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 الكونية السنن يغي  الدعاء
 :وعظمته للا لقدرة ونطمئن العربة، أنخذ  لكي هلا،  انتباهنا وجل عز للا  يلفت   مواضع ستة

  ف تغريا هلا  سبحانه للا استجابة فكانت القبول، للا من وطلبت هلل، بطنها ف  ما نذرت أهنا هلل عمران امرأة دعاء :األول املوضع
  فكانت الكونية، والسنن العادة جمرايت خيالف خلقا   منه،  بكلمة السالم عليه عيسى  منها وخلق مرمي للا  ارزقه  حيث الكون، نواميس
 . قادمة ألقوام وامتحان ابتالء وفيها الساعة،  قيام  ىلإ ابقية  قصة  السالم  عليه عيسى  قصة من وجعلت ذلك،  ف سببا هلل دعوهتا

 بلغه وقد هزوج ومحلت الكونية، والنواميس السنن وغري  له، للا فاستجاب وجل، عز هلل السالم  عليه  زكراي دعاء : الثاين املوضع
َنا: ﴿تعاىل للا قال. اإلجناب على هلا قدرة ل  عاقر وامرأته اإلجناب، على القدرة وفاتته الكرب َنا  َله   فَاْسَتَجب ْ   َله   َوَأْصَلْحَنا ََيَْيى  َله   َوَوَهب ْ
 [. 90 :األنبياء]﴾  َخاِشِعيَ  لََنا وََكان وااً َورََهباً رََغب َوَيْدع ونَ َنا اْْلَْيَاتِ  ِف  َسارِع ونَ ي   َكان وا  ِإَّنه مْ  َزْوَجه  

  وغري دعاءه له  للا  فاستجاب الكافرين، من  أحدا األرض  على يبقي ل  أن  وجل،  عز  هلل  السالم  عليه نوح   دعاء  : الثالث املوضع
َنا  قَ ْبل   ِمن  ََنَدى  ِإذْ ًا َون وح: ﴿تعاىل للا  ل قا. كاملة  األرض وأغرق الكون، نواميس َناه   لَه   فَاْسَتَجب ْ ﴾ اْلَعِظيمِ  اْلَكْربِ  ِمنَ  َوَأْهَله   فَ َنجهي ْ

 [.76 :األنبياء]
 وبقي يونس احلوت يهضم فلم الكون، نواميس وعطل له للا فاستجاب وجل، عز هلل السالم عليه يونس دعاء :الرابع املوضع

َنا : ﴿تعاىل للا  وقال. هو كما  جسده َناه   َله   فَاْسَتَجب ْ  [. 88 :األنبياء]﴾  اْلم ْؤِمِنيَ  ن نِجي ِلكَ وََكذَ  اْلَغم ِ  ِمنَ  َوََنهي ْ
 وقال ، األبناء له لتنجب  فتية زوجه له  وأعاد املعِضل املرض عنه وأزال له للا  فاستجاب السالم عليه أيوب دعاء :اْلامس املوضع

َنافَاسْ : ﴿تعاىل للا َناه   ض ر    ِمن ِبهِ  َما َفَكَشْفَنا َله   َتَجب ْ  [. 84 :األنبياء]﴾  ِلْلَعاِبِدينَ  َوِذْكَرى ِعنِدَنَ  مِ نْ  َرْْحَةً  مهَعه مْ  َوِمثْ َله م َأْهَله   َوآتَ ي ْ
:  تعاىل  قال اق،وإسح إمساعيل الكرب على هل فوهب  طيبة، ةذري تعاىل  للا يهبه أن السالم عليه إبراهيم دعاء :السادس املوضع

 .[39 :إبراهيم] ﴾الدَُّعاءِ  َلَسِميع   َربِ    ِإنه  َوِإْسَحاقَ  ِإْْسَاِعيلَ  اْلِكَبِ  َعَلى ِل  َوَهبَ  الهِذي لِِلهِ  اْْلَْمد  ﴿
 الكونية  السنن يغري  وقد دعاءكم جييب  للا  أن  واعلموا سدى ، يذهب ل دعاءكم وأن  قادر،  للا  أن وثقوا ابهلل  ثقوا  املؤمنون أيها فيا

  ينصر للا أن واعلموا التوكل، وحسن الستجابة وثقة اإلميان وقوة الطلب وحسن الدعاء صدق للا منكم لريى  لكن الدعاء، هذا ألجل
نْ َيا  اْْلََياةِ  ِف  آَمن وا َوالهِذينَ  ر س َلَنا لََننص ر   ِإَنه ﴿ واملؤمنني رسله  .[51 : افرغ]﴾ اأْلَْشَهاد   يَ ق وم   َويَ ْومَ   الدُّ

 لدينه والتمكني حٌق، وعده وإن حكيم، عليم وربنا الصاحلني، دعوات وكذلك تذهب، ولن سدى  ذهبت ما املظلومني دعوات
  على  التمكني يكون  أن  واحرصوا غريكم، على  ل  أنتم،  عليكم النصر يتنزل أن  فاحرصوا حمالة،  ل  حاصل الصاحلني لعباده  والستخالف

 .غريكم أيدي  على وليس أيديكم،
 املعجزات رب   إن   فنقول الرسالت، خامتة ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدان رسالة بعد رفعت وأهنا املعجزات، زمن  ذهب لقد: قائل يقوَلن   ول
َا ﴿ أسبابه،  له  هيأ أمرا   أراد إذا وإنه  موجود،   الفئة على القليلة فئةال نصر  كيف  رأينا ،﴾فَ َيك ون   ك نْ   َله   يَ ق ولَ  َأنْ ًا َشْيئ َأرَادَ  ِإَذا َأْمر ه   ِإَّنه
  ، كفاه  للا على توكل من أن يقينا   وعلمنا حيتسب، ل  حيث من ويرزقه خمرجا ، للمتقي جيعل هأن يقينا وعلمنا كثرية،  مواطن ف الكثرية
  أيها  تبخلوا فال  صر، احل تفوق  التاريخ ف  واألمثلة هزمية،  إىل النصر وحتويل نصر،  إىل  اهلزمية حتويل ف وتعاىل سبحانه للا قدرة ورأينا

 . الناصرين خري وللا به، مرمتأ   الذي  للعمل مصاحبا   ابلدعاء أنفسكم على املسلمون

 التحرير ْلزب املركزياإلعالمي  املكتب  إلذاعة كتبه
 األردن والية – العلي  أْحد األستاذ
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