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أما بعد فأعوذ باهللا مـن      .      أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله              
* مالك يوم الـدين  * الرحمن الرحيم  * الْحمد هللا رب الْعالَمني     * بسِم اهللا الرحمن الرحيم     �. الشيطان الرجيم 

     عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *    غَي ِهملَيع تمعأَن اط الَِّذينال      ِصرو هملَـيوب عـضغر الْم
الِّنيآمني�الض ،.   

�الُوا لَننت ى الِْبرتِفقُوا حنا تونَ ِممِحبا تمِفقُوا ونت ٍء ِمنيِبِه اَهللا فَِإنَّ ش ِليم٩٣ عمران آل (�ع(  
  : اآلية هذه شارحا � املوعود املسيح يقول

 وأعطاه كِبده أخرج أنه أحد رأى لو بأنه الرؤى تعبري علم يف قيل فقد لذا كثريا، الدنيا يف املال حيب اإلنسان"
 إىل واإلميان احلقيقية التقوى على احلصول أجل من أنظارنا تعاىل اهللا وجه فقد لذا. املال منه املراد لكان لغريه،

 قسط إنفاق تتطلب معهم احلسنة ملةواملعا اهللا خلق مواساة ألن �تِحبونَ ِمما تنِفقُوا حتى الِْبر تنالُوا لَن�: أنه
. يتقوى وال اإلميان يكتمل ال وبدونه اإلميان، من الثاين اجلزء هو اهللا وخلِْق البشِر مواساةَ وإن. املال من كبري

 ورد وقد. ومواسام اآلخرين نفع أجل من ضروري فاإلنفاق ينفق؟ أن غري من اآلخرين ينفع أن للمرء وكيف
  .�تِحبونَ ِمما تنِفقُوا حتى الِْبر تنالُوا لَن�: اآلية يف اإلنفاق إىل والتوجيه األمر

 يف كّهوحم اهللا سبيل يف الوقف معيار إن. لتقواه وِمحك اإلنسان سعادة معيار هو إمنا تعاىل اهللا سبيل يف اإلنفاق
  ".بيته يف كان ما بكل � بكر أبو فجاء ما حاجة ذكر � النيب أن كان � بكر أيب حياة
 أوامر حبسب وأعمالنا معتقداتنا أصلح الذي � عوداملو باملسيح لإلميان وفّقنا إذ عظيمة منة علينا اهللا من لقد
 � وجه لقد. الكرمي القرآن تعليم حبسب الروحانية والتزكية الروحاين التقدم أساليب علّمنا كذلك تعاىل، اهللا

 اهللا سبيل يف واألوالد والوقت باملال التضحية روح فينا ونفخ. أيضا العباد وحقوق اهللا حقوق أداء إىل أنظارنا
 ميكنهم فقط وعندها متاما تعاىل اهللا تعليم حبسب حالتهم جيعلوا أن مجاعته أفراد مجيع من وتوقّع. مرضاته ابتغاء

  . حقيقني أمحديني يسموا أن
 املسيح وجه يه أن اهللا تعاىل قدف ورد قد اخلطبة مستهل يف اتلو اليت اآلية شرح يف قليل قبل قرأته الذي املقتبس
. املالية التضحية وهي أال الروحاين، التقدم على للحصول املؤمنني على تقع اليت املسئوليات إحدى إىل املوعود



 ألداء عظيمة وسيلة أيضا ألا املالية التضحيات عن بإجياز سأحتدث ولكين جدا واسع موضوع هذا أن مع
 العباد حقوق ألداء املالية للتضحيات ماسة حاجة هناك كذلك. � املوعود املسيح قال كما اهللا عباد قوقح

 كانت املهمات هذه أن واملعلوم. قرأته الذي املقتبس يف املوعود املسيح قاله ما ملخص هو وهذا. الدين ولنشر
 املهمات هذه إكمال يف نسهم إذ جدا سعداء األمحديني حنن واليوم ،� املوعود سيحامل زمن يف ذروا بالغةً
  . تعاىل اهللا برضا لنفوز
 أكرب ينفق وتربيته � املوعود املسيح تعليم تأثري بسبب ولكن املال، حب يف يشاءون ما يفعلون الناس أن احلق
 وإذا. � النيب به جاء الذي الدين ولنشر رضاه لنيل تعاىل اهللا بفضل إليهم أمواهلم أحب من األمحديني من عدد

  . تأثرا يبكون من ومنهم يضطربون األسباب من لسبب اإلنفاق على قدرم اضمحلّت
 املوعود املسيح بعث قد تعاىل اهللا أن على دليل بالنفس والتضحية املالية التضحية وروح هذه القلوب حالةُ إذًا،
 لذا. وحده � املوعود باملسيح مهتقد � أناط والذي ،� النيب به جاء الذي الدين لنشر العصر هذا يف �
 إىل أيضا أخرى تضحيات هناك أن واملعلوم املؤمنني، قلوب يف املايل واجلهاد املالية التضحية روح تعاىل اهللا خيلق

  . املالية التضحيات جانب
 الظاهرة وهذه. الناس قلوب يف املالية التضحية روح اهللا خلق كيف  تبين اليت األحداث بعض اآلن لكم سأذكر
 شخص كل يف الروح هذه خلق تعاىل اهللا أن احلق بل معني، بلد يف أو اجلماعة من معينة فئة يف ملحوظة ليست
 سكان من أو نائية إفريقية بالد يف كان سواء املعمورة، بقاع من بقعة أية ويف كان حيثما األمحدية إىل ينتمي
  . زراجل أو أوروبا
 العام هذا األضحى عيد حلّ عندما: قال" فادة "مدينة يف اجلماعة رئيس أن فاسو بوركينا يف اجلماعة أمري يقول

 العيد مبناسبة شاها وما شاة ذبح أو النحر لفكرة يكن مل ولذا البيت، يف الطعام لطبخ كافية نقود عندي تكن مل
 فوجه املالية التضحية أمهية حول دروسا يلقي اجلماعة داعية كان األيام تلك ويف. حال بأي بالبال ختطر أن

 وفوضت تيمنا فرانك بألفَي الصندوق هذا يف تربعت. خاص بوجه اجلديد التحريك صندوق إىل اإلخوة أنظار
 أكن مل جدا كبريا مبلغا العاج ساحل من إيل أرسل الصغري أخي أن معجزة فحدثت. اهللا إىل حاجيت قضاء
 يف املعجزة هذه شاهد بأنه الراوي يقول. أيضا املنـزلية حاجاتنا وسدت النحر من متكنا وبذلك. قط أتوقعه
  . إميان على إميانا زاده مما اجلديد، التحريك صندوق يف تربعه بعد فقط ساعات غضون
" ويدبوكي "مدينة يف" آدم تراويل "امسه األمحدية خدام جملس أعضاء أحد أن فاسو بوركينا من داعيتنا يقول

 يأته مل أنه حدث ولكن منـزلية، حاجات ا ويسد بعد فيما سيبيعها أنه احلسبان يف واضعا القطن بذور اشترى
 األيام أحد ويف. البذور بيع من يتمكن ال دام ما بيته نفقات بشأن بشدة فقلق. القطن زراعة موسم يف زبون
 أن ميكن لذا قلقه، دواعي اهللا يزيل اهللا سبيل يف اإلنسان ينفِق ماعند: الداعية له فقال حزينا قلقا داعيتنا إىل جاء

 حالفين إذا أنه اهللا وعاهدت اجلديد، التحريك صندوق يف تربعت: الراوي يقول. األمر هذا أيضا أنت جترب
 نزل قد تعاىل اهللا فضل أن الراوي يقول. أخرى آالف عشرة فسأدفع سريعا البذور وبعت أكثر اهللا من فضل



 الدخل وكان أيام بضعة غضون يف كلها البذور وبيعت بكثرة الزبائن جاءه أن التربع وصل على حصوله فور
  . أخرى آالف بعشرة فتربعت توقعت، مما أكثر

 اخلليفة أن علم مث. املاضي العام يف بايع الذي" الجي "السيد يقطنها فاسو بوركينا يف أخرى منطقة هناك كذلك
 روح فيهم تتولد حىت املالية التضحيات سلك يف ينخرطون اجلدد املبايعني جيعلوا أن عام جهبو اجلماعة من طلب

 املبايعون سيما وال أمحدي، كل يسهم أن جيب بل التربعات مبلغ يزداد أن ذلك من املقصود وليس. التضحية
 بفرانك أو واحد مبليم ولو يتربع نأ له وقيل ذلك إىل األخ هذا فوجه. عليها ليعتادوا املالية التضحية يف اجلدد،
  . ففعل واحد
 فيطلبون نقدا، الدفع من بدال بالغالل ويتربعون احلقول يزرعون القرى يف الناس أن هي هنالك السائدة العادة

 أو الداعية فأعطاهم. اجلماعة نظام إىل ويعيدوها بالغالل ليملؤوها فارغة أكياسا يعطيهم أن اجلماعة نظام من
 ومل حيايت مدى على عاديا مسلما كنت بأين ببايل خطر: الراوي يقول. فارغني كيسني املسئولني من غريه

 يف اجلميع يشترك أن اخلليفة وطلب أمحديا مسلما صرت فقد اآلن أما قط، أدفعه ومل التربع مين يطلب
 ٢٢ قرابة مثنها كان اليت الغاللب فتربع. التربع دفع من أجنيها أن ميكن اليت الفائدة هي ما سأرى لذا التربعات،

 مقارنة املقبل للعام األكياس ضعف فأخذ. املاضي العام ضعف زرعه كان احلصاد حان وعندما. فرانك ألف
  . املنصرم بالعام
 لفرع قال الطريق ويف ،"تاون كيب "منطقة يف جولة يف دعاتنا أحد ذهب لقد: ليبرييا يف اجلماعة أمري يقول

 مدينة يف إليه ذاهبا كان الذي اجلماعة فرع ولكن. املغرب صالة عند إليهم سيعود بأنه" انغبين "يف اجلماعة
" نغبينا "مجاعة أن باله يف كان. كثريا هنالك فتأخر بسخاء، التربعات يدفعون وأفراده ونشيطا كبريا كان" غلور"

 عند إليهم سيعود أنه الذهاب عند هلم قال. املالية التضحيات حيث من نسبيا ضعفاء أناسا وتشمل احلجم صغرية
 عندما: الراوي يقول. العشاء صالة حىت هنالك فتأخر العدد كبرية كانت إليها ذهب اليت اجلماعة ولكن املغرب
 بأننا وقالوا انتظاري يف كانوا اجلماعة أفراد من فردا ١٧٠ أن مرة ألول رأيت العشاء عند إليهم وصلت

 التحريك تربعات لتقدمي هنا جالسون فنحن اجلميع يشارك أن ينبغي قال تالوق خليفة بأن قلت ألنك جالسون
 بعض أن يزعمون فالناس. دعوا أو نودوا كلما النداء يلبون حيث اجلماعة، أبناء روح هي فهذه. اجلديد

 أمهية للناس وتشرح صحيح بأسلوب احلث يصدر حني أنه الواقع لكن ضعاف، هم أو يتربعون ال األمحديني
 فإذا. دوما للتضحية يستعدون فهم للناس؛ يتضح وعندما املال، تقتضي اليت املشاريع هي وما باملال، ضحيةالت

  . اهللا بفضل الناس إميان يف ضعف أي هناك وليس النظام، ففي تقصري أو ضعف هناك كان
 أي هنالك وليس ،"الورب "قرية يف للجماعة جديد فرع تأسس العام هذا: نفسها ليبرييا يف اجلماعة أمري كتب مث

 جذوع من كثرية جسور الطريق وتعترض درب هناك وإمنا القرية، هذه إىل بسيط طريق حىت أو شارع
 كان إذ -  اجلديد التحريك هو وما باملال، التضحية هلم شرح وحني حملي، داعيةٌ هناك إىل فذهب. األشجار

 الغابة يف ونقيم وفقراء جدد حنن: هناك األمحديون الق التايل، األسبوع يف سيزورهم إنه قال مث جديدا، فرعا



 التربعات أمهية أدركنا فنحن أخرى، مرة هنا إىل الوصول مشقة تتحمل أن نريد ال لذا جدا، وعر والطريق
 اهللا يلقي كيف فانظروا. الصعوبات هذه تتحمل فال فورا، لك نقدمه حاليا لنا يتوفر ما وكل باملال، والتضحية

 وأمهية اجلماعة تعاليم جيدا يدركوا ومل حديثا اجلماعة إىل انضموا فهم. نائية بالد يف السكان الءهؤ قلوب يف
  . املالية التضحيات يف يوم أول من يتقدمون ذلك ومع التربعات

 جنيه، ألف من بأكثر ضحى فقد مشهودي، امسه مشهور أمحدي بورتونوو يف: بنني يف اجلماعة أمري يقول مث
 صندوق يف الكبري املبلغ ذا تتربع أنت الداعية هلم قال فحني عظيم، أمر إفريقيا يف الكبري املبلغ ذا فالتضحية
 هذا من أنقص لن لكنين فلتكن، قال أخرى، وتربعات أيضا اجلديد الوقف صندوق وهناك اجلديد التحريك

 جيدا أيضا الداعية تصرف كان ء،هؤال يف تتولد الروح فهذه. أيضا هلا الوسائل يل اهللا يهيئ فسوف. التربع
 تزكية تتحقق لكي والتضحية، اهللا سبيل يف اإلنفاق روح إنشاء بل املبالغ مجع ليس اهلدف ألن له، شرح حيث
  . أيضا النفس

 املشايخ أحد قال املؤمتر هذا ففي أيضا، هنا يقام وهو السنوي، النبوة ختم مؤمتر ربوة يف أقيم األخرية اآلونة يف
 قليل بعد لكنه اجلماعة، تتقدم وبسببها للجماعة، النفقات يئ واحلكومات الكربى القوى إن: "مثرية ةخطب يف

 يضحون أيضا أفرادها من الفقراء ألن تتقدم اجلماعة إن: محاس يف فقال احلق، كلمة نفسه منه اهللا استصدر
 مساعدة إىل حباجة لسنا حال كل على". كثريا سبقونا قد وهم العامل، يف اإلسالم يبلِّغون وبتربعام بأمواهلم،

  . أعماهلا يف اهللا يبارك بسببها اليت التضحية وروح اجلماعة أبناء إخالص هو وإمنا منها، نتلقى وال حكومة، أي
 ،"بيل "قرية يف اجلدد املبايعني مجاعة يف تربوي برنامج أقيم لقد بنني، يف" ساوى "منطقة يف داعيتنا يقول مث

 قدم االجتماع اية يف. باملال التضحية على احلث فيه وصدر التاريخ، من اجلديد التحريك خلفية فيه تووضح
 تنفق أن ميكن: قائال احمللي الداعية فوجهه. أتربع أن أمتىن لكنين مال عندي ليس: أحدهم فقال تربعام، الناس

 عندي ما هذا وقال بيضتني معه وأحضر -جدا فقريا وكان- البيت إىل فذهب سعتك، قدر على عندك مما
. اهللا نظر يف صغرية تضحية وليست ألوضاعه، نظرا عظيمة، تضحية إا أيضا اجلماعة وألفراد له فقيل. حاليا
 املوعود املصلح سيدنا زمن إىل تنقلين نائية إفريقية بالد يف حتدث اليت األمور فهذه. صاحلة تكون أن جيب فالنية
 قلوب يف ألن ذلك مايل، مشروع ألي استجابة والبيض الدجاج يحضرن الفقريات األمحديات كانت حيث �

  . اإلسالم دين لنشر لوعة هؤالء
 عن تدرجيا ختلى مث التربعات دفْع ترك" جاره بكر أبو "امسه قدميا أمحديا أن فيه، ورد مايل من تقرير هناك مث

 جاء مدة وبعد. بشيء يتأثر أن دون األمور له ويشرح يرشد فكان أيضا، األخرى اجلماعة برامج يف ةاملشارك
 وال عميقة، مياه يف يغرق أنه البارحة ليلة الرؤيا يف رأى إنه وقال تربعاته، وقدم اجلماعة مركز إىل يوم ذات

 ال له وقال. السفينة يف معه أجلسه وقد � وداملوع املسيح سيدنا فيها يركب سفينة فجأة رأى مث. أحد ينجده
 التربعات، دفع يف أبدا يقصر لن أنه قاطعا وعدا اجلماعةَ وعد الرؤيا هذه فبعد التربعات، دفع عن أبدا تتقاعس



 املسيح صدق يثبت نفسه الوقت ففي التربعات أمهية يثبت األمر هذا كان فإذا. اجلماعة أعمال عن يتغافل ولن
  . الرؤيا يف التوجيه فتلقى قصر مث اجلماعة إىل انضم نائية بالد من شخصا أن نالحظ حيث أيضا، � املوعود

 إىل ووصل العيد فطرة جلمع خرج حني إنه احملترم شافيو السيد الدعاة أحد يقول بنني يف" كوتونوزون "إقليم يف
 وإن فقط سيفا ١٥٠٠ كله بييت يف: له فقال الفطرة، يدفع أن البيت صاحب من وطلب منطقته، يف البيوت أحد

 البيت صاحب اليوم جاءين كما. ِسيفا ٤٥٠٠ النفقات تكون املناسبة وذه ستلد، ثالثة أو يومني خالل زوجيت
 ففي. (للتربع شيئا أملك فال. علي عاتبا فذهب لدفع،ا على أقدر فلم للبيت، أجرةً فرانك ٣٥٠٠ الستالم أيضا
 أن األوضاع هذه يف هناك املركزيني الدعاة على جيب بل التربعاِت، أحد يسأل ال أن جيب األوضاع هذه

 الصعب الوضع هذا يف حىت تربع إذا بأنه نصحه شافيو السيد احمللي املال سكرتري لكن). املساعدة يقدموا
 املسيح مجاعة أبناء تعاىل اهللا يساعد كيف بعده حدث مما ويتبني. تربعاِته ويثمر ماله يف اهللا يبارك فسوف
 جيدا، تثمر التضحية وأن سينصرك، اهللا إن السكرتري له قال فحني. إكراما كالمهم حيقق وكيف � املوعود

 أخرب إذ أيام ثالثة ذلك على متض ومل. اجلديد التحريك يف قيةالبا واخلمسمائة العيد لفطرة سيفا ألف دفع
أن بعد: قائال سرور بكل السكرتري قائال فرانك ١٠٠٠٠ مبلغ يل وسلَّم شخص جاءين التربعات لك دفعت :

 دينه يسدد يكن ومل مدة قبل فرانك ١٢٠٠٠ مين استدان قد كان الفالين وهذا. املبلغ هذا فالن لك أرسل لقد
 منه دفعت لقد. السؤال دون املبلغ فأرسل التربع، دفع بعد قلبه يف اهللا ألقى قد واآلن. مرارا طالبته نينأ رغم
  . وعافية خبري فأجنبت أيضا، زوجيت والدة لنفقات املبلغ وتيسر أيضا البيت أجرة
 وكان التسعينات، يف جلماعةا إىل انضم قد كان إنه عيسى السيد تنـزانيا السالم دار يف اجلماعة أبناء أحد يقول
 التضحية يف ونشيط أيضا، الوصية نظام يف منخرط اهللا بفضل وهو إميانا، ازداد البيعة وبعد مسيحيا ذلك قبل

 تعاليم تطبيق يف القدامى األمحديني سبق وقد الوعد، من أكثر عائلته ومن منه التربعات يدفع دوما فهو. باملال
 أفضال نزول شاهدت اهللا سبيل يف باملال التضحية بدأت منذ: يقول. منطقته يف اجلماعة رئيس وهو. اجلماعة

 وأن بيوت ثالثة اهللا بفضل له واآلن واحدا بيتا ميلك كان أنه مثاال وذكر. هلا حصر ال وبركات علي، كثرية
  . راقية مدارس يف يدرسون أيضا أوالده
 صغرية بنت إليه فجاءت" سويو "قرية إىل جولة يف خرج مرة ذات إنه ،"االده "منطقة يف الداعية يقول كذلك
 يف ا تتربع أن تريد إا: وقالت الربتقال، حبات من وعدد والفلفل الطماطم من بكمية سنوات سبع عمرها

 اجلماعة رئيس أخربين مث. سبيله يف يتربعوا أن أيضا الصغار قلوب يف اهللا يلقي كيف انظروا. اجلديد التحريك
 إليهم ذهب حني احمللي الداعية فكان. تبكي املبلغ أمها هلا تقدم مل وإن شهريا، التربع تدفع الصبية هذه أنّ هناك
 مبلغا جتد مل وحني البيت إىل أسرعت رأتنا، فحني اليوم أما املدرسة، يف كانت التربعات جلمع فترة قبل

ا لتتربع احلقل من األشياء هذه أحضرت .الصغار األوالد قلوب يف حىت اهللا خيلقها اليت الروح هي فهذه .  
 يوم فذات األخرية، اآلونة يف قلقا املالية الضائقة يل سببت لقد: نيجرييا يف" أوكيين "يف اجلماعة فرع رئيس يقول
. نايره آالف أربعة فدفعت ذلك، بسبب املشاكل أعاين فرمبا أشهر، ثالثة من التربعات أدفع مل أين ببايل خطر



يل اهللا رفقد نفسه الشهر يف أرض قطعة بيع ى الذي األمر. ألف مثامنئة منها ورحبتأن أيضا وفهمت إمياين، قو 
 قطعة للجماعة اشترى وقد. كثرية بأضعاف إليكم يعيده فسوف سبيله يف أنفقتم إذا الوعد، صادق � اهللا

  ". كوغي "والية عاصمة" لوكوجا "مدينة يف اجلماعة كزومر املسجد لبناء كبرية أرض
 مدة العمل عن عاطال وبقيت فقط الثانوية إىل درست إنين: تنـزانيا من ماروندا السيد اجلماعة أبناء أحد يقول
 أدفع سوف أين � اهللا فعاهدت شلنغ، ٥٦٠٠٠ راتيب وتعني الغاز، شركة يف كحارس  عمال وجدت مث طويلة

 ويقول هذا، بوعده اخلادم هذا فوىف. الظروف كانت مهما ذلك عن أتقاعس ولن احملدد املعدل حبسب التربعات
 مليون وراتيب نفسها الشركة يف كبري مسئول منصب على حائز باملال التضحية وبربكة اهللا بفضل اليوم إين

 الشركة قواعد حبسب املنصب هلذا أهال ولست فقط، الثانوية هي العلمية فاءيتك إن. شلنغ ألف ومخسمائة
 حبسب التربعات أدفع زلت وما املعدل، حبسب التربعات دفع بربكة املرموق املنصب هذا على حائز لكنين أيضا،
 ،)١٧:التغابن (�ِلأَنفُِسكُم خيرا وأَنِفقُوا�: اآلية موضوع ويدركون ووفاء، إخالصا يزدادون فهؤالء. املعدل

  . أيضا يكرمهم ذاته اهللا إن مث السر هذا يدركون فهم
 جتارة تضررت: اهلند يف اجلديد التحريك تربعات مجع عن املسئولني أحد وهو الدين شهاب األستاذ يقول

 قلقا له سبب مما العقارات ببيع يشتغل وكان" جرشرله "منطقة يف التربعات، يف األمحديني أنشط من أمحدي
 مث. ذلك خبصوص أيضا إيل كتب وقد عليه، املستحقة التربعات لدفع يوفَّق حىت للدعاء طلبا مرارا واتصل كبريا
 دفع على قدرته لعدم جدا قلق إنه فيه قال هاتفيا اتصاال منه تلقيت ليلة ذات: الدين شهاب األستاذ يقول

 قليل بعد يب اتصل لكنه ركعتني، صالِة بعد وينام اهللا على يتوكل أن له فقلت املالية، أوضاعه بسبب التربعات
 أدعو كنت عندما: وقال. كبري مبلغ بيده وكان فجاء. أقابلك أن أريد ألين قليال تستيقظ أن تستطيع هل وسأل

 فورا تعال يل قال. املبلغ تسديد منه أتوقع أكن ومل كبري مببلغ يل مدينا وكان كبري أعمال رجل يب اتصل اهللا
  .فورا املبلغ هذا يل اهللا هيأ فقد التربعات دفع أنوي كنت فلما. املبلغ واستلم
 حريكالت يف سيتربع بأنه وعد املخلصني أحد إن: الدين بشري األستاذ قاديان يف املال وكيل نائب يقول كذلك
 بسكرتري اتصل قليل بعد لكنه مكتبه، إىل وانطلق ذلك قال املاضي، العام عن املائة يف ١٥٠ بزياده اجلديد

 هذه أن أعتقد وقال. التجارة يف إضافية بأرباح املسجد من خروجه فور أُخِبر إنه له وقال اجلديد التحريك
 قبل وعدت ما تضاعف أن فأرجو اهللا، ضلبف اجلديد التحريك تربعات يف وعدت ما بربكة حصلت اإلضافة

 صارت مبعىن (أخرى، مرة ضاعفه مث املائة، يف ١٥٠ بـ سلفا التربعات مبلغ رفع قد كان أنه واملالحظ قليل،
  . املوعد يف وعد ما كلَّ اهللا بفضل دفع مث) املاضي العام يف تربع عما املائة يف ٣٠٠ اإلضافة

 يف اجلديد التحريك صندوق يف تربعاته دفع املضحني املخلصني أحد: اهلند/ كرياله يف الداعية يقول ذلك مثل
 أخرب مث. عادية غري إضافة مع وعد ما دفع أيضا السنة هذه ويف الصندوق هذا يف وعده ما ِضعف املاضي العام
 مصانع مثانية هل واآلن فقط، عاملني وبثالثة روبية ٣٠٠٠٠ مال برأس سنوات سبع قبل العمل بدأ أنه األخ ذلك

 هو إمنا تالحظه الذي التقدم وهذا. موظف ٥٠٠ من أكثر عنده ويشتغل وإندونيسيا وديب اهلند يف خشيب ألثاث



 أي من قط أعاِن ومل املساء، قبل منه بكثري أكثر يل اهللا أعاد تربعت فكلما. املعدل وفق التربعات دفْع بربكة
  . مالية ضائقة
 ألخذ جولة يف كراتشي إىل ذهبت: بربوة اجلديد التحريك يف املال وكيل نائب وهو أمحد طلحة العزيز يقول

 على التربعات يزيد أن على كَِلفتن منطقة يف األمحدية خدام أحد فحثثت اجلديد، التحريك صندوق يف الوعود
 املبلغ؟ أرفع أن جيب كم يل وقل تريد كما باإلضافة عندك تسجل أن ميكن يل فقال. املاضي العام يف دفع ما

 يف اجلديد التحريك يف التربعات إمجايل يكون أن املركز يتوقع وإمنا. أوضاعك على مطلعا لست أنا له فقلت
 يف خرج املال وكيل أن حادثا له سردت مث. ودخلك أوضاعك حبسب تزيد أن فيمكن املبلغ، من كذا منطقتك

 يريد، ما قدر يزيد أن يل قلت كما له قال اآلخر فهو لك أقول كما هناك األمحديني ألحد فقال السند إىل جولة
 ذلك؟ دفع على يقدر سوف فهل روبية مليون نصف إىل وعده املسئول رفع لو ألنه بنفسه املبلغ يزيد أن له فقال
 سأتربع بأين أِعد فأنا مليون نصف مثال فمك من خرج أنه مبا: الشاب اخلادم ذلك قال الكالم هذا مساع فعند

 الذي املولود عن روبية ألف مائة دفع قد بل فحسب ذلك وليس. اجلديد التحريك صندوق يف مليون بنصف
  . األيام تلك يف يتوقعه كان
 إحداهن تربعت فقد اهللا، سبيل يف التضحيات يقدمن أيضا األمحديات السيدات إن الهور، يف اجلماعة أمري يقول

 املالية، الضائقة جراء من سلفا حليها كلَّ باعت قد انتوك اجلديد، التحريك صندوق يف ذهب من قروطا
 يف حاجة أي لسد تبيعها لن بأا الوعد منها أخذت قد وكانت حبب، القروط هذه هلا اشترت قد أختها وكانت
 يف اجلديد التحريك يف ا تربعت وإمنا الشخصية حلاجتها تبعها مل إا ا تربعت أن بعد هلا قالت لكنها البيت،
 أقول أن أود هنا. ماهلا يف ويبارك منها يتقبل أن تعاىل اهللا نسأل. احلاجات قاضي هو اهللا وإن. اهللا سبيل

 أحيانا املسئولني أن املالحظ فمن الدفع، على يضغطوا وال هؤالء أمثال يراعوا أن جيب أنه أيضا للمسئولني
  . األوضاع حبسب يستلموا أن عليهم جيب كثريا، يصرون

 وعدا سجل أنه مستدين، شخٍص حادثَ وكتب أملانيا مجاعة يف الوطين اجلديد التحريك سكرتري يقول
 األمر. أيضا جديد بيت وشراء الديون تسديد من متكَّن لدرجة أمواله يف اهللا فبارك اجلديد التحريك يف خصوصيا

 هذه مثل يل تتحقق ومل عاما ٣٥ منذ أملانيا يف أعيش أنا: قال. ألوضاعه نظرا عليه مستحيال يبدو كان الذي
 إىل فقط ونصف شهرين خالل دخلي ازداد قد بل فحسب الدين من اهللا خيلِّصين فلم. قط الكثرية األرباح

  . أيضا األرباح من يورو ٤٠٠٠٠
 ال أن وأرجو التواضع مبنتهى اجلديد التحريك يف شيئا أقدم: له قالت سيدة عن نفسه السكرتري كتب كما

 أن الدعاء وطلبت. أيضا ومبلغ كثرية حبلي ضحت فهي ا أعلم تعاىل فاهللا امسها أخفت فمهما. يامس يكشف
  . أمنياا حيقق أن تعاىل اهللا نسأل ابنها، يف آماهلا تتحقق
 بايع قد وكان احملترم، ريدزييب بيتم وامسه مقدوين أصل من سويسري أخ عن سويسرا يف املسئول الداعية يقول

 مبلغا اجلماعة إىل انضمامه فور وقدم اجلديد التحريك سنة من باقية أيام مخسة وكانت املاضي، العام برأكتو يف



 أدرك حني مث أيضا، القادم للعام فرانك بألف ووعد بشيء، وعد قد يكن مل أنه مع سويسري فرانك ألف كبريا
. أيضا اجلديد الوقف صندوق يف انكفر ألفي بدفع وعد كما وعده، ضاعف سنة خالل باملال التضحية أمهية

 للموظفني عادة الدورة هذه يئ والشركة جدا، غالية دورة عليه عرضت األمحدي هذا فيها يعمل اليت فالشركة
 وال الدورة هذه يتمنون وكثريون. فقط عاما ٣٥ من أكثر أعمارهم تكون والذين معينة خربة على احلائزين

 نفسها عند من الشركة لكن قط، ا حلمت أكن ومل فقط عاما ٢٣ عمري إن األخ هذا ويقول هلم، تتسىن
عرضت أوربا يف اجلدد هلؤالء يؤكد � فاهللا. باملال التضحية مثرة رزقين اهللا أن املؤكد فمن. الدورة هذه علي 

  .                موجود بأنه أيضا
 شخص فيها أعمل اليت الشركة صاحب إن: مقدوين أصل من السويسري األمحدي" همبيك "السيد يقول كذلك

 ما فكثريا زهيدة، رواتب العاملني يعطي. نقودا أحدا يعطي أن جدا الصعب من فريى جدا، اآلفاق وضيق خبيل
 وقال مرة ذات كتبهم يف دعاين بأنه الراوي يقول. مياطل أو طلبام يهمل إما ولكنه راتبهم لريفع العاملون يطالبه

 راتيب رفع يف تفكر فلماذا عادة جدا قاس اال هذا يف سلوكك بأن مستغربا له قلت. راتيب يرفع أن يريد بأنه
 جيب لذا فترة منذ راتبك أرفع مل أنين بسرعة ببايل خطر ملاذا أعرف ال: الشركة صاحب قال نفسك؟ تلقاء من
  . قدمتها اليت املالية التضحية نتيجة كانت أنه وأرى ملموس، سبب له نيكو أن دون راتيب فرفع. اآلن أرفعه أن

 كثريا تعاىل اهللا دعوت لقد: قائال أخربه اإلخوة أحد أن لندن منطقة يف اجلماعة أمري الدين، نصري السيد يكتب
 من بدال بالباص لعملا مكان إىل أسافر أن قليب يف اهللا فألقى" اجلديد التحريك "صندوق يف التربع أداء يف ليعينين
 ساعة نصف يستغرق بالباص السفر أن مع. كثرية نقود ستتوفر وهكذا جمانا بالباص للسفر خمول ألين القطار
 مدى على احلال هذا على وظللت. يوم كل جنيهني أوفّر بدأت وبذلك. بالباص بدأته ولكين القطار من أكثر
 الناس بعض أن ترون: أقول. اجلديد التحريك صندوق يف ا وتربعت جنيه مئة أربع وفّرت وهكذا كامل عام

  . أيضا الطريقة ذه يفكرون
 قد كان جنيه ألف إال فيه يبق ومل شيء كل وسرقوا بيته اللصوص ب لندن يف يسكن آخر شخص هناك
  يف للتربع كان املبلغ هذا بأن قائال الصندوق هذا يف فدفعها اجلديد التحريك صندوق يف ا للتربع وفّرها

  . اآلن به فأتربع السرقة من اهللا محاه لذا اجلديد التحريك
 أال اآلسيوية اخللفية ذوي وخاصة الناس حتذر أيضا والشرطة أيضا، اللصوص من احلذر جيب أنه باملناسبة، أقول،

 إذ فروضامل من أكثر واحليطة احلذر يأخذون الناس بعض ولكن. البيوت يف ذلك شابه وما باحللى حيتفظوا
 واألوالد الزوجة اضطرت أن مرة حدث أنه مسعت وقد. املفاتيح وخيفون والشبابيك والنوافذ األبواب يقفلون

  . مناسب حد إىل ولكن احلذر تأخذوا أن جيب: فأقول. مشكلة فواجهوا طارئة حالة يف البيت من للخروج
 جملس أعضاء أنظار فوجهت األمحدية خدام لسجم اجتماع هنالك عقد قد أنه أستراليا يف املسئول الداعية يقول
. شيكات بصورة جوائز األطفال بعض وأُعطي اجلديد التحريك صندوق إىل األمحدية وأطفال األمحدية خدام
 أن الداعية يقول. دوالرا ٨٩ بقدر جائزة أُعطوا الذين وكامران وعاطف، أرسالن،: األطفال ضمنهم وكان



 دوالرا ١١ جائزم مبلغ إىل أضافوا اجلديد التحريك صندوق تربعات أمهية نع مسعوا عندما األطفال هؤالء
  . اجلديد التحريك صندوق يف ودفعوها دوالر مئة وجعلوها اجلييب مصروفهم من أخرى
 بل فقط القدامى األمحديون التضحيات يقدم ال أنه منها يتبني الكثرية األحداث من اقتبستها أحداث بضعة فهذه

 أيضا أوروبا ويف إفريقيا يف وأطفاال ونساء رجاال يقدموا بأم قلت وكما. يضحون أيضا اجلدد املبايعون
  . تضحيتهم عاطفة إىل نظرا اإلنسان يستغرب لدرجة

 أخرى تربعات إىل احلاجة فما يؤخذ العام التربع دام ما بأنه يقولون الناس بعض أن الدعاة أحد إيل كتب لقد
 أن - اعتراضه على اجلواب يف -بنفسه الداعية كتب مث. اجلديد الوقف أو اجلديد ريكالتح صندوق مثل بعده
 األخرى التربعات يدفع وال كثريا أيضا املسجد إىل يأيت وال العام، التربع دفع حيث من ضعيف املعترض هذا

 األولوية أن لومامع يكون أن جيب ولكن. االعتراضات هذه مثل يثريون الذين هم القبيل هذا من فالناس. أيضا
 مثل األخرى التربعات نوبة بعده تأيت مث. دخل له من كلُّ يدفعه أن وجيب حال، أية على العام للتربع هي

 املبايعني من اجلديد التحريك تربع يطلب ولكن. املتربع سعة قدر على وغريها اجلديد والوقف اجلديد التحريك
 ألن والنساء، الرجال من دخل هلم ليس الذين لتعويد وكذلك ليةاملا التضحيات على لتعويدهم واألطفال اجلدد
 تتوسع اإلسالم نشر مهمة أن معلوما يكون أن جيب ولكن. عندهم الدخل لعدم عليهم إلزاميا ليس العام التربع
 القبيل هذا من واملعترضون. حال أية على املالية التضحيات إىل ننتبه أن لنا بد ال لذا تعاىل اهللا بفضل فيوما يوما

. أيضا اآلخرين أذهان يسمموا أن حياولون اجلماعة فروع من خمتلفة فروع يف اثنني أو واحد مثلهم يوجد الذين
 صناعية أقمار عشرة عرب وتبث العامل بالد مجيع تعاىل اهللا بفضل اآلن تغطي ايه يت امي بأن فقط لعلمهم فأقول
. باالستوديوهات املتعلقة أدواا على والنفقات القناة يف العاملني إىل إضافة وذلك هائلة، أموال عليها وتنفق
 نشر وبغري فقط املالية التضحيات على تعمل الصناعية األقمار وكلفة الفضائية قنواتنا أن لآلخرين يذكر عندما

   ذلك؟ ميكن كيف: ويقولون بشدة فيستغربون فيها اإلعالنات
 جدا ضئيال يكون الدخل هذا ولكن أيه يت ألمي يتربعون أيضا ناسال وبعض اجلماعة فروع بعض أن شك ال

 بالد يف ايه يت المي جديدة استوديوهات نبين كذلك. أخرى صناديق من ايه يت امي فندعم بالنفقات، مقارنة
  . خمتلفة
 إىل ضافةإ بعضها على املركز أنفق أو العام هذا يف بنيت اليت واملستشفيات واملدارس املساجد ذلك إىل أضف

 الوقف صندوق يف التربع أما. اجلديد التحريك صندوق يف التربعات تقارب كلها النفقات هذه. احمللية النفقات
  . جديدة مبان تشييد جمال يف تنفق هائلة نفقات هناك مث. منفصل فهذا اجلديد

 غري له، حيلو كما ليفعلف أيضا ذلك بعد أحد اعترض وإذا فقط، بإجياز النفقات هذه ذكرت لقد حال، أية على
 جيب. صحيح وجه على وإنفاقها اإلمكان قدر لتوفريها اجلهود وتبذل حمكم نظام حتت تنفق األموال أن نعلم أننا

 األعمال دائرة وتوسيع فأكثر أكثر التوفري من لنتمكن اال هذا يف جدا حذرين يكونوا أن اجلماعة أفراد على
  . أقل مبلغ من ميكن ام أكثر ونستفيد اهللا، سبيل يف



 املوضوع هذا على ضربت وقد. التضحية روح املؤمنني قلوب يف يلقي بنفسه تعاىل اهللا بأن قبل من قلت كما
 يعلم ألنه بنفسه الناس قلوب يف يلقي تعاىل اهللا بل. معشارها عشر تبلغ ال مساعينا أن واملعلوم أمثلة، بضعة

 بلد يف شخصا الرؤيا يف وجه � املوعود املسيح بأن قلت فكما. يتهالتلب بفضله الناس ويوفِّق دينية حاجات
  . دواليك وهكذا أخرى حلسنة بابا تفتح حسنة وكل الثواب يف يشاركنا تعاىل اهللا أن احلق. بعيد أفريقي

 للسنة تقريرا اآلن فسأقرأ عام، كل نوفمرب شهر من تبدأ اجلديد التحريك لصندوق املالية السنة أن نعلم كما
 التقارير وحبسب م٣١/١٠/٢٠١٤ يف انتهت اجلديد للتحريك ٨٠ الـ السنة. اجلديدة السنة وأفتتح املاضية
 يربو املبلغ وهذا. ذلك على هللا فاحلمد مالية، تضحيةً أسترليين جنيه ٨٤٧٠٨٠٠ فيها اجلماعة قدمت الواردة

 الصعبة الظروف من الرغم على األوىل املرتبة باكستان احتلت وقد جنيه، ٦٠١٠٠٠ بـ املاضي العام على قليال
 تعاىل اهللا ندعو. أيضا باألرواح والتضحيات املالية التضحيات يف متقدمون باكستان يف األمحديون. فيها السائدة

 أكثر الدعوة تبليغ أبواب لتفتح ظروفا أيضا هنالك وخيلق السكينة ويرزقهم سريعا عليهم ويسهل عنهم يفرج أن
 الثالثة املرتبة يف بريطانيا كانت. بريطانيا مث األوىل املرتبة أملانيا فتحتل باكستان خارج اجلماعة فروع أما. فأكثر

 مث أستراليا مث اخلامسة املرتبة يف واهلند. كندا مث أمريكا مث الثانية، إىل العام هذا تقدمت ولكنها املاضي العام يف
 األوسط الشرق من اجلماعات بعض هناك مث. خطوة إندونيسيا وتأخرت خطوة أستراليا تقدمت لقد. ياإندونيس

  . نيجرييا مث غانا مث سويسرا وتليها
 % ٥٠ أضافت وقد أوال غانا: هي احمللية العملة حيث من التربعات يف أضافت اليت األوىل العشرة اجلماعات

 سويسرا مث% ١٧ أضافت اليت األوسط الشرق من مجاعات هناك مث % ٤٤ أضافت اليت أستراليا مث تقريبا،
 واجلماعة. واحد مستوى على وأملانيا واهلند إندونيسيا مث تقريبا،% ١٤ بريطانيا ،%١٤ باكستان ،%١٥

  . كندا مجاعة هي القائمة هذه يف األخرية
 منذ األنظار أوجه إنين. أستراليا مث سويسرا مث الصدارة، مقام أمريكا فتحتل شخص لكل بالتربع يتعلق وفيما
 اجلديد، والوقف اجلديد التحريك صندوق يف املتربعني عدد يف اإلضافة جيب أنه إىل ماضية سنني ثالث أو سنتني

 إىل العدد هذا بلغ العام هذا ففي. املتربعني عدد زيادة جيب بل تلقائيا يزداد ألنه املبلغ ازدياد إىل تنظروا ال
. تقريبا) ألف مئة ست (٦٠٠٠٠٠ بقدر املاضية األربعة األعوام يف العدد هذا زاد وقد. متربع ١٢١١٧٠٠

 مث اال، هذا يف الصدارة مقام حتتل الكبابري مجاعة. جدا نشيطة اجلماعة من الفروع بعض جتد اال هذا ويف
  . كوناكري وغنيا وكامرون وسينيغال وغامبيا ونيجرييا بينن مجاعة
 فاسو بوركينا مث موريشوس مث النيجر وتليها التربعات، مجع حيث من أفريقيا مجاعات يف األوىل هي غانا مجاعة

 هو اجلديد للتحريك األول الدفتر يف املشتركني عدد إن. أوغندا سرياليون، كينيا، غامبيا، بينن، تنـزانيا، مث
 أما. تعاىل اهللا بفضل احلياة قيد على ١٠٥ منهم املعين، املكتب إحصائيات حبسب تعاىل اهللا بفضل ٥٩٢٧

  .عنهم نيابة اجلماعة من املخلصون أو أقارم فيدفع - ٥٨٢٢ وعددهم -منهم املتوفني حسابات
  . كراتشي مث ربوة، مث األوىل هي الهور: هي باكستان مدن يف اجلماعة يف األوىل الثالثة الفروع



 مث سرجودا، مث آباد فيصل مث سيالكوت،: هي ىلاألو العشرة فاحملافظات باكستان يف احملافظات مستوى وعلى
  .ننكانه قصور، سنغ، تيك توبه نارووال، بدين، غجرات، كوت، عمر غوجرانواله،

 ايش، رائي آباد، مهدي هائيم، ورد نوئيس، مارك، روئيد: هي أملانيا يف اجلماعة يف األوىل العشرة الفروع
  .نوئيد بورغ، مارك سال، اورك نيد، بورغ، غوئتس
 دتسن باخ، آفن هائيم، من ويزبادن، امسترد، غراؤ، غراس فرانكفورت، هامبورغ،: املناطق مستوى وعلى
  . وتسنت آف والد فيلدن، مار باخ،

 ووستر مث الفضل، مسجد منطقة: هو التربعات مجع حيث من بريطانيا يف األوىل العشرة اجلماعة فروع ترتيب
 منطقة جلنغهام، بارك، رينس املركزي، برمنغهام الغربية، الفضل جدمس منطقة ِهل، ويست مالدن، نيو بارك،
  . الفتوح بيت مسجد

 كما بريطانيا يف اجلماعة فروع حيث من فترتيبها أيضا، أمساؤها تذكر أن اجلماعة من الصغرية الفروع حتب
 يف املناطق مستوى على عالفرو مخسة أما. وكوونتري ويلي، سِبن مث هيمبنت، لوئر مث، بورن بارك، ملننت: يلي

 سليكون: هي أمريكا يف اجلماعة وفروع. سيكس مدل إيست، نورث ساوث ليندز، مد لندن،: فهي بريطانيا
 مث األوىل املرتبة كالغري مجاعة حتتل: كندا ويف. بورغ هريس ايتل، سي الشرقية، ديترويت اجنلوس، لوس ويلي،
 أوتاوا، أيدمننت،: هي كندا يف التربعات مجع حيث من الذكرب اجلديرة الفروع. فانكوفر وارن، وجل، ِبيس

  . منستر والئيو تاؤن، جورج ملنت، ساؤـ تون، سسكا
 جامون، برديش، آندهرا. كرناتك نادو، تامل كرياله،: يلي كما هو اهلند يف احملافظات مستوى على والترتيب
  . لكشتيك دهلي، البنجاب، بنغال، اوريسه، كشمري،
 قاديان، آباد، حيدر كاليكات، كرياله،: هي اهلند مستوى على األوىل العشرة املراتب احتلت ليتا الفروع

  .بنغلور شنائي، كالكوتا، سولور، بنغادي، كالنور،
 داروت، اماونت كينربا، بارك، مازدن ايدليد، ملبورن، تاؤن، بليك: هو أستراليا مستوى على الترتيب وهذا
  . رونودا برـ تسمانيا، بزبن،
 حتصى، وال تعد ال كثرية بركات ونفوسهم أمواهلم يف ويبارك املالية، اجلميع تضحيات يقبل أن تعاىل اهللا ندعو

  . سليمة بطريقة األموال هذه إلنفاق أيضا اجلماعة نظام ويوفق
 ايدوسئي، سفيو احلاج احملليني الغانيني دعاتنا أحد وهو غائب على اجلنازة صالة أصلى سوف الصالة أداء بعد

 كان. راجعون إليه وإنا هللا إنا. نوفمرب ٢ يف الربع إال الثانية الساعة يف بغانا كماسي يف  اهللا رمحة إىل تويف حيث
 املسافة كانت منطقتهم، يف مسجد بناء يف إلرشادهم منهم بدعوة بولكغاتانغر مجاعة إىل كماسي من ذهب قد

 مجاعة أجل من هناك البناء قيد كان مسجد لتفقد" متاله "نطقةم إىل ذهب مث. كلوميتر ٦٠٠ حنو أي طويلة
 مدينته يف الدخول وقبيل. كماسي إىل العودة على أصر ولكنه متاله، يف يبيت أن املقرر من وكان جدد، مبايعني
 اومل. بالغة بصعوبة سيارته سائق فأنزله ضعفا، وازداد بأمل وأحس املياه دورة إىل للذهاب حباجة شعر كماسي



 طلب بل غرفته يدخل مل البيت إىل وصل ملا. البيت إىل فأَسِرع بطين يف بوجع أشعر للسائق قال حاجته من فرغ
 السرعة جناح على املستشفى إىل أهله فنقله. البطن يف وجعا يشتكي وهو الضيوف، صالة يف واستلقى وسادة

 فقال. الفحص خالل وتويف الرتع، أخذه فحصه بالطبي بدأ وملا. تنومين أن أرجوك: للطبيب فقال واٍع، وهو
  . عظيم إنسان إنه موته إىل نظرا أقول ولكين والدكم، أعرف ال إين: ألوالده الطبيب

 بينما: قال لقد. الدين إىل مياال صغره منذ وكان ،١٥/١٢/١٩٤٢ يف كماسي يف مسيحية أسرة يف املرحوم ولد
 الدنيا أموالَ حزت لو: نفسي يف قلت دراسيت أجل من ،"رجين ستوي "منطقة يف عمي بيت يف مقيما كنت

 معتادا املرحوم كان ولذلك سينما، يدير عمه كان عين؟ راضيا ريب يكن مل إن جتديين، أن عسى فماذا وزخارفها
 مث. عمه بيت تاركا أهله إىل وعاد شديدة، كراهية األفالم كره التفكري هذا بعد لكنه األفالم، مشاهدة على

 إال توفّين فال علي، غضبك تثري حيايت كانت إذا رب: قائال ربه فيها ودعا رومانية كاثوليكية كنيسة إىل ذهب
 فورا األمحدية دعوة لقبول وفّقه حيث يبدو، ما على احلال يف دعاءه اهللا فاستجاب. عين راضيا تكون حني

 اسم أن علما-  جوزف: يل وقال خارجها ديقص قابلين الكنيسة من وخرجت الدعاء من فرغت ملا: يقول حيث
 ذاهب وإين ا، أُعجبت وقد إسالمية مجاعة دعوة إىل استمعت أن يل اتفق لقد -جوزف هو السابق املرحوم

 اجلماعة، مركز فحضرا. سأرافقك نعم: املرحوم فقال فراِفقين، شئت فلو إليها، لالنضمام مركزها إىل اآلن
 أجل من جاءا قد كانا إذا عما يسأهلما أن بدون البيعة شروط عليهما قرأ الذي ناجلماعت داعية هنالك وقابال
 بدون ايدوسئي يوسف أخونا فقال ليبايع، جاء منكما من: هلما قال الشروط قراءة من انتهائه وبعد ال، أم البيعة
 معارضة فواجه. عاما ١٦ آنذاك وسنه األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل وانضم فبايع. نبايع أن نريد كالنا: تردد

 معلّمي سلك يف واخنرط حياته نذر بل قط، احلق عن ِحيد ومل البيعة على ثابتا ظل ولكن والديه، ِقبل من شديدة
  . اآلخر هو بايع حىت األمحدية دعوة أباه يبلغ ظل  بل اجلماعة،

 األمحدية قبوله بعد يزل ومل. احملترمة سئيايدو أمينة السيدة تزوج مث العشرين، سن يف املبشرين جامعة من خترج
 يئسوا أن بعد ِرجله بتر على األطباء وأمجع شديدا مرضا مرض سنة أربعني بلغ وملا الروحانية، املراتب يف يعرج

 من متضايقًا كنت: املرحوم يقول. طويال تعيش ولن املرض هلذا عالج ال: بعضهم له قال بل عالجها، من
 وخادم اهللا عبد إين الرجل، أيتها يا: هلا وأقول رجلي إىل أنظر كنت مث مرارا، بنفسي قنةاحل آخذ فكنت األطباء
  . السبيل هذا يف عائقا تكوين فال شىت، أماكن يف الدعوية للجوالت اخلروج وعلي السالم، عليه املوعود املسيح

  . والتبليغ بالدعوة الولع شديد ووجدته املرحوم قابلت لقد
 ذو إنك: األمحدي للطبيب وكتب للعالج، املتحدة األمريكية الواليات إىل اهللا رمحه الرابع اخلليفة حضرة بعثه مث

 تعترب أن عليك بل للعالج، جاءك يوسف السيد أن تظنن ال ولكن يوسف، السيد لعالج توفَّق إذ عظيم حظ
  . مكانه كنت لو يب ينتعت أن حتب كما به فاعِنت جدا، علي عزيز يوسف ألن بنفسي، جئتك قد وكأنين
 ال يوسف السيد قال الثالثة العملية وبعد الرمحن، محيد الدكتور ا وقام له، جراحية عمليات أربع إجراء فتقرر
. اآلن العملية يريد ال بأنه اهللا رمحه الرابع اخلليفة حلضرة الرمحن محيد الدكتور فشكا بعدها، عملية أي أريد



 حضرته أجاب ولذلك له، رؤيا فيها ذكر ذلك قبل اهللا رمحه الرابع اخلليفة ىلإ رسالة كتب قد املرحوم وكان
 شفاه وبالفعل. تعاىل اهللا بفضل للشفاء سيتماثل أنه أخربك ولكين بأس، فال اجلراحة يريد ال كان إذا: الطبيب

  . مرضه من اهللا
 جدار على مكتوبة آية هناك أنب كشفًا رأيت غرفيت يف كنت بينما: رؤياه حيكي وهو يوسف املرحوم قال لقد

 التالوة وبعد). استقاموا مث اهللا ربنا قالوا الذين إن: (وهي نفسها اآلية يقرأ جمهوال صوتا ورائها من وأمسع غرفيت،
 املرض هذا فإن حتزن، ال يوسف،: ويقول رجلي على وميسح جبنيب فيجلس الغرفة، يف غريب شخص يدخل
  . العاج تشفى وسوف االنتهاء وشك على

 يظهر مل حبيث فشفيت معجزة حصلت ولكن سنوات، تسع املرض الزمين: ويقول يوسف املرحوم ويتابع
  .اليوم حىت أثر بعدها للمرض

 قاديان يف قابلين ملا ولكنه أمريكا، يف مرضه يف رأيته كنت لقد: كوثر السيد أمريكا يف السابق داعيتنا ويقول 
  .اآلن للمرض أثر أي هناك وليس متاما رجلي شفيت كيف انظر: يل ويقول رجليه على يقفز بدأ ٢٠٠٥ عام

 بذلك أوالده أخرب ٦٣ ال قارب فلما ،٦٣ ال سن يف سيتوىف بأنه تعاىل اهللا من إشارة املرحوم تلقى مرة ذات
 �بعِدي ِمن تعبدونَ ما ِلبِنيِه قَالَ ِإذْ الْموت يعقُوب ضرح ِإذْ شهداَء كُنتم أَم�: تعاىل اهللا قول أمامهم وقرأ

 من: أوالده يعقوب سأل كما مجيعا اآلن أسألكم: هلم وقلت أوالدي مجعت: املرحوم يقول). ١٣٤ البقرة(
 وإن اجلماعة، هذه سبيل يف كلها قضيتها فقد أمامكم، لهاك حيايت إن: قلت مث. اهللا نعبد فقالوا بعدي؟ تعبدون
  . أتقاكم إال حقا يرثين ولن اآلن، قريب أجلي

 فعالً، املوت ملك جاءين متاما، عاما ٦٣ ال فيه بلغت الذي اليوم يف: وقال شريف احلاج أخاه أخرب أيام بعد مث
  . قليال منهلك حسنا،: فقال فاستمهلته

  . العمر من السبعني حىت سيمهل أنه يرى أنه إال معينا، خربا خيرب ال امللك أن مع: يضاأ املرحوم وقال
  . أنا دوري يكون اآلن: يقول يوسف املرحوم جعل غانا، يف الدعاة رئيس آدم الوهاب عبد املولوي تويف وملا
  . منهم إخالصا أشد هم من لنا يهب أن تعاىل اهللا وأسأل اهللا، رمحة إىل يتوفون غانا من املخلصني هؤالء إن

 ولكنه األطباء، على عرضته وكنت الشيء، بعض مريضا وكان املرة، هذه هنا السنوية اجللسة املرحوم حضر
  . أيضا غانا يف ميسر عالجه إن أيضا األطباء وقال اآلن، أرجع أن أرى وقال مستعجال كان
 يف هنا السنوية اجللسات إحدى يف خطابه أثناء يف املنصة إىل اهللا رمحه الرابع اخلليفة حضرة دعاه مرة ذات

 اآلخرين، أمام حسناتك تذكَر أن حتب ال أنك أعلم إين يوسف،: منكبه على يده واضعا وقال املتحدة، اململكة
 املرحوم ظل وتقي، صاحل جد إنسان أنك اجلماعة أخرب أن وأريد تلقائها، من للجميع ظهرت قد أعمالك ولكن
  . كله حلديثا هذا خالل يبكي

 اهللا بفضل املالية التضحيات يف املتصدرين من وجدته ،٢٠٠٤ عام كخليفة يل جولة أول يف غانا إىل ذهبت ملا
 األموال هذه من فبىن طائلة، أرباحا منه فربح أظن، ما على واسع نطاق على فِبيع دواء، اخترع كان. تعاىل



 مراكز بىن كما وفخمة، وواسعة كبرية مساجد وبعضها ،٤٥و ٤٠ بني عددها يتراوح غانا يف كثرية مساجد
 أن عليك: له فقلت يوسف، السيد بناها قد كلها هذه أن وأُخربت هناك مراكز عدة أُريت لقد. أيضا الدعوة
 لبناء أسعى سوف: جم بتواضع يل فقال شيء، كل بناء تتوىل أن من بدالً اخلدمة، بإسداء أيضا لآلخرين تسمح

  . تعاىل اهللا يوفقين طاملا املساجد
 حمبا خلوقا، لينا، هينا التهجد، على مواظبا كشوف، صاحب تقيا، خملصا، الصدر، رحب الطبع، بسيط كان

 يف بكى مث ذلك فرأى كثري، طعام بيته يف هدر مرة فذات أيضا، واملشرب املأكل يف مقتصدا كان. جدا للخالفة
  . لريب سأقول فماذا ضيعناه، ولكنا رزقا اهللا أعطانا لقد: فقال البكاء، سبب عن فسئل كثريا، صالته
 الطالب منها يتخرج اليت العاملية األمحدية اإلسالمية اجلامعة يف ايدوسئي أمحد إمساعيل احلافظ وهو له ابن يدرس

 حفظ إكمال بعد البيت إىل رجعت أن منذ: هذا ابنه يقول سنوات، سبع دراسة بعد" الشاهد "شهادة حاملني
 أستطيع ال إين: وقال فخاطبين علي، أسخطه أمر مين صدر مرة وذات جدا، حيترمين أيب أخذ الكرمي نالقرآ

 للقرآن تعظيما أبدا ملثلها تعود أال أيضا واجبك من ولكن صدرك، يف احملفوظ للقرآن تعظيما اآلن زجرك
  . هذا لقوله كان كالذي وقع لزجره كان ملا أيب زجرين فلو. الكرمي
 مما أقلّ يعطي كان النقود من شيئا طالبا إليه ذهبت وكلما داعية، أكون أن على وأمي أيب رباين لقد: نهاب يتابع
 دقائق إىل يوجهين أيب كان. يسرف وال مبلغ بأقل يكتفي أن داعية كل وعلى داعية، ستكون: ويقول أريد

 ستكون احلافظ، حضرة: يل قالو قبلي، الوضوء من ففرغ معا، الوضوء وهو أنا بدأت مرة فذات األمور،
  . قليل وقت يف الكثري إجناز تعتاد أن فعليك لذا قليل، ووقت كثرية مسئوليات الدعاة وعلى داعية،
  . للدعاة جيد منوذج هذا وقوله عمله إن: أقول
. للدعوة عارمة ورغبة ولع عنده كان حيث نطاق، أوسع على والدعوة بالتبليغ يقوم املرحوم كان قلت وكما
 على أنفقه ولكنه الرزق، يف كبرية بسطة زاده تعاىل اهللا أن قبل من أخربت لقد. جدا بسيطة عيشة يعيش كان

  . آنفا بينت كما مسجد بناء أجل من خرج كان أيضا األخري هذا سفره ويف املساجد، فبىن اجلماعة، أعمال
 يف حملية لغة وهي" اجوئي "لغة إىل الكرمي نالقرآ لترمجة تعاىل اهللا وفقه وقد الكرمي، للقرآن العشق شديد كان
  . أسلفت كما فيها السباقني من فكان املالية التضحية أما. غانا
 على احلرص شديد وكان عادي، غري إنسانا املرحوم كان: املرحوم آدم الوهاب عبد املولوي ابن كتب لقد

  .  خبدمتها الشغف وشديد اجلماعة،
. واخلالفة اجلماعة مع قوية ووفاء إخالص عالقة على وكلهم بنات، ومخس أبناء وثالثة أرملته وراءه خلف
 للمرحوم األصغر االبن أما. العاملية اإلسالم لتعليم" ِاقْرأ "ملدرسة ناظرة تعمل وهي فاحتة السيدة امسها بناته إحدى
 إخالصا أوالده وزاد املرحوم جاتدر اهللا رفع. بغانا العاملية األمحدية اإلسالمية باجلامعة الثالثة السنة يف فيدرس
 .املرحوم على أصلي سوف قلت وكما باستمرار، ووفاء


