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ربيع الأول

عن اأبي هريرة  عن النبي   قال :

» �إن هلل عز وجل مائة رحمة ،

�أنزل منها رحمة و�حدة بين �لإن�س و�لجن و�لهو�م و�لبهائم

فبها يتعاطفون وبها يتر�حمون وبها تعطف �لوح�س على �أولدها

ر ت�سعاً وت�سعين رحمة يرحم بها عباده يوم �لقيامة « و�أخَّ

رواه البخاري وم�سلم ، واللفظ مل�سلم

ورحمتي وسعت كل شيء



ربيع الأول
كــريـــــم

عن اأن�س بن مالك  اأن النبي   قال:

» يخرج من �لنار �أربعة فيعر�سون على ربهم فياأمر بهم �إلى �لنار فيلتفت �أحدهم فيقول :

�أي رب قد كنت �أرجو �إذ� �أخرجتني منها �أن ل تعيدني فيها فينجيه �هلل منها « 

رواه م�سلم : 192



ربيع الأول

ثالث خ�سال من �سفة الأولياء :

�لثقة باهلل يف كل �سيء
و�لغنى به عن كل �سيء 

و�لرجوع �إليه يف كل �سيء

يحي بن معاذ             

األولـيـاء



ربيع الأول

زرع النفاق ينبت على �ساقيتني :
�ساقية �لكذب و�ساقية �لرياء 

وخمرجهما من عينني :
عني �سعف �لب�سرية وعني �سعف �لعزمية

فاإذ� متت هذه �لأركان �لأربع ��ستحكم بنان �لنفاق وبنيانه 
ولكنه مبد�رج �ل�سيول 

على �سفا جرف هار
ابن القيم                

أمـارات النفـاق



ربيع الأول
إلــهـي

م������ا زل��������ت �أغ������������رق ف������ي �لإ����������س���������اءة د�ئ�����ب�����اً 

وت��������ن��������ال��������ن��������ي ب�������ال�������ع�������ف�������و و�ل���������غ���������ف���������ر�ن

وزدت������ن������ي  �أ�����������س����������اأت  �إذ  ت����ن����ق���������س����ن����ي  ل��������م 

ح�������ت�������ى ك�����������������اأن �إ������������س�����������اءت�����������ي �إح���������������س�������ان

ُت������ول������ي �ل����ج����م����ي����ل ع����ل����ى �ل����ق����ب����ي����ح ك���اأن���م���ا

ي�����ر������س�����ي�����ك م������ن������ي �ل����������������زور و�ل�����ب�����ه�����ت�����ان

وك������اأن������ن������ي ب�����ال�����ذن�����ب �أل�����ت�����م�����������س �ل����ر�����س����ا
ع���������س����ي����ان ع�������ن�������دك  ب��������ي  ي�����������س�����ر  ل��������م  �إذ 



ربيع الأول
إن مع العسر يسرا

ي�����وم�����اً  �أع���������������س�������رت  و�إن  ت�����ج�����زع�����ن  ف�������ا 

ف�����ق�����د �أي�������������س������رت ف�������ي �ل�������ده�������ر �ل����ط����وي����ل

ف���������������������اإن �ل��������ع�����������������س��������ر ي�������ت�������ب�������ع�������ه ي�������������س������ار 

ق����ي����ل ك������������ل  �أ���������������س��������������دق  �هلل  وق��������������������ول 

ف������������ا ت�������ظ�������ن�������ن ب����������رب����������ك ظ������������ن �������س������وء
ب������ال������ج������م������ي������ل �أول���������������������������ى  �هلل  ف����������������������اإن 


