
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

نَاَزُة َفَحَمَلَها الر   
ِ ِرىَّ َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: ))إَِذا ُوِضَعِت اْلخ ُدخ َجاُل عن أيب َسِعيٍد اْلخ

نَاِقِهمخ َفإِنخ َكاَنتخ   َهُبوَن  َعىَل َأعخ َن َتذخ َلَتاُه َأيخ : َيا َويخ َ َصاِِلٍَة َقاَلتخ ُمونِى، َوإِنخ َكاَنتخ َغْيخ ُمونِى َقد  َصاِِلًَة َقاَلتخ َقد 

 إاِلَّ اإِلنخَساَن، َوَلوخ َسِمَعَها اإِلنخَساُن َصِعَق(( 
ٍ
ء ََتَا ُكلُّ َشىخ َمُع َصوخ  ِِبَا؟ َيسخ

َعفَّ  ِن  بخ ُعثخََمَن  ََل  َهانٍِئ َموخ ِِلخَيَتُه َقاَل وَعنخ  َيَبلَّ   َبَكى حتَّى 
ٍ
إَِذا َوَقَف َعىَل َقْبخ َعنخُه  ُعثخََمُن َرِِضَ اهللَُّ  اَن َقاَل: َكاَن 

ا  ُت َرُسوَل  إِِّن  َسِمعخ َفَقاَل:  َقاَل:  َهَذا؟!  َوَتبخكِى ِمنخ  َتبخكِى  َفاَل  َوالنَّاُر  َنَُّة  َكُر اْلخ ُتذخ َلُه:  ليه  هللَِّ صىل اهلل عَفُيَقاُل 

ِمنخُه  وسلم َيُقوُل: َينخُج  خ  ََل ِمنخُه، َوَمنخ  ََسُ  َأيخ َدُه  َبعخ َفََم  ِمنخُه  َنَجا  ُل َمنَاِزِل اآلِخَرِة، َفَمنخ  َ َأوَّ َقْبخ َأَشدُّ  ))إِنَّ الخ َدُه  َبعخ َفََم 

 ِمنخُه((.  

َظُع ِمنخ ُ َأفخ َقْبخ ُت َمنخَظًرا َقطُّ إاِلَّ َوالخ ُه. وَقاَل ُعثخََمُن َرِِضَ اهللَُّ َعنخُه: َوَكاَن النَّبِىُّ صىل اهلل عليه َوَقاَل ُعثخََمُن: َما َرَأيخ

ُكمخ َوَسُلوا َلُه التَّثخبِيَت َفإِنَُّه اآلَن ُيسخ 
َي تِ
ِفُروا ْلِ َتغخ ِن اْلخَي ِت َقاَل: ))اسخ  َأُل((. وسلم إَِذا َفَرَغ ِمنخ َدفخ

َقْبخ وظلمته، وضيقه ووحشته  َلم َأن ِِف الخ ، َوطرح اْلخَي ت فِيِه غْي موسد َواَل ممهد، قد َبارش الثرى، وواجه  واعخ

ِه بالعراء، َمَع حبيب َتركه، َوَقِريب أسلمه، ونصْي أفرده،   َياُه للورى، ونبذ ِمنخَها َما َكاَن ِِف َيَديخ البىل، َوترك ُدنخ

نِيته، غاف  ء مرتكًضا ِِف أمخ م منيته، قد فتح للهو َبابه، َوَل يباِل بِمن المه  َوترك َما َكاَن َعهده، فَبيخنَََم اْلخَرخ اًل َعن َيوخ

َرجته من  َفَأخخ آثاره،  أنواره، وطمست    اْلخنية فهتكت أستاره، وكسفت  َعَليخِه  إِذخ هجمت  َأو عابه؛  َذلِك  ِِف 

ض   َرة من األَرخ َداء، ضيَقة اْلوانب َذلِك الخقرص اْلشيد، واْلنزل اْلنجد، َواْلخََتاع اْلزخرف اْلنضد، إََِل ُحفخ َسوخ

واألرجاء، مَمخُلوَءٍة من الفزع والرعب بََم َشاَء، وكأِّني بك وقد كنت ِف الدنيا تشكو تبديل اْلنازِل و إن كانت 

 ِحسانا و تكثر فيها تلونا و افتنانا و ال ترى لرب فيها فضال و امتنانا 

اْلنزلتني وما بني الوحشتني إال أن يدرك ك فيض الرمحن، فتمتد من القْب اقطاره وتتيِقد  فانظر االن ما بني 

 ..انواره

اِت((   َر َهاِذِم اللَّذَّ ثُِروا ِذكخ  كان صىل اهلل عليه وسلم يكثر ذكر اْلوت وينصح بذلك: ))أكخ

 



 

 

 

َعَلي ُن َمَع َرُسوَل اهلل َصىلَّ اهلل  َبيخنَََم َنحخ بخِن َعاِزٍب، َرِِضَ اهلل َعنخُه، َقاَل:   
ِ
اء َْبَ الخ َأبخرَصَ بَجََمَعة  َوَعِن  ه وَسلَّم إذ 

ِفُروَنُه َقاَل : َفَفِزَع َرُسوُل اهلل َصىلَّ اهلل عَ  ٍ ََيخ ؟ ِقيَل َعىَل َقْبخ
ِ
َتَمَع َهُؤالَء ٍم، َفَقاَل: َعىَل َما اجخ َليه وَسلَّم ، َفَبَدَر  َقوخ

َفَجثَ   ،  ِ َقْبخ الخ إََِل  َتَهى  انخ َحتَّى  ًعا  ِ َحابِِه ُمَسخ َيَديخ َأصخ  َ نَُع ، َبنيخ َما َيصخ ِه ألَنخُظَر  َيَديخ  ِ َبنيخ ِمنخ  ُتُه  َبلخ َتقخ َفاسخ َقاَل :  َعَليخِه  ا 

َقاَل  وا  َفَأِعدُّ َهَذا  ْلِِثخِل  َواِِّن  إِخخ  : َفَقاَل  َعَليخنَا  َبَل  َأقخ ُثمَّ   ، ُدُموِعِه  ِمنخ  الثََّرى  َبلَّ  َحتَّى  ُن    َفَبَكى  بخ اُء  َْبَ الخ  : َوَقاَل   :

َنُه َساَلم  }َعاِزٍب ِف قوله :   َم َيلخَقوخ يَُّتُهمخ َيوخ
َبُض ُروُحُه إاِلَّ   {ََتِ ِمٍن ُيقخ ِت َليخَس ِمنخ ُمؤخ َك اْلخَوخ

َن َملِ َم َيلخَقوخ َقاَل : َيوخ

 َسلََّم َعَليخِه. 

َياِر اْلخُوِحَشةِ  :الكوفة بظاهر القبور وقد رجع عيل بن أيب طالب من صفني، فَأرشف عىل َل الد  َحال   َواْلخَ  َيا َأهخ

ِفَرةِ  ُقُبورِ  اْلخُقخ َشِة، َأنخُتمخ َلنَا  َوالخ َوحخ َل الخ َدِة، َيا َأهخ َوحخ َل الخ َبِة، َيا َأهخ ُغرخ َل الخ َبِة، َيا َأهخ خ َل الُّتُّ َمِة، َيا َأهخ
،   َفَرط    اْلخُظخلِ َسابِق 

ُن َلُكمخ َتَبع    .الَِحق   َوَنحخ

 َ ا األخ ، َوَأمَّ وُر َفَقدخ ُسكِنَتخ ا الدُّ َواُل َفَقدخ ُقِسَمتخ َأمَّ َمخ ا األخ ، َوَأمَّ َواُج َفَقدخ ُنكَِحتخ  .زخ

َلوخ  َأَما  إَِل َأصحابه فقال:  التفت  ؟ ثم  ِعنخَدُكمخ َما  َخَْبُ  َفََم  ِعنخَدَنا،  َما  َخَْبُ  وُكمخ   ُأِذنَ  هَذا  َْبُ أِلَخخ َكاَلِم  الخ ِِف  ََلُمخ 

َ  َأنَّ  ادِ  ﴿َخْيخ َوى﴾ الزَّ  .التَّقخ

 ة ونسالك حياة القلوب اللهم نسالك العظ 

 واِلمد هلل رب العاْلني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


