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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده احممد أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمالَِّذي ِصرن تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عضاال وآمني ،�لِّني.   

�ِليمسوا تلِّمسِه ولَيلُّوا عوا صنآم ا الَِّذينها أَيي ِبيلَى النلُّونَ عصي هلَاِئكَتم٥٧ :األحزاب (�اِإنَّ اَهللا و(  
 � ويطلبون منه �محته على نبيه الكرمي، وأن مالئكته أيضا يصلُّون على النيب  ينـزل ر�هذه اآلية توضح أن اهللا 

ففي هذه احلالة ال ميكن أن ينجح أولئك الذين يريدون منع رقي هذا النيب أو تقليله باستخدام شىت احليل . �الرمحة له 
سخريتهم واستهزائهم أم سينجحون،  التهم الباطلة ويزعمون جبعله عرضة ل�فالذين يلصقون به . املنحطةوالوسائل 

، بل سوف يظل يتحقق بانتظام �فلن تلحق مؤامرام وجهودهم أي ضرر بنيب اهللا احلبيب ، يعيشون يف جنة احلمقى
أما يف هذا العصر فقد فتح اهللا آفاقا جديدة لنشر تعليمه اجلميل بإرسال حمبه . اهلدف الذي من أجله كان اهللا قد بعثه

  . تحقيق هذا اهلدف ل�املخلص 
 الوسائل لنصرته أيضا بفضله ورمحته، إن  بنفسهئ يهي� إىل كل قوم ويف كل زمن، فهو � الذي بعثه اهللا �فالنيب 

وينبغي أن ال يقلق أي مسلم حقيقي على .  مل ينجحوا يف املاضي قط ولن ينجحوا اآلن، فهذا ما قدره اهللا�أعداء النيب 
 إىل املسلم احلقيقي هي �غري أن املهمة اليت عهدها اهللا .  أو اإلسالم� من شأن النيب أن أي سعي مادي ميكن أن حيط

 جيب أن تصلُّوا أنتم أيضا على نيب اهللا احلبيب الكامل � لرفع مكانته � ومالئكته على النيب �أنه كما يصلي 
علينا أن نصلي . مسلم حقيقيواألخري صلواٍت ال حصر هلا وتسلموا تسليما مؤدين مهمتكم، فهذا هو واجب كل 

  . ونسلِّم على النيب صلواٍت ال عد هلا اتباعا هللا ومالئكته منضمني إىل الذين يسعون لرقي دينه وازدهاره
إن ما حدث يف فرنسا يف اآلونة األخرية حيث هاجم بعض املسلمني مكتب إحدى اجلرائد وقتلوا اثين عشر شخصا، 

أنه لن ينتصر اإلسالم و �ية باختصار ولفت انتباه أفراد اجلماعة إىل الصالة على النيب لكم يف اخلطبة املاضذكرته فقد 
 أنه قد تصدر ردة فعل حذرت منكما كنت . �بالقتل وسفك الدماء، بل سوف ننجح يف أهدافنا بالصالة على النيب 

ئة ونشروا رسوما مسيئة مرة أخرى، اليت خاطئة هلذا اهلجوم، وهذا ما كان يتوقع من هؤالء، فقد أبدوا ردود فعل خاط
  ي فائدة ترتبت على هذا اإلرهاب؟فأ. كما كان ينبغي أن تتسبب يف تألُّم كل مسلم حقيقي، سببت لنا األمل أكثر



قبل سنتني أو ثالث سنوات كان أصحاب هذه اجلريدة قاموا بتصرف باطل وأثريت القضية مث مخدت، لكن الذين 
 قامت به هذه اجلريدة يف املاضي باستمرار قد أبدى فمابتصرفهم اخلاطئ أثاروها من جديد، يدعون أم مسلمون 
  قد كثري من احلكوماتتهذا الفعل، وكاناستنكروا  وكانوا  جتاههروبيني ردة فعل شديدةوالكثريون من القادة األ
يف األسبوع املاضي قد أبدى كثري من لكنه بعد ظهور هذا احلادث . لصحفيني يف بالدهم بذلكلصرحت أا لن تسمح 

املاليني من ب بدأت تصل إىل هذه اجلريدة مساعدةو. العقالء يف الظاهر واملسئولني والقادة تأييدهم هلذه اجلريدة ودعموها
 نسخة فقط وكان يقال إا تكاد تندثر وينقطع صدورها ائيا، لكن ٦٠٠٠٠كانت هذه اجلريدة تنشر . شىت األماكن

واآلن يقول بعض احملللني واملقدرين . سلمني املزعومني رفعوا عدد نسخها إىل مخسة ماليني خالل أسبوع واحدبعض امل
  .  اليت كان يقال إا قد تستمر لستة أشهر فقط، وهيإن اجلريدة قد تستمر عشر سنوات أو أكثر

 بل قد ساهم هؤالء املسلمون  فحسب، العاملفهذا التصرف مل ينشر الفكرة الباطلة عن تعليم اإلسالم يف كثري من بالد
ليت املنظمات اليت متارس الظلم باسم اإلسالم تدرك أن تعليم . املزعومون يف استعادة العدو املشرف على اهلالك حياته

فال يقْدر أي دين آخر أن ينافس . كبريةاإلسالم يف احلب واملودة يستطيع أن يسقط العامل يف حضن اإلسالم بسرعة 
ون ء عمياء، الذين ال يكادون يتورعإن العيون الدينية ألهل الدنيا هؤال. اإلسالم يف تعليم الصرب ورحابة الصدر والتسامح

فإذا صدرت منا أيضا ردةُ فعل جهال على تصرف هؤالء اجلهلة . بأنبيائهاستهزائهم ناهيك عن  من اهللاعن السخرية 
جيب أن تعرضوا عن هؤالء املليئني لغوا وسخفا بدال من التصدي هلم : � اهللا يقول. فسوف يتمادون يف اجلهل

فليس اجللوس يف جمالسهم وموافقتهم رأيا وحده ذنبا أو هو وحده جيعل اإلنسان أثيما بل عندما يرد املرء . واعتزلوهم
ات نابية ضده كردة فعل، فهو  نتيجة لذلك أو يستخدمون كلم�بالنيب فيستهزئون على أصحاب التصرف الباطل مبثله 

  .اآلخر يساهم يف هذا التصرف املشني
 فسوف يواجهون ما داموا يعودون إيلّ: �فإمنا قال اهللا . فعلى املسلم احلقيقي أن جيتنب ذلك، ويفوض األمر إىل اهللا

. م فسوف ينبئهم مبا عملوافمن املؤكد أم سوف يرجعون إىل اهللا أخريا يوما من األيا. العواقب الوخيمة على تصرفام
 لحق الضرر باإلسالم وتعليمه اجلميل والنيباملنحطة الوسائل  باستخدامه �إن عدو اإلسالم يف العصر الراهن يريد أن ي

 هو أن هذه  قد علَّمنا مبدأ أساسيا�ِإنَّ اللَّه وملَاِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي� بقوله �لكن اهللا . بدال من رفع السيف
قيقي بدال من احلسلم امل، وهذه هي مهمة �ضرر، إمنا واجبكم أن تصلُّوا على النيب  أي �التصرفات لن تضر النيب 

فالذين كانوا يعارضون . فإذا أديتم حق ذلك فاعلموا أنكم أجنزمت مهمتكم. التورط يف التصرفات الباطلة ورد اجلهل مبثله
 ، قائلني إن حرية الرأي حق كلاألخرياهلجوم حدوث  بدأ الكثريون منهم يؤيدوا بعد هذه الة كما ذكرت قد

 يف هذه � ضد النيب بذيء اإلنصاف والعدل والعقالء الذين استنكروا نشر رأي ومع ذلك ما زال هناك حمبو. واحد
هنري وهو " إيبدوشاريل "املسماة وائل األ هذه اجلريدة فمثال قد صرح أحد أعضاء. إلدارةوألقوا املسئولية على ا، الة
ملوت نتيجة هذا الفعل وهلذا السبب قد دفع رئيس حتريرها فريقَه إىل ا مستفزةكانت الرسوم اليت نشرتها اجلريدة  :رسل

نا ومنهج يف موقفنا ال تندرج الصحفيون  هؤالءكانت األمور من هذا القبيل اليت كان يقوم ا: وقال. الطائش
  . األساسي



وكذلك قد أصدر البابا أيضا تصرحيا رائعا فقال جيب أن تكون حلرية الرأي حدود، فحرية الرأي ال تعين إطالق العنان 
مث قال مثاال إن صديقي . إن لكل دين وقارا جيب احترامه وينبغي أن ال يشن اهلجوم على كرامة أي دين: فقال. متاما

 سوف ألطم وجههأين أمي أو أساء إليها فستكون ردة فعلي سب  إذا - جوالته أيضاالذي ينظم-القريب جدا مين 
فهذا املشاعر ، أما هؤالء الصحفيون فقد أثاروا خطأأحد مشاعر باختصار إن إثارة . وهذا ما ينبغي أن يتوقعه مين

  . ذنبهم
  .  ال يبدوا ردة فعل خاطئة أخرىجدا، فعلى املسلمني أيضا أن يتعقلوا اآلن، وينبغي أنصحيح فهذا التصريح 

إن لوسائل اإلعالم سيطرةً على العامل يف العصر الراهن، فلإلعالم دور بارز يف إشعال النار أو إمخادها أو إثارة 
 أنه بعد هذا احلادث اتصلت الصحافةُ يف بريطانيا وبعض البالد األخرى قد حدث للمرة األوىلف. االضطرابات أو إيقافها

فصرحنا أن هذا القتل تصرف غري إسالمي ونبدي . با باجلماعة اإلسالمية األمحدية لتعرف موقفها وردة فعلنايف أورو
مشاعر األسف عليه، لكننا نقول يف الوقت نفسه بأنه جيب أن تكون حدود حلرية الرأي، وإال سيكون الذين هم يثريون 

  .شرت أمور مفصلة أخرى يف الصحافةوباإلضافة إىل هذا قد ن. املاآلخرين وجيرحوا هم املسئولني عن الفساد يف الع
 يف بريطانيا،  سي ويب يب سي ِليدز ولندن اليف ويب يب راديو وايل يبلقد نشرت موقفَنا قناة سكاي نيوز ونيوز فايف

رلندا وفرنسا وأمريكا سي ان ان وجرائد كندا وكذلك جرائد خمتلفة يف اليونان وأي أما خارج بريطانيا فتلفزيون فاكس و
كما سجلت بعض املقابالت يف ستوديوهاا أيضا وبذلك وصل املوقف الصحيح والتعليم الصحيح . نشرت موقفنا

 اإلمام  مع أمري اجلماعة ومقابلة معفقد سجل أحد التلفزيونات هنا مقابلة. سكان العاملمن لإلسالم إىل عدة ماليني 
ستوديوهات وسجلت مقابالم وطُرحت عليهم ومثل ذلك قد دعي مندوبونا إىل االعطاء ايب راشد احملترم أيضا، 

. ومقاالتنا ونشرت األخبار حول هذا املوضوعتعليقاتنا األسئلة يف أمريكا وكندا وفرنسا أيضا، كما نشرت اجلرائد 
 فقد أدى هذا الفريق حق إيصال .باختصار قد أدى هذا الفريق اإلعالمي يف اجلماعة حقه جيدا يف كل مكان يف العامل

فقد قال أحد الصحفيني يف كندا تعليقا على مساعي الفريق . التعليم احلقيقي إىل الناس يف بريطانيا وأمريكا وكندا
إنين أتساءل أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية فرقةٌ صغرية يف املسلمني ومع ذلك غطى : اإلعالمي يف اجلماعة واتصاالته

  .وقفهم جدا، ونشر أخبارهم ومقاالم فما سبب ذلك؟ فهم بذلوا اجلهود يف إيصال الرسالة الصحيحةاإلعالم م
 هي اليت ستري اآلن وجه اإلسالم الصحيح للعامل وخترب الناس ما تعلمت �فقد قدر اهللا أن مجاعة احملب املخلص للنيب 

  . �منه 
صل هذه الرسالة إىل الناس يف حميطنا ونشرح هلم أن ردود فعل فمن واجبنا كما قلت يف اخلطبة املاضية أيضا أن نو

خاطئة لن تؤدي إىل شيء غري الفساد، واألوضاع املتأزمة سلفا سوف تشتد أكثر وتندلع النار وتنتشر يف اجلهات 
  . األربع، والعامل ال يستطيع حتملها اآلن

 أن يهب ألهل الدنيا عقال، لكنه باإلضافة إىل � نسأل اهللا .فال تثريوا الناس بردة فعل خاطئة، وال تستنـزلوا بطش اهللا
ِإنَّ اللَّه وملَاِئكَته يصلُّونَ �: ذلك تقع على كل أمحدي مهمةٌ كبرية هي أن يسري على الطريق الذي أخربنا اهللا به وهو

وا تلِّمسِه ولَيلُّوا عوا صنآم ا الَِّذينها أَيي ِبيلَى النعِليمجيب على .  أي صلُّوا وسلِّموا على هذا النيب حبماس ونشاط�اس
هذا القبيل عادة، إذ من سؤال يثار  وملاذا، واملالحظ أنه ال كل مؤمن أن يسعى للعمل جبميع أوامر اهللا دون أن يقول ِلم



.  حكمة األوامر وفوائِدها أو يدركهاحينما يزداد إميانُ أحد وعلمه باألمور الدينية، ويزداد إدراكه للدعاء، يطّلع على
اُطلبوا العلم واسعوا إلحراز الفهم : من التعليم اجلميل لإلسالم أن يسعى اإلنسان لطلب العلم، إذ يقول اإلسالمأنّ كما 

   .                   �، وإلنشاء العالقة باهللا تعاىل تقدموا إليه واإلدراك
وا هذا األسلوب لتفهموا احلكمة بأسرع ما ميكن وال تنتظروا تعلُّمها رويدا رويدا على أية حال، لقد أمر اهللا أن تتعلم

بل جيب أن تفهموا وتدركوا أسلوب العمل بأوامر اهللا حىت تتمكنوا من العمل ا على أحسن وجه نتيجة هذا . وببطء
 تبني أمهية �سيح املوعود وذا الصدد سوف أقتبس لكم بعض األحاديث ومقتطفات من كالم امل. الفهم واإلدراك

 أو ينسب إليه شيئا � لذا عندما يقول أحد شيئا غري الئق حبقه �حنن ندعي حب النيب .  وبركاا�الصالة على النيب 
ولكن كيف جيب أن نظهر احلب احلقيقي وكيف ستظهر فائدته . �غري صحيح تجرح قلوبنا بشدة بسبب حبنا له 

 قَالَ أَولَى الناِس ِبي يوم الِْقيامِة �عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد أَنَّ رسولَ اِهللا : املوضوعللعيان فهناك رواية حول هذا 
  .أَكْثَرهم علَي صلَاةً

  . � هي األسلوب احلقيقي إلظهار احلب له وبه ميكن نوال قربه �إذًا، إن الصالة على النيب 
م صالة علي كأكثر يالت يوم القيامة وأهواهلا أن أكثركم أمنا من و�قال النيب : اده ما مف�مث هناك رواية عن أنس 

اهللا تعاىل قد أعطى املؤمنني فرصة للحصول على الثواب من  ولكنإن صالة املالئكة تكفيين :  أيضا�وقال . ةيوم القيام
  .خالل الصالة علي

الَةَ بِن عبيٍد قَالَ بينا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاِعد ِإذْ عن فَض: وقد ورد يف رواية عن األسلوب الصحيح للدعاء
ا صلَّيت دخلَ رجلٌ فَصلَّى فَقَالَ اللَّهم اغِْفر ِلي وارحمِني فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عِجلْت أَيها الْمصلِّي ِإذَ

 اللَّه ِبما هو أَهلُه وصلِّ علَي ثُم ادعه قَالَ ثُم صلَّى رجلٌ آخر بعد ذَِلك فَحِمد اللَّه وصلَّى علَى النِبي قَعدت فَاحمدفَ
  . وسلَّم أَيها الْمصلِّي ادع تجبصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه 

عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص أَنه سِمع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ ِإذَا سِمعتم الْمؤذِّنَ : وهناك رواية أخرى
ي فَِإنه من صلَّى علَي صلَاةً صلَّى اللَّه علَيِه ِبها عشرا ثُم سلُوا اللَّه ِلي الْوِسيلَةَ فَِإنها منِزلَةٌ فَقُولُوا ِمثْلَ ما يقُولُ ثُم صلُّوا علَ

  .ي الْوِسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُِفي الْجنِة لَا تنبِغي ِإلَّا ِلعبٍد ِمن ِعباِد اللَِّه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمن سأَلَ ِل
يف فقد جاء . ضرورية الستجابة الدعاء وملغفرة املرء أيضاهي  كذلك �املرء حبا للنيب  تزيد كما �فالصالة على النيب 

ا يصعد ِمنه شيٌء حتى تصلِّي علَى عن عمر بِن الْخطَّاِب قَالَ ِإنَّ الدعاَء موقُوف بين السماِء والْأَرِض لَ: رواية أخرى
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص كِبين.  

جيب عليك أن تتوجه كثرياً إىل الصالة : � ألحد مريديه يف بيان كيفية الصالة على النيب �لقد قال املسيح املوعود 
 حلبيبه حقاً، واطلبها بالتضرع الشديد، وال تتصنع يف  بذوق وإخالص كما يطلبها أحد�على النيب، اطلب بركة للنيب 

 الربكات بروٍح صادقٍة �، وجيب أن تطلب للنيب صادقينهذا التضرع والدعاء، بل جيب أن تكون الصداقة واحلب 
. لنفسوعالمة احلب الذايت أال يكلّ اإلنسان أبدا وال ميلّ وال تكون هناك شائبة من أهواء ا. املذكورة يف الصالة عليه

  ). فقط لتنـزل عليه بركات اهللا تعاىل�أي أال تكون هناك مصلحة شخصية، بل يصلي على النيب (
  : � مبينا حكمة الصالة على النيب �مث يقول 



هناك : �يقول املسيح املوعود . ث أنه تكفيين صالة املالئكةدي يف احل� حباجة إىل دعاء أحد كما قال �ليس النيب 
من  جزًءا أن من يطلب رمحة وبركة ألحد حبب ذايت، فبسبب عالقة احلب الذاتية هذه يصبح  وهو،يف ذلكسر مكنون 

 �وألن فيض احلضرة األحدية على رسول اهللا . وجوده، فالفيض الذي ينـزل على املدعو له ينـزل على الداعي أيضاً
بركة من الربكات الالائية على قدر ، فيأخذ كل واحد منهم الربكة باحلب الذايت �كثري، فينال املصلون عليه 

  ". محاسهم، ولكن قليال ما تظهر هذه الفيوض دون محاس روحاين أو حب ذايت
  : � يف بيان السبب وراء الصالة على النيب �مث يقول . فعلينا أن نسعى جاهدين خللق هذا احلماس يف أنفسنا

 لقد واجه كل نوع من السيئة وحتمل مصائب وآالم شىت  ووفائه،�انظروا إىل صدق سيدنا وموالنا حممد رسول اهللا "
ِإنَّ اَهللا وملَاِئكَته �: إال أنه مل يباِل ا، فبسبب هذا الصدق والوفاء أنزل اهللا تعاىل عليه فضله، وألجل ذلك قال تعاىل

 كانت قد �، ويظهر من هذه اآلية أن أعمال النيب �موا تسِليمايصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين َآمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّ
بلغت درجة عظيمةً حبيث مل يستخدم اهللا تعاىل أية كلمة لبيان تعريفها وحتديد وصفها، كان باإلمكان أن تستخدم 

أن يتم التعريف ا الكلمات املناسبة هلا ولكن اهللا مل يستخدمها قصدا ويعين ذلك أن أعماله الصاحلة كانت أمسى من 
 تتحلى بأمسى �لقد كانت روحه . مل يستخدم اهللا تعاىل مثل هذه اآلية حبق أي نيب من األنبياء. وحتديد وصفها

درجات الصدق والوفاء وكانت أعماله حمببة يف عني اهللا تعاىل لدرجِة أنه أمر الناس بالصالة عليه لألبد شكرا على هذه 
  ." النعمة

  :  وسيلة لالستقامة واستجابة الدعاء�ا أن الصالة على النيب  شارح�مث يقول 
 يف كل صالة لالستزادة من حبه وجتديد احلب لكي تكون يف اليد وسيلة االستقامة �قد فُرضت الصالة على النيب "

 ،ليد والعادة فال تصلوها على سبيل التق، وسيلة عظيمة للحصول على االستقامة�الصالة على النيب . إلجابة هذا الدعاء
وستكون النتيجة . �، والنتصاره ه وإحسانه وإلعالء مراتبه ومدارج�بل صلوها واضعني يف احلسبان حسن النيب 

  ."أنكم ستنالون مثرة لذيذة وحلوة الستجابة الدعاء
  :  بعد ذلك�مث يقول : وسأبني لكم الحقا كيف تعلو هذه املدارج

 هذا الكالم �قال ( تعاىل هذا القرار املبارك يف هذه األيام احلرجة احلالكة كم هو مبارك هذا العصر حيث اختذ اهللا"
وهيأ من الغيب ومبحض فضله أسباب نصرة اإلسالم، توطيدا )  كالم مشني� حبق النيب  فيهااأليام اليت كان يقاليف 

هل أتى على اإلسالم زمان : تعظيما لإلسالمإنين أسأل الذين يكنون حبا وأملًا و. ، فأقام هذه اجلماعة�لعظمة النيب 
 للسباب والشتائم واإلساءة، وجعل القرآن الكرمي عرضة لإلهانة إىل هذه �أسوأ من هذا العصر، حيث تعرض الرسول 

 فيهم أدىنوجد يالدرجة؟ إنين أتأسف وأتألّم جدا على حالة املسلمني حىت ال يقر يل قرار يف بعض األحيان، إذ ال 
، رغم هذه الشتائم  عز وجل فإنه؟ أي عز أو شرف�هل يظنون أن اهللا تعاىل مل يرد لرسوله . إحساس بتلك اإلهانة

  ". !؟ وطهارته يف العامل�م أي مجاعة مساوية من عنده، ليكُم أفواه أعداء اإلسالم وينشر عظمة النيب واإلهانات، مل يِق
 على الرغم من هذا القدر من السباب ،�، فهذا يعين أن اهللا مل يباِل بأدىن كرامة للنيب أي إن مل يقم أية مجاعة مساوية

فلم يقل هنا بأنه جيب عليكم أن تنهضوا حاملني العصي والبنادق وابدأوا بالقتل وسفك . � حبقهوالشتائم اليت كيلت 
باحلجة والربهان وبواسطة تعليمه اجلميل ولكن . � إلقامة عزة النيب ا كان تأسيس مجاعة مساوية ضروري بلء،الدما



 كان إظهار هذه الصالة - عندما يساء إليه- � ألنه عندما يصلي اهللا ومالئكته على النيب ،وليس بإطالق الرصاص
  .  هذه الصالة بإنشاء هذه اجلماعة أي اجلماعة اإلسالمية األمحدية وبواسطتهاوقد قدر اهللا أن تظهر ،ضروريا

 بأن اهللا �قال املسيح املوعود  قد  ف. أكثر من ذي قبل� علينا بشدة أكثر أن نصلّي على النيب فهذا الوضع يوجب
فإن الصالة على . ُألري العامل حقائق القرآن الكرمي:  أيضا�وقال .  الغابرة�تعاىل أرسلين ألقيم جمددا عظمة النيب 

 ، ويلبون دعوة اهللا�ف من بعثة املسيح املوعود   واجب على كل أمحدي اليوم لنكون من الذين حيققون اهلد�النيب 
ات فقط كما يفعله ريوهذا احلق ال ميكن أداؤه باهلتافات واملس. �النيب  حببأن نؤدي حق ادعائنا واجب علينا و

ات املر ماليني �ألداء هذا احلق جيب على كل واحد من األمحديني أن يبلّغ الصالة على النيب . املسلمون غري األمحديني
  .  من املدافع والقذائففهذه الصالة ستكون أكثر نفعا للقضاء على األعداء من إطالق الرصاص. مقرونا بأمله القليب

جيب االنتباه إىل أقصى : � يف رسالة إىل أحد مريديه موضحا أسلوب الصالة على النيب �مث يقول املسيح املوعود 
د، فيجب أن تكون األعمال كلها نزيهة من التقاليد  العادة والتقليل بريئا من شوائباحلدود أنه جيب أن يكون كل عم

أي جيب أن تنـزهوا أعمالكم من أوساخ التقاليد والعادات ليتدفق احلب (. والعادات وتتدفق من القلب بثورة احلب
 بشكل كامل، � له  كما يرددها الناس كالببغاء؛ إذ إم ال خيلصون� ال تصلِّوا على النيب الكرمي .)من إخالص القلب

 �بل جيب على اإلنسان أن يرسخ يف ذهنه قبل الصالة على النيب األكرم . وال يسألون له بركات إهلية حبضور القلب
حبه للنيب قد أحب أحدا أكثر من  - منذ بدء اخلليقة- مبلغا حبيث يستحيل أن يكون أحد�أنه قد بلغ يف حبه للنيب 

جيب أن يبلغ هذا احلب مستوى حبيث ال خيطر أي (. يستحق حبا أكثر منهل أحد ويستحيل أن يأيت يف املستقب، �
وال ميكن  ،� النيب  االدرجة اليت حيبإىل  قد وصلت  من املاضيحدأل تكون حمبته  أن-  رغم التفكري العميق- بالبال

ذه الدرجة من احلماسأن يكون أحد يف املستقبل م هحبيث حنٍوعلى  ه احلالة هذقامة مثلوميكن إ )ن ميكن أن حيب 
يف حبهم  احملبون الصادقون من املصائب والشدائد هما حتملكل تحمل ببصدق القلب  �يستعد املصلي على النيب 

كيف (، مصائب أخرى يف هذا امليدان العقل من نزول جيوزهما أو بتحمل   أو ما سيتحملونه يف املستقبل،�رسول اهللا ل
 لتحمل مجيع املصائب اليت حتملها قلبه بصدق كورة؟ إمنا تنشأ من خالل استعداد أحده احلالة املذميكن أن تنشأ هذ

  .)�حمبة الرسول  القدامى، أو ما ميكن للعقل جتويزه من مشاكل ومصاعب يف سبيل
، وال يكون العقلُ هميقد أمٍرة  أو يتردد يف طاعقلبهينقبض ، وال عقل واخليالال قد ختطر بمصيبة يتردد قلبه يف حتملوال 

فعلى  ) وترقى اإلميان إىل هذه الدرجة(أقيم هذا املذهب  إذا . ينازعه على جنس هذا احلب آخريف قلبه مكان ملخلوق
زل اهللا الكرمي بركاته الكاملة على النيب ـ ينلكي - كما أخربتك مشافهة أيضاً- � على النيب الكرمي يصلّاإلنسان أن ي

 وجيب .العامل اآلخريف  العامل و هذاوع الربكات للعامل كله، ويظهر قدسيته وعلو مرتبته وشأنه يف وجيعله ينب�الكرمي 
 كما يدعو أحد حبضور القلب التام يف زمن مصيبته، بل أكثر تضرعاً وتذلالً من ذلك، باحلضور التامأن يتم هذا الدعاء 
  . أو درجةزلةـ منلهصل حت أن يجزى عليه، أو لكأن يتأم شيء لنفسه إىلخالل هذا الدعاء وينبغي أال يتطلع 

زل ـأن تنهدفه اخلالص هو  أن يكون ينبغي بل ) أو يدعو له لينال ثوابا أو  يكسب درجة�على النيب يصلي جيب أال (
نعقد ، ويظهر جالله مشرقاً يف الدنيا واآلخرة، وعلى هذا جيب أن ت�الربكات اإلهلية الكاملة على رسول اهللا املقبول 

ا عليه ويلتزم به ،همهتارمركّز وينبعي أال  ليل ،فإذا ) املواظبة على هذا العملفيجب( . قلبه أكثر من ذلكيكون مراد 



 من مثل أنوار عجيبة  أن تصدرفال بد التقليد والعادة، من إطار صالته عليه خرجت ذا الطريق � على النيب  أحدصلى
البكاء واالبتهال يف معظم األوقات،  مصحوبا بدعاؤه هذايكون القلب التام أن من عالمات حضور و. هذه الصالة

، رسائل ٩رقم ، رسالة إىل مري عباس علي رسالة. (ني النوم واليقظة سياته ويف ذرات كيانه حبيث يصبحتوجهيف يؤثر و
  )١ جأمحدية

 بصالة عليك":  فقال�على النيب  يف رسالة له ألحد مريديه خبصوص السعي للدعاء والصالة �مث كتب حضرته 
 خسارة، التكاسل إن. التهجد صالة كثرية يف بركات هناك.  واملعمول ااملأثورة والتسبيحات األوراد وترديد التهجد

 أفضل وإن. )٧٠: العنكبوت (�والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا�: تعاىل قال. والراحة الكسل إىل ملن خيلد قيمة وال
 محمٍد آِل وعلَى محمٍد علَى صلِّ اللّهم: "وهي املبارك، لسانه من خرجت ما هي � الكرمي النيب على الصالة أنواع
 علَى باركْت ماكَ حممد آل وعلى محمٍد علَى باِرك اللهم. مِجيد حِميد ِإنك إبراهيم آل وعلى ِإبراِهيم علَى صلَّيت كَما

اِهيمرإبراهيم آل وعلى ِإب كِإن ِميدح ِجيدإنسان فم من خترج اليت الكلمات إن". م ا، الربكة من ختلو ال تقيفما أبد 
 النيب على للصالة الكلمات هذه إن ،القول قصارى! � األنبياء وسيد املتقني سيد فم من خرجت كلمات بربكة كبال
 معني يف الصالة بعدد التقيد يلزم ال .أيضا املتواضع العبد هذا ِورد هي الكلمات وهذه ،غريها من بركةً األكثر هي �

 حالة القلب يف تنشأ أن إىل والتضرع القلب وحضور واحلب باإلخالص املرء أن يقرأها الذي يلزم هو بل ،�على النيب 
  ".ذةول انشراحا الصدر وميتلئ والتأثري والوجد البكاء من

 اليت تصل إىل العرش مث �تتصاعد من قلوبنا الصالة على النيب أن ، وفينا مجيعا هذه الروحلق ندعو اهللا تعاىل أن خي
  .تروينا هذه الصالة بفيوضها

 بفضل اهللا تعاىل بكل أمل وحرقة ويريهم اهللا تعاىل مظاهر فيوض هذه الصالة، �ون على النيب هناك كثريون منا يصلّ
 ألن مثل هذه الصالة تفيد اجلماعة أيضا وتؤدي �ني على النيب  تعاىل أن يزداد يف اجلماعة عدد هؤالء املصلّوأدعو اهللا
  .إىل رقيها

 بطريق هو أقرب �، رغم أن الكثريين منا يصلون على النيب � يف الصالة على النيب � طريق املصلح املوعود ينأعجب
 باإلضافة إىل الصالة  ألنين أرى أن هذا األسلوب�كم أسلوب املصلح املوعود  ل أريد أن أقدمإال أنينإىل هذا الطريق 

  .  وإىل فهم حقيقة الدعاء لرقي اجلماعة� يؤدي إىل زيادة احلب الذايت مع النيب �على النيب 
 أدت �، وعليه فإذا صلينا على النيب هذا الدعاء مدعاة لرفع درجاتنا أيضاعندما ندعو ألحد يصري ": �قال حضرته 

وسببت  � إىل النيب  أدت إىل إيصال إنعاٍمأي كما أدت إىل رفع درجاتنا أيضا، �هذه الصالة إىل رفع درجات النيب 
سقط جزء منه على القماش الذي شيء ومثاله كمثال الغربال الذي إذا وضع فيه . � ذا اإلنعام عن طريقههل يف نيلنا

بربكاته مث ننال  �نعم اهللا تعاىل عليه  غرباال هلذه األمة، فأوالً ي� حممدا  جعل اهللا تعاىلعلى هذه الشاكلةيكون حتته، 
 فال بد أنه ، بسبب هذه الصالة� ويرفع اهللا تعاىل درجات النيب �عندما نصلي على النيب . تلك الربكات بواسطته

وال بد ) فالنؤمن املقلبية هذه من أي أتت هدية الصالة ال(، املؤمن فالن أن هذه اهلدية قُدمت إليك من  أيضا�خيربه 
  . اهللا تعاىل نصيبا من تلك الربكاتنا لنا ينيل� عاطفة الدعاء لنا، وبسبب دعائه �أن هذا األمر يثري يف قلب النيب 



، فأول ما أبدأ به هو � للدعاء على قرب املسيح املوعود ذهبتأخربكم عن أسلويب الذي أتبعه كلما : قال حضرته
ال فاللهم ال أملك ما أستطيع تقدميه هلؤالء األبرار كهدية، : ، والدعاء هو� مث أدعو للمسيح املوعود � الدعاء للنيب

 وتقدم هلما يف اجلنة  لذلك أدعوك وأتضرع إليك أن متن علي،تفيدهم تلك األشياء اليت أملكها، ولكنك متلك كل شيء
 أي عندما يقدم اهللا تعاىل هلما(ممن هذه اهلدية؟ : استالمهايسأال عند فال بد أن . اها يف اجلنة قبل هذاي مل يتلقمين هديةً

 وإذا أخربمها اهللا تعاىل عن ذلك فال بد أن يدعوا له وهكذا ) هذه اهلدية؟من أرسل لنا :دية فال بد أن يسأالههذه اهل
صل إسالمي مسلّم به، وال يسع  وهو أ،وهذا األمر ثابت من القرآن واألحاديث النبوية. ترفع درجات الداعي هلما أيضا
  .أحد إنكار نفع الدعاء لألموات
 أهدى إلينا أحد فينبغي أن نقدم له هدية إذا إىل أنه )٨٧: النساء( �فَحيوا ِبأَحسن ِمنها�لقد نبهنا القرآن الكرمي بقوله 

 أو للمسيح �ة القرآنية إذا دعونا للنيب وعمال ذه اآلي. أفضل منها، وإن مل نستطع ذلك فعلى األقل نرد إليه مبثلها
ال نعلم عما حوته اجلنة من ِنعم ولكن اهللا . بلنا فسيقدم اهللا تعاىل هلما هديةً من ِق، ونصلي عليهما ونسلّم�املوعود 

 بد أن يتم فكان ال.  مل تقدم له مثلها قبل هذا هديةً�اللهم أعط النيب :  لذلك فسندعو اهللا قائلني،تعاىل يعلم ما ا
 صامتا بعد تلقيه مثل هذه اهلدية � مث كيف ميكن أن يظل النيب ؛ من فالنأاهذه اهلدية  تقدمي إخباره من اهللا تعاىل عند

اللهم أجزه منا أحسن اجلزاء، وهكذا يعود :  عفويا يف حضرة اهللا تعاىل وتقول� روحه  بل ستخر،وال يدعو ملرسلها
 .  ويؤدي إىل رفع درجاته�لى النيب ي عهذا الدعاء إىل املصلّ

 

 على النيب صلى اهللا عليه وسلم وللرد على الطاعنني، وهي اليت ميكن أن ننتفع ا أفرادا للصالةفهذه هي الطريقة الناجعة 
 رقي وسلم اليت تفتح سبلوهذه الطريقة للصالة على النيب صلى اهللا عليه . وأمةً بدون أن نرتكب ما فيه أية شائبة للشرك

  . تلقائياسيؤدي إىل ازدياد عدد املصلني على النيب صلى اهللا عليه وسلم ونقصاِن عدد معارضي اإلسالم اجلماعة الذي 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، واللهم بارك على حممد "ملاذا نقول : وهناك أمر آخر أود ذكره؛ يسأل البعض

  .، فما احلكمة يف ذلك"وعلى آل حممد
إهلي، أَرِس : يعين" اللهم صل على حممد وعلى آل حممد"ن من معاين الصالة لغةً التعظيم أيضا، وعليه فدعاؤنا اعلموا أ

عظمةَ حممد صلى اهللا عليه وسلم يف العامل برفِع امسه وجعِل رسالته ناجحة وغالبة يف العامل وجعِل شريعته باقيةً دائمة إىل 
  .  وزيادِة أجرها وثواااألبد، وقبوِل شفاعته ألمته يف اآلخرة

لقد ذُكر هذا املعىن للصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مفصال من قبل يف بعض ما قرأته عليكم من أقوال املسيح 
  . املوعود عليه الصالة والسالم، ولكنه مل يذكَر على ضوء اللغة
إهلي، : ، ومعناها"ِرك على حممد وعلى آل حممداللهم با: "مث بعد ذلك يذكر احلديث النبوي الكلمات التالية للصالة

  .  اجعلْ ما كتبت للنيب صلى اهللا عليه وسلم من عزة وعظمة وجالل دائما وباقيا ألبد اآلبدين
اللهم "ة شريعة النيب ولبقائها إىل األبد ولشفاعته ألمته، ومجلة ب دعاٌء لغل"...اللهم صل على حممد"باختصار، إن مجلة 

  . دعاٌء لدوام وبقاء عزة النيب صلى اهللا عليه وسلم وعظمته وجالله إىل أبد اآلبدين...." مدبارك على حم



رزقنا بربكتها قربه سبحانه وتعاىل، ينسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا للصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بشكل حقيقي، و
لني كفاءاتنا يف نشر شريعته، والعبني دورنا يف القضاء على علنا نزداد حبا للنيب صلى اهللا عليه وسلم باستمرار، باذجيو

  .آمني.  لذلكوفقنااللهم . الفنت والفساد يف الدنيا طبقًا لتعاليمه صلى اهللا عليه وسلم
اثنني، أحدمها هو املولوي عبد القادر الدهلوي درويش قاديان، حيث تويف إىل رمحة اهللا على سوف أصلى صالة اجلنازة 

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٩٧ عن عمر ٢٠١٥-١-١٠يف 
حاز املرحوم . رحيم رضي اهللا عنهكان املرحوم ابن أحد صحابة املسيح املوعود عليه السالم وهو حضرة الدكتور عبد ال

ا عاما من املدرسة األمحدية بقاديان، مث وفقه اهللا خلدمة اجلماعة بشىت املناصب، فقد عمل سكرتري" مولوي فاضل"شهادة 
وشة يف احلي األمحدي بقاديان، مث خدم مدة طويلة بصفته نائب الناظر للدعوة والتبليغ ومعاونا للناظر رملكتب الد

، "صدر أجنمن أمحدية"، وقاٍض يف اجلماعة، ومدقق حسابات يف مؤسسة "ناظم العقارات"كما خدم مبنصب . األعلى
  . ، ونائب رئيس أنصار اهللا"شيت مقربة"وسكرتري 

قصة درويش بلسان " بعنوان ٢٠٠٣يف عددها الصادر يف نوفمرب " املشكاة"لقد نشر مقال للمولوي املرحوم يف جملة 
كان حضرة مري حممد إسحاق رضي اهللا عنه يدرسنا احلديث يف الصفوف املتقدمة باملدرسة : ،  حيث كتب فيه"درويش

فقدمت الطلب .  أن تقدم طلبا للذهاب إىل مصر من أجل الدراسةعليك: األمحدية، وكان حيبنا جدا، فقال يل ذات يوم
من ليس عنده النقود من أجل استخراج جواز السفر فماذا سيعمل يف : للمكتب املعين يف اجلماعة، فجاءين منه اجلواب

هللا عنه جاءين مث بعد يومني رأيت يف املنام أن حضرة املولوي شري علي رضي ا. فأخربت حضرة املري ذا الرد. مصر
واتفق بعد ذلك يف زمن احلرب العاملية الثانية أن حثّت . وحكيت رؤياي حلضرة املري أيضا". عبد القادر، ِمصر: "وقال

وكان ) مث أُرسلَ املرحوم مع اجليش إىل مصر(  اجلماعةُ الشباب على التعبئة يف اجليش، فالتحقت باجليش يف شعبة املؤن
وكانت يف . أو عشرة أيام بعد فترة، فذهبت من مصر إىل روما بدالً من اهلند لقضاء اإلجازةاجلنود يعطون إجازة سبعة 

. إن البابا يلقي هنا اخلطاب كل يوم اثنني، ويزوره الناس: فقالواروما قاعة كبرية على ميني كنيسة، فسألت البعض عنها 
فألقى البابا خطابا عن سالم العامل نظرا إىل أن الزمن . فذهبت يوم االثنني إىل القاعة، وكان الناس واقفني فيها يف دائرة

 ا بني احلضور، وعندما مر قريبا مين مددت إليه يدي للمصافحة، فوضع البابا يده يف يديزمن احلرب، مث عاد مرور
ضرة مرزا يده يف يدي وبلّغته رسالة اإلسالم، وأخربته عن جميء املسيح ثانية، وأنه قد ظهر وأن حفأمسكت وتوقف، 

فأبدى . وهكذا بلّغت البابا الدعوة. غالم أمحد القادياين قد أعلن أنه املسيح املوعود، وقد بايعته، وأدعوك لقبول دعوته
مث كتبت إىل . مث اجتمع حويل الزوار الذين كانوا قد أتوا من أمريكا وأوروبا وأشادوا جبرأيت. البابا سعادته بكالمي

اهللا عنه تفصيل لقائي مع البابا وتبليغي له دعوة اإلسالم، وقد نشر يف عهد اخلليفة الثاين حضرة اخلليفة الثاين رضي 
  ". تبليغ دعوة اإلسالم إىل البابا" بعنوان ١٠رضي اهللا عنه يف تاريخ األمحدية جملد 

  . ارقةلقد ذكر املرحوم يف مقاله هذا ثالث واقعات له مثرية عن استجابة الدعاء والتصرفات اإلهلية اخل
  . ١٩٦٩لقد وفق اهللا املرحوم للحج عام 



أبناؤه كلهم مقيمون اآلن :  اليد ذات مجيعا تعليما عاليا رغم ضيقوقدم هلماملرحوم ثالثة بنني وأربع بنات، أعقب 
ان ابنه األكرب وك. فابنه األكرب السيد إمساعيل نوري قد وفقه اهللا تعاىل خلدمة اجلماعة بأملانيا مبناصب خمتلفة. خارج اهلند

  . الذي رزق به حني بدأ حياته كدرويش يف قاديان
كانت زوجة املرحوم قد توفيت منذ سنوات كثرية، وكان يعيش وحده يف قاديان، فالتمس منه أبناؤه أن يأيت إىل أملانيا 

 قاديان وحده فعاش سنوات كثرية يف. ال تتحدثوا معي عن هذا املوضوع مرة أخرى: للعيش معهم، فرد عليهم وقال
شيت "ويش يف اكان املرحوم موصيا ودفن يف املنطقة اخلاصة بالدر. ووفّى عهد الدروشة  إىل آخر حلظة من حياته

  آمني. رفع اهللا درجات املرحوم ووفق أوالده التباع خطواته. بقاديان" مقربة
لقد . ، الذي كان أحد دراويش قاديان"آبادي حافظ"واجلنازة الثانية هي للسيدة مباركة بيغم زوجة املرحوم بشري أمحد 

كان والدها السيد . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٨٣ عن عمر يناهز ٢٠١٥-١-٣توفيت املرحومة إىل رمحة اهللا يف 
 كانت هناك عراقيل كبرية يف ١٩٤٧بسبب انقسام اهلند عام . بأتربرديش باهلند" مودها"شفيع أمحد رئيس مجاعتنا يف 

 تزويج هؤالء الدراويش من بنات من باكستان، فأمرهم حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه بالزواج يف عائالت سبيل
 "تربرديشأ" حيث كانت عائلتها من والية ١٩٥١ من املرحومة عام "آبادي حافظ"باهلند، فتزوج السيد بشري أمحد 

  .اهلندية
حلّيها للجماعة عندما أعطت . الصالة والصوم، وصاحلة وخملصة جدا كانت املرحومة مباركة بيغم شديدة املواظبة على 

قضت فترة طويلة وصعبة من الدروشة مع زوجها مبنتهى الصرب والشكر، واقفة جبنبه . دعت لإلنفاق يف بعض الصناديق
وشة قد عاش علما أن األوضاع قد حتسنت اآلن كثريا بفضل اهللا تعاىل، ولكن يف أوائل أيام الدر. يف العسر واليسر

أحد أوالد املرحومة هو السيد منري . لخالفةلكانت املرحومة شديدة الوالء . الدراويش يف قاديان يف ضيق شديد جدا
أمحد احلافظآبادي، وهو واقف حلياته خلدمة الدين ويعمل مبنصب الوكيل األعلى للتحريك اجلديد بقاديان، ومبنصب 

ثالث من بناا يعشن يف باكستان، وكانت اثنتان من .  آخر هلا يعمل طبيباوابن". فضل عمر"رئيس جلنة إدارة مطبعة 
رفع اهللا ". شيت مقربة"كانت املرحومة منخرطة يف نظام الوصية يف اجلماعة، فدفنت يف . بناا معها وقت الوفاة

  .آمني. لسباقني يف خدمة الدينوفّقهم ألن يزدادوا إميانا وإيقانا ويكونوا من اودرجاِتها، وأدام األمحدية يف نسلها 
  
  
  

 


