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ال تنشغل بمن حولك



رجب

عن ابن عمر  قال : قال ر�سول اهلل  :

» لكل قـرن من �أمتي �سـابقـون «

ال�سل�سلة ال�سحيحة: 2001

السابقون السابقون 
أيها المتخلف المسكين



رجب هل أنت منهم ؟!!
محسـودون على الغفـلة

عن عائ�سة  اأن النبي   قال:

ـْد  » �إن �ليهود قوٌم ُح�سَّ

و�إنهم ال يح�سدوننا على �سيء كما يح�سدونا 

على �ل�سالم وعلى )�آمين(« 

ال�سل�سلة ال�سحيحة )691 ، 692(



رجب

ال يبلُغ �لعبُد حقيقَة �الإِمياِن 
حّتى يحّل بذروِتِه..

 وال يحلَّ بذروِتِه حتى يكون �لفقُر �أََحبَّ �إِليه ِمن �لِغَنى
َرِف و�لتَّو��سُع �أََحبَّ �إِليه من �ل�سَّ

ُه عنَده �سو�ٌء . وحّتى يكوَن َحاِمُدُه وَذ�مُّ

الإمام ابن القيم             

حـقيقة اإليمان



رجب

�حذر نف�سك، فما �أ�سابك بالٌء قط �إال منها، وال ُتَهاِدْنَها..
ها من مل يذلها.. فو�هلل ما �أكرمها من مل ُيِهْنَها، وال �أعزَّ

وال جربها من مل يك�سرها، وال �أر�حها من مل يتعبها
وال �أمنها من مل يخوفها، وال فرحها من مل يحزنها .   

الإمام ابن القيم                

قد أفلح من زكاها



رجب
المة ُسُبل السَّ

�الأََذى  ِمـــــَن  �ــَســِلــيــَمــاً  َتـــْحـــَيـــا  �أَْن  ـــْئـــَت  �ـــسِ �إِذ� 

ــــُن   ــــيِّ ــــــك �ــــسَ ــــــر�ــــــسُ ـــــــــَك مـــــغـــــفـــــوٌر وِع َوذنـــــــــُب

بـــــــــِه عـــــــــــــورَة �مـــــــرئ  تـــــــذُكـــــــر  لــــ�ــــســــانــــك ال 

ــــــا�ــــــسِ �ألـــــ�ـــــســـــُن ـــــــــــــــــور�ٌت ولــــــلــــــنَّ ـــــــَك َع ُفـــــــُكـــــــلُّ
ـــــاوئـــــاً َمـــــ�ـــــسَ �إلـــــــيـــــــَك  �أبـــــــــــــدِت  �إِن  وعــــيــــنــــك 

ــــْنــــَهــــا وُقـــــــل يـــــا عــــيــــُن لـــلـــنـــا�ـــس �أعــــيــــُن َفــــ�ــــسُ

ـــدى  ــــر بــــمــــعــــروٍف و�ــــســــاِمــــح مــــن �عـــَت وعــــا�ــــسِ
وَفـــــــــــــــــــاِرْق ولــــــكــــــن بـــــالـــــتـــــي هـــــــي �أحـــــ�ـــــســـــُن

الإمام ال�سافعي



رجب
مناجـاة

ــــجــــاأٌ  ــــــــــــــارب مــــــالــــــي غـــــيـــــر ُلـــــــطـــــــُفـــــــَك مــــل َي
�أطــــــــــــــــرُد ال  َبـــــــــــاِبـــــــــــه  عـــــــــــــْن  ـــــــنـــــــي  ولـــــــعـــــــلَّ

يـــــــــــــارب هــــــــب لــــــــي تـــــــوبـــــــة �أقــــــ�ــــــســــــي بـــهـــا 
ــــهــــُد ديــــــــــنــــــــــاً عــــــــلــــــــّي بــــــــــه جــــــــاللــــــــك يــــ�ــــس

�أنــــــــــــــت �لـــــخـــــبـــــيـــــر بـــــــحـــــــال عـــــــبـــــــدك �إنــــــــه 
ـــــقـــــيـــــِل مــــقــــّيــــُد  ــــل �لـــــــــــــــــــِوْزِر �لـــــثَّ بــــ�ــــســــال�ــــسِ

يـــلـــتـــجـــي د�ٍع  لـــــــكـــــــِل  ـــــُب  ـــــمـــــجـــــي �ل �أنـــــــــــــت 
�أنـــــــــــت �لـــــَمـــــجـــــيـــــُد لــــــكــــــِل مـــــــن يـــ�ـــســـتـــنـــجـــُد 

ــــَتــــِقــــي  َنــــ�ــــسْ بـــــحـــــرك  غــــيــــر  بـــــحـــــٍر  �أي  مــــــن 
ــــُد نــــقــــ�ــــس بــــــــابــــــــك  غــــــيــــــر  ـــــــــــــــاٍب  ب والأي 


