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استهل حضرته حضرة خليفة املسيح اخلامس أيده هللا تعاىل بنصره العزيز اخلطبة بتالوة:
ضِ
ِ
ض َعافًا َكثِ َريةً َو َّ
ض َّ
ط َوإِلَْي ِه تُ ْر َج ُعو َن } (البقرة .)246
سُ
اع َفهُ لَهُ أَ ْ
ضا َح َسنًا فَ يُ َ
اَّللَ قَ ْر ً
{ َم ْن َذا الَّذي يُ ْق ِر ُ
اَّللُ يَ ْقبِ ُ
ض َويَ ْب ُ
مث وضح أن املراد من إقراض هللا تعاىل هو اإلنفاق يف سبيله تعاىل لكي جيزينا عليه خري جزاء .يعين بذلكِ :
أنفقوا يف سبيلي
لرتثوا إنعامات وأفضايل بدون حد وال إحصاء.

لقد قال املسيح املوعود عليه السالم هبذا الصدد يف أحد جمالسه.. :إمنا املراد أن هللا تعاىل سوف يرد هذا املال بثواب من
عنده ،أي سريده لصاحبه مضاعفًا .مث يقول عليه السالم :القرض هنا يعين :من ذا الذي يقدم هلل تعاىل أعماال صاحلة
ليعطيه جزاءها أضعافا مضاعفة .وهذا هو املعىن الالئق بعظمة هللا ،وينكشف هذا املعىن جليا ابلتأمل يف العالقة بني
العبودية والربوبية ،ذلك أن هللا تعاىل يقوم برتبية اجلميع ،بدون أي مقابل من ِبر أو دعاء أو تضرع ،وبدون أي متييز بني
مؤمن وكافر ،وينفع العباد كلهم بفيض ربوبيته ورمحانيته ،فأىن له أن يضيع حسنات أحد؟ لقد قال هللا تعاىل يف بيان
شرا يره}.
عظمة شأنه{ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
ال َذ َّرة َخ ْ ًريا يََرهُ ومن يعمل مثقال ذرة ً
ولكن إنعام هللا مشروط أبن يقدم املرء التضحية املالية حبسن النية ابتغاء مرضاته مع العمل بباقي أحكام هللا وفعل
اخلريات األخرى أيضا.
مث قدم حضرته قصصا لبعض اإلخوة الذين قد حظوا بربكة تربعاهتم هبذا احلكم الرابين ،ومعظمهم قد قدموا التضحية
املالية يف سبيله خالصة لوجه الكرمي ،فلم يسد هللا تعاىل حاجاهتم بطرق مدهشة فقط ،بل رد هلم أمواهلم أضعافا مضاعفة
أيضا .مما زادهم إمياان على إمياهنم .فهؤالء هم الذين ينالون مرضاة هللا ،وال توجد أمثلة هؤالء املخلصني بكثرة إال يف
اجلماعة األمحدية .وكانت هذه األمثلة اليت قدمها حضرته من كل القارات والعديد العديد من الدول ،الغنية منها والفقرية
املتقدمة والنامية .فاألمحديون يف كل البالد مستعدون للقيام ابلتضحيات املالية لوجه هللا وابتغاء مرضاته سبحانه وتعاىل
وهللا يريهم مظاهر قبول تضحياهتم .حىت أولئك الذين ال يتيسر هلم الكثري لينفقوا كما يريدون يف سبيل هللا ،فإهنم
يتهجدون ليال ويدعون هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقهم لدفع التربعات ،بدال من الدعاء لتحقق األغراض الشخصية.
وروح التضحية ابملال هذه هي ليست فقط عند األابء ،وإمنا األطفال األمحديني أيضا يعرفون قيمة هذه التضحيات
ويبذلون جهودهم يف أدائها من مصروفهم اخلاص .هذه هي الرتبية ألطفال األمحدية ،اجلماعة اليت كان أطفاهلا يتحلون
هبذا التفكري والرتبية كيف ميكن للمعارضني أن يضروها ،مهما سعى أعداء اجلماعة فليعلموا أن هللا تعاىل نفسه أقام هذه
اجلماعة لنشر دينه لذا يتكفلها هللا تعاىل نفسه كل حني ويعينها ويُنشئ يف قلب جيل بعد جيل حبها ولوعة حتقيق

أهدافها .ندعو هللا تعاىل أن يعامل أفراد اجلماعة على هذا النحو دائما ،ويوفقهم لتقدمي التضحيات إبخالص ووفاء
ابستمرار ،ويريهم مشاهد أفضاله دوما.
مث أعلن حضرته السنة اجلديدة ملشروع الوقف اجلديد ،وقدم بعض اإلحصائيات املتعلقة ابلسنة املنصرمة .فقد انتهت
بفضل هللا تعاىل السنة ال  63ملشروع الوقف اجلديد وبدأت من أول يناير/كانون الثاين السنة ال  .64وقد وفق هللا تعاىل
اجلماعة لتقدمي التضحية املالية يف السنة املنصرمة مببلغ  10503000جنيه أسرتليين .وهذا املبلغ يربو على تربعات
السنة اليت قبلها ب  887000جنيه أسرتليين ،فاحلمد هلل على ذلك .ولكن هذه ليست نتيجة مساعي بشرية بل هي
نتيجة فضل هللا تعاىل فقط.
يف هذا العام احتلت مجاعة بريطانيا املرتبة األوىل بني فروع اجلماعة يف العامل من حيث مبلغ التربع اإلمجايل .جاءت مجاعة
أملانيا يف املرتبة الثانية ،حتتل مجاعة ابكستان املرتبة الثالثة ،ويقدم أفرادها تضحيات مالية ابستمرار ،كما يقدمون تضحيات
األوراح وتضحيات العواطف أيضا ويواجهون إيذاءات نفسية ابستمرار .ندعو هللا تعاىل أن يهيء هلم سهولة ويسرا.
حتتل مجاعة كندا املرتبة الرابعة ،وتليها أمريكا ،مث اهلند ،مث أسرتاليا ،مث هناك مجاعة من الشرق األوسط ،مث إندونيسيا ،مث
غاان.
على مستوى البالد اإلفريقية هي كالتايل :حتتل غاان املرتبة األوىل ،مث موريشوس مث نيجرياي ،مث بوركينا فاسو ،مث تنزانيا مث
سرياليون ،مث غامبيا ،وتليها كينيا ،ومايل وبينن.
عدد املشرتكني يف مشروع الوقف اجلديد هذا العام هو  1452000فردا.
ندعو هللا تعاىل أن يبارك يف أموال مجيع مقدمي التضحيات املالية ونفوسهم بركات ال تنتهي أبدا ،ويرزقهم تقدما يف
الروحانية ويوفقهم ألداء حقوق هللا وحقوق عباده.
مث وجه أنظار اجلماعة يف هذه األايم إىل الدعاء بوجه خاص ألفراد اجلماعة يف ابكستان خاصة أن يرفع هللا عنهم
مشاكلهم وكروهبم ،ويوقف أيدي املعارضني من الوصول إليهم ،ويبطش ابملعارضني الذين ال ميكن إصالحهم ،ويفرج
سريعا عن األسرى يف سبيل هللا مبن فيهم األسرى يف اجلزائر أيضا .وأوصاان ابلرتكيز على الدعاء والنوافل والصدقات بوجه
خاص .فادعوا هللا تعاىل ألمن البالد وأن تنتهي سريعا موجة قطع الناس رقاب بعضهم بعضا ،وأن تنتهي الفنت والفسادات
واإلرهاب ،ويهب هللا تعاىل احلكومة واملسؤولني هنالك عقال وفطنة ليخدموا الشعب بصدق وأمانة ،وليعدلوا بني الناس.
لتحسن الظروف السائدة يف العامل بشكل عام ألهنا تسوء بسرعة هائلة .رحم هللا البشرية كلها.
وادعوا ُّ

