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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
د وإياك بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعب�الرجيم. 

تسنالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * (آمني).�عني .  
لقد نبه اهللا تعاىل يف عدد من آيات القرآن الكرمي إىل أداء الصالة، فمرةً أمر باحملافظة على الصلوات وأخرى 

عن أوقاا اليت ينبغي للمؤمن العمل ا والتقيد ا. باختصار، نبه  �تارةً بأدائها يف وقتها، مث أخرب بالدوام عليها و
أن اهلدف احلقيقي من خلق على أكثر  �نبه اهللا تعاىل املؤمن مرارا وتكرارا إىل أداء الصلوات وإىل فضلها. و

) أي أن ٥٧ :(الذاريات �خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونوما  �اإلنسان هو أن يكون عابدا هللا تعاىل لقوله: 
  اهلدف من خلق اجلن واإلنس هو العبادة، ولكن اإلنسان ال يدرك أمهية هذا اهلدف وبالتايل يبتعد عنه.

ينحرفون عن غاية : "لقد جعل اهللا تعاىل عبادته الغايةَ احلقيقية من خلقكم. ولكن الذين �يقول املسيح املوعود 
غاية حيام، يبتعدون عن فضل اهللا تعاىل فيصبحون حمرومني  األكل والشرب والنوم كالبهائم ويعدونخلقهم هذه، 

  اهللا." محايةمن 
فهذه هي الغاية، وينبغي على كل من يدعي اإلميان بذل السعي وتسخري كل ما بوسعه لتحقيقها، وذلك لريث 

ق هذه الغاية املتعلقة بالعبادة؟ لتحقيق ذلك أمرنا اإلسالم بأداء قمننه. ولكن كيف تتحأفضال اهللا تعاىل وينال 
الصلوات اخلمس، وورد يف أحد األحاديث: الصالة مخ العبادة. وال يسعنا حتقيق اهلدف من العبادة دون الوصول إىل 

منا الطرق الصحيحة للعبادات وعلّمنا احلكمة املخ واللُّب. ومن حسن حظّنا أنْ آمنا بإمام هذا الزمان الذي علَّ
مجاعته يف مناسبات خمتلفة مرة بعد أخرى إىل االلتزام  �الكامنة وراءها اليت ألجلها ينبغي علينا القيام ا، ولقد نبه 

وفصل يف حكَمها وضرورا، وذلك لكي ندرك أمهية  جزئياابالصلوات، وأخرب تفاصيلها وسلّط الضوء على 
. �واتنا ونسعى لتحسينها أكثر فأكثر. وذا اخلصوص سأقدم اآلن بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود صل



الطقس أو لقصر الليل. وبعضهم جيمعون صالة  لصعوبةإما  خاصةًيتكاسل الناس أحيانا يف ايء ألداء صالة الفجر 
 لصعوبةغاهلم. وهكذا فإن الناس يتركون أداء الصالة الظهر والعصر عموما أو ال يؤدوا بشكل صحيح لكثرة أش

. !الطقس أو لعدم النوم الكايف جراء قصر الليل أو النشغاهلم الكثري، ومنهم من يقول بأم مجعوا ثالث صلوات معا
با صف أو يتقدم وقت الصالة سريعا يف هذه البلدان يف األيام احلالية، وبالتايل يرى عند صالة الفجر أنه نقص تقري

صف ونصف من املصلني هلذا السبب. أحيانا يزداد عدد املصلني يف املسجد بسبب الزوار الوافدين من اخلارج، 
ولكن على املصلني احملليني الساكنني قرب املساجد أن ينتبهوا إىل هذا األمر فليواظبوا على الصالة يف مساجد فرعهم 

وليس هذا الكالم خيص هذا البلد فقط بل ينبغي أن تبذل املساعي احلثيثة  أو مراكز صلوام وال سيما صالة الفجر.
والعاملون يف اجلماعة والواقفون ولون ئاملسلعمارة املساجد باملصلني يف كل بلد من بالد العامل. وإن انتبه إىل ذلك 

  حيام فقط ارتفع كثريا عدد املصلني يف الصلوات. 
يف أحد االس حول املداومة على الصالة وااللتزام ا: "واظبوا على صلواتكم.  �لقد قال املسيح املوعود 

من الصلوات. حىت أن األنبياء ال يعفون  إعفاءبعض الناس يصلون صالة واحدة مكتفني ا، عليهم أن يتذكروا أنه ال 
ه وسلم فقالوا (ذاكرين انشغاهلم منها. ورد يف احلديث أن نفرا حديثي العهد باإلسالم جاءوا النيب صلى اهللا علي

الشديد وأعماهلم الكثرية): يا رسول اهللا، أعفنا من الصالة. قال: ال خري يف دين ال عمل فيه. فتذكروا جيدا هذا 
األمر. واعملوا بأحكام اهللا تعاىل. لقد قال اهللا تعاىل أن من آياته أن السماوات واألرض قائمة بأمره. أحيانا يقول 

إذا مل يعمل مببادئ الصحة فما الفائدة من ألنه األحق باالتباع،  هوالطبيعيني  مذهبلون إىل الطبيعيات أنّ الذين ميي
التقوى والطهارة؟ (يقول أهل الدنيا أنه ينبغي العمل بكثري من القواعد اليت هي معروفة على املستوى الدنيوي وهي 

مل ا، فأىن ملن مل يتوفر لديه العمل بتلك القواعد أن حيافظ على تتعلق بالصحة، وال يتمتع املرء بالصحة عند عدم الع
  :�التقوى والطهارة؟ أو ما الفائدة من التقوى اردة دون العمل بتلك القواعد؟) يقول املسيح املوعود 

أحيانا، ال بعض األحيان ال جتدي شيئا، كما ال تنفع مبادئ الصحة يف "فليكن واضحا أن من آيات اهللا أن األدوية 
  ينفع الدواء وال ينفع الطبيب احلاذق، ولكن إذا كان هناك أمر من اهللا تعاىل فيقوم ما اعوج أيضا."

باختصار إن فضل اهللا تعاىل هو األساس، ومن اخلطأ القول بأن كل شيء منوط بصحة اإلنسان أو أن العمل بكذا 
أنه إذا مرض أحد فإنه باستخدام دواء كذا وكذا وكذا من األمور يؤدي إىل احلفاظ على الصحة، أو القول ب

تعمل عملها بأمر من اهللا تعاىل، وبدونه تصبح عدمية اجلدوى. فال بد  كلها سيستعيد الصحة. كال، بل هذه األمور
من اخلضوع أمام الذي تعمل هذه األشياء عملها بأمره، وال بد من عبادته وإنشاء العالقة معه. فإن الصالة حتقق 

من خلق اإلنسان كما أا تنقذ من اآلفات واملشاكل أيضا، وذلك ألن كثريا من األمور الصعبة واملعقدة تتحول  الغاية



إىل سهلة ممكنة إذا كان املرء على عالقة باهللا تعاىل. فال حيدث شيء إال بأمر اهللا تعاىل. لذلك ينبغي على اإلنسان أن 
  يسعى جلذب أفضال اهللا تعاىل.

  :�ملوعود يقول املسيح ا
"احلق أن اهللا يفعل ما يريد، حيول اخلراب عمرانا والعمران خرابا. ماذا فعل مبدينة بابل؟ املكان الذي أراد اإلنسان 

فيه البوم. والذي أراد اإلنسان أن يكون خرابا حوله اهللا تعاىل مثابة  ينعقأن يكون عامرا حوله اهللا مبشيئته خرابا 
يها الكعبة)، فتذكروا أن االتكال على الدواء والتدبري دون اهللا محاقة. غيروا حياتكم حبيث تبدو للعامل (أي مكة اليت ف

حياةً جديدة. استغفروا كثريا. الذين تشغلهم أعمال الدنيا كثريا عليهم أن خيافوا أكثر. (أي جيب أن خياف كثريا من 
بادة والصلوات) إن أصحاب الوظائف يقصرون يف أداء يظنون أن مشاغل الدنيا تشغلهم كثريا وال جيدون فرصة الع

ا، إال أنين واملغرب والعشاء مجع مجعا أكثر فرائض اهللا، لذلك يف حالة االضطرار جيوز هلم أداء صالة الظهر والعصر
يف العمل تأثريا وليه ئمسفإم يأذنون بأداء الصالة. (أي إذا كان املرء قد أثر يف ولني ئاملسأعلم أنه لو استأذن املرء 

إىل من حتتهم ذا ولني ئاملسجيدا مث استأذم للصالة فإم سيسمحون له ا) وقد صدرت تعليمات من قبل كبار 
) إن تقدمي مثل هذه األعذار الواهية من أجل ترك الصالة ليس إال ولنيئللمسالصدد. (أي توجد مثل هذه التعليمات 

  بكل أمانة." وظائفكمال تقصروا يف حقوق اهللا وحقوق العباد. أدوا واجبات ضعفا يف النفس. ال تظلموا و
بل يتوقع حضرته منا أكثر من ذلك فينبهنا إىل أداء النوافل  هي املطلوبة ليست  املواظبة على الصلوات فحسب

  والتهجد فيقول:
(فإن قضى اإلنسان جل أوقاته وكل  "إذا قضى املرء أنفاس حياته كلها يف أمور الدنيا، فما الذي ادخره لآلخرة؟

نفَسه يف كسب الدنيا فماذا عساه قد مجع لآلخرة؟) استيقظوا لصالة التهجد خاصة، وصلّوها خبشوع وشوق. يبتلى 
الصلوات يف أداء املرء بسبب وظيفته يف صلواته اليت موعدها خالل عمله، ولكن اهللا هو الرزاق، وبالتايل ينبغي 

مع بني الظهر والعصر من حني آلخر. علم اهللا أن فيكم ضعفاء، فجعل هذه الرخصة، ولكنها ال مواقيتها. وميكن اجل
يف وظائفهم وغريها من األمور، ولني ئاملسجتيز لكم مجع ثالث صلوات. يعاقَب الناس ويتعرضون للمالمة على يد 

  فما أروع لو تكبدوا املشقة يف سبيل اهللا تعاىل!"
عقوبات يف الوظائف واألعمال الدنيوية ويتحملون شىت أنواع املشاق، فإن تكبدوا شيئا من يتلقى الناس أحيانا 

املشقة يف سبيل اهللا لكان ذلك مكسبا بكل معىن الكلمة. فينبغي على املؤمن أن يتذكر دوما بأنه مير اآلن من ليايل 
ئها، كما ينبغي أال حتول دونه انشغاالته يف قصرية، وينبغي أال يؤدي ذلك إىل التأخري يف وقت أدائها أو عدم أدا

هذا املنطلق جيب أن حناسب أنفسنا على الدوام، كثريون منا يصلون الصالة بوصفها فريضة،  األمور الدنيوية. فمن
ما هي الصالة؟ موضحا ذلك:  �لكنهم ال يدركون حقيقتها على وجه صحيح، فقد قال سيدنا املسيح املوعود 



فهؤالء  وكأا ضريبة فُرضت عليهم، حيث يصلوا مكرهني. ملكيةخاص، ولكن الناس يعدوا ضريبة إا دعاء  أال
أن يقوم املرء بالدعاء والتسبيح وهو غين يف ذاته،  ،احلمقى ال يدرون أن اهللا غين عن هذه األمور، وأي حاجة له
ه ذا األسلوب. يؤسفين أن الناس يف هذه األيام ال والتهليل؟ كال، بل فيه فائدة اإلنسان نفسه حيث حيقِّق مطلب

حيبون العبادات والتقوى والدين. والسبب هو التأثري العام السام للتقليد، وهذا ما جعل حب اهللا يربد يف القلوب، وال 
عة. وكما أن جيدون يف العبادة متعة ينبغي أن جيدوها. ليس يف الدنيا شيء مل يودعه اهللا لذة ونوعا خاصا من املت

من املعلوم أن فم املريض يصبح مرا املريض ال يقدر على التمتع بأطيب األطعمة وأشهاها، بل جيده مرا ال طعم فيه. [
] كذلك جيب على الذين ال جيدون يف عبادة اهللا لذة ومتعة أن يقلقوا على مرضهم، ألنه كما أسلفت بسبب املرض

قد خلق الناس لعبادته، فلماذا ال جيد البعض فيها لذة  �فيه لذة ومتعة. فما دام اهللا ليس يف الدنيا شيء مل جيعل اهللا 
] ال جرم إنه خلق اإلنسان لعبادته حصرا مث مل جيعل فيها متعة �يقول اهللا  أن من ناحية غري معقول أيوسرورا. [

وما خلَقْت الْجِن �أن يف العبادة لذة وسرورا، ولكن الشرط أن يكون املرء مستعدا لالستمتاع ا. قال اهللا تعاىل: 
وندبعيإِلَّا ل سالْإِنلق للعبادة فقط، فكان لزاما �وع العبادةُ، فما دام اإلنسان قد خدوا إىل أقصى  لذةً أن توسرور

فقد أودع اهللا كلَّ شيء لذة وسرورا. وهذا ما . نستطيع إدراك هذا األمر مبشاهداتنا وجتاربنا اليومية، [احلدود
] وعلى سبيل املثال، لقد خلقت الغالل وكل املأكوالت نالحظه وجنربه خالل األعمال املختلفة يف حياتنا اليومية
] أال اإلنسان يتمتع كثريا باألطعمة الشهية ويتناوهلا بنهمفواملشروبات لفائدة اإلنسان، أفال جيد فيها متعة ولذة؟ [

يوجد يف فمه لسان للتلذذ مبا يف هذه األشياء من طعم ولذة؟ أال يستمتع برؤية شىت األشياء اجلميلة من نبات ومجاد 
ستمتع آذانه ] أال تفهو يستمتع بالطعام كما يتمتع بعيونه بالنظر إىل األشياء اجلميلة اجلذابةوحيوان وإنسان؟ [

] اليت حني تتناهى إليها األصوات الرنانة تفرح ا القلوب األذان تفقد خلقبأصوات مجيلة وعذبة تفرح القلوب؟ [
فما دامت اللذةُ تكمن يف كل هذه األشياء اليت خلقها اهللا فمن فأي دليل يريد بعد ذلك على وجود متعة يف العبادة؟ [

] يقول اهللا قد جعل يف العبادة أيضا لذةً �املستحيل أن ال تكون اللذة يف العبادة. فكل هذه األشياء تثبت أن اهللا 
بل جعل يف ذلك لذة تعاىل: لقد خلقنا الرجل واملرأة زوجني، وجعلنا الرجل مييل إليها، ومل يفعل ذلك جربا وقسرا، 

من اجتماعهما التوالد والتناسل فقط ملا حتقق هذا اهلدف، كانت غاية اهللا أن خيلق البشر،  املطلوبأيضا، ولو كان 
وحتقيقا هلا أنشأ هذا االجتماع بني الرجل واملرأة وجعل فيه املتعة ضمنيا، ولكن أكثر احلمقى جعلوها الغاية املنشودة 

أن العبادة ليست عبئا وال ضريبة، بل يوجد فيها أيضا لذة وسرور، وهذه املتعة أمسى  أيضا داجي وراء ذلك. فاعلموا 
يف أطيب األطعمة وأشهاها من لذة، كذلك متاما  مماوأعلى من كافة امللذات واملتع الدنيوية... وكما أن املريض حيرم 

ال حيب طعاما شهيا بسبب كون فمه مرا من جراء إذا كان أي مريض فإنه لشقي من ال جيد املتعة يف عبادة اهللا. [
املرض فال جيد فيه أي طعم، فال يعين ذلك أن الطعام فاسد أو سيئ، بل يعين أن ذلك اإلنسان مريض. وكذلك الذي 



ا لذةً ال جيد أي متعة ولذة يف الصالة والعبادة فهذا ال يعين أن اهللا مل جيعل املتعة واللذة يف  الصالة، كال بل قد أودعه
] إذن جيب أن نبحث عن أمور تكمن فيها لذةٌ وسرور، ال ومتعة لكن اإلنسان ال جيدها فيها بسبب مرضه الروحاين

الليايل  تكونأن نتخلص منها باعتبارها عبئا، ففي هذه احلالة كما قلت سابقا بعض الناس حيضرون صالة الفجر حني 
ه األيام، فال يأتون املسجد، وإذا كانوا يتحرون املتعة يف الصالة طويلة، أما حني تكون الليايل قصرية، كما يف هذ

  فسوف يهتمون بالصلوات األخرى أيضا.
يف بيان اللذة والسرور يف الصالة: باختصار، أرى أن الناس يغفلون عن الصلوات  �مث يقول حضرته 

ويتكاسلون فيها ألم غري مطّلعني على ما أودعها اهللا من لذة ومتعة، وهذا هو السبب األكرب وراء ذلك. مث إن أهل 
أمام موالهم احلق وسهم ءرحينون  املدن والقرى أشد كسال وغفلة فيها. حىت واحد أو اثنان باملئة من الناس أيضا ال

بنشاط كامل وحب صادق. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ملاذا؟ اجلواب أم غري مطلعني على لذة الصالة، ومل 
يذوقوا طعمها قط. أما األديان األخرى فليس فيها مثل هذه األحكام. يف بعض األحيان يكون الناس مشغولني 

أي ال يريدون أن يسمعوا األذان ال يريدون مساع ندائه، وكأن قلوم تتأذى منه. [ بأعماهلم، وينادي املؤذن ولكنهم
] إن حالتهم يرثى هلا جدا. جند هنا البعض الذين وذلك لئال يضطروا للذهاب إىل الصالة، أو ال يهتمون ا

إنه ينبغي للمرء أن يدعو اهللا دكاكينهم تقع حتت املسجد، ولكنهم ال يتوجهون إليه حلضور الصالة. لذا أود أن أقول 
تعاىل مبنتهى احلرقة واحلماس ويقول: رب كما منحتنا صنوف اللذات من الثمار وغريها من األشياء، فأذقنا متعة 

أن  �يقول حضرته كما أنكم جتدون لذة باللسان يف األطعمة والفواكه واألشياء األخرى اُدعوا اهللا الصالة مرة. [
] اعلموا أن ما يأكله املرء مرة ال ينسى. فمثال، حني ينظر املرء إىل مجيل بسرور فإنه يتذكره ضايذيقكم لذة الصالة أي

فاإلنسان يتذكر حسن اهليئة دوما، وإذا رأى شخصا دميما كريه املنظر، فإنه يتجسد له بكل مالحمه حني يتذكره، [
شيئا. كذلك فإن الصالة ضريبة عند الذين ال  ] أما إذا مل يكن له به عالقة فال حيفظ منهوكريه املنظر كليهما

يصلوا، حيث يضطر املرء من أجل أدائها أن يستيقظ من نومه يف الصباح الباكر ليتوضأ هلا يف برد قارس تاركًا 
أنواع الراحة، فاحلق أنه غري مطلع على اللذة والراحة الكامنة يف الصالة، فكيف يستمتع ا؟ إين أرى أن مدمن اخلمر 

ا مل جيد متعة بشرب قليل منها يشرب كأسا تلو كأس إىل أن يشعر بالسكر والنشوة. وبوسع العاقل الفطن أن إذ
] وهو أن عليه أن أي ميكن أن يأخذ العاقل واللبيب درسا وعربة من مثال هذا الشاربينتفع من هذه الظاهرة، [

تعة أم ال عليه أن يسعى جاهدا بانتظام ليجد فيها بغض النظر هل جيد فيها ميداوم على الصالة وال ينقطع عنها ، [
] إىل أن جيد املتعة فيها. وكما أن يف ذهن مدمن اخلمر هدفًا ينشده أال هو نيل املتعة لذة وينبغي أن يدعو لذلك أيضا

يف  بالشرب،كذلك على املصلي أن يركز ذهنه وكل ما فيه من قوى على نيل تلك املتعة يف الصالة، مث جيب أن يتولد
قلبه دعاء بكامل اإلخالص واحلماس لنيل تلك اللذة، كما يكون الشارب يف قلق واضطراب وكرب من أجل 



نشوته، فإين أقول واحلق أقول إنه سيجد يف الصالة املتعة يقينا وحتما. مث جيب أن ينشد يف صالته تلك املنافع اليت 
، فعليه أن �إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات�ل اهللا تعاىل: تترتب عليها وأنيطت ا، كما عليه أن يراعي اإلحسان، قا

يدعو يف الصالة آخذا يف احلسبان هذه احلسنات واللذات بأن يوفقه اهللا لصالة الصديقني واحملسنني. لقد قال اهللا 
، بينما �نَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِإِ�وقال يف آية أخرى:  �إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات�تعاىل هنا: 

نرى البعض يعملون السيئات مع أم يصلّون! ملاذا؟ واجلواب أم يصلّون، ولكن ليس بالروح والصدق، وإمنا 
اهللا تعاىل ينقرون نقرات تقليدا وعادة فحسب، وإن روحهم ميتة، ومل يسم اهللا تعاىل صالم حسنات. وهنا قال 

"احلسنات" ومل يقل: "الصالة"، مع أن املعىن واحد، ذلك ليشري إىل ميزة الصالة وحسنها ومجاهلا وليبني أن الصالة 
 ذهب السيئات يقينا. الصالة ليست امسا للقيام والقعود فحسب، بل إن مخسم بروح احلق وفيض التأثري تاليت تت

  ومتعة. الصالة وروحها هو الدعاء املقرون بلذة
  يف ذكر كيفيات الصالة املختلفة وحكمتها وماذا جيب أن يكون تأثريها علينا:  �مث يقول 

اعلموا أنه ال بد من اجتماع احلال والقال كليهما يف الصالة. (أي جيب أن تتراءى يف اإلنسان حالة الصالة أيضا 
  اهللا ويكلّمه).كما جيب، وباإلضافة إىل ذلك جيب أن يشعر املصلي كأنه واقف أمام 

ويقول: يف بعض األحيان يكون اإلعالم صوريا أي ترى صورةٌ يعرف النـاظر إليهـا    �يتابع املسيح املوعود 
املقصود منها، كذلك الصالة هي تصوير للمشيئة اإلهلية. وكما أنه يقرأ يف الصالة شيء باللسان، كذلك يرى فيهـا  

يف الصالة باللسان جيب أن يظهر حبركاتنا أيضا) فحني يقوم اإلنسان  شيء حبركات األعضاء واجلوارح. (أي ما نقرأ
وحيمد ويسبح يسمى فعله هذا قياما. الكل يعرف أن القيام هو األنسب للحمد والثناء. حني تنشد القصـائد أمـام   

مد والثناء باللسـان.  امللوك ينشدها الناس قياما. فمن ناحية فُرض القيام من حيث الظاهر ومن ناحية ثانية فُرض احل
واملراد من ذلك أن يقوم املرء أمام اهللا تعاىل روحانيا أيضا. احلمد يقوم به املرء بعد أن يثبت على موقـف. والـذي   
حيمد أحدا بعد تصديقه فهو يثبت على رأي ويتمسك به. إذًا، فثبت أنه ال يستطيع أن يقول: "احلمد هللا" بصـدق  

ـ ما أن احملامد كلها هللا وحده. وإذا انشرح له قلبه كان ذلك قياما روحانيا (أي إذا القلب إال إذا كان متيقّنا متا قن يت
املرء أن اهللا وحده يستحق احملامد كلها وجيب أن يحمد هو وحده دون غريه، فهذا لن يبقى جمرد قيام ظاهري بربط 

أنه قائم بقلبه وحاله ليتيسر لـه القيـام    اليدين، بل سيكون قياما روحانيا أيضا) ألن القلب يقوم على ذلك ويفهم
  الروحاين.

  (أي وقف حبسب احلال ليتسىن له القيام الروحاين، مبعىن أن عمله ينسجم مع حالته القلبية)..
يقول يف الركوع: "سبحان ريب العظيم". من املعروف أنه عندما يعترف املرء بعظمة أحد خيضع أمامه ألن مـن  

 املرء لصاحبها. فيقول باللسان: "سبحان ريب العظيم " وخيضع حباله. وهكذا قدم حاله معمقتضى العظمة أن يركع 



قاله، ودلل على قوله حباله. (أي لفظ الكلمات باللسان مث تطرأ عليه تلك احلالة أي حالة اخلضوع والركوع علـى  م
  الفور)  

مث هناك قول ثالث، وهو "سبحان ريب األعلى". املعلوم أن صيغة "األعلى" صيغة تفضيل، أي إلظهار التفضـيل  
ظهار األفضلية) ويقتضي السجود حبد ذاته. فعندما يبني اإلنسان عظمة اهللا بطريق أفضل إلعمليا. (هذا أفضل وسيلة 

خير معه يف السجود بصورة عملية وخيتار فـورا حالـة   فهذا املوقف يقتضي السجود هللا واخلضوع أمامه كليا) لذا 
تناسب هذا اإلقرار. (أي عندما يقر املرء من األعماق بكون اهللا السبوح واألعلى واألفضل خير ساجد فورا واضـعا  

  جبينه على األرض. واإلنسان خمير يف ذلك أي يف إظهار ذلك حبالته) 
ثة أحوال جسمانية، فمن ناحية متت كل نوع من احلركة اجلسدية، ويقول: فإزاء هذا القول هناك ثال �يتابع 

  كما أقرت هذه املضغة اجلسدية اليت تسمى لسانا باألمر، وهكذا اشتركت يف األمر. 
ولكن هناك شيء ثالث، وإن مل يشترك ال تصلح الصالة. ما هو ذلك الشيء؟ أال وهو القلب. لذا فالضروري أن 

لقيام وغريه، وأن ينظر اهللا إليه ويرى أنه أيضا حيمده يف احلقيقة ويقوم أيضا. فال يقوم اجلسم يقوم القلب أيضا ذا ا
فقط بل تقوم الروح أيضا حامدة أو ختضع أو تسجد. وعندما يقول "سبحان ريب العظيم" فلري أنه مل يكتف بـإقرار  

  العظمة بلسانه فقط، بل خضع معه جسده، وخضعت روحه أيضا. 
ة الثالثة خير أمام اهللا ساجدا، ويف هذه احلالة جيب أن ينظر إىل علو شأن اهللا تعاىل، ويتأكد أن روحـه  مث يف النظر

  أيضا قد خرت على أعتاب اهللا تعاىل. (أي يسجد القلب أيضا على النحو نفسه) 
  يقيمون الصالة).ب أال يطمئن املرء حىت تتولد فيه هذه احلالة، ألن هذا هو معىن قوله تعاىل (باختصار، جي

أما السؤال: كيف تتيسر هذه احلالة يف الصالة، فجوابه: على املرء أن يداوم على الصالة، وال يضيق ذرعا مـن  
الوساوس والشبهات. يف البداية ال بد من حرب ضد الشكوك والشبهات، وعالجها أال ميلَّ الصالةَ، بـل يواظـب   

حرب مع الشيطان، وعالجه أال ميلّ اإلنسان بل  حالة مجه فتكون هناكعليها مثابرا مصطربا، (مبعىن أن الشيطان يها
  يداوم بالصرب واملثابرة) وال يربح يدعو اهللا تعاىل. ويف النهاية سوف تتيسر له تلك احلالة اليت ذكرا آنفا. 

أفضاله. ولكن هناك أقول: فالصرب واملثابرة شرطان، فإذا نشأ ذلك يف اإلنسان يأيت اهللا عبده هرولة وتنـزل عليه 
كثريون ال يفهمون هذه احلقيقة بل يتركون اهللا متسرعني أو ال يقدرون أمهيته أو يقللون من أمهيته ويهرولـون إىل  

  : �دوائر دنيوية. يقول املسيح املوعود 
ل غـري اهللا  جدير بالتذكر أيضا أن هذه الصالة اليت هي الصالة مبعناها احلقيقي إمنا تتيسر بالدعاء نفسه. إن سؤا

ينايف غرية املؤمن منافاة شديدة وصرحية، ألن الدعاء خاص باهللا فقط. (ال شك أن اإلنسان يتعامل مع اآلخـرين يف  



احلياة ويسأل الناس بعضهم أيضا ولكن السؤال الذي خيص اهللا وحده لو قدمه املرء أمام غري اهللا تاركا إياه فهـذا ال  
  يصح بأي حال) 

: فما مل يسأل اإلنسانُ اَهللا تعاىل ويدعوه وحده حنيفًا متاما، فاعلموا يقينا أنه ال يستحق �يتابع املسيح املوعود 
أن يدعى مسلما صادقا ومؤمنا خملصا. إن حقيقة اإلسالم هي أن ختر قوى اإلنسان كلها، سواء الباطنية أو اخلارجية، 

بري حيرك أدوات كثرية، كذلك ما مل جيعل اإلنسان كل عمل وحركة وسكون على عتبة اهللا فقط، فكما أن احملرك الك
له تابعة لقوة ذلك احملرك العظمى، فأنى له أن يؤمن بألوهية اهللا حقا، وأنى له أن يسمي نفسه حنيفا حقيقةً عند قوله: 

؟ من كان قلبه أيضا متوجها إىل اهللا تعاىل كما يـردد  �اإِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات والْأَرض حنِيفً�
لسانه، فال ريب أنه مسلم ومؤمن وحنيف. (أي كما يقول باللسان كذلك جيب أن يتوجه قلبه أيضا إىل اهللا، عندئذ 

ـ  ر سيكون مسلما ومؤمنا وحنيفا وموحدا أيضا) أما الذي يسأل غري اهللا وجينح إىل اآلخرين أيضا، (أي إذا كان خي
فليعلم أنه  أمام اهللا من ناحية ومن ناحية ثانية خيضع أمام غريه أو خيضع أمام غري اهللا فقط أو يشرك اآلخرين معه.. )

شقي وحمروم جدا وسيأيت عليه وقت لن يقدر فيه على التوجه إىل اهللا حىت باللسان رياًء. (أي يأتيه وقت يف هـذه  
  ظاهريا أيضا)  �يع أن خيضع أمامه احلالة أنه يبتعد عن عتبات اهللا وال يستط

 متيل تظل القلبية وقواه روحه فإن � اهللا غري إىل مال إذا اإلنسان ألنفهذا أيضا من دواعي ترك الصالة والكسل 
 البدايـة،  يف جانب إىل أغصاا ثُنيت شجرة شأن كاحلجر، جامدا يصبح حىت اهللا جتاه قلبه ويقسو اهللا، سوى ما إىل

 خضع لو كذلك نفسها، اجلهة إىل فتنموا معينة جهة إىل األشجار أغصان ربطت لو أي( إليها، مائلةً وكربت فنمت
 الشـجرة  أغصـان  تنـثين  أن ميكن ال فكما:) � قال. � اهللا جتاه قلبه وقسا هلم خضوعا استمر للعباد اإلنسان

 القلب يف رعدة ويسبب خطري أمر فهذا. فيوم يوما تعاىل اهللا من وقلبه روحه تبتعد كذلك آخر جانب إىل املذكورة
 كعادة أوال تترسخ لكي جدا ضروري ا واالهتمام بالصالة االلتزام فإن لذا. غريه ويسأل تعاىل اَهللا اإلنسانُ يترك أن

 ومتعة نورا اإلنسان يرث حني رويدا ورويدا تلقائيا وقت يأيت مث تعاىل اهللا إىل الرجوع يف دائما املرء ويفكر راسخة،
 اهللا إىل خضـوعه  يف ويستمر فشيئا شيئا يعتادها وعندما اجلهد، ببذل يصلي أن إىل حيتاج. (الكلي االنقطاع حالة يف

 عنـدي  وليس أخرى، مرة قويل أعيد إين وها:) � يقول. تعاىل ألفضاله وارثا جيعله تعاىل اهللا فإن بإخالص تعاىل
 مـتملقني،  إليهم ويتوسلون اآلخرين إىل الناس يذهب. مساوئ من اهللا غري إىل الرجوع يف ما لبيان كلمات لألسف

 هـذا  مثل عن ينأى تعاىل اهللا فإن ولذلك للناس، والصالة العبادة زلةـمبن هو التصرف هذا ألن اهللا، غرية يثري وهذا
 حقيقة، وليس جيدا، األمر هذا يبني مثال جمرد ولكنه واضحا، مثاال األمر هذا لبيان أضرب. عنه بعيدا ويلقيه اإلنسان

 القتل، مستوجبةَ اخلبيثة املرأة هذه عد غريه مع مشروعة غري عالقة على زوجته رأى إذا الغيور اإلنسان غرية أن وهو
 أن جيـب ( تعاىل، بذاته خاص والدعاء العبودية ألن أيضا، اهللا غرية تثور كذلك كهذه، القتل حاالت تقع ما وكثريا



 غري إىل امليل أن تذكّروا مث جيدا فتذكّروا. دونه من يدعى أو إهلًا غريه يتخذ أن يرضى فال) وحده ويدعوه اهللا يعبد
 -حقيقة الصالة هو عمليّا التوحيد إقرار ألن توحيدا تسموها أن وميكن- الصالة إن. تعاىل باهللا العالقة قطع يعين اهللا

  ) ١ج ،امللفوظات." (احلنيف وبالقلب والتذلل الفناء بروح يصلّها مل إذا والفائدة الربكة من حمروما صاحبها يظل
 مثل على � املوعود املسيح يرد شيئا، نستفد مل ولكننا كثريةً صلوات وصلّينا كثريا بكينا إننا الناس بعض يقول

  : قائال الناس هؤالء
 ال هـؤالء  مثـل . وباطل خاطئ ظن هذا كال شيئا، ينفع ال تعاىل اهللا أمام واالبتهال البكاء أن الناس بعض يظن"

 اهللا إىل أحـد  جاء كلما. القول هذا على جتاسروا ملا حقا مؤمنني كانوا لو. وتصرفه قدرته وصفة اهللا بوجود يؤمنون
  ) بالفارسية: (الشاعر قال ما أصدق ما. دائما عليه اهللا تفضل صادقة بتوبة إليه ورجع تعاىل

  . موجود الطبيب فإن وإال وجع، عندك ليس! صاحيب يا! حاله إىل حبيبه ينظر ال الذي ذلك عاشق أي
 يف حتدثوا وأن ،� معه متوافقة أنفسكم جتعلوا أن الوحيد والشرط طاهرة، بقلوب تأتوه أن تعاىل اهللا يريد إمنا

 قدرات تعاىل اهللا يف إن أقول واحلق أقول. تعاىل اهللا للقاء أهال اإلنسان جيعل الذي الصادق التغيري ذلك أنفسكم
 ولِّدوا أي. (احلب عني ختلقوا أن عليكم حيتم ا والفوز رؤيتها ولكن هلا، اية ال وبركات وأفضاال وغريبة عجيبة

  ) ١ج ،امللفوظات." (بكثرة ويؤيد كثرية ألدعية يستمع تعاىل اهللا فإن صادقا احلب كان إذا) تعاىل هللا صادقا حبا
 فمعظمهم يسمع ال تعاىل اهللا بأن يعترضون الذين أما. أدعيتنا تعاىل اهللا يسمع حبيث حالتنا جنعل أن إىل حنتاج إذًا،

 أستجب" يقول تعاىل اهللا إن. دنيوية ملشكلة تعرضوا إذا إال الصالة يتذكّرون وال اخلمس، الصلوات حىت يصلّون ال
 هناك كان إذا ،� اهللا بأحكام يعمل مدى أي إىل نفسه واحد كل فلْيحاسب. أوامري تتبعوا أن جيب ولكن "لكم
 القرآن يف إن � املوعود املسيح كتب كما يؤديها تعاىل اهللا أحكام من كم أوال جييب أن فعليه تعاىل اَهللا يشكو من

 اهللا لـمنة إنه. تعاىل اهللا ألحكام باستجابته فليقارا دعائه استجابة يقارن أن يريد كان فإذا. حكم سبعمئة الكرمي
 يصلون ال أناس وهناك. أيضا أدعيتهم بعض جييب و منه رمحةً تقصريام رغم عباده عن يغض الطرف أنه تعاىل

 يسد األخرى بصفاته تعاىل اهللا بل تعاىل، اهللا من إحسان فهذا األحيان، بعض يف أدعيتهم تعاىل اهللا مسع ولكن بالتزام
 ونؤدي تعاىل، اهللا بأحكام للعمل نسعى أن وعلينا. أبدا شكوى ألي مقام فال أدعيتهم، دون من الناس حاجات
  :   � املوعود املسيح يقول. تعاىل أحكامه حبسب األخرى وواجباتنا وصلواتنا عباداتنا

 ينال ال اإلنسان هذا مثل إن... وعظمته اإلسالم حمبة فيه تتوطد ال كامال، متسكا بالتوحيد اإلنسان يتمسك مل ما"
 على قاضيا ويتواضع يتفان ومل القذرة اخلبيثة وخططه السيئة نياته اإلنسان حيرق مل فما. الصالة يف والسرور اللذّة

 إذا أي. (الصالة هي إمنا الكاملة العبودية لتعليم ذريعة وخري معلم أفضل وإن الصادق، اهللا عبد يسمى لن كربيائه،
 أخرى مرة لكم أقول إين وها:) � قال مث الصالة، هي هلا وسيلة فأفضل احلقيقية بالعبودية تتحلّوا أن تريدون كنتم



 إرادات تصبح حبيث ا والتزموا الصالة على فواظبوا اهللا مع حق وارتباط حقيقية صلة إنشاء تريدون كنتم إن
 ٧-٣ ص ،١٣ عدد ،٣ جملد احلكم،." (متجسدة صالةً كلُّها وألسنتكم، أجسادكم عن فضلًا وعواطفُكم، روحكم

  )١٢/٤/١٨٩٨ يوم
  . الصالة حق مؤديةً وعواطفنا روحنا تصبح حبيث صلواتنا على للمحافظة تعاىل اهللا وفّقنا
 كراتشي مجاعة أمري املرحوم اهللا رمحة شيخ زوجة بيغم أصغري السيدة على الغائب صالة سأصلي الصالة بعد
 إليه وإنا هللا إنا. عاما ٩٠ يناهز عمر عن وجيزة، لفترة مرضت أن بعد مارس/آذار ٢٧ يف توفّيت وقد. السابق

  . راجعون
جتاملصلح يد على الهور يف م١٩٤٤ يف زوجها قبل األمحدية وقبلَت م،١٩٤٣ يف اهللا رمحة شيخ السيد من تزو 

 دوما أوالدها توصي وظلّت ووفاء، بصدق العمر طول -اخلليفة مع قطعته الذي-  بيعتها بعهد وأوفت ،� املوعود
 كانت. املفضل عملها -بدأت أن منذ- إيه يت أمي مشاهدةُ وكانت. للغاية اخلالفة حتترم وكانت باخلالفة، بالتمسك
 ومواظبةً والصيام والصلوات التهجد بصالة وملتزمةً الدعاء وكثريةَ وشاكرةً صابرةً وكانت الوصية، نظام يف منخرطة

 اجلماعة ختدم أيضا هي كانت كراتشي يف أمريا اجلماعة خدمة بفرصة زوجها حظي عندما. الكرمي القرآن تالوة على
 كثري وكان كراتشي يف اجلماعة أمري زوجها كان البارزة، ميزاا من الضيف قرى كان. زوجها مع متكاتفة

 ونالت وجه، أحسن على اخلدمة ذه قامت فاملرحومة الزمن، ذلك يف كثرية أيضا الضيافة أعمال وكانت االنشغال،
 ويف أيضا، املالية التضحية يف متميزة وكانت. � الرابع واخلليفة الثالث واخلليفة املوعود املصلح استضافة شرف

 يضحي فظلّ خاص تربع إىل � املوعود املصلح دعا الوقت ذلك ففي شديد مايل لضيق اجلماعة تعرضت م١٩٥٠
 وبعيدة للغاية بسيطة حياة عاشت. التضحية هذه يف معه وقفت أيضا وهي للجماعة، دخله من كبري جبزء احملترم شيخ
 خلّفت. الدعاء أجل من املسيح خليفة إىل يكتبوا بأن األوالد تنصح ما كثريا كانت: كتب أحد أبنائها. التصنع عن

 وهو أمريكا يف اجلماعة أمري نائب هو اهللا رمحة نسيم. د أبنائها أحد. وإناثا ذكورا حفيدا ٤٣و وبنتني أبناء مخسة
 بصفته اجلماعة وخدم) طانيايبر يف( هنا يقيم رمحاين السيد صهرها وكذلك. alislam.org اجلماعة موقع مسئول
 أخرى مناصب ويف املال سكرترية بصفتها خدمت أيضا رمحاين مجيلة السيدة وزوجته طويلة لفترة الوصية سكرتري

 وجعل املرحومة درجات تعاىل اهللا رفع. آباد فيصل مدينة أمري نائب هو شيخ اهللا فرحة أبنائها وأحد. ختدم تزال وال
  . واخلالفة باجلماعة متمسكني ونسلها أوالدها

            
					 

  


