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 باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان من
 غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين يوم

  ) آمني. (�الضالِّني الو علَيهم الْمغضوب
�الُوا لَننت ى الِْبرتِفقُوا حنا تونَ ِممِحبا تمِفقُوا ونت ٍء ِمنيفَِإنَّ ش ِبِه اللَّه ِليم٩٣ :عمران آل (�ع(  

 اآلية هذه يف املؤمنني تعاىل اهللا وجه ولقد تعاىل، اهللا قرب فينال وخريا ِبرا يعمل أن مؤمن كل يرغب
 يقتضي الرب أن فليعلموا واحلسنة الرب أعمال خالل من تعاىل اهللا رضى نيل يريدون كانوا إذا أم

 أحب هو مبا يضحوا أن وعليهم تعاىل، اهللا رضى نيل أجل من التضحية يقدموا أن وعليهم التضحية
 واليسر، الراحة هلم يوفّر امب ويضحوا منه، ويستفيدون به ينتفعون مبا يضحوا أن أي عليهم، وأعز إليهم
 ليست هذه التضحيات أنواع إن. ذريام مستقبل لتحسني ذريعة الظاهر يف يرونه مبا يضحوا وأن

 األمر هذا تعاىل اهللا ذكر ولقد اإلنسان، لدى شيء أحب املال يزال وال كان بل اليسرية بالتضحيات
 مفخرة تعترب األشياء هذه وأن واحلدائق واحلرث والعقارات والفضة الذهب حب للناس زين بأنه فقال

 يف املوجودين الناس قرب الذي والتقنية املادية عصر العصر هذا يف ولكن ا، يتفاخر وإنه لإلنسان
 ورغباته اإلنسان أماين زاد قد االقتصادي النظام وهذا التقنية هذه فإن مذهال، تقريبا ختلفةامل البالد
 هذا يف اجلميع لدى أوجها بلغت قد جلمعها واحملاوالت األموال وحب الرغبات نار إن إذ كبرية، زيادة
 وأدوات املرافق لك من يستفيدوا لكي وذلك شيئا، ميلك ال أم هائلة ثروة ميلك أحد كان سواء العصر

 يف ذروا الظاهرة هذه بلغت وقد كله، العامل يف متوفرة كانت حيثما الرغد العيش وأسباب الرفاهية
 اليت األوضاع فإن احلرب اندلعت أو البلدان هذه يف الظروف ساءت لو أنه لدرجة املتطورة البالد

 معترضة، مجلة هذه كانت حال، أية على. تصور أي فوق ستكون البلدان هذه أهل هلا سيتعرض
 احلياة احتياجات باسم املتطورة اجلديدة األشياء اقتناء يف والرغبة الثراء حب أن هو األساس واملوضوع



 البالد من تطورا أقل هي اليت أو الفقرية البالد أهل وعِلم الناس، فئات من فئة كل يف ذروا بلغت قد
 وجراء اإلعالم وسائل خالل من املتطورة البالد يف املتوفرة املرافق هذ أيضا النامية البالد أو األخرى
 على املتوسطة الطبقة من املذكورة البلدان هذه يف أناس رغب فقد وبالتايل العاملية، ةالتجار رقعة اتساع
 من لوهاوجع اجلديدة األشياء هذه اقتناء يف - جدا الفقرية الطبقة ذلك من استثنينا إن – األقل

 من هو ملن عجيبا يبدو الظروف هذه مثل ففي. اآلن أشدها على املادية إن حال، أية على. أولويام
 الدنيا أهل سيقول. ومرافقكم برغباتكم وضحوا واخلري، الرب لنيل حتبون مما أنفقوا: يقال أن الدنيا أهل
 الفقراء على تنفقوا أن ميكن: سيقول أو ن،الزم عليها وعفا املاضية العصور من مهترئة أقوال إا

 إليكم أحب هو مما تنفقوا بأن القول أما اخلريية، املنظمات يف شيئًا وتتربعوا الشيء بعض وتساعدوهم
 فإن الدين، أجل من تضحوا أو اآلخرين، رغبات حتقيق أجل من وتضحوا رغباتكم على تقضوا وأن
 يدركون أناس أيضا العصر هذا يف أنه العامل يعلم ال نولك. عندهم عجيبة مضحكة أمور ذلك كل

 يسعون أيضا العصر هذا يف أناس وهناك. ا للعمل جاهدين ويسعون القرآنية التعاليم هذه حقيقة
 أجل من التضحية جمال يف ذروة تعترب اليت احلسنة تلك لكسب يسعون أي الرب، هذا على للحصول
 يسعون فإم. اآلخرين إفادة أجل من دوما مضطربني جتعلهم اليت ةاحلسن تلك يقترفون فإم اآلخرين،

 نشر أجل من والوقت والنفس باملال التضحية جمال يف عليا الثُم يضربون جتعلهم اليت احلسنة لتلك
 إذا فيما الطاعة مبتطلبات العمل عند يرون ال فإم طاعة، تزيدهم اليت احلسنة لتلك يسعون وإم الدين،

. شيء كل من إليهم أحب تعاىل اهللا أمر طاعة تصبح الوقت ذلك يف بل إليهم أحب الشيء هذا كان
  .تقًى تزيدهم اليت احلسنة تلك لكسب يسعون إم

 اهللا صلى للنيب املخلص باخلادم ارتبطوا الذين أولئك إم. هؤالء من العامل هذا من كبري جزء يعلم ال 
 سبل إىل اهتدوا الذين أولئك وإم ونيله، احلقيقي الِبر مبعرفة افتشرفو الزمان هذا وبإمام وسلم عليه

 عليه اهللا صلى النيب من استفاضوا الذين الرب منارات مبنـزلة كانوا الذين من النور مقتبسني السداد
  .للغاية عجيبة التضحية يف مستويام كانت والذين وسلم

 قَام أَبـو    �لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ      �ِذِه الْآيةُ   لَما أُنِزلَت ه  : الشريف احلديث يف ورد لقد
 أجود هذه   املدينة ماالً وكانت له فيها بساتني خنيل وكان        أنصارييالذي كان أكثر    -طَلْحةَ األنصاري   

 -البساتني بيرحاء وكان مستقِبل املسجد النبوي، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتردد إليه كثريا          
ِإنَّ أَحب  : على أية حال، بعد نزول هذه اآلية قام أبو طلحة ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ                 

يب اِلي ِإلَيوقَةٌأَمدا صهِإناَء وحر.  
لقد حثّنا إمام هذا الزمان على اخلري . إن هؤالء كانوا جنوما متأللئة وبراقة حددت سبال للرب واخلري

لقد شرح عليه السالم يف أقواله تعليماِت القرآن الكرمي . ِبضرِبه لنا أمثال هؤالء الصحابة مرة بعد أخرى



ذا الِبر وكسب تلك احلسنات، وأطلعنا على املستويات العليا وأحكامه، وأعطانا فهما لنيل ه
للتضحيات، ونصحنا بالعمل بتلك النماذج اليت أقامها صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال حضرته 

ال : "بأنه ال بد للمؤمنني باملسيح املوعود من التأسي ذه األسوة، فقد قال املسيح املوعود عليه السالم
إن باب احلسنة . ا االدعاُء بنيل الرب بإنفاقه األشياء التافهة اليت ال تسمن وال تغين من جوعيسع أحد

لَن �: ضيق، فاعلموا أنه ال ميكن ألحد أن يدخله ببذله األشياء التافهة ألنه قد جاء يف النص الصريح
 أي لن تنالوا درجة كونكم أحباء اهللا وأعزاءه ما مل تنفقوا ما هو � ِمما تِحبونَتنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا

فأنى لكم أن تنجحوا وتنالوا مراميكم إن كنتم ال تريدون أن تتحملوا املشقة وال تريدون . أحب إليكم
 بدون مشقة؟ كم يضطر الناس وصلوا إليهاإىل الدرجة اليت أن ختتاروا الرب احلقيقي؟ هل وصل الصحابة 

! مث ال حيظَون بسببه بالطمأنينة والسكينة القلبية! لإلنفاق وحتمل املشاق حىت ينالوا لقبا دنيويا بسيطا
 لقب رضي اهللا عنهم الذي هو عالمة -دون بذل أي جهد–هل حاز الصحابة جمانا : ففكّروا اآلن

 القليب ورضا اهللا تعاىل؟ احلق أن رضا اهللا تعاىل الذي هو مدعاة للسعادة احلقيقية، ال الطمأنينة والسكون
طوىب للذين ال يأون . ال ميكن لإلنسان أن خيدع اهللا. ينال إال أن يتحمل املرء صعوبات مؤقتة

بعد تلك املعاناة باملصائب يف سبيل نيل رضا اهللا تعاىل ألن املؤمن ينال السرور األبدي والسعادة األبدية 
  )٧٩ ص،م١٨٩٧تقرير اجللسة السنوية عام ." (املؤقتة

  :مث قال املسيح املوعود عليه السالم يف جملس آخر ناصحا أفراد اجلماعة
إن اإلنسان حيب املال يف الدنيا كثريا، لذا فقد ورد يف علم تعبري الرؤى بأنه إن رأى أحد يف املنام أنه "

لذا فقد وجه اهللا تعاىل أنظارنا من أجل احلصول على . ه، فاملراد منه املالُأخرج كِبده وأعطاه لغري
اهللا واملعاملة  ألن مواساة خلق �لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ�: التقوى احلقيقية واإلميان إىل أنْ

وإن مواساةَ بين البشر وخلِْق اهللا بشكل عام هو اجلزء . احلسنة معهم تتطلب إنفاق قسط كبري من املال
وكيف للمرء أن ينفع اآلخرين ما مل يوثرهم على . الثاين لإلميان، وبدونه ال يكتمل اإلميان وال يتقوى

وقد ورد األمر والتوجيه إىل اإلنفاق يف . مفال بد من إيثار اآلخرين من أجل نفعهم ومواسا. نفسه
إن اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل إمنا هو معيار سعادة . �لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ�: اآلية

إن معيار وقف احلياة يف سبيل اهللا وحمكّه يف حياة أيب بكر رضي اهللا عنه كان . هاإلنسان وِمحك لتقوا
احلكم . (بيته ما يفأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر حاجةً ما فجاء أبو بكر رضي اهللا عنه بكل 

  )٤م ص٢٤/٨/١٩٠٠، عدد٣٠، رقم ٤جملد
تعاِمل هذه النصائح بأنْ مسعتها وأعرضت عنها، املسيح املوعود عليه السالم مل  قامهاأإن اجلماعة اليت 

ولقد ذكر ذلك املسيح املوعود عليه . بل مسعت هذه األمور وأقامت مستويات عليا للتضحيات أيضا
  :السالم نفسه يف جمالس متعددة، وقال حضرته مرة نظرا إىل مستواها يف التضحية



 رداء بالكاد هلم بل أبدام، على كامل لباس هلم يتيسر مل مجاعتنا، إىل منضمني الناس مئات أن أرى
 حبيث والوفاء التقدير مع عميق وحب كبري بإخالص يتحلَّون أم إال عقار، أي ميلكون وال وسروال،

  .والتعجب احلرية على ذلك يبعث
  .كله العصر هذا يف أحد يف له مثيل ال مجاعتنا به تتحلى الذي والتغيري الرقي إن: حضرته قال مث

 هل ولكن. رضائه شهادة منه ونالوا مباشرة استفاضة حضرته من استفاضوا من املقام هذا نال فقد
 املسيح مجاعة يف أيضا اليوم يوجد ذكرت كما بل كال، الزمن؟ مرور مع والوفاء اإلخالص هذا اندثر

 قليلة أعداد يف واليس وإم والوفاء، اإلخالص يف متقدمون وأطفال ونساء رجالٌ السالم عليه املوعود
 يدركون الذين املختلفة العامل بالد يف منتشرون وإم باأللوف أمثاهلم بل حمصورة، قليلة أماكن يف وال

 والذين يتقدمون يف جمال التضحيات �لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ�: تعاىل لقوله حقيقيا فهما
والذين فيهم القدماء واجلدد أيضا الذين مل متض على قبوهلم األمحدية إال فترة بسيطة جدا بل مل متض 
على بيعة بعضهم إال بضعة شهور فحسب، وإم أولئك الذين كانت أولويام إشباع الرغبات الدنيوية 

 األمحدية إال أم استعدوا بعد قبوهلم األمحدية للتضحيِة بأحب أمواهلم وما ميلكونه من أجل قبل قبوهلم
 بدل لقد. العصر هذا يف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح سيدنا أحدثها اليت الثورة هي هذه. الدين

. مذهلة حمرية تضحيام أنب السالم عليه كلماته عليهم تصدق أناس أيضا اليوم فيوجد القوم، أولويات
 كما ثوب بدنه على يوجد ال يكاد من ومنهم املخلصني، هؤالء تضحيات من مناذج اآلن لكم سأقدم

 مثال وأول. والوفاء اإلخالص يف سباقون فإم ذلك ومع والسالم، الصالة عليه املوعود املسيح قال
 ضريرة سيدة ،"ممبارو "بقرية مجاعتنا يف هناك: سرياليون من داعيتنا يكتب. ضريرة لسيدة هو اخترته

 ألخذ املسؤول إليها ذهب وملا اجلديد، التحريك صندوق يف ليون يفلأب تتربع بأن وعدت قد وكانت
 دفع وكان يل كاٍف دخل عندي يكن ومل التربع، من علي ما دفع بسبب قلقة كنت: قالت منها التربع
 ففكرت. به وعدت قد دمت ما املبلغ هذا دفع على صممت كنت لكينو جدا، يعل صعبا ليون ألفي

 وليس البصر، كفيفة إنك قائلة فرفضت أمحدية، غري سيدة فسألت التربع، ألدفع أحد من أستدين أن
 هذه قالت مث. شديد قلق فأصابين. ال أم يل املال رد من ستتمكنني هل أدري فال للدخل، مورد عندك
 بدأت مث. قليل بعد إيلّ ارجع: املال سكرتري أو اجلديد التحريك سكرتري كان الذي ؤولللمس السيدة
 وقالت فنادته بيتها، خارج جالسة وهي ا، ومر الغرباء أحد القرية إىل جاء قليل بعدو تعاىل، اهللا تدعو

 عشرة بني ما تتراوج نتكا احلقيقية قيمته أن مع -ليون بألفي مين فاشتِره الرأس لتغطية رداء عندي له
 أن علي قالت البخس؟ الثمن ذا الرداء تبيعني ملاذا مستغربا فسأهلا -ليون ألف عشر مخسة إىل آالف
 بألفي الرداء الكفيفة السيدة من الغريب هذا فاشترى. مال عندي وليس اجلديد التحريك تربع أدفع
  . هدية مين خذيه قائال ذلك بعد أيضا لرداءا هلا أرجع حيث طيبا، إنسانا كان أنه ويبدو. ليون



 تعاىل اهللا أن شك وال. إفريقيا يف نائية قرية يف تسكن أُمية ضريرة سيدة عند اإلخالص مستوى هو فهذا
  . العظيم اإلخالص ذا عليها أنعم قد الذي هو

 يف لنا مجاعة هناك: باهلند راجستان يف املسؤول داعيتنا يكتب. أخرى قصصا اآلن مسامعكم على وأقرأ
 أكثر املرض ويالزمه عاما ٦٥ يبلغ أخ هناك وكان جولة، يف هنالك وذهبنا ،"بوالبايل "تدعى منطقة

 لسد تعمل وزوجته السنة، يف يوم مئةَ األجرة أعمال جيد وإمنا الدائم، للدخل مورد له وليس األوقات،
 تدفع أن ميكنك له وقلنا املالية التضحية ةضرور عن معه تكلمنا. جدا سيئة حبالة وبيته البيت، حاجات

 املسؤول ويقول. روبية ومخسني بألف فتربع. املؤمنني واجب اهللا سبيل يف اإلنفاق ألن فقط رمزيا مبلغا
 ما على ليس بيتك وضع إن: شديدة حرية يف له قلت املال، سكرتري كان ورمبا األخ، هذا زار الذي
 يبكي الرجل فأخذ. أردت إن املال هذا ببعض حتتفظ أن عليك! كبريال املبلغ هذا تدفع ذلك ومع يرام،
 أقدم لكي الصحة يهبين أن تعاىل اهللا وادعوا هللا، اآلن وهو تعاىل، اهللا لوجه املبلغ هذا مجعت كنت وقال

  . قدمت مما أكثر ريب سبيل يف
 ضمري توقظ بأن ديرةج قصة وهي والوفاء، اإلخالص يف السباقني املخلصني أحد قصة اآلن وامسعوا
 الذين اإلخوة بأمساء قائمة كوتونو يف مجاعتنا رئيس إىل أرسلْنا: بنني يف مجاعتنا أمري كتب. األثرياء
 نبهه فلما القدامى، األمحديني أحد اسم فيها وكان اجلديد، التحريك صندوق يف بالتربع وعدوا كانوا

. أسبوع منذ شيئا يأكل مل شخصا رأيتم هل: قالو اجلماعة مركز إىل جاء الدفع ضرورة إىل املسؤولون
 التحريك تربع سداد علي بأن الوقت كل أبكي البارحة ظللت: قال مث!) وفاقته فقره مدى هو هذا(

 اجلديد التحريك صندوق يف جدا بسيطًا مبلغا دفع مث. اختباري يريد اهللا ولعل مال، بيدي وليس اجلديد
 لسد يستعمله ومل التربع به سدد ولكنه أحد، من اقترضه قد كان ولعله. (لدي ما كل هذا وقال

 يف إنك له وقلت مساعدةً املبلغ بعض فآتيته: التربعات جلمع ذهب الذي املسؤول األخ قولی )جوعه
 سيفة آالف عشرة وكان املبلغ هذا من جزًءا يل فرد. املبلغ هذا مين فخذ به، ستتربع فماذا شديد ضيق
  . العام التربع صندوق يف مين املبلغ هذا فخذْ أيضا، العام التربع أسدد نأ علي زال ما قائال
 مع جدا خملصون إم السالم عليه املوعود املسيح قال وكما املخلصني، هؤالء ووفاء إخالص هو فهذا
  . أجسادهم لتغطية ثيابا جيدون ال أم

 تربع أمهية اجلمعة خطبة يف بينا" ثورآر كودي "مبنطقة مجاعتنا يف: بقاديان املال وكيل نائب وكتب
 رضي املوعود املصلح حضرة نداء لبوا الذين املخلصني بعض تضحيات قصص ذكر مع اجلديد التحريك

 الوزن ثقيل ذهيب بسوار وأتت اجلمعة بعد بيتها إىل اهللا إماء جلنة رئيسة فذهبت شديد، بولٍه عنه اهللا
  . اجلديد التحريك صندوق يف وقدمته



 حاجات سد أجل من حليهن السيدات تقدمي على جدا كثرية أمثلة مكان كل يف جند تعاىل، اهللا ضلبف
 العامل، أحناء خمتلف يف األمحديات يف مشترك قاسم هذه الدين سبيل يف باحللي التضحية وروح. الدين
 مجاعتنا يف اجلديد التحريك سكرتري كتب فقد. فقط األمحديات السيدات اليوم ا تتميز ميزة وهذه
 أحد ذهب حىت الندوة انتهت إنْ وما اجلديد، التحريك خبصوص ندوة" وهنا "مدينة يف هنا أقمنا بأملانيا

 إىل عائدين وزوجيت أنا كنت وقال اجلديد، التحريك مكتب إىل زوجته حبلي وعاد بيته إىل اإلخوة
 فقد أنا أما اجلديد، التحريك صندوق يف للتربع مببلغ وعدِت هل لزوجيت فقلت الندوة انتهاء بعد البيت
ِفقُوا �  الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا قول حبسب أنفق أن قررت لقد قالت. فعلتنى تتح الُوا الِْبرنت لَن

  . زواجها حلي وهي احللي ذه اجلديد التحريك يف زوجيت فتربعت ،�ِمما تِحبونَ
 به، بأس ال اجلديد التحريك صندوق يف وعدها كان ثرية سيدة هناك: بالهور مجاعتنا أمري وكتب
 لبثت فما الصندوق، هذا يف لنا حدد الذي املايل اهلدف حنقق لكي تربعها من تزيد أن هلا قلنا ملا ولكننا

 منه أخرجت مث. أيضا اهللا سبيل يف سأعطيه هذا كل وقالت حلي، فيها بعلبة وأتت غرفتها دخلت أن
  . قالصندو هذا يف ا وتربعت ثقيلة أسورة
 وبعضهن اهلند من فبعضهن واأللسنة، والقبائل والشعوب البالد شىت من هن السيدات هؤالء أن فترون

 التضحية بروح متحلية منهن واحدة كل ذلك ومع أملانيا، من وبعضهن بباكستان البنجاب والية من
 يف السالم عليه املوعود املسيح خلقها اليت التضحية روح هي وهذه الوحدة هي هذه. واحدة وبفكرة
  . األمحديني املسلمني على زلـتن اليت اهللا أفضال هي وهذه. مجاعته
 تسمى منطقة يف للعمل أُرسلت: فيقول مايل وهو إفريقي بلد من املخلصني أحد قصة داعيتنا ويذكر

 تعائال أكرب من إنه وقال اجلمعة صالة بعد ملقابليت بشخص احمللي معلمنا جاء يوم وذات ،"سيغو"
 خطبة املذياع يف اليوم مسعت قد ألين التربع لدفع جئت لقد اجلديد املبايع هذا وقال. بايع وقد املشايخ
 تعاىل اهللا قول عليه قرأت اهللا سبيل يف اإلنفاق لربكات فتبيانا: داعيتنا يقول. التربعات عن املسيح خليفة

 يف اخلطبة يف نفسها اآلية هذه مسعت قد كنت وقال احلرية فأخذته ،)حتبون مما تنفقوا حىت الرب تنالوا لن(
 بأنه قليب يف وسوس الشيطان ولكن سيفة، آالف خبمسة التربع عندها قررت وكنت أيضا، املذياع
 هذا أن قليب يف أيقنت فقد أخرى مرة اآلية هذه أمسعتين أن بعد ولكن السيفة، من ألفني دفع يكفيك
  . نفسه املبلغ هذا فدفع سيفة، آالف مخسة اآلن أدفع وفوس رباين، النظام

 األمثلة بعض لكم أقدم. تعاىل اهللا بفضل املالية التضحيات يف األيام هذه يف سباقون اجلدد املبايعني إن
 مثار يعطيهم تعاىل اهللا أن وكيف املالية، التضحيات يقدمون الذين على أفضاله اهللا يرتل كيف تبني اليت

  . وإخالصا إميانا يزدادون كيف وبالتايل ،تضحيام



 التضحية يف مقصرا قبل من كنت. بالزراعة وأقوم أرض صاحب إين كونغوال من إبراهيم األخ كتب
 أمهية علي وانكشفت كثريا، أرضي حمصول تضاعف التربعات دفع بدأت أن منذ ولكين املالية،

  . حيايت يف االنقالب هذا أحدث مما دفعها، على أواظب واآلن التربعات،
 الزرع حصاد بعد التربعات أدفع بدأت ولقد بالزراعة، أقوم:  تدعى مرميأيضا لكونغوا من سيدة وتقول

 . مرة كل دخلي تضاعف التربعات دفع بعد أنه جربت ولقد مرة، كل
 صندوق يف التربعات بدفع أمحد السيد األمحديني أحد نصحت لقد: كونغو من داعيتنا يقول مث

 ذلك من أسبوع وبعد. األيام تلك يف عاطال كان أنه مع فرانك ألف ٢٠ بدفع فوعد داجلدي التحريك
 بربكة ذلك كل إن ويقول بانتظام التربعات ويدفع اختصاصه يف مديرا يعمل وحاليا العمل، وجد

  . التربعات
 اتصل" كرياله "والية يف" برابريرم "من األمحديني أحد إن: قاديان من املال وكيل نائب يقول مث

 األمثلة بعض وذكر املاضية السنة يف اجلديد للتحريك اجلديدة السنة أعلن املسيح خليفة إن وقال باهلاتف
 أما فقرهم، رغم اجلديد التحريك يف التربعات دفع يف تسابقوا قد كانوا الذين فريقيا،إ من للمخلصني

 هو روبية ألف مائيت أي اجلديد حريكالت يف بدفعه وعدت الذي املبلغ أن أرى لذا احلال فميسورو حنن
 خليفة إىل كتب أنه أخرب مث يبكي وبدأ هذا قال. روبية مليون نصف إىل ترفعه أن أرجو لذا جدا قليل

 يف قصرية فترة بعد قابلته حني إين املال وكيل نائب يقول. بالوعد للوفاء للتوفيق للدعاء أيضا املسيح
 اهللا بارك قد التربعات برفع أنه وأخربين كاملة تربعاته األمحدي لكذ دفع كرياله والية إىل جوليت أثناء

  . األمور إدارة من أمتكن أكاد ال لدرجة عملي نطاق توسع قد واآلن. حتصى ال بركات عملي يف
 األمحدية خدام أحد إن": كرناتك "من احملترم إبراهيم السيد اجلديد التحريك تربعات حمصل يقول مث

 واحد لشهر كامال راتبا سيدفع أنه � املوعود املصلح نداء ملبيا وعد" غلربغه "يف اجلماعة فرع من
 أظهر ذلك وبربكة روبية، ١٠٠٥١١ وقدم ملحوظة بإضافة دفع الدفع عند لكنه روبية، ٧٣٦٠٠ وهو
 املتكررة طلباته رغم يسدده يكن ومل دأح على يستحق كان له كبريا مبلغا أن تفصيلها معجزة له اهللا

 جاءه التربعات هذه دفع بعد لكنه املبلغ، استالم من يئس قد ذلك بعد األمحدي هذا وكان بالتسديد
  . باعتذار املبلغ كل له وسدد زيارته يتوقع أن دون يوم ذات الرجل ذلك
  . العامل مناطق شىت يف ذلك مشاهد نرى باملال، التضحية إثر اإلميان � اهللا يقوي كيف
 وأقدر طويلة مدة منذ موسكو يف مقيم أنا: واهدوِفتش السيد اجلديد املبايع يقول أوزبكستان فمن

 فقد التربعات أدفع وبدأت بايعت حيث العام هذا أما العام، هذا يف دخلي سيكون كم املعتاد حبسب
 واآلن. السنة هذه إليه وصل ما إىل ماضية سنة ١٣ يف دخلي يصل مل يثح مذهل، بشكل دخلي ازداد

  . حصرا اهللا سبيل يف اإلنفاق بربكة أنه كامل يقني يل حصل



 تابغو يف اجلماعة فرع أعضاء أحد إن: بوركينافاسو يف كايا منطقة من األمحدي اإلسالمي الداعية يقول
 فقال الزاد، أو الوسائل ميلك ال لكنه حيج أن يريد إنه له لوقا احمللي األمحدي الداعية إىل يوم ذات جاء

 السفر وسائل له ويهيئ بنفسه املالية أوضاعه � اهللا حيسن فسوف بانتظام التربعات يدفع أن الداعية له
 اهللا أن وأخربه الداعية ذلك إىل جاء مدة بعد مث بانتظام، التربعات يدفع األمحدي ذلك فبدأ. احلج إىل
 عاد قد واآلن التربعات، بربكة ذلك كل أن أعرب مث. للحج الزاد له تيسر حيث رغبته حقق قد �
  . انقطاع أي دون التربعات يدفع وهو احلج من
 شديدة، مالية ضائقة من يعاين نكا األمحديني أحد أن بوركينافاسو يف اجلماعة فروع أحد رئيس أفاد

 اجللسة موعد جاء نفسها األيام ويف املال، يف النقص بسبب إجنازه يستطع ومل مشروعا بدأ قد وكان
 على وصمم اهللا، سبيل يف اإلنفاق عن خطاب إىل هناك واستمع اجللسةَ وحضر بوركينافاسو يف السنوية

 املستحقات دفع البيت إىل العودة ففور أيضا، ستحقاتامل ويسدد حتما التربعات دفع يف يشارك أن
 املشاكل تنحلّ بدأت إذ شهر ذلك على ميض مل مث املستقبل، يف موعدها يف التربعات بدفع ووعد أوال،

  . فقط التربعات بربكة حتقق ذلك وكل اهللا، بفضل أيضا املشروع واكتمل البيت، يف
 أن له فقيل تقريبا، دوالر مليون ربع خلسارة تعرض دينياألمح أحد إن: كندا يف اجلماعة أمري يقول
 أيضا وغريه العام التربع أن وليتضح (ماله، يف الربكة ستحدث وبذلك بانتظام اإللزامية التربعات يدفع

 إنه � املوعود املصلح قول قرأ فترة قبل إنه قال مث بانتظام، اإللزامية التربعات بدفع فبدأ) ضروري
 هلذا استجابة التربعات أدفع فبدأت العام، من األوىل األشهر يف اجلديد التحريك تربعات دفع ينبغي

 علي � اهللا فأنزل السنة، مستهل يف ماضية سنوات ثالث من التربعات وأدفع السنة، بداية يف التوجيه
 شك فال أيضا، مايل يف السعة حصلت قد بل فحسب القروض مجيع تسديد من أمتكن مل حبيث لهفض
  . سبيله يف اإلنفاق إثر حتما فضله ينـزل � اهللا أن

 يكالتحر يف دوالر ألف سيدفع أنه ووعد التجارة بدأ األمحديني أحد إن: كندا يف اجلماعة أمري يقول
 ويرسل تقدير، أقل على دوالر آالف مخسة إىل القادمة السنة يف املبلغ يرفع أن على فحثَّ اجلديد،
 املال سكرتري إليه ذهب حني العام اية قرب عند مث لذلك، اهللا يوفقه أن للدعاء، أيضا إيل الرسالة
 العام هذا دوالر آالف مخسة فعأد واآلن كثريا جتاريت يف اهللا بارك قد قال وعده، الذي املبلغ الستالم
  . أكثر القادم العام يف املبلغ ألزيد أسعى وسوف

 قد كانت التجارية حمالم إن أخربه سياتل فرع من اجلماعة أبناء أحد إن: أمريكا يف اجلماعة أمري يقول
 جتارتنا تعرضت كلما لكنه اجلماعة، أعداء قبل من باكستان يف ١٩٨٤ يف مث ١٩٧٤ عام يف أحرقت

 مبائة األخ هذا وعد السنة هذه ففي. كثرية أضعافًا اهللا بفضل أموالنا يف اهللا بارك واألضرار للخسارة
  . قبل من يتصور يكن مل حبيث كثريا توسعت قد جتارته أن وأخربين دوالر ألف



 سألته فلما دوالر، ٣٨٤١٥ عليه املكتوب املبلغ وكان بشيك شيكاغو من آخر أمحدي جاء وكذلك
 الذين هؤالء أمثال فيوجد ا، وأتربع رصيدي يف كان ما كل كتبت قد: قال املعني املبلغ هذا سبب
  . الدين أجل من أمواهلم بكل يضحون الراقية البالد يف إقامتهم رغم
 نوفمرب يف بايع الذي العرب األمحديني فأحد ووفاء، إخالصا يتقدمون أيضا اجلدد أن املالحظ من

 الزوجان كان قال عنهما املال سكرتري سئل حني.. أيضا زوجته بايعت املاضية السنة ويف ٢٠١١
 وأحسن، أفضل بأسلوب اهللا سبيل يف تنفق اليت الوحيدة هي األمحدية اجلماعة أن بينهما فيما يتكلمان

 قدم قد العام هذا ويف أيضا، زوجته بايعت قد هللا فاحلمد. بواسطتها اهللا سبيل يف ننفق أن ينبغي لذا
 تربع يف قُدمت اليت املبالغ أكرب املبلغ وهذا. اجلديد التحريك صندوق يف تقريبا جنيه ١٤٠٠٠ الزوجان
  . للجماعة الفرع ذلك يف عائلة أي قبل من اجلديد التحريك

 دحد الذي اهلدف لتحقق تسعى أن بارك ووستر جلماعة قلت حني: لندن منطقة يف اجلماعة أمري يقول
 أن وقرروا اإلجازة، يف للرحلة مجعوا قد كانوا الذي املبلغ العائالت إحدى قدمت املركز، قبل من هلم

  .مكان أي إىل اخلروج على البيت يف البقاء وآثَروا البيت يف جالسني اإلجازة يقضوا
 امللذات ثرونيؤ الزمن هذا يف الناس إن بأمواهلم، واألوالد والنساء الرجال لتضحية كثرية أحداث هناك

  . اهللا مرضاة ابتغاء بأمواهلم يضحون األمحديني لكن سابقا قلت كما والسهوالت
 اجلماعة فرع يف اجلماعة أفراد أحد نصحنا حني: أوغندا يف غانغا منطقة من األمحدي الداعية يقول
 يساوي سعره كان دجاج غري شيء عنده يكن مل اجلديد، التحريك قوصند يف وعد مبا يفي أن بوسو
 أيضا املدرسة رسوم دفع وعلي احلايل، الوقت يف نقود أية عندي ليس: قائال الدجاج فقدم وعده

  . عائليت وعلى علي املترتب التربع مين تأخذوا أن عليكم لذا بعد فيما سأدفعها ولكين لألوالد،
 ليشتري النقود جيمع كان ماعا ١١ العمر من بالغا طفال أن أمريكا يف اجلديد التحريك سكرتري يقول
 -سواها بشيء يهتمون وال الفيديو ألعاب يف اكثري يرغبون الطفولة سن يف األطفال -الفيديو لعبة

 دوالر مئة وهو فورا الصندوق هذا يف دفع اجلديد التحريك صندوق يف التربع له ذُكر عندما ولكن
 هناك. الدنيا على الدين إليثار قطعه لذيا وعده حقق قد وبذلك. الفيديو ألعاب لشراء مجعها قد كان
 مجعوها قد كانوا مبالغ اجلديد التحريك صندوق يف دفعوا الذين أيضا اآلخرين األطفال من كثري

 جلدير أمريكا مثل بالد يسكنون صغار أطفال لدى التفكري أسلوب أن شك ال. اجليب كمصروف
 يرفعوا أن هو اهللا شكر إىل والسبيل. كثريا لكذ على تعاىل اهللا يشكروا أن والديهم وعلى. باإلشادة
  . وتضحيام عبادام مستوى

 اآلن وهو الصالة، تعلّم" ناجريي "قرية يف مجاعة يف طفال أن أوغندا يف" أغانغا "منطقة يف الداعية يقول
دفعف له، تشجيعا جائزة اجلماعة أمري فأعطاه مجاعته فرع يف اجلمعة صالة إىل إضافة الصلوات يؤم 



 جنازة يف املذكور الطفل اشترك وجيزة فترة بعد مث. اجلديد التحريك صندوق يف النقود تلك الطفل
 النقود بعض وأعطاه احلضور أحد بذلك فسر مجيل بصوت الطفل فأذّن ذلك أثناء يف الصالة وحانت
 تشجع الطفل ذاه إىل بالنظر مث. اجلديد التحريك صندوق يف أيضا النقود بتلك الطفل فتربع جائزة

 نناهلا اليت النقود من التربع سندفع بأننا بعضهم فقال للجماعة الفرع ذلك من أيضا اآلخرون األطفال
  . احلفر عملية من

 من الفرع ذلك من أطفال ستة وفّق ذلك ومع فقراء الصغرية القرية تلك سكان أن بالذكر جدير
  . وعدوه مما رأكث اجلديد التحريك صندوق يف يتربعوا أن اجلماعة

 يدركون الذين مثلهم املخلصني العامل أحناء كل يف � املوعود املسيح يهب تعاىل اهللا إن باختصار،
 التقوى يف اإلخوة يتقدم وأن دائما، فأكثر أكثر الروح تلك تتقوى أن تعاىل اهللا ندعو. التضحية روح

  . باستمرار
 بتاريخ والثمانون الواحد العام انتهى لقد. اجلديد التحريك لصندوق اجلديد العام افتتاح أعلن اآلن
 املبلغ كان اآلن إىل الواردة التقارير وحبسب. والثمانون الثاين العام  بفضل اهللاوبدأ م٣١/١٠/٢٠١٥

. ذلك على تعاىل اهللا حنمد أسترليين، جنيه ٩٢١٧٨٠٠ اجلديد التحريك لصندوق العام هذا يف اإلمجايل
 جدا قاسية ظروف من الرغم على. أسترليين جنيه ٧٤٧٠٠٠ بقدر قبله الذي العام من أكثر املبلغ وهذا

 يف. كاملعتاد الصدارة مقام وحازت املالية تضحيتها مستوى على فيها اجلماعة حافظت فقد باكستان يف
 أملانيا مجاعة يف لتضحيةا روح إن. األوىل الدرجة أملانيا مجاعة حازت باكستان خارج اجلماعة فروع
 ويتسابقون املساجد بناء مشروع يف مالية تضحيات هنالك اإلخوة يقدم. تعاىل اهللا بفضل جدا عالية
 جاهزون وحنن سريعا عندنا املسجد بناء ليتم تعاىل اهللا اُدعوا: ويقولون مضطربني إيل ويكتبون فيها،
 مشاريع يف كامال املالية التضحيات يف همونيس إم ذلك جانب وإىل. التضحية من نوع كل لتقدمي
  . مجيعا اهللا جزاهم أيضا، أخرى
 الدرجة اهلند مجاعة واحتلت. فأستراليا كندا مث أمريكا مجاعة وتليها الثانية املرتبة بريطانيا مجاعة حتتل

 أخرى مجاعة مث الثامنة املرتبة يف إندونيسيا مجاعة جاءت مث. األوسط الشرق من مجاعة تليها السادسة،
 يف - مبلغ أكرب العام هذا غانا مجاعة مجعت لقد. العاشرة املرتبة يف غانا ومجاعة األوسط، الشرق من

 من أكثر غانا يف اجلماعة أفراد أضاف فقد. الفرد حسب األخرى اجلماعات مع مقارنة -احمللية العملة
 ويليها. فرد لكل التربع زيادة حيث من يةالثان املرتبة أستراليا مجاعة حتتل. تربعام يف املئة يف ستني
  . أخرى مجاعات أفراد مث كندا مث عريب، بلد يف اجلماعة أفراد
 كانت. العربية البالد من البلدين بعد األوىل املرتبة يف سويسرا مجاعة أتت فرد لكل التربع حيث من

 أكثر تزداد العربية البالد يف اعةاجلم أفراد يف التضحية روح ولكن األوىل املرتبة حتتل سبق فيما سويسرا



 مث بريطانيا مث أستراليا وتليها رابعة مرتبة أمريكا مجاعة حتتل القائمة هذه ففي. تعاىل اهللا بفضل فأكثر
  . أيضا النرويج مجاعة يف ملحوظ تقدم هناك. النرويج مث أملانيا
 الشرق يف مجاعات وأربع اليابانو وفنلندا سنغافورا مجاعة بالذكر جتدر الصغرية اجلماعات قائمة ويف

  . األوسط
 وموريشوس، ونيجرييا غانا مجاعة هي اإفريقي يف بارزة بصورة اإلمجايل التربع مجعت اليت اجلماعات
 وإن املتربعني من ممكن عدد أكرب ضم على دائما أركّز أنا. وبينني وغامبيا وتنـزانيا فاسو وبوركينا

 بلغ تعاىل اهللا وبفضل. الغرض هلذا أهدافا املختلفة للجماعات دناحد وقد. فقط رمزيا مبلغا أحد دفع
 فرد ألف مئة الصندوق إىل انضم وقد نسمة، ١٣١١٠٠٠ إىل اجلديد التحريك تربع يف املشتركني عدد

 عدد يف وأضافوا اال هذا يف ملحوظ بشكل أستراليا مجاعة تقدمت لقد. املنصرم العام يف جديد
 مجاعة وقامت. اإلمجايل اجلماعة أفراد عدد من باملئة ٩٤ املشروع هذا إىل انضم دق وبذلك املشتركني

 أيضا اهلند مجاعة قامت كما املشروع، هذا إىل أفرادها من باملئة ٩١ وضمت مشكور جبهد أيضا كندا
 يقارب أيضا عددهم أن أظن ولكين اآلن إىل يصلنا مل تقريرهم أن يبدو. اال هذا يف ملحوظ بسعي
  . اآلن فلريسلوه قبل من تقريرهم يرسلوا مل وإن. املذكور العدد
 مجاعة إن كذلك". مايل "مجاعة وخاصة اال، هذا يف ملحوظا عمال أيضا أفريقيا بالد عملت لقد

 ضم تحاول إفريقيا بوجنو والسنغال والكامريون كوناكري نيايوغ والربازيل والكونغو فاسو بوركينا
  . الصندوق هذا إىل جدد أفراد

 التربعات ويدفعون تعاىل اهللا بفضل أحياء منهم ٨٥و ،٥٩٢٧ هو األول املكتب يف املشتركني عدد إن
  . حسابام ورثتهم أحيا فقد توفُّوا الذي ٥٨٤٢ أما. بأنفسهم

 ربوة ومجاعة األوىل، املرتبة احتلت الهور مجاعة أن هو باكستان يف كبرية مجاعات ثالث ترتيب
: يلي كما هي التربعات مجع حيث من اجلماعات قائمة إن. كراتشي مجاعة وتلتها الثانية املرتبة احتلت
  . وجهنغ نغر اول غازخيان، ديره خاص، بور مري آباد، حيدر بشاور، كوئته، ملتان، آباد، إسالم

 آباد، فيصل: والثانية سيالكوت،: األوىل كالتايل، هو التضحيات قدمت اليت الكبرية احملافظات وترتيب
" سنغ تيك توبه "مث اخلامسة، املرتبة يف وغجرات غوجرانواله مث كوت، عمر: الرابعة سرجودها،: الثالثة

  . وسانغرهـ صاحب ننكانه مث أوكاره، مث احلرة، كشمري يف بور مري مث
: منها صغرية، فروع وهي املاضي، امالع مع باملقارنة ملحوظة جبهود قامت للجماعة التالية الفروع
 شهداد مث ،"غتياليان "مجاعة مث ،"آباد حيدر "حمافظة يف اجلماعة فروع أحد وهو" دسيت صابن "مجاعة
 فروع ترتيب. تيان بور وعنائت ستيت، آباد بشري ساهيوال، بنيار، ٩ تشك غريب، كهوكهر بور،

 آباد، مهدي كولون، هائم، لوئيز مارك، رويدر ،نوايست: يلي كما هو أملانيا يف الكبرية اجلماعة



: هي احمللية اإلمارة مستوى على العشرة والفروع. وكوبلن درائش، بورغ، فريد نويزنبوبغ، نوائيز،
 باخ، وتسن اولدوف، فلدن، مور ،منهامي بادن، ويز دارمستاد، غراؤ، غرياس فرانكورت، مهبورغ،

  . باخ وآفن ادست ويت
 يورك، ،فرجينيا سنترل ،سياتل اجنلوس، لوس ،ديترويت ،فايل سيليكون: هي أمريكا يف اجلماعات

  . بورغ هريس
 مث ،B هي األوىل وتليها لندن A لندن: هي بريطانيا يف املنطقة مستوى على األوىل اخلمسة اجلماعات

والقائمة على مستوى املناطق من حيث تربِع كل فرد هو أن منطقة .  نورث إيستساوث ميدالندز
، نورث إيستويست،  وساوث، ساوث ميدالندز نورث إيستإسالم آباد احتلت املرتبة األوىل مث 

، مث رينـز بارك، مث "مسجد فضل"مجاعة : اجلماعات العشرة األوىل من حيث الدفع هي. وسكتلندا
، برادفوردبارك،  وميبلدونووستر بارك، مث نيو مولدن، جلنغهم، برمنغهام ساؤث، هاتن هيتهـ، 

  . وغالسغو
، كوفنتري. فايلملنغنت سبا، وولور هيمنت، سبني : وهذا الترتيب من حيث الفروع الصغرية هو

  . نيوكاسل
  . ، سوانزي، وولور هيمنتفايلديونن، كونوا، ملنغنت، سبني : ومن فروع اجلماعة الصغرية يف بريطانيا

. رونكوفا، تورانتو، فليجكالغري احتلت املرتبة األوىل، بيس : وترتيب اجلماعات يف كندا هو
، ِملنت، جورج ساوثِسسكاتون أيدمنتون، درهم، : واجلماعات اخلمسة من حيث مجع التربعات هي

  . ، آتوا ويستنوتا
، بريسنب، لوغن، بريسنب ساوث، ثوساكاسل ِهل، ميلبورن : اجلماعة العشرة األوىل يف أستراليا هي

  . ديِود، موزن باركنت وما، نوتا، ِبلمنت، بليك ثوساكينربا ايست، أيديليد 
كت كرياله، كريوالئي، كرياله، حيدر آباد، كالي:  اهلند هي كما يليترتيب اجلماعات العشرة يف

قاديان، برا بريم كرياله، كَال نور تاؤن كرياله، بنغادي كرياله، كالكوتا، بنغال، بنغلور، كرناتك، 
كرياله، تامل : احملافظات العشرة من حيث تقدمي التضحيات املالية يف اهلند هي. سولو وتامل نادوا

  . دوا، كرناتك، آندهرا برديش، جامون كشمري، أُريسه، بنجاب، بنغال، دهلي، مهاراشترنا
ندعو اهللا تعاىل أن يبارك يف أموال مجيع املشتركني يف هذا الصندوق ونفوسهم بركات ال تعد وال 

  . حتصى، ويزيدهم إخالصا ووفاء دائما
       

�����  
  


