
 كروبي دموع امل متسح   -نسانية أواًل  اإل
حضرة مريزا مسرور أمحد )أيده هللا تعاىل   اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمني

 2021بنصره العزيز( يف املؤمتر الدويل ملنظمة اإلنسانية أواًل 
 

األمحدية 31/10/2021يف   اإلسالمية  اجلماعة  إمام  ألقى  اخلليفة  ،  العاملية   ، 
  اخلطاب اخلتامي   )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز(  حضرة مريزا مسرور أمحد  ، اخلامس
 اإلنسانية أواًل.ملنظمة لمؤمتر الدويل ل الرئيس 

يف مسجد بيت الفتوح يف  يوم السبت كان احلدث الذي استمر يومني، والذي أقيم  
حتت عنوان "التخفيف من حدة الفقر   ، تيلفورد يوم األحديف  لندن، مث يف إسالم أابد  

 من خالل التمكني".
اليوبيل الفضي لإلنسانية  ،  وابء كوروانالذي أتخر عاًما بسبب  و ،  أواًل   حضر مؤمتر 

منظمة  ، مبا يف ذلك مندويب  بني حضوٍر شخصي وافرتاضيشخص    1200أكثر من  
 دولة حول العامل.  60اإلنسانية أواًل وأعضاء من أكثر من 

، تقريًرا عن اإلنسانية أواًل الدولية قدم رئيس جملس إدارة منظمة    الرئيس،طاب  اخلقبل  و 
 عاًما املاضية.  26أعمال اإلنسانية أواًل على مدار الـ 

وفيما يلي الرتمجة العربية للخطاب الذي ألقاه حضرة اخلليفة مريزا مسرور أمحد )أيده  
 هللا تعاىل بنصره العزيز( يف هذه املناسبة:

تشهد والتعوذ قال أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد )أيده هللا تعاىل بنصره  بعد ال
 العزيز(: 

 



كنتم قد    .بفضل هللا، متكنا هناية هذا األسبوع من عقد املؤمتر الدويل لإلنسانية أواًل 
كر يف التقرير أيًضا، على عقد هذا احلدث العام املاضي، مبناسبة اليوبيل  كما ذ    عزمتم،

 .اآلن  إىلمت أتجيله فيد، كو  وابء  بسببولكن و . أوالً  الفضي لإلنسانية 
متكن   حني  شخصًيا،  بعض  يف  احلضور  من  أنه  األشخاص    للتداعيات نظرًا  و إال 

يشاركون يف هذا احلدث عن ب عد   اإلنسانية أوالً  ، فإن غالبية أعضاءللوابءاملستمرة  
 ويستمعون إىل خطايب من بلدان أخرى.  

  عاًما منذ أن مت تسجيل اإلنسانية أواًل رمسًيا، وبفضل هللا، منذ   26ن  لقد مر اآل
و أتسيسها والتطور،  النمو  يف  أواًل  اإلنسانية  استمرت  األعمال    نفذت،  من  الكثري 

دولة،   60من  ت بطريقة أو أخرى يف أكثر  املؤثرة يف أجزاء كثرية من العامل. وقد خدم
يف مجيع أحناء أفريقيا والشرق األوسط وآسيا واحمليط  و مبا يف ذلك يف األمريكتني وأورواب  

للكوارث الوطنية وقدمت   اإلنسانية أوالً  يف بعض البلدان، استجابت منظمة و اهلادئ.  
اإلغاثة السريعة للسكان احملليني، بينما أقامت يف بلدان أخرى هياكل دائمة وبرامج  

 .ة، مصممة لتلبية االحتياجات األساسية للسكان احمللينيمستمر 
ورتبت  ،  بنوك طعام يف بلدان خمتلفة   اإلنسانية أوالً من بني مشاريعها املختلفة، أنشأت  

ربامج  ال من أجل مساعدة احملرومني. وقد أنشأت  يف العيد  على نطاق واسع    لألضاحي
العديد    إلضافة إىل ذلك، مت تصميماملشردين واأليتام. ابالضعفاء كلدعم أفراد اجملتمع  

 اإلنسانية أوالً   براجمها مع وضع االستدامة يف االعتبار، على سبيل املثال، تقدم  من
، وتقدم التدريب الطيب، وتعلم جمموعة من املهارات، فضالً  والفالحة للزراعة    الدعم

 عن تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف اخلطوط األمامية. 



تدير   أواًل اإلوابملثل،  البصر"برانمج    نسانية  سنوات.  منذ    "هدية  من خالل  و عدة 
يعيشون    ملن  نظيفة الشرب  المياه    "برانمج "املاء من أجل احلياة"، تقدم "اإلنسانية أواًل 

، فهي تقدم اإلغاثة يف حاالت الكوارث  سابًقا   كركما ذ  و يف املناطق النائية من العامل.  
 والطوارئ يف البلدان املتضررة من الزالزل والفيضاانت أو غريها من الكوارث الطبيعية.  

املدارس واملستشفيات ودور  "اإلنسانية أواًل " من حيث املؤسسات الدائمة، أنشأت و 
منظمة  اآلن  أصبحت  وبفضل هللا،  وهكذا،  الرعاية.  ومالجئ  دولية   خريية   األيتام 

الواقع، وصلت منظمة "اإلنسانية أواًل" اآلن إىل مرحلة تسعى  راسخة وحمرتمة. يف 
اإلنسانية   املنظمات  أو  اخلارجية  احلكومية  غري  املنظمات  الشراكة املماثلة  فيها  إىل 

  إحدى البلدان على سبيل املثال، يف   .عاون معها للوفاء بواجباهتا وأهدافها اخلريية والت
املتحدة عن رغبتها   بتمويل  عربت منظمة دولية غري حكومية مرتبطة ابألمم  ونيتها 

. وهذا يدل على أن اإلنسانية  نيابًة عنهالتقوم أبعمال ومشاريع إنسانية    إلنسانية أوالً ا
اكتسبت احرتام وثقة الوكاالت اإلنسانية األخرى، مبا يف ذلك    قدأواًل، حبمد هللا،  

  تلك املرتبطة ابألمم املتحدة.
ِإَذا  : "َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قال الرسول الكرمي    فقدأن حيدث هذا،    ملقدر ابلطبعمن ا

َأْحَسْنَت   فـََقْد  َأْحَسْنَت  َأَسْأَت  مسَِْعَت ِجريَاَنَك يـَق ول وَن َقْد  َقْد  ْعتَـه ْم يـَق ول وَن  َوِإَذا مسَِ
 كتاب مسند املكثرين من الصحابة(   ،)مسند أمحد "فـََقْد َأَسْأتَ 

كما  إال أنه و ، إال من هللا، مكافأةأو   للحصول على أي تقديرٍ  نتوقيف حني أننا ال و 
اخلارجية بشكٍل متزايد  عرتف  تقلت،   احلكومية    ،املنظمات  الوكاالت  حىت، وبعض 

أوالً  اإلنسانية  ي  وتقدرها،  جهود  مت  وهذا  اليت  املفيدة  األعمال  على  ، جنازهاإشهد 
قد سعت جاهدة لتحقيق اهلدف النبيل الذي    ة أن "اإلنسانية أواًل"قحقي  يعكس و 



القرآن الكرمي    حياة   كون هدف يجيب أن    والذي   ،ابلسعي حنوه  أمران هللا تعاىل يف 
 املكروبني. احتياجات    وسدخدمة اإلنسانية  :أي  ،املسلم

احملتاجني، بغض النظر  و   مرارًا وتكرارًا مبساعدة الضعفاء  املسلمني  القرآن الكرمي  لقد أمر
لوهنم. عالوة على ذلك، هناك عدد ال حيصى من أحاديث    دينهم أو عقيدهتم أو عن  

حياته كلها يف   ضىأمتوضح كيف  اليت  وأقواله  الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم  
بال شك  أتباعه.    املواساة جتاه اآلخرين يفسعي لغرس نفس روح  يف الخدمة البشرية و 
رمحة خالدة للبشرية، ومن خالل أقواله  مصدر  صلى هللا عليه وسلم    فإن رسول هللا
أن خدمة   بنّي تعاليم اإلسالم الرائعة، و على  وسلَّطه  أظهر نورًا أبدًًي  قد  وأفعاله املباركة  
تراثنا  البشرية جزء   ديننا  وأساسمن  املثال، أيمران اإلسالم حبماية من   . على سبيل 

ومساعدة  ورعايتهم  األيتام السبيل،  واحملرومني،عابري  احملتاجني  وإعالة  ورعاية   ، 
حقوقًا عظيمة. لقد مت تعليم املسلمني أنه    للجرياناإلسالم أن    يعلمنا  . كمااملرضى

معاملة  ابجري   عليهم  دائًما  واملواساة  لرمحة اهنم  مستعدين  يكونوا  يف    ملساعدهتم  وأن 
يف احلديث املعروف  (  لى هللا عليه وسلمقال الرسول الكرمي )ص  .أوقات احلاجة واحلزن

 . ، حىت ظننت أنه سيورِّثه"زال جربيل يوصيين ابجلار "ما
ال  هو  فعالوة على ذلك، فإن تعريف اجلار يف اإلسالم واسع للغاية وبعيد املدى.  

يعيشون يف أماكن   من يشمل أيًضا  فحسب، بل  يعيشون يف مكان قريب من يشمل 
 ين.سفر وزمالء العمل، واملرؤوسني، وغريهم الكثري الرفاق إضافة إىل أبعد بكثري، 

وا اإلسالم  اجلار يف  نطاق  فإن  الواقع،  أفراد  يف  اعتبار مجيع  سع جًدا حبيث ميكن 
اجملتمع جرياننا، وابلتايل، فإن السعي ملساعدة مجيع أفراد البشرية للتغلب على آالمهم  

 وأوجاعهم هو الواجب الديين للمسلم األمحدي.  



بفضل هللا، ومن خالل عمل اإلنسانية أواًل، أتيحت الفرصة للعديد من األمحديني  
الذين يعيشون  أو  ،  من يعيشون بقرهبمابحتياجاهتم، مبا يف ذلك    خلدمة جرياهنم والوفاء

 .األخرى   يف مناطق أبعد بكثري، يف الدول والقارات
ختفيف آالم إىل  هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم املسلمني ابلسعي    مركما أ
. ويف  صحتهم  ، وتقدمي العالج هلم، ورعايتهم برفق، واالستفسار ابنتظام عناملرضى

}َمْن َعاَد َمرِيًضا اَنَدى م َناٍد ِمْن  هذا الصدد قال الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم:  
ابن ماجه َمْنزاًِل{ )سنن  اجْلَنَِّة  َوتـَبَـوَّْأَت ِمْن  كتاب ما    ،السََّماِء ِطْبَت َوطَاَب ََمَْشاَك 

سلم املسلمني بتقدمي اإلغاثة  مل أيمر الرسول الكرمي صلى هللا عليه و و   ،جاء يف اجلنائز(
الذين يبذلون جهوًدا صادقة لرعاية املرضى    أيًضا بشر    وإمنا قد،  فقط   للمعتلنيوالعالج  

عيادات  الستشفيات و املهللا لبناء    مَما رزقه  وننفقي  الذيناآلخرة. وعليه فإن  يف    ابألجر
 .نة يف اجل يبنون بيوهتم يف الواقع فإهنمصحية ال رعاية  اللتوفري أو 

يف ضوء هذه التعاليم اإلسالمية، قامت اجلماعة اإلسالمية األمحدية ببناء العديد من  و 
الاملستشفيات واملدارس يف   بناء مثل هذه    لكنبلدان. و خمتلف  يتعذر علينا  عندما 

ال  رافقامل بعض  نواجهها يف  اليت  الدينية  املعارضة  بسبب  مباشر  فبلدانبشكل    إن ، 
القوية يف خدمة    ا َمتازً   سبياًل نا  ل  وفرت  قد  "اإلنسانية أوالً " للوفاء ابلتزاماتنا ورغبتنا 

هللا.   قربيفوز بهم  ويطعماآلخرين. وابملثل يذكر القرآن الكرمي أن من حيمي األيتام  
. كما أكد  تعاىل  غضبهيستجلبون  يف حني أن الذين يتجاهلون احتياجاهتم هم من  

ا على أمهية رعاية األيتام ودعم مجيع  الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم مرارًا وتكرارً 
 .احليلة  معدوميو أفراد اجملتمع الضعفاء 



}ابـْغ وِن  قال ذات مرة:  قد  أن الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم    يف الواقع، روي 
َا تـ ْرَزق وَن َوتـ ْنَصر وَن ِبض َعَفاِئك ْم { )سنن أيب داوود وهنا    كتاب اجلهاد(  ،الضَُّعَفاَء فَِإمنَّ

يقف  أ أنه  وسلم  عليه  هللا  الكرمي صلى  الرسول  الضعفاء  مع  إىل جنب  جنًبا  علن 
يسعى ملساعدة  إذا أراد اإلنسان أن ينال حبه وحب هللا، فعليه أن  أنه  ، و واحملرومني

 .الضعفاء واملكروبني
 واملباركة  يلة النب   وتعاليمه  الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم سنة  ن  فإَما ال شك فيه  

رعاية الضعفاء   لقد كانت هذه طريقته يفلعامل أبسره.  لألمة اإلسالمية ول  ةخالد  أسوة
  أن يتبع يف سن صغرية وكان يرغب  وأولياءهم    واأليتام َمن فقدوا والديهماحملرومني  و 

يعانون من الفقر أو املشقة   منأي فرصة خلدمة    وا ، ال تدعلذا.  السبيل ذاته  أتباعه
  أن يدخل ألي أثر من الزهو  أبًدا، ال مسح هللا،    وا، وال تسمحأيديكمتفلت من بني  
  م الذين يقدمون لك   بل هم  ،خدمة هلؤالء األشخاص  ونتقدم  مأنك   قلوبكم ظانني

لكامل يوفرون  من    لكسبفرصة  ال  معروف ألهنم  بركاته يف كل  هذه  رضا هللا وجين 
 .ةالدنيا واآلخر 

 

ختفيف   أجل  من  بسخاء  أبمواهلم  األمحديون  يضحي  هللا  املنكوبني    معاانةحبمد 
ولاحملرومنيو  الغرض  تحقيق،  أواًل.  أتسست  قد    هذا  الرسول    كذلكاإلنسانية  قال 

اجلياع، ولذلك أنشأت اإلنسانية أواًل بنوك  جيب إطعام  الكرمي صلى هللا عليه وسلم  
الناس.  اليت ينتفع منها  طعام  ال الدول بعمل جيد بشكل  و آالف  لقد قامت بعض 

بينما يعمل اآلخرون أيًضا وفًقا  ،  يف هذا الصدد، مثل كندا واململكة املتحدة  خاص
أمريكاتدير منظمة  و إلمكانياهتم.   ي  اإلنسانية أواًل يف  آالف    هامن  نتفعخمازن طعام 

 األشخاص. 



  صلى هللا عليه وسلم الكرمي  فقد روي أن النيب    بسخاء،  احملتاجني  فيما خيص مساعدةو 
َا  ل ذات مرة:  قاقد   }َما ِمْن يـَْوٍم ي ْصِبح  اْلِعَباد  ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يـَْنزاَِلِن فـَيَـق ول  َأَحد مه 

َويـَق ول  اآْلخَ  تـََلًفا{ )صحيح البخاري اللَّه مَّ َأْعِط م ْنِفًقا َخَلًفا  اللَّه مَّ َأْعِط َم ِْسًكا   ،ر  
، تسعى اإلنسانية أواًل جلمع  فقط   دمة اآلخرينصافية خلالنية ال  وهبذه .  كتاب الزكاة(

غري األمحديني ومن غري املسلمني أفراًدا   تربع العديد منيهذه الروح، . وبرؤية األموال
يقرون أنه مقارنة بوكاالت و   .ويضعون ثقتهم فيها  إلنسانية أوالً لمببالغ كبرية    ومجاعات

لضمان   كيف تستخدم اإلنسانية أواًل جيشها التطوعي  م يرونهنإف، اإلغاثة اإلنسانية 
أكرب قدر َمكن  تخدام  احلفاظ على التكاليف اإلدارية عند احلد األدىن حبيث ميكن اس

ومساعدة من هم يف أمس احلاجة إليه. جيب أن يكون الرتكيز األساس    لدعم من املال  
من    ضعف، بداًل األ  اجملتمع  بناءلكل عضو يف "اإلنسانية أواًل" خدمة أ  الدائمة والرغبة  

 .هم الذاتية أبي شكل من األشكال احلخدمة مص
أتكيد  إنه بكل  وحده، ف  لوجههخلق هللا إبيثار    مإذا خدمت  مأنكونوا على يقني  ك
 يف الدنيا واآلخرة.   مجزيكيس

أنه ال ميكن ألحد  يضمن  عن إدارتنا الدينية    إدارًيً   مستقلة   "اإلنسانية أوالً "حقيقة أن  
أننا نكتسب بعض املنافع الدينية أو غريها من    يفرتضأن  أن يشكك يف دوافعنا أو  

احلقيقي    ملهمكمأبًدا أن    واسانية. ومع ذلك، ال تنسإلنلخدمتنا    املزاًي من خالل 
اخلريية لإلسالم. ال   التعاليم  دائًما  أبًدا من حختكان وسيظل  أن دينكجلوا    مقيقة 

 .قضية اإلنسانية الخلدمة   م ابهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يدفعك موإميانك
لتربعات،  مع اأو تدعو جلمن خدماهتا    أًيً   اإلنسانية أوالً حيثما تقدم    وفًقا لذلك، 

من تعاليم اإلسالم اجلميلة    تستوحون ذلك   م الناس أنكيعرف  للتأكد من أن    اسعوا



ذكرت آنًفا لقد    .واملواساة  الكرمروح  بخبدمة اآلخرين    مهو الذي يلزمك  موأن دينك
ة  أتباعه الرغبة يف مساعد  يفقد غرس    لى هللا عليه وسلمكيف أن الرسول الكرمي ص

ليه السالم  ملسيح املوعود عقد أكد اخطاه املباركة،    وسريًا على . املظلومني واملنكوبني
العصر هذا  على    يف  وأمر  ابستمرار  اإلنسانية  الفقراء   مجاعتهأبناء  خدمة  خبدمة 

اجلماعة اإلسالمية األمحدية شغف خاص ورغبة    يف واحملرومني. وهلذا السبب يوجد  
 دمة البشرية. عارمة خل

  : ، قال املسيح املوعود عليه السالمالعباد حقوق  أداء  يتحدث عن  ذات مرة، وهو  
احلق أن أصعب مرحلة وأكثرها حساسية هي مرحلة حقوق العباد ألن املرء يواجهها  "

 . "يف كل حني وآن ويكون هذا االبتالء أمامه دائما
 .  "فيجب أن خيطو املرء يف هذه املرحلة بكل حذر: "حضرتهمث قال 

حتسبوا أحدا عدوكم الشخصي، واتركوا    ال"  قائاًل:  املسيح املوعود عليه السالم  ضافوأ
  ."عادة الضغينة كليا

اآلخرين  ومواساة  إن حب البشرية  : "عليه السالمويف موضع آخر، قال املسيح املوعود  
 .  تعاىل ونبل ثوابه" رضاه لكسبمن أشكال عبادة هللا سبحانه ووسيلة  عظيمشكل 

السالم  و  عليه  املوعود  املسيح  اإلنسانية   موضًحاقال  خدمة  هللا  "  :كيفية    -يقول 
وتعاىل   الِعرق    - سبحانه  أو  الدين  بسبب  متييز  دون  اجلميع  واس وا  معناه  ما  مرارا 

املثَقلني،  وأطِعموا اجلائعني وفّكوا رقاب العبيد، وسدِّدوا ديون املقرتضني وحتمَّلوا أوزار 
 ر"وأّدوا حق املواساة الصادقة جتاه بين البش

البشرية فلتحقيق هذه األهداف، أتسست اإلنسانية أواًل،  و  قد مت أتسيسها خلدمة 
معتقدات   عن  النظر  خلفيته  الناسبغض  لقدأو  العالج    م...  لتقدمي  أتسيسها  مت 



الغارقني  ومساعدة    ئهموإيواحلماية األيتام   امت أتسيسه  .. لقدرضىوالرعاية الطبية للم
  من   إلغاثة  ا مت إنشاؤهلقد  عطشهم.    رواء إلطعام اجلياع وإلت  الديون. وقد أتسس يف

الكوارث الطبيعية والنكبات    نتيجة   رأًسا على عقب بلمح البصر  دنياهم تنقلب  وجدوا
 .ذنٍب اقرتفوهأو الذين يعيشون يف أيس دون 

لبشرية،  ة لوالدائم   ة احلقيقي  املواساةظهار  إل  أتباعه  بينما كان يعظ يف إحدى املرات،  
نفسه ويرى إىل    يفحص جيب على كل شخص أن  : "عليه السالماملسيح املوعود  قال  

 مواساةه. إن  انظهر احملبة والرمحة إلخو أي مدى هو مهتم ابآلخرين وإىل أي مدى ي  
 ".ثقل كاهل البشرية تاآلخرين مطلب كبري ومسؤولية كبرية 

  يظهراحلديث الذي    وهو يذكر  عالوة على ذلك، قال املسيح املوعود عليه السالم
لقد ورد يف حديث صحيح أن هللا تعاىل سيقول  "  :خلدمة اآلخرين  ة احلقيقيألمهية  ا

القيامة: كنت  جائعا فلم تطعمين، وكنت ظامًئا فلم تسقين، وكنت مريًضا فلم  يوم  
تعدِن. فيقول العباد الذين ي سألون ذلك: مىت كنَت جائعا ًي ربنا ومل نطعمك، ومىت  
كنت ظامئا ومل نسقك، ومىت كنت مريضا ومل نـَع ْدك؟ فيقول هللا: كان عبدي هذا  

كذلك سيقول    فلو واسيتموه فكأنكم واسيتموِن.  حمتاجا إىل هذه األشياء فلم تواسوه،
واهً  أخرى:  ظامئا جلماعة  وكنت  فأطعتموِن،  جائعا  واسيتموِن. كنت  فقد  لكم  ا 

تقول هذه اجلماعة: ًي ربنا مىت عاملناك هبذا. سيقول هللا: إن مواساتكم  ف  فسقيتموِن.
  هللا   حيبهاحلق أن مواساة خلق هللا عمل عظيم،    بعبدي فالن كانت مواساتكم يب.

 ا".  كثريً 
البشرية  حال  وراء حتسني    للسعي اجلادأواًل    اإلنسانية األمر مرتوك ألعضاء  وابلتايل ف

إىل املستقبل    واانظر   بل،  يف املاضي  مت ابلرضا عما    واأبًدا أو تشعر   واورفاهها. ال تراتح
  م للبشرية. جيب أن يكون هدفك  مزًيدة نطاق خدمتك  مكيف وأين ميكنكوا  وشاهد

 من املوارد.  املمكن دائًما هو تقدمي أقصى خدمة َمكنة مع استخدام احلد األدىن 



امسًا جيًدا حيث تدرك العديد من املنظمات   اإلنسانية أوالً  ، اكتسبتذكرتكما  
أن أوالً  اخلارجية  الكثري من ميزانية أصغر بكثري مقارنة ابجلمعيات   اإلنسانية  حتقق 

والروح اليت خيدم هبا أعضاؤها.    التطوعية اخلريية أو املنظمات غري احلكومية نظًرا لقوهتا  
يف مجيع أحناء العامل خيدمون    ومتطوعيها  أن عمال اإلنسانية أوالً ، يسعدِن  ابلتأكيد

أال تتضاءل هذه الروح  أدعو هللا تعاىل  .  حبماس كبري وروح حقيقية من اخلدمة والتفاِن
 .دائًماأبًدا بل تزداد 
  م أنك   فتظنواأي أثر للغطرسة    يشوب قلوبكمأنه ال جيب أبًدا أن    كررأود أيًضا أن أ

من خمتلف مشاريع   للمستفيدينمعروفًا  م  قدمت  مأنكتفكروا  بعمل رائع أو    مقد قمت
  متنان هلل تعاىل الالتواضع املطلق وا  يسري اإلنسانية أواًل. بل يف مجيع األوقات جيب أن  

أن خدمة  وا  مرضاة هللا سبحانه وتعاىل، واعلم  نيلدائًما وأبًدا على    وا . ركز ميف عروقك
بدون   وأنه  الديين،  واجبنا  ال  أداءاآلخرين  الوفاء حبقوق هللا  ناسحقوق  ميكننا  ، ال 

 سبحانه وتعاىل.  
اإلنسانية  أن أتقدم خبالص التهنئة والشكر ملتطوعي وأعضاء فريق  جمددا، أود  تاميف اخل 

ووالء كبريين   إخالصٍ خدموا بطريقة مثالية مع  قد  ألهنم خالل ربع القرن األول  ،  أوالً 
 .لقضية خدمة اإلنسانية 

  ري وتصامسًا على مسمى    تصبحن  " من أاإلنسانية أوالً "  نيتطوع امللقد مكن شغف  
 .  مشهورة لألعمال اخلريية واإلغاثة يف حاالت الكوارثوكالة 
وأدعو هللا أن يظل    ابلتوسع،نطاق عمل اإلنسانية أواًل    ، كل عام يستمرهللا  حبمد
 ح ملس  دائًما  على أهبة االستعداد  هاأن يكون أعضاؤها ومتطوعو و   دائًما  هكذا  احلال

دائًما على    وا أن تكون  أدعو هللا .  أبي شكل من األشكالاملكروبني واملثقلني  دموع  



على حزهنم وأيسهم    ن حبيث يتغلبو   ضحاًي ظروفهم األبرًيء َمن هم  استعداد ملساعدة  
 ووجعهم. 
لتقوموا  ادائًما عن حقوق الضعفاء واحملرومني. وفقكم هللا مجيعً  واأن تدافع وأدعو هللا 

حىت   الفقر املدقع واحلرمان أهنكهم منبدوركم يف خدمة قضية اإلنسانية ومساعدة 
خطوة  ال ترتاجع دعو هللا أن أ. ابرك هللا يف جهود اإلنسانية أواًل و يقفوا على أقدامهم

 هللا. ممني. جزاكآإلنسانية. ا ا  جهودهدائًما يف قدًما  تسريأن   بل للوراء أبًدا


