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اْلَيَاةِ الدنحيَا َك َماء أَنح َزلحنَاه
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي :إِمَّنَا َمثَل ح
ض ِِمما يأحكل النماس و حاْلَنحعام ح مّت إِذَا أ ِ
ِمن ال مسم ِاء فَاختَ لَ َ ِِ
ت
َخ َذت حاْل حَرض ز حخرفَ َها َوازميمنَ ح
َ َ ح
َ
َ َ َ
ط به نَبَات حاْل حَر ِ َ
يدا َكأَ حن َل تَ حغن بِ حاْلَم ِ ِ
وظَ من أ حَهلها أَنمهم قَ ِادرو َن علَي ها أَتَاها أَمرنَا لَي ًل أَو نَهارا فَجع حلنَاها ح ِ
ك
ِص ً
س َك َذل َ
ح َ ح
َ حَ َ ح ح ح َ ً ََ َ َ
َ ح
َ
ِصل حاْلَي ِ
اْلَيَاة الدنحيَا َمتَاع َوإِ من حاْلَ ِخَرةَ ِه َي
ات لَِق حوم يَتَ َف مكرو َن وقال سبحانه  :يَا قَ حوِم إِمَّنَا َه ِذهِ ح
ن َف ِّ َ
ِِ
َدار الح َقَرا ِر وقال سبحانه :قَ َال َك حم لَبِثحت حم ِيف حاْل حَر ِ
اسأ َِل
ض َع َد َد سن َ
ض يَ حوم فَ ح
ي * قَالوا لَبِثح نَا يَ حوًما أ حَو بَ حع َ
ين * قَ َال إِ حن لَبِثحت حم إِمّل قَلِ ًيل لَ حو أَنمك حم كنحت حم تَ حعلَمو َن * أَفَ َح ِسحبت حم أَمَّنَا َخلَ حقنَاك حم َعبَثًا َوأَنمك حم إِلَحي نَا َّل
الح َع ِّاد َ
اْلَق َّل إِلَهَ إِمّل ه َو َرب الح َع حر ِش الح َك ِرِمي وعن النيب صلى اهلل عليه وسلم
ت حر َجعو َن * فَتَ َع َاىل اللمه الح َملِك ح
أنه قال« :الرب ّل يبلى ،واإلمث ّل ينسى ،والديان ّل ميوت ،فكن كما شئت ،كما تدين تدان»
لنفتح صفحة جديدة ،وإن كنا ّل ندري
أيها املسلمون؛ مع انتهاء عام وميلد عام جديد من حياتنا ،ح
ِ ِ
اع ِة َوي نَ ِّزل
كم ستستمر بنا اْلياة ،وكم ستطول هذه الِصفحة ،قال تعاىل :إِ من اللمهَ عحن َده ع حلم ال مس َ
ث وي علَم ما ِيف حاْلَرح ِام وما تَ حد ِري نَ حفس ماذَا تَك ِ
َي أ حَرض ََتوت إِ من
حسب َغ ًدا َوَما تَ حد ِري نَ حفس بِأ ِّ
َ
ح َ ََ
الحغَحي َ َ َ ح َ
اللمهَ َعلِيم َخبِي أجل ترى هل تستطيع أن تعلم يقيناً إىل مّت ستعيش؟ وكم قدر لك من العمر؟ كم
ِمن إنسان خطط ول ينفذ ،وكم ِمن إنسان مجع املال ول ينفق ،وكم ِمن إنسان بىن ول يسكن ،ظانًا
أنه سيمتد به العمر ،فينفق ما قد مجع ويأكل ما قد أع مد من طعام ويلبس ما قد خاط لنفسه من
ثياب ،ونسي أو جهل أن اْلجل كان أقرب إليه من ذلك كله .إهنا فرصة ،العام اجلديد فرصة جديدة
أتيحت لنا ،علينا أن حنسن اّلستفادة منها ،وّل ينبغي أن جنعلها حجة علينا؛ فيقول لنا ربنا تبارك
وتعاىل :أَوَل ن ع ِّمركم ما ي ت َذ مكر فِ ِيه من تَ َذ مكر وجاءكم الن ِ
مذير فَذوقوا فَما لِلظمالِ ِمي ِمن نَ ِ
ِصي هل
َ ح َ ح ح َ ََ
َ ح
َ
َح َ ََ َ
تعلمون ما هو النذير؟ املفسرون قالوا إنه الشيب ،ولكن كل مشس تغرب نذير لك ،كما انتهى هذا
اليوم ستنتهي حياتك ،وكل شهر ميضي نذير يف حياتك ،كما مضى هذا الشهر ستنتهي حياتك.
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ونذكر مبا قال أبو الدرداء ومبا قال ابو اْلسن البِصري( :يا ابن آدم إَّنا أنت أيام كلما مضى يوم نقص
بعضك) أنت أيام فكل يوم ميضي جزء منك قد انتقل إىل ربك مبا مألته من خي أو مبا مألته من
شر ،فهل تدبرت أمر حياتك؟ ّل يغر من الشاب شبابه ،وّل يغر من الغين غناه ،وّل يغر من الِصحيح القوي
عرض زائل ،كل ذلك أمانات نتمتع هبا إىل أجل ّل يعلمه إّل من وهبنا
صحته وقوته .فكل ذلك َ
لنفتح صفحة جديدة يف حياتنا نِصلح فيها ما كنا قد أفسدنا ونِصحح فيها أخطاءنا،
إياها .أجل ،ح
نضاعف فيها اجلهد يف اخليات واملربات ،وجنتهد يف اإلقلع عن املعاصي والسيئات ،فإن اليوم عمل
وّل حساب ،وغداً حساب وّل عمل ،أجل هذه فرصة عمل وّل حساب ،ولكن هذه الفرصة ستنتهي
وجند أنفسنا وجهاً لوجه أمام اْلساب يَ حوَمئِذ ت حعَرضو َن َّل ََتح َفى ِمحنك حم َخافِيَة وعندئذ ّل سبيل لتدارك
ون * لَعلِّي أَعمل ِ ِ
ب ارِجع ِ
يما تََرحكت َك مل إِن َمها َكلِ َمة ه َو قَائِل َها َوِم حن َوَرائِ ِه حم بَ حرَزخ
َ حَ َ
ما فات َ ر ِّ ح
صاْلًا ف َ
إِ َىل يَ حوِم ي حب َعثو َنّ ل سبيل إىل الرجوع لذلك .كل يوم أشرقت مشسه نعمة من اهلل عليك فاستثمرها
فيما يقربك إىل اهلل ،ووظفها فيما يسعدك أن جتد حسن استثمارها بي يدي ربك غدا عندما تقف
مِ
ين آَ َمنوا اتمقوا اللمهَ َولحتَ حنظ حر
بي يديهّ ،ل سبيل إىل تدارك ما فات ،أل يقل ربنا تبارك وتعاىل :يَا أَي َها الذ َ
ت لِغَد َواتمقوا اللمهَ إِ من اللمهَ َخبِي مبا تعملون ِ مبَا تَ حع َملو َن ويقول سبحانهَ  :وذَ ِّك حر فَِإ من
مم ح
نَ حفس َما قَد َ
ِِ
ِّ
استَ ِجيبوا لَِربِّك حم ِم حن قَ حب ِل أَ حن يَأحِتَ يَ حوم َّل َمَرمد لَه ِم َن اللم ِه َما
الذ حكَرى تَ حن َفع الحم حؤمن َ
ي يقول سبحانه  :ح
لَك حم ِم حن َم حل َجأ يَ حوَمئِذ َوَما لَك حم ِم حن نَ ِكي.
أقول :عام سعيد وعام مبارك وعام جديد وميلد لنا جديد يف حياتنا بإشراقة مشس عام قمري جديد،
يذكرنا بضرورة حسن توظيف هذا العمر وهذه اْلياة فيما خلقنا له ،وفيما أوجدنا ربنا تبارك وتعاىل
لنقوم به.
خيا من عامنا
أسأل اهلل سبحانه أن يرزقنا حسن اّلتعاظ ،وحسن اّلعتبار ،وأن جيعل عامنا القادم ً
خيا من يومنا ،وأن جيعل آخرتنا تسعدنا مبا أعددنا
خيا من أمسناَ ،
وغدنا ً
املاضي ،وأن جيعل يومنا ً
وبعفو اهلل عنا.
أأقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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