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 بسم هللا الرحمن الرحيم                            

 غاليةوصايا                                

 الخطبة األولى                                 

أحمده سبحانه وتعالى حمد عباده المخلصين   الحمد هلل رب العالمين،

أنعم علينا بنعمة اإليجاد وأمدنا بنعمة اإلمداد ومتعنا بصحة الفؤاد  

يوم   الفائزين  من  ويجعلنا  بالحسنى  لنا  يختم  أن  سبحانه  فنسأله 

والمرسلين،    المعاد، األنبياء  أشرف  على  والسالم    سيدنا والصالة 

آله وصحابمحمد   األمين وعلى  أجمعين  الصادق  من وعلى  ته  كل 

 اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين وبعد: 

التي يطلب    عباد هللا: اتقوا هللا تعالى واعلموا أننا في دار االمتحان 

فعلينا أن نجتهد في العمل وليوصي بعضنا    منا أن نحسن فيها العمل،

واآلخرة،  الدنيا  في  ينفعنا  بما  تعالى    بعضا  هللا  لقول    مصداقا 

الصالحات  آمنوا وعملوا  الذين  إال  لفي خسر  االنسان  إن  والعصر 

 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

ولنقف أخي المسلم مع بعض الوصايا لعلها تكون نافعة لنا في الدنيا   

 .وفي اآلخرة

  ."اغتنم فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك"  :الوصية األولى 

سلم لكل الناس باغتنام شيئين إنها وصية رسول هللا صلى هللا عليه و

 أساسين في الحياة وهما: الصحة قبل الالسقم، والفراغ قبل الشغل. 

بعد    نعمة  الحياة  في  وليس  الوقت،  من  أغلى  الوجود  في  فليس 

صلى  -اإليمان أعظم من نعمة الصحة والفراغ، ولذلك قال رسول هللا  

الصحة،   :نعمتان مغبوٌن فيهما كثير من الناس" :-هللا عليه وسلم

 ."والفراغ
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الكل يعلم أن هاته الدنيا التي نعيشوا أيامها إنما هي  :  أيها المسلمون

القيامة،    يوم  فيها  اإلنسان محصوله  يحصد  مزرعة،  فَمن  بمثابة 

تَهاستعمل   فهو  فراغه  و  صحَّ هللا  طاعة  الفطنفي  ومن  الكيس   ،

معصية هللا في  المغبوناستعملها  فهو  ألن  العاجز    يعق؛  به  الفراغ 

ولذلك علينا    م،ا السَّقم، ولو لم يكن إال الهموالشغل، والصحة يعقُبه

هذه األوقات في طاعة هللا بصالة ركيعات في جوف    أن نغتنم هذه

 ورحم هللا من قال: الليل. 

 اغتنِم في الفراغ فضـَل ركوعٍ *** فعسى أن يكون موتُك بَْغتة 

 بْت نفُسه السليمةُ فَْلتةكم صحيحٍ رأيت من غير ُسْقٍم *** ذه

كنا مع الحسن في جنازة، فقال: رِحم هللا امرأ عمل " :يقول صفوان

يَقِدر عليه إخوانكم   تَقِدرون على ما ال  اليوم  إنكم  اليوم،  لِمثل هذا 

هؤالء من أهل القبور، فاغتنِموا الصحة والفراغ، قبل يوم الفزعة 

 ورحم هللا من قال:  ."والحساب

 َت في غفلِة األمل *** لسَت تدري متى األجل؟ أن           

 ِعلَلـــعِ الـــــــال تغرنَّك صحةٌ فهي *** من أوجَ            

 ل ــــفاعمِل الخير واجتَهد *** قبل أن تُمنَع العم           

اتِق هللا فيما بقي من عمرك يُغَفْر " :الوصية الثانيةأيها المسلمون:  

مضى  قد  ما  حر  ، "لك  هللا  فكلما  بتقوى  التمسك  على  اإلنسان  س 

والندم على ما فات، فإن هللا تعالى قد يغفر له ما قد يكون مضى له  

قال الفضيل بن عياض لرجل: "كم عمرك؟ فقال    في عمره. وفي هذا

تسير وأنت  إذًا أنت منذ ستين سنة   :الرجل: ستون سنة، قال الفضيل

هلل وإنَّا إليه راجعون، فقال   إلى هللا تُوِشك أن تَِصل، فقال الرجل: إنَّا

نعم، عرفت أني هلل   :الفضيل: يا أخي، هل عرفَت معناه، قال الرجل

عبد، وأني إليه راجع، فقال الفضيل: يا أخي، َمن عرف أنه هلل عبد  

وأنه إليه راجع، عرف أنه موقوف بين يديه، وَمن عرف أنه موقوف  
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مسؤول   أنه  وَمن عرف  مسؤول،  أنه  جوابًا،  عرف  للسؤال  فليُعدَّ 

يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة، قال  :فبكى الرجل، فقال

فيما بقي،  تتقَي هللا  الفضيل: أن  قال  الرجل: وما هي يرحمك هللا؟ 

 .يَغِفر هللا لك ما قد مضى وما قد بقي

 نِِّيـــــان مـــرٌّ بالذي قد كـي *** ُمقِ ـني فإنـــإلهي ال تُعِذِّب

 لي حيلةٌ إال رجائي *** لعفوَك إن عفوَت وُحْسُن ظنِِّيوما 

 ِنِّ ـوكم من زلة لي في البرايا *** وأنَت عليَّ ذو فضٍل وم

 نُّ بزهرة الدنيا جنونًا *** وأقطع طوَل عمري بالتمنِِّي أُجَ 

 يظنُّ الناس بي خيًرا وإني *** لشرُّ الَخْلق إن لم تَْعُف عني

  وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا   .فاعف عنااللهم إنك عفو تحب العفو  

وتول أمرنا وكن لنا وليا ونصيرا اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا،  

آمين آمين نفعني هللا وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد المرسلين 

 لحيلمهين إنه هو الغفور الرحيم هو اوأجارني وأجاركم من عذابه ا

 ين له الدين الحمد هلل رب العالمين .فادعوا هللا مخلص ال إله إال هو 

  

 

 

 

 

 

 :الخطبة الثانية                                
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والسالم   والصالة  العالمين،  رب  هلل  األنبياء  الحمد  أشرف  على 

 وبعد: .نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسيد والمرسلين،

الوصايا   من  اإليمان:  أيضاإخوة  نفسك  النبوية  "َحاِسْب  أن  :  قبل 

 :بمحاسبة النفس؛ فقال تعالى  -عز وجل-تُحاَسب" فلقد أمرنا هللا  

( َ َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس َما قَدََّمْت ِلغٍَد َواتَّقُوا َّللاَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ   .(إِنَّ َّللاَّ

، ويَُحثهم على مداومة طاعته،  يأُمر المؤمنين بالتقوى  -تعالى -فاهلل   

وسيئاته،  حسناته  ومراجعة  نفسه،  مراقبة  إلى  مؤمٍن  كلَّ  ويدعو 

د الُمحِسن من الطاعات، ويتدارك المسيء ما مضى   عسى أن يتزوَّ

وفات، ويعلم الُمقِصِّر أن أمامه يوًما يُحاَسب فيه، وربًّا هو مالقيه، 

دا َمن  فالَكيِِّس  ويِكد،  ويعمل  ويَِجد  بعد  فيجتهد  ِلما  وعِمل  نفَسه  ن 

 .الموت، والعاجز َمن أتبَع نفسه هواها وتمنَّى على هللا األماني

المسلمون:    حاسب أيها  فمن  عظيمة  فضائل  النفس  لمحاسبة  إن 

نفسه فإنه يطلع على عيوبها، ومن حاسب نفسه كان له ذلك دافعا 

األعمال فعل  النَّفْ   على  تُخلُِِّص  النفس  ومحاسبة  اِلحِة.  ِمن الصَّ َس 

العُْجب بالعَمِل، ومحاسبة النفس تَْفتُح لإِلْنَساِن بَاَب الذُِّل واالْنِكَساِر 

واْلُخُضوعِ هللِ، ومحاسبة النفس تَْدُعو اإلنساَن إلى أَْن يَْنُظَر فِي َحقَّ  

هللا عليه. وفي محاسبة النفس يَعرُف العبد أنَّ النَّجاةَ ال تَْحُصُل إال 

 .َمتِهِ بِعَفِو هللاِ َوَرحْ 

الذي كان   -رضي هللا عنه-عمر بن الخطاب    ورحم هللا أمير المومنين

أن " :يقول قبل  أعمالكم  وِزنُوا  تُحاَسبوا،  أن  قبل  أنفَسكم  حاِسبوا 

منكم   تخفى  ال  تُعَرضون  يومئذ  األكبر،  للعرض  وتهيَّؤوا  تُوَزنُوا، 

 ."خافية

الُمقِصِّرعلى  ف  ط  لنفسه   الُمفِرِّ العنان  يطلق  الذي  الطاعة،  فعل  في 

 :وقفةَ صْدق، ويقول لها هايقف مع تفعل ما تشاء أن

 يا نفُس قد أِزف الرحيل *** وأظلَّك الَخْطُب الجليل        
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 ي ال *** يلعب بِك األمُل الطويل ـــي يا نفســأهَّبـــفت        

 ل ـ ليــبه الخ لــليــــى *** الخـــزٍل يَنسـفلتنزلنَّ بمن      

 ل ـقيــٌل ثـقْ ـ *** من الثرى ثهِ ـــليك فيـركبَنَّ عــــوليَ      

ي  منا  كل واحد  أمة هللا  ويا  نفسفيا عبد هللا،  لهاو  هحاسب  : يقول 

ويحك يا نفس، تنشغلين بعمارة ُدنياك مع كثرة خطاياك كأنك غير 

جمعوا   كيف  القبور،  أهل  إلى  تنظرين  أما  عنها،  كثيًرا؛ ُمرتَِحلة 

لوا  وأمَّ قبوًرا،  بنياهم  فصار  مشيًدا؛  وبنوا  بوًرا،  جْمعهم  فأصبح 

 .بعيًدا؛ فصار أملهم زوًرا

ل غًدا ال يبلُغه   .فكم من مستقبٍل يوًما ال يستكِمله، وكم من مؤِمِّ

 .ويحك يا نفس، أما لك بهم ِعْبرة، أما لك إليهم نظرة

وهى    اآلخرة  تُعرضين عن  نفس،  يا  وتُقبلين ويحك  عليك،  ُمقبِلة 

ة ُمعِرضة عنك  .على الدنيا وهى فارَّ

معها:   الوقوف  يجب  التي  النفيسة  الوصايا  من  المسلمون:  أيها 

 المبادرة بفعل العمل الصالح قبل أن يأتي األجل.

يا   فعلى كل واحد أن يضع أمامه تلكم المقولة الصادقة والتي مفادها

 .منذ أن سقطَت من بطن أمكما أنت إال في هْدم عمرك ابن آدم: 

يَُحث على المبادرة للعمل   -صلى هللا عليه وسلم-النبي   ولذلك نجد

- الصالح قبل أن يُفتن اإلنسان أو يُشغَل أو يموت، قال رسول هللا  

الُمظِلم،  " :-صلى هللا عليه وسلم الليل  باِدروا باألعمال فتنًا كقطعِ 

يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافًرا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافًرا، 

 ."يبيع دينه بعََرض من الدنيا
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اغتنِم خمًسا قبل خمس؛ " :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  وقال رسول  

شبابك قبل َهَرمك، وصحتك قبل َسقَمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك 

 ."قبل ُشغلك، وحياتك قبل موتك

فما أعمارنا أيها األفاضل إال أيام وشهور وسنوات، وبعضها يهدم  

ف يَهِدم شهره، وشهره البعض اآلخر،  َمن يومه  بالدنيا  يفرح   كيف 

إلى  يلهو َمن يقوده عمره  يهِدم سنتَه، وسنته تهدم عمره؟! كيف 

 !أجله، وحياته إلى موته؟

المبادرة،  ف  هللا:عبيا  المبادرة  ه  د  ُحبِست فإنما  لو  األنفاس،  ي 

َمن خاف هجوم األجل  فبها إلى هللا،    نتقربواالتي  ل  عمااأل  اانقطعت عن

 صلى هللا عليه وصدق رسول هللا قَصر األمل، وباَدَر بحسن العمل،  

َمن خاف أدلج، وَمن أْدلَج بلَغ المنزل، أال إن سلعة  وسلم القائل: "

 ."هللا غالية، أال إن سلعة هللا الجنة

وأعدوا  هللا  طاعة  في  أعماركم  واغتنموا  هللا،  ياعباد  هللا  فاتقوا 

صوابا، وللجواب  جوابا  أمرتم   للسؤال  من  على  وسلموا  وصلوا 

عمومان فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى بالصالة والسالم عليه  

 ..والحمد هلل رب العالمين..آل سيدنا محمد ... 

 


