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أما بعد فأعوذ باهللا من . بده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا ع
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 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرال صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن

الِّنيآمني�الض ، .  
�نقُونَ اَلَّذيفني مالَهوي أَمبِيلِ فس اللَّه ونَ لَا ثُمبِعتا يفَقُوا ما أَننلَا مأَذًى و ملَه مهرأَج دنع هِمبلَا رو فوخ 
هِملَيلَا عو مونَ هنزح٢٦٣ البقرة(�ي(  
 عندما ألم ،� املوعود باملسيح آمنوا الذين يدركها كما صحيح بشكل اآلية هذه مضامني دركي ال

 مث املالية، للتضحية عارمة رغبة نفوسهم يف جيدون، ووتفان إخالص بكل يقدمواإمنا ف مالية تضحيات يقدمون
. سواء حد على واجلدد القدامى األمحديني حالة هي هذه. أرادوا كما تهمرغب حيققوا أن يستطيعوا مل إذا يقلقون

يا حيث ومتعلمان مثقفان الزوجان ، مكونة من زوجني واألوالدعربية عائلة باألمس ينقابلتالدكتوراة، أ 
 اجلماعةب عالقتهم ذلك مع جدد وأمحديون عمرال مقتبل يف أم فمع. الدين يف وراغبون طيبون أيضا وأوالدمها

 من يبلغ إذ – الشباب أبواب على مازال األوالد هؤالء أحد. أكثر العالقة هذه لتمتني لوعة ولديهم ،جدا وثيقة
 ليس. قليلة أشهر قبل العائلة هذه بايعت لقد. الدين خبصوص بالغة جبدية يتمتع أنه إال  -عاما ١٣ أو ١٢ العمر

 أن :وكما قلت. العامل يف السائدة االقتصادية األوضاع بسبب ياماأل هذه يف  يقومان بهعملى الزوجني أي لد
 العائلة أن األحرى بل العائلة يعيالن وبالكاد ،العمل عن عاطالن اآلن ومها حديثًا، دراستهماأيا  نيالزوج

 جتاه كبري قلق يصيبين: قلبية حرقة بكل األوالد أم العائلة ربة يل قالت. األقارب من االقتراض على تعيش حاليا
 يف تستطيعني مبا تتربعي أن لك يكفي هلا قلت. العمل انعدامبسبب  كامال التربعات أداء استطاعتنا عدم

 نوع أي يف اآلخرين األمحديني عن أتأخر أن أستطيع ال بأنين أخرى بعد مرة أكدت أا إال. احلالية الظروف
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 بعد مرة هذا شعورها عن رتوعب األمر هذا حيال جدا قلقة كانت كوا مبايعة جديدةفمع . التضحية من
 قلقهم ليبدوا يدفعهمهو الذي  � املوعود باملسيح املؤمنني حياة يف حيدث الذي االنقالب هذا فإن. أخرى

 أما أن التضحية، يف املطلوب املستوى إىل وصوهلم  عدمأو املطلوبة املالية بالتضحية القيام من متكنهم عدم جتاه
  .البتة فال شائبة ملثل هذا األمر منا أنفق ما مأحده عيتبِ

 فيكتب. التربعات منهم ؤخذت لن أنه ومنها اجلماعة ألفراد تأديبية عقوبات تصدر األحيان بعض يف كذلك
 جاهدين وسنسعى املعذرة نطلب إننا. ذه تعاقبونا وال أخرى بعقوبة تعاقبونا أن ميكنكم: قلقني هؤالء إيلّ

 أال فنرجوكم العقاب من بد ال كان إذا ولكن  عنا،ا فاعفوأنفسنا إصالح وحناول منا صدر لذيا اخلطأ لتدارك
  .عنها التخلي باستطاعتنا وليس عنها اإلحجام  علىنقدر ال ألننا التربعات أداء من حترمونا

  .منها عنتم عندما وتقلق املالية التضحية يف وسكينة راحة جتد عجيبة مجاعة � املوعود املسيح أنشأ لقد 
 ىبدعاو عونيد معارضينا أن شك ال. واحلماس العاطفة هذه مبثل تتمتع مجاعة األرض وجه على فليس

 كما – ائينيزاملر أو القاديانيني  إىلانظرو:  للناسيقولون أم أيضا خطابام يف عيسم ولكن ضدنا جدا كبرية
 أو املسجد نشاءإل التربع حيال ساكنا حتركون ال مولكنك ،أهدافهم حتقيق أجل من يضحون كم – يصفوننا

  . آخر معني عمل إجناز
 فقط اهلند أو باكستان يف مؤسسام قبل من أو أمحديني غري مشايخ قبل من التصرحيات هذه مثل لنا تظهر ال

  . أيضا أخرى إسالمية بالد ويف إفريقيا يف بل
اخلريي  العمل لذلك أو املسجد هلذا املال من القدر ذا تربعنا قد بأننا قائلني ونحفيتبج شيئًا هؤالء أنفق وإذا
نا التربعات حبيث يقولون إ اللجان واملنظمات اليت يدفعون هلا بينهم وبنيالشجار كما يالحظ حدوث ، للناس
جلماعة اأما  .هم كما كان جيبموا لنا احلسابات أو يقولون إنه مل تنفَق أموالُدفعنا كذا من املبالغ فقدقد 

  عندال جندها يف أموال األمحديني � أن الربكة اليت وضعها اهللا يها عل�من فضل اهللا فاإلسالمية األمحدية 
  . همغري
 هل : مسلم بل كان مراسل جريدة باكستانيةسألين صحفيمؤخرا حني افتتحت اجلامعة األمحدية يف أملانيا ف

 من � بفضل اهللا زنجن مجيع مشاريعنا وبراجمنا تإله قلت  من جهة أخرى؟ فوتلقيتم أي مساعدة من احلكومة أ
لو بنت أي مؤسسة حكومية ونيت بتربعات أفراد اجلماعة وحدهم، بأيضا تربعات أبناء اجلماعة، وهذه البناية 

ة، هذه البنايبناء ل  أخرى لكانت النفقات أكثر بكثري مما أنفقنا عليها حننثل هذه البناية العظيمة أو مؤسسةٌم
  . أعمال كثرية من مبالغ قليلة نسبيانجز أموال اجلماعة حبيث تيف  قد بارك �ذلك ألن اهللا 

 هنا أريد أن ألفت . اوا من عنده حبسب النية الطيبة اليت يقدمنيتربعات األمحدي يبارك يف �اهللا ف
على املسئولني جيب مع ذلك ونون،  وال ميات أنه صحيح أن أبناء اجلماعة ال يطلبون احلساب إىلانتباهكم ضمنيا

 وسوف �ن يتخذوا احلذر الكبري يف اإلنفاق، فنحن نالحظ هذه السعة والربكة بربكة أدعية املسيح املوعود أ
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املسيح نظل نشاهد هذه السعة والربكة يف أموالنا بإذن اهللا، ومع ذلك جيب أن نضع يف احلسبان دوما قلق 
سئولني عن ر األموال وإمنا أخشى أن متيل قلوب امل للقلق فيما خيص توفُّ حيث قال إنه ال داعي�املوعود 
 إلنفاق أموال أسلوبعلى أموال اجلماعة، فهناك نظام و باحملافظةبقى عندهم اهتمام ي إىل املادية وال اإلنفاق
 جيب أن نفاقاحلذر يف اإل وهناك فحوص ومراقبة يف حمطات خمتلفة ومع ذلك كما جيب أن ينتبهوا إىل ،اجلماعة

إذا كان  ، فحني تنتشر اجلماعة وحتصل السعة يف أموال اجلماعة. أيضا بالتوبة واالستغفار�يستعينوا باهللا 
حدثوا التشتت  يف تصرفام املعادية ففي الوقت نفسه يسعى املنافقون من داخل اجلماعة أن يوناملعارضون ينشط

أن حنتاط وننتبه دوما إىل ه من الواجب علينا  النتائج إال أن مساعيهم عدميةصحيح أن و،والفوضى يف اجلماعة
   .االستغفار والدعاء
 على اجلماعة ومشاهد تأييده ونصره اليت نراها كل حني وآن سنظل نشاهدها ما دمنا �إن أفضال اهللا 

 من عنده يهيئ �فلم أقلق قط كيف ينجز مشروع فالين، فاهللا .  أكثر فأكثر�نسعى لتقوية عالقاتنا باهللا 
 نفسه يف قلوب األمحديني وكيف يتسابقون يف تقدمي التضحيات �فكيف يلقي اهللا . الوسائل لكل مشروع

حني يأيت موعد التضحية باملال يف سبيل اهللا يضحي األمحديون بأموال يكونون هم بأمس . فهذا املوضوع حمير
فهذه هي عالمة مجاعات . خلفوا عن التربعات أو يقلِّلوهااجة إليها، فهم يتحملون اجلوع وال يرضون بأن يتاحل

األنبياء إذ يكون أفرادها مستعدين دوما لتقدمي التضحيات ويضحون عمليا مث يقولون إم مل ينجزوا شيئا، 
 يضطربون ويتوسلون تقبل منهم التربعاتعندما ال ويعدون من منن اجلماعة عليهم أا قبلت منهم التربعات، و

وكذلك املبايعون اجلدد الذين . ترفع عنهم هذه العقوبة، ويقولون بأا منة اجلماعة علينا إذا قبِلت التربع مناأن 
ويالحظ أيضا . يستوعبون نظام اجلماعة جيدا ويتلقون تربية جيدة يسعون جاهدين للتقدم يف التضحيات املالية

ف التربعات التطوعية وإذا بقي بعض النقص يف حتقيق هذه أن فروع اجلماعة املختلفة حتدد للجماعة احمللية أهدا
فهذا الصوت يتصاعد من . األهداف يتقدم األثرياء منهم من تلقاء أنفسهم ويقولون بأننا سوف نسد هذا النقص

داخلهم تلقائيا دون أن يكرههم أو يضغط عليهم أحد بل هذا صوت ضمريهم الذي يشجعهم على سد اخللل، 
فيهمهم اإلميان باحلياة األخروية . �ال خوف عليهم وال هم حيزنون�: الن اهللا تعاىل القائلألم يسمعون إع

وعندما يكسبون مثل هذه األعمال يتلقون بشارات اجلنة من اهللا . واليقني ا فيقدمون التضيحات من أجلها
 اهللا تعاىل ال يتحدث عن ولكن. تعاىل ويصنعون ألنفسهم مستقبال باهرا يرجونه بعد الرحيل من هذه الدنيا

لقد ورد يف . املستقبل بعد املمات فقط وال حيرمهم يف هذه الدنيا بل جيزيهم أجورا عظيمة يف هذه الدنيا أيضا
  ) صحيح البخاري، كتاب النفقات. (أَنفق يا ابن آدم أُنفق علَيك:  قَالَ قَالَ اُهللا�حديث قدسي أَنَّ رسولَ اِهللا 

 أن اجلميع حيظون بأفضال اهللا تعاىل ولكن الذين ينفقون يف سبيل دين اهللا تنـزل عليهم أفضاله تعاىل ال شك
إذًا، فإن اهللا تعاىل ال حيرم أحدا ولكن بشرط أن تكون التضحية حبسن النية وبغية نيل رضا . دون عد وحساب

  . اهللا تعاىل
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عاىل قد خلق محاسا خاصا للتضحية يف قلوب األمحديني واآلن سأقدم لكم بعض األحداث اليت تبني أن اهللا ت
يف كل بقعة من بقاع األرض ويف أي بلد كانوا، وسواء أكانوا أثرياء أو فقراء، مث يكرمهم بإنعاماته وأفضاله 

  . أيضا بعد تقدميهم التضحيات ليزدادوا إميانا ويقينا
 نائية يف أفريقيا، واألحداث من هذا القبيل ال امسعوا اآلن ذكر فرعِ اجلماعة الذي أُسس حديثا يف منطقة

يقول داعية اجلماعة يف . توحي بتضحيام املالية فقط بل يتضح منها مدى عالقتهم وحبهم للخالفة أيضا
قلتم يف اجتماع الدعاة بعد اجللسة السنوية يف العام : ، علما أن هذا البلد يقع يف منطقة نائية يف أفريقياالنيجر

طبني دعاة اجلماعة يف أفريقيا أن هناك جماال واسعا يف أفريقيا إلشراك اإلخوة يف التربعات لذا عليكم املاضي خما
عندما ذكرت هذا األمر لإلخوة هنا وبلّغت الرسالة إىل : يضيف داعيتنا ويقول. أن تركّزوا على هذا املوضوع

ه اخلليفة نصره اهللا لبى اإلخوة الدعوة فورا وقلت هلم بأن هذا ما قال" برين كوين"أفراد اجلماعة يف منطقة 
فكان . وقلت هلم أيضا بأن الذين مل يشتركوا فيها من قبل عليهم أن يشتركوا اآلن. وأضافوا يف تضحيام املالية

  علما أن اجلماعة يف-هذه الدعوة فورا " برين كوين" إذ لبت مجاعة املنطقة افوري إجيابيا اهلذا الكالم أيضا تأثري
 - تلك املنطقة تتكون من املزارعني الذين يسكنون يف القرى لذا ال يدفعون التربعات نقدا بل بصورة الغالل 

وبعضهم الذين كان لديهم دخل بصورة .  كيسا دفعوها يف العام املاضي١٦ كيسا من الغالل مقابل ٥٢فدفعوا 
  . املاضي مع العاممقارنة  بالضعفالنقود تربعوا 

 لنستلم منهم ”Gidan    Barawoo“تلقى رسالة من فرع اجلماعة يف قرية  إنه النيجرماعة يف ويقول أمري اجل
أكياس الغالل، فذهبنا إليهم وحني كنا عائدين من هناك حاملني األكياس يف السيارة كان الوقت الساعة 

خدام األمحدية واقفني رأينا بعض األفراد من أعضاء جملس ف Dabgawa: العاشرة ليال حني مررنا من قرب قرية
منذ املساء بأمر رئيسة جلنة  هناحنن واقفون : على الطريق ينتظروننا، فأشاروا علينا للوقوف، فوقفنا عندهم فقالوا
إذًا، كانت رئيسة جلنة إماء اهللا قد مجعت . إماء اهللا وننتظركم لندفع لكم الغالل تربعا مما مجعتها جلنة إماء اهللا

اعة من قبل منظمة جلنة إماء اهللا بعد أن قال هلا أمري اجلماعة أن تدفع عضواا تربعان الغالل لتدفعها للجم
  . اخلاصة ن منفصلة

بأن هذا الفرع من اجلماعة صغري احلجم ويتكون من أناس فقراء ولكنك تراهم  النيجريقول أمري اجلماعة يف 
  . يظهرون حبهم وإخالصهم ووفاءهم بأسلوم

كان قد انضم إىل " سويو"يف بينن بأن رئيس فرع اجلماعة يف قرية " أالدا"ة اجلماعة يف منطقة مث يقول داعي
اجلماعة قبل سنة تقريبا وكان من املشركني قبل ذلك وكان يعبد األصنام مث صار أمحديا وأصبح خاضعا أمام اهللا 

ا، وهذا كل ما كان عنده يف  فرانك سيف٤٥٠فدفع " وقف جديد: "تعاىل، ذهبنا إليه الستالم تربع صندوق
هذا األخ يسوق عربة الدراجة النارية . البيت ومل يفكر من أين سيأكل وجبة الغداء إذ مل تبق يف بيته أية نقود

وبعد أن دفع التربع للجماعة خرج مع عربته واضعا يف احلسبان بأن اهللا إذا أنعم عليه . لكسب لقمة العيش
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مث جاء يف . سر له شيء لوجبة الغداء، ومأل الوقود أيضا يف عربته باالقتراضباملال سوف يأكل مساء إن مل يتي
مل أفكر يف وجبة الغداء عندما دفعت التربع، : اليوم الثاين ليدفع تربعا آخر قدره ألف فرانك سيفا وقال لداعيتنا

يل الزبائن بكثرة حىت عدت ومألت الوقود أيضا يف العربة باالقتراض ولكن انظُر إىل معاملة اهللا معي فقد هيأ 
إىل البيت بعد أن كسبت ألفَي فرانك سيفا بعدما كنت خرجت منه صفر اليدين، واآلن أريد أن أدفع نصف 

  . هذا املبلغ تربعا، إذ قد سددت الدين ومع ذلك بقي عندي هذا املبلغ
 من منطقة  Compore Saeed امسهعني اجلدديروى يل أحد اإلخوة املبا: يقول أمري اجلماعة يف بوركينا فاسو

. بأنه مل يدفع التربع منذ ثالثة أشهر لضيق ذات اليد، ويف هذه األثناء سرق بيته ومرض ابنه الشاب أيضا" بوبو"
شفيف )أي رآين أنا(يقول الراوي بأنه رأى اخلليفة اخلامس نصره اهللا . فعاجله بأنواع العالجات ولكنه مل ي 

سوف أدفعه يف غضون عشرين : قلت له يف املنام نفسه! مل تدفع التربع منذ عدة أشهر: ل لهاملنام ذات ليلة وقا
فشفي ابين يف اليوم نفسه الذي دفعت فيه التربع . يوما بإذن اهللا، مث سعيت جاهدا ودفعته يف عشرين يوما

ع وفّقين اهللا تعاىل أن املترتب علي، وليس ذلك فحسب بل حاز أيضا وظيفة أفضل من ذي قبل، وبربكة الترب
فكل هذه الربكات كانت نتيجة التضحية املالية اليت قدمتها يف سبيل اهللا نتيجة . أشتري دراجة نارية جديدة

  . توجيه اخلليفة نصره اهللا
 يف بوركينا فاسو" ددغو"يقول داعيتنا يف منطقة . مث انظروا كيف يزيد اهللا تعاىل املبايعني اجلدد إميانا ويقينا

 روى له أنه مزارع وكان يشتغل يف املهنة Noki   Badala رئيس اجلماعة يف قرية Diallo   Sitaبأن السيد 
نفسها قبل االنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا ولكن ما كان يتلقى احملصول كما بدأ يتلقاه بعد 

فمنذ أن دخلنا . هو التربع الذي أدفعهوأضاف الراوي وقال بأن السبب الوحيد يف ذلك . االنضمام إليها
. اجلماعة وبدأنا دفع التربع حتسنت حالتنا بشكل ملحوظ، وقد بوركت مزرعتنا مبا مل نالحظه من قبل قط

وقال أيضا بأنه قد بورك يف حصاده بسبب التربع حبيث كان يدفع يف البداية كيسا واحدا من الغالل أو كيسني 
  . د دفع سبعة أكياسعلى األكثر أما هذه السنة فق

يقول املشايخ املعارضون لنا بأن األمحديني يوزعون النقود على الفقراء يف أفريقيا ويدخلوم يف اجلماعة، 
  . ولكن انظروا إىل سلوك األمحديني هنالك فهم يدفعون للجماعة بدال من أن تدفع اجلماعة هلم

م اجلماعة، أخربه أن الرجال والنساء يف مجاعة حملية يف يقول أمري اجلماعة يف مايل أن السيد عبد القادر، معلّ
أي يزرع الرجال والنساء مزرعة خاصة . ( يزرعون كل عام أراض منفصلة لدفع التربع Sonitiglaمنطقة

يتابع أمري ). ومنفصلة واضعني يف احلسبان أن كل ما يحصل منها من الغالل سوف يدفعونه للجماعة تربعا
دما ذهبنا إليهم الستالم التربع بعد احلصاد دفَع الرجال تربعهم منفصال وكذلك النساء دفعنه عن: اجلماعة قائال

منفصال، وعندما عدت أكياس التربع تبني أن عدد أكياس الرجال أكثر من أكياس النساء قليال إذ دفعوا كيسا 
 الغالل على الشاحنة واحدا أو كيسا ونصف كيس أكثر من النساء، وكنا على وشك االنصراف بعد محل
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انتظروا قليال، فجمعن كيسني إضافيني للتربع ودفعنهما وقلن ال نريد أن نتأخر عن الرجال حبال : فقالت النساء
  . من األحوال، وهكذا دفعن كيسا أو رمبا نصف كيس أكثر من الرجال

أحد اإلخوة املبايعني اجلدد  وهو -لقد دفع السيد سعيدو ترراوي احملترم : يقول أمري اجلماعة يف مايل أيضا
مث زاره معلم اجلماعة مرة ثانية وقال .  عشرة آالف فرانك سيفا يف التربع–الذي بايع قبل ستة أو سبعة أشهر 

أهله وأوالده ميرضون بكثرة قبل البيعة ودفعِ التربع، وكانت نقود كثرية تبذل يف وله السيد سعيدو بأنه كان هو 
ال ميرضون اآلن إال نادرا، وبذلك أصبحوا ت دفع التربع شفيت أنا وأوالدي أيضا وولكن منذ أن بدأ. العالج

  . قد قلّت النفقات على األدوية والعالج كثريا، وهذا كله بربكة التربع
. إن أفراد اجلماعة يف أوغندا يتقدمون يف التضحيات املالية بشكل غري عادي: يقول أمري اجلماعة يف أوغندا

وهو سباق يف التربعات والتضحيات املالية، " امبايل"ه السيد سليمان مغايب يسكن يف مدينة هناك أخ ثري امس
ون شلنغ لبناء فرع كامل يوقد بىن مسجدين مجيلني يف منطقة املبايعني اجلدد، ودفع مبلغا هائال قدره مخسون مل

: يقول هذا األخ). علما أنه كان قد طُلب منه يف البداية أن يساهم يف بناء املسجد. (ملدرسة يف منطقة أخرى
  . عندما بدأت بتقدمي التضحية املالية مل أعرف كيف ومن أين أغدق اهللا علي األموال

 قد دفع التربع يف صندوق وقف جديد Abdullah Balajoكان احلاج السيد : يقول أمري اجلماعة يف غامبيا
مث تذكر بعد ذلك أنه قد دفع هذا . من قبل وعندما وجهت أنظاره إليه مرة أخرى دفع مبلغا أكرب مما سبق

  . لقد طلب اخلليفة هذا التربع منا فمهما دفعته يف هذا السبيل فهو قليل: قال بكل سرورفالتربع من قبل 
 جاء Bacoungo Adamaيف بوركينافاسو بأن شخصا مسنا امسه السيد " ليو"منطقة يقول داعية اجلماعة يف 

إىل مركز اجلماعة ذات صبيحة وقال بأنه يسمع اإلذاعة األمحدية بانتظام وهذه هي احملطة الوحيدة اليت تبقى 
ال . ا بالكلماتاخلدمة اليت تسديها هذه احملطة لإلسالم ال ميكن التعبري عنه. يف بييت كل حني وآن مفتوحة

مث أخرج . احملطة اإلذاعية مسامهة يف هذهيسعين أن أؤدي حق شكرها وخدمتها إال أنين أقدم هذا املبلغ الزهيد 
هذا الرجل الصاحل مئة ألف فرانك سيفا ودفعها تربعا، علما أن دفع هذا القدر من املبلغ يصعب عادة على 

علما أن مل يكن أمحديا بعد، ( وأعطيته وصال للتربع الذي دفعه شرحت له نظام التربعات يف اجلماعة. املزارعني
مث . اإلسالمبلقد دفعت هذا املبلغ ألنكم تبشرون : فقال) ولكن هذه األمور تؤثر يف غري األمحديني أيضا

لقد سبق أن دفعت . لقد ترسخ صدق اجلماعة يف قليب: شرحت له نظام التربعات يف اجلماعة أكثر فقال
  . ثرة يف سبيل اهللا ولكن مل أر نظاما شفافا مثل نظامكمالتربعات بك

 كانت Ekpeإن زوجة السيد غاربا إبراهيم من قرية : بننييقول السيد زكريا رائمي، املعلّم احمللي يف مجاعة 
فبذل السيد غاربا . أخذوها معهم بسبب بعض اخلالفات العائلية، وأجنبت صبيا عند أهلها أهلهاحامال ولكن 

م قصارى جهده الستعادة ولده وتابع القضية يف احملكمة أيضا إىل سنوات طويلة ومل يكن يف نصيبه إال إبراهي
ولكنه عندما خسر القضية يف . كان هذا األخ قد بايع قبل مخس سنوات، ولكنه مل يذكر ظروفه ألحد. الفشل
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نا نؤمن بأن املشاكل حتلّ نتيجة اإلنفاق يف العام اجلاري ذكر املوضوع بالتفصيل ملعلم اجلماعة، فقال له املعلّم بأن
. إنك أمحدي ولكن ال تم بالتربعات لذا عليك أن تدفع التربع أيضا ألن اهللا تعاىل يرفع الباليا بسببه. سبيل اهللا

وبعد ثالثة أيام اتصل باهلاتف وقال بأن اهللا . فدفع السيد غاربا احملترم ألفَي فرانك سيفا يف صندوق وقف جديد
خذه فهو ذريتك لذا عليك أن تربيه : اىل أراين بركة التربع وأعاد إيل ابين إذ جاء محي بابين ليسلّمه يل وقالتع

 أهلها كان مستعدا لدفع مجيع النفقات أيضا ولكن "غاربا"مع أن السيد . بنفسك ومل يطلب أية نفقات أيضا
  . كانوا يرفضون تسليم ابنه له

كنت فيما سبق أدفع تربعا بسيطا فقط، مث دعاين ذات مرة داعية : انيةيقول السيد حسن توفيق من تنـز
اجلماعة واستضافين يف بيته ووجه أنظاري إىل ضرورة دفع التربع وذكر يل أمهيته وبركاته بالتفصيل فوفّقين اهللا 

ركت يف نظام ما كنت أملك أي عقار من قبل أما اآلن فقد اشت. أن أدفع التربع وظللت أزيد فيه رويدا رويدا
.  دوار الشمسزيتالوصية أيضا بفضل اهللا تعاىل، وبربكة التربع استطعت أن أنشئ مصنعا صغريا أيضا لعصر 

كما بنيت بيتا خاصا يب أيضا، واشتريت ثالث قطع أرضية يف مدينة دودومه، وأقدم مساعدة مالية لتعليم 
يا على حسايب، وكل ذلك بفضل حمض من اهللا وبركة الدكتوراه شخصوأحضر األوالد املستحقني يف العائلة، 

  . التربعات
 روبية يف صندوق وقف جديد بفضل اهللا ٢٠١٠٠٠ت قد وعد بدفع كََمدينة كالييف هناك أمحدي يف اهلند 

 بأنه إذا تسابق �، وهو يسجل وعده يف كل صندوق دوما أكثر من سعته ويقول مبديا إميانه الكامل باهللا �
عندما ذهب إليه مفتش احلسابات يف اية السنة املالية . فتزدهر يف جتارته �ات فسوف يبارك اهللا يف دفع التربع

ليس يف حسايب أي مبلغ مع أن أياما معدودة : للوقف اجلديد الستالم التربعات طلب الدعاء من األخري قائال
 فأكرمه اهللا بفضله - على اهللامتوكال–بقيت من العام اجلاري هلذا الصندوق، لكنه مع ذلك كتب له الشيك 

  .وحصل على األرباح وبفضل اهللا متكَّن من دفع كامل التربعات
وكذلك هناك األستاذ عبد الرمحن من والية كرياله اهلندية وهو من فضل اهللا موصٍ أيضا، يقول عنه مفتش 

دوقا معينا مث طلب إن هذا األخ قد خصص لكل أنواع التربعات صندوقا صغريا، وفتح أمامي صن: احلسابات
 قد دفع إىل � روبية إضافة إىل تربعاته الكاملة، فبفضل اهللا ١٧٥٠٠٠وقدم حمفظتها من زوجته أن تحضر 

اهتمام ذا سابقا لكن يف اهلند  مل يكن همن املالحظ أن. ( روبية يف صندوق الوقف اجلديد فقط٧٨٠٠٠٠اآلن 
  ).اآلن يظهر اهتمام ملحوظ يف هذا اال بفضل اهللا

يقول األستاذ إقبال احملترم الكندوري مفتش حسابات الوقف اجلديد يف والية آندرابرديش بأن أمحديا من 
 ٢٥حائز على الرقم األول يف ميدان التضحية باملال يف الوالية بأسرها وعمره " جهت تشرله"فرع اجلماعة يف 

يجة التجارة اخلاسرة مل يتمكن من دفْعها رغم  إال أنه نت٢٠١١ يف عام ٦٦٠٠٠عاما فقط، فكان قد وعد بدفع 
جهود كثرية، مما سبب له إحراجا كبريا وكان خجال جدا، لكنه معدود ضمن زمرة املضطرين ألنه مل يربح 
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شيئا ومل حيصل له أي دخل، فاقترح عليه بعض األصدقاء أن يطلب من املركز إعفاءه من الدفع، إال أنه نشيط 
لقد وعدت اجلماعة بدفع هذا املبلغ من أجل اهللا فسوف : ة باملال لدرجة قال هلمومتحمس يف جمال التضحي

 روبية ٧٧٠٠٠ وعد بدفع ٢٠١٢مث يقول املفتش بأنه حني ذهب إليه لتلقي الوعود لعام .  حتما�يوفقين اهللا 
وحني وصل إليه يف . يةأي أكثر مما وعده يف العام املاضي، مع أنه كان ما زال يعاين من الكساد والضائقة املال

 ٢٤٠٠٠ باإلضافة إىل ٢٠١٢ الستالم املبلغ دفع ما استحق عليه يف العام املاضي وما وعده لعام ٢٠١٢مايو 
كل هذا بربكة التربعات، ومن بركة دعاء أمري املؤمنني أين ختلصت من الضائقة املالية واآلن : روبية إضافية قائال

  .  يف العام املاضي والعام اجلاري أيضاأقدم لك ما وعدت يف هذا الصندوق
حني ذهبت إىل فرع اجلماعة يف :  احملترم وهو اآلخر مفتش احلسابات يف اهلند" نثار. آر.آئي"يقول 

وهو املسئول (يف اجلولة لتفتيش حسابات الوقف اجلديد، برفقة ناظم املال " تامل نادو"يف والية " كومبيتور"
كان تربعاته يف . وكان غداؤنا يف بيت أمحدي خملص امسه سليمان احملترم) ديداملركزي عن تربعات الوقف اجل

 وكان متكن من دفع هذا املبلغ يف اية العام بصعوبة ٢٠١١ روبية يف عام ١٦٠٠٠٠صندوق الوقف اجلديد 
  روبية يف هذا الصندوق عن طيب خاطره، فخشيت أنه كان٥٥٠٠٠٠ وعد بدفع ٢٠١٢بالغة، لكنه يف عام 

 بصعوبة بالغة يف أواخر السنة املالية، فكيف سوف يقْدر هذا العام على دفع ١٦٠٠٠٠يف العام املاضي دفع 
ثالثة أضعافها؟ على كل حال كان معي الناظم احملترم فلم أجد بدا من تسجيل وعده، وبعد تناول الغداء 

آخر للدعاء، وبعد نصف ساعة عندما والدعاء عندما خرجنا من عنده وتوجهنا برفقة رئيس اجلماعة إىل بيت 
وصلت برفقة الناظم احملترم ورئيس اجلماعة يف سيارته إىل املسجد وجدنا األستاذ سليمان أمام املسجد، فتوجه 

. ينبغي تناول احللوى أيضا بعد الطعام: إلينا وكنا ما زلنا جالسني يف السيارة وسلَّم لنا كيسا بالستيكيا قائال
السكري، فلن يأكل احللوى أما أنا فأتناوهلا، فلما أراد الناظم احملترم أن يسلِّم باظم احملترم مريض إن الن: فقلت له

فلما فتح الناظم الكيس، . أرجو أن تالحظ ما بداخله وتدعو قبل تسليمه له: يل الكيس قال له األستاذ سليمان
حلديث، مث سلَّم الناظم الكيس يل، فلما فتحته انذهل ومل يطق أن يقول شيئا، فسألته ما اخلطب ومل يقدر على ا

 ووفَّقه للوفاء مبا � روبية فاغرورقت عيناي وصدرت األدعيةُ حبقه كيف أكرمه اهللا ٥٥٠٠٠٠وجدت فيه 
  . وعد وسهل عليه دفع التربعات

 اللجوء، يقول رئيس اجلماعة يف برامهتون يف كندا إن أحد اإلخوة جاء من أمريكا إىل هنا يف كندا وطلب
 دوالر ليدبر السفر لوالدته إىل أملانيا، فلما مت االتصال ٥٠٠٠وكان قد وفَّر عنده مبلغ . فتعقدت قضيته للجوء

 � باإلضافة إىل ما كان عنده من املال، فأكرمه اهللا ٥٠٠٠به خبصوص التربعات قدم املبلغ املذكور كله أي 
رى، كما متكنت والدته أيضا من السفر إىل أملانيا خالل بأفضاله حبيث قُبل طلبه للجوء دون أي صعوبة أخ

  .أسبوع واحد
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ذات يوم طلبنا من أبناء اجلماعة يف أحد فروع اجلماعة هنا تقدمي التربعات : يقول أمري اجلماعة يف النرويج
 رغم ، وبعده بوقت قصري وصل األخ عبد الرحيم األمحدي احملترم إىل مركز اجلماعة"بيت النصر"لبناء مسجد 

 كرونا ويريد أن يقدم هذا املبلغ كله ٧٠٠٠٠أن الطقس كان باردا جدا إثر تساقط الثلوج وقال بأن لديه مبلغ 
  . لبناء املسجد

فالبعض يقومون مبثل هذه األعمال متحررين من كل أنواع القلق واخلوف غري مبالني بالعواقب من أجل 
اهللا ، وسيجزي �قدمونه بصدق النية سينال القبول عند اهللا  ألم يدركون جيدا أن ما ي�الفوز برضوان اهللا 

  . تعاىل صاحبه على ذلك جزاًء أوىف
إنه ذكر أولئك . لقد ذكرت بعض هذه األحداث، إال أن مثل هذه األحداث والتضحيات تكاد ال تنتهي

  .الذين يعدون بالتضحيات املالية مث يبذلون قصارى جهودهم من أجل حتقيق وعودهم
 - ديد يف بداية شهر يناير من كل سنة اجلوقف ليتم اإلعالن عن عام جديد لأن  كما هو معتاد –هذا بعد 

  .، وأقدم لكم تقريرا وجيزا عن تربعاته يف السنة املاضية"وقف جديد" من صندوق ٥٦أُعلن عن العام الـ 
 قد . ديسمرب املاضي٣١وانتهى يف  هلذا الصندوق ٥٥بفضل اهللا تعاىل يف العام املنصرم الذي كان العام الـ 

وهي تزيد على تربعات السنة املاضية يف هذا  جنيها أسترلينيا، ٥٠١٠٠٠٠قدمت اجلماعة تضحية مالية قدرها  
   . جنيها أسترلينيا٣١٧٠٠٠ الصندوق بـ

وبعبارة أخرى مث يف املركز الثاين من الدول األخرى، أ األول كاملعتاد، املركزما زالت باكستان حائزة على 
إذا أجرينا املقارنة بني البالد اخلارجية كلها فلَكم يف هذه املرة بشرى سارة إذ احتلت بريطانيا املركز األول يف 

: أملانيا والرابع: والثالثأمريكا  :ديد من بني البالد اخلارجية ، مث بعد ذلك الثايناجلوقف التربعات صندوق 
فرع اجلماعة يف دول : بلجيكا، والتاسع: إندونيسيا، والثامن: اليا، والسابعأستر: اهلند والسادس:كندا واخلامس

  .سويسرا: الشرق األوسط، والعاشر
 اليت زادت تربعاا  أستراليا:فاألوىلاحمللية  التربعات حبسب العملة زيادةيف الثالثة أما اجلماعات املتفوقة 

 ٢٥.١٩زادت تربعاا بنسبة إندونيسيا و، مث  %٣١.٥ة زادت تربعاا بنسبو، اهلند:  والثانية،%٤٢.٥بنسبة 
أيضا أحرزت تقدما ملحوظًا يف زيادة تربعاا يف السنة املنصرمة يف هذا وتركيا كما أن فرنسا والنرويج . %

  .الصندوق
لت  النسبة املئوية اليت دفعها كل فرد من املتربعني يف الفروع املختلفة، فاحتحيثأما تربعات اجلماعة من 

 وهي حتتل املركز الثاين يف الدفع اإلمجايل يف البالد اخلارجية، وإذا ضممنا باكستان يف -  املرتبة األوىلأمريكا
كل فرد من  املعدل الذي دفعه حيث من حتتل مركزا ثالثًا يف الدفع اإلمجايل، إال أا األوىلفأمريكا هذه القائمة 

 ومعدهلا بريطانيا ، مث  جنيها تقريبا٥٥إىل ومعدهلا يصل   مث سويسرا-ا  جنيها تقريب٨٨صل إىل ي و وهاملتربعني
  . جنيها تقريبا٣٢ومعدهلا  جنيها، مث كندا ٣٩ومعدهلا  بلجيكا، مث ا جنيه٤٠لكل فرد 



 

- ١٠ -

لقد أُرسلَت التوجيهات إىل فروع اجلماعة من أجل زيادة عدد املشتركني يف هذا الصندوق فقد ركزت على 
، بينما كان هذا ١٠١٣١١٢إفريقية بشكل خاص، فقد بلغ عدد املشتركني يف هذا الصندوق اآلن ذلك بالد 

 من املشتركني اجلدد يف هذا الصندوق ٣٣٠٠٠٠ قد زاد بفضل اهللا أي فقط، ٦٩٠٠٠٠السنة املاضية يف العدد 
 يزدادوا إميانا ويقينا، والغرض األساسي من التربعات هو أن يزداد عدد املشتركني لكي. خالل السنة املنصرمة

  . ألن التضحية املالية جزء هام من اإلميان
حتتل نيجرييا من البالد اإلفريقية مركزا أوالً يف زيادة عدد املشتركني اجلدد، مث غانا، وبعدها سرياليون وبينني 

وتوغو، وغينيا ومن بني البالد الصغرية كامريون، ومايل وسنيغال، . والنيجر وبوركينافاسو وساحل العاج
  .كوناكري

. وهناك بالد أخرى غري بالد إفريقيا حيث زاد عدد املشتركني بشكل ملحوظ وعلى رأسها أملانيا وبريطانيا
  .فرع اجلماعة يف الكبابري قليال، وبرز هذه املرة بشكل واضح يف تربعات هذا الصندوقحترك وللمرة األوىل قد 

 وفقهم اهللا تعاىل للحفاظ على - غانا: ألوىلاعات املدفوعة يف أفريقيا فأما اجلماعات اخلمس املتفوقة يف الترب
  .ساحل العاجنيجرييا مث موريشيوس مث بوركينا فاسو مث : والثانية ،–هذا الشرف دوما 

  . منها الهور مث ربوة مث كراتشي يف اجلماعات يف باكستان فاألوىلأكثر املدن تربعاأما خبصوص 
 - ١: فهي" وقف جديد"انية العشر املتفوقة يف مجع تربعات البالغني يف صندوق أما احملافظات الباكست

 غجرات، -٧ عمر كوت، -٦ غوجرانواله، -٥ شيخوبوره، -٤ فيصل آباد، -٣ إسالم آباد، -٢روالبندي، 
  .سانغر -١٠، حيدر آباد- ٩، نارووال- ٨

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

  ربوة: الثالث
  :واحملافظات املتفوقة يف هذا القسم

 حمافظ عمر كوت فقرية نسبيا إال أن –عمر كوت  -٤ آباد، فيصل - ٣، إسالم آباد-٢روالبندي، - ١
  .ديره غازخيان -٩، اولبور - ٨، أوكاره - ٧، حيدر آباد - ٦، غجرات - ٥، - أهلها سباقون يف التضحيات

  : لعشرة املتفوقة يف بريطانيا فهيأما الفروع ا
   رينـز بارك - ١

 برمنغهام ويست - ٢

 ووستر بارك - ٣

 نيو مالدن - ٤



 

- ١١ -

 ويست كروئيدن - ٥

 سينترالبرمنغهام  - ٦

 بيت الفتوحفرع اجلماعة جبوار  - ٧

 جلنغهام - ٨

 شيفيلد - ٩

 ومبلدون -١٠

لندن مث ، مث ث مث ساو، يف التربع املدفوع يف هذا الصندوق فاألول مدليند املتفوقةربيطانيةالقاطعات املأما 
  .رث إيستو نمدل سيكس، مث

  : فهيأمريكاأما فروع اجلماعة اخلمسة األوائل يف 
 لوس أجنلوس وفن ليند أميباير - ١

  سيليكون فايل - ٢
 ديترويت - ٣

 تلاسي - ٤

 كاغو ويستيش - ٥

  :أما املقاطعات املتفوقة يف أملانيا فهي
  .عاىلوفروع اجلماعة يف هامبورغ أيضا حترز تقدما ملحوظًا بفضل اهللا ت (رغومباه - ١
 فرانكفورت - ٢

 غروس غرياو - ٣

 دامسترد - ٤

 ويزبادن - ٥

 مائن فرانكن - ٦

 هيسن ويست - ٧

 نادرن هيسن - ٨

 وتيه - ٩

  بادن -١٠
  :أما فروع اجلماعة املتفوقة يف أملانيا فهي

 رودرمارك - ١

 نوئي أيس  - ٢



 

- ١٢ -

 كولن  - ٣

 هاناؤ - ٤

 فريدبرغ - ٥

 غينـز هائم  - ٦

 هايدل بورغ - ٧

 فُلدا - ٨

 برايزاين - ٩

 وائن غارتن -١٠

  : فهيتربعات األطفال يف أما املقاطعات اخلمس املتفوقة يف كندا
 .، درهم، سراي إيستليج ساوث، ايدمنتونفبيس كالغري، 

كرياله، مث تامل نادو، مث جامون وكشمري، مث آندهرا براديش، مث ويست :أما األقاليم املتفوقة يف اهلند فاألول
  .هاراشتر، دهليربراديش، مت، ، أُ-وضمت مجاعة قاديان يف البنجاب –  البنجاب،بنغال، كرناتك، أريسه

ت، كريوالئي، كينانورتاون،  كاليكَ،كوئمتور :أما الفروع املتفوقة يف اهلند من ناحية التربع املدفوع فهي
  .جنائي، بينغلور، رِشي نغربنغاري، كولكته،  قاديان، حيدرآباد،

  .  وبارك يف أمواهلم ونفوسهم بركات كثريةاملضحنيجزى اهللا تعاىل هؤالء 
  :�سيح املوعود يقول سيدنا امل

، فإم �واهللا رؤوف بالعباد�: إن اهللا تعاىل حيب ويرأف بعباده الذين يؤثرون الدين على الدنيا، فإنه يقول"
أنفسهم وأمواهلم يف سبيل اهللا بتضحية ويعدون الأولئك الذين ينذرون يف سبيل اهللا حيام اليت وهبهم اهللا تعاىل، 

أمالك الدنيا وعقاراا هدفًا حليام فإم ال ينظرون إىل الدين حيسبون أما الذين . تعاىل فضالً من اهللا وسعادتهم
إال بنظرة خافية ضيقة، ولكنه ليس دأب املؤمن احلقيقي واملسلم الصادق، بل اإلسالم الصادق هو أن ينذر املرء 

  ."مجيع قواه يف سبيل اهللا ما دامت به احلياة، وذلك لكي يرث احلياة الطيبة
  .فقنا اهللا تعاىل لنكون سباقني يف مجيع أنواع التضحيات يف سبيل اهللا تعاىلو

ال توجد . وأريد أن أحثّكم على الدعاء ألمر هام وهو أن الظروف أصبحت صعبة للغاية لألمحديني يف ليبيا
محديني أو قبيلة حتكم جزًءا منها، وهي اليت احتجزت األفصيل فيها حكومة مركزية، وعلى ما يبدو أن كل 

لقد اعتقلتهم الشرطة . هناك ووصلت املعلومات من بعض املناطق أن األمحديني يتعرضون فيها الضطهاد شديد
وهناك أخبار مقلقة كثرية خبصوص األمحديني هناك . بأمر من بعض املشايخ أو بعض الطوائف الدينية وسجنتهم

  .با إلطالق سراحهم وللتخفيف عنهم، آمنيندعو اهللا تعاىل أن يهيئ أسبا. وال سيما غري الليبيني منهم
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