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 الشيطان من باهللا أعوذف بعد أما. ورسوله عبده 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 قيمتساطِص * الْمر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  
ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن * صاِل غدو واآل لَه ِفيها ِبالْ أَنْ ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبحِفي بيوٍت أَِذنَ اُهللا�

ِزيدهم  أَحسن ما عِملُوا ويِليجِزيهم اُهللا* بصار تقَلَّب ِفيِه الْقُلُوب واَألِة وِإيتاِء الزكَاِة يخافُونَ يوما تِذكِْر اِهللا وِإقَاِم الصال
فَض اُهللاِمناٍبِلِه وِر ِحسياُء ِبغشي نم قزر٣٩-٣٧ :النور( � ي(  

إن . لقد وفّق اهللا مجاعتنا يف نيوزيلندا لبناء املسجد، ندعو اهللا تعاىل أن جيعله مباركا للجماعة بكل معىن الكلمة
 نسمة صغارا وكبارا، ولكنهم بنوا مسجدا مجيال جدا بفضل اهللا ٤٠٠ددها مجاعتنا يف نيوزيلندا قليلة العدد؛ إذ يبلغ ع

ندعو اهللا تعاىل أن يزيد يف عدد أفراد اجلماعة هنا حىت ميلؤوا . تعاىل، وهو يتسع لعدد أكرب من عدد اجلماعة احلايل
أُخِبرت أن بعضا من أفراد لقد . لقد عمل كثري من العاملني يف هذا املشروع ليل ار. املسجد سريعا، بل يفيض م

اجلماعة عملوا ليل ار جبهد متواصل دون كلل وملل وبعاطفة اخلدمة، وبذلك وفّروا نفقات كثرية نتيجة العمل 
 والبنايات والقاعةاملبلغ اإلمجايل الذي أُنفق على املسجد . التطوعي كما جرت عادة اجلماعة يف مثل هذه املشاريع

وأعمال  مليون دوالر على املسجد والباقي على املطبخ ٣,١لقد أُنفق .  مليون دوالر نيوزيلندي٣,٥األخرى يبلغ حنو 
مل تتمكن اجلماعة احمللية من مجع كل هذا املبلغ لكوا صغرية العدد، أو مل تدفع املبالغ اليت وعد ا .  أخرىترميم

لقد مضى على تأسيس .  اجلماعة هنا سوف يسددونه سريعا بإذن اهللا، ولكنين آمل أن أفرادلالقتراضفاضطرت 
 أن يقدموا مع قلة عددهم مسجدا -  أتوقع أن يكون األمر كذلك - عاما فكان أفرادها يرغبون بشدة ٢٥اجلماعة هنا 

  . واحدا على األقل هدية يف حضرة اهللا فقدموها ببناء بيت اهللا هذا
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ية بإخالص كبري، ولكن اهلدية جيب أال تكون مبال الديِن فينبغي أن تتوجهوا إىل فاعلموا أنكم قدمتم هذه اهلد
لقد أخذِت اجلماعةُ احمللية . تسديده بأسرع ما ميكن لكي تقدموا هذه اهلدية بناء على تضحياتكم خالصةً يف سبيل اهللا

الوا رضا اهللا تعاىل، وإنْ حصل بعض التأخري هذا الدين حبسِن الظن بأفرادها بأم سيبنون املسجد بتضحيام فقط لين
من ال يتمىن جنة اهللا أو ال يريد أن يكون له . نِة ِمثْلَه لَه ِفي الْجى مسِجدا ِهللا بنى اُهللان بنم: �يقول النيب . يف تقدميها

كن أن يفكّر أن يحرم من كسب رضا اهللا تعاىل أو ال يتمىن يف اجلنة بيتا بيت يف اجلنة؟ ال شك أنه ما من أمحدي مي
إن ميزة اجلماعة األمحدية الفريدة أنَّ أفرادها يتسابقون يف التضحيات املالية ملحوظةٌ يف كل مكان . إنعاما من اهللا تعاىل

 يف أصحابه عادةَ التضحيات لتبليغ دعوة اإلسالم إىل أحناء العامل واليت وصفها �لقد رسخ املسيح املوعود . يف العامل
وهذه العادة ال . احلق أن املرء لَيستغرب حني ينظر إىل هذا اإلخالص واحلب لوجه اهللا. حضرته باإلخالص العظيم

 فتجد األمحديني كلهم يتسابقون يف .تزال قائمة وراسخة يف أفراد اجلماعة اليوم أيضا بعد مرور مئة عام على تأسيسها
 ٢٣أكثر من ستني باملئة من أفراد اجلماعة هنا جاءوا من جزيرة فيجي وقرابة . اإلخالص والوفاء حيثما كانوا يف العامل

مع أن هذه اجلماعة صغرية العدد وأفرادها ينتمون إىل أمم . باملئة منهم جاءوا من باكستان واآلخرون من أمم أخرى
ولكن جيب أن يكون واضحا أن . لكن كل واحد منهم يسعي ليسبق غريه يف احلب واإلخالص لوجه اهللاخمتلفة و

اإلخالص الظاهري والتضحية املؤقتة مهما كانت كبرية سواء أكانت مالية أو تضحية بالوقت ال تكفي، بل من شيمة 
لقد وجه . بصورة دائمة  إىل اهلدف من خلقهاملؤمِن احلقيقي التمسك باحلسنات والسلوك على مسلك التقوى واالنتباه

إن : " حول هذا املوضوع�يقول املسيح املوعود . اهللا تعاىل أنظارنا إىل أن جنعل اهلدف من خلقنا نصب أعيننا دائما
ة نتيجة قلة فهمهم وقصور نظرهم، ويتوقفون عند أهداف  جيعلون نصب أعينهم أمورا تافهالطبائع املختلفةالناس ذوي 

 يتبني �وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون�: ولكن اهلدف الذي بينه اهللا تعاىل يف كالمه ايد هو. دنيوية وملذاا
حلقيقي من خلق اإلنسان هو عبادة اهللا تعاىل واحلصول على معرفته وأن يكون اإلنسان هللا من هذه اآلية أن اهلدف ا

  ."تعاىل
 أن نقدم تضحيات مؤقتة نتيجة �فعلينا أن نتذكر جيدا أنه ليس هدفنا بعد انضمامنا إىل مجاعة املسيح املوعود 

وهذا املعيار ينال عندما حيوز اإلنسان معرفة اهللا ويدرك . ا هو عبادة اهللا بالصرب واملثابرةالعواطف اآلنية فقط، بل هدفن
أن القدرة والقوة كلها هللا وهو يرى كل فعله وعمله، وال يرى أعماله الظاهرية فقط بل ينظر إىل أعماق قلبه وهو 

إلنسان هذه الدرجة عندها ميكن القول بأنه يسعى إذا بلغ ا. مطّلع على نياته اخلفية أيضا اليت مل تظهر للعيان بعد
فيجب أال يكون أي عمل من أعماله بغية إشباع الرغبات الدنيوية بل جيب أن يكون كل سعيه . جاهدا أن يكون هللا

جيب أال نتوجه إىل العبادات عندما نكون حباجة إىل عون اهللا أو عندما . وكل حسنة يكسبها لنيل رضا اهللا تعاىل
.  يف مشكلة ما، أو حني ال تتحقق حاجاتنا الدنيوية بل جيب أن نعبد اهللا تعاىل يف العسر واليسر على السواءنتورط

  . وجيب أال تبعدنا األشغال والتجارات الدنيوية عن عبادة اهللا
له وسعته فقط بأننا بذلنا مبلغا كذا وكذا يف ، وأال يذكّرنا مجاجمرد مبىن كبقية املباينفينبغي أال يبقى هذا املسجد 

بنائه وقمنا بأعمال تطوعية كذا وكذا إىل ساعات طويلة ووفّرنا مبلغا كيت وكيت نتيجة األعمال التطوعية أو تربعنا 
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 تعاىل يف ذا القدر من املبلغ يف بنائه، بل جيب أن يذكّرنا املسجد بأن بناء املسجد يف هذا العامل سيورثنا إنعامات اهللا
ولكن البيت يف اجلنة سيبىن فقط عندما يؤدي املرء حق املسجد بعد . العامل اآلخر حيث سيبين اهللا تعاىل بيتا لنا يف اجلنة

وإنّ حق املسجد ميكن تأديته بالعمل بأحكام اهللا تعاىل وأوامره كما قال اهللا تعاىل يف اآليات اليت تلوا يف . تشييده
 أي املؤمنون احلقيقيون هم الذين ال تلهيهم جتارم وال �ال تلهيهم جتارة وال بيع�: د قال تعاىلفق. مستهل خطبيت

أي ال تلهيهم األشياء املذكورة عن ذكر اهللا . �كر اهللاعن ذ�: ولكن عماذا ال تلهيهم؟ فقال. صفقات البيع والشراء
  . فيتحتم على األمحديني أن يكونوا املؤمنني احلقيقيني الذين يتحلون ذه الصفات. وإقامة الصالة وأداء الزكاة

املراد .  املسجد واملركز العادي للصالةكان املركز للصالة موجودا هنا من قبل ولكن هناك فرق ظاهري أيضا بني
. ، أما املسجد فتكون له قبة ومئذنة كما يزداد البناء قدسية عندما يطلق عليه اسم املسجدقاعة فحسبمن املركز هو 

ه عندما طلبت منكم يف أثناء جوليت السابقة أن تبنوا مسجدا كان يف ذهين إىل جانب أمور أخرى أن تذكّركم قبت
وثانيا إن مئذنة املسجد وقبته جتذبان . ومئذنته أن عليكم أن تؤدوا حق هذا املسجد الذي بنيتموه بتضحية املال والوقت

انتباه الناس وبذلك تفتح أبوابا لتبليغ الدعوة وسينتبه الناس إليه وسيأتونكم إما حبثا عن صورة صحيحة لإلسالم 
ما الحظته إىل اآلن هو أن انتباه الناس .  ليعلموا أي نوع من املسلمني هؤالء الناسالتحسساحلقيقي أو سيأتون بدافع 

للتعرف على اجلماعة اإلسالمية األمحدية يزداد أضعافا مضاعفة بعد بناء املسجد، ونتيجة هذا التعارف يتوجه 
اء حق املسجد أيضا فيؤدي أفراد اجلماعة احمللية هذا احلق، ويدرك أفراد اجلماعة أن عليهم أداء هذا األمحديون إىل أد

  .  وهكذا جيب أن يكون. احلق
 ينبغي بل اهللا، ذكر عن وأشغالكم وأعمالكم جتاراتكم تلهيكم ال أن ينبغي أنه هو حق فأول املسجد؟ حق هو فما

 فانسوا ،"الصالة على حي "نداُء أمساعكم إىل يتناهى فحني. والعبادة الصالة ىلإ انتباهكم التجارات هذه توجه أن
 يسمع وال داخليا يكون األذان أن كما طويلة هنا املسافات إن أحد يقول أن ميكن هنا املساجد، إىل وأسِرعوا التجارة
 أن جيب أنه احلل إمنا إذن؟ احلل فما. املسجد داخل يف حىت سمع فبالكاد اليوم األذان صوت أما املسجد، خارج
 وثانيا خلقكم، من الغاية وتعرفوا ،� اهللا عبادة حق تؤدوا لكي املسجد بنيتم أنكم دوما اإلحساس لديكم يتجدد

 أن األفضل هفاستخدام اجلوال، اهلاتف جيبه يف حيمل احلاضر العصر يف واحد كل إن مرارا السابق يف قلت كما
 البعيدون وأما املسجد، فليحضروا املسجد من قريبا يسكنون الذين أما الصالة، وقت األذان برنامج فيه تحملوا
 يف حولكم من إليكم يلتفت فسوف بالصالة وتمون العمل مكان يف تصلّون وعندما أماكنهم، يف بالصالة فليهتموا
 وبذلك املسجد إىل أصدقاءكم ستدعون ثَم وِمن التعارف، سبب املسجد سيكون وبذلك أنتم، من ويسألون اتمع

 هذه احلسنات سلسلة مث. اآلخرين إىل اإلسالم رسالة تبليغ سلسلة تبدأ نفسه الوقت ويف أيضا � اهللا ستذكرون
 عن مثاال اآليات هذه يف قدم اهللا وإن صحابته، يف أيضا االنقالب هذا أحدث قد � النيب كان. اهللا إىل ستقربكم

 مهتمني وكانوا اهللا، بذكر عامرة قلوم كانت ذلك ومع باملاليني جتارام كانت والذين صحابته، كانوا الذين أولئك
 فجاء نفسه، االنقالب إلحداث � للنيب املخلص احملب العصر هذا يف � اهللا بعث لقد. بأمواهلم والتضحية ،بالصالة
 إنين. التزكية على للحصول باملال التضحيات وتقدمي الصلوات على واحملافظة � باهللا العالقة تقوية إىل الناس ووجه
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 باملال التضحية يف سباقون اهللا بفضل أم أيضا اجلماعة أبناء سلوك يفصح كما يفيد أيضا اجلماعة وتاريخ عادة أقول
 تتطلب زالت ما أيضا العبادة معايري ورفْع الصالة إقامةَ لكن .ذا ويهتمون باستمرار، الدرب هذا على يتقدمون وهم
 كانت إذا إال حقيقي بوجه الصالة إقامة تتحقق وال. املسجد بإعمار كثريا أيضا اجلانب ذا فاهتموا بريا،ك اهتماما منا

 املؤمن اهتمام إن: � اهللا يقول. مجاعةً فيه تصلّوا أن أيضا املسجد بناء من املتوخاة الغاية وإمنا باجلماعة، الصالة
 ويتضرع يبكي فهو كثريا، ويقلق يضطرب فهو الشيخوخة سن املرء يبلغ فحني. بالدنيا منه أكثر آلخرةبا احلقيقي
 للمؤمنني تكون ال احلالة هذه إن: � اهللا يقول. اخلامتة حلسن أيضا مين الدعاء األمحديون ويطلب اهللا، ويدعو

 اهللا يذكرون فهم اليسر، وأيام الشباب سن يف حىت القلوب وتزكية بالعبادة يهتمون هم بل خراملتأ سنهم يف احلقيقيني
 فهذه. ترجتف فقلوم دوما، باهلم يف يكون اآلخرة خوف ألن وذلك مساء، صباح ويذكرونه واليسر، الشباب أيام يف

 حضرته قال فقد. فينا احلالة هذه خللق � املوعود املسيح وجاء قليل، قبل تقل كما � النيب صحابة حالة كانت
 فيهم فينشأ الصحابة، على أنعمها اليت بالنعم أيضا مجاعتنا أبناء اهللا ميتع أن اهلم يف دوما غارقا يكون قليب إن: �

 ألن بالتقوى، يتحلوا وأن اهللا إال أحدا خيشون ال حبيث الصحابة، يف كانت اليت والطاعة واإلخالص والصفاء الصدق
 تعد أن وتريدون اإلهلية بالنعم الفوز تريدون كنتم فإذا." املتقني مع اهللا أنَّ "تعاىل قال كما املتقي، حليف � اهللا حب

 حني كل اهللا خبشية قلوبكم وتعمروا اهللا بذكر لتمألوها ماسة حاجة فثمة اهللا بإذن ترفع اليت البيوت ضمن بيوتكم
 مجاعته � املوعود املسيح نصح ولقد. املادية التجارات كساد من خوف ألي أمهية أي تكون ال أن فينبغي وآن،
 -يل الكلمات وإمنا قاله ما فحوى هو وهذا- قال فقد. شيء كل على اهللا تؤثر وأن بالتقوى تتحلى أن اوتكرار مرارا

 كذا حيدث أن وختافون تضطربون دوما ستظلون لكنكم معني، ألمد للدنيا باتباعكم املادية املنافع بعض جتنون لعلكم
 باهللا ستفوزون إذ لكم، خادمة أيضا الدنيا وتصبح نالدي تكسبون فسوف له وكنتم اهللا طلبتم إذا أما كذا، حيدث وال
 عن يلهوا ومل قط، عبادم ينسوا مل لكنهم قلت، كما باملاليني يتاجرون � النيب صحابة كان. أيضا والدنيا أيضا �
 يف � املوعود املسيح ببيعة الطاهرة التغيريات إحداث ندعي الذين فنحن. اهللا خوف عن يغفلوا ومل قط، اهللا ذكر
 يقول. فقط باللسان فارغة ادعاءات تكون وال حقيقيةً، تكون عندما ودائمة نافعة التغيريات هذه ستكون العصر، هذا
 اهللا مرضاة ابتغاء املوعد يف الصالة وصليتم بالتقوى، وحتليتم حقيقي وجه على فيكم التغيريات هذه أحدثتم إذا � اهللا

 املادي الرزق تنالون حيث اهللا، عند اجلزاء تنالون فسوف تعاىل اهللا رضوان لنيل تصدر أيضا أعمالكم بقية وكانت
 التجارةُ تلهيكم أن وحذار أبدا، � اهللا تنسوا ال أن جيب قال وإمنا لدنيويةا األعمال من اهللا مينع مل. أيضا والروحاين

 الصالة تنسون كنتم إذا: موضع يف � املوعود املسيح قال فقد. خلقكم من الغايةَ وتنسيكم الصالة عن املادية
 علينا الواجب فمن البيعة؟ هذه من الفائدة فما غريكم، وبني بينكم فرق أي هناك فليس املادية الشئون يف وتنغمسون

 لن وهو التمييز، هذا من بد فال � املوعود املسيح مبايعي ضمن أنفسنا نعد كنا إذا. بوضوح الفرق هذا نري أن
 من بدال اآلخرة إىل أنظارنا وكانت اهللا ختشى قلوبنا وكانت اهللا مرضاة حبسب لنا وفعل قول كل اأجنزن إذا إال يتحقق
 قال الذين أولئك حصرا هم الكمل اهللا عباد أن تذكَّروا: قوله يف أكثر األمر هذا � املوعود املسيح وضح لقد. الدنيا

 يكاد فال له واحلب باهللا الصادقة العالقةُ القلب يف تنشأ فحني �اهللا ذكر عن بيع وال جتارة تلهيهم ال� حبقهم اهللا
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 وآن حني كل فيه والمشغ باله يكون مريضا أحدهم ابن كان إذا أنه مثال يف الكيفية هذه نفهم أن فيمكن. يفارقه
  .حال أي يف اهللا ينسون فال باهللا واحلب الصادقة العالقة ينشئون الذين إن ذلك ومثل. عمل يف انشغل أو ذهب حيثما

 نم نطلب ال أنا تذكروا لكن) متاما صواب وهو (واحد، مكان يف جيتمعان ال والدنيا الدين: � حضرته وقال
 أي صاحب يترك أو وظيفته يترك أن املوظف من وال التجارة عن يتخلى أن التاجر من وال الزراعة يترك أن املزارع
 ال�: آية موضوع عليهم يصدق أن ينبغي نقول وإمنا) شيئا يعمل ال أي (اليدين، مكتوف وجيلس عملَه وصنعة حرفة

 ذكر يف مشغول والقلب العمل يف مشغولة اليد: القائل املثل عليهم يصدق وأن �اهللا ذكر عن بيع وال جتارة تلهيهم
 املِلك وكذلك الزراعة، ءأثنا الفالح وكذلك التجارة أثناء يف عينيه نصب � اَهللا التاجر جيعل أن ينبغي: فقال. احلبيب

 � عظمته احلسبان يف واضعا عمله يف اشتغاله أثناء له حيلو ما إنسان كل فليفعل وكذلك العرش، على جالس وهو
، وانتهوا عن ينبغي أن تضعوا نصب أعينكم العمل جبميع األحكام اليت أمرنا اهللا تعاىل ا. ونواهيه وأوامره وجربوته

فإذا وضعتم نصب أعينكم مجيع أحكام اهللا تعاىل فكأنكم تصبحون أمام خطة حمكمة . مجيع األمور اليت انا منها
، "مث اعمل ما شئت: "واملراد من قوله. للعمل، ويف مثل هذه احلالة حياول اإلنسان أن يعمل حبدود هذه اخلطة أو اال

اتق : "قال حضرته.  يبقى أمامكم غري هذه السبل اليت دلّنا عليها اهللا تعاىل وستسلكواهو أنكم إذا التزمتم مبا سبق فلن
مىت علّم اإلسالم أن تتركوا جتاراتكم وأعمالكم وجتلسوا عاطلني كالعرج والكُسحاء، وتكونوا . اهللا، مث اعمل ما شئت

بل ال بد أن تنجزوا . ل اليومولعمل واجللوس طأي ال يأمر اإلسالم بترك ا(عبئًا على اآلخرين بدال من أن ختدموهم؟ 
  :  قال حضرته)أعمالكم أيضا باإلضافة إىل الذكر اإلهلي

إن التكاسل إمث، وذلك ألنه ماذا عسى أن خيدم املتكاسلُ دين اهللا تعاىل؟ وِمن أين سيطعم أهلَه وأوالده الذين "
لقًا أن تتخلوا عن الدنيا ختليا كامال، إمنا يريد اهللا تعاىل فتذكروا أن اهللا ال يريد مط. جعله اهللا تعاىل مسؤوال عنهم

، أي فلتقوموا بالتجارة والزراعة وتوظفوا يف الوظائف واِحلرف املختلفة، بل ميكنكم )قد أفلح من زكاها: (العمل بقوله
ال يفلح إال الذين يزكّون أن تعملوا ما تشاءون إال أن املطلوب منكم هو أن تكفوا النفس عن املعاصي والعصيان، ألنه 

ففي هذه احلالة ستصبح دنياكم يف . فأحِرزوا تلك التزكية اليت بسببها ال تغفلكم األعمالُ الدنيوية عن اهللا. أنفسهم
كم أي إذا كانت النية صاحلة وكانت هناك عزمية للعمل بأحكام اهللا تعاىل فإن كسبكم الدنيا وجتاراِت(. حكم الدين

مل يخلق اإلنسان من أجل الدنيا، فإذا كان القلب طاهرا : � قال .)ها تتحول إىل الدينكم كلَّكم ووظائفَوأعمالَ
  ."إمنا األعمال بالنيات. زكيا، ومفعما بالتياع دائم إلرضاء اهللا تعاىل فإن الدنيا أيضا تصبح حالال له

وعندما تتعهدون أنكم ستؤثرون الدين على الدنيا فكأنكم . ينعم ا كل أمحديفهذه هي احلالة اليت ينبغي أن 
فالسعداء هم . ولن يصدر منا أي عمل خمالف لرضى اهللا تعاىل ومشيئته. تقولون بأن دنيانا أيضا ستكون تابعة لديننا

ان باملسيح املوعود عليه وبدون ذلك لن ينفعنا اإلمي. أولئك الذين يفكرون على هذا النحو ويقضون حيام حبسبه
السالم وال يفيدنا إنشاء املساجد وال هذه اجللسة اليت تعقدوا يف هذه األيام، ألن املسيح املوعود عليه السالم قال بأن 

فال بد أن يكون اهلدف من ايء إىل هنا واملشاركة فيها هو نيل . هذه اجللسة ليست مهرجانا مثل مهرجانات العامل
  .عاىل واكتساب العلوم الدينية واالستفادة من الفيوض الروحانيةرضى اهللا ت
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فينبغي أن تضعوا يف البال أنه ينبغي أن حتدث يف أنفسكم تغيريات طيبة أكثر من السابق بعد إنشاء هذا املسجد، 
خالل اطالعهم وبذلك سوف تنفتح لكم سبل التبليغ اجلديدة بإذن اهللا تعاىل، إذ إن الناس سينتبهون إىل اإلسالم من 

  .على حالتكم العملية، لذلك ينبغي أن تسعوا جاهدين جلعِل أعمالكم موافقة لرضى اهللا تعاىل
وهنا أوجه املنظمات الفرعية ونظام اجلماعة إىل التبليغ وأقول بأال تعتمدوا كليا على طرق التبليغ التقليدية، وال 

نبغي أن تبحثوا عن سبل جديدة للتبليغ، وعرفوا اإلسالم هنا أكثر جتلسوا مطمئنني بأنه يكفي لكم ما تقومون به، بل ي
إن ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة املورية اليت نشرت حاليا قد أدت إىل التعريف باجلماعة، ولقد غطى هذا . فأكثر

بة افتتاح هذا املسجد يف كما سيساهم احلفل الذي أقيم قبل يومني مبناس. احلدث التلفاز ذه اللغة واإلذاعة أيضا
. لقد هيأ اهللا تعاىل لنا مجيع هذه األسباب اليت إذا استخدمناها لنشر دين اهللا تعاىل فسننال رضاه. التعريف باجلماعة هنا

فتعهدوا اليوم بأداء حق عباداتكم وزيدوا بينكم احملبة واملودة والتعاون بواسطة األخالق العليا عمالً بأحكام اهللا تعاىل، 
ال . وعرفوا أهل هذه املنطقة على اإلسالم احلقيقي، واسعوا جاهدين إلزالة سوء الفهم احلاصل يف أذهام عن اإلسالم

وفقكم اهللا تعاىل . شك أن عددكم قليل، ولكن إذا كانت العزمية قوية واهلمم عالية فبإمكان العدد القليل إجناز الكثري
  .لذلك

ويرغب األمحديون يف . وه يراه اليوم األمحديون يف العامل كله عرب أمي يت أيهإن هذا املسجد اجلميل الذي أنشأمت
 مليون ٣,١لقد سبق أن أخربتكم عن نفقات إنشائه وهي . معرفة التفاصيل املتعلقة به، وألجل ذلك أذكر لكم بعضها

وإن موقعه مناسب . وجودة هناالذي كان سابقًا اسم القاعة الكبرية امل" بيت املقيت"دوالر نيوزيالندي، وامسه مسجد 
ومساحة هذه القطعة األرضية كلها . جدا حيث إن حمطة القطار والشارعني الكبريين للمدينة على مسافة بضع دقائق

مث أنشئت هنا قاعة أخرى للجنة .  مترا مربعا٢٥٦ مساحتها وكانت ا قاعة ١٩٩٩هكتاران إال الربع، وشريت يف 
 مترا مربعا، وظلت هاتان القاعتان تستخدمان مركزا للصالة، كما أنشئ ١١٢م ومساحتها ٢٠٠٢ عام إماء اهللا يف

، قلت هلم بإنشاء املسجد، ٢٠٠٦فلما قمت باجلولة هنا يف عام . بيت الداعية يف الطابق الثاين من هذه القاعة األخرية
د ذو طابقني والطابق السفلي منهما خمصص واملسج. م٢٠١٣م واكتمل يف أغسطس ٢٠١٢فبدأ بناؤه يف يوليو 

 مترا مربعا، ويف الطابق األول هناك غرفة السمعيات والبصريات، وقاعة ٢٣٩مساحة قاعة املسجد . للسيدات
إن منارته ترى من اخلارج، ولقد رآها العامل من خالل أمي يت أيه، يبلغ . لالجتماعات، كما أن هناك أماكن للوضوء

 مصلٍّ، إال أنه ميكن أن يصلي فيهما ٦٠٠القاعتان تتسعان حبسب تقديرهم لـ .  أمتار٨را، وقطر قبته  مت١٨,٥طوهلا 
 شخص يف هذا ١٠٠٠ مصلٍّ، فبحسب تقديري ميكن أن يصلي ٣٠٠ مصلّيا، والقاعة القدمية أيضا تتسع لـ ٧٥٠

  . ألف دوالر نيوزيالندي٣٥٠ بكلفة أنشئت هنا دار الضيافة أيضا.  سيارة أيضا١٠٧وهناك مكان إليقاف . املسجد
. ولقد ساهم يف إنشاء هذا املسجد أفراد اجلماعة مسامهة كبرية كما هو معتاد يف اجلماعة، وقدموا تضحيات كبرية

حدث مرتان أنه مل يكن يف حساب اجلماعة : يقول املسئولون. لقد قدمت النساء حليهن واألطفالُ نقودا من نفقام
فحاول املسئولون يف اهليئة اإلدارية ويف املنظمات الفرعية . ود، وكان ال بد من دفع املبلغ املعني للبناءيف آخر الشهر نق

لقد قدم البعض تضحية . وشاركَهم بعض أفراد اجلماعة اآلخرون أيضا فجمعوا أزيد من مئة ألف دوالر وأدوها للبناء
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واحد قد ساهم يف هذه التضحية املالية حبسب سعته، ووفق وإضافة إىل ذلك كل . مالية تزيد على مئة ألف دوالر
بارك اهللا تعاىل بركات كثرية يف أموال . اجلماعة ههنا صغرية والنفقات كانت كثرية. اجلميع للتضحيات غري العادية

م وشاركوا هؤالء املضحني ونفوسهم ويف أموال ونفوس الذين مل يستطيعوا تقدمي التضحية املالية إال أم ضحوا بوقته
يف العمل التطوعي، وزادهم اهللا تعاىل إخالصا ووفاًء، ووفَّق ذريام للعالقة الوثيقة مع اجلماعة وزادهم إميانا ويقينا 
على الدوام، ووفقهم ليكونوا من الذين يؤدون حق الصالة واملسجد، ووفقهم ليمألوا بيوم بذكر اهللا تعاىل، وميتلئوا 

ومبا أنكم تعقدون جلستكم أيضا يف هذه األيام لذلك . لعباد، وينشروا رسالة اإلسالم احلقيقيبعاطفة مراعاة حقوق ا
ينبغي أن تركزوا على الدعوات بشكل خاص أن يوفقنا اهللا تعاىل إلحداث تغيريات طيبة يف أنفسنا، وتتولد خشية اهللا 

يريات الطيبة وجعِلها جزًءا من حياتنا، وأن نأخذ تعاىل يف قلوبنا أكثر من ذي قبل، وأن يوفقنا للمحافظة على هذه التغ
  .آمني. حظا من دعوات املسيح املوعود عليه السالم اليت دعا ا للمشاركني يف اجللسة
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