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  اليابانناغويا في 
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. الّرجيم الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حمّمًدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 اْهدنَا*  َنْسَتعنيُ  َوإياكَ  نـَْعُبدُ  إياكَ *  الدين يـَْوم َمالك*  الرحيم الرْمحَن*  اْلَعاَلمنيَ  َرب  هللا احلَْْمدُ * الرحيم الرْمحَن اهللا بْسمِ �

 نيَ  *رَاَط اْلُمْسَتقيَم الصالِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْري اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضآمني�ِصرَاط ال ،.  
بفضله ألخاطب أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحديـة هنـا يف اليابـان بعـد سـبع سـنوات تقريبـا، ففـرع  �لقد وفقين اهللا 

يقطــع أشــواط التقــدم واالزدهــار باهتمــام ملحــوظ كســائر فــروع اجلماعــة يف  �اجلماعــة يف اليابــان أيضــا بفضــل اهللا 
فهــو يتقــدم علــى درب اإلخــالص والوفــاء والتضــحية باملــال، لكــن جيــب أن ال خيطــرّن ببــال أبنــاء اجلماعــة هنــا . العــامل

قطعة أرض أيضا  أكثر من ذي قبل، إذ قد اشرتواتزايدت تضحيام باملال وأن أم يتقدمون وزاد عددهم نوعا ما، 
. ، حيث ميكن أن تُعقد هناك برامج أخرى للجماعـة باإلضـافة إىل العبـادةعديدةتكفي لسد حاجام لسنني قادمة 

فهــذا املركـــز الـــذي اشــرتيتم ســـأتناول بعـــض تفاصــيله الحقـــا، اآلن أود أن أخـــربكم أن هــذه القطعـــة األرضـــية الواســـعة 
لبنـاء مكاتـب  وتتسـعلعقد اجللسات والربامج األخرى ملدة من الزمن،  وتكفيتكفي لصلواتكم نظرا لعددكم احلايل، 

ولقـد قـدم أبنـاء اجلماعـة يف اليابـان . اجلماعة أيضا، كما ستكون دار الضيافة ومركز اجلماعة واملرافـق األخـرى الكثـرية
كـم لـن تتمكنـوا مـن أداء احلـق علـى تضحيات كثرية لشرائها، وأدوا حـق التضـحية باملـال، لكـن تـذكروا علـى الـدوام أن

جيب أن نسعى إلدراك تلك . به وتعملون �ما وجهنا إليه سيُدنا املسيح املوعود  نتفهمو وجه صحيح إال عندما 
األمــور الــيت هــي ضــرورية للمســلم احلقيقــي والعمــل ــا بعــد البيعــة، وصــحيح أن احلمــاس املؤقــت والعواطــف ترغــب 

فإذا كانت قد ُأجنزْت ابتغاء مرضاة اهللا تعـاىل فاإلنسـان بسـببها يكسـب أفضـال . اإلنسان أحيانا إىل إحراز احلسنات
فلــن تتحقــق أهــدافنا يف احلقيقــة إال إذا كنــا ننجــز  �أنفســنا مــن مبــايعي املســيح املوعــود اهللا، أمــا حنــن الــذين نعــد 

الغايـة مـن إنشـاء اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة  نضـعوحـني  امجيع أعمالنا لنيل رضوان اهللا فقط بانتظـام وداومنـا عليهـ
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بكمـاالت املـنَعم علـيهم  وصـراِط إن الفـوز : يف موضـع �يقـول سـيدنا املسـيح املوعـود . نصب أعيننـا علـى الـدوام
، ألن اهللا بــاألخصإىل هــذا  يتنبهــواهــو الغايــة املتوخــاة لكــل إنســان، وعلــى أبنــاء مجاعتنــا أن " أنعمــت علــيهم"الــذين 
لكــي تكــون هــذه اجلماعــة  �قــد قَصــَد مــن إنشــاء هــذه اجلماعــة حصــرا أن يشــكل مجاعــة مثلمــا شــكلها النــيب  �

  . وعظمتهما يف الزمن األخري �شاهدة على صدق القرآن الكرمي والنيب 
علـى عواتقنـا جسـيمة جـدا، وهـي أن علينـا أن نسـعى لنيـل األهـداف الـيت  �فاملسئولية اليت ألقاها املسيح املوعود 

وقــت باســتمرار، وظلــوا يــؤدون حقــوق اهللا أو ســعْت لــذلك، فهــم قــد ضــحوا باملــال والــنفس وال �نالْتهــا مجاعــُة النــيب 
ورفعـوا . خشية منه، وظلوا خيافونه ويْدعونه، فلم يكونوا يفتخرون بأي تضـحية بـل كـانوا يـدعون اهللا أن يتقبلهـا مـنهم

فهـذا . معايري عبـادم حبيـث أحيَـوا ليـاليهم عابـدين ومل يغفلـوا عـن ذكـر اهللا رغـم اشـتغاهلم يف التجـارة وكسـب العـيش
يف القـرآن الكـرمي إنكـم إذا  �وعـن هـذا اهلـدف قـال اهللا . ف الذي جيب أن يسـعى لتحقيقـه كـُل واحـد منـاهو اهلد

فحــني نبــين املســاجد أو . حققتمــوه فقــد حققــتم اهلــدف مــن خلقكــم، ألن اهلــدف مــن خْلــق اإلنســان هــو عبــادة اهللا
بانتظــام لالرتقــاء إىل أمســى معــايري  نشــرتي أرضــا للعبــادة اجلماعيــة فينبغــي أن يكــون اهلــدف مــن وراء ذلــك أن نســعى

فاألهــداف املاديــة الدنيويــة هلــا حــدود معينــة، فحــني يصــعد املــرء إىل ارتفــاع معــني يفــرح بأنــه نــال . اهلــدف مــن خلقنــا
اهلــدف أو قــد رأى مثــاره يف احليــاة الــدنيا، أمــا عبــادة اهللا وعبوديتــه فهــذا اهلــدف يكشــف ســبال جديــدة لقــرب اهللا، مث 

ء جزاء األعمال اليت أجنزها هنا يف هذا العامل املادي، يف العامل اآلخر، حيث ميكن الرقي والتقدم بناء سوف ينال املر 
ولقـد . و يستمر ذلك التقدم، ويرث اإلنسان إنعامات مل ختطر علـى قلـب بشـر املقطوعةعلى رمحة اهللا وأفضاله غري 

  . فر املش" رضي اهللا عنهم"بان فنالوا خطاب أشواط التقدم واضعني هذا األمر يف احلس �أحرز صحابة النيب 
إنه يريد أن يرى أبناء مجاعته يقطعـون أشـواط التقـدم مـثلهم، حبيـث ينـالون اهلـدف  �يقول سيدنا املسيح املوعود 

ينبغي أن تضم مجاعيت أناسا يـَُعّدون : فقال. باستمرار �من خلقهم مث يرتفعون درجاٍت باستمرار، ويرثون نعم اهللا 
  .�ن على عظمة القرآن الكرمي والنيب شاهدي

هنــا ينشــأ الســؤال هــل ســتتحقق عظمــة القــرآن الكــرمي الــذي هــو كتــاب اهللا الكامــل واألخــري بشــهادتنا؟ وهــل حتقــق 
وإمنــا املــراد مــن قــول . الــذي هــو أحــب إنســان إىل اهللا وخــامت األنبيــاء يتوقــف علــى أعمالنــا حنــن؟ كــال �عظمــة النــيب 

، �أنه ينبغي أن حيدث يف أعمالنا انقـالٌب بالعمـل بتعلـيم القـرآن الكـرمي والتأسـي بأسـوة النـيب  �املسيح املوعود 
 سـنةحىت يقول العامل إن هؤالء الناس أحدثوا انقالبا يف حيام نتيجة عملهم بتعليم القرآن الكرمي اجلميـل واتبـاعهم 

لعبــادة كمــا يــؤدون حقــوق العبــاد أيضــا بــالتحلى جبميــع وهــؤالء يــؤدون حــق عبــادة اهللا بنــيلهم أرفــع معــايري ا. �النــيب 
  . األخالق النبيلة

العقبــات الــيت اعرتضــت شــراء هــذا  إلزالــةســاعدة املفــالتقرير الــذي رُفــع إيل يفيــد أن حماميــا يابانيــا غــري مســلم قــد قــدم 
الــيت قــدمْتها ألداء  وذلــك تقــديرا خلــدمات اجلماعــة. وهــو قيــد البنــاء" بيــت األحــد"املكــان وبنــاء املســجد الــذي مســي 
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فلهـذه اخلـدمات أمهيـة كبـرية يف نظـر هـذا احملــامي، . حقـوق العبـاد أثنـاء تسـونامي والـزالزل املختلفـة الـيت هـزت اليابـان
  . جمانا العونوقال إن للجماعة مننا كثرية على أرض اليابان، وتقديرا هلا سأقدم للجماعة 

ت فليس منا على أحد وإمنا أدْت واجبها، وعلى أبناء اجلماعة باختصار إذا كانت اجلماعة قد أحرزت بعض اخلدما
أما هذا احملامي فعلى كـل حـال قـد أبـدى أمسـى . يف العامل مشكلةأن يقدموا كل مساعدة ممكنة لكل من وجدوه يف 

فادنـا فلـن ننقطـع عـن مهمـة أداء حقـوق العبـاد أبـدا، سـواء أ. األخالق، وشكر خدمة بسيطة للجماعة وتقرب إليهـا
 �عندما سنخرب هـؤالء أننـا نقـوم ـذه اخلـدمات عمـال بتعلـيم القـرآن الكـرمي حصـرا وتأسـيا بأسـوة النـيب . أحد أم ال

الذي أمرنا خبدمة اخللق فسوف يتوسع نطاق التعرف إىل اجلماعة أكثر، وسـيتقدم أمثـال هـذا احملـامي الـذين يقـدرون 
يقــي لإلســالم، ويتعــرف النــاس إىل اإلســالم أكثــر ويُقــرون بعظمــة تعلــيم أعمــال اجلماعــة، ويتبــني علــيهم التعلــيُم احلق

تطلبات القانونية يف حتول هذه البنايـة إىل امللقد بقيت بعض . اآلخرينوبذلك ستظهر آفاق جديدة لتبليغ . اإلسالم
ويتسـىن لنـا أن نعـرف النـاس بتعلـيم القـرآن الكـرمي أكثـر، . اجلماعـةب التعريـفسيزداد به  الذي ،"بيت األحد"مسجد 

الطبـع، لـذا جيـب أن  اإلسـالم ألـم سـليمو يفرغبـٌة وقـال إن هـؤالء يْرغبـون  �فكما كانت لـدى املسـيح املوعـود 
. بانيــةجيــب أن يؤلــف كتــاب عــن تعريــف اإلســالم باللغــة اليا: �ولــذلك قــال . تبــذل املســاعي لتعــريفهم باإلســالم

  . فاجلماعة تعمل على هذا أيضا
مــن باكسـتان وهـم أمحـديون قـدامى أن تنظــروا إىل  غـالبيتكمفنظـرا لكـل هـذه األمـور علـيكم أنــتم املقيمـني هنـا الـذين 

حـاالتكم العمليـة إذ سـوف ينظــر النـاس إلـيكم أكثـر مــن ذي قبـل، فعنـدما ستنشـرون الــدعوة وتوصـلون إلـيهم رســالة 
إىل أعمـــالكم بنظـــرة فاحصـــة؟ فهـــم لـــن ينظـــروا إىل التضـــحيات الـــيت قـــدمتموها لبنـــاء هـــذا  اإلســـالم فســـوف ينظـــرون

وأي انقــالب ميكــن أن حيــدث يف حيــام إثــر . كــم عالقــتكم بــاهللا حيــةو املســجد بــل ســوف ينظــرون إىل أعمــالكم، 
ة أيضـا سـامية جـدا، فمـن ناحيـة التقـدم املـادي قـد سـبقوكم كثـريا، كمـا أن أخالقهـم الظـاهر . االنضمام إىل مجـاعتكم

؟ إمنـا نسـتطيع أن نعلمهـم �وإذا كنا نستطيع أن نقـدم هلـم شـيئا جديـدا فهـو كيـف ميكـن أن ينشـئوا عالقـتهم بـاهللا 
أن الدين احلي اآلن هو اإلسالم حصرا، نستطيع أن خنربهم كيف ميكن أداء حق عبادة اهللا، وميكن أن خنربهم كيف 

اإلنســاَن؟ لكــن كــل هــذا وذاك يتطلــب منــا حماســبة  �الــدعاء، ونســتطيع أن خنــربهم كيــف يكلــم اهللا  �جييــب اهللا 
، واحملافظـــة علــى الصـــلوات، وأداء حــق العبـــادة، إذ جيـــب أن تعيشــوا حبـــب ومـــودة، �أنفســنا، وتقويـــة عالقتنــا بـــاهللا 

ملادية كما قلت، فهي رفيعة عنـدهم، إذ وتتحلوا بأخالق أمسى من أخالق الشعب الياباين، إم يتحلون باألخالق ا
ولذلك قال املسـيح . اإلسالمي" اإلحسان إال جزاء اإلحسان  هل"هم يتمتعون مبواساة إنسانية كما يعملون بتعليم 

إن هؤالء إذا كانت قد نشأْت فيهم رغبٌة يف اإلسالم فهذا يدل على سعادم، ومن مث إْطالعهم على  �املوعود 
فيجـــب اســـتغالل هـــذه الســـعادة الـــيت يتمتعـــون ـــا، وجيـــب االســـتفادة مـــن . لإلســـالم ضـــروري جـــداالتعلـــيم احلقيقـــي 

ولتحقيـق ذلـك ال بـد لنـا مـن كشـف حسـن اإلسـالم علـيهم وال بـد لنـا مـن إظهـار عالقـة . األخالق اليت يتحلـون ـا
دوما تعليَم القرآن الكرمي املرء باهللا من خالل أعمالنا، ولذلك جيب على كل أمحدي مقيم هنا أن يضع نصب عينيه 
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 �فاسـعوا إلدراك هـذا املوضـوع، وهـو يتطلـب االطـالع املتجـدد علـى توجيهـات املسـيح املوعـود . �وأسوَة النـيب 
  . ذا اخلصوص، فاآلن أقدم لكم بعض األمور منها

زمن قد قطعنـا عهـد أول ما جيب أن نضعه يف احلسبان دوما هو أن اهللا سيسأل عن العهود اليت قطعناها، ويف هذا ال
فال يكفي الزعم أنا قد بايعناه وانضممنا إىل مجاعته، كما ال جيدر بالقدامى االكتفاء  �البيعة مع املسيح املوعود 

قد خلصه املسـيح املوعـود  من العملبتجديد البيعة عند انتخاب اخلليفة اجلديد، كال بل يتطلب عهد البيعة منا كثريا 
يف شروط البيعة العشرة، وملخصها أن الدين سيْؤثَر علـى الـدنيا يف كـل حـال، وأننـا سـوف نسـعى دومـا لنقـدم  �

تـرون أين آخـذ مـن كـل مبـايع إقـرارا أنـه سـيؤثر : يف موضع �يقول املسيح املوعود . الدين على الدنيا يف كل حال
إذا كانــت لــديكم مهمــٌة دنيويــة تبــذلون : �ل فقــا. الــدين علــى الــدنيا، وذلــك ألرى ألي مــدى يعمــل بــه املبــايع

لتحقيقها جهودا جبارة، وأخريا تنجحون، لكن يف العصر الراهن ال تُبذل اجلهوُد من أجل الـدين، وال املسـاعي حـىت 
: �يقـول حضـرته . يف احلسبان يف كل حني وآن وأن يسعى املرء لالستجابة ألوامر اهللا والعمـل ـا �يكون اهللاُ 

وألتـاع ألن ينشـأ التغـري الطـاهر يف اجلماعـة، فالصـورة الـيت رمسُتهـا يف قلـيب للتغـري الطـاهر ألبنـاء مجـاعيت مل إنين أحرتق 
فقال ." لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني"وعندما أالحظ هذا الوضع، يصدق علي موضوُع اآلية . بعدتحقق ي

ء، فهـو ال يفيـد، بـل هنـاك حاجـة ماسـة لتعرفـوا ال أحب أن يردد اإلنسان بعض الكلمـات عنـد البيعـة كالببغـا: �
  . ما هي الوسائل واألساليب لتزكية أنفسكم

أحِدثوا يف نفوسكم تغريا طاهرا، حىت تكونوا أناسا جديدين متامـا، فيتحـتم : لقد قال مبينا اهلدف احلقيقي من البيعة
ن مــن القــول إنــه أصــبح إنســانا آخــرا علــى كــل واحــد مــنكم أن يــدرك هــذا الســر وُحيــدث يف نفســه تغيــريا حــىت يــتمك

  ). أي مل يعد كما كان. (متاما
قـــد قـــال هـــذه الكلمـــات حبـــق أولئـــك الـــذين كـــانوا  �فيجـــب أن نـــدرك هـــذا األمل، فـــاملالحظ أن املســـيح املوعـــود 

بل   �يتمتعون بصحبته، فاجلدير باملالحظة أنه إذا كان مستواهم مل يكن قد ارتقى ملا كان يتمناه املسيح املوعود 
مقارنــة لــذا جيــب أن نبــذل اجلهــود أضــعافا مضــاعفة . كانــت هنــاك نقــائص فهــذه النقــائص قــد تزايــدت كثــريا يف زمننــا

  . � املسيح املوعود، وعندها ميكن أن خنفف قلق م
 يكون معىن كالم املسيح املوعـودف .ملاذا ال تؤمنون أنكم تكاد نفسي تزهق عند مالحظة أوضاعكم �فحني قال 
ـه إىل أفـراد اجلماعـة فيكـون معنـاه األمحديني حبق غري  � م ملاذا ال يؤمنون بـه، أمـا إذا ُوجـم ملـاذا ال حيصـلون أأ

أســلمنا وأطعنــا،  :يقــول القــرآن الكــرمي عــن هــؤالء املــؤمنني أن يقولــوا. علــى هــذه الدرجــة الــيت ال بــد ملــؤمن أن يناهلــا
 �اهللا  هو خامت النبني، وآمنا أيضا أن املسيح املوعود الذي تنبـأ رسـولُ  �نظام اجلماعة، وآمنا بأن النيب  دجمنا يفان

إًذا، هنــاك عــدة . ا ينشــأ اإلميــان الكامــل فــيكميضــا وانضــممنا إىل مجاعتــه، ولكــن لـــمّ مبجيئــه قــد جــاء، وقــد بايعنــاه أ
د مـن حـب اهللا هـو أال يعلّـق واملـرا. فمـثال، املـؤمن حيـب اهللا تعـاىل أكثـر مـن غـريه. ال بـد مـن حتقيقهـاو شروط لإلميـان 

لقد اشرتط . املرء أدىن أمهية بالعالقات الدنيوية أو أّي شيء آخر يف العامل مقابل اهللا تعاىل، والعمل بأوامر اهللا تعاىل
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حســـنة  األعمـــال الصـــاحلة باإلميـــان يف آيـــات عديـــدة مـــن القـــرآن الكـــرمي، أي جيـــب أن يكســـب اإلنســـان أعمـــاالاهللا 
لقــد أمــر اهللا تعــاىل املــؤمنني أن يــؤدوا . ل، وأن يكســبها واضــعا نــوال رضــا اهللا تعــاىل يف احلســبانوحبســب املناســبة واحملــ

حقوق العبـادات، وهـذا ضـروري طبعـا، وإىل جانـب ذلـك جيـب أن يصـلحوا بـني النـاس أيضـا، فمـن صـفات املـؤمنني 
ورام تكـون مبنيـة علـى مصـاحل النـاس إن مشـ. أم يصلحون بـني النـاس بُغيـة نيـل رضـا اهللا تعـاىل وال يعيثـون الفسـاد

واملؤمنـون هـم الـذين يـؤدون . إن املـؤمنني خـري أمـة يـأمرون بـاملعروف وينهـون عـن املنكـر. ـم ضرارإللوخلريهم وليس 
قـول  مثون باحلق والصـدق ويلتزمـون بـالقول السـديد لدرجـة ال خيـرج مـن لسـاحق األمانات ويوفون بعهودهم ويتشبّ 

روا إىل انظـــ. بعضـــهممواســـاة إـــم فياضـــون بعاطفـــة  .اضـــطروا لـــإلدالء بالشـــهادة ضـــد أقـــارم ، وإنقـــط غـــري ســـليم
بـــأمواهلم وأثـــاث بيـــوم  مـــن أجـــل إخـــوامحبيـــث اســـتعدوا للتضـــحية  خـــالصإلالصـــحابة، فقـــد ضـــربوا أمثلـــة مثلـــى ل
ال ا وال يســيئونه قــط و كــذلك مــن عالمــات املــؤمنني أــم حيســنون الظــن دائمــ. وعقــارام بــل كــل مــا كــانوا ميلكونــه

فلـو بـدأ كـل واحـد .  خيلقون يف قلوم الُبغض والشحناء ضد بعضهم نتيجة مسـاعهم اإلشـاعات املنتشـرة هنـا وهنـاك
ومــن عالمــات املــؤمنني أــم . رعة تقــدم اجلماعــة هنــا كثــرياوحــدها الزدات ســم بالعمــل مئــة باملئــة ــذه النصــيحة مـنك

سـيدات يابانيـات باملعاملـة  مـنفلو بدأ كل واحد من الـذين تزوجـوا . ر اهللا تعاىليعاملون زوجام باحلسىن حبسب أم
مث مـن عالمـات . احلسنة مـع زوجـام حبسـب أمـر القـرآن الكـرمي سـتكون معـاملتهم سـببا للتبليـغ إىل عائلـة أصـهارهم

املسـيح املوعـود معيـار لقـد ذكـر سـيدنا . املؤمنني أم يعفون عن أخطاء اآلخرين ويغضون الطـرف عنهـا، ويتواضـعون
  : التواضع يف بيت شعره ما تعريبه

فلو تواضعتم وحسبتم . "ِاحسبوا أنفسكم أدىن مرتبة من اجلميع، لعل ذلك يهدي بكم إىل دار وصال اهللا تعاىل"
فإن كنتم تريدون قرب اهللا تعاىل ووصاله فالتواضع . درجة من غريكم عندها فقط تنالون رضا اهللا تعاىل أدىنأنفسكم 

  . إن اهللا ال حيب االستكبار قط. شرط ضروري له
ن ذلك من عالمات بشكل عام، وعليهم أن يكظموا غيظهم أل أيضا فليتواضع املسئولون وكذلك أفراد اجلماعة

حنن الذين بايعنا املسيح . م عن العهودم أن يوفوا بعهودهم كما قلت من قبل ألن اهللا تعاىل سيسأهلاملؤمنني، وعليه
وهذا . مل بهعلينا أن نفهم هذا األمر جيدا ونعيتحّتم املوعود يف هذا العصر وبذلك قطعنا عهد البيعة على يده 

جاهدين لكسب األعمال احلسنة بكل معىن الكلمة، وجنعل حياتنا حتت أوامر اهللا تعاىل  لن يتسّىن ما مل نسع
  . ّينه املسيح املوعود لتأسيس اجلماعةوحنقق اهلدف الذي ب

على أية حال، ينبغي على كل . فهناك أوامر كثرية ذا اخلصوص ولكن ال أستطيع أن أخوض يف تفاصيلها اآلن
؟ وهل حيقق بعد انضمامه أم ال املذكورة يف القرآن الكرميوامر األنفسه فيما إذا كان يعيش حبسب  أن حياسبواحد 

عليه السالم؟ وهل دف أعماله كلها إىل نيل  دمية األمحدية ما توقعه منا سيدنا املسيح املوعو إىل اجلماعة اإلسال
من كل  درجة حِسبوا أنفسكم أدىنا: �من شعر املسيح املوعود لقد قرأُت قبل قليل بيتا  ؟رضا اهللا تعاىل
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عندها فقط سوف نتعّلم العفو عن اآلخرين، وجنتنب سوء الظن وسيكون وجودنا ذا املبدأ لو عملنا .. شخص
  . مفيدا يف جمال تقدم اجلماعة

وهذا ما سيحدو بنا إىل تزكية . �أملا وقلقا كان يشعر به املسيح املوعود  ناك حاجة إىل أن يفهم كل واحد منافه
يقول املسيح املوعود يف . بحث عن عيوم ونقائصهمفحاِولوا أن تبحثوا عن حماسن اآلخرين بدال من ال. نفوسنا
  : آخر موضع

ارفعوا اخلصومات والنـزاعات فيما بينكم ألنه قد حان األوان أن تعرضوا عن سفاسف األمور وتنهمكوا يف أعمال "
إذا انصرفتم إىل العمل بأوامر اهللا وسعيتم يف نصرة دين اهللا سوف يرفع اهللا تعاىل  واعلموا أنكم. ةمهمة وعظيم

  . اليت ُوّجهت األنظار إليها هي أن تسعوا لنشر دين اهللا ةالعظيمفاملهمة . وستنجحون العراقيل يف سبيلكم
، وتقريب �الفوز الذي جيب أن نسعى لتحقيقه يف العصر الراهن هو حتقيق اهلدف من بعثة املسيح املوعود 

ولكن كل هذا ال ميكن حتققه . ، كذلك االهتمام بأداء حقوق العباد�العبد إىل اهللا تعاىل وخلق عالقة حية معه 
  . ميل إىل مجيع أحناء العاملما مل نسع لنكون مؤمنني كاملني بُغية إيصال تعليم اإلسالم اجل

 ليلة العدد نسبيا، وإذا ُوجد فيهاإن مجاعة اليابان ق. فأكرر وأقول بأنه من واجب كل أمحدي أن حياسب نفسه
 املراهقني، وخاصة على هايناقض قوهلم فعلهم فهذا التناقض سوف يرتك تأثريا سلبيا على بقية أفراد ممنبعض ال

من اجلماعة أيضا  قريبنيوكذلك اليابانيون احملليون الذين أصبحوا . عن الدين اتعدو وبالتايل ميكن أن يبوالصغار 
األمحديني أو العكس  منفالسيدات اليابانيات اللوايت اقرتبن من اجلماعة نتيجة زواجهن . عنهاميكن أن يبتعدوا 

ويسبب القلق يف فهذا األمر خطري . اجلماعة بسبب تصرفات بعض الناس غري الالئقة عن نميكن أن يبتعد
يلعبا دور األب ويثابرا يف خلق  أن مسئولية ذا اخلصوص تقع على رئيس اجلماعة واملبشر املسئولإن أهم . احلقيقة

فإذا كان املرء جيهل . ن عنهافكما قلت إن هذه املسئولية تقع عليهما قبل غريمها وسُيسأال. تغّري طيب يف نفسهما
شيئا أو ال يعرفه حق املعرفة فهذا أمر آخر ولكن إذا كانت لديه معرفة كافية باألوامر ومع ذلك ال يعمل ا 

كذلك جيب على كل فرد من أفراد اجلماعة وعلى مجيع املسئولني وأصحاب املناصب . ستكون املؤاخذة أكثر قسوة
بدال من أداء حقوق يف اجلماعة القالقل  بثّ ؤدون حق مناصبهم؟ أو يتسببون يف هل يويروا أن حياسبوا أنفسهم 

املناصب؟ كذلك هناك حاجة أن حياسب املسئولون يف املنظمات الفرعية أيضا أنفسهم، فكل واحد سُيسأل عن 
  . أماناته وعهوده إىل أّي مدى أدوا حقها

وصلتين الشكاوي ذا اخلصوص أيضا بأن  قد ابانية ألنهجيب أن تُعقد اجتماعات اجلماعة احمللية يف اللغة الي
، أما الذين ال يفهمون اليابانية اإلخوة احملليني الذين يشرتكون يف مثل هذه االجتماعات ال يفقهون ماذا جيري فيها

عليكم أن تدجموا األمحديني احملليني . إىل اللغة األردية وليس العكس تاوقائع االجتماعهلم ُترتجم أن جيدا جيب 
نظام اجلماعة وبراجمها أكثر فأكثر وحتثوهم ليخطبوا يف االجتماعات وتشرحوا هلم نظام اجلماعة وتستخدموهم  يف

  . يف أمور خمتلفة
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من ف. إلبالغ الدعوةُتفتح آفاق جدية  مسجد اجلماعة هنا قريبا بإذن اهللا وبذلك سكما قلُت قبل قليل بأنه سيُـبىن
يأيت إىل  نإلرشاد كل م دات اجلماعة موجودا دائماإملام جيد مبعتقذو قدمي الواجب أن يكون هناك أمحدي 

وكما قلت من قبل هذا ال ميكن حتقيقه ما مل تكن لإلنسان عالقة حية . اجلماعة سالكا هذه الطرق أو باحثا عنها
، وما مل يعرف املرء ذلك اإلله ولوجهه د حق عبادة اهللا األحد الذي يُبىن هذا املسجد بامسهمع اهللا تعاىل وما مل يؤ 

بل األكرم عنده هو أتقاكم والذي يؤدي حقوق العبادة  مع أحد جسديةاألحد الغين الذي ليست له عالقة قرابة 
. إخضاعهم على عتبات اهللا تعاىلويكسب األعمال احلسنة والذي خيضع أمام اهللا تعاىل دائما إلرشاد خلق اهللا و 

فعلى كل أمحدي أن يتذكر جيدا أن هذه املسئولية ال " رمحاء بينهم: "والذي يعيش حياة ينطبق عليها قول اهللا تعاىل
فال جيوز . تقع على أصحاب املناصب فقط بل تقع على كل فرد من أفراد اجلماعة رجاال ونساء وشبابا وشيوخا

عن أخطاء املسئولني فقط بل عليهم أن حياسبوا أنفسهم ويوطدوا عالقتهم مع اهللا  ألحد أن يتوجه إىل البحث
 األداء حقوق هذا املسجد الذي سوف تنالونه قريب منفسهأ واوجيّهز  من عباد الرمحن حقيقة واتعاىل وبذلك يصبح

فاسعوا جاهدين لتنال تضحياتكم قبوال عند اهللا، واملعلوم أن هذا لن حيصل إال بالعمل بأوامر اهللا تعاىل . بإذن اهللا
فهناك حاجة لُتكثروا من الدعاء هلذا الغرض وتسألوا اهللا تعاىل فضله . وبفضله فقط وال يتسىن مبساعي اإلنسان قط

املسجد حبسب التقرير  عن هذاسوف أذكر لكم اآلن بعض التفاصيل  فكما قلت يف البداية. ورمحته وتتواضعوا هللا
م وكان منـزال صغريا وال أرى حاجة لبيان ١٩٨١فقد اشرتت اجلماعة مركزها السابق يف عام . الذي قدم يل

عة ، وفيه قامسقوفة، فتقارب ثالثة آالف مرت مربع، وستني باملئة منه "بيت األحد" :أما مساحة املسجد. تفاصيله
عندما . اجلانبية األخرىدوالر تقريبا مع النفقات  ٨٠٠٠٠٠غرف للسكن، ومثنه و للصالة تسع خلمس مئة مصٍل 

تنا مجاع. واشرتوا هذه القطعة من األرضاجلماعة احمللية إىل شراء مركز جديد قّدم أفرادها تضحيات مالية  وّجهتُ 
بالغ كبرية، فقد دفع مبوظة وقد تربع بعض أعضائها يابان قليلة العدد ولكنها قدمت تضحيات مالية ملحال يف

بيوم وعقارام يف باكستان وتربعوا يف هذا وبعضهم باعوا  حلّيهنالصغار مصاريف جيوم وقّدمت السيدات 
وهناك سيدات بعَن احللى التذكارية اليت أعطاهن إياها آباؤهن والكبار يف العائلة وقّدمن مثنها يف مشروع . املشروع

ضحيام ندعو اهللا تعاىل أن يتقبل ت. ، تسابق اإلخوة يف التربع يف هذا املشروع املباركفباختصار. بناء املسجد
إن عملية تسجيل املسجد يف الدوائر الرمسية يف مراحلها . مجيعا ويبارك يف أمواهلم ونفوسهم بركات ال تنقطع أبدا

ونأمل من . نصلي هذه اجلمعة يف ذلك املسجد أن األخرية، ولو متت إجراءت التسجيل من قبل لكان باإلمكان
أجرته  يتابع عملية التسجيلاحملامي الياباين الذي لو تقاضى و  .اهللا تعاىل أن تتم اإلجراءات كلها سريعا وبسهولة

منه، فجزاه اهللا خري  كبري، وهذا لطف  هاذا الشأن لبلغت عشرين ألف دوالر على أقل تقدير ولكنه مل يطلب
أشهر ماضية وحصلتم على قطعة أرض  ةعيتبني من التقرير أن السعي الذي قمتم به بشأن املسجد يف بض. اجلزاء

على ال شك أنكم قّدمتم تضحيات عظيمة ولكن احلصول . قبل بضعة أشهرألحد أن حيلم ا كن يللمسجد مل 
ال من حيث  قد نصر اهللا تعاىل اجلماعةل. دون فضل من اهللا تعاىلهذه القطعة من األرض كان مستحيال متاما 
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فهي مثرة أفضال اهللا تعاىل أكثر من مساعيكم . فجأة بفضله تعاىلرض فحصلت على هذه القطعة من األ حتتسب
وأظن أنه مل يكن يف حسبان أحدكم قبل بضعة أشهر أن احلصول . إذ وجدمت قطعة واسعة من األرض ومناسبة جدا

ك ولكن إىل جانب ذل. فيجب أن جتعلنا هذه األمور خاشعني هللا تعاىل أكثر فأكثر. هذا النوع من األرض ممكن
أريد القول أيضا أن هذه األفضال اإلهلية اليت تنـزل على اجلماعة يف كل أحناء املعمورة متّثل ردا على دعاوي 

ومتّثل تأييد اهللا تعاىل للجماعة اإلسالمية األمحدية وشهادته الفعلية  -معارضي اجلماعة اليت قاموا ا بأعلى صوم 
يدمرون قاديان تدمريا وسيقضون على اجلماعة سقائلني بأم  �الثاين حني أعلنوا يف عهد اخلليفة  - حبق اجلماعة 

ديد الذي بسببه انتشرت اجلتحريك المشروع  �ففي ذلك الوقت بدأ اخلليفة الثاين . قضاء ائيا، والعياذ باهللا
دعوة األمحدية  أتدوبفقد قّدم أفراد اجلماعة حينها تضحيات مالية فقيدة املثال . دعوة اجلماعة إىل أرجاء املعمورة

املساجد وبدأت مشاريع خدمة البشرية  وبُنيتإىل بالد خارجية  ةلقد أُرسل الدعا. أي اإلسالم احلقيقي تنتشر
قاديان ولكن من  دعوا لتدمريهل بقيت يف العامل آثار الذين  ندريال . املدارساألخرى مبا فيها بناء املستشفيات و 

 تُبىنفهناك مساجد . اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف أكثر من مئَىت بلد من بالد العاملفروع جانب آخر توجد اليوم 
  . كل عام ويدخل مئات آالف الناس يف حظرية اإلسالم بواسطة اجلماعة اإلسالمية األمحدية

أدىن إمكانية ظاهريا  وقد أنعم اهللا تعاىل على فرع اجلماعة يف اليابان أيضا بصورة املسجد الذي مل تكن هناك
هذه  بالنظر إىلفيجب أن ختضع رؤوسنا على عتبات اهللا تعاىل أكثر فأكثر . للحصول عليه ذه السرعة

ا حسنا ينال . اإلنعامات وإن أفضل أسلوب ألداء حق الشكر واخلضوع أمام اهللا تعاىل هو أن ُحندث يف أنفسنا تغري
  . فقنا لذلكندعو اهللا تعاىل أن يو . القبول عند اهللا
أفضال اهللا تعاىل اليت تنـزل على اجلماعة بواسطة مشروع حتريك جديد أيضا، إذ إن ذكر نِعم اهللا  ال بد من ذكر

اجلديدة من مشروع حتريك جديد بدأت يف أثناء جوليت احلالية، وإا ملصادفة مجيلة أن السنة . تعاىل أيضا ضروري
. األقصىأسرتاليا والشرق  مشلتا املشروع انتهت يف أيام جوليت احلالية اليت أو قولوا إن شئتم أن السنة السابقة هلذ

يف أثناء  ناوقد شاهد. وقد شاهدنا يف السنة املنصرمة أفضال اهللا تعاىل اليت ال تُعّد وال حتصى نازلة على اجلماعة
وسأذكر تفاصيلها مبناسبة أخرى بإذن ساعينا، مل جوليت هذه أيضا املشاهد من هذا القبيل اليت ال ميكن عّدها نتيجةً 

 وما دامت السنة املالية ملشروع حتريك جديد انتهت اآلن فخطر ببايل أن أعلن بداية السنة اجلديدة يف أثناء. اهللا
يف  اابيعلى سوف أذكر لكم بعض اإلحصائيات ذا اخلصوص كما تعودنا فبهذه املناسبة . من اليابانجوليت 

 وحبسب. ذا املشروعاجلديدة ملشروع حتريك جديد وهي السنة الثمانني هل ن السنةَ علِ وبذلك أُ . ةبداية السنة اجلديد
إن املبلغ اإلمجايل الذي ُمجع حتت هذا  - علما أن بعض التقارير مل تصلنا بعد  - التقارير اليت وصلتنا إىل اآلن 

لغ يزيد على املبلغ الذي ُمجع يف العامل املاضي وهذا املب. جنيه أسرتليين ٧٨٦٩١٠٠املشروع يف السنة املنصرمة يبلغ 
عمالت احمللية ذلك من حيث الوقد تكون هذه اإلضافة أكثر من . ست مئة ومخسني ألف جنيه على وجه التقريب
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 زيادةولكنها . قليلة نسبيا الزيادةيف بالد عديدة مقابل اجلنيه األسرتليين لذلك تبدو  راجع سعر العملةولكن ملا ت
  . تضحيات مالية كبرية بشكل عامبإًذا، فقد تربع اإلخوة . العمالت احمللية يف بالد كثرية من منطلقكبرية 

أما الدرجة األوىل بعد باكستان فتحتلها مجاعة أملانيا من  ،األوىل كاملعتاد ال تزال حمافظة على مكانتهاإن باكستان 
ا، مث إندويسيا وأسرتاليا، مث هناك بلدان عربيان مث تأيت غانا ة مث تأيت أمريكا مث بريطانيا مث كنديبني البالد اخلارج

 ألف يورو يف نيلقد قفزت مجاعة أملانيا قفزة كبرية بفضل اهللا تعاىل إذ مجعت أكثر من ثالثة مئة ومخس. وسويسرا
ا فقد أما أمريك. دوالد أكثر من مجاعة أمريكا ١٨٢٠٠٠مجعت و مشروع حتريك جديد مقارنة مع السنة املاضية، 

وهكذا . جنيه أكثر من بريطانيا، ومجعت بريطانيا أكثر من مجاعة كندا قرابة أربعة مئة ألف جنيه ٧٥٠٠٠مجعت 
قول أمري  أتذّكركلما يزداد مبلغ التربعات يف أملانيا . اجلماعة مكانتها بالرتتيب كما ذكرا الفروع من حتتل هذه
وبيان ذلك أنه عندما قلُت هلم أال يأخذوا . ذات مرة بدوا قلقهمأ الذيوأعضاء اهليئة اإلدارية  هناك اجلماعة

ر أو حلم و اخلمفيها تُباع مثل احملالت اليت فيها األعمال احملرمة  جترييف أماكن  يشتغلونالتربعات من الذين 
قلقهم ازدادت  فيها أظهروا يف السنة األوىل اليتولكن . اخلنـزير، أبدوا قلقهم وقالوا بأن ذلك سيقلل مبلغ تربعاتنا

ففي هذه السنة أيضا مجعوا ثالث . تنقص قطمل و  مقارنة مع العام املنصرم هاتيورو من المئات آالف  عدةتربعام 
فيما ف .ندعو اهللا تعاىل أن يبارك يف أمواهلم ونفوسهم. جديد حتريكمئة ومخسني ألف يورو إضافية يف مشروع 

، أسرتاليا مث اليابان اليت حتتل الدرجة الرابعة من حيث  سويسرامث ،املرتبة األوىليتعلق بالتربع لكل فرد فتحتل أمريكا 
من  الزيادةأما من حيث قائمة . ا مث نرويج مث فرنسا مث بلجيكا مث كندايمث بريطانيا ومث أملان. مبلغ التربع لكل شخص

  . اليا مث بريطانيا مث كندا مث اهلند مث أمريكااحمللية فتحتل غانا الدرجة األوىل وتليها أملانيا مث أسرت  العملةمنطلق 
، فقد اجلانب بوجه خاص هذا وا يف عدد املشرتكني يف هذا املشروع ويركزوا علىضيفكنت طلبت من اجلماعة أن ي

 إضافيامتربعا  ٢٢٥٠٠٠زاد عدد املشرتكني يف مشروع حتريك جديد هذا العام كثريا، فقد انضم إىل هذه القائمة 
ومن حيث . متربع ١١٣٤٠٠٠مقارنة مع العام املنصرم وبذلك قد جتاوز عدد املشرتكني اإلمجايل يف هذا املشروع 

مث موريشوس مث بوركينا فاسو، تنزانيه  ناجيرييامجع التربعات اإلمجالية يف بالد أفريقيا حتتل غانا املكانة األوىل وتليها 
بذلت مجاعة سرياليون جهودا كثرية يف هذا اال بفضل اهللا تعاىل، مث تأيت لقد . وغامبيا وبينني وسرياليون مث أوغندا

  . اوتنزانيمث أوغندا  اليبرييامجاعة مايل، مث بوركينا فاسو مث غامبيا مث سينيغال مث 
 أيضا جاريةفحسابات اآلخرين  أما ،امتربع ١٢٦١األول لتحريك جديد يبلغ  الدفرتإن عدد املشرتكني األحياء يف 

  . إذ يتربع أوالدهم نيابة عنهم
الهور حتتل املكانة األوىل مث : ديد هي كما يلياجلتحريك الالتربعات يف  حيثيف باكستان من  ترتيب اجلماعات

مجاعة إسالم آباد، راولبندي، ملتان،  : يف باكستان هي األوىلوأمساء اجلماعات العشرة . تأيت مجاعة ربوة مث كراتشي
. أما على مستوى احملافظات فالرتتيب هو. شاور، حيدر آباد، اولنغر أوكاره، نوابشاهكوئته، شيخوبوره ب
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رحيم يار . ، غوجرانواله، غجرات، بدين، نارووال، سانغرهـ،ننكانه صاحب٣سيالكوت، سرجودها، عمر كوت رقم
  . خان وتوبه تيك سنغ

عة نويس حتتل الدرجة األوىل مث رود مارك، مث  مجا. وترتيب اجلماعة يف أملانيا من حيث مجع املبلغ اإلمجايل هو
أما على مستوى احملافظات . ويزن باد، ندا. كوبلز، درائي ايش، مهدي آباد، وائني غاردن  ،كولون، هائيدل برغ

ت، اوفن باخ، من هائيم، ريد شتد، هامبورغ، فرانكفورت، غرياس غرياو، ويزبادن، مور فلدن، وال دراف: فهي
  . وديسن

، يلفا ن ليند اميبائر، سيلكون اِ . أجنلوسلوس : يف أمريكا من حيث مجع التربعات هي اجلماعات ترتيبإن 
  . ويست، سلور سكرين، وفيون أيكس أجنلوس، لوس سياتل، سايست، كوملب أجنلوسهريس بورغ، لوس . ديرتويت

ووسرت بارك، إنر بارك، مجاعة مسجد فضل، ويست ِهل، نيو مولدن، : مجاعات بريطانيا كما يلي والرتتيب يف
أما على مستوى احملافظات يف بريطانيا فرتتبيها  . برمنغام ستنـرل، مسجد ويست، بيت الفتوح، اتن هيتهـ وجيم

بيس ويلج، كالغري وان، وينكور، أيدمننت، درهم، : ويف مجاعة كندا. ، مد ليند ساؤـتلندن، نارـ ايس: كما يلي
كريوايل، كرياله، كايل كت، كرياله حيدر : وهذه القائمة يف مجاعات اهلند هي .آتوا، سسكاتون، والئت منسرت

نغال، ياد  ِغري، كرناتك، بجاب، كالكوته، آباد، آندهرا برديش، كنانور تاؤون، كرياله، ونغا دي كرياله، قاديان بن
أما احملافظات العشرة . كرياله نشيطة جدا بفضل اهللا تعاىل يف منطقةإن اجلماعة . شنائي، تامل نادو، موو دم

كرياله، آندهرا برديش، جامون كشمري، كرناتك، بنغال، أريسه، بنجاب، يو يب، مهاراشرتا، : األوىل يف اهلند فرتتيبها
  . دهلي

بالد أخرى وهي غري  يف بالد أفريقيا ويف اهلند أيضا إضافة إىل تهناك أحداث كثرية تتعلق بالتربعات املالية حدث
عليكم مبناسبة أخرى بإذن  هاوسأسرد لضيق الوقت،عادية بكل املعايري ولكن ال أستطيع أن أخوض يف تفاصيلها 

اليابان  منديد سوف تُعلن اجلتحريك اللقد كتبت مجاعة كبابري بأم عندما علموا أن سنة جديدية ملشروع . اهللا
وضاعفوا  ي أكرب مجاعة يف البالد العربية،مجاعة كبابري ه. سبق ماف ضعقدموا تضحية مالية يف هذا املشروع 

ندعو  .ألف جنيه أسرتليينتضحيتهم املالية هذه السنة مقارنة بالعام املاضي، وقد بلغت تضحيتهم اإلمجالية عشرين 
يبارك يف أمواهلم ونفوسهم اهللا تعاىل أن يبارك يف مجيع املتربعني الذين قدموا تضحيام يف هذا املشروع بأية طريقة، و 

 . منهم دائما، آمني ويتقبلهاويزيدهم إميانا وإيقانا وأن تكون تضحيام خالصة هللا 
   

					  


