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التقوى

خطبة �لجمعة

 Áتر5ة: �ملكتب �لعر

ال  &حد�  �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
شريك لـه، &�شهد �* �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو`  بعد  �ما  &Kسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Kَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   cَيَّا+&َ َنْعُبُد   cَيَّا+
�لَِّذيَن   Æِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Æََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (ºمني) َ&ال �لضَّ

خطبةعيد الفطر املباركخطبةعيد الفطر املبارك

�ل� &لقاها &مC �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر;
 &{د 
&يدz �هللا تعا� بنصرz �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ;�إلما] �ملهد5 �
يو? ٠٢-١٠-٢٠٠٨

} مسجد بيت �لفتو�  بلند*

بفضل �هللا تعا( ~تفل �ليو? بعيد هو 
.cKعيد �لفطر �ملبا

 &�لعيد يعÃ لغًة: ما يعو9 مر� بعد 
�خر¢. �ما } �الصطال� �إلسالمي 
�لفطر &عيد  عيد  يطلق على  فالعيد 
�لفطر هو ما ~تفل  �لضحى. &عيد 
�ليو?  &هو  Kمضا*،  شهر  بعد  به 
àرية،  &نشر�  فيه  نأكل   bلذ�
باحلج  يتعلق  فهو  �لضحى  عيد  �ما 

&�ألضحية. 
 9K& &قد  �ألفر��،  يو?  هو  فالعيد 
�كل  يو?  �نه  �لشريف  �حلديث   {
هذ�  &من   .K&سر& &فر�  &شر� 
لكل  �لعيد  كلمة  ُتستخد?  �ملنطلق 
�ألسلو�  &ُيستخد?   .�Kسا مناسبة 
حيث  �يضا  �أل9Kية  �للغة   { نفسه 
تقوE ملن �فرحك فرحة كب#�: لقد 
جعلت يومنا عيًد�، �& صيَّر0َ �ليو? 
�لعيد   *+  ،Eية حا� على  لنا.  كعيد 
�لذb ~تفل به يأتينا مرتني كل سنة، 
 �Kلك �ملسلمو* 5يعا صغا كما يعلم̀ 
&كبا�K. &+نه ليقوE لنا �فرحو� على 
 &� Eما قدمتمو� من تضحيا0 باملا
بالنفس �& غ#×ا، ألنكم قدمتموها 
 �ً̀ بأمر �هللا تعا( &ُ&ّفقتم �ا بفضله. +
 yَفإننا ~تفل ֲדذ� �لعيد بأمر �هللا &�بتغا

مرضاته تعا(.
 *ºلقر� �لعيد }   لقد &09K كلمة 
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�لكرمي، غ# ��ا &09K للمسيحيني 
ال للمسلمني، &`لك } قوله تعا(: 
Kَبََّنا  �للَُّهمَّ  َمْرَيَم  �ْبُن  ِعيَسى   Eََقا﴿
َماyِ َتُكوُ*  �َْنِزEْ َعَلْيَنا َماِئَدً� ِمَن �لسَّ
(�ملائد�  َ&ºِخِرَنا﴾  لَِنا  ِألَ&َّ ِعيًد�  لََنا 

   .(١١٥
هنا   Kملذكو� �لعيد  معا�  فإ* 
من  قبل  من  بينُته  عما  متاًما  �تلف 
&جهة نظر +سالمية، حيث �مر �هللا 
بعدما  بالعيد  lتفلو�   *� �ملسلمني 
�آلية   Qفسيا تضحيا0.  من  قدمو� 
يطلبو�   ¯ �ملسيحيني   *� لنا  يوضح 
كما  قدموها،  تضحية  نتيجة  �لعيد 
تعا(  �هللا  من  �لعيد  هذ�  يوَهبو�   ¯
فال  تضحياִדم.  بعض  على   yًجز�
شك �* �هللا تعا( �نزE عيًد� ألّ&�م 
 :Eهم �يضا فقاKخرهم +ال �نه �نذº&
ُبُه  ﴿َفَمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمْنُكْم َفِإنِّي ُ�َعذِّ
&�لنظر�   .(١١٦ (�ملائد�  َعَذ�ًبا﴾ 
�لشاملة على �ملوضو{ تبني �* عا¯ 
�نذKهم ألنه كا*  �لغيب &�لشها�9 
فينالو*  بِنَعمه  ��م سيكفر&*  يعلم 
&بالفعل نالحظ }   .� منه  عقابا 
هذ� �أليا? كفر��م بأنعم �هللا حيث 
 Eَّهللا �ملنـز� QiK ?يسيئو* �ستخد�
تعا(  �هللا  �نذKهم  فقد   �ً̀ + عليهم. 
بعذ�به بسبب ضال�م هذ�. فعيدهم 
كما  �ملؤمن،  فيه  يرغب  ِبِعيٍد  ليس 

بأ*  تعا(  �هللا  َ�َمَرنا  بعيد  ليس  هو 
~تفل به &نفر� فيه، بل لقد عّلمنا 
 �Kسو  {  yً9عا �ملسلمني  ~ن  �هللا 
صال�  كل   { نقر²ها  �ل�  �لفاحتة 
�لعيد.  �لنو{ من  نتجنب هذ�   Øح
+* عيد �ملؤمن هو `لك �لذb يعو9 
مر� بعد �خر¢ مصحوبا ببشائر من 
 yستجابة 9عا� Kبآثا Åهللا تعا(، &يأ�
َعَلْيِهْم﴾  �َْنَعْمَت  �لَِّذيَن   Æَِصَر�﴿
 Q�iKأل�  *�  b�  ..(٧ (�لفاحتة 
��iKقنا  �ما   ،yلفنا�  )+ ºئلة  �لدنيوية 
فَمن  نفا9؛  من  �ا  ما  �9ئمة  فهي 
ُ�&Åَ هذ� �ألÍK& Q�iK �لنعم �ل� 
 Eَقيل فيها: ﴿َ&َمْن ُيِطِع �هللا َ&�لرَُّسو
َعَلْيِهْم  �هللا  �َْنَعَم  �لَِّذيَن  َمَع  َفُأ&لَِئَك 
 yَِهَد� َ&�لشُّ يِقَني  دِّ َ&�لصِّ  َ �لنَِّبيِّني ِمَن 

 (٧٠ yلنسا�) ﴾اِلِحَني َ&�لصَّ
فالعيد �حلقيقي هو ما يأÅ مصحوًبا 
 Eهللا تعا( &نعمه �ل� ال ُتنا� Eبأفضا
 ،� Kسوله  &طاعة   � بطاعته  +ال 
سيدنا  ُ�عطَي  �لطاعة  هذ�  &بسبب 

 {  � �لقا9يا�  
د � غال?   �iمر
هذ� �لعصر �فضل �إلنعاما0 �ملنوطة 
 bلذ� Íلك �ملبعو ֲדذ� �لطاعة، فإنه̀ 
�قامه �هللا تعا( مسيحا &مهديا، فإنه 
 Eخال من  �لنبو�  K9جة  على   iحا

 .� Ïطاعة �لن
ينا�ا  �خر¢  K9جا0   cهنا  ¾
 - تعا(  �هللا  بفضل   - �ملؤمنو* 
�هللا  طاعة   { مستو��  àسب  كلٌّ 
ֲדا  يتميز  +نعاما0  &هي  &Kسوله. 
�ملسلم �أل
دb عن �آلخرين. &ال 
�قصد بقو� هذ� �ملسيحيني فقط - 
 �Kعيا9هم } صو� Eلذين ظهر مآ�
+نذ�K من �هللا تعا( - بل �قصد به 
غَ#نا من �ملسلمني �لذين ¯ يؤمنو� 
برفضهم  فإ�م  �لزما*؛  هذ�  بإما? 
K9جَة  �ألمة  من  �حد  نيل  +مكانية 
�لنبو� نتيجة طاعة �لنÏ � قد �غلقو� 
�إلنعاما0  �بو��  �نفسهم  على 
�ألخر¢ �يضا �ل� هي K9 *&9جة 
�لنÏ؛ �عK9 Ãجة �لصديق &�لشهيد 

أخرى  بعد  مرة  يعود  الذي  ذلك  هو  املؤمن  عيد  إن 
استجابة  بآثار  ويأ�   ،aتعا اهللا  من  ببشائر  مصحوبا 

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾ (الفاحتة ٧).. دعاء ﴿ِصَراَط الَّ
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التقوى

&�لصاä. فال مع� للعيد لد¢ �&لئك 
�لذين يعتقد&* بأنه ال حظ �م من 
قامو� ظاهريا  مهما  �إلنعاما0  تلك 
�نه  فاحلق  &�لتضحيا0.  بالعبا0�9 
+`� كا* �حد lتفل بالعيد �حلقيقي } 
هذ� �لعصر فهم �ملسلمو* �أل
ديو* 
�لذين بسبب +ميا�م باملسيح �ملوعو9 
تلك  �هللا  من  يرجو*   -  �
�إلنعاما0 �ل� ميكن �* ينا�ا �ملؤمن 

نتيجة طاعته لرسوE �هللا �.
يقوE سيدنا �ملسيح �ملوعو9 �:

﴿�ْهِدَنا   yبدعا �لصال�   { ندعو 
�لَِّذيَن   Æَِصَر�  * �ْلُمْسَتِقيَم   Æََر� �لصِّ
`لك   Ãيع &+منا  َعَلْيِهْم﴾،  �َْنَعْمَت 
Kقي  �جل  من  تعا(  �هللا   Eنسأ �ننا 
+مياننا &خل# �لبشرية كلها �Kبَع ºيا0 
 Eبعة كماال0 &هي: كماK� �Kبصو
 Eلصديقني، &كما� Eكما& ،yألنبيا�
 Ãيع) �لصاحلني.   Eكما&  ،yلشهد��
�إلنعاما0 من �جل  نتلقى هذ�  �ننا 
Kقي +مياننا &من �جل �لعمل على خ# 
 Ïبالن  wخلا� Eلبشرية). �ما �لكما�
علم  تعا(  �هللا  من  يتلقى   *� فهو 

�لغيب �لذb يكو* ºية لآلخرين.
 �Kيتكلم �هللا تعا( معه بصو *� Ãيع) 
مستمر� 9&منا �نقطا{ &يظهر� على 

�ألنباy �لغيبية) 
فهو  بالصّديق   wخلا�  Eلكما� �ما 

�* يكو* �ملؤمن متمكًنا من خز�ئن 
�لصدQ بصو�K كاملة، �b �* يعر¤ 
�لكامنة } كال? �هللا   Qلصد� �نو�{ 
تعا( معرفًة تكو* ºيًة لكو�ا خاKقة 
للعا�9. (تفس# �ملسيح �ملوعو9 �، 
 Eقوله تعا( "&من يطع �هللا &�لرسو

("ç+...فأ&لئك مع �لذين
 (�b �* يكو* عاملا بالعلو? �لقرºنية 
�هللا  كتا�  حقائق   Øبش &يعر¤ 

تعا(، &يؤمن بنبو�yته)
¾ قاE حضرته �: 

�نو�{   Øش يعلم  من  �لصّديق   *+
�لصدQ &يعمل ֲדا بشكل كامل من 
صميم طبعه. (فال يكفي �* lظى 
�حد بالعلم فقط بل �ب �* يعمل 
 Eبه &ينتفع بالعلو? �ل� نا�ا من خال
سبيل  على  �لكرمي)   *ºللقر �K9سته 
 ¤Kب �* يعلم حقيقة �ملعا� Eملثا�
�هللا  ما هي &حد�نية  �لتالية:  �لدقيقة 
تعا(؟ &ما هي طاعة �هللا تعا(؟ &ما 

&كيف  �pه؟  عز   ¸Kلبا� �بة  هي 
ميكن �لتخلص من �لشرc؟ &ما هي 
حقيقة  هي  &ما  �لعبو9ية؟  حقيقة 
حقيقة  &ما  &�لتوبة؟   wإلخال�
 yالمنحا�& &�لرضا،  &�لتوكل   Cلص�
&�لفناy، &�لصدQ &�لوفاy، &�لتو�ضع 
 ،yلدعا�&  Eالبتها�&  ،yلسخا�&
 ،yالتقا�& &�ألمانة   ،yحليا�& &�لعفو 
بل  �لفاضلة،   Qألخال� من  &غ#ها 
لك �ب �* يكو*  عال&� على كل̀ 
متصفا Úميع هذ� �لصفا0 �لسامية. 
�لر&حانية  �خلز�ئن  �لقلو�،   Qتريا)

(٤٢٠ w ١٥ ½
يكفي  �b ال  هامة جًد�،  نقطة  +�ا 
 Qألخال� هذ�  Úميع  �لعلم   yَملر�
بل  &فِهمها،  تعلََّمها  �ل�  &�لتعاليم 

�ب �* يكو* عامال ֲדا �يضا.
¾ قاE حضرته �:

 Ãلصّديق يع� Eَحدكم كما� èبلو *+
حيلته  &قلة  يالحظ ضعفه  �نه حني 

فإنهم برفضهم إمكانية نيل أحد من األمة درجَة النبوة 
نتيجة طاعة الن� � قد أغلقوا على أنفسـهم أبواب 
�اإلنعامـات األخـرى أيضا ال� هـي دون درجة الن
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&كفاyته:  حالته   )+ ناظًر�   Eيقو
 Qبالصد يلتز?   ¾ نعبد﴾،   cيا+﴿
&يتخلى عن �لكذ�، &ينفر من كل 
&&سخه،  �لكذ�  Kجس  من  نو{ 
&لن   K&لز�  Eقو �تنب   *� &يتعهد 
يتكلم  &ال   ،K&i شها�9  يشهد 
كالما كا`با جر�y �لثو�ئر �لنفسانية، 
ال يتفو� به عابًثا، ال لكسب خ#، 
&ال لدفع شر، �b �نه لن يلجأ +( 
�لكذ� } حاE من �ألحو�E. فإ`� 
فقد  �لنحو  هذ�  على  بوعد�  �لتز? 
بشكل  نعبد﴾   cيا+﴿ بقوله  عمل 
خاw، &�عُتC مثل هذ� �لعمل عبا�9 
سامية. (تفس# �ملسيح �ملوعو9 �، 
 Eقوله تعا( "&من يطع �هللا &�لرسو

("ç+...فأ&لئك مع �لذين
 b� هذ� هو �لتعريف �لر�ئع للصّديق

�نه +`� عمل �عُتC عمله عبا9ً�.
¾ قاE حضرته �:

عند   bيبد  *� �لشهيد   Eكما  *+
�لقو�  من  &�لباليا  &�آلال?  �ملصائب 
 Cإلميانية &�ألخالقية &�لثبا0 ما ُيعت�
�ملسيح  (تفس#  للعا�9.  خاKقة  ºية 
�ملوعو9 �، قوله تعا( "&من يطع 
�لذين... مع  فأ&لئك   Eلرسو�& �هللا 

("ç+
فكلما كا* +ميا* �ملرy قويا ناE �لقو� 
على فعل �لصاحلا0. فإ`� َكُمل منو 

هذ�  مثل  فإ*  �إلميانية  �لقو�  هذ� 
�ملؤمن يتبّوy مرتبة �لشهيد.... +` +نه 
} هذ� �حلالة لن يتر99 } �لتضحية 
àياته. (تفس# �ملسيح �ملوعو9 �، 
 Eقوله تعا( "&من يطع �هللا &�لرسو

("ç+...فأ&لئك مع �لذين
�ملستو¢  هذ�  +ميانه  يصل  حني   b�
تضحية   b� لتقدمي  مستعًد�  يكو* 

حØ �لتضحية بالنفس �يضا.
 :� Eيقو ¾

 E&يز �لذين  �&لئك  هم  "�لصاحلو* 
�لفسا9.  من  نو{  كل  �9خلهم  من 
فكما �* مذ�Q فم �لشخص �لسليم 
يبقى  ال  كذلك  سليما،  يكو* 
ِعلٍَّة  &ال  مر¨   b� �لصاحلني   {
نو{   b� فيهم  يبقى  &ال  K&حانية، 
 äلصا�  Eكما  *+& �لفسا9.  من 

يكمن } نكر�* `�ته"
من  �إلنسا*  يكو*  لكي   b�
�9خله   { ينشأ   *� �ب  �لصاحلني 
بإصال�  فيقو?  باإلصال�،   Kُلشعو�
سيئ.  عمل  كل  عن  معرًضا  نفسه 
 Eكما  &� �لصال�   Eكما هو  هذ� 

�لصاä. ¾ يقوE حضرته �: 
 *� هو   äلصا� �إلنسا*   Eكما  *+"
 Øيبتعد عن كل نو{ من �لفسا9 ح
يصبح صالحا متجسد� àيث يكو* 
لكونه  &`لك  ºيًة،  �لكامل  صالحه 

خاKقا للعا�9."
+* هذ� �لعبا0�K �ملقتبسة من كال? 
سيدنا �ملسيح �ملوعو9 � تنّبهنا +( 
�9خَلنا   `+ تعا(،  �هللا  ضر&�K شكر 
بفضله �خلاw } حز� �ملنَعم عليهم 
�لذين ºمنو� بإما? �لزما*، &سعو� ِلفْهم 
كما  فهما صحيحا،  �لكرمي   *ºلقر�
هنا هذ� �ألقو�E +( مسؤ&لياتنا  ُتوجِّ
يؤ9يها   *� منا  كلٍّ  على  �ب  �ل� 
�لعلى  �لدKجا0   )+  Eلوصو� ُبغيَة 

�ملذكو�K �عال�. 
غرفة   { �جلالس  للشخص  ميكن 
من  �ستفد   ¯  �+  Eيقو  *� مظلمة 
�لغرفة   { �ملوجو�9  �لنافعة   yألشيا�
أل�̄  �ستطع ²Kيتها بسبب �لظال?، 
�ما َمن كانت غرفُته مضا�y ¾ هي 
 *� ميكن  �ل�  �لنافعة   yباألشيا مليئة 
تلعب �K&9 كب#� } +صال� شؤ&* 
حياته �يضا، فإنه +`� ¯ يستفد منها 

ِلَكَسله &غفلته فسُيعتC �رًما. 
لقد مرKنا } Kمضا* بفتر� ُ&فِّقنا فيها 
&K9&سه   *ºلقر� &تال&�  للعبا0�9 
قدKته  حسب  كل   - فيه  &�لتدبر 
- &تدKّْبنا على �لتضحيا0 &�لتحلي 
�آل*  &�ظبنا  &لو  �حلسنة،   Qباألخال
حياتنا   { �حلسنا0  هذ�  كل  على 
�ليومية فسيكو* هذ� مدعاً� للطاعة 
�لكاملة هللا تعا( &لرسوله &�لتقر� 
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�حلقيقي  �لعيد  هو  &هذ�  +ليهما. 
تقدمي  بعد  �ملؤمن  به  lظى   bلذ�
�لتغي0�#   Íحد�+& �لتضحيا0 
�لطيبة } نفسه، &ال ميكن للمصائب 
ِقبل �ملعاKضني  �ل� تَصبُّ علينا من 
�* ُتبعدنا من هذ� �لعيد. عندما lظى 
�ملؤمن بالعيد �حلقيقي فمن �ملستحيل 
 `+ �لدنيوية،  �ملصائب  منه  �* حترمه 
نر¢ &y�Kها �لبشا0�K من �هللا تعا( 
 *+ �ما.  طاعتنا  بسبب  &Kسوله 
ساعني  �لصيا?  شهر  يقضو*  �لذين 
-&هو  �هللا  فإ*  �نفسهم  إلصال� 
 yًني بعبا�9- �زيهم جز�
�Kحم �لر�
حسنا على حسناִדم �لصغ#� �يضا، 

ته K أل*  �جرهم،  �م  &يضاعف 
غلبت على كل شيy. قاE �هللا تعا( 
�ضاعفا  �ألجر   yبإعطا &عد�  عن 
َفَلُه  ِباْلَحَسَنِة   yََجا ﴿َمْن  مضاعفة: 
َفال  يَِّئِة  ِبالسَّ  yََجا َ&َمْن  َ�ْمَثاِلَها  َعْشُر 
ُيْجَز¢ ِ+ال ِمْثَلَها َ&ُهْم ال ُيْظَلُموَ*﴾ 

(�ألنعا? ١٦١) 
�فضاله   Eُينـز  bلذ� +�نا  فهذ� هو 
على عبا�9 �9ئما &كل حني، &�زيهم 
على كل حسنة بَعشر �مثا�ا. فمثًال 
 ٣٠٠  yجز� �عطانا  قد  Kمضا*   {
 9K& سب ماà يو? صو? مقابل ٣٠
} هذ� �حلديث �لشريف. &لو صا? 
�حد ستة �يا? من شو�E �يضا جلز�� 

�لعا? كله. هذ� هو  �هللا جز�yَ صيا? 
�إلله �لذb نؤمن &نتمسك بأهد�به، 
تضحية  �لعبد  من  طلب   �`+  bلذ�&
جز�� عليها بغ# حسا�. لقد طلب 
يوما،  ثالثني  صياِ?  تضحيَة  منا   �
�ضعافا  عليها  بفضله &جز�نا  فقِبلها 
مضاعفة. ¾ جعل لنا يو? �لعيد �يضا 
 *� &�مَرنا   ،Eلقبو� عالمًة على هذ� 
نأكل &نشر� } هذ� �ليو? &نفر� 
هللا  �لشكر   *� &مبا  تعا(.  &نشكر� 
بد�  �  فقد   yشي كل  قبل   Åيأ
ر  ليذكِّ �لعيد،  بصال�  �لشكر  هذ� 
 Eإلنسا* �* يشكر� تعا( من خال�
تعا( هو  +`� كا* �هللا  �لعبا�9، ألنه 
 { مشكلة   { �إلنسا*  يلقي   bلذ�
فهو  بالتضحية،  يطالبه   &� �لظاهر 
�لذb يهب له بعد �لعسر ُيسر�، &هو 
&�اiيه  +نعاماته  عليه   Eُينـز  bلذ�

�ضعافا كث#� على تضحياته. 
Kبا�   Kظها+ �لو�قع   { هو  فالعيد 

قّدمنا   *� بعد  علينا  �هللا  لنعمة   Ãعل
 { &جنحنا  Kمضا*   { �لتضحية 
 yألشيا� عن   Øح لالمتنا{  �ا&لتنا 
 *� �ب  �ألمر  &هذ�  �ملشر&عة. 
�هللا   ?�9 ما  �نه   )+ �نظاKنا  ه  يوجِّ
تعا( يعيد +لينا كل عمل من �عمالنا 
 *� ميكن  فال  حسا�،  بغ#  بأجر 
سبيل   { نقدمها  تضحية  �ية  تضيع 
فما  ثو��.  بد&*  �هللا &تذهب  9ين 
&ºمّنا   �  Ïلن� �مر  �طعنا  قد  9منا 
�هللا   cيتر فلن   �  Q9لصا� ُمبِحبِّه 
تعا( هذ� �حلسنة �يًضا بد&* �جر، 
�لسبيل  هذ�   { +`� ضحينا  &خاصة 
بكل غاK& Eخيص &نفس &نفيس.

فليتذكر كل مسلم �
دb �9ئما �نه 
سبيل   { عمل   b� يذهب  ال  كما 
فإ*  كذلك  &ثو��،  �جر   *&9 �هللا 
�أل
ديو*  يقدمها  �ل�  �لتضحيا0 
 Eلن تذهب ُسًد¢ بإ`نه تعا(. +* قو
ُيْسًر� *  �ْلُعْسِر  �هللا تعا(: ﴿َفِإ*َّ َمَع 
ِ+*َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر�﴾ (�لشر� ٦-٧) 
بفتر�  �ليو?  منر  كنا   �`+ �ننا  ُيَطْمِئننا 
&�لفر½  �ليسر  فإ*  &�ملصيبة  �لعسر 
 Eستنـز &عندها  �هللا،  بإ`*  قريب 

علينا �مطاK �فضاE �هللا بال حد&9.
�لقد�مى  �ملفسرين  تفس#  هو  هذ�   

لآلية �ملذكو�K �عال�.
�هللا   *�  � �لثا�  �خلليفة  بني  &قد   

فالعيد هو ! الواقع إظهار 
ربا� علn لنعمة اهللا علينا 
بعد أن قّدمنـا التضحية 
 ! وجنحنـا  رمضـان   !
@اولتنـا لالمتنـاع ح� 
عن األشـياء املشـروعة.
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�لعسر   Qنطا هنا  ضيَّق  قد  تعا( 
�ما  �لتعريف،  بال?  عّرفها  حيث 
 { �لال�د&9ية  فتفيد  "يسر"  كلمة 
كال �ملوضعني حيث جا0y نكرً�. 
&هذ� �إلعال* يقّوb +مياننا &يطمئننا 
على  علينا  ُينعم  كما  تعا(  �هللا   *�
�ا  نتعر¨  مصيبة  كل عمل &كل 
} سبيله تعا( &كل تضحية نقدمها 
عاقبتها  ستكو*  كذلك  �جله،  من 

لنا عيًد�، &ليس +نذ��Kً &&عيًد�. 
&�لذين ينكر&* +ما? �لزما* lرمو* 
 ¯  `+ �حلقيقي،  �لعيد  من  �نفسهم 
يعو9&� يعتقد&* بقد�K �هللا على �* 
 yلشهد��& &�لصديقني  �لنبيني  �عل 
 Eلرسو�& �هللا  يطيعو*  �لذين   {
لِنعم  بإنكاKهم  ��م  &�حلق   ،�
�حلقيقي  �لعيد  �نكر&�  قد  هذ�  �هللا 
�ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   Eيقو �يضا. 
عليهم؟  �ملنعم  َمن  مفا�9:  ما   �
منهم؟  يص#&�   *� ميكن  &كيف 
�هللا  بكال?  يوقن  من  �لصّديق   *+
من  يكو*  من  &ليس  كامال،  يقيًنا 
"�لناسخ   b9�& { لتائهني� �ملرتابني 
&�ملنسوé"، �& } قضية &فا� عيسى 
 { يشكو*   &� حياته،   &�  �
َمن  متسائلني:  منهم﴾  ﴿&ºَخرين 
هم هؤالy؟ &كيف �علن مر�i غال? 

د بأنه نÏ &�نه �ملسيح &�ملهدb؟ �

 Kقبو على   K&لنذ� يقّدمو*  &�لذين 
&يوiّعو*  &مشا¼هم  مرشديهم 
هو  ما  يعرفو*  ال  &�لذين  �لطعا?، 
 yحلق. حينما ¼تفي �حليا�& Qلصد�
&�ألمانة �ين سيكو* �لصدQ &�حلق؟ 
&+`� بسط �لكذ� &�لظلم &�لعد&�* 
�طنابه فكيف يكو* هناc صّديق؟ 
�لذين �يز&* �لكذ� ملصلحة،   *+
تفاس#هم،   { `لك  يكتبو*   Øح
كيف يكو* �م عالقة بالصديقية؟ 
على  �آلخرين  lرِّضو*  &�لذين 
�هللا  قر�  ينالو�   *� �م  �ّنى  �ملظا¯ 
�ملظلومني  قتل  يرْ&*  تعا(؟ &�لذين 
كيف  عليه  ُيثابو*  عمًال   yألبريا�
يكو* +ميا�م قوًيا؟ بأb &جه يّدعي 
�علن  لقد  �؟   Ïبالن �إلميا*   yهؤال
 � �ملصطفى  �مد  &موالنا  سيدنا 
يو? حجة �لو�9{ �* هتك �عر�¨ 
&�نفسهم  ألمو��م   ُ̈ &�لتعر  sلنا�
�ملشايخ   yهؤال &لكن  حر�?، 

يقومو*  لنا  �ملعاKضني  �ملتعصبني 
�هللا  باسم  �لشائنة  �لتصرفا0  ֲדذ� 
تعا( &باسم `لك �لنÏ �ألعظم �، 
¾ يعلنو* بأ�م خد�? خلتم �لنبو�!! 
�لتضيحة  على  �آلخرين  lّرضو* 
pعو�  كلما  &لكنهم  بأنفسهم، 
iهقت  بالنفس  �لتضحية  كلمة 
نفوسهم. +�م مصابو* بكل مر¨ 
K&حا�، &يعيثو* �لفسا9 كل حني. 
ليسو� صّديقني، &¯ يكونو�   yهؤال
 *� يستطيعو*  &ال   ،yلشهد�� من 
يكونو� من �لصاحلني، �ما �لنبو� فقد 
�نكر&ها مسبًقا. &هكذ� قد �&صد&� 

9&�م �بو�� نعم �هللا كلها. 
هذ�   Íير �حد  ِمن  ليس  فاليو? 
�لصا9قني  �خلد�?  غ#  �إلنعاما0 
للمسيح �ملحمدb، �لذين يرثو�ا من 
خالK Eفع مستو¢ +ميا�م &lتفلو* 
بالعيد �حلقيقي. �ألمر �لذb ينبغي �* 
 bد
يسعى من �جله كل مسلم �

والذيـن ينكرون إمـام الزمان �رمون أنفسـهم من 
العيـد احلقيقـي، إذ | يعودوا يعتقـدون بقدرة اهللا 
علـى أن �عـل النبيـني والصديقني والشـهداء ! 
الذين يطيعون اهللا والرسول �، واحلق أنهم بإنكارهم 
لِنعـم اهللا هـذه قـد أنكروا العيـد احلقيقـي أيضا.
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�ليو? نتعر¨ لأل`¢ &ُتزهق  �9ئًما. 
&ُيستشَهد  �عّزتنا  &ُيقتل  �K&�ُحنا 
�حّبتنا على �* ºمنا بأ* �بو�� نعم 
بأ*  &ºمّنا  ُتغَلق،  ال  &بركاته  �هللا 
فيو¨ سيدنا �ملصطفى � مستمر� 
مقا?  على   Eحلصو� ميكن  àيث 
�لعد&  فَدُعو�   .� �تباعه   { �لنبو� 
فيما هو فيه، &ثاِبر&� على �لعمل مبا 
�مرنا �هللا تعا(. لقد �خC �هللا تعا( 
سيَدنا �ملسيَح �ملوعو9 � �* �ليسر 
 0�Kالنتصا�& �لعسر،  بعد   Åسيأ
 bخلز� �ملنكر&*  &سيلقى  قريبة، 
 ?َ تقدُّ مكائدهم  تعيق  &لن  &��و�*، 
"َجِرbّ �هللا". &�&حى �هللا تعا( +( 
�ملسيح �ملوعو9 � باللغة �لعربية: 
�ليسر  �لعسر يسر". &+* هذ�  "بعد 
مقدK جلماعته � بإ`* �هللا تعا(، 
يأتينا &~ظى به àسب  &ال بد �* 
لن  �ليسر  &هذ�  تعا(.  �هللا  &عو9 
للفتح   �Kبشا هو  بل  عا9ًيا،  يكو* 
 yجر� من  للقلق  �9عَي  فال  �ملبني. 
لقد  �حلالية.  &�ملضايقا0  �ملصائب 
�ملسلمني  تضحيا0  سلسلة  بد�0 
�ملسيح  سيدنا  iمن  من  �أل
ديني 
حضر�  ضحى   `+  ،� �ملوعو9 
�لشهيد  �للطيف  عبد  صاحبز��9 
àياتْيهما.  �لر
ن  عبد   bملولو�&
�يضا ��م  لقد iعم �ألعد�y عندها 

سيقضو* ֲדذ� �لطريقة �لغاÇة على 
 &� �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة 
يصّد&* �لناs عن �أل
دية، &لكن 
�لر�ئعة  تنَس �جلماعة قط �ألمثلَة   ¯
�ل� ضرֲדا هؤالy �لشهد�y &�لصمو9 
 *+ بل  خلفهم،  ملن  �ظهر&�   bلذ�
مستمر�  جاKية  �لشها0�9  سلسلة 

+( يومنا هذ�. 
على  &عال&� 
 0 � 9 لشها �
يقّدمها  �ل� 
�جلماعة   yبنا�
حني  بني 

منهم  �لعديد  �سُتشهد  قد  &ºخر، 
&هم يصّلو* } Kمضا* قبل عامني. 
شابا*  �لشها�9  K9جة   Eنا &قد 
 { �لسن   { متقد?  ºخر  &شخص 

شهر Kمضا* هذ� �لعا? �يضا. 
سيثّبطو*  ��م  �ملعاKضو*  يزعم 
يقضو*   &� �لطريقة،  ֲדذ�  ×تنا 
علينا، &�نَّى �ذ� ��جما0 �* تضر 

قوًما هم مستعّد&* �9ئما للتضحية 
 ¾ كال!  �هللا؟  سبيل   { àياִדم 
ضدنا  جبهة  �لعد&  فتح  لقد  كال! 
�فسد  قد  �نه  منه  ظًنا  Kمضا*،   {
&جلب  &�لعيد  Kمضا*  شهر  علينا 
علينا �حلز* &�ألسى، &لكن �حلق �* 
تصرفاִדم هذ� قد ساعدتنا على نيل 
�لCكا0 من Kمضا* 
قبل.   b` ِمن  �كثر 
&¯ تقتصر تصرفاִדم 
�أل
ديني  قتل  على 
�ألبرياy فقط، بل +* 
�حلكومية   Æأل&سا�
�ملشايخ  ضغط  نتيجة  بد�0  قد 
 Kديني بأعذ�
�ملتعصبني تبطش باأل
بالقتلة  تبطش   *� من  بدًال  &�هية، 
عر¨  ֲדتك  &يتهموننا  �لسفاكني، 
 *� ميكن  ال   bلذ� �ألمر   ،�  Ïلن�
¼طر بباb� E مسلم �
دb بشكل 

 .Eمن �ألشكا
 bبل ~ن نؤمن بذلك �ملسيح &�ملهد

وال  الشهداء،  من  يكونوا  و|  ليسوا صّديقني،  هؤالء 
يستطيعون أن يكونوا من الصاحلني، أما النبوة فقد أنكروها 
مسبًقا. وهكذا قد أوصدوا دونهم أبواب نعم اهللا كلها. 

"@äéÌ@äé»€a@Ü»i "
;حي للمسيح �ملوعو� �
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بأK&�حنا  جنو9  بأ*  �&صانا   bلذ�
 Eمد � حيث قا� Eº ّقةiبأ Øح
 *+" معنا�:  ما  �لشعر  من  بيت   {
�مد �،  Eجلما yحي فد�&K& Ïقل
�مد �".  Eº قةiأل yٌفد� Áتر� *+&
+* هذ� �لتهمة �لبشعة �جلائر� �شق 
لنا من كل �`¢   yيذ�+ علينا &�كثر 
�لفطر�  سيئ  �لعد&  �يها  فيا  ºخر. 
صو�بك   )+ ُعْد  �لباطن  &خبيث 
على  مطلٌع  �ملنتقَم  �هللا  فإ*  قليال، 
&�عتد��yتك  �ملشينة  تصرفاتك  كل 
فإ�ا  �هللا  Kحى   K&تد عندما  علينا. 
تطحن &تسحق كل شيy. �ما ~ن 
 Eيز� �9ئما &ال   � �هللا  بّشرنا  فقد 
بأ* تضحياتكم }  يبشر كل حني 
لكم،  عيًد�  �صبحت  كما  Kمضا* 
�يضا  �لتضحيا0  هذ�  فإ*  كذلك 
قضينا  �ننا  &كما  &تثمر.  ستز9هر 
Kمضا* ضابطني �نفسنا } سبيل �هللا 
� &�بتغاy مرضاته، كذلك سيخر½ 
�ملسلمو* �أل
ديو* بسال? &بأقد�? 
ُتَصبُّ عليهم من معاKضة  مما  ثابتة 

مرير� &تعذيب شديد. 
�Kيد �* �&جه كالمي هنا  غ# �� 
�ال   Kد� بأننا  �يضا  �أل
ديني   )+
ننسى �ننا كما بلغنا �ملستو¢ �لعا� 
} �اللتز�? بالصال� �ملكتوبة &�لنو�فل 
 { �ملؤقتة  �لتضحية  جانب   )+

 Eمضا*، كذلك ال بد لنا من بذK
�جلهو9 للوصوE +( �ملستو¢ �لعا� 
على  �لتضحيا0  سبيل   { نفسه 
صعيد �جلماعة، &ال بد من �ملد�&مة 
عليها الستنـز�E �فضاE �هللا بشكل 
 *� �9ئًما  نتذكر   *� علينا  مستمر. 
�إلسال?   b� �أل
دية..   ? تقدُّ
�حلقيقي.. سيتحقق حسب &عد �هللا 
 *� لكن �ب  �b شك،   *&9  �
نر¢ مد¢ مسا×تنا ~ن } `لك، 
 cبذ�  Eالحتفا� من  نتمكن  لكي 
�لعيد �حلقيقي �لذb هو منوÆ بتقّد? 
�أل
دية �b �إلسال? �حلقيقي. فإ`� 
كنا نريد �* نظفر بذلك �لعيد عاجال 
فإننا بأمس �حلاجة +( Kفع مستو¢ 
�لعبا�9 باستمر�K، باإلضافة +( تقدمي 
 )+ Eلتضحيا0 �ألخر¢. &للوصو�
 äلصا�& &�لشهيد  �لصديق  K9جة 
Ìة حاجة للقيا? Úميع ما له عالقة 
فعندما  �لعبا9.   Qحقو& �هللا   Qقوà
 Qميع �ألخالÚ نسعى 9&ًما للتحلي
 � �ملوعو9  �ملسيح  `كرها  �ل� 
&�لشهيد  �لصّديق  لنا  عّر¤  حني 
�لصلة   yنشا+ جانب   )+  ،äلصا�&
باهللا تعا( &Kفع مستويا0 �لعبا�9، 
 yفإ* مكائد �لعد& �ل� يكيدها للقضا
علينا } iعمه، لن تؤثر علينا شيئا، 
بل ستنقلب عليه &تقضي عليه هو. 

الستشها9  يفرحو*   yألعد��  *+
عضوين نشيطني من �عضاy �جلماعة 
من  يبد&  كما  �أل
دية  �إلسالمية 
خططهم - لقد �ستخدمُت �نا كلمة 
فيقولو*  �ما �عد�²نا  "�الستشها9"، 
 { Öطئو*  –&لكنهم  قتلو×ا  +�م 
`لك متاما. فإننا فرحو* ألننا نتلقى 
تضحياتنا.  من   Cك� هي   0�Kبشا
لتلقي  جاهدين  نسعى   *� فينبغي 
هذ� �لبشا0�K �ل� بد�º 0ثاKها } 
�لظهوK بإ`* �هللا. فحذ�Kِ �* نتخلف 
عن كسب �حلسنا0 بتقص# منا. +* 
�عيا9نا �حلقيقية قريبة بإ`* �هللا. &+ننا 
على يقني �* �صحا� �لفطر� �لطيبة 
�لسليمة كلهم سيجتمعو* بإ`* �هللا 
 Q9لصا� �ملحب  �Kية  حتت  تعا( 
 Eسب &عد �هللا �. يقوà � Ïللن

سيدنا �ملسيح �ملوعو9 �: 

أما  ن فقد بّشـرنا اهللا 
� دائمـا وال يزال يبشـر 
كل حني بـأن تضحياتكم 
! رمضـان كما أصبحت 
كذلـك  لكـم،  عيـًدا 
التضحيات  هـذه  فـإن 
وتثمر. سـتزدهر  أيضـا 
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٢٦

التقوى

"عندما يسو9 �لظال? } �لعا¯ &تنتشر 
�لظلمة } كل طر¤ &صو�، فإ* 
بالطبع  يقتضي  نفسه  �لظال?  `لك 
`لك   {&  ،yلسما� من   Kنو  Eَ&نز
مالئكته  تعا(  �هللا   Eُينـز �حلني 
 ¨Kأل� )+ sلقد� �&K& نيني�Kلنو�
فينشئ  �ملالئكة.  طبع  يالئم  +نز�ًال 
�ملصلح  بذلك  صلته   sلقد�  �&K
 yالجتبا�& yشر¤ �الصطفا Eنا bلذ�
�حلق.   )+ للدعو�   �Kمأمو &يكو* 
Úميع  صلتهم  ينشئو*  &�ملالئكة 
&�ملستعدين  &�لر�شدين   yلسعد��
بالصاحلني  صلة  للمالئكة   b�  -
- &�ذبو�م +( �حلسنة &يوفقو�م 
للعا¯  تستبني  عندها  للحسنا0. 
&هكذ�  &�لسعا�9.  �لسال?  سبل 
 ½َ&� �لدين  يبلغ   Øألمر ح� يستمر 
هذ�  &�كتشا¤  له.   Kملقد� كماله 
�حلقيقة ليس } &سع كل شخص. 
 Kنظر� �هل �لدنيا �لضبابية ال تقد *+
تكو*  بل   ،Kلنو� هذ�  ²Kية  على 
مدعا�  نظرهم   { �لدينية  �حلقائق 
للسخرية، &يعتC&* �ملعاK¤ �إل�ية 

غباy &سفاهة &مهزلة."
 (فإ`� كا* هؤالy �لعلماy �ملزعومو* 
 Kلنو� هذ�  ²Kية  على   *&Kيقد ال 
`لك  ير&�   *� حظهم  من  فليس 
فسيأتو*  �لفطر�   yسعد� �ما   ،Kلنو�

سبل  كانت  فإ`�  K&يد�.  K&يد� 
�ليو?، فإمنا  �لسال? &�لسعا�9 تّتضح 
باملسيح  �ملؤمنني  بو�سطة  `لك  يتم 
�لزما*،  +ما?  هو   bلذ�  bملحمد�
�مد  سيدنا  Kسالة  كانت   �`+&
 yجاK� )+ ?ليو� �ملصطفى � تصل 
يد  على  `لك  يتم  فإمنا   ،�Kملعمو�
&مهما   .bملحمد� �ملسيح  خد�? 
بذE �ألعد�y من جهو9 لعرقلة هذ� 
�ملشو�K فلن ينجحو� } `لك، أل* 
يتحقق  &لسو¤   � �هللا   Kُقد هذ� 
ال �الة. +* �بصاKهم ال تر¢ هذ� 
لك  �حلقيقة �ليو?، لكن حينما يطلع̀ 
�لفجر، سيدcK هؤالy �لعميا* �* ما 
قاله +ما? �لزما* كا* حًقا &صدقا. 
كيا*  من   �K` كل  تعلن  عندها 
5يع �لشهد�y �لذين ضحو� àياִדم 
&�هرقو� 9ماyهم } سبيل �أل
دية 
قائلة للعد&: �ُنظر �يها �لشقي �لسيئ 
هد�K؟  9مي  `هب  هل  �حلظ، 
 yلشهد�� �&ال9 كل  &عندها سيعلن 
قائلني:  مسر&Kين  فرحني  &�حبتهم 
�نظر&� +* ºباyنا &�i&�جنا &�جد�9نا 
قدمو�  �لذين  &�خو�تنا  &+خو�ننا 
�لفجر  هذ�   { َيبد&*  �لتضحيا0 
�كثَر نو�Kً &ضياy من `b قبل. �ليو? 
 bلذ� �حلقيقي  �لعيد  `لك  نشاهد 
&�ألمم  �لشعو�  يقد?  �جله  من 

�لفجر  هذ�  &بطلو{  �لتضحيا0، 
�هللا  &عد  ما  حتقيق  نالحظ  سو¤ 
بكل   � �ملوعو9  �ملسيَح  به   �
K&عة &عظمة: "عيد ºخر، تناE منه 
كل  س#فع  يومئذ  عظيما".  فتحا 
مسلم �
دb &كل فر9 من 5اعة 
شيوخا   �  bملحمد� �ملسيح 
 cKكًر� &�نثى هتاَ¤: "مبا &شبابا،̀ 
مئة مباcK". &�حلقيقة �* �لفوi ֲדذ� 
حيا�   { �لنهائي  ��د¤  هو  �لعيد 
كل مسلم �
دb. &هذ� هو �لعيد 
�لذb من �جله ينبغي �* ëّر �9ئًما 
�لقو�   b`  K9لقا� +�نا  عتبا0  على 
�هللا  &فقنا  �لدعو�0.  �ملجيب  �ملتني 
²Kية  من  نتمكن   Ø9&ًما ح لذلك 
غلبة �أل
دية �b �إلسال? �حلقيقي 

على �لعا¯ كله، ºمني ¾ ºمني.
 Kحلضو� 5يَع  بالعيد  &�هنئ  هذ�، 
�أل
ديني  &كلَّ  �مامي  �جلالسني 
 .MTA شاشة Cع Ãلذين يسمعون�
�عا�9 �هللا عليكم بالُيْمن &�لCكا0. 
+نه �&E عيد } �لقر* �لثا� للخالفة 
�إلسالمية �أل
دية. جعله �هللا �لبة 
من  &مّكننا  لنا،  �لCكا0  آلال¤ 
²Kية `لك �لعيد �حلقيقي �لذb هو 

��د¤ �لنهائي حلياتنا.
فا9عو�  مًعا.  ندعو  سو¤  �آل*   
 �K9هاi�& �إلسال?  لغلبة  خاصًة 



٢٧

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٣٠ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٩ م

lمي   *�  � �هللا  &�9عو�  عاجًال. 
فإ*  شر،  كل  من  �جلماعة   yبنا�
 { جهد�  يألو  ال  �ليو?  �لعد& 
&بعض  باأل
دية،   Kألضر��  Qحلا+
تساند�  �إلسالمية  �حلكوما0 
�أل
دية  معاKضة   *+ &تدعمه. 
بل  فقط،  باكستا*   { تنحصر  ال 
 { �ملعاKضة  �ليو?  �أل
دية  تو�جه 
حيثما  �لعا¯؛  بقا{  من  بقعة  كل 

�لتقد?   Æشو�� نقطع 
 bلذ� �ألمر  &�لرقي، 
�لعد&  مضاجع  �قّض 
 bصو�به. &مما يقّو Kفطا
�لنهائية  �لغلبة   *� +مياننا 

 { �ملنتصر&*  ~ن  &+نا  ~ن،  لنا 
�اية �ملطا¤ بإ`* �هللا تعا(. لكن 
لن يتحقق `لك بد&* �لدعاy. لقد 
 � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   Å&�

سال� �لدعاy حصًر�. 
�كرَ?  �أل
دية،   yلشهد� &�9عو� 
�هللا كَل شهيد بقربه &Kفع K9جاته 
&�&ال9هم  i&جاִדم  &تكفَّل 
&`&يهم،  &�حباyهم  &�مهاִדم 
تكو*   Øاهم من كل شر، ح
&
هذ� �لشها�9 مفخر� �م 5يًعا على 
�جلميل   Cلص� �هللا  �َ�َمهم  �لد&�?. 
&�لسلو�* &Kفع ِهَمَمهم �9ئًما. +* 

"عيد آخر، تنال منه فتحا عظيما"
;حي للمسيح �ملوعو� �

Kمضا*   { �سُتشهد&�  �لذين   Qِفر�
بالنسبة  �لعهد  حديُث  �لفائت 
لذ&يهم، فندعو �هللا تعا( �* يضمد 
&جلد�   �Cص &يزيدهم  جر&حهم 

ليكونو� �Kضني برضاy �هللا �9ئما. 
�لذين  سر��   Qإلطال �9عو�   ¾
�هللا  ينهي  بأ*  �هللا  سبيل   { ُ�ِسر&� 
 Eالحتفا� �ْسرهم &ميّكنهم من  �يا? 

باألعياàُ 9رية. 

نذK&� حياִדم خلدمة  للذين  &�9عو� 
�حلقيقي،  �إلسال?   b� �أل
دية 
&لأل&ال9 �لذين �ëرطو� } مشر&{ 
لتلبية  يوفقهم  بأ*  "�لوقف �جلديد" 
 yًبعهد� &فا yمتطلبا0 �لوقف &�لوفا

حسنا. 
�شتركو�  �لذين  لإلخو�  �هللا  &�9عو� 
�جلديد"،  "�لتحريك  صند&قي   {
فسّد9&�  �جلديد"،  &"�لوقف 
 cKمستحقاִדم كما &عد&�، بأ* يبا
�هللا } �مو��م &نفوسهم بركا0 ال 

مقطوعة &ال ممنوعة. 
¾ �9عو� جلميع �&لئك �لذين ¼دمو* 

�جلماعة } �b �اE، &�لذين يتميز 
 MTA  { �ملتطوعو*  بينهم  من 
 { جهدهم   ¢Kقصا يبذلو*  �لذين 
 � �ملوعو9  �ملسيح  9عو�   Eيصا+

+( �لعا¯. 
�9عو� جلميع �لدعا� +( �هللا بأ* يثمر 
�هللا  &يغمرهم  بفضله،  جهو9هم 

5يعا بفضله �لعميم.
بأ*  قا9يا*  لسّكا*  �هللا  &�9عو�   
حق   y�9أل يوفقهم 
سيدنا  قرية   { �إلقامة 
 .� �ملوعو9  �ملسيح 
&�9عو� �هللا ألها� Kبو� 
+ليهم K&نقهم  بأ* يعيد 
كل  عن  &يفر½  عاجًال،  &ֲדجتهم 
من  ��دَ¤  �م  &lقق  �م،  كربة 
�إلقامة } هذ� �لبلد�. كذلك �9عو� 
مد*  سائر   { �ملقيمني  لأل
ديني 
�هللا،  lميهم  بأ*  &قر�ها  باكستا* 
معاKضة   cهنا تو�جه  �جلماعة  أل* 
�الضطها9  فتر�  &تعيش  شرسة، 
 cهنا �أل
ديني  لكن   .yالعتد��&
بفضل �هللا تعا( يتصّد&* لكل هذ� 
&بسالة  بشجاعة  �لصعبة  �لظر&¤ 
 *�  � �هللا   Eنسأ  .ìجأ &Kباطة 
يقّوb +ميا�م �كثر فأكثر، فال يتعثر 

�حد منهم �بد�، ºمني.
                                  

 


