يظت ٚحذى فال تغرت !
بظِ اهلل ايشمحٔ ايشحِٝ
سمبا ٜبعذ اإلْظإ عٔ ْفظ٘ تُٗ ١ايغشٚس أ ٚال ٜشٜذ إظٗاسٖا أبذاً  ,يهٔ يف ايٚ ّٛٝايً ١ًٝمتش عًٝو َصاٖذ
ٚأحذاث َتعذدٜ ٠ظش ٟفٗٝا ايغشٚس إىل داخًو بهٌ اطُٓ٦إ ٚطهٜ , ١ٓٝاصاحيب حُٓٝا تذسى يف يٝايٝو
املاض ١ٝصال ٠ايرتاٜٚح َع اإلَاّ فكبٌ إ تغرت بعًُو ايصاحل ٖزا تزنش اْو يظت ٚحذى ! تأٌَ املصًني
حٛيو تأٌَ أشهاهلِ ٚايٛاِْٗ صذقين طٝزٖب عٓو راى ايصعٛس ايظ , ٤ٞحُٓٝا ٜٛفكو اهلل إٔ تظٛم
سٜاالت يتتصذم بٗا ال تغرت فأْت يظت ٚحذى َالٜني ايبصش ٜتصذق ٕٛبأضعاف َا تصذقت ب٘ ملارا تغرت ؟
ملارا ايغشٚس إرا ٜا صاحيب ؟  ,تأٌَ راى ايشجٌ ايزٜ ٟطًب ايٓاس حلاجت٘ بعذ ايصالَٓ ٖٛٚ ٠هظش حظري
ٜبحث عٔ يكُٝات ي٘  ٚألٚالدٜ ٙشجع يف آخش املظحذ ٜٓتظش َٔ ٜظٛم اهلل ي٘ يٝعطَ ٘ٝا نتب٘ اهلل ي٘  ,قبٌ
إٔ تتحذث تأٌَ َٔ ٜعط ٘ ٝقبًو  ,طتحذ عاٌَ ايٓظافٜ ١ظٛم سٜاالت٘ ي٘  ,إراً ملا ايغشٚس َٓو ؟
حُٓٝا ٜٛفكو اهلل يعٌُ صاحل يف تعً ِٝايٓاس اخلري ٜٚأتٝو راى ايصعٛس ايظ ٤ٞاْو أْت َٓكز ٖز ٙاألَ١
ٚاْت َعًُٗا صذقين طتظتحكش ْفظو فكط حُٓٝا تش ٣ايباريني ٚايعاًَني املٓحض ٜٔبٗذٚ ٤ٚصُت !
حُٓٝا ٜٛفكو اهلل يصٝاّ ايٓٛافٌ ٜأتٝو شعٛس اْو اْت ايصاحل ايٛحٝذ ٚايعابذ األ ٍٚيف صَاْو ! ال تغرت
اسجٛى ٚاطأٍ اهلل ايكب ! ٍٛعبادتو يو أْت ٚعًُو ايصاحل يو اْت ملارا تفظذ ٙبغشٚسى ؟!
شعٛس ايغشٚس شعٛس ٜضٚدى بايتخُٚ ١االْتفاخ ايزٜ ٟذعٛى يًتٛقف حتُاً ش٦ت اّ مل تصأ ! ٖزا ايصعٛس
أحٝاْاً ٜظش ٟيكًٛبٓا ٚسمبا ملٓظُات ايعٌُ اخلري ٟيذٜٓا ٚيًٛجٗاٚ ٤االٚ ١ُ٥اخلطبا ٤شعٛس أشب٘ بايذا ٤إرا
مل ْظع ٢أفشاداً ٚمجاعات ٚجٗات ملذافعت٘  ,املطًٛب إ ْعٌُ نُا عٌُ اجل ٌٝاألْ , ٍٚعٌُ ْٚظأٍ اهلل
ايكب( ! ٍٛسبٓا تكبٌ َّٓا ) ال داع ٞابذاً يًغشٚس ! حُٓٝا ٜه ٕٛدٜذْٓا ايعٌُ ايصاحل ٖ ٛسٚتني احلٝاٖٛٚ ٠
ايربْاَخ ايفعاٍ يف أٜآَا ٚيٝايٓٝا َع اخلحٌ ٚاالطتحٝا َٔ ٤اهلل طٝه ٕٛاخلحٌ َٔ اهلل يف تكصريْا يف
ايعٌُ ٚطؤاٍ اهلل ايكب ٖٛ ٍٛايذافع األطاط ٞيضٜاد ٠ايبزٍ يف ايعٌُ ايصاحل  ,سمبا ٜظش ٟايغشٚس يهاتب
ٖز ٙايهًُات يهٔ ايشد اْظش ملالٜني ايباريني ٚاملؤثش ٜٔيف ٖزا اجملاٍ ٚطٝه ٕٛايظؤاٍ ي٘ ملارا ايغشٚس ؟
ْظأٍ اهلل إ ٜغفش ايزْب ٚايضيٜٚ , ١عني يًعٌُ ايصاحل ٜٛٚفل ,,

نتب٘ عاٜض بٔ َاجذ املطريٟ
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