
 

 

1 

ٍء َفَلَّدرَهُ ّ؛ ]ومييهِ  يشءٍ  لّك  رّب  للِ  احلٍدُ  0440ْ نايربيع اثل 82 وََخيََق لُُكَ ََشْ
ًُ هل ] ال رشيَم  هُ وضدَ  إال اللُ  [ وأطٓد أن ال هلإَ َتْلِّديرًا ًُ اهلُل َرُبُل احَلُق فََذىُِل

ناَذا َبْعَّد احَلِق إََِّل الَّضََلُل  ٍَ ًُ ؛ ه ورشٔهُل أن حمًٍدا غتدُ  [ وأطٓدُ  َف ، ّةربّ  اخليِق  أغي
 ُْ ، غىل الل أخرَ ّ وٌا حَ ٌَ ذُتِ  لدمَ هل ٌا حَ  فرَ وكد غُ  ، خيىش اىػذاَب هل ًوأخظا

 ًَ ِّ  وشي ًْ وأغطاةِ  وىلع آهلِ  غيي َِ  إىل ئمِ  ةإضصانٍ  ّ، وٌَ حتػٓ  /أٌا ةػدُ  ادلي
ٌِ  غزّ  وُفيس ةخلٔى اللِ  -ٓا اجلاسأيّ -فأوغيكً  ًِ وسو؛ و  ٌا يػيُ  َ أغظ

كَاَل نٍا  .اإلنصان حلياةِ  يه امليخُع اىيت  اخلخامِ  صاغثِ ل االشخػدادُ  /ىلع حلٔاهُ 
ُّ / رَُشُٔل الِل  يَ ٍَ َراَد اَّلَلُ بَِعْبٍّد َخْْيًا اْشَجْع

َ
ُّ يَا رَُشَٔل / َنيَْف يَْصخَػْ فَِليَو  ،إَِذا أ يُ ٍِ

ِْٔت / الِل؟ كَاَل  ٍَ ْ ٍو َصناىٍِح َقْبَو ال ٍَ ُّ ىَِع َِٔفُل )يُ ). 
ٔدُ وىي ْٔحَ نر املِٔت ٌَ ذِ  س امللػ يَف  )اجلّ ِٔ ِْٔت  ىلَعَ احْلَيَاِة، َواتّلْخ ٍَ ْ َذا  ؛ةِال َْ فَإِّن 

ْمٌر اَل ُُيَّػُو ِِف ا
َ
ّ أ اًُا ةِالَل ٍَ ،لِيُِّفِٔس ىلَعَ حَمَتّ َواَل َبْػرًا ..ىَْليِْب إي ِّ ِّ ِخ ِق إىَل ِىَلائِ ْٔ  .(َوالّظ

ََ  ِا الػاىِص ىلع شيفِ  خامِ اخلِ  شاغثُ  ْت مرّ  نيَف / أيٓا األضتثُ  اعطٔا ىلع  اذلي
 . ةاحلياة فرضٔن ةاملٔت نٍا ُفرحُ . ىلد اكُٔا يَ الل وٌاحٔا ىلع ذنرِ  ،اللِ  طاغثِ 
ٔ   أمجػيَ  اخليِق  ةو شيدُ  ،ًُْا وشيدُ ٓا ْٔ شيدُ ف املٔت،  ِف شهراِت ْو
اشخبظاراً ةيلاء  هلا  ، فيلُٔل اهُ أةَ  َب رْ / وانَ ريض الل غِٓا فاطٍثُ  ّاةنخُ  هل حلُٔل 

َِ ربّ  ْٔمِ  ّ/خاحٍخِ  ّ وضص بِيِم َنْرٌب َبْعَّد اْْلَ
َ
 .ىَيَْس لََعَ أ

ََ  ةالَل  مؤذَُّ الٔفاةُ  ضُ وَت   / دُ فريدّ   رباٍح  ة
 ّْ تَ طْ حمًٍدا وَغ      تثْ  األضِ َق يْ ًدا َُ غَ 

 اه.ضَ رَ افَ / وَ ، فيلُٔل زُاهُ الاله واضُ اةِ / وَ ّ كائيثً امرأحُ  تكْ فخَ 
َِ  ةٍػاذِ  املُٔت  زنُل ويَ  ث، اكَ ىلع فَ  ضتيٌب ساءَ  ،/ مرضًتا ةاملِٔت فيلُٔل   ستٍو  ة

 أرسٔك.. مَ ، فأُا احلَٔم أخافُ  امهلل إين نُِج 
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َُ  غٍرُ  الراطدُ  اخلييفثُ  ِضَ وملا اضخُ  ٍَ  كاَل  اىػزيزِ  غتدِ  ة ٔا غين سُ / اخرُ َ ضٔهَل ل
ٔهِ  / مرضتًا ةٓذهِ يلُٔل  ٔهُ ، فصٍػُ وا ىلع ابلاِب دُ ػَ ٔا فلَ رسُ تق أضد، فخَ فال يَ  ٔس ، ال

ٔهِ  ىيصْج  ٔس ََ َّل يُِريُّدوَن / ، ذً كاَل وال سانٍ  إنٍس  ة ي نا لََِّلِ َٓ )ثِيَْم اّدَلاُر اآلِخَرةُ ََنَْعيُ
ْرِض َوَّل 

َ
ًٔا ِِف األ َجِلنَي(ُعيُ ٍُ ُّ  َؼ ، ذً كُتِ فََصناًدا وَاىَْعناكَِبُة لِيْ  .الل رمح

ٍُ املٔىت لٔ حَ  إنّ  /املؤٌِٔنَ ا ٓأيّ  ُ كي  فإُٓا ؛الػاىِص  ا ةاىػٍِو ودُ زوّ ٔا جلا/ حَ ٔا ىلال
ٔت  امل ٔا ٌَ دلردِ تهُ ٔا، لً يَ كَ . إن املٔىت لٔ ةَ األخريةَ  رغث، وكد حكٔن اىفرغثَ فُ 

ا لً خئا دارً وا ٌِٓا، ودَ زتودُ ا لً يَ دارً ركٔا . فلد حَ ِٔت اىفَ  رسةِ ٌَ ضَ  تهٔنَ وإٍُا شيَ 
ُْٔت كَناَل َرِب ارِْحُعٔنِ  زتدوا هلايَ  ٍَ ْ ًُ ال ُْ َحَّد

َ
ُو َصناحِلًنا (99)}َحََّت إَِذا َحناَء أ ٍَ ْع

َ
ىََعِِّل أ

 ًْ ِٓ ِ َْ َوَرائ ٌِ نا َو َٓ َٔ كَنائِيُ ُْ ٌة  ٍَ ِ نا ََك َٓ نا ثََرْكُت ّلََكَ إَِّن ٍَ ِْٔم ُيْبَعُثَٔن {فِي  .بَْرَزٌخ إََِل يَ
 ٌَ ٌِ املٔىَت  ةكرثةِ  ػخبُ ا َُ أ ٌِ الصياراِت  َ ضٔادِث    أةِ شْ  اىفَ ٔىَت َ مَ ، و
ٌِ ؟  فكَ اِت خَ هَ والصّ  ِّ  خرجَ  َ إنصانٍ ً  ًْ دْ ػُ يَ  ًْ فيَ  ٌَ ةيخ ًٍ ٌِ  ، وك  َ غطيٍص شيي
 ومرَض  طتاةًا وطيتاً وأغطاءَ  ذٍاُيثً  اخلٍيَس  أمِس ا ِّ فَ دَ  وىلدْ  .ةَغخثً  ّم مٔحُ يتيغُ 

- ُْ ، وال طيصَ الّػ  ويدعُ  املريَؼ  ال يأتْ  أن املَٔت  ِا اللُ َظ ػِ حِلَ  -ّةرمحخِ  ً اللُ حغٍد
 .الظاّب  ويدعُ  الظيتثِ  ايأت ذ
ِّ  مما ُُيَّد  إنّ و   لّك  غيي

َ
 ةكخاةثِ  / املتادرةَ والهتريِ  املريِؼ  ِف ضّق  خأكدُ ، ويَ دٍ ضَ أ

ِّ يَبِيُت /  ، ىلٔهِل ُتٔيثٌ  ؛ فيه شِثٌ الٔغيثِ  ٌء ئُِِص فِي ًٍ ََلُ ََشْ نا َحُق اْمرٍِئ ُمْصيِ ٌَ

َِّْدهُ  ْهُجَٔبٌة ِع ٌَ  ُّ  .صيًومُ  ابلخارّي  رواهُ  .َْلْيََجنْيِ إََِّل َوَوِصَيُج
َ  ونهرريالو ِف  إال أن حُكخََب  صّ أُٓا ال حِػ  ٔنَ ظِ، ويَ الٔغيثِ  أمرَ  ٔنتػِ صخْػ ي

 ٍَ ٍِ أُّ إذا نختَ  ٔاغيٍ، وٌا طهٍثِ ال  .نَف  غييٓا اذنيِ  دَ َٓ ، وأطْ ِّ ٓا ةلي
 ْذا ادلاعءَ  حلُٔل  ْْو ؟ ِازةِ الَ  الةِ ِف َغ  ٔ ليٍيِج ةٍاذا حدغُ  ___2____

ٍِ  الٍيَو  الييَو  َُا َذلَِم  الػطاةثِ  ّ أضدُ ػَ اذلي ملا ش
َ
ُكَٔن أ

َ
ْن أ

َ
ِّيُْج أ ٍَ كَاَل/ َت
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يَّج  ٍَ ْ ،  /ىلَعَ َسَِاَزةٍ ّ ِف غالحِ   كَاَل . !؟ال ُّ ِْ ِّ وَاْعُف َع ، وَََعفِ ُّ ًَ اْغِفْر ََلُ وَارََْحْ ُٓ اليَ
نا  ٍَ ََطناينَا َن ََ اْلْ ٌِ  ِّ ناءِ وَاثلَيِْج وَاىََْبَِد، َوَّنِل ٍَ ْ ُّ بنِال ، وَاْغِصيْ ُّ ّْدَخيَ ٌُ ْكرِْم ُُُزََلُ، َووَِشْع 

َ
وَأ

بْ 
َ
ََ اّدَلنَِس، وَأ ٌِ ْبَيَض 

َ
َْٔب األ ، َّنَلْيَت اثلَ ِّ يِ ْْ َ

َْ أ ٌِ َلً َخْْيًا  ْْ َ
َْ َدارِهِ، وَأ ٌِ ِّدَْلُ َداًرا َخْْيًا 

َْ َعَذاِب انلنَارِ  ٌِ ْو 
َ
َْ َعَذاِب اىَْلَْبِ، أ ِعْذهُ ٌِ

َ
َََِة، وَأ

ْ
ُّ اْل ْدِخيْ

َ
ِّ، وَأ َْ َزوِْح  .َوَزوًْحنا َخْْيًا ٌِ

 ُّ .تاراحِ غِ  ػىن ةػِؼ ٌَ  اآلنَ  وجلخدارِس  .سيًدا ُّ ، فيخطفظْ مجيٌو  سييٌو  داعءٌ  ضًلا إُ ِّ 
ًَ اْغِفْر ََلُ )  ُٓ ِٔ الّصيّئَاِت. )أي/ ( اليَ ْط ٍَ ُّ ةِ ِّ ( ةَِلتُِٔل اىّّطااَعِت. )وَارََْحْ ِ ََ وَََعف ٌِ  )

اِت. ) َْ ْهُرو ٍَ ْ ُّ ال ِْ ََ اتّلْلِػرَياِت ( وَاْعُف َع ٌِ. 
ْكرِْم ُُُزََلُ ) 

َ
  .غز وسو اللِ  ِف ؽيافثِ  ألن امليَج ؛ ّؽيافخَ  يػينْ  (وَأ

ناءِ وَاثلَيِْج وَاىََْبَدِ ) ٍَ ْ ُّ بنِال  ،ٓا ضارةٌ غلٔبخُ  اذلَُٔب  ألنّ  ؛واىبدَ  اثليزَ  رَ نَ ذَ  (وَاْغِصيْ
 واىبدِ  ةاثليِز  َو ُػ وَُي  ،ظيُف اتلِ ةاملاءِ  فيطػَو  ،اثليزَ  املاءِ  ٌعَ  نَ رِ لْ يَ  أنْ  َب فِاشَ 

ُّ  ؛األةيَؼ  اثلَٔب  رَ نَ وذَ ..اتلبيدُ  َٔ  ألُ ِّ  ظٓرُ يَ  اذليْ  ْ َ  دَ أدَن  في  .ٍس ن
( ُّ ّْدَخيَ ٌُ ََ  يكٔنُ  واىلبُ  (َووَِشْع  ، رصهِ ةَ  دّ ٌَ  لإلنصانِ  صصَ ادلُيا إذا فُ  خرًيا ٌ
َْ  ، وأحاهُ إىل الِثِ  هل ةاٌب  خصَ غاحلًا، وفُ  ًْ هل/ نَ  وكيَو  ٍِ ٓا وَُ ُيِ رِ  ٌ هل ٌَ  رَش وفُ  ،ٓاػي
ََ  -واللِ - فيهٔنُ  ،الِثِ  بِّْدَْلُ َداًرا َخْْيًا و/ ، وهلذا كاَل ةٍ رّ مَ  ٌَ ادلُيا أىَف  أضص

َ
أ

 ِّ َْ َزوِْح ٌِ ، َوَزوًْحنا َخْْيًا  ِّ يِ ْْ َ
َْ أ ٌِ َلً َخْْيًا  ْْ َ

َْ َدارِهِ، وَأ ٌِ 
ا جِلا،  َج احْلَيَاَة َخرْيً ٍْ ا َغِي ٌَ ْضِيِا 

َ
َم اىَْغيَْب، َوكُْدَرحَِم ىلَعَ اخْلَيِْق، أ ٍِ ًّ ةِِػيْ ُٓ اليّ

ّفِا إَِذا َٔ ا جلا َوحَ فَاَة َخرْيً َٔ ْ َج ال ٍْ ِْٔت  ..َغِي ٍَ ْ لَُم ةَرَْد اىَْػيِْض َبْػَد ال
َ
ًّ نْصأ ُٓ  ...اليّ

 ٌْ ًّ ا ُٓ  ةػدَ  ، وبرمحثٍ املِٔت  غِدَ  ، وبظٓادةٍ املِٔت  كتَو  ُػٍٔح  غييِا ةخٔبثٍ  ُنْ اليّ
ٔذُ املِٔت  ًّ إُا ُػ ُٓ  .املِٔت  غِدَ  ِا الظيّطانُ َّط ختّ خَ يَ  أنْ  ةَم  ، اليّ

ًّ ارضَ  ُٓ  .ِا ِف اىلبِ تَ ضظَ وَ ، وَ املِٔت  ِا غِدَ ِا ِف ادلُيا، ومرصغَ تَ ربَ غُ  ًْ اليّ

                                                           
 (8844(صحيح مصيً )4)
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