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

إياك نعبد وإياك * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم �. الرجيم
 عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناط * اهرصينالَّذالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعآمني� أَن ، . 
�يرٍء قَديلَى كُلِّ شا إِنَّ اَهللا عيعماُهللا ج بِكُم أْتوا يكُونا تم نأَي اتريبِقُوا الْختا فَاسلِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجلو� 

  )١٤٩: البقرة(
 يكسبهكل نوع من التقدم الذي أي  ،اهللا تعاىل يف هذه اآلية أمرا هاما الرتقاء كل فرد من أفراد اجلماعةلقد بين 

.  مسلما حقيقيا، وهو ضروري لالرتقاء والتقدم من حيث اجلماعة أيضايدعي اإلسالمرضا اهللا تعاىل وجيعل كلَّ من 
مجاعة املؤمنني احلقيقية جيب أن تكون االستباق يف اخلريات وذلك األمر أو احلكم هو أن وجهة املسلم احلقيقي ووجهة 

إال - ويقول اهللا تعاىل بأن لكل واحد منهم طموحات يف احلياة هناك باليني الناس الذين يعيشون يف الدنيا. واحلسنات
 للذين فهناك من يتابع حتقيق هدف معني وهناك من يسعى لنيل هدف آخر، حىت إنّ.  يسعى لتحقيقها-ما شذ وندر

. يكسبون السيئات أيضا هدفا يسعون لتحقيقه، وإن كان من شأا أن تسفر عن نتائج سيئة وتلحق الضرر باآلخرين
وكذلك احلال بالنسبة إىل . خذوا السارق مثال فهو يقضي معظم اره يف التخطيط للسرقة ليال وكيفيتها ومكاا

وباسم العمل  باسم الدين  الظلم وِجهتهمن الناس من جيعلونوم.  حيث خيططون لتنفيذ خطتهم للنهبقطّاع الطرق
ويربون األطفال الصغار األبرياء على هذا النهج، ويبذلون النقود والوقت هلذا الغرض . خيططون لذلكمث  اخلريي

. بريئةويغسلون أذهان األطفال نتيجة تربية طويلة هلم مث يستخدموم لتنفيذ عمليات انتحارية ويزهقون نفوسا 
. واملؤسف يف األمر أن األغلبية الساحقة، لسوء احلظ، من الذين يقومون ذا الظلم هم الذين يسمون أنفسهم مسلمني

فهوالء هم الذين يعيثون الفساد والفتنة باسم الدين ويقومون بالظلم والرببرية ويتسببون يف إزهاق النفوس الربيئة 
يسيئون إىل مسعة املسلمني الذين جعل هلم اهللا تعاىل وجهة معينة وهي . وبذلك يشوهون تعليم اإلسالم اجلميل

وليس املقصود هو . أي جيب أن يكون هدفكم هو االستباق يف كل أنواع اخلريات واحلسنات" فاستبقوا اخلريات"
هذا هو اهلدف . كسب حسنة واحدة معينة بل جيب أن يكون هدفكم كسب كل نوع من احلسنات والتقدم فيها

. الذي حدده اهللا لكم أي كسب احلسنات من كل نوع والتقدم فيها، عندها فقط ميكن أن تدعوا مؤمنني حقيقيني



 

- ٢ -

 إن املراد من الوِجهة هو فهم أو جانب أو جهة، ومن معانيها الطريق �ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها�: يقول اهللا تعاىل
ويشترط للمؤمن أن يتوجه إليه دائما وينظر دائما إىل اجلانب الذي أمر اهللا . اوالسبيلُ واحلصولُ على هدف معني أيض

 - علما أن هناك عدة طرق وسبل ميكن أن ينظر املرء إليها -مث جيب أال يقتصر األمر على االنتباه إليه فقط . النظر إليه
سلوك على ذلك الطريق دون وعي وتدبر بل ال بل جيب أن خيتار منها طريقا أمر اهللا تعاىل باختياره، وليس املراد هو ال

، أي ليس املقصود "فَاستبِقُوا الْخيرات: "بد من نيل اهلدف بالسلوك عليه، ذلك اهلدف الذي حدده اهللا تعاىل لنا، أي
ب فيها أيضا، مث ال يقتصر األمر على االستباق فقط بل جي والتسابقكسب احلسنات فقط بل ال بد من رفع مستواها 

 أيضا يف اجلماعيأيضا اصطحاب الضعفاء والذين يتأخرون يف هذا اال، مبعىن أنه ال بد أن يضع املؤمن التقدم 
إىل عدو الفاملؤمن احلقيقي حني حيرز التقدم لنفسه يسعى لتقدم بقية أفراد اجلماعة أيضا ويصطحبهم يف . االعتبار دائما

إن اجلماعة .  أيضا ليتقدموا لكي تتحرك عجلة تقدم اجلماعة سريعااحلسنات واخلريات ويسعى خللق الفرص هلم
، أي ذلك اخلري الذي �األمحدية هي اجلماعة اليت أُسست لنشر اخلري بسبب عالقتها مع احملب الصادق للنيب األكرم 

بشرية  والذي يشمل حقوق اهللا وحقوق العباد، ويتضمن العبادات وخدمة اخللق كله وخدمة ال�جاء به النيب 
. وكما قلت من قبل إن خدمة البشرية ممكنة بنشر احلسنات فقط.  رمحة للعاملني� ألن اهللا تعاىل أرسل النيب ،بأسرها

ولكن اخلدمة غري . وقلت أيضا بأن هناك بعض الناس الذين يكسبون السيئات ويربون األطفال الصغار على هذا النهج
  . العمليات االنتحارية أو باملدافع واحلروب وعيث الفسادممكنة بقتل األطفال األبرياء وحثِّهم على

فاجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اجلماعة الوحيدة اليوم اليت تسعى جاهدة يف كل حني وآن لنشر احلسنات يف العامل 
 فهي تبذل هذه ولتمتع العامل بنصيب من رمحة النيب الذي أُرسل رمحةً للعاملني، وتبذل قصارى جهدها ألداء حق ذلك،

نشر رسالة اإلسالم يف العامل ونشر تعاليمه السامية، وإشاعة القرآن الكرمي ونشر ترمجاته يف لغات خمتلف بالد باملساعي 
العامل ومناطقه، وتعليمِ العامل األخالق السامية النبيلة أيضا، ويف إعطاء العامل تعليم احلب والوداد أيضا، ويف صورة 

 من خالل توفري املستشفيات لعالج اإلنسانية املتأملة أيضا، ويف صورة تعليم األوالد احملرومني من خدمة اإلنسانية
علهم خاشعني إلله واحد نتيجة جبالدراسة يف املناطق النائية، مث بتوفري اإلدراك الصحيح هلم للحسنات، وفوق كل ذلك 

دية ليست مهمة بسيطة هينة، فعهد البيعة الذي قطعناه مع فمهمة اجلماعة اإلسالمية األمح. �مجعهم حتت راية النيب 
 لنا حصرا، واليت قد شرحتها  ليس مما يستهان به، فللوفاء به ال بد لنا من تعيني الوجهة اليت عينها اهللا�إمام الزمان 

 أن نواجه الشيطان فمن احملتمل كما قلت.  لنيل رضوانه تعاىل�، وهي أن نسري على الدروب اليت تؤدي إىل اهللا لكم
على هذه الدروب أيضا، إذ سوف مينعنا من إحراز احلسنات، ويضع العقبات يف طريق رفْع مستويات احلسنات، لكن 

 الصادر من أعماق القلوب سيظل يرد تلك اهلجمات �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم* اهدنا الصراطَ الْمستقيم �دعاء 
فللحصول على . م، وسوف يظل املؤمن يلمس معايل احلسنات وحيقق شرف كونه من خري أمة باستمرارعلى الدوا

ذلك جيب على كل واحد من كبارنا وصغارنا ورجالنا ونسائنا وأوالدنا وشيوخنا أن يداوم على بذل املساعي احلثيثة، 
ومن . واع احلسنات، وجيب أن نسعى لذلك أنبالقيام بكل لنا �علينا أن ننال الوجهة والغاية اليت حددها اهللا 

 اإلنفاق يف سبيل اهللا أيضا، وتقدمي التضحيات يف سبيل اهللا، فالتضحية باملال بالقيام ا املؤمن �احلسنات اليت أمر اهللا 
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د على إن تاريخ األمحدية شاه. أيضا ضرورية لنيل تلك األهداف اليت ذكرتها آنفا، أي نشر اإلسالم وخدمة اإلنسانية
أن أبناء اجلماعة يستمرون يف تقدمي التضحيات بأمواهلم لنيل تلك األهداف، فهذه التضحية واحلسنة ميزة اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية اليت حني يشاهدها اآلخرون أيضا يندهشون ويتعجبون، ذلك ألم ال يدركون الروح واحلماس 

 أمحدي ألنه جيعل نصب عينه استباق اخلريات حبسب هدي اهللا وراء ذلك، فمن املؤكد أن هذه الروح تتولد يف أي
 �فاستبقوا اخلريات�فإمنا األمحديون وحدهم اليوم على وجه الكرة األرضية يستجيبون ألمر . �فاستبقوا اخلريات�

 ، ويسعون للعمل به، والذين يضحون باستمرار بأرواحهم وأمواهلم"خري أمة أخرجت للناس"لكوم مصداقا لـ 
وشرفهم وأوقام إلحراز احلسنات واستباق اخلريات وتقدم اجلماعة ونشر رسالة اإلسالم يف العامل، فليس ألي قوة أو 
عدو أن حيول دون ذلك، فال تقدر أي حكومة أو مجاعة على إيقاف سرعة ازدهارنا أو خفضها ما دامت توجد فينا 

 لن -لإلسهام يف إحياء اإلسالم- �اه مع احملب املخلص للنيب فعهد البيعة الذي عقدن. �فاستبقوا اخلريات�روح 
فعندما أالحظ استباق أبناء اجلماعة باخلريات وأرى فيهم روح . يترك روح استباق اخلريات الدائم فينا يتضاءل قط

راز ما أروع تضحيات هؤالء وما أعظم هؤالء الناس الذين يداومون على إح. التضحية أُصاب أنا أيضا باحلرية
 هؤالء املخلصني الذين يداومون على التضحيات بانتظام، � جلماعة املسيح املوعود �فقد وهب اهللا ! احلسنات

 التقدم املستمر، والدوام على التقدم وبذْل �فاستبقوا اخلريات�فمعىن . �فاستبقوا اخلريات�فهم قد استوعبوا حقيقة 
أبناء اجلماعة يف صورة احلسنات املختلفة اليت منها كما قلت املساعي لذلك بانتظام، ونالحظ هذا االستباق يف 

ويشترك فيها األمحديون اجلدد التضحية باملال أيضا، فاجلماعة كل سنة تقدم التضحيات من أجل هذا اهلدف، 
ية املالية فكل من يتم حضه على التضح. والقدامى أيضا، والفقراء ومن الطبقة املتوسطة ماديا واألثرياء نسبيا أيضا

وال يوجد بفضل اهللا تعاىل نقص أو فتور يف إخالص أفراد اجلماعة ووفائهم، بل . يسعى للتسابق يف هذا العمل اخلريي
  .إذا كان هناك قصور فمن قبل املنبهني واملذكّرين هلم

جمال التضحية املالية  يشكل أصحاب املداخيل املتدنية أغلبية يف اجلماعة، وبالتايل هم الذين يشكلون األغلبية يف 
ال شك أن هناك من يتمتعون برغد العيش . أيضا وهم الذين يشتركون يف التضحية املالية مضحني بكثري من أمانيهم

والسعة املالية ويقومون بتضحيات كبرية إال أن مستوى تضحيام يعد أقل بكثري من أصحاب املداخيل املتدنية من 
  . ركني فيها أيضاناحية نسبة التضحية وعدد املشت

لقد أنعم اهللا تعاىل على األمحديني القاطنني يف الدول الغربية حبالة مادية فضلى؛ أو على أكثريتهم، ومتعهم بنعم 
قدموه، بل جيب أن ينظروا إذا كانوا قد تقدموا  الذيفعليهم أال يتفاخروا بتضحيتهم وال يرضوا مببلغ التضحية . كثرية

  .  السنة املاضية أم ال، ألنه لو ظلت قدمهم يف مكاا فال شك أا حالة تبعث على القلقحنو األمام مقارنة مع
إىل جانب التربعات اإللزامية . إن األمحديني عموما يتحلون بروح التسابق يف اخلريات ويفهموا ويسعون حبسبها

ساهم فيها أفراد اجلماعة ويقدمون توجد يف اجلماعة تربعات طوعية أيضا ويتم احلض عليها بني حني وآخر كما ي
تضحيام، فعلى سبيل املثال بعض هذه التربعات الطوعية هي من أجل تغطية احلاجات احمللية فقط، وبعضها من أجل 
إمتام بعض املشاريع اليت قامت ا اجلماعة املركزية يف بلد ما، فهناك بعض املشاريع تتعلق بإنشاء املساجد أو غريها ألن 
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من هذه املشاريع على قدم وساق يف بالد كثرية، ومبا أن حاجات تلك البالد ال تتم من خالل التربعات اإللزامية كثريا 
كثري من هذه األعمال تتم من خالل التربعات التطوعية وهناك كثرة كثرية من أفراد  هناكألفراد اجلماعة هناك لذلك 

  .اجلماعة يقومون ذه التضحيات التطوعية
هي من التربعات اليت ختص املركز فقط " الوقف اجلديد"و" التحريك اجلديد" توضيح أمر آخر أن تربعات وهنا أود

وال ينفق منها شيء على الضرورات احمللية، وإذا كانت هذه التربعات تنفق يف بعض البالد الفقرية فال يترك قرار 
خيطر أحيانا ببال بعض الناس من البالد الغنية أن هذه . ماعات تلك البالد بل يتم ذلك باستئذان املركزجلإنفاقها 

وال تنفق علينا فلماذا نتسابق يف املسامهة فيها، إذ إن لدينا مشاريع حملية وبعضها على مستوى  املركزالتربعات ختص 
  .البلد أيضا فال بد أن نغطى مصروفاتنا أوال

هناك : ثانيا. ا كان اهلدف من التربعات نيل رضى اهللا تعاىلال جمال ملثل هذه األسئلة إذ: أوال: ردا على ذلك أقول
مشاريع مركزية كثرية حتتاج إىل نفقات باهظة، منها خطط ومشاريع كثرية على قدم وساق يف البالد الفقرية، ومنها 

وبية أيضا اليت يقل بالد إفريقية وآسيوية مبا فيها اهلند وبنغالديش وغريمها، بل ينضم إىل هذه القائمة بعض البالد األور
كذلك يتحمل املركز نفقات تعليم الطالب . فيها عدد أفراد اجلماعة، وينفق املركز على معظم املشاريع يف هذه البالد

  .األذكياء من اجلماعة، وتتم كل هذه النفقات من مبالغ التربعات اليت تصل املركز من فروع اجلماعة املختلفة
 أن نصحب معنا إخواننا الفقراء وفروع اجلماعة الضعيفة حىت نبيض �رياتفاستبقوا اخل�ومن متطلبات روح 

  .وجوهنا أمام اهللا تعاىل بِسعيِنا جاهدين من أجل اصطحاب إخواننا الضعفاء
 أي عندما حنضر أمام اهللا  �أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا�: يقول اهللا تعاىل يف اية اآلية اليت تلوا قبل قليل

حيققون الفوز والنجاح، أما الذين كانوا يتكاسلون ىل مجيعا فإن الذين حافظوا على روح املسابقة يف اخلريات تعا
فإن . ملاذا ننفق من أجل اآلخرين؛ فال بد أن يسأل عنهم: ويعرضون عن مساعدة اآلخرين ويثريون األسئلة من قبيل

 ختالف روح التعاليم اليت أُعطيها األمحدي واليت يريد اهللا -نني  ولو كان عدد مثرييها واحدا أو اث-مثل هذه األسئلة 
  .تعاىل منا التحلي ا

 يعتمد فرع من فروع اجلماعة  كللقد ذُكرت نفقات املركز وأقدم لكم اليوم نبذة عنها أيضا حىت تعلموا أنه ليس
 من املركز، وتعطى مثل هذه املنح من تلك منحةً لكثري من الفروعتعطى وعلى االكتفاء الذايت بل هناك نفقات كثرية 

من التربعات املذكورة، وعدد البالد اليت ال تتمتع باالكتفاء الذايت من البالد اإلفريقية " حصة املركز"املبالغ اليت تسمى 
 من  بالد٦، والشرق األقصى بلدا من آسيا ومن بالد ١٥ أوروبيا، و١٨ بلدا إفريقيا، و٢٧؛ منها ٦٨وغريها هو 

وقد أُنفق يف السنة احلالية مبلغ كبري يف هذه البالد على إنشاء املساجد .  من أمريكا الشمالية٢ وأمريكا اجلنوبية
. واملراكز، كذلك أنفقت قرابة ثالثة ماليني جنيه أسترليين على العيادات الطبية واملدارس والربامج التلفزيونية وغريها

ية على قدم وساق يف مراكزنا يف البالد اإلفريقية اليت يرسل املركز منحة إليها من عادالكذلك هناك بعض املشاريع غري 
 بلدا منها، ويغطي املركز معظم ٣٥ معلما حمليني يعملون يف ١٠٧٨ مبلِّغا مركزيني و١٧٨هناك . حصة املركز

 وعدد املعلمني ٢٤٥يها يصل إىل  بلدا حيث عدد املبلّغني املركزيني ف٤١كما أن املركز يرسل منحا إىل . نفقام
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أن اجلماعة يف إيرلندا قدمت مسامهة  مع مساجد قيد اإلنشاء منها مسجد يف إيرلندا، ككذلك هنا. ٩٢٨احملليني يبلغ 
، ومع ذلك اضطر املركز لتحمل نصف نفقاته تقريبا؛ إضافة إىل ذلك ينشأ مسجد يف فالنسيا يف هإنشائكبرية يف 

بأوغندا أيضا ويتحمل " كومباله" باملئة من كلفة إنشائه، ويتم توسيع مسجدنا يف ٨٠ركز قرابة إسبانيا ويتحمل امل
 ٩٩إضافة إىل ذلك أنشئ . املركز يف ساحل العاج على نفقةاملركز جل نفقاته أيضا، كما أن مسجدا آخر ينشأ حاليا 

.  مسجدا وتكاليف إنشاء هذه املراكز أيضا٦٥ بلدا إفريقيا، وقد دفع املركز تكاليف ١٩ مركزا يف ٤٦مسجدا و
 يف نيبال ويف ٣لبني، وفال يف ١ يف اهلند و٤٠ منها يف بنغالديش و٢ مركزا؛ ٧٠ مسجدا و٢٦وأنشئ يف بالد أخرى 

  . وغريهاوجزيرة مارشالغواتيماال 
ماعة والذين يتراوح كما أن املركز منح مئات اآلالف من اجلنيهات مساعدة أو قرضا للطالب األذكياء يف اجل

 طالبا منهم يتلقون اآلن الدراسات العليا يف املاجستري والدكتوراه وغريمها، ٣٥٠عددهم بني أربعة ومخسة آالف، و
وبإنفاق املركز تتم يف إفريقيا مشاريع أخرى كثرية من توفري املياه . وتتحمل اجلماعة بفضل اهللا تعاىل نفقات دراستهم

  .غريهاوالكهرباء واإلذاعة و
ومبا أن هذه األعمال . إن مجيع هذه املشاريع تساهم يف ازدهار اجلماعة ويف التعريف بتعاليم اإلسالم يف العامل كله

 خدمة البشرية لذلك فمن ال يستطيع املسامهة فيها مباشرة فإنه يشترك فيها من خالل التربعات،  إىلكلها دف
  .ئك الذين ينالون أجرا من اهللا تعاىلوباشتراكهم يف هذه األعمال ينضمون إىل أول

 ببال أحد أن البالد اإلفريقية تعتمد كليا على املركز وال تقوم بعمل ما بنفسها، كال؛ بل هناك نوينبغي أال خيطر
  .لتوضيح هذا األمر أكثر  أقدم لكم بعض الواقعات من هذه البالد. مشاريع كثرية قاموا بإمتامها بأنفسهم

أمحدية من اإلقليم الغريب يف غانا، اشترت هذه السيدة أرضا وبدأت اآلن بإنشاء مسجد " داودفاطمة "السيدة 
  .يتسع لثالمثئة مصلّ

فقام أفراد اجلماعة هناك بإنشاء " أكرا"قرب مدينة " ملنارة"كذلك كان عدد كبري من الناس قد بايعوا يف قرية 
اء ستة مساجد أكملت منها أربعة، واثنان قيد اإلنشاء، مسجد هلم، بل فروع اجلماعة يف أماكن شىت شرعت بإنش
 مصليا، وهذه السيدة قامت بإنشاء مسجد آخر قبل ١٥٠وأحد هذه املساجد أنشئ بتربع السيدة صادقة ويتسع لـ 

  .أيضا" أكرا"هذا يف مدينة 
وقد حتمل نصف نفقات " وتسيأك"يل أن مسجدا كبريا ينشأ يف إقليم نا يف غانا السيد أمحد سعيد جربيكتب مبلغ

السيد جربيل سعيد مريض يف هذه األيام ومل يستطع األطباء . إنشائه السيدُ كاكوجان وهو قاضي احملكمة العليا هناك
  .إىل اآلن معرفة مرضه، فادعوا له أن مين اهللا تعاىل عليه بالصحة الكاملة والعاجلة

وجدت األمحديني اجلدد فيها مفعمني بالتضحية واإلخالص : يف املغربيقول أمري اجلماعة بفرنسا بعد جولة قام ا 
 �وحبب اخلالفة، فلما أُخبِروا عن التضحية املالية وقرئت على مسامعهم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود 

هذه هي تربعايت منذ دخويل يف : جاء أحد اإلخوة بعد بضعة أيام إىل رئيس اجلماعة وسلّم له مبلغا كبريا من املال قائال
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 ونصائح اخلليفة نصره اهللا، أما �األمحدية، مل أكن أعرف أمهية هذا املوضوع قبل مساعي لنصائح املسيح املوعود 
  . ذلك يفاآلن فقد مسعت ذلك وال أستطيع أن أختلف 
كدا "م وصلت أثناء احلملة التبليغية إىل قرية ٢٠١١يف كانون األول عام : يقول السيد أصغر علي يت من نيجرييا

وبلّغت الدعوةَ إىل أهلها بعد صالة املغرب، مث بثثنا بعد صالة العشاء الفيديوهات احملتوية على خمتلف الزيارات " براو
 اليت عقدت يف املساجد والربامج احملتوية على املساعي التبليغية، وأخربناهم عن بعثة واالجتماعات والربامج املختلفة

عندما انتهى الفيديو خاطب أحد األئمة املوجودين هناك الناس من قبيلة .  وعن نظام بيت املال�املسيح املوعود 
لقد علمنا اآلن : م مجيعا بعد هنيهة وقاليقول الرواي بأننا قلقنا لتصرفه ولكنه عاد . وخرج م من املسجد" هاؤسا"

أن اإلمام املهدي قد جاء وأن نظام بيت املال قائم، وقد أخذت هؤالء مجيعا معي ألخربهم أنه ال بد من أن نساهم يف 
فجمعوا النقود للتو وسلّموها لداعيتنا، مث مألوا . هذا النظام ونشترك يف نظام التربعات أيضا بكل ما يف وسعنا

  . تمارات البيعة أيضااس
 أيلول املاضي ووضعنا أمامهم ١٨لقد طلبنا اجتماع اهليئة اإلدارية الوطنية بتاريخ : يقول أمري اجلماعة يف أوغندا

 عنهذا املكان يبعد تسعة أميال . إلعدادها لعقد اجللسات السنوية" ستائي ليند"خطة ثالث سنوات لتطوير منطقة 
يقول أمري اجلماعة بأن األثرياء من اإلخوة األمحديني .  هكتارا١٧، وأرضه تقدر بـ "كمباال"مركز اجلماعة الوطين 

صحيح أن قيمة . من العملة احمللية شلنا مليون ٨٣أملَوا وعودهم فورا وبدأوا بتسديد املبالغ أيضا وهكذا جمعت 
شلنا  ٢٦٠٠دوالر واحد يساوي (.ملشروعمنخفضة ولكنهم مجعوا هذا املبلغ الكبري فورا لينفق إلكمال هذا ا الشلن
 فال خيطرنّ ببال أصحاب البالد الغنية أن البالد الفقرية معتمدة عليهم كليا بل إم أيضا يقدمون ) من املترجم.تقريبا

 أذكر التضحيات املالية اليوم ألن السنة اجلديدة ملشروع التحريك اجلديد ستعلن اليوم،. تضحيات مالية تفوق قدرام
فاآلن أقدم لكم اإلحصائيات بعد هذا الذكر املوجز مبا فيه . وذه املناسبة سأقدم بعض اإلحصائيات أيضا كاملعتاد

  . املستوى الرفيع لتضحيات اإلخوة األمحديني
 من أول ٧٩تشرين األول، وبدأت السنة الـ / أكتوبر٣١ للتحريك اجلديد بتاريخ ٧٨لقد انتهت السنة الـ 

وحبسب التقارير الورادة إلينا قدمت اجلماعة يف هذا املشروع يف السنة املنصرمة تضحية مالية . الثاينتشرين /نوفمرب
 ٥٨٤٧٠٠وهذه التضحية تزيد على السنة املاضية بـ .  جنيه أسترليين، فاحلمد هللا على ذلك٧٢١٥٧٠٠قدرها 

أما يف .  املتردية والفقر املنتشر فيهاوال تزال باكستان حتافظ على درجتها األوىل على الرغم من الظروف. جنيه
اجلماعات الكبرية ما عدا باكستان فتحتل أمريكا الدرجة األوىل مث تأيت أملانيا يف الدرجة الثانية، وبريطانيا هي الثالثة، 

لسابعة امث كندا هي الرابعة، مث اهلند يف الدرجة اخلامسة، مث إندونيسيا يف الدرجة السادسة، مث أستراليا يف الدرجة 
ولكن يبدو يل . جيكا يف الدرجة التاسعة، علما أن مجاعة بلجيكا ومجاعة غانا متقاربتان جداوسويسرا هي الثامنة مث بل

أوال أمريكا مث أملانيا، مث بريطانيا، مث كندا مث : أن هناك خطأ بسيطا يف هذا الترتيب، والترتيب الصحيح هو كما يلي
اعة من مجاعات الشرق األوسط ال أريد ذكر امسها حلكمة، مث أستراليا مث سويسرا مث اهلند، مث إندونيسيا مث هناك مج

 زيادة حيث فاجلماعات العشر الكربى من . جكا وغانا قريبتان من سويسراكا، وكما قلت من قبل إن مجاعة بلبلجي
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 مث اهلند مث أملانيا مث أمريكا مث ق األوسط، مث أستراليامبلغ التربعات يف العملة احمللية هي إحدى اجلماعات يف الشر
 أما من حيث . ومجاعة فرنسا هي األوىل بني مجاعات أوروبا من هذه الناحية. بلجيكا مث كندا مث بريطانيا مث إندونيسيا

 فرد من أفرادها  لكل متوسط املبلغ الفرديإذا إن فإن مجاعة الشرق األوسط املذكورة آنفا هي األوىل التربع الفردي
 ١١٨ جنيها، وتليها مجاعة أمريكا وقد دفع كل فرد من أفرادها ١٥٧ جنيها أسترلينيا أو ما يقارب ١٥٦من أكثر 

  .جنيها، وتليها سويسرا مث اليابان مث بريطانيا مث فرنسا مث كندا مث النرويج مث أملانيا مث أستراليا
 عدد املخلصني املشتركني أيضا يف مشروع بفضل اهللا تعاىل يف زيادةليست يف املبلغ فقط بل هناك  الزيادةوهذه 

 ٩١١٠٠٠، فصار العدد الكلي فردا ١٨٠٠٠٠فعدد الذين اشتركوا يف هذا املشروع هذا العام يبلغ . التحريك اجلديد
  .  يف العام املاضي٧٣١٠٠٠مشترك إذ كان هذا العدد 

مث نيجرييا مث موريشوس مث بوركينافاسو مث فغانا حتتل املركز األول من حيث مجع التربعات  اأفريقيأما من مجاعات 
كينيا مث بنني مث أوغندا مث غامبيا مث سرياليون، لقد فصلتها عن بقية البالد لكوا فقرية وإن كانت متقدمةً يف تقدمي 

سب بل أما من حيث رفْع عدد املشاركني فلم حتتل نيجرييا املركز األول يف البالد األفريقية فح. التضحيات بفضل اهللا
 متربعا جديدا، وبعد هذه اإلضافة غري العادية ٦٤٤١٩هي األوىل يف العامل كله، ففي هذا العام أضافوا إىل املتربعني 

 ألف بل أكثر، ١٥٠إىل املتربعني قد أصبحت نيجرييا األوىل بعد باكستان، نظرا للعدد اإلمجايل للمتربعني، فعددهم 
  . جيب أن تتقدم غانا أيضا يف هذا اال. نيجر وبنني وبوركينافاسو وسرياليون أيضاوجتدر بالذكر من البالد األفريقية ال

 منهم أحياء بفضل اهللا ويدفعون تربعام شخصيا، ٢٨٥، حيث ما زال ٥٩٢٧األول فعددهم  الدفترأما ااهدون من 
  . أما البقية فحساباتهم أيضا مفتوحة إما من قبل ورثتهم أو اآلخرين

وباإلضافة إىل .  يف باكستان هناك ثالثة فروع بارزة؛ أوهلا الهور والثاين ربوة والثالث كراتشيإمجايل التربعمن حيث 
هذه هناك عشرة فروع من مدن باكستان بارزة من حيث التضحية وهي على الترتيب راولبندي مث إسالم آباد مث 

أما على مستوى .  نواب شاه مث بيشاور مث بهاولبورسيالكوت مث كويته مث سرغودها مث فيصل آباد مث مريبور خاص مث
احملافظات فاحملافظات البارزة يف هذه التضحية عمركوت، مث شيخوبوره مث غوجرانواله مث بدين مث سانغهر مث نارروال 

  . مث بهاولنغر مث حيدر آباد مث رحيم يار خان مث مري بور آزاد كشمري مث خانيوال
مث مبائر إمث ان الند جنلوس أهي لوس كية مرياألاليت برزت يف هذه التضحية يف الواليات املتحدة ة مساخلفروع اجلماعة 

  .مث ديترويت مث هريس برغيل فامث سليكون وهايو أكوملبوس 
 أما الفروع املتقدمة يف مجع التربعات يف هذا الصندوق يف أملانيا فهي كولون مث دودرومارك مث نواس مث كوبلنـز مث

أما املناطق العشر من حيث مجع .  مث مهدي آباد مث درويش مث راون هيم اجلنوبية مث فُلدا مث واين غاردنميفلورزها
اخ بنباخ مث أوفَهامي مث دتسوننيسبادن مث م فالتربعات هناك فهي هامبورغ مث فرانكفورت مث غروس غرياؤ مث دامسترد مث

  . مث رِيتش شتدت
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املتحدة فالفروع العشرة عندكم من حيث مجع التربعات فمنها مسجد فضل مث نيو مولدن مث ويست أما يف اململكة 
. هل مث فوستربارك مث بيت الفتوح مث رينـزبارك مث موسك ويست مث تشيم مث مانتشستر اجلنوبية مث برمنغهام سنترال

  . ثة نورث ايستأما على مستوى املناطق فاألوىل منطقة لندن والثانية مدالند والثال
ومن الفروع الصغرية اليت عدد أفرادها قليل فاألول سكنتهوب مث بروملي انلوشم مث بورن مث مث ولنغتون سبا مث 

  . أكسفورد
الشرقية مث سري الشرقية مث ليج فيأما الفروع البارزة من حيث مجع التربعات يف كندا فهي كالغري مث ادمنتون مث بيس 

برِج مث برميتون مث فالور تاون مث مسي ساغا الغربية مث وان الشمالية مث ميبل مث مونتريال سنتر مث ووديج فيل بيس
  . الشرقية

أما الواليات العشر البارزة يف اهلند هي كرياله مث تامل نادو مث آندرابرديش مث جامون وكشمري مث بنغال مث كَرناتك مث 
  .أُرِيسه مث بنجاب مث دهلي مث يو يب

لعشرة البارزة يف التضحية فاألوىل منها وِميب تور تامل نادو مث كريوالئي كرياله مث كايل كَت كرياله مث أما الفروع ا
حيدر آباد آندرا برديش مث قاديان مث كينا نور تاون كرياله مث كلكوتا مث بينغادي مث ماومت كرياله مث تشنائي مث تامل 

  . نادو
ليت أرسلها بعض الفروع خبصوص التحريك اجلديد، فقد أخرب األستاذ أمحد اآلن أود أن أطلعكم على بعض األحداث ا

جربيل سعيد من كوماسي حيث كنت وجهت مجاعة غانا أن ترفع عدد املشاركني إذ ينبغي أن يكون عدد املشاركني 
جيهي هذا ألبناء مائة ألف مشارك على أقل تقدير لكنها إىل اآلن مل تحقِّق هذا اهلدف أيضا، فحني ذكر األستاذُ تو

لكن يف رأيي هنا أيضا مل تبذل اجلهود كما جيب، فلو وجه أبناء اجلماعة على . اجلماعة تسابقوا يف تقدمي التضحية
  . ا اهلدف حتمالعدد غَلَبلَوجه صحيح إىل هذا 

وما إىل مركز اجلماعة فسألته يقول أمري اجلماعة يف غامبيا إن الداعية يف منطقة فارافيين أخربه أن سيدة عجوزا جاءت ي
من الذي تربعاته يف صندوق التحريك اجلديد أكثر من اجلميع يف منطقة فارافيين، فأخربها بأن السيد مسبوجانغ يف هذه 

 هذه السيدة ومع أن دالسي، ٥٠٠٠٠املنطقة أكثر تربعا يف هذا الصندوق، فسألته عن مبلغ تربعاته فقال هلا إنه يدفع 
صحيح أين ال أملك وسائل كثرية لكنين مع ذلك سأنافس هذا :  دالسي، قالت١٥٠٠ع قبل هذا بـ كانت تترب

  .الرجل وأتربع أكثر منه بفضل اهللا
هناك أخت من املبايعات اجلديدات امسها وفاء الرمحاين، إا ملا مسعت يف العام املاضي : يكتب أمري مجاعتنا يف إسبانيا

فأخربناها مفصالً عن التربعات . جلديد وعدت بدفع مخسمئة يورو مث دفعتها فوراخطبتكم عن صندوق التحريك ا
األخرى مثل تربع الدخل العامل وتربع اجللسة السنوية وغريمها، وقلنا هلا لقد بايعت حديثًا فلست ملزمة بدفعها 

 . رى أيضا بالنسبة احملددة ويف اليوم نفسهبنسبتها احملددة حاليا، بل ادفعيها بقدر ما شئت، ولكنها دفعت التربعات األخ
وخيدم سكرتريا لصندوق " نيوشتل"هناك أخ لنا هو رئيس فرع مجاعتنا يف : يكتب الداعية املسؤول يف سويسرا

التحريك اجلديد أيضا، ملا جاء هذا إىل سويسرا وقدم طلبا للجوء السياسي، رفض طلبه من املكتب املعين بعد أيام، ويف 
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ألثناء متّ اإلعالن عن السنة اجلديدة لصندوق التحريك اجلديد، وكان له يف البنك ألف فرانك فقط احتفظ ا هذه ا
لدفع أجرة احملامي ملتابعة قضية جلوئه، ولكنه مبجرد مساع اإلعالن عن السنة اجلديدة للتحريك اجلديد تربع باأللف 

 تعاىل، ودعا ربه وقال رب إنك أنت نِعم الوكيل، وأنت نعم فرانك هذه يف صندوق التحريك اجلديد متوكالً على اهللا
فأَنعم اهللا عليه بفضله بربكة هذا التربع، فتلقى مساعدة مالية من الغيب، وليس هذا . املصلح ملا فسد من شؤوننا

  .فحسب بل قُبل طلب جلوئه وحصل على اجلنسية بدون أن يدفع للمحامي شيئًا
، وهو شاب نقي الفطرة ٢٠٠٦هناك شاب قرغستاين امسه السيد مارت، وقد بايع عام : انقرغيزستوكتب داعيتنا يف 

إن اجلماعات األخرى تدفع املال للناس لينضموا : عندما بايع شرحنا له فورا أمهية التربعات وقلت له مازحا. جدا
مث بعد فترة . كل شهر) عملة قرغستان(رغز فقال سوف أتربع بثالمثئة ق. إليها، أما مجاعتنا فتأخذ املال ممن ينضم إليها

بعد بيعته . بدأ من تلقائه يدفع أربعمئة قرغز شهريا، مث زاده إىل مثامنئة قرغز، مث بعد فترة بدأ يدفع ألف قرغز شهريا
ليك أن بفترة أراد أن يعد بتربع التحريك اجلديد، فوعد بألف قرغز، وكان هذا املبلغ أكثر من وضعه املايل، فقيل له ع

  .فرضي بالتقليل من وعده بعد نقاش طويل. تعد بأقل من هذا املبلغ حاليا، وميكنك أن تزيده فيما بعد تدرجييا
وعد زوجان جديدان بنذر أوالدمها يف سبيل اهللا، واختار امسني أيضا، ولكن مل تكن : وكتب رئيس مجاعتنا يف إيرلندا

ا التربع يف صندوق التحريك اجلديد وصندوق الوقف اجلديد باسم ولدينِ بعد بضعة أيام دفع. الزوجة قد محلت بعد
فأثاما اهللا على تضحيتهما حيث عرفا بعد بضعة أسابيع أن الزوجة حامل وأما . ذكرٍ وأنثى وحصال على اإليصال

 أن اهللا تعاىل رزقهما وبالفعل رزقهما اهللا توأمني وبصحة جيدة، وكل من الزوجان يؤمن إميانا قويا. سيرزقان توأمني
  . التوأمني بربكة  التربع الذي دفعا للولدين

دفعت تربع التحريك اجلديد أكثر من وسعي، فأراين اهللا تعاىل بقدرته :  باهلند" كمبيتور"يقول رئيس مجاعتنا يف 
دعاء أن يوفقين اهللا تعاىل وبيان ذلك أنين ملا وعدت بالتربع واصلت ال. املعجِزة آيتني زدت ما إميانا على إميان

لتسديده على املوعد، فذات يوم جاء شخص إىل حملي واشترى سلعة بأضعاف سعرها، مما ساعدين على سداد التربع 
  . فورا

يف تلك األيام نشب حريق يف مستودع منطقتنا الذي كنت ادخرت فيه الكثري من بضائعي، فوصلت إىل : مث يقول
عاىل، فأذهلين املشهد جدا حيث كانت بضائع التجار اآلخرين قد احترقت وصارت رمادا، املستودع وأنا أدعو اهللا ت

كانت . كانت النريان شديدة لدرجة أا أذابت سقف املستودع احلديدي. ولكن اهللا تعاىل حفظ بضائعي بفضله كلية
يني دوما، ولكن بعد هذا احلادث بدأوا هذه املنطقة بؤرة للمسلمني املتعصبني، وكانوا يعارضوننا حنن املسلمني األمحد

  . كلما أتذكر هذا ميتلئ قليب حبمد اهللا تعاىل. مجيعا حيترمونين، وكل ذلك كان بربكة دفعي التربع
كاواريت "وصلت إىل فرع مجاعتنا يف : وكتب السيد أحسن بشري الدين، وأحد جباة تربعات صندوق التحريك اجلديد

 تربوي حتت رئاسة األمري احمللي، فألقيت فيه كلمة حول أمهية تربعات صندوق ، فعقد هناك اجتماع"لكشدي
كانت . وكل اإلخوة زادوا بعد االجتماع وعودهم للتربع يف هذا الصندوق زيادة ملحوظة. التحريك اجلديد وبركاته

م التايل، اتصل يب أمري سيدات اجلماعة حاضرات يف هذا االجتماع وراء احلجاب، وملا وصلت إىل مدينة أخرى يف اليو
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وقالت لقد أخذمت من الرجال "  يب يب"باهلاتف وقال لقد شكت إحدى السيدات وامسها السيدة " كاواريت"مجاعة 
وعود تربع التحريك اجلديد، وحرمتمونا حنن النساء من هذه الربكة، مع أنين اليوم أدركت أمهية تربع التحريك 

وأختنا هذه سيدة خملصة جدا، وقد . ت به قليل، فأرجو أن تزيدوا وعدي ضعفنياجلديد، وقليب يفيت أن ما وعد
  . انضمت إىل األمحدية قبل ست سنوات

سيدةٌ " آندهرا برديش"ة يبوال" اسكندرآباد"يف مجاعتنا يف : وكتب السيد حممد شهاب، جايب تربعات التحريك اجلديد
زوجها يعاجل من مرض القلب يف املستشفى . صندوق التحريك اجلديدخملصة ضربت مثاالً رائعا يف التضحية املالية يف 

منذ السنة املاضية، وبسبب نفقات العالج ضاقت يده ومل يقدر على دفع تربعه يف صندوق التحريك اجلديد، وكان 
تذكر هذا زواج بنتهما قريبا، فلما حثّ سكرتري التحريك اجلديد زوجته على دفع تربعه، دفعته فورا وقالت له ال 

هدية من أجل زواج بنتنا، وقد دفعته برضا  قد أعطوناهلزوجي ألين قد قمت بتسديد تربعه باملبلغ الذي كان الناس 
  . بنيت

  )جيب على نظام اجلماعة هنالك مساعدة مثل هؤالء املخلصني فورا: أقول(
يف العام املاضي وعدنا أن يزيد كل :  ، فكتباشراكةيقومان بعمل " غوميبيدور"هناك شابان خملصان يف مجاعتنا يف 

واحد منا يف تربع التحريك اجلديد عشرة آالف روبية، ويف هذه السنة وعدنا بأن يتربع كل واحد منا بزيادة مئة ألف 
ولكن ظل عملنا كاسدا، فأصابنا القلق، ولكن اهللا تعاىل تفضل علينا حيث ) مث طلبا مين الدعاء للتوفيق بسداد وعدمها(

نا فيها مئيت ألف وعشرين ألف روبية، فدفعنا الوعد بفضل اهللا تعاىلمتتصفقةٌ رحب  .  
وهي تعيش بالكاد على رعي غنم " ضمريي بيغم"باهلند هناك سيدة أمحدية امسها " راجستهان"بوالية " مسارا"يف منطقة 

  .  يف كيسها من أجرة رعي الغنماآلخرين، وعندما حثّوها على دفع تربع التحريك اجلديد دفعت على الفور ما كان
  .فكما قلت إن معايري التضحية لدى الفقراء أرفع بكثري مما هي عند األثرياء

سيدةٌ بايعت حديثًا، فلما طلبوا منها دفع التربع يف صندوق التحريك " كوته"يف منطقة " نامانه"وهناك يف مجاعتنا يف 
.  مخسني روبية، فقالت الطفلة عندي مئة روبية وسوف أدفع املئة كلها عاما أن تدفع١٤اجلديد، قالت البنتها البالغة 

على دفع املئة مث دفعت تها أمها، ولكن أصرفمنعت .  
ال شك أن املركز ينفق كثريا على شىت فروع . إن مستوى التضحيات املالية يف اهلند أيضا يرتفع كثريا بفضل اهللا تعاىل

  . لالكتفاء الذايت سعيا حثيثااجلماعة هناك، إال أا تسعى 
نسأل اهللا تعاىل أن يبارك يف نفوس وأموال هؤالء املضحني كلهم بركات بال حدود، وأن يوفق األمحديني األثرياء 
وفروع اجلماعة الثرية لكي يأخذوا معهم إخوام الضعفاء والفروع الصغرية للجماعة، وحيافظوا على روح الرقي 

يق تعاليم اإلسالم العملي يف الدنيا، ألننا بالتقدم اجلماعي نستطيع نشر رسالة اإلسالم احلقيقية اجلماعي، لكي يتم تطب
، لكي تسود العاملَ �كما نسأل اهللا تعاىل أن يوفق سائر األمة اإلسالمية ملعرفة العاشق الصادق للنيب حممد . يف العامل

  .آمني. على العامل كله خفاقةً �املؤاخاة واحملبة احلقيقية، ولكي ترفرف راية النيب 
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