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اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد )أيده هللا تعاىل 
 07/04/2019بنصره العزيز( يف اجتماع الواقفني انو يف اململكة املتحدة يوم 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا

 أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيمأما بعد فأعوذ ابهلل 

َك  يَن* َإَّيه ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنَي *الرهمححََن الرهَحيَم *َماَلَك يَ وحَم الدَ  َمح َََعنيُ ن َ "اْلح َك َنسح  *عحُبُد َوَإَّيه
َت َعَليحَهمح َغْيحَ ا َََقيَم * َصَراَط الهَذيَن أَن حَعمح ُُوَب َعَليحَهمح َوالَ لح اهَدََن الصَ رَاَط الحُمسح ْح َم

ُهالَ نَي"  ال
بفُل هللا، تسَمر أعداد اآلابء األمحديني الذين ينذرون حياة أطفاهلم من أجل خدمة 

 قف َنو.الو  مشروعكل عام آالف األطفال يف   يف وهكذا يولد، الدين يف االرتفاع
ًُا من بني ل خدمة من أجم م قبل والدهتم حياهته السعداء الذين نذر آاب  أنَم أي

 اإلسالم، وقد وصل الكثْي منكم اآلن إىل سن النُج.
ًُا منكم  بعُكم يف املدرسة بينما أكمل الكثْيون منكم تعليمهم العايل، مث إن بع

 للحياة من أجل خدمة الدين. كواقفني  خيدمون اآلن اجلماعة بدوام كامل  
ملوا ة بعد أن أكمت تعيني عدد ال أبس به اآلن يف ميدان العمل كدعاويف حني 
 إبذن   هناك آخرون ممن يعملون مبخَلف املهن ،هم وتدريبهم يف اجلامعة األمحديةدراسَ

ومع ذلك، فمن األمهية مبكان ألولئك الذين يعملون يف القطاع اخلاص . من اجلماعة
ممكن من الوقت خلدمة الدين وجيب أن يُعوا يف اعَبارهم  أن خيصصوا أكرب قدر  

 و.ن َنو أهنم واقف
بدايًة وقبل كل شيء، على كل عُو يف برَنمج الوقف َنو أن يفهم أن وقفه ْلياته  

عاىل، صادقة مع هللا سبحانه وت عالقةً  نشأأمنفعة وقيمة حقيقية إال إذا  لن يكون ذا
 العبادة والصالة. من خالل تكونوالطريقة الرئيسية لبناء عالقة مع هللا سبحانه وتعاىل 
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داء ، جيب أن تكونوا مجيًعا منَظمني يف أرالنظر عن أي شيء آخلَايل، وبْ  واب 
 هلل تعاىل. واخلشوعصلواتكم اخلمس بروح من اإلخالص 

مسلم أمحدي أن يؤدي صلواته  عالوة على ذلك فإن الواجب الديين لكل رجل  
 مجاعة.

وابلَايل، على أولئك منكم الذين يعيشون على مسافة معقولة من مسجد أو من 
يجب أن تكون صالة ، فكل جهد ممكن ْلُور صالة اجلماعة  الة بذلمركز ص

 اجلماعة امليزة األساسية واليومية ْلياتكم.
كما أسلفت، فإن العديد من الواقفني َنو قد وصلوا إىل سن النُج والفهم ودخل 

 الصلوات اليومية اخلمس يف أبداءالعديد منهم مرحلة البلوغ، ومع ذلك ال يهَمون 
ناك من يعرتفون عند سؤاهلم أبهنم ال يؤدون حىت الصلوات اليومية اخلمس مجاعة، فه
 ابنَظام.

 فما هو الْرض والفائدة من مثل هذا الوقف؟ 
من َنحية، نذروا حياهتم من أجل هللا سبحانه وتعاىل، لكنهم من َنحية أخرى  

ب جالصالة اليت هي بعد الشهادتني الوا أال وهون هبذا اجلزء من دينهم و مهمل
 األساسي على أي مسلم.

لذلك، تذكروا أن تعهدكم بَكريس حياتكم خلدمة الدين لن جيدي نفًعا ولن يكون  
 ذا قيمة إال إذا عملَم أبوامر هللا سبحانه وتعاىل وأخلصَم له يف مجيع األوقات.

القة والء ع إنشاء إذا كنَم ال تفون ابلواجب األساسي لعبادة هللا، فكيف ميكنكم
 ؟وإخالص معه

قد كرسَم  مجمرد واقفني َنو ابالسم وأنك ملذا، إذا كنَم تريدون أن ُتظهروا أنكم لسَ 
حياتكم حًقا من أجل اإلسالم وأنكم مصممون على الوفاء ابلعهد الذي قدمه 

 آاب كم، عليكم إعطاء األولوية هلذا اجلانب الذي ال غىن عنه يف دينكم.
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ت عباداتكم والَأكد من أن ال مير يوم واحد تفشلون فيه يف عليكم رفع مسَوَّي 
 الوفاء اباللَزام األساسي املَمثل يف أداء الصلوات اخلمس اليومية.

فليكن واضًحا أن اإلخفاق يف القيام بذلك سيعين أن وقفكم قد أصبح بال معىن وال 
 جدوى.

ن تسعوا جاهدين عالوة على ذلك، كأعُاء يف الوقف َنو، من األمهية مبكان أ 
 للعمل مبوجب مجيع أوامر هللا سبحانه وتعاىل والوفاء حبقوق بعُكم بعُا.

جيب أن يكون مسَوى الَزام الواقفني َنو أبداء حقوق هللا وحقوق العباد أعلى بكثْي  
 من مسَوَّيت غْيهم.

 .فني َنويف قائمة الواق ابخَصار، جيب أال جتلسوا مطمئنني أبًدا ألن امسكم مدرج   
وم يف حىت آخر ي جتاه دينكم حجم مسؤولياتكم وواجباتكمبل جيب أن تفهموا  

 .حياتكم
 يف مجيع األوقات حتسني معايْيكم األخالقية وزَّيدة معرفَكم الدينية. من واجبكم

 ال تنسوا أبًدا أن أهاليكم قد نذروا حياتكم من أجل دينكم وقاموا ابلدعاء لكم.
نذ اللحظة م عليهم مجيع أهايل أطفال الوقف َنو أبنيف هذا الصدد، من املهم تذكْي  

اليت يكرسون فيها حياة طفلهم الذي مل يولد بعد من أجل اجلماعة، أن يدعوا هللا عز 
 ن طفلهم من حتقيق مَطلبات الوقف.أن ميك  حبرارة وجل 
ًُا إيالء اهَمام    ني األخالقية يب أطفاهلم من الناحيَكبْي لَدر   وابملثل، على اآلابء أي

 بات الوقف.جنية وإرشادهم حول كيفية حتقيق واوالدي
اآلن بعد خماطبة األهايل حول بع  النقاط، أود أن ألَفت مرة أخرى إىل الواقفني  
 َنو.

عليكم مجيًعا أن تفهموا مسؤولياتكم واملسَوَّيت املَوقعة ممن وقفوا حياهتم خلدمة 
 الدين.
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َمرار أداء حقوق هللا سبحانه وتعاىل وحقوق خلقه والسعي ابس :يف جوهرهف يعين الوق
ينكم يف مجيع هذا يعين أن متارسوا د لَعزيز معارفكم ورفع معايْيكم األخالقية والروحية.

 األوقات ومجيع الظروف.
 مناحي حياتكم. مجيع يفوا دينكم بل جيب أن تطبقوه يف الواقع، ال يكفي أن تعرف

ناء اذا أراد من أبم، ات املسيح املوعود )عليه السالم(و جيب أن تعرفوا توقعكواقفني َن
 الذين نذروا حياهتم من أجل اإلسالم؟ اجلماعة والسيما من

عليكم قراءة كَب وكَاابت املسيح املوعود )عليه السالم( حيث ذكر يف العديد هلذا، و 
 بوضوح.هذه من املناسبات توقعاته 

 بع  الَوجيهات املباركة للمسيح املوعود يف هذا الصدد. سأذكر اآلن بكلمايتو 
 قال املسيح املوعود )عليه السالم(: ناسباتيف إحدى امل

سعى أن يعليه  ن ينال ثواب اآلخرة،طيبة وأ حياة   رغب يف عيشإذا كان أحد ي"
حَمحَياَي َومَمَايت وَ َصاَليت َوُنُسَكي جاهدا أن ينال درجة ومرتبة يسَطيع فيها القول: َإنه 

 "هللَ 
عليه هيم )إبراحُرة وأال تلبث روحه أن تعلن مثل " :السالمالصالة و عليه وأضاف 
 : "أسلمُت لرب العاملني".السالم(
كاماًل ابتباع   يلَزم املرء الَزاًمامل  "ما :قال املسيح املوعود عليه السالم شديد بوضوح  و 

ن هللا هي هدف حياته األول، فلن يصل إىل مرتبة املؤموما مل يدرك أن عبادة هللا  أوامر
 اْلقيقي"

 أن  يف جمَمع غريب، إال ونتعيشم أنه على الرغم من أنك والذلك جيب أن تفهم
 .رضى هللا تعاىل وأن تسعوا لنيلسالمية اإلطريقة لاب مياتكم عيش حعليك
يف  الطيبة اتإحداث الَْيْي  معليكدينكم، و تقاليد قيم و على حبزم  افظواجيب أن حت 

 خلقه.حقوق حقوق هللا عز وجل و  أداءمن  مواليت سَمكنك محياتك
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ية وزَّيدة الروحية واألخالق مورفع معايْيك أحوالكمدائًما إىل حتسني  واجيب أن تسع 
 الدينية. ممعرفَك
ًُا أن  ناعلموقد   ياهتمأن يكرسوا حعلى أتباعه املسيح املوعود )عليه السالم( أي
ب أن نبقي لذلك جي، فيها حياته للدين هو كرساليت   الطريقةدينهم بنفس دمة خل

 ع األوقات.يف مجيحياتنا يف  ةراسخالشخصية ملسيح املوعود )عليه السالم( قدوة ا
من  لياليهأَّيمه و  ل  ( جالصالة والسالمعليه )املوعود  قد كرس املسيح، حياتهفطوال 

 األخْية.حىت أنفاسه وذلك أجل اإلسالم 
 يف كل ْلظة من ْلظات حياته  (عليه الصالة والسالماملسيح املوعود )لقد أمُى 

 مجيع أاحاء م اْلقيقية يفإلحياء ونشر تعاليم اإلسال اليت أوكلها هللا إليهمهمَه  أداء
إنه  ناسباتيف إحدى امل ، قال املسيح املوعود )عليه السالم(على سبيل املثال، العامل

بسبب اإلرهاق  أن يْشى عليهل حىت شعر كما لو أنه على وشك واصل العم
 الشديد.
طة من هذه النقإىل  فقطيصل  (عليه الصالة والسالم)ما كان املسيح املوعود عند

 .كان أيخذ قسطًا صْْيًا من الراحة،  الَعب الكامل
طاه خكان هذا هو املثال النبيل للمسيح املوعود )عليه السالم( ومهمَنا هي أن نَبع 

 املباركة.
ذوه و أن حيذوا حَنالوقف  مشروعشك يف أنه إذا كان مبقدور أعُاء ليس لدي أدىن 
 سيكونون قادرين على إحداثإهنم ، فجًداة صْْي  ولو لدرجةحىت  ،بشكل مجاعي

 ثورة روحية وأخالقية يف العامل.
 ميَم اسَدعا ك أن ضرورَّيً ليس ف، مرحلة البلوغ ونعندما تدخل مفيما يَعلق بعملكو 

ذن من إب منكميعمل الكثْيون ، آنًفاكما قلت ف .بدوام  كاملدمة اجلماعة خلمجيًعا 
 .أماكن أخرىيف  اجلماعة
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وا الدنيا أتخذ منكم كل مأخذ وتسيطر ، جيب أال تدعون، أينما كنت تعملومع ذلك
 دائًما. أولوَّيتكم أوىلالوقف  ظليجيب أن على حياتكم، بل 

لرفع سَمرار اب واتسعأن للَفوق يف عبادة هللا عز وجل، و ين جاهد واتسعجيب أن  
املكان الذي  بْ  النظر عنو  الدينية.م ألخالقية والروحية وزَّيدة معرفَكا مسَوَّيتكم
وأن  ،اإلسالم لَعاليم اعمليً  امظهرً تكون حياتكم ، جيب أن فيه ونأو تعيشون تعمل
 .ني القاصي والداينب ملنشر دينك تسعوا
أمُيَم إذا ف .حباكم هبا هللا فيما ينفع دينكماليت  موقدراتك ممن مهاراتك يدوااسَف
   .نيحقيقي نيواقف ونسَعَرب عندها فقط هبذه الطريقة،  حياتكم
ل املوعود )عليه السالم( إىل حقيقة أن هللا عز وج حأشار املسي املناسبات،يف إحدى 

 "َإب حرَاَهيَم الهَذي َوّفه " قوله تعاىلالقرآن الكرمي ب( يف ليه السالمقد رفع حُرة إبراهيم )ع
هللا  مع طعهالذي ق ابلعهد رة إبراهيم )عليه السالم( قد أوّفتعين هذه اآلية أن حُو 

 خالقه. حمبةنَيجة لذلك فَلقى اتم،  تعاىل بكل طاعة ووالء  
إن   تعاىل.هللاموه مع للوفاء ابلعهد املقدس الذي قطعَ لكم مجيًعا اآلن األمر مرتوك  

مهمة  دين بوقف اْلياة خلدمة الَعهد فال ،بذلك ليس ابألمر السهل أو البسيطالقيام 
هذا ، اسابقً كما قلت و  .دينكممن أجل  معن حياتك ن تَخلوا، وهي أودائمة كبْية

األخالقية  معزيز حالَكبشكل مسَمر وت عباداتكمحتسني معايْي  ميَطلب منك
 والروحية.
 يد ثورة كبْية، فسنشهد ابلَأكمابلَزاماهتأوّف مجيع الواقفني َنو ، إذا شك فيه مما ال

بع  يف  .ال يزال أمامكم شوط  طويل لَقطعوه، ومع ذلك  وحتول روحي يف العامل.
أو أَن ، وقفنين أ بفخر، وخيربين الزوج أو الزوجة شبان ملقابليت أييت أزواج   ،األحيان
 وقف حياة مولودَن.اآلن  ونريد نو زوجيت واقفو 

ا قلت ، وكماملبارك املشروعجزًءا من هذا  امن اجليد أن تكون مجيع أفراد عائلَهم
 القيمة إذا  يكون لن هو، و ال معىن لهَنو محل لقب الوقف مرات عديدة إن جمرد 
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ما أبفُل  اهإبخالص لَحقيقيسعون و ن َنو مَطلبات هذا العهد و الواقفعندما يفهم 
 بْيك  محاس  مسَمر و  يَطلب بذل جهد   هبذا العهدإن الوفاء  قدرات.لديهم من 
 تفانًيا كاماًل خلالقنا تعاىل.يَطلب و  هائلة وتُحيات  
ار قرب هللا هي إظه نيلإن وسيلة : "ح املوعود )عليه السالم( ذات مرةقال املسي

بكيانه حى ذي ضال حُرة إبراهيم )عليه السالم( كما فعل،  عاىلاخلُوع الكامل هلل ت
وهذا هو السبب يف أن هللا عز وجل ، هللا  كل مشقة ممكنة من أجلمل  ابلكامل وحت

ذا هو املعيار ، ه. وابلَايل"حُرة إبراهيم يف القرآن الكرمي قد شهد على طاعة وصدق
، آخر موضع   يفو  لسعي لَحقيقه.ا َنو الذي ينبْي على كل عُو من أعُاء الوقف

ه وتعاىل اْلقيقي هلل سبحان واإلخالص إن الوالء": )عليه السالم( املوعودقال املسيح 
ب أن يَخلى لإنه يَط ،يسَلزم الَخلي عن الرغبات الشخصية والثوائر النفسية

َحمل لرغباته الشخصية واملادية وأن يكون مسَعًدا  افةالشخص بكل سرور عن ك
 ."هللا تعاىل يف سبيلوالذلة  اإلقصاءمجيع أشكال 

بادة ليس املراد من ع: "(ليه الصالة والسالمعلى ذلك، قال املسيح املوعود )ععالوة 
ا بل كل ما حيول دون قرب هللا ويؤثَر على ا أو حجرً األواثن أن يعبد اإلنسان شجرً 

 ."هللا هو وثن
 مة ملعرفة ما إذا كنَاخلاص ما يف هذه النقطة وتقييم حياتكمجيًعا الَفكْي مليً  معليكف

شائعة واملساعي السطحية الاألنشطة الدنيوية تبَعدون عن دينكم عرب العديد من 
  اليوم.

 يدعي أنه ، فكيف له أنعز وجل هللاَ  املرءاملادية يف نسيان  االهَماماتإذا تسببت 
أن يصل  أو ؟حُرة إبراهيم )عليه السالم( قدمهوالطاعة الذي  خالصيَبع مثال اإل
  !.املسيح املوعود )عليه السالم( مناالذي توقعه إىل املسَوى 
عليهم  ، إال أنمنشْلون مبهنهم أو أعماهلم اقفني َنون العديد من الو على الرغم من أ

ب على األطفال ، جيوابملثل بادهتم هلل تعاىل.أال يدعوا عملهم الدنيوي يَداخل مع ع
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دي هبم ؤ تال الذين يلعبون ألعاب الكمبيوتر أو لديهم هواَّيت أخرى الَأكد من أن 
 أنفسهم أن يطوروا يفعليهم  بل ،مهال صلواهتم وواجباهتم الدينيةإىل إهذه األمور 

ائما د دينهم خذأيضمان أن و حني حيني وقت الصالة،  ه األشياءعادة ترك مثل هذ
 .األولوية على املسائل الدنيوية

يصبح ا مل ماء مجاعَه أن يَذكروا أنه بنعلى أ نإ" قال املسيح املوعود )عليه السالم(
نال الرب واألخالق ي فلن ،يَحمل يف سبيله كل صعوبة ومكروهتعاىل و خالصا هلل املرء 

هللا وبركاته  ربق لنيل املطلوب إلخالص للدين، هذا هو معيار اوابلَايل .اْلقيقية"
للقب هذا ا وحاصلني َنوجزًءا من برَنمج الوقف  م، كونكذكرت سابًقاكما تعاىل.
  .ابألمر الذي يسَوجب الفخرليس 
ا م أن يدركو ، فعليهن َنوو واقفوزوجَه وأطفاله مجيعهم  ، إذا أبلْين أحدهم أنهلذلك

اعة اليت طللوصول إىل أعلى معايْي ال جاهدينمل يسعوا  ماأن هذا وحده ال يعين شيًئا 
كافة على   مهية لدينولو األمل يعطوا  )عليه الصالة والسالم( ومااملوعود  حاملسيذكرها 

، ابإلضافة إىل ذلك ليس بذي قيمة أبًدا. وإال فكوهنم واقفني َنو، األمور الدنيوية
ًُا أن   مومسؤولياتك مبواجباتك على الوفاءهللا  مكي يساعدكنفسكم  تدعوا ألجيب أي

ًُا أن أذك ر األوالد الصْار الذين ما زالوا يف أطفال .دينكمجتاه   ألمحديةا أود هنا أي
ًدا يف ج وا أعُاء َنشطنيأن تكون ،م واقفني َنو، بصفَكعليكم وكذلك اخلدام أبن
 .م األمحديةاأطفال األمحدية وخد

و أ ألي واجب ينجاهز  وأن تكونواآلخرين لألطفال واخلدام اقدوة  واجيب أن تكون
أعلى  َنو اقفني، جيب أن يكون مسَوى عبادة الو عالوة على ذلك تُحيات مطلوبة.

 .األمحديني اآلخرين ا هو عليه عندمم
القرآن  او ، وجيب أن تقرأمجاعة تكونوا جمَهدين يف أداء الصالة، جيب أن كما قلت
إىل  .تسموا أنفسكم واقفني َنو حقيقينيأن  مميكنكيومًيا، وعندها فقط الكرمي 

اء النوافل اقفني َنو أديف الو  اعلى األوالد األكرب سنً ، جيب جانب الصلوات اإللزامية
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إضافة إىل  .حقيقينيَنو أن تسموا أنفسكم واقفني  معندها فقط ميكنك، ابنَظام
ومجيع أعُاء خدام  األمحدية يف أطفالا ذلك، جيب على األعُاء األكرب سنً 

ود )عليه تفاسْي املسيح املوعاألمحدية أن يقر وا بعناية ترمجة القرآن الكرمي ودراسة 
عزم على العمل تعقدوا الحتديد أوامر هللا سبحانه وتعاىل وأن  معليك .ائهالسالم( وخلف
. حقيقيني م عد  أنفسكم واقفني َنوعندها فقط ميكنكما يف وسعكم، فُل أب مبوجبها

من أعلى  يف مجيع األوقات الواقف َنوجيب أن يكون سلوك وآداب 
 .حقيقينيم عد  أنفسكم واقفني َنو ميكنكعندها فقط  املسَوَّيت.

عالوة على ذلك، يف حني جيب على مجيع األطفال واخلدام أن يرتدوا املالبس املناسبة 
َنو  لواقفنياكون لدى يجب أن يفوأن يَكلموا ويَفاعلوا بطريقة حمرتمة وأخالقية، 

  م عد  أنفسكم واقفني َنو حقيقيني.عندها فقط ميكنك معايْي أعلى.
السائد يف اجملَمع  فساداألوالد بسهولة أكرب ابالخَالل وال، يَأثر ابملقارنة مع الفَيات

 ريسةً فوأال يسقطوا  أن حيافظوا دائًما على حشمَهمأوالدَن ولكن على  اْلديث.
أنفسكم واقفني  عندها فقط ميكنكم عد  ، ألنشطة غْي أخالقية وغْي الئقة

الدعاء هلم، و  جيب عليكم احرتام أهاليكم، واالسَماع إليهم واالهَمام هبم حقيقيني.
وأخواتكم  وابملثل، عاملوا إخوانكم نكم عد  أنفسكم واقفني حقيقيني.عندها فقط ميك
أنفسكم  د  عندها فقط ميكنكم عكونوا هلم قدوة حسنة ليَعلموا منها، و  واساةابْلب وامل
 اتكملزوج ةكنمم أفُل قدوة واتكونفيجب أن  نيمَزوج م. إذا كنَحقيقينيَنو  واقفني
 .موأطفالك
 يبقى نلُمان أ ينجاهد ، واسعوامجيع احَياجاهتم لبواْلب والرعاية و هم ابو عامل

كم واقفني أنفس عندها فقط ميكنكم عد   ،خملصا للجماعةاجليل القادم من األمحديني 
أمحدَّيت يات لزواج أن يبحثوا عن فَيَطلعون لعلى من ، مماثل على احو   .حقيقينيَنو 

يف محاية  مدوركمَم ب. فإن قملسَقبلية يف بيئة صاْلةا م، حبيث ترىب أجيالكمَدينات
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جيب  .يقينيحق َنو أنفسكم واقفني تسمية، عندها فقط ميكنكم ممسَقبل مجاعَك
ًُا.جسدًَّي ونفسًيا  أقوَّيء واأن تكون   أي

 واأن تكون جيب يَطلبها دينكم،ي خدمة ألللعمل الشاق و ن وا مسَعديجيب أن تكون
، جلماعةَُحيات الالزمة من أجل اال افةلَقدمي كو لَحمل مجيع الَحدَّيت  ينمسَعد

جيب أن يكون  ،َبليغمن َنحية ال .م عد  أنفسكم واقفني حقيقينيعندها فقط ميكنك
، هلذا الْرضو  .واجبه الشخصينشر تعاليم اإلسالم يف املقدمة وأن يعَرب َنو  الواقف
م املعاين ، أكرر الَأكيد على أمهية حماولة فهلذلك ابملعرفة الدينية. تَسلحواجيب أن 

ندها فقط ع، ناَالكَب واجملالت اليت تنشرها مجاعالعميقة للقرآن الكرمي وقراءة 
دائًما أنه من  واتذكر  ،عالوة على ذلك .حقيقينيَنو م تسمية أنفسكم واقفني ميكنك
 ال وأن يكون مساعده الدائم. الوقتنشر رسالة وأهداف خليفة  قف َنواو واجب ال
رشادات إَم فقط تبعإال إذا أطعَم اخلالفة طاعة اتمة، فإذا االقيام بذلك  مميكنك

يف و  .مكحث اآلخرين على أن حيذوا حذو حينها  ميمكنكف، الوقتوتعليمات خليفة 
االسَماع إىل خطب اجلمعة وبراجمي  يَخذوا منأن ني األمحدي مجيععلى حني أن 
الحظات ملوا اويدونإليها  َنو يسَمع الواقفونن األمهية مبكان أن فإن م، عادةاألخرى 
، عالوة على ذلك .ما يَعلمونه يف حياهتم اليومية غرس كل وافيما قلَه وحياول واويفكر 

يكون أن  جيبو ، ْرورمجيع أشكال الْطرسة وال بعيًدا عن َنو الواقفجيب أن يكون 
عندها ، فاتهذه الص االلَزام جبميع مإذا حاولَف يزة.املم همساتالَواضع والصرب من 

 .تعاىل هللا وقربه ىفقط سَكونون قادرين على نيل رض
 

ومن  ،أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكنكم مجيعا من فهم واجباتكم ومسؤولياتكم
 خدمة بدوام كامل يف سواء كنَم تعملون مبَطلبات الوقف أبفُل طريقة.اء الوف

دمه عهد املقدس الذي ق، جيب أن حتاولوا الوفاء هبذا الاجلماعة أو تعملون خارجها
دة َّيأهاليكم قبل والدتكم. أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكنكم من االسَمرار يف ز 
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القدرة على االرتقاء مبعايْيكم األخالقية وأن مينحكم  معارفكم وفهمكم لدينكم.
إبخالص  عهدكماتكم للجماعة ابسَمرار والوفاء بوالروحية وأن ميك نكم من زَّيدة خدم

 حقيقي. آمني
 انُموا إيل اآلن يف الدعاء الصامت. 

 
 


