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ٖٔٗ1هـ  ٕٓٔٙ -م

بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل و الصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد..
إن المتدددبر اٌدداق القددرآن العلددٌم ٌعلددم ين مددن يسددالٌب يعدددام ه د ا الدددٌن علددى مددر
العصور القتل والبطش واألسر لٌردوا يصحاب هد ه الددعوة عدن يصدولثا وتوابتثدا
(وإ ْ ٌَ ْم ُك د ُر ِب د َل الن د ٌِنَ َك َْ د ُرو ْا لِ ٌُ ْت ِب ُتددو َل يَ ْو ٌَ ْق ُتلُددو َل يَ ْو ٌُ ْير ُكددو َل َو ٌَ ْم ُك د ُرونَ َو ٌَ ْم ُك د ُر ن
َ
هللا ُ
ِ
ن
ْ
َوهللا ُ َي ٌْ ُر ال َماك ِِرٌنَ ) (ألنْال :من ااٌةٖٓ).
وال ٌيْى على يح ٍد مدن المسدلمٌن مدا تقدوم بده عصداباق حمداح مدن مالحقدة ألهدل
التوحٌد فً غزة ،وما لل إال بثدف ين ٌردوهم عن المنثج القوٌم حتدى ٌسدتْردوا
بمصددٌر يهددل غددزة ،وحتددى ٌحددافلوا علددى مصددالحثم المزعومددة متلبسددٌن بلبدداح
الشرع والمصلحة الشرعٌة زعموا.
وهنددا يوكدده كالمددً إلددى يولئددل األبطددال الشددكعان الد ٌن حملددوا علددى عدداتقثم إعددالم
كلمددة هللا فددً يرتدده متحملددٌن فددً سددبٌل لددل المصدداعب واهبددتالماق ،م د كرا لثددم
ألسباب التباق على ه ا المنثج القوٌم وال ي با ن هللا سٌكون بعدده النصدر واللْدر
على يعدام ه ا الدٌن.
وال شل ين يعلم يسباب التباق على الحق االعتصام بكتاب هللا تعالى الد ي بد نٌن لندا
سد ُبل المكددرمٌن ونبثنددا إلددى يسددالٌب الط دداة فددً الكٌددد
سددبٌل المددنمنٌن ومٌددزه عددن ُ
ُح مِدنْ َر كبد َل ِبدا ْل َح كق لِ ٌُ َت كب َ
دق الند ٌِنَ
للدعوة والدعاة قال هللا تعالى( :قُلْ َن نزلَ ُه ُرو ُ
ح ا ْلقُد ِ
ُدى َو ُب ْ
ش َرى لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ ) ..
آ َم ُنوا َوه ً
فالقرآن ٌقلب المحن إلى مدن و ٌُصد ٌّر المكدروه محبوبدا والبلٌدة عطٌدة فللده الحمدد
على نعمة اهٌمان واهسالم والقرآن .
فددالقرآن الكددرٌم كددالم رب العددالمٌن هددو يعلددم واهددب للتتبٌددقي ألندده حبددل هللا المتددٌن
وعروته الوتقى ،ومن لم ٌتبته القرآن فاستوحش معه ولم ٌستأنح إال بكالم اليلق
فكبر على قلبه يربعا ،إ ما عسى ال ال ي سٌتبته بعدد كدالم هللا العاصدم مدن الْدتن
ومكائددد شددٌاطٌن اهنددح والكددن ،ال د ي ٌوت د للمددنمن سددبٌل المددنمنٌن وٌبددٌن لدده
سبٌل المكدرمٌن وٌقدع علٌده ييبدار يهدل التبداق مدن األنبٌدام والددعاة والصدالحٌن
س ِدل َمدا
الر ُ
دع َعلَ ٌْد َل مِدنْ يَن َبدام َ
(و ُكدالًّ ننقُ َ
ال ٌن سدبقق قدوافلثم فدً عمدق الزمدان َ ..
ُن َت كب ُ
ق ِب ِه فُ َنا َد َل) (هود.)ٕٔٓ:
واالستعانة باهلل واللكوم إلٌه واالستنصار بده والتقدة والتوكدل علٌده واالفتقدار إلٌده
كل لل مما ٌعٌن على التباق.

قددال ابددن القددٌم رحمدده هللا مددا معندداه إن العبددد إ ا علددم ين هللا سددبحانه وتعددالى مقلددب
القلوب وينه ٌحول بٌن المرم وقلبه وينه تعالى كل ٌوم هو فً شأن ٌْعدل مدا ٌشدام
وٌحكم ما ٌرٌد وينه ٌثددي مدن ٌشدام وٌتدل مدن ٌشدام وٌرفدا مدن ٌشدام وٌيْد
من ٌشام فما ٌن ّمنه ين ٌقلب هللا قلبه وٌحول بٌنه وبٌنه وٌزٌ ده بعدد إقامتده ولد لل
فثو ٌأوي إلى مواله وٌلو بده دومدا ولد لل يتندى هللا علدى عبداده المدنمنٌن بقدولثم
صد ْبراً
(ر نب َندا يَ ْف ِدر ْغ َعلَ ٌْ َندا َ
(ر نب َنا ال ُت ِز ْغ قُلُو َب َنا َب ْعد َد إِ ْ هَد َد ٌْ َت َنا) ...وبقدولثمَ :
ودعائثمَ :
ص ْر َنا َعلَدى ا ْل َق ْدو ِم ا ْل َكداف ِِرٌنَ ) .وقدد كدان يكتدر دعدام النبدً صدلى هللا
َو َت كب ْق يَ ْقدَا َم َنا َوا ْن ُ
علٌه وسلمٌ" :ا مقلب القلوب تبق قلبً على دٌنل" رواه الترم ي.
فاالستعانة بالرحمن واللكوم إلٌه والتقة به من يعلم عوامل التباق فً وقق الْتن
ٌِن) (الشعرام.)ٕٙ:
ًِ َر كبً َ
والمحني ( َك نال إِنن َمع َ
س ٌَ ْثد ِ
ومن لل ت كر هللا دوما ولثج اللسان ب كره فثو من يعلدم عوامدل اطمئندان القلدب
وب) (الرعدٌَ ( .)ٕ1:ا يَ ٌَ َثا الن ٌِنَ آ َم ُنوا
وتباته يمام األعدام (يَالَ ِب ِ ْك ِر ّ ِ
هللا َت ْط َمئِنَ ا ْلقُل ُ ُ
هللا َكتٌِراً لَ َعلن ُك ْم ُت ْْلِ ُحونَ ) (األنْال.)ٗ٘:
إِ َ ا لَقٌِ ُت ْم فِ َئ ًة َفا ْت ُب ُتوا َوا ْ ُك ُروا ن َ
ومن يعلم عوامل التباقي الحٌاة من يكل نصدرة دٌدن هللا وين ٌكدون لدل هدو الثدم
ددر ُك ْم َو ٌُ َت كب ْ
ددق يَ ْقدددَا َم ُك ْم) وقددال
ص ْ
هللا ٌَ ْن ُ
األول عنددد اهنسددان قددال تعددالى( :إِنْ َت ْن ُ
صدد ُروا ن َ
(ولَ ْو يَ نن ُث ْم َف َعلُوا َما ٌُو َع ُلونَ ِب ِه لَ َكدانَ َي ٌْدراً لَ ُثد ْم َويَ َ
شد ند َت ْت ِبٌتداً) (النسدام :مدن
تعالىَ :
ااٌة)ٙٙ
فنسأل هللا تعالى ين ٌكعل لل همنا األول وين ٌستعملنا به وال ٌستبدلنا ٌ ..قول هللا
داب َم َعد َل َوالَ َت ْط َ ْدو ْا إِ نند ُه ِب َمدا َت ْع َملُدونَ َبصِ دٌر َ .والَ
تعالى:
(فاس َتقِ ْم َك َمدا يُم ِْدر َق َو َمدن َت َ
ْ
ّ
َ
هللا ِمدددنْ ي ْولِ ٌَدددام ُتددد نم
ُون ِ
َت ْر َك ُندددو ْا إِلَدددى النددد ِ ٌنَ َللَ ُمدددو ْا َف َت َم ن
سددد ُك ُم ال نندددا ُر َو َمدددا لَ ُكدددم كمدددن د ِ
ص ُرونَ ) (هود.)ٖٔٔ-ٕٔٔ :
الَ ُتن َ
(والَ َت ُمدو ُتنن إِالن
ومعنى اهستقامة االستمرار على الحق والتباق علٌه حتدى الممداقي َ
َويَن ُتم َم ْسلِ ُمونَ ) (آل عمران.)ٕٔٓ:
والتبداق علدى المدنثج دلٌدل علدى سدالمته ،وداع إلدى تقدة اليلدق بده واتباعده ،وهدو
تمدددن يو تدددرٌبة النصدددر ومطٌدددة اللْدددر والطرٌدددق الموصدددلة إلدددى العدددز والرفعدددة
والتمكٌن.
(و َك َع ْل َنددددا مِدددد ْن ُث ْم يَئِ نم ً
صدددد َب ُروا َو َكددددا ُنوا ِب ٌاتِ َنددددا ٌُوقِ ُنددددونَ )
ددددة ٌَ ْثدددددُونَ ِبأ َ ْم ِر َنددددا لَ نمددددا َ
َ
(السكدة.)ٕٗ:
ٌقول سٌْان( :بالصبر والٌقٌن تنال اهمامة فً الدٌن).

والتبدداق طرٌددق لتحقٌددق األهددداف العلٌمددة وال اٌدداق العلٌددا ،فالمسددلم ال د ي ٌسددعى
لتعبٌددد الندداح لددرب العددالمٌن وإيددراكثم مددن عبددادة العبدداد ،وٌتطلددا لرفعددة دٌندده،
وإعددالم راٌتدده ال غنددى لدده عددن االسددتقامة والتبدداق ..فقددد كانددق وصددٌة رسددول هللا
ألصحابه( :قل آمنق باهلل تم استقم).
ٌقددول سددٌد قطددب  -رحمدده هللا تعددالى ورفددا منزلتدده  -عنددد ه د ه ااٌددة بعددد ين كددر
محاوالق المشدركٌن لمسداومة الرسدول صدلى هللا علٌده وسدلم علدى كتٌدر مدن يمدور
دٌنه ودعوته ومن لل ترل التندٌد ب لثتثم ومدا كدان علٌده آبدانهم إلدى غٌدر لدل..
ٌقول مدا مليصده  ..هد ه المحداوالق التدً عصدم هللا منثدا رسدوله ،وهدً محداوالق
يصحاب السلطان ما يصحاب الدعواق دائماً ،محاولة إغدرائثم لٌنحرفدوا ولدو قلدٌالً
عدن اسددتقامة الددعوة وصددالبتثا ،وٌرتدوا بددالحلول الوسدط التددً ٌ درونثم بثددا فددً
مقابل م انم كتٌرة .ومن حملة الدعواق من ٌْتن بث ا عن دعوتده ألنده ٌدرى األمدر
هٌن داً .فأصددحاب السددلطان ال ٌطلبددون إلٌدده ين ٌتددرل دعوتدده كلٌددة ،إنمددا هددم ٌطلبددون
تعدددٌالق طٌْْددة لٌلتقددً الطرفددان فددً منتصددف الطرٌددق .وقددد ٌددديل الشددٌطان علددى
حامل الدعوة من ه ه الت رة ،فٌتصور ين يٌر الدعوة فً كسدب يصدحاب السدلطان
إلٌثا ولو بالتنازل عن كانب منثا! ولكن االنحراف الطٌْف فً يول الطرٌدق ٌنتثدً
إلى االنحراف الكامدل فدً نثاٌدة الطرٌدق ،وصداحب الددعوة الد ي ٌقبدل التسدلٌم فدً
كزم منثا ولو ٌسٌر ،وفً إغْال طرف منثا ولو تدئٌل ،ال ٌملدل ين ٌقدف عندد مدا
سددلم بدده يول مددرة ..ألن اسددتعداده للتسددلٌم ٌتزاٌددد كلمددا ركددا يطددوة إلددى الددورام!
ويصددحاب السددلطان ٌسددتدركون يصددحاب الدددعواق ،فددا ا سددلموا فددً الكددزم ،فقدددوا
هٌبددتثم وحصددانتثم ،وعددرف المتسددلطون ين اسددتمرار المسدداومة ،وارتْدداع السددعر
ٌنتثٌان إلى التنازل والتسلٌم والثزٌمة  ..ومتى د ّبق الثزٌمة فً يعمداق السدرٌرة،
فلن تنقلب الثزٌمة نصراً!
يتددف إلددى ه د ا و ال ين التراكددا ٌحددزن قلددوب المددنمنٌن وٌقددر يعددٌن المشددركٌن،
وتباق المنمن على الحق ٌق ّطا قلوب يعدام الددٌن وٌ دٌلثم ،ومعلدوم ين إغدالتثم
ار) (الْدت :
عمل صال مٌز هللا به يحب يلقه إلٌه بعد الرسل فقال( :لِ ٌَ ٌِ َل ِب ِث ُم ا ْل ُك نْ َ
من ااٌة)ٕ2
ِدب لَ ُثد ْم
ار َوال ٌَ َنالُونَ مِنْ َعد ٍُّو َن ٌْالً إِ نال ُكت َ
(وال ٌَ َطأُونَ َم ْوطِ ئا ً ٌُ ٌِ ُل ا ْل ُك نْ َ
وقال سبحانهَ :
ن
َ
هللا ال ٌُتِ ٌ ُا ي ْك َر ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ )(التوبة :من ااٌةٕٓٔ)
ِب ِه َع َمل َ
صالِ إِنن َ
وت كر ييً األسٌر من هو يشد منل حاال وبالماً مدن إيواندل المسدكونٌن فدً شدتى
بقاع األر ممن ٌمنعون من يدنى الحقوق فان لل ٌزٌدل تباتا وتصمٌما وصالبة
وإصرارا.

واعلددم ين هللا هددو ال نددً وهددو غنددً عنددا وعددن كثادنددا وعددن تباتنددا وإنمددا لددل لنددا
ٌرفعنددا هللا وٌعزنددا بدده ،ومددن ٌيلددد إلددى األر وٌتراكددا يو ٌتددول ٌسددتبدل هللا قومددا
غٌرهم يٌرا منثم تم ال ٌكونوا يمتالثم .
ف ٌَدأْتًِ ن
هللا ُ ِب َق ْدو ٍم ٌُحِد َب ُث ْم َو ٌُ ِ
ح َبو َند ُه
س ْو َ
( ٌَا يَ ٌَ َثا الن ٌِنَ آ َم ُنوا َمنْ ٌَ ْر َت ند ِم ْن ُك ْم َعنْ دٌِنِ ِه َف َ
هللا َوال ٌَ َيدافُونَ لَ ْو َم َدة
ٌل ن ِ
يَ ِ لن ٍة َعلَى ا ْل ُم ْن ِمنٌِنَ يَ ِع نز ٍة َعلَدى ا ْل َكداف ِِرٌنَ ٌُ َكاهِددُونَ فِدً َ
سدبِ ِ
شا ُم َو ن
هللا ٌُ ْنتٌِ ِه َمنْ ٌَ َ
هللا ُ َواسِ ا َعلٌِم) (المائدة)٘ٗ:
تل ُ ن ِ
الئ ٍِم َ لِ َل َف ْ
يما رسالتً إلى طواغٌق حماح وكنودهم ،إن الشر مثما استعلى وط ى وب ى فدال
بد له من نثاٌة مرٌرة  .والط داة قدد تيددعثم قدوتثم وسدطوتثم المادٌدة  ،فٌنسدون
قوة هللا وكبروته  ،فٌثلكثم هللا عز وكل  .فالب ً إ ا تمرد وتكبر فانده ٌثلدل نْسده
بنْسه فٌثٌئ هللا المستتدعٌْن المعتددى علدٌثم ين ٌسدحقوا هد ا الباطدل األشدر كمدا
ت د ِعُْوا فِددً ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
(و ُن ِرٌ د ُد يَنْ َن ُمددنن َعلَددى الن د ٌِنَ ْ
حكددى هللا عددن بنددً إسددرائٌل َ :
ارتٌِنَ ) (القصع )٘:وهنا ٌ كر سٌد قطدب ـ رحمده هللا ـ
َو َن ْك َعلَ ُث ْم يَئِ نم ًة َو َن ْك َعلَ ُث ُم ا ْل َو ِ
كالما ً كمٌالً  ،قائالً  ":إنه حٌن كان بنو إسرائٌل ٌندون ترٌبة ال ل لْرعون وهدو
ٌقتل يبنامهم وٌستحً نسامهم لم تتديل ٌد القدرة هدارة المعركة  .فثدم لدم ٌكوندوا
ٌندون ه ه الترٌبة إال الً واستكانة ويوفاً .فأما حدٌن اسدتعلى اهٌمدان فدً قلدوب
ال ٌن آمنوا بموسدى واسدتعدوا الحتمدال التعد ٌب وهدم مرفوعدو الدرنوح ٌكثدرون
بكلمة اهٌمان فدً وكده فرعدون دون تلكلدج ودون تحدرد  ،ودون اتقدام للتعد ٌب .
فأما عند لل فقد تديلق ٌد القدرة هدارة المعركة .وإعالن النصر ال ي تم قبل لدل
فً األرواح والقلوب .
فدلق ه ه على ينه حٌن ٌتمح الشر والْساد وٌقف اليٌر عاكزاً ال ٌستطٌا دفدا
صددائل الط ددً والتكبددر فددان هللا ٌثددًم سددبب ٌثلددل بدده هد ا الطاغٌددة  .وهكد ا كانددق
صددددداد
ددددو َط َعددددد َ ابٍ ،إِنن َر نبددددد َل لَ ِبا ْلم ِْر َ
سد ْ
ددددب َعلَددددد ٌْ ِث ْم َر َبددددد َل َ
صد ن
نثاٌدددددة فرعدددددون َ ( :ف َ
)(الْكدددرٖٔ:ـدددٗٔ) فثددد ا مصدددٌر كدددل طاغٌدددة  ،وتأمدددل قولددده تعدددالى ( :إِنن َر نبددد َل
صادِ) فثدو سدبحانه ٌرصدد عمدل هد ا الطاغٌدة ـ وكدل إنسدان ـ حتدى ٌكازٌده ،
لَ ِبا ْلم ِْر َ
فدداهلل عددز وكددل راصددد ال ٌْوتدده شددًم  .مطلددا علددى تمددرد هد ا الطاغٌددة وتسددلطه .
فلٌطمئن قلب المنمن وال ٌوكل  ،فان هللا معه راصد للط ٌان والشر والْساد.
ولٌح الع اب فقط ع اب ييروي ي بل هو دنٌوي يٌتا ً كما قدال هللا تعدالى َ ( :فأ َ َيد َ هُ
ن
هللا ُ َن َكال َ ْااي َِر ِة َو ْاألُولَى) وإن كان نكال اايرة هو النكال الحقٌقً األشدد واألبقدى ،
إِنن فًِ َ لِ َل لَ ِع ْب َر ًة لِ َمنْ ٌَ ْي َ
شى) فا ا كان هد ا مدا حددع مدا الطاغٌدة فرعدون صداحب
السلطة والنْو وال ي قد ملئ األر فسادا فكٌدف بمدن كدان غٌدرهه إنثدا سدنة هللا
فً الط اة  .ولكن ال ٌدرل ه ا إال من ٌيشى هللا عز وكل.
(و َكدأ َ كٌنْ َمدنْ َق ْر ٌَد ٍة يَ ْملَ ٌْ ُ
دق
ومن سنة هللا ما الط اة ينده ٌمثلثدم فدً غدٌثم وط ٌدانثم َ
ًِ َلالِ َمة ُت نم يَ َي ْ ُت َثا َوإِلَ نً ا ْل َمصِ ٌ ُر) (الحج )ٗ1:فٌستدرد هللا الط اة لٌدزدادوا
لَ َثا َوه َ

س َن ْس َتدْ ِر ُك ُث ْم مِدنْ َح ٌْ ُ
دع ال ٌَ ْعلَ ُمدونَ َ ،وي ُ ْملِدً َل ُثد ْم إِنن َك ٌْددِي َمتِدٌن) (القلدم ٗٗ:ـ
إتما ً ( َ
٘ٗ) فدداهلل سددبحانه وتعددالى ٌمثددل لثددنالم الط دداة وٌمدددهم بأسددباب القددوة  ،والقدددرة
على الحرب كٌداً ومكراً بثم ال حبا ً لثم ونصراً  ،تدم ٌأيد هم علدى حدٌن غدرة وتبدق
فً الحدٌع ":إن هللا تعالى لٌملً لللالم حتى إ ا يي ه لم ٌْلته " .إنثا مسألة وقدق
" ولكنكم تستعكلون"
ً
مدوٌدةي ال تراكدا وال تندازل عدن التوابدق والعقٌددة وال مسداومة
وييٌرا فانا نعلنثدا
علددى الدددٌن ولددن نسددم ألحددد إن شددام هللا ين ٌنْد مددن ت ددر يفنٌنددا حٌاتنددا ويعمارنددا
ويوقاتنا فً حراسته حتى ٌعز هللا دٌنده يو نثلدل دونده  ..ومدن توقدا مندا غٌدر لدل
فثددو واهددم حددالم مسددكٌن و لددل الن الددتمن ال د ي ٌب لدده يو سددٌب له لنددا ال ولددن ٌم د
عٌوننا ولن ٌوفً طموحاتناي فنحن نطم إلى كندة عرتدثا السدمواق واألر وال
ٌم عٌوننا يو نبٌا ينْسنا إال بمتل ه ا التمن ،فان كان ٌملكه فلٌساوم ولٌندزل إلدى
المزاودة ،ومادام ال ٌملكه فثو بثدٌته ويحالمه ٌْرح فلٌطو بتاعته ولٌسدتْق مدن
يحالمه ولٌل بالصمق واليسران ..
هللا ا ْ
ٌل
سد ُث ْم َويَ ْمد َوا َل ُث ْم ِبدأَنن َل ُثد ُم ا ْل َك نن َدة ٌُ َقدا ِتلُونَ فِدً َ
ش َت َرى مِنَ ا ْل ُم ْدن ِمنٌِنَ يَ ْنُْ َ
س ِدب ِ
(إِنن ن َ
آن َو َمددنْ يَ ْو َفددى
نِ
هللا َف ٌَ ْق ُتلُددونَ َو ٌُ ْق َتلُددونَ َو ْعددداً َعلَ ٌْ د ِه َح ّق دا ً فِددً ال نتد ْدو َرا ِة َو ْاألِ ْن ِ
كٌد ِدل َوا ْلقُد ْدر ِ
اس َت ْبشِ ددد ُروا ِب َبددد ٌْ ِع ُك ُم النددد ِي َبدددا ٌَ ْع ُت ْم ِبددد ِه َو َ لِددد َل ُهد َددو ا ْل َْد ْددو ُز ا ْل َعلِ دددٌ ُم)
ِب َع ْثددد ِد ِه ِمدددنَ ن ِ
هللا َف ْ
(التوبة.)ٔٔٔ:
ولقد ترب يصحاب رسول هللا يروع األمتلة فً الصبر والتبداق ،فد ال بدالل ٌسدحل
فدددً رمتدددام مكدددة ٌتالعدددب بددده الصدددبٌان بعدددد ين ٌددد وق يصدددناف العددد اب وتوتدددا
الصيور العلٌمة على صدره فما ٌزٌد عن قول :يحدد يحدد  ..وٌقدول لدو يعلدم كلمدة
ت ددٌلثم يكتددر مددن لددل لقلتثددا  ..إنثددا اهرادة الْوال ٌددة التددً تسددتثزيم بددالمحن
وتنكسر يمامثا إراداق الط اة  ..و ال يبداب ٌلقدى علدى الكمدر فٌطْئده ودل لثدره
ما ٌرده لل عن دٌنه يو ٌكسر تباتده  ،وتلدل سدمٌة وهدً امدرية تدعٌْة ال عشدٌرة
لثددا وال قددوة ٌصددب علٌثددا مددن الع د اب مددا ال ٌصددمد يمامدده صددنادٌد الركددال وتددرى
زوكثا ٌع ب حتى القتل وابنثا ٌسام يصناف الع اب حتى تكسر تلوعه فما ٌزٌدها
لل إال إصرارا وتباتا ٌثزم الط اة وٌْقدهم عقولثم وٌيركثم عن طورهم.
ولقد سكل لنا التارٌخ بعد لل يمتلة كتٌرة من تباق سلْنا فً وكده الط ٌدان يلددق
كددرهم تأسددوا فٌثددا بتبدداق يولئددل األوائددل مسددت كرٌن ومتبعددٌن دومددا لحدددٌع نبددٌثم
صدلى هللا علٌده وسدلم "سدٌد الشدثدام حمدزة بددن عبدد المطلدب وركدل قدام إلدى إمددام
كائر فأمره ونثاه فقتله".
فث ا سعٌد بن كبٌر ٌشمخ فً وكه كور الحكاد حتدى ٌقتدل ،و ال سدٌْان التدوري
وطاووح الٌيشون فً هللا لومة الئدم ،و ال ابدن تٌمٌدة ال ٌثداب كبدروق التتدار يو

ٌركا يمام تسلط حكام زمانه يو ٌتترر بللم يصومه ..و ال العدز بدن عبدد السدالم
سلطان العلمام ٌصدع منكرا فساد الممالٌل .
والقافلددة تطددول وتطددول وال تنتثددً حتددى ٌددرع هللا األر ومددن علٌثددا وفددً ت د كر
مواقْثم عبرة وعلة و كرى لمن رام التباق فً زمن الْتن والتراكعاق.
فدداللثم كددن مددا ايواننددا األسددرى ،اللثددم اربددط علددى قلددوبثم وارزقثددم التبدداق حتددى
المماق..

وصلى اللثم على محمد وعلى آله وصحبه..

مركز ابن تٌم ٌّة لإلعالم
 ٖٔٗ1هـ  ٕٓٔٙ -م

