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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 هلل رب العاملني،والصالة والسالم  على نبيها حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه اىل يوم الديو . احلمد

ك سيَوة صؤ ،وة بةطةس صؤسيَك لةخةلَكيذاولةسِاطتيذا ئيَىة لةطةسدةويَكذا دةريَ كة واددةو شةِةواج صاهَ ب
حيَويظةتي صاٌةئ ئةةً طةاةة بةطةةس بةةسيَ لةة         شِايةلَى حةةسوةسدطاسياُ يييةة بةة   لةخةلَكى بىَ ئاطاُ لة طويَ

لةطةهَ ِةٌذيَ لةوةةى صاٌاياُ، دةسباسةى وةسط ، خضوةةى ضةٌذ ئايةج و فةسووودةيةكئ حيَغةوبةسدا 
ةى كةٌاحشطئَ لةطةوسةو بضوك و كةويَك بذويَني لةباسةي ئةو حةقيكةة، ح دةسضوُوو ٌاسِةحةةئ حالَةةى سِ

 .بةةةوةُ و طاوا 
 :امنخوشك و برا بةرِيَزةك

وةسُ باحيَكةوة ئةً طاةة بةسيٍةطةس بةبري كشدٌةةوة لةةو كاةةةى كةة دسَيةز دةبةني لةطةةس ئيَ ةة، ئةةو          
كةةُ، ئةةو حالَةةةةى    باُ ضاسةطةسواُ حضيصكةك ويَذ بشُِ لةوةى كة حالَةةةى كةكةس و كاسواُ ةيَيذا ئو

 .سِةٌ ىاُ صةسد دةبيَث يَثء ِيَض لةئةطتةواٌذا ٌاويٍَيَثءصوامناُ دةشك كة
واةةةةة: . [91 ق:]      چڃ  ڃ  چ           چ  چ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ :ويَثوخةةةواى طةةةةوسةو ويّشةبةةةاُ دةفةةةةسو

ةط و ئةً وشدٌة وةدا كة حيَصرت لةبري كشابيٌاسِةحةةى وشدُ ِاج بةبئَ طوواُ لةطةهَ ئةو سِاطتي ٌاخيشىء
ئةو حةقيكةةةيةة كةةةي ئةةى ئيٍظةاُ ِساج دةكةشد لةدةطةتى، بةةو واٌايةةى لةةبريى خيةةث دةبةشدةوة            

 .بةخةلَةةاٌذُ بة دوٌياو ٌيعىةةة بشِاوةكاٌى دوٌيا
طةةموى  )حيَغةوبةةساُ   ئةاسةصو باصيةكاٌةة، ئةةو وشدٌةةى كةة      شدٌةى كة ةيَك شكيٍَةسى شةِةواجءئةو و 

 ِةس كةةس بةريى بيَةث ةةاً و لةةصةجء      وة بةخوا ليَئ، ئةو وشدٌةى كةوحةٌاياُ طشة (خواياُ لةطةس بيَث
 .خيشيةكاٌى دوٌياى لئَ ئةشيَويَ

ُ دةفةسو  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ :ويَثوحةسوةسدطاسوا

ح وٌةةةوة كاةيَةةك سِواةةةة: ئةةةى ئيٍظةةاٌةكاُ بةةي بةةري ٌاكة   .[٧٨الواقعةة : ]چڎ      ڌ  ڌ     ڎ   ڇ ڇ  ڍ   
ئةةو ٌةخيشةةةاُ ٌاكةٌةةوة(     دةضةيَث )بيبرييَةك لةةحالَئ خيةةاُء    طةيصتوةةة طةةسوةاُ، واخةسيكةة دةس  

ةةواشةاى دةكةةُ )لةميةةك بةةصةييتاُ بةٌةخيشةةكةةاٌذا ديَتةةوة، لةميةةكى ةةش          وةئيَوة لةو كاةةدا وا



 

يَث: وةبةضاٌَ كةئيَىةة   وةفةةسوو د ضيُ و بةض شيَوةيةك ِةةولَئ ضاسةطةةسى بةذةُ( ئةا     لةبريى ئةوةداُ
ة لةةةئيَوة بةةةمًَ ئيَةةوة ٌةةابيٍَ و ِةطةةث   وٌةةاى خيوةةاُ ٌضيةةك ةةةشيَ لةةةو وةةشدو  ابيةةٍني وةو ءبةةةصاٌياسى

ٌافكشُ كةئةطةس واى ليَك دةدةٌةوة كة  وباسة ئةوة بي ةئَو، دى ٌضيك ةشُ()فشيصتةكاُ لة ئيَوة ىلٌَاكةُ
واٌايةةةكى ةةش( طةةةس واى دةصاٌةَ كةةةمواصو كةضؤهَ و كةةةً    ٌةاوشُ و ووحاطةةبةى دوا سِؤر ٌةةاكشيََ، )يةاُ بة   

 س سِاطث طيُ.ةسٌٍِةوة و ٌايةلََ مبشيَث، ئةطةدةطتةمَج ٌني، ئةوا دةي 
خةواى طةةوسة    يةك ةةوةٌى دسيَز بكاج،ضشكةة ةةٌّا يبةمًَ فةسواٌى وشدٌى ِةس كةطيَك دةسضيَث ِيَض ٌي

 .اهلل ءإن شاكيةايئ ةةوةمناُ بةخيَش ب يَشِيَث 
لةٌاوبةسو ةيَك شةكيٍَةسى   واةة: صؤس بري لة . 1))أكثروا ذكر ىاذذم الذاتا  :ويَثودةفةسو حيَغةوبةسواُ 

صؤس بري لةو وشدٌة بكةٌةوة كة طةسدُ بةة وةن ِوسِةكةاُ     :خيشيةكاُ بكةٌةوة كةوشدٌة.واةة شةِةواجء
 .كةض دةكاج و ضيك بة ةاغوةاُ شن دةكاج

ئةةوةى بةِييةةوة ٌةخةلَةةةيََ بةةو      ض ئيَةوة كةطةى ٌةِيَصةث، بةي    حةيَ  صؤس لةبريى ئةو وشدٌةةدا بةَ كةة   
 .دوٌيايةى ئةطةس مبايا بي حيَض ةي ٌةئةطةيئ بةةي ئةو )لو دام لغيرك لمذ وصذت إليك دوٌيايةى كة 

، كةةوا ئةةةو حيَغةوبةةةسةى كةحةةةسوةسدطاس دةسبةةاسةى بيَةةث( طةةةموى خوايةةاُ لةطةةةس)كةةواُ حيَغةوبةةةساُ 
واةة: رياٌى ٌةةبشِاوةييىاُ  [ .٤٣األنبيةاء: ] چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ وئ  وئ  چ :ويَثودةفةسو

 ئةواُ دةويٍََ بةبةسدةواوى؟ئايا داٌةٌاوة بي ِيض كةس لةحيَض ةيدا، ئةطةس ةي مبشيث، 
فضح املةو  الةينياف ف ةرت  ة   ) ويَث:ودةفةسو (بيَث سِةمحةةى خواى لئَ)ئيىاوى حاية داس حةطةٌى بةظشى 

واةةةة: وةةشدُ   . فرحةاف ماةا ألةةبد قبةي ق بة  املةةو  إل نةار  الةينيا ق يةة ف م ةان ق ية   يةة  اافي ةا  لةي  لةف في ةةا
خاوةُ ِيط ةيَذا بةةئئَ ٌةِيَصةتوة، وةِةيض     ةكى بيية، وة ِيض خيشيولةسِاطتيذا ئابشِوى دوٌياى بشدو

ٌةشةى كةةيَيذايةة لةةم    ة ِيض كاج كة دلَئ حةيوةطث بيَث بةوشدٌةوة ئيال دوٌياو ِةوو ئةوايبةٌذةيةك ٌي
 .بضوك و كةً ٌشخ دةبيَث

 قبي كرت  را  اهلل قانيا أ ا
 حر صا ق ى الينيا مل مو  ناسيا             

 اهلل مال حي مالثرى أنسيت لقاء
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 م واا قبوسا تشيف في  النوانيا              
 اةملو أن الينيا تيمد أل   

 ا مباقياةحيلكان رسول اهلل             
ة: ئةى بةٌذةى مواص ضةٌذ ئاسة خواى طةوسة دةةبيينَ بةطةسحيَضةى كةاسى، طةوسى لةطةةس دوٌيةاى      واة

 ،ةووة، بي طةيصنت بةحةسوةسدطاسو ٌاو لةحذى ةاسيك و كشً و ويَشوج بريضوفاٌى و وشدٌث بري ضو
ئةطةةس   اٌة كةكة قزى حيَصة طةس ةيَيذا طخى دةبيَث، وةبيض و كةةاهَ و سِةط و ةاسيكة،ووة سِؤريَكث بريض

 . دةواحيَغةوبةسى خوا بي دوٌيا بي كةطى طةس صةوى مبايا ئةوا 
 خةوا لةة  )بةَ عبةاس   او، ولةٌةخيشةى طةةسةوةسطيذا بة    (خواى لةئَ سِاصى بيَةث  )صة يدايكى باوةسِداساُ عائ

و يةادى  وِاةة رووسةوة بي مى، ِةٌذيَ لةضاكةكاٌى كة حةسوةسدطاس حيَةى بةخصةيب   (وياُ سِاصى بيَثوِةو
 وى:وفةسو (خواى لئَ سِاصى بيَث)خظتةوة، ئةويض 

  .    (2)يذ منس نسيذ كنت أني لودد  فواهلل تزكيتك ومن منك دعني عبذس ابن يذ)
وة ئةً ةةصكيةو حاك كشدٌةوةيةً بيباس وةكة، طويٍَذ  فةسوووى: ئةى عبذاهلل ى كوسِى عباس ليَي طةسِىَ،

 خشاو بوواية.كةً ٌشخى لةبريةخواصً كة شتيَكى بئَ بةخوا خيصطةى ئةوة د

 كةً دةطتى بوبئَ! ءةي بمَيَى لةبةس ِةراسى
 !-لةعٍةةى خواياُ لئَ بيَث -ياُ لةبةس خشاحئ، وةك شيعةكاُ دةيمَيََ، 

 ،-حةٌاواُ بذاج خواى طةوسة-ٌةخيَش لةبةس طاوٍاكى حالَةةى سِؤح دةسضوُ و ةشطٍاكى ئةِواىل دواسِؤر 
يةاةش دةكةاج بةي ئةةوةى     لةً كاةةة حةشِ ةشطةٍاكةدا شةةيتاٌى دؤسِاوى شةةسِةٌ يَضيض ضةامكيةكاٌى صؤس ص       

 ٌةضيَث،                                                                                    لةدةطتى دةس
 إله إال )ال بمَئَ حيَياُ دةوج: ،وً لةطةسة وةسطذابووبوويَ: لةمى ٌةخيشيَك ويةكيَك لةحياو ضاكاُ دةفةسو

ةى: دوو وو، بيمياُ باس كشد، ووكةويَك حالَئ باشرت ب ىوج: ٌةخيَش ٌةخيَش، دواى ئةوةوئةويض دةياهلل( 
 ،يٍى ئولةكة مبشةيوج: لةطةس ئاوشةيتاُ ِاةَ بي مً، لةمى سِاطث و ضةمثةوة وةطتاُ، يةكيَكياُ دةي

                                                

 . 1/٣4 :احل ي  :يف نعيرت أبو أخرج   )1)



 

ٍى يٍى طةةاوس مبةةشة ضةةوٌكة باشةةرت يوج: لةطةةةس ئةةايوٍةكاٌةةة، ئةةةوى ةةةشيض دةيةة يضةةوٌكة باشةةرتيٍى ئاي
 .(3)ٍةكاٌة، وٍيض حيَي دةوةَ: ٌةخيَش ٌةخيَشيئاي

ئاطا لةوةسط، بِشواٌةة ضةيث بةطةةس دَيةث لةكاةيَكةذا لةطةةس ئيَ ةة        كةوابو بشِواٌة حالَث ئةى ئيٍظاٌى بئَ
 ةطتةج ةيَك شكاوة،كةوةويث، ةواٌاج لئَ بشِاوةو ئ

 ،و بةعيبادةج و حةسطنتوئةو مشةى واٌذو ٌةب
 ،ةاواٌى ةوط كشدئةو دةطتةى ضةٌذيَ كةطى بئَ

 ،ئةو ضاوةى ٌةدةحشوكا لة ٌاووطى خةلَكى
 و بة دصى كشدُ و خشاحة كاسى و.............وئةو قاضةى شةكةج و واٌذو ب

طةث داٌةشا   شاحة كاساُ خشاٌة دؤصةخةةوة بةسبة خ دواى ئةوةىواةة:  [4٣: سةب ] چک  ک  ک  ک  گ   چ 
وٍذاهَ، كةوابو ةةٌّا  حةصى حيَذةكةُ لةشةِةواج و خيشيةكاُء واهَءلةٌيَواُ ئةواُ و ئةوةى كة ئةواُ 

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :ويَثوخواى طةوسة لةئايةةيَكى ةشدا دةفةسو.دةويٍََ لةطةهَ كشدةوةكاٌياٌذا

: لةِةس ئيَ ةو شويٍيَك بَ وشدٌتاُ حئَ دةطاج ئةطةس لةقةطشو ةةةمسة  واةة. [٨٧النسةاء: ] چ ېۅ ۉ  ۉ  ې
 .بَ صؤس بةصسو بةِيَضةكاٌيصذا

سِةمحةةى خواى لئَ ) )ربي  بن  يةثرت ةابعى بةسِيَض .طويٍَذ بةخوا حيَتاُ دةطاج و قوةاسةاُ ٌابيَث لةدةطتى
واةة: صؤس بري بكةٌةوة لةو وشدٌةى .ذاو )أكثروا ذكر ىتا المو  التي لم تتوقوا قبذو مثويَث:ودةفةسو (بيَث

 وة. وكة لة حيَصرتدا ويٍَةى ئةوةاُ ٌةضةشت
)اعذام أن ويَث:وبةً شيَوةية وةطفى وشدُ دةكاج و دةفةسو (بيَث سِةمحةةى خواى لئَ) )القةريب( ئيىاوى 

ع ظاا ، واألفع، واألمر األشنع، والكأس التي طعمهذ أكره وأبشع، وأنو األىتم لذتظالمو  ىو الخطب األف
ع، ظلذراحذ ، واألجذب لذكريهذ ، فإن أمراً يقطع أوصذلك، ويفرق أعضذءك، ويهدم أركذنك، لهو األمر األف

 وشدُ كةاسيَكى ويَشاٌكةاسى خواطةتةكاٌةو    بضاٌة كة واةة:   4) جسيم، وإن يومو لهو اليوم العظايموالخطب ال
َ ئةةو كوحةيةةة كةخواسدٌةةةوةى بيَضساو وةوةةشدُ  ةشطةٍاكة،  و قيَضةوٌرتيٍةةى ةاوةكاٌةة، وة وةةشدُ ئةةةو   ةةشي

ةكاٌة، وةةيَكةذةسو ويَشاٌكةاسى حةواٌةةوةو حصةوو داٌةة،      يئةاسةصوو خيشةي   سِاطتيةية كةة ةيَةك شةكيٍَةسى   
                                                

  ٤1  )القياا  الصارى لألشقر: ص ٤٣)التيكرة ل قريبىب: ص  ٤)

  .1٣  )التيكرة ل قريب(: ص٣)
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ةك يضةةوٌكة سِاطةةتي  -بةةي ِةةاةٍى ٌاسِةحةةةج ةشيٍةةى دميةةةُ      -وةِيكةةاسة بةةي ِةةاةٍى ٌاخيشةةيةكاُ    
بكةاج و حايةةكاٌى رياٌةث بةشِوخيَينَ، بةسِاطةةتى      حاسضةةة حةيوةٌذيةةكاٌث بخضةشِيينَ و ئةٌذاوةةكاٌث حاسضةة    

 كاسيَكى ويَشاٌكاسو ةيَك دةسى رياٌة.  

وةكو دسٌِذةيةكى ٌابوج، ياُ دوروٍيَكةى   ُئةوة سِاطتةقيٍةية، بةمًَ ئةً باطة با واواُ لئَ ٌةكاج وشدمنا
لةيادواُ بيَث، ضوٌكة طيفةةى ئةةو كةطةاٌةية كةةريشُ،    طةسطةخث بيَتة حيَض ضاو، بةلَكو با بةسدةواً 

)وأكيسااهم أكثاارىم لذمااو  ذكاارا، وأحساانهم لااو ائااتعدادا، أول ااك  :ويَثودةفةةةسو وةكةةو طةةةسوةسواُ 
واةة: ريشةشيٍى باوةسِداساُ ئةواٌةُ كة صؤس وشدٌياُ لةةيادةو بةةئواٌرتيَ شةيَوة خييةاُ بةي      . 5)األكيذس 

  اٌةُ ِيشياسو ريش. ئاوادة كشدوة، بةسِاطتى ئةو
 ،تتركاو أن قبل الدنيذ ترك من :ثالثة العقالء)ويَث:وسودةفة (ةمحةةى خواى لئَ بيَثسِ) الرازي معاذبن  حييى
 واةة: ِيمشةٌذو عاقنَ و ريشةكاُ طياٌَ:   6) يذقذه أن قبل خذلقو وأرضى ،يدخذو أن قبل قبره وبنى

 .ةيَيذا ةوشى ِةلَذيَشاُ بيَث لةً بّيٍَيَث بةوةى كة ّيٍَيَث حيَض ئةوةى دوٌيا واصكةطيَك واص لةدوٌيا ب -1
 .واةة بةسدةواً طيسِى بري بيَث  كةطيَك طيسِةكةى دسوطث و ئاوادة بكاج حيَض ئةوةى بضيَتة ٌاوى، -2
 .كةطيَك اهلل سِاصى بكاج حيَض ئةوةى ب اةة خضوةةى -3

يٍَاٌى كوسطىء دوٌيا ِةوهَ دةدةيث، ئةى ئةو كةطةى بي بةدةطث ِئةى ئةو كةطةى ةةٌّا بي  وكةوابو
خوا  حمةيةكى حشِ ئاراوةو واف خواسدُء باوةسِةكةج لةخةةةسداية، ئةى ئةو كةطةى بي دةطتةمَج ئيىاُء

ُ دةبيَث، وا دةصاٌَ كوسطى ريَشةاُ كةيُ ٌابيَةث،   ولةبري ضوُ ِةوهَ دةدةيث، وادةصاٌَ دوٌيا ِةسئاوا سِو
 ٌَ حمةى حشِ لة طتةوتاُ ةا طةس دةبيَث!!!وادةصا

واةةةة: بةةةووٌافيكني بمَةةئَ: وةةشدُ دووس    [ .90٧قمةةران:  آل] چژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گچ
 .خبةٌةوة لةٌةفظى خيةاُ و وةيةلََ وشدٌتاُ حئَ ب اج ئةطةس سِاطت يُ

 أنفساكم عذاى تترحماون لاو: ذلفقا جنذزتاو خذا  ميات عذاى يترحماون أناذس إلاى نظار أناو الحكماذء بعض عن)
 والثذلا  المو ، مرارة والثذني المو ، مذك رؤية أولهذ: أىوال ثالثة من ونجذ مذ  قد أنو أمذ لكم خيراً  لكذن

                                                

  .٤٤٤4 يف: ف منحيح ال غيف مال  9٤٧٣ف مس س   األحاد ث الصحيح : ٣141ف منحيح سنن ابن ااج : ٣41)الب ي الكبري ل بي قي:   4)
 . ٤/191)إحياء ق ود الي ن:   0)



 

واةة: يةكَيك لةةحياو باشةاُ ِسؤرَيةك ةةواشةاى ضةةٌذ كةطةيَكى كةشد، صؤس بةةصةيياُ بةة           .  الخذتماة خوف
وى: ئةطةس بةصةييتاُ بةٌةفظى خيةاٌذا بيَتةةوة صؤس  وة، فةسووشدويةكذا دةِاةةوة لةدواى ئةٌاصةكةيةو

دوةوياُ: بيٍيٍى ومك املوج، يةكةوياُ: و، وبيةاُ باشرتة، بةمًَ ئةو وشدو لةطئَ ٌاسِةحةةى دةسباصى ب
 يبةج شةسِى(.ةشطاُ لة كيةايئ ةةوةُ ) واةة/ عاق طيَيةوياُ:وُ، وح دةسضوةالَى وشدُ و سِ

ٍيَث، وةلةطةسى مبةاُ وشيٍَيَةث، وةلةةسِؤرى    ةو ويّشةباُ بةبريو باوةسِةوة مباُ ريَداواكاسً لةخواى طةوس
 اهلل، شاْ ُ شةسوةصاسى دوا سِؤردا لةطةهَ دةطتةى يةكدواحةسطتاٌذا كيواُ بكاةةوة إ

و ميةةكىاُ  ووةخواى طةوسة ئةً باطة كوسةة بكاةة ِيكاسيَةك بةي طةسِاٌةةوةواُ، وة ديةَ و ئيىةاٌى ِةةو      
 . اهلل إن شاءكاج طةموةج ب

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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