
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله 
  ......وصحبه أجمعين زبعد 

: فاتقوا اهللا ـ عباد اهللا ـ حقَّ التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، قال اهللا تعالى: أما بعد
ونملسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمو هقَّ تُقَاتح نُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهءام ينا ٱلَّذه102:عمرانآل  [ٰيَأي.[  

إن هذه الشمس التي تطلع كلَّ يوم من مشرقها وتغرب في مغربها تحمل أعظم االعتبار، 
  .فطلوعها ثم غيابها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما طلوع وزوال

ا رويدا انظر إلى هذه الشهور، تهّل فيها األهلّة صغيرةً كما يولَد األطفال، ثم تنمو رويد
كما تنمو األجسام، حتى إذا تكامل نموها أخذت في النقص واالضمحالل، وهكذا عمر 

  .اإلنسان
تتجدد األعوام عاما بعد عام، فإذا دخَل العام الجديد نظر اإلنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم 

كلمح البصر، فإذا هو في آخر العام، وهكذا ع ا، فينصرم العامراعبه األيام س مر تمر
يؤمل اإلنسان بطوِل . اإلنسان، يتطلّع إلى آخره تطلُّع البعيد، فإذا به قد هجم عليه الموت

  .العمر، ويتسلَّى باألماني، فإذا بحبِل األماني قد انصرم، وبناء األماني قد انهدم
ا، فليتَ شا مقبالً جديدا، ونستقبل عاما شهيدا ماضيع عامام نوداألي عري ماذا إنّنا في هذه

: أودعنا في عامنا الماضي؟ وماذا نستقبل به العام الجديد؟ قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه
وقال أبو حازم رحمه اهللا ) يا ابن آدم، إنما أنتَ أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب بعضك(

عملوا لدارٍ عجبا لقومٍ يعملون لدارٍ يرحلون عنها كلَّ يوم مرحلة، ويدعون أن ي: "تعالى
كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنتَه، وسنتُه "يرحلون إليها كلَّ يوم مرحلة

قال ابن ! كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياتُه تقوده إلى موته؟! تهدم عمره؟
ةُ كيفَ نفرح والموتُ من ورائنا، والقبور أمامنا، والقيام: (عباس رضي اهللا عنهما

لقد ضربت الدنيا في قلوبنا بسهم،  !)موعدنا، وعلى جهنّم طريقنا، وبين يدي ربنا موقفنا؟
كم نَربح؟ كيف نجمع؟ إن : ونصبت في قلوبنا رايات، ليلُنا ونهارنا في حديث عن الدنيا

رة في قلوبنا ضرِب موعد للدنيا بادرنا إليه مبكِّرين، وأقمنا عند بابه فرِحين، وال نُبقي لآلخ
  .إالّ ركنًا ضيقًا وذكرا قصيرا

كم ترى من المبكِّرين المسرعين؟ وفي الطرقات ترى الكثرةَ تسير : انظر إذا رفع األذان
 عمر بوصية بليغة تصحح منظور المسلم إلى هذه ابنلقد وصى رسولنا . بعجلة للدنيا

  ))كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: ((الحياة الدنيا حيث قال
وعلى هذا فعابر السبيل يتقلّل من الدنيا، ويقصر اآلمال، ويستكثر من زاد اإليمان، حديثُه 

لذي مضى ال يعود، ولهذا يقول معاذ تالوةُ كتاب اهللا، وهمه المسابقة إلى الخيرات، فاليوم ا
اللهم إنّك تعلم أني لم أكن ُأحب البقاء : (بن جبل رضي اهللا عنه وهو على فراش الموت

 البقاء فيها لجري األنهار وال لغرس األشجار، ولكن كنتُ أحب في الدنيا وال طوَل المكث
مزاحمة العلماء بالركَب في حلَق لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد ول

  )الذِّكر
إخوةَ اإلسالم، إن الضغوطَ المعاشيةَ اليومية حالت بين العبد وبين الخلوة مع نفسه 
والحديث إليها، فهو في حالة من الجري الدائم للحصول على المزيد، في سباق مع الدنيا، 



ولهذا يقول سعيد بن مسعود رحمه . اونهمٍ على شهواتها، وحرصٍ شديد هائل على أحواله
إذا رأيتَ العبد تزداد دنياه وتنقُص آخرته وهو بذلك راضٍ فذلك المغبون الذي : "اهللا تعالى

إذا رأيتَ في الجنة رجالً يبكي، : "يلعب بوجهه وهو ال يشعر، ويقول محمد بن واسع
دنيا وال يدري إلى ماذا فالذي يضحك في ال: "بلى، قال: قيل!" ألستَ تعجب من بكائه؟
  ".يصير هو أعجب منه

أخي المسلم، حاسب نفسك في نهاية العام لتعرفَ رصيدك من الخير والشر ومدخراتك من 
حاسبوا أنفسكم قبَل أن : (األعمال الصالحة، هذه وصيةُ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

بايا نفسك، وتظهِر عيوبها، فيسهل فالمحاسبةُ تكشف عن خ)  تحاسبوا، وزنوها قبل توزنوا
رحم اهللا عبدا قال : "عليك عالجها قبل أن تندم لفوات األوان، قال مالك بن دينار رحمه اهللا

ثم ذمها، ثم ألجمها كتاب اهللا عز وجل، ! ألست صاحبةَ كذا؟! ألست صاحبةَ كذا؟: لنفسه
  ".وكان لها قائدا

  . حقير، فلعلّه عند اهللا نخلةٌ وعندك نقيرهو: وال تقولن لشيء من سيئاتك
إن المحاسبةَ التي ال يتعدى أثرها دمع العين وحزن القلبِ دون صالحٍ وإصالح محاسبةٌ 

المحاسبةُ المثمرة تلك التي تولّد ندما على المعصية، وتحوالً إلى . ميتة، ونتيجة قاصرة
ها؟ حقوق العباد هل أديتَها؟ ما حالك مع الصالة؟ حقوقُ اهللا هل وفّيت: الخير، فهلُم نتساءل

هل تؤديها في وقتها أو مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجِباتها وخشوعها؟ هل تسكب 
من خشية اهللا الدموع، فإن النار ال تدخلُها عين بكت من خشية اهللا؟ هل ما زلتَ مصرا 

الوة كتاب اهللا والنوافُل والمستحبات ِلم أمازلتَ غافالً عن ت. على هجر صالتَي الفجر
وما ((: تفرط فيها وهي عالمة اإليمان وطريق محبة الرحمن؟ فقد ورد في الحديث القدسي

يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره 
  .[11]1))الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها

لقمة تأكلها ولباسا تلبسه، متعة عابرة، : ما الذي أهمك في عامك الماضي وأقض مضجعك
   تقتنيه وتجمعه، أم كان همك أن تحيى هللا سالكًا سبَل مرضاته وجنّاته؟لذة عاجلة، ماالً

منصب لم تستطع تحصيلَه ودنيا لم تبلغ مناك فيها، أم : ما الذي آلمك في أيامك الماضية
أن دعوةَ اهللا تختلج في نفسك، فإذا عال منارها وارتفع لواؤها خفق القلب فرحا، وتهادت 

 وإذا أصابتها العواصف واألدواء دمعت العين وحزنت النفس وجأر اللسان النفس سرورا،
  يشكو إلى رب العباد أحواَل العباد؟

هل كنتَ في الماضي زارعا للخير، تغرس بكلماتك الفضائل، وتنثر العطر بأفعالك، أم 
 تملك ذلك ماضٍ ال حيلةَ إلرجاعه، وإن كنتَ  كنت تغرس الشر والسوء وتؤذي إخوانك؟

  .محو ذنوبه وسيئاته بالتوبة واالستغفار
ابدأ عامك الجديد بهمة عالية . أما عامك الجديد فإنّك تملكه إن كتب اهللا لك فيه أجالً

وعزيمة وقّادة، مقدما حقوقَ سيدك وإلهك وموالك، وحقُّه سبحانه أن يطاع فال يعصى، 
فال ي شكرى، وأن يكفَروأن يذكَر فال ينس.  

أد حقوقَ والديك بالرعاية والعطف والحنان، وحقوقَ زوجك وأبنائك بترسيخ اإليمان 
والتربية الصالحة، تذكَّر أقاربك وجيرانك، وال تطرد المحتاجين من األرامل واليتامى 

  .والمساكين
                                                 
 



ي تهفو أخي المسلم، وأنتَ ترى زواَل األيام وذهاب األعمار ذكِّر نفسك بحقيقة الدنيا الت
. إليها النفوس، ذكّرها بأن أيامها ماضية وزهرتها ذاوية وزينتها فانية، مسراتها ال تدوم

  ].35:الرعد [ُأكُلُها داِئم وِظلُّهاذكِّرها بالنعيم المقيم في جنّات الخلود، 
عام جديد ال تدري ما يستجد لك فيه من أحواٍل مع تقلّبات مقبل على أخي المسلم، إنّك 

الليل والنهار، فخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن 
  .ابك لهرمكشب

قُْل ٰيعبادى ٱلَّذين َأسرفُواْ علَٰى َأنفُسهِم الَ تَقْنَطُواْ من : استثمر أيامه ولياليه، قال اهللا تعالى
غْفي ٱللَّه ِإن ٱللَّه ةمحريمحٱلر ٱلْغَفُور وه ا ِإنَّهيعمج ٱلذُّنُوب 53:الزمر [ر.[  

 مقطَّع األعضاء، مشتَّت دها الجديد بجسة عامةُ اإلسالميإخوةَ اإلسالم، تستقبل األم
 .جروح نازفة في مواقع عديدةاألشالء، وب

إنها مواجع وفجائع، هزهزت أعصاب المسلمين، وفتقَت أشجانَهم، واألمةُ إذا جنحت إلى 
 رها الهوى، وفقدت الشعورب أست اآلثام واشتغلت بالخبيث عن الطيالشهوات وأحب

  .ابالمسؤولية، فضّل سعيها، وخاب أمرها، وتسلّط عليها عدوها جزاء وفاقً
يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلةُ : ((قالوفي حديث ثوبان أن رسول اهللا 

 ولكنّكم ال، بل أنتم كثير،: ((قال! يا رسول اهللا، ومن قلّة يومئذ؟: ، قال قائل))إلى قَصعتها
غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من صدور عدوكم المهابةَ منكم، ولتعرفُن في قلوبكم 

أخرجه )) حب الدنيا وكراهية الموت: ((يا رسول اهللا، وما الوهن؟ قال: ، قال قائل))الوهن
  .[أبو داود وأحمد

ونخر جسدها التفرقُ كيف تنتصر األمةُ على عدوها وقد هزِمت في معركتها مع النّفس، 
  !واالختالف؟

وعلى الرغم من األثقال واألدواء فإن فجرا صادقًا يلوح في األفق على مستوى األمة، 
باإليمان والعمل الصالح، بالدعوة إلى اهللا . فهي تملك مقومات الحضارة وإمكانات السيادة

 ةاألم ا، وذلَّها واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل اهللا حزنسرها يا، وعسرفرح
كُنتُم خَير : عزا، وضعفَها قوة، لتكون كما أراد اهللا خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى

آل  [لْمعروف وتَنْهون عنِ ٱلْمنْكَرِ وتُْؤمنُون بِٱللَّهُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ تَْأمرون بِٱ
  ].110:عمران

ِإن : أال وصلّوا ـ عباد اهللا ـ على رسول الهدى، فقد أمركم اهللا بذلك في كتابه تعالى
ـِٰئكَـتَه يصلُّون علَى ٱلنَّبِى ٰيَأيها ٱلَّذين ءامنُواْ صلُّواْ علَيه وسلّمواْ تَسليما  ٱللَّه وملَ

  ].56:األحزاب[
 ...اللهم صّل وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه األربعة الراشدين


