
 

- ١ -

@òjĐ�òÈà¦a@ @

������ ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !�������� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !�������� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !�������� ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !��        

"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�"#��� $�%& '�(�� "�)� � *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�        

 "+� "+� "+� "+�١3١3١3١3////    ٠١٠١٠١٠١////6٠١6٠١6٠١6٠١7777        

�א�
	�������ن���������� �

�����  
أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان      . ده ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب             

إياك نعبد  * مالك يوم الدين    * الرحمن الرحيم   * الْحمد هللا رب الْعالَمني     * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. الرجيم
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرص       الِّنيال الـضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعن� ،

  . آمني
آل  (�ني نذَرت لَك ما في بطْنِي محررا فَتقَبلْ مني إِنك أَنت السميع الْعليمذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِإ�

  )٣٦ :عمران
�علَغَ ما بفَلَم رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينا بقَالَ ي يعالس ه

ابِرِينالص ناَء اُهللا منِي إِنْ شجِدت١٠٣ :الصافات (�س(  
آل  (� ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ�

  )١٠٥ :عمران
�رذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف نم فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَورفنيونَ لنمؤا كَانَ الْممإِذَا و مهموا قَو

  )١٢٢ :التوبة( �رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
 يفذُكرت فيها رغبة األم لقد اقتبست هذه اآليات من سورة آل عمران وسورة التوبة وسورة الصافات، حيث 

دمي التضحيات، وأمهية أسلوب تربية الوالدين أوالدمها، وخلق الشعور يف األوالد لتقنذر ولدها، كما ذكر فيها 
  . نذر احلياة، مث ذُكر بعد ذلك اهلدف من كل ذلك

خلدمة الدين، ما يف بطنها  من سورة آل عمران وقد ذُكرت فيها رغبة األم يف نذر ٣٦اآلية األوىل هي اآلية 
 وقد ذُكر فاتا من سورة الص١٠٣: مث تلوت بعدها اآلية رقم. كذلك تتضمن اآلية دعاء أن يتقبله اهللا تعاىل
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فيها أسلوب تربية الوالد ابنه من أجل التضحية يف سبيل اهللا واستعداد االبن لتقدمي كل نوع من التضحية يف 
يا أبت ستجدين مستعدا دائما : إن تربية الوالد جعلت االبن أهال لنيل رضا اهللا تعاىل فقال االبن. سبيله تعاىل

  .  بل ستجدين أضرب أمثلة عليا يف الصرب والصمودلتقدمي كل نوع من التضحية، وليس ذلك فحسب
 من سورة آل عمران اليت تذكر مجاعةً ينشرون احلسنات باستمرار ويدرؤون السيئات، ألن ١٠٥ية اآلمث تلوت 

  .هذه هي األمور اليت جتلب رضا اهللا تعاىل وجتعل اإلنسان ناجحا
تعاىل أن فهم الدين ضروري للتمييز بني احلسنة من سورة التوبة حيث يبين اهللا  ١٢٢ية رقم اآل مث تلوت 

: ولكن ما املراد من فهم الدين؟ املراد هو الشريعة اإلسالمية أو القرآن الكرمي، ألن اهللا تعاىل يقول. ئةيوالس
  .ورضيت لكم اإلسالم دينا

راء كل ذلك؟ فقال تعاىل مث ما هو اهلدف احلقيقي من و. فهناك حاجة لفهم القرآن الكرمي للفوز برضا اهللا تعاىل
فهذا هو اهلدف الذي لتحقيقه أسس اهللا تعاىل اجلماعة . بأن اهلدف املنشود هو أن تنقذوا العامل من اهلالك

وهذه هي اجلماعة الوحيدة اليت تدعو األمهات فيها ألوالدهن . �اإلسالمية األمحدية بواسطة املسيح املوعود 
أي ؛ �رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محررا فَتقَبلْ مني�: ذكورة يف اآليةقبل والدم مندفعات بالعاطفة امل

أمعنوا النظر جيدا لن جتدوا أمهات سوى األمهات األمحديات الالّيت . حمررا من مشاغل الدنيا كلها فتقبلْه مين
م يف سبيل اهللا تعاىل، لن جتدوا اليوم أُما قط سوى ذه العاطفة قبل والدة أوالدهن لتقدميهيدعون مدفوعات 

األمهات األمحديات الالّيت يتحلني ذه العاطفة ويقدمن أوالدهن أمام اخلليفة مث يدعون اهللا تعاىل أن يتقبل 
 يف نذرهن، سواء كن يف باكستان أو يف اهلند أو يف أي بلد آسيوي أو يف أفريقيا أو أمريكا أو يف أستراليا أو

باختصار، إن السيدات األمحديات فقط يدعون ذا الدعاء بسبب رغبتهن الشديدة أال يرفض اخلليفة . اجلزر
واحلق أن هذه احلالة ال ميكن أن تنشأ يف أية مجاعة أخرى وال ميكن أن تالحظ هذه العاطفة يف أية فئة . طلبهن

عيش حتت ظل اخلالفة واليت أسسها اهللا تعاىل بواسطة أخرى ألن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي الوحيدة اليت ت
مث ال يقتصر األمر على ذلك فحسب بل يوجد يف اجلماعة األمحدية وحدها اآلباء الذين . �احملب الصادق للنيب 

يربون أوالدهم بأسلوب حبيث عندما يبلغ الطفل سن الشباب يكون مستعدا لتقدمي كل نوع من التضحية 
ة ويقول بأن العهد األول قام به والداي واآلن أجدد ذلك العهد بنفسي؛ لذا ميكن أن ترسلوين ويكتب إىل اخلليف

حيثما تشاؤون لتقدمي التضحيات وستجدونين من الصابرين والصامدين دائما، ولن جتدوين ناقضا لعهد قطعه 
ون أفرادا أوفياء وخملصني من األمة احمل. والديدعمدية، وهم الذين يؤدون حق هؤالء األوالد هم الذين ي

إن تربية الوالدين وفطرة األوالد السليمة تعلّمهم أسرار أداء حقوق اهللا وأساليب . �انتمائهم إىل أمة رسول اهللا 
الدين يف حيام وكذلك نشأ يف تطبيق أدائها أيضا؛ إذ قد نشأت يف قلوم رغبة للتفقه يف الدين مث توجهوا إىل 

  .  عارمة لتبليغ اإلسالم وخدمة البشريةقلوم محاس ورغبة
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تذكروا دائما أن األمم احلية واألمم اليت تريد التقدم ال تدع هذه املشاعر وهذه األفكار وهذه العواطف وهـذه                   
وإن تطَرق إليها الضعف يف حني من األحيان تضع خططـا           . العهود متوت أبدا بل تعيدها وتتذكرها باستمرار      

 يذكّر اجلماعة ذه األمور بني حني وآخر عامال بـأمر اهللا             منصب اخلالفة هو أن اخلليفة     وإن. مدروسة إلزالته 
فكما تكون  .  لنشر رسالة اهللا يف العامل     تستعد جمموعة تلو جمموعة   حىت ال ختف سرعة اجلماعة بل       " فذكِّر"تعاىل  

لدين بصورة متواصلة تكون مدعاة     اليت ختدم ا  اموعات  قنوات املاء اجلارية مدعاة خلضرة األراضي كذلك إن         
األنابيب أو القنـوات يعـرف فيهـا        اجلوفية ب بار  ياه اآل املناطق اليت تسقى فيها األراضي مب     . للخضرة الروحانية 

املزارعون جيدا أنه إذا انقطع جريان املاء قبل سقي األرض جيدا يضطرون إلروائها جمددا من البدايـة، وهـذا                   
كذلك إذا مل تكن عملية اإلصالح واإلرشاد متواصلة أو مل يتوفر العاملون            . ء أيضا يؤدي إىل ضياع الوقت واملا    

فاملاء الذي يصل إىل األرض بصورة متقطعة ال يسقي األرض واحلرث، وكذلك الرسالة اليت تصل               اال  يف هذا   
هللا تعاىل بأنه جيـب أن      يقول ا . بصورة متقطعة أو املساعي اليت تتم بصورة متقطعة تعرقل عملية التربية والتبشري           

لذا أذكِّركم مرة أخرى أن اخلليفـة       . تكون يف كل أمة فئة مستعدة دائما حىت ال ينقطع جريان رسالة اهللا أبدا             
مهيئـا  خدامِ الدين يكون حزب فقد بدأه آمال وداعيا اهللا تعاىل أن " وقف نو"الرابع رمحه اهللا حني بدأ مشروع    

وسيتوفر القادرون على ترمجة أدبيات اجلماعـة وسـيتوفر   . يان هذا املاء أبداينقطع جروأال للجماعة باستمرار  
العاملون يف جمال التربية وتبليغ الدعوة أيضا بعدد كبري كما يتوفر الواقفون حليام الذين يديرون نظام اجلماعة                 

ل اآلباء عن مسؤوليام بعد فال بد لنا من أن نضع هذا األمر يف احلسبان دائما، وجيب أال يغف  . يف جماالت خمتلفة  
ال شك أن عاطفة تقدمي األوالد يف هذا املـشروع جلـديرة            ". وقف نو "تقدميهم أوالدهم للجماعة يف مشروع      

باإلشادة الكبرية، وتأتيين آالف الطلبات كل عام يقدم فيها اآلباء أوالدهم يف هذا املشروع، ولكـن جيـب أن     
فعلـى  . ظم أكثر من ذي قبل بعد تقدميهم األوالد يف هـذا املـشروع            يكون معروفا أن مسؤوليات اآلباء تتعا     

الوالدين أن يعدا أنفسهما أوال لتحقيق هذا اهلدف الذي يتمثل يف إنقاذ العامل من اهلالك، ويكرسـوا أوقـام                   
ليكونوا مستعدين  وال بد من تربيتهم منذ الصغر       . لألوالد ويضربوا هلم أمثلة عليا عمليا ويقربوهم إىل اهللا تعاىل         

 "وقف نو"عندما يساهم األوالد املشتركون يف مشروع . لتقدمي التضحيات حبيث ال خيطر بباهلم أية فكرة أخرى       
يف برامج اجلماعة بعد بلوغهم سن الرشد، جيب أن يكون راسخا يف أذهام أنه جيب أن يقدموا أنفـسهم يف                    

م جيدا أن الغرض من حيام هو احلصول على تعلـيم           لذا جيب أن ترسخوا يف أذها     . سبيل خدمة الدين فقط   
فيجب أن يلتحـق    . الدين، ولتحقيق هذا اهلدف جيب أن يلتحقوا مبعاهد اجلماعة اليت تدرس فيها العلوم الدينية             

ولكن اإلحصائيات  .  بعدد ال بأس به    )معهد تأهيل الدعاة  (باجلامعة األمحدية   " وقف نو "املشتركون يف مشروع    
 أمـا اجلامعـة    . مت إيل تبني أن هذا العدد قليل جدا يف كل البالد ما عدا اجلامعة األمحدية يف باكستان                اليت قد

وهذا العدد يف   . بفضل اهللا تعاىل  " وقف نو " طالبا من املشتركني يف      ١٠٣٣األمحدية  يف باكستان فيدرس فيها         
د أخطأ يف العدد ألن العدد جيب أن يكـون           ق "وقف نو " طالبا، ولكين أظن أن قسم       ٩٣اجلامعة يف اهلند يبلغ     
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باهلند كم طالبا مـن     " وقف نو "على أية حال، إذا كان هناك خطأ يف هذا العدد فليخربنا قسم             . أكرب من ذلك  
 ٧٠وعدد الطالب يف جامعة أملانيا هـو        .  يدرسون يف اجلامعة األمحدية هناك     "وقف نو "املشتركني يف مشروع    

 طالبا، وهو يتضمن    ٨٠ إيل يف شهر يونيو املاضي، أما اآلن فقد وصل هذا العدد إىل              طالبا حبسب التقرير الوارد   
 وقد يكون هذا العدد قد ارتفع قليال اآلن، ويف هذا           طالبا من بالد أوروبية أخرى أيضا وليسوا من أملانيا فقط،         

 طالبا، مبن فيهم    ١٢٠يها  أما يف جامعة بريطانيا فبحسب التقرير املاضي يدرس ف        . العدد طالب من أمريكا أيضا    
 طالبا، ورمبـا هـذا     ١٢العدد  ويف غانا هذا    .  حاليا ١٦ أو   ١٥طالب من بالد أوروبية أخرى أيضا، وعددهم        

العدد لتلك اجلامعة اليت بدأت هناك حديثا، حيث سوف يتخرج الطالب حاملني شهادة شاهد، وكـذلك يف                 
 بينمـا العـدد     ١٤٠٠الطالب املسجل يف هذا املكتب هو       والعدد اإلمجايل هلؤالء    .  طالبا ٢٣جامعة بنغالديش   

وأمامنا العامل كلُه حبيث جيب أن نـصل إىل آسـيا           .  ألفًا تقريبا  ٢٨اإلمجايل للذكور من الواقفني يف العامل هو        
وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا واجلزر وكل مكان، فواجبنا أن نصل إىل كل قرية وحي لنوصـل رسـالة                  

وال يستطيع إجناز هذه . كل قارة أو دولة أو مدينةإىل م اجلميلة إىل كل فرد من سكان العامل، وليس فقط  اإلسال
فاملالحظ أن األوالد يبدون فرحة كبرية يف الطفولة على كوم من أوالد            . املهمة عدد قليل من املبشرين والدعاة     

ن يف هذا اتمع األورويب وانبهارهم بالدراسة املادية        ، لكنهم بسبب عدم االهتمام الكايف من الوالدي       "وقف نو "
. أو نتيجة جلوسهم يف جمالس األصدقاء يرغبون يف دراسة علوم أخرى بدال من التسجيل يف اجلامعة األمحديـة                 

فالبعض كانوا يقولون يف الطفولة إم سيسجلون يف اجلامعة األمحدية لكنهم فور جناجهم يف الثانويـة تـتغري                  
 حيث يتبني من الطفولة فيم يرغبون بـالطبع، إذ          هلم ملكات ذهنية خاصة   صحيح أن بعض األوالد     . مأولويا

تكون لديهم رغبةٌ واضحة يف بعض املواد، مثل العلوم وهم يستوعبوا جيدا وبسهولة، فال بد من تـشجيعهم                  
فأغلبية األوالد حني أسأهلم أثناء     . خرينبعد الثانوية تقليدا لآل   التوجه  على دراسة تلك املواد، لكن األغلبية ختتار        

، ال يكونون قد فكَّروا     الدرجةبسمى  ي أمريكا وكندا وأستراليا وغريها       يف ووهاللقاء من طالب الصف العاشر،      
فلو كان الوالدان قـد ربيـا       . اليت سيختاروا التوجهات  يف شيء حىت الثانوية، إذ مل يكونوا قد قرروا ما هي            

 وأن كل ما هلم هو للجماعة، فسوف يعمل هؤالء          "وقف نو "حبيث يرسخ يف أذهام أم أوالد       هؤالء األوالد   
األوالد بروح الوقف الصحيحة وسوف ينشأ لديهم االهتمام بأن يسترشدوا املركـز ويستـشريوا يف اختيـار                 

بـاَء واألمهـات الـذين      فاجلماعة اإلسالمية األمحدية هي الوحيدة يف العصر الراهن اليت تضم اآل          . االختصاص
ينذرون أوالدهم حبماس مث يقومون بتربيتهم حبماس وحرقة، لكي يكون هؤالء األوالد خادمي اجلماعة وحيافظوا 

لتربيتـهم  اهتماما ملحوظـا    يعريون  على روح الوقف، لكننا ال نستطيع القول إن أغلبية الذين يقفون أوالدهم             
  .       أيضا

 أن يفحصوا ألي مدى يؤدون واجبهم يف تقـدمي          "وقف نو "ين يسجلون أوالدهم يف     فعلى اآلباء واألمهات الذ   
هذه اهلدية للجماعة، وألي مدى حياولون تزيني هذه اهلدية وألي مدى يهتمون بأن تكون هذه اهلديـة الـيت                   
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فر فيها احلريـة  يقدموا للجماعة جذابةً وخالبة، وألي مدى يؤدون واجبام؛ فاملقيمون يف هذه البالد اليت تتو         
وكذلك جيب على الوالدين يف البالد الفقرية من آسيا وأفريقيا أن           . املطلقة حباجة قصوى إىل االهتمام واإلشراف     

، بل على اآلباء واألمهات كليهما أن يبذال عناية "وقف نو"ال يتغافلوا عن تربية األوالد بعد تقدميهم يف مشروع 
عاما أن   ١٣ أو   ١٢شخصيا أيضا الذين قد بلغوا سن       " وقف نو "أوالد  هنا أود أن أوجه اخلطاب إىل       . قصوى

، فسوف تتـبني علـيكم      "وقف نو "يبدأوا التفكري يف أنفسهم، فليتدبروا أمهيتهم، فال يفرحوا فقط بكوم يف            
مـر  أما الذين بلغوا من الع. أمهيتكم عندما تطَّلعون على هدفكم، أي سوف تنتبهون إىل حتقيق غايتكم املنشودة       

 عاما من الشباب والبنات فيجب أن يتولد لديهم شعور كبري بأمهيتهم ومسئوليام، فلم تـذكَر يف                 ١٦ أو   ١٥
هذه اآليات رغبةُ الوالدين أو نظامِ اجلماعة أو عدد من الناس ومسئوليتهم فقط بل لُفت انتباه األوالد إىل ذلك                   

  .  أيضا
وأبينه يف ضوء االهتمام الوارد يف هـذه        –" وقف نو "حد من أوالد    األمر األول الذي جيب أن ينتبه إليه كل وا        

 أن والدته أنشأت يف قلبها رغبة قبل والدته، مث دعت اَهللا مبنتهى التواضع أن حيقق أمنيتها تلك، فعلـى                   -اآليات
 -الوالدة فيما بعد  فالوالد أيضا ينضم إىل     -الولد أن جيعل نفسه أهال للنذْر اإلهلي احتراما لرغبة والديه ودعائهما            

  . وقوله وفعله تابعا لرضوان اهللا تعاىلوعقله وال يتحقق ذلك إال إذا كان لدى الولد االهتمام بأن جيعل قلبه 
كما ينبغي أن   .  أن يرمحهما اهللا تعاىل    -نظرا إىل املنة العظيمة اليت أسدوها إليكم      -األمر الثاين أن تدعو للوالدين      
من أجل تربيتكم، وينبغي أن يكون لديكم شعور بأن تكونوا أنتم أيـضا جـزءا               حتترموا كل خطوة خيطواا     

تتسببوا يف نقض العهـد     وأال  للسعي الذي يبذله والداكم للوفاء بعهدمها، حبيث تتلقون تربيتهما بطيب خاطر،            
علـى الـدنيا    اهتمام بالوفاء بعهد إيثار الدين "وقف نو"الذي قطعه والداكم أبدا، فيجب أن يكون عند أوالد   

  . أكثر من اجلميع
عليكم أن تتعهدوا بأن تتحلوا بالصرب واالستقامة يف سبل كل أنواع التضحية من أجل رضوان اهللا سبحانه                 : ثالثا

 يف كل حال مهما كانـت الظـروف قاسـية      "وقف نو "حبيث ينبغي أن تتعهدوا بأنكم ستفُون بعهد        . وتعاىل
لقد من اهللا على اجلماعة وأسبغ عليهـا        . رض سبيل الوفاء بعهد الوقف     تدعوا أي طمع دنيوي يعت     وأالوصعبة،  

أفضاله ونعمه يف العصر احلاضر، أما يف عهد اخلليفة الثاين فقد طرأت أوضاع اقتصادية صعبة على قاديـان يف                   
عدة بعض السنوات حبيث مل تكن اجلماعة تقدر حىت على تقدمي معاش حمدد أساسي كامل للعاملني يف اجلماعة ل                 

وكذلك كانت األوضاع يف ربوة يف أوائل اهلجرة إىل باكستان، لكن مجيع أولئك الواقفني مل يبدوا أي                 . أشهر
 األوضـاع يف    املاضي البعيد فقط بل كانت    لكن هذا مل يكن يف      . شكوى قط ومل يدعوا أعماهلم تتأثر من ذلك       

كان الدعاة يعيشون على الكفاف، فاملعاش الذي       بعض بالد أفريقيا يف السبعينات والثمانينات أيضا صعبة حبيث          
 يوما فقط على أكثر تقدير، بل كـان الـدعاة احملليـون             ٢٠ أو   ١٥كان يقدم من اجلماعة كان ينتهي خالل        
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األفارقة يتناولون بالكاد وجبة واحدة يوميا، لكنهم مع ذلك وفَوا بعهد الوقف دوما ومل تتأثر مساعيهم لنـشر                  
  . الدعوة قط

الرابع هو أن تنموا فيكم إحساسا وتسعوا ألن تنضموا إىل أولئك الذين ينشرون احلسنات وينهون عـن                 األمر  
السيئات، وتقيموا أمسى مناذج األخالق، وعندما تظهر هذه النماذج السامية لألخـالق وتـصدر احلـسنات                

قع أنظار الناس عليكم ستتسىن     وجتتنبون السيئات فالناس سوف ينتبهون تلقائيا إىل مثل هذه النماذج، وعندما ت           
  . لكم فُرص أكثر إلحراز احلسنات، فخلْق هذا الشعور فيكم والسعي لذلك مهم جدا

فهم القرآن الكرمي واحلديث وإدراكهما ملعرفة احلسنات والسيئات، واالهتمام بقـراءة  حتصيل األمر اخلامس هو    
وبذلُ اجلهود لرفع مستوى علمكم الديين دوما، فـصحيح أن          كتب سيدنا املسيح املوعود عليه السالم وأقواله        

الشاب الذي يتعلم يف اجلامعة األمحدية يتلقى هناك علوم الدين، لكنه جيب أن ال يظن بعد التخرج أن علْمه قد                    
 كال بل جيب أن تسعوا على الدوام لتزدادوا علما، فالتفقُّه يف الدين مرة واحـدة ال يفيـد إال إذا                   . بلغ منتهاه 

  . أضيف إليه العلم احلديث بانتظام
الذين ال يدرسون يف اجلامعة األمحدية فيتحتم عليهم أيضا أن يركِّزوا على املطالعة دائما، ألن هذا ال يعين أن أما 

 ليسوا حباجة إىل التعليم الديين بل "وقف نو"الذين يتعلمون التعليم الدنيوي من بني املشتركني يف مشروع 
عليهم أيضا أن يتوجهوا إىل قراءة كتب اجلماعة املتيسرة وجيب أن يركّزوا على تعلّم ترمجة القرآن الكرمي 

  .  املتيسرة بلغات يتقنوا�وتفسريه وقراءة كتب املسيح املوعود 
 هو اخلوض يف "وقف نو"املشتركني يف مشروع األمر السادس الذي أمر اهللا به والذي جيب أن ينتبه إليه مجيع 

البنات املشتركات يف هذا املشروع يشكون عادة ويقلن بأنه ال توجد جامعة أمحدية هلن أي . ميدان التبليغ عمليا
أن ال يستطعن أن يدرسن تعليما دينيا ولكن إذا درسن يف جماهلن، كما قلت آنفا، سيجدن فرصا لتبليغ الدعوة 

وعندما يتوجهن إىل تبليغ الدعوة وجيدن فرصا يف هذا اال . تظل هذه الدائرة تتوسع شيئا فشيئايف دائرن و
  . سينتبهن إىل القراءة أكثر فأكثر وسيتوجهن تلقائيا إىل االزدياد يف علمهن الديين

دد بكل ما إذًا، إن جمال تبليغ الدعوة مفتوح لكل واحد وهناك حاجة ليخوض فيه كل واحد من الواقفني اجل
يف وسعهم، وينبغي أن يسامهوا فيه واضعني يف احلسبان أنه جيب أال يهدأ هلم بال ما مل جيتمع العامل كله حتت 

وهذا الشعور واحلماس سيكونان مدعاة لتوجيه أنظارهم إىل االزدياد من علمهم الديين وتبليغ . �راية النيب 
  . الدعوة أيضا

اقف حلياته يف االعتبار أنه من تلك الطائفة اليت هي مسؤولة عن إنقاذ العامل جيب أن يضع كل و: واألمر السابع
إذا كنت ذا علم ومعرفة، وإذا سنحت لك الفرصة  لذلك، ولكنك لست مزودا بالعاطفة الصادقة . من اهلالك

لك برغبة عارمة، إلنقاذ الناس من اهلالك، وليس يف قلبك لوعة قوية لتخليص البشرية من الدمار، فلن تسعى لذ
ولن تبارك جهودك، لذا فكل من عنده قلب ملتاع لذلك عليه أن يهتم بالدعاء أيضا باإلضافة إىل بذل جهوده 
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فإن األدعية املنبعثة من القلوب حبرقة وحرارة هي اليت تكلِّل جهودنا بالنجاح يف هدفنا إن . لنشر رسالة اهللا تعاىل
 منا أال يظل نطاق أدعيته منحصرا يف نفسه، بل جيب أن ترى قنواا جتري يف لذا جيب أن يتذكر كلٌّ. شاء اهللا

وعموما . كل طرف وصوب، حىت ال يظل أي إنسان حمروما من هذا الفيض الذي منحنا اهللا إياه يف هذا العصر
  .ئة مبواساة صادقةجيب أن تتذكروا أن حتقُّق أهدافنا حمال بدون األدعية النابعة من القلب مبشاعر صادقة وامللي

وقف "هذه هي اخلصال أو الفكرة اليت جيب أن يتحلى ا كل واقف حلياته لإلسالم، سواء كان ضمن مشروع 
والذي ال يتحلى ذه اخلصال . وهم حبتأو أي مشروع آخر، ألن األمل يف النجاح بدون ذلك " نو

 هذا اللقب فحسب ليس هدفنا وال هدف ليس إال، ومحلُ" الواقف للحياة"واملواصفات فهو حيمل جمرد لقب 
  .اآلباء الذين نذروا أوالدهم هلذه التضحية يف سبيل الدين

وها .  من أداء واجبهم"وقف نو"ني حيام حتت مشروع ف وكما ذكرت سلفًا، فإنه ال بد لآلباء وكذلك للواق
، ولن تنالوا هذا العلم يف أي مكان إين أذكّرهم مرة أخرى  بأن نشر الدين يف العامل يتطلب حتصيل علم الدين

أكثر من املؤسسة اليت مل تنشأ إال دف تعليم الدين، وهذه املؤسسة تعرف يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية باسم 
وكما قلت، إن اجلامعة األمحدية ال توجد اليوم يف باكستان وقاديان فحسب، بل إن فروعها . اجلامعة األمحدية
توجد يف اململكة املتحدة ويف أملانيا ويف إندونيسيا، ويف كندا ويف غانا أيضا، حيث أنشأنا يف غانا كما قلت آنفًا 

علما أنه كانت هناك جامعة من قبل، ولكنها ". الشاهد"جامعة أمحدية جديدة حيصل متخرجوها  على شهادة 
استهم فيها ثالث سنوات فقط، أما هذه بعد در" املعلم"كانت خترج املعلّمني الذين كانوا حيصلون على شهادة 

كذلك . وهي لطالب كل البالد األفريقية" الشاهد"اجلامعة اجلديدة فهي لتأهيل الدعاة احلاصلني على شهادة 
  . هنالك فرع للجامعة األمحدية يف بنغالديش أيضا

فضل إال الدعاة املدربون إن مهمة نشر الدعوة والتبليغ مهمة واسعة جدا، وال يقدر على القيام ا بصورة أ
أما العدد . ا حيام خلدمة الدين أن يلتحقوا باجلامعة األمحدية بأعداد أكربوتدريبا خاصا، لذا فعلى الذين قد نذر

الذي ذكرته للطالب الذين يدرسون يف جامعاتنا حاليا، فلن نستطيع به إرسال داعية إىل كل بلد ومنطقة حىت 
فما مل يكن لدينا معلّمون ودعاة ليس هلم عمل إال الدعوة، فإن .  عن املستقبل القريبيف املستقبل البعيد دعك

 "وقف نو"وحبسب التقارير الواردة إىل شعبة . إحداث ثورة والقيام بربنامج دعوي ثوري يظل أمرا صعبا جدا
البالغني اخلامسة عشر  فإن عدد الواقفني والواقفات - على ما أظن٢٠١٢ حىت الشهر السابع من عام -املركزية

مث إن أملانيا تلي باكستان .  منهم من باكستان١٠٦٨٧ ذكور، و١٦٩٨٨، منهم ٢٥٠٠٠من عمرهم هو 
وتليها إجنلترا حيث يبلغ عدد الواقفني والواقفات  .  فتاة١١٥٥ شابا و١٨٨٧حيث يبلغ عدد الواقفني نو  هناك 

ولكن عدد امللتحقني باجلامعات األمحدية منهم يف .  من الفتياتوبضع ٨٠٠ شابا و٩١٨، منهم ١٧٥٨فيها 
لكة املتحدة وأملانيا طالب من بالد أوروبية أخرى معلما أنه قد وفد إىل اجلامعة يف امل. إجنلترا وأملانيا قليل جدا
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ن التحق كذلك فإن عدد م. أيضا، وهكذا فإن عدد الواقفني امللتحقني باجلامعة من هذين البلدين أقلّ يف احلقيقة
  . قليل أيضاوأمريكا من الواقفني باجلامعة يف كندا 

إن . ليلتحقوا باجلامعة إذًاالواقفون هناك عد يفلماذا ال إن خمتلف فروع اجلماعة تطالب بإرسال الدعاة إليها، 
 ، فلو أعدوهم لاللتحاق٨٠٠هو قرابة وأمريكا عدد الواقفني البالغني اخلامسة عشر من عمرهم يف كندا 

إننا ال نعد يف اجلامعة . باجلامعة الزداد عدد امللتحقني منهم باجلامعة هناك بشكل ملحوظ يف العامني القادمني
الدعاةَ فقط، بل ميكن بعد حتصيل الطالب علْم الدين يف اجلامعة أن نعد منهم مترمجني يقومون بترمجة كتب 

وينبغي للذين ال . جلامعة أن يتخصصوا يف بعض اللغات، كما ميكنهم بعد خترجهم من ا�املسيح املوعود 
وعلى الذين يتعلمون اللغات أن . يلتحقون باجلامعة من هؤالء الواقفني أن يهتموا أيضا بتعلم اللغات املختلفة

لثالثة يتقنوا ثالث لغات على األقل، كما قال اخلليفة الرابع  رمحه اهللا، إحدامها لغتهم اُألم، والثانية األردية وا
 من املستحيل بدون تعلُّمها أن يفهم املرء القرآن الكرمي وتفاسريه هأما العربية  فال بد من تعلُّمها ألن. العربية

أما . وكتبا كثرية من التراث، مث إن ترمجة كثري من الكتب بشكل صحيح مستحيلٌ بدون معرفة اللغة العربية
، فإن �صحيح للدين إمنا يتيسر اآلن من كتب املسيح املوعود اللغة األردية فتعلُّمها ضروري ألن الفهم ال

والكرت القادر على إحداث ثورة يف العامل، وهي اليت تبني للناس التعاليم التراث تفسريه وكتبه وكتاباته هي 
أيضا إذًا فال مناص من تعلّم اللغة األردية . اإلسالمية الصحيحة، وتقدم للعامل التفسري الصحيح للقرآن الكرمي

  .للتمكن من تعلُّم الدين واللغات
 - وال تزال هناك صعوبة يف هذا اال-كانت مجاعتنا يف السابق تواجه صعوبة كبرية يف إعداد ترمجات الكتب

ولكن هذه الصعوبة بدأت تقلّ وختف اآلن الهتمامنا ذا األمر بواسطة طالب جامعاتنا يف شىت البالد، حيث 
لقد قام هؤالء الطالب . بعض الكتب األردية بدالً من كتابة حبوث يف سنتهم األخريةنستعني م يف ترمجة 

، وهي تراجم جيدة يف رأي املشرفني على � وكتب اخلليفة الثاين �بترمجة بعض كتب املسيح املوعود 
اولة فهناك حم. وحىت وإن مل تكن هذه التراجم على مستوى عال، فيمكن حتسينها فيما بعد. هؤالء الطالب

غري أن هؤالء الطالب قلة، وال يترمجون إال ثالثة أو أربعة كتب، وحنن حباجة إىل . لبذل اجلهود يف هذا اال
 بإتقان "وقف نو"الكثري من املتخصصني بشىت اللغات، لذا فهناك حاجة ماسة ألن يهتم الواقفون حتت مشروع 

 طالب اجلامعة، متقنا لبعض اللغات باإلضافة إىل وإذا كان بعض هؤالء الواقفني،. اللغات على نطاق واسع
فعليه أن يهتم بتعلّم العربية واألردية أيضا، إذ لن تتحقق بدون ذلك غايتنا اليت من أجلها حنث على تعلم 

  . اللغات
 وهذا اعتراض سخيف أثاره البعض هنا أو يف أملانيا. يعترض البعض بأن الدراسة يف اجلامعة ليست على ما يرام

جيب أن . يقولون إن املتخرج من اجلامعة األمحدية ال يتحدث بالعربية أو ال يتقن احلديث ا. أو يف بلد آخر
تعرفوا فيما يتعلق بإتقان اللغات بأننا نعلّم يف اجلامعة مواد خمتلفة كثرية، وال تم بتعليم لغة واحدة، أما 
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إذن فإننا نعلّم هنا مواد . ة واحدة ويركّزون عليها فقطاجلامعات أو املدارس األخرى فيدرس فيها الطالب ماد
شىت كثرية، إال أننا لو وجدنا بعض الطالب مائال إىل تعلُّم لغة، أو وجدنا فيه الكفاءة لتعلم شىت اللغات، فإننا 

 شكوى من عدم حتدثهم بالعربية أو كسوف جنعله يتخصص يف بعض اللغات إن شاء اهللا، وهكذا لن تبقى هنا
. أما فيما يتعلق بالدراسة فإن العلوم اليت يتعلمها طالب اجلامعة األمحدية واسعة وكثرية بفضل اهللا تعاىل. هاغري

   . يف علوم شىتليتخصصوا ومبا أن اجلامعة يف باكستان قدمية لذلك يتم اختيار الطالب هناك
ون ذه احلجة تربيرا لعدم إيفاد لقد تطرقت إىل هذا األمر إذ بلغين أن البعض، وال سيما من أملانيا، حيتج

لقد قلت من قبل أيضا، إن املتخرجني من جامعاتنا يف اململكة املتحدة . األمحديةمن الوقف إىل اجلامعة أوالدهم 
ويف كندا قد دخلوا يف جمال الدعوة والتبليغ، ومع أا جتربة بسيطة قصرية، إال أم كانوا ناجحني ومؤثرين جدا 

فالذين يتحدثون مبثل هذه . وكما قلت آنفًا فإن علمهم سيزداد مبرور األيام بفضل اهللا تعاىل. ىلبفضل اهللا تعا
فعليهم أن يستغفروا اهللا . األقاويل تنفريا لبعض الواقفني من االلتحاق باجلامعة، فليسوا إال أهل فتنة أو نفاق

  . تعاىل
مور اإلدارية، وها إين أذكّركم ا ثانيةً، فلرمبا  قد وجه أنظاري إىل بعض األ"وقف نو"إن املسؤول عن مكتب 

 .قد ذكرت بعضها آنفًا

،  نفسه خلدمة اجلماعة    متاما أنه سيقدم   من أجل أن يستوعب   منها أن الوالدين ال يهتمان بالتربية املطلوبة للواقف         
   .فال يهتمان بذلك ال يف صغره وال يف شبابه

ل مرحلة من مراحل التعليم إىل هذا األمر، كما عليكم أن تراجعـوا             على أية حال، ينبغي أن توجهوهم عند ك       
عند كل مرحلة عن الشوط الذي      " وقف نو "وينبغي على الواقفني اجلدد أن يطلعوا قسم        . أيضا" وقف نو "قسم  

فإذا كان أحدهم يريد أن ينفّـذ رأيـه         . قطعوه يف دراستهم، ويستعلموا ماذا جيب عليهم فعله يف هذه املرحلة          
  .وخيتار يف دراسته جماالت ال حتتاج إليها اجلماعة حاليا فيمكنه أن يطلب إلغاء وقفه

أما الفتيات الواقفات الباكستانيات أو الاليت جئن إىل هنا من باكستان ويتكلمن األردية فعليهن تعلم قراءـا                 
، اإلجنليزيـة اك بالد لغتها الرمسية هي      وهن. أيضا إضافة إىل تعلم لغة البلد الذي يعشن فيه كاإلجنليزية واألملانية          

كما أن فيها بعض اللغات احمللية أيضا، فعليهن أن يتعلمن تلك اللغات أيضا، ويتعلمن العربية أيضا مث يقـدمن                   
والحظت أن تعلّم اللغات لدى النساء أسرع من الرجال، فيمكنهن أن يقدمن أنفسهن هلـذه               . أنفسهن للترمجة 

باختصار، جيب االنتباه إىل هذا اجلانب أيضا، وجيب على القسم املعين           .  للشباب أيضا  اخلدمة، كما ميكن ذلك   
وعلى نظام اجلماعة احمللية أن يعقد سنويا ندوتني على األقل إلرشـاد            . أن يكون متيقظًا وعلى علمٍ ذه األمور      

  .الواقفني اجلدد ولتربيتهم، ويتم فيهما توجيههم وتثقيفهم
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ي للواقفني اجلدد من أن بعض اآلباء واألمهات بعد وقف أوالدهم وبعد تلقِّـيهم الـرقم                يشكو القسم املركز  
اخلاص م ينقطعون عن اجلماعة احمللية واملركز أيضا أو ال يتواصلون كما جيب، وعندما متضي مثانية أو عشرة                   

فال يعين تلقـيكم    . ثريةكشكاوى  هؤالء من نظام الوقف، فترتفع منهم       فَصل  أعوام على ذلك يقرر هذا القسم       
أنكم أجنزمت كل شيء وال حاجة لكم اآلن للتواصل؛ بـل ال بـد مـن                " وقف نو "الرقم اخلاص بكم من قبل      

 القسم على مستوى بلدكم كما ينبغي التواصل مـع القـسم   سكرتري هذاالتواصل املستمر مع هذا القسم ومع   
  .املركزي أيضا

كان هناك مقرر ابتدائي فحسب قبل ذلك، أما اآلن فقد أُعد مقرر            . ددإضافة إىل ذلك هناك مقرر للواقفني اجل      
والذين . للواقفني اجلدد حىت السنة احلادية والعشرين، وجيب على الواقفني قراءته مث االشتراك يف االمتحان أيضا              

ومـن يعـرف    . أعمارهم أكثر من هذا فعلى من يعرف األردية منهم قراءة تفسري القرآن الكرمي باللغة األردية              
، ولقـد  )five volume commentary(اإلجنليزية فليقرأ التفسري اإلجنليزي ذي الـدات اخلمـسة   

 يف لغات خمتلفة، وجيب على الواقفني قراءا أيضا باللغة اليت يتقنوا، كمـا              �ترمجت كتب املسيح املوعود     
يدوا يف علمهم على الـدوام، وهـذا األمـر          ينبغي أن يستمعوا إىل اخلطب واخلطابات بانتظام، وعليهم أن يز         

  .ضروري جدا هلم، كما عليهم أن يرسلوا تقاريرهم عن هذه األعمال

أيضا ليسوا بالناشطني يف بعض األماكن، وكأم يشغلون املناصب دون أن حيركوا ساكنا، فال              " وقف نو "أُمناء  
ي أن تصلنا تقارير عن كل سكرتري ليس ناشـطا          بد أن يتنشطوا، وإال فإن االنتخابات ستتم هذه السنة، وينبغ         

  .حىت ال يتم تعيينه هذه املرة ولو كانت أصواته أكثر

إضافة إىل مقرر الواقفني اجلدد هناك مقرر منفصل لغري الواقفني أيضا، فإذا مل تكن يف فرع من فروع اجلماعـة                    
 تدريس مقرر لغري الواقفني، ألنه ليس       إمكانية تدريس املقررين بشكل منفصل فيمكن اشتراك الواقفني اجلدد يف         

فإذا مت التواصل بني الشعبتني فبإمكان الواقفني من األطفال أن يدرسوا مقـرر األطفـال               . من فرق كبري بينهما   
فإذا كانت مجيع الشعب    . اآلخرين واخلدام أن يدرسوا مقرر اخلدام واللجنة أن يدرسن مقرر اللجنة يف اجلماعة            

تعمل حتت إشراف نظام اجلماعة فعلى األمراء والرؤساء أن جيمعوهم مث يـضعوا             " وقف نو "وكالتربية والتعليم   
  .خطّة مدروسة من أجل تدريس هذا املقرر، وجيب أن يشترك يف هذه الدورات الواقفون اجلدد أيضا

          ترجِم مقررع. يف لغات حملية أيضا   " وقف نو "ميكن لفروع اجلماعة يف بالد خمتلفة أن ته فرع اجلماعة يف ولقد طب
أما طبعه يف اللغة الفرنسية فعلى اإلخوة يف موريشيوس أن يسعوا له، وجيب أال يقـروا ذلـك                  . السويد يف لغته  

باللسان فقط بل عليهم أن يطلعوين فورا عمن ميكنه القيام ذه الترمجة مث جيب أن تتجهز هذه الترمجة للنـشر                    
  .خالل شهرين فقط
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ن اجلدد على مطالعة كتابٍ من الكتب الدينية ولو قرأوا صفحة أو صفحتني فقط يوميا،               جيب أن يدأب الواقفو   
  .�ويفضلُ أن يكون ذلك أحد كتب املسيح املوعود 

لقد الحظت خالل درسٍ مـن دروس       . كذلك جيب على الواقفني اجلدد أن يسعوا لالستماع إىل اخلطبِ كلها          
" وقف نـو  "فيجب أن ينتبه إىل ذلك قسم       . تمعون إىل اخلطب بانتظامٍ   منهم كانوا يس  % ١٠الواقفني اجلدد أن    

وعلى املسؤولني الذين يضعون برامج خمتلفة للواقفني اجلدد أن حيرصوا على أن            . والوالدان والواقف نفسه أيضا   
  .تكون هذه الربامج ذات صبغة تفاعلية ألا تشد انتباههم أكثر

لد أن تشكّل جلنةً تقدم خالل ثالثة أشهر تقديراا عما حتتاج إليه اجلماعة يف كذلك على اهليئة اإلدارية يف كل ب     
بلدها يف السنوات العشر املقبلة؛ أي كم داعيةً حيتاجون إليهم، وما هي الكتب اليت يريدون ترمجتها، وكم طبيبا                  

ت شىت، وما هو عدد اخلرباء      الذين حيتاجون إليهم يف جماال    واملختصني  ومعلّما يريدون، كذلك كم عدد اخلرباء       
فيجب أن يفحصوا ذلك بدقة مث يقدموا تقديرام خالل ثالثة أو           . حيتاجون إليهم اليت  ختلفة  امللية  احمللغات  اليف  

  .متابعة هذا األمر بشكل حثيث" وقف نو"أربعة أشهر، وجيب على قسم 
االت أخرى فهم أحرار وميكن أن خيتـاروا  بعض األوالد يبدون الرغبة يف التجارة أو الشرطة أو اجليش أو يف جم   

جيب أن تكون يف كل بلـد جلنـةُ         .  الوقف منسحبون من أي جمال يريدونه لكن عليهم أن يخربوا املركز أم          
التوجيه املهين اليت تفحص وختترب هؤالء األوالد وخترب املركز حول الذاهبني إىل جماالت خمتلفة أو خترب املركز أن                  

مث قد قلت مرارا بأنه جيـب علـى         . غب يف مهنة كذا مث يقرر املركز، هل يسمح له بذلك أم ال            فالنا وفالنا را  
كذلك هنـاك جملـة   .  عاما أن ال ينسوا جتديد عهد الوقف، فليكتبوا تعهدا رمسيا      ١٨األوالد البالغني من العمر     

أمكـن  ملانية والفرنسية أيضا، فإذا     فينبغي أن تترجم يف األ    " مرمي"وللبنات باسم   " إمساعيل"بدئت للشباب باسم    
مث   قبل املركز  مناملادة   وقف نو يف بالدهم أن يكتبوا املواضيع فلينشروها فيها وإال فيمكن توفري              ألوالد وبنات 

  .  األرديةباإلضافة إىل اللغةا ينشروها يف لغاعليهم أن 
دهم يف مشروع وقف نو لتربيتهم والدعاء هلم،        أسأل اهللا تعاىل أن يوفِّق مجيع اآلباء واألمهات الذين قدموا أوال          

يف احلقيقة، وأن جيعل هؤالء األوالد قرة أعني لآلبـاء          " واقفني نو "وهذا الدعاء سوف جيعلهم أهال بأن يكونوا        
واألمهات، وعلى األوالد أيضا أن يهتموا بالوفاء بعهودهم وعهود آبائهم وأمهام، وفَّقهم اهللا أيـضا حبيـث                 

  .        حلقيقة إىل احلزب الذي يكون شغله الشاغل نشر الدين فقط، آمنيينضمون يف ا
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