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لقد ��سل �هللا � نبينا �لكرمي �مد� �ملصطفى 
يو�   ��� كافة  �لنا$   ��� للعاملني  �(ًة   �
كلها،  �لعو�ِلم  َعمله  2ا1  فكا3  �لقيامة، 
�كانت فيوضه لإلنسانية كلها، 9�3 متييز بني 
"�َخلْلُق عيا1 �هللا،   � قا1  فقد  مؤمن �كافر، 
عياله".   �� �حسن  َمن  �هللا   �� �خللِق  فأحبُّ 
فكا3 �عد�NO يأتونه طلًبا للدعاK، فكا3 يدعو 
�ينـز1   �  NK9عا يستجيب  �هللا  �كا3  Sم، 
للنا$ فحسب،  عليهم فضله. �U يكن �(ة 
بل كانت �(ته تتسع لتشمل �لد��W ��لطيو� 
على   Z[كث �مثلة  �ألحا9يث   _ فهنا`  �يضا، 

eلك، لكن �ملجا1 ال يتسع لذكرها هنا.
�_ هذ� �لعصر بعث �هللا تعا� سيَدنا م]�h غال� 
��خلا�9   i9لصا� �ملحبَّ   �  kلقا9يا� �(د 
 lصفا مبثل  يتصف  فجعله   ،�  pللن �لبا� 
سيدN � �يتأسى بأسوته �حلسنة ألقصى حد، 
فكا3 شديد �الهتما� sدمة �خللق �مو�ساִדم 
 u�شر ضمن  كتب  فقد  عليهم،  ��لعطف 
 3� مبايع  يتعهد كل   3� � vاعته � �النضما� 
"يظل مشغوال _ مو�ساZ خلق �هللا عامة لوجه 
قد�  جنسه   Kبنا� ينفع   3�� خالصة   �تعا �هللا 

�ملستطا| بكل ما �hقه �هللا من قو} �ِنَعم." 
 Zقا1: "�علمو�، �3 2ا1 �ملو�سا�اعته v نصح�

لو�سٌع جًد� عند�. ال حترمو� قوما �ال شخصا 
 3�  Kكاجلهال لكم  �قو1  ال  �حسانكم.  من 
بل  مبو�ساتـكم،  فقط  �ملسلـمني  �صو� 
�قـو1: ��ُسو� vيَع خلق �هللا �ًيا كـانـو�، 
غ]هـم."   �� مـسلمـني   �� هنـد�سا 
 Z٤  � ٢١٧، �لطبعة �جلديد � lمللفوظا�)

(Zبربو
 ،Kلبؤسا�  Kلفقر�� آلال�   Uيتأ  � كا3  كم 
�يزيل   ،Kلبسطا� �لَضَعفة   W�كر �يفّر� 
 N��� �9المهم! يتضح هذ� من حا��ومهم �
صحابيه �جلليل �ملولو� عبد �لكرمي �لسيالكو� 

� فقا1: 
�ليه   lلبسيطا�  lيا�لقر� بعض   lKجا  Zمر"
 lْلك حضرe K_ �ثنا�ن، Sلعال� �طفا �
منه  ليأخذ3  �يًضا   lخلا9ما� بعض  بيته  من 
�أل9�ية... �كا3 على حضرته � �3 يكتب 
ما ميكن. فخرجُت  �بأسر|  هاما  9ينيا  مقاال 
كما  كب]   uبنشا يعمل  ���يُته  مصا9فة،  �ليه 
يؤ�9 �أل���� ��جبه �ملا�9 بنشاu �شغف. 
كانت �مامه � ٥ �� ٦ صنا9يق مفتوحة، 
�9�ية   Z[لصغ�  l���لقا�� من  يعطيهن  فكا3 
 .Wحلبو� �� W�ملشر� �تلفة من قبيل �لعص] ��
 .lستمر هذ� �ملستوصف حو�� ثال� ساعا��

�بعد �3 ��ى � قلت له: سيد�، هذ� �لعمل 
متعب جد�، �يضيع فيه �قت كث]. فسبحا3 
"هذ�   :uنشا� طمأنينة  بكل  �جاب�  لقد  �هللا، 
�يضا عمٌل 9يٌ�؛ �e ليس SؤالK �ملساكني �� 
�نو�|  ألجلهم  جلبُت  �قد  هنا،  مستشفى 
عند  تفيد  �ل¡  ��لشعبية  �لكيما�ية  �أل9�ية 
ثو�ًبا  �لعمـل  هذ�   _  3� قـا1:   ¢ �حلاجة. 
 ،� �ملوعو9  �ملسيـح   Z[عـظـيًما." (س
للمولـو� عبد �لكرمي �لسـيالكو� � � 

(٣٦
�ملنهج،  نفس   �  Nبعد  Kخللفا� سلك  �قد 
9مو|  ليكفكفو�  �سعهم   _ ما  كل  �بذلو� 
�ألمر�¤   Kجر� من   Zملتضر�� �ملتأملة  �لبشرية 
قدمو�  كما  �لطبيعية،  ��لكو���  ��أل�بئة 
 Z[لفق�  Wبالشعو للنهو¤  عظيمة   lخدما
مبساعدִדم _ 2ا1 �لتعليم خاصة، �كل eلك 
من ت¦عاl �فر�9 �جلماعة. �لضيق �ملجا1 نذكر 
هنا ثالثة �نو�| فقط.. كغيض من فيض.. من 
�لنطاi �متعدZ9 �ألبعا9  هذN �خلدماl ��سعة 

��تلفة �ملجاالl �هي: 
١. �خلدماl �لطبية. 

٢. �خلدماl للنهو¤ بالضعفاK ��ملنكوبني. 
٣. �خلدماl �لتعليمية.

�عد��: �لد�عية �مد 
	د نعيم
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�خلدما� �لطبية 
  � �لدين  نو�  موالنا  �أل�1  �خلليفة  كا3 
 Kكا3 � يعا¨ �لفقر��ًقا شهً]�. eطبيًبا حا
�لقو�.  كبا�  على  �حيانا  �يفّضلهم  2انا، 
فيها:   Kجا �لشأ3  ֲדذ�   Z[قصة شه �هنا` 
عند  َمَلكي  كطبيب  يعمل  حضرته  كا3 
مها��جا كشم]، �_ �حد} �لليا� �صيب 
� حضرته ��ملها��جا بوعكة صحية، فأ�سل 
� �3 يأتيه حاال. �بينما كا3 على �شك 
�خلر�� �e جاKته h�جة �حد �لكناسني باكية 
�قالت �h 3�جها _ حالة خط]Z من �جع 
شديد _ بطنه. فقا1 حضرته � ملبعو� 
 Nسأكو3 عند k� بلِّْغه�ليه ��ملها��جا: �eهب 
بعد فحص هذ� �لكنا$. فقا1 له �ملبعو�: 
سيسجنك  �ملها��جا؟  على  كّناًسا  �ُتفّضل 
�لكنا$؟ فقا1 �: �3 حالة  �ملها��جا مع 
�ملها��جا،  حالة  من   Zخطو� �شد  �لكنا$ 
�ليه بعد فحصه. فانصر  �سو �حضر 
�لكنا$  �خلا�9. لقد �جد حضرته � �3 
 K��لد� Nحا9 _ �لقولو3، فأعطا U� من kيعا
�كا3 ناجًعا، فشفي بفضل �هللا تعا�، �9عا 
9عاK حاً�� حلضرته � �ملن كا3 سبًبا _ 
� �ملها��جا ��صوله �ليه. �ملا �صل حضرته 
سأله عن تأخرN، فأخ¦N عما حد�، �قا1: 
لقد �قع _ نفسي �3 9عاK هذ� �لكنا$ قد 
خر� من �عماقه �قد �سُتجيَب �ال بد �3 
�ملها��جا �يًضا يكو3 قد ُشِفَي �آل3. فقا1 
�آل3.  لقد حتسنت صح¡  نعم،  �ملها��جا: 
¢ قا1: هذ� ما يليق بالطبيب �لعظيم مثلك، 

.Z[كب Zجائز Nعطا��
يعا¨  بد�  قا9يا3   �� حضرته  هاجر  عندما 
�لنا$ 2انا، �ظل هكذ� ح¯ �خر حياته ح¯ 
 kملجا� مستوصفه  بسبب  قا9يا3   lشتهر�

�لعظيم.

 مستشفى "نو�"
 _ ٢١ حزير�3 عا� ١٩١٧ _ عهد �خلليفة 
ملستشفى  �ألسا$  حجر  ُ�ضع   �  kلثا�
تز�1  �ال  �إلنسانية،  خلدمة  بقا9يا3  "نو�" 
 Zمعانا من  �فف  �لطبية  �ملؤسسة   Nهذ
�ملرضى هنا` منذ ٩٢ سنة 9�3 تفريق بني 
 kلثا� تشرين  نوفم¦/   ٩  _�  .iعر� 9ين 
 Zجديد لبناية  �ألسا$  حجر  ُ�ِضع   ١٩٩٨
 Nقا� �خلليفة �خلامـس �يد�ملستشفى نو�، 
خـال1  بافتـتاحه  �لعزيز   Nبـنصر �هللا 

hيا�ته لقـا9يا3 _ عا� ٢٠٠٥.

مستشفى "فضل عمر"  *
مستشفى  بد�  باكستا3   ��  ZجرS� �بعد 
"فضل عمر" عمله _ مركز �جلماعة �جلديد 
_ خيمة بتا�يخ ١٢ نيسا3 ١٩٤٩. ¢ _ 
� حجر   kلثا� �خلليفة  عا� ١٩٥٦ �ضع 
مر��  �مع  �ملستشفى.  هذ�  ملب¶  �ألسا$ 
يلجأ  حيث  �ملستشفى  هذ�  تطو�  �لزمن 
 Kلفقر���  Kألثريا� �ملرضى  من  �لكث]�3  �ليه 
ينالو3  ·ًثا عن �لعال�. �بفضل �هللا �لشا_ 
�لذين  �أل(ديني   Kألطبا� �يد�  على   Kلشفا�
 � �ملوعو9  �ملسيح   Kخلفا من  تعّلمو� 

�حلما$ خلدمة �إلنسانية.

 معهد "طاهر" لعال) 
مر�' �لقلب
إلحياe Kكر} �خلليفة �لر�بع �(ه �هللا، قّر� 
�خلليفة �حلا� نصرN �هللا تأسيس معهد "طاهر" 
 k_ ٢٣ تشرين �لثا�لعال� �مر�¤ �لقلب. 
عا� ٢٠٠٣ َ�ضع م]�h خو�شيد �(د �لناظر 
�ألعلى بـ صد� �جنمن �(دية بربوZ حجر 

�ألسا$ Sذ� �ملعهد. جتر� _ هذ� �ملستشفى 
للمرضى   � للقلب، �ُتقدَّ �لعملياl �جلر�حية 

�خلدماl �حلديثة �فيعة �ملستو}.

مؤسسة "نو� �لعني" 
 l�e يلةv سعة��ملؤسسة _ بناية � Nتعمل هذ
طو�بق ثالثة _ �بوZ حتت �شر� 2لس خد�� 
� مر�فق جديدZ مثل  باكستا3، �تقدِّ �أل(دية 
�ساسها  حجر  ُ�ضع   ."lلقرنيا�� �لد�  "بنك 
�لثاk عا� ٢٠٠٠ باسم "هيئة نو�  _ تشرين 
 NذS �ألساسي  �Sد   ."lبالقرنيا للمت¦عني 
�لقرنية.   _ �ملصابني  �ملرضى  عال�  هو  �Sيئة 
�لعملية   Nֲדذ �ملتخصصو3   Kألطبا� �يقو� 
 Z9عا� من  �ملؤسسة   Nهذ ُ�فِّقت  �قد  تطوعا. 
تعا�. �Sا ٢٦  �لكث]ين بفضل �هللا   ���لنو� 
 lلقد سبقت �ألخو��باكستا3.  فرعا �9خل 
حيث  �ملجا1  هذ�   _ �جلميَع   lنيسيا�إلند�

ت¦عت �لف �خت منهن بقرنياl عيو�ن. 
كله   Uلعا�  _ �جلماعة  تقيم  eلك   �� �ضافة 
عياl�9 2انية لعال� مرضى �لعيو3، فمثال �قا� 
"2لس خد�� �أل(دية" _ �Sند عياZ9 _ قا9يا3 
 l�¦مك بو�سطة  عنها  �إلعال3  مت  �قد   ،Zمر
�لصوl ��لالفتاl. �قد قّد� ٨ �طباK �تصو3 

* "فضل عمر" هو �حد �لقاW �البن �ملوعو9 للمسيح 
�ملوعو9 � _ نبوKته �لشه]Z عن �ملصلح �ملوعو9.

 معهد
 "طاهر"
 لعال) 

مر�'
 �لقلب

---------
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خدماִדم _ هذN �لعياZ9 �فحصو� ٨٠٠ مريض، 
��ختا��� ٣٠ منهم إلجر�K �لعملية �جلر�حية. �ما 
�لبقية فقد قدمو� Sم نظا��l طبية ��9�ية 2انا. 
 (Humanity First) منظمة  قدمت  كما 
�لطبية   lلنظا���� �لعال�  ��ًال"  "�إلنسانية 
��أل9�ية 2اًنا لـ ٥٠٠ مريض مصاW بأمر�¤ 

�لعيو3 _ س]�ليو3. 

مستشفى 4معهد "طاهر" للبحو2 �لطـبية 
�7وميوباثـية

طريقة  هو  (�Sوميوباثي)  باملثل"  "�لعال�   3�
فتح  �قد  ��لرخيصة،  ��لسهلة  �لعجيبة  �لعال� 
2لس خد�� �أل(دية بباكستا3 عياS� Z9وميوباثي 
�ل¡ بد�l عملها بشكل �½ي _ عا� ١٩٩٩ 
بربوZ، حيث ُيفَحص �ملرضى �ُتقد� Sم �أل9�ية 
�ملزمنة  �ألمر�¤  من  �قد مت عال� كث]  2اًنا. 
�غ]  �ملسلمو3   - �ملرضى  �يأ�  �ملستعصية. 
�هنا`  باكستا3.   Kا¾� كل  من   - �ملسلمني 

قسما3 للعياZ9: �جا� �نسائي.
لقد بد� �لدكتو� "�قا� منظو� بسر�K" �لعمَل 
�لعمل  Sذ�  يتطو|  كا3   .Zبو�  _ غرفة   _
�أل(دية.  �إلسالمية  �جلامعة  �لتد�يس _  بعد 
فتوسع �لعمل �كثر �ملرضى، فأمر �م] �ملؤمنني 

 3�� �ملرضى  خلدمة  يتفر¿   3� �هللا–   Nنصر-
نيسا3   ١٧ ففي  كب].  مب¶   Z9للعيا يكو3 
٢٠٠٥ ُ�ضع حجر �ألسا$ ملستشفى �معهد 
 ،Zبو�  _ �Sومياباثية  �لطبية  للبحو�  "طاهر" 
يتم حاليا فحُص �عال� حو�� ٥٠٠  حيث 

مريض يومًيا. 
قد  �هللا  �(ه  �(د  طاهر   �h[م سيدنا  �كا3   
�لوقف  مؤسسة   _ هوميوباثية   Z9عيا فتح 
�ملرضى  فيها  يعا¨  ظل  �قد   ،Zبو�  _ �جلديد 
ح¯ صا� خليفة. �ال تز�1 هذN �لعياZ9 تعمل. 
كما توجد عياZ9 هوميوباثية _ مستشفى فضل 
عمر �يضا. كما يوجد _ كل فر| من فر�| 
�جلماعة �ملحلية _ �لعاU عياZ9 هوميوباثية يقو� 
فيها �ألطباK �أل(ديو3 بفحص �ملرضى �تقدمي 

�أل9�ية Sم 2انا.
      

مشر4> "نصر� جها8"
عا�  �فريقيا   Zقا�  �� له  جولة   1��  Kثنا�  _
١٩٧٠، �Sم �هللا تعا� �خلليفَة �لثالث -�(ه �هللا 
- مشر�| "نصرl جها3" لتوسيع 2ا1 خدمة 
�إلنسانية _ بال9 �فريقيا �لغربية _ 2ا1 �لتعليم 
�شر�  حتت  باملشر�|  �لعمل  �بد�  ��لعال�. 
"�لتحريك �جلديد". لقد فتح �لدكتو� غال� �(د 

 _ �ملشر�|  هذ�  حتت  مستشفى   1�� �ملحتر� 
مدينة  Kokofu _ غانا عا� ١٩٧١. �مع مر�� 
�لوقت �l9�9h �ألعما1، ��فق �هللا � �جلماعة 
لفتح ٥٤ مستشفى ح¯ �آل3 _ �فريقيا �لشرقية 
صعبة.  ظر�   _  Kألطبا� فيها  يعمل  ��لغربية 
علًما �3 بعضها ُ�غلقت بسبب �حلر�W �ألهلية 

_ تلك �لبلد�3.
 �يعمل حاليا ٥٠ طبيًبا �طبيبة _ ٤٠ مستشفى 
 Kألطبا�  Kنذ� ٢٠ من هؤال �قد  بلد�.   ١٢ _
�لبشرية، ��ما �آلخر�3 فكّرسو�  حياִדم خلدمة 

حياִדم مؤقتا SذN �خلدمة.
�لنا$  �لبد�ية �د�   _ lملستشفيا�  Nكانت هذ
�لر�بع  �خلليفة  عصر   _ �ما  �لتقليد�،  بالعال� 
�لعال�  فيها  يتلقو3  �ملرضى  فبد�  �هللا-  -�(ه 

(�Sوميوباثي) �يضا.
 �لكي يستفيد �لنا$ من هذ� �لعال� �لرخيص 
سجل  قد  �نفسهم  عال�  من  �يتمكنو�  جد� 
قد   Z[كث  lاضر�� �(د  طاهر   �h[م سيدنا 
�قد صد�  بعد،  فيما   Wكتا  Zُطبعت _ صو�

بالعربية �يضا. 
�هللا  �فَّق  جها3"   lنصر" مشر�|  بد�ية  �منذ 
هذ�  حتت  حياִדم  لوقف  طبيبا   ٣٥٠  �تعا

�ملشر�|.

مد�سة مسر�� �لثانوية بغامبيا�ملد�سة �أل(دية �البتد�ئية _ "مو��" - غامبيا
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حضرZ �م] �ملؤمنني يتفقد مستشفى _ غانا

مستشفى �جلماعة _ "كوكوفو" - غانامستشفى �جلماعة _ "تتشي ما3" - غانا

مستشفى �جلماعة _ �بيجا3 - ساحل �لعا� جناÁ من مد�سة تعليم �إلسال� �لثانوية _ كوماسي - غانا
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�خلدما� للنهو' بالضعفا@ �4ملنكـوبني
_ هذ� �جلزK سنقد� نبذZ عن �جناl�h �جلماعة 

_ عهد كل خليفة.
 Nجلماعة _ عهد� Kبنا�  � �خلليفة �أل�1  9عا 
�قامة "��9 �لضعفاK" لرعاية �لضعفاK ��ملسنني  ��
 lخلدما �ستمر�ً��  ��ملساكني  �ليتامى  �إلعانة 
�ملسيح �ملوعو9 � لإلنسانية، فلبَّت �جلماعة 

.NKكلها ند�
�_ متوh ١٩٢٧ 9عا �خلليفة �لثاk � �جلماعة 
� �عاية �ليتامى ��ألطفا1، �ب¶ "�9ً�� لليتامى" �

�"�9ً�� للمسنني".
�إلسالمية  �جلماعة   3� بالذكر  �جلدير  �من 
 Kللفقر�  Zملساعد� تقد�  باكستا3   _ �أل(دية 
سنة  تكفيهم  بكمية  �لقمح   Kلشر� ��ملساكني 

كاملة.
 hمتو  _ �Sند   _ شديد  hلز�1  �قع  �عندما 
 �� �جلماعة   �  kلثا� �خلليفة  9عا   ،١٩٣٤
�ننا  بعملنا  "فلُنثبْت  قائال:  �ملنكوبني   Zمساعد
�كثر �لنا$ مو�ساZً للمنكوبني." (جريدZ �لفضل 

(١٩٣٤ u٨ شبا
بقحط  �Sند  �صيبت   ١٩٤١ عا�  بد�ية   _�
على  �جلماعة   � �ملؤمنني  �م]  فحث  شديد، 

توف] �لقمح ��ملا1 للمنكوبني.
 � �ملؤمنني  �م]  بد�   ١٩٤٢ �يلو1   ١١  _�

."Kللفقر� lلبيو� K| "بنا�مبشر
�_ ٣٠ �يا� ١٩٤٤ 9عا �م] �ملؤمنني � �هَل 
�طعا�  ��قا9يا3 خاصة ��جلماعَة �أل(دية عامة 
�جليا|. ¢ عند �ستقال1 باكستا3 حث �جلماعة 

على تقدمي �لفرشاl ��ألحلفة للمهاجرين.

 _ lلفيضانا� _ عا� ١٩٥٤-١٩٥٥ سببت 
 �  kلثا� �خلليفة  فقا�  كب]�،  9ما��  باكستا3 
بنفسه Âولة للمناطق �ملنكوبة، �حث �ملسلمني 

.lعانة منكو� �لفيضانا��أل(ديني على 
�_ ١٧ �يلو1 ١٩٦٥ 9عا �خلليفة �لثالث �(ه 
�طعا� �ملساكني ��ليتامى قائال:  ���هللا �جلماعة 
"�ليو� �نّبه كلَّ مسؤ�1 _ �جلماعة �3 عليه �3 
منطقته جائعا."  �� �(د� _  ينا�  �ال  يتأكد 

(جريدZ �لفضل ١٠-٣-١٩٦٦) 
�_ ١٩٧٣ قدمت �جلماعة من بيت �ملا1 مبالغ 
كث]Z ملنكو� �لفيضاناl _ باكستا3 �لشرقية 

��لغربية. 
�لر�بع  �خلليفة  قد�   :١٩٨٣ kلثا� تشرين   ١١
�(ه �هللا "مشر4> بيو� �حلمد" حيث طلب 
من �فر�9 �جلماعة vع �لت¦عاl لبناK مئة بيت 
للفقر�K ��ملساكني ��ليتامى ��أل��مل �لذين ليس 
عندهم سكن، �eلك مبناسبة مر�� ١٠٠ عا� 
�خلا�  جيبه  من  �قد�  �جلماعة.  تأسيس  على 
 Z9�ملز� lلبيو� Nهذ Kقد مت بنا�بية. �مئة �لف �

مبر�فق �ساسية _ 2ّمع ُسمي "بيوl �حلمد".
� �ملساعدZ للبعض لبناK بيوl خاصة   كما ُتقدَّ

Sم �� إلصالحها. 
_ ٩ تشرين �لثاk ١٩٨٤: قد� �ما� �جلماعة 
للبال9  �ملالية   Zملساعد� مشر�|  �هللا-  �(ه   -
����ند�  �لصوما1  مثل  �ملجدبة  �ألفريقية 

�غ]�ا.
 B4١٩٨٦: �سس �(ه �هللا "صند ��e� ١٤ _
�أل(دية،   Kشهد� ��ال9  لرعاية   "Dبال سيدنا 
 �فحيثما ُيستشهد �حد �ملسلمني �أل(ديني تتو

�جلماعة كفالة ��الN9، فيعيشو3 بكر�مة.
�هللا  �(ه  �سس   :١٩٩١  kلثا� كانو3   _�
�كثر من  بكفالة  قا�  �قد  �ليتامى"،   B4صند"

� �آل3. �١٠٠٠ يتيم 
�_ ١٩٩٣ �سس - �(ه �هللا - مؤسسة خ]ية 
(�إلنسانية   "Humanity First" باسم  عاملية 
�لكو���  ملنكو�   lملعونا� تقد�  �هي  ��ًال) 
_ كافة �¾اK �لعاU، �بفضل �هللا تعا�، قد مت 
�بأمر   .Uلعا� من  بلد�   ٢٦ �½يا _  تسجيلها 
تقد�   -  �تعا �هللا   Nنصر  - �حلا�  �خلليفة  من 
هذN �ملؤسسة مساعدZً للشعب �إلفريقي خاصًة 
تعمل،  كما   .Wحلاسو� علو�  نشر  2ا1   _
 Kنشا�مستعينة بلجنة �ملهندسني �أل(ديني، على 
 _ �صيانتها   Wللشر صاحلة   Nميا  lمضّخا
� �ميا1، � Nفريقيا _ مناطق ال تتوفر فيها �مليا�
�متّدهم مبولد�l �لطاقة �لشمسية. �قد قدمت 
�لزلز�1  �ملؤسسة خدماl عظيمة ملنكو�   Nهذ
 lغجر� �الية   _�  ،١٩٩٩ عا�  تركيا   _
 _ تسونامي  �لضحايا   ،٢٠٠١ عا�  �Sندية 
�تلف �لبلد�3 عا� ٢٠٠٤. ��جلدير بالذكر �3 
 Humanity" عينت  قد  �إلند�نيسية  �حلكومة 
جلمع  بريطانيا   _ Sا  �½يا  ممثال    "First

�لت¦عاl لضحايا "تسونامي".
�كشم]  باكستا3   _ �ملدمر  �لزلز�1  �ضحايا 
عا� ٢٠٠٥. كما ��سلت مساعد�l لضحايا 

 .Zغز _ Z[ألخ� Wحلر�
�ألمم  عند  �½يا  �ملؤسسة   Nهذ ُسجلت  �قد 
�عتر�فا  �نسانية"  خ]ية  "مؤسسة  كـ   Zملتحد�

sدماִדا. 
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�لبـوسـنة
 Wعا� ١٩٩٣ كتب �فر�9 �جلماعة ما يقا� _
 KساO�  ��  lفاكسا� �برقية  �سالة  مئة 
�لوK��h ��لدبلوماسيني _ �لبلد�3 �إلسالمية �3 
�ملظلومني.  �لبوسنيني  �خو��م   Zملساعد يهبُّو� 
 KؤالS �هللا-  -�(ه  �لر�بع  �خلليفة  ��سل  كما 
�تلفة  مو�9  فيها  مبا   Z[كب  Zمساعد �ملظلومني 

بقيمة مليو 3�Åسمئة �لف جنيه �سترلي�.
�_ ٣٠ تشرين �أل�1 ١٩٩٢: �سس مشر�| 

� يتامى �لبوسنة ��لصوما1.�تقدمي �Sد�يا 

صندB4 مرمي للتز4يـج
�_ شباu ٢٠٠٣ فتح �خلليفة �لر�بع �(ه �هللا 
"صندB4 مرمي للتز�يج" �ليًد� لذكر} ��لدته 
 i�لصند� هذ�  يقد�  حيث  عنها،  �هللا  �ضي 
هذ�  بناִדم.  لتز�يج   Kلفقر��  Kلآلبا  Zملساعد�
�خلليفة  �ّسسه  مشر�|  �خر  هو   i�لصند�
�لر�بع �(ه �هللا _ حياته. �قا1 عند �إلعال3 
ف¦�ير ٢٠٠٣:  �جلمعة _ ٢٨  عنه _ خطبة 
"�مل �3 ال يغلق هذ� �لصند�i �بد�، �سو 

يتم تز�يج �لبناl �لفق]�l بكر�مة." 
 Kند� يلبو3  �جلماعة   Kبنا� يز�1  �ال  فكا3 
�مامهم �يقدمو3 �لنقو 9��Sد�يا ��حللي _ هذ� 

 .i�لصند�

�خلدما� �لتعليـمية
خدمة  �سا$   � �ملوعو9  �ملسيح  �ضع  لقد 
�قد  �يضا،  �لعلمية  �لناحية  من  لإلسال�  عظيمة 
Çد�   U �نه  �جلماعة  معا�ضو  بذلك  �عتر 

� قد �حدثت _  مثله. �ُكتبه  �حٌد  �إلسال� 
�لدنيا �نقالبا علميا �عمليا. لقد بذ1  جهدN لتقوية 
�بناK �جلماعة علميا �عمليا �تز�يِدهم بالتقو}، 

 :�بل �علن eلك بناKً على �حي �هللا تعا
"لقد �خ¦k �هللا تعا� مر�ً�� �تكر�ً�� �نه س]hق� 
عظمة خا�قة، �يرسخ حp _ �لقلوW، �ينشر 
على  غالبة  �Èعلها  كلها،  �أل�¤   _ vاع¡ 
vيع �لفرi، �سينا1 �بناv Kاع¡ كماال _ �لعلم 
��ملعرفة لد�جة ��م ُيفِحمو3 �جلميَع بقوZ نو� 
صدقهم ��ل¦�هني ��آلياl، �كل قو� س]تو� 

�لينبو|. �3 هذN �جلماعة سو تنمو  من هذ� 
كله.  بالعاَلم  حتيط  ح¯  خا�قة   Zبقو �تز9هر 
ستكو3 هنا` كث] من �لعر�قيل ��لباليا، �لكن 
�سو  �لطريق  من  vيعا  يزيلها  سو  �هللا 
�يا�: سو  �اطًبا  �هللا  قا1  �لقد   .Nعد� ُيتم 
�با�كك بركة تلو بركة ح¯ �3 �مللو` سيت¦كو3 
بثيابك. فأيها �ملستمعو3 �½عو� �عو� ��حتفظو� 
ֲדذN �ألنباK _ صنا9يقكم، ألنه كال� �هللا �لذ� 
سو يتحقق يوًما". (�لتجلياl �إلSية، �خلز�ئن 

�لر�حانية 2لد ٢٠، � ٤٠٩-٤١٠)

منظمة  "�إلنسانية ��ال" توفر خدماl  �لنقل ��لغذ�K ��مللبس للمنكوبني �لبوسنيني
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مد�سة تعليم �إلسالL �لثانوية 4كلية تعلـيم 
Lإلسال�

"مد�سة  باسم  منوeجية  مد�سة   � ��سس 
 Kتعليم �إلسال�" _ قا9يا3 ١٨٩٨ حلماية �بنا
 Ê�مسا�إلحلا9 ��ملسلمني من تأث] �ملسيحية �
�لكي  �ألخر}،  �ملد��$   _ �لغربية  �لثقافة 
يصبحو� خد�� �لدين. �كانت هذN �ملد�سة _ 
��Sا �بتد�ئيًة، ¢ صا�l متوسطة ¢ ثانوية _ 
سنة ١٩٠٠، �بعد ثال� سنو�l �صبحت كليًة 
�إلسال�"،  تعليم  "كلية  �ُسميت   ،١٩٠٣  _
�قد برlh كمؤسسٍة تعليميٍة عظيمة _ �Sند. 
�Sندية  �حلكومة   l�9صا �Sند  �نقسا�  �بعد 
"مد�سة تعليم �إلسال�" �لثانوية �½َّْته "مد�سة 
ستنا� سنغ باجوN" �مد�سة "�خلالصة" �لثانوية، 
�ما "كلية تعليم �إلسال�" فسمتها: كلية �لسيخ 

�حلكومية. 
 � kباكستا3 شعر �خلليفة �لثا �� ZجرS� بعد�
فوضع حجر   ،Zبشد �أل(دية  �لكلية   Z��بضر
�ألسا$ لكلية تعليم �إلسال� _ الهو�، �بعد 
�ليها  �لكلية   Nهذ �نتقلت   Zبو� مدينة  تأسيس 
 ZجرS� سنة ١٩٥٤. كما �سس حضرته بعد
فوً�� "مد�سة تعليم �إلسال� �لثانوية" _ مدينة 
� �بوZ. �ُ�سسْت مد�سة �شنيوl، ¢ �نتقلت 
 "Zلُنْصر� �"جامعة   lللبنا �لثانوية   "Zلُنْصر�"
 _ �البتد�ئية  �ملد��$  ��قيمت  �يضا،   lللبنا
�بوZ. �بقيت هذN �ملد��$ ��لكلياl ح¯ عا� 
عالية  ��لتربية  للتعليم  كمر�كز  تعمل   ١٩٧٢
�غ]هم  �أل(ديو3  �ليها  يبعث  �ل¡  �ملستو} 
� �3ْ �علنت ���ال9هم من �تلف �¾اK �لبال9، 
 Nحا1 هذ lحلكومة �لباكستانية تأميمها. فبد��
فلم  يوٍ�،  بعد  يوًما   Kلتعليمية تسو�  lملؤسسا�
 e�يبق فيها علم �ال ثقافة �ال 9ين �ال تربية، 
تعّين �حلكومُة فيها �ساتذZ ال يهمهم �لتد�يس، 
 ��  Z9ملقصو�  ZKإلسا�� �ملا1  كسب  �منا �

�خلالفة  �لكن  �أل(ديني.  �ملسلمني   Wلطال�
 lمؤسسا بتأسيس  قامت  �أل(دية  �إلسالمية 
للنهو¤  باجلماعة  خاصة   Zجديد تعليمية 

بأبنائها ��بناK �آلخرين.
�لعلو�  �تلف   �� �جلماعة  توجهت  كما 
� جانب ��لضر��ية  �ألخر} خلدمة �إلنسانية 
��طمئنا3  �ألمن   Wالستتبا �لكب]  �جلهد  بذ1 
�هنا`   .�تعا باهللا  �لعالقة  �لتوطيد   Wلقلو�
تعمل  �ل¡  �خلاصة  �لتعليمية  �ملعاهد  من  �لكث] 
�لتعليم"   Zنظا�" �شر�  حتت  باكستا3   _
�لتابعة لـِ "صد� �جنمن �(دية" طبق �ملناهج 
�لتعليمية �حلكومية، �قد بلغ عد9ها ح¯ �آل3 

١٧ معهًد�.
لقد متكنت �جلماعة بفضل �هللا تعا� من نشر 
�لعلم _ �فريقيا �يضا على نطاi ��سع؛ حيث 
فتحت مد��$ كث]Z يعلِّم فيها �ملعلمو3 �لذين 
قد نذ��� حياִדم لإلسال� مؤقًتا. �توجد �ليو� 
�(دية  مد��$   ٥١٠ �فريقيا   _ بلد�   ١١  _

بعضها ثانوية �بعضها �بتد�ئية.

Nلطـال� Oمسـاعد 
 Zنظا�" �شر�  حتت  �جلماعة  �تقد�  هذ�، 
�(دية  �جنمن  صد�  مبؤسسة  ��لتربية"  �لتعليم 
 Wلطال� من   Kللفقر� مالية   lمساعد�  ،Zبو�
 Kشر��لذين ال يستطيعو3 9فع �سو� �ملد��$ �
�لكتب ��لدفاتر. �ما �كثر هؤالK! �يكمل عد9 
كب] منهم �لد��ساl �لعليا، �يشغلو3 فيما بعد 

مناصب �فيعة. 
�3 �ألثرياK _ �جلماعة �يضا يسا�وe _ 3لك 
مسا�ة سخية. هنا` قصة ��ئعة لشاe Wكرها 
قا1 حضرته:  �هللا، حيث  �لر�بع �(ه  �خلليفة 
 Z[كب  Zمساعد نقد�   �تعا �هللا  بفضل  ¾ن 
 ،Z[كث lلدينا ت¦عا للطالW حيث جتّمعت 
يستطيع  ال   Wموهو طالب  هنا`  كا3   �eفإ

 .Nنساعد فنحن  �ليد  لضيق  �لد��سة  متابعة 
فذ�l مرZ قا1 � �ملرحو� شاN نو�h �نه يريد 
�Ç 3صص ثلث ��باÁ �حد مصانعه كصدقة 
جا�ية باسم ��لدN، �خوَّل� _ �نفاقها حيثما 
بعض  ��ساعد  �ال  ��حد  يو�  ميّر  �ال  ��يد. 
 kKفاليو� �يًضا جا .i�من هذ� �لصند Wلطال�
 lللد��سا �لفق]   Nلد�� ��سله  فق]  طالب 
�لعليا _ بريطانيا، ��ثناK �للقاK سالت 9موعه. 
��ضاعه   3�  k¦خ� �لسبب،  عن  سألته  فلما 
 3� عليه  فعرضُت  جد�.  تعيسة  �القتصا9ية 
يقتر¤ من �جلماعة مبلًغا. فامتنع. فقلت: ال 
�لدين.  بأخذ  �مر`   kفإ �المتنا|،  ميكن لك 
للقلق �آل3، فقد  �نه ال �9عي  ��كتْب ألبيك 
9بر �هللا � �ملبلغ، �قل له �يضا �ال يقلق بصد9 
بقد�   Nتسديد ميكنك   e� �لدين،  هذ�  تسديد 
ما شئت �م¯ شئت بعد �رُّجك �حصولك 
معظم   3� جربُت  �قد  مناسب.  عمل  على 
�ملبلغ مع hياZ9 منهم  هؤالK �لطالW يعيد�3 
 Zبو� "�لفضل"   Zجريد) �آلخرين.  يفيد  مما 

   (٢٠٠٠/٣/٢٤
يقدمو3   Kخللفا�  3� �يضا  بالذكر  ��جلدير 
�يضا  eهبية   lميد�ليا  Wلطال� من  للمتفوقني 

تشجيعا Sم.
   باختصا�، �3 بذ�Z �عما1 خدمة �إلنسانية 
hمنه   _  � �ملوعو9  �ملسيح  بذ�ها  �ل¡ 
 Z[كب Zًشجر ��صبحت �ليو� بفضل �هللا تعا
بال9   _ �لنا$  ֲדا  يستظل  �لظال1  ���فة 
كث]Z، �هي ال تز�1 تنمو �تز9هر ليل �ا�، 
- �توفيقه  �هللا  -بفضل  �جلماعة   Á¦ت �ال 

 Uلإلنسانية �لبائسة _ كل �لعا lتقّد� �خلدما
 lتوجيها Kعلى ضو Zكل مناحي �حليا _�
يوفق   3�  �تعا �هللا  نسأ1  �لكر��.   Kخللفا�
�9ئًما _  �إلنسانية  � خدمة � �حلبيبة  vاعته 

ظل �خلالفة �ملبا�كة.
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(�حلديث)




