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ونعوذ بـاهللا    ،  ه ونستغفره ونستهديه  ب إن الحمد هللا نحمده ونستعين    

إنه من يهدي اهللا فال مضل      ،  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       

اهللا وحده ال شريك     ال إله ن  وأشهد أ  ،  ومن يضلل فال هادي له    ،  له  

.عبده ورسولهاًوأشهد أن محمد، له 

؛. . وبعد 
، ثالث رسائل أهديها إلى نفسي المذنبة الـضعيفة المقـصرة           فهذه  

وهذه الرسائل تـأتي    ، وإلى كل من أحببتهم وأحبوني في اهللا تعالى       

ويذكرنا برحلة العابدين إلى    ، والعيد األضحى يطرق أبواب المؤمنين      

الذي قال فيه ربنا    ، رحلة التشويق إلى البيت العتيق      ، ن  رب العالمي 

بِـي تُـشْرِك لَاَأنالْبيتمكَانِلِإبراهيمبوْأنَاوِإذْ" تباركت أسماؤه   

فيوَأذِّن) ٢٦(السجودوالركَّعِوالْقَاِئمينِللطَّاِئفينبيتيوطَهرشَيًئا

عميـق فَجكُلِّمنيْأتينضامرٍكُلِّوعلَىرِجالًايْأتُوكلْحجبِاالنَّاسِ

علَـى معلُوماتَأيامٍفياللَّهاسمويذْكُروالَهممنَافعِليشْهدوا) ٢٧(

) ٢٨(الْفَقيراِئسالْبوَأطْعموامنْهافَكُلُواالَْأنْعامِبهِيمةمنرزقَهمما

واثُمقْضلْيموفُواتَفَثَهلْيومهفُوانُذُورطَّولْيوتيبِالْبيقت٢٩(الْع (ذَِلك

نموظِّمعياتمرحاللَّهوفَهرخَيلَهنْدعهبلَّتْرُأحولَكُماماِإلَّاالَْأنْعم

) ٣٠(الـزورِ قَوَلواجتَنبواالَْأوثَانِمنالرجسفَاجتَنبواعلَيكُميتْلَى

 

وهـدى مباركًابِبكَّةَلَلَّذيِللنَّاسِوضعبيتَأوَلِإن: "قال تعالى   و

ينالَم٩٦(ِللْع (يهاتٌفنَاتٌآييبقَامميماهرِإبنموخَلَهد نًـا كَـانآم
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ِللَّهلَىوالنَّاسِعجحتينِالْبمتَطَاعاسهبِيلًاِإلَيسنموكَفَرفَِإناللَّه

ينِغَنعينالَم٩٧(الْع( 

َأيسـِئلَ وسـلم عليـه اهللاصلىاِهللارسوَلَأن( هريرةَ؛َأبِيعنو

: قَـالَ ؟ماذَاثُم: قيَل،ورسوِلهبِاِهللاِإيمان: فَقَاَل؟َأفْضُلعمِلالْ

اديالْجِهبِيِلفيَل،اِهللاسق :اذَاثُمقَاَل؟م :جح ورـربم



 

مـن :وسـلم عليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،هريرةَيَأبِعنو

جذَاحتَهيالْب،فُثْفَلَمريلَمقْوفْستَّىيحجِعري،عجمِروكَيتْهلَدو

هُأم.

 

الْحـج :وسـلم عليـه اهللاصـلى اِهللارسوُلقَاَل: اَلقَ،جابِرٍعنو

ورربالْمسلَيلَهاءزنَّةَِإالَّجا: قَالُوا،الْجي ـا ،اِهللانَبِـيم ـجالْح

ورربقَاَل؟الْم : ـامـامِ ِإطْعالطَّع، ِإفْـشَاءالَمِ والـس.

 

فلينظر ، ص وغيرها تبين قيمة الحج وفضله وثمرته        كل هذه النصو  

صحائف السيئات، صارت حسنات، كرماً من المؤمن ولسوف يجد أن 

اهللا وجوداً وإحساناً وتلطفاً منه جل جالله وبراً وغفراناً، فما أحرانا           

أن نتعرض لهذا الكرم العظيم ونرد البيت الحرام حيناً بعد حين عسى           

.ائزينأن نكتب في السعداء الف

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




4

ذاهـب  ووهودعهقال بعض السلف لمن ، ولكن ال بد من اإلخالص  

.اتق اهللا، فمن اتقى اهللا فال وحشة عليه: إلى الحج 

أوصيك بما وصى به النبـي صـلى اهللا    : وقال آخر لمن ودعه للحج    

اتق اهللا حيثما كنت وأتبـع الـسيئة        : (عليه وسلم معاذاً حين ودعه    

).لق حسنالحسنة تمحها وخالق الناس بخ

:وهذه وصية جامعة لخصال البر كلها، وألبي الدرداء رضي اهللا عنه
 

 

ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه الحرام، وأن يطيب نفقته فـي          

.من كسب حرامالحج وأال يجعلها

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : رضي اهللا عنه قال     هريرةأبىعن

الغَـرزِ فيرجلَهووضعطيبةبنفقةحاجاالحاجخرجإذا: " وسلم  

وراحلتُكحالٌلزادكوسعديكلبيكالسماءمنمنادناداهلبيكفنادى

فوضـع الخبيثـة ةبالنفقخرجوإذامأزورٍغيرمبروروحجكحالٌل

سعديكواللبيكالالسماءمنملَكناداهلبيكفنادىالغرزفيرجلَه

مبـرورٍ غيروحجكحرامونفقتُكحرامزادك





 

مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه ونسوا الفأس في لحـده             

فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفأس، فإذا رأسه وعنقه قد جمعا فـي            
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حلقة الفأس، فردوا التراب عليه ورجعوا إلى أهله فـسألوهم عنـه            

:ماله فكان منه يحج ويغزوصحب رجالً فأخذ : فقالوا
 

 

اضح : قال ابن عمر رضي اهللا عنه لرجل رآه قد استظل في إحرامه           

:لمن أحرمت له، أي ابرز للضحى، وهو حر الشمس
 

 

: رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم، فوقف يبكي ويقولو

:ضعفاه، وينشد على أثر ذلكوا
 

سرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف        هذه ح : ثم تنفس وقال  

تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى            

الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد الـسائرين إلـى ديـار         

.األحبة وهو قاعد أن يحزن
 

 

لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كـره             

:اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
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نَأنَسٍع ،وَلَأنسرقَـالَ وسلمعليهاهللاصلىاللَّه: لَقَـد كْتُمتَـر

ينَةدابِالْماماَأقْومتُمراسيرسالَموَأنْفَقْتُمنمالَنَفَقَةو ـتُمقَطَع ـنم

ادِإالَّومهوكُمعميها: قَالُوافوَليسرفَاللَّهكَيوكُونُوننَايعممهو

ينَةدفَقَاَلبِالْممهسبحذْرالْع. 

 

 

منهـا فمـا العظيمةاأليامهذهفيالفرصةبانتهازالغنيمةغنيمةفال

قبـل العجلالعجلوبالعملالمبادرةالمبادرةقيمةلهاالوعوض

الرجعـة يسألأنقبلفعلماعلىمفرطاليندمأنقبلاألجلهجوم

المؤملبينالموتيحولأنقبلسألماإلىيجابفالصالحافيعمل

مـن قـدم بماحفرتهفيمرتهناالمرءيصيرأنقبلاألملبلوغو

.عمل
 

 

 

  

 

 

 

 

  

سبب لدخول الجنة، كما قال الرسول       فعلى المسلم أن يدرك أن الحج     

الحـج المبـرور لـيس لـه جـزاء إال           :" -صلى اهللا عليه وسلم   –
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".الجنـــة

 

رابطة أخوية من أقوى الروابط في اإلسالم؛ لكونه        فيه   الحج كما أن 

.يحقق التآلف والمحبة بين المسلمين 

الحج يحقق سمة من سمات اإلسالم وخصائصه أال وهـي العـدل            و

.والمساواة

.اهللا التي هي عالمة على تقوى القلوب تعظيم لشعائر وفيه

.في الحج تقرب إلى اهللا بأنواع العبادات و

، والحج رحلة قلوب وأفئدة قبل أن يكون رحلـة أجـساد وجـسوم              

مـن َأسكَنْتُِإنِّيربنَا: " استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السالم       

الـصلَاةَ ِليقيمـوا ربنَـا الْمحرمِيتكبعنْدزرعٍذيغَيرِبِوادذُريتي

لَعلَّهـم الثَّمـرات مـن وارزقْهمِإلَيهِمتَهوِيالنَّاسِمنَأفِْئدةًفَاجعْل

ونشْكُر٣٧(ي( 

وهناك يتذكر المسلم هاجر وابنها اللذين ضربا مثال من أروع األمثلة           

وفي الرضا والتسليم بمـا     ، قة والتوكل على اهللا تعالى      في حسن الث  

. قضى اهللا وقدر 

، كما أن المسلم يتذكر إخوة اإلسالم الجامعة وأن أمتنا أمة واحـدة             

. وانه ال عز لنا وال شرف إال بأخوة اإليمان والدين 

من هنا كانت هذه الصفحات التي أذكر بها نفسي وكل من أحب فـي             

:وهي تحتوي على ثالث رسائل هي ، ك عيد األضحى المبار

.اهللا تعالى لن يضيعناإن : الرسالة األولى) ١(
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.سبحانهوجوب التسليم ألمر اهللا :الرسالة الثانية) ٢( 

.وأن هذه أمتكم أمة واحدة:الرسالة الثالثة) ٣( 
 

 

 

 

 

 



خاشـعاً وقلبـاً واسـعاً ورزقاًبالًمتقوعمالًنافعاًعلماًارزقنااللهم

وخـشوع المخلـصين إنابـة لناوهبخالصاًوإيماناًذاكراًولساناً

علـى قلوبنـا واجمعبينناذاتوأصلحالصالحينوأعمالالمخبتين

لنـا اغفـر اللهـم سئل،منوأكرموقصدرجيمنأفضلياالخير

.الراحمينأرحميابرحمتكالمسلمينوجميعولوالدينا
راجي عفو ربھ

بدر عبد الحمید ھمیسھ/ دكتور 
com.yahoo@hamesabadr

البحیرة–إیتاي البارود –المواسیر 

م ٢٠٠٩/ ١٧/٩=   ھـ ١٤٣٠رمضانمن ٢٧في 

الرسالة األولى) ١(
لن یضیعنااهللا تعالىإن 
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،وهـاجر بإسـماعيل إبراهيماهللانبيجاء: قال،عباسابنعن

يـا : هـاجر نادتـه مـضى فلما،زمزمموضعفيبمكةفوضعهما

لـيس بأرضتضعنيأنأمركمن: مراتثالثأسألكإنماإبراهيم

أمرنيربي: قالماء؟والزادوال،أنيسوال،زرعوالضرعفيها

ماتَعلَمِإنَّكربنَا( قالإبراهيمقفافلما: قاليضيعنالنفإنه: قالت،

شَـيء مناللَّهعلَىيخْفَىوما( الحزنمنيعني) نُعلنومانُخْفي

يـدحض جعـل إسـماعيل ظمئفلما) . السماءوالفياَألرضِفي

الخيومئذالواديو،الصفاعلتحتىهاجرفذهبت،بعقبهاألرض

فلم؟شيئاترىهللتنظرفأشرفت،الصفافصعدت،عميقيعني،

،منـه خرجتحتىفيهفسعت،الواديفبلغتفانحدرت،شيئاتر

. شـيئا تـر فلم،شيئاترىهلفاستشرفتفصعدت،المروةفأتت

وهـو ،إسماعيلإلىالمروةمنجاءتثم،مراتسبعذلكففعلت

تفحـص فجعلت. زمزموهيالعيننبعت،وقدبعقبهألرضايدحض

وأفرغته،بقدحهاأخذتهماءاجتمعفكلما،الماءعنبيدهااألرض

لَـو اُهللايرحمها: وسلمعليهاهللاصلىالنبيفقال: قال. سقائهافي

جرهمانتوك: قال". القيامةيومِإلىتَجرِيساِئحةًعينالَكانَتْتَركَتْها

رأتحـين الـوادي الطيرولزمت: قال،مكةمنقريببواديومئذ

إاللزمتـه مـا : قالوا،الواديلزمتالطيرجرهمرأتفلما،الماء

وآنـسناك معككناشئتإن: فقالوا،هاجرإلىفجاءوا،ماءوفيه

وماتت،إسماعيلشبحتىمعهافكانوا. نعم: قالت،ماؤكوالماء
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.منهمامرأةإسماعيلفتزوجرهاج

 
مكـان فيحسيس،والأنيسبهليسمكانفيرضيعوطفلامرأة

اهللابوعـد وتثـق اهللاألمرتذعنذلكومعماء،والطعامبهليس

.الفرجفيأتيها. ورحمته

والثقـة نالحسالظنهذاوإلىالواثق،الشافيالقولهذاإلىانظرف

الـسالم عليهإبراهيممنتنتظركانتهيوجل،عزباهللالمتناهية

وأنابهذاأمرنيالذيهواهللا: أينعم،: لهاقالإنفماواضحا،ردا

تركتنـا قددمتمايضيعنا،الإذا: الثقةبكاملقالتحتىلهأترككم

ضاألرفيدابةكلُّومنواألرضالسماواتغيبيعلممنعهدةفي

.يضيعناالإذابولدها،الوالدةمنبخلقهأرحمهوومنعليهرزقها

كيـف أمااهللا،عبادياالتوكلذروةهيوهذهاليقين،قمةهيهذه

الكلـه هذالنا؟سيرسلماذاأوسينقذنا؟شيءبأيأويضيعنا؟لن

.يضيعنالنفإنهاهللامناألمركانطالماأنهالمهميهم،

وِإنهـو ِإالَّلَـه كَاشفَفَالَبِضراللّهيمسسكوِإن: تعالىاهللاقال

كسسمرٍيبِخَيولَىفَهكُلِّعءشَييرقَد 
قال . وانظر إلى هذا اليقين في حسن التوكل على اهللا رب العالمين            

جعَلقَدَأمرِهباِلغُاللَّهِإنهحسبفَهواللَّهعلَىيتَوكَّْلومن: "تعالى  

ِلكُلِّاللَّهءاشَير٣(قَد( .  لَى: " وقالعوكَّلُوااللَّهفَتَو
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ِإنكُنْتُميننْؤم٢٣(م (  ،وقال " :لَِئنو مـَألْتَهس ـنم

دونِمـن تَدعونماَأفَرَأيتُمقُْلاللَّهلَيقُولُنوالَْأرضالسماواتخَلَقَ

اللَّهِإنينادَأراللَّهرْلبِضهنفَاتُهكَاشهرضيَأونادَأرةمحْلبِره

نكَاتُهسممهتمحقُْلر بِيـسح اللَّـه ـهلَيكَّـلُ عتَوي كِّلُـونتَوالْم

)٣٨(   وقال سبحانه " :       كَفَى بِاللَّـهو لَى اللَّهكَّْل عتَوو

وتَوكَّْل علَى الْحي الَّذي ال     : (( وقال،)٤٨من اآلية : األحزاب(وكيالً  

)) يموتُ  
رسـولَ معتُس: يقُوُلعمرسمعتُ: قَاَل،الْجيشَانيتَميمٍَأبِينع

،تَوكُّلهحقَّاِهللاعلَىتَوكَّلْتُمَأنَّكُملَو:يقُوُلوسلمعليهاهللاصلىاِهللا

قَكُمزالَرقُكَمزريرو،الطَّياتَغْداصمخ، وحتَـربِطَانًـا و .



 
ولقد ضرب أنبياء اهللا الكرام أروع األمثلة في حسن اليقين والتوكل           

فها هو نوح عليه السالم حينما مر عليه قومه وهو ، على اهللا تعالى 

مـر وكُلَّمـا الْفُلْكويصنَع، جاء رده   ، يصنع السفينة وسخروا منه     

هلَيلٌَأعمنمهمواقَورخسنْهقَاَلمواِإنخَرنَّاتَسفَِإنَّامخَرنَسنْكُمم

ويحـلُّ يخْزِيـه عذَابيْأتيهمنتَعلَمونفَسوفَ) ٣٨(تَسخَرونكَما

هلَيعذَابعيمق٣٩(م ( 
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لهعرضأنهالسلفبعضذكروها هو الخليل إبراهيم عليه السالم       

وأمافالإليكأما: فقالحاجة؟ألك: فقال،ملقى في النار  وهويلجبر

. بحـالي علمـه سؤاليمنحسبياهللامن

 
نَارياقُلْنَا": القائلينأصدقوهوتعالىاهللا: " لذا جاء الرد اإللهي     

فَجعلْنَـاهم كَيـدا بِهوَأرادوا) ٦٩(يمِإبراهعلَىوسلَامابرداكُوني

رِين٧٠(الَْأخْس ( ،فيهـا اهللاجعل: العلماءبعضقال

أبـو قال. عليهسالمافصارتبردها،يرفعوحراحرها،يرفعبردا

حرها،منعليهأشدبردهالكان} وسالماًبرداً{يقللمولو: العالية

.األبـد علـى باقيـا بردهالكان} ِإبراهيمعلَى{يقللمولو

 
، وها هو كيم اهللا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتـسليم             

ظهر يقين موسى بربه    ، حينما طارده فرعون وجنوده ووصل البحر       

قَاَلانِالْجمعتَراءىفَلَما: " قال تعالى   ، وإيمانه بحسن التوكل عليه     

ابحىَأصوسِإنَّامكُونردكَلَّاقَاَل) ٦١(لَمِإنيعـي مبينِ ردهـيس

كُـلُّ فَكَانفَانْفَلَقَالْبحربِعصاكاضرِبَأنِموسىِإلَىفََأوحينَا) ٦٢(

قرفديمِكَالطَّوظ٦٣(الْع (لَفْنَاَأزوثَمالْآخَرِين)نَا) ٦٤يَأنْجىووسم

نموهعمينعم٦٥(َأج (قْنَاثُمَأغْرالْآخَرِين)٦٦ (يِإنفـةً ذَِلكلَآي
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الـرحيم الْعزِيـز لَهـو ربـك وِإن) ٦٧(مـْؤمنين َأكْثَرهمكَانوما

)٦٨( 
محجلين محمد عليه الصالة والسالم وأما إمام المتوكلين وقائد الغر ال

فسيرته مألى بأعاجيب من توكله، وعظيم يقينه باهللا تعـالى ، فقـد            

خرج مهاجراً مع أبي بكر رضي اهللا عنه ، فدخال الغـار مختبئـين              

وحام المشركون حول باب الغار، ووقفوا على بابه تكاد قلوبهم تميز           

هللا عنه على   من الغيظ على محمد وصاحبه ، فخشي الصديق رضي ا         

يا رسول اهللا لو نظر أحدهم تحت       : أن يمس بأذى فقال      rرسول اهللا   

بكل هدوء و اطمئنان، وبلغة المتوكل علـى    : rقدمه ألبصرنا، فقال    

)) ال تحـزن إن اهللا معنـا        : (( ربه، المعتمد علـى مـواله       

 
راء األسد ، جمع المشركون جموعهم ، و حشدوا حشودهم          وفي حم 

و أصحابه بكل شجاعة و اقتدار ،   rوأصحابه ، فخرج     rلقتال النبي   

و بكل عزيمة و إصدار ، لمواجهة الجموع المتربـصة ، و الجنـود     

المكتظة المزدحمة ، متوكلين على اهللا وحده ، طالبين المـدد منـه             

هم النَّاس ِإن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم        الَّذين قَاَل لَ  : ((سبحانه  

فَانْقَلَبوا بِنعمة من اللَّه . فَزادهم ِإيماناً وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيُل 

  ذُو فَض اللَّهو اللَّه انووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي ٍل لَمفَضيمٍوظٍل ع ((

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy




14

حسبنا اهللا و نعـم الوكيـل قالهـا         : قال ابن عباس رضي اهللا عنه       

إبراهيم عليه السالم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الـسالم            

.حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 

خرجـت هذا اليقين وذلك التوكل إال أن هاجر عليهـا الـسالم          ومع

بينهمـا، الـسعي وتكرروالمروة،الصفابينالماءعنبحثاًتسعى

بلاألسباب،يغْفلالالذيالتوكلوأنهالصحيح،للتوكّلمناراًلترفع

بهـا األخـذ تكرارمنييأسواليعجزوالكلّها،األسبابيبذلالذي

.المطلوبلهتعالىاُهللاويحقّقَينجح،حتى

: قال أحدهم 
الطََّلْبَكْثرةفيالَخالََّقَتْتُرِكوال* * حاَلةُكّلفيالرَّْحمانعلىكَّْلَتَو
الرَُّطْبَتسَّاَقِطالِجْذَعِإلیِكوُھّزى* * ِلَمرَیٍمقالاهللاَأنََّترَأَلْم

َسَبْبلھَأْمٍرُكلُّولكنَجنْتُھ* * َھّزھاَغیرِمنَتْجِنیھَأْنشاءولو
: هذه األبيات فقال وأكمل آخر 

والسببالتوكلبینجمعتألن* * * بھاسماالمقامأنعلمواأما
بالرطبوأثمرأفناناالحینعلى* * * رأسھفأینعجذعالمستبأن
الصخبمنطھرتھعیونففارت* * * برجلھالیبیسأیوبمسكما

فانسكبالماءاأرجائھمنففجر* * * صخرةبالعوداهللاكلیمومس
تضطربأحیاءاهللابإذنطیورا* * * فانتشابالخلقالطینالمسیحومس
خللمنالماءعیونففاضت* * * نطفةالماءالمصطفىیمینومس
العصب

إلى اهللا جـل ثنـاؤه   وجملة التوكل تفويض األمر" :قال اإلمام أحمد

:، وقال ابن رجب الحنبلي"والثقة به صـدق اعتمـاد   التوكل هو" 

على اهللا عز وجل في استجالب المصالح ودفع المضار مـن القلب

."أمور الدنيا واآلخرة كلها
: قال الشاعر
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في أمـور تكـون أو ال تكـون * * *سھرت أعین ، ونامـت عیـون
فحمالنـك الھـمـوم  جـنـون * * * تطعت عن النفسفادرأ الھم ما اس

نسیكفیك فـي غـٍد مـا  یكـو* * * ـا  كـانإن ربًا كفاك باألمس م
:وقال آخر 

العبادنفعلغیرهولیس* * * األیاديترتفعالرحمنإلى
بازدیادفأبشرأیقنتإذا* * * یطرقباإلیمانالرزقوباب
الغواديالطیربھوثقتكما* * * البرایارزاقبالربوثق
بزادمألىنھابطوتعود* * * جوعىاألوكارمنخرجتإذا

ورد في بعض اآلثار أن اهللا عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روح 

فلما أتاها ملك الموت ليقبض روحها وجدها وحيدة الناسامرأة من

وهما في صحراء قاحلة ليس حولهما أحد ،مع رضيعاً لها ترضعه

رضيعها وليس حولهما أحـد  عندما رأى ملك الموت مشهدها ومعها

عيناه مـن  فدمعتى لقبض روحها ، هنا لم يتمالك نفسهوهو قد أت

ذلك المشهد رحمة بذلك الرضيع ، غير أنه مأمور للمضي لما أرسل            

ال يعـصون اهللا مـا   : (أمره ربهروح األم ومضى ، كماله ، فقبض

-لملـك المـوت   -بعد هذا الموقـف  ) يؤمرونأمرهم يفعلون ما

فلما أتى ملك جل من الناسروح ربسنوات طويلة أرسله اهللا ليقبض

شيخاً طاعناً في السنالموت إلى الرجل المأمور بقبض روحه وجده

قاعـدة  متوكئاً على عصاه عند حداد ويطلب من الحداد أن يصنع له

تحته األرض ويوصـي    حتى ال  العصيفي أسفل   من الحديد يضعها  

الك عند ذلك لم يتم. طويلةتكون قوية لتبقى عصاه سنين الحداد بأن

ومتعجباً من شدة تمـسك وحـرص هـذا    ملك الموت نفسه ضاحكاً

يعلم بأنـه لـم   الشيخ وطول أمله بالعيش بعد هذا العمر المديد ،ولم
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:فأوحى اهللا إلى ملـك المـوت قـائالً   . يتبقى من عمره إالَّ لحظات
.فبعزتي وجاللي إن الذي أبكاك هو الذي أضحكك

فـي القلـب    ) : مدارج السالكين    كما في ( قال ابن القيم رحمه اهللا      

شعث ال يلمه إال اإلقبال على اهللا ، وفيه وحشة ال يزيلها إال األنـس               

باهللا ، وفيه حزن ال يذهبه إال السرور بمعرفته ، وصدق معاملتـه ،              

وفيه قلق ال يسكنه إال االجتماع عليه والفرار إليه ، وفيـه نيـران              

وقضائه ومعانقة الـصبر    حسرات ال يطفئها إال الرضا بأمره ونهيه        

على ذلك إلى وقت لقائه ، وفيه فاقة ال يسدها إال محبته واإلنابة إليه  

ودوام ذكره وصدق اإلخالص له ، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد           

) . تلك الفاقة أبدا 

:قال الشاعر 
اهللالفارجفإنبخیٍرأبشر* * * منفرٌجالھمإنالھمصاحبیا
اهللاھوالبلوىیكشفالذيإن* * * بھوارَضباهللافثقبلیتإذا
اهللالصانعفإنتجزعّنال* * * میسرًةالعسربعدیحدثاهللا

اهللالككٍلفياهللافحسبك* * * أحٍدمناهللاغیرمالكواهللا

الرسالة الثانیة) ٢( 
وجوب التسلیم ألمر اهللا 

سبحانھ
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صالة والسالم بذبح ولده إسماعيل     وذلك أن اهللا أمر إبراهيم عليه ال      

عليه السالم قرباناً إلى اهللا، فبادر إلى ذبحـه مـسارعاً، واستـسلم             

إسماعيل صابراً، فلما تم مراد اهللا تعالى بابتالء خليله إبراهيم عليـه   

السالم، وتأكد عزمه، وشرع في ذبح ابنه، فلم يبق إال اللحم والدم،             

علم وجود أن خلة إبـراهيم ومحبتـه       فداه اهللا بذبح عظيم، فعلم اهللا     

لربه ال يزاحمها محبة شيء، واألضحية والقرابين في منـى تـذكير            

.بهذا العمل الجليل الذي كان من إبراهيم عليه الصالة والسالم

معهبلَغَفَلَما:" ، قال تعالى يقص علينا ذلك المشهد الرائع والمؤثر         

يعاقَاَلالسينَيىنِّيِإبيَأرنَامِفَأنِّيالْمكحَأذْباذَافَانْظُرىمقَاَلتَر

) ١٠٢(الـصابِرِين مـن اللَّهشَاءِإنستَجِدنيتُْؤمرماافْعْلَأبتيا

قَـد ) ١٠٤(ِإبـراهيم ياَأنونَادينَاه) ١٠٣(ِللْجبِينِوتَلَّهَأسلَمافَلَما

الْبلَـاء لَهوهذَاِإن) ١٠٥(الْمحسنيننَجزِيكَذَِلكِإنَّاالرْؤياصدقْتَ

بِين١٠٦(الْم (نَاهيفَدحٍوبيمٍبِذظع)كْنَا) ١٠٧تَروهلَييعفرِينالْآخ

)١٠٨ (لَاملَىسعيماهرِإب)١٠٩ (زِيكَذَِلكنَج يننـسحالْم)١١٠ (

ِإنَّهننَامادبعيننْؤم١١١(الْم( 
فانظر في األمر وا عقباه * * * وأمرت بذْبحك یا ولدي
افعل مـا تؤمـر أبتاه : * * * وُیجیب العبد بـال فزع

من یعصـي یوما مواله * * * أعصـي إلَلھي أمرًالن
واستسلم ابـن لرداه * * * واستّل الوالـد سّكینـا
كي ال تتالقى عینـاه * * * ألقـاه برفـق ِلجبیـن
یتلقـى أمـرا یأبـاه * * * أرأیـتـم قلبـا أبویـا

أمـرا بالذبح ویرضاه* * * أرأیـتـم ابنـا یتلقـى 
. معـاذ الكبيـر     : روي أنه كان في زمن حاتم األصم رجل يقال له           

. مر بإحضار النائحات وكسر األواني أصابته مصيبة ، فجزع منها وأ    
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: فقال  . فسمعه حاتم فذهب إلى تعزيته مع تالمذته ، وأمر تلميذاً له            

} إن اإلنسان لربـه لكنـود       { : إذا جلست فاسألني عن قوله تعالى       

. فسأله ثانيا ، وثالثا     . ليس هذا موضع السؤال     : فسأله فقال حاتم    

د للمصائب ، نساء للنعم ، مثل       معناه أن اإلنسان لكفور ، عدا     : فقال  

اهللا تعالى متعه بالنعم خمسين سنة ، فلم يجمع الناس           إنمعاذ هذا ،    

فلما أصابته مصيبة جمع الناس يـشكو       . عليها شاكراً هللا عز وجل      

بلى ، إن معاذاً لكنود عداد للمـصائب  : فقال معاذ  .!!من اهللا تعالى ؟   

تعـالى اهللاإلىوتابليهعوندمنساء للنعم  فأمر بإخراج النائحات       

."بقضائهورضى 
: قال الشاعر 

فأصحاب التدبیر ھلكى * * *ال تدبـر لـك أمـرًا
نحن أولى بك منــكا * * *إلینـاسلـم األمـر

لـه فقالوالحزنبالهموجههينطقرجلعلىادهمبنإبراهيممر

نعـم الرجللهفقال: فاجبنيثالثةعنأسالكإنيهذايا: إبراهيم

الفقـال ؟اهللااليريدهشيالكونهذافيأيجري: إبراهيملهفقال

: قالالقال؟الحياةفيلكاهللاكتبهالحظةأجلكمنأينقص: قال

.الهمفعالمإبراهيمقالالقالاهللاقدرهشيرزقكأينقص

أخلـق عظـيم، نبـأ فياإلنسووالجنأنا(:القدسيالحديثفيو

ويبتعـدون بالنعمإليهمأتحببسواي،ويشكروأرزقغيري،ويعبد

)صـاعد إلـي وشـرهم نـازل إليهمخيريبالمعاصي،عني
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المعـصية تراودنينفسيإن: يقولأدهمبنإبراهيمإلىرجلجاء

فاعصبخمسوفيتإذا: قالأفعل؟فماذاجماحها،كبحأستطيعوال

تأكـل فالاهللاتعصيأنأردتإذا: قالهي؟وما: قالشئت،مااهللا

وكيـف : قـال عينيـه أمامتعصهوالأرضه،فيتنموالرزقه،من

سـماؤه، والسماءملكه،واألرضهللاألرضفيماوكلهذا؟يكون

أمـا : قـال ! وأخفىالسريعلمتعالىفاهللامنها،أكونركنأيوفي

عينيـه؟ أمـام وتعصهأرضهعلىوتنامرزقهمنتأكلأنستحيت

أومعـه تذهبفالالموتملكوجاءكاهللاتعصيأنأردتإذا: قال

إذا: هـذا؟ يكونوكيف: قالمعهم،تذهبفالالعذابزبانيةجاءتك

غـالظ مالئكةعليهايستقدمونوالساعةيستأخرونالأجلهمجاء

فـإذا : قـال ،يـؤمرون ماويفعلونهمأمرمااهللايعصونالشداد

العـذاب زبانيةأوالموت،ملكتردأنتستطيعالنفسك،قدرعلمت

.نصوحاذلكبعدتوبةفكانتتعصه؟فلم
عفاالعبدھفامھمایزالوال* * * دائمًاونھفویعفومنسبحان
الخطالذيالعطامنجاللھ* * * یمنعھوالیخطيالذيیعطي

:وقال آخر
تتوبيأنتستطیعيال* * *أنقبلتوبينفسیاف

الذنوبغفارالرحمن* * *لذنوبكواستغفري
الھبوبدائمةعلیك* * *كالریاحالمنایاإن

أنا ملك الملوك ، ومالك الملوك ،       :  "قال تعالى في الحديث القدسي      

قلوب الملوك بيدي ، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم 

أفة والرحمة ، وإنِ العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم علـيهم           بالر
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بالسخط والنقمة ، فال تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ، وادعـوا لهـم             

" .بالصالح ، فإن صالحهم بصالحكم

:قال صفي الدين الحلي 
القضاإلىاألموروكل* * *معرضاھمومكعنكن

مضىقدمابھتنسى* * *عاجلبخیروابشر
رضاعواقبھفيلك* * *مسخطأمرفلرب

الفضاضاقوربما* * *المضیقاتسعولربما
متعرضاتكنفال* * *یشاءمایفعلاهللا
مضىقدماعلىفقس* * *الجمیلعودكاهللا

الوليـد  إلىكان عروة بن الزبير صبورا حين أبتلي حكي أنه خرج           

دمشق حتى بلغ به كل إلىفوطىء عظمـا فأصابته فما بلغ بن يزيد

افأجمع رأيهم على قطع رجله فقالـومذهب فجمع له الوليد األطباء

اهللا تعالى فأحمي ما أحب أن أغفل عن ذكر: أشرب مرقـدا فقال له

: بين يدي ولم يتوجع ثم قالله المنشار وقطعت رجله فقال ضعوها
لئن كنت ابتليت في عضو فقـد عوفيت في أعضاء فبينمــا هـو             

طلع من سطح على دواب الوليد فـسقط  أتاه خبر ولده أنهإذذلك ك

واحــدا لقــد   الحمـد للـه على كل حال لئن أخذت: فمات فقال

ة أبقيت جماعـ 
لو دعـوت   : قالت له امرأته  : وهذا هو نبي اهللا أيوب عليه السالم      

عين عامـاً فهلمـي     كنا في النعماء سـب    ! ويحك: اهللا أن يشفيك، قال   

. نصبر على الضراء مثلها، فلم ينشب إال يسيراً أن عوفي         

.

: أنشد اإلمام علي رضي اهللا عنه 
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الرحیُبالصدُربھلماوضاَق* * * القلوُبالیأِسعلىاشتملْتِإذا
الخطوُبأماكِنھافيوأرسْت* * * واستقرْتالمكارُهوأوطنِت

األریُببحیلتِھأغنىوال* * * وجھًاالضُّرِّالنكشاِفتَرولم
الستجیُباللَّطیُفبھیمنُّ* * * غوٌثمنكُقنوٍطعلىأتاَك
قریُبَفَرٌجبھافموصوٌل* * * تناَھْتِإذاالحاثاِتوُكلُّ

أغارت الروم على أربعمائة جاموس لبشير الطبري، فلقيـه عبيـده           

: يا موالنا ذهبت الجواميس، قال    : ا يرعونها معهم، فقالوا   الذين كانو 

فاذهبوا أنتم معها، أنتم أحرار لوجه اهللا، وكانت قيمتهم ألف دينـار،            

اسكت يا بنـي، إن اهللا اختبرنـي أن         : فقال! قد أفقرنا : فقال له ابنه  

. أزيده 
(( لى اهللا ويسلّم األمر إليه      إن المسلم الحق هو الذي يفوض األمر إ       

 يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نم لَمع١٤: الملك[)) َأال ي .[

فهو الذي يعلم ما يضرك وما ينفعك، وما يسعدك وما يـشقيك جـل              

جالله وتقدست أسماؤه، فهل تنازع اهللا في أمره أو تعترض عليه في 

همه جعل اهللا غناه في      من كانت اآلخرة  " eوقال  .!قضائه وقدره؟ 

ومن كانت الدنيا   . قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة           

همه جعل اهللا فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأتـه مـن         

"الدنيا إال ما قدر له  
تُرضـين ال:قَاَلوسلَّم،علَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيعنِمسعود،ابنِعنِو

َأحـدا تَـذُمن والاللَّه،فَضِلعلَىَأحداتَحمدنوالاللَّه،بِسخَطَأحدا

حرِيصٍ،حرصِإلَيكيسوقُهالاللَّهرِزقَفَِإناللَّه،يْؤتكلَمماعلَى

جعـلَ وعدِلـه بِقـسطه تَعالَىاللَّهِإنوكَارِه،كَراهيةُعنْكيردهوال
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حوالرحالْفَريوافضينِ،الرقالْيَلوعجومالْهنزالْحيوف خَطالـس .

\ 
ذاق طعم اإليمان من رضي باهللا :يقول الرسول عليه الصالة والسالم

مـن  : وقال ، .رسوالً وبمحمد، وباإلسالم ديناً , رباً

وبمحمـد  ، وباإلسالم ديناً ، رضيت باهللا رباً ، النداء قال حين يسمع

. .رسوالً غُفرت له ذنوبه

عليهمـا  هذان الحـديثان : الجوزية رحمه اهللايقول اإلمام ابن القيم

وبيتـه  ولقد تضمنّا الرضا برب   ، وإليهما ينتهي   ، مدار مقامات الدين    

والرضـا بدينـه   ، والرضا برسوله واالنقياد له ، وألوهيته سبحانه

وخوفه ، فالرضا بألوهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده ،والتسليم له

والرضا بربوبيتـه  وعبادته واإلخالص له، إليه واإلنابة، ورجاءه 

، واالسـتعانة بـه   ، والتوكل عليـه  ، بتدبيره لعبده يتضمن الرضا

والرضـا  بكل ما يفعـل اهللا بـه  وأن يكون راضياً، عتماد عليه واال

والتسليم المطلق إليه بحيث يكون , برسوله يتضمن كمال االنقياد له

فإذا : أما الرضا بدينه ،فال يتلقّى الهدى إال منه، أولى به من نفسه 

ولم يبقَ فـي  ، الرضا رضي كّل، أو نهى ، أو أمر ، أو حكم ، قال 

 173/2)) ولو كان مخالفاً لهواه ، رج من حكمه قلبه ح

.

رضاك ما يدني من: جاء في األثر أن موسى عليه السالم سأل ربه 

.إن رضاي في رضاك بقضائي: ؟ قال 
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أخبرني عـن  يا رب: جاء في األثر أن موسى عليه السالم قالكما

ا رايتني أهيـىء لـه      إذ: آية رضاك عن عبدك ؟ قال اهللا عز وجّل          

.فذلك آية رضاي عنه، وأصرفه عن معصيتي , طاعتي
، أوصيك بخصال تقربـك مـن اهللا   : أوصى لقمان الحكيم ولده فقال

وأن ترضـى  ، أن تعبد اهللا ال تشرك به شـيئاً  وتباعدك من سخطه

( وكرهتبقدر اهللا فيما أحببت
إذا أقـام  : ؟ قـال متى يبلغ العبد مقام الرضا: قيل ليحيى بن معاذ 

إن أعطيتنـي  : يتعامل به ربه فيقـول  نفسه على أربعة أصول فيما

دعـوتني  وإن، وإن تركتني عبـدت  ، وإن منعتني رضيت ، قبلت 

.أجبت 
رضي اهللا عنه يقول إن أبا ذر: قيل للحسين بن علي رضي اهللا عنه 

. والسقم أحـب إلـي مـن الـصحة    ، الفقر أحب إلي من الغنى : 
من اتّكل على حسن اختيـار  : أما أنا فأقول ، اهللا أبا ذر رحم: فقال

.اختار اهللا لهاهللا له لم يتمن غير ما

, لما قدم سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه إلى مكّة وقد كُف بصره
قال عبد ، فجعل يدعو لهم ، ن إليه ليدعو اهللا لهم جعل الناس يهرعو

فقلـت  , فعرفني، فتعرفت عليه ، فأتيته وأنا غالم : اهللا بن السائب

فلو دعوت لنفسك أن يرد     ، أنت تدعو للناس فيشفون     ، يا عم   : له  

يا بني قضاء اهللا أحب إلي من بـصري : فتبسم وقال , اهللا بصرك

 . 
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الرضا باب اهللا األعظم ، وجنة الدنيا « : قال قال عبد الواحد بن زيد 

فهناك جنة في الدنيا تسمى جنة الرضا عـن         .»، ومستراح العابدين    

.ومن لم يدخلها في الدنيا حرم منها في اآلخرة ، اهللا وباهللا 

:قال الشافعي 
فإن النفس ما طمعت تھون* * *أمت مطامعي فأرحت نفسي

ففي إحیائھ عرض مصون* * *میتـًاوأحییت القنوع وكان
مھانة وعـاله ھـونعلتھ* * *إذا طمع یحل بقلـب عبـٍد

:وقال آخر 
األرض َتحمل صخًرا ثقاًال دحاھا * * *وأسلمت وجھي لمن أسلمت لھ

وأرسى علیھا اْلجبـاال * * *فلما استوت شّدھـا جمیًعا
لھ اْلمزن َتحمل عذًبـا زالًال* * *وأسلمت وجھي لمن أسلمت
أطاعت فصبت علیھا سجاًال* * *إذا ھي سیقـت إلى بلـدة 

فحاًاللھ الریح تصرف حاًال* * *وأسلمت وجھي لمن أسلمت

الرسالة الثالثة) ٣( 
وأن ھذه أمتكم أمة واحدة

مكان، الزمان والإن اهللا سبحانه قد جعل أمة اإلسالم أمة واحدة عبر

ُأمتُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُموِإن هذه:واللون والجنس والوطن، فقال

، فالبد أن نستشعر عظم أهمية هذه الوحـدة         )(فَاتَّقُونِ

سلوكياتنا وأخالقنا ومعاملتنا، عسى اهللا أن يفـرج عنـا   وأثرها في

عزهم ومجدهم، وأن ينصرهم للمسلمين المحن والكربات، وأن يعيد

كانت وستبقى خيـر التيمةاألهذهإنمضى كناعدوهم فيمعلى 
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أقامها اهللا تبارك وتعالى لتقود البشرية جمعاء ، أخرجت للنّاس أمة

المكانة عظيمة هذهوال شك أن. اإلنسان واإلنسانية إلى ما فيه خير

عظيمة لترقى مةاألهذهوهذا الواجب عظيم ، وعليه ال بد أن تكون

وإن من أعظم وأهم صـفات ، المكانة وتؤدي هذا الواجب هذهإلى

تنبثـق مـن   واحدةأمةالمكانة ، أنّهاهذهجعلت لهاالتيمةاألهذه

أصل واحد وتتجه نحو غاية وحيدة مشتركة مرتكزة علـى أسـس            

إذ ليست وحدة األصـل وال  ،واحدةوأخالق كذلكومبادئ وتشريعات

جناسـهم وأشـكالهم  أخوة الدين كافية لجمع النّاس على اختالف أ

يعيـشون  واحدةبل ال بد من أن يجتمع النّاس على غاية،وأحوالهم 

. لها من مبدئهم إلى منتهاهم ، فتتكامل الوحدة أصال وغاية
لها بارؤها اإلسالمية تعرف غايتها حق المعرفة وقد حددهامةواأل

واحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدونِأمةِإن هذه ُأمتُكُم: حيث قال 
اللَّهنعمتَواذْكُرواتَفَرقُواولَاجميعااللَّهبِحبِلواعتَصموا: " وقال  

كُملَيكُِإذْعنْتُماءدفََألَّفََأعنيبقُلُوبِكُمتُمحبفََأصهتمعانًابِنِإخْوكُنْتُمو

لَعلَّكُمآياتهلَكُماللَّهيبينكَذَِلكمنْهافََأنْقَذَكُمالنَّارِمنحفْرةشَفَاعلَى

ونتَد١٠٣(تَه (لْتَكُنونْكُمةٌمُأم ونعـدـرِ ِإلَـى يالْخَي ونرـْأميو

وفرعبِالْمنونْهينِونْكَرِعالْمُأولَِئكومه ـونحفْللَـا ) ١٠٤(الْمو

لَهموُأولَِئكالْبينَاتُجاءهممابعدمنواخْتَلَفُواتَفَرقُواكَالَّذينتَكُونُوا

ذَابعيمظ١٠٥(ع ( 
شَـيء فـي منْهملَستَشيعاوكَانُوادينَهمفَرقُواالَّذينِإن: " وقال  

جـاء مـن ) ١٥٩(يفْعلُونكَانُوابِماينَبُئهمثُماللَّهِإلَىَأمرهمِإنَّما
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نَةسبِالْحفَلَهشْراعثَاِلهَأمنماوجءَئةيىفَلَابِالسزجاِإلَّايثْلَهممهو

قيمادينًامستَقيمٍصراطِإلَىربيهدانيِإنَّنيقُْل) ١٦٠(يظْلَمونلَا

صـلَاتي ِإنقُـلْ ) ١٦١(الْمشْرِكينمنكَانوماحنيفًاِإبراهيمملَّةَ

وبِذَِلكلَهشَرِيكلَا) ١٦٢(الْعالَمينربِللَّهومماتييومحياونُسكي

كُلِّربوهورباَأبغياللَّهَأغَيرقُْل) ١٦٣(الْمسلمينَأوُلوَأنَاُأمرتُ

ءلَاشَيوباِإلَّانَفْسٍكُلُّتَكْسهلَيلَاعوةٌتَزِرازِرووِزىرُأخْرِإلَىثُم

كُمبركُمجِعرمُئكُمنَبافَيبِمكُنْتُميهففُون١٦٤(تَخْتَل (وهيوالَّذلَكُمعج

آتَاكُممافيِليبلُوكُمدرجاتبعضٍفَوقَبعضكُمورفَعالَْأرضِخَلَاِئفَ

ِإنكبررِيعقَاسبِالْعِإنَّهولَغَفُوريمح١٦٥(ر( 
علَيهاالنَّاسفَطَرالَّتياللَّهفطْرتَحنيفًاِللدينِوجهكفََأقم: " وقال  

) ٣٠(يعلَمونلَاالنَّاسَِأكْثَرولَكنالْقَيمالدينذَِلكاللَّهِلخَلْقتَبديَللَا

يبِيننمهِإلَياتَّقُوهواويمَأقلَاةَولَاالصتَكُونُواونم ينـشْرِك٣١(الْم (

نمينقُواالَّذفَرمينَهكَانُواداوعيبٍكُلُّشزاحبِمهِميلَدون٣٢(فَرِح (

 
نعانملَينِسرِوبمنِعصِبوثَنَا: قَاَل،اَألحدتُ:قال  ؛َأبِيحعمس

قُوُلوسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيييفةجاعِحدا: الْوايهَأي النَّـاس،

فَِإن: قَاَل،اَألكْبرِالْحجيوم: قَالُوا،مراتثَالَثَ،َأحرميومٍَأيَأالَ

كُماءمد،وَأموالَكُم،كُماضرَأعونَكُميبامرح،ةمركَحكُمموـذَا يه،

،نَفْـسه علَىِإالَّجانٍيجنيالََأالَ،هذَابلَدكُمفي،هذَاشَهرِكُمفي

الـشَّيطَان ِإنَأالَ،واِلدهعلَىمولُودوالَ،ولَدهعلَىواِلديجنيوالَ

قَدسَأيَأندبعييفكُملَدذَاباهدَأب،نلَكوكُونيس ـةٌ لَـهـي طَاعف
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دماءمندمٍوكُلَُّأالَ،بِهافَيرضى،َأعماِلكُممنتَحتَقرونمابعضِ

ةيلاهالْجوعضوُل،مَأواومعَأضنْهاممدارِثنِالْحبدببِعطَّلالْم،

اكَانعضتَرسيميفنبثلَي،ٌلفَقَتَلَتْهذَيَأالَ،هِإناكُلَّورِبنـا مرِب

ةيلاهالْجوعضوم،لَكُمُؤوسراِلكُموالَ،َأمونمالَتَظْلوونتُظْلَم،

اللَّهـم : قَـالَ ،نَعم: قَالُوا؟مراتثَالَثَ،بلَّغْتُهْل،تَاهُأمياَأالَ

دثَالَثَ،اشْهاترم.



 
،حلَّـةٌ وعلَيه،بِالربذَةذَرَأبالَقيتُ: اَلقَ،سويدبنالْمعرورِعنِ

،رجـالً سـاببتُ ِإنِّـي :فَقَاَل،ذَِلكعنفَسَألْتُه،حلَّةٌغُالَمهوعلَى

تُهريفَعهفَقَاَل،بُِأمِليـا : وسـلم عليهاهللاصلىالنَّبِيـا يَأبذَر،

تَهريَأعهبُِأم،ٌؤِإنَّكراميكةٌفيلاهج،انُكُمِإخْولُكُمخَو،ملَهعجاللَّه

ولْيلْبِسه،يْأكُُلممافَلْيطْعمهيدهتَحتََأخُوهكَانفَمن،َأيديكُمتَحتَ

.فَـَأعينُوهم كَلَّفْتُمـوهم فَـِإن ،يغْلبهمماتُكَلِّفُوهموالَ،يلْبسمما



 
:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِ

ِإذَا،الْجـسد مثَُل،وتَعاطُفهِموتَراحمهِمتَوادهمفيالْمْؤمنينمثَُل

. والْحمىبِالسهرِالْجسدساِئرلَهتَداعى،عضومنْهاشْتَكَى
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وسـلم عليهاهللاصلىالنَّبِيعنِ،موسىَأبِيعن،بردةَأبِينع

.أصابِعهبينوشَبك،بعضابعضهيشُدكَالْبنْيانِِللْمْؤمنِالْمْؤمن:قال

 
ـ : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال         عن ـ كنا في غ ع سزاة فكَ

ألنصار يا لَ: فقال األنصاري ، من األنصار رجل من المهاجرين رجالً

فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا      ،  يا للمهاجرين    :وقال المهاجري ،  

يـا رسـول اهللا     : قالوا   ؟ ما بال دعوى الجاهلية   : عليه وسلم فقال    

دعوها فإنهـا   : فقال  ،  من األنصار    كسع رجل من المهاجرين رجالً    

) منتنة  
إن العصبية القلبية مقيتة بغيضة ، و هي سالح فتّاك يفتك بالمجتمع            

، لذلك فإننا نرى أن األيدي الخفية تريد أن تزج مجتمعاتنا في لهيب             

هذه العصبية ، يريد البعض أن نعود إلى الجاهلية األولى ، أن تعود             

حـت الـروابط   الحرب القبلية العشائرية ، فنراهم يجمعون النـاس ت    

القبلية العشائرية ، ونراهم يضربون على وتر العـشائرية عنـد أي            

إنها نغمة جديدة : خالف ولو كان شخصياً و تافهاً ، لذلك فإننا نقول         

.، و خطر عظيم ، و فتنة كبيرة يحاول البعض إثارتها 
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علينا أن نجعل الميزان هو الحق ، و أن نجعل الحكم هو الشرع ، و         

نصر إخوتنا لكن ليس بالميزان الجاهلي ، إنما بـالميزان          علينا أن ن  

. الشرعي اإلسالمي  

:( عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

يا رسول اهللا أنصره إذا     : فقال رجل    ، أو مظلوماً  انصر أخاك ظالماً  

تحجـزه أو : قـال  ؟ كيف أنصره أفرأيت إذا كان ظالماً   كان مظلوماً 

) تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره
ماالْقُرآناقْرُؤوا:وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيقَاَل: قَاَل،جنْدُبٍنع

.عنْهفَقُوموااخْتَلَفْتُمفَِإذَا،قُلُوبكُمعلَيهاْئتَلَفَتْ

اخْتَلَفْتُمفَِإذَا،قُلُوبكُمعلَيهاْئتَلَفَتْماالْقُرآناقْرُؤوا:روايةوفي-

يــهــواففَقُوم.

 
إنـه  : ابن حجـر    فقد قال عنه    " اختالف أمتي رحمة    " وأما حديث   

ب فـي   حديثٌ مشهور علـى األلـسنة ، وقـد أورده ابـن الحاجـ             

” اختالف ُأمتي رحمةٌ للناس“في مباحث القياس بلفظ ، ”المختصر“

“. األئمة أنه ال أصل لـه منكثير، وكَثُر السؤاُل عنه ، وزعم

.
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االختالفُ رحمة ، واحتجـوا  : وقد غلط قوم ، فقالوا : ابن حزم قال

وي عن النَّبِيلم ؛ أصحابي كالنجوم ، بأيهم صلى اهللا عليه وسبما ر

.اقتديتم اهتديتم
قوٍل يكون ، ألنه لو كـان االخـتالفُ   أفسدمنوهذا: ابن حزم قال

يقوله مسلم ، ألنه ليس إالَّ رحمةً ، لكان االتفاقُ سخَطًا ، وهذا ما ال

وأمـا الحـديث   اتفاقٌ أو اختالفٌ ، وليس إالَّ رحمةٌ ، أو سـخَطٌ ، 

“. أهـل الفـسق  توليدمنمذكور ، فباطٌل ، مكذوب ال

.

يومـاً، بهفأتيالخمر،شربفيمراراًحدرجالًأنالبخاريروى

به،يؤتىماأكثرماالعنهاللهم: القوممنرجلفقالفجلد،بهفُأمر

.) )سـوله وراهللايحبإنهعلمتمافواهللاتلعنوه،ال: ((النبيفقال



 
الحاجبعليهدخلعندمابن أبي سفيان رضي اهللا عنه معاويةوهذا 

أخـوك، إنـه : يقـول بالبابواحدهناكالمؤمنينأميريا: لهوقال

فقـال إخـوتي؟ تعـرف أالهو؟إخوتيأي: للحاجبمعاويةفيقول

أأنت: معاويةسألهالرجل،دخلفلما. أخوكإنه: يقولإنه: الحاجب

منأخوكأنا: فقال. أنت؟إخوتيوأي: معاويةفقالنعم: قالأخي؟

.وصلهامنأولألكوننمقطوعة،رحم: معاويةفقال! آدم
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وهناك أخوة إسالمية يجب    ، فهناك أخوة إنسانية تجمع جميع الناس       

ِإنَّما الْمْؤمنُون ِإخْوةٌ: عالىقال ت، أن تجمعنا وتوحدنا  
ال تحاسدوا  «rقال رسول اهللا    : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      

وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعـضكم علـى بيـع              

بعض، وكونوا عباد اهللا إخوانا، المسلم أخو المـسلم ال يظلمـه وال             

ه، التقوى ههنا ويشير إلى صـدره ثـالث         يخذله وال يكذبه وال يحقر    

مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على    

»المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
ال يحل لمسلم أن يهجـر أخـاه        «: قال rوفي الصحيحين أن النبي     

فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ           

»فمن هجر فوق ثالث فمـات دخـل النـار      «: ، وفي رواية  »مبالسال

 
ال يدخل الجنة   «: rاحتقار المسلم فهو ناشئ عن الكبر وقد قال          و

إن الرجـل يحـب أن   : فقيل له»من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

إن اهللا جميل يحب الجمال الكبر «: يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال 

، وبطر الحق دفعه ورده على      »ر الحق وغمط الناس   بط

.قائله وغمط الناس احتقارهم

اجعل كبير المـسلمين عنـدك أبـا        : قال رجل لعمر بن عبد العزيز     

.وصغيرهم ابنًا وأوسطهم أخًا

: ولألخوة حقوق وواجبات منها 
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أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير وأن تكره له مـا تكـره                -١

.ن الشرلنفسك م

المسلم من سلم   «أن ال تؤذي أحدا من المسلمين بقول وال فعل           -٢

»المسلمون من لسانه ويده 
أالَّ تنقل الكالم بين الناس على جهة اإلفساد بينهم وأن ال تـذكر    -٣

.أحدا بما يكره

.أالَّ تزيد في الهجر على ثالثة أيام لغير سبب شرعي-٤

د بحسب القدرة واالستطاعة بكـل أنـواع        أن تحسن إلى كل أح     -٥

.اإلحسان القولي والفعلي

.أالَّ تدخل على أحد إال بإذنه-٦

.أن تخالق الناس بخلق حسن-٧

.الوفاء بحق الصحبة واإلخالص في المودة-٨

.أن ترحم الصغير وتوقر الكبير-٩

أن تكون مع كافة المسلمين مستبـشرا طلـق الوجـه لـين              -١٠

.الجانب

.أن تأمر أخاك المسلم بالمعروف وتنهاه عن المنكر-١١

.أن تنصف الناس من نفسك فتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به-١٢

.أن تصلح بين الناس إذا تخاصموا وتقرب بينهم إذا تباعدوا-١٣

.أن تستر عورات المسلمين-١٤

.أن تشيع جنائزهم وتزور قبورهم-١٥
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المسلمين إلى من لـك عنـده        أن تشفع لكل من له حاجة من       -١٦

.منزلة وتسعى في قضاء حاجته

.أن تبدأ من تلقى بالسالم والمصافحة قبل الكالم-١٧

أن تصوم عرض أخيك المسلم ونفـسه ومالـه عـن الظلـم             -١٨

والعدوان مهما قدرت وترد عنه وتناضل دونه وتنصره فـإن ذلـك            

.يجب عليك بمقتضى أخوة اإلسالم

.بوعد إال وتفي بهأالَّ تعد مسلما-١٩

.أن تتواضع لكل مسلم وال تستكبر عليه-٢٠

.الدعاء ألخيك المسلم في حياته وبعد موته-٢١

أن تتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن بك -٢٢

.وألسنتهم عن غيبتك

أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمـك،            -٢٣

.وتحسن إلى من أساء إليك

.أن تشكر من أحسن إليك وتكافئه على إحسانه وتدعو له-٢٤

إذا ابتليت بذي شر فينبغي أن تجامله وتتقيه وتداريه وتقابـل            -٢٥

.إساءته باإلحسان إليه

أن تسلم على أخيك المسلم إذا لقيتـه، وتجيبـه إذا دعـاك،              -٢٦

وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر     

ذا أقسم عليك، وتنصحه إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب         قسمة إ 

.إذا غاب عنك، وباهللا التوفيق    
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:وما أجمل قول الشاعر
 

 

نعدبعاللَّهنالَمٍبا:قَاَلسلَممقَدوسـلم عليـه اهللاصـلى النَّبِى

عليـه اهللاصـلى اللَّهرسوُلقَدمقَدوقيَلقبلَهالنَّاسانْجفََلالْمدينَةَ

النَّـاسِ فـى فَجِْئتُثَالَثًااللَّهرسوُلقَدمقَداللَّهسوُلرقَدمقَدوسلم

اَألنْظُرنْتُفَلَميتَبههجفْتُورعَأنههجوسلَيهجكَذَّابٍبِوَلفَكَانَأو

ءشَىتُهعمستَكَلَّمبِهاقَاَلَأنايهَأيالَأفْشُواالنَّاسالَمـوا سمَأطْعو

املُواالطَّعصوامحلُّوااَألرصِلوبِاللَّيالنَّاسو ـاميخُلُوا ننَّـةَ تَـدالْج

.بِسالَمٍ

 
علـى صـاحبه     وتأمل تلك العاطفة الكامنة وراء خوف الـصاحب       

وحرصه على راحته وإيثاره له فيما رواه مصعب بـن أحمـد بـن              

قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة، وكنت أحب     : مصعب قال 

. أن أصحبه، فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم يأذن لي في تلك السنة

اعزم على : ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته فقال   

: فقـال . أنت األمير : فقلت. يكون أحدنا األمير ال يخالفه اآلخر     : شرط

ـ   : فقلت. ال تعصني: فقال. أنت أسن وأولى: ال بل أنت، فقلت نعـم 

وما درى مصعب أن المروزي قبل اإلدارة لخدمة أخيه ال الستخدامه،       

وليعلِّم كل أمير قوم أن يكون خادما ومحبا لهـم وعطوفًـا علـيهم              

فخرجت معه، وكان إذا حـضر الطعـام   : ال مصعبورحيما بهم ـ ق 
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! ألم أشرط عليـك أن ال تخـالفني       : يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال    

.فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر

يا أبا أحمد : فأصابنا في بعض األيام مطر شديد ونحن نسير فقال لي         

أقعدني في أصله وجعل يديه     اقعد في أصله، ف   : اطلب الميل ثم قال لي    

على الميل وهو قائم قد حنا علي، وعليه كساء قد تجلل به يظلنـي              

. من المطر حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر          

. فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة اهللا عليه         

 
 

 

 

 

 

 

 

لـى  إوتدفع  ،  يمانية فهي محبة تجلب الطمأنينة والسكينة     المحبة اإل و

ه لى رب إالمحبوب   ةوتزداد بطاع ، لى اهللا إقرب  توالمزيد من الطاعة  

وإنه على الرغم مما لألخـوة  ، ربهحقفي بتفريط المحبوبوتقل

من شأن، وما لها من حسنات، فإن اإلسالم حرص على االعتدال في            

والتطرف وضع شاذ كائنًا ما كان موضوعه ومنطوقه،        ... كل شيء 

وهو بالتالي سلوك غير طبيعي قد يؤدي إلى كثير من المـضاعفات            

.واالنحرافات
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ال : (أتى برجل يشرب الخمر فلعنه رجل من القوم ــ لما rقال 

).تلعنوه فواهللا ما علمت إال أنه يحب اهللا ورسوله  



 
شرب الخمر ثم يصر على الخروج للقتال في وعرف التاريخ من ي

سبيل اهللا؛ ألنه يحب اهللا ورسوله،وكان ذلك في وقعة القادسية، حين 

أمر سعد بن أبي وقاص بأبي محجن الثقفي فقيد وأودع في القصر 

سجينًا بسبب شربه الخمر، فلما رأى أبو محجن الخيول تحوم حول 

:حمى القصر وكان من الشجعان األبطال قال
 

 

 

 

 

سأل أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد، وحلف لها أنه ثم

،فرس سعد يرجع آخر النهار فيضع رجله في القيد فأطلقته، وركب 

وكان سعد مريضا، وقد جلس في القصر ينظر في مصالح الجيش 

وخرج فقاتل قتاالً شديدا وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها 

وينكرها ويشبهه بأبي محجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق، 

فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها ونزل سعد فوجد 

فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه ! ذاما ه: فرسه يعرق، فقال
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وأطلقه رضي اهللا عنهما  

 
ال تعادين أحدا وإن ظننت أنـه ال يـضرك، وال           : قال يونس النحوي  

تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه ال ينفعك، فإنك ال تدري متـى              

جو صديقك، وال يعتذر أحد إليك إال قبلت عذره وإن          تخاف عدوك وتر  

.علمت أنه كاذب، وليقل عتب الناس على لسانك      

 
 

 

 

 

وهذا ابن المبارك رحمه اهللا كان كثير االختالف إلى طرسوس وكان           

ينزل الرقَّة، فكان شاب يختلف إليه، ويقوم بحوائجه، ويسمع منـه            

إنـه  : ما سأل عنه قيل له    فل... الحديث، فقدم عبد اهللا مرة فلم يره،      

محبوس على عشرة آالف درهم، فاستدل على الغـريم، ووزن لـه            

عشرة آالف، وحلّفه أال يخبر أحدا ما عاش، فأخرج الرجل، وسرى            

ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين مـن الرقـة، فقـال ابـن              

يا أبا عبد الـرحمن كنـت       : قال. يا فتى، أين كنت؟ لم أرك     : المبارك

جاء رجل، فقضى دينـي،     : وكيف خلصت؟ قال  : قال. سا بدين محبو

.ولم يعلم الرجل إال بعد موت عبد اهللا. فاحمد اهللا: قال. ولم أدر
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وجاءه رجل فسأله أن يقضي دينًا عليه، فكتب عبد اهللا له إلى وكيل             

كم الدين الذي سـألته     : له، فلما ورد الكتاب على الوكيل قال للرجل       

ة درهم، وإذا عبد اهللا قد كتب لـه أن يعطيـه            سبعمائ: قضاءه؟ قال 

إن الغالت قد فنيت، فكتب     : سبعة آالف درهم، فراجعه الوكيل، وقال     

إن كانت الغالت قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز   : إليه عبد اهللا  

: انظر.له ما سبق به قلمي 
:وقال آخر

 

 

 

ونعمة اإلسالم نعمة عظيمة يجب أن نشكر اهللا عليها فهو الذي ألف            

.بين قلوبنا وجمعنا على محبة اهللا تعالى وطاعته 

هناك رفع يده يبتهل     إلىذهب رجل صالح ليحج بيت اهللا فلما ذهب         

نعمـه باإلسـالم وكفـى  اإلسالمالحمد هللا على نعمه اهللا قائالإلى

وكتب اهللا له الحج وبينما هـو        التاليوانقضى هذا العام وجاء العام      

يـتلفظ بكلمـه   أناهللا بدعاء وقبـل  إلىيبتهل أنأرادعرفات على

فى بها نعمة   وك اإلسالمهللا على نعمة     ديقول الحم واحده سمع هاتف    

لم نفرغ من كتبه ثوابهـا  ..رويدا .. مهال: فسمع صوتا يقول له . 

. الماضيمن العام 
هذه أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور، أيام أكل وشرب، ال يجـوز      ف

ومن كان متخاصما مع قريبه أو صديقه أو        . ويحرم صيام يوم العيد   
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ارحمـوا  ((يم، جاره فليسامح، وليتخلق بخلق اهللا، فإن اهللا غفور رح   

فَمن عفَا وَأصلَح فََأجره    ،  ))من في األرض يرحمكم من في السماء      

 لَى اللَّهع  ،        نـيوا بحـلةٌ فََأصِإخْـو نُونْؤما الْمِإنَّم

كُميَأخَو        الرحم من وصلها وصله اهللا، ومن قطعها

كما تقربت إلى اهللا بالنسك والذبح والصالة فتقرب إلـى          و،قطعه اهللا 

ال يحل المـرئ  : ((اهللا بصلة رحمك ومسامحة من أساء إليك، قال  

مؤمن أن يعرض عن أخيه فوق ثالث، فيعرض هذا ويعرض هـذا،            

، رضاء الناس غاية ال تدرك، فتقربـوا        ))وخيرهما الذي يبدأ بالسالم   

إلى الناس باالبتسامة والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، واتقوا         

تحـابوا،  النار ولو بشق تمرة، والهدية تؤلف بين القلوب، فتهادوا          

وتَعاونُوا علَـى الْبـر   وألق السالم على من عرفت ومن ال تعرف،      

والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ 
انظر إلى أحوال البائسين لترفع عنهم بأسهم، أنفق على المحتاجين،          

واهللا في عون العبد مـا كـان        ((وساعد ذوي العاهات وكبار السن،      

زوروا الغرباء والمنقطعـين عـن أهلـيهم،        )). العبد في عون أخيه   

عنهم حزن الغربة والحنين إلى الديار والـوطن، وأدخلـوا          وارفعوا  

عليهم الفرحة ببعض األطعمة والكالم الطيب، وال تنسوا إخواننا في           

فلسطين وسائر بالد المسلمين من صالح الدعاء، فإنهم ـ كـان اهللا   

في عونهم ـ تمر عليهم األعياد أعياد الفرحـة بـالحزن، واللقـاء     

.األمواتبالفراق، وبزيارة األحياء
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ولنعلم أن أعداءنا ال يريدون وحـدتنا وال   ، فسر نهضتنا في وحدتنا     

.تآلفنا 
 

  

  

ومناألصفياء،وأبراألولياءوخيراألنبياء،خاتمجعلتهمنعلىوسلمصلاللهم

وصـحبه آلـه وعلىاألهواء،أهلإالعنهايزيغالالبيضاء،المحجةعلىتركنا

.كثيراًتسليماًوسلم
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