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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ مث

�سورة الدخان : 33-32

أين أنت من هؤالء !!
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ٹ ٹ 
نث ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ   ڍ مث
�سورة �ص : 47-46

أو هؤالء !!!
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قاَل النبي  :
» إِنَّ لِلَِّه َضنَائَِن ِمْن َخْلِقِه  يُْحيِيِهْم فِي َعافِيٍَة، 

تِِه،  اُهْم إِلَى َجنَّ َوإَِذا تَوَفَّ

ْيِل الُْمْظلِِم،  ُأولَئَِك الَِّذيَن تَُمرُّ َعلَْيِهُم الِْفتَُن َكِقَطِع اللَّ

َوُهْم فِيهَا فِي َعافِيٍَة «

الضنائن ...



قاَل ر�سول اهلل  :رجب - 1429هـ
 ، الِِحنيَ  الصَّ ِعبَاِدهِ  ُقُلوُب  َربُِكْم  َوآنِيَة  األَْرِض  أَْهِل  ِمْن  آنِيًَة  هللِ  إِنَّ   «

هَا « َوأََحّبهَا إِلَْيِه أَلْيَنهَا َوأََرقَّ

ح�سن ، �سحيح اجلامع : 2163 

اآلنية ..
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قال يحيى بن معاذ :

 �إذ� ��سطفاهم لنف�سه ، و�أمكنهم من �أن�سه ؛ 
 حجبهم عن خلقه باملعروف من رفقه ، 

قيل له : وكيف يحجبهم؟ 
قال : يحجبهم عن �أبناء �لدنيا 

باأ�ستار �لآخرة ، وعن �أبناء �لآخرة باأ�ستار �لدنيا..

هل اصطفاك؟ ..
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قال عمرو بن عثمان :

�إن �هلل جعل �لختبار م��س�ل بالختيار، و�لإجابة م�ؤد�ة �إىل �لأبر�ر، 
بت�فيق هد�يته و�بتد�ء ر�أفته، وجعل رحمته مفتاحاً لكل خري يف �أر�سه 

و�سمائه، فكان مما �ختار لنف�سه عباد�ً �تخذهم لنف�سه ور�سيهم لعبادته 
و��سطنعهم خلدمته و�جتباهم ملحبته ون�سبهم لدع�ته و�أبرزهم لإجابته 

و��ستعملهم مبر�ساته، فاألطف لهم يف �لدع�ة باخت�سا�ص �ملنة، فاأظهر 
دع�ته يف قل�بهم باإظهار �سنعه و�سنعائه، وما غذ�هم به من لطفه 

و�ألطافه وبره ونعمائه، ف�طاأ لهم �لطريق، وك�سف عن قل�بهم ف�سارعت 
قل�بهم باإجابة �لتحقيق، وذلك ملا عرف�� و��ستبان�� مما به �هلل د�ن�� مما 
تعرف به �إليهم من �لرب و�لتحف، و�لكر�مات و�لطرف، و�لف��ئد �ل�سنية 

و�مل��هب �لهنية، ف�سارعت لإجابته بخال�ص م��فقته و�لإعر��ص

من أنت ؟!! 
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من أنت ؟!! 
عن خمالفته و�لعطف على كل ما عطف به عليها، و�لإقبال على كل ما 

دعاها �إليه بال تثبط يف م�سري ول �لتفات يف جد ول ت�سمري، ف��سل�� �لغدو 
بالتبكري وقطع�� فيها �لعالئق و�نفردو� به دون �خلالئق، ف�سارو� �سري 
متقدمني، وجدو� جد معتزمني، وحث�� حث مبادرين، ود�م�� مد�ومة 

مالزمني، و�نت�سب�� �نت�ساب خائفني للف�ت و�حلرمان، وخ�ف �ل�سلب ملا 
تقدم �إليهم من �لإح�سان، فعبدوه باأبد�ن خفاف، وعامل�ه بفطن لطاف، 

وق�سدوه باإر�د�ت �سادقة، وهمم خال�سة ورغبات طاحمة، وقل�ب �سافية، 
فابتدءو� من معاملة �هلل فيما به �بتد�أهم حني دعاهم �إذ يق�ل تعاىل :

}يا �أيها �لذين �آمن�� ��ستجيب�� هلل وللر�س�ل �إذ� دعاكم ملا يحييكم{ ، فطلب�� 
طيب �حلياة باإخال�ص �لإجابة، وعمل�� يف �لظفر باحلياة �إذ� دعاهم �هلل 
�إليها، ونبههم بلطفه عليها، فجعل�� �إقامتهم و�إر�دتهم و�أملهم ومناهم 

�لظفر باحلياة فعمل�� يف حتقيق م�جباتها يف �لأح��ل �ل��ردة بهم عليها.



اإن ت�َسْل عن حاِل الذين اجتباُهْم رجب - 1429هـ
ربُّهْم عاجزًا وتطلُب ُقْرَبا

طفاُهْم اأْحِبِب اهلَل والذين ا�سْ
ا تْبَق مْعُهم فالمرُء َمَع َمن اأَحبَّ

***
وله خ�سائ�ص م�سطفين لحبه

اختارهم في �سالف الأزمان
اختارهم من قبل فطرة خلقه

فهم ودائع حكمة وبيان

المصطفين ..
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َوَلَك  َماآلَنا  �إَِلْيَك  ُهمَّ  �للَّ  .. َنُقوُل  ا  � ممَّ َنُقوُل..َوَخْيً �حَلْمُد َكالِذي  َلَك  ُهمَّ  �للَّ
َتاُت �لأَْمِر .. ْدِر .. َو�شَ ُة �ل�شَّ َو�شَ �أَْعَماَلَنا .. َنُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذ�ِب �لَقْبِ ، َوَو�شْ

ِفيَما  َوَطَمِعي  مْيَنُعِني..  ِمْنَك  َحَياِئي   .. َعْفًو�  َوَمولي  ِدي  يِّ َو�شَ �إِلِهي 
َئاِتَنا  يِّ ْب ِفيَك َرَجاَءَنا، �أَْبِدْل �شَ ُئني ، ل ُتِخيِّ ْدَتني ِمْن َعْفِوَك َوَكَرِمَك ُيَجرِّ َعوَّ
َهَو�ِت  �ل�شَّ َخَطاَيا  َوَعْن   ، �لُقُرَباِت  َمَعاِرج  �لَغْفَلِة  اَعاِت  �شَ َعْن  َنا  �شْ َعوِّ  ، َناٍت  َح�شَ

َوِة �لُبْعِد ُروُح �لأُْن�سِ . َو�ِن ، َوَعْن َق�شْ �شْ ُخُطَو�ِت �لرِّ
َو�ِب  َجاِح َوَخْيَ �لَعَمِل َوَخْيَ �لثَّ َعاِء َوَخْيَ �لنَّ اأََلِة َوَخْيَ �لدُّ اأَُلَك َخْيَ �مَل�شْ ُهمَّ �إِنِّ �أَ�شْ �للَّ
َو�ْرَفْع  �إِمَياِن  ْق  َوَحقِّ ْل َمَو�ِزيني  َوَثقِّ ْتِني  َثبِّ ُهمَّ  �للَّ َوَخْيَ �ملَماِت  �حَلَياِة  َوَخْيَ 

ِة . َرَجات �لُعَلى ِمْن �جَلنَّ اأُلَك �لدَّ الِتي َو�ْغِفْر َخِطيَئتي َو�أَ�شْ ْل �شَ َدَرَجاِتي َوَتَقبَّ
ُلُه َو�آِخُرُه َوَظاِهُرُه َوَباِطُنُه  اأَُلَك َفَو�ِتَ �خَلْيِ َوَخَو�مُتُه َوَجَو�ِمُعُه َو�أَوَّ ُهمَّ �إِنِّ �أَ�شْ �للَّ

ِة . َرَجاِت �لُعَلى ِمْن �جَلنَّ َو�لدَّ
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اأَُلَك َخْيَ َما �آتي َوَخْيَ َما �أَْفَعُل َوَخْيَ َما �أَْعَمُل َوَخْيَ َما َبَطَن  ُهمَّ �إِنِّ �أَ�شْ �للَّ
ِة .  َرَجاِت �لُعَلى ِمْن �جَلنَّ َوَخْيَ َما َظَهَر َو�لدَّ

َر َقْلبي  ِلْح �أَْمِرى َوُتَطهِّ َع ِوْزِري َوُت�شْ اأَُلَك �أَْن َتْرَفَع ِذْكِري َوَت�شَ ُهمَّ �إِنِّ �أَ�شْ �للَّ
َرَجاِت �لُعَلى ِمْن  اأَُلَك �لدَّ َو�أَ�شْ َر َقْلبي َوَتْغِفَر يل َذْنِبي  َن َفْرِجي َوُتَنوِّ َوحَت�شِّ

ِة . �جَلنَّ

ِري َويف  َب�شَ ْمِعي َويف  �شَ ي َويف  َنْف�شِ ُتَباِرَك يف  �أَْن  اأَُلَك  �أَ�شْ �إِنِّ  ُهمَّ  �للَّ
ُروِحي َويف ُخُلِقي َوَخْلِقى َويف �أَْهِلي َويف َمايِل َويف حْمَياَي َويف مَماتي 

ِة . َرَجاِت �لُعَلى ِمْن �جَلنَّ اأَُلَك �لدَّ َناِتي َو�أَ�شْ ْل َح�شَ ُهمَّ َتَقبَّ َويف َعَمِلي �للَّ

ْحِبِه َو�َسلِّْم  ٍد َوَعَلى اآِلِه َو�سَ مَّ َ ِبيِّ محُ لِّ َعَلى النَّ مَّ �سَ اللَّهحُ


