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التقوى

 Óة: �ملكتب �لعرÃتر

ال   Dحد" �هللا  �ال  �له  ال   H' 'شهد 
 Dمًد� عبد* H' شريك لـه، "'شهد
من  باهللا   Eفأعو بعد  'ما  "�سوله. 
�لشيطاH �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�#ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو) �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̀ َ"�يَّا َنْعُبُد   َ̀ �يَّا
�لَِّذيَن   Õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Õََر� �لصِّ
'َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو# َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لعزيز Tبنصر Vهللا تعا� Tد �يدW� 4مسر� �Xلقاها سيدنا مر� Yل�

� Zملهد��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو: ��إلما[ 
يوم ٢٠١٤/٠٩/٢٦

 W مسجد "مرمي" W غالو[ بإيرلند�

�َمَن  َمْن  �هللا  َمَساِجَد  َيْعُمُر  ﴿�ِنََّما 
الNَ َ"�َتى  ِباهللا َ"�ْلَيْوِ) �آلِخِر َ"َ'َقاَ) �لصَّ
َفَعَسى  �َهللا  ِ�ال  َيْخَش  َ"َلْم   Nَلزََّكا�
�ْلُمْهَتِديَن﴾  ِمَن  َيُكوُنو�   Hْ'َ ُ'"لَِئَك 

(�لتوبة: ١٨)
�ليو)  ُ"فِّقنا  'ننا  على   Mتعا �هللا  Fمد 
بنْته  مسجد   P"'  W �جلمعة  لنصلي 
 W �أل»دية  �إلسالمية  �جلماعة 
 Oعل ِبناc H' Mيرلند�. ندعو �هللا تعا�
هذ� �ملسجد مبا�كا من كل �لنو�حي 
"�جلو�نب. مع 'H هذ� �ملسجد صغ6 
نسبيا "لكن �ملؤمنني باملسيح �ملحمد[ 
سوe يعلنوH فيه "حد�نية �هللا �ألحد 
 Hس مر�� يوميا، "يرفعوÖ يعبد"نه"
 O�dأل  Hٌمكا �ملساجَد   َّH' صوَ�  منه 
حقوG �هللا "حقوG عباDd ال بؤ�N فنت 
"فساd. �ملساجد ُتب© لعباNd �هللا �# 
 W ®لعاملني �لذ[ 'ظهر �بوبيته للنا�
�بوبيته  'ظهر  "�لذ[  كلها،  �ألgمنة 
 ]dملا� تقدمهم  'جل  من  قو)  لكل 
"�لر"حا W �لزمن �ملاضي، "يفيض 
عليهم �ليو) 'يضا بربوبيته كما يفيض 
عليهم W �ملستقبل 'يضا. �H �بوبيته 
بل  قو)   H"d بقو)  خاصة  ليست 
تشمل �لعو�a "�ملخلوقا� كلها. فمن 
�ملؤمنني  مساجد  ُتعلن  �ملنطلق  هذ� 
 Hلذين ينضمو� H' ]باملسيح �ملحمد
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�هللا -  Tد - �يدW� 4مسر� �Xمر cحضر

�Ã Mاعة �ملسيح �ملحمد[ هم �لذين 
���d` �بوبية �هللا على  يقد�"H على 
"جه صحيح. Fن نب¨ �ملساجد لنعلن 
�لفساd "�لقالقل من   Oلد� 'نه  للنا® 
تعليم   W تتأملو�   H' عليكم   aلعا�
لكم  يقّد)  �لذ[  �جلميل  �إلسال) 
�سالة �حلب "�لُوdّ "�لصلح "�ألمن. 
 aلعا� H' ملساجد هو� Dمن هذ eدC�
 M� ال Nألُخّو�" dّحلب "�لُو� M� اجة§
"�ملد�فع.   eبالسيو  Pلقتا�" �حلر# 
ُتعلن بأعلى  نبنيها  �ل2  هذD �ملساجد 
صوִדا 'H قلو# �لقاdمني �ليها بريئة 
�ل2  "�ألفكا�   aملظا� 'نو��  كل  من 

مساجدنا   H�  .Gحلقو� غصب  مآCا 
 H' على  "عالمة  مر�كز  هي  �منا 
 ]ّ' لتقدمي   H"جاهز �ليها  �لو�فدين 
 Gحقو  O�dأل �لتضحية  من  نو� 
بعو�طف   Nخر�g "قلوֲדم  �آلخرين 
"غ6هم،  ملعا�فهم  "�للطف  �لر»ة 
 O�d' لعد" 'يضا من� N"ال متنعهم عد�"
 H� .حقوقهم O�d'" Pمقتضيا� �لعد
مساجدنا تعلن 'H �إلسال) هو �لدين 
'كثر  �لدينية  �حلرية  ��ية  �فع  �لذ[ 
'بو�#   H� Eلك  "إلظها�   ،D6غ من 
مساجدنا مفتوحة لكل شخص يريد 
 "' مسلما   Hكا'  Oسو� �هللا  يعبد   H'

غH� .D6 مساجدنا "كل َمن �ضرها 
من �أل»ديني يعلنوH' H »اية معابِد 
�ملؤمن  على  "�جبٌة  كلِّها   Hياdأل�
�حلقيقي، "'O�d هذD �ملسئولية ضر"�ية  
كأØية »اية مسجدH� .D مساجدنا 
توّجه 'نظا�نا �H' M �إلخال� للوطن 
جزO من �مياH �ملؤمن، "ال يؤمن مؤمن 
ما a يكن ³لصا لقومه "بلدD �لذ[ 

يقيم فيه. 
باختصا�، هنا` 'مو� كثN6 ُتطلب من 
�ملنتمني �M �ملساجد بصو�N حقيقية، 
مبا فيها 'O�d' Hّ حقوG �ملسجد ال ميكن 
§اP ما a يؤdِّ �ملرO حقوG �لعباd على 

 xمـع أن هذا املسـجد صغ
نسـبيا ولكن املؤمنني باملسيح 
احملمدي سـوف يعلنـون فيه 
وحدانية اهللا األحد ويعبدونه 
}س مـرات يوميا، ويرفعون 
أنَّ املساجَد مكاٌن  منه صوَت 
وحقـوق  اهللا  حقـوق  ألداء 
عبـاده ال بؤرة فنت وفسـاد.
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�لكرمي.   Hلقر�� "جه صحيح §سب 
"�ملعلو) 'H �هللا تعاM قد 'مرنا بالعمل 
سيُدنا  "ّجه  "قد  �ألمو�،   Dهذ بكل 
"مطاعنا *مد �سوP �هللا � 'نظاَ�نا 
"قد  ֲדا،  �لعمل   M� "تكر���  مر��� 
'�dّ حقوGَ �هللا "حقوG عباDd بعمله 
'مثلة  ضر#  "قد  �حلسنة.  "'سوته 
"إلقامة  �إلنسانية  �لقيم  إلقامة  بعمله 
ليس  هذ�  "�لسال).  "�حلب  �ألمن 
كالما فقط بل يشهد �لتا�يخ 'H �لن+ 
� {ح للنصا�� ��E مرH' N يعبد"� 
�هللا W مسجدD؛ '[ �ملسجد �لنبو[. 
�حلقيقي  �إلسالمي  �لتعليم  هو  "هذ� 
 Dننفِّذ  H' �لعصر  هذ�   W مَرنا' �لذ[ 
�لصاGd "�ملحب   (dخلا� 'نفسنا  على 
�لتعليم  هو  هذ�   .� للن+  �حلقيقي 
ضربُت  �لذ[  �حلقيقي  �إلسالمي 
�ما)  'مرنا  "قد  �نفا،  'مثلته  بعض 
 dملوعو� "�ملهد[  �ملسيح   ]'  Hلزما�
� بالعمل ֲדا "نشِرها بني �آلخرين 
بنيتم  بأنه حيثما  لنا   Pتوقَّع منا "قا"
 W  Nلفكر�  Dهذ "�ضعني  مسجد� 
 Gفا� فتح   W  Hستتسببو  Hحلسبا�
"تبليغ  باإلسال)  للتعريف   Nجديد
�إلسال)   M� �لنا®  فينتبه  dعوته، 
"هكذ�  �جلميل  تعليمه  "يأسرهم 

 .�dعد H"d�dتز

فهذ� هو �Cدe �لذ[ من 'جله cب 
�لتعليم  هو  "هذ�  �ملساجد،  نب¨   H'
 Pخال من  �لنا®  عليه  يّطلع  �لذ[ 
�لينا.   Hيتوّجهو" �إلعال)  "سائل 
عندما ير� �لنا®، بد�O من عامة �لنا® 
�لسياسة   Pجا�" �لكبا�   Oلزعما�  M�
مشغولني  ��هابية  'حز�با  هنا`   H'
 Ndهو�  H"d  Oلدما� "سفك  �لقتل   W
"متييز، "W ناحية 'خر� هنا` Ãاعة 
"�لوئا)  �حلب  خللق   Nجاهد تسعى 
�ملسلمني  فئة  هنا`  "�ألمن.  "�لصلح 
�ملزعومني �لذين تصعد من مساجدهم 
�لشتائم "�لسبا# "تعلو منها عو�طف 
مليئة بالقذ��N باسم �هللا "�سوله، "فئة 
ثانية ال تتحد& �ال عن �لصلح "�ألمن 
"�لوئا) "ال ترفع �ال هتافا�: ”�حلب 

 H� ألحد“..  كر�هية  "ال  للجميع 
هذD �ألمو� تُشّد �نتباD �لنا® "ُتنشئ  
"�لبحث  �لتحر[  عاطفة  'Eها�م   W
فيتساOلوH: ملا�E هذ� �لفرG بني هاتني 
�لتحر[  عاطفة  ههم  توجِّ  ¡ �لفئتني؟ 
"�لسعي  "�لتحقيق  �لبحث   M�  Dهذ
�جلماعة  عن  'كثر  �ملعلوما�  ألخذ 
�إلسالمية �أل»دية من خالP "سائل 
�النترنيت  مثل  �حلديثة  �إلعال) 

"غ6ها. 
 M� لبا�حة� P"' #لقد تسّنى � �لذها
�ل�ملاH �إليرلند[ W مدينة ”dبلن“ 
 Pفقا  ،Hل�ملا�  Oعضا' بعض  فقابلُت 
�جلماعة  تسعى  كما  بأنه  'حدهم 
�إلسالمية �أل»دية إلقامة �ألمن "�لِقيم 
 W `لسلو� ُيالَحظ هذ�  �إلنسانية ال 

إن مساجدنا وكل َمن �ضرها من األ~ديني يعلنون 
أن ~ايـة معابـِد األديـان كلِّها واجبٌة علـى املؤمن 
احلقيقـي، وأداء هذه املسـئولية ضروريـة له كأهمية 
~اية مسـجده. إن مسـاجدنا توّجه أنظارنا إZ أن 
اإلخـالص للوطن جزء مـن إميان املؤمـن، وال يؤمن 
مؤمـن ما Y يكن �لصا لقومه وبلده الذي يقيم فيه. 
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 Pقا"  eضا'" �آلخرين.  �ملسلمني 
بأنه Ãَع هذD �ملعلوما� عن �جلماعة 
 :Pأل»دية بعد §ث عميق جد�. ¡ قا�
بعد �حلصوP على هذD �ملعلوما� 'مت© 
مسجد�  �أل»دية  �جلماعة  تب¨   H'
تنتشر   Àح 'يضا  ”dبلن“  مدينة   W
�سالة �ألمن "�حلب "�لِقيم �لـُمثلى 

W مدين2 'يضا. 
 aلعا� Mفعلى هذ� �لنحو ينبِّه �هللا تعا
سلبيا  �'يا  'Eها�م   W خو�  يرسِّ 'ال 
"�حد  جانب   M� نظر�  �إلسال)  عن 
للصو�N بل cب 'H ينظر"� �M جانب 
�خر 'يضا "هو �جلانب �حلقيقي �لذ[ 
 Gdلصا�  (dخلا� Ãاعُة  �ليو)  تقّدمه 

للن+ �. 
فعلينا 'ال نفرi مبجرd تشييدنا �ملسجد 
هنا "بأنه قد شاهدD �لعاa بو�سطة �مي 
Û �يه، "بالتا� تستطيعوH' H تقولو� 
للنا® �آلH بأH لديكم 'يضا مسجد�. 
سُيعقد �حتفاP ֲדذ� �لشأH مساO �ليو) 
بإHE �هللا، "ستجد �لشر�ة �ملثقفة من 
�ملجتمع فرصة لزيا�N �ملسجد "لعلهم 
سيمدحوÃ HاP �ملسجد، "لعل بعض 
�لنا® من هذD �ملدينة '" غ6ها 'يضا 
³تلفة،  مناسبا�   W لزيا�ته  Hسيأتو
هذ�   H' على  تفرحو�  'ال  فينبغي 
 �"��g قد   Gلِفر�  "' �لنا®  من  �لقد� 

 M� نظر�  تظنو�  'ال  cب  مسجدنا. 
هذD �ألمو� 'نكم قد حققتم هدفكم. 
كال، هذ� ال يصح 'بد�، بل كما قلُت 
من قبل بأH هنا` عدN 'مو� تعلنو�ا 
ببنائكم �ملسجد. "هذD �ألمو� كلها 
تلقي مسئولية جسيمة على كاهلكم. 
�لذين  �أل»ديني  Ãيع  على  فيجب 
يسكنوH هنا 'H يفّكر"� كيف cب 
 Nملسئولية �مللقا� Dهذ �"dيؤ H' عليهم
قليل  قبل  Eكرُ�  لقد  عاتقهم.  على 
ُيعَلن   �Eما" مساجدنا   �"d هو  ما 
 ]dنؤ  H' علينا  ينبغي  "كيف  منها، 
 a  Hْفإ �لعباd؛   Gحقو" �هللا   Gحقو
�dعاÍنا   Hفسيكو '�dئها   M� نتوجه 

 Hستكو بل  فقط،  فا�غا   Oعاdّ�
هتافاتنا "�عالناتنا سببا خلد�� �لنا®، 
�لناَ®   Hُيفرحو �لذين  من   Hسنكو"
فحسب،  �لفا�غة  "�لدعاية  بالكال) 
 eدC� نيل M� متوّجهني Hلن نكو"
�لفوg برضا �هللا  من حياتنا، 'ال "هو 
تابعا  "سلوكنا  'عمالنا  "جْعل   Mتعا

 .Mملشيئة �هللا تعا
�ل2  �آلية   W  Mتعا �هللا  Eكر  لقد 
�لذين  صفاِ�  خطب2  ֲדا  �ستهللُت 
يعُمر"H �ملساجد. ��d HئرN هذD �آلية 
تتسع 'كثر �نطالقا من نطاG �لكعبة 
يعمرها  �ل2  �ملساجد  Ãيع  "تشمل 
Eُكر�  �ل2  �لصفا�   Hملو� �لذين 

�هللا- يفتتح �ملسِجَد Tملؤمنني -�يد�حضرc �م� 



 فكثxون حني أسأQم عن هذا يقولون إنهم يصّلون 
ثالث صلوات أو أربعا. � هناك كثxون ُيسـرعون 
� الصالة وكأنهم يضعون األ~ال عن رقابهم، فإن 
Y نكن ;سن أداء الصالة ال� هي وسيلة للتقرب 
إZ اهللا وإظهـار حبه، فال نؤدي مقتضيات احلب. 
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 Hيدخلو "�لذين   ،Nملذكو�� �آلية   W
 Mكر �هللا تعاE قائمة �ملؤمنني �لذين W
مستو� �ميا�م قائال: ﴿'شد حبا هللا﴾ 
 Oهللا 'كثر من 'ّ[ شي� Hم �بو�' ]'
 Hنيو[ 'يا كاd خر، "ال يغلبهم حّب�
ليقضو�  جاهدين   Hيسعو بل  نوعه، 
حياִדم باستمر�� W سبيل �لفوg §ب 
�هللا. "ال ميكن 'H ينسو� حب �هللا من 
 ،�Eً� .نيويةd على منفعة Pجل �حلصو'
 Dبأ"�مر �لعمل  يقتضي  �هللا  حب   H�
 Nلصال� Oينسى �ملر H' ته الdعبا" �
§جة �النشغاW P �ألعماP، "يستند 
�M �لكذ# لنيل �ملنفعة �ملالية. "عند 
 Hيفكر �إلنسا H' بc eهذ� �لتصر
هل �ب �َهللا � 'كثر ') �ملنافَع �ملاdية؟ 
عن  ُتلهيه  �ملاdية  �ألمو�  كانت   �Eفإ
'حكا) �هللا فهذ� يع¨ 'H حب �لدنيا 
�ملسيح  سيدنا   Pيقو عليه.   Pٍمسَتو
 N6غ H' فليكن معلوما :� dملوعو�
�هللا ال ترضى من �ملؤمن 'H ُيشر` به 
�لذ[   Hفاإلميا  .Ûلذ�� 'حد W �حلب 
 Hبأ يبقى *فوظا  �منا  �لينا  هو 'حب 
ال جنعل به 'حد� شريكا W �حلب مع 

 .Mهللا تعا�
 Pيقو  E� �لكب6،  بالتدبر  جدير  فهذ� 
كل مسلم بلسانه �نه �ب �هللا "�ب 
 Pللقتا H"يستعد Hفاملسلمو .Pلرسو�

حني يسمعوH شيئا ضد كر�مة �لن+ 
�. فلن نسمع من فم '[ مسلم 'نه 
ال �ب �هللا '" ال �ب �لرسوP. لكن 
يستجيبوH أل"�مر  منهم  �لسؤ�P كم 
مثال،   Nلصال� فخذ"�  "�سوله؟  �هللا 
هل  نفحص   H'  M� §اجة  فنحن 
 H"6حق �لصلو�� ') ال. فكث ]dنؤ
��م   Hيقولو هذ�  عن  'سأCم  حني 
 ¡ '�بعا.   "' صلو��  ثال&   Hيصّلو
 Nلصال�  W  Hُيسرعو  H"6كث هنا` 
"كأ�م يضعوH �أل»اP عن �قاֲדم، 
�ل2   Nلصال�  O�d' نكن Fسن   a  Hفإ
"�ظها�  �هللا   M� للتقر#  "سيلة  هي 

حبه، فال نؤd[ مقتضيا� �حلب. 
��م  �ملؤمنني  عن   � �هللا   Pيقو  ¡
"�سوله  �هللا  حكم   M�  Hُيدَعو حني 
"{عنا   Hيقولو 'مر   ]'  Hيتلقو  "'

§اجة  منكم  "�حد  فكل  "'طعنا". 
�M فحص نفسه W ضوO هذ� �ملعيا�، 
�الطال�  من  ننا  ميكِّ 'نفسنا  ففْحُصنا 
 Hلقر�� 'عطانا  لقد  حاالتنا.  على 
�لكرمي '"�مر كثN6، "قد بيَّن �ملسيح 
�ملوعوW � d 'حد كتبه '�ا ٧٠٠ 
"ال  Cا  يستجيب  ال  فالذ[  'مر، 
ع¨،  يبتعد  فهو  ֲדا  للعمل  يسعى 
"يقطع عالقته Ó. فلن يكتمل �مياننا 
�ال باالستجابة أل"�مر �هللا �. ¡ �ننا 
نقوP: �نا �منا باآلخرN، لكن كث6ين 
 Hباللسا  Nباآلخر  Hإلميا�  Hيّدعو منا 
 Nباآلخر  Hإلميا�  Hكا  �E� ألنه  فقط، 
 N6نوبا كثE Hفيجتنب �إلنسا كامال 
جنتنب  فنحن   .Gحلقو� يغصب  "ال 
 Hلقانو� من  خوفا   N6كث 'عماال 
�لقاO �لقبض   eاÜ حلكومي، حيث�
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خوفا.  'يضا  �ملسئولني  "نطيع  علينا، 
 W نرتكب 'عماال سيئة ألننا ال نفكر
 H"6ֲדا. كث Hَعائنا �إلمياd� غم� Nآلخر�
منا ��E كانو� خاشعني W �لصالN يوما 
ما فإمنا يدعوH لنيل 'هد�فهم �ملاdية، 
 Hلبعض يأتو� .N6ية كثdملا� eفاألهد�
�لنا®   Pقو من  خوفا  �ملساجد   M�
للمسجد   Hفال يأ�   a  �Eملا" فيهم: 
�هللا   Pيقو بينما  طويلة؟"،   Nمد منذ 
�هللا  مساجد   H"يعمر �لذين   H�  :�

 Nمرضا  Oبتغا�  Nلصال�  Hيصّلو فإمنا 
على  Ãاعًة   Nلصال�  Hيقيمو" �هللا، 
"غايتهم  �هللا.   Nمرضا لنيل  موعدها 
من �لعباNd �حلصوP على �ضو�H �هللا، 
لنيل  'يضا   Pباملا تضحياִדم   Hتكو"
'حد�   Hافوh ال  "هم  �هللا،   Hضو��
غ6 �هللا. يقوP �هللا �: �H هؤالO ال 
تأييد   H"ير بل  فقط،   Hإلميا�  Hيّدعو
 ،H�" حني  كل  'يضا   Dنصر" �هللا 
 Nلسبل �جلديد� M� Nكل خطو Hطوh

للهد�. "كل طريق تفتح Cم 'بو�# 
 Dفهذ باستمر��.   iلنجا�"  iلفال�
�Cد�ية تقوdهم �M �لنجاحا�، "هم 
�ظوH بالفوg. من منة �هللا � على 
�جلماعة �إلسالمية �أل»دية 'نه "هب 
Cا مؤمنني ال يّدعوH �إلمياH فحسب، 
بل هدفهم �حلصوP على �ضو�H �هللا 
�جلماعة  تقد)  سرُّ  هو  "هذ�   .Mتعا
�جلماعة.  حيث  من  "�dgها�ها 
 Pألفضا�  Dهذ  P"نز  W فللمساØة 

�جلمعة i مسجد مرمي cصال kمشهد عا[ خال



أال إن ذلـك املعيار هو 
العمـل �ميـع أحكام 
وإقامة  الكـرمي،  القرآن 
ألعمالكم  رائعـة  مناذج 
يلتفت سكان هذا  ح� 
البلـد إليكـم تلقائيـا. 
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التقوى

"تأdية حق عمر�H �ملسجد، �تا  
'"ضاعه  يستعر�   H' منا  كلٌّ 
بانتظا)، كما قلت   H�" كل حني
سابقا، لئال يبقى '[ '»د[ Eكر� 
هذ�  بركا�  من  *ر"ما  'نثى   "'
 H' cب  �هللا.   Pفضا' "من  �لتقد) 
ينبغي  بل  ماdية  ³ا"فنا   Hتكو ال 
�بنا  علينا  يسخط   H'  eاÜ  H'
�لينا   aلعا� ينظر  عندما  �حلبيب. 
بناO هذ� �ملسجد، فإننا §اجة  بعد 
'كثر من قبل لفحص 'نفسنا مؤdِّين 
مقتضيا� �إلمياH. فثمة حاجة 'ك� 
من E[ قبل لصد"� �ألعماP "فق 
فقط  عندها  �إلسالمي،  �لتعليم 
 Hلذين يلتفتو� dن من ��شا سنتمكَّ
على  �ملسجد،   Nمشاهد بعد  �لينا، 

'حسن "جه.
 Gتنفتح �لطر eملسجد سو� Oبعد بنا
 M� eلتعر�" Nلنشر �لدعو Nجلديد�
"هذ�  �لصحيح،  �إلسال)  �أل»دية 
قلت  كما  فالنا®  سلفا.  بد'  قد 
فحيثما  �ملسجد.   Nلزيا�  Hسيأتو
�لنا®  تب¨ �جلماعة مسجد� يتو�فد 
"�لفئا�  �لطبقا�  من  لزيا�ته 
�ملختلفة "ال سيما طال# �ملد��®. 
فبما 'H 'نظا� �لعاW a هذD �أليا) 
بسبب  �ملسلمني   M�  Nd"مشد

 d�dg� تصرفا� بعض �ملسلمني لذ� قد
كما  �الستطال�  "حب  �لتحسس 
�لوجه   H"6س فعندما  سابقا.  قلت 
'عمالنا   Pخال من  لإلسال)  �حلقيقي 
حتما.   H"يتأثر  eفسو "حاالتنا، 
�HE قد تعاظمت مسئولية �أل»ديني 
�ن¨  �ملسجد.   Oبنا بعد  هنا  �ملقيمني 
'قوE Pلك مر��� "تكر��� ألH �جلماعة 
 N6صغ �ملاضي   W كانت  �يرلند�   W
 �"dتعو  a  Hآل� لكنكم  "£هولة 
مستو�ين W طي �خلفاO، '" بتعب6 �خر 
a تعوd"� من �لذين ال يعرفهم �لنا®. 
�لعالية  "�ملئذنة  �جلميل  �ملسجد   Oفبنا
 iعليكم كل يو). "�فتتا aَلعا� eُِّتعر
 Oمسا Pملسجد �ليو) "حْفل �الستقبا�
غ6  من   eلضيو�  Ûيأ حيث  �ليو) 

 eِّسيعر �ملسلمني  "غ6  �أل»ديني 
بد'�  فقد  عليكم.  �لطبقا�  كل 
�جلر�ئد تكتب حوP هذ� �ملوضو� 
 Oشا  H� ُتنشر   eسو" سلفا، 
 Hسكا  eِّتعر 'خر�  'خبا�  �هللا 
�لصحيح  �إلسال)  باأل»دية  �لبلد 
�ملسجد  هذ�  يبقى  "لن  'كثر. 
'نظا� سكاH غالويه فقط بل  *ط 
 Hمد  Hسكا �ليكم   eيتعر  eسو
 Oللمجي  Hسيسعو" 'يضا،  'خر� 
Cم  سنحت   �E� لزيا�ته  هنا   M�
�لفرصة. هذ� ما جربناW D �ملناطق 
'd Hعوتكم -كما  �ملختلفة، مبع© 
cب  Cذ�  بانتظا)،  ستتسع  قلت- 
على كل '»د[ 'H يتز"d بالعلو) 
يتمكن  لكي  علميا،  "يتجهز  'يضا 
"هنا`  �لعلمية.  �لدينية   d"dلر� من 
�لعملية  �حلاال�  لتحسني  حاجة 
حيث   M� مستو�ها  "�ْفع  'يضا، 
 H' يريد � dملسيح �ملوعو� Hكا
Fرgها. "قد 'خ�تكم سلفا ما هو 
Eلك �ملستو�، 'ال �E Hلك �ملعيا� هو 
�لعمل Ýميع 'حكا) �لقر�H �لكرمي، 
 Àئعة ألعمالكم ح��  Eقامة منا�"
�ليكم  �لبلد  هذ�   Hسكا يلتفت 
'يضا  �لبلد  هذ�   Hسكا تلقائيا. 
متدّينوH كث�6، فما P�g سكاH هذ� 



وهل أمتتع &الة &يث لو حتداj أحد � استجابة 
قوية  عالقة  على  إن�  هل  حتديه؟  قبلُت  الدعاء 
مع اهللا تعاZ؟ هل أكّن � قل� خشية اهللا وحّبه 
إذا  أوامره؟  &سب  حيا�   xّألغ جاهًدا  وأسعى 
كانت اإلجابة بـ"ال" فكيف يسع� -بدون الشعور 
 Yا وبعدم أدائها – دعوة العا مبسئولي� لكوj أ~ديًّ
واإلعالن فيه أنه قد جاء املسيح الذي ُوِعد مبجيئه؟
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 Oلفقر��" Oمن �ألغنيا Ó"�"لبلد �أل�
"متسكهم  �نتماOهم   H"يذكر
 Hيصرحو"  Hآل�  M� باملسيحية 
'�م مسيحيوH "يوقنوH بأH جناִדم 
 H' �Üهم   H' علينا  �ملسيحية.   W
 Hعيسى � §سب معتقد�تنا كا
من  �حل  "قد  �هللا  من  صاdقا  نبيا 
 Ndملهمة �ملعهو� gبعد �جنا aهذ� �لعا
 H'" .ليه من �هللا على 'حسن "جه�
صاحب �لقد�N �حلقيقية �# �لعاملني 
�ملسيُح   Dعَبد �لذ[  �ألحد  �هللا  هو 
'يضا.  مرمي   Nلسيد�  Nلطاهر� "'مُّه 
�لكاملة  بالشريعة   Oجا من   H�"
 Oألنبيا�  ��Oنبو §سب   N6ألخ�"
 Pسو� *مد  سيدنا  هو  �لسابقني 
�هللا �، "هذD �لشريعة هي �لكاملة 
�هللا   M�  Hإلنسا� "ُتقرِّ#  "�ملنجية، 
 .Þهي "سيلة لتحسني �لدنيا "�لعق"
لكن Eلك لن يتأتى بالدعو� فقط، 
 H' لشريعة. عليكم� Dبل بالعمل ֲדذ
 H' (إلسال� Nليل حياd H' هم"�Â
�ملسيح �ملوعوd � قد ُبعث تابعا 
له � �لذ[ �بط عالقتنا باهللا "قرََّبنا 
�ليه �. �إللُه �لذ[ يسمع 'dعيتنا 
"cيبها 'يضا، "�لذ[ ما P�g ُيظهر 
 aلعا�  Oفبقا  ،Dعد" §سب  �آليا� 
 dملوعو� باملسيح   Hإلميا�  W  Hآل�

�حلية  �لعالقة  تنشأ   eسو"  .�
 ،� dباملسيح �ملوعو Hباهللا باإلميا
لآلخرين   Pنقو  H' ميكن  هل  لكن 
هذ� H"d '[ ترdd '" سوe نتوقف 

لنفكر W �ملوضو� مليا؟ 
"هل 'متتع §الة §يث لو حتد� 'حد 
W �ستجابة �لدعاO قبلُت حتديه؟ هل 
�ن¨ على عالقة قوية مع �هللا تعاM؟ 
"حّبه  �هللا  خشية  قل+   W 'كّن  هل 
"'سعى جاهًد� ألغّير حياÛ §سب 
�إلجابة بـ"ال"  ��E كانت  '"�مرD؟ 
�لشعو�   H"بد- يسع¨  فكيف 
مبسئولي2 لكو '»ديًّا "بعد) '�dئها 
– dعوN �لعاa "�إلعالH فيه 'نه قد 
جاO �ملسيح �لذ[ ُ"ِعد مبجيئه؟ 'لن 
يسأل¨ �لنا®: '[َّ تغي6 'حدثه فيك 

�ملسيح �ملوعوd حÀ تدعونا �ليه طمًعا 
W حد"& تغي��6 طيبة W 'نفسنا؟ 
�هللا  مع  صلُتك  تقوْ�  مد�   ]ّ'  M�
تعاM حÀ تدعونا �M �إلمياH باملسيح 
نشوO عالقتنا   W يانا� با  مرغِّ  dملوعو�
 H' dينك  لك   Pيقو تعاM؟  �هللا  مع 
تؤd[ حق �هللا تعاM من خالP عباdته 
 eدC� H' لكرمي� Hلقر�� W d�" بل
من حياN �إلنساH هو عباNd �هللا، "قد 
ُخلْقتم لتحقيق هذ� �Cدe، فأخِبْرنا: 
كم صالNً تصليها Ãاعًة؟ لقد 'نشامت 
 Õمنو Ãاله  "لكن  Ãيال،  مسجًد� 
 d�dباحلالة �لر"حانية للمصلني "ֲדا يز
 Hتصلو فهل  "ملعانه؛  �ملسجد  بريق 
هل  �ملسجد؟   W �خلمس  �لصلو�� 
 Hلقر�� Pهللا؟ يقو� dعبا Gحقو H"dتؤ
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التقوى

'خرجت  'مة  خ6  'نكم  �لكرمي 
 e"باملعر  H"تأمر ألنكم  للنا® 
"تنهوH عن �ملنكر، "هنا سيسألنا 
هدفكم  يتحقق  هل   :Hلسائلو�
 �E� لنصيحة �لقولية فقط؟� Oبإسد�
a تكونو� كذلك فينبغي 'H حتاسبو� 
كنتم   �E� ما  لتعرفو�  'نفسكم 
تعملوH مبا تقولوH ') ال؟ "سيسألنا 
عن   Hتتكلمو 'يضا:   Hلسائلو�
�إلحساM� H �ألقا�# "�M �لنا® 
عموًما "لكن هل تتو�فق 'عمالكم 
عن   Hتتكلمو هذD؟  'قو�لكم  مع 
'O�d �ألمانا� "�يفاO �لعهوd "لكن 
حق   O�dبأ باملئة  مئة   H"تتقيد هل 
 Hتتكلمو "عهوdكم؟  'ماناتكم 
عن �لتضحية "�لتو�ضع "لكن هل 
'قو�لكم   Pخال من  Eلك  يظهر 
�إلسال)   Hبأ  Hتقولو "'فعالكم؟ 
باآلخرين  �لظن   Hحسا� يعّلمنا 
 W �ألمر  هذ�   Hتطبقو هل  "لكن 
 H' Hحياتكم �ليومية ') ال؟ تقولو
�اللتز�)  يؤكد على  �لكرمي   Hلقر��
بالصدG 'ميا تأكيد "لكن¨ �'يتك 
 M� جلأ�  قد   Nعد مو�قع   W
على   Pحلصو� 'جل  من  �لكذ# 
لنا   Pيقو  H' ميكن  dنيوية.  منافع 
 �E� �لكال)  هذ�  مثل  "�حد   ]'

 .Nملذكو��  Pألعما�  Dهذ منا   �'�
بكظم  يأمر  �إلسال)   Hبأ  Hتقولو
�نه  بالعفو،  �لنا®  "معاملة  �لغيظ 
تعليم ��ئع "لكن هل يظهر Eلك من 
خالP تعاملكم �ليومي مع �آلخرين؟ 
�Â"ننا عن تعليم ��ئع لإلسال) "هو 
'نه ينبغي 'H يكوH مستو�كم إلقامة 
cرمنكم  ال  لد�جة  عالًيا   Pلعد�
"على   Pلعد� عد)  على  قو)   Hشنآ
غصب حقوG �آلخرين، "لكن هل 
تسعوH لال�تقاM� O هذD �لد�جا� 
�لسامية W �لعفو عن �لنا® "W �قامة 
�لعدP؟ "هل تقد�"H على حتقيقه؟ 
 H"�Â 2ل� Hيع 'حكا) �لقر�Ã H�
هل  "لكن   � جدًّ "Ãيلة  ��ئعة  عنها 
�ملسلمني  عن   Hتقولو ֲדا؟   Hتعملو
باملسيح  يؤمنو�   a '�م  �آلخرين 
 Dهذ  Hيعانو Eلك  "ألجل   dملوعو�
�حلالة §يث يقطعوH �قا# بعضهم 
 H' �حلالة   Dهذ  W ميكن  "ال  بعضا 
يظهر منهم خلق "�»اO بينهم" بل 
"لكنكم  �لعكس،  يظهر   H' البد 
حد  فعلى   ،dملوعو� باملسيح  �منتم 
Ãيع   Hتكو  H' ينبغي  قولكم، 
'قو�لكم متو�فقة مع �لتعليم �لقر�. 
�a �E تكونو� كذلك، فأ[ �نقال# 
�ليه؟  تدعوننا  "عملي  �"حا 

ألنكم "Fن سو�O. فما �لفرG بيننا 
"بينكم ��Eً؟ ينبغي 'H نتذكر d"ًما 
بكونه  ُيعرe �أل»د[  'نه حيثما 
'»دًيا تزd�d هنالك مسئولياته ألنه 
بل  '»د[  يبقى £رd شخص  ال 
 .dممثل للمسيح �ملوعو M� Pيتحو
 dملوعو� �ملسيح   Pقا Eلك  "ألجل 
بعد  {عتنا  تشّوهو�  "ال   :�
يقتصر  فال  �لينا“.  �نتمائكم 
'»د[  أل[  �لسيئ  �لعمل  تأث6 
�ملسيح   M� يصل  بل  �Eته  على 
 � جدًّ ها)  ألمر  �نه   .�  dملوعو�
 Dيأخذ  H' '»د[  لكل  ينبغي 
�لتقّيد  "بعد  d"ًما،  �العتبا�  بعني 
سف�6ً  '»د[  كل   Pسيتحو به 
 W به  �لتعريف   H�" لأل»دية. 
�لنا®  'عني   W  Dقد� يرفع   aلعا�
لد�جة '�م سينجذبوH �ليه. "ֲדذ� 
�لطريق ستصبحوH ممثلني للمسيح 
�ملوعوd �، "توفقوH ألO�d حق 
�لدنيا  ألهل   Hحتّسنو" �لتبليغ، 
 Pفضا' Hنياهم "عقباهم، "جتذبوd
 Pبذ  M� §اجة  "�ننا   .Mتعا �هللا 
حتقيق  'جل  من  جهوdنا  قصا�� 
هذ� �ألمر. فهنا` حاجة لتحسني 
Ãاعًة.  "أل�dئها  �خلمس  صلو�تنا 
مع  �لعالقة  لتوثيق  حاجة  "هنا` 
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جانب   M� �لنو�فل   Pمن خال �هللا 
 M� حاجة  "هنا`  �لفر"�. 
 dلعبا�  Gحقو  O�d' على  �لتركيز 
'يضا. "هنا` حاجة �H' M يفهم 
'»دية   Nسيد" '»د[  كل �جل 

مسئوليته.
 Dهذ ألهل  »ا®  بكل   Pنقو
هذ�  مسجدنا  ّ{ينا  �ننا  �ملنطقة 
هنا  �لنا®   Hأل مرمي“  ”مسجد 
 Pمرمي كث�6ً. نقو Nلسيد� Hترمو�
مرمي   Nلسيد�  Hحتّبو بأنكم  Cم 
فال  Fن  'ما  �ملسيح،   Nلد�" أل�ا 
�ملسيح   Nلد�" لكو�ا  فقط  Fبها 
�هللا  حب   Nبنظر حظيت  أل�ا  بل 
 W عالًيا  مستو�  لبلوغها   Mتعا
 Hملؤمنو� "ُ'ِمر  "�لو��،   iلصال�
'حصنت  لقد  بصفاִדا.  بالتحلي 
*بًة  Eلك  "فعلت  فرجها  مرمي 
منه، كانت مطيعة  �هللا "خوًفا   W
 ،Dبأ"�مر "عاملة   Mتعا هللا  كاملة 
كانت صاحلة "متمـسكة باحلق 
 Mتعـا �هللا  'مر  فقد   .Gلصد�"
 Oملسلـمني �جاال "نسـا� Ãيع 

'H يتحّلو� بصفاִדا.
 M� �لكال)  '"ّجه   H' '�يد  "هنا   
 H' لفتيا� "�لسيد�� �أل»ديا��
 Nللسيد Hكانو� يكّنو �E� لنا® هنا�

�لسعي   H"d "تقديًر�  �حتر�ًما  مرمي 
فيها  كانت  �ل2  بصفاִדا  للتحلي 
�ملسلم  'ما  ضعفهم.  على   Pيد فإنه 
 H' حلقيقي "�ملسلمة �حلقيقية فعليهما�
"يسعيا  تعاM طاعة كاملة  �هللا  يطيعا 

�ألحكا)   Dهذ "من   ،Dبأ"�مر للعمل 
�حلياO "�حلجا# 'يضا �للذ�E HكرØا 
فينبغي  �لكرمي.   Hلقر��  W  Mتعا �هللا 
باإلضافة  �ملحتشم  باللبا®  �الهتما) 
 Mهللا. "فَّق �هللا تعا� Ndالهتما) بعبا� M�

�مسجد مرمي، ��k مسجد شيدته �جلماعة �إلسالمية �ألWدية i /يرلند
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التقوى

 Dضا� §سب   Nحليا�  Oلقضا �جلميع 
حقيقيني،  مؤمنني  ليكونو�  ""ّفقهم 
 H' من  بدال   Ndلعبا� حق   �"dيؤ  H'"
 Mلدنيا. "فقهم �هللا تعا� W ينغمسو�

ألO�d حقوG بعضهم بعضا.
 :Pيقو" � dينصحنا �ملسيح �ملوعو
”'قوP لكم حقًّا بأH �هللا تعاM خلق 
 Dهذ �لنا®  من   Oلسعد�� 'جل  من 
 dملوعو� �ملسيح  بعثة   ]') �لفرصة 
�لذين  '"لئك   Hفمبا�كو  (�
يغتنمو�ا كما ينبغي. فيا من 'نشأمت 
�لعالقة معي، ال تغتّر"� ظانني 'نكم 
نيله.   H"نلتم كل ما كنتم تريد قد 
صحيح 'نكم 'قر# �M �لسعاNd من 
 Mتعا �هللا  "'سخطو�  'نكر"�  �لذين 
 ،Dنكا�هم "�ستخفافهم بأمر� Nبشد
"صحيح 'نكم 'حسنتم �لظن "بذلتم 
'نفسكم   Eإلنقا جهدكم  قصا�� 
'نكم  �لو�قع  من غضب �هللا، "لكن 
 Mهللا تعا� Dر �قتربتم من �لنبع �لذ[ فجَّ
خللق �حلياN �ألبدية، "بقي 'H تشربو� 
�لتوفيق لكم   Mتعا منه. فاسألو� �هللا 
ل6"يكم منه، ألنه ال ميكن 'H يتحقق 
 �" Mهللا تعا� H' ]') هللا� H"بد Oشي
�لتوفيق). 'علم يقيًنا بأH من يشر# 
من هذ� �لينبو� فلن يهلك، ألH هذ� 

�ملاO يهب �حلياN، "ينجي من �Cال`، 
ما   .Hلشيطا� هجما�  من  "�مي 
�لينبو�؟  هذ�  من   Oلال�تو� �لسبيل 
�منا هو �ملحافظة على �حلقَّْين �للذين 
'"جبهما �هللا تعاM عليكم، فأقيموØا 
"'Ø"dّا 'Oً�d "�فًيا؛ 'حدØا حق �هللا 

“.Gآلخر حق �ملخلو�"
نسأP �هللا � 'H يوفِّقنا لتأdية هذ� 
'كثر  �لنبع  ֲדذ�  "�الستفاضة  �حلق، 
 aلعا� M� نوصل Àفأكثر بانتظا)، ح

هذD �لفيوَ�. 
'"H' d 'خ�كم عن بعض تفاصيل 
 W هذ� �ملسجد 'يضا، فالبعض Oبنا
'يضا.  �جلانب  ֲדذ�   Hيهتمو  aلعا�
كنت قد "ضعت حجر 'سا® هذ� 
�ملسجد W سبتم� ٢٠١٠ "مساحة 
�أل�� �إلÃالية ٢٤٠٠ متر مربع، 
 Oجلز�" تقريبا.  �بع  �ال   Hفد� "هو 
�ملسقوe منها هو ٢١٧ متر مربع، 
"كاà Hن هذD �أل�� ٥١٥٠٠٠ 
 Oبنا 'ما  بيت.  فيها   Hكا" يو�"، 
'لف  "مائة   Hمليو فكلَّف  �ملسجد 
 Oلرئيسة "�جلز� �لقاعة  تتسع  يو�". 
. "هنا`  �ملسقوÃ� eاال ملئ2 مصلٍّ
مكتباH مع هذ� �ملسجد "بيت يضم 
ثال& غرe "مطبخا 'يضا. "هنا` 

مكاH إليقاe ١٧ سيا�N. "موقع 
"متميز،  ��ئع  'يضا  �ملسجد  هذ� 
�E يقع مضما� سباG �خليوP قريبا 
ُير�  هنا`  "من  �ملسجد،  من 
هذ�   W ُيعقد   .iبوضو �ملسجد 
�مليد�H مهرجاH مشهو� يأتيه كبا� 
للمشا�كة   Nملشهو�� �لشخصيا� 
ُير�  W سباG �خليوP، "من هنا` 
 W `ملشهد �جلميل للمسجد. يشا��
هذ� �ملهرجاH '�بعوH 'لف شخصا 

من سكاH �لبلد. 
 d�dسيز 'يضا  �ملنطلق  هذ�  "من 
من  �لنا®   Hأل باملسجد،  �لتعريف 
 Dهنا، "هذ M� Hخلا�  'يضا سيأتو�
مير  حيث  "مزd»ة   Nعامر �ملنطقة 
"على  �لنا®.  مئا�  يوميا  هنا  من 
�لطلبة  سكن  هنا`   N6قص مسافة 
على  'يضا  غالو[  "مطا�  'يضا، 
�شتر�  "لقد  dقائق.  عشر  مسافة 
"Øا  �خرين  بيَتني  هنا  �جلماعة 
'يضا  "فيهما  �ملسجد،   H��"اc
باختصا�   .Nجيد سكنية  مساحة 
هذ�   W يبا�`   H'  � �هللا  d�ُعو� 
 H'" ،ملجمَّع كله من كل �لنو�حي�
�ملنطقة   Dهذ  W �أل»ديني  يوفِّق 

ألO�d حق هذ� �ملسجد.      




