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ـ              ـ  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم ده دا عب
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،  
 اهللا خلق غألبلِّ - املتواضع لعبدا  أنا-ت عثبلقد : "� املوعود املسيح يقول
 به جاء ما هو العامل يف املوجودة األديان بني من احلق الدين أن الرسالة هذه

 دار يف لدخولا باب هلي "اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال" نّأو الكرمي، القرآن
  ."النجاة
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 هذه سكان مجيع الكرمي القرآن تعاليم غسيبلّ أنه وعد الذي اهللا يرِج فإن
 الصاخل تلميذالو للقرآن صادقال بهذا احمل هلو املختلفة وبلغام املعمورة
. � القادياين أمحد غالم مرزا حضرة امسه الذي � املصطفى حممد لسيدنا

 اهللا إال إله ال" راية كله العامل يف يرفع أنْ دعو قد كان الذي اهللا لبطل وإنه
 حضرته بتكُ إن. النجاة دروب الضالة للبشرية وينري "اهللا رسول حممد

 شاهد خري - حياته من حلظة كل بل - الروحانية باملعارف املليئة وكتاباته
 أداء سهالً ليس. األداء حق إليه ضةاملفو املهمة هذه أدى قد � أنه على
 الوسائل منفيه  ميلك  حضرتهيكن مل الذي الزمن ذلك يف العظيمة املهمة هذه

 توكال تعاىل اهللا على يتوكلون تعاىل اهللا مبعوثي أن مبا ولكن. شيئًا املادية
 أية على إليه املوكولة املهمة هذه إلجناز � حضرته يعتمد فلم لذلك كامال
 كل عند تعاىل اهللا أعانه وقد شيئًا احتاج كلما تعاىل اهللا سأل بل دنيوية وسيلة
 على شىت مناسبات يف وتابعيه أقاربه حضرته قد حثّ أن شك ال. موطن

 يعتمد مل أنه إال – تعاىل اهللا وفق أمر األسباب بأخذ عمالً – املالية التضحيات
 التضحية على - ادوم ومرسليه اهللا أنبياء شاكلة على - حثهم بل ،قط عليها
 الذي تعاىل اهللا على هكلّ يتوكلّ بأن دوما قال أنه إال ،مهامه إلمتام أيضا املالية

 يف قاطنٍ شخصٍ إعالن يكن فلم. إيلّ ضهافو اليت املهمة هذه بإمتام وعدين
 هإلي دعهِ قد تعاىل اهللا بأن هينا شيئًا اهلندية القارة شبه يف النائية الصغرية البلدة
 "اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال" عظمة وترسيخ الكرمي القرآن تعاليم نشر ةمهم

 الصغرية البلدة تلك من خرجت الدعوة هذه بأن العامل رأى مث القلوب، يف
 توصل بل ،أرجائها مجيع إىل ووصوال اهلند مدن أكرب من مرورا وانتشرت
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 لقد. القلوب يف تترسخ اإلسالم عظمة وبدأت أيضا، وأمريكا أوروبا إىل
 لإلسالم املعارضون األخرى األديان وزعماء القساوسة كبار هسبيلَ اعترض

، ولكنهم ملا جاؤوا مقابل والثروة القوة أصحاب أم يزعمونكانوا  الذين
 القارة أرض تر مل. تعاىل اهللا قدر رهمدم أو واهلوان اخلزي واجهوا حضرته
 وأمريكا أوروبا أرض هاترأ بل سالماإل معارضي ذلة مشاهد فحسب اهلندية
 مل الذين ومشاخيهم املسلمني علماء على األسف كل األسف ولكن أيضا،
أىن ألحد  ولكن معارضةً اازدادو بل ،املشاهد هلذه رؤيتهم رغم أعينهم تنفتح

 وال كانت وعداوم واألباعد األقارب معارضة إن ؟تعاىل اهللا قدر أن يواجه
 أنه أعيننا بأم نرى نزال وال واألشجار، للزروع واملاء ادالسم عمل تعمل تزال
 أصبحت األرض بقاع من بقعة أي يف اجلماعة على الضغوط مورست كلما
 بروح تعاىل اهللا أفضال وحترز الرقي منازل تتخطى هذا اهللا جري ةمجاع

 وضعت ألا ،مرة كل عندذا الفضل اإلهلي  اجلماعة حظيت لقد. جديدة
 وراعى ألجله، � املوعود املسيح عثب الذي اهلدف دوما نهاأعي نصب
  :قال حيث الوصية كتيب يف الوارد � املوعود املسيح قول اجلماعة أفراد

 خمتلف من الصاحلة الفطرة ذوي األرواح مجيع التوحيد إىل جيذب أن اهللا يريد"
 دين ىعل عباده جيمع وأن آسيا، أو أوروبا من كانوا سواء املعمورة، أقطار
. الدنيا إىل أجلها من أُرسلت اليت - وجل عز - اهللا غاية هي هذه. واحد
 وكثرة اخللق وحسن باللطف ولكن أعينكم، نصب الغاية هذه اجعلوا لذلك
  ." الدعاء
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 القرآن حكومة وإقامةَ واحد دين على همومجع التوحيد على الناس إقامة فإن
 راية حتت السعيدة الفطرة ذوي الناس عومج تعاليمه ونشر كله العامل يف الكرمي

 � املوعود املسيح ضهفو الذي والعظيم النطاق واسع العمل هلو � النيب
 يف طيبة تغيريات إحداث بدون إمتامه ميكن ال لعملٌ ولكنه ،بعدهمن  جلماعته
 واالزدهار الرقي هذا نرى وسنظلّ والدعوات، التضحيات وبدون أنفسنا
 مجال إن. املذكورة األهداف لتحقيق نسعى دمنا ما لنا ىلتعا اهللا قدره الذي

 األمام، حنو والتقدم األهداف هذه لتحقيق سعيها يف تكمن وروعتها اجلماعة
 يف الطيبة التغيريات إحداثمن خالل  تعاىل اهللا رضا لنيل  أيضاسعيهاويف 

 تالدعوا على ركزنا فلو. ألجلها تضحيات تقدم  اجلماعةتنفك وال النفوس،
 وكلما. تعاىل اهللا بإذن واالزدهار الرقي مشاهد فسنرى اهلدف هذا تحقيقل
ناهلدف هذا نيل إىل اجلماعة هتب تالنداء هذا لب السعي على أكثر وركزت 

 لقد. األخرى التضحيات علىركزت أكثر و ،والدعاء اإلسالم رقي أجل من
واإلكثار النفل بصومزام االلت بضرورة املاضية األيام يف اجلماعة على أشرت 

 اجلماعة أن أتلقاها اليت الرسائل على اطالعي خالل من فأشعر الدعوات من
 اجلميع وركز النداء هذا ولبت واهتمام حرص بكل األمر هذا إىل انتبهت قد
 الباكستانيون فليس الدعوات، على -النداء  هذا إليه هأوج مل الذين حىت -

 أمريكا وأهل نييواألوروب األفارقة عليه ركز بل مراأل هذا إىل انتبهوا وحدهم
غري الباكستانيني أيضا أبدوا اهتماما ذا النداء وانشغلوا يف أي أن .. أيضا

الدعاء إلخوم الباكستانيني، أو لكل أمحدي يواجه صعوبات أو يبتلى 
ات وحني لفت انتباههم إىل التضحية باملال فقد تقدموا يف التضحي. باالضطهاد
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إن نشر الكتب . باملال وأبدوا مناذج تبعث على احلرية على تقدمهم الالفت
 أمر مهم جدا يف العصر الراهن، مث إنّ إعداد الدعاة وبناء اإلسالملدعوة 

املساجد ومراكزِ اجلماعة واستخدام وسائل اإلعالم األخرى اليت ابتكرت يف 
 وحدها تشكل MTAإن حمطة . هذا عصر السرعة تتطلب التضحيات باملال

يف العصر احلاضر وسيلة كبرية لتبليغ الرسالة حيث تستخدم أربعة أقمار 
صناعية خمتلفة لبث الربامج ومن مث مل تبق أي بقعة يف العامل يف هذا العصر 

األمحدية، وهذه الرسالة تبثّ .. احلديث حمرومة من رسالة اإلسالم الصحيح
يلة عظيمة لنشر الدعوة وتبليغ رسالة يف سبع أو مثاين لغات عاملية، فهي وس

. �سيدنا املسيح املوعود ، ولتحقيق اهلدف الذي من أجله بعث اإلسالم
وهذا كله يقتضي التضحية باملال، واجلماعةُ تقدم هذه التضحيات يف كل سنة 

  . أكثر من ذي قبل
م حني قد. اليوم أعلن بداية السنة اجلديدة لصندوق التحريك اجلديد كاملعتاد

 هذا املشروع كان أعداء اجلماعة قد أعلنوا قبل ذلك �املصلح املوعود 
، �عزمهم على القضاء على الرسالة اليت جاء ا سيدنا املسيح املوعود 

 يف جواب ذلك مشروعا ماليا لنشر هذه �وحني قدم املصلح املوعود 
 حبماس كبري، الرسالة يف كل بقاع العامل رأى العامل مشاهد تلبية هذا النداء

.  يف مائيت بلد من بالد العامل�فبربكة ذلك حنن موجودون اليوم بفضل اهللا 
 تحدث انقالبا يف العامل، فاجلماعة يف ظل -كما قلت-إن ام يت اى وحدها 

 حبسب �اخلالفة تقدم التضحيات لتحقيق هدف سيدنا املسيح املوعود 
 فهموا هذا القدر � ليت املسلمني الذين يدعون حب النيب. �توجيهه 
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اإلهلي، وتقدموا إلجناز هذه املهمة باالنضمام إىل جري اهللا إلقامة التوحيد 
 يف العامل، �اإلهلي ونشر تعاليم القرآن الكرمي يف العامل وإقامة حكومة النيب 

ولْينظروا كيف يستعيدون سمعتهم الضائعة، ولْيالحظوا كيف حتترمهم القوى 
، وعندئذ سريون أنه لن يتجرأ على أي نوع من اإلساءة إىل العظيمة وتجِلّهم

قبل أيام جترأت جملةٌ يف .  أي رسام شقي أو رئيس حترير أي جملة�النيب 
وقد طلبت من . فرنسا من جديد على التصرف اخلبيث فجرحت قلوبنا

اجلماعة يف فرنسا أن تقدم احتجاجا ضدها ضمن القانون، وتفهم هؤالء أيضا 
. ذر الشعب من بطش اهللا وأخذه، ألن هذه التصرفات جتلب غضب اهللاوحت

والعامل سلفًا يتقدم يف هذه األيام إىل الدمار، ففي مناطق حتل اآلفات ويف 
أخرى تزداد املشاكل االقتصادية وسبب ذلك كله أن الناس نسوا اهللا 

ناك ه. �ويسخرون من أحبائه ويستهزئون م، فهؤالء يثريون غريةَ اهللا 
حاجة لتوليد خشية اهللا يف القلوب، إن األمحديني منصرفون إىل هذا العمل 
اليوم سلفا، وإذا فهِم املسلمون كلُّهم هذه احلقيقة فسوف يحسنون دنياهم 

  . وعقباهم ويستجيبون ألوامر اهللا أيضا ويرثون أفضاله، ليتهم يعقلون
ا باختصار، عندما كانت مجاعةٌ من عامة املسلمني تدعي صارخةً مبلء الفم أ

 مشروعا لنشر اإلسالم �ستقضي على األمحدية، أعلن املصلح املوعود 
األمحدية يف العامل، فلىب أبناء اجلماعة صغارا وكبارا ونساء وشبابا .. الصحيح

وشيوخا نداءه وسجلوا مناذج التضحية الرائعة، واليوم حنن نالحظ مثار 
 نرى يف العامل بربكة هذه التضحيات أشجار التحريك اجلديد يف العامل، بل

؛ فحيثما يتقدم أبناء اجلماعة يف �لة بالثمار الطيبة بفضل اهللا األمحدية احملم
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التربعات اإللزامية واملشاريع املالية األخرى يقدمون التضحيات غري العادية 
عاين إن العامل يف العصر الراهن ي. للتربع يف صندوق التحريك اجلديد أيضا

أزمة اقتصادية، أما التضحيات اليت يقدمها األمحديون حني ننظر إليها فإن 
 وثناًء عليه، ونتذكر كلمات سيدنا املسيح املوعود �قلوبنا تفيض محدا هللا 

عندما ننظر إىل إخالص اجلماعة وحبها وفوران إمياا : " حيث قال�
حنن : ة أود أن أقولفيما خيص األزمة االقتصادي." نتعجب ونستغرب حنن أيضا

ال نعرف ما مصريها وألي مدى ستشتد وتتأزم، هلذا ينبغي أن يدخر 
فالبالد الفقرية تعتاد على . األمحديون يف بيوم مواد غذائية لعدد من األيام

مواجهة هذه األوضاع، وهم عادةً يخزنون يف بيوم بعض املواد الغذائية، 
ادة على ذلك فهم ال يعرفون ما هي األزمة، لكن هذه البالد الراقية غري معت

فآخر كارثة الحظوها كانت احلرب العاملية الثانية وبعدها مل يشاهدوا أي 
ولكن . كارثة، فأجياهلم اجلديدة ليس لديهم أدىن شعور مباذا عسى أن حيدث

جيب أال يكون هناك أي هلع أو فزع، غري أنه ينبغي لألمحديني أن خيزنوا يف 
على أية حال جيب أن ندعو اهللا . ئا من املؤن الغذائية قدر اإلمكانالبيوت شي

  . تعاىل أن يوفق الدنيا ملعرفة خالقها لينقذوا أنفسهم من بطش اهللا تعاىل، آمني
واآلن أعود إىل ذكر إخالص أفراد اجلماعة ووفائهم وسأذكر لكم شيئا من 

ووفاء يف مجيع أمثلة تضحيام اليت توحي كيف يضحي األمحديون بإخالص 
أما . أحناء العامل، وكيف هم مستعدون لتقدمي التضحيات لالرتقاء يف اإلميان

الذين كانوا يتشدقون بالقضاء على اجلماعة فال جند هلم أي أثر اليوم، ولكن 
جيب أن يرى أشياعهم ومن على شاكلتهم كيف يضحي األمحديون لتقدم 
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 ويضربون �نا اإلمام املهدي اإلسالم وازدهاره مع فقرهم بعد بيعة سيد
  . أمثلة عليا يف اإلخالص والوفاء

بايع يف " آليدو دراغو"يقول مبشرنا يف ساحل العاج بأن أحد اإلخوة امسه 
م وبدأ يدفع التربع بالتزام حسب النسبة احملددة متاما فور ٢٠٠٩أواخر عام 

 ذكر تلك وذات مرة. وقد الحظ بركات التربع اليت ال ميكن إحصاؤها. بيعته
الربكات لبعض اإلخوة القدامى، فسمع كالمه أحد القدامى الذي كان قد 

إىل مخسة " فرانك سيفا"م ووعد بزيادة تربعه من ألفَي ٢٠٠٤بايع يف عام 
ويقول هذا األخ بأنه ما كان قد بدأ بأداء أقساط التربع ". فرانك سيفا"آالف 

 مث زار أحدا من اإلخوة .اد بشكل غري عاديدبعد حىت الحظ أن دخله قد از
األقدمني وقص له القصة كلها مث قال بأين سأدفع من اآلن فصاعدا عشرة 

. آالف فرانك سيفا بدال من مخسة آالف، وبدأ بالدفع أيضا حبسب وعده
  . هذا، وهناك إخوة كثريون آخرون أيضا يتقدمون يف التضحيات املالية

 وهو مهندس -د ماريغا يقول داعيتنا يف غنيا كوناكري أن السيد حمم
.  انضم إىل اجلماعة بفضل اهللا تعاىل بعد نقاشات تبشريية طويلة-معماري

بعد البيعة عندما شرحنا له . عندما بايع كان يعمل يف شركة براتب زهيد
أي التربعات أهم من بني مجيع التربعات؟ : النظام املايل يف اجلماعة سألَنا

ألا " جلسه ساالنه"ية مث التربع العام وتربع أخربناه بأن األهم هو تربع الوص
فقال . ، مث أخربناهم بأمهية نظام الوصية�جارية منذ زمن املسيح املوعود 

يقول داعيتنا بأين أخربته أن . فورا بأين سوف أدفع تربع الوصية من اليوم
فأنا أريد االنضمام : قال. هناك نظاما للوصية جيب اتباعه قبل دفع هذا التربع
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واشترك يف نظام الوصية وبدأ " الوصية"مث قرأ كتاب . إىل هذا النظام فورا
ومعلوم أن املوافقة على االنضمام إىل . بدفع العشر من دخله بالتزام وأمانة

نظام الوصية تستغرق وقتا ولكن هذا األخ بدأ يدفع تربعه من اليوم نفسه 
 تربعات مالية أخرى مث بعد فترة اشترك يف. حبسب النسبة احملددة للوصية

وبعد فترة وجيزة استقال من الوظيفة يف الشركة وبدأ جتارة حرة، واآلن . أيضا
ميلك شركة خاصة به، وهو معروف باألمانة على مستوى البلد وهلذا السبب 

ويقول علنا وللجميع بأن كل هذه . ازدهرت جتارته كثريا بفضل اهللا تعاىل
 مث بسبب �اعة املسيح املوعود الربكات نلتها بسبب انضمامي إىل مج

  .االنضمام إىل نظام الوصية
سافر معي السيد احلاج : السيد إبراهيم سعيد" غانا"يقول مبشر اجلماعة يف 

وصلينا هنالك " ناجونغ"وصلنا منطقة ". توغو"حممد أبويب جلولة تبشريية إىل 
ن حق م: فقال احلاج حممد أبويب بعد الصالة. صالة الظهر يف حر الشمس

هؤالء اإلخوة أن يكون هلم مسجد ألن مجاعتهم حديثة العهد وصغرية العدد، 
يسع . مث بىن احلاج أبويب هنالك مسجدا من جيبه اخلاص. والقرية أيضا صغرية

 يذكر باملناسبة أن احلاج أبويب رجل غين بفضل -املسجد لثالث مئة شخص 
نت هذه املنطقة بعيدة ونائية وملا كا.  واآلن تبىن منارات املسجد-اهللا تعاىل

فكان إيصال مواد البناء إىل هناك صعبا فبذل احلاج حممد أبويب جهدا كبريا 
  . وأوصلها بنفسه إىل املكان املعين

لقد طلبنا يف أثناء جلسة الشورى : تقول رئيسة جلنة إماء اهللا يف ساحل العاج
 لبناء املسجد هناك، مبناسبة اليوبيل الفضي للجماعة يف ساحل العاج التربعات
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تضيف . فوعدت كل من عضوات اللجنة بدفع مئة ألف فرانك سيفا يف احلال
إن سكرترية صندوق التحريك اجلديد سيدة خملصة : رئيسة اللجنة وتقول

 ١٣٥مع أن هذا املبلغ يساوي . جدا، فقد دفعت مئة ألف فرانك سيفا للتو
متربعني يف أفريقيا، وخاصة هلذه جنيها أسترلينيا تقريبا ولكنه مبلغ كبري لل

  . السيدة اليت متلك حمال صغريا للخضروات، وهي كثرية العيال أيضا
يقول أمري اجلماعة يف بوركينا فاسو إن أحد اإلخوة امسه عطاره عبد احلي من 

ال شك يف : أعلن بعد أن مسع خطاب أحد الدعاة وقال" باوال"فرع مجاعة 
ى الغالل احلاصلة من املزرعة، ولكين مع ذلك أين رجل فقري وال دخل يل سو

مث مل ميض على ذلك . أعد بأن أدفع مئة فرانك شهريا من املدخول الزراعي
إال وقت قليل إذ واجهت املنطقة شح األمطار، مما أدى إىل إثارة القالقل عند 

يقول هذا األخ بأنين الحظت بوجه خاص أن غاليل كانت أكثر من . الناس
كل غري عادي بفضل اهللا تعاىل، األمر الذي أدى إىل تقوية إمياين غريي وبش

ويقيين لدفع التربعات وعهدت أن أدفع ستة آالف فرانك سيفا يف صندوق 
ومل ميض على هذا العهد إال فترة وجيزة حني جاء موعد . التحريك اجلديد

عندها . احلصاد وتبني بعد احلصاد أن غاليل كانت أكثر من غريي كلهم
 فكّرت أن الكثرة غري العادية يف غاليل كانت ناجتة عن بركة التربعات فرفعت

  .  ألف فرانك سيفا١٢مبلغ التربع يف صندوق التحريك اجلديد إىل 
يروي أمري اجلماعة يف بوركينا فاسو قصة أخرى ويقول بأن هناك أخ كبري 

، "كابوري"وهو أمحدي وحيد يف عائلته، امسه السيد " سوري"السن يف قرية 
ويروي هذا األخ أنه كان ضعيفا يف الصلوات بسبب التقدم يف السن وبعض 
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ويف هذا العام دفع بعد البيعة فورا سبعني . األمراض وكان يتأمل بسببها كثريا
ما إنْ دفعت التربع بدأت صحيت : يضيف هذا األخ ويقول. ألف فرانك سيفا

فّق ألداء الصلوات رويدا رويدا املتدهورة منذ فترة متيل إىل التحسن وبدأتأُو 
وهذا كله بفضل من اهللا . حىت التزمت بالصلوات اخلمسة وصالة التهجد أيضا

وبربكة التضحية املالية اليت قمت ا بعد أن وفِّقت ألداء الصلوات ودفع 
  . التربعات

ت السنة اجلديدة لصندوق التحريك حني افتتح: يقول أمري اجلماعة يف أستراليا
م لفت سكرتري التحريك اجلديد املركزي ٢٠١٠اجلديد يف تشرين الثاين عام 

أنظار اإلخوة يف فروع اجلماعة املختلفة إىل بذل اجلهود بصدد التربع يف 
عندها وعد فرع . صندوق التحريك اجلديد بناء على تأكيدي هلم بذلك

فقد قاموا مبساعٍ . فون تربعهم بإذن اهللا تعاىلاجلماعة يف ملبورن أم سيضاع
% ١٦٤ملحوظة بفضل اهللا تعاىل وقدموا تربعهم يف هذا الصندوق بإضافة 

 % ٧٥أما مجاعة كندا فقد أضافت إىل تربعها  . مقارنة مع العام املاضي
وكذلك فقد تقدمت اجلماعة بفضل اهللا تعاىل بشكل . مقارنة مع العام املاضي

  . حيث التضحية املالية إمجاالغري عادي من 
يقول حماسب صندوق التحريك اجلديد يف اهلند بأنه كان يف شهر شباط يف 

بعد ". كيومرب"مع وكيل املال، ووصلوا إىل مدينة " تامل نادو"زيارة إلقليم 
صالة املغرب عقدت جلسة تربوية ألقى فيها وكيل املال ضوًءا مفصال على 

وبعد اجللسة أخذنا من مجيع . يد وأغراضهأهداف مشروع التحريك اجلد
كان من بينهم شخص . اإلخوة وعودا لتربعات التحريك اجلديد للعام القادم
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ولكن نظرا إىل حالته . خملص كان وعده للعام املاضي يبلغ عشرين ألف روبية
رغّبه وكيل ) علما أن اإلخوة يف كرياله ميسورو احلال بشكل عام(االقتصادية 
لقد تردد هذا األخ يف .  يعد بأداء مئة ألف روبية يف العام املقبلاملال يف أن

عندها كانت بنتاه . التلبية قليال ولكنه استعد على ذلك بعد حليظات
  . املتشركتان يف مشروع وقف نو أيضا موجودتني معه

يروي سكرتري املال بأن هذا األخ اتصل يب هاتفيا فور وصوله إىل بيته بأن بنيت 
بأن مئة ) من البنتني املشتركتني يف مشروع وقف نو اللتني كانتا معه(الكربى 

ألف روبية قليلة نظرا إىل ظروفنا فينبغي أن ترفعها إىل مئة ومخسني ألفا، لذا 
  . أرجوك أن ترفع مبلغ وعدي إىل مئة ومخسني ألفا

أي (بأنه يف أثناء زيارته منطقة كشمري " التحريك اجلديد"كذلك يقول ممثل 
كان يعيش . قابل أحد اإلخوة املتقدمني يف السن) ء كشمري التابع للهندجز

على دخل زهيد يأتيه من معاش التقاعد وكان يبذل على عالجه أيضا من هذا 
يقول . ويف األيام األخرية زادت نفقاته عن راتبه التقاعدي. الدخل البسيط

. ضافة يف تربعهالراوي بأين مل أر مناسبا نظرا إىل وضعه أن أطلب منه اإل
أرجو أن : ولكن عندما أوشكنا على اخلروج من عنده بعد الدعاء قال لنا

فأخربته بأين يف زيارة اإلخوة يف هذه . ختربونا ما الذي جاء بكم إىل هنا
فاستعاد هذا . املنطقة من أجل اإلضافة يف تربعات صندوق التحريك اجلديد

سوف ألبي دعوة اخلليفة : ااألخ املريض نشاطه وحيويته للتو وقال فور
: مث قال. وسأنفّذ أوامره ما دمت حيا، واغرورقت عيناه يف أثناء هذا الكالم

ما دام اهللا تعاىل قد زاد يف ميزانييت الدنيوية أي يف ميزانية األدوية فأنى يل أن 
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أقلل من ميزانييت لآلخرة؟ فلم يزد هذا األخ يف وعده فقط بل دفع أيضا 
  . يف احلالنصف املبلغ 

يقول وكيل املال اإلضايف يف باكستان إنّ أحد اإلخوة يف إقليم السند وعد 
علما أن الظروف يف السند قاسية جدا (خبمسني ألف روبية يف هذا الصندوق 

فقلت له نظرا إىل ظروفه وحالته االقتصادية ) وخاصة بسبب األمطار األخرية
 بأنه جيب أن يكون -زرعته  على الرغم من الضرر الذي أصاب م-اجليدة 

وبعد . فوعد خبمس مئة ألف ودفع املبلغ كله يف احلال. تربعك أكثر من ذلك
حيدر "بضعة أيام اتصل يب هاتفيا بعد أن عدت من هناك ووصلت إىل مدينة 

، وقال بأنك جئتين ممثال للخليفة ووعدتك بدفع مخس مئة ألف مث "آباد
 أن أرفع وعد التربع وأدفع حبسبما رزقين اهللا وجهتين إىل أنه من مقتضى البيعة

وعندما وصل هذا األخ بيته قالت له . مث رفع تربعه إىل مليون روبية. تعاىل
فاتصل ثانية وقال . زوجته بأا تريد أن تدفع حليها تربعا يف هذا الصندوق

ز بأن الوقت ليل ولكن زوجيت مصرة على أن أسلِّم حليها إىل مندوب املرك
 تأخر قليال فال بأس، ستصله صباحا ألن إذافحاول أن يفهمها بأنه . اآلن

األوضاع يف السند ال تسمح بالسفر ليال، إال أا أصرت على أن توصل إليه 
هنا أود أن أوضح أن اإلنسان حني . فورا، فجاء زوجها مضطرا وسلَّم احللي
صله، وال داعي لإلصرار يف  فهو ي�يعقد العزم على إنفاق شيء يف سبيل اهللا 

مثل هذه األوضاع على إيصاله حىت لو كان الوقت ليال، ينبغي السيطرة على 
العواطف، فاحلمد هللا على أن زوجها مل يصبه سوء، لكن اختاذ احلذر واحليطة 

  . واجب، وال ينبغي التعرض لالبتالء دومنا سبب
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 بأنه اشترى قطعة أرض يقول داعيتنا عن أحد املبايعني اجلدد يف قازقستان
وأهداها للجماعة لبناء املسجد املركزي ومركزِ اجلماعة باإلضافة إىل بيت من 
طابقني قيد البناء، مث اشترى يف مدينة أخرى قطعة أرض أخرى لبناء املسجد، 

  . ألف دوالر إمجاليا٤٩٥فقد ضحى بـ 
اعة يف اجتماع على يقول سكرتري التحريك اجلديد يف أملانيا أنه حثّ أبناء اجلم

 -تقدمي التربعات يف صندوق التحريك اجلديد فسلَّمت له إحدى السيدات 
 ألف يورو كانت قد -بعد االستماع إىل بيان بركات التحريك اجلديد 

هن يف . خصصتها لشراء احلليكما قدمت األمحديات الكثريات يف أملانيا حلي
رت مبلغا معينا فقدمته يف هذا الصندوق، فإحدى السيدات كانت قد وفَّ
ذات يوم ذهبت إىل أحد : صندوق التحريك اجلديد، يقول السكرتري مردفا

فروع اجلماعة فتكلمت مع أبناء اجلماعة عن التحريك اجلديد فقدم يل أحدهم 
عشرون ألف يورو يف صندوق التحريك اجلديد، وأرجو "وريقةً كتب عليها 

خرجت إىل موضع آخر يف جولة جلمع تربعات ، مث حني "أال يعلَن امسي
يف اجتماعٍ هذا احلادثَ آنف الذكر وأخربت هناك : التحريك اجلديد وذكرت

أناس يف اجلماعة يضحون هكذا، وحني انتهى االجتماع تلقيت من أحدهم 
واحد عشرون ألف يورو يف صندوق التحريك اجلديد، "وريقة كتب عليها 
  ." يوأرجو أال يعلَن امس

فهذه بضعة أحداث اخترتها عرضا من األحداث الكثرية جدا وقد تكون 
 أن يبارك يف �بعضها األخرى أكثر إخالصا وجتديدا لإلميان، نسأل اهللا 

واآلن أعرض عليكم . نفوس كل هؤالء املضحني وأمواهلم بركات ال تنتهي
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ن بداية السنة كاملعتاد بعض اإلحصائيات للسنة املاضية للتحريك اجلديد وأعل
 أن يثمر هذه السنةَ أيضا �الثامنة والسبعني للتحريك اجلديد، وأسأل اهللا 

لقد انتهت السنة السابعة والسبعون بفضل . بثمار وبركات ال تعد وال حتصى
 وحبسب التقارير الواردة من املركز فقد ضحت ٣١/١٠/٢٠١١ يف �اهللا 

 ألف جنيه ٦٢١ ماليني و٦ية اجلماعة يف هذا الصندوق يف السنة املاض
إسترليين فاحلمد هللا على ذلك، فهذا املبلغ الذي جمع هذا العام يزيد على مبلغ 

جنيه إسترليين بفضل اهللا )  ألف١٦٢مليون  (١١٦٢٠٠٠السنة السابقة بـ 
، هذه اإلضافة الكبرية يف صندوق التحريك اجلديد يف سنة واحدة مل �

ضافة حصلت يف عدد املتربعني أيضا كما تتحقق قط يف املاضي، وهذه اإل
ارتفع مستوى التضحية، مع أن األوضاع االقتصادية كما قلت تتأزم يف العامل 

بارك اهللا يف هذا املبلغ ووفَّقنا إلكمال الربامج واملشاريع . وخاصة يف أوروبا
فكما مل تنقص . املختلفة اليت بدأتها اجلماعة وأال حيدث أي عائق يعيقها

اتنا بسبب األزمة االقتصادية يف العامل ومل تتأثر ا تضحياتنا، نسأل اهللا تربع
  . تعاىل أن ال يدع هذه األزمةَ تعرقل مشاريعنا أيضا

 على مركزها األول �إن اجلماعة يف باكستان قد حافظت بفضل اهللا 
. املرموق يف جمال التضحيات رغم األوضاع االقتصادية التعيسة جدا يف البلد

وجاءت الواليات املتحدة األمريكية هذا العام يف املرتبة الثانية، بينما حازت 
ومعلوم أن بريطانيا كانت يف . أملانيا املرتبة الثالثة، وبريطانيا املرتبة الرابعة

 املرتبة الثانية يف السنة املاضية، وكانت أمريكا ثالثةً وأملانيا رابعةً، أما هذا العام
ثالثةً، فقد قدمت تضحيات عظيمة، وكندا كاملعتاد يف فقد صارت أملانيا 
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املرتبة اخلامسة واهلند يف السادسة، وإندونيسيا حازت على املرتبة السابعة رغم 
أا قدمت تضحيات كبرية ومع ذلك ظلت يف املرتبة السابعة، ألن اهلند أيضا 

ت بكثري هذا العام، وأستراليا احتلت املرتبة الثامنة، والتاسععريب ال ضح بلد 
أما التضحية على املستوى . أريد أن أذكر امسه، وسويسرا يف املرتبة العاشرة

 جنيها ١١٨الفردي فالبلد العريب هو األول وأمريكا الثانية، حيث معدل الفرد 
وكذلك يف جمال اإلضافة يف العمالت احمللية . إسترلينا، مث سويسرا وبلجيكا

 عدد -كما قلت– قد ارتفع �وبفضل اهللا . فأملانيا حازت املركز األول
 متربعٍ يف هذا الصندوق، ١٠٩٠٠٠املضحني أيضا، ففي هذا العام أُضيف 

 اجلماعات وما زال هناك متسع يف ذلك، ويف هذا امليدان كما كنت نصحت
  . يف أفريقيا، فقد أحرزت مجاعةُ نيجرييا إجنازا يف هذا اال

ل مجع التربعات إمجاال فإن غانا هي األوىل ويف اجلماعات األفريقية يف جما
أما اجلماعات اليت حصلت يف تربعاا إضافةٌ . وبعدها موريشوس فنيجرييا

أما اجلماعات اليت . ملحوظة، فغامبيا وبوركينافاسو حيث بذلت جهودا حمترمة
رفعت عدد املتربعني فنيجرييا هي األوىل يف مجيع مجاعات العامل حيث ازداد 

 متربع، مث سرياليون وساحل العاج ٥٦٠٠٠تربعني هناك عدد امل
  . وبوركينافاسو وغريها

السجلُّ الذي سجل فيه أمساء : واملراد منه(أما ااهدون يف السجل األول 
 جماهدا، ٥٩٢٧، فعددهم حبسب السجل احملفوظ يف املركز )املتربعني األوائل

أنفسهم، أما البقية الذين  منهم ما زالوا أحياء بفضل اهللا ويتربعون ب٣٤٠و
  . توفُّوا فورثتهم يقدمون تربعام
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من اجلماعات الثالثة البارزة يف باكستان يف مجع التربعات األوىل هي الهور 
مث ربوة مث كراتشي، أما اجلماعات العشر األوائل يف املدن فأوالها راولْبِندي، 

أوكاره، واخلامسة حيدر آباد، والثانية إسالم آباد والثالثة كُويته، والرابعة 
والسادسة بيشاور، والسابعة مريبور يف السند، والثامنة بهاولْبور، والتاسعة 

شاه احملافظات الباكستانية فأوالها . ديره غازخيان والعاشرة نواب أما العشر
واجلدير بالذكر أن األمطار الغزيرة يف عمر (سيالكوت والثانية عمر كوت 

واجلدير بالذكر أن معظم أفراد بور قد أضرت بالزرع كثريا، كوت ومري
اجلماعة يف هذه املنطقة فالحون ومع ذلك فقد حافظوا على مستوى 

حمافظة سرغودها حتتل مركزا ثالثا مث غجرات، واولبور، وبدين، ) تضحيتهم
  .ونارووال، وسانغهر، ومري بور يف كشمري احلرة وحافظ آباد

 مإنليند  لوس أجنلوس،:هيف املتحدة الوالياترزة العشرة يف أما الفروع البا
 أينجليز آيس برغ، دينس لوس ، ويستشكاغو فيلي، سليكون أميباير،

  .ويست، بوسنت، سلور سربنغ، وبوت ميك
لويد مارك، نوئي أيس كلون، فلوئرزهامي، : هيالبارزة  ففروعها أملانيا  يفأما

، دامستردي، مهدي آباد، أونزاي، آغس بورغ، نوئيزن بورغ، كارل سروه
  .وِيزبادن، من هامي، ريدستد، ديدسن باف، آفن باخ

: فهي املتحدة اململكة يف يف دفع تربعات التحريك اجلديد البارزة الفروع أما
  مسجد، سكنتهاك،تشهني سربنت، ووستربارك، نيوموردن، فضل، مسجد
  .اؤثمانتشترس ،ريرتبارك ، بيت الفتوح، له ويست ،ويست
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 إيست، نورث لندن،: هيف اإلمجايل السداد حيث من البارزة الواليات أما
  .مدليند

: فهي يف إجنلترا الصغرية عالفرو بني من  يف سداد هذه التربعاتالسباقة أما
  .، ايليوشن، ملنتس با، وولور هامبتون، سبني ويلي وكياليبراملي

 فيليج بيسن ويست، ، واأيدمنتون: هي هناك البارزة عفالفرو كندا أما
  .سسكاتون ،سراي إيست يست،و

 فرغم أا احتلت املركز السادس فمع ذلك أذكر أمساء فروع اجلماعة اهلند أما
البارزة فيها من حيث سداد تربعات التحريك اجلديد ألا تلك األرض اليت 

 . �، ففيها بلدة حضرته �تقع فيها قاديان اليت بعث فيها املسيح املوعود 
 جامون آندرابرديش، نادو، تامل كرياله،: هي هنالك البارزة لوالياتفا

  .ودهلي ،.يب. يو النبجاب، أريسه، بنغال، كرناتك، وكشمري،
 آباد،  حيدر،كاليكوت كريوالئي،: فهي هنالك السباقة العشرة الفروع أما

  .بيغادي، ودهلي تشنائي، كوئمبتور، قاديان، كنانورتاؤن، كولكته،
كلها ملك للمركز وال يعطى منها " التحريك اجلديد"صندوق إن تربعات 

جزء للجماعة احمللية بل تنفق كلها على املشاريع املركزية اجلارية يف البلدان 
ولكن . الفقرية مثل اهلند وبالد أفريقيا أو تخصص من أجل دفع نفقات املركز

بشكل غري عادي مبا أن تربعات التحريك اجلديد يف بعض البالد قد ازدادت 
فمثال زادت يف أمريكا مئة ومثانني ألف جنيه تقرييا، لذلك فإنين أعطيهم هذه 

كذلك أملانيا أيضا . املرة مئة ألف دوالر ليستخدموها يف اجلماعة احمللية
حققت يف هذه التربعات زيادةً ملحوظة إذ زادت تربعاا قرابة ثالث مئة ألف 
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لف يورو، وأعطي أمريكا وأملانيا هذه يورو، لذلك أعطيهم مئة ومخسني أ
  .املبالغ لينفقوها على إنشاء املساجد يف هذين البلدين

 املتحدة أيضا، ولكن ليست كما ازدادت يف اململكةوقد ازدادت تربعات 
البلدين املذكورين، لذلك فإنين أعطيهم مخسني ألف جنية إلنشاء املساجد يف 

فبارك اهللا تعاىل . ماعة إىل إنشاء املساجدلقد انتبهت اآلن فروع اجل. هذا البلد
لكم ووفّقكم لتقدمي التضحيات أكثر من ذي قبل، وبارك يف نفوس املتربعني 

  .وأمواهلم بركات كثريةً ال تعد وال حتصى
سأصلي صالة الغائب على أحد املرحومني وهو السيد مسعود أمحد خان 

.  عاما٩١مرب عن عمر يناهز  نوف٣الدهلوي الذي تويف يف الساعة الثالثة يوم 
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون

كان املرحوم خادما قدميا للجماعة وكان قد نذر حياته خلدمة اإلسالم، وظل 
  . اليومية فترة طويلة" الفضل"خيدم بوصفه مديرا جلريدة 

 إذ �كان أبوه صحابيا للمسيح املوعود .  يف دهلي١٩٢٠ولد املرحوم يف 
 إذ �، كما أن جده أيضا من صحابة املسيح املوعود ١٩٠٠بايع يف عام 

  .١٨٩٠ يف �بايع املسيح املوعود 
 فعينه حضرة ١٩٤٤لقد وقف الدهلوي املرحوم حياته خلدمة اإلسالم يف عام 

اليومية مث " الفضل" نائبا ملدير جريدة �اخلليفة الثاين للمسيح املوعود 
ظل خيدم اجلماعة يف . الصحافةأرسله إىل جامعة البنجاب حيث خترج يف 

، مث أصبح ١٩٧١ إىل ١٩٤٦اليومية من " الفضل"منصب نائب مدير جلريدة 
، وهكذا بقي ينتسب إىل مؤسسة ١٩٨٨ إىل ١٩٧١مديرا هلذه اجلريدة من 



 

- ٢٠ -

 عاما على ٤٣اليومية الصادرة من قاديان والهور وربوة طيلة " الفضل"جريدة 
ه القائم بأعمال وكيل التبشري يف قاديان  خدم بوصف١٩٤٦ويف عام . التوايل

أيضا، وعمل نائبا للناظر لألمور اخلارجية يف الظروف احلرجة أثناء عام 
، كما حظي بشرف خدمة نقل األحداث يف الظروف الصعبة خالل ١٩٤٧
 ظل يعمل مديرا لة ١٩٧٣ إىل ١٩٦٠ومن سنة . ١٩٥٣ و١٩٥٠عامي 

لقد أدى . يف باكستان" أنصار اهللا"ظمة وهي جملة تصدرها من" أنصار اهللا"
 أيضا على أحسن ما يكون، كما حظي ١٩٧٤واجباته الصحفية يف عام 

بشرف صحبة اخلليفة الثالث رمحه اهللا أثناء جوالته إىل أوروبا وأمريكا وكندا 
ورافق اخلليفة الرابع . ١٩٨٠، و١٩٧٦، و١٩٧٥وأفريقيا الغربية يف السنوات 

كما .  إىل إسبانيا مبناسبة افتتاح مسجد البشارة فيها١٩٨٢رمحه اهللا يف عام 
 إلقامة نظام القضاء يف أملانيا بإرشاد من حضرة اخلليفة ١٩٨٩وفق يف عام 

 Murder inمث وفّق للترمجة األردية لبعض أبواب كتاب . الرابع رمحه اهللا
the name of Allah) محه اليت كتبها اخلليفة الرابع ر) القتل باسم الدين

  : اهللا باللغة اإلجنليزية، كما ترجم إىل األردو كتاب حضرته رمحه اهللا
Christianity, A journey from facts fiction 

كما ألف أيضا كتابني أو ثالثة ). أي املسيحية، رحلة من احلقيقة إىل اخليال (
 أما أوالده فله ابنان يف أملانيا مها عرفان أمحد خان". سفر حياة"أشهرها 

  . وعثمان خان وابن آخر يسكن ربوة هو الدكتور عمران خالد
كان حيضر اجللسة السنوية يف أملانيا . كان املرحوم يتسم بطبع متواضع وبسيط

كانت صحته متدهورة كثريا ملا زرت أملانيا مؤخرا للمرة الثانية يف . وهنا أيضا
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ع عن وصويل إىل هذه السنة، كان املرحوم مريضا يتعاجل يف املشفى، فلما مس
فقد أتى يوم . إملانيا أخذ يتوق للقائي وللصالة ورائي فور تفرغه من املشفى

ال أقابل الناس يف املسجد عموما يوم اجلمعة وال بعد . اجلمعة وصلى اجلمعة
. أية صالة ولكن يف ذلك اليوم خطر ببايل أن ألتقي به فتم لقاؤنا األخري هناك

  .نيرفع اهللا تعاىل درجاته، آم
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