
 رفاً ، وجعلهما ظَ والنهارِ  الليلِ  بنيَ  ، وعاقبَ والزمانَ  املكانَ  ؛ خلقَ القديرِ  ، احلكيمِ العليمِ  قِ اخلالَّ  �ِ  احلمدُ 

ذَّكََّر أَْو أَرَاَد َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أَرَاَد َأْن يَ ( املعادِ  ليومِ  ، وتذكرةً العبادِ  ألعمالِ 

نا كرًا مزيًدا؛ خلقنا ورزقنا وأحيا� مث مييتنا مث حييينا وإليه مرجعُ ه شُ ه محًدا كثريًا، ونشكرُ حنمدُ  ،)ُشُكورًا

هم، ولو ه فأمهلَ ه على عبادِ لمُ حِ  ظمَ له؛ عَ  ه ال شريكَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  نا وجزاؤ�، وأشهدُ وعليه حسابُ 

َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يـَُؤخِّ َوَلْو يـَُؤاِخُذ هللاُ (م لعذ�َ  شاءَ  ، )ُرُهْم ِإَىل َأَجٍل ُمَسم�ىالنَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تـََرَك َعَليـْ

هم، ومن أفضلَ  له من األصحابِ  ، واختارَ تعاىل على العاملنيَ  ه؛ اصطفاه هللاُ ه ورسولُ عبدُ  مداً أن حمُ  وأشهدُ 

ه ه وأصحابِ ه وأزواجِ عليه وعلى آلِ  و�ركَ  وسلمَ  صلى هللاُ ، له يف الدنيا واآلخرةِ  ، فكنَّ هنَّ أطهرَ  الزوجاتِ 

:أما بعدُ ..  الدينِ  إىل يومِ  هلم �حسانٍ  ، والتابعنيَ أمجعنيَ   

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنُه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة فَـ  يـَتَـَقاَرَب ال تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ : (قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

اْليَـْوُم َكالسَّاَعِة، الزََّماُن، فـََتُكوَن السََّنُة َكالشَّْهِر، َوَيُكوَن الشَّْهُر َكاْجلُُمَعِة، َوَتُكوَن اْجلُُمَعُة َكاْليَـْوِم، َوَيُكوَن 

يف  للهجرةِ  852املتوىف عام  ابُن حجٍر رمحَه هللاُ  يقولُ .. ، ال إلَه إال هللاُ )َوَتُكوَن السَّاَعُة َكاْحِرتَاِق السََّعَفةِ 

َنُه اْحلَِديثُ : (شرِح احلديثِ  م َما َملْ َنُكْن َقْد ُوِجَد ِيف َزَمانَنا َهَذا فَاَلَِّذي َتَضمَّ د ِمْن ُسْرَعة َمّرِ اْألَ�َّ ، فَِإ�َّ جنَِ

دُه ِيف اْلَعْصرِ  .ا حنُن؟، فماذا عسى أن يُقاَل يف زمانِن)َ� َهَذاالَِّذي قـَْبَل َعْصرِ  جنَِ  

من نوِمنا يف  ما إن نستيقظُ أعواِمنا، يف و بل أال تروَن أيُّها األحبَُّة هذا التَّسارَع العجيَب يف أ�ِمنا وشهورِ� 

  دخلَ نَ  حىت ،النَّهارِ أوِل 
َ
وإذا حنُن على فـُُرِشنا قد أ�َكنا  وفجأًة، عاِش، وَتدوُر بنا دوَّامُة احلياِة،يف ُمعرتِك امل

فكيَف بدأَ هذا اليوُم؟، وكيَف  ،لنبدأَ يوماً جديداً بنشاطٍ  نبحُث عن الرَّاحةِ و  ،انتهى يوُمنا، قد التَّعبُ 

.ونُصدُّ عنها، فإىل مىت؟ ،انتهى؟، وماذا قدَّمنا فيه؟، وهل سيعوُد بعَد ذلَك؟، أسئلٌة كثريٌة، نِفرُّ منها  

، كلما �مٌ أَ  ، إمنا أنتَ آدمَ  � ابنَ (: ه هللاُ رمحَ  البصريُّ  احلسنُ  أليسْت هذه األ�ُم من أعمارِ�، كما قالَ 

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض : (تعاىلو  خالِقنا ُسبحانَه قولَ   نتدبـَّرْ أمل، )بعُضك ذهبَ : يومٌ  ذهبَ 

يتفكَّروَن يف مروِر األ�ِم، األحالِم، الُعقوِل و ، فأصحاُب )َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآلَ�ٍت ِألُوِيل اْألَْلَبابِ 

ا تُقّرُِ�م من اخلِتاِم، ف .يملؤ�ا خبِري األعماِل والكالمِ ويعلموَن أ�َّ  



ُم فـَتَّا  َوتـَْنِحُت ِجْسَمَك السَّاَعاُت َحنَْتا ***تـَُفتُّ فـَُؤاَدَك اَأل�َّ  

َأَال َ� َصاِح أَْنَت أُرِيُد أَنـَْتا ***َوَتْدُعوَك اْلَمُنوُن ُدَعاَء ِصْدٍق   

اجلمعِة، حىت يصعَد  ما إن يبدأُ األسبوُع، حىت َنصَل إىل �ايِته، وما إن ينزُل خطيبُ انظْر إىل األسابيِع، و 

سُري سرياً حثيثاً ال ت أسابيعُ وما إن ننتهي من سورِة الكهِف، حىت نُعيَد قراَءَ�ا مرًة ُأخرى، مرًَّة أخرى، 

ألنفِسنا يف حياتِنا، ماذا قدَّمنا ، تسارِع عجلِة الزَّمنِ أنفَسنا يف ِخضَِّم  فهل من َوقفٍة لنسألَ ، فيه هوادةَ 

َ : (قولِها يف � تعاىلهللاُ أمَر�  وقفةٌ  ِإنَّ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتـَُّقوا ا�َّ

ٌر مُّْستَـَقر�ا َوَأْحَسُن َمِقيًال آيٌة تستحقُّ منَّا التَّدبَر والتأمَل طويًال، لنكوَن ، )ا�ََّ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ  .يـَْوَمِئٍذ َخيـْ  

إذا وال نشعُر إال وحنُن يف عشِر ذي اِحلجَِّة، ُمثَّ  شهُر رمضاَن،جباً من األعاجيِب، فيبدأُ وأما الشُّهوُر فعَ 

واألعماُر تتعاىل، تتواىل،  زمنةُ األ، اآلخرَ  بقدوِم شهِر رمضانَ  بعُضنا بعضاً  ىنءُ هيُ ُمثَّ ، نصوُم عاشوراءَ حنُن 

، خيسُر فيها ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ العاصفِة،  ُسليماَن عليه السَّالمُ ِح واأل�ُم جتري فيها جرَي ري

ْنَسانَ *  َواْلَعْصرِ (: صَِّرب، وصدَق هللاُ تعاىلاخلاسروَن ويربُح فيها أهُل ال ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  *َلِفي ُخْسٍر  ِإنَّ اْإلِ

.)َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا ِ�حلَْقِّ َوتـََواَصْوا ِ�لصَّْربِ   

ِم نـَقْ ِإ�َّ  وَُكلُّ يـَْوٍم َمَضى يُْدِين ِمَن اَألَجلِ  *** َهاَطعُ  لَنَـْفرَُح ِ�َأل�َّ  

ْسَراُن ِيف اْلَعَملِ  *** فَاْعَمْل لِنَـْفِسَك قـَْبَل اْلَمْوِت ُجمَْتِهًدا َا الرِّْبُح َواخلُْ فَِإمنَّ  

نَني،  فيها على سفينٍة كأنَّنا ،  َحتَْسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السََّحابِ وأمَّا السُّنوُن فيا حسرتى على الّسِ

سيناُه، ومن فعاً، من سقَط منها بكيناُه ساعًة ُمثَّ نَ تدفُعها الرِّيُح دفعاً، وتسفُع رؤوَسنا فيها مشُس الغفلِة سَ 

وهكذا يف عجلٍة ُمتسارعٍة بقَي فيها انشغلنا عنُه وتركناُه، حيملُنا النَّهاُر إىل اللَّيِل، ويُعيُد� اللَّيُل إىل النَّهاِر، 

 اسُ ا النَّ نزهلُ يَ  راحلُ مَ  هارُ والنَّ  إمنا الليلُ : رمحَه هللاُ  ائيُّ الطَّ  داودُ  قالَ اً، ال تنتظُر الشَّمُس فيها أحداً، كما ِجدَّ 

 زاداً ملا بنيَ  مرحلةٍ  يف كلِّ  هم، فإن استطعت أن تـُـقدِّمَ سفرِ  ذلك �م إىل آخرِ  حىت ينتهيَ  ،رحلةً مَ  رحلةً مَ 

 قاضٍ  ما أنتَ  ك، واقضِ لسفرِ  دْ من ذلك، فتزوَّ  أعجلُ  ، واألمرُ عن قريبٍ  فرِ السَّ  ديها فافعل، فإن انقطاعَ يَ 

.قد بـَغَـتـَـك �ألمرِ  كَ ك، فكأنَّ من أمرِ   



بَعَد َهلٍْو وَشباٍب وَمرَحْ ***  الَح شيُب الرأِس مينِّ فاتَّضحْ   

ْوُت لذي اللُّ ***  فـََلَهْوَ� وَفرِْحَنا، مثّ ملَْ 
َ
فـَرَحْ  بِّ َيدَِع امل  

ا سنواٍت،  ا ساعاٍت، وتزحُف فيها ساعاُت احلُزِن كأ�َّ عجيبٌة هذه األ�ُم، مترُّ فيها أ�ُم السَّعادِة كأ�َّ

.طالِهلار�ُت �تذهُب السَّعادُة جبماِهلا، وترحُل اهلموُم جبباِهلا، وتبقى الذِّك  

بتلى فـََنسعُد، 
ُ
نغيُب عن ميوُت امليُِّت فنبكي، ويولُد املولوُد فنفرُح، وميرُض املريُض فنحزُن، ويُعاىف امل

نلتقي ُمثَّ نفرتُق وحنُن أصدقائنا قليالً ُمثَّ نَراُهم يف مكاٍن، فإذا قد ظهَر على وجِههم ورؤوِسهم آ�ُر الزَّماِن، 

ختلفِة،  ال نعلُم هل سنتلقي مرًة أخرى أم ال؟،
ُ
ال نريُد مساَع األخباِر ومَع ذلَك حياٌة مليئٌة �ملشاعِر امل

 ناقُ يفارُ و ، األحبابُ  نافسيرتكُ عمَّر� فيها  لوَد أصحاِب املكانِة الثَّمينِة، وحنُن نعلُم أننا احلزينِة، وال فـَقْ 

.تِ الذِّكر� مجيلَ  يبَق منهم إالولَن �ُء واألمَّهاُت، اآلو  َيذهبُ األصحاُب، و   

مُ ***  ناعوِد و�هلَ �لسُّ  نونٌ مرَّْت سُ  فكأَ�ا ِمْن ِقْصرِها أ�َّ  

فكأ�ا مْن طوِهلا أعوامُ ***  هامثَّ انْثنْت أ�ُم هجٍر بعدَ   

ا وكأنـَُّهْم أحالمُ ***  نوُن وأهُلهاالسُّ  مثَّ انقضت تلكَ  فكأ�َّ  

يف مصلحٍة حكوميٍة، ُمثَّ حتدثَت مع  هل جلسَت يوماً يف مكاٍن عاٍم، أو يف جملٍس، أو يف مسجٍد، أو

هكذا .. أحِدهم ساعًة من زماٍن، فتعرَّفَت عليه وتعرََّف عليَك، ومسعَت أخبارَه ومسَع أخباَرك، ُمثَّ افرتقتما 

اِر يـَتَـَعاَرُفوَن النـَّهَ َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم َكَأن ملَّْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َساَعًة ّمَِن : (تعاىل وامسع إىل قولِهمهما طالْت،  هي احلياةُ 

نَـُهْم  بُوا بِِلَقاِء ا�َِّ َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ بـَيـْ تَني أو السَّبعَني، كيَف مرَّْت )َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ ، واسأْل من بلَغ الّسِ

مملن عاشوا أطوَل ِمنَّا ُعمراً، ماذا امسع بل السُّنوَن؟، وكيَف تقطَّعْت الشُّهوُر؟،  على هذا  ُجييبوَن ر�َّ

قَاَل ِإن  *قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم فَاْسَأْل اْلَعاّدِيَن  *قَاَل َكْم لَِبثْـُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني : (السُّؤالِ 

.أيقْظ قلوبَنا ِبذكراكَ و ..  ، فاللهمَّ ُرمحاكَ )لَِّبثْـُتْم ِإالَّ قَِليًال لَّْو أَنَُّكْم ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ   

.الرحيمُ  ه هو الغفورُ ، فاستغفروه حق�ا، وتوبوا إليه ِصدقًا، إنَّ نبٍ ذَ  من كلِّ  لمؤمننيَ ليل ولكم و  هللاَ أستغفُر   



 هللاِ  سولُ رَ  أن دمحماً  ، وأشهدُ الصاحلنيَ  ويلُّ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ، وأشهدُ للمتقنيَ  والعاقبةَ  العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ 

:أما بعد..  ه أمجعنيَ ه وصحبِ عليه وعلى آلِ  هللاُ صلى   

اُف مع تسابِق السَّاعاِت، وِقلِة الربكِة يف األوقاِت، وِحرِصنا على حتصيِل أكِرب َقدٍر خنَ  إننا ..أيُّها األحبَُّة 

لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِيف  اقْـتَـَربَ : (ه تعاىلوالبناِت، أن َيصدَق علينا قولُ  من الثَّرواِت، لتأمَني ُمستقبِل البننيَ 

).الِهَيًة قـُُلوبـُُهمْ * َما َ�ْتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن َر�ِِّْم ُحمَْدٍث ِإال اْسَتَمُعوُه َوُهْم يـَْلَعُبوَن * َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن   
 

رِع يف الزَّماِن، ويف ظلِّ تتابِع ال ينفُع مع هذا التَّساعلينا أن ننتبَه من الغفلِة، وأن نعلَم أنَّه احلذَر احلذَر، و ف

نيا اليت وصَفها  األفراِح واألحزاِن، إال اإلمياُن بقضاِء ِهللا تعاىل، والتَّسليُم ألقدارِه، وأن نعلَم حقيقَة الدُّ

نـَْيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاخْ : (خالُقها سبحانَه وتعاىل بقولِه َا َمَثُل اْحلََياِة الدُّ تَـَلَط بِِه نـََباُت اَألْرِض ِممَّا ِإمنَّ

َها أََ�َها أَْمُرَ� َ�ُْكُل النَّاُس َواألَنـَْعاُم َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت اَألْرُض ُزْخرُفـََها َوازَّيـََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَنـَُّهْم قَاِدرُ  وَن َعَليـْ

ُل اآلَ�ِت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ لَْيًال أَْو نـََهارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأن ملَّْ تـَغْ  .)َن ِ�َألْمِس َكَذِلَك نـَُفّصِ  

نيا الدُّ : (ه هللاُ رمحَ  صريُّ البَ  احلسنُ  قالَ �لطَّاعاِت،  أ�منانعمَر لاألوقاِت، و  واستغاللِ �لعمِل والِبداَر الِبداَر، 

، إذاً )فاعمل فيه فلكَ  ه، وأما اليومُ دركُ ال تُ  مبا فيه، وأما غداً فلعلكَ  فقد ذهبَ  أما األمسُ : أ�مٍ  الثةُ ثَ 

نا احلايل مبا ينفُع، وال جنعْل ومنألُ وقتَ ذكٌر ِ� تعاىل وعبادٌة، وفرٌح بقدِر ِهللا تعاىل وسعادٌة، حنتاُج إىل تركيٍز، 

.آتٍ  هو آتٍ  ما ، وكلُّ فاتَ  ماتَ  ، ومنماتَ  عاشَ  منْ ُحزَن املاضي يفرتُسنا، وال همَّ املستقبِل �سُر�، ف  

َك، اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقبَـتَـَنا ِيف األُُموِر ُكلَِّها، َوَأِجْرَ� اللَُّهمَّ اْجَعْل قـُُلوبـََنا ُمْطَمِئنًَّة ِحبُبَِّك، َوأَْلِسنَـتَـَنا َرْطَبًة ِبذِْكرَِك، َوَجَوارَِحَنا َخاِضَعًة ِجلَالَلِ 

نـَْيا َوَعَذاِب اآلِخرَِة، اللَّهُ  ِمَنا يـَْوَم نـَْلَقاَك، اللهِمْن ِخْزِي الدُّ َر أَ�َّ َر َأْعَمالَِنا َخَواِمتََها، َوَخيـْ َر َأْعَمارَِ� َأَواِخَرَها، َوَخيـْ مَّ اْهِدَ� مَّ اْجَعْل َخيـْ

َيْصِرُف َعنَّا َسيَِّئها ِإالَّ أَْنَت، اللهمَّ آِت ِألْحَسِن اَألْخَالِق واألَقْـَواِل َواَألْعَماِل َال يـَْهِدي ِألْحَسِنها ِإالَّ أَْنَت َواْصرْف َعنَّا َسيِّئَها َال 

ْر قـُُلوبَنا ِمَن الن ُر َمْن زَكَّاَها أَْنَت َولِيهُّا َوَمْوَالها، اللهمَّ َطهِّ َوالشَّْحْناِء، وِِأْعيـُنَـَنا ِمَن اخلِيانَِة،  َواَحلَسدِ  فِّاقِ نـُُفوَسَنا تـَْقَواها َوزَكِّهاَ أَْنَت َخيـْ

يَع الدُّعاِء، اللهمَّ ِإ�َّ نعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ احلَاِقِديَن وََكْيِد احلَاِسِديَن، ِإنََّك َعَلىَوأَْلِسنَـَتن وأعزَّ  ُكلَّ شيٍء َقِديٌر، اللهم  ا ِمَن الَكِذِب َ� مسَِ

ْركَ  اللَُّهمََّ اْجَعْل  ،�أمورِ  نا ووالةَ صلح أأمتَ نا وأاللهم آمنا يف أوطانِ  ،ك املؤمننيَ ، وانصر عبادَ واملشركنيَ  اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشِّ

ُهْم ِمَن السُّوِء َوالشَّرِّ َ� َربَّ اْلَعاَلِمَني، اللهم ارفع َعَمَلُهَم ِيف رَِضاَك، َواْرزُقْـُهَم اْلِبطَانََة الصَّاِحلََة النَّاِصَحَة الَِّيت َحتُثـُُّهْم َعَلى اخلَْْريِ، َوُحتَذِّرُ 

، اللهم َواْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد آِمًنا ُمْطَمِئن�ا َسَخاًء َرَخاًء منها وما بطنَ  ، ما ظهرَ الفنتِ  وسوءَ  واحملنَ  ، والر� والز�، والزالزلَ ءَ والو� عنا الغالءَ 

وأصلح  هم على احلقِّ وامجع كلمتَ م بني قلو�ِ  اللهم وألفْ  ،مكانٍ  يف كلِّ  نا املسلمنيَ اخوانِ  َوَسائَِر ِبَالِد اْلُمْسِلِمَني، اللهم احقن دماءَ 

.العاملنيَ  � ربَّ  السالمِ  هدهم سبلَ اهم و بينِ  ذاتَ   




