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 ترغيب أهل اإلسالم

 يف سكنى الشام
 

 

 تأليف

 سلطان العلماء

ِالمالس ِِد ِب ِع ِِبن ِِز ِالع ِ
ِي ِم ِل ِالمِالس ِلس ِا دب ِع ِِبنِ ِيز ِز ِالع ِِد ِب ِع ِِينِ الد ِِز ِع ِ

 هجرية 666املتوىف سنة 
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 

احلمد هلل ذي اجلود واإلحسان، والفضل واالمتنان، والعّز والسلطان، مكّون األكوان، ومدّبر األزمان، 
 وعامل السر واإلعالن.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، امللك الديّان، العظيم الشأن، الذي ال يناله الوهم، وال يدركه 
 العيان.

نبينا حممداً عبده ورسوله، أرسله بالنور والبيان، واهلدى والفرقان، واحلجج والربهان، ليظهره على  نوأشهد أ
األديان، فدعا إىل الرمحن، وكسر األوثان، وأهان الصلبان، وأباد أهل الكفر والطغيان، صلى اهلل عليه وعلى 

 لفرقدان.آله يف كل حني وأوان، ووقٍت وزمان، ما ارتفع النَّسران، واصطحب ا

إن اهلل تعاىل جعلنا ، ف) وبعد ( أمحد اهلل على أن حبََّب إلينا اإلميان، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان
من أهل الشام الذي فيه للعاملني، وأسكنه األنبياء واملرسلني، واألولياء واملخلصني، والعباد الصاحلني، وحّفه 

إىل يوم  العاملني، وجعل أهله على احلق ظاهرين، ال يضرهم من خذهلممبالئكته املقرّبني، وجعله يف كفالة رب 
ني، بأهنا ربوة ( املوصوفة يف القرآن املبسيما دمشق احملروسة)وال  معقل املؤمنني، وملجأ اهلاربني، الدين، وجعله

يه السالم لذات قرار ومعني، كذلك روي عن سيد املرسلني، ومجاعة من املفسرين، وهبا ينزل عيسى بن مرمي ع
 إلعزاز الدين، ونصرة املوحدين، وقتل الكافرين، وإبادة امللحدين، وبغوطتها عند املالحم فسطاط املسلمني.

 فمّما يدل على بركة الشام:

سبحانه  ، وقوله[11ورة األنبياء:( ]سَوََنَّيْ نَاُه َولُوطًا ِإىَل اأْلَْرِض الَِِّت بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ )قوله تعاىل: 
( ]سورة ارَْكنَا َحْوَلهُ بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَ  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى  وتعاىل: )
 ياه.[. واختلف العلماء يف هذه الربكة، فقيل: هي بالرسل واألنبياء، وقيل: مبا بارك فيه من الثمار وامل1اإلسراء:
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وقد وّفر اهلل سبحانه وتعاىل حظ دمشق مبا أجرى فيها من العيون واألهنار، وسلكه من مياهها خالل 
املنازل والديار، وأنبته بظاهرها من احلبوب والثمار، وجعله موطنًا لعباده األخيار، وساق إليها صفوته من 

 األبرار.

لك: ما رواه قراء القرآن عن احلسن بن أيب ومما ذكره علماء السلف يف تفسري آي من القرآن، فمن ذ
نَا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا َوأَْورَث ْ احلسن يسار البصري، وما رواه َمْعَمر عن قتادة بن ِدعامة السدوسي يف قوله تعاىل: )

[ قاال: مشارق الشام ومغاربه. 131( ]سورة األعراف: ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق اأْلَْرِض َوَمغَارِبَ َها الَِِّت بَارَْكنَا فِيَها
 (.بَارَْكنَا َحْوَلهُ وهذا موافق لقوله تعاىل: )

[. 33]سورة يونس:  (َولََقْد بَ وَّْأنَا َبِِن ِإْسرَائِيَل ُمبَ وََّأ ِصْدٍق ومنه ما رواه َمْعَمر، عن قتادة يف قوله تعاىل: )
ّوزاً، كقوله فالصدق يعربَّ به عن احُلسن استعارًة، وجتتعاىل الشام وبيت املقدس، مبّوأ صدق، اهلل قال: بّوأهم 

 [ أي يف مقعٍد حسن.55( ]سورة القمر: يِف َمْقَعِد ِصْدٍق تعاىل: )

وقد يكون املبوَّأ حسنًا ملا فيه من الربكات الدينية، وذلك موجوٌد وافٌر بالشام، وبيت املقدس. أو يكون 
 واألشجار.ُحسنه لربكاته العاجلة بسعة الرزق والثمار 

ومن ذلك ما جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسّلم، فمنه: ما رواه أبو إدريس )عائذ( بن عبد 
ُتَجنَّدون أجناداً: سَ صلى اهلل عليه وسلم: )اهلل اخلوالين، عن عبد اهلل بن حوالة األزدي قال: قال رسول اهلل 

ليك بالشام، فمن ع: قلت يا رسول اهلل ِخر يل، قال: )، قال(منُجنداً يف الشام، وُجنداً يف العراق، وُجنداً بالي
 د يف مسنده.أخرجه أمح .(، فإن اهلل قد تكّفل يل بالشام وأهلههأىب فليلحق بَيَمِنه، ولَيسِق ِمن ُغدرِ 

قال سعيد بن عبد العزيز أحد رواة هذا احلديث، وكان ابن حوالة رجاًل من األزد، وكان مسكنه األردن، 
 إذا حّدث هبذا احلديث قال: ومن تكّفل اهلل تعاىل به فال ضيعة عليه.وكان 

ه، فأخرب صلى اهلل عليه وسّلم أن الشام يف كفالة اهلل تعاىل، وأن ساكنيه يف كفالته، وكفالته: حفظه وحياطت
 ومن حاطه اهلل تعاىل وحفظه فال ضيعة عليه، كما قال ابن حوالة.
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ن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنهما قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه ومنه ما رواه عبد اهلل بن عمر ب
ناٌر تسوق الناس، قلنا يا رسول اهلل، ما تأمرنا؟  –أو حبر حضرموت  –خيرج من حضرموت وسلم يقول: )

 .(قال: عليكم بالشام

ن غريها، واملستشار م عند خروج النار لعلمه بأهنا خري للمؤمنني )حينئٍذ( أشار صلى اهلل عليه وسّلم بالشام
 مؤمتن.

ا 
ّ
وقد درج العلماء على اإلشارة بسكناه اقتداًء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم إذ قال عطاء اخلراساين: مل

ن يل أنزل أين ترو مهمت بالنقلة، شاورُت مبكة واملدينة والكوفة والبصرة وخراسان من أهل العلم، فقلت: 
 بالشام.بعيايل؟ فكلهم يقولون: عليك 

 يب عموداً رأيت ليلة أسِريَ ومنه ما رواه عبد اهلل بن حوالة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: )
شام. وبينا أنا أُِمرنا أن نضعه بالأبيض كأنه لؤلؤة، حتمله املالئكة، فقلت: ما حتملون؟ فقالوا: عمود اإلسالم 

ته بصري ظننُت أن اهلل تعاىل قد ختّلى من أهل األرض فأتبعفنائم رأيُت عمود الكتاب اختُِلس من حتت رأسي 
 ام(.بالشام. فقال ابن حوالة: يا رسول اهلل ِخر يل، قال: )عليك بالشفإذا هو نور ساطع بني يديَّ حىت ُوِضَع 

 أخرجه الطرباين.

(، وزاد فيه بعد يب رأيُت ليلة ُأسِريَ ورواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص دون قول ابن حوالة، ودون قوله: ) 
 أخرجه الطرباين. (.أال وإن اإلميان إذا وقعت الفنت بالشام(: )حىت ُوِضَع بالشامقوله: )

أخرب صلى اهلل عليه وسلم أن عمود اإلسالم الذي هو اإلميان يكون عند وقوع الفنت بالشام، مبعىن: أن 
ين كان على اإلميان، وإن وقعت يف غري الدِّ  الفنت إذا وقعت يف الدِّين كان أهل الشام براًء من ذلك ثابتني

 أهل الشام عاملني مبوجب اإلميان. وأي مدٍح أمتُّ من ذلك.

واملعِنُّ بعمود اإلسالم: ما تعتمد أهل اإلسالم عليه، ويلتجئون إليه، والعِياُن شاهٌد لذلك، فإنّا رأينا أهل 
 عند ظهور األهواء، واختالف اآلراء. الشام على االستقامة التاّمة، والتمسك بالكتاب والسُّّنة

وقد قال عبد اهلل بن َشوَذب: تذاكرنا بالشام، فقلُت أليب سهل: أما بَ لََغك أنه يكون هبا كذا؟ فقال: بلى، 
 .ولكن ما كان هبا فهو أيسُر مما يكون بغريها
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أنواع البالء،  ري ذلك منوالذي ذكره معلوٌم بالتجربة، معروٌف باملشاهدة، أن الفنت من الَقحِط والغالء، وغ
 إذا نزلت بأرٍض كانت بالشام أخفَّ منها يف غريها.

ومنه ما رواه َسَلَمة بن نُ َفيل احلضرمي، أنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: إيّن مسّنُت اخليل، وألقيت 
ن جاء القتال، ال اآلم: )السالح، وَوَضعِت احلرُب أوزارها، قلت: ال قتال. فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلّ 

 تزال طائفٌة من أّمِت ظاهرين على الناس، يزيغ اهلل قلوَب أقواٍم فيُقاتلوهنم، ويرزقهم اهلل تعاىل منهم، حىت يأيت
أخرجه  (أمر اهلل زهم على ذلك، أال إن ُعقَر دار املؤمنني الشام، واخليُل معقوٌد يف نواصيها اخلرُي إىل يوم القيامة

 أمحد.

لى اهلل عليه وسّلم يف هذا احلديث بالّرّدة الِت تقع ممن أراد اهلل تعاىل أن يزيغ قلبه عن اإلسالم. أخرب ص
فأشار عليه بقتال املرتدين، مّث بُسكىن الشام إشارة منه صلى اهلل عليه وسّلم إىل أن املقاَم هبا رِباٌط يف سبيل 

 د شاهدنا ذلك، فإن أطراف الشام ثغوٌر على الدوام.اهلل تعاىل، وإخباراً بأهنا ثَغٌر إىل يوم القيامة، وق

ى مل أخرت بلداً أكون فيه، فلو أعلم أنك تبق ومنه ما رواه عبد اهلل بن حوالة أنه قال: )يا رسول اهلل ِخر يل
عاىل يف الشام؟ قول اهلل تأتدري ما ي(، فلّما رأى كراهيِت للشام قال: )عليك بالشامعلى قربك شيئًا. قال: )

تعاىل يقول: يا شام، أنِت صفويت من بالدي، ُأدِخُل فيِك ِخرييت من عبادي، إن اهلل تكّفل يل بالشام  اهللإن 
 ( أخرجه الطرباين.وأهله

شهادة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم باختيار الشام، وتفضيلها، وباصطفائه ساكنيها، واختياره وهذه 
إن من رأى صاحلي أهل الشام، ونسبَهم إىل غريهم، رأى بينهم من ، فلقاطنيها، وقد رأينا ذلك باملشاهدة

 التفاوت ما يدلُّ على اصطفائهم واجتبائهم.

ؤلِّف القرآن ن ومنه ما رواه زيد بن ثابت رضي اهلل تعاىل عنه قال: كنّا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إن مالئكة : )( فقلت: ومَب ذلك؟ فقالهل الشامطوىب أليف الرِّقاع، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: )

 (. أخرجه أمحد.باسطٌة أجنحتها عليها –ويف رواية: مالئكة الرمحن  –الرمحة 

وهذا موافق  ،أشار صلى اهلل عليه وسّلم إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل وكَّل هبا املالئكة حيُرسوهنا، وحيفظوهنا 
 كفالة اهلل تعاىل ورعايته.حلديث عبد اهلل بن حوالة يف أهنم يف  
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هم بارك لنا يف اللومنه ما روى عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيّب صلى اهلل عليه وسّلم قال: )
ن هناك يطُلُع قرن م( مرّتني، فقال رجل: ويف مشرقنا يا رسول اهلل. فقال صلى اهلل عليه وسّلم: )شامنا وميننا

 (. أخرجه أمحد.الشرالشيطان، وهبا تسعُة أعشار 

ا بدأ بالدعاء للشام بالربكة، وثىّن باليمن، دّل على تفضيل الشام على اليمن مع ما أثىن به على أهل 
ّ
مل

 اليمن يف غري هذا احلديث، فإن البداية إمنا تقع باألهمِّ فاألهّم.

اهلل عليه  اهلل صلىومنه ما رواه عبد اهلل بن عمر بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما قال: مسعت رسول 
اخلري عشرة أعشار، تسعة بالشام، وواحد يف سائر البلدان، والشرُّ عشرة أعشار، واحد بالشام، وسلم يقول: )

 (.وتسعة يف سائر البلدان، وإذا فسد أهل الشام فال خري فيكم

، واتصاف وهذا مما حيث على ُسكىن الشام، ويدل على الثناء على أهله الّتصافهم بتسعة أعشار اخلري
 سائر األقاليم باملِْعشار.

ومنه ما رواه عمري بن هاين قال: مسعت معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما على هذا املنرب يقول: 
َمن خذهلم، م هال تزال طائفٌة من أّمِت ائمٌة بأمر اهلل، ال يضرّ مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: )

( فقام مالك بن خَيَاِمر السكسكي فقال: يا أمري هلل، وهم ظاهرون على الناسأو خالفهم، حىت يأيت أمر ا
أنه مسع  ماملؤمنني، مسعت معاذ بن جبل يقول: )وهم أهل الشام( فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك، يزع

 معاذاً: )وهم أهل الشام( أخرجه البخاري.

فال خري  إذا فسد أهل الشام عليه وسّلم قال: )ومنه ما رواه معاوية بن قرّة عن أبيه عن النيب صلى اهلل
 الرتمذي.( أخرجه أمحد و فيكم، ولن تزال طائفٌة من أمِت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة

 (ليأتنيَّ على النّاس زماٌن ال يبقى على األرض مؤمٌن إال حلق بالشاموقال عبد اهلل بن عمرو بن العاص: )
 املستدرك. ومثل هذا ال يقوله إال توقيفًا.أخرجه احلاكم يف 

وملا علم الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني تفضيل الشام على غريه، دخَل إليه منهم عشرة آالف 
 َعنٍي رأت النيب صلى اهلل عليه وسّلم على ما ذكره الوليد بن مسلم.
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 ومما ذكره كعب األحبار عن التوراة قال:

)عبدي( املختار، ال فظٌّ وال غليظ، وال صّخاٌب يف األسواق، وال مد بن عبد اهلل السطر األول: حم )يف
جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده مبكة، وهجرته بطيبة، وملُكه بالشام. ويف السطر الثاين: حممد 

ل منزلة، ويكرّبونه تعاىل يف ك اهلل تعاىل يف الّسراء والضراء، وحيمدون اهللرسول اهلل، أّمته احلّمادون، حيمدون 
على كل شرف، رعاة الشمس، يصلّون الصالة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس ُكناسة، ويأتزرون على 

  أوساطهم، ويوضِّئون أطرافهم، وأصواهتم بالليل يف جو السماء كأصوات الّنحل(.

ومعظم أجناده من أهل البسالة  والذي ذكره كعٌب موافق للمشاهدة والعِيان، فإن قوة ملِك اإلسالم
 والشجاعة بالشام.

 وقال كعب األحبار: عن اهلل تعاىل بارك يف الشام من الفرات إىل العريش.

وقد أشار كعٌب إىل أن الربكة بالشام، وأن قوله: )اّلذي بارَكنَا َحوَلُه( ال خيتص مبكاٍن دون مكان، وإمنا 
 هو عامٌّ مستوعب حبدود الشام.

 

   *     *  * 
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 فصلٌ 

 يف تفضيل دمشق على اخلصوص
 

( ]سورة  َوَمِعنيٍ َوآَويْ نَامُهَا ِإىَل رَبْ َوٍة َذاِت قَ رَارٍ فمن ذلك، ما جاء يف تفسري آٍي من القرآن منها قوله تعاىل: )
ىَل رَبْ َوٍة َذاِت إِ َوآَويْ نَامُهَا [، روى أبو أمامة، عن النيب صلى اهلل عليه وسّلم أنه تال هذه اآلية: )56املؤمنون: 

هي بالشام، بأرض يُقال هلا الغوطة، مدينٌة ، قال: )(؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلمأتدرون ما هي(، قال: )قَ رَارٍ 
 ( أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق والسيوطي يف الدر املنثور.يقال هلا دمشق، هي خري مدائن الشام

 نهم.سالم، وسعيد بن املسّيب، واحلسن البصري رضي اهلل عكذلك قال عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن 

: (الزَّيْ تُونِ (: مسجد دمشق، و)التِّنيِ )، قال: [1( ]سورة التني: َوالتِّنِي َوالزَّيْ تُونِ وعن كعب األحبار يف قوله: )
 (: جبل موسى.طُوِر ِسيِننيَ بيت املقدس، و)

[، 8-1ر ( ]سورة الفجالَِِّت مَلْ خُيلق ِمثْ لَُها يِف البالد * العمادِإرََم َذاِت وعن بشر بن احلارث احلايف قال: )
 قال: هي دمشق.

ومن ذلك أهنا مهبط عيسى بن مرمي عليه السالم، لُنصرة الدين عند خروج األعور الكّذاب على ما رواه 
عيسى بن مرمي على  زلينتعاىل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: ) بن مسعان رضي اهلل النّ ّواس

 ( أخرجه أمحد.املنارة البيضاء شرقي دمشق

ّلم ، عن أبيه قال: حّدثنا أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسومن ذلك ما رواه عبد الرمحن بن جبري بن نفري
هلا  يقال ستُفَتُح عليكم بالشام، إذا ُخرّيمُت املنازل فعليكم مبدينةٍ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم قال: )

 ( أخرجه أمحد.، وفسطاطهم منها بأرٍض يقال هلا: الغوطةدمشق، فإهنا معقل املسلمني من املالحم

مبا ذكرنا تفضيل دمشق على سائر بقاع الشام، ما عدا بيت املقدس. ومما يدل على بركتها وفضيلة فثبت 
يف  مسجدها األعظم ال خيلو أهلها، كثرة ما فيها من األوقاف، على أنواع القربات، ومصارف اخلريات. وأنّ 

 معظم الليل والنهار عن تاٍل لكتاب اهلل تعاىل، أو ُمَصلٍّ أو ذاكر أو عامل أو متعّلم.
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ومن ذلك ما ُحكَي عن ِصيانة أهلها ودينهم، ما رواه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال: باعِت امرأٌة 
فر، وهو فقال هلا: أما إيّن مل أشرتِه إال على أنه صُ  ِطْشتًَا يف سوق الصُّفر ]بدمشق[ فوجده املشرتي ذهبًا،

َذَهٌب، فهو لِك، فقالت: ما ورثناه إال على أنه صفر، فإن كان ذهبًا فهو لك. فاختصما إىل الوليد بن عبد 
امللك، فأحضر رجاء بن َحيَوة، فقال: انظر فيما بينهما. فعرضه رجاءٌ على املرأة فأبت أن تقبله، وعرضه على 

 ل فأىب أن يقبله، فقال: يا أمري املؤمنني، أعطها مثنه، واطرحه يف بيت مال املسلمني.الرج

وقال زيد بن جابر: رأيت سواراً من ذهب، وزنه ثالثون مثقااًل، معلّقًا يف قنديل من قناديل مسجد دمشق 
 أحد فيأخذه.أكثر من شهر، ال يأتيه 

 وكانوا يف حراسته وكفالته.فإذا كان الشام وأهله عند اهلل هبذه املنزلة، 

ودّلت األدلة على أن دمشق خري بالد الشام، فلذلك أخرب السلف، وشاهد اخللف أنَّ من ملك دمشق 
من ملوك اإلسالم، فبسط على أهلها الفضل، ونشر فيهم العدل، فإن النصر ينزل عليه من السماء، مع ما 

قلوب  ار والعلماء، ومع ما يلقيه اهلل تعاىل من الرعب يفحيصل له من الود يف قلوب األبرار، واألولياء واألخي
 األضداد واألعداء.

رَّاء وأنزل هبم نوعًا من البأساء، أو  ومن عاملهم من ملوك اإلسالم خبالف ذلك، فأحّل به شيئًا من الضَّ
كه يف حياته، أو بإلقائه لموال مُيِهله، بل يعاجله باستالب  أخذهم باجلربوت والكربياء، فإن اهلل تعاىل ال يُهِمُله

يف أنواع البالء، وأبواب الشقاء، وذلك أهنم يف كفالة رب األرض والسماء، كما أخرب به خامت األنبياء، وكيف 
ال يكون كذلك، وقد اّتصلت أذيّ ُته باألبدال، وهم أكابر األولياء، لقول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: 

 ( أخرجه احلاكم.َلَمتَ ُهمال تسبّوا أهل الشام، وُسبُّوا ظَ )

وقال عبد اهلل بن صفوان، أو صفوان بن عبد اهلل: قال رجٌل يوم صفني: اللهم الَعْن أهل الشام. فقال أمري 
 : أخرجه  (ال تسّب أهل الشام مجًّا غفرياً، فإن هبا األبدال، فإن هبا األبدال، فإن هبا األبدال)املؤمنني عليٌّ

 البيهقي وابن عساكر.

 .(ال تسبّوا أهل الشام، فإهنم جند اهلل املقّدمأبو هريرة رضي اهلل تعاىل عنه: )وقال 
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جه البخاري. ( أخر من عادى يل وليًّا فقد آذنته باحلربوقد قال عليه السالم حكايًة عن رّبه عّز وجل: )
أخذه أخذ الُقرى رًا أن ي(. ومن بارز اهلل باحملاربة كان جديمن آذى يل وليًّا فقد بارزين باحملاربةويف رواية: )

 .وهي ظاملة إن أخذه أليٌم شديد

ن أمرِهم اللهم من َويَل من أمِر أمِت شيئًا فَ رََفَق هبم، فارِفق به، ومن َويِلَ م)وقد قال صلى اهلل عليه وسّلم: 
ور عن ميني نفاملقسطون عند اهلل يوم القيامة على منابر من )( أخرجه مسلم. شيئًا فَشقَّ عليهم، فاشُقق عليه

 ائي. (. أخرجه مسلم وأمحد والنسوأهليهم وما َولُوا الرمحن، وكلتا يديه ميني، الذي يعدلون يف أنفسهم،

، سبعٌة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادلوقد صّح عنه صلى اهلل عليه وسّلم أنه قال: )
ابّا يف باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه، ورجالن حتوشابٌّ نشأ يف عبادة اهلل عز وجل، ورجٌل قلبه معّلٌق 

اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل ذكر اهلل خاليًا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأٌة ذات منصٍب ومجال اهلل 
 أخرجه البخاري. (فقال: إين أخاف اهلل، ورجل تصّدق بصدقٍة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تُنفق ميينه

باإلمام العادل، ألن ما جيرب على يديه من املصاحل العاّمة شامٌل جلميع عباد اهلل تعاىل، واخللُق فبدأ منهم 
 عباد اهلل، فأحبّهم إليه أنفعهم لعباده.

]سورة األعراف:  )تَ ْعَملُونَ  ْيفَ كَ  اأْلَْرِض فَ يَ ْنُظرَ  يِف  َوَيْسَتْخلَِفُكمْ وقد قال موسى عليه السالم لبِن إسرائيل: )
123.] 

ال تعاىل: إنعامه عليهم، وقد قفيجُب على والة األمر أن يستحيوا من نظر اهلل تعاىل إليهم، وأن يشكروا 
 [.1( ]سورة إبراهيم: لَِئن َشَكْرمتُْ أَلَزِيَدنَُّكمْ )

وّفق والة أمور املسلمني للتمّسك بكتابك، والتخّلق بآدابك، والوقوف بابك، والعكوف على اللهم 
وقّوتك  على اتباع احلق، واجتناب الباطل، حبولكُسلََّمًا ألوليائك، حربًا ألعدائك، وأِعْنهم جنابك، واجعله 

 يا رّب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا ونبيّنا حممد وآله وصحبه أمجعني. 

 


