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ماء زمزم:
ماء زمزم هو خري ماء على وجه األرض  ،جتد فيه طعاما من الطعم ،وشفاء من السقم
فهو بركة على بركة ،ولذة على لذة ،وشفاء على شفاء.
"ماء زمزم ملا شرب له ،إن شربته تستشفى به شفاك هللا ،وإن شربته لشبعك أشبعك
هللا به ،وإن شربته لقطع ظمئك قطعه هللا ،وهو هزمة جربيل ،وسقيا هللا إمساعيل"
ماء زمزم هو خري ماء على وجه األرض يشرب للشفاء وطلب العلم واخلري والربكة واحلفظ
من كل سوء وشر.

التوبة:

التوبة هي أول خطوة يف طريق الوصول إىل هللا تعاىل ،وإىل سعادة الدارين ،ومن
الصدق يف التوبة أن تقطع كل شيء يتعلق هبا.
التوبة هي كسب اإلميان وأصول اخلريات ففي التوبة يتذوق العبد حالوة اللقاء بربه
الرحيم الرمحن جال وعال.
التوبة هي الندم واإلقالع عن الذنب على ما كان منه والتحول عن احلركات املذمومة
إىل احلركات احملمودة.

قلب اإلنسان:

الذنوب إذا كثرت أو عظمت فإهنا تتكدس كجبل كبري وظالم دامس على قلب
اإلنسان ،مدنسة لروحه.
إن قلب اإلنسان بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء ،يعىن هو الذي
بيده تثبيت األمور .
أعظم إحساس يف قلب اإلنسان هو إحساس السكينة والطمأنينة ،ابن يسلم كل ما
حيدث هلل وجيد يف نفسه رضا وارتياح.

االستغفار:
االستغفار ابب كل خري،ومفتاح سعادة القلب ،ومن لزم االستغفارجعل هللا له من كل
هم فرجا ،ومن كل ضيق خمرجا.
كل عمل ما يقوم به اإلنسان التوبة واإلانبة والرجوع إىل هللا تعاىل ابلندم واالستغفار
جيعله مقراب إىل هللا تعاىل.
لكل داء دواء ،ودواء الذنوب االستغفار فهو ممحاة للذنوب ونور يتألأل يف صحف
األعمال يوم القيامة.

الحج:

الحج كله شعائر ومشاعر ،فهو رحلة إميانية روحية ،واجتماع إسالمي مهيب جيتمع
فيه املسلمون من كل حدب وصوب.
إن اإلسالم يهدم ما كان قبله  ،واهلجرة هتدم ما كان قبلها ،والحج يهدم ما كان قبله،
والتوبة هتدم ما كان قبلها هكذا قال احلبيب صلى هللا عليه وسلم.
الحج هو قصد البيت احلرام واملشاعر العظام وإتياهنا ،يف وقت خمصوص ،على وجه
خمصوص  ،وهو من أعظم العبادات ،وأفضل القرابت عند هللا سبحانه تعاىل.

