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 التحذير من الغفلة

ث فيها عن"، واليت التحذير من الغفلةخطبة اجلمعة بعنوان: " -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير  غفلة العبد  حتدَّ
رًا من ُسلوك سبيل الغافلنيعن طاعة هللا، وان  .؛ دلا يف عاقبة ذلك من اخُلسران يف الدنيا واآلخرةِغماِسو يف الشهوات، زُلذِّ

 

 اخلطبة األوىل

 ع السمِع واألبصار والكِلمِ وُمبدِ  احلمد هلل ذي اآلالء والنَِّعم

 يكُفر فكم نعٍم آَلت إىل نَِقمِ  من حيَمِد هللاَ أيتيو ادلزيُد ومن

ا وأشهد أن نبيَّن والشَّكِّ والزَّيغ والضَّالَلة، ،شهادًة تُنِجي من الغفَلة والَقْسَوة واجلََهاَلة ال إلو إال هللا وحده ال شريك لووأشهد أن 
 .وسلَّم تسليًما كثريًا وِ عليو وعلى آلو وصحبِ وسلَّم صلَّى هللا ، وسيِّدان زلمًدا عبُده ورسولُو

 :أما بعد، فيا أيها ادلسلمون

 َوأَنْ ُتمْ  ِإالَّ  دَتُوُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِوِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  ،إن تقواه أفضُل ُمكتَسب، وطاعَتو أعلى نَسبف؛ هللاا اتقو 
 .[ٕٓٔ: عمران آل] ُمْسِلُمونَ 

 أيها ادلسلمون:

ة البصرية حُياِذرون مراتِع الغفلة ويستِعيُذون ذوو اذِلَمم العليَّة والنفوس األبِيَّة والقلوب الزكيَّة، ال ريرة وِشدَّ ذين آاتىم هللا ُحسن السَّ
 ابهلل منها.
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 قال الراِغُب األصفهاينُّ: "والغفلُة سهٌو يعرِتي اإلنساَن من قلَّة التحفُّظ والتيقُّظ".

د وطاعُتك ادلُفِسد". وقيل: "ىي إبطاُل الوقت وقيل: "الغفلُة ُمتابعُة النفس على ما َتشَتهيو". وقيل: "الغفلُة ترُكك ادلسجِ 
 ابلَبطَاَلة".

اللهم إين أعوُذ بك من الَعجِز والكَسِل، والُبخل »كان يدُعو يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النيب  -هنع هللا يضر  -وقد ثَبت من حديث أنٍس 
 ان.؛ أخرجو ابن حب«واذلَرِم، والَقسوة والغفَلة، والذلَّة وادلسَكنة

 يف  رَبَّكَ  َواذُْكرْ }: -جلَّ يف ُعاله  - فخراُب النفوس ابسِتيالء اذلَوى والشهوة، وخراُب القلوِب ابسِتيالء الغفلة والَقسوة، قال
 .[ٕ٘ٓ: األعراف] {اْلَغاِفِلنيَ  ِمنَ  َتُكنْ  َواَل  َواآْلَصالِ  اِبْلُغُدوِّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  اجْلَْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا نَ ْفِسكَ 

: "اإلمياُن يزيُد وينُقص". قيل: فما زيدتُو ونُقصانُو؟ قال: "إذا ذكران ربَّنا وخشيَناه فذلك -هنع هللا يضر  - قال ُعمرُي بن حبيٍب اخلَْطميُّ 
 زيدتُو، وإذا غَفلنا ونسيَنا وضيَّعَنا فذلك نُقصانُو".

ر، ر، وُسِقَي ابلتفكُّ رك  فإذا ُغِذي القلُب ابلتذكُّ َغل، وزُكَِّي ابلكتاِب والسنَّة، وعرَف التوحيَد اخلاِلَص من شواِئب الشِّ ونُ قِّي من الدَّ
 .والِبدع واخلُرافة تيقَّظ من مراتِع الغَفالت، وهَنَض من مساِقط العثَ َرات

َت ومن استحكَمت غفلُتو عُظَمت ندامُتو، ومن طاَلت رقدتُو داَمت حسرتُو، ومن ذَىَل عما شأنُو أن يُ  ذَكر أضاَع ادلُكنَة وفوَّ
باق، وتقاَصَر خطُوه يف ميدان الُفرصةَ  ، ومن آثَر البطَالَة يف موِسم األرابح، وترَك الزرَع وقَت الَبذار، ومَشى اذلُويََن وقت السِّ

 التناُفس كان عن اخلري زلروًما، وعلى تفريِطو مُلوًما.

جُتوُر إذالاًل، وتُغرُّ مكًرا. ومن غفَل عن تقومي ِعَوجها، وإصالِح ميِلها وَسريِىا  والنفُس ابلشََّهوات آِمرة، وعن الطاعات زاِجرة،
ه عليو ُغرورُىا،  ْفسَ  ِإنَّ }غَلَب عليو َجورُىا، ودتوَّ وءِ  أَلَمَّارَةٌ  الن َّ  .[ٖ٘: يوسف] {َربِّ  رَِحمَ  َما ِإالَّ  اِبلسُّ
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ُروهنا ال أيتون الصالة إال وىم ُكساىَل  ري ُمعِرضون،وأىُل الغفلة ساُىون الُىون، وعما يُراُد هبم من اخل ، يتثاقَ ُلون عن أدائِها، ويُؤخِّ
 ىذا حاذُلم مع الصالِة اليت ىي أشرُف األعمال وأفضُلها وخريُىا. .عن وقِتها، ويتخلَُّفون عن مجاعِتها

، يُعِرضون عن رلاِلِس الذِّكر والعلِم [ٕٗٔ: النساء] {قَِلياًل  ِإالَّ  اّللََّ  يَْذُكُرونَ  َواَل  النَّاسَ  يُ َراُءونَ }اختََّذوا الُقرآَن مهجورًا، 
واللهو، وأماِكن الطََّرب والغناء، والرقص والُعريِّ والفحشاء، ويتسابَ ُقون إىل مواِطن  والوعِظ واخلرِي، وُيسارِعون إىل رلاِلس اللغو

 .ادلُنكر والفتنِة والغفلة

دم، إىل األماِكن اليت تعِرُض ادلُحرَّمات، وتُباُع فيها اخلُموُر وادلُسِكرات، وتُروَُّج فيها احلشيشة اليت تُنِِتُ الفم، وحُترُق الويُلوذون 
 .وتُفِسُد الِفكَر، وتُنِسي الذكَر، وجتُل الصحيَح علياًل، والعزيَز ذليالً 

 

 وأصغُر دائِها والداُء جمّّ 
 

 بغاٌء أو جنوٌن أو ُنشافُ 
 

 .عَبثون ويلَعبون، الفواِحَش أيتون، واحلُدوَد ينتِهكون، والُفسوَق يقِصدوني

 

 وقبل يُؤَخُذ ابألقداِم واللَِّممِ  ي غاِفلني أفيُقوا قبل موِتكمُ 

 ال ينِطقون بال بكٍم وال َصَممِ  والناُس أمجُع شاِخُصون غًدا

 واحلَرم وهللا طالُِبهم ابحللِّ  واخللُق قد ُشِغُلوا واحلشُر جاِمُعهم

 

 .[ٔ: األنبياء] {ُمْعِرُضونَ  َغْفَلةٍ  يف  َوُىمْ  ِحَسابُ ُهمْ  لِلنَّاسِ  اقْ تَ َربَ }
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 ورَحى ادلنيَِّة تطَحنُ  الناُس يف غَفالهتم

 حصٌن دلن يتحصَّنُ  ما ُدون دائرة الرََّدى

 لك غرُي قرِبك مسَكنُ  ي ساِكَن احلُُجرات ما

 تزيِّنُ ثٌِر وُمفاِخٌر مُ  اليوم أنت ُمكا

  وِر زُلنٌَّط وُمكفَّنُ  وغًدا تصرُي إىل القب 

 فسبيُلها لك شُلِكنُ  أحِدث لربِّك توبةً 

 اللهم أيِقظنا من الغَفالت، وارزُقنا التوبَة قبل ادلمات، ي مسيُع ي عظيُم ي رُليَب الدعوات.
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 اخلطبة الثانية

وأشهد أن ال إلو إال هللا  الكايف من حترَّى ِرضاه، محًدا ابِلغًا أمَد التمام وُمنتهاه، ،الواِقي من اتَّقاه ،اذلادي من اسَتهداهاحلمد هلل 
ومن  ،وِ صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابِ  ،وه ورسولُ ان زلمًدا عبدُ دَ نا وسيِّ وأشهد أن نبيَّ ، وال معبود حبقٍّ ِسواه وحده ال شريك لو

 .يًما كثريًاوسلَّم تسل اسِتَّ بُسنَّتو واىتَدى هبُداه،

 :، فيا أيها ادلسلمونأما بعد

 .[1ٔٔ: التوبة] الصَّاِدِقنيَ  َمعَ  وَُكونُوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  اتقوا هللا وراِقُبوه، وأطيُعوه وال تعُصوه،

 من يعمل ُسوًء ُُيَز بو أيها الغافُل انتِبو انتِبو!

 اخَش رابِّ ابلعطاي مجََّلكو  انتِبو من كل نوٍم أغفَلك

 فهو نوٌر من مَشى فيو سَلك اتِبع ادلُختاَر واقِصد هنَجو

 إن عبَد هللا يف الدنيا مِلك ِثق مبوالَك وُكن عبًدا لو

د التوَب على ما قد مَضى  من زماٍن ابدلعاِصي أشغَلك جدِّ

َقى خرُي لباٍس مُيتَلك ُخذ من التقوى لباًسا طاِىًرا  فالت ُّ

 سُلِلًصا يفتُح ابَب اخلري لك لَّ واخَضع واستِقم واسُجد لوذُ 

َجى َلك ُخض حباَر الُعذِر يف ُجنِح الدُّ  لكرمٍي ابلعطاي خوَّ

: ي رحيَم الرُّمحا ي ابلعطاي من ىَلك ُقل بذلٍّ  ي ُمنجِّ

 لُعبيٍد ُمذنٍب قد سأَلك َىْب زكاًة وصالًحا وُىًدى

 تِعًسا واألمُر والتدبرُي لك ىُلذُت ابلباِب فحاشا أن أُرَ 

 يوم يلَقى العبُد مكتوَب ادلَلك صلِّنا من كلِّ كرٍب وبالء
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رَت وال ختِسف بنا ن سأَلك َىْب لنا السِّ  ي إذِلي واعُف عمَّ

ر أمَران  واقِض عنَّا ما دلخلوٍق وَلك ي عظيَم العفِو يسِّ

 أنت موالان وأوىَل من مَلك وتفضَّل ابلعطاي كرًما

 اللهم اجعلنا شلن اتَب وأانب، وأُدِخل اجلنَة بغري حساٍب وال عذاٍب.

 ؛ فمن صلَّى عليو صالًة واحدًة صلَّى هللا عليو هبا عشًرا.طُرِّا الوَرى أمحَد اذلادي شفيعِ صلُّوا وسلِّموا على و 

 إبحساٍن إىل يوم الدين،ومن تِبَعهم  ،أمجعني ةباصحالو  اآللِ مجيع عبِدك ورسوِلك زلمٍد، وارَض اللهم عن اللهم صلِّ وسلِّم على 
 .كرميا معهم ي  وعنَّ 

ر أِذلَّ الشرك وادلُشركنيو اللهم أعزَّ اإلسالم وادلسلمني،   .، واجعل ىذا البلد آمًنا ُمطمئنِّا، وسائر بالد ادلسلمنيأعداء الدين، ودمِّ

دلا فيو عزُّ اإلسالم وصالُح  انئَبيواللهم وفِّقو و  تو للربِّ والتقوى،دلا حتبُّ وترضى، وُخذ بناِصيوويلَّ أمران اللهم وفِّق إماَمنا 
 ادلسلمني.

 اللهم اشِف مرضاان، وعاِف ُمبتالان، وارحم مواتان، وُفكَّ أسراان، وانُصران على من عاداان.

 اللهم ُكن للُمستضَعفني من ادلسلمني ي رب العادلني.

 .رحيمُ ي  عظيمُ ي  كرميُ رفوًعا ي  اللهم اجعل دعاَءان مسموًعا، ونداَءان م

 


