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من كال� �إلما� �لمهد�

/�علمو� 
نكم �\ كنتم صاحلني ألصلَح �مللو� لكم، "كذلك جر� ُسّنة �هللا لقو` يّتقو\. "�نتهو� من �طر�� ملو� 
�إلسال` "�ستِغفر"� %م �\ كنتم تنصحو\. "ال تتقّدمو� �ليهم مبو�ئد فيها سمٌّ فيأكلو\ "ميوتو\. "
نتم تعيشو\ معهم � 
هم ضرٌّ فكيف ُتعَصمو\؟ "�Øم ملكو� �قابكم "
عر�ضكم "
مو�لكم، فانصحو�  �خا� "تغترفو\ من ُفضالتهم، فإْ\ مسَّ
للذين ميلكو\. "قد جعلهم �هللا لكم كُمِعّد��، "جعلكم %م كآال�، فتعا"نو� على �ل� "�لتقو} �\ كنتم Îلصو\. 

"َنبِّهوهم على سيئاִדم، "َ
عِثر"هم على هفو�ִדم، �\ كنتم ال تنافقو\. 
""�هللا �Øم قو` ال يؤّ�"\ حقو� عبا� ُ
مِّر"� عليهم "ال Ãافظو\ �لفر�ئض "ال يتعّهد"\. "تعرفونه بوجه 
كَسَف ِمن 

باِ%م "®�ٍّ 
"حَش من حاِ%م، كأ\ بو�طنهم ُمسخت، "كأØم 
ُنِشئو� � ما ال يعلمو\.
"تاهللا �ّنا نر} 
\ قلوֲדم قاسية بل 
شّد قسوً� من 
حجا� �جلبا�، "�ّ\ طبائعهم متوقد� "ال كالنمو� "
فاعي �لِدحا�، 

"�Øم قو` ال يتضّرعو\.
فثبت من هذ¨ �ألفعا� "�ألعما�، 
Øم 
سخطو� �ֲדم "�ختا�"� طر� �لضال�، "
كلو� Ëًّا ®عاًفا ³ 
شركو� فيه �عاياهم، 
فلُهْم سهماِ\ من �لوبا�: يِرُ�"\ جهنم "ُيوِ��"\. "كل ما نز� على �إلسال` فهو نز� ِمن سو� 
عما%م "فسا� �ألفعا�. 
فإØم قو` ضّيعو� �ينهم لألهو�� "�ألعما�، "صا�"�  �ملتكّلمو\؟  
يها  نتائج هذ¨ �خلصا�،  ُيفهِّمهم  فيكم �جل  فهل 

كأحوَ� � |يع �ألحو��، بل 
��هم ُعْمًيا ال يبصر"\.
"ال 
قو� لكم 
\ Îرجو� ِمن ِ�بقتهم "تقصد"� سبيل �لبغا"� "�لقتا�، بل �طلبو� صالحهم من �هللا �� �جلال� لعلهم 
ينتهو\. "ال تتوّقعو� منهم 
\ ُيصلحو� ما 
فسد� 
يد� �لدّجا�، 
" يقيمو� �ملّلة بعد ִדاُفتها "بعد ما ظهر من �الختال�، 
 "
"لكّل موطٍن �جا� كما تعلمو\، "هل ُيرجى �حيا� �لنا» من �ملّيت 
" �%د�ية من �لضا�، 
" �ملطر من �َجلها`، 

�لولوÕ � َسّم �خليا� من �ِجلما�؟ فكيف منهم تتوقعو\؟ 
�لينا �إل�كا�، "�ّنا ال Ûسبهم �ال كطM Qّلق ال   µُنِد �ّنا ال نتوّقع صالحهم ح� يوقظهم �الحتضا�. "لكن  "تاهللا 
ُيصا�، 
" كُعُمٍر ال ُيستعا�، 
" كخفافيش خربْت منها �لبال�، 
" كبلد� ما 
صاֲדا �لِعها�، 
" كظلٍّ غQِ ظليل ال تأ"� 
�ليه �لعبا�، 
" كسمٍّ ُقّطعْت منه �ألكبا�. عُظمْت صدمُة عثرִדم، "ما 
�} َمن ُيِقلُّهم من صرعتهم. تر�َ�"� كحطب 

\ يتعّلمو� مكائد  �"���
ال كأشجا� ��� �لثما�، "�حلطُب ال يليق �ال للنا�. فقد"� قّو� �لفر�سة، "
صو� �لسياسة، "

\ يضاهي �لنسر �  ���
جØ�Qم من �لنصا�}، فما بلغوهم � �قائق �لدساسة "حيِل �حلر�سة، فمثلهم كمثل ِ�يٍك 

�لط�Q\، فز�يَل مركَز¨ "ما بلغ مقا` �لنسر، فخرَّ الغًبا فلَقفه صقر � �مليد�\.      (�%د} "�لتبصر� ملن ير})

"" بل اطلبوا صالحهم من اهللا ذي اجلالل لعلهم ينتهون " بل اطلبوا صالحهم من اهللا ذي اجلالل لعلهم ينتهون "




