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ـ              ـ  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم ده دا عب
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
كنت منذ أكثر من شهر يف زيارة لبعض البالد األوروبية مثـل الـدمنارك    

. وقد شاهدنا أفضال اهللا تعاىل يف كل حلظة من هذه الزيارة  . وبلجيكا وغريمها 
لوفاء يف أفراد اجلماعة كذلك وكما رأيت كاملعتاد مناذج اإلميان واإلخالص وا  

ملست تأثري اجلماعة يف اآلخرين أيضا وسعيهم غري العادي لتوطيد العالقـات            
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فإنه مـن   . مع اجلماعة وحماوالتهِم للتعمق يف فهم اإلسالم أكثر من ذي قبل          
فضل اهللا تعاىل أن كل خطوة ختطوها اجلماعة تعمل على التعريف باملـسيح             

 اإلسالم احلقيقي بواسطته يف العامل، ونتائج مساعينا         ونشر دعوة  �املوعود  
وهذا ما يزيد األمحديني إميانا بصدق املـسيح املوعـود          . تظهر أكثر مما نبذل   

إذا كان األمر مقتصرا على اجلهد البشري ملا انتبه الناس إىل     .  أكثر فأكثر  �
إذًا، هـذا   . اجلماعة ذه الطريقة ألن مجاعتنا صغرية جدا من الناحية املاديـة          

 �االنتباه واالنتصارات إمنا هي نتيجة وعود اهللا اليت يقول املسيح املوعود            
  : عنها
هناك وعود كثرية من اهللا تعاىل حبق مجاعتنا، ال ميكن للعقل أو للتخطيط             "

 �مث يـذكر    ." أو لألسباب الدنيوية أن توصلنا إىل حتقُّق هـذه الوعـود          
عة قد أُسست ألهداف دنيوية علـى       معارضينا الذين يزعمون أن هذه اجلما     

غرار فرق أخرى؛ حيث تظن األغلبية من املسلمني أو أن املـشايخ أومهـوا              
األغلبيةَ منهم أن هذه اجلماعة مجاعة دنيوية أو مؤسسة مادية مثل املؤسسات            

.  بشىت الطرق  �وبذلك حياولون أن يشوهوا مسعة املسيح املوعود        . األخرى
على أية حال، مهما زعم هؤالء النـاس،  . وجيرحون قلوبنا فينابزونه باأللقاب   
  :  يقول�فإن املسيح املوعود 

أعلم أن اهللا تعاىل هو الذي أسس هذه اجلماعة، وبفضله ورمحتـه تنمـو              
احلق أنه ال ميكن أن تتقدم مجاعة أو تنمو ما مل توافق ذلك مـشيئة               . وتزدهر

ال تكون يف البداية إال كالبـذرة،       ولكن عندما يريد اهللا تعاىل ذلك فإا        . اهللا
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وكما ال يدرك أحد آثار منو البذرة قبل األوان كذلك يزعم الناس أنّ تقـدم               
  .ذلك القوم مستحيل

إن أهل  . فهذه مجاعة اهللا، لذا نرى أن نصرة اهللا حتالفها يف كل حني وآن            
ضة الدنيا ومعارضي اجلماعة قد فقدوا صوام أكثر من ذي قبل، لذا فإن معار 

. وقد ذكرت ذلك يف خطيب السابقة أيضا      . اجلماعة على ذروا يف هذه األيام     
يقول اهللا تعاىل بأن من مشيئة اهللا أن يهب اجلماعة تقـدما وازدهـارا، وأنْ               
تتحقق غلبة اإلسالم بواسطة مجاعة املسيح املوعود، وهذا سيتحقق حتما بإذن           

أدراج الرياح، وسيلجأ كل    اهللا، وستذهب مساعي األعداء ومعارضتهم كلها       
  . ذي فطرة سليمة إىل كنف اجلماعة بإذن اهللا

على أية حال، كما أذكر بعد كل سفر أحداثه باإلجياز عادة، سأذكر لكم             
أما التفاصيل فستنشر يف التقارير املفـصلة املنـشورة يف          . بعضها اليوم أيضا  

 اليت تلقي ضوءا    ، غري أنين سأذكر اآلن باإلجياز بعض األمور       "الفضل"جريدة  
ال شك أن األمحديني يـستفيدون مـن   . على أفضال اهللا النازلة على اجلماعة     

مقابليت أثناء الزيارة، كذلك يستفيد اآلخرون أيضا الذين لـديهم رغبـة يف             
إن بعض املثقفني   . اإلسالم، إذ جند فرصة لنقدم هلم صورة اإلسالم الصحيحة        

حلكومات يظنون بـأن األمحـديني      والساسة وأصحاب املناصب املرموقة يف ا     
يبلغون دعوة األمن واحلب يف حميطهم من أجل املنافع الدنيوية أو لتحـسني             

لذا يبدو يل .. الظروف يف بيئتهم األمحدية فيقدمون هلم صورة اإلسالم اجلميلة        
يف كثري من األحيان أن هؤالء الناس الناس حيبون أن يسمعوا مين مباشرة مـا               

أن األمحديني قد أخربوهم، إال أم يفضلون أن يـسمعوا          هي األمحدية، ومع    
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ففي أثناء املقابالت اليت تعقد مع اآلخرين تتسىن الفرصة         . مين اطمئنانا لقلوم  
إلزالة الشكوك والشبهات لدى املثقفني بوجه خاص باإلضافة إىل توسيع دائرة 

  . العالقات املتبادلة وغريها من األمور
رت يف مناسبات خمتلفة بأن مجاعتنـا يف أملانيـا          وكما قلت من قبل، وذك    

.. تبذل قصارى جهدها يف جمال تبليغ الدعوة وتوسيع دائرة العالقات املتبادلة          
مبعىن أن جهودهم يف هذا اال قد ازدادت أكثر من ذي قبل، وأم بناء على               

نوا فقد كـا . ذلك يبلغون دعوة اإلسالم ويعرفون اجلماعة لألملان بكثافة أكرب     
فجـاء ملقـابليت    . رتبوا مقاباليت مع بعض املثقفني ممن هم على عالقة معهم         

أرى يف شباب   . وقد رتب هذا اللقاء شبابنا    . أستاذان من جامعة فرانكفورت   
اجلماعة يف أملانيا نشاطا ووضا ملموسا بفضل اهللا تعاىل منذ فترة، إذ تتوسع             

  . عالقام وهم متوجهون إىل تبليغ الدعوة أيضا
على أية حال سأتناول اآلن ذكر بعض املقابالت فقط، وطبعا سيأيت ذكر            

فقد جاء ملقابليت . بعض الربامج األخرى أيضا اليت كانت جتري جنبا إىل جنب      
. يف فرانكفورت وكالمها حائز على الدكتوراه     " مار بوب "أستاذان من جامعة    

 الدراسـات   ، وكالمها يـدرس مـادة     "ايفش فلس "و" بريي هيكر "امسهما  
أحـدمها  . يتقنان العربية ولديهما إملام جيد بالعلوم اإلسالمية أيضا       . اإلسالمية

فجرى احلديث معهما حول . متخصص يف اللغة التركية ودرس تاريخ اإلسالم   
قلت هلما أال يقتصرا على قراءة كتـب املـؤرخني          . موضوع تاريخ اإلسالم  

فقط بل جيـب أن يقـرءا كتـب         الغربيني أو املتأثرين باملؤرخني من الغرب       
. املؤرخني اآلخرين والعرب أيضا والكتب العربية اليت هي املصادر األصـلية          
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" سرية خامت النبيني  "كذلك كتاب   . وكذلك ال بد من مطالعة األحاديث أيضا      
وقلـت  .  الذي ترجم اجلزء األول منه لإلجنليزية      �حلضرة مريزا بشري أمحد     

هذا الكتاب حيتوي على    . قرؤه لتعلموا احلقيقة  هلما بأننا سوف نزودكم به فا     
نتوقـع أن   . ، وإىل جانب ذلك فيه رد على بعض االعتراضات        �سرية النيب   

هذا كتاب قيم ومفيد خاصة ملثل هؤالء ألم . يترجم سريعا ما تبقّى منه أيضا  
سيجدون من خالله ردودا على اعتراضام أيضا إضافة إىل اطالعهم علـى            

فقلت للمسؤولني يف اجلماعة أن يزودوا مكتبة       . رية النبوية املختلفة  جوانب الس 
اجلامعة هنالك بالدات اخلمسة لتفسري القرآن باإلجنليزية وذا اجلزء للسرية          

وقلت أيضا  . النبوية املترجم باإلجنليزية، وستصلهم هذه الكتب قريبا بإذن اهللا        
ية امي يت ايه، ألن كثريا من سـليمي         هلذين األستاذين أن يشاهدا قناتنا الفضائ     

الفطرة يطّلعون على احلقائق عن اإلسالم من خالل امي يت ايه، فيعرفون تعليم             
ماذا عن جامعة األزهر املصرية؟ هل      : فقاال يل أثناء احلديث   . اإلسالم احلقيقي 

حتدثتم معهم مرة؟ قلت هلم بأنه قد جرى احلديث قبل بضعة أعوام مع بعض              
مث أعد املكتب العريب باجلماعة، والسيد حممد شريف عودة وغريهم          أساتذا،  

ولكن . كتابا وأرسلوه إليهم، ولكن قلوم قاسية فال يكادون يفقهون حديثا         
عندما يقرؤه سليمو الفطرة تنشرح صدورهم على كل حال، فكان احلديث            

  .طويال مع هؤالء وتأثروا كثريا
 كيلومترا  ١٥٠على بعد أكثر من     لقد وفِّقت لوضع حجر األساس ملسجد       

من مسجد اجلماعة يف فرانكفورت وآلخر على بعد مثانني كيلومترا تقريبـا،            
ففي إحدى مناسبيت وضع حجر األساس للمسجد حضر نائب العمدة ممـثال            
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فقال يف أثناء احلديث    . له، فألقى كلمةً أيضا وحتدثت معه أيضا حول املسجد        
ترب قراءة غريِ املسلم القرآنَ الكـرمي أو رؤيتـه           يع اإلسالممسعت أن   : الحقا

الحظوا هذه الفكرة النامجة عن اجلهل ليست قدمية وإمنا توجد يف هذا (جرميةً، 
من قال لك ذلك؟ فقد مسعت تالوة       : فسألته) العصر احلديث أيضا يف أوروبا    

يب  قد أمر الـن    �حنن نؤمن بأن اهللا     .  قبل قليل ومسعت ترمجتها    القرآن الكرمي 
 اإلعالن بأنه مبعوث إىل العامل كله وإىل الناس كافة، وأن القرآن الكـرمي              �

هلذا إن ما مسعته خطأٌ متاما، بـل إن      . يشكل رمحة وعالجا لكل سعيد الفطرة     
فهذه هي .  ترمجاتنا للقرآن الكرمي موجودة منشورة وسوف نهديها لك لتقرأها

تعليم القرآن الكـرمي، أمـا      الفكرة اليت تنقل من بعض طبقات املسلمني عن         
فألذكر . األمحديون الذين يسعون لنشر تعاليم القرآن الكرمي فتعرقَل طريقهم        

 أقامت يف الفترة األخرية     اجلماعة اإلسالمية األمحدية  ضمنيا وعلى اهلامش أن     
معرضا كبريا مرتبا ومنظَّما عن تعليم القرآن الكرمي يف دهلي اهلند، ولقد زاره             

سيخ والنصارى واملسلمون املثقفون أيضا، وكان لثالثة أيام، فأثار         اهلندوس وال 
املشايخ والعلماء املزعومون ضجة كبرية وضغطوا على احلكومة يف اليوم األول 
والثاين لدرجة أنْ خافت احلكومة من حدوث فتنـة وقـدمت اعتـذارا إىل              

ولقد مدحت .  لثاجلماعة أن تغلق املعرض يف اليوم الثاين وأال يستمر لليوم الثا
اجلرائد الكبرية هناك هذا املعرض وأشادوا بروعته وأعربوا أم اليوم اطلعوا من 

كما علَّـق   . خالل هذا املعرض على التعاليم السامية للقرآن الكرمي وحكَمه        
بعض املسلمني أم مل يكونوا يعرفون سلفا هذه العلوم اجلميلة للقرآن الكرمي            

شايخ وأتباعهم ظلوا يضعون العقبات، فهم يقدمون أفكارا        وتعاليمه، إال أن امل   
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ومن هنا تذكرت أمرا آخر قرأته يف إحدى الرسائل يوم أمس أو . خاطئةً شاذة
قبله، فقد كتب أحد أبناء اجلماعة من باكستان أنه ذهب إىل صـديقه غـري               

 أنـه   األمحدي لتقدمي التعازي فقال أحد املُعزين أثناء احلديث هناك بأنه مسع          
حني يريد أحد االنضمام إىل مجاعة األمحديني فهم يدخلونه يف غرفة مغلقـة             
حيث جيد القرآنَ الكرمي على رف أو خزانة فيطلَب منه أن يهزه جيدا ونتيجة              

فهكذا تنشر  . لذلك حني يسقط القرآن الكرمي على األرض يعتبر أمحديا قويا         
لعنة اهللا  " لكننا ال يسعنا إال أن نقول        ضدنا هذه األفكار املعادية واألكاذيب،    

هلؤالء الذين جعلوا الشعب غبيا لدرجة مل يعد قـادرا علـى            " على الكاذبني 
  . التفكري والتدبر

 لقد أقيمت   MTAعلى كل حال كنت أتكلم عن أملانيا فكما شاهدمت يف           
يف اجتماعات خدام األمحدية وأطفال األمحدية وجلنة إماء اهللا يف أثناء إقـاميت             

 يف قراري للـذهاب إىل هنـاك        �فرانكفورت، وحضرتها، ولقد بارك اهللا      
لقد خاطبت األطفال أول مرة    . واالشتراك يف هذه االجتماعات بركات كثرية     

يف خيمتهم وحدثتهم حبسب مستواهم، فبدأت تصلين هناك الرسائل اليت أكد           
 للتوفيق لذلك، وقد    فيها األطفال أم سينفِّذون توجيهايت وطلبوا مين الدعاء       

ذكرت لكم بعض األمثلة أيضا، فاملالحظ أن األطفال تعودوا اقتناء املوبايالت           
واألجهزة املماثلة وجيلسون لساعات طويلة أمام التلفاز واالنترنـت، فقـد           
وعدوين أم سيجتنبوا، فاالعتدال هو األصل وينبغي أن يعـرف األطفـال            

عتدال يف كل عمل، أما السيئ واملمنـوع  والكبار أيضا كيف جيب مراعاة اال     
فإذا نشأت هذه الروح يف أوالدنا وكبارنا فمستقبل هؤالء         . فينبغي أال يقربوه  
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األوالد والكبار سيكون حمفوظا، ويتحقق تقدم اجلماعة يف أمور التربية علـى            
  . صعيد اجلماعة

ايل، كذلك أظهر اخلدام أيضا ردود فعل إجيابية جدا بعد االستماع إىل أقو           
وأدعو اهللا تعاىل أن يوفقهم للعمل ا باستمرار وجيزيهم على تلبيتهم الفورية            

  . أحسن اجلزاء
كان الربنامج يف جلنة إماء اهللا أيضا رائعا بفضل اهللا، وقد ذكـرت ذلـك    
سابقا وإمنا اآلن أود لفت انتباه اللجنة هنا بل يف العامل كله إىل أمر واحد هو                

ايب يف اجتماع جلنة أن خطايب سمع باهتمام وصمت         أن سيدة كتبت عن خط    
يف اخليمة الرئيسية لكن اخليمة املخصصة للسيدات الاليت معهن أوالد صـغار        
فكان هناك ضجيج وأصوات كثرية ألن األمهات أيضا كن يـتكلمن فيمـا             
بينهن زعما منهن بأن بعيدات ويف خيمة منفصلة، باإلضـافة إىل أصـوات             

جيب أن يـسعين إلسـكات األوالد   :  أقول هلؤالء األمهات  األوالد، فأود أن  
باإلشارات قدر اإلمكان ويستمعن إىل اخلطاب والربنامج، فال تخصص هلـن           
اخليمةُ لينشغلن يف احلديث العبثي وتبادل القصص، ففي املستقبل جيب االعتناء    

  . ذا اجلانب وجيب أن تم بذلك اهليئةُ املنظِّمة
 أقيمت بعض برامج أخرى أيضا وسيأيت ذكرها يف التقرير          يف فرانكفورت 

       هناك قرابة أسبوعني وبعد ذلك انطلقـت آنفا، باختصار قد أقمت كما قلت
كما مسعـتم يف اخلطبـة،      " بيت النصر "إىل النرويج حيث مت افتتاح مسجد       

  .فاملسجد بفضل اهللا مجيل جدا
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دا لـيس يف أوروبـا   فقد ذهب البعض من هنا أيضا فزاروه، وهو كبري ج  
الشمالية فقط بل إنين متأكد بأنه ثاين أكرب مسجد يف أوروبا بعد مسجد بيت              

إن اجلماعة هناك صغرية لكننا حني ننظر إىل املسجد يبدو أن اجلماعة            . الفتوح
هناك إما كبرية جدا وإما تضم أغنياء وأثرياء، لكن احلقيقـة علـى عكـس               

 وال األمحديون هناك أغنياء، وإمنا كانت       األمرين، فليست اجلماعة هناك كبرية    
هذه القطعة كان   . حاجة لنشوء الفكرة واإلحساس، فحني نشأ ظهر االهتمام       

قد مت شراؤها يف زمن اخلليفة الرابع وبنيت قاعة يف القبـو ورمبـا كانـت                
ستستخدم كالقبو للمسجد وال أعرف ماذا كان تصميمه، غري أن التـصميم            

ناهم من هنا من مركز اجلماعة بقرابة أربعة ماليني كرونا          وقد دعم . تغري قليال 
أو أربعمائة ألف جنية استرليين تقريبا، مث طُلب منـهم أن يبنـوا املـسجد               

 بدأت ألفت انتباههم لذلك، لكن اجلماعة مل تقـدم          ٢٠٠٣مث يف   . بوسائلهم
 خطوة إىل األمام ومل حترك ساكنا، فكانوا يقدمون عذرا تلو عذر، وكانـت            

تظهر عوائق متتالية، وأزعجوين لدرجة قلت هلم أن يفعلوا ما يريـدون، وإذا             
كانوا ال يستطيعون بناء مسجد كبري فليبنوا صغريا، فاشتروا قطعة صـغرية مث             

على أية حال تقرر    . بدأوا يفكرون يف بيعها الحقا، وبعضهم اقترح عدم بيعها        
 إذ تقع على مكان مرتفع      - يف اية املطاف أنّ موقع قطعة األرض هذه مثايلٌ        

ملـا زرت هـذا     .  فليس من الالئق بيعها    –جبانب الشارع بني املدينة واملطار      
 استأجرت اجلماعة لصالة اجلمعة قاعة كانـت علـى          ٢٠٠٥املكان يف عام    

: وقلت يف اخلطبة اليت ألقيتها آنئذ منبها أفراد اجلماعة        . مقربة من هذه القطعة   
شاء مسجد أو مسجدين يف النرويج بل ال بد أن تنشأ           لن يقتصر األمر على إن    
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مساجد يف كل مكان منها بإذن اهللا، ألنه قدر من اهللا تعـاىل أنـه سينـشر                 
مجاعته؛ ولكن تذكروا أن ذراريكم ستقول يف املستقبل لدى مرورها من هذا            
املكان أن آباءنا قد وجدوا هذه القطعة األرضية اجلميلة ذات موقع مثـايل إال     

فعليكم أن ختافوا اهللا تعاىل وأن تسعوا جاهدين لتحقيق مـا           .. م أضاعوها أ
  . عقدمت عليه العزم

لقد نبهتهم ذه الكلمات تقريبا أن يقدموا لذراريهم أسوة حسنة حـىت            
 أن  �ومن امليزات الرائعة جلماعة املـسيح املوعـود         . ينالوا دعوام أيضا  

 وحياولون العمل ـا ويتولـد يف        أفرادها يستمعون إىل أقوال خليفة الوقت     
 يتملكين اإلعجاب �أنفسهم نوع من احلماس، ولذلك قال املسيح املوعود 

  .لدى رؤية إخالص أفراد اجلماعة ووفائهم
على أية حال، فلما انتبه أفراد اجلماعة بالنرويج إىل هذا األمر وعزموا على             

 ههنا ولقد تناولـت     حتقيقه فإم قدموا مثال عليا يف التضحيات يطول ذكرها        
فلقد قدموا تضحية مالية قدرها     . ذكر بعضها يف اخلطبة اليت ألقيتها يف النرويج       
لعل البعض ال يعرفـون كـم       . مئة مليون كرونا وأكملوا ا إنشاء املسجد      

. يساوي هذا املبلغ فأخربهم بأنه أزيد من اثين عشر مليون جنيـه أسـترليين             
ة يف النرويج ليسوا بأثرياء كثريا ولكنـهم        وكما قلت سابقا بأن أفراد اجلماع     

عندما نبهوا وأُخربوا عن النموذج الذي كانوا سيتركونه لألجيال القادمة فلم           
لـو  . يتحمسوا مؤقتا بل غلب عليهم تيار احلسنة الذي يتحلّى به كل أمحدي           

ال شك أن املسؤولني    . كان ذلك محاسا مؤقتا جللسوا متعبني بعد سنة تقريبا        
ذوا يظهرون يل قلقهم يف بعض األحيان، ولكنهم أيضا ملا نبهوا مرة أخرى             أخ
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جلّوا باذلني قصارى جهودهم لتحقيق اهلدف، ويف اية املطاف بعد تـضحية            
ال . دامت مخسة أو ستة أعوام متكنوا من إنشاء هذا املسجد الكبري هنالـك            

نّ اهللا تعاىل وفقهم    ، إال أ  ٩٠٠ أو   ٨٠٠يتجاوز عدد أفراد اجلماعة يف النرويج       
إلنشاء مثل هذا املسجد الذي يقدم منظرا رائعا يف الطريق املؤدي من املطـار            

لقد اعترف بذلك رئيس وزراء النرويج أيضا حيث قال إن املسجد . إىل املدينة
إضافة مجيلة ورائعة هلذا الشارع الذي متر منه قرابة مثانني أو تـسعني ألـف               

  .ه ركاا يومياسيارة يوميا، وهكذا يرا
وأرى معظم أفـراد  . من شغف بشيء حبا بذل قصارى جهده لنيله       : يقال

ظلوا يف السابق يتحـايلون     . اجلماعة يف النرويج أصبحوا يتمتعون ذه احلالة      
يـصعب  : للتنصل من مسؤولية إنشاء هذا املسجد طيلة عشرة أعوام قـائلني          

ة طويلة للمشاكل اليت حتول دون      ذلك، أو ال ميكن أن ينشأ، وقدموا يل قائم        
نريد إنشاء مـسجد آخـر يف       : إنشاء املسجد، ولكنهم أصبحوا يقولون اآلن     

اليت ال زالت مجاعتنا فيها صغرية إال أا تعتزم إنـشاء     " كرسجن ساند "مدينة  
فقلـت  . املسجد الذي كلفته ستكون غاليةً نظرا إىل الغالء العايل يف النرويج          

بدء يف مشروع إنشاء مسجد آخر وللتو تفـرغتم مـن           كيف ميكنكم ال  : هلم
إكمال مسجد فخم؟ إال أم متحمسون جدا لدرجة أنْ كتب يل أعضاُء اهليئة 

. اإلدارية وبعض اإلخوة أم بإذن اهللا تعاىل سيتمكنون من إنشاء مسجد آخر           
فإن مثل هذا احلماس يتميز به األمحدي اليوم الذي لو عزم على عمـلٍ فـال                

لو كانت النية حسنة فال بد أن تزال مجيع أنواع السدود           . ء يعرقل سبيله  شي
ال يعود ذلك إىل سعي شخص أو بضعة أشخاص بل هو فضل من             . والعراقيل
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اهللا تعاىل الذي يبارك يف اجلهود وحيدث التغيري يف القلوب، وهذه آية علـى              
 أخـربه تعـاىل      إذ �حتقق الوعود اليت قطعها اهللا تعاىل مع املسيح املوعود          

فلما انتبه اإلخوة بـإخالص     ." ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء     : "قائال
النية واإلرادة وعزموا على القيام ذه النصرة داعني اهللا تعاىل فقد شـرح اهللا              
تعاىل قلوم فنهضوا مستعدين هلذه النصرة يف كل حني وآن من أجل مواصلة             

إذا : " اليت عرب عنها قـائال �رغبته أي حتقيق .. �مهمة املسيح املوعود  
فلـو  ". أردمت أن تعرفوا الناس على اإلسالم يف منطقة ما فأنشئوا فيها مسجدا           

كان الذين يعمرون هذه املساجد عابدين وعاملني بأوامر اهللا تعاىل ورسـوله            
فعندما حـاول   .  يدهش العامل بروعته وجته    فال بد أن يعرف اإلسالم جبمالٍ     

أفراد اجلماعة إحداث التغيري يف أنفسهم من أجل القيام ذا العمل احلسن فقد             
من اهللا تعاىل عليهم برحابة الصدر والسعة والتوفيق، واهللا تعاىل مين بذلك على 

هذه اآلخرين أيضا يف املناطق األخرى من هذا العامل إذ الحظت خالل جوليت          
زاد اهللا تعـاىل مجيـع      . أن األمحديني بفضل اهللا تعاىل ازدادوا إميانا وإخالصا       

  .األمحديني إميانا وإخالصا أكثر فأكثر
إن النرويج هي من تلك البالد األوروبية اليت حتتاج عموما إىل التنبيه الكثري             

ملـا ذكّـرم    من أجل التربية ألن الناس فيها مائلني إىل الدنيا أيضا، إال أنين             
ببعض األمور الحظت مالمح الندم واخلجل يف وجوههم وعيوم سواء كانوا       
رجاال أو نساء، شبابا أو فتيات، والحظت فيهم ذلك العزم واإلرادة القويـة             

وملا . وكأم يقولون بأننا سنبذل قصارى جهودنا للتخلي عن كل تقصرياتنا         
إىل مسؤوليام فقد أظهروا العزم     يف االجتماع معهم    " الواقفني اجلدد "نبهت  
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على إحداث التغيري يف حالتهم والسيما الواقفات؛ فقد وعدن بأن سيحدثن           
تغيريا حسنا ليس يف نفوسهن فحسب بل سيسعني جاهدات إلحداث التغيري           
الطيب يف حميطهن أيضا، وأبدين ندمهن على ما بدر منهن من تقصري يف جمال              

علق حبشمة ووقار الفتاة األمحدية، وأـن سيـسعين         احلجاب واللباس وما يت   
. ليصبحن منوذجا حسنا ليس يف حميط اجلماعة فقط بل يف خارجهـا أيـضا             

وفقهم اهللا تعاىل لذلك ووفق كل شاب أمحدي وفتاة أمحدية ليكونوا منوذجا            
لو متكنا من إصالح فتياتنا وسيداتنا لصار إصالح األجيـال          . حسنا لألمحدية 

بفضل اهللا تعاىل ورمحته الحظت يف مجاعة النرويج خـالل          . دمة مضمونا القا
  .اخلمس السنوات املاضية حتسنا ملموسا من نواحي عديدة

أحتدث اآلن عن املناسبات اليت أقيمت مع غري املسلمني، ولكن قبل ذكرِها            
ما أود أن أشكر احلكومة النروجيية اليت هيأت لنا احلراسة يف خالل جوليت، ك            

حرسوا مسجدنا أيضا بال انقطاع، وذلك بسبب الوضع احلـرج هنـاك إذ             
. وقعت جمزرة هناك يف يوليو املاضي، وأيضا رمبا قد تلقوا بعـض البالغـات             

  . فجزاهم اهللا خريا
كان اجتماعـا   . كان أحد أعضاء الربملان قد رتب يل لقاء يف مبىن الربملان          

قابلـت فيـه   . أعضاء الربملان أيضاصغريا وناجحا حضره أربعة أو مخسة من    
رئيس الربملان وامسه السيد ايندرسون، وحتدثت معه مفصالً عن مجاعتنا وعن           

لقد سألين بنفسه   .  عن بعثته  � ونبوءة النيب    �هدف بعثة املسيح املوعود     
عن الفرق بيننا وبني املسلمني اآلخرين من شيعة وسنة، وهكذا تطرق احلديث        

  .إىل أمور أخرى
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 أن ممثّلي وسائل اإلعالم املختلفة من جرائد وإذاعات وقنـوات قـد             كما
مخسة ماليـني   النرويج بلد صغري إذ يبلغ عدد سكانه        . أجروا معي مقابالت  

 فقط، واجلريدة اليت أجرى ممثّلها احلوار معي يبلغ عدد نسخها ثالثـة مئـة             
، لقد سألين عن أهـداف املـساجد      .  كان احلوار يف جو رائع     . ألف ومخسني

كل هذه األمور قد نشرها هؤالء يف       . وتعاليم اإلسالم، وغاية تأسيس األمحدية    
كما سألوين عن   . جرائدهم أو إذاعام أو قنوام، وغطّوها لوقت ال بأس به         

فأجبت . اجلماعة واخلليفة، وعن هدف زياريت لبلدهم وما إىل ذلك من أسئلة          
هم حيث إم حـني كـانوا       مث إم قد شاهدوا األمر بأنفس     . عليها بالتفصيل 

خيرجون من عندي بعد اللقاء كانوا يوجهون إىل أبناء اجلماعة أسئلة مماثلـة،             
فكانوا جييبوم مندفعني مبشاعرهم املرهفة حنو اخلالفة مما كان له وقع عظـيم    
على هؤالء، إذ كانوا يرون كيف أن هناك مجاعة قد أصبح أبناؤها وخليفتها             

  . جسدا واحدا
ما الفرق بني   : هوا إيلَّ أسئلة تتعلق باملسلمني اآلخرين، فقالوا مثال       كما وج 

موقفهم وموقفكم؟ وملاذا  ال يسمحون لكم بدخول مساجدهم؟ وملـاذا ال            
يعتربونكم مسلمني؟ سوف تقرأون هذه األمور التفصيلية يف التقارير املنشورة          

  .يف جريدتنا
 ١٢٠سجد قد حضرها حوايل     ومأدبة العشاء اليت أقيمت مبناسبة افتتاح امل      

لقد حضرت وزيرة الدفاع    .  منهم من رجال الربملان    ١١من النروجييني وكان    
لقد جرى احلـديث    . ممثلةً عن رئيس الوزراء وقد قرأت رسالته ذه املناسبة        

لقد قلت هلا تعليقًا على ازرة اإلرهابية اليت وقعت يف النـرويج  . معها طويالً 
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رك مدى األمل الذي تشعرون به ألن إخواننا األمحديني أيضا          إننا نستطيع أن ند   
كما أخربتها بالتفصيل عن    . يستشهدون ذه الوحشية كما حصل يف الهور      

شىت األعمال اخلريية واخلدمات املتنوعة اليت تسديها مجاعتنا لإلنسانية يف العامل        
نظيما إسالميا يقوم   يف جمال التعليم والطب وغريمها، فأخذا احلرية بأن هناك ت         

  .باألعمال اخلريية هكذا
كانت قالت يف البداية بأا ستغادر بعد وقت قصري إذ ليس معها وقـت              

كان عليها أن تغادر يف حوايل الساعة الثامنة إال الربع، ولكن طالـت             . كثري
كلمات الضيوف الذين خطبوا قبلي، وبدأ خطايب يف الساعة الثامنة إال ربعا،            

لقـد  . ع لكلميت دوء، مع أن خطايب كان طويالً بعض الشيء         فظلت تستم 
الحظت أن أهل الدول االسكندنافية غري معتادين على مساع اخلطاب أكثر من 
نصف ساعة أو قريبا من ذلك، ولكنها ظلت تستمع خلطايب الذي اسـتغرق             

كال، بـل أرى أنـين قـد        : فاعتذرت إليها بعد ذلك فقالت    . مخسني دقيقة 
  ا، وأكلت معنـا         . استغالل وقيت اليوم  أحسنتمث ظلت جالسة بعد ذلك أيض

وغادرت كارهةً يف الساعة التاسعة والنصف، مع أا كانت تريد أن تذهب             
  . يف الثامنة إال الربع

وقلت يف مأدبة العشاء هذه الـيت       . لقد جرى حوار طويل يف تلك املناسبة      
املسجد لعبادة اهللا وحـده، وإذا      لقد بنينا هذا    : أقيمت مبناسبة افتتاح املسجد   

حضر أحد هنا لعبادة اهللا األحد، فال ميكن أن خيطر بباله القيام بعمل إرهايب              
  . أو أي عمل آخر خيلّ باألمن
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 �يوجد يف الدول االسكندنافية أيضا جمموعات تكثر الطعن بالرسـول           
مر هلم على   وتعاليم القرآن الكرمي، فكنت أريد يف هذه املناسبة توضيح هذا األ          

لقد قلت هلـم    . ، فوفقين اهللا يف ذلك    �ضوء تعاليم القرآن وأقوال الرسول      
إنكم تقولون إنه ال يوجد سالم وأمن يف العامل، ولكن انظروا كيـف كـان               

 قلقًا من أجل سالم الناس حىت إنه كان يسهر الليايل مبتهال إىل اهللا              �رسولنا  
لو كان عند   . ِء إىل الصراط املستقيم   تعاىل أن يعني الناس على معرفته واالهتدا      

 أدىن تفكري للسيطرة على العامل ملا اضطرب هكذا أمام اهللا تعـاىل يف              �نبينا  
 يف الليايل من أجل سالم الناس يف هذه         �مث مل يكن اضطرابه     . جوف الليايل 

الدنيا فقط، بل كان يدعو ويبتهل إىل اهللا تعاىل يف كرب لكي ينالوا السالم يف   
  . اآلخرة اليت تكون بعد املوت أيضااحلياة

لقد حتدثت معهم يف هذا اخلطاب بالتفصيل       . باختصار، كان برناجما رائعا   
  .�حول تعاليم القرآن الكرمي وأسوة الرسول 

كـال مـار    "وقد حضر هذه املأدبة أيضا من السويد رئـيس منطقـة            
)KALMAR "(ا أن األحزاب السياسية يف الدول ا      . السويديةالسكندنافية علم

هي هي يف كل دولة، وكل حزب يساند احلزب املماثل يف الدولة األخـرى،   
فأعرب . هذا هو عضو يف احلزب احلاكم يف السويد" كال مار"ورئيس منطقة 

لقد سبق أن حضر جلستنا الـسنوية يف        . عن انطباعاته الطيبة يف هذه املناسبة     
وقال إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية     بريطانيا أيضا، فذكر هذا األمر يف خطابه        

هي اجلماعة الوحيدة اليت تقدم الصورة الصحيحة لإلسالم، وال خطر منـها            
  .على اإلطالق، بل هي اجلماعة الوحيدة اليت حتمل اليوم لواء السالم
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وذات يوم بلغين أن رئيس البالد األسبق قادم لزيارة املسجد ويريد لقائي،            
فقابلته وجرى احلـديث    . ة حقوق اإلنسان يف النرويج    وهو حاليا رئيس مجعي   

معه بالتفصيل حول خدمات اجلماعة وإجنازاا يف العامل وما هي املعاملة اليت            
  . تتلقاها مقابل ذلك

وبسبب هذا املسجد عرف الناس اجلماعة، فهناك جريدة أخبار املهندسني          
رابة عـشرة ماليـني     املعماريني اليت تنشر على موقعهم الذي يزوره شهريا ق        

 ألـف   ١٤٧شخص، وهلم نشرة إخبارية إلكترونية أسبوعية أيضا ترسل إىل          
شخص بالربيد اإللكتروين، فاملعمارون يف العامل كله وطالب اهلندسة املعمارية         

فهذه اجلريدة وهذا املوقع أيضا قد نشرا صور        . واملؤسسات املعمارية أعضاُءه  
ا أكرب مسجد يف أوروبا الشمالية، وأن إمام        هذا املسجد وخربه، أنه قد بين هن      

 جاء الفتتاحه، وأن هذا املسجد يـشكِّل معلمـا          اجلماعة اإلسالمية األمحدية  
وطنيا، إذ قد صمم بشكل مميز وميثل عالمة السالم، ومثـل هـذه األخبـار        

 على نطاق   اإلسالمفمن منطلق احلديث عن املسجد بإجياز مت تعريف         . نشرت
  . واسع

 وله أيضا اسم مشهور يف تكنولوجيا    Syscom Mediaك موقع مث هنا
االنترنت وطباعة االت، حيث تنشر أخبار التكنولوجيا، فهو اآلخر نـشر           

 لإلسالم الـصحيح، وحفـلِ      بالتفصيل خرب افتتاح املسجد وتعليمِ األمحديةَ     
: تقـول بل قد نشر مقتبسا من كلمة وزيرة الدفاع النروجيية بأا           . االستقبال

لقد أدى الدين أيضا دورا بارزا يف بناء النرويج احلديث، فال بد لنا من فتح               "
 وكانت تقصد حفـل     –القلوب للجميع وضم اجلميع إلينا، كما نالحظ هنا         
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 ورغم أن هذا املسجد ليس معبدي لكنين        –االستقبال مبناسبة افتتاح املسجد     
نت قد أعربت عن أسفي     مث ك ". مع ذلك أشعر بسعادة حقيقية بوجودي هنا      

على احلادث املؤمل يف النرويج مؤخرا، فنشر هذا املوقع تفصيل ذلـك أيـضا           
  .    بذكر امسي

من النرويج عدت إىل هامبورغ فجاء ملقابليت اثنان من أعضاء الربملان وهلما         
مكانة مرموقة يف الربملان، ومها يعمالن يف جمال حقوق اإلنسان، فتكلمـت            

 وأخربما عن حقوق اإلنسان كما طرحت عليهما بعـض          معهما بالتفصيل 
األسئلة فقال أحدمها إنه ليس جاهزا للرد على مثل هذه األسئلة، فـشرحت             
هلما كيف ميكن ترسيخ دعائم السالم يف العامل وماذا يقول القرآن يف ذلـك              

مث بعد اخلروج مـن عنـدي قـال         . أعين البالد الغربية  .. وماذا يفعلون هم  
الذين جاؤوا ما لقد فتح علي آفاقا جديدة للتفكري واآلن سوف           لألمحديني  

أفكر يف هذه اآلفاق لكي نعرف ما هي األساليب اليت جيب اختاذهـا لنـشر               
كنت أخربما أن . ينبغي أن خنرج من نطاق أعمالنا ونتوسع   . السالم يف العامل  

حة مـن ناحيـة     القوى اليت تدعي السعي إلقامة السالم يف العامل تؤمن األسل         
للدولة، ومن ناحية أخرى للمتمردين، فهكذا ال ميكن أن يستتب السالم، مث            
إنكم تظلمون باسم السالم باستمرار، فأمثلة ليبيا وغريها واضـحة، ففهمـا            

إذا متكنتم من إقامة السالم فعودوا، : قليال، مث أخربتهما أن القرآن الكرمي يقول
ألنانية واملكاسب الشخصية، فلن تتمكنوا مـن       وال تموا باالنتقام والعناد وا    

نشر السالم يف العامل إال بالعمل بتعليم القرآن الكرمي اجلميل هذا، على كـل              
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حال قد فهما نوعا ما ووعدا بأما سيفكران يف هذه األمور وينقالن هـذه              
  .األفكار إىل اآلخرين أيضا يف حميطهما

امنارك حيث يقيم األمحـديون     من هناك انطلقنا إىل مدينة ناكسكو يف الد       
األلبان والبوسنيون وعددهم يقارب مائة شخص، وحسبما أعرف ليس هناك          
أي باكستاين، فكان هؤالء يريدون زياريت، فهم خملصون جـدا، وحـصلت      
فائدة هذه الزيارة إذا قد اطلعت على بعض مشاكلهم املتعلقة بأمور التربيـة             

هـم مل   . صا يبعث على الذهول   وبعض العائالت أحرزت وفاء وإخال    . أيضا
يلتقوا يب قط يف املاضي ومل يشاهدوين وجها لوجه لكنين الحظت يف أثنـاء              
اللقاء مع الصغار والكبار إخالصهم العظيم، فكانت هذه الزيارة أيضا مفيدة           

  .جدا، فقد قضيت ليلة هناك
لصالة لقد اشترت اجلماعة هناك قبل فترة بناًء حولته إىل مسجد تقام فيه ا            

واجلمعة، لقد جاء هناك نائب العمدة ممثال له، وجاء ملقابليت بعض املـثقفني             
أيضا فقلت له إذا وجدنا مكانا هنا لبناء املسجد فسوف نبين هنا املـسجد،              
فوعد بأن يساعد وأنه ليس هناك سبب لرفض إعطاء املكان، وسوف نـبين             

يف هـذه   .  مجاعة مساملة  ةاجلماعة اإلسالمية األمحدي  املسجد ألنا قد علمنا أن      
املدينة نفسها حني مت شراء هذا البناء وحول ملسجد قبل بضعة أشهر، جـاء              
بعض السكان احملليني املعادين لإلسالم ووسخوا البناء بالدهن ورمـوا فيـه            

فاملعارضة . األقذار والقمامة، غري أن املسئولني احملليني والشرطة تعاونت معنا        
 � األمحدية اإلسالم الصحيح تصل بفـضل اهللا         موجودة هناك لكن رسالة   

وينشأ لدى الطبقة املثقفة اإلحساس بأن األمحدية تقدم صورة حقيقية لإلسالم           
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املسامل وحنن نستفيد من ذلك كثريا فحني تنشر اجلرائد أيضا أخبار زيـاريت             
  . أثناء اجلوالت تنتشر هذه الرسالة على نطاق أوسع

اهللا لوضع حجر األسـاس ألول مـسجد يف         وكذلك عند العودة وفَّقين     
، وأتوقع أن يكتمل بناء هذا املـسجد        "بيت ايب "بروكسل بلجيكا وامسه    

. خالل سنة واحدة، بل قبل ذلك، فاملسجد مجيل وهو أول مسجد يف بلجيكا    
وذه املناسبة حضر أيضا خمتلف أعضاء الربملان وعمدة املنطقة اليت فيها مركز            

ضاء األحزاب السياسية األخرى أيضا، وأظهر كلهم رأيـا         اجلماعة حاليا وأع  
إجيابيا جدا، وأُعجبوا باالحتفال الذي عقد يف املسجد ومدحوا تعليم اإلسالم           

وطلب العمدة عند إظهاره انطباعاته بأن نعطيه الصور والـسيديهات          . كثريا
 الديفيديهات اليت تشمل هذا الربنامج كله، وقال بأنه يريـد أن يـري هـذا     

الربنامج ومشروع املسجد أعضاَء البلدية وللناس يف منطقته ويريد أن يطلعهم           
على دعوة األمحدية اجلميلة عن األمن والسالم ويود أن يقنعهم بأنه جيب أن             

وقال أيضا بأنه ينـوي أن      . يبدأ يف منطقتنا مشروع مسجد مجيل مثله سريعا       
فلة كلها على املوقع الرمسـي      يضع خطايب اليت ألقيته ذه املناسبة ووقائع احل       

  . لبلديته
 مسلم من املغرب وعـضو برملـان يف         -كذلك أظهر السيد فؤاد حيدر      

وقـال  .  انطباعاته وقال بأنه ال مستقبل للمسلمني دون اخلالفـة         -بروكسل  
مشريا إيلَّ بأنه سيوصل حتما أفكاري ورسالة اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة          

 إىل زمالئه وكذلك إىل أصدقائه ورفقائه اآلخـرين         املبنية على األمن والسالم   
وطلب من داعيتنـا أن     . دون متييز سواء أكانوا مسلمني أو من أديان أخرى        
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وقد قابلين من قبل أيضا، هو إنـسان نبيـل          . يقابله يف أثناء األسبوع اجلاري    
وعلى عالقة جيدة مع اجلماعة، وهو رجل شجاع وصريح يف كالمه ويعلـن         

  . راحةأفكاره بكل ص
فباختصار، إن زيارايت جتذب انتباه اجلرائد ورجال الـسياسة والزعمـاء           

ولكن مع كل ذلك   . واملثقفني وتعود على اجلماعة بفوائد مجة بفضل اهللا تعاىل        
إا ليست إال مساعينا املتواضعة اليت يثمرها اهللا تعاىل بثمار حسنة، وندعو اهللا             

لك حضر احلفلة عمدة منطقة أخـرى       كذ. تعاىل أن يثمرها دائما بثمار طيبة     
إن وزير التعليم الـسيد  : "وقال. أيضا وقال بأنه سر كثريا باشتراكه يف احلفلة       

باسكل مستهـ كان سيأيت يف زيارة رمسية ملدينيت، وكان تواجدي هناك بصفة            
عمدة املدينة ضروريا ولكنين رأيت أن حضوري هذا احلفل الـذي حـضره             

  . فجزاه اهللا تعاىل". ناك، لذا ترونين موجودا بينكماخلليفة أهم من حضوري ه
كذلك حضر احلفل نائب العمدة من منطقة أخرى وقال أثناء إلقائه كلمته            
بأنه قدم مساعدته وتعاونه الشخصي للجماعة يف احلصول على الترخيص لبناء           

بعد مساعي خطاب اخلليفة أنا سعيد جدا وأسـتطيع أن          : هذا املسجد، وقال  
ل يقني وثقة بأن قراري إلعانة اجلماعة كان صائبا متاما، وفرحـت            أقول بك 

كثريا حني مسعت من اخلليفة بأن هذا ليس مسجدا فقط، بل إنـه مـسجد               
  . ومبنـزلة رسالة األمن والوئام واحلب للناس يف هذه املنطقة وبلجيكا كلها

 فباختصار، كانت الزيارة مباركة من كل اجلوانب والنواحي، وبـارك اهللا          
غري أن هناك فئة ختالف اإلسالم بوجه عام، وزعوا قبل بضعة أيام            . فيها كثريا 

نشرات يف املنطقة على نطاق واسع طالبوا فيها بأال يسمح ببناء املـسجد يف              
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مث خرجوا يف مسرية أيضا قبل يومني من وضع حجـر أسـاس             . هذه املنطقة 
. ألساس يوم السبت  أي قاموا بالتظاهر يوم اخلميس ووضع حجر ا       .. املسجد

فقد غير  . ولكن مل يشترك يف املسرية إال بضع أشخاص ومل ينتبه الناس إليهم           
فهذه كلها أفضال   . اهللا تعاىل اجلو لصاحل اجلماعة وتالشى قلق املسؤولني متاما        

  . اهللا تعاىل اليت تنـزل على اجلماعة
  : �يقول املسيح املوعود 

ال، إذ ال نستطيع أن نطهر قلـوب        إن مساعينا إمنا هي كمثل لعبة األطف      
الناس من الرجس املنتشر يف العامل بوجه عام، وال نستطيع أن نرسخ يف قلوم              
حب اهللا بالكامل، وال نستطيع أن خنلق فيهم األلفة املتبادلة حـىت يـصبحوا              

يقول اهللا تعـاىل عـن      . بل هذا كله يأيت من اهللا تعاىل      . بسببها جسدا واحدا  
هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِني �:  يف القرآن الكرمي�النيب الصحابة خماطبا 

*                قُلُـوبِهِم نـيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جي اَألرا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو 
  )٦٤-٦٣األنفال (� أَلَّف بينهم إِنه عزِيز حكيمولَكن اهللا

وعليه نتوكل  . فاهللا الذي أجنز ذلك من قبل، فهو قادر أن يفعل اآلن أيضا           
يف املستقبل أيضا بأن العمل الذي نكون حباجة إىل إجنازه تنفخ فيه روح فضل              

كما أن البستاين عندما يسقي بستانه يصبح خضرا نضرا كـذلك           . اهللا تعاىل 
وأما الفرق اليت تتكـون     . ضرةيهب اهللا تعاىل مجاعة مرسليه أيضا التقدم والن       

 كما أحرز طائفة الربامهـو      -بتخطيط الناس فقط فتتطرق إليها الفُرقة سريعا        
 ألن  -تقدما لفترة وجيزة مث توقفوا، واآلن ال يزالون ينقرضون يوما فيومـا             

  ."أساسه يكون على أفكار البشر
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كمـا ال   فباختصار، هذه اجلماعة مجاعة ربانية ولسوف حترز التقدم حتما          
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا للقيام باهودات مهما كانت بـسيطة           . تزال تتقدم 

ندعو اهللا تعاىل أن يبارك يف مساعينا ويرينا        . ومتواضعة حىت نشترك يف الثواب    
  . مشاهد التقدم واالزدهار

بعد صالة اجلمعة سأصلي صالة الغائب على املرحومة خورشـيد بـيغم            
 حمافظة سيالكوت، اليت توفيت     " باجوه هيوخ"ر من قرية    زوجة السيد غالم قاد   

لقد وفِّقت خلدمة اجلماعة بصفة     . م إنا هللا وإنا إليه راجعون     ٤/١٠/٢٠١١يف  
كانت املرحومة ملتزمة . إىل فترة طويلة" كهيوة باجوه"رئيسة جلنة إماء اهللا يف  

حتـاول  وكانت  . بالصوم والصالة وصالة التهجد وتالوة القرآن الكرمي أيضا       
. دائما أن تعود األوالد أيضا على االلتزام بالصلوات وتالوة القرآن الكـرمي           

السيد حممد إقبال أحد أبنائها الذي يعمـل  . وكانت مشتركة يف نظام الوصية    
سأصـلي  . داعيةً يف مدغشقر مل يستطع االشتراك يف جنازا ومراسم دفنـها        

ندعو اهللا تعـاىل أن يرفـع       . عليها صالة الغائب بعد صالة اجلمعة بإذن اهللا       
  .درجاا، آمني
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