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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله دهعب حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
عنيتسا * ندناه اطَالصر قيمتساط * الْمِصر أَ الَِّذينتمعن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

 حضرته مبايعة ندعي الذين فنحن وأقواله، وكتاباته مؤلفاته يف بعثته من اهلدف � املوعود املسيح سيدنا لنا بين لقد
  . � مجاعته إىل االنضمام حق دونيؤ الذين من نعد لكي دوما، احلسبان يف األهداف هذه نضع أن علينا جيب �

 جديد من اإلميان أجدد بأن � اهللا أمرين لقد: موضع يف � حضرته قال فقد أهدافه، بعض اآلن عليكم سأعرض
 علـى  وجيـزي  الدعوات، وجييب موجود، � اهللا بأن ليوقنوا أي. اليقني يف الناس يتقدم لكي وبعثين الزمن، هذا يف

  . أيضا السيئات ارتكاب على ويعاقب احلسنات،
 كلما: وقال. إميانه يكتمل مامل وجه أكمل على الصاحلة األعمال إحراز على اإلنسان يقدر ال: ذلك موضحا يتابع مث

  .احلسنة األعمال يف نقٍص إىل أدى ضعيفا) اإلميان من (جانب أي كان
 الضعف يزول لكي أيضا، � املوعود سيحامل بعثة من األكرب اهلدف وهو واليقني الكامل اإلميان خللق يأتون فاألنبياء

  .الكلمات بعض تركت قد إذ � املوعود املسيح أقوال بعض ملخص هذا. اإلميانُ ويكتمل والنقائص
 يتحقـق  لـن  ذلك أن وجالء، بصراحة ذلك يف قال فقد اإلميان، يكتمل وكيف الضعف نقاط تزول كيف باختصار

 لَنهـِدينهم  ِفينا جاهدوا والَِّذين� قوله يف أي أيضا، � اهللا بينه الذي املبدأ هو وهذا. ااهدة يقتضي بل البيعة مبجرد
 هلـم  نفتح حنن) نفسه � املوعود املسيح ترمجة هذه (فينا، متفانني يسعون الذين أن أي ،)٧٠:العنكبوت (�سبلَنا
  . طُرقنا
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 إلحـداث  أكثر اجلهود تبذلوا مل إن اإلصالح، من متكِّنكم نل وحدها املبايعة أي. اإلميان يف االكتمال مبدأ هو فهذا
 فلـن  واجلهـاد  والعمـل  القلوب بتغيري تموا مل فإن. خالصةً هللا واملساعي اجلهود تكن مل وإن نفوسكم، يف التغيري

  . تستفيدوا
 أيضا، الروحاين االرتقاء وكذلك تدرجييا، حيدث العامل يف شيء كل ارتقاء إن: آخر موضع يف � حضرته يقول مث

 ويكـون  بإخالص، � عنه املرء يبحث أن أي اهللا، يف تكون أن بشرط أيضا املادية ااهدة دون أمر أي يتحقق وال
 الرهبـان  شاكلة على الكرمي للقرآن خالفا رضاه حبسب والرياضات ااهداِت اإلنسان خيترع أن ال. بتعليمه العمل

  . � اهللا إىل الوصول للمرء ميكن كيف العامل أُري لكي ،� اهللا بعثين قد الغرض وهلذا. اهلندوس
 للعبـادة  � املصطفى حممد سيدنا ومطاعه سيده أقامها اليت النماذج أقام لقد منا؟ توقع وماذا حضرته أرانا الذي ما

 اهللا رضـوان  الصحابة نال لقد. بتقليدها ونصحنا -بااهدات أيضا � الصحابة قام إلقامتها واليت- اخللق، وحسن
  . للعامل قدوة أصبحوا لدرجة وأفضاله

 البيعـة  وقـت  الكلمات بعض تردد بأن أرضى ال: أتباعه يكون أن ينبغي كيف مبينا آخر موضع يف حضرته قال مث
 تحـدثوا  أن ومهمتنا عملنا إنّ إليها، احلاجة بأمس فأنتم أنفسكم تزكُّون كيف تعلَّموا. شيئا يفيد ال فذلك كالببغاء،

 السر هذا يدرك أن منكم واحد كل على جيب لذا متاما، جديدا إنسانا منكم واحد كل يصبح حىت طاهرا، تغيريا فيكم
  . جديد إنسان إنه القول يستطيع حىت ويتغري

 البيعـةُ  تفيدنا فلن العامل، عن خنتلف أنفسنا جنعل مل وإن جديد، كيانٌ لنا يكون حىت فينا التغيري إلحداث نسع مل فإن
  .فائدة أميا � حضرته قال ما حبسب

 احلـق  الدين أنَّ الرسالةَ هذه العامل ليبلِّغ املتواضع العبد هذا بعث إمنا: � بعثته من اهلدف بيان يف حضرته يقول مث
 إلـه  ال "وه النجاة دار يف للدخول الباب وأن الكرمي، القرآنُ به جاء ما هو -األديان مجيع بني من- اهللا ملشيئة املوافق

 ِذكْرنـا  أمـا  ،� عظمته ونقيم ،� النيب جالل نظهر أن وغايتنا هدفنا إن: حضرته قال مث." اهللا رسول حممد اهللا إال
  . وبربكته � للنيب اتباعنا بفضل نلناه فقد شيء على ميدحنا أحد كان فإذا فعابر،

 وننشره، به نعمل لكي الكرمي، القرآن تعليم رفنع أن علينا جيب ولتحقيقه أيضا، الغرض هذا لتحقيق بايعناه قد إذن
 إال إله ال "راية حتت يأتوا أن العامل فأخِبروا." اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال "بـ النطق يف تكمن أيضا العامل جناة ألن
  . بالنجاة يفوزوا لكي هذه،" اهللا رسول حممد اهللا
 كلها، امللل على غالبا اإلسالم جيعل أن الزمن هذا يف � اهللا دأرا لقد: بعثته من اهلدف بيان يف � حضرته يقول مث

  . قبلي يأتون الرسل ظل كما حصرا، اهلدف هلذا أرسلين فقد
 واألديان امللل مجيع على غلبة لإلسالم أحقق لكي � اهللا أرسلين لقد: بعثته من اهلدف موضحا � حضرته يقول مث

  . الساطعة واحلجج بالرباهني
 يـؤمن  من كل يتخلّص حبيث � باهللا اإلميان أخلق أن أريد: فقال ظهوره من اهلدف موضٍع يف � رتهحض بين مث

 بدال اإلمث من وينفر جديدة، حياة وينال املوت نفسه على ويطرأ تغيري، وغريزته طبعه يف ويحدث الذنب، سم من باهللا
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 مـا  هذا بأن عليم اهللا إن. اهللا عرفت لقد: يقول أن طيعيست فهو احلالة هذه له حتققت فمن به، والتلذذ االستمتاع من
 فيـه  ينشأ حىت احملطة، هذه إىل املرء إيصال على دين أي يقدر يعد مل إذ ،� اهللا معرفة اختفت قد إذ العامل يف حيدث

. خطـري  وجه على يتفشى الوباء وهذا تسود اآلفة فهذه معني، دين أي على األسف نبدي أن نستطيع ال. الطبع هذا
 ويكون ،املالئكة له تسجد أي املالئكة، مسجود يصبح بل مالكا، يصبح باهللا اإلميان بربكة اإلنسان إن حقا أقول إنين

 مـن  نوع وكل مبيدة فنت وتنتشر اهللا معرفة ختتفي حبيث الزمن، من النوع هذا العامل على يأيت حني باختصار. نورانيا
 بنور إنسانا عنده من اهللا يبعث احلالة هذه ففي هللا، للعباد ما هو   وتنسب اهللا يةخش وترتفع بكثرة، والسيئات الفواحش
 ويتمكن املطاف اية يف ينجح اإلهلي املبعوث ذلك لكن ،واألمل األذى بأنواع ويصاب والطعن، اللعن فيواجه معرفته،

  . معرفته نور يل ووهب الزمن، هذا يف � اهللا بعثين قد وكذلك. العامل يف الصدق نور نشر من
ـّي أن أُمرت لقد: موضع يف حضرته يقول مث   . األخالقية القوى وأريب أمن

 فقـال  ؟أُرسـلت  ملاذا تكسبها؟ اليت األهداف هي ما أي.. ورسالتك دعواك مآل سيكون ماذا أحد سأله مرة ذات
 بـني  العالقة هذه اهللا يحِكم فسوف الطهارة، وقلَّت الدنيا حب وغلب وربه العبد بني العالقة تضاءلت لقد: حضرته
  ..الدنيا حب يفتر ولسوف الضائعة، الطهارة ويستعيد واأللوهية العبودية

  . بواسطيت سيحدث ذلك وكل 
 يف منغمسون الناس أن نالحظ الراهن العصر ففي جليل، واهلدف جدا عظيمة � حضرته بينها اليت فالدعوى

 فقط، باللسان اإلعالن يف ينحصر أيضا فهو الديِن أو اهللا بوجود يؤمنون لذينا أما خلقهم، الذي اهللا نسوا وقد امللذات
 وجاهها الدنيا يِهمهم وإمنا إدراك، أميا أيضا الدين يدركون ال كما فهم، وال إدراك وال باهللا يقني أي هلم ليس إذ

  . فقط باالسم دين بأي يؤمنون فهم وعظمتها،
 إنّ! هدفه بتحقُّق ومتيقنا � باهللا واثقا حضرته كان فكم هذا ومع األوضاع، هذه يف جدا عظيمة الدعوى هذه

 قد أجدادنا كان أو األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل انضممنا لقد. عليكم قرأتها اليت الكلمات شوكة من يتضح هذا
 األخرى وأهدافه بعثته من والغاية ودعواه � املوعود املسيح كلمات فإن. منهم الفيض هذا وورثْنا إليها انضموا
 ذلك، إىل احلاجة بأمس حنن إذ حياتنا، من يتجزأ ال جزءا األهداف هذه حتقق لتصبح سعينا نبذل أن علينا أنه تطالبنا

 وأنْ العامل، يف لنشرها � املوعود املسيح جاء اليت األمور لتعلمو األهداف هذه لتحقيق نسعى أنْ علينا أنّ كما
: إعالن علينا توجب به وآمنا لإلميان ينادي مناديا مسعنا  عندما. � املوعود املسيح مهمة الإلكم أنصارا نكون

 هذا لتحقيق جاهدين ونسعى الدعوة هذه وننشر نفوسنا يف الطيبة التغيريات هذه بإحداث سنقوم أي ،"اهللا أنصار حنن"
 ونستعني به للعمل وخنطّط األمر هذا ونتدبر أنفسنا حناسب أن من بد فال. � املوعود املسيح به جاء الذي اهلدف

 العمل يف تفكري دون مرتاحني � به اإلميان بعد جلسنا إذا. والفالح الفوز طرق يف ونتقدم النجاح لنحرز تعاىل باهللا
  . أكثر جيرمنا � به اإلميان بعد التكاسل إىل اإلخالد إن بل البيعة، عهد حنقق فال به جاء مبا

 ناحية ومن حمدودة، إمكانياتنا إن األمور؟ هذه كل حتقيق ميكننا هل: نتساءل إمكانياتنا وإىل حالتنا إىل ننظر وعندما
 فيها تكثر اليت املتحضرة البالد سكان إم. الدنيا وراء يلهثون بل بالدين يهتمون ال العامل سكان من % ٨٠ أخرى
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. تعاىل اهللا عن أبعدم اليت األخرى املادية األسباب هلهاأل وتتوفر جمال، كل يف وتطورا رقيا أحرزت واليت الثروات
 األمحديني اإلخوة أحد من رسالة باألمس استلمت لقد. اهللا عن البحث يف نضيعه حىت وقت عندنا ليس: هؤالء يقول

 أيضا، طيبة به وعالقيت جيدة، أخالقه ياباين، صديق يل: كتب حيث أمر، جتاه الشديد أمله فيها أبدى الذي اليابان من
 حىت وقت عندي ليس: يل قال الرشاد سبيل إىل اهلداية تعاىل اهللا من يطلب أن له قلت فلما عموما، احلديث ونتبادل

  .كثرية أخرى أعماال لدي ألن أسترشده، أو هذا إهلك عن أحبث
 أن وثرواا قوا بسبب ولحتا وإا متطورة، نفسها تعترب اليت الشعوب هلذه سيما وال عموما، الدنيا حالة هي هذه 

 إىل العامل من كبري جزء مييل ال حبيث ذُكر كما الزمن حالة كانت فإذا. السرية هذه يف هلا تابعة الفقرية الشعوب جتعل
 حمدودة ومواردنا إمكانياتنا إن أخرى ناحية ويف الدنيوية، والثروات املادية الناس على وتسيطر الدعوة، إىل االستماع

 على العامل هذا تعريفنا يف ننجح أن الظاهر يف مستحيال يبدو واملادية؟ الدجل مقاومة احلالة هذه يف يسعنا يففك جدا،
 بد وال األمور هذه كل إلمتام أُرسلت بأنين حتد بكل يقول � املوعود املسيح ولكن ،� نبينا عظمة وعلى تعاىل اهللا
  .تعاىل اهللا بإذن ذلك يتحقق أن

 الظاهر، يف به نقم مل وإن � املوعود املسيح مهمة إمتام يف ملشاركتنا منا ضمين إعالن � عتهبي يف دخولنا إن
" اهللا أنصار حنن: "هتاف أيضا نرفع السابق إعالنه على االطالع وبعد � املوعود املسيح بيعة يف دخولنا وبعد

 نواصله بل الدنيا بعني العمل هذا إىل رننظ ال ألننا وإعراضها الدنيا رفض بسبب نيأس فلم. اهللا بإذن كذلك وسنظل
 اجلديدة النجاح أبواب سنرى أننا على وآن حني كل طَمئنناوت حتثّنا اليت تعاىل اهللا تأييدات خطوة كل عند نرى ألننا
 يةناح ومن دنيوية بنظرة العمل هذا إىل نظرنا فلو. تعاىل اهللا يف متفانني جهودنا بذلنا إذا مصاريعها على لنا تفتح

 أو الصني أو كروسيا العامل بالد من واحد بلد ألوضاع استعراضنا عند عظيم وقلق ذهول ألصابنا الدنيوية اإلمكانيات
 من كثريا مكان كل يف سنرى ألننا اجلزر، من جزيرة أية أو اإلفريقية أو األمريكية أو األوروبية البلدان من بلد أي

 كما لصاحلنا ليست الدنيوية والثروات املادية واألسباب البالد أوضاع إن. األمام حنو التقدم من ستخوفنا اليت العراقيل
 كان مثال،. وجل عز بفضله اآلن تتم هي بل تتم أن بد وال تعاىل اهللا أعمال أا نعرف ولكننا. عدة عقود قبل تكن مل

 الدول هذه استقلت اآلن ولكن فيها، الشيوعية احلكومات بسبب املستحيالت ِمن ما زمن يف الروسية الدول يف التبليغ
 اإلحتاد إىل منضمة أيضا اإلسالمية الواليات بعض هناك كانت ولكن الدنيا، بريق وأعماه الدين عن منها جزء وابتعد

 تضع الدول هذه فأصبحت األمحدية من احلكوماِت تلك الدينيون وزعماؤها مفتوها خوف استقالهلا وعند السوفيييت،
  . وديدهم األمحديني ختويف يتم كما احلظر، من أنواعا اجلماعة على وفرضت خطوة، كل عند سبيلها يف العراقيل
 اليت السيئة وأما. للحياء املخالفة القذرة األفعال حيمي القانون. عليها غالبة الدنيا فإن الغربية الدول إىل نظرنا وإذا

  .القانون حبماية تتمتع ناآل أصبحت فقد ارتكاا بسبب قوما تعاىل اهللا دمر
 تربز وإا املادية، يف السبق قصب إحراز أجل من رهيب تسابق هناك بل أيضا، الصني يف مفقود الدين حنو امليل
  .العاملية الساحة على كربى اقتصادية كقوة
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 أهله معظم كنول للغاية، مدهشة بصورة التكنولوجيا يف تقدم وقد متقدم بلد أيضا فهو اليابان، يف نفسه واحلال
 عن ألحبث وقت عندي ليس: قال شخص مثالَ ذكرت. كليا ابتعادا الدين عن ابتعدوا لقد. بالية ورسوم تقاليد وراء
 ولكن أيضا، األخالقية الناحية من متقدمون أم شك ال. عنه تتحدثون إله أي يقولون إذ أكثريتهم حالة هي هذه اهللا،

 الديانة هذه ولكن الشنتوية أا الظاهر يف لكم فسيقولون ديانتهم عن اليابانيني سألتم إذا. الدين عن أبعدم الدنيا
 عند الرائجة التقاليد ببعض إال تلتزم ال اليوم العامل يف املختلفة الديانات أصبحت. والبوذية املسيحية من خلطًا أصبحت
  .بصلة الدين إىل متت ال األمور هذه ولكن املختلفة، املناسبات وعند والوفاة الوالدة
 يرتادون الناس يعد مل. ثقيال عبئًا الدين وتعترب تعاىل، باهللا تستهزئ أصبحت بل اَهللا، نسيت الغرب أكثرية إن

 حنن أما. هلا يرثى اليوم العامل فحالة. اآلن ِبيعت الكنائس ولكن إلعادم جاهدة تسعى بأا املسيحية تقول. الكنائس
 فإن. الدنيا أهل إمكانيات أمام واحدةً ذرةً تساوي ال إمكانياتنا مجيع بل شيئًا، تساوي ال كله بالعامل نةًمقار فإمكانياتنا

 مهمة مواصلة ميكننا كيف نفكر حىت االضطراب دواعي إثارة إىل تؤدي أن بد وال القلق على تبعث األمور هذه
 العصر هذا يف بعث الذي وهو كله، للعامل � النيب بعث تعاىل اهللا ولكن. الظروف هذه ظل يف � املوعود املسيح
 آمنوا الَِّذين أَيها يا�: قال من وهو فيه، متفانني سبله عن نبحث أن لنا قال الذي وهو ،� للنيب الصادق اخلادم

 من أيضا الكأداء العراقيل لتالشت تعاىل باهللا استعنا فلو ،)١٥٤ البقرة (�الصاِبِرين مع اللَّه ِإنَّ والصلَاِة ِبالصبِر استِعينوا
 تعاىل اهللا إن. مستحيل كل فعل على يقدر وهو كلها، القدرة وله اجلالل ذو وهو القوى جلميع املالك اهللا إن. طريقنا
 للناس أكمل وبذلك الكرمي القرآن عليه أنزل الذي وهو القيامة، يوم إىل إنسان ولكل قوم لكل منِجيا � النيب بعث
 املسيح بعث الذي وهو وزمان، عصر كل يف والدنيوية الدينية املسائل جلميع حلول على حتتوي اليت الشريعةَ كافةً

 مثل تواجهون عندما ألنكم للقلق، داعي ال: اإلله هذا لنا يقول وإحيائه، اإلسالم لتجديد العصر هذا يف � املوعود
. والصالة بالصرب تعاىل باهللا فاستعينوا املشاكل لتلك احللول إجياد يف عقولكم تقَصر وعندما والعراقيل، الصعوبات هذه
 الغالب هو دينه أن اهللا وعد هذا الصعوبات، مجيع لكم وتذلل املشاكل مجيع لكم فستحل له خملصني باهللا استعنتم فإن
 أي ولكن. والصالة بالصرب االلتزام من ملك بد فال الغلبة هذه من جزًءا تصبحوا أن تريدون كنتم إذا ولكن النهاية، يف

  .اهللا يف بالتفاين ااهدة وهو ذلك يوضح أصلٌ ذلك قبل ذُكر لقد إليهما؟ حنتاج اللذين والصالة الصرب هذا نوع
 ذا يقوم أن مؤمن أمحدي كل واجب فمن. املتواصل باجلهد السيئات جتنب: منها القواميس، يف خمتلفة معاين للصرب

 كل يف املخيفة السيئات وتتراءى جانب كل من الشيطانية اهلجمات فيها تكثر الذي املادي العصر هذا يف اجلهاد
  .عليها ويسيطر نفسه يف يتحكم وأن زاوية،
 رأى كلما مث صاحلًا املرء يعمل أن شيء يف الصرب من وليس. عليها واملواظبة احلسنة على املثابرة الصرب معاين ومن
 ماسة حاجة وهناك. الصاحلة األعمال على مركّزا يكون أن ينبغي بل. إليها ومال الصاحلات نسي وسيئات أطماعا
  .الكرمي القرآن من الصاحلة األعمال هذه عن للبحث

ومن معاين الصرب تفويض املرء أموره كلها هللا تعاىل دون صراخ وعويل، أي جيب على اإلنسان أن يفوض أمره إىل اهللا 
فإذا صرب املرء ذه الطريقة سوف حتالفه نصرة اهللا تعاىل، وسريتقي يف . زن ومعاناة ومصيبةتعاىل يف حالة كل ح
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وما سينجزه جنيه واحد أو دوالر واحد أو روبية واحدة مقابل املاليني اليت ميلكها أهل الدنيا . الروحانية يوما إثر يوم
  .يترك العامل يف حرية من أمره
 ضرورة للصالة أيضا إىل جانب اجتناب السيئات والثبات على احلسنات وتفويض األمور  مث يقول اهللا تعاىل بأن هناك

معاينَ خمتلفة؛ منها الصالة املعروفة، فقد نصح املؤمنون هنا أن يستعينوا باهللا " الصالة"واملعلوم أن لكلمة . إىل اهللا
تظهر للعيان عندما يكون انتباه خاص إىل واملعلوم أن نتائج الصرب الـمثلى سوف . بالصرب ويسعوا ألداء الصالة

مث . إذًا، الصالة تتضمن كل هذه املعاين. ومن معاين الصالة السعي للحصول على رمحة اهللا، واالستغفار. الصلوات
ليس املراد من الصالة هو الصالة الظاهرية فقط بل جيب االنتباه إىل األدعية بأداء حقها، وارمحوا خلق اهللا وأدوا حقهم 

فعندما تنشأ هذه السعة والصرب يف .  لتستحقوا رمحة اهللا�لتنالوا رمحة اهللا، كذلك جيب أن تصلوا على رسول اهللا 
الصالة سيحظى صاحبها مبغفرة من اهللا وسوف تسهل عليه األمور كلها بإذن اهللا تعاىل، وسوف تفتح أبواب رمحة اهللا 

  . وفضله باستمرار
لذا عليكم أن .  به، مبعىن أنه جيب عليه أن يبلّغ مساعيه وعباداته وحسن أخالقه منتهاهفهذا ما جيب على املؤمن القيام

ولكن إن مل تؤدوا حق الصرب ومل تؤدوا حق الصالة لن تنالوا إنعامات . تعملوا ما يف وسعكم مث فوضوا األمور إىل اهللا
يقول . هذا اهلدف هناك حاجة للتوبة واالستغفارفكما قلت أن من معاين الصرب اجتناب السيئات أيضا، ولتحقيق . اهللا

أن ينفض من قلبه مجيع األفكار اليت : املسيح املوعود أن التوبة احلقيقية تتحقق عندما ينتبه التائب إىل ثالثة أمور، أوهلا
تنشأ يف املراد من ذلك أن تستنكروا كل فكرة سيئة وفاسدة . تتسبب يف الفساد، أي اليت حتثه على األعمال السيئة

أن تبدوا ندما وخجال إذا صدر منكم خطأ، أي استنكروه يف قلوبكم مرارا وتكرارا حىت ختجلوا حىت : ثانيا. قلوبكم
هذا ما يقتضيه الصرب، وإذا نشأت . اعِقدوا عزما صميما أنكم لن تعودوا إىل تلك السيئة يف حياتكم أبدا. من ذكره

فلو تعودنا على ذلك وبذلنا كل ما يف وسعنا لتحقيق معايري الصرب . ياهذه احلالة عندها يعد صربكم صربا حقيق
والصالة سوف تظهر آيات اهللا املؤيدة غري العادية، وسنرى حنن أيضا حتقّق تلك اآليات اليت وعد ا اُهللا تعاىل املسيح 

همة املسيح املوعود ولكن إن مل نسع الجتناب السيئات ومل نسلك مسلك احلسنات ومل نفهم روح م. �املوعود 
ومل نتوجه إىل اهللا تعاىل يف كل أمر ومل نؤد حقوق خلق اهللا ومل نصلِّ على رسول اهللا، الذي بربكته ننال قرب اهللا 
تعاىل، ومل نؤد حق الصلوات، ال نستطيع أن نتوقع أننا سننجح يف مجع العامل حتت راية اإلسالم وحتقيق اهلدف 

ال شك أن العامل سيجتمع حتما حتت راية اإلسالم، ولكن إن مل نؤد حنن . �ملوعود والغرض من بعثة املسيح ا
لذا علينا أن نسعى جاهدين ألداء هذه . مسئولياتنا ومل نبلّغ الصرب والصالة قمتهما فلن ننال نصيبا من ذلك الفتح

  . حنن ندعي ونقول للعامل بأننا سنغلب العامل يف اية املطاف. احلقوق
رح علي أحد الصحفيني هذا السؤال يف أثناء اجلولة يف نيوزيلندا وقال بأن عددكم هنا قليل فما حاجتكم لبناء لقد ط

صحيح أن عددنا قليل اليوم ولكن سيأيت بإذن اهللا يوم حني : املسجد مع أنَّ القاعة للصالة موجودة سلفا؟ قلت له
يناه بواسطة القرآن الكرمي وسنكون حباجة إىل مساجد كثرية نتحول إىل الكثرة بإذن اهللا بواسطة التعليم الذي تلق

فلتحقيق هذا اهلدف حنن حباجة إىل بذل املساعي يف هذا السبيل، وحملاسبة أنفسنا يف كل . ناهيك عن مسجد واحد
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يف إنشاء ولكين أقول هنا بكل أسف أنه مل ينشأ إىل اآلن اهتمام كما جيب يف الصلوات والعبادات وال . مكان يف العامل
لقد جاءت قبل بضعة أيام سيدة لتقابلين وقالت باكية شاكية أنك تركّز على بناء املساجد . العالقة مع اهللا تعاىل

وعمارا وأداء حق الصلوات، ولكن عندما تذهب يقلّ عدد احلاضرين إىل املسجد كثريا، وكانت تلك السيدة 
من بعيد بسبب " فضل"يقلّ ألن الناس يأتون إىل مسجد ولكن إذا كان عدد املصلني ". فضل"تتحدث عن مسجد 

ولكن إذا كان القادمون من بعيد ال يأتون عندما ال أكون هنا فعليهم أن يؤدوا الصلوات . وجودي هنا فهذا أمر آخر
ىل ولكن إذا كان سبب تراجع عدد املصلني يعود إ. وآمل أم يفعلون ذلك. يف مراكز الصالة أو املساجد يف مناطقهم

كذلك . قلة حضور اإلخوة الذين يسكنون قرب املسجد فهذا يبعث على القلق وال بد من االنتباه إىل هذا األمر
فسواء أكانت . وصلتين رسالة من أستراليا أيضا أن عدد املصلني يف املسجد قد تضاءل كثريا بعد عوديت من هناك

دون إحداث االنقالب وكانوا يريدون أن يؤدوا املسئولية اليت أستراليا أو بريطانيا أو أي بلد آخر فإذا كان أهلها يري
وقعت علينا لتحقيق مهمة املسيح املوعود، وإذا كانوا يريدون أن يؤدوا حق البيعة فعليهم أن يعمروا املساجد بصورة 

يات ستظهر ال شك أن اآل. دائمة وليس مؤقتا، وال بد أن خيلقوا يف أنفسهم تغيريا طيبا، ويرفعوا مستوى عبادم
عندما تؤدون حقوق الصرب والصالة، وعندما نضحي بأنفسنا يف سبيل اهللا بالتمام والكمال، ونؤدي حق الثبوت على 

إال عندما حيدث هذا، وسينـزل اهللا تعاىل " إن اهللا مع الصابرين"ولن نستطيع أن نشاهد مشهد . وحدانية اهللا تعاىل
ليات حسنه وإحسانه، وسيصرف إلينا قلوب أهل البالد العاكفة على املادية لنصرتنا وسيأيت لنجدتنا مع كل قواه وجت

 وجيتمع حتت رايته، وبذلك ستستِتب وحدانية �والقوى الدنيوية وستبارك أعمالنا وسيعرف العامل عظمة رسول اهللا 
  .  مشاهدة هذه املشاهدندعو اهللا تعاىل أن نتمكن من. اهللا، وسيتوجه املالحدة أيضا إىل عبادة اهللا تعاىل

بعد صالتي اجلمعة والعصر سأصلي صالة الغائب على املرحوم الدكتور بشري الدين أسامة من أمريكا الذي توفِّي 
لقد انضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف عام .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون٨٢ نوفمرب عن عمر يناهز ٢بتاريخ 
كان ملتزما بالصلوات وخملصا وغيورا جدا للجماعة . ني األفارقة األمريكان األوائلم وكان من األمحدي١٩٥٥

لقد زار ربوة وقابل اخلليفة الثاين، كذلك قابل . كان أمحديا متحمسا جدا ومتواضعا. واخلالفة، وكان كثري الدعاء
ليفة الرابع حيبه كثريا وهو حيب اخلليفة كان اخل. اخلليفة الثالث أيضا مرة، غري أنه حظى مبالقاة اخلليفة الرابع مرارا

كانت . كان خيدم نائبا لرئيس مجاعة كليو الند منذ عشرين عاما. لقد وفّقه اهللا تعاىل ألداء احلج مع زوجته. كثريا
يف اخلمسينات ألّف كتيبا صغريا . عاطفة خدمة اخللق بلغت منه كل مبلغ، وكان يهتم باإلخوة األفارقة بوجه خاص

لقد خدمت زوجته السيدة فاطمة أسامة رئيسة للجنة إماء . وكان يزاول مهنة طب األسنان.  أيضا� النيب حول سرية
لقد ترك املرحوم وراءه ابنني؛ مها السيد مقيت أسامة وظفر اهللا أسامة، وكالمها على صلة وطيدة . اهللا إىل فترة طويلة

  .فق أوالده وأجياله ليكونوا على صلة وطيدة باجلماعةباجلماعة، ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات املرحوم ويو
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