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التقوى

خطبة �لجمعة

﴿Xِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد �هللا َمْن �َمَن باهللا 
َ#�َتى  الَ�  �لصَّ  tََقا$َ#َ �َآلِخِر   tْلَيْو�#َ
َفَعَسى  �هللا  Xِال  َيْخَش  َ#َلْم  �لزََّكاَ� 
�ْلُمْهَتِديَن﴾  ِمَن  َيُكوُنو�   Wْ$َ ُ$#َلِئَك 

(�لتوبة ١٨)
َبْعُضُهْم  َ#�ْلُمْؤِمَناُ>   Wَْلُمْؤِمُنو�#َ﴿
 gِ#ِباْلَمْعُر  Wَ#َيْأُمُر َبْعٍض   mُِلَيا#ْ$َ
 Wَُيِقيُمو#َ �ْلُمْنَكِر  َعِن   Wََيْنَهْو#َ
الَ� َ#ُيْؤُتوWَ �لزََّكاَ� َ#ُيِطيُعوWَ �هللا  �لصَّ
 َّWXِ �هللا  َسَيْرَحُمُهُم  ُ$#َلِئَك  
ُسوَلُه َ#َ

�هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ (�لتوبة ٧١)

�جلماعة  على   � �هللا  �نز[  لقد 
�خر�  قطر�  �أل
دية  �إلسالمية 
هذ�   �dبصو %فضله  
ته d %�بل  من 
 cجلز� k ]%ملسجد. *نه مسجدنا �أل�
مدينة   )* �لبال6.  هذ}  من  �لشرقي 
�يضا  �لبال6  �ل� هي عاصمة  برلني- 
 )� %تعلمو(  كب"�.  �vية   /�J  –
تاdيخ نشر �إلسال= �حلقيقي بو�سطة 
هذ}   k% عموًما  �ملانيا   k �أل
دية 
 J* ،ملدينة خصوًصا يعو6 *) ٨٦ سنة�
%فد �لدعا� �أل
ديو( *) هذ} �لبال6 
للمسيح   � �لثا�  �خلليفة  عهد   k
�ملوعو6 �. %يتضح من تقاdيرهم 
�( �لشعب �ألملا� k تلك �لفتر� كا( 

خطبة �جلمعة
�د $يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز$ 
�ل� $لقاها $مB �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر#

tملهد� عليه �لسال� tخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� #�إلما�
يو=  ١٧-  ١٠ - ٢٠٠٨

k  مسجد خدiة k ”برلني“ بأملانيا

تر4ة: �لقسـم �لعر× باجلمـاعـة

ال  %حد}  �هللا  *ال  *له  ال   )� �شهد 
شريك لـه، %�شهد �( �مًد� عبد} 
من  باهللا   Jفأعو بعد  �ما  %dسوله. 
�لشيطا( �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا ¹dَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ%*يَّاَ_  َنْعُبُد  *يَّاَ_ 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¹ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ%ال �لضَّ

مسجد ”خدiة“ بhلني..مسجد ”خدiة“ بhلني..
صرح إمياd عظيمصرح إمياd عظيم
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�ستعد�6  على  %كا(  بطيب  يتسم 
لفهم �إلسال= �لصحيح. %�Jكر بعض 
�جلهو6 �ل� بذ²ا هؤالc �لدعا� �لُر6�%ّ 
%هذ}  �ملدينة  هذ}   (* تو�فد%�  �لذين 
Jكرياִדم  بعض   )* حيث  �لبال6، 
ترتبط بإنشاc هذ� �ملسجد. %تقاdيرهم 
�لعظيمة  ثقتهم  لنا مد�  هذ} توضح 
 k دية
%�ملهم �لكب" 6t� kهاd �أل
�ألمر  هذ�  �Jكر   ªسو �لبال6.  هذ} 
%�أل
ديو(  %�طفالنا  شبابنا   ªليعر
 %� �لبال6  �لقاطنو( k هذ}  �جلد6 - 
تاdيخ   -  Ìلعا� بال6  من  بلد   9�  k
على  �لذكر  هذ�  ليحفزهم  4اعتنا، 
منهم   cسو� �أل%�ئل،  للدعا�   cلدعا�
�لذين   %� �لبال6  هذ}   (* �تو�  �لذين 
قّدمو�  فقد  �خر�،  بال6   (* %فد%� 
تضحية كب"� ñر%جهم من �%طا¨م 
 ª%بال6 �خر�. *( �لظر k قامتهم*%
هذ}   k حتسنت  قد  للجماعة  �ملالية 
�أليا=، %لكنها Ì تكن جيد� J kلك 

اسهم  كا(  Jلك  %مع  �لعصر، 
للخدمة �لطوعية %لبذ[ �جلهو6 �ملضنية 
k سبيل �جلماعة كب"�، مما ��6 *) 
مكا(.  كل   k عليهم  �لنا¡   ªُّتعر
%فوP كل Jلك كانو� يركز%( كث"� 
جعلهم  �لذ9  �ألمر   ،cلدعا� على 
يعقد%( �ماال كب"� ال6tهاd �جلماعة 

k تلك �لبال6.

 =١٩٢٢ k � خلليفة �لثا�� dلقد قر
 dملانيا. فتقر� k مركز �جلماعة cنشا*
�ملولو9  هنا  �ملركز  لفتح  يسافر   )�
كا(  �لذ9   ،Óلبنغا� علي   _dمبا
منذ  لند(   k للجماعة  �6عية  يعمل 
عا=  برلني   (*  cفجا  ،=١٩٢٠ عا= 
١٩٢٢= بأمر من �خلليفة �لثا� �. 
Ñ �ختاd حضرته � فيما بعد �لسيد 
َمِلك غال= فريد � ملساعد� �ملولو9 
 /Aنوفم  ٢٦ k فتوجه مباd_ علي، 
قا6يا(  من   =١٩٢٣ �لثا�  تشرين 
 ١٨ يو=  صبا�  �ملانيا   (* %%صل 
6يسمA/كانو( �أل%[ عا= ١٩٢٣=.

 k  � �لثا�  �خلليفة  حتد�  لقد 
خطبة �جلمعة �ل� �لقاها k ٢ ف�Aير 
�لنجا�  / شبا� ١٩٢٣= عن مد� 
�لذ9 �حرtته �جلهو6 �ملبدئية �ل� بذ²ا 
�ملولو9 مباd_ علي k �ملانيا، فقا[: 
مشّجعة   Ó* dفعها  �ل�  تقاdير}   )*
جًد�، بل *نه متأكد من جنا� 4اعتنا 
 Ó* يكتب  *نه  Åيث  �لبال6  هذ}   k
مسجد  تشييد   �d%بضر  dباستمر�
 tمركز �يضا هنا_، %يقو[: *( *جنا%
 (* �نا  Jهبُت   �J* ممكن  �لعمل  هذ� 
هنا_ لستة �شهر - �9 كا( يقتر�  
يسافر   )�  � �لثا�  �خلليفة  على 
حضرته *) �ملانيا- %لو مت Jلك فإنه 
 k متفائل جد� حلد%� تغي"�/ هامة

�لعاÌ خال[ فتر� قليلة.
للسفر   � �لثا�  �خلليفة  يتشجع   Ì
على  معلًقا  قا[  �نه  غ"  �ملانيا   (*

�القتر�� �لثا�:
�ُقيَم هنا_  لو  *( جتاُهل طلبه - �9 
مسجد %مركز للجماعة فو�dً فهنا_ 
dقي   (* سيؤ96  هذ�   )� كب"  �مل 
كا(   - �ملنطقة  هذ}   k �جلماعة 
له  فأكدُ/  �جلماعة،  مبصا¦  سيضّر 

 .�dًفو  d� قطعة cبشر�
علي   _dمبا �ملولو9  �ستلم  فلما 
ما  كل  بذ[   � حضرته  تعليماِ/ 
مدينة   k %�شتر�  %سعه   k كا( 

برلني قطعة �d  مساحتها فّد�نا(.
برلني   k  d� تأمنت قطعة  )� بعد 
 k � ملسجد، قّد= �خلليفة �لثا�� cلبنا
٢ ف�Aير/شبا� ١٩٢٣= مشر%ًعا بأنه 
ُيبØ مسجد برلني بتAعا/  iب �( 
íمع  %�علن  �أل
ديا/،  �لسيد�/ 
�شهر.  ثالثة  خال[  d%بية  �لف   ٥٠
من  �أل%[  كا(   Óملا� �ملشر³%  هذ� 
 cنوعه بعد تأسيس منظمة ”جلنة *ما
بالسيد�/ فقط.  يتعلق  �هللا“، %كا( 
طموحا/  �ملشر³%  هذ�  dفع  %لقد 
%�حد�،  6فعة  �أل
ديا/  �لسيد�/ 
لإلخال£   Pdخا Åما¡  فتحلني 
%�لتضحية %�لفد�c %�لر%حانية. كانت 
�²ند %باكستا( 6%لة %�حد� k تلك 
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�أليا=، %ضربت �
ديا/ تلك �ملنطقة 
%ال سيما �
ديا/ قا6يا( مثاًال �dئعا 
لإلخال£ %�لتضحية بشكل Ì يسبق 
له مثيل k تاdيخ �ملنطقة كلها. فإ( 
�النقال¹ �لذ9 حصل k تلك �لفتر� 
%ال  �هللا“   cما* ”جلنة  نشاطا/   k
سيما k �ا[ �لتضحية �ملالية �ملتعلقة 
 k ֲדذ� �ملشر%³ ال جند له نظً"� *ال
�ملسلما/ من �لقر%( �أل%) لإلسال=. 
منذ  مستمر�  يز�[  ال  �حلما¡  Jلك 
 - نالحظ  نز�[  %ال  �لقر%(،  تلك 
 k لكJ بفضل �هللا تعا) - �مثلة على
هذ} �أليا= �يضا. لقد قدمت �لسيد�/ 
�مو�²ن  �لعصر  Jلك   k �أل
ديا/ 
%حليَّهن �لذهبية *) �خلليفة �لثا� �، 
ح� قدمت �
دياُ/ قا6يا( %حدها 
�ملشر³%  هذ�  من  �أل%[  �ليو=   k%
 {dُقد مبلٍغ  لدفِع  %%عو�6ً  �مو�ًال 
قص"�  فترٍ�  %خال[  d%بية.   ٨٠٠٠
ال تتجا%t �لشهرين فقط بلغْت %عو6ُ 
�أل
دياِ/ k �²ند ٤٥٠٠٠ d%بية، 
 k ملدفوعة� �ملبالغ  كما %صل حجُم 
 Ñ .بية%d لفتر� نفسها *) ٢٠٠٠٠�
d بعد Jلك �( كلفة بناc �ملسجد  ُقدِّ
ستز6�6 �كثر، فمد6 �خلليفة �لثا� � 
 6�t مد� �لدفع ²ذ� �ملشر%³ كما k
�لنهاية   k ليصل  �ملطلو¹  �ملبلغ   k
 cلنسا� %لكن  d%بية.   ٧٠٠٠٠  (*

قّدمن  �لوقت  Jلك   k �أل
ديا/ 
Åمد �هللا تعا) ٧٢٧٠٠ d%بية.

 على �ية حا[، لقد ُ%ضع حجر �سا¡ 
 ¹� �غسطس/   ٥  k برلني  مسجد 
�ملناسبة  هذ}  %حضر   ،=١٩٢٣ عا= 
�ملر�فق  %%tير  �ملانيا  �6خلية  %tير 
%�فغانستا(،  تركيا  %سف"�  �لعامة، 
%عد6 من �لصحفيني %%جهاc �ملدينة. 
 ،٤٠٠  Óحو�  ªلضيو� عد6  كا( 
Jلك   k �أل
ديني  عد6  كا(  بينما 
�لوقت ٤ فقط. الِحظو� �( �جلماعة 
�أليا=،  تلك   k جد�  صغ"�  كانت 
عالقا/  سعة   (* �نظر%�  %لكن 
Jلك   k 6ُعاُتنا  قا=  لقد  �أل
ديني. 
�لعصر ֲדذ} �ملساعي �لعظيمة، %كا( 
نطاP عالقاִדم مع كباd �لشخصيا/ 
%�سًعا Åيث حضر هؤالc �لرجاال/ 
�لكباk d مناسبة %ضع حجر �سا¡ 

�ملسجد.
�سا¡  ُ%ضع حجر  حا[،  �ية  على   
�لعاملية  �ملسجد %لكن بسبب �حلر¹ 
تر6ّ/ �لظر%ª �القتصا6ية فيما بعد 
�ملسجد   cبنا تكاليف   /dُقّد ح� 
مبليو( %نصف مليو( d%بيًة، بدًال من 
�لتقدير �أل%[ �لبالغ òسني �% ستني 
�ملستحيل  من  %كا(  d%بية.  �لف 
للجماعة - نظًر� *) قلة مو�6dها - 
�علن  لذلك  �لكب"،  �ملبلغ  تأمني هذ� 

�خلليفة �لثا� � �( من �لصعب علينا 
حالًيا *�d�6 �ملركزْيِن k %قت %�حد 
برلني،   k %�آلخر  لند(   k �حدvا 
 Pغال* عا= ١٩٢٤=   k dتقر لذلك 
 ª%لظر�  (* نظًر�  برلني   k �ملركز 
قلة   (*% هنا_  �لسائد�  �حلرجة 
قدdִדا  %عد=  للجماعة  �ملالية   6dملو��
على تأمني �لنفقا/ �لالtمة للمركز. 
فَحّو[ �خلليفة �لثا� � �ألمو�[ �ل� 
 cلبنا �أل
ديا/  �لسيد�/  4عتها 
ُبَ�  حيث  لند(   (* برلني  مسجد 

مسجد ”�لفضل“ Åمد �هللا.
k Ñ عا= ١٩٤٨ %فد *) هنا ”شيخ 
مركز  �نشأ  �لذ9  
د“ � ناصر 

.“�dبوv” مدينة k جلماعة�
تيسر/  لقد  سابقا  قلت  %كما   
�ليو= %سائل �لسفر بفضل �هللا تعا)، 
للجماعة  �ملالية   ª%لظر� %حتسنت 
فكا(  �لعصر  Jلك   k �ما  كث"�، 
6عاتنا يسافر%( عA �لبحر فقط، فقد 
غال=  ملك  حضر�  dحلة  �ستغرقت 
فريد � *) هنا ٢٢ يوًما. %هو َمن 
ترجم �لقر�( �لكرمي *) �للغة �إلجنليزية 
%كتب ֲדامشها تفس"� موجز� معتمًد� 
على �ملالحظا/ �ل� كا( قد سجلها 
�خلليفة �لثا� �. كما �عّد تفـس" 
�لقر�( �لكـرمي باللغة �إلجنلـيزيـة 

ò kس �ـلـد�/
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 .(FIVE VOLUME COMMENTRY)

على  تعمل  كانت  جلنة   )� شك  ال 
حضرته   )� *ال  �لتفس"،  هذ�  *عد�6 
كا(  �عما²ا.  معظم  �جنز   �
�للغة  حضرته � مثقًفا ميلك ناصية 
 óإلنكليزية، فأعدَّ معجًما ملعا� �لفا�
�لقر�( �لكرمي باللغة �إلنكليزية، %كا( 
Ì ُينشر فيما سبق، فنشرنا} k �لعا= 
�ملاضي بعد *كماله. كا( � صحابيا 

للمسيح �ملوعو6 �.
كذلك �%6ّ �( �قّد= لكم نبذ� موجز� 
عن �ملولو9 مباd_ علي �ملحتر=، %هو 
 (* �ملوفدين  �لر6�%ّ  �لدعا�  من  �يضا 
منطقة  سكا(  من  كا(  �لبال6.  هذ} 
�خلليفة  يد  على  %بايع  ”�لبنغا[“، 
�أل%[ عا= ١٩٠٩=. %ملا قّد= �خلليفة 
�لثا� � مشر%عا لنذd �حليا� خلدمة 
�إلسال= عا= ١٩١٧=، كا( �ملولو9 
مباd_ على �حد �لثالثة %�لستني شابا 
�لذين تقّدمو� ²ذ} �خلدمة. ُتوk عا= 
 k ”بوغر}“  مبدينة  %6ُفن   =١٩٦٩

.“ä6بنغال”
�للذ�(  �أل%ال(  �لد�عيتا(  vا  فهذ�( 
جا�c *) هنا. %قد �خAتكم عن سعة 
�لوسائل  قلة  dغم  عالقاִדما   Pنطا
�لدعا�  على  iب  ²ما.  �ملتاحة 
 -  �%Ôيقر  )� �يضا  �ليو=  %�ملبلغني 
�نفسهم - �حد�� %تقاdير  ملحاسبة 

�لدعا� �لقد�مى.
 cهؤال بذ[  لقد  حا[،  �ية  على 
 k كا(  ما  �ألفاضل  �ألساتذ� 
 Ì %لكن  %ملل.  كلل   )%6 %سعهم 
�لوقت  Jلك    k هنا  �ملسجد  ُيشيَّد 
%لكن  �ملو�تية.  غ"   ª%لظر� بسبب 
 Ì %�²ند  قا6يا(  سيد�/  تضحيا/ 
�ملبالغ  بتلك  ُشّيَد   J*  ،�dًهد تذهب 
بلند(، %ال  �ملالية مسجد ”�لفضل“ 
 �d�% .ية�dيته �لتاv� فى على �حد�
�لعصر  Jلك  
ديا/ � تضحيا/   )�
كانت خالصة صا6قة، %لعّلهن 6عو( 
بكل حرقة %�لتيا³ لُتقَبل منهن تلك 
 cبنا  k فنجحن  �ملخلصة،  �لتضحية 
dJيتهن  %لعل  حياִדن،   k مسجد 
�ليو= شاdكْت k *نشاc مسجد ثا(.  
�لذ9  �حلما¡   )* حا[،  �ية  على 
 k �أل
ديا/  �لسيد�/  به  حتلَّْت 
Jلك �لزمن للتضحية k سبيل �لدين.. 

 cعضا� k - نالحظه - *) حد ما
 �d�% �يضا.  �ليو=  �هللا"   cما* "جلنة 
�أل%�ئل  �أل
ديا/  تلك  �6عية   )�
�حلما¡  هذ�   cبقا  c�d% �لسبب  هي 
�ليو=. كانت كلفة  k حيا� dJياִדن 
 ،%dهذ� �ملسجد ١٧٠٠٠٠٠ يو cبنا
�أل
ديا/  �لسيد�/  تAعت  %قد 
�ملانيا بـ ١٣٠٠٠٠٠ يوd% من   k
�ملبلغ  بقية  �ما  �لُكلفة �إل4الية،  هذ} 
فقد 6فعْت �جلزcَ �ألكA منه عضو�ُ/ 
لنا  "جلنة *ماc �هللا" k بريطانيا. %لو حوَّ
 ١٧٠٠٠٠٠ 9� Óإل4ا� �ملبلغ  هذ� 
لكا(  �لباكستانية  �لُعملة   (*  %dيو
تقريبا.  d%بية   ١٩٠٠٠٠٠٠ �ملبلغ 
%�ألخو�/ �للو�¸ قمن ֲדذ} �لتضحية 
توفيقه  على  تعا)  �هللا  شكرنا  مهما 
يستطعن  فلن  �ملسجد  هذ�   cلبنا ²ن 

�c�6 حق شكر} �. 
�لبيانا/ حو[  �آل( بعض  �قّد= لكم 

فهـذان هما الداعيتـان األوالن اللـذان جاءا إ< 
هنا. وقـد أخhتكم عن سـعة نطـاق عالقاتهما 
رغـم قلـة الوسـائل املتاحـة }ما. iـب على 
الدعاة واملبلغني اليوم أيضا أن يقرؤوا - حملاسـبة 
أنفسـهم - أحـداث وتقاريـر الدعـاة القدامى.
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قطعة  مساحة  كانت  �ملسجد.  هذ� 
 k) ل� �شترִדا �جلماعة يومئذ�  d�
�ملساحة  %�ما  فّد�نني،  �لعشرينيا/) 
فهو  �آل(  �ملسجد  عليها  ُب�  �ل� 
على  تزيد   9� مربعا..  متر�   ٤٧٩٠
 ªملسقو� cفد�( %�حد بقليل. %�جلز
%dغم  مربعا.  متًر�   ١٠٠٨ هو  منه 
 �dبعض �لقيو6، قد ُسمح لنا برفع �ملنا
*) ١٣ متر�. %للمسجد قاعتا( سعة 
كل %�حد� منهما ١٦٨ متر� مربعا.. 
 (* تصل  �إل4الية  مساحتهما   9�
على  %عال%�  مربعا.  متر�   ٣٣٦
Jلك هنا_ شقة بأdبع غرª، %شقٌة 
�خر� بغرفتني، %بيُت �لضيافة �لصغ" 
%�dبعُة  %�حد�،  غرفة  على  �ملحتو9 
�ملؤمتر�/،  %قاعُة  %مكتبٌة،  مكاتب، 
%موقٌف لسيا�d/ معد%�6، %كذلك 
ينو%( بناc حديقة �طفا[ على مساحة 

صغ"�.
تعّرْضنا  قد  �ننا  تعلمو(  %كما   
%لكنها  �لبد�ية،   k شديد�  ملعاdضة 
%ستز%[  فشيئا،  شيًئا  �مد  بد�ْ/ 
dسالة  تنتشر  حني  �هللا   )Jبإ ¨ائيا 
 (* هنا  من  %�حلب  %�لسال=  �ألمن 

 .Ìلعا� cتلف ��ا¶
�ليو=   Ìلعا�  )� �ألمر   k %�لغريب 
 cللكسا6 مر� �خر�، %�لغال معرَّ  
k تصاُعٍد d%� k%با �يضا، %مع كل 

 cلك قد %ّفق �هللا عضو�/ "جلنة *ماJ
�هللا" لتقدمي �لتضحية لبناc هذ� �ملسجد 
�ليو=  فنر�  طيبة،  بثمر�/  %�±رها 
تعا)  �هللا  ندعو  تضحياִדن.  نتيجة 
قّدمن  �للو�¸   cهؤال كل  iز9   )�
�مو�²ن   k  _dيبا% �لتضحية،  هذ} 

%نفوسهن، �مني. 
 k لتضحية� نر� مشاهد  �ننا  %�حلق 
 J*  ،Ìلعا�  k %صو¹  حد¹  كل 
dجاال  �أل
ديو( -  �ملسلمو(  يقد= 
تضحيا/   - �dكبا%  �dصغا% cنسا%

مذهلة. 
 cمن �ملصا6فا/ �لعجيبة �ننا بد�نا بنا%
 ،=١٩٢٣ عا=   k برلني   k �ملسجد 
%لكن Ì نتمّكن من *كماله بسبب �tمة 
كله   Ìبالعا �حاطت  هائلة  �قتصا6ية 
تعا)  �ما �آل( فقد قضى �هللا  عندها، 
�ملوعو6  �ملسيح  4اعة  على  ُينِعم   )�
إلكما[  فوّفقها  �إلنعا=،  ֲדذ�   �
�ملسجد قبل �( تبد� �ألtمة �القتصا6ية 

هذ} �ملر�. %dغم �لظر%ª �القتصا6ية 
�لسيئة �لسائد� k هذ} �أليا= �مُل �( 
�هللا تعا) سيباk _d �مو�[ �أل
ديني 
�لذ9  �حلما¡   (* نظًر�  �لد%�=  على 
يقدمو( به �مو�²م k سبيل �هللا تعا). 
حني  �نه  �إلخو�  �حد   �Aخ� لقد 
للد%�ئر  �لضريبة %قّدمها   �dمأل �ستما
�توياִדا  من  �ملوظفو(  حت"  �حلكومية 
%قالو�: كيف ميكن �( تكو( تAعاتك 
فمن   )J* بيتك؟  نفقا/  من  �كثر 
�ملسلمني �أل
ديني َمن تكو( نفقا/ 
بيوִדم �قل من تAعاִדم. هذ� �حلما¡ 
 k شك  بال  تعا)  �هللا  فضل  iذ¹ 
 cهؤال يقلل   J* %حني،  مكا(  كل 
سبيل   k �مو�²م  ليقدمو�  نفقاִדم 
مسلم  كل  %�جب  فمن  تعا).  �هللا 
�لر%�،  هذ}  على  ®افظ   )� 
د9 �
لتقدمي  �نه قد %ّفقه  تعا)  %يشكر �هللا 
�حلقيقي  �ملؤمن   )* �لتضحيا/.  هذ} 
ال  كما  متو/،  �لر%�  هذ}  يَد³  ال 

إن املؤمن احلقيقي ال يَدع هذه الروح متوت، كما ال يفتخر 
بها. إنها ملّنٌة ربانية عليكم، وينبغي أن �ضعوا أمامه تعا< 
دائًما من أجل الشكر عليها، وأن تؤدوا حق هذا املسجد، 
وتربُّـوا أوالدكم أيضا ح  يؤدوا حق املسـاجد أيضا.
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عليكم،  dبانية  ملّنٌة  *¨ا  ֲדا.  يفتخر 
�6ئًما  تعا)  �مامه  �ضعو�  )� %ينبغي 
من �جل �لشكر عليها، %�( تؤ6%� حق 
�يضا  �%ال6كم  %تربُّو�  �ملسجد،  هذ� 
ح� يؤ6%� حق �ملساجد �يضا. iب 
على �لسيد�/ �أل
ديا/ �( يتذكر( 
جيد� �( �لتضحية �ل� قّدمنها �آل( لن 
منها  �النتفا³  حا%لن   �J* *ال  تنفعهن 
*ال  هذ}  �ا%لتهن  تنجح  %لن  �6ئما، 
عّلمنا  كما  �%ال6هن  بتربية  قمن   �J*
باملسجد  عالقتهم  %جعلن  تعا)،  �هللا 
قوية. كذلك iب �( يتذكر �لرجا[ 
معر%ًفا  *ليهم  �سدين  قد   cلنسا�  )�
بعض  سيقو[   - �ملسجد  هذ�   cببنا
هذ}  �خذ(  قد  �لنسو�   )* �لرجا[ 

�قو[  %لك�  منهم،  �ألمو�[ 
هذ}  �خذ(  قد  كن   �J*% ²م: 
 k ³ ֲדاAألمو�[ منهم فإ( �لت�
*منا  سبيل �هللا تضحية كب"� - 
تعيد%� هذ� �جلميل   )� ميكنكم 
*ليهن *�J �6يتم حق �ملسجد. *( 
قد  برلني  �لنساc مسجَد  تشييد 
�عطاكم d6ًسا �خر، %هو �¨ن 

يتمّنني �( يكو( �t%�جهن عابدين هللا 
بوسعهن  كا(  لو  �نه  %�حلق  تعا). 
لَبَنَني لكم مسجد� k كل مكا(. لقد 
سبق �( سافر/ *) كند�، %تعرفو( 
�( عضو�/ "جلنة *ماc �هللا" هنا_ قد 

 cلبنا  d6%ال  ١٨٠٠٠٠٠ بـ  تAعن 
�ملسجد k كند�، %%عد( بدفع �ملزيد 
 ،�Jً* �حلاجة.  �قتضت   �J* �ملا[  من 
كل   k ملحوظة  �لتضحيا/  فهذ} 
�لرجا[  %�جب  من  �هللا.   )Jبإ مكا( 
�لصال�،   c�6أل �ملساجد  ®ضر%�   )�
�ما �لنساc فاألمر يتوقف على dغبتهن 
فقط، فلو شئن حضر( �ملسجد لصال� 
لبعض  ®ضرنه   %� فال،  %*ال  �جلمعة 
على  ֲדن  �خلاصة  �لدينية  �ملناسبا/ 
�ل�  �ملالية  فالتضحية  متباعد�.  فتر�/ 
6ليٌل  �ملساجد   cلبنا  cلنسا� تقّدمها 
�هللا  لوجه  خالصًة  يقدمنها  �¨ن  على 
ليس  هذ�  تفك"9   )� %�مل  تعا)، 
بل  فقط،  ֲדن  �لظن  حسن  قبيل  من 

يقّدمنها من �جل  �ل�  �لتضحيا/   )*
عالقة  %لتقوية  �%ال6هن  على   óحلفا�
يقّدمنها  *منا  تعا)  �هللا  مع  �t%�جهن 
�ألمر  كا(   J*% نفسها،  �لنية  ֲדذ} 
كذلك فال شك �( هذ� سيجلب ²ن 

dضا �هللا حتًما. 
 k آليا/ �ل� تلوִדا� k (يقو[ �هللا تعا

مستهّل �خلطبة: 
 ﴿*ِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد �هللا َمْن �َمَن ِباهللا 
الَ� َ%�َتى �لزََّكاَ�  َ%�ْلَيْوِ= �َآلِخِر َ%َ�َقاَ= �لصَّ
 )ْ�َ ُ�%لَِئَك  َفَعَسى  �هللا  ِ*ال  َيْخَش  َ%َلْم 

َيُكوُنو� ِمَن �ْلُمْهَتِديَن﴾ (�لتوبة ١٨)
َبْعُضُهْم  َ%�ْلُمْؤِمَناُ/  ﴿َ%�ْلُمْؤِمُنوَ( 
 ªِ%ِباْلَمْعُر َيْأُمُر%َ(  َبْعٍض   cُلَِيا%ْ�َ
الَ�  �لصَّ َ%ُيِقيُموَ(  �ْلُمْنَكِر  َعِن  َ%َيْنَهْوَ( 
َ%ُيِطيُعوَ( �هللا َ%dَُسوَلُه  �لزََّكاَ�  َ%ُيْؤُتوَ( 
َعِزيٌز  �هللا   َّ)*ِ �هللا  َسَيْرَحُمُهُم  ُ�%لَِئَك 

َحِكيٌم﴾ (�لتوبة ٧١).
على  �ملسجد  هذ�   cبنا %بعد  %�آل(، 
يتوجهو�   )� �يضا   cلنسا�% �لرجا[ 
 k dهذ� �لعمل �²ا= �ملذكو (*
هذ} �آليا/. عليهم �( يوّطد%� 
�%ال6هم  %عالقة  عالقتهم 
عالمة  هي  أل¨ا  باملسجد، 
�%لئك �لذين يؤمنو( باهللا %�ليو= 

�آلخر. 
%ما هو �إلميا(؟ %من هو �ملؤمن 
هذ�   k نفّكر  عندما  �حلقيقي؟ 
تقشعّر جلو6نا حني  بتعّمٍق  �ملوضو³ 
*مياننا  كا(   �J* فيما  �نفسنا  نسائل 
يصلح أل( ُيعدَّ *ميانا كامال عند �هللا؟ 
�ملؤمنني  tمر�  من  ُنَعّد  كنا   �J* %ما 
�حلقيقيني؟ *¨ا ملّنة �هللا علينا �نه %ّفقنا 

إن تشييد النسـاء مسجَد برلني 
قد أعطاكم درًسا آخر، وهو أنهن 
يتمّنني أن يكون أزواجهن عابدين 
هللا تعا<. واحلق أنه لو كان بوسعهن 
َلبَنَني لكم مسـجدا ! كل مكان.
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�ملوعو6  �ملسيح  4اعة   (* لالنضما= 
�، �لذd� 9شدنا k كل خطو�، 
%هد�نا k مناسبا/ ¶تلفة %طرP ش� 
�ملستقيم  �لصر��  على  نبقى  كيف 
%كيف نكو( من �ملؤمنني �حلقيقيني. 

يقو[ � k �حد �ملو�ضع: 
تشهد  �لذين  �%لئك  هم  "�ملؤمنو( 
�إلمياُ(  %ُيكتب  *ميا¨م،  على  �عما²م 
%dضا}  dֲדم  %يقدِّمو(  قلوֲדم،   k
�P6َّ سبل   )%dتا�% ,cعلى كل شي
 k )لتقو� من �جل �هللا تعا)، %يفنو�
من  مينع  ما  %يتجنبو( كل   ،� حبه 
�هللا تعا) كالوثن.. ِمن سوc ُخلٍق �% 

فسق �% غفلة �% كسل."
سيجعلنا  �لذ9  �إلميا(  هو  فهذ�   ،�Jً*
كاملني k �إلميا(. من �ملحا[ �( �طر 
ببالنا �( �حد� من �أل
ديني ميكن �( 
 �J* %لكن  �لفسق،  �عما[   k  �dيتو
بد  فال  ضعف   õ6� �خالقنا   k كا( 
قا[  كما  بأنفسنا،  بالقلق  نصا¹   )�
 )� %نفكر   ..� �ملوعو6  �ملسيح 
هذ� قد يؤ96 *) �لضعف k *مياننا. 
%�فعالنا  كلها  �عمالنا  كانت   �J* �ما 
كلها �بتغاc مرضا� �هللا تعا) فنأمل �( 
بفضله  �يضا  ضعفنا  سيزيل  تعا)  �هللا 

ته. %هذ� ما يقّو9 �إلميا( �يضا. d%
لوجه  بيننا  فيما  عالقاتنا  �حسّنا   �Jفإ
�هللا تعا)، %�6ّينا حقوP بعضنا بعضا، 

�يضا  فذلك  عبا�6تنا،   Pحقو %�6ينا 
سيؤ96 *) تقوية *مياننا. 

 tحر�* ®ا%[   )� 
د9 � كل  فعلى 
هذ} �ملستويا/ �لسامية. �حياًنا ال يقع 
قصًد�  �لتقص"�/  بعض   k �إلنسا( 
كسله،  نتيجة  فيها  يقع  %*منا  منه، 
مما  %غ"ها  �لعبا�6   k يتكاسل  كأ( 
 )* قائًال  عليه  %ينّبهنا  تعا)  �هللا  ®به 
كذ� %كذ� من �ألموd من %�جباتكم، 
فعليكم �( تؤ6%ها. فإ�J كا( �إلنسا( 
�لالمباال�   %� �لكسل  نتيجة  ال يؤ6يها 
 (* %يدفعه  *ميانه  سيضعف  فهذ� 
�لشر_ شيًئا فشيًئا. فعلى كل �
د9 
يتعلق  فيما  �6ئما  نفسه  ®اسب   )�
بأc�6 �حلقوP كلها، *J ليس من شيمة 
�ملؤمن �لتها%( �% �لكسل k �لقيا= بأية 

حسنة �مرنا �هللا ֲדا. 
�ل�  �أل%)  �آلية   k تعا)  �هللا  يقو[ 
من   ١٨ �آلية  %هي  عليكم..  تلوִדا 
سو�d �لتوبة.. *( *ميانكم باهللا %�ليو= 

يقو[  كامال.  يكو(   )� iب  �آلخر 
�ملسيح �ملوعوk � 6 هذ� �لصد6: 

�ألمر   cجا قد  �نه  �ليو=   Óببا "خطر 
�لذ9  %�لوحي  �لقر�(  بوحي  باإلميا( 
�إلميا(  ُيذكر   Ì  �Jملا% قبله،  كا( 
هذ�   k �فكر  كنت  %فيما  بوحينا. 
�ملوضو³ �لقى �هللا تعا) k قلÄ 6فعة 
﴿%�لذين  �لكرمية:  �آلية   )� %�حد� 
من  �نِز[  %ما  *ليك  �نِز[  مبا  يؤمنو( 
تذكر  يؤقنو(﴾  هم  %باآلخر�  قبلك 
هذ} �ألنو�³ �لثالثة من �لوحي. فاملر�6 
من ﴿ما �نز[ *ليك﴾ هو %حي �لقر�(، 
%�ملر�6 من ﴿%ما �نز[ من قبلك﴾ هو 
من  %�ملر�6  �لسابقني،   cألنبيا� %حي 
﴿�آلخر�﴾ هو �لوحي �لذ9 نز[ على 
�ملسيح �ملوعو6. %�آلخر� هي ما تأ¸ 
يأ¸  �لذ9   cلشي� هو  %ما  بعد.  فيما 
فيما بعد؟ ما يأ¸ فيما بعد هو �لوحي 

�لذ9 نز[ بعد �لقر�( �لكرمي." 
�لدين  يو=  تع�  �آلخر�   )� شك  ال 

... ُتبـ� ! هذا العصر مسـاجُد كثـ~ٌة، ولكن الذين 
يعمرونهـا حقيقـًة إمنا هـم أولئـك الذيـن يؤمنون 
باملسـيح املوعـود �، ألن التوجيـه الصحيـح إ< 
اإلميـان ! هذا العصـر منوط باملسـيح املوعود �، 
وهو الذي سينشـئ صلة الناس باهللا � ورسـوله �. 
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قد  �يضا   Øملع� %هذ�  �يضا، 
بيَّنه �ملسيح �ملوعو6 �، *ال 
�لذ9  تفس" ﴿�آلخر�﴾   )�
نظًر� *) عصر} %%حيه  بّينه 
 k Øُتب  J* منطبق هنا متاما، 
كث"ٌ�،  مساجُد  �لعصر  هذ� 
%لكن �لذين يعمر%¨ا حقيقًة 
*منا هم �%لئك �لذين يؤمنو( 
أل(   ،� �ملوعو6  باملسيح 
�لتوجيه �لصحيح *) �إلميا( 
k هذ� �لعصر منو� باملسيح 
�لذ9  %هو   ،� �ملوعو6 
سينشئ صلة �لنا¡ باهللا � 
�لتفس"  %هذ�   .� %dسوله 
�لطمأنينة  على  يبعثنا   J*
بأ(  ناحية  من   d%لسر�%
 � �ملوعو6  �ملسيح  4اعة 
تؤ96  �ل�  %حدها  هي 
بصفة  �ملساجد   �dعما حق 
حقيقية k هذ� �لعصر، فإنه 
من ناحية �خر� يبعثنا على 
�لتفك" فيما *�J كا( يكفينا 
 =� �ملساجد   �dعما% �إلميا( 
�( هنا_ �عماال �خر� �يضا 
ال بد لنا من �لعمل ֲדا. %قد 
 k �ألعما[  بتلك  �هللا  �مرنا 
هذ} �آلية حيث �مرنا بإقامة 
�لصال�. %شر� *قامة �لصال� 

iب  %قا[  �خر  موضع   k
�لصلو�/ �خلمس  �( تصّلو� 

4اعًة.
 %جدير بالذكر هنا �( 4ا[ 
عمر�¨ا   k يكمن  �ملساجد 
تتوقف  %عماdُتها  باملصلني. 
òس  *ليها   dحلضو� على 
%�جبكم  فمن  يوميا.  مر�/ 
�هتمامكم  تولو�   )� �آل( 
جيد�.  �ملسجد  هذ�  لتعمر%� 
�ملنطقة  سّكا(  �عتر   لقد 
ما  قائلني:  علينا  �ألملا( 
هنا  مسجد   cلبنا �لد�عي 
كبً"�؟  ليس  %عد6كم 
�عتر�ضهم  نزيل   )� %ميكن 
òس  �ملسجد   dضوÅ هذ� 
حني  أل¨م  يومًيا،  مر�/ 
بالتز�=  حضوdنا  يشاهد%( 
%للخضو³  �إلميا(  لتقوية 
سيعرفو(  %�حد،  *له  �ما= 
 Ì �أل
ديني  �ملسلمني   )�
بل  تفاخًر�،  �ملسجد  يشّيد%� 
�لو�حد  �إلله  لعبا�6  �قامو} 

فحسب. 
﴿يؤتو(  تعا)  �هللا  قا[   Ñ
�ملؤمنني   )�  9� �لزكا�﴾.. 
�حلقيقيني ينفقو( من �مو�²م 
عليهم  شفقًة   cلفقر�� على 

%مؤ�سا� ²م، %يسّد%( ش� 
حاجا/ �جلماعة �يضا. 

(�ألملا()   cهؤال يذهل 
�ملسلمني   )� عرفو�  كلما 
بأمو�²م  يضّحو(  �أل
ديني 
قد  ما  %هذ�  �ملساجد،   cلبنا
 cجا J* ،كرْته �جلر�ئد �يضاJ
فيها �( �لسيد�/ �أل
ديا/ 
نفقاِ/ هذ�  لن  %حدهن حتمَّ
Jكرُ/  %كما  �ملسجد. 
�لضر�ئب  مديرية  عن  لكم 
يصّدقو(  ال  *¨م  هذ�،  قبل 
�هللا  %لكن  ممكن.  هذ�   )�
�لنا¡  فليعلم  يقو[   �
%عماdִדا  �ملساجد   cبنا  )�
 k  Pإلنفا� على  يساعد 
أل(  �كثر،   � �هللا  سبيل 
يتوكلو( كلًيا على  �ملؤمنني 
غ"}،  �شو(  %ال   � �هللا 
%ليسو� قلقني على معيشتهم 
يقلق  كما   - %�قتصا6هم 
يدير%(  �لذين   cهؤال �ليو= 
�لقائم  �القتصا96  �لنظا= 
على �لربا- %ال يكيلو( �9 
بالدخل  تتعلق   dألمو  )t%
عمل  أل(  �ملا[،  %كسب 
�ملؤمن ليس *ال �بتغاc مرضا� 
خشيته؛  %بد�فع   � �هللا 

 kسيو تعا)  بأنه  فيطمئنُّو( 
تضحيتهم  %سيقبل  بوعد} 
 tلفو� موها من �جل  �ل� قدَّ
 ªبرضو�نه، فال �6عي للخو
كانت  فمهما  %�لقلق. 
متأtمة  �القتصا6ية  �أل%ضا³ 
%متر6ية فإ( �ملسلم �أل
د9 
�لد%�=  على  مستعّد�  يكو( 
تضحية  *ثر  تضحية  لتقدمي 
%هنا_  َ%جٍل.  %ال  قلق  بال 
�مثلة عديد� على Jلك حيث 
ح�  �أل
ديو(  يستمر 
تقدمي   k �لفق"�  �لبال6   k
%كل  �ملالية،  �لتضحيا/ 
�لذ9  بعهد}  يفي  
د9 �
قطعه عند �لبيعة بأنه سيبقى 
بر%حه  للتضحية   � مستعدًّ
�6ئًما.  %شرفه  %%قته  %ماله 
�dشد}   � �هللا  أل(  %Jلك 
*) طريق �²د� حيث %ّفقه 
�ملوعو6  باملسيح  لإلميا( 
 � �ملهد9  %�إلما= 

%لالنضما= *) 4اعته. 
�آلية   k  � �هللا  يقو[   Ñ
�لتوبة:   �dسو من   ٧١
َ%�ْلُمْؤِمَناُ/  ﴿َ%�ْلُمْؤِمُنوَ( 

َبْعُضُهْم َ�ْ%لَِياcُ َبْعٍض﴾.
َمن  �لصا6قو(   cأل%ليا� *منا 
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التقوى

بعضهم   Pحقو يؤ%6( 
تعا)  �هللا  �نا�  %قد  بعضا. 
باملؤمنني،  �ملساجد   �dعما
%هم �لذين يز6�6%( �خالقا 
 Pحقو %يؤ%6(  
يد�، 
 %� �لوالية  بعضا.  بعضهم 
 )� تع�  ال  هنا  �لصد�قة 
%�إلنا�   dلذكو� ينشئ 
فيما  �لصد�قة  عالقا/ 
حجا¹  يبقى  فال  بينهم، 
بل  �جلنسني،  بني  ستر  %ال 
�ملر�6 �( تنشا بينهم صال/ 
%�لقد�سة،  �لطهر  �ساسها 
منهم  كلٌّ  يكو(  حيث 
مستعد� لتقدمي �لتضحية من 

�جل غ"}.
�ل�   Pألخال� هي  ما   Ñ  
iب �( يتخلق ֲדا �ملؤمن؟ 
%�لتحا¹ّ  �لتو66  *¨ا 
فيما  %�ملؤ�سا�  %�ملؤ�خا� 
بينهم. %ال تتنامى عالقا/ 
بينكم  %�لوئا=  �إلخال£ 
�لشكا%�  تز%[  حني  *ال 
 )�dفيما بينكم %تتهد= جد
كلها،  %�لكر�هية   dلنفو�
%�حد  كل  يصّمم  %حني 
يسعى   )� على  منكم 
بدْ/  مهما  �خل"�/  لفعل 

كل  %الجتنا¹ِ  صغ"�، 
 c�6سيئة، %يسعى جاهد� أل
حقوJ P%9 �لقرè. %�آل( 
4اعة   (* �نضمامنا  بعد 
�ملسيح �ملوعو6 � %بيعتنا 
له من %�جبنا �( �افظ على 
هذ} �ألخّو� �ل� �قامها �هللا 
�dئعا  مثاال  %نضر¹  بيننا، 
 cا
d"فيهم �هللا  قا[  ملن 
نساعد   )� علينا  بينهم". 
 Pحقو %نؤ96  فقر�cنا، 
تدفعنا  �ال  %ينبغي  �ماناتنا، 
�ملطامع %�ملصا¦ �لشخصية 
*) هضم حقوP �آلخرين. 
6%�فع  فينا  تتنامى   )� iب 
بعضا  لبعضنا  �لتضحية 
 k مناJجها  نر�  كال� 
�لصحابة k �لقر%( �أل%)، 
�لذين %tّعو� عقا�dִדم على 
يكافح   )� %iب  *خوִדم. 
 cسو ضد  منا  %�حد  كل 

كث"  �سا¡  ألنه  �لظن، 
%�خلصوما/  �لفنت  من 
�ملجتمع.   k %�لنـز�عا/ 
مستو�  نبلغ   )� iب 
عاليا k �لصدP ح� يص" 
�لصدP عالمة لنا نتميز ֲדا 
 )� iب  مكا(.  كل   k
تنشأ فينا مشاعر �لشكر هللا 
تعا) Åيث نتلقى كل حني 
%�( من �هللا � بشائر عن 
�لنعم.  من  �ملزيد  نـز%[ 
�لعفو  يكو(   )� %iب 
حسبما  س"تنا  %�لصفح 
 )� ينبغي   .� �هللا  �مرنا 
 k عدلنا  مستويا/  ترتفع 
Åيث  �حليا�  شؤ%(  كل 
�إلحسا(  حد6%   t%تتجا
 9J  cيتا* مقا=   (* %تصل 
�لقرè ح� نندفع *) خدمة 
�ية   )%6 %�لبعيد  �لقريب 
 )� iب  شخصية.  مصا¦ 

ميزتنا  بالعهد   cلوفا� يكو( 
صد�قًة  نز6�6  لكي  �ملميز� 
ح�  بيننا،  فيما  %مؤ�خاً� 
ثقة  �يضا  �لدنيا  فينا  تثق 
iب  تر66.  6%منا   cعميا
�6ئًما   dالعتبا�  k نضع   )�
 ªعلى كر�مة %شر óحلفا�
 )� iب  �لبعض.  بعضنا 
من   cلنسا�% �لرجا[  يغّض 
iعل   )� %iب  �بصاdهم 
 dألمو� هذ}  
د9 � كل 
جز�cً ال يتجز� من سلوكه. 
�أل
ديا/  �لسيد�/  على 
لباسهن  على  ®رصن   )�
له  يتنبَّهن   )�% %حجاֲדن، 
ִדتمو�   )� عليكم  جيد�. 
�جل"�(.   PقوÅ �6ئما 
�( �جلاd ليس من  %�علمو� 
فقط،  بيتكم   dو�í يسكن 
 cلسفر %�لزمال� Pفاd )* بل
 Ñ .لعمل �يضا ج"�نكم� k

وال تتنامى عالقات اإلخالص والوئام بينكم إال حني تزول الشكاوى 
فيما بينكم وتتهدم جدران النفور والكراهية كلها، وحني يصّمم 
كل واحد منكم على أن يسعى لفعل اخل~ات مهما بدْت صغ~ة،
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�أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  �فر�6   )*
هم �يضا ج"�(، %�فر�6 �لعائلة �لو�حد� 

�يضا ج"�(.
 باختصاd عندما تز%[ عنا كل �نو�³ 
�لضعف �ُخللقي نكو( من �لذين يؤ%6( 
�سم  �ملساجد، %نكتسب   �dحق عما

�ملؤمن بشكل َعملي.
بإقامة  �ُحلكم  �آلية  هذ}   k  6d%  Ñ  
�لصال� مر� �خر� %قد شرحُت Jلك 

�نفا.
%�لذين  �لزكا�.   c�6بأ �ألمر   cجا  Ñ  
يصلحو(  �لذين  �%لئك  هم  يؤ6%¨ا 
�عما²م لتصبح �عما[ �ملؤمن �حلقيقي 
قد   .� %dسوله  �هللا  يطيعو(  أل¨م 
�خر�  ميز�  �آليا/  هذ}   k Jُكر/ 
بينهم  فيما  يتعاملو(  بأ¨م  للمؤمنني 
%يؤ96  �لصديق صديقه،  يعامل  كما 
كل %�حد منهم حقوP غ"}، %k هذ} 
 Ñ .9حلالة تعيش �جلماعة كجسد قو�
%iتـنبـو(   ª%باملعر يأمر%(  *¨م 
�لسـيئا/ %®افظو( على صلو�ִדم. 
من  �خر  موضع   k تعا)  �هللا  %قا[ 
 :ª%باملعر �ألمر  ñصو£  �لقر�( 
لِلنَّاِ¡  ُ�ْخِرَجْت  ُ�مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم 
َتْأُمُر%َ( ِباْلَمْعُر%ªِ َ%َتْنَهْوَ( َعِن �ْلُمْنَكِر 
َ%ُتْؤِمُنوَ( ِباِهللا﴾  (�[ عمر�(:١١١). 
%هنا �يًضا بيَّن �هللا تعا) عالمة �ملؤمنني 
�¨م ُجعلو� خ" �مة، فمن �لو�جب �ال 

تصدd منهم *ال �ألعما[ �ل� تقو6 *) 
�حلسنا/، %�ال يقتربو� �بد� مما ¨ى �هللا 
بيعة  �لفائد� من  عنه، %عندها تتحقق 
*ما= �لزما(، %عندئذ فقط يستفيد%( 

من بناc �ملساجد.
هي  هنا   �dملذكو� �لر�بعة  %�لصفة   
�¨م ®افظو( على صلو�ִדم.. �9 �¨م 
يسعو(   %� %4اعًة،  بالتز�=  يصّلو( 

لذلك على �ألقل.
 k يتسابقو(  �¨م  �خلامسة  %�لصفة 
�ملالية  %�لتضحيا/  �لزكا�  تقدمي 

%�إلنفاk P سبيل �هللا. 
�هللا  يطيعو(  �¨م  �لسا6سة  %�لصفة 
%dسوله �، %يتقدمو( k طاعتهما. 
�لكث"%(  يوّفق  �لطاعة  ²ذ}  %كثمرٍ� 
 (* %�النضما=  �لزما(  بإما=  لإلميا( 
4اعتنا كما ُ%ّفق لذلك �جد�6نا. %من 
آلبائكم  تدعو�   )� iب  �ملنطلق  هذ� 
 )* �أل
دية.  قبلو�  �لذين  %�جد�6كم 
كّل تّقدٍ= %كّل *نعا= جديد ُينعمه �هللا 
� علينا iب �( يذّكر �أل
ديني �نه 
نتيجة حلسنٍة كب"� قا= ֲדا �جد�6هم، 
Jلك   dا± فنج�  �أل
دية،  6خلو�   J*
على  تد�%مو�   )� iب  %عليه  �ليو=. 
d6جاִדم  �هللا  يرفع  بأ(  ²م   cلدعا�

.dباستمر�
 Ñ �خA �هللا � k �ألخ" �( �لذين 
�هللا  سينـز[  �خلصا[  ֲדذ}  يتصفو( 

 .dته %سيشملهم ֲדا باستمر�
d عليهم
�حد�  dحم   J* �نه   � �هللا  سنة  %من 

�كرمه باملزيد من �لنعم.
منا  كالًّ  مينح   )� تعا)  �هللا  نسأ[   

ته � على �لد%�=، d حًظا %�فر� من
 )�% �ملسجد،  هذ�  ألc�6 حق  %يوّفقه 
َه �لنا¡ *ليه %تغطيَة %سائل  نستغل توجُّ
�إلعال= من جر�ئد %�ال/ بر�َ�نا عن 
هذ� �ملسجد %ما ستغطيه مستقبال. *� 
 �J* فيما  تقرير   9� �آل(   (* �تلق   Ì
بتغطية  قامت  �إلعال=  %سائل  كانت 
ال،   =� باألمس  كا(  �لذ9  �الحتفا[ 
ته  غطَّ قد  تكو(  �¨ا  �توقع   �� غ" 
%ليس  �يضا.  �ملستقبل   k %ستغّطي 
 )� *ال  هذ�  كل  من  �النتفا³  سبيل 
علينا  �لنا¡  يعقدها  �ل�  �آلما[  �قق 
من  �هللا  يتوقعه  %ما  منا  يتوقعونه  %ما 
على  جاهدين  فاسعو�  �ملؤمن.  عبد} 
هذ}.  �هللا  نعمة  من  لالستفا�6  �لد%�= 
*ال  منها  �الستفا�6  من  تتمكنو�  %لن 
بإحر�t �ملستويا/ �لسامية k عبا�6تكم 
للعيش  فتسعو�  �حلسنة،  %�عمالكم 
%فق ما �مر به �هللا � %�لقر�ُ( �لكرمي، 
%توّلد%� dJ kياتكم %�جيالكم �لقا6مة 
�إلسال=  �أل
دية..  حبَّ   dباستمر�
�هللا  يطيعو(  %جتعلوهم  �لصحيح، 
�لطاعة. %ّفقنا �هللا تعا)  %dسوله حق 

لذلك 4يعا، �مني.


