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الصالة الصادقة من عالمات املؤمن

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

بعد التعوذ والتشهد والبسملة ،وتالوة سورة الفاحتة ،قال أمري املؤمنني (أيده هللا تعاىل بنصره
العزيز):
لقد اختذ جملس اخلدام األمحدية يف اململكة املتحدة "الصالة" لتكون موضوعه هذا العام.
آمل وأتوقع أن تقوم إدارة "خدام األمحدية" على كافة املستوايت ،ببذل جهود متضافرة
لتشجيع "اخلدام" و"األطفال" على الصالة وأن يشرحوا هلم مدى أمهيتها القصوى .ومع
ذلك ،ال ميك للمجلس واملسؤولني فيه إال أن يلفتوا االنتباه للصالة إىل حد معني ،ويف
النهاية ،فاألمر مرتوك لكل فرد يسمي نفسه مسلما أن يدرك مكانة وأمهية الصالة احلقيقية.
إهنا أهم أنواع العبادة وقد جعلها هللا سبحانه وتعاىل واجبة على كل شخص مخس مرات يف
اليوم .وابلتايل ،فإن األمر مرتوك لكل مسلم إلدراك القيمة الكربى للصالة وقوهتا الالحمدودة.
عالوة على ذلك ،حن املسلمني األمحديني ن ّدعي أننا قبلنا إمام الزمان ،الذي أُرسل وفقا

ألمر هللا عز وجل وحبسب نبوءات الرسول الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) إلظهار روعة
اإلسالم للعامل وإلحياء التعاليم اإلسالمية األصلية اليت مت نسياهنا .وبناء على ذلك ،إذا كنا
نزعم اإلميان به ،فعلينا أيضا أن نقبل أن الصالة فرض أساسي وجوهري فرضه علينا ديننا،
وأنه جيب أال هنمل الصالة أبدا ،بل جيب أن نعطيها األولوية الكاملة يف مجيع األوقات.
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إذا نظران يف كالم هللا ،فمنذ البداية ،يف سورة البقرة ،قال هللا عز وجل إن القرآن الكرمي قد
أُنزل "هدى للمتقني" مث قال" :الَّ ِذي يُ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب" ،وهنا يقول القرآن إن املؤمنني هم
َ
ِ
يمو َن
الذي يؤمنون ابلغيب مبعىن أهنم يوقنون أن هللا وحده هو عامل الغيب ،مث قال تعاىلَ " :ويُق ُ
الص َالةَ" وهذا يعين حرفيا أن املؤمنني هم أولئك الذي يواظبون على صلواهتم ،وهكذا فقد
َّ
أمر هللا سبحانه وتعاىل أبن يؤدي كل مسلم الصالة يوميا .وهذا األمر اإلهلي ينطبق اليوم،

كما كان ينطبق يف املاضي ،ويف الواقع ،فإن تعاليم القرآن الكرمي عاملية وصاحلة لكافة األزمنة.
يف هذا العصر ،الذي حظينا فيه بقبول املسيح املوعود (عليه السالم) ،علينا أن ندرك أيضا
أبن البيعة ميك أن تنفعنا فقط إذا قادتنا إىل التصرف مبوجب أوامر هللا عز وجل ،وعلى
العكس م ذلك إذا كنا مهملني يف أداء واجباتنا الدينية ،فل يكون لدينا احلق يف التأكيد
على أن قبولنا املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) قد أحدث ثورة روحية يف داخلنا أو
مكننا م اتباع التعاليم احلقيقية لإلسالم ،بل سيكون قبولنا له جمرد ادعاء فارغ ال معىن له،
ومنطوق أبلسنتنا فقط.
إن ذكر أمهية أداء الصالة مكرر ابآلية  239م سورة البقرة حيث يقول هللا تعاىلَ " :حافِظُواْ
علَى َّ ِ
الصالةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ ِِ
ني"
َ
ومواْ َّّلِل قَانت َ
الصلَ َوات َو َّ ُ ْ َ ُ
هنا ،يذكر القرآن الكرمي أن م الضروري "احملافظة على الصالة" وأيمران ابألخص على
ِ
الصلَو ِ
ات" يعين أن تكون
االنتباه للمحافظة على أداء "الصالة الوسطى"َ " .حافظُواْ َعلَى َّ َ
متيقظا م الكسل أو اإلمهال عندما يتعلق األمر ابلصالة ،واآلية حتثنا أيضا على أن نقف
أمام هللا بتواضع كامل ويف حالة م اخلضوع الكامل له.
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هذا األمر اإلهلي يف غاية األمهية يف هذا العصر ،ألن الناس يف مجيع أحناء العامل مشغولون
ابلعمل أو املدارس أو الكليات أو األنشطة اليومية األخرى ،لذلك هناك حاجة إىل جهد
خاص لاللتزام ابلصالة.
وم حيث الروتني اليومي العادي ،حيث يذهب الناس إىل العمل أو املدرسة ،فإن الصالة
الوسطى هي صاليت الظهر والعصر ،وهاتني مها الصالتني اللتني ال يهتم هبما كثري م الناس
وال يعريوهنما انتباها .وابلتايل ،فقد نبّهنا القرآن الكرمي على وجه التحديد أن علينا أن ال
نظهر الضعف أبدا عندما يتعلق األمر ابلصلوات املفروضة وال نعطي أنشطتنا الدنيوية
األسبقية على التزاماتنا الدينية.
فيما يتعلق هبذه اآلية ،أود أيضا أن أذكر أنه ال ينبغي افرتاض أن "الصالة الوسطى" تشري
فقط إىل صاليت الظهر أو العصر ،ففي عامل اليوم ،الناس م مجيع األعمار ،مبا يف ذلك
الكثري م الشباب ،يبقون مستيقظني يدرسون حىت وقت متأخر ،أو يضيعون الوقت يف
أشياء غري أخالقية أو ُمضيّعة للوقت مثل تصفح اإلنرتنت بال هدف ،ومشاهدة األفالم أو

التلفاز ،واستعمال هواتفهم أو ألواحهم الرقمية لوقت طويل أو إرسال الرسائل يف وقت متأخر
م الليل .ونتيجة لذلك ،فإهنم يفشلون يف االستيقاظ لصالة الفجر ،وهكذا ،وبسبب عادهتم
ونظامهم هذا تصبح صالة الفجر يف الواقع هي الصالة الوسطى هلم .وابلتايل ،فإن الصالة
الوسطى هي أي صالة عرضة للهجران بسبب املساعي الدنيوية أو املادية.
يف زم رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،كان الناس ينشغلون أكثر يف فرتة ما بعد الظهر
أي العصر ،وهكذا قال النيب (صلى هللا عليه وسلم) إهنا الصالة الوسطى ابلنسبة هلم .ولك ،
يف عامل اليوم ،فإن نظام الناس وعاداهتم خمتلفة ،لذا ميك أن تكون الصالة الوسطى أي م
الصلوات اخلمس .كما قلت ،ابلنسبة للعديد م الناس ،فإن صالة الفجر هي اآلن "الصالة
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الوسطى" ألهنم ال يؤدوهنا يف الوقت احملدد فهم يذهبون للنوم يف وقت متأخر جدا .وهلذا،
جيب أن تتبنوا عادة الذهاب إىل الفراش ابكرا ،وإذا مل يك ذلك ممكنا ،فال بد لكم م
الذهاب للنوم مع نية وتصميم اثبت على االستيقاظ للفجر ،بغض النظر ع مدى تعبكم.
عالوة على ذلك ،كلما كان ذلك ممكنا ،وحىت لو كان عليكم بذل جهد إضايف ،جيب أن
تؤدوا صلواتكم مجاعة يف املسجد احمللي أو يف مركز الصالة ألن هذه هي تعليمات هللا تعاىل
للرجال .إن الرجل الذي يؤدي صلواته يف البيت دون سبب أو عذر حقيقي ل يكون متلقيا
لرضا هللا أو مكافآته.
تذكروا قول الرسول الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) إن أجر أداء صلواتكم مجاعة هو على
األقل سبعة وعشري ضعفا مقارنة أبجر الصالة مبفردكم.
مثل هذه األحاديث جتعلنا ندرك كم أن هللا سبحانه وتعاىل كرمي ورحيم وحمس  .ففي حني
أن عقوبة الذنب متساوية ومتناسبة مع اجلرمية املرتكبة ،إال أنه عندما يتعلق األمر ابلفضيلة
واحلسنة واألعمال الصاحلة ،فإن هللا سبحانه وتعاىل يكافئنا أضعافا مضاعفة .وهلذا فم
واجبكم االستفادة م رمحة إهلنا الرحيم العظيمة ابالنضمام معا يف مساجدان يف صالة
اجلماعة وأن ختروا أمامه تعاىل طالبني غفرانه على خطاايكم وضعفكم.
لقد قلت مرارا م قبل إنه إذا كان مجيع املسؤولني يف مجاعتنا ويف إدارات املنظمات الفرعية
منتظمني يف أداء الصالة مجاعة ،فإن احلضور يف مساجدان سريتفع على الفور بنسبة  60أو
 70يف املائة .لذا ،أكرر هنا أن على مجيع أعضاء اهليئة اإلدارية ،سواء على املستوى الوطين
أو اإلقليمي أو احمللي ،واجب أن يكونوا قدوة إجيابية فيما يتعلق أبداء صالة اجلماعة.
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عالوة على ذلك  ،يف حني أن موضوع "االجتماع" هلذا العام هو "الصالة" ،فال تظنوا أبدا
أن هذا هو هدفكم أو موضوعكم هلذه السنة فقط .بل جيب أن حتافظوا على الرتكيز على
الصالة وأن تعتربوها جزءا ال يتجزأ م حياتكم اليومية حىت يوم منيّتكم.
على ضوء ذلك ،إذا تغري موضوع االجتماع يف العام املقبل ،فال تظنوا أنكم مل تعودوا حباجة
إىل الرتكيز على الصالة وأن عليكم أن توجهوا انتباهكم إىل املوضوع اجلديد فقط .يف الواقع،
مت اختيار موضوع الصالة هذا العام لضمان أن يدرك كل خادم وكل طفل جيدا األمهية
الفريدة لصالة اجلماعة طوال حياته.
كما قلت ،هذه ليست مسألة خاصة ابليوم فقط أو هبذا األسبوع أو الشهر أو السنة ،بل
جيب أن تبقى الصلوات اخلمس رفيقكم الدائم دائما يف كل يوم لبقية حياتكم .على أي
حال ،آمل وأدعو أنكم استفدمت حقا م برانمج هذا العام وأدركتم القيمة احلقيقية واألمهية
سررت أنكم أخذمت األمر على
حتسنوا واستفادوا،
ُ
القصوى للصالة .ابلنسبة ألولئك الذي ّ

حممل اجلد وسعيتم للتقدم .ومع ذلك ،ال يتوجب عليكم االسرتخاء اآلن والرضا ع أي
حتس أحرزمتوه حىت اآلن؛ بل جيب أن تظلوا مركزي ابستمرار على زايدة اإلخالص يف
عبادتكم هلل وأن تؤدوا الصالة برتكيز كامل واقتناع راسخ أبن هللا سبحانه وتعاىل يستجيب
ألولئك الذي يتضرعون جبدية أمامه.
إذا كان مثة م مل يبذل جهدا حامسا لتحسني معايري عبادته خالل العام املاضي ،فال ينبغي
له أن يضيع يوما آخر .هذا هو الوقت املناسب اآلن الختاذ قرار حازم وواع ابلتح ّس  .اآلن
هو الوقت املناسب لبدء االرتقاء هبذا السلم الروحاين الذي يُفضي بنا إىل خالقنا ،لقد أخربان
هللا تعاىل بنفسه ع فوائد الصالة والعبادة اليت ال مثيل هلا ،إذ يقول تعاىل يف اآلية  46م
اّلِلِ أَ ْك َربُ"
الصالةَ تَْن َهى َع ِ الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر َولَ ِذ ْكُر َّ
سورة العنكبوت يف القرآن الكرمي " :إِ َّن َّ
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إن كلمة "الفحشاء" الواردة هنا ترتجم إىل اإلجنليزية بكلمة  indecencyاليت تعين البذاءة،
ولك النطاق احلقيقي هلذه الكلمة أوسع م ذلك بكثري .فم املعاين األخرى هلذه الكلمة
العربية هناك" :املفر""" ،غري املعتدل" " ،الفادح" و"الكريه جدا" .وتشمل معانيها األخرى:
"غري األخالقي"" ،البذيء"" ،الفاسق"" ،اخلطيئة أو اجلرمية""،الزان" أو "الفسوق".
وتقول هذه اآلية أيضا إن الصالة تنهى ع املنكر ،ويف حني أن كلمة املنكر ترتجم لإلجنليزية
مبعىن "الشر الظاهر" ،فإهنا تعين أيضا أي فعل مرفوض أو الذي يعترب سيئا وبغيضا أو قذرا
وشنيعا أو غري الئق .كما ترون ،م الواضح أن لكال الكلمتني العربيتني املذكورتني العديد
م الدالالت واملعاين السلبية ،وابلتايل فإن هذه اآلية شهادة قوية على قوة الصالة .وقد
ضم هللا عز وجل أن هؤالء الذي يؤدون صلواهتم على وقتها وبطريقة سليمة ،سيتم إنقاذهم
م جمموعة كاملة م السلوكيات غري األخالقية والفاسقة والشريرة.
حن نعيش يف حقبة ،حيث نتعرض يف كل منعطف للفاحشة والفسوق والرذائل اليت تسعى
جرهم حنو اخلطيئة .لذا م الضروري للمؤم أكثر
إىل إغواء الناس لالبتعاد ع الفضيلة و ّ

م أي وقت مضى أن حيمي نفسه م الشرور اليت ال تُعد وال حتصى واالحنرافات اليت تغزو

اجملتمع .وم أجل هذا ،علينا أن نستخدم هذه الطريقة اليت حباان هللا سبحانه وتعاىل هبا،

وهي أن ننحين أمامه مخس مرات يوميا .هذا هو طريق اخلالص ،والذي يسريون عليه ال
يُن َقذون م غضب هللا فحسب ،بل ينعمون أيضا مبحبته ونعمه ومكافآته العظيمة.
قدمت بعض املراجع القرآنية ،سأقدم اآلن بعضا م أقوال النيب الكرمي (صلى هللا
بعد أن
ُ

عليه وسلم) واليت توضح بشكل أكرب األمهية الفريدة للصالة .ذات مرة جاء شخص إىل
النيب (صلى هللا عليه وسلم) وسأله :اي رسول هللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة وينجيين م
النار؟ وردا على ذلك ،قال النيب (صلى هللا عليه وسلم):
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الصالَة َوتُ َؤيت َّ
الزَكا َة وتصل الرحم" فهذه هي سبل
"أن تعبد هللا والَ تُ ْش ِرُك بِِه َشْيئاَ ،وتُِقيم َّ

دخول اجلنة .ويف مناسبة أخرى قال النيب (صلى هللا عليه وسلم)" :بني الرجل وبني الشرك
والكفر ترك الصالة".
مما ال شك فيه أن هذا التحذير املهيب م النيب الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) كاف لغرس
اخلوف الشديد يف قلب أي مسلم صادق.
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
النيب (صلى هللا عليه وسلم) صحابتَه" :أَرأَيْتُم لَو أ َّ ِ ِ
َح ِد ُك ْم يَ ْغتَ ِس ُل ِمْنهُ ُك َّل
سأل ي
َن َهنْرا ببَاب أ َ
َ ْ ْ
ال رسول هللا
س َمَّراتَ ،ه ْل يَْب َقى ِم ْ َد َرنِِه َش ْيء ؟ قَالُواَ :ال يَْب َقى ِم ْ َد َرنِِه َش ْيء ،ف َق َ
يَ ْوم مخَْ َ
ِ
الصلَو ِ
ات ا ْخلَ ْم ِ
اّلِلُ هبِِ َّ ا ْخلَطَ َااي".
س ،ميَْ ُحو َّ
(صلى هللا عليه وسلم) :فَ َذل َ
ك َمثَ ُل َّ َ
عالوة على ذلك ،قال النيب (صلى هللا عليه وسلم) إنه عندما يبلغ الطفل عمر السابعة فعلى
والديه أن يعلموه الصالة وعندما يبلغ س العاشرة عليهم أمره بشدة أن يصلي إن اقتضى
األمر ذلك ،فهذا يبني أهيمة االنتظام ابلصالة منذ الطفولة ويؤكد على أن الصالة هي َح َجر
األساس الذي على األطفال أن يبنوا مستقبلهم عليه.

لذا ،حىت األعضاء األصغر سنا م األطفال ،جيب أن حياولوا أداء صلواهتم برتكيز وبناء
عالقة مع هللا م س مبكرة .على أي حال ،إذا كنا نشهد أبننا قبلنا الرسول الكرمي (صلى
هللا عليه وسلم) وخادمه املخلص ،املسيح املوعود (عليه السالم) ،فعلينا مجيعا أن نتأكد م
أننا جمتهدون يف أداء الصلوات اخلمس .وكما قلت م قبل ،ال تقعوا يف فخ االعتقاد أبن
"الصالة" هي موضوع عام واحد فقط ،بل جيب أن تظل املوضوع الذي ترتكز عليه حياتكم
كلها .مهما كان عمركم ،وإىل أي س ّ ُم ّد فيه ..للسبعينيات أو الثمانينيات أو أكثر م
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ذلك ،فإن الصالة هي الشيء الوحيد الذي ال ميك للمسلم احلقيقي أن يستغين عنه ،فبدوهنا
ال ميك حتقيق أي شيء ذي قيمة ،وليس هناك أي عذر يربر إمهال الصالة.
يف الواقع ،روى املسيح املوعود (عليه السالم) حادثة م زم الرسول الكرمي (صلى هللا عليه
وسلم) أن نفرا حديثي العهد ابإلسالم جاؤوا إىل النيب الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) وذكروا
أهنم مشغولون جدا يف حياهتم العملية وم الصعب عليهم جدا الصالة مخس مرات على
األقل يوميا ،لذا حاولوا احلصول على إذن ابالعفاء م الصالة ،وعلى ذلك نبههم النيب
(صلى هللا عليه وسلم) أنه إن مل يك هناك صالة ،فال يوجد شيء وقال "ال خري يف دي ال
صالة فيه"
كما قلت ،الصالة ستبقى دائما العقيدة األساسية يف اإلسالم .يف احلقيقة ،بعد الكلمة
الطيبة "الشهادتني" ،إهنا الركيزة األساسية الثانية يف اإلسالم .وابلتايل ،إذا كنا ندي ابإلسالم،
أجوف وعقيما .هذه هي احلقيقة املطلقة
فعلينا أن نعمل بتعاليمه ،وإال فإن قبولنا له يصبح
َ
اليت أمامنا.

سأقدم اآلن بعض املقتطفات م كتاابت املسيح املوعود (عليه السالم) اليت تسلط الضوء
على األمهية احلقيقية للصالة وكيفية أدائها .يف إحدى املناسبات ،قال املسيح املوعود (عليه
السالم):
"م الضروري االلتزام ابلصالة ،والصالة الصادقة هي السمة املميزة للمؤم  .إن أفضل
طريقة لنيل أفضال الدعاء هي م خالل الصالة".
وع الطريقة اليت جيب أن يؤدي هبا املرء الصالة ،قال املسيح املوعود (عليه السالم):
"عليكم أداء الصالة أبفضل طريقة ممكنة ،عندما تكونون يف وضعية الوقوف ،جيب أن يعكس
مظهركم الكامل حقيقة أنكم تقفون أمام هللا خبضوع اتم".
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وكذلك قال (عليه الصالة والسالم):
"عندما تنحين أمامه تعاىل يف الصالة ،جيب أن يكون ذلك انعكاسا خلضوع قلبك .وعندما
ختر يف السجود ،جيب أن يكون يف سجودك خمافة هللا ،وجيب أن تدعو كثريا لنجاحك
املادي"
الروحي و ّ
ويف مناسبة أخرى قال املسيح املوعود (عليه السالم) :جيب أن تؤدوا صالتكم ابلطريقة اليت
كان يصلي هبا رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،وع صالته ،شهدت السيدة عائشة
(رضي هللا عنها) والعديد م الصحابة اآلخري أنه كان يؤدي صالته يف حالة م األمل
اتمني.
الشديد وبصدق وتواضع ّ
كما أعرب املسيح املوعود (عليه السالم) ع أسفه ألن العديد م الناس يؤدون صالهتم
بسرعة دون احرتام أو اهتمام ،فقال املسيح املوعود (عليه السالم) متحداث ع الناس الذي
يصلون هبذه الطريقة:
"هذه ليست صالة الرسول الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) أو صالة صحابته ،بل إهنا طقوس
م حياولون إراحة أنفسهم م الصالة أبسرع ما ميك  .وأثناء السجود ،يبدو كما لو أهنم
هناك فقط لضرب رؤوسهم على األرض بسرعة فيبدون أشبه ابلدجاج الذي ينقر البذور.
هذا خطأ اتم وينبغي أن تتم سجداتنا إبخالص واحرتام كامل".
ويف مناسبة أخرى ،قال املسيح املوعود (عليه السالم):
"جيب أن تؤدوا الصالة ابهتمام واجتهاد ابلغ وجيب أن تفهموا معناها".
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ويف مناسبة اثنية ،قال املسيح املوعود (عليه السالم)" :جيب أن نصلي بقلب نقي ونتأكد
م أن تكون أدعيتنا متسمة ابالحرتام التام وأن يتم أداء كل جزء م أجزاء الصالة بعناية
وتركيز عميق"
ومتحداث أبسف ع حالة عبادة بعض الناس ،قال املسيح املوعود (عليه السالم):
"بعض الناس يؤدون صلواهتم كما لو كانوا يدفعون ضريبة تشكل عبئا كبريا عليهم .وهكذا،
فإهنم يصلّون ابمشئزاز ،على الرغم م أن الصالة هي ذلك الشيء العظيم الذي إذا قُ ّدم
إبخالص وصدق فإنه يزيد الفرح واحلب والراحة .ومع ذلك ،فإن كثريا م صلوات الناس ال
تؤدى حبرارة ،وابلتايل ال تكون وسيلة للمتعة وال للفرح ،ويكون هلا يف الواقع أتثري معاكس".
ويف مناسبة أخرى قال املسيح املوعود (عليه السالم):
"لقد أمرت أبناء مجاعيت أبال يصلوا بطريقة خالية م احلماسة واإلخالص هلل والتواضع
احلقيقي؛ بل عليهم تقدمي صالة جادة وخملصة وجيب أن يفتحوا قلوهبم يف حالة استسالم
كامل هلل .هذه هي الطريقة اليت ميكنهم م خالهلا حتقيق املتعة والسرور احلقيقيني م
عبادهتم".
تذكروا أن هللا سبحانه وتعاىل استخدم كلمة "إقامة" للصالة فما املقصود إبقامة الصالة؟ إهنا
تعين إقامة الصالة ومراعاهتا .عند حلول وقت الصالة ،جيب إعطاؤها األسبقية على مجيع
األنشطة أو االرتباطات األخرى ،وحاولوا أداءها يف مجاعة .ال ميك ألي شخص نيل قرب
هللا سبحانه وتعاىل ما مل يقم الصالة.
كذلك شرح املسيح املوعود (عليه السالم) معىن "إقامة الصالة" بطريقة أخرى وقال:
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"لقد أمر القرآن الكرمي ب "إقامة الصالة" ألنه إذا مت حتويل تركيز الشخص ،فال ميك حتقيق
أهداف الصالة"
على أية حال ،فإن أولئك الذي يؤدون الصالة بشكل صحيح يرون تقدما حبالتهم الروحية
ويستطيعون الوصول إىل مستوى يكونون فيه مغموري ابلكامل يف حالة م اخلضوع وهم
يؤدون صلواهتم

.

هنا ،قد أوضح املسيح املوعود (عليه السالم) أن أولئك الذي يفشلون يف أداء صلواهتم
ابلرتكيز املناسب ال ميكنهم حتقيق الغرض احلقيقي م الصالة .إذا كان الشخص يقف
للصالة ولك عقله جيول ،فإن تركيزه يتحول إىل شيء غري عبادة هللا ،وستبقى أهداف
الصالة غري متحققة .وعلى العكس ،فإن الذي يصلون ابهتمام كامل ويزيلون كل شيء
آخر م أذهاهنم أثناء الصالة ،هم الذي يستمدون منفعة روحية حقيقية م الصالة ،وهم
الذي يستطيعون تقدمي صلواهتم يف حالة م اخلضوع الكامل هلل سبحانه وتعاىل.
لكي يتم قبول الصلوات ،فإن اإلخالص والتواضع شر" أساسي .يف الواقع ،لقد قال القرآن
الكرمي إن صالة بعض الناس تثبت أهنا مصدر ضرر كبري هلم وأهنا وسيلة لتدمريهم.
قد تتساءلون كيف م املمك أن تكون صلوات بعض الناس وسيلة لدمارهم؟ لقد أجاب
املسيح املوعود (عليه السالم) على هذا السؤال .وكتب أن بعض الناس يصلون ولك دون
إخالص .وصالهتم خالية م الروحانية ،لذلك يفشلون يف الدخول حتت الظل اإلهلي الذي
حيمي املؤمنني م اخلطأ .فبدال م فتح األبواب أمام املالذ الروحاين ،يتم رفض أدعيتهم غري
الصادقة واجلوفاء ورميها عليهم .يف الواقع ،فإن صلواهتم الفارغة ملعونة وستؤذيهم وتؤملهم،
بدال م إراحتهم ومساعدهتم.
قال املسيح املوعود (عليه السالم):
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الصالة هي وسيلتنا للتحرر م مجيع احمل واآلاثم ،كما ورد يف اآلية  11م سورة هود م
القرآن الكرمي:
"إِ َّن ْ ِ ِ
السيِئ ِ
ات"
ْب َّ َّ
احلَ َسنَات يُ ْذه ْ َ
إن "احلسنات" املشار إليها يف هذه اآلية تعين الصالة ،لك يف الوقت احلاضر هناك الكثري
م الناس الذي يؤدون صلواهتم ولك يعتربون خطائني وخمادعني هذا ألن صالهتم فارغة
ومثل هذه الصلوات ال تؤدي إىل الرب بل هي وسيلة للتدمري.
ويف موضع آخر ،حتدث املسيح املوعود (عليه السالم) ع أمهية فهم معىن الصالة وقال:
"إذا كنتم ترغبون يف استخالص الفرح والرضا احلقيقي م الصلوات فال ترددوا فقط كلمات
الصالة كالببغاء ،فمجرد استخدام لسانكم ال جيلب الربكات ،بل عليكم قراءة أدعية القرآن
الكرمي والنيب الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) بصدق م قلبكم وأن تفهموا حقيقة ما تعنيه".
وقال كذلك:
"حني تؤدون الصالة ،إضافة إىل أدعية القرآن الكرمي واألدعية املأثورة ع الرسول (صلى هللا
األم متضرعني ،لكي يكون هلذا
عليه وسلم) ،عليكم أن تدعوا دعواتكم األخرى بلسانكم ّ
التضرع واخلشوع وقع يف قلوبكم عندما خترون أمامه تعاىل ابلسجود ،وابملثل عندما تكونون
يف وضعية اجللوس أو الوقوف ،عليكم الدعاء بلغاتكم اخلاصة أيضا"
وقال املسيح املوعود (عليه السالم) يف موضع آخر:
"جيب أن تعقدوا نية قاطعة ألداء الصالة بعزم كامل ،وجيب أن تقفوا للصالة وتؤدوا الصالة
برتكيز شديد يف أن صالتكم هي وسيلة للفرح والراحة لكم ولنيل مثل هذه املتعة م صالتكم
م الضروري ابإلضافة إىل الصلوات اخلمس اإللزامية ،أن تصلوا النوافل الطوعية ابنتظام.".
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لقد استشهدت بكتاابت خمتلفة م املسيح املوعود (عليه السالم) اليت تذكران ابألمهية الكربى
ألداء صلواتنا اخلمس وعلى وقتها وابنتباه ،وابلتايل ،جيب على كل م اخلدام واألطفال أن
يعطوا األولوية لصلواهتم ويؤدوها برتكيز واحرتام.
وكما قلت آنفا ،إن موضوع الصالة ليس موضوع عام واحد فقط ،بل إذا كنتم تودون عيش
حياة مباركة وانجحة فإن الصالة هي املفتاح الذهيب الذي ال ينبغي لكم تركه أبدا ،إذا أردمت
أن تكونوا مؤمنني حقيقيني وأن تؤدوا شرو" بيعتكم ،فعليكم أن تكونوا منتظمني يف أداء
صلواتكم اخلمس إبخالص ،وإذا أردمت أتسيس عالقة شخصية مع هللا تعاىل فعليكم أن ختروا
أمامه ابلصالة كما أمركم ،فما مل تركزوا طاقاتكم على الصالة والعبادة فإن هللا تعاىل ل يرضى
عنكم .إذا جتاهلتم واجبكم يف عبادة هللا وركزمت على املصاحل املادية ،قد تنجحون يف حتقيق
امللذات الدنيوية ،لك تذكروا أن املسلم احلقيقي يركز على دميومة احلياة اآلخرة ،وليس فقط
على امللذات العابرة هلذا الوجود الدنيوي املؤقت .لذا ،فإن احلل الوحيد والطريق الوحيد هو
الصالة.
إذا كنا منتظمني يف أداء الصالة وإذا صلينا إبخالص فستكون حياتنا جديرة ابلنجاح.
وحبسب وعود هللا سبحانه وتعاىل ،سوف يتم حتريران م أغالل السلوك اخلاطئ والسيئ وغري
األخالقي ،وسنكون أولئك الذي يؤدون حقوق خالقنا وحقوق بعضنا بعضا.
سنكون أولئك الذي ينشرون احلب والتسامح والتعاطف يف اجملتمع ،وسنكون مسلمني
حقيقيني.
وبدال م أن نرى صلواتنا تُرمى علينا وتقوم بلعننا ،فإهنا سرتفعنا حنو خالقنا وستكون وسيلة

لزايدة الربكات يف حياتنا.
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وهكذا ،جيب على كل مسلم أمحدي ،سواء كان طفال أو مراهقا أو شخصا ابلغا أو شيخا،
أن يرّكز ابستمرار على الصالة وعبادة هللا وأن يسعى جاهدا ليكون م بني أولئك الذي

ترضي صلواهتم هللا سبحانه وتعاىل.

يف اخلتام ،أود أن أقدم مقتطفات أخرى م كتاابت املسيح املوعود (عليه السالم) فيما
يتعلق بربكات الصالة اليت ال تضاهى .قال املسيح املوعود (عليه السالم):
"الصالة هي أعظم وسيلة لنيل بركات هللا ونعمه ،أهم خصائص تقدمي الصلوات هي أهنا
تُقدًّم يف حالة م التواضع الكامل ،واحلماس وانفتاح القلب أمام هللا".
وقال أيضا:
"مثل هذه الصلوات اليت تؤدى خبشوع وخضوع وعاطفة عميقة ،ويف حالة م العجز الكامل،
هي تلك اليت جتذب نعم هللا ورمحته وتصل إىل هدفها النهائي بقبوهلا منه تعاىل".
وهكذا ،عندما تصلون بتواضع وعجز ،وبطريقة أن صالتكم تنبع م أعماق قلوبكم ،فإهنا
جتذب نعمة هللا عز وجل حنوكم.
م كل قليب ،أدعو هللا تعاىل أن ميكنكم م أداء الصالة هبذه الطريقة ،أدعو هللا أن تكون
صلواتنا ممتلئة ابملشاعر واإلخالص والقلق الكبري للسعي حملبة هللا وقربه عز وجل .أدعو هللا
أن تذوب قلوبنا أمام ربنا عندما نسجد أمامه ،وأن نتمك م الصالة بتواضع شديد حبيث
تكون كل ذرة م ذرات كياننا يف حالة خضوع أمام هللا عز وجل .مثل هذه الصلوات القلبية
ستُقبل ابلتأكيد وستأخذان حنو غرضنا وهدفنا احلقيقي والذي هو كسب حمبة هللا عز وجل.
مثل هذه الصلوات القلبية ستقبل ابلتأكيد وستأخذان حنو غايتنا وهدفنا احلقيقي ،وهو كسب
حب هللا عز وجل .إذا كنا قادري على العبادة هبذه الطريقة ،فإننا ل نفي فقط حبقوق هللا
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سبحانه وتعاىل ،ولكننا سنفي كذلك حبقوق البشرية ألنه م املستحيل للشخص الذي انل
رضا هللا وقربه أن يكون مهمال يف أداء حقوق خلقه.
وم أجل حتقيق هذي الغرضني م ربط اإلنسان ابهلل سبحانه وتعاىل ،ولفت انتباه البشرية
حنو أداء حقوق بعضهم بعضا ،بُعث املسيح املوعود (عليه السالم) يف هذا العصر.
إذا كنا قادري على محل الفانوس الروحاين الذي وضعه أمامنا املسيح املوعود (عليه الصالة
والسالم) فإننا بتحقيق هذي اهلدفني ،سنحظى بال شك ابهتمام العامل وسيميل الناس حنوان
بشكل متزايد ،وعندها فقط سنقوم بواجباتنا يف نشر رسالة اإلسالم احلقيقية وجذب اآلخري
إليها ،هذه هي املهمة العظيمة اليت جيب أن يقبلها جملس خدام األمحدية بكل إخالص.
جيب أن تكونوا أولئك الذي يعملون ليل هنار لتفنيد ما يقوم به أولئك الذي يشوهون اسم
اإلسالم أو الذي ي ّدعون املزاعم الكاذبة ضده .جيب أن تكونوا يف الطليعة يف نشر تعاليم
اإلسالم املستنرية على نطاق واسع حىت نتمك م رؤية ذلك اليوم املبارك حيث يتحد العامل

حتت الراية السلمية للنيب حممد (صلى هللا عليه وسلم).
جيب أن تكونوا أولئك الذي يوفون بعهدهم أبن تكونوا مستعدي دائما للتضحية بكل شيء
م أجل دينكم ،عندئذ فقط سوف تلعبون دوركم يف إحداث ثورة روحية يف العامل جبلب
الناس حنو عبادة هللا عز وجل .عندها فقط سنرى أن الغيوم السوداء املوجودة اليوم ستبدأ يف
االنقشاع وحتل حملها مساء زرقاء ،وعندها فقط سوف نشهد تلك احلقبة العظيمة حيث
ستنتشر شريعة هللا تعاىل يف العامل كله ،فلهذه املهمة العظيمة ،جيب أن تكونوا جاهزي
ومستعدي  .وحىت آخر نفس م أنفاسكم ،جيب أن تفكروا هبذه املهمة األساسية وهذا
اهلدف حلياتكم.
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كما قلت سابقا ،هذا ليس عمل سنة أو بضعة أايم ،بل هذه املهمة ستبقى معكم كل يوم
متشون فيه على هذه األرض .إنه اهلدف األعظم الوحيد حلياتكم وعليكم إدراك ذلك م
س مبكرة.
أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكننا مجيعا م عيش حياتنا وفقا لذلك ،وأن يستمر تعاىل
إيل يف الدعاء الصامت.
مبباركة جملس خدام األمحدية يف مجيع النواحي .آمني .اآلن ،انضموا ّ

