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اِريُخ:   ه.  ١٤٤٤ ماذي األول ج ٨ -م 2٠22مبر  ديس 2اَلت ّٰ

 دعونا نتغلب على العقبات بالحب اَْلَمْوُضوُع: 
ِن الر َح  ْحمّٰ َ ِ الر   يِم ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلل ّٰ

ُ قَاَل ا ْنَساَن فِ " تََعالَى ِفي الُقْرآِن الَكِريِم:  ّلل ّٰ اَْحَسِن  ي  لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ
ََم: ١. "تَْقويم   ُ َعلَْيِه َوَسل  َ ُ َصل َى اّلل  َِبي  َ ْلَ يَْنُظُر إِلَى "  َوقَاَل الن  إَِن  اّلَل 

 2" ُصَوِرُكْم َوأَْمَوالُِكْم َولَِكْن يَْنُظُر إِلَى ُقلُوِبُكْم َوأَْعَمالُِكْم. 

ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِْخَوُة اْلِكَراُم!  َ  أَم 
َوأَْكَملَُها،  لََقد   اْلَمْخلُوقَاِت  أَْشَرُف  أَن َُه  َعلَى  ْنَساَن  اْْلِ  ُ َ اّلل  َخلََق 

ْنَسان اْْلِ ِخْدَمِة  ِفي  اْلَكْوِن  ِفي  َشْيء    َ ُكل  ُ َوَجَعَل  َرب  َخلَق  لََقد  َنا  . 
َفاِت اْلَجِميلَِة  ِ ِباْلَعِديِد ِمْن الص  َدُه  َ ْنَساَن ِفي أَْجَمِل ُصوَرة  َوَزو  اْْلِ

َفاِت اْلَخاص َ وَ  ِ ْنَساَن ُهَو ال َِذي َخِل   إِن َ .  ةِ الص  ِ ِفي اأْلَْرِض،  فَ يْْلِ َ ُة اّلل 
يَماِن َواْلِعَباَدِة َواْلَعَمِل  َوُهَو يَْكَتِسُب ِقيَمَتُه ِعْنَد َرب ِِه ِمْن ِخََلِل اْْلِ

الِِح َواأْلَْخََلِق اْلَحِميَدةِ  َ ِ لَْيَسْت    إِن َ .  الص  َ ِقيَمَة اْلَعْبِد ِفي نََظِر اّلل 
بََشَرتِ  لَْون  َعَدِم  ِفي  أَْو  إَِعاقَِتِه  أَو  َمْنِصِبِه  أَْو  ثَْرَوتِه  أَْو  ِجْنِسِه  أَْو  ِه 

ِ ُهَو َمْن آَمَن ِبِه َوقَاَم ِبَواِجَباتِهِ . إَِعاقَِتهِ  َ َاِس ِعْنَد اّلل  َ أْثَمَن الن    .إِن 

 ُ  َها اْلُمْسِلُموَن!  أَي 
إَل ْنَساِن اْلَجَسِدي َِة َوْل  بُْنَيِة اْْلِ يَْنُظُر إلَى  َ َْل  َ َ اّلل    َْل ِجْنِسِه وَ   ىَ إن 

َوَْل  ِعْرِقِه  إِلَى  إِلَى  وَ   إَِعاقَِتهِ ُقْوتِِه  ِفي  .  إِلَى  ْنَساَن  اْْلِ  َ أَن   َ َشك  ْل 
ِتَباُرُه ِباْلَبَرَكاُت َوأَْحَيانًا  اْمِتَحان  ِفي َهِذِه اْلَحَياِة، أحيانًا يَِتُم  اخْ 

اْلَمَصائِِب.  بَْعِض  تُِصيُب    َمَع  ُمْشِكلَة    ِ ُكل  َسَبُب  يَُكوُن  َْل  قَْد 
ِق   ُ ََفو  ْنَساَن ُهَو نَْفُسُه.لَِذلَِك إَذا لَْم يَُكْن َعَدُم اْلَعَوائِق سبًبا لِلت  اْْلِ

نَْقصً  أَْو  َخَطأً  أَبًَدا  لَْيَسْت  اِْلعاقََة  َ  .  اَفإِن  بِأَن  َنا  ُ نَِبي  َرنَا  َ بَش  َوقَْد 
َةِ  ََباُت َوِسيلٌَة لُِدُخوِل اْلَجن  ْبُر َوالث  َ َوقَاَل .  اْلَعْجَز ال َِذي يَُقاِبلُُه الص 
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َوَسل ََم:  َعلَْيِه   ُ َ اّلل  َصل َى   ُ َِبي  َعْبِدي    الن  اْبَتلَْيُت  إذا  قاَل:   َ َ اّلل   َ إن 
َة.بَحِبيَبَتْيِه، َفَصَبَر؛ َعو َضْ  َ يُِريُد َعْيَنْيِه. َوقَد أَْولَى   3ُتُه منهما الَجن 

ا  َخاصًّ اْهِتَماًما  ِِقيَن  اْلُمَعو  ََم  َوَسل  َعلَْيِه   ُ َ اّلل  َصل َى   ِ َ اّلل  َرُسوُل 
ِن َواْلَوِكيلِ  َْعِليِم َواْلُمَؤذ ِ ًة َكالت  َ ي  ِ ِ  .  َوأَْعَطاُهم َواِجَبات  أََهم  َ َعْبُد اّلل 

َمْكُتو   ِ أُم  كَ ْبُن  َوُهَو  َة  َ َمك  ِفي  اْلُمْسِلِميَن  أََوائِِل  ِمْن  ا  م   َصَحاِبيًّ اَن 
ُ َعلَْيِه  أَْعَمى، َوكَ  َ ِ َصل َى اّلل  َ ُسوِل، ِعْنَدَما َخَرَج َرُسوُل اّلل  َ َن الر  اَن ُمَؤذ ِ

ََنُه نَائِ  َرِة ِفي ُمَناَسَبات  ُمْخَتِلَفة  َعي  َ ََم ِمْن اْلَمِديَنِة اْلُمَنو  . ًبا لَهُ َوَسل 
َنا َصل َى   ُ ِة ال َِتي أَْنَشأََها نَِبي  َ ِعْنَدَما نَْنُظُر إلَى اْلَحَضاَرِة اْْلِْسََلِمي 
ْخَوِة الُمَعاِقيَن ال َِذيَن   ََم نََرى أَْن لََدْيَنا الَعِديِد ِمَن اْْلِ ُ َعلَْيِه َوَسل  َ اّلل 

 َخَدُموا اْلُمْجَتَمَع ِبِخْبَرتِِهْم َوَمْعِرَفِتِهم.  
 أَي َُها اْْلِْخَوُة اْلِكَراُم!  

ِبَشْكل    اْلُمَعاِقيَن  إِْخَوانََنا  نَْفَهَم  أَْن  َُتَنا  َوَمْسُؤولِي  َواِجُبَنا  اْلَيْوُم 
نَُمد  يََد اْلَعْوِن إلَْيِهْم َونَُشاِرَكُهْم ِفي َمَشاِكِلِهْم َونَْجَعَل    َصِحيح  َوأَنْ 

ََب اْلَكِلَماِت ال َِتي َسُتْؤِذي إِْخَوانََنا  .  َحَياتَُهْم أَْسَهلَ  َويَِجُب أَْن نََتَجن 
َاِت ال َِتي َسَتْجَعُل َحَياتَُهْم أَْكَثَر ُصُعوبَة .  لُوِكي  ُ وَن  دُ  اْلُمَعاِقيَن َوالس 

ُحوَن لِْْلَِعاقَِة، يُْمِكُنَنا أَْن نَُكوَن ُمْؤِمِنيَن   َ أَْن نَْنَسى أَن ََنا َجِميًعا ُمَرش 
اْلَبْعِض  لَِبْعِضَنا  أَْسَهَل  اْلَحَياَة  نَْجَعُل  ال َِذي   ِ اْلَحد  إلَى  .  تََماًما 

عَ   ُ َ اْلَحِبيِب َصل َى اّلل  َنا  ِ نَِبي  ِبَنِصيَحِة  َوَسل َمَ اَْخَتِتُم ُخْطَبِتي  :  لَْيِه 
ُمَك ِفي َوْجِه أِخيَك لََك َصَدقٌَة َوأْمُرَك ِباْلَمْعُروِف وَ  ُ نَْهُيَك َعِن  تََبس 

َصَدقٌَة   لََك  ََلِل  َ الض  أْرِض  ِفي  ُجَل  َ الر  َوإِْرَشاُدَك  َصَدقٌَة  اْلُمْنَكِر 
َِريِق لََك صَ  ْوَك َواْلَعْظَم َعِن الط  َ َوبََصُرَك    َدقَةٌ َوإَِماَطُتَك اْلَحَجَر َوالش 

 ٤.ِديِء الَبَصِر لََك َصَدقَةٌ الَر   ُجلِ لِلر َ 

  ُ ُ اْلُهولَْنِدي   اَْلَوْقُف اْْلِْسََلِمي 
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