
 
   

HADIA CSE Khutba Notes (03.05.2019) 
kakv-X tI-c-f Pw-C-¿-¯pÂ Jp-Xz-_m-Av Aw-Ko-I-cn¨Xv 

 
A\p-{K-l-̄ n-sâ ]-̄ v A-Sp-̄ v h-cp-t¼mÄ 

 

temI-̄ v tIm-Sm-\p tIm-Sn Po-h-Pm-e§-sf AÃm-lp X-B-e kr-ãn-¨p. A-XnÂ a-\p-jyÀ-¡v {]-tXy-I _-lpa-Xn \ÂIn. 

\-s½ a-\p-jy-cnÂ DÄ-s]-Sp¯n. a-\p-jy-cnÂ ]-e co-Xn-bnÂ Po-hn-¡p-¶-h-cpv. A-XnÂ AÃm-lp-hn-\-Sp-¡Â kzo-Im-cy-

ap-Å a-Xw Ckvv-em-an-em-bn \mw P-\n¨p. ap-kvv-enw-I-fnÂ X-s¶ ]-e hn-`m-K-hp-apv. A-XnÂ A-lvv-ep-Êp-¶-bp-sS B-i-b-

§Ä DÄ-s¡m-Åp-¶-h-cnÂ AÃm-lp \-s½ DÄ-s]-Sp-̄ n.  

ِ الَِّذي َهَدانَا َّ ِ ْن ِغّلٍ تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم اْألَْنَهاُر ۖ َوقَالُوا اْلَحْمُد  ذَا َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهم ّمِ ُ ۖ لَقَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا  ِلَهٰ َّ َوَما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْوَال أَْن َهَدانَا 
  43االعراف     بِاْلَحّقِ ۖ َونُوُدوا أَن تِْلُكُم اْلَجنَّةُ أُوِرثْتُُموَها بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

C-\n kz-À-K-̄ n-Â \m-sa-¯n-bm-Â (A-Ãm-lp \-ap-¡v kzÀ-Kw Xcs«) e-`n-¨ hen-b A-\p-{K-l-§Ä-¡v A-hn-sS \n¶pw 

\mw A-Ãm-lp-hn-s\ kv-Xp-Xn-¡p¶p. 

 

  الحمد  الذي انعم علينا بااليمان و هدانا الى دين االسالم ،
  ،   الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات

temI-̄ v A-Ãm-lp kr-ãn-¨ ap-gp-h³ h-kv-Xp-¡-sfbpw Np-än-bn-cn-¡p-I-bm-Wv A-Ãm-lp-hn-sâ Im-cp-Wyw. 

 156االعراف  –ورحمتي  وسعت كل شْي 

A-Ãm-lp-hn-sâ Im-cp-Wy-s¯-¡p-dn-¨v {]-Xn-]m-Zn-¡p-t¼m-sgÃmw tZm-jw s]m-dp-̄ p-X-cp-¶-Xv {]-tXy-Iw F-Sp-̄ p-]-d-

bp¶p. A-Ãm-lp-hn-sâ G-ähpw h-en-b Im-cp-Wyhpw Iq-Sn-bm-W-tÃm AXv. 

َ الَ {: وقال تعالى َّ  ،]48: النساء[} يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاءُ إِنَّ 
َ يَْغِفُر الذُّنُ {: وقال تعالى  َّ ِ إِنَّ  َّ ِحيمُ وَب َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَ قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم الَ تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة   .[53: الزمر[} فُوُر الرَّ

 ]156: األعراف[} َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ {: -تعالى  - وقال 
ْحَمةَ أَنَّ {: -تعالى  -، قال  ِمْنُكْم ُسوًءا بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه  هُ َمْن َعِملَ َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاِتنَا َفقُْل َسالٌَم َعلَْيُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ

  .[54: األنعام[} َوأَْصلََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر َرِحيمٌ 
k-Xy-̄ nÂ A-\p-{K-l-̄ n-\p taÂ A-\p-{K-lw e-̀ n-¨ B-fp-I-fm-Wv \m-tam-cp-¯-cpw. C-Xn-s\Ãmw \-µn sN-t¿-Xv \-½p-

sS _m-[y-X-bm-Wv.  

وما : ( قال تعالى , إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع لتستقيم حياتهم على سنن الرشاد بعيدا عن الضنك والعسر والضيق ومن رحمة هللا بعباده 
107/ األنبياء ) أرسلناك إال رحمة للعالمين   

 

hÀ-j¯n-sem-cn-¡Â hn-ip-²-d-a-fm-\nÂ {]-tXy-I-am-bn A-\p-{K-l§sf HmÀ-s¯-Sp-¡m³ ap-Av-an-\o-§Ä-¡v A-hk-cw 

e-̀ n-¡p-t¼mÄ \mw a-\-Ên-em-t¡-Xv AÃm-lp-hn-sâ A-\p-{K-l§-sf a-d-¡p-¶ ]-ecpw \-½p-sS Iq-«-¯n-epv. F-s´-

¦n-epw {]-bm-k-§Ä h-cp-t¼mÄ AÃmp-lp-hns\ HmÀ¡pw F-¶mÂ ]n-¶o-Sv a-d¡pw. A-sXm-cn-¡epw i-cn-b-Ã-tÃm. F-

t¸mgpw A-Ãm-lp-hn-s\ Hm-À-¡Ww. 

هُ َمرَّ َكأَن لَّْم يَْدعُ َوإِذَا َمسَّ ا ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ رُّ َدَعانَا ِلَجنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما فَلَمَّ نَساَن الضُّ ِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرِفيَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن ْإلِ سَّهُ ۚ َكذَٰ    (12(نَا إِلَٰى ُضّرٍ مَّ

  )سورة يونس
 

A-\p-{K-lw/Im-cpWyw AÃm-lp-hnÂ \n-¶m-hp-t¼mÄ \-ap-¡v e-̀ n-¡p-¶ \-·-I-Ä, a-äp -̀£Ww, h-kv-{Xw, ]mÀ-̧ n-Sw bm-

{X ku-I-cy-§Ä, k-abw, B-tcm-Kyw, ]T\w, tPm-en, I-̈ -hSw, ]-Ww F-¶n-hs-bÃmw DÄ-s]-Sp¶p. 

a-\p-jy-cnÂ-\n-¶p-ap-m-hp-¶ A-\p-{K-lw/Im-cpWyw A-h³ a-äpÅ-h-tcm-Sv Im-Wn-¡p-¶ Z-b, A-\p-I-¼ a-äp Zm-\-[À-

a§Ä, k-lm-b-§Ä F-¶n-h-sbm-s¡-bm-Wv.  
 

hn-ip-² d-a-fm-\n-se ]-̄ v Zn-h-k-§Ä {]-tXy-I-am-bn d-Ò-̄ n-s\ tNm-Zn-¡m³ ]-d-ªn-cn-¡p-¶p. \mw sN-¿p-¶ ]m-]-

§Ä Im-c-W-am-bn \-ap¡v \Â-I-s¸-« A-\p-{K-l-§Ä-¡v H-cp Ip-dhpw kw-`-hn-¡p-¶nÃ.. C-\nbpw Ip-d-bm-Xn-cn-¡m-\m-Wv 

A-a-ep-IÄ-¡v C-c-«n-bn-te-sd {]-Xn^-ew e-̀ n-¡p-¶ d-a-fm-\nÂ \mw B-hÀ-¯n-¨m-hÀ-¯n-¨v A-\p-{K-lw tX-Sn-s¡m-n-cn-

¡p-¶Xv.    
kz-́ w {]-h-À-̄ -\§-sf sIm-v am{Xw H-cmfpw kz-À-K-̄ n-Â {]-th-in-¡p-I-bn-Ã-tÃm.. 
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) لن يُدخل أحداً عمله الجنة: ( م المؤمنين الجنة يوم القيامة ولن يدخل أحد الجنة بعمله كما قال عليه الصالة والسالورحمته تعالى هي التي تدخل عباده 
إما محسناً : ال ، وال أنا ، إال أن يتغمدني هللا بفضل ورحمة ، فسددوا وقاربوا ، وال يتمنين أحدكم الموت ، : ( وال أنت يا رسول هللا ؟ قال : قالوا . 

7042(ومسلم ) 5349(رواه البخاري ) فلعله أن يزداد خيراً ، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب  ) . 

؛ ))لما قضى هللا الخلق كتب كتابًا، فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي: ((- صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال رسول هللا : عن أبي هريرة، قال - 1

 .هذا حديث متفق عليه

جعل هللا الرحمة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزًءا، وأنزل في (: يقول - صلَّى هللا عليه وسلَّم  -سمعت رسول هللا : ي هريرة، قالحديث أب -2

 .؛ أخرجه البخاري)حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبهاألرض جزًءا واحًدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس 

  
\mw a-\p-jy-À I-cp-Xn-b-Xn-sâbpw F{Xtbm A-¸p-d-¯m-Wv  A-Ãm-lp . \mw ]-c-kv]-cw Im-cpWyw Im-Wn-¡m-¯-hcpw I-

e-ln-¡p-¶-hcp-sam-s¡-bm-bn-«p-s-¦nepw A-Ãm-lp-hn-sâ I-cp-W-bpw kv-t\-lhpw A-Xn-hn-im-e-am-Wv. \-½-Ä tam-i-¡m-

cmb-Xv sIm-v \-s½ A-Ãm-lp ]-cn-K-Wn-¡n-Ã F-¶ Nn-´ am-än tam-i-am-bn-«pw \-s½ ]-cn-K-Wn-¡p-¶ A-Ãm-lphn-s\ ]-

cn-K-Wn-¡m\pw kv-a-cn-¡m\pw ka-bw I-s-̄ p-I. A-Xm-bn-cn¡-Ww \-½p-sS Nn´.  

مجتهد في إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين؛ أحدهما (: يقول - صلَّى هللا عليه وسلَّم  -سمعت رسول هللا : قال -رِضي هللا عنه  -فعن أبي هريرة 
ا أنت فيه، قال: مذنب، فجعل يقول: العبادة، واآلخر كأنه يقول : حتى وجده يوًما على ذنٍب استعظمه، فقال: خلِّني وربي، قال: فيقول: أقصر أقصر عمَّ

فبعث هللا إليهما ملًكا، فقبض أرواحهما، : ا، قالوهللا ال يغفر هللا لك أبًدا، وال يدخلك هللا الجنة أبدً : فقال! خلِّني وربي، أبُِعثَت علينا رقيبًا؟: أقصر، فقال
، قال )اذهبوا به إلى النار: يا رب، قالال : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي، فقال: ادخل الجنة برحمتي، وقال لآلخر: فاجتمعا عنده، فقال للمذنب

حه األلبانيبقَت دنياه وآخرته؛ أبو داود ذي نفسي بيده، لتكلَّم بكلمة أووال: أبو هريرة   .وأحمد وصحَّ

  .أهلكه أي أهلكت تلك الكلمة ما سعى في الدنيا وحظ اآلخرة ) : أوبقه ( 

  
A-Ãm-l-phn-sâ Im-cpWyw X-s¶-bm-Wv h-ep-Xv. A-Xn-\-̧ p-d-¯v H-¶p-an-Ã. AXn-sem-cp hen-b Im-cp-Wy-am-bn-cp-¶p ap-¯v 

d-kq-Â kz-Ã-Ãm-lp A-sse-ln hkÃw. 

 

 -شيخ كبير هرم، سقط حاجباه على عينيه، وهو مدعم على عصا  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -أتى النبي "\: قال -رضي هللا عنه  -جبير عبدالرحمن بن 
ا، لو أرأيت رجالً عمل الذنوب كلها، لم يترك داجة وال حاجة إال أتاه: فقال - صلَّى هللا عليه وسلَّم  -حتى قام بين يدي النبي  - متكئًا على عصا : أي

أشهد أن ال إله إال هللا، وأنك : ، قال))هل أسلمت؟: ((- صلَّى هللا عليه وسلَّم  -أَلَهُ من توبة؟ فقال  -ألهلَكتْهم  - قسمت خطيئته على أهل األرض ألوبَقتْهم 
نعم، وغدراتك : ((ا رسول هللا؟ قالوغدراتي وفجراتي ي: ، قال))تفعل الخيرات، وتترك السيئات، فيجعلهن هللا لك كلهن خيرات: ((رسول هللا، قال

د: ، فقال))وفجراتك  \حتى توارى عن األنظار هللا أكبر،: هللا أكبر، هللا أكبر، ثم ادعم على عصاه، فلم يزل يرّدِ
 

  107/ األنبياء ) وما أرسلناك إال رحمة للعالمين ( 

  
A-Ãm-lp-hn-sâ Im-cp-Wy-¯n-sâ Ip-d-ª Af-th `q-an-bn-Â \-ap-s¡-Ãm-h-À¡pw e-̀ y-am-bn-«p-Åq, _m-¡n-bp-Å-sXÃmw 

B-Jn-d-¯n-emWv. A-Xv sIm-v A-Xv tX-Sn-s¡m-t-bn-cn-¡Ww. 

إن  مائة رحمة، واحدة بين الجن واإلنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها : ((- صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال رسول هللا : عن أبي هريرة، قال -3

ر تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامةيتراحمون، وبها    .؛ هذا حديث متفق عليه))يتعاطف الوحوش على أوالدها، وأخَّ
  
بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذتْه فألصقتْه ببطنها وأرضعته  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قدم على النبي : عن عمر قال - 1

هللا أرحم بعباده من هذه : ((ال، وهي تقدر على أال تطرحه، فقال: ، قلنا))أترون هذه طارحة ولدها في النار: ((- صلَّى هللا عليه وسلَّم  -نبي فقال لنا ال
 )).بولدها
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ه الدواب خشيت على ابن -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -مرَّ  -2 ا رأْت أمُّ : ها أن يُوَطأ فسعْت واِلَهة، فقالتبأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلمَّ

وهللا ال يلقي حبيبه في : ((-صلَّى هللا عليه وسلَّم  -يا نبي هللا، ما كانت هذه لتُلِقي ابنها في النار، فقال رسول هللا : ابني، ابني، فاحتملت ابنها فقال القوم
 .؛ صحيح رواه اإلمام أحمد والحاكم))النار

 -وأبو بكر وعمر قعوًدا، وإذا غالم صغير يبكي، فقال رسول هللا  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال خرجت فإذا رسول هللا : سلميعبدهللا بن أبي أوفى األ -3

ه عمر إليه، فبينا نحن قعود إذ أمٌّ له تَُوْلِول ))ضمَّ الصبيَّ إليك؛ فإنه ضالٌّ : ((لعمر –صلَّى هللا عليه وسلَّم  وتبكي، ! وابنيَّاه: لوتقو - : أظنُّه قال -، فضمَّ
، وهي كاشفة عن رأسها ليس على رأسها خمار جزًعا على ابنها، فجاءت ))ناِد المرأة فإنها أمُّ الصبي: ((لعمر -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -فقال رسول هللا 

ا رأْت رسول هللا  واحرباه أال أرى : قالت -هللا عليه وسلَّم صلَّى  -حتى قبضت الصبي من حجر عمر، وهي تبكي والصبي في حجرها، فالتفتْت فلمَّ
بلى يا رسول هللا، : ، فقال أصحابه))أترون هذه رحيمة بولدها؟: ((عند ذلك - صلَّى هللا عليه وسلَّم  -فقال رسول هللا  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -رسول هللا 

  )).ي نفس دمحم بيده، هللا أرحم بالمؤمن من هذه بولدهاوالذ: ((-صلَّى هللا عليه وسلَّم  -كفى بالمؤمن رحمة، فقال رسول هللا 
  

a-c-Wm-k-¶\m-b H-cm-Ä A-Xn-bm-bn B-{K-ln-¡p-¶ Xv A-Ãm-lp \-Â-Ip¶p. 

 وهللا يا رسول هللا إني: ، قال))كيف تجدك؟: ((دخل على شاب وهو في الموت فقال -صلَّى هللا عليه وسلَّم  - أن النبي  -رِضي هللا عنه  - عن أنس  •
ال يجتمعان في قلب عبٍد في مثل هذا الموطن إال أعطاه هللا ما يرجو، وآَمنه : ((- صلَّى هللا عليه وسلَّم  -أرجو هللا، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول هللا 

ا يخاف  .((ممَّ
 
sX-äp-I-Ä F-{X Iq-Sp-X-ep-s-¦nepw A-Ãm-lp Ah s]m-dp-̄ p X-cp-sa-¶v ap-¯v l-_o-_v kz-Ã-Ãm-lp A-sse-ln-hk-Ãw 

\-s½ ]Tn-¸n-¨pv. 

 
يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت : قال هللا: ((يقول -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -سمعت رسول هللا : قال -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  •

وال أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض  لك على ما كان فيك وال أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك
 .((خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئًا ألتيتك بقرابها مغفرة

 
اللهم اغفر لي : أذنب عبد ذنبًا، فقال: ((قال - عزَّ وجلَّ  -فيما يحكي عن ربه  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -عن النبي  -رضي هللا عنه  - عن أبي هريرة  •

تبارك  - أي رب، اغفر لي ذنبي، فقال : أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: - تبارك وتعالى  - فقال ذنبي، 
أذنَب عبدي : -رك وتعالى تبا -أي رب، اغفر لي ذنبي، فقال : عبدي أذنَب ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنَب، فقال: - وتعالى 

 .((ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئَت فقد غفرُت لك
 
إني أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون، أطَّت السماء، وُحقَّ لها أن تئطَّ، والذي نفسي : ((-صلَّى هللا عليه وسلَّم  - قال النبي : عن أبي ذر، قال •

د هللا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً، ولبكيتم كثيًرا، وما تلذَّذتم بالنساء على الفرشات، ولصعبيده ما في دتم إلى ها أربع أصابع إالَّ وملك يمّجِ
  يا ليتني كنت شجرة تعضد: ، قال أبو ذر))ربنا: الصعدات تجأرون

  
 :من رحمة هللا ستر الذنوب في الدنيا وغفرانها في اآلخرة

 -سمعت رسول هللا : في النجوى؟ فقال - صلَّى هللا عليه وسلَّم  - كيف سمعت رسول هللا : أنه عرض له رجل فقال -رضي هللا عنهما  -عن ابن عمر  •
عم، أي رب، حتى ن: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: إن هللا يُدنِي المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: ((يقول -صلَّى هللا عليه وسلَّم 

ره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال ا الكفار والمنافقون، فيقول : إذا قرَّ سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعَطى كتاب حسناته، وأمَّ
 )).هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمين: األشهاد
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يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،  -عز وجل  -إن هللا : ((قال -صلَّى هللا عليه وسلَّم  - أن رسول هللا : - عنه رضي هللا -عن أبي موسى األشعري  •
 .؛ أخرجه مسلم))ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها

ابون: ((قال -م صلَّى هللا عليه وسلَّ  -أن رسول هللا : - رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  •  .؛ الترمذي))كل بني آدم خطاء وخير الخطَّائين التوَّ

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه : -عز وجل  -يقول هللا (: -صلَّى هللا عليه وسلَّم  - قال رسول هللا: عن أبي هريرة •
بت إليه باعً  ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل، ذكرته في مأل هم ب إليَّ ذراًعا تقرَّ بت إليه ذراًعا، وإن تقرَّ ب إلي شبًرا، تقرَّ ا، خيٌر منهم، وإن تقرَّ

 .)وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

ذنبون بقوم ي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم ولجاء(: -صلَّى هللا عليه وسلَّم  - قال رسول هللا: قال - رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة  •
 .)فيستغفرون هللا فيغفر لهم

ليه في اليوم أكثر من وهللا إني ألستغفر هللا وأتوب إ(: يقول -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -سمعت رسول هللا : قال - رضي هللا عنه  -وعن أبي هريرة  •
 .؛ رواه البخاري)سبعين مرة

ي أتوب يا أيها الناس، توبوا إلى هللا واستغفروه، فإن(: - صلَّى هللا عليه وسلَّم  - رسول هللا قال: قال - رضي هللا عنه  -وعن األغر بن يسار المزني  •
  .؛ رواه مسلم)في اليوم مائة مرة

A-Ãm-lp-hn-sâ hn-ti-j-Wam-b Im-cpWyw A-Ãm-lp-hn-sâ `q-an-bn-se {]-Xn-\n-[n-Ifm-b \-½-fn-epw D-m-h-Ww. AXpw \-

½p-sS l-_o_pw kz-lm-_¯pw Im-Wn-¨p-X-¶n-«pv. arK-§-tfmSpw ]-£n-I-tfm-Spw D-dp-¼p-I-tfm-Sp-saÃmw \-_n X-§-Ä 

Im-cpWyw Im-Wn-¨p-h-tÃm. 

نحن اثنان والراحلة واحدة، فإن ركبت أنا ومشيت ”: فخرج عمر قاصداً بيت المقدس ومعه راحلة واحدة وغالم، فلما صار في ظاهر المدينة قال لغالمه
وأخذ عمر يركب مرحلة ويقود . “فلنقتسم الطريق مثالثة. ركبت أنت ومشيت أنا ظلمتني، وإن ركبنا االثنين قصمنا ظهر البعير أنت ظلمتك، وإن

 الراحلة مرحلة، والغالم يركب مرحلة ويقود مرحلة وتمشي الراحلة وهي ال تحمل أحداً مرحلة، 

ap-Av-an-\o-§-fp-sS A-S-bm-f-§-fn-Â G-ähpw {]-[m-\-am-Wv ‘X-¶ A-\p-{K-l-§Ä-¡v \-µn Im-Wn¡p-I’ F-¶Xv. 

فما حقيقة : ((نعم يا رسول هللا، فقال : قال أمير المؤمنين عمر)) أمؤمنون أنتم؟: ((لما دخل نبينا  على جماعة من أصحابه ذات يوم سألهم فقال
مؤمنون ورب الكعبة، اإليمان صبر : ((اء، فقال المصطفى نصبر على البالء، ونرضى بالقضاء، ونشكر في الرخ: قال عمر رضي هللا عنه)) إيمانكم؟

  ))وشكر ورضا
Im-cp-Wy-hp-am-bn _-Ô-s¸-« Nn-e I-hn-XIÄ : 

 

  من في السماء كذا عن سيد الرسل      الراحمون لمن في االرض يرحمهم
  به تنال الرضا والعفو عن زلل      فارحمهم بقلبك خلق هللا واْرَعُهمُ 

  
  تطوي الوجود وتغني كل محتاج        ربي رحيم ورحمن ورحمته
  ارض بجو  ، وال جاشت بأمواج        ورحمة هللا لوالها ما سبحت
  لمستقر بأفالك وأبراج        وال تحركت االقمار جارية

 بها ومن لم ينلها ليس بالناجي        من نالها فهو ناج يوم محشرة
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