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التخطيط واعتماد  :مشرفةمن دروس الهجرة ال خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 الكفاءات 

 م2021أغسطس 13  –هــ 1442 من المحرم 4بتاريخ:    د. محمد حرز
الحمد هلل الذي خضع كل شيء إلرادته ,وذل كل شيء لعزته ,وتواضع كل شيء  

﴿ إَِّلا تَْنُصُروهُ  في محكم التنزيلالقائِل  هلل  الحمد  لكبريائه واستسلم كل شيء لقدرته ,
ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الاِذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِهِ  ََّل   فَقَْد نََصَرهُ َّللاا

َ َمعَنَا ﴾   بال    أول َوْحَدهه ال َشِريَك لَه  أَْن ال إِلَهَ إاِل ّللَاه   َوأَْشَهدُ ،40التوبة:    تَْحَزْن إِنا َّللاا
ال انتهاء  بال  أََحٌد  وتر  ابتداء وآخر  ُكفًُوا  لَهُ  يَُكْن  َولَْم  يُولَْد  َولَْم  يَِلْد  لَْم  الذي  َمُد  الصا

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ شهد أَ َوأ   " :رضي هللا عنه  حديث أَبِي ُهَرْيَرةَ  القائُل كما في   نا ُمَحما
مِ أفضُل   الُمَحرا هللِا  َشْهِر  ِصيَاُم  رمضاَن  بعَد  اَلِة .الصياِم  الصا بَْعَد  اَلِة،  الصا أَْفَضُل   ,

اللاْيلِ  َجْوِف  في  اَلةُ  لى  هم صل وسلم وزد وبارك علالف ,رواه مسلم"الَمْكتُوبَِة، الصا
 . إلى يوم الدينا ا كثير  وسلم تسليم    األطهار وصحبه آله وعلىالنبي  المختار 

   ..... بعد  ونفسيو فأأما  األخيار   صيكم  الغفار  بتقوى    أيها  الاِذيَن  }  العزيز  أَيَُّها  يَا 
َ َحقا تُقَاتِِه َوََّل تَُموتُنا إَِّلا َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن    ( 102ل عمران : آ{ )آَمنُوا اتاقُوا َّللاا

عنوان  ((  التخطيط واعتماد الكفاءات  :مشرفةمن دروس الهجرة ال  ))ثم أما بعد :   
 وزارتنا وعنوان خطبتنا 

                                                                                                                             عناصر اللقاء:
                                                                                                     التخطيط والتنظيم سبل النجاح.  :أوَّلً 
                                                                                                           . مطلب شرعي ووطنياعتماد الكفاءات في شتى المجاَّلت  :ا ثانيـــً 
.                                                                                              ك كما تخطط لدنياكَراخْ خطط لُ  :ا ثالثـــً 
                                                 .                                                                                                                             قف مع نفسك قبل فوات الوانرابعًا: 

هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم   ما أحوجنا إلي أن يكون حديثنا عن  أيها السادة : 
ب تحتفل  ومغاربها  األرض  مشارق  في  اإلسالمية  واألمة  هجرة  ذكرى  وخاصة 

وخاصة وأن هجرة البني صلى هللا عليه وسلم ,صلى هللا عليه وسلم    العدنان  المصطفى
ُ َعلَْيِه َوَسلامَ مطالبين أن  نحول سيرة  بل إننا    ا  ا أبد  ال ينبغي أن تكون ماضي     َصلاى َّللاا
هللا جل  و وكيف ال ؟ ,تتدفق في عروق األجيال والمستقبل  إلى منهج حياة وإلى دماء  

ُ    اوعال لم يبعث محمد   إال ليكون قدوة متجددة على مر األجيال    َعلَْيِه َوَسلامَ َصلاى َّللاا
فهو أسوتنا وهو قدوتنا وهو معلمنا    ان والقرون ، و ليكون مثال  أعلى لكل زمان ومك

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل َِمن َكاَن  ل))  وهو مرشدنا بنص من عند هللا   قَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاا ََ
َ َواْليَ  َ َكثِيًراْوَم اْل يَْرُجو َّللاا لقد كانْت هجرة النبي  ف21سورة األحزاب: ((  ِخَر َوذََكَر َّللاا

ا   -صلَى هللا عليه وسلَم    - ا للفساد في العقائد، والضالل في األفكار، كما كانْت فتح  َدْحر 
ا َؤَزر  ا مه   .  وعبروس  ر دكلها والهجرة  ,جديد ا في تاريخ اإلنسانَية، ونْصر 

   التخطيط والتنظيم سبل النجاح. :أوَّلً 
بدينهم وتركوا ديارهم وأموالهم إلعالء كلمة    األخيار رار الصحابةبعد فِ  أيها السادة :

أخطر اجتماع   عقدت قريش  حينها    ,  التوحيد في مدينة سيد الرجال صلى هللا عليه وسلم
  في صورة شيخ من نجد   بحضور الشيطان الرجيم  دار الندوة  في  كله    في التاريخ  اله

إلى على حامل لواء الدعوة  للقضاء  ,على نبي اإلسالم  إلصدار قرار باإلجماع للقضاء  



2 
 

ذَ  أ  :هللا للقضاء على نور الهداية المحمدية  فكان القرار كما قال أبو جهل َرى أَْن َنأْخه
ا، ِمْن كهل ِ قَِبيلَة  فَت ى َشاَبا َجِليد ا  َنِسيب   ْم َسْيف ا َصاِرم  ا َوِسيط ا فِيَنا، ثَم نهْعِطي كهَل فَت ى ِمْنهه

ْم إذَا فَعَ  ل  َواِحد  فََيْقتهلهوهه فََنْستَِريحه ِمْنهه؛ فَإِنَهه لهوا  ثَم َيْعِمدهوا إلَْيِه فََيْضِربهوهه بَِها َضْرَبةَ َرجه
هه فِي اْلقََبائِِل جميع ا، فَلَمْ  َحْرِب قَْوِمِهْم جميع ا،    َعلَى  َمَناف    َعْبدِ   َيْقِدْر َبنهو ذَِلَك تَفََرَق َدمه

، َهذَا    أي الديةفََرضهوا ِمَنا ِباْلعَْقِل   له : اْلقَْوله َما قَاَل الَرجه ْم. فَقَاَل الَشْيخه الَنْجِديُّ فَعَقَْلَناهه لَهه
  الطوارئ ليهبط أمين السماء جبريل  حالةَ   , وهنا تعلن السماءه الَرأْيه الَِذي الَ َرأَْي َغْيَرهه  

بقرآن يتلى إلى يوم    ليخبر النبي األمين بما دار في االجتماع وليخبره بأمر الهجرة  
ه  الدين وَن َوَيْمكهره ّللا  وَك َويَْمكهره واْ ِليهْثِبتهوَك أَْو َيْقتهلهوَك أَْو يهْخِرجه ) َوإِْذ يَْمكهره ِبَك الَِذيَن َكفَره

اْلَماِكِريَن   َخْيره  ه  األنفال:َوّللا  النبي  30سورة  الخطير  ويعلم  االجتماع  فماذا   ،بهذا 
صلى هللا    النبيفيضع    م المحكمالتخطيط الدقيق ، والتنظي بدأ في  ؟ صنع المصطفى  

 طة الهجرة بمنتهى الدقة والحكمة . خه  عليه وسلم 
 * فيأذن لسائر المؤمنين بالهجرة ويأمر أن يبقى أبو بكر وعلى رضى هللا عنهما.

ويختار النبي صلى هللا عليه وسلم الصاحب والصديق فكلما أراد أبو بكر الخروج    *
فَيطمع أبو بكر أن يكوَن رسوله   "جل يا أبا بكر لعل هللا يجعل لك صاحبًاعْ َّل تَ "  :يقول

فيذهب إليه النبي صلى هللا عليه وسلم في وقت كان ال يذهب    هللا صاحَبه في الِهجرة
إن  هللا قْد أِذن لي في الخروج فقال: »إليه فيه وهو وقت الظهيرة ويخبره بالهجرة  

 " »الصحبةَ «، قالت: فقال أبو بكر: الصُّحبةَ يا رسوَل هللا، قال: والِهجرة

ينام ل  ؛لب رضى هللا عنهبن أبي طا  على  ب   صلى هللا عليه وسلم  المصطفى    ويأتي    *
فراشه البطولة  على  التضحية، وشرف  الدنيا حقيقة  الذي علَم  العظيم  الفدائي  ،  ذلكم 

حتى يضلل القوم بأن محمد ا صلى هللا عليه    شريف، ويلتف ببرده ال  وعظمة الفداء
ا.  وسلم ال يزال نائم 

المدينة  مع أن  ناحية اليمن    ايتجه جنوب  و    ,ويخرج النبي صلى هللا عليه وسلم ليال  *  
 ، وهذا من المكر في األخذ باألسباب. ليضلل المطاردين  الشمال ناحيةالمنورة تقع  

 * واألمر يحتاج إلى دابة قوية فيجئ الصديق براحلتين قويتين ويقوم على أمرهما.  
* والطريق يحتاج إلى رجل خبير ال يعرف الطرق الممهدة فقط بل يعرف الطرق  

  بعَْبدفجاء  يمكن أن تهسلك ليتمكنوا من الفرار من المطاردين    التيالجانبية والفرعية  
 ِ النبي صلى هللا    بعدما تيقن  اوكان مشرك  ،  ليدلهما على الطريق    الل ْيثِي  أهَرْيِقط  ْبن  ّللا 

 نته.  من أما عليه وسلم
ث البح   عن  –   النهار  في  وال  الليل  في  ال  –* ولن تهدأ قريش في األيام الثالثة األولى  

وصاحبه . إذن فال بد من االختفاء في الغار في هذه   صلى هللا عليه وسلمعن النبي  
 األيام.

 تدبرها قريش؟!   ي؟  والخطط الت  * وكيف تهعرف األخبار
عبد هللا بن أبي بكر لينقل كل ما سمع من أخبار وقبل  النبي صلى هللا عليه وسلم ب يأتي  

 الفجر يكون في مكة كأنه بات فيها. 
جاء * وكيف التغلب على آثار األقدام على الرمال وأهل مكة يجيدون معرفة اآلثار؟! 

مولى أبي بكر الصديق رضى هللا عنه    فهَهْيَرةَ   ْبن  بعَاِمرالنبي صلى هللا عليه وسلم  
 محو اآلثار ويحلب لهما اللبن ، ويقدم لهما الطعام . ليرعى األغنام فت 
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ما أحوجنا إلى التخطيط في كل مجاَّلت حياتنا ،  فسادة    نه التخطيط والتنظيم ياإ*  
 .  وسلم عليه هللا  صلى  برسولنا اقتداءً 

  الحقيقي حيطة بالغة  ودقة محكمة لم يعرف تاريخ البشرية لها مثيال  وهذا هو المعنى  *
إنما   ،األخذ باألسباب المشروعة مع عدم االعتماد عليها  للتوكل على هللا عز وجل..

 لذا لما انقطعت األسبابيكون االعتماد على مسبب األسباب وهو هللا تبارك وتعالى  
حوار هامس خفي  برب االسباب جل شأنه عندما دار    اإلسالمتعلق نبي    المشروعة

وبين  أكثر من خوفه على نفسه  صلى هللا عليه وسلم  الصديق الخائف على النبي  بين  
جاء أبو جهل والقوم معه ووقفوا أمام باب الغار,    عندماالنبي صلى هللا عليه وسلم  

الطغاة   إلى  ينظر  وهو  أنفاسه،  فتنحبس  ا،  هزًّ قلبه  تهز  بمفاجأة  يق  الصد ِ ويهفاجأ 
لو أن أحدهم   يا رسول هللا    :فقال  البغاة المجرمين يحاصرون المكان،و المطاردين،  
يحدوها األمل.. ،    ةبلغ  صلى هللا عليه وسلم    لرآنا, فيرد عليه الحبيب  هنظر إلى قدمي 

. » يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما « يا أبا بكر » َّل تحزن وبقلب يمأله اليقين
فو هللا ثم وهللا  لو جمع أبو جهل  الحياء    هللا أكبر  .البخاريرواه   إن هللا معنا«  

بل   و  إنكلهم  ي  الموات خرج  أشئت  قبورهم   جهل  أكف  جرونمن  أبي  خلف  انهم 
إلي    أماكنها  نالجبال ع  ازحزحو..، والصحراء رملة رملة    وفتشوا .، ما وصلوا 

الاِذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ  )  اثنين هللا ثالثهما  إِْذ أَْخَرَجهُ   ُ إَّل  تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ َّللاا
ُ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَياَدهُ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل   َ َمعَنَا فَأَْنَزَل َّللاا ِلَصاِحبِِه َّل تَْحَزْن إِنا َّللاا

اْلعُْليَ  ِ ِهَي  َوَكِلَمةُ َّللاا َكفَُروا السُّْفلَى  الاِذيَن  َكِلَمةَ  لَْم تََرْوَها َوَجعََل  َعِزيٌز بُِجنُوٍد   ُ ا َوَّللاا
والخذ بالسباب المشركة والتوكل  نه التخطيط والتنظيم  إ  40  سورة التوبة((َحِكيٌم  

من توكل عليه كفاه , ومن فوض إليه المر هداه , ومن سأله  فسادة    ياعلى هللا  
تعالي قال   , نجاه  هللا  في  وثق  ومن  .ٱ)أَلَْيَس  )  :أعطاه  َعْبَدهُ  بَِكاٍف   ُ   .(( َّللا

ض أمرهُ من صفا مع هللا صافاه .. و من أوى  و[. 36]الزمر: إلى هللا أواه .. و من فو 
تههُ إلى هللا  إلى هللا كفاه .. و من باع نفسَ  فإذا    و رضاه.  اشتراه ، و جعل ثمنه جنـ 

من ضرورات الحياة   التخطيط ضرورة  طيط الجيدأردت النجاح في حياتك فعليك بالتخ
  وَسعوا لتحقيِقها، وخططوا لها    اوضعوا لهم أهدافً   اسمعوا إلى قِصِة أربعةٍ   لإلنسان 

بالفعل  إليها  ناِد    ،ووصلو  الز ِ أبو  هللاُ -يقوُل  ُمْصعٌَب،  " :-َرحَمه  اْلِحْجِر  فِي  اْجتََمَع 
ِ ْبُن ُعَمَر   بَْيِر، َوَعْبُد َّللاا ِ ْبُن الزُّ تََمناْوا"،  " :، فَقَالُوا- رضَي هللاُ َعنهم-َوُعْرَوةُ، َوَعْبُد َّللاا

ا أَنَا فَأَتََمناى أَْن يُْؤَخذَ  فَقَاَل َعْبُد   ا أَنَا فَأَتََمناى اْلِخالفَةَ، َوقَاَل ُعْرَوةُ: أَما بَْيِر: أَما ِ ْبُن الزُّ َّللاا
ا أَنَا فَأَتََمناى إِْمَرةَ اْلِعَراِق، َواْلَجْمَع بَْيَن َعائَِشةَ بِْنِت َطْلحَ  ةَ  َعن ِي اْلِعْلُم، َوقَاَل ُمْصعٌَب: أَما

ا أَنَا فَأَتََمناى اْلَمْغِفَرةَ، قَاَل: فَنَالُوا  َوَسكِ  ِ ْبُن ُعَمَر: أَما ينَةَ بِْنِت اْلُحَسْيِن، َوقَاَل َعْبُد َّللاا
،  واسمْع إلى من َوضَع الهداَف الِعمالقةَ ."  ُكلُُّهْم َما تََمناْوا، َولَعَلا اْبَن ُعَمَر قَْد ُغِفَر لَهُ 

 ةيوبِن حَ   لرجاء  - رحَمه هللاُ -بِد العزيِز  اقٍة، يقوُل عمُر بُن ع وسعى لتحقيِقها بنفٍس توا 
تَاقْت  " أَعلى منه؛  تَاقْت لما هو  َحقاقْت شيئًا إَّل  اقةً، وما  توا يا رجاُء، إن  لي نَفساً 

نفسي إلى الزواجِ من ابنِة َعمي فاطمةَ بنِت الخليفِة عبِد الملِك فتزوجتُها، ثم تَاقْت  
لمدينِة فوِل يتُها، وتَاقْت نفسي إلى الِخالفِة فنلتُها، والَن يا رجاُء ..  نفسي إلى إمارِة ا

(( فالتخطيط من هدى النبي العدنان  تَاقْت نفسي إلى الَجناِة، فأرجو أن أكوَن من أهِلها 
  والخرة.صلى هللا عليه وسلم فخطط لحياتك تسعد وتهنأ في الدنيا 
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 من هديه  فسفاهة وهراء   من يدعي حب النبي ولم يفد 
 طاعة ووفاء   ادقً ان كان صإ     فالحب أول شرطه وفروضه 

                                                                                                          . اعتماد الكفاءات في شتى المجاَّلت مطلب شرعي ووطني :ا ثانيـــً 
من هدى  و  مطلب شرعي ووطني  اعتماد الكفاءات في شتى المجاَّلت  أيها السادة :

  النبي العدنان صلى هللا عليه وسلم حيث وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
 َّل؟  ِلمَ وهجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم  أحداث ا جليًا في واضحً  وكان هذا

بين يدى هللا    يوم القيامة  سيسأل عنها المرء،  المسؤولية أو الوظيفة أمانة ثقيلةو   
بالطب عالم  فيحاسب وي جل وعال   للفتوى  ،  اعاقب، كمن تطبب وليس  وكمن تصدر 
ْسئُولُونَ  ؛وليس بفقيه )يَْوَم ََّل يَنفَُع  وقال جل وعال،  ( 24  :)الصافات( )َوقِفُوُهْم إِناُهم ما

َ بِقَْلٍب َسِليٍم( )الشعراء وهذا هو الصحابي   (89,  88)َماٌل َوََّل بَنُوَن إَِّلا َمْن أَتَى َّللاا
كما    لما طلب المسؤولية والوظيفة رد عليه النبي صلى هللا عليه وسلمالجليل أبو ذر  

ِ أَََّل تَْستَْعِملُنِي قَالَ   :قُْلتُ   : مسلم من حديث أَبِي ذَر ٍ قَالَ   صحيحفي   فََضَرَب    :يَا َرُسوَل َّللاا
َوإِناَها يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِخْزٌي  ،َوإِناَها أََمانَةُ    ،يَا أَبَا ذَر ٍ إِناَك َضِعيفٌ   ":بِيَِدِه َعلَى َمْنِكبِي ثُما قَالَ 

 "َوأَداى الاِذي َعلَْيِه فِيَها  ،َونََداَمةٌ إَِّلا َمْن أََخذََها بَِحق َِها
أن يوسد المر     سادة  يا  من عالمات الساعةوعدم اَّلعتماد من الكفاءات      وكيف َّل؟

كما قال نبينا صلى هللا عليه وعلى    عظمى,  ومصيبة  كبرى  لغير أهله، وهذه كارثة
َبْينََما الَنِبيُّ َصلَى ّللَاه َعلَْيِه َوَسلََم   :عَْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ف، كما في صحيح البخاري،  وسلم

ثه اْلقَْوَم َجاَءهه أَْعَرابِيٌّ فَقَالَ  ى ّللَاه  فََمَضى َرسهوله ّللَاِ َصلَ   ؟َمتَى الَساَعةه   :فِي َمْجِلس  يهَحد ِ
ثه فَقَاَل َبْعضه اْلقَْوِم   ْم    ،َسِمَع َما قَاَل فََكِرهَ َما قَالَ :  َعلَْيِه َوَسلََم يهَحد ِ بَْل لَْم :  َوقَاَل بَْعضههه
قَالَ  َحِديثَهه  قََضى  إِذَا  َحتَى  السااَعةِ   ":َيْسَمْع  َعْن  الساائُِل  أَُراهُ  يَا    :قَالَ   "؟أَْيَن  أَنَا  َها 

  ِ :    قَالَ ؟َكْيَف إَِضاَعتهَها  :قَاَل    "فَِإذَا ُضي ِعَْت اْلََمانَةُ فَاْنتَِظْر السااَعةَ "  :قَالَ ،َرُسوَل َّللاا
َد اْلَْمُر إِلَى َغْيِر أَْهِلِه فَاْنتَِظْر السااَعةَ  "   م يقع ما أخبر به الصادق األمين لأ  "إِذَا ُوس ِ

 المجاالت ؟!!!  الكثير والكثير منفي عدم االعتماد على الكفاءات في 
من  وترك الكفاءات  وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسبفضياع المانة 

ِ بن مسعود   ُل َما تَْفِقُدوَن ِمْن ِدينُِكُم الََمانَةُ، َوآَخُر  :عالمات الساعة قَاَل َعْبُد َّللاا "أَوا
 نا قَْوٌم َّل إِيَماَن لَُهْم". ا يَْبقَى الصاالةُ، َولَيُصلى مَ 
 خطط لُْخَراك كما تخطط لدنياك.   :ا ثالثـــً  

يخطط لدنياه هكا واجب عليه أن يخطط كما واجب على المسلم أن    أيها السادة : 
القرار ... الخرة خير وأبقى ...والخرة خير لمن اتقى   لآلخرة والخرة هي دار 

فكلُّ مسلٍم له هدٌف عظيٌم في هذه الحياِة، وهو    .....والخرة لمن خطط وسعى لها
تِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي  قُْل إِنا َصالَ لذا اجعل عملك كله هلل )  جناتِهودخوُل    -تعالى -ِرضا هللِا  

ِ َرِب  اْلعَالَِمينَ   َوَسلاَم أن يكوَن  َصلاى هللاُ َعِليهِ نبينا  علامنا  , و(162 :النعام](َوَمَماتِي َّلِلا
ُطموح  فقا  أهدافو  لنا  الساماَء،  أبي  تتعداى  حديث  من  البخاري  في صحيح  كما  ل 

َ فَاْسأَلُوهُ اْلِفْرَدْوَس، فَِإناَها  ))  : هريرة رضى هللا عنه قال قال رسول هللا إِذَا َسأَْلتُُم َّللاا
ُر أَْنَهاُر اْلَجناةِ  ْحَمِن، َوِمْنهُ يُفَجا وهللا و  . ))أَْوَسُط اْلَجناِة، َوأَْعلَى اْلَجناِة، َوفَْوقَهُ َعْرُش الرا

  ، وستأتي عليك ساعة ،إن فرطت في هذا    الذي َّل إله إَّل هو ستندم يوم َّل ينفع الندم  
حسان  انظروا إلى    ،بال عمل وتخطيط لدين هللا    وستعرف قدر ما ضيعت من ساعات 
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قال بخير أن نجوت من النار   ؟بن سنان لما نام على  فراش الموت قالوا كيف تجدكا
لهفق. تشتهي    يل  بين طرفيها  ":قال؟ ماذا  ما  أحيي  أمام  ؟  بماذا    "ليلة  بالجلوس 

الفالم أمام  بالجلوس  الكعبة  كال  المسلسالت  أحيي ما بين طرفيها بذكر هللا   ورب 
  .                تبارك وتعالى 
  ؟ ما يبكيك  :  امر بن قيس لما نام على  فراش الموت أخذ يبكي قالوا  عبل هذا هو  

  يا   ،  هويوم أفطرت،وساعة غفلت عنها  ،   ـ رب سلم  يا   ـ ليلة نمتها  : ثالثة أشياء  :قال
 . رب سلم

وانقضي الزمان وفاتك   ،أمالً  أملتفكم  ،وعمرك  محسوب  ،ك معدود سُ فَ هذا نَ  فيا
واغتنم  ، وخف طول ندمك  ،فاحذر ذلل قدمك. وَّل أراك تفيق حتى تلقي وفاتك ،

 له *** إن الحياة دقـــــائق وثوان   حياتك قبل موتك  دقات قلب المرء قائلـــةٌ 
 فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها ***   فالذكر لإلنسان عمر ثان 

أن الدنيا إلى زوال وأن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي   روتذكا 
  ، كما قال أبو ذروخطط لآلخراتك    فتب إلى ربك واستعد ليوم الفقر العظم    كما هي  

 .قال يوم أدخل قبري.قالوا بلي   ؟أتدرون ما يوم فقري 
 أمره تاهلل لو عاش الفتى من دهره***     ألفًا من العوام مالك  

 ***  متنعًما فيها بنعم عصره      متلذذًا فيها بكل نفيسة
 ***       كال وَّل ترد الهموم بباله         َّل يعتريه السقم فيها مرة
 ***     أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره  ما كان ذلك كله في  

 قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم   أقول 

الحمد هلل وَّل حمد إَّل له وبسم هللا وَّل يستعان إَّل به َوأَْشَهُد أَْن َّل إِلَهَ    الخطبة الثانية
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   ُ َوْحَدهُ َّل َشِريَك لَه َوأَنا ُمَحما  وبعد........................ إَِّل َّللاا

 نفسك قبل فوات الوان . رابعًا: قف مع 
  ا انتهي قربك إلى باب القبر عامً     هجري  عام،قف مع نفسك لحظات    :  أيها الحبيب

ا، وأبعدك  م من عمرك ، فقربك إلى هللا عامً لقد مضى عا!!!  ا ،وباعدك عن الدنيا عامً 
 .  اعن الدنيا عامً 

الحسنة التي فعلتها لتداوم    نفسك ما العمال  وهل سألتفهل تأملت وتدبرت هذا ؟   
َّل   العمال السيئة التي ارتكبتها لتندم على  فعلها ولتعزم على أن  وما    ،ى فعلهاعل

متى تهاجر إن لم تهاجر  وسل نفسك   ،لعل هذا يكون آخر عام لي ولك  إليها، تعود 
الن؟! متى تترك المعصية إن لم تتركها الن؟! متى سيرق قلبك إن لم يرق قلبك  

 من  هاجر..    -وعال  جلا –الن؟! متى ستدمع عينيك إن لم تدمع الن؟! عد إلى هللا  
إلى   -وعال  جل–  هللا  مرضات  إلى  الرضا  حيث  هاجر..    الطاعات  إلى  المعاصي  ..

إذ َصلاى هللاُ َعِليِه َوَسلاَم  المصطفي    وصدق   .لاى هللاُ َعِليِه َوَسلامَ صَ مرضات الرسول  

َعْنُهَما ـ   كما في حديث عبد هللا بن عمرو  يقول    ُ  َمنْ   َواْلُمَهاِجرُ ":  ـ َرِضَي َّللاا

ُ   نََهى  َما  َهَجرَ  البخاري  " َعْنهُ   َّللاا نهجر    .رواه  والمعاصي  الذنوب  نهجر  بنا  فهيا 
نهجر الحقد والبغضاء والحسد لنهاجر إلى األلفة والمحبة والتعاون  الشهوات والشبهات  

, فحاسب نفسك قبل  ، وإلى صلة األرحام، وغير ذلك من األعمال الصالحةةوالمؤاخا
 :فوات األوان وقل لنفسك 
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 يوما وترحلي فسيأتى  ***  يا نفس َّل تتكبري
 فعلى العناق ستحملي *** إن طال أو قصر الزمان

 وفى التراب ستدفني*** ستزوري بيت الدود حتما
 ي وتفكري وتعقل    ***هدع يا نفس عودي لل

 وهلل وحده فانحني   ***  قتدياوبهدي محمد 

 ومن رحمته َّل تسأمي    *** هللا غافر كل ذنب
 فبالصالحات تجملي   ***يا نفس قد أزف الرحيل
 العمر فان فافهمي    ***يا نفس َّل تتكبري
 وعلى البالء فاصبري     ***أقدارنا كتبت لنا

 الكل فان فتعقلي     ***ييا نفس َّل تتكبر

فعلتفته  ما  على  اندم  و  ربك  إلى  ذنوب    ،ب  ويغفر   ، التائبين  توبةَ  يقبل  كريم  فاهلل 
  َّلَ   أَْنفُِسِهمْ   َعلَى   أَْسَرفُوا  الاِذينَ   ِعبَاِديَ   يَا  قُلْ )  المستغفرين .. ويمحو سيئات النادمين

َ   إِنا   َّللااِ   َرْحَمةِ   ِمنْ   تَْقنَُطوا ِحيمُ   اْلغَفُورُ   ُهوَ   إِناهُ   َجِميعًا  الذُّنُوبَ   يَْغِفرُ   َّللاا سورة )  (  الرا
                                         (53 :الزمر 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه    
                                                                                                                                                                                                   د/ محمد حرز 
 إمام بوزارة الوقاف 


