التاريخ16.08.2019 :

َونَ َت َو َك ُل َع َل ْي اه َج َل َج َ
اللُ ُه .لَ اك َن َنا َم َع َذلا َك نَعْ َم ُل َك َب َش ٍر
َ
ام اب َمسْ ُؤولا َياتا َنا الَ اتي تَ َق ُع َعلَى َعاتا اق َنا افي
َعلى ال اق َي ا
الن َواز ال َوال َك َوار اث َ
الط ابي اع َي اة.
ُم َو َ
ا
اج َه اة َ ا
أَيُ َها ال ُمسْ ال ُمو َن ْ
األ َ اع َزا ُء!

لسْ ات ْعدَا ُد لا ْل َك َوار اث َ
الط ابي اع َيةا امنْ أَجْ ال َح َيا ٍة آ َ ام َنةٍ
ا ا
ا
أَيُ َها ْال ُمسْ لا ُمو َن ْال ُمحْ َت َر ُمو َن!

هلل َت َعالَى يَ ُق ُ
ول افي اآليَ اة الَ اتي َق َر ْئ ُت َهاَ " :ظ َه َر
إا َن ا َ

َسا ُد افي ْال َب ار َو ْال َبحْ ار اب َما َك َس َب ْت أ َ ْي ادي َ
اس
ْالف َ
الن ا
1
ْض ال َ اذي َع املُوا لَ َعلَ ُهمْ يَ ْر اج ُعو َن".
لا ُي اذي َق ُهم بَع َ
هلل َ َ
ول َر ُس ُ
َويَ ُق ُ
هلل َعلَ ْي اه َو َسلَ َم افي
ول ا ا
صلي ا ُ

يب
الح اد ا
َ
صي َب ٍة ُت اص ُ
ور آ انف ًَاَ " :ما امنْ ُم ا
يث ْال َم ْذ ُك ا
2
َ
اهلل اب َها َع ْن ُهَ ،ح َتى َ
الشوْ َك اة يُ َشا ُك َها".
ال ُمسْ ال َم إال َك َف َر َ ُ
أَيُ َها ال ُم ْؤ ام ُنو َن األ َ اع َزاء!

هلل َع َز
إانَا ا َ ا
اج ُعو َنَ .وإانَ َنا لَ ُن ْد ار ُك أ َ َن ا َ
هلل َوإانَا إالَ ْي اه َر ا

َو َج َل يَمْ َت اح ُن َنا َج امي َع ًا افي َه اذ اه ُ
الد ْن َيا َعلَى أَوْ ُج ٍه

ان أ َ َن
إلي َم ا
ُمخْ َت ال َف ٍة َو َع ادي َد ٍةَ .و َل َش َك أ َنَ َنا نُ ْؤ ام ُن َح َق ا ا

َه اذ اه ُ
اآلخ َر ُة
الح َيا ُة
الد ْن َيا اه َي َدا ُر َم َم ٍر فَانا َي ٍة ،أ َ َما َ
ا
َف اه َي َدا ُر ُمسْ َت َق ٍر بَا اق َي ٍةَ .وإانَ َنا نَشْ ُك ُر اهللَ َعلَى َما أ َ ْن َع َم
اب اه َع َل ْي َنا امنْ َ
آل ٍء َو ان َع ٍمَ ،ك َما أَنَ َنا نَ َت َج َم ُل اب َ
الصب اْر
َو َ
ب َو َ
الن َو ااز الَ .وإانَ َنا نَ اث ُق اباهللا،
الث َب ا
ات اع ْن َد ال َم َصائا ا

َ
هلل َع َز َو َج َل اب ُك ال
إا َن َه اذ اه الط ابي َعة َق ْد َخلَ َق َها ا ُ
َاصي ال َها امنْ أ َ ْك َب ار َم َج َراتا َها إالَى أَصْ غ اَر نَمْ لَ ٍة افي َها؛
تَف ا
اس َق
َو اه َي ُكلُ َها تَحْ َ
ت تَ َص ُر اف اه افي ُك ال لَحْ َظ ٍة َو ٍ
آنَ .وإا َن تَ َن ُ
َ
الرائاع َو َت َوا ُز ان َها ُمرْ َت اب ٌ
هلل َو َق َوا ان ْي ان اه.
ط اب ُح ْك ام ا ا
الط ابي َع اة َ ا
َ َ
ث َ
ار َ
عْض
ازلَ َة ُت َؤثا ُر افي بَ ا
الن ا
َو َل َشك أ َن ال َك َو ا

ان اب َش ْك ٍل ُمحْ از ٍن َو َس ْل اب ٍي َعلَى َح َيا اة َ
اسَ ،ك َما
األَحْ َي ا
الن ا
ب َم َوازي َن َ
بَ .و َق ْد
الط ابي َع اة َر ْأ َس ًا َعلَى َع اق ٍ
أَنَ َها َت ْق ال ُ
ا

نَ َت َج َع ْب َر َ
ار اث
ير امنْ َه اذ اه ال َك َو ا
الت ا
يخ َعن ال َك اث ا
ار ا
َو َ
ات
ات َوان اْز َل َق ٍ
ول َوا ْن اه َيا َر ٍ
الن َو ااز ال امنْ َز َل از َل َو ُس ُي ٍ

َ
الَ .و افي
َو َح َرائا َقَ ،خ َسا َر ٍ
اح َواألَمْ َو ا
ات افي األرْ َو ا
ار َ
ث امنْ َز َل از َل
اضي ال َق ار ا
ال َم ا
يب اعشْ َنا افي اب َال ادنَا َك َو ا
ْث َل َزالَ ْت ُق ُلو ُب َنا تَعْ َت اص ُر ابأَلَ ام َها إالَى اآلن.
ول َحي ُ
َو ُس ُي ٍ
أَيُ َها ال ُم ْؤ ام ُنو َن األ َ اع َزاء!

إل ْن َسانا َي َة يَ ْد ُعو َها
إا َن ال ُقرْ آ َن ال َك اريم َق ْد َخا َط َ
با ا

َقائا َالَ " :و َل تُ ْفسدُوا افي ْ
األَرْ اض بَ ْع َد إاصْ َال اح َها"َ 3ولَ اك َن
ا
إل ْن َسا َن أ َ ْف َس َد َ
الت َوا ُز َن ال َقائا َم افي
ا ا
لا َ
لط ابي َع اة ُدو َن أ َ ْدنَى َمسْ ُؤولا َي ٍة،

األ َرْ اض اب ُم َحا َر َب ات اه
َ
ار
اب َق ْط اع اه األشْ َج ا

َ
الشخْ اص َي اة،
صالا اح اه َو َم َنا اف اع اه
ال َغابَ ا
ات امنْ أ َجْ ال َم َ
اف ُ
الترْ بَةا
اب َت ْل اوي اث اه لال َما اء َو ْال َه َوا اء َو اب َت َس ُب اب اه افي َج َف ا

الجزْ َء األ َ َه َم امنْ َ
الن َتائا اج
َو ْاأل َرْ اضَ .و َل َش َك أ َ َن ُ

الس ْل اب َي اة َو َ
َ
ار اث اه َي اب افعْ ال أ َخْ َطائا َنا
الس اي َئ اة لا َه اذ اه ال َك َو ا

َوإاهْ َمالا َناَ .و َق ْد َق َ
َ
الص َد اد:
هلل تَ َعالَى اب َه َذا
ال ا ُ
صي َبةٍ َف اب َما َك َس َب ْت أ َ ْي ادي ُكمْ َويَ ْعفُو
َو َما أ َ َ
صابَ ُكمْ امنْ ُم ا

ير"
َعنْ َك اث ٍ

4

أَيُ َها ال ُمسْ لا ُمو َن األ َ اع َزاء!

إا َن ال ُم ْؤ ام َن يُ ْؤ ام ُن ابأ َ َن تَ ْق ادي َر اهللا َو َقد اَر اه َوا اق ٌع َل
ت نَ ْف اس اه أ َ َن َح َوا اد َ
ث
َم َحالَ َةَ .و ُه َو يُ ْد ار ُك افي ال َو ْق ا

َ
ُث او ْفق ًا لا ا َ
الط ابي َع اة تَحْ د ُ
إللَ اه َي اة َولَ اكنْ
ين ا ا
ام َوال َق َوا ان ا
لنظ ا

ضمْ َن َدائا َر اة ال اع َال َق اة َب ْي َن
ا

فَال ُم ْؤ ام ُن َل يَ ْت ُر ُك ال َع َم َل

ب َو َ
يج اةَ .و َعلَ ْي اه
الن ات َ
ال َس َب ا
اب َويَ ُقول
َواألَخْ َذ اباألَسْ َب ا

الت َسا ُه ال َو َ
احث ًا َعنْ َ
الت َها ُو ان.
"س َيحْ د ُ
َ
هلل" بَ ا
ُث َما َك َت َب ُه ا ُ

ار اث َوإاحْ دَاثا َها َق ْصد ًا
َو َل يَ َت َس َب ُ
ب افي َج ْل ا
ب ال َك َو ا
إلضْ َرار اب َ
اب َ
الط ابي َع اة .بَ ْل إا َن ال ُم ْؤ ام َن يَعْ َم ُل
السعْ اي لا ا
ا
ات
إلحْ ات َيا َط ا
َع َملَ ُه اب ُك َل إا ْت َق ٍ
انَ .ويَ َت اخ ُذ َش َتى ا ا
َو َ
التدَا ابي َرَ .و َل يَ َت َو َك ُل َع َلى َر اب اه َع َز َو َج َل إا َل َبعْ َد أ َ ْن
ْ
اديَ اة َو ْال َمعْ َن اويَ اة َويُ َؤ ادي
اب ال َم ا
يَأ ُخ َذ اب َكا ام ال األَسْ َب ا
الن ابي َ َ
َ
َمسْ ُؤولا َياتا اه َك َ
هلل َعلَ ْي اه
صلي ا ُ
افةَ .و َق ْد أ َشا َر َ ُ
َ ْ 5
َو َسلَ َم إالَى َذلا َك اب َقوْ لا اه "ا ْع اق ْل َها َوتَ َوكل"
أَيُ َها ال ُم ْؤ ام ُنو َن األ َ اع َزاء!

ات َ
لا َن َت اخ ْذ َ
الال از َمة امنْ أَجْ ال
إلحْ ات َيا َط ا
التدَا ابي َر َوا ا
َح َيا ٍة آ َ ام َن ٍة ُمسْ َت اق َر ٍةَ .و ْل َن ُكنْ َعلَى َوعْ ٍي َواسْ اتعْ دَا ٍد افي

اج َه اة َه اذ اه َ
ص َعلَى َعد اَم
ارثَ .و ْلنَحْ ار ْ
ُم َو َ
الن َو اازل َو ْال َك َو ا
ُوث َ
الز َل از ال
ازل افي ال َم َنا اط اق ال ُم َع َر َ
ض اة لا ُحد ا
اب َنا اء ال َم َن ا

ْض ًا َعلَى
ض َي اةَ .و ْلنَحْ ار ْ
ص أَي َ
َو ْال ُس ُي ا
ول َوا ا
إل ْن اه َيا َرا ات األَرْ ا

َ
ار اث َو َح َ
ال ات
تَ ْث اق ا
يف أ ُ َس ارنَا افي َما يَ َت َعلق اب ْال َك َو ا
َ
ات
يريَ ا
ارئَ .و ْلنَعْ َم ْل َعلَى ُم َر َ
الط َو ا
اج َع اة ُم اد ا

َ
ارث
ات
ال ُم َحا َف َظ ا
التا اب َع اة لا ارئَ َ
اس اة إا َدا َر اة ال َك َو ا
َ
ارئ ) (AFADافي ال ُمد اُن الَ اتي نَ ْق ُط ُن َها َو َذلا َك
َوالط َو ا
َ
َ
َات األ َ َولا َي اة
يم
َ
إلسْ َعاف ا
اص ابا ا
الخ ا
امنْ أجْ ال التعْ ال ا
ات َو َ
الدعْ م.
َوال َمعْ ُلو َم ا
نَسْ أ َ ُل اهللَ َ
يع ُم َوا اط اني َنا الَ اذي َن
الرحْ َم َة لا َج ام ا
ال َمرْ َم َرة الَ اذي َو َق َع افي َ
السا اب اع
َف َقدُوا أَرْ َو َ
اح ُهم افي از ْل َز ا
س َوالَ اذي تَ ُم ُر اب َنا َغد ًا اذ ْك َرا ُه
َع َشر امنْ أ َ ُغسْ ُط ْ
اح ُهم امنْ
يع الَ اذي َن َف َقدُوا أَرْ َو َ
ال اعشْ ارينَ ،ولا َج ام ا
ار اث الَ اتي َح َدث َْت افي اب َال ادنَا
ُم َوا اط اني َنا افي ُك ال ال َك َو ا

إالَى يَوْ ام َنا َه َذاَ .ونَسْ أ َ ُل اهللَ تَ َعالَى أ َ ْن يَحْ َف َظ َنا َو اب َال ادنَا
ازلَ ٍةَ .ونَسْ أَلُ ُه أ َ ْن
ارثَ ٍة َونَ ا
َو اب َال اد ال ُمسْ ال امي َن امنْ ُك ال َك ا
يَ ُم َن َعلَ ْي َنا ابأَخْ اذ ُ
ارث
الد ُر ا
وس َوال اع َب ار امنْ َه اذ اه ال َك َو ا
ُ
الط َم ْأ اني َنة
يش َح َيا ًة ام ْل ُؤ َها
َو ْال َح َوا اد اث َوأ َ ْن نَ اع َ

إلسْ ات ْق َرا ُر َواألَمْ ُن نُ َؤ ادي افي َها َمسْ ُؤولا َيا ات َنا َعلَى
َوا ا
أ َ ْك َم ال َوجْ ٍه.
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