السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
موضوع خطبة الجمعة لهذا االسبوع ان شاء هللا ستكون بعنوان  :اليأس واالمل
وتتناول العناصر التاليه  :تشخيص اليأس وتعريفه وحكمه
 كيف تعامل صلى هللا عليه وسلم مع اليأس وصور من االيذاء في مكة والمدينه واالمة وما مر بها وكيف خرجت مبشرات من الصادق المصدوق -١ما هو اليأس؟
 اليأس  :واليأس هو شعور داخلي يبث الحزن وعدم الراحة واإلحباط وعدم التفاؤل في نفسالشخص اليائس وقد يؤدّي به األمر لإلصابة باإلكتئاب واإلحباط
 اليأس :انقطاع الطمع من الشيء القنوط :اليأس من الرحمةالقنوط :اإلياس من الرحمةالقنوط :شدة اليأس من الخير حكمه :اليأس معصية وكبيرة اذا تمكنت من قلب صاحبها قد توصله للكفر قال الطحاوي  :واالمن واالياس ( اليأس) ينقالن عن ملة االسالم وسبيل الحق وقال ابن مسعود رضي هللا عنه  :الكبائر -١االشراك باهلل
 -٢االمن من مكر هللا
 -٣القنوط من رحمة هللا
 -٤اليأس من روح هللا
 قال صلى هللا عليه وسلم  :لو يعلم المؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع في جنته احد ولويعلم الكافر ما عند هللا من الرحمة ما قنط من رحمته احد .
 اي  :اراد بيان ان رحمة هللا وعقوبتهفبيان العقوبة كي ال يأمن احد من مكر هللا فيغتر برحمة هللا ويأمن عذابه
وبيان الرحمة هللا كي ال ييأس كافر او بعيد عن هللا من رحمة هللا فيترك باب هللا والتوبة
والعوده

 واليأس من مساوئ االخالق واخبثها ومكانه القلب والروح ويؤثر على ظاهر االعمال وهو داء يجعل النفوس ترضى بالمنكرويبعدها عن الخير ويخلد الى الواقع دون ان يسعى لتغير واقعه او واقع مجتمعه
 هو داء من ابتلي به عاش في دنياه بقلق وحيرة واضطراب ويفوت على صاحبه معرفةسبيل النجاة
 وبسببه يطفئ المرء سراج االمل في قلبه ويترك العمل ويخلد الى الكسل وهو صنو الكفرَ
ين ( )55قَا َل َو َمن يَ ْقنَ ُ
ق ف َال تَكُن ِم َن ا ْل َقانِ ِط َ
ط ِمن َّرحْ َم ِة َر ِب ِه ِإ َّال
 قال تعالى  :قَالُوا بَش َّْر َناكَ ِبا ْل َح ِضالُّ َ
ال َّ
ون
ّللاِ إ إِنَّهُ َال
 وقال تعالى  :يَا بَنِ َّي ا ْذ َهبُوا فَت َ َح َّسوا ِمن َّر ْوحِ َّ
ف َوأ َ ِخي ِه َو َال ت َ ْيأ َ ُ
س َ
سوا ِمن يُو ُ
س ُ
ّللا إِ َّال ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون
س ِمن َّر ْوحِ َّ ِ
يَ ْيأ َ ُ
علَ ٰى أَنفُس ِِه ْم َال تَ ْقنَ ُ
ِي الَّذ َ
ّللاَ يَ ْغ ِف ُر
س َرفُوا َ
ِين أ َ ْ
طوا ِمن َّرحْ َم ِة َّ ِ
ّللا ۚ إِ َّن َّ
 وقال تعالى  :قُ ْل يَا ِع َباد َالر ِحي ُم
الذُّنُ َ
ور َّ
وب َج ِميعًا ۚ ِإنَّهُ ُه َو ا ْلغَفُ ُ
 -١موقف النبي من اليأس
 لم يعرف اليأس الى قلب النبي محمد صلى هللا عليه وسلم سبيالًوكيف يتسلل اليأس الى قلب موصول باهلل سبحانه
 الى قلب يؤمن انه وعسى ان تكرهوا شيئا ويعل هللا فيه خيرا ً كثيراش ْيئ ًا َو ُه َو َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إ َو َ
 وكذلك َ :و َس ٰى أَن ت ُ ِحبُّوا َ
س ٰى أَن تَك َْر ُهوا َ
ع َ
ع َ
ش ْيئ ًا َو ُه َو ش ٌَّر لَّ ُك ْم ۗ َو َّ
ّللاُ
يَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم َال ت َ ْع َل ُم َ
ون
 لذلك كان صلى هللا عليه وسلم دائما ً يبق االمل في قلوب اصحابه وفي احلك الظروف لذلك فإن واجب العلماء والخطباء وكل العقالءان يبثوا روح االمل عند المسلمين كييخرجوا مما هم فيه
 فإنه وان كان ما تمر به االمة اليوم من قتل وتدمير وتشريد وحصار وتجويع وقمعوسجون
يز ا ْل َح ِمي ِد
 قال تعالى َ :و َما نَ َق ُموا ِم ْن ُه ْم إِ َّال أَن يُ ْؤ ِمنُوا بِ َّاَّللِ ا ْلعَ ِز ِ

يدعو الى اليأس في جانب ما وهو اليأس من تحول الحكام الى الحق عن الباطل و اعادة
تحكيم كتاب هللا وسنة رسول هللا
فإنه يشبه حال المؤمنين يوم االحزاب
ويدعونا الى ان نعلق آمالنا باهلل وان ال نقطع طمعنا به سبحانه وبنصره وقدرته
سفَ َل ِمن ُك ْم َوإِ ْذ َزا َ
اج َر
ار َوبَلَغَ ِ
غ ِ
ت ْاْل َ ْب َ
 قال تعالى  :إِ ْذ َجا ُءوكُم ِمن فَ ْوقِ ُك ْم َو ِم ْن أ َ ْت ا ْلقُلُ ُ
ص ُ
وب ا ْل َح َن ِ
اَّلل ال ُّ
َوت َ ُ
ظنُونَا (ُ )10هنَا ِلكَ ا ْبت ُ ِل َي ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ظنُّ َ
شدِيدًا
ون َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َز ًاال َ
ون ِب َّ ِ
 -٢االذى الذي تعرض له صلى هللا عليه وسلم
 في مكة القوا على ظهره سلي الجزور كذبوه وطردوه وحاصروه واجبروه على الهجرة بعد ان قتلوا كثيرا من اصحابه تحتالتعذيب
 وفي الطائف اغروا به صبيانهم وعبيدهم وجانينهم حتى قال صلى هللا عليه وسلمقومك  .وكان
يوم أ ُ ُح ٍد ؟ فقال ( لقد لقيتُ من ِ
 يا رسو َل هللاِ ! هل أتى عليك يو ٌم كان أش َّد من ِبن عب ِد كال ٍل  .فلم يُ ِج ْبني
ابن عب ِد يا لي ِل ِ
أش َّد ما لقِيتُ منهم يو َم العقب ِة  .إذ عرضتُ نفسي على ِ
ب  .فرفعتُ رأسي
إلى ما أردتُ  .فانطلقتُ وأنا مهمو ٌم على وجهي  .فلم أَستَفِقْ إال
بقرن الثعال ِ
ِ
إن هللاَ َّ
فإذا أنا بسحاب ٍة قد أظلَّتْني  .فنظرتُ فإذا فيها جبري ٌل  .فناداني  .فقال َّ :
عز وج َّل قد سمع
لتأمره بما شئتَ فيهم  .قال  :فناداني
قومك لك وما َردُّوا عليكَ  .وقد بعث إليك م َلكَ الجبا ِل
قو َل ِ
َ
علي  .ثم قال  :يا محم ُد ! َّ
قومك لكَ  .وأنا ملَكُ الجبا ِل .
سمع قو َل ِ
إن هللاَ قد ِ
ملكُ الجبا ِل وسلَّم َّ
ين )  .فقال
وقد بعثَني ربُّك إليك
َ
لتأمرني ِ
بأمرك  .فما شئتَ ؟ إن شئتَ أن أُطبقَ عليهم اْلخش َب ِ
له رسو ُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم ( بل أرجو أن يخر َج هللاُ من أصال ِبهم من يعب ُد هللاَ وحدَه  ،ال
يشركُ به شيئ ًا ) . .
الراوي :عائشة أم المؤمنين المحدث :مسلم  -المصدر:صحيح مسلم  -الصفحة أو
الرقم1795 :
خالصة حكم المحدث :صحيح
 اما في المدينة في معركة احد  .....سقط سبعين شهيدا وأُصيب مئتان واربعة عشر بعد ان انفصل ثلثالجيش من المنافقين
 -وبعد اثني عشر يوما تأتي حادثة بئر الرجيع

حيث ان عضلة والقارة قبيلتين عربيتين بعثتا وفدا الى رسول هللا ليعزيه بشهداء احد ثم طلبوا
منه ان يرسل معهم من يعلمهم القرآن واالسالم
وأمر عليهم عاصم بن ثابت وكان فيهم خباب بن االرت ومثد بن ابي مرثد ولم ين ُج احد فقد
استشهد سبعة ونزل ثالثة ...
وباعوا خباب ومرثد الى قريث وكانا قد قتال بعضا ً من اقارب الذين اشتروهم

 وحادثة بئر معونه وذلك بعد ثمانية عشر يوما من حادثة بئر الرجيع اتى الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلممالعب االسنه مالك بن عوف وكان مازال على شركه وطلب من النبي صلى هللا عليه وسلم ان
يرسل معه من يدعو قومه لالسالم
فأرسل معه سبعين قارئاوعالما ً من خيرة الصحابة رضوان هللا عنهم
وارسل مع حرام بن ملحان رسالةً الى عامر بن النفيل
 حيث قتل عامر ابن النفيل الرسول حرام بن ملحان وهاجم العلماء والقراء السبعين في الفمقاتل فارس
ولم ين ُج منهم احد اال عمرو بن امية
 -٣بث االمل

 اْلمل هو انشراح النفس في وقت الضيق واْلزمات؛ بحيث ينتظر المرء الفرج واليسر لماأصابه ،واْلمل يدفع اإلنسان إلى إنجاز ما فشل فـيه من قبل ،وال يمل حتى ينجح في تحقيقه.

 في كل موقف كان صلى هللا عليه وسلم يزرع االمل في القلوب ويعمل على انتزاع اليأسمن القلوب
 حديث خباب بن االرتظل الكعب ِة  ،قلنا لهُ :
هللا صلَّى هللاُ علي ِه وسلَّ َم  ،وهو ُمت َ َو ِ
 -١شكونا إلى رسو ِل ِ
س ٌد بُ ْر َدةً لهُ في ِ
اْلرض  ،فيُجْ عَ ُل
تستنصر لنا  ،أال تدعو هللاَ لنا ؟ قال  ( :كان الرج ُل فيمن قبلكم يُحْ فَ ُر لهُ في
أال
ِ
ُ

ش ُ
بالمنشار فيُو َ
ط
في ِه  ،فيُجا ُء
ق باثنت ْي ِن  ،وما يص ُّدهُ ذلك عن دِينِ ِه  .ويُ ْم َ
س ِه فيُ َ
ش ُّ
ض ُع على رأ ِ
ِ
بأمشاط الحدي ِد ما َ
ب  ،وما يص ُّدهُ ذلك عن دِي ِن ِه  ،وهللاِ ليُ ِت َّم َن هذا
لحم ِه من
دون ِ
ِ
عظم أو عص ٍ
ٍ
غنم ِه ،
يخاف إال هللاَ  ،أو
الراكب من صنعا َء إلى حضرموت  ،ال
يسير
اْلمر  ،حتى
الذئب على ِ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
جلون ) . .
ولكنكم تستع
الراوي :خباب بن األرت المحدث :البخاري  -المصدر:صحيح البخاري  -الصفحة أو
الرقم3612 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
 -٢حديث عدي بن حاتم الطائي
 بينا أنا ِعن َد النبي صلَّى هللاُ عليه وسلَّم إذ أتاه رج ٌل فشكا إليه الفاقة ،ثم أتاه آخر فشكا قطعالسبيل ،فقال  ( :يا عدي ،هل رأيتالحيرة )  .قُ ْلت  :لم أرها ،وقد أنبئت عليها ،قال  ( :فإن
طالت بك الحياة ،لترين الظعينة ترتحل من الحيرة ،حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أحدًا إال هللا -
قُ ْلت فيما بيني وبين نفسي  :فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البالد  -ولئن طالت بك حياة
لتفتحن كنوز كسرى )  .قُ ْلت  :كسرى بن هرمز ؟ قال  ( :كسرى بن هرمز ،ولئن طالت بك
حياة ،لترين الرج ُل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ،يطلب من يقبله فال يجد أحدًا يقبله منه،
وليلقين هللا أحدكم يو َم يلقاه ،وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ،فيقولن  :ألم أبعث إليك
رسوال فيبلغك ؟ فيقول  :بلى ،فيقول  :ألم أعطك ماال وولدا وأفضل عليك ؟ فيقول  :بلى،
س ِمعْتُ
فينظر عن يمينه فال يرى إال جهنم ،وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم )  .قال عدي َ :
النبي صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يقول  ( :اتقوا النار ولو بشق تمرة ،فمن لم يجد شق تمرة ،فبكلمة
َّ
طيبة )  .قال عدي  :فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إال هللا،
وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ،ولئن طالت بكم الحياة ،لترون ما قال أبو القاسم
صلَّى هللاُ عليه وسلَّم .
الراوي :عدي بن حاتم الطائي المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو
الرقم3595 :
خالصة حكم المحدث[ :صحيح]
مكان من
الخندق وعرضت لنا صخرةٌ في
بحفر
 -٣أمرنا رسو ُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم
ٍ
ِ
ِ
الخندق ال تأخذُ فيها المعاو ُل فشك َْوها إلى رسو ِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم فجاء رسو ُل هللاِ
ِ
َّ
هللا
بسم
فقال
ل
عو
الم
فأخذ
ة
الصخر
إلى
هبط
ثم
ه
ب
ثو
وضع
ه
ب
وأحس
م
ل
وس
عليه
هللا
َ
ِ
َ
ِ ِ
ِ
ُ
صلَّى ُ
َ
فضرب ضربةً فكسر َ
قصورها
بصر
أكبر أُعطيتُ مفاتي َح
ثلث
َ
ِ
الشام وهللاِ إني ْل ُ ُ
الحجر وقال هللاُ ُ
ِ
بسم هللاِ وضرب أخرى فكسر َ
ثلث
أكبر أُعطيتُ
ال ُح ْم َر من مكاني هذا ثم قال ِ
الحجر فقال هللاُ ُ
ِ
َ
قصرها
بصر
بصر
مفاتي َح
َ
بسم هللاِ
اْلبيض من مكاني هذا ثم قال ِ
َ
َ
المدائن وأ ُ ُ
فارس وهللاِ إني ْل ُ ُ

وضرب ضربةً أخرى فقطع بقيةَ
بصر
أكبر أُعطيتُ مفاتي َح
اليمن وهللاِ إني ْل ُ ُ
الحجر فقال هللاُ ُ
ِ
ِ
أبواب صنعا َء من مكاني هذا .
َ
الراوي :البراء بن عازب المحدث :الهيثمي  -المصدر:مجمع الزوائد  -الصفحة أو
الرقم133/6 :
خالصة حكم المحدث :فيه ميمون أبو عبد هللا وثقه ابن حبان وضعفه جماعة  ،وبقية رجاله
ثقات
 -٤ما مر باالمة
ب ِمن ِد َي ِار ِه ْم ِْلَ َّو ِل ا ْل َحش ِْر ۚ َما َ
 -١قال تعالى ُ :ه َو الَّذِي أ َ ْخ َر َج الَّذ َ
ظنَنت ُ ْم
ِين َكفَ ُروا ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
أَن يَ ْخ ُر ُجوا إ َو َ
ّللاُ ِم ْن َح ْي ُ
ف فِي
ث َل ْم يَحْ ت َ ِ
ظنُّوا أَنَّ ُهم َّمانِعَت ُ ُه ْم ُح ُ
سبُوا إ َوقَذَ َ
ّللاِ فَأَتَا ُه ُم َّ
صونُ ُهم ِم َن َّ
ِيه ْم َوأ َ ْيدِي ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ْب ۚ يُ ْخ ِربُ َ
ص ِار
ين فَا ْعت َ ِب ُروا َيا أُو ِلي ْاْل َ ْب َ
الرع َ
قُلُو ِب ِه ُم ُّ
ون بُيُوت َ ُهم ِبأ َ ْيد ِ
 وكأن الصورة تعيد نفسهالم يظن المسلمون ان عندهم قوة يستطيعون بها اخراج اليهود
وكان يهود بعتقدون ان حصونهم مانعتهم وان ال احد يتجرأ عليهم
 حتى قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يغرنك انك قاتلت قوما ً ال خبرة لهم بالقتال فانكلو قاتلتنا لرأيت منا بأسا ً شديدا
 فكان بعد ذلك جالء يهود عن جزيرة العرب -٢حروب الردة وما حصل للمسلمين
وكانت النتيجه ان دخلت الجزيرة العربيه وتبعها الشام والعراق ومصر ...
 -٣حروب التتار
وبعدها استيقظت االمة ودخل التتار باالسالم ومكنوا له
 -٤وبعد تسلط القامطة والعبيديين
قضى عليهم صالح الدين
 -٥وبعد حروب الصليبية وبقائهم لواحد وتسعين سنه تحررت القدس
 -٥بشائر النصر واالمل

ِين َكفَ ُروا يُن ِفقُ َ
 -١قال تعالى  :إِ َّن الَّذ َ
سيُن ِفقُو َن َها ث ُ َّم تَكُونُ
ون أ َ ْم َوالَ ُه ْم ِليَ ُ
ّللا ۚ َف َ
سبِي ِل َّ ِ
صدُّوا عَن َ
ِين َكفَ ُروا ِإلَ ٰى َج َهنَّ َم يُحْ ش َُر َ
ون ۗ َوالَّذ َ
س َرةً ث ُ َّم يُ ْغلَبُ َ
ون
َ
علَ ْي ِه ْم َح ْ
ور َ
س ِل َ
ون (َ )172و ِإ َّن
ين (ِ )171إنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ا ْل َمن ُ
س َبقَتْ َك ِل َمتُنَا ِل ِع َبا ِدنَا ا ْل ُم ْر َ
 -٢قال تعالى َ :ولَقَ ْد َ
ص ُ
ُجن َدنَا لَ ُه ُم ا ْلغَا ِلبُ َ
ون
 -٣قال تعالى َ :ولَقَ ْد َكتَ ْب َنا فِي َّ
صا ِل ُح َ
ون
ور ِمن بَ ْع ِد ِ
ِي ال َّ
الذك ِْر أ َ َّن ْاْل َ ْر َ
الزبُ ِ
ض يَ ِرث ُ َها ِعبَاد َ
-٤قال تعالى  :يُ ِريد َ
ورهُ َولَ ْو ك َِر َه
ور َّ ِ
ّللا ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َويَأْبَى َّ
ّللاُ إِ َّال أَن يُتِ َّم نُ َ
ُون أَن يُ ْط ِفئ ُوا نُ َ
ا ْلكَا ِف ُر َ
ون
ست ُ ْ
علَى الَّذ َ
ض َونَجْ عَ َل ُه ْم أَئِ َّمةً َونَجْ عَلَ ُه ُم
 -٥قال تعالى َ :ونُ ِري ُد أَن نَّ ُم َّن َ
ِين ا ْ
ض ِعفُوا فِي ْاْل َ ْر ِ
ا ْل َو ِارثِ َ
ين
يث ِم َن ال َّ
يز ا ْل َخ ِب َ
علَ ْي ِه َحت َّ ٰى َي ِم َ
ّللاُ ِل َيذَ َر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
 -٦وقال تعالى َّ :ما ك َ
بۗ
علَ ٰى َما أَنت ُ ْم َ
ين َ
َان َّ
ط ِي ِ
س ِج َد َك َما َد َخلُوهُ أ َ َّو َل
سو ُءوا ُو ُجو َه ُك ْم َو ِليَ ْد ُخلُوا ا ْل َم ْ
 -٧وقال تعالى  :فَ ِإذَا َجا َء َو ْع ُد ْاْل ِخ َر ِة ِليَ ُ
يرا
َم َّر ٍة َو ِليُت َ ِب ُروا َما َ
علَ ْوا تَتْ ِب ً
 قال صلى هللا عليه وسلمَّ
اْلرض  ،فرأيْتُ مشارقَها ومغاربَها  ،وإن
اْلرض  .أو قا َل  :إن ربِي زوى لي
إن هللاَ َزوى لي
َ
َ
ربي
اْلحمر
الكنزين
ى لي منها  ،وأعطيْتُ
َ
َ
واْلبيض  ،وإنِي سأ ْلتُ ِ
ِ
ُملكَ أمتي سيبل ُغ ما ُز ِو َ
سن ٍة بعام ٍة  ،وال يسل َ
سوى أنفسِهم  ،فيستبي َح
عدوا من ِ
ْلمتي  :أن ال يهلكَها ب َ
ط عل ْي ِهم ًّ
بي َ
ربي قال لي  :يا محم ُد ! ِإني إذا قضيْتُ قضا ًء فإنَّهُ ال ير ُّد  ،وال أهلكُهم بسن ٍة
ضتَهم  ،وإن ِ
بعام ٍة  ،وال أسل ُ
بين
ط عل ْي ِهم ً
عدوا من سوى أنفسِهم فيستبي َح بيضتَهم  ،لو اجتم َع عل ْي ِهم من ِ
َ
َ
سبي
يكون بعضُهم يهلكُ بعضًا  ،وحتى
بأقطارها – حتى
أقطارها – أو قال
يكون بعضُهم ي ْ
ِ
ِ
َ
َ
رفع عنها
ضلين  ،وإذا ُو ِض َع
أخاف على أُمتي ! اْلئمة ال ُم
بعضًا  .وإنَّما
السيف في أمتي لم يُ ْ
ُ
ُ
َ
بالمشركين  ،وحتى تعب َد قبائ ُل
يوم القيام ِة  ،وال تقو ُم الساعةُ حتى تَلحقَ قبائ ُل من أُمتي
إلى ِ
َ
َ
نبي  ،وأنا خات ُم
كذابون
اْلوثان  ،وإنَّهُ سيكو ُن في أمتي
من أمتي
ِ
ثالثون  ،كلُّهم يزع ُم أنَّهُ ٌّ
َ
النبي َ
يضرهم من خالفَهم حتى
ظاهرين ال
الحق
نبي بعدي  ،وال تزا ُل طائفةٌ من أمتي على
ُّ
ِ
ين ال َّ
ِ
أمر هللاِ .
يأتي ُ
َ
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 قال صلى هللا عليه وسلموبر َّإال أدخلَهُ هذا الد َ
ليبلُ َّ
بعز
غن هذا
يتركُ َّ
مدر وال ٍ
ّللاُ بيتَ ٍ
هار ،وال ُ
ُ
ِين ِ
اْلمر مبل َغ اللَّي ِل والنَّ ِ
عزيز أو بذُ ِل ذلي ٍلُّ ،
اإلسالم ،ويذ َّل بِ ِه في الكفر َو َ
َّاري
ّللاِ في
رضي َّ
بعز َّ
ٍ
ِ
يعز ِ
ّللاُ
َ
كان تمي ٌم الد ُّ
َّرف وال ِع َّز ،ولقد
أصاب َمن أسل َم منه ُم
عنهُ ،يقو ُل :قد عَرفتُ ذ ِلكَ في أ َ ْه ِل بيتي لقد
الخير والش َ
َ
َ
والج َ
أصاب َمن َ
زية .
غار
كافرا الذُّ َّل وال َّ
َ
ص َ
كان ً
ِ
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وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

