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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فـأعوذ  

بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم �باهللا من الشيطان الرجيم. 
و دبعن اكين * إيم الدوالك يم *  ـتمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عنيتسن اكإي

الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَي(آمني) �ع .  
اليوم تنتهي اجللسة السنوية للجماعة يف بنغالديش. من املؤكد أن املشاركني يف اجللسة قد 

أن العلماء قد تناولوا يف خطبهم أهداف اجللسة السنوية واملواضيع  وأرىاستمعوا إىل اخلطب، 
هي  �العلمية والتربوية. إن ملخص أهداف اجللسة السنوية اليت بينها سيدنا املسيح املوعود 

، ويحدث يف � بهأن على كل أمحدي يشارك يف اجللسة أن يقوي عالقته باهللا ويزداد معرفةً 
، كما مكَّن فيهاألسوة احلسنة  �ذلك التغيري العملي الذي ترك لنا النيب نفسه تغيريا عمليا، 

املؤمنني به من إحداث ذلك التغيري، وجند مناذجه يف الصحابة رضوان اهللا عليهم. وإلقامة هذه 
علينا  �يف هذا الزمن. مث من منة اهللا  �املسيح املوعود  �النماذج نفِسها قد بعث اهللا 

، فقال حضرته: للبنغالية انتباه حضرته للتوقف لكي يترجم عامل فريوز هنا لفت األستاذ(
كان عليك أن ختربين سلفا، إذ كنت تقف يف  ؟حسنا، هل تتذكر ما قلت أو جيب أن أكرر

   السابق على مييين وهذه املرة اختفيت إىل يساري)
مبا أنه مل يترجم ما قلت إىل اآلن لذا سأعيد الكالم، ميكن أن خترب احلضور أن اجللسة تنتهي 

أن  �اليوم والعلماء ألقَوا اخلطب، وملخص أهداف اجللسة اليت بينها املسيح املوعود 



ك يتقوى املشاركون يف اجللسة عالقةً باهللا ومعرفةً له، وحيدثوا يف نفوسهم تغيريا عمليا، ذل
 منوذجه، وأحدث يف أتباعه التغيري الذي جند مناذجه يف الصحابة  �التغيري الذي قدم لنا النيب

. مث من �يف هذا العصر سيدنا املسيح املوعود  �. وإلقامة هذه النماذج قد بعث اهللا �
. فكما بينت يف �منة اهللا علينا أنه أقام فينا نظام اخلالفة ملواصلة مهمة املسيح املوعود 

أو الغاية من بعثته مل تكن تنحصر يف إقناع الناس  �اخلطبة املاضية إنّ مهمة املسيح املوعود 
قد مات وأنه لن ينـزل أحد من السماء اآلن، بل كان اهلدف األهم من  �بأن عيسى 

تم بتأدية و �هذا بكثري من بعثته أن يخلق مجاعةً تدرك التوحيد اإلهلي وتتأسى بأسوة النيب 
حقوق اهللا وحقوق العباد. أي أن يظهر أناس يعدون مثال للنماذج العملية. فمن واجب كل 

، �أمحدي مقيم يف أي بقعة يف العامل أن يضع يف احلسبان الغايةَ من بعثة املسيح املوعود 
وكان  كان قد ظهر إلنشاء عالقة اإلنسان بربه، �ويردد يف نفسه دوما أن املسيح املوعود 

، وكان قد جاء ليخرب �بصفته خادما بارا وحمبا خملصا له  �النيب  إلبراز مكانةقد بعث 
فقط، فالنيب  �اآلن هي الذات الطاهرة للنيب  �العامل أن الوسيلة الوحيدة للوصول إىل اهللا 

. مث كان �وجل وإلنشاء العالقة القوية به  هو وحده الوسيلة إلدراك توحيد اهللا عز �
قد بعث ليخرب الناس عن حقوقهم املتبادلة ليسجلوا مناذجه العملية  �سيح املوعود امل

حبسب التعليم اجلميل لإلسالم. فما مل يفهم ويستوعب كلُّ واحد منا هذه األمور فإن رفعه 
اجللسة عدمي اجلدوى، إذ ال نقدر على إحداث تغيري دائم يف نفوسنا  عند حضورهاهلتافات 

سواء كان  �ماس مؤقتا ورفْعِ اهلتافات. كلُّ من آمن باملسيح املوعود مبجرد إظهار احل
بنغاليا أو هنديا أو عربيا أو أوروبيا أو من سكان اجلزر، جيب عليه أن يهتم ويفكر كيف 

ويقيم مكانته يف  �بإنشاء العالقة به، وكيف ينشر تعليم النيب  �ميكن أن يقيم توحيد اهللا 
إىل كالمي جالسني يف ستمعون تأدية حقوق العباد. فأنتم الذين العامل، وكيف يتمكن من ت

بعد ترسيخ هذا األمر يف أذهانكم أن من الواجب عليكم أن  عاهدواجلستكم يف بنغالديش، 
. فما مل نسجل النماذج العملية لن نتمكن �تكونوا قدوة لتحقيق أهداف املسيح املوعود 
ميدان التبليغ. فَلنيل اإلدراك الصحيح هلذه األمور من إصالحنا العملي ولن جنين أي جناح يف 

وتوجيهاته وأقواله، ومن هذا املنطلق  �جيب علينا االستعانة بكتابات املسيح املوعود 
وهي متثل خطة العمل لنا، وإن العمل ا  �سأقدم لكم بعض التوجيهات حلضرته 



. �املسيح املوعود  يف مجاعةوإدراكها احلقيقي سيجعلنا مسلمني حقيقيني وأعضاء صادقني 
  : �يقول سيدنا املسيح املوعود 

اخلالص والنجاة إنما  اتذَكّروا أنّ وحدانية اهللا اليت يريد اهللا منا اإلميان ا، واليت يتوقف عليه
هي اإلميان بأنّ اهللا مرتّه يف ذاته عن كلّ شريك، سواء كان وثنا أو بشرا أو مشسا أو قمرا، أو 
نفس اإلنسان وذاته، أو مكْره أو خداعه؛ وكذلك ينبغي لإلنسان أالّ يعد أحدا قادرا مثل اهللا، 

أي جيب أن نضع يف احلسبان دوما أن اهللا وال معزا. (وأالّ يعد أحدا رازقًا غري اهللا، وال مذال 
) وأالّ يعد أحدا ناصرا أو معينا؛ وحده يعز وهو الذي يهني من يرتكب األعمال السيئة �

كما أن عليه أن خيْلص حبه وعبادته وخضوعه وآماله وخوفه هللا وحده. وال ميكن أن تكتمل 
  تالية:وحدانية اهللا من غري اخلصائص الثالث ال

أوال، توحيد ذات الباري، أعين أن نعترب األشياء املوجودة كلّها كاملعدوم إزاء اهللا تعاىل، وأن 
أي أنّ مجيع األشياء هي فانية ونافدة وعدمية احلقيقة، نعتربها هالكة الذات وباطلة احلقيقة. (

  )     وكل ما سوى اهللا باطل
 إذًا،( اهللا، لذات إال واأللوهية بالربوبية اإلقرار عدم أعين -الصفات حيث من التوحيد ثانيا،

 واليقني) لنا معبودا وحده ونتخذه نعبده أن جيب الذي وهو يربينا الذي وهو ربنا وحده اهللا
 النظام من جزًءا إال ليسوا - الظاهر يف وحمسنني رازقني يبدون الذين -كلّهم اآلخرين أنّ

  .بيده وصنعه اُهللا وضعه الذي اإلهلي
 حبنا يف هللا شريكًا أحدا جنعل أالّ أعين -والصفاء واإلخالص احلب حيث من التوحيد ثالثًا،

  ."� فيه والتفاين له وعبادتنا
. لنا معبودا وحده واختاذه له خالصة وعبادته اهللا يف الفناء أي احلقيقي التوحيد هو هذا إذًا،

 النحو هذا على تعاىل باهللا عالقته هل لريى نفسه منا كلٌّ يفحص أن جيب األساس هذا فعلى
 غريه على يتوكل ولكنه اهللا أمام خيضع أنه فقط باللسان يقول أنه أو إلقامتها يسعى أو قائمة
 املسيح بينه الذي املعيار حبسب بالتوحيد اعتصمنا فإذا. للعيان احلاجة ظهرت وإذا عمليا

  . إليه إليصالنا � املوعود املسيح جاء الذي اهللا إىل الوصول ميكننا عندئذ � املوعود
 وتكرارا مرارا � املوعود املسيح نصحنا اليت ومكانته اهللا مرتبة إدراك هو الثاين واألمر

  : � يقول. إلدراكها



 السماء يف حي � عيسى أن والسنة للقرآن خالفا الناس هؤالء يقول عندما أنه جيدا فكّروا
 أرضي، شخص وهو مات قد رسولكم بأن فورا ويقولون االعتراض فرصة للقسس تتسىن
 بأنه � النيب إىل مسيئني ذلك جانب إىل ويقولون. ومساوي حي فهو عيسى أما باهللا، والعياذ
تهو رسول وخامتية عظمة من هذا باعتقادهم حيطّون أال رصني، تفكري بعد اآلن فقولوا. مي 

 حبق اإلساءة بأنفسهم ويرتكبون حتما، ذلك يفعلون أم شك ال األنبياء؟ وخامت الرسل أفضل
  . � الرسول

 يئتهم عقوبة هي إمنا حاليا تالحقهم اليت واملصيبة الشقاوة بأن موقن إنين: � قال مث
 يقولون. والشقاوة اخلزي يواجهون السبب وهلذا ،� النيب إىل اإلساءة فرصةَ للقساوسة

 املسيح بينما عاما ٦٣ عن مات بأنه يقرون ثانية ناحية ومن األنبياء أفضل � أنه بلسام
 عليك اهللا فضلُ وكان�: � للنيب يقول تعاىل اهللا أن مع ميت ومل اآلن إىل حيا زال ما �

 بأن يقولون الذين بل متاما، وصائب صحيح هو بل كال، خطأ؟ هذا اهللا كالم فهل. �عظيما
 � النيب أن احلق. القول هذا من أشنع إساءة كلمة هناك ليس إذ الكاذبون، هم ميت � النيب
 النيب حبياة يقول ال والذي. االعتقاد ذا متمسك إنين. غريه نيب ا حيظَ مل أفضلية على حائز
  . عندي كافر هو �
  : ومرتبته � النيب مكانة مبينا � يقول مث
 كان � ألنه األنبياء جلميع وصفية أمساء أُعطي � النيب أن الكرمي القرآن من أستنبط إنين"

 األنبياء مجيع كماالت � نال وكما. املختلفة وفضائلهم املتفرقة األنبياء مجيع لكماالت جامعا
 كُتب فيها�: تعاىل اهللا يقول إذ الكتب مجيع حماسن جامع أيضا الكرمي القرآن فإن كذلك

: أخرى آية يف النيب � أمر كذلك �الْكتابِ في فَرطْنا ما �: أيضا ويقول ، �قَيمةٌ
�ماهده فَبِهداقْت�.  

 وأدوا الصالة أقيموا أن � أمر كما شرعية أوامر هناك أوال: نوعان األوامر أن معلوما فليكن
 �إِبراهيم علَى وسلَاما بردا كُونِي نار يا�: مثل اخلَلق بصورة األوامر هو الثاين والنوع. الزكاة

 أن فطرتك أمر قد أي ؛وكوين خلقي أيضا األمر فهذا مجيعا، م اقتد أن األمر واليت مياثلها
 قد وبذلك متفرقة، بصورة كلهم األنبياء يف موجودة كانت اليت الكماالت مجيع إمجاال جتمع

  .واملزايا الكماالت مجيع � شخصه يف اجتمعت



   :النبيني خلامت احلقيقي املعىن بيانه يف � قال مث
 ما�: وقال. � عليه انتهت النبوة أن كلها والكماالت املزايا تلك اجتماع نتيجة فكانت

 أن يعين النبوة ختم إن. �النبِيني وخاتم اِهللا رسولَ ولَكن رِجالكُم من أَحد أَبا محمد كَانَ
 فلن املستقبل، يف النبوة كماالت باب سد وقد عليك، انتهت قد وكماالا النبوة حماسن كافة
 من األنباء يتلقى الذي وتعين والعربية، العربية اللغتني بني مشتركة كلمة النيب. مستقل نيب يأيت
 هذه وصارت أنبياء يسمون مباشرة تعاىل اهللا من األنباء يتلقّون الذين. ا ويتنبأ تعاىل اهللا

 فال عليه وختم املستقبل يف ذلك سد تعاىل اهللا أن اآلية هذه من يتبني ولكن. اصطالحا الكلمة
 شخص هناك كان إذا. � أمته من يكن مل ماو � النيب ختم دون نيب هناك يكون أن ميكن

 � النيب من الربكة نوال وبغري األمة هذه دخوله دون اهللا مكاملة شرف ينال أن يستطيع
  . يل فقدموه

 اللّه تحبونَ كُنتم إِن�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول: � املوعود املسيح يقول مث
 الكرمي للنيب الكاملة الطاعة هو تعاىل اهللا حبب للفوز الوحيد السبيل. �اُهللا يحبِبكُم فَاتبِعونِي

 دائما اإلنسان هدف يكون أن جيب. تعاىل اهللا إىل يوصلكم آخر سبيل مثة وليس ؛� حممد
 وطاعةُ والبِدعات باهللا الشرك اجتناب وعليه. له شريك ال الذي الواحد اإلله إىل االهتداَء
 ميكن ال: ثانية لكم أقول! امسعوا. األهواء يطيع وال التقاليد يتبع أال فينبغي ،� الكرمي الرسول
 .� اهللا لرسول احلق الطريق اتباعه غري أخرى طريق بأي ينجح أن لإلنسان

: "ليس لنا إال رسول واحد؛ ومل يرتل عليه إال قرآن �مث يقول سيدنا املسيح املوعود 
. إنّ مجيع البدع اليت ميارسها الدراويش، واألذكار �واحد، وبطاعته ميكننا االهتداء إىل اهللا 

واألوراد اليت ابتدعها أهل الزوايا، إمنا هي مجيعها أدوات إلضالل اإلنسان عن الصراط 
، وصنعوا �الناس أن يكسروا ختم خامتَ النبيني املستقيم؛ فاجتنبوها. لقد حاول هؤالء 

ألنفسهم شريعةً خمتلفة. عليكم أن تتذكروا أنه ال مفتاح لفتح باب نِعم اهللا وبركاته إال 
، واتباع الطرق املسنونة كالصالة، �االلتزام بتعاليم القرآن ايد، واتباع الرسول الكرمي 

تاركا هذه السبل. أال إنّ الذي ال يعمل حبسب أوامر  والصوم. وخمطئٌ من يبتدع طرقا أخرى
  اهللا تعاىل ورسوله بل يبحث عن طرق أخرى للوصول إليهما سيموت خائبا خاسرا." 



فال ميكن لصاحب زاوية وال لشيخ أن يصبح وسيلة النجاة، إمنا رِضى اهللا تعاىل يف اتباع 
لتعليم األساليب إلقامة  �ود ، مث كما قلت من قبل بعث املسيح املوع�سيدنا حممد 

فلن تكون لكم أي صلة باهللا  بعضاأنه إن مل تؤدوا حقوق بعضكم  �حقوق العباد، فعلّمنا 
وضع أسس األمن  �بأن الرسول  �وال باإلسالم، وأخربنا  �تعاىل وال بالرسول 

، وأخربنا للعاملنيرمحة  �والصلح وأقام حقوق العباد، وعلّمنا إدراكا صحيحا لكون النيب 
  بأن القرآن الكرمي أقام حقوق كل فئة اجتماعية.  �

وهو يبني مبادئ اإلسالم املبنية على األمن والسالم: "هذا املبدأ  �يقول املسيح املوعود 
مجيل جدا وخيلق األمن ويؤسس السالم ويدعم احلاالت األخالقية أن نعترب مجيع األنبياء الذين 

قني، سواء أكانوا يف اهلند أو يف فارس أو يف الصني أو يف أي بلد آخر ظهروا يف العامل صاد
الذين رسخ اهللا عظمتهم وعزهم يف ماليني القلوب ورسخ دعائم دينهم، وعاش هذا الدين 
قرونا. هذا هو املبدأ الذي علَّمناه القرآن الكرمي ويف ضوء هذا املبدأ ننظر باحترام وإجالل إىل 

عليه هذا التعريف، سواء أكان مؤسس الديانة اهلندوسية أو ديانة مؤسس كل دين ينطبق 
  الفرس أو ديانة أهل الصني أو ديانة اليهود أو ديانة النصارى."

أيضا عن املوضوع نفسه: "واجلدير بالذكر أيضا أنه حبسب تعليم اإلسالم فإنّ  �وقال 
دفني كبريين، األول معرفة لإلسالم جزءين فقط، أو ميكن القول أن هذا التعليم مبين على ه

وتوظيف النفس يف طاعته الصادقة كما هو  �اهللا الواحد كما هو يف الواقع موجود، وحبه 
ومواسام وأن يعامل  �شرط الطاعة واحملبة، واهلدف الثاين هو بذل القوى يف خدمة عباده 
  املرء حمسنه، سواء كان ملكا أو أدىن إنسان، بالشكر واإلحسان." 

فهذا هو اهلدف الذي جيب أن يطبقه على نفسه كلُّ من يدعي أنه مسلم، وهذا هو اهلدف 
الذي جيب على كل أمحدي أن يسعى إلحرازه، ولألسف أن املسلمني قد نسوا هذا املبدأ لذا 

، بعضرقاب الشعوب واحلكومات بعضهم  ويضربقد انتشر الفساد يف الدول اإلسالمية 
لآلخر، تطالب احلكومات شعوا أمورا غري شرعية كما  وكل شخص حياول أن يسيء

عن هذا املوضوع:  �تطالب الشعوب حكوماا أمورا غري شرعية، يقول املسيح املوعود 
 فيسود البالد األمن .الرعيةَ ومن ناحية ثانية حتكم الرعيةُ السالطني من ناحية حيكم السالطني"



جادة االعتدال. وكلما حدث من الرعية أو السالطني  سلك كال اجلانبني علىما  والوئام إذا
  ما ينايف العدل تالشى األمن من البالد." 

فما مل ينصف كال الطرفني وما مل تكن فيهما روح تأدية فرائضهم وتأدية حقوق بعضهم 
ال ميكن أن يتأتى األمن والسالم، وهذه هي مأساة البالد اإلسالمية املزعومة. حنن  بعضا

األمحديني، يف أي بلد نقطن، علينا أن نعرف الدنيا تعليم اإلسالم احلقيقي وروح العدالة 
بشكل  بعضاحقوق بعضهم  تؤدىاإلسالمية احلقيقية لكي يسود األمن والسالم ولكي 

ب على األمحدي احلقيقي أن يؤدي حقوق العباد؟ يقول املسيح املوعود صحيح. وكيف جي
  عن هذا املوضوع:  �

"احلق أن أصعب مرحلة وأكثرها حساسية هي مرحلة حقوق العباد، ألن املرء يواجههـا يف  
كل حني وآن ويكون هذا االبتالء أمامه دائما. فيجب أن خيطو املرء يف هذه املرحلـة بكـل   

هو أال يقسو املرء على العدو أيضا أكثر من الالزم. يود بعـض النـاس أن   حذر. إن مذهيب 
يسعوا لتخريبه وإبادته قدر اإلمكان، مث ال يهتمون يف هذا السبيل باألمور املشـروعة وغـري   
املشروعة ويوجهون إليه ما كاذبة ويفترون ويغتابون وحيرضون عليه اآلخرين أيضا. انظروا 

شخص من السيئات واملنكرات نتيجة عداوة بسيطة. مث ستنجب هذه اآلن كم كسب هذا ال
   .السيئات أوالدا وتصل األمور إىل حدود بعيدة

أقول صدقا وحقا أال حتسبوا أحدا عدوكم الشخصي، واتركوا عادة الضغينة كليا. فإذا كان 
اهللا معكم وكنتم معه ألمكن له أن يدخل األعداء أيضا يف خدامكم. ولكن إذا قطعتم أنتم 
عالقتكم مع اهللا ومل تبق لكم صلة الصداقة معه وكانت تصرفاتكم تنايف مشيئته فمن يكون 

 عدوكملكم من اهللا؟ ميكن لإلنسان أن جيتنب عداوة اخللق ولكن إذا أصبح اهللا أكثر عداوة 
إمنا لن تقوم لكم قائمة وإن كان اخللق كله صديقا لكم. لذا جيب أن ختتاروا طريق األنبياء. ف

يريد اهللا تعاىل أن ال يكون لإلنسان عدو شخصي. اعلموا جيدا أن املرء ال ينال الشرف والسعادة 
مل يعد أحدا عدوه الشخصي، أما أن يعادي أحدا لوجه اهللا ولشرف رسوله فهذا أمر آخر، إال إذا 

أعين أن الذي ال يعظّم اَهللا ورسوله ويعاديهما فاعتربوه عدوا لكم، ولكن هذه العداوة ال تعين أن 
، وادعوا تفتروا عليه وختططوا إليذائه بغري حق، كال، بل عليكم أن تعتزلوه وتفوضوا أمره إىل اهللا

  إلصالحه إن استطعتم، وال تبدأوا معه شجارا جديدا من عند أنفسكم". 



مث قال عليه السالم وهو حيث على األخالق الفاضلة وأداء حقوق العباد: على كل واحد منكم أن 
نفسه يوميا لريى مدى اهتمامه ذه األمور ومبواساته إلخوانه وحسن معاملته هلم، فهذه  حياسب

جسيمة يف عنق اإلنسان. ورد يف احلديث أن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم كنت ولية ئسم
تسقين، وكنت مريضا فلم تعدين، فيقول العبد يا رب مىت  فلمجائعا فلم تطعمين، وكنت ظامئا 

كنت جائعا حىت أطعمك ومىت عطشت حىت أسقيك، ومىت مرضت حىت أعودك؟ فيقول اهللا عز 
وجل كان عبدي فالنٌ قد احتاج هلذه األمور ولكن مل تسعفه، ولو أسعفته ألسعفتين. مث يقول اهللا 

تموين، فكنت جائعا فأطعمتموين وكنت ظامئا تعاىل جلماعة أخرى هنيئا لكم فقد واسي
فسقيتموين، فيقولون يا رب مىت فعلنا بك هذا، فيقول اهللا عز وجل لقد واسيتم عبدي فالنا، 
وكانت مواساتكم له مواساة يل. احلق أن مواساة خلق اهللا حسنة عظيمة واهللا تعاىل حيبها جدا، 

له. ونرى يف الدنيا أيضا على العموم أنه لو ذهب وما أدلَّ على ذلك من أنه تعاىل يعدها مواساة 
اخلادم إىل صديق سيده، فلم يعنتِ بضيافته وخدمته، فهل يرضى بذلك سيد هذا اخلادم؟ كال، مع 
أن ذلك مل يؤذ السيد شيئا، ذلك ألن خدمته للخادم وحسن معاملته له، إمنا هي مبرتلة خدمة السيد 

ال يرضى بأن يسيء أحد معاملة خلقه، فهو حيب خلقه جدا. وحسن معاملته. كذلك إن اهللا تعاىل 
فالذي يواسي خلق اهللا فكأمنا يرضي اهللا تعاىل. إذًا فاألخالق هي السلّم للرقي كله. وعندي أنّ 
أداء حقوق العباد يساعد على أداء حقوق اهللا. إن اهللا ال يضيع إميان من يعامل خلق اهللا حبسن 

مرضاة اهللا ويواسي أخاه الضعيف، فإن إخالصه هذا بتغاء اان عمالً األخالق. عندما يعمل اإلنس
يقوي إميانه. ولكن اعلموا أن األخالق اليت يتحلى ا املرء رياًء للناس فهي ال تكون لوجه اهللا 

 اخلانات يبنون كثريون أناس هناك فمثالتعاىل، فال تنفع صاحبها شيئا الفتقارها إىل اإلخالص، 
 بسيطا كان مهما اهللا لوجه شيئا املرء عمل لو ولكن. والصيت للشهرة كسبا شاها وما اوالسراي

 ذات: قال الذي اهللا أولياء أحد قول" األولياء تذكرة" يف قرأت لقد. عليه جيزيه بل اهللا يضيعه فال
 العمر من يبلغ جموسيا عجوزا تلك املطر أيام يف ورأيت انقطاع، بدون أليام األمطار نزلت مرة

 حابطة الكفار أعمال إن نفسي يف فقلت. السقف فوق للطيور احلبوب ينثر تقريبا عاما مثانني
 ويل روى مث. حمالة ال سينفعين نعم،: الرجل قال شيئا؟ هذا عملك سينفعك هل: له قلت مث ضائعة،

 انظُر: وقال فعرفين بالبيت، يطوف العجوز ذلك فرأيت مرة إىل احلج ذلك بعد فذهبت: نفسه اهللا
 .إلسالمي سببا صارت احلبوب تلك أن أي ال؟ أم احلبوب تلك على جزيت هل
 لقد. اإلسالمية األخوة تقتضيه ما وهذا. كثريا الرمحة اهللا علّم لقد: � املوعود املسيح يقول مث

 األخوة فيكم تكون أن فيجب. إخوة كلهم واملؤمنني املسلمني إن وضوح بكل تعاىل اهللا قال



 هذه يف كونكم مزدوجة أخوتكم تكون أن جيب أي  ثانية، أخوة ترافقها أن جيب كما اإلسالمية،
  . اجلماعة

 أن جيب مث أوالً، اإلسالمية األخوة فيكم تكون أن جيب ويقول األمحديني � خياطب هنا(
  ) اجلماعة هذه من ألنكم أخوة تزدادوا

 حبقوق يهتم ال والذي. العباد وحقوق اهللا حقوق نوعنيِ، على احلقوق اهللا جعل لقد: � قال مث
 اهللا أوامر من أمر أيضا اهللا حبقوق االهتمام ألن املطاف، اية يف أيضا اهللا حقوق يهمل العباد

  . اهللا حقوق حتت ويندرج
 � النيب مكانة وإلدراك حقوقه ألداء ويوفقنا تعاىل باهللا عالقة لنـزداد يوفقنا أن تعاىل اهللا ندعو

 تعليم ننشر وأن ،نابعض حقوق ألداء ويوفقنا ،� املوعود املسيح الصادق، خادمه مهمة ولفهم
 به بالعمل اإلنسان يستطيع الذي الوحيد الدين هو اإلسالم أن للعامل ونؤكد الصحيح، اإلسالم
  . العامل يف احلقيقي السالم ويستتب تعاىل اهللا إىل يصل أن صحيحة بصورة
 ممن هنالك املوجودين مجيع يصل أن أيضا وندعوه بذلك، للعمل مجيعا يوفقنا أن تعاىل اهللا ندعو

 بيوتهم واألمن السالم يعم وأن غامنني، ساملني بيوم إىل بنغالديش يف اجلماعة جلسة حضروا
 حيميهم أن تعاىل اهللا فندعو األيام، بعض يف قاسية ظروفا بنغالديش يف األمحديون يواجه. أيضا
  . معا اآلن ندع تعالوا. آمني املشاكل، يواجهون حيثما العامل أحناء مجيع يف األمحديني وحيمي مجيعا


