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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا نأ وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 *اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   
ِإنما يعمر مساِجد اِهللا من آمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش ِإال اَهللا فَعسى �

  )١٨: التوبة (� ِمن الْمهتِدينأُولَِئك أَنْ يكُونوا
حنمد اهللا تعاىل على أننا وفِّقنا اليوم لنصلي اجلمعة يف أول مسجد بنته اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف 

مع أن هذا املسجد . ندعو اهللا تعاىل أن جيعل ِبناء هذا املسجد مباركا من كل النواحي واجلوانب. يرلنداإ
مخس مرات يوميا، ه ويعبدونحدانية اهللا األحد املسيح احملمدي سوف يعلنون فيه وني بصغري نسبيا ولكن املؤمن

أنَّويرفعون منه صوت بىن .  بؤرة فنت وفسادال ألداء حقوق اهللا وحقوق عباده  مكانٌ املساجداملساجد ت
يته لكل قوم من أجل لعبادة اهللا رب العاملني الذي أظهر ربوبيته للناس يف األزمنة كلها، والذي أظهر ربوب

 يف املستقبل كما يفيض عليهم اليوم أيضا بربوبيته ويفيض عليهم ،تقدمهم املادي والروحاين يف الزمن املاضي
فمن هذا املنطلق تعلن . إن ربوبيته ليست خاصة بقوم دون قوم بل تشمل العوامل واملخلوقات كلها. أيضا

ضمون إىل مجاعة املسيح احملمدي هم الذين يقدرون على إدراك مساجد املؤمنني باملسيح احملمدي أن الذين ين
عليكم أن من العامل  الفساد والقالقل ءلدر أنه  للناسحنن نبين املساجد لنعلن. ربوبية اهللا على وجه صحيح

 اهلدف من هذه املساجد.  يف تعليم اإلسالم اجلميل الذي يقدم لكم رسالة احلب والود والصلح واألمنتتأملوا
واألخ دهو أن العامل حباجة إىل احلب والوهذه . ة وهو ليس حباجة إىل احلرب والقتال بالسيوف واملدافعو

املساجد اليت نبنيها تعلن بأعلى صوا أن قلوب القادمني إليها بريئة من كل نوع املظامل واألفكار اليت مآهلا 
 الوافدين إليها جاهزون لتقدمي أي نوع من إن مساجدنا إمنا هي مراكز وعالمة على أن. غصب احلقوق

التضحية ألداء حقوق اآلخرين وقلوم زاخرة بعواطف الرمحة واللطف ملعارفهم وغريهم، وال متنعهم عداوة 



إن مساجدنا تعلن أن اإلسالم هو الدين الذي رفع راية . العدو أيضا من أداء مقتضيات العدل وأداء حقوقهم
 غريه، وإلظهار ذلك إن أبواب مساجدنا مفتوحة لكل شخص يريد أن يعبد اهللا سواء احلرية الدينية أكثر من
ها  األديان كلِّأن محاية معابِد يعلنونإن مساجدنا وكل من حيضرها من األمحديني . أكان مسلما أو غريه

نا توجه أنظارنا إن مساجد.  له كأمهية محاية مسجدهةضروريولية ئاملسقيقي، وأداء هذه احلؤمن امل على واجبةٌ
  . يقيم فيهلوطن جزء من إميان املؤمن، وال يؤمن مؤمن ما مل يكن خملصا لقومه وبلده الذي لإىل أن اإلخالص 

أداء حقوق املسجد مبا فيها أنّ، ةيطلب من املنتمني إىل املساجد بصورة حقيقباختصار، هناك أمور كثرية ت 
واملعلوم أن اهللا تعاىل قد .  حبسب القرآن الكرميد على وجه صحيح املرء حقوق العباال ميكن حبال ما مل يؤد

ه سيدنا ومطاعنا حممد رسول اهللا أمرنا بالعمل بكل هذه األمور، وقد وج�إىل العمل انا مرارا وتكرار أنظار 
ى حقوقا، وقد أدالقيم اإلنسانيةوقد ضرب أمثلة بعمله إلقامة .  اهللا وحقوق عباده بعمله وأسوته احلسنة 

لنصارى ذات مرة ل مسح �هذا ليس كالما فقط بل يشهد التاريخ أن النيب . من واحلب والسالموإلقامة األ
  يف هذا العصرناوهذا هو التعليم اإلسالمي احلقيقي الذي أمر.  أي املسجد النبوي؛يعبدوا اهللا يف مسجدهأن 

ليم اإلسالمي احلقيقي الذي هذا هو التع. �للنيب احلقيقي ب احملصادق وال ادماخلذه على أنفسنا أن ننفِّ
 للعمل ا ونشِرها بني �ضربت بعض أمثلته آنفا، وقد أمرنا إمام الزمان أي املسيح واملهدي املوعود 

اآلخرين وتوقَّع منا وقال لنا بأنه حيثما بنيتم مسجدا واضعني هذه الفكرة يف احلسبان ستتسببون يف فتح آفاق 
تعليمه اجلميل وهكذا تزدادون  ويأسرهمته، فينتبه الناس إىل اإلسالم جديدة للتعريف باإلسالم وتبليغ دعو

  . عددا
ساجد، وهذا هو التعليم الذي يطّلع عليه الناس من خالل املفهذا هو اهلدف الذي من أجله جيب أن نبين 

ل السياسية عندما يرى الناس، بدءا من عامة الناس إىل الزعماء الكبار ورجا. وسائل اإلعالم ويتوجهون إلينا
 يف القتل وسفك الدماء دون هوادة ومتييز، ويف ناحية أخرى هناك مجاعة نيأن هناك أحزابا إرهابية مشغول

 هناك فئة املسلمني املزعومني الذين تصعد من ، كما أنّخللق احلب والوئام والصلح واألمنتسعى جاهدة 
 اهللا ورسوله، وفئة ثانية ال تتحدث إال عن مساجدهم الشتائم والسباب وتعلو عواطف مليئة بالقذارة باسم

 هذه األمور تشد انتباه فإن .".احلب للجميع وال كراهية ألحد: "الصلح واألمن والوئام وال ترفع إال هتافات
الفرق بني هاتني الفئتني؟ مث توجههم هذا ملاذا : الناس وتنشئ عاطفة التحري والبحث يف أذهام فيتساءلون

ي هذه إىل البحث والتحقيق والسعي ألخذ املعلومات أكثر عن اجلماعة اإلسالمية األمحدية من عاطفة التحر
  . خالل وسائل اإلعالم احلديثة مثل االنترنيت وغريها

بعض أعضاء الربملان، " دبلن"يف مدينة يرلندي اإلى يل الذهاب أول البارحة إىل الربملان لقد تسن فقابلت
عى اجلماعة اإلسالمية األمحدية إلقامة األمن والِقيم اإلنسانية ال يالحظ هذا السلوك فقال أحدهم بأنه كما تس

مث . ع هذه املعلومات عن اجلماعة األمحدية بعد حبث عميق جداوأضاف وقال بأنه مج. يف املسلمني اآلخرين



حىت تنتشر " دبلن"ينة بعد احلصول على هذه املعلومات أمتىن أن تبين اجلماعة األمحدية مسجدا يف مد: قال
  .  يف مدينيت أيضاىالة األمن واحلب والِقيم الـمثلرس

فعلى هذا النحو ينبه اهللا تعاىل العامل أال يرسخوا يف أذهام رأيا سلبيا عن اإلسالم نظرا إىل جانب واحد 
اخلادم  مجاعةُ للصورة بل جيب أن ينظروا إىل جانب آخر أيضا وهو اجلانب احلقيقي الذي تقدمه اليوم

  . � للنيب الصادق
التايل تستطيعون أن بفعلينا أال نفرح مبجرد تشييدنا املسجد هنا وبأنه قد شاهده العامل بواسطة امي يت ايه، و

سيعقد احتفال ذا الشأن مساء اليوم بإذن اهللا، وستجد الشرحية . تقولوا للناس اآلن بأن لديكم أيضا مسجدا
رصة لزيارة املسجد ولعلهم سيمدحون مجال املسجد، ولعل بعض الناس من هذه املدينة أو املثقفة من اتمع ف

غريها أيضا سيأتون لزيارته يف مناسبات خمتلفة، فينبغي أال تفرحوا على أن هذا القدر من الناس أو الِفرق قد 
ذا ال يصح أبدا، بل كال، ه. جيب أال تظنوا نظرا إىل هذه األمور أنكم قد حققتم هدفكم.  مسجدناروازا

جسيمة ولية ئمسوهذه األمور كلها تلقي . كما قلت من قبل بأن هناك عدة أمور تعلنوا ببنائكم املسجد
فيجب على مجيع األمحديني الذين يسكنون هنا أن يفكّروا كيف جيب عليهم أن يؤدوا هذه . على كاهلكم

 وكيف ينبغي علينا ، هو دور مساجدنا وماذا يعلَن منها قبل قليل ماذكرتلقد . امللقاة على عاتقهمولية ئاملس
 بل ستكون فقط، مل نتوجه إىل أدائها فسيكون ادعاؤنا ادعاء فارغا فإنْ ؛وق العبادأن نؤدي حقوق اهللا وحق

فرحون الناسبالكالم والدعاية الفارغة فحسب، هتافاتنا وإعالناتنا سببا خلداع الناس، وسنكون من الذين ي 
كون متوجهني إىل نيل اهلدف من حياتنا، أال وهو الفوز برضا اهللا تعاىل وجعل أعمالنا وسلوكنا تابعا ولن ن

  . ملشيئة اهللا تعاىل
إن دائرة هذه اآلية . رون املساجد الذين يعماآلية اليت استهللت ا خطبيت صفاِت ذكر اهللا تعاىل يفلقد 

يع املساجد اليت يعمرها الذين حيملون الصفات اليت ذُكرت يف  من نطاق الكعبة وتشمل مج انطالقاتتسع أكثر
 �أشد حبا هللا�: اآلية املذكورة، والذين يدخلون يف قائمة املؤمنني الذين ذكر اهللا تعاىل مستوى إميام قائال

أي أم حيبون اهللا أكثر من أي شيء آخر، وال يغلبهم حب دنيوي أيا كان نوعه، بل يسعون جاهدين 
وال ميكن أن ينسوا حب اهللا من أجل احلصول على منفعة . ضوا حيام باستمرار يف سبيل الفوز حبب اهللاليق

 الصالة حبجة االنشغال يف  املرء ال أن ينسى وعبادته�إذًا، إن حب اهللا يقتضي العمل بأوامره . دنيوية
 �ب اَهللا ب أن يفكر اإلنسان هل حيالتصرف جيوعند هذا . األعمال، ويستند إىل الكذب لنيل املنفعة املالية

. أكثر أم املنافع املادية؟ فإذا كانت األمور املادية تلهيه عن أحكام اهللا فهذا يعين أن حب الدنيا مستوٍل عليه
فليكن معلوما أن غرية اهللا ال ترضى من املؤمن أن يشرك به أحد يف احلب : �يقول سيدنا املسيح املوعود 

  .  مع اهللا تعاىلالذي هو أحب إلينا إمنا يبقى حمفوظا بأن ال جنعل به أحدا شريكا يف احلبفاإلميان . الذايت



فاملسلمون يستعدون . فهذا جدير بالتدبر الكبري، إذ يقول كل مسلم بلسانه إنه حيب اهللا وحيب الرسول
 أو ال حيب فلن نسمع من فم أي مسلم أنه ال حيب اهللا. �للقتال حني يسمعون شيئا ضد كرامة النيب 

لكن السؤال كم منهم يستجيبون ألوامر اهللا ورسوله؟ فخذوا الصالة مثال، فنحن حباجة إىل أن . الرسول
فكثريون حني أسأهلم عن هذا يقولون إم يصلّون ثالث صلوات أو . نفحص هل نؤدي حق الصلوات أم ال

إن مل نكن حنسن أداء رقام، ف عناألمحال  يضعونمث هناك كثريون يسرعون يف الصالة وكأم . أربعا
  . الصالة اليت هي وسيلة للتقرب إىل اهللا وإظهار حبه، فال نؤدي مقتضيات احلب

مسعنا " عن املؤمنني إم حني يدعون إىل حكم اهللا ورسوله أو يتلقون أي أمر يقولون �مث يقول اهللا 
 االطالع  ميكِّننا منأنفسنانا عيار، ففحصيف ضوء هذا املفحص نفسه فكل واحد منكم حباجة إىل ". وأطعنا

 ٧٠٠ يف أحد كتبه أا �قد أعطانا القرآن الكرمي أوامر كثرية، وقد بين املسيح املوعود ل. على حاالتنا
فلن يكتمل إمياننا إال . يبأمر، فالذي ال يستجيب هلا وال يسعى للعمل ا فهو يبتعد عين، ويقطع عالقته 

إنا آمنا باآلخرة، لكن كثريين منا يدعون اإلميان باآلخرة باللسان : مث إننا نقول. � اهللا باالستجابة ألوامر
فنحن جنتنب . فقط، ألنه إذا كان اإلميان باآلخرة كامال فيجتنب اإلنسان ذنوبا كثرية وال يغصب احلقوق

. سئولني أيضا خوفا ونطيع املإلقاء القبض علينا،أعماال كثرية خوفا من القانون احلكومي، حيث خناف 
كثريون منا إذا كانوا خاشعني يف الصالة .  انرتكب أعماال سيئة ألننا ال نفكر يف اآلخرة رغم ادعائنا اإلميانَ

البعض يأتون إىل املساجد خوفا من قول .  لنيل أهدافهم املادية، فاألهداف املادية كثريةفإمنا يدعونيوما ما 
إن الذين يعمرون مساجد : �، بينما يقول اهللا "؟لمسجد منذ مدة طويلةلن ملاذا مل يأت فال: "الناس فيهم

وغايتهم من . اهللا فإمنا يصلّون الصالة ابتغاء مرضاة اهللا، ويقيمون الصالة مجاعةً على موعدها لنيل مرضاة اهللا
افون أحدا غري العبادة احلصول على رضوان اهللا، وتكون تضحيام باملال أيضا لنيل رضوان اهللا، وهم ال خي

إن هؤالء ال يدعون اإلميان فقط، بل يرون تأييد اهللا ونصره أيضا كل حني وآن، خيطون : �يقول اهللا . اهللا
فهذه اهلداية . وكل طريق تفتح هلم أبواب الفالح والنجاح باستمرار. كل خطوة إىل السبل اجلديدة للهدى

 على اجلماعة اإلسالمية األمحدية أنه وهب هلا � من منة اهللا. حيظون بالفوزتقودهم إىل النجاحات، وهم 
وهذا هو سر تقدم اجلماعة . احلصول على رضوان اهللا تعاىلهدفهم مؤمنني ال يدعون اإلميان فحسب، بل 

منا حيتاج كلٌّ فللمسامهة يف نزول هذه األفضال وتأدية حق عمران املسجد، . وازدهارها من حيث اجلماعة
ل حني وآن بانتظام، كما قلت سابقا، لئال يبقى أي أمحدي ذكرا أو أنثى حمروما من ستعرض أوضاعه كأن ي

جيب أن ال تكون خماوفنا مادية بل ينبغي أن خناف أن يسخط علينا ربنا . أفضال اهللامن بركات هذا التقدم و
 لفحص أنفسنا مؤدين فإننا حباجة أكثر من قبل، عندما ينظر العامل إلينا بعد بناء هذا املسجد. يباحلب

 األعمال وفق التعليم اإلسالمي، عندها فقط سنتمكَّن لصدورفثمة حاجة أكرب من ذي قبل . مقتضيات اإلميان
  .على أحسن وجه ،بعد مشاهدة املسجدالذين يلتفتون إلينا، من إرشاد 



سالم الصحيح، وهذا بعد بناء املسجد سوف تنفتح الطرق اجلديدة لنشر الدعوة والتعرف إىل األمحدية اإل
فحيثما تبين اجلماعة مسجدا يتوافد الناس لزيارته من . فالناس كما قلت سيأتون لزيارة املسجد. قد بدأ سلفا

فبما أن أنظار العامل يف هذه األيام مشدودة إىل املسلمني .  املختلفة وال سيما طالب املدارس والفئاتالطبقات
فعندما سريون .  وحب االستطالع كما قلت سابقاالتحسسداد بسبب تصرفات بعض املسلمني لذا قد از

إذن قد تعاظمت مسئولية . الوجه احلقيقي لإلسالم من خالل أعمالنا وحاالتنا، فسوف يتأثرون حتما
يرلندا كانت يف إإنين أقول ذلك مرارا وتكرارا ألن اجلماعة يف . األمحديني املقيمني هنا بعد بناء املسجد

، أو بتعبري آخر مل تعودوا من الذين ال  يف طي اخلفاءهولة لكنكم اآلن مل تعودوا مستوريناملاضي صغرية وجم
وافتتاح املسجد اليوم وحفْل .  كل يومتعرف العاملَ عليكمفبناء املسجد اجلميل واملئذنة العالية . يعرفهم الناس

. سيعرف كل الطبقات عليكملمني االستقبال مساء اليوم حيث يأيت الضيوف من غري األمحديني وغري املس
فقد بدأت اجلرائد تكتب حول هذا املوضوع سلفا، وسوف تنشر إن شاء اهللا أخبار أخرى تعرف سكان 

ولن يبقى هذا املسجد حمط أنظار سكان غالويه فقط بل سوف . البلد باألمحدية اإلسالم الصحيح أكثر
هذا ما . ء إىل هنا لزيارته إذا سنحت هلم الفرصةيتعرف إليكم سكان مدن أخرى أيضا، وسيسعون للمجي

 ستتسع بانتظام، هلذا جيب على كل أمحدي أن -كما قلت-جربناه يف املناطق املختلفة، مبعىن أن دعوتكم 
 حاجة لتحسني احلاالت وهناك. يتزود بالعلوم أيضا ويتجهز علميا، لكي يتمكن من الردود الدينية العلمية

وقد أخربتكم سلفا ما هو .  يريد أن حنرزها�مستواها إىل حيث كان املسيح املوعود العملية أيضا، ورفْع 
ذلك املستوى، أال إن ذلك املعيار هو العمل جبميع أحكام القرآن الكرمي، وإقامة مناذج رائعة ألعمالكم حىت 

سكان هذا البلد  كثريا، فما زال متدينونسكان هذا البلد أيضا . يلتفت سكان هذا البلد إليكم تلقائيا
األورويب من األغنياء والفقراء يذكرون انتماءهم ومتسكهم باملسيحية إىل اآلن ويصرحون أم مسيحيون 

 حبسب معتقداتنا كان نبيا صادقا من اهللا �علينا أن خنربهم أن عيسى . ويوقنون بأن جنام يف املسيحية
وأن صاحب القدرة احلقيقية . ه من اهللا على أحسن وجهوقد رحل من هذا العامل بعد إجناز املهمة املعهودة إلي

وإن من جاء بالشريعة الكاملة . رب العاملني هو اهللا األحد الذي عبده املسيح وأمه الطاهرة السيدة مرمي أيضا
، وهذه الشريعة هي الكاملة واملنجية، �  رسول اهللاواألخرية حبسب نبوءات األنبياء السابقني هو سيدنا حممد

لكن ذلك لن يتأتى بالدعوى فقط، بل بالعمل . وسيلة لتحسني الدنيا والعقىب وهياهللا  إىلنسان وتقرب اإل
 الذي � قد بعث تابعا له �عليكم أن ختربوهم أن دليل حياة اإلسالم أن املسيح املوعود . ذه الشريعة

ا، والذي ما زال يظهر اآليات حبسب اإلله الذي يسمع أدعيتنا وجييبها أيض. �ربط عالقتنا باهللا وقربنا إليه 
وسوف تنشأ العالقة احلية باهللا باإلميان باملسيح . �وعده، فبقاء العامل اآلن يف اإلميان باملسيح املوعود 

  ؟ سوف نتوقف لنفكر يف املوضوع مليادون أي تردد أو  هذا  لكن هل ميكن أن نقول لآلخرين،�املوعود 



 حتديه؟ هل إنين على عالقة قوية مع اهللا  أحد يف استجابة الدعاء قبلتهل أمتتع حبالة حبيث لو حتداينو
يف قليب خشية اهللا وحب تعاىل؟ هل أكنا ألغيال"ـ؟ إذا كانت اإلجابة بأوامرهر حيايت حبسب ه وأسعى جاهد" 

يه أنه قد جاء  دعوة العامل واإلعالن ف–لكوين أمحديا وبعدم أدائها ولييت ئمبسبدون الشعور -فكيف يسعين 
 تغيري أحدثه فيك املسيح املوعود حىت تدعونا إليه طمعا يف أي:  الناس ألن يسأليناملسيح الذي وِعد مبجيئه؟

مدى تقوحدوث تغيريات طيبة يف أنفسنا؟ إىل أي تك مع اهللا تعاىل حىت تدعونا إىل اإلميان باملسيح  صلت
ع اهللا تعاىل؟ يقول لك دينك أن تؤدي حق اهللا تعاىل من خالل عبادته يف نشوء عالقتنا ممرغِّبا إيانا املوعود 

: نارتم لتحقيق هذا اهلدف، فأخِبلقْ هو عبادة اهللا، وقد خحياة اإلنسانبل ورد يف القرآن الكرمي أن اهلدف من 
لني وا يزداد ؟ لقد أنشامت مسجدا مجيال، ولكن مجاله منوط باحلالة الروحانية للمصكم صالةً تصليها مجاعةً

هل تصلون الصلوات اخلمس يف املسجد؟ هل تؤدون حقوق عباد اهللا؟ يقول القرآن ف ؛بريق املسجد وملعانه
: الكرمي أنكم خري أمة أخرجت للناس ألنكم تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر، وهنا سيسألنا السائلون

 فينبغي أن حتاسبوا أنفسكم لتعرفوا ما نوا كذلكإذا مل تكوالنصيحة القولية فقط؟ إسداء هل يتحقق هدفكم ب
اإلحسان إىل األقارب وإىل الناس عن تتكلمون : ؟ وسيسألنا السائلون أيضا أم الإذا كنتم تعملون مبا تقولون

عموما ولكن هل تتوافق أعمالكم مع أقوالكم هذه؟ تتكلمون عن أداء األمانات وإيفاء العهود ولكن هل 
هر ذلك من  بأداء حق أماناتكم وعهودكم؟ تتكلمون عن التضحية والتواضع ولكن هل يظتتقيدون مئة باملئة

اآلخرين ولكن هل تطبقون هذا األمر يف ب؟ تقولون بأن اإلسالم يعلّمنا إحسان الظن خالل أقوالكم وأفعالكم
ولكنين رأيتك يف مواقع حياتكم اليومية أم ال؟ تقولون أن القرآن الكرمي يؤكد على االلتزام بالصدق أميا تأكيد 

ميكن أن يقول لنا أي واحد مثل هذا الكالم . جلأت إىل الكذب من أجل احلصول على منافع دنيويةقد عدة 
س بالعفو، إنه تعليم معاملة الناوتقولون بأن اإلسالم يأمر بكظم الغيظ .  املذكورةإذا رأى منا هذه األعمال

ليومي مع اآلخرين؟ ختربوننا عن تعليم رائع لإلسالم وهو أنه  يظهر ذلك من خالل تعاملكم ارائع ولكن هل
ينبغي أن يكون مستواكم إلقامة العدل عاليا لدرجة ال جيرمنكم شنآن قوم على عدم العدل وعلى غصب 
حقوق اآلخرين، ولكن هل تسعون لالرتقاء إىل هذه الدرجات السامية يف العفو عن الناس ويف إقامة العدل؟ 

؟ إن مجيع أحكام القرآن اليت ختربون عنها رائعة ومجيلة جدا ولكن هل تعملون ا؟ حتقيقهلى وهل تقدرون ع
تقولون عن املسلمني اآلخرين أم مل يؤمنوا باملسيح املوعود وألجل ذلك يعانون هذه احلالة حبيث يقطعون 

، البد أن يظهر العكسبل " رمحاء بينهم" أن يظهر منهم خلق  يف هذه احلالة وال ميكنبعضارقاب بعضهم 
. الكم متوافقة مع التعليم القرآين أن تكون مجيع أقوفعلى حد قولكم، ينبغي ،ولكنكم آمنتم باملسيح املوعود

فما الفرق بيننا وبينكم . نقالب روحاين وعملي تدعوننا إليه؟ ألنكم وحنن سواءافأي إذا مل تكونوا كذلك، 
 ال يبقى جمرد ألنهولياته ئمسا يعرف األمحدي بكونه أمحديا تزداد هنالك إذًا؟ ينبغي أن نتذكر دوما أنه حيثم

ال تشوهوا : "�وألجل ذلك قال املسيح املوعود . شخص أمحدي بل يتحول إىل ممثل للمسيح املوعود



ود فال يقتصر تأثري العمل السيئ ألي أمحدي على ذاته بل يصل إىل املسيح املوع. "مسعتنا بعد انتمائكم إلينا
 سيتحول كل وبعد التقيد بهإنه ألمر هام جدا ينبغي لكل أمحدي أن يأخذه بعني االعتبار دوما، . �

وذا . وإن التعريف به يف العامل يرفع قدره يف أعني الناس لدرجة أم سينجذبون إليه. أمحدي سفريا لألمحدية
ون ألهل الدنيا دنياهم نق التبليغ، وحتس، وتوفقون ألداء ح�الطريق ستصبحون ممثلني للمسيح املوعود 

فهناك . وإننا حباجة إىل بذل قصارى جهودنا من أجل حتقيق هذا األمر. وعقباهم، وجتذبون أفضال اهللا تعاىل
وهناك حاجة لتوثيق العالقة مع اهللا من خالل النوافل إىل . مجاعةًألدائها حاجة لتحسني صلواتنا اخلمس و

وهناك حاجة إىل أن يفهم كل رجل . ة إىل التركيز على أداء حقوق العباد أيضاوهناك حاج. جانب الفروض
  .وليتهئمسأمحدي وسيدة أمحدية 

ألن الناس هنا حيترمون السيدة " مسجد مرمي"ننا مسينا مسجدنا هذا إنقول بكل محاس ألهل هذه املنطقة 
سيح، أما حنن فال حنبها فقط لكوا والدة املسيح  نقول هلم بأنكم حتبون السيدة مرمي ألا والدة امل.مرمي كثريا

 بالتحلين ور املؤمنِم، وأُالورع وا يف الصالح مستوى عاليلبلوغهابل ألا حظيت بنظرة حب اهللا تعاىل 
لقد أحصنت مرمي فرجها وفعلت ذلك حمبةً يف اهللا وخوفًا منه، كانت مطيعة كاملة هللا تعاىل وعاملة . بصفاا

فقد أمر اهللا تعاىل مجيع املسلمني رجاال ونساء أن يتحلّوا . نت صاحلة ومتمسكة باحلق والصدقبأوامره، كا
  .بصفاا

 الفتيات والسيدات األمحديات أن الناس هنا إذا كانوا يكنون للسيدة مرمي  وهنا أريد أن أوجه الكالم إىل
أما املسلم احلقيقي . نه يدل على ضعفهم فإ السعي للتحلي بصفاا اليت كانت فيهااحتراما وتقديرا دون

فعليهما أن يطيعا اهللا تعاىل طاعة كاملة ويسعيا للعمل بأوامره، ومن هذه األحكام احلياء واملسلمة احلقيقية 
 فينبغي االهتمام باللباس احملتشم باإلضافة إىل. واحلجاب أيضا اللذان ذكرمها اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي

قهم ليكونوا مؤمنني حقيقيني، وأن اهللا تعاىل اجلميع لقضاء احلياة حبسب رضاه ووفّوفَّق . اهللاعبادة ب االهتمام
  .بعضاوفقهم اهللا تعاىل ألداء حقوق بعضهم . يؤدوا حق العبادة بدال من أن ينغمسوا يف الدنيا

 هذه الناس من السعداء أجل من خلق تعاىل اهللا بأن حقا لكم أقول":  ويقول�ينصحنا املسيح املوعود 
 العالقة أنشأمت من فيا. ينبغي كما يغتنموا الذين أولئك فمباركون )�أي بعثة املسيح املوعود ( الفرصة
 الذين من السعادة إىل أقرب أنكم صحيح. تريدون نيله كنتم ما كل نلتم قد أنكم ظانني تغتروا ال معي،

 قصارى وبذلتم الظن أحسنتم أنكم وصحيح بأمره، واستخفافهم إنكارهم بشدة تعاىل اهللا وأسخطوا أنكروا
 احلياة خللق تعاىل اهللا فجره الذي النبع من اقتربتم أنكم الواقع ولكن اهللا، غضب من أنفسكم إلنقاذ جهدكم
 بدون شيء يتحقق أن ميكن ال ألنه منه، لريويكم لكم التوفيق تعاىل اهللا فاسألوا. منه تشربوا أن وبقي األبدية،

 يهب املاء هذا ألن يهلك، فلن الينبوع هذا من يشرب من بأن يقينا أعلم ).أن اهللا تعاىل ويل التوفيق أي( اهللا
 احملافظة هو إمنا الينبوع؟ هذا من لالرتواء السبيل ما. الشيطان هجمات من وحيمي اهلالك، من وينجي احلياة،



 حق واآلخر اهللا حق أحدمها وافيا؛ أداًء وأدومها عليكم، فأقيمومها تعاىل اهللا أوجبهما اللذين احلقَّين على
  ."املخلوق

 العامل حىت نوصل إىلذا النبع أكثر فأكثر بانتظام،  واالستفاضة أن يوفِّقنا لتأدية هذا احلق، �نسأل اهللا 
هذه الفيوض .  

. انب أيضاأود أن أخربكم عن بعض تفاصيل بناء هذا املسجد أيضا، فالبعض يف العامل يهتمون ذا اجل
،  مربع متر٢٤٠٠ ومساحة األرض اإلمجالية ٢٠١٠كنت قد وضعت حجر أساس هذا املسجد يف سبتمرب 

 ٥١٥٠٠٠، وكان مثن هذه األرض  مربع متر٢١٧ هو  منهافواجلزء املسقو. وهو فدان إال ربع تقريبا
 فواجلزء املسقوقاعة الرئيسة  التتسع. أما بناء املسجد فكلَّف مليون ومائة ألف يورو. يورو، وكان فيها بيت

وهناك مكان . وهناك مكتبان مع هذا املسجد وبيت يضم ثالث غرف ومطبخا أيضا. مصلٍّ ملئيتإمجاال 
قريبا من املسجد،  سباق اخليول مضماريقع وموقع هذا املسجد أيضا رائع ومتميز، إذ .  سيارة١٧إليقاف 

 كبار الشخصيات املشهورة ه مهرجان مشهور يأتيدان يف هذا املييعقد. املسجد بوضوح يرىومن هناك 
يشارك يف هذا املهرجان أربعون ألف . للمشاركة يف سباق اخليول، ومن هناك يرى املشهد اجلميل للمسجد

  . شخصا من سكان البلد
املسجد، ألن الناس من اخلارج أيضا سيأتون إىل هنا، وهذه بتعريف الومن هذا املنطلق أيضا سيزداد 

 أيضا، ةوعلى مسافة قصرية هناك سكن الطلب. طقة عامرة ومزدمحة حيث مير من هنا يوميا مئات الناساملن
ني آخرين ومها جياوران املسجد،  بيت هناولقد اشترت اجلماعة. ومطار غالوي أيضا على مسافة عشر دقائق

مع كله من كل النواحي، وأن  أن يبارك يف هذا ا�باختصار اُدعوا اهللا . ة جيدمساحة سكنيةوفيهما أيضا 
 .      يوفِّق األمحديني يف هذه املنطقة ألداء حق هذا املسجد

  


