
 - ١ - 

@ @

òÈà¦a@òjĐ�@ @

التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا 
        تعاىل بنصره العزيزتعاىل بنصره العزيزتعاىل بنصره العزيزتعاىل بنصره العزيز

        اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
 ����/١١/�٠٠
  

���� ������ ��� ���� �  
  

�������  

  
. ده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب

الْحمد * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 الَمنيالْع بحيم * هللا رن الرمحين * الرم الدوالك يم * اكإيو دبعن اكإي

 عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ* اه يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني. (�الْم ( 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ �
ما لَهريابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتو مهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم 

  �الْفَاسقُونَ
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هذه اآلية اليت تلوا أمامكم هي من سورة آل عمران، وسأذكر بعض األمور 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف �: املتعلقة بقوله تعاىل

مؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتوونَ بِاللَّهن�.  
. هذا اجلزء من اآلية الكرمية يبني أمهية كون املرء مسلما والغايات املتوخاة منه
 �ال شك أن كون اإلنسان مسلما شيء عظيم، فإن املسلم بإميانه بالنيب 

الشريعة اليت أنزهلا اهللا .. يؤمن بالشريعة األخرية الكاملة والشاملة واجلامعة
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه  �:ن الكرمي وقال عنهاتعاىل يف صورة القرآ

 يف صورة القرآن - فهي الشريعة اليت ظلت حمفوظة ). ١١:احلجر(�لَحافظُونَ
وال حيظى ذا الفخر والشرف أي .  يف حالتها األوىل إىل هذا اليوم- الكرمي 

ولكن ينبغي . ىل يوم القيامةدين يف العامل سوى اإلسالم، وسيظل حائزا عليه إ
هل يكفيه هذا اإلعالن الرباين، وهل يكفيه أن : للمسلم احلقيقي أن يفكر

حيظى اإلسالم ذا الفخر والشرف؟ عليه أن يفكر ما هي مسامهته يف هذه 
املكانة السامية لإلسالم ويف كونه شريعة أخرية وكاملة؟ لقد مسى اهللا تعاىل أمة 

، فما هي مسامهة املسلمِ أو األمة اإلسالمية يف جعلها �خري أُمة�اإلسالم 
�أُمة ا �خريا أخريا، �؟ إنه ملن فضل اهللا علينا أنه أرسل حممدعا مشرنبي 

وأنزل القرآن الكرمي شريعةً أخرية، مث حفظه إىل هذا اليوم وأبقاه على حالته 
 أن يعمل صاحلًا، لذلك األصلية، ولكن اهللا تعاىل يتوقع من املؤمن بعد إميانه

ولقد ذكر اهللا تعاىل . يأمره باألعمال الصاحلة، ويكلّفه مبسؤوليات وواجبات
 بأدائكم �خري أُمة�تلك املسؤوليات يف هذا اجلزء من اآلية وقال ستكونون 

 دومنا سبب أو �خري أمة�مل مينح اهللا تعاىل املسلمني لقب . هذه املسؤوليات
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بسبب أدائكم هذه األمور " خري أمة"ظونَ بلقب دليل، بل أخرب أنكم ستح
 أي �أُخرِجت للناسِ�: فستدعون خري أمة إذا قمتم بأمور؛ أولُها. املذكورة

قد خلقتم من أجل خري الناس، ومل تخلَقوا لنفع قوم أو شعب معني، بل 
 أي �وفتأْمرونَ بِالْمعر�: وثانيها. أخرجكم اهللا تعاىل خلري البشرية كلها

. تأمرون باخلري والرب، فمن مسؤولية األمة أن حتثّ على احلسنات وتأمر ا
 أي سميتم خري أمة ألنكم �وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه�: وثالثها

  .متنعون الناس من السيئات وتؤمنون باهللا تعاىل إميانا كامال
لقرون األوىل من العصر اإلسالمي قد برهنوا ويشهد لنا التاريخ أن مسلمي ا

فأثناء حكمهم أقاموا العدل واإلنصاف للجميع ". خري أمة"للعامل على كوم 
لقد أدخلوا . بغض النظر عن الدين وامللة، كما نشروا نور العلم يف العامل أمجع

م سبالً كثريا من الناس يف اإلسالم بتبليغهم تعاليمه اجلميلة الرائعة، كما علّموه
لقد سعوا يف نشر احلسنات واخلريات، كما حاولوا . جديدة للعلوم والفنون

خالصة القول، قد . القضاء على السيئات والظلم وقاموا ضدها جبهاد عظيم
ولكن جاء بعد ذلك عبدةُ األهواء . بذلوا كل ما يف وسعهم خلري الناس

 -  اهللا تعاىل حبفظها  رغم وعد- واملغرضون الذين مل يعملوا ذه التعاليم 
فتخلَّوا عن احلسنات وارتكبوا السيئات فلم يعودوا خري أمة، مما حدا بأحد 

  .لقد أضعنا ما ورثناه من أسالفنا: الشعراء باللغة األردية أن يقول ما معناه
مل يكن املراد من وعد اهللا تعاىل حبفظ تعاليم القرآن حفْظَها كحفظ القصص 

بصورة نظرية، بل كان املراد من هذا الوعد الرباين أنه والروايات يف الكتب 
سيأيت جبماعات تعمل ذه التعاليم لكي تظهر األمة املسلمة أمام العامل ثانية 
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بشرفها العظيم بأا خري أمة، فتقوم باألمر باملعروف وتبلّغ تعاليم اإلسالم إىل 
دمة البشرية أكناف العامل، وتترك السيئات راغبة عنها، وتكرس نفسها خل

كلها بغض النظر عن اختالف الدين وامللة؛ وحتقيقًا هلذا الغرض قد بعث اهللا 
، ليعيد اإلميان من الثريا، ويقيم عظمة �تعاىل يف الدنيا حمبا صادقًا للنيب 

. بكل جالء وعظمة" خري أمة"اإلسالم مرة أخرى، ويظهر للعامل ثانيةً شرف 
ال ". خري أمة" حتظى اليوم بشرف �د ولذلك فإن مجاعة املسيح املوعو

شك أن يف املسلمني غريِ األمحديني أيضا من يأمرون باملعروف وينهون عن 
 يبني أم يأمرون باملعروف وينهون �خري أمة�املنكر، ولكن قول اهللا تعاىل 

عن املنكر باعتبارهم أمة، وال يتأتى ذلك ما مل تقم اُألمة وتقعد بإشارة يد 
ن أن يكون بعض املسلمني يف البلدان اإلسالمية يقومون باألمر ميك. واحدة

باملعروف والنهي عن املنكر يف شكل مجاعات وأحزاب، ولكن كل حزب 
مث جيب أن نفكر . ومجاعة تتبع شيخها أو زعيمها وتعمل بطريقتها اخلاصة ا

 مجيع الواقع أن. كم هو عدد البالد اإلسالمية اليت تعمل متحدة بتبليغ اإلسالم
الفرق اإلسالمية عاكفة على املسائل الفرعية فيما بينها فقط، وال تم أية فرقة 
من هذه الفرق بواجب نشر التعاليم اإلسالمية اجلميلة وإيصاهلا إىل أحناء 

يف األيام املاضية قد شاهدت صدفةً يف إحدى القنوات اإلسالمية جزءا . العامل
ل النبوة بني شيخ من أهل السنة وشيخ أخريا من برنامج جرى النقاش فيه حو

كانا متفقَني . �من الشيعة، وكان أحدمها يعترض على املسيح املوعود 
، ولكن فيما يتعلق بآرائهما فكلما �فيما يتعلق مبعارضة املسيح املوعود 

ناقش الشيخ الشيعي قضية ما حبسب معتقده قاطعه الشيخ السين قائال ليست 
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قيقة كما أراها أنا، وكلما تكلم الشيخ السين حبسب القضية كما قلت، بل احل
. معتقده قاطعه الشيخ الشيعي قائال إن القضية جيب أن تكون كما أقوله أنا

على حد " فتنتنا"لقد أتيا لينفثا السموم ضد مجاعتنا وإلنقاذ األمة من 
زعمهما، إال أما بسبب هذه املشادة الكالمية كانا يعرضان األمة للفتنة 

كانت أمارات الكراهية والنفور بادية . قدمان لآلخرين منوذجا سيئا جداوي
لقد سبق أن تبادل أصحاب هذه الفرق فتاوى التكفري، وكلما . على وجهيهما

 هذه الفرق - الذي يريد أن يرى عظمة اإلسالم- رأى املسلم العادي البسيط 
رق مسلمةٌ وأيها أي من هذه الف: واملذاهب أخذته احلرية يف أمره وتساءل

أم غريها؟ " خري أمة"ليست كذلك؟ وما إذا كانت الفرقة الفالنية تدخل يف 
 حيث أخربنا �واحلق أن جواب هذه املعضلة يوجد يف العمل مبا قاله النيب 

أنه عند حلول هذه األوضاع وانقسامكم فرقًا شىت سوف يبعث اهللا تعاىل 
عليه مين السالم بل بايِعوه ولو حبوا  اواقرأو، فآمنوا به � املسيح املوعود 

على جبال الثلج والتزِموا جبماعته، فإنه سيكون حكَما عدالً حيكم بينكم 
باحلُكم الصحيح، وهو الذي سيعلّمكم الشريعة على الوجه الصحيح، ويثبِت 
تفوق اإلسالم على الدين كله، وهو الذي سيؤدي مهمة تبليغ اإلسالم حق 

  .األداء
ا األمر النبوي يدعو كل مسلم غري أمحدي يكن محاسا لإلسالم إىل  إن هذ

التفكري والتدبر، كما يلقي هذا األمر النبوي مسؤولية كبرية على عاتق املسلم 
  ".خري أمة"األمحدي ليسعى ألداء واجباته اليت ألقيت عليه لكونه جزًءا من 
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امجع مجيع املسلمني : اه يف إهلام ما معن� لقد أمر اهللا تعاىل املسيح املوعود 
فمن واجبنا أن نقوم بأداء هذه . املوجودين على وجه األرض على دين واحد

إن املسلمني غري األمحدين يؤمنون بالشريعة األخرية أي . املسؤولية حق األداء
القرآن الكرمي، كما يؤمنون بالنيب األخري سيدنا خامت األنبياء حممد املصطفى 

 يف الدينا دين آخر، ألن اإلسالم هو ذلك الدين الذي ، وال ميكن أن يأيت�
سيبقى إىل يوم القيامة، وما دام األمر كذلك فما هو ذلك الدين الذي أمر اهللا 

 جبمع املسلمني عليه؟ ال شك إنه دين اإلسالم �تعاىل املسيح املوعود 
ب نفسه، الذي قام فيه أتباع كل فقيه وإمام وشيخ بإنشاء فرقة مستقلة وحز

فاحلق ليس بوسع أحد اآلن أن يقدم املفاهيم الصحيحة لتعاليم . منفصل
اإلسالم والتفاسري الصحيحة للقرآن غري إمام الزمان الذي أرسله اهللا تعاىل 

  . �حكَما عدالً وتابعا كامالً للنيب 
لقد ظهر خالل القرون الثالثة عشر املاضية علماء وفقهاء وجمددون 

يف بعض القضايا أو قدموا تفسريات وشروحا حبسب ومفسرون، ففصلوا 
ظروفهم وعلومهم، ولكن ال يعد التفسري الصحيح والشرح احلقيقي من 
تفاسريهم وشروحهم إال ما صدقه خامتُ اخللفاء واحلَكَم العدل املبعوثُ من 

 �عند اهللا تعاىل اآلن، وهذا هو املراد من الدين احلقيقي الذي أُمر حضرته 
فال داعي اآلن للخوض يف املسائل الفقهية أو الفرعية، بل . مع املسلمني عليهجب

 بناًء على �القرار الذي صدر يف هذا العصر من قبل احملب الصادق للنيب 
، وهو الدين الذي �توجيه رباين هو الدين احلقيقي الذي جاء به سيدنا حممد 

فاألمحديون اليوم خري أمة . ودلو اجتمعت عليه األمة لكُتب هلا البقاء واخلل
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الجتماعهم على يد ذلك اإلمام، ومن واجبهم اآلن أن يأمروا باملعروف 
وال ميكن ذلك ما مل تصبح أعماهلم مطابقة ألقواهلم، وما مل . وينهوا عن املنكر

يكن إميام باهللا قويا، وما مل يتحلّوا بروح التضحية من أجل نشر احلسنات 
ال بد من التضحيات اجلسام لتحقيق األمور العظام، وال . توالنهي عن السيئا

بد من بلوغ املستويات العليا يف العبادات وتزكية األموال، قال اهللا تعاىل يف 
الَّذين إِنْ مكَّناهم في اَألرضِ أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا �: سورة احلج

هنو وفرعورِبِالْمةُ اُألمباقع لَّهلكَرِ وننِ الْما ع٤٢:احلج(�و.(  
 يعين أن الذين نقيمهم يف األرض ينالون �الَّذين إِنْ مكَّناهم�فقوله تعاىل 

العظمة ويعصمون من الفنت والفساد لكوم حيتمون جبنة متينة يف دينهم 
 اليت وعد اهللا تعاىل فيها فلو قرأمت هذه اآلية مع آية االستخالف. ودنياهم

 قد وعد فيها املؤمنني الذين يعملون الصاحلات �باخلالفة، لوجدمت أنه 
وعندما يصبح أحد أمحديا ببيعته املسيح املوعود . بالتمكني بواسطة اخلالفة

 فالبشارة األوىل اليت يتلقاها هي أنه قد حاز على التمكني من اهللا تعاىل �
 وانضمامه إىل نظام اخلالفة، األمر � اخللفاء بسبب دخوله يف بيعة خامت

من أجل أداء - ولكن ال بد له . الذي من شأنه أن يدخله يف خري أمة أيضا
 أن ينتبه إىل ضرورة املواظبة على الصالة وتزكية األموال بالتضحية - واجباته

املالية، واألمر باملعروف، وتبليغ تعاليم اإلسالم اجلميلة، ومنع السيئات من 
االنتشار، فلقد أُمرنا أن نقف يف وجه السيئات كالبنيان املرصوص الذي ال 

فلو استعد األمحديون ألداء هذه الواجبات بإخالص . ميكن أن ينفذ منه شيء
ولقد ظل املسلمون يتلقون من اهللا . النية لتلَقَّوا من اهللا تعاىل نصرة وقوة وطاقة
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 بتمسكهم بتلك احلسنات، كما قلت تعاىل نصرة وقوة وطاقة ما بقوا خري أمة
ولقد شرحت . سابقا، ولكنهم ملا نسوا واجبام حرموا من أفضال اهللا تعاىل

إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتى �ذلك يف اخلطبة املاضية أيضا على ضوء اآلية 
فُِسهِما بِأَنوا مريغالون التمكني من إذًا ستظلون من الذين ين). ١٢:الرعد(�ي

اهللا تعاىل، فيغري كلَّ حالة خوف هلم إىل األمن ما دمتم مواظبني على العبادات 
وتزكية األموال، ومداومني على اإلنفاق يف سبيل اهللا ونشر احلسنات والنهي 

وكما قلت لكم سابقا فإن . عن السيئات، وساعني لتمتني عالقتكم مع اخلالفة
مسؤوليةً مجاعية، أي أن " كنتم خري أمة"قوله اهللا تعاىل قد ألقى عليكم ب

ولكن ال يكون املستوى . يشارك اجلميع يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
العلمي عند كل إنسان عاليا حىت ينجز مجيع األعمال، كما ال جيد كل واحد 
فرصة املشاركة يف هذه املهمة اجلماعية نتيجة مشاغل حياته؛ وال جيد كل 

سه مستعدا يف كل حني وآن ألداء واجبِ نشرِ احلسنات وتبليغ واحد نف
اإلسالم بسبب ظروفه وعمله، من الصعب أن يتفرغ اجلميع ألداء هذه املهام 
كلها، وحىت لو استعد أحد إلعطاء وقته فإن معظم هذه املهمات بل كلها 

. تقدم اجلماعات اإلهلية تضحيات ماليةً أيضاحتتاج إىل األموال، ولذلك 
والذين ال يستطيعون القيام بأعمال الدعوة يقومون بتضحيات مالية، وال سيما 
يف هذا العصر، لتتم املشاريع اليت تبدأ يف زمن األنبياء بأمر اهللا تعاىل وتستمر 

 أيضا، �لقد مست احلاجة إىل ذلك يف زمن النيب . بعدهم بواسطة خلفائهم
يات املالية، ومن أجل ذلك قد ذكر إذ كان املؤمنون يدعون إىل تقدمي التضح

مث طلب اخللفاُء . القرآن الكرمي التضحيات املالية مقرونةً بذكر العبادات
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وظل املؤمنون يقدموا دائما . الراشدون أيضا من األمة التضحيات املالية
  . للغرض نفسه

ويف عهد . �كذلك ظلت هذه التضحيات جارية يف زمن املسيح املوعود 
وهذه . عده سامهت اجلماعة بفضل اهللا تعاىل يف التضحيات املاليةكل خليفة ب

العملية سوف تبقى مستمرة هكذا إىل يوم القيامة مهما تضخمت إمكانيات 
يظن البعض أنه لن تكون هناك حاجة للتربعات حني . اجلماعة ومواردها

هذه فكرة خاطئة . تكون عند اجلماعة أموال هائلة وممتلكات كبرية وكثرية
متاما، واحلق أنكم ستدعون دائما إىل التضحيات املالية ألا ضرورية لتزكية 

وكما قلت من قبل إن التضحيات املالية جارية . النفوس حبسب القرآن الكرمي
، فعالوةً على التربع املترتب على الدخل �منذ زمن املسيح املوعود 

منها . تربعات من أجلهاالشهري وتربع الوصية هناك مشاريع أخرى تطلَب ال
اخلليفةُ  (�الذي بدأه سيدنا املصلح املوعود " التحريك اجلديد"مشروع 

وكان من أعظم أهداف هذا املشروع يومها ). �الثاين للمسيح املوعود 
وبفضل اهللا تعاىل أتى هذا املشروع بثمار . تبليغ دعوة اإلسالم خارج اهلند

 بلدا ١٩٣ألمحدية إىل يومنا هذا يف طبية، حيث تأسست اجلماعة اإلسالمية ا
يف العامل، أو قد زرعت شجرا يف تلك البلدان وأخذت تنمو وتزدهر بكامل 

 بلدا يف العامل يقدمون مشهد ١٩٣واألمحديون القاطنون يف . الصحة والعافية
وحيثما وجدت فروع اجلماعة فأبناؤها يسامهون بفضل اهللا تعاىل . أمة واحدة

بعض هذه الفروع تتقدم يف هذا اال بسرعة أكرب، . ت املاليةيف التضحيا
وبعضها بطيئة السري نسبيا، وتتحسن األمور وتزداد التضحيات نتيجة التربية 
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إال ) معهد تأهيل الدعاة(فقَبل بضع سنوات مل توجد جامعة أمحدية . والتوعية
 ا كل عام على يف ربوة بباكستان، ويلتحقا ثالثون أو مخسة وثالثون طالب

أكثر تقدير، أما اآلن فقد بلغ احللم األطفالُ الذين كان آباؤهم قد نذروهم 
، فيلتحق منهم باجلامعة األمحدية يف ربوة أكثر من "وقف نو"حبسب مشروع 

ومعلوم أن الترتيبات والنفقات .  طالب سنويا منذ ثالثة األعوام املاضية٢٠٠
 هذا اال تقتضي أمواالً كثرية، خاصة وقد ارتفعت األسعار أيضا بشكل يف

عام، واجلماعة يف باكستان هي اليت تتحمل كل هذه النفقات بفضل اهللا 
وإضافةً إىل ذلك، هناك جامعات للجماعة لتأهيل الدعاة يف كل من . تعاىل

تسدد نفقاا بريطانيا وأملانيا وكندا وإندونيسيا وغريها، وكل هذه البالد 
أما اجلامعات األمحدية يف بنغالديش ونيجرييا وغانا وكينيا وبالد إفريقية . حمليا

مث هناك نفقات أخرى لطباعة الكتب من قبل . أخرى فيدعمها املركز ماليا
كما ال ميكن إنشاء املساجد ومراكز اجلماعة يف بالد فقرية إال . املركز

إلنشاء هذه املساجد واملراكز ترسل من مبساعدة من قبل املركز، فالنفقات 
مث هناك نفقات أخرى يغطيها املركز كإرسال الدعاة ودفع رواتبهم . املركز

دورا بارزا يف تغطية هذه " التحريك اجلديد"وتلعب تربعات . وما إىل ذلك
لقد لعب هذا املشروع دوره يف البداية يف نشر الدعوة خارج . النفقات كلها

فكل من يدفع التربع يف . ئرة الدعوة تتوسع أكثر فأكثراهلند، مث ظلت دا
 يساهم يف هذه املشاريع -  صغريا كان أم كبريا - صندوق التحريك اجلديد 

كلها، فيستطيع أن يقول كل واحد منهم جبدارة إننا حنن الذين نأمر باملعروف 
فكل تضحية مالية يقدمها أي أمحدي جالسا يف مكانه . وننهى عن املنكر
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اء يف بريطانيا أو أملانيا أو أمريكا أو كندا أو أستراليا أو هولندا أو فرنسا أو سو
باإلضافة إىل مساعيه الشخصية من أجل نشر احلسنات -أي بلد يف العامل 

والنهي عن املنكرات يف حميطه إذ هذا هو املتوقع من كل أمحدي بل هو 
نت بسيطة، يف تربية  فليس من املستبعد أن تتسبب تضحيته، مهما كا- واجبه

النفوس الطيبة يف املناطق النائية يف أفريقيا وغريها تربية حسنة، كما تكون 
يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي جيب أن . مدعاة لنهي الناس عن املنكرات

خيرج من كل فرقة أناس من أجل التفقه يف الدين مث الدعوة إىل اهللا تعاىل، 
األمحدي يدخل يف األموال اليت تنفَق على الذين فكل ما يتربع به املسلم 

فهذه . يتفقهون يف الدين، وجيعله شريكًا يف األجر الذي يناله الداعي إىل اهللا
تأمرون باملعروف �التضحيات اليت يقدمها األمحديون توسع باستمرار دائرة 

  . �وتنهون عن املنكر
للسنة " التحريك اجلديد"واآلن، سأقدم بعض األرقام والبيانات حول صندوق 

املنصرمة، كما أعلن بداية السنة اجلديدة هلذا املشروع، حيث إا تعلَن يف أول 
ال شك أن املؤمن يشكر . تشرين الثاين كل عام عادةً/مجعة من شهر نوفمرب

اهللا تعاىل كثريا حني يرى الربكات اليت أنزهلا اهللا تعاىل يف هذا املشروع من 
وإن قلوب املسلمني األمحديني ختر أمام اهللا تعاىل . اليةحيث التضحيات امل

تعلم الدنيا أن السنة املاضية كانت . ساجدةً مدفوعةً بعواطف الشكر واالمتنان
أسوأ سنة من الناحية االقتصادية، وقد كانت لذلك تأثريات سلبية جدا على 

مت التجارات واألعمال، كما أُقيلَ كثري من الناس من الوظائف، وتضخ
ولو نظرنا إىل كل هذه األمور بنظرة . النفقات املنـزلية أيضا بسبب الغالء
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عادية دنيوية لكان من املفروض أن تؤثر على تربعاتنا سلبيا، ولكن مجاعة 
 ضربت مثاالً رائعا على كوا خري أمة حبيث ميتلئ �سيدنا املسيح املوعود 

 نؤدي حق شكر اهللا تعاىل أبدا القلب حبمد اهللا تعاىل، وإن كنا ال نستطيع أن
  . ألن أفضال اهللا تعاىل وإنعاماته ال تعد وال حتصى

مل تذكَر يف ". التحريك اجلديد" ملشروع ٧٥السنة اجلارية هي السنة الـ 
التقرير الذي هو أمامي السجالت الفرعية هلذا املشروع مثل السجلّ األول 

على كل . خر إحضار تفاصيلها معيوالثاين والثالث وغريها، ونسيت أنا اآل
 عاما من بدء مشروع التحريك اجلديد، ١٩حال، قد بدأ السجلّ األول بعد 

 على ١٩٦٦ السجلّ الثاين له يف يناير عام -رمحه اهللا- مث فتح اخلليفة الثالث 
 السجلّ - رمحه اهللا- وبعد ذلك بتسعة عشر عاما فتح اخلليفة الرابع . ما أظن

مث فتحت أنا السجلّ اخلامس يف عام .  على ما أظن١٩٨٦عام الرابع له يف 
  . وقلت آنذاك أن ينضم إليه األطفال واألمحديون اجلدد. م٢٠٠٥

 عاما، وبدأ اآلن ٧٥" التحريك اجلديد"على أية حال، قد مضى على مشروع 
وحسب التقارير الواردة إيل قد قدمت اجلماعة اإلسالمية . ٧٦العام الـ 
لعاملية يف هذا املشروع يف العام املنصرم تضحية مالية قدرها األمحدية ا

وهذا املبلغ يربو على تربعات التحريك اجلديد يف .  جنيه إسترليين٤٩٥٣٨٠٠
  .  جنيه إسترليين٨٥٠٠٠٠العام املاضي بـ 

وفروع اجلماعة اليت احتلت املراكز العشرة األوىل من حيث الدفع يف هذا 
لقد .  مجاعة باكستان اليت احتلت املرتبة األوىل:الصندوق ترتبيها كاآليت

متكنت مجاعتنا يف باكستان من احلفاظ على درجتها األوىل رغم الفقر املنتشر 
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وتليها مجاعة أمريكا، أملانيا، بريطانيا، كندا، إندونيسيا، . يف البالد بشكل عام
 ١٥٠٠تعدى والفارق بني أملانيا وبريطانيا بسيط ال ي. اهلند، بلجيكا، سويسرا

كنت أظن أن بريطانيا ستحافظ على مرتبتها الثالثة هذا العام أيضا، . جنيه
  . ولكن يبدو أن مجاعة أملانيا بذلت جهودا أكثر

وعالوة على اجلماعات املذكورة آنفا فإن اجلماعات يف كل من موريشوس 
 ونيجرييا والنرويج وفرنسا وهولندا ومجاعتان من الشرق األوسط أيضا قدمتا

  . تضحيات ملحوظة
وإذا قارنا بني خمتلف اجلماعات من حيث التربعات املدفوعة يف العملة احمللية 

 ألن العمالت يف -يف خمتلف بالد العامل مع املبالغ املدفوعة يف السنة املاضية 
خمتلف بالد العامل قد اضطربت كثريا بسبب األزمة املالية احلالية وخاصة يف 

 احتلت اهلند الدرجة األوىل بفضل اهللا تعاىل، وقد أضافت  فقد- البالد الفقرية 
يبدو أن وكيل املال يف %. ٤٢,١٩إىل رصيدها من حيث هذه املقارنة بنسبة 

 % ٤٢,١٩اهلند قام جبهود كبرية يف هذا الصدد ومجع التربعات بنسبة تزيد 
  .عن العام املاضي
 فقد قفزت قفزة -يطانيارغم الفارق البسيط بينها وبني بر- أما مجاعة أملانيا 

مقارنة مع العام  % ٤٢,١٩كبرية هذه املرة، وتقدمت يف هذا اال بنسبة 
ال شك أن %. ١٧، وبريطانيا بنسبة  % ١٨أما أستراليا فبنسبة . املاضي

مجاعة بريطانيا بذلت جهودا ملحوظة، ولكن كانت النتيجة نصف ما أسفرت 
ن أمري اجلماعة يف أملانيا يشكو دائما عنه مساعي مجاعة أملانيا، وذلك برغم أ

  .أن كثريا من اإلخوة قد هاجروا من بالدهم إىل بريطانيا
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تقريبا، وباكستان %٩، وسويسرا %١٢,٢ وقد تقدمت مجاعة بلجيكا بنسبة 
  . ، غري أن اجلماعة يف باكستان قد وصلت إىل أعلى مستواها%٩أيضا 

هذا التقدم من قبل %. ٣,٧، وأمريكا %٦,٢وقد تقدمت مجاعة كندا بـ 
مجاعتنا يف أمريكا ال يعين أا قد وصلت مستواها املطلوب بل ما زال أمامها 

وكذلك هناك جمال للتقدم يف مجاعة إندونيسيا ألم أيضا . جمال واسع للتقدم
  %. ٢مل يتقدموا إال 

يف العام املاضي كنت دعوت اجلماعة لضم املتربعني اجلدد إىل صندوق 
وقد عينت . وقلت جيب أن يشاركوا األطفالَ الصغار فيه" ك اجلديدالتحري"

وبسبب جهود خمتلف فروع اجلماعة قد شارك . للجماعات أهدافا ذا الشأن
 متربع جديد بفضل اهللا تعاىل هذه السنة، وهكذا بلغ ٩٠٠٠٠يف املشروع 

هللا  مشارك بفضل ا٥٩٣٠٠٠العدد اإلمجايل للمشاركني يف هذا املشروع إىل 
ومع ذلك ال تزال هنا فرصة للتقدم يف هذا اال، فلو حاولوا ألمكن . تعاىل

  . إضافة متربعني آخرين
أما من ناحية اإلضافة يف عدد املشتركني اجلدد يف هذا الصندوق فاحتلت 

.  متربع جديد هذه السنة٣٢٢٠٠مجاعة اهلند مقام الصدارة حيث أضافت 
يف السنة املاضية، لكنه بلغ اآلن  ٧٦٠٠٠كان عدد املشتركني عندهم 

 شخص إىل هذه ١٤٢٠٠وأضافت مجاعة باكستان .  متربع١٠٨٠٠٠
، ٥٢٠٠، وساحل العاج ٥٠٠٠، وسرياليون ٩٠٠٠القائمة، ونيجرييا 

إن بينني بلد صغري، .  متربع٢٤٠٠، وبينني ٣٣٠٠، وغانا ٤٠٠٠وإندونيسيا 
كذلك غامبيا بلد صغري، . ولكن اجلماعة فيه تتقدم بسرعة بفضل اهللا تعاىل
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 شخص إىل هذه القائمة، ويف بريطانيا ٢٣٠٠ولكن أضافت اجلماعة هناك 
  . متربع١١٠٠، ويف بنغالديش ١٥٠٠ وكينيا ١٧٠٠، وكندا ٢٠٠٠

 علما أنين ذكرت اآلن البالد اليت انضم فيها إىل هذه القائمة يف هذا العام 
  . أكثر من ألف متربع جديد

 الذين اشتركوا يف السجلّ األول يف مشروع ٥٠٠٠الـ واملخلصون األوائل 
وقد . ، فتفاصيلهم موجودة على املوقع املركزي للجماعة"التحريك اجلديد"

قام ورثتهم بإحياء حسابام من جديد، وهكذا قد جددت كل احلسابات يف 
  . هذا السجلّ بفضل اهللا تعاىل

يف باكستان من حيث التسديد أما قائمة الفروع الكبرية اليت احتلت الصدارة 
  .  الهور، مث ربوة، مث كراتشي: يف هذا الصندوق فترتيبها كاآليت

أما ترتيب فروع اجلماعة يف املدن الباكستانية من حيث التسديد فهو كما 
 - ٥ حيدر آباد، - ٤ شيخوفورة، -٣ إسالم آباد، -٢ راولبندي، - ١: يلي

مام مدينة بشاور إىل هذه القائمة إن انض-  بشاور -٧ اولفور، -٦اولنغر، 
جدير بالذكر بشكل خاص ألا مدينة تتفجر فيها القنابل وحتدث أعمال 
العنف واحلرق كل يوم تقريبا، لكن األمحديني فيها أبدوا منوذجا ساميا 

 وقد احتلت مدينة جهلم املرتبة الثامنة، مث كوتلي يف كشمري - للتضحية
محديني يف هذه املدينة أيضا سيئة جدا فادعوا أن واألوضاع األمنية لأل. املستقلة

علما أن اجلماعة هناك تواجه معارضة . يهبهم اهللا تعاىل حياة أمن وهدوء
  . شديدة

  .واملرتبة العاشرة يف هذه القائمة احتلتها مجاعة خانيوال
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أما على مستوى احملافظات فترتيب فروع اجلماعة البارزة يف باكستان كما 
  : يلي
 أوكاره -٥ عمر كوت -٤ غوجرانواله -٣ سرجودها -٢الكوت  سي-١
 مري بور كشمري املستقلة - ٩ فيصل آباد -٨ نارووال - ٧ مري بور خاص -٦

  .  حافظ آباد وسانغرهـ- ١٠
وهناك بعض الفروع الصغرية اليت بذلت جهودا ملحوظة مقارنة مع السنة 

  .   وغريهاواه كينت، كنري، شونده، كهوكهر غريب: املاضية، منها
  : والفروع األربعة األوىل يف مجاعة أمريكا هي كالتايل

  . سيليكون فايل، لوس أجنلوس ويست، ديترويت، شيكاغو ويست
لقد ذكرت السجل اخلامس من قبل، وطلبت من اجلماعة أن يضموا األطفال 
بشكل خاص إىل هذا الصندوق، فقد قامت مجاعة أمريكا جبهود مشكورة يف 

 سنوات مل ٥وضموا إليه أطفاال صغارا كان عمرهم أقل من هذا الصدد 
يكونوا مشتركني يف هذا الصندوق من قبل، فدفع كل واحد منهم عشرين 

وقد أرسلوا يل أيضا ألبوما حيتوي على صور هؤالء . دوالرا على األقل
جيب حثُّ األطفال على أن يدفعوا التربعات بيدهم أيضا حىت يعتادوا . الصغار
  . ضحيات يف املستقبلعلى الت

كيلغري نورث ويست، : وقائمة فروع اجلماعة البارزة يف كندا هي كالتايل
  . بيس فيلج ايست ، بيس فيلج سنترال، سري إيست فينكوفر
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مسجد الفضل بلندن، : أما الفروع السباقة الكبرية يف مجاعتنا بإجنلترا فترتيبها
نغهام ويست، ووستربارك، مث سربتون، كيمربج، جلنغهام، نيومولدون، برم

  .بريل، ساؤث إيست لندن، وأوكسفورد
سكنثورب، ديون ايندكارنوال، : أما الفروع السباقة الصغرية يف إجنلترا فترتيبها

وولورهيمبتون، نورث ويلز، سبني فيلي، برستل، بيتربرا، أولغيت، ليمنغتون 
  .سبا، كيلي

لندن رجين، مث : يب كاآليتفالترت) رجينـز(أما السباقات على صعيد املناطق 
ساوث رجين، نورث ويست رجين، هارتفورد شاير، مدليند، نورث ايست 

  .رجين، مدل سيكس، ساوث ويست رجين وأيست لندن رجين
: أما الفروع السباقة يف مجاعتنا بأملانيا من حيث الدفع الفردي فترتيبها كاآليت

غ حيث يقيم بعض مبوراوهو فرع صغري للجماعة يف ضواحي ه- مهدي آباد 
 مث مائيرتويزبادن، غراسغراؤ، - األمحديني يف قطعة أرض اشترا اجلماعة

فرائرتهامي، ديبورغ، ماربورغ، بوكسيت هودي، كولون، هائيدلبورغ، 
  .وريدستد

  : واجلماعات البارزة األخرى يف أملانيا هي
أوغسبورغ، ميونخ، ميونستر، كيمبتون، فونيت هاوزن، نيورنبورغ، 

  .غاردن، شتولبورغ، الزاي هريدورف، وهوفوائن
رط أفراد اجلماعة يف نظام الوصية بكثرة ملبني دعويت لذلك، ظن عندما اخن

البعض أن أفراد اجلماعة رمبا لن يستطيعوا أن يزيدوا يف التربعات األخرى، 
ولكن األرقام اليت قرأا عليكم آنفًا قد أكدت خطأهم، حيث جند زيادة يف 
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وهذا األمر إذا كان . احلمد هللا. ني ويف املبلغ الذي دفعوه أيضاعدد املتربع
يدنا يقينا بأن اهللا تعاىل سوف يوسع زىل، فإنه يجيعل القلب يفيض حبمد اهللا تعا

 يدبر هلا سلفًا، كما ينبهنا إىل � ذطاق هذه املشاريع كثريا، حيث أخن
إنه تعاىل .  التضحياتضخامة مسؤولياتنا يف املستقبل وحيثّنا إىل املزيد من

يذكّرنا بأن مسؤولياتكم ستزداد كثريا، وأن عليكم أال تضيقوا ذرعا بسبب 
أية أزمة اقتصادية تسود العامل، وإمنا عليكم أن تستمروا يف عقد الصفقات 

ندعو اهللا تعاىل أن نزداد إميانا . معي، وأنا بدوري سأزيدكم توفيقًا وقدرة
 برؤية هذه اآليات، وأن نرى مشاهد نصر اهللا تعاىل وتضحيةً وسرعةً يف التقدم

  .أيضا
 إن مشروع التحريك اجلديد هو إرهاص لنظام �لقد قال املصلح املوعود 

الوصية، إنه مبثابة حجر أساس هلا، إنه سيوجهكم لالخنراط إىل هذا النظام 
ام إىل وبالفعل ترون أن أبناء اجلماعة قد اهتموا باالنضم. وإىل التضحية أيضا

نظام الوصية من جهة، ومن جهة أخرى قد ازدادت تربعام يف مشروع 
بنفسه ال يزال ) التحريك اجلديد(التحريك اجلديد أيضا، أعين أن هذا األساس 

يتوسع ويتوسع، حيث ازداد عدد املتربعني يف السجلّ اخلامس من مشروع 
املنخرطني يف نظام مما يدل على أن أوالد . التحريك اجلديد زيادةً كبرية

ببلوغهم " أطفال األمحدية"الوصية واجليل الصاعد الذين يكربون ويدخلون يف 
السابعة من عمرهم، هم أيضا يستعدون لالنضمام إىل نظام الوصية 

. وللتضحيات األخرى، وذلك من خالل تضحيتهم املالية يف التحريك اجلديد
دما حتل األزمات املالية تبدأ دوامة إنه عن.. أعين علماء االقتصاد.. تقول الدنيا
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خري �شيطانية من الفقر، ولكن ما نراه على صعيد الواقع أن الذين جيعلهم 
ةا وتضحية يف سبيل اهللا تعاىل، فيزيدهم فضالً ورمحةً �أُمم يزدادون تربعفإ 

وتقدما يف اخلريات، وهكذا فإن ربنا الرمحن يأوينا يف كنف رمحته، فنـزداد 
 �خري أُمة�ولسوف نظل . �فاستبِقوا اخلريات�اكًا وفهما لقوله تعاىل إدر

واعلموا . بإذن اهللا تعاىل طاملا نظل نفكّر وتم باالستباق يف اخلريات باستمرار
أن الفقري الذي يضحي بقليل، أو الطفل الذي يدفع بضعة قروش من مصروف 

اإلسالم وتشييد املساجد جيبه، يساهم من خالل تضحيته هذه يف نشر دعوة 
  . ونشر اخلريات ومنع السيئات

ندعو اهللا تعاىل أن ميتعنا وأجيالنا بروح التضحية دائما، وأن نفوز برضاه 
  .آمني. ونرث أفضاله على الدوام
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