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ٹ ٹ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نث 

ڭ  ۓۓ  ے  ے   ھ  ھھ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ   ڭ 

ۅ ۅۉ مث
 نق�ض امليثاق مع الله من عقوباته اأن جتد اأن هذا الإن�سان خائن على الدوام،

فال تزال تفيد ال�ستمرارية ، فال�ستمرار له خائنة اأي مع�سية  يخون الله بها .
�سورة املائدة :13

يا خائن ..
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ    ھ  نث   
ڭ ۇ ۇ ۆ       ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې    ې    ې مث
�سورة هود : 3

المتعة والعذاب ..
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وصايا نبوية ..

قاَل النبي  :
ْيِل أَْو أَْمَسْيُتْم : » إَِذا َكاَن ُجْنُح اللَّ

يَاِطنيَ تَْنتَِشُر ِحينَئٍِذ. وا ِصْبيَانَُكْم فَِإنَّ الشَّ فَُكفُّ  )1
وُهْم . ْيِل فََخلُّ فَِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمْن اللَّ  )2

ْيَطاَن ال يَْفتَُح بَابًا ُمْغلًَقا . َوأَْغلُِقوا األبْوَاَب، َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه فَِإنَّ الشَّ  )3
َوأَْوُكوا قَِربَُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه .  )4

َوَخّمُروا آنِيَتَُكْم، َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه، َولَْو أَْن تَْعرُضوا َعلَْيهَا َشْيًئا .  )5
َوأَْطِفُئوا مََصابِيَحُكْم «   )6

متفق عليه
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ا�ٍش اْلُقَر�ِشيِّ   :ربيع الآخر - َعْن ُب�ْشِر ْبِن َجحَّ

اأَنَّ َر�ُشوَل اللَّ 
بََصَق يَْوًما فِي يَِدهِ فَوََضَع َعلَْيهَا ُأْصُبعَُه ُثمَّ قَاَل:

» قَاَل اللَُّه تعاىل : يا ابن آَدَم أَنَّى ُتْعِجُزنِي َوقَْد َخلَْقُتَك ِمْن ِمْثِل َهِذهِ ؟ َحتَّى إَِذا 
يُْتَك َوَعَدلُْتَك مََشْيَت بَْيَن ُبْرَديِْن َولأِلَْرِض ِمْنَك َوئِيٌد ، فََجَمْعَت َومَنَْعَت  َسوَّ

َدقَِة ؟؟؟ « ُق َوأَنَّى أََواُن الصَّ َراقَِي ُقْلَت : أَتََصدَّ َحتَّى إَِذا بَلَغَْت التَّ

ال�سحيحة : 1099

احذر ..
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قال اإبراهيم بن �سعد   :

ي� اأخي اإذا نزل بك اأمر من اأمر اهلل ف��ضتعمل الر�ض� ؛ ف�إن اهلل مطلع عليك 
يعلم م� يف �ضمريك.

ف�إن ر�ضيت فلك الثواب اجلزيل، واأنت يف ر�ض�ك و�ضخطك ل�ضت تقدر اأن 
تزداد يف الرزق املق�ضوم والأمر املكتوب.

ف�إن مل جتد اإىل الر�ض� �ضبياًل ف��ضتعمل ال�ضرب؛ ف�إنه راأ�س الإمي�ن. ف�إن مل 
جتد فعليك ب�لتجمل،

ول ت�ضك من لي�س ب�أهل اأن ي�ضكى وهو من اأهل ال�ضكر والثن�ء القدمي م� 
اأوفى من نعمته علين�، فم� اأعطى وع�فى اأكرث مم� زوى واأبلى، وهو مع ذلك 
اأعرف مبو�ضع اخلري لن� من�. ف�إذا ا�ضطررت وقّل �ضربك ف�جل�أ اإليه بهمك ،

وا�ضك اإليه بثك ،

درر ..
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درر ..

واحذر اأن ت�ضتبطئه وت�ضيء به ظنًّ�، ف�إن لكل �ضيء �ضبب� ، ولكل �ضبب اأجال، ولكل 
اأجل كت�ب� ، ولكل هّم من اهلل فرج�.

ومن علم اأنه بعني اهلل ا�ضتحي� اأن يراه يرجو �ضواه ، ومن اأيقن بنظر اهلل اإليه 
اأ�ضقط اختي�ر نف�ضه ، 

ومن علم اأن اهلل ال�ض�ر الن�فع اأ�ضقط خم�وف املخلوقني ؛ فراقب اهلل يف قربه، 
ا  واطلب الأمور من مع�دنه� ، واحذر اأن تعتمد على خملوق ، اأو تف�ضي اإليه �ضرًّ

اأو ت�ضكو اإليه �ضيًئ� ؛ ف�إن غنيهم فقري يف غن�ه، وفقريهم ذليل يف فقره ، وع�ملهم 
ج�هل يف علمه، وج�هلهم ف�جر يف فعله  اإل القليل ممن ع�ضم اهلل ، ف�تقوا 

الف�جر من العلم�ء ، واجل�هل من العب�د ؛
ف�إنهم فتنة لكل مفتون .
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اِقد َكْم َتْرُقُدربيع الآخر - َيا اأَيَها الرَّ

ُقْم َيا َحِبيبي َقْد َدَنا الَمْوِعُد
َوُخْذ ِمَن اللَّيِل َو�َساَعاِتِه 

ّقُد ا اإِذا َما َهَجَع الرُّ َحظَّ
ي لَيلُُه ى َيْنَق�سِ َمْن َناَم َحتَّ

لَم َيْبلُِغ الَمْنِزَل اأَْو َيْجَهُد
َقى ُقْل ِلَذِوي الأَلَباِب اأَْهل التُّ

ُد َقْنَطَرة الأَْر�ض لَُكْم َمْوِعِ

كيف تنام ؟ ..
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ل تجَزَعنَّ ِمَن الَمَنايا اإَِذا اأََتْت
ِبر ِلَما َتاأَتي ِبِه الأَْقَداُر َوا�سْ

بوُر َيُجرُّ َذيَل �ُسروِرِه َوَغًدا ال�سَّ
ٍة ِمن تحِتها الأنَهاُر في َجنَّ

َفكاأَن َقْد انَك�َسَفْت َغَياَياِت الَبال
َوانَجاَبْت الآَفاُت َوالأَكَداُر

َوَجرى الَجُزوُع لما َجَنى َثمَر الأَ�َسى 
َفَجرى ِبال اأَجٍر لَُه الِمقداُر

اإِنِّي َراأَيُت َمَعا�ِسر لَم َيْفَهُموا
َبُحوا َقْد َحاُروا َمْعَنى الوُجوِد َفاأَ�سْ

َدت ُدنَياَك َداٌر ِللَبالَيا مهَّ
َوَوَراء َذلَك اإِِْن َعِقلَت َنَهاُر

ال تجزع ..
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َو�أَْرُجوُه َرَجاًء ال َيِخيُب َطاِئِف ال َيِغيُب    �أَِغيُب َوُذو �للَّ
يُب ُبِليُت ِبِه َنَو�ِئُبُه ُت�شِ الَمَة ِمْن َزَمانٍ    اأَُلُه �ل�شَّ َو�أَ�شْ

�إٍىل َمْن َتْطَمٍئنُّ ِبِه �لُقُلوُب َو�أُنِزُل َحاَجتي يف ُكلِّ َحاٍل   
اَهَدِة �لُغُيوُب َطَوتُه َعْن �مُل�شَ َفَكْم للِه ِمْن َتْدبرِي �أَمٍر    

َوِمْن َتْفِريِج َناِئَبِة َتُنوُب ر   رِي ُع�شْ َوَكْم يف �لَغْيِب ِمْن َتْي�شِ
َوِمْن َفَرٍج َتُزوُل ِبِه �لُكُروُب َوِمْن َكَرٍم َوِمْن ُلْطٍف َخِفيٍّ   

َو�ُه َوال َحٍبيُب َوال َمْوىل �شِ َوَمْن يل َغرَي َباِب �للِه َباٌب   
�ِعي جِميُب رِت للدَّ َجِميُل �ل�شَّ َكِرمٌي ، ُمْنِعٌم ، َبرٌّ ، َلِطيٌف   

وُب َرِحيٌم َغْيُث َرحَمِتِه َي�شُ َحِليٌم ال ُيَعاِجُل ِباخَلَطاَيا   
نوُب َفاإِنِّ َعْنَك �أَناأَتني �لذُّ َفَيا َمِلَك �مُلُلوِك �أَِقْل ِعَثاِري  

َوَلِكْن َلي�َس َغرَيَك يل َطبيُب ي   ني �لَهَوى لَهَو�ِن َحظِّ َو�أَْمَر�شَ
اِئَباِت َلَها ُنُيوُب َفاإِنَّ �لنَّ وًد�    َفاآِمْن َرْوَعتي َو�ْكِبْت َح�شُ
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ُجُل �لَغِريُب َتْوِح�ُس �لرَّ َفَقْد َي�شْ ني ِباأْوالِدي َو�أَْهِلي    َو�آِن�شْ
ُذوُب �أََكاُد �إَِذ� َذَكْرُتُهُم �أَ َغاٍر    َجٌن ِباأَْطَفاٍل �شِ َويل �شَ
ْن َتْدِبرُيُه ِفيَنا َعِجيُب مِلَ َوَلِكني َنَبْذُت ِزَماَم �أَْمِري  

ِبِه َو�إَِليِه ُمْبَتِهاًل �أُتوُب اِمي   ْحَمُن َحْويل َو�ْعِت�شَ ُهَو �لرَّ
ِدي َفَرٌج َقِريُب؟ يِّ َفَهْل َيا �شَ �إلهي �أَنَت َتْعَلُم َكيَف َحايل  

ُهُموًما يف �لُفوؤَ�ِد لَها َدِبيُب ْج    يِن َفرِّ اَن َيوِم �لدِّ َفَيا َديَّ
ى �أَُتوُب َو�نُظر �إِيلَّ َوُتْب َعليَّ َع�شَ اَك    ْل َحْبِلي بَحْبِل ِر�شَ َو�شِ

دَّ ُعَر�َي �إِْن َعَرِت �خُلُطوُب َو�شُ ِري   َوَر�ِع ِحَمايتي َوَتولَّ َن�شْ
نَيا َتِطيُب نَّ ِبِذْكِرَك �لدُّ َفاإٍ َو�أَلِهْمني ِلِذْكِرَك ُطوَل ُعْمِري 

يُب لُهْم يف ِريِف َر�أَْفِتَنا َن�شِ ِحيِم َوَمْن َيليِه   َوُقْل َعبد �لرَّ
يُب َوَمْرَعى َذوِد �آَمايل َخ�شِ َنِدي َجِميٌل   َفَظني ِفيَك َيا �شَ

َ يف �الأََر�ِك �لَعْنَدِليُب َما َتَرنَّ بي َو�آِلِه    لِّ َعَلى �لنَّ َو�شَ
ْم لِّ ْحِبِه َو�شَ ٍد َوَعَلى �آِلِه َو�شَ مَّ ِبيِّ ُمَ لِّ َعَلى �لنَّ ُهمَّ �شَ �للَّ  


