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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك * الدين ميو مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

 

 أَنْ أُولَئك فَعسى اللَّه إِلَّا يخش ولَم الزكَاةَ وآتى الصلَاةَ وأَقَام الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه آمن من اللَّه مساجِد يعمر نماإِ�
  )١٨: التوبة (�الْمهتدين من يكُونوا

 كوملبيا"بـ تدعى اليت الوالية هذه يف مسجدها الفتتاح � اهللا بفضل اليوم األمحدية اإلسالمية ماعةاجل توفَّق
 منذ هنا استقرت منكم العائالت بعض تكون وقد سنة ٣٠ أو ٢٥ منذ هنا استقر قد منكم كبريا عددا إن". الربيطانية

 كانت حيث موجودا كان اجلماعة مركز أن صحيح. املسجد لبناء وفقتم اآلن لكنكم مخسني، وأ سنة أربعني من أكثر
 يسد ظل املركز هذا أن شك وال. الرمسي املسجد ببناء كاف اهتمام يكن مل السبب هلذا ورمبا للصالة خمصصة قاعة

 فمآذن. خاصة أمهية له املسجد لكن موحد، مكان يف اجلماعة أبناء واجتماع التربية ناحية من ما حلد املسجد حاجة
 للتعريف جديدة سبل ا وتنفتح أيضا، واألغيار احمليط ويف اجلماعة أبناء يف ملحوظا تأثريا تؤثر وبنايته وقبابه املساجد

 ألنه املساجد بناء على كثريا � املوعود املسيح سيدنا ركز قد ولذلك. للتبليغ جديدة آفاق تظهر كما باإلسالم،
 يف األمحديني بعض ببال خيطر وقد. أخرى ناحية من التبليغ آفاق وتتسع ناحية من اجلماعة يف الوحدة تنشأ بواسطتها

 كانت لو حىت ضروي جداملسا بناء بأن قال � حضرته ألن الكبرية، املساجد لبناء داعي ال أنه اجلماعة فروع بعض
 النفقات تتيسر ال حبيث تتكاثر، املساجد لبناء الفروع بعض طلبات أن املالحظ من. وعادية وبسيطة احلجم صغريةَ
 إال املبلغ، هذا بواسطة صغري مسجد من أكثر بناء ميكننا أنه البعض ببال خيطر فقد املركز، من هلا فتهيأ املساجد لبعض

  .السؤالُ وهذا الشبهة، هذه ختتلج ال فقد" بالنيات األعمال إمنا "أي األساسي املبدأ حلسبانا يف وضعنا إذا أنه
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 فهذا الوالية، هذه يف أكثر أيضا كندا يف األمحديني عدد أن وأعتقد الربيطانية، كوملبيا يف مدينة أكرب" فانكوفر "إن
 أن منا تقتضي األخرى فهي للتبليغ اجلديدة السبل � اهللا يفتح حني مث. هنا لعددكم نظرا جدا كبريا ليس املسجد
 حيث اهللا، من � املوعود املسيح تلقَّاه الذي اإلهلام ضوء يف ضروري أماكننا يف االتساع وهذا واسعة، مبانينا تكون
 بل اجللسة، ومبناسبة للزيارة يأتون الذين الضيوف إسكان بيوت خيص ال التوسيع فهذا" كمكان وسع "إليه اهللا أوحى
 اسيدن أن ومعلوم العصر، هذا بإبراهيم أيضا � املوعود املسيح سيدنا لقب قد � اهللا إن مث. أيضا املساجد يشمل
 اإلسالم جتديد أن يف شك وال. التوحيد إلقامة البيت من القواعد � حضرته رفع حيث الكعبة، بىن � إبراهيم

 حاليا جيري كما- العامل يعرف سوف معه � اهللا قطعها يتال الوعود وحبسب � املوعود املسيح يدي على حتقق
  .� املوعود املسيح بواسطة روحانيا تتحقق الكعبة بناء أهداف أن -أيضا

. املساجد بناء إىل احلاجة بأمس حنن أيضا املنطلق هذا ومن األحد، اهللا لعبادة الناس جيتمع أن املساجد بناء من فاهلدف
 � اهللا توحيد على الناس نقيم أن نيتنا وإن. � النيب قال ما حبسب عمل أي وراء النية تلك قلت كما هو فاألصل
 نفوس ويف نفوسنا يف روحانيا انقالبا ونحدث � وحدانيته راية حتت اسالن من عدد أكرب وحنشر رسالته وننشر
 الصالة إلقامة جهودنا نستنفد أن وعلينا. له خاضعني � عتباته على خارين وأجيالنا أنفسنا لنجعل القادمة، أجيالنا

  . املساحة صغرية تغدو حىت املساجد منأل مث ومن
 وإين ،� اهللا رضوان أصحاا تكسب هي بل رياء، يكون ال فهو كبرية مساجد بناء وراء النية هي هذه كانت فإذا
 حقّه أديتم إذا -املسجد هذا تعمروا أن واجبكم ومن- الوالية هذه يف هنا تقيمون الذين أنتم أنكم اهللا بإذن يقني على
 وحتسنون أخرى، ناحية من روحانيا وتتقدمون ناحية من الصحيح اإلسالم األمحدية رسالة تنشرون فسوف النية، ذه

 شاء إن بغزارة، عليكم � اهللا نِعم نزول ترون سوف كما األحد، باهللا عالقتهم بإنشاء ودنياهم القادمة أجيالكم عاقبة
 يف كثرية مساجد لبناء يوفِّق � اهللا فإن اهللا رضوان ابتغاء جمرد النية وتكون وفضله اهللا رمحة غيث ينـزل فحني. اهللا

 تثبتون بل ر،آخ مسجد لبناء سنة أربعني أو ثالثني تنتظروا لن أنكم وتعزموا تنووا أن جيب إذن. واحدة مدينة
 املساجد عمران خالل من اهللا عبادة حق أداء جنعل أن علينا. للمصلني تتسع تعد مل وأمثاله املسجد هذا أن باستمرار

  . علينا الكثرية أفضاله لرتول وسيلةً ألوامره واالستجابة
 اآلن، إىل الرمسي املسجد بناء عدم يف قصورنا سنتدارك أننا املؤكد فمن النية ذه اليوم هذا مسجدنا نفتتح كنا فإذا

 تذكروا. القصور تدارك يتم وبذلك املسجد هذا افتتاح إثر ببنائها االهتمام سينشأ مساجدنا فيها توجد ال اليت واملدن
 اجلماعة أبناء أن شك ال. للصالة املخصصة واملراكز القاعات حتوزها ال أمهية على حيوز قلت كما املسجد أن دوما

. اإلنسان طبع من فهذا املسجد، غري يف تتولد ال واملشاعر لإلنسان تنشأ اليت الروحانية العالقة أن إال انمك يف جيتمعون
 فرع أن أُخبِرت فقد. رمسية مساجد ابنوا بل هنا، شراؤها مت اليت األراضي يف للصالة واملراكز القاعات ببناء تكتفوا فال

 بفضل لكن الرمسي، املسجد من بدال للصالة قاعة يبنوا أن هناك ديوناألمح ويريد أرض قطعة ميلك كندا يف اجلماعة
 اجلماعة فروع مجيع يوفِّق أن � اهللا نسأل. املسجد بناء إىل متيل األغلبية أن تبني جديد من رأيهم أُخذ حني � اهللا
 افتتحت املاضي الشهر يف. املساجد بناء بعد تنفتح التبليغ سبل أن املؤكد فمن. املساجد لبناء ملشاريعا ختطط اليت
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 إىل ويتعرفون إليه، ينتبهون بدأوا املسلمني غري أن تفيد تصلين اليت فالتقارير آذار، أواخر يف كان بل فالنسيا يف املسجد
يتعرفون على اجلماعة اإلسالمية األمحدية  أم كما الصالة ألداء أيضا نياألمحدي غري املسلمون إليه يتوجه كما اإلسالم،

ومن املهام اليت كُلِّف ا . وسيوفق اهللا تعاىل ذوي الطبائع السعيدة منهم أن ينضموا إىل اجلماعة بفضله ورمحته. أيضا
بتعليم اإلسالم احلقيقي ومجعهم على اإلسالم الذي جاء به سيدنا حممد  تزويد املسلمني �سيدنا املسيح املوعود 

  . � وتطبيق الشريعة اليت نزلت عليه �املصطفى 
فقال ". امجع مجيع املسلمني القاطنني على وجه األرض على دين واحد: "�لقد أوحى اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود 

بأن أمر مجع مجيع املسلمني القاطنني على وجه األرض على دين واحد، أمر :  يف شرح هذا الوحي�املسيح املوعود 
كوين بردا وسالما، وحتقق ذلك متاما، :  أنه كما أمر اهللا نارا أُشعلت إلبراهيم�مث قال مبينا مثل إبراهيم . خاص

أي أن اهللا تعاىل يريد أن جيتمع املسلمون من األرض كلها . فإن األمر املذكور يف إهلامي أيضا يبدو من النوع نفسه
ذلك أال يبقى فيهم أي اختالف قط، بل سيبقى االختالف ولكن ليس املراد من . على دين واحد، وسيجتمعون حتما

  ."أيضا قائما ولكنه لن يكون جديرا بالذكر أو االعتراض
يسكن يف .  فقط�إذًا، فإن طريق اهلداية للمسلمني وغري املسلمني أيضا لن يتيسر اآلن إال بواسطة املسيح املوعود 

وبعد بناء هذا املسجد . ويف هذه املدينة أيضا مئات ألوف املسلمني، وسيجذب هذا املسجد انتباههم ال حمالةهذا البلد 
سيذكر بني املسلمني من غري األمحديني وغري املسلمني إجيابا وسلبا أيضا، وذا ستفتح آفاق أوسع لتبليغ الدعوة، 

ومن . ف تقع عليكم مسؤوليات جديدة واحدة بعد األخرىفبعد بناء املسجد سو. فيجب أن تجهزوا أنفسكم لذلك
الواضح أنكم عندما تعدون أنفسكم لتبليغ الدعوة ستستعدون علميا وستسعون لرفع مستواكم األخالقي أيضا، وجيب 

  . وإال لن يقترب إليكم أحد بسبب التعارض بني أقوالكم وأعمالكم. أن يكون األمر كذلك
 على املؤمنني أبواب الربكات ألنفسهم اليت تزيدهم إميانا باستمرار، كذلك تنـزل على فبسبب بناء املساجد تفتح

لقد ذكر اهللا تعاىل املساجد يف القرآن الكرمي يف آيات خمتلفة، . اجلماعة أيضا بركات تترك اإلنسان يف حرية من أمره
. ص صفات الذين يعمرون املساجدفقد ذكر أمهية احترام املساجد، ووضح أهداف املساجد أيضا وذكر بوجه خا

األمر األول املذكور فيها هو أن املؤمنني باهللا . واآلية اليت تلوا أمامكم اآلن ذُكر فيها أولئك الذين يعمرون املساجد
بل قد حدد اهللا تعاىل بعض املعايري لإلميان، . هم الذين يعمرون املساجد ولكن ال يكفي القول باللسان أننا نؤمن باهللا

فيقول اهللا تعاىل . قال بأنكم إذا حققتم هذه املعايري عندها فقط تعدون مؤمنني كاملني وإال لن يكون إميانكم كامالو
، أي أولئك احملرومون من الثقافة واحلضارة وهم دون املستوى العادي، "قالت األعراب آمنا: "يف القرآن الكرمي

قُلْ لَم تؤمنوا  �: سالم احلقيقي ويف العالقة باهللا، يقول اهللا تعاىل هلموبسبب ذلك مل يتقدموا يف احلصول على تعليم اإل
م بأنكم مل تؤمنوا ولكن ميكنكم أن تقولوا بأنكم قبِلتم  أن يقول هل� أي أمر اُهللا تعاىل النيب �ولَكن قُولُوا أَسلَمنا

  . الطاعة الظاهرية أيا كان سببها
فالتقدم يف اإلميان بعد اإلقرار بالشهادتني باللسان، والتقدم يف العالقة باهللا، والتركيز على عبادة اهللا واالستعداد لتقدمي 

ة اليت جيب أن توجد يف املؤمن بعد قبوله اإلسالم، وجيب أن كل تضحية والعمل بأوامر اهللا تعاىل، هي الصفات احلقيقي
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أي جيب أن يأيت عليهم كل يوم بشأن جديد للتقدم الروحاين ويشعر . توجد يف كل أمحدي بعد إميام بإمام الزمان
  . املرء ذا التقدم يف نفسه

  : وضوع يف هذا امل�يقول املسيح املوعود 
املؤمنون هم الذين تشهد أعماهلم على إميام، ويكتب اإلميان يف قلوم، والذين يقدمون رضا اهللا تعاىل على كل شيء 
وخيتارون أدق سبل التقوى لوجه اهللا، ويفنون يف حبه، ويبعدون أنفسهم من كل ما حيجزهم عن اهللا مثل األوثان سواء 

  .  كسلأكانت حالة أخالقية أم غفلة أم
لقد وصف . فهذا هو املعيار الذي جيب أن حنققه، وعندما حنرز هذا املعيار نكون مؤمنني باهللا تعاىل بصورة حقيقية

 وأداء  املؤمنني أم خيتارون أدق سبل التقوى لوجه اهللا، مث بين أن املراد من التقوى أداُء حقوق اهللا�املسيح املوعود 
حقوق اخلَلق أيضا، وجعلُ كل عضو من أعضاء اجلسم تابعا ألوامر اهللا تعاىل، وإنقاذُ أعضاء اجلسد من ارتكاب 

عندها فقط ميكن أن يبقى االنتباه مركَّزا إىل اهللا تعاىل وعندها فقط يقدر . السيئات وتطهري األفكار تطهريا كامال
ا صارت مشاغل الدنيا وملذاا هي حمور أفكار املرء فال يتسىن له التركيز يف أما إذ. اإلنسان على االلتزام بالصلوات

 أن �مث قال املسيح املوعود . فيكون اإلنسان يف الصالة ظاهريا وتكون أفكاره هائمة يف أماكن أخرى. الصالة
قَلْبه معلَّق بِالْمسجِد ... إن من صفات املؤمنني �لقد قال رسول اهللا . الذين يفنون يف حب اهللا هم املؤمنون احلقيقيون

هإِلَي ودعى يتح هنم جرإِذَا خ .  
 أن الذي ال يؤدي حق �ال شك أن إجناز األمور الدنيوية أيضا ضروري لإلنسان، وقد بين املسيح املوعود 

فإذا كان اهللا تعاىل يف البال . األمور املوكولة إليه فهو جدير باملؤاخذة، سواء أكانت جتارة أو وظيفة أو زراعة أو غريها
سيكون عند املرء شعور أنه ينجز أعماال دنيوية أيضا حبسب أمر اهللا تعاىل وكسبا لرضاه، ويف هذه احلالة يسعى 

ويف هذه .  غري املسموح انسان ألداء حقها بأمانة، أي يسعى ألداء حق أعماله وحياول أن جيتنب جلب املنافعاإل
 إن. احلالة تأخذ جتارة املؤمن الدنيوية ومشاغلها أيضا صبغة دينية ألن ذكر اهللا ونيل رضاه يكون نصب عينيه دائما

 فإم كال، فحسب، عليهم نثين أن أو ومساعها، بذكرها مؤقتا نستمتع لكي ليست بةالصحا قدمها اليت الرائعة النماذج
 فليس عنه اهللا رضي ومن ،)عنهم اهللا رضي (شهادةَ منه نالوا وقد مدحهم، قد نفسه اهللا ألن وثنائنا، مدحنا عن غىن يف
 وعملتم م، اقتديتم لو بأنكم ليخربنا هذه رائعةال قدوم لنا قدم قد تعاىل اهللا أن احلق. أبدا العباد مدح إىل حاجة به

  . رضوانه سبل يسلكون الذين من اهللا يعدكم فسوف تعاىل، اهللا حب االعتبار يف واضعني دنياكم أعمال
  : � املوعود املسيح قال لقد
 حقوق أدائه على دليل املرء أخالق مسو ألنّ أخالقكم، مستوى فارفعوا احلقيقي، اإلميان مستوى بلوغ أردمت إذا
  .العباد
 من اإلميان يدعي ملن بد ال بل واإلميانَ، اهللا قرب له يضمن ال نظره يف اهللا حقوق وأداءه املرء صالة أن يعين هذا 
  . أيضا جمتمعه حقوق أداء

  :� قال مث
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  . تعاىل اهللا عن يبعد ألنه الكسل احذروا 
 إنه يقولون فسوف -آلخر حني من أسأهلم وأنا- ذلك سبب عن اخلمس الصلوات أداء يف املقصرين سألتم لو

 حىت تدرجييا، الدين عن تبعد الغفلة وهذه تعاىل، اهللا حب عن اإلنسان يلهي الكسل هذا أن والواقع. واإلمهال الكسل
 الذين عالمات من أن تعاىل اهللا أخربنا قد ذلك أجل ومن اآلخرة، يف تعاىل اهللا امأم املثول خوف عنده يبقى ال

 يعدون وسوف الدنيا، هذه يف عملوه ما جزاء اآلخرة يف سيعطون أم أي باآلخرة، يؤمنون أم اهللا مساجد يعمرون
  . الدنيا يف به حتلّوا الذي باهللا هموإميانِ خالصة، اهللا لوجه ا قاموا اليت عبادام نتيجة اهللا جنات ورثة من

 إىل إضافةً اهللا، مرضاة ابتغاء أيضا املالية التضحيات يقدمون فإم اهللا مساجد يعمرون الذين أن تعاىل اهللا أخرب مث
 تعاىل اهللا بفضل تقدم األمحدية اإلسالمية اجلماعة إن. حقها وأدائهم املساجد وحضورهم الصلوات، على مواظبتهم

 فهناك. عادية غري مالية تضحيات يقدمون أبنائها من شرحية إن  األقل على أو عادي، غري بشكل مالية اتتضحي
 اآلخرين املسلمني من أن شك ال. املسجد هذا لبناء الدوالرات من املاليني بل اآلالف مئات قدموا قد منكم العديد
 املشاريع هذه مثل يف يساهم حيث مميز، األمحدي املسلم أن إال املساجد، لبناء كبرية مالية تضحيات يقدمون من أيضا

 غلبت الذي العصر هذا يف سيما وال كبرية، أمهية فلتضحياته لذا للجماعة، يدفعها اليت األخرى التربعات إىل باإلضافة
 بركات ماليا يضحون الذين هؤالء كل ونفوس أموال يف اهللا بارك. االقتصادية األزمة هذه ويف الناس، على املادية فيها

  . هلا اية ال
 درجة يبلّغه ال أو املنشود، التقوى مستوى املرَء يبلّغ ال واحد بعمل القيام أن دائما نتذكر أن واجبنا من أنّ غري
 يف املؤمنني عالمات الكرمي القرآن ذكر لقد. كلها العباد وحقوق اهللا حقوق أداء من للمؤمن بد ال بل اإلميان، كمال

 يؤدون الذين من وال احلقيقيني املهتدين من يعد ال اإلنسان ألن بإجياز، اآلن بعضها أذكر وسوف أيضا، أخرى تآيا
  .كلها األمور ذه يعمل مل ما املساجد حقوق

  .شيء أي من أكثر تعاىل اهللا حيبون املؤمنني أن أي ،)هللا حبا أشد آمنوا والذين (تعاىل اهللا قال 
  : � املوعود حاملسي قال وقد 

  . حتمي بشكل تعاىل باهللا خاص احلب لفظ فإن لذلك العبادة، هي احلب ذروة إن
  : � قال مث
 الطهارة، عني إىل به يأخذ ربه املرء خوف إن. اخلوف حق اَهللا اإلنسانُ خياف أن أحدمها جزءان، العبادة إنّ

  . احلقة العبودية بصبغة فيصطبغ تعاىل، اهللا أعتاب على وجتري روحه به وتذوب
 عبادته حق ألداء ويسعى تعاىل، اهللا أمام فيخر اإلنسان، قلب تذيب اهللا خشية إن: السالم عليه حضرته فيقول
  . احلقيقيني العابدين من وليكون

  : � قال مث
 يتخذ وأن ،)هللا حبا أشد آمنوا والذين (تعاىل اهللا قال ولذلك احملبة، حق اَهللا اإلنسان حيب أن للعبادة الثاين واجلزء

 اهللا طالبي اللذان احلقان مها هذان. وفانية عابرة الدنيا يف احملبة صنوف مجيع معتربا احلقيقي، املعبود وحده تعاىل اَهللا
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 صورتني لذلك جعل قد اإلسالم أن إال بنوعيها، احلقوق هذه أداء من املرء ميكّن ما فيها عبادة كل أن ومع. العباد ما
 إال خيافه، من حيب أن للمرء ميكن كيف أعين حماالً، أحد يف اجتماعهما يبدو أمران واحلب اخلوف. للعبادة حمددتني

 هللا، حبا ازداد وكلما له، حبا ازداد هللا، خوفًا املرء ازداد فكلما وخوفه، اهللا حبب علقيت فيما خمتلف األمر هذا أن
  .طهارة فيزداد واملعاصي، للسيئات كراهةً فيزداد أكثر، خشيته عليه استولت
  . بلوغه املؤمن على ينبغي الذي املقام هو فهذا
 وجعل منه، خشيتنا عن للتعبري الصالة عبادة جعل قد تعاىل اهللا أن مبينا أكثر األمر� املوعود املسيح فصل لقد
 للمؤمن بد ال الذي املقام هو هذا باختصار. هنا لذكره جمال ال واسع موضوع وهذا. له حمبتنا عن للتعبري احلج عبادة

 من أصبح الدرجة وهذه املقام هذا املرء بلغ وإذا وتعاىل، سبحانه حببه للفوز ذريعةً اهللا خشية تصبح حىت بلوغه من
 من واحد كل يبلغه أن � املوعود املسيح يريد الذي املقام هو وهذا. املساجد حق يؤدون الذين احلقيقيني العابدين

 يف صدقنا ومدى اهللا، عبادة حق دائناأ مدى لنرى أنفسنا نفحص ألن ماسة حاجة هناك املسجد، تشييد فمع. أتباعه
 والتقوى التقوى، بدون مستحيل العبادة حق أداء أن ذلك بعض، حقوق بعضنا أداء ومدى تعاىل، اهللا حبب ادعائنا

 وكل إصالحنا، أجل من كثرية أحكاما الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا أنزل لقد. تعاىل اهللا أحكام جبميع العمل بدون حمال
 أن ذلك قبل أود ولكن األحكام، هذه بعض مسامعكم على أقرأ سوف. املهتدين من ليكون ا، بالعمل ورمأم مؤمن
 هذه عملوا لو هؤالء أن تعين ال ،)املهتدين من يكونوا أن أولئك فعسى: (أعين خطبيت ا استهللت اليت اآلية أن أوضح

 فيعين تعاىل اهللا حبق وردت إذا) عسى (لفظ أن احلق بل هكذا، املراد ليس كال،. املهتدين من يكونون فرمبا الصاحلات
 ابتغاَء األخرى املالية التضحيات يف ويسامهون الزكاة، ويؤدون النواحي، كل من قوي إميام الذين أن فاملعىن التأكيد،
 حضورهم وأن تأكيد، بكل اهللا عند املهتدين من فإم تعاىل، اهللا خيافون بل الدنيا من شيئًا خيافون وال اهللا، مرضاة

وأداَءهم املساجد هم الصلواتا سيزيدهم تعاىل، اهللا بأحكام وقيامتقواهم مستوى ويرفع إميان.  
  .فالسعداء منا هم الذين صاروا مهتدين يف نظر اهللا تعاىل وجيتازون منازل الرقي يف قربه

يقول اهللا . اىل علينا، أو هي تلك األمور اليت أمرنا اوهنا ألفت انتباهكم إىل بعض املسئوليات اليت ألقاها اهللا تع
، لقد )١١١: آل عمران(�كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه�: تعاىل

تضمنت هذه اآلية صفات املسلم احلقيقي بأنه ينهى عن املنكر والسيئات ويأمر باملعروف واحلسنات، وال يتأتى ذلك 
دون توافق القول مع الفعل، إذ لو مل تنسجم أعمالنا مع أقوالنا فلن تؤثر أقوالنا يف أفراد اجلماعة ناهيك أن تؤثر يف 

 أن طرقًا كثرية للدعوة والتبليغ ستفتح بعد بناء هذا املسجد، فلو مل تكن أعمالكم تتوافق مع ما ذكره وذكرت. غريهم
اهللا تعاىل فلستم إذًا خري أمة، وال تؤمنون باهللا، وال جتديكم نفعا صلواتكم، وال حتظى تضحياتكم املالية أيضا بالقبول 

هو إحداث التغيري فينبغي أن يكون واجبكم األول . ختافون اهللا تعاىلعند اهللا تعاىل، ولستم صادقني يف دعواكم بأنكم 
  .اجلذري يف أنفسكم على ضوء أوامر اهللا تعاىل هذه

وينبغي أن يظهر هذا السلوك .  برفق ولطفأي تكلموا مع الناس) ٨٤: البقرة (�وقُولُوا للناسِ حسنا�: يقول تعاىل
 أن منأل -قبل القيام بالتبليغ-أيضا فيما بيننا أوال، وينبغي أن ينتبه إليه املسئولون بوجه خاص، وذلك ألنه علينا 
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ترفع أحيانا بعض الشكاوى ضد بعض املسؤولني أم يعاملون . مساجدنا بعباد اهللا الصاحلني الذين يؤدون حق عبادته
آلخرين وكأم على مستوى عال من الرب واحلسنة، ولكنهم يتكلمون مع الناس بطريق جيرح مشاعرهم وبالتايل ا

فهناك حاجة ماسة . ال شك أن مثل هؤالء الناس يسعون يف خراب املساجد بدال من عمارا. يبعدهم عن اجلماعة
ديدة للتبليغ تنفتح بعد بناء املسجد حيثما كان، مث كما قلت بأن طرقًا ج. خلريِ أمة أن تركّز على إصالحها أوال

وستنفتح هنا أيضا إن شاء اهللا، إذ إن كثريا من الناس سيأتون لزيارة هذا املسجد فال بد أن تعمموا جو هذا الصالح 
ادفة وجيب أن يستقر فيما بينكم ويف حميطكم وأصدقائكم وجيب أن يشعر به هؤالء الزوار أن مجيع أعمال األمحدي ه

هذا هو تعليم اإلسالم والقرآن الكرمي . جيب أن ينتشر مثل هذا االنطباع احلسن عن األمحدي يف العامل كله. خلري الناس
بأن تسعوا جاهدين خلري الناس بدال من خريكم أنتم، وجيب أن يشهد الناس هذا األمر هنا بعد بناء املسجد بأن 

  .لتعليم من خالل أعماهلم أيضااألمحديني ال يدعون بذلك بل يظهرون هذا ا
إن اهللا تعاىل يفتح بفضله طرقًا كثرية للتبليغ، ومنها بعض العالقات احمليرة للعقول ألا ال ميكن أن تتم جبهود 

 الذين -فعليكم اآلن أن تستعدوا لتجذبوا هؤالء . إنسانية، وهنا أيضا ستالحظون ذلك وستنشأ مثل هذه العالقات
  . حنو التعاليم اإلسالمية الرائعة بأقوالكم احلسنة وأفعالكم الطيبة-ات جديدةستنشئون م عالق

جيب أن تركّزوا على هذا األمر . لقد قلت لكم إنه جيب أن تزداد عالقاتكم الودية فيما بينكم نيالً لرضى اهللا تعاىل
اىل أن تتقوى اجلماعة هنا داخليا أيضا ندعو اهللا تع. فإنه ضروري للتبليغ ولتقوية اجلماعة ولنيل رضى اهللا تعاىل أيضا

وينبغي أن يتعلق قلب كل واحد . بعد بناء هذا املسجد، وتعمل بأحكام اهللا تعاىل أكثر من ذي قبل وتعمر مساجد اهللا
 املسجد رمحانية اهللا تعاىل وأن وندعو اهللا تعاىل أن جيلب هذا.  يتوقع من كل مؤمن�منكم باملسجد كما كان النيب 

  .آمني. يشعر ا كل من يأتيه، وأن تفتح أبواب كثرية للتبليغ بسبب بناء هذا املسجد
واآلن أقدم لكم عن هذا املسجد بعض املعلومات اليت قد ال م كثريا أهل هذه املنطقة إال أا ستلقى اهتماما كبريا 

  .لدى العامل اخلارجي
ومساحة هذا املكان الذي ". بيت الرمحن" ومساه ١٩٩٧فة الرابع رمحه اهللا عن إنشاء هذا املسجد يف لقد أعلن اخللي

املسجد ذو طابقني، .  قدما مربعا٣٣٤١٩أنشئ فيه املسجد هو أربعة فدادين إال ربعا، واملساحة املسقوفة منها حنو 
قاعتان للمسجد؛ واحدة للرجال وأخرى للنساء إال أن هناك .  قدما٧٦ قدما، وارتفاع املنارة ٤٧ارتفاع القبة حنو 

.  شخصا١١٣٢ قدما مربع، وتتسعان لصالة ٦٨٠٠احلاجز بينهما قد أزيل اآلن فصارت قاعة واحدة، ومساحتهما 
إضافة إىل ذلك هناك قاعة للفعاليات .  سيارة١٤٠أما املكان املخصص إليقاف السيارات فهو واسع حبيث يتسع لـ 

.  شخص أن يصلوا يف املسجد ويف هذه القاعة٢٠٠٠ شخصا وهكذا يستطيع أكثر من ١٠٥٠وتتسع لصالة املختلفة 
كما أن هناك أربع قاعات لعقد . إضافة إىل ذلك هناك مكتبةٌ أيضا ومكتب كبري للتبليغ والدعوة ومطبخ ومغسلةُ موتى

نب قاعة االجتماعات، ومكان إقامة الداعية ومكتبة بعض الدورات التعليمية والتربوية، وبعض املكاتب األخرى إىل جا
. وهناك آيات قرآنية وعبارات أخرى مكتوبة على اجلدران اخلارجية للمسجد خبطوط عربية رائعة. ودار الضيافة

  .ولقد كلف هذا املشروع كله مثانية ماليني ونصف مليون دوالر. كانت هذه هي األمور اهلامة اليت ذكرا لكم
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  .لكم يف هذا املسجدبارك اهللا 
  :، يقول حضرته� ويف األخري أقدم لكم مقتبسا صغريا من كالم املسيح املوعود 

 �كان مسجد النيب . ليست زينة املساجد بعمارا الظاهرة، بل زينتها احلقيقية باملصلني الذين يصلّون بإخالص"
 بىن �يف زمن النيب . إمنا زينة املساجد مبصلّيها. صغريا وكان سقفه من سعف النخل وكان يقطر عند نزول املطر

ي املسجد الذي ، أ"مسجد ضرار"بعض أهل الدنيا مسجدا ولكنه هدم بأمر اهللا تعاىل وسوي باألرض، وكان امسه 
  ."لقد أُمرنا أن نبين املساجد من أجل التقوى. يضر بالناس، فسوي هذا املسجد باألرض

  .وينبغي أن جيعل هذا األمر نصب عيوننا دوما
جيب أن يكون للجماعة مسجد خاص ا حيث يكون هلم إمام منهم يعظ فيهم، وينبغي على : "مث يقول حضرته

اعلموا أن هناك بركَة كبرية يف اجلماعة ويف االحتاد، أما التفرق فيؤدي . اعة يف هذا املسجدأفراد اجلماعة أن يصلوا مج
ينبغي يف هذا الوقت الذي حنن فيه رفع مستوى الوحدة والتكاتف كثريا وجيب جتاهل األمور . إىل التنافر والشقاق

  ." الصغرية التافهة اليت تؤدي إىل التفرق والتشرذم
  .ىل إلحداث تغيريات يف حياتنا حبسب هذه النصائح، آمنيوفقنا اهللا تعا
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