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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى
الملؤمنين فلي  ريرفل    بهلا  لد  ،صليانرك والعِ للل الشلِ  ز م العقلل ملن تعِص  له في اآلفاق آياتٌ  ،فرانوالغُ  الحمد هلل ذي العفوِ 

ع شلر   ،ياناللد   الحلق   كُ وأشهد أن ال إله إال   وحده ال شريك لله المللِ  ،ومكان له الحمد سبحانه وتعالى في كل آن   ،اإليمان
رهم عظمتله فلي وذكل   ،دوهليعبلدوه وال يجحل   مِ ع  وأفلا  علليهم ملن اللنِ  ،ه سلبحانهدالالت القدرة المبهرة لخلقه حتلى يعرفلوه وحلد  

والهلادي إللى يريلق  األنلامِ  ا عبلد   ورسلوله  لدوةُ د  نبينا وحبيبنلا و ائلدنا محمل   وأشهد أن   ،روه دائما وال ينسوهكثيرة ليذكُ  آيات  
 خوة اإليمان:إا بعد م  أ ،ى   عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم ومن تبعهم بإحسانصل   ،الرحمنِ 

جلاء الشلتاء  ،ته و سلاوته واحتياجاتله ومسلتلتماتهجلاء الشلتاء بشلد   ،جلاء الشلتاء بخيراتله ورشلاراته و يثله ،ها  د جلاء الشلتاء
و َ   اَلذهي َأْتَقَن ُكَل َشْيء  ُصْنَع ّللَاه )بعبره وآياتله  جلاء الشلتاء  ،للمعتبلرين جلاء الشلتاء عبلرة   ،[88]النملل:  (إهَنُه َخبهيٌر بهَما َتْفَعلـُ

و َ )للمتعظلين  ة  ظ  عِ  ا ُمْعره ـُ ْم َلْناـَ ا َوهـُ وَ  َلَلْياـَ رن ِه َيمـُ ِه َواأْلَْر َماَوا جلاء الشلتاء  ،[105]يوسل::  (َوَكَأي هن م هْن آَية  فهي السـَ
َدة  الة على عظمة الخالق سلبحانه وتعلالى  رة في هذه اآليات الكونية الد  درة المبهِ يات القُ وما فيه من تجل ِ  َِ َهامـه َر  اأْلَْر َوتـَ

ي    ِْ َوَرَبْت َوَأنَبَتْت مهن ُكله  َزْوج  َباـه وهلو عللى ملا فيله  -هلا السلادةأي  -جلاء الشلتاء  ،[5]الحل::  (َفإهَذا َأنَزْلَنا َلَلْيَاا اْلَماء اْهَتَز
وا )ا ويترع األملل فلي نفلول الملؤمنين ا واضح  ة ظاهرة يحمل من   كرم  من شد   ا َقَنطـُ ده مـَ ن َبعـْ َِ مـه َْيـْ ُا اْل ز ه ذهي ُينـَ َو الـَ َوهـُ

يـدُ  َتهُ َوَينُشُر َرْحمَ  َولهين اْلَحمه َو الـْ رحملة   تعلالى يلر: كيلي ينلتل الغيل  ب ؛اآليلات  ها يلر: الملؤمن هلذ لمل   ،[28]الشلور::  (َوهـُ
 ،األررلا   فهلو ر    ،يشلعر بالثقلة بلاب سلبحانه ،يشلعر بالتفلا ل ،يشلعر باألملل ،وزهلورا   بة خضرة وحياة  فيحيل األر  الجد 

 ...ل األحوال من حال إلى حالبد  على أن يُ   ادرٌ  ،األسبا   بُ سب ِ مُ 
يده )ينظر المؤمن في هذه اآليلات  ِ  َوَحَب اْلَحصه ٌع  *َوَنَزْلَنا مهَن الَسَماءه َماء  منَباَرك ا َفَأنَبْتَنا بههه َجَنا ا َللـْ ِ  َلاـَ َقا َوالَنْخَل َباسـه

يٌد  اده َوَأحْ  *َنضه بـَ ْزق ا ل هْلعه ار ه َدة  َمْيتـ  هه َبلـْ ا بـه ُروجُ  َيْينـَ ََ اْلخـُ له ذَل  ا وحيلاة    يثل   وتفلا ال  ا أملال  وكرمل   رحملة   ،ا للعبلاد رز ل   ،[11-9]ق: (كـَ
َدة  َوَأحْ )ليس هذا فحسب بل عظلة وعبلرة  [،30]األنبياء:  (َوَجَعْلَنا مهَن اْلَماءه ُكَل َشْيء  َحي   َأَفََل ُيْؤمهُنو َ )بالماء  هه َبلـْ ا بـه َيْينـَ

ََ اْلُخُروجُ  َمْيت ا له خاليلة فأحياهلا وأنبلي فيهلا هلذا اللترع كلذلك  باءد جل   تعالى الذي أحيا األر  بعد موتهلا و لد  لدت  ،(َكذَل
 .الموازين وُتنشر الدواوين بُ يوم ُتنص   ،من الظالم يقتص للمظلومِ و  ُيِحق  فيه الحق   ،اههم إي  وعد   ليوم   النال   يُ نبِ سيُ 

 :ماإلنسان دائما يتبر   ،موا بنعمة   تعالى في الشتاء كان من شأن أهل اإليمان أال يتبر   -ها السادةأي  -لذلك 
 أنكره الشتا جاء فإذا ***  الشتا الصيي في المرءُ  يتمن ى

 أكفر ه  ما اإلنسانُ  ُ تل   ***  واحد   بحال يرضى ال فهو
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فلي  ة  ن  منهلا جعلهلا   سلُ  عم   تعالى وكلل  م بنِ يتبر   ،أراد الصيياد الشتاء فإذا جاء الشتاء وررده ر ه أإذا جاء الصيي وحر   
 اننسُ  -صل ى   عليه وسل م-  لنا النبي    سن    -ةها األحب  أي  -لذلك . هذه الدنيابها  ح  صلُ ولغاية ت   ،تنف  البشر  هذا الكون لغاية  

  .ر السحا  سي ِ بمُ  ،ل األمطاربمنتِ  ،ب األسبا  سب ِ من األذكار في الشتاء الغاية منها أن يبقى العقل مشغوال بمُ 

 صللالة -موسللل   عليلله   ىصللل  -   رسللول بنللا ىصللل  :  للال نلليه  الجُ  خالللد   بللن زيللد  نعلل  -هللا السللادةأي  -فللي البخللاري ومسلللم 
 ربكـم«،  قـاا مـاذا تـدرو   »هـل: فقلال النلال عللى أ بلل انصلر  فلملا الليلل، ملن كانلي  السلماء إثلر فلي بالحديبية الصبح
ْرنـا: قـاا َمن فأما وكافٌر  بي مؤمنٌ  عبادي من أصبح: »قاا:  ال أعلم، ورسوله  :  الوا  فـذلَ ورحمتـه  هللا بفضـل ُمطه

 .بالكوكب، مؤمنٌ  بي كافرٌ  فذلَ وكذا  كذا بَنْوء مطرنا: قاا من وأما بالكوكب  كافرٌ  بي مؤمنٌ 
هلو سلبب  نجلم   فلي مسلارِ  دخول نجلم   ن  أيظنون  ،ون بالمطرؤ عون النجوم ويتنب  ب  كانوا يت   -ها السادةأي  -العر  في الجاهلية 

مللن ذلللك لكللي  رنا النبللي  فكللان مللنهم هللذا االعتقللاد الفاسللد فحللذ   ،المطللر مللا هللو سللبب حللبسِ  وامتنللاع نجللم عللن مسللار   ،المطللر
 .سبحانه وتعالى ب األسبا  سب ِ ر دائما بمُ هنا إلى االعتقاد والتفك  يوج ِ 

من  ا آت  سيأتينا المطر ألن منخفضا جوي   ،ر باألسبا  الظاهرةو د تطور العلم نحن كثيرا ما نفك    -ةها األحب  أي  -في زماننا  
ك من الذي حر   ؟ر السحا  بالمنخفض الجوي؟ من الذي سي   ولكن من الذي أتى -ةها األحب  أي  -الجهة الفالنية هذا صحيح 

هنلله مشلللغول دات وذِ شللاه  ر فللي المُ ه دائمللا يتفكللل  شللأن  ليلللل اإليمللان أنلل  و  ،ال هللو القللديرالريللاح؟   تعللالى سللبحانه هللو الفعللل  
يكن القللب والعقلل عنلدما تلرون هلذه المشلاهدات فلل  :أهلل اإليملانيلا  وفلي المقابلل فلإن ملا وجهكلم رسلول   إليله .باألسبا  
با للتفللا ل بللاب ب  سلل  ،ق بللالرحيم الللرحمنا للتعللل  سللبب   ،ا لتيللادة اإليمللانفلللتكن هللذه المشللاهدات سللبب   ،ب األسللبا   بمسللب  مشللغوال  

 ...سبحانه وتعالى
رنـــا بفضـــله هللا ، فلللإذا انقشللل  نقلللول: ]رواه البخلللاري[ "،با نافعـــااـــم صـــي  الل  » :عنلللدما نلللر: المطلللر نسلللأل   الخيلللر نقلللول »ُمطه

ه،. ر المطلر وزاد المطلر وخيلي منله الضللرر ثللُ صلل ى   عليله وسلل م. فلإذا ك  -منلا رسللول   هكلذا عل   ]رواه البخلاري[. ورحمتـه
اـم حوالينـا و  الل  » :منلا رسلول   فنقلولولكلن نلدعو   تعلالى كملا عل   ،ه فهو حياة األر  أن ندعو   بحبسِ  نهانا النبي  

ر  اصللرفه عللن مكللان ضللرره  أي يللا ،]متفللق عليلله[ .،ت الشــجراألوديــة ومنابــه  راب وبطــو ه م والظــه  اللــى اآلكــ اللاــم   ينــاللَ 
 .بسكن النال واجعله على األشجار وعلى األراضي التراعية وعلى الوديان لكي تسير ولكي تجري أنهارا بقدرة   سبحانه

ا نسـألَ خيرهـا وخيـر مـا فياـا اـم إنـ  الل  » :ي أن نلدعو فنقلولعندما نر: الريح  د هبل   -صل ى   عليه وسل م- منا النبي  عل  
تسلوق  -هلا السلادةأي  -فالريلاح  ،مسللم[ رواه ] ،.لت بـهرسـه مـا أُ  مـا فياـا وشـر ه  ها وشـر ه لت به ونعوذ بَ من شـر ه رسه وخير ما أُ 

اء  )الغي  تسوق الغمام تسوق الغي  إللى األر  الميتلة لتحيلا وتنبلي وتتهلر بإذنله سلبحانه وتعلالى  َماءه مـَ َن السـَ ا مـه َوَأنَزْلنـَ
َي َكثهيـر ا *َلُاور ا  ا َوَأَناسـه ا َأْنَعامـ  ا َخَلْقنـَ َيُه مهمـَ يه ا َوُنسـْ هلذه  -ادةهلا السل  أي  -المقابلل ور، [49-48]الفر لان:  (ل هُنْحيهَي بههه َبْلَدة  َمْيتـ 

هللذه الللريح إن أراد    ،ةمللن العلللم ومهمللا بلغللوا مللن القللو   دا مهمللا بلغللوابلل مللن جنللود   ال يقللدر عليهللا البشللر أ الللريح جنللدي  
عام تأتي أعاصير على بعض الواليات في أمريكا وفي  ير  كل   ،تعالى أن يجعلها عذابا ونقمة وانتقاما ال يقدر عليها أحد 
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ي أن لن يقلدر عليهلا أحلد يرسلل   عليهلا تلك البالد التي ظن   ،ر  ر: كاملة تمحو مدنا كاملة من على األر  أمريكا تدم  
اٌد )يلرة واما كث ر   بها أهذه الرياح دم   ،ه هناك من يقدر على الخلق جميعاتلك األعاصير لكي يعلموا أن   وُد َولـَ َذَبْت ََمـُ كـَ

َيةه  *بهاْلَقارهَلةه  ة   *َفَأَما ََُموُد َفُأْهلهُكوا بهالَطاغه ر  َلاتهيـَ رهيح  َصْرصـَ ُأْهلهُكوا بـه اٌد فـَ ا لـَ َة  *َوَأمـَ اا  َوَََمانهيـَ ْبَع َليـَ ْم سـَ ْياه َخَرَها َللـَ سـَ
ــَ  ْرَلىل كـ ــَ ا صـ ــَ ْوَم فهياـ ــَ َر  اْلقـ ــَ وم ا َفتـ ــُ ام  ُحسـ ــَ ة  َأيـ ــَ ل  َخاوهيـ ــْ اُز َنخـ ــَ ة   *َأَنُاْم َأْلجـ ــَ يـ ن َبا ه ــ ه م مـ ــُ َر ل َلاـ ــَ ْل تـ ــَ ة:  (َفاـ  ،[8-4]الحا للل 

آيلات تتيللد  ،ارعللى عظملة و لدرة   الواحلد القهل   ادة هلذه الريلاح هلذه األمطلار هلذه اآليلات التلي تلدل  هلا السل  ة أي  هلا األحبل  أي   
  .وتكون سبب نعمة ورحمة على من أراد   بهم خيرا ،الجاحد   ر الغافل وتؤد  ذك ِ وتُ  ،المؤمن إيمانا

رسلول   و  ،مر البشلر بتمهريلر جهلن  قي  ويأتينلا التمهريلر لكلي يلذك  صل لشديد ويأتينا الايأتينا البرد  -ادةها الس  أي  -في الشتاء 
 فللي نفللٌس  ين؛سلل  نف   لهللا فجعللل بعضللا   بعضللي أكللل ر   يللا: فقالللي  ررهللا إلللى النللار اشللتكي » : للال -صللل ى   عليلله وسللل م-

 البخلاري  ]رواه « هامومِ سل   ملن الحلر ملن تجدون  ما وشدة زمهريرها، من البرد  من دون تجِ  ما دةفشِ  الصيي، في ونفٌس  الشتاء،
 ومسلم[.

بأبلدانهم و ليلل هلم المتعظلون على النال يرونها بأعينهم ويسمعونها بلذذانهم ويشلعرون بهلا  آيات عظيمة تمر   ،ةها األحب  أي  
َق  هم ا مللن   فللي  لللورِ تلللك اآليللات خوفلل   رُ هللم مللن تللو ِ  ليللل  َواله ُل الصــَ هه َوُيْرســه يَفتــه ْن خه ُة مــه له َواْلَمَل هكــَ ده ُد بهَحمــْ ب هُح الَرلــْ َوُيســَ

اُء وَ  ن َيشـَ ا مـَ يُب بهاـَ ااه َفُيصه يُد اْلمهحـَ ده َو شـَ ي ّللَاه َوهـُ ُلوَ  فـه اده ْم ُيجـَ اآلن األبنيلة  ةهلا األحبل  أي   ؛تللك الصلواعق ،[13]الرعلد:  (هـُ
 .اد   بقللوم شللرا والعيللاذ بللاب أتللي الصللاعقةر الكبيللرة يضللعون لهللا مللان  صللواعق هللذه تحمللي مللن الصللواعق البسلليطة فللإذا أ

شيء  ،فرا عظيمةرها تفجيرا ورعضها يجعل في األر  حُ رها تدميرا بل تفج  ية تدم  بنأكبر األر دمت  -ادةها الس  أي  -الصواعق 
ملن شلأن التلابعين  نللذلك كلا .ر النال بعظملة   ورقلدرة  ذك  أ و: من القنابل التي صنعها البشر واخترعها البشر لكي تُ 

 ."ئكللة مللن خيفتللهماليسللبح الرعللد بحمللده وال مللن سللبحانالوا: "هللم إذا سللمعوا صللوت الرعللد ورأوا البللرق ذكللروا هللذه اآليللة و لل أن  
د وإسناده صحيح[. ."ه لوعيد شديد ألهل األر  إن  و  " :ر يقولريكان عبد   بن الت و   ]مالك في الموي أ والبخاري في األد  الُمفر 

 ظ. يتعِ ة العظمى التي ال تقهر و ليل منهم من وعيد شديد يرون هذه اآليات ويرون هذه القو  

 -ةها األحب  أي  -سلفنا الصالح  ،ث عن حال سلفنا الصالح م  الشتاءن نتحد  أ البد   -ةها األحب  أي  -ث عن الشتاء عندما نتحد  
الشـتاء " :كلان دائملا يقلول لهلم -رضلي   عنله-كانوا دائما يتواصون بالخير في أيام الشتاء فكان مما  اله الفاروق عمر 

  لـاا ليلـه فقـام  عـم زمـا  المـؤمن الشـتاءنه " :-عنله رضلي  -و ال الحسن  .[1/36]أبو نعيم في الحلية  "غنيمة العابدين
 هللتأخلذ األجلر وتكلون ملن أ  ،تصلوم وال تشلعر بتعلب الصلوم، رريل  العابلدين -ةهلا األحبل  أي  -الشلتاء  ."ر ناـارل فصـامصُ وقَ 

»الْنيمــة البــاردة : -صللل ى   عليلله وسللل م –لللذلك  للال  ان وال تبللذل جهللدا يللذكر لقلللة سللاعات اليللوم ولبللرودة الجللو  بللا  الريلل  
[]. الصوم في الشـتاء، ذي  ا يلؤذن الفجلر ا وتسلتيقظ ولمل  يطلول الليلل فتنلام بلاكر  وكلذل األملر لقيلام الليلل،  ،صلحيح أخرجله التِ رملِ

تطلرق بلا  مللك المللوك سلبحانه اللذي ينلتل فلي الثلل  األخيلر إللى السلماء اللدنيا يقلول هلل ملن  ،ا هلل تعالىرفتقوم الليل  ر 
 .هكذا حتى يطل  الفجر ؟هل من مريض فأشفيه ؟هل من داع فأجيبه ؟سائل فأعطيه
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 -مى   عليه وسل  صل  -ورسول    ...ر في يهارته في صالتهيتكاسل البعض من البرد فيقصِ   -ةها األحب  أي  -الشتاء  في
« بـهه  ويرفـعُ  الخطايا بهه  هللاُ  يمحو ما للى أدُلكم أ  »قاا:  ِه  للـى الو ـوءه  إسـبا ُ  قـاا هللاه  رسـواَ  يـا. بلـى: قـالوا الـدرجا

ده  إلـى ىطـ الخُ  وكثـرةُ . المكـارله  باغ الوضللوء سل إ -ةهلا األحبل  أي  -نعلم  .]رواه مسللم[ «....الصـَلةه  بعـدَ  الصـَلةه  وانتظـارُ . المسـاجه
 ،ة البلرد فلي الشلتاء تتكاسلل ملن ضليق الثيلا  أو ملن شلد  ف ،ة البلرد أو ضليق الثيلا  ر م شد   أي تمام الوضوءعلى المكاره، 
با  الو ــوء للــى المكــارل يمحــو هللا بــه الخطايــا ويرفــع ســ إ" :هللا المللؤمن  لالرك أي  بشلل   -صللل ى   عليلله وسلل م-رسلول   

 .  "الدرجاِ
ث عن شأن أهل اإليمان م  الشتاء لن نذكر فقط الصيام ولن نذكر فقط قيام الليل دنا أن نتحد  ر إذا أ  -ةها األحب  ي  أ-ضا يوأ

يلوم  فملن سلتر مسللما سلتره  » ،املهم فلي هلذه األيل  ا ين اللذين يجلودون بلأمو فقين وحلال المتصلد ِ نِ مُ حال البل سنذكر أيضا 
و لي  ،فلي و لي الشلتاء ،فلي هلذا الو لي ...  ف.ةومن كسا مسلما في اللدنيا كسلاه   ملن حللل الجنل   ]البخاري ومسلم[ القيامة«
فلي مثلل هلذه األو لات يتنلافس المؤمنلون  ،اللبال ويحتاجون الكسلاء ويحتلاجون اللد ءال ة يوم يحتاج الن  و ي الشد   ،البرد 

 .ويتنافس الصالحون بالصد ات 
بللا  هللو ذروة سللنام  ،بللركأعلللى وأ   بللا ،فللي مثللل هللذه األو للات هنللاك أ للوام يتنافسللون فللي بللا  أعلللى -ةهللا األحبلل  أي  -ولكللن 
أذكلره لكلم فيملا نقلله اإلملام اللذهبي علن  -ةهلا األحبل  أي  -هلذه البلا   ،با  يحتاج ذوي الهمم من الشلبا  واألبطلال ،اإلسالم
ث عن ما جر: معله فلي معاركله وفلي  تواتله  بل أن يموت كان يحد   -رضي   عنه-لمسلول خالد بن الوليد ا سيي  
ح إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سلرية أصلبِ   أحب   حب  أنا لها مُ هد: إلي فيها عرول و  ما ليلة يُ " :فكان يقول

هكذا كان حال الصلحابة الكلرام والتلابعين بلل هكلذا  .م[2001 الرسالة مؤسسة/  1ج/  366 ص النبالء أعالم ]سير" بها أعداء  
أ   لهلم  ائلدا عطوفلا حنونلا فلي هلذه األر  أبطلال للو  يل   -ةهلا األحبل  أي  -طالنا في أر  الشلام و  أبكان وما زال حال 

نا ألر  أبطلال أحلدُ فلي هلذه ا -ادةهلا السل  أي  -و   ،ا بهم لسار بهم من إدلب حتى بلغ بهلم دمشلقار رحيم  ا على الكف  شديد  
يسهر في بيته ينام  ر  مدفأته وم  زوجته وهم تحي الثل: وتحي المطر وتحي البرد مرابطون صابرون ثابتون ال يبغون 

 ،اال تنلام المغتنملون حلق   -ةهلا األحبل  أي  -أولئلك هلم  ،أولئلك هلم أصلحا  الهملم العاليلة ،إال وجه   الكريم سبحانه وتعلالى
  .الجهاد في سبيل   المجاهدون حق  

هذا  ر جميعا بل ولعل هذا شيء ال ننساه أبدا بأن  أن نتذك   عن الشتاء وما ينبغي للشتاء البد   -ةها األحب  أي  -عندما نتحدث 
نعم   أنهم م :ة أنواعها األحب  أي  -الشتاء يحتاج مؤنة من اللبال من الد ء يحتاج احتياجات ومستلتمات والنال في ذلك 

جلاتهم و لد أتلى هلذا الفصلل وملا فيله ملن ال يتعاهلد احتيا ،ال ألوالدهمهملِ  ،مرأتلهال المهملِ  ،ال ألهل بيتلههمِ ه تراه مُ عليه ولكن  
ر احتياجها وهلو من  برد الشتاء وزوجها ال يتذك  ت ورالمالبس التي الفتر: امرأته بالعباءة الصفيقة ورالثو  الر يق  ،احتياج

 !!صاحب مالوهو م نع  مُ 
ال يسلأل ملا احتياجلات أوالده و لد دخلل الشلتاء ويحتلاج ق امرأته وترك أوالده مل  الملرأة يل  ؛ وتر: من ينسى ويتجاهل أوالده
 المؤونة واللبال والكساء والد ء.
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ا ث عن احتياجات الشتاء نتحد   -ةها األحب  أي  -ث عندما نتحد   ه تيلاج الشلتاء ولكنل  علن نلوع آخلر نلوع بالتأكيلد يشلعر باحأيض 
وجللب علللى جيرانلله وعلللى مللن حوللله مللن  -ةأي هللا األحبلل  -ال يملللك الللثمن و للد  لللي األسللعار وارتفعللي األثمللان فمثللل هللذا 

ي   -أي هللا السللادة-بللل وأوجللب مللن ذلللك  ،روه وأن يعينللوهاأل نيللاء أن يتللذك   مللا يجللب علللى األمللراء وعلللى المتصللدرين مللن ُولللِ
 .ةحب  أي ها األ-شؤون المسلمين 

كان يتعاهد رعيته في  -رضي   عنه-عمر  أن   -رضي   عنه-ا  عن عمر بن الخط    -رحمه  -المبارك  ابنرو:  
يكتللب إللليهم أميللر  (أي إلللى الللوالة مثللل المحللافظين فللي زماننللا مثللل المجللالس المحليللة الشلتاء بللل ويكتللب الكتللب إلللى عماللله 
وا لــه أهبتــه مــن الصــوف والخفــاف والجــوارب فتــأهب   الشــتاء قــد حضــر وهــو لــدو   إ   " :الملؤمنين عمللر بللن الخطلا  يقللول

وكلان ذللك ملن تملام نصلحه  ".واتخذوا الصوف شعارا ودَارا فإ  البرد لـدو  سـريع دخولـه )أي فـي الجسـد( بعيـد خروجـه
ؤن ويسللعى فللي ملل يرسللل ال "؛ أيكللان يتعاهللد رعيتلله" :يقللول ابللن المبللارك ،ا  لكتلل ال يكتللب لهللم فقللط هللذا ا ،رضللي   عنلله

أوجب الواجبات عللى  -ةها األحب  أي  -لذلك  .ؤونة للشتاءمرهم بأن يتخذوا الال في الشتاء ويذك  مين احتياجات الن  أتأمينها وت
ة والشلتاء تكثلر احتياجاتله أن يكلون سلببا فلي تخفيلي شلد   ،ة البلرد والشلتاءمن ولي شؤون المسلمين في هذا الفصلل فلي شلد  

ا فلي خفلض األسلعار أن يكلون سلبب   ،مين احتياجات النال ملا أمكنله ذللكأا في تأن يكون سبب   ،ال ما أمكنه ذلكمعاناة الن  
اـا أمانـة إن  » !؟عم عللى المسللمينر للتت  ولماذا تصد   !!؟ر الحتياجات المسلمينوإال فلماذا تصد   ،لكال ما أمكنه ذ على الن  

 .،  الذي لليه فياااا يوم الييامة خزي وندامة إ  من أخذها بحقاا وأد  وإن  

أ للول مللا  ،ن سللواكاكفنللا بحاللللك عللن حرامللك وا ننللا بعظلليم فضلللك عملل   ،ط علينللا شللراراناهللم ولللي علينللا خيرانللا وال تسللل  الل  
 تسمعون وأستغفر   لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
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