
 مشاعر املؤمنني عند رؤية اجلنائز 

 للشيخ السيد مراد سالمة

 اخلطبة األوىل

الحمد لله الذي تفرد بالعز والجالل، وتوحد بالكبرياء والكمال، وجّل عن األشباه واألشكال، ودل 
على معرفة فزال اإلشكال، وأذل من اعتز بغيره غاية اإلذالل، وتفضل على المطيعين بلذيذ اإلقبال، 

الق و الخبيده ملكوت السماوات واألرض ومفاتيح األقفال، ال راّد ألمره وال معقب لحكمه وه
 الفعال.

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك ،ن ال اله إال الله، وحده ال شريك لهأواشهد 

هو األول واآلخر والظاهر والباطن الكبير المتعال، ال يحويه الفكر وال يحده الحصر وال يدركه 
 الوهم والخيال.

 السقم مع والبلوى الضر كاشفا يا    الظلم في المضطر دعاء يجيب من يا

 بالكـرم العاصين على يجود فمن      عملـوا بما فازو التقى أهل كان إن

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 الذي أيده بالمعجزات الظاهرة، واآليات الباهرة، وزينه بأشرف الخصال 

 قاب قوسين أو أدنى، وخلع الجمال. ورفعه إلى المقام األسنى، فكان

 جحيما المعاد في عنا ليرد      رحيما الرسول بعث الذي جل

 كريما الكريم الرب على أضحى      ونعيـما جنـة نـرجى وبـه

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم 
 احمينالدين ونحن معهم يا أرحم الر 

 ثم أما بعد:



يف لنرى الفرق بني ما كان  {اجلنائز رؤية عند املؤمنني مشاعر}إخوة اإلسالم: نعيش يف هذ اللقاء مع 

ينظر إىل أحوالنا عند تشييع  وغفلة فالذيحنن عليه من سكرة  واخلشية وماعليه السلف من اخلوف 

أحوال  ذلك يف ترى وال نتعظقلوبنا قد ماتت ال نتأثر  وهي أناجلنائز لتستقر يف خميلته حقيقة مرة 

ل اجلوا واالنشغال باهلاتف وترى الضحك واالنشغال بهااملشيعني املنهمكني يف احلديث عن الدنيا 

 من أمور يندى هلا اجلبني  وغري ذلك

  ونهتدي بهديهمأن نقف مع سري الصاحلني لعلنا نقتدي بهم  وأجل مسمىلذا كان لزاما 

أيها األحبة: إن من شهد جنازة فلم يتأثر، ووقف على شفري قرب فلم يتأثر، فليعلم أن قلبه ليس من 

قلوب هم اآلخرة، فليعاجل هذا القلب، وليعلم أنه مريض، بل إن املرض مستحكم فيه، إن املوت عربة، 

 { َذاِئَقُة اْلَمْوِتِمتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن * ُكلُّ َنْفٍسَوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإْن }وإن املوت آية: 

اللَُّه َيَتَوفَّى اْلَأْنُفَس }و قال سبحانه  (2){َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة}(1)

إن الذي ال يعترب باملوت وال يتأثر به ليس من أصحاب هم  (3){ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها

 اآلخرة.

 صلى اهلل عليه وسلم  –تأثر النيب 

: فقال ةجبماع فبصر املدينة بعض يف وسلم عليه اهلل صلى النيب مع أقبلت: قال عازب، بن الرباء عن

 بني فبدر وسلم عليه اهلل صلى النيب ففزع: قيل حيفرونه، قرب على: قيل"  هؤالء؟ اجتمع ما على" 

 ما نظرأل يديه بني من فاستقبلته الرباء قال عليه، فحثا القرب، إىل انتهى حتى مسرعا أصحابه يدي

 وافادع هذا ملثل إخواني، أي: " فقال علينا أقبل ثم دموعه، من الثرى بل حتى بكى فرأيته يصنع

"(4)  

 -رضي اهلل عنه-حضري بن تأثر أسيد

 صائر ُهَو َماَو ِباْلَميِت، يفعل َما سوى ِبَشْيء، َنفِسي َوحدثت َجَناَزة شِهدت َما" :حضري بن أسيد َقاَل

 (5)ِإَلْيِه". 
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 ،1/426) والديلمي( 14548 رقم ،8/354) اإلميان شعب يف والبيهقي (،34331 رقم ،8/89) شيبة أبى ابن أيًضا: وأخرجه.  ضعيف إسناد هذا: 
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 َوحنن اْمِض: "َقاَل َجَناَزة، رأى ِإذا-َعنُه اهلل َرِضي- ُهَرْيَرة أبو كان-عنهرضي اهلل  –تأثر أبي هريرة  

 (6)".أثرك على

 -رضي اهلل عنه-تأثر أبي أمامة

 على صّلى فلّما الباهلّي أمامة أبو ومعنا دمشق باب على جنازة يف خرجنا: قال عامر بن سليم عن

 احلسنات فيه تغنمون منزل يف وأمسيتم أصبحتم قد إّنكم: أمامة أبو قال دفنها يف وأخذوا اجلنازة

 ّظلمةال وبيت الوحشة بيت-القرب إىل يشري-هذا وهو آخر منزل إىل منه تظعنوا أن توشكون والّسّيئات

 (8)( القيامة يوم إىل منه تنتقلون ثّم اهلل وّسع ما إّلا الّضيق وبيت

  -تأثر مكحول رمحه اهلل عنه

 فلةوغ بليغة، موعظة رائحون، َفإنَّا اْغُد: "َقاَل َجَناَزة رأى ِإذا-اهلل َرمَحه-الدَِّمْشِقي َمْكُحول َكاَن 

 (7)".َلُه عقل َلا َواْلآخر األول، يذهب سريعة،

  -رمحه اهلل –تأثر احلسن البصري  

 َلَها َيا! هانسيان وأسرع أبلغَها، َما موعظة َلَها َيا: "َفَقاَل َجَناَزة-اهلل َرمَحه-اْلَبْصِرّي باْلحسِن َوَمرَّْت

 َغدا ميت الّنوم، يِف يرونها َكَأنَُّهْم لْلَقْوم، َشاِمَلة َغفَلة َيا: "َقاَل ثمَّ ،"َحَياة اْلُقُلوب من َواَفقت َلو موعظة

 (9) اْلَيْوم". ميت يْدفن

 -رمحه اهلل –تأثر مالك بن دينار  

 أخي َيا َواهلل: "َقاَل ثمَّ َوبكى، َقربه على َفوقف جَناَزته، ِفي َمالك خرج ِديَنار، بن َمالك َأُخو َماَت َوملا

 (14)".َحيًّا ُدمُت َما َذِلك أعلم َلا َواهلل َوَلا ِإَلْيِه، صرت َما ِإَلى أعلم َحتَّى بْعدك، َعْيين تقر َلا

 اهلل رمحه-الشخري بن اهلل عبد بن مطرف تأثر

 إخوانه، ةَخاصَّ من اْلِجَناَزة ِفي الرجل يلقى َكاَن َأنه: "َأِبيه َعن الشخري، بن اهلل عبد بن مطرف َوَقاَل

 َذِلك ّلك موجدة، َعَلْيِه َصدره ِفي َأن الرجل يظّن َحتَّى السََّلام، على يِزيدُه َفَلا ِبِه، َعهده بعد قد

 َوَكاَن الطفه،و َوَسَأَلُه، لِقيه، اْلِجَناَزة من فرغ ِإذا َحتَّى مصريها، َوِفي ِفيَها وتفكره باجلنازة، النشغاله

 (11)".عهد َما أحسن ِمْنُه

  -رمحه اهلل –تأثر عمر بن عبد العزيز 
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 ىبك القبور إىل نظر فلما املقربة، إىل العزيز عبد بن عمر مع خرجت: قال اهلل رمحه مهرة بن ميمون عن

 ذتهمل يف الدنيا أهل يشاركوا مل كأنهم أمية، بين آبائي قبور هذه! أيوب أبا يا: فقال علّي أقبل ثم

 أبدانهم يف اهلوام وأصابت البلى؟ فيهم واستحكم املثالت؟ بهم حلت قد صرعى تراهم أما وعيشهم،

 هذه إىل صار مّمن انعم أحدا أعلم ما فواهلل بنا، انطلق: فقال أفاق ثم عليه، غشي حتى بكى ثم مقيال؟

 .اهلل عذاب من أمن وقد القبور

 كىفب الظل، إىل واحنازوا والشمس، الغبار من تلثموا قد قوٍم إىل جنازة يف وهو العزيز عبد بن عمر نظر

 :وقال

 والشعثا الشني خياف الغبار أو***  جبهته الشمس تصيب حني كان من

 جدثا راغمًا يومًا يسكن * فسوف**بشاشته تبقى كي الظل ويألف

 اللبثا الثرى حتت قعرها يف يطيل*** موحشٍة غرباء مظلمٍة قعر يف

 (12)عبثا ختلقي مل الردى قبل نفس يا***  به تبلغني جبهاٍز جتهزي

 تأثر السلف 

 ِلَكْثَرة -امليت أهل يعرف ال أي- ِفيَها املَعزَّى َمن َنْدِري َوَلا اْلِجَناَزة، نْشهد ُكنَّا: "اْلَأْعَمش َوَقاَل 

 (13)". اْلَميِّت على َلا أنفسهم على بكاؤهم َوِإنََّما الباكني،

 (14)". باكًيا ِإلَّا نرى َفَلا اْلِجَناَزة، نْشهد ُكنَّا: "اْلبناِنّي َثابت َوَقاَل

 َحال ِفي الفكرة فيهم َكَأن َأيَّاًما، َذِلك فيهم َفُيَرى اْلِجَناَزة، يْشهُدوَن َكاُنوا: "النَّخِعّي ِإْبَراِهيم َوَقاَل

 (15) اْلَميِّت". َحال َوِفي اْلَمْوت،

 -رمحه اهلل-عمر بن تأثر َذر

 فليت َلْيك،َع اْلحزِن َعن َلك اْلحزُن شغلنا لقد َذر َيا: "َأبوُه َقاَل َقربه، ِفي َووضع عمر، بن َذر َماَت َوملا

 ووفيته ،متعتين َما ِبِه متعتين َذر، َوَلدي َهَذا ِإن اللَُّهمَّ: "َقاَل ثمَّ" َلك؟ قيل وماذا قلَت َماَذا! شعري

 ِفيِه فرط اَم َلُه وهبت قد َوِإنِّي وطاعيت، َطاَعتك ألزمته كنت َوقد اللَُّهمَّ َحقه، تنقصه َومل ورزقه، َأجله

 فقد يبيت،مص ِفي اْلأجر من َعَلْيِه َوَعدتِني َوَما اللَُّهمَّ َطاَعتك، من ِفيِه فرط َما َلُه َفَهب َطاَعيت، من

 أبكىف: َقاَل ،"األكرمني َوأْكرم األجودين، َأجود َوَأنت تعذبه، َوَلا َعَذابه لي َفَهب َلُه، َذِلك وهبت

 من ْنَسانِإ ِإَلى اهلل َمَع ِبَنا َوَما خَصاَصة، من بْعدك علينا َما َذر َيا: "اْنِصَرافه ِعْند َقاَل ثمَّ النَّاس،
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 مل َذا؟َه ِإَلى ترى َأال-اهلل عبد يا- وتأمل". نفعناك َما عْندك َأَقْمَنا َوَلو وتركناك، مضينا ذر يا َحاَجة،

 األهم قدُموَني َكاُنوا ِإنََّما أَلنهم َلُه؛ قيل َوِبَما َقاَل ِبَما اْلحزن َعن كبده َوَثَمَرة َوَلده على اْلحزن يْشغلُه

 (16) .فاألعظم باألعظم ويبدؤون فاألهم،

 تأثر امرأة بدوية 

 على َقاَمت فنُد َفَلمَّا ِبِه، فُأصيبت َلَها، اْبن َوَمَعَها اْلَعَرب من اْمَرَأة حجت: َقاَل اْلَأْصَمِعي َعن ويْروى

 َبني كني مل َوَكأن َسِريًعا، وفقدتك رضيًعا، غذوتك لقد َواهلل: بين َيا: "َفَقاَلت موجعة، َوِهي َقربه

 وأذوب ِفيَها، ذكركأت ُمدَّة َوبقيت َوجهك، ِإَلى ِبالّنظِر ِفيَها وأمتتع بعيشك، ِفيَها ألتذ ُمدَّة اْلَحاَلَتْيِن

 َفلم َعْيين رَّةُق وهبتين اللَُّهمَّ اْلُجود، خلقك َومن اْلعْدل، ِمْنك اللَُّهمَّ: "َقاَلت ثمَّ ،"َعَلْيك باحلزن ِفيَها

 َوعدك، فصّدقت ،اْلأجر ووعدتين َعَلْيِه، ِبالصرِب َأمرتِني ثمَّ وشيًكا، سلبتنيه بل كثرًيا، ِبِه متتعين

 اهلل رحمف السوآت، َوتظهر العورات، تنكشف َيْوم َعْوَرته واسرت غربته، اْرَحْم اللَُّهمَّ قضاءك، ورضيت

 َقربه لىع وقفت َأهلَها، ِإَلى اْلُخُروج َأَراَدت َفَلمَّا ،"الثرى ووسدته الرَّْدم، استودعته من على ترحم من

 للَُّهمَّا معادك، َوَيْوم لسفرك زادك َما شعري فليت الدُّْنَيا، من لسفري تزودت قد بين َأي: "َوَقاَلت

 َعَلْيِه أذاقينو األحشاء، ِفي َجِنيًنا استودعنيك من أستودعك: "َقاَلت ثمَّ ،"َعنُه برضاي َلُه الرضا َأسَألك

 .انصرفتو َرْكَعَتْيِن َقربه ِعْند وصلت ،"وحشتهن َوَأشد أنسهن، أقل َما! الوالدات واثكل الثكلى، ُغصَّة

(18) 

 يبكيك؟ وما: قلت يبكي، رجال رأيت: قال عياض بن الفضيل عن بإسناده الرباء روى

 :فأنشدوا املقابر يف وقوفا كّنا: قال هو؟ ما: قلت. كالمه أبكاني: قال

 واحملتقر؟ املعّظم أين...  فساءلتها القبور أتيت

 قدر ما إذا القوّي وأين...  بسلطانه؟ املدّل وأين

 اخلرب ومات مجيعا وماتوا...  خمرب فما مجيعا ففالوا

 معترب؟ ترى فيما لك أما...  مضوا أناس عن سائلي فيا

 (17الّصور ) تلك حماسن فتمحو...  الّثرى عليه وتغدو تروح

 هو نهإ فاستغفروه، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العظيم اهلل وأستغفر القول، هذا أقول

 .الرحيم الغفور
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 الخطبة الثانية

 .الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

 آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 .تسليما وسلم وأصحابه

 :بعد أما

 القلب قسوة عالج

أحوال السلف يف التأثر بذلك املشهد مشهد اجلنازة نأتي اىل سؤال ما هو عالج  رأيناأخي املسلم بعدما 

 تلك القسوة؟

 الغلفة؟من تلك  وكيف خنرج 

 َفَوْيٌل}رقة قلب و غزارة دمعة منة و عطية نعمة من نعم اهلل تعاىل  إن: -الوهاباجلواب حبول امللك 

 ( 22:الزمر) {اللَِّه ِذْكِر مِّن ُقُلوُبُهم لِّْلَقاِسَيِة

  تعاىل: باهلل املعرفة-1

من تعرف على اهلل تعاىل حق املعرفة رق قلبه و دمعت عيناه من خشية ربه و مواله قال اهلل  أناعلم 

 [27: فاطر] {اْلُعَلَماُء ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّما}تعاىل 

  -رمحه اهلل–يقول ابن كثري 

 وصوفامل العليم القدير للعظيم املعرفة كانت كلما ألنه به؛ العارفون العلماء خشيته حق خيشاه إمنا: أي

 له يةاخلش كانت أكمل، به والعلم أمت به املعرفة كانت كلما- احلسنى باألمساء املنعوت الكمال بصفات

 .وأكثر أعظم

 اهللب وعامل اهلل، بأمر عامل باهلل عامل: ثالثة العلماء: يقال كان: قال رجل عن[ التميمي] حيان أبي عن

 ويعلم هللا خيشى الذي: اهلل وبأمر باهلل فالعامل. باهلل بعامل ليس اهلل بأمر وعامل اهلل، بأمر بعامل ليس



. ضالفرائ وال احلدود يعلم وال اهلل خيشى الذي: اهلل بأمر بعامل ليس باهلل والعامل. والفرائض احلدود

 . (19)وجل.  عز اهلل خيشى وال والفرائض، احلدود يعلم الذي: باهلل بعامل ليس اهلل بأمر والعامل

  بعده: وما املوت تذكر-2

  ك.ليك فال تدري متى يأتيإقرب أنه أوتكثر من تذكر املوت  واخلشية واإلنابة أنعلى التأثر  ومما يعني

  أهلها: حال يف والتفكر القبور زيارة-3

اهلل تعاىل راجع  إىلنه أاملرء  وأن يدركاملقبور  والعرب منخذ العظة أالعربة من زيارة القبور  واعلموا أن

 هو مسكنه  وإن هذا

 أنفتف يده يف فانفت فمسه خنرا عظما فرأى باملقابر يومًا فمر ينثين وال تعظه أم العصاة لبعض كان

 ثم رمحينوا اقبلين إهلي يا وقال السماء إىل رأسه فرفع التوبة على فعزم هكذا غدا أنا لنفسه فقال نفسه

 وخيشن ويديه قدميه يغل فقالت سيده أخذه إذا باآلبق يصنع ما أماه يا فقال حزينا أمه إىل رجع

 نم اآلبق بالعبد يفعل ما بي وافعلي شعري من وأقراصا صوف من جبة أريد أماه يا قال ومطعمه ملبسه

 البكاء يف أخذ الليل عليه جن إذا فكان طلب ما به ففعلت فريمحين ذلي يرى موالي لعل مواله

 فال جليل رب يدي بني طويال موقفًا لي إن أماه يا فقال بنفسك ارفق بين يا ليلة أمه له فقالت والعويل

 معه عفو ال وتوبيخًا أبدًا بعده راحة ال عناء أخاف إني مقيل شر إىل أو ظليل ظل إىل بي أيؤمر أدري

 النار إىل أساق وأنا اجلنة إىل يساقون غدًا باخلالئق كأنك أماه يا أطلب الراحة فقال قلياًل فاسرتح قالت

: احلجر] { َيْعَمُلوَن َكاُنوا َعمَّا( 92) َأْجَمِعنَي َلَنْسَأَلنَُّهْم َفَوَربَِّك } اآلية هذه تهجده يف ليلة به فمرت

92، 93] 

 امللتقى نأي عيين قرة له فقالت جييبها وال تناديه أمه فجعلت عليه وغشي واضطرب وبكى فيها فتفكر

 اهلل رمحه فمات شهقة شهق ثم عين مالكًا فسلي القيامة عرصة يف جتديين مل إن ضعيف بصوت فقال

 من دمعا أغزر وال مجعا أكثر ير فلم النار قتيل على الصالة إىل هلموا الناس أيها تنادي أمه فخرجت

 ( 24هذه ) اليوم ذلك
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  وأهواهلا: القيامة يف والتفكر اآلخرة تذكر-4

و امه  هأبيتتفكر يف ذلك اليوم الرهيب الذي يفر املرء فيه من  أنقسوة القلب  إذابةومما يعينك على 

  أقوالكو  أعمالكموقوف بني يدي اهلل تعاىل و انه سيحاسبك على  كنأتتوهم  أنتتفكر و  أنواخيه 

 قد ، الدرداء أبا يا:  لي يقال أن القيامة يوم نفسي على أخاف ما أشد إن يقول: كان الدرداء أبو وهذا

 طعاما أكلتم ملا املوت بعد القون أنتم ما تعلمون لو يقول: وكان ؟ علمت فيما عملت فكيف ، علمت

 الصعدات إىل وخلرجتم ، فيه تستظلون بيتا دخلتم وال شهوة، على شرابا شربتم وال شهوة، على

 . تؤكل ثم تعضد شجرة أني ولوددت ، أنفسكم على وتبكون ، صدوركم تضربون

 الدموع. من البالي الشراك مثل عينيه أسفل عباس بن اهلل عبد وكان

 ما فقال: النفقة، عليه وعرضت أخلق مل أني ووددت تعضد، شجرة كنت ليتين يا يقول: ذر أبو وكان

 فيها. احلساب أخاف وإني عباءة، وفضل خيدمنا، وحمرر عليها، ننقل ومحر حنلبها عنز عندنا

 ما ألوهوس أهله فزع حتى بكاؤه وكثر استبكى إذ يصلي قائم ليلة ذات هو بينا أنه املنكدر بن حممد عن

 ليهإ زمحا أبو فجاء بأمره فأخربوه حازم أبي إىل فأرسلوا البكاء يف ومتادى عليهم فاستعجم أبكاه الذي

 آية بي مرت إنه فقال قال بك ما أم علة أفمن أهلك رعت قد أبكاك الذي ما أخي يا قال يبكي هو فإذا

 قال حيتسبون يكونوا مل ما اهلل من هلم وبدا تعاىل اهلل قول قال هي وما وجل قال عز اهلل كتاب يف

 تهفزد عنه لتفرج بك جئنا حازم ألبي أهله بعض فقال قال بكاؤهما واشتد معه أيضا حازم أبو فبكى

 (21) أبكاهما الذي ما فأخربهم قال

 مث املوت؟ ربك عنك يرتضى ذا من يزيد وحيك يا :لنفسه : يقول-اهلل رمحه- الرقاشي يزيد كان

 الرتاب و والقرب بيته طالبه املوت من حياتكم؟ باقي أنفسكم وتنوحون على تبكون أال الناس أيها يقول:

 ليهع مغشيا يسقط حتى يبكي ثم حاله؟ يكون األكرب الفزع ينتظر هذا مع هو و أنيسه الدود و فراشه

(22)  
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 جتف؟ ال عينيك أرى لي ما: مرثد بن ليزيد قلت:-اهلل رمحه– جابر بن يزيد بن الرمحن عبد قال

  به، ينفعين أن اهلل عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال

 أن يتوعدني مل لو واهلل النار، يف يسجنين أن عصيته أنا إن توعدني قد اهلل إن أخي، يا: قال

 عني لي جتف ال أن حريا لكنت احلمام يف إال يسجنين

 به، ينفعين أن اهلل عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال خلواتك؟ يف أنت فهكذا: له فقلت: قال

 لطعاما ليوضع وإنه أريد، ما وبني بيين فيحول أهلي، إىل أسكن حني لي ليعرض ذلك إن واهلل: فقال

 أبكان ما دروني ما صبياننا، ويبكي امرأتي تبكي حتى أكله، وبني بيين فيحول لي فيعرض يدي، بني

 ما الدنيا، احلياة يف معك احلزن طول من به خصصت ما: وحيها يا فتقول امرأتي ذلك أضجر ولرمبا

 (23) .عني معك لي تقر

  ومعاتبتها: وحماسبتها النفس جماهدة-5

ك وأقوال أعمالكن حتاسب نفسك على أاحملاسبة  وعينك تدمعيلني  وجيعل قبلكتتأثر  ومما جيعلك

 القيامة.ن حتاسب عليها يوم أ قبل

 ستني عّمرناك قد! حممد بن خويل يا: له فقيل للحساب ُوقف قد خوياًل كأن: "حممد بن خويل قال

 ومجعت نوم، عمري من قطعة وإذا النهار، قائلة مع سنة ستني نوم فجمعت فيها؟ صنعت فما سنة

 من قطعة فإذا وضوئي، ساعات مجعت ثم األكل، يف ذهبت قد عمري من قطعة فإذا أكلي ساعات

 وأ اهلل عفو إال هو فما منخرق، وصوٌم منقوصة صالة فإذا صالتي، يف نظرت ثم فيها، ذهبت قد عمري

 "اهللكة

 ثم أبكارها، وأعانق أنهارها، من وأشرب مثارها، أكل اجلنة يف نفسي مّثلت: "التيمي إبراهيم قال

: لنفسي فقلت وأغالهلا، سالسلها وأعاجل صديدها، من وأشرب زقومها، من آكل النار يف نفسي مّثلُت

 (24) "فاعملي األمنية يف فأنت: فقلت صاحلًا فأعمل الدنيا إىل أرد أن أريد: قالت تريدين؟ شيء أي

 الدعاء ..............................................................
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 (26: ص) الدنيا أبي البن النفس حماسبة - 24



 

 

 

 


