خُطُبُةُُالُجُمُعُة26.08.2016ُ،
حُبإ إُهُُإإلُىُالُجُُنَّةُ
صاإُلحُ إُةُيُؤُدُيُُبإصُا إُ
اُ إُليمُانُُالمزيَّنُُُبإالُعُمُا إُلُال َُّ
منُع إملُصال إحاًُ إمنُذك ٍرُأوُأنثُىُوهوُمؤ إمنٌ ُفلنحيإينَّهُحياةًُطيّبةًُولنج إزينَّهمُأجرهمُبإأحس إنُماُكانواُيعملونُ ُ
أُيُهُاُالُمُسُُلإمُونُ!
احُ،وُُالَّ إذيُيُسُتُ إُمرُُحُُتَّىُ
للاإُ ُفإيُعُالُ إُمُالُرُوُ إُ
يقُوُُالُتَّوُجُ إُهُالُقُلُُبإيُُاُلَّ إُذيُبُدُأُُبإُالُعُهُ إُدُاُلَّ إُذيُقُطُعُنُاهُُمُعُُ ُ
اليمُانُُ،هُوُُُاإسُ ٌُمُُلإلُتَّصُ إُد إُ
ُإإنَُُّ إُ
َّ
ن"ُ،فُُإ إنَُُّمُظُهُرُهُُالُكُبُرُُهُوُُالُعُمُلُُاُل إُذيُيُنُعُ إُكسُُ
قُُبإالُجُنُا إُ
نُوُُتُصُ إُدي ٌُ
اليمُانُُُبإأُُنَّهُُ"ُإإقُرُا ٌُرُُبإاللُسُا إُ
خرُ إُةُ.وُُمُهُمُاُتُعُ َُّرفُُ إُ
حُيُا إُةُالُ إُ
جلُ إُةُ ُفإيُدُفُتُ إُرُأُعُمُاُلإ إُهُ،وُُهُوُُسُيُحُاسُبُُ
نُيُوُمُُالُ ُقإيُامُ إُةُسُتُقُ َُّدرُُُبإسُلُو إُك إُهُوُُتُصُرُفُاُتإ إُهُالُمُسُ َُّ
النُسُا إُ
ُ.لنَُُّ ُقإيمُةُُ إُ
عُلُىُالُحُيُا إُةُالُعُمُلإُُيَّ إُة إ ُ
َّ
خرُةُ.
صلُهُُإإُلُىُالُ إُ
النُسُانُُُلإيُو إُ
جهُا إُزُاُل إُذيُيُجُهُزُهُُ إُ
اُلعُمُاُلإ إُهُالدُنُيُ إُوُيَّ إُةُ.وُُ ُفإيُهُذُاُالُمُعُنُىُيُكُونُُالُعُمُلُُأُشُبُهُُُبإالُ إُ
إُوفُ ُقً إ ُ
أُيُهُاُالُمُؤُ إُمنُونُ!
اليمُانُُاُلَّ إُذيُيُبُقُىُ ُفإيُ
نُ.وُُ إُ
اليمُا إُ
نُ إُ
خرُ إُةُُبإدُو إُ
اليمُانُُ.فُلُُ ُقإيمُةُُ إ ُلعُمُاُلإ إُهُ ُفإيُالُ إُ
للاإُهُوُُ إُ
عنُدُُ ُ
النُسُانُُذُاُ ُقإيمُ ٍُةُ إُ
ُإإنَُُّمُاُيُجُعُلُُ إُ
َّ
جسُمُُ،فُُإ إنَُُّالُعُمُلُُ
سُاحُ إُةُالُ ُفإكُ إُرُوُُلُُيُجُا إُوزُهُاُإإُلُىُسُاحُ إُةُالُعُمُ إُلُُ،إإُنمُاُيُكُونُُكُشُجُرُ ٍُةُغُيُ إُرُمُثُ إُمرُ ٍُةُ.وُُكُمُاُأُنَُُّالظُ َُّلُيُتُتُُبَّعُُالُ إُ
طفُا ٍُءُ،وُُازُ إُديُادُُ
نُدُونُُانُ إُ
اليمُا إُ
صاُلإحُُ.وُُُإإنَُُُّإإشُرُاقُُنُو إُرُ إُ
اليمُانُُ،لُُبُ َُّدُوُُأُنُُيُوجُدُُالُعُمُلُُال َُّ
جدُُ إُ
اليمُانُُ.فُحُيُثُُوُ إُ
صاُلإحُُيُتُتُُبَّعُُ إُ
ال َُّ
َّ
ح.
صاُلإ إُ
قُ َُّوُتإ إُهُُبإاسُُتإمُرُا ٍُرُ،لُُيُمُ إُكنُُُإإ ُلُُبإالُعُمُ إُلُال َُّ
ُإإخُوُُتإيُُالُ إُكرُامُ!
للاإُ،وُُ
للاإُ،وُُالُبُغُضُُ ُفإيُ ُ
حيُ إُةُفُحُسُبُُ.فُالُحُبُُ ُفإيُ ُ
امُوُُال َُّزكُا إُةُوُُالُحُجُُوُُالُضُ إُ
صلُ إُةُوُُالصُيُ إُ
نُال َُّ
عبُارُ ُةًُعُ إُ
صاُلإحُُلُيُسُُ إُ
ُاُلُعُمُلُُال َُّ
صالإُحُة.
نُ،كُلُهُاُ إُمنُُالُعُمُا إُلُال َُّ
نُ،وُُُبإرُُالُوُاُلإدُيُ إُ
الُوُفُاءُُبُإالُعُهُ إُدُ،وُُأُنُُتُكُونُُ إُمنُُأُهُ إُلُالُمُانُ إُةُ،وُُُإإطُعُامُُالُفُ ُقإي إُرُوُُالُ إُمسُ إُكي إُ
خي إُهُالُمُسُُلإ إُمُ،
النُسُانُُُإإذُاُأُتُىُُبإعُمُُلإ إُهُ إ إُلرُضُا إُءُمُوُلُهُُعُنُهُُ،عُ َُّدتُُنُوُمُهُُمُبُكُ ًُراُُلإيُسُتُيُ ُقإظُُُلإصُلُ إُةُالُفُجُ إُرُ،وُُتُبُسُمُهُُ ُفإيُوُجُ إُهُأُ إُ
وُُُإإنَُُّ إُ
َّ
الُصُاُلإحُ ُةً.
ج إُهُ،عُ َُّدتُُكُلُهُاُأُعُمُ ً ُ
يقُ،وُُحُُتَّىُاللُقُمُةُُاُلَُّتإيُيُجُعُلُهُاُ ُفإيُفُ إُمُزُوُ إُ
ط إُر إُ
نُال ُ
وُُُإإمُاطُتُهُُالُذُىُعُ إُ
نُالُنَُّبإيُُصلىُللاُعليهُوسلمُأُُنَّهُُقُالُُ(ُ:إإنَّكُلنُتنفإقُنفقةًُتبت إغيُبإهاُوجه َّ
ُللاإُ
ضيُُللاُُعُنُهُُعُ إُ
صُرُ إُ
رُوُىُسُعُدُُبُنُُأُُبإيُوُ ُقَّا ٍُ
إإ َّلُأ إجرتُعليهاُحتَّىُماُتجعلُ إفيُف إمُامرأتإكُُ)
أُيُهُاُالُمُؤُ إُمنُونُ!
سيلُ ُةًُُلإدُخُوُلإ إُهُالُجُُنَّةُُ.حُيُثُُيُقُولُُسُبُحُانُهُُوُُتُعُالُىُ ُفإيُهُذُاُ
للاإُوُُ إُرضُاهُُ،وُُهُوُُيُكُونُُوُ إُ
النُسُانُُمُحُُبَّةُُ ُ
حُيُنُالُُ إُ
صاُلإ إُ
ُإإنَُُُّبإالُعُمُ إُلُال َُّ
بُ)
الُخُصُو إُ
صُُ(ُ:الَّ إذينُآمنواُوع إملواُال َّ
تُطوبىُلهمُوحسنُمآ ٍ
صالإحا إ
وُ ُيُقُولُ ُللاُ ُتُعُالُىُ ُفإيُآيُ ٍُة ُأُخُرُىُ(ُ:من ُع إمل ُصال إحا ً ُ إمن ُذك ٍر ُأو ُأنثُىُوهو ُمؤ إمنٌ ُفلنحيإينَّه ُحياةً ُطيّبةً ُولنج إزينَّهم ُأجرهمُ
بإأحسُ إنُماُكانواُيعملونُ) ُ
ُإإخُوُُتإيُُالُ إُكرُامُ! ُ
ك ُالُغُايُةُ ُ إُمنُ ُخُلُ ُقإنُاُجُيُ ًُداُ ،وُُ
عنُدُ ُوُقُوفإُنُاُبُيُنُ ُيُدُيُ ُرُبُنُاُعُ َُّز ُوُجُ َُّلُ.وُ ُُلإنُدُ إُر إُ
ب ُسُُلإيمُ ٍُة ُ إُ
حينُ ُذُ إُويُقُلُو ٍُ
عبُا ًُداُصُاُلإ إُ
فُلُنُسُعُ ُ إ ُلنُ ُنُكُونُ ُ إُ
سبُُوُُنُسُاُئإلُُأُنُفُسُنُاُدُاُئإ ًُماُ،كُيُفُُأُفُنُيُنُاُحُيُاتُنُاُ،وُُأُنُفُاسُنُاُوُُأُُيَّامُنُاُالُمُعُدُودُةُُ.وُُلُنُبُحُثُُعُنُُ
ُلإنُوُجُهُُحُيُاتُنُاُتإُلُكُُالُ إُوجُهُةُ.وُُُلإنُحُا إُ
قُالُوُصُو إُلُإإُلُىُالُفُوُ إُزُالُبُ إُديُّ.
طُرُ إُ
خلُُنَّهُمُُجُُنَّتُهُُ.
يمُ،وُُلُيُدُ إُ
ط إُهُالُمُسُتُ ُقإ إُ
صرُا إُ
واُلِلإُ ُفإيُالُعُمُ إُلُُإإلُىُ إُ
وُُلُيُهُ إُديُنَُُّللاُُمُنُُعُ إُملُواُُبإمُاُآمُنُواُُبإ إُهُوُُأُخُلُصُ إ َُّ
صالإُحُ إُةُ!ُ
طُوبُىُُلإمُنُُزُُيَّنُُُإإيمُانُهُُُبإالُعُمُا إُلُال َُّ

