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عنوان اخلطبة
عناصر اخلطبة

الفرصةَ الفرصةَ
ٔ/احلياة فرصة واحدة/ٕ .من فرص احلياة الضائعة:
فرصة الشباب ،فرصة الوقت ،فرصة الغىن ،فرصة
العمر/ٖ .دعوة إىل استغالل فرص احلياة قبل الندم
والفوات.

الشيخ

عبداهلل بن عبده نعمان العواضي

عدد الصفحات ٖٔ
الخطبة األولى:
إن احلمددد هلل همددده ون،ددتعينو ،ون،ددتغفره ،ونعددوذ بدداهلل مددن نددرور نف،ددنا،
ومن سيئات عمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضدلل فدال ىداده لدو،
و ند ددهد ن إلد ددو إ اهلل وحد ددده ن د دري لد ددو ،و ند ددهد ن زلمد دددا عبد ددده
مِ
ين ََّمنُد دواْ احمد َُّد دواْ اللّ ددوَ َحد د مإ حُد ََّاحِد ِدو َو َ َُددوحُ من إِ م َوَن ددتُ
ورسد دولو( ،يَددا َيد َه ددا ال ددا َ
ِ
داس احمد َُّدواْ َربم ُُد ُ الم ِداه ََلَ ََّ ُُد مدن
م ْ،ل ُمو َن)[َّل عمرانٕٓٔ]( ،يَا َيد َهدا النم ُ
ِ ِ
اح َدةٍ وَلَإ ِمْندهدا زوَهدا وب م ِ
ندم ْف ٍ ِ
دم مْند ُه َمدا ِر ََدا َا دًنا َون َ،داَّ َواحمد َُّدواْ اللّدوَ
س َو َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
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ِ
ِ
دام إِ من اللّدوَ َادا َن َعلَ ْدي ُُ ْ َرقِيبدا)[الن،دأَّ]( ،يَدا َيد َهدا
الماه حَ َ،داَّلُو َن بِدو َوار َْر َح َ
ِ
الم ِاين َّمنوا احمد َُّوا اللمو وقُولُوا قَدو س ِديدا * ي ِ
َ َُ
ُْ
ْ َ
صل ْح لَ ُُ ْ َْع َمالَ ُُ ْ َويَد ْغف ْر لَ ُُ ْ
ََ
ذُنُوبَ ُُ ْ َوَمن يُ ِط ْع اللموَ َوَر ُسولَوُ فَد ََّ ْد فَ َاز فَد ْوزا َع ِظيما)[ارحزابٓ.]0ٔ-0
عجائب حتًن ذىان العَّالَّ ادلدممنٌن،
يها ادل،لمون :ا يف ىاه احلياة من
َ
دب ح دددىحل ح ددالم احلُم دداَّ الص دداحلٌن ،وإن منه ددا عجيب ددة غريب ددة
وغرائ د َ
ح دددعوى إىل احل ددزن واري ي ددوم ي ددرون ا ددر الن دداس يف غ دديه س ددادرين ،وع ددن
ََّرهت غافلٌن ،ي يعتربوا بتَّلب الزمان وسدرعتو ،وفنداَّ العمدر وقِصد ِر مدحدو،
وىج د ِ
دوم ادل ددوت وفجتح ددو ،واَ د ِ
دتالم د دوار احلي دداة وم ددرور ي ددد التب ددديل علد د
حوال ىلها فيها ،فُتهن َُلَّوا للدنيا ليخلدوا عليها ،ولو يَّنوا با نتَّال
منها فُتهن ُُياسبون عل ما قدموا عل ظهرىا!!.
إن احليدداة الدددنيا فرصددة واحدددة حتُددرر رىلهددا ،ومدددة ي،ددًنة مددا سددر مددا
حتَّض  ،فهل من عاقل ي،تغل ىاه ادلهلدة ومدا فيهدا مدن فدرص ،وندرج منهدا
ّ
بالظفر بالنجاة وادلخلص؟.
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ِ
ِِ
دود
اَ َشد ْدوا يَد ْومددا َْد ِزه َوالد الدد َعد ْدن َولَددده َو َم ْولُد ال
داس احمد َُّدوا َربم ُُد ْ َو ْ
(يَددا َيد َهددا النمد ُ
احلَيَدداةُ الدددنْديَا َو
ُىد َدو ََددا ٍز َعد ْدن َوالِد ِددهِ َند ْديئا إِ من َو ْعد َدد اللمد ِدو َحددإ فَددال حَدغُ دمرنم ُُ ُ ْ
ِ ِ
ور)[لَّمان.]ٖٖ:
يَدغُمرنم ُُ ْ باللمو الْغَُر ُ

درص اخلدًن ادلتاحدة ذلد
الغيور حض ُ
دييع ا دًن مدن ادل،دلمٌن ف َ
عباد اهلل :ا ُُيزن َ
يف ىدداه احليدداة ،وا ددرةُ هتددافته علد انتهدداز فددرص الشددر والضددرر فيهددا ،وُيددت ّ
ح،نه حا بتن احلياة ويلة ،و يام التعويض ممُنة ،وباب التوبة مفتوح،
والرب غفور رحي !
دياعو
دبح للمض دديع ض د َ
وي ددا ل ددو م ددن احتج دداج متهاف ددت ي يواف ددإ مُانَددو ،وي يُد ْ
وَ ،د درانَو .قد ددال بعد ددض الصد دداحلٌن " :واعجبد ددا مد ددن موَد ددود يفه د د معد ددىن
الوَ ددود ،فد د ن فهد د ي يعم ددل َّتضد د فهم ددو .يعلد د ن العم ددر قص ددًن ،وى ددو
يضدديعو بددالنوم والبطالددة ،واحلددديم الفددارل ،و لددب اللدداات ،وإ ددا يامددو يددام
عمل زمان فرال".
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ا د مددن ندداب و ند ٍ
دابة ضددا نددبابو يف وديددة اللهددو واللعددب ،يرع د فيهددا
ن ددهواحو ،ويَ ُ،د د ْدوم يف هائهد ددا نزواحدِ ددو ،يتتبد ددع م،د دداق اذل ددو حيد ددم ااند ددت،
ليتضددلع مددن تهتددا عَِّددال عددن الطاعددة ،وارىددا ذلددا ،وبعدددا عددن ىلهددا ،ويناديددو
عحل ندباب  ،و تدع يياحد  ،ويغنيدو
الشيطان وىو يف ذل ادلنتجع اآلسنْ :

قول الَّائل:
َ
دام
عام *** ونر ال
وم ُ
إ ا الدنيا ُ
اب ُ
ال،الم!
ف ذا فاح ىاا *** فعل الدنيا
ُ

فيصدقو الشداب الغافدل و الشدابة الالىيدة ،ليَّضديا زمدن الشدباب النفديس يف
سعي غًن مشُور ،يعود عليه باخل،ارة والندامة.
ف ذا حد ادلشديب –إن ي يباغ ِ
دت ارَ ُدل قبلَدو -يتح،در َمدن ف ّدرط يف ندبابو
ُ
فَّد دواه يف ادلش دديب ق ددد ض ددعفت ،وتت ددو إىل اخل ددًن ق ددد ف د د ت ،ورص دديده م ددن
احل،نات قليل ،وعزمو إىل ال،باق إليها اليل .فعند ذل يرفع صوحو قائال:
ُيت َعل َ ِ ِ
حيب
بَ ُ
الشباب ب َدم ِع َعيين *** فَدلَ يُغ ِن البُُاَُّ َو النَ ُ
ِ
فت َعل َن ٍ
ضيب
باب *** نَعاهُ َ
فَيا َ َسفا َس ُ
س اخلَ ُ
الش ُ
الر ُ
يب َو َ
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ضا *** َاما يعر ِمن ِ
الش ِ
ضيب
باب َواا َن َغ ّ
يت ِم َن َ
َعر ُ
َ
الوَرق ال ََّ ُ
َ َ
الشباب يعود يوما *** فَت ِ ِ
شيب.
فَيا لَ َ
َُربهُ ا َ
يت َ َ َ ُ َ
صنَ َع ادلَ ُ
َ
يه ددا ارحب دداب الفض ددالَّ :اد د م ددن ص ددحيح ص ددرم ص ددحتو يف مت ددع ال دددنيا
ومطالبها ،وي عل فيها نصيبا آلَرحو اصالة فريضة ُيداف عليهدا ،ونافلدة
معهدا يُ در منهدا ،وصديام يدام فاضدلة ي،دار إليهدا ،وَتمدات للَّدرَّن متدواحرة
وَط صاحلة إىل نفع عبداد اهلل يواصدلها ،وبيندا ىدو علد بطدر
يداوم عليهاُ ،
ص ددحتو و ن ددرىا إذ ب ددارمراض حن ددزل ب ددو ،وحت ددل يف عض ددائو ،فت َّ ددل راان ددو،
دَّام بَّددرب الرحيددل ،ولَّدداَّ ادللد
وحتُدددر نف،ددو ،وحَّصددر َّمالددو ،وحندداره ارسد ُ
اجلليددل ،وحينه ددا يع ددض ص ددابع الن دددم عل د حفريط ددو ي ددام عافيت ددو ،ويتم ددىن ن
حرَدع إليدو صددحتو ليُدون مدن ادل،ددابٌَّن إىل الصدالة يف ادل،داَد ،وادلددداومٌن
يف ال،حر عل الَّيام ،وادلُ رين يف النهار من الصيام ،وال،داعٌن بداخلًن إىل
نفع ارنام.
وا من حي عاش عمره خلدمة دنياه ،وحغاية نهواحو وىواه ،دون ن يفُر
بددرَرة سيصددًن إليهددا ،و عمددال قدددمها سيحاسددب عليهددا ،ور ددا عدداش مراحددل
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العمددر الهددا يف انددل الغفلددة والعبددم ،فشددبابو واهولتددو ورَولتددو وندديخوَتو
وىرمو َعلها وقفا عل اعة النفس والشيطان ،فيا ح،رحو يوم نزول ادلوت
وسددُراحو ،وانفصددام عمددره وحياحددو ،وحددااره حينئددا فرصددة احليدداة وحضددييعو ذلددا،
و نيو الرَو إىل الدنيا ليغدًن م،دار حياحدو ال،دالفة الضدائعة ،ولُدن ىيهدات
ن يرَع ما قد فات.
دال رب ارَِع ِ
ِ
دون * لَ َعلدي َْع َم ُدل
َح َدد ُى ُ الْ َم ْدو ُ
ت قَ َ َ ْ ُ
(ح مدى إ َذا ََداََّ َ
قال حعداىلَ :
ِ ِ
دت َاد مدال إِند َمهددا َالِ َم دةال ُىد َدو قَائِلُ َهددا َوِمد ْدن َوَرائِ ِه د ْ بَد ْدرَز الخ إِ َىل يَد ْدوِم
يمددا حَدَرْاد ُ
َ
صدداحلا ف َ
يدُْبد َع ُو َن)[ادلممنون.]ٔٓٓ-99:
وا د مددن غددين بطددره غندداه ،وقدداده إىل م،دداَ مددو ه ،نفددإ مالددو يف لااحددو
احملرمددة ،وَطواحددو اآل ددة ،ي حعرفددو سددبل الددرب حددًن قدمددو فيهددا ،و حاَددات
احلياة قضاىا رىلهدا ،فرصديده مدن اخلدًن معددوم و ي،دًن ،ورصديده يف الشدر
متنو ا ًن.
وا من غين م ،بالبخل مالو ،فال زااة يمديها ،و صدقةَ ي،ار إليها،
و موا َن ًَن يَّدم من مالو فيها.
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ف د ذا ذىبددت ال،ددُرة وحضددرت الفُددرة يددوم الفَّددر بعددد الغددىن ،والعجددز بعددد
الَّ دددرة ،وادل ددوت بع ددد احلي دداة يَّ ددول الغ ددين ادل ،ددرم يف احل درام ،والباَ ددل ع ددن
حَّوق اهلل وحَّوق ارنام :يا ليتدين قددمت حليداو .ولُدن ديدو نيدو ،يف
النجاة مما ىو فيو.
فن،ددتل اهلل ن علنددا مددن ىددل اغتنددام فددرص احل،ددنات ،ادل،ددابٌَّن إىل فعددل
الرب واخلًنات.
قول قويل ىاا ،و ستغفر اهلل يل ولُ .
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الخطبة الثانية:
احلم ددد هلل رب الع ددادلٌن ،والص ددالة وال ،ددالم عل د د الند د ارم ددٌن ،وعلد د َّل ددو
وصحبو مجعٌن.
ما بعد:
يهددا ادلممنددون :ىنددار فددرص عديدددة يف ىدداه احليدداة إذا اسددتغلها ادل،ددل نددال
ًَنا ا ًنا ،وإذا فرط فيها َ،ر َ،رانا ابًنا.
فالشددباب فرصددة عظيمددة لعقبددال عل د العمددل الصددا واقا ددار منددو فددالَّوة
موَددودة والرغبددة م،دداعدة ،فمددن اسددتغل ىدداه الفرصددة نش د للعمددل و عانددو
ذل د عل د ا س ددتمرار عليددو يف بَّي ددة عم ددره ،فم ددن نددب عل د ن دديَّ ن دداب
عليو.
وإيار  -يها الشاب -ن حفُر بطدول ارمدل ،و ن فدرص احليداة يف ادل،دتَّبل
العمره ا ًنة فتدنيس رم الشباب يف اخلطيئة سيدنس بَّية عوب احلياة،
وارَل قد يَّطع ارمل.
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والعافيدة غنيمدة بدداردة حعدٌن ادلدرَّ علد فعدل اخلدًن ،فد ذا مدرض ي ي،دتطع فعددل
ذل  ،وحضرحو ندامتو ،و ما من استغل فرصة الصدحة ف،دار إىل اخلدًن فيهدا
ف نو مى م،و ال َّ،يندم رنو يُتب لو ارَر عل حل ارعمال اليت
قطعو عنها ادلرض.
قددال رسددول اهلل -صددل اهلل عليددو وسددل " :-إذا مددرض العبددد و سددافر اتددب
لو م ل ما اان يعمل مَّيما صحيحا"(رواه البخاره و بو داود).
والغىن فرصة ينة ي،تطيع بدو ادل،دل إنفداق ادلدال يف وَدوه اخلدًن ونفدع اخللدإ
بو ،ف ذا ي يفعل ندم حٌن يفتَّر ،و ُ تاح مالو ،و ُُيال بينو وبٌن الصدقة
بته حائل ََّر ،فيتح،ر يوم موانع البال عل يام الَّدرة عليو.
صدلم اهللُ عليدو وسدلم َ  -فَّدال :يدا رسدول اهلل ،ه
وقد َداَّ رَدل إىل الند َ -
الصدقة عظ َرا؟ قال " :ن حصدق و نت صدحيح ندحيح ،ىشد الفَّدر
وحتمددل الغددىن ،و هددل حددى إذا بلغددت احللَّددوم ،قلددت :لفددالن ادداا ،ولفددالن
ااا ،وقد اان لفالن" متفإ عليو.
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والف درال -ي ددا عب دداد اهلل-فرص ددة َ ددر ي ،ددتطيع ادل ،ددل ن د ه بفع ددل اخل ددًن
والتزود بالُ ًن منو ،سواَّ اخلًن يف َاندب العبدادة ،م اخلدًن يف َاندب العلد
وادلعرفددة ،م اخلددًن يف نفددع الندداس وم،دداعدهت  ،ولددن ي،ددل اقن،ددان يف ىدداه
احليدداة المددا حَّدددمت بددو مددن عمددال وعالقددات و ح دوال حضدديإ عليددو وقتددو،
وحاىب بزمان يومو وليلتو الو ،فيتمىن حينئا عودة نعمة الفرال.
وصدق الَّائل:
بغتو
فضل راو *** فع ،ن يُون موح
ْ
اغتن ْ يف الفرال َ
لتو
ا
ٍ
نف،و الصحيحة فَ ْ
صحيح ر يت من غًن سَّ *** ذىبت ُ
في ددا يه ددا ادل ،ددل  :اعم ددل قب ددل ن ح ،ددتطيع ن حعم ددل فص ددل قب ددل ن
ح،ددتطيع ن حصددلي ،و ا ددر مددن اخلط د إىل ادل،دداَد قبددل ن ح،ددتطيع ن
حصل إليها ،وص قبل ن ح،تطيع ن حصوم ،وح قبل ن حَّدر عل
احل  ،واعتمر قبل ن حتمناىا و ح،طيع نيلها.
ويا يها العاي يا يها الداعي :انشدر العلد قبدل ن حَّددر عليدو ،سدار إىل
نص ددح الن دداس وحعل دديمه قب ددل ن ي ددتو زم ددان ح ،ددتطيع في ددو حعل ددي َّي ددة و
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حديم و م،تلة ،و حَّدر فيو علد اتابدة المدة و إلَّداَّ نصديحة و حغيدًن
منُر.
حتددبس عددن الندداس مددن العل د والتجربددة مددا يددنفعه  ،بددل مددت فارغددا-امددا
قيددل-وسددل للحيدداة و ىلهددا عصددارة نعمددة اهلل عليد بادلعرفددة واخلددربة لتُددون
مُ ،يا بتن مت وقد قدمت للحياة نيئا نافعا.
فبددادروا-معشددر العَّددالَّ-إىل ارعمددال قبددل انَّطددا اآلمددال ،ودنددو اآلَددال،
فماذا حنتظرون؟
ى ددل حنتظ ددرون إ فَّد درا ُمن ،دديا ،و غ ددىن ُمطْغِي دداَْ ،و َمَرض ددا ُم ْف ِ ،ددداَْ ،و اِبَد ددرا
ُم َفن ددداَْ ،و َم ْوح ددا ُْرل ِه ددزا ،و فتن ددة معلُد د ح ددالس البني ددان ،وَوف ددا ي دددعُ
ممُ،ي الل،ان واررادان بدٌن اجلددران ،ورياحدا حعصدل بُد إىل العجدز عدن
ددَال فشددر منتظَدر ،و
اعدة حرغبددون فيهددا ،وعبددادةٍ حتمنددون التلدداذ ددا ،و الد َ
ال،اعةَ وال،اعةُ دى و مر.

 12من 13

فدداغتنموا-ر ُ د اهلل -قبددل ن حتندددموا ،وسددارعوا قبددل ن يُ،ددر بُ د ،
وانتص ددروا عل د د الد ددنفس والشد دديطان ،قبد ددل التح،د ددر واخل ،د دران ،وفد ددوزوا عل د د
الت،ويل والفتور ،قبل ارسل يف الَّبور ويوم النشور.
واحعبد د دوا الي د ددوم لت،د د د ُيوا غ د دددا ،واا د دددحوا يف احلي د دداة لتُوند د دوا عن د ددد اهلل م د ددن
ال،عداَّ.
واعملوا اه الوصية النبوية:
فعن عبد اهلل بن عمر-رضدي اهلل عنهمدا -قدالَ :دا رسدول اهلل -صدل اهلل
عليو وسل  -ببعض َ،ده ،فَّال ":ان يف الدنيا اتن غريب ،و عابر
س ددبيل ،وع ددد نف ،د يف ص ددحاب الَّب ددور " ،وق ددال يل" :ي ددا اب ددن عم ددر ،إذا
ص ددبحت ف ددال حت دددث نف،د د بادل ،دداَّ ،وإذا م ،دديت ف ددال حت دددث نف،د د
بالصباح ،وَا من صدحت قبدل سدَّم  ،ومدن حياحد قبدل موحد ف ند
حدره يا عبد اهلل ما امس غدا" رواه ال ماه والبيهَّي.

 13من 13

وق ددال -علي ددو الص ددالة وال ،ددالم" :-اغت ددن مخ،د دا قب ددل مخ ددس :ن ددباب قب ددل
ىرم د  ،وصددحت قبددل سددَّم  ،وغنددار قبددل فَّددرر ،وفراغ د قبددل نددغل ،
وحياح قبل موح " رواه احلاا .

َعلنددا اهلل وإيدداا ممددن ي،ددتمعون الَّددول فيتبعددون ح،ددنو ،وممددن إذا نُصددحوا
انتصحوا ،ومى ُدعوا إىل اخلًن َابوا ،وإذا عملوا ح،نوا و صابوا.
ىاا وصلوا وسلموا عل ًَن البشرية...

