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�لسنوية  �جللسة   ستبد �ليو<   jمسا
 { �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة 
�هللا،   'bبإ �Nي  بشكل  بريطانيا 
#ُتعقد �جللسة هذ� �لعا< مبناسبة �ليوبيل 
�ملئو; للخالفة ; مبناسبة مر#N مائة 
�إلسالمية  �خلالفة  قيا<  على  سنة 
�أل�دية. #قد �كتسبت هذm �جللسة 
فيها  �جتمعنا  قد   b+ كب�	  ¤ية 
لنشكر �هللا على ما نزc على 5اعتنا 
 .	Nته #بركاته بغز��N# فضالهمن 
�حلق ' 5يع بناj �جلماعة، شيوخا 
#شبابا #Nجاال #نساj، يشعر#' من 
#نظًر�  �لعظيمة.  بأ¤يتها   Tألعما�
على  �لقائمني  فإ'  �أل¤ية   mهذ  &+
نطاقها  عو�  #سَّ قد  �جللسة  ترتيبا0 
من   ºلضيو� من   gك لعد7  حتسًبا 
توقع # #خاNجها.  بريطانيا  �7خل 
ستكو'  عامة  بصفة  �لترتيبا0   '
ما  �هللا   jشا  '+ قبل   ;b من  فضل 
عد� �لثغر�0 �لبسيطة �ل� ال بد منها 
} مثل هذm �لترتيبا0 ��ائلة �ل� تتم 
�ملتطوعني قد �كتسبو� -  مؤقتا. +' 
 { cخدمتهم } هذ� �ملجا cمن خال
سنو�0 ماضية - خg	 #مهاN	 جيد	 
ضيَف +ليها ُ �b+ Ü .&بفضل �هللا تعا
+ميا¦م  عن  �لناتج  �أل�ديني   uا�
فيمكن �لقوc +' �ملتطوعني يعملو' 
كاملجانني +' صح �لتعب�. #} هذ� 

ال   mحد# �هللا  +ال  +له  ال   ' شهد 
 mمًد� عبد� 'شريك لـه، #شهد 
من  باهللا   bفأعو بعد  ما  #Nسوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا FNَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   eَيَّا+#َ َنْعُبُد   eَيَّا+
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوF َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Gمني) َ#ال �لضَّ

خطبة �جلمعة
�ل� 8لقاها 8م< �ملؤمنني سيدنا مر��مسر,
 8}د 8يدp �هللا تعا� بنصرp �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما� �ملهد� عليه �لسال�

يو<  ٢٥- يوليو ٢٠٠٨
} حديقة �ملهد;، مبقاطعة ”#لنت“ (�ململكة �ملتحد	)

أساس العبادة..أساس العبادة..
إقامة الصالةإقامة الصالة

تر5ة: �لقسـم �لعر× باجلمـاعـة
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�جللسُة  �كتسبت  قلُت،  كما  �لعا<، 
مبناسبة  ُتعَقد  لكو¦ا  مميز�  طابعا 
�إلسالمية  للخالفة  �ملئو;  �ليوبيل 
للخدمة  متطو�  فكل  �أل�دية. 
�هللا  بفضل   äملحو  uماÚ يتحلى 
 { #جدته   uحلما� #هذ�  تعا&. 
�أل�ديني } كل جلسة حضرُتها } 
كانت } �جلماعا0  jهذ� �لعا< سو�
مريكا # #نيج�يا  غانا  مثل  �لقدمية 

#كند�، # �حلديثة مثل بينني. 
 jبنا عن  بإÂا�   Îحتد  '  7# هنا 
 { �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
 N#سا  �bملا  ºعر #ال  مريكا. 
�لشُك  خر�  بال7   { �أل�ديني 
جلسة   {  �jيتر� ال  قد  نه  #�لقلُق 
مريكا نفس �حلماu #�لر#نق �لذ; 
�لعا�.   { �جللسا0  بقية   {  mنر�
معظم   { �ألمر  هذ�   قر �لت  ال 
�لرسائل �ل� تلقاها من فر�7 �جلماعة 
�لبال7. #قد يكو' مبعثه  من ¥تلف 
�لر; �لسائد عن �لشعب �ألمريكي 
 mهذ  Fصحا فيفكر  عا<.  بشكل 
�ألمريكا'  �أل�ديني   ' �لرسائل 
بصبغة  تصبغو�  قد  يكونو'  يضا 
عد�7  أل'  �ألمريكي،  �لشعب  باقي 
ُ#لد#�  �أل�ديني   Fلشبا� من  كب�� 
�ألمريكي.  �ملجتمع   { #ترعرعو� 
عن  �النطبا�  هذ�   '+  cقو  Ñلكن

خاطئ،  يًضا  �ألمريكي  �لشعب 
ما  طيبو'.  عامة  بصفة  فاألمريكا' 
قلَّ  فليسو�  �ألمريكا'  �أل�ديو' 
+خالًصا عن سائر �أل�ديني } �لعا� 
#�لفضـل   .cألشكـا� من  بشكل 
 &+ �نتمـائهم   &+ يعو7  bلك   {
 � �ملوعـو7  �ملسيـح  5اعة 

#بيعته.
عن  �ليو<   Îسأحتد  cحا ية  على   
جلسة بريطانيا. #كما قلت سابقا، ال 
جند } ية بقعة من بقا� �لعا� نظ�� 
##�سعة  �ملؤقتة  �لترتيبا0   mهذ ملثل 
حد7#  ضمن  تعمل  �ل�   Tلنطا�
بعد7  يتعلق  #فيما   .m7قيو# �لقانو' 
�جللسة  فإ'  �جللسا0   {  Nحلضو�
بريطانيا متماثلتا' من  ملانيا #}   {
جلسة   '+# �ملشاNكني.  عد7  حيث 
بقية  سبقت  قد  �لعا<  هذ�   { غانا 
�لعد7.  حيث  من  كلها  �جللسا0 
أل'  قصًد�  باكستا'  هنا  bكر   �
#هي   - فيها  �ملتتالية  �حلكوما0 
 ºإلنصا�#  cبالعد �لتمسك  تّدعي 
- ال تسمح لنا بعقد �جللسا0 منذ 
ما   ºعر #ال  ماضـية.  سنة   ٢٤
�جلماعة   mِقبل هذ من  �لذ; �افونه 

�ملساملة. 
حثكم على ' تدعو�  'Nيد  هنا 
ن  �هللا تعا& كث�� } يا< �جللسة لتحسُّ

�أل#ضا� } باكستا'، عÑ أل#ضا� 
 &+ ºهذ� �لبلد بصفة عامة. ال نعر
ية جهة يس� حكا< هذ� �لبلد، #ما 
�لبلد  ֲדذ�  يصنعو�   ' يريد#'  �لذ; 
�ملسكني. ففي �النتخابا0 �ملاضية � 
يتمكن �ملشايخ من كسب �ألصو�0 
+b � ينتخبهم �لشعب، #�آل' يريد#' 
كله  �لشعب  من  لذلك  ينتقمو�   '
#يعيثو� فسا�7 } كل مكا' #ينخر#� 
�ألمر   { �لغريب  لكن  �لبلد.  سس 
 ºغم �نكشاN - حلكا< #�لساسة� '
�حلقيقة عليهم ' �لشعب قد Nفض 
�ملشايخ Nفضا باتًّا - �افو¦م بشد	، 
#بدًال من ' مينعوهم من تصرفاִדم 
�لفاسد	 �ضعو' �م #يتفقو' معهم 
#سلطتهم.  سيطرִדم  حتت  كأ¦م 
باختصاN، 7�ُعو� �هللا تعا& ' يرحم 
لأل�ديني  يضا  �هللا  #�7عو�  #طننا. 
عقد  من  ليتمكنو�  �لباكستانيني 
Úرية،  ¥تلفة  مبناسبا0  �حتفاالִדم 
#ليعيشو� مطمئنني #يعقد#� جلساִדم 
بشأ' الئق ֲדا، #�تفي هذ� �لقانو' 
�لعقل  �هللا  #هب  �جلائر.  �لغاشم 
�لذين ال  �لسلطة   Fلرشد ألصحا�#
سيكو'   �bما# يفعلو'   �bما  '#Nيد
مص�هم، #ما �لذ; عسى ' ُيفَعل 
�لو�فدين  �أل�ديني  على  ֲדم؟ Âب 
 { كث��  يدعو�   ' باكستا'  من 
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هذm �أليا< لباكستا' #�أل�ديني } 
باكستا'. 

عو7 +& �حلديث عن جلسة  #�آل' 
لفتُّ  �ملاضية  �خلطبة  ففي  بريطانيا. 
على  #�لقائمني  �ملتطوعني   mنتبا�
مسؤ#لياִדم،   &+ �جللسة   cعما
 ' Ñلك ال يعb لكن ،×#هذ� هو 7
�ملتطوعني ال يعملو' بإخال±. �حلق 
ترتيبا0   { #�لعاملني  �ملتطوعني   '
بفضل  ينجز#'  يضا  هنا  �جللسة 
+ليهم  �ملعهو7	   cألعما� تعا&  �هللا 
فر#�  كسائر   Tشو#  uا� بكل 
ال  قلت،  #كما  �لعا�.   { �جلماعة 
#�سعة  �لترتيبا0   mهذ مثل  توجد 
�لنطاT #بصوN	 مؤقتة } ; مكا' 
 '+# بريطانيا.   { هي  كما  Gخر 
متاثل  كانت   '+# ملانيا،   { �جللسة 
�لعد7،  حيث  من  �لgيطانية  �جللسة 
�لكث�	  #�ملر�فق  �لتسهيال0  لكن 
�جللسة،  مكا'  �7خل  �م  تتوفر 
�لعا<   { هنا.  لنا  متوفر	  غ�  #هي 
�ملشرفني  تعا&  �هللا  قد جعل  �ملاضي 
جديد	  بتجربة  ميّر#'  �جللسة  على 
' مشاكل كث�	 #خلًال كبً��  Ñع
 cهطو بسبب  �لترتيبا0   { #قعت 
�هللا  بفضل  �ملتطوعني  لكن   ،Nألمطا�
 �#7# Fلصعا� mتعا& تغلبو� على هذ
�لو�جبا0 �ملعهو7	 +ليهم على حسن 

#جه. �حلق ' �لعاملني } كل شعبة 
بعض  يو�جهو'  �جللسة  ُشعب  من 
 { #�جهوها  كما  حتًما،   Fلصعا�
 0�jما هذ� �لعا< فالتنبو�لعا< �ملاضي. 
�لظاهر،   { +Âابية  �لطقس  عن 
فا7عو� �هللا تعا& ' تبقى +Âابية، فإ' 
 ;مفتاÄ كل مر بيد �هللا. ال ُينجز 
 mهذ تتحقق  #ال  فضله،   '#7 عمل 
 7�N  �b+ +ال  �لطقس  عن   0�jلتنبو�
يتنبأ  +منا  �إلنسا'  أل'  كذلك،  هو 
 mتقدير على   jبنا �لطقس  حالة  عن 
�لسيئ  �جلو   '+ فحسب.  #Êمينه 
} �لعا< �ملاضي فا7نا من حيث +' 
شبابنا �كتسبو� خg	 جديد	 ملو�جهة 
�ملشاكل �لطاNئة. لقد كانو� مهر	 } 
+جنا� عما�م } �لطقس غ� �ملاطر، 
غ� ¦م صاN#� �آل' مهر	 } +جنا� 
عما�م } �لوحل يضا. هناe تعب� 
¸سن  ال  مرشدنا   ' عندنا  شائع 
�لعمل } �لوحل، #لكننا نقوc: ليس 
فقط مرشدنا ¸سن �لعمل } �لوحل 

+قامتهم  يضا - Nغم  +' شبابنا  بل 
عما�م  ينجز#'   - بريطانيا   {
قد  فإ¦م  يًضا،  �لوحل   {  	Nمبها
تدNبو� لدNجة ' سياN	 لو ساخت 
} �لوحل فيستطيعو' +خر�جها منه 

بسهولة.
 '+ ºللضيو cقو ' 7ّ# ،Nباختصا
يعملو'  تعا&  �هللا  بفضل  �ملتطوعني 
 { #سيعملو'  #+خال±،  æهد 
�ملستقبل يضا بإb' �هللا تعا&، لكن 
 ºمسؤ#ليا0 تقع على �لضيو eهنا
َتذّكر#�  يؤ7#ها.   ' #عليهم  يضا، 
' يكو' ��دº من  jقبل كل شي
�ملشاNكة } �جللسة �بتغاj مرضا	 �هللا 
هذ�  تضعو�   ' Âب  لذ�  فحسب، 
�لد#�<.  على  عينكم  نصب   ºد��
 j�7 هو   ºد�� هذ�   { ما  هم #
يتحقق   ' ميكن  #ال  �لصلو�0. 
 {  eلالشتر� سفركم  من   µلغر�
�خليمة   {  uجللو� مبجر7  �جللسة 
�خلطب  بعض   &+ #�الستما� 

تذّكروا قبل كل شـيء أن يكون اdدف من املشـاركة 
� اجللسـة ابتغاء مرضاة اهللا فحسـب، لذا tب أن 
تضعـوا هذا اdـدف نصـب أعينكم علـى الدوام.
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 c#ا¸  ' Âب  بل  فيها،   Fملرغو�
 ' �أليا<   mهذ  { منكم  #�حد  كل 
ُيحِدÎ } نفسه تغيً�� طاهًر� #Âعله 
 ' يتجز من حياته. Âب  جز�jً ال 
#خضو�.  ¡شو�  صلو�تكم  تّتسم 
Âب ' تصّلو� كل صال	 } #قتها، 
بل �جعلو� لز�ًما عليكم j�7 �لصال	 
5اعًة. +' �لسوT } مكا' �جللسة 
�لصلو�0  #قا0   { مغلقة  ستبقى 
 ºخلطب، فال يتوجْه +ليها �لضيو�#

�لقد�مى.  #ال  �جلد7 
حيانا  uبعض �لنا c#ا¸
7#منا  �لقو�عد   Tخر
سبب، فعليهم ال يسببو� 
ֲדذ�  للعاملني  �ملشاكل 
مكا'   {  Ü �خلصو±. 
�الهتما<  يوَلى  �جللسة 
 uلنا�# �لتهجد  لصال	 

لكن  عا<،  بشكل  فيها  يشاNكو' 
Âب  �ألخر�  �ألماكن   { �ملقيمني 
بالتهجد،  �آلخر#'  هم  يلتزمو�   '
فهناe مبيت 5اعي } "+سال< Gبا7" 
كما يبيت بعض �لضيوº } مسجد 
يضا، فيجب �اللتز�<  "Äبيت �لفتو"
 eهنا Ü .eلتهجد #�لفجر هنا� 	بصال
يقيمو' }   ºلضيو� من  عد7 كب� 
يضا Âب ' ¸ا#لو�  �لبيو0، فهم 
j�7 �لصال	 } �ملسجد �لقريب منهم 

+ليه،   cلوصو� عليهم  يسهل  #�لذين 
فيه.  �لفجر  يصلو� صال	   ' فيجب 
�ملسجد   &+  cلوصو� مكنهم   �b+#
 Fيصلو� �ملغر 'قبل �ملغرF فيجب 
يضا فيه. ما �لذين يسكنو'  jلعشا�#
�جللسة  مكا'   &+ تو' # لند'   {
يوميا، فعليهم ' يعملو� هم يضا ֲדذ� 
�ألمر #Âعلو� ضيوفهم يضا يتقيد#' 
به؛ أل¦م +�b � يولو� �لصال	 �هتماما 
كافيا فهم ال ¸ققو' كg هدº من 

هذm �جللسة، فال تفيدهم ; خطبة، 
#ال ينفعهم �لتمتع بأ; خطبة علمية 
#ال  بالصال	  يهتمو'  ال  كانو�   �b+
¸ا#لو' j�7ها كما Âب. لقد تو�فد 
لكو'  هنا   ºلضيو� من  كب�  عد7 
�ليوبيل  عا<   { تعقد  �جللسة   mهذ
�أل�دية،  �إلسالمية  للخالفة  �ملئو; 
 { eNلو�فدين تشا� jغلبية هؤال '+#

�جللسة نظر� �ذm �أل¤ية. 
�خلالفة  نعمة  تعا&  �هللا  bكر  حينما 

َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  #قاc: ﴿َ#لَُيَبدِّ
قد  تعا&  فإنه   ،(٥٦  :Nلنو�) ْمًنا﴾ َ
 ' نفسها  �آلية   { bلك  بعد  bكر 
هؤالj �ملؤمنني "يعبد#نÑ"، #بسبب 
به   eإلشر�� تعا& #عد<  عبا7ִדم هللا 
¦م   Àمبع �لنعمة،   mֲדذ سيحظو' 
نتيجة  #�لقو	  �لتمكني  سينالو' 
�خلالفة، مما سيبعثهم على �ملزيد من 
�لتالية  �آلية  مستهل   {  Ü �لعبا7	. 
تعا&  �هللا   cقا  ºالستخال� آلية 
 ' ;الَ	﴾..  ِقيُمو� �لصََّ#َ﴿
�لعبا7	،   uسا �لصال	  +قامة 
لتجنب  �أل#&  �خلطو	  #هي 
�ملر�7  هو  #ما  باهللا.   eإلشر��
+¦ا  ال َ �لصال	؟  +قامة  من 
#قتها،  #على  �لصال	 5اعًة، 
#�عتباN كل شيG jخر +��jها 
عدَمي �لقيمة. Âب على 5يع 
�جللسة   { #�ملشاNكني   ºلضيو�
 mبالصلو�0، #ليس } هذ �الهتما< 
يْدعو�   ' Âب  بل  فحسب،  �أليا< 
 ' جاهدين  #يسعو�  �أليا<   mهذ  {
يصبح ما يكتسبونه من �ملو�ظبة على 
�لصلو�0 جز�jً ال يتجز من حياִדم 
�ل�  �لنعمة   mֲדذ ليتمتعو�  �ألبد،   &+
#هبها �هللا تعا& لنا } صوN	 �خلالفة 
على �لد#�<، #�ل� ستتسبب } تقوية 
كل �د; على صعيد فر7; #على 

وهي  العبادة،  أساس  الصالة  إقامة 
باهللا.  اإلشراك  لتجنب   pاألو اخلطوة 
وما هو املراد من إقامة الصالة؟ َأال إنها 
واعتبار  وقتها،  وعلى  nاعًة،  الصالة 
القيمة.  عدَمي  إزاءها  آخر  شيء  كل 
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صعيد �جلماعة على �لسو�j. حاِفظو� 
على صلو�تكم } هذm �أليا< بصفة 

خاصة، فهذ� هو هدفنا �ألساسي.
 يقوc سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: 
�7مت  ما  باقية  تظل  +منا  �ألمة   '+

متوجهًة +& �هللا تعا&.
ساu �إلميا' يًضا  '+ :� cقا Ü 
﴿َ#َعَد  �هللا   cقا فقد  �لصال	،  هو 
 '  ; ِمْنُكْم﴾..  Gَمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا 

#عد  تعا&  �هللا 
�ملؤمنني منكم نه 
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  ﴿
 ،﴾µِNَْأل� ِفي 
 	 7 ستفا لال #
�لنعمة  هذ�  من 
على كل مسلم 

�د; ' يسعى ليز7�7 +ميانا. #كما 
 uسا '+  � �ملوعو7  �ملسيح   cقا
Âب  لذ�  �لصال	،  هو  يًضا  �إلميا' 
 '�لتمسك ֲדذ� �ألساu، بل علينا 
ال  Úيث  قلوبنا   {  mN#جذ نرسخ 
 { Nال تتضر# ،Îتتزعز� مهما حد
حاc من �ألحو�c، أل' تعرضه أل; 
�لصال	   j�7  { �لتهاُ#'   # صدمة 
ّ' �إلميا' صابه �لضعُف، #+'  Ñيع
�لضعف } �إلميا' سيؤ7; +& ضعف 
�أليا<   mهذ ففي  باخلالفة.  �لعالقة 

معيَّن   ºٍد� هنا  فيها  �جتمعنا  �ل� 
ينبغي علينا �ملحافظة على �لصلو�0 
لتحفظنا �لصلو�0ُ حسبما #َعد �هللا، 
#يتقو� +مياننا، #نناc قرF �هللا تعا& 
#نرÎ على �لد#�< +نعاماته �ل� #عد 

ֲדا �ملؤمنني.
� موضحا  �ملوعو7  �ملسيح   cيقو

ساليب �لدعاj #حقيقتها: 
"Âب j�7 �لصال	 بتضر� #خشو�، 

#ينبغي ' يدعو فيها �إلنسا' لدينه 
#7نياm كث��."

 'Gلقر�  {  7N#" حضرته:   cيقو  Ü
�لكرمي: ﴿َ#�لَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَو�ِتِهْم 
¦م يو�ظبو' على  ;ُيَحاِفُظوَ'﴾.. 
قط.  تفوִדم صال	  #ال  �لصال	   j�7
�إلنسا'  �حلقيقي من خلق   µلغر�#
�علمو�  �لصال	.  حقيقة  يتعلم   '
يذلل  �لذ;   jلشي� هو  �لصال	   '
�آلفا0  به   c#تز# كلها،   Fلصعا�
كلها. #لكن �ملر�7 من �لصال	 ليس 

تلك �لصال	 �ل� يؤ7يها �لناu كتقليد 
تلك  منها  �ملر�7  بل  فقط،  #عا7	 
�لصال	 �ل� يرT فيها قلب �إلنسا' 
#�ر على عتبا0 �هللا #يبد بالذ#با'. 
#ليكن معلوما يضا ' �حلفاä على 
تعا&  �هللا  ليس ضر#Nًيا أل'  �لصال	 
تعا&  هللا  ليس  كال،  +ليها.  Úاجة 
 Ñحاجة +& صلو�تنا مطلقا ألنه ﴿غ
عن �لعاملني﴾ #ليس �تاجا ألحد، بل 
�حلق ' �إلنسا' 
+ليها.  Úاجة 
bلك   { #�لسر 
' �إلنسا' يريد 
خً��،  لنفسه 
فيستعني به �. 
 jنشو '�حلقيقة 
 cلعالقة بني �هللا #بني �إلنسا' هو نو��
�خل� بعينه. #لو صا0N �لدنيا كلها 
#عكفت  �لشخص  هذ�  ملثل  معا7ية 
#لو  شيًئا،   mتضر  � هالكه  على 
�ملاليَني  �هللا  ألهلك  �حلاجة  �قتضت 
هذ�  جل  من   uلنا� من  #�لباليني 

�لشخص. 
 &+ يؤ7;   jشي �لصال	   ' �علمو� 

يضا."  m7نيا# j7ين �ملر Äصال+
 jشي �لصال	   '+ يضا:   �  cقا#
 .jلفحشا�#  jلسو� من  �ملصلي  ُينقذ 

يذلـل  الـذي  الشـيء  الصـالة هـو  أن  اعلمـوا 
الصعـاب كلهـا، وتـزول به اآلفـات كلهـا.... بل 
املـراد منهـا تلـك الصـالة الe يـرق فيهـا قلب 
اإلنسـان و�ـر على عتبـات اهللا ويبـدأ بالذوبان. 
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�لنحو  هذ�  على  �لصال	   j�7 #لكن 
¸ظى  فال  �إلنسا'،   	Nقد  { ليس 
ֲדا بد#' عو' �هللا #نصرته. #ما � 
يظل �إلنسا' عاكفا على �أل7عية ال 
خضو�  #ال  خشوٌ�  قلبه   { يتولد 
من هذ� �لنو�. لذ� Âب ال �لو من 
�أل7عية ليلكم #ال ¦اNكم #ال حلظة 

من حياتكم." 
لنا  هيأ  قد  تعا&  �هللا   '+  :cقو
نصلح  لكي  خر�  مر	  �أليا<   mهذ
#نعكف  باهللا،  مستعينني  صلو�تنا 
على �أل7عية ليل ¦اN، #نسأله تعا& 
فضاله #�لتوفيق ألj�7 تلك �لصلو�0 
 ،jلفحشا�#  jلسو� من  تنقذنا  �ل� 
�هللا  Nضا  لنا  جتلب  �ل�  #لأل7عية 
تعا& #جتعلنا #�Nثني ألفضاله #N�ته 

�7ئما. 
�لفهم  معاNضينا  يلهم   ' �هللا  ندعو 
 { bلك  يكن   �  �b+# #�لفر�سة، 
 mفندعو  � علمه  Úسب  نصيبهم 
�7ئما.  شر#Nهم  من  ينقذنا   '
تتوجهو�   ' Âب  �أليا<   mهذ ففي 
#�لعبا0�7  #�لصلو�0  �أل7عية   &+
 ºد�� هو  هذ�  أل'  �لنية،  ¡لو± 
كل  #على  هنا.  الجتماعنا  �حلقيقي 
من يشاeN } �جللسة ' Âعل هذ� 
 .jنصب عينيه قبل كل شي ºد��

حثكم  '#�لشيj �لثا� �لذ; Nيد 
بينكم،  �لسال<  ُتفشو�   ' هو  عليه 
به،  تعا&  مرنا �هللا  ما  هم  ألنه من 
#هو #سيلة ُمثلى لنشر �حلب #�لوئا< 
 ºيتذكر �لضيو 'فيما بيننا. #Âب 
�لضيف  حق   ' Nغم  نه  �لو�فد#' 
مع  #لكن  جد�،  كب�  مضيفه  على 
bلك فهناe بعض �لو�جبا0 تقع على 
يضا. #} هذ� �لصد7 قد  ºلضيو�
مر Nبا� هو  Fألحز�� 	N7 } سوN#
ه +& Nسوc �هللا �، #لكنه }  موجَّ
 ،ºساسي للضيو�حلقيقة مر عا< #
#ليتذكر#m حيثما حّلو� #نزلو� بشكل 
�لو�فد#'   ºلضيو�  mليتذكر# عا<، 
خا±  بشكل  �لسنوية  �جللسة   &+
خا±.   ºد� هنا   &+ يأتو'  أل¦م 
هنا  يقيمو'  �لذين   ºلضيو� فعلى 
 ' عليهم  �جللسة  نظا<  Nعاية  حتت 

يهتمو� ֲדذ� �ألمر جيد�.
حد ضيًفا   cينـز ال  8,ال: Âب   
لد� حد بد#' �لدعو	. مامنا سو	 
 Îحد  b+ �خلصو±،  ֲדذ�   �  Çلن�
مر	 ' صحبه +& مأ7بة طعا< عد7 
 eمن �ملدعوين +ليها، #كا' هنا �كب
متحدثا  �Nفقه  ��ئد  #�حد  شخص 
�لنÇُّ � صاحَب   'bمعه �. فاستأ
�لبيت #قاc: قد صحبÑ هذ� بد#' 

له 7خل معي  bنَت  فلو  ُيدعى،   '
#+ال فأخ�gْ بد#' تكلف # خجل 
m7ّN 7#' تر77.     ºجل #لسو##

من  �لو�فد#'  يتذكر   ' فأ#ًال Âب 
 {  eلالشتر� تو�  قد  ¦م   §Nخلا�
يأتو�   �# +ليها  7ُُعو�  #قد  �جللسة، 
بد#' 7عو	، #لكن Âب ' يتذكر#� 
�جلماعة  ِقبل  من  �لضيافة   ' جيد� 
 eهنا# فقط.  معد7#	  أليا<   > ُتقدَّ
من يصّر#' على +طالة مكوثهم بعد 
#مثلهم  يضا،  �ملعد7#	  �أليا<   mهذ
7عو	   '#7 ضيفا  ¸ل  �لذ;  كمثل 
 eهنا# للمضيف.  مشكلة  #يسبب 
من يشتر#' �لتذ�كر �ل� تبقى صاحلة 
 Nألعذ�� يقدمو'   Ü طويلة  لفتر	 
#يقولو': ما�b نفعل؟ +ننا مضطر#' 
للمكوÎ +& فتر	 كذ� #كذ� Úكم 
طبيعة �لتذكر	، Ü +¦م يشتغلو' يضا 
�لفتر	.   mهذ  jثنا  { ¥تلفة   cبأعما
فإ�b كانو� مضطرين للمكث فلينفقو� 
على نفسهم من جيوֲדم #ليتحملو� 
على  عبًأ  يكونو�   '  '#7 نفقاִדم 
�ملشاكل  تطّل  عندما  �جلماعة. 
 cطو بسبب  بر�#سها  �إلN�7ية 
 Îقد حد#  - uلنا�  jمكث هؤال
bلك } �لسنو�0 �ملاضية يضا مثل 
 jلسنة �حلالية - #ُيطلب منهم +خال�
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�ملكا' فيشتكو'. #مبا ' �لقانو' ال 
ميلكو'  لكو¦م  بالعمل  �م  يسمح 
يتعرضو'  لذ�  فقط،   	Nلزيا� تأش�	 
تو�جه  كما  #�ملصاعب  للمشاكل 
�جلماعة يضا بعض �ملشاكل بسببهم 
+�b علمْت عنهم �أل#سا� �حلكومية، 
#قد تعلم يضا عن بعضهم } بعض 
مبثل  يقومو'  للذين   cفأقو �ألحيا'. 
 '  �#7�N  �b+ +¦م  �لتصرفا0   mهذ
يطيلو� �ملكوÎ فليدبر#� حا�م، #7' 
شيـئا،  �جلمـاعة  من  يشكو�   '
 ºتصـرفهـم كتـصر gال سُيعت+#
يطيـلو'  �لذيـن  #لئـك 
�جللـوu } بيـت �ملضيـف بعد 
�لطعـا< #يسـبـبو' لـه حرجـا 

#+�عاجـا. 
 ºلضيو� يتذكر   ' Âب  كذلك 
من  يأتو'  �دمو¦م  �لذين   ' يضا 
شر�ئح ¥تلفة من �ملجتمع، #هم على 
#�لعلم.  �لثقافة  من  ¥تلفة  N7جا0 
 '#7 #منهم  جد�  مثقفو'  فمنهم 
bلك، #يز�#لو' مهًنا ¥تلفة، فيقدمو' 
نفسهم خلدمة ضيوº �ملسيح �ملوعو7 
� برحابة صدN. #كل #�حد منهم 
كل   {# خدمة  ألية  مستعد�  يكو' 
 # مر	  #ّجههم -  يضا  نا #  .cاÍ
مرتني قبل �جللسة كل سنة- +& �لقيا< 

ֲדذm �خلدمة على حسن ما ير�<. #لو 
فينبغي  ما  تقص�  حدهم  حدÎ من 
 .Nبرحابة صد mيتحملو ' ºللضيو
#لو حس كل من يشاeN } �جللسة 
 -  m�غ  # كا'  ضيفا   - مسؤ#ليته 
�لطرفني  بني  مشاكل  ية  حدثت  ملا 

بد�. 
بعض  حصلت  �ملاضية  �لسنة   {
نتيجة  �جللسة  ترتيبا0   {  Fلصعا�
نز#c �ألمطاN �لغزير	 } يا< �جللسة 
�ملشاكل  بعض   &+  �7 مما  #قبلها، 
 cاÍ { لعاملني�# ºبني بعض �لضيو
يضا  �لسنة   mهذ  {#  .N#ملر� حركة 
 uبعض �لنا 'تلقيت بعض �لشكا#� 
يوقفو' سيا�Nִדم على شو��N ضيقة 
حافة  على   	Nلسيا�  ºيقا+  ' Nغم 
�لشو��N �لضيقة } قرية صغ�	 ممنو� 
من قبل �أل#سا� �حلكومية يضا، أل' 
bلك يسبب +�عاجا للج��' #ألهل 
�لقرية بشكل عا<. فيضطر �ملسؤ#لو' 
 ،MTA gلك عb عن �Nلإلعال' متكر
قبل  من  �جلماعة  bلك }  عِلَن ُ #قد 
يضا، #مع bلك فإ' بعض �لقا7مني 
على  سيا�Nִדم  يوقفو'  #N#با  من 
هنا   &+ #يأتو'  �لضيقة   �Nلشو��
ليس صحيحا  #هذ�  �ألجر	،   	Nبسيا
طبعا. فإ�b كنتم قد تيتم +& هنا لنيل 

تتقيد#�   ' فعليكم  �جللسة  بركا0 
عندما   .cألحو�� كل   { بالقو�نني 
¸دÎ سوj �لتفاهم فإ' �لعاملني يضا 
 '  ºلضيو� فعلى  حيانا،  ¸تدمو' 
يغّضو� �لطرº عن تقص��ִדم �لبسيطة 
معتgين +ياهم ناسا عا7يني مثل بقية 
 Nلك ملا نشأ �لشجاb فلو فعلو� .uلنا�

صال ناهيك عن تفاقمه. 
بعض  فهنا  بالطعا<،  يتعلق  #فيما 
�لسيد�0 #�ألطفاc #�ملرضى �ملصابني 
على   '#Nيقد ال  �لذين  بالسكر; 
حتمل �جلو�، #لو جتوعو� فتر	 طويلة 
�ألحيا'  بعض   {# كث��.  لعانو� 
�لوقت،  لبعض  �جللسة  بر�مج   cتطو
لسبب  طويل   Nالنتظا يضطر#'   #
فيشعر   ،N#ملر� حركة   { �ال�7حا< 
�لطعا<.  �ألطفاc #�ملرضى Úاجة +& 
يقسو�  ال  #ًال  للمسؤ#لني   cقو لذ� 
حد  كا'  لو  بل   ،jهؤال مثل  على 
 jثنا لألكل   jشي  &+ Úاجة  منهم 
فعاليا0 �جللسة يضا فليوفر#m له #ال 

حر§ } bلك. 
#ثانيا: قوc �ؤالj �ملرضى # �لذين 
' يأخذ#� معهم  Nصغا cطفامعهم 
�لفو�كه  شيئا بسيطا لألكل من قبيل 
مثًال ح{ ال يتعرضو� ملوقف �ر§. 

يضطر   ' ميكن  bلك،  على  عال#	 
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�لبعض لالنتظاN من جل �ملو�صال0، 
Nغم ' �لترتيبا0 } هذm �لسنة فضل 
بكث� من �لسنة �ملاضية، فلن تكو' 
تعا&،  �هللا   'bبإ بد�  مشكلة   eهنا
 cنر7ّ �حتما '#مع bلك ال نستطيع 
طاNئة،  مشكلة   # مر   ;  Î#حد
مكا'  من  �لعو7	  عند  سيما  #ال 
�لبعض  يو�جه   ' فيمكن  �جللسة، 
صعوبة ما بسبب �حا< �ملر#N. فعلى 
�ملسؤ#لني } قسم �لضيافة ' يضعو� 
�لباصا0  مو�قف   { �لعاملني  عند 
شيًئا  �خلاصة   0�Nلسيا� موقف   #
ح{   - عا7يا  خبًز�  #لو   - لألكل 
 jألكل شي ºحد �لضيو+�b �ضطر 
بسبب �النتظاN �لطويل، فيجد على 
 Ñصلت# لقد   .mعنـد خبًز�  �ألقل 
ֲדذ�  �ملاضية  �لسنة   { شكـا#� 

�خلصو±.
 ال شك ' �ملضيف سيؤ7; #�جبه 
 'يضا  ºحتًما، #لكن على �لضيو
يتذكر#� #يعزمو� على �لتأسي بأسو	 
تلك  كضيف،   � �مد  سيدنا 
هذ�   { حياها  �ل�  �حلسنة  �ألسو	 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  �لعصر 

بشكل �Nئع. 
كيف كا' �ملسيح �ملوعو7 � ضيًفا 
#�حًد�  مثاًال  سأقد<  �آلخرين؟  عند 

#جدته مذكو�Nً } +حد� �لر#�يا0. 
لقد سبق ' بينُت } �خلطبة �ملاضية 
مثلة من س�	 �ملسيح �ملوعو7 � 
bكر �آل' كيف  �كمضيف، +ال 
 cكا' � يتعامل عندما كا' ينـز

ضيفا عند �آلخرين.
كتب شيخ يعقوF علي عرفا� عن 
#هي   – �ملقدسة"   Fحلر�" مناظر	 
�ملناظر	 �ل� متت بني �ملسيح �ملوعو7 
مثلهم  �لذين  �ملسيحيني  #بني   �
#كا'  Gִדم،  �هللا  عبد  �لقسيس  فيها 
 &+ سافر  قد   � �ملوعو7  �ملسيح 
 eهنا ضيفا  فكا'  �ملناظر	  مكا' 
– ففي ثناj تلك �ملناظر	 قد �جتمع 
�أليا<  حد   {# بكثر	.   ºلضيو�
فيه   cنز �لذ;  �لبيت  هل  نسي 
 # له  �لطعا<  تقدمي   � حضرته 
 � #مع  له.  منه   jبشي  äالحتفا�
ֲדذ�  �#ج�  على  ّكد0  قد  كنُت 
لكثر	  نسيْت  #لكنها  �خلصو±، 
مضى  ح{   ،cالنشغا�#  cألعما�
 Nنتظا� #بعد  �لليل.  من  كب�   jجز
طويل سأc �ملسيَح �ملوعو7 � عن 
�لطعا<، فأصيب �جلميع بقلق شديد. 
فلم تكن  غلقت ُ قد   Tلسو� كانت 
èة +مكانية لشر�j �لطعا< منها. فُذكر 
�ذ�  �لد�عي  ما   :cفقا �ألمر  هذ�  له 

�لقلق �ملتز�يد؟ �Úثو� } خو�' �لطعا< 
#ال بد ' جتد#� شيئا يكفيÑ. فلما 
�خلبز.  كسر�0  فيه  #جد#�  Úثو� 
فقاc: هذ� يكفي، #خذ منها كسر	 

# كسرتني #كلهما.
يقوc �لر�#;: لعل هذ� �حلدÎ يبد# 
عا7يا } �لظاهر، #لكنه يكشف لنا 
 cيد حيث  �لعظيمة  خالقه  معجز	 
كا'   .� #بساطته  تو�ضعه  على 
ر �لطعا< } bلك  من �ملمكن ' ¸ضَّ
 N#لسر مدعا	  bلك  #كا'  �لوقت 
bلك   Tستغر� #لو  ح{  �أل�ديني 
 ' يشأ   �  � #لكنه  كله،  �لليل 
غ�  #قت   { �آلخرين  على  ُيثقل 
مناسب. +نه � يباc ببساطة �لطعا<، 
 cإل¤ا� هذ�  على  حد�  يعاتب   �#
#عد< �العتناj به، #� يسخط على 
 ßبالغة ##جه بشو 	حد، بل مبسر

��c قلق �آلخرين  #�ضطر�ֲדم.
 { تقص�   ;  ºلضيو� الحظ  فإ' 
 jجر�  # �لنسيا'  بسبب  ضيافتهم 
 jئة فبدًال من +بد�Nلطا� Nبعض �ألمو
�لسخط #�لغضب Âب ' يتذكر#� 
 � فإ'  هنا.   &+ Íيئهم  من   ºد��
يتذكر حد �لغرµَ ِمن قطعه مسافة 
 c#ا¸ �# ،cألميا� ºالG #مئا0 
#�ألخالقية  �لر#حانية  حالته  حتسني 
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التقوى

 { الشتر�كه   Àمع فال  #�لعلمية 
�جللسة �لسنوية.

لقد bكر0 } +حد� �خلطب �ملاضية 
نه خالc جول� �لسابقة +& فريقيا � 
Âد بعض �لضيوº �لو�فدين من 7#لة 
"بينني" #"ساحل �لعا§" #جبة �لطعا< 
لبعض �ألسباF �لقاهر	 - #فيما بعد 
مت تأمني �لطعا< �م - #لكن عندما 
�7عي  قالو�: ال  +ليهم   Nالعتذ�� ُ#جه 
 ºد�� حتقق  قد   b+ بًد�،   Nلالعتذ�
لقد  هنا.   &+ جله  من  تينا  �لذ; 
فيها   eNشا �ل�  �جللسة   { �شتركنا 
�ألفاNقة  هم   jهؤال بنفسه.  �خلليفة 
يز�لو'  ال  +¦م  عنهم   cنقو �لذين 
حديثي �لعهد } �أل�دية، #مع bلك 
فإ' هؤالj �أل�ديني �جلد7 ال يز�لو' 

يتقدمو' بسرعة قصو�. 
Ü هناe شكا#� ُترفع عا7	 من قبل 
�لبسيطة،   Nألمو� بعض  على   jلنسا�
 ºلضيو� 5يع  يتذكر   ' فيجب 
 ' صحيحا  ليس  نه   jنسا# Nجاال 
�لضيف يتمتع باحلقوT فحسب، بل 
كما  للمضيفني مسؤ#ليا0 ##�جبا0 
لقد  مثلها.  يضا   ºللضيو كذلك 
حصر �لنÇ � حق �لضيف } ثالثة 
 &+ �ملضيف  +حسا'  بعدها  #ما  يا< 
�لضيف. عندما ينـزc مسلم �د; 

ال  فإنه  �لسنوية  �جللسة   { ضيفا 
يستهدº �لتمتَع بالضيافة بل يتوخى 
تعلُّم �لطرT #�ألساليب �ل� يؤ7; ֲדا 
حقوT �هللا #حقوT �لعبا�b+# .7 كا' 
يعلم مسبًقا مبثل هذm �ألموN #يؤ7; 
 mسبها فإنه يقصد صقل هذÚ Tحلقو�
خذ  c#كة �جللسة #¸اgب Tألخال�
حظ #�فر من 7عو�0 5اعية ليز7�7 
ز#�  فَركِّ #نعمة.  تعا&  �هللا  من  فضال 
 mهذ  { #�لدعو�0  �لصلو�0  على 
�أليا<، #�هتّمو� بأj�7 �لنو�فل، #َْفُشو� 
�لسال< بينكم } مكا' �جللسة �لسنوية 
#} ما حولكم حيثما كنتم، #�ملؤ#� 
�جلوَّ باملحبة #�لو7�7 #�ألخو	، #bلك 
لكي تنالو� نصيبا من بركة �لدعو�0 
�ل� 7عا ֲדا �ملسيح �ملوعو7 � ملن 
يسعى لنيل حظ منها بنية صاحلة. +' 
فيض هذm �لدعو�0 يصل +& �لذين 
�ملنعقد	  �جلماعة  جلسا0  ¸ضر#' 

 cينا ºش{ �لبال7 كل سنة #سو {
حظا  �جللسة   mهذ  { �ملشتركو' 
تعا&  �هللا  عطى  عندما  يضا.  منها 
لرقي  ضماًنا   � �ملوعو7  للمسيح 
ضماًنا   mعطا #��7هاNها  �جلماعة 
يدعو  �ل�  7عو�ته  الستجابة  يًضا 
 Çلن� 7عية   ' #�حلق  جلماعته.  ֲדا 
� �ل� 7عا ֲדا ملن ينضم +& 5اعة 
خا7مه �لصاT7 �ملسيح �ملوعو7 � 
7عيته  �ل� تعمل #j�N �ستجابة  هي 
�. #نيل نصيب من هذm �أل7عية 
يتوقف على عمالنا، #فقنا �هللا لذلك 

Gمني.
 Nلكم بعض �ألمو cقو '�آل' Nيد 
�ملتعلقة باألمن. على �جلميع ' ينظر#� 
ألنه  مفتوحة  بعيو'  حو�م  ما   &+
�لو�فدين +& �جللسة  مع ��7يا7 عد7 
 Fألسبا �لسنة   mهذ حصل  كما   –
عد	 – صبح لز�ًما علينا �لتنبه +& ما 

وَأْفُشـوا السـالم بينكـم � مكان اجللسـة السـنوية 
و� مـا حولكـم حيثمـا كنتم، واملـؤوا اجلـوَّ باحملبة 
والـوداد واألخـوة، وذلـك لكـي تنالـوا نصيبا من 
بركـة الدعـوات الe دعـا بها املسـيح املوعود � 
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يتم شخصا مشبوها N �b+ .ر; حولناÂ
#مشكوكا فيه خg#� عنه �ملسؤ#لني 
' تكونو� متيقظني  فو�N. كما Âب 
 '+# يضا،  �خليمة  عند جلوسكم } 
ما  متعته } مكا'   eيتر حد�  يتم N
على  Âب  �لذ;  �ألمر  +ليها،   mفنبِّهو
#�ألمن   uحلر� قسم   { �ملسؤ#لني 
 Nحلذ� خذ  من  بد  #ال  +ليه.   mالنتبا�
 ،jلنسا� خيمة   { #�لتيقظ  #�حليطة 
منهن  #�حد	  فيها  جتلس  ال  فيجب 
منقبة #جهها. #+�b ُ#جد0 +حد�هن 
#�جلالسا0  �ملسؤ#ال0  فعلى  كذلك 

بقرֲדا �ملحا#لة للتعرº عليها.
�الهتما<  Âب  bلك  على  عال#	 
 Nألمو�  mهذ 5يع   '+ بالنظافة. 
 	Nملذكو� �لتعليما0  ضمن   	Nمذكو
فيجب  �جللسة،  برنامج   uكر�  {
يؤبه  ال  �إلNشا0�7  بإمعا'.  قر�jִדا 
ֲדا عا7	. فمثًال عندما نسافر بالطائر	 
يتجاهلو'  �ملسافرين  من  كثً��  جند 
 { تتم  �ل�  #�إلعالنا0  �لتعليما0 
�لطائر	 من جل خذ �الحتياطا0 } 
حالة �لطو�ÉN، مع نه Âب �الستما� 
+ليها  صغي   Ñن+ صاغية.   'bبأ +ليها 
 {# ،;Nسفابكل +معا' ثناj 5يع 
من  جديد   jشي  � يظهر  مر	  كل 

 ��#ية ¥تلفة، بل +ضافًة +& bلك قر
يضا.  #�إلNشا0�7  �لتعليما0  بطاقة 
لعل بعض �ملسافرين ال يسمعو' +& 
�لتعليماÚ 0جة ¦ا تث� لديهم   mهذ
#هاًما #¥ا#º تؤثر على صحتهم، 
' ال �ضعو� لأل#ها<  #لكن عليهم 
 &+ يستمعو�   ' #+منا   º#ملخا�#
�لتعليماÜ 0 يدعو� �هللا تعا& ألنفسهم 
مثل   ' �حلق  بل  يضا.  #للمسافرين 
سا�ة  فرصة  تكو'   º#لظر�  mهذ
عا<  #بشكل   .jلدعا� على  للتركيز 
�أل7عية  #�لتركيز على  �ملو�ظبة  ينبغي 

ثناj �لسفر.
قاNبنا  بعض  خر§  قليلة  يا<  قبل   
مريكا،   { ¦ر  شاطئ   &+ للنـزهة 
 0�jنتو# مو�§  �لنهر   { #كانت 
متطلبا0  #Úسب  يضا.  جبلية 
تعليما0   N�#لز�  &+ ُتَوّجُه   ÉNلطو��
قريبة   �+ كتبْت  كث�	.  #+Nشا0�7 
عندما  �هتماما  لتعليماִדم  ُنِعْر   �  :�
 ' �تفق  #لكن  +لينا،  هوها  #جَّ
#�نقلبت،   Î7حلا سفينتنا  تعرضت 
�جلميع،  جنا  تعا&  �هللا  بفضل  #لكن 
 ' حا#لنا  �لوقت  bلك   { #لكن 
تذكر  #من  �لتعليما0،  تلك  نتذكر 

منها شيئا عمل Úسبه.

فاإلNشا0�7 #�لتعليما0 ال تكو' +ال 
 	N7لصا� #�لتعليما0   ،uلنا� لفائد	 
+ال   ºتستهد ال  معينة  مناسبة   {
�الستفا7	 منها بشكل فضل، لذلك 
ظنًّا  +¤ا�ا  عد<  �إلخو	  على  ينبغي 
�جللسة   { يشتركو'  ¦م  منهم 
مثل  يسمعو'  ¦م   #  ،Nباستمر�
 #  ٢٥  #  ٢٤ منذ  �لتعليما0   mهذ
 '+ jًسو� T١٠٠ عا< ماضية فال فر
 ' بد  ال  كال،  ال.   > �آل'  �عوها 
يكو' هناe فرT بني �حلالتني، فمن ال 
يسمع +& هذm �لتعليما0 يعتا7 على 
فيجب  كث��.   Nفيتضر �ملباال	،  عد< 
فيها  #�لتمعن  بالتعليما0  �الهتما< 
ينبغي  �7ئًما. كذلك  #�لعمل Úسبها 
 mهذ { 	N7لتفكر } �لتعليما0 �لصا�
�لتعليما0  سيما  #ال  يضا  �جللسة 
�ملتعلقة باألمن #�لنظافة #�ملو�صال0. 
#�نتِبهو� بشكل خا±  �لسال<  ْفُشو� َ
حفظ  باجلماعة.  �لصلو�0   j�7  &+
�هللا تعا& 5يع �ملشتركني } �جللسة 
فيها  �شتر�كهم  #جعل  �لسنوية، 
مباNكا �م، ##فقهم للقيا< بالدعو�0 
تتعا#نو�   ' جاهدين  �سعو�  �لكث�	. 
�لنو�حي،  5يع  من  �ملسؤ#لني  مع 

#فقكم �هللا تعا& لذلك.


