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كل سنة وأنت تحاول أن تكون طيبا. عندي لك  نيكيحة ضانكانية لوهللاك. ح . حكاول 
أن تكون حذضا لهكذا الاكاو وأنكت تاكاضد عادتك  السكنوية عكء الكدعا  لاكض يد ابكاض  
عند ادعع اإلعطاض . ال تسألنء كيف عضعت أن  تدعو لاض يد اباض  عء سكاع. كهكذ  

يحتاج األاض لاضهللاو بالغيب لكء أعاو أن  ان عضط شاوض  باألاتنكان لهكذا الئا كد  ، ال
الاظيو تبدي. دا اا عاكء نسسك  وأ كل بيتك  لحظكة اإلعطكاض، لكيد نسازكا وال ت لسكا، بكل 
ألنة ضبان الاباضة التء تاخض بنا عبكاب البحكاض اكن أكمكض اكن ضبكع زكضن، ودعا نكا لك. 

زضب اينا  عء الوزت الاناسب لكيد دعكا  لسكيادتة بأن يضسل أي اشاضة استغامة الء أ
 بئدض اا  و دعا  ألنسسنا وأل اينا وذوينا الذين يتشددون لنا وعاينا .

لألسككف  ككذا الاككاو لككن يكككون بائككدوض أحككد أن يككدعو هللاهككاضا لاككض يد ابككاض  باليككحة 
والااعيكككة ، ألن ذلككك  الكككدعا  سكككوف ياتبكككض اشكككاضكة اغضنكككة عكككء حاككك ت تكككضوي  

غضنة التء تشك  عء يحة الكض يد ابكاض  لكن يككون اهللاكديا أن تكدخل الشا اات الا
اع ان سيئبض عاي  أو يحئق اا  عء هللادل بي نطء حول ان طاب  اليحة إلنسان 

 ال يانء عدو توعض ا لدي ،

لككذل  خككذ ا اككن زيككيض ا وأاككن نسسكك  واضعككع يككد  الككء السككاا  والهكك  بهككذا الككدعا   
سازكا ))الاهكو أض ا الكض يد ابكاض  بيوت هللاهيض يخضج ان خاهللاكات يكدض  عاليكا خ

ا يدا ان اليحة وا يدا ان الااعية التء نئض وناتضف بين يدي  أنة يتاتع بهكا، لكننكا 
نطاع دا اا عء  يادة كضا  عاينا وعاي.، الاهكو أناكو عاينكا باليكحة التكء أنااكت بهكا 

ض ، عاء الض يد اباض ، الاهو انا نبضأ الي  ان كل ان يشك  عء يحة الض يد ابكا
وأو ككو اضواحهككو وشككككهو عككء أيككابع أيككديهو كاككا ض بككوا عككء   الاهككو أنككاف أبككدانهو

 تشكيكنا عء يحة الض يد اباض  التء  ء كالسل ،

الاهككو وان كتبككت عاككء الككض يد ابككاض  وعكككة يككحية عككء يككوو اككن األيككاو عنسككأل  أن  
تن لها عاينا نحن أبنا   كذا الشكاب، وتااعيك. انهكا ضحاكة باألطسكال الضنكع والشكيو  
الضكع ةالشباب الاطل عن الاال والستيات الاند واآلبا  الطاع عاء الاااش الابككض، 

لكككء ككككل دوالض اكككن دوالضات االسكككتمااضات عكاهكككو هللااياكككا يكككا  أحكككوج اكككا يكونكككون ا
األهللانبيككة التككء تتككدعق عاككء ايككض دون سككا ض بكك د الككدنيا عنككداا تاككضف أن الككض يد 
اباض  يحيح اااعء وتهضب انها إذا شكت انة ليد كذل ، الاهكو وحتكء تاهانكا حك  

أن الض يد ابكاض  سكيايش اانكا ل بكد ،   ناهللااا نتاكن ب. ان ازناع الاستماض األهللانبء
كتب لسيدتة دا اا الا يد ان اليحة والا يد ان الااعية، الاهو انا نئض وناتضف بكين عا

يكدي  بككأن الككض يد ابككاض  ااككاعء يككحيح البككدن واعككض النشككاط اتئككد الا ياككة ، وأزسككل 
 الاحنض عء ساعتة وتاضيخ.((.

أو  يككض عئ نكء، أنككت حككض، أنكا عااككت الككذي عايككا   يبكدو لكك   ككذا لكدعا   يككض وازاككء
  عاي  عئط أال تسغض عا  اند اشا عنداا تئكضأ  كذا الكدعا  الكذي أسكاست. لك  وحذضت  ،

انشوضا عء الغد عء اليحف الئوايكة أو سكااتة عاكء لسكان شكيو  النظكاو أو وهللادتكة 
يككو ع اطبوعككا عككء االتوبيسككات تحككت عنككوان)) دعككا  اكاعحككة الشككا اات وتمبيككت 

حتبسكة لكو ياكد  نكا  سكء  ستمااض األهللانبكء(( ، يكدزنء ونحكن عكء  كذ  األيكاو الا‘ال
استباد عء ظل ويول اادل تدعق النساا الء أعاء دضهللااتها عكء ككل األهللاكوا ، حتكء 
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أننء لن أستغضب أبدا لو زضأت عء اليحف الئواية اانشكيتا عضينكا يئكول ))الشكاب 
 الايضي يهنء  شهض ضانان ألن الض يد اباض  سييوا.((.
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