
حمرم

ٹ ٹ 

نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ  ۇئ   مث

�سورة الأنفال : 24

دعـوة للحياة



حمرم

ٹ ٹ 

نث ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  مث

�سورة اجلاثية :21

ال يـستـــوون



حمرم

عن اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل   قال :

» راأيت رجاًل يتقلب في الجنة

   في �شجرة قطعها من ظهر الطريق

كانت ت�ؤذي الم�شلمين «

�سحيح اجلامع : 5134

ال تحقرن من المعروف شيئًا



حمرم
ثنـاء الجليل

عن اأبي هريرة  اأن ر�سول اهلل   قال :

» اإن اهلل عز وجل يق�ل :

اإن عبدي الم�ؤمن عندي بمنزلة كل خير

يحمدني واأنا اأنزع نف�شه من بين جنبيه « 

�سحيح اجلامع :1910



حمرم

عليك بالزهد
يب�شرك اهلل ع�رات الدنيا

وعـليك بالورع 
يخفف اهلل ح�شابك 

ودع ما يريبك اإىل ما ال يريبك
وادفع ال�سك باليقني

ي�شـلم لك دينك
�سفيان الثوري      

طريق السالمة



حمرم

اله�ى يردي..
وخ�ف اهلل ي�شفي 

واعلم اأمنا يزيل عن قلبك ه�اك
اإذا خفت من تعلم اأنه يراك

اإبراهيم بن اأدهم

الخوف  شفاء



حمرم
احترس منهـا

ــــــــــــــــْت اأَذلَّ ــــــْت  ــــــَق َعــــــ�ــــــشِ اإذا  الــــــُدنــــــيــــــا  هـــــــي 

ــــــا ُمــــِهــــيــــَنــــا ــــــــكــــــــ�ُن لــــــَه وُتـــــــــــكـــــــــــِرُم َمــــــــــــْن َي

ــــْعــــَبــــاً  �ــــشَ ــــــــِجــــــــْدُه  َت ــــــــُه  ــــــــُرْم َت ْن  اإِ َكــــِظــــلــــك 

ــــا ــــيــــَن ــــِك ــــَت ــــ�ــــشْ ـــــــــُه َفــــــَيــــــْتــــــَبــــــعــــــَك ُم ـــــــــُرْك ـــــــــْت وَت

نــــــــَيــــــــا تـــــــــُقـــــــــ�ُل بــــــــمــــــــلِء ِفــــيــــَهــــا هــــــــي الــــــــدُّ

ــــي ــــِك ــــْت ــــي وَف ــــْطــــ�ــــشِ ـــــــــــــَذاِر ِمــــــــْن َب ـــــــــــــَذاِر َح َح

ــــاِمــــي  ــــ�ــــشَ ــــِت ـــــُن اْب ـــــــال َيــــــــْغــــــــُرْرُكــــــــْم ُحـــــ�ـــــشْ َف

ــــــُل ُمــــْبــــِكــــي ــــــْع ـــــِحـــــٌك والــــــِف َفــــــَقــــــ�ِلــــــي ُمـــــ�ـــــشْ



حمرم
أفيقوا

ــــاِت ــــَي ــــمــــن يـــــاغـــــافـــــَل الــــقــــلــــب عــــــن ِذكـــــــــــِر اَل

ـــــيـــــَن اأَمــــــــــــــ�اِت ــــــا َقــــــِلــــــيــــــٍل �ــــشــــُتــــلــــَقــــى ب ــــــمَّ َع

ـــك ِمـــــــْن قــــبــــِل الـــــُحـــــُلـــــ�ِل بـــِه ـــــر مـــحـــلَّ فـــــاذُك

وَلــــــــــــــــّذاِت لــــــهــــــٍ�  مـــــــن  اهلل  اإلــــــــــــى  ــــــــــــــْب  وُت

اأجـــــــــٍل  اإلــــــــــــى  وقــــــــــــٌت  لـــــــــُه  ـــــــام  الـــــــِحـــــــَم اإن 

َفـــــــــاذُكـــــــــر مـــــ�ـــــشـــــائـــــَب اأيــــــــــــــــاٍم و�ــــــشــــــاعــــــاِت

ــــَهــــا  ــــِت التــــطــــمــــِئــــَن اإلــــــــى الـــــُدنـــــيـــــا وزيــــَن

َيــــاأِتــــي اأْن  ــــِب  الــــلُّ يــــــاذا  لــــلــــَمــــ�ِت  ـــــد حـــــــاآَن  َق


