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اْلَحيَاةَُُِمْسئ وِليَّةُُِِوْفقَُُاْلعَْيشُ   

 
وَنُاْْلفَاِضل ! ْسِلم  ُأيَُّهاُاَْلم 

ُي ْتَرَكُقَاَل هللاُ تََعالَى فِي ِكتاَبِِه اَْلَكِريِم: " ُأْن ُاَْْلْنَسان  أيَْحَسب 
. فََهِذِه اَْْليَةُ اَْلَكِريَمةُ ِهَي بَِمثَابَِة إيقَاٍظ ِمْن هللاِ َوِحَساٍب لَناَ 4"سَُدى  

َ  بهَعْن اَْلُعْمِر َوَعْن ُكِل َشْيٍء أْنَعَمُه هللُا  َجِميِع الن َِعِم  في َعلَْينا
اَلَّتِي تَتََطلَُّب اَْلَمْسئوِليَّةَ. ِلذَِلَك نَْحُن َمْسئُولُوَن َعْن َكْيِفيَِّة قََضاِء 

َ َرسُوُل هللِا َصلَّى يهِض قْ وكيف نَ عُْمِرناَ َأْيَن قََضْيناَهُ  َ بَلََّغنا . َوَكما
الصحة،ُُ:نعمتانُمغبونُفيهماُكثيرُمنُالناس"هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

اَْلَوْقَت اَلَِّذي يُْمِضيِه اَْْلْنساَُن ُمْدِركا  ِلَمْسئُوِليَّاتِِه   إن. "والفراغ
ُل ِلل ِْربحِ فَيُْنِقذُ َصاِحبَهُ ِمْن اَْلُخْسَراِن. فََمْن  تَِجاهَ هللاِ تََعالَى َسيَتََحوَّ

ُمباََركا . َوَسيَُكوُن  آَمَن باهللِ َواْلتََزَم بِسُنَِّة َرسُوِلِه َسيَُكوُن َوْقتُهُ
ا بِاْلَخْيِر َواْلْحساَِن َواْلفَِضيلَِة َواْْلْخََلِق اَْلَحِميَدةِ. ععُْمُرهُ مَ   ُمور 

ْؤِمنِيَن! ائِيُاَْلم  ُأِعزَّ
عُ َعاما  ِمْن َحياَتِنَا اَلَّتِي أْرَسلَنَا هللاُ تَعاَلىَ  َ  نَُود ِ ِلبِناَِء  ،إلَْيها

َمأْنِينَِة  حياة   ،تَعاَلَى ى هللاِرض ِنبتغي بهاَحياَةٍ  َمْشُمولَة  بِالطُّ
اَحِة َواْلَعْدِل. ُالكرام َوالرَّ ُاْلحبة ِ  أيها َمَع بَْدِء اَْلعاَِم اَْلِميََلِدي 

 َ َ  نحاسبُ  اَْلَجِديِد َدعُونا : َهْل اْستََطْعناَ تَثْبِيَت َعْزِم ها نَْسألَ و  أْنفَُسنا
َحياَتِناَ؟ أْم قُْمناَ بِات ِباَعِ   في كغايةٍ هللاِ تَعاَلَى  ىاَْْليماَِن َوِرضَ  تقوية

َ وَ  ْحَمِة َواَْلَعَدالَِة َوالتََّواضفُ نُ أَهَوانا َ بَِمْنحِ الرَّ  عِ ِسناَ؟ َوَهْل قُْمنا
ياَِء وبنفِي قَلْ  المناسبةَ  اَْلَمَكانَةَ  َ َمَرٌض اْلِكْبِرياَِء َوالر ِ اَ؟ أْم َغلَبَنا

 َ َ َوآبَائِناَ ب َامااللتزَ َواَْلبُْخِل َواَْلَحَسِد؟ َهْل اْستََطْعنا هاَتِنا ُحقُوِق أمَّ
ة ؟ َمْن  َوأْزَواِجناَ َوأْطفَاِلناَ؟ َمتَى قُْمناَ بِاْلعَْطِف َعلَى يَتِيٍم آَخَر َمرَّ

ةٍ وما يحتاج ي إِْطَمأْنَنَّا َعْن َحاِلهِ هَُو اَْلَعُجوُز اَلَّذِ  ؟ َمتَى آِخُر َمرَّ
 أْنفَْقناَ فِي َسبِيِل هللاِ تَعاَلَى ِلتَْلبِيَِة َحاَجِة السَّائِِل؟ 

ُ!ُاْلحبــةُالكرامُ
َ نَتَِّخذَ        َ بِاْلَخْيِر ئَملْ بأن ن ـقََرارال َدعُونا ِء َما تَبَقَّى ِمْن َحيَاتِنا

َواْْلْعماَِل اَلَّتِي تُْرِضي َربَّناَ. َواَل نَْنَسى ثِقََل اَْْلَمانَِة اَْلُمْلقاَةِ َعلَى  
َ َوقُْرَب َيْوِم اَْلِحَساِب. َونَتََراَجَع َعْن أْخَطائِنا. َونَِزيَد ِمْن  َعاتِِقنا

َ َوَحسَ  َ َوَخْيِرنا َ قَْد قََضْت   وعندهانَاتِناَ. ِعباَداتِنا َستَُكوُن َحياَتُنا
 َ اَْْلَمَل على َ ظَ افِ حَ نُ  نْ اَ  غيْ بَ نْ يَ  عندهاو  ةاَْلَحِقيِقيَّ  علىعاََمها

َ ما دامت  الصالحةٍ  واْلعمالِ  َ ادِ سَ في أجْ  أرُوَحْنا فََمن َكاَن  . نا

ا  ايَْرُجو ِلقَاَء َربِِِّه فَْليَْعَمْل َعَمًلا َصاِلحا  َوََل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِِّه أََحدا
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