
الشورى مؤسسة دينية مرموقة

ملخص خلطبتي جمعة ألقاهما
 حضرة مرزا مسرور أحمد (أيده اهللا) 

اخلليفة اخلامس لسيدنا اإلمام املهدي عليه السالم


عد�0 �ألستا.: متيم 8بو 0قة 

اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م

١٨

Kلقاها   gل� ملخص خطبة �جلمعة 
حضر� مر�l مسر�� kKد 

 n  ٢٠٠٦  ��_P  ٢٤ بتا�يخ   
مسجد بيت �لفتو;، لند�

 oتال�� ��لتعو.  �لتشهد  بعد 
�لفاحتة، تال حضرته �آلية �لكرمية:

﴿َفِبَما َ�ْحَمٍة ِمَن �ِهللا ِلْنَت َلُهْم َ�َلْو 
و� ِمْن  ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َالْنَفضُّ ُكْنَت َفظًّ
َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َ��ْسَتْغِفْر َلُهْم 
َعَزْمَت  َفِإَ_�  �ْألَْمِر  ِفي  َ�َشاِ�ْ�ُهْم 
ُيِحبُّ  �هللا   َّ�2ِ �هللا  َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ
ِلَني﴾ (�/ عمر�� : ١٦٠) �ْلُمَتَوكِّ

بد8 حضرته �خلطبة بذكر موضو¶ 
 tهذ  W �ملنعقد   �Uلشو� Gلس 
 Qلضو� �سلط  باكستا�   W �أليا� 
 Qألعضا  Vالنتخا� موضو¶  على 
Ì8ية  على  �8كد   .�Uلشو� Gلس 
�لشو�U �على �Uتباطها باخلالفة.

كما 8كد حضرته، بناQً على �آلية 
على  �لتوكل  Ì8ية  على  �لسابقة، 
�هللا بعد �[ا. �لقر�U؛ سو�Q �[ذ هذ� 
�لقر�U بعد �ملناقشة، �8 نز�ال عند 
8U< �ألكثرية، �8 بر8U 0< �ألغلبية 
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��لنـز�/ على 8U< �ألقلية 8حيانا، 
حتيط  ال  قد  �ألكثرية  أل�  �.لك 
 Uمت �لتشا� bبكل جو�نب �لقضية �ل
حو�ا. �ال £ب �خلو� من عو�قب 
�لقر�U بعد .لك، �ال بد من �ملضي 
 tهذ�  .tتقرير مت  ما  �تنفيذ  قدما 
�هللا  8كد   bل� �ألمثل  �لطريق  هي 
عليها W �لقر�� �لكرمي، ��لb £ب 

على �جلماعة �8 تسلكها.

كا�   �
� 
نه  حضرته،  �يقو/ 
هو  �لسابقة  �آلية   W �ملخاطب 
�لرسو/ �، 
ال �8 �خلطاV 8يضا 
موجه لألمة 8يضا، �خاصة W �من 
�ملوعو0  ��ملسيح  �ملهد<  �إلما� 
عليه �لصالo ��لسال�، �لذ< يشمل 
8Uسهم  �على  ��ملسئولني  �جلماعة 
قلب   �8 فكما  بالذ��.  �خلليفة 
�لن¡ كا� لينا Uفيقا، كذلك قلب 
كذلك.  يكو�   �8 ينبغي  �خلليفة 
منها�  على  �خلالفة  نظا�   �8 �مبا 
�إلسالمية  �جلماعة   W قائم   oلنبو�
�أل�دية �مستمر بإ.� �هللا، فقلب 
Uفيقا  لينا  �0ئما  سيكو�  �خلليفة 
سيكو�  �جلماعة  باملؤمنني. �نظا� 
 Uستمر�� بسبب  8يضا،  مستمر� 
�هللا ��Uته  �بفضل  �خلالفة،  نظا� 
�ملحضة، فإ� �UتباØ �ألفر�0 باخلليفة 

لذلك. نتيجة  مستمر�  سيكو� 
�هكذ� ستكو� �لعالقة بني �خلليفة 
£ريا�  تبا0ليْين  كتياUين  ��جلماعة 
للجماعة  �خلليفة  من  �هللا  بفضل 
لذلك  للخليفة.  �جلماعة  �من 
�لدينية   Uألمو�  W Jيستش فاخلليفة 
 ،oUامة، ��ملؤمنو� يقدمو� �ملشو��
بسبيل  ملتزمني  منهم؛  طلبت   �.

�لتقو�. �ينبغي على �لذين يقدمو� 
�ملشوoU �8 يكونو� من �لفقهاQ �من 
�لعابدين. �هكذ� فإ� على �جلماعة 
 �Uلشو� Gلس   Q8عضا  Uتا]  �8
�مللتزمني  من  يكونو�  �يث 
بالنفس  �لتضحية   W ��ملتفوقني 
�لعابدين.  Qلفقها� �من  ��ملا/، 

عبا�  �بن  ��Uية  حضرته  �.كر 
Uضي �هللا عنهما عن �لن¡ �، عندما 
نزلت ﴿�َشاUْ�ِهم W �ألمر﴾ قا/ 
لغنيَّاِ�  �Uسوله  �هللا   �
 "8ما   :�
 ،bة ألم�U عنها، �لكن جعلها �هللا
فمن �ستشاU منهم̂  ُيْعَد� Uُْشد�". 
�Uة   oUملشو�  �8 حضرته  �8كد 
للهد�ية. تؤ0<   �8 بد  �ال  لألمة 

�بني حضرته، �8 �ملسئولية تقع على 
 ��UتاP عاتق 8فر�0 �جلماعة �لذين
فعليهم   .�Uلشو� Gلس   Q8عضا
�لصال¯  على   Qًبنا Pتا�Uهم   �8

�لقر�بة  على  ال  ��لفقه،  ��لتقو� 
 .oملحابا�� �لدنيوية  ��لعالقا� 
مرموقة،  0ينية  مؤسسة   �Uفالشو
بعد   Êتأ عالية  مكانة   ��. �هي 
 �
� �جلماعة.  �نظا�  �خلالفة  نظا� 
فعلو� .لك فإ�م سينالو� �Uة �هللا 
تعا�، 8ما 
.� جلئو� لالختياU على 
�ختياUهم  فسيكو�  0نيوية  8سس 
 bل� �لCملانا�،   Q8عضا  Uكاختيا
�حسابا�  8سس  على  تقو� 
�ملنتخبو�   Qألعضا� فسيقو�  0نيوية 
�لCملانا�   Q8عضا به  يقو�  ما  مبثل 
�لدنيوية. �ال بد �م �8 ير�عو� حق 
�هذ�  بالتقو�؛  �تأ0يتها  �ألمانة 
 oUملشو� سيقدمو�   Qهؤال أل� 
�جلماعة  8فر�0  �على  للخليفة، 
.لك. ألجل  حذUين  يكونو�   �8

�.ّكر حضرته 8عضاQَ �ملجلس �لذين 
يتم �نتخاֲדم �8م ُينتخبو� لعا� كامل 
�ليس لأليا� �لثالثة �لb ينعقد فيها 
�ملجلس. �هنالك مسؤ�ليا� .�� 
صبغة �0ئمة تترتب عليهم. فعليهم 
�8 يلتزمو� %اسبة 8نفسهم. �حيث 
على   Qًبنا يكو�   Vالنتخا�  �

 ،Uألمو� بعض   W �ملنتَخبني   oCخ
سيكونو�  �8م   Uلتصو� ينبغي  �ال 
�ألمر   �8 
ال   ،Qشي بكل  %يطني 



ال  الذي  والدين  الدين،   z جدا  هام  شيء  فالعبادة 
عبادة فيه ليس دينا، كما قال الرسول �. فعليهم أال 
يتخلفوا عن الصالة �اعًة إال بعذر حقيقي. فالذي 
صائبة. مشورة  يقدم  أن  ميكن  ال  العبادة  يراعي  ال 
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�آلخر �لذ< هو �ألهم هو �لتز�مهم 
يكو�   �8 ميكن  �ال  بالعبا��0، 
يسلك   ^ ما  حقيقيا  عابد�  �لعابد 
 Q8عضا فإ�  �هكذ�  �لتقو�.  سبل 
ِعَظم  يتذكر��   �8 £ب  �ملجلس 
�ملسؤ�لية �مللقاo على عاتقهم، حيث 
�نتخبهم �ألفر�0 �8حسنو� �لظن ֲדم.

 Q8عضا على   �8 حضرته  �يؤكد 
Gلس �لشو�U 8ال يستخّفو� باألمر 
بالثالثة   o0د�% �لقضية   ��Cيعت�
��لتقو�  فيها،  �جتمعو�   bل� 8يا� 

منا �  ،Qألصدقا�� باألحبة  فيها 
مت   bل�  ��Uلقر�� متابعة  عليهم 
�من  �خلليفة  عليها  ���فق  �[ا.ها 
 �8 فعليهم  للتنفيذ.  U8ُسلْت   Á
يتأكد�� من �8ا قد ُنفِّذ� بطريقة 
 W سليمة ���0 تلكؤ. �كل عضو
Gلس �لشو�U مسئو/ عن مر�قبة 

�لتنفيذ W %يطه على �ألقل.
�8كد حضرته 8يضا على �8 �ألفر�0 
£ب �8 ير�قبو� كل �ألموU بأمانة، 
ال �8 يغضو� �لطر� عنها W �قتها 
خصومة  حدثت   �.
  Á 8حيانا، 
يث��Jا.  �ملقصرين  �بني  بينهم 
�8كد حضرته �8 �جلميع لو حاسبو� 
�حلق  عن  يسكتو�   ^� 8نفسهم 
حلدy تطوU كبJ �تساU¶ عظيم 
يتذكر��   �8 �عليهم  �جلماعة.   W

�غض  �حلق  عن  �لسكو�   �8
��لتلكؤ  �لتكاسل  عن  �لطر� 
يكو�  ال   �8 £ب  �لكن  جرمية. 
�لنقد شخصيا، سو�W Q �لنقاشا� 
G Wلس �لشو�U �8 غJها، �
منا 
 ��0 موضوعيا  يكو�   �8 £ب 
حضرته  ر  �.كَّ �ألشخا~.  نقد 
äبة  هم  �جلماعة   W �ملسئولني   �8
�جلماعة W 8عني �لنا�، ��8 �ملتوقع 
منهم �8 يكونو� على 8على مستو� 
�حقو&  �هللا  �قو&  يتعلق  فيما 
 Qلعبا0 �طاعة �خلليفة. فعلى هؤال�
 tهذ على  8نفسهم  �اسبو�   �8
جد�  ها�   Qشي  o0فالعبا  .Uألمو�
 o0عبا ال  �لذ<  ��لدين  �لدين،   W
�لرسو/  قا/  كما  0ينا،  ليس  فيه 
 oفعليهم 8ال يتخلفو� عن �لصال .�
فالذ<  حقيقي.   Uبعذ 
ال  �اعًة 
ال ير�عي �لعباo0 ال ميكن �8 يقد� 
حقو&  �åصو~  صائبة.   oUمشو
 �8 �ملسئولني  على  £ب  �لعبا0؛ 

يتحلو� بالنـز�هة W �لتعامل، ��8 
ير�عو� حقو& �جل��J، طبقا أل��مر 
من  مقبوال  فليس   .� �لرسو/ 
�قد  ج��Jم.  يؤ.��   �8 �ملسئولني 
 oلصال� عليه  �ملوعو0  �ملسيح  بني 
 �8  Uجلا� تعريف  بصد0  ��لسال� 
�ألW æ �لدين 8يضا جاUٌّ، �هكذ� 
فكل �8د< هو جاU ألخيه. �من 
�ملؤ^ عد� مر�عاo .لك، �خاصة من 
سلوكهم  سيؤثر  �لذين  �ملسئولني، 
على غJهم، �قد ينفر �لبعض 8يضا.

�لنقطة  على  8يضا  حضرته  �8كد 
�لثالثة �ألخر� �هي طاعة �خلليفة، 
 ��Uبقر� يستخفو�  �لذين   �8�
�لشو�U �لb هي مصا0ٌَ& عليها من 
قبل �خلليفة، فهم يستخّفو� بأ��مر 
يشعر��.  ال  حيث  من  �خلليفة 

ًر� 8عضاG Qلس  �بيَّن حضرته، مذكِّ
 Qلدها�� Qبأ� �لعلم ��لذكا ،�Uلشو�
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منا �لذ< � ،Qملكر لن ينفعو� بشي��
فعلى   .Qلدعا�� �لتقو�  هو  ينفع 
�جلميع �اللتز�� بذلك. كما .كر ما 
قاله �إلما� �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 
قوله  حو/  ��لسال�   oلصال� عليه 
تعا�: "يا 8يها �لذ< �منو� 
� تتقو� 
8نكم   >8 فرقانا"؛  لكم  £عل  �هللا 

� كنتم ملتزمني بالتقو� سُتعَطو� 
�8قو�لكم  8فعالكم   W يسر<   �Uنو
�W عقلكم �W حو�سكم �W كل 
 bحركة �سكنة لكم، ��8 �لطر& �ل
 tنية. �هذ�Uفيها تصبح نو ��Jتس
هي �لCكا� �لb بشرنا ֲדا �ملسيح 
�ملوعو0 عليه �لصالo ��لسال�. فإ.� 
بذلك  �جلماعة  8فر�0  �يع  عمل 
�جلماعة،  تقو�  مستو�  فسJتفع 
�هللا  فيه   @Uسيبا ُيتخذ   Uقر� �كل 
�سبه،  �جلميع  �سيعمل  تعا�، 
من  شكو�  هنالك  يكو�  �لن 
��لتقاعس. ��لتلكؤ   ��Jلتقص�

�ختم حضرته بالدعاQ لكي يوفق 
�لتقو�  سبل   W  Jللس �جلميع  �هللا 
��ملسئوليا�.  �ألمانا�   Q�08  W�
8عطو�  من  لكل  تعا�  �هللا  �سأ/ 
�جلماعة  Pدمو�  لكي  �لفرصة 
 oٍمساِعد 8يد<  حًقا  يكونو�   �8

للخليفة. �مني.

Kلقاها   gل� ملخص خطبة �جلمعة 
حضر� مر�l مسر�� kKد �خلليفة 
��ملسيح  �ملهد�  لإلما{  �خلامس 
 n }ملوعو� عليه �لصال� ��لسال�
بيت  مسجد   n  ٢٠٠٦/٣/٣١

�لفتو;، لند�

 oتال�� ��لتعو.  �لتشهد  بعد 
�لكرمية: �آلية  حضرته  تال  �لفاحتة 

َ�َال  �هللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿Kَ�َْنِفُقو� 
�لتَّْهُلَكِة  2َِلى  ِبَأْيِديك�ْم  ُتْلُقو� 
ُيِحـبُّ  �هللا   َّ�2ِ Kَ�َْحس�ُنو� 

(١٩٦ :oلبقر�) ﴾ْلُمْحِسِنَني�

�هللا  بنعم   Jبالتذك حضرته  بد8 
�لكبoJ على �جلماعة، �قد بني �8 
8فر�0 �جلماعة ينفقو� W سبيل �هللا 
�بتغاQ مرضاo �هللا.  �يضحو� ماليا 
 oUبضر�  Jلتذك� من  بد  ال  �لكن 
 oسبيل �هللا �هذ� لإلخو W &إلنفا�
لكي  �هذ�  ��جلد0،  �لقد�مى 
يتذكر�� �8 �لتضحيا� ال بد منها 
.لك  يبني  كما  نفوسهم،  لتزكية 

�لقر�� �لكرمي.
�يا�  هنالك   �8 حضرته  �.كر 
توجه  �لكرمي  �لقر��   W  oJكث
�هللا  سبيل   W لإلنفا&  �ملؤمنني 

��لتضحية �ملالية. �قد بّشر �هللا فيها 
بأ� �ملنفقني سينالو� 8جر� W �لدنيا 
تعا�  �هللا  �قد حض   .oآلخر�  W�
8فضل  من  �ملؤمن  ينفق   �8 على 
�لسنة   �8 حضرته  بني  �قد  ماله. 
على  شاUفت  قد  للجماعة  �ملالية 
�النتهاQ بعد شهرين �8 ثالثة، لذلك 
تسديد  من  �جلماعة  ألفر�0  بد  ال 
تCعاִדم  من  �ملالية  مستحقاִדم 
8نه  حضرته  �8كد  �تضحياִדم. 
�يع  سيقضي  �هللا   �8 يقني  على 
حاجا� �جلماعة �يغطي مصاUيفها 
�جلماعة  يعامل  �0ئما  كا�  كما 
 W يلقي �لذ<  
� �هللا هو  بفضله. 
 oجلديد� ��ل�Cمج  �ملشاUيع  �لقلب 
�أل�ديني  �ملسلمني   �8 يعلم  �هو 
تنفيذها  على  قاU0ين  سيكونو� 

��لتكفل ֲדا.

�يؤكد حضرته 8نه W هذ� �لزمن، 
�إلما�   ،� �لرسو/  خا�0  �ببعثة 
عليه  �ملوعو0  ��ملسيح  �ملهد< 
�جلها0  8صبح  ��لسال�،   oلصال�
�هللا  8عطى  �قد  ضر�Uيا،  باملا/ 
تعا� 8تباعه Uغبة �سعة W قلوֲדم 
�لتضحيا�   tهذ يقدمو�  لكي 
�ملالية W �من �نتشر� فيه �ملا0ية. 
�ملسالك  نفس  يسلكو�  فهم 
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 W  � �لن¡  صحابة  سلكها   bل�
�لرسو/   oبأسو متأسني  �لتضحية 
�ألجر  من  ��ثقو�  �هم   .�
�ملالية،  �لتضحيا�  على  �ملترتب 
�لتضحيا�.   tذ� يؤهلهم  ��هللا 
 W �ملثلى  �لنما.�  قّد�  �لقد 
بنفسه   � �لرسو/  �8ال  �لتضحية 
.� بأسوته  متأسني  8صحابه   Á

 oيقو/ �ملسيح �ملوعو0 عليه �لصال
فطرتنا  تعَط   ^ لو  
نه  ��لسال� 
�لن¡  �تِّبا¶  على   oU0لقا� �لقو� 
ال  �هللا  أل�  بإتباعه،  8ُمرنا  ملا   �
�قد  �سعها.  
ال  نفسا  يكلف 
فو&  �لتCعا�   �
 �لبعض  يقو/ 
طاقتنا، �ال نستطيع �8 ندفع لكل 
"فال  ��ملشاUيع،  �لصنا0يق   tهذ
�سعها".  
ال  نفسا  �هللا  يكلف 
�لكن �لنما.� �لb قدمها �لرسو/ 
بّينْت  �لكر��  �لصحابة  �تبعها   �
 W �8م قد تعرضو� لظر�� قاسية
تضحياִדم، �^ يتخلف 8حد منهم.

 �8  oحضر مبثا/  حضرته  ر  �.كَّ
عنه، فال  �هللا  �لصديق Uضي  بكر 
8كثر  طاقا�  8ُعطي  قد  8نه  شك 
من غtJ، �كا� ينفق W سبيل �هللا 
�يقو/ لو 8نه 8نفق كل ماله فهو 
له  تعا� سيهيئ  �هللا   �8 من  ��ثق 
�هذ�  8كثر،  ما/  لكسب  فرصة 

تعا�  �هللا  من  تعو0  ما  �سب 
�بسبب توكله �لعظيم عليه �
ميانه 
�لقو< به تعا�. �كا� سيدنا عمر 
من   tJغ� ماله،  نصف  قد�  قد 
مالية  تضحيا�  قدمو�  �لصحابة 
حياִדم.  طو�/  �ستطاعتهم   Uبقد
قو/  �ستغال/  عد�  £ب  لذلك 
نفسا  �هللا  يكلف  "ال  تعا�:  �هللا 
 W  Jلتقص� لتCير  �سعها"  
ال 
�لتضحيا� �ملالية، �ال بد للجميع 
�يعرفو�  نفوسهم  يفحصو�   �8
قد�Uִדم لإلنفا&. W بعض �ألحيا� 
يقد� �لذين لديهم قد��U مالية قليلة 
 .Qتضحيا� مالية 8كثر من �ألغنيا
�ملوصني  بعض  هنالك  كذلك 
�لذين  �لوصية  نظا�   W �لد�خلني 
يدفعو� 8قل مما ينبغي عليهم 0فعه 
�فقا لدخلهم. �ملفر�¦ �8 يقد� 
��هللا  قدUته؛  �سب  
نسا�  كل 
قد �ّسع W قد�Uتكم �ملالية ليميز 
 .t0عو�  W  V.لكا� من  �لصا0& 
 tملقصرين من �النتبا� Qال بد �ؤال�

� بقية �آلية ﴿َال ُيَكلُِّف �هللا َنْفًسا 

الَّ ُ�ْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َ�َعَلْيَها َما ِ
�ْكَتَسَبْت﴾، فينبغي عد� �لتسويف 
عد� %ا�لة  ��لتلكؤ. �ال بد من 

خفاQ �لدخل، � Vخلد�¶ ��لكذ�
�يقو/  �إلميا�.  يضيع  هذ�  أل� 

حضرته فإ.� ^ يكن بإمكانكم �8 
تدفعو� �لنسبة �ملفر�ضة فيمكن �8 
تكتبو� للمركز للتخفيف W �لنسبة، 
�لرخصة.   tهذ نعطيكم  �سو� 
يكتسبو�  ما  Pفو�  �لذين  8ما 
فإ�م يكذبو� �تذهب �لCكة من 
عليهم  �سع  �لذ<  فاهللا  8مو��م. 
8يضا.  يوقعهم W ضيق   �8 ميكن 
 �.
فعاِملو� �هللا كما يعاملكم. 8ما 
جلأمت للكذV فلن تتحقق �لتزكية 
 �
�ملتعلقة باإلنفا&، �هذ� يؤ0< 
سيئة  منا.�  �يتر@  �لنفس  فسا0 
لآلخرين. فاألفضل �8 يطلب مثل 
من  بدال  8بد�  يتCعو�  8ال   Qهؤال
�حلقيقي.  �لدخل   Qإلخفا  Vلكذ�

فالكذV يهد< 
� �لشر@.
يوفق   �8 تعا�  �هللا  �نسأ/ 
�أل�ديني �يعا لتقدمي تضحياִדم 
�ال  بضيق.  �ليس   Uصد بسعة 
 �8 �هللا  على  ميّن  8نه  8حد  يظنن 
 �8 ميكن  فكيف  �جلماعة.  على 
 oUجتا فهي  �هللا!  على  8حد  ميّن 
8ضعافا  عليهم  �ير0ها  �هللا  مع 
تعا�: �هللا  يقو/  كما  مضاعفة. 

�هللا  ُيْقِرُ¦  �لَِّذ<   �.َ ﴿َمْن 
َلُه  َفُيَضـاِعَفُه  َحَسًنا  َقْرًضا 
(٢٤٦:oلبقر�)  ﴾oًJََكِث 8َْضَعاًفا 
عليه  �ملوعو0  �ملسيح  يقو/ 
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 �8 يع�  ال  هذ�  ��لسال�   oلصال�
 Jلتفك� فهذ�  للقر¦،  %تا�  �هللا 
 �8 �لقصد  
منا � شر@،  .�ته  �د 
 ،Jلكب�  Qباجلز� عليكم   t0ير �هللا 
 W  @Uيبا لكي  �هللا   V8سلو �هو 
قلبه   W 8مو�لكم. فمن £د ضيقا
�لتضحيا� هي جللب   �8 فليعلم 
 W تعا�  �هللا  �يبني  �هللا.  بركا� 
موضع �خر 8نه يضاعف �لصدقا� 
�لكن  8كثر.   �8 ضعف  سبعمائة 
حالال  �ملا/  يكو�   �8 بد  ال 
�لشرعية.  بالطر&  مكتسبا  طيبا 
�يقو/ حضرته 
� �لتضحية �ملالية 
هو  �لذ<  �لعصر  هذ�  جها0  هي 
��ملسيح  �ملهد<  �إلما�  عصر 
��لسال�.   oلصال� عليه  �ملوعو0 
�لكتب  طباعة  ميكن  ال  فبد��ا 
�نشرها،  �إلسال�  عن  للدفا¶ 
 sعد�0 تر�جم معا
كما ال ميكن 
�للغا�  ¹تلف   W �لكرمي  �لقر�� 
ميكن  �ال  �لعا^،   W �نشرها 
��ملر�كز، �ال ميكن  �ملساجد   Qبنا
 Qسا�م، �ال بناU

عد�0 �ملبشرين �
�لصحية  �خلدما�  لتقدمي  �ملر�فق 
�هذ�  للمحـتاجني.  ��لتعليمية 
�خدمة  �إلسال�  نشر   W �جلها0 
مستمر�. يبقى   �8 بد  ال  �خللق 

�لصحابة  كا�  �لرسو/  �من   W�
�ألغنياQ يدفعو�، ��لفقر�Q يدفعو� 
8يضا بقدU �ستطاعتهم. �كا� من 
ما  منلك  ليتنا  يقو/  من   Qلفقر��
ننفقه W سبيل �هللا. �كانت قلوֲדم 
بالدمع  تفيض  �عيو�م   Vتضطر
شهد  �قد  ينفقو�.  ما  £د��  8ال 
 Vهللا تعا� على صد& تلك �لقلو�
�لفائضة  �لعيو�  �تلك  �ملضطربة 
 �8 تعا�  �هللا  فنسأ/  بالدمع. 
 �8� ،Qهؤال Vعل قلوبنا كقلو£
يوفقنا لفهم هذ� �ألمر ��لعمل به.

�يقو/ حضرته: �ليو� �قد تعر¦ 
�إلسال� للهجما� من كل مكا�، 
�قامت �اعة �ملسيح �ملوعو0 �هي 
باأل0لة  �إلسال�  عن  تد�فع   bل�
��ل�Cهني �لقاطعة ��لد�مغة، 
ال �8 
��هللا  مالية.  تضحية  يتطلب  .لك 

تعا� يبني 8ننا لو̂  �تم بالتضحية 
عندها  ألننا  �ملالية فسو� �لك، 
ُنحَر� من خدمة �لدين، ��حلرما� 
بعينه  ��ال@  �لدين هو  من خدمة 
�ال  �لكرمية.  �آلية   Çمع �سب 
�جلد0  �أل�ديني   Jتذك من  بد 
 �
� �ملالية.  �لتضحية   oUبضر�
فهم  .لك  عن  �ملسئولو�  [لف 
مسئولو� 8ما� �هللا تعا�. �ال بد 
ما  بو�جباتنا على 8حسن  �8 �تم 
 �.
ير��. �ميكن �8 نتجنب ��ال@ 
"8َْحِسنو�"  تعا�  �هللا  بقو/  عملنا 
8< قومو� مبا عليكم بأكمل �جه 
�لكرمية. �آلية  حسب  �8حَسِنه 

Uضا  يبتغو�  �لصحابة  كا�  �قد 
�هللا تعا� بطر& عجيبة.. �عن �8 
 � �لن¡   Qجا شخصا   �8  oهرير

الذي  العصر  هذا  جهاد  هي  املالية  التضحية  إن 
عليه  املوعود  واملسيح  املهدي  اإلمام  عصر  هو 
الكتب  طباعة  ميكن  ال  فبدونها  والسالم.  الصالة 
إعداد  ميكن  وال  ونشرها....  اإلسالم  عن  للدفاع 
اخلدمات  لتقدمي  املرافق  بناء  وال  وإرسا�م،  املبشرين 
 z اجلهاد  وهذا  للمحـتاجني.  والتعليمية  الصحية 
مستمرا. يبقى  أن  بد  ال  اخللق  وخدمة  اإلسالم  نشر 
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8جر�،  8عظم  �لصدقة   >8 �قا/: 
فقا/ Uسو/ �هللا �:" �8 تصّد& 
�8نت صحيح شحيح [شى �لفقر 
 �.
  qح متهل  �ال   ،Çلغ� �تأمل 
بلغت �حللقو� قلت: لفال� كذ�، 
�لفال� كذ�، �قد كا� لفال�". 
W مرحلة �لشباV عاo0 ال يفكر 
�إلنسا� W عاقبته، �لكنه لو �هتم 
فكل  �إلنفا&.  فسُيحسن  بعاقبته 
�لنا� يطمحو� W �ملا/ �خاصة 
W هذ� �لزمن �ملا0< �لذ< 8صبح 
�لنا� �بو� فيه �ملا/ 8كثر. فالذين 
ينفقو� W هذ� �لزمن هم يقومو� 
من  فضل  �هذ�   ،oJكب بتضحية 
�هللا عليهم كبJ. فإ.� 8نفق �ملؤمن 
�هو %تا� للما/ فهو 8كثر ثو�با 
 yحدثت �حتد oJهنا@ 8مثلة كث�
قصة  �.كر حضرته  �اعتنا.   W
�0خر  قد  كا�  8ملانيا،   W  Vشا
لنفقا�  �ملا/  من   �Jصغ مبلغا 
���جه، �كا� مدينا 8يضا، �لكنه 
 ¶Cخلليفة للت� oعندما علم بدعو
 �
 U08ملانيا با W مائة مسجد Qلبنا
0فع كل ما �0خرW t سبيل �هللا. 
حتقق  على  تد/  �لقصص   tهذ�
�ملسيح  ֲדا  �هللا  �عد   bل�  Qألنبا�
�ملوعو0 كما �8ا حتر¦ �لكسا�.

للرسو/  حديثني  حضرته  �.كر 

� �ض فيهما على �لتضحيا� 
على   �8 يبني  8حدÌا  �ملالية، 
�هللا  يعطيه  مبا  ينفق   �8 �إلنسا� 
تعا� �
ال لو åل فإ� �هللا سيعطيه 
 �8  � فيه  يقو/  ��آلخر  قليال. 
صدقته  ظل  حتت  يكو�  �ملنفق 
حضرته  .كر  كما  �لقيامة.  يو� 
يقو/:  �لذ<  �لقدسي  �حلديث 
8ُْعِطك". 8َْنِفْق   ،�0� �بن  "يا 

8مثلة  هنا@   �
 حضرته  �قا/ 
كثW oJ �جلماعة على �لتضحيا� 
�ملالية �على 8فضا/ �هللا على 8فر�0 
�8م  Uغم  ينفقو�  �لذين  �جلماعة 
W ضيق �Pشو� �لفقر. �نسأ/ 
�هللا �8 يكثر W �اعتنا من 8مثا/ 
 0U� �0ئما.  �لشجعا�  �ملنفقني 
 ��Uحضرته على بعض �الستفسا
�Ì8ها  �لتCعا�،  تر0 حو/   bل�
ما يتعلق مبوضو¶ �لوصية، حيث 
�ملوصني  على   �8 حضرته  بني 
للصنا0يق  �لتCعا�  يدفعو�   �8
�لوصية   �8 يظنو�  �8ال  �ألخر� 
تغطي كل �لتCعا�. فاملرجو من 
�ملوصني �8 يكونو� متقدمني على 

غJهم W �لتCعا�.
�.كر حضرته �8 على �جلماعا� 
نظا�   W �جلد0  �ملبايعني  
شر�@ 

�لتCعا� �ֲדذ� فلن تكو� هنا@ 
�التصا/  مشكلة  من  شكو� 
سJفع  هذ�   �8 كما  معهم، 
 0U كما  تقو�هم.  مستو�  من 
�لبعض  تسا°/  على   oحضر
حضرته  �8كد   ،oلزكا� حو/ 
ملن   oلزكا� 0فع  من  بد  ال   �8
 �8  Qلنسا� �على   .Vلنصا� ملك 
 �.
 حليهن  على   oلزكا� يدفعن 
�ملز�Uعني  �على   .Vلنصا� بلغت 
8يضا.  ¶�Uلز� على   oلزكا� 0فع 

�خلطبة  �اية   W حضرته  �طلب 
�لدعاQ �ألطباQ من �اعة 8مريكا 
بإعد�0  �قامو�  0عوته  لّبو�  �لذين 
 yأل�ا طاهر  "مركز  �جتهيز 
�لقلب" U Wبوo. �لكنه .ّكرهم 
بوجوV عد� تأثJ هذt �لتCعا� 
على �لتCعا� �إللز�مية �ألخر�. 

كما طلب حضرته �لدعاQ لرحلته 
�لشر&  بال0  �بعض  8ستر�ليا   �

هذ�   W ستبد8   bل�� �ألخر�، 
بضعة  �ستستغر&  �ألسبو¶ 
8سابيع. �طلب �لدعاQ كي تكو� 
�لرحلة موفقة �مباUكة ��8 يكو� 
�لسفر   W �لرفاقه  له  حاميا  �هللا 

��إلقامة. �مني


