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 احذر .. إضاعة الوقت

ا "، كاليت حتدَّث فيهإضاعة الوقت .. احذرخطبة اجلمعة بعنواف: " -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن دمحم القاسم 
، كذكرى العديد من األعماؿ اليت ميكن للمسلم أف الوقت كأمهيتو يف حياة ادلسلمُت؛ كذلك الىتماـ الشرع احلنيف ابلوقت عن

 .يستغلَّ فيها كقتىو مع دخوؿ موسم الصيف كاألجازة

 

 اخلطبة األكىل

مالنا، من يهًده هللا فال ميًضلَّ لو، كمن ييضًلل إف احلمد هلل، حنمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أع
ا عبده كرسولو، صلَّى هللا عليو كعلى آلو كأصحابو لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف فال ىادمى   ،زلمدن

 كسلَّم تسليمنا كثَتنا.

 أما بعد:

الفتيها سبيلي الشقاء، ك ذلدلطريقي اهللا  تقولف ؛حقَّ التقول -عباد هللا  - اتقوا هللاف  .سلي

 أيها ادلسلموف:

أبجزائًو بل أقسمى ابلزمن كلًٌو ليلو كهناره، فقاؿ: الوقت زمن اإلعمار كحتقيق السعادة، أك اذلدـ كالشقاء، كلشرًفو أقسمى هللا 
 .[ِ ،ُ: الليل] َتىىلَّى ًإذىا كىالنػَّهىارً ( ُ) يػىٍغشىى ًإذىا كىاللٍَّيلً 

 أىكٍ  يىذَّكَّرى  أىفٍ  أىرىادى  ًلمىنٍ  ًخٍلفىةن  كىالنػَّهىارى  اللٍَّيلى  جىعىلى  الًَّذم كىىيوى : -جلَّ شأنيو  - ًذكرل كًعظةه للمتقُت، قاؿاألايـ لليايل ك اكيف ميًضيًٌ 
 .[ِٔ: الفرقاف] شيكيورنا أىرىادى 
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ًت  ًإفَّ  قيلٍ كانت حياتيو كلُّها هلل،  - ملسو هيلع هللا ىلص -كنبيُّنا   .[ُِٔ: األنعاـ] اٍلعىالىًمُتى  رىبًٌ  لًِلًَّ  كىشلىىاًت  كىزلىٍيىامى  كىنيسيًكي صىالى

م، كأخربى هللا بشيءو من أعماذلم، فقاؿ:  تػىغيوفى  سيجَّدنا ريكَّعنا تػىرىاىيمٍ كاغتنىمى الصحابةي زماهنى  يف  ًسيمىاىيمٍ  كىًرٍضوىانن  الِلًَّ  ًمنى  فىٍضالن  يػىبػٍ
 .[ِٗ: الفتح] السُّجيودً  أىثىرً  ًمنٍ  كيجيوًىًهمٍ 

 : "إف هلل عمالن ابلنهار ال يقبليو ابلليل، كعمالن ابلليل ال يقبليو ابلنهار".-ا مرضي هللا عنه -كمن كصااي أيب بكرو لعيمر 

 ملي".: "ما نًدمتي على شيءو ندىمي على يوـو غرىبىت مشسيو كنقصى فيو أجلي كمل يزدىد فيو ع-هنع هللا يضر  -قاؿ ابن مسعودو 

م، قاؿ احلسني البصرمُّ يغتًنميوف حلظات  - هللا مرمحه -ككاف السلفي  م مبا ييرًضي رَّبَّ : -رمحو هللا  -أعمارًىم، فعمىركا زماهنى
 "أدركتي أقوامنا كانوا على أكقاهتم أشدَّ منكم ًحرصنا على درامًهًكم كدننَتًكم".

 ؛ ركاه الًتمذم.«عيمره فيمى أفناه كال تزكؿي قدىمىا عبدو يـو القيامة حىت ييسأؿى عن»

؛ «خَتي الناس من طاؿى عيمره كحسين عمليو»: -عليو الصالة كالسالـ  -كطوؿي العيمر مع صالح العمل من ًمنىن هللا الًعظاـ، قاؿ 
 .ركاه الًتمذم

، كالعبدي منكاألايـ معدكدةه إف ذىبى يوـه نقصى عيمريؾ حُت استقرَّت قدميو يف ىذه الدار  ، كذىابي البعض أمارةه على ذىاب الكلًٌ
: -عليو الصالة كالسالـ  -فهو ميسافره فيها إىل ربًٌو، كالراًبحي من العباد من اغتنىمى زمانىو مبا ينفعيو، كادلغبوفي من فرَّط فيو، قاؿ 

 ؛ ركاه البخارم.«كثَته من الناس: الصحةي كالفراغ - أم: ييفرًٌطي فيهما - نعمتاف مغبوفه فيهما»

: "إضاعةي الوقت أشدُّ من ادلوت؛ ألف إضاعةى الوقت تقطعي عن هللا كالدار اآلخرة، كادلوتي يقطعيك -رمحو هللا  -اؿ ابن القيم ق
 عن الدنيا كأىلها".
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مىو كمن أضاعى كقتىو حتسَّر على كل حلظةو منو، كمن مضىى عليو يوـه من عيمره من غَت حقٌو أدَّاه، كمن غَت فرضو قضاه، أك علمو علً 
 فقد عقَّ يومىو كضيَّع عيمرىه.

 .[ٕ: الشرح] فىاٍنصىبٍ  فػىرىٍغتى  فىًإذىا: -سبحانو  -، كإذا فرغى من عملو قاـ آبخر، قاؿ كاحلاًذؽي من يشغلي كقتىو مبا ييرًضي ربَّو

إىل العبادة كقيم إليها نشيطنا فارًغى  فانصىب: "أم: إذا فرغتى من أمور الدنيا كأشغاذًلا، كقطعتى عالئًقىها -رمحو هللا  -قاؿ ابن كثَتو 
 ."الباؿ، كأخًلص لربًٌك النيَّةى كالرَّغبةى 

ـي: إفرادي هللا ابلتوحيد كأداءي أركاف اإلسالـ على التماـ.  كأفضلي عبادةو تيقا

 -قاؿ كنزه مثُته كَتارةه راِبةه، كمن خَت ما تيعمىري بو األكقات كتيرفعي بو الدرجات: ًحفظي كتاب هللا العظيم، كميراجعتيو كتدبُّره؛ فهو  
آيتُت من كتاب هللا خَته لو من نقتىُت، كثالثه خَته لو  - أك يقرأي  - أفال يغديك أحديكم إىل ادلسجد فيعلمي »: -عليو الصالة كالسالـ 

 .؛ ركاه مسلم«من ثالث، كأربعه خَته لو من أربع، كمن أعدادىنَّ من اإلًبل

، كمن قريب منو عظيم كمن نؿى ًحفظى كتاب هللا ، كيف زمن الفنت ، كمنزلةي العبد يف اجلنة عند آخر آيةو ييرتًٌليها منوشريؼ، كمن تاله عزَّ
ـي بكتاب هللا ألزىـ،   كالقيرب منو أكجىب.كانًفتاح أبواب الشُّبيهات كالشهوات يكوف االعًتصا

تصرىات العلـو الشرعية، رسوخه يف العلم كرفعةه ألحرلاًلًس العلماء، كحفًظ اكالتزكُّد من العلم الشرعيًٌ ِبيضور  اديث النبوية كسلي
 .[ُُ: اجملادلة] دىرىجىاتو  اٍلًعٍلمى  أيكتيوا كىالًَّذينى  ًمٍنكيمٍ  آمىنيوا الًَّذينى  الِلَّي  يػىٍرفىعً : -سبحانو  -للمسلم، قاؿ 

 ."وأفضلي ما تيطوًٌع بو: العلمي كتعليمي : "-رمحو هللا  -قاؿ اإلماـ مالكه 

ًذهً  قيلٍ كالدعوةي إىل ىذا الدين كنشريه ابحلكمة سبيلي ادليرسلُت كالصاحلُت، تيشًرؽي سَتةي ادلرء، كيبقىى ًذكريه كإف فيًقد، كابلعلم   ىى
 .[َُٖ: يوسف] اتػَّبػىعىًٍت  كىمىنً  أىنى  بىًصَتىةو  عىلىى الِلًَّ  ًإىلى  أىٍدعيو سىًبيًلي
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ر النػَّعىمفلئن يهدً »كىو اببي اخلَت كالربكات،   ؛ متفق عليو.«م هللا بك رجالن كاحدنا خَته لك من محي

 كىملىٍ  ًبوىاًلدىًت  كىبػىرِّا: -عليو السالـ  -عن عيسى  - سبحانو -، كالقيربي منهما أينسه كتوفيق، قاؿ كبرُّ الوالدىين طاعةه كسعادةه 
 .[ِّ: مرمي] شىًقيِّا جىبَّارنا َيىٍعىٍلًٍت 

 : "من برَّ بوالدىيو كاف ميتواًضعنا سعيدنا".-هللا  رمحو -قاؿ ابن كثَتو 

لدين، كمن كاالبني الفًطني يسعىدي ابإلجازة دلزيًد الربًٌ لوالدىيو كإدخاؿ السركر عليهما كصيحبتهما، كشلا ييفرًحيهما استقامةي كلًدمها على ا
 ؛ ركاه مسلم.«أبرُّ الربًٌ أف يًصلى الرجلي كيدَّ أبيو»: -ـ عليو الصالة كالسال -برًٌمها زايرةي صديًقهما كإكراميهما من بعًدمها، قاؿ 

ألخالؽ، كًصلةي الرًَّحم تيرًضي الرمحن كتيطيلي العيمر، كتزيدي يف ادلاؿ، كتيباًرؾي يف الوقت، كتيقرًٌبي ما بُت النفوس، كتيظًهري مكارًـ ا
؛ متفق «ف ييبسطى لو يف رزًقو كيينسأى لو يف أثىره فليًصل رمًحىومن أحبَّ أ»: -عليو الصالة كالسالـ  -كتيبًدم مجيل ادلركءات، قاؿ 

 عليو.

ذًٌبي النفوس، كتسميو ابلركح، كتيعًلي اذًلمىم، كتيصًلحي احلاؿ، كتيذكًٌري ابآلخرة، كيناؿي َّبا الزائري مكزايرةي  عرفةن أىًل العلم كالصاحلُت هتي
 كدعاةي اذليدل. كعلمنا؛ فهم كرثةي األنبياء

 .[ِٔ: ادلطففُت] اٍلميتػىنىاًفسيوفى  فػىٍليػىتػىنىافىسً  ذىًلكى  كىيف : -سبحانو  -سي يف اخلَت كالتقول من صفات أىل اجلنة، قاؿ كالتنافي 

 : "إذا رأيتى الناسى يف خَتو فناًفسهم فيو".-رمحو هللا  -قاؿ احلسني البصرمُّ 

الربًٌ، كتيغًلقي أبوابى الشرًٌ، كحتيثُّ على الطاعة، كادليتحابُّوف جبالؿ هللا  كالصُّحبةي الصاحلةي خَتي ميعُتو على العمل الصاحل؛ تدفعي إىل
 على منابًر من نورو يغًبطيهم النبيُّوف كالشهداء.
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 يىدىيٍوً  عىلىى الظَّاملي  يػىعىضُّ  كىيػىٍوـى : -سبحانو  -كرفيقي السوء يدعيو إىل الشرًٌ كيصيدُّ عن اخلَت، صحبتيو حسرة، كريفقتيو ندامة، قاؿ 
تىًٍت  يػىقيوؿي  لىيػٍ كىيٍػلىىتى ( ِٕ) سىًبيالن  الرَّسيوؿً  مىعى  اَّتَّىٍذتي  ايى تىًٍت  ايى ذٍ  ملىٍ  لىيػٍ نن  أىَّتًَّ ًليالن  فيالى  .[ِٖ ،ِٕ: الفرقاف] خى

 بي الرجلي من ىو مثليو".؛ فإمنا ييصاحً -أم: انظريكا إىل رفقائًو لتعرًفوه  - : "اعترًب الرجلى مبن ييصاًحب-هنع هللا يضر  -قاؿ ابن مسعودو 

 على القلب الظُّلىم.كالتطلُّعي إىل مواًطن الفنت كأسباًَّبا من ادلرئيَّات يف القنوات كغَتًىا تيوًرثي ادلرءى نيكرافى النًٌعم، كتيورًدي 

ـي ًعوىجىهم. كاإلجازةي مغنىمه  ككاجبي األًب حنو أبنائًو عظيم، كاألُّ لقيرب األب من أبنائًو، ميألي فراغى قلوَّبم، كييهذًٌبي سلوكىهم، كييقوًٌ
ًت كالعفاؼ.  عليها من الواًجًب مع بناهتا مثلي ذلك برعايتهنَّ كتعهُّدىنَّ ابلنُّصح كالتوجيو، كأمرًىنَّ ابحلجاب كالسًٌ

عن برًٌؾ كطواعيًتو  : "أدًٌب ابنىك؛ فإنك مسؤكؿه عنو: ماذا أدَّبتىو كماذا علَّمتىو؟ كىو مسؤكؿه -ا مرضي هللا عنه -قاؿ ابن عمر 
 لك".

: -رمحو هللا  -كاألبناءي يسعىدكف مبيرافقة أبيهم كأينًسهم بو كانًتفاعهم أبخالًقو، كاكًتساَّبم الصفات احلميدة منو. قاؿ ابن عقيلو 
 ."العاقلي ييعًطي للزكجة كللنفس حقَّهما، كإف خال أبطفاًلو خرجى يف صورة طفلو كىجىر اجًلدَّ يف بعض الوقت"

فكلما  اي بٍت! اطليب احلديث؛: "قاؿ يل أيب: -رمحو هللا  -. قاؿ إبراىيم بن أدىم الرعايةمن حيسن على اخلَت ميكافأةي األبناًء ك 
 ، قاؿ إبراىيم: "فطلبتي احلديثى على ىذا"."مسعتى حديثنا كحًفظتىو فلك درىىم

سَتي كصوؿ أىل السوء إليهم، فيجًٍت من ذلك األبي الندامةى كفيو تيكإعراضي األب عن أبنائًو كبيعده عنهم إمهاؿه لتنًشئىتهم، 
 كاحلسرةى.

 كالسفري ادليباحي َّبم ييقرًٌبي ما بُت الوالدىين كاألبناء، كيسيدُّ ما بينهم من خلىل.
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ـي خَته من ألف  - ملسو هيلع هللا ىلص -كالعمرةي سفري عبادةو حتطُّ األكزار كترفعي الدرجات، كصالةه يف مسجد النيب  صالةو فيما ًسواه، كالسفري ادليحرَّ
 إىداره للماؿ، كعيرضةه للفنت، كسببي كثَتو من الشُّبهات كالشهوات، كيعودي ادلرءي من سفىره أسوأى حاالن شلا كاف قبلىو.

رَّـ، كأف يكوف زكاجن   ا ال معصيةى فيو.كيف اإلجازة تيبٌت أيسره ابلزكاج، كمن شيكر تلك النعمة كدكاًمها أال يصحىبى كليمتىها زلي

 النوـي أكؿ الليل، كالصالةي آخره. - ملسو هيلع هللا ىلص -كهللا ابرؾى ذلذه األمة يف بيكورًىا، كجعل الليل سكىننا كالنهار معاشنا، كمن ىديًو 

 ىا"؛ متفق عليو.يكرىه النوـى قبل العشاء كاحلديثى بعد - ملسو هيلع هللا ىلص -: "كاف النيب -هنع هللا يضر  -قاؿ أبو بىرزةى 

رَّمنا  .كإذا كاف السهري كسيلةن إىل التخلُّف عن صالة الفجر مع اجلماعة كاف زلي

 كىالى : -سبحانو  -كيسمعي كالمىو، كيعلمي ما ييًكنُّ فؤاديه، قاؿ كادلسلمي ييراًقبي ربَّو يف أحوالًو كأزمانًو، كييوًقني أبف هللا يرىل أفعالىو 
 .[ُٔ: يونس] ًفيوً  تيًفيضيوفى  ًإذٍ  شيهيودنا عىلىٍيكيمٍ  كينَّا ًإالَّ  عىمىلو  ًمنٍ  تػىٍعمىليوفى 

 ؛ ركاه الًتمذم.«اتًق هللا حيثيما كنت»: -ملسو هيلع هللا ىلص  -، كمن كصااي النيب كأفضلي اإلمياف: أف تعلمى أف هللا معك

إف هللا يغاري، كغَتةي هللا أف أيتى ادلرءي ما حرَّـ »: -سالـ عليو الصالة كال -كهللا يغاري إذا انتيًهكىت حدكديه يف سفرو أك حضرو، قاؿ 
 .؛ متفق عليو«هللا

 كبعدي، أيها ادلسلموف:

سدةه، فادلؤمني يبتًعدي عن اخلطيئات، كيتزكَّدي من الصاحًلات، كيغتًنمي أكقاتىو فيما شرعىو هللا، كلئن كاف العملي رلهدةن فإف الفراغى مف
تحىنه يف رخائًو كسرَّائًو، كعافيًتو كبالئًو، يف حلًٌو كترحاًلو. كادليوفَّقي من جعل كنفسيك إف مل تشغىلها ابحل قًٌ شغلىتك ابلباطل، كادلرءي شلي

 التقول مطيػَّتىو كسارىعى إىل جنَّة ربًٌو.

هىا أىسىاءى  كىمىنٍ  فىًلنػىٍفًسوً  صىاحًلنا عىًملى  مىنٍ  أعوذ ابهلل من الشيطاف الرجيم: ـو  بُّكى رى  كىمىا فػىعىلىيػٍ  .[ْٔ: فصلت] لًٍلعىًبيدً  ًبظىالَّ
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هللا يل كلكم  ، كأستغفري ما تسمىعوفابرؾ هللا يل كلكم يف القرآف العظيم، كنفعٍت هللا كإايكم مبا فيو من اآلايًت كالذكًر احلكيم، أقوؿ 
 .، فاستغًفركه، إنو ىو الغفور الرحيممن كل ذنبو  كجلميع ادليسلمُت

 

 اخلطبة الثانية

نبيَّنا و، كأشهد أف و، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو تعظيمنا لشأنً هلل على إحسانو، كالشكري لو على توفيًقًو كامًتنانً احلمد 
 كسلَّم تسليمنا مزيدنا. ،وبً اصحأليو، صلَّى هللا عليو كعلى آلو ك زلمدنا عبديه كرسو 

 أيها ادلسلموف:

يف غَت موطًنو، كال تشتًغل فيها إال مبا يشتًغلي َت، فال تتعلَّق منها إال مبا يقًضي بو الغريبي حاجتىو أمدي الدنيا قصَت، كمتاعيها زائله حق
 .بو ادليساًفري الذم أعدَّ العيدَّة للرجوع إىل أىًلو

 ره إليو.ذنبو قد مضىى ال يدًرم ما هللا صانعه فيو، كبُت أجلو قد دنى ال يعلمي ما ىو صائً كادلؤمني بُت سلافتىُت: بُت 

ـى يف شعباف، كمل يًصحَّ عن النيب  - ملسو هيلع هللا ىلص -كالعاقلي يتعبَّدي ربَّو يف أزماًف فراًغو، ككاف النيب  يف شعباف ًسول  - ملسو هيلع هللا ىلص -ييكًثري الصيا
 مبا صحَّ بو الشرعي.الصياـ، فال فضلى لليلًة النصًف منو كال لغَتًىا من الليايل فيو. كاألعماؿي ال تيقبىل إال 

كىم التنزيل: مث اعلموا أف هللا أمرى  ًئكىتىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيبًٌ ايى أىيػُّهىا الًذٍينى كم ابلصالًة كالسالـً على نبيًٌو، فقاؿ يف زلي ًإفَّ هللاى كىمىالى
 .[ٔٓ :األحزاب] آمىنيوا صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىلًٌميوا تىٍسًلٍيمنا

كبو كانوا يعًدلوف: أيب بكرو،  على نبيًٌنا زلمدو، كارضى اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قضىوا ابحلقًٌ كابًرؾ كزًد  لًٌماللهم صلًٌ كس
، كعن سائر الصحابًة أمجعُت، كعنَّا معهم جبيوًدؾ ككرًمك اي أكـر األكرمُت.مر، كعي كعي   ثماف، كعليٌو
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كسائر بالد رخاءن كادلشركُت، كدمًٌر أعداء الدين، كاجعل اللهم ىذا البلد آًمننا ميطمئنِّا  اللهم أًعزَّ اإلسالـ كادلسلمُت، كأًذؿَّ الشرؾ
 ادلسلمُت.

، ككفًٌقنا للحق كجنًٌبنا الفنتى، كاجعلنا من خيلَّص  عباًدؾ اللهم إن نسأليك التوفيق كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة، اللهم أذًلمنا الصوابى
 كاإلكراـ.كمن أكلياًئك اي ذا اجلالؿ 

اللهم أصًلح أحواؿ ادلسلمُت يف كل مكاف، اللهم احًقن دماءىىم، كامجع كلمتىهم على احلق كاذليدل كالتقول اي قوم اي عزيز، اللهم 
 كؿًٌ عليهم خيارىىم اي ذا اجلالؿ كاإلكراـ.

ذا اجلالؿ لعمًل بكتابك، كحتكيًم شرعك اي اللهم كفًٌق إمامنا ذليداؾ، كاجعىل عملىو يف ًرضاؾ، ككفًٌق مجيعى كالة أمور ادلسلمُت ل
 .كاإلكراـ

 عباد هللا:

ميري  الِلَّى  ًإفَّ  ًإيتىاءً  كىاإٍلًٍحسىافً  اًبٍلعىٍدؿً  أيٍى هىى اٍلقيٍربى  ًذم كى : لنحل]ا تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  يىًعظيكيمٍ  كىاٍلبػىٍغيً  كىاٍلميٍنكىرً  اٍلفىٍحشىاءً  عىنً  كىيػىنػٍ
َٗ]. 

 لعظيم اجلليل يذكركم، كاشكركه على آالئو كنعمو يزًدكم، كلذكر هللا أكرب، كهللا يعلم ما تصنعوف.فاذكركا هللا ا

 


