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ه ا عبده، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ورسوله
 * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم* الْحن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  دبعن اكإي

عنيتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ*  اه يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   

� هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمقُوا اَهللا ووا اتنآم ينا الَّذها أَيي
اُهللا غَفُورو لَكُم رفغيو ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجيو يمح٢٩ :احلديد(� ر(  

 بفضل اهللا، وقد أدخلنا اهللا تعاىل يف ٢٠١٠اليوم هو اليوم األول من عام 
العام اجلديد يوم اجلمعة الذي هو يوم مبارك جدا من بني أيام األسبوع، وذه 
املناسبة أهنئكم مجيعا قبل كل شيء حبلول العام اجلديد، وأسأل اهللا تعاىل أن 

حنن نتبادل التهاين .  هذا العام وكل عام يف املستقبليبارك لكل أمحدي يف
لكن األعوام واأليام ال تكون . والتربيكات مبناسبة حلول كل عام جديد
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مباركة للمؤمن إال إذا تسببت يف قبول توبته فيها وأدت إىل رقيه الروحاين 
إمنا العيد : "�وقد قال سيدنا املسيح املوعود . وجلبت له العفو واملغفرة

حلقيقي ويوم الفرح احلقيقي واليوم املبارك هو يوم توبة اإلنسان، وهو يوم ا
ذاك اليوم الذي يكشف لإلنسان املدارج الروحانية، والذي يقود ." يغفَر له فيه

اإلنسان إىل دروب التقدم الروحاين، والذي ينبه اإلنسان إىل تأدية حقوق اهللا 
ان إىل بذل مجيع املواهب والقدرات وحقوق العباد، والذي يلفت اهتمام اإلنس

الكتساب رضوان اهللا تعاىل، والذي هو يوم بذْل املساعي واجلهود على 
فلن تكون سنواتنا وأيامنا مباركة إال إذا . الصعيد العملي لنيل قرب اهللا تعاىل

 بإخالص مستعينني به لتحقيق هذه األهداف، �خررنا على عتبات اهللا 
ال شك أن اليوم يوم اجلمعة وهو .  طاهرة يف نفوسناوسعينا إلحداث تغريات

يعد مباركا جدا ومن هذا املنطلق فإن هذه السنة اجلديدة تبدأ بيوم مبارك 
لكننا .  إىل بعض األمور خبصوص أمهية هذا اليوم�لقد أرشدنا النيب . جدا

 غريه جيب أن نتذكر أنه كما ينتفع املؤمن احلقيقي ذا اليوم، ال يستفيد منه
ال شك أن اليوم هو هو، لكن املؤمن يسعى أن . مبثله رغم أمهية هذا اليوم

 إن. جيعله سبب جناته أما غريه فال يهتم به أكثر من كونه أحد أيام األسبوع
، الذي ورد ذكره يف �يضع يف االعتبار قولَ النيب أن  املؤمن دوما على

 فيه فَقَالَ الْجمعة يوم ذَكَر � اِهللا ولَرس أَنَّ هريرةَ أَبِي عناحلديث النبوي 
 أَعطَاه إِال شيئًا تعالَى اَهللا يسأَلُ يصلِّي قَائم وهو مسلم عبد يوافقُها لَا ساعةٌ

اهإِي. ارأَشو هدا بِيقَلِّلُهابالبخاري كتاب اجلمعة . (يب ةاعي السي الَّتمِ فوي 
ةعمفاملؤمن يرى يف هذا اليوم مشاهد استجابة دعائه، أما غريه فينشغل يف ) الْج

إن أول أيام العام قد اكتسب أمهية أكثر بالنسبة للمؤمن . اللهو واللعب
ملصادفته اجلمعة حيث تسنت له الفرصة أن يستقبل العام اجلديد الذي يبدأ 
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دعية خاضعا على عتبات اهللا تعاىل وحمييا ليلته مزينا يومه باأل- بيوم مبارك جدا 
، بينما غريه فال يعلم شيئا عن أمهية اجلمعة وال يعرف أساليب -بالعبادة

استقبال العام اجلديد، وإمنا يهمه أن يقضي الليلة األوىل من العام اجلديد والليلة 
غط األخرية من العام الفائت منغمسا يف اللهو واللعب ومنصرفا إىل الل

فنحن سعداء لكوننا من أمة النيب . والصياح وشرب اخلمر كأسا بعد كأس
، حنن نؤمن بالرسول الذي كان وال يزال نورا متجسدا، والذي أرانا �

، وأرشد اإلنسان املؤمن إىل حتقيق الغاية �الطرق املؤدية إىل نيل رضا اهللا 
 سيحب كل من  أنه� حبيب اهللا الذي أعلن اهللا �كان . املنشودة من خلقه

  .  ويعمل بسنته بشكل حقيقي�يتبعه 
إن الذي اتباعه جيعل اإلنسانَ حبيب " :�يقول سيدنا املسيح املوعود 

هلذا مسى اهللا و،  يسمي نفسه نورااهللا تعاىل ال ميكن أن يكون أحد أحق منه أن
 قَد جاَءكُم من اِهللا�: � حيث قال يف القرآن الكرمي نورا �تعاىل النيب 

ور١٦:املائدة(�ن(".   
وقد . ستكون منة اهللا علينا عظيمة جدا إذا اكتسبنا حظا من هذا النور

 أفضل أسلوب لذلك وهو يتعلق بيوم اجلمعة، وذلك لتستجاب �علَّمنا النيب 
 من إِنَّ" :� النبِي قَالَ قَالَ أَوسٍ بنِ أَوسِ عنأدعيتنا عند اهللا تعاىل، ففي رواية 

 معروضةٌ صالتكُم فَإِنَّ فيه الصالة من علَي فَأَكْثروا الْجمعة يوم أَيامكُم فْضلِأَ
لَيابسنن أيب داؤد كتاب الصالة ( ."عي بفَارِاال فغتس        (  

إن أفراد أمتك يصلون ) �(انظر يا حبييب حممد :  يقول له�فإن اهللا 
الشكر ساعني جعلَ أعماهلم وفق التعليم القرآين وأسوتك يف عليك بعواطف 

هذا . هذا اليوم املبارك الذي له أمهية خاصة، هلذا أستجيب أدعيتهم حبا هلم
وكنت أنا أيضا قد أمرتهم بأن يصلّوا عليك ألن اهللا ومالئكته أيضا يصلون 
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ى حبييب ابتغاء فإذا كان هؤالء املؤمنون استجابوا ألوامري وصلَّوا عل. عليك
فصالتنا على النيب وأدعيتنا يف . مرضايت فأنا أيضا أمسع أدعية هؤالء العابدين

مثل هذا اليوم عندما ستعرض على اهللا فسوف تكسبنا حب اهللا تعاىل، إن 
 تقدم - � بشرط أن تتم باإلخالص والتفاين يف حبه -  �صالتنا على النيب 

 أنه �فحني أعلن سيدنا مريزا غالم أمحد . �فاعته إىل اهللا تعاىل مزينةً بش
املسيح املوعود واإلمام املهدي وأنه قد نال منصب إمام الزمان فإمنا نال ذلك 

 وصالته عليه اليت حتولت إىل أعمدة من نور �حلبه احلقيقي اخلالص للنيب 
سيح رفعت إىل السماء مث هبطت منها إىل األرض، وهذا ما نصحنا به سيدنا امل

 حنن املبايعني له أيضا أننا إذا كنا ندعي بأننا بايعناه وأحببنا النيب �املوعود 
حسب - خملصني، وبالتايل سننال حنن أيضا � فعلينا أن نصلي على النيب �

 نصيبا من ذلك النور الذي هو نور اهللا وهذا ما سيحسن - قدراتنا ومواهبنا
رى هلذا اليوم من األحاديث وهذه مث نكتشف أمهية أخ. دنيانا وعقبانا أيضا

 طَلَعت يومٍ خير" :قَالَ � النبِي أَنَّ هريرةَ أَبِي عنالرواية من صحيح مسلم 
هلَيع سمالش موي ةعمالْج يهف قلخ مآد يهفلَ وخةَ أُدنالْج يهفو رِجا أُخهنم ".

ففي هذا اليوم فرص ساحنة ) الْجمعة يومِ فَضلِ اببمسلم كتاب اجلمعة (
فاألمر . الكتساب الربكة كما ميكن أن يتعرض اإلنسان للعقوبة أو احلرمان

يتوقف على اختيار أوالد آدم إىل أي حزب ينضمون، إن مراعاة قداسة هذا 
 واألعمال الصاحلة ستدخلكم اجلنة، �اليوم واألدعية والصالة على النيب 

، كما ميكن أن يتعرض اإلنسان إلغواء �وتكسبكم نصيبا من نور اهللا 
الشيطان، فكما أُخرِج آدم من اجلنة، فابن آدم خيضع للقانون واملبدأ نفسه، إذا 

 �واظبتم على االهتمام بإحراز احلسنات واالعتناء بالدعاء والصالة على النيب 
بح هذه الدنيا جنةً لكم فسوف تتقدم خطواتكم إىل اجلنة بانتظام حيث تص
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إذا تورط اإلنسان يف السيئات فقد أخرب اهللا . كما يبشر اهللا باجلنة يف اآلخرة
 إذن، فإن أمهية هذا .عن اخلروج من اجلنة أيضا حيث تنقلب هذه الدنيا جهنم

وألف ألف سالم على ذلك . اليوم تكمن يف األعمال اليت تكتسب حبسن النية
. ين آدم إىل السبل اليت تؤدي إىل جنة الدنيا واآلخرةاحملسن الذي أرشد ب

وكما قلت يف صدد بيان األحاديث أن األدعية اليت يدعو ا اإلنسان يف 
 جتعل اإلنسان وارثا �حضرة اهللا خالصة له الدين، والصالةُ على النيب 

  . للجنات اليت خلقها اهللا تعاىل يف هذه الدنيا واآلخرة
وقد . ول اجلنة أو اخلروج منها مشروط باألعمالفإن أمهية اجلمعة ودخ

ولمن �: ورد ذكر اجلنات الدنيوية واألخروية يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
انتنج هبر قَامم افأي جنة يف الدنيا وجنة يف اآلخرة)٤٧ :الرمحن (�خ  .  

هتما كل من يهجر الذنب م: " يف هذا الصدد�يقول املسيح املوعود 
توهب : أوال. مبقام اهللا وجالله وخائفا من أنه سيسأل عند اهللا يوما فله اجلنتان

له حياة اجلنة يف هذه الدنيا ويحدث فيه تغير طيب، ويصبح اهللا تعاىل وليا 
يعطى جنةً خالدة بعد املوت، ذلك ألنه خشي اهللا وآثره : وثانيا. وكفيال له

  ."على الدنيا وأهواء النفس
، فالذي �فما دام اهللا تعاىل يهيئ للناس فُرصا أكرب للبحث عن قربه 

واليوم أيضا قد هيأ اهللا تعاىل لكم فرصة . ينتهز هذه الفرص هو املؤمن احلقيقي
أن تزينوا اليوم األول من السنة باألدعية حىت تشهدوا خالل العام كله مشاهد 

دكم وللذين يقدمون فلتدعوا ألنفسكم وألهلكم وألوال. استجابة الدعاء
التضحيات لألمحدية أي اإلسالم احلقيقي، كذلك فادعوا لتقدم اجلماعة 

إن . وازدهارها، واتمعِ واحمليط الذي تعيشون فيه، وأيضا للبلد الذي تقطنونه
فهذه . املؤمن يعترب مؤمنا حقيقيا إذا كان يدعو للبلد الذي يقطنه كمواطن فيه
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إن .  أمحدي بأدائها، فليؤدها على خري ما يرامكلها واجبات قد كلِّف كل
بقاء الدنيا والبشرية منوط بأدعية األمحديني فقط، ومنوط ا هدايتهم إىل سبل 

فإذا كان أحد ال يسلك تلك السبل بنفسه فأنى له أن يهدي إليها . اجلنة
  اآلخرين؟ 

خرا بآدم هذا العصر الذي مل يأت ليج من اجلنةإننا، األمحديني، قد آمن .
فهو مل يرث كلتا اجلنتني فحسب بل جاء بتعليم أتى به سيده وموالنا حممد 

  .  لريشد اآلخرين أيضا إىل تلك اجلنة�املصطفى 
خلق آدم فأكرمه، جرِي : "�لقد أوحى اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود 

لل األنبياء، بشرى لك يا أمحدياهللا يف ح"  
املراد ": جري اهللا يف حلل األنبياء" موضحا �ود مث يقول املسيح املوع

من هذا الوحي اإلهلي هو أنين قد أُعطيت نصيبا من سوانح خاصة أو صفات 
 إىل األخري، سواء كانوا إسرائليني �خاصة بكل نيب مرسل من اهللا منذ آدم 

أما النصيب الذي ناله ". وقد أُودعت فطريت نقش فطرة كل نيب. أو غريهم
 بسبب حبه احلقيقي له ولنيله لقب النيب � نور سيدنا رسول اهللا  من�

إن آدم هذا الذي جاء يف العصر الراهن . الظلي فال يعرف احلدود وال النهاية
وقد علّمنا أيضا . ، لذا يرشدنا إىل الطرق املنرية املتجددة�مليء بنور حممد 

دنيا واآلخرة لنرث أساليب الدعاء وآدابه، وهدانا إىل احلصول على حسنات ال
فلالستفادة من هذا النور لسنا حباجة . حسنات الدنيا وحسنات اآلخرة دائما

إىل األدعية واألعمال الصاحلة يف اليوم األول من السنة اجلديدة فحسب، بل 
هناك ضرورة ماسة لألدعية واألعمال الصاحلة باستمرار ليكون كل يوم من 

وآمل أن يكون مجيع . ننتبه إليه جيداحياتنا مباركا، األمر الذي جيب أن 
األمحديني قد قضوا هذا اليوم املبارك واألول للسنة اجلديدة ذه العاطفة، إذ 
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ولكن جيب أال ختمد هذه العاطفة . قد أُقيمت صالة التهجد يف املساجد مجاعةً
يف اليوم األول، بل جيب أن يكون كل يوم جديد مظهرا هلذه العاطفة 

ب أن تتقدم كل خطوة من خطواتنا إىل التقوى، ومدعاةً لتقوية وجي. باستمرار
 ٣٦٥وجيب أن ميتد السعي احلاصل يف اليوم األول إىل . �إمياننا بالرسول 

  . يوما
أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا وآمنوا يا �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي

بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعلْ لَكُم نورا تمشونَ بِه ويغفر لَكُم واُهللا 
يمحر فإن عالمة املؤمن ومقامه هو أنه ال يؤمن بأن )٢٩ :احلديد (�غَفُور 

بل . ص ما ميكن أن تكفِّر عن أخطاء آدم وبين آدم وذنوبهمميتة ملعونة لشخ
يقول اهللا تعاىل عن املؤمنني احلقيقيني إن حيام جهد متواصل، وتضحية 

إن االهتمام بأداء حقوق . متواصلة، والتحلي بتقوى اهللا تعاىل مث الثبات عليها
تقدم العباد أيضا ضروري مثل ضرورة السعي واالهتمام واالنتباه إىل ال

كذلك إن السعي إلنقاذ اتمع من الذنوب أيضا . الروحاين وأداء حقوق اهللا
وهناك حاجة . ضروري إىل جانب حماولة التقدم الشخصي يف الروحانية

إلفهام الدنيا أن استقبال السنة اجلديدة جيب أال يكون بالسكر وارتكاب 
 بقلوب طاهرة السخف بل ينبغي أن يكون باحلضور واخلرور على عتبات اهللا

نقية، واألدعية يف حضرة اهللا من أجل رفع معايري الروحانية، ومن خالل تقدمي 
التضحيات يف سبيل أداء حقوق خلق اهللا، وبالتوبة واالستغفار لكي ينقذ اهللا 

  . تعاىل الناس مجيعا من جهنم هذه الدنيا وجهنم اآلخرة
أحدا أن مما ال شك فيه أن كل شخص مسؤول عن أعماله وال يسع 

فاألعمال الصاحلة املذكورة أعاله تورِث اإلنسانَ حسنات . يكون كفارةً لغريه
 هي �فإن التقوى والطاعة الكاملة لرسول اهللا . الدنيا وحسنات اآلخرة أيضا
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وكما سبق الذكر أن الطاعة الكاملة لرسول اهللا . اليت جتذب رمحة اهللا تعاىل
اهللا تعاىل كفلنيِ يف الدنيا واآلخرة  جتعل اإلنسان حبيب اهللا، مث يؤتيه �

  . فاملراد من الكفلَني هنا هو حسنات الدنيا وحسنات اآلخرة أيضا. ويهبه نورا
يا أيها الذين آمنوا إذا ظللتم : " يف هذا الصدد�يقول املسيح املوعود 

صفة التقوى فسيجعل اهللا ب هللا ومتمسكنيثابتني على التقوى وبقيتم قائمني 
والفرق هو أنكم ستعطَون نورا متشون به يف . نكم وبني غريكم فَرقاتعاىل بي
أي سيكون النور يف سائر أفعالكم وأقوالكم وقواكم وحواسكم، . سبلكم

فسيكون يف عقلكم نور ويف ختمينكم نور، ويف أعينكم نور ويف آذانكم نور 
يت والسبل ال. ويف ألسنكم نور ويف بيانكم نور وكل حركتم وسكونكم نور

فكل طرقكم مبا فيها طرق قواكم وطرق حواسكم . تسلكوا ستكون منرية
  ."تمأل نورا، فستمشون يف النور كله

التقوى واجلهل ال جيتمعان أبدا، غري أنه من املمكن أن : "�وقال 
أي ميكن أن خيتلف فهم ." خيتلف الفهم واإلدراك حسب مراتب التقوى

 ميكن أن ختتلف قوة إدراك الناس أيضا من  التقوى، كماكنه  يف إدراكاإلنسان
شخص إىل آخر حبسب مرتبة عالقتهم باهللا تعاىل، ولكن ال ميكن أن جيتمع 

واملعلوم أن للتقوى أيضا معايري خمتلفة لذا فقد . اجلهل والتقوى يف مكان واحد
فسواء كان األمحدي مثقفا . أُمر اإلنسان أن يسعى دوما لرفع مستوى تقواه

أقل ثقافة من غريه، وسواء كان ميلك قدرا أكرب من علم الدين أو جيدا أو 
إذا كان ملتزما بالتقوى فال بد أن يتجنب على الدوام أمورا تنم أقل، ولكنه 

جيب أن تتذكروا هذه النقطة دوما أن اجلهل والتقوى ال . عن اجلهل واجلاهلية
وى يف الناس كما  أن تتفاوت درجات التق، وإن كان باإلمكانجيتمعان أبدا

ن يركز على األعمال الصاحلة مراعيا التقوى، مهو املؤمن احلقيقي و. قلت
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لتمسك بالتقوى يف ل ويدخل يف كل يوم ويف كل سنة داعيا أن يوفقه اهللا تعاىل
جتعله إنسان كل إن أعمال . كل حني وآن، وينعم عليه حبسنات الدين والدنيا

  سخطهيناليفوز برضى اهللا أو كان ذا حتدد ما إوهي اليت ينعم باحلسنات 
 حيث  يف أماكن عدة من القرآن الكرمي هذا املوضوعاهللا تعاىلوذكر  وغضبه،

 بأن الذين ، كما قال)١٦اإلسراء  (�ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى�: قال
 أولئك فسيؤتيهم كفلني من رمحته، �يتمسكون بالتقوى ويؤمنون بالرسول 

ويسعون للتأسي بأسوته ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل�ون على النيب صلّالذين ي ، 
جتعلهم عبارة عن احلسنات اليت هو وهم الذين ينالون جزاء الضعف الذي 

منا اهللا تعاىل دعاء حىت نرث هذه علَّلقد . نات الدنيا واآلخرةجل وارثني
 وحيد وهو ال يسع اإلنسان أداء حق شكر اهللا تعاىل، لذلك مثة طريق. اجلنات

ولقد علم اهللا تعاىل دعاء . أن يظل العبد خاضعا على عتبة اهللا تعاىل شاكرا له
: حىت ننال كفلني من رمحته، وهو دعاء مذكور يف سورة البقرة حيث قال

�ما آونبقُولُ ري نم مهينا فني الْآتفةً ونسا حينالد  ذَابا عنقةً ونسح ةرخ
 الذين يدعون لنيل احلسنة فإن هؤالء املؤمنني احلقيقيني. )٢٠٢البقرة (�النارِ

ال يدعون من أجل الرقي املادي إم  ،يف الدينا وللتمتع ا يف اآلخرة أيضا
عند بداية كل سنة جديدة بل للرقي الروحاين أيضا، إم ال يفكرون يف 

فإن . ق اآلخرين أيضاخريهم فحسب بل يفكرون ويدعون من أجل أداء حقو
امللتزمني بالتقوى واملؤمنني احلقيقيني ال يبحثون عن حسنات الدنيا فحسب بل 

عاىل لنيل احلسنة يف اآلخرة أيضا، وذلك لكي تنجيهم هاتان يدعون اهللا ت
مناه لنيل احلسنات إنه لدعاء جامع علِّ. قيامة يوم ال الناراحلسنتان من عذاب

 كان يكثر �لقد ورد يف الروايات أن النيب .  سواءاملؤقتة والدائمة على حد
 إذا واظب عليه اإلنسان مؤديا حقوق اهللا وحقوق العبادو. من هذا الدعاء
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بسبب عمله هذا مث ينجيه يف اآلخرة أيضا  ،فسينجيه من العذاب يف هذه الدنيا
دنيا ار يف هذه ال إن اإلنسان مير من عذاب الن.الذي يقوم به ابتغاء مرضاة اهللا

. األماين، واملصائب واحلروب كلها عذاب النار، وإن اآلالم واحلسرات. أيضا
بالد البعض يف الحظوا ماذا حيدث يف هذه األيام يف باكستان وأفغانستان و

واحلريق الذي حصل يف األيام املاضية يف كراتشي ليس أقل . خرى من العاملاأل
مل تدمر اقتصاد ن هذه النريان  إذ إ،بل للبلد كله من عذاب النار للمتضررين
خلسائر الفادحة تقدر ، وادمرت اقتصاد البلد كلهمدينة واحدة فحسب بل 

إلنسان يف هذه الدنيا أيضا وجيب أن لفإن عذاب النار مالزم . بالباليني
 ميزان وخيلون لباس التقوى، ع وإذا كان اإلنسان عاريا .يستعيذ منه اإلنسان

ال يهتم بأداء حقوق اهللا وحقوق العباد، فقد مث ،  من أي عمل صاحلحسناته
حلسنة فال بد أن لنيل افعندما يدعو اإلنسان . همثلن كان ورد وعيد شديد مل

ينتبه فورا إىل االلتزام بالتقوى، وأداء حقوق اهللا وحقوق العباد، وإىل جتنب 
ال يحرم من حسنات أن يكون حذرا حىت ، ونتيجة سيئةيفضي إىل كل عمل 

  :�يقول املسيح املوعود . اهللا تعاىل بسبب بعض ذنوبه اخلفية
تأثريها ظهور  وال يقتصر ، منه جدوىال إضافياإن التوبة ليست شيئا "

 يهما، وينالتكلالدينية والدنيوية اإلنسان حالة تحسن ا تعلى يوم القيامة بل 
يقول اهللا تعاىل . الراحة والسعادة احلقيقية يف هذا العامل ويف العامل اآلخر أيضا

ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب �: يف القرآن الكرمي
 يف هذه الدنيا  أسباب الراحة والطمأنينة أي ربنا هب لنا)٢٠٢البقرة (�النارِ

تتضمن " ربنا"أن كلمة الحظوا . ويف اآلخرة أيضا، وجننا من عذاب النار
ن أ مأن اإلنسان قد ترب" ربنا" إذ تقتضي كلمة ، التوبةدالة علىإشارة دقيقة 

وال ميكن أن . رجع إىل هذا الربكان قد اختذها سابقا ومجيع األرباب اليت 
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الرب هو و. بدون احلرقة والرقة احلقيقية صميم الفؤاد  منالكلمةخترج هذه 
، حلة أعلى حىت يصل به إىل الكمالمن يتدرج باإلنسان من مرحلة إىل مر

عندما ان يكون قد اختذ أربابا كثرية، فن اإلنسأاحلقيقة . وهو من يريب اإلنسان
ا على حيعتمد كلييلعدفلو تفاخر بعلمه أو قوته . ربابه تكون أفهيه ه وخ

خالصة . ه، ولو اعتز حبسنه أو ماله أو ثرواته فهي تكون ربه ربكان ذلك
الرب معرفة ، وال ميكنه إلنسانإن ألوفا من األسباب املماثلة مالزمة لالقول 

احلقيقي ما مل يتخل عن مجيع تلك األسباب ويتربأ منها، وخيضع رأسه أمام 
 وخير على عتبة بابه مرددا -   واحد وال شريك له هو الذي- الرب احلقيقي 

به أمام هذا الرب  يعترف بذنوإنه .بأصوات ملؤها األمل والرقة" ربنا "كلمة
، أي أنت وحدك الرب "ربنا: " ويتوب إليه مث خياطبه بقولهن حرقة وتفابكل

فقد اآلن أما  تائها يف أماكن أخرى، ظللت كنت خمطئا إذ فقد ،احلقيقي
بربوبيتك بصدق القلب ختليت عن مجيع األصنام الكاذبة واآلهلة الباطلة، وأقر 
  . إىل بابكوأرجع

وال ميكن . أن يتخذ اَهللا ربا له دون اتباع هذه الطريقةنسان لإلال ميكن 
 قلبه من مجيع لإلنسان أن يعرف الرب احلقيقي ويقر بربوبيته ما مل خيلُ

 قد اختذ بعض الناس الكذب. ا وتبجيلهاتكرميهو اوعظمتهاألخرى األرباب 
 السرقة أو ، وبعضهم قد اختذواهربا هلم، ويرون أنه ال ميكن هلم العيش بدون

النهب أو اخلداع ربا هلم ويعتقدون بأنه ال سبيل هلم لالسترزاق بدون هذا 
الحظوا إذا كان مثة .  األمور أربابا هلمتلكهؤالء وهكذا فقد اختذ ، السبيل

فيد ملطلبه، املليل الوقت الوقت ديه مجيع األدوات الالزمة للنقب، وسارق ولَ
 هذه احلالة سبيال إال سبيل السرقة اليت ، فال يرى يفنبهانوليس هناك حارس 

فمن يعتمد كليا على . فإنه يتخذ أدواته ربا له. يتوقع أن يسترزق من خالهلا
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حيلإمنا حيتاج إىل الدعاء من اهللا . كل عليها ال يرى حاجة لالستعانة باهللاه ويت
خرج ن ي مهووإال باب اهللا تعاىل، أمامه بواب مسدودة تعاىل من جيد مجيع األ

 يقوم به �إخل...ربنا آتنا في الدنيا �:  خالصة القول إن دعاء.من قلبه الدعاُء
ا سواه نمساوي هذا ت، ويوقن أن مجيع األرباب األخرى ال � ال يعرف رب

  .يف شيءالرب احلقيقي 
 ، بل من يعيش عمرا طويالهي اليت تكون يوم القيامةليس املراد من النار 

 أن هناك  أيضامن لديهم خربةيعرف ويف الدنيا يرى فيها ألوفا من النريان، 
 أنواع العذاب، واخلوف، والقتل، : منها،العاملهذا أنواعا كثرية من النار يف 

ومهوم ألوف من اآلالم، ووالفقر، واملرض، والفشل، وخماوف الذلة والزوال، 
إن املؤمنني .  كلها نار،ملعامالتاألوالد والزوجة، والتشابك مع األقرباء يف ا

قد وحيث أننا . نا من مجيع أنواع هذه الناراللهم جنِّ: يدعون اهللا تعاىل قائلني
 احلياة اإلنسانية صنا من مجيع هذه األمور اليت تنغقبأهدابك فَاآلن متسكنا 

، الد األول �تفسري املسيح املوعود " (.واليت هي مبنـزلة النار لإلنسان
  )٢٠٠٤ طبعة اهلند ٣١٥-٣١٤ص

 - فسر فيه اآلية السالفة  �إنه ملقتبس جامع من كالم املسيح املوعود 
 ويظهر من -  هناك مقتبسات أخرى أيضا تلقي الضوء على تفسريهاكما أن

هذا املقتبس كيف يتعرض اإلنسان للمشاكل واملصاعب، وما هو املعىن 
هذا ل هذه األمور يف اعتباره عند فيجب أن يضع املرء ك. احلقيقي هلذا الدعاء

  .الدعاء
مت نا اهللا تعاىل حبسنة يف الدنيا واآلخرة دوما، ووقانا من عذاب النار ع

الدنيوي واألخروي، ووفقنا للعمل باحلسنات والصاحلات، وجعل هذا العام 
وكل عام جديد يف املستقبل حيمل يف طياته كل نوع من احلسنة للجماعة 
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وحفظهم من اآلالم واملصاعب، ووفقنا للعمل بالصاحلات  ميع أفرادهاجلو
  . ، آمني�ولنيل حظ من ذلك النور الذي جاء به سيدنا حممد املصطفى 
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