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﴾﴿

الضطرار.. حالة توحيد ينبغي أن تستمر
وَء َوجَيَْعُلُكْم  َأمَّْن جُيِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
رُوَن )النمل: 62( ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَِئلَــٌه َمَع اللَِّ َقِلياًل َما َتَذكَّ
لقد قال سيدان املسيح املوعود  يف موضع: إن أْمران 
كله يتوقف على الدعاء فقط. والدعاء هو السالح الوحيد 
يف كل  والفالح  النجاح  املؤمن  ينال  أن  ميكن  به  الذي 
جمال. لقد أوصى هللا تعاىل املؤمنني ابملداومة على الدعاء 
بل يظل ينتظر الدعاء. )أي أن هللا  ينتظر أن يدعوه 

اإلنسان(. 
مث قال حضرته يف موضع آخر: لقد أتى العصر الذي ال 
يوظَّف فيه العدل واألمانة وقليلون من تفيدهم األدلُة، وال 
سيتحقق  األخري  الفتح  أبن  أؤمن  إنين  لذا  ابألدلة،  ُيعبأ 

ابلدعاء حصرا. 
مث قال حضرته : كل هذه األهداف اليت نريد حتقيقها 
قوى  الدعاَء  هللا  أودع  لقد  فقط.  ابلدعاء  حتقيقها  ميكن 
عظيمة. لقد قال هللا تعاىل يل مرارا يف اإلهلامات أن كل 
شيء سيتم ابلدعاء فقط. إن سالحنا هو الدعاء حصرا 
نقطة  أدعيتنا  ستبلغ  عندما  سواه.  سالح  عندي  وليس 

معينة سيهلك الكاذبون تلقائيا.
يتحلَّوا  أبناء مجاعته مرارا وتكرارا أبن  لقد أوصى حضرته 
ابلتقوى، وينشئوا العالقة ابهلل  ويعريوا الدعاء اهتماما 
كبريا، فهذا هو األمر األساسي الذي جيب أن نضعه يف 
االهتمام  إىل  ماسة  فثمة حاجة  وآن،  احلسبان كل حني 

البالغ ابلدعاء ورْفع معايريه. 

السبيل إىل إيقاف تيار السيئة
على  نرّد  أن  علينا  أن  أبدا  أمحدي  أي  ببال  خيطرنَّ  فال 
اضطهاد أهل الدنيا وأذاهم ابلطرق املادية. فإذا اختذان هذه 

َعاُء ُمخُّ ِعَباَدِتَنا الدُّ

اخلطاب الفتتاحي الذي ألقاه أمري املؤمنني
 سيدن مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز 
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

يوم 2018/08/3 
يف حديقة املهدي، حمافظة سري بربيطانيا 

مبناسبة اجللسة السنوية

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

وال  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ الَِّذيَن  ِصرَاط 
الِّني، آمني.  الضَّ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(
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حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

التعليم  نعمل خالف  ما  يوما  السبل 
 ، الذي أعطاانه املسيح املوعود
وليس ذلك فحسب، بل سوف حَنرم 
أنفسنا من أفضال هللا  أيضا، ولن 
اليت  األهداف  نيل  من  أبدا  نتمكن 
بل   . املوعود  املسيح  هبا  ُوعد 
سنعد من فئة تعيث يف األرض فسادا 
ألنه  وسكينته،  العامل  سالم  وتدمر 
بذلك ستبدأ سلسلة االنتقام اليت لن 
احلديث  أنه كما ورد يف  إال  تنقطع. 
التوجيه بعْقل الناقة، نستخدم الوسائل 
القانون  نطاق  ضمن  أيضا  املادية 
وينبغي علينا هذا. وهذا األمر يطابق 
اعتمادان   أن  إال  ورسوِله،  هللا  مشيئة 

َلنا كلَّه هو على هللا  وحده.  وتوكُّ
قول  ضوء  يف  أنفسنا،  فحصنا  فإذا 
ستبلغ  عندما   : املوعود  املسيح 
يهلك  فسوف  معينة  نقطة  أدعيتنا 
لنا  يتبني  فسوف  تلقائيا،  الكاذبون 
تلقائيا إىل أي حد اقرتبت أدعيتنا من 
  تلك النقطة املعينة اليت ذكرها هللا
يف اآلية اليت تلوهتا آنفا اليت تتسبب 

يف خلق االنقالب.   
دعاء  يتقبل  أنه    هللا  قال  فقد 
املضطر. ومسعتم يف الرتمجة أن هللا جييب 
دعاء املضطرب. كثريون يقولون: إننا 
ندعو هللا ابضطراب كبري، ومع ذلك 
ق  أفنصدِّ املرجوة.  النتائج  تظهر  ال 

أن  املؤكد  فمن  هؤالء؟! كال  قول 
قال  ما  وأن  ابطل  هذا  الناس  كالم 
أن  إىل  مثة حاجة  لذا   حق.  هللا 
االضطراب  من  نوع  أيَّ  نستعرض 
أن  علينا  ذلك  أجل  ومن  مطلوب. 
ننظر ما هي معاين املضطر. فاملضطر 
وال  ابملشاكل،  حماطا  نفسه  يرى  من 
يرى أي طريق أو خمرج مادي للخروج 
منها. ويف هذه احلالة يرتاءى له طريق 
وحيد يوصل إىل هللا ، ويوقن أبنه 
لن ينجو إال ابلتوجه إىل هللا ، إذ مل 
يبق له أي مالذ سواه. فكأن املضطر 
ومل  انقطعت كل سبله ووسائله،  من 
يبق له أي خمرج. فحني يدعو اإلنسان 
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هبذا اليقني واالضطراب فإن هللا حيقق 
كالمه أبنه يدفع األذى واملشاكل. مث 
هناك شرط أن يبقى اإلنسان ملتصقا 

ابهلل بصرب ودوام.
نرى  ال  اليت  والكيفية  احلالة  وهذه 
فيها سوى هللا تعاىل، جيب أال خيطرن 
أن  ميكن  املادية  الوسائل  أن  ببالنا 
حتمينا وتعصمنا، وال خيطرن ببالنا أن 
ابستخدام  يعاملنا  العدو كما  نعامل 
مثل  يف  نؤمن  بل  املادية،  األساليب 
هذه األوضاع أن هللا  وحده امللجأ 
واملأوى لنا، قد بنيَّ لنا النيب  الدعاء 
ملجأ  »ال  بكلمات:  احلالة  هذه  يف 
وال منجا منك إال إليك«. وقد شرح 
املصلح املوعود  هذا الدعاء بروعة 
حيث قال: ربنا ال ملجأ من عذابك 
واالبتالءات القادمة من عندك إال أن 
أندفع إليك بلهفة ايئسا من كل َمن 
منجا«  وال  ملجأ  »ال  فحالة  سواك. 
هو االضطرار بتعبري آخر. فحني قال 
جُيِيُب  َأمَّْن  اآلية:  هذه  يف    هللا 
أنه  يعين  فإمنا   َدَعاُه ِإَذا  اْلُمْضَطرَّ 
أحًدا  ُعّد  يـَ ال  َمن  دعاء  حتما  جييب 
سوى هللا ملجًأ ومأوى وال يعترب أحدا 
ينجيه  لن  أنه  يؤمن  حبيث  له  منجا 
أحد غري هللا . فاالضطرار ال يعين 
جمرد البكاء والضراعة. كما أن البكاء 
وحده ليس شرطا لإلجابة، بل جيب 

واالعتماد  الكامل  التوكل  يكون  أن 
، واالضطرار هو  الكلي على هللا 
أن  الضروري  فمن  لإلجابة.  شرط 
يف  ورد  فقد  ورمحته.  هللا  رأفة  هنيِّج 
َقرََّب  تـَ َمْن  قال    هللا  أن  احلديث 
َأاَتيِن  َوِإْن  اَبًعا  إِلَْيِه  َقرَّْبُت  تـَ ِذرَاًعا  ِإيَلَّ 
ُتُه َهْرَوَلًة، فيجب خلق هذه  يـْ ميِْشي أَتـَ
احلالة لإلجابة، ومثة حاجة إىل املداومة 
على الدعاء. وبذلك ميكن هتييج رمحة 
هرولة.    أيتينا  حىت  ورأفته،  هللا 
يضرَّان  فلن  احلالة  هذه  حققنا  وإذا 
السياسيون أي أدىن ضرر وال العلماء 
احلكوميون  املسؤولون  وال  املزعومون 
الذين خيلقون لنا املشاكل يف ابكستان 
األخرى  البالد  بعض  ويف  خاصة 
أيضا، أو يضايقوننا أو يضيقون علينا 
املوعود  املسيح  سيدان  يقول  اخلناق. 
 بياان ملوضوع إجابة الدعاء: إنه 
دعاء  يسمع  الذي  القادر  اإلله  هو 
اآلملني،  آمال  خييِّب  وال  املضطربني 
احلمد  فله  إليه.  يلجأ  من  يضيِّع  وال 

واجلالل والعظمة، حني ينظر املرء إىل 
آايته يندهش وتغرورق عيناه.  

مث قال حضرته يف موضع آخر: اعلموا 
أبحد  يبايل  وال  غيّن،  تعاىل  هللا  أن 
على  ابضطراب  الدعاء  ُيكِثر  مل  ما 
اإلنسان  يقلق  انظروا كيف  الدوام. 
ويضطرب إذا مرضْت زوجُته أو ولُده 
أو رُفعْت ضده قضية خطرية. أال إن 
الدعاء الذي ال تصحبه لوعٌة صادقة 
واضطراٌب شديد يبقى عبًثا وبال أتثري 
شرط  فاالضطراب  اإلطالق.  على 
لالستجابة لقوله تعاىل: َأمَّْن جُيِيُب 
 .وَء اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
يبلغ  حني   : حضرته  يقول  مث 
والتوحيد  اإلخالص  بقدم  اإلنسان- 
ابلدوام  والصفاء  والصدق  واحلب 
يتجلى  الفناء  درجَة  الدعاء-  على 
خيفى  الذي  احلي  اإلله  ذلك  عليه 
على الناس. فلسنا حباجة إىل الدعاء 
لتحقيق مآربنا املادية فقط، بل احلقيقة 
أنه ليس بوسع أي إنسان الوصول إىل 
هللا احلق ذي اجلالل، الذي كثري من 
القلوب بعيدة عنه، بدون آايت القدرة 

اليت تظهر بعد الدعاء. 
عن    هللا  قول  حقيقة  هي  فهذه 
األسلوب  هو  وهذا  الدعاء.  إجابة 
جلْعل أوضاعنا مالئمة إلجابة الدعاء، 
األسلوب  هذا  اختاذ  إىل  حاجة  ومثة 

تصحبه  ال  الذي  الدعاء  إن  أال   

شديد  واضطراٌب  صادقة  لوعٌة 

يبقى عبًثا وبال تأثري عىل اإلطالق.
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على الدوام وجْعله جزءا ال يتجزأ من 
حياتنا.     

ل يعبأ بكم ريب لول دعاؤكم
فرتات  تواجه  الرابنية  فاجلماعات 
ويف  واملصائب،  واملشاكل  االمتحان 
  نفسه هناك وْعد من هللا  الوقت 
إثر  احلالة  هذه  من  املؤمنني  أنه خيرج 
دعائهم. فهو ال يفرج عنهم فحسب 
حنن  أيضا.  األرض  ورثة  جيعلهم  بل 
اإلميان  درب  على  التقدم  إىل  حباجة 
أن  إىل  ماسة  حاجة  ومثة  واإليقان، 
االضطرار.  حالة  أنفسنا  على  نورد 
هذه  هبا  حنرز  اليت  السرعة  فبقدر 

العدو  نرى  اجلماعة  من حيث  احلالَة 
َيهلك ويتبخر يف اهلواء. بعض األايم 
واألجواء تكون مالئمة لبعض األمور، 
وأايم اجللسة هذه أيضا جيب أن تلفت 
أنظاران إىل هذا األمر وتسوقنا عمليا 
أنفسنا،  يف  الكيفية  هذه  خلق  إىل 
الدعاء  على  يركز  أن  جيب  حبيث 

وإانثنا،  ذكوران  من  وكبري  صغري  كلُّ 
من  بدال  الدعاء  يف  أوقاتنا  ونقضي 
وَنْشَغل  احلديث،  هلو  يف  إضاعته 
أيضا  التجوال  أثناء  هللا  بذكر  أنفسنا 
وهنتم  والنوافل.  الصالة  إىل  إضافة 
برتديد أدعية القرآن واألدعية املسنونة 
وأدعية املسيح املوعود . جيب أن 

والصفاء  والصدق  والحب  والتوحيد  اإلخالص  بقدم  اإلنسان-  يبلغ  حني 

بالدوام عىل الدعاء- درجَة الفناء يتجىل عليه ذلك اإلله الحي الذي يخفى 

عىل الناس. فلسنا بحاجة إىل الدعاء لتحقيق مآربنا املادية فقط، بل الحقيقة 

أنه ليس بوسع أي إنسان الوصول إىل الله الحق ذي الجالل، الذي كثري من 

القلوب بعيدة عنه، بدون آيات القدرة التي تظهر بعد الدعاء. 

أعلم الوفود املشاركة
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خنلق يف نفوسنا اضطرااب واضطرارا لكي 
وأكثر  سريعا  تنـزل  أفضال هللا  نشاهد 
بقوته  يتباهى  العدو  إن  قبل.  من ذي 
أما حنن فيجب  وكثرة عدده وسلطته، 
فقط  وحده    هللا  جنعل  أن  علينا 

امللجأ واملأوى لنا يف هذه الظروف.  
األدعية،  بعض  أمامكم  اآلن  سأذكر 
أن  فعليهم  حيفظوهنا  بعضكم  إذا كان 
األخرى،  األدعية  إىل  إضافة  يرّددوها 
أم  رجاال كانوا  حيفظوهنا،  ال  والذين 
حيفظونه  ما  يرددوا  أن  عليهم  نساء، 
وُيكثروا  ويذكروا هللا كثريا  األدعية  من 
أيضا،    النيب  على  الصالة  من 
والعداء  املعارضة  تواجه  اجلماعة  ألن 
أكثر  يؤملنا  ما  ولكن  األايم،  هذه  يف 
اإلسالم   أعداِء  استهزاء  هو  ذلك  من 
وأعماهلم الشريرة واستخدامهم كلماٍت 
ندعو   . الكرمي  النيب  حق  يف  انبيًة 
هللا تعاىل أن يرد على األعداء شرّهم. 
النيب  الصالة على  اإلكثار من  عليكم 
أمامكم بعض  . ابختصار، سأقدم 

األدعية مع شرح وجيز حىت تستوعبوها 
فقط  ابللسان  برتديدها  تكتفوا  وال 
لكي تنشأ يف قلوبكم حالة االضطرار 
واالضطراب عند قراءهتا، ولذلك جيب 
األدعية  أمامكم معاين هذه  أن تكون 

ومفهومها عند قراءهتا. 

الكمة من الصلة على النيب ودورها 
ف استجابة الدعاء

أهم شيء الستجابة الدعاء هو الصالة 
على النيب ، فإن النيب  قال: ِإنَّ 
وَاأَلْرِض،  َماِء  السَّ بـَنْيَ  َمْوُقوٌف  َعاَء  الدُّ
َعَلى  ُتَصلَِّي  َشْيٌء َحىتَّ  ِمْنُه  َيْصَعُد  ال 
األدعية  فأهم  )الرتمذي(   ، َنِبيَِّك 
هِلَزِّ عرِش هللا تعاىل وإلثرِة حبه ورمحته 
  النيب  على  الصالُة  هو    ورأفته 
ما  وهذا  دوًما،  ترديدها  جيب  اليت 
قال:  نفُسه كما  تعاىل  هللاُ  به  أمران 
النَّيِبِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَماَلِئَكَتُه  هللَا  ِإنَّ 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا  اَي أَيـُّ
َتْسِليًما )األحزاب 57( فهذا أْمُر هللا 

قال   . النيب  على  نصلي  أن  تعاىل 
إن  مناَسبة:  يف    املوعود  املسيح 
بركات الصالة على النيب  وأتثرياهتا 
فاملصلِّي  بياهنا،  ميكن  ال  حبيث  كثرية 
عليه ال يستحق الثواب األخروي فقط 
الدنيا  هذه  والشرف يف  العز  ينال  بل 

أيضا. 
الصالة  أمَهية    حضرته  مث كتب 
على النيب  وطريَقها وبركاهتا وروَحها 
يف رسالة وّجهها إىل السيد مري عباس 

علي شاه وأوصاه فيها قائال: 
»عليك أن تتوجه كثريًا إىل الصالة على 
  له  الربكة  واسأل   ، الكرمي  النيب 
بذوق وإخالص كما يسأهلا أحد حلبيبه 
حقًّا، واسأهلا بتضرع شديد، وال ينبغي 
التضرع  هذا  يف  تصنُّع  أي  يكون  أن 
  والدعاء، بل جيب أن تكون للنيب
الصداقة واحملبة الصادقتان، وأن يكون 
سؤال الربكات املذكورة يف الصالة على 
النيب الكرمي  انبعا من صدق الروح؛ 
ويف احلقيقة هو ليس حباجة إىل دعاِء 

فأهم األدعية ِلَهزِّ عرِش الله تعاىل وإلثارِة حبه ورحمته ورأفته  هو الصالُة عىل النبي  التي يجب 

ترديدها دوًما....    ويف الحقيقة هو ليس بحاجة إىل دعاِء أحٍد، ولكن هناك ِسًّا عميقا مكنوًنا فيه وهو: 

عندما يطلب أحٌد رحـمًة وبركًة لآلخر بحب ذايت، ُيصبح األول جزًءا من وجود الثاين بسبب عالقة الحب 

الذاتية هذه، فالفيض الذي ينـزل عىل املدعو له ينـزل عىل الداعي أيًضا...
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ِسرًّا عميقا مكنواًن  أحٍد، ولكن هناك 
رحـمًة  أحٌد  يطلب  عندما  وهو:  فيه 
وبركًة لآلخر حبب ذايت، ُيصبح األول 
عالقة  بسبب  الثاين  وجود  من  جزًءا 
احلب الذاتية هذه، فالفيض الذي ينـزل 
على املدعو له ينـزل على الداعي أيًضا، 
على  األحدية  احلضرة  فيوض  وألن 
فاملصلون  متناهية،  ال    هللا  رسول 
الربكة  يبتغون  الذين    النيب  على 
لرسول هللا  ابحلب الذايت، أيخذون 
قدر  على  الالهنائية  الربكات  من  بركة 
محاستهم، وال يظهر هذا الفيض دون 
محاس روحاين أو حب ذايت، وعالمة 
احلب الذايت هذا هو أال يتعب اإلنسان 
النفسية  األغراض  تدخل  وال  ميل  وال 
بركات  لتظهر  إال  يصلي  وأال  فيه، 
)ال   ، الكرمي  النيب  على  الكرمي  هللا 

  ينبغي أن تكون الصالُة على النيب
الدنيوية بل من أجل  املنافع  من أجل 
وعليك   ) للنيب  الربكات  تظهر  أن 
أيًضا.  األخرى  األوراد  يف  تستِمرَّ  أن 

)رسائل أمحد ، ج1( 
النيب  على  الصالة  ينبغي  وكيف  مباذا 
للصالة  أنواعا كثرية  هناك  ألن  ؟ 
املوعود  املسيح  قال   ، النيب  على 

 يف توضيح ذلك: 
»إن أفضل كلماِت الصالِة على النيب 
الكرمي  هي اليت خرجت من لسانه 
على  صلِّ  »اللهم  وهي:    املبارك 
حممد وعلى آل حممد كما صليت على 
محيد  إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم 
جميد. اللهم ابرك على حممد وعلى آل 
وعلى  إبراهيم  على  ابركت  حممد كما 
جميد.«...  محيد  إنك  إبراهيم  آل 

الصالة  كلمات  إن  القول  قصارى 
على النيب  هذه أكثر بركًة من مجيع 
أنواع الصالة عليه، وهي ِورُد هذا العبد 
املتواضع أيًضا. وال يلزم فيها قيد العدد، 
بل ما يلزم هو قراءهتا إبخالص وحب 
وتركيز وتضرع إىل أن تنشأ حالة البكاء 
والوجدان والتأثُّر وينشرح الصدر وينشأ 

الذوق.« )رسائل أمحد ، ج1( 
حبماس    النيب  على  نصلِّ  مل  فما 
َنه لن تنشأ فينا الرقة  القلب ذاكرين ِمنـَ
هي  ما  االضطرار.  وحالة  واإلخالص 
احلكمة والسر يف قول »اللهم صّل« مرة 
الثانية يف  وقوِل »اللهم ابرك« يف املرة 
م املصلح  الصالة على النيب ؟ قد قدَّ
 شرحا مجيال جدا لذلك،  املوعود 
ولو فهمنا هذا األمر ومعانيه ووضعناه 
ّنا من الصالة على النيب  يف البال لتمكَّ

مشهد عام خليمة الرجال
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 بعمق أكثر، فذكر  يف إحدى ُخَطِبه: »يصلي مجيع 
املسلمني على النيب  ولكن معظمهم ال يفهمون معناها 
األصلي وال يعلمون ما الفائدة اليت تصل النيب  بسبب 
صالهتم عليه  وما الفائدة اليت تصل إمياهنم، )أْي تصل 
إميان املصلي عليه( إن الطفل لن يقّدر األملاس واجملوهرات 
بينما يتناول ِكسرة خبز، قال املصلح املوعود : أبنّي يف 
هذا الوقت ميزة الصالة على النيب  من خالل كلماهتا 
« قبل لفظ »اَبِرْك« يف الصالة  الظاهرية، ُوضع لفظ »َصلِّ
على النيب ، قلَّما يفّكر املسلمون يف سبب ورود لفظ 
« قبل »ابِرْك«، واحلكمة يف هذا الرتتيب ستنكشف  »صلِّ
على يتمعَُّن ويتأمل فيه علميا. الصالة ابللغة العربية تعين 
ادُْع للنيب ، والدعاء  اللهم  فـ«اللهم صل« تعين  الدعاء 
نوعان، األول هو دعاء َمن ال ميلك شيئا وهو يطلب من 
هو  والثاين  صديقه،  أو  أبويه  من  املرء  اآلخر كاستمداد 
دعاء َمن ميلك اخليار وهذا يعين أنه يدعو للعطاء، يقول 
حضرته : إن هللا مِلٌك فاملراد من »اللهم ادُْع« هنا هو 
أن هللا ملك يقبل أحياان ويرفض يف أحيان أخرى، ودعاُء 
هللا يعين أنه  أيمر اهلواء واملاء واألرض واجلبال ومجيع 
« هو أن اي إهلي،  اخللق بتأيـيد عبِده، فاملراد من »اللهم صلِّ
ْر لرسولك كلَّ حسنٍة وخري. لو ُقبلت الصالة على النيب  قدِّ
 مرة واحدة فهذا فوز عظيم وإال كل ما سيقرّره اإلنسان 
من دعاء يكون انقصا غري كامل، فما يطلبه اإلنساُن بوازع 
تعاىل:  هلل  العبُد  يقول  لذا  ابلتأكيد،  انقصا  يكون  عقله 
قّدْر أنَت ألن ِعْلَمك كامل. ولفظ »ابرْك« من بـَرََك أي 
اجتمع، لذلك ُيقال ملستنقع املاء ِبرَْكة ألن املاء جيتمع فيها، 
فاملراد من القول »اللهم ابرْك« هو أن اي إهلي، إن الرمحة 
والفضل والِنعم اليت أنزلَتها على النيب  زِْدها حبيث جتتمع 
له رمحُة العامل كله وبركاته. فلفظ »صل« مبنـزلة البذرة ولفظ 

»ابرك« هو رقيُّها، أْي ما أراد هللا من حسنة وخري هو بذرة 
الرقي و »ابِرْك« هو جْعُل هذه البذرة ُتثمر أبمثار ال تنقطع 
أن  أيضا وهو  نفهم ذلك أبسلوب آخر  أن  أبدا. وميكن 
املراد من الدعاء »اللهم صل على حممد« هو أن اي إهلي، 
آِت حممدا عظمة برفع ذكره يف هذه الدنيا وإبعطاء النجاح 
والغلبة لرسالته وإبعطاء الدوام لشريعته وأكرْمه بعظمة يف 
وثواهبا  أجرها  وبزايدة  أمته  بقبول شفاعته يف حق  اآلخرة 
على حممد  ابرْك  »اللهم  من  املراد  وكذلك  أضعافا كثرية، 
وعلى آل حممد« هو أن اي إهلي، أِقم العز والعظمة والشأن 
العظيم واجملد الذي قّدرَته للنيب  وارزقه دواما. هذا هو 

الرتتيب الذي هو عظيم للغاية وكامل متكامل. 
ننال  احلقيقة  هذه  فهم  بعد    النيب  على  نصّلي  وحني 
نصيبا من هذه الصلوات والربكات وحني يصلي هللا تعاىل 
اليوم  األعداء  إن  يقينا.    أدعيته  تصلنا    النيب  على 
هو  ذلك  على  احلقيقي  فالرد   ، النيب  على  يتجرؤون 

اإلكثار من الصالة عليه. 

»ربنا..« مفتاح التوبة، وآللئ  من األدعية املأثورة
واآلن سأعرض بني أيديكم بعض األدعية األخرى أيضا، 
معظم الناس حيفظون بعضها لذا ميكن هلم أن يرّددوها. إن 
هللا تعاىل قد علََّمنا الدعاء التايل، ِعْلًما أن هللا حني يعلِّم 
دعاًء فهو يقبله أيضا إذا رفعه مؤمٌن من قلبه، ورد يف القرآن: 
َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رمَْحًَة  تـَ ْعَد ِإْذ َهَديـْ َنا بـَ ُلوبـَ َنا اَل ُتزِْغ قـُ رَبـَّ
إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب )آل عمران 9( وردت هنا صفة هللا 
»الوهاب« أْي أن هللا تعاىل هو الذي يهب حبسب حالة 
اإلنسان وعمِله ويعطيه بغري حساب وأبحسن وجه. هذا 
الدعاء هام للغاية وفيه إشارة إىل حقيقة مفادها أن كثريا 
من الناس ُيْكرَمون بِنَعم هللا وأفضاله ولكنها تؤدي هبم إىل 
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فيبدؤون  والفساد بسبب ضعفهم وسوء حظهم،  الضالل 
بسوء استخدام ِنَعِم هللا تعاىل. إهنم ُيلبسون هدى هللا تعاىل 
معاين خاطئًة وبذلك يهيئون أسباب دمارهم، وقد حّذر هللا 
تعاىل املسلمني بذكر أمثلة من األداين السابقة لذا جيب أن 
تسعوا الجتناهبا، وتدعوا هللا تعاىل أن حيميكم من ارتكاب 

مثل هذه األخطاء. 
ويف هذا الدعاء نبوءة أن املسلمني سيميلون إىل تضخيم األمور 
التعليم األصلي  البسيطة إىل درجة كبرية، ونسيان  واملسائل 

والواضح. 
لقد جاء يف رواية أن النيب  كان يردد هذا الدعاء بصورة 
دائمة، وكان اهلدف من ترديده إايه أنه  كان يتوقع من 
أيضا أن يرددوه. فال شقاوة أكرب من أن يهتدي  أصحابه 
املرء مث يِضّل الطريق، ويصبح حمل سخط هللا تعاىل بعد أن 
كان حائزا على أفضاله . ولسوء احلظ نرى أن املسائل 
التعليم  من  املسلمني  غالبية  أبعدت  قد  والفرعية  البسيطة 
الواضح واحلقيقي. هذا ما يفعله املشايخ املعاصرون املزعومون 
اليوم ويسببون الفرقة بني الناس، األمر الذي أحدث الُفرقة 
والتشتت يف القلوب. وابلنتيجة نرى املسلمني عطاشى لدماء 

إخوهتم املسلمني، وُيقتل األبرايء والصبيان دون هوادة. وقد 
ُحرم املسلمون من كل الِنعم واألفضال اليت كانت مقدرة هلم. 
فعلى األمحديني أن يدعوا بوجه خاص أال تزيغ قلوهُبم بسبب 
الظروف القاسية وأال حُيرَموا من الربكات اليت قّدرها هللا تعاىل 

لنا. 
  ويف ذكر الدعاء الوارد يف هذه اآلية ذكر املسيح املوعود
حادث يتعلق ابلشهيد الصاحبزاده عبد اللطيف فقال: لقد 
اجتمع مشايخ كابول أبمر من احلاكم للنقاش معه، فقال هلم 
الشهيُد: إن لكم إهلني اثنني، ويل إله واحد ألنكم ختشون 
احلاكم كخشية هللا، وما دام يل إله واحد فال أخشى احلاكم. 
وحني كان عبد اللطيف يف بيته قبل أن ُيعتقل ومل يعرف شيئا 
عما هو حادث، قال خماطبا يديه: اي يدّي! هل تقدران على 
حتمُّل القيود؟ سأله أهُل بيته: ما هذا الكالم الذي خرج من 
لسانك؟ قال: سوف تعرفون األمر بعد صالة العصر. فجاء 
رجال احلاكم بعد صالة العصر واعتقلوه. فقال عبد اللطيف 
انصحا أهل بيته: أان ذاهب ولكن حذاِر أن ختتاروا سبيال 
آخر. جيب أن تثبتوا على إميان واعتقاد أعتنقهما أان. وقال يف 
الطريق بعد اعتقاله: أان َمِلك هذا اجملمع. مث سأله املشايخ أثناء 

املنصة األساسية للجلسة
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النقاش: ماذا تقول حبق الرجل القادايين الذي يّدعي أنه املسيح 
املوعود؟ قال الصاحبزاده عبد اللطيف: لقد رأيُت هذا الرجل 
وأمعنُت النظر يف أمره، وتوصلت إىل نتيجة مفادها أْن ال مثيل 
له على وجه األرض. وال شك أنه هو املسيح املوعود وحييي 
املوتى. فأثر املشايخ ضجة وقالوا: هو كافر وأنت أيضا كافر. 
وهددوه ابلرجم يف حال عدم توبته يف حضرة احلاكم. فعلم 
َنا  ُلوبـَ َنا اَل ُتزِْغ قـُ عبد اللطيف أنه ميت ال حمالة. مث تال آية: رَبـَّ
.َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رمَْحًَة إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب تـَ ْعَد إِْذ َهَديـْ بـَ
أقول: هذا الدعاء ضروري لتقوية اإلميان ومواجهة الظروف 
ضربه  الذي  الـَمثل  تعاىل.  هللا  إنعامات  ولنيل  القاسية 
الصاحبزاده عبد اللطيف للثبوت على اإلميان كان َمثال أعلى 
على اإلطالق، غري أن اإلنسان يواجه أحياان أمورا بسيطة 
تلك  الجتناب  الدعاء  هذا  من  بد  ال  لذا  إميانه.  فيتزلزل 

الظروف ومقاومتها.
مث عّلم هللا تعاىل ملغفرة الذنوب والثبات والنصرة على القوم 
بِّْت  َنا يِف أَْمراَِن َوثـَ َنا َوِإْسرَافـَ َنا اْغِفْر لََنا ُذُنوبـَ الكافرين دعاء: رَبـَّ

 .أَْقَداَمَنا وَاْنُصراَْن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن
يقول املسيح املوعود  شارحا هذا الدعاء: »لقد عّلم هللا 
َنا  َنا َوِإْسرَافـَ َنا اْغِفْر لََنا ُذُنوبـَ تعاىل يف سورة آل عمران دعاء: رَبـَّ
بِّْت أَْقَداَمَنا وَاْنُصراَْن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن، واملعلوم  يِف أَْمراَِن َوثـَ

أنه إذا مل يكن هللا يغفر الذنوب َلما عّلم هذا الدعاء قط«. 
اإلنسان خّطاء ويصدر منه تقصريات بل ذنوب يف مناسبات 
كثرية، وخاصة يف الزمن الراهن الذي بلغ فيه ملعان الدنيا َأْوَجُه، 
نرى الشيطان مرتصدا كل خطوة، وال ميكن لإلنسان اجتناب 
األحيان  بعض  ويف  ونصرته.  تعاىل  بفضل هللا  إال  الذنوب 
تتحول السيئات الشخصية إىل سيئات تضر ابجلماعة وحتول 
دون تقدمها. لذا فقد عّلمنا هللا تعاىل هذا الدعاء ملغفرة ذنوبنا 
وعدم حرماننا من أفضاله تعاىل نتيجة جتاوزان احلدود. واهلدف 

من تعليمه كما قال املسيح املوعود  هو أنه إذا استغفر 
الناُس هللاَ تعاىل لذنوهبم عند انتباههم إليها يغفر هلم هللا تعاىل. 
ولكن هذا ال يعين أنه جيوز لإلنسان أن يستمر يف ارتكاهبا 

دون االنتباه إليها. 
اجلمع،  صيغة  هنا  اسُتخدمت  قد  أنه  أيضا  ابلذكر  جيدر 
النصرة  استنزال  إىل ضرورة  املؤمنني  أنظار  ه  وُجِّ قد  وبذلك 
ابلدعاء لبعضهم بعضا، لكيال تتحول أخطاؤهم الشخصية 
إىل أخطاء تضر ابجلماعة فتحرمنا من أفضال هللا تعاىل وأال 
يتمادى املعارضون الكفار يف اضطهادان، بل ندعوك اي ربنا، 
كجماعة، أن اغفر لنا أخطاءان الفردية واجلماعية، وإسرافنا يف 

أمران، أفرادا ومجاعة أيضا، وانصران على أعدائنا. 
  مث عّلمنا هللا تعاىل دعاء آخر لطلب املغفرة والرمحة منه
رمَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن  ْغِفْر لََنا َوتـَ ُفَسَنا َوِإْن ملْ تـَ َنا َظَلْمَنا أَنـْ وهو: رَبـَّ

اخْلَاِسرِيَن
اآلية: »إن كثريا  املوعود  يف شرح هذه  املسيح  يقول 
من الناس يشكون هللا تعاىل وال ينتبهون إىل أنفسهم. إهنا 
مظامل اإلنسان نفسه وإال فإن هللا رحيم وكرمي. وبعض الناس 
فإّن هللا  لذا  يدركوهنا.  وبعُضهم ال  الذنب،  يدركون حقيقة 
تعاىل قد جعل االستغفار واجًبا إلزامًيا يف مجيع األوقات من 
أجل استمرار اإلنسان يف طلب محاية هللاِ من مجيع اخلطااي 
الظاهرة واخلفية، املعلومة واجملهولة، وسواء أارُتكبت ابأليدي أم 
ابألرجل أم ابألنف أم ابلعينني. يف هذه األايم، جيب االبتهال 
َنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا  إىل هللا بدعاء آدم  برتكيز خاص: رَبـَّ
رمَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن، وقد ُأجيب  ْغِفْر لََنا َوتـَ ْ تـَ َوِإن ملَّ

هذا الدعاء سلفا.«
هلا  هناية  ال  األايم  هذه  الشيطان يف  يشنها  اليت  اهلجمات 
بل يشنها من كل جانب، ميينا ومشاال، ومن بني أيدينا ومن 
خلفنا. وكما يقول املسيح املوعود  إن كل عضو لإلنسان 
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هدف هلجمات الشيطان. وحنن يف الظروف الراهنة حباجة 
ماسة إىل االستغفار، وخاصة أنَّ املهمة اليت وُّكلت إلينا تقتضي 
نصرة هللا يف كل خطوة ويف كل حلظة. إن نصرة هللا تعاىل هي 
وحدها ميكن أن تسعفنا وتنقذان من هجمات الدجال وجتعلنا 
غالبني عليه، وحنن حباجة ماسة إىل أن نكسب أعماال جتلب 

لنا رضا هللا تعاىل ورمحته ومغفرته. 
يقول املسيح املوعود : الدعاء شيء عظيم فحينما نشبت 
املعركة بني آدم والشيطان مل ينفع سالح إال الدعاء. فقد انتصر 
ْغِفْر لََنا  ْ تـَ َنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّ آدم على الشيطان بدعاء: رَبـَّ
رمَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن. كذلك ُعلِّم الدعاء نفسه لقتل  َوتـَ

الدجال يف الزمن األخري أيضا.«
أي كما نفع هذا الدعاء يف البداية سينفع الدعاء نفسه يف 
النهاية أيضا، وهذا ما تقتضيه الظروف الراهنة. احلكومات 
اإلسالمية كلها ضعيفة وال تستطيع أن تفعل شيئا ابألسلحة 
املوجودة. واحلق أنه ال حاجة إىل األسلحة للتغلب على الكفر 

بل هناك حاجة إىل األسلحة السماوية. 
َنا آِتَنا  مث نصحنا املسيح املوعود  كثريا برتديد الدعاء: رَبـَّ
َيا َحَسَنًة َويِف اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الّنار. يقول  نـْ يِف الدُّ

 :
»التوبة ليست شيئا زائدا أو دون جدوى لإلنسان، وال ينحصر 
أتثريها يف القيامة فقط بل تنصلح بسببها دنيا اإلنسان وآخرته 
أيضا، وينال يف هذا العامل والعامل املقبل راحة وسعادة حقيقية. 
َيا َحَسَنًة َويِف اآْلِخرَِة  نـْ َنا آِتَنا يِف الدُّ يقول القرآن الكرمي: رَبـَّ
َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر، ففي الكلمة »ربنا« إشارة دقيقة 
إىل التوبة يف احلقيقة ألن هذه الكلمة تقتضي أن اإلنسان 
جاء إىل هذا الرب متربائ من سائر األرابب األخرى اليت كان 
قد اختذها من قبل، ولكن ال ميكن أن تصدر هذه الكلمة 
من قلب اإلنسان أبدا دون أمل وحرقة حقيقية. »الرب« هو 

َمن يرّب ويوصل إىل الكمال تدرجييا، احلق أن اإلنسان يتخذ 
لنفسه أراباب كثرية، فإذا كان يعتمد كلّيا على ِحَيله ومكائده 
فهي أراببه. وإذا كان يعتّز بعلمه وقوته فهو ربه، وإذا كان 
يفتخر جبماله وماله وثروته فهي ربه. ابختصار، يتخذ املرء 
آالَف األرابب من هذا القبيل، وما مل يتخلَّ عنها كلها وما مل 
يتربّأ منها كليا، وما مل خُيضع بكامل اخلشوع والتواضع رأسه 
أمام الرب احلقيقي األحد الذي ال شريك له، وما مل خيّر على 
عتباته بصرخاِت »رّبنا« األليمة املذيبة للقلب، فهو مل يعرف 
الربَّ احلقيقي. يف هذه احلالة يتوب إىل حضرة هللا هبذه احلرقة 
وذوابن القلب معرتفا بذنوبه ويقول هلل تعاىل: »رّبنا«، أي أنت 
الرب احلق، ولكننا ظللنا اتئهني وضالني عند اآلخرين خطأ 
منا، وقد ختليُت اآلن عن تلك األوثن واآلهلة الباطلة وأُقّر 

بربوبيتك بصدق القلب وَأِخّر على عتباتك.
مث يقول : إن الذين يعتمدون على حيلهم َأىّن هلم أن 
يستعينوا ابهلل ويدعوه؟! إمنا مييل إىل الدعاء َمن ُسّدت يف 
وجهه السبل كلها إال ابب هللا تعاىل. وهو الذي يصعد الدعاء 
من قلبه. إًذا، فدعاُء: »ربنا آتنا يف الدنيا حسنة« إمنا هو شيمة 
الذين يتخذون هللا وحده رابًّ هلم ويعلمون يقينا أن األرابب 

الباطلة كلها ال تساوي أمام رهبم شيًئا.
ويقول عليه السالم: ليس املراد من النار هنا تلك اليت ستكون 
يوم القيامة فقط، بل الذي يعمَّر طويال يف هذه الدنيا يرى أن 
فيها أيضا آالف النريان. ويعرف أصحاب التجربة أنه توجد يف 
هذه الدنيا صنوف النريان من عذاب وخوف وسفك دم وفقر 
وفاقة وأنواع مرض وفشل وخماوف من الذّل واالحنطاط وآالف 
والزوج وغريها وصنوف  األوالد  قبل  األمل واألذى من  صور 
مشاكل ومصائب يف املعامالت مع األقارب. ابختصار، إن 
هذه األمور كلَّها انر، واملؤمن يدعو هللا تعاىل دوًما ربَّنا جَنِّنا من 
كافة أنواع النريان؛ وما دمنا قد أمسكنا أبهدابك ربنا فأنقْذان 
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من كل هذه اآلفات اليت جتعل حياة اإلنسان ُمرّة وتكون 
مبنزلة النار له. 

ابإلضافة إىل هذه األدعية القرآنية، هناك دعاءان أريد لفت 
أنظاركم إليهما، ومعظم اإلخوة حيفظوهنما. أحدمها دعاء من 
تعليم الرسول صلى هللا عليه وسلم واآلخر دعاء للمسيح 
املوعود عليه السالم من أجل النجاة من شر العدو ومن أجل 
النجاح. الدعاء الذي عّلمناه الرسول صلى هللا عليه وسلم 
هو: اللهم إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم. ورد 
َثُه َأنَّ النَّيِبَّ  ِ َأنَّ َأاَبُه َحدَّ رَْدَة ْبِن َعْبِد اللَّ يف احلديث َعْن َأِب بـُ
ْوًما َقاَل اللَُّهمَّ ِإانَّ جَنَْعُلَك  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن إَِذا َخاَف قـَ َصلَّى اللَّ

ُعوُذ ِبَك ِمْن ُشرُورِِهْم.  يِف حُنُورِِهْم َونـَ
وكما قلت من قبل فإن مجاعتنا تواجه يف هذه األايم خاصة 
يف بعض البلدان أخطارًا أشدَّ من ذي قبل. إن احلكومات 
واحملاكم واملشايخ املزعومني كلهم يعادوننا ويسعون جاهدين 
واحلال  لنا،  وليس  بنا.  الضرر  الستغالل سلطتهم إلحلاق 
هذه، من سبيل إال أن ننيب إىل هللا تعاىل أكثَر من ذي قبل، 
وندعوه تعاىل لكي حيفظنا من شرور األعداء ويقضي عليهم. 
علينا أداء النوافل و اإلكثار من الدعاء يف كل حركة وسكون 
صا أيضا. ليس عندان سالح وال قوة، ولكن هذا الدعاء 
الذي عّلمناه الرسول صلى هللا عليه وسلم قادٌر على رّد شرور 
األعداء والقضاء عليهم، شريطة أن نقوم هبذا الدعاء بصدق 

القلب وبيقني كامل ابهلل تعاىل، عندها ستعترب هبا الدنيا. 
مث هناك دعاء للمسيح املوعود عليه السالم قال أن هللا تعاىل 
ألقاه يف قلبه، وهو: َربِّ كلُّ شيء خادُمك، رّب فاحفْظين 

وانصرين وارمحين. يقول عنه املسيح املوعود عليه السالم: 
تدهورْت صحيت البارحَة حىت أيقنُت أن أجلي قد أتى لوال 
نزل وحُي هللا. وفيما أان يف ذلك إذ غلبين النوم، ورأيت أين 
يف مكان كأنه زقاق مسدود، وجاءت ثالثة ثريان، واندفع 

أحدها إيّل مهامًجا، فضربُته ودفعته عين. مث جاء الثاين فدفعته 
أيضا عين، مث جاء الثالث وكان يبدو قواًي جًدا حىت أيقنت 
أن ال مفّر وال منجى منه. ومن عجائب قدرة هللا أنين ملا 
فاغتنمت  عين،  وجهه  الثور  صَرف  اخلوف  منه  أوجست 
ا جبسم الثور. ففررت  الفرصة وقرّرت الفرار من هناك حمتكًّ
من هنالك وأان أفكر أنه سريكض ورائي، ولكين مل ألتفت إليه 
ومل أره بعدها. ويف املنام ألقى هللا تعاىل يف قليب الدعاء التايل: 
»ربِّ كلُّ شيٍء خادُمك، ربِّ فاحَفْظين وانُصْرين وارمَحْين«. 
وأُلقَي يف قليب أنه االسم األعظم، وَمن قرأ هذه الكلمات جنا 

من كل آفة. 
ويقول املسيح املوعود عليه السالم: جاء أحد اآلريني اهلندوس 
طالًبا مين الدواء، فقصصت عليه هذه الرؤاي، فقال يل اكتب 

يل هذا الدعاء، فكتبت له، فحفظه.
وكتب معلق اجلريدة عن هذه الرؤاي: بعد أداء صالة املغرب 
دخل املسيح املوعود عليه السالم إىل بيته ورجع إىل املسجد 
ثنية بعد حوايل ساعة وقال: الكلمات اليت ُأهلمُت البارحة يف 
الرؤاي قررُت أن ُتقرَأ يف الصالة كدعاء، وقد بدأُت بقراءهتا. 
وأمر املسيح املوعود عليه السالم اجلماعة أبن يقوموا هبذا 
الدعاء، فقال: هذا الدعاء ِحرٌْز وُعوذٌة، ولسوف أدعو به 
من اآلن فصاعًدا يف كل صالة بال انقطاع، وعليكم أيًضا 

أن تدعوا به.
يعّلم  وما  الدعاء  هذا  ما يف  أكرب  إن  السالم:  عليه  وقال 
التوحيد احلقيقي، أي يوّلد اليقني أبن هللا جل شأنه وحده 
الضاّر والنافع، هو أننا ُعّلمنا فيه أن كل شيء خادمك اي 
رب، مبعىن أن أي شيء مؤذ وضار ال ميكن أن يضران بدون 

إرادتك وإذنك أبًدا. 
إىل  أنظاران  يلفت  السالم وهو  عليه  املوعود  املسيح  يقول 

ضرورة األدعية: 

َربِّ كلُّ شيء خادُمك، رّب فاحفْظين وانصرين وارمحين. 
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أهنا  هي  إمنا  الرمحانية  مزية  أن  اعلموا 
جتعل املرء أهاًل لالستفادة من فيوض 
تعاىل:  هللا  قول  فإن  لذا  الرحيمية، 
ليس كالما  لكم«  أستجب  »ادعوين 
يقتضيه شرف  ما  هذا  بل  أبًدا  فارغا 
اإلنسان  صفة  الدعاء  اإلنسان. 
واالستجابة صفة هللا، والذي ال يؤمن 
بذلك فهو ظامل. إن الدعاء حالة مفعمة 
ابملتعة والسرور حبيث إين متأسف أين ال 
أجد كلمات لتبيان ذلك السرور واللذة 

للدنيا. إمنا ُيدرَك ذلك ابلتجربة واإلحساس. 
ابختصار، إن أول شروط الدعاء أن يعمل 

املرء األعمال الصاحلة ويصلح املعتقد، ألن الذي ال يصلح 
معتقداته وال يقوم ابألعمال الصاحلة  وال يقوم ابلدعاء فكأنه 

خيترب هللا تعاىل.
 وقال عليه السالم: الواقع أن املقصود من دعاء: »اهدان 
الصراط املستقيم« هو أن اجَعْل ربَّنا أعمالنا أكمَل وأمتَّ. مث 
صرّح ذلك أكثر بقوله: »صراط الذين أنعمت عليهم«، أي 
أننا نريد االهتداء إىل صراط املنعم عليهم، وأنقْذان من صراط 
املغضوب عليهم الذين نزل هبم العذاب نتيجة سوء أعماهلم. 
وبقوله: »الضالني« عّلمنا دعاء أْن أنِقْذان أيضا من أن نضّل 

دون محايتك.

الدعاء نوع من املوت
شيئا  الدعاء  يعّدون  الناس  من  السالم: كثري  عليه  وقال 
بسيطا. فاعلموا أنه ليس الدعاء أن يدعو املرء بشكل عادي 
ويرفع األيدي مث جيلس ويقول ما جاء على لسانه. مثل هذا 
الدعاء ال جدوى منه ألنه يكون مثل ترديد ِورٍد من األوراد 

فحسب، حيث يرّددون بعض األوراد بدون أن ينبع الصوت 
من األفئدة،  وتشاركه القلوب، ويكون معه اإلميان بقدرة 
هللا وقوته. اعلموا أن الدعاء نوًعا من املوت، وكما يكون 
عند املوت اضطراب وقلق، فكذلك جيب أن يكون الدعاء 
مقروان ابالضطراب والقلق واحلماس. فما مل يكن يف الدعاء 
منتهى االضطراب واحلرقة فال جيدي نفًعا. لذا على املرء أن 
يستيقظ يف جوف الليايل ويعرض مشاكله أمام هللا تعاىل يف 
غاية التضرع والبكاء واالبتهال، ويستمر يف مثل هذا الدعاء 
حىت يبلغ حالًة كحالة املوت، عندها يصل الدعاء درجَة 

االستجابة. 
وفقنا هللا تعاىل للقيام ابألدعية كما هو حقها. وكما قلت من 
قبل اهتّموا ابلدعوات يف هذه األايم الثالثة خاصة وبعدها 
َتنا على دينه، وزادان  أيضا على الدوام. أعاذان هللا مبالذه، وثبـّ
إميااًن مع إمياننا، وأراان مشاهد ازدهار اجلماعة أكثر من ذي 
قبل ابستمرار، وخّيب خطط العدو كّلها. تعالوا ندُع مًعا 

اآلن. 
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