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بـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا ع              
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   . ورسوله

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ، .  
 �تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا من شيٍء فَإِنَّ اللَّه بِه عليملَن تنالُوا الْبِر حتى 

  )٩٣آل عمران (
 يف لة أيضا، كمـا فُـسرت      والرب هو احلسنة الكام    ،الرب هو احلسنة السامية   

وإن املؤمن احلقيقي الذي يبتغي رضا اهللا تعاىل دومـا          .  لآلية الترمجة األردية 
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 واملستويات اليت تقربه    املراتبللوصول إىل تلك    يف جمال الرب واحلسنات     يسعى  
 إنفاق املال وبذل املواهب  احلض على لقد ورد يف القرآن الكرمي.إىل اهللا زلفى

 سبيل اهللا، وعد ذلك من األعمال الكفيلة بنيل قرب اهللا تعاىل             والكفاءات يف 
إىل جانب األعمال الصاحلة واحلسنات األخرى املؤدية إىل اهلدف املـذكور           

 ويف هذه اآلية املذكورة أيضا عد اإلنفاق يف سبيل اهللا من أعمال الـرب              .نفسه
 عظمت املبذول أكثر     هلذا املال  احلبوكلما كان   . اخلري الكثري من   و العظيمة

زي على كل عمـل قـام بـه         ال شك أن اهللا تعاىل جي     . وكربت هذه احلسنة 
تـضحية  ال اهللا تعاىل، ولكن ال ينال اجلـزاء األوىف إال ب          ةصاحبه ابتغاء ملرضا  

 لبلوغ يسعى جاهدا    منوإن أحب الناس إىل اهللا تعاىل هو        . ضلىاألشياء الفُ ب
 الفوز برضا اهللا تعاىل وال      مستهدفًاال الصاحلة   املستويات العليا يف جمال األعم    

إن احملك الختبار   ف . يف هذا السبيل    التضحية بأحب وأعز شيء لديه     يتردد يف 
 يكمن يف بذل األحـب       السامية التضحيةو واحلسنة اخلالصة    اإلميان الصادق 

إن املؤمن يظل مستعدا لكل تضحية من أجل تقوية إميانه          . واألعز يف سبيل اهللا   
 كما يكون تواقًا    - وهكذا جيب أن يكون كل مؤمن حقيقي       -  عليه احملافظةو

  . املستويات العليا يف كسب احلسناتللوصول إىلوساعيا كل حني وآن 
 � أَبو طَلْحـةَ     الصحايبلقد ورد يف احلديث أنه ملا نزلت هذه اآلية جاء           

فسر .   بيرحاَء وإِنها صدقَةٌ للَّه)ىبئر تسم (َ إِنَّ أَحب أَموالي إِلَي: وقال�النيب 
   ولُ اللَّهسعلى أية حال، كان الـصحابة      . ، مث شرح له عن كيفية إنفاقه      �ر

مروا بكسب   نياقتوحىت يتنافسوا يف إظهار قـوة        من احلسنات  حسنة  ألنْ يؤ
اهللا الباذلني يف سبيل     �لقد اعترب النيب    . إميام ومدى إخالصهم وتضحيتهم   
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كـانوا  فونرى يف الصحابة عددا كبريا جدا بلغوا هذا املستوى          . ونطبيغممن  
ينفقون يف سبيل اهللا سرا وعالنية من أجل الوصول إىل تلك املستويات الـيت              

غدق عليهم بنعمـه    يفيريدها اهللا تعاىل للمؤمنني، كان اهللا تعاىل يعرف نيام          
 إذ جعل من العمال العاديني ميلكون املاليني،        وأفضاله اليت ال تعد وال تحصى،     

هـذه   ل إميام ويقينهم، وأصبحوا ينفقون    ن هذا الثراء املايل أدى إىل صق      وإ
كانوا يدركون .  بكل سخاء يف سبيل اهللاألموال والعقارات اليت كانت تأتيهم

 كل من ينفق يف سـبيل اهللا      على  هذا السر بأن اهللا تعاىل مين بال عد وإحصاء          
ه دون   عبـد  ال يترك اهللا تعاىل عملَ    . حىت أنه جيزي عليه إىل سبع مئة ضعف       

وكان الصحابة يسعون لنيل رضا اهللا تعاىل نتيجة اإلنقـالب الـذي            . جزاٍء
 وهو مـا  ، هذا ما كانوا يتوقون لتحقيقه.�أحدثته فيهم القوة القدسية للنيب    

 أم قد    على ة لتشهد وإن حياة الصحاب  .  قصارى جهودهم للوصول إليه    بذلوا
 نالوا شـهادة رضـوان اهللا    وبالتايلحققوا هذا اهلدف الذي كانوا يسعون له    

� .  
  :  يف مدح هؤالء الصحابة�يقول سيدنا املسيح املوعود 

 جمانـا ودون أي      هل وصل الصحابة إىل مكانتهم هذه اليت أحرزوهـا         "
    لقاب الدنيويـة   لنيل األ  نفقات ومصاعب ون  لصعوبة؟ ومعلوم أن الناس يتحم 

وبعدها يفوزون بلقبٍ ال يكِسب طمأنينة القلب والسكينة، مث تأملوا يف لقب            
الذي يطَمئن القلب ويهب له السلوان، ويـشكل عالمـةً          " رضي اهللا عنهم  "

 الذي يكـسب    �هل نالوه بسهولة؟ فاحلقيقة أن رضوان اهللا        ف ؛ملرضاة اهللا 
إلنسان اآلالم املؤقتة، فقُـرب اهللا ال        يواجه ا  ملالفرحةَ الصادقة ال يتحقق ما      
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 أولئك الذين ال يبالون بأي أمل يف سبيل         ونوخداع، فمبارك يكسب باحتيال   
الفوز مبرضاة اهللا، ألن املؤمن يتمتع بنور هذه الفرحة الدائمة والراحة اخلالدة            

   ".بعد مواجهته لألمل املؤقت
 إلصـالح العـامل      يف هذا الـزمن    � املسيح املوعود    �لقد بعث اهللا    
أثناء احلديث أمثلة الصحابة فذلك      �، فحني يذكر لنا     �وتقريبه إىل اهللا    

اسعوا جاهـدين  : ألن لنا يف هذه النماذج الطيبة أسوةً، فهو يريد أن يقول لنا       
لالقتفاء بآثار هؤالء، وإذا بذلتم املساعي فسوف تتمكنون من إحراز احلسنات 

مث نالحظ يف تاريخ اجلماعة اإلسـالمية       . �احلقيقية وتفوزون برضوان اهللا     
الـذين  آالف األشخاص     أن  قد أرى العامل   �األمحدية أن املسيح املوعود     

 استعدوا للتضحية بكل ما لديهم ابتغاَء مرضاة اهللا         قداملباشرة  تلقوا منه التربية    
، وبسبب محاسهم اإلمياين وتضحيام ظلَّت اجلماعة تقطع أشواط التقدم          �

إن الذين تشرفوا بصحبة املـسيح املوعـود        . دهار كل يوم بشأن جديد    واالز
فقـد قـال    ] إن باب احلسنة ضيق   : [ يف زمن قد أدركوا جيدا رسالته      �
ة ضيق، فرسخوا يف أذهانكم أن أحـدا ال يـستطيع           نإن باب احلس  : "�

 تنفقُوا  لَن تنالُوا الْبِر حتى   �الدخول فيه بإنفاق شيء رديء، ألن النص صريح         
 ا تنفقـو  ما مل " العزيز"و" احلبيب"راز لقب   فلن تتمكنوا من إح   . �مما تحبونَ 

  ." أحب األشياء وأعزها عندكم
 يتلهفون لتقدمي التضحيات بعد إدراكهم      �فكان صحابة املسيح املوعود     

 أن يدعوا لتـوفيقهم     �هلذا التوجيه، فكانوا يلتمسون من املسيح املوعود        
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 مث الحظوا مشاهد    ،ى مستويات احلسنة وكانوا يسعون لذلك عمليا أيضا       ألمس
  . نزول أفضال اهللا أيضا، فاآلن أقدم لكم بعض األمثلة من ذلك

ذات مرة حضرت   : املهاجر إىل قاديان   �يقول حضرة الصويف نيب خبش      
    بأين أريد أن أقول لك شيئا على        � للمسيح املوعود اجللسة السنوية فقلت 

 بعـد دخـويل    بقي الباب  أن أدخل الغرفة، وباملصادفة      �اد، فقال يل    انفر
يا سـيدي   :  فدخل معي أصحايب وأحبائي اآلخرون أيضا، فقلت له        امفتوح

لقد هيأت البين دراسة جيدة ووظيفة رائعة وحني توظَّف مل          : يقول يل والدي  
 منـذ  :يا سيدي هذا ما يقوله يل والدي، أما زوجيت فتقـول يل          . خيدمين قط 

 كل ما كانت عندي مـن احللـي، فالوالـد           األمحديةَ قد بِيع  إىل  ت  نضمما
أمـا  : � مث قال للمسيح املوعود      .يشكوين وزوجيت هي األخرى تشتكيين    

اُدع اهللا تعاىل . هنا فأرى أن مريديك يضحون بآالف الروبيات خلدمة اجلماعة
  . أن يرزقين راتبا ضعفا لكي أمتكن أنا أيضا من خدمتكم

فمن ناحية يشكو األب بأنه ال خيدمه مع أنه ساعده على نيل ثقافة جيدة،              (
 ومن ناحية ).حليهاوكذلك تشكو الزوجة بأنه ال يأيت بشيء حىت تضطر لبيع  

ثانية أرى كيف يكسب الناس هنا حسنات عظيمة وأرى كيفية التضحيات إذ   
 أن يـوفقين اهللا     يأتيك الناس ويقدمون آالف الروبيات لذا أرجو أن تدعو يل         

حـسنا  : فقال املسيح املوعود بعد مساع هذا الكـالم       . تعاىل أنا أيضا لذلك   
بأين كنت حينها فيقول الراوي   . مدةسأدعو لك ولكن عليك أن تذكّرين بعد        

 بطاقة للتذكري للدعاء بعد     �مث بعثت إليه    . اشهريا  راتب روبية   ٥٥أتقاضى  
لت على وظيفة يف قـسم الـسكك        ويف هذه األثناء حص   . وصويل إىل الهور  
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 روبية إعانة إضافية مـن      ٤٥ روبية شهريا و     ١٢٠ أوغندا براتب    يفاحلديدية  
وعندما حصلت على أول راتب جئت إىل املسيح املوعود وقدمت          . احلكومة

    مث . جماعـة لل كتربع وخدمـة  مسبقًا أن أدفعهله نذرا كما كنت قد قررت
يف مـدة بقـائي     با بقدر ثالثة أضعاف     وظللت أتلقى رات  . عدت إىل أفريقيا  

  .  دعائه عليه السالمآية بربكةأفريقيا، وهذه كانت 
مث هناك صحايب آخر امسه السيد منشي ظفر علي رمحت يروي عن السيد 
ميان حممد أمحد أن السيد شودهري رستم علي كان مراقبا يف قسم سكك 

خملصا جدا كان شخصا .  روبية راتبا شهريا١٥٠احلديد وكان يتقاضى 
 روبية شهريا لنفقات البيت ٢٠كان يبقي عنده . وعضوا فعاال يف اجلماعة

، وكان قد اختذ ذلك كقاعدة � كله للمسيح املوعود ىقبويقدم املبلغ املت
  . له

 حبا خلدمة الدين وتقدمي �مث انظروا كيف خلق املسيح املوعود 
لوم محاس شديد التضحيات من أجله يف قلوب الفقراء أيضا، فكان يف ق

ولنر اآلن كيف كان يضطرب للخدمة وتقدمي التضحيات أولئك . للخدمة
 أو كان عائلتهم كثرية العددالذين مل يكن لديهم دخلٌ وكانوا فقراء أو كانت 

  ؟ بصعوبةلديهم أوالد كثُر، وكانت أمورهم متشي 
: هسائني ديوان شا"يروي السيد قاضي قمر الدين بعض الوقائع عن السيد 

هل تذهب إىل قاديان : كنت يف بعض األحيان أسأل سائني احملترم: مث يقول
وي مشيا على ا ألمر مهم؟ ألن سائني احملترم كان مير من قرية الرالشريفة

كان السيد سائني يسكن يف مدينة . األقدام وكان يبيت يف تلك القرية
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بعيدة جدا الهي ليت نارووال وكان مير من قريته مشيا على األقدام إىل قاديان ا
. وإن اختار أقصر الطرق ا كانت تبعد مئة ميل على األقلعن نارووال، رمب

.  ألمر مهم، أو رغبةً يف املالقاة فقطالشريفةهل تذهب إىل قاديان : فسأله
أنا شخص فقري ال أستطيع أن : يقول الراوي بأن سائني ديوان شاه كان يقول

ة يف دار الضيافة وبذلك رسك ألصلح اَألأدفع التربع لذا أنا ذاهب إىل هنا
مبعىن أنه كان يقوم ذا العمل كأجري . أكون قد تربعت بشيء على األقل

  . دون أن يتقاضى األجرة لينال شيئا من الثواب ذه الطريقة
فهذا كان مستوى تضحيام وقد ضربت بضعة أمثلة منها فقط من سوانح 

طبعا هناك روايات . �ملسيح املوعود أولئك الذين استفادوا من صحبة ا
 ولكن سوف أقتصر اآلن على هذه األمثلة القليلة بسبب مركثرية يف هذا األ

 أكثر �جيب أن متتلئ قلوبنا حبمد اهللا تعاىل دائما وختضع أمامه . ضيق الوقت
ة اي لرفع ر� بواسطة املسيح املوعود �  اهللاعلى أن اجلماعة اليت أنشأها

 مل تنخفض أو تنقطع معايري تضحيام مع اية عصر � سيدنا رسول اهللا
، ومل متتد إىل جيلني أو ثالثة أجيال فحسب بل �صحابة املسيح املوعود 

بل . زالت هذه العاطفة جارية بكل حب وشوق حىت بعد مرور مئة سنة ما
بالد يف جمال ال  خمتلف بني األمحديني اجلدد أيضا يفتسابقًايبدو أن هناك 

ترى اليوم أن أبناء الدنيا ينفقون أمواهلم يف سبيل الراحة . ق يف سبيل اهللاإلنفا
املادية وملذات الدنيا ومغرياا أو يسعون لذلك بكل ما يف وسعهم، أما 
 األمحديون فال يزالون يقدمون التضحيات من أجل الدين مهملني هذه األمور

فتح عيون الناس احلق أن تضحيات األمحديني هذه تكفي ل. هاومعرضني عن
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 الذين يقدمون هذه  إن هؤالء.�وللداللة على صدق املسيح املوعود 
 يف آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا ويف كل مكان يف  موجودونالتضحيات

 �احلقيقة، إذ يسعى اإلخوة جاهدين ليفقهوا مغزى دعوة املسيح املوعود 
  . ويعملوا ا جهد املستطيع

أن على تقدمي الدين على الدنيا لن يقدر عدو فلو استمررنا يف مساعي 
واآلن أقدم بعض األمثلة على التضحيات اليت تقدم يف . يضرنا شيئا بإذن اهللا

  .  ليزداد اإلخوة إميانا بسماعهااأليامهذه 
يف صندوق وقف جديد يف " ناظم املال"احلادث األول اقتبسته من تقرير 

  : اهلند حيث يقول
لتجديد ميزانية صندوق " كَرياله"املال جلولة يف إقليم ذهبت أنا ومراقب "

لقد بدأت بتجارة : وقف جديد حيث قابلنا أحد اإلخوة املخلصني، فقال
أثاث البيت حديثا، فاكتبوا أربع مئة ألف روبية كوعد مين للعام املقبل كتربع 

أي أرباح إضافية يف جتاريت سوف أدفع على و". وقف جديد"يف صندوق 
ازدهرت جتارته فقال فقد من اهللا تعاىل عليه و. هذا الصندوقيف  %١٠

وعندما . سب الدخل اليومي وتطرح منه التربعات كلها كل يوملزوجته أن حت
مجعوا النقود بعد مرور السنة كان املبلغ يف حساب صندوق وقف جديد هو 

 هلذهوقال أيضا بأنه سيدفع . ألف روبية فدفعه كله يف هذا الصندوق ٥٥٠
  %. ١٠من دخله بدال من % ٢٥لتربعات يف املستقبل ا

 مارس/ بأين وصلت يف آذار" وقف جديد"ويقول حماسب صندوق 
وحتدثت ذا " وقف جديد"لتجديد ميزانية " بتهاري"م إىل مجاعة ٢٠١١
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السيدات تضحيات بعض ث ا أحدوذكرت هلاالشأن مع إحدى السيدات 
وعدت بدفع مبلغ يساوي راتب أثرت و فت واألرواحاألموال يف بذلاملسلمات 
مل يكن لديها وعلما أن السيدة كانت مدرسة عادية يف املدرسة . شهر واحد

 ٥٠٠٠كانت تتقاضى . يف رفاهية ورغد العيشدخلٌ خاص فما كانت تعيش 
يقول الراوي بأين وصلت بعد . قا فوعدت بدفعها يف هذا الصندويروبية شهر

فقلت له . لجماعة احملليةل ان أبوها وكان رئيسذلك إىل مكان آخر حيث يسك
مث دعا ابنته الكربى . بأن ابنتك قدمت تضحية كبرية فأبكته الفرحة العارمة

 فماذا تقولني أنت ما دمت ؛كذا وكذابإن أختك قدمت تضحية : وقال هلا
فوعدت فورا بدفع ألف روبية أكثر من أختها قائلة بأين أكرب . أختها الكربى

  . ا وال بد أن أدفع أكثر منهامنه
مث انظروا إىل إخالص وعاطفة التضحية وكيفية تضحيات الذين انضموا إىل 

أحد أفراد اجلماعة هنا امسه ": مايل"يقول أمري اجلماعة يف . اجلماعة حديثا
اق يعمل يف مكتب البلدية ويدفع التربعات بانتظام بل هو سب" ترابري"السيد 

 شخصا للعمل يف جمال اإلحصاء وقالوا ٣٢ فرقة تضم شكلت البلديةُ. فيها
لوا لشهر كامل باستمرار دون أية عطلة يف هذا الشهر مهلم بأنه جيب أن تع

يقول الراوي بأننا كتبنا العقد .  ذلكعالوة علىوسنعطيكم مئة ألف فرنك 
وكانت بضعة أيام باقية يف اية امليعاد حني حلّ موعد اجتماع . وبدأنا العمل

ففكرت أوال أن أعتذر من املشرفني على االجتماع لعدم . اجلماعة اإلقليمية
مث أفىت قليب بإيثار عمل اجلماعة يف كل األحوال . قدريت على احلضور

اك يف فذهبت لالشتر.  مئة ألف فرنكوأن أخسروعهدت أنين سأوثر الدين 
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وا ملاذا تضيع مبلغا فالمين زمالئي كثريا وقال. لبلديةاالجتماع تاركا العمل يف ا
  .ذه الطريقةهائال 

لقد : عندما رجعت من اجللسة قالت يل عمدة املنطقة: يتابع الراوي ويقول
د الذي كتبته ولكن خطر ببايل بأنك ذهبت ابتغاء ملرضاة اهللا قذهبت خمالفا الع

مث دعاين نائب العمدة الذي كان . لذا قد وضعت لك مئة ألف فرنك جانبا
أعرف أنك كنت ذهبت تاركا العمل ولكن ال :  هذا العمل وقالمشرفا على

أدري ملاذا وقع يف قليب أنه جيب أن يدفع لك هذا املبلغ وأعطاين مئة ألف 
مث دعاين املشرف على مكتب احلسابات . فرنك أخرى كان قد احتفظ ا يل

ما كنت موجودا هنا : إىل مكتبه وأعطاين مئة ألف فرنك أخرى وقال
  .  لك مئة ألف فرنك جانبا، فخذها وال خترب أحدافوضعت

عندما سألت زمالئي عن مقدار النقود اليت حصلوا عليها : يقول الراوي
 ألف فرنك كامال ألنه قد علمت أنه مل يكن بينهم وال واحد حصل على مئة

 منها بعض املبلغ بينما حصلت أنا على ثالث مئة ألف، وذلك بسبب حسم
  . عشرين ألف فرنكب الدنيا فقط، وتربعت منها إيثار الدين على

ذات يوم جاء السيد : وهناك مثال آخر من غامبيا حيث يقول أمري اجلماعة
 دالسي ١٨٤٠٠٠لزياريت يف املكتب وقال بأنه يريد أن يدفع " كوتو تراوري"

ميكنين أن أؤخر تسديد دين الناس ولكن ال أستطيع أن : تربعا، أضاف وقال
يقول أمري اجلماعة بأن هذا األخ رجل فقري ومفلس . دين اهللاأؤخر تسديد 

 يطيع نظام اجلماعة بدقة متناهية فيما يتعلق ه ولكنبصعوبةيعتين بأفراد عائلته 
مث أخرب املتربع بعد بضعة أيام . بالتضحيات املالية ويتربع دائما بقدر إمكانيته
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رب منه بكثري يف ل على مبلغ أك دالسي تربعا حص١٨٤٠٠٠أنه عندما دفع 
إنين أؤمن بأن اهللا تعاىل مين على : وقال أيضا. ون بضعة أيام بعد دفعهاضغ

  .  اإلنسان حبسبما يضحي يف سبيله بل أكثر منه بكثري
. ي وهذا هو معىن إيثار اهللا على الرغبات الشخصيةتلقائفهذا هو احلب ال

ث كثرية تذكر يف لقد ذكرت هنا بعض األمثلة من بالد خمتلفة من بني أحدا
  . التقارير اليت تصلنا

يف سرياليون بأن أخانا  السيد كمارا " مكيين"يقول مبشر اجلماعة من مدينة 
عندما ذهبت إىل قريته جلمع . حالته املالية ضعيفةإنسان خملص جدا مع أن 

علم هذا األخ أن عليه أداء بعض " حتريك جديد"التربعات يف صندوق 
: قال هذا األخ. ام املايل هلذا املشروع على وشك االنتهاءاملؤخرات بينما الع

 - من األرز لوغرامات كي٣ أو ٢مل يبق عندي مال إال ما يكفي لشراء 
 -تصوروا اآلن حالة بيته وإفالسه مع أننا ال نستطيع أن نتصوره جالسني هنا 

لك وإضافة إىل ذ. وهذا القدر من األرز يكفي حلاجة العائلة إىل يوم غد فقط
وال أتوقع أن يأيت . ات البيت ليوم واحد فقطقعندي نقود قليلة تكفي لنف

 من ين أقدم هذا املبلغ الذي عندي لدفع املؤخراتنولك. املال من أي مكان
 املترتبة علي وال أبايل مبا سيحدث وقد أخربت األهل واألوالد أيضا التربعات

  . بأن اهللا تعاىل سيدبر لكم الطعام
مث يضيف الراوي بأن أخته من قرية أخرى أرسلت له كيسا كبريا من األرز 

  .  دبر اهللا تعاىل الطعام ألهلها وبذلكالليلة نفسهيف 
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هناك خادم خملص يسكن يف مدينة : يقول مبشر اجلماعة يف ساحل العاج
يف وذات مرة رغّبه مبشر اجلماعة احمللية . وكان يعمل يف جتارة البيض" ساندا"
شتراك يف دورة تربوية يف املسجد، استعد فورا ووصل إىل مركز اجلماعة يف الا

، وأكمل الدورة لثالثة أشهر ووسع معلوماته عن "ابنكرو"مدينة قريبة امسها 
تيقنا بأن اهللا اىل وماجلماعة وسلّم جتارته إىل أخيه األصغر متوكال على اهللا تع

  .  جتارته تبور بسبب توكلهجيعلتعاىل لن 
احلرية اليت  اندهش من شدةحني عاد بعد إاء الدورة ملدة ثالثة أشهر ف

مل يكن قد حصل على و دة هذه امليفة ي أرباح غري عاد له حصلتأصابته إذ
 يف املاضي قط، فرفع مبلغ التربعات من مخسمائة خالل إدارتههذه األرباح 

واآلن يتربع بفضل إىل ألف فرنك، مث حني بارك اهللا فيها أكثر رفعها أكثر، 
 بأربعة آالف فرنك شهريا، وال يشارك يف صندوقَي التحريك اجلديد �اهللا 

 أيضا املتوفَّنيوالوقف اجلديد شخصيا فحسب بل يقدم من طرف والديه 
 هو من اللذين مل يكونا أمحديني، فمن املؤكد أن والديه مل يكونا أمحديني ألنه

  . عنهمااملبايعني اجلدد فيتربع 
يقول أحد املبايعني اجلدد السيد : ول أمري اجلماعة يف بوركينافاسويق

تراوري سليمان من مدينة بوبو بأنه حني مسع يف خطبة اجلمعة عن أمهية 
 فكره الضطراب الذي أصابلم جيدا صندوق الوقف اجلديد مل يستطع أن ينا

،  ضخمة إجنازات ومشاريعمن عدم مسامهته الكافية يف ما تقوم به اجلماعة من
فجاء صباح اليوم التايل وقدم أربعة آالف ومخسمائة سيفا يف صندوق الوقف 
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اجلديد، لكنه بات الليلة التالية أيضا يف اضطراب، فجاء صباح اليوم التايل 
  . اآلن أرتاح قليال: ودفع أربعة آالف ومخسمائة سيفا إضافيا وقال

 وهو أمحدي من نيجرييا - السيد إدريس: يقول الداعية املسئول يف سويسرا
 حني جاء إىل هنا يف سويسرا أَودع - موظَّف يف إحدى املؤسسات العاملية

دفعة واحدة تسعة آالف فرنك يف حساب مركز اجلماعة وأرسل معها امسه 
مث حني .  أيضا، فحني شعرت أن االسم جديد تعجبت كثريااهلاتفورقم 

لقد أتيت إىل هنا يف سويسرا :  قالاتصلت به وسألته عن هذا املبلغ الكبري،
فقلت له إن مبلغ التربعات لثالثة أشهر ال . قبل ثالثة أشهر فهذا مبلغ تربعايت

 يف بلد مل تكن فيه اجلماعةُ، مضتيبلغ تسعةَ آالف، فقال بأنه أقام ستة أشهر 
، هلذا أرسلت كل هذه  من التربعاتوكانت هذه املؤخرات مستحقّة عليه

فعةً واحدة، هذا هو مستوى إميان هؤالء حيث يؤمنون بأن اهللا التربعات د
  . لناس، فيصفّون حسام كل حني وآنوإن مل يعلمها ايعلم بأوضاعهم 

مث هناك أمحدي باكستاين يعمل يف شركة هنا يف سويسرا، قد وعد بدفع 
مخسة آالف فرنك سويسري، وكان يتوقع منحة مخسة آالف من الشركة، 

نفاق هذا املبلغ على حوائج شخصية مث تذكَّر أنه قد وعد بدفع وكان يريد إ
 يدفع التربعات ويهمل حوائجه وموعد الدفع قريب، فقرر أننفسه املبلغ 

 أكرم نيته حبيث منحته الشركة ضعفَني، �الشخصية، وأخرب فيما بعد أن اهللا 
  . فهكذا متكَّن من دفْع التربعات وسد احلاجات الشخصية أيضا

ذات يوم ذهب املبشر احمللي للجماعة : ثل ذلك يقول داعيتنا من بننيم
 فرنك ٣١٠٠جلمع تربعات التحريك اجلديد فدفع له السيد عبد اللطيف 
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أكثر، فسوف يدفع أكثر، سيفا وطلب الدعاء ووعد أنه إذا بارك اهللا يف دخله 
 فرنك ٧٠٠٠ طلب السيد لطيف نفسه املبشر ودفع له تربعات مث حدث أن

 فرنك جاءه يف اليوم نفِسه مريض ٣١٠٠سيفا إضافيا، وأخربه أنه يوم دفع له 
 ٣٠٠٠ فرانك سيفا أجرةَ عالجه أوال مث استعاد منها ٣٤٠٠٠دفع يل مبلغ 

 فعالً زاد ما �فرنك قائال ليس عنده أجرة السفر، فأيقن يف نفسه أن اهللا 
 هلذا رفع ٣١٠٠٠عطاه  فأ٣١٠٠دفعه إىل عشرة أضعاف إذ كان قد دفع 

  .  التربعاتقيمة
ذات يوم خرجـت يف جولـة تربويـة    : ليبرييامثل ذلك يقول داعيتنا من   

فوصلت إىل قرية حيث استقبلين طفل صغري عمره مثاين سنوات وخدمين كثريا 
فالناس هناك خيدمون   إذ محل حقيبيت وأحضر يل املاء وغري ذلك من األعمال،           

، فقدمت لـه مخـسة      واإلخالص حىت األوالد الصغار   الدعاة مبنتهى احلماس    
، وبعد الصالة حـني حثثـت       وهذا املبلغ زهيد جدا    جائزة،   ليبرييةدوالرات  

الناس على دفع تربعات التحريك اجلديد وركزت على أن يـشركوا األوالد            
, فهمس ذلك الطفل يف أذن والده أنه يريد أن يتربع وعنده مبلغٌ. الصغار أيضا

 والراتالدفقدم الطفل . إذا كان عندك مبلغ فتربع بكل سرور: الدهفقال له و
، فتأثر به بقية األوالد أيضا فبـدأوا         إياها أعطيتهقد   اليت كنت    نفسها اخلمس

  . يطلبون من اآلباء النقود ليتربعوا ا يف هذا الصندوق
 بايع قبل ثالث سنوات قدالسيد ضمري : قرغيزستانيقول الداعية من 

قريبا، وعندما جمعت املبالغ بأوامر املركز لالحتفال مبناسبة اليوبيل املئوي ت
، مث حني قال فالبلد فقري دوالرا فقط، ٦٦للخالفة األمحدية حمليا، كان راتبه 
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له داعيتنا السيد بشارت أمحد أن يعد هو أيضا بدفع املبلغ لالحتفال باليوبيل، 
 جاء إىل مركز اجلماعة مباشرة ه راتبحني استلمو دوالرا، ٤٤فوعد بدفع 

.  املبلغيستهلكإذا ذهبت إىل البيت فسوف : وأجنز الوعد دفعةً واحدة قائال
فأكرم اهللا إخالصه كثريا إذ وجد .  دوالرا إىل البيت٢٢ أخذ معه وبذلك

يف  دوالرا إضافيا، واآلن ١٥٠ فترة وجيزة، حيث بدأ يتلقى يفعمال إضافيا 
 دوالرا، وقد ٧٧٠ براتب تقريبا يعمل يف شركة أجنبية األخريةاألشهر الثالثة 

ه بعد االنضمام إىل نظام انضم إىل نظام الوصية أيضا، وحني أخربه الداعيةُ أن
جيب عليه دفع عشر دخله بدال من واحد من ستة عشر، قال إنه يتربع الوصية 

  . بالعشر منذ بايع
وهي مبايِعةٌ جديدة خملصة  قرغيزستان هناك السيدة جلديت من  وكذلك

 وحني قيل هلا عن  يف هذه املدةجدا، قد بايعت قبل سنة واحدة ومل تتربع 
أمهية التربعات وأُخربت بالتربعات اإللزامية والتطوعية اتصلت برئيس اجلماعة 

 منه اللقاء الفوري، ويف اللقاء دفعت ١٥٠٠٠يف اليوم التايل وطلبتس م 
 مجيع حسبتب الرئيس من هذا املبلغ الكبري، قالت لقد ي، وحني استغرزقرغي

احلسابات بدقة فهذا هو املبلغ لسنة كاملة وهو يشمل التربعات التطوعية 
  . أيضا

فهذه هي حكايات إخالص هؤالء األمحديني اجلدد ووفائهم كيف هم 
وبعد سرد بعض هذه القصص أُعلن اآلن بداية العام . يضحون ويتحمسون

فعام . صندوق الوقف اجلديد وأقدم بعض اإلحصاءات بالتفصيلاجلديد ل
 ٥٤ وهكذا قد انتهى العام الـ كانون الثاين/الوقف اجلديد يبدأ من أول يناير
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، وإمجايل التربعات اليت مت دفعها يف هذا الصندوق بفضل ٥٥وبدأ العام الـ 
 جنيه ٤٦٩٣٠٠٠اهللا حبسب التقارير الواردة من العامل كله، تزيد على 

 واجلدير بالذكر أن بعض التقارير من البالد األفريقية تتأخر أو ال -إسترليين، 
 وهي تزيد على تربعات السنة -تصل وهي غري معدودة ضمن هذا املبلغ 

، فاحلمد �سترليين بفضل اهللا إ جنيه ٥١٠٠٠٠املاضية يف هذا الصندوق بـ 
  . هللا على ذلك

 تـدهور   علـى  األول كاملعتاد، فهم     ركزاملباكستان ما زالت حائزة على      
االقتصاد هناك مل يقصروا يف التضحيات، بارك اهللا يف أمـواهلم ونفوسـهم             
بركات ال حصر هلا، ومحاهم وآواهم من كل شر وفتنة، وبعـدها أمريكـا              

 املركز الثاين   حتتلوبعدها بريطانيا، كانت وكالة املال تظن أن بريطانيا سوف          
بريطانيـا  مبوجبه  لتقرير النهائي الذي أرسلته أمريكا تأخرت       هذا العام إال أن ا    

 جنيه إسترليين، فبحسب التقرير     ١١٠٠٠قليال والفرق بسيط جدا يقدر بـ       
 صارت فقدالتقرير النهائي الذي رفع إيل باألويل كانت بريطانيا هي الثانية أما 

  .    غري عادي ومذهلطانيا رفعت التربعات بشكلي، إال أن برثالثةالبريطانيا 
        وال    بارك اهللا يف أموال مجيع هؤالء املتربعني ونفوسهم بركات كثرية ال تعد 

 هنا أيضا، كما أن أفراد اجلماعة يسامهون        الظروف االقتصادية متعثرةٌ  . حتصى
، باإلضافة إىل ذلك  أيضايف مشاريع خريية أخرى ويتربعون يف صناديق أخرى       

مع كـل ذلـك وفقـت       ولكن   ، املساجد أيضا  إنشاءهناك اهتمام ملحوظ ب   
 يف تربعات صـندوق  ةلحوظامل للزيادةاجلماعة اإلسالمية األمحدية يف بريطانيا   
يشري إىل أم بدأوا يدركون مغـزى       ذا  التحريك اجلديد والوقف اجلديد، وه    
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يف كـل   اآلخرين  ، وفقهم اهللا تعاىل وأفراد اجلماعة       �حىت تنفقوا مما حتبون   �
إن جلنة إماء اهللا يف     . موا يف كل نوع من احلسنات وأعمال اخلري       مكان أن يتقد  

 يف  كـبرية  قد سامهت يف هذا التقدم مسامهة كبرية وقفزت قفـزة            اطانييبر
فجزى اهللا تعاىل مجيع    . تربعات التحريك اجلديد واآلن يف الوقف اجلديد أيضا       

  .األخوات والبنات أحسن اجلزاء
 أملانيا يف املركز الرابع مث كندا مث أستراليا مث          ، مث املركز الثالث بريطانيا حتتل   

  .أندونيسيا مث بلجيكا مث سويسرا
اهلند : فاألوىلاحمللية أما اجلماعات املتفوقة يف مجع التربعات حبسب العملة 

باملقارنة مع السنة املنصرمة  % ٣٦ بنسبة بشكل غري عادياليت زادت تربعاا 
 كبرية قفزت قفزة  إال أاة فيها قليلة العدد بلجيكا، ومع أن اجلماع: والثانية
، مث أستراليا مث بريطانيا وبعدها  %٣٠ بنسبة سنة زادت تربعاا هذه الإذجدا 

  .إندونيسيا
 النسبة املئوية اليت دفعها كل فرد من املتربعني حيثأما تربعات اجلماعة من 

 سويسرا، مث بلجيكا،  املرتبة األوىل، مثأمريكايف الفروع املختلفة، فاحتلت 
أن  تستطيع وصلت إىل نقطة ال أمريكايبدو أن اجلماعة يف . وبعدها أيرلندا

، أما بريطانيا فهناك جمال واسع هلا  بدون زيادة عددهايف التربعات أكثرتزيد 
  .ترتيبهالتحسني 

: التالية املتفوقة يف التربعات املدفوعة يف أفريقيا فهي أما اجلماعات اخلمس
  .غانا مث نيجرييا مث موريشيوس مث بوركينا فاسو مث أوغندا: األوىل
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ولقد زاد بفضل اهللا تعاىل تربع أفريقيا يف الوقف اجلديد هذه السنة 
يف " ديداجلوقف ال" فرنك وهكذا صار التربع اإلمجايل يف صندوق ٩٠٠٠٠

سبق أن قلت .  للزيادة فيهواسعوهناك جمال . نك فر٦٩٠٠٠٠ العامل كله
نا يف أفريقيا أن يسعوا للزيادة يف عدد املتربعني، واآلن سوف ترسل هلم جلماعت

ينبغي ضم اجلدد .  إىل قائمة املتربعنياملطلوب زيادتههدفًا للعدد " وكالة املال"
 أمهية أن يعتاد املبايعون على �لقد أكد املسيح املوعود . إىل صف املتربعني

 األول، فلو سعت مجاعتنا يف أفريقيا اجلدد على اإلنفاق يف سبيل اهللا من اليوم
لزيادة عدد املتربعني لتحقيق هذا األمر فسترى أن هناك جماالً كبريا 

فعلى اجلماعة يف أفريقيا بذل السعي من أجل حتقيق األهداف اليت . والتربعات
، فعليهم أن يسعوا لزيادة عدد املتربعني ولو "وكالة املال"ترسل هلا من قبل س

ادفعوا مبلغا جدنيجر وسرياليون وبوركينافاسو الولقد زادت نيجرييا و. ا زهيد
سينيغال وبينني وأوغندا وغريها عددا ال بأس به من املتربعني اجلدد هذه الو

  .السنة
لقد أوصيت غانا بذلك إال أا مل تبذل جهودا كافية فال بد أن تكثف 

  .جهودها اآلن
ماعات يف باكستان فاألول منها الهور أما خبصوص املتربعني البالغني يف اجل

  .مث ربوة مث كراتشي
أما احملافظات الباكستانية العشر املتفوقة يف مجع تربعات البالغني يف صندوق 

 -٤ إسالم آباد، -٣ روالبندي، -٢ سيالكوت، -١: فهي" وقف جديد"
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 عمر -٨ غوجرانواله، -٧ سرغودها، -٦ شيخوبوره، -٥فيصل آباد، 
  . اول نغر-١٠ات،  غجر-٩كوت، 

  :وفروع اجلماعة املتفوقة يف قسم تربعات األطفال هي
  الهور : األول
  كراتشي: الثاين

  ربوة: الثالث
  :واحملافظات العشرة املتفوقة يف هذا القسم

 -٥ فيصل آباد، -٤ إسالم آباد، -٣ روالبندي، -٢سيالكوت، -١
 -٩ سرغودها، -٨ عمر كوت، -٧ غوجرانواله، -٦شيخوبوره، 

  . غجرات-١٠نارووال، 
  : فهيأمريكاأما فروع اجلماعة اخلمسة األوائل يف 

 لوس أجنلوس وفن ليند أميباير -١

  سيليكون فايل -٢
 ديترويت -٣

 كاغو ويستيش -٤

 تلاسي -٥

  : أما الفروع العشرة املتفوقة من مجاعتنا يف بريطانيا فهي
 رينـز بارك -١

 نيو مالدن -٢

 ووستر بارك -٣
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  فرع اجلماعة جبوار مسجد الفضل -٤
 ست كروئيدنوي -٥

 برمنغهام ويست -٦

 ملننت سبا -٧

 مانشستر ساوث -٨

 جلنغهام -٩

 ساوث آل -١٠

 يف التربع املدفوع يف هذا الصندوق فاألول  املتفوقةربيطانيةالقاطعات املأما 
  .، مث مدليند، مث لندن مث إسالم آباد، مث مدل سيكسثساو

  :أما املقاطعات املتفوقة يف أملانيا فهي
  رغومباه -١
 فرانكفورت -٢

 اوغروس غري -٣

 دامسترد -٤

  ويزبادن -٥
  :أما فروع اجلماعة املتفوقة يف أملانيا فهي

 رودرمارك -١

 كولن  -٢

 فلوئرزهائم -٣

 نوئي أيس  -٤
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 نيدا -٥

 فُلدا -٦

 فريدبرغ -٧

 رودغاؤ -٨

 مهدي آباد -٩

 هاناؤ -١٠

  :أما املقاطعات اخلمس املتفوقة يف كندا فهي
  .ليج ساوث، ريكس ديل، ويستون ساوث، وودبرج، ايدمنتونفبيس 

  :سة املتفوقة يف كندا هي اخلمةاجلماعفروع  و
  ويستون ساوث -١
 يليج ساوثفبيس  -٢

 ويستون نارث -٣

 درهم -٤

 مهلتون نارث -٥

كرياله، مث تامل نادو، مث جامون :أما األقاليم املتفوقة يف اهلند فاألول
،  بنغال، كرناتك، البنجاب، أريسهوكشمري، مث آندهرا براديش، مث ويست

  .ربراديش، مهاراشتر، دهليتأُ
  :ملتفوقة يف اهلند من ناحية التربع املدفوع فهيأما الفروع ا

كاليكت، كريوالئي، كينانورتاون، قاديان، حيدرآباد، كوئمتور، كولكته، 
  .جنائي، بينغلور، رِشي نغر، ، كريونه غابلي
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 صندوق الوقف  يفتربعال الذي تسابقوا يف املضحنيجزى اهللا تعاىل هؤالء 
وذا أعلن عن بداية سنة . ات كثريةاجلديد وبارك يف أمواهلم ونفوسهم برك

وفقهم اهللا مجيعا للتضحيات أكثر فأكثر . جديدة لصندوق الوقف اجلديد
ال تعد وال حتصى، إن اهللا تعاىل وبارك فيها، وبارك يف أموال اجلماعة بركات 

بفضله ورمحته يوفقنا إلمتام مجيع مشاريعنا وخططنا والتوسع فيها رغم 
ملتعثرة يف العامل كله، فبدون فضله ال نستطيع أن حنرك الظروف االقتصادية ا

ساكنا، لذلك ينبغي أن تضموا هذا الدعاء أيضا إىل دعواتكم أن يبارك اهللا 
  . تعاىل يف أموال اجلماعة

 صالة الغائب على أحد ويف األخري سأصلي بعد صاليت الظهر والعصر
ابن أحد -املنان ناهيد شاعر الكبري ذائع الصيت السيد عبد هو ال واملرحومني

اليوم  الذي تويف يف - � اخلواجه حممد دين �صحابة املسيح املوعود 
  . عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون٩٣ عن عمر يناهز ٢٠١٢ من يناير األول

 يف عائلة كشمريية حمترمة، واسم والده اخلواجه ١٩١٩ولد عبد املنان يف 
أحد - �مد إمساعيل السيالكويت وكان املنشي حم. حممد دين كما أخربتكم

 جده ألمه، وكان املولوي عبد الكرمي - �صحابة املسيح املوعود 
 قد ت السيدة حاكم يب يب اليت كانته املسماة زوج عمة والد�السيالكويت 

تلقت التربية يف بيت املولوي عبد الكرمي السيالكويت يف قاديان وكانت تكثر 
، وهكذا أخذت حظا وافرا من حب �وعود  بيت املسيح املا إىلمن زيار

  .لطفهمارضي اهللا عنها " أمان جان"وأم املؤمنني  �املسيح املوعود 



 

- ٢٣ -

كان عبد املنان ناهيد شاعرا جميدا كما يعرفه أصحاب الذوق السليم يف 
جمال الشعر يف اجلماعة وخارجها أيضا، ألنه كان شاعرا ذائع الصيت وكانت 

  .قة املعاينأبياته وقصائده عمي
 جامعة يفلقد تلقى الدراسة االبتدائية يف مدينة سيالكوت، مث خترج 

 سجل يف املاجستري فوجد وظيفة فلم  التايل، ويف العام ١٩٤٠البنجاب عام 
، وتقاعد عام ١٩٤٢يكمل دراسته فانضم إىل قسم احملاسبة يف اجليش عام 

  . منصب نائب مشرف يف قسم احملاسبة يف اجليشمن ١٩٧٨
دمة اجلماعة يف أماكن خمتلفة، فقد شارك يف أعمال خللقد وفق املرحوم 
كان .  بسمة التواضع بشكل بارزيتميزكان حليم الطبع . اجلماعة حيثما كان

.  معنويام ويرفع منشاعرا ظريفًا، وكان يشجع الشباب من الشعراء أيضا 
كان جزًءا ال . عكان كالمه يتسم باألدب واالحترام واألسلوب األديب الرائ

حضر . كان إنسانا صاحلًا. يتجزأ من األمسيات الشعرية اليت تعقدها اجلماعة
هنا أيضا مرتني واشترك يف األمسيات الشعرية يف عهد اخلليفة الرابع رمحه اهللا 

  .ويف عهدي أيضا
وكان مثاال حيتذى به يف . كان املرحوم يسعى جاهدا للعمل بشروط البيعة

كان يواسي الفقراء . مواظبا على الصالة والصوم وقيام الليلكان . األمانة
 للخلفاء والعلماء كان يكن. الصفحوومعاملته معهم كانت مبنية على العفو 

ا كبريا وتقديرا للخالفة، والصلحاء يف اجلماعة احتراما خملصين، وكان مطيع
 عداقًا يف كان.  الصف األول من املخلصني األوفياءيفبل جيب أن يسب 

  . االشتراك يف التضحيات املالية يف اجلماعة



 

- ٢٤ -

كانت . رفع اهللا تعاىل درجاته. باختصار، كان يتميز باإلخالص والتفاين
ندعو اهللا .  ولداتكفَّلزوجته قد توفيت قبله وليس له أوالد من صلبه إال أنه 

تربية املرحوم  عن طريق هذا التأثري الطيب الذي ناله متكفَّلهتعاىل أن يدمي يف 
 حبمد اهللا تعاىل خلدمة اجلماعة حاليا، وفقه اهللا  املرحوممتكلفَّلويوفق له، 

  .آمني.  باخلدمة بكل إخالص ووفاءللقيام وأوالده
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