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اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل

بنصره العزيز) يف اجتماع الواقفني انو يف اململكة املتحدة يوم 2019/04/07
السالم عليكم ورمحة هللا
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيم
ب الحعالَ َمني *الهر حمح َن الهرَحي َم *مالَ َ َ َ
ح ََ
َ
ني*
َ
ك يَ حوم الدي َن* إَ هَّي َك نَ حعبُ ُد َوإَ هَّي َك نَ حسََع ُ
"اْلَ حم ُد هّلِل َر َ َ َ
َ
َ هَ
َ
َ َ
ُ َ
وب َعلَحي َه حم َوالَ
ت َعلَحي َه حم َغ حَْي الح َم حْ ُ
ين أَنح َع حم َ
اهد ََن الصَرا َط الح ُم حسََق َيم * صَرا َط الذ َ
َ
ني"
الُهال َ
بفُل هللا ،تسَمر أعداد اآلابء األمحديني الذين ينذرون حياة أطفاهلم من أجل خدمة
الدين يف االرتفاع ،وهكذا يولد يف كل عام آالف األطفال يف مشروع الوقف َنو.
أيُا من بني السعداء الذين نذر آاب هم حياهتم قبل والدهتم من أجل خدمة
أنَم ً
اإلسالم ،وقد وصل الكثْي منكم اآلن إىل سن النُج.
بعُا منكم
بعُكم يف املدرسة بينما أكمل الكثْيون منكم تعليمهم العايل ،مث إن ً
خيدمون اآلن اجلماعة بدوام كامل كواقفني للحياة من أجل خدمة الدين.
ويف حني مت تعيني عدد ال أبس به اآلن يف ميدان العمل كدعاة بعد أن أكملوا
دراسَهم وتدريبهم يف اجلامعة األمحدية ،هناك آخرون ممن يعملون مبخَلف املهن إبذن
من اجلماعة .ومع ذلك ،فمن األمهية مبكان ألولئك الذين يعملون يف القطاع اخلاص
أن خيصصوا أكرب قدر ممكن من الوقت خلدمة الدين وجيب أن يُعوا يف اعَبارهم
أهنم واقفون َنو.
بدايةً وقبل كل شيء ،على كل عُو يف برَنمج الوقف َنو أن يفهم أن وقفه ْلياته
لن يكون ذا منفعة وقيمة حقيقية إال إذا أنشأ عالقةً صادقة مع هللا سبحانه وتعاىل،
والطريقة الرئيسية لبناء عالقة مع هللا سبحانه وتعاىل تكون من خالل العبادة والصالة.
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مجيعا منَظمني يف أداء
وابلَايل ،وبْ النظر عن أي شيء آخر ،جيب أن تكونوا ً
صلواتكم اخلمس بروح من اإلخالص واخلشوع هلل تعاىل.
عالوة على ذلك فإن الواجب الديين لكل رجل مسلم أمحدي أن يؤدي صلواته
مجاعة.
وابلَايل ،على أولئك منكم الذين يعيشون على مسافة معقولة من مسجد أو من
مركز صالة بذل كل جهد ممكن ْلُور صالة اجلماعة ،فيجب أن تكون صالة
اجلماعة امليزة األساسية واليومية ْلياتكم.
كما أسلفت ،فإن العديد من الواقفني َنو قد وصلوا إىل سن النُج والفهم ودخل
العديد منهم مرحلة البلوغ ،ومع ذلك ال يهَمون أبداء الصلوات اليومية اخلمس يف
مجاعة ،فهناك من يعرتفون عند سؤاهلم أبهنم ال يؤدون حىت الصلوات اليومية اخلمس
ابنَظام.
فما هو الْرض والفائدة من مثل هذا الوقف؟
من َنحية ،نذروا حياهتم من أجل هللا سبحانه وتعاىل ،لكنهم من َنحية أخرى
مهملون هبذا اجلزء من دينهم أال وهو الصالة اليت هي بعد الشهادتني الواجب
األساسي على أي مسلم.
نفعا ولن يكون
لذلك ،تذكروا أن تعهدكم بَكريس حياتكم خلدمة الدين لن جيدي ً
ذا قيمة إال إذا عملَم أبوامر هللا سبحانه وتعاىل وأخلصَم له يف مجيع األوقات.
إذا كنَم ال تفون ابلواجب األساسي لعبادة هللا ،فكيف ميكنكم إنشاء عالقة والء
وإخالص معه؟
لذا ،إذا كنَم تريدون أن تُظهروا أنكم لسَم جمرد واقفني َنو ابالسم وأنكم قد كرسَم
حياتكم ح ًقا 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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عليكم رفع مسَوَّيت عباداتكم والَأكد من أن ال مير يوم واحد تفشلون فيه يف
الوفاء اباللَزام األساسي املَمثل يف أداء الصلوات اخلمس اليومية.
اضحا أن اإلخفاق يف القيام بذلك سيعين أن وقفكم قد أصبح بال معىن وال
فليكن و ً
جدوى.
عالوة على ذلك ،كأعُاء يف الوقف َنو ،من األمهية مبكان أن تسعوا جاهدين
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.
أبدا ألن امسكم مدرج يف قائمة الواقفني َنو.
ابخَصار ،جيب أال جتلسوا مطمئنني ً
بل جيب أن تفهموا حجم مسؤولياتكم وواجباتكم جتاه دينكم حىت آخر يوم يف
حياتكم.
من واجبكم يف مجيع األوقات حتسني معايْيكم األخالقية وزَّيدة معرفَكم الدينية.
أبدا أن أهاليكم قد نذروا حياتكم من أجل دينكم وقاموا ابلدعاء لكم.
ال تنسوا ً
يف هذا الصدد ،من املهم تذكْي مجيع أهايل أطفال الوقف َنو أبن عليهم منذ اللحظة
اليت يكرسون فيها حياة طفلهم الذي مل يولد بعد من أجل اجلماعة ،أن يدعوا هللا عز
وجل حبرارة أن ميكن طفلهم من حتقيق مَطلبات الوقف.
أيُا إيالء اهَمام كبْي لَدريب أطفاهلم من الناحيَني األخالقية
وابملثل ،على اآلابء ً
والدينية وإرشادهم حول كيفية حتقيق واجبات الوقف.
اآلن بعد خماطبة األهايل حول بع النقاط ،أود أن ألَفت مرة أخرى إىل الواقفني
َنو.
مجيعا أن تفهموا مسؤولياتكم واملسَوَّيت املَوقعة ممن وقفوا حياهتم خلدمة
عليكم ً
الدين.
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يعين الوقف يف جوهره :أداء حقوق هللا سبحانه وتعاىل وحقوق خلقه والسعي ابسَمرار
لَعزيز معارفكم ورفع معايْيكم األخالقية والروحية .هذا يعين أن متارسوا دينكم يف مجيع
األوقات ومجيع الظروف.
يف الواقع ،ال يكفي أن تعرفوا دينكم بل جيب أن تطبقوه يف مجيع مناحي حياتكم.
كواقفني َنو جيب أن تعرفوا توقعات املسيح املوعود (عليه السالم) ،ماذا أراد من أبناء
اجلماعة والسيما من الذين نذروا حياهتم من أجل اإلسالم؟
وهلذا ،عليكم قراءة كَب وكَاابت املسيح املوعود (عليه السالم) حيث ذكر يف العديد
من املناسبات توقعاته هذه بوضوح.
وسأذكر اآلن بكلمايت بع الَوجيهات املباركة للمسيح املوعود يف هذا الصدد.
يف إحدى املناسبات قال املسيح املوعود (عليه السالم):
"إذا كان أحد يرغب يف عيش حياة طيبة وأن ينال ثواب اآلخرة ،عليه أن يسعى
جاهدا أن ينال درجة ومرتبة يسَطيع فيها القول :إَ هن ص َالَيت ونُس َ
اي َوممََ َايت
ي
حم
و
ي
ك
َ
ح
َ
َ
َ
َ َ ُ
هللَ"
وأضاف عليه الصالة والسالم" :وأال تلبث روحه أن تعلن مثل حُرة إبراهيم (عليه
"أسلمت لرب العاملني".
السالم):
ُ
كامال ابتباع
وبوضوح شديد قال املسيح املوعود عليه السالم" :ما مل يلَزم املرء الَز ًاما ً
أوامر هللا وما مل يدرك أن عبادة هللا هي هدف حياته األول ،فلن يصل إىل مرتبة املؤمن
اْلقيقي"
لذلك جيب أن تفهموا أنه على الرغم من أنكم تعيشون يف جمَمع غريب ،إال أن
عليكم عيش حياتكم ابلطريقة اإلسالمية وأن تسعوا لنيل رضى هللا تعاىل.
جيب أن حتافظوا حبزم على قيم وتقاليد دينكم ،وعليكم إحداث الَْيْيات الطيبة يف
حياتكم واليت سَمكنكم من أداء حقوق هللا عز وجل وحقوق خلقه.

5

دائما إىل حتسني أحوالكم ورفع معايْيكم الروحية واألخالقية وزَّيدة
جيب أن تسعوا ً
معرفَكم الدينية.
أيُا أن على أتباعه أن يكرسوا حياهتم
وقد علمنا املسيح املوعود (عليه السالم) ً
خلدمة دينهم بنفس الطريقة اليت كرس هو فيها حياته للدين ،لذلك جيب أن نبقي
قدوة املسيح املوعود (عليه السالم) الشخصية راسخة يف حياتنا يف مجيع األوقات.
فطوال حياته ،قد كرس املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) جل أَّيمه ولياليه من
أجل اإلسالم وذلك حىت أنفاسه األخْية.
لقد أمُى املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) كل ْلظة من ْلظات حياته يف
أداء مهمَه اليت أوكلها هللا إليه إلحياء ونشر تعاليم اإلسالم اْلقيقية يف مجيع أاحاء
العامل ،على سبيل املثال ،قال املسيح املوعود (عليه السالم) يف إحدى املناسبات إنه
واصل العمل حىت شعر كما لو أنه على وشك أن يْشى عليه بسبب اإلرهاق
الشديد.
عندما كان املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) يصل فقط إىل هذه النقطة من
صْْيا من الراحة.
الَعب الكامل ،كان أيخذ قسطًا ً
كان هذا هو املثال النبيل للمسيح املوعود (عليه السالم) ومهمَنا هي أن نَبع خطاه
املباركة.
ليس لدي أدىن شك يف أنه إذا كان مبقدور أعُاء مشروع الوقف َنو أن حيذوا حذوه
جدا ،فإهنم سيكونون قادرين على إحداث
بشكل مجاعي ،حىت ولو لدرجة صْْية ً
ثورة روحية وأخالقية يف العامل.
وفيما يَعلق بعملكم عندما تدخلون مرحلة البلوغ ،فليس ضرورًَّي أن يَم اسَدعا كم
مجيعا خلدمة اجلماعة بدوام كامل .فكما قلت آن ًفا ،يعمل الكثْيون منكم إبذن من
ً
اجلماعة يف أماكن أخرى.
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ومع ذلك ،أينما كنت تعملون ،جيب أال تدعوا الدنيا أتخذ منكم كل مأخذ وتسيطر
دائما.
على حياتكم ،بل جيب أن يظل الوقف أوىل أولوَّيتكم ً
جيب أن تسعوا جاهدين للَفوق يف عبادة هللا عز وجل ،وأن تسعوا ابسَمرار لرفع
مسَوَّيتكم األخالقية والروحية وزَّيدة معرفَكم الدينية .وبْ النظر عن املكان الذي
مظهرا عمليًا لَعاليم اإلسالم ،وأن
تعملون أو تعيشون فيه ،جيب أن تكون حياتكم ً
تسعوا لنشر دينكم بني القاصي والداين.
اسَفيدوا من مهاراتكم وقدراتكم اليت حباكم هبا هللا فيما ينفع دينكم .فإذا أمُيَم
حياتكم هبذه الطريقة ،عندها فقط سَعَربون واقفني حقيقيني.
يف إحدى املناسبات ،أشار املسيح املوعود (عليه السالم) إىل حقيقة أن هللا عز وجل
قد رفع حُرة إبراهيم (عليه السالم) يف القرآن الكرمي بقوله تعاىل "إَبح َر َاه َيم اله َذي َو هّف"
وتعين هذه اآلية أن حُرة إبراهيم (عليه السالم) قد أوّف ابلعهد الذي قطعه مع هللا
تعاىل بكل طاعة ووالء اتم ،فَلقى نَيجة لذلك حمبة خالقه.
مجيعا للوفاء ابلعهد املقدس الذي قطعَموه مع هللا تعاىل .إن
اآلن األمر مرتوك لكم ً
القيام بذلك ليس ابألمر السهل أو البسيط ،فالَعهد بوقف اْلياة خلدمة الدين مهمة
كبْية ودائمة ،وهي أن تَخلوا عن حياتكم من أجل دينكم .وكما قلت ساب ًقا ،هذا
يَطلب منكم حتسني معايْي عباداتكم بشكل مسَمر وتعزيز حالَكم األخالقية
والروحية.
مما ال شك فيه ،إذا أوّف مجيع الواقفني َنو ابلَزاماهتم ،فسنشهد ابلَأكيد ثورة كبْية
وحتول روحي يف العامل .ومع ذلك ،ال يزال أمامكم شوط طويل لَقطعوه .يف بع
األحيان ،أييت أزواج شبان ملقابليت ،وخيربين الزوج أو الزوجة بفخر أنين وقف ،أو أَن
وزوجيت واقفون ونريد اآلن وقف حياة مولودَن.
من اجليد أن تكون مجيع أفراد عائلَهما جزءًا من هذا املشروع املبارك ،وكما قلت
مرات عديدة إن جمرد محل لقب الوقف َنو ال معىن له ،وهو لن يكون ذا قيمة إال
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عندما يفهم الواقفون َنو مَطلبات هذا العهد ويسعون إبخالص لَحقيقها أبفُل ما
لديهم من قدرات .إن الوفاء هبذا العهد يَطلب بذل جهد مسَمر ومحاس كبْي
كامال خلالقنا تعاىل.
وتُحيات هائلة ويَطلب تفانيًا ً
قال املسيح املوعود (عليه السالم) ذات مرة" :إن وسيلة نيل قرب هللا هي إظهار
اخلُوع الكامل هلل تعاىل ،كما فعل حُرة إبراهيم (عليه السالم) الذي ضحى بكيانه
ابلكامل وحتمل كل مشقة ممكنة من أجل هللا ،وهذا هو السبب يف أن هللا عز وجل
قد شهد على طاعة وصدق حُرة إبراهيم يف القرآن الكرمي" .وابلَايل ،هذا هو املعيار
الذي ينبْي على كل عُو من أعُاء الوقف َنو السعي لَحقيقه .ويف موضع آخر،
قال املسيح املوعود (عليه السالم)" :إن الوالء واإلخالص اْلقيقي هلل سبحانه وتعاىل
يسَلزم الَخلي عن الرغبات الشخصية والثوائر النفسية ،إنه يَطلب أن يَخلى
مسَعدا لَحمل
الشخص بكل سرور عن كافة رغباته الشخصية واملادية وأن يكون
ً
مجيع أشكال اإلقصاء والذلة يف سبيل هللا تعاىل".
عالوة على ذلك ،قال املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم)" :ليس املراد من عبادة
حجرا بل كل ما حيول دون قرب هللا ويؤثَر على
شجرا أو ً
األواثن أن يعبد اإلنسان ً
هللا هو وثن".
مجيعا الَفكْي مليًا يف هذه النقطة وتقييم حياتكم اخلاصة ملعرفة ما إذا كنَم
فعليكم ً
تبَعدون عن دينكم عرب العديد من األنشطة الدنيوية واملساعي السطحية الشائعة
اليوم.
إذا تسببت االهَمامات املادية يف نسيان املرء هللاَ عز وجل ،فكيف له أن يدعي أنه
يَبع مثال اإلخالص والطاعة الذي قدمه حُرة إبراهيم (عليه السالم)؟ أو أن يصل
إىل املسَوى الذي توقعه منا املسيح املوعود (عليه السالم)!.
على الرغم من أن العديد من الواقفني َنو منشْلون مبهنهم أو أعماهلم ،إال أن عليهم
أال يدعوا عملهم الدنيوي يَداخل مع عبادهتم هلل تعاىل .وابملثل ،جيب على األطفال
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الذين يلعبون ألعاب الكمبيوتر أو لديهم هواَّيت أخرى الَأكد من أن ال تؤدي هبم
هذه األمور إىل إمهال صلواهتم وواجباهتم الدينية ،بل عليهم أن يطوروا يف أنفسهم
عادة ترك مثل هذه األشياء حني حيني وقت الصالة ،وضمان أن أيخذ دينهم دائما
األولوية على املسائل الدنيوية.
قال املسيح املوعود (عليه السالم) "إن على أبناء مجاعَه أن يَذكروا أنه ما مل يصبح
املرء خالصا هلل تعاىل ويَحمل يف سبيله كل صعوبة ومكروه ،فلن ينال الرب واألخالق
اْلقيقية" .وابلَايل ،هذا هو معيار اإلخالص للدين املطلوب لنيل قرب هللا وبركاته
تعاىل.كما ذكرت ساب ًقا ،كونكم جزءًا من برَنمج الوقف َنو وحاصلني هذا اللقب
ليس ابألمر الذي يسَوجب الفخر.
لذلك ،إذا أبلْين أحدهم أنه وزوجَه وأطفاله مجيعهم واقفون َنو ،فعليهم أن يدركوا
أن هذا وحده ال يعين شيئًا ما مل يسعوا جاهدين للوصول إىل أعلى معايْي الطاعة اليت
ذكرها املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) وما مل يعطوا األولوية لدينهم على كافة
أبدا .ابإلضافة إىل ذلك،
األمور الدنيوية ،وإال فكوهنم واقفني َنو ليس بذي قيمة ً
أيُا أن تدعوا ألنفسكم كي يساعدكم هللا على الوفاء بواجباتكم ومسؤولياتكم
جيب ً
أيُا أن أذكر األوالد الصْار الذين ما زالوا يف أطفال األمحدية
جتاه دينكم .أود هنا ً
وكذلك اخلدام أبن عليكم ،بصفَكم واقفني َنو ،أن تكونوا أعُاء َنشطني ج ًدا يف
أطفال األمحدية وخدام األمحدية.
جيب أن تكونوا قدوة لألطفال واخلدام اآلخرين وأن تكونوا جاهزين ألي واجب أو
تُحيات مطلوبة .عالوة على ذلك ،جيب أن يكون مسَوى عبادة الواقفني َنو أعلى
مما هو عليه عند األمحديني اآلخرين.
كما قلت ،جيب أن تكونوا جمَهدين يف أداء الصالة مجاعة ،وجيب أن تقرأوا القرآن
الكرمي يوميًا ،وعندها فقط ميكنكم أن تسموا أنفسكم واقفني َنو حقيقيني .إىل
جانب الصلوات اإللزامية ،جيب على األوالد األكرب سنًا يف الواقفني َنو أداء النوافل
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ابنَظام ،عندها فقط ميكنكم أن تسموا أنفسكم واقفني َنو حقيقيني .إضافة إىل
ذلك ،جيب على األعُاء األكرب سنًا يف أطفال األمحدية ومجيع أعُاء خدام
األمحدية أن يقر وا بعناية ترمجة القرآن الكرمي ودراسة تفاسْي املسيح املوعود (عليه
السالم) وخلفائه .عليكم حتديد أوامر هللا سبحانه وتعاىل وأن تعقدوا العزم على العمل
مبوجبها أبفُل ما يف وسعكم ،عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني َنو حقيقيني.
جيب أن يكون سلوك وآداب الواقف َنو يف مجيع األوقات من أعلى
املسَوَّيت .عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني َنو حقيقيني.
عالوة على ذلك ،يف حني جيب على مجيع األطفال واخلدام أن يرتدوا املالبس املناسبة
وأن يَكلموا ويَفاعلوا بطريقة حمرتمة وأخالقية ،فيجب أن يكون لدى الواقفني َنو
معايْي أعلى .عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني َنو حقيقيني.
ابملقارنة مع الفَيات ،يَأثر األوالد بسهولة أكرب ابالخَالل والفساد السائد يف اجملَمع
دائما على حشمَهم وأال يسقطوا فريسةً
اْلديث .ولكن على أوالدَن أن حيافظوا ً
ألنشطة غْي أخالقية وغْي الئقة ،عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني
حقيقيني .جيب عليكم احرتام أهاليكم ،واالسَماع إليهم واالهَمام هبم والدعاء هلم،
عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني حقيقيني .وابملثل ،عاملوا إخوانكم وأخواتكم
ابْلب واملواساة وكونوا هلم قدوة حسنة ليَعلموا منها ،عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم
واقفني َنو حقيقيني .إذا كنَم مَزوجني فيجب أن تكونوا أفُل قدوة ممكنة لزوجاتكم
وأطفالكم.
عاملوهم ابْلب والرعاية ولبوا مجيع احَياجاهتم ،واسعوا جاهدين لُمان أن يبقى
اجليل القادم من األمحديني خملصا للجماعة ،عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني
َنو حقيقيني .على احو مماثل ،على من يَطلعون للزواج أن يبحثوا عن فَيات أمحدَّيت
مَدينات ،حبيث ترىب أجيالكم املسَقبلية يف بيئة صاْلة .فإن قمَم بدوركم يف محاية
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مسَقبل مجاعَكم ،عندها فقط ميكنكم تسمية أنفسكم واقفني َنو حقيقيني .جيب
أيُا.
أن تكونوا أقوَّيء
جسدَّي ونفسيًا ً
ً
جيب أن تكونوا مسَعدين للعمل الشاق وألي خدمة يَطلبها دينكم ،جيب أن تكونوا
مسَعدين لَحمل مجيع الَحدَّيت ولَقدمي كافة الَُحيات الالزمة من أجل اجلماعة،
عندها فقط ميكنكم عد أنفسكم واقفني حقيقيني .من َنحية الَبليغ ،جيب أن يكون
الواقف َنو يف املقدمة وأن يعَرب نشر تعاليم اإلسالم واجبه الشخصي .وهلذا الْرض،
جيب أن تَسلحوا ابملعرفة الدينية .لذلك ،أكرر الَأكيد على أمهية حماولة فهم املعاين
العميقة للقرآن الكرمي وقراءة الكَب واجملالت اليت تنشرها مجاعَنا ،عندها فقط
دائما أنه من
ميكنكم تسمية أنفسكم واقفني َنو حقيقيني .عالوة على ذلك ،تذكروا ً
واجب الواقف َنو نشر رسالة وأهداف خليفة الوقت وأن يكون مساعده الدائم .ال
ميكنكم القيام بذلك إال إذا أطعَم اخلالفة طاعة اتمة ،فإذا اتبعَم فقط إرشادات
وتعليمات خليفة الوقت ،فيمكنكم حينها حث اآلخرين على أن حيذوا حذوكم .ويف
حني أن على مجيع األمحديني أن يَخذوا من االسَماع إىل خطب اجلمعة وبراجمي
األخرى عادة ،فإن من األمهية مبكان أن يسَمع الواقفون َنو إليها ويدونوا املالحظات
ويفكروا فيما قلَه وحياولوا غرس كل ما يَعلمونه يف حياهتم اليومية .عالوة على ذلك،
بعيدا عن مجيع أشكال الْطرسة والْرور ،وجيب أن يكون
جيب أن يكون الواقف َنو ً
الَواضع والصرب من مساته املميزة .فإذا حاولَم االلَزام جبميع هذه الصفات ،عندها
فقط سَكونون قادرين على نيل رضى هللا وقربه تعاىل.
أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكنكم مجيعا من فهم واجباتكم ومسؤولياتكم ،ومن
الوفاء مبَطلبات الوقف أبفُل طريقة .سواء كنَم تعملون بدوام كامل يف خدمة
اجلماعة أو تعملون خارجها ،جيب أن حتاولوا الوفاء هبذا العهد املقدس الذي قدمه
أهاليكم قبل والدتكم .أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن ميكنكم من االسَمرار يف زَّيدة
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معارفكم وفهمكم لدينكم .وأن مينحكم القدرة على االرتقاء مبعايْيكم األخالقية
والروحية وأن ميكنكم من زَّيدة خدماتكم للجماعة ابسَمرار والوفاء بعهدكم إبخالص
حقيقي .آمني
انُموا إيل اآلن يف الدعاء الصامت.

