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 الكهف: ٥٧

إياك أن تنسى !!
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وإذا نسيت ..
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قاَل النبي  :
ٍة فَْتَرًة  ًة َولُِكلِّ ِشرَّ » إِنَّ لُِكلِّ َعابٍِد ِشرَّ

ا إِلَى بِْدَعٍة  ٍة َوإِمَّ ا إِلَى ُسنَّ فَِإمَّ

مٍّ مَا ُهوَ ، ٍة فَِلُ فََمْن َكانَْت فَْتَرُتُه إِلَى اْقتَِصاٍد َوُسنَّ

َومَْن َكانَْت فَْتَرُتُه إِلَى الَْمعَاِصي فََذلَِك الْهَالُِك«

احذر الفتور ..



قاَل ر�سول اهلل  :املحرم - 1429هـ
ِّهَا فَقَالَْت : يَاَربِّ أََكَل بَْعِضي بَْعًضا ، فَأَِذَن  » اْشتََكْت النَّاُر إِلَى َرب

ْيِف  تَاِء َونَفٍَس فِي الصَّ لَهَا بِنَفََسْيِن نَفٍَس فِي الشِّ

ْمهَِريِر  « فَْهوَ أََشدُّ مَا تَِجُدوَن ِمْن الَْحرِّ  َوأََشدُّ مَا تَِجُدوَن ِمْن الزَّ

)البخاري : ٥1٢ ، م�سلم : 61٧( 

أال ترى شدة الحر .. وشدة الزمهرير !!!

م يا َربِّ ..  َسلِّ
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قال عمرو بن العا�ص  :

ُجِل َيِفرُّ ِمْن الَقَدر َوُهَو ُمَواِقُعُه ، َعِجْبُت ِمْن الرَّ
َويَرى الَقَذاَة يف َعْيِ اأَِخيِه َوَيَدَع اجَلْذَع يف َعْيِنِه ،

غَن يف َنْف�ِسِه، غَن ِمْن َنْف�ِس اأَِخيِه َوَيَدَع ال�سَّ َوُيْخِرُج ال�سَّ
إِْف�َساِئِه ، ي ِعْنَد اأََحٍد َفُلْمُتُه َعلَى ا َوَما َو�َسْعُت �ِسرِّ

ْقُت ِبِه َذْرًعا ؟! َوَكْيَف اأَُلوُمُه َوَقْد �سِ

عجًبا !!



عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : جاءني طاوو�ص فقال لي : املحرم - 1429هـ

يا عطاء ،
إِياَك اأَْن َتْرَفَع َحَواِئَجَك  ا
إِىل َمْن اأَْغلََق ُدوَنَك َباَبُه  ا

َوَجَعَل ُدوَنَك ِحَجاًبا 
َوَعلَْيَك ِبَطلَِب َحَواِئجَك 

إِىل َيْوِم الِقَياَمِة إِىل َمْن َبابُه َمْفُتوٌح َلَك ا  ا
َطلََب ِمْنَك اأَْن َتْدُعوُه 

َلَك َربٌّ َكِريٌم ..



ُبوا املحرم - 1429هـ َذا َغ�ضِ ُل ِمْن َقْوٍم اإِ مِّ َماَذا ُتوؤَ
ْيَتُهْم َملُّوا ْر�ضَ َ ْن اأ َجاُروا َعلَْيَك َواإِ

َفاإِْن َمَدْحَتُهْم َخالُوَك َتْخَدَعُهْم 
ْن ا�ْضَتْثَقلُوَك َكَما ُي�ْضَتْثَقُل الَكلُّ َواإِ

َبًدا  َ ْبَواِبِهْم اأ َ َفا�ْضَتِعْن ِباهلِل َعْن اأ
ْبَواِبِهم ُذلُّ َ نَّ الُوُقوَف َعلَى اأ اإِ

الذل ..
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ولَمَّا وَقفنا والر�ضائُل بيَننا
دموٌع َنهاها الواجدون توقفا

ذكرنا اللَّيالي بالَعقيِق وِظلَُه
نيق فقطعنا القلوَب تاأ�ضفا َ الأ

ِحبتي َ َر�َض اأ ن ُزرَت اأ با اإِ ن�ضيم ال�ضِّ
فَخ�َضُهم منِّي بُكِل �ضالم

بابٍة َني ُبرَهن �ضَ وَبِلغُهم اأ
واأَن َغرامي َفوَق ُكَل َغراِم

ني لَيكفيني ُطروُق خياِلهم واإِ
ََن ُجفوني ُمتعت بمنام لَو اأ

َوقات َنف�ضي ُكلَها مُت ِمن اأ وَقد �ضُ
وَيوم ِلقاُكم كاَن فطر �ضيامي

تركت قلبي هناك ...
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 يا جابر املنك�سرين .. ويا مغيث امل�ستغيثني ..

 يا جميب دعوة امل�سطرين .. يا رب ال�سماوات العال ..
ليك امل�ستكى ..  يا �سامع النجوى .. ويا كا�سف البلوى .. اإ

خواننا وامل�سلمني يف كل مكان ..  اللهم احفظ اإ
عا�سري  اللهم الطف بهم يا رحمن .. اللهم كن لهم عونا على الأ

املدمرة .. والربد القار�س .. والريح املر�سلة .اللهم اأعطهم خريها 
وخري ما فيها .. وخري ما اأر�سلت به .. واأعذهم من �سرها ..

و�سر ما فيها .. و�سر ما اأر�سلت به .. 
ل اأنت .. له اإ ل اإ
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نك ت�سمع كالمي .. وترى مكاين .. وتعلم �سري وعالنيتي ..  اللهم اإ
ل يخفى عليك �سيء من اأمري .. اأنا البائ�س .. الفقري .. امل�ستغيث .. 

 امل�ستجري .. الوجل .. امل�سفق .. املقر .. املعرتف بذنبه ،
ليك ابتهال املذنب الذليل ..  اأ�ساألك م�ساألة امل�سكني .. واأبتهل اإ

 واأدعوك دعاء اخلائف ال�سرير .. من خ�سعت لك رقبته ..
 وفا�ست لك عيناه .. وذل لك ج�سده .. ورغم اأنفه لك ..
اللهم ل جتعلني بدعائك �سقيا .. وكن بي رءوفا رحيما ..

يا خري امل�سئولني ويا خري املعطي ..
اللهم �سل على النبي حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم


