
 ناونيشاني )وتاري هةينى(

  

 ذيان طرنطي يةوةتاقيكردن سَي ةل رطرتنةو ئامؤذطارى

( ًََٗا خَوَِكتُ اِهجَِّّ َٗاِهإُِِظَ إِهَّا هَِٚعِبُدُِْٗ) :سموَيةفةد نةو ،ةكشدوو دسوطت سطنتةث ئاماجنى بؤ موطَوناىي ىةئَين ةوسةط خواى

 ءبجةسطنت مً كة ىةبَيت ئةوة بؤ تةىَا ىةكشدووة دسوطت ضادوئادةمي ءثةسى مً بَيطوماٌ: ةوات. 65الذاريات:
كُىُّ ًَِّ عَوََِٚٔا فَاٍْ، ) ةدوىياي وةه ميواىني ةئَين ةه نةي سةٍ وةخصيوةب ثَيناٌ كشاوى دياسى رياىَيلى ةو. بً فةسماىبةسداسو

 فةوتاوو ٍةمووى ٍةس صةويً، سووى هةطةس كةطاىةى ئةو ٍةموو: ةوات. 62و65:( الرحمنََٗٙبِكَى َٗجُِٕ زَبِّمَ ذُٗ اِهجَوَايِ َٗاِهإِِكسَاَِ
 .  مبشٌ دةبَيت تياضووةو

 :ةوةبريخظتي بؤ ةتَيذاي طشىطى ئامؤرطاسى طَي خؤى رياىى ةه بشواىَيت جواٌ موطوَهناىَيم سةٍ سةطةئ جا

 ةه كىةيةثاس و وةٍدس ىذةض سةطةئ َهاوةب ىادات، ثَي طشىطى وةوةبَيتةد وةك و سواتةد ىىةمةت ةه سؤرَيم مووةٍ :مةكةي
 طتىةدةب سةٍ بَيت طاخ شيةه مشؤظ وةطتةد ضَولى ةثاس: َهَيتةد كوسد نةو ةثاس ةك بَيتةد تةحةىاس صؤس طتذاةد
يا ابو آدم, إمنا " :طشىةب ىىةطةح ئينامى ،ةوةسَيييتةبط ةضشك نةي ىاتواىي بَي تؤ موَهلى دوىيا مووةٍ َهاوةب ،ةوةَييَيتٍةد

 شَيليةب ِسواتةد ةك سؤرَيم سةٍ وةسؤرَيل ىذةض تؤ رياىي ميضادةئاد يةئ: ةوات «إذا ذهب يوم ذهب بعضكأنت أيام, 
 .ِسواتةد وةوةكاتةد وةك ىتةمةت

أَيَ عَِّ خٌَِظٍ: عَِّ الَتَصُٗيُ قَدًََا ابِِّ آدَََ، َََِٙ٘ اِهكَِٚاًَةِ، ًِِّ عِِِدِ زَبِِّٕ، حَتَّى ُٙطِ " :تىةسمويةف( بَيت سةطةه خواي دسودي) سةمبةثَيغ
 كشَيةد ةشت ضواس وةئ ثشطياسي"  ٌِىَ فٌَِٚا عَوٍَِعٌُُسِِٖ فٍَِٚ أَِفَِاُٖ، َٗعَِّ شَبَابِِٕ فٍَِٚ أَبِالَُٖ، ًََٗاهِِٕ ًِِّ أََِّٙ اِكتَطَبَُٕ َٗفٍَِٚ أَُِفَكَُٕ ، ًََٗاذَا عَ

 يةوةئ ؟ةكشدوو سجةخ ضؤىت وةكشدوو يذاةث ضؤٌ َهتما ؟ةبشدوو سةطةب ضؤٌ تيتةجنايةط ؟ةكشدوو سفةط ضي ةه ىتةمةت
  ؟ةكشدوو ثَي هتةمةع كاسو ةىذةض تضاىيةد

 تءةطشةح ةبَيتةد ةضوىل س،ةط ةييةيبةى َهمةك بَي شتى ةب بني طتياسةٍ دا طات و كات َلةط ةه ةريشاى ةب صؤس بَيتةد
 ةه مشؤظ يةئَين يةوةسةٍؤشياسك ىطيةص ةببَيت بَيةد ٌةمةت سؤيصتين ةواتةك. ىادات سةك دادي طةمةئ وةوةبوى ثصيناٌ

 .يًةبل سَيةب ةضاك ىطاويةٍ كاسو ةه ٌةمةت و بَيت بريةو خواماٌ واوةسدةب بتواىني يةوةئ بؤ ئاطايي، بَي تءةفَوةغ ويةخ

 خواى تبلا يذاىةث َهاَهىةح ةب سةطةئ جا ،ةسةطةه شيةوةهَيجَيضيي و خواتةد ةوسةط خواى سصقى ةه سؤرَيم مووةٍ: مةدوو
 ةوسةط خواى بَيت ساوةح ىةكةسصق سةطةئ  كشد؟ سفتةط ضيا ةه كشدو يذاتةث ضؤٌ ةك كاتةد هَي ثشطياسى دوو ةوسةط

 . داتةد توىذى طضاى

 ىاوى بييى ثياوَيلى( بَيت سةطةه خواي دسودي) سةمبةثَيغ سؤرَيم مشؤظ، بؤ ةسفةش وةشاىاصي َهاَهىةح ةب كشدٌ يذاةث سصق
 كابشا وَهامذا ةه ؟ةهَيَاتوو واياٌ بؤ كاىتةطتةد: سمووةف ثَي بوو صامذاس و طةس صبشو صؤس كاىىةطتةد ثىةه ىاو بوو عذةط

 بشا و خؤو كاىىةميذاَه يفشؤشهةد ةوةيََيينةد ثاشاٌ ةوةمةكةد كؤى و بِشوةد داس ةشتةد وةئ بؤ ضهةد مً: وتى
 طتىةد ىاو ماضى: سَيةبذ كاىتهةطتةد سموىةف( تبَي سةطةه خواي دسودي) سةمبةثَيغ .وةكةد خَيوةب ثَي مىةكةٍيذةش

 شاىاصى خشوةف ةوسةط خواى ةك ةيةطتةد دوو وةئ ةمةئ ةَهلييةخ: سموىةف كشدو ةوةسصةب طتىةد سدووةٍ كشدو كابشاى
 و تكاةص ،ةكشدوو اللةح خؤو سصقي ئايا ؟ةسؤراى يًةبل خؤماٌ ةه ثشطياسَي سةطةئ وابَيت ةك كاىى،ةفشيصت الى كاتةئ ةثَيو
 باوكه بَي ميذاَهى دَهى ضه؟ةد ةوةوماواىةهَيك و خؤطةى راسوةٍ ٍاىاى ةب ةيةٍ خؤو سصقىةب متةىاعةق و،ةدةهَيذ ىةقةدةظ
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 بَيةد وةساصيك خوا كاتَيلذا ةمةئ! ةجناىذووةس طهةك ىذةض دَهي سؤصي و سصق وتينةك ضيط سةطةه ياٌ ؟ةكشدوو خؤط
 .ىاخوات سةك سصقى سةك:  َهَيتةد كوسد ياٌ. بَيتةٍ ةوةب واوماٌةت بِشواي

هَا تَطِتَبِطِئُ٘ا اهسِّشِقَ؛ فَإَُُّٕ هٍَِ َٙلُِّ عَبِدْ هٌَُِٚ٘تَ حَتَّى َٙبِوُغَ آخِس زِشِقٍ َُٓ٘ هَُٕ، ) :تىةسمويةف( بَيت سةطةه خواي دسودي) سةمبةثَيغ
 .(رواه ابن حبانفَأَجٌِوُ٘ا يف اهطَّوَبِ: أخِرِ اِهحالي، َٗتَسِنِ احلَساَِ

قايَ اهوَُّٕ عصَّ : "(وطّوهة ظّوى اهلل عوي): قال سطول اهلل ةٍاتوو داةمحةئ ئيناو دىةموطي ةه ةك قودطيذا كىةيةسمودةف ةه ةو
 ".ٗجىَّ: ٙا ابَّ آدََ تفسَّغ هعبادَتٛ أًألُ صدزَنَ غِّى ٗأضُدَّ فكسَنَ ٗإهَّا تفعىِ ًألتُ صدزَنَ شُغوّا ٗهٍَ أضُدَّ فكسَنَ

 بؤ طشىطة صؤس كةواتة..! دةكات تَييووتشت و ىاشلَيت هَيي تَييوَيتيت ٍةس هَييبخؤيتةوة ضةىذي واية طوَيش وَيليئا وةن دوىيا
 !ىةبات حةِساو سصقي كاسو بؤ ثةالماس بَيت، دا ئاطتَيم ٍةس هة ئييجا خؤي سؤصي و سصق بة ٍةبَيت قةىاعةتي مشؤظ

: واتة، رواه البخاری(دَََ ٗادَِٙاِْ ًّ ًَايٍ هَابِتَغَٛ ٗادِّٙا ثَاهِجّاآه٘ كاْ البّ ) : دةفةسموَي بَيت( هةطةس خواي )دسودي ثَيغةمبةسماٌ
 !ىةبَيت خؤَل بة مةطةس ىابَيتةوة ثِش ئادةو بةىي ضاوي ،دةكات يضطَييةم داواي ٍةبيت صَيِش هة شَيوي و دؤَل دوو مشؤظ ئةطةس

 ىادات، ثَي خَيلىةباي ٍيض َهاوةب ةوةبَيتةد ىضيم خؤى ىلةجةئ و تةقيام و تةئاخري ةه ىطاوَيمةٍ سؤرَيم مووةٍ :مةسيَي
  ؟ةختةط ةسؤر وةئ بؤ ةكشدوو ةئاماد ضي داىاىَيت بؤ داسَيزى ةسىامةب

 ةه شيذةس ةٍاسوى ت،ةىاي كؤتايي شتةٍةب َهاوةب دَيت كؤتايي سةٍ ةك ةدوىيايي وةئ ةتةداو سجنَيلىةط وةسىامةب مووةٍ ةبطش
 خؤى ىةكةطؤس الى ةيصتةط ةك و،ةكةبشةق الى بؤ ٌةمبب: وتى بووٌ دوسى ةه واىىةئ و كاٌةميذاَه بشاو ةب سطذاةمةسةط كاتى
 و ماَل ئةو ئةوةتة،: ةوات .62و62: الحاقة(ًَا أَِغَِى عَِِّٛ ًَاهَِِٕٚ، َٓوَمَ عَِِّٛ ضُِوطَإَُِِٚ) :وتى ةوةكةَهلةخ الى ةكشد سىةب طشيا صؤس

 دةطته هة ىةماو دةطتنذا هة بووو كة دةطةآلتةى ئةو ،(بوو توىا تةفشو ىةماو بةَهلو) ىةكةوت فشياو بووو، كة طاماىةى
 .مولة صال مً اسحه مولة اليضول مً يا: وتى ئامساٌ بؤ كشد ةوةسصةب سىةط ثاشاٌ. ضوو

( ىةكشدي طوَيياٌ بة طةس: )واتة .3الحجر: (َٙعِوٌََُُِْ٘ٙؤٍُِِٔ اِهأًََىُ فَطَِ٘فَ ذَزٍُِِٓ َِٙأكُوُ٘ا ََٗٙتٌََتَّعُ٘ا َٗ: )دةفةسموَي طةوسة خواي
 هةمةودووا ئييجا( دوواِسؤر و مشدٌ هة) دةكات ئاطاياٌ  بَي صؤس ئاواتي خؤصطةو ِسابوَيشٌ خبؤىةوةو و خبؤٌ با  هَيياىبطةِسَي

 !؟..دةصاىً

 ٍةتا ىياصي بة بةَهاو بلةٌ،  ِسَي ثَييذا  :واتة( اعربوها وال تعمروها): دةفةسموَي هةطةس بَيت خواي طةالمي عيظا ثَيغةمبةس
:  دةفةسموَي اهظالو عوية ئادةو بامباٌ! صياتش خؤي هة ىةن بلةٌ بؤ كاسي رياٌ ثَيويظيت بةقةدةس: واتة! داميةكوتً ٍةتايي

 (!دَيَوً ي  بةجَي كاتيةو ضوىلة) دوىيا بؤ مةكةٌ ِسا( التركهوا اىل الدنيا)

يا بني ان الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ) :دةيفةسموو كوِسةكةي بؤ خؤي ئامؤرطاسيةكاىي هة يةكَيم هة حةكيه هوقناىي

 خةَهلَيلي.. بية  بَي و قؤَل صؤس دةسيايةكي دوىيا بضاىة ئةوة شريييه كوِسي ئةي: واتة( ىناس كثير! فلتكن سفينتك فيها التقو
 ..بَيت( تةقوا) صطاسبووىتس و طةسفشاصي كةشيت با..تياضووٌ ثَيياويذا هة و هةىاوي صؤس

 ةك ةئامؤرطاسي تشيًةوسةط دسَيزمياٌ ٌةمةت و َهالةح سصقى طتََيياىىةدةب و دواى سؤرى بؤ كشدٌةئاماد خؤ كؤتايذا ةه
 دسودي) سةمبةثَيغ ،ةوتيةسكةط و ريشي يةىيصاى ةمةئ سبطشيت،ةو هَي سطيةد ةثَيويظت ءبلات بريى ةه موطَوناٌ ىابَيت
(رواه وَِّٕاهلَِّٚظُ ًَِّ دَاَْ َُِفطَُٕ َٗعٌَِىَ هٌَِا بَعِدَ املَِ٘تِ، َٗاهعَاجِصُ ًَِّ أَتِبَعَ َُِفطَُٕ ََٓ٘آَا َٗتٌَََِّى عَوَى اه) :سموَيةفةد (بَيت سةطةه خواي
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