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ال  "حد�  �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
عبد�   Ãمد�  &� "�شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Gفأعو بعد  �ما  "iسوله، 
�لشيطا& �لرجيم، ﴿ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحمِن 
�لرَِّحيمِِ * �ْلَحْمُد هللا iَ|ِّ �ْلَعاَلِمني * 
يِن  �لرَّْحمـِن �لرَِّحيِم * َماِلِك َيْو8ِ �لدِّ
�هِدَنا   * َنْسَتِعني  ")ِيَّاَ_  َنْعُبُد  )ِيَّاَ_   *
�لَِّذيَن   àَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   àََر� �لصِّ
َعَليِهْم  �ملَغُضوِ|   �َغِ َعَليِهْم  �َنَعمَت 

الِّني﴾. ¶مني. َ"َال �لضَّ

﴿ِ)&َّ �هللا َ"َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ& َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن ¶َمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ"َسلُِّمو� 

َتْسِليًما﴾ (�ألحز�|:٥٧).
)& شاg �هللا تعا% سو{ �"�صل �لكال8 
�ليو8 �يًضا باختصاi حوH �ألحد�¥ 
ُتشيعها منذ بضعة �سابيع بعض  �ل� 
جتريٍح  من  �أل"i"بية  "�لبال4  �جلر�ئد 
 ��لتفك �ملسلمني باسم حرية  ملشاعر 
"��اGهم  �لصحافة،  "حرية   �"�لتعب
�حتد¥   &� �iيد  كما   .Æظامل  Æموقف
عن عاصفة هّبت f �لبال4 �إلسالمية 
قامت  �ل�   �gإلسا� على  فعل  كر4ّ 
 gفجا �لبال4.  "تلك  �جلر�ئد  هذ�  ֲדا 
هذ� �الحتجا� على مستو� �ألفر�4 
"�ملجتمعا- "�حلكوما- �يضÆ، ح¡ 
�علنت  �إلسالمي  �ملؤمتر  منظمة   &(
�لبال4  على  تضغط  سو{  �vا   Æيض�
حد¥،  عما   iتعتذ ح¡  �أل"i"بية 
�ملسا�  متنع  قو�نني  تسّن  "ح¡ 
باألنبياg باسم حرية �لصحافة "�لر�^، 
ألvم )& « يرتدعو� فال ضما& لسال8 

�لعا«.
�لبال4  من   gسو� جيد  تصر{  )نه 
�ملؤمتر  منظمة  من   "� �إلسالمية 
�إلسالمي. "ندعو �هللا تعا% �& يقو^ 
�لبال4 �إلسالمية "يوفقهم ليصبحو� - 
بالفعل  قاi4ين  قلوֲדم -   Oعما� من 
كله  �لعا«   f �ألمن   gساi( على 

خطبة �جلمعة 

د� i"ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�

 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما8 �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو4 �
 ٢٤f/ ٢/ 8٢٠٠٦  مبسحد بيت �لفتو³، لند& - �ململكة �ملتحد�

صّلوا على 
َسيِّد ُولِد آدم وخامت النبيني

تعريب: قسم �لتر2ة باجلماعة
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باستصد�i مثل هذ� �لقو�نني.

مكياال2 للغرD cجر�ئدها
لقد �علنت جريد� )ير�نية قبل بضعة 
ملا  �نتقاًما  ُتجر^،  سو{  �vا  �يا8 
مؤخًر�، مسابقة  �ملسلمني  مع  حصل 
 f باليهو4  حّل  ما   Hحو للرسو8 

�حلر| �لعاملية �لثانية من فظائع.
هذ�  �لفعل   �4i  &� من  �لرغم  "على 
للبال4   Hقو� �ن°  )ال  )سالمية  ليست 
�لغربية �نه كا& ينبغي dا �& ال تستاg من 
هذ� �خل=، ألvا تنا4^ باحلرية "تسمي 
كل ما ُينشر f جر�ئدها من سخافة 
ينبغي  كا&  فما  �لصحافة".  "حرية 
كا&   "� Gلك،  من   �"gيستا  &� dم 
 iنكر �ال  �ب  �نه  يعلنو�   &� عليهم 
 f 4آل& �خلطأ �لذ^ ��4 )% �لفسا�
�لعا«، بل علينا �& نقضي على كل 
 ٍّÄبن  "� سه  �" مبؤسِّ بدين  فكر� متّس 
جّو  �لعا«   f ãلق   &�" بقومه،   "�
�لر4  من  بدًال  "لكن  "�لوئا8.  �ملحبة 
�جلريد�  حترير  iئيس  فإ&  هذ�،  مبثل 
�ل� نشر- تلك �لرسو8 �ل� سببت 
على   Ã4i  Hقا �لعا«   f �لفسا4  كل 
هذ� �إلعال& �إلير�@: )ننا لن نشتر_ 
�بًد� f �ملسابقة �ل� ُ�علنت f �جلريد� 
)منا  �لرسو8  هذ�   &� مع   - �إلير�نية 
 Hكانت تتعلق مبا حد¥ باليهو4 خال

�حلر| �لعاملية �لثانية "كانت تتحد¥ 
عما حّل �" « ±ل بالقو8 ِمن �ملظا«، 
 Äن ^� %( �gتكن تشكل �^ )سا »"
من �ألنبياg. "يضيف �ملحرi: ليطمئن 
متمسكني  �لنا  ما  ألننا  باًال،  قّر�Éنا 
 Æسومi ننشر  فلن  �لسامية،  بأخالقنا 
فال  �لنا�ية!!  للَمحرقة   "� لعيسى 
 _iنشا &� ،Hمن �ألحو� HاÒ ،ميكننا
f هذ� �ملسابقة �G- �لذ"O �ملنحط 
�ل� 4عت )ليها تلك �جلريد� ""سائل 

�إلعال8 �إلير�نية.
�ملز4"جة.  مكاييلهم  هي  فهذ� 
"مكاييل  ألنفسهم  مكاييل  فعندهم 
�ملسلمني.  مبشاعر  ֲדا  يلعبو&  �خر� 
يص="&  فال  ضدهم   gشي قيل   �Gفإ
عليه، على سبيل �ملثاH كتب مؤلف 
 Hحو عاًما  عشر  سبعة  قبل  )جنليز^ 
 %(  Ãمؤخر "Gهب  معني،  حا¥ٍ4 
"ُحكم  قضية  ضد�  فُرفعت  �لنمسا، 
سنو�-.  ثال¥  ملد�  بالسجن  عليه 
"�عماdم،  "معاي�هم  �ساليبهم  هذ� 

فلنذiهم "شأvم!

مأسا� �ملسلمني 
"لكن ينبغي علينا �يًضا �& ننظر )% 
كنا   �G( فيما  نر�   &� �ب  حالتنا. 
على  �جلر��  هذ�   g�i" �لسبب  �ن 
�إلسال8 �ل� نشأ- f بال4 �لغر|؟! 
بكل  لنا  يكشف  �آل&  ما ±د¥   &(
 _iتد �لغربية  �لبال4   &� "ضو³ 
�ملسلمني حتت سيطرִדا "ال   &� متاًما 
)ليها v fاية  �& يرجعو�  )ال  يسعهم 
�ملسلمني  بني  نشب  فكلما  �ملطا{. 
 _iطلبو� �لعو& من �لغر|. "تد Hقتا
�لد"H �أل"iبية �& �ملقاطعة �ل� ُفرضت 
 H"لد� بعض  قبل  من  منتجاִדا  على 
�إلسالمية �حتجاًجا على هذ� �لرسو8 
ستنتهي قريًبا عندما ִדد� �لعاصفة، "�& 
�ملنتجا- �لغربية �ل� قد ُسحبت من 
�ألسو�O "�ل� قد �ختفت من �ملتاجر 
ستعاf 4 �سو�O هذ� �لبال4 �إلسالمية 
مر� �خر�. � )& �ملسلمني �لقاطنني 

إسالمية  ليست  الفعل هذه  ردة  أن  الرغم من  وعلى 
ال  أن  ينبغي pا  كان  أنه  الغربية  للبالد  أقول  أن�  إال 
كل  وتسمي  باحلرية  تنادي  ألنها  اخل�،  هذا  من  تستاء 
الصحافة". "حرية  سخافة  من  جرائدها   F ُينشر  ما 
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f �لبال4 �لغربية يستهلكو& منتجاִדا، 
فمثًال يقيم f �لدمناi_ نفسها مئتا �لف 
مسلم، "معظمهم من باكستا&، "ال 
شك �vم يستهلكو& �ملنتجا- �لغربية. 
على كل حاH، فإ& 4i"4 �لفعل هذ� 

مؤقتة "سو{ تنتهي قريًبا.
�نظر"� )% تعاستنا �ن �ملسملني. فقد 
"قع مؤخًر� حا4¥ تفج� قنبلة بقبة 
فتبع   ،Oلعر��  f للشيعة  )ما8  ضريح 
�هل  مساجد  على  هجماٌ-  Gلك 
�لسنة "تدم�ها. "« ±ا"H �حد من 
�ملسلمني �& ير� "يفكر "±قق بأ& 
هذ� �حلا4¥ قد يكو& فتنة من �لعد" 
إلشعاH ن��& �القتتاH فيما بيننا، Gلك 
 kتأ "�ألسلحة  �ملتفجر�-  كل  أل& 
من هذ� �لبال4 �لغربية. لكن �ملؤسف 
�& �ملسلمني ال يقدi"& على مثل هذ� 
�لتفك�. فأ"ًال )vم يفقد"& �لصو�| 
من شد� �لغضب، فال يدi"& كيف 
 f غبتهمi" يتصرفو& لشد� غيظهم
 Æالنتقا8 من �لطو�ئف �ألخر�. "ثاني�
 gلسو ينضمو&،  منهم  �ملنافقني   &(
 gألعد�� فيستغلهم  �لعد"،   %( �حلظ، 
"ال يَدعهم يفكر"& فيما يفعلو&. )& 
 Oلعر��  f نشأ  �لذ^  �جلديد  �لوضع 
�لبال4 )% حرٍ| �هلية.  سو{ يدفع 
"هذ� �حلر| على ما يبد" قد بد�-، 
"�افو&   ��كثً يعانو&  هنا_  "�لقا�4 

سيطرִדم.  عن  �أل"ضا�  من خر"� 
�ملسلمني  بني  هذ�   Hلقتا� حالة   &(
موجو�4 �يضا f �فغانستا& "باكستا& 
حيث تسعى كل فرقة خللق جو من 
�ألخر�،  �لفرقة  مع  "�لعنف  �لتوتر 
"يقتل بعضهم بعًضا باسم �لدين، مع 
َيْقُتْل  يقوH﴿َ"َمْن  "جل  عز  �هللا   &�
َخاِلًد�  َجَهنَُّم   �ُÉَُفَجَز� ًد�  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا 
ِفيَها َ"َغِضَب �هللا َعَلْيِه َ"َلَعَنُه َ"َ�َعدَّ َلُه 

 .(٩٤:gلنسا�) ﴾َعَذ�ًبا َعِظيًما

�ملسلمني  لتشتت  �لرئيس  �لسبب 
Dضعفهم 

فتر"vم يضر| بعضهم iقا| بعض. 
")& هذ� �لفنت كلها �ر� من �لقا�4 
 gعما� من  "معظمهم  �لفنت،   ^��ملث
�لضر|  على  �لقو8  ±ّرضو&  �لدين. 
"�لقتل قائلني: �قتلو� لِتؤَجر"� "َترثو� 
�جلنة. مع �& �ألمر �لو�قع �& �هللا تعا% 
يعلن �نه سيلعنهم "ُيدخلهم f جهنم. 

 f gديو& سو�
"حيثما ُيستشهد �أل
من  "غ�µا  بنغال4يش   "� باكستا& 
�لبال4 فإ& هؤالg �لزعماg �لدينيني هم 
�لذين ±ّرضو& �لقو8 بوعد �جلنة على 

�عماH توصل )% �جلحيم.
 &(  Hقو� كنت   ،Hحا كل  على   
�ملسلمني  تصرفا-  يستغّلو&   gألعد��
"لكن   ،iباستمر� "ُيضعفوvم  هذ� 
"من  Gلك.  يعقلو&  ال  �ملسلمني 
 » �ملسلمني   &� �ملؤكد  �لو�ضح 
لكل  يتعرضو�   »" �لصو�|  يفقد"� 
هذ� �للعنا- )ال ألvم « يطيعو� �مر 
�لرسوH � "ال يريد"& �& يطيعو�، 
"ال  "مهديه.  مسيحه  يكّذبو&  بل 
كل  "على  dم.   gلدعا� )ال  منلك 
مسلم �
د^ �& يدعو �هللا dم. لقد 
 %( �يًضا  قبل  من  �نظاiكم  "جهت 
�& تدعو� �هللا تعا% �& يلهمهم �لعقل 
"�لصو�| ح¡ ال يكونو� لعبة f يد 
�إلسال8  �عة  يشوهو�  "ال   gألعد��
بعض.  iقا|  بعضهم  يضر|  "ال 
عندما ±ا"H �عد�g �إلسال8 )خضا� 
بآخر،   "� بطريق  ")هانتهم  �ملسلمني 
فال بد �& يتأ« �أل
د^ �شّد �أل«، 
لنبينا  ينتسبو&   ،Hية حا� ألvم، على 
"حبيبنا �مد �ملصطفى � �" يدَّعو& 
من   ��كبً عد�4ً   &� جر8  "ال  Gلك. 
يقعو&  �ملضلَّلني  �ملسلمني   gهؤال

هـذه هـي مكاييلهـم 
فعندهـم  املزدوجـة. 
ألنفسـهم  مكاييـل 
يلعبون  أخرى  ومكاييل 
املسلمني. بها مبشـاعر 
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لدعاية  فريسًة  علمهم  قلة  بسبب 
"يرتكبو&  "�ملشايخ   gلزعما�  gهؤال
�عماًال خاطئة ال عالقة dا باإلسال8 
ال من قريب "ال من بعيد. ندعو �هللا 
"يهد^  4عو�تنا  يستجيب   &� تعا% 
بر�ثن  ِمن  "ينجيهم  �ملسلمني   gهؤال
حقيقة  فيفهمو�  �ملزعومني،   gلعلما�
يشوهو�  فال  �جلميلة،  �إلسال8  تعاليم 
بسبب  باiتكاֲדم  �إلسال8  �عة 
جهالتهم "
اقتهم �فعاًال غ� )سالمية 
�هللا  ندعو  لإلسال8.  Òبهم  مندفعني 
�لسبيل، أل&   gيهديهم سو� &� تعا% 
لتشويه �عة  �لعد" يستغل تصرفاִדم 
�إلسال8 "شن �dجما- �لبشعة على 

سيدنا �مد �.
 gبالدعا يهتم   &� 
د^ � كل  فعلى 
�لعا«  أل&  �أليا8،  هذ�   f  ��كثً
�يفة  لظر"{   wٌَّمعر �إلسالمي 
�ملسلمني   gخطا�  gجر� من  للغاية 
�نفسهم. فإ�G كنا عاشقني للمصطفى 
� عشًقا صا4ًقا "�به حبًّا حقيقيًّا، 
فينبغي �& ندعو �هللا تعا% كثً�� ألمته 
)ننا vتم ֲדذ� �ألمر مسبقا  �يًضا.   �
بفضل �هللا تعا%، "لكن هنا_ حاجة 

)% هذ� �كثر من G^ قبل.

Dنيل  للدعا[  �لسليم  �لطريق 
Eل~كا�

�ليوi� &� 8شدكم )% �لطريق  "�iيد 
 Oلطر� "هذ�  للدعاg؛  �لسليم 
)ياها  علَّمنا  قد   gللدعا "�ألساليب 
"نستطيع   ،� �هللا   Hسوi سيدنا 
�نفسنا  )صال³   Oلطر� هذ�  باتبا� 
.Æيض� gية مشاهد �ستجابة �لدعاÉi"

 &(ِ :Hََقا اِ| �  �ْلَخطَّ ْبِن  ُعَمَر  فَعْن 
 wِiَْأل�"َ gَِما َبْيَن �لسَّ �لدَعاgَ َمْوُقوٌ{ 
ال َيْصَعُد ِمْنُه َشْيgٌ َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى 
�لصال�،  (�لترمذ^:كتا|   .� َنِبيَِّك 
على  �لصال�  فضل   f  gجا ما  با| 

 (� Äلن�
"هذ� حقيقة قد �خ=نا �هللا تعا% عنها 
�آلية   f "Gلك  �لكرمي،  �لقر¶&   f
�ستهللت ֲדا خطب� "هي ﴿ِ)&َّ  �ل� 
َيا  �لنَِّبيِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَ&  َ"َمالِئَكَتُه  �هللا 
َ"َسلُِّمو�  َعَلْيِه  َصلُّو�  ¶َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها 
شك  ال  (�ألحز�|:٥٧).  َتْسِليًما﴾ 
باألحكا8   gٌملي �لكرمي  �لقر¶&   &�
ֲדا  عملنا   �G(" ֲדا،  �لعمل  �لو�جب 
نعمه  ""iثنا  �هللا   gحبا� من  صرنا 
"جنونا  لديه،  �ملقّربني  من  "�صبحنا 
من �جلحيم "4خلنا �جلنة، "لكن هذ� 
�هللا   &� لدiجة  عظيٌم  �لقر¶@  �حلكم 
�حلبيب  نبيه  على  يصّلي  نفسه  تعا% 
 ،Æيض� بذلك  مالئكته  �مر  كما   �
 � Äصلينا على �لن �G( هذ� يع° �ننا"
فعلنا ما يفعل �هللا تعا% نفسه. "ما 8�4 

عملنا   �G(  ��كثً علينا  ينعم  تعا%  �هللا 
 gبأحكامه �ألخر�، فما بالكم باجلز�
�لذ^ يعطينا �هللا تعا% )�G قمنا بالعمل 
�لذ^ يقو8 به هو نفسه؟ � )& صالتنا 
�لقلب ستؤ4^   Oبصد � Äلن� على 
)% )صال³ �ألمة ")نقاGها من �خلز^ 
�نفسنا  )صال³   %( "تؤ4^  "�dو�&، 
�4عيتنا  "تكو& سبًبا الستجابة  �يًضا، 
 .Æيض� Hنا من فنت �لدجاGيعة إلنقاiG"
 � Ä4- منافع �لصال� على �لنi" لقد
i"�ية  ففي  �حلديث،  f ش¡ i"�يا- 
قاiَ HُسوHُ �ِهللا �: "َ�"َلى �لنَّاِ� ِبي 
َصالً�".  َعَليَّ  َ�ْكَثُرُهْم  �ْلِقَياَمِة  َيْو8َ 
ما  با|  �لصال�،  (�لترمذ^:كتا| 

(� Äفضل �لصال� على �لن f gجا
"قاi HسوH �هللا �: َمن صّلى عليَّ 
صا4ًقا ِمن نفسه، صلى �هللا عليه عشر 
i4جا-،  عشر  "iفعه  صلو�-، 
حسنا-".  عشر  ֲדا  له  "كتب 
 æ� ألفها8، ملحمد بن� gكتا| جال)
بكر �يو| �لزiعي، �جلزg ١ صفحة 
�لطبعة  �لكويت  �لعر"بة،   i�4  ،١٢٨

�لثانية ١٤٠٧هـ/ 8١٩٨٧) 
 àشر هو  �لنية  خلو×   &� فتر"& 
�لذين  �لنا�  من   �كث هنا_  �سا�. 
يدعو& �" يسألون° �لدعاg "يقولو&: 
منك  "طلبنا   Ã�كث 4عونا  قد  )ننا 
 �  Äلن� على  "نصلي  �يًضا،   gلدعا�
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منذ فتر� طويلة، "لكن ال ُتستجا| 
�هللا   Hسوi لنا  �"ضح  لقد  4عو�تنا. 
 Æصا4ق" :Hكيف نصلي عليه فقا �
من نفسه".. �^ صلُّو� علّي Ðلو× 
�لنية. فعلى �إلنسا& �& ±اسب نفسه 
عند �لصال� على �لنÄ �. عليه �& 
يفتش f �"�يا قلبه عما علق به من 
شو�ئب �لدنيا، "ير� مد� )خالصه 

 .� Äلصال� على �لن� f
هذ�   f � �ملوعو4  �ملسيح   Hيقو
من  تكثر"�   &� "عليكم  �لصد4: 
�لصال� على �لنÄ � فهي iGيعة قيمة 
للثبا- "�الستقامة. "لكن ال تصّلو� 
صلُّو�  بل  "عا�4،  �كتقليد  عليه 
 � ")حسانه  حسنه   %( نظًر�  عليه 
"النتصا�iته،  "مر�تبه  i4جاته  لرفع 
"نتيجة لذلك ستجنو& Þر� �ستجابة 
�للذيذ�". (iيفيو �{  �لطيبة   gلدعا�
iيليجنـز (باأل4iية) �ملجلد ٣ iقم 

١ �لصفحة ١١٥) 

على  �لصال�  فهذ\ هي طر�   ،�eً;
�لن� �.

� يقوH حضرته �: "فصلُّو� على 
َمظَهر  هو  �لذ^  �ملحسن   Äلن� هذ� 
 gجز� "هل  �ملّنا&،  �لر
ا&  صفا- 
"�لقلب  �إلحسا&؟  )ال  �إلحسا& 
)مياَ&  فال  )حسانه،   ^iيد ال  �لذ^ 

صّل  �للهم  )ميانه.  يضّيع   "� له، 
على هذ� �لرسوH �لنÄ �ُألّمي �لذ^ 
�ألّ"لني،  سقى  كما  �آلخرين  سقى 
 f "�4خَلهم  نفسه  بصبغ  "صّبغهم 
�ملطهَّرين". ()عجا� �ملسيح، �خلز�ئن 
�لصفحة ٥- �ملجلد ١٨  �لر"حانية 

.(٦
 �  Äلن� على  كلُّكم  صليتم   �Gفإ
�تمعني "بإخال×، فإ& هذ� �لصال� 
بال شك سو{ تظهر ¶ثاiها. فالذين 
يقولو& �vم ال �د"& تأثً�� للصال� 
على �لنÄ، �ب �& تنكشف عليهم 
�حلديث   Hخال من  �ألمر  حقيقة 
 Hعال�، "من خال� iلشريف �ملذكو�
�لذ^   � �ملوعو4  �ملسيح  كال8 
قدمته dم. �ب �ال يصيب �حد� ملٌل 
 ،� Äال سأ8ٌ من �لصال� على �لن"
بل عليهم �& �ت="� �نفسهم �4ئًما. 
"�ْلَبِخيُل   :� �ِهللا   Hُُسوiَ  Hََقا فقد 
ُيَصلِّ  َفَلْم  ِعْنَدُ�  Gُِكْرُ-  َمْن  �لَِّذ^ 
�لدعو�-  �بو�|  (�لترمذ^:   ." َعَليَّ

 Hسوi Hهللا �، با| قو� Hسوi عن
فالبخيل  iجل).  �نف  iغم   � �هللا 
يرتكب )� Ðله من جهة، "من جهة 
تعا%،  �هللا   Hفضا� ُيحر8 من  �خر� 
على  يصلي  �لذ^   &� عرفنا  قد   G(
عشر  عليه  �هللا  صلى  مر�   �  Äلن�

مر�-. 
 "حصوH �ملرg على صال� �هللا صفقٌة 
 - � Äجة �& صحابة �لنiة لدÒ�i
iضو�& �هللا عليهم - "كذلك بعض 
�كانو�  �ملوعو4  �ملسيح  صحابة 
 �  Äلن� على  بالصال�  يهتمو& 
�ألخر�  �أل4عية  عن  مستغنني 

كلها. 
"i f"�ية َقاiَ HَُسوHُ �ِهللا �: "iَِغَم 
ُيَصلِّ  َفَلْم  ِعْنَدُ�  Gُِكْرُ-  iَُجٍل  �َْنُف 
�لدعو�-  ".(�لترمذ^-كتا|  َعَليَّ
 Hسوi Hهللا � با| قو� Hسوi عن

�هللا � iغم �نف iجل )
 :Hبكر �لصديق � �نه قا æ� عن"
"..... �لسال8 على �لنÄ � �فضل 

فعلى اإلنسان أن �اسب نفسه عند الصالة على الن� 
�. عليه أن يفتش F زوايا قلبه عما علق به من شوائب 
الدنيا، ويرى مدى إخالصه F الصالة على الن� �. 
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 �  Äلن� "حبُّ  �لرقا|،  عتق  من 
�فضل من مهج �ألنفس، �" قاH ِمن 
 iلد�) �هللا.  �لسيف f سبيل  ضرِ| 
�هللا   &( تعا%:  قوله  حتت   ،iملنثو�

("....Äمالئكته يصّلو& على �لن"
به  يقو8  �لذ^  �ملزعو8  �جلها4  �ما   
حيث  �لزمن  هذ�   f �ملسلمو& 
±اiبو& �ألغياi، كما يقطع بعضهم 
 gحٌد هؤال� Hقا| بعض، فهال سأi
�ملشايخ: هل من �إلسال8 �& تضللو� 
"تقومو�  �ألميني  �ملسلمني   gبسطا
هذ�  ف�تكبو�  مشاعرهم،   �iبإثا
مندفعني  �إلسالمية   �غ  Hألفعا�
�إلسال8  يعّلم  )منا  �لدي°؟  Òماسهم 
كالًما   gألعد�� من  �عتم   �G( �نكم 
 &� فعليكم   �  Hلرسو�  %(  gيسي
تبّينو� dم �اسنه، "�& تصّلو� عليه، 
�ملزعو8،  جها4كم  من  �فضل  فهذ� 
"�لصال�   gلدعا�  %( �لتوجه   &("
تضحيتكم  من   �خ  �  Äلن� على 

بأنفسكم. 
�من  هو  �لذ^  �لزمن  هذ�   f"
�صبحنا  قد   � �ملوعو4  �ملسيح 
بأمّس حاجة )% �إلكثاi من �لصال� 
�لتوجه )%  �ِعوًضا عن   Äلن� على 
�لعنف. كما علينا �& vتم بإصال³ 
حبنا  مد�  نفحص   &�" �نفسنا 
لرسوH �هللا � حقًّا. �ب �& نر� 

�ّرنا  �لعابر  �حلما�  كا&   �G( فيما 
بعض  تؤججها   iنا  %( �يضا  �ن 
 &� علينا  فيجب  ملصاحلها؟  �لفئا- 
نتوجه إلصال³ �نفسنا، "�& نسعى 
إلخو�ننا  �لنصح  لتوجيه  �يطنا   f
�ستطعنا  ما  �آلخرين  �ملسلمني  من 
نعظهم   &� �ب  سبيًال.  Gلك   %(
بأال �تاi"� طرًقا خاطئة، بل عليهم 
�& يتبعو� �لسبيل �ل� هد�نا �هللا تعا% 
"iسوُله )ليه "iضيا به. فقد �خ=نا 
حتظو�   &� �4iمت   �G( �نكم   �  Äلن�
برضائي "تدخلو� �جلنة، فصّلو� علّي 

بكثر�.
مسعو4  بن  �هللا  عبد  عن  i"�ية   f"
 » "َمن   :� �هللا   Hسوi  Hقا  �
 gجال) له."  4يَن  فال  علّي  يصّل 

(٥٨ × H"أل� gألفها8، �جلز�
"مّر� قاH �: "كثرُ� �لذكر "�لصالُ� 
�لسابق  (�ملرجع  �لفقر."  تنفي  علّي 

 (٤٢١ ×
"عسر   Hملا� لضيق  عال�   �خ  &(
باملسلمني  حل  قد  �لذ^   Hألحو��
f هذ� �أليا8 -حيث جعل �لغرُ| 
�لبال4  يعامل  بينما  مكياًال  لنفسه 
�إلسالمية مبكياH ¶خر- هو �لصال� 
على �لنÄ � بكثر�، "�النتفا� من 
�ل=كا- �ل� جعلها �هللا منوطة ֲדذ� 

�لصال�. 

 Hقا  Hقا  � مالك  بن  �نس  "عن 
iسوH �هللا �: ")& �قرَبكم م° يو8 
�لقيامة f كل موطن �كثُركم علّي 
صالً� f �لدنيا." (�لدi �ملنثوi، حتت 
قوله تعا% ")& �هللا "مالئكته يصلو& 

("..Äعلى �لن
�قرَ|  يكو&   &� يريد  ال  ِمنَّا  فمن 
�لقيامة،  يو8   �  Hلرسو� �لًسا من 
متمسًكا  خطر  كل  من  ينجو   &�"
"�حد  كل   &� ال شك  �؟  بر�4ئه 
�هللا،  غضب  من  �لنجا�  يريد  منَّا 
"هذ� هو �لسبيل للنجا� من سخط 
�هللا تعا% "للتقر| من �لنÄ � كما 
�خ=نا حضرته بنفسه. لذ� فعلى كل 
 � Äمؤمن �& يهتّم بالصال� على �لن
f كل حني، "�& يغتنم كل فرصة 

لذلك.
قاH قاi HسوH �هللا   � "عن �نس 
�: "َمن صّلى علّي f يو8 �لَف مر� 
« ميت ح¡ ير� مقعد� من �جلنة". 
�لشعر�@،  لإلما8  �ملحمدية  (�لعهو4 

 (^iلترغيب "�لترهيب للمنذ�"
حتد¥  �ل�  �لطيبة   -��فالتغي  ،�Gً(
 Äلن� f �إلنسا& نتيجة صالته على 
�سو{ جتعل حياته f هذ� �لدنيا 
 Hألعما� هذ�  توiثه  كما  جنًة، 
 f لطيبة �جلنَة� -��"�حلسنا- "�لتغ

�آلخر�.
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�ْلَعاِ×  ْبِن  َعْمِر"  ْبِن  �ِهللا  َعْبِد  "َعْن 
- iضي �هللا عنهما - �َنَُّه َسِمَع �لنَِّبيَّ 
� َيُقو�Gَ(ِ" :Hُ َسِمْعُتُم �ْلُمَؤGَِّ& َفُقوُلو� 
، َفِإنَُّه َمْن  ِمْثَل َما َيُقوHُ، ُثمَّ َصلُّو� َعَليَّ
َصلَّى َعَليَّ َصالً� َصلَّى �هللا َعَلْيِه ِبَها 
َعْشًر�، ُثمَّ َسُلو� �هللا ِلي �ْلَوِسيَلَة َفِإنََّها 
َمنـزَلٌة ِفي �ْلَجنَِّة ال َتْنَبِغي ِ)ال ِلَعْبٍد 
�ََنا  َ�ُكوَ&   &ْ�َ َ"َ�iُْجو  �ِهللا،  ِعَبا4ِ  ِمْن 
ُهَو، َفَمْن َسَأHَ ِلي �ْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه 
�لصال�،  كتا|  (مسلم:  َفاَعُة".  �لشَّ
با| �لقوH مثل قوH �ملؤG& ملن �عه 

 (� Äيصلي على �لن �
±فظ   &� 
د^ � مسلم  كل  فعلى 

.&�G� ير�44ّ بعد كل" gهذ� �لدعا
�µية  لكم  �تضحت  قد  هنا   %(
"فو�ئدها،   �  Äلن� على  �لصال� 
نصّلي  كيف   :Hيسأ �لبعض  "لكن 
على �لنÄ �، فإ& كثً�� من �لنا� 
طرًقا  �نفسهم  عند  من  �خترعو�  قد 
 �  Hلرسو�  &� فاعلمو�  �تلفة. 
بنفسه قد عّلمنا كيف نصلي عليه. 
 Hََقا  � ُعْجَرَ�   ْبِن  َكْعِب  فَعْن 
َعَلْيَك  ال8ُ  �لسَّ �ِهللا،   Hَُسوiَ َيا  ُقْلَنا: 
َعَلْيَك؟  �لّصالُ�  َفَكْيَف  َعَرْفَناُ�،  َقْد 
َعَلى  َصلِّ  �لّلُهمَّ  "ُقوُلو�:   :�  Hََقا
ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َ"َعَلى ¶Hِ ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َمِجيٌد،  َحِميٌد  )ِنََّك  )ِْبَر�ِهيَم  َعَلى 
َباiَْكَت  َكَما  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى   _ْiَِبا"َ

َمِجيٌد."  َحِميٌد  )ِنََّك  )ِْبَر�ِهيَم  َعَلى 
ما  با|  �لصال�،  كتا|  (�لترمذ^: 
(� Äصفة �لصال� على �لن f gجا

�ما �لصال� على �لنÄ � �ل� نقر�ها 
f �لصال� فهي مفصلة.

� ألحد  �ملوعو4  �ملسيح  "كتب 
�إلخو� iسالة ناصحÆ له ما تعريبه: 
"تر4يد  �لتهجد  بصال�  "عليك 
 &(  .�iملأثو� "�لتسبيحا-   4�i"أل�
 .��كث بركا-  �لتهجد  صال�   f
قيمة  "ال   ،�iخسا �لتكاسل   &(
"�لر�حة.  �لكسل   %( لشخص �لد 
جاهد"�  ﴿"�لذين  تعا%:  �هللا   Hقا"
�فضل   &(" ُسبَلنا﴾.  لنهديّنهم  فينا 
�لكرمي   Äلن� على  �لصال�  كلما- 
 _iهي ما خرجت من لسانه �ملبا �
ٍد  �، "هي: "�لّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  ٍد  ُمَحمَّ  Hِ¶ َ"َعَلى 
)ِْبَر�ِهيَم "على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد 
ٍد "على  َمِجيٌد. �للهم َباiِْ_ َعَلى ُمَحمَّ
�مد َكَما َباiَْكَت َعَلى )ِْبَر�ِهيَم  H¶
"على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد" 
(١). )& �لكلما- �ل� �ر� من فم 

�ل=كة  من  �لو  ال  تقي  )نسا&   ^�
 f بًد�، فما بالك بال=كة �ل� هي�
�لكلما- �ل� خرجت من فم سيد 
 �iقصا  !�  gألنبيا� "سيد  �ملتقني 
�لقوH )& هذ� �لكلما- للصال� على 
�لنÄ � هي �ألكثر بركًة من غ�ها. 
"هذ� �لكلما- هي ِ"4ُi هذ� �لعبد 
�ملتو�ضع �يضÆ، "ال يلز8 فيها �لتقيد 
هو  يلزمه  ما   &( بل  �ملّر�-،  بعد4 
 iحلب "حضو�" باإلخال×  قر�gִדا 
 f تنشأ   &�  %( "�لتضر�  �لقلب 
"�لوجد�&   gلبكا� من  حالة  �لقلب 
�نشر�ًحا   iلصد� "ميتلئ   �"�لتأث
�ملجلد  
دية � (مكتوبا-  "لذ�“. 

(١٧-١٨ × H"أل�
فكلما- �لصال� على �لنÄ � �ل� 
Gكرها �ملسيح �ملوعو4 � هنا هي 
نفسها �ل� نر44ها f صالتنا. "كما 
قلت سابقÆ، ال بد من �إلكثاi منها. 
 &(  � �ملوعو4  �ملسيح   Hقا "قد 
�اللتز�8 بعد4 �ملر�- ليس بأمر مهم، 
�لصال�  هذ�  تر4يد  هو  �ملهم  )منا 
من  "�dد{  "بكثر�.  بإخال× 

(١) i f"�ية عن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَ� � َقاHَ ُقْلَنا: "َيا iَُسوHَ �هللا، كيف �لصال� عليكم �هَل �لبيت، فإ& 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى )ِْبَر�ِهيَم  ٍد َ"َعَلى ¶Hِ ُمَحمَّ �هللا قد عّلمنا كيف نسّلم؟ قاH قولو�: �لّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
�مد َكَما َباiَْكَت َعَلى )ِْبَر�ِهيَم  H¶ ٍد "على "على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. �للهم َباiِْ_ َعَلى ُمَحمَّ

"على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد."  (�لبخاi^: كتا| �حا4يث �ألنبياg، با|: يزّفو&: �لنسالُ& f �ملشي)
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�لصال� على �لنÄ �لَف مر� - كما 
هو  )منا   - �لر"�يا-  بعض   f  4i"

�لترغيب f �الستز��4. 
 � �ملوعو4  �ملسيح   &� صحيح   
�صحابه  بعض  ينصح  كا&  �يًضا 
بتر4يد �لصال� على �لنÄ � سبعمائة 
هذ�  "لكن  مر�،  "مئة  �لًفا   "� مر� 
�ألمر �تلف من شخص )% شخص 

نظًر� )% ظر"فه ")خالصه. 
تر4يد  علينا  �ب   ،Hحا �ية  على 
�لصال� على �لنÄ � ֲדذ� �لكلما-. 
باملو�ظبة  �جلماعة  نصحُت  ملا  "dذ� 
للعيد  �ستقباًال  �أل4عية  بعض  على 
�مرִדم  �جلماعة،   f للخالفة �ملئو^ 
�ملسيح  تعّلمه  �لذ^   gلدعا� بتر4يد 
�هللا  "حي   Hخال من   � �ملوعو4 
"Òمد�  �هللا  "سبحا&  "هو:  تعا%، 
سبحا& �هللا �لعظيم، �لّلُهمَّ َصلِّ َعلى 
�مٍد"، "لك° قلت  Hِ¶ ٍد َ"َعلى ُمحمَّ
dم �يًضا �& يكثر"� من �لصال� على 
�لنÄ � بشكلها �لكامل، "Gلك ألنه 
ال بد لنا من �& جنعل ضمن �4عيتنا 
�لصال� على �لنÄ � بالكلما- �ل� 
عّلمنا بنفسه )ياها. "لكن �ألهم من 

كل شيg، كما قاH �ملسيح �ملوعو4 
�لصال�  هذ�  نر44   &� هو   ،�
 �تأث مستغرقني فيها ح¡ يكو& dا 
سنر¥  "عندها  قلوبنا،   f خا× 

�فضاH �هللا �يًضا.

;منا �لنصر بالدعا[
"�آلَخرين"  �من  dو  �لزمن  هذ�   &(
(٢) �لذ^ سيشهد فتوحا- �إلسال8، 

�لفتوحا-  � �& هذ�  )ننا ندi_ جيدًّ
"�ملد�فع   O4لبنا�" بالسيو{  تتم  لن 
"�لقنابل، بل )& �ك= سال³ فيها هو 
"�ل=�هني  �أل4لة  سال³   �  ،gلدعا�
 ،� �ملوعو4  �ملسيح  ُ�عطيه  �لذ^ 
 gلذ^ به سيغلُب �إلسال8، )& شا�"
�4عيتنا  ُتستجا|  "لكي  تعا%.  �هللا 
"�ظى بقر| �هللا تعا% "بركاته، قد 
تلوִדا  �ل�  �آلية   f تعا%  �هللا  �مرنا 
 Äمستهل �خلطبة بالصال� على �لن f
�، كما i�ينا من خالH �ألحا4يث 
�ملختلفة �& Gلك كله (�^ �ستجابة 
�أل4عية) غ� ممكن )ال بالصال� على 
�لنÄ �. "قاH �ملسيح �ملوعو4 � 
�يضÆ )& ما ناله من �ملكانة )منا ناdا 
 &�"  ،�  Äلن� على  �لصال�  نتيجة 
�لفتوحا- �إلسالمية �لقا4مة متوقفة 
 %( ��على Gلك بوجه خا×. "مشً
عن  تتحد¥  �ل�  �إلdاما-  �حد 

)ياها  تعا%  �هللا  "هبه  �ل�  �لدiجة 
للعا«،   Æمهدي"  Æمسيح بعثه  حيث 

قاH حضرته:
"َصلِّ  يلي:  ما  بعد�   ¼ّ( "فُأ"حَي   
ُ"ْلِد  َسيِِّد  ٍد  ُمَحمَّ  Hِ¶"َ ٍد  ُمَحمَّ َعَلى 
 �iشا( "هذ�  �لنَِّبيِّني".  َ"َخاَتِم   84َ¶
 Hألفضا�" �ملر�تب  2يع   &�  %(
 Äية )منا هي بسبب �لنdلعنايا- �إل�"
�هللا،  على حّبه. سبحا&   gًجز�" �
كم هي iفيعٌة مرتبُة سيد �لكو& � 
 � �شدَّ "ما  �ألحدية،  �حلضر�  عند 
قرًبا من �هللا تعا% حيث يص� ُمِحبُّه 
"يصبح  تعا%،  �هللا  لد�  �بوًبا   �

خا4مه � �د"8 �لنا�.....
 "تذكرُ- ֲדذ� �ملناسبة �ن° صّليت 
f )حد� �لليا¼ على �لنÄ � بكثر� 
 ،Äقل" i"حي  ֲדا  تعطر-  ح¡ 
�vم  �لليلة  نفس   f 8ملنا�  f فر�يت
(�^ �ملالئكة) يأتو& )% بي� بِقَرٍ| 
 ،Hال�  gما على شكل   iبالنو مليئة 
"قاH ¼ �حدهم: هذ� هي �ل=كا- 
كما   .� ملحمد  ֲדا  4عوَ-  �ل� 
حيث  �خر�  عجيبة  قصة  تذكرُ- 
�ألعلى  �ملأل   &� مفا�4  )dاًما  تلقيت 
�إلdية  �ملشيئة   &�  ªمبع �تصمو&، 
جديد،  من  �لدين   gإلحيا هيا�   f
�ملأل  على  بعد  ينكشف   » "لكن 
"لذلك  �ملحيي،  هو  َمن  �ألعلى 

�جلمعة   �iسو من  �لر�بعة  �آلية   %(  �iشا(  (٢)

(�لتقو�). ֲדم﴾  يلحقو�  ملا  منهم  ﴿"¶خرين 
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 gألثنا� هذ�   f "i�يت  �تصمو&. 
f �ملنا8 �& �لنا� يبحثو& عن �ٍي، 
 ��فجاg �حدهم �مامي "قـاH مشـً
)¼َّ: ”هذ� iجٌل ±ب iسوH �هللا“، 
 àٍلك �& �عظم شرG كا& مر��4 من"
 Hلتوّلي هذ� �ملنصب هو حبُّ �لرسو
�، "�& هذ� �لشرà متحقق f هذ� 

�لشخص.
�إلdا8   f تعا%،  �هللا  �مُر  "�ما   
 H¶ على  بالصال�  �عال�،   iملذكو�
�لنÄ � فالسرُّ فيه هو �& حّب �هل 
 wفيو  H"بنـز �لصلة  "ثيق  �لبيت 
 f ية، "�& �لذ^ يدخلdإل� iألنو��
�ألحدية  عند �حلضر�  �ملقربني  �مر� 
�لطيبو&   gهؤال تركه  مما   Hينا )منا 
 f dم  "�iًثا  "يصبح  �لطاهر"&، 
(�ل=�هني   “.}iملعا�" �لعلو8  2يع 
�أل
دية، �جلزg �لر�بع، �حلاشية iقم 
 H"أل� �ملجلد  �لر"حانية  �خلز�ئن   ٣

صفحة ٥٩٧- ٥٩)

� �اعة �ملسيح ; Pالنضما� �
Dضر
�ملوعو� � 

هذ�   f �لدين   gحيا( �جل  فمن 
�ملجد  �ستر4�4  �جل  "من  �لعصر، 
�لغابر لإلسال8، "من �جل �لدفا� عن 
 َّ̂ �لنÄ �، قد بَعث �هللا تعا% "َجِر
�هللا"، "سترفر{ �آل& ")% �ألبد �iية 

�لنÄ � "�إلسالf 8 �لعا« كله عالية 
خفاقة، )& شاg �هللا، من خالH �ّتبا� 
�ل=�هني   Hخال "من  �ملبعو¥  هذ� 
"من  )ياها  �هللا  �عطا�  �ل�  "�لدالئل 

خالH �لعمل بتعاليمه.
"قد نّبه �ملسيح �ملوعو4 � �لنا� 
 &� dم  مبيًنا  �لعصر،  هذ�  �µية   %(
عصيب،  بوقت  �ليو8  مير  �إلسال8 
2اعًة  �قا8  قد  تعا%  �هللا   &�"
الستر4�4 �د� �لغابر، فعلى �ملسلمني 
"يفكر"�  عنا4هم،  �آل&  يتركو�   &�
كيف ميكن هللا عز "جل �لذ^ يصّلي 
 f كر�مته  على   iيغا �ال  نبيه  على 
 � شخصيته  فيه   -iصا قد  حني 
كل  من  �ملتو�تر�  للهجما-  عرضًة 

حد| "صو|؟ 
"كم   :� �ملوعو4  �ملسيح   Hيقو
هو مباiٌ_ هذ� �لعصر حيث ��ذ �هللا 

تعا% f هذ� �أليا8 �حلرجة �حلالكة 
هذ� �لقر�i �ملباi_ "هيَّأ مبحض فضله 
�ألسبا| لنصر� �إلسال8 من �لغيب، 
فأقا8 هذ�   ،� Äلن� توطيًد� لعظمة 
يكّنو&  �لذين   Hسأ� )ن°  �جلماعة. 
حبًّا "�ملًا "تعظيًما لإلسال8: هل �تى 
على �إلسال8 �ما& هو �سو� من هذ� 
 � Hفيه �لرسو wلعصر، حيث تعر�
للسبا| "�لشتائم "�إلسا�g، "ُجعل 
 %( لإلهانة  عرضة  �لشريف  �لقر¶& 
� على  هذ� �لدiجة؟ )ن° �تأسف جدًّ
ح¡  للغاية  "�تأّلم  �ملسلمني  حالة 
�ألحيا&،  بعض   f  iقر�  ¼ يقّر  ال 
)حسا�   ^� فيهم  يوجد  ال   G(
�هللا   &� يظنو&  هل  �إلهانة.  بتلك 
تعا% « ير4 لرسوله � �^ عّز �" 
شر{ حيث )نه، iغم هذ� �لشتائم 
"�إلهانا-، ما �قا8 �^ 2اعة �ا"ية 
من عند�، لَيُكّم �فو�� �عد�g �إلسال8 
 f تهiطها" �  Äلن� "ينشر عظمة 
�لعا« ثانيًة! ما 8�4 �هللا تعا% "مالئكته 
يصّلو& على �لنÄ �، فكم حريًّا �& 
�لعصر  تتم �لصال� عليه � f هذ� 
�لذ^ ُيساg فيه )ليه �. فاعلمو� �& 
للصال�  �ألسبا|  هيأ  قد  تعا%  �هللا 
على �لنÄ � بتأسيس هذ� �جلماعة. 
 � �ملوعو4  �ملسيح  (ملفوظا- 

�ملجلد �لثالث × ٨-٩)

R!W6”·É�6a¶6“̋k�6W~‹T

أن  ذلـك  مـن  مـراده 
أعظم شـرٍط لتوّ� هذا 
املنصب هو حبُّ الرسول 
الشـرط  هـذا  وأن   ،�
متحقق F هذا الشخص.



٢٣

اجمللد العشرون، العدد السابع -  شوال وذو القعدة  ١٤٢٨ هـ - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ م

لنا  تكشف   �iلعبا� هذ�   &� فتر"& 
على  تترتب  �ل�  �ملسؤ"لية  مد� 
�أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  �فر�4 
�ملسيح   %( �نفسهم  ينسبو&  �لذين 
�ملوعو4 �. ال شك �& �هللا تعا% 
"سيظلو&  عليه  يصّلو&  "مالئكته 
 ��يصّلو& f "قت هذ� �لضّجة �لكب
 �  Äلن� "�لشتائم ضد   �gإلسا� من 
�لذين  �يًضا،  "�جبنا �ن  "لكن من 
�لزما& "ֲדذ� �ملحب  بإما8 هذ�  ¶مّنا 
�لصاO4 للنÄ � "4خلنا f 2اعته، 
على  �لصال�   %( �4عيتنا   Hِّو�  &�
�لنÄ � "�& منأل �جلو ֲדذ� �لصال� 
�لنابعة عن صدO �لقلب، ح¡ تفو³ 
كل �iG من �جلو بعطر هذ� �لصال�، 
"ح¡ تصل كل �4عيتنا )% �هللا تعا% 
"ُتستجا| ب=كة هذ� �لصال�. هذ� 
عن   �للتعب �لصحيح  �ألسلو|  هو 
حبنا للرسوH �، "هكذ� ينبغي �& 
"ألهل   � �هللا   Hلرسو حبنا  يكو& 

بيته.
�ألمة  يلهم   &� تعا%  �هللا  ندعو 
ح¡  "�لصو�|  �لعقل  �إلسالمية 
 &�" �إلdي  �ملبعو¥  هذ�  يعرفو� 
�البن  هذ�  2اعة   %( ينضمو� 
يسعى  �لذ^   ،�  Hللرسو �لر"حي 
�هللا   Hلرسو �لرفيعة  �ملكانة  لتوطيد 
�ألمن  جوَّ  Ðلقه  "Gلك  ثانية،   �

نبتهل  �لعا«.   f "�لوئا8  "�لسال8 
 gؤالd هللا تعا% �& يهب �لرشد� %(
�نتساֲדم  iغم  هم  �لذين  �ملسلمني، 
عشر  ألiبعة   � �ألكر8   Hللرسو
 f بعضهم �لبعض gيريقو& 4ما ،Æقرن
نفس �لشهر �^ �لشهر �ملحر8 "على 
نفس �ألwi(٣)، 4"& �& يتلقنو� �^ 
عن  ل�تدعو�  �لعقل  ليهبهم   .�i4
�عماdم �لشرير�، "يشعر"� Ðشية �هللا 
بتعاليم �إلسال8  قلوֲדم، "يعملو�   f
�حلقة. فإ& كل ما يقع فيه �ملسلمو& 
)ما8  يعرفو�   » �vم  سببه  )منا  �ليو8 
 Hسوi فضني ما �مر به�i &هذ� �لزما

�هللا �.
لذ� فمن "�جب كل �
د^ - "هو 
� ألنه عر{ )ما8 هذ�  "�جب كب� جدًّ
على  �لصال�  من  يكثر   &� �لزما&- 

(٣) يش� حضرته )% حا4¥ �ستشها4 �إلما8 �حلسني � f شهر �ملحرwi� f 8 كربالg. (�لتقو�)

ا أن هذه الفتوحات لن تتم بالسـيوف  إننا ندرك جيدًّ
والبنادق واملدافع والقنابل، بل إن أك� سـالح فيها هو 
الدعاء، � سالح األدلة وال�اهني الذي أُعطي املسيح 
 .tاملوعود �، والذي به سيغلُب اإلسالم، إن شاء اهللا تعا

�لنÄ � بد�فع �حلب له، "�& يكثر 
من �لدعاg لنفسه "للمسلمني كلهم 
لكي ينقذ �هللا تعا% �مة �إلسال8 من 
 wيفر  �  Äللن حّبنا   &(  .iلدما�
 .Ã�علينا �& ندعو لألمة �ملسلمة كث
باملسلمني  يتربص  �لعد"  أل&  Gلك 
سيعا@  كم   ^iند "ال  �لد"�ئر، 
 -�gالبتال�" �لشد�ئد  من  �ملسلمو& 
 ^iند "ال  �ملستقبل،   f "�ملصائب 
ما هي �ملؤ�مر�- �ل� ُتحا_ ضدهم. 
"يهدينا  ير
نا،   &� تعا%  �هللا  ندعو 
نكو&   &�" �ملستقيم،   àلصر��  %(
عبا�4 �لشاكرين. علينا �& نشكر �هللا 
تعا% بأنه قد "فقنا ملعرفة )ما8 هذ� 
 &� �آل&  يوفِّْقنا   &� "ندعو�  �لزما&، 
 f �نؤ4^ حق هذ� �إلميا&، "�& نس

سبل iضا� 4"ًما.




