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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله بدهع حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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 غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
  ) آمني. (�الضالِّني وال علَيهم الْمغضوب

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه �
 �عاِقبةُ اُألموِر

 الذي وفّق اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف اليابان لبناء أول مسجد هلم، وندعو اهللا تعاىل أن حنمد اهللا
يبارك يف بناء هذا املسجد من كل اجلوانب والنواحي، ويوفقكم مجيعا لتحقيق اهلدف من وراء بناء 

يبنوا مجيلة املنظر ، و أيضا يبنون مساجد،من املعلوم أن املسلمني اآلخرين، أي غري األمحديني. املسجد
مع أن هذا املسجد هو املسجد األول للجماعة . بإنفاق مئات آالف بل عشرات املاليني من الدوالرات

اإلسالمية األمحدية يف اليابان ولكنه ليس باملسجد األول يف هذا البلد، بل ميكن القول بأن هناك مئة 
 املسجد وحده ليس باألمر الذي ميكننا القول إذًا، إن بناء. مسجد أو أكثر بناها املسلمون اآلخرون

هناك البعض يقولون بكل اعتزاز بأن املسجد .  بهنظرا إليه بأن هدفنا من ايء إىل اليابان قد حتقق
الذي بنيناه هو أكرب املساجد يف اليابان من حيث سعته، ولكن هذا أيضا ليس مهما حىت نظن أننا قد 

وذلك . �دفنا سوف يتحقق عندما ننال اهلدف من بيعة املسيح املوعود بل احلق أن ه. املبتغىبلغنا 
اهلدف هو أن تتوطد عالقتنا باهللا تعاىل وأن نؤدي حق عبادته، ونؤدي حقوق خلقه، وأن نفحص 
حالتنا العملية ونرفع معايريها أكثر فأكثر، وأن نبلّغ رسالة اإلسالم اجلميلة وتعليمه اجلميل إىل كل فرد 

  .  هذا القوممن أفراد
عندما نالت اليابان احلرية الدينية وتوجه أهلها إىل الدين فقد توجهوا إىل اإلسالم أيضا، وحني أُخرب 

 بذلك، أبدى رغبة عارمة لتبليغ دعوة اإلسالم احلقيقي إىل أهل اليابان، ووضح أنه �املسيح املوعود 



 فال بد من تبليغهم دعوة -ل أكثر من مئة عام وكان ذلك قب-إذا كان أهل اليابان ميالني إىل اإلسالم
 بأن الذين ال توجد فيهم �فقال . اإلسالم احلقيقي وإال ما حاجتهم إىل أن يعودوا إىل دين ميت

 أنى هلم أن يفيدوا اآلخرين؟ مث قال بأن املسلمني اآلخرين قد - أي املسلمني اآلخرين- روح اإلسالم
وقال بكلمات ملؤها األمل والشجن أن املسلمني اآلخرين . اب الوحيجعلوا دينهم مثل ميت بإغالقهم ب

ال يظلمون أنفسهم فقط بقوهلم بأن باب الوحي مسدود بل مينعون اآلخرين أيضا من الدخول يف 
أي سالح يف يدهم يريدون به أن يقضوا على األديان . اإلسالم بإظهار معتقدام وأعماهلم السيئة

جيب أن يعد هلذا الغرض بعض األشخاص الذين لديهم مؤهالت : اعه ألتب�األخرى؟ مث قال 
  .  رغبته يف تأليف كتاب أيضا لتبليغ الدعوة إىل أهل اليابان�كما أظهر . وشجاعة

 ولنشر دعوته إىل مجيع أحناء العامل، فال خترج � قد جاء تابعا للنيب �ما دام املسيح املوعود 
  . ال خترج عنها اجلزر وال أي بلد يف العاملاليابان من جمال تبليغ الدعوة و

ومن فضل اهللا تعاىل . إنه ملن فضل اهللا تعاىل ومنته عليكم إذ سنحت لكم فرصة ايء إىل هذا البلد
واملعلوم أن الظروف االقتصادية لكل واحد . أن فيكم الذين بارك اهللا يف جتارم بعد جميئهم إىل هنا

هناك كثري منكم الذين آباؤهم قد . ا بعد وصوهلم إىل هنا من باكستانمنكم تقريبا قد حتسنت كثري
 املذكور أن �دخلوا األمحدية، وال شك أنه سيكون منهم الذين متنوا بعد مساع كالم املسيح املوعود 

ولكن . جيدوا فرصة لتبليغ دعوة اإلسالم اجلميلة يف اليابان ويف بالد أخرى بانتشارهم يف أحناء العامل
أما أنتم فقد أعطاكم اهللا تعاىل هذه الفرصة إذ قد وصلتم إىل اليابان . ام هذه بقيت يف صدورهمحسر

هل جئتم إىل اليابان للحصول على . ووصل اآلخرون إىل بالد أخرى ليبلّغوا هذه الدعوة إىل أهلها
لمني اآلخرين أن  تأسفه على أنه ال يسع املس� الرفاهية االقتصادية فقط؟ لقد أظهر املسيح املوعود

ينشروا اإلسالم يف اليابان ألم قد جعلوا اإلسالم دينا ميتا بإغالق باب مكاملة اهللا ووحيه، وما حاجة 
أهل اليابان أو سكان أي بلد آخر إىل دين ميت؟ فقال املسيح املوعود بأنكم أنتم الذين تستطيعون أن 

  . ا حماسنه للعامل بأسرهتثبتوا أن اإلسالم دين حي وتستطيعون أن تبينو
فلما سدت طرق توطيد العالقة باهللا تعاىل فأي فرق بقي بني املسلمني وبني أتباع األديان األخرى؟ 
فإن كنتم تريدون أن تثبتوا أفضلية اإلسالم على األديان األخرى فال سبيل إىل ذلك إال بإنشاء العالقة 

إذًا، فالبحبوحة املادية وحدها نتيجة ايء . اليوم أيضا أحباءهمع اهللا تعاىل وإثبات أن إله اإلسالم يكلّم 
. كال، بل جيب على كل واحد أن ينشئ عالقته مع اهللا تعاىل. إىل اليابان ال تكفي إلثبات هذه األفضلية

إن انتشار اإلسالم ليس حباجة إىل أي سيف، بل هو حباجة إىل أناس يتمتعون بيقني تام وإميان كامل 
إن اإلسالم حباجة النتشاره إىل أناس ال . تعاىل، وهو حباجة إىل أناس يكون مستوى عبادام عالياباهللا 

إا ملأساة كبرية تنم . يقومون بالقتل وسفك الدماء بل جياهدون ضد أنفسهم ويصلحون حالتهم العملية
، ومن ناحية أخرى �عه عنها حالة املسلمني أم من ناحية ينكرون وحي اهللا احلي والعالقة احلية م



اإلسالم  خدمةحياولون أن ينشروا اإلسالم بقسوة وبقوة السيف ويزدادون عنفا يوما إثر يوم، ويدعون 
  . بقتل األبرياء

الذين . احلادث الذي وقع يف باريس قبل بضعة أيضا كان عمال غامشا وظاملا بكل معىن الكلمة
فمن هذه الناحية تقع . �هللا بل جيلبون ألنفسهم غضبه يقومون مبثل هذه األعمال ال يكسبون أفضال ا

كبرية، أال وهي أن يرفعوا مستوى عبادام، وإىل جانب ذلك جيب أن ولية ئمسعلى األمحديني اليوم 
يبلّغوا الدعوة إىل اآلخرين بواسطة تعليم اإلسالم اجلميل، ويؤدوا حق هذا املسجد الذي بنوه، وأن 

داء هذا احلق ويرفعوا مستوى عبادم هلذا الغرض، وليحاسبوا أنفسهم يعمروه مخس مرات يوميا أل
  . ألداء هذا احلق ويوسعوا جمال تبليغهم

حيثما أردمت أن تعرفوا باإلسالم جيب أن تبنوا هناك مسجدا، :  ما مفاده�يقول املسيح املوعود 
أن نرفع مستوى ولية ئمسع علينا فهذا املسجد يوِق. ولسوف تفتح طرق تبليغ الدعوة والتعريف باإلسالم

  .عبادتنا وأن نبلّغ الدعوة حق التبليغ
 تعريف قدمت املنطلق هذا ومن االفتتاح، قبل حىت كثريا املسجد هذا اإلعالم وسائل غطت ولقد
 يستفيد أن البلد هذا سكان من أمحدي كل على جيب فاآلن للسالم، حمب دين بأنه البلد ألهل اإلسالم

 يوجد أنه يقال سابقا أخربتكم كما فهنا ،عند اليابانيني جديدا شيئا املسجد ليس إذ. يفالتعر هذا من
 اليت الصورة أن  هوفالسبب هذا؟ مسجدنا الفتتاح ملحوظة أمهية يعريون هم فلماذا. تقريبا مسجد مائة

 � النيب أراها اليت احلقيقية الصورة وهي ،املسلمني عامة هلم يقدمها اليت عن ختتلف لإلسالم وهانريهم
 الصورة هذه فإلراءة الزمن، هذا يف � للنيب البار اخلادم � اهللا بعث قد جديد من إلراءا واليت

 باملعتقدات تتمسكوا مل ما املسئوليات هذه إجناز من تتمكنوا ولن ،وليتكمئمس تؤدوا أن أيضا عليكم
 إليه يرنو الذي واإلخاء التحاب يف واوتتسابق أيضا، األعمال مستويات أعلى لتحقيق وتسعوا املتينة
 إليها، ووجهانا واملودة احلب عمليا والبيئة احمليط يف أظهرا حيث املخلص؛ وخادمه � ومطاعنا سيدنا
 القول فمجرد إذن. أيضا الكرمي القرآن يف جنده  ماوهو إليها، وأنظارنا عليها اهتمامنا نصب أن فعلينا

 يف فاخلطاب. يكفي ال ،أمحديون أننا على اهللا وحنمد ذلك، على هللا مدفاحل الزمان بإمام آمنا قد بأنا
 حنن ألننا فقط، األمحديني املسلمني إىل موجه عليكم تلوا اليت اآلية يف إليها � اهللا نبهنا اليت األمور

 األمور بعض � اهللا بين ولقد. الدين لتمكني اخلالفة نظام فقط وفينا الزمان، بإمام آمنا قد الذين فقط
 تموا أن جيب أنه وهي باخلالفة االعتصام ويدعي الزمان بإمام آمن الذي األمحدي للمسلم املبدئية
 فاالدعاء بالعبادة تموا ومل الصالة تقيموا مل وإن خلقكم، من األساسية الغاية فهي أوال الصالة بإقامة
 أن كما باطل، أيضا انقالبا العامل يف نحدث فسو بأننا واالدعاء باطل، أيضا حقيقيون مسلمون بأنكم

 أن بين � ألنه وذلك. فارغا كالما سيكون أيضا � للنيب املخلص باخلادم آمنا قد بأنا اإلعالن
 اإلنسان، حقوق لتأدية الدعوة هو الثاين اهلدف إن: قال مث. بربه العبد عالقة إنشاء هو بعثته من اهلدف



 حق ويؤدون اهللا خيشون أم احلقيقيني اهللا عباد خصائص من إن أيضا ةاآلي هذه يف � اهللا قال فقد
 االنقالب هذا حيدثون ال وهم. اهللا مرضاة ابتغاَء ونصِحها البشرية لصاحل أيضا ماهلم من وينفقون عبادته

 إليهم أيضا اآلخرين يضمون مناذجهم بإظهار بل - بالتقوى متحلني يعيشون أي - فقط حيام يف
 قد كنا فإذا. الشيطان من التخلص يةكيفعن  وخيربوم خلقهم، من املنشودة الغاية عن أيضا وموخيرب
 إذ علينا، � اهللا منة من فهو األمور، ذه وتم نراعي أن بد فال الزمن هذا يف اهللا من باملبعوث آمنا
 اهللا مكَّننا فقد حنن أما. واحدة يد على االجتماع إىل يدعوهم نداء لديهم وليس مشتتون املسلمني عامة
 صوت بنداء ونقوم نقعد حبيث بعده اجلاري اخلالفة نظام وبواسطة املوعود باملسيح اإلميان بربكة �

 وإنزال اآلخرين على هيبتنا بفرض بل فقط، والسلطة باحلكومة الفوز يف ينحصر ال فالتمكني. واحد
 الصحيح اإلسالم أيضا احلكومات تفهم عندما اهللا شاء إن أيضا زمن يأيت ولسوف. قلوبنا على السكينة

 خنربهم أن منا ويطلب إلينا، ينظر بدأ أيضا الراهن العصر يف العامل أن إال. � املوعود املسيح مببايعة
 أنه إال الدنيا، أهل على هيبتنا يفرض � اهللا أن كما التمكني، من أيضا فهذا. لإلسالم الصحيح التعليم

 على تداِوموا أن جيب الفضل هذا لنيل: يقول � فاهللا. اهللا قول إىل يستمعون ينالذ إال منه ينتفع لن
 تزدهرون تظلون وسوف أيضا، اآلخرين هاوجتنبو السيئات وجتتنبوا وتنشروها احلسنات إحراز

  . األساسي املبدأ ذا متمسكني دمتم ما وتتقدمون
 عندها أعماله، بتحسني االهتمام يف يستمر أن عليه جيب أنه دوما يتذكر أن أمحدي كل على جيب

 ستخضع أيضا احلكومات إن حبيث التمكني، إىل يؤدي سوف وهذا إليهم، العامل جيذبوا أن ميكن فقط
 سيحققون بأم احلقيقيني املسلمني � اهللا بشر فقد. احلقيقي التعليم هلذا مستجيبة � النيب حلكم
 ال والذين العدل، بأهداب يتمسكون بل يظلمون ال الذين املسلمني حبق البشرى لكن عظيمة، أهدافا
 يكونون ال والذين يؤدوا، بل اآلخرين حقوق يغصبون ال والذين عبادم، حق يؤدون بل اهللا ينسون

 بترديد يكتفون ال والذين األمحدية، باخلالفة الوفاء عالقة يعقدون والذين عفيفني، يكونون بل مغرضني
 والذين السيئات، وقطع احلسنات لنشر أوال أنفسهم يفحصون بل قط،ف االجتماعات يف العهد هذا

 من ومتكِّنكم اهللا، إىل تقربكم سوف األمور فهذه. اجلماعة نظام على للمحافظة بكربيائهم يضحون
 املسيح توقَّعه ما حبسب حقيقيني أمحديني جتعلكم سوف األمور وهذه أيضا، اهللا خملوق حقوق تأدية

 لكنه اخلالفة أجل من شيء بكل للتضحية مستعدون إم يقولون فبعضكم. أتباعه من � املوعود
 فإذا. األعذار مئات عن يبحثون بينهم فيما والنـزاعات اخلصومات بإاء يتوحدوا أن هلم يقال حني
 سبل عن البحث من بدال والسالم األمن مقيمي فكونوا حقيقيني مؤمنني تصبحوا أن تريدون كنتم

 اإلمسنت من املبىن إىل تنتسبون ال أنكم فتذكروا املسجد هذا إىل تنتسبون فحني له، ألعذاروا الفساد
 وجيعل باهللا، اإلنسان عالقة ليعقد العصر هذا يف اهللا بعثه قد إنسان إىل تنتسبون بل واللنب واألحجار

 فال التضحية، يتطلبوهذا  -واألنانية واألهواء الشخصية النـزاعات بتركه -نظام يف ينخرط املرء



 يأمر أن من املرء يريد ال النظام وهذا. أيضا األنانية على القضاء جيب بل فقط، باملال التضحية تكفي
 اآلخرين ينهى أن قبل وكذلك. تفعلونال  ما تقولونأف أوال، نفسه ينبه  أنبل باملعروف فقط اآلخرين

 كنتم حيث باكستان من أتيتم كمغالبيت إن. أوال نفسه يفحص أن املؤمن من يطلب املنكر عن
 تسميتكم على تعاقَبون حيث يواجهوا، األمحديون زال وما ،ا شىتوقيود االضطهاد تواجهون

 ملا هنا اللجوء طلب من منكم. السالم حتية إللقائكم سنوات لثالث وتسجنون مسجدا، مسجدكم
 كم ويتأملوا يفكروا أن يجبف أعمال، رجال لكوم هنا واءجا وبعضكم مضايقات من له تعرض
 املسجد تسمية على تعاقَبون وال العبادة بسبب عليكم يشدد ال حيث هنا، عليهم تعاىل اهللا تفضل

 أن األشياء هذه تتطلب أفال اعتقالكم، بدل تقدموا اليت السالم برسالة الناس ويعجب مسجدا،
 تكميل بدل - تعاىل اهللا رضى لنيل وتسعوا قكم،خلْ مقصد وتعرفوا أنفسكم، يف ثوريا تغيريا تحدثوا

 أيضا؟ اتمع يف والوئام احلب هذا تنشروا كما بينكم فيما والوئام باحلب وتعيشوا -النفسانية أهوائكم
 فقط، املسجد بناء من امليزات هذه تتولد ولن منا، � اهللا يريدها اليت امليزات تلك أنفسكم يف ولِّدوا

: يقول حيث الكرمي القرآن يف موضع يف امليزات هذه تعاىل اهللا يذكر. ذلك جلأل السعي من بد ال بل
 الْمنكَِر عِن والناهونَ ِبالْمعروِف الْآِمرونَ الساِجدونَ الراِكعونَ الساِئحونَ الْحاِمدونَ الْعاِبدونَ التاِئبونَ

  ) ١١٢ :التوبة. (الْمؤِمِنني وبشِر اللَِّه ِلحدوِد والْحاِفظُونَ
 بذنوبه يعترف أي يتوب، أن هو حقيقيا مؤمنا اإلنسان لكون األول الشرط بأن تعاىل اهللا فيقول
 يف خلال تسبب اليت الصغرية األخطاء بل فقط كبريةال اآلثام ليس. ا االعتراف مع بتجنبها ويتعهد
 حق هو كما � اهللا يعبد أن عليه جيب العهد هذا على ناملؤم يثبت وعندما إمثا، تصبح أيضا هي النظام
 كما– هي تعاىل؟ اهللا مشيئة هي وما ،� اهللا مشيئة حبسب نفسه يسيـر أن عليه ويتحتم العبادة
. ِليعبدوِن ِإلَّا والِْإنس الِْجن خلَقْت وما: تعاىل اهللا يقول كما ربه اإلنسانُ يعبد أن -سابقا ذكرت

 للفقراء جمال ال كما العبادة عن يتخلوا أن األعمال لرجال وال لألغنياء فسحة فال) ٥٧:ياتالذار(
  . العبادة يف يتكاسلوا أن العاديني والناس
 تضحيات قدموا صغري دخل هلم الذين والبعض املسجد لبناء كبرية تضحيات قدموا منكم البعض إن

 يف يتهاون أن أحدا يربئ ال ذلك كل ولكن لْيا،ع مناذج أيضا األطفال وضرب ،على ضيق ذات اليد
 هذا عمران حق تؤدوا مل ما التضحيات هذه تقبل ولن. كبرية املسجد لبناء تضحيته كانت مهما العبادة

  . � اهللا عبادة حق تؤدوا مل وما املسجد
 فامحدوا ،� ادتهبعب يؤدى إمنا تعاىل اهللا محد حق إن حامدين، تصبحوا أن جيب تعاىل اهللا يقول مث
 مبنحكم أنه تعاىل اهللا وامحدوا حقه، أدوا وكذلك املسجد بناء أجل من للتضحية وفّقكم ملا تعاىل اهللا
 اإلسالم تعليم لنشر جديدة طرقا لكم فتح إذ تعاىل اهللا وامحدوا التبليغ، جمال لكم فتح املسجد هذا

 بسبب املادية احلاالت يف التحسن هذا وليس املادية، حاالتكم حسن أنه على تعاىل اهللا وامحدوا اجلميل،



 وِمن ،� اهللا أفضال تذكروا أن جيب لذا ،� اهللا فضل بسبب هو بل علمه أو شطارته أو أحٍد عقل
 تكفروه وال تعاىل اهللا تشكروا أن جيب أيضا فحينها مواتية غري ظروف طرأت لو أنه تعاىل اهللا حـمد

  . اهلالك من وحفظكم � الزمان هذا بإمام لإلميان وفقكم أنه على تعاىل اهللا وامحدوا. أبدا
 يف جميئكم الناحية هذه فمن ،� اهللا رضى لنيل وسيلة أيضا سياحته جيعل املؤمن إن � اهللا يقول مث
  . التبليغ ميدان يف رقيكم بواسطة تعاىل اهللا رضى نيلكمل وسيلة يكون أن جيب البلد هذا
 نضحي أن الركوع معاين من ولكن للمصلني ركوعات وهناك كعون،را املؤمنني إن � قال مث

 كلمات بترديد تكتفوا وال عهودكم، على حتافظوا أن فيجب الدين، سبيل يف ومالنا وأنفسنا بوقتنا
  . هلذا عملية صورة تصبحوا أن جيب بل والرزق، والوقت واملال بالنفس سنضحي بأننا كعادة العهد
 وتوجهوا تعاىل اهللا قرب لنيل جاهدين اسعوا أي أيضا، ساجدا املؤمن كوني أن جيب � اهللا يقول مث
 إذًا ساجد، وهو تعاىل اهللا إىل العبد يكون ما أقرب بأن أيضا � النيب قال باألدعية، التزامكم إىل

 لنيل تسعوا أن جيب بل األرض على اجلبني وضع جمرد السجود ليس هذا، القرب سجود عن فتحروا
 اهللا أمام مضحني اجلماعة بنظام االلتزام إىل تتوجهوا أن وجيب التواضع، بغاية إليه منيبني عاىلت اهللا رضى
 ظهوركم وراء شرفَكم وواضعني جمدكم وناسني جانبا كربياءكم وواضعني متلكون ما بكل تعاىل

. تعاىل اهللا بقر كم ليحرز هذا فعملكم بذلك، أمر اهللا ألن النظام وتطيعون ،� اهللا بأحكام وعاملني
 فإنْ. نتحراه أن جيب ما وهذا تواضع، اإلنسان يف يتولد حني تعاىل اهللا قرب لنيل السجود يكون إذن،

 أن ميكن عندها تعاىل، اهللا قرب لنيل جهودكم قصارى بذل إىل وتوجهتم املتواضع للسجود وفّقتم
 واجعلوا التبليغ إىل توجهوا مث احلسنات، ىلإ إياهم وبتوجيهكم قواكم بكل تعاىل اهللا إىل اآلخرين تقربوا

 ومن املعاصي يف االنغماس من وأنِقذوهم ،� اهللا إىل منيبني -الدنيا يف منغمسون هم الذين- اآلخرين
  . � اهللا سخط من الدنيا ننقذ أن واجبنا وهذا اليوم، أمحدي كل عمل هو هذا النار، يف الوقوع

 حافظون احلقيقيني املؤمنني إن هنا يقولتعاىل  اهللا أن أيضا قبل من هذكرت وقد أيضا، هذا تذكروا مث
 أن املفروض ومن. التزام بكل ا للعمل اسعوا أعين عليها، وحافظوا األمور هذه راعوا. اهللا حلدود

 قاله ملا وانتبهوا � الرسول وقول اهللا قول إىل وتتوجهوا الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا قال ما على حتافظوا
 على وحافظوا به للعمل واسعوا لكم اخلليفة يقوله ما وامسعوا مجاعته، من توقّع وما � املوعود سيحامل

  . وعملكم إميانكم
 لتمكني ضرورية جعلها قد تعاىل اهللا ألن فاقدروها العصر، هذا يف اخلالفة بنعمة علينا اهللا من لقد
 يف تدخلوا وأن أنفسكم تفحصوا أن فعليكم. راألمو هذه بكل يعملون الذين نيناملؤم ا وبشر الدين،
 العصر، هذا خمترعات لنا سخر قد أنه علينا اهللا ِمنن ِملن وإنه. حقا املؤمنون بأم اهللا بشرهم قد الذين
 كله ذلك وفوق والتربية، للدعوة وسيلة خري إا. اي يت امي قناتنا على الدوالرات ماليني مجاعتنا وتنفق

 بأنه أيام قبل اللقاء خالل هنا من األمهات إحدى إيل اشتكت لقد. اخلليفة  مع للتواصل وسيلة خري إا



 حتثوا أن عليكم ،ولنيئاملس أو الداعية إىل اللوم توجيه من بدالً وأقول. األوالد لتربية نظام هنا يوجد ال
 يف أو البيت يف الوالدين مع يكونون إذ البيت، يف يكونون حني اخلليفة برامج مشاهدة على الصغار
 تربيتهم وتتم اخلليفة، وبني بينهم حب عالقة إنشاء على يساعد فهذا األسبوع، يف أيام ستة املدرسة
 أن فعليهم أجياهلم على احلفاظ يريدون واألمهات اآلباء كان فإذا. اجلماعةوحدة  على ويطّلعون أيضا،

 يل يكتبون األمحديني غري من األغيار إن. اأيض أوالدهم ا ويربطوا اخلليفة بربامج بأنفسهم يرتبطوا
 بالكم فما الدين، حقيقة عرفنا وبه الفالين برناجمكم أو الفالنية خطبتكم شاهدنا لقد قائلني أحيانا

 ووحدة النفس وإصالح الدين تعلُّم أجل من ضروري جد العصر خليفة بربامج فارتباطه باألمحدي،
 االستماع فيمكن اخلطبة، فيه تلقى الذي البلد وتوقيت اليابان يتتوق يف فارق هناك كان إذا. اجلماعة

  . خمتلفة أوقات يف الربامج من وغريها اخلطبة بث يعاد حيث أخرى، مواقيت يف هلا
 بدالً بناءة أمور يف الوقت بذل عليكم. اآلخرين عيوب عن يبحثون بأم الناس بعض يف مرض هناك

  . اآلخرين عيوب عن البحث من
 باحلب الناس بتربية يقوموا أن غريهم، أو اجلماعة رئيس سواء ،ولنيئاملس واجب من كذلك
. التباغض يف التسبب عن عوضا احملبة لنشر يسعوا أن جيب. والوداد احلب نشر عليهم. واللطف
 كنتم إذا ذلك من الفائدة ما ولكن ،"ألحد كراهية وال للجميع احلب "رسالة األغيار بني تنشرون

 أن فعليهم املرض ذا املصابني بعض هناك كان إذا. بعضكم ضد والضغائن األحقاد القلوب يف نتكنو
 اهللا بشرهم قد الذين يف وادخلوا أنفسكم، يف الطيب التغيري إلحداث اسعوا. تعاىل اهللا لوجه عنه يتخلوا
  . حقا املؤمنون بأم تعاىل

 تدمرون أنكم اعلموا. هينا أمرا باعتباره وليهائمس أو اجلماعة نظام ضد البيوت يف يتكلمون أحيانا
 املنكر، عن وننهى باملعروف نأمر أننا ندعي أننا فكّرمت هال. تدرون ال حيث من القادمة أجيالكم بذلك
 وأهليكم أنفسكم على الدعوى هذه تطبقوا أن بكم فحري. السيئات على ونقضي اخلريات، وننشر

 ولكن املسجد، هذا شيدمت لقد. تأثري أي من الدعوية جهودكم لوستخ وإال اآلخرين، قبل وأوالدكم
  . املسجد هذا حق يؤدون ممن لتكونوا تسعوا أن قبل، من قلت كما اآلن، عليكم
 إىل تنظروا ال. وإيقانا إميانا ويزدادوا الدين، يتعلموا أن اليابانيني األمحديني للمسلمني أقول كما
 سببا أنتم فكونوا دينه يف ضعيفا أحدهم كان إذا. وراثةً أمحديون هم الذين أو القدامى األمحديني ضعف
 ويرفع الصاحلات يعمل من كل بل أحد، مع قرابة تعاىل هللا ليس أنْ قبل من مرارا قلت لقد. هلدايته

 املبدأ هذا جاعالً حياته أمحدي كل يقضي أن تعاىل اهللا أدعو. ونصرته اهللا بتأييد سينعم عباداته مستوى
 من تكونوا فال أيضا، العملية حالته ويف أمحدي كل إميان يف ثورة املسجد هذا يحدث وأن عينه، نصب
  . فعالً املسجد حق يؤدون الذين من كونوا بل مؤقت، ومحاس عابر بشوق املساجد يبنون الذين

  . املسجد هذا مواصفات لكم اآلن أذكر



 أقول. هنا احلاضرون رأى قد كما قانطاب واملبىن. مربع متر ١٠٠٠ املسجد أرض مساحة تبلغ
 الطرق كل يربط الذي املنطقة، هذه يف الرئيس الطريق على متاما يقع املسجد إن العامل يف لإلخوة
. الرئيسة الطرق من اثنني يوصل الذي الرئيس الطريق خمرج من جدا قريب هو بل األخرى، الرئيسة
 فهناك. رأسا الدويل" ناغويا "مطار إىل القطار هامن يتجه حيث املسجد، من بالقرب قطار حمطة وهناك
 من لنب املسجد أساس يف وِضعت لقد. األحد بيت هو املسجد واسم. املسجد موقع يف كثرية مرافق

 جيلس حيث للصالة الكبرية الصالة توجد األرضي الطابق يف. تربكًا بقاديان املسيح ودار املبارك املسجد
 وفناء للنساء، صالة ففيه العلوي الطابق أما. مصلٍّ مئة مخس من أكثر تسع وهي املصلون اآلن فيها

 األصلية الصالة صالة مساحة إىل املكان هذا أضفنا ولو. اخليام بنصب املناسبات بعض فيه تقام أن ميكن
 الطابق يف يوجد كما. واحد وقت يف مصل مئة مثاين إىل مئة سبع بني ما يسع املسجد إن القول فيمكن

  .للضيوف وغرف الداعية، ومسكن صغرية، ومكتبة مكتب ويالعل
 على أقيمت حيث تغيريات ذلك أجل من فيه فأُدخلت. مسجد إىل ليحول مبنى اشترينا قد كنا
. الرئيس الطريق على يقع حيث الناس أنظار حمط املسجد صار لقد. قبة له وبنيت منارات األربع زواياه
 وهونغ وكوريا الصني أعين آسيا شرق مشال يف أيضا بل فقط، ابانالي يف لنا مسجد أول ليس وهو

 األماكن يف أمامنا الطريق انفتاح يف املسجد هذا يتسبب أن تعاىل اهللا نسأل. وغريها وتايوان كونغ
  . أيضا هنالك مساجدها وتبين اجلماعة فيها فتزدهر األخرى،

 وقد ،٢٠١٣ عام يونيو يف املبىن هذا اشترينا كنا. مسجدا وحولناه مبىن اشترينا لقد آنفا، قلت كما
 أي ياباين، ين ألف مئة ومثان مليونا وثالثني وسبع مئة حنو وغريمها وبنائه لشرائه اإلمجالية الكلفة بلغت

 اليابان، جلماعة معونة تقريبا املبلغ هذا نصف املركز دفع وقد. تقريبا دوالٍر ألِف ومئةَ مليونا يعادل ما
 تضحية مضحني املسجد بناءل به سامهوا قد صغرية، مجاعة أا مع هنا، اجلماعة أبناء فإن الباقي أما

  .مجيعا اهللا جزاهم. كبرية
 الظروف ولكن بسهولة، مسجد إىل بتحويله السماح على سنحصل أننا املبىن شراء عند نتوقع كنا 

 حىت مستحيل، شبه اجلماعة مباس وتسجيله مسجدا املبىن باستعمال السماح بدا حىت ذلك بعد تغريت
 ألن العقد تلغوا أن واألفضل جدا، صعبا األمر أصبح لقد املسجد بناء عن املسئولة للجنة احملامون قال

. األمور من وغريه اجلماعة باسم املبىن تسجيل يف شىت مشاكل وستواجهون مسجلة غري مجاعتكم
  . طريقنا من العوائق هذه كل أزال تعاىل اهللا ولكن
 هذه أهل ِقبل من املشاكل بعض تثار أو االعتراضات بعض إلينا توجه أن من خماوف هناك نتكا

 اجلماعة أفراد مقابالت متت عندما ولكن فيها، مسجد أول وإنه صغرية مدينة ألا وذلك املنطقة،
 موجودين ضهمبع يكون وقد فورا، موافقتهم وأبدوا قلوم تعاىل اهللا شرح فقد احملليني مع واجتماعام



 وأقول ويقينا، إميانا هنا القاطنني األمحديني الزدياد مدعاة األمور هذه تكون أن وينبغي. أيضا اآلن هنا
  . وليامئمس إدراك على التركيز عليهم بأنه أخرى مرة

 بناء مشروع قُدم فلما املسجد، هذا بناء أثناء حصلت املالية للتضحية البارزة األحداث بعض وهناك
 إىل األخ هذا فأخذه ،فيهالتربع  يف املسامهة األمحديني أحد من املال سكرتري طلب األحد بيت مسجد

 األخ هذا بيت إىل املال سكرتري وصل فلما يابانيةٌ، زوجته إن. يل يتيسر ما كل لك سأقدم له وقال بيته
 مثن قُدر أو النقود منها رجأخ فلما أمامه، ووضعتها العلَب ببعض جاءت التربع هذا عن زوجته وأخرب

  .تقريبادوالر  آالف ١٠ تساوي فكانت حمتوياا
 إال احلال مبيسوري ليسوا أم اإلخوة بعض ظروف عن نعلم كنا: اليابان يف اجلماعة رئيس وكتب

 اليابان مجاعة على أتى لقد. مصروفام باالقتطاع من اهللا بيت بناء يف املالية للتضحية وفقوا قد أم
 بأدائه، وعدوا الذي املبلغ يف دوالر ألف ٢٥٠ أو ألف ٢٠٠ بــ يقدر نقص هناك كان حني وقت
وعد  ما أدى قد كان من جهده وبذل املشقة، بتحمل كبرية مالية تضحية اجلماعة أفراد ضحى ولكن

  . تقريبا دوالر ألف ٧٠٠ مجعوا وهكذا له تيسر ما كلَّ وقدم سابقًا به
 حىت وفِّق وإنه راتبا، ياباين ين ألف ٨٠ ويتقاضى جزئي بدوام وظيفةً ويعمل درسي شاب وهناك
 وقت إىل ذلك يقدم ظل باألحرى أو. املسجد تربع يف  شهرياراتبه من ين ألف ٥٠ تقدمي إىل اللحظة
  .التقرير هذا إعداد
 به ويتربعون جيبهم مبصروف يأتون كانوا فإم عظيمة بتضحيات يقومون أيضا األمحدية أطفال إن

 من به احتفظت ما كل قدمت طفلةٌ املالية التضحية يف سبقت قد كلهم األطفال بني ومن. للمسجد
 هذه جمموع وكان متعددة، وبعمالت خمتلفة أوقات يف عائلتها كبار قبل من إليها أُهديت اليت هداياها

  .سجدامل تربع يف كلها قدمتها وقد تقريبا، دوالر آالف ٩ املبالغ
. حليهن قدمن حيث أيضا، عظيمة تضحيات األمحديات السيدات قدمت فقد ذلك إىل إضافة

 وهناك والدا، من ورثتها اليت حليها قدمت سيدة هناك مث. هلا ذهبيا سوارا ٢٤ قدمت قد وإحداهن
 يف اشترا اليت الذهبية احللي من جديدا طقما املسجد تربع يف وقدمت حديثًا باكستان من أتت سيدة
 وال تعد ال اليت نعمه املضحني هؤالء مجيع على تعاىل اهللا أغدق. زواجها يوم لِبنتها هدية املاضي يناير

 اهللا وجعل املسجد، هذا حق ألداء ووفقهم ويقينا، إميانا وزادهم ونفوسهم أمواهلم يف وبارك حتصى،
 تكون وأن بينهم فيما وودا حتابا ليزدادوا ووفقهم معباد مستويات لرفع هلم ذريعة املسجد هذا تعاىل

  .إليهم اآلخرين النتباه ملفتة هذه حمبتهم
 أن اليابانيني األصدقاء أحد علم فلما كبريين، وإخالصا حبا أيضا املسلمني غري اجلريان أبدى لقد
 بيته للجماعة قدم فقد سجدامل هذا افتتاح يف لالشتراك البلد خارج من سيأتون الضيوف من كبريا عددا



 جميء يتوقع أنه املسجد جريان علم ملا كذلك. ضيوفها فيه اجلماعة لتقيم الثالثة الطوابق ذا الواسع
  .السيارات إليقاف اخلاصة أماكنهم قدموا املسجد افتتاح أجل من هنا بالكثرة الضيوف
 أنه يابانيان صديقان علم وعندما ثمينة،ال بالزهور تزيينه على أي مبىن افتتاح عند اليابانيون يعتاد
 عند باألزهار املسجد تزيني يريدان بأما قاال اليابان يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة مسجد سيفتتح
  .كبرية مساعدة ساعدوا فقد وهكذا افتتاحه،

 جيلتس سبيل يف كبرية مسامهة ساهم الذي املسلمني غري احملامني أحد تعاون هنا أذكر أن بد ال
 دون إخالص بكل اجلماعة يعاون واستمر القانونية مساعدته يقدم وظل ،"وجنيما أكي "امسه املسجد،
 على أيادي األمحدية للجماعة بأن قال أنه إال تقريبا دوالر ألف ٢٠ من أقل عمله أجرة تكن مل مقابل،
  .أجرة أية يأخذ مل تايلوبال مقابل، أي دون العمل ذا سأقوم مجيلها على ردا ذلك ألجل اليابان

 والقنوات الكبرية اجلرائد خالل من املسجد ذا التعريف مت قد أنه أيضا البداية يف ذكرت وكما
 بناء إكمال عن -البلد جرائد أكرب ثاين هي- جريدة أعلنت املاضي نوفمرب ١١ ويف. املرموقة التلفزيونية

 أي- إميام من جزًءا والسالم احلب يعتربون لذينا املسلمني أن فيه قالت تقريرا ونشرت املسجد هذا
 مدينة يف االجتماعي ومركزهم مسجدهم بناء أكملوا قد -اليابانيف  األمحدية اإلسالمية اجلماعة

 على املسجد هذا حيتوي". بريفيكجر جي آي "تسمىاليت  احمللية احلكومة منطقة يف الواقعة" تشوشيما"
 أن اجلريدة كتبت مث. مصل ٥٠٠ لقرابة يتسع املسجد بأن التقرير كرذ مث. وكبرية صغرية منارات مخس
 ا متتاز ميزةٌ معه العالقات وإنشاء اتمع مع التواصل أجل من الربامج وعقد واحملبة األمن رسالة نشر

  .األمحدية اإلسالمية اجلماعة
 أفراد وعدد أخرى نسيةج ١٥ من أفراد فيهم يوجد كما باكستانيون اليابان يف األمحديني معظم إن

 قد أفرادها فإن التطوعية اخلريية األعمال يف سباقة هنا اجلماعة إن. شخص ٢٠٠ يقارب هنا اجلماعة
 هزت اليت الزالزل ويف التسونامي وعند كويب يف زلزال أثناء للمنكوبني وغريه الطعام تقدمي يف سامهوا

 اآلخرين يف األمحدية اجلماعة به أثَّرت ما فهذا. يةاحلال السنة يف احلاصلة الفيضانات ويف اليابان مشال
 يقومون أفرادها فإن والسالم، األمن دين هو الذي اإلسالم عن مندوبة أا بأعماهلا فيهم رسخت حبيث

 اهللا وفق. فيه يزيد بل الطيب الصيت هذا على حيافظ أن هنا أمحدي كل واجب ومن اخللق، خبدمة هنا
 مساجدنا وليست والسالم، احملبة دين اإلسالم أن حقيقة لنشر األمحديني مجيع قووف لذلك اجلميع تعاىل

 القوم، هذا يف احلقيقية اإلسالم رسالة نشر أجل من فأكثر أكثر سبلٌ تفسح حىت وذلك هلما، رمزا إال
 يةالبشر إىل احملسن مقام ويدركون خالقهم يعرفون الذين السعداء أولئك إىل أيضا الشعب هذا وينضم
  .�  رسول اهللاحممد سيدنا
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