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حممدا عبده ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه ،وأشهد أن ً
الرحيم * مالك يـوم ِ
اْلم ُد هلل ر ِ
الدين * َّإّي َك نـَ ْعبُ ُد َو َّإّي َك
الر ْْحَن َّ
مني * َّ
الر ْْحَن َّ
بس ِم هللا َّ
ب الْ َعالَ َ
َ َْ
الرجيمْ .
الرحيم * َْ ْ َ
ِ
ِ
عني * ْاه َ ِ
ضو ِ
الضالِني .آمني.
ب َعلَْي ِه ْم َوال َّ
ت َعلَْي ِه ْم َغ ِْْي اْل َم ْغ ُ
نَ ْستَ ُ
ين أَْنـ َع ْم َ
قيم * ص َراط الَّذ َ
دَن الص َار َط اْل ُم ْستَ َ
لَ ْن تَـنَالُوا الِْ َّب َح َّّت تُـْن ِف ُقوا ِم َّـما ُُِتبُّو َن َوَما تُـْن ِف ُقوا ِم ْن َش ْيء فَإِ َّن هللاَ بِهِ َعلِيم( آل عمران)93 :
منوذج ه
لقد بني هللا تعاىل يف هذه اآلية مضموَن مل يفهمه إال املؤمنون الذين ينفقون يف سبيل هللا تعاىل ،وأبدى َ
األعلى صحابةُ رسول هللا  الذين ضحوا أبرواحهم وأمواهلم وأوقاهتم يف سبيل هللا تعاىل ،وأولئك الذين أدركوا
حقيقة الب وفهموا أمهية الب وسعوا إلحراز أعلى مستوى اْلسنات والتقوى واألخالق والتضحية املالية و ِ
نيل
ِ ِ
رضوان هللا تعاىل .ورد يف رواية أنه لَ َّـما أُْن ِزلَ ِ ِ
ب
َح َّ
ْ
ت َهذه ْاآليَ ُة قَ َام أَبُو طَلْ َح َة  إِ َىل َر ُسول هللا  فقال إِ َّن أ َ
ِِ
ل بَْ ُْي َحاءَ (بستان خنيل له) َوإِن ين
َح َّ
ب أ َْم َو ِال إِ َ َّ
أ َْم َو ِال إِ َ َّ
ل بَْ ُْي َحاءَ -وهي َكانَ ْ
ت ُم ْستَـ ْقبِلَةَ الْ َم ْسجد -قال :إِ َّن أ َ
أتصد ُق هبا اليوم يف سبيل هللا .هذا كان مستوى الصحابة ،واليوم أكثر الناس إدراكا لكل أنواع التضحية هم
َ
املؤمنون ابخلادم الصادق للرسول  وإمنا األْحديون يبدون منوذجه العملي أيضا بفضل هللا تعاىل .فاليوم بينما
تتسابق الدنيا يف مجع األموال يكسب غالبية األْحديني األموال ولكنهم حني يُدعون إىل التضحية املالية
يقدمون أمواهلم ،إنه نتيجة الرتبية املتستمرة اليت قام هبا املسيح املوعود  لنا ،فلقد نصحنا ابلتضحية يف
خمتلف املناسبات وأب ساليب متنوعة ،فقال يف مناسبة وهو يوصي ابلتضحية املالية:
"إن اإلنسان حيب املال يف الدنيا كثْيا ،لذا فقد قيل يف علم تعبْي الرؤى أبنه لو رأى أحد أنه أخرج الكبد
وأعطاه لغْيه ،فاملراد منه املا ُل .لذا فقد وجه هللا تعاىل أنظارَن من أجل اْلصول على التقوى اْلقيقية واإلميان
إىل :لَ ْن تَـنَالُوا الِْبَّ َح َّّت تُـنْ ِف ُقوا ِِمَّا ُُِتبُّو َن ألن مواساة خلق هللا واملعاملة اْلسنة معهم تتطلب إنفاق قسط
وخ ْل ِق هللا بشكل عام هو
(أي مثة حاجة للمال من أجل أداء حقوق العباد) وإن مواساةَ البش ِر َ
كبْي من املالْ ،
(أي حقوق العباد أيضا جزء من اإلميان
اجلزء الثاين لإلميان ،وبدونه ال يكتمل اإلميان وال يرتسخ (يف القلوب)ْ .
يتحل اإلنسان ابإليثار ال ميكن أن ينفع اآلخرين .فال بد من
وال يكتمل اإلميان وال يرتسخ من دوهنا) وما مل َّ
اإليثار من أجل نفع اآلخرين ومواساهتم .وقد ورد األمر والتوجيه إىل اإليثار يف اآلية :لَ ْن تَـنَالُوا الِْبَّ َح َّّت

ِ
ِ ِ ِ
(أي هو معيار
ـحك لتقواهْ .
تُـْنف ُقوا ِمَّا ُُتبُّو َن .إن اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل إمنا هو معيار سعادة اإلنسان وم َ
الختبار التقوى) إن معيار وقف اْلياة يف سبيل هللا وحمكه يف حياة أيب بكر  كان أن النيب  ذكر حاجة
ما فجاء أبو بكر  بكل ما كان يف بيته( .امللفوظات ،اجمللد  ،2ص  )95فهذا هو املستوى األعلى الذي
أقامه أبو بكر  ،وأقامه بعده عمر  حبسب أسلوبه ،قال املسيح املوعود  أبن أاب بكر  جاء بكل
أاثث البيت وجاء عمر  بنصف أاثث البيت وكذلك قدم ابقي الصحابة تضحيات حبسب مقدرهتم ،وهذه
قلت هناك كثْي من األْحديني
هي الروح وهذا هو املعيار الذي يريد املسيح املوعود  أن يُقيمه فينا .وكما ُ
الذين يسعون إلحراز املستوى العال يف التضحية ،وإهنم حني يقرأون القرآن واْلديث وأقوال املسيح املوعود
 يوقنون أبن هللا تعاىل وعد ال ُـمنفقني يف سبيله ابلزّيدة يف أمواهلم ونفوسهم ،وقال هللا تعاىل أيضا حني
أحب ما لديه يف سبيل هللا تعاىل فهو يزيد يف ماله سبعمئة ضعف بل ميكن أن يزيد أكثر من
ينفق اإلنسان َّ
ذلك .فحني يُضحي األْحديون فهم يوقنون أبن هللا تعاىل سيُعطيهم أكثر ويعاملهم هذه املعاملة .فاألْحديون
الرجل إِذَا تَصد َ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ب (هذا شيء
ينفقون حبسب قول النيب  هذا :إِ َّن َّ ُ َ َ
َّق بتَ ْم َرة م ْن الطَّيب َوَال يَـ ْقبَ ُل هللاُ إَّال الطَّي َ
مهم للغاية وجدير ابلتذكر أن هللا تعاىل ال يقبل ما يكسبه املرء خبداع بل إمنا يقبل املال الطيب فقط ،قال
ِ ِ
صيلَه ح َّّت تَـع َ ِ ِ ِ
ِ
ـجبَ ِل( .مسند أْحد،
َ ):وقَـ َع ْ
ود ِيف يَده مْث َل الْ َ
َح ُد ُك ْم فَـلَُّوُه أ َْو فَ ُ َ ُ
ت ِيف يَد هللا فََُْيبِ َيها لَ ُه َك َما يُـ َرِيب أ َ
كتاب ابقي مسند املكثرين)
فحني نقرأ هذه األشياء ونسمعها يف هذا الزمن فال جندها يف القصص القدمية فقط بل اليوم أيضا يراها
سائل الذين يقدمون تضحيات ويزيدهم إمياَن.
املضحون من خالل جتارهبم الشخصية ،فيوسع هذا الشيءُ و َ
أقدم لكم بعض هذه األحداث.
يف أفريقيا بلد امسه "الكامْيون" ،قال داعيتنا فيه أبن الداعية احمللي السيد أبو بكر أخبه أبن أحد األْحديني،
الذي امسه عبد هللا ،كان عاطال عن العمل يف السنة املاضية وكانت ظروفه املادية سيئة لدرجة كان صعبا أن
تبع التحريك اجلديد فكان يف
يعول عائلته ،ويف هذه اْلالة جاء يوما لصالة اجلمعة حيث أعلن السكرتْي عن ُّ
جيب السيد عبد هللا عشرة آالف فرنك سيفا ،وحني مسع اإلعالن أعطى املبلغ كله يف صندوق التحريك
اجلديد ،وبعد أّيم جاء املسجد مرة أخرى فقال :لقد تقبل هللا تعاىل تبُّعي ،ومنحتْين شركة خاصة عمال يف
عت به ،يقول:
غضون أسبوع واحد ،وتقرر راتيب مئة ألف فرنك سيفا شهرّي ،وهو ابلضبط عشرة أضعافا ما تب ُ
ألن هللا تعاىل أكرمين بفضله اخلاص لذا سأتبع براتب الشهر األول .هؤالء الناس فقراء وانظروا كيف إن هللا
تعاىل ميررهم مبثل هذه التجارب ويكرمهم ابلبكات.
وهناك مثال آخر يف الكونغو برازفيل وهي أيضا بلد أفريقي وهناك مبايع جديد السيد داود ،قِيل له نظرا إىل
ظروفه املادية السيئة أبن أييت املسجد على األقل ألداء صالة اجلمعة ،يقول الداعية :حني واظب على صالة

وقلت له :كل ما يرزقك هللا عليك أن تتبع منه يف سبيله
اجلمعة أخبتُه يف لقاء خاص أبمهية التضحية املالية ُ
وسوف يعيده هللا تعاىل أكثر ِما تتبع به ألنه  وعد أنكم لو أنفقتم يف سبيله ليزيدن يف أموالكم ،وهكذا
ستتحسن ظروفك املادية أيضا .قال الداعية :بعد هذه النصيحة أعطيتُه أجرة السفر ليعود إىل بيته وودعته.
دعوت للتبع
وبعد أسبوع حني جاء لصالة اجلمعة كان سعيدا جدا ،حني سألتُه عن سبب ذلك فقال :إنك
َ
عدت إىل البيت جاء أحد
عت مئة فرنك سيفا ،وبعد التبع حني ُ
يف اجلمعة املاضية فقبل العودة إىل البيت تب ُ
اجلْيان الذي كان قد وضع ا ْلطب يف صحن بييت واستعاد حطبه وعند العودة وضع أربعة آالف فرنك سيفا
عدت إىل البيت بعد التبع أعطاين هللا تعاىل أربعني ضعفا فورا.
يف يدي،
ففرحت جدا أبنين ما إ ْن ُ
ُ
كذلك كتب أمْي مجاعة تنزانيا أن أحد املبايعني اجلدد السيد عبيد يقول :إنين أشتغل بناءً ومل أجد عمال منذ
مخسة أشهر ،وكانت ظرويف املادية سيئة ،وكان األهل واألوالد أيضا يف ضيق وأصبح العيش صعبا جدا ،فذات
كنت أقتنيه آنذاك كان لطعام األوالد ليوم واحد
يوم دعا الداعية احمللي للتبع،
فقلقت أكثر ألن املبلغ الذي ُ
ُ
رت أن أعطي هذا
فقط ،فحني قال الداعية احمللي أبن هللا تعاىل يبارك يف األموال اليت تُن َفق يف سبيله تعاىل ،فقر ُ
كنت يف هذا التفكْي
فعلت ،وبعده ُ
بدأت أفكر ماذا سيأكل األوالد ،بينما ُ
املبلغ يف صندوق التبع ،وهذا ما ُ
ما لبث أن جاءين شخص برسالة أبن يف مكان فالين يُبىن مبىن وعليك أن تذهب هناك فورا وتقوم مبسح
بت أنين كنت أعاين منذ
األرض وغْيها من األعمال ،ومع ذلك أعطاين بعض املبلغ سلفة من األجرة ،فاستغر ُ
أنفقت يف سبيل هللا تعاىل فتح علي أبواب رْحته ،فمنذ ذلك اليوم تغْيت ظرويف املادية
مخسة أشهر وفور أن
ُ
ومل أبرح أدفع التبع.
ميرر هللا تعاىل املبايعني اجلدد أيض ا هبذه التجارب .إن "مال" بلد آخر يف أفريقيا .وابيع هناك أحد األشخاص
قبل أربع سنوات تقريبا وامسه "السينا" ،تبع من دخله املتواضع مخسمئة فرنك سيفا ،يقول :مل تكن جتاريت
جيدة قبل انضمامي إىل اجلماعة وأدائي التبعات ،ولكن بفضل التبعات ابرك هللا تعاىل يف جتاريت بركة غْي
عادية ،واآلن قد انضم إىل نظام الوصية أيضا بفضل هللا تعاىل ،وكان قد دفع مخسمئة فرنك سيفا يف صندوق
التحريك اجلديد ولكن اآلن يدفع مخسا وثالثني ألف فرنكا سيفا شهرّي ،ويظن أصدقاؤه غْي األْحديني نظرا
إىل ازدهار جتارته أن اجلماعة متده ابملال.
علمت نظام التبع يف اجلماعة كانت ظرويف املادية
كتب أحد املبايعني من فرنسا السيد ْحزة :بعد البيعة حني
ُ
سيئة للغاية ،وأخبين بعض األْحديني أن يف التبع بركة كثْية ويعيده هللا تعاىل أضعافا مضاعفة .يقول :مل يكن
فقلت ألتبع هبا يف سبيل هللا ،فليحدث ما حيدث.
عندي كثْي من املال بل كان لدي ستون يورو فقطُ ،
أيت أن ستمئة يورو جاءت يف
يقول :مل ميض على تبعي إال بضعة أّيم إذ وصلين كشف حسايب البنكي فر ُ

استعلمت عرفت أنه كان على اْلكومة أن تدفع ل ستمئة يورو اليت مل تكن
حسايب من جهة مل أعرفها ،وحني
ُ
يف سجالهتا من قبل.
فاملبلغ الذي دفعته يف التبع أعاده هللا إل أضعافا مضاعفة حبيث مل يكن ذلك يف حسباين قط.
يقول أمْي اجلماعة يف تنـزانيا  :هناك أخ امسه أْحد الثاين وهو مشرتك يف نظام الوصية ،كان قد وعد سابقا بدفع
زرت بيته وسألتُه :هل
مخسني ألف شلن يف صندوق التحريك اجلديد ،ودفعها ابلكامل .مث رآين يف املنام أين ُ
تعمل يف جمال استخراج الذهب من األرض؟ قال :نعم ،ولكن العمل يف هذه األّيم ليس على ما يرام .مث
نظرت إليه ومسع هو يف اْلال صوات يقول :عليك أن تزيد يف تبعك يف صندوق التحريك اجلديد .يقول الراوي
أبنه يعمل طبيبا شعبيا أيضا يف قريته  -وهو ابرع يف اْلقيقة يف هذا اجملال  -وقد ابرك هللا يف عمله بركة خارقة،
ومنذ شهر مضى بدأ الناس أيتونه للعالج من مسافات بعيدة وقد ارتفع دخله كثْيا .مث يقول الراوي أنه دفع
بعد هذا املنام يف صندوق ُتريك جديد أكثر من  427000شلن إضايف يف شهر واحد ،وهكذا دفع أكب
مبلغ يف هذا املشروع يف منطقته.
هناك شاب خملص يف منطقة بنغلور ابهلند وكان عاطال عن العمل ،وبسبب عطله عن العمل تعذر عليه دفع
أقساط شهرية لبيته .يقول ِ
حمصل صندوق التحريك اجلديد يف تلك املنطقة أنين زرتُه يف بيته ويف أثناء ذلك
فالتزمت الصمت ومل أقل للشاب شيئا
أخبين سكرتْي املال احمللي عن ظروف هذا الشاب املالية السائدة آنذاك
ُ
قلت :لقد جئت
كنت تريد أن تقول ل شيئا؟ ُ
ومل أطالبه أبي مبلغ .فقال ل الشاب بعد هنيهة :لعلك َ
ألوجهك إىل أن تَعد بدفع مئة ألف روبية يف صندوق التحريك اجلديد إذ مل أكن أعرف عن ظروفك املالية،
اطلعت عليها فالتزمت الصمت ،ولك أن تَعد مبلبغ تستطيع دفعه بسهولة .قال الشاب :أكتب
أما اآلن فقد
ُ
وعد مئة ألف روبية ،وإنين واثق من هللا تعاىل أنه سيوفقين لدفع هذا املبلغ أيضا .فكان من فضل هللا تعاىل
عين َ
أنه وجد عمال جيدا جدا ومتكن من أداء ما كان وعد بدفعه للعامني أي يف العام املاضي واْلال أيضا.
يقول داعيتنا يف جزيرة "مايويت" :إن سكان هذه اجلزيرة فقراء جدا ويكسبون لقمة العيش ابلكاد من بيع
خضروات يزرعوهنا .أحد اإلخوة األْحديني احملليني يعمل يف حمل تصليح الدراجات ،ويدفع التبع أكثر من
غْيه ،وقال ل ذات مرة :إن أمري غريب حقا إذ يعاد إل يف هناية الشهر ِضعف ما أتبع به شهرّي .وأضاف
وقال :قالت ل زوجيت ذات يوم :ملاذا تتبع مببلغ كبْي إىل هذا اْلد؟ قلت :إن هللا تعاىل يعيد إل ضعف ما
أدفعه ،لذلك أنفق يف سبيل هللا كثْيا .مث تبع مببلغ معني على مرأى من زوجته وقال هلا :ترقيب اآلن سيعيده هللا
تعاىل إل حتما .وهذا ما حدث ابلضبط إذ دفع صاحب احملل للعاملني عنده مبلغا إضافيا يف هناية الشهر،
وما أُعطيه هذا املتبع كان أكثر ِما تبع به .يقول داعيتنا أن هذا األخ املخلص يزداد تضحية مالية يوما فيوما.

يقول أمْي اجلماعة يف كندا :أن سكرتْية ملشروع التحريك اجلديد يف جلنة إماء هللا ذكرت له أهنا أخبت أختها
ذات مرة أنه عندما بدأ سيدَن املصلح املوعود  هذا املشروع طلب من اجلماعة أن يدفع اإلخوة يف هذا
املشروع ُجل راتبهم لشهر واحد أو نص َفه .عندما قالت ألختها هذا الكالم كانت أختها تعمل بدوام جزئي،
فوجدت وظيفة بدوام كامل
ولكنها كانت تتمىن أن تنال وظيفة بدوام كامل لتدفع ُجل راتبها يف هذا السبيل.
ْ
براتب قدره مخسة آالف دوالر فدفعْتها يف مشروع التحريك اجلديد.
ذكرت بعضها املتعلق ابألْحديني القدامى واجلدد وكذلك للذين
هذا ،وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل ،وقد ُ
ابيعوا حديثا .إن تقدمي التضحيات يف هذا الزمن وخاصة التضحيات املالية صفة متتاز هبا اجلماعة اإلسالمية
األْحدية عن غْيهم ،ومعظم األْحديني يدركون أن العصر الراهن هو عصر إكمال نشر اإلسالم  -وقد بعث
املوعود هلذا الغرض  -وأن هذه اْلمل ة جارية على قدم وساق من خالل نشر القرآن الكرمي
هللا تعاىل املسيح
َ
وترمجة معانيه ،وترمجة كتب املسيح املوعود  يف لغات خمتلفة ونشر أدبيات اجلماعة ،وبواسطة بناء
املساجد ومراكز اجلماعة ،وأتسيس اجلامعات لتأهيل الدعاة .وقد أ ِ
ُسست اجلامعات يف آسيا وبالد أفريقيا
وأمْيكا الشمالية وإ ندونيسيا يتخرج فيها الدعاة واملبشرون مث يشرعون يف مهمة تبليغ دعوة اإلسالم .فعندما
يطلع األْحديون على هذه النشاطات ويطلعون على أن هناك ضرورة للتضحيات املالية يقدموهنا بكل سرور.
يقول املسيح املوعود  إن مواساة خلق هللا جزء من اإلميان ،ولتقدمي املواساة نبين املستشفيات واملدارس،
وإىل جانب ذلك هناك نظام واسع ملساعدة املستحقني ،وكل هذا يتم نتيجة تضحيات املخلصني الذين
يؤمنون أبن هللا تعاىل جيزيهم على تضحياهتم يف هذه الدنيا ويف اآلخرة أيضا .وإذا ُوجد نقص بسيط يف
التضحيات املالية فيتبني دائما أن سببه عائد إىل أن املسؤولني مل يُلفتوا إليها انتباه اإلخوة ،وكلما مت تنبيه أفراد
اجلماعة إليها يلبون الدعوة دائما.
لقد قال املسيح املوعود  ذات مرة عن تنبيه اإلخوة إىل هذا األمر :من احملتمل أن كثْيا من الناس ال
ُُي َبون أن مجاعتنا حباجة إىل تبع .هناك كثْي من الناس الذين يبايعون ابكني بكاء شديدا ،ولو أ ِ
ُخبوا عن
التبعات لدفعوها حتما ،ولكن توجيه اإلخوة إليها ضروري .فقد قال  أنه جيب أن تشركوا اإلخوة
الضعفاء من الناحية املالية أيضا يف التبعات ،وحثُّوا بعضكم بعضا .أقول :إن صحة هذا الكالم اثبتة اليوم
قلت أن عليكم أن تزيدوا عدد
أيضا ،وعندما يُلفت انتباه اإلخوة إىل التبعات يلبون الدعوة فورا .لذلك ُ
املشرتكني يف صندوق التحريك اجلديد والوقف اجلديد ،فكما يزداد العدد ابستمرار كذلك نشاهد ْحاسا
جديدا للتضحية يف األطفال الصغار.
يقول داعيتنا يف منطقة نكورو يف كينيا :السيد أبو بكر كييب هو رئيس فرع اجلماعة هنالك وهو ضابط يف
اجليش  ،وهو أْحدي خملص جدا ،وعلى الرغم من كونه يسكن يف ثكنة اجليش بعيدا عن املسجد فهو حيضر

وحيضر معه بناته الثالث أيضا .وقد ركب يف بيته صحنا اللتقاط قناتنا
صالة اجلمعة دائما قاطعا مسافة طويلة ُ
الفضائية ويشاهد براجمها بنفسه ويدعو أصدقاءه وزمالءه يف العمل أيضا ليشاهدوها .فيقول :منذ بضع خطب
اجلمعة يف مسجدَن احمللي كان هناك تركيز على أمهية مشروع التحريك اجلديد .وقبل بضعة أّيم قال األخ
املذكور لداعيتنا أبن بناته أيضا استمعن هلذه اخلطب .وحدث ذات مرة أن جاءَن ضيف وعند عودته أعطي
ابنيت الصغْية اليت عمرها  5سنني فقط وامسها مسْية 25 ،شلنا .بعد انصراف الضيف جاءتين هذه البنت
ادفع هذا املبلغ تبعا مين يف صندوق التحريك اجلديد ،أما  5شلنا الباقية
وسلمت ل  20شلنا وقالتْ :
فسأشرتي هبا بعض املأكوالت.
ويقول داعيتنا يف ليبْيّي :يف أثناء ْحلة مجع التبعات لصندوق التحريك اجلديد ذهبنا إىل أحد بيوت األْحديني
يف قرية "َنئي َغيما" وشرحنا هلم ما هو هذا املشروع ،وأنه ميكن للجميع أن يشرتكوا فيه مبن فيهم الكبار
والصغار بقدر استطاعتهم .كانت يف البيت طفلة صغْية تكاد تبلغ من العمر  6أو  7سنوات ،وامسها "بنتو
مساوير" وتبيع أشياء بسيطة يف سلة .فجاءتنا بعد أن مسعت كالمنا وقالت :هل ميكن أن يشرتك الصغار أيضا
فعل ذلك .فدخلت البيت مسرعة وجاءت بعشرين
يف هذا املشروع ولو بدفع مبلغ زهيد؟ قلنا :نعم ،ميكنهم ُ
دوالرا من العملة احمللية ،وقالت :ليس عندي حاليا إال هذا املبلغ فأرجو أن تسجلوين أيضا يف املشروع .مث تبع
أبواها أيضا نظرا إىل ْفعلها البيء.
فهذه بضع أمثلة للتضحية وهي تشكل ميزة فريدة لألْحديني كبارا كانوا أم صغارا وحيثما كانوا يسكنون يف
العامل .اْلق أن تضحيات األطفال الصغار تدل ع لى فطرهتم الطيبة .ندعو هللا تعاىل أن يهب اجلماعة دائما
صغارا وكبارا يتحلون حبماس للتضحيات يف سبيل هللا تعاىل ،ويوفون بعهودهم.
من املعلوم أن افتتاح سنة جديدة ملشروع التحريك اجلديد يبدأ يف نوفمب كل عام ،فأعلن اليوم بداية العام ا لـ
 84هلذا املشروع ،وإىل جان ب ذلك سوف أقدم بعض اإلحصائيات عن العام املنصرم .لقد انتهت السنة ا لـ
 83ملشروع التحريك اجلديد ،وبدأت السنة الـ  ، 84من أول نوفمب اجلاري كما قلت من قبل .وحبسب
التقارير الواردة إىل اآلن فقد وفق هللا تعاىل اجلماعة أبداء ( ) 12580000جنيه أسرتليين يف هذا املشروع،
فاْلمد هلل على ذلك .وهذا املبلغ يربو على مبلغ مدفوع يف العام املاضي بقدر  1543000جنيه أسرتليين.
ُتتل مجاعة أملانيا (بعد ابكستان) املرتبة األوىل من حيث دفع املبلغ اإلمجال .علما أن األخوة يف أملانيا يقدمون
تضحيات مالية كبْية يف مشروع "بناء مئة مسجد" أيضا  .وقد أخذت منظمات فرعية أي جملس خدام
مجع مبلغ كبْي -يقارب ثالثة ماليني يورو  -هلذا املشروع.
األْحدية وأنصار هللا وجلنة إماء هللا مسؤولية ْ
األْحديون هنالك ليسوا أبغنياء كثْيا ولكنهم يتحلون حبماس كبْي للتضحية بفضل هللا تعاىل .فندعو هللا تعاىل
أن يبارك يف أمواهلم ويتقبل منهم تضحياهتم.

احتلت مجاعة بريطانيا املرتبة الثانية ،واحتلت مجاعة أمْيكا املرتبة الثالثة ،مث مجاعة كندا مث اهلند ،مث أسرتاليا مث
إندونيسيا ،وقد احتلت مجاعة من الشرق األوسط املرتبة الثامنة ،واحتلت املرتبة التاسعة أيضا مجاعة أخرى من
الشرق األوسط ،وجاءت مجاعة غاَن يف املرتبة العاشرة.
فيما يتعلق ابلتبع لكل شخص ،فمن هذه الناحية احتلت املرتبة األوىل والثانية مجاعتان من الشرق األوسط،
مث مجاعة سويسرا ،مث مجاعة بريطانيا .ولكن عدد املتبعني أقل بكثْي من عدد املشرتكني يف جلستهم السنوية،
وهذا يعين أن املسؤولني مل يهتموا هبذا األمر على ما يرامُ .تتل مجاعة أمْيكا املرتبة اخلامسة ،مع أنه ال يشرتك
يف جلستهم أيضا مجيع األْحديني .مث أسرتاليا ،مث أملانيا .إن عدد املتبعني يف أملانيا أقرب إىل عدد الذين
يشرتكون يف جلستهم ،وهذا يعين أن سكرتْي التحريك اجلديد وزمالؤه يف أملانيا بذلوا جهدا ملحوظا يف هذا
اجملالُ .تتل مجاعة السويد املرتبة الثامنة مث النرويج ،مث كندا.
أما اجلماعات يف أفريقيا من حيث التبع لكل شخص فرتتيبها كما يلي :غاَن ،نيجْيّي  ،مث مجاعة مال ،مث
قلت قبل بضع سنني أنه جيب الرتكيز أكثر فأكثر على عدد املشرتكني يف
مجاعة الكامْيون ،مث ليبْيّي ،مث بننيُ .
املشروع ،أما األموال فتُجمع على أية حال.
لقد قال سيدَن املسيح املوعود  : ينبغي أن تُؤخذ التبعات من كل واحد ،حّت لو تبع أحد بقرش،
ِ
هنرا كذلك يتكون مبلغ جيد جبمع القروش.
فكما تُشكل القطرات ً
ابختصار استجابة لتوجيهي ل رفع عدد املتبعني ،قد زاد عدد املتبعني يف هذا الصندوق هذا العام بفضل
هللا  عن مليون وستمائة ألف .ومائتا ألف منهم متبعون جدد ،والبالد اليت رفعت عدد املتبعني هذا
العام يف الدول اإلفريقية نيجْيّي هي األوىل ،حيث  57ألف أْحدي اشرتك يف نظام التبعات أول مرة،
وبعدها ال كامْيون حيث اشرتك  23ألف وبعدها جتدر ابلذكر بنني وساحل العاج والنيجر وغيين
كوَنكري ومال وغيين بساو وغامبيا والسنغال وبوركينافاسو .ويف الدول غْي األفريقية اليت ارتفع فيها
عدد املشرتكني يف صندوق التحريك اجلديد ُتتل إندونيسيا املركز األول مث أملانيا مث بريطانيا مث اهلند مث
اجلماعات.
أمْيكا مث كندا .وما زال هناك متسع كبْي لرفع هذا العدد ،وجيب أن هتتم بذلك
ُ
يف ابكستان تغْي نظام اإلمارات قليال ،لذا بدال من احملافظات إن اجلدول الذي ُرفع إل للجماعات اليت
قَدمت التضحية حبسب ذلك ربوة أوال مث إسالم آابد مث اتون ِشب بالهور مث عزيز آابد بكراتشي مث
دهلي غيت بالهور مث مدينة راولبندي مث ُملتان وبيشاور وكويته وغوجرانوله.
أما ترتيب احملافظات يف ابكستان فهو كما يلي :األوىل هي حمافظة سرجودها مث فيصل آابد ،مث عمركوت
مث غجرات مث َنرووال مث حيدر آابد ،مث مْيبور خاص ،مث هباولبور وأوكاره كالمها ،مث توبه تيك سنغ مث
كوتلي يف كشمْي اْلرة.

أما اجلماعات العشر األُول يف أملانيا فهي :نوايسِ ،
رودن مارك ،وائن غارتن ،ليدا ،بننغ بورغ ،مهدي
َ
آابد ،هايدل بورغ ،ملبورغ ،كيل وفلوريس هامي.
أما اإلمارات العشر األُول يف أملانيا فه ي :هامبورغ ،مث فرانكفورت مث بواي فيلدن ،مث غْيوس غْياؤ ،مث
فيزابدن  ،مث دتسن ابخ ،مث منهامي ،مث دتشتد ،مث دام شتد مث أوفن ابخ.
اجلماعات األول من حيث مجع التبعات يف بريطانيا :فهي مسجد فضل ،مث ُووسرت ابرك ،مث برمنغهام
ساوث ،مث برادفورد ساوث ،مث بتين ،مث غالسغو ،مث إسالم آابد ،مث نيو مولدن ،مث جلنغهام ،مث
سكنتهوب.
واملناطق األوىل من حيث دفع التبعات فردّي يف بريطانيا فهي :ساوث ويست ،مث نورث ايست مث إسالم
آابد مث ِمدليندز مث سكوتلندا.
يف اجلماعات األمْيكية ُتتل سليكون فال املركز األول مث آش كاش مث سياتل مث ديرتويت مث يورك ،لوس
أجنلوسِ ،سلور سبنغ الوسطى ،جرسي ،ساوث ويست اتالنتا ،ولوس أجنلوس إِن ليند.
اإلمارات األوىل من حيث مجع التبعات يف كندا هي :وان ،مث بيس فليج ،مث برميتون مث فانكووفر مث
مسيساغا.
َندو ،أُريسه ،بنجاب،
والوالّيت األوىل يف اهلند هي :كْياله ،كرَنتك ،جامون وكشمْي ،تلنغانه ،اتمل ُ
البنغال ،دهلي ،مهاراشرت.
أما اجلماعات الكبْية األوىل يف اهلند فهي :كاليكت كْياله ،ابات برّيم كْياله ،قادّين ،حيدرآابد ،كلكوات،
بنغلور ،كينانول اتون ،بنغادي ،ماهتومت ،كْيوالي.
أما اجلماعات األوىل يف أسرتاليا فهي :كاسل ِهل ،ملبورن ،بروك ،ايه سيت كيمبا ،مارزن ابرك ،برزبن،
لوغن ،ايلتيد ساوث ،بكمبنت ،ملبورن النغ وارن ،بيزث وملبورن ايست .ابرك هللا يف أموال كل هؤالء
ونفوسهم بركات ال حصر هلا.
اآلن أود أن أطلق نداء آخر جلمع التبعات ،وهو موجه إىل أبناء مجاعة بريطانيا بوجه خاص وإىل
األْحديني يف العامل كله ذوي السعة وحميب اإلنفاق يف سبيل هللا بوجه عام ،وهو أنه قد مضت سنتان
أعمال جتديد بناء ذلك اجلزء
تقريبا على حادث احرتاق جزء من مسجد بيت الفتوح .وهذا النداء ُيص
َ
احملرتق .بسبب مقر اخلالفة هنا يف بريطانيا منذ  1984أييت األْحديون هنا ،فإلقامتهم وع ْقد شّت
االحتفاالت  -حيث يتوافد األْحديون على مدى العام بكثرة من املنظمات الفرعية واجلماعات عموما -
تظهر املشاكل .يف السابق كانت هناك قاعات وغُرف خمتلفة وكانت تكفي إلسكان الضيوف .لكن

اآلن بعد اْلريق ضاق املكان وتظهر املشاكل .وقد أُعد مشروع البناء من جديد وهو مشروع كبْي،
حيث يغطي مساحة أكب بقليل ،فاخلطة واسعة.
حني كان اخلليفة الرابع رْحه هللا طلَب مجع التبعات ملشروع بناء املسجد هذا ،كان قد طلب أول األمر
مخسة ماليني جنيه ،مث حني أُنفق مبلغ كبْي على مبان أخرى ملحقة ابملسجد وبقي بناءُ املسجد اضطُر
حضرته إلطالق نداء آخر جبمع مخسة ماليني أخرى .وحّت بعد ذلك أيضا طرأت بعض النفقات
واْلاجات وسدَّت اجلماعة حبسب ميزانيتها ،واكتملت أعمال البناء.
تعرض جزء كبْي من املسجد ْلريق حبسب قدر هللا .والنفقات اليت قُدرت ملشروع البناء اجلديد بلغت
مث َّ
املبلغ نفسه أي  11مليون جنيه ،ونصف هذا املبلغ تقريبا توفَّر من التأمني والتبعات اليت قدمها اإلخوة
ِ
سيضحي األْحديون يف كل
من تلقاء أنفسهم إثر اْلريق .ومثة حاجة جلمع أكثر من النصف اآلخر ،وله
ضحوا على الدوام يف السابق.
حال كما َّ
مسجد بيت الفتوح يعد واحدا من مخسني بناء يف أورواب من حيث التصميم واجلمال واْلجم .عندما
كان اخلليفة الرابع رْحه هللا قدَّم هذا املشروع ِأم َل يف أن يكون هذا املسجد أكب مسجد يف أورواب .وقال
إنه سيتسع لسبعة أو مثانية آالف مصل ،وقال آنذاك :إنه سيكفي لسد حاجتنا .لكنه حني مت بناء
املسجد كان يكفي لع شرة آالف مصل مبا فيه القاعات املختلفة .لكن تلك السعة أيضا خالل سنتني أو
ثالث سنوات ضاقت ،واضطر املسئولون هنا لإلعالن أبن ال أييت األْحديون إىل هنا ألداء صالة العيد،
ولْيصلوا يف مناطقهم .ومع ذلك كنا نُضطر لنصب خيمة إضافية يف امليدان اجملاور للمسجد للعيد.
ابختصار هناك حاجة للتوسع وينبغي أن ِ
نوسع املبىن قدر اإلمكان ،فالذين مل يقدر هلم اإلسهام يف
السابق يف بناء هذا املسجد فليتقدموا حتما ويسهموا يف البناء .مبا أن هذا املشروع جلماعة بريطانيا لذا
قلت سابقا هي من مسئولية األْحديني يف بريطانيا حصرا فليسهموا يف ذلك .أما األْحديون
كما ُ
األغنياء الذين حيبون اإلنفاق يف سبيل هللا خارج بريطانيا فهم أيضا ميكن أن يسهموا .فعلى املنظمات
أيضا وعلى اجلماعات الكبْية أن تسهم وذلك ألن الضيوف من اخلارج أيتون إىل هنا على مدار
الفرعية ً
السنة ومجاعة بريطانيا تستضيفهم .وعدد هؤالء ا لضيوف بلغ اآلالف اآلن .لقد قال سيدَن املسيح
املوعود  يف موضع " :اندلع اْلريق يف املسجد امللكي يف زمن امللِك املغول عاملغْي فاندفع الناس إىل
ساجدا فور مساعه اخلب وشكر هللا  .فسأله
فخر امللك
شب اْلريق يف املسجد َّ
امللك ليخبوه أنه قد َّ
ً
رجال اْلاشية مبنتهى التعجب :جالل َة امللك ،ملاذا سجدت سجدة الشكر ؟ فقد شب اْلريق يف بيت
هللا والناس حزاىن جدًّا ،فقال هلم امللك :كنت أفكر منذ مدة وأأتَوه حسرة على أن هذا املسجد العظيم
الذي ينتفع به آالف املخلوقات ليس ل نصيب يف بنائه وكنت أفكر أنه ليتين أجد فراغا أمأله وبذلك

يكون ل إسهام فيه لكنين كنت أجده كامال وعدمي النقص والعيب من كل النواحي ،ومل أكن أعرف
كيف يكون ل فيه ثواب ،فاليوم هيأ هللا ل الفرصة ألَنل الثواب .وهللا مسيع عليم".
ِ
فليسجلوا الوعود اليت
تتسن هلم التضحية لبناء هذا املسجد فليسهموا حتما كما قلت سابقا،
فالذين مل َّ
سينجزوهنا خالل ثالث سنوات ،ويف الوقت نفسه جيب أن يدفعوا يف السنة األوىل ثُلث ما يعِدون
حتما.
اآلن أذكر بعض التفاصيل هلذا املشروع اجلديد ،فاجلزء املسقف يف السابق كان  4700مرتا مربعا ،أما
يف هذا املشروع اجلديد فاجلزء املسقف هو  5800مرتا مربعا ،وُرفع سقف قاعة َنصر أيضا .يف الطابق
األرضي ستكون قاع ُة نور ،ويف الطابق األول ستكون مكاتب خمتلفة ،ويف الطابق الثاين والثالث ستكون
ودور الضيافة .وستكون البناية على مسافة من البوابة،
مكاتب وقاعات للمعارض و ُغرف للضيوف ُ
مرور السيارات كما بُين مساران منفصالن للرجال
ليتَّسع املكان إليقاف عدد من السيارات ،ويسهل ُ
والنساء .وفَّق هللا  مجاعة بريطانيا إلجناز هذا املشروع ،وابرك فيها.
بعد الصالتني سأصلي جنازة الغائب على املرحوم عادل ْحود َنخوذة احملرتم من اليمن ،الذي تويف يف
 2017/10/14إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز  40سنة  .إَن هلل وإَن إليه راجعون.
يقول ابن املرحوم طارق احملرتم :كان أيب قبل بيعته مقصراً يف صالته وبعد البيعة مل يكن يلتزم بصلواته
اخلمس شخصيا فحسب بل كان يعلمين أمهية الدين ويعرفين على اجلماعة األْحدية وقد حرص أيب على
أن يصلي بنا مجاعة يف البيت يف أوقات الصلوات وكان يقرأ لنا من كتب سيدَن املسيح املوعود .
كان أيب يقوم بتوزيع بطاقات فيها الرتدد اخلاص ابلقناه األْحدية الـ  mta3وكان ينصح الناس
تغْيت حياتُه إىل سعادة ابلكامل ،وهللاِ مل أر أيب
ابالنضمام إىل اجلماعه األْحدية .كان أيب بعد البيعة قد ْ
منورا إال عندما انضم إىل اجلماعة األْحدية.
يقول أحد أصدقاء املرحوم السيد علي الغرابين احملرتم:
كان املرحوم يدعوين أَن وبعض أفراد أسرته األْحديني إىل بيته ويسألنا عن مسائل تتعلق ابألْحدية وكنا
نوضح له أمورا كثْية مثل الدجال وعالماته وقد أعجبه شرح مفهوم الدجال وقال إن هذا الكالم ال أييت
به إال رجل من هللا وبعدها تكلمنا عن وفاة عيسى بن مرمي .
وكان يريد أن يتأكد ويبحث يف القرآن الكرمي .ذات مرة مت الزج بنا يف السجن إثر هتمة زائفة ولكن
ابلرغم من أن املرحوم مل يكن قد ابيع آنذاك إال أنه كان يدافع عنا بكل جرأة وشجاعة( .وهذا ما كتبه
أقاربه اآلخرون أيضا أن حياته كانت قد تغْيت متاما بعد البيعة ) كان كلما تكلم عن الدين قدَّم آّيت

أتيت هبذه األدلة فكان يقولَ :م ن يؤمن ابإلمام املهدي
القرآن واْلديث وكنا نستغرب ونسأله من أين َ
واملسيح احملمدي فإنه يتعلم من هذا النور الذي ا ستنار من نور حممد املصطفى .
ترك املرحوم أرملة وابنا وبنتا ،ومعظم أفراد عائلته أْحديون بفضل هللا ،رفع هللا املرحوم درجات ،وغفر له
ورْحه وجعل مثواه عند أقدام أحبته ،وتكفل أفراد أسرته ،وجعلهم صاْلني ومقتفني أثر املرحوم.

