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 .وقػٌة مع ادخقَّامت -7>

 اخلطبة إوىل 

َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفاَل َهاِدَي َلُه،  إِنَّ اْْلَْؿَد هلل

ًدا َظبُْدُه َوَرُشوُلُه.وَ  يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 .أما بعد 

يياَّللهُُا فقا أَيا الـاُس اتؼوا اهللَ، فال كجااَة لؽام إٓ بتؼاواه، قاال اهلل تعااىل     َوُينَجِّ

ا اَيَمس  َٓ َزُىونَاَّللُلِذيَناَّللُتَقْوَّللابَِمَفاَزِِتِْما اُهْماََيْ َٓ وُءاَو  .()﴾ ُهُماَّلللس 

 أَيا اإلخوة ادممـون.

اظؾؿوا أنَّ أغذ وأكػَس ما متؾؽوكه هو أوقاُتؽم، التي هاي حقااُتؽم ومازارُ    

أظاملِؽم، وخمازُن حسـاتُِؽم وشقئاتُِؽم، فالقوَم أكتم تزرظون، وغدًا حتُصادون، وبا  

 م وأظامِركم مسمولون، وهبا جمزيُّون.يدي اهللِ تعاىل موقوفون، وظن أظاملِؽ

ٓاَتيُزوُلا»  وشاؾم  اهلل ظؾقهصذ  قال  قال رشول اهلل  ريض اهلل ظـه  فعن أيب برزة 

َقِدَمااَعْبٍداَيْوَماَّللْلِقَواَمِةاَحُتىاُيْسَيَلاَعْناَأْرَبِعاِخَصاٍل:اَعْناُعُمُرِهافِوََماَأْفنَياُه اَوَعيْناَبيَبابِِها

 .«َوَعْناَمالِِهاِمْناَأْيَناَّللْكَتَسَبُهاَوفِوََماَأْىَفَقُه اَوَعْناَعلِمِهاَماَذَّللاَعِمَلافِوهِاافِوََماَأْبالُه 

 أَيا ادممـون.

إن التاريَخ مل يشفْد أماًة ظظَّؿات الوقاَت، وٓ مؾاًة حافظاْت ظؾقاه، وح َّات ظاذ 

                                 

 (.6;( شورة الزمر  ))

 . "حسن صحقح "( وقال   >796(، );796( أخرجه السمذي ))
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تِؽم هذه، فؼد أقَسَم ربُّؽم شبحاكه وتعااىل بالوقاِت  ﴿وَّلللعرصيا، فؼاال  اغتـاِمه، كُلمَّ

(1﴾ ْىَساَناَلِفياُخْْسٍ ِ ْٕ ، وأمركا شبحاكه بؿسابؼِة إياِم بإظاِمل الصااْلاِت، (اإُِناَّلل

َّلًلاَوَعالىَِوًةافؼال تعاىل   ﴿ُقْلالِِعَباِدَياَّللُلِذيَناآَمنُوَّللاُيِقوُموَّللاَّلللُصالَةاَوُينِْفُقوَّللاِِمُااَرَزْقنَاُهْماِِسّ

 .َيْوٌمآاَبْوٌعافِوِهاَوٓاِخالٌل﴾اِمْناَقْبِلاَأْناَيْيِتَا

ًسااَقْبَلاََخٍْسا:اَبَباَبَكاَقْبَلاَهَرِمَكا،ا»  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وقد قال الـبي  َّللْغَتنِْماََخْ

لَِكا،اَوَحَواتِيَكاَقْبيَلا ِْ َوِصُحَتَكاَقْبَلاَسَقِمَكا،اَوِغنَاَكاَقْبَلاَفْقِرَكا،اَوَفَرَّللَغيَكاَقْبيَلاُبي

 .«َمْوتَِكا

ُة ظذ حػِظ الوقِت، ورصفِِه فقام يـػُع العبَد يف ديـِاِه ودكقااه ك ارٌة  والـصوُص اْلاثَّ

ظديدٌة، وقد َفِؼه السؾُف رمحفم اهلل هذا إمَر، فَحِرصوا ظذ أوقاِِتم حرصًا صاديدًا، 

 وكاكوا يؼولون  من ظالمات ادْؼِت إضاظُة الوقِت، فلثؿر هذا الػؼاُه يف واقاِع إماةِ 

ظؾاًم كافعًا، وظؿاًل صاْلًا، وإيامكاًا صاادقًا، وجفاادًا داًباًا، وفتحاًا مبقـاًا، وحضاارًة 

 راشخَة اجلذوِر، باشؼَة الػروِ .

ُاوا  فساُدوا العاملَ قروكًا ضويؾًة، فَخَؾَف من بعِدِهم خؾٌف، أضااُظوا إوقااَت، وتػـَـّ

َد ك اٍر مان هامٓو أوقااُِتم، يف تبديِد الساظاِت، وتبذيِر الطاقاِت، فلرخُص ماا ِظـْا

                                 

  ( . 7-6( شورة العرص  ))

  ( . 86( شورة إبراهقم  ))

( من حديث ابن ظباس ريض اهلل ظـفام، وقال   هذا حديث  ;9=>( أخرجه اْلاكم يف ادستدرك رقم ) )

(، والؼضاظي يف مسـد الشفاب  <8986صحقح ظذ َشط الشقخ  ومل خيرجاه، وابن أيب صقبة ) 

 (. ::88(، ويف صحقح السغقب والسهقب رقم ) >>67(، وصححه إلباين يف صحقح اجلامع )<7>)
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 يرصفوهنا بال حساٍب، وٓ تدققٍق، كلكام ُكتَِب هلم البؼاُو واخلؾوُد.

 أَيا ادممـون..

إن آفَة إضاظِة الوقِت إحدى أبرِز شامِت هاذا اجلقاِل، وتشاتدُّ هاذه الساؿِة وتبادو 

ُغ ِقطااٌ  كباٌر مان الـااِس مان ا ٓكشاغآِت لؾعقاِن يف أوقاِت اإلجازاِت، ح  يتػرَّ

وآرتباضاِت، فتجُد ك رًا من الـاِس يوقػاون أوقااَِتم ظاذ ادالهاي وادؾاذاِت، أو 

 الرغباِت والشفواِت. 

وٓ صكَّ أن هذا من ظالماِت ادْؼِت، ومن أشباِب اخلرساِن واِْلرماِن، فنن اهللَ تعاىل 

االباققاِت، قال تعااىل   قد وّجه ظباَده، وأمرهم باغتـاِم الػراغاِت، وِمؾِئفا بالصاْلاِت 

 . ﴿َفٌَِذَّللاَفَرْغَتاَفاْىَصْب.اَوإََِلاَربَِّكاَفاْرَغْب﴾

ىعمتانامُِبوٌنافوهَماكثيٌرامينا»حاثًّا ظذ اغتـاِم الػراِغ   وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وقال 

 .  «َّلللنُاس:اَّلللصحُةاوَّلللفرَّللغُا

ُبؽم من  اجلـاِة، ويباظاُدكم ظان الـااِر، فاظؿروا بارك اهلل فقؽم هذه اإلجازَة بام يؼرِّ

واشتغؾوا أوقاَتؽم بعؾٍم كافٍع، أو ظؿٍل صالٍح، أو دظوٍة جادٍة، أو صاؾٍة لررحااِم، أو 

، وٓ بالَس باالؾفِو ادبااِا القساِر، الاذي ٓ يساتوظُب كالَّ  غِر ذلك من أبواِب الزِّ

ُق راحَة الـػِس، وإمجاَم ال روِا، وشعَة الصادِر، فاننَّ الوقِت، وُيعُ  ظذ الطاظِة، وحيؼِّ

هذا قد يؽوُن مما يمَجُر ظؾقه العبُد إذا أحَساَن قصاَده، وأصاؾَح كقَتاه، فانكام إظاامُل 

                                 

  ( .= ->( شورة الرشا  ))

  ( من حديث ابن ظباس ريض اهلل ظـفام.967;( أخرجه البخاري ) )
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 بالـقاِت، وإكام لؽلِّ امرٍئ ما كوى. 

 أَيا اإلخوة.

إن مما اظتاَدُه ك ٌر من الـاِس يف هذِه اإلجازِة الصقػقِة أن ُيؿُضوا أوقاَِتم يف الـزهاِة، 

اؾبقِة  وادتعةِ  يف الزِّ  أو يف غِره، وك رًا ما يصاحُب هذا آشتؿتاَ  بعُض ادظااهِر السَّ

ر صػَوها، وُتؽِسُب أثاَم، وتغضُب اْليَّ الذي ٓ  السقئِة، التي ُتػِسُد الؼؾوَب، وتؽدِّ

 يـاُم. 

 لؾصالِة، بتلخِرها ظن وقتِفا، أو قؾاِة ادباآِة هبا
ِ
ا، فؿن ذلك  إضاظُة بعِض همٓو

ر اهللُ تعاىل من ذلاك، فؼاال تعااىل    فوييلاللمصيل.ا.اوظدِم آهتامِم هبا، وقد حذَّ

َفَخَلَفاِميْناَبْعيِدِهْماَخْليٌفا، وقال جّل ذكاره   ﴾َّللُلِذيَناُهْماَعْناَصالِِتِْماَساُهونَا

 .﴾َأَضاُعوَّللاَّلللُصالَةاَوَّللُتَبُعوَّللاَّلللُشَهَوَّللِتاَفَسْوَفاَيْلَقْوَناَغوًّا

َد اهللُ من ضقَّع الصالَة، أو شفا ظـفاا بالغواياِة والوياِل، وهاذان ااا باباا ف ؼد توظَّ

 التعاشِة يف الدكقا، والشؼاوِة يوَم الؼقامِة.

ِه   إضاظُة حاقِّ الوالاديِن، أو إهاِل، أو  ومن السقئاِت التي يؼسُففا بعُض ادتـزِّ

 خيرُج إىل ال
ِ
ًِه وأترابِه من أوِل اإلجازِة، إوِٓد? وذلك أن ك رًا من همٓو زِّ مع زمال

 ،  بعض أصغالِه وحواًِجاه، ثام يعاوُد أدراَجاه إىل الازِّ
ِ
وقد ٓ يدخُل إٓ كادرًا لؼضاو

ه، فاال يرظاى صاموهَنام، وٓ  ُفام بعَض حؼِّ ُط يف حقِّ والديه، الؾَذْين جعَل اهللُ حؼَّ فقػرِّ

                                 

  ( .: -9( شورة اداظون  ))

  ( .<:( شورة مريم  ))
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ًِفام، بالؼؾِق ظؾقه، أو غِر ذلاك، يؼيض حواًَجفام، بل قد يؽوُن شببًا إلزظاِجف ام وإيذا

ويضقِّع حقَّ زوِجه وأوِٓده، فال يعرُف من صموهِنم إٓ الـزَر الؼؾقَل، الذي قد يعرفاه 

ًِه، مع َمن يذهبون، وٓ َمن خيالطون، وكم ِمن السااظاِت  اجلراُن، فال يدري ظن أبـا

سافرون، وهاو أيضاًا قاد أداَر يف خارِج البقِت يؼضون، أو حتى مع من خيقِّؿون، أو ي

طفَره لبـاتِه يف البقِت، فال يعؾُم متى خيُرْجن، وٓ من يؽؾِّؿن، وٓ مااذا يشااِهْدن، أو 

 يسؿعن!!

ففل بعَد هذا التػريِط كؾوُم إبـاَو ظذ العؼوِق وآكحراِف، أم هل بعَد هاذا كرجاو 

 ٌد كُبعِد ادرشق .من البـاِت آشتؼامَة والصالَا؟ ٓ واهللِ، فنن هذا بعق

ومن ادظاهِر السقئِة يف بعِض هذه آجتامظاِت، التي تؽاوُن يف اإلجاازاِت  إظاامُل 

الؾساِن فقام يرضُّ وٓ يـػُع، كالغقبِة أو الؽذِب أو ادزاِا السااقِط، والؽاالِم الػااحِش 

، وغر ذلك من آفات الؾساِن، وقد حّذر الـبايُّ 
ِ
مان  وشاؾم  اهلل ظؾقاهصاذ  البذيو

أي:اعيذاميالِكااأٓاأُدل كاعيذاميالِكاذليكاكلِّيها»ذلك، فؼال دعاذ ريض اهلل ظـه  

،افقيالاوسيلمااَّللهاعلويهصيذااُكُفاعلوكاهذَّلل،اوَأْمَسَكابلساِناىفِسهااأبوَّللِباَّللخلِرا

َّللخذونابَماىتكُلُمابيه  افقيالا ًَ :ااوسيلمااَّللهاعلويهصيذاامعاٌذا:اياارسوَلاَّلله،اأواإُِىااد

اَّلللناَسايفاَّلللناِراعذاوجوِهِهماإٓاحصائُداألسينتِهمثك َكاياامعاُذ،اوهلاَيُكب  «لتكاأم 

 كعوذ باهلل من ذلك. 

                                 

.  "حسن صحقح "( قال السمذي8><8، وابن ماجه )(;6;7(،والسمذي );7776( أخرجه أمحد ))
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ويؽػقك يف حػِظ لساكِك ما أخرجه الشقخان ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال  قال 

أواامناكانايًمناباهاوَّلللووماَّللٔخيرافلوقيلاخيرَّللًا»  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  رشول اهلل 

 . «لوصُمْتا

 وقد قال إول  ُربَّ كؾؿٍة قالت لصاحبِفا دظـي. 

وٓ تؼْل إكام هي شوالقُف، أو كالٌم حيصُل به إيـاُس إصحاِب، فؼد قاهلا قاوٌم مان 

 .﴿ٓاَتْعَتِذُروَّللاَقْداَكَفْرُتْماَبْعَداإِيََمىُِكْم﴾قبؾِك، فؼال هلم اهللُ تعاىل  

ا:ا»وشؾم  ظؾقهاهلل صذ  وقد قال الـبي  إُناَّلللعبَدالوتكُلمابالكلمِة،اماايتب.افوها،اييِزل 

يف   وشاؾم  اهلل ظؾقاهصاذ  ، وقاد قاال «هبااإَلاَّلللنارااأبعَدامااب.اَّللدرشِقاوَّللدِيرِبا

 .(ا)«ٓايدخُلاَّللجلنَةاىَُممٌا»الـؿقؿة  


 

                                 

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.>9(، ومسؾم )=76;( أخرجه البخاري ))

 (. ;;( شورة التوبة  ) )

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه. ==<7(، ومسؾم )>>9;( أخرجه البخاري ))

 ظـه. ( من حديث حذيػة ريض اهلل:67( أخرجه مسؾم ))
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 اخلطبة ال اكقة

 أما بعد.

جتؿعاِت وآجتامظاِت  اصطحاَب آِٓت الؾفاِو فننَّ من ادظاهِر السقئِة يف بعِض اد

، وتـرُش الػساَد، كالتؾػاِز والػقديو وأجفازِة الباثِّ ادبااَِش،  وأجفزتِه، التي تُبثُّ الرشَّ

ام، ولقاْذُكروا قاوَل اهلل   وآٓتِه، فعذ إخواكِـا هامٓو أن يتؼاوا اهللَ رهبَّ
ِ
وأَشضِة الغـاو

اِعْلٍماَوَيُتِخيَذَهاا﴿َوِمَناَّلللنُاِساَمْناَيْشاتعاىل   ْرِ َِ ِديِثالُِوِضُلاَعْناَسبِوِلاَّللهُِابِ َواَّللْْلَ ياََلْ ََتِ

ْماَعَذَّللٌباُمِهٌ.﴾ ﴿َأَفَيِمَناَأْهيُلاَّللْلُقيَرىاَأْنا، ولقذكروا قول اهلل تعاىل  ُهُزوَّلًلاُأوَلئَِكاََلُ

َأْهُلاَّللْلُقَرىاَأْناَيْيتَِوُهْماَبْيُسنَااُضحًىاَوُهيْماا(اَأَواَأِمنَا79َيْيتَِوُهْماَبْيُسنَااَبَواتًااَوُهْماَىائُِموَنا)

ون﴾79َيْلَعُبوَنا) اِِسُ اَّللْلَقْوُماَّللخْلَ ُٓ  . (اَأَفَيِمنُوَّللاَمْكَراَّللهُِاَفالاَيْيَمُناَمْكَراَّللهُِاإِ

ومن ادظاهِر السقئِة  خروُج الصاغاِر إىل الازِّ بؿػارِدهم، يف خماقامٍت مساتؼؾٍة ظان 

انِّ بقاـَفم أهؾِفم، ل قس معفم مرصٌد وٓ مصؾٌح، أو خروُجفم مع أجااكَب، فارُق السِّ

 كبٌر.

، فنن هذا من تضققِع إماكِة.
ِ
 فؾقتَِّق اهللَ أولقاُو همٓو

 أَيا ادممـون.

هذه بعُض ادظاهِر السؾبقِة، التي قد توجُد هـا وهـااك يف بعاِض ادخاقامِت، فعؾقـاا 

، الؼاهَر الغالَب الطالَب، الذي ُيؿفُل وٓ َُيْؿاُل، فانن تؼاوى مجقعًا أن كتِؼَي اهللَ تعاىل

                                 

  ( . ;( شورة لؼامن  ))

 ( <<-><( شورة إظراف  ))
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 اهللِ تعاىل أظظُم أشباِب الوقايِة، من هذه اخلطايا والسقئات.

واحرصوا ظذ َصغِل أوقاتِؽم بالطاظاِت والصاْلاِت، حتى يف الزاري وادخقامِت، 

َٕشضاِة ادػقادِة وذلك من خاالِل اصاطحاِب بعاِض الؽتاِب الـافعاِة ادقرّساِة، أو ا

ادؿتعِة، أو من خالِل قراوٍة، تتػؼون ظؾقفاا بعاد إحادى الصاؾواِت، أو مان خاالِل 

الِا، من الدظاِة وضالِب العؾِم، والبحاِث معفام، وشاماهِلم ظان  اشتضافِة أهِل الصَّ

 بعِض ما ُيشؽُل، أو غِر ذلك من ُشبِل اشت امِر إوقاِت.

ؽم بام يػقُد ويـػُع، فسقؼُع ما قد يرضُّ ويػسُد، فانن واظؾؿوا أكؽم إن مل تشغؾوا أوقاتَ 

، فاصغل كػَسك باْلقِّ وإٓ صغؾتك بالباضل، وٓبدَّ  الـػَس ٓ ختؾو من خٍر أو من َشٍّ

 من أحِد هذين.

واظؾؿوا أن من ُشُبِل ختػقِف هذه السقئاِت إمَر بادعروِف، والـفَي ظن ادـؽِر، فنن 

ِة، التي حُتػظ هباا إماُم وادجتؿعااُت، قاال اهلل تعااىل   هذا من الضامكاِت الرضوري

اُأُمٍةاُأْخِرَجْتالِلنُاِساَتْيُمُروَنابِادَْْعُروِفاَوَتنَْهْوَناَعِناَّللدُْنَْكِر﴾  .﴿ُكنُْتْماَخْرَ

منارأىامنكمامنكيرَّلًلافلوِيرهابويده،افيٌنا ا»  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وقد قال الـبيُّ 

 .  «ه،افٌنا ايستطعافبقلبِه،اوذلكاأضعُفاَّللإليَمنِايستطعافبلساىِا

هم يف ديـِفم أو دكقاهم، فؾقلمْرهم بادعروِف،  فنذا رأى أحُدكم ظذ أخقه أو بعِض إخواكِه ما يرضُّ

 .ولقـَْففم ظن ادـؽر، فنن أضاظوه صؾح اْلاُل، وإن مل يطقعوه برًت ذمُتُه وُكتِب أجُره

                                 

  ( . 667( شورة آل ظؿران  ))

  ( من حديث أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـه.<9( أخرجه مسؾم ))


