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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .
  (آمني).
ولَم يخش إِلَّا اللَّه فَعسى أُولَئـك   إِنما يعمر مساجِد اللَّه من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ�

يندتهالْم نوا مكُون١٨ :(التوبة �أَنْ ي(  
 الْمنكَرِ وللَّـه عاقبـةُ   الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ�
  )٤٢ :(احلج �الْأُمورِ

احلمد هللا على أنه قد وفق مجاعتنا اإلسالمية األمحدية يف السويد لبناء مسجدها الثاين اليوم، الذي مسي مسجد 
قد دلّل اجلميع ذكورا وإناثا على إخالصهم يف سبيل بناء هذا املسجد. كان مشروعا كبريا.  !حممود. ما شاء اهللا

إن مجاعتنا هنا صغرية، لذا فهو بالفعل مشروع ضخم بالنسبة إليهم. العديد منهم بدون عمل، كما يوجد بينهم 
سابقوا يف التضحية وبذلوا يف كبار السن وأطفال وسيدات ربات بيوت، ومع ذلك فإن الذين يكسبون منهم قد ت

سبيل بناء املسجد كل ما استطاعوا، كما أن السيدات واألطفال أيضا مل يقصروا يف سبيل بنائه، بل ضربوا أروع 
احلق أنه يف هذا العصر  ؟ذا الذي ليس عنده رغبات وحاجات إيثار الدين على حاجام ورغبام. من يفمثال 

اليت ال تعد وال حتصى فإن تضحيات املسلمني األمحديني املالية تصيب املرء بالذهول. فإن املليء باملغريات املادية 
األمر ال يتوقف على بناء مسجد واحد، بل هناك الكثري من مشاريع بناء املساجد ومراكز الصالة وشراء وبناء 

مكان يف العامل. هذا مراكز الدعوة. وهناك نفقات كثرية أخرى يقومون ا. وهذه األعمال جارية يف كل 
باإلضافة إىل التربعات األخرى اليت يدفعوا باستمرار. مث إن األمحديني األحسن وضعا اقتصاديا ال يسدون 
حاجام وال ينفقون على مشاريع البناء هذه يف بالدهم فقط، بل يقدمون تضحيات مالية من أجل سد حاجات 

 أم يساعدون يف سد النقص احلاصل يف تغطية حاجات اجلماعة يف األمحديني القاطنني يف البالد الفقرية، أعين



البالد الفقرية نتيجة األوضاع املعيشية املتردية يف تلك البالد. على أية حال، هناك الكثريون يف اجلماعة اإلسالمية 
ح لإلنفاق يف سبيل األمحدية الذين يظلون بفضل اهللا تعاىل تواقني لتقدمي التضحيات املالية. واحلق أن هذه الرو

اجلماعة، ويف سبيل اهللا، هي الروح اإلسالمية اليت نفخها فينا يف هذا العصر اخلادم الصادق للنيب صلى اهللا عليه 
وسلم. وإذا كان املسيح املوعود عليه الصالة والسالم قد عرب عن حريته على ما كان أبناء اجلماعة يف زمنه 

يات أفراد اجلماعة اليوم أيضا حتري اإلنسان. وهذا كله بفضل اهللا تعاىل يقدمونه من تضحيات مالية، فإن تضح
ملا قطعه اهللا مع املسيح املوعود عليه السالم من وعود بأنه سوف يسد حاجاته دائما. وكما أخربت، فإن  حتقيقا

كلفة بناء هذا املسجد مع غرفتني فوقه للسكن ومكاتب ومكتبة وغريها قد بلغت قرابة سبعة وثالثني مليونا 
ه أسترليين. وهناك قاعة وسكن للداعية ونصف مليون من الكرونات، أي ما يساوي ثالثة ماليني وربع مليون جني

، وستبلغ ولونئاملس، وستكلف املزيد من املال كما يقول البناءومطبخ وغريها أيضا. القاعة ال تزال حتت مراحل 
. وكما هو احلال يف معظم مشاريع مجاعتنا فإن الكثري ةهذه الكلفة الزائدة ما بني مثانية إىل عشرة  ماليني كرون

بعض األموال أيضا. فكان هناك متطوعون قاموا ذه األعمال، وفر يناء نقوم ا بأيدينا تطوعا، مما من أعمال الب
وقد أُخربت أن بعضهم كانوا يبيتون هنا، أو كانوا يذهبون إىل بيوم لبعض الوقت مث يرجعون إلجناز العمل 

  عض األعمال كما قلت.ب، ومع ذلك مل تكتمل املعلنبسرعة ليتم افتتاح املسجد يف موعده 
كان ال بد من اإلدارة احمللية أن حيسبوا  ،واءشاإذا دخلوا مرةً ال خيرجون إال إذا ون ءالبناهؤالء املقاولون أو 

يف بناء  طريقة، جزى اهللا تعاىل الذين قدموا تضحيات والذين سامهوا بأي حال حسام مث يدعوين، على كل
املسجد وهذا امع. إنه مسجد مجيل جدا، ويشيد جبماله سكان املنطقة أيضا، وقبل يومني كان مندوبو بعض 

 اجلرائد واإلذاعات قد أتوا هنا وقالوا يل الكالم نفسه بأن املسجد مجيل جدا وزاد املنطقةَ مجاال. 
عاما من  ١١من روح التضحية. لقد تربعت بنت تبلغ  أقدم بني أيديكم بعض األمثلة ملا أظهره الصغار والكبار

عمرها ببضع مئات من "الكرونات" للمسجد، وقالت: إا أحضرت كلّ ما مجعت من مصروف اجليب منذ فترة 
  طويلة. 

عن مجع التربع وقدمت ولني ئاملسأعوام من عمرها جاءت أمري اجلماعة أو  ١٢مث هناك بنت أخرى تبلغ قرابة 
وأخربت أا كانت متلك زوجني من الببغاء وقد باعتهما للحصول على هذا املبلغ.  ،لبناء املسجد كرونة مخسمئة

واملعلوم أن الناس هنا مولعون جدا باحليوانات األليفة ولكن هذه البنت األمحدية مل تفضل حيواناا األليفة بل 
وال ميكن أن يفهمه إال األوالد  � قدمت بناء بيت اهللا على ولعها. احلق أن الولع احلقيقي والتقدمي هو لرضى اهللا

مفاده من ساهم يف بناء مسجِد للَّه تعالَى بنِي لَه بيت الذي  �األمحديون الذين يدركون منذ صغرهم قول النيب 
أيضا: ابنوا  �أيضا: املساجد خري أماكن املدن. وقال  �في الْجنة. (صحيح مسلم، كتاب املساجد). مث قال 

ويف احلارات واملدن. ولذلك نسعى لبناء املساجد يف كل مكان. حيثما يتم بناء مسجد  البواديساجد يف امل
وأزوره يسألين كثري من الصحفيني: ملاذا بنيتموه هنا؟ وما خصوصية هذا املكان؟ وملاذا بنيتم؟ فقد سألين الناس 



جد بعض األمحديني لكي هنا أيضا. ال خصوصية لألموال وال لألماكن، إمنا واجبنا أن نبين املسجد حيثما و
  جيتمعوا هناك ويتمكّنوا من أداء حق العبادة. 
الذي مل يكن مثينا جدا يف  هاحليهنا وقدمت للمسجد ولني ئباملسكانت إحدى البنات معتكفةً، فاتصلت 

ها بألّا الذي أعطته حليول ئللمسالظاهر ولكنه كان كل متاعها، وكان هديةً من والديها. وهذه البنت أكّدت 
  خيرب والديها بأا تربعت حبليها للمسجد. 

وهناك بنت أخرى وهي واقفة نو، قد وضعت كل حليها ومصروف جيبها يف ظرف ووضعت هذا الظرف 
حتت خمدة والدها مع رسالة كتبت فيها أن هذا كل ما أقتنيه وال أملك غريه شيئا أستطيع أن أقدمه يف سبيل اهللا 

  هلذا املسجد. 
اك بنات شابات تزوجن حديثا ومل يتمتعن بـالتزين حبليهن بعد، قد قدمن مجيع حليهن لبناء املسجد. وهن

وهناك كثري من النساء اللوايت قدمن حليهن ومدخران لبناء املسجد مع أن أزواجهن كانوا وعدوا بدفع املبلغ 
  الكبري سلفا وقد سددوه أيضا. 

التضحية املالية أو مل تكونا متلكان شيئا هنا ولكن كان هلما مرتل يف  تقدرانكانتا ال  وأُخربت هنا أن امرأتني
 باكستان ورثتاه من والدمها، فباعتا ذلك املرتل بقيمته احمللية وقدمتا املبلغ كله لبناء املسجد. 

وعد أحد اخلدام بدفْع مبلغ كبري للمسجد، وكان جزء منه من قبل زوجته، ولكن من سوء احلظ انفصل 
خبصوص مجع التربع، قال والد هذا اخلادم: إن زوجته تطلقت لذا هي ولون ئاملسالزوجان، وعندما تواصل معه 

من ق وعدت بلها، لذا سأويف هذا الوعد رغم تدفع تربعها بنفسها. ولكن هذا الشاب قال: ال، ألنين أنا كنت
االنفصال، وسأدفع كل املبلغ. فمن ناحية نرى بعض الناس الذين ال يعطون حقوق النساء املشروعة ويتعرضون 
للعقاب بسبب عدم قبوهلم قرار دار القضاء مع أن ذلك يكون واجبهم ويكون حق املرأة. ومن ناحية أخرى نرى 

صال يدفعون التربع عن زوجام، ويف احلقيقة إن هؤالء هم الذين يستحقون أن مثل هؤالء الناس الذين رغم االنف
  يسموا مؤمنني. 

كان أحد اخلدام من مجاعة "ماملو" يعمل عمال مؤقتا غري ثابت يف دوام جزئي، وعندما دعي إىل زيادة وعده 
د أسبوع فقط جاء ، وبعةنوجعله مئة ألف كرو ةكرونزاد يف وعده الذي كان عشرة آالف بالتربع للمسجد 

للمسجد، وعندما سئل كيف مجع هذا املبلغ مع أن ظروفه احلالية ال تسمح بذلك، وكان  ةخبمسني ألف كرون
الوعد لفترة متتد إىل سنتني، فقال: إنين بعت سياريت، وما كان موجودا عندي من مبلغ يف البيت مجعته وأتيت به 

وظيفة ثابتة وكذلك وفَّقه لشراء سيارة جديدة وأحسن من السابقة. هذه هي روح كله للدفع. فاهللا تعاىل أكرمه ب
التضحية اليت نراها يف األمحديني يف كل مكان، وهي ليست مقتصرة على هذا املكان فقط بل بفضل اهللا تعاىل 

أمثلة أخرى أيضا ن يف األماكن املختلفة ويف البالد املختلفة، وهنا أيضا توجد ويتحلّى ا األمحديون املوجود
  ولكنين ضربت بعضها فقط. 



م حني قُدم ١٩٩٩عن مساحة هذا املسجد وبنائه وسعته أيضا. إن مشروع بناء املسجد بدأ يف  أود أن أخربكم
 مربع طلب إىل املديرية، وكان السيد إحسان اهللا احملترم اشترى لذلك قطعة أرض مساحتها مخسة آالف متر

، ومير جبانبها شارع رئيس يوصل النرويج واضحوهي مكان بارز  على تلّةووهبها للجماعة، وهذه القطعة تقع 
، حيث يرى كل سريعوالسويد بأوروبا كلها وكذلك يوصل مجيع املدن الكبرية للسويد والنرويج، وهو شارع 

توحيد. ندعو اهللا تعاىل أن يوفّق كل أمحدي ألداء مار مجالَ املسجد وبنائه املرتفع من بعيد وبذلك تصله رسالة ال
حق بنائه ويصبح هذا املسجد وسيلة لنشر التوحيد من خالل التبشري أيضا، ويتألأل مجاله احلقيقي أيضا، أال وهو 

  مجال التعليم الديين وهو اهلدف الذي من أجله شيد. 
كبرية. ومساحة القاعة  مبان، وهي مبان ةسمترا مربعا، وهو يشمل مخ ٢٣٥٣إن مساحة هذا امع كله هي 

أخرى  مبانمترا مربعا، وهناك  ٧٠٠تقريبا. ومساحة قاعة األلعاب  ١٥٠٠م، أي ١٤٩٤الرئيسة للمسجد هي 
ن يبقني غريمها، وللمسجد قاعتان، قاعة للرجال وقاعة للنساء. يسأل البعض هنا أنكم تفصلون النساء وال تدعو

يف املكان الرئيس يف املسجد. ويف مبىن هذا املسجد رد كاف على هؤالء الذين يبحثون دوما عن االعتراضات 
على اإلسالم إذ إن املسجد حيتوي على قاعتني اثنتني متشاتني إحدامها للرجال واألخرى للنساء؛ وكل منهما 

لعاب أيضا ليصلي فيها سبعمئة مصل تقريبا، وعليه فيمكن سع خلمسمئة مصل. وإضافة إىل ذلك تتسع قاعة األتت
شخصا معا. لقد توافد اليوم كثريون من اخلارج وبناء عليه يتراءى املسجد مليئًا  ١٧٠٠أن يصلي يف هذا امع 

تأل لو اجتمع أفراد اجلماعة يف هذا البلد كله ملا ام حبيثبالناس وإال فإنه مسجد واسع جدا من هذا املنطلق 
أفراد اجلماعة هنا أن يزيدوا من عددهم. ولية ئمساملسجد بل بقي نصف القاعة العلوية واألرضية فارغًا. فهذه 

وألن اليوم هو يوم افتتاح املسجد، وألنين جئت إىل هنا، وجاء كثري من الناس من اخلارج، ألجل ذلك يبدو 
واسع يف الظروف  مسجدناس خارجا أيضا، ولكنه املسجد ممتلئًا يف الطابق العلوي والسفلي بل جيلس بعض ال

العادية حبيث إذا اجتمع أفراد اجلماعة يف البلد كله ملا مألوا نصفه، بل سيظل نصفه فارغا. فعلى أفراد اجلماعة هنا 
حنو التوحيد. من  جتذبوهم. ينبغي أن تزيلوا سوء فهم الناس هنا جتاه اإلسالم، وبذلك أن يزيدوا من عددهم

بل باألحرى هذا هو حقهم جزاًء على إحسان سكان هذا البلد وإحسان - مقتضى املواساة مع هؤالء الناس 
. إن حق تعاىل أن جنازيهم جزاًء أوىف فنسعى إىل تقريبهم إىل اهللا -حكومتهم املتمثل يف إتاحة مكان لنا للمسجد

هللا، ينبغي أن نسعى للمجيء إىل هنا ونعمر املسجد بصلواتنا عمارة املسجد لن تؤدى إال بعمارا بكثرة العابدين 
فيه كما ينبغي أن نعرف أهل هذه املنطقة على اإلسالم من خالل تبليغهم الدعوة. وهذا ما نبهنا إليه املسيح 

  حيث قال: �املوعود 
أن القرية أو املدينة  لموابأمس احلاجة إىل بناء املساجد. فاملسجد بيت اهللا، واع"إن مجاعتنا يف العصر احلاضر 

اليت أقيم فيها لنا مسجد فكأنه قد وضع فيها أساس لرقي مجاعتنا. وإذا كانت مثة قرية أو مدينة ال يوجد فيها 
مسلمون، أو كان عددهم فيها قليال، وأردمت رقي اإلسالم فيها، فابنوا فيها مسجدا، فسوف جيذب اهللا املسلمني 



ولكن بشرط أن يكون  مون آخرون إضافة إىل الناس احملليني وهكذا سيزداد عددكم)(أي سينضم إليكم مسلإليه، 
وراء بناء املسجد نية حسنة وإخالص، فال يبىن إال البتغاء مرضاة اهللا، وال يكون لألهواء النفسية أو الشر والفساد 

عندها  عمارته) ومتته النية (أي جيب أن تضحوا خالصة لنيل رضى اهللا تعاىل، وإذا أقيم املسجد ذدخلٌ فيه، 
  سيجعل اهللا فيه بركات كثرية."

: "جيب أن يكون جلماعتنا مسجد خاص فيه إمام أمحدي يؤم الصلوات ويلقي الوعظَ، �قال حضرته و
(وهذا أمر هام ينبغي أن وجيب على أفراد اجلماعة أن يصلوا فيه مجاعةً. فإن يف االتفاق واجلماعة بركةً عظيمة، 

مجيع األمحديني حيثما كانوا سواء يف النرويج أو الدمنارك أو يف البالد األخرى أن عمارة املسجد دف يتذكره 
إن الفُرقة والتشتت تؤدي إىل  إىل توحيد اجلماعة، وينبغي أن نسعى إلقامة هذه الوحدة. قال لنا حضرته:)

اتفاقًا حدة واالتفاق، فينبغي أن تزدادوا النـزاعات واخلصومات. يف العصر الراهن جيب التركيز الشديد على الو
  ، كما جيب جتنب األمور التافهة اليت تؤدي إىل النـزاع واالفتراق."واحتادا

  أي ينبغي أن تنهوا نزاعاتكم اليت تنشأ من األمور التافهة الصغرية وتتخلوا عن سوء الظن ببعضكم. 
قال حضرته جيب أن تغضوا النظر عن األمور الصغرية التافهة اليت تؤدي إىل الفرقة. حنن الذين بايعنا على يد 

ومتجنبني ج  ،متخلني عن النـزاعات الشخصية ،فقد بايعناه ابتغاء ملرضات اهللا تعاىل �املسيح املوعود 
ق والتشرذم بنشرهم بدعات خمتلفة، وبالتايل مسلمي هذا العصر الذين نسوا تعليم اإلسالم وسلكوا طريق التفر

القيم اإلسالمية. فيجب أن نعترب من اآلخرين وينبغي أن نكون وحدة مركّزة،  ودونكنسوا القيم األخالقية 
فولِّدوا االتفاق واالحتاد فيما بينكم واسلكوا سبال دلّنا عليها اهللا تعاىل ورسوله، وألجل ذلك أقدم لكم ما نصحنا 

  :�خبصوص الصلوات وعمارة املساجد. قال  �املوعود  به املسيح
"إن اهلدف من كثرة األجر والثواب يف الصالة باجلماعة أا تفضي إىل الوحدة. وقد مت التركيز على حتقيق 
هذه الوحدة بصورة عملية؛ فأُمر املصلون أن تكون أقدامهم يف صف واحد وأن يكون الصف مستقيما، وأن 

مستقيمني ملتصقني حبيث تتراءون كيانا  تقوموا(أي جيب أن يقفوا متالصقني وكأم يف حكم شخص واحد 
(إذ البعض يتحلون بروحانية أكثر من غريهم، فإن تكونوا متحدين لكي تسري أنوار بعضهم إىل بعض واحدا) 

تتالشى من بينهم أوجه التميز اليت تؤدي إىل األنانية والعجب  ري أنوار بعضكم إىل بعض، وذلك لكي)سفست
تذكّروا جيدا أن يف  اه حضرته أن يتالشى من بيننا العجب واألنانية. قال حضرته:)(هذا ما كان يتمنوالطمع. 

اإلنسان قوة جيذب ا أنوار اآلخرين. فلتحقيق هذه الوحدة أُمر املسلمون أن جيتمعوا للصلوات يف مسجد احلي 
معوا من مجيع أحناء كل يوم، مث يف مسجد املدينة مرة كل أسبوع، مث أن جيتمعوا لألعياد مرة كل سنة، وجيت

  املعمورة مرة واحدة يف السنة يف بيت اهللا احلرام. واهلدف من وراء كل ذلك هو حتقيق الوحدة." 



فإن اهلدف من مجيع األحكام والعبادات بدًءا من الصالة ووصوال إىل احلج هو أن يكون املسلمون أمة واحدة. 
اليوم حنن األمحديني أن نقيم مناذج وليتنا ئمسسادا، فهذه ومن سوء احلظ اليوم أن املسلمني أشد الناس فرقة وف

  رائعة لتعليم اإلسالم ونطلع العامل على التعاليم احلقيقية واجلميلة لإلسالم.
ة ليست باملباين بل باملصلني الذين يصلون بإخالص، وإال فهذه يإن زينة املساجد احلقيق: "�مث يقول 

كان :) �إىل مساجد املسلمني. قال  �(وبذلك أشار املساجد كلها صارت خربة خالية من املصلني. 
هي  صغريا وكان سقفه من سعف النخيل وكان املاء يقطر منه عند املطر. إن زينة املساجد �مسجد النيب 

ولكنه هدم بأمر اهللا تعاىل وكان امسه  �باملصلني. لقد بىن الناس املتهافتني على الدنيا مسجدا يف زمن النيب 
  "مسجد ضرار" فسوي باألرض. لذا فقد قال اهللا أن تبىن املساجد للتقوى." 

وال سيما تضحيات  -سجدفمن املؤكد أن عاطفة التضحية امللحوظة يف الرجال والنساء واألوالد لبناء هذا امل
وتعليمه قد وهب لنا  �تثبت أن أدعية سيدنا املسيح املوعود  -األوالد العفيفة والربيئة املرتهة من كل تصنع

عموما إدراك إيثار الدين على الدنيا. ومل ننبِ املسجد لكسبٍ مادي، بل قد بنينا املسجد خالصة للذين يعبدون 
 بالتقوى. فبعد إجناز كل عمل ابتغاَء مرضاة اهللا، جيب أن حنذر بعد إحراز هدف ، لنيل رضوان اهللا متحلني�اهللا 

معني أن يغفلنا عن الغاية املتوخاة من خلْقنا. حبيث جيب أن ال خيطرنّ ببالنا أننا ببناء مسجد مجيل قد أدينا 
نا احلقيقي قد بدأ اآلن واجباتنا وانتهى كل عمل. كال بل جيب أن يتذكر كل واحد من سكان هذا البلد أن عمل

. لذا جيب أن تتذكروا دوما أن علينا �وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون�بعد بناء املسجد. وهو مذكور يف: 
عمران املساجد أكثر فأكثر، ورفْع عدد املصلني فيها  إال عن طريق ذلك وال يتأتىأن نؤدي حق هذه العبادة، 

حصرا، كما ذكرت حديثا من قبل ذا اخلصوص. مث انظروا كيف يظهر اهللا حبه لعباده وكيف يكرمهم 
سبعا  أن صلَاة الرجلِ في الْجماعة تزِيد علَى صلَاته وحده �على لسان النيب  �بإنعاماته. لقد أخربنا اهللا 

 .رِينشعو  
يف حديث آخر مروي عن أيب هريرة إن صلَاة الرجلِ في الْجماعة تضعف علَى صلَاته في بيته وفي  �مث قال 

مسجِد لَا يخرِجه إِلَّا الصلَاةُ لَم سوقه خمسا وعشرِين ضعفًا وذَلك أَنه إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوَء ثُم خرج إِلَى الْ
تصلِّي علَيه ما دام في مصلَّاه يخطُ خطْوةً إِلَّا رفعت لَه بِها درجةٌ وحطَّ عنه بِها خطيئَةٌ فَإِذَا صلَّى لَم تزلْ الْملَائكَةُ 

ار ماللَّه هلَيلِّ عص ملَاةَ. (صحيح البخاري، كتاب األذان)اللَّهالص ظَرتا انم لَاةي صف كُمدالُ أَحزلَا يو همح  
ال يعطي ثواب االنتظار، كال بل للذي ينتظر الصالة يف املسجد أيضا ثواب. مث قال النبِي  �فال تظنوا أن اهللا 

  ه لَه نزلَه من الْجنة كُلَّما غَدا أَو راح. من غَدا إِلَى الْمسجِد وراح أَعد اللَّ �
. علينا أن نشكر اهللا على بناء هذا املسجد بإظهار احلب واملودة فيما �فالذين يأتون املساجد هم ضيوف اهللا 

لعامل. فحني بيننا أكثر من ذي قبل. أي أنتم الذين تعيشون هنا، ومجيع األمحديني الذين يقيمون يف أي مكان يف ا
تتوجهون إىل املساجد فأدوا حقوقها هذه أيضا. فبعد بناء هذا املسجد عليكم أن تقدموا للناس مناذج العمل 



إن املسجد سيتسبب يف  �بتعاليم اإلسالم أكثر من ذي قبل وتطلعوهم عليها. كما قال سيدنا املسيح املوعود 
اعتناق الناس اإلسالم. وإن مل تكن أعمالنا حبسب تعاليم اإلسالم ومل نكن نبلِّغ رسالة اإلسالم، فال شك أن الناس 

كما قلت سابقا، وأن قبته الالمعة جتذب األنظار من بعيد. شارع رئيس سيلتفتون إىل املسجد لكونه واقعا على 
سيكون إىل اجلمال الظاهري فقط، أما حسنه احلقيقي فسيتراءى للعيان عندما يبدي العابدون  لكن هذا االلتفات

فيه احلسن الروحاين بالعبادة فيه. فال شك أن التضحيات اليت قدمتموها بدافع احلماس املؤقت هي جديرة 
ة وخاصة حبماس مؤقت كما أن تضحيات بعضكم ممتدة على عدة سنني ماضي ىضحبالتقدير. فبعضكم 

تضحيات األطفال والشباب. لكن عهد التضحيات املستمرة قد بدأ اآلن، فاستبدلوا مجال هذا املسجد الظاهر 
، وهي أن تبدلوا احلسن الظاهر أن ننجزها   هنانيأي الساكن ؛بالزينة الروحانية، وهذه مسئولية جسيمة علينا

. وبءالدللمسجد باحلسن الداخلي الروحاين. ومعلوم أن احلسن الروحاين يتطلب التسلسل واالنتظام، والسعي 
فليتعهد كل أمحدي أن يسعى جاهدا جلعل هذا احلسن الروحاين مستمرا. اآليتان اللتان قرأتهما يف مستهل اخلطبة 

). فالغاية من بناء املسجد هو اإلميان باهللا وقرأ نصره اهللا ترمجتهاة وترمجتها األردية ... (أُوالمها من سورة التوب
. مث �وهو ال يكتمل إال إذا حفظ اإلنسان نفسه من كل أنواع الشرك، وآمن بأن معطي كل شيء هو اهللا 

 من الدنيا. وإذا فكر اإلنسان يف اإلميان باآلخرة له تفاصيل، فقد ورد الكثري عن اآلخرة، ومنها أن اآلخرة خري
هذا األمر وحده فسيسعى جاهدا لريث إنعامات اآلخرة بدال من بذل قصارى جهده واسترتاف قواه للحصول 

  على مكاسب مادية بسيطة. 
ببناء املسجد،  . فالدار يبنيها املؤمن�ولَدار الَْآخرة خير للَّذين اتقَوا�يف آية من القرآن الكرمي  �يقول اهللا 

  لكن سكَنها منوط بعمارة املسجد واالتقاء. فحق بناء املسجد أيضا منوط بالسري على درب التقوى. 
من الضروري إلحراز لقب املتقي، أن يعزم املرء على اجتناب : �وعن التقوى يقول سيدنا املسيح املوعود 

والتكرب واالحتقار والبخل ويهجرها ائيا وجيتنب كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وغصب احلقوق والرياء 
أي ينبغي أن جيتنب اللغو واألخالق الذميمة األخالق الرذيلة كلها، ويتقدم مقابلَها يف التخلق باألخالق النبيلة [

] وينبغي أن يقابل الناس واملنكرات وال يتخلق باألخالق السامية والفاضلة فحسب بل جيب أن يتقدم يف ذلك
فمن مقتضى األخالق والتقوى أن يلقى اإلنسان الناس بوجه طلق وحب وخلق ثة وحسن خلق ومواساة، [بدما

] ويبدي الوفاء حسن ويواسيهم بغض النظر عن انتماءام وهويتهم أي سواء كانوا مسلمني وأقارب أو غريهم
ز أعماال تكسبه نظرة حب أي ينجويبحث عن "مقام حممود" من اهللا للخدمات [ �احلق والصدق مع اهللا 

  ]، فبهذه األمور يسمى املرء تقيا.ورضا من اهللا
إن اإلنسان يسمى تقيا نتيجة حتليه ذه الصفات، فالذين جيمعون هذه األمور يف أنفسهم هم  �يقول 

عندئذ  كلها قاألتقياء حقيقة، أي إذا وجد يف املرء خلق واحد لن يسمى متقيا، بل إذا وجدت فيه هذه األخال
يسمى تقيا. أي ليس املراد من املتقي أنه إذا كسب املرء حسنة واحدة بدفعه تربعا أو بأداء صالة فقط سيصبح 



تقيا كامال. صحيح أن دفع التربعات وأداء الصلوات وخدمة الناس أيضا من األخالق احلسنة ومن عالمات 
يف نفسه األخالق الفاضلة كلها. فكما قلت من قبل إن هذا  األتقياء ولكن ال يسمى أحد متقيا حقيقيا ما مل جيمع

حق املساجد. مث وجه  ألداء، وجيب علينا أن نحدث يف أنفسنا انقالبا عظيما عظيمة ولياتئمسملنا الوضع حي
مجاعة. إن زينة املسجد مرتبطة بعدد املصلني الذين يعبدون اهللا خالصة  األنظار إىل االلتزام بالصلوات اخلمس

. مث لفت االنتباه إىل أداء حقوق الفقراء بأداء الزكاة. املؤمن احلقيقي الذي يؤمن باهللا واليوم اآلخر تعاىل لوجه اهللا
موال هو اإلنفاق يف سبيل يهتم بتطهري أمواله أيضا إىل جانب االلتزام بالصالة والعبادات. وأفضل سبيل لتطهري األ

. احلق أنه ال يدرك اليوم أمهية التضحيات املالية على وجه احلقيقة إال �اهللا ويف سبيل أداء حقوق عباده 
األمحديون فقط. لقد أمر اهللا تعاىل يف عدة آيات يف القرآن الكرمي بأداء الزكاة وإنفاق األموال يف سبيله ووجه 

جه خاص. يقول بعض الناس معترضني بأنه ال يوجد اهتمام خاص يف اجلماعة األمحدية األنظار إىل أداء الزكاة بو
بأداء الزكاة مع أا حكم أساسي يف اإلسالم، ولكن يهمل هذا احلكم يف اجلماعة ويركَّز على التربعات أكثر. 

من وجبت عليه الزكاة  ليكن معلوما أن هذا االعتراض باطل متاما. بل احلق أننا نوجه إىل أداء الزكاة كلَّ
ونوجههم مرارا وتكرارا، وقد سبق يل أن ذكرت هذا األمر بالتفصيل يف بعض خطيب يف السنوات املاضية. 

 ،اخلالفة نظام وكيف ال تم ا وهلا عالقة قوية مع نظام اخلالفة أيضا حبيث إن آية االستخالف اليت أُنبئ فيها عن
 إنة وأداء الزكاة. أما ما يقال عن التربعات األخرى فكما قلت من قبل تليها آية نصح اهللا فيها بإقامة الصال

الزكاة ليست واجبة على كل واحد بل هلا نصاب معني وشروط معينة، وإضافة إىل ذلك ال ميكن سد مجيع 
قتضي حاجات اجلماعة املاليةَ بأموال الزكاة فقط. بل املشاريع الواسعة اجلارية حتت نظام اجلماعة يف العامل ت
ها ءوأداالتربعات األخرى أيضا إىل جانب الزكاة. إن نظام الوصية وكذلك نظام التربعات األخرى اإللزامية 

بنفسه. ال أريد أن أخوض يف  �شهريا بالتزام موجود يف اجلماعة. وهذا النظام قد أسسه املسيح املوعود 
تزداد مع تشييد املساجد، وعلينا أن ولياتنا ئمسأن تفاصيله اآلن وقد ذكرته عرضا بإجياز. ما أريد بيانه هنا هو 

ننتبه إىل أدائها بإنشاء العالقة مع اهللا تعاىل وباالهتمام باآلخرة وبرفع مستوى التقوى. وعندما حناول ذلك ساعني 
  للحصول على رضا اهللا تعاىل عندئذ نستطيع أن نؤدي هذا احلق، وحق إقامة الصالة وحق خدمة البشرية أيضا. 

فقط، كما  �ا ال شك فيه أنه كان من املقدر أن يتمكّن الدين يف العصر الراهن بواسطة املسيح املوعود مم
، وقد بعثه اهللا تعاىل ليقدم مناذج حقيقية �جاء إىل الدنيا خادما صادقا للنيب  �حصل على صعيد الواقع ألنه 

لتعليم اإلسالم وليقيم جمد اإلسالم الغابر جمددا، فهو خامت اخللفاء أيضا، وقد جاء ليطلع الناس على مجال اإلسالم. 
  إذًا، كان اهلدف احلقيقي من جميئه أن يطّلع الناس على حسن اإلسالم ومجاله. 

ة من سورة احلج، حيث ذكر اهللا تعاىل أناسا عندما ميكّنهم اهللا تعاىل يف األرض ذخواآلية الثانية اليت تلوا مأ
تظهر منهم صفام الفريدة مبا فيها االلتزام بالصالة وأداء الزكاة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. وكان من 

وكان مقدرا أن تقوم  �وعود املقدر، كما قلت من قبل، بأن متكني الدين يف العصر الراهن منوط باملسيح امل



اخلالفة بواسطته وقد قامت فعال. وليس اليوم على سطح األرض إال اجلماعة اإلسالمية األمحدية اليت تقوم فيها 
اخلالفة اليت تنشر اإلسالم الصحيح يف العامل وتبلّغ رسالة اهللا بصورا الصحيحة، وتشيد املساجد للعبادة، ال 

ور تسبب قوة اإلسالم وختلق القوة والعزة والوقار بنشر تعليم اإلسالم، أي بسببها ينال أماكن الفتنة. وهذه األم
  اإلسالم عزة ووقارا وقوة. 

كبرية على عاتق كل أمحدي أن يفكر على هذا النهج، ويفهم حقيقة هذا اهلدف. ولية ئمسباختصار، إا 
رضا اهللا تعاىل دائما. جيب لعلوا ج تفكريهم تابعا بعهودكم يف هذا اال، وجت للوفاءفعليكم أن تسعوا جاهدين 

. إذا كان �أن تتذكروا أيضا يف ضوء هذه اآلية الكرمية أن عباد اهللا الصادقني يستعينون باهللا مث ينالون نصرته 
البشرية.  املرء مؤمنا صادقا مث يسأل اَهللا تعاىل نصرته يناهلا حتما، مث يبذل هذا العبد كافة قدراته ومواهبه لصاحل

هذه من عالمات املؤمنني الصادقني، وإىل جانب ذلك يؤدون حقوق اهللا وخيشون اهللا ويزدادون إميانا، ويقضون 
  حيام متحلني بالتقوى ويأمرون الناس بالرب ومينعوم من السيئات. 

د حبا متبادال ونؤدي حق ندعو اهللا تعاىل أن يوفقّنا إلدراك هذه األمور جيدا وأن يوفقنا ألداء حقوقه، وأن نزدا
املسجد وحق تبليغ الدعوة، وأال يكون محاسنا للتضحية املالية مؤقتا فقط بل جنعل محاس احلصول على التقدم 

بعهد البيعة الذي قطعناه مع إمام هذا العصر واحملب  الوفاءالروحاين جزءا من حياتنا ال يتجزأ ونتمكن من 
   يوفقنا مجيعا لذلك.. ندعو اهللا تعاىل أن �الصادق للنيب 
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