الوقت وأمهيتو يف حياة ادلسلم
ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن حممد القاسم  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنواف" :الوقت وأمهيتو يف حياة
مسلم من ِ
حتدث فيها عن الوقت وانقضائو ،والعمر وانصر ِامو ،وما ينبغي على كل ٍ
ادلسلم" ،واليت َّ
اغتناـ أوقاتو فيما

ِ
دائما؛ لضماف السالمة يف الدنيا واآلخرة.
يُرضي هللا تعاىل ،وضرورة ُحم َ
نفسو ً
اسبة اإلنساف َ
اخلطبة األوىل

إف احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده هللا فال م ِ
ض َّل
ُ
لو ،ومن يُضلِل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف حمم ًدا عبده ورسولو ،صلَّى
كثريا.
هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:
فاتقوا هللا  -عباد هللا َّ -
اد أب ًدا.
حق التقوى؛ فالتقوى ىي النجاةُ غ ًدا والز ُ
أيها ادلسلموف:
واألعواـ عربةٌ ِ
ِ
ِ
ِ
أياـ تُزوؿ،
الشمس
طلوع
يف ُمرور الشهور
وعظَة ،ويف ِ
وغروِبا إيذا ٌف بأف ىذه الدنيا شرو ٌؽ مث أُفوؿٌ ،
ِ
ٌ
والكل إىل هللا يسري ،والزما ُف
وآخر سعيد،
شقي
ُّ
قبل وذاؾ ُمدبِر ،وىذا ّّ
وأجياؿ تتعاقَ ُ
ب على درب اآلخرة ،ىذا ُم ٌ
ُ
وتقلُّباتو أبل ُغ ِ
ضت بأفراحها فغايتُها
والدىر بقوا ِرعو
الواعظني،
أفصح ادلُتك ِلّمني ،ولئن طالَت احلياةُ بأحزاهنا ،أو م َ
ُ
ُ
والناس يعيشوف يف آخر مراحل الدنيا.
الفناء،
ُ

الشمس عند ِ
ِ
يبق من ُدنياكم فيما مضى منها إال كما
نظر النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -إىل
غروِبا فقاؿ« :مل َ
َ
ضى منو»؛ رواه أمحد.
ِبق َي من يومكم ىذا فيما م َ
ص ِر ( )1إِ َّف ِْ
سا َف
ُ
بلحظاتو ،ويزي ُد نفاس ًة إذا مل َ
والوقت ٌ
أقسم بو فقاؿَ :وال َْع ْ
مثني َ
اإلنْ َ
يبق منو سوى اليسري ،وهللاُ َ
لَِفي ُخ ْس ٍر [العصر ،]2 ،1 :ومن ِ
وخري
العمر ،ومنهم من خيطَُفو
كتب هللا لو فُسحةً يف ُ
الناس من َ
األجل سر ًيعاُ ،
ُ
عاش يف حلَظاهتا لري ِتق َي ِبا إىل آخرتو.
الناس من َ
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فأي الناس
أي الناس خريٌ؟ قاؿ« :من َ
وحسن عملُو» .قاؿُّ :
رجل للنيب  -صلى هللا عليو وسلم ُّ :-
قاؿ ٌ
طاؿ ُعمره ُ
وساء عملُو»؛ رواه أمحد.
شر؟ قاؿ« :من َ
ّّ
طاؿ عُمره َ

ِ
ِ
أمر هللا بو
ُ
عمر آخرتَو فيها فأدَّى ما َ
قصرىا على معاشو دوف معاده ،ومنهم من َ
والناس يف حياهتم منهم من َ
ط عمالً صاحلا بآخر سيئًا من ٍ
واتباع ىوى؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ
غفلة ِ
واجتنب ما هناه عنو ،ومنهم من خلَ َ
ً
َ
كل ِ
فمعتِ ُقها أو ُموبُِقها»؛ رواه مسلم.
ُّ « :الناس يغ ُدو؛ ٌ
نفسو ُ
فبائع َ

ِ
أوقعها يف ادلعاصي؛
نفسو وأف
وهللا  -عز وجل -
اخلاسر من َ
أقسم أح َد عشر ً
َ
قسما بأف ادلُفلح ىو من زَّكى َ
َ
الش ْم ِ
فقاؿَ :و َّ
الس َم ِاء
اىا (َ )4و َّ
َّها ِر إِذَا َج َّال َىا (َ )3واللَّْي ِل إِذَا يَػغْ َ
س َو ُ
شَ
ض َح َ
اىا (َ )1والْ َق َم ِر إِذَا تََال َىا (َ )2والنػ َ
اىا (َ )6ونَػ ْف ٍ
اىا (َ )5و ْاأل َْر ِ
اىا
ورَىا َوتَػ ْق َو َاىا ( )8قَ ْد أَفْػلَ َح َم ْن َزَّك َ
ض َوَما طَ َح َ
َوَما بَػنَ َ
س َوَما َس َّو َاىا ( )7فَأَ ْذلََم َها فُ ُج َ
اىا [الشمس.]11 -1 :
اب َم ْن َد َّس َ
(َ )9وقَ ْد َخ َ

واحلياةُ مليئةٌ بادلِحن ِ
والفنت ،وقد يكبُو ادلرءُ يف زالَّهتا من حيث ال يشعُر ،ومن دعاء النيب  -صلى هللا عليو وسلم
َ
كل ٍّ
شر»؛ رواه مسلم.
واجعل َ
واجعل احليا َة زياد ًة يل يف كل خ ٍريَ ،
َ « :ادلوت راحةً يل من ِّ

ورىا؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ « :-وإف أمتَكم ىذه
وكلما دنَت احلياةُ من َّ
الحت فتِنُها َ
الزَو ِاؿ َ
وظه َرت ُش ُر ُ
ج ِعل عافيتها يف ِ
أوذلا ،وسيصيب آخرىا بالء وأمور تُ ِ
نكروهنا»؛ رواه مسلم.
ُ
ٌ ٌ
ُ
ُ ُ َ
شر منو»؛
عاما بعد عاـ؛ قاؿ النيب  -صلى هللا عليو وسلم « :-ال يأيت عليكم زما ٌف إال والذي بعده ّّ
ُ
ويزداد البالءُ ً

رواه البخاري.

شهم؛ إذ الذنوب م ِ
ِ
ذىبَةٌ للنِّ َعم
أوامره ووقعُوا يف نواىيو
اضطربَت أحواذلُم ومعايِ ُ
وإذا َ
ُ ُ
ابتع َد ُ
َ
الناس عن هللا ومل ميتثلوا َ
ت ِ
ِ
آمنَةً ُمط َْمئِنَّ ًة يَأْتِ َيها ِرْزقُػ َها َرغَ ًدا
ب َّ
ُمزيلةٌ ألم ِن
اّللُ َمثَ ًال قَػ ْريَ ًة َكانَ ْ
النفوس والبُلداف؛ قاؿ  -عز وجل َ :-و َ
ض َر َ
ِ
ت بِأَنْػع ِم َِّ
وع و ْ ِ
اّلل فَأَذَاقَػها َّ ِ
ٍ
صنَػعُو َف [النحل.]112 :
اخلَْوؼ ِبَا َكانُوا يَ ْ
َ
م ْن ُك ِّل َم َكاف فَ َك َف َر ْ ُ
اس ا ْجلُ ِ َ
اّللُ لبَ َ
َّ ِ
ِ
وأعظم ب ٍ
ين َك َف ُروا
عد عن هللاُّ :
ُُ
التوجو إىل غريه بالدعاء واالستغاثة والنُّذور وغريىا؛ قاؿ  -عز وجل  :-فَأ ََّما الذ َ
ُع ِّذبػُ ُه ْم َع َذابًا َش ِدي ًدا ِيف ُّ
أشرؾ باهلل ا َّ
العذاب الشدي َد يف الدنيا؛
ستحق
الدنْػيَا َو ْاآل ِخ َرةِ [آؿ عمراف ،]56 :فمن َ
فَأ َ
َ
وفقد األم ِن وغ ِري ذلك ،ولو يف اآلخرةِ
وادلرض ِ
من الفر وقلَّ ِة ِ
ِ
عظيم.
ادلاؿ
ٌ
عذاب ٌ
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ِ
العباد بادلعاصي عظُم خطرىا ِ
كل أميت
الرب
وأذف ُّ
بالعقوبة بسببِها؛ قاؿ  -عليو الصالة والسالـ ُّ « :-
جاى َر ُ
وإذا َ
َ ُ
عاَف إال ادلُ ِ
جاىرين»؛ رواه البخاري.
ُم َ
ِ
ومن الف ِ
نت :تقدميُ ِ
والسنة لتحقيق األعماؿ واآلماؿ؛ قاؿ  -عز وجل
العقل واذلوى يف النَّوا ِزِؿ وغريىا ،ونب ُذ الكتاب
ِ
ِ
اخلَو ِ
ِ َّ ِ
الر ُس ِ
ِ
وؿ َوإِ َىل أ ِ
ين
ؼ أَذَاعُوا بِ ِو َولَ ْو َردُّوهُ إِ َىل َّ
اء ُى ْم أ َْم ٌر م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو ْ ْ
ُويل ْاألَ ْم ِر م ْنػ ُه ْم لَ َعل َموُ الذ َ
َ :وإذَا َج َِ
ضل َِّ
ِ
اّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُوُ َالتَّػبَػ ْعتُ ُم َّ
الش ْيطَا َف إَِّال قَلِ ًيال [النساء.]83 :
يَ ْستَػ ْنبطُونَوُ م ْنػ ُه ْم َولَ ْوَال فَ ْ ُ
وما من ناز ٍلة إال وذلا أصل يف الكتاب والسنة؛ قاؿ  -سبحانو  :-ما فَػ َّرطْنَا ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء [األنعاـ:
َ
ٌ
.]38
ِ
وفوضى وُك ٍ
ٍ
رِبا؛ قاؿ  -سبحانو  :-فَػلَ ْوَال
روب إال
اضطراب
حل ِبا من
برجوعها إىل ِّ
ولن يُصلِ َح ىذه األمةَ با َّ
َ
ِ
ض َّرعُوا [األنعاـ.]43 :
ْسنَا تَ َ
اء ُى ْم بَأ ُ
إ ْذ َج َ
ضيق خمرجا ،ومن كل ٍ
ِ
بالناس
بالء عافية ،وإذا أدلَّت
الزـ
ومن َ
فر ًجا ،ومن كل ٍ َ ً
َ
االستغفار جعل هللا لو من كل ٍّ
ىم َ
ِ
ِ
ري َما بَِق ْوٍـ َح َّّت يُػغَِّريُوا َما بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم [الرعد.]11 :
أنفسهم :إِ َّف َّ
اّللَ َال يػُغَ ُّ
ُمصيبةٌ عليهم أف يُراجعوا َ
واحلاذ ُؽ ال ينظر إىل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
التمسك ِبذه النعمة؛
ب عليك
كثرة ادلُذنِبني؛ فإف
ُّ
اصطفاء هللا لك بالسالمة من ادلعاصي يُوج ُ
َ
ُ
وىداؾ.
غريؾ
َ
إذ َّ
أضل َ

ِ
ِ
قدـ آلخرتو ،وماذا ِ
كل ح ٍ
نفسو عن فرائض
ضا الرمحن عنو،
َ
عم َل ل ِر َ
ني :ماذا َّ َ
وعلى ادلرء أف ُُياس َ
ليسأؿ َ
ب َ
نفسو يف ِّ
ِ
وفيم أنف َقو؟!
اإلسالـ وعن أدائها ،وعن حقوؽ ادلخلوقني والتخلُّص منها ،وعن مالو كيف َ
مجعو َ
ِ
خطب أبو بك ٍر  -رضي هللا عنو  -فقاؿ" :إنك تغ ُدوف وتروحوف إىل ٍ
علمو ،فإذا استطعتُم أال
ب عنكم ُ
أجل قد غُيّ َ
َ

ِ
األجل إال وأنتم يف ٍ
عمل صا ٍحل فافعلوا".
ميض َي ىذا
ُ

الغبطةُ بكث ِ
رة السنني والنِّعم ،إمنا ِ
وليست ِ
الغبطةُ بالشكر وكثرة العمل الصاحل واإلخالص؛ فعُمر اإلنساف عملُو.
َ
ث يف قومو َ ٍ
أيت ىذه الدنيا؟ فقاؿ:
قيل ٍ
لنوح  -عليو السالـ  -وقد لبِ َ
عاما  :-كيف ر َ
ألف سنة إال مخسني ً
"كداخل من ٍ
ٍ
وخارج من آخر".
باب
ٍ
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ونعيمها ابتالء ،واغتنِموا ما ِبقي لكم من ِ
اذلرـ،
النعم اخلمس:
َ
فاحذروا الدنيا وتقلُّباهتا؛ فجمعُها عناءُ ،
الشباب قبل َ
َ

والصح َة قبل ادلرضِ ،
غ قبل ُّ
الشغل ،واحليا َة قبل ادلوت.
والغ ََن قبل الفقر ،والفرا َ

َّ
واشتدت عليو
تصرَمت أوقاتُو
وادلُحاسبةُ الصادقةُ ما أورثَت عمالً صاحلًاُّ ،
غفل عن نفسو َّ
وحتوالً عن معصية ،ومن َ
أصلح ما ِبق َي غُ ِفر لو ما مضى.
فات با ِبقي ،ومن
حسراتو؛ فاستد ِركوا ما َ
َ
َ
َّ ِ
اّللَ إِ َّف َّ ِ
ري
ت لِغَ ٍد َواتَّػ ُقوا َّ
آمنُوا اتَّػ ُقوا َّ
س َما قَ َّد َم ْ
ين َ
اّللَ َخب ٌ
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم :يَا أَيُّػ َها الذ َ
اّللَ َولْتَػ ْنظُْر نَػ ْف ٌ
ِبَا تَػ ْع َملُو َف [احلشر.]18 :
ِ
اآليات والذك ِر احلكيم ،أقوؿ ما تسمعوف،
بارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم ،ونفعين هللا وإياكم با فيو من
وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمني من كل ٍ
ذنب ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
اخلطبة الثانية
احلمد هلل على إحسانو ،والشكر لو على ِ
تعظيما لشأنو،
توفيق ِو وامتِنانو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو
ً
ُ

تسليما مزي ًدا.
وأشهد أف نبيَّنا حمم ًدا عب ُده ورسولُو ،صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم
ً
أيها ادلسلموف:

ِ
ِ
خريا من يومو ،واغتنَ َم احليا َة با يُ ِّ
قربُو إىل مواله ،وشغلَها بالطاعات،
ادلُحس ُن من كاف ُ
خريا من أمسو ،وغ ُده ً
يومو ً
ِ
ِ
حذرا من ِ
ِ
واإلمهاؿ
بالسالمة
االغِتار
ونأَى ِبا عن السيئات ،واتَّػ َع َ
ظ با فيها من تقلُّبات األمور واألحواؿ ،وكاف ً

ِ
التسويف ِ
وطوؿ األمل.
العمل إال من
أساء أح ٌد
واآلماؿ؛ فما َ
َ

ِ
أناب إىل
حسنَت عالنيتُو ،والعب ُد إذا َ
ومن أصلَح ما بينو وبني ربّو كفاه ما بينو وبني الناس ،ومن صد َؽ يف سريرتو ُ
هللا دما اجِتح من السيئات والتمس عفوه وِرضاهِ ،
الرب بإذنو فو َؽ ما يتمنَّاه.
وطمع يف واسع رمحتو وعطاياه؛ أعطاه ُّ
َ
َ َ

ِ
صلُّوا َعلَْي ِو
آمنُوا َ
مث اعلموا أف هللا أمركم بالصالة والسالـ على نبيِّو ،فقاؿ يف ُحم َكم التنزيل :يَا أَيػُّ َها الذيْ َن َ
َو َسلِّ ُموا تَ ْس ِل ْي ًما [األحزاب.]56 :
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ضوا باحلق وبو كانوا ِ
يعدلوف:
صل وسلِّم وبا ِرؾ على نبيِّنا حممد،
وارض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين ق َ
َ
اللهم ِّ
ودؾ و ِ
الصحابة أمجعني ،وعنَّا معهم جب ِ
ِ
ٍ
كرمك يا أكرـ األكرمني.
وعليٍ ،وعن سائر
ُ
أيب بكر ،وعمر ،وعثمافّ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل اللهم ىذا البلد ِ
ِ
ِ
ِ
آمنًا ُمطمئنِّا
اللهم أع َّز اإلسالـ وادلسلمني ،وأذ َّؿ الشرؾ وادلشركنيّ ،
وسائر بالد ادلسلمني.
ِ
ِ
خيارىم ،وامجع كلمتَهم على اذلُدى
دماءىمِّ ،
ووؿ عليهم َ
اللهم أصلح أحواؿ ادلسلمني يف كل مكاف ،اللهم احقن َ

واحلق يا رب العادلني.

اللهم وفِّق إمامنا ذلداؾ ،واجعل عملو يف ِرضاؾ ،ووِفّق مجيع والة أمور ادلسلمني للعمل بكتابك ،وحتكيم شرعك.
ِ ِ
ِ
َربػَّنَا آتِنَا ِيف ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]211 :
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوِيف ْاآلخ َرة َح َ
الدنْػيَا َح َ
اإلخالص يف القوؿ والعمل ،اللهم إنا نعوذُ بك من الف ِ
نت ما ظهر منها وما بطَن.
اللهم إنا نسألك
َ
الغيث وال جتعلنا من القانِطني ،اللهم ِ
أغثنا،
الغين وحنن الفقراء ،أن ِزؿ علينا
َ
اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت ،أنت ُّ
أغثنا ،اللهم ِ
اللهم ِ
أغثنا.
اخلَ ِ
سنَا َوإِف َّملْ تَػغْ ِف ْر لَنَا َوتَػ ْر َمحْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِم َن ْ
اس ِرين [األعراؼ.]23:
َربَّػنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
عباد هللا:
اإلحس ِ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَػ ْغ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َف
إِ َّف َّ
اف َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَب َويَػ ْنػ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اّللَ يَأ ُْم ُر بال َْع ْدؿ َو ِْ ْ َ

[النحل.]91 :

فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئو ونعمو ي ِزدكم ،ولذكر هللا أكرب ،وهللا يعلم ما تصنعوف.
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