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ْز  -03  أمهوَُّة الصَّ

 اخلطبة األوػ.

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

َفُد َأنح لَ  ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. َفُف، َوَأصح يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه لَ ََشِ    إَِفَف إِلَّ الِل َوحح

 أما بعد . 

 ؾاتؼقا الِلَ أَيا ادممـقن، أل وإنَّ أظظَؿ ما حتُصُؾ بف افتؼقى، وُُتـك بف ثامُرها افصُز.

اـًا ل واظؾؿقا أن الِل شبحاكف جعَؾ افصَز جقادًا ل يؽُبق، وصاارمًا ل  يـباق، وِحصح

َُيدُم، ول ُيثؾُؿ، وؿد أمجع افعؾامُء ظذ وجقبِف، ؾؼد أمر الِلُ تعاػ بف ظباَده، ؾؼاال جاؾَّ 

ؾُِحقَن﴾ ُؼقا الِلََّ َفَعؾَُّؽؿح ُتػح وا َوَصابُِروا َوَرابُِطقا َواتَّ ِزُ ـَ آَمـُقا اصح ِذي َا افَّ  .  ذـُره:﴿َيا َأَيه

ااَم َصاَزَ  ـَ ِزح  ه ؾؼال شبحاكف خماضبًا كبقَّف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : ﴿َؾاصح وهنك ظـ ضدِّ

َبُثاقا إِلَّ  ح َيؾح َن َماا ُيقَظاُدوَن َي َم َياَروح ُؿح َياقح َلهنَّ ـَ ِجؾح ََلُؿح  َتعح ُشِؾ َول َتسح ـَ افره ِم ِم َعزح ُأوُفقا افح

ـح هَنَاٍر َبالٌغ َؾَفؾح َُيحَؾُؽ  َػاِشُؼقَن﴾َشاَظًة ِم ُم افح َؼقح اِزح  إِلَّ افح ، وؿال جؾ وظال: ﴿َواصح

ُؽاُروَن﴾ اَزنح َظَؾاقحِفؿح َول َتاُؽ ِض َضاقحٍؼ ِ َّاا َيؿح َك إِلَّ بِالِلَِّ َول حَتح ُ ، وؿاال: َوَما َصزح

َغاَداِة  ُاؿح بِافح ُظقَن َرَّبَّ ـَ َيدح ِذي َسَؽ َمَع افَّ ِزح َكػح اُد ﴿َواصح َفاُف َول َتعح ا ُيِرياُدوَن َوجح َعِقِّ َوافح

َباَع َهاقَ  ِرَكاا َواتَّ ـح ـح ِذ َباُف َظا ـَا َؿؾح َػؾح ـح َأؽح َقا َول ُتطِعح َم كح ََقاِة افده اُه َظقحـَاَك َظـحُفؿح ُتِريُد ِزيـََة اْلح
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ُرُه ُؾُرضًا﴾ اَن َأمح ـَ بَ َو ـَ ِض افح اابِِري  ، وؿد أثـاك الِلُ ظاذ أهؾِاف: ﴿َوافصَّ
ِ
ااء َّ  َوافرَّ

ِ
لحَشااء

ـَ َصاَدُؿقا َوُأوَفِئاَؽ ُهاُؿ ادحُتَُّؼاقَن﴾ اِذي َبلحِس ُأوَفِئَؽ افَّ ََ شابحاكف َوِحَغ افح ، وأوجا

﴾ ـَ ابِِري َه افصَّ
، وأخز أكف خٌر ألهؾِف ؾؼال: فؾصابريـ ُمبََّتف، ؾؼال تعاػ: ﴿َوالِلَُّ ُُيِ

﴾ ٌ َفُؽاؿح وا َخارح ِزُ ﴾، وؿا﴿َوَأنح َتصح ـَ اابِِري ٌ فِؾصَّ ُتؿح ََلُاَق َخارح ـح َصاَزح  ،ال: ﴿َوَفاِئ

 ِ اَرُهؿح بَِغارح اابُِروَن َأجح اَم ُيَقَّفَّ افصَّ َوَوظَدهؿ شبحاكف بعظقِؿ األجِر، ؾؼال شبحاكف: ﴿إِكَّ

ُ ماِحَساٍب﴾ عطااه افعباُد، ؾؼاال: يُ  ، وؿد أخَز افـبله  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  أكف َخرح

 .«َأحٌد ظطاًء، خرًا وأوشَع من الصزِ  وما ُأظطِيَ »

وافصُز أَيا ادممـقن رضورٌة حقاتقٌة ؿبؾ أن يؽقَن ؾريضًة ديـقًة َشظقًة، ؾاال كجااَ  

ُؼ اآلماُل، ول تـجح ادؼاصاُد، ول  ِز، ؾال حُتؼَّ كقا، ول ؾالَ  ض اآلخرِة إل بافصَّ ض افده

ِز، ؾؾ َؾف إل بافصَّ ـُ ِِت ظؿٌؾ ُأ قل افصُز ما حصَد افزارُع زرَظف، وماا َجـاك افغاارُس ُيمح

ُؼاقا  َده، ؾُؽؾه افـاجحغ ض افادكقا بؿؼاصاِدهؿ إكاام حؼَّ َؾ افساظل ؿصح ثَؿَره، ول حصَّ
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اعاِب، ومااقا  ، واشتعذبقا افَعذاَب، واشاتفاُكقا بافصِّ ِز، ؾاشتؿرُؤوا ادُرَّ آماََلؿ بافصَّ

قِك، ووضَّـقا أكػَسُفؿ ظ ذ احتامِل ادؽاِره دون َضاَجٍر، واكتظااِر افـتاا ِج دون ظذ افاَّ

 مؾٍؾ، ومقاجفِة افعؼباِت دون ـَؾٍؾ، مضقا ض ضريِؼفؿ ؽَر واكغ، ول متقؿِّػغ.

هؿ:  ِ  ."من َصَزَ طَفرَ "حاِدَيِؿ ض َشرح

دًا:   وصاظُرهؿ َيتُػ مردِّ

ُِ ْ ُر تتتةٌ   إين رأيتتتُت وأل اميتتتا

 حياوُلتتهوقتت َّ َمتتن يفتتدَّ أل أمتتٍر 
3 

تتتتتتِز ظاق تتتٌة  متتتو ُ  امَ تتترِ    للصَّ

ََ  تالفََّفرِ  َز إال فتا  ()فاشتْصَحَب الصَّ

3 

اِت  كقا ل ُتـاُل إل برـقِب اداؼَّ ؾعُة ض افده ؾافصُز ضريُؼ ادجِد وشبقُؾ ادعايل، ؾافرِّ

ِع  افغَصِص، ؾؿـ اختطَّ ضريؼًا يبؾُغ بف أماكَقف ؽَر هذا ؾؼد أخَطَل افطريَؼ، وضؾَّ وُتره

 افسبقَؾ، وما أصدَق ؿقَل افؼا ِؾ: 

زا  ال حتَسْب ادجَد مترًا أىت آكُِله  ()لن ت لَغ ادجَد حتى تلَعَؼ الصَّ

 أَيا ادممـقن.

ل حتُصاُؾ إل  -ظـَد الِلِ جـاَ  َبعقضاةٍ ظذ َهقاهِنا، وأهنا ل تعِدُل -إذا ـاكت افدكقا 

ِز وادصابرِة، ؾؽقَػ حتُصُؾ اجلـُة  افتال ظرُضافا افساامواُت واألرُ ، وافتال -بافصَّ

َِ بٍؼا ، ول أذٌن شِؿَعت، ول خَطاَر ظاذ ؿؾا  -أظدَّ الِلُ ؾقفا ألوفقاِ ف ما ل ظٌغ رأتح

جِر وافعجِز واجلزِع؟!   بافؽسِؾ وافضَّ
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 .أَيا ادممـقن

ِز أحَقُج وأفَزُم، ؾطريُؼفؿ  إن حاجَة ضالِب هذا افـعقِؿ، وُخطَّاِب هذه اجلَـَِّة إػ افصَّ

 مؾقٌئ باألصقاِك وافعؼباِت، وُمػقٌف بادخاضِر وادؽارِه.

ـُ ما ترُجقه مـ ؾضِؾ الِلِ ورمحتِاف، وظظاقِؿ َمـِّاف وظطاِ اف بؿثاؾ  وفـ تبؾَغ أَيا ادمم

ِز،  اِز، حتاك ذـاَره الِلُ تعااػ ض ـتابِاف ض كحاِق وهذا رسه احتػاافصَّ  افؼرآِن افؽريِؿ بافصَّ
ِ
ء

 تسعغ مقضعًا. 

 أَيا ادممـقن.

ِك ماا هنااـؿ الِلُ  ؿ الِلُ تعاػ باف، وظـاَد تارح ـُ ِز ظـد ؾعِؾ ما أَمَر أكتؿ ُمتاجقن إػ افصَّ

، ؾافصُز لزٌم فؽاظـف، 
ِ
قِؿ وافبالء ِب، وكزول افضَّ ؿ إػ ادااَمِت، وإفاقؽؿ وظـد حؾقِل افؽرح

 بقان ذفؽ: 

َظاِة  َِّ افراحاِة وافدَّ َس ُجبِؾت ظذ ح أما افصُز ظذ ضاظِة الِلِ تعاػ، ؾذفؽ ألنَّ ً افـػح

اٍؾ  وافؽسِؾ وافعجِز، ؾحؿُؾفا ظذ ؾعِؾ ما أمر الِلُ باف ُيتااُج إػ صاٍز وداهادٍة وحتؿه

 ومعاكاٍة.

اًل ظباادٌة، حتتااُج إػ صاٍزذ فاذفؽ أَماَر الِلُ ؾاألمُر بادعروِف وافـفُل ظـ ادـؽِر ماث

اِزح َظاَذ َماا  ـِ ادحُـحَؽاِر َواصح ُروِف َواكحاَف َظا الَة َوأحُمرح بِادحَعح بافصِز ظـده: ﴿َيا ُبـَلَّ َأِؿِؿ افصَّ

ُُمقِر﴾ ِم األح ـح َظزح  . َأَصاَبَؽ إِنَّ َذفَِؽ ِم

رٌة حتتاُج إػ َصٍز وُج  االِة وافصالُة ؾريضٌة متؽرِّ َؾاَؽ بِافصَّ ٍد، ؿال تعاػ: ﴿َوأحُمرح َأهح فح

                                 



almosleh.com 

 
5 

َقى﴾ َعاِؿَبُة فِؾتَّؼح ُزُؿَؽ َوافح ـُ َكرح ؿًا َكحح َلُفَؽ ِرزح َطِزح َظَؾقحَفا ل َكسح  . َواصح

ضاا َّباؿ،  ِمؿ، واإلؽضااُء ظاـ َهَػاقاِمؿ، وافرِّ ُة ادممـغ واإلبؼاُء ظاذ ماقدَّ وِظؼح

ُر ؽِرهؿ ِخصاٌل حتتاُج إػ َساَؽ وهجح اِزح َكػح  صٍز ومصابرٍةذ فذا ؿال الِل تعاػ: ﴿َواصح

ُد َظقحـَاَك َظـحُفؿح ُتِريُد ِزيـَ  َفُف َول َتعح َعِقِّ ُيِريُدوَن َوجح َغَداِة َوافح ُؿح بِافح ُظقَن َرَّبَّ ـَ َيدح ِذي َة َمَع افَّ

رِ  ـح ـح ِذ َبُف َظ ـَا َؿؾح َػؾح ـح َأؽح َقا َول ُتطِعح َم كح ََقاِة افده ُرُه ُؾُرضًا﴾اْلح اَن َأمح ـَ َبَع َهَقاُه َو  . َكا َواتَّ

واخلالصةُ ُ أَيا اإلخقُة افؽراُم أن افعبادَة باتَّك ُصاَقِرها وُصاـقؾِفا حتتااُج إػ صاٍز 

وداهدٍةذ وفذفؽ جعؾ الِلُ افصَز شببًا فدخقِل اجلـِة، إذ إكف هق افذي ُيِؿُؾ ظذ ؾعِؾ 

اِر﴾افطاظاِت، ؿال تعاػ ظـ أهِؾ اجل َبك افدَّ َؿ ُظؼح ُتؿح َؾـِعح ، ـِة:﴿َشالٌم َظَؾقحُؽؿح باَِم َصَزح

 وؿال ابـ افؼقؿ ظـفؿ: 

َ  التوفوِؼ لإلىسانِ     َصَزوا قلواًل فاشساُحوا  ائِمً   ()يا ِظزَّ

اُز ظاـ افاافقاِت أما افـقُع افثَّاين مـ افصِز، افذي حتتاُجف ياا  ظباَد الِلِ، ؾفاق افصَّ

فا بؾجاِم  اؿٌة إػ افافقاِت، ؾنن ي تؾِجؿح وادؾذاِتذ وذفؽ أن افـػَس مقَّافٌة إػ اآلثاِم، َتقَّ

فا بِحؽؿِة افصِز، وؿعَت ض اآلثاِم، وتؾطَّخَت باألوزاِر، ؾااإلظراُ   افتؼقى، وحتؽؿح

َع بؾباِس ادجاهادِة وافصاِز،  ظـ ادالهل، واإلدباُر ظـ افافقاِت، ل يلِت إل دـ تدرَّ
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ُاؿح  ُظقَن َرَّبَّ ـَ َيادح اِذي َساَؽ َماَع افَّ اِزح َكػح اه إل افصابرون، ؿال الِل تعاػ: ﴿َواصح ول يؾؼَّ

َقا﴾. كح ََقاِة افده ُد َظقحـَاَك َظـحُفؿح ُتِريُد ِزيـََة اْلح َفُف َول َتعح َعِقِّ ُيِريُدوَن َوجح َغَداِة َوافح    بِافح

مف الِلُ ظؾقؽ، ؾعؾقؽ بافصِز  ، إذا دظتحَؽ صفقُتؽ إػ مقاَؿعِة ما حرَّ ََ ؾقا أخل اْلبق

 ظـ ذفؽ، ؾنن شؾعَة الِلِ ؽافقٌة.

ِص مـف، ؾاصز ظـ ذفؽ.  تحؽ كػُسؽ فِغقبِة أخقؽ أو شبِّف أو صتِؿف أو افتـؼه  وإذا أزَّ

ِز اجلموِ  ََجولةٌ  ظُ وَأْحَسُن أخالِق ا فعاق ُة الصَّ  ()لريفاِل التَّحفُّ

فت فؽ كػُسؽ، ودظاك َجَاُعؽ إػ أن تظؾَِؿ إخقاَكاؽ، وتلُخاَذ حؼاقَؿفؿ  وإذا شقَّ

زاياا،  ، ؾُؽػَّ ظـ ذفؽ، واصازح ؾبِافصاِز تـُجاق ماـ ؽقا اِؾ ادعااَّ وافرَّ بغِر حؼٍّ

ُؾ افػضا َؾ وادزايا.  وحتصِّ

ََ افعاال َت أنح تؽِس  أيا صاحبل إنح ُرمح

ِز ض ـؾِّ حاااافةٍ ظؾقؽ  ـِ افصَّ  بُِحس
0 

 ؽااَر ماازاحؿِ  
ِ
 وترؿااك إػ افَعؾقاااء

 ()ؾاااام صاااابر ؾاااقام ياااروُم بـااااِدمِ 

0 

وأما ثافُث أكقاِع افصِز افتل ُيتاُجفا افعبُد، ؾفق افصُز ظذ أؿداِر الِلِ تعاػ، أل وإنَّ 

 
ِ
الِلِ، وهذا افـقُع مـ افصِز ل ؽـك فإلكسااِن ظـاف، مـ أظَظِؿ افصِز افصَز ظذ ؿضاء

دت حباَُلا، وتراَدَؾات افضاقا ُؼ، وضاال فقُؾفاا،  ؾنكف إذا اشُتحؽَِؿت األزماُت، وتعؼَّ

ت اخلطقُب وافـََّؽباُت، واصاتدَّ َأَواُرهاا، ؾافصاُز خاُر مطقَّاٍة يرحتُؾفاا افعباُد  وادَلؿَّ
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اده افاذي  فتخطِّل تؾؽ افظؾامِت، وافـجاِة ماـ تؾاؽ ِت، هاق وحح َِ وادادَِلامَّ ادصاا 

ِت، ؾافادكقا مؾقئاٌة بافُغَصاِص  ُُيرُجؽ مـ تؾؽ افظؾامِت، وُيـِجقؽ مـ تؾاؽ ادادَِلامَّ

َبٍد﴾ ـَ كحَساَن ِض  ـَا اإلح ا وادـغِّصاِت، ؿال تعاػ: ﴿َفَؼدح َخَؾؼح ، ؾؿـ ذا افذي ل ياؽق مهًّ

ا، وي تطُرؿحف افدواهل و َااه افؽروُب؟!ول ُيؿؾ مهًّ  َتغح

ُل:   ؾفل ـام ؿال األوَّ

 ()وامكدارِ  ءِ صفوًا من امقذا               ظذ َكَدٍر وأىت ُتِريُدها ُض عت

َبٍد﴾ ـَ كحَساَن ِض  ـَا اإلح ا، ـام ؿال الِل تعاػ: ﴿َفَؼدح َخَؾؼح  ذؾؽؾهـا ياؽق َضقاًم، وُيِؿُؾ مهًّ

 وماؼٍة: 
ٍ
 أي ظـاء

 ()لوَت ِصعِري هذه الدىوا دَْن؟  َمن القوُت يْشكو  ْهَرهك ُّ 

 وافـاُس إزاَء هذه اْلؼقؼِة اخِلؾؼقِة افؼدريِة افؽقكقِة صـػان: 

َجِر واجلزِع، ؾخرساوا دياـَفؿ، وأضااظقا  خِط وافضَّ ؿقٌم ؿابؾقا أؿدَار الِلِ تعاػ بافسَّ

بًا، بؾ رح ـَ . دكقاهؿ، ؾذفؽ ل يرؾُع خطابًا، ول يؽاُػ  ٌَ  هق إثٌؿ وذك

ِن الِلَِّ  ـح ُمِصقَبٍة إِلَّ بِنِذح روا ؿقَل الِلِ تعاػ: ﴿َما َأَصاَب ِم َـّ وؿقٌم إذا كزفت َّبؿ كازفٌة تذ
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 َظؾِقٌؿ﴾
ٍ
ء َبُف َوالِلَُّ بُِؽؾِّ ََشح ـح بِالِلَِّ ََيحِد َؿؾح ِم ـح ُيمح  .َوَم

 الِلِ وؿَدِره، واؾزُظا
ِ
قا إػ ماا أرصاَدـؿ إفقاف كباقهؽؿ  ؾآِمـقا بالِلِ، واصِزوا ظذ ؿضاء

تا إلوته »صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  حقث ؿال:  ما من أحٍد ُتِصوُ ه مصو ٌة، فوقول: إىَّا هلل وإىَّ

رايفعون، اللُهمَّ أيُفْرين أل مصو تي، وأخلِْػ يل خترًا منهتا إال آيفتَرُه اهلل أل مصتو تِه، 

 .  «وَأخَلَػ له خرًا منها

 ا، ؾػازوا وطػروا.ؾاشَسَجُعقا وَصَزو

 ،
ِ
ابِريـ ادسسِجعغ، ظـاد حؾاقِل افابالء ؾاحرصقا ظباَد الِل ظذ أن تؽقكقا مـ افصَّ

 .
ِ
امء يـ ظـد كزوِل افـَّعح  وافااـريـ ادُؼرِّ

 

                                 



almosleh.com 

 
9 

 اخلطبة افثاكقة 

 أما بعد.

، افذي كافقا باف ؾافصُز يا ظباَد الِلِ درجاٌت ومـازُل، أظالها 
ِ
صُز ادرشؾغ واألكبقاء

ِظزَّ افدكقا واآلخرِة، صُز افذيـ يبؾُِّغقن رشالِت الِلِ وُياقكف، ول ُيحَااقن أحادًا إل 

الِلَ، افذيـ مـفؿ مـ ُؿتَِؾ، ومـفؿ مـ رُضَب، ومـفؿ مـ ُجرَ  وُجؾَد وُشجـ، ؾَصاُز 

 هملء لِلِ وبالِلِ. 

، ويا 
ِ
محؾَة افرشافِة، ويا دظاَة اإلشالِم، ويا ظؾامَء افؼيعِة، وياا أبـااَء ؾقا ورثَة األكبقاء

 افصحقِة، ويا أهَؾ اخلِر وافدظقِة، ويا أَيا ادممـقن..

أكتؿ أحؼه افـاِس َّبذه افصػِة وأحقُج اخلؾِؼ إػ هذه اخلُؾِة، ؾنكؽؿ شاتؾؼقن ُخطقباًا 

ََ وآلماًا، تـاقُء َّباا افظهفاقُر، وتضاَعُػ ظاـ محؾِفاا  ِظظامًا، وظؼباٍت ـبارًا، ومتاظ

اجلباُل، ؾلكتؿ تدظقن افـاَس إػ ظبادِة الِلِ وحاده، وهجاِر اَلاقى وافااقطاِن، وتارك 

ادحابِّ وافافقاِت، وتطافبقهنؿ بلن يِؼُػقا ظـَد حدوِد الِلِ، أمرًا وهنقًا وؾعااًل وترـاًا، 

ُثٌر، ومعارضقـؿ أـثُر اخلؾاِؼ، ؿاال الِل تعااػ:  ـُ ـح ِض ؾلظداُؤـؿ  َثاَر َما ـح ﴿َوإِنح ُتطِاعح َأ

َـّ َوإِنح ُهؿح إِلَّ َُيحُرُصقَن﴾ ـح َشبِقِؾ الِلَِّ إِنح َيتَّبُِعقَن إِلَّ افظَّ ِ  ُيِضؾهقَك َظ َرح  . األح

ؾقن َّبا معارضَة أـثِر  ؾام أحقَجؽؿ إػ صٍز، تؼَطعقن بف هذه ادػاوَز، وداهدٍة تتحؿَّ

 ؾقؽ، وبلظذ صقتِؽ، باارًا وكاذيرًا، اخلؾِؼ، ؾنن أصؼَّ ما ظذ ا
ِ
فـػِس أن تدظَق بؿؾء

، وُؿُؾقبًا ُؽؾػًا.   ؾال ُِتُد إل آذاكًا ُصامًّ
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ل ماا يؾَحاُؼ بؽاؿ، ماـ أذًى  ما أمسَّ حاجَتؽؿ إػ صٍز مجقٍؾ، تستِعقـقن بف ظذ تؾؼِّ

ـٍ  ، ؾلظاداُء الِلِ ل يرُؿباقن ض مامم ا أو معـاقيٍّ ٍّ ، حِّسِّ إِلًّ ول ِذماٍة، ول ؿقيلٍّ أو ؾععٍّ

 وافدظاِة وافعبااِد، 
ِ
 الِلِ، مـ افعؾامء

ِ
ُظقن ظـ إيؼاِع األذى باتَّك صـقؾِف ظذ أوفقاء يتقرَّ

 بؾ وظذ ـؾ مـ ؿال: ل إفف إل الِل.

ُة أصحاِب األخدوِد ظـَّا ببعقٍد، ول ما جيري ظذ ـثاٍر ماـ أهاِؾ اإلشاالِم  وما ؿصَّ

ـِ وادطاردِة واإلبادِة،  ورجالتِف وظؾامِ ف ودظاتِف، مـ األذى وافؼتِؾ وافرِب وافسج

 ومصادرِة اْلؼقِق واْلرياِت، وؽِر ذفؽ ظـَّا بغا َ. 

ؾعؾقؽؿ أَيا ادممـقن أن تقضِّـقا أكػَسؽؿ ظذ احتامِل ادؽارِه، دون ضاجٍر، واكتظااِر 

 وافصعاِب دون ـؾٍؾ، ؾننَّ هذه شاـ
ِ
ُة الِل تعااػ ض افػرِج دون مؾٍؾ، ومقاجفِة األظباء

اَقافُِؽؿح َوَأكحُػِساُؽؿح  ، ؿاال الِل تعااػ: ﴿َفُتبحَؾاُقنَّ ِض َأمح َِ ظباِده، فَقِؿقَز اخلبقَث مـ افطقِّا

ثِارًا َوإِنح  ـَ اقا َأذًى  ـُ َ ـَ َأَشح اِذي ـَ افَّ ـح َؿابحؾُِؽؿح َوِما ؽَِتاَب ِم ـَ ُأوُتقا افح ِذي ـَ افَّ َـّ ِم َؿُع َوَفَتسح

وا َوَتتَُّؼق ِزُ ُُمقِر﴾َتصح ِم األح ـح َظزح  . ا َؾنِنَّ َذفَِؽ ِم

ِر افـِك واداَدِد ماـ الِلِ، ؾانن   ظـد تلخه
ِ
ِز يا ورثَة األكبقاء وما أصدَّ حاجَتؽؿ إػ افصَّ

، افتال تادمُع  ـِ  بافادا ِد وادح
ٍ
افـَك ل تُؼُق صؿُسف إل بعَد فقٍؾ ضقيٍؾ حافٍِؽ معء

َِلا األبصاُر، وتبؾُغ فادَّ  ُخُؾقا َلَقح ِما افؼؾقُب اْلـاجَر، ؿال الِل تعاػ ﴿َأمح َحِسبحُتؿح َأنح َتدح

ِزُفاقا َح  ااُء َوُزفح َّ َبلحَشاُء َوافرَّ تحُفُؿ افح ـح َؿبحؾُِؽؿح َمسَّ ا ِم ـَ َخَؾقح ِذي َـََّة َودََّا َيلحتُِؽؿح َمَثُؾ افَّ تَّاك اجلح
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ـَ آَمـُقا َمَعُف َمَتك كَ  ِذي ُشقُل َوافَّ ﴾َيُؼقَل افرَّ ٌَ َ الِلَِّ َؿِري ُ الِلَِّ َأل إِنَّ َككح  .كح

ِع بااْلؼِّ أن تـظاَر إػ  ادح و ا يعقـُؽ يا ظبَد الِلِ ظذ افصِز ض افتعؾهِؿ وافادظقِة وافصَّ

ـِ افعاؿبِة، وظظقِؿ األجِر، وما أظدَّ الِلُ تعاػ فؾصابريـ، ؾؼاد ؿاال تعااػ: ﴿إِكَّااَم  ُحس

ابُِروَن أَ  ِ ِحَساٍب﴾ُيَقَّفَّ افصَّ َرُهؿح بَِغرح اك جح ، وأنَّ الِل شابحاكف وتعااػ مَعاؽ، يـُكُ

﴾ ـَ ابِِري ُدك، ؿال الِل تعاػ: ﴿إِنَّ الِلََّ َمَع افصَّ  . ويَميِّ

َر ل يطُؾُع إل بعَد اصتداِد طؾؿاِة  و ا يعقـُؽ أيضًا أن َتـتظَر افَػَرَج مـ الِلِ، ؾنن افػجح

 .  افؾقِؾ، وافعاؿبُة فؾؿتؼغ

ر حاَل افسابؼغ افصادؿغ، مـ افـبقِّغ وؽِرهؿ، وما جرى  َـّ و ا يعقـُؽ أيضًا أن تتذ

بًا كبقَّاف  
ك، ؿال الِل تعاػ خماضِ ُ َلؿ، وـقػ ـاكتح افعاؿبُة َلؿ، ؾنن ذفؽ  ا يثبُِّتؽ ويصزِّ

ُش  ـَ افره ِم ِم َعزح اَم َصَزَ ُأوُفقا افح ـَ ِزح   . ِؾ﴾صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  : ﴿َؾاصح

واظؾؿقا أَيا ادممـقن أكـا ض هذه األزماِن ادتلخرِة مـ أصدِّ افـاِس حاجاًة إػ   

افصِز، ؾنن افباضَؾ اكتعَش وـُثَر أظقاُكف ودظاُتاف، ؾتؽافبات ظؾقـاا األظاداُء ماـ ـاؾِّ 

 َحَدٍب وصقٍب، وؿد أرصَدكا إػ ذفؽ كبقهـا ُمؿٌد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ؾاقام رواه أباق

ـف، وهق ـام ؿال بؿجؿقِع ضُرِؿِف:  فتننَّ ِمتن ورائِكتم »داود وافـسا له وافسمذيه وحسَّ
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َُ الصِز، الصُز فوها مثُ  القْ ِض ظذ اجَلْمِر، للعامِ  فوهم مثُ  أيفِر مخسني ريفتاًل،  أيا

 .«يعملون مثَ  ظملِهِ 

روا أن افصَز  َـّ َِ وافَؽدِّ وتذ  وادجَد ل ُيُصُؾ إل بافتَّع

 ()وَمْن َضَلَب الُعال َشهَر اللوايِل    َِقْدِر الَكدِّ ُتكَتَسُب ادعايِل 

 

 

 

                                 


