
142هـ
جمادى الآخرة - 9

ٹ ٹ 
نث ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ   ۆئ مث

�سورة الطور : 28-26

إشفاق ..



142هـ
ٹ ٹ جمادى الآخرة - 9

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

ڎ ڈ ڈ ژ مث
�سورة الإن�سان : 10 - 12

وخوف .. 



142هـ
جمادى الآخرة - 9

:  ِ قاَل َر�ُسوُل اللهَّ
» َل ُتْكِرُهوا الْبَنَاِت فَِإنَُّهنَّ الُْمْؤنَِساُت الْغَالِيَاُت «

ُة « َجُهنَّ َوأَْحَسَن إِلَْيِهنَّ فَلَُه الَْجنَّ بَُهنَّ َوَزوَّ » مَْن َعاَل ثََلَث بَنَاٍت فَأَدَّ
» مَْن َعاَل َجاِريَتَْيِن َحتَّى تَْبُلغَا َجاَء يَْوَم الِْقيَامَِة أَنَا َوُهوَ َوَضمَّ أََصابِعَُه «

» مَْن َكاَن لَُه ثََلُث بَنَاٍت فََصبََر َعلَْيِهنَّ َوأَْطعََمُهنَّ َوَسقَاُهنَّ َوَكَس اُهنَّ 
اِر يَْوَم الِْقيَامَِة «  ِمْن ِجَدتِِه ُكنَّ لَُه ِحَجابًا ِمْن النَّ

هل تكره البنات ؟! ..
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هل تكره البنات ؟! ..

» مَْن َكاَن لَُه ثََلُث بَنَاٍت أَْو ثََلُث أََخوَاٍت اتَّقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَقَاَم َعلَْيِهنَّ 
ِة َهَكَذا َوأََشاَر بِأََصابِِعِه اْلَْربَِع « َكاَن مَِعي فِي الَْجنَّ

أَْو  يَُمْتَن  َحتَّى  أََخوَاٍت  ثََلَث  أَْو  ُأْختَْيِن  أَْو  بَنَاٍت  ثََلَث  أَْو  ابْنَتَْيِن  َعاَل  مَْن   «
ابَِة َوالُْوْسَطى « بَّ يَُموَت َعْنُهنَّ ُكْنُت أَنَا َوُهوَ َكهَاتَْيِن ، َوأََشاَر بِالسَّ

ائِِهنَّ أَْدَخلَُه  ائِِهنَّ َوَسرَّ َوائِِهنَّ َوَضرَّ » مَْن َكاَن لَُه ثََلُث بَنَاٍت فََصبََر َعلَى َلْ
َة بِفَْضِل َرْحَمتِِه إِيَّاُهنَّ فَقَاَل َرُجٌل : أَْو ثِْنتَاِن يَا َرُسوَل اللَِّه ؟ قَاَل  ُه الَْجنَّ اللَّ

أَْو ثِْنتَاِن ، فَقَاَل َرُجٌل : أَْو َواِحَدٌة يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل أَْو َواِحَدٌة «
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قال الف�ضيل بن عيا�ض : 

واهلل ...
لو يئ�ست من اخللق 

حتى التريد منهم �سيًئا 
الأعطاك موالك 

كل ما تريد ...

ماذا تريد منهم !
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 لو قيل لك : يا مرائي ؛ لغ�سبت ، ول�سق عليك وت�سكو فتقول: 
ا من حبك للدنيا ، تزينت للدنيا ،  قال يل : يا مرائي ، ع�ساه قال حقًّ

وت�سنعت للدنيا ، اتق اأال تكون مرائياً واأنت ال ت�سعر ، 
ت�سنعت وتهياأت حتى عرفك النا�س فقالوا : 

هو رجل �سالح فاأكرموك وق�سوا لك احلوائج وو�سعوا لك يف املجال�س  
واإمنا عرفوك باهلل ولوال ذلك لهنت عليهم .

تزينت لهم بال�سوم فلم ترهم يرفعون بك راأ�ساً ، تزينت لهم بالقراآن فلم 
 ترهم يرفعون بك راأ�ساً ، تزينت لهم ب�سيء بعد �سيء ،

اإمنا هو حلب الدنيا .

يا مرائي .. 
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َبَكْت َعْيِني َعلَى َذْنِبي
َوَما الَقْيُت ِمْن َكْرِب

فيا ذلِّي ، ويا خجلي
اإذا ما قال لي ربي

اأما ا�صتحييت تع�صيني
وال تخ�صى من العتب

وتخفي الذنب عن خلقي
وتاأبى في الهوى قربي

فتب مما جنيت ع�صى
تعود اإلى ر�صا الرب

ي يا ذلِّ
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جئُت م�صتخفياً و قد عرفوني
فاأنا تائب ترى يقبلوني ؟!

لي على الباب ُمْذ وقفُت زماناً
ُكّلما رمُت و�صلهم منعوني

لم اكن للو�صال اأهاًل ولكن ..
انتُم بالو�صال اأطمعتموني

فاجبروا ك�صر ُمذنٍب قد اتاكم
يرتجي عفوكم بكم فارحموني

يا والة القلوب رفقاً بعبِد
�صاع منه فوؤاده فاعذروني

في بحار الهوى غرقت بوجدي
طال �صوقي لهم وقد تركوني

اأيتها النف�س �صاعديني وجّدي
ويح قلبي ومهجتي هجروني

طريد ..
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ْمُد َلَك  َمَواِت َواْلأَْر�ضِ َوَمْن ِفيِهنَّ َوَلَك احْلَ ُم ال�سَّ ْمُد اأَْنَت َقيِّ ُهمَّ َلَك احْلَ اللَّ
َمَواِت َواْلأَْر�ضِ  ْمُد اأَْنَت ُنوُر ال�سَّ َمَواِت َواْلأَْر�ضِ َوَمْن ِفيِهنَّ َوَلَك احْلَ ُمْلُك ال�سَّ
قُّ  ْمُد اأَْنَت احْلَ َمَواِت َواْلأَْر�ضِ َوَلَك احْلَ ْمُد اأَْنَت َمِلُك ال�سَّ َوَمْن ِفيِهنَّ َوَلَك احْلَ
وَن َحقٌّ  ِبيُّ اُر َحقٌّ َوالنَّ ُة َحقٌّ َوالنَّ نَّ قُّ َوِلَقاوؤَُك َحقٌّ َوَقْوُلَك َحقٌّ َواْلَ َوَوْعُدَك احْلَ
ْلُت  َلْمُت َوِبَك اآَمْنُت َوَعَلْيَك َتَوكَّ ُهمَّ َلَك اأَ�سْ اَعُة َحقٌّ اللَّ ٌد  َحقٌّ َوال�سَّ مَّ َوُمَ
ْرُت  ْمُت َوَما اأَخَّ ْمُت َواإَِلْيَك َحاَكْمُت َفاْغِفْر ِل َما َقدَّ َواإَِلْيَك اأََنْبُت َوِبَك َخا�سَ

لَّ اأَْنَت . ُر َل اإَِلَه اإِ خِّ وؤَ ُم َواأَْنَت اْلُ َقدِّ َرْرُت َوَما اأَْعَلْنُت اأَْنَت اْلُ َوَما اأَ�سْ

اللهم لك الحمد ..
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وهديتنا  ورزقتنا  خلقتنا  مبا  احلمد  لك  ربنا  اللهم  لله،  احلمد 
جت عنا ، لك احلمد بال�سالم والقراآن ، ولك  وعلمتنا واأنقذتنا وفرَّ
احلمد بالأهل والال والعافاة ، كبت عدونا وب�سطت رزقنا، واأظهرت 
اأمننا، وجمعت فرقتنا ، واأح�سنت معافاتنا ، ومن كل ما �ساألناك 
احلمد  لك   ، كثريًا  حمدًا  ذلك  على  احلمد  فلك   ، اأعطيتنا  ربنا 
بكل نعمة اأنعمت بها علينا يف قدمي اأو حديث ، اأو �سر اأو عالنية 
، اأو خا�سة اأو عامة ، اأو حي اأو ميت ، اأو �ساهد اأو غائب ، لك احلمد 

حتى تر�سى ، ولك احلمد اذا ر�سيت ، ولك احلمد بعد الر�سا .
اللهم لك احلمد حمًدا كما ينبغي لالل وجهك الكرمي وعظيم 

�سلطانك ..
اللهم لك احلمد ..

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


