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 (1الفار الميت)  

 خطورة الفار امليت

 إعداد

 بيت حمبة اهلل                                                                         
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ٌٕب سجبء فٝ اٌّس١ح اْ تصً ٘زٖ * 
اٌسٍست إٌٝ ٠ذ وً شبة ِس١حٝ بألً 

.تىٍفت  

٠ّىٕه اْ تشبسوٕب ٘زا اٌشجبء بإ٘ذاء٘ب *
.ألصذلبءن ٚاحببءن   
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مالحظة هامة

يزسهسم ِٕٙج عٍّٝ  ْزِ انكزٛجبد عجبسح عٍ
غٛش ٔيزذسط فًٍ انخؽٕسح انمشاءح ثشكم 

 يُزظى.
انشجبء خ هانكبيهخ يٍ ْزِ انسهس هالسزفبدحف

 ٔرجشثخ انخؽٕاد انعًهٛخ انزٗ ثٓب، لشأرٓب
ثزشرٛت األجزاء كبيهخ فعذو انزشرٛت ًٚكٍ أٌ 

ٔعذو االسزًشاس لذ ٚسجت  ،ٚسجت رشٕٚش
 إحجبغ.
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 األخشٜعبدًة ال تٙبجُ األٔٛاع 

ئه اٌز٠ٓ ِٓ اٌشرائً سٛٞ أٌٚ

أِب ٘زٖ  .٘ضِتُٙ فٟ اٌمتبي

فٟٙ تالحك إٌّتصش٠ٓ )اٌزاث(

ع١ٍٙب ٟٚ٘ أوثش حذة، ٚوٍّب 

صادث ِمبِت اٌّشء ٌٙب صادث 

ِٙبجّتٙب ٌٗ ٌتعب١ٌٗ ببالٔتصبس 

ع١ٍٙب؛ ٕ٘ب ٠ىّٓ د٘بء عذٚٔب 

 اٌّخبدع 

 (٠ٛحٕب وبس١بْ .)ق
سٛبٌ سٛشرّ ٔكزبثبرّ بانمذٚس ٕٚحُب ك

 530ص

)الكبرياء أو الذات أو اإلدانة(.

ذودمرونذ ذالثالثةذمرتبطونذببعض،ذوهم وهؤالء

،ذوجيعؾواذكلذحقاةذاإلندانذالروحقةذدونذأنذودري

ذهباءًا ذتعبه ذوكل ذبارؾة ذ،صالتهذ،صومهذعبادته

وبدلذماذوؼدمذاإلندانذذ،الؽلذوصريذالذذئذ،خدمته

ذذاتهذبدلذمنذ ذلـػدهذووعبد ذاألمورذهللذوؼدمفا هذه

ذ.اهلل
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 غير معروف )أي يعمل في الظالم(
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نموًا في حياته الروحية  اإلنسانزداد إكلما 

 جعلنى أقاوم اهلل.وأيضا الكبرياء ت يحاربه أكثر.
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َفسُب أَُب يخذٔعٌٕ فٗ إٔانحمٛمخ 

ٌ أَٔحٍ غٛش يذسكٍٛ، ٔال َكف 

ٌ إشٙء ْبو.  إَُبَعزمذ ثبسزًشاس 

ْزا انًشض انشٔحٗ يٍ انصعت 

يًمٕد  أَّال إ ٔإدساكّ رًٛٛزِ

ٖ شٙء أجذا يٍ اهلل اكضش يٍ 

خش فُٛب الٌ ْزا انًشض ْٕ آ

، ْٕٔ  نكم انخؽبٚباالثٍ انجكش 

 أٔجبعُباصم ٔجزٔس ٔسجت كم 

 اَّانشدٚئخ .  ٔأفعبنُبٔسمؽبرُب 

 ٔأسٔاحُبٚغهك ثبة عمٕنُب 

ٌ أيٍ  اإلنٓٛخٔٚحجز سبئش انُعى 

 إنٗ لهٕثُب رذخم.

                                                                                                                                 63ص1ث١ٛفبْ إٌبسه جضء



13 
 



14 
 

أناأناأنا
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لبل أَجب ثبسهٕٛس: ) نًب شبْذد 

لٕيب أيبرٕا أجسبدْى ثبنُسك 

يذحزٓى، ألَٗ سأٚذ ظجػ انٕٖٓ 

لبْشا انشٛبؼٍٛ، إرا كبٌ يجُٛب عهٗ 

َبيٕس انشة. ٔنكٍ نًب سأٚزٓى ثعذ 

رنك كزاثٍٛ حالفٍٛ، سأنزٓى لبئال 

صبٚب انُبس، ارا كُزى عبيهٍٛ ثٕ

ثٕصبٚب انشة،  فبْزًٕا أٔاًل

ٔرجُجٕا انكزة، ٔانًٍٛٛ ٔانحُش، 

مبة ٔثبلٙ يب َٓٙ عُّ، ٔرٕعذ ثبنع

، ثبٌ عهّٛ، فهًب نى ٚمجهٕا يشٕسرٗ

ًَب ْٕ يٍ إنٗ أٌ انزٖ ٚعًهَّٕ 

أجم رًجٛذ انُبس. ٔنٛس يٍ أجم 

 اهلل
 163ثسزبٌ انشْجبٌ ص

فإحذر

ذ
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جبء)انًسٛح( 

ٔشفبَب يٍ 

 خؽبٚبَب

 صٛؤؼٕكٛخ االحذ
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ٚظٓش ثضجبد ٔاظح ثبأليضهخ 

ٔانشٓبداد يٍ انكزبة انًمذس 

إٌ خؽٛخ انكجشٚبء، ثبنشغى يٍ 

رأخش رشرٛجٓب )ثٍٛ انخؽبٚب( ْٙ 

أٔنٙ انخؽبٚب ٔاألخؽبء، ْٔٙ 

انًعبدح نٓب ال رًٕد ثبنفعٛهخ 

ٔفٙ َفس انٕلذ  )انزٕاظع(،

يحؽًخ نكم انفعبئم، ٔال 

رغش٘ فمػ انُبس انعبدٍٚٛ 

ٔانجسؽبء، ٔنكٍ ثبألكضش انزٍٚ 

 ٚمفٌٕ عهٙ لًخ انشجبعخ .

 ()انمذٚس ٕٚحُب كبسٛبٌ

 543ص
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ذاهللذ ذورضى ذأن ذودتطقع ذأنه ذوظن ذمن كل

ووتؽلذعؾىذبرهذوعاوزذوأخذذنعؿةذبأعؿالهذالذاتقةذ

ذبالبؾطجة ذومؾؽوته ذالذاتقة(اهلل ذذ)بؼوته داذهو

ذ ذادلالئؽة ذنظر ذفى ذففو ذومرفوضذادلتؽرب جربوع

.مشذبسذوؼاومذاهللذومطرود

 الحياة ما دمنا في هذهأنه سيظل يحاربنا 
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ذأيذذ ذيف ذأنه ذنعرف ذأن ذعؾقـا ذجيب لذلك

مرحؾةذمنذمراحلذحقاتـاذأنـاذنتحاربذبالػأرذ

ادلقت،ذولنذنـتفيذمـهذإالذخبروجـاذمنذهذاذ

ذالعاملذالػاني.
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ذبأعؿال ذأنك ذتظن ذأن ذمن ذإنذ-ذكفاحذر مفؿا

ذالروحقة ذاحلقاة ذفى ذوكبريذذ-تؼدمت ذعظقم أنك

وأفضلذمنذآخرونذوإنكذتدتطقعذأنذتؼفذأمامذاهللذ

ذبؼوتكذوذاتكذالعظقؿةذالتىذقامتذبأمورذ مػتخرا

وحمتاجنيذؽؾـاذضعػاءذفذجؾقؾةذوخبدماتذكثرية.

ذنعؿةذادلدقحذورمحته.
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 فخٔجٕب ٠بسة ِٓ 

 .اٌببطًاٌّجذ 
 )انمذاس انكٛشنسٗ(

ذبأذنقكذفإ ذالـاسذلك ذمدوح ذتدؿع ذأن ذمن حذر

ذفىذ ذوتؽربذذاتك ذوذطارتك ذبؼوتك ذوتػتخر وتػرح

ذأن ذوتظن ذحؼاذكعقـقك ذاجملدذعظقم ذمن ذفاهرب .

ذ.دوحذالـاسذالذىذوضرذأكثرذمماذوـػعالبارلذوم
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 فكش يٍ انٓشٔة عهٛك ٚصعت

 يب كم ألٌ انجبؼم، انًجذ

 ٚكٌٕ أٌ ًٚكٍ نؽشدِ رصُعّ

 دافع إلَشبء يسبعذا عبيال

 . انجبؼم انًجذ َحٕ جذٚذ

 دائًب رمبٔو ال ٔانشٛبؼٍٛ ْزا

 أحٛبَب أَٓب ثم سهٛى، فكش كم

 األفكبس ثعط فُٛب رشجع

 رمذس أَٓب سجبء عهٙ انسهًٛخ

 .رخذعُب أٌ رنك ثعذ

 (ٔغشٚسأ عاليخ)ان
 38انمذٚس ٕٚحُب كبسٛبٌ ص

 حذر أن تميت الذات بالذات.إ

 أنا أنا
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فكٛفًب ؼشحذ ْزح انحسكخ 

)انزاد( راد انشعت انضالس، 

 رُزصت شٕكخ يُٓب لبئًخ 

يحت انًجذ انجبؼم ْٕ عبثذا 

يٍ عهٗ يب ٚجذٔ أصُبو، يؤ

ٌ ًٚجذ اهلل نكُّ ٚشٚذ أ

  .ٚشظٗ انُبس ٔنٛس اهلل

 ٕحُب انذسجٗق. ٚ
 231انسهى ص
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أيب خؽٛخ انًجذ انجبؼم 

ففشٚذح، فئَّ إر رمبرم انًؤيٍ 

ثزاد أسهحزّ، أ٘ ثُصشرّ، 

فكهًب اَزصش عهٗ أٚخ خؽٛخ 

حزٙ عهٙ خؽٛخ انًجذ انجبؼم 

رارٓب، رجذ انخؽٛخ يجباًل 

 ألٕ٘ نزحبسثّ ثزاد َصشرّ.

 )انمذٚس ٕٚحُب كبسٛبٌ(
 503ٕٚحُب كبسٛبٌ ص انمذٚس
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 عهٙ ٚشددٌٔ كضٛشٌٔ

 أخؽأد،" أفٕآْى

 أٔل أَب ،خصمٛه خؽٛزٙ

 ٚخفٌٕ ْٔى ،" انخؽبح

 فٙ كجشٚبء لهٕثٓى فٙ

.  رٕاظع صٕسح

 عُذيب ىحمٛمزٓ ٔرظٓش

 األخشٌٔ إنٛٓى ٕٚجّ

.                       انكهًبد ْزِ َفس

 (أغشٚغٕسٕٚس انمذٚس)

لذاجملدذالبارألنهذحنيذالذودتطقعذإبؾقسذأنذوصطـعذ"

ذلباده ذوأناقة ذهـدامه ذحدن ذرروق ذعن ذإندان ذحيايف ولذ،

ذقذرذمفؿلذ.ذاصطـاعهذعنذرروقذزيذأذعثذولباس

ذودؼذ ذأن ذودتطقع ذمل ذودؼطهذإذا ذبالػخر ذإندانًا ط

ذ.باالتضاع

ذأ ذودتطقع ذمل ذادلعرفةذإذا ذبـعؿة ذلؾتعالي ذودفعه ن

ذهذإليذأدػلذحتتذثؼلذالصؿت.بالػصاحةذودحو

دانذعالنقةذهامجهذكربواءذالزهوذوالغرور.ذوإذاذصامذإن

ذ ذأخػاه ذووإذا ذفخار ذمن ذعـه ذوػدر ذدلا ذفرودةذاحتؼارًا قع

ذخلطقةذالؽربواءذذاتفا.

ذاجملدذلو ذوصؿة ذتدفعه ذال ؽي

ذالصؾواتذ ذإرالة ذوتجـب ذفإنه البارل

ذ ذمن ذمرأي ذألنهذاألخوةعؾي ذلؽن ،

مياردفاذدرًا،ذدونذأنذوشعرذبهذأحدذ

ذ."وـجوذمنذكربواءذالزهوذال
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 خطورة الفار الميت

وٍّب 
اصدادٕٔب 
ّٔٛا فٝ 
اٌح١بة 

اٌشٚح١ت 
 ٠حبسبٕب اوثش

٠عًّ فٝ 
 اٌظالَ

س١ظً 
٠حبسبٕب  
طٛاي 
 اٌح١بة

 

 

 


