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ـــــــــأكلوا ويـت َذرهـــــــــم ي َُ َ َْ ُ ُ َْ ـــــــــسوف ْ وا ويـلههـــــــــم األمـــــــــل ف َمتـع َْ َ َُ ُ َ ْ ِ ِ ْ ََّ ـــــــــَ ُ
َيـعلمون ُ َ ْ َ})٣({


 





 ُّذين َأشركوا يــود َولتجدنـهم َأحرص النَّاس على حياة ومن ال َ ْ َ َ ََُ ْـ َ َ َِ َّـ ِ ٍ َ َ ِ َ ْ ُْ َّ َ ِ ََ

َِأحدهم لو يـعمر َألْـف سـنة ومـا هو بمزحزحـه مـن اْلعـذاب  َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َِ ِِ ٍِ ْ ُ َِ َ ُـ َُ َ ُ َّـ َ ْ َْأن ُ
َيـعمر والله بصير بما يـعملون  ُ َ َ َْ َ َ ُِ ٌ ِ ُ َّ َ َّ َ)٩٦( }{
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 "فـــي حـــب الـــدنيا: ًال يــزال قلـــب الكبيـــر شـــابا فــي اثنتــــين ،
}{"وطول األمل




 "دم يكبر ابن آ
}"وطــول العمــر ، حــب المــال: ويكبــر معــه اثنــان
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 " صـالح
ــين ـــ ــــة بالـزهـــــد واليق ِأول هــــذه األم ويهلــــك آخرهــــا بالبخــــل ! ُّ

}{"واألمل
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) أو قد احاط – هذا األنسان وهذا أجله محيط به
ـــه ـــه-ب ِّوهـــذه الخطـــط الـــصغار ،  وهـــذا الـــذي هـــو خـــارج أمل َ ُ ِ

ُاألعــراض فــإن أخطــأه هــذا نهــشه هــذا و ُإن أخطــأه هــذا نهــشه ُ ُ
}{)هذا 
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ْفطال عليهم األمد فـقست قـلوبـهم ُْ ُْ َُ َ َُ َ َْ َ َ ُ َ ِ َ َ
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ََّكن في الدنـيا كأن َ َُ ْْ ُّ ٍك غريب َأو عابر سـبيلِ ِ َِ ْ ٌُ َ ِ َ َ" 
  ٦٤١٦(رواه البخاري. (
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 ُيـا أيـتـهـا الـنـَّفس اْلمطمئنَّـة ِ َ ُْ ُ ْ ََّ ُ َ َ)٢٧ (

ًارجعي إلى ربك راضـية مرضـية  ًَّ ِِّ ِ ِ ِْ َ ََ َ َِْ ِفـادخلي فـي عبـادي ) ٢٨(ِ َِِ ِ ُ ْ َ)٢٩ (
ِوادخلي جنَّتي  َ ِ ُ ْ َ)٣٠(}{
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ى َلَ عُى اهللاَلَوص، نِيَالمَ العِّبَ رِ هللاُدْمَح الِنا َأَانَوْعَ دُرِآخَو
  .مَّلَسَ وِهِبْحَصَ وِهِى آلَلَعَ و،دَّمَحُا مَنِّيـِبَن

  


