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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد

مِ�. جيمالرن اهللا بسمححيم الرالر *دمهللا الْح بر الَمنين * الْعمححيم الرالك * الرم موين يالد * اكإي دبعن اكإيو 
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

�الس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو يملالْع يعم * نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر
يمحالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نم١٢٩-١٢٨: البقرة (�و(  

لقد سبق أن وجهت أنظار . ي وفّق اجلماعة اإلسالمية األمحدية لبناء املسجد الثاين يف إسبانياحنمد اهللا تعاىل الذ
قبل ست سنني إىل أمهية بناء مساجد أخرى يف إسبانيا وقررنا " بيدرو آباد"يف مدينة " البشارة"اإلخوة يف مسجد 

يف هذه املدينة ليس كبريا، فلعل عدد أبناء اجلماعة إن عدد أبناء اجلماعة ". فالنسيا"حينذاك أن نبين مسجدا يف مدينة 
 نسمة، وقد يكون عددهم يف مناطق أخرى أكثر من هذا ولكن كان السبب يف ذهين ١٣٠يف هذه املنطقة يقارب 

علما أن اجلماعة " بيدرو آباد"وراء بناء املسجد يف هذه املدينة أمهيتها التارخيية، فقررنا بناء املسجد هنا بعد مسجد 
ويف هذه الفترة ازداد عدد املسلمني اآلخرين القادمني . وفِّقت لبناء املسجد هنا بعد ثالثني عاما من مسجد بيدرو آباد

إىل هذا البلد بشكل ملحوظ، وقد بنوا املساجد أيضا ولكن مما ال شك فيه أن مسجدنا يف بيدرو آباد مهد الطريق، 
وقبل أن أبني أمهية هذه .  عام٧٠٠محدية لبناء املسجد هنالك بعد مرور وقد وفّق اهللا تعاىل اجلماعة اإلسالمية األ

حىت عام  % ٨٠املنطقة أريد أن أخربكم أيضا أن عدد املسلمني هنا يقارب مليون نسمة، وسيزداد هذا العدد 
ن عددهم يقدر وقبل ثالثني عاما من اليوم كا. م أي يف العشرين عاما املقبلة ليصبح هذا العدد مليونني تقريبا٢٠٣٠

ببضعة آالف فقط وقد بلغ اآلن إىل مليون، ومعظمهم قادمون من بالد أخرى مثل بالد مشال أفريقيا واملغرب واجلزائر 
ويقال أيضا إن فيهم قبائل املسلمني القدامى أيضا الذين ظلوا متمسكني باإلسالم كل هذه املدة وإن أُكره . وغريها
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 سبع مئة عام تقريبا، وقد أسلم اآلف من هؤالء املكرهني أيضا أي من تلك القبائل أو البعض على اعتناق املسيحية قبل
فمع أنك ترى اليوم اإلسالم موجودا يف . العائالت اليت أُكرِهت على التنصر أو أُكره أوالدهم على اعتناق املسيحية

كن هذه السلسلة بدأت باألمحديني كما إسبانيا مرة أخرى ويوجد فيها مسلمون بعدد ال بأس به بفضل اهللا تعاىل ول
وسوف يرى اإلسالم احلقيقي عندما يتوجه إليه خدام املسيح احملمدي مدركني أمهيتهم ويسعون لتبليغ دعوة . قلت آنفا

  . اإلسالم اجلميلة إىل كل فرد هنا
األمحديني هنا قليل جدا لعل بعضا منكم الذين ميلكون طبيعة ميالة إىل اليأس سيقولون بسماع كالمي هذا بأن عدد 

فأنى لنا أن نبلّغ هذه الدعوة إىل كل شخص وكل مكان؟ ولكن إذا وجدت العزمية القوية املصحوبة بالسعي الدؤوب 
ولكن أرى أنه مل . يستطيع العدد القليل أيضا أن يبلغ دعوة األمحدية أي اإلسالم احلقيقي إىل عدد ال بأس به من الناس

 احملاوالت من أجل ذلك على ما يرام على الرغم من إصراري على ذلك، لذا مل نتمكن من حتقيق يتم التخطيط ومل تتم
اهلدف الذي كان حتقيقه ممكنا، ومل تنفَّذ اخلطة اليت وضعها املركز أو اخلطة اليت وجهت األنظار إليها أو اخلطط اليت 

ده بكل يقع يف مكان حبيث يستطيع أن يشاه بيدرو آباد إن مسجدنا يف. قدمها إليكم اخلليفة الرابع رمحه اهللا قبلي
فلو حاول أفراد اجلماعة إجياد . واملناطق اليت تليها ألنه يقع جبانب الشارع العام" قرطبة"سهولة املسافرون إىل مدينة 

جلماعة عملت علما أن بعض الفروع من ا. الوسائل املناسبة لكان تعريف اجلماعة إىل عدد ال بأس به من الناس ممكنا
يف هذا اال بشكل غري عادي على الرغم من قلة عددها، وبلّغت بواسطة توزيع النشرات الصغرية دعوةَ اإلسالم 

وتنشر التعليقات يف اجلرائد أيضا " بيدرو آباد"ال شك أن الناس يأتون لزيارة مسجدنا يف . واجلماعة إىل عدد كبري
ن لو عمل اإلخوة حبماس وشوق ألمكن تبليغ دعوة اإلسالم احلقيقي إىل عدد وتأيت الوفود أيضا لزيارة املسجد ولك

 - الذين ليس لديهم نظام -فإذا أسلم حنو عشرون ألفا من عائالت املسلمني القدامى يف إسبانيا . أكرب بكثري من الناس
عينا وتبليغنا اإلسالم احلقيقي؟ لقد ممن دفعوا إىل النصرانية من قبل فلماذا ال ميكن أن يسلم عدد أكرب منهم نتيجة مسا

فتحنا طريقا لدخول اإلسالم يف إسبانيا من جديد ولكن مل نسلك هذا الطريق بعزم صميم ومحاس مطلوب، بينما 
  . استفاد منه اآلخرون

 على إذًا، الفرصة ما زالت ساحنة أمامكم لذا على مجيع األمحديني الساكنني يف إسبانيا وعلى املسؤولني يف اجلماعة
خمتلف املستويات وكذلك على املسؤولني يف املنظمات الفرعية كلها أن يدركوا مسؤوليتهم وحيددوا األهداف، مث 

علينا أن خنرب القبائل اليت . إن اإلسالم اجلميلَ واحلقيقي الذي نقدمه حنن جيذب انتباه العامل تلقائيا. ليسعوا لتحقيقها
. لمني أنه قد حان األوان ألخذ ثأر الظلم الذي صب على آبائكم وأجدادكمأُكرهوا على التنصر بعدما كانوا مس

الظلم واإلكراه ". ال إكراه يف الدين: "ولكن جيب أال يكون ثأركم مبنيا على الظلم واالعتداء ألن تعليم اإلسالم هو
 يقول اإلسالم بأن تنتقموا الذي مورس عليكم قد يكون سببه عائدا إىل تعليمهم ولكن هذا ليس تعليم اإلسالم قط وال

: املائدة (�وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَال تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى�: من أي قوم بظلم بل يقول اهللا تعاىل
أما يف حالتكم فال وجود للعداء بينكم بل . هي اليت ستقربكم إىل اهللا تعاىل ألن اهللا حيب املتقنيفإن التقوى ).. ٩

فعلينا أن خنربهم أن اعتصموا بتعليم . عليكم أن تقولوا هم من قومنا وينبغي أن نبلّغ الرسالة إىل أهل قومنا باحلب والود
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والقلوب اليت .  من يسكن هنا بفتح قلبه بواسطة هذا التعليم اجلميلاإلسالم اجلميل بأنفسكم أوال مث انتقموا من كل
قهرا أو ختويفا وأُمروا باإلشراك باهللا عنوة عليكم أن ختلقوا فيها حب " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"نزع منها حب 

، أي حب اإلله الذي رمحته حتيط بكل شيء وحب ذلك النيب الذي كان �اهللا الواحد األحد وحب حممد رسول اهللا 
فمن واجبنا أن نبلّغ دعوة اإلسالم كلَّ شخص بوجه عام، وإىل جانب ذلك جيب أن نتقصى أيضا . رمحة للعاملني

  . القبائل اليت ذكرا وخنلق فيهم حب الدين احلقيقي جمددا وجنعلهم دعاة ناجحني
عندما بدأ امللك الغاشم وملكته . بأنين فضلت بناء املسجد يف مدينة فالنسيا نظرا إىل أمهتيها التارخييةكما قلت آنفا 

بتنصري املسلمني يف إسبانيا قهرا كانت اللغة العربية تحكى يف ذلك الزمن يف منطقة فالنسيا على الرغم من تعرض 
يد والشعائر اإلسالمية فكانوا يقومون بعبادام عمليا وحيافظون املسلمني لسوء املعاملة، وقد حافظ املسلمون على التقال

كان املسلمون موجودين يف مناطق أخرى أيضا بصورة أحزاب وفئات ولكن ما كانوا قادرين . على التعاليم اإلسالمية
ن إسبانيا بدأ بتنفيذ لذا عندما بدأ امللك يف بداية القرن السابع عشر بإخراج املسلمني م. على أن يظهروا إسالمهم علنا

خطته هذه من منطقة فالنسيا قبل غريها ألن املسلمني يف هذه املنطقة كانوا قائمني على دينهم وكانوا يعملون به أو 
مع أن حالة املسلمني االقتصادية كانت متدهورة جدا يف ذلك . كانوا على األقل يسعون للعمل به بقدر استطاعتهم

رجيا من املدن الكربى وأُسكنوا يف املناطق ااورة، وكانوا ميلكون عقارات قليلة وكانوا العصر وكانوا قد أُخرجوا تد
  . فقراء ولكنهم مع ذلك متسكوا باإلسالم

فباختصار، ظلت اجليوش املختلفة تغزو هذه املنطقة مبا فيها جيوش إيطاليا أيضا وجعلوا مسلميها عرضة للمظامل، مث 
 خطة مدروسة بعد تلك املظامل وسلِّم األوالد الصغار إىل النصارى الذين ربوهم يف بيوم نفي البالغون من البالد وفق

فاألوالد الذين ولدوا يف بيوت املسلمني وكانوا مسلمني مث نزعوا من أيدي . ولكن ليس كأوالدهم بل كخدام وعبيد
واليوم . بة آبائهم، وأُكرهوا على االعتقاد بالتثليثاملسلمني منعوا أيضا من عبادة اهللا الواحد األحد على النقيض من رغ

من واجبنا أن جنعل أجيال هؤالء األوالد عابدين هللا جمددا، وليس أجياهلم فقط بل كلّ من يسكن يف هذا البلد وحنبه 
ية حنب هلم إننا حنب كل مواطن يقطن يف هذا البلد ألننا حنب البشرية مجعاء، وبسبب حبنا للبشر. بسبب حبنا للبشرية

وينبغي أن تسعوا لذلك يف . فبسبب ذلك جيب أن جتعلوهم عابدين هللا ليحسنوا دنياهم وعقباهم أيضا. ما حنبه ألنفسنا
هذه املنطقة بوجه خاص كما قلت آنفا ألنه قد بذلت جهود جبارة حلماية اإلسالم واحلفاظ عليه لفترة أطول يف هذه 

ال يحتفل مبرور سبعة قرون على إخراج املسلمني من هذه املنطقة بل يعتقَد أم . هاملنطقة وهذا اإلقليم أكثر من غري
مما ال شك فيه أن احنطاط املسلمني يف هذا . أُخرجوا من هنا قبل أربعة قرون مث بذلت اجلهود للقضاء على أجياهلم

م مل يعودوا خملصني للخالفة وإن كانت البلد بعد حكمهم املمتد إىل عدة قرون كان نتيجة أطماعهم ومؤامرام، وأل
فلم يؤد اخلليفة أو امللك حق مسؤوليته وال خواص حاشيته وال األمراء واحلكام، بل بدأ كل واحد منهم . باالسم فقط

يعزف على وتر منفصل، وحاول كلٌّ منهم أن يشكّل حكومته املنفصلة فأسفر ذلك عن نتيجة طبيعية جيب أن تسفر 
 الذي هو خامت اخللفاء وهو احلامل -أما اليوم فيجب على أتباع املسيح احملمدي . لطمع من هذا القبيلعنها أعمال ا

 أن يعيدوا إىل هذه البالد - إذ إن نظام اخلالفة جارٍ يف مجاعته -�احلقيقي لراية اخلالفة الراشدة بعد خالفة رسول اهللا 
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لقد وفّقنا اهللا تعاىل لبناء املسجد يف هذا ". ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"لغابر، ويطلعوا العامل على حقيقة ذلك اد ا
إنه يقع على الطريق السريع . البلد يف مكان مناسب جدا يف هذه املنطقة، ويشاهد هذا املسجد أيضا من الشارع العام

وإنه ملنة . نطقة يسكنها علية القوم، وجريان املسجد أيضا جيدون ونبالءكما أنه وسط عمران جديد للمدينة، وهذه امل
من اهللا تعاىل أنه أعطى للمسجد جريانا جيدين، وجيب أن نستفيد من هذه األمور بدال من التفاخر على أننا أنشأنا 

لقد أُخربنا . نا ومسؤولياتنا أيضاينبغي أن ننظر دائما إىل حالتنا وعبادت. مسجدا مجيال يف مدينة أخرى من مدن إسبانيا
على لسان إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم يف اآليتني اللتني تلوما طريقًا رائعا ألداء حق بيوت اهللا بعد إنشائها، كما 

د فينا وهو ما ينبغي أن نفكر فيه ونتدبره دوما حىت يول. نبئنا عن الطريق الصحيح للدعوات ونبهنا إىل املداومة عليها
يقول اهللا عز وجل إن هذين النبيني كانا يرفعان جدران الكعبة . نسال بعد نسل من يؤدون حق بيوت اهللا تعاىل

، هذا الدعاء يؤكد على عظمة )١٢٨: البقرة (�ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم�: ويدعوان اهللا تعاىل قائلني
كان هؤالء األبرار املذكورون يقدمون . وأحب أولياء اهللا تعاىل ومقربيه هم األنبياء. أولياء اهللا تعاىل الذين يقومون به

كانت تقدم التضحيات منذ سنني طويلة، األب كان يضحي، واالبن كان يقدم تضحية، وزوجة إبراهيم أيضا 
تضحيات؛ إال أم ال يقولون هنا بأننا منذ زمن طويل نقدم هذه التضحيات وها حنن نرفع قواعد بيتك اآلن من أجلك 

ال يعرف مثل هذا األسلوب ! وبأمرك، لذلك أصبحنا نستحق اليوم أن تقبل مجيع تضحياتنا ويئ لنا كل يسر ورخاء
سلمون اآلخرون فإم لو ضحوا بشيء بسيط لسعوا جاهدين لإلعالن عنه ولو يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية، أما امل

كانت تضحيتهم تربعا بروبية أو روبيتني أو أربع روبيات فإم يقصدون املساجد ويعلَن من مناراا عن تضحيام 
ليت قدمها اهللا تعاىل أمامنا ولكن األسوة ا. الزهيدة هذه، أما إذا كانت تضحيتهم كبرية فإم يتفاخرون ا أميا تفاخر

بواسطة النبيني املذكورين هي أن االبن يستعد ليذبح لوجه اهللا، واألب يتجهز لذبح ابنه يف سبيل اهللا، وكل ذلك 
ال يقتصر األمر على هذا فحسب بل يرتفع مستوى . حيصل يف صغر سن هذا االبن الذي رزق به األب يف آخر عمره

يترك زوجته وابنه لتقدمي مزيد من التضحيات يف واد غري ذي زرع حيث يغلب على الظن أن تضحية األب لدرجة أنه 
مث يأيت وقت قبول اهللا تعاىل مجيع تضحيات زوجة إبراهيم وابنه فيهيئ . الوالدةَ وولدها سيفارقان احلياة جوعا وعطشا

عبة اليت اشترك فيها شخصان اثنان فقط، ومها مث يبدأ عمارة الك. هلما أسباب األكل والشرب اليت كانا يفتقداا
يعاهدان اهللا تعاىل قائلني بأننا مع عمارة الكعبة قد أغلقنا على أنفسنا مجيع طرق الرجعة من هذا املكان، واآلن ليس لنا 

اىل إال هدف وحيد وهو عمارة بيت اهللا تعاىل وعمارة هذا املكان بالسكان املؤمنني والصاحلني الذاكرين اهللا تع
  .  واملؤدين حق عبادة اهللا تعاىل

ربنا : إم كانوا يعمرون بيت اهللا تعاىل بأمره وكان تواضعهم وحبهم هللا تعاىل قد بلغ درجة أم يدعون اهللا تعاىل
هذا هو الطريق الصحيح . فتقبل تضحياتنا هذه برمحة منك، وإن قبولك لتضحياتنا سيؤدي بنا إىل التقرب منك أكثر

فينبغي أن جنعل نصب .  التضحية حبيث خيضع املرء بعد تقدميها أمام اهللا تعاىل ويدعوه متضرعا أن يقبلها منهلتقدمي
  . أعيننا دوما هذا األصل الذي يلفت انتباهنا إليه التفكري اإلبراهيمي واإلمساعيلي
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 وحبه العارم له حاز ذا �الكرمي ندعي أيضا باالنتماء إىل إبراهيم هذا العصر الذي بسبب طاعته الكاملة للنيب 
الشرف أنْ جعل إبراهيم هذا العصر فأقام الدين على قواعده مرة أخرى، وإننا نشهد يوميا أنه قد أقام قواعد الدين 

يستطيع إحداث انقالب عظيم يف مبنتهى الروعة حبيث إذا كان هناك من يريد العمل بتعليم هذا الدين فإنه بواسطته 
لقد قدم إبراهيم هذا العصر اإلسالم بذلك اجلمال اخلالب وبالعظمة اخلارقة والشوكة حبيث أصبح غري املسلمني . نفسه

فتتحقق اليوم أهداف . لو كان هذا هو اإلسالم الذي تقدمونه فإننا نعتذر عن قولنا السابق ضد اإلسالم: أيضا يقولون
وكل مسجد نبنيه يف . أيضا بواسطة إبراهيم هذا العصر، ويظهر على العامل نور التعاليم الرائعة لإلسالمبناء الكعبة 

 كما يؤكد عليه اليوم أيضا بناء هذا - وينبغي أن يكون كذلك -العامل يشهد على حتقق هذه األهداف نفسها 
نا إىل حتقيق اهلدف الذي أنشأناه ألجله فإن هذا املسجد من ناحية ينبه. املسجد الذي مسي مبسجد بيت الرمحن

خاضعني هللا تعاىل متواضعني له ومن ناحية أخرى يلفت انتباهنا إىل حتقيق الوعود اليت قطعناها على أنفسنا 
فينبغي . وال يسعنا حتقيق أهدافنا ما مل نف بعهودنا وما مل نؤد مسؤولياتنا حق أداء. واملسؤوليات اليت تقع على عواتقنا

، سنؤدي حق هذا العهد وسنسخر مجيع �يا أيها املسيح احملمدي ويا أيها احملب الصادق للنيب : علن اليوم قائلنيأن ن
شاء اهللا تعاىل وفقًا لعهد البيعة  إن �جهودنا وكفاءاتنا إلقامة التوحيد وجلمع سكان هذا البلد حتت راية سيدنا حممد 

كّد لك على الوفاء ذا الذي قطعناه معك ووفق تعهدنا بأننا سنوثر الدين على الدنيا وننشر التوحيد يف العامل كله، ونؤ
  .العهد عندما ينتبه العامل إىل اإلسالم بسبب إنشائنا هلذا املسجد وعندما تنفتح طرق جديدة للتبليغ

 الذي أُنشيء تابعا -أيها السميع العليم، استجب دعواتنا، ووفِّقنا ألداء واجباتنا، واجعل هذا املسجد فيا إهلنا، ويا 
 ذريعةً لتحقيق األهداف اليت هي يف احلقيقة أهداف بناء الكعبة، فإنك العليم الذي يعرف ضعفَنا وعدم -لبيتك احملرم 

  . لنا ممن حيققون اهلدف من إنشاء املسجدكفاءاتنا، فاستجب دعواتنا واصفح عن تقصرياتنا واجع
 حقّه املتمثّل يف عمارة املسجد بالصالة وعبادة اهللا تعاىل،  وما مل نؤد ال نستفيد من مجال املسجد وسعته ما مل نؤد

سالمية فوفِّقنا يا رب لنشر احملبة واألخوة حىت تظهر منا النماذج احلقيقية للتعاليم اإل. حقوق عباد اهللا تعاىل أيضا
اللهم أنت السميع فامسع دعاَءنا وأرِنا مجال روح . اجلميلة، فيهوي إلينا الناس ساعني لفهم تعاليم اإلسالم الرائعة

اعلموا أن روح عمارة املسجد هي األصل، فإذا تولدت فينا هذه الروح . عمارة املسجد أكثر من مجاله املادي
  .سجدفسنكون من الذين حيققون اهلدف من إنشاء امل

لقد ذكرت لكم أن املسلمني حكموا هذا البلد لقرون طويلة وأم خالل حكمهم هذا قد بنوا مساجد مجيلة كثرية 
منها مسجد قرطبة الذي يثري حرية زائره، كما أن هناك مساجد أخرى كبرية يف األماكن اليت سكنها املسلمون 

هذه املساجد - روح التعاليم اإلسالمية الصحيحة فإما هدمت كإشبيلية وغرناطة وغريمها، ولكن عندما افتقد روادها
من يزور مسجد قرطبة تصيبه احلرية والدهشة أنه .  أو حولت إىل بؤرة للشرك-اليت كان يذكر فيها اسم اهللا الواحد

حول اليوم إىل بنيان ضخم ومجيل ومتني لدرجة مل ينقص من مجاله وال متانته شيء بعد مرور قرون طويلة، إال أنه قد 
فلما تالشت هذه الروح من . فليس األصل هو إنشاء املسجد بل األصل هو أن يتحلى قاصدوه بروح عمارته. كنيسة

فلو كنا دف حقا إىل إقامة عظمة . بني املسلمني خرجت هذه املساجد من سيطرم وسقطت يف أيدي اآلخرين
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ن احلفاظ على تلك الروح املذكورة وال بد أن تم ذا األمر جبهد  فال بد م- وهو ما دف إليه يقينا -املسجد 
اللهم اخلُق يف ذرياتنا من حيافظون على : متواصل وسعي دؤوب، وال بد لنا من أن ندعو اهللا تعاىل ذا الدعاء أيضا

وال . نية اهللا تعاىلهذه الروح حىت تظل هذه املساجد مراكز التوحيد إىل يوم القيامة، وترتفع منها هتافات وحدا
  .نستطيع حتقيق هذا اهلدف ما مل تقبل تضحياتنا يف نظر اهللا تعاىل

ونالحظ يف اآلية التالية أن النبيني املذكورين مل يكتفيا بالدعاء لنفسيهما عند رفع قواعد بيت اهللا بل وسعاه إىل 
قوام اليت تريد أن حتقق الرقي نسال بعد نسل، فإذا وهذا هو الطريق الصحيح للدعاء وهذا هو تفكري األ. ذرياما أيضا

وإن هدف عمارة هذا البيت ال يتحقق إال بالدعاء لذرياتنا أيضا أن . فكّرنا على هذا النحو ألحرزنا جناحا تلو جناح
  .جيعلهم اهللا تعاىل ثابتني على األعمال الصاحلة

جيب أن ندعو اهللا تعاىل أيضا أن يثبت ذرياتنا على . حناعلى أية حال، لو دأبنا على هذا التفكري ألدى ذلك إىل جنا
ستظهر االستجابة احلقيقية لتضحياتنا إذا ولد يف ذرياتنا من يؤدون . احلسنات حىت يدوم حتقق هدف عمارة هذا البيت

فينبغي . أن نعبدهحقوق اهللا وحقوق العباد ويقومون بعبادة اهللا تعاىل حبسبِ ما دعونا هلم ووفق ما يريد اهللا تعاىل منا 
اللهم، أنت أمرتنا بعبادتك وعلمتنا طرقَها، علِّمنا اآلن طرقًا أخرى أيضا للعبادة والتضحيات : أن ندعو اهللا تعاىل قائلني

فإننا حباجة إىل اإلكثار من هذا الدعاء، . �وأَرِنا مناسكَنا�: كما علمتها لذَينك النبيني استجابةً لدعائهما حيث قاال
ألن طرق العبادة والتضحيات إمنا يتعلمها اإلنسان بإرشاد من اهللا تعاىل، وبفضله تعاىل يوفق اإلنسان للتعمق فيها 

  .وإدراك الروح الكامنة فيها
 حبق قال قد � اهللا لكن ويتعبدون، املسجد إىل الناس يأيت حيث العبادة طرق من طريق أيضا الصالة أن صحيح

 اليت الصلوات ألداء ونسعى الفضل اهللا نسـأل أن فعلينا هالكهم، يف وتتسبب إليهم سترد صلوام بأن املصلني بعض
 الصالة وليست عبادةً اهللا مرضاة ابتغاء املرء به وميق عمل كل يصبح احلالة هذه ويف. ويتقبلها بإعجاب، إليها اهللا ينظر
 رسالة نشر من نتمكن لن أننا نتذكر أن علينا. الروح هذه إدراك علينا فيجب العباد، حقوق من كان لو وحىت فقط،

 الناألجي الدعاء منا يتطلب وذلك أجيالنا، يف الرسالة هذه نرسخ أن نستطيع وبذلك العبادة، روح بإدراك إال التوحيد
 أنواع كل لتقدمي مستعدين نبقى أن اجتماعاتنا يف نتعهد األمحديون حنن. � إبراهيم شاكلة على حبرقة القادمة

 لكن الدين، أجل من يضحون أناس باستمرار يتولد لكي أجيالنا، يف العهد هذا روح لنفخ ماسة حاجة فثمة التضحية،
  ."مناسكنا أرنا "دعاء معاين من أيضا وهذا أيضا، التضحيات معايري تتبدل املتبدلة األوضاع يف أن تذكروا
 مث أيضا باجلهاد فقاموا واإلغاثة للمساعدة أتوا قد كانوا األمر أول يف املسلمني من إسبانيا يف دخلوا الذين إن

 حيث بالتبليغ اجلهاد أجل من التضحية منا طلبيت احلاضر العصر لكن بالسيف، باجلهاد قاموا أم فصحيح انتشروا،
. الظروف بتغري يتغري التضحيات فنوع. املساجد بناء أجل من التربعات وتقدميِ الكتب، لنشر باإلنفاق تضحوا أن ميكن
 - )والعبادة التضحيات طرق علِّمنا أي (�مناسكنا أرنا� � إبراهيم سيدنا دعاء بتسجيل الكرمي القرآن علَّمنا فقد
 أن جيب التضحيات بأن األساسي املبدأَ -املتبدلة األوضاع يف مرضاتك ابتغاء والعبادة التضحيات طُرق علِّمنا أي

 � النيب قال قد ولذلك ،� اهللا رضا تكسبكم اليت احلسنات رزواحت أن جيب أي والظروف، األوضاع حبسب تكون
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 يكون الذي فالعمل عمل، أفضل اهللا سبيل يف اجلهاد إن لغريه وقال التهجد، على الدوام هو عمل أفضل إن للبعض
 الدعاء هذا ففي له، مناسبة ونسيكةً منسكا، له يشكِّل الذي وهو له، وأفضل له مهما يكون يالذ هو فيه مقصرا املرء

  .  كثريا � اهللا رضوان ولنيلِ أجياله، وعن نفسه عن الضعف من نوع كل لصرف املرء يسعى أن على شديد تركيز
 وتب "دعاء هناك لذا بقوته، والتضحية للعبادة املطلوبة املعايري إحراز تطيعيس ال اإلنسان أن دوما تتذكروا أن جيب

 من احلسنات وتتولد ذلك ويستمر أخرى، حسنات احلسنات من تنبثق حبيث حسناتنا وتقبل توبتنا تقبل أي" علينا
  . بأفكارنا العبادة ههذ حتيط أن ينبغي مث الرياء، بدافع ال رضاك، لنيل وساعني حامدين نعبدك حىت واحدة، حسنة

 والتفريط واإلفراط األخطاء من يعيذنا أن دوما � اهللا ودعونا النحو، هذا على وضحينا عبدنا إذا سعداء سنكون
 بتأدية تم ومل ب،احل ذا حنن قلوبنا تعمر مل ما ذلك يتحقق ولن وعبادته، اهللا حب القادمة األجيال قلوب يف وأنشأنا
 خاصة بصفة تم أن ينبغي حبيث الصالة، أداء يف الكسل نتدارك ومل والنخوة، التكرب عن نتخلَّ ومل العباد، حقوق

 ألدائها املكثفة اجلهود نبذل أن فينبغي باجلماعة الصالة أداء يف مقصرين كنا وإذا أداؤها، علينا يصعب صالة كل بأداء
 الذين وأن حقوقهما بأداء يهتموا أن جيب الوالدين حقوق يؤدون ال الذين فإن وكذلك حياتنا،تض هي فهذه باجلماعة،

 اجلريان حقوق فأدوا عظيمة مرتبة اجلار اهللا أعطى قد وكذلك حقوقهم، فليؤدوا واألخوات اإلخوة حقوق يؤدون ال
 أي باألمحدية واهتمامهم حبهم ذبةَجا اجلريان جتاه معاملته لتكون جاهدا أمحدي كل يسعى أن جيب حبيث أيضا،

  . الصحيح اإلسالم
 فحني. ويرمحنا توبتنا يتقبل أن � هللا نقول أن ميكن فعندئذ حقها تأدية ساعني حسنة كل أحرزنا إذا باختصار

 غرينا نرحم وال باستمرار رمحته اهللا من نطلب أن يصح ال إذ برمحة، اآلخرين إىل ننظر أن بد فال الرمحة � اهللا نسأل
 عليه وتنكشف للحسنات، جديدة أبواب له تتفتح باملسجد احلقيقية العالقة املؤمن ينشئ عندما باختصار. حولنا ممن

 األمور هذه إىل إياه � اهللا رزقَنا يالذ املسجد هذا اليوم انتباهنا يلفت أن فينبغي اإلهلي، للغفران جديدة أساليب
 حقه مؤدين أيضا وبأوالدهم أنفسهم هم يعمروه أن املسجد هذا حول السكان فعلى. األعمال هذه منا تصدر حبيث
 ترتبط اليت واألفضال الربكات مجيع لنيل � اهللا وفَّقنا حقه، تأدية جيب بل فقط املسجد حضور يكفي ال إذ. اهللا بإذن

 � اللَّه رسولَ أَنَّ هريرةَ أَبِي عن حديث يف ورد فقد. أخطائنا عن ويعفو توبتنا يتقبل أن � اهللا ونسأل باملساجد،
 علَى الْوضوِء إِسباغُ قَالَ اللَّه رسولَ يا بلَى قَالُوا الدرجات بِه ويرفَع الْخطَايا بِه اللَّه يمحو ما علَى أَدلُّكُم أَلَا قَالَ

كَارِهةُ الْمكَثْرطَا وإِلَى الْخ اجِدسالْم ظَارتانو لَاةالص دعب لَاةالص كُماطُ فَذَلبالر كُماطُ فَذَلبالر كُماطُ فَذَلبسنن. (الر 
  ).. اهللا رسول عن الطهارة كتاب الترمذي،
 حنرز أن بد وال نفوسنا، ضد اجلهاد إىل حباجة حنن اليوم بذلك، االهتمام إىل حباجة منا فكلٌّ جهادكم، هو فهذا

 وإمنا باهللا، االستعانة دون ذلك يف ننجح ولن به، تم أن وعلينا اجلهاد، من أيضا � اهللا رسالة فتبليغ اهلدف، هذا
 اهللا رسالة تبليغ جهاد يف وسامهنا فضله، اكتسبنا صلواتنا على حافَظنا فإذا عبادته، حق تأدية نتيجة اهللا فضل ينـزل
 نأيت جيعلنا سوف اجلهاد فهذا الراهن، العصر يف اجلهاد هذا إىل حاجة بأمس فاإلنسان. أيضا النفس ضد جلهادوا �
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 أرجاس من القادمة وأجيالَنا سيطهرنا نفسه اجلهاد وهذا � اهللا رضوان نيل من وميكِّننا اتمع، سيئات جمتنبني اَهللا
  . االدني

 نسأل. اهللا أفضال ترِثوا لكي خملصني، اهللا بعبادة املسجد هذا فزينوا عليكم، اهللا أنعمها اليت النعمة هذه من فانتفعوا
 مسجدا بنوا قد فاملسلمون وإال أيضا، واجباتنا لتأدية ويوفِّقنا األهداف، هذه لنيل وسيلةً املسجد هذا جيعل أن � اهللا

 تقدر فال احملمدي باملسيح اإلميان عدم بسبب نقص املسجد ذلك يف لكن والسعودية، مصر بأموال الوالية هذه يف قبلنا
 اهتمام يزيد أن جيب أيضا بدوره األمر فهذا فقط، األمحدية اإلسالمية اجلماعة تبنيها اليت املساجد إال سده على

 اهللا وفَّقكم املسجد، هذا حق ألداء اجلهود قصارى تبذلوا أن عليكم يتحتم تزداد، مسئولياته بأن وقلقَه األمحدي
  . لذلك

 والتكلفة مربعا، قدما ١٣٥٠ للمسجد املسقوف اجلزء فمساحة املسجد، بنيان عن التفاصيل بعض لكم أقدم اآلن
 املبلغ اآلن حىت تدفع مل ورمبا منها جدا قليل بقدر وعدت قد إسبانيا يف واجلماعة يورو، مليون ١.٢ بـ قدرت قد

 فعلى ماليا املسامهة على يقدرون ال كانوا إذا مث املبلغ، كان مهما وعدوا ما يسددوا أن جيب لكن به، وعدت الذي
  . التبليغ ميدان يف بالتنشط النقص هذا يعوضوا أن وميكن به، وعدوا ما يسددوا أن جيب األقل

 سبع منها به، بأس ال بعدد أيضا أخرى مرافق وهناك. كبريتني لكوما قريبات مصليا ٢٥٠ لـ تتسعان والقاعتان
 وهناك مكيفة، كلها والبناية التقنية، للمعدات وغرفة وخمزن كبري، ومطبخ الكتب، لبيع ومكتبة واحدة ومكتبة مكاتب
  .أخرى غرف الثُث إليه وأضيفت منـزل هناك كان املكان هذا شراء عند مث والنساء، للرجال منفصلة مغاسل
 فأقول أنا أما. واقعية حقيقة صار قد الوالية يف عبادة دار أكرب بناء أن املسجد عن مؤخرا اجلرائد إحدى كتبت لقد

 العباد حقوق عن آخر رائعا أمرا أيضا وكتبت. حقه يؤدي منا واحد كل كان إذا إال واقعية حبقيقة حيظى لن إنه
 باسم الدم يسفك من كل يعارضون لإلسالم حلبهم األمحديني أن كتبت فقد هنا، أمحدي كل به يتمسك أن وينبغي

  . اهللا
 صورة يقدم املسجد هذا جيعل أن � اهللا نسأل والنساء، للرجال املختلفة لألعمال إضافيتان قاعتان هناك باختصار

وكما . احلق هذا ألداء يسعى املنطقة هذه يف مقيم أمحدي كل يكون وأن كلِّها والوالية املنطقة يف لإلسالم حقيقية
قلت آنفا إن املركز قدم معظم املساعدة التقنية يف بناء هذا املسجد، وقام ذا العمل السيد شودري إعجاز أمحد وهو 

 على كل شيء مهندس كبري يف السن وقد أشرف على إجناز كل األمور التقنية بكل جدية وجهد متواصل وأشرف
إن . وقلل النفقات أيضا أثناء البناء، ولكن التقليل يف النفقات مل يكن على حساب جودة املواد املستعملة فيه. مفصال

ولكن مع ذلك عمل جبهد . صحته معتلة وخيضع لغسيل الكلى مرة أو مرتني كل أسبوع لكونه مصابا بالفشل الكلوي
عاىل أن جيزيه ويشفيه ويرزقه الصحة والعافية الكاملة حىت يستمر يف خدمة متواصل بفضل اهللا تعاىل، فأدعو اهللا ت

  .اجلماعة يف املستقبل أيضا
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