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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 يوم مالك * الرحيم رحمنال * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
عنيتسا * ندناه اطَالصر قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

 :األعراف (�قُلْ أَمر ربي ِبالِْقسِط وأَِقيموا وجوهكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وادعوه مخِلِصني لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ�
٣٠(  
�ِرِفنيسالْم ِحبال ي هِرفُوا ِإنسال توا وبراشكُلُوا وِجٍد وسكُلِّ م دِعن كُمتذُوا ِزينخ مِني آدا ب٣٢: األعراف (�ي(  

احلق أننا .  أستراليا أن يبنوا مسجدا هناأو األمحديني يف" بريزبن"لقد وفّق اهللا تعاىل برمحته وفضله األمحديني يف مدينة 
 عاما ١٥لقد اشتريتم قطعة األرض هذه قبل . ال نستطيع أن نؤدي حق شكر اهللا تعاىل على هذه املنة مهما شكرناه
م ٢٠٠٦عندما أتيت إىل هنا ألول مرة يف عام . وبين عليها مركز اجلماعة إضافة إىل قاعة كنتم تؤدون الصلوات فيها

إا ملنة اهللا تعاىل على .  اآلن بعد بناء املسجدأراهاهنا أناسا كثريين على الرغم من وجود هاتني البنايتني كما مل أجد 
إا يف احلقيقة نتيجة التعليم . مكان يف العامل أياجلماعة أنه ربط اجلماعة واخلالفة بعالقة وطيدة ال جند نظريها يف 

 عالقة األخوة �وقد ذكر املسيح املوعود .  مجاعته بالتمسك ما�  أوصى املسيح املوعودالذيوعهد البيعة 
إن بناء هذا . واحلب يف شروط البيعة أيضا، مث ما زالت هذه العالقة من احلب واألخوة قائمة بني اجلماعة واخلالفة

ن ضروريا للجماعة احمللية، وبقدر ما تنتشر اجلماعة سوف تبىن املساجد أكثر فأكثر، وال تزال تبىن يف املسجد أيضا كا
إين أوجه اجلماعة يف العامل كله بوجه عام أن يبنوا املساجد ألا أفضل وسيلة لتبليغ . دعوة اخلليفةلاحلقيقة تلبية 

م قلت ألفراد اجلماعة أنه ال بأس يف ٢٠٠٦ هنا يف عام عندما جئت إىل. الدعوة، وهذا ثبت صحيحا يف كل مكان
إنشاء املركز بداية ألداء الصلوات ولكن جيب أن تبنوا مسجدا بصورته الرمسية فلبت اجلماعة دعويت وبنوا هذا املسجد 
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ها تكونون قد العقبات اليت واجهتموها أثناء بناء املسجد واملراحل املختلفة اليت جتاوزمتو. بفضل اهللا تعاىل ورمحته
كان املركز موجودا هنا وكان الناس . علمتم من خالهلا أن صورة املساجد يف أذهان الناس احملليني كانت خمتلفة متاما

يأتون ألداء الصالة وكانت نشاطات اجلماعة األخرى أيضا تعقد فيه ولكن عندما طُلبت املوافقة لبناء مسجد بتقدمي 
ولكن كان من فضل اهللا تعاىل أن وافقت البلدية بعد مساعينا على مدى مثانية . ان احملليوناخلطة املتكاملة عارضنا السك

وبذلك بدأ بناء أول مسجد للجماعة يف هذه الوالية أي . أشهر أو تسعة تقريبا، كما علمت من التقارير املرفوعة إيلّ
.  اجلميل جاهزا بفضل اهللا تعاىل وعونهواليوم نرى هذا املسجد. م٢٠١٢بشكل رمسي بعد ديسمرب " كوينـز مريي"

 به تبلغ أربعة ماليني ونصف مليون دوالر حبسب امللحقةاألموال اليت أُنفقت على املسجد والبنايات األخرى 
وقد أُخربت أيضا أن أفراد اجلماعة تربعوا يف هذا املشروع بسخاء حبيث تربع أحد اإلخوة .  اليت قدمت يلاحلسابات

شرين ألف دوالر وتربع آخر مبئة ألف دوالر، بل قد تربع كل واحد من أفراد اجلماعة بكل ما كان مبئة ومخسة وع
 يف هذا املشروع أيضا، كما جرت العادة يف حليهنوقد قدمت السيدات، . يف وسعهم، بل أكثر من وسعهم أيضا

 جيب أن نتذكر أنه جيب أال تكون هذه ولكن. أدعو اهللا تعاىل أن يبارك يف أموال مجيع املتربعني ونفوسهم. اجلماعة
التضحيات وهذا اإلخالص ومناذج الطاعة هذه نتاج عواطف آنية تنشأ يف القلوب مؤقتا، بل جيب أن تكون دائمة 

وجيب أال تقتصر هذه العواطف عليكم فقط بل جيب أن تنقلوها إىل أوالدكم وأجيالكم التالية كابرا عن . ومستمرة
ولكن هذه النماذج والعواطف ستدوم إذا . عليهاألمحدي احلقيقي اليت جيب عليه االستمرار فهذه هي سرية ا. كابر

متسكنا بأوامر اهللا تعاىل وعملنا ا، وأنشأنا عالقة صادقة باهللا تعاىل وأدينا حقوق املساجد، وأدينا حق البيعة اليت 
 حقوق املسجد ما مل نضع هذه األمور كلها يؤدونإذًا، لن نكون من الذين . �عقدناها على يد اخلادم الصادق للنيب 

وسأتناول اليوم بعضا من تلك األوامر اإلهلية حىت نتمكن حنن وأجيالنا من أدائها . بعني االعتبار وما مل نعمل ا
  . باستمرار

لقد ذكر اهللا . سورة األعراف وتتحدثان عن املساجد من ٣٢ و٣٠اآليات القرآنية اليت استهللت ا خطبيت هي رقم 
 املساجد والعابدون روادفيهما بعض األمور اليت يتوقعها من املؤمنني بل فيهما نصائح للمؤمنني، فقال بأنه إذا اهتم ا 

  . احلقيقيون فسيفوزون حبب اهللا تعاىل
وإن إقامة العدل ضرورية جدا بدءا من البيت الذي هو . فاألمر األول الذي أمر به اهللا تعاىل هو إقامة العدل واإلنصا

وبالعدل فقط يقوم األمن والسالم يف العامل، وبعدم أداء مقتضيات . عالمة الوحدة يف اتمع، إىل العالقات الدولية
عباد، بل إن والعدل ال يقتصر على األمور االجتماعية، وال على أداء حقوق ال. العدل حتدث الفتنة والفساد يف العامل

واحلق أن . إن أداء حقوق العبادة حبسب أوامر اهللا تعاىل عدلٌ أيضا. أداء حقوق اهللا أيضا يقتضي العدل واإلنصاف
فعلى كل مؤمن حقيقي أن ينتبه جيدا إىل أداء حقوق العبادة، وال ميكن أداء . العابد هو الذي يستفيد من هذا العدل

الصلوات اخلمس كما جيب، وأحدثنا تغريا طيبا يف أنفسنا نتيجة العبادات، وسعينا هذه احلقوق إال إذا التزمنا بأداء 
ومن حقوق خلق اهللا أن الزوج مأمور بأداء حق الزوجة واالهتمام . ألداء حقوق خلق اهللا إىل جانب أداء الصلوات

إخوا وأخواا وأقارا اآلخرين، حباجاا وأن يعاملها باللطف والرأفة، ويهتم بصالت رمحها، وأن حيترم والديها و
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. وأال يطمع يف أمواهلا ودخلها، وأنّ عليه أن يؤدي حقوق األوالد وينتبه إىل تعليمهم وترتبيتهم على أحسن وجه
تذكروا جيدا أن الشباب .  أن يضرب مثال أعلى بنفسه حىت يدركوا أمهية الدين ويبقوا مرتبطني بهااليف هذا جيب و

 عاما ينظرون إىل أبيهم بوجه خاص، وإذا يرون أن والدهم حيترم الدين ١٤ أو ١٣ من العمر ما يقارب عندما يبلغون
لقد رأيت بوجه عام أن األمهات . ويهتم به وحيافظ على عباداته ويلتزم بالصلوات ويتلو القرآن الكرمي بانتظام قلّدوه

اهتمامهن عندما يأتني ملقابليت أكثر من الرجال ويطلنب يهتممن بدين أوالدهن أكثر من الرجال أو على األقل يظهرن 
فيجب على كل أم أمحدية وعلى كل زوجة أمحدية أن تعدل يف أداء واجباا العائلية . الدعاء ذا اخلصوص

هتم ففي هذا اتمع جيب أن ي. عليها أن حتترم والدي زوجها وأقاربه وصالت رمحه وتم بتربية األوالد. واملنـزلية
فهناك حاجة إىل أن يرسخ يف ذهن . اآلباء بتربية األوالد أكثر، وهذا املسئولية تقع على الوالديِن كليهما على السواء

األوالد أم مسلمون أمحديون لذا عليهم أن يثبتوا كوم أمحديني على وجه احلقيقة، وجيب أن يرسخ يف أذهام ما 
ب على الوالدين أن يدركوا مسئوليام أوال وجيب أن خيربوا األوالد أن هناك فرقا وهلذا الغرض جي. هي مسئوليام

وهذا ما يدفع الوالدين ألداء حقوق .  بالدينمرتبطنيفإذا ربي األوالد على هذا النهج سيبقون . بينهم وبني غريهم
  . هوا إىل تربية األوالد فهم ال يعدلونأما إذا مل يضرب الوالدان أمثلة عملية لسلوكهما ومل ينتب. األوالد بالعدل

مث هناك عالقات عامة يف اتمع، فيجب على كل من يعد نفسه من املؤمنني أو يريد أن يعد من املؤمنني أن يؤدي 
لقد جعل . مث هناك عالقات جتارية أو ما شاها فال بد من أداء حقوق اآلخرين يف هذا اال أيضا. حقوق اآلخرين

تعاىل مجاعة املؤمنني كجسد واحد ولكن لن يتحقق مقتضى جسد واحد ما مل يشعر املرء مبعاناة اآلخرين وما مل اهللا 
كما أن اجلسد كله يصاب بالعذاب إذا أصيب جزء منه كذلك جيب و. يتنبه إىل أداء حقوقهم وما مل يعدل معهم مجيعا

 العدل، وماذا يقول إقامةعندما خنرب الناس بكيفية . �عود وهذا ما أمرنا به املسيح املو. أن نشعر مبعاناة اآلخرين
اإلسالم يف هذا املوضوع يتأثرون كثريا بسماعهم كالمنا، ولكن علينا أن نضرب بسلوكنا أيضا مثاال طيبا ذا 

 العمل به يف هذا العصر بل املؤمنون احلقيقيون اخلصوص، وخنربهم بسلوكنا أن هذا التعليم ليس تعليما قدميا ال ميكن
  . يعملون به اآلن أيضا

وما قلت يف تلك . لقد عقد هنا حفلُ افتتاح املسجد قبل البارحة اشترك فيه غري األمحديني مبن فيهم املواطنون احملليون
هوا إىل هذا املوضوع بدقة فال املناسبة كان يدور حول موضوع أنه إن مل يعدل الناس يف أداء حقوق العباد ومل يتنب

أما إذا كانوا يؤدون هذه احلقوق فإن كل عمل من أعماهلم يف هذا اال يصبح عبادة، . فائدة من عبادام وال معىن هلا
 خاصا ويعلّق بالعبادة أمهية فاملسلم الذي يعري للصلوات اهتماما. �وحيسن عبادم  اليت يقومون ا خاضعني هللا 

واملعلوم أن كل أمحدي يفهم كلمة . كبرية ال بد أن يكون دائم االستعداد لتوطيد العالقات املبنية على العدل مع خلقه
احلكمة هذه أكثر من غريه ألنه آمن بإمام الزمان وبايعه ليجذب أفضال اهللا تعاىل، ويقدر على أداء حق عبادة اهللا 

  .  من خلقهومعرفة الغاية
  ."تعاىل اهللا رضى لنيل قويةٌ وذريعةٌ عبادةٌ ومواسام البشر نوع على الشفقة إن: "� املوعود املسيح يقول
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 املسجد إىل اإلنسان يتوجه وعندما. أيضا تعاىل اهللا قرب وتنيل العدل مقتضيات مجيع حتقق الرائعة التعاليم هذه فإن
 وإنّ. للعبادة احلقيقية باللذة وحيظى تعاىل، حبه كنف يف يدخل فإنه له خملصا تعاىل اهللا وحقوق املخلوق حقوق مؤديا
وا�: تعاىل بقوله للعمل املؤمن سعيأَِقيمو كُموهجو دِجٍد كُلِّ ِعنسا جيعله) ٣٠ :اَألعراف (�متعاىل اهللا ألفضال جاذب 

  . الدرجة هذه إىل يرتقون الذين يف ويدخله
 مل ما احلقيقي الرب نيل يسعنا فال عضالتنا، بقوة حسنة نكسب أن نستطيع فال أيضا، تعاىل اهللا فعلُ جهودنا يصحب
 كل يف النـزيه وسعينا الطيبة أمنياتنا فإنّ. الصاحلة ألعمالنا عاليةٌ نتائج تظهر مل وما تعاىل اهللا فعلُ جهودنا يصحب

 تتحول العبادات تلك فإن ليقبلها اهللا ودعونا بالعبادات ذلك جانب إىل قمنا وإذا تعاىل، اهللا حنو توجهاتنا يصوبان عمل
 يدعون الذين يف أي الدين، له لصنيخم يدعونه الذين اهللا حزب يسمون الذين يف سندخل وبالتايل احلقيقية العبادة إىل
  ).١٨٧ :البقرة( �دعاِن ِإذَا الداِع دعوةَ أُِجيب�: التالية اهللا رسالةُ دروبهم هلم وتنري خملصني، تعاىل اهللا

 يستطيع ال كان فإذا أيضا، طاهرا تغيريا نفسه يف اإلنسان يحدث أن الدعاء إجابة تقتضي: "� املوعود املسيح يقول
  ."تأثري أي دعائه يف يبقى فال اهللا حدود ويتعدى السيئات اجتناب

 مطالعتنا ولدى. تعاىل اهللا حدود واعأن مجيع على احملافظة راعى إذا إال خملصا تعاىل اهللا داعيا املرء يعد أن ميكن فال
 نال اإلنسان ا تقيد إذا اليت تعاىل اهللا حدود متثل فيه الواردة األحكام ألن هذه، اهللا حدود على نطلّع الكرمي للقرآن
 �مسِجٍد كُلِّ ِعند ِزينتكُم خذُوا آدم يبِن يا�: تعاىل اهللا يقول مث. األدعية استجابة آيات ورأى تعاىل اهللا قرب

  .للمؤمن أقيمت اليت احلدود تلك أكثر وضحت وذا. التقوى لباس يف تكمن مؤمن كل زينة إن). ٣٢ :اَألعراف(
 السبل وإن. كلها التقوى سبل أدق يف سلوكه يف يكمن لإلنسان الروحاين مالاجل إن: "� املوعود املسيح يقول

 األمانات أداء يف يكمن إمنا الروحاين للجمال السبيل وإنّ. ومجيلة لطيفة روحانية مالمح إال ليست للتقوى الدقيقة
 عني من القدم أمخص حىت لرأسا قمة من الظاهرة األعضاء مجيع استعمال ويف املستطاع، قدر اإلميانية العهود ومراعاة

 واحملل، املقتضى حبسب صحيحا استعماال وأخالق أخرى وقوى قلب من الباطنة، القوى ومجيع ورجل، ويد وأذن
 هذه ِقبل من تشن اليت اخلفية اهلجمات من واحليطة احلذر أخذ يف وكذلك عنه، اهللا ى عما كفّها يف يكمن كما

 استخدامها على اإلنسان حيض الشيطان أن هي إمنا واجلوارح؟ القوى هلذه اخلفية جماتاهل هي ما( واجلوارح، القوى
 يرتبط الذي الطريق هو وهذا(. العباد حقوق مراعاة يف الروحاين اجلمال هذا يكمن مث )ذلك من احلذر فينبغي السيئ،

 وفيها قرآنية كلمة التقوى ولباس الكرمي، القرآن يف لباسا التقوى مسى قد تعاىل اهللا إن )كله الروحاين املرء مجال به
 املستطاع قدر اإلنسان يراعي أن التقوى من واملراد. التقوى يف هي إمنا الباطنية والزينة الروحاين اجلمال أن إىل إشارة
 أويت ما بكل دقائقها بكل ا يفي أن أي باملخلوق، تتعلق اليت وعهوده وأماناته اإلميانية والعهود اإلهلية األمانات مجيع
  ."قوة من
 أكثر املقتبس هذا يف � املوعود املسيح وضح فلقد. ا ويتقيد التقوى بدقائق للعمل جاهدا يسعى أن ينبغي أي

 اهللا لوجه تعهد اليت األمانة تلك بأداء فمكلّف األمحدي أما. وعهودكم أماناتكم على حتافظوا أن ينبغي قال حيث
 عباداتنا فستقربنا ألدائها وساعني األمانة هذه على حمافظني بقينا إذا. الدنيا على الدين إيثار وهي أال مراعاا تعاىل
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 ملرضاة ابتغاء عمل بكل احلالة هذه يف سنقوم. تعاىل اهللا بإذن أيضا، األدعية استجابِة آياِت وسنرى تعاىل اهللا إىل أيضا
 احلالة هذه ويف املسجد، هذا إنشاء بعد إلينا ينتبهون الناس أن بد وال تعاىل، هللا خالصة املسجد إىل اجميئن وسيكون اهللا،

 مسؤولياتكم إن بل. مهمتكم انتهت وقد اآلن املسجد أنشأمت قد بأنكم تطمئنوا فال. أيضا حقه ألداء جاهزين سنكون
. بالتقوى وتظهر تتجلى املسجد زينة وإن ،�مسِجٍد كُلِّ ِعند ِزينتكُم خذُوا�: تعاىل اهللا يقول. إنشائه بعد ازدادت قد

 وحقوق اهللا حقوق أداء ندع تتجلى التقوى أن - � املوعود املسيح كالم خالل من ذلك وشرحت تعاىل اهللا ويبين
. أيضا املسجد قدسية ويراعي صلواته على احملافظة على وحيرص عباداته مستويات لرفع اإلنسان يسعى وعندما العباد،
 على أو فحسب، تقليدا ذلك يقولون أم وجوههم من يظهر ولكن معي، لقائهم أثناء الدعاء الناس من كثري يطلب
 على تواظبون هل: أسأهلم فعندما. والصلوات الدعوات على مواظبني ليسوا أم أي ه؛يقولون مبا يعملون ال األقل

 خاطئة فكرة هلي به القيام وعدم اآلخرين من الدعاء طلب فكرة فإن. صرحيا جوام يكون فال اخلمس؟ الصلوات
 اهلدف هذا يتحقق وال جديدتني، ومساء أرض وخلق اإلسالم إحياء وه � املوعود املسيح بعثة من الغرض إن. جدا

 اهللا مع قطعها اليت العهود وحيقق تعاىل اهللا أمانات حق ويؤدي بالتقوى وشيخ وشاب وامرأة رجل كل يلتزم مل ما
 حتقيق أردت إذا بأنك صحابته ألحد � النيب قاله ما هذا. أيضا أنتم به تقوموا أن بد فال الدعاء مين طلبتم فإذا. تعاىل
  . أيضا وعملك بدعواتك تعينين أن بد فال ألجله الدعاء مين طلبت الذي األمر

 ذكرته ما � املوعود املسيح قال لذلك اهللا، مع صلة أفرادها مجيع ينشئ أن هو اإلهلية للجماعات احلقيقي اهلدف إن
 كل ينشئ أن ينبغي أي لألولياء، مقلّدين تكونوا أن من بدال أولياء لتكونوا حتاولوا أن أيضا املاضية اخلطب إحدى يف

 أن ينبغي كما بعضهم، حقوق أداء وحياولوا بالدعوات بعضا بعضهم املؤمنني مجاعةُ وتساعد تعاىل اهللا مع صلته واحد
 أيضا األغيار إليهم مييل حىت األخالق يف عليا مستويات حيققوا أن وينبغي أيضا، العباد حقوقو عبادام حقوق يؤدوا

 يف متوارثًا املنصب هذا منكم واحد كل جيعل أن أولياء كونكم من املراد ليس أنه هنا بالذكر اجلدير ومن. بسببها
 والتزمتم اخلالفة مع عالقة أنشأمت إذا إال ذلك ىيتأت وال تعاىل، اهللا مع عالقتكم تنشئوا أن منه املراد بل عائلتكم،
 األمر هذا تتذكروا أن فينبغي. باجلماعة ملتزمني يظلون الذين أولئك بازدهار تنبأ قد � النيب ألن وذلك باجلماعة،

  .دوما
 أن عليهم أن وهي املسجد، هذا بناء بسبب - يلقل قبل قلت كما- هنا املقيمني األمحديني مسئوليات ازدادت لقد

 مسئوليتكم من البعض، بعضكم حقوق تؤدوا أن عليكم جيب فكما. اهللا عند زينةً تعد اليت بالزينة ويدخلوه يعمروه
 تتقبل أن املأمول فمن احلق هذا تؤدون بقيتم إذا املنطقة، هذه سكان إىل الصحيح اإلسالم رسالة توصلوا أن أيضا
 مشاهد تروا وأن ذلك، حيدث أن اهللا ونسأل. أيضا بالوقت وتضحيتكم املسجد هذا بناء أجل من باملال حياتكمتض

 املسجد يأتون الذين أن حديث ففي. واعمروه الفكرة ذه املسجد هذا فأتوا عليكم، � اهللا حب نظرات وقوع
 إذا-  املرء صاليت بني الزمين الفاصل أن تتذكروا أن ينبغي مث. اهللا من الضيافة هناك دونجي اهللا لعبادة ومساء صباحا

 بلباس حيضر تالية صالة ألداء املسجد إىل يتوجه عندما مث. الشيطان من حيفظه الذي كالرباط - تعاىل هللا خملصا كان
 واحد كل يسعى أن وينبغي املادي، العامل يف املعيار هذا يقيم أن األمحدي واجب فمن. املثلى زينته هو الذي التقوى
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 فسوف � اهللا حيبها اليت الزينة ذه املسجد إىل وذهبنا عبادتنا وحفظنا احلقيقة هذه أدركنا فإذا. املسئولية هذه إلدراك
 تسِرفُوا وال واشربوا وكُلُوا�: أيضا الثانية اآلية يف � اهللا قال فقد. باستمرار قبل ذي من أكثر � اهللا أفضال تنالون

هال ِإن ِحبي ِرِفنيسوالطيب احلالل الغذاء تأكلوا أن وجيب والشرب، األكل يف االعتدال جيب أنه معانيها فأحد �الْم 
 من أكثر الطعام تناول أن املعلوم من كما. وخواطره اإلنسان أفكار يف يؤثِّر أيضا الغذاء ألن. باالعتدال نوع كل من

  . الفجر لصالة صباحا يقظيست أن يستطيع وال طويال ينام ليال منه أكثر وإذا متهاونا، كسالنا اإلنسان جيعل احلاجة
 تأكل احليوانات أن كما األكل هو الشاغل شغلهم أن املؤمنني غري عالمة من أن الكرمي القرآن يف � اهللا أخرب مث

 لكن اإلنسان، لفائدة وطيب حالل كل � اهللا خلق لقد. اهللا عبادة وهي جدا، سامية املؤمن غاية بينما وتشرب،
 اإلنسان غاية تكون أن جيب بل متوخاة، غاية يتخذها وال منها فلينتفع. الدنيا كسب غايته اإلنسان يتخذ ال أن جيب

 إذا أما. العبادة تعرقل هايدع ومل املادية الفوائد على احلصول يف اإلنسان يسرف مل إذا إال ذلك يتحقق وال اهللا رضوانَ
. اإلسراف هذا � اهللا حيب فال العبادة على املادية امللذات واستولت العبادة يف عائقا املادي والشرب األكل صار

 إىل املؤمنني انتباه لفت قد بل الدنيا، كسب عن مينع مل � فاهللا عمل، كل يف االعتدال حيب � اهللا أن دوما تذكَّروا
 على فيترتب الصالة، عن اإلنسانَ وأهلى الدين، نسيان يف الدنيا كسب تسبب إذا أما وإنصاف، اهتمام بكل يعملوا أن

  . اهللا عن يبعده الذي اإلسراف هذا من منا واحد كلَّ حيمي أن تعاىل اهللا نسأل. اهللا أفضال من حرمانه األمر هذا
 اجلماعة أبناء أن باملال التضحية بيان ضمن وأخربتكم املسئوليات، هذه تدرك اجلماعة أبناء أغلبية أن � اهللا منة فمن

 املساجد عمران ولكن. حصرا أنفسهم على نفقوني ال إذ باملال، التضحية روح يدركون وهم التضحية يف يتسابقون
  . أيضا قبل من اخلصوص ذا القلق أبديت كما باستمرار نفسه واحلماس االهتمام منكم يتطلب أيضا
 من املسقف واجلزء اخلارج، من مجيلة والقبة املنارة تبدو إذ سابقا قلت كما جدا مجيلٌ بنيتم الذي املسجد فهذا

 القاعتني هاتني فكلتا. مزدانة اآلن وأصبحت جتديدها مت قد قدمية قاعة إىل باإلضافة اهللا بفضل واسع أيضا املسجد
 ما هناك املنطلق هذا ومن. فقط إنسان ستمائة أو مخسمائة يبدو ما على احلايل عددكم لكن تقريبا، مصلٍّ أللف تتسع
 وأماكن سيدين من األمحديني بعض جاء مبار فاليوم لعددكم، نظرا كبريا املسجد هذا ترون ولعلكم واسع، جمال زال

 كل على. خاليا املسجد من جزء يتراءى فقد فقط احملليون األمحديون كان إذا أما. مليئا املسجد يبدو لذا أيضا، أخرى
 احلقيقية فرحتنا أن إال. املصلني على يضيق بل احملليني السكان من املسجد وميتلئ العدد هذا يزداد أن اهللا أدعو حال

 لكن. باكستان من املهاجرين األمحديني من ال عددهم، ويزداد احملليني السكان من املسجد هذا ميتلئ عندما تتحقق
 اجلهود تتكثف أن ينبغي للتبليغ، والدعاء اجلهود فأكِثروا التبليغ، أعمال بتنشيط إال تتحقق لن واملهمة األمنية هذه

 العاجل، القريب يف املصلني على أصغر املسجد هذا جيعل أن � اهللا ندعو. أيضا الدعاء على التركيز إىل باإلضافة
 � املوعود املسيح قال فقد أوىل، خطوة هو بل القصوى، غايتكم ليس املسجد فهذا. باستمرار أخرى مساجد فتبىن

 من وآمل احملليني، السكان يف سريعا هذا إىل االلتفات ينشأ أن تعاىل اهللا نسأل اإلسالم، إىل عرفالت يزداد باملساجد إن
 هذا فمن مضاعفة، أضعافا اإلسالم إىل التعرف ازداد العامل يف املساجد بنينا فحيثما. اهللا شاء إن سيتحقق ذلك أن اهللا

 بنظرة إليكم سينظرون املنطقة هذه وسكان اجلريان نّأل مسئوليتكم تدركوا أن جيب قبل من قلت كما أيضا املنطلق
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 ألن هنا إىل وأتيتم حبرية املساجد يف العبادة تستطيعون تكونوا مل هناك ألنكم باكستان من أتيتم لقد. أكثر فاحصة
  . مسلمون أم حبرية يعلنوا أن يستطيعون ال هناك األمحديني

 فلم الناس، يف اجلميلة اإلسالم رسالة بنشر وذلك اهللا من احلب ظراتن اكتِسبوا هنا اهلدف هذا لنيل اجلهود فببذل
 أجيالكم أذهان يف الشعور هذا فَولِّدوا باكستان، يف األمحديني معارضة بسبب وإمنا خاصة مليزة هنا إىل أغلبيتكم تأت

 فال. أيضا التبليغ يف والنشاط قه،ح وتأدية املسجد بعمارة االهتمام منا يقتضي املنة هذه على هللا الشكر أن أيضا القادمة
 يومني قبل هناك من رسالة قرأت فقد. جدا سخيفة تكون وهي باكستان يف األمحديني ضد يوميا ترفع القضايا تزال
 كنت بينما: فقال مسافر أحدمها أن ويبدو رجلني قبل من قرية يف الشرطة لدى قضية سجلت أنه صاحبها فيها أفاد

 فبحثت مشاعري، فاجنرحت القاديانيني، مسجد أنه عرفت اقتربت وعندما وقبة مئذنة على نظري وقع القرية يف أمشي
 هلم فقلت. هنا يصلّون القرية هذه سكان من أشخاص مثانية أن فعرفت املسجد هذا بىن الذي من أيام أربعة مدى على
 يف حىت األوضاع هي فهذه. ضدهم قضية سجلت أن جيب لذا مشاعري جرح مما يقبلوا، ومل والقبة املئذنة يهدموا أن

 نفسها األوضاع يعيش كان أيضا وبعضكم هناك، الظروف هذه يف يعيشون فاألمحديون باكستان، يف الصغرية القرى
  .   لذلك مجيعا اهللا وفَّقَكم مساجدكم، حقوق وتؤدوا تتذكروها أن جيب بل األوضاع هذه تنسوا فال هنا، إىل فهاجر
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