  مطلعا على لذا والراحة الكامنة فيها، فأىن له أن يناهلا؟


ÜÛa@é�aŠ•@¿@ğ|čÜŽí@å½@kîvn�í@é@ @
 يف أحد االس وهو يعظ � قال حضرته ١٩٠٦مث يف عام 

 مثاالً رائعا بشأن الدعاء �د ضرب عيسى لق: اإلخوة بشأن الدعاء
كان هناك قاض ال يعدل بني الناس، وكان يعيش منغمسا يف : فقال

امللذات ليلَ ار، وكانت المرأة قضية مرفوعة يف حمكمته، فأتت إىل 
بابه مطالبةً بالعدل، ولكن من دون جدوى، فظلت تأتيه وتطالبه بالعدل 

  .  وحكَم أخريا يف صاحلها حكما عادالًدومنا انقطاع حىت تضايق منها
أتظنون أن ربكم ليس مثل القاضي : �مث يقول املسيح املوعود 

على املرء أن . أيضا وال يستجيب لدعائكم وال حيقق لكم مطلبكم
إن االستقامة . يواظب على الدعاء بثبات، وسيأيت وقت االستجابة حتما

  .شرط لالستجابة

�ÜÛ@Ýíëë@´È‘b‚ÜÛ@óiì�´çb@ @
ال فائدة من أداء :  يف إحدى املرات�مث قال املسيح املوعود 

الصالة على سبيل الطقس والعادة، بل إن اهللا تعاىل قد توعد مثل هؤالء 
: املصلني بالويل واللعنة، دع عنك أن يتقبل صالم، قال اهللا تعاىل
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غافلون عن وقد ورد هذا يف املصلني الذين هم . �نيلِّصملْ لِّلٌيوفَ�
رضوان اهللا -كانت العربية لغة الصحابة . حقيقة الصالة ومفاهيمها

 فكانوا يعرفون حقيقة الصالة جيدا، أما حنن فال بد لنا من -عليهم
يظن . معرفة معاين كلمات الصالة ونسعى لنجد ما فيها من حالوة

: يعين(وكأنين نيب جديد وقد نسخت صالم ) أي املعارضون(هؤالء 
ا فارغًا دون أن يدركوا ما فيها من حقائق ألوا الصالة طقسم قد حو

ومعان وأهداف، ولذلك يتصورون وكأين نيب جديد جئت بأحكام 
  ).جديدة وألغيت صالم اليت يف تصورهم


ÜÛa@…ìuë@ojrŽm@ñý–Ûaê‰ìšy@ôë†uë@êbäËë@é@ @
اعلموا أنه ليس هللا أية فائدة يف الصالة، بل : �مث قال حضرته 

فعها لإلنسان حيث تتاح له فرصة احلضور إىل اهللا تعاىل ويعطى شرف ن
: إين أقول يف حرية. رفْعِ طلبِه إىل اهللا تعاىل مما خيلّصه من مشاكل كثرية

كيف يعيش هؤالء القوم الذين ينقضي ليلهم وارهم دون أن يعرفوا أن 
  . م وغدااعلموا أن مثل هذا اإلنسان هالك ال حمالة اليو. هلم ربا

ها إين أنصحكم نصيحة هامة ليتها تقع يف : �مث قال حضرته 
. أال إن العمر ينقضي بدون توقف، فاتركوا الغفلة وتضرعوا. القلوب

  . ادعوا اهللا تعاىل فرادى بأن حيفظ إميانكم ويرضى عنكم
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õbÇ†Ûa@òibvn�ü@ð‰ëŠ™@ÕÜfl‚ÜÛ@‰†–Ûa@òßý�@ @
 تطرق ١٩٠٧ام  جالسا يف جملس ع�وبينما كان حضرته 

 احلضور �احلديث إىل اثنني من أبناء اجلماعة قد تباغضا، فنصح 
إذا . ال يستجاب دعاء املرء ما مل يكن صدره مطهرا: نصائح كثرية منها

كان يكن يف صدره حقدا ضد شخص واحد لسبب دنيوي فلن 
ختلّوا عن هذه اخلصومات والبغضاء واألنانية الباطلة . يستجاب دعاؤه

 يكنها البعض ضد البعض، وانفُضوا من  قلوبكم هذا احلقد اليت
والبغض، ألن دعاءكم مردود ما دامت يف قلوبكم بغضاء وشحناء ضد 

ما . احفظوا هذا األمر جيدا وال تبغضوا أحدا لسبب دنيوي. اآلخرين
  قيمة الدنيا وأسباا حىت يعادي بعضكم بعضا من أجلها؟

@ÞìjÔÛ@�ëŠÛa@laŠĐ™a@ñ‰ëŠ™õbÇ†Ûa@ @
 خيرج للتنـزه كل صباح يف رفقة بعض �كان املسيح املوعود 

وسوف أقرأ . األحباب، وكان يتحدث يف موضوع ما خالل النـزهة
على مسامعكم جزًءا من حديثه الطويل يف صباح أحد األيام عام 

بعض الناس يسمعون من أذن ويخرجون ما مسعوه : �قال . ١٩٠٨
.  قلوم، وال يتأثرون مطلقًا مهما وعظوامن أذن أخرى، وال يرتلونه يف

اعلموا أن اهللا تعاىل غين جدا، وال يبايل بأحد ما مل يكثر الدعاء 
انظروا كيف يصاب املرء بالقلق . باضطراب مرة بعد أخرى
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واالضطراب إذا مرضت زوجته أو ولده أو رفعت ضده قضية خطرية، 
على اإلطالق ما مل يكن مصحوبا كذلك يظلّ الدعاء عبثًا بال تأثري 

االضطراب شرط لالستجابة لقوله . بلوعة صادقة واضطراب شديد
وبعدها قال اهللا . �أمن يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء�تعاىل 

  .تعاىل إنه هو الذي جييب دعاء املضطر

õbÇ†Ûbi@ÞbäŽí@õbÇ†Ûa@¿@˜ý�⁄a@óny@ @
ر يف جملس يضم غري األمحديني  خطابا طويال يف الهو�لقد ألقى 

املراد احلقيقي من اإلسالم هو أن : أيضا، وحتدث فيه عن الدعاء فقال
ولكن احلق أن هذه املرتبة ال يناهلا . جيعل املرء رضاه تابعا ملرضاة اهللا

غري أنه ال شك يف أنه من واجب اإلنسان أن يقوم . املرء بقدرته هو
ية والصادقة للحصول عليها هي بااهدات، ولكن الوسيلة احلقيق

اإلنسان ضعيف يف حد ذاته، فال يستطيع أن يعرب هذا الطريق . الدعاء
لقد قال اهللا تعاىل عن . الصعب ما مل تتسن له القوة والقدرة بالدعاء

، وإن ادعاء املرء احلصولَ �وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا�: ضعف اإلنسان
وته هو مع هذا الضعف واهلوان فكرة باطلة على هذه املرتبة الرفيعة بق

إن الدعاء قوة . فهناك حاجة ماسة للدعاء ذا الصدد. والغية متاما
فيعبر اإلنسان منازل صعبة . عظيمة وبواسطته ون الصعاب الكبرية

بكل سهولة ويسر ألن الدعاء قناة جتذب الفيض والقوة اليت تأيت من اهللا 
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لتركيز على الدعاء جيذب ذلك الفيض يف إن الذي يستمر يف ا. تعاىل

  .اية املطاف وينال التأييد اإلهلي وحيقق أهدافه

@õbÇ†Ûa@Éß@�i†nÛa@ñ‰ëŠ™@ @
 غري أن اهللا تعاىل ال يريد جمرد الدعاء، بل على املرء أن يستخدم جلّ 
مساعيه وجماهداته، ويسعى كل سعي وإىل جانب ذلك يقوم بالدعاء 

ألسباب والعكوف على الدعاء وحده جهل إن عدم استخدام ا. أيضا
وكذلك السقوط على األسباب . عن آداب الدعاء ومبنـزلة امتحان اهللا

اعلموا يقينا أن الدعاء ثروة . وحدها واعتبار الدعاء ال شيء إحلاد
والذي ال يترك الدعاء لن حتل بدينه آفة ألنه متحصن يف حصن . عظيمة

أما من كان غافال عن الدعاء فمثَلُه . حيرسه اجلنود املدججون باألسلحة
كمثَل الذي كان أعزل وضعيفا أيضا ومع ذلك هو يف فالة مليئة 

فله أن يدرك أنه ليس يف مأمن . بالسباع والضواري والدواب املؤذية
مطلقا بل سيصري صيدا للكواسر يف ملح البصر، ولن يسلم له عظم وال 

نسان العظمى وسبيل محايته هو لذا جيب أن تتذكروا أن سعادة اإل. حلم
  . هو املالذ له- إن استمر به -وإن الدعاء . الدعاء وحده

األمر الثاين بعد :  يف جملس آخر عقد يف الهور�كذلك قال 
. إصالح األخالق هو أن حيظى املرء حبب خالص هللا بواسطة الدعاء

 على .أصلحوا أخالقكم، مث حاولوا نيل حب اهللا تعاىل بواسطة الدعاء
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املرء أن يبتعد عن كل نوع من الذنب والسيئة، وتتسىن له حالة حيث 
ما مل . ينفصل عن كافة أنواع الكثافات الداخلية ويصبح كقطرة صافية

ولكن جيب . تتسن هذه احلالة للمرء تظل األخطار حتوم على رأسه دائما
ا حيب عليه أال يترك الدعاء إىل جانب اختاذ األسباب ألن اهللا تعاىل أيض

 اتبردمالْفَ�:  يف القرآن الكرمي قائال�األخذ باألسباب، لذلك أقسم 
وحني يدعو املرء الجتياز هذه املرحلة ويقوم بالتدابري أيضا، .. �ارمأَ

ويتخلى عن أي جملس وأي صحبة وأي عالقة حتول دون ذلك ويتنحى 
يرى أمارات عن العادات والتقاليد والتصنع وينصرف إىل الدعاء فسوف 

  . القبول يوما ما

@éîÜÇ@‰aŠ•⁄aë@õbÇ†Ûa@òÜ•aìß@ @
من خطأ الناس أم يتوقفون بعد الدعاء لفترة وجيزة مث يشتكون 

ولكن احلق أم مل يؤدوا . بأننا دعونا إىل فترة كذا وكذا ولكنه مل يقبل
إذا كان املرء جائعا أو ظامئا بشدة ويأكل ! حق الدعاء فكيف يقبل

ة أو يشرب قطرة واحدة مث يشكو أنه مل يشبع هل ستكون حبة واحد
شكواه يف حملها؟ كال، لن يستفيد شيئا ما مل يتناول كمية مناسبة من 

واحلال نفسه بالنسبة إىل الدعاء، فلو ركّز اإلنسان . الطعام أو الشراب
وقد ضل مئات الناس . عليه باستمرار وبآدابه لنال مبتغاه يوما من األيام

أي (. وهناك آخرون على وشك اهلالك. عد فترة وجيزة وهلكوابتركه ب



�د
	א��������	 	

  

١٥٧
كذلك أنى ) لو تركتم الدعاء بعد فترة وجيزة فلتكونوا جاهزين للهالك

للدعاء الذي يقوم به املرء أليام معدودة أن يري تأثريه إذا وجدت يف 
صاحبه سيئات هو غارق فيها من قمة الرأس إىل أمخص القدمني، 

ابني بالعجب والزهو والكرب والرياء وغريها من ويكون الناس مص
  .األمراض اليت تضيع األعمال


ÜÛa@paˆÛ@b₣jy@ñ…bjÈÛaë@õbÇ†ÛaÁÔÏ@é@ @
 إن مثَل العمل احلسن كمثل طري، لو أبقيتموه يف قفص الصدق 

وهذا ال يتأتى دون فضل من اهللا . واإلخالص لبقي، وإال لطار واختفى
من كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمال صالحا فَ�: يقول اهللا تعاىل. تعاىل

 واملراد من العمل الصاحل )١١١ :الكهف (�وال يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
جيب أال . هنا هو أال تشوبه شائبة السيئة قط، بل يسوده الصالح فقط

ال شائبة من أهواء يكون هناك عجب وال كرب وال خنوة وال استكبار، و
أي جيب أال يعلّق (. النفس، كما ينبغي أال يكون العمل من أجل اخلَلْق

بل أيضا ال يكون العمل حىت من أجل اجلنة أو ) اآلمال على الناس
ولو ختللتها . اجلحيم، بل جيب أن تكون أعماله نابعة من حب اهللا تعاىل

 فائدة من الصداقة وهذا هو الشرك بعينه ألنه ال. أهداف أخرى لتعثّر
إن هذا . واحلب الذي يكون مبنيا على فنجان قهوة أو حب زائف آخر

.  يقطع العالقة فوراهذا احلبالنوع من اإلنسان حني يالحظ الفتور يف 
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والذين ينشئون مع اهللا عالقة لينالوا ماال أو أوالدا أو لينجحوا يف أمور 
يف خطر، حبيث كلما كذا وكذا تكون عالقام مؤقتة ويكون إميام 

. أصيبت أهدافهم الشخصية بصدمة ما ومل تتحقق أغراضهم فَتر إميام
مبعىن أنه ال . لذا فاملؤمن الصادق هو ذلك الذي ال يعبد اهللا هلدف معني

  . يعبد اهللا بشرط أنه لو مت ذلك لفعلت كذا وكذا


ÜÛa@òàÄÇ@¿@Ù’Ûa@āŠ½@xýÈÛa@ìç@õbÇ†Ûa@é@ @
هناك الكثري من الناس : � يف الهور قال ويف جملس آخر عقد

الذين يؤمنون باهللا باللسان ولكن لو فحصتموهم لوجدمت فيهم اإلحلاد 
ألم عندما ينشغلون يف مشاغل دنيوية ينسون غضب اهللا وعظمته 

لذا من الضروري جدا أن يطلب املرء املعرفة من اهللا بالدعاء، . ائيا
مال قط، بل سينال الكمال حني يعلم وبدونه ال يبلغ اليقني مبلغ الك

  .املرء جيدا أنَّ يف قطع العالقة باهللا موته
فحني تدعون لالجتناب من الذنوب جيب أال تتركوا األسباب أيضا 

واختذوا األسباب أيضا، .. أي جيب أن تدعوا لتجنب الذنب. من اليد
أن جتركم وابتعدوا من كافة االس واحملافل اليت من شأن االشتراك فيها 

وهذا ضروري والسيما للشباب أن يبتعدوا عن االس (. إىل الذنوب
وإىل جانب ذلك التزموا بالدعاء ) واحملافل واللغو الذي يقود إىل الذنوب

  .أيضا
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اعلموا جيدا أن اآلفات اليت تصيب املرء نتيجة القضاء والقدر ال 

  .تزول قط ما مل ترافقها نصرة من اهللا
 إذا اإلنسان أن إىل إشارة أيضا مرات مخس تؤدى اليت الصالة يفو 

 حقيقية صالةً تعد فلن النفسانية واألفكار زعاتـالن من صالته يحمِ مل
 من طقس جمرد وأداَءها نقرات بِضع أبدا تعين ال الصالة إن. أبدا

 حىت أيضا القلب به يشعر أن ينبغي عملٌ الصالة إن بل كال،. الطقوس
 يسعى أن املرء على. اخلوف شدة من اهللا عتبة على وختر الروح ذوبت

 الضراعة مبنتهى ويدعو الرقَّة، قلبه يف تتولد حىت قوة من أويت ما بكل
 الصالة هي كهذه صالة وإن. والذنوب التجاسر من نفسه يف ما ليزول

 أو ليالً قلبه على نزل قد نورا أن لوجد اإلنسان عليها داوم ولو املباركة،
 األفعى يف أن وكما. وتراجعت خفَّت قد األمارة نفسه نزعة وأن ارا،
 بيد إال له عالج وال قاتل، سم األمارة النفس يف يوجد كذلك قاتالً، سما
 عالج �أي إذا كان اهللا قد خلقكم فاسألوا اهللا ( . النفس هذه خلَق من

   )ببذل املساعي احلثيثةمجيع الذنوب واألشياء الضارة كلِّها، 

@åí†Ûa@ŒÈÛ@ìÇ†í@å½@óiì�@ @
 ١٩٠٤مث كان حضرته يف اجتماع يضم املبايعني اجلدد أيضا يف 

من أجل الدعاء جيب على اإلنسان أن يفحص قلبه : فقال هلم ناصحا
وأفكاره هل مييل إىل الدنيا أم الدين، أي هل يكثر الدعاء لنِعم الدنيا 
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١٦٠ 

هذا األمر جدير باالنتباه الكبري، (مة الدين؟ ورفاهيتها أو لتوفيقه خلد
حيث جيب أن تالحظوا اجتاه ميولكم، أإىل الدنيا أم الدين؟ وما هو 

عليكم أن تفحصوا أن األدعية اليت : املعيار للتأكد من ذلك؟ فقد قال
تدعوا هل معظمها لنيل النعم الدنيوية ورفاهيتها ولسد االحتياجات 

فإذا علم أن ما يبعثه على الدعاء ). م للدين وخدمتهالدنيوية املادية، أ
قياما وقعودا وعلى جنبه هي مهوم الدنيا وأغراض الدنيا، وال يهمه 
الدين، فعليه أن يبكي على أوضاعه، فقد لوحظ كثريا أن الناس يقومون 
جبهود شاقة لنيل الدنيا، وينشغلون يف الدعاء أيضا، لكنهم يف اية 

بأنواع املصائب واألمراض، حىت يصاب بعضهم املطاف يصابون 
أما إذا كان االهتمام الكلي للمرء منصبا يف حصول الدين فإن . باجلنون

فمثل القول والعمل كمثل احلبة، فلو أعطينا أحدا . اهللا ال يضيعه أبدا
حبة فتركها يف مكان ومل يستخدمها فسوف تأكلها السوس، كذلك إذا 

ن بعمل فسوف يأيت يوم خيتفي فيه القولُ أيضا، كان هناك قولٌ ومل يقتر
أي ينبغي أن تسعوا إىل األعمال، إذا . (هلذا جيب االستباق يف األعمال

  ).بذرمت حبة فستنبت منها شجرة، أما إذا تركتموها فستتسوس


ÜÛa@aìÇ…aaìà–ÈŽnÛ@b¢ÐÜ�@é@ @
/ مث قال يف أثناء احلديث عن الدعاء احلقيقي يف جملس يف كانون الثاين

حني : للدعاء نوعان نوع يتمثل يف الدعاء العادي، والثاين: ١٩٠٨يناير 
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١٦١
يوصله املرء ملنتهاه، وهذا األخري هو الدعاء الذي جيدر أن يسمى الدعاَء 

  .     حقًا
على اإلنسان أن يواظب على الدعاء حىت إذا مل يتعرض ألي 

شاكل، فليس من الضروري أن يدعو اإلنسان عند تعرضه للم(مشكلة، 
فهو ال يعلم ) بل ينبغي أن يداوم على الدعاء حىت يف األوضاع العادية

أحيانا . مشيئة اهللا وما الذي حيدث غدا، فادعوا اهللا سلفا لتعصموا
يتعرض اإلنسان لبلية حبيث ال جيد الفرصة للدعاء، فلو كان قد دعا قبل 

  . ذلك فهو يفيده يف الساعة احلرجة، وهذه هي أمهية الدعاء

@õbÇ†Ûbi@Ýöb�ìÛa@åÇ@aìr¡a@ @
لقد خلق جسم اإلنسان يف :  يف خطاب له�مث قال حضرته 

الظاهر حبيث حتتاج يداه ورِجاله بعضها إىل بعض، وإذا كان يالحظ 
وضع التعاون هذا يف أعضاء جسمه فكم يبعث على التعجب 

 الْبِر علَى تعاونوا�: واالستغراب أنه ال يفهم مغزى قوله تعاىل
أي (، إال أنين أقول أن احبثوا عن الوسائل بالدعاء، )٣ املائدة( �والتقْوى

، أما التعاون )ينبغي أن يكون البحث عن املتاع املادي أيضا بالدعاء
املتبادل فيما بينكم، فحني أُريكم نظاما كامال داال على ذلك قد أقامه 

د أقام يف الدنيا إن اهللا ق.  يف أجسامكم فال أرى أنكم تنكرونه�اهللا 
 وال �سلسلة األنبياء ليبني هذا األمر للعامل ويوضحه أكثر، فكان اهللا 
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١٦٢ 

يزال قادرا على أن ال يبقي الرسل حمتاجني إىل أي نوع من املساعدة إذا 
 من �:، ومع ذلك يأيت عليهم زمن ال جيدون بدا من اإلعالن�أراد 

فهل مثَلُ إعالم كمثَل الشحاذ . )٥٣ عمران آل (�اِهللا إِلَى أَنصارِي
الذي يطلق النداء للحصول على بعض كسرات اخلبز؟ كال بل إن 

 يتسم يبة وعظمة حيث يقصدون �اِهللا إِلَى أَنصارِي من�: قوهلم
فحني (بذلك تعليم العامل مراعاةَ األسباب، اليت هي من لوازم الدعاء 

 فال يقولون ألغراض شخصية، �اِهللا ىإِلَ أَنصارِي من�يقول األنبياء 
وإال فإن إميام الكلي ) وإمنا يريدون أن يعلِّموا الدنيا مراعاةَ األسباب

إم يعلمون أن وعد اهللا .  وحده وهم يثقون بوعوده�يكون باهللا 
 )٥٢ غافر (�الدنيا الْحياة في َآمنوا والَّذين رسلَنا لَننصر إِنا�: �

 يف روع أحد فكرة النصر، �وأنا أقول إذا مل يلق اهللا . قطعي ومؤكد
فاحلقيقة أن املُعني احلقيقي والنصري هو . فأىن ألحد أن يتقدم للنصر

نِعم املوىل ونِعم الوكيل، ونِعم "الذات القدوس الذي يوصف بـ 
ا تساوي وإن الدنيا ونصرها كامليت يف نظر هؤالء، وال يرو" النصري

الدودةَ امليتة، لكنهم يتخذون هذا املنهج أيضا لتعليم الدنيا الطريق 
. البسيط العام للدعاء، ويؤمنون بأن اهللا وحده يف احلقيقة يتوىل أمورهم

 :األعراف (�الصالحني يتولَّى وهو�وهذا هو عني الصواب، فقد ورد 
كان . عن طريق اآلخرينإن اهللا يأمرهم بأن يظهروا شئوم .. )١٩٧
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١٦٣
 يسأل املساعدة يف مناسبات كثرية، وذلك ألن الزمن �رسولنا الكرمي 

  . كان حباجة إىل نصرٍ إهلي، فكان يتحراه

Ùà�ÜÛ@õb½b×@åßûàÜÛ@òya‰@õbÇ†Ûa@ @
إن مثل الداعي كجالس عند نبع املاء املَعني، : �مث يقول حضرته 

ال يستطيع السمك العيش فهو يستطيع أن يروي نفسه مىت يريد، فكما 
خارج املاء كذلك فإن الدعاء مبثابة املاء للمؤمن، حبيث ال يستطيع 
العيش دونه، وإن أفضل حمل للدعاء هو الصالة، إذ يتمتع فيها املؤمن 
بالراحة والسرور الذي يساوي مقابله شيئا قمةُ اللذة واملتعة اليت يناهلا 

  .ةاملنغمس يف امللذات يف أعمال الفاحش
إن أكرب ما يناله اإلنسان بالدعاء هو القرب اإلهلي، فبالدعاء يتقرب 
املرء إىل اهللا وجيذبه إليه، فحني يتحقق اإلخالص التام واالنقطاع الكامل 

 هو اآلخر يرمحه ويتواله، فلو تأمل املرء �يف دعاء املؤمن، فإن اهللا 
يبلغ املرء سن انظروا حني . حياته لوجدها مريرة إذا مل يتولَّها اهللا

النضج، ويدرك ما ينفعه ويضره، فتبدأ سلسلة طويلة خليبات األمل 
واإلخفاق، ويواجه أنواع املصائب فيبذل اجلهود لتفاديها، ببذل املال 

فحني تظهر . وإنشاء العالقات مع احلكام وبأنواع املكر واخلداع
ذا كان املصائب يف الدنيا يبذل اإلنسان الجتناا كل ما يف وسعه، فإ

ميلك املال والثروة فهو ينفقها لالتقاء منها، وإذا كانت له العالقات 
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١٦٤ 

اجليدة مع املسؤلني فهو يستغلها، أو يلجأ إىل أنواع احليل واملكائد، فهو 
حياول اخلروج منها بأي طريقة ممكنة لكنه يتعذر عليه النجاح، وأحيانا 

نا بني مهوم أهل الدنيا فإذا قار. تؤدي به مشاكلُه املريرة إىل االنتحار
وأحزام وآالمهم وبني مصائب أهل اهللا أو األنبياِء فإن مهوم الفريق 

ولكن هذه األول معدومة متاما مقابل مصائب األنبياء عليهم السالم، 
إن . املصائب والشدائد مل تسبب حلزب األطهار هذا أملًا وال حزنا

 ال تسبب هلم حزنا وال أسفًا املصاعب اليت يتعرض هلا األنبياء واألولياء
وال تؤثر شيئا على فرحتهم وسرورهم ألم يف رعاية اهللا تعاىل بسبب 

اعلموا أنه لو كان أحد على صلة باحلاكم الذي مسح له . دعائهم
باالستعانة به عند حلول مصيبة من املصائب لكان هذا املرء أقل مها 

ا احلاكم على إزالتها، وحزنا من غريه عند حلول مشكلة ال يقدر هذ
فكيف ميكن إذًا أن يقلق عند حلول املصائب والشدائد من كانت له 
عالقة متينة مع أحكم احلاكمني؟ فلو حلَّ بأحد عشر ما يتعرض له 
األنبياء عليهم السالم من مصاعب لقضى عليه، أما هؤالء فعند بعثتهم 

أللوف من الناس إلصالح الناس يتحول العامل كله أعداء هلم، ومئات ا
يتعطشون إلراقة دمائهم، ولكن هؤالء األعداء األلداء أيضا ال يقدرون 

لو كان ألحد عدو واحد فحسب فال يشعر باألمن من . على إزعاجهم
شره كل حني وآن ناهيك أن يناصب له البلد كله العداء مث يعيش 

 بقلب مطمئنا ومتمتعا براحة البال ويتحمل مجيع تصرفام املريرة
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١٦٥
أما ثبات الرسول . إن صربهم عليها معجزة أو كرامة حبد ذاته. هادئ
فإن احتاد القوم كله .  فهي أكرب من مئات األلوف من املعجزات�

ضده، وإغراَءهم له بالثروة واحلكومة واملنصب الدنيوي واألزواج 
ال إله إال اهللا، ورد : اجلميالت وغريها بشرط امتناعه عن إعالء كلمة

 عليهم بأنه لو كان كل ذلك من عند نفسي لقبلت عرضكم، �نيب ال
ما جئت مبا جئتكم به إال بأمر من اهللا تعاىل، مث حتملُه صنوفًا من اإليذاء 
والتعذيب؛ هلو معجزة عظيمة تفوق قدرات اإلنسان، وال يتحلى املؤمن 

دعاء، مبثل هذه الطاقة والقدرة على التحمل والصرب من اهللا تعاىل إال بال
ال بد . فإن دعاء هؤالء القوم يقضي أحيانا على هجمات شرسة لألعداء

لقد أعلن أبو جهل يف قومه . � لقتل النيب �أنكم مسعتم قصد عمر 
 قبل إسالمه مع � نال جائزة عظمى، فتعاهد عمر �أن من قتل النيب 

، مث راح يتحني الفرصة لذلك، �أيب جهل ووطّن نفسه على قتل النيب 
 يرتاد الكعبة يف منتصف الليل للصالة، فاستحسنه عمر �لم أن النيب فع

وجاء الكعبة عند حلول املساء وجلس خمتبئًا، فلما انتصف الليل تناهى 
 عند سجدته �أراد عمر قتل النيب ". ال إله إال اهللا"إىل مسعه صوت 

 بدأ النيب مناجاته مع ربه بكل حرقة وأمل، مث محد اهللا تعاىل يف. لربه
 �السجدة بطريقة رق ا قلب عمر وفَقَد جرأته واندفاعه لقتل النيب 

 صالته وتوجه �فلما أى النيب . بل طرأ اضمحالل على يده القاتلة
أما تتركين يا :  لصوت قدميه وقال�تلقاء بيته تبعه عمر، فانتبه النيب 
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١٦٦ 

يت لقد ختليت عن إراد: �عمر؟ صاح عمر خمافة أن يدعو عليه النيب 
أول ما وقع اإلسالم يف :  يقول�كان عمر . لقتلك، فال تدعو علي
  ."قليب كان يف هذه الليلة

إن العدو شرير الطوية يعترض على ": مث قال حضرته يف أحد االس
كل قول أو فعل لنا بسبب عدائه، ألن قلبه قد فسد، ومن فسد قلبه 

الء اجلهلة عين بأنين يقول مثل هؤ. تراءت له الظلمات يف مجيع اجلهات
جالس يف مكاين وال أحرك ساكنا، وال يعرفون أنه مل يرد عن املسيح 
املوعود يف أي كتاب أنه ميتشق السيف فيقوم باحلرب، بل كل ما ورد 
هو أن الناس يهلكون بنفَسه، أي أنه ينجز مجيع مهامه معتمدا على 

 املدن جيدي فلو كنت أعرف أن خروجي من الدار وجتوايل يف. الدعاء
نفعا ملا جلست ههنا حلظةً، ولكنين أعرف أن مثل هذا السري ليس نافعا 
وال يسفر إال عن إرهاق القدمني، وال ميكن أن تتحقق مجيع هذه 

لقد أودع اهللا الدعاء . األهداف اليت نريد حتقيقها إال بواسطة الدعاء
  ."قوى خارقة عظيمة


ÜÛa@Þbu‰@�ý�îÜÛa@Òìu@¿@õbÇ†Ûa@é@Ý@ @
حيكى أن أحد امللوك خرج لغزو بعض البالد، : "مث يقول حضرته

ال تتقدم وإال : فلما كان يف طريقه مسك أحد الفقراء جلام فرسه قائال
حتري امللك وقال له أنت تعاين فقرا مدقعا ال حول لك وال . فسأحاربك
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١٦٧
سأحاربك حبربة الدعوات : قوة، فبماذا ستحاربين؟ رد عليه الفقري

باختصار . ة، فقال امللك إذًا ال أستطيع مقاومتك، ورجع القهقرىالليلي
وقال يل اهللا تعاىل مرارا يف . لقد أودع اهللا تعاىل قوى خارقة يف الدعاء
إن حربتنا هي الدعاء وليس . وحيه إنه لن يتحقق أي شيء إال بالدعاء

 ال. ما ندعو به خفيةً يظهره اهللا تعاىل. عندي سواها حربة بعثت ا
شك أن بعض األعداء يف زمن األنبياء السابقني قد عوقبوا على يد 
األنبياء أيضا، ولكنه تعاىل يعلم بأننا ضعاف ال حول لنا وال قوة، لذلك 
فقد توىل بنفسه مجيع أعمالنا، فلم يبق لإلسالم إال سبيل واحد وال 

لو كان سبيل . يفهمه علماء الظاهر والفالسفة املتمسكون بالقشور
عندما تبلغ دعواتنا ذروا ستؤدي . تال مفتوحا هلُيئت لنا أسبابه أيضاالق

يقول املعترض الذي اسود قلبه بأنه ليس مهّنا . إىل هالك الكاذبني تلقائيا
سوى األكل والنوم ولكنه ال يعرف أنه ليس من سالح أمضى من 

  ."الدعاء، والسعيد من يفهم بأي طريق يريد اهللا تعاىل ازدهار دينه
 عن �ولقد قدمت أمامكم بضعة مناذج من كالم املسيح املوعود 

وفّقنا اهللا تعاىل لفهم موضوع الدعاء والعمل به يف حياتنا، وأن . الدعاء
يكون أكرب مهّنا هو التقرب إىل اهللا والفوز برضاه، وأن نكون من 

ووفّقنا لفهم مسؤولياتنا اليت . اخلاضعني والداعني له يف الفرح والترح
 ببيعته، منها أن يصبح �ع على عاتقنا بعد ارتباطنا باملسيح املوعود تق

ووفّقنا اهللا إليثار الدين على الدنيا . قولنا وفعلنا هادفًا لنيل رضا اهللا تعاىل
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 اليت تتعرض -أكثروا من الدعاء يف هذه األيام . وللدعاء له خملصني
 يف كل حني،  ليحفظها اهللا تعاىل–اجلماعة فيها هلجمات املعارضني

  .ويرد شرور األعداء وكيدهم يف حنورهم
  ."اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم"
"ررب إين مظلوم فانتص".  
  ."رب كل شيء خادمك، رب فاحفَظْين وانصرين وارمحين"

  :  يدعو به خاصة وهو�وهناك دعاء كان املسيح املوعود 
  ."ين بالصاحلنيرب توفَّين مسلما، وأَلْحقْ"

ندعو اهللا تعاىل أن جيعلنا من الصاحلني، ويستجيب دعواتنا، ويوفقنا 
  .آمني. �للسري يف الدورب اليت أرادها لنا املسيح املوعود 

  
  )يف مسجد بيت الفتوح بلندن ٠٥/٢٠١١ /٢٠يوم   خطبة اجلمعة(
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