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 الصالة الصادقة من عالمات املؤمن

 

إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية يف اجللسة أمري املؤمنني اخلطاب الذي ألقاه 
 2018األمحدية يف اململكة املتحدة لعام  خداماخلتامية الجتماع جملس 

  

هللا تعاىل بنصره  )أيدهسورة الفاحتة، قال أمري املؤمنني تالوة بعد التعوذ والتشهد والبسملة، و 
 العزيز(:

 .املتكون موضوعه هذا الع "الصالة"األمحدية يف اململكة املتحدة  اخلدامختذ جملس لقد ا
ضافرة مت ، ببذل جهود  املستوايت افةعلى كاألمحدية" خدام أن تقوم إدارة " مل وأتوقعآ

مع و  أمهيتها القصوى.أن يشرحوا هلم مدى الصالة و على " األطفال"" واخلداملتشجيع "
، ويف د  معنيإىل ح صالةللاالنتباه  واأن يلفتإال  واملسؤولني فيهلمجلس ك  لذلك، ال مي

 .ةحلقيقيا مكانة وأمهية الصالة أن يدرك امسلم   نفسه سميفرد ياألمر مرتوك لكل ف، النهاية
 يف جعلها هللا سبحانه وتعاىل واجبة على كل شخص مخس مرات   وقدالعبادة  نواعأأهم  إهنا

 .الالحمدودة هتاقو للصالة و  كربىالقيمة الدراك فإن األمر مرتوك لكل مسلم إل، وابلتايل اليوم.

وفقا  لأُرس، الذي الزمانإمام  ناقبل ناأن نّدعي، حن  املسلمني األمحديني عالوة على ذلك
ار روعة ظهإل( لى هللا عليه وسلمات الرسول الكرمي )صءنبو حبسب ألمر هللا عز وجل و 

كنا ، إذا  لى ذلكع وبناء   مت نسياهنا. ليم اإلسالمية األصلية اليتاإلسالم للعامل وإلحياء التعا
لينا ديننا، عوجوهري فرضه أساسي  فرض  الصالة علينا أيض ا أن نقبل أن نزعم اإلميان به، ف

ا الصالةوأنه جيب أال هنمل   .تاألولوية الكاملة يف مجيع األوقا ابل جيب أن نعطيه ،أبد 
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إذا نظران يف كالم هللا، فمنذ البداية، يف سورة البقرة، قال هللا عز وجل إن القرآن الكرمي قد 
إن املؤمنني هم  هنا يقول القرآنو ، "الَِّذيَ  يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ " أُنزل "هدى  للمتقني" مث قال:

َويُِقيُموَن  عاىل: "عامل الغيب، مث قال تهو هللا وحده  غيب مبعىن أهنم يوقنون أنالذي  يؤمنون ابل
 قدف" وهذا يعين حرفي ا أن املؤمنني هم أولئك الذي  يواظبون على صلواهتم، وهكذا الصَّاَلةَ 

،  نطبق اليومي اإلهليهذا األمر و  .ي ايوم صالةالكل مسلم   ؤديأمر هللا سبحانه وتعاىل أبن ي
 األزمنة. لكافة احلةوص عاملية ، فإن تعاليم القرآن الكرمييف الواقع، و يف املاضي ينطبق كانكما  

أيض ا  دركن نا أنعلي املسيح املوعود )عليه السالم(،الذي حظينا فيه بقبول ، ا العصريف هذ
على ، و جلأوامر هللا عز و وجب نا إىل التصرف مبتإذا قاد أن تنفعنا فقطميك   البيعةأبن 

د واجباتنا الدينية، فل  يكون لدينا احلق يف التأكيأداء إذا كنا مهملني يف  العكس م  ذلك
داخلنا أو  روحية يف السالم( قد أحدث ثورة  الصالة و  على أن قبولنا املسيح املوعود )عليه

 له،ىن فارغ ال مع دعاء  اقبولنا له جمرد  بل سيكون ،اتباع التعاليم احلقيقية لإلسالممكننا م  
 .منطوق أبلسنتنا فقطو 

َحاِفُظواْ  م  سورة البقرة حيث يقول هللا تعاىل: " 239إن ذكر أمهية أداء الصالة مكرر ابآلية 
 "َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُمواْ ّلِلَِِّ قَانِِتنيَ 

لى عابألخص أيمران الصالة" و احملافظة علىم  الضروري " أن الكرمي ، يذكر القرآنهنا
أن تكون عين ي" َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواتِ "الصالة الوسطى". " االنتباه للمحافظة على أداء

نقف أن  لىع اآلية حتثنا أيضاو  ،مهال عندما يتعلق األمر ابلصالةالكسل أو اإل م متيقظ ا 
 .الكامل له ضوعم  اخل يف حالة  و كامل   أمام هللا بتواضع  
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شغولون يع أحناء العامل م، ألن الناس يف مجمهية يف هذا العصريف غاية األ اإلهليهذا األمر 
 ذلك هناك حاجة إىل جهد  ، لكليات أو األنشطة اليومية األخرىأو ال أو املدارس ابلعمل
  صالة.اللتزام ابلخاص ل

 ةلصال، فإن ااملدرسةالناس إىل العمل أو  ، حيث يذهبعاديم  حيث الروتني اليومي الو 
كثري م  الناس   ماال يهتم هب لتنيال صالتنيال اتني مهاالظهر والعصر، وهصاليت  الوسطى هي

أن ال لينا ن الكرمي على وجه التحديد أن عالقرآ نّبهناوابلتايل، فقد  .انتباه ا امهنعريو وال ي
ا الضعفنظهر  الدنيوية  أنشطتناملفروضة وال نعطي عندما يتعلق األمر ابلصلوات ا أبد 

 األسبقية على التزاماتنا الدينية.

، أود أيضا أن أذكر أنه ال ينبغي افرتاض أن "الصالة الوسطى" تشري فيما يتعلق هبذه اآلية
في عامل اليوم، الناس م  مجيع األعمار، مبا يف ذلك ، فالظهر أو العصر صاليت فقط إىل

قت يف ن الو يضيعو متأخر، أو  وقت   حىتدرسون بقون مستيقظني يم  الشباب، ي كثريال
 مثل تصفح اإلنرتنت بال هدف، ومشاهدة األفالم أوُمضّيعة للوقت أشياء غري أخالقية أو 

 متأخر  وقت  رسائل يفالأو إرسال لوقت  طويل  أو ألواحهم الرقمية هواتفهم واستعمال، ازالتلف
عادهتم بب ، وبسوهكذا ،لفجرلصالة اونتيجة لذلك، فإهنم يفشلون يف االستيقاظ  الليل. م 

إن الصالة وابلتايل، ف الصالة الوسطى هلم.هي يف الواقع صالة الفجر صبح ت هذا ونظامهم
 .بسبب املساعي الدنيوية أو املادية للهجرانالوسطى هي أي صالة عرضة 

 ة ما بعد الظهريف فرت  ينشغلون أكثر، كان الناس )صلى هللا عليه وسلم( رسول هللايف زم  
، ولك  .بة هلمابلنسالصالة الوسطى إهنا )صلى هللا عليه وسلم(  النيب، وهكذا قال أي العصر

ي م  ميك  أن تكون الصالة الوسطى أنظام الناس وعاداهتم خمتلفة، لذا  فإن، يف عامل اليوم
ن "الصالة اآل يالفجر هصالة فإن  ،كما قلت، ابلنسبة للعديد م  الناس  الصلوات اخلمس.
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، وهلذا .ايذهبون للنوم يف وقت متأخر جد   فهميف الوقت احملدد  يؤدوهنا الالوسطى" ألهنم 
م   مك، فال بد لا، وإذا مل يك  ذلك ممكن  ابكر اعادة الذهاب إىل الفراش  تتبنواجيب أن 

 كم.عبللفجر، بغض النظر ع  مدى ت االستيقاظاثبت على  مع نية وتصميمالذهاب للنوم 

أن  ، جيبإضايف ذل جهد  ب محىت لو كان عليك، و ذلك ممكناعالوة على ذلك، كلما كان  
تعاىل  مركز الصالة ألن هذه هي تعليمات هللايف مجاعة يف املسجد احمللي أو  مصلواتك تؤدوا

كون متلقي ا حقيقي ل  ي و عذر  أ صلواته يف البيت دون سبب   ؤديإن الرجل الذي ي للرجال.
 هللا أو مكافآته. رضال

و على همجاعة م صلواتك إن أجر أداءالرسول الكرمي )صلى هللا عليه وسلم(  قول واتذكر 
 أبجر الصالة مبفردكم.سبعة وعشري  ضعفا مقارنة األقل 

في حني ف .ورحيم وحمس  كرمي  هللا سبحانه وتعاىل  م أن جتعلنا ندرك كاألحاديث مثل هذه 
 مر ابلفضيلةعندما يتعلق األإال أنه متساوية ومتناسبة مع اجلرمية املرتكبة،  ذنبأن عقوبة ال

م  وهلذا ف .ةمضاعف أضعاف ا، فإن هللا سبحانه وتعاىل يكافئنا عمال الصاحلةواأل واحلسنة
صالة  يف انمساجدمع ا يف ابالنضمام  العظيمة الرحيمم  رمحة إهلنا م االستفادة واجبك

 .معفكوض مخطاايك لىع تعاىل طالبني غفرانهأمامه  أن ختروااجلماعة و 

الفرعية نظمات املإدارات يف مجاعتنا و  املسؤولني يفلقد قلت مرارا  م  قبل إنه إذا كان مجيع 
أو  60 بةسيف مساجدان سريتفع على الفور بن، فإن احلضور أداء الصالة مجاعةمنتظمني يف 

ى الوطين و ، سواء على املستاهليئة اإلداريةمجيع أعضاء على ر هنا أن ، أكر لذا يف املائة. 70
 .ماعةصالة اجل داءوا قدوة إجيابية فيما يتعلق أبواجب أن يكونأو اإلقليمي أو احمللي، 
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أبد ا  واتظن، فال الصالة"" هلذا العام هو "االجتماعع "عالوة على ذلك ، يف حني أن موضو 
على  كيزرت العلى  واجيب أن حتافظ بل .فقط ذه السنةم هلأو موضوعك مأن هذا هو هدفك
  .م منّيتكماليومية حىت يو  مال يتجزأ م  حياتك اجزء  وها الصالة وأن تعترب 

 حباجة ودواتع مل كمأن ظنواال تف، قبليف العام امل االجتماعموضوع تغري ضوء ذلك، إذا  على
يف الواقع،  .إىل املوضوع اجلديد فقط مانتباهك واأن توجه عليكم إىل الرتكيز على الصالة وأن

ة مهياألا جيد  م وكل طفل كل خاديدرك   صالة هذا العام لضمان أنموضوع ال اختيارمت 
 ته.طوال حيا صالة اجلماعةل الفريدة

 بل ،ذا األسبوع أو الشهر أو السنةفقط أو هبليوم خاصة ابكما قلت، هذه ليست مسألة 
 على أي .مكل يوم لبقية حياتكيف  الدائم دائم ا  مجيب أن تبقى الصلوات اخلمس رفيقك

مهية القيمة احلقيقية واأل محق ا م  برانمج هذا العام وأدركت استفدمت محال، آمل وأدعو أنك
 األمر على أخذمت أنكم سررتُ ، دواألولئك الذي  حتّسنوا واستفا ابلنسبة القصوى للصالة.
  أي والرضا عاآلن االسرتخاء  معليك يتوجب، ال ومع ذلك للتقدم. يتمحممل اجلد وسع

 خالص يفاإلابستمرار على زايدة وا مركزي  جيب أن تظل بل ؛حىت اآلن أحرزمتوه حتس   
 جيبعاىل يستن هللا سبحانه وتأبراسخ  اقتناع  كامل و   رتكيز  وأن تؤدوا الصالة بهلل م عبادتك

 .ألولئك الذي  يتضرعون جبدية أمامه

 ينبغي خالل العام املاضي، فال عبادتهم  مل يبذل جهدا حامسا لتحسني معايري  مثةإذا كان 
اآلن   .سّ ابلتح واع  و  حازم   الختاذ قرار  اآلن هو الوقت املناسب هذا  له أن يضيع يوما آخر.

، لقد أخربان القناخ فضي بنا إىل الذي يُ اينذا السلم الروحاالرتقاء هبهو الوقت املناسب لبدء 
م   46يف اآلية  ىلإذ يقول تعاهلا،  مثيلهللا تعاىل بنفسه ع  فوائد الصالة والعبادة اليت ال 

" رَبُ ِإنَّ الصَّالَة تَ ن َْهى َعِ  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اّلِلَِّ َأكْ  سورة العنكبوت يف القرآن الكرمي: "
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اليت تعين البذاءة،  indecencyبكلمة إن كلمة "الفحشاء" الواردة هنا ترتجم إىل اإلجنليزية 
ذه الكلمة األخرى هل فم  املعاين أوسع م  ذلك بكثري. احلقيقي هلذه الكلمةالنطاق ولك  
ا كريهال"" والفادح" ، "املعتدلفر""، "غري امل" :هناكالعربية   يها األخرى:معانتشمل و  ".جد 
 ."وقفسالزان" أو "ال"،رمية"اجلطيئة أو اخل" ،"سقفاال" ،بذيء"ال" ،خالقي"األ"غري 

 جم لإلجنليزيةكلمة املنكر ترت املنكر، ويف حني أن  الصالة تنهى ع  ن إ اأيض  هذه اآلية  وتقول
أو قذر ا  بغيض او  ئ اسييعترب الذي مرفوض أو  ي فعل  أض ا عين أيا تظاهر"، فإهنالشر مبعىن "ال

يد العد الكلمتني العربيتني املذكورتنيكال ل، م  الواضح أن كما ترون.  أو غري الئق شنيع ا و 
د وق .شهادة قوية على قوة الصالة هذه اآليةفإن ، وابلتايل واملعاين السلبيةم  الدالالت 

سيتم إنقاذهم  ،وبطريقة سليمة وقتها علىصلواهتم  ؤدونضم  هللا عز وجل أن هؤالء الذي  ي
 يرة.والشر  فاسقةم  السلوكيات غري األخالقية وال م  جمموعة كاملة

اليت تسعى  ذائلوالر لفاحشة والفسوق ل منعطف  حن  نعيش يف حقبة، حيث نتعرض يف كل  
أكثر  م م  الضروري للمؤ لذا  حنو اخلطيئة. جّرهمع  الفضيلة و  لالبتعاد ناسال واءإىل إغ

 تغزواليت  تحنرافاعد وال حتصى واالأن حيمي نفسه م  الشرور اليت ال تُ م  أي وقت  مضى 
ا، هبعاىل ان هللا سبحانه وتحباعلينا أن نستخدم هذه الطريقة اليت  وم  أجل هذا، اجملتمع.

اخلالص، والذي  يسريون عليه ال  هذا هو طريق .ي ايوم نحين أمامه مخس مرات  نأن  يوه
 .مةحبته ونعمه ومكافآته العظيمب اأيض   ينعمونذون م  غضب هللا فحسب، بل نقَ يُ 

 

لى هللا أقوال النيب الكرمي )ص ا م سأقدم اآلن بعض  ، القرآنية اجعبعض املر  قدمتُ بعد أن  
 إىلخص ش جاءمرة ذات  لصالة.األمهية الفريدة ل أكرببشكل ( واليت توضح عليه وسلم

 ينجيين م أخربين بعمل  يدخلين اجلنة و اي رسول هللا وسأله: ( لى هللا عليه وسلم)صالنيب 
 (:سلملى هللا عليه و )صقال النيب  ،ردا على ذلكو  النار؟
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هذه هي سبل تصل الرحم" فو الزََّكاَة  ا، َوتُِقيم الصَّاَلة َوتُ َؤيتواَل ُتْشرُِك بِِه َشْيئ أن تعبد هللا"
بني الشرك بني الرجل و . ويف مناسبة أخرى قال النيب )صلى هللا عليه وسلم(: "دخول اجلنة
 ."الصالةوالكفر ترك 

( كاف  لغرس مالكرمي )صلى هللا عليه وسل لنيبهيب م  امما ال شك فيه أن هذا التحذير امل
 صادق. ب أي مسلم  اخلوف الشديد يف قل

ومثة حديث  آخر ذو أمهية ابلغة يبني قيمة الصالة، وهو احلديث الذي تعلمناه منذ الطفولة، 
وأان متأكد م  أن الكثري م  األطفال واخلدام احلاضري  هنا قد مسعوه مرات  كثرية، ذات مرة 

ُه ُكلَّ دُِكْم يَ ْغَتِسُل ِمنْ أَرَأَيْ ُتْم َلْو َأنَّ هَنْر ا بَِباِب َأحَ ه: ")صلى هللا عليه وسلم( صحابتَ  سأل النيبي 
رسول هللا  َقالَ ف، ِه َشْيء   يَ ب َْقى ِمْ  َدرَنِ : اَل ِمْ  َدرَنِِه َشْيء  ؟ قَالُوا ، َهْل يَ ب َْقىيَ ْوم  مَخَْس َمرَّات  

ُ هِبِ َّ اِت اخْلَْمسِ َفَذِلَك َمَثُل الصََّلوَ : )صلى هللا عليه وسلم(  ." اخلَْطَاايَ ، مَيُْحو اّلِلَّ

عالوة على ذلك، قال النيب )صلى هللا عليه وسلم( إنه عندما يبلغ الطفل عمر السابعة فعلى 
ن اقتضى إ العاشرة عليهم أمره بشدة أن يصلي والديه أن يعلموه الصالة وعندما يبلغ س 

ر جَ حَ  ويؤكد على أن الصالة هيا يبني أهيمة االنتظام ابلصالة منذ الطفولة األمر ذلك، فهذ
 األساس الذي على األطفال أن يبنوا مستقبلهم عليه.

يز وبناء كبرت صلواهتم  أداءجيب أن حياولوا  م  األطفال،ىت األعضاء األصغر سنا ح، لذا
لى  )صالرسول الكرمي أبننا قبلناكنا نشهد ، إذا  على أي حال مبكرة. عالقة مع هللا م  س   

ن نتأكد م  ا أعلينا مجيع  ، ف( وخادمه املخلص، املسيح املوعود )عليه السالم(هللا عليه وسلم
 قاد أبنيف فخ االعت واال تقع كما قلت م  قبل،و  الصلوات اخلمس. أداءن يف و أننا جمتهد

  محياتك هيرتكز علتظل املوضوع الذي تفقط، بل جيب أن  واحد   موضوع عام   يه" الصالة"
م   كثرألسبعينيات أو الثمانينيات أو ل وإىل أي س ّ  ُمّد فيه..، ممهما كان عمرك كلها.



8 
 

ا بدوهنف ،ذلك، فإن الصالة هي الشيء الوحيد الذي ال ميك  للمسلم احلقيقي أن يستغين عنه
 ال الصالة.يربر إمه ، وليس هناك أي عذر  ال ميك  حتقيق أي شيء ذي قيمة

لى هللا عليه صالرسول الكرمي ) زم ( حادثة م  السالم يف الواقع، روى املسيح املوعود )عليه
 وا( وذكر سلمصلى هللا عليه و إىل النيب الكرمي )أن نفر ا حديثي العهد ابإلسالم جاؤوا ( وسلم
على  مرات مخس الصالة اجد  عليهم م  الصعب و  جدا يف حياهتم العملية ونمشغولأهنم 

لنيب ا ، وعلى ذلك نبههمصالةالحلصول على إذن ابالعفاء م  حاولوا الذا  ،األقل يوميا
   ال ال يوجد شيء وقال "ال خري يف ديفأنه إن مل يك  هناك صالة،  )صلى هللا عليه وسلم(

 فيه" صالة

كلمة العد ، بيف احلقيقة ساسية يف اإلسالم.األقيدة الع استبقى دائم   الصالة، كما قلت
، ابإلسالم دي ذا كنا نإ وابلتايل، إلسالم.يف اإهنا الركيزة األساسية الثانية  ،"الشهادتني" طيبةال

ة طلقي احلقيقة املذه هه وعقيم ا. يصبح أجوفَ  له ، وإال فإن قبولناتعاليمهنعمل بفعلينا أن 
 أمامنا.اليت 

سلط الضوء ليت تاملوعود )عليه السالم( املسيح سأقدم اآلن بعض املقتطفات م  كتاابت ا
املوعود )عليه  ، قال املسيحإحدى املناسباتيف  .ية أدائهاقية للصالة وكيفعلى األمهية احلقي

 السالم(:
ضل أفإن  والصالة الصادقة هي السمة املميزة للمؤم . ،االلتزام ابلصالةم  الضروري " 

 ."هي م  خالل الصالةلنيل أفضال الدعاء طريقة 

 ، قال املسيح املوعود )عليه السالم(:الصالة رءلطريقة اليت جيب أن يؤدي هبا املع  او 

ب أن يعكس الوقوف، جي يةيف وضع تكونون عندما ،فضل طريقة ممكنةأبصالة الأداء  معليك"
 اتم". ضوعأمام هللا خب ونتقف مالكامل حقيقة أنك ممظهرك
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 وكذلك قال )عليه الصالة والسالم(:

عندما و  بك.قل ضوعانعكاس ا خل ذلك يف الصالة، جيب أن يكون تعاىل تنحين أمامهعندما "
ا لنجاحك كثري    جيب أن تدعوو ، هللا يكون يف سجودك خمافةالسجود، جيب أن  ر يفخت

 "الروحي واملاّدي

لطريقة اليت  ا صالتكم ابجيب أن تؤدو  املسيح املوعود )عليه السالم(:ويف مناسبة أخرى قال 
شة ئصالته، شهدت السيدة عاوع  ، يصلي هبا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(كان 

)رضي هللا عنها( والعديد م  الصحابة اآلخري  أنه كان يؤدي صالته يف حالة م  األمل 
 .اتّمني وتواضع   الشديد وبصدق  

 ماملسيح املوعود )عليه السالم( ع  أسفه ألن العديد م  الناس يؤدون صالهت أعربكما 
أو اهتمام، فقال املسيح املوعود )عليه السالم( متحداث  ع  الناس الذي   بسرعة دون احرتام  

 يصلون هبذه الطريقة:

 طقوسل إهنا ، بهتصحاب )صلى هللا عليه وسلم( أو صالة هذه ليست صالة الرسول الكرمي"
 أهنم  كما لو، يبدو  وأثناء السجود سرع ما ميك .أبأنفسهم م  الصالة  إراحةحياولون  م 

 ذور.أشبه ابلدجاج الذي ينقر الببسرعة فيبدون ؤوسهم على األرض ر لضرب هناك فقط 
 ."كامل  احرتام  إبخالص  و سجداتنا  تمينبغي أن تخطأ  اتم و هذا 

 ، قال املسيح املوعود )عليه السالم(:يف مناسبة أخرىو 

 ."معناها واوجيب أن تفهم ابلغ واجتهاد  تؤدوا الصالة ابهتمام  جيب أن "
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 قي ونتأكدن جيب أن نصلي بقلب  " املسيح املوعود )عليه السالم(:ويف مناسبة اثنية، قال 
يتم أداء كل جزء م  أجزاء الصالة بعناية وأن  التام تسمة ابالحرتامنا مأدعيتأن تكون م  
 " عميق تركيز  و 

 :السالم(قال املسيح املوعود )عليه ، حالة عبادة بعض الناس ع سف أب اث  تحدوم

، وهكذا .مضريبة تشكل عبئ ا كبري ا عليه يدفعونبعض الناس يؤدون صلواهتم كما لو كانوا "
م دّ ذلك الشيء العظيم الذي إذا قُ  الصالة هيأن ، على الرغم م  ون ابمشئزازيصلّ فإهنم 

ال الناس  كثري ا م  صلوات، فإن  ومع ذلك .الفرح واحلب والراحة يزيد وصدق فإنهخالص إب
 ".اقع أتثري معاكسهلا يف الو يكون ، و لفرحلوال  وسيلة للمتعة ال تكونوابلتايل  ،حبرارةتؤدى 

 قال املسيح املوعود )عليه السالم(: مناسبة أخرىويف 

تواضع لاواإلخالص هلل و  ماسةم  احلخالية مجاعيت أبال يصلوا بطريقة لقد أمرت أبناء "
  الم  جادة وخملصة وجيب أن يفتحوا قلوهبم يف حالة استس تقدمي صالة بل عليهم قيقي؛احل

هذه هي الطريقة اليت ميكنهم م  خالهلا حتقيق املتعة والسرور احلقيقيني م   .هلل كامل  
 ".عبادهتم

تذكروا أن هللا سبحانه وتعاىل استخدم كلمة "إقامة" للصالة فما املقصود إبقامة الصالة؟ إهنا 
األسبقية على مجيع حلول وقت الصالة، جيب إعطاؤها عند  .هتاتعين إقامة الصالة ومراعا

قرب  نيلال ميك  ألي شخص  .مجاعةوا أداءها يف وحاول ،األنشطة أو االرتباطات األخرى
 .الصالة ما مل يقمهللا سبحانه وتعاىل 

 كذلك شرح املسيح املوعود )عليه السالم( معىن "إقامة الصالة" بطريقة أخرى وقال:
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ميك  حتقيق  الف"لقد أمر القرآن الكرمي ب "إقامة الصالة" ألنه إذا مت حتويل تركيز الشخص، 
 أهداف الصالة"

تهم الروحية الرون تقدم ا حبصحيح ي بشكل  على أية حال، فإن أولئك الذي  يؤدون الصالة 
وهم اخلضوع  م حالة يف   ابلكامل يمغمور  يكونون فيه الوصول إىل مستوى  ويستطيعون 

 .صلواهتميؤدون 

لواهتم ص أداءذي  يفشلون يف ن أولئك الأاملسيح املوعود )عليه السالم(  قد أوضح، هنا
إذا كان الشخص يقف  .صالةالالغرض احلقيقي م   هم حتقيقلرتكيز املناسب ال ميكناب

أهداف تبقى وسعبادة هللا،  غريركيزه يتحول إىل شيء فإن تول، عقله جيولك  للصالة 
يء شون ابهتمام كامل ويزيلون كل الذي  يصل فإن ،على العكسو  .ققةتحغري مالصالة 

هم و  ،، هم الذي  يستمدون منفعة روحية حقيقية م  الصالةآخر م  أذهاهنم أثناء الصالة
 .تقدمي صلواهتم يف حالة م  اخلضوع الكامل هلل سبحانه وتعاىل يستطيعونالذي  

د قال القرآن ، لقيف الواقع. فإن اإلخالص والتواضع شر" أساسي، لكي يتم قبول الصلوات
 .دمريهمتلوسيلة  وأهناثبت أهنا مصدر ضرر كبري هلم تن صالة بعض الناس إ الكرمي

أجاب  قدلهم؟ دمار كون صلوات بعض الناس وسيلة لكيف م  املمك  أن ت  ونتتساءلقد 
أن بعض الناس يصلون ولك  دون  وكتب .هذا السؤال على (السالم املسيح املوعود )عليه

الذي هلي اإل يف الدخول حتت الظل نفشلو ي ذلك، لصالهتم خالية م  الروحانيةو  .إخالص
غري  هميتم رفض أدعيت، املالذ الروحاينفبدال  م  فتح األبواب أمام  .املؤمنني م  اخلطأ حيمي

، همململعونة وستؤذيهم وتؤ  الفارغة إن صلواهتمف، يف الواقع .عليهمرميها و  الصادقة واجلوفاء
 إراحتهم ومساعدهتم.بدال  م  

 :قال املسيح املوعود )عليه السالم(
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م  هود م  سورة  11اآلية يف  وردكما  اثم،واآل  حرر م  مجيع احمللتنا لتوسيلي الصالة ه

 :القرآن الكرمي

 "نَّ احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيَِّئاتِ إِ "

إليها يف هذه اآلية تعين الصالة، لك  يف الوقت احلاضر هناك الكثري إن "احلسنات" املشار 
هذا ألن صالهتم فارغة  م  الناس الذي  يؤدون صلواهتم ولك  يعتربون خطائني وخمادعني

 .هذه الصلوات ال تؤدي إىل الرب بل هي وسيلة للتدمريمثل و 

 :وقالة فهم معىن الصال، حتدث املسيح املوعود )عليه السالم( ع  أمهية ويف موضع  آخر

فقط كلمات  او يف استخالص الفرح والرضا احلقيقي م  الصلوات فال تردد ونترغب مذا كنت"إ
دعية القرآن قراءة أ مبل عليك ،جيلب الربكاتال  مفمجرد استخدام لسانك ،الصالة كالببغاء

 ."حقيقة ما تعنيه واتفهمأن و  مم  قلبك الكرمي والنيب الكرمي )صلى هللا عليه وسلم( بصدق  

 وقال كذلك:

)صلى هللا ل الرسو  ع واألدعية املأثورة  الكرميإضافة  إىل أدعية القرآن تؤدون الصالة،  حني"
ا ذكم األّم متضرعني، لكي يكون هلبلساندعواتكم األخرى  ا، عليكم أن تدعو عليه وسلم(

ل عندما تكونون ، وابملثابلسجودالتضرع واخلشوع وقع  يف قلوبكم عندما خترون أمامه تعاىل 
 يف وضعية اجللوس أو الوقوف، عليكم الدعاء بلغاتكم اخلاصة أيض ا"

 وقال املسيح املوعود )عليه السالم( يف موضع  آخر:
ؤدوا الصالة للصالة وت واجيب أن تقفو جيب أن تعقدوا نية قاطعة ألداء الصالة بعزم  كامل، "

تعة م  صالتكم مثل هذه املم ولنيل هي وسيلة للفرح والراحة لك مأن صالتكيف شديد برتكيز  
 .".م  الضروري ابإلضافة إىل الصلوات اخلمس اإللزامية، أن تصلوا النوافل الطوعية ابنتظام
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كران ابألمهية الكربى ذ اليت ت  املسيح املوعود )عليه السالم( مخمتلفة  قد استشهدت بكتاابت  ل
 فال أنألطدام وااخل، جيب على كل م  وابلتايلى وقتها وابنتباه، وعلصلواتنا اخلمس  ألداء

 .حرتاموا رتكيز  ؤدوها بيعطوا األولوية لصلواهتم وي

وكما قلت آنف ا، إن موضوع الصالة ليس موضوع عام واحد فقط، بل إذا كنتم تودون عيش 
ا، إذا أردمت  تركهحياة  مباركة وانجحة فإن الصالة هي املفتاح الذهيب الذي ال ينبغي لكم  أبد 
ظمني يف أداء ا منتأن تكونوا مؤمنني حقيقيني وأن تؤدوا شرو" بيعتكم، فعليكم أن تكونو 

إبخالص، وإذا أردمت أتسيس عالقة شخصية مع هللا تعاىل فعليكم أن ختروا  صلواتكم اخلمس
عاىل ل  يرضى  تكما أمركم، فما مل تركزوا طاقاتكم على الصالة والعبادة فإن هللا  أمامه ابلصالة

يف حتقيق ن و على املصاحل املادية، قد تنجح وركزمتيف عبادة هللا  مواجبك مإذا جتاهلت عنكم.
 وليس فقطرة، اآلخ أن املسلم احلقيقي يركز على دميومة احلياة واامللذات الدنيوية، لك  تذكر 

 هو الوحيد والطريق الوحيدلذا، فإن احلل  .امللذات العابرة هلذا الوجود الدنيوي املؤقت على
 .الصالة

 الصالة وإذا صلينا إبخالص فستكون حياتنا جديرة ابلنجاح.أداء إذا كنا منتظمني يف  
وغري  السيئو وعود هللا سبحانه وتعاىل، سوف يتم حتريران م  أغالل السلوك اخلاطئ حبسب و 

 .بعض اعضنا حقوق بحقوق خالقنا و  ؤدونسنكون أولئك الذي  ي، و األخالقي

سلمني سنكون م، و اجملتمع يفالذي  ينشرون احلب والتسامح والتعاطف أولئك سنكون 
 .حقيقيني

ا وستكون وسيلة ، فإهنا سرتفعنا حنو خالقنوتقوم بلعنناا علين رمىتُ صلواتنا  أن نرىوبدال  م   
 .لزايدة الربكات يف حياتنا
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، ايخ  أو ش اابلغ   اأو شخص   امراهق  وهكذا، جيب على كل مسلم أمحدي، سواء كان طفال  أو 
لذي  ليكون م  بني أولئك ا ايسعى جاهد  أن وعبادة هللا و  الصالةأن يرّكز ابستمرار على 

 . سبحانه وتعاىلهللاترضي صلواهتم 

مقتطفات أخرى م  كتاابت املسيح املوعود )عليه السالم( فيما يف اخلتام، أود أن أقدم 
 :قال املسيح املوعود )عليه السالم( .تضاهى يتعلق بربكات الصالة اليت ال

أهم خصائص تقدمي الصلوات هي أهنا  ،ونعمه بركات هللا نيلهي أعظم وسيلة ل"الصالة 
 ".ماس وانفتاح القلب أمام هللااحلو تُقدًّم يف حالة م  التواضع الكامل، 

 : وقال أيض ا

 ،جز الكاملعويف حالة م  ال ،عميقةوعاطفة  خبشوع وخضوعاليت تؤدى مثل هذه الصلوات "
 .نه تعاىل"ا موهلبقبالنهائي  اوتصل إىل هدفه ورمحته هي تلك اليت جتذب نعم هللا

ا ، فإهنوبكملتنبع م  أعماق ق موبطريقة أن صالتك ،وعجز بتواضع   ونوهكذا، عندما تصل
 .منعمة هللا عز وجل حنوكجتذب 

  أن تكونأدعو هللا الصالة هبذه الطريقة، م  كل قليب، أدعو هللا تعاىل أن ميكنكم م  أداء
 هللا وأدع ز وجل.بة هللا وقربه عقلق الكبري للسعي حملواإلخالص وال شاعرابملممتلئة صلواتنا 

يث د حبشدي تواضع  تمك  م  الصالة بأن ن، و أن تذوب قلوبنا أمام ربنا عندما نسجد أمامه
لبية مثل هذه الصلوات الق يف حالة خضوع أمام هللا عز وجل. م  ذرات كيانناذرة كل   تكون
 .هللا عز وجل هو كسب حمبةوالذي قبل ابلتأكيد وستأخذان حنو غرضنا وهدفنا احلقيقي ستُ 

مثل هذه الصلوات القلبية ستقبل ابلتأكيد وستأخذان حنو غايتنا وهدفنا احلقيقي، وهو كسب 
هللا قوق العبادة هبذه الطريقة، فإننا ل  نفي فقط حبقادري  على إذا كنا  .حب هللا عز وجل
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خص الذي انل ستحيل للشألنه م  امل قوق البشريةحب سبحانه وتعاىل، ولكننا سنفي كذلك
 .حقوق خلقه وقربه أن يكون مهمال  يف أداءهللا  رضا

رية بشربط اإلنسان ابهلل سبحانه وتعاىل، ولفت انتباه ال وم  أجل حتقيق هذي  الغرضني م 
 .ملوعود )عليه السالم( يف هذا العصراملسيح ا بُعث بعضهم بعض ا،حقوق  حنو أداء

 

لصالة ااملسيح املوعود )عليه أمامنا الذي وضعه  اينالفانوس الروح محلإذا كنا قادري  على 
الناس حنوان  يلمتحقيق هذي  اهلدفني، سنحظى بال شك ابهتمام العامل وسيفإننا بالسالم( و 

اآلخري   ذبجنشر رسالة اإلسالم احلقيقية و يف عندها فقط سنقوم بواجباتنا و  ،ايدبشكل متز 
 ، هذه هي املهمة العظيمة اليت جيب أن يقبلها جملس خدام األمحدية بكل إخالص.إليها

  يشوهون اسم ك الذيتفنيد ما يقوم به أولئالذي  يعملون ليل هنار ل تكونوا أولئكجيب أن 
تعاليم  نشر يفطليعة الجيب أن تكونوا يف  كاذبة ضده.الزاعم املعون اإلسالم أو الذي  يدّ 

اإلسالم املستنرية على نطاق واسع حىت نتمك  م  رؤية ذلك اليوم املبارك حيث يتحد العامل 
 حتت الراية السلمية للنيب حممد )صلى هللا عليه وسلم(.

 

ضحية بكل شيء للتتكونوا مستعدي  دائم ا  أبن همعهدوا أولئك الذي  يوفون بجيب أن تكون
ب يف إحداث ثورة روحية يف العامل جبل مدورك ونعندئذ فقط سوف تلعب دينكم،م  أجل 

يف  تبدأسوم الي املوجودة عندها فقط سنرى أن الغيوم السوداء عبادة هللا عز وجل. ناس حنوال
يث احلقبة العظيمة ح ، وعندها فقط سوف نشهد تلكوحتل حملها مساء زرقاء االنقشاع

 ي جاهز  او لهذه املهمة العظيمة، جيب أن تكونف ستنتشر شريعة هللا تعاىل يف العامل كله،
ذا هذه املهمة األساسية و وا هب، جيب أن تفكر م  أنفاسكمحىت آخر نفس و  .ي ومستعد

 .مياتكحل دفاهل
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كل يوم   مهذه املهمة ستبقى معك بل، ، هذا ليس عمل سنة أو بضعة أايمسابق اا قلت كم 
م  لك م إدراك ذعليكو  مإنه اهلدف األعظم الوحيد حلياتك فيه على هذه األرض. متشون
 مبكرة. س   

ستمر تعاىل أن يو  ،لذلك وفق اعيش حياتنا ا م  نا مجيع  كنميأن هللا سبحانه وتعاىل أدعو 
 عاء الصامت.الدإيّل يف  واانضم ،اآلن آمني. األمحدية يف مجيع النواحي. خدام جملسمبباركة 

 


