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ــَن َعاَهْدُتْم ِمَن  ــوِلِه إَِىل الَِّذي ــَراَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُس ــال تعاىل: (َب ق
ِكنَي) التوبة 1 اْلُمْرشِ

ــة  ــة، والعصم ــاع العصم ــي انقط ــا - ه ــا قلن ــرباءة - كم وال
ــن َيْعَتِصم ِب?للَِّه  ــاك، والحق تبارك وتعاىل يقول:{َوَم استمس

ْسَتِقيٍم } وهو أيضاً يقول: اٍط مُّ َفَقْد ُهِدَي إَِىل? ِرصَ
{َال َعاِصَم ?ْلَيْوَم ِمْن أَْمِر ?للَِّه..}

ــاك به،  ــرباءة يلزم منها أنه كان هناك عهد واستمس إذن فال
وجاءت الرباءة من االستمساك بهذا العهد الذي عهده رسول 
ــم جاء األمر اإللهي  ــم، وكانوا معتصمني باملعاهدة، ث الله معه
ْين" ويقال:  ــدة. وكلمة "براءة" تجدها يف "الدَّ بقطع هذه املعاه
ــاً يف رقبته،  ــَن كان الزم ْي ــن". أي أن الدَّ ْي ــن الدَّ ــرىَء فالٌن م "ب
ــن". وُيقال: "برىء  ي ــرىء من الدَّ اه يقال: "ب ده وأدَّ ــدَّ وحني َس
ــك  ــِفي منه أي أن املرَض كان يستمس ــالن من املرض" إذا ُش ف
ــول الله  ــاك بينه وبني املرض. وكان رس به ثم انقطع االستمس
صىل الله عليه وسلم قد عاهد قريشاً وعاهد اليهود، ولم ُيَوفِّ 
ــه صىل الله  ــول الل ــود، وكان لزاماً أن ينقض رس ــؤالء بالعه ه
ــأل سائل: ملاذا لم ينقض هذه  ــلم هذه العهود. وإذا س عليه وس
ــعة  ــنة التاس العهود من البداية، وملاذا تأخر نقضه لها إىل الس
من الهجرة. رغم أن مكة قد فتحت يف العام الثامن من الهجرة؟
ــول صىل الله عليه وسلم الكعبة من األصنام  لقد حرر الرس
ــالم بدأ تحرير "املكني"  ــتقرت دولة اإلس والوثنية، وبعد أن اس
ــرام، وكان ال بد  ــب البيت الح ــذي يحيا بجان ــان ال وهو اإلنس
ــل الكتاب  ــب، والكفار وأه ــل املؤمنني يف جان ــن تصفية تجع م
ــع من  ــر، وقد حدث هذا يف العام التاس ــني يف جانب آخ واملنافق
ــلم إال  ــىل الله عليه وس ــول الله ص ــى ال يحج رس ــرة حت الهج
واملكان محرر واملسجد محرر والناس محررون، ولذلك أوضح 
ــبحانه وتعاىل بهذه اآلية ألصحاب العهود التي كانت بينهم  س
ــًال لألمان  ــتم أه ــلم: أنتم لس ــه عليه وس ــد صىل الل ــني محم وب
ــذه العهود. وهذه  ــود؛ لذلك نحن قد قطعنا ه ــاء بالعه وال للوف
ــد وأصحابه ولكنها  ــت من إرادة برشية من محم القطيعة ليس
قطيعة بأمر الله تعاىل، فقد يجوز أن يعرف البرش شيئاً وَيغيب 

عنهم أشياء. لكن العالم األعىل قال:
َن ?للَِّه َوَرُسوِلِه...} {َبَرآَءٌة مِّ

ــول، ذلك ألنها براءة  ولم يقل براءة من الله وبراءة من الرس
ــىل، ومبلغة من  ــه املرشع األع ــرباءة صادرة من الل ــدة، وال واح
ــول الخاتم، والرباءة موجهة إىل املرشكني الذين عاهدهم  الرس

رسول الله صىل الله عليه وسلم.
ــه تحالف مع  ــلم كان ل ــىل الله عليه وس ــي ص ــم أن النب ونعل
قبيلة خزاعة، وكانت هناك قبيلة مضادة لها اسمها قبيلة بكر 
ــة بكر عىل قبيلة  ــد أعانت قريش قبيل ــة مع قريش. وق متحالف
خزاعة،  فذهب إىل املدينة شاعر من خزاعة هو عمرو بن سالم 

الخزاعي وقال القصيدة املشهورة ومنها هذه األبيات:

ً مدا يا رب إّني ناشٌد ُمحَّ
حلف أبينا وأبيه األتَلدا

ُكنت لنا أباً وكنَّا ولداً
َت أسلمنا ولم ننزع يداً ُثمَّ

فانرص هداك الله َنْرصاً عتداً
وادع عباد الله يأتوك مدَدا

إن قريشاً أخلُفوك املوعدا
دا وَنَقُضوا ميثاَقك املؤكَّ

دا هم بيتونا بالوتري ُهجَّ
دا عاً وُسجَّ وقتلونا ركَّ
ــك قال:  ــه وسلم ذل ــه علي ــه صىل الل ــول الل ــع رس ــا سم فلم

(نرصت يا عمرو بن سالم، النرصت إن لم أنرصك.)
إذن فاملرشكون هم الذين نقضوا العهد أوًال، وصاروا ال ُيؤمن 
لهم جانب ألنهم ال يحرتمون عهداً أو معاهدة، ونزل قول الحق 

سبحانه وتعاىل:
ِكنَي} َن ?ْلُمْرشِ َن ?للَِّه َوَرُسوِلِه إَِىل ?لَِّذيَن َعاَهْدُتْم مِّ {َبَرآَءٌة مِّ

الخطاب هنا للمسلمني، والرباءة من املرشكني..

* من خواطر الشيخ/
محمد متويل الشعراوي

ــاجد القاهرة عاصمة  ــهر مس هو أحد أكرب وأش
مرص وينسب إىل زينب بنت عيل بن أبي طالب.

موقع املشهد
ــب يف حي  ــيدة زين ــح الس ــجد ورضي ــع مس يق
ــمه  ــب بالقاهرة حيث أخذ الحي اس ــيدة زين الس
ــجد، وهو  ــام املوجود داخل املس من صاحبة املق
ــجد  ــط الحي ويعرف امليدان املقابل للمس يتوس

أيضا بميدان السيدة زينب.
ــجد من أشهر  ويعترب الحي الذي يقع فيه املس
ــعبية بالقاهرة حيث يكتظ باملقاهي  األحياء الش
ــل القاهرة  ــعبية واعتاد أه ــم األكالت الش ومطاع
خصوصا يف رمضان الذهاب إىل مقاهي هذا الحي 

وتناول وجبات السحور خصوصا هناك.
ــجد  ــذا الحي بجوار مس ــم ه ــهر معال ومن أش
ــن العابدين وهو  ــارع زي ــا ش ــب أيض ــيدة زين الس
ــوارع  ــجد ويعد من أكرب الش ــارع موازي للمس ش

التجارية يف القاهرة.
صاحبة املسجد

ــيدة  ــوق قرب الس ــي ف ــجد بن ــهور أن املس  املش
ــي طالب حيث يروي بعض  ــب بنت عيل بن أب زين
ــد معركة  ــت إىل مرص بع ــب رحل ــني أن زين املؤرخ
ــهر ثم  ــتقرت بها 9 أش ــهر واس كربالء ببضعة أش

ماتت ودفنت حيث املسجد اآلن.
تاريخ املسجد

ــاء  ــد متى تم إنش ــه التحدي ــرف عىل وج ال يع
ــيدة زينب فلم تذكر املراجع  ــجد عىل قرب الس املس
التاريخية سوى أن واىل مرص العثماني عىل باشا 
ــنة 951 هـ/1547م بتجديد املسجد ثم أعاد  قام س
ــن كتخدا  ــرى األمري عبد الرحم ــده مرة أخ تجدي
ــت  ــام 1940م قام ـــ/1768م ، وىف ع ــام 1171 ه ع
وزارة األوقاف بهدم املسجد القديم تماما وأقامت 

ــجد ليس  ــا وبالتايل فاملس ــجد املوجود حالي املس
ــجًال كأثر إسالمي. وكان املسجد وقتها يتكون  مس
ــطها  ــة موازية لجدار القبلة يتوس ــبعة أروق من س
ــة  ــة املقابل ــة، وىف الجه ــى بقب ــع مغط ــن مرب صح
لجدار القبلة يوجد رضيح السيدة زينب ريض الله 
ــاس األصفر ويعلوه  ــياج من النح عنها محاط بس
ــت وزارة األوقاف  ــامخة. وىف عام 1969 قام قبة ش

بمضاعفة مساحة املسجد.
مكانة املسجد

ــرية يف قلوب املرصيني  ــجد مكانة كب يحتل املس
ــكان األقاليم  ــن س ــا م ــريون خصوص ــرب الكث ويعت
البعيدة عن القاهرة أن زيارته رشف وبركة يدعون 
ــجد مركزاً من مراكز  ــه أن ينالونها. ويعترب املس الل
ــهر  ــة ومريديها. ويف كل عام يف ش ــرق الصوفي الط

ــث يتوافد  ــب حي ــيدة زين ــد الس ــام مول ــب يق رج
ــيدة زينب وتقام  ــدان الس ــن البرش عىل مي آالف م
احتفاالت ويتغري شكل املنطقة تماما لبضعة أيام.
ــب يف رواية  ــيدة زين ــجد الس ــد جاء ذكر مس وق
ــهور يحيى حقي "قنديل أم  الروائي املرصي املش
ــم". و"أم هاشم" كنية السيدة زينب بنت عيل  هاش

بن أبي طالب. 

ــون  ــها  النازح ــص يعيش ــآس وغص * م
ــانية  ــة وإنس اقتصادي ــا  ، وأوضاع ــوم  الي
ــة , بعد إن فقدوا  ــة يف األىس والصعوب بالغ
ــوا  ــن كان ــم وم ــم وذويه ــم ودياره منازله
ــل الخاصة  ــادر الدخ ــم وكل مص يعولونه
ــعبنا  بهم جراء هذه الحرب الظاملة عىل ش
ــالم , فرتاهم من مدينة إىل أخرى ومن  املس
ــة إىل محافظة يبحثون عن موطن  محافظ
ــك  ــر تل ــىل إث ــاة , وع ــان والنج ــدم لألم وق
املعاناة يعيشون حياة محرومة من أبسط 
ــو الجميع إىل  ــذي يدع ــا األمر ال مقوماته
الوقوف معم واإلحسان إليهم ومساندتهم 

انطالقا من الواجب الديني واإلنساني.
مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات 
ــيل  ــن عبد الوهاب الوش ــني يف اليم النازح
ــون ومائتني  ــأن اكرث من ثالثة ملي أوضح  ب
ــب  ــة العدوان بحس ــذ بداي ــازح من ــف ن أل
ــزوح والواقع  ــة الن ــة لحرك ــة  املتابع حمل
ــون أوضاعا  أكرث مما ترفعه االرقام  يعيش
ــة ، بعد  ــة صعب ــية وصحي ــية ونفس معيش
ــرك منازلهم قرسا نتيجة  ــربوا عىل ت إن اج
ــرب وألن منطقتهم صارت  ــدوان والح الع

ساحة حرب طاحنة .
ــة  الدولي ــات  املنظم دور  ان  ــا  موضح
ــي  ــني وال تف النازح ــم  ــيط يف دع دور بس
ــية سوى 25 او 30%  باحتياجاتهم املعيش
ــاهم بشكل  .  غري ان املنظمات املحلية تس
ــاعدات  كبري يف دعم النازحني خاصة املس
الغذائية والتكاتف املجتمعي من أصحاب 

الخري ورجال االعمال.
قضية هامة: 

من أبرز االولويات 
ــس  ــو مجل - عض ــرشيف  ال ــي  ــا يح وام
ــني ينبغي  ــول : قضية النازح ــواب فيق الن
ــام  مه ــات  اولوي ــن   ضم ــن  م ــون   تك ان 
ــة والتخفيف  ــة هذه القضي حكومة حلحل
ــأن ذلك  ــاة النازحني..موضحا ب ــن معان م
ــة النازحني واماكن  ــل حرص لكاف يبدأ بعم
ــل  لعم ــوة  الدع ــالل   خ ــن  وم ــم  تواجده
ــاع  النازحني   ــة  ملعالجة اوض ــة وطني حمل
ــة والفرش  ــري الخيم واالغطي ــن ثم توف وم
ــات  الخدم ــذا  وك ــة   واالدوي ــة  واالغذي
ــا  ــاج اليه ــي يحت ــة الت ــرى الرضوري االخ
النازحني فضال عن التنسيق مع املنظمات 
ــني  ــؤون النازح ــى بش ــي تعن ــة الت الدولي

ــني وفقا  ــاعدات اىل النازح ــال املس وايص
ــذا الغرض    ــلفا له ــة ومعدة س ــة دقيق آللي
ــامله وكاملة عن  تتوفر لديها معلومات ش
ــم واماكن تواجدهم وما  النازحني اعداده
ــانية  هي احتياجاتهم. ..وهي اعمال انس

ودينية يف اطار التكافل االجتماعي. .
معاناة جمة 

ــاء  ــن األطفال والنس ــدد م ــا بع التقين
ــن  م ــدد  ع ــن  م ــني  النازح ــن  الس ــار  وكب
ــاء الذين  ــة صنع ــات إىل العاصم املحافظ
ــدى معاناتهم بعد ’ن كانوا  حدثونا عن م
ــوم تحت رحمة  ــزة يف ديارهم غدوا الي أع
ــاس , وال حرج يف  ــتعطاف الن ــدر واس الق
ــة ال  ــرب ظامل ــا ح ــم ضحاي ــدا فه ــك أب ذل
ــذا الوطن ,  ــم أبناء ه ــوى أنه ذنب لهم س
ــالمية تفرض  وباملقابل فإن الرشيعة اإلس
ــود بينهم  ــلمني أن َيُس ــا املس ــىل أتباعه ع
ــاعر  ــآزر يف املش ــل والت ــاون والتكاف التع
يف  ــل  التكاف ــن  ع ــًال  فض ــيس،  واألحاس
ــَمّ كانوا بهذا  يات، ومن َث ــات واملاِدّ الحاج

ــُدّ بعضه  ــوص يش ــان املرص ــن كالبني الدي
بعًضا، كما روى أبو موىس األشعري ريض 
ــلم  ــه عنه عن النبي صىل الله عليه وس الل
ــُدّ  أنه قال: "اْلـُمْؤِمُن ِلْلـُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُش
ــد الواحد الذي  ــُه َبْعًضا ). أو كالجس َبْعُض
ــائر  ــت له س ــو تداع ــه عض ــتكى من إذا اش
األعضاء بالحمى والسهر، كما قال رسول 
الله صىل الله عليه وسلم: "َمَثُل اْلـُمْؤِمِننَي 
ــُل  َمَث ــْم  َوَتَعاُطِفِه ــْم  َوَتَراُحِمِه ــْم  ِه َتَواِدّ ِيف 
ــَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه  ــِد؛ إَِذا اْش اْلـَجَس

ى". َهِر َواْلـُحَمّ َساِئُر اْلـَجَسِد ِبالَسّ
واجب علينا 

ــن  ــح العالمة عبداملحس ــن هنا أوض وم
إىل  ــان  اإلحس إن  ــة  الربك ــع  – جام ــالل  ه
ــم أو  ــا بإيوائه ــون إم ــني يك ــؤالء النازح ه
إعانتهم عىل متطلباتهم املعيشية ماديا أو 
ــم لكونهم ال مأوى لهم اليوم  توفري مالذ له
ــارع وهذا العطاء يمثل نوع من  سوى الش
ــالم لقوله تعاىل :   ــة عىل الرب يف االس اإلعان
ــَوى َوَال َتَعاَوُنوا  ــَىل اْلِربِّ َوالَتّْق {َوَتَعاَوُنوا َع
ــَه إَِنّ اللَه  ــْدَواِن َواَتُّقوا الل ــِم َواْلُع ــَىل اِإلْث َع
ــِديُد اْلِعَقاِب}  وقد بني العلماء أن نظرة  َش
ِيّ ال تتوَقّف بتوفري  ــاِدّ ــالم للتكافل امل اإلس
ت  ــا َتَعَدّ ــني، ولكنه ــاف للمحتاج ــِدّ الكف ح
ــك إىل تحقيق حِدّ الكفاية، وهذا ما ظهر  ذل
ــن الخطاب  ــر ب ــري املؤمنني عم ــول أم يف ق
روا عليهم الصدقة، وإن  ريض الله عنه: "كِرّ

راح عىل أحدهم مائة من اإلبل .

أجر عظيم 
ــة عبدالكريم رشف  ــتهل العالم فيما اس
ــه بقوله  ــجد بالل حديث ــن – إمام مس الدي
ــلم ::  صىل الله عليه وعىل آله وصحبه وس
ــْزِو أَْو َقَلّ  ــَعِرِيّنَي إَِذا أَْرَمُلوا ِيف اْلَغ "إَِنّ اَألْش
ــوا َما َكاَن  ــْم ِباْلـَمِديَنِة، َجَمُع ــاُم ِعَياِلِه َطَع
ِعْنَدُهْم ِيف َثْوٍب َواِحٍد ُثَمّ اْقَتَسُموُه َبْيَنُهْم ِيف 
ــِوَيِّة، َفُهْم ِمِنّي َوأََنا ِمْنُهْم"  إَِناٍء َواِحٍد ِبالَسّ
ــم ُمَتِّصُلون  ــر يف الفتح: أي ه قال ابن حج
ــِلِم َال  ــو اْلـُمْس ــِلُم أَُخ ــه "اْلـُمْس ــي .  وقول ب
ــِة  ــْن َكاَن ِيف َحاَج ــِلُمُه، َوَم ــُه َوَال ُيْس َيْظِلُم
َج َعْن  ــَرّ ــُه ِيف َحاَجِتِه، َوَمْن َف ــِه َكاَن الل أَِخي
َج اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت  ــِلٍم ُكْرَبًة َفَرّ ُمْس
ــَرتَُه اللُه  ــِلًما َس ــَرتَ ُمْس َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َس

َيْوَم اْلِقَياَمِة".
ــع  ــه م ــي فعل ــا ينبغ ــذا م ــاف : وه وأض
ــث ال  ــات حي ــروب والرصاع الح ــي  نازح
تتحمل الدولة فحسب مسئوليتهم بل كل 
ــئول وقادر عليه أن يبادر إىل معونتهم  مس
كال بقدره واستطاعته وال يبخسن أحدكم 
أو يحقرن من املعروف شيئا .وقد هذا وعَدّ 
ــاعدة  ــلم مس ــول صىل الله عليه وس الرس
ــاه  ــئولَيّة تج ــعور باملس ــني والش املحتاج
ــش فيه من أنواع  ــراد املجتمع الذي نعي أف
ــس، فروى أبو َذٍرّ ريض  الصدقات عىل النف
ــه: "َعَىل ُكِلّ َنْفٍس ِيف ُكِلّ َيْوٍم َطَلَعْت  الله عن
ْمُس َصَدَقٌة ِمْنُه َعَىل َنْفِسِه". قلت:  ِفيِه الَشّ
ق وليس لنا  ــَدّ ــه، من أين أتص ــول الل يا رس
َدَقِة...  ــَواِب الَصّ ــْن أَْب ــال: "َألَنّ ِم ــواٌل؟ ق أم

ــَمّ َواَألْبَكَم  ــِمُع اَألَص ــى، َوُتْس ــِدي اَألْعَم َتْه
َحَتّى َيْفَقَه، َوُتِدُلّ اْلـُمْسَتِدَلّ َعَىل َحاَجٍة َلُه 
ِة َساَقْيَك  ــَدّ ــَعى ِبِش َقْد َعِلْمَت َمَكاَنَها، َوَتْس
ِة  ــَدّ ــُع ِبِش ــَتِغيِث، َوَتْرَف ــاِن اْلـُمْس إَِىل الَلّْهَف
ــِف، ُكُلّ َذِلَك ِمْن أَْبَواِب  ِعي ــَك َمَع الَضّ ِذَراَعْي

َدَقِة ِمْنَك َعَىل َنْفِسَك ). الَصّ
ايوائهم: 

ــالم  ــت الداعية أمة الس ــن جانبها دع م
ــعبية  ــكيل جهة حكومية وش زبارة إىل تش
ــؤالء النازحني  ــأوى ل ــة لتوفري م وحقوقي
ــم خاصة أولئك  ــم عىل قوت يومه وإعانته
ــدوا من يعولهم  ــام واألرامل الذين فق األيت
أو آبائهم وبعولتهن بكسوتهم أو إطعامهم 
ــف عليهم حتى يقيض  ــاتهم والعط ومواس
ــرص  ــق الن ــوال ويتحق ــرا كان مفع ــه أم الل
ــم انطالقا من  ــزة إىل مواطنه ــودوا أع ويع
جوانب اإلحسان التي حث االسالم عليها 
وا اْلُحْسَنى  ــنُ يف قوله  تعاىل: (ِللَِّذيَن أَْحَس
ــٌة  ــَرتٌ َوال ِذلَّ ــْم َق ــُق ُوُجوَهُه ــاَدٌة َوال َيْرَه َوِزَي

ِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن) أُْوَلِئَك أَْصَحاُب اْلَجنَّ
ــق  الخل إىل  ــان:  واإلحس ــة  مضيف
ــام الجائع  ــوف وإطع ــة املله ــاس بإغاث الن
ــة العاجز،  ــاج وإعان ــدق عىل املحت والتص
ــني  ب ــالح  واإلص ــرس  املع ــىل  ع ــري  والتيس
ــُنوا إِنَّ  ــاىل: (َوأَْحِس ــه تع ــال الل ــاس، ق الن
ــاىل:  ــال تع ، وق ــِننَي)  اْلُمْحِس ــبُّ  ُيِح ــَه  اللَّ
 ، ــاِن)  َواِإلْحَس ــْدِل  ِباْلَع ــُر  َيأُْم ــهَ  اللَّ (إِنَّ 
ُكوا ِبِه  ــَه َوال ُتْرشِ ــاىل: (َواْعُبُدوا اللَّ وقال تع
ــاناً َوِبِذي اْلُقْرَبى  ــْيئاً َوِباْلَواِلَدْيِن إِْحَس َش

ــاِكنِي َواْلَجاِر  ــاِكنِي َواْلَمَس َواْلَيَتاَمى َواْلَمَس
ــِب  اِح ــِب َوالصَّ ــاِر اْلُجُن ــى َواْلَج ِذي اْلُقْرَب
ِبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم). ِباْلَجْنِب َواْبِن السَّ
محذرة عن التغافل أمام هذه املسئولية 
ملا له من عواقب وخيمة وذلك لقول رسول 
ــا ِمِن اْمِرٍئ  ــلم: "َم الله صىل الله عليه وس
ــٍع ُتْنَتَهُك ِفيِه  ــِلًما ِيف َمْوِض ــُذُل اْمَرأً ُمْس َيْخ
ُحْرَمُتُه، َوُيْنَتَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه؛ إَِالّ َخَذَلُه 
ــُه، َوَما ِمِن  َت ــُبّ ِفيِه ُنْرصَ ــُه ِيف َمْوِطٍن ُيِح الل
ــِلًما ِيف َمْوِضٍع ُيْنَتَقُص ِفيِه  اْمِرٍئ َيْنُرصُ ُمْس
ــْن ُحْرَمِتِه؛ إَِالّ  ــُك ِفيِه ِم ــْن ِعْرِضِه، َوُيْنَتَه ِم

َتُه. ُه اللُه ِيف َمْوِطٍن ُيِحُبّ ُنْرصَ َنَرصَ
بقدر االمكان 

ــي  ــة أمان ــدة الديني ــت املرش ــا بين فيم
العيني – جامعة القرآن الكريم وعلومه أنه 
من أعظم وأبلغ مظاهر العطاء يف االسالم 
ــني من  ــني املحتاج ــؤالء النازح ــل له تتمث
ــل الله  ــواء، فقد جع ــاء أو إي ــذاء أو كس غ
ــرض كفاية عىل  ــاىل كفايتهم ف ــارك وتع تب
ــْن أَْمَواِلِهْم  ــْذ ِم ــاىل: ? ُخ ــاء، قال تع األغني
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم  ُرُهْم َوُتَزكِّ ــًة ُتَطهِّ َصَدَق
ــِميٌع َعِليٌم ?  ٌن َلُهْم َواللَُّه َس ــكَ إِنَّ َصَالَتَك َس
وقال تعاىل: ? َوِباْألَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن * 

اِئِل َواْلَمْحُروِم ?   َوِيف أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
ــىل  ع ــدا  أب ــة  غراب ال   : ــول  تق ــت  ومض
ــان والحكمة  ــعب االيم ــعب اليمني ش الش
والرحمة والتكافل الذي رغم جراحه وأمله 
ــينترص  مازال يعطي ويقاوم وبالتكاتف س

وما عند الله خري وأبقى لعلهم يتذكرون .

رمضان نفحة ايمانية الحتوائهم: 

النازحون .. قصص إنسانية بحاجة إىل من يرعاها !!
تحقيق/ أسماء حيدر البزاز
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مسجد السيدة زينب يف القاهرة


