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دا عبده د أن حممأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشه     
* 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 الصدناه *رـر  صغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذ

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني، �الْم.  
ى الزكَاةَ توآةَ خرِ وأَقَام الصال والْيومِ اآلمن بِاِهللايعمر مساجِد اِهللا من آإِنما �

  )١٨التوبة ( � فَعسى أُولَئك أَنْ يكُونوا من الْمهتدين اَهللاولَم يخش إِال
على أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف النرويج توفَّق اليوم الفتتاح  احلمد هللا

مسجدها اجلميل هذا، فكما استغرق بناُء هذا املسجد مدة طويلة قد اضطررمت 
  .النتظار افتتاحه الرمسي أيضا بسبب بعض العوائق



 

 ولإلعالن للعامل، وإال فليس هللا، لشكرزيد من اهذا االفتتاح الرمسي إظهار مل
للمساجد أي عالقة باحتفاالت االفتتاح الرمسي، حىت يظَّن أن املسجد ال 

فمجيئي إىل هنا وإمامة صالة اجلمعة وإلقاء هذه اخلطبة ! يكتمل بدوا
واشتراكي يف حفل افتتاح املسجد مع الضيوف هذا املساء إن شاء اهللا إمنا هو 

أن حندث  �د أمر اهللا فق. شكر هللا على منته هذا املسجد على مجاعة النرويج
بنعمه شاكرين له، لكي نرث أفضال اهللا ونعمه أكثر بالشكر الذي جييش يف 
قلب املؤمن، فنوع من الشكر سيتحقق عندما سنعمره بأداء الصلوات فيه، 
ونوع آخر للشكر يتمثل يف إقامة حفل استقبال الضيوف حيث يصدر إعالن 

عمران املسجد باحلضور فيه ألداء  لكن الشكر احلقيقي يكمن يف. االفتتاح
الصالة، فيجب أن يضع كل أمحدي هذا األمر املهم يف احلسبان كل حني 

ال يترك أداء احلق أيضا بدون أجر، فهو يعطي جزاء كثريا  �وإن اهللا . وآن
ال خيطر ببال اإلنسان وال يسعه اإلحاطة به، فقد ورد يف رواية ذكر الذين 

  : ح مساء لعمارته وأداء حقه على النحو التايليتوجهون إىل املسجد صبا
 عد اللَّه لَه نزلَه منمن غَدا إِلَى الْمسجِد وراح أَ �عن أيب هريرة أن النيب 
احر ا أَوا غَدكُلَّم ةنصحيح البخاري، كتاب األذان" (الْج.(  

جلنة، فتقدم هلم الضيافة فللذين حيضرون املسجد لوجه اهللا تعد الضيافة يف ا
مخس مرات يوميا، أما الذي يعيش أربعني عاما أو مخسني أو ستني مصليا 
فيمكنكم أن تقدروا حجم الضيافة اإلهلية له، فاإلنسان ال يستطيع حىت أن 
يتصورها، فاإلنسان يف العامل حني يعرف أن أحد األحبة قادم إليه، ينصرف 

فبقدر ما حنب ذلك الضيف تم بإكرامه ونسعى إىل إعداد الضيافة له فورا، 



 

لنوصل الضيافة ذروا، مع أن وسائلنا حمدودة، أما اهللا فوسائلُه غري حمدودة 
وميكنكم أن تقدروا اهتمامه . ورمحته أيضا ال حد هلا، وضيافته ليس هلا حدود

جيب أن نسعى . بضيافة عبده العابد، فليس بوسع اإلنسان أن يدركه بتفكريه
إنين أتوقع أن يسعى كل أمحدي يف هذا البلد . غتنام الفرص هلذه الضيافةال

ألداء حق هذا املسجد ذه الفكرة، إن شاء اهللا، لكي يقوي أداُء احلق عالقته 
باهللا من ناحية ويكسبه حبه من ناحية أخرى، ويلفت انتباهه إىل أداء حقوق 

اجلنة يف اآلخرة والفوز  فكأن املؤمن كما يسعى لنيل. األحبة واآلخرين
جيب أن يكون االهتمام . بالضيافة فيها يسعى ليجعل هذه الدنيا أيضا جنةً

بالشكر يف الظاهر أيضا، وهذا الشكر ميثل جهدا إلنشاء جمتمع مجيل يتحول 
لقد سجل ممثلو اإلذاعة والتلفزة واجلرائد مقاباليت . به هذا العامل إىل مثَلٍ للجنة

يف اليومني املاضيني، والحظت أن كل واحد منهم كان يف أوقات خمتلفة 
يف معرفة اهلدف من بناء هذا املسجد  -باإلضافة إىل أسئلة أخرى  -يرغب 

وما الذي حيدث هنا؟ وما هي مشاعركم؟ وكان ردي عليهم أننا نستهدف 
من بناء هذا املسجد جعلَ هذه الدنيا جنةً جبعل اتمع آمنا وساملا وفياضا 

عر احلب واإلخالص جتاه كل واحد فيه، باإلضافة إىل عبادة اهللا األحد مبشا
وتطبيقِ التعليم اجلميل لإلسالم على نفوسنا وجعلِ العامل مهد األمن والسالم 

وبافتتاح هذا املسجد قد تزايدت أمهيةُ مسئولية األمحديني هنا أكثر . والوئام
ه املدينة وهذا البلد، فمجيء بنشر احلب واأللفة يف حميط هذا املسجد ويف هذ

اإلعالميني وتسجيلهم املقابالت وذكر املسجد يف اجلرائد واإلذاعة والتلفزيون 
ومما يوحي إىل . بصفة إجيابية يفرض علينا الشكر أكثر وجيب أن يكون كذلك



 

قد تقبل تضحياتكم أنه لفت انتباه وسائل اإلعالم إىل اجلماعة  �أن اهللا 
  . واملسجد بأسلوب حسن فذكرت اجلماعةَ

فذكر تضحيات املخلصني األمحديني مرة أخرى يدفعهم إىل الشكر، ومرة 
أخرى ينال اإلنسان فيوضا إهلية نتيجة أدائه حلق الشكر، فكأن دائرة الفيض ال 
تتوقف عند حدودها بل تتوسع كاألمواج باستمرار، فكما تعرفون أنكم حني 

ر تظهر على سطح املاء دائرةٌ تتوسع تدرجييا، ترمون يف املاء حجرا أو شيئا آخ
أما دائرة الفيوض هذه فتتميز بعدم انتهائها، بل إن دائرة احلسنات يف حياة 
املرء تتوسع، مث حني تنتهي حياته يف هذا العامل يوسعها اهللا يف العامل اآلخر 

اهية، فهذا املسجد قد جلب لبناته أفضال اهللا وبركاته املتن. أكثر باستمرار
وهذا هو اهلدف من كل بناء مسجد نبنيه، ينبغي أن جيلب لنا أفضاال وبركات 

واآلن إن جذب هذه األفضال واالنتفاع ذه الربكات من . ال حصر هلا
واجب األمحديني املقيمني هنا، فبقدر ما ستبذلون اجلهود يف جذا تنتفعون ا 

امري املساجد يف اآلية اليت لقد ورد ذكر ع. يف هذا العامل ويف اآلخرة أيضا
  . تلوا عليكم يف بدء اخلطبة

فهي تناولت الصفةَ األساسية هلم وهي اإلميان باهللا، وهذا اإلميان ال يكفيه 
اإلعالنُ به باللسان فقط، بل قد ذكر اهللا بعض العالمات لإلميان واملؤمنني، 

ا مل يسع إلحراز حبيث ال يحرز املرء لقب املؤمن مبجرد إعالنه اإلسالم، م
  :للرسول �أعمال املؤمنني، فعندما جاء األعراب وقالوا آمنا، قال اهللا 

مث بين هلم أن عالمة ). ١٥ :احلجرات( �قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا�
اإلميان أن يطيعوا اهللا ورسوله حق الطاعة، اليوم يتهمنا عامة املسلمني بأننا غري 



 

سلمني مع أننا آمنا بإمام الزمان مستجيبني هللا ورسوله، وهذه الطاعة جتعلنا امل
مسلمني صادقني ومؤمنني حقيقيني، فنحن مؤمنون خملصون بسبب استجابتنا 
 اإلسالمية األخرى غري رقهللا ورسوله وطاعتنا الصادقة هلما حىت لو اعتربتنا الف

لكنهم مع ذلك ال يرتدون عن اليوم يتعرض األمحديون للمظامل . مسلمني
حنن ال نكفّر األمحدية ففي هذه احلالة هل حنن مسلمون حقيقيون أم هم؟ 

أحدا ينطق بشهادتني ولكننا نقول بأن القرآن الكرمي يعترب مؤمنا حقيقيا من 
يقوي إميانه بالطاعة الكاملة، ويستمر يف تقوية إميانه، فكل يوم يكون مدعاة 

وإذا استمررنا يف ذلك أي حاولنا التقدم يف . من ذي قبللتقوية إميانه أكثر 
 دعاحلسنات وسعينا للسلوك على املسالك اليت أرشدنا اهللا تعاىل إليها فسوف ن

  .يف زمرة املؤمنني واملسلمني احلقيقيني على الدوام
فلن جتعلنا شهادة شيخ أو فتوى مفت أو قرار حكومة مؤمنني حقيقيني وال 

بل احلق أن أعمالنا والتزامنا . الشهادة ولسنا حباجة إليها أصالنريد مثل هذه 
فبقدر ما نسعى للعمل . بأوامر اهللا تعاىل ورسوله هو الذي سيختم على إمياننا

  .بأوامر اهللا ورسوله سوف يختم على إمياننا
بأن عمل املؤمن احلقيقي هو الذي سيجعله وارثا  �يقول املسيح املوعود 

ولكن هذا ال يعين أن نكتفي بالعمل ليوم أو يومني أو . عاىلإلنعامات اهللا ت
لبضعة أيام، بل لن نعد من املؤمنني احلقيقني إال عندما نستمر يف كسب 

  . األعمال الصاحلة
ال . فيجب أال نفرح فقط على جمرد أننا آمنا بإمام الزمان أي املسيح املوعود

سب أمر اهللا ورسوله مقارنة مع شك أننا خطَونا خطوة إضافية إىل األمام حب



 

املسلمني اآلخرين، ولكن جيب أن يكون معلوما أن حياة املؤمن كلها عبارة 
عن سعي دؤوب وعمل مستمر وسعي للتقدم يف جمال البحث عن رضا اهللا 

وهذا هو اهلدف من خلق اإلنسان كما بينه اهللا تعاىل، أي . تعاىل واإلميان
إنكم . م فيها ألن املؤمن ال يبقى يف مكان واحداعبدوا اهللا واستمروا يف التقد

  . تعرفون ميزات املؤمنني اليت بينها اهللا تعاىل، فأقدم إليكم بعضها هنا
أي أم  �أشد حبا هللا�: يقول اهللا تعاىل بأن أعظم ميزة للمؤمنني هي أم

يعلم اجلميع حىت أولئك الذين ليست . حيبون اهللا أكثر من غريه على اإلطالق
م أدىن عالقة مع الدين أنه عندما حيب اإلنسان أحدا فإنه يكون جاهزا لفعل هل

فاملؤمن عندما يدعي اإلميان فال بد أن يكون حبه غالبا . أي شيء من أجله
فال يبقى حلب أموال الدنيا ومغرياا . على مجيع أنواع احلب األخرى

وحني . ء حب اهللا تعاىلوأشغاهلا، وحب األوالد والزوج والعائلة أية قيمة حبذا
وإذا نشأ يف قلب اإلنسان  - كما جيب أن يكون أصال  - يكون األمر هكذا 

حب هللا ذه الطريقة فال بد أن يتوجه إىل عبادة اهللا بوجه خاص، وتكون 
وعندما يكون جلّ االنتباه مصوبا صوب العبادة فيكون . �عباداته خالصة له 

ملساجد األخرى اليت سوف تبىن يف املستقبل، هذا املسجد الذي بنيتموه هنا وا
أو مراكز الصالة حيثما كانت، عامرة بصورة حقيقية بفضل اهللا تعاىل، عندما 

. تكون قلوبنا عامرة ومتدفقة حبب اهللا تعاىل وسوف يتأثر ا أوالدنا أيضا
هناك كثري من اإلخوة الذين يطلبون مين الدعاء ألوالدهم، فعليهم أن يعرفوا 

وبالنتيجة حني يتسرب . من واجبهم أيضا أن يضربوا هلم أمثلة عليا بعملهمأن 
هذا التأثري إىل أوالدنا فيدوم حب اهللا تعاىل فيهم نسال بعد نسل وسوف تعمر 



 

فعلينا أن خنلق هذا احلب يف قلوبنا من ناحية، ومن ناحية . املساجد تلقائيا
وعندما حيدث ذلك . الناأخرى جيب أن نسعى خللقه يف قلوب أوالدنا وأجي

سوف متوت املعارضة ومساعي املعاندين يف مهدها تلقائيا، ألنه حني حيب 
ومن كان اهللا مواله فال تضره . العبد ربه حيبه ربه أكثر، ويكون وليه ومواله

  .املعارضة املؤقتة شيئا
حيدث يف بعض األحيان أن يرمي بعض األوباش أو األطفال مسجدنا هذا 

ارة بتحريض من آخرين ويكسرون زجاج املسجد، أو يرمون األوساخ، باحلج
ولكنهم إما سيتعبون وينتهون من فعلتهم هذه، أو سينضم إليكم ذو فطرة 

  . صاحلة منهم بإذن اهللا نظرا إىل عالقتكم باهللا تعاىل
فكما قلت من قبل، إن تشييد املسجد ليس منتهى عملكم، بل هناك حاجة 

كم وحماسبة أنفسكم ورفع مستوى حبكم هللا تعاىل بعد ذلك لفحص حالت
فهناك حاجة ماسة لتوطيد صلة احلب باهللا تعاىل يف هذا . أكثر من ذي قبل

اتمع بوجه خاص لكي تعلم الدنيا أن الذين يضحون يف سبيل اهللا ال يفشلون 
إذًا، فإن رشق املسجد باحلجارة و رمي األوساخ أو رفع اهلتافات مل ولن . أبدا

فأول عالمة للذين يعمرون املساجد هي أم حيبون . عرقل سبيل أهل اهللا أبداي
  . اهللا تعاىل ويزدادون إميانا وإيقانا دائما

مث يقول اهللا تعاىل إن من عالمات املؤمنني أم عندما يدعون إىل اهللا رسوله 
وأولئك هم : "فالذين يقولون ذلك يعلن اهللا عنهم. مسعنا وأطعنا: يقولون

فالفالح نتيجة السمع والطاعة لألوامر اليت يعطَاها اإلنسان باسم ". املفلحون
والسمع والطاعة تتعلق جبميع األوامر اليت أمر ا القرآن الكرمي للعمل ا . اهللا



 

فإن . فمثال يقول القرآن الكرمي عليكم أن تؤدوا أماناتكم. أو االمتناع عنها
فعندما تقع على اإلنسان مسؤولية ال بد . املراد من أماناتكم هو مسؤولياتكم

فاملسؤوليات اليت كلِّفتم ا أيضا أمانات جيب عليكم . أن يسعى ألدائها
فمثال إذا كان املرء حيتل منصبا يف اجلماعة فعليه أن يكرس الوقت . أداؤها

إن . للجماعة، ويؤدي واجباته بإنصاف، ويسعى ألداء حقوق أفراد اجلماعة
يف اجلماعة ليس كأصحاب املناصب الدنيوية حىت يطلب صاحب املنصب 

سيد  :لقد جاء يف احلديث. إمتام أموره بناء على سلطة ميلكها، بل هو خادم
عندها فقط تستطيعون أن . عاطفة اخلدمة رفعفهناك حاجة ل. ادمهمالقوم خ

  . تؤدوا حق األمانة اليت كلِّفتم ا
بل قولوا بأين :  أتوىل هذا املنصب فأقول هلمإنين: يأتيين أحيانا أناس ويقولون

فليعتربكم اآلخرون أصحاب منصب ولكن عليكم أن . مكلَّف ذه اخلدمة
تعتربوا أنفسكم خداما، وأنه من فضل اهللا تعاىل ومنته عليكم أن أعطاكم 

ألنكم إذا اعتربمت أنفسكم أصحاب منصب فهذا سيغري من . فرصة هلذه اخلدمة
وهو أن فكرة التفوق تتطرق إىل .. ويزداد الشعور بالتفوق اجتاه تفكريكم،

وعندما يؤدي . ذهنه، بينما املسؤول يف اجلماعة يكون خادما يف احلقيقة
ال شك أن احترام . املسؤولون حق أمانام عندها فقط يكونون أنصار اخلليفة

 املسؤولني واجب على أفراد اجلماعة، وهذا ما يقوم به اجلميع وذلك بسبب
  .  عالقتهم باخلالفة، فال يريدون أن يسخطوا اخلليفة نتيجة عصيان املسؤول

أيا كان مستواهم أن يؤدوا مسؤوليام على فمن واجب مجيع املسؤولني 
وجيب أن يكون تعامل كل مسؤول، وأسلوب كالمه ومستوى . أحسن وجه



 

األمحديني فال بد أن يكون هناك فرق بينه وبني  عبادته أعلى من اآلخرين،
  . العاديني

أما السيدات اللوايت حيتللْن مناصب يف جلنة إماء اهللا فإن القرآن الكرمي يأمرهن 
أن يهتممن باحلجاب إىل جانب االلتزام باألوامر األخرى، وإال لن يكُن من 

أما األوامر األخرى فقد أُمر ا الرجال والنساء . الذين يؤدون حق أمانام
  . ء غري أن هناك أمر إضايف أُمرت به النساء وهو أمر احلجابعلى حد سوا

وقد . إنين أتلقى بني حني وأخر الشكاوي من النرويج حول قضية احلجاب
سبق أن وجه اخلليفة الثالث رمحه اهللا تنبيها شديدا ذا الصدد، وقد ظل 

ت فإذا كانت السيدا. اخلليفة الرابع رمحه أيضا ينصح السيدات ذا الشأن
ذوات املناصب يف جلنة إماء اهللا لسن على املستوى املطلوب فيما يتعلق 
بااللتزام باحلجاب، وهناك اختالط حر بني الرجال والنساء والزيارات وعقد 
االس تتم يف البيوت دون حجاب، وبدون أن تكون هناك عالقة قرابة، بل 

ا عما أو خاال يل أو ما تكتفي السيدة بالقول بأين أعترب هذا أخا يل وأعترب هذ
شابه ذلك، لذا ال حاجة للحجاب فهذا ما ينفيه القرآن الكرمي ويأمر املؤمنة 
أمرا مؤكدا بوجوب االلتزام باحلجاب الذي فيه تكمن كرامتها؛ فلو اهتمت 
السيدات ذوات املناصب باحلجاب، سواء على املستوى احمللي أو على مستوى 

رفان حبسب تعليم اإلسالم فستكون هناك شرحية املدينة أو البلد، وجعلن تص
كبرية بإذن اهللا تعاىل تقدم أسوة ومنوذجا طيبا لآلخريات، لألوالد وللمجتمع 

على املسؤولة يف جلنة إماء اهللا أن تؤدي حق األمانة امللقاة على عاتقها . أيضا
  . عندما تم باحلجاب أيضا باإلضافة إىل أمور أخرى



 

يدات ملقابليت أعرف أحيانا كيفية حجان حني يتبني من حني تأيت بعض الس
حالتهن أن قد لبسن هذا احلجاب بعد فترة طويلة، لذا تشعر بصعوبة يف 

  . لبسه
على أية حال، من واجب ذوات املناصب وكذلك السيدات األمحديات 

  . بشكل عام أيضا أن يؤدين واجبان على أحس وجه
ار احلديثة بأنه ال حاجة الرتداء احلجاب يف يقول بعض الناس من ذوي األفك

فأريد أن أوضح جيدا أنه ليس . هذا العصر ألن هذا األمر قد أصبح قدميا اآلن
هنالك أي أمر يف القرآن الكرمي ميكن اعتباره قدميا وغري قابل للعمل أو خاصا 

  . بزمن معني أو بأناس معينني
طهم باخلالفة ولكن جيب يظهر األمحديون بكل شوق وحب عالقتهم وارتبا

أن يعلموا بأن اهللا تعاىل حني ذكر بقاء اخلالفة بني املؤمنني يف سورة النور فقد 
وقال يف آيتني سبقتا آية االستخالف بأال . أناطها بالعبادات واألعمال الصاحلة

أي أطيعوا طاعة " طاعة معروفة: "تدعوا بأنكم ستفعلون كذا وكذا بل قال
. �ؤمرون به يف ضوء أوامر القرآن الكرمي ورسول اهللا كاملة يف كل ما ت

لقد . وكلما طُلب منكم االنقياد ألمر القرآن الكرمي والرسول فانقادوا له فورا
  . شرحت هذا األمر جيدا أكثر من مرة

فحيث ترفع النساء مستويات العبادة مبحاذاة الرجال ويسعني لتقوية إميان، 
باألوامر اخلاصة ن، وأود أن أوضح هنا أنه صحيح أن جيب أن يسعني للعمل 

النساء قد أمرن باحلجاب، لكن غض البصر واجتناب االختالط الزائد فقد أُمر 



 

به الرجال والنساء معا، بل قد أُمر الرجالُ أوال بأن يغضوا أبصارهم لئال يقع 
  .نظرهم على النساء عبثا وبعد ذلك أمرت النساُء

استخدام حق التصويت بصدق وإخالص حيثما طُلب  مث من األمانة
يف  �سيدنا املسيح املوعود التصويت، ومتس بنا احلاجة إلدراك حق بيعة 

بوضوح أن كل مؤمتَن سيسأل عن  �لقد ذكر اهللا . هذا الزمن وأدائه أيضا
أمانته املودعة عنده، مث طالَبنا سبحانه بالتواضع واجتناب التكرب خبصوص 

حلسنة، فمعظم اخلصومات واملشاكل تنشأ عندنا بسبب التفاخر األعمال ا
والتكرب، فلو داوم اإلنسان على تدبر أوضاعه لَتواضع دوما، واإلنسان يستطيع 
اختبار أوضاعه شخصيا أفضل من اجلميع، ألنه إذا نبهه غريه إىل أمر ما فهو 

بأنفسكم فهذا  يغضب أحيانا وينـزعج، أما إذا تعودمت على اختبار أوضاعكم
أفضل طريق، فاختبِروا أوضاعكم بإميان يف ضوء األحكام القرآنية، وإذا كان 

ومن املؤكد أن كل أمحدي خيشى اهللا فهناك حاجة هلز  - لديكم خشيةُ اهللا 
فتعودوا على . فهذه االختبارات ميكن أن تتم مبنتهى السهولة -الضمري فقط 

ال أستطيع أن أتناول تفصيل . الكرمي تدبر أحكام اهللا عند قراءتكم للقرآن
مجيع األحكام يف هذا الوقت القصري، فكلٌّ منكم حباجة إىل استعراض أوضاعه 
وحماسبة نفسه، وهذا لن يتأتى إال إذا قُرئ القرآن الكرمي يف كل بيت بانتظام، 

ينبغي أن تراقبوا األوالد أيضا هل يهتمون . وبذل اجلهد لفهمه والعمل به
جيب أن يتذكر كل أمحدي يعلن أن . وقراءة القرآن الكرمي أم البالصالة 

دعوى اإلميان ال تكتمل إال باإلميان باليوم اآلخر، واإليقان بأن هناك حياةً بعد 
املوت سيحاسب فيها اإلنسان على ما أجنز من أعمال يف هذه الدنيا، حيث 



 

ليت ذكرها اهللا للذين يصدر القرار النهائي وحتدث الدينونةُ، فمن العالمات ا
يعمرون مساجد اهللا أم يؤمنون باآلخرة أيضا، إذ يؤمنون بأن احلياة بعد 
املوت والدينونة حق، وبعد اإلميان بالدين يبذلون اجلهود ألداء حق العبادة يف 

 �املسجد ويسعون للعمل باألحكام اإلهلية األخرى أيضا لريثوا أفضال اهللا 
كان اإلميان باهللا كامال وكان اإلنسان موقنا بأنه  إذا: مث قال. وإنعاماته

سيحاسب يف اآلخرة فسوف ينيب إىل اهللا إخالصا، ويسعى لعبادته بكامل 
فحني تقوم مجاعة . االهتمام، وقد ورد يف احلديث أن الصالة أفضل العبادة

 املؤمنني للصالة فهي إذْ تظهر وحدانيةَ اهللا من ناحية وتظهر من ناحية أخرى
عواطف طيبة جتاه بعضهم البعض، ومتسكَهم باجلماعة ووحدتهم، فإنه ينشأ 

  .لديهم التفات إىل احلسنات اليت هلا عالقة حبق اهللا أو حبق خملوقه
وأداء حق خملوقه حباجة إىل الوسائل  �فلما كان أداُء حق نشر رسالة اهللا 

أم يؤتون  ضمن أعمال من يعمرون مساجد اهللا �دوما، فقد ذكر اهللا 
الزكاة ويضحون بأمواهلم، فال ينفقون أمواهلم لسد حاجام الشخصية فقط 
بل ينفقوا ألداء حق الدين واملخلوق، لقد ذُكرت يف هذه اآلية الزكاةُ غري 
أن القرآن الكرمي قد ذكر اإلنفاق يف سبيل اهللا بصفة عامة مع إقامة الصالة يف 

  .الطبقة احملرومة آيات أخرى عدة، لكي تسد حاجات
فالذين يعمرون مساجد اهللا هم أولئك الذين يبتغون مرضاته بقيامهم وقعودهم 

، مث �ونومهم ويقظتهم، فقلوم عامرة خبشية اهللا وخوفه بسبب حبهم له 
تقودهم هذه اخلشية إىل مزيد من احلسنات، فأمثال هؤالء هم الذين يعدهم 

  . اهللا من املهتدين



 

هذا، " بيت النصر"اعة يف النرويج تضحية كبرية لبناء مسجد لقد قدمت اجلم
مليون كرونا، وقد  ١٠٤حبيث حتملت نفقات بناء املسجد الذي قُدرت بـ 

قدم هلم املركز بعض النفقات االبتدائية لكن معظم النفقات حتملتها اجلماعةُ يف 
تكم يف البداية عندما استغرقت أعمال البناء مدةً طويلة كما أخرب. النرويج

فاهتمت اجلماعة فورا، فقد لوحظ أن  ٢٠٠٥لفت انتباههم إىل ذلك يف 
االهتمام قبل ذلك كان ضئيال، فبعضهم باع بيته وساهم يف النفقات، وكتب 
إيلَّ أنه باع بيته هلذا الغرض، وبعضهم باعوا سيارام وبعضهم عملوا ساعات 

. زيد من املسامهة يف اكتمال بناِء بيت اهللاإضافية وقدموا أجرة العمل اإلضايف مل
كما وفِّقت النساء أيضا للتضحيات، واجلدير بالذكر أن بعضهم كانوا قد 

نسأل . وعدوا بتقدمي املبلغ مث أفلست جتارم لكنهم مع ذلك أجنزوا ما وعدوا
أن يبارك يف أموال هؤالء املضحني ونفوسهم بركات ال تنقطع، وأن  �اهللا 
رك يف جتارم ويعوض خسائرهم اليت تعرضوا هلا بسبب األوضاع يبا

  . االقتصادية الراهنة يف العامل
إنين أتوقع أن هذه التضحيات كلَّها كانت بِنِية عمارة بيت اهللا بأسلوبٍ ذكَره 
اهللا نفسه لعمارته، وذلك ببذل املساعي يف إكمال اإلميان وخلْق خوف اهللا 

اهتماما بأداء حقوق العباد وسعيا يف رفْع مستويات  وخشيته يف نفوسنا،
األعمال الصاحلة، واجتهادا يف إنشاء حب اِهللا وبيته يف قلوب أوالدنا وأجيالنا 

الذي من اهللا علينا بتوفيقه لإلميان  �القادمة، وتأييدا للمحب املخلص للنيب 
حق نشر هذه الرسالة  به يف هذا الزمن، وسعيا ملواصلة مهماته وحماولةً ألداء

فهذا املسجد كما قلت سابقا يلقي علينا مسئولية . واهتماما بالدعوة إىل اهللا



 

جسيمة، فقد وسعنا ببناِء هذا املسجد املسئوليةَ امللقاة على عواتقنا، فإذا مل 
  .نستطع أداء هذه املسئولية فقد نحرم من نظرة احلب من اهللا، ال مسح اهللا

اء أول مسجد أمحدي يف النرويج قد جلب لنا فرحة كبرية من فإذا كان بن
ناحية، ففي الوقت نفسه هو مدعاة للقلق أيضا، نسأل اهللا تعاىل أن يوفق كل 
أمحدي ألداء واجباته ليؤدي مسئولياته يف ضوء هذا القلق، فاملبالغ الكبرية اليت 

ت السجاد اليت بذلت على بناء هذا املسجد وجتميله حبيث حتمل البعض نفقا
تقدر قيمتها مبئات األلوف من الكرونا، وبعضهم قدم األثاث للمباين الكاملة 
الذي تقدر قيمتها مبئات األلوف من الكرونا، فينبغي أن ال تفرحوا بالتضحية 
مرة واحدة، فال حتسبوا برؤية األثاث اجلميل أن ذلك كاف، بل جتب احملافظة 

  .يتحقق بأداء الصالة مخس مرات على مجاله احلقيقي الذي
  : عن بناء املساجد فقال �ذات مرة دار حديث أمام املسيح املوعود 

إن زينة املساجد ليست بعمارا الظاهرة وإمنا باملصلني الذين يصلّون 
إىل  �يشري (انظروا كيف يسود اخلراب مجيع هذه املساجد . بإخالص

ن صغريا وكان سقفه من سعف فكا �أما مسجد النيب ). املساجد يف زمنه
يف زمن النيب . إمنا زينة املساجد مبصلّيها. النخل وكان يقطر عند نزول املطر

بىن بعض أهل الدنيا مسجدا ولكنه هدم بأمر اهللا تعاىل وسوي باألرض،  �
إمنا أُمرنا ببناء . ، أي املسجد الذي يضر بالناس"مسجد ضرار"وكان امسه 

  . لتقوىاملساجد بِنِية ا
 �فالتقوى هي ما ينبغي علينا التحلي به، وقد حث عليها املسيح املوعود 

  :قال يف إحدى املرات. مرة بعد أخرى



 

أي هذه  هي غاية (إن القرآن الكرمي إمنا يأمر بالتقوى، وهي علّته الغائية، 
ار إذا مل يتحلّ املرء بالتقوى فال فائدة يف صلواته، وإمنا هي مفتاح الن). القرآن

  .له
  . أي إذا خال قلب املرء من التقوى فلن تنفعه صلواته، بل  ستدخله النار

إن األساس كله هو التقوى والطهارة، ا يبدأ اإلميان وا : �مث قال 
أي ال يتيسر اإلميان إال بالتقوى، وال يزداد إال بالري مباء التقوى، إذ . يروى

  . ء النفستساعده التقوى على القضاء على أهوا
 يؤسس اهللا هذه اجلماعة إال من أجل إرساء التقوى، ألن مل :�مث يقول 

  . ميدان التقوى خال متاما، وليس منا إال من حتلى بالتقوى
إذًا فهذه مسؤولية كبرية قد أُلقيت على عواتقنا، لذا من واجبنا أن نفحص 

أداء الصلوات متحلني  أنفسنا دائما لنرى ما إذا كنا نفي بعهد بيعتنا من خالل
إن املسلم األمحدي وحده الذي ميكن أن ينال هذه املعرفة التباعه . بالتقوى

، أما إذا مل نسع مللء هذا الفراغ املوجود يف جمال �للمسيح املوعود 
فلن نكون من الذين حيققون هدف  �التقوى مع ادعائنا بالبيعة على يده 

أعلن أن اهللا تعاىل مل ينشئ هذه اجلماعة ، ألنه قد �االنضمام إىل مجاعته 
  . إال إلرساء التقوى يف العامل

إننا إذا مل . ندعو اهللا تعاىل أن يدرك كلٌّ منا هذه املسؤولية اهلامة امللقاة علينا
نؤد واجباتنا متحلني بالتقوى يف هذه البالد، اليت هي بؤرة الشرك، ونسينا 

نسأل اهللا تعاىل أن يرمحنا . عاىلغاية بيعتنا، فسوف نستوجب عقاب اهللا ت
  .ويدخلنا يف عباده الذين ينظر إليهم حبب ورمحة



 

  . هذا" النصر"وأود اآلن ذكر بعض املعلومات عن مسجد 
 ٩٥٦٣تبلغ املساحة اإلمجالية لقطعة األرض اليت فيها املسجد وغريه من املباين 

. مترا مربعا ٧٧٥٩مترا مربعا، أما مساحة األرض اليت بين عليها املسجد فهي 
مترا مربعا، وتسع حوايل  ٨٨٠وتبلغ مساحة قاعة املسجد اخلاصة بالرجال 

مترا مربعا وتسع  ٢٩٨مصليا، وأما الرواق امللحق ا فمساحته  ١٤٠٠
مث هناك . من املصليات ٨٥٠أما القاعة اخلاصة بالنساء فتسع . مخسمئة مصلٍ

يء، ولكنها ظلّت لفترة طويلة قاعة حتت األرض، وكانت قد بنيت قبل كل ش
مث هناك مبىن آخر . مصليا ٨٥٠للمزيد من التحسينات، وميكن أن تسع 

ويشتمل على مسكن للداعية من ثالث غرف نوم وغرفة جلوس، فهو مسكن 
  !منفصل ومزود بكل املرافق، ما شاء اهللا

 ٢٢٥٠هو " النصر"فالعدد اإلمجايل للمصلني الذين ميكن أن يسعهم مسجد 
أما القاعة التحتانية اليت مل تستعمل فترة طويلة فسقفها يستعمل فناًء . مصليا

للمسجد، وميكن أن يسع ما بني مثامنئة إىل ألف مصلٍ يف وقت االزدحام يف 
  . أيام الصيف حني يكون الطقس مرحيا

  . مترا، وارتفاع القبة يبلغ مخسة أمتار ١٢أما ارتفاع مئذنة املسجد فيبلغ 
ملسجد مكتبة، ومكاتب اهليئة اإلدارية املركزية جلماعة النرويج، ويضم ا

مث هناك مكتبة خاصة للنساء يف . ومكاتب التنظيمات الفرعية للجماعة
  !جناحهن اخلاص، كما هناك مكتب هلن، ومطبخ كبري، ما شاء اهللا

لقد ظلَلْنا فترة طويلة من دون أن حنصل على إذن من البلدية لبناء هذا 
، إذ كانت هناك قضية عالقة بالنسبة لبناء الشارع اجلانيب الذي مير املسجد



 

فجماعتنا . فأنشأنا هلم هذا الشارع وأيضا طريقًا ملرور املشاة. جبنب املسجد
بفضل اهللا تعاىل تنفق على املرافق العامة أيضا لسهولة املواطنني، إذ أنشأنا هلم 

  . شارعا وطريقًا للمشاة أيضا
ا، إن تكاليف بناء هذا املسجد قد بلغت مئة وأربعة ماليني وكما قلت آنفً
 ٦ويقع املسجد على جانب الطريق الرئيسي املسمى إي . بالعملة احمللية

واملؤدي إىل مطار أوسلو، فيجذب منظر املسجد اجلميل أنظار املسافرين ذا 
ما أن ك. لطريق ذهابا وإيابا، إذ متر جبنبه حوايل مثانني ألف سيارة يوميا

. خدمات املواصالت من باصات ومترو أنفاق متوفرة للوصول للمسجد
  . وكأن اهللا تعاىل قد وهب لنا هذا املسجد يف موقع مركزي

ندعو اهللا تعاىل أن يعمل املسلمون األمحديون على عمران هذا املسجد 
باإلخالص نفسه الذي عمل به معظمهم على بنائه، وأن يكون سببا لشرح 

إن عامة أهلها فرحون ببناء املسجد، ولكن . اطنني من هذه املنطقةقلوب املو
املسلمني اآلخرين املقيمني يف هذه املنطقة يعارضون معارضة شديدة بسبب 
الدعاية الباطلة واملفتريات الظاملة من قبل املشايخ كما قلت سلفًا، وقد قاموا 

نلتزم الصرب مبحاوالت كسر وختريب خالل فترة بناء املسجد، ولكنا قوم 
والدعاء، وسنظل كذلك إن شاء اهللا تعاىل، ولن نربح ندعو اهللا تعاىل هلؤالء 

بأن يهديهم إىل الصراط املستقيم ويلهمهم  �املنتسبني إىل رسول اهللا 
  . الصواب

أما املواطنون غري املسلمني فإم فرحون بال شك، ولكنا لن نفرح حقيقةً إال 
وهذا يتطلب منا بذل . ليم اإلسالم اجلميلةإذا انشرحت صدورهم لقبول تعا



 

لقد قال سيدنا املسيح . كل ما  يف وسعنا لنشر الدعوة إىل جانب بناء املسجد
إذا كان أهل منطقة ال يعرفون املسلمني فابنوا هناك مسجدا  �املوعود 

إن بناء هذا املسجد هنا بفضل اهللا تعاىل دليل على أن . فسوف يعرفوم تلقائيا
نا تزداد تعارفًا بني أهل هذه املنطقة والبلد، فعلينا أن نشرح هلم أن مجاعت

املساجد أماكن عبادة اهللا األحد، وأن الذين يعبدون اهللا حقًا ال يريدون خلَلْقه 
إن مسجدنا هذا وكل مساجدنا يف كل مكان سوف ترفع هتاف . الشر أبدا

  . السالم واحلب والوئام دوما
حنقق غاية بناء املساجد، ونتحلى بالتقوى، ونرتقي روحانيا،  أدعو اهللا تعاىل أن

ونعمر قلوبنا حبب اهللا تعاىل، ويئ أسباب السكينة للقلوب، ويكون كلٌّ منا 
: �لقد قال سيدنا املسيح املوعود . منوذجا مثاليا للحب والوئام والتآخي

  .كلما حتاببتم أكثر أحبكم اهللا أكثر
دنا حبا فيما بيننا، ألننا ال نستطيع نشر تعاليم احلب أسأل اهللا تعاىل أن يزي

وفقنا اهللا . احلقيقية بني اآلخرين ما مل نبلغ أعلى مستوى من الود فيما بيننا
  .لذلك

سوف أصلي صالة الغائب على أخينا السيد سفري أمحد . وهناك خرب مؤسف
د كان من سكان والية السن. بت ابن السيد محيد أمحد بت من كراتشي

كان جده احلافظ عبد الواحد بت من . حيث ولد ودرس حىت الثانوية هنالك
وكان . �الذين قد نذروا حيام لإلسالم، وكان من حرس اخلليفة الثاين 

أبوه السيد محيد أمحد بت أيضا من الذين نذروا حيام خلدمة الدين، حيث 
  ". بشري آباد"ة جلماعتنا يف كان معلّما يف مدرسة تعليم اإلسالم االبتدائية التابع



 

أيلول احلايل أطلق جمهولون الرصاص على /يف اخلامس والعشرين من سبتمرب
كان . إنا هللا وإنا إليه راجعون. أخينا السيد سفري أمحد بت، مما أدى إىل وفاته

لقد . كان يعد من الشجعان البواسل. يعمل يف الشرطة برتبة أي ايس آئي
، فخرج على دراجته النارية للمساعدة، وبينما هو يف تلقى اتصاال هاتفيا

منذ فترة طويلة كان يبعث للقيام خبدمة خاصة . الطريق أُطلقت عليه النريان
وهي مطاردة اإلرهابيني وجتار املخدرات وقد حقق يف ذلك جناحا ملموسا، 

إن املسلمني األمحديني . رفع اهللا درجاته. ويبدو أنه قد استشهد ألجل ذلك
فمنهم من يستشهد لدينه أعين النتمائه : يستشهدون يف باكستان ألسباب

للجماعة اإلسالمية األمحدية، كما أن حيام مهددة بسبب الفوضى السائدة 
هناك، مث هناك من يعمل منهم يف خمتلف الدوائر احلكومية ويقومون بواجبهم 

هناك من ومع ذلك . وخيدمون البلد ويضحون بأرواحهم يف سبيل الوطن
مع أن الواقع أنه كلما احتاجت . يشكو بأن األمحديني ليسوا خملصني لوطنهم

الدولة إىل شخص شجاع ومنصف ألداء مهمة خاصة فإا تستخدم 
األمحديني، فإذا قدموا التضحيات فإم يتلقون عادةً تكرميا عظيما من قبل 

تكرمي رمسي  الدولة، حيث إن الشرطة قد صلّوا على هذا الشهيد مبوكب
خاص كعادم، وقد شيعوا جنازته إىل ربوة حيث دفن إذْ كان من املنخرطني 
يف نظام الوصية يف اجلماعة، ولكن املشايخ والعلماء املزعومني يفترون دائما 

الواقع أن املسلم األمحدي هو . بأن األمحديني ليسوا خملصني يف والئهم للوطن
ولن نفتأ نقوم . مثاليا للوالء الصادق للوطنوحده الذي يقدم اليوم منوذجا 

  . بواجبنا كالسابق، أما هؤالء فندعو اهللا تعاىل أن يلهمهم الصواب والعقل



 

لقد ترك وراء أوالدا، فندعو اهللا تعاىل أن يلهم . رفع اهللا درجات الشهيد
  .آمني. زوجته وأوالده العزمية والصرب والسلوان
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