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عن اأبي هريرة  عنه اأن ر�سول اهلل   قال :

» ِمْن �أَ�َشد �أُمتي لي ُحباً 

َنا�ٌس يكوُنون بعدي َيودُّ �أحدهم لو ر�آني باأَهِلـِه وماِلـه «

رواه م�سلم : 2832

أحبـاب المصطفى
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جيـران الحـبيـب

: عن اأن�س  عنه قال: قال ر�سول اهلل  

» �إن �هلل لينادي يوم �لقيامة : 

�أين جير�ني ؟ �أين جير�ني ؟

قال : فتقول �لمالئكة : ربنا !  ومن ينبغي �أن يجاورك ؟

اُر �لم�َشاِجد ؟«  فيقول : �أين ُعمَّ

ال�سل�سلة ال�سحيحة : 2728
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تو�عظو� وتناهو� عن مع�شية ربكم تعاىل
فاإن �ملوعظة تنبيه للقلوب من �ِشنة �لغفلة

و�شفاء من د�ء �جلهالة 
وفكاٌك من رقِّ ملكة �لهوى.

عبداهلل بن عبا�س             

تـنبــيــه القـلــوب
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عجبت من ثالث :
رجل يرائي بعمله خملوقًا مثله

ويرتك �أن يعمله هلل    
ورجل يبخل مباله

وربه ي�شتقر�شه منه فال يقر�شه �شيئاً   
ورجل يرغب يف �سحبة املخلوقني ومودتهم 

و�هلل يدعوه �إىل �شحبته ومودته    
يحي بن معاذ                

لتكـن نفسـك عالـية
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متى نفـيـق ؟

عـــلـــل ذو  و�لـــــــــمـــــــــوت  دول  ذو  �لــــــــدهــــــــر 

�أ�ـــــشـــــبـــــاه ــــــا�ــــــس  ــــــن و�ل �أمـــــــــــل  ذو  و�لــــــــمــــــــرء 

ــــــهــــــا  يــــــــــــا بــــــــائـــــــــــــــــع �لــــــــــــديــــــــــــن وبــــــاطــــــلـــــــ

تــــر�ــــشــــى بــــديــــنــــك �ــــشــــيــــئــــاً لـــيـــ�ـــس يـــ�ـــشـــو�ه

حــــتــــى مــــتــــى �أنــــــــــت فــــــي لــــهــــو وفــــــــي لــعــب

ـــــحـــــوك يــــــهــــــِوى فـــــــاغـــــــر�ً فــــاه و�لـــــــمـــــــوت ن

مــــــــا كــــــــل مــــــــا يــــتــــمــــنــــى �لــــــــمــــــــرء يـــــدركـــــه 

ــــاه تــــمــــنـــــ فـــــيـــــمـــــا  حـــــتـــــفـــــه  �مــــــــــــــــــرٍئ  رب 
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فصـبر جميــل

ـــــى �لـــــ�ـــــشـــــبـــــر �لـــــجـــــمـــــيـــــل �إنــــــــه  ل عـــــل عـــــــــــــوِّ

�لــــحــــجــــى �أولـــــــــــــــــو  بـــــــــه  الذ  مـــــــــا  �أمـــــــــنـــــــــع 

فــــــــالــــــــدهــــــــر يــــــكــــــبــــــو بــــــالــــــفــــــتــــــى وتـــــــــــــارة

كــــبــــا �إذ�  عــــــــــثــــــــــرة  مــــــــــــن  يــــــنــــــهــــــ�ــــــشــــــه 

هـــــوى كـــــيـــــف  هـــــــالـــــــك  مــــــــن  تــــعــــجــــبــــن  ال 

بـــــــل فــــاعــــجــــبــــن مـــــــن �ـــــشـــــالـــــم كـــــيـــــف نـــجـــا


