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 حقيقة الدنيا

"، حقيقة الدنياخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 
ث فيها وحقيقتها من خالل وقفاٍت مع آياٍت من ُسورة الشعراء، بيَّن فيها فناء الدنيا  الدنيا عن والتي تحدَّ

 .العبد عليو أن يعمل أُلخراه قبل فوات األوانوذىابها، وأن 

 

 الخطبة األولى

في  وحده ال شريك لووأشهد أن ال إلو إال اهلل  واآلخرَة داَر البقاء، ،الذي جعل ىذه الدنيا داَر الفناء الحمد هلل
اللهم صلّْ وسلّْم  ،النبيُّ الُمصطفى والرسوُل الُمجتَبى نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُو ، وأشهد أناآلخرة واألولى

 .األتقياء ووعلى آلو وأصحابِ عليو وباِرك 

 يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  مْ َأْعَماَلكُ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ ( 77) َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقوُلوا اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا
 .[73 ،77: األحزاب] َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ 

 أيها المسلمون:

اٍت وُمتغيّْرات، وما حدَث فيها من ُمغرياٍت  إن الناَس اليوم وىم يعيشون الحياَة الُمعاِصرة، وما فيها من ُمستجدَّ
ْعَناُىمْ  ِإنْ  َأفَ َرَأْيتَ : -جل وعال  -ِفي أعظم الحاجة إلى وقفاٍت عند قول اهلل وُملِهياٍت؛ ل  ثُمَّ ( 575) ِسِنينَ  َمت َّ

ُعونَ 575) يُوَعُدونَ  َكانُوا َما َجاَءُىمْ  ُهْم َما َكانُوا يَُمت َّ  .[577 -575: الشعراء] ( َما َأْغَنى َعن ْ
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 عزيز يقرأُ ىذه اآليات عند دخوِلو مكاَن الخالفة، ثم يتمثَُّل قائاًل:إنها آياٌت عظيماٌت، لقد كان ُعمر بن عبد ال

 وليُلك نوٌم والرََّدى لك الزِمُ  نهاُرك يا مغروُر سهٌو وغفلةٌ 

اِت في النوِم حاِلمُ  ُتسرُّ بما يفَنى وتفرُح بالُمَنى  كما ُسرَّ باللَّذَّ

 البهائِمُ  كذلك في الدنيا تعيشُ  وتسَعى إلى ما سوُف تكَرُه ِغبَّو

 أيها المسلمون:

ليعلموا أن اإلنساَن مهما تمتَّع بأعظم الُمَتع من نعيم ىذه إلى وقفٍة صادقٍة عند ىذه اآلية، إن الناَس في حاجٍة 
ال ُيجِدي ذلك عن أىِلو شيًئا، فال يُغِني عن المِلك  - جل وعال -الدنيا زخارِفها، فإنو عند مِجيء أمر اهلل 

تُو، وال عن الُممتَّع ُمتعُتو.ُملُكو، وال عن   الغنيّْ ِغناه، وال عن القويّْ قوَّ

ذىب ميموُن بن ِمهران إلى الحسن البصريّْ يلتمُس منو موِعظًة، فقال لو: يا أبا سعيد! إني آنسُت من قلبي 
 .-أي: اطُلب من المواِعظ ما يُليُّْن قلبي  - غفلًة وِغلظًة، فاسَتِلن لي

ْعَناُىمْ  ِإنْ  َأفَ َرَأْيتَ مواِعظ الكثير؟! األمُر ال؛ بل إنو قرأ عليو ىذه اآليات العظيمات: أتُراه سرَد لو من ال  َمت َّ
ُعونَ 575) يُوَعُدونَ  َكانُوا َما َجاَءُىمْ  ثُمَّ ( 575) ِسِنينَ  ُهْم َما َكانُوا يَُمت َّ  .( َما َأْغَنى َعن ْ

ر في جنِبو، فقيل لو: يا رسوَل اهلل! أال نتَِّخُذ لك ِوطاًء؟ ناَم على حصيٍر فأثَّ  - صلى اهلل عليو وسلم -ورسولُنا 
، إنما مثَلي وىذه الدنيا  ما لي وللدنيا»المقولَة التي ُتمثُّْل حقيقَة ىذه الدنيا:  - عليو الصالة والسالم -فقال 

 سٌن صحيٌح".والحديث في "سنن الترمذي"، وقال: "حديٌث ح ؛«كراِكٍب استظلَّ تحت دوحٍة ثم ذىَب وترَكها
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ًرا بحقيقة ىذه الدنيا  -وصدَق القائُل حين يقول   ، بالحقيقة الغائبة عن كثيٍر منا:-ُمذكّْ

 كل أُُفٍق ملكوتُ  أين أمالٌك لهم في

 وخَلت تلك التُّخوتُ  زاَلت التّْيجاُن منهم

 بعِدىم وىي ُخبوتُ  أصَبحت أوطانُهم من

 وال حيّّ يصوتُ  ال سميٌع يفَقُو القولَ 

 باطٌل سوف يفوتُ  نما الدنيا خيالٌ إ

 غير تقوى اهلل ُقوتُ  ليس لإلنسان فيها

 معاشر المسلمين:

إن الناَس اليوم وىم يعيشون في ىذه الحياة الُمعاِصرة التي تتالَطُم فيها أمواُج الفتن، وىم يُغلُّْب كثيٌر منهم أموَر 
جل  -مع نفوِسهم، أن يِقُفوا كثيًرا عند قول الحقّْ الدنيا على اآلخرة لِفي أعظم الحاجة إلى وقفاٍت صادقٍة 

 في ىذه اآليات. - وعال

وىو يتكلَّم عن منظور سَلف ىذه األمة، الذين عَرفوا ىذه الدنيا وحقيقَتها، قال:  - رحمو اهلل -قال ابن رجب 
اتُو، وبِقَيت تِبَعاتُو وكأنو  ، "إذا جاء الموُت وميقاتُولم يكن، "ما مَضى من الُعمر وإن طاَلت أوقاتُو فقد ذىَبت لذَّ

 ثم ذكر ىذه اآليات العظيمات.
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ْعَناُىمْ  ِإنْ  َأفَ َرَأْيتَ : -جل وعال  -وقد تال بعُض سَلف ىذه األمة قوَل اهلل   َما َجاَءُىمْ  ثُمَّ ( 575) ِسِنينَ  َمت َّ
ُعونَ 575) يُوَعُدونَ  َكانُوا ُهْم َما َكانُوا يَُمت َّ ، فبَكى وقال: "إذا جاء [577 -575: لشعراءا] ( َما َأْغَنى َعن ْ

ة والنَّعيم".  الموُت لم يُغِن عن المرِء ما كان فيو من اللذَّ

 بَنى الرَّشيُد قصًرا واستدَعى إليو نُدماَءه، وكان منهم، فقال أبو العاتية في ذلك:

 في ظلّْ شاِىقِة الُقصورِ  ِعش ما بَدا لك ساِلًما

 َدى الرَّواِح في الُبكورِ ل ُيسَعى عليك بما اشتَهيتَ 

 ضيِق حشَرَجة الصدورِ  فإذا النفوُس تقعقَعت في

 ما كنَت إال في ُغرورِ  فهناك تعلُم ُموِقًنا

ات لو  - رحمو اهلل -يقول ابن القيم  في كالٍم متيٍن عليو نوٌر عند تفسيره لهذه اآليات: "وإن من أيام اللذَّ
كانت كسحابَِة صيٍف تنقِشُع عن قليٍل، وخياِل طيٍف ما استتمَّ الزيارَة صَفت للعبِد من أول ُعمره إلى آخرِه ل

 حتى آذَن بالرَّحيل". اى  كالُمو.

 إًذا، معاشر المسلمين:

ىذه الحقاِئُق التي نعلُمها وال تُنِكُرىا قلوبُنا؛ بل ال يُنِكُرىا إال ُمكاِبٌر مغروٌر، ىذه الحقاِئُق يجُب أن تقوَدنا إلى 
 بالتذلُّل الكاِمل، والخُضوِع التامّْ. - سبحانو -، وأن نتَِّجو إليو -جل وعال  -اهلل تعظيم أمِر 

وأن نعلَم أن ابَن آدم لِفي ىَلكٍة ونُقصان، وفي حسرٍة وُخسران حينما يرَكُن إلى ىذه الدنيا الفانَِية، وُيضيُّْع ُعمَره 
عة، اتها الُمتنوّْ  ناِسًيا آخرَتو، ُمعِرًضا عن طاعة ربّْو. في التمتُّع بُمَتعها الُمحرَّمة، ولذَّ
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ورَة العظيمَة، يقول اهلل  ْنَسانَ  ِإنَّ ( 3) َواْلَعْصرِ : -جل وعال  -تأمَُّلوا ىذه السُّ  الَِّذينَ  ِإالَّ ( 5) ُخْسرٍ  َلِفي اإْلِ
 .[1 -3: رالعص] بِالصَّْبرِ  َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقّْ  َوتَ َواَصْوا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا

ورة لكَفتهم واِعظًا وزاِجًرا وسائًِقا إلى كل خيٍر".-رحمو اهلل  -يقول الشافعيُّ   : "لو أن الناَس تدب َُّروا ىذه السُّ

 يَا استثَمَر وقَتو بمعرفة ربّْو، والسعِي إلى مرضاتِو، وتاَجَر التجارَة الراِبحَة، واستثَمَر الثمرَة الباِقَيَة،فطُوَبى لمن 
 ِفي َوُتَجاِىُدونَ  َوَرُسوِلوِ  بِاللَّوِ  تُ ْؤِمُنونَ ( 37) َألِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  تُ ْنِجيُكمْ  ِتَجارَةٍ  َعَلى َأُدلُُّكمْ  َىلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اَأي ُّهَ 

رٌ  َذِلُكمْ  َوَأنْ ُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ   .[33 ،37: الصف] تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  َخي ْ

 معاشر المسلمين:

جل  -الخسارُة والثُُّبور لمن استهَلَك وقَتو في الغفَلِة واإلعراِض، ففرَّط في العمِل آلخرتِو، وأضاَع ما خلَقو اهلل 
 فَُأولَِئكَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  اللَّوِ  ِذْكرِ  َعنْ  َأْواَلدُُكمْ  َواَل  َأْمَواُلُكمْ  تُ ْلِهُكمْ  اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، من أجِلو - وعال

 .[9: المنافقون] اْلَخاِسُرونَ  ُىمُ 

. قيل: يا رسوَل «كلُّ أمَّتي يدُخُلون الجنَة إال من أَبى»: -فيما رواه البخاري  - صلى اهلل عليو وسلم -يقول 
 .«من أطاَعني دخَل الجنَة، ومن عَصاني فقد أَبى»اهلل! ومن يأَبى؟ قال: 

في الُمسارعِة إلى الواِجبات، وترِك الُمحرَّمات، واالجِتهاِد في نَيِل الخيرات والُمستحبَّات،  فاعُمروا حياَتكم
ُلوَُكمْ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي: -جل وعال  -يقول اهلل   .[5: الملك] َعَماًل  َأْحَسنُ  َأيُُّكمْ  لَِيب ْ

ا أمانٌة على العبِد، تحتاُج إلى أعباٍء، وتحتاُج إلى جهاٍد، ، إحساُن العمل في ىذه الدنيوإحساُن العمل أمانة
ُهمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ يحتاُج إلى صبٍر وجهٍد يتطلَُّب احِتمال،   اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ  اللَّوَ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

 .[69: العنكبوت]
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ىدايًة أعظُمهم ِجهاًدا، وأفضُل الجهاِد جهاُد النفس، وجهاُد  : "أكمُل الناسِ -رحمو اهلل  -قال ابن القيّْم 
ىداُه اهلل ُسُبَل ِرضاه  - جل وعال -الهوى، وجهاُد الشيطان، وجهاُد الدنيا. فمن جاَىَد ىذه األربعَة في اهلل 

 ."الُموِصلَة إلى جنَّتو، ومن ترَك ىذا الجهاَد فاَتو من الُهدى بحسب ما عطَّل

َنتو ىذه اآليات من المواِعظ والزواِجر؛ تُفِلحوا وتسَلموا -أيها المؤمنون  - فاتقوا اهلل ، والَتزِموا بما تضمَّ
 وتغَنموا.

أستغفُر اهلل لي ولكم ولسائِر ، و أقول ىذا القولبارك اهلل لي ولكم في القرآن، ونفَعنا بما فيو من اآليات والبيان، 
 غفور الرحيم.المسلمين من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو ال

 

 الخطبة الثانية

اللهم  وأشهد أن نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُو، ،، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لوربي وأشكُره حمدُ أ
 .بِواصحأوعلى آلو و  يوعلوباِرك وسلّْم  صلّْ 

 مون:سلمأيها الأما بعد، فيا 

َنا َوَلَقدْ التي أوَصى بها األولين واآلخرين: لنا، تلك الوصيُة  - جل وعال -لنلتزِم بوصيَّة اهلل   ُأوتُوا الَِّذينَ  َوصَّي ْ
 .[313: النساء] اللَّوَ  ات َُّقوا َأنِ  َوِإيَّاُكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ 

 أيها المسلمون:
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ثارُىا على اآلخرة، إن أخوَف ما يكون على األمَّة اإلسالمية أفراًدا وجماعاٍت وُدول: رُكونُها إلى ىذه الدنيا، وإي
ين وحقوِقو وواِجباتِو والدفاع عنو،   ِفي اْنِفُروا َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاواالشِتغاُل بها عن الدّْ

نْ َيا بِاْلَحَياةِ  َأَرِضيُتمْ  اأْلَْرضِ  ِإَلى اثَّاقَ ْلُتمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  نْ َيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  اَفمَ  اآْلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ  َقِليلٌ  ِإالَّ  اآْلِخَرةِ  ِفي الدُّ
 .[18: التوبة]

حَذر األمََّة مما ىي فيو من حاٍل ُمزرِيٍة، ومما ىي فيو من ذلٍّ وىواٍن ال يخَفى  - صلى اهلل عليو وسلم -ونبيُّنا 
ورِضيُتم بالزَّرع، وتركُتم الجهاَد؛ سلَّط اهلل ، إذا تبايَعُتم بالِعيَنة، وأخذتُم أذناَب البقر»على عاقٍل، حينما قال: 

حو جمٌع من أىل العلِم. ؛«عليكم ُذالِّ ال ينزُِعو حتى تُراِجعوا ديَنكم  والحديث في "سنن أبي داود"، وقد صحَّ

تهم، وأن سعادَتهم ال تكوُن  هما بلَغ في أمٍر مفعلى الُمسلمين جميًعا أن يعَلموا أن فالَحهم، وأن ِعزَّىم، وأن قوَّ
تعلًُّما وتعليًما  - جل وعال -إال باالسِتقامة على ديِن اهلل، والوقوِف عند كتاِب اهلل من األسباِب الدنيويَّة 

في المنَشط والمكَره،  - صلى اهلل عليو وسلم -وتحاُكًما وتشريًعا ودستورًا، مع االلِتزام بُسنَّة رسوِل اهلل 
 والرَّخاء والسرَّاء.

على  مُ والسال : الصالةُ ، أال وىوتزُكو بو نفوُسنا، وتصُلُح بو أعمالُنا أمَرنا بأمٍر عظيمٍ  - جل وعال -ثم إن اهلل 
 .النبيّْ الكريم

: ، واألئمة المهديينالخلفاء الراشدينعن اللهم ارَض و  ،محمدٍ وحبيِبنا ونبيّْنا  ناسيّْدى علوسلّْم وباِرك اللهم صلّْ 
، وعن اآلل و وُعمر، وُعثمان، وعل أبي بكٍر،  .الصحابة أجمعين، ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدينيٍّ

اللهم أِذلَّ أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم 
لهم عليك بمن عاَدى الشرك والمشركين، اللهم أِذلَّ الشرك والمشركين، اللهم عليك بمن عاَدى ىذا الدين، ال

 .اللهم اجعل العُلوَّ والظهوَر لهذا الدين في كل مكان ىذا الدين،
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اللهم من أراد المسلمين ودياَرىم بُسوء فأشِغلو في نفِسو، اللهم أشِغلو في نفِسو، اللهم أشِغلو في نفِسو، اللهم 
 ر.إنك على كل شيء قدياجعل كيَده في نحرِه، اللهم اجعل كيَده في نحرِه، 

س  اللهم  اللهم احَفظ المسلمين في كل مكان، المسلمين في كل مكان، ظفَ حاللهم ا فرّْج ىموَمهم، اللهم نفّْ
 ُكرباتهم، اللهم احِقن دماَءىم، اللهم اجمع كلمَتهم، اللهم اجمع كلمَتهم، اللهم اجمع كلمَتهم.

كل مكان، اللهم أصِلح أحوالَنا وأحواَل وأحواَل المسلمين في  اللهم يا ذا الجالل واإلكرام أصِلح أحوالَنا 
 المسلمين في كل مكان،، اللهم أصِلح أحوالَنا وأحواَل المسلمين في كل مكان.

اللهم اشِف مرضانا ومرَضى المسلمين، اللهم اشِف مرضانا ومرَضى ، اللهم اشِف مرضانا ومرَضى المسلمين
و، المسلمين،  ج ىمَّ س كربَواللهم من كان منَّا مهموًما ففرّْ  يا ذا الجالل واإلكرام. اللهم من كان منَّا في ُكربٍة فنفّْ

 اللهم اغِفر للُمسلمين والُمسلمات، والُمؤمنين والُمؤمنات، األحياء منهم واألموات.

ًعا اللهم وفّْقهم جمي ،جميًعا لما تحبُّ وترَضى م، اللهم وفّْقهخادَم الحرمين ونائَِبيواللهم احفظ ووفّْق وليَّ أمرنا 
 .مما فيو خدمُة اإلسالم والمسلمين لما تحبُّ وترَضى، اللهم وفّْقهم جميًعا لما تحبُّ وترَضى

اللهم احَفظ بالَدنا وبالَد المسلمين، اللهم اجعل بالَدنا وبالَد المسلمين بالَد رخاٍء وسخاٍء واطمئناٍن وأمٍن 
 .وأماٍن يا حي يا قيوم

اللهم  اللهم أطِفئ الفتَن عن المسلمين،لهم أطِفئ الفتَن عن المسلمين، اللهم أطِفئ الفتَن عن المسلمين، ال
ل باألمن واألمان ألىِلنا في ُسوريا،  ىيّْئ لهم من أمرِىم رَشًدا، اللهم ىيّْئ لهم من أمرِىم رَشًدا، اللهم عجّْ

ا في فلسطين، وألىِلنا في وألىِلنا في مصر، وألىِلنا في تونس، وألىِلنا في ليبيا، وألىِلنا في اليمن، وألىِلن
 .أفغانستان، وألىِلنا في بُورما، وألىِلينا وإخواننا في وأحبابنا في جميع أصقاع العاَلم يا ذا الجالل واإلكرام
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 اللهم إنا نسأُلك أمًنا وأمانًا وِحفظًا للُمسلمين يا ذا الجالل واإلكرام.

 ذاَب النار.اللهم آتِنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وِقنا ع

المسلمين، اللهم  نا وديارَ أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم اسِق ديارَ  إنك أنت الغني الحميد، اللهم اللهم
 .المسلمينديارَنا ودياَر اللهم اسِق  اسِق ديارَنا ودياَر المسلمين،

 مُد هلل ربّْ العالمين.حوآخر دعوانا أن ال

 


