 1من 11

عنوان اخلطبة

تدارك العمر بصاحل العمل وخطر التدخني

عناصر اخلطبة

/1قصر األعمار وسرعة انقضائها /2شدة حرص
السلف على أوقاهتم /3ظاىرة ضياع األوقات يف ىذا
الزمان /4من مظاىر استغالل اإلجازة فيما ينفع
/5خطر التدخني وأضراره /6وسائل اإلقالع عن
التدخني

الشيخ

عبداهلل بن عبدالرمحن الرحيلي

عدد الصفحات 11
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلمد هلل ادللك القدوس السالم ،ىدانا لدين اإلسالم ،أمحده -سبحانو-
على نعمو العظام ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،ادلعبود
احلق على الدوام ،وأشهد أن زلمدا عبد اهلل ورسولو خري األنام ،صلى اهلل
عليو وعلى آلو الكرام ،وعلى أصحابو الربرة األعالم.

 2من 11

العليم
أما بعد :فاتَّقوا اهلل الذي خل َقكم َّ
وسواكم ،اتقوا َ
( َوَمن يَت َِّق اللَّوَ يَ ْج َعل لَّوُ َم ْخ َر ًجا * َويَ ْرُزقْوُ
ِ
ب)[الطالق]3-2 :
يَ ْحتَس ُ

بسركم وصلواكم؛
ث ََل
ِم ْن َح ْي ُ

عباد اهلل :يف تعاقب الليل والنهار عربة َّ
ومدكر ،ويف سرعة انقضاء األعمار
مزدجر؛ (وىو الَّ ِذي جعل اللَّيل والنَّه ِ
اد
اد أَ ْن يَ َّذ َّك َر أ َْو أ ََر َ
ار خ ْل َفةً لِ َم ْن أ ََر َ
ََ َ ْ َ َ َ َ
َ َُ
ورا)[الفرقان.]62 :
ُش ُك ً
شرف الزمان ،وأنو عب ٌد سللوق لعبادة
وادلؤمن احلاذق يعرف قدر الوقت و َ
الرمحن؛ فال تضيع منو ساعة وحلظة ،يف غري طاعة وقُربة.
اآلجال زلدودة ،وإن ذىاب يوم يعين
أيها ادلسلمون :إن األيام معدودةٌ ،و َ
العبد منذ أن ُولد وىو مسافر إل ربِّو ،يوشك أن يصل،
قرب األجل ،و ُ
َ
تنتهي بنا ادلهلة ،ونلقى
والليل والنهار مراحل نقطعها مرحلة مرحلة ،حىت َ
اهلل -تعال.-

 3من 11

فقدِّم الزاد ،وهتيَّأ للمعاد؛ فإن انقطاع السفر قريب ،تزود لسفرك بصاحل
العمل ،واقض ما أنت قاض ،فكأنك باألجل وقد نزل.
واعلموا -عباد اهلل -أنو لن تزول قدما عبد بني يدي اهلل ،حىت يُسأل :عن

عمره فيما أفناه؟ ،وعن شبابو فيما أباله؟.

لقد حثنا نبينا -صلى اهلل عليو وسلم -على اغتنام األوقات ،قبل حصول

الفنت وادلشغالت ،فقال" :اغتنم خمساً قبل خمس :شبابك قبل ىرمك،

وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك،

وحياتك قبل موتك".
وإن طول العُمر مع صالح العمل ،ىو وصف خيار الناس عند اهلل -عز
طال عُمره،
خير الناس من َ
وجل ،-قال -عليو الصالة والسالمُ " :-
وحسن عملُو".
ُ

 4من 11

اب واألجر،
فهنيئا دلن شغل وقتو يف الطاعة والذكر ،واحتسب يف ِ
ادلباح الثو َ
ت
وكلما فر َ
غ من عمل أتبعو بآخر؛ شلتثال أمر اهلل -تعال( :-فَِإذَا فَ َر ْغ َ
فانصب إل
فَانْ َ
ب)[الشرح]7 :؛ إذا َ
صْ
فرغت من ثقيل األعباء واألشغالَ ،
غ البال.
عبادة الكبري ادلتعال ،نشي َ
ط النفس فار َ
ِ
حرص
السلف أحرص على حلظات األعمار ،من
عباد اهلل :لقد كان
ُ
ٍ
عمر -رضي اهلل
احلريص على الدرىم والدينار ،فها ىو أبو بكر يوصي َ
عنهما" :-إن هلل عمالً بالنهار ال يقبلُو بالليل ،وعمالً بالليل ال يقبلُو
ٍ
ِ
ٍ
ندمي
مت على شيء َ
بالنهار" ،وقال ابن مسعود -رضي اهلل عنو" :-ما ند ُ
ٍ
يزدد فيو عملي" ،ولقد قيل:
مشسو،
ونقص فيو أجلي ،ومل َ
َ
على يوم َ
غربَت ُ
حق قضاه ،أو ٍ
فرض أداه ،أو رلد أثَّلو،
يوما من عمره يف غري ٍّ
"من أمضى ً
نفسو".
حصلو ،أو علم اقتبسو؛ فقد َّ
أو فعل محيد َّ
عق َ
يومو ،وظلم َ

ربسر وندم ،ومن اخلري ُحرم ،قال -
إن من ربح وقتو غنم ،ومن أضاعو َّ
كثير من الناس :الصحةُ
عليو الصالة والسالم" :-نعمتان مغبو ٌن فيهما ٌ

 5من 11

ط فيهما ،قال ابن القيم -رمحو اهلل" :-إضاعةُ الوقت
فر ُ
والفراغ"؛ أي :يُ ِّ
ُّ
ادلوت
تقطع عن اهلل والدار اآلخرة ،و ُ
أشد من ادلوت؛ ألن إضاعةَ الوقت ُ
يقطعُك عن الدنيا وأىلها".
انشغال كثري من الناس بوسائل
عم بو البالء يف زماننا
َ
عباد اهلل :إن شلا َّ
وذىاب نفيس أعمارىم يف متابعة اذلواتف والقنوات.
التواصل والشبكات،
َ
فاتقوا اهلل -أيها الناس -فيما ت ِردون وتتابعون ،واستحضروا اطالع اهلل
صريوىا بابا لنشر اخلري واذلدى ،وهن ِي الناس
عليكم فيما تكتبون وتنظرونِّ ،
عن الشر والردى ،وبُثوا عربىا ما يسركم أن تلقوه بني يدي ادلول.
إنك -يا عبد اهلل -مسؤول عن وقتك الذي صرفتَو فيها؛ أيف طاعة كان أو
معصية؟ ،مسؤول عن كتابتك اليت نشرَهتا؛ أىي شلا يرضي اهلل أو
يسخطو؟ ،مسؤول عما رأتو عيناك ،ومسعتو أذناك ،وعملتو يداك ،واعلم
بأن اهلل يراك ،ال زبفى عليو خافيةٌ يف سرك وصلواك.

 6من 11

وبعد -عباد اهلل -فانتهزوا فرص أعماركم يف طاعة ربكم ،واستغلوا فراغ
ُ
إجازتكم فيما ينفعكم ،أكثروا من تالوة كالم اهلل -عز وجل ،-واجعلوا
قل.
ألنفسكم وردا كل يوم ال تتخلفون عنو مهما َّ
وتزودوا من العلوم الشرعية النافعة،
أكثِروا فيها من األعمال الصاحلةَّ ،
وأش ِركوا أوالدكم يف ِحلق حفظ القرآن والسنن.
واجعلوا ذلم أبوابا للًتويح ونشاط البدن ،نشؤوىم على حب اآلخرة ،وكونوا
ذلم قدوة صاحلة ،علموىم نافع ادلهارات ،وربوىم على كرمي الصفات.
اللهم أعنا على عمارة أوقاتنا بالطاعات ،واختم لنا بالصاحلات ،وأعنا على
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
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اخلطبة الثانية:
احلَ ْم ُد لِلّ ِو العزيز الغفور ،والصالة والسالم على نبينا زلمد ادلبعوث باذلدى
ْ
والنور ،وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم إل يوم البعث والنشور.
أما بعد :فإن اهلل بعث إل الناس نبينا زلمدا -صلى اهلل عليو وسلم-؛
ِ
اىم َع ِن الْم ْن َك ِر وي ِح ُّل لَ ُهم الطَّيِّب ِ
ات َويُ َح ِّرُم
ُ َ
َُ
(يَأ ُْم ُرُى ْم بِال َْم ْع ُروف َويَ ْن َه ُ ْ
ُ
ث)[األعراف.]157 :
ْخبَائِ َ
َعلَْي ِه ُم ال َ
وديننا ىو خري األديان ،حفظ اهلل لنا فيو العقول واألبدان ،حرم كل خبيث
ِ
ومسكر ،وهنى عن كل ضار وسلدر؛ لتبقى عقول العباد سليمة ،تعقل عن
اهلل أمره وهنيو؛ فيحققوا العبادة ،ويفوزوا بالسعادة.
عباد اهلل :آفة خطرية ،ابتلي هبا كثري من الناس ،وبان ضررىا بال خفاء أو
التباس ،إهنا آفة الدخان ،وبالء التبغ بشىت األنواع واأللوان ،ىو من أعظم
ضررا.
خطرا ،وأكثرىا ً
اخلصال ً

 8من 11

وباتفاق العقالء :أنو ال نفع فيو وال فائدة؛ بل حيوي السموم القاتلة،
أعصاب ثائرة ،وذبارة خاسرة ،وأنفاس خبيثة مضرة؛ ملوث للمكان ،مفسد
للمالبس واحليطان ،ضياع لألموال ،وأذية لألسر والعيال ،ىالك
للبنني والبنات.
للمجتمعات ،وفساد َ
إنو من أكرب ما تواجهو الناشئة من األخطار ،كيف؛ وىو بوابة ادلخدرات
وبيل
واإلسكار ،وقد َّبني األطباء
َ
عظيم أضراره؛ بل رأى الناس مجيعا َ
آثاره؟!.
فيا من ابتلي بالتدخني -عافاك اهلل وسلَّمك :-اقطعو قبل أن يقتلك،
ابذل األسباب الشرعية والطبية للخالص منو ،انتهز فرصة ُىيِّئت لك،
دبتابعة عيادات اإلقالع عن التدخني ،اليت توفرىا وزارة الصحة ،خبصوصية
وبال مقابل؛ ربفظ صحتك ومالَك ،تُسعد أسرتَك وتُنشئ على اخل ِري
أطفالَك.

 9من 11

إنك ال شك توقن حبرمتو وضرره ،وترى فساده وقبيح أثره ،وترجو تركو
واإلقالع عنو ،فاستعن باهللِ ،
ينجك اهلل منو ،واىجر بيئة
وجاىد نفسك؛ ِّ
َ
ادلدخنني ،حىت ال تعود إليو.
واصرب على ما ذبد من مشقة تركِو بادئ األمر ،ففي مثل ىذا يقول أىل
العلم" :إمنا تكون ادلشقة يف ترك ادلألوفات والعوائد شلن تركها لغري اهلل ،أما
سللصا يف قلبو هلل؛ فإنو ال جيد يف تركها مشقة إال يف أول وىلة؛
َم ْن تركها ً
ليُمتحن :أصادق ىو يف تركها أم كاذب؟ ،فإن صرب على ترك ادلشقة قليالً
صارت لذة".
فإذا تركتَو فأبشر هبناء الن ْفسِ ،
وطيب الن َفس ،عافيةُ بدن ،ووجوٌ حسن،
ِ
ِِ
ِ
آمنُوا َو َعلَى
هباءُ مظهرٌ ،
ين َ
ومال أوفر؛ ( َوَما عن َد اللَّو َخ ْي ٌر َوأَبْ َقى للَّذ َ
َربِّ ِه ْم يَتَ َوَّكلُو َن)[الشورى ،]36 :طيَّب اهلل أنفاسك وصرفك عنو ،وأعانك
على تركو والتخلص منو.

 11من 11

ويا بائع التبغ والدخان :اتق اهلل فيما تأكل وتنفق على ولدك ،وفيما يُنبِت
حلم جسدك ،كل جسد نبت من سحت؛ فالنار أول بو.
َ
إنك ستُسأل بني يدي اهلل عن مالك :من أين اكتسبتو؟ ،وفيما أنفقتو؟،
طيب اهلل مكسبَك ،وجعل التجارة ادلباحة مسلكك.
حق النصح
ويا من عافاه اهلل من ىذا البالء :إلخوانك الذين ابتُلوا بو ُ
والدعاء ،و ِ
التعاون على اخلالص من ىذا الداء.
ويا معشر اآلباء واألولياء :أرشدوا أبناءكم لصالحهم ومنفعتِهم ،وأحسنوا
اختيار صحبتِهم ،اصرفوىم عن صحبة ادلدخنني ،وتابعوىم فيما يتابعون،
وسلوا اهلل ذلم الصالح واذلداية والتوفيق.
أعاذنا اهلل مجيعا من كل معصية وشر ،وصرف عنا كل بلية وضر.

 11من 11

اللهم صل وسلم على نبينا زلمد وأزواجو وذريتو؛ كما صليت على آل
إبراىيم ،وبارك على نبينا زلمد وأزواجو وذريتو؛ كما باركت على آل
إبراىيم.
اللهم أعز اإلسالم وادلسلمني ،واخذل أعداءك أعداء الدين ،اللهم آمنا يف
أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،وارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة،
اللهم اغفر للمسلمني وادلسلمات ،وألف بني قلوهبم ،وامجع على احلق
كلمتهم ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا ووالدينا عذاب
القرب والنار.

