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ثسُ هللا اٌشحّٓ اٌشحٍُ، ٚأفضً اٌظالح ٚأرُ اٌزسٍٍُ عٍى سٍذٔب ِحّذ عٍى آٌٗ ٚطحجٗ ِٚٓ 

رجعُٙ ثاحسبْ ئٌى ٌَٛ اٌذٌٓ، أسعذ هللا أٚلبرىُ جًٍّعب ثىً خٍش اٌحضٛس اٌىشٌُ، ٌسعذًٔ فً ٘زا 

اٌجًٍّ جًذا اٌٍمبء اٌجًٍّ ٚاٌٍّّض أْ إّٔ٘ئىُ ثّٕبسجخ حٍٛي اٌٍَٛ اٌعبًٌّ ٌىجبس اٌسٓ، فمذ وبْ ِٓ 

رخظٍض ٌَٛ سٕٛي ٌالحزفبي ثّٓ ُ٘ آثبؤٔب ٚأِٙبرٕب اٌزٌٓ ضحٛا فً أجسبدُ٘ ٚأٚلبرُٙ ِٓ أجً 

رٕشئزٕب ٚرعٍٍّٕب أسس اٌحٍبح ٚضشٚسٌبرٙب، فىً عبَ ٚاٌّسٍٕٓ ثأٌف أٌف خٍش، ِٚٓ اٌٛاجت عٍٍٕب 

ٖٛ ِٓ أجٍٕب، ٚأْ ٔحٓ وأثٕبء رشثٍّٕب عٍى رٍه األٌذي ٚثٍٓ أحضبُٔٙ اٌذافئخ، أْ ٔمّذس ِب ثزٌ

ٔزعبطف ِعُٙ ٚٔحٕٛ عٍٍُٙ، فُٙ أوثش ِٓ ٌسزحك اٌعبطفخ ٚاالحزشاَ، ِٚٓ اٌّعٍت جًذا أْ ٔجذ 

أحذ األشخبص ٌٍمً ثٛاٌذرٗ أٚ ٚاٌذٖ فً داس اٌعجضح ٌٍزخٍض ِٕٗ ثعذ أْ وبْ ٌزأًِ فٍٗ خًٍشا ِٕز 

ّٓ أطجح جسذٖ ال ٌمذس عٍى طغشٖ، ٌزا أٚطٍىُ أٌٙب األخٛح اٌىشاَ أْ ٔىْٛ عًٛٔب ٌٍىجبس سًٕب ٌٚ

حٍّٗ ثعذ رٍه اٌسٕٛاد اٌطٌٍٛخ ِٓ اٌزعت، فٍٕىٓ ٌُٙ عىبًصا ٌزىئْٛ عٍٍٗ ٚلذ اٌزعت، ٚاٌسالَ 

 .عٍٍىُ ٚسحّخ هللا ٚثشوبرٗ

 كلمت قصيرة عن اليوم العالمي للمسنين

ًّ عٍ ى ِحّذ ثسُ هللا اٌشحّٓ اٌشحٍُ، ٚاٌحّذ هلل سة اٌعبٌٍّٓ حًّذا طٍجًب ِجبسن فٍٗ، اٌٍُٙ ط

ٚعٍى آٌٗ ٚطحجٗ ٚسٍُّ أجّعٍٓ، لبي رعبٌى: }ٚلضى سثه أال رعجذٚا ئال ئٌّبٖ ٚثبٌٛاٌذٌٓ ئحسبًٔب 

بشوالّ٘ب فال رمً ٌّٙب أّف ٚال رٕٙئِب ٌجٍغٓ عٕذن اٌىجش أحذّ٘ب أٚ  ًّ  {ّ٘ب ٚلً ٌّٙب لٛاًل وشٌ

شُ٘ ٚعذَ اٌزأفف ِٓ ٌطذق هللا اٌعظٍُ، فمذ حثٕب اٌذٌٓ اإلسالًِ عٍى احزشاَ وجبس اٌسٓ ٚرمذ

ثبٌعطف  -طٍى هللا عٍٍٗ ٚسٍُّ-ٔضعبج ِٓ رظشفبرُٙ، وّب أٚطبٔب اٌشسٛي اٌىشٌُ الوالُِٙ، أٚ ا

ب ِٕه ٚأٔذ طفً وثٍش اٌشغف ٚاألسئٍخ، فمذ وٕذ رزسبءي عٓ  ًِ عٍٍُٙ ٚرمذٌشُ٘، فُٙ ٌُ ٌزأففٛا ٌٛ

ي ٌٍّشح األٌٚى، ٚوُ ِٓ ِشاد اٌّٛضٛع رارٗ ِشاًسا ٚرىشاًسا ٚوبٔٛا ٌجٍجْٛ عٍٍٗ ٚوأّٔٗ اٌسإا

سٙشد فٛق سأسه خٛفًب عٍٍه ِٓ اٌّشع حزى أطجحذ شبثًب ٚثذ رزأفف ِٕٙب، أال ٌشعشن رٌه 

ّْ ال  ثبٌخضي ٚاٌعبس ِٓ ٔفسه األِبسح ثبٌسٛء، أال رخجً ِٓ ٔفسه عٕذِب ال رظغً ٌىالُِٙ ٚوأ

 طٍت ٌشضب ِّٕٙب، فشًء ِٛجٛد، ئّٔٙب فشطزه اٌٍَٛ ٌزظٍح ِب أىسش ثٍٕىّب، ٚاحشص عٍى 

ٚهللا ِب وبْ ٌه رٌه اٌفضً وٍّٗ ٌٛال سضب ٚاٌذٌه عٍٍٗ، فبوست ٚجٛدُ٘ فً حٍبره، ٚاغزُٕ 

 .اٌىثٍش ِٓ األجٛس ٚاٌحسٕبد، ٚوً عبَ ٚوً اٌّسٍٕٓ حٛي اٌعبٌُ ثأٌف خٍش ٚعبفٍخ

 


