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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو'  بعد  �ما  �,سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ,>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Bََ��يَّا َنْعُبُد   Bَيَّا�
�لَِّذيَن   Eِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Eََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل& �لقاها سيدنا مر�� مسر�� ��د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو, ��إلما* �ملهد' �
يوم ٢٠١٥/٠١/١٦

 V مسجد بيت �لفتوS بلند�

﴿ِ��َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Oَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� 

َتْسِليًما﴾ (�ألحز�>: ٥٧)
ح �� �هللا � ُينـز`  هذ� �آلية توضِّ
 ��� �لكرمي،  نبيه  على  ,eته 
 fلن� على  يصلُّو�  �يضا  مالئكته 
 .� له  �لرeة   � منه  �يطلبو�   �
ينجح   �� ميكن  ال  �حلالة  هذ�  ففي 
هذ�  ,قي  مْنع  يريد��  �لذين  ��لئك 
�حليل   mباستخد�? ش تقليله   ��  fلن�
ُيلصقو�  فالذين  �ملنحطة.  ��لوسائل 
oعله  �يزعمو�  �لباطلة  �لتهم   � به 
�qم  ��ستهز�ئهم  لسخريتهم  عرضة 
سينجحو�، يعيشو� V جنة �حلمقى، 
 r� �جهوsهم  مؤ�مر�ִדم  ُتلحق  فلن 
 wهللا �حلبيب �، بل سو� fضر, بن
يظل يتحقق بانتظا? �xدwُ �لذr من 
هذ�   V �ما  بعثه.  قد  �هللا  كا�  �جله 
�لعصر فقد فتح �هللا Oفاقا جديد| لنشر 
�ملخلص  �به  بإ,سا`  �جلميل  تعليمه 

 .wدx� لتحقيق هذ� �
فالنf � �لذr بعثه �هللا � �� كل 
يهيئ   � فهو  �من،  كل   V� قو? 
بفضله  �يضا  لنصرته  �لوسائل  بنفسه 
�,eته، �� �عد�� �لنf � � ينجحو� 
�آل�،  ينجحو�  �لن  قط  �ملاضي   V
فهذ� ما قد,� �هللا. �ينبغي �� ال يقلق 
سعي   r� على  حقيقي  مسلم   r�

fl¡;ƒ]…Å÷’;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\fl¡;ƒ]…Å÷’;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\
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حضر� مر�O مسر�A 9_د - 9يد] �هللا - 

 Êلن� شأ�  من  �ط   �� ميكن  ما0) 
 vل� �ملهمة   �� غ\  �إلسال�.   ��  �
�حلقيقي  �ملسلم   Z=  � �هللا  عهدها 
�مالئكُته   � يصلي  كما  �نه  هي 
على �لنÊ � لرفع مكانته � dب �� 
تصلُّو� �نتم �يضا على نÊ �هللا �حلبيب 
�لكامل ��ألخ\ صلو�ٍ� ال حصر gا 
مهمتكم،  مؤ0ين  تسليما  �تسلمو� 
فهذ� هو ��جب كل مسلم حقيقي. 
 Êلن� على  �نسلِّم  نصلي   �� علينا 
صلو�ٍ� ال عدَّ gا �تباعا هللا �مالئكته 
منضمني =Z �لذين يسعو� لرقي 0ينه 

��0wها,<. 
�آل�نة   2 فرنسا   2 حد�  ما   �=

�ألخ\� حيث هاجم بعض �ملسلمني 
�ث   �قتلو�  �جلر�ئد   bحد= مكتب 
 2 لكم  �كرُته  فقد  شخصا،  عشر 
�خلطبة �ملاضية باختصا, �لفتُّ �نتبا< 
 � Êلصال� على �لن� Z= فر�0 �جلماعة�
��نه لن ينتصر �إلسال� بالقتل �سفك 
�هد�فنا   2 ننجح   iسو بل   ،cلدما�
كنت  كما   .�  Êلن� على  بالصال� 
فعل   �0, تصد,  قد  �نه  من  حذ,ُ� 
كا�  ما  �هذ�  �gجو�،  gذ�  خاطئة 
 0�0, �بَد��  فقد   ،cهؤال من  ُيتوقع 
مسيئة  ,سوما  �نشر��  خاطئة  فعل 
مر� �خرb، �لv سببت لنا �أل/ �كثر، 
تألُّم  تتسبب 2   �� ينبغي  كما كا� 

كل مسلم حقيقي. فأ) فائد� ترتبْت 
على هذ� �إل,ها*؟

كا�  سنو��  ثال�   �� سنتني  قبل 
 iصحا* هذ< �جلريد� قامو� بتصر�
Óد�،   � �لقضية  ��ث\�  باطل 
مسلمو�  �Rم  يدَّعو�  �لذين  لكن 
بتصرفهم �خلاطئ �ثا,�ها من جديد، 
فما قامت به هذ< �جلريد� 2 �ملاضي 
من  �لكث\��   bبد� قد  باستمر�, 
شديد�  فعل   �0, �أل�,�بيني  �لقا�0 
�لفعل،  هذ�  �ستنكر��  �كانو�  جتاهه 
قد  �حلكوما�  من  كث\  �كانت 
صرَّحت �Rا لن تسمح للصحفيني 2 
بال0هم بذلك. لكنه بعد ظهو, هذ� 

 فقد أبـَدوا ردود فعل خاطئة 
ونشـروا رسـوما مسـيئة مرة 
أخرى، الm سببت لنا األj أكثر، 
 ُّjكما كان ينبغي أن تتسبب � تأ
كل مسـلم حقيقي. فأي فائدة 
ترتبْت على هذا اإلرهاب؟ .. لن 
ينتصر اإلسـالم بالقتل وسفك 
الدمـاء، بـل سـوف ننجح � 
أهدافنا بالصالة على الن� �..
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حلا�� � 
ألسبو� 
ملاضي قد �بد� 

لظاهر �
ملسئولني  � �كث# من 
لعقال

جلريد&  +ذ(  تأييَدهم  
لقا�& �
هذ(   12 تصل  �بد�5  ��عموها. 
ش9  من  باملاليني  مساعد&  
جلريد& 
تنشر  
جلريد&  هذ(  كانت  
ألماكن. 
٦٠٠٠٠ نسخة فقط �كاA يقا@ 2?ا 
?ائيا،  �ينقطع صد�Jها  تندثر  تكا� 
 
لكن بعض 
ملسلمني 
ملزعومني Jفعو
عد� نسخها T 12سة ماليني خال@ 
بعض  يقو@   Aآل
� 
حد. � �سبو� 
قد  
جلريد&   A2 
ملقدJِّين � 
ملحللني 
تستمر عشر سنو
5 �� �كثر، �هي 
لستة  تستمر  قد  2?ا  يقا@   Aكا 
ل] 

�شهر فقط. 

لتصر_ ^ ينشر 
لفكر& 
لباطلة  
فهذ
بال�  تعليم 
إلسال` � كث# من  عن 
 �قد ساهم هؤال بل  
لعا^ فحسب، 

ستعا�&   �  Aملزعومو
  Aملسلمو

حياَته.   fال+
 على  
ملشر_  
لعد� 

لظلم باسم  hJل] متا
ليت 
ملنظما5 
تعاليم 
إلسال` �   A� fJُتد 
إلسال` 

حلب �
ملو�& تستطيع �A ُتسقط 
لعا^ 
� حضن 
إلسال` بسرعة كب#&. فال 
يْقدn� J �ين mخر �A ينافس 
إلسال` 
 Jلصد
 �Jحابة   pلص
 تعليم   �
ألهل  
لدينية   Aلعيو
  A2 
لتسامح. �
 Aلذين ال يكا��
 ،�
لدنيا هؤال� عميا

يتوJعوA عن 
لسخرية من 
هللا ناهيك 
 5Jصد 
tئهم بأنبيائه. فإ
عن 
ستهز
منا �يضا �Jُ& فعل جهال على تصرُّ_ 
 �  Aيتما�� فسو_  
جلهلة   �هؤال
 

جلهل. يقو@ 
هللا �: xب �A ُتعرضو
لغو
 �سخفا بدال  
ملليئني   �عن هؤال
فليس  
عتزلوهم. � +م   nلتصد
 من 
�مو
فقتهم  }السهم   �  hجللو

xعل  �حد(  هو   �� tنبا  �حد(  �Jيا 
 �
ملر يرّ�  عندما  بل  �ثيما   Aإلنسا

مبثله  
لباطل  
لتصر_  �صحا~  على 
لذلك  نتيجة   � بالن�   Aفيستهزئو
ضد(  نابية  كلما5   Aيستخدمو  ��
 
كر�& فعل، فهو 
آلخر يساهم � هذ


لتصر_ 
ملشني.
فعلى 
ملسلم 
حلقيقي �x Aتنب tلك، 

هللا  قا@  فإمنا  
هللا.   12 
ألمر  �يفوِّ� 
فسو_   �ّ2  Aيعو��  

مو� ما   :�
على  
لوخيمة  
لعو
قب   Aجهو
يو

سو_  �?م  
ملؤكد  فمن  تصرفاִדم. 

هللا �خ#
 يوما من 
أليا`  12 Aيرجعو
عد�   A2  .
عملو مبا  ينبئهم  فسو_ 
 A� يريد  
لر
هن  
لعصر   � 
إلسال` 
ُيلحق 
لضرJ باإلسال` �تعليمه 
جلميل 

لن�ِّ � باستخد
مه 
لوسائل 
ملنحطة �
 � 
هللا  لكن  
لسيف.  Jفع  من  بدال 

َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوAَ َعَلى  َّA2ِ﴿ بقوله
 A� قد علََّمنا مبد� �ساسيا هو ﴾ 
لنَِّبيِّ
 n� � لن�
هذ( 
لتصرفا5 لن تضر 
ضرJ، 2منا �
جُبكم �A تصلُّو
 على 
لن� 
�، �هذ( هي مهمة 
ملسلم 
حلقيقي 

لتصرفا5 
لباطلة  � �Jلتو
بدال من 
حق  ��يتم   
tفإ مبثله.  
جلهل   ِّ�J�
مهمتكم.  �جنزمت  �نكم   
فاعلمو tلك 

ملجلة  هذ(   AضوJيعا  
كانو فالذين 
منهم   A�#لكث
 بد�  قد  tكر5  كما 
يؤيد�?ا بعد حد�� 
+جو` 
ألخ#، 
كل  حق   nلر�
 حرية   A2 قائلني 

ليت املنظمات ال� متارس الظلم باسم اإلسالم ُتدرك أن 
 �تعاليم اإلسالم + احلب واملودة تستطيع أن ُتسقط العا
+ حضن اإلسالم بسرعة كب5ة. فال يْقدر أي دين آخر أن 
ينافس اإلسالم + تعليم الص? ورحابة الصدر والتسامح. 
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��حد. �مع �لك ما �w[ هناJ @بو 
�لذين   cلعقال�� ��لعد[   iإلنصا�
 Êضد �لن c(ستنكر�� نْشر ,�) بذ�
�ملسئولية  ��لقو�  �ملجلة،  هذ<   2  �
�حد  صر�  قد  فمثال  �إل�0,�.  على 
�ملسّما�  �أل��ئل  �جلريد�  هذ<   cعضا�
,سل:  هنر)  �هو  =يبد�“  ”شا,� 
�جلريد�  نشرْتها   vل� �لرسو�  كانت 
مستفز� �gذ� �لسبب قد 0فع ,ئيس 
هذ�  نتيجة  �ملو�   Z= فريَقه  حتريرها 
�لفعل �لطائش. �قا[: كانت �ألمو, 
ֲדا  يقو�  كا�   vل� �لقبيل  هذ�  من 
هؤالc �لصحفيو� ال تند,~ 2 موقفنا 

�منهجنا �ألساسي. 
�كذلك قد �صد, �لبابا �يضا تصر�ا 
حلرية  تكو�   �� dب  فقا[  ,�ئعا 
تع   ال  �لر�)  فحرية  حد�0ٌ،  �لر�) 
لكل   �= فقا[:  متاما.  �لعنا�  =طال� 
 �� �ينبغي  �حتر�ُمه  dب  �قا,�  0ين 
ال ُيَشّن �gجو� على كر�مة �) 0ين. 
� قا[ مثاال =� صديقي �لقريب جد� 
م  -�لذ) ينظم جوالته �يضا- =�� 
سبَّ �مي �� �ساc =ليها فستكو� ,�0 
�هذ�  �جهه  �لطم   iسو  ¨� فعلي 
ما ينبغي �� يتوقعه م . باختصا, =� 
 cهؤال �ما  خطأ،  �حد  مشاعر  =ثا,� 
فهذ�  �ملشاعر  �ثا,��  فقد  �لصحفيو� 

�نُبهم. 

فعلى  جد�،  صحيح  �لتصريح  فهذ� 
�آل�،  يتعقلو�   �� �يضا  �ملسلمني 
ُيبد�� ,�0 فعل خاطئة  �ينبغي �� ال 

 .bخر�
=� لوسائل �إلعال� سيطرً� على �لعا/ 
 w,2 �لعصر �لر�هن، فلإلعال� �0, با
=ثا,�   �� =Óا0ها   �� �لنا,  =شعا[   2
=يقافها. فقد حد�  �الضطر�با� �� 
�حلا�0  هذ�  بعد  �نه   Zأل�� للمر� 
�تصلت �لصحافُة 2 بريطانيا �بعض 
باجلماعة  ��,�با   2  bألخر� �لبال0 
موقفها   iلتعر �أل�دية  �إلسالمية 
�لقتل  هذ�   �� فصرَّحنا  فْعلنا.   �0,�
تصرiُّ غ\ =سالمي �نبد) �ألسف 
عليه، لكننا نقو[ 2 �لوقت نفسه بأنه 
�لر�)،  تكو� حد�0ٌ حلرية   �� dب 
�=ال سيكو� �لذين هم يث\�� مشاعر 
�آلخرين �dرحوRا هم �ملسئولني عن 
�لفسا0 2 �لعا/. �باإلضافة =Z هذ� 

 2  bخر� مفصلة  �مو,  ُنشر�  قد 
�لصحافة.

 wلقد نشرْ� موقَفنا قنا� سكا) نيو
 ¤ ��يل  ,�0يو   ¤  ¤� فايف   wنيو�
سي �¤ ¤ سي لِيدw �لند� اليف 2 
بريطانيا، �ما خا,~ بريطانيا فتلفزيو� 
كند�  �جر�ئد   ��  �� سي   � فاكس 
�ليونا�   2 {تلفة  جر�ئد  �كذلك 
نشر�  ��م\كا  �فرنسا  ��يرلند� 
موقفنا. كما سجلت بعض �ملقابال� 
�صل  �بذلك  �يضا  ستو0يوهاִדا   2
�لصحيح  ��لتعليم  �لصحيح  �ملوقف 
من سكا�  ماليني  عد�   Z= لإلسال� 
�لتلفزيونا�  �حد  سجل  فقد  �لعا/. 
�مقابلة  �جلماعة  �م\  مع  مقابلة  هنا 
مع �إلما� عطاc �ملجيب ,�شد �ملحتر� 
�يضا، �مثل �لك قد 0ُعي مند�بونا 
�سجلت  �الستو0يوها�   Z=
�ألسئلة  عليهم  �ُطرحت  مقابالִדم 

وكذلـك قد أصـدر البابا أيضا تصر�ـا رائعا فقال 
�ب أن تكـون حلرية الرأي حـدوٌد، فحرية الرأي ال 
تع� إطالق العنان متاما. فقال: إن لكل دين وقارا �ب 
احvاُمه وينبغي أن ال ُيَشّن اYجوم على كرامة أي دين. 
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2 �م\كا �كند� �فرنسا �يضا، كما 
�مقاالتنا  تعليقاتنا  �جلر�ئد  َنشر� 
 .hنشر� �ألخبا, حو[ هذ� �ملوضو�
�لفريق  هذ�   bَّ0� قد  باختصا, 
 2 جيد�  حقه  �جلماعة   2 �إلعالمي 
هذ�   bَّ0� فقد  �لعا/.   2 مكا�  كل 
�حلقيقي  �لتعليم  =يصا[  حق  �لفريق 
=Z �لنا` 2 بريطانيا ��م\كا �كند�. 
كند�   2 �لصحفيني  �حد  قا[  فقد 
تعليقا على مساعي �لفريق �إلعالمي 
 ]cتسا� =ن   ��تصاالته:  �جلماعة   2
فرقٌة  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   ��
صغ\� 2 �ملسلمني �مع �لك غطى 
�إلعالُ� موقفهم جد�، �نشر �خبا,هم 
�مقاالִדم فما سبب �لك؟ فهم بذلو� 
�جلهو0 2 =يصا[ �لرسالة �لصحيحة.

, �هللا �� �اعة �ملحب �ملخلص  فقد قدَّ
�جه  �آل�  ستر)   vل� هي   �  Êللن
�لنا`   ?�� للعا/  �لصحيح  �إلسال� 

ما تعلمْت منه �. 
�خلطبة   2 قلت  كما  ��جبنا  فمن 
�لرسالة  �� نوصل هذ<  �يضا  �ملاضية 
 �� gم  �نشر�  @يطنا  �لنا` 2   Z=
 cشي Z= (00�0 فعل خاطئة لن تؤ,
غ\ �لفسا0، ��أل�ضاh �ملتأwمة سلفا 
سوi تشتد �كثر �تندلع �لنا, �تنتشر 
2 �جلها� �أل,بع، ��لعا/ ال يستطيع 

لها �آل�.  حتمُّ

خاطئة،  فعل  بر�0  �لنا`  تث\��  فال 
نسأ[  �هللا.  بطش  تستنـزلو�  �ال 
�لدنيا عقال،  يهب ألهل   ��  � �هللا 
على  تقع  �لك   Z= باإلضافة  لكنه 
كل ��د) مهمٌة كب\� هي �� يس\ 
على �لطريق �لذ) �خ?نا �هللا به �هو: 
﴿ِ=�َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن nَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� 
على  �سلِّمو�  صلُّو�   (� َتْسِليًما﴾ 
هذ� �لنÊ �ما` �نشاd .Fب على 
Äميع  للعمل  يسعى   �� مؤمن  كل 
�ملا��،  ِلم  يقو[   ��  ��0 �هللا  ���مر 
ُيثا, سؤ�[ من هذ�  �نه ال  ��ملالحظ 
=مياُ�  يز0�0  حينما   �= عا�0،  �لقبيل 
�يز0�0  �لدينية،  باألمو,  �علُمه  �حد 
حكمة  على  يّطلع   ،cللدعا =0,�كه 
كما  يد,كها.   �� �فو�ئِدها  �أل��مر 
 �� لإلسال�  �جلميل  �لتعليم  من   �ّ�

يسعى �إلنسا� لطلب �لعلم، =� يقو[ 
 wإلسال�: ُ�طلبو� �لعلم ��سَعو� إلحر��
�لفهم ��إلJ�,0، �إلنشاc �لعالقة باهللا 
تعاZ تقدمو� =ليه �.                    

على �ية حا[، لقد �مر �هللا �� تتعلمو� 
�حلكمة  لتفهمو�  �ألسلو*  هذ� 
تعلُّمها  تنتظر��  ما ميكن �ال   hبأسر
 �� dب  بل   .cببط� ,�يد�  ,�يد� 
�لعمل  �سلو*  �تد,كو�  تفهمو� 
بأ��مر �هللا ح� تتمكنو� من �لعمل ֲדا 
�لفهم  هذ�  نتيجة  �جه  �حسن  على 
��إلJ�,0. �ֲדذ� �لصد0 سوi �قتبس 
لكم بعض �ألحا0يث �مقتطفا� من 
كال� �ملسيح �ملوعو0 � تبني �Iية 
� �بركاִדا. �ن   Êلن� �لصال� على 
نّدعي حب �لنÊ � لذ� عندما يقو[ 
�حد شيئا غ\ الئق �قه � �� ينسب 
قلوبنا  ُتجر�  صحيح  غ\  شيئا  =ليه 

إن لوسـائل اإلعالم سيطرًة على العاj � العصر 
الراهن، فلإلعالم دور بارز � إشعال النار أو إ�ادها 
أو إثارة االضطرابات أو إيقافها. فقد حدث للمرة 
األو� أنـه بعد هذا احلـادث اتصلت الصحافُة � 
بريطانيا وبعض البـالد األخرى � أوروبا باجلماعة 
اإلسـالمية األ�دية لتعرف موقفهـا وردة فْعلنا. 
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�لكن   .� له  حبنا  بسبب  بشد� 
ُنظهر �حلب �حلقيقي   �� كيف dب 
 Jفهنا للعيا�  فائدته  ستظهر  �كيف 
َعْبِد  َعْن   :hملوضو� ,��ية حو[ هذ� 
�ِهللا ْبِن َمْسُعو0ٍ َ��َّ َ,ُسوَ[ �ِهللا � َقاَ[ 
َ�ْكَثُرُهْم  �ْلِقَياَمِة  َيْوَ�  ِبي   ِ̀ �لنَّا َ�ْ�َلى 

َعَليَّ َصَالً�.
هي   �  Êلن� على  �لصال�   �=  ،��ً=
له  �حلب  إلظها,  �حلقيقي  �ألسلو* 

�به ميكن نو�[ قربه �. 
� هناJ ,��ية عن �نس � ما مفا0<: 
من  �منا  �كثركم   ��  �  Êلن� قا[ 
�لقيامة ��هو�gا �كثركم  �يال� يو� 
 � �قا[  �لقيامة.  يو�  علي  صال� 
تكفي   �ملالئكة  صال�   �= �يضا: 
�ملؤمنني  �عطى  قد   Zتعا �هللا  �لكن 
من  �لثو�*  على  للحصو[  فرصة 

خال[ �لصال� علي.
�ألسلو*  عن  ,��ية   2  0,� �قد 
�لصحيح للدعاc: َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد 
َعَلْيِه  �ُهللا  َصلَّى  �ِهللا  َ,ُسوُ[  َبْيَنا  َقاَ[ 
َ�َسلََّم َقاِعٌد ِ=ْ� 0ََخَل َ,ُجٌل َفَصلَّى َفَقاَ[ 
�للُهمَّ �ْغِفْر ِلي َ��ْ,َحْمِني َفَقاَ[ َ,ُسوُ[ 
�ِهللا َصلَّى �ُهللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َعِجْلَت �َيَُّها 
َفاْحَمد  َفَقَعْدَ�  َصلَّْيَت   ��َ=ِ �ْلُمَصلِّي 
�َهللا ِبَما ُهَو َ�ْهُلُه َ�َصلِّ َعَليَّ ُثمَّ �0ُْعُه 
َ�ِلَك  َبْعَد  nَخُر  َ,ُجٌل  َصلَّى  ُثمَّ  َقاَ[ 
َفَحِمَد �َهللا َ�َصلَّى َعَلى �لنَِّبيِّ َصلَّى �ُهللا 

َعَلْيِه َ�َسلََّم َفَقاَ[ �لنَِّبيُّ َصلَّى �ُهللا َعَلْيِه 
َ�َسلََّم �َيَُّها �ْلُمَصلِّي �hُ0ْ ُتَجْب. 

َعْبِد  َعْن   :bخر� ,��ية   Jهنا�
َسِمَع  �َنَُّه   tِْلَعا� ْبِن  َعْمِر�  ْبِن  �ِهللا 
�لنَِّبيَّ َصلَّى �ُهللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيُقوُ[ ِ=َ�� 
َسِمْعُتْم �ْلُمَؤ�َِّ� َفُقوُلو� ِمْثَل َما َيُقوُ[ 
َعَليَّ  َصلَّى  َمْن  َفِإنَُّه  َعَليَّ  َصلُّو�  ُثمَّ 
ُثمَّ  َعْشًر�  ِبَها  َعَلْيِه  �ُهللا  َصلَّى  َصَالً� 
َسُلو� �َهللا ِلي �ْلَوِسيَلَة َفِإنََّها َمْنِزَلٌة ِفي 
�ْلَجنَِّة َال َتْنَبِغي ِ=الَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَبا0ِ �ِهللا 
َسَأَ[  َفَمْن  ُهَو  �ََنا  َ�ُكوَ�   �ْ�َ َ�َ�ْ,ُجو 

َفاَعُة. ِلي �ْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه �لشَّ
 cكما تزيد �ملر � Êفالصال� على �لن
ضر�,ية  هي  كذلك   �  Êللن حبا 
الستجابة �لدعاc �ملغفر� �ملرc �يضا. 
فقد جاc 2 ,��ية �خرb: َعْن ُعَمَر 
 iٌَمْوُقو cََعا اِ* َقاَ[ ِ=�َّ �لدُّ ْبِن �ْلَخطَّ
ِمْنُه  َيْصَعُد  َال   Cِ,ََْ��ْأل  cَِما �لسَّ َبْيَن 

َصلَّى  َنِبيَِّك  َعَلى  ُتَصلَِّي  َحتَّى   cٌَشْي
�ُهللا َعَلْيِه َ�َسلََّم.

� ألحد  �ملوعو0  �ملسيح  قا[  لقد 
على  �لصال�  كيفية  بيا�   2 مريديه 
 Ø\ب عليك �� تتوجه كثd :� Êلن�
بركة  �طلب   ،Êلن� على  �لصال�   Z=
للنÊ � بذ�� �=خالt كما يطلبها 
 hبالتضر ��طلبها  حق|،  حلبيبه  �حد 
 hلشديد، �ال تتصنع 2 هذ� �لتضر�
��لدعاc، بل dب �� تكو� �لصد�قة 
تطلب   �� �dب  صا0قْين،  ��حلب 
�ل?كا�  صا0قٍة  بر�ٍ�   �  Êللن
�عالمة  عليه.  �لصال�   2 �ملذكو,� 
�بد�  �إلنسا�  يكّل  �ال   Åلذ�� �حلب 
من  شائبة   Jهنا تكو�  �ال  ميّل  �ال 
 Jهنا تكو�  �ال   (�) �لنفس.   cهو��
على  يصلي  بل  شخصية،  مصلحة 
بركا�  عليه  لتنـز[  فقط   �  Êلن�

فصرَّحنـا أن هـذا القتل تصرُّف غ� إسـالمي 
ونبدي األسـف عليه، لكننا نقول � الوقت نفسه 
بأنه �ب أن تكون حدوٌد حلرية الرأي، وإال سيكون 
الذين هم يث�ون مشاعر اآلخرين و�رحونها هم 
املسـئولني عن الفسـاد � العاj. وباإلضافة إ� 
هذا قد ُنشـرت أمور مفصلة أخرى � الصحافة.
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التقوى

(.Zهللا تعا�
�لصال�  حكمة  مبّينا   � يقو[   �

 :� Êعلى �لن
�حد   c0عا  Z= �اجة   �  Êلن� ليس 
�نه تكفي   � 2 �حلديث  قا[  كما 
صال� �ملالئكة. يقو[ �ملسيح �ملوعو0 
�لك،   2 مكنو�  سر   Jهنا  :�
�هو �� َمن يطلب ,�ة �بركة ألحد 
�حلب  عالقة  فبسبب   ،Å�� �ب 
�لذ�تية هذ< يصبح جز�cً من �جو0<، 
فالفيض �لذ) ينـز[ على �ملدعو له 
ينـز[ على �لد�عي �يض|. �أل� فيض 
�حلضر� �ألحدية على ,سو[ �هللا � 
كث\، فينا[ �ملصلو� عليه � �ل?كة 
باحلب �لذ�Å، فيأخذ كل ��حد منهم 
بركة من �ل?كا� �لالRائية على قد, 
تظهر هذ<  ما  قليال  �اسهم، �لكن 
�لفيوC ��0 �ا` ,�حا¨ �� حب 

 .“Å��
هذ�  خللق  جاهدين  نسعى   �� فعلينا 
�حلما` 2 �نفسنا. � يقو[ � 2 
 Êلن� على  �لصال�   c�,� �لسبب  بيا� 

 :�
�موالنا  سيدنا  صد�   Z= "�نظر�� 
@مد ,سو[ �هللا � ��فائه، لقد ��جه 
�لسيئة �حتمل مصائب  كل نوh من 
�nالًما ش� =ال �نه / يباِ[ ֲדا، فبسبب 
 Zتعا �هللا  �نز[   cلوفا�� �لصد�  هذ� 

 :Zعليه فضله، �ألجل �لك قا[ تعا
﴿ِ=�َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ� َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن nََمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ�َسلُِّمو� 
 �� �آلية  هذ<  من  �يظهر  َتْسِليًما﴾، 
�عما[ �لنÊ � كانت قد بلغت 0,جة 
عظيمًة �يث / يستخد� �هللا تعاZ �ية 
لبيا� تعريفها �حتديد �صفها،  كلمة 
كا� باإلمكا� �� ُتستخد� �لكلما� 
يستخدمها   / �هللا  �لكن  gا  �ملناسبة 
قصًد� �يع  �لك �� �عماله �لصاحلة 
ֲדا  �لتعريف  يتم   �� من  ��ى  كانت 
 Zحتديد �صفها. / يستخد� �هللا تعا�
 .cمن �ألنبيا Êمثل هذ< �آلية �ق �) ن
بأ�ى  تتحلى   � ,�حه  كانت  لقد 
�كانت   cلوفا�� �لصد�  0,جا� 
�عماله @ببة 2 عني �هللا تعاZ لد,جِة 
لألبد  عليه  بالصال�  �لنا`  �َمر  �نه 

شكًر� على هذ< �لنعمة.“ 
� يقو[ � شا,حا �� �لصال� على 
��ستجابة  لالستقامة  � �سيلة   Êلن�

 :cلدعا�
 2 � Êقد ُفرضت �لصال� على �لن”
كل صال� لالستز��0 من حبه �جتديد 
�سيلة  �ليد   2 تكو�  لكي  �حلب 
�الستقامة إلجابة هذ� �لدعاc. �لصال� 
على �لنÊ � �سيلة عظيمة للحصو[ 
على  تصلوها  فال  �الستقامة،  على 
صلوها  بل  ��لعا�0،  �لتقليد  سبيل 

 �  Êلن� �حلسبا� حسن  ��ضعني 2 
�مد�,جه،  مر�تبه   cإلعال� �=حسانه 
�لنتيجة  �ستكو�   .� �النتصا,< 
�حلو�  لذيذ�  Ùر�  ستنالو�  �نكم 

“.cالستجابة �لدعا
�سأبني لكم الحقا كيف تعلو هذ< 

�ملد�,~: � يقو[ � بعد �لك: 
”كم هو مبا,Jٌ هذ� �لعصر حيث ��ذ 
�ملبا,J 2 هذ<  �لقر�,  تعاZ هذ�  �هللا 
�أليا� �حلرجة �حلالكة (قا[ � هذ� 
�لكال� 2 �أليا� �لv كا� يقا[ فيها 
�لنÊ � كالٌ� مشني) �هيَّأ من  �ق 
نصر�  �سبا*  فضله  �مبحض  �لغيب 
 ،�  Êلن� لعظمة  توطيًد�  �إلسال�، 
فأقا� هذ< �جلماعة. =ن  �سأ[ �لذين 
لإلسال�:  �تعظيًما  ��ملًا  حبًّا  يكّنو� 
هل �تى على �إلسال� wما� �سو� من 
هذ� �لعصر، حيث تعرC �لرسو[ � 
�ُجعل   ،�cإلسا�� ��لشتائم  للسبا* 
�لقر�n �لكرمي عرضة لإلهانة =Z هذ< 
 � جدًّ ��تأّلم  �تأسف  =ن   �لد,جة؟ 
 � يقّر  ال  ح�  �ملسلمني  حالة  على 
قر�, 2 بعض �ألحيا�، =� ال يوجد 
فيهم �Ú0 =حسا` بتلك �إلهانة. هل 
يظنو� �� �هللا تعاZ / ير0 لرسوله � 
�) عّز �� شرi؟ فرغم هذ< �لشتائم 
��إلهانا�، / ُيِقم �) �اعة �ا�ية 
من عند<، لَيُكّم �فو�< �عد�c �إلسال� 
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 2 �طها,ته   �  Êلن� عظمة  �ينشر 
�لعا/؟!“. 

�) �� �لظّن بأ� �هللا تعاZ / ُيقم �ية 
�اعة �ا�ية، فهذ� يع  �� �هللا / يباِ[ 
بأÚ0 كر�مة للنÊ �، على �لرغم من 
 vهذ� �لقد, من �لسبا* ��لشتائم �ل
كيلت �قه �. فلم يقل هنا بأنه dب 
�لعصّي  حاملني  تنهضو�   �� عليكم 
�سفك  بالقتل  ��بد���  ��لبنا�0 
�لدماc، بل كا� تأسيس �اعة �ا�ية 
ضر�,يا إلقامة عز� �لنÊ �، �لكن 
تعليمه  �بو�سطة  ��ل?ها�  باحلجة 
 ،tلرصا� بإطال�  �ليس  �جلميل 
ألنه عندما يصلي �هللا �مالئكته على 
كا�  =ليه-   cيسا عندما   -�  Êلن�
�قد  ضر�,يا،  �لصال�  هذ<  =ظها, 
 cقّد, �هللا �� تظهر هذ< �لصال� بإنشا
�إلسالمية  �جلماعة   (� �جلماعة  هذ< 

�أل�دية �بو�سطتها. 
فهذ� �لوضع يوجب علينا بشد� �كثر 
�� نصّلي على �لنÊ � �كثر من �) 
قبل. فقد قا[ �ملسيح �ملوعو0  � 
ºد�0  ألقيم  �,سل    Zتعا �هللا  بأ� 
 � �قا[  �لغابر�.   �  Êلن� عظمة 
 �nلقر� حقائق  �لعا/  ُأل,)  �يضا: 
 �  Êلن� على  �لصال�  فإ�  �لكرمي. 
��جب على كل ��د) �ليو� لنكو� 
بعثة  من   iدg� �ققو�  �لذين  من 

0عو�  �يلّبو�   � �ملوعو0   �ملسيح 
حق  نؤ0)   �� علينا  ���جب  �هللا، 
�0عائنا �ب �لنÊ �. �هذ� �حلق ال 
ميكن �Û�0< باgتافا� ��ملس\�� فقط 
كما يفعله �ملسلمو� غ\ �أل�ديني. 
ألc�0 هذ� �حلق dب على كل ��حد 
على  �لصال�  يبّلغ   �� �أل�ديني  من 
بأمله  مقر�نا  �ملر��  ماليني   �  Êلن�
�كثر  ستكو�  �لصال�  فهذ<   .Êلقل�
نفعا للقضاc على �ألعد�c من =طال� 

�لرصاt ��لقذ�ئف من �ملد�فع. 
� يقو[ �ملسيح �ملوعو0 � 2 ,سالة 
�سلو*  موضحا  مريديه  �حد   Z=
�النتبا<  dب   :�  Êلن� على  �لصال� 
=Z �قصى �حلد�0 �نه dب �� يكو� 
�لعا�0  شو�ئب  من  بريئا  عمل  كل 
�ألعما[  تكو�   �� فيجب  ��لتقليد، 
��لعا��0  �لتقاليد  من  نزيهة  كلها 
�حلب.  بثو,�  �لقلب  من  �تتدفق 

�عمالكم  تنـزهو�   �� dب   (�)
من ��سا§ �لتقاليد ��لعا��0 ليتدفق 
�حلب من =خالt �لقلب). ال تصلِّو� 
ير00ها  كما   � �لكرمي   Êلن� على 
=Rم ال Æلصو�   �= �لنا` كالببغاc؛ 
يسألو�  �ال  كامل،  بشكل   � له 
بل  �لقلب.  =gية �ضو,  بركا�  له 
 2 يرسخ   �� �إلنسا�  على  dب 
�ألكر�   Êلن� على  �لصال�  قبل  �هنه 
� �نه قد بلغ 2 حبه للنÊ � مبلًغا 
�يث يستحيل �� يكو� �حد- منذ 
�كثر  �حد�  �حب  قد  �خلليقة-   cبد
 �� �يستحيل   ،�  Êّللن حبه  من 
حبًّا  يستحق  �حد  �ملستقبل   2  Åيأ
هذ�  يبلغ   �� dب   (�) منه.  �كثر 
�حلب مستوb �يث ال Æطر بالبا[ 
- ,غم �لتفك\ �لعميق - �� تكو� 
�صلت  قد  �ملاضي  من  ألحد  @بته 
 ،�  Êلن� ֲדا  �لv �ب  �لد,جة   Z=

ألداء هذا احلق �ب على كل واحد من األ�ديني أن 
يبّلغ الصالة على الن� � ماليني املرات مقرونا بأمله 
القل�. فهذه الصالة ستكون أكثر نفعا للقضاء على 

األعداء من إطالق الرصاص والقذائف من املدافع. 
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التقوى

�ال ميكن �� يكو� �حد 2 �ملستقبل 
من  �لد,جة  ֲדذ<  �ّبه   �� ميكن  َمن 
هذ<  مثل  =قامة  �ميكن  �حلما`) 
�حلالة على �ٍو �يث يستعد �ملصلي 
على �لنÊ � بصد� �لقلب بتحمل 
كل ما حتّمله �ملحبو� �لصا0قو� من 
�ملصائب ��لشد�ئد 2 حبهم لرسو[ 
�هللا � �� ما سيتحملونه 2 �ملستقبل، 
�� ما dّوw< �لعقل من نز�[ مصائب 
�خرb 2 هذ� �مليد��، (كيف ميكن 
=منا  �ملذكو,�؟  �حلالة  هذ<  تنشأ   ��
تنشأ من خال[ �ستعد�0 �حد بصد� 
قلبه لتحمل �يع �ملصائب �لv حتملها 
جتويز<  للعقل  ميكن  ما   �� �لقد�مى، 
من مشاكل �مصاعب 2 سبيل @بة 

�لرسو[ �)
قد  مصيبة  حتمل   2 قلبه  يتر00  �ال 
ينقبض  �ال  ��خليا[،  بالعقل  �طر 
يقّدمه  �مٍر  طاعة   2 يتر00   �� قلبه 
مكا�  قلبه   2 يكو�  �ال  �لعقُل، 
ملخلو� nخر يناwعه على جنس هذ� 
�حلب. =�� �قيم هذ� �ملذهب (�ترقى 
فعلى  �لد,جة)   هذ<   Z= �إلميا� 
�لكرمي   Êلن� �إلنسا� �� يصّلي على 
�يض|-  مشافهة  �خ?تك  -كما   �
بركاته  �لكرمي  �هللا  ُينـز[  لكي 
�لكاملة على �لنÊ �لكرمي � �dعله 
�ُيظهر  كله،  للعا/  �ل?كا�   hينبو

هذ�   2 �شأنه  مرتبته  �علو  قدسيته 
�لعا/ �2 �لعا/ �آلخر. �dب �� يتم 
هذ� �لدعاc باحلضو, �لتا� كما يدعو 
wمن   2 �لتا�  �لقلب  �ضو,  �حد 
مصيبته، بل �كثر تضرع| �تذلًال من 
هذ�  يتطلع خال[  �ال  �ينبغي  �لك، 
يتأمل  كأ�  لنفسه   cشي  Z=  cلدعا�
�� ُيجزb عليه، �� حتصل له منـزلة 

�� 0,جة.
(dب �ال يصلي على �لنÊ � �� يدعو 
له لينا[ ثو�ًبا ��  يكسب 0,جة) بل 
ينبغي �� يكو� هدفه �خلالص هو �� 
تنـز[ �ل?كا� �إلgية �لكاملة على 
,سو[ �هللا �ملقبو[ �، �َيظهر جالله 
ُمشرق| 2 �لدنيا ��آلخر�، �على هذ� 
dب �� تنعقد Iُته، �يلتز� به مرّكًز� 
عليه ليل Rا,، �ينبعي �ال يكو� مر�0ُ 
قلبه �كثر من �لك. (فيجب �ملو�ظبة 
على هذ� �لعمل) فإ�� صلى �حد على 
�لنÊ � ֲדذ� �لطريق خرجْت صالته 
عليه من =طا, �لتقليد ��لعا�0، فال بد 
�� تصد, �نو�, عجيبة من مثل هذ< 
�لصال�. �من عالما� حضو, �لقلب 
�لتا� �� يكو� 0عاÛ< هذ� مصحوًبا 
بالبكاc ��البتها[ 2 معظم �أل�قا�، 
�يؤثر 2 توجهاته �2 �,�� كيانه 
سيني.  ��ليقظة  �لنو�  يصبح  �يث 
,سالة  علي،  عبا`  م\   Z= (,سالة 

,قم ٩، ,سائل ��دية ~١)
له  � 2 ,سالة  � كتب حضرته 
 cلسعي للدعا� tألحد مريديه ½صو
��لصال� على �لنÊ � فقا[: ”عليك 
�أل�,�0  �تر0يد  �لتهجد  بصال� 
��ملعمو[  �ملأثو,�  ��لتسبيحا� 
صال�   2 كث\�  بركا�   Jهنا ֲדا. 
�ال  خسا,�،  �لتكاسل   �= �لتهجد. 
��لر�حة.  �لكسل   Z= Æلد  ملن  قيمة 
ِفيَنا  َجاَهُد��  ﴿َ��لَِّذيَن   :Zتعا قا[ 
لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ (�لعْنكبو�: ٧٠). 
 Êلن� على  �لصال�   hنو�� �فضل   �=�
�لكرمي � هي ما خرجت من لسانه 
َعَلى  َصلِّ  ”�لّلُهمَّ  �هي:   ،J,ملبا�
ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َ�َعَلى nِ[ ُمَحمَّ ُمَحمَّ
=ِْبَر�ِهيَم �على n[ =بر�هيم =ِنََّك  َعَلى 
ٍد  َحِميٌد َمِجيٌد. �للهم َباِ,Jْ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى  َباَ,ْكَت  َكَما  @مد   ]n �على 
=ِْبَر�ِهيَم �على n[ =بر�هيم =ِنََّك َحِميٌد 
َمِجيٌد“. =� �لكلما� �لv �ر~ من 
فم =نسا� تقيٍّ ال �لو من �ل?كة �بًد�، 
فما بالك ب?كة كلما� خرجت من 
 !�  cألنبيا� �سيد  �ملتقني  سيد  فم 
�لكلما�  هذ<   �= �لقو[،   b,قصا
�ألكثر  هي   �  Êلن� على  للصال� 
بركًة من غ\ها، �هذ< �لكلما� هي 
ِ�,0ُ هذ� �لعبد �ملتو�ضع �يًضا. ال يلز� 
 Êلتقيد بعد0 معني 2 �لصال� على �لن�
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 cبل �لذ) يلز� هو �� يقر�ها �ملر ،�
�لقلب  �حضو,  ��حلب   tباإلخال
��لتضرZ= h �� تنشأ 2 �لقلب حالة 
�ميتلئ  ��لتأث\  ��لوجد   cلبكا� من 

�لصد, �نشر�ًحا �لذ�.“
ندعو �هللا تعاÆ �� Zلق فينا �يًعا هذ< 
�لر��، ��� تتصاعد من قلوبنا �لصال� 
 � Ýلعر� Z= تصل vل� � Êعلى �لن

تر�ينا هذ< �لصال� بفيوضها.
 Êلن� على  يصّلو�  منا  هناJ كث\�� 
� بفضل �هللا تعاZ بكل �/ �حرقة 
�يريهم �هللا تعاZ مظاهر فيوC هذ< 
�لصال�، ��0عو �هللا تعاZ �� يز0�0 2 
 Êملصّلني على �لن� cجلماعة عد0 هؤال�
� أل� مثل هذ< �لصال� تفيد �جلماعة 

�يضا �تؤZ= (0 ,قيها.
 � �ملوعو0  �ملصلح  طريق  �عجب  
 �� ,غم   ،�  Êلن� على  �لصال�   2
 �  Êلن� على  يصلو�  منا  �لكث\ين 
�لطريق  هذ�   Z= �قر*  هو  بطريق 
�سلو*  لكم  �قّد�   �� �,يد  �ن   =ال 
�ملصلح �ملوعو0 � ألن  �,b �� هذ� 
على  �لصال�   Z= باإلضافة  �ألسلو* 
 Åيا�0 �حلب �لذ�w Z= (0يؤ � Êلن�
 cفهم حقيقة �لدعا Z=� � Êمع �لن

لرقي �جلماعة. 
قا[ حضرته �: "عندما ندعو ألحد 
يص\ هذ� �لدعاc مدعا� لرفع 0,جاتنا 

 � Êيضا، �عليه فإ�� صلينا على �لن�
0,جا�  ,فع   Z= �لصال�  هذ<   �0�
�لنÊ � كما �Z= �0 ,فع 0,جاتنا 
 Z= �ٍيصا[ =نعا= Z= �0� (� ،يضا�
�لنÊ � �سببت 2 نيلنا gذ� �إلنعا� 
عن طريقه �. �مثاله كمثا[ �لغربا[ 
 cسقط جز cلذ) =�� �ضع فيه شي�
حتته،  يكو�  �لذ)   Ýلقما� على  منه 
 Zتعا �هللا  جعل  �لشاكلة  هذ<  على 
فأ�ًال  �ألمة،  gذ<  غرباال   � @مًد� 
 � ب?كاته   � عليه   Zتعا �هللا  ُينعم 
عندما  بو�سطته.  �ل?كا�  تلك  ننا[ 
 Zيرفع �هللا تعا� � Êنصلي على �لن
0,جا� �لنÊ � بسبب هذ< �لصال�، 
هذ<   �� �يضا   �  >?Æ �نه  بد  فال 
�gدية ُقّدمت =ليك من �ملؤمن فال�، 
هذ<  �لقلبية  �لصال�  هدية  �تت   (�)
من �ملؤمن فال�) �ال بد �� هذ� �ألمر 
 cلدعا� عاطفة   �  Êلن� قلب  يث\ 2 
�هللا  ينيلنا  لنا   � 0عائه  �بسبب  لنا، 

تعاZ نصيًبا من تلك �ل?كا�.
�سلو¤  عن  �خ?كم  حضرته:  قا[ 
�لذ) �تبعه كلما �هبت للدعاc على 
ق? �ملسيح �ملوعو0 �، فأ�[ ما �بد� 
به هو �لدعاc للنÊ � � �0عو للمسيح 
�ملوعو0 �، ��لدعاc هو: �للهم ال 
�ملك ما �ستطيع تقدميه gؤالc �ألبر�, 
 vل� cكهدية، فال تفيدهم تلك �ألشيا

 ،cشي كل  متلك  �لكنك  �ملكها، 
لذلك �0عوJ ��تضرh =ليك �� متّن 
علّي �تقّد� gما 2 �جلنة م  هديًة / 
يتلقياها 2 �جلنة قبل هذ�. فال بد �� 
يسأال عند �ستالمها: ممن هذ< �gدية؟ 
(�) عندما يقد� �هللا تعاg Zما هذ< 
�gدية فال بد �� يسأال<: من �,سل لنا 
 Zتعا �هللا  �=�� �خ?Iا  �gدية؟)  هذ< 
عن �لك فال بد �� يدعو� له �هكذ� 
ترفع 0,جا� �لد�عي gما �يضا. �هذ� 
��ألحا0يث   �nلقر� من  ثابت  �ألمر 
مسّلم  =سالمي  �صل  �هو  �لنبوية، 
 cبه، �ال يسع �حًد� =نكاُ, نفع �لدعا

لألمو��.
لقد نّبهنا �لقر�n �لكرمي بقوله ﴿َفَحيُّو� 
ِبَأْحَسَن ِمْنَها﴾ (�لنساc: ٨٧) =Z �نه 
نقّد�   �� فينبغي  =لينا �حد   bهد� ��=
له هدية �فضل منها، �=� / نستطع 
مبثلها.  =ليه  نر0ّ  �ألقل  فعلى  �لك 
0عونا   ��= �لقرnنية  �آلية  ֲדذ<  �عمال 
 � �ملوعو0  للمسيح   ��  �  Êللن
�هللا  �نصلي عليهما �نسّلم، فسيقد� 
نعلم  ال  ِقبلنا.  من  هديًة  gما   Zتعا
�هللا  �لكن  ِنَعم  من  �جلنة  حَوْته  عما 
فسندعو  لذلك  ֲדا،  ما  يعلم   Zتعا
�هللا قائلني: �للهم �عط �لنÊ � هديًة 
له مثلها قبل هذ�. فكا� ال  تقّد�   /
بد �� يتم =خبا,< من �هللا تعاZ عند 
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 � فال�؛  من  �Rا  �gدية  هذ<  تقدمي 
كيف ميكن �� يظل �لنÊ � صامًتا 
بعد تلقيه مثل هذ< �gدية �ال يدعو 
ملرسلها، بل ستخّر ,�حه � عفوًيا 
�للهم  �تقو[:   Zتعا �هللا  حضر�   2
�جز< منا �حسن �جلز�c، �هكذ� يعو0 
 � Êملصّلي على �لن� Z= cهذ� �لدعا

�يؤZ= (0 ,فع 0,جاته. 
للصال�  �لناجعة  �لطريقة  هي  فهذ< 
�لطاعنني،  على  �للر0   �  Êلن� على 
�فر��0ً  ֲדا  ننتفع   �� ميكن   vل� �هي 
�ية  فيه  ما  نرتكب   �� بد��  ��مًة 
شائبة للشرJ. �هذ< �لطريقة للصال� 
,قي  سبل  تفتح   vل�  �  Êلن� على 
�0wيا0   Z= سيؤ0)  �لذ)  �جلماعة 
عد0 �ملصلني على �لنÊ � �نقصاِ� 

عد0 معا,ضي �إلسال� تلقائيا. 
يسأ[  �كر<؛   0�� nخر  �مر   Jهنا�
�لبعض: ملا�� نقو[ ”�للهم صل على 
 J,با @مد �على n[ @مد، ��للهم 
فما  @مد“،   ]n �على  @مد  على 

�حلكمة 2 �لك.
لغًة  �لصال�  معا¨  من   �� �علمو� 
�لتعظيم �يضا، �عليه فدعاÛنا ”�للهم 
@مد“   ]n �على  @مد  على  صل 
ِ̀ عظمَة @مد � 2  يع : =gي، َ�ْ,
�لعا/ برفِع ��ه �جعِل ,سالته ناجحة 
�غالبة 2 �لعا/ �جعِل شريعته باقيًة 

�0ئمة =Z �ألبد، �قبوِ[ شفاعته ألمته 
2 �آلخر� �wيا0ِ� �جرها �ثو�ֲדا. 

على  للصال�   Âملع� هذ�  ُ�كر  لقد 
بعض   2 قبل  من  مفصال   �  Êلن�
�ملسيح  �قو�[  من  عليكم  قر�ته  ما 
�ملوعو0 عليه �لصال� ��لسال�، �لكنه 

/ ُيذَكر على ضوc �للغة. 
�لنبو)  �حلديث  يذكر  �لك  بعد   �
”�للهم  للصال�:  �لتالية  �لكلما� 
باِ,Jْ على @مد �على n[ @مد“، 
 Êي، �جعْل ما كتبَت للنg= :معناها�
�0ئًما  �جال[  �عظمة  عز�  من   �

�باقًيا ألبد �آلبدين.  
صل  ”�للهم  �لة   �= باختصا,، 
شريعة  لغلبة   cٌ0عا @مد...“  على 
�لشفاعته  �ألبد   Z= �لبقائها   Êلن�
على   J,با ”�للهم  ��لة  ألمته، 
عز�   cبقا� لد���   cٌ0عا @مد....“ 
�بد   Z= �جالله  �عظمته   �  Êلن�

�آلبدين. 
للصال�  يوفقنا   ��  Zتعا �هللا  نسأ[ 
على �لنÊ � بشكل حقيقي، �يرwقنا 
ب?كتها قرَبه سبحانه �تعاd� ،Zعلنا 
با�لني  �باستمر�,،   Êللن حًبا  نز0�0 
�العبني  شريعته،  نشر   2 كفا�cتنا 
�0,نا 2 �لقضاc على �لفنت ��لفسا0 
�للهم   .� لتعاليمه  طبًقا  �لدنيا   2

�فقنا لذلك. nمني.

على   �wجلنا� صال�  �صلى   iسو
�ثنني، �حدIا هو �ملولو) عبد �لقا0, 
�لدهلو) 0,�يُش قا0يا�، حيث تو2 
 ١٠-١-٢٠١٥  2 �هللا  ,�ة   Z=
=ليه  =نا هللا �=نا  عن عمر ٩٧ عاما. 

,�جعو�.
كا� �ملرحو� �بَن �حد صحابة �ملسيح 
حضر�  �هو  �لسال�  عليه  �ملوعو0 
�هللا  ,ضي  �لرحيم  عبد  �لدكتو, 

كيف ميكن أن يظل الن� � صامًتا بعد تلقيه مثل 
هذه اYدية وال يدعو ملرسـلها، بل سـتخّر روحه 
� عفوًيـا � حضرة اهللا تعا� وتقول: اللهم أجزه 
منا أحسـن اجلزاء، وهكذا يعود هـذا الدعاء إ� 
املصّلـي علـى الن� � ويؤدي إ� رفـع درجاته. 
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عنه. حاw �ملرحو� شها�0 ”مولو) 
�أل�دية  �ملد,سة  من  فاضل“ 
بقا0يا�، � �فقه �هللا خلدمة �جلماعة 
مقا[  ُنشر  �ملناصب...لقد  بش� 
للمولو) �ملرحو� º 2لة ”�ملشكا�“ 
2 عد0ها �لصا0, 2 نوفم? ٢٠٠٣ 
بلسا�  0,�يش  ”قصة  بعنو�� 
فيه: كا�  0,�يش“،  حيث كتب 
حضر� م\ @مد =سحا� ,ضي �هللا 
 iلصفو�  2 �حلديث  يدّ,سنا  عنه 
�كا�  �أل�دية،  باملد,سة  �ملتقدمة 
�بنا جد�، فقا[ � ��� يو�: عليك 
مصر   Z= للذها*  طلبا  تقّد�   ��
�لطلب  فقدمت  �لد,�سة.  �جل  من 
 ¨cللمكتب �ملع  2 �جلماعة، فجا
�لنقو0  عند<  ليس  َمن  �جلو�*:  منه 
�لسفر   wجو� �ستخر�~  �جل  من 
فأخ?ُ�  مصر.   2 سيعمل  فما�� 
حضر� �مل\ ֲדذ� �لر0. � بعد يومني 
�ملولو)  حضر�   �� �ملنا�   2 ,�يت 
ش\ علي ,ضي �هللا عنه جاc¨ �قا[: 
�حكيت  ِمصر“.  �لقا0,،  ”عبد 
��تفق  �يضا.  �مل\  حلضر�  ,Ûيا) 
�لعاملية  �حلر*  wمن   2 �لك  بعد 
�لشبا*  �جلماعُة  حّثت   �� �لثانية 
فالتحقت  �جليش،   2 �لتعبئة  على 
ُ�,سَل   �) �ملؤ�  شعبة   2 باجليش 
�ملرحو� مع �جليش =Z مصر) �كا� 

�جلنو0 يعطو� =جا�w سبعة �� عشر� 
 Z= يا� بعد فتر�، فذهبت من مصر�
 .�wإلجا� cند لقضاg� ما بدًال من�,
�كانت 2 ,�ما قاعة كب\� على ميني 
كنيسة، فسألت �لبعض عنها فقالو�: 
=� �لبابا يلقي هنا �خلطا* كل يو� 
يو�  فذهبت  �لنا`.  �يز�,<  �ثنني، 
�لنا`  �كا�  �لقاعة،   Z= �الثنني 
�لبابا  فألقى  �0ئر�.   2 فيها  ��قفني 
 �� Z= لعا/ نظًر�� خطاًبا عن سال� 
مر�ً,�  عا0   � �حلر*،  wمن  �لزمن 
م   قريبا  مر  �عندما  �حلضو,،  بني 
مد�0 =ليه يد) للمصافحة، فوضع 
�لبابا يد< 2 يدّ) �توقف، فأمسكت 
يد< 2 يد) �بّلغته ,سالة �إلسال�، 
��خ?ته عن ºيc �ملسيح ثانية، ��نه 
قد ظهر ��� حضر� مر�w غال� ��د 
�لقا0يا¨ قد �علن �نه �ملسيح �ملوعو0، 
0عوته.  لقبو[   J0عو�� بايعته،  �قد 
 bفأبد �لدعو�.  �لبابا  بّلغُت  �هكذ� 
�جتمع   � بكالمي.  سعا0ته  �لبابا 
�تو�  قد  كانو�  �لذين  �لز��,  حو� 
 .Åر�Ä ��0من �مريكا ���,�با ��شا
�لثا¨  �خلليفة  حضر�   Z= كتبت   �
,ضي �هللا عنه تفصيل لقائي مع �لبابا 
�تبليغي له 0عو� �إلسال�، �قد ُنشر 
2 عهد �خلليفة �لثا¨ ,ضي �هللا عنه 
2 تا,يخ �أل�دية ºلد ١٠ بعنو�� 

”تبليغ 0عو� �إلسال� =Z �لبابا“. 
لقد �كر �ملرحو� 2 مقاله هذ� ثال� 
 cقعا� له مث\� عن �ستجابة �لدعا��

��لتصرفا� �إلgية �خلا,قة. 
عا�  للحج  �ملرحو�  �هللا  �فق  لقد 

 .١٩٦٩
��,بع  بنني  ثالثة  �ملرحو�  �عقب 
عاليا  تعليًما  �يعا  gم   � �قدَّ بنا�، 
كلهم   >Ûبنا� �ليد.   ��� ضيق  ,غم 
مقيمو� �آل� خا,~ �gند. فابنه �ألك? 
�هللا  �فقه  قد  نو,)  =�اعيل  �لسيد 
تعاZ خلدمة �جلماعة بأملانيا مبناصب 
{تلفة. �قد ُ,�w �بنه هذ� حني بد� 

حياته كد,�يش 2 قا0يا�. 
كا� �ملرحو� موصيا �0ُفن 2 �ملنطقة 
�خلاصة بالد,��يش 2 ”ֲדشv مق?�“ 
�ملرحو�  0,جا�  �هللا  ,فع  بقا0يا�. 

��فق ��ال0< التباh خطو�ته. nمني
مبا,كة  للسيد�  هي  �لثانية   �wجلنا��
��د  بش\  �ملرحو�  �wجة  بيغم 
�حد  �لذ) كا�  nبا0)“،  ”�حلافظ 
0,��يش قا0يا�. لقد توفيت �ملرحومة 
=Z ,�ة �هللا 2 ٣-١-٢٠١٥ عن 
عمر يناهز ٨٣ عاما. =نا هللا �=نا =ليه 
,�جعو�.  ,فع �هللا 0,جاِتها، ���0� 
أل�  ��ّفقهم  نسلها   2 �أل�دية 
من  �يكونو�  �=يقانا  =ميانا  يز��0�0 

�لسباقني 2 خدمة �لدين. nمني.




