
ذو احلجة

ٹ ٹ 

نث ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک    مث

�سورة الأحزاب: 68-66

بعد فوات األوان



ذو احلجة

ٹ ٹ 

نث مث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح  جخ
   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پمث

�سورة �سب�أ: 49-48

على اهلل إزهاق الباطل



ذو احلجة

عن اأبي بكرة ر�سي اهلل عنه عن النبي  ق�ل:

خره له في الآخرة من  ل اهلل تعالى ل�صاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدَّ » ما من ذنٍب اأجدُر اأْن ُيعجِّ

قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب

واإنَّ اأْعَجَل الطاعة ثواباً َل�صلة الرحم حتى اإن اأهل البيت َليكونوا فجرة

فتنمو اأموالهم، ويكثر عددهم، 

اإذا توا�صلوا « 

�سحيح اجل�مع : 5705

الجـزاء المعجـل



ذو احلجة
هنـيـئا لكـم

عن ابن عمر ر�سي اهلل عنه عن النبي   ق�ل:

»ما من اأمة اإل وبع�صها في النار 

 وبع�صها في الجنة 

اإل اأمتي فاإنها 

كلها في الجنـة« 

�سحيح اجل�مع : 5693



ذو احلجة
أشرف الناس

ق�ل �سقيق بن اإبراهيم رحمه اهلل تع�ىل:

�صاألت �صبعمائة عامل عن خم�صة اأ�صياء فكلهم اأجابوا بجواب واحد 

قالوا : العاقل من مل يحب الدنيا . قلت : من العاقل ؟    
قالوا : الذي ير�صى مبا ق�صم اهلل له . قلت : من الغني ؟    

قالوا : من مل تغره الدنيا . قلت : من الكي�س ؟    
قالوا : الذي ميتنع من طلب الزيادة . قلت : من الفقيه ؟    

قالوا : الذي مينع حق اهلل تعاىل من ماله . قلت : من البخيل ؟    



ذو احلجة

اإن �سعفت عن ثالث فعليك بثالث :

اأم�صك عن ال�صر اإن �صعفت عن اخلري      
فاأم�صك عنهم �صرك واإن كنت ل ت�صتطيع اأن تنفع النا�س  

فال تاأكل حلوم النا�س واإن كنت ل ت�صتطيع ال�صوم     

ثـالثـيــات



ذو احلجة

ول بغنى يطغي فوؤادي ويلهيني لك الحمد لم ت�صغل فقر ي�صق بي

واأ�صلحت لي قلبي وما زلت تهدينيوفرغتني للعلم والحمد وال�صنا

وبالمال قدراً كافياً لي�س يلهينيواأغنيت قلبي بالقناعة والر�صا

ول اأنا م�صغول بما لي�س يعنينيفال اأنا مهموم ول اأنا �صائل

بن الوزير

الحمد هلل



ذو احلجة

عيب الغنى اأكبر لو تعتبريا عائب الفقر اأما تنزجر

على الغنى لو �صح منك النظرمن �صرف الفقر ومن ف�صله

ول�صت تع�صي اهلل كي تفتقراأنك تع�صي اهلل تبغي الغنى 

حممود الوراق

شـرف الفـقـر


