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مـلخص خطبة اجلمعة التي ألقاها 

حضرة مرزا مسرور أحمد
 "أيده اهللا تعالى بنصره العزيز"

 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم
 بتاريخ ١٧-٣-٢٠٠٦، في مسجد بيت الفتوح، لندن.

 Wبتد8 حضرته بالتذك�
8لقاها  �ل�  باخلطب 
�خلليفة  سيدنا  حضر\ 
عاما   ١٦ قبل  �هللا  R°ه  �لر�بع 
حيث  �أل��،  �خلليج  �8مة  
با� 
8حلقها  �ل�   ��gإلسا� بني حضرته 
8نفسهم  �ملسلمو�  باإلسال^ 
 �8 �كيف  8عد�Äهم.  �كذلك 
حالة �لعرs تتدهوR باستمر�R �ال 
تستغل  �لغربية  �لد�/   �8� تز�/، 
هذ� �لوضع. �كا� حضر\ �خلليفة 
تلك  8لقى  قد  �هللا  R°ه  �لر�بع 
قا^  �ل�  �ملتو�لية   \Wلكث� �خلطب 
كما   ،Qأل�ضا� بتحليل  خال�ا 
للمسلمني   \Rملشو�� �لنصح  قد^ 
ينـبغي  �ل�  �لوسائل  حو/ 
للخـر�¯  يتخـذ�ها   �8 عليهم 
كانـت  حيث  �أل�مة.  من 
�لظـر�� �خلطـW\ حتيق بالعا¨ 
�إلسـالمي  ��لعا¨  حتديد�   àلعر�
لألسـف  �8ـم  
ال  بأسـر�. 
�لنصـح  �ذ�  يـلتفـتو�   ¨
حضر\  كا�  كما   .\Rملشـو��
طـلب  قد  �لر�بـع  �خلليـفة 
 gلدعـا� �أل°ـديــني  من 
�ملسـلمـني. إلخـو��ـم 

ٍد" مَّ َة ُ[َ "َربِّ َأْصِلْح أُمَّ
�


عد�0 �ألستا. : متيم 8بو 0قة
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�8ضا� حضرته �8 حضر\ �خلليفة 
�لر�بع، R°ه �هللا، كا� قد �ستخلص 
ثبتت.  �حتليال�  حتققت  نتائج 
نفس  على   Wتس  Rألمو� تز�/  �ما 
قد  �آل�  �لعر�&  هو  فها  �ملنو�/، 
0ُمِّر تدم�W �كلنا نعر� ما.� حل 
�لذ<  �ليو^  ��لعر�&  �ل.  �ما  به 
8صبح  �لنظا^   Wتغي Ûجة  هوجم 
مشتعال بالن��W �ل� ال تز�/ تز0�0 
 sحلر�� فيه  نشبت  �قد  �شتعاال. 

�لد�خلي.  ��القتتا/  �ألهلية 
�لعملية   �
 حضرته   R8شا�
�ل�   \Wلكب� �لعسكرية 
�لعر�&   V باألمس  حدثت 
Ûجة تدمW مو�قع �ملتمر0ين.

 Qأل�ضا� هذ�   �
 حضرته  �قا/ 
 �8 ميكن  فال  8°د<،  كل  تؤ¨ 
�لرسو/  بأمة  .لك  �يق   �8 نقبل 
��ملنسوبني  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
�قد  �ضع.  8سو8   V فيكونو�  له، 
 gطلب حضرته من �أل°ديني �لدعا
للعر�& كي تز�/ �لعد���� �لد�خلية 
�خلاRجي  �خلطر  �يز�/  بينهم  من 
عنهم، ��8 يوفق �هللا تعا� قيا��0 
لشعوֲדم.   Wخل� فيه  ملا  �ملسلمني 
لألسف  �ملسلمني  �لقا0\  فغالبية 

�لشخصية  مصاحلهم  يؤثر�� 
لشعوֲדم. �لقومية   ìملصا� على 

 sكتا  �
 حضرته   R8شا �قد 
كا� قد قر�8 قبل 8يا^ يبني �خلطط 
��الستر�تيجيا� �ل� تقو^ من خال�ا 
�لد�/ �لغنية �ملتقدمة ببسط سيطرִדا 

حكا^ قبضتها على �لعا¨ �لثالث؛ �
�لد�/ عملها عن  حيث تبد8 تلك 
 éتستو  �8  �
 �لشركا�  طريق 
�حسب  لألبد.  �لبال0  تلك  على 

هذ� �لكتاs فإ� ما يدَّعو� تقدميه 
من مساعد�� لتلك �لد�/ ال يصل 
منه 
ليها V �حلقيقة 
ال ما يقل عن 
 �8 s٣٪ مما يعلنو�. �يؤكد �لكتا
 gتلك �لد�/ �ملتقدمة تريد �الستيال
ثر��ִדا  لنهب  �لد�/  هذ�  على 
 �8 sملائية ��لنفطية. �يقو/ �لكتا�
من   C8ك �لعر�&   V �لنفط  Íز�� 
�لسعو0ية، �كا� ال بد لتلك �لد�/ 
�8 تفكر V �الستيالg عليه، 
ضافة 
 V �لنهر��  يوفر�  �لذ<   gملا�  �

�لعر�&. �قد يقو/ �لبعض 
� هذ� 

�لكن  ليست صحيحة  �لتحليال� 
ثبت مع مر�R �أليا^ �8ا صحيحة.

�قا/ حضرته 
نه عند ��جو^ على 
�لعر�& V �ملر\ �أل�� كا� �ملفكر�� 
��لسياسيو� يدعو� �8م ال يهمهم 
�ألمن  يهمهم  
منا � �لعر�&  نفط 
��لسال^ �لعاملي، ��8 كل من يهد0 
�لسال^ �لعاملي ال بد �8 يعاقب. 
ال 
�قاسية  طويلة  كانت  �لعقوبة   �8
 gلسو� تنتهي.  تكا0  �ال 
فإ�م  �ملسلمني،  حظ 
بسبب عد^ %ا�لتهم حل 
فقد  بأنفسهم  مشاكلهم 
8يد<   V 0مية  8صبحو� 

ير��   �
  sلكتا� �يقو/   .sلغر�
�ملؤ�مر\.  هذ�   V  Rلد�� سيأتيها 
يرغب   sلغر�  �8 بسبب  �هذ� 
له. خاضعة  حكومة  
قامة   V

�يقو/ حضرته 
نه كا� من �لو�جب 
قدمه  ما   �
 �ملسلمو�  يلتفت   �8
قبل  �لر�بع R°ه �هللا  سيدنا �خلليفة 
١٥ عاما، �لكن لألسف ¨ يستفد 
�لعامة. فقد  �لزعماg �ال  من .لك 
 Xألخر�  Xلقو� بيد  0مية  8صبحو� 
�8صبحو� يتقاتلو� �يقتلو� بعضهم 

ولسوء حظ املسلمني، فإنهم بسبب 
عدم 3اولتهم حل مشاكلهم بأنفسهم 
الغرب.  أيدي   r فقد أصبحوا دمية
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بعضا V حر�s طائفية �هجما� 
�لعر�&.   V �صل  كما  �نتحاRية 
8عني  8عمت   sحلر�� هذ�   �


ال  يقتلو�  ال  فهم   ،wلنا�  gهؤال
��لغالبية  �جلدִדم،  �طنهم   g8بنا
منهم،  هم  �لقتلى  من  �لعظمى 

سال^   >8� عد/   >8� حق  فأ< 
�قد   .wللنا يقدمو�   �8 يريد�� 

هذ�  �لغربية  �لد�/  �ستغلت 
 �08� �ملضطربة،   Qأل�ضا�
�ملتالحقة  ��جما�  هذ� 
من  مزيد   �
 �النتحاRية 
�لد�/  على  �لقبضة  
حكا^ 

�حلكوما�  �لكن  �إلسالمية. 
لألسف ال ִדتم 
ال مبصاحلها �خلاصة 
�قد   .U��Rأل� ëسائر  ִדتم  �ال 
 gلإلثر� Qهذ� �أل�ضا gستغل هؤال�
�لثر���. ��ب  �لفاحش   ���لغ

�قا/ حضرته 
نه قبل بضعة 8يا^ نشر 
خV C جريد\ �8 بعض �لبال0 �لغربية 
 sبسبب �حلر ��Rقد كسبت �ملليا
جديد.  من  �لعر�&   Rعما
 Ûجة 
��لثر���  �ألمو�/  يسرقو�  فهم 
من �لشعوs �يدعو� �8م يقدمو� 
 gكاملا �ألساسية  �خلدما�  �م 
��لكهرباg. �هم 
� كانو� يفعلو� 

.لك فعال فهم ينهبو� �يكنـز�� 
 R8شا ملا  ��فقا  ألنفسهم.  �ألمو�/ 

ليه �خلليفة �لر�بع R°ه �هللا، فكا� 
�ب على �لد�/ �لعربية ��إلسالمية 
بأنفسها،  شئو�ا   \R�0إل ִדبَّ   �8
�إلسالمية  �حلكوما�  8كثر   �8 
ال 
.sلغر� صف   V تقف  لألسف 

هي  
ير��   �
 حضرته،  �يقو/ 
حاليا،   sلغر� مؤ�مر��  هد� 
 ��gجر�
 �ملسلمو�  يتخذ   ¨  �.
�

ير��  فستقع  مناسبة  �خطو�� 
على  ��ب  �ملؤ�مر\.  ضحية 
�ملسلمني تذكر حديث Rسو/ �هللا 
يقو/  �لذ<  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
"�ملسلم 8خو �ملسلم"، ��8 يتذكر�� 
�آلية �لكرمية �ل� تقو/ "
منا �ملؤمنو� 

خو\ فأصلحو� بني 8خويكم ��تقو� 
ال  �لكن  تر°و�".  لعلكم  �هللا 
 �.
 �لنتيجة  ستكو�  ما.�  نعر� 
عليه  هي  ما  على  �حلا/  �ستمر� 
 �
 حضرته  �قا/  �ملسلمني.  بني 

ملصاحلها،  تسعى  �لغربية  �لد�/ 
 Rستقر�� على  بالعمل   QRتتذ�
�ألمن ��لسال^ بينما هي V �حلقيقة 
�خلاصة،  8هد�فها   g�R� تسعى 
�تشـعر �لد�/ �لغربية �8 لديـها 
.gتـشـا ما  لـتفـعل  �حلق 

على  �ملسلمو�  8صر  لو  �لكن 
 �8  sلغر� من  �طلبو�  
خو\،  �8م 
يتركوهم كي يدير�� شئو�م 
8ال  منهم  بأنفسهم، �طلبو� 
عسكرية  بعمليا�  يقومو� 
 �8 شك  فال  بال0هم،   V
حتسن   �
 سيؤ0<  هذ� 
يستطيعو�  ال  �لكنهم  �لظر��. 
بعضا  .لك أل�م Mدعو� بعضهم 
�Mونو� بعضهم بعضا. �ما قامت 
�لسعو0ية من خيانا�  به �حلكومة 
للعيا�.  ��ضحة  تز�/  �ال  كانت 
�هذ� ما قاله �لكتاs. �لكن كا� 
 @Rتد  �8 �لسعو0ية  على  ينبغي 
�ملسلمني  على  هاما   �Wتأث �ا   �8
فيها،  ��ملدينة  مكة  �جو0  بسبب 
Mافو�    ¨� تعا�  �هللا  خافو�  �لو 
8مريكا لوقف �لعا¨ �إلسالمي كله 
�لسعو0ية  �حلكومة   �8 
ال  معهم. 
سيئة  8صبحت  قد  لألسف 
 ìمصا خانت  قد  أل�ا  �لسمعة 

السعودية  احلكومة  به  قامت  وما 
واضحة  تزال  وال  كانت  خيانات  من 
الكتاب. قاله  ما  وهذا  للعيان. 
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ممكنا  يعد   ¨� قبل،  من  �ملسلمني 
بسهولة.  �ملسلمو�  ֲדا  يثق   �8


ير��،  �حو/ 

نه  حضرته  قا/ 
يفر¤   �8 ميكن 
 sلغر� عليها 
 X8خر عقوبا� 

عقوبا�  يفرضو�   Á �يدمر�ها، 
على بال0 
سالمية 8خرX �يدمر�ها 
�ملسلمني  يدفعو�   Âح �هكذ� 
�8م  �يبد�  نفسه.   Wملص�  �

يريد�� من كل �لد�/ �8 يقدمو� 
مو�0Rهم �خ�Wִדم �م لكي ينجو�!

�جلماعة   V  gخللفا� قد^  �لقد 
للد�/  �لنصح  �أل°دية  �إلسالمية 

على  �إلسالمية 
�لتاRيخ  �متد�0 
�ملعاصر، �باألخص 
�لثا~  �خلليفة 
R°هما  ��لر�بع 
�كانت  �هللا. 

للمسلمني،  �0ئما  ناصحة  �جلماعة 
تسمع   ¨ �إلسالمية  �لد�/   �8 
ال 
فعلى  �ها�ونا.  بل  �لنصح  �ذ� 
يلتزمو�   �8 �أل°ديني  �ملسلمني 
ال  8نه  يعلمو�   �8 �عليهم   gبالدعا

سبيل للحل �ال للخر�¯ من �أل�مة 
.Xبالتز�^ �لتقو Xسو

 ¨  sلعر�  �8 حضرته  �8ضا� 
يستطيعو� �8 يتحد�� كي يصحبو� 
قو\ ��حد\ �كذلك بقية �ملسلمني. 
فما هي �ألسباg�R� s .لك؟ يقو/ 
 \Wكث 8سبابا  هنالك   �
 حضرته 
.كرها حضرته كما .كرها �خلليفة 
�لر�بع R°ه �هللا، �لكن هنالك سببا 
8¢ية  �ألكثر  �لسبب  هو  ��حد� 

�ملسلمو�؛  
ليه  ينتبه  ال  ��لذ< 

� �لتز�^  .Xهو �لتز�^ سبيل �لتقو�
سبيل �لتقوX ال ميكن �م �8 ينالو� 
عليه  �ملوعو0  باملسيح  باإلميا�  
ال 
 �8 يدRكو�  �8م  �لسال^. صحيح 

�لعو0\ 
� �لتقوX هي سبيل �خلال¡ 
 sلعذ��� ��الضطها0  �لظلم  من 
 V �هللا  �عد  كما 
�لكرمي،  �لقر�� 
غW 8نه ال ميكن �8 
باإلميا�  
ال  يتأتى 
بإما^ �لزما�، �ألمر 
يقبلونه.  ال  �لذ< 
فعلى �أل°ديني �8 يقومو� بو�جب 
8ال  ��ب  �ألمر،  ֲדذ�   Wلتذك�
عليهم  بل  �حلد،  هذ�  عند  يتوقفو� 
�8 يقومو� بالدعاg �هو �ألهم �هو 
فاعلية.  �ألكثر   >Rلضر��  Uلسال�
�م  يوضحو�   �8 �أل°ديني  �على 
�8م ال ميكن �8 �ر��� 8ية قو\ �8 
�8 �ر���  طاقة كما ال ميكن �م 

�لزما�. بإما^  �إلميا�   ��0  Xلتقو�
تفرقو�  قد  �ملسلمني  أل�  �هذ� 
 �8� �طو�ئف،  فر&   V �تشتتو� 
�لفر& ستتسبب V مزيد من  هذ� 
 �
�لنـز�Q ��لشقا& بينهم �تؤ0< 

 jالعا اليوم  املسيحية  هاkت  فقد  السبب  وUذا 
 mجمة بطرق متعددة تضمنت حUوقد قاموا با .oالعر
اإلجنليزية.  اللغة  تعليم  بداعي  األطفال.....  قصص 

وقامت اجلماعة اإلسالمية األsدية بهذا الواجب وحدها. وقد قامت 
 uدية والsتبثها الفضائية اإلسالمية األ uامج الxاجلماعة بإعداد ال
كثJا.  العرب  بها  أعجب   uوال العرب،  على  اUام  أثرها  الحظنا 
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حتو�م 
� لعبة V يد �ألغياR. ��ذ� 
�لسبب فقد ها�ت �ملسيحية �ليو^ 
با�جمة  قامو�  �قد   .àلعر� �لعا¨ 
بطر& متعد0\ تضمنت حÂ قصص 
�ألطفا/، �ل� حا�لت �8 تثبت �8 
8تباQ �ملسيح عليه �لسال^ هم 8فضل 
عليه  �هللا  صلى  %مد   Q8تبا من 
�ألطفا/  فسيفكر  �هكذ�  �سلم، 
�لرسو/ صلى  باإلميا� به بدال من 
�هللا عليه �سلم. �هم يقدمو� هذ� 
�لقصص بعذR تعليم �للغة �إلجنليزية. 

كا�0  فاملسيحية 
�لبال0  من  تنتهي 
نفسها،  �لغربية 
يؤمنو�  ال  فهم 
باالسم،  
ال  ֲדا 
 ��0�R8 �لكنهم 
�لعا¨   V نشرها 
ال  كي  �إلسالمي 

�هدفهم  بدينهم.  �ملسلمو�  يعمل 
هذ�  على  �لسيطر\  هو  .لك   g�R�
�لألسف  مو�0Rها.  ��ب  �لبلد�� 
 gكعلما �ملسلمني،   gلعلما� فإ� 
ير��0   �8 يريد��  ال  مثال،  مصر 
��8ع  �ملسيحية  ��جمة  على 
�قامت  .لك.  على  غالبيتهم 
ֲדذ�  �أل°دية  �إلسالمية  �جلماعة 

قامت  �قد  �حدها.  �لو�جب 
تبثها  �ل�  �ل�Cمج  بإعد�0  �جلماعة 
��ل�  �أل°دية  �إلسالمية  �لفضائية 
 ،sلعر� على  ��ا^  8ثرها  الحظنا 
 .�Wكث  sلعر� ֲדا  8عجب  ��ل� 

 �8 �إلسال^   g8عد�  Rختا� �لقد 
ينشر�� تعاليم �ملسيحية ֲדذ� �لطريقة 
ألجل 
ثاR\ شبها� حو/ �إلسال^ 
ميكن  �ال  �ملسلمني،  8.ها�   V
��جما�  ير0 على هذ�   �8 ألحد 

باملسيح  تؤمن  �ل�  �أل°دية   Xسو
 Rقد �لذ<  �لسال^  عليه  �ملوعو0 
بو�سطته.  �إلسال^  8نه سيحيي  �هللا 
 wلنا� طهر  قد  �هللا   �8 �كما 
بو�سطة �لن× صلى �هللا عليه �سلم 
��كاهم �جعلهم يعملو� بالشريعة 
�ضة  فيهم  �8قا^   g8قويا �جعلهم 
0عائم  ستترسخ  فاليو^  عظيمة، 

�ملسيح  بو�سطة  ��لسال^  �ألمن 
 Rملوعو0 عليه �لسال^. �هذ� �ألمو�
 wلنا�  sقلو تدخل   �8 ميكن  ال 
بشكل تلقائي �
منا ال بد من �إلما^ 
�ملهمة  ֲדذ�  سيقو^  �لذ<  �ملهد< 
�يفهمها من بعد� من يؤمنو� به. 
 �
�سو� يتجد0 �إلسال^ �يعو0 
 gهؤال طريق  عن  �لصحيح  حاله 
ֲדم"  يلحقو�  "ملا  �لذين  �آلخرين 
��لذين سينشر�� �إلسال^ �لصحيح 
 Xيقدمو� مثا/ �لتقو� Xمر\ 8خر
�ال   .wلنا� 8ما^ 
للمسلمني  بد 
هذ�  يفهمو�   �8
�ألمر، أل�م مهما 
بأنفسهم  ظنو� 
من  لديهم  �مبا 
�حا�لو�،   ��Rقد
فإ�م لن يستطيعو� 
�ألقو�^   gهؤال 8ما^  ساكن  حتريك 
على  �ب  لذلك  �0جلهم. 
�أل°ديني �لدعاg كث�W، أل� �ألمة 
لألمة   gلدعا�� له،  يرثى  �ضع   V
به. �لقيا^  ميكن  ما  8فضل  هو 

�يتابع حضرته فيقو/: لقد كانت 
مد\،  منذ  �لضغط  حتت  سوRيا 
عليها  خف  قد  �لضغط  كا�   �
�

الصحيح  حاله  إ}  ويعود  اإلسالم  يتجدد  وسوف 
يلحقوا  "ملا  الذين  اآلخرين  هؤالء  طريق  عن 
مرة  الصحيح  اإلسالم  سينشرون  والذين  بهم" 
الناس.  أمام  التقوى  مثال  ويقدمون  أخرى 
األمر... هذا  يفهموا  أن  للمسلمني  بد  وال 
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��/ %دقا  ما  �خلطر   �8 
ال  قليال، 
على  �لتضييق  �سيحا�لو�  ֲדا، 
�هذ�  فشيئا،  شيئا  �سوRيا  
ير�� 
�ملضايقا� قد تقو0 
� حرs عاملية 
8خرX. فيجب على كل 8°د< �8 
بيدنا  �لدعاg، ألنه ليس   �
يتوجه 
هي  �ل�  �حلربة  هذ�   Xسو حيلة 
عّلم  �لقد  قوية.  حربة  �حلقيقة   V
َ̂ �ملهد< عن طريق  �هللا تعا� �إلما
8َْصِلْح   ِّsRَ" يقو/:   gً0عا �لوحي 
تعا�  �هللا  حث  �قد  ٍد"،  ُمَحمَّ 8ُمََّة 
 gلدعا� هذ�  على  �ملوعو0  �ملسيح 
 Wلكث�  gلدعا� من  بد  فال   .�Wكث
لألمة �إلسالمية. �هذ� هي �لطريقة 
�ملسلمو�  سينَقذ  خال�ا  من  �ل� 
��لسما�ية  �ألRضية  �آلفا�  من 
 V�  .gهبا مساعيهم  .هبت  
ال �
�حلقيقة �8 كل �خلطو�� �ل� هي 
V منأX عن �إلميا� ֲדذ� �إلما^ لن 
�ملساعي   �8 كما  مفيد\،  تكو� 
�لتقوX. حيث  �لشخصية لن حتر� 
�لسال^  عليه  �ملوعو0  �ملسيح  يقو/ 
ميكن  ال  �لشخصي   Uإلصال�  �

كا�  لو   .
..  gشي عنه  ينتج   �8
�ألمر كذلك ملا R8سل �هللا �ملرسلني 
 Uفإصال �ملهمة  �ذ�   gألنبيا��
��لذ<  خالقها.  به  يقو^   sلقلو�

��د�ية   �8 يفهم   ¨� �لقر��  قر8 
تأÃ من �لسماg فإنه ¨ يفهم شيئا.

كل   �8 ينتبهو�   �8 �ملسلمني  �على 
�لكرمي،  �لقر��   V هي  �لرقي   R8مو
��8 �إلسال^ سو� يغلب، �هذ� ما 
نؤمن به. �لكن بسبب عد^ 
ميا�م 
 ¨ �ل�  �لبال0  فإ�  �ملهد<  باإلما^ 
تؤمن ستضعف يوما فيوما. �عليهم 
فعد^  �لسبب.  هذ�   V يفكر��   �8

ميا�م 8فقدهم سبيل �لتقوX. �عندما 
فإ� كل   Xلتقو� سبيل  عن  يضلو� 
.�Rهد ستذهب   Uإلصال� مساعي 

كا�  لقد  فيقو/:  حضرته  �يتابع 
�8ع  للعا¨  �ملهد<  �إلما^   gي¥
فيجب  فحسب،  للمسلمني  �ليس 
�8 ندعو لغW �ملسلمني 8يضا. علينا 
�لظلم  من  �لغربية  �لبال0  مننع   �8
Ûسب  �لظاملة،  �أليد<  �نكف 
حديث �لرسو/ صلى �هللا عليه �سلم 

� منع 8خيه من  Ôلذ< يدعو �أل�
�لظلم بأخذ� على يد�، فال نستطيع 
�8 نكف يد �لظلم عمليا �ليس لدينا 
 Uهو سال� .gلدعا� Xمن �سيلة سو
قو< ��ب �8 نستخدمه ��8 ندعو 
ننشئ   �8 ��ب   .gعا� لإلنسانية 
 wيطنا �نبني للنا% V عالقا� �نبشر

�ملسالك  هذ�   �8 �لغربية  �لد�/   V
 �
 تؤ0<  حكوماتكم  �ªذִדا  �ل� 
�لنفقا�  �هذ�   .sخلر���  Rلدما�
لو   sخلر���  Rلدما� على  تنفق  �ل� 
�ألمن  فسيعم   gلفقر�� على  8نفقت 
�لد�/  تلك  �ستحصل  ��لسال^ 
تكو�   �8  kبشر تريد،  ما  على 
نياִדم حسنة ëصو¡ 
Rساg 0عائم 
هذ�  Mلق   �8 �هللا  �نسأ/  �لسال^. 
�إلحساV w قلوs 8هل تلك �لبال0 
كي مينعو� حكامهم عن هذ� �لظلم.

قا/  لقد  فيقو/:  حضرته  �Mتم 
�لثا~  �خلليفة  �ملوعو0،  �ملصلح 
نقطة  �لسال^  عليه  �ملوعو0  للمسيح 
هامة لترسيخ �ألمن؛ �هي �8 �ألمن 
 ¨ ما  يترسخ   �8 ميكن  ال  ��لسال^ 
يفهم �لناw �8 �جتماQ حب �لوطن 
 �8 فيجب  ممكن.  �إلنسانية  �حب 
يفهمو� .لك �
ال تفاقم �لظلم. �
ال 
�آلفا�  �ينـز/  سيعاقب  �هللا  فإ� 
�ملوعو0  �ملسيح  بني  �قد  ��لباليا. 
عليه �لسال^ �8 من يتعدَّ حد�0 �هللا 
يرحم   �8 �هللا  نسأ/   .sلعقا� ينل 
�أل0يا�  �يع  جند   �8� �إلنسانية 
كما  �إلسال^،  �Rية  حتت  توحد� 
نسأ/ �هللا �8 يوفقنا للدعاg ��لعمل 

لذلك.. �مني.




