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 رسائل مخسة مع استقبال العام اجلديد
 وحنن نستقبل عاماً ميالدايً جديداً إليكم هذه الرسائل اهلامة السريعة : 

 قيام الساعة  على قرب تقارب الزمن وسرعته عالمة : الرسالة األوىل
َمالََب ق قَََاَ  عالمة على قرب الساعة، فقد أخرج الرتمذي َعْن أَنَََ ب نََْنب  وقت والزمن وسرعة مرورهإن تقارب ال

وُن السََه  اُن فَََتكََُ ُ َعَلْيهب َوَسلهَم : “ََل تََُقوُم السهاَعُة َحَّته يََتَََقاَرَب الزهمَََ ْرُر قَاَ  َرُسوُ  اَّللهب َصلهى اَّلله ْررب، َوالشََه َنُة َكالشََه
اَعةب، وَ  ََه ْوُم َكالسَ َََ وُن اْليََ ََُ ، َوَيكَ اْليََْومب َََ ُة كَ َََ وُن اْْلُُمعَ ََُ ةب، َوَتكَ َََ ََة َكاْْلُُمعَ ارب     و  روايَ ََه لنَ َرَمةب ”ب ََه اَعُة َكالةَ ََه وُن السَ ََُ َتكَ

وُ  اَّللهب  اَ  َرسََُ اَ  قَََ َرَُ قَََ ُة   أي ورَّ اْلريََد اليََان ، وعََن أا ُهَريَََْ َُةب اْ ُوصَََ َع َاَّب السََه اْحرتب اَعُة كَََ وَن السََه  “َوَتكََُ
لهَم: هب َوسَََ ُ َعَليََْ لهى اَّلله بَ  صَََ اُن َويَُقََْ اَرُب الزهمَََ ا   يََتََقَََ ى الشََث ث َوَيْكرَََُُر اهلَََْرُْجَ قَََاُلوا: َومَََ َيُ َويَُْلقَََ ُر اْلََُب ُم َوَتْهرَََ ُض اْلعبلََْ

اهْلَرُْج؟ قَاَ  اْلَقْتُل  )متُق عليه(  فرذه العالمة من عالمات الساعة مََن أو ََ  العالمََات وأاررهََا اليََوم  إ  
اس نصََوُر سََريعة تََدعو للدهشََة والت مََل، أننا نشرد وقوعرا اليوم ونراهََا وا ََلة جليََة، فالوقََت لََر علََى النََ 

ََبو  كَََاليوم  وَل  ََرر كا سَََبو   وا سَ ََنة كالشَََرر  والشَ ََد أن السَ ََة   الوقَََت  حََََّت ديَََل إن الواحَ ََال نركَ فَ
أصدَّ من وصف النيب صلى هللا عليه وسلمَ قا  انن حجر:   قد وجد  ل    زماننا هذا , فإننا جند من 

 َ العصر الذي قبل عصران هذا َ  )فت  الباري(سرعة مر ا ايم ما مل نكن جنده   
 قلت : كيف لو رأى زماننا اليوم !

فنلن اليوم نشرد نو وح هذه املعاين لتقََارب الزمََان فََال يوجََد نركََة   الوقََت وأصََب  النََاس يتلََد ون عََن 
  السنوات وك هنا أشرر انهي  عن ا ايم وا سانيع !

 
 دُ عمرك   نقصان َل زايالرسالة الرانية: 

ََيالده  ََل نَََذكرى مَ ََا ذتَََُي وذتَُ ََلي منَ ََام ، وكَ ََا   مةَََى عَ ََه علَََى املعَ ََوم خروجَ ََره  ويَ ََام مَََن عمَ   وزايدُ عَ
 واملت مل املتبصر يعلم أنه قد نقص من عمره عام، ما ا؟!!!

نعم نقص من عمره عام، فقد يهن البعض أن عمََره زاد عامََاً فالعََام املا ََي كنََت أنلََني تسََعاً و ال ََ  سََنة،  
 قد نلغت ا رنع  فزاد عمري، نقو : َل، نل نقص عمرك اي مسك !!وهذا العام 

يقََو  نعةََرم: كيََف يََُرح مََن يومََه يرََدم شََرره، وشََرره يرََدم سََنته، وسََنته  ََدم عمََره؟! كيََف يََُرح مََن 
 عمره يقوده إن أجله، وحياته تقوده إن موته ؟!
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 ا  هب يوم  هب نعة  َ وقا : “اي : “اي انن آدم، إمنا أنت أايم، إ-رمحه هللا  – احلسن البصري  يقو 
ن إليََه، فإنََ  إن أحسََنت إليََه ارسََل لمََدك، وإن أسََ ت إليََه ارسََل نََذمب  ،  انن آدم، هنََارك  ََيُ  ف حسََب
وكذل  ليلت  َ وقََا : “الََدنيا  ال ََة أايم: أمََا ا مََ  فقََد  هََب دََا فيََه، وأمََا  ََداً فلعلََ   َل تدركََه، وأمََا 

ر عليكم تََزدادون نعََدا مََن الََدنيا وقََر” مََن ا خََُر فََاعملوا وتََزودوا هلََا   اليوم فل  فاعمل فيه َ فكل يوم ل
: ارسلََت الََدنيا مََدنُر   وارسلََت ا خََُر مقبلََة   ولكََل واحََدُ ر ََي هللا عنََه  – قََا  علََي نََن أا  الََب

ب منرما ننون  فكونوا من أننََاا ا خََُر  وَل تكونََوا مََن أننََاا الََدنيا فََإن اليََوم عمََل وَل حسََاب و ََدا حسََا
 وَل عمل َ

أرأيت اي أخي لو أن أنساان سافر من مدينة إن أخرى، فإنه كلما قطع مسافة سوف تقصََر املسََافة الََ  نينََه 
ونََ  تلََ  املدينََة الََ  يريََد الََذهاب إليرََا؟!! أرأيََت إن هََذا التقََوب الََذي نةََعه فََوَّ مكاتبنََا   ندايََة كََل 

واحََدُ فقََيف، و  هنايََة العََام َل يبقََى منََه إَل اْللََدُ  عََام، إنََه ملََيا ” وراَّ، و  كََل يََوم قخََذ منََه ورقََة 
 فقيف َ

هكذا عمري و عمرك اي أخي : جمموعة أايم، و جمموعة ليايل، كلما مةي يوم أو انقةت ليلة كلما نقصت 
 أعماران، كلما نقص رصيد أايمنا   هذا احلياُ حَّت ينتري  ل  الرصيد، مث نغادر هذه الدنيا َ

 ، ما أشد  ُلتنا عن هذه احلقيقة !!واه لنا مث واه لنا 
 

 الدنيا ساعة فاجعلها طاعة الرسالة الرالرة : 
 حيات  كلرا وسنوات عمرك ساعة؟!! فرل فعالً 

 اْلواب: نعم ، عمرك كله ساعة ، وس دلل لذل  ”ملعقو  واملنقو َ
، فََاليوم لسََاب هللا سلََف سََنة مََن (47احلََ : ) { َوإبنه يََْوًما عبْنَد رَن بَ  َك َْلفب َسَنةق ِمبها تََُعدثونَ قا  تعان: } 

 حساننا، وأعمار هذه ا مة ن  الست  والسبع  وأقلرم من جيوز  ل َ
الَََ  هَََي  24علَََى  –ا لَََف سَََنة  –فعمَََرك سَََتون سَََنة، واليَََوم عنَََد هللا سلَََف سَََنة، ولَََو قسَََمنا يَََوم هللا 

ََة  ََوم لكانََََت النتيجََ ََاعة إَل   41= 24÷  1000سََََاعات اليََ لََََن،  ن الرلََََن وقََََت نومََََ  َل يعََََع سََ
 ساسب عليه، فالستون سنة تساوي لساب هللا ساعة إَل  لن، من يوم هللاَ
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َويََْوَم َذُْشُرُهْم َكَ ْن ملَْ يََْلبََرُوا وقد  كر هللا أحوا  الناس   احملشر وهم يعرتفون سن الدنيا ساعة فقا  تعان: } 
ارَ  ارب يََتََعَََ َن النَهرََََ اَعًة مََب دبينَ إبَله سَََ انُوا ُمْرتَََ ا كََََ ااب اَّللهب َومَََ نُوا نبلبقََََ ذه َر الََهذبيَن كَََ ْد َخسَََب نََُرْم قَََ  (45يَََون : ) {ُفوَن نََيََََْ

ُْم يََْوَم يَََرْوَن َما يُوَعُدوَن ملَْ يََْلبََرُوا إبَله َساَعًة مبْن هَنَارق وقا : }    ( 35{ ) ا حقاف:  َكَ هنه
ُم اْلُمْجربُموَن َما لَببرُوا َ ْْيَ َساَعةق َكَذلبَ  َكانُوا يَُْؤَفُكوَن َويََْوَم تََُقوُم السهاَعُة يَُ وقا : }   (55الروم:  ) {ْقسب

لهَم  َعنب اْننب َعبهاسق ف نذل ، -صلى هللا عليه وسلم –لنا رسو  هللا  صرح وقد ُ َعَليََْهب َوسَََ لهى اَّلله وَ  اَّللهب صَََ َأنه َرسََُ
َو َعلَََى ُر َوهََُ هب ُعمَََ َل َعَليََْ ا َ  َدخَََ ْيق قَََْد أَ َََهَر  ب َجْنبََبهب فََقَََ َذا :َحصََب ْن هَََ ا َأْو َََََر مََب ه اَّللهب لَََْو اََْهَْذَت فبَراشًََ اَ   ؟اَي نَََيبب فََقَََ

لهمَ  هب َوسَََ ُ َعَليََْ لهى اَّلله تَ  : صَََ ائبفق فَاسََْ ْومق صَََ َََ اَر  ب يَ نََْيا إبَله َكَراكََببق سَََ ا َمرَلََبي َوَمرَََُل الََدث نََْيا مَََ ا يلب َولبلََدث َت مَََ َهله سَََْ
 َ [ أمحد والرتمذي وصلله]  "َشَجَرُق َساَعًة مبْن هَنَارق مُثه رَاَح َوتََرََكَرا 

  هََذا احلََدين  ََو  حيََاُ اهنسََان   هََذه احليََاُ الََدنيا  -صََلى هللا عليََه وآلََه وسََلم -لقََد صََوهر الرسََو  
ا مقارنة  -نال ش  -له، وهي درل الُرُت ال  يسرتي  فيرا املسافر ست ال ب شجُر   رحلة  ويلة   ئيلة جدًّ

 نطو  الرحلة نُسراَ
 سبيُلَ    الدنيا سبيُل مسافرق *** وَل نُده من زادق لكل مسافرب 

فاملََدُ الََ  لكررََا املسََافر سََت اََل ب الشََجُر َل تسََاوي إَل مقََدارًا  ََئياًل مقارنََة ”ملََدُ الََ  ذتاجرََا لقطََع 
ر مََدُ هََذا  -صلى هللا عليه وآله وسلم -رسو  هللا رحلة سُرهَ  وهذا التصوير من قبَبل َل يعطينا مؤشًرا نقبصَََ

احلياُ مقارنة ”حليََاُ ا نديََة   الََدار ا خََُر فلسََب، وإمنََا يعطينََا مؤشًََرا حََو  تُاهََة هََذه احليََاُ وحقار ََا، 
 وأن على اهنسان أَله يعْيها اهتماًما ”لًغا إَل ”ملقدار الذي ذتاجه للبقاا فيراَ

يَبه ، مََن ا دلََة أيةََا، و  َْنكَََب اَ  : أخََذ رسََو  هللا صََلى هللا عليََه وسََلم دب عََن انََن عمََر ر ََي هللا عنرمَََا ، قَََ
نََْيا َك نهَ  َ ربيبي ، َأو َعانبُر َسبيلق    "فقا  :  وََكاَن انن ُعَمَر ر ي هللا عنرما ، يقو  : إبَ ا أْمَسيَت  "ُكْن   الدث

ْن َحَيا َ  ، َومََب لهتبَ  لبَمَر ََب ْن صََب ْذ مََب اَا ، َوخََُ َسَََ
َتهبرب امل َتهبرب الصهَباَح ، َوإبَ ا َأْصَبْلَت َفاَل تََنَْ تََبَ  لبَمْوتََبَ  َ َفاَل تََنَْ

 (رواه البخاري )
َذا احلََدين معنََاه : َلَ  رْحب هَََ ااب قََالوا   شَََ َ  نبطََُو ب البََقَََ ُْسَََ ْذَها َو َنََاً ، َوََل سَََُد بْك نََ نََْيا َوََل تََتهخََب رَْكْن إبَن الََدث  تََََ

هب ،  ْْيب َو َنَََب هب اْلَغريَََُب    ََََ ُق نَََب ا إبَله دَََبَا يََتَََعلَََه رََََ نَْ ْق مب ااب  َََبَا ، َوََل تََتَََعلَََه َلْعتبنََََ ا ، َوََل ”ب ا دَََبَا فبيرََََ َتغبْل فبيرََََ ََل َوََل َتشَََْ
 َيْشَتغبُل نبهب الَغربيُب الهذبي يُريُد الذهَهاَب إبَن أْهلبهب َ

ُُ نوحا علي السََالم، فقيََل لََه اي نََوُح كيََف وجََدت احليََاُ؟ قََا  والََذي نُسََي  هقا  أهُل السْيب: حةرت الوفا
َُ إَل كبيتق له ””ن دخلُت من هذا وخرجُت من ا خرَ  نيدبه ما وجدُت احليا
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هللا، و   ي والسََبع  أنََت مََا عشََت ألَََف سََنة، فكيَََف تصََُف السََتَ  والسََبعَ    معاصََ فيََا انَََن السََت َ  
 !!لتجرئب على ُحرماتب هللا؟اانتراكب حدودب هللا، و  

ََيم ف ََافر يقَََو  انَََن القَ ََاُ الَََدنيا كمرَََل املسَ النَََاس منَََذ خلقَََوا مل يزالَََوا  : -رمحَََه هللا  –اهنسَََان   هَََذه احليَ
ر مبََع علََى املشََق ة وركََوب  إَلهلم مسََافرين, ولََي  هلََم حََيف رحََا   اْلنََة أو   النََارَ والعاقََل يعلََم أن السََُ

 ) الُوائد (َ  ل  نعد انتراا السُر إمناا خطار، ومن احملا  عادُ أن يطلب فيه نعيم ولذ ُ وراحة, 
ليمََو وتقََام وقََُة ليلََة تُكََرت فيرََا نََ  وَلدُ اهنسََان ووفاتََه، فََاملولود حََ  وَلدتََه يََؤ ن   أ نََه ا وهنََا

 الصالُ   اليسرى، ومعلوم أن كل أ ان وإقامة يعقبرما صالُ، ف ين الصالُ؟!!!
أقو : صالُ اْلناُز لي  هلا أ ان وَل إقامة  نه قد أ ن وأقيم هلا عند وَلدت  والُرُت ال  ن  ا  ان واهقامة 

 والصالُ كُرُت عمرك   الدنياَ
لهمَ  -لساب هللا، نعرة النيب وِما يد  على قصر عمرك وأنه ساعة   ُ َعَلْيهب َوسَََ ْن أَنَََ ق قَََا َ ف -َصلهى اَّلله قَََاَ  : عَََ

ُ َعَلْيهب َوَسلهمَ  " ) مسلم ( ، ف نت  نُعبْرُت َأاَن َوالسهاَعُة َكَراَتْ ب قَاَ  َوَ مه السهبهانََة َواْلُوْسَطى :"َرُسوُ  اَّللهب َصلهى اَّلله
له  -تََرى أن النََيب  لهمَ صَََ هب َوسَََ ُ َعَليََْ  ََم السََبانة والوسََطى ومل يُصََل نينرمََا، ومعََو  لََ : أن القيامََة  – ى اَّلله

 سنة فلما ا مل تقم الساعة؟!! 1435مقرونة نبعرته وقد نعن منذ أكرر من 
سََنة مل تكمََل يومََا ونصََف 1435وأن  –كمََا  كََران   –أقو : أن اليََوم لسََاب هللا سلََف سََنة مََن حسََاننا 

أايم لسََاب هللا، فلََو قلََت لََ  القيامََة  7أو  6أو  5هللا، ومََن املمكََن أن تقََوم السََاعة نعََد يََوم لسََاب 
سََتقوم نعََد أسََبو  مََن نعرََة النََيب فََإن ا سََبو  ”لنسََبة لنََا قليََل ولََر نسََرعة ولكنََه لسََاب هللا سََبعة آَلف 

 ساعة!!!سنة ، وأن الست  سنة تساوي ساعة، ونذل  أ بتث ل  ”ملعقو  واملنقو  أن عمرك 
وأن أعمََاران يةََي سََريعة   لََر متقلََب سفراحََه  اً أننََا مل قلََق عبرََ و  سن الََدنيا سََاعة، وندََا أننََا ليعََا مقََر ب و 

مةََى وانطََوى مََن  ومتاعبََه وأحزانََه فلمََا ا َل نسََار  إن تغيََْي أنُسََنا   عامنََا اْلديََد ونصََل  أخطََاا مََا
ولألمَََةب لعَََاا َََ ومَََن أراد أن يكَََون أسَََعد النَََاس  ما َََينا القَََدب ولنجعَََل عامنَََا هَََذا عامَََاً  َََْي وخَََْي لنَََا

فعََن أا صََُوان عبََد هللا نََن   وأحسنرم فليغتنم كل حياته وأايمه ولياليََه لسََن العمََل الََذي ير ََي هللا تعََان
خَََْي النَََاس مَََن  َََا  عمَََره  " :قَََا  رسَََو  هللا صَََلى هللا عليَََه وسَََلم :نسَََر ا سَََلمي، ر َََي هللا عنَََه، قَََا 

 َ (حدين حسن :رواه الرتمذي، وقا  ) "وحسن عمله
 

 نداية الصُلة وآخرهاََالرسالة الرانعة: 



 (5 ) 

انََدأ يومََ  ََ انََدأ شََررك ََ انََدأ عامََ  ََ نطاعََة واختمََه نطاعََة، فالبََداايت وا ََواتيم عليرََا مََدار الََُوز 
، فلََو كََان اندأ يومََ  نصََالُ فجََر أو قيََام سََلر، واختمََه ننََوم علََى سََالمة صََدر و رََاُر نََدن وا ساُر ََ

أو  سََطر   صََليُت  خََْيا وآخََر سََطر فيرََا خََْيا حملََا هللا لََ  مََا نينرمََا، وأان أستبشََر هنََا نبشََاُر حبيبنََا 
»الصلوات ا م ، واْلمعة إن اْلمعة، ورمةان إن رمةان: مكُ براتي مََا نيََنرن إ ا  صلى هللا عليه وسلم :

 ) مسلم ( َ َ اجتُنبَبْت الكبائر«
أو  سطر فيه أ اني قر  أ ن  عقب وَلدت ، فاستبشر سن يكون آخََر سََطر فيََه إن  وإ ا كان كتاب عمرك 

 شاا هللا كلمة التوحيد ينطق  ا لسان ، لتكون جواز عبورك إن اْلنةَ
 

 الرسالة ا امسة: هيا قبل أن تندم وَل ينُع  ندم  
ة، قََا  انََن مسََعود: “مََا َل ينََدمون إَل علََى فََوات الوقََت الََذي مل يََرفعرم درجََ  فقََد كََان السََلف الصََاح

 ندمت على شيا ندمي على يوم  رنت مشسه، نقص فيه أجلي، ومل يزدد فيه عملي َ
فريا قبل أن تندم وَل ينُع الندم  فقد وقف احلسن البصََري علََى جنََاُز رجََلق فقََا  لصََاحب لََه يعهََه: تََُرى 

احلسََن: قََد فاتتََه فََال تُتََ  هََذا امليََت لََو رجََع إن الََدنيا مََا ا يصََنع؟! قََا : يكرََر مََن الطاعََات  قََا  لََه 
 أنت!! أقو  لكم أيرا املسلمون: قد فاتت من كان قبلكم  والُرصة ما لة أمامكم فما ا أنتم فاعلون؟!!

ََر، ونكَََى ا خيَََاُر والُجَََاُر انصَََراَم ا وقَََات، ف مَََا   ََذل  شَََكى ونكَََى الصَََاحلون والطَََاحلون  َََيَق العمَ لَ
وأما الُجاُر فت سُوا على مََا فعلََوا   ا ايمب ا اليََةَ فعََن َأا  ا خياُر فبكوا وندموا على أهنم ما تزودوا أكرر،

دق لَََُوُت إبَله نَََدبَمَ قَََاُلوا  ْن َأحَََ ا مََب لهَم:  مَََ هب َوسَََ ُ َعَليََْ لهى اَّلله وُ  اَّللهب صَََ وُ : قَََاَ  َرسََُ َرَُ يََقََُ وَ  ُهَريَََْ ا َنَداَمتََُُه اَي َرسََُ َومَََ
ًنا ُِْسََب اَن  وَن نََََزََ   )الرتمََذي وانََن  اَّللهب؟! قَََاَ : إبْن كَََ يًئا نَََدبَم َأْن ََل َيكََُ اَن ُمسََب وَن اْزَداَد ، َوإبْن كَََ نَََدبَم َأْن ََل َيكََُ

{ ) الُجََر:  (  ويوم القيامة تندم وتقو : املبارك   الزهد َيَََا{ب َتعب َقدهْمُت حلب ََ)حيا{( ََ 24} اَي لَيَْ (، قََا : َل
ََ يقو : اهمََام الُخََر الََرازي: ) اي ومل يقل: )  حيا{(ََك ن حياته مل تبد أ نعدََاحلياُ احلقيقية هي ا خُر

ليتع قدمت  (   الدنيا ال  كانت حيا{ فيرا منقطعة حليا{ هذه ال  هي دائمة  ْي منقطعة ، وإمنا قا  : 
ا خََُر ، قََا   ) حليََا{  ( ومل يقََل :   هلََذه احليََاُ   علََى معََو أن احليََاُ ك هنََا ليسََت إَل احليََاُ   الََدار
انُ  ْو كََََََ َواُن لََََََ َي احْلَيَََََََ َرَُ هلََََََب اَر اْ خَََََب بي َوإبنه الَََََده وي َوَلعَََََب نََْيا إبَله هلََََََْ ُُ الَََََدث ا ذبهب احْلَيََََََ ا هََََََ وَن{َ تعَََََان : } َومََََََ وا يََْعَلمَََََُ

 َ [ أي هلي احلياُ َ) مُاتي  الغيب ( 64] العنكبوت : 



 (6 ) 

، واحََذر مََن التسََويف والكسََل، فكََم   املقََانر مََن فبََادر أخََي املسََلم ” تنََام أوقََات عمََرك    اعََة هللا
َ والتسََويف سََيف يقطََع املََرا عََن اسََتغال  أنُاسََه    اعََة رنََه، فاحََذر أن تكََون مََن قََتاله  قتيََل سََوف
 َ و لاايه

 نس   هللا أن يبارك   أوقاتنا وأعمارانَََََََََََََ
 
 

 


