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)))) المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و ( ( ( (ى بِهناديراً ما يكانَ َكثى بِهناديراً ما يكانَ َكثى بِهناديراً ما يكانَ َكثى بِهناديراً ما يكانَ َكث هحابأَصهحابأَصهحابأَصهحابزُوا : : : : أَصهزُوا َتجهزُوا َتجهزُوا َتجهَتج---- كُممحر كُممحر كُممحر كُممحر
اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه----يكُمف ىنُود َفَقد يكُمف ىنُود َفَقد يكُمف ىنُود َفَقد يكُمف ىنُود لُّوا   َفَقدأَق يلِ، ولُّوا بِالرَّحأَق يلِ، ولُّوا بِالرَّحأَق يلِ، ولُّوا بِالرَّحأَق يلِ، وحِ      بِالرَّحـوا بِـصالبانَْقل نْيا، وَلى الدةَ عرْجحِ  الْعـوا بِـصالبانَْقل نْيا، وَلى الدةَ عرْجحِ  الْعـوا بِـصالبانَْقل نْيا، وَلى الدةَ عرْجحِ  الْعـوا بِـصالبانَْقل نْيا، وَلى الدةَ عرْجمـا  مـا  مـا  مـا   الْع

َفا ،نَ الزّادم كُمضَْرتبِحَفا ،نَ الزّادم كُمضَْرتبِحَفا ،نَ الزّادم كُمضَْرتبِحَفا ،نَ الزّادم كُمضَْرتةً بِحَقبع كُمةً نَّ أَمامَقبع كُمةً نَّ أَمامَقبع كُمةً نَّ أَمامَقبع كُمنَّ أَمام    َكؤُوداً وَكؤُوداً وَكؤُوداً وـنَ     َكؤُوداً وم ـدوَلـةً، البهخُوَفةً منازِلَ مـنَ    مم ـدوَلـةً، البهخُوَفةً منازِلَ مـنَ    مم ـدوَلـةً، البهخُوَفةً منازِلَ مـنَ    مم ـدوَلـةً، البهخُوَفةً منازِلَ مم
قُوفالْو َليها، وع ودرالْوقُوفالْو َليها، وع ودرالْوقُوفالْو َليها، وع ودرالْوقُوفالْو َليها، وع ودرها الْونْدهاعنْدهاعنْدهاعنْدوا أَنَّ . . . . عَلماع وا أَنَّ وَلماع وا أَنَّ وَلماع وا أَنَّ وَلماع ـظَ      والحـظَ  مالحـظَ  مالحـظَ  مالحم       كُمـوـةِ َنحينالْم   كُمـوـةِ َنحينالْم   كُمـوـةِ َنحينالْم   كُمـوـةِ َنحينـةٌ         الْمبـةٌ دائبـةٌ دائبـةٌ دائبدائ    و ،و ،و ،و ، 
 َقد بِها وخالبِم َكأَنَّكُم َقد بِها وخالبِم َكأَنَّكُم َقد بِها وخالبِم َكأَنَّكُم َقد بِها وخالبِم َكأَنَّكُم    تبَنشتبَنشتبَنشتبَنش       َقـد و ،ـيكُمف    َقـد و ،ـيكُمف    َقـد و ،ـيكُمف    َقـد و ،ـيكُميهـا   فف ـتْكُممهيهـا  دف ـتْكُممهيهـا  دف ـتْكُممهيهـا  دف ـتْكُممهد    ورِ، والْـاُم عـاتفْظم   ورِ، والْـاُم عـاتفْظم   ورِ، والْـاُم عـاتفْظم   ورِ، والْـاُم عـاتفْظم

    عاتضْلمعاتضْلمعاتضْلمعاتضْلاليِقَ    موا عذُورِ، َفَقطِّعحاليِقَ الْموا عذُورِ، َفَقطِّعحاليِقَ الْموا عذُورِ، َفَقطِّعحاليِقَ الْموا عذُورِ، َفَقطِّعحالْم   نْيا، والد نْيا، والد نْيا، والد نْيا، والتَّقْوى    الد َتظْهِرُوا بِزادالتَّقْوىاس َتظْهِرُوا بِزادالتَّقْوىاس َتظْهِرُوا بِزادالتَّقْوىاس َتظْهِرُوا بِزادضى ----. . . . اسم َقد ضى وم َقد ضى وم َقد ضى وم َقد و
َشىَشىَشىنْ هذَا    َشىم نْ هذَاءم نْ هذَاءم نْ هذَاءم ةِ ءالرِّواي ههذ الفبِخ ميما َتَقدةِالَْكالمِ فالرِّواي ههذ الفبِخ ميما َتَقدةِالَْكالمِ فالرِّواي ههذ الفبِخ ميما َتَقدةِالَْكالمِ فالرِّواي ههذ الفبِخ ميما َتَقدالَْكالمِ ف.-        

 

 اندرز به ياران

 آمادگى براى سفر آخرت

بانگ كوچ را سـردادند، وابـستگى    آماده حركت شويد، خدا شما را بيامرزد، كه

سوى آخرت باز گرديـد، كـه    به زندگى دنيارا كم كنيد، و با زاد و توشه نيكو به

وجود دارد، كه  اى سخت و دشوار، و منزلگاههايى ترسناك پيشاپيش شما گردنه

نگاههاى مرگ بر   و توقف كنيد، آگاه باشيد، كه فاصلهبايد در آنجاها فرود آييد،

دشـوار   شما كوتاه، و گويا چنگالهايش را در جان شما فرو برده است، كارهـاى 

 دنيا مرگ را از يادتان برده، و بالهاى طاقت فرسا آن را از شـما پنهـان داشـته   

. يـد است، پس پيوندهاى خود را با دنيا قطع كنيد، و از پرهيزكارى كمـك بگير              

 )هاى پيش با كمى تفاوت نقل شد اين سخن در خطبه قسمتى از(


