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 مقدِّمـة
احلمد هلل الذي علم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلمم، أشهم د شن 
ا  ال إلمممال إال اهلل القا ممم ا نلمممع اإلنسمممان علممممال الحمممممان، أشهممم د شن  ممممد 
 عحمُده أرسولال النيب األمي املحمعوث رمحة للعاملني صلى اهلل علمال أسلم.

 شما بعدا
َ  الحمرمةية  مما ُنلقم  إال لعحمما  ة اهلل عم  ألم ق لما  فإن هذه المنس

ا همممذه  ممد  ََ باْد  ا َـ   ِـــِدو ا ا القضممممةاهلل مؤكِّ ِ ا  ـــ ـــْن َوَّ َا ـــِج َّ   َْق  ََ  َوَمـــا 
]المممذاريا و، أالعحمممما ة م مس وم ممما العمممات شأسمممٌ مممما يع قمممده ك ممم   مممم  
النمما ق ف مممي كممما لممما  هممممب اإلسمممتا مالعحمممما ة اسمممم لممامٌ ل ممم  مممما 

عمممما  الرممماهةة أالحماونمممةم، أم همممذا حيحممممال اهلل أية ممماه مممم  األلممموا  أاأل
املعممد  اللممة أا مملة أل لمَّممة علممى شن اةكمما  اإلنسممان، سمم نا ال ألولممال 

عحممممما ة ممممم  نل مممم  النمممممة أص ممممس    ممممم   -أفعلممممال، بمممم  امممم   س مممم ه 
 هوا ب النسَ األمارة.

أمم  مممم  بعمممد كانمم  هممذه المنسَ  ا ممما يممدِّ يف اممدي ا يؤلِّممب م 
ملرمممممماركة م الحمنمممممماي، أبال مممممما   ممممممم  نسممممممَ املسممممممااة م اإلصممممممم  أا

مراعةي م شامان ك  ة بأهماان أشام ان، شهماان كلمما رشيم  صمورة 
اإلصممم   حمممدأ أا مملة للمممة كممما شعمماي  احلممع شهممحمال ممما ي ممون بحممم أ  
الساة اجلديد، أكم كانم  همذه ال مورة م شألما  ك م ة  مةفعيف إ   ر 

ف ممممار  مممموار   هنمممما  السمممملاُ فممممُأا لُِّع بنسسممممي عالم مممما، امممم  ر مممما األ
فسممممق  هممممذه الةيرممممة ممممم  سممممس   لمممم  السممممة  فسممممحم   لمممم   ما مممما 
أوموااهتمما، أشامانمما  ممم  هممذه املرمماعة برمميي ممم  احلمم ن أا همما  
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ف سامممة م نسسمممي ينمممابمٌ ا مممموت علمممى أالمممٌ شمممم  املةيمممة ف سممم قي همممذه 
الةيرة م  نسَ همذه األام ان، ف   مب  ماة را ممة، أكنم   ممد اهلل 

لني شلمم  هممذه املرمماعة ذدمممة هممذا الممدي  أإلصممم  هممذه م كممم احلمما
األممممة، ألممم   مممدا شمممم  يومممما  مممذال م الاةيمممع أال معممموال مممم  معممماأ  
ا مممموتق كممممو  لممم  أشنممما ش ر  شن احلمممماة كل ممما سممملابة صممممو عمممابةة، 
فل ممممذا الممممدي  رأاممممي أنسسممممي فممممداي  ممممذه العقمممممدة كمممم  ممممما شملمممم  ممممم  

شع ُّ ما شمل ، شاما علم ما أشممو   شف ار،  ا األألا  أاألعمارق ف ي
 م  شلل ا.

 رب وديـــــن ـــــســـــولور و  ـــــن 
 

 وأمضي عْى سنتي في يق ن 
 فإمــا ب ــى َّ نوــر فــو  َّ  ــا  

 
 وبمــا ب ــى َّ  فــي َّ  ا ــدين 

 أَي َّ  ريم: 
ة اا ضمممن  ا لةيمممدة املدينمممة مممم  بمممني يمممدي  المممة رسممما   صممملسمَّ 

ا فممممة أاملعمممماا سممممنوا  فأنةل  مممما للقممممةاي أهممممي  لممممحمَ  ممممُو ال لمممممة ا 
السمماممةق ف ممي إهممداي ممميف لرمي مم  ال ممةأ  مم  شا  ممم  شن  عممذراق 
فقد كان إعداُ ها ألمد  الساعة أشوو ا عمةا مل يلحمث  ملى يموت، إ ما 
لمسمم  ألمممدة  س مم  عممممع إفمما كممدر نسممَ أصممسا  ا ربنمما شنةل مما أمل 

 ي  م  فوها بعد، أاع  ا الموت شن   م   شمام  لو  القا  ا
 ب  تَــد ع   ـــا َفِاــْد َّ  ْـــا

 
 َجــْل َمــن  د ع ــَ  ف ــ  وعــا 

ا     فالنسَ وحمع ا الام  أالعالة، ألم  هعةي الموت مم  ي ماِّ
 م  يُمع لِّميف   األناة أأالٌ شم  حيرتق عحم ا م  المهني.

رسممالة   -إن همماي اهلل  –هممذه رسمما لي بممني يممدي  ال شعممدت منمم  
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ممملُ  اممما األناممماي، أكلمممما    قممموت اممما املعممماا، أإهمممارا   وسمممد اممما ُ   
امل الب، ل  ميف أافُة ال لمةق فأن  املة ة ال  شرى اا صوريت أا ملة  
للممممة ... إ  رسممما   شنمممةى لا ممممة، إ   لممم  احلمممني أكممم  امممني شلقممما  

 فأن  نعم الناص  أاملعني.
 
 

* * *



 
 ويةرسائل دع

 
8 
 

 َفقٌة من قْ  ِمح ِّك
 ذكة لقمماي بم    شي ا اإلنسان.. هي احلماة صدف أعاا بق ش

ش ممذكة  لمم  املسممار الممذي اعمميف أإيمما    نعممم، نعمممق ال ش نُّمم   نسممى 
مممدا  األيممات أسممةاُ الن ممارق بمم  ش نمم   ممذكة  امم  هممعا  القمممة م 
شالممى لمالمممال، شي مما اإلنسممان هممي  مم  ال ممدفة المم  لمما   بمممدي إ  
ال عةف علم  ف ان  شا  اللمما  أشالمى اللقمايا ، كنم  ش م  شي ما 

نسان شن راباة  م   هذه صعب  شن ي َّ لمو ها، أشن  وسد شيام ما، اإل
 أيغس  ع  هيي م  شعالمحم ا.

شيُّ  م غ مم ُّ  غ َّ  ممال يمما  ممةى شماممم    ش ممةى شي مما اإلنسممان شنَّ ال  امممي 
يممما  مممةى شن  عممممب أش مممةه حيامممب همممعا  احمممم      شت مممن س رسمممول  

امممما عمممميف، ل ممممة   مممموش أ  ممممور هممممعةا  أل ممممي لممممد  أمذمممممة    ممممُة 
أياب مشَ نا ةي  ع  مقابل    إنيف يا شني شاحمحم  هذا الاةيع 

 أ علقُ  بال ألنال خيدت من اي أيع ِّم لويت، ب  ي يدا مشونا أرفعة.
شاحمحممممم  يمممما شنممممي هممممذا الاةيممممع ألنممممال شراامممميف ممممم  عنمممماي األأهممممات، 
أصممدى ا مسمما ، أ ممةُّ  الُغ  ممأ، لعلمميف شهممعة ب ممةام ، شكسممحميف 

 احلماة، ب  شرهدا إ  مغ ى وةيقي الاوي . معةفة هدم م
مممةة شنممةى شعا حممم  ملمما ا شمسمم  بألا يممب  وبمم  أ  ملممع ممميف   
ممممماو  عممممم   ملممممما ا شاممممماأ  همممممدَّ  ل مممممدا أالملممممم   يممممماأ  الس ممممما  أالرُّ
وةيقمي  شسمأل  يما شنمي ممةا  أممةا ، هم   رمعة بسمعا ة فممما شنم  

لةفعممة  فمممال  همم  يممَ ا مماف احلممب  همم   رممعة برمميي ممم  السمممو أا
ش نممم   قمممو  نعممممق فلقمممد نممما اا أإيممما  صمممو  إمامنممما السممملسي احلسممم  
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الحم ممةي أهممو يقممو ا مأإن الامم  اممم المماا ي  أللامم  اممم اذمممو  
فممممممإن    املع مممممممة ال يسممممممارل ممق ف ممممممم اس رممممممعة  عقحممممممما  الاةيممممممع 
املرلممممةق إنممميف لعمممممع اممميب لممم  ش عمممو  إ  ال س ممم  برمممة  شن ي مممون 

إ  اإللابة على شسئلة همي املعمد احلقمقمي بمن  أبني نسس ، ش عو  
لللمممماة، ملممما ا نلقممم   مممما همممدف  م احلمممماة  شي رسمممالة يمل ممما  شي 
من س  س  علمال  م  لدأ    امن ا ن لو  شنا أإيا  ب دى صو  

 أااد نقو ا
 رب وديـــــن ـــــســـــولور و  ـــــن 

 
 وأمضي عْى سنتي في يق ن 

 فإمــا ب ــى َّ نوــر فــو  َّ  ــا  
 

 فــي َّ  ا ــدينوبمــا ب ــى َّ   
 أ اعا أ اعا إ  رسالة شنةى بعنوان مهذه مثةا  اس ااب  م. 
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 هذه لمرة َّستَابتك
شي ممما اإلنسمممان، يمممدَّ ُ  معممم  بممماألمَ عممم  األمممم  املن ر مممة منممم ، 
أشهممم ة  لممم يم  علمممى اسممم  اسممم ااب  ، أال ملممم  معممم  علمممى  نايممما 

 ممم ات بمممن س الاةيمممع، شنمممي اإلنسمممان، إنَّ مثمممةة  اسممم ااب   لمممدي  اهلل أاالل
ــاِ وَّ رسممول  ال ممةأ  علمم  م عممدا  ممم  لمما  اهلل فممم ما  ــذايَن َق باْ  َّْ 
ََ ِـو َ  َْ  هام  َوَد ِهـم  َيح  ٌف َع ََو  تَـَقاِموَّ َفَا  ِْْ  لِْم َّس  ]األاقمافا  رَبُـَّنا َّ 

َّ »و.  علم  م مممةة لمو  رسممول  ال مةأا 01 ب  َّ  بذَّ أحـْ  ع ــد 
فا ـ ا فوح ـ ف ف ح ـ  ج ريـلن وينـاد  فـي   ادى ج ريـل: ب ـي أحـ ُّ 

َّ اماء: ب  َّ  يح ُّ فا  ا فـوح ُّوهف ف ح ُّـ  أهـِل َّ اـماءن ويو ـ  
ب  ح ــ    بــرب مــ  َّ مــاء »، أم رأايممةا (0)« ــ  َّ ق ــو  فــي َّ ر 

 .«َّ  ارد
شيُّ فض  أشيُّ عرممة شنم   عمرم ا بمني  مم  ا يمة أاحلمديث     

م م مم  هممذه السممعا ة   أكممم هممو المم م  كممم هممو العمممة بأيامممال ألمالمممال 
بسممنمنال أهمم وره   شلمم  ب  مم  ممم  حلرمما  ا مما و املرممةق المم   عمرمم ا 
م  م  هممذه احلممماة ا ا فممة، إا شبممار  لم  عمممة   لمما ع شياممم  أ ممواا 
لمالم  على ما شن  فمال م  نرةة أإهةاق ال مال  مع  علمى لنحمما  

شبمممو سممملممان المممدَّاراا(ا الاةيمممعق فمممأ كِّة  بقمممو  شامممد سممملس  ال مممةات )
 اق وعممممم اإلوممممان أاس رممممُة  عالممممممال. فقمممما  معحممِّممممة اا مأاهلل إ مممما ل مممممة 
بالقلممب شألمما  يممةلأ فم مما القلممب فةامما، فممألو ا إن كممان شهمم  اجلنممة 

                              
 رأاه مسلم م  اديث شش هةيةة.( 0)



 

 00 ويةرسائل دع
 

فمما حن  فممال فمواهلل إ مم لسمي عمم  ر ممدم. شسمعد اهلل شيامم  أشراام  
 م  عناي ا موت، أم اذ ات أ اعا أ اعا..

 لةيب م رسالة بعنوان مه ذا فل   م.إ  
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 ه ذَّ فْت ن
إنيف لحم  شيات ها سُ   بةسالة  كَّةُ   فم ا بعةى ما نعمم  فممال مم  
سعا ة أرشفة، أالموت شُ  كُِّة  بأنَّ  ل  السعا ة  هي الم ين رمةه ال  م ق 
ل مم  ر مما يقممع  لمم  لل  مم ي    فقممد مممن م بممني حلرممة أشنممةىق إنمميف 

ع ي  مولع  بني شه  االس قامةق فلئ   سة  بمإنم  ش عو  الموت ل 
مممم  الرمممماان م حلرمممة مممم  الللرممما  فمممأنني لسممممال يماقممم  م كممم  

َم ا نَ الللرا ا  َْتاَك َ ِغ وايـَنْـِهم  َأج   و.81] ا  فَ ا ا
إن االس قامة    الَُّب ميف أمن  شكا ما    ور، أعناي  شكا ما  

بمممم  أممممموال  ي حم مممم  أيُمع مممم ُِّم مولع مممم  مضممممىق إنمممم  ي مممما   ا ممممما إ  ر 
أين ة  على شعدا  ، أمثة مقوما  إن كان  علمى بالم  فأبرمة بعم ِّ 
ا لمموُة صممل   بةبمم   الممدنما أا نممةة، أشبرممة ب مم ِّ عمم هن أ حممما ق إ مما شأال 
أمممممموال ق أ لمممممم  عممممم  وةيممممممع إلاممممممة السممممممةا   علمممممى الولممممممال األكممممممم  

 أاألاس .
 املوا حمة على للم  النواف  أك  ها.

 االه مات بقمات اللم  أمنالاة السلة الاوي .
 إاناي   ة  على ماالعة ال  ب أ قلمحم ا.
 اإللحما  على القة ن اسرا أ مأة أاع حمارا.

إن هممممممذه مثممممممة مقوممممممما ، شم مممممما  أشم المممممم   الممممممة ماسممممممة إلم مممممما، 
أباملوا حممممة علم ممما أسمممدا   غةاهتممما    مممم  همي مممم  ، أينممممو لمممذر ، 

م للا، نور  على نور ي مدي اهلل لنموره أي لب عو  ، ف عم  صاحلا 
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 م  يراي.
 سدَّ   اهلل أما   نورا أب  ة.. أ اعا. أ اعا.

 م رسالة شنةى بعنوانا  أُر  املن ر ة
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 دوِرك َّ منتَظر
شي ممما احلحمممممب.. هممم  نسَّمممذ    ن ممممل   هممم   رمممعة بنمممماي لمممذر ، 

 المة أصمبة عو    إ ا  همما معمي إ   أر  م احلمماة.. إن اإلسممت 
إ  م ل ، شم ال  اجلما ي  املميل منيق إننما نعمم  علمى مضم  اجلممة 
م ان رممار  أر ، فممما هممو يمما  ممةى  أر  م احلممماة أكمممو  ؤ ِّيممال  إنمميف 
ش عممو  شن  سمماهم ب مم  ممما  سمم امٌ.. فممال غةا  ُك ُمممة  أالةلمماُ  القا مممُة 

 هم القلَّة.
، ش عمو  إنيف ش عو  إ  اذاابةق ف ي باُ أاسٌ ين رمة شم الم  

س مممذ  إ  شألممما   إ  إلقممماي املوعرمممة ال ممما لة بمممني امممني أ نمممةق ف مممي م نم 
امل ممملني امل عحممممدي ، ش عمممو  إ  املقالمممة ال ممملسمةق فُقمممةَّاُي ال ُّمممُلو همممم 
اللوامممة العةيضمممة الممم   سممم قحم  ه ممماف كلما ممم ، ش عمممو  إ  مناصممملة 

َِّ احلالممممة إ  نم   ممممة كلما مممم  أ لَّممممة عحمار  ا مممم ، الناك ممممنيق ف ممممم م ش م مممم
ش عممو  إ  إمامممة املسممادق ف ممي اقمم  عرمممم للرتبمممة أال علمممم، ش عممو  
إ  إاناي   ة  أ قلمب صسلا  ال  مبق فمنل  إن ص م َّ ال عحممُ  م 
شممة إ  العلماي امل للني ال ا لني املةبِّني، أم اذ ات ك  سحمم  أكم  

مممم َِّ احلالمممة إلمممممال، و مَّمممب  اهللُ رأا  ، منسمممذ خيمممدت  ينمممم  فمممنل  م شممممم   
 أا سَّ   نمَّ   ، ألعل  م  شه  هذا الرةف املرةق.

 أ اعا، أ اعا، أ اعا، إ  لقاي لمَ بالحمعمد.
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 رسا ة ب ى َّ مت ِّف ن عن َّ واة
شامم  ب لمة اإلسمت يممة شهم  اجلنمة يموت يلقونمال  أَي َّ ح   :

سمت، فسمت اهلل علم  أرمح ال أبةكا ال، أبعد شامد   عم  اميب لم ، 
الي أأللمممي علمممم ، شت شامممد   امممدي ا  ممم   لممم  كلمممال  شأ عممم  إهمممس

 شاد   ع  شمنمايت أ ما  أومواايت، أع  ك   ل  سأاد  .
 معممميف بممم  ربممما  شنممموة يلحمسمممنا اممما ك ممماُ ربنممما  أَـــي َّ ح  ـــ :

ــَوةٌ ال ممةأا   َ ــوَ  با ِن ما ــا َّ  ِمم  و،  معنمما بمم  ن س ممب  0ا ]احلاممةا  با َْم
سمممد ملعمما ، أ أ ربمما  بسمملمان، عةيممع ق فأنمم  يمما شنممي ابمم  ذالممد، أا

نَـــا بَناـــي َ َد َ شنممم  المممذي ُ لُّممم  ربُّممم  بقولممممالا  ]اإلسممممةايا  َوَ َقـــد  ََّْرم 
و. فعر  اذا ال  ةأ شمسى  لوق على ألال هذه الحمسمماة، شنم  71

المممذي  مممدن  م مممممات شممممة عاهممم  كممم  معممماا ال  مممةأ م لمممو  راممماا 
 راَجـــج   ا  َ ـــَر أِْمـــَة ِأ ََ ـ  و. أامممديث 001]   عممممةانا  ْنْـــا ا َِّن ـــِتم  

، كم  همذا لم  شنمم  «أ ـتم َّخَـرو  َّ اـابقو  يــو  َّ ق امـة»رسمو اا 
ألنمم  فمم  اإلسمممت أهممةيانال احلمممويُّ، شأ حيممع لمم  الممموت شن  نسممى كمم  

 هذه املعامل أال  عام ا لدرها املةموق.
شي  شن  يا شني ع  بممو  اهلل  كمم ص ملَّ  اموُ  املسملمني مم   
شأ مل  مممةهم راكعمممني سمممالدي    شيممم  شنممم  يممما شنمممي عممم  همممذه  صممممة،

اجلممممو    شيممم  شنممم  عممم  القممماري  أال مممالني   بممم  شيممم  شنممم  عممم  مسممما  
األ ان الممذي يممرت   م شحنمماي لةي نمما احلحممحمممة   ش أ ُ  ممةُّ يمما شنممي شن   ممون 

ْْــَ  نرمماما  ممد هممذا ال ممون كلممال   م ممدالا لقممو  ربمم ا  ــَر َأْ  َّ  ــم  تـَ أََ 
َِِد  ــــ َِ َوَّ  َقَمــــِر َيا  َر  ا َوَّ ْبــــم   َــــِ  َمــــن  فاــــي َّ ْاــــَماَوَّأا َوَمــــن  فاــــي َّ  
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ـَن َّ نْـا ا  ِر َوَّ ْدَوَّبُّ وَََّثا ـٌر ما ََ َ اِ  َوَّ ْب َا َِوِ  َوَّ   و. 08]احلمسا  َوَّ نُّ

شيمم  شنمم  يمما شنممي ممم  سمماو  الرَّمما ة أالممدَّأ اُ   ش أ ُيممبُّ يمما شنممي شن 
مموان شأ اما  فمميمة سمالدا هلل وا عما يغلحم   أين  ة  علم  يما شنمي ا

 لال ملحمما لندا ال أشن   أىب  ل  كلال   فواع يب علم  يا ف  اإلسمت.
 لسممم  عنمممد   مممأ نُّة  عممم  ش اي ال ممممة، مممم  همممم  أَـــي َّ ح  ـــ :

شلةان   مم  همم المذي  يعمرمون مسما  ال ميلمو  إن مل ي م  الرما ي  
همممم واهتم،  مممم  النممما ، ف مممم فئمممة  لممممحم م الرمممماان، أان  مممة  علمممم م

  َ مم   م شهممواحهم اممعَّ نممالق م أممموالهم، ش فم م ُسممةُّ   شن   ممون للممم أش ن س 
 هؤالي أ رت   ل  العابدي  الاا عني  

لمممو ممممٌ نسسممم  حلرممما  أشنممم   سممممٌ صمممو   أَـــي َّ ح  ـــ :
املؤ ن ماهلل شكام، ل دِّر  معد همذه ال لممة، ش ع ا ما اقَّ ما مم  الةعايمة، 

ال لمة شهمون  هميي عنمد   ش فم  م ن سمى كم َّ معمامل ش فم م ُسةُّ   شن   ون هذه 
الةبوبمة  شفمعاحمم  شن يمة ِّ   املمؤ ن ماهلل شكمام أشنم   لموي عنقم  عم  
ممم  ملممما ا األممممة كل ممما  سممم امب  مممذا النمممداي  مساعمممال  شأمممما سمممأل   نسس 
أشنمم  الوامممد الممذي   ممابة  شف عانممد ممم  نلقمم    ش ابممال ممم  ربَّمما    

ي ربمما ، ممم  الممذي نلقمم  فسمموا ، ممم  عممد لنسسمم ،  كِّةهمما ممم  الممذ
المممذي ش م مممدَّ   بمممالنِّعم، مممم  المممذي لعلممم   لولممما كةوممما م شعلمممى معممماا 
ال ةامة، شف نسى  ل  كلَّال   ال يا ف  اإلسمتق فلمَ  لم  مم  ُنلُمع 

 ال ةماي.
ـِل َّ  ِقـَرى َأ   ش أ ن سمم   امديث  القمة نا  أَي َّ ح   : َأفَـَوماَن َأه 

ــِل َّ  ِقــَرى َأ   يَــو تا َـِهم  بَو ِســَنا يَــو تا َـِهم  بَو   ــَن َأه  ِســَنا بـََ ات ــا َوِهــم   َــائاِموَ  * َأَوَأما



 

 07 ويةرسائل دع
 

  ِ ْْــ ا باْد َّ  َقــو  ــَر َّ  ــَر َّ ْْــ ا فَــَا يَــو َمِن َم   ْ َ  ِــوَ  * َأفَــَوماِنوَّ َم   ِ ــح ى َوِهــم  يـَ
ِرو َ   و.99-98-97]األعةافا  َّ  َ اسا

ا مفم مممما ممممما عممممني رش ، أال ش ن شأال  ةيممممد اجلنممممة   أَــــي َّ ح  ــــ :
َ   ـَِقـوِ  مسع ، أال نامة علمى للمب برمةم شأال مماف مم  النمارا  يـَـو 

َايـــدَ  ـــن  َم ـــَتَ  أا َوتـَِقـــوِ  َهـــل  ما َهـــْنَم َهـــلا َّم  ََ و، شأال مرمممى 11]قا   ا
 و.01]الساةا  باْ  رَْبَك  َ اا  مار َصادا لقاي اهللا 

ال مم ات املممن س احلممع أالسمم  مممٌ  األمممُ  حي  ممدأ  إ  أَــي َّ ح  ــ :
الةفقة ال احلة، ف ما نأنمذ بممد بعم  إ  شبمواُ املسماد، فنغسم  كم  
نامئمممة، أن لمممس إ  شبممممواُ الةمحمممة، أامن ممما ُ     ممممب م عمممدا  الامممما عني 

 ال احلني.
كلِّممممي شمممم   بعمممد رسممممال  همممذه شن    لممم  عممممميف   أَـــي َّ ح  ـــ :

ألمم ق فممذل  كمم ُّ ممما  بةحي مم  بممني صممسوف املسمملمني م بمممو  اهلل عمم 
 شمتد.
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َِّن  رسا ة ب ى ِمَد
ممما فمممم  إسممممم ، شُع رِّمممم فمممم  صمممم  ، شم مممد   شنممم  شنمممي ُشك 
هممحماب  أر ي عانمم ، رشي ُمم     ممةَّر علممى املسممالد، أمسع ُمم   قممةش القممة ن، 
أعلممم  شنمم  شهمممدُّ اممماي ممم  شصممملاب  أ أيمم ، شعاحممميف همي ممم  

 -يا رعما  اهلل  –أن  أهد نرةي مللر ، م ل  حيب أيُم    مُّ بالق ف
ق أ مذا كلمال شك مب إلممال همذه الةسمالة، شملمي  هحمُ  اإلسمت احمممب   مب 
شن ُي    ممب   مما لحمممو   عنممد همي مم  ال ممةأق فممذل  كمم ُّ ممما شمتممد، شنممي 
ا هلل   لممم    بةبِّممم ا ملممم   ممم   عحممممد   عممميف شسمممأل ا ملممما ا  ُمممد نُِّ   ش أ ل س 

لال لةب    مل  نلق    فلما ا ُ   لِّي  أمل   قةش القة ن  شلمَ  ل  ك
أشن  اذا ا دف السامي  رع  سماارة أمتس  خبةووت )نارلملة(   
شألمممممَ ممممم    عحمَّممممد لممممال اقمق مممما بممممأن ممممماف منممممال  ملمممما ا يمممما شنممممي  عممممم  
م نالضمما  م اما مم  بممني يممدي ربمم  أشمنممما  عممدأ    شألمممَ شنمم  
ممممةي  بممممال س   م  لمممم  أ اسممممحمة نسسمممم  عنممممال   فلمممممَ  لمممم   شنممممي ا 

  ماة 
نسُسممم  الممم  بمممني لنحممممم  شمانمممة  عنمممد  أأ يعمممة  أَـــي َّ مـــدَن:

حممُِّل ممممما بأسممممماأر حمسممممماسممممم و ع  ربممممم ، شف ل  ا علمممممى  ممممم  همممممدى   ش ُ   
املع ممممة   ش ُي امممم مممم  سممم ها بعةالمممم  أاهممممة   ملممما ا  ممم ُ  مممم  النممما  
حُي لِّممممع اممممذه م عممممامل الةأاانممممما ، أشنمممم  هتمممممم امممما م شأ يممممة الرمممم ا  

 أاذذالن  
َِّن: ش أ   امممُب نسُسمم  أهتنممأُ بأ  يَّممة عحممما  اهلل   ال ش مم   أَــي َّ مــد

 ل  يلممع برمي م ق ف ممو أشنم   سعم   لم  بعممد أسمحمع إصمةار، 
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ف غممممدأ إ   لمممم  السممممماارة ل رممممعل ا ف ممممؤ ي بةحي مممما ا نممممةي  فرت ممممحم  
صممور   ب ممورة اإليممذاي القحمملممة، أكمممو لممو م   شنمم  بنسسمم  هممذه 

مم  ممممة  اهلل م بمممممو  اهلل   ش أ ي ُسممممةُّ  شن  ال ممممورة إيممممذاي شك ممممة ف  يمممم 
   ون ُم  ل لِّم ا ب سة اإليذاي لعحما  اهلل   الق فأن  شكا م   ل  كلال.

مأل ُممممم  املسممممم منُةا ش أ  م ة   مممممى من ممممما رحيممممما  ممممم   أَـــــي َّ مـــــدَن:
ممم  مممم  شللممم ، ف مممأيت إلمممم  ف عامل ممما بغممم   املمممة     ممم يَُّ  لممم  أ  امَّ

ممد إيممذايه ا بةا لممة الممدنان املن نممة، ألممد   مما أال   لممدث امل  مم ،   عمَّ
إلممم   أسمماهتا أهممي املسمم منة مأسممورة م سمما  الممةأا   اذحمم ممة، ف مم  
ممممةها أسمممم ميا  امن مممما عمممم  سممممان ا املقممممم ،   قممممدت إلومل مممما ممممم  ش س 

َ  احلّع شن   ون على شاس  اا  أشا  همئة    ش أ ل م 
َ  ا أَي َّ مدَن: هلل ملَّ     إيَّاه ل نسع املا  الذي م يد ، ش أ ل م 

على نسس  مم  نم  مما شعاما ، شفام اي اجلممم  شن  قدِّم مال مثنما لرمةاي 
سمممماارة   أهمممم  يع ممما هممممذا السعمممم  منممم  عممممذرا مسمممو ا شمممممات اهلل يمممموت 

 القمامة.
العقممممي يسمممعون  ا مممما للمعممما ، يرتلمممون م  ر   أَـــي َّ مـــدَن:

 احلضممم  أهتمموي امل ممارت، يممأنسون ممم  الممدنايا، أشنمم   نمم   نسسمم  إ 
امما المممدركا ق فال ممدنني يممم ري بمم ، أيممم لم مةأي مم ، أيمممنقأ لمممدر  ، 
أيمممد  علمممى  مممعو إرا  ممم ، أسمممسو  ا ممم ، أال ش نممم  شنمممي  ة مممى 

 اذا السقو  املرني.
ال ملة مالمب كم  إنسمان، أشنم  بالمذا  شام   أَي َّ مـدَن:

ممممما عنممممد  صمممملة نسسمممم  شن  رممممواا األمممممةا  أ س مممم  امممما السممممموت، 
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ممممد  مممممار  ، أ سممممعى حل   سمممم ، فلممممما ا شر  ا  الممممموت اممممذه السممممماارة   عمَّ

ع    فلديُث السَّةوان علمى كم  لسمان، أشنم   قمو  نسسم  إ   ش أ مس 
 هذا اذاة الداهم، فلما ا  سع   ل  كلال  

ش ر  شنممم  احمممممب  مممب، أاعلمممم نقممماي  وأَ ـــرَّ أَـــي َّ مـــدَن:
اهلل شن فاة  ، ألموة همي مم  ، أش ر  شن نسسم  األبممة لما رة بمإ ن 

  ميلأ مم  ش ران املع ممةق ف مذه رسمال  بمني يمدي ، شملمي شن   مون 
  الب معا  األمور، أاهلل حيسظ أيةعا . شن اا ي  إ 
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 رسا ة ب ى دع  َّ  ْوأ
شن ُّممم  بةسمممالة امممب أفمممم  شمممماا، شبمممو  لممم   أَـــي َّ فا ـــل:

بن مممم  مرممممسع يمممموت ممممما   النمممما  عمممم  الن ممممملة، شبممممو  لمممم  بسممممةِّي 
 س   ديث الو  عسى شن  د  على ن  ما يةيد.امل نون، شهام

لقمممد رشي ُممم   قضمممي شألا ممما  ممم  للملمممة علمممى أرق  أَـــي َّ فا ـــل:
الحملو ، أما  نرةي سمويا شنم  م شمماك  المدناية أمحمأ املمماه فرتاكمم  
م الممب ا مم ات الرمي مممة علممى عا قمم ، شفرت ممي يمما شنممي لنسسمم  هممذه 

 دنمئة.امل انة   الق فلسُ  شنال  اذه ال سا  ال
أل ُممم  مثممممني ، أاما ُممم  لممما َّة ، أشيَّاُمممم   سمممموبة   أَـــي َّ فا ـــل:

علممم ، أسمماعا  عمممة  مسمماَّلة  م ك مماُ ال يغمما ر صممغ ة أال كحممم ة 
إال شا ممماها، فمممما همممو نرمممة  عممم  ألممم  لعمممب الحملمممو ق شم سمممامَّ  
احلسنا  شت م سما  السممئا    لمارن بنسسم  أسم اد  مذا السمؤا  

   يما شنمي السا م  شن  مذهب اما ُم  م  وافمال األممور   لواب ا، ش أ ي ُسةُّ 
ش أ يُعاحم  يا شني شن  ةى شألئم  اجلما ِّي  يسم  مةأن شألماهتم م النمافٌ 

 املسمد أشن  على أرق الحملو   أن فا دة أال ي م .
ٌ  الممذي م يممدي   ممم  شامما  لمم   أَــي َّ فا ــل: م مم  الممذي ص ممن 

مممممما ا يةيمممممدأن منممممم     م ممممم  همممممذه اذاممممم   شألمسممممموا شعمممممداي  ينممممم   
شيةيدأن جنااا أ سوُّلا، شت يةيدأن شن  حمقى بم هدف أ أن  اية  لقمد 
 سنَّ  األعداُي يا شني م ن   اه مام  بدين  أرفعة شم م  فموفةأا لم  

 م  الوسا   ما يحمقم   عم  على ان  ارا  موهومة.
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ممما السممةق بمنمم  أبممني اجلمما ِّي  ممم  النمما   شألئمم   أَــي َّ فا ــل:

ا شألممماهتم م النمممافٌ املسممممد، أشنممم  م م انممم   مممةاأ  علمممى همممذه همممغلو 
الورلمما ، ي قممدت اممم العمممة فم يممدهم رفعممة عنممد راممم عمم  ألمم  أي قممدت 
مممة  ا عممم  اهلل عمم  ألممم ، ش أ ي ُسمممةُّ  شن يم ن      بمم  شنممم  العممممة فم يممد  بُمع مممد 

 هؤالي على ه واهتم، أشن   ة ي  ه و   م احلضم   
  املممةشة املسمم منة المم  ر ممم  بالواممدة عاحم مما ل لمم أَــي َّ فا ــل:

أعانم  شألما  السمةا   أن صمديع ممؤانَ أشنم  ال  أبمال اما أال  سمأ  
ع  اا ا، لقد نةل  املس منة م  لن  شبموي  انمونني إ  لنلم  
المداف  فأبم  أريقما  الحملمو  إال شن يةم ما لمذة الحمقماي معم  فعاهم  

ة  نممأى عنمم ق فممإ  ممم  شملممني مممولعنيق شمل السممةاق ألهل مما أشمل الواممد
س   حمم ق ى همذه املمةشة أاممدة  بمني لمدران شربعمة   ش أ  م ة   مى شن مت    مدَّ  ما يمد  

 وا رة  شأ عني  نا نة    ش أ ي ُسةُّ   شن  حمقى أامدة بم مسامة  
م ممممم   همممممم شصممممملاُب   مممممم  همممممم رفالُممممم  المممممذي   أَـــــي َّ فا ـــــل:

 املسمالد  شت همم يسامةأن  على أرلما  الحملمو   شهمم املسمارعون إ 
الاا عون امل عحمدأن  شت هم  لم  ال مم  شألئم  أال مم  همؤالي  ش أ ي ُسمةُّ  
َ  هممممماُر المممممدُّنان، أاحمممممممب امل مممممأنة عممممم  الااعمممممة،  شن   مممممون للمممممم
أصممديع ا بممع ممم  ربممال   ش أ يُمع احممم  يمما شنممي السا مم  شن ي ممون هممؤالي 
ن   إن كنمم  كممذل  فميممذ لممو   رسممول  ال ممةأ  لمم  بأصمملاُ أنمممَّ

 (0)«َّ مــــرِء عْــــى ديــــن َْ ْــــ  فْ نظــــر أحــــدَّم َمــــن  ِي ا ــــل»ا ،
ر ، امن  ا يعةفُم  ُكم ُّ مم  ر  ، ش أ ي ُسمةُّ    مدا  فالعلال أسام ا على ص د 

                              
 رأاه شبو  اأ  أالرتمذي م  اديث شش هةيةة.( 0)
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مولمممو  احلسممماُ شن    مممُة ممممن م،  مممو ُّ شن ال  مممةاهم،  سمممار  اذامممو 
ا عن م م دال ا لقو  ربِّ ا  َمئاَذ بـَ  ِضِهم   ا بعمد  ْاِء يـَو  َا َ  َـ  َض َعِدوٌّ َّ  

ــــ نَ  يَــــا و. شنرممممى علممممم   ممممدا شن  قممممو ا 67]ال نممممةفا  باْد َّ  ِمْتقا
ْا ا   ََ ذ  ِفَا  ا  ََْتى  َ  َتناي َ م  أَْت ا  و.18]السةلانا  َويـ 

َو  قــد  ع ــد »ا يقممو  رسممول  ال ممةأ  أَــي َّ فا ــل:  ــن تــ
ــَو  عــن َمــَ: عــن عمــره ف مــا أفنــاهن وعــن  يــو  َّ ق امــة حتــى ِيا 

. ف مم  ممما  قدمممال ممم  سمماعا  علممى (0)«... احلممديث اب  ف مــا أبــاهشــ
 أرق الحملو  سمنسع  عند مسايلة اهلل ل  يوت القمامة.

شسأ  اهلل شن ي غمَّدا أإيا  بواسٌ رمح مال،  وأَ رَّ أَي َّ فا ل:
أشن يُمل  منمممما رهممممدنا فمممممما يعممممو  علمنمممما بممممالنسٌ أالسا ممممدة، أاهلل حيسرمممم  

 أيةعا .

                              
 رأاه الرتمذي ع  اب  مسعو .( 0)
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  منرسا ة ب ى رجل َّ
ال شك م  سةًّاق شن  سةُّ شماا، شن  اللواة ال  ب  اس مد   
نسمممو ي أام نممماا، شنممم  م الاةلممما  أعلمممى األملمممة أم اذممممأي، شنممم  
اومئناا، نعم شن  يا رلم  األمم  شممني علمى سمةي، شممني علمى شمم ، 
شمني علمى امةي ، شممني علمى نسمو ي، كنم  مسمافةا يومما بمأهلي أيومما 

ا أفا أة  عال  ركماش ف نم  ف عما علمى شهلمي أنسسمي أنمما، خبمَّ
فممممإ ا شنمممم  يمممما شنممممي نعممممم الناصممممة أاملعممممني، ألسمممم  جلممممانيب، سمممماعد يف، 

 منل يف  ق  ، فنعم الةل  شن .
سمممار  ركممماش أاومأنَّممم  نسسمممي، فرممم ة  لممم  امممم  صمممنمع ،  

أعرمم مسؤألم  ، أشنا الموت شني شك ة ام نانا ب ، أم  منالمع همذا 
احلسمماأة شسممدي  يمما شنممي الممة معممان   امحمم  م نمماوةي احلممب أهممذه 

ل نممميف شرلمممو منممم  شن   مممون شنممما ي قحمممم  أفممما  كلمممم  يةعم ممما مسعمممال، 
 أي ن ا للحمال، أ ل و علم ا لوان  نسسال.

َ  الولمال مقامب اجلحممني  ملمع  أود: يا شني، كم مةة  رشيُ   عماب
  يممما العمنمممني، فقلممم  م نسسممميا ملممما ا يممما شنمممي همممذا اذلمممع   بمممني النممما

شني  الة إ  رمحة أمواساة أومب ناوة، ملا ا ال  ع  م  نسس  
فو لا خبلق  ال ةأ للةعمة على ه  مسماراا   امن ما   سمب ر ما 

 رب  أيرار إلم  بالحمنان...
يا شني كم هي م  املسؤألما  ال  عرم  ب   أكم هم  لا  ا:

لممممب الةعايمممما الممممذي  يمممم  يممممد  أم كنممممو رعاي مممم   همممم  لممممم  بالوا
 مماه م  شت شالمم  م أمل  ممة  هلل اقمما، أإا مسمما ل  شنمميا المممذي  م 
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الرممموار  أعلمممى األملمممة م سممماعا  م مممأنةة مسمممؤألمة مممم   إن مل   ممم  
و ، همممؤالي يمما شنمممي همممم م مممدر ناممة علمممى ا  ممممٌ أعلمممى ئشنمم  املسممم

األممة امعمما، أإ ا ألممٌ اذاممة ممم  ننمدُ امن مما، أشنمم  كنمم  املسممؤأ  
نرمممى علمممم  امممذه ا  ومممة النسسممممة أهمممذا ال  اسممم  األأ  أاألنممم    ش

الداي شن   مون سماا  م ممة    معم ، فماهلل اهلل شن يمؤ ى شم م  
 م   غةة شن  م  اةاس ا.

يا شنمي، همذا اللحمما  علمم  يعامي األممة امعما م مدر  قمة  لا ثا:
أشمممممان، أهممممذا النرممممة هممممو الم ممممع بمممم  ألنمممم  مممممؤمت ق فال لمممممة السمممممئة 

 لمممممم أ لمممممم كحمممممم ق لممممممَ لرمي ممممم  أل ممممم  للحماسممممم   أالنرمممممةة اذاوئمممممة
 أ  مع  أألم  ، فاهلل اهلل شن   ون رصمد شنااي   معة.

يممممما شنمممممي، مر    مممممم احلالمممممة عمل مممممم ألممممممة ي علمممممع ش  رَّب ـــــا:
فسمممممايا يممممما شنمممممي را لمممممة المممممدنان املؤ يمممممة، أسمممممايا ك ممممم ا امممممٌ مممممم  
 النمممارلمم  شممممات م مممان م، أ ملممميف شك مممة منرمممة  شنممم ، أشنممم  متسممم 
بسماارة أ ناأ  نةووت نارلملة، فقم  م أسِّسا م  عند  م أملا علمى 

 اال ق فأن  شكا م  ك  ما رشي ق فإيا  إيا .
ٌ   َاماــا: العممدُ  م ا ل ممب  عرمممم ، فلممم   ممم  مسا مم ، أالرُّل ممُم مة مم

أنممممم  فمممم ي ممم  مممم  صمممسا  ، أانرمممد احلمممع شينمممما كنممم ، أإيَّممما  مممم  
مم  أال  مماأنق ف ممو  اي  نامم  ، فلمم    لمما ًّا م عملمم  م مممِّمم  ا م ال  س 

 ش ا الق فحملُد  حي ا  من  م   هذه اللسما .
ن م   م  أل  شمثنال، أم  ل دي شالمال، أمم   لما ع  وأَ رَّ:

 راا  ش مها، أعسى شن شرا  لةيحما م   ما شر  .



 
 ويةرسائل دع

 
16 

 

 رسا ة ب ى َرِّيج
هالمممم  مرمممماعةي، أ المممم  نسسممممي،  ةلممممة  عممممموا فقمممم  عنممممدما 

ةُّلمممم ، ألمممممد  سممممأليف ملممممما ا  ألمممممَ مممممم  ا قِّممممي علمممممم  مسعمممم  بنحممممممأ م
السممؤا ، نعممم يمما شنمميق  سممأليف عمم  ه م اممان مرمماعةي، شت  سممأ  عمم  
مممممَّس   ل ة يمممان  مممموعي، شت  سمممأ  عمممم  فمممم  السمممة  الممممذي  ممممة للممميب أ ه 
لممواي  ال  سمم  فممإا مل شكمم  وملممة مممم   راسمم    افمم  عنمم  اله عمم  

كنمم  شرصمممد  لمم  األيمممات  قممدُّم  أ  ممور همممةأق فاممة  املة قمممبق بمم   
أشراهمما شهممحمال ممما   ممون بممحم ي سمم  السممللساة المم   هحممم  شنحمممار بائ مما 

 عا ك ب األم ا .
شني اذةِّيس، م  عات إ  عمات أشنما شن قم  بمني شامماي  لم  القمةى  

أهذه ال َّا مُّعا  أكن  شرى شهحمال ما ي ون بامو العا  يرتايى شممات 
ال سممم ُّ ف مممذا يسمممأ ، أهمممذا  عمممميف، نرمممة  فمممإ ا فممموة املسمممالد نالممممة،

 ي ةخ، أهذا يس غمث.
ااألُ  شن شمضي ُلُدم ا فإ ا بةل    ذُ  وش ه دَّا إلممال، فمما  

شن اسممم قحملُ ال اممم  ش  مَّمممة  م   مممةي ممحمممُة النممما ، نرمممة  فمممإ ا فئمممات مممم  
النما    مدافٌ، ااألمُ  شن شُ  مم  عمميف فمإ ا بأصموا    مئ ُّ مم   انم  

بالسَّمحمَّابة ألاامم عحمم   األصموا  امل دانلمة فمإ ا  شسوار الحممو ،   فم ع م ُ 
 رممماهد مؤسمممسةق ش ركممميف الولمممُ  أسمممار الممم َّم ق فمممم شنممما بالمممذي شلحمممم  

 ال ارخ  أال شنا بالذي ل َّبَّ فو ى األصوا  امل دانلة.
فممممممما كممممممان ممممممميفِّ إال شن للسممممممُ  أشم نمممممم  نسسممممممي ممممممم  األر   

  أ   ناوةي، أأ ع  يدي على رشسي مةة  انمة كأن  افٌ اإلصم
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فقمممُ  مسممةع ا إ  شكمممة بممم ، ااألممُ  شن شنرممة فممإ ا بمم  مقحممم   علممى 
 أل   شساريُة السة .

سممماعة أسممماعة أشنممم   قمممرُت أأ ي شن شعانقممم ، أفعمممم شم نممم   
يممدي ممم  يممد  أمل شر  إال ب قحمممم  رشسمم  عةفانمما ممميف بسممم  اأُلُنمموَّة، 

س مةا كم  أهنمئ ا بالناا ، ألعل   سأ  مةة شنةى، ل   علمى ألم ال اللَّ  
هذا ال مِّة ااُ أهذه األعاما  ملما ا  فمألو ا شأمما رشيم   يما شنمي  لم  

 املسالد ال  شمس  ناأية م  الن   أال ولمال.
شيمم  يمما شنممي  لمم  ال ممورة ال انممةة عمم  مسممالد املسمملمني األأا مم  
المم  كانمم   أرا للعلممم أك ا مممب حلسممال القممة ن ال ممةأق بمم  أكانمم  يمما 

عدا  اجلمو  أ  م  الغم اة، شمل ي مُدر  م ف مة  المموت شني إساحمم  إل
شن   ممون باممم  لسمماا  ا   شمل ي ولَّممب الممموت علممم  عمم   ي لحممم  شن 
  ون فار  ال لمة، أنامب اجلماعة، ألا د مممة الرمحماُ، ال شهم  
شن  ل  ال ورة  العةيضة  أماات  النا  نلو   ةي مأساة  دلُّ  على 

 ة العارية.ن   حمدأ م  ُو ال اسمكا  شن السااة  نالمة ، أإن
عسممو ا يمما شنممي كممأا ب ممورة اإلصممم   سسممب لنمما  اجل مم ،  لمم   

األبممواُ املغلقممة علممى املسممالد بمممد  الممموت  نسممة  لعنالمممد أشماهمم  مممم  
هحماُ األمة، انرة معمي شنمي صممة الع مة اانم ، ار سعم  شصموا  

سالد  إ مم شنمي األ ان، م  هم هؤالي ال حممة الذي  ي دافعون إ  امل
ال مممورة املرمممةلة وممممُ القممما  ال لسممممظ، شماهممم  املسممم قحم ، أعنالممممد 
الضممماي، ف مم  شنمم  عممامت شنممي بعممد  ممماُ وويمم  شن مممدت  ينمم  أ ممة  

 عااي   معا  بعاا    
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سممماعة مممم  أل ممم   مممذه احللقممما  الممم  لحمسممم   مممُو احلممم ن علمممى  

م  فةالمم ، أهمملب الولممال كممدرا إ  لقا مم ، أعارمم  القلممُو  مممأ  
.  ان رار ن ل  أإرها  ، أها حن  نن رة لع  السة  لُة

مممةة شنممةى شنممي مضمم  األيممات أسممار  الةكحمممان أشنمما شل سمم  ونممة  
أيسةة، شمري ناوا  أش ولمو ناموا  شك مة، شسمار  األيمات، نرمةُ  

  شن ممممممإ  الةفممممممع فلمممممم شلمممممد، رشيمممممُ  النممممما  يل  مممممون أيلعحممممممون، ف م
 شهارك م.

و  فلمم شلمد مم  ي مارايف، أالمموت كم مةة  نا  لدمي إ  فضم  
شني ش  م و سَُّم فمم  ريعمان  األنموَّة أبسممة ال مدق أفمم  النُّ م  المموتق 

 أناصلا   احمًّا ب  نلمم  اِّ شس  بدافٌ م  القوة، فمة فقد شاسسُ  كأ
 .أمعمنا  
بعممممد كمممم  هممممذا ال  لممممميف إن صممممةنُ  بال  لممممم  أال  حممممم ق  أشنمممم ا   

 ، أال  لممممميف إن ولحمممممُ  االسمممم امات فلم لمممم   علممممو صممممملاُ  االب  مممما 
يوممممما شأ همممم ةا شأ فسمممملة أللمممم  املعمممماأ ةق فأنمممم   مممممو  كممممةأ  أبامممم   

.  من  ة  أشمنمة  ي  قَّق   
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 رسا ة ب ى صاح  َّ ط ق َّ  ا ي
رسالة إلم  شن  بالمذا ، شنم  عرممُم ا مدف أكحممُ  الغايمة، شنم  

    م  كم  املعلم، شن  العام ، شن  اجلندي، شن  الاالب، ألو مل 
ُُّ األسممةة أمعمُل مما، شنمم  الةاعممي  ممم بعممد اهلل، ال ألممُة  شألئمم  فأنمم  ر
شسممم ة  يممم  يممممد ، أاألبنممماي شمانممممة  م عنقممم ، أاجلمممم ان شنممم  مسممممؤأ  
عممن م أعمم  اسمم  لمموارهم، ممم  هممذا املنالممع شاحمحمممُ  احلممديث  معمم  
ممممة  همممما و ال لمممممة  أاللقمممماي  بمممم ق ال علممممى كةسمممميِّ الضمممممافةق أل مممم  ع حمم 

ممدَّ  يف ممملممي لحممم  مممم  شنَّمم  ممم  شن ممار أم ممدا لمَّة الن ممملة، فممألو ا ا 
ممممما أممممممحماِّم  أمعاحم ممممما، هممممماليف نممممماُ ، أ ملممممميف  القنممممموا  السضممممما مة ما ا 
ادي  ، أمتنمم  يوم ما شن ممملمي مما امدَّ يف أال  كَّمةا، أممةَّ  األيماُت 

 أشنا شهعة م لليب بأس ى.
َُ هممئ ا ممم  مم  ة ه مي  م  ال   ممةأ، لالم  بنما األيممات اذمُا ي ا مم

فلدَّ يف  نُة ع  شمانم ، فمإ ا اما شن   مون يومما  مدبة مرماهد العمامل 
بةش  شصحمعم  على ل ام )الةوو ( ال غ  ف    بذل  لوعة  أنوف ا 
علمممى مسممم قحمل ، أكممم ُّ مممما ونعممميف يوم ممما عممم  ال لمممدث إلمممم  كممما  م 

ق ل مممم  نمممماوةي أعرمممممم نسسمممم  م  مَّلمممم ، أكانمممم  ال لممممما   ممممؤمليف
سممةعان ممما وسمم   لمم  كلممال يمموت شن شرا  راكعمما سممالدا ملمموال ، أشمممَ 

 بالذَّا .
أمممممٌ كمممم ِّ شسممممو  ةامممم  احلممممديث أاألممممماا إ  اقمممما ع أالعمممممة،  

ف اليف صلُ  االس قحما  )الد ( فوق سما  من لم ،  ولسمُ ، شعمدُ  
ممةَّر ُ ق نعممم، هممي مأسمماة  البُممدَّ من مما، هممو احلمم ن البممد منممال، ، ك  هممو  النَّر ممة 
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ال أنمب أاملسايلة املةة، نعم، هو اجلةا  الذي يسمُ  الدماي   اةَّ  نرةة 
إ  علمو سمال  الحمما َ، للسم  شسمأ  نسسميا هم  همذا همو المذي 
يمممرت َّ  علمممى املسمممالد، هممم  همممذا همممو القانممم  المممداعي   هممم  همممذا همممو 
الةاكممٌ السممالد    عمميف شنممي الممموت شنالرمم ،  عمميف شهامسمم   ممديث 

لممممموال الرمممممسقة علمممممم  مممممما امممممد ُ   أال سمممممألُ   أال اممممم  المممممو ِّ فمممممواهلل 
ش مةُ  م نسسي ا نا أشسى على ما  نسم   بمال نسسم  أش مع   بمال 

 شسة    أكن  لار  سوي على ا مِّ   أ  مع .
شن  مممٌ بممني  -بممار  اهلل فممم   -همم  بإم انمم   أَــي َّ فا ــل:

م نالضني ا ننيق واع  ، صم   سماو  ،  عا م ، أبمني  اهة م  
َّـل »ا الاحمع العا  فوق من ل ، شأمل  قةش اديث رسول  ال مةأا اذ

 .(0)«أمتي م افى بد َّ مَاهرو 
أممممما ش ري كمممممو لممممو فا م   مممم   معافمممماُة ربِّمممم  م هممممذه احلممممماةق لممممد  

ُة المممممذي علمممممم  فضمممممملة م نسسممممم ، أكرمممممو عمممممورا   ممممم م  ي لممممموَّ  السَّ
سمان ألهل ، أعالحممة سموي م شسمة  ، أمقالمة سموي   مألَّس علمى كم  ل

م ك  وةيع، أال  أم   لم ق فمم  اسم ميسم  بمال أمل  مة  لمال لمد و مة 
 ب ق ف  ون  لمة  نسس  األمارة بالسوي.

العنُي املس منُة ال  يمدُّها للنَّر مة م  مارت اهلل عما  أَي َّ فا ل:
َ ـي »ا هذا الاحمع، شلس   مسمؤأال  عن ما ألمد لما  رسمول   َّ  ـ ن ت

  عنمممد ربِّممم  م إسمممةاف  علمممى همممذه    فمممما لوابُممم(1)«وز اهـــا َّ نظـــر
                              

 مسلم، أالحممياري م  اديث شش هةيةة.( 0)
 رأاه مسلم.( 1)
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النعممممة م  ممم  اقِّ ممما، أسممم در  يوم ممما ش ممما همممي الممم  سممم  ون ن مممم ا 
 لدأ  ا ل   

ملا ا شن  بالذَّا    ل حم      ه وُ    ملا ا ه ا ل     أَي َّ فا ل:
بمم  نسُسمم   ملمما ا هممعة  باال  اممممة امم  اندمسمم  فاة مم  ف لقسمم  

غمممم َّ  معممممامل الساممممةة لممممدي   راعممممم  صممممنٌ شعممممدا   أهممممانئم ق بمممم   
فممأ نل  م لعممة  بم مم  ألعلمم  م لممدأا  ل ألمم  أابنمم  أسمما ة شسممة   

 أشنوي .
املس منُة  ل  املةشة، األسةُة الضمعمسُة إ ا هماهد   أَي َّ فا ل:

سمممس ا م األنممممق أسمممويا م املعاملمممة أام ا   بعمممدا عممم  اهلل، كممممو 
ا يوت يسأ ا، يوت يعالحم ا ، يموت يأنمذ بناصمم  ا، يموت  مب املس منُة راَّ

، أاهلل أمما نةلم  أال  ،  لميف يما ُر  قو    ي فم اا  لميف يا ُر
 ا   ، أل     اا بال م لعة بم  فأسأ  أشناأ .

شأمل  س مممة م شأال   ال ِّممممحممة يممموت ي علقممممون بمممم   أَـــي َّ فا ــــل:
فمقحمِّلون  أواماون ، يسةاون أوةاون فةاا أسةأرا ب  أهم أاهلل يا 

ي م شامممو  مممما ي ونمممون إ  انممممان أ ةبممممة يعمرمممون اممما م  ممممم  شنممم
اجلنممان، ف مممو بمم   نسممى معممامل األبمموة  ممم ف سمم    ممم بابمما إ  النممار 
يةأنممال أهممم صممغار شهممحمال ممما ي ممون بالسممةاُ الممذي يع قممدأن شنممال ممماي، 
فم ضمممم   ممممم شنممممال  ممممب حيممممةق  مممم هتم أيممممؤمل شعمممممن م أيممممن َ فاممممةهم، 

  املرمممنةق فممم اممماة نمم ة ألنسسمم م أال  عمموة فم ونمموا  مملمَّة    ممةُّفا 
ا على   مع م.

 
 صاحلة ألبم مق ب  هةًّا  ضا أ اي  مؤمل

ك  هذه امل سي ال   كة    سي كم  مسملم مم    أَي َّ فا ل:
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ممممة م عالحمممممة شمممممةه، ف مممممو يمممما شنممممي إ ا  ممممم لممممذل   شم المممم  شن ي س َّ

هـو ما من ع د ياـترع   َّ  يمـوأ يـو  يمـوأ و »اديث رسمول ا 
ــــة ــــ  َّ َن ــــ  بد حــــر  َّ  عْ  ممممة  م لمًّمممما شنمممم  (0)«غــــارٌّ  رع ت ق بمممم  ف  ِّ

برممةا    ممذا )الممد ( كنمم  لممدأة  سمممئة    معمم ، أامن مما ي ممون كمم  
م  هةى هذا شأ نرة فمال شأ هار  م ألو ه علم  م  سممئاهتم م م  

ماِْـوَّ َأو زَّرَِهـما علم م ام   قموت السماعةق م مدال ا لقمو  ربِّم ا  م    اَ ح 
ْ ــمَ  ُّو ـَِهم  باَ   ــرا عا ــ ــن  َأو زَّرا َّ ْــذايَن ِيضا َ  َّ  قاَ اَمــةا َوما ــة  يـَــو  َْ ]النلمم ا  ََّاما

وق ب  أشن  م  لمة القا  ةي علم  هذا بسمئا ال يوما  لو يوتق 15
ف  ممون م لمما  رهممني سمممئا    معممة ش ممة   ممةفا   املرمممنةق م ممدال ا 

سنة س ئة ف ْ   وزرهـا ووزر من سن في َِّسا  »حلديث رسول ا 
 .(1)«من عمل بها ب ى يو  َّ ق امة

فما ش ري، ه  شن  على اس عدا  شن ُ ض لِّي اذه النمَّس َ ن مامة 
ه وا  عاللة، أ دا لمَ بحمعمد  قو م عةصا  القماممة عةيان ما مم  
مممة ا أربُّممم  شمامممم  يسمممأل ا ملممما ا يممما  ال مممماُ صمممام ا  لقممما ناهمممعا م س ِّ

  ملمممما ا يمممما عحمممممدي  سمممم ميوُّ ش  ملمممما ا  ممممؤ ة عممممالم  عحمممممدي  سمممميي إ َّ 
 فأن  ما   على شل  باق مس قة.

ألَّ مُ  إلمم  هممذه الةسمالة احمًّما فمم  شأال، أ انممما  أَـي َّ فا ـل:
ا شن  ممممةاا م عةصمممما  القمامممممة ف رمممم وا إ  اهلل فأصممممحم   شنرممممى  ممممد 

 رهني  ه و   املؤملة.

                              
 م سع علمال م  اديث معق  ب  يسار.( 0)
 رأاه مسلم م  اديث لةية.( 1)
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 رسا ة ب ى َّ متْ ِّا ن باَِاء
 م شن م الذي  شصغم  ل م بسةِّي امل نون، رسالة ل مم رسالة إلم

شنممم م المممذي  شعاممممُ  م مممم  شألمممايت شمثن  ممما أش مهممما، رسمممالة إلمممم م شنممم م 
المممذي  صمممافلُ  م  ممم  م مممافلة النممما ، هررمممُ  م ألممموه م اممم  
بان  ميف النوالُذ، اب سامة شنةل ا م نون لليب أصساي نسسي أشرحيمة 

م ب هممايت أشامم اا، ش مما ر بممم  إلممم م رأاممي أألممداا، كنممُ  شبممو  ل مم
ولحم ا م مرورة شأ ن   أإرها ، هامسُ  م بألا يب ادي ي ف ان  
شنسَ الرماون م رأامي، أش لمى األمنمما  م  اكمةيت، أكمم مم  ال مم 
  م هذا ل نيف كن  شراكم م ال ورة شنم م فقم ، أ م كم مم  النما  

اةيممع، بمماألمَ فقمم  م سمما  الاةلمما  ال يعمميف   إال عرممةا  م ال
صمملوُ  علممى صممو   نسمممذ بممال رأ  الساممة الحممماكة، شيقرمميف ممم  نممومي 
ما شبماو   صو  منم  شنم  شنمي يمرت   ممٌ  بمذبا  ا مواي، لممُ  فةا 
 َُّ مممدي، أإ ا ش شاممم م ا مممواي، علمممى شن شمسممم  بمممأوةاف صمممو   الرَّ

 بو ن   م يدي ش ناي  ل  الحما .
ُ  شُن رُِّس ا ل م  المدماي نرةُ  م شناملي، ش ة  ماي   سال ، عد 

شسمممةع  م اال مممما ، نةلمممُ  إ  النممما  شصمممةخ فممممم  يعممماأنيف علمممى 
إيقاف  مي فلم شلد، نةل  شممحمَُّ ُ  فمم شلمد إال اجلمدران، أفامأة 
أالنمما  وممواب  صمملو ش ممس مسممامع م صممو  صممديقي، كانمم   ممما ي 

مممةاُ، بمممد شُ    سمممال ، ش  َّمممة  م الاةيمممع بمممامحةار،     اجلمممدران بالسَّ
شمتايمممم ، شاسسممممُ  بالسممممقو ، فممممؤا ي ية ممممو، شنمممماملي  ممممة ع ، ممممم  
يعممممماأنيف علمممممى العمممممو ة إ  فةاهمممممي ممممممةة شنمممممةى، يعمممممو  ال ممممموُ  فمقمممممة  
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لسدي، يعوليف ع  القمات،   د  مَّة ُ  بللامق ل م  همذا ال مو  شلموى 

 ب    م  اجلدران.
حلام خيرتُق ك َّ هيي عليَّ فم در نسسي أيؤنِّب رأامي، عمدُ   

مممم ال لمممما ، صمممديقي ي رمممو عممموريت، شنمممي ينحمممم  سممم يت، نلمممي ش  س َّ
ٌُ نسسممممي،  ي  ممممميف، يسمممميي إ َّ فقمممم   لممممما أعممممدأانا  ، عممممدُ  شرالمممم
ش أسَّو على ادي ي، ش مُة علمى لسماا، ش ن َّمُد اسمةة  علمى شألمايت، 
ُ  األصممدلاي،  َ   ممو هم مما  يمما ممممااق هممذا لمممَ خبمم ، هممذا عممدأ  البمم

 ممم  بمممحم ي، شصمممافُ  النممما   ل ممم  ش ُهممم ُّ م عمممدُ  همممذه املمممةة شسممم  أل
مممممممماهتم، عمممممممدُ  شااصمممممممةهم م شلسممممممما  م، شُنم قِّمممممممُب عممممممم  م نمممممممو م  ب س 
أ ممممما ةهم، أفاممممأة ار امممممُ   ممممدار احلقمقممممة، ملمممما ا شنمممما ه ممممذا  ملمممما ا 
شعامممم  النممما  امممذه ال مممورة  ملممما ا شهمممات شامممدهم أللممميب ي ميممموف منمممال  

ال  عذرييف يا نسمَ، صمورة  ا ما  ؤنحميف هذه النسَ، فقل   ا يوماا شأ 
صديقي لة  ش ار ال ديد  على لليب، وغ  أش َّة  م ناوةي، عذرا 
يا نسَ، ش   ناو  م دلمة فلاأل  شن شمس  اا، فمإ ا همي همو  
أرق السعدان، شر  لمنة ر حم  شن شوأ علم ا فإ ا هي رما  خيحمو ي مال 
  امممة ممممم  نممممار، سممممقاي علممممى الاةيممممع شمسممم   بممممال فممممإ ا فمممممال ممممماي  ممممة 

 األمعاي، كوخ شر   شن شس نال فإ ا هو لمسة علم ا السحما .
عذرا يما نسمَ، انع سم  كم  همذه ال مورق فمم  اقمي شن ش مة    

م ال لحمة ك  ا، عذرا ش أكمد مم  أفماي ال مديع،  عمميف شعا حمم  شنم  
  وةيع العماب ني، شبمدي     شمارة، شمة ميف ب لحمة السوي ميس نسَ 

عممميف بمممواو  المممنسَ الرمممةيةةق أشنسمممم   مقمممة،ال مممورة الراهةيمممة املمممة شن
، م  اقي شن ش ةيَّث، م  اقي شن شبقى صمام  ا  فم  ا قِّي شن ش ولَّو 
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أا  ملمموا ب ممورهم الراهةيممة   أن اممديث أالسمما  أن سمم ق فالنمما   غمم َّ
 أبقي الحماو  يعاا شمةا  ا م منة.
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 ب ى َّ متناس ن   ْق َّ رحمة
 َُ ال ممون، أهممي  عمما عمم  اممم   الةمحممة كلمممة  لاممم  علم مما نمموامم

م نمممون شألئممم  الةمحممماي، ألعممم  امل أمِّممم    مممذه ال لممممة يمممدر  معمممد لمممو  
، ألممد كممان رسممو  (0)«َّ رَّحمــو  يــرحمهم َّ ــرحمن»ا رسممو  اهلل 

ممم م  امًّمما  ممذه ال ممسةق ف ممو الةمحممُة امل ممداُة، ألممو لم لَّحم مم   سمم   ال  اهلل 
 سممممٌ خبمممما احلممممةة المممم   لةشيممم   عاحم ممما ممممم  همممذا اذلممممع ال مممةأق شأ مل

مممد  شبنا  ممما  لممماي   سمممة   سمممم ا شممممات رسمممو  اهلل   رممم  ي إلممممال فم ق 
ممم ا، ف مممار همممذا اذلمممع م رسمممو  اهلل  ا  أهتمممدت عرَّ ـــَ  »لممما م  ََ َمـــن  َف

، ألممد كممان ممم   شُ رسممو  اهلل (1)«هــذه بو ــدهان ردُّوَّ عْ هــا و ــَدها
 ن  األ بم ممو ي  ، أهمما شن وسمم  بمممده علممى رحأ  الم ممامى لمعوِّ  مم م انمما
يذكة م ادي ال  لم  الحم غمّي الم  نالم  رمحمة اهلل عنمدما ملقم   هو 

ممُث ممم  العامم  فم غ س ممة  اهللُ  ممق     لمم  ال لممب  الممذي يم ل    اممذا اذلممع ف س 
  ا.

مًّا لمال م  إن هذه املعاا  علم اإلنسان نلع  الةمحة لم ون سلوكا ا 
يمممدر  معمممال نسممممان همممذا اذُلُمممع اما مممال، أنرمممةة علمممى أالمممٌ النممما  المممموت 

أال اممممام عنممممالق فممممذل  اإلنسممممان الممممذي نسممممي عاممممو أالديممممال كحممممم ي  
مقعمممدي  فمممم ي ممم م امممم أال يقمممدر عواوس مممما أال يسممم امب لنمممدا  ما، 

 ه  ا  و خبلع الةمحة 

                              
 رأه اإلمات شمحد م مسنده أشبو  اأ ، أالرتمذي م  اديث عحمد اهلل ب  عمةأ.( 0)
 رأاه شبو  اأ .( 1)
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أاإلنسممممان ا نممممة الممممذي ال يعممممةف إال اجلسمممماي أالغلرممممة فاب سممممام ال 
، أشنمةى يسميي البنمال أ ال مة ينقِّب عن ا باململم ، ف ارة يضمُة مألمال
 يع دي على لاره، ه  عةف نلع الةمحة 

أ لمم  ال الممث الممذي يع ممدي علممى احلممموان فمضممةبال بسممما   ةلممة، 
أوممممد يممممده إ   لمممم  الامممما ة فم سممممة لناامممممال، أي حممممم   لمممم  احلمامممممة 
فمن مممو ريرممم ا، أين مممب امل ممممدة ل لممم  الاممممور فممممدع ا متمممو   نقمممة، 

ةلاهتمما ف مممو   مماة، همم  عةفمموا نلممع أ لمم  الممذي ينرممة السممموت م و
 الةمحة 

أ لمم  الممذي اسممم ألة األلمم  ف ل مَّل ممال مممما ال يامممع، أش قمم  كاهل مممال 
أع ةَّ  ممال حلممةارة الرمممَ، أمممٌ  لمم  شلاعممال فلممم ياعمممال، أعامم  فلممم 
يسممقمال، أرشى الرمم  فمنعمممال ممم  شن يسممم   فمممال، أبعممد  لممم  منعممال مممم  

 ذا نلع الةمحة  اقِّال، وة ه  أن شن يس  م  عمل ال، ه  عةف ه
إن هممذه السئمما  ممم  النمما  نسممم  شأ  ناسمم  هممذا اذلممع ال ممةأ 
فلمممم   م ممم  بمممال، أمل ي ممم  سممملوك ا م اماهتممما، ف ممم   مممم المممموت بعمممد همممذا 
مممم م علممممى األنمممممق ال ةوممممة فمممممدنلوا  احلممممديث شن يعممممو أا ف بُّمممموا شنسس 

َّ رَّحمـــو  »بقولمممالا   مممم  السلسممملة الممم  يمممدَّث عن ممما رسمممو  اهلل 
 .(0)«هم َّ رحمنيرحم

                              
 رأاه اإلمات شمحد م مسنده أسحمع.( 0)
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 فطر َدْ َات ها َّ ْبهوَّأ
مممم احلمممب أفم مممم   اإلومممةايق لقمممد  -همممذه األممممة  -محممممار  علمممم   م ن 

 ولممم  همممذه األممممة اممم  امشميمممةَّ رشُسممم ا أامممع  ممما  ا  الممم َّن م أ ن  ممما  
كايمماي ال سمموقق نعمممق أل مما  عممم  رسممالة  هممي شعرممُم رسممالة أاممد  ا هممو 

ممد ث أشماهمم  بنمم  أفةعمم  علمم ى رسمما   سممابقة أعلممى شاممداث شكممُا ا 
اا  نْـا ا م قدِّمةق إ ا  عم  عحم   لو  ر اِّ راَجـج   ْا  َ ـَر أِْمـَة ِأ ََ ـ   َِّن ِتم  

أ ـــتم َّخَـــرو  َّ اـــابقو  يـــو  »و، أش   مممة رسمممو اا   001]   عممممةانا 
ما  منعم «َّ ق امـة . محممار   مذه السامة ُعلُموُّ الةِّفعمة أمُسُموُّ امل انمةق نعممق إ َّ
ـــا بَناـــي َ َد َ   م فاممما  َن ـــد  ََّْرم  ـــن  راز  ا أ ة مممٌ م شر ا  َوَ َق ِْـــوَّ ما َِّ

ِ ِروَّ َ  ِ  وق نعمم، لقمد امعَّ  مذه األممة شن  لمحمَ 05]سمحمأا  رَبِِّ م  َوَّش 
  ا   ال ةامة أشن  رمميةَّ بسم  اإلوةاي.

 أممممممممممممممما ما ا هممممممممممممممةفا أ م مممممممممممممما
 

 أكممممممد  بممممممأاأ شوممممممأ ال ةيمممممما 
  نو  ي  لول  يما عحمما ي 

 
 أشن ص مممممممممممَّة    شمحمممممممممد   نحممًّممممممممما 

أما عسمى شن ش كمةكم بعمد همذا الم نم أنلمو همذا اإلومةاي، عمذرا  
لمم  ش كممةكم ألمم  شيممدث إلممم م إال عمم  فاممة  ن حممم  الاةيممع فةفضمم  
ممم     ب  مممار املمسمممونني   ممما  العممم ة أ ن لممم  عممم  علمممو امل انمممة، فامممة مت  سَّ

القلمممب، ف انممم   فسمممان  شلمممداُم ا م األر ، أ م ع قَّمممد    شسمممةارُها م
  ُ و ة أ م غ ممَّممة   فم ما معممامل الساممةةق لقمد عاهمم  الرَّمم وُة للممو شسم ة  الرَّمم  
م ص مة عى، أك حمم  علمم م   مار  الةَّ يلمة  شلوات م  نسم  همذه األممة فمأ ر   هت 
م امم   م ن  َّس مم   فاممةهم  وُة للمموا  ممة ب   الرَّمم   أنامة املميالسممة، لقممد اس  ر 

 أنسوا معامل وةيق م.
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ممى علممم م سممموي   عسمموا  ف ممأا بسمما  ا م مم   همممم شألئمم  الممذي  س  ر 
وة  فمممألوُ  ب ممم ِّ اسممم لماي  ممم   املغحمَّمممة أالولمممو  م محمممأ الة يلمممة أ نممماية الرَّ
ُُّ الممذي ر مما رشي  ممال ي مم يَّ   مما أعلممى عنمم  ممم  ريرممة للممميا هممو  ا  الرَّ

 ل مملال، أ ل  اإلنسان الذي اد  نا اللما  بسمةه أشهاانال.
ال الةلمم  الممذي عمما  ب مملحمة املممة ان ي لقَّممو شنحمممارهم أال همم َّ شنَّمم

أيرمممدأا بأاا يمممث األنمممَ عنمممد لقمممماهم، أر ممما همممو مممم  رشيممم  م يمممده 
أحملممم  م لمحممممال صمممورة يعة ممم ا أي سممملى اممما أحيمممدِّث عن ممما ال ممملب 

 ال ةات. ا  لا  لا ل ما
ـــــــي ـــــــ َ   ـــــــج فْ ـــــــ  أ   وقـــــــ  َّ هـــــــوى ح 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــــــــوَر عنــــــــــــــــــــــــــــــ  ود متق  مت
 جاهـــــــــــــــدَّ وأهنتنــــــــــــــي فوهنـــــــــــــــج  فاــــــــــــــي 

 
 

ـــــــــــــك ممـــــــــــــن ي ـــــــــــــر    ممـــــــــــــن يهـــــــــــــو  عْ 
 أشـــــــــــــ هج أعـــــــــــــدَّئي فوـــــــــــــرأ أحـــــــــــــ هم 

 
 

 َّـــــــــــا  حظـــــــــــي منـــــــــــك حظـــــــــــي مـــــــــــنهمبذ   
ــــــــــــذة   أجــــــــــــد َّ مامــــــــــــة فــــــــــــي هــــــــــــوَّك  ذي

 
 

ـــــــــــــــــــذَّرك فْ ْمنـــــــــــــــــــي َّ ْـــــــــــــــــــو    ح ـــــــــــــــــــا  
عذرا فذكة امل الب لد ي مون منق مة  لل ا مب ل م  فمم  احلمة   

ا  عالم  ف سمال  ش مة الرمةار م  م  يت الم  شصابيف برةر م اايةق فة َّ
شسقي اا ريرة للمي، أعذرا فلمَ   إال هذه احملاة، أإا ألرلمو شن 

 يس ام ااها ا  ال يلوث شأراق إنويت الناصلني.
إن لضمممممة احنممممم  الساممممةة  ممممس لممممدأ امممم  إن  ر  مسممممماه علممممى 
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مسمى فاعلمال فاس لقوا امن ا اللعنة أللحم  بموهتم رشسما علمى عقمب، 

ة    ةر أاملر د يعا  عة مال مم   ن َّحمموا الاةيمع ألعلي الموت شرى ال ور 
 أ ةمسوا  س سابقم م ف انوا شاع بقو  الراعةا

 وب   ــــــــــم ي و ـــــــــــوَّ قـــــــــــو   ـــــــــــو  ب  ـــــــــــنهم
 

 
 فمــــــــــــــــا قــــــــــــــــو   ــــــــــــــــو  مــــــــــــــــنهم ب   ــــــــــــــــد 

ــــــــــــــي َّ  اــــــــــــــ  ينتظــــــــــــــرو هم   وب هــــــــــــــم ف
 

 
 عْــــــــــــــى مـــــــــــــــورد مــــــــــــــن مهْـــــــــــــــة ووع ـــــــــــــــد 

ــــــــــــــا ب ــــــــــــــم   يقو ــــــــــــــو  د أهــــــــــــــا ود مرح 
 

 
 أ ــــــــــــــــــــــم يتقــــــــــــــــــــــد  رب ــــــــــــــــــــــم بوع ــــــــــــــــــــــد 

ــــــد ســــــننتم صــــــرَّ ا  ــــــى   ــــــن م ق  فقــــــا وَّ بْ
 

 
  نــــــــــــــــا فــــــــــــــــي َّ  بــــــــــــــــق غ ــــــــــــــــر حم ــــــــــــــــد 

ـــــــــذَّرَّ  مـــــــــن عبـــــــــقنا  هـــــــــم   أت نـــــــــا بـــــــــ  َّ 
 

 
ـــــــــــــــــــــــا ذَّ َّ  بـــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــر ورود   فوورد 

أشنممم ا لقمممد با ممم  ال مممورة أا ممملة للممممة، أشألئممم  ا بممماي أهمممؤالي  
املةبُّون إن مل ي   امم عممى ف مم ي عمامون، أإا المموت لنمذية ل مم بمني 

يد، أشنرمممى المممموت ب  مممةر ال مممورة شن ي  مممةر مرممم د يمممدي عمممذاُ همممد
ـارَة  اذسوا  ََ َها حا َْ ـ  ََْها َوَأم َطر  َا َع ْ َنا َعا ا َـَها َسافا َْْما َجاَء َأم ِر َا َجَ  فـَ

َِّ َل َمن ِضودَ   و.81]هو ا  مان  سا
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 دعوة ب ى َّ نَاة
مَ رشيُ ال م  م ِّ  ار ي مأ أَّه، مسعم  شفممو نسسمال أ ماُّت االمال، الرم

مممُ  معمممال،   ماقممال، ل س ممم   نرمممةي  مَّممماه، ااألممُ  شن ش قمممةَُّ إلممممال، ل ل س 
ممم  ة مةهمممع، العمنمممني  ا ة مممان، الولمممال  أفعمممم   ممماُر احلممم ن با يمممة ، ش  م مممُة السَّ
مماَّع ُ ال، اا   ُممال، سممألُ ال عمم  االممال فقمما     هممااب، شنممذ  بمممده، ه 

لمم ق لم ي  ممٌ بناة احملم أنا الن مار بأكملمال شمتلمم  علمى فمةا  احلم ن أال
األصلاُ أ نُة على األملة  نمذ أشعامي، معمي يم حم   سمم للممم، فقلمُ  
لال مس سمل ا م بضٌ  لا عا ل ع لِّي يا شنمي شرى فمم  ريعمان الرمحماُ 
أف ممموة  الةِّلممما  أشاممممت  املسممم قحم  القةيمممبق شنممم  شنمممي شكممما ب  ممم  مممم  
، اجللمممو  علمممى الاةلممما ، شنممم  م نرمممة  ينممم   مممةة م لحممممني ال ممماريب

شنممم  يممما شنمممي كنممم  مممم  كنممموم األممممة، شنممم  نمممور مرمممةق، ألمممد  سممملع 
َُ نسس  ا قَّ ا    لما  ال مال أالضم ، فلما ا  م حم مي 

مممَّ رشيمم   شفمموا   الرممحماُ الامما عني م املسممالد  أَــي َّ ح  ــ :  ه 
أم المممع المممذكة  ممم هأل علمممى أل  مممم ش مممة الااعمممة أيحممممني علمممى  مممماهم 

سمم  حلرمما  شمممات املممة ة، أنرممة  سممواوٌ األنمموا ، هممم  ولسمم   مممٌ نس
مممم  ال لمممموانُ  املع مممممة، ا  حمم ممممةَّ ممممم   م ممممة   الااعممممة،  م أل مممم  الممممايي   نَّس 
هتاف  النوُر ا  مل ينب ع   مَّا ، ه   ولس   شني ممٌ لمو  ربِّم  ا 

 ٌــَرة َمئاــَذ  َا ا و، فقممةش    سسم  ها أ ولسمم   مممٌ 11]القماممةا  ِوِجـوٌه يـَو 
السمممةق بمممني ألمممال همممااب مممم  ش مممة املع ممممة  معانم ممما امنمممما  عمممةف مثمممة

 أ نة  اق شساريةه بضماي الااعة أنور القةبة.
ممما الممذي يولسمم  عمم  ا دايممة  ملمما ا شبنمماي اممم   أَــي َّ ح  ــ : 
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يومما بعمد يمموت ي قمدَّت اممم السَّمُ  أشنمم  ال ملم    ممةاأ  م انم   ص ممدِّل يف 

، ش مدري ملما ا  لم  يا شني، لوعة احل ن  م ن   ابيف، أشمل املعانماة ي ماا ا
 شن  يوت  شرا    عمو  اإلرا ة م أنة ا ع  الااعة ااا ا ع  اإللدات.

م عب ب  عمم  أنالمد أشسممد أسمعد بم  معما   أَي َّ ح   : 
أ ممم هم ك ممم  مممما المممذي يمممةبايف أإيممما  امممم  لعممم  رباونممما صممملة  ممماريب، 

 أربا   ي ، أعرمة شمة، شي  هم ا ن يا شني 
عمةُ  المةمح ، أ نمُة يام   نمااني م اجلنمان، شادهم اه م َّ ملو مال 

ا صمممسوُف  أ المممث يغسممم   ممماي املممم ن بمممني السمممماي أاألر ، أكلُّ مممم  مممد 
رف  معمم  لسقممدهم   مرمماعُة  للقمما  م   ش أ ال ي ممذ اجلنممانق ش أ ال  م    م مم ُّ 

ش أ ال يدث نسس  بس هم أش ا هم   فمال م   يف شلند  صةيعا م حلمظ 
شني   قلَّد س ة    هم   ملا ا  م ع حم ُث برعة  أمُت م ُِّق  مر  اهم، ملا ا يا

ش واب ممم  أينممم  لسممماُن  بسممم   ممم هم ممممداا أ حماممممم   مممم أهمممم  سمممم  
 شلدات الس  أ لمة م ممان ال اريب.

ــــ :  ل ع مممم َّ ك مممم ي  مَّمممم  هممممم اولمممم  يؤ أنمممم  علممممى  أَــــي َّ ح  
 مموى، أ مممار الرُّمماو ق علممى الرُّمماو  أال ميلممو، يؤلِّحمممون فممم  ن عممة ا

 َُ ممو    اسممني شلممو سممنة، الرممم مم   ه  ا م  الرمم وة، فممما لممم  هممعةي  ممد 
لةيحممممة، اجلسمممد عمممار، الولممموف ومممويم، العمممةق علمممى لمممدر األعمممما ، أم 
ق شُ  انمممب الاَّةيممممع، شخ  الولممم  نسسمممال شت م سمممااة العمممة     مممُة
ية و ف ع ا، شصلاُ يُمع لنمون المااية  مم  بعم ، أشنم  شنم  شممات فموة 

 نرمممة أ  أمممم ق القعمممة بعممممد، أاحلاممممة    لمممو،  م مممو  ُّ امن  ممما شن ل مممنم 
 م س   مدي مم  العمذاُ بأبنا م  أشنمم  أصمااحم   أبنمم ،  لقمم م فم مما 
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 أ ناو بنسس ، أهم ا  هم ا .
حم ة، أيالمم  اع ما   شنمي احلحمممب، ش أ م ما   فواا نا على سموي ال ُّمل 

ع    خب ا  اجلنَّمةق نمور يم هأل، أرحيانمة   م   ، أنمور مرمةق، شأمما لمةش   مس     م م ُّ
نما أممما  يمما شنممي عمم  اممور اجلنممانا ل ن  مممُس ا علممى ر ش سمم ا نمم   ممم  الممدُّ

ا (0)فم ما ـَن َوأَ ـ َهـاٌر ماـن   َـَ َن  َــم  ، ش أ م ما  م س  َّمة    أَ ـ َهـاٌر ماـن  َمـاَء َغ  ــرا َ سا
ْبارابا  َر َ ْذَة  ْا ََم    َن َوأَ ـ َهاٌر مان  َعَاـَل ِمَوـف ىيـَتَـَ  ْـر  َ   ِمِ  َوأَ ـ َهاٌر مان  

 و.05] مدا 
أشن  ا شنيق شنم  م سمب  لهمَّمة، شنم  لحمنمة صماحلة م ا  ممٌ،  

ال نعدت فم  بعد هذه الةسالة شن   ون لنديا م املعةكة شأ معلِّمما م 
ا م احملةاُ، أامن ا ب و  عا  فل ق ا يا شصملاش  املدرسة، شأ عابد 

 ذلد شريد، فالو  األملة    محمد.شنا  اهب، لنة ا

                              
 م سع علمال م  اديث شنَ.( 0)
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 بو ِّ حا  عدَأ يا رمضا 
 

 أهـــــــــــــــا وســـــــــــــــها با وـــــــــــــــ ا 
 

 يـــــا ح   ـــــا زَّر ـــــا فـــــي َّـــــل عـــــا  
 م ــــــــــقــــــــــد  ق نــــــــــاك بحــــــــــ  مف 

 
َّــــل حــــ  فــــي ســــوى َّ مــــو ى  

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ 
 

، كممأا  شهممم أسمم م بمم  يمما رمضممان، ا ل ل مم   شهممم  أنم   ل مم   سمم م 
ضمان أشنما ال ملم  شنما، ب  المموت يما رمضمان نسممو كمةأ، عمد   يما رم

شنممما يممما رمضمممان امل مممأنة عممم  الااعمممة ال ملممم  م مممأنةا، شنممما المممذي ي  الممم  
ُ  أاممما  م ممم  مممما ع مممد يف لحمممم  شمممممان، شنممما  مسممممعي عممم  األ ان، ُعمممد 
الذي ن ا م   ل مد مي إ  احلمةات، شنما المذي  م ق لَّحم م   عمميف علمى الرما ن، 

مممن    مسممممعي فسممممٌ مممم ام  أشأ مممار ا، ش نممما المممذي   مممدَّ للممميب شنممما المممذي ل 
ه وة  أمل يم ة ع و  نوف ا م  النم ان، شنما يما رمضمان ال ملمُ  شنما، شنما المذي 
ا ف اه  م نمَّ  هُو أشلوان، شنا يا رمضان ال  يا رمضان ألسُ  عابد 

 ملُ  شناق فعسا  يا رمضان شن  ُمغ ممِّة  اا  إ  اإلاسان.
ل  م العمممات، شلحملممم  يممما رمضمممان أُكلِّمممي شسمممو علمممى سممموي اسممم قحما 

عرمم  شنمم  يمما رمضممان م العممامل لممما  ملؤهمما الغسممةان ل نمميف كنمم  ابنمما 
لمم  عالًّمما، كنمم  يمما رمضممان شسممامة الحملممو ، أمل ش ممذكة إال بعممد فمموا  
األأانق م العممات يمما رمضممان النمما    لممو القممة ن أشنمما م ممعممب ال ممةة 

ر    فلمم م م القمة ن،  على السَّم ة أا اةان، شنا يا رمضان  ناسمُ  ل مد  ش ن 
ممد م السمملة أشنمما شسممامة ال َّممل ب   شنمما يمما رمضممان م العممات النمماُ     اَّ
اأي  أالقممات، عمد   يما  ن، شأمما  مذكة يما رمضمان إ بماري عم  المرتَّ أاذمَّ
رمضممان أشنمما مل ي  ممب   شُأ أال رلعممان، فعسمما  شن  لحمسمميف الممم 
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 أ سةانا.
وأة األعدايق شأ ما عد   يا رمضان أاملساد األل ى يئ  م  أ  

 مممدري يممما رمضمممان شنَّ النمَّس مممع  لمممد ُاسمممة مممم  شمممممان أشاقممماُ، عمممد   يممما 
رمضان أاملساد األل ى يلحمَ نلقان ال ماُق فمم   عمو  يما رمضمان 
أاملساد األل ى يلحمَ ال  العمد م ان رار مقدت الضموف ال مةات   
ا عممد   يممما رمضممان أعاممما   الرمرممان بمممم ناصممة أال شعممموان، عممد   يممم
رمضان أالاسلة الحموسنمُة  قة  لسم ا بلسم  العمدأ أالنم ان، عمد   يما 
رمضممان ألمحم يمما  لممحمَ  ممُو احلمم ن ممم  شعمموات، عممد   يمما رمضممان أا نممد 
 عاا م  ا ندأ  لةا  أشها  أ الت، عد   يا رمضان ألماري فقم  
يلمممو  بممماجل ان، عمممد   يممما رمضمممان أشنمممي م  يمممار الغةبمممة ش مممناه سمممسة 

   يمما رمضممان أك لممي يممئ ُّ ممم  أوممأة األمممةا ، عممد   يمما أ ةامما ، عممد
رمضان أم ألال وسلي عحممو  مم  الرلمم أالعمدأان، عمد   يما رمضمان 
أشممم  شهمممي أشلمم اي أشامم اُ، عممد  يمما رمضممان أصممديقي بممال  ضممب 

 أهاةان.
فمةاحممما بمم  يمما رمضممان  كممة يف لةااممي أ المممي أشا انمما، مةاحممما  

ش م ممم  م الةمحممة أالغسممةان،  بمم  يمما رمضممان ش سمم  فممم  امموش أشنامما ي
ميب  شنا الذي يا رمضان مل شُل دِّر ل  اةمة م يوت مم  األيماتق ل م  ا س 
ا  سلة عسما علم ما ال ممان،  سلمة عرمُ  ا فمم  يما رمضمان  لم  العمات  ش  َّ

مممم   ممم   نمممب أال اسمممحمان،   يمممُ  شش همممممي ا فأسمممأ  م ألمممال شممممي 
ممع ل ُ   ممة ُ  شنممي ممم   مم  ناممأ أال عممدأان، ش ه  ممم  أعامم ان، ه ا  ه  أ    
سممماارة م لملمم  احلمماا  أفمما نمموف أال اسممحمان، عممالةُ  نارلملممة م 
اضممم  امل ممان ل مم   أفمما أعممي أال إ را  لرممةف امل ممان، أهمما شنمم  
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افل  ، ف ممم  مت مممدُّ يمممُد  عمممد   يممما رمضمممان، أهممما همممي يمممدي مت مممدُّ مل ممم

ناسم ا ك  اُو أ نب ألةمان، هذا هو شملمي أهما شنما  ا ش م ُم   ا حم ما 
ا على فة  ال مان م    صاحل أال  سةان.

 
 نا م ا م أمل
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 ي ود رمضا فف أما     ك أ  تتوب
إلممممم  شي مممما األخ السا مممم  هممممذى سممممممي أعمممماوة يمَّمممم  أش لممممى 

صمديقي أرفممُع   ر ش، فأبمار  لم  شمنمايتق فلم  أإلمم  رسمال ق فأنم  
شنممي عمممو   رمضممانق محممممار    علممم  شيَّاممممال أشعمما ه علمممم  شعواممما م  الممممة  
أشممنة  م  ابعة ، أك  عمات أشنم  م شوممب اما  أعلمى نم ق إنميف المموت  
ممُعُة برمميي ممم  السةاممة أشنمما شرا   م ممن عم بةمضممان بممني شهلمم  أ أيمم ،  ش ه 

لممم  شياممممم   لممممو  هممممذا الرمممم ة  أ ممم  ا  فممممةا  كلممممما لابل مممم ، محمممممار 
 ال ةأ.
شني... مثة كلمما  باام  ممةا  أممةا  علمى لسماا لم  شنم   

صديع العمة، ف ن   ا ما شااأ  ان  ا ا أال   م اا نوفما شال  لقمى 
عنمممممد  اسممممم اابة شأ هممممممئا مممممم  الرتاممممممب، أالمممممموت مممممما شن رشيممممم  يمممممحمَ 

ة م هممسا  ، أامماي أل مم ، أش ممة سمماو  لحم  مم ، إال ما ا  لمم   قمم
 ونق ف ا  ادي ي أامسٌ هذى كلم انالحمو  ل  بسةي امل 

ا هممما همممو رمضمممان عممما  إلمممم ، أ لممم  نعممممة  ال  ُمق مممدَّر ب نممموم أود
ممما شنَّ شيَّام ممم   نقضمممي ب مممداب   المممذهب، ف ممم  ألسممم   ممممٌ نسسممم  أ كَّة هت 
بُ    شأمل  سممممٌ لمممو  إمامممم   مممم ل ُّ أعممموُ   ي مممذ  مممنون أهمممحماُب  ي ض  السُّ

أهممممو يقممممو ا ميمممما ابمممم    ت إفمممما شنمممم   -رمحممممال اهلل  -احلسمممم  الحم ممممةي 
 موعممة شيممات كلممما  هممب يمموت  هممب بعضمم م. فممما بالمم  إ  ا بممذهاُ 

 السنني أمضي األعمار أاألألا .
شي مما األخ املحمممار ، همم  كممان لمم  م رمضممان املا ممي شنمموة  لا  ــا:

مممم    إلمممم م أ هحمممم   أعمممد   بمممةفق  م  فمممأي  همممم  ُصمممم    مع مممم أ م حم سَّ
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إ مممم م احلسمممة املرلممممة، انقامممٌ نممماهم أمممما   كمممةهم أانمممدف  المممموت  

ما م م، شلمَ ل  فم م عاة أم  ممو َّهتم عرمةق فلة ما لمُة راملم  
 أشناف شال   م  ه ة .

  ع يف شسأل ا هم  شكملم   رمضمان  السا م   صممام ا ألمام ما   لا ثا:
 ممما همممةبا  ال ش نُّممم   قمممو  نعممممق فة ممما فا م   ممم   شيمممات  محماركمممة   ةَّعممم  فم

املمماي، أشكلمم  لذيممذ لقمممما  اذحممم ق شممما القمممات فعممذراق فقممد رشي مم  أال 
شك ممة ممم  أهلممة مممدبةا عنممد لمممات النمما  أل اي القمممات، أشسممسا لقممد   اا 
أ  ى املسممممملمني صمممممو  سممممممار    اهحممممممة  يحممممممة، أالنممممما  عممممماكسون م 
مسممالدهم، ف مم  لممدي  م هممذا العممو  املحمممار  ممم   وبممة إلمتممات ال مممات 

   سوا  املسلمني م القمات.أ   
ممى م لضمماي لملمم  بغمم  املحممما ق  رَّب ــا: لقممد رشي ُمم  م رمضممان  م  م ل  َّ

مممما علممممى  رشي مممم  سمممماهة ا مممممٌ أرق الحملممممو ، أأالسمممما مممممٌ ال ممممةة، أمن م  
مراهدة ما ال ية ي ربَّ  أموال ، فأعممذ  م همذا الرم ة ال مةأ شن 

م لمم  يع مما   مون نسمممية كةبونمممة ممم  همي م  م رمضممان السا مم ق ف
 أشن  م شعني النا     شسوة.

ممممةرُ  بممم  م رمضمممان السا ممم  أ  اا لهسمممو را لمممة  َاماـــا:
سماار  ، أما كن  ش م ُّ بأنَّم    م َّمٌ م  ملى الن مار بااعمة ربم  

 أم اللم  روحمة ل   بلون شسو  لحمم . هس ا  أموال  يابسة
  لقممد  كممةا للمسمم  الممموت أحنمم  ن امما ُ احلممديث عمم سادســا:

لدأت رمضان شنم  م رمضمان املن مةت مل  م م القمة ن، بم  لما    شنم  
مل   أمل لذل  أمل   لسمة، فلمي علمم  ع مب، مم  شيم  لم   مدا ن مةة 
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ماي َّْتَ ــِذوَّ َهــَذَّ ممم  همم وى رسممول ا  ــو  ــا َربِّ باْ  قـَ ــاَ  َّ ْرِســوِ  َي َوَق
َِور َّ أش   ر ك     و. عسى شن  ف م   ل   دي11]السةلانا  َّ  ِقر َ َ  َمه 

منمممايق فلمممو ممممةة أاامممدة عسمممى شن  نممما   مممواُ اذمممامتني، أشنممم ا  م ق حمَّممم   
رسمممال ، ألممموال احمِّممم  أاةصممما علمممى فماممم  مممما هممماف ُ    مممدي ي أال 

 ف َّق ُ  ل  كلمايت.
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َيرة قفي فو ج متْـَهمةٌ   يا بنج َّ َ
، بممم  يممما  ةيممما السمممماي  شن ممماه يممما إهمممةالة ال مممحما  يممما مهمممةة الغمممةُأ

شي  مما امل ممةة ال ممنممة، شنمم  هممةي ة الةلمم ، شنمم  عونممال أمممد ه،  املضمممئة،
شنمم  مشسممال السمماوعة المم   وهتمما يضمممل ، أشنمم  الرمم  الممذي ادأ ممال 
سمم   ، أب أالممال ر مما حنممرتق،   شاممَ إلممم  أشلممو  ممما ش مماي  مشممَ 
أمها النور إال بريي م  اا  شنو    أبةيع اما  ،   بعمد همذا كلمال 

احلامماُ ف ماة السمرت أالعسماف.. صمديق  شكمم   شنم  بنم  اجل يمةة اممةشة
لمم  العاممب، أامما للمممي لممد خيممونيف عمم  االسمم اةا .. عسمموا مممٌ كمم  
هذا ا  يس فأن  م  مة... م  مة م لضمة ف لُ  صمسلاهتا، أللحمم  
أرلاهتممما، فنحمرممم   لةاامممي، أشعممما   شسممماي، أب ممم  هممممئا مممم  امممومي 

 أشا اا.
صممممسلاهتا، عسمممموا، شنمممم  م  مممممة خبلممممٌ للحممممماُ للممممم  للةيا ممممة أ  

م مَّ  ممممة  بمممأكا مممم   لممم ، م َّ ممممة خبلمممٌ للحمممماُ عمنمممم  أسمممرت أل ممم  
لراهة ال لسام أنو   مار ال رامٌ، شف لم  يما بنم  اجل يمةة شنم  
شصحمل   عرقني الةيا مة أ احملمني  ما .. أهم  صملم  مما يقما  شنم  
شمسم  لةينة مأل  م  قممم محمارة أمرماهدة   أهم  مما يمة   مم  شن 

بنا مم  ش أى اجلمم ان أشنمم   نمقممني العحم مما أ  ُسممحمِّني  نممة  ال..  مامس ش
ال.. ال شكما  شصمدق  م ة بنم  اجل يمةة عسما علم ما الم م  أاسم ل م  
على عةاها ش ةبة احلا ة املرني، إنيف ال شنسم  سةا شن  عندي شكما 
ممم   لمم  كلممال، شكمما ممم  كمم  ممما لممد يمم هأل علممى هممسايت ممم  كلممما ، 

ممم   عمماب ، ش ممدري  ملمما ا  ألن للممم  هممساف  أعلممى رش  ريرممة للمممي
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أ أ بو قة أاسمعة حن المال م  ماال  ك م ة ل م  ا مما الةيا مة لمسم  
من ممماق فسممملو   ُر الةيا مممة  ةلممم  ألنو  مممال، أإهانمممة ألمممد  لرمممسافم ال، 
ألاٌ أمت يع حلاابال أسرته، فمعمذرةق شفم مون لم اي العلمم أاملعةفمة همذا 

اممذا السمملو ، أعسمموا مممةة شنممةى فممم ال ممدنمَ، شف  ممون رسممالة ال علمممم 
 مل  عند  يف األأ  ب  شنال  سحممم  ذه ال  م.
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 أَتاه:   ل َّ وَّش ن َّذبوَّ
شي  ممما األنممم  املحماركمممةا لقمممد شملمممم  علمممى ش نمممم  لحمممم  شيمممات رسمممالة 
ل مد  فم ما الن م  أاإلرهما ، أكانم  يمم  عنموانا )يما بنم  اجل يمةة 

  شن  كن  نم   مسم امحمة، لسي فأن  م  مة(، فااي يف الحمرا ُة عن
  مممةة شنممةى أشنضمم  برمميي ممم  ا الممموت ومع مما م اإلصممم  شناوحمممأشنمم

ة علممى مس  عمم ، أ  فممم  شممم  كحممم  شن ُي    ممب  لةسممال   ال لممما  املعمماِّ
هذه ألو هيي م  فم  سابق  ا أللم  م  عحم هاق نعم لقمد     مسَّل   

   ، كممم ُّ همممذا  ممماال  أصممملس ا فةشي  ممما مامممب أ َّ  أ نممماف  عممم  سممم
بالممدَّان ، شممما ممم  اذممار  فةشيممُ  صممورة  منمَّقممة  ملونممة، ألق ممد  ةأنمم  
إ  ال رحمال، أيغةأنم  بسمم  املمدي ، رشيُ  ما    مب عم  بنما  لنسم  
مممم  شسمممسةن عمممم  ألممموه  ، أفسمممممي   ممما  الغممم ة ممممم  علمممى رحأسمممم   
ما امممما   مممم  محماركمممما  لسمممم ه ، فعةفمممم  ش مممم  يم ممممو  ُّأن منمممم  نسممممَ 

 ش مَّل  م سةعُة اس ااب  ، أعال   لحمم  . اذاى..
لقمد اب لمنما كمما اب لمم  األممة بأهم  ال َّاةيم  أال س مم  مَّم   أَتاه:

ع ى لد مار  أف ض  شسةار ق لقد رشيُ   انمب  لم  امل ما    مم   ي س 
  مممسلُ  ا أإ ا بنسممماي  ةيحمممما  إن مل شكممم  أااممما ف ممم  همممحمال عاريممما ، 

محمُّال ، فار مدي  مما ار مد  ألهسو مسع  بعمد  لم  شنم   ع رمقني ال َّر 
شألئ  السافةا ، أمما ش   علمى  لم  مم  شا رشي م  الحمارامة م نسمَ 
اللحمممما  هتمممةعني أسممم  األسمممواق أ ةكضمممني نلمممو املمممو يم ، اممم  شا 
ألغمم  ل ممد رشيمم  شلمم اي ممم  شوممةاف سممالم ق كمم   لمم  أهممم ياحمِّلممون 

  دا  أاس  ال ناي علم .
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ـــاه: مممدَّ  أَت   يف بمممال لةيحممممايت أمممم ممم  مممم  شنممم  هممم  صممملم  مممما ا 
 عرمممقني اللِّحمممما  الضممممع، أ نمممافلني عممم  املو مممة، أ   مممدي  م  قلممممد 
 مم   ممم  السممافةا .. أهمم  ممما يرمما  ا ن صمملم  ممم  شنمم   قلِّممدي  
م لمممة  أ مممةمسني نااهممما، أر ممما    حممممني علمممى يمممدي  عنوا ممما أهممممئ ا مممم  

ها، شما شا لو علمُ  ما يدَّ  ُ  أال    ك   حم ُ .س   
لقد واه  عمناا أبغ  ل د على صلمسة سمارة فةشي   أَتاه:

شهمحمال مما ي مون بأنامم  يمد  أش ممة  ا م ، ف م  صملم  شنم    سممةَّلني 
أر مما  عممةفني العحمممني، بمم  أسممايا ك مم ا  نممقمم  أ حماملمم  فممم شنالمم  

 اذا السلو ، أيا أي  الناللني.
ـــاه: بوا عنمممدما لمممال أَت مممذ  وا  ا م اقمحم ممم  صمممورة لعممم َّ الواهمممني ك 

العممممب، أرسممممالة ممممم  مغمممم هن، أ كةيمممما  ممممم  عاهممممع، ألعل ممممم شيضمممما مل 
ممُدُلوا احلممديث عنممدما لممالوا  ا علممى   ممة يممد  اممةأف  كةيمما   ي   

 أللُو عاهقنيق فم مال   ق  فم  كحم ة.
   رممم  ي  علقممم  اممما، أاحمممم   مممشن ممماها لممماي يف رسمممالة مممم  مممل
ة  ممممممٌ صمممممورها أرسممممما ل اق ف ممممم  ملةافق  ممممما، ألنونممممم  لسقمممممدها، أسممممم 

صممملم  مممما  دَّعممممال مممل ُممم    شنرمممى علمممم  فمممة  السممملو ق فلممموا ث 
شنَ الس ما  بحمعض   شعالممب مضمل ة، شرلمو شن ي مون  لم   م  

 صلم .
ــــاه: ك  ُمممممة  الواهممممون اولمممم ، أال مممموَّ املمممما اون لمممم  ممممم  كمممم    أَت

 لانب، أص دِّلميف   ةَّارأن، أإن مداو    ةَّارأن.
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  قائْ ن صدقوَّأَتاه   ل َّ
اد يف عن  الوهاة باألمَ ادي ا   ى  أَيـِْتها َّ َج َّ م ارَّة:

مدَّر  نماوةي أشيَّمامي، أالمموت لمة  بماش مممةة مم   مسمعي أ مل نسسي، أك 
القمما لني فلممد وا اممدي ا  نممة  مم  اممديث الوهمماة، فممأأه  مع مممي 
 ع  ال  ابة، أشألو لساا ع  ال لدُّث، فااي المموت امديث القما لني
لمعمد لوة مع مي أيالع اديث لساا، فإلم  ادي  ا ش  م ل س  صدري، 
ممة    نسسممي، أو مَّممب   كممة   عنممدي.. نعمممق لقممد مسعممُ  شنَّ م بم مم   أش ن 
م  حمممة إسمممممة مسممموعة أمقممةأية لمم  أل مم  بممني شركا مما، فأصممحمل  
شسوة ألدأة يعلع علم  ا  مٌ شمانمال أشمنما ال، أال ش   على  ل  م  

مسعمم  اجلمم ان يممذكةأن اممدي    أي ممذكَّةأن شلاأيل مم  فمالممم   م لمم   شا 
 ك  ..
شن مماه، لقممد اب لمنمما كممما اب لممم  األمممة ب للمم  األنمممق، أرعونممة  

ال رمممحمُّال، أفو ممموية مممما كمممان همممالَ بنممما  املسممملمني األأ ، شمممما شنممم  
لمة بار  اهللُ فم  فحملغيف شن أل    منرَّم ، أاما    إ ابمة ، أالدعوة املن  

الممم   قمممومني علم ممما ب علممممم األسمممةة أيمممديث اجلممم ان نمممُ  هممماهد علمممى 
اةصمم  أهدايممة ا نممةي ق فأنمم  الممموت يمما شن مماه بممذرة صمماحلةق  ُمع لِّمممني 
شمًّمممممما عامممممموم ا السايممممممة ، أ قممممممة ني اجلمممممم ان  ُسممممممو ر ا ممممممم  القممممممة ن، أالممممممدر  
األسحموعي الذي  قمومني بمال ممٌ بنما  احلمي نما  إعاماش أاس لسماا، 

ل  م نسسيا فل م ُم  املغة ون. أف اة اإلسمت المموت نماا  همدى، فق
 أمعلم اماة، أنور هداية.

شن مماه.. همم  صمملم  ممما اممد  يف بممال لةيحمممايت أمممم مم  ممم  شنمم  
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مممل ة، أهممم  مممما    ممملني الضممملى، أ  مممومني الحممممم ، أ   امممدي  م السَّ
يقممما  ا ن صممملم  مممم  شنممم  يملمممني م اقمحم ممم  م ممملسا  ممم َّي ا مممم  

 ة ن، شما إاِّ لو علمُ  ما ا ن  أال  عحم ..الق
شن اه.. واه  عميف على رسما    عويمة أشهمةوة إسممممة م يمد 
لمممةيحم ، فسمممأل  ا، لالممم ا همممذه إهمممداي مممم  معلمممم  أ لممم  لممما  ة علمممى 
 ولُّ ي أنلقي، فقل ا محمار  علم  يا أويفق ف اة اإلسممت  حمميف لم  

 أال مَّو لُّال. صةأا ا ها ة  م  الع ِّ  -إن هاي اهلل  –
شن ماه.. لعم  النَّماللني صمدلوا عنمدما لمالوا  ا م مة حمم  صممدلا  
أإاسمممان، ألعلَّ مممم شيض ممما صمممدلوا عنمممدما لمممالوا  ا إنممم   نسقمممني علمممى 
ممممممممني بالضُّممممممممعساي مممممممم  اجلمممممممم ان، أ ممممممممةعني السقمممممممم ا  م  مسممممممماكني أهت مِّ

 مدرس  ، فر ة ا على هذا اإلاسان يا شنمَّة..
لة مم  مممل م   قمو ا مما شعرمم نلقم   أمما شن اها لاي يف رسما 

شامم  لممدأ    أممما شاسمم  اممدي   أموعر مم   أممما شرأ  اه ماممم  
 بدرس  أإعدا   

شن ممماه.. عمممم  كمممة ، أار سممممٌ صمممم  ، أما  امل ول مممون  ممممدي  ، 
 فلع   ل  يا شن اه عالُ  برةى املؤمنة م هذه احلماة..

ةبوا علقمممم شن ممماه.. هممم   مممذكةي  امممديث الوهممماة سمممابقا، المممموت هممم
احلممديث، أومعمموا ممممةارة الوهمماية، أاملغة ممون م  لممم  الةسممالة نسَّممم  
 ارهُتم أعا   ن ا ل م، ما س ن  شفواه م، أامع   شممَ األأ  

 شال شصدل م، أحيع   الموت شن شعم  سةأر ا  دي  م أشلاأيل م.
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َِّ  ومااء ة  اصح ة مب  صَر
ار  م عامممة، ألأ  أهلمممة نةلممم  ف عممما مممم  بمممم ق شصممموا  م اذممم

صممممملا    علممممو م ألِّاممممة،  ولسمممم  للمممممم فممممإ ا ب ممممو  ال لسممممام يعلممممو، 
نرممة  فممإ ا فئممات اولممال  ل ممو، بةهممة ممم  المم م  فممإ ا شصمموا  اإلوممارا  
 مؤ ييف، ألسم  م عاحم ما، أ  َّ نمومي أا ماةب  نسسميق ابميف مم  نلسممي 
 ةُّ  وش أيحم مي، شممي لامم  عاسما أانانما  ، شش اسم ن ة األصموا  

 ف ع ا ي وكَّأ فسق  أمل يدر. فقات
ألسُ  على بوابة من   فقلم  م نسسمي هم  سمقا  لمةأما شت  

 مماه الرِّمرممان علممى شر ممي    قممدَّم ُ  نامموا  أم للمميب امم ن أشمل، مل 
شيقَّمع م ممحمة الضَّممامس، ل م  كأفمما صمورة  علممو أ عمة ، ااألمم  شن 

  ممممذ كَّة ُ ،  شرى املعممممامل، فقمممم  لممممم  احلمممم ن يعمممممي، امممممُ  شن شسمممماهم،
، إ  الممموراي شممممي أشش، بلوعمممة احلممم ن، ينرمممةأن إ  المممنام  فممم ،  ال سممم ُّ
ان رمممة  للممممم فمممإ ا بمممأفع السامممة بمممارم، مضممم  المممدلا ع أال مممواا فمممإ ا 
بقمممممة  الرممممممَ بممممما ، امن ممممما فقممممم  رشيممممم  ال مممممورة أا ممممملة للممممممة، 
 األصمموا  امل عاممة لسمموم فةيممع، ال َّممم لاُ  امل ألِّاممة   وممة فةيممع  نممة،
ال ورة املعةأ ة م ممحة الضَّامس، صورة العب مار ، ال ةاعا  مم  
شلمم   ممو عممابة، ب مماي ابمميف، أسممقو  شش، ألوعممة شمممي أ ممأريع نسسممي،  
كلمممال بسمممحمب مرممماٌ فمممار ، عمممد  فأ لقممم  بممماش أشأسمممد  فةاهمممي، 
ف ل   فرت شا اا، شسقم  للمي م   اة  المي ف اه  نقاة احلا 

ف مممان همممذا احلممموار شسممما ل ، شال  ولعممم   سمممابقيف إ  احلمممديث معممم  
نسسمممم  األمممممارة إ  اإلعممممةا  عمممم  اممممدي ي، ف ممممو إلممممم  شنمممم  فقمممم ، 
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أ مم   ألمممَ  ممم ممم  اه مامممايت إال نمم   احلمما علممى شوممةاف ا مموام ، 
فممامسٌ، فإلممم  شلممو ا شنممي املرمماٌِّ، كممم ممم  مممةة رشي ُمم    ممسِّع ب ل مما 

امٌ املؤرِّلمة، أكمم يدي ، أكم م  مةة   أ    على رشسي صملا  ال َّرم
ممممم  مممممةة مسع مممم   مممما   ممملمممم  علممممى بوابممممة املسمممماد عمممم  فمممموم فةيممممع 
أنسمممممارة  نمممممة، شال  مممممةى يممممما شنمممممي شن همممممذا الوالمممممٌ منممممم   ممممم  ال مممممع 
برمي مم  ال ممةأ، كنمم  ش مم  يمما شنممي عنممدما رشي مم    ممسع أ مما   
أ نال  الحموسيفَّ، شت ا   ما  عل  هت م أ نمال  أ ما   م م  اماأ  

مموي   األمممو  مم  أك ممةة  ن ممام   م    ر، أمل ش ر برممأن  امم  مسعمم  جلال 
 فس م  أيسَّة .

: َِّ همممب شنممم  مممم  ال ي ممم مُّ بأنحممممار املسممملمني أال  أَـــي َّ مبـــ
يعنممم  هممأ م، أشعمممذ  ممم  هممذا، ل مم  لنسممرت ، إ  ا فأيُّ ممما شكمما م 
نرمة ا   حممم ا  املممؤ ِّن، شت صممملا  ال َّرممامٌ   فلقممد رشي مم  أألك ممة 

ولممو املحمممماراة لمن قممما  إ  شو ممة بقعمممة أل اي ال ممممة ممم  ممممةة عنمممدما   
محماهممممةة  ممممدية بممممالةوو  الراهممممة ممممم  مسمممما  صممممو  املممممؤ ن إ  هممممدية 

 املحماراة.
سمأن   معم  شك مة، همب شنم  اضمة  ال مممة  أَـي َّ مبـَ :

أاسم احم  لنمداي السامةة، ل م  بمأي هميي  سسِّمة  لم  النرمةا  العاب ممة 
 رممممامٌ، شعمممممُذ  يمممما شنممممي مممممٌ  يمممما  القممممة ن، فلةممممم   لمممما ع مممممٌ ال

السا مم  شن   مممون ألممما ٌ املحممماراة  عمممم  م للحمممم  شكمما مممما  عمرمممال ممممٌ  
 كلما  القة ن أل ذَّة املنالاة.

كممم ممم  مممةة همماأر   م ميممارة صممديع، أكممم ممم    أَــي َّ مبــَ :
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مممةة  لل مم  علممى نمم ، أكممم ناصممل    ضممور  ر  شأ مسمما  موعرممة، 

اراة أ ة مممممب ألنممممةى، أكممممم أكممممم هممممي املممممةا  المممم   ع ممممذر حلضممممور محممممم
أاسمم عدا  ل ال ممة،  ن حممم  يمما شنممي وممةق اذمم  املرممةأعة م سممحمم   ممو 

 عابة عابث.
كمممممممم همممممممم المممممممذي  هممممممماركوا بسضممممممم  ن مممممممل    أَـــــــي َّ مبـــــــَ :

أ ولم مم ، أكممم هممي املممةا  المم  هممارك  ب  ممسمق  أ حماملمم ، أكممم 
هي اذ ا  ال  فا   بلعحمم  أسموي صمنمع ، لقمد شصمحمل  يما شنمي 

غممم  همممدى، ألمممدأة أل ممم  علمممى هممموام  احلمممماة، أممممؤ ِّةا  اعم ممما أل ممم  ل
أل مم  م نمم   محممأ املممماه، ال  ممأنو ممم  اممدي ي ف ممو لمم  بالممذا ، أال 
 سممممي  علمممى كلممممايت ف مممي إلمممم  ناصمممل   أمل ي ممم  ل مممدي اجل مممة 
أاإلعممممن ألا ل ممم  أمل ي ممم  م نمَّممم  نحممممث أال إ  مممان،  ممم ي يل مممو 

  ا  أنسمَ. بنسسال أشنا شلا ُ ريرة للمي ألك ب ل  ك 
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 صور من َّ م ا اة
شيدَّث الموت  ع  مر لة  حمدأ  اهةة،  ل  ال  مة  إلمنا م يوت 
عحمممارة عممم   ممامس، أ حممممدأ م يمموت  نمممة ن  مما   ممممٌ معمماة، أم يممموت 
 المث مممة  صممام ة مس ممةة، ل مم  همم واها لواممة عار ممة علممى أل  مما، 

و ما  لمقمو أم يوت رابمٌ ممة  صمارنة بأصموا  م دانلمة   مياَّمى الحمم
ا  مٌ بر  شصنافال يعاينون هذه ال ورة املؤملة، همذه احلماال  م م لمة 
م اا  شتهن عاوم على يد ألمد  ا م س  النُّض س أال مما ، األت الم  
محل مال كةهمما أأ ممع ال كةهما، األت المم  فةامم  لسةامال، أب مم  ا نمما  ممة  

 ام ا   فةاممما ب ا مممال، األت الممم  عاهممم  يومممما  المممما بأا انمممال، األت الممم 
بلقماه م   ةاالمال، األت الم  با م   قمامة لمل ما مسمةا ملة مال أش عابمال، كم  
هذه املعانماة مل  رمسٌ  مذه املسم منة  ماه نم   العواومو املةيضمةق ف مم 
نا   يوما  أن شن يسمٌ  ا، أكم سمايل   أن شن  محم ما ام  انمحم َّ 

ة الضممما عة  أن صممموهُتا أ  مممة  املسممم منُة ال مممم   احلممم ي   علمممى ال لمممم
اسمممحما ا، األت الممم  لاعممم  لممم اعم ألممممدها، اا الممم  المممموت أاف قمممة  
فلم ود يد العون  ا، ا  ر ما سمأل  ل ا ما عرماي لملمة أوعمات يموت، 
أر ممما  مممد ة  ب مممماُ م  َّ مممة، أهمممو يةفممم  م نعممممم احلمممماة  أفممما همممعور 
بسقةهممما أاال  ممما، كون ممما ال مممغ  المممذي  سممم   فممممال عمممممة أا ممملة 

لى اا ا أمأساهتا، ألد يرلم اللم  أهي على  وي سةال ا الحماه  ع
 ن قمممم  بممممني لممممدرا ا، هممممذا إ ا  مممموفَّة  لممممدي ا عواممممم  إهممممعالال، شممممما إ ا 
انعدم  فرتاها لحمم  الغمةُأ  ناموي علمى فةاهم ا  أفما عرماي شأ ام  
هممةبة ممماي، أألمممدها ممما يممدري ممم   عالممب املناسممحما  شي فممة  يغسمملال 
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 يغ ه.أشي ساا  ام  

هذه املسم منة لمد ممة  علمى ُع َّامهما م هموار  القةيمة  ةيمد علحممة   
المب م  بقالة، أ م مو  ُّ هممئ ا مم  الغمام ل رمع ، لمد   عةلم  م مرمم ا، 
ألمممد  سمممق  م منلمممدر  ممما، ألمممد   لسَّممم  ف عمممة  مممم  شبمممواق السممممارا ، 

 أألمدها يةكب شا  السمارا  أشادث املو يم ...
  أ ممممُع ا شسممممى أاةلممممة ،  ةاهمممما م الن ممممار  ابممممم  م رمضممممان يمممم  ا 

عوُ ها  م ق ُ مُة نااهما، اجلمو   مل ما، العام  عا ما، أم ألم  اإلفامار 
ل  شن  نرةق على واأل  ا إناي م سور بال هةبة ماي  م  بمار ة، أمتمةة 
ه موَّه  ا الغحممماُر فقم ، ال شاممد مع ما إال ع امهمما، كم  هممذا أابن ما يأكمم  

األر ، أم العمممد خيممة  النمما  سممةاعا عحمممارا  أيرممُة اممم  نمم ا  
السة   ة سم على  مَّاهم، ش واُ العمد بم ةَّالمة، مسماكن م م  انمة   ممم  
مم ا ال َّممغ ، ش واامما م َّلممة  الممورأ  أشمكممى الاَّمِّحممما ، أهممي املسمم منُة م عرِّ
أكوُن ا م روف، شسمةهُتا م  َّ مة  بالممة، ال  عمةف املسم منة عم  العممد 

شنحمممار امل نِّئممني، فممم يسممع ا هممذا احلمما  إال شن ي سممُة الممدمٌ علممى إال 
 ألن م ا ر اي اا ا أه وى معاة حلا ا مٌ ابن ا أفلذة كحمدها.

كمم  هممذه امل سممي أابن مما اممي  يعممم  م أ مسممة رالمممة ل مم  شنسمم ال 
منممارف احلممماة هممذه املسمم منة، ألممد يممةى ممم  العمممب شن يعو همما أمممم  

أامممممم  إن بقمممممي علمممممى همممممذا احلممممما ، مرمممممى  العمممممار شن ين سمممممب إلم ممممما،
املس منُة شن يةمي اا م  أر الةعاية، فحمقم  املس منُة  عاا صمور ا مم  

 املعاناة.
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 موَّساِة مَتم 
ممممممةَّا االُمممممم .. سمممممم ُ   محمممممممدة  شعاحم مممممميف منمممممم  اب سممممممام  .. س 
أوحماع  املة، أشن  شنم   مةة م   معم ، ملعم  م مسماي لةي م .. 

ات  انممب بم مم  فةشيمم  وممو  الحمنمممان أرأعممة الحمنمماي مممةر  يوممما ممم  األيمم
أ هرممة املنممارة..  قممدَّم  نامموا  فممإ ا  ممار  يممأأي م كمموخ صممغ .. 
ممبسال م َّلة.. على أل ال يحمدأ الحمؤ  أسوي احلما .. أبعمده خباموا  
وسممم   مممم  اجلممم ان  معمممة شمل علمممى نمممدِّه.. ألوعمممة معانممماة علمممى نممما ةه.. 

ُمدُّ  يمد ها ولحم مما لمةمق مولو هما.. اسم ولسيف همذا احلمما  أ انحممال شت  عاموم مت 
ك  ا فسا   عايت، أ ألَّم    نسسي.. أ    دَّر  ناوةي.. فقلم  أمم  
..  لمم   لوانممب الحمممم .. شيمما شنممي احلحممممب، ممم  شي ممما  اهلل شُع اممم  
املحممممالل الممم  م يمممدي    ش أ لممممَ هلل امممع  فم ممما   شلممممَ مممم  لمممو  أكمممةت 

 ولو بال  معة لارية  أ حمدأ بمال مسمةأر ألمال  ةوب بال هساة يابسة  أ 
 هااب بأمل املعاناة.. ملا ا يا شني شرا  ُي ام ع  اإلنساق..

ش أ ال   ممممذكة االمممم  م مممممم  مضممممى   ش أ ال   ممممذكة  أَــــي َّ ح  ــــ :
مممم  م يمممموت   هممممقاي املعمرممممة أن ممممب األبممممدان   ش أ ال   ممممذكة فقممممة   أبؤس 

 كان  
ل ِّغاُر رشي  م م يوت مضمى لاُر  السقُ  أصحممُ ال ا أَي َّ ح   :

نار  شسوار املن  .. الدمٌ ي  حمَُّب، أاألمل يحمدأ   ن ا، أاملعاناُة  م ة   سُم 
بو و ، ألسُ   انحم م، سألُ  م ما اذا  ش مدري مما ا لما   .. لما  
مممما..    بنمممماا  احلمممم نا صممممحمم  ي ضمممما ون لوع مممما، شبنمممما ي يعممممانون بؤس 

ري يمما سمما لي شنمميف ال شعممةف شوسمما  يرمم ون لسمماي اجلمم ان..  ش أ ال    ممد 
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لمماري إال بسمموي املعاملممة  ش أ ال   علممم شن صممحمم  ينرممةأن إ  لمماري بممأمل 

 املعاناة..
كم م  لةيمب   كمم مم  شرملمة  ن سمب لم    كمم   أَي َّ ح   :

م  مةأف الم م  إ   م  عاوم  ن رة عااي  أفم  إاسان    شجلأ هت 
هم  شأال هتمم مُّ اممم  شال  عممم  مممٌ انانمم  أاممم  عاا مم   شأال   سقَّممد

 شا ا م أ الم م.. فوا شسسي على صلة األراات..
م   معمم  الممذي  عممم  فمممال، ش أ ال   ممدري شنممال م  أَــي َّ ح  ــ :

ش لى لما  العممة م لملمة العممد.. ال  لمم  ال  حمم  أصمو  صمارخ فةاما 
م بقمممدأت العممممد.. شنممم  أشبنممماح   ضممماُّون فةامممة، أ ممم   مممم  الحمؤسممماي 

  معمممم    حممممممُ    ممممارع م األأهممممات.. ين رممممةأن هممممةأق  مشممممَ العمممممد، 
ُ  السةامممة، اممم  لعمممب األوسممما  يممما شنمممي ال  أشبنممماحهم ال  مممدأن ش ممموا
ول و ممما.. ع ل م   نممما يممما شنمممي األعمممماُ  املا ممممُة شلوان ممما مممم  همممذه املرممماهد 
الحما سة، أكان بإم انم  شن   مون عضمو ا فعَّماال  م   معم  أشن  ةسمم 

 ةاة على ممم  شبناي لار  أصديق  ألةيحم ..الس
يمممؤمليف ك ممم  ا منرمممُة الحمؤسممماي م   معممم  أيؤنِّمممب  أَـــي َّ ح  ـــ :

نسسمممممممي اممممممماُ  الرمممممممموخ أاألرامممممممم  م لةي ممممممم ، أين مممممممابيف احلممممممم ن  ممممممما  
املس ضممعسني املسمماكني م  ا ة مم ، فعسممى بعممد هممذه الةسممالة شن متسمم  

احم   لممدعوة اإلنسمماق  معممة امم ن ألوعممة معانمماة أشمل نسممَ، ف  ممون اسمم 
 أمواساة ا  مٌ.
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 َّ ثْ ا   َّ  برية في موق  موا حة
م  شيِّ ل ة شنالع  أم  شي وةيع شبدش  أم شي اجل ا  شس   
شنمما امما ة عنممد نقاممة الحمدايممة، ألللمم ة سممحمب  هممو شا أ مم ي ممم  النمما  
لممد ن ممما ُق ممم  ن ممما ق بنمماي علمممى الممو ِّ أاحلمممبِّ أمعمماا األنممموة، فمممم 

الممم مُ  ممممٌ همممذه املعممماا، إال شن نلقمممي امومنممما أشهمممااننا علمممى  يسمممعنا
ٌُ اوم نما أ  لقَّمو شا ان نما كمما  م   س  للُو شألئ  النا   انِّني شن للوا 
همممو المممدلم  مممم  شأ  نرمممةة امل أمممم  املن مممو شنَّمممال ال   ةيمممب  علمممى شألئممم  
ر امل لممممدِّ نيق ألن مس مممموت  ال قممممة عنممممدهم ينالممممي أير ممممة م شلمممم ِّ ال ُّممممو 

 عحم  اق ف م ألدأا صو  ا لممِّن ا أاضن ا هحمال  م َّسٌ، ألسمان ا شهمحمال بقامةان 
النمممدى، فمممما كمممان ممممن م إال شن سمممارعوا م اذامممو فمممارمتوا م شاضمممان 
مما، أشفة مموا هممدأا األاا يممث،  شألئمم  النمما ، أفممور ممما اسمم امُّوا للوس 

بممدش  أشفا مموا  ممم  ا ممموت، شاسُّمموا أكممأنَّ احلضمم   بممدش يضمممع، أال ممو   
خيروهمم  ألسممان  نسممذ منممال را لممة سممم ال عممابني، امماألوا ا ممةُأ ل مم  
هممممذه ال ممممورة ممممما لحم مممم  شن ان سمممم  نلممممو ال ممممورة األأ ، فأصممممحملوا 

 خياون ناوا  إ  األمات أيرتالعون   ل ا إ  اذلو.
نعممممم، إن هممممذه ال ممممورة  صمممموُر همي ممممما  م عممممدِّ ة م   معمممم   

ُ  شنممم ، أم   ممممٌ  ممم   مممم  النممما ،  مممةا هم م لقمممماهم بممم  شصممملا
شسنان بم  المعة أكلما  شبمة  مم  مماي الم َّلس أعنماق شك مة مما ي مون 
همممحم ا بلقممماي األنممموان بعمممد السمممةاق، أم الولممم  نسسمممال همممم شألئممم  فمممور 
ان مممةاف  عمممن م ممممة  ممممن م كلمممما   لمممم  همي ممم  أ  لمممب سممم    
أ قد  م اما  ، يروِّهون صور    بأاا يث األنمَ ممٌ شصملاامق 
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 كما يقا ا ممع  مع  أم نسَ الول  علم  علم م.  ف م
إنَّ همممذه الرمي مممما  لهسمممو  عممماا مة  ممما ناممم  ا، م امممماهتم  

انس ات الرمي مة أ حملور األف ار أنساق باو  م السةيةة، إنيف أ  ي 
م  النا  نع ب على هؤالي ألننا أ قنا ام أشاسنَّا ام الرَّ َّ فعاملونما 

  با لنماهم اما، نع مب علمم م ألنَّ لقمانما امم ب ور ع سمة لل مورة الم
م  كمم َّ صممحما ق ف ممم منَّمما أحنمم  مممن م، أكممم هممي املممةا  المم  لم ة ع نمما شبممواا 
َ  م  لل يارة أال ندري ما ُي نُّون م شنسس م، أمم  اقِّنما المموت  شن  مم
  ا ممم ب لمممة ع مماُ، فنقممو ا عسمموا، ملمما ا نعاممم  بممول ني ا نممنيق ألممال 

 أ نمة همااب مرلمم  ملما ا  نحمم  سم يت أ  رمو عموريت شبم  مسم ن 
أ عليف فضم  شسةاري أعلى م   على األعداي أاحلالدي ، ش أ ل س    يا 
شنمممي شنممما بمممأاو  إ  ن مممملة منممم  يممما يف اممما ف  مممل  شناممما ي أ لمممم 
همممع ي  ملممما ا  أنمممذا إ  ن مممو الاةيمممع أشممممات املمممارَّة  رممم  إ  عمممموش 

ة ماسَّمة منمم  إ  إهمارة نسمَّمة أصمو  هممامَ أم ماليب  شأمل شكم   الم
 أرسالة بغ  عنوان.

ة،  ممممٌ يممممدي  م يممممدي، أ عمممميف   إنمممميف الممممموت ش عممممو  إ  املسمممما  
شُم س  بأنامل  ك   اق فقد كان  هةار ا شمحمة، فعسماها المموت شن  ملمي 
شنامل  ف  لوَّ  إ  رايا  نضةاي ف  مون را عمة م مر ةهما ناصمعة م 

بنمما نسممم  إ  نسممَ الحممماُ ف نممما ي بممأعلى صممو   أ رممم   اهمما، هممما 
بممنسَ إااممم  أ قممو  للمممها هممذا نلِّممي أرفمقممي أابمم    معممي. ألمم  

 امن ا شن شعانق  عناق  شنويهن كةأ، ال عناق  ذ  اقو .
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 بقامتي  ظام ة وسْوَّي منحرف
محممار  علممم  يمما بلممد اسمم  حماُ األمم ، أفممم  الممنعم، أ مموافة احلممماة 

سممم   مممد اهلل شممماك  مقدسممة، أبممني لنحمممم    مماُر الةسممالة، الامحمممةق ف
أشنممم  م مممد النُّحمممموَّا ،  مممذه األهمممماي فقممم  شنممما م علِّمممع  بممم ، ألممم     ممموَّ 
ريرممُة للمممي عمم   فممٌ عال مم  إ  األمممات إال  سمماف لسمماا عمم   ممةُّ  
املممماي الحممممار ، أشفممموِّ  نسسمممي مممم  م عمممني احلمممماة، أالمممموت شممممات شعمممني القمممةاي 

ُ  الممممدماي  عمممميف ش ن ممممث همممممئا ممممم  لةأامممم ، أيممممم  يمممما بلممممدي هممممعا
 امل دفقةق فعسى اذا الّن ث شن  ندم  لةأ  شنةى.

ممما مممم  شألئممم  العمالمممة   لقمممد رشيمممُ  يممما بلمممدي أشنممما بسمممااا   شفوال 
المممذي  أر أا إلمممم  يممما بلمممدي لرممميي شأ  نمممة، لقمممد رشيممم  فمممم م الحمنَّممماي  

مم  إال مديث م الاُّةُلما  أالسَّم  أالسا ع  أاذمَّا   أ لم  لمَ  مم ه   ال َّل 
م األملممما ق نعمممم، إنَّ ممممن م شأ ُللُّ مممم إلام مممال نرامممممة ، ل ممم  ممممٌ كممم ِّ 
مما مممن م يقممدِّمون ألبنمماي هممذا  ق لقممد رشيممُ  شفوال  شسممو سمملوُكال منلممةف 
الحملد إكس  ا اةاريًّما يمدفٌ بمال مثم  اإللاممة أهممَّ السمةاق، يقمدت علمى همذا 

املو ممة اذلمعممة أهمميي ممم  احممما  اإلنسلممون ا اإلكسمم  هممةي  السمممديو أ 
  س   لال احمَّا  ك ة م  شصناف املميدرا .

لقممممد رشي ُممممال يمممما بلممممدي  نمممم  ك وف مممما أشملَّممممة  حيممممم  ماكمنممممة اذممممما   
مممممما ممممممم  شصمممممملابال  النسمممممما مة، ف عممممممةَّف علممممممى شهمممممم  احلممممممي    عمممممما شفوال 
لمرمممماركوهم امل نممممة أ عممممب العممممم ، ف ممممان اجلممممممٌ بوابممممة فسمممما  عةيضممممة 

 شه  احلي.أيل  
مةة  انمة يا بلدي لقمد رشيم  فمم  عمامم  يوصم  املمماه إ  شهلم   
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أ أيممم  فمقمممة  الحمممماُ لمقمممدت لةعمممة املممماي م ألمممة برممميي مممم  ال سسمممب 
أسموي األ ُ، فمم يةعموي عمم  فعلمال ام    لممو  مماهمال انرلمة أوةلممة 

 مع مة.
أهمما شنمما ا الحماراممة يمما بلممدي رشيمم  صممااب شلمرممة حيمل مما علممى  

فم ا  أات املمو َّسني أنمةأ  األبنماي فمن ةهما بمني نسماي احلمي    ةه يةالب
فممم ى أينرمممة اممم  إا رشي مممال يممما بلمممدي ي عمممةف علمممى ممممدانل  أيرتلمممب 

 مسال  ، أإا شنرى علم  منال أم  شم الال.
أممممةة شنمممةى يممما بلمممدي.. لقمممد علمممم  شنممم   سممم قدت همممذه األيمممات  

شي  ما  قمدت  مسة نسا مة نا مة أله  الحمم ، أصمدليف يما بلمدي لقمد ر 
 ي  الن ةانمة البنم  أ  عحمد لدين ا بمني نا ةيم ، ألعلمي ال شكم م سمةا 
ش ا شفسد  شه  احلمي أشأبقم  همحماُ ا  معما ، أشنم ا كم  همذا يما 
بلدي ألمد ال يممت ك م ا صمااب األر  املعاماية أل م  لم نحممال فأنامم  

 ال ميةيب ر ا  ر ة م لسام شبم  م  هة.
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َّئفة وَّ     رة َّ مفقودةَّ ح اة َّ 
شعالمب هذه احلماة أي م  عاحُم ا ك م ا م شنم  أشنم   سم  م 
هذه احلماة س ا ا م ا     بال  ا اول  م  املنا ة أر ا م ناسما ك م ا 
ممممم  الوالحممممما ، أفاممممأة  أم ع ممممة  الاةيممممع يسمممم ولس  صممممماُ  النمممما ، 
 يردُّ  شنني  ل  العاوم، يلس  نرة   ها   ل  األُ ف  ة  إلم م
سمما م  مسمم وام ا نمماهم، ف امحممم  الممدمو  أهممي   ممدفع، أ محممم  أهممي 
 نرمممة نرمممةة شمل أاسمممةة،  محمممم  القلمممب أهمممو يقلمممب شسمممى اجلمممةا ، كممم  
هذه  قو  ل  إن لار  أصديق  ألةيحم  أ  َّعموا همذه احلمماة  إ   م  
رلعة، ف ن حمال م سم   أ ل سم  ونمة أيسمةة أ نرمة م ناما  أ  عاَّمب 

لم   لقمماه م همذه احلمماة مممةة شنمةى، س  مهمى  كممةاه  شن همذا اإلنسمان
مممممم  يممممموت إ   نمممممة اممممم  ي مممممحم  املسممممم ني   ابمممممة المممممذكةيا  املنسممممممَّة، 
العامب عنمدما  مةى همذا اإلنسمان المذي فالمأه احلمديث أهالمال املولممو 

 ممده يلملممم هممعث   -أاسمم ولس ال هممذه الممدنما ال همممدة م مولممو الممو ا  
عمم  نامموه السممابع، ل مم  مممٌ مممةأر  نسسممال أي ممل  سمم ه أي ولممو ك مم ا

ال م  سةعان ما  ةاه يرتالٌ إ  اذلو، سةعان مما يعمو  إ  همالا ال 
املؤ يمممممةق أ لممممم  ألن الضمممممامس  المممممذي مسعمممممال أاملولمممممو المممممذي ر ه بمممممدش 

 ي مهى أر ا انعدت.
ف اده نسي الدمو   امل دفقة  أاملوالو  احمل نة  ف ماَّى الحماوم   أنحمم    

ق بمم   مم ةاه يرمم  بممالعني اذاوئممة أخياممو نامموا  لةيئممة يحمقممى بغمم  احلممعِّ
ش ةها سمئ ا على نسسال، أفاأة يعو  األنني ممةة شنمةى أ نسماُ المدمو  
مممممةة  انمممممة أ مممم  ا  صممممسلا  الولممممال لوعممممة  أشسممممىق ل مممم  هممممذه الوهلممممة  
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 مَّعممم  همممذه ال عممماب  علمممى فمممةاق الرمممميأ نسسمممال المممذي ش ممماَّال شنمممني 

ةالال أه ى ال ديع شا انال أبع ة النا  لحم   ل ، فحم ى النا  على ف
 اجلار  المال.

أمٌ  سار  األيات ي دش هؤالي كل م ع  هم واهم أ مذهب لوامُة  
مممة المممدموُ  م شعممممن م لمعممما  أا السممم  م أ األسمممى مممم  ألممموه م أ  لاَّ

 هذه احلماة م  لديد، أكأفا شألئ  مل ي ونوا.
ممما  مممةَُّ  سمممةاُ  ، أشن همممؤالي ف  َّضممم  صمممورة همممذه المممدنما الحماه مممة ش َّ

النا  م ما كان  نلَُّ  م أهمدُة ربماو م إال شن األيمات    سمة  كمةاهم 
م، امممممم  هممممممم شنسسمممممم م يعمممممما  علممممممم م هممممممةيُ  هممممممذه  أ نسممممممم م شاحممممممماا 

 الذكةيا ق ف    ذه الللرة امل  ةرة م  ألسة  اس حم ة  
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 َِّ اا  َّ ذ   ريد
عرِّمال، نةيد  ل  اإلنسان الذي يعةف ربَّال فمقدره، يعةف هأنال فم

يسم   مم  عقمد ال مون امل سلسم   أفما اسم  حمار عم  احلمع أال عنمم  
ـــن  فاـــي م الاةيمممع، مت  عَّممم  م لمممو  اهللا  ـــِ  َم ِد َ  َِ ـــ ْْـــَ  َيا  ـــَر َأْ  َّ  ـــم  تـَ أََ 

َ ـــــاِ   َا ـــــوِ  َوَّ   َِ َِ َوَّ  َقَمـــــِر َوَّ نُّ َر  ا َوَّ ْبـــــم  َّ ْاـــــَماَوَّأا َوَمـــــن  فاـــــي َّ  
ِر َوَّ ـــْدَوَّ ََ ـــَن َّ نْـــا ا َوَّ ْبـــ و. اجلمممما ا   08]احلمممسا  فففبُّ وَََّثا ـــٌر ما

كل ا  س   م   ل  العقد احمل م، سنة ربانممة، أا ممة إ ممة، نةيمد 
مممم  يسمممار  م المممدأران أي يمممد م اامممم العقمممد، ال المممذي ورمممي  مممارة 

 أي لس  م الاةيع.
نةيمممد  لممم  اإلنسمممان المممذي يعمممم  لدينمممال فمس مممة بعلقمممال أي لمممدث 

ناملممال أماممو لدمممال كمم   لمم  ممم  شلمم   ينممال، يمم  ا  بممال لسممانال أ   ممب ش
العممممة فمممم  ا   حما ممما  ع مممو بمممال السمممش فم رمممحمث بعقمد مممال  رمممحمُّث  عممممو  

 األرا  باألر .
نةيمممد  لممم  اإلنسمممان المممذي يُمق مممدُِّت ألمَّ مممال أ  معمممال صمممنوف الحممممذ  
أالعاممماي اممم  ي مممحم  لحمنمممة  صممماحلة  مممم  لحمنممما  ا  ممممٌ، اإلنسمممان المممذي 

را  األمة، أكنوم ا  مٌق ال لريي إال لللسمال علمى حيافظ على مقدَّ 
الحمنمة األسا ، فم ون شاد هؤالي المذي  سمااوا م الحمنماي، فمُملسظ م 

  اريب األمة شنَّال م  الحمناة أمل ي   يوما معوال م  معاأ  ا دت.
نةيمممد  لممم  اإلنسمممان المممذي يسممم سمد مممم  ممممةأر األيمممات فمأنمممذ من ممما 

ا نممم  ا مممم  المممموت، نةيمممده مممم  العمما أي مممون يوممممال نممم  ا مممم   شمسمممال، أ ممد 
شألئم  الممذي  ي قمدَّت اممم الم م  ف  يممدهم األيمات نضمماا أجنااما، أامنممما 
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يقعدهم ال م  ع  املس  ينسعون األممة ب س م هم أامدي  م، ام  ألمو 

 ا حم س  م ال مُ  على األ سةَّة.
نةيممممد  لمممم  اإلنسممممان الممممذي يعممممم  ل نممممةي  فمسمممماعد   ممممال م 

عاومهم أيةهد  ا َّم،  ل  الذي يرعة  ةيضم م، يسمة   أيأنذ بمد
لسمممةا م أحيمممم ن حلمممم  م، يقمممدِّت  ممممم أكأفمممما يقمممدِّت لنسسممممال،  لمممم  الممممذي 

 يحم سم بم لمو ، أيسلِّم بم  عارف، أيحمذ   م م  شل  اهلل.
نةيمممد  لممم  اإلنسمممان المممذي وسممم  رش  الم ممممم، يحم سمممم م أل مممال، 

ةيد اإلنسان الذي يعوِّ  هؤالي فقد  حيملال م سمار ال م ان ما يةيد، ن
شبمممم م فم سقمممدهم بمممني حلرمممة أشنمممةى ي سمممو عممماري م أياعمممم لممما ع م 

 أيةشف على فالد احلنان لدي م.
لع َّ احلقمقة ال   حمدأ أا لة للممة همي شن املمؤم  يعمم  
اسم عمي أعم ة،  ا مما متممد بممال إ  العلمو،  ةفعمال عالمما أإن كممان 

إ  السلاُ أإن كان يس   على سا  األر ،  رمب بةشسال
بممني النمما ، هممذه اقمما ع أا مملة للمممة ملمم  عمما  لممذة  اإلوممان 
أخي لممو هممذا العلممو بممني املممؤمنني اسممب ممما مع ممم ممم  اإلوممان 

 أالعم  ال احل.
ابة لمةي    شرشي  بمال  احلحمريَّ   مةعال شنموُف الحماوم  أشكم

أيوسممممد الةممممما  علممممى   ممممةه أ نمممم   علممممى بانممممال شااممممار لحممممما  
 لمممم  كلممممال يممممأنو شن ية ممممب  للحماومممم  أ مممم شر نسسممممال  م مممة، أمممممٌ

ٌ علال شن ين يف، أهو يقمو ا أاهلل ال  م ف ال  د  د  ش ا  ب لمة مش ا 
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 .(0)شاس    ها
ة  الةأامَّممممممة   ممممممأىب شن   لممممممنسَ إ ا  المممممم  هممممممذه اللَّممممممذَّ هممممممذه ا

ا لما   ممد شمحمد الةاهمد م ك ابمال   س ذ َّ م  بميف الحمرمة، أكمم
ه الممممممنسَ، لمممممما ا علم مممممما أهممممممو ي لممممممدث عمممممم  هممممممذ (1)الةلمممممما ع

ا  ا العمم   نسممة ممم  الممذ ، ش ل مم ال للمممع،   ممةه اإلسممساف، عةف مم
مة ال ممغ ة، امم   اللممذا  الةأامممة العرممممة يقممة اللممذا  احلسمم
ا  ا هممممذا األممممممة  عقمممممب  مممم أة شامممممد امنمممممم د  ممممم لمممما  اهلل  عممممما  مؤكِّ

ةهم أش مد علمم م بقولمالا  َوَد شصاام م  الوه  أالضعو،  كَّ
ـــوَّ َوَد  ِن مانا نَ َتها ـــم  ـــِتم  ِم َ  با   َِّن  َْـــو  َع  ـــِتِم َّ   ََ ِـــوَّ َوأَ ـ  ]   عممممةانو،  َتح 

ا (1)فعقَّممب  سمممد لاممب علممى هممذا املعممد م  ملممال الوارفممة لمما م
ماي علممممى هممممذه  شنمممم م األعلممممون، عقمممممد  م شعلممممى، فممممأن م األأصمممم

 الحمرةية كل ا، أهم هار أن ع  املن س  الون ع  الاةيع.
موا شرأاا ممممم هممممذا االسمممم عمي عاهممممال   شلمممموات سممممابقون فقممممدَّ

على شكسِّ م فعلوا م  اريب األمة ا  أصلوا إ  بالاي اجلنة 
مممُد ُّ  ا هممممو سممممعد ي م أهممممم شاممممماي ورممممون علممممى ألممممال األر ق ف مممم
مة فم نممممال اجلمممةا ، فمعقحممممال شبمممو  اممم   معالممم   السمممة  م القا سممم
، ّم مم سمميُّ علممى الحملقمماي فممم لم لممم  السممة   لمممة القا ممد األ ه   ال مَّق 
ال ممم  ه مماف ريمم  اجلنممة ممما  علممال  أشنممَ بمم  النضممة  سمممو رأُامم
و ِّق شهمي، أسمعد بم  معما  ينامو لةامال مم    مار احلمةأُ، 

                              
 .0/151س  شعمت النحممي ( 0)
 .50الةلا ع/  مد شمحد الةاهد ( 1)
 .0/171 م  القة ن ( 1)
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ا ممم  سممموف اهلل، أمحمم ة شسممد   مس  أنالمد يغممامة  ما ممال فم ممون سم
شهّم ي لم لم  لةي ، أنحممب وو  مرنول ا فداي  لدي  اهلل، 

ال ي مم  إ  رسممو   أسمعد بمم  ربمممٌ م الللرمما  األنم ة يممة ِّ 
اهلل أفم م عمني  امةف، أ م هم أ م هم ك م ، همذا االسم عمُي 
ا ننسممى شأ ن ناسممى  مم ا الموممممةق فة َّ نس قممده الممموت  ك مم  ا م اما نمم
مما ك ممم ة   معمممامل همممذه العممم َّة أرأ  همممذا االسممم عمي، فنحمقمممى شامان م
 شر مممِّني  سممو إ  الممرتاُ أال نم ة ل ممى إ  املعمما ، ف مم  نعممو  إ 
ي  فنسرت َّ هذه الع َّة  أنلحمَ  وُ االس عمي.  معامل هذا الدِّ
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  ْمتوسِّ ن فقط
األنمق احلممدة صسا  أمناهس أعلوت ينحمغي لإلنسان شن ين   
ممم  موار همما امم  خيممة  إ  النمما  م  ممُو اذلممع ال ممةأ، امن مما يألسممال 

كلال ي سب   النا ، أي ولَّال إلمال العامُة، أيرار إلمال بالحمنان، ألحم   ل 
 ر ى ربال الةمح .

أالموت كم مم  النما  لهسمو ألموه م م س مةة، شاموا م م قلحممة، 
صممممدأرهم  مممممقة، فض ممممسَّ اممممم شبنمممماحهم أشمأال ممممم ألمممم ا م، أ عممممدَّى 
الضَّامس إ  ا  مٌ، أل  شن  سممٌ ك مةة الرماكني ل مدر  عرمم سموي 

ممي م رامماُ اذُلُمع م ش هممان النمما ، أالمموت شلممو  ب مم ِّ م م   شرا  ال  َّأ سِّ
ل عمممممةف األممممممة لمممممدأهتا ف ق مممممدي أ  نحمَّمممممال ملسمممممارها  سممممم ة رسمممممو  اهلل 

 ال لم  ف س  فمال.
ف ممذه الةسممالُة إلممم  شنمم  شنممي املعلممم، أإلممم  شنمم  شنممي األُ،  

أل  شن  بالذا  لاري الع ي ، أللم أسِّمني عامَّمة، فمألو ا شأمما لمةش  
ـَن لال ال ةأا يا شني ك اُ اهلل أهو يولِّال اذااُ لةسو  َمَة ما فَ اَما رَح 

ْ ـ ا َد ـ َفضُّـوَّ ماـن  َحو  ـاكَ  ْْ ا  ان َج َ ِهم  َوَ و  َِّن َج َفظـ ا َغْاـ َ  َّ  َق  َّ    [
مممال  و. ف ممذا رسممو  اهلل 059عمممةانا  صممسمُّال أنلملُممال أشممنُممال علممى أ ا 

يقا  لال هذا القو ق ف مَّ شني علمم   عرمم  السمةق أش ركم  شاممة  لمني 
 اجلانب.
ش أ ممما مسعممم   يممما شنمممي نممما  نحممِّمم  عنمممدما  نممم  علممممال م املسممماد  

ة مممٌ صمملاب ال  شعمةاش  ممم  الحما يممة، أامن ما رسمموُ  اهلل  م  مممةة المذِّك 
ال ممةات، فممما كممان ممم  هممذا األعممةاشِّ إال شن رفممٌ  وب ممال م أسمم  املسمماد 
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  أن رعايمممة حلةممممة همممذا الحممممم  أل مممم امممذه العرممممة،   للمممَ أبممما ،
فو ب ال لابة علمال   ة  على بم  اهلل أ ةأه أملةأه، فمالم  هعةي 

. أملمما «دعــوه»ممم  هممو القا ممد أممم  هممو القممدأة أممم  هممو الةمحممة، لمما ا 
 «فأهريقـــوَّ عْـــى بو ـــ  ذ وبـــا مـــن مـــاء»ا ان  مممى لممما  رسمممو  اهلل 

حم ممما ألممما  بمممةأ  احلمممبِّ أاأللسمممةا مالل مممم ارمحممميف  ف ولَّمممو ال ممملاشُّ م عاِّ
 قـــد »ألممما ا  أال  مممةام معنممما شامممدم. فضمممل  رسمممو  اهلل أ ممممدا 

َْر َأ وَّس  ا  .(0)«َح
ش أ ما لحمل   يا شني س ة  نحممِّم  فقمةش   عم   لم  ال ملاشِّ المذي  

فعاممَ فقمما  ب ممو  عمما ا ماحلمممد هللم.  صمملَّى نلممو  رسممو  اهلل 
فضمممُة القممموُت بأيمممدي م علمممى شفميممما هم اسممم ن ار ا  مممذا السعممم ، فقممما ا 

ممماه أا  مم  شممماه. فلممما ان  ممى رسممو  اهلل ممم  ش اي ال مممة نرممة أا  مم  ش
مممم ل ُّ بمممالق ل ممم  نرمممةة المممةامم  مممأىب  إلممممال ال ممملابة نوف ممما مممم  م مممةأه س 

علممى شن  ال لمم .. فممما سممألال أال نالرممال أال عا حمممال أال ما  رسممو  اهلل 
 «فب مــا هــذه َّ ْوــاة د يوــْح ف هــا شــيء مــن َّــا  َّ  بــر»لمما ا 

مبممممممأش هممممممو أشمممممممي رسممممممو  اهللق أاهلل ممممممما  ممممممةا أال   فقمممممما  ال َّمممممملاشُّا
ممممم ة شن رسمممممو   اهلل (1)ك مممممةا...م ن ا ك مممممُب السِّ مممممدَّ م  م  كمممممان   . ألقمممممد ا 

ي مملِّي باملسمملمني أم يممده مشمامممة بنمم  شش العمما م، ف ممان إ ا سمماد 
شن يم ممممنم      ممممم  سمممماو ه   سمممملَّق  علممممى   ممممةه، فمممممأىب رسمممموُ  اهلل 

مة على  م  عا هتما، فلمما ان  مى لعم  نرمة  شن يؤ ي ا، فاال  ال َّ 
يع مممذر للمسممملمني، أبعمممد همممذا اذممما ب مممسلا  نممما  اممما  مسممماُ ه شن 

                              
 م  اديث شنَ.م سع علمال ( 0)
 رأاه مسلم.( 1)
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كممممان خياممممب بالنمممما  فممممةشى احلسمممم  أاحلسممممني مقممممحممن   رسممممو   اهلل 
ي ع َّمممةان، فمممما كمممان منمممال إال شن  مممة  اذاحممممة   نممم   فلمل مممما ألحمَّل مممما 

 أعا  ذاحم ال. . شلعداا(0)«هذَّ  ريحا تي من َّ َنة»ألا ا 
مم ة اممدي  ا  ال  مماق شن رسممو   اهلل  م ممةَّ علممى شخ  أُي ممدِّ ُنا ك ممُب السِّ

ألنممَ ممما  لممال ومم  صممغ  كممان ي سمملى بممال أيداعحمممال، فلمم ن علمممال ا ن مما 
ا، فما كان م  رسو  اهلل  يا أبا عم ر ما ف ـل »إال شن لا ا  هديد 
 .(1)«َّ ْن  رن يا أبا عم ر ما ف ل َّ ْن  ر

مم ة اممدي  ا رابع مما شن رسممو  اهلل أاممدَّ   رشى كسمماي   م   نا ك ممُب السِّ
يا أْ  َا ـد سـنا يـا أْ  »على صحممة صغ ة فااي إلم ا يداعحم ا أيقمو ا 

. أمسناما ام   بلغة احلحمرة.. هذه األاا يمث لمسم  سمة  ا «َا دفف
مممم  اذمممما  أال ا ايممما  لدومممة علمممى شلسمممنة عاممما   املدينمممةق إفممما همممي 

كةأ رسو  هدى أنيب رمحال، فما ا ين رة املةبُّمون مم  فما   اماة رل   
 مم  هممذه.. أملمما ا  انممب القممدأة أشفعمما  ك مم ة ممم  النمما  هممذه السمم ة 

 العاةة بني شيدي م.. فق  حن   الة إ  ال أسِّي.

                              
 رأاه الحممياري أشمحد م  اديث اب  عمة.( 0)
 الحممياري أشمحد م  اديث شنَ.( 1)
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 وقفة محاس ة
لممم  شنممم  بالممممذا  شعمممم  شوممممار   قلُّحمممما  الممممدَّهة، شعانمممد  سمممما  

شكابمممممد   مممممأ األيمممممات أللحمسممممم  الممممم  العممممممة مممممم  شلممممم  إسمممممعا  ، 
السممممعا ة، أبممممني يمممموت أ نممممة، أشن شالوسمممم  أشأ   نسسممممي بممممني لنمممميب 

 عاير  هواها فذل  م  شلل ا ك  هواي.
أبمممماألمَ فقمممم  شاسسممممُ  بال َّأنمممممب امنممممما رشيمممم  ان ممممةات عممممات 
ق ألأ  مممةة ين ممةت العممات  شت  هاممةي أإلحممما  عممات  نممةق ألسمم  م سمما م 

قمد عاهم  همذه المنسَ شعوامما مديمدة ام  ألأ  مةة   وا  الرم ور  ل
ع اُ ال ساي مل ي   ياةق مسمع ا، أالموت بالمذا  ااألم  لاهمدا 
، شاممماأ  همممدَّها،    مممُة أ  ممموارىق ل نممميف  شن شمسممم  اممما،   ملَّمممع مممميفِّ

 الموت شك ة ااال م   ي لحم .
لسي شي  ا النسَ إنيف مسا ل  فمردِّ  علم  املسألة فم  مدي  

ق رشي ُمم   م شعمموات مضمم   ممؤلِّحمني عمن مما مسمم منة علممى الرمماو  ونممة علمميَّ
 أيسةة، كم م  نرةة نا نة واه  فممس  عورة با ية.

نمما ة  امما  عمما شيممات مضمم  أهمم ور     ممةَّم   أسممام  ر مما   
ك حم  أاسر ، كمم مم  عمني  قلحمم  م احلمةات، أكمم مم  نرمةة نا نمة 

 رممعة يوممما بممأنني  عا مم  م منمما ة السا نمما  أاملممة ان كانمم    لممذ  أمل
 ِفاــي َّ وُّــِدور َع ــِ نا َوَمــا ِت   ائانَــَة َّ   ََ و    لممذَّ  أمل 09] ممافةا  يـَ  َْــِم 

 ممدر إال بعممد فمموا  األأان، شنَّ القلممب  عمما  ب لمم  النرممةة لسمموة  عا مم  
م الممممنسَ باحلةمممممان، يممممد وا رممممة ام ممممد  فغمسمممم  امممم  املةفممممع مممممماه 

بمني  أر أ نمة، مل  مدر  ال ناب  عام   شن  مدمل ا،   نقلم  لسمدا
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بممأن اذاممو ي  ممب أيأنممب، نسممَ  مماية  املق ممد ف  حممم  شيممات احلسممةة 
 أالرقوة.
عسممو ا يمما نسممَ ألغمم  مممةة نمماا  األ ان   ماممى ممم  بمممو  اهلل ال  

  سممملع سمممممل ش نمممم  ال مممةو نيق ل ممم  ر ممما   اللممم  ناممما  أمل  قممموي  
لمد  (0)أنحممأ االلمرتا  على املحما رة، ملا ا شرا  كم  امني  قحمعمني م املمؤنةة

ومماف علممى مسممممع ق ملمما ا شنممم  بالممذا   عمرممني شلوان ممما ممم  ال سممم  
   (1)أاذممممو  م  أر الةمحمممة أ ممم   علمممم م صممملوا  املم  مممة  ا ممممة 

 فاألسوة األسوة.
ما يعلمو همساه ا الممحمَ أرشيم  م يمد    عسو ا يا نسَ، رشيم  شنسس 

فممةق بمنمم  أبممني  ملالممة املمماي أعلممى هممسا   ش ممة ممم  نعمممة لةيممب، شيُّ 
هؤالي   عسو ا يا نسَ، لقد وةق مسممعي أملئما  املمةا  شنمني القمة ن، 

 ينالع يعانع شبواُ السماي م لما  مرلمةق ب  اال ة الرمت.
ر أَّ  ُ   أااأل  هد ،  كة ُم  أشرنمم  مسممع  فم  ة  لمني  

السممةا  أبقممم  ااملممة األر ان، فأصممحمل  أفممم  ش ممة ممم  سمموا  أعلممى 
 م شنوار السلة، عسوا يا نسَ  أ اة أ     هأل علم أل   عحمو 

هممي املممةا  المم  ألممو  انحممم  احمل مما  فمممدَّ يممده أفا مم  عا ممال، كممم 
أيممد  مغلولممة شبمم  شن مت ممد بسممم  العامماي، أشنمما شعلممم شنمم   ممةفلني م 
 مُو الغممد، ملما ا يمما نسممَ همذا اذلممع املرممني، أ م   ي ساممةأن بمنممابمٌ 

                              
لو يعلمون ما م النداي أال و األأ    مل  دأا »اديث شش هةيةة م ال لملني ( 0)

 «.إال شن يس  موا علمال الس  موا
مل     املم  ة   لي علمال ما  ات فإ ا صلى »اديث شش هةيةة م ال لملني، أفمال ( 1)

 «.م م مه
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 العااي  

ــوَ  لحممم  شن شأا عمم  ش كممة  بقممو  ربمم ا  أشنمم ا يمما نسممَ َأ   تـَِق
ْْ ا  َرتَا َعَْى َما فـَْر  ِج فاي َجن  ا َّ  ٌَ يَا َحا  و. ف  مون 56]ال ممةا   ـَف 

 ل  عاة أ افٌ إ  العلو أالةفعة.
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 ب ن َّ برو  وَّ  روب  حظة مااء ة
ها هي الدلا ع   وا ، أاأليات أالر ور  نقضي، أالسمنون   مدابة، 

لمممموت ننرمممة إ  شيمممات عامنممما ا امممةي أهمممي شهمممحمال مممما ي مممون بمممورق نقمممو ا
الرمماة المممابَ ي لمما ُّ أرلممة أرلممة امم  ر مما  ممةى الرمماةة عممو ا صممام ا 
بعد شن كان   ةلو بال مار، أعامنا ا اةي أ َّ فأصحم  المموت همحمم ا 
ب لمممم  الرمممماةة، ألهسممممو صمممملوُ  م ممممأنِّة ا علممممى  مممم  العمممما ة، أر مممما 

املنحم ممع ممم   لمم  الرمممَ ا ا  ممة، شاسسمم  شن  السمحمب بممةأ ة الرممعا 
الممموت يمموت  مم   لمم  األيممات فعممد  إ  أرلممة ال قمموأ فممإ ا هممي  نممة أرلممة 
ممممدالة، ااألممم  شن شرالمممب الرممممَ أهمممي مامممو سمممةيعا، كنممم  شلمممو 
 أفا االب عن ا أم حلرة الغةُأ بالذا  خبمافع ي ممَ م نسسمي 

 قضمي األيمات مةاام  يعا ب هذه النسَ فمقو ا شأمل  رمعةي يما نسمَ ب
 أفممما اسممم عدا  للةامممم    شهمممحم    المممموت يممما نسمممَ ب لممم  الرممماةة الممم  
 سممال  أرل مما فأصممحمل   أممما شأرالمما ف أنمم  الممموت شنمم   أفمما شعممما  

 صاحلة  رل  أ ةفةف علم  أياب عن  هعا  الرمَ احملةلة.
يمما نسممَ.. أرلممة ال قمموأ  ةفممةف أاممدها، امم  الغممةاي المصممع بممدش 

ا، فأنرمى شن ي ممون  ممدا أبعمد  ممد  نمة شياممم ، أي ممحم  ي ميلمى عن مم
 ل  الموت شهحمال ما ي ون بورلة ال قوأ ل    أفا إبقاي هيي م   ل  
الغمممةاي، ل نرمممةي إ  نسسممم  شنممم   ممم موم اممما شمممموا  الةيممما  أهتمممو  اممما 

 شعاص  الر وا .
يمما نسممَ..  ةبمم  مشممَ  نممة يمموت عاممم  ا اممةي أشنمم   نرممةي  

ا   ةبمم  مشممَ شعمموات مضمم  أهممي  نرممة إلممم م، إلم مما أ مم   ممم  النمم



 
 ويةرسائل دع

 
81 

 
فحمقمممم  م اما ممم  ش مممة للعممماة أممممم  لل وبمممة، أ ممم   مل  مممدأا  لممم  م 

 هاعة النا  أ معة المأ  هاالة م أ ا  األيات.
يممما نسمممَ.. شأمممما متعَّنممم  م أ ا  العمممات   كمممم مممم   فمممني م  مممةاُ 

يلمني املقابة  أكم م   امس م   ل  احلسة كانوا حيلمون بنسَ ما 
ممم الممدنما أمشسمم ا سمماوعة  كممم ممم  جنممم شفمم  علممم م، أكممم ممم  لممم   أار هت 
سممد   ممممال علممم م، أشنمم   ممةفلني م  ممُو احلممماة  فممإ  ممم  ناممو  

  اب ، أادي   صام ، ألمل  مل ينا .
يا نسَ.. للحم  ألوارا  لمَ نلقا هلل فلما ا م أ م  الن مار 

رسممال  ا   أكممأا بمم  يمما   غمماية هممدف ا   أملمما ا م سممدأ  اللممم  مممون
نسممَ شسمم ة هممدف مقممم   شفممم ي ممون ان ممةات هممذا العممات  كممةى لمم  

  قومني  ا ، أ  للني اعولا  ناا .
يا نسَ.. ما ا لدَّم  لدين     ا ا لاهد  لةسال     شعمداي 
 ين  ك حموا فسوَّ أا ال ُّلو، لالوا فل وَّ وا األأراق، ناوا سمةيعا فعما وا 

، أشنمم  لسممان   حممموي  أن اممديث، أكلما مم  هممدأ  فسمما ا م الممحمم 
 أن رسممالة أهممدف، أسمم    أفمما معممد أال  ايممة، فممما ا شلممو  لعاممم  

 ا اةي املن ةت  
يمممما نسممممَ.. ملمممما ا   ممممم ني  أم مممما عمممم  ال سممممحمم  أم نسممممَ الولمممم  
  رمممدَّلني بسممم  شألئممم  الحمرمممة، فمممأرا   نحمممم ي  عاملممما أ  لحممممني م مممللا   

أ قلحممممني ا مممدف، أر ممما   ناسمممني معمممامل الاةيمممع  شرا   رممموِّهني ال مممورة،
الاوي ق ف ا هو يا نسَ عامنا ا امةي  غمُة مشسمال، أهمذه ال لمما  
 أ ل  ال  ةفا  م سام ، ألد ال  س امعني الس ا  من ا  دا.
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يممما نسمممَ.. ملممما ا  مالممم   مممئملة   ملممما ا شمنما ممم   نمئمممة   ملممما ا ال 
 مممم ا م المممدنما، أامممماة   نرمممةي  إ   لممم  األنسمممَ الاموامممة ف لققمممني

 جناة م ا نةة.
ا يما نسمَ املمممة،  ا احملماأرة،  مد  ا املسمايلة،  مد  َأ   يا نسَ..  د 

ْْــ ا  َْــى َمــا فـَْر  ــِج فاــي َجن ــ ا َّ  ــَرتَا َع ٌَ يَــا َحا  ــ ــَن  تـَِقــوَ   ـَف  َوبا   َِّن ــِج َ ما
راينَ  َا ا يممما نسمممَ  ر مممة لممم  شيامممم  املو عمممة سممممئا   فمنمممةَّ ْاـــا  ،  مممد 

ِ و َ شنسم  ا مٌ األيمات،  َتاا ْْ ا َما َ م  َيِ و ِوَّ َيح  ، شفمم َوَبَدَّ َ ِهم  ماَن َّ 
  ُمحم دِّلني  ل  اسنا  بم  ف  ون العالحمة بالنااة 

أشنمم ا يمما نسممَ.. لسمم    ممحمِّ  لمم  عمم  إصممم  الممنسَ أالسممةيةة 
أإعمممما ة اذاممممو إ   رُأ النامممما ، ألسمممم  كممممذل  اممممالم لمممم  عمممم  

ي مشممَ عاممم  اجلديممد  رممةق أكممأا الممموت شحمل مما صممافمة ال غممم  ف مما همم
م عممة، فميممذي  سممد  إ  معمما  األمممور،  سممامي عمم  اممب الر ممور، 
رفممممةم للمممممم إ  شعلممممى عمممم  مسمممما  اذممممذأ ، شهممممدي يمممما نسممممَ بنمممماا  
ممممدأ أال شامممم  ممممم  هممممذه  القممممة نق فلمممممَ م احلممممماة شمسممممى ممممم  هممممذا الرَّ

 الناا .
يامممممم  الدنمئمممممة ألَّممممم  يممممما نسمممممَ.. عامممممم  شلحمممممم  فمممممألحملي، ش

فممارالي، ال شأ ُّ شن شرا   عمرممني علممى ن ممةا  احلممب امل سممالاة، 
 سامي كسع  ال قور، نمذي كم  مما  ةيمدي  ل م  بار سما  عم  

  سا  هذه الحمسماة.
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