
اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٠ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٩ م

١٤

التقوى

خطبة �لجمعة

تر5ة: �ملكتب �لعر» 

ال   yحد& �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
 yمًد� عبد�شريك لـه، &�شهد �* 
من  باهللا  فأعو_  بعد  �ما  &Jسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا sJَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   cَيَّا+&َ َنْعُبُد   cَيَّا+
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (مني) َ&ال �لضَّ

حتقق نبوءةحتقق نبوءة
ع مكانك“ ع مكانك“”وسِّ ”وسِّ

خطبة �جلمعة
�ل� >لقاها >مR �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر!
 >�د 

>يدx �هللا تعا� بنصرx �لعزيز
� yملهد� hخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� !�إلما�

يو<  ٢٠٠٩/٦/١٢
o مسجد بيت �لفتوw  بلند*

يتعامل �هللا � مع مقربيه &�نبيائه على 
ºو عجيب &غريب، فهم �تفو* عن 
�لنا� للعكوÅ على عبا�9 �هللا تعا(، 
&�µى   ،Ú&باخلر يأمرهم  �هللا  لكن 
 ،� �هللا  Jسو`  هو  _لك  على  مثا` 
 o بهJ كر_ )+ Åينصر حيث كا* 
متو�صلة،  �يا<  عد�  منفر�9  غاJ حر�¢ 
&� يكن له �J bغبة o �موJ �لدنيا، 
 ¢�9� o مع �نه � &لن يكو* �حد مثله
�ملسئوليا0 �لدنيوية o بيته &خاJجه، 
 Pالستغر�� �لشاغل  شغله  كا*  لكن 
على   Åلعكو�& تعا(  �هللا  حب   o
 Úهللا �* �ر� yعبا9ته �. &حني �مر
من �لغاJ &يدعو �لعا� +( �هللا �لو�حد 
�ألحد فإنه قد سجل o ميد�* �لدعو� 
+( �هللا �i&J �ألمثلة �ل� ال نظ# |ا. 
تعا(  �هللا  عند  �حلبيب  �إلنسا*  &هذ� 
�ل عتاs �لقو< نتيجة 9عوته +(  Jصا
�هللا تعا(، &قد ُجعل عرضة لكث# من 
�لفظائع &�العتد�¢�0. كا* قلبه عامر� 
�ب �هللا &�لشفقِة على خلق �هللا. كا* 
يبد& كل حلظة o شأ* جديد 9&* �* 
&بسبب  &�عتد�¢،  عد�¢   bأل يكتر� 
9عوته � كانت 5اعته تكd كل يو< 
بانضما< شخص �& شخصني +( صفه 
�جلزير�   ÚJخا Jسالته  �نتشر0  ح° 
قيا<  �لعا�  �لعربية o حياته. ¶ شهد 
9&` +سالمية o سيا &�فريقيا &�&J&با. 
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على  يصّلي  يبقى   *�& �ألحد،  �هللا 
�لد&�<  على   � �مد  &مطاعه   yسيد
لعبا9ته  &نتيجًة  &عشقه.  �به  نشو�َ* 
هللا تعا( &حبه �لشديد للن� � كا* 
ترb9ّ حالة �ملسلمني �لدينية &�لدنيوية 
 iقلًقا شديًد�. فكا* يتضر له  ُيسبب 
+( �هللا � من �جلهم. &نتيجة 
اسه 
�لعا�   o �هللا  &حد�نية  إلJسا¢   �
يعكف  كا*   � للن�  �لشديد  &حبه 
على قر�¢� �لقر* �لكرمي بتدّبر &+معا* 
ليد�فع   kألخر� �أل9يا*  كتب  &قر�¢� 
عن �إلسال< من ناحية، &ُيثبت �فضلية 
    .kلقر* �لكرمي عليها من ناحية �خر�
عليها  �لكرمي  �لقر*   Pَُّتفو لُيثبت 
سنحت  كلما  عليها  �إلسال<   Pَُّتفو&
 b� حياته   o جند  &ال  �لفرصة.  له 
�ثًر�  &ال  �لصيت  لكسب  منه  �ا&لة 
ح°  _لك  على  &يشهد  للريا¢، 
�ألغياJ &�ألحباs. +* �هللا عا� �لغيب 
كا*  مبا  خب#  خ#  كا*  &�لشها�9 
&&فا¢  حب  من  يكّنه   � حضرته 
من   yعند كا*  &ما   � &لرسوله  هللا 
 *ِ�  yمر� حيث  لإلسال<،  مؤ�سا� 
تكتِف  فال  �خلمو`  �C&ية  من   Úْْخُر�
�أل9يا*  على  �إلسال<  �فضلية  ببيا* 
�ألخرk فقط &ال تغي# حالة �ملسلمني 
 ÅJملعا� wمن خال` +صال �Jملتدهو�
�ملشكلة   yهذ فإ*  فقط،  &�ألصدقا¢ 

بالكتابة  ُتَحلَّ  &لن  _لك  من   dك�
فقط، بل عليك �* تعِلْن o �لعا� كله 
&�خdكم  ظهر  قد  �ملنتظر  �ملسيح   *�
�نا  �ن±  تعا(  �هللا  &حي  على  بنا¢ 
 .bلك �ملسيح �ملوعو9 &�إلما< �ملهد_
هذ�   � حضرته  نشر   *� &مبجر9 
�إلعال* قامت ضدy معاJضة شديد� 
9فعْته +( �لتفك# o �|جر� من قا9يا*، 
�ملخلصني  مريديه  بعُض  عليه  فعر� 
�* يأÏ &يسكن عندهم &�كد&� ��م 
�يضا،  
ايته  مسئولية  سيتحملو* 
لكن _لك � �د� بفضل �هللا تعا(. 
فقد طمأنه �هللا تعا( o عا< ١٨٨٢ 
حني كا* يقو< بتأليف كتابه �لشه# 
"�ل�dهني �أل
دية" 9فاًعا عن �إلسال< 
&�خyd �* �ألموJ ستتحو` لصاحلك. 
هناc &حي طويل باللغة �لعربية سجله 
�ل�dهني �أل
دية،   o � حضرته  
 o yقّد< لكم �آل* جز¢� منه قد _كر�&
كتابه �آلخر "سر�Ú من#" حيث قا`: 
"هناc نبو¢� مسجلة o �لصفحة ٢٤٢ 
&هي:  �أل
دية  �ل�dهني   sكتا من 
عليك  !>لقيُت   ،�8 
�فعك   �8"
َّ̂ �م  ِر �لذين rَمنو� > �بًة م�، !َبشِّ
عليهم  !�تُل  
ֲדم،  عند   bٍصد hََقَد
ما ُ>!حَي 8ليك ِمن 
بك، !ال تصعِّْر 
 b�  "vلنا� ِمن   hْتسَأ !ال  �هللا  َخلْلِق 
سيعا9يك �لنا� &ُيبغضونك، &لكنهم 

¶ ترk9 �ملسلمو* J&حانًيا +( �قصى 
�سب   � �لن�  لنبو¢�  حتقيًقا  حد 
�الºطا�  &هذ�  تعا(،  �هللا  مشيئة 
�ملسلمني  حكوما0   o �ّثر  �لر&حا� 
�لبلد�* فز�` حكمهم فيها.  o بعض 
�لوعد  منه  قد سبق  تعا(  �هللا   *� &مبا 
�* �إلسال< هو �لدين �لوحيد �لكامل 
 *� بد  ال  فكا*  �لنا�،  لكافة  &�نه 
هذ�  �إلسال<، &كا*   iضا&� تتحسن 
�لتحسن مقد�J على يد �ملسيح �ملوعو9 
للن�   P9لصا� �ملحب   bملهد� &�إلما< 
�، &_لك ليتغلب �إلسال< على 5يع 
�9يا* �لعا� بشأ* جديد، &لكي تصل 
Jسالته �حلقيقية +( �Jجا¢ �ملعمو�J �ل� 
� تكن قد &صلْتها من قبل. &لتحقيق 
نشر  &إلكما`   yهذ  � �لن�  مهمة 
9ينه �ألخ# o �لعا� قد بعث �هللا تعا( 
سيدنا مر�C غال< �
د �لقا9يا� � 
+( �لعا� مسيحا موعو�9 &+ماما مهديا 
�ّتباعه  بdكة  &_لك   iمشر غَ#  &نبيا 
نستعر�  &حينما   .� للن�  �لكامل 
لقطا0  فيها  جند   � حياته  �&�ئل 
 yحيا� سيد  o )&أل� للمر�حل  مماثلة 
�للقطا0  نفس  جند  بل   ،� &مطاعه 
ح° o �ملر�حل �لتالية من حياته. كا* 
� �Cهد� o �لدنيا فما كانت �لدنيا 
�ه مطلًقا. � تكن �منيته &طموحه �& 
عبا�9  على  عاكًفا  يظل   *� +ال  عمله 
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التقوى

سُيَر9ُّ&* فجأ� +( �بتك، &هو من 
يا0 صدP �ملهدb �ملوعو9. ¶ قا` 
ر �لذين يؤمنو* بك ��م حائز&*  بشِّ
على قد< صدP عند Jֲדم، &َ�ْسِمْعهم 
�لوحي �لذb �ُنزُله عليك، &ال ُتعر� 
لقائهم.  من  َتَملَّ  &ال  �هللا  خلق  عن 

&بعدها تلقيُت +|اًما: 

ْع مكانك". "َ!سِّ

 yهذ  o تعا(  �هللا   dخ� فقد   
لقائك   o �لر�غبني   *� éال¢  �لنبو¢� 
لقاُ¢  سيز9
و* ح° يصعب عليك 
�جلميع، فال ُتبِد |م �مللَل عندئذ، &ال 

َتتعْب من لقائهم.
"سبحا* �هللا! ما �عظَم هذy �لنبو¢�! 
تلقيتها o &قت � يكن �ضر  فقد 
على  ثالثة   &� Jجال*  +ال  ¬لسي 
ْع  "&سِّ &حي  �ما  �حيانا.  �ألغلب 
عليه  �لناِ�  تو�ُفد   �ُJبشا& مكانك" 
 &� شخصا*  كا*  حني  تلقاها  فقد 
ثالثة فقط �ضر&* ¬لسه بني حني 
&خر. &+_� �ستعرْضنا �&ضاعه � 
قبل بضعة �عو�< من _لك �لوقت � 
جند o حياته شيئا يذكر من �لناحية 
�ملا9ية حيث كا* &�لدy يتكفل معاشه، 
ِعمل؛   o يشتغل   *� ينصحه  &كا* 
�ين سيأكل &يطعم �ألهل بعد  فمن 
�لز&�Ú +_� � يعمل؟ لكنه � كا* 

�يب &�لدy مبنتهى �ألs9: سأشتغل 
لكن  Jغبتك،  عند  نز&ال  بعمل 
�حكم  عند  توظفت  قد  �ن±  �لو�قع 
مشاغل   o É غبةJ &ال  �حلاكمني، 
هذ�   iاµ عند   yلد�& فكا*  �لدنيا. 
كا*  لكنه  �لصمت،  يلتز<   sجلو��
 y�J9� &ما  9&ًما.  مستقبله  على  قلقا 
�* �هللا تعا( قد حتمَل مسئولية تأمني 
�ملعا½ له بسبب حبه &عشقه له � 
&لرسوِله. &� يقتصر هذ� �ألمر على 
 y9ال&�& لز&جته  �لعيش  لقمة  تأمني 
 kما* يرC Ïفحسب، بل كا* سيأ
�لنا�  من  مؤلفة  �لوفا   *� فيه  �لعا� 
عندما   .� مائدته  على  يأكلو* 
 ydحانت &فا� &�لد حضرته � �خ
فقلق حضرته  سلًفا،  بذلك   � �هللا 
مبقتضى �لطبيعة �لبشرية حو` تأمني 
 yلقمة �لعيش ألهله حيث كا* &�لد
لديه  تولد0   *ْ+ ما  لكن  يتكفلهم، 
تعا(  �هللا  �&حى  ح°  �لفكر�   yهذ

:�Jفو

 ">ليس �هللا بكاD عبدx"؟ 

 �b �لن يكو* �هللا كافيا عبدy؟ يقو` 
 Jفو"  � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا 
�لفكر�  تلّقي هذ� �إل|ا< �Cلت تلك 
 ،"Jلنو�  Jبظهو �لظال<  يز&`  مثلما 

فصَنع خامتا حَفر عليه هذ� �إل|ا<. 
يقو` سيدنا �ملسيح �ملوعو9 � +* 
�هللا بعد &فاته �b &فا� &�لدy جعل± 
مشهوo �J مئا0 �أللوÅ بعز�، ففي 
حيا� &�لدb � �كن �ملك �b حرية 
بينما  �ملا`،   Pنفا+  o  Åلتصر�  o
 yنصر� �هللا � بعد &فاته لدعم هذ
لد�J&يش  �لطعا<  &لتأمني  �جلماعة 
�جلماعة &�لفقر�¢ &�لضيوÅ �لباحثني 
عن �حلق �لذين يتو�فد&* +É من كل 
 Åال  É هيأ  كما  باملئا0،  جهة 
&�لنشر،  �لتأليف  ألعما`  �لر&بيا0 
�لد&�<.  على   É يهيئ  يز�`  &ال 
 Åفتحقيقا |ذ� �إل|ا< "�ليس �هللا بكا
عبدy" �ثبت �نه كاÅٍ &�جنز �لوعد، 

 فقد أخ< اهللا تعا� ! هذه النبوءة �الء أن الراغبني 
! لقائك سيزد"ون ح� يصعب عليك لقاُء اجلميع، 
فـال ُتبـِد _م امللـَل عندئـذ، وال َتتعْب مـن لقائهم.
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ْع مكانك" &فَّر &حقق  بل بأمرy "&سِّ
بنفسه 5يع لو�C< �تساi �ملكا* من 
هذ�  حتقُّق  &نالحظ  �لنو�حي.  كل 
�ليو< �يضا بشأ* جديد، &�  �إل|ا< 
يتلقَّ حضرته هذ� �إل|ا< مر� &�حد� 
 o& ،مر�0 عديد� yفقط بل قد تلقا
كل مر� تلقى هذ� �إل|ا< �9�9C شأ* 
�لتوسع، &هذ� ما قا`: +* �ملر�9 من 
�نه  عديد�  مر�0  �إل|ا<  هذ�  نز&` 
سيز9�9 شأُ* �لتوسع، |ذ� فاسَعو� �نتم 
 ¶ bيضا |ذ� �لتوسيع بشكل ظاهر�
فوِّضو� �ألمر +( �هللا. &هذ� ما كا* 
 P9يفعله +ميانا منه � بأ* �هللا صا
تلقَّى  فحني   .yعد& سينجز  �لوعد 
بأنه  +عالنه  قبل  �إل|ا<  هذ�  حضرته 
هو �ملسيح �ملوعو9، � يكن حضرته 
ميلك شيئا من �لناحية �لدنيوية، لكن 
 k�فر yمبا �* �هللا تعا( كا* قد �مر
َ̀ له لز�ما عليه، فكيف �متثل  �المتثا
له، ففي هذ� �لصد9 قد سجل حضر� 
حضر�  J&�ية   � 
د � بش#   �Cمر
حيث   �  bJسنو �هللا  عبد  ميا* 
+|ا<   � تلقى حضرته  قا`: حني 
ْع مكانك" قا` É حضرته: +ننا  "&سِّ
ال منلك �لد�Jهم لبنا¢ �لبيو0 &ميكن 
�* نستجيب |ذ� �حلكم �إل|ي �يث 
سقيفا0  ثال�   &� سقيفتني  نب± 
(من �ألعشاs &�حلشيش &غ#y من 

 yسل± حضرته أل�9¢ هذJفأ �ملو�9)، 
�حلكيم  �لقدمي  صديقه   )+ �ملهمة 
�مد شريف o �مرتسر -�لذb كا* 
 )+ CياJته  �ثنا¢   yعند يقيم  حضرته 
لكي   - �ألحيا*  �غلب   o �مرتسر 
من  &ُ�حضر  �لسقيفة   >Cلو�  bشتر�
 cهنا (فكا*  طريقه  عن  ينصبها 
 )+ فذهبت  �لعمل)،  هذ�   o  ¢�dخ
�مرتسر &�حضرُته مع �للو�C<، فطلب 
 o 0بنا¢ ثال� سقيفا منه حضرته 
بيته فبقيت هذy �لسقائف لعد� �عو�< 
¶ ��دمت. يقو` حضر� ميا* بش# 

د � +* �ملر�9 من توسيع �ملكا* �
�يضا.  قا9يا*   > �لضيوÅ &تقدُّ كثر� 

.sهو صو�&
 ١٣١  Ã `&� ¬لد   bملهد� (س#� 
�جلديد�  �لطبعة   ١٤١ �لر&�ية  Jقم 

Jبو�)
 � حيث   iأل&ضا� كانت  هكذ� 
يكن يتوفر �ملبلغ لبنا¢ �لبيو0، فكا* 
�لسقائف  يقِدJ على نصب  حضرته 
فقط. كا* حضرته &�ثقا بأ* �هللا � 
�إل|ا<   o �ملكا*  بتوسيع   yمر� حني 
 sألسبا� لدنه  من  يهيئ   Åفسو
تعا(  حلكمه  �المتثا`  لكن  �يضا. 
كا* ضر&Jيا  �يضا  �إل|ا<  هذ�  بعد 
بتنفيذ  قا<  قد  |ذ�  قدJته،  حسب 
مبا  لكن   ،yعند يتوفر  مبا كا*  �ألمر 

مر�0  حضرته   yتلقا �إل|ا<  هذ�   *�
ش°   o& Öتلفة  �ماكن   o& عديد� 
�ملناسبا0، لذ� كلما كا* يتلقى هذ� 
�إل|ا<  هذ�  بأ*  يقينا  ميتلئ  �إل|ا< 

سيتحقق �آل* o شأ* جديد.
 kحد+  o _لك  عن   sعر� &قد 
نشر�ته كالتاÉ حيث يقو` حضرته: 
قبل مد� تلقيت +|ا< "!سع مكانك، 
يأتو^ من كل فج عميق" فقد J�يت 
 É+ تو�فد  حيث  �لنبو¢�   yهذ حتقق 
�نا� من بيشا&J +( مد��J، لكن± 
تلقيت بعد _لك �يضا نفس �إل|ا< مما 
يبد& �* تلك �لنبو¢� ستتحقق بكثر� 
يشا¢ ال  ما  يفعل  �كd، &�هللا  &بقو� 
 o حضرته  يقو`   ¶  .9�J� ملا  مانع 
+|اماته  بيا*   o موضع   o  ١٩٠٧
على لسا* �هللا تعا( كما &9J فيها 
فقا`: "لكم �لبشر� � �حليا2 �لدنيا، 
�هللا   �8^ شا !�لفتح  !�لنصر2   Rخل�
 yلذ�  e
�! عنك  !ضْعنا   ،�تعا
 ،eكرj لك  
فعنا !  eظهر >نقض 
ع  !سِّ فاjُكْر�  jكرُتك  معك   �8
بني  !ُترَفع  تعا^   ^< حا^  مكانك 
�لناv �8 معك يا 8بر�هيم �8 معك 
!مع >هلك 8نك معي !>هُلك �8 >نا 
 b� ".هللا� eلر�ن فانتظْر قْل يأخذ�
&قل   ،Ïنصر فانتظر  
ن J �نا   ...

."cهللا سيؤ�خذ� *+" c&لعد
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التقوى

 yر �b قبل &فاته مبد� قص#� حني بشَّ
 *�  yمر� &تقدُّ< 5اعته  بنجاحه  �هللا 
كما   - �هللا   *+& مكانك"  "&سْع 
قلت - حني يبشر �حبا¢y &يأمرهم 
�يضا  �لوسائل  يهيئ  فهو  بشي¢ 
 Pصد نشاهد  نز�`  &ال   ،yCإلجنا
�هللا  نصر�  نز&`  &مشاهد  +|اماته 
&تأييدy � له +( هذ� �ليو<. فكا* 
�لسقائف  حضرته  ب¿  حني  يوما 
 ¶ �لظاهر،   o �هللا  أل&�مر  لالمتثا` 
 9�C& ع مكانه �لوقت حني &سَّ جا¢ 
 J�9 o بيته o Åعد9 �لبيو0 &�لغر
قا9يا* o حياته، &ظل   o& ملسيح�
قا9يا*   )+ �لو�فدين   Åلضيو� عد9 
يز9�9 بانتظا< &ظل يدبر |م �لطعا< 
&�لسكن &ظل هذ� �لنظا< يتوسع. ¶ 
o عهد �خلليفة �أل&` &�لثا� Jضي 
�هللا عنهما حصل �لتوسع o �لبيو0 
&�ملساجد، ¶ بعد تقسيم �|ند Jغم �* 
�&ضاi �أل
ديني o قا9يا* سا0¢ 
نوعا ما غ# �* J�9 �ملسيح &�ألماكن 
ظلت   � �ضرته  �ملتعلقة  �لقدمية 
�و�C �جلماعة. ¶ o ١٩٩١ حني 
�هللا  
ه J �لر�بع  �خلليفة  سيدنا  قا< 
 �Jلزيا� تلك  &بعد  قا9يا*   �Jبزيا
"&سع  لتحقيق  �جلديد  �لعهد  بد� 
هائل  توسع  حيث حصل  مكانك" 
o بيو0 �أل
ديني &بنايا0 مركزية 

 o *لقا9يا ÏJياC للجماعة، ¶ بعد
�كثر  �جلماعة   � �هللا  ٢٠٠٥ &فَّق 
�جلماعة  بنايا0  مساحة  فاتسعت 
حيث بنْت فر&i �جلماعة o �ستر�ليا 
&ماJيشيو�  &+ند&نيسيا  &�مريكا 
&غ#ها من �لبالJ&9 9 ضيافة كب#� 
�لبنايا0   )+ باإلضافة   cهنا &�سعة 
�ملركزية للجماعة، كما ُشيد0 بناية 
�لفضائية �إلسالمية �أل
دية &مكتب 
�لطباعة &�لنشر حيث بنيت قاعا0 
كمستو9عا0  ُتستخد<  ضخمة 
 bحتتو قاعة  بنيت  كما  للكتب، 
على طابقني للمعر�، &هناc بناية 
كب#� لثال� طو�بق للمكتبة �ملركزية 
للجماعة، &ُبنيت مطبعة فضل عمر، 
كما َبنت جلنة +ما¢ �هللا قاعة äصها، 
بثال�   bمركز ضيافة  بيت   cهنا&
 o #توسع كب &قد حصل  طو�بق. 
 � �ملوعو9  للمسيح  �لضيافة   J�9
�جلديد�،  �ألجنحة  �ضيفت  حيث 
هائل  توسع  حصل  قد   Jباختصا&
o �لبنايا0 &شيد0 بنايا0 جديد� 
ع  ُ&سِّ قد  هذ�  كل   Pفو& عديد�، 
بناية  بنيت  حيث  �ألقصى  �ملسجد 
مبحا_��  طو�بق  ثال�   0�_  kخر�
تتسع  �جلديد�  �لبناية   yهذ& باحته، 
، كذلك شيد0  خلمسة الÅ مصلٍّ
o قا9يا* مساجد �خرk �يضا &ال 

كلها،  تفاصيلها   o �خلو�  يسع± 
�لعني  áJية   *&9  – ميكن  ال  كما 
– تقدير �لتوسع �حلاصل o قا9يا* 
 *+ �جلديد�.  �لبنايا0   yهذ بسبب 
هذy �لبنايا0 �لقليلة �ل� _كرُتها قد 
ُبنيت o غضو* ثالثة �& �Jبعة �عو�< 
ماضية فقط. فبهذy �لطريقة يفي �هللا 
تعا( بوعوy9 �يث نرk حتقق هذ� 
�لوحي بشأ* جديد كل يو<، &ليس 
o قا9يا* فحسب، بل o كل مكا* 
o �لعا� ح° o باكستا* �يضا Jغم 
�جلماعة  �هللا  يوفق  �ملعا9ية   Å&لظر�
�هللا  سيؤ�خذ  كيف  �ما  لذلك. 
بذلك.  �علم  فهو  معاJضينا  تعا( 
�لقائل:  بوحيه  يتعلق  فيما  &لكن 
تعا(  �هللا  ف#ينا  مكانك"،  ع  "&سِّ
حتققه بشأ* جديد o كل يو<. &ال 
يقتصر �ألمر على باكستا* �& �|ند 
فحسب، بل +* �لصو0 �لذb �نطلق 
عندها  بد�   bلذ�&  - قا9يا*  من 
�ميا`  بضعة   )+ ح°  يصل  لن  �نه 
�نتشر  قد  نئذ-   Å&لظر�  )+ نظًر� 
تعا( كما  �هللا  بعو*  �لعا� كله   )+
&عد. ¶ � يصل �لصو0 فقط +( 
�ºا¢ �ملعمو�J، بل +ننا نرk كل يو< 
ع مكانك".  مشاهد حتقُِّق &حي "&سِّ
 -  wلفتو� بيت   - �ملسجد  هذ�   *+
�يضا حلقة من سلسلة تلك �ملشاهد. 
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منلك مسجد� صغ#�.. مسجَد  كنا 
فيه  �لنا�  �جتمع   �_+  bلذ� �لفضل 
لنصب  �ضطرJنا  قليال   dك� بعد9 
فيصلي  �آل*  �ما  للصال�،  خيمة 
�لنا� كلهم �9خل هذ� �ملسجد بكل 
سهولة &يسر. كذلك هناc مساجد 
�خرk كث#� قيد �لبنا¢ o بريطانيا، 
حتقق  مظاهر  +ال  ليست   yهذ فكل 

ْع مكانك".  �لوحي: "&سِّ
�هللا  ينصر  �يضا  �أليا<   yهذ ففي 
 P9ته �خلا9< �لصا
J& تعا( بفضله
للن� � &يرينا o كل مكا* حتقق 
يقو`  مكانك".  ع  "&سِّ �لوحي: 
�ملسيح �ملوعو9 � عن هذy �لنبو¢� 
 ¶ ،"dققها � بقو� &بكثر� �ك�"
�لوحَي  علّي  �هللا   `ìي حينما  يقو` 
 dّققه بقو� &كثر� �ك� Jنفسه بتكر�

من _b قبل. 
�جلماعة  مساجد  عد9  بلغ  لقد 
&مر�كزها o �لعا�  ١٤٧١٥، &ال 
مستمر  �9Cيا9   o �لعد9  هذ�   `�C
 )+ ننظر  حينما  تعا(.  �هللا  بفضل 
مساعينا &جهو9نا جند هذ� �ال9Cيا9 
�مر� مستحيال، &لكن مبا �* �هللا تعا( 
قد �مر بتوسيع �ملكا* فهو �لذb يهيئ 
&فيما   .Jباستمر� لتحقيقه   sألسبا�
فيها  �ُنشئت  �ل�   Å&بالظر يتعلق 
 kألخر� &�لبنايا0  �ملساجد  بعض 

للجماعة فأقد< لكم بعض �ألحد�� 
ֲדذ� �لشأ* َبْدً¢� با|ند.

مدينة   "yكانغر" �افظة   o ند|�  o
فيها  س  ُ�سِّ &قد  "غّجن"،  �µها 
 9�J� &عندما  مؤخر�.  �جلماعة   iُفر
�ملسجد  بنا¢  �أل
ديو*  �ملسلمو* 
�آلخر&*  �ملسلمو*  عاJضهم  فيها 
نسمح  لن  &قالو�  مرير�،  معاJضة 
�نضم   ¶ هنا،  مسجد  ببنا¢  لكم 
يعاJضو*  �يضا  �|ند&�  +ليهم 
 o �لشرطة  موظف  كا*  �أل
دية. 
فقا`  شريًفا،  هند&سيا  �ملنطقة   yهذ
لأل
ديني: ال تعملو� لتشييد �ملسجد 
&سأJسل  ليال،  �عملو�  بل   �Jا�
فْأتو�  ملساعدتكم،  �لشرطة  Jجا` 
برجالكم فابنو� �ملسجد ليًال. &هكذ� 
�للياÉ &بنو�   o فر�9 �جلماعة� عمل 
على  غرفة  بنو�  �لبد�ية   o �ملسجد. 
بَنو� منا0�J �ملسجد  غر�J قاعة، ¶ 
 *� �هللا   Jقّد فهكذ�  ليلة &�حد�.   o

شخص  مبساعد�  �ملسجد  هذ�  يب¿ 
با0¢ �ا&ال0  غ# مسلم، &هكذ� 
لعرقلة  �ملعاJضني  �ملسلمني  هؤال¢ 
 bبنا¢ �ملسجد بالفشل. فاهللا تعا( ُير

مشاهد تأييدy ֲדذ� �لشكل �يضا. 
 o مسجد�  �جلماعة  بنِت  كذلك 
�افظة "فتح باo "9 &الية "هريانه". 
 iفر ُ�سس  �يضا  �ملدينة   yهذ  o&
بد�0  &حني  حديثا،  �جلماعة 
�جلماعة ببنا¢ مسجدها قا< �ملسلمو* 
�آلخر&* مبعاJضتهم بشد� &حتاَلف 
¬لس  فعقد  �يضا.  �|ند&�  معهم 
 yهذ  o جلستهم  �أل
دية  خد�< 
بالد<،   idللت &�قامو� Öيما  �ملدينة، 
تأث#�  �|ند&�   o  cتر  bلذ� �ألمر 
�ملعاJضة  عن  فتر�جعو�  جد�،  طيبا 
�أل
ديني،  �ملسلمني  لتأييد  &قامو� 
"�ملسلمو*"  يتر�جع   � &لكن 
هذ�  بنا¢  معاJضة  عن  �آلخر&* 
�ملسجد. عندها قا< �|ند&� ضدهم 

ففـي هـذه األيـام أيضا ينصـر اهللا تعـا� بفضله 
ور"ته اخلادم الصادق للن� صلى اهللا عليه وسـلم 
ـع مكانك".  ويرينـا ! كل مكان حتقـق الوحي: "وسِّ
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التقوى

&ساعد&نا o بنا¢ �ملسجد معاJضني 
�ملسلمني غ# �أل
ديني &هكذ� ُب± 
�هللا  بفضل  �يضا  &�ملركز  �ملسجد 

تعا(. 
&o مدينة شنائي ُب± o هذy �لسنة 
"مسجد �|اb9" _& طابَقني &مكاٌ* 
Ìمسة   Jَّتقد بنفقا0  �يضا  للسكن 
 y0 هذJC بية. &كنُت قد&J ماليني
�ملدينة &�فتتحُت هذ� �ملسجد خال` 
هذ�  �قض  &قد  �ألخ#�،  جول� 
معاJضًة   �&9�9Cفا �ملشايخ  مضاجع 
�خلطبة   o _كر0ُ  &قد  للجماعة. 
�ملاضية �* �ملعاJضني o هذy �ملدنية 
نبشو� قd سيد� �
دية، &كنت قد 
�لغائب، &كا*  صليت عليها صال� 
سببه �يضا عائد� +( هذy �ملعاJضة، 
أل* �ملشايخ �افو* غلبة �أل
ديني 
o تلك �ملنطقة. &Jغم معاJضتهم قد 
 Jفتح �هللا تعا( فاقا جديد� النتشا
9عوتنا حيث +* نبشهم لقdها جعل 
عد�9 كب#� من شرفا¢ عامة �ملسلمني 
كما  �أل
ديني.  �ملسلمني  يؤيد&* 
ممثلني  �ملحلية  �لتلفز�  قنا�  �ستدعت 
&غ#  �أل
ديني  �ملسلمني  من 
�خذ0  مقابلة  &�جر&�  �أل
ديني 
شكل مناظر� &�ستغرقت قر�بة ساعة 
�ملقابلة   yهذ ُسّجلت  &قد  &نصف. 
كما  قريًبا  �لقنا�  تلك   o &سُتبّث 

قا` �ملسؤ&لو*. &هكذ� سوÅ ُتفتح 
فاP جديد� لنشر 9عوتنا. +ً_� فاهللا 
�ملعاJضة  خال`  من  لنا  يفتح  تعا( 

�يضا طرقا جديد�. 
ِبِنني  9&لة   o &قع  حا�9   cهنا  ¶
حيث يقو` �م# �جلماعة هناc كنا 
بنا¢ مسجد o قرية، فقا<  قد بد�نا 
 �Jمتكر  0�Jبزيا �ملحليو*  �ملشايخ 
نشط  &قد   - ¬تمعني  �لقرية   yذ|
خاصة،  �ألخ#�  جول�  بعد  هؤال¢ 
 yند هذ|� o علًما �نه حيثما _هبُت
�يًضا   cهنا �ملعاJضة  �شتد0  �لسنة 
+( حد كب#، مما فتح سبًال جديد� 
 o لنشر 9عوتنا - يتابع �م# �جلماعة
�ملشايُخ  هؤال¢  &هد9  &يقو`:  َبِنني 
�ملبايعني �جلد9 &طلبو� منهم �الJتد�9 
Jئيس  من  &طلبو�  �أل
دية.  عن 
�جلماعة  يهجر   *�  cهنا �جلماعة 
للجماعة،  ببنا¢ مسجد  &�ال يسمح 
&عرضو� عليه �* يأخذ منهم ما شا¢ 
له  سيبنو*  ��م   y&عد&& �ملبالغ  من 
هذ�  &لكن  �يضا.  جديد�  مسجد� 
�ملخلص   bد
�أل �جلديد  �ملبايع 
Jفض عرضهم كل مر�، &قا` |م: 
 Åننا سو� لكم غ#  ما �لو  �فعلو� 
�إلسالمية  للجماعة  مسجًد�  نشّيد 
�ألحو�`،  كل   o حتًما  �أل
دية 
 yهذ  o �إلسال<  9عو�  &ستنتشر 

فحسب.  �أل
دية  بو�سطة  �ملنطقة 
Jغم  �ملسجد  هذ�  ُب±  قد  &هكذ� 

�ملعاJضة �لشديد�. 
تعا(  �هللا  يوّجه  كيف  �نظر&�   ¶
خال`  من  �جلماعة   )+ �آلخرين 
حتقيق &حيه للمسيح �ملوعو9 �: 
 o �9عيتنا  يقو`  مكاَنك".  ْع  "َ&سِّ

نيج#يا: 
 AGOI WOYE جامعة   o �ستا_�   *+
�ملسجد   wفتتا� فعاليا0  شاهد 
فضائيتنا.   dع فرنسا   o  cJملبا�
للكتب:  ملعرضنا  CياJته  عند  &قا` 
 yֲדذ ُيرفع  تعا(  �هللا  �سم  "+_� كا* 
بريطانيا &فرنسا  ��Jضي   o لطريقة�
يوما  �هللا  �سم  ُيرفع   *� ُيستبَعد  فال 
�ملر�0   Åال &�مريكا  �&Jشليم   o
 yدية، أل* �هللا مع هذ
بو�سطة �أل

�جلماعة. 
 ،Úلعا� من ساحل  هناc حا�9   ¶
ساحل   o �جلماعة  �م#  يقو` 

 :Úلعا�
مدينة   o مسجًد�  بنينا   *� بعد 
"بنغر&" قد توّجه �لنا� +( �جلماعة 
تقريبا   iسبو� فقبل   .Ãخا بشكل 
&هو   - بكر"  �بو  "ِ&تر�  �لسيد  قا< 
مركزنا   �Jبزيا  - كلية   o �ستا_ 
بعد  عا9   ¶ �لكتب.  بعض  &�خذ 
قر�¢ִדا &قا`: قبل قر�¢� هذy �لكتب 
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فتر� طويلة  �هللا  �ستخر0  قد  كنت 
&9عوته قائال: sJِّ هناc ِفرP كث#� 
�لصر��   )+ فاهد�  �إلسال<،   o
 )+ �ملنا<   o فُأJِشد0ُ  �ملستقيم. 
حيث  �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�مر   o ��ْث  �لرáيا:   o  É قيل 
�مركم  عن  فبحثُت  �جلماعة.   yهذ
فهد��  كتبكم  &قر�0ُ  &�عمالكم، 
يوَمني  قبل  فبايَع  +ليكم.  تعا(  �هللا 

&�نضم +( �جلماعة. 
�ألمثلة   yهذ من  لكم   sضر�  �
�ملتعلقة ֲדذ� �لوحي للمسيح �ملوعو9 
 cهنا  _+ جًد�  يسً#�   �Jًنز +ال   �
 .sلبا� هذ�   o كث#�   kخر� �مثلة 
+*َّ صْدPَ &حي �ملسيح �ملوعو9 � 
ع مكانك" ظاهر بيِّن o �لعا�  "&سِّ
من  �أل
دية  خرجت  حيث  كله 
�ºا¢   o &�نتشر0  قا9يا*  حد&9 
�هللا  ع  &سَّ كلَّما  كلها.   �Jملعمو�
تعا( نطاP �لتبليغ �تَّسعت �ألماكن 
فا09�9C بنايا0 �جلماعة �يضا. كما 
فاقا  فتحت  قد  �لفضائية  قناتنا   *�
مع  &لكن  �لدعو�،  لنشر  جديد� 
تتفاقم  &�لدعو�  �لتبليغ  �9ئر�   iتسا�

�ملعاJضة �يضا. 
حتقيق   o تعا(  �هللا  �ساليب  &من 
باجلماعة  ُ�حلقت  حيثما  �نه   y9عو&
 &� &�ألمو�`   w�&Jأل�  o خسائر 

 Pحيثما متت �ملحا&ال0 لذلك �غد
نعمه  �جلماعة  �فر�9  على  تعا(  �هللا 
سبال  &فتح  قبل،   b_ من  �كثر 
 .Jباستمر� �جلماعة  لتقد<  جديد� 
 yعطا� bٍد
فمثال +_� ُ�حرPَ بيُت �
بيته  من  &�&سَع  �فضل  بيًتا  �هللا 
�حدهم  �ل   Pحِر�ُ  �_+&  ،P&ملحر�
&هبه �هللا تعا( �ال �فضل �& �لَّني، 
 �Jجتا تدم#  �ملعاJضو*  حا&`   �_+&
�فضل   �Jجتا له  �هللا  &هب   bد
�
&�&سع جز�¢ على صyd &�ستقامته. 
&+_� ُ�غلق مسجد &�حد o باكستا* 
�عطانا �هللا عشر� �& عشرين مسجد� 
معاملة  هي   yهذ باكستا*.   ÚJخا
�هللا �ل� نر�ها o كل مكا*. &لكن 
+( جانب _لك تقع علينا مسؤ&لية 
�يضا أل* نظل منيبني +( �هللا تعا( 
&نكو* عبا�9 حقيقيني له لكي ُيسبغ 

 .Jعلينا ِنعمه باستمر�

لقد قا` �هللا تعا( o &حيه +( �ملسيح 
�ملوعو9 �: 

"8نك معي !>هُلك"، 

&علينا �* نسعى جاهدين لنكو* من 
س#ته  متبعني  �ملوعو9  �ملسيح  �هل 
فلم  &+ال  لنا،  قدمها  �ل�  &�سوته 
من   �  wنو �بن  تعا(  �هللا   dيعت
�هله Jغم &جو9 قر�بة 9موية بينهما. 
ندعو �هللا تعا( �* �علنا خاضعني له 

�9ئما، مني.
جلماعتنا  �لسنوية  �جللسة  تبد�  �ليو< 
�لكباب# &�ل� يشترc فيها +خو�   o
من فلسطني &بال9 �خرk �يضا. لقد 
�بدk �م# �جلماعة o �لكباب# Jغبته 
 yخلطبة ֲדذ� o كر 5اعتهم_� *� o
ه +ليهم Jسالة &جيز�.  �ملناسبة &�&جِّ
|م  &سأ&جه  _كرهم  فسأتنا&` 

Jسالة &جيز�. 

وعلينا أن نسعى جاهدين لنكون من أهل املسيح 
املوعود متبعني سـ6ته وأسـوته ال^ قدمها لنا، 
وإال فلـم يعتـ< اهللا تعا� ابن نوح عليه السـالم 
مـن أهله رغم وجود قرابة دمويـة بينهما. ندعو 
اهللا تعـا� أن �علنا خاضعني لـه دائما، آمني.
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التقوى

�ملسيح  &حي  عن  �حتد�  كنت 
مكانك"،  ع  "&سِّ  :� �ملوعو9 
&o هذ� �لصد9 �&9 �* �_كر 5اعة 
قد  تعا(  �هللا  بأ*  &�قو`  �لكباب#، 
عهدها  بد�ية   o �جلماعة   yهذ &فق 
لبنا¢ مسجد 5يل جد�. +نه ملسجد 
 sذ� 5يلة  منطقة   o &يقع  قدمي 
&جدته  لقد   .wلسيا�&  J�&لز� +ليه 
�لر&عة &�جلما` من خال`  o غاية 
�لصوJ �ل� J�يتها، &هو ما �كد عليه 
&بو�سطته   .y&J�C �لذين  �إلخو� 
لنشر  جديد�  سبال  تعا(  �هللا  يفتح 

9عوتنا. 
o عا< يوبيل �خلالفة �ظهر0 5اعة 
بنا¢ قاعة &�سعة   o غبتهاJ #لكباب�
&بنايا0 �خرk - متس �حلاجة +ليها 
حو`  فاJغة  �Jضية  قطعة   o  -
&لكن  بذلك.  |م  فأ_نُت  �ملسجد، 
هذ�   o yقدمو  bلذ� �لبنا¢   i&مشر
�لصد9 كا* &�سعا &كب#� جد� &كا* 
يبد& o �لظاهر �نه يفوP +مكانياִדم 
+( حد كب#. &لكن �هللا تعا( حقق 
 �dخ�& �يضا،  �ملناسبة   yֲדذ  yعد&
�م# �جلماعة �* �ملشر&i قد &صل 
بصو�J +عجاCية +( �ملر�حل �ألخ#� 

الكتماله. 
نعمة جديد�  �* كل  تذكر&� جيد� 
من �هللا تعا( �ب �* متأل قلب كل 


دb بعو�طف شكرy � &جتعله �
تعا(.  �هللا  عتبا0  على  خاضعا 
 mta بو�سطة  تعا(  �هللا  &ّسع  لقد 
�لعربية نطاPَ تبليغنا o �لبال9 �لعربية 
�جلماعة  &ألفر�9  كب#،  حد   )+
جد�  &ها<   CJبا  J&9 �لكباب#   o
يقومو*  منهم   sلشبا�  *+  _+ فيه؛ 
�صعد�  عد�  على  باملساعد�  �9ئما 
كما  &�ألساليب،   Pلطر� &مبختلف 
 kخر� عربية  بال9  من  �إلخو�   *�
هذ�   o ا  مهمًّ  �J&9 يلعبو*  �يضا 

�خلصوÃ، فجز�هم �هللا 5يعا. 
 *� �9ئما  تتذكر&�   *� �ب  &لكن 
جناحاتكم �لباهر� هذy ليست نتيجة 
�لشخصية،  قد�Jتكم   &� مساعيكم 
تعا(  �هللا  فضل  بسبب   Ïتأ &+منا 
�ملوعو9  �ملسيح  مع   �  y9عو&&
�، &Þر� أل9عية سيدنا Jسو` �هللا 
� o حق +ما< خر �لزما* &حتقيقا 
على  فإّ*  لذ�  حقه.   o  � لنبو¢�ته 
�هللا  &فَّقهم  �لذين  �أل
ديني  5يع 
تعا( لقبو` +ما< هذ� �لعصر &�إلخو� 
عر&بتهم  �علو�   � �لذين   sلعر�
بل   ،Jالستكبا�& للتفاخر  مدعا� 
عند  &�طعنا"  "µعنا   Ú_منو �بَد&� 
µاعهم ند�¢ +ما< �لزما*، على 5يع 
 *� عليهم   *� يتذكر&�   *� هؤال¢ 
يز9�9&� تقدما o �إلميا* مع كل يو< 

 � �ملوعو9  �ملسيح  يقو`  جديد. 
 o *تتقدمو +_� كنتم ال   :y9ما مفا
تفكر&�   *� فعليكم  يو<  �إلميا* كل 
o _لك &�* حتاسبو� �نفسكم. &من 
 *� عليكم  �لتقد<  هذ�   Cحر�+ �جل 
 � �ملوعو9  �ملسيح  قو`  جتعلو� 
تكونو�   *�& �9ئما  �عينكم  نصب 
ممن يقضو* �اJهم خائفني &لياليهم 
 *+  .kلتقو�  sبأهد� متمسكني 
�لتقد< o �لتقوk هو �|دÅ �ألسا� 
من &�J¢ هذy �جللسا0. فعليكم �* 
حتقيق  &�ضعني  �جللسة  �يا<  تقضو� 
هذ� �|دÅ نصب �عينكم ¶ تعو9&� 
�نفسكم  على  قاطعني  بيوتكم   )+
عهد� �ننا سُنحد� حتما o �نفسنا 
تغي#�0 حسنة &سنجعلها جز¢� من 
 o نتقد<   Åلسو& يتجز�  ال  حياتنا 

 .kلتقو�
تذكر&� �9ئما �* تقدمنا منو� بالدعا¢ 
نشر  جانب   )+ تعا(  �هللا  &بنصر� 
�لدعو�. لذ� عليكم �* تد�&مو� على 
&خرJمت  عليها  Jّكزمت  فلو  �أل9عية. 
�لديَن  له  Öلصني  �هللا  عتبا0  على 
 o �Jثو& �9عيتكم ضجة  ألحدثت 
كل  سيجمع   bلذ� �ألمر  �لسما¢، 
معاند لإلسال< &�ملسلمني عند قدَمي 

�مد Jسو` �هللا �. 
�ملسيح  Cمن   *� �9ئما  تذكر&� 
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 Åلسيو� Cمن  ليس   �  bملهد�&
 �Jمن +حد�� �لثوC لسها< بل هو�&
قو`  من  يتبني  ما  &هذ�  بالدعا¢. 
�ملوعو9  �ملسيح  حق   o  � �لن� 
لقد   ."sحلر� "يضع  قا`:  حيث 
&هب �هللا تعا( للعرs قد�J خاJقة 
للتبليغ &�خلطاs، فلو �ستخدمتموها 
&�سوتكم  بأ9عيتكم  +يا�ا  مزيِّنني 
�فضا`   Jمطا� نز&`  لر�يتم  �حلسنة 

ته �لو�سعة عليكم، &لر�يتم J& هللا�
تنمو  �حلقيقي  �إلسال<   b� �أل
دية 
فمن   .sلعر� عا�   o &تز9هر 
للمسيحيني  نسبب   *� �ليو<  &�جبنا 
�ليهو9  +Jشا9  &ºا&`  حقيقية  جنا� 
�نطالقا من  �يضا +( طريق صحيح 
تعليمهم &تا�Jهم، &نسعى خل#هم 

�ا&لني 5عهم عند قدَمي �لن� �. 
 kألخر� �أل9يا*   sصحا�  bد�&
تعا(،  �هللا  مرضا�  سبل   )+ �يضا 
باهللا  �ملؤمنني  غ#  ننقذ   *� &ºا&` 
مهمة   yهذ  .� بطشه  من  تعا( 
�ملؤمنني   )+ لت  ُ&كِّ جد�  عظيمة 

  .� bباملسيح �ملحمد
 o �لقاطنو*  �أل
ديو*  �يها  فيا 
�لكباب# &فلسطني �نتم �جلماعة �ألكثر 
 o �لعر»  �لعا�   o &تنسيقا  تنظيما 
 �Jفهّبو� &كونو� �نصا ،Éلوقت �حلا�
ِمئزJكم   �& &ُشدُّ �لعصر  هذ�  إلما< 
إليصا` 9عوته +( كافة �ºا¢ �لعا� 
�هللا﴾.   Jنصا� شعاº﴿ :Jن  �Jفعني 
 o �ليو<  تكمن  �ملسلمني  جنا�   *+
 cJ9� فلو  �لزما*.  بإما<  +ميا�م 

 sُلعر� �أل
ديو*  �ملسلمو*  �ليوَ< 
لعب  كما  �نه  فاعلمو�  مسؤ&ليتهم 
 �J&9 �أل&(  �لقر&*  من  �ملسلمو* 
باo �CJ نشر 9عو� �إلسال<، كذلك 
&� �ليوَ< من �آلِخرين  ميكنكم �* ُتَعدُّ
بأJ&9 ¢�9كم  باأل&لني  ُ�ِحلقو�  �لذين 
نشر 9عو�  �لعصر o سبيل  o هذ� 
�ملخلص  &�خلا9<   P9لصا� �ملحب 
للن� �. ندعو �هللا تعا( �* يوفقكم 
&+ياb إلc�J9 هذy �ملسؤ&لية. جعل 
�هللا 5يع �ملشتركني o �جللسة &Jثة 
 .� �ملوعو9  �ملسيح  �9عية  لكافة 
&تكو* هذy �جللسة ¬لبة لdكا0 ال 
ُتَعدُّ &ال ُتحصى، &نر�J kية سيدنا 
 o  Åترفر تعا(  �هللا  Jسو`  �مد 

�لعا� كله قريبا، مني. 

�خلطأ: ينبغي عليك فعل كذ�.  �لصو�s: ينبغي لك فعل كذ�، أل* هذ� �لفعل يتعدk بالال< ال بـ على.

�خلطأ: تر99 على �ملكتبة. �لصو�s: تر99 +( �ملكتبة، أل* فعل تر99 يتعدk بـ +(.

�خلطأ: نو�ياy حسنة. �لصو�s: نياته حسنة. جتمع ”�لنية“ على ”�لنيا0“ كما o �حلديث ”+منا �ألعما` بالنيا0“.

�نا متلهِّف لرáيتك. �لصو�s: �نا مشتاP لرáيتك، أل* �لتلهف هو �حلز* &�لتحسر ال �لشوP &�حلنني.
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