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 ) ) ) )ووونْ    ونْمنْمنْمةٍ    مةٍخُطْبةٍخُطْبةٍخُطْبخُطْب    َلهَلهَلهَله    هَليعهَليعهَليعهَليع    المالسالمالسالمالسالمالس (  (  (  ( وووو    َقدَقدَقدَقد    مَتَقدمَتَقدمَتَقدمها    َتَقدخْتارهامخْتارهامخْتارهامخْتارةٍ،    مةٍ،بِرِوايةٍ،بِرِوايةٍ،بِرِوايبِرِواي    ووونا    َنذْكُرُهاَنذْكُرُهاَنذْكُرُهاَنذْكُرُها    وناههناههناههةٍ    ههةٍبِرِوايةٍبِرِوايةٍبِرِوايبِرِواي    
    َتَنكَّـَر َتَنكَّـَر َتَنكَّـَر َتَنكَّـَر         وووو    بِانْقـضاء، بِانْقـضاء، بِانْقـضاء، بِانْقـضاء،         آذََنـت آذََنـت آذََنـت آذََنـت     وووو    َتـصرَّمت، َتـصرَّمت، َتـصرَّمت، َتـصرَّمت،     َقـد َقـد َقـد َقـد     الـدنْيا الـدنْيا الـدنْيا الـدنْيا     إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ    وووو    أَالأَالأَالأَال: : : : الرِّوايَتينِالرِّوايَتينِالرِّوايَتينِالرِّوايَتينِ    لَتغايرِلَتغايرِلَتغايرِلَتغايرِ    أُخْرىأُخْرىأُخْرىأُخْرى

    وووو        جِيرانَها،جِيرانَها،جِيرانَها،جِيرانَها،        بِالْموتبِالْموتبِالْموتبِالْموت    َتحدوَتحدوَتحدوَتحدو        وووو    سكَّاَنها،سكَّاَنها،سكَّاَنها،سكَّاَنها،    بِالَْفناءبِالَْفناءبِالَْفناءبِالَْفناء    َتحفزَُتحفزَُتحفزَُتحفزُ        َفهِىَفهِىَفهِىَفهِى    ،،،،    حذّاءحذّاءحذّاءحذّاء            َرتَرتَرتَرتأَدبأَدبأَدبأَدب    وووو    معرُوفُها،معرُوفُها،معرُوفُها،معرُوفُها،    
َقدَقدَقدرَّ        َقدرَّاَمرَّاَمرَّاَمنْها        اَمنْهامنْهامنْهاملْواً،    كانَكانَكانَكانَ    ماماماما    ملْواً،حلْواً،حلْواً،حح    وووو        رَكدرَكدرَكدرنْها    َكدنْهامنْهامنْهامـفْواً،     كانَكانَكانَكانَ    ماماماما    مـفْواً، صـفْواً، صـفْواً، صص     َفَلـم َفَلـم َفَلـم ـقَ     َفَلـمبـقَ يبـقَ يبـقَ يبنْهـا     ينْهـا منْهـا منْهـا مَلةٌ         إِلّـا إِلّـا إِلّـا إِلّـا     مـمَلةٌ سـمَلةٌ سـمَلةٌ سـمس    

    َفـأَزمعوا َفـأَزمعوا َفـأَزمعوا َفـأَزمعوا         ،،،،    ينَقـع ينَقـع ينَقـع ينَقـع             َلمَلمَلمَلم            الصديانُالصديانُالصديانُالصديانُ        َتمزَّزهاَتمزَّزهاَتمزَّزهاَتمزَّزها        َلوَلوَلوَلو    الْمقَْلةِ،الْمقَْلةِ،الْمقَْلةِ،الْمقَْلةِ،        َكجرْعةَِكجرْعةَِكجرْعةَِكجرْعةِ    جرْعةٌجرْعةٌجرْعةٌجرْعةٌ    أَوأَوأَوأَو    الْإِداوةِ،الْإِداوةِ،الْإِداوةِ،الْإِداوةِ،    َكسمَلةَِكسمَلةَِكسمَلةَِكسمَلةِ
    بادعبادعبادعبادع        اللَّهاللَّهاللَّهيلَ            اللَّهيلَالرَّحيلَالرَّحيلَالرَّحنْ        الرَّحنْعنْعنْعع    ههذههذههذهارِ    هذارِالدارِالدارِالدورِ        الدقْدورِالْمقْدورِالْمقْدورِالْمقْدلـى     الْملـى علـى علـى عـا     عهلـا أَههلـا أَههلـا أَههلالـزَّوالُ، الـزَّوالُ، الـزَّوالُ، الـزَّوالُ،     أَه    وووالالالال    و     ـنَّكُمبغْلي ـنَّكُمبغْلي ـنَّكُمبغْلي ـنَّكُمبغْلـا     ييهـا فيهـا فيهـا فيهف    

    دعـوتُم دعـوتُم دعـوتُم دعـوتُم     وووو    ،،،،    الْعجـالِ الْعجـالِ الْعجـالِ الْعجـالِ             الْولَّـه الْولَّـه الْولَّـه الْولَّـه         حنينَحنينَحنينَحنينَ    حَننْتُمحَننْتُمحَننْتُمحَننْتُم    َلوَلوَلوَلو    للَّهللَّهللَّهللَّهَفواَفواَفواَفوا. . . . الْأَمدالْأَمدالْأَمدالْأَمد        عَليكُمعَليكُمعَليكُمعَليكُم        يطُوَلنَّيطُوَلنَّيطُوَلنَّيطُوَلنَّ    الالالال    وووو    الْأَملُ،الْأَملُ،الْأَملُ،الْأَملُ،
    وووو    الْـأَموالِ الْـأَموالِ الْـأَموالِ الْـأَموالِ     مـنَ مـنَ مـنَ مـنَ     اللَّـه اللَّـه اللَّـه اللَّـه     إَِلىإَِلىإَِلىإَِلى    َخَرجتُمَخَرجتُمَخَرجتُمَخَرجتُم    وووو    الرُّهبانِ،الرُّهبانِ،الرُّهبانِ،الرُّهبانِ،        مَتبتِّلِمَتبتِّلِمَتبتِّلِمَتبتِّلِ        جؤارجؤارجؤارجؤار            جأَرتُمجأَرتُمجأَرتُمجأَرتُم        وووو    ،،،،    الْحمامِالْحمامِالْحمامِالْحمامِ            بِهديلِبِهديلِبِهديلِبِهديلِ    

،الدالْأَو،الدالْأَو،الدالْأَو،الدالْأَو    ماسالْتماسالْتماسالْتماسةِ    الْتةِالْقُرْبةِالْقُرْبةِالْقُرْبالْقُرْب    هإَِليهإَِليهإَِليهى    إَِليىفىفىففاعِ    فتفاعِارتفاعِارتفاعِارتار    ردردردرةٍدةٍجةٍجةٍجج    ،هندع،هندع،هندع،هندع    أَوأَوأَوَئةٍ    غُفْرانِغُفْرانِغُفْرانِغُفْرانِ    أَويَئةٍسيَئةٍسيَئةٍسيتْها    سصتْهاأَحصتْهاأَحصتْهاأَحصأَح    ،هكُتُب،هكُتُب،هكُتُب،هكُتُب    
وووَظتها    وفَظتهاحفَظتهاحفَظتهاحفح    ،لُهسر،لُهسر،لُهسر،لُهسيًلا    َلكانََلكانََلكانََلكانَ    ريًلاَقليًلاَقليًلاَقليما    َقليمافيمافيمافو    فجوأَرجوأَرجوأَرجأَر    َلكُمَلكُمَلكُمنْ    َلكُمنْمنْمنْمم    ،َثوابِه،َثوابِه،َثوابِه،َثوابِه    وووو        أَخافأَخافأَخافأَخاف        كُملَيعكُملَيعكُملَيعكُملَينْ        عنْمنْمنْمم        قابِهعقابِهعقابِهعقابِهع . . . .
وووو        اللَّهاللَّهاللَّهَلوَِلوَِلوَِلوِ        اللَّه        انْماَثتانْماَثتانْماَثتانْماَثت        كُمقُلُوبكُمقُلُوبكُمقُلُوبكُمياثاً،    قُلُوبياثاً،انْمياثاً،انْمياثاً،انْمانْم    وووو    ساَلتساَلتساَلتساَلت    ونُكُميعونُكُميعونُكُميعونُكُمينْ    عنْمنْمنْمغْ    مغْرغْرغْرةٍرةٍبةٍبةٍبب    هإَِليهإَِليهإَِليهإَِلي        وووةٍ    وبهةٍربهةٍربهةٍربهر    نْهمنْهمنْهمنْهمـاً،     ممـاً، دمـاً، دمـاً، دد    

ثُمثُمثُمثُم    رْتُممعرْتُممعرْتُممعرْتُممى    عىفىفىفنْيا    فنْياالدنْياالدنْياالدا    الدامامامنْيا    منْياالدنْياالدنْياالدةٌ،    الديةٌ،باقيةٌ،باقيةٌ،باقيماماماما        باق        زَتجزَتجزَتجزَتج        مالُكُمأَعمالُكُمأَعمالُكُمأَعمالُكُمأَع        نْكُمعنْكُمعنْكُمعنْكُمع        وووو        لَولَولَولَو        لَملَملَمقُوا        لَمقُواتُبقُواتُبقُواتُبئاً        تُبئاًشَيئاًشَيئاًشَينْ        شَينْمنْمنْمم    
كُمدهجكُمدهجكُمدهجكُمدهج    همأَنْعهمأَنْعهمأَنْعهمأَنْع    كُمَليعكُمَليعكُمَليعكُمَليع    ،ظامالْع،ظامالْع،ظامالْع،ظامالْع    وووو    داههداههداههداهه    اكُمإِياكُمإِياكُمإِياكُملْإِيمانِ    إِيلْإِيمانِللْإِيمانِللْإِيمانِلل....        

ووونْها    ونْهامنْهامنْهامى    مىفىفىفكْرِ    فكْرِذكْرِذكْرِذمِ    ذومِيومِيومِيورِ    يرِالنَّحرِالنَّحرِالنَّحالنَّح    وووَفةِ    وَفةِصَفةِصَفةِصةِ        صيةِاالُضْحيةِاالُضْحيةِاالُضْحياالُضْح : : : :ووون    ونمنمنمةِ        َتمامَِتمامَِتمامَِتمامِ        ميةِالْأُضْحيةِالْأُضْحيةِالْأُضْحيالْأُضْح        شْرافتاسشْرافتاسشْرافتاسشْرافتها،            اسها،أُذُنها،أُذُنها،أُذُنأُذُن    
وووةُ    والمةُسالمةُسالمةُسالمها،    سنيها،عنيها،عنيها،عنيَفإِذاَفإِذاَفإِذاَفإِذا    ع    تملستملستملستملاالُذُنُاالُذُنُاالُذُنُاالُذُنُ    س    ووونُ    وينُالْعينُالْعينُالْعيالْع    تملستملستملستملةُ    سيةُاالُضْحيةُاالُضْحيةُاالُضْحياالُضْح    وووو    ،تَتم،تَتم،تَتم،تَتم    وووو     َلـو َلـو َلـو َلـو     كاَنـت كاَنـت كاَنـت كاَنـت    
    ضْباءعضْباءعضْباءعضْباءرُّ            الَْقرْنِالَْقرْنِالَْقرْنِالَْقرْنِ        عرَُّتجرَُّتجرَُّتجَل        َتجَلرِجَلرِجَلرِجإَِلىإَِلىإَِلىإَِلى        هاهاهاهارِج            كنْسالْمكنْسالْمكنْسالْمكنْسيد     قـالَ قـالَ قـالَ قـالَ . . . .     الْميد الـسيد الـسيد الـسالـَشريف الـَشريف الـَشريف الـَشريف     الـس : : : :وووو     كنـسالْم كنـسالْم كنـسالْم كنـسَنـا     الْمَنـا ههَنـا ههَنـا هههه    

حذْبالْمحذْبالْمحذْبالْمحذْبالْم....        
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  در نكوهش دنيا

 

  تعريف دنيا

آگاه باشيد، گويا دنيا پايان يافته، و وداع خويش را اعالم داشته است، خوبيهايش        

گذرد، ساكنان خود را بـه سـوى نـابود           ناشناخته مانده به سرعت پشت كرده مى      

آنچه از دنيا شيرين بود     . راند كشاند، و همسايگانش را به سوى مرگ مى        دن مى ش

شده، و آنچه صاف و زالل بود تيرگى پذيرفت، و بيش از ته مانده ظرف آب                 تلخ

اى آب كه با آن عطش تشنگان دنيـا          شده از آن باقى نمانده است، يا جرعه        ريخته

چ كنيد كه سرانجام آن نابودى     از سرايى كو  ! اى بندگان خدا  . فرو نخواهد نشست  

  .است، مبادا آرزوها بر شما چيره گردد، مپنداريد كه عمر طوالنى خواهيد داشت

  

  وااليى نعمتهاى قيامت

اگر مانند شتران بچـه مـرده نالـه سـردهيد، و چونـان كبـوتران                ! به خدا سوگند  

ـ               نوحه ق، و  سرايى كنيد، و مانند راهبان زارى نماييد، و براى نزديك شدن بـه ح

شده و ماموران حق آن را  دسترسى به درجات معنوى، و آمرزش گناهانى كه ثبت     

برابر پاداشـى   : دارند، دست از اموال و فرزندان بكشيد سزاوار است زيرا          نگه مى 

ترسم، اندك است بـه خـدا        كه برايتان انتظار دارم، و عذابى كه از آن بر شما مى           

و از چشمهايتان با شـدت شـوق بـه          اگر دلهاى شما از ترس آب شود،        ! سوگند

خدا، يا ترس از او، خون جارى گردد، و اگر تا پايان دنيا زنده باشيد و تا آنجـا                   

توانيد در اطاعت از فرمان حق بكوشيد، در برابر نعمتهاى بزرگ پروردگار             كه مى 

  .به خصوص نعمت ايمان، ناچيز است
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  وصف قربانى

آن سالم باشد، هرگاه گوش و چشم       كمال قربانى در اين است كه گوش و چشم          

سالم بود، قربانى كامل و تمام است، گرچه شاخش شكسته باشد و با پاى لنـگ                

  .)است) قربانگاه(در اينجا ) منسك(منظور امام از كلمه (به قربانگاه آيد 
 


