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 احذر .. إضاعة الوقت

 اخلطبة األوىل

 إف احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل
عبده ورسولو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، فال ىادَي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف زلمًدا 

 وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد3

 حقَّ التقوى؛ فتقوى هللا طريُق اذلدى، وسُلالفُتها سبيُل الشقاء. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلموف3

جزائِو بل أقسَم بالزمن كلِّو ليلو وهناره، فقاؿ3 الوقت زمن اإلعمار وحتقيق السعادة، أو اذلدـ والشقاء، ولشرِفو أقسَم هللا بأ
 .[2 ،31 الليل] ََتَلَّى ِإَذا َوالنػََّهارِ ( 1) يَػْغَشى ِإَذا َواللَّْيلِ 

 َأوْ  يَذَّكَّرَ  َأفْ  رَادَ أَ  ِلَمنْ  ِخْلَفةً  َوالنػََّهارَ  اللَّْيلَ  َجَعلَ  الَِّذي َوُىوَ 3 -جلَّ شأنُو  -ويف ُمِضيِّ الليايل واألياـ ِذكرى وِعظٌة للمتقني، قاؿ 
 .[322 الفرقاف] ُشُكورًا َأرَادَ 

3 األنعاـ] اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِِلَِّ  َوشَلَاِت  َوزَلَْيايَ  َوُنُسِكي َصاَلِت  ِإفَّ  ُقلْ كانت حياتُو كلُّها هلل،  - صلى هللا عليو وسلم -ونبيُّنا 
122]. 

 يف  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَوانًا الِلَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  يَػْبتَػُغوفَ  ُسجًَّدا رُكًَّعا تَػَراُىمْ شيٍء من أعماذلم، فقاؿ3 واغتَنَم الصحابُة زماهَنم، وأخرَب هللا ب
 .[322 الفتح] السُُّجودِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِىِهمْ 

 لليل ال يقبُلو بالنهار".3 "إف هلل عمالً بالنهار ال يقبُلو بالليل، وعماًل با-ا مرضي هللا عنه -ومن وصايا أيب بكٍر لُعمر 

 3 "ما نِدمُت على شيٍء نَدمي على يوـٍ غَرَبت مشُسو ونقَص فيو أجلي ومل يزَدد فيو عملي".-رضي هللا عنو  -قاؿ ابن مسعوٍد 
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م، قاؿ احلسُن البصريُّ  - هللا مرمحه -وكاف السلُف  3 -هللا  رمحو -يغتِنُموف حلظات أعمارِىم، فعَمروا زماهَنم مبا يُرِضي رَّبَّ
 "أدركُت أقواًما كانوا على أوقاهتم أشدَّ منكم ِحرًصا على دراِِهِكم ودنانريِكم".

 ؛ رواه الرتمذي.«وال تزوُؿ قَدَما عبٍد يـو القيامة حىت ُيسأَؿ عن ُعمره فيَم أفناه»

؛ «لناس من طاَؿ ُعمره وحُسن عمُلوخرُي ا»3 -عليو الصالة والسالـ  -وطوُؿ الُعمر مع صالح العمل من ِمَنن هللا الِعظاـ، قاؿ 
 رواه الرتمذي.

، والعبُد من حني استقرَّت قدُمو يف ىذه الدار  واألياـ معدودٌة إف ذىَب يوـٌ نقَص ُعمُرؾ، وذىاُب البعض أمارٌة على ذىاب الكلِّ
3 -عليو الصالة والسالـ  -من فرَّط فيو، قاؿ  فهو ُمسافٌر فيها إىل ربِّو، والراِبُح من العباد من اغتَنَم زمانَو مبا ينفُعو، وادلغبوفُ 

 ؛ رواه البخاري.«كثرٌي من الناس3 الصحُة والفراغ - أي3 يُفرُِّط فيهما -نعمتاف مغبوٌف فيهما »

3 "إضاعُة الوقت أشدُّ من ادلوت؛ ألف إضاعَة الوقت تقطُع عن هللا والدار اآلخرة، وادلوُت يقطُعك -رمحو هللا  -قاؿ ابن القيم 
 ن الدنيا وأىلها".ع

ومن أضاَع وقَتو حتسَّر على كل حلظٍة منو، ومن مَضى عليو يوـٌ من ُعمره من غري حقٍّ أدَّاه، ومن غري فرٍض قضاه، أو علٍم عِلَمو 
 فقد عقَّ يوَمو وضيَّع ُعمَره.

 .[37 الشرح] فَاْنَصبْ  فَػَرْغتَ  فَِإَذا3 -سبحانو  -واحلاِذُؽ من يشغُل وقَتو مبا يُرِضي ربَّو، وإذا فرَغ من عمٍل قاـ بآخر، قاؿ 

3 "أي3 إذا فرغَت من أمور الدنيا وأشغاذِلا، وقطعَت عالئَِقها فانَصب إىل العبادة وُقم إليها نشيطًا فارَِغ -رمحو هللا  -قاؿ ابن كثرٍي 
 الباؿ، وأخِلص لربِّك النيََّة والرَّغبَة".

ـ3ُ إفراُد هللا بالتو   حيد وأداُء أركاف اإلسالـ على التماـ.وأفضُل عبادٍة تُقا

 -، قاؿ ومن خري ما تُعَمُر بو األوقات وتُرفُع بو الدرجات3 ِحفُظ كتاب هللا العظيم، وُمراجعُتو وتدبُّره؛ فهو كنٌز مثنٌي وَتارٌة راِبةٌ 
هللا خرٌي لو من ناقَتني، وثالٌث خرٌي  آيتني من كتاب -أو يقرُأ  -أفال يغُدو أحدُكم إىل ادلسجد فيعلُم »3 -عليو الصالة والسالـ 

 ؛ رواه مسلم.«لو من ثالث، وأربٌع خرٌي لو من أربع، ومن أعدادىنَّ من اإلِبل
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، ومن قُرب منو عُظم، ومنزلُة العبد يف اجلنة عند آخر آيٍة يُرتُِّلها منو، ويف زمن  الفنت ومن ناَؿ ِحفَظ كتاب هللا شُرؼ، ومن تاله عزَّ
ـُ بكتاب هللا ألَزـ، والُقرب منو أوَجب. وانِفتاح أبواب  الشُُّبهات والشهوات يكوف االعِتصا

والتزوُّد من العلم الشرعيِّ ُِبضور رلاِلِس العلماء، وحفِظ األحاديث النبوية وسُلتصَرات العلـو الشرعية، رسوٌخ يف العلم ورفعٌة 
 .[311 اجملادلة] َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  اآَمُنو  الَِّذينَ  الِلَُّ  يَػْرَفعِ 3 -سبحانو  -للمسلم، قاؿ 

 3 "أفضُل ما ُتطوِّع بو3 العلُم وتعليُمو".-رمحو هللا  -قاؿ اإلماـ مالٌك 

 َىِذهِ  ُقلْ ، وبالعلم ُتشِرُؽ سريُة ادلرء، ويبَقى ِذكُره وإف فُِقد، والدعوُة إىل ىذا الدين ونشُره باحلكمة سبيُل ادلُرسلني والصاحلني
 .[3101 يوسف] اتػَّبَػَعِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى الِلَِّ  ِإىَل  َأْدُعو َسِبيِلي

 ؛ متفق عليو.«فلئن يهِدي هللا بك رجالً واحًدا خرٌي لك من مُحر النػََّعم»وىو باُب اخلري والربكات، 

 َوملَْ  ِبَواِلَدِت  َوبَػرِّا3 -عليو السالـ  -عن عيسى  - سبحانو -، قاؿ وبرُّ الوالَدين طاعٌة وسعادٌة، والُقرُب منهما أُنٌس وتوفيق
 .[332 مرمي] َشِقيِّا َجبَّارًا ََيَْعْلِن 

 3 "من برَّ بوالَديو كاف ُمتواِضًعا سعيًدا".-رمحو هللا  -قاؿ ابن كثرٍي 

عليهما وُصحبتهما، وشلا يُفرُِحهما استقامُة ولِدِها على الدين، ومن واالبُن الفِطُن يسَعُد باإلجازة دلزيِد الربِّ لوالَديو وإدخاؿ السرور 
 ؛ رواه مسلم.«أبرُّ الربِّ أف يِصَل الرجُل ُودَّ أبيو»3 -عليو الصالة والسالـ  -برِِّها زيارُة صديِقهما وإكراُمهما من بعِدِها، قاؿ 

ؿ، وتُباِرُؾ يف الوقت، وتُقرُِّب ما بني النفوس، وُتظِهُر مكارِـ األخالؽ، وِصلُة الرَِّحم تُرِضي الرمحن وُتطيُل الُعمر، وتزيُد يف ادلا
؛ متفق «من أحبَّ أف يُبسَط لو يف رزِقو ويُنسَأ لو يف أثَره فليِصل رمِحَو»3 -عليو الصالة والسالـ  -وتُبِدي مجيل ادلروءات، قاؿ 

 عليو.

بالروح، وتُعِلي اذلَِمم، وُتصِلُح احلاؿ، وُتذكُِّر باآلخرة، ويناُؿ َّبا الزائُر معرفًة  وزيارُة أىِل العلم والصاحلني هُتذُِّب النفوس، وتسُمو
 وعلًما؛ فهم ورثُة األنبياء ودعاُة اذلُدى.

 .[322 ادلطففني] اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْلَيتَػَناَفسِ  َذِلكَ  َويف 3 -سبحانو  -والتناُفُس يف اخلري والتقوى من صفات أىل اجلنة، قاؿ 

 3 "إذا رأيَت الناَس يف خرٍي فناِفسهم فيو".-رمحو هللا  -قاؿ احلسُن البصريُّ 



-4 - 

Friday.alharamain.sa 

جبالؿ هللا  والصُّحبُة الصاحلُة خرُي ُمعنٍي على العمل الصاحل؛ تدفُع إىل الربِّ، وتُغِلُق أبواَب الشرِّ، وحُتثُّ على الطاعة، وادلُتحابُّوف
 هداء.على منابِر من نوٍر يغِبطُهم النبيُّوف والش

 يََديْوِ  َعَلى الظَّاملُِ  يَػَعضُّ  َويَػْوـَ 3 -سبحانو  -ورفيُق السوء يدُعو إىل الشرِّ ويُصدُّ عن اخلري، صحبُتو حسرة، ورُفقُتو ندامة، قاؿ 
ذْ  ملَْ  لَْيَتِن  يَاَويْػَلىَت ( 27) َسِبياًل  الرَُّسوؿِ  َمعَ  اَّتََّْذتُ  يَالَْيَتِن  يَػُقوؿُ   .[21 ،327 الفرقاف] َخِلياًل  ُفاَلنًا َأَّتَِّ

؛ فإمنا ُيصاِحُب الرجُل من ىو -أي3 انظُروا إىل رفقائِو لتعرِفوه  -3 "اعترِب الرجَل مبن ُيصاِحب -رضي هللا عنو  -قاؿ ابن مسعوٍد 
 مثُلو".

 النِّعم، وُتورُِد على القلب الظَُّلم. والتطلُُّع إىل مواِطن الفنت وأسباَِّبا من ادلرئيَّات يف القنوات وغريِىا ُتوِرُث ادلرَء نُكرافَ 

ـُ ِعَوَجهم. وواجُب األِب حنو أبنائِو ع ظيم، واألُّ واإلجازُة مغَنٌم لُقرب األب من أبنائِو، ميأُل فراَغ قلوَّبم، ويُهذُِّب سلوَكهم، ويُقوِّ
رت والعفاؼ.عليها من الواِجِب مع بناهتا مثُل ذلك برعايتهنَّ وتعهُّدىنَّ بالنُّصح والتوجيو،   وأمرِىنَّ باحلجاب والسِّ

3 "أدِّب ابَنك؛ فإنك مسؤوٌؿ عنو3 ماذا أدَّبَتو وماذا علَّمَتو؟ وىو مسؤوٌؿ عن برِّؾ وطواعيِتو -ا مرضي هللا عنه -قاؿ ابن عمر 
 لك".

3 -رمحو هللا  -منو. قاؿ ابن عقيٍل واألبناُء يسَعدوف مبُرافقة أبيهم وأُنِسهم بو وانِتفاعهم بأخالِقو، واكِتساَّبم الصفات احلميدة 
 "العاقُل يُعِطي للزوجة وللنفس حقَّهما، وإف خال بأطفاِلو خرَج يف صورة طفٍل وىَجر اجِلدَّ يف بعض الوقت".

ما 3 "قاؿ يل أيب3 يا بن! اطُلب احلديث؛ فكل-رمحو هللا  -وُمكافأُة األبناِء على اخلري من ُحسن الرعاية. قاؿ إبراىيم بن أدىم 
 مسعَت حديثًا وحِفظَتو فلك درَىم"، قاؿ إبراىيم3 "فطلبُت احلديَث على ىذا".

وإعراُض األب عن أبنائِو وبُعده عنهم إِهاٌؿ لتنِشَئتهم، وفيو تيسرُي وصوؿ أىل السوء إليهم، فيجِن من ذلك األُب الندامَة 
 واحلسرَة.

 ناء، ويُسدُّ ما بينهم من خَلل.والسفُر ادلُباُح َّبم يُقرُِّب ما بني الوالَدين واألب
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خرٌي من ألف صالٍة فيما  - صلى هللا عليو وسلم -والعمرُة سفُر عبادٍة حتطُّ األوزار وترفُع الدرجات، وصالٌة يف مسجد النيب 
ـُ إىداٌر للماؿ، وُعرضٌة للفنت، وسبُب كثرٍي من الشُّبهات والشهوات، ويعوُد ادلرُء من  سَفره أسوَأ حااًل شلا كاف ِسواه، والسفُر ادلُحرَّ

 قبَلو.

 ويف اإلجازة تُبىن ُأسٌر بالزواج، ومن ُشكر تلك النعمة ودواِمها أال يصَحَب وليمَتها زُلرَّـ، وأف يكوف زواًجا ال معصيَة فيو.

النوـُ أوؿ الليل، والصالُة  - صلى هللا عليو وسلم -وهللا بارَؾ ذلذه األمة يف ُبكورِىا، وجعل الليل سَكًنا والنهار معاًشا، ومن ىدِيو 
 آخره.

 يكَره النوـَ قبل العشاء واحلديَث بعدىا"؛ متفق عليو. - صلى هللا عليو وسلم -3 "كاف النيب -رضي هللا عنو  -قاؿ أبو بَرزَة 

 وإذا كاف السهُر وسيلًة إىل التخلُّف عن صالة الفجر مع اجلماعة كاف زُلرًَّما.

 َواَل 3 -سبحانو  -أحواِلو وأزمانِو، ويُوِقُن بأف هللا يَرى أفعاَلو ويسمُع كالَمو، ويعلُم ما ُيِكنُّ فؤاُده، قاؿ  وادلسلُم يُراِقُب ربَّو يف
 .[321 يونس] ِفيوِ  تُِفيُضوفَ  ِإذْ  ُشُهوًدا َعَلْيُكمْ  ُكنَّا ِإالَّ  َعَملٍ  ِمنْ  تَػْعَمُلوفَ 

 ؛ رواه الرتمذي.«اتِق هللا حيثُما كنت»3 -صلى هللا عليو وسلم  -لنيب وأفضُل اإلمياف3 أف تعلَم أف هللا معك، ومن وصايا ا

إف هللا يغاُر، وغريُة هللا أف يأَت ادلرُء ما حرَّـ »3 -عليو الصالة والسالـ  -وهللا يغاُر إذا انُتِهَكت حدوُده يف سفٍر أو حضٍر، قاؿ 
 ؛ متفق عليو.«هللا

 وبعُد، أيها ادلسلموف3

عن اخلطيئات، ويتزوَُّد من الصاحِلات، ويغتِنُم أوقاتَو فيما شرَعو هللا، ولئن كاف العمُل رلهدًة فإف الفراَغ مفسدٌة، فادلؤمُن يبتِعُد 
وفَُّق من جعل ونفُسك إف مل تشَغلها باحلقِّ شغَلتك بالباطل، وادلرُء شُلتَحٌن يف رخائِو وسرَّائِو، وعافيِتو وبالئِو، يف حلِّو وترحاِلو. وادلُ 

 قوى مطيََّتو وسارََع إىل جنَّة ربِّو.الت

َها َأَساءَ  َوَمنْ  فَِلنَػْفِسوِ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم3  ـٍ  رَبُّكَ  َوَما فَػَعَليػْ  .[342 فصلت] لِْلَعِبيدِ  ِبَظالَّ

لذكِر احلكيم، أقوؿ ما تسَمعوف، وأستغفُر هللا يل ولكم بارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعن هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت وا
 وجلميع ادلُسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 اخلطبة الثانية

نبيَّنا احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنِو، وأشهد أف 
 زلمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابِو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها ادلسلموف3

ا يشتِغُل أمُد الدنيا قصري، ومتاُعها زائٌل حقري، فال تتعلَّق منها إال مبا يقِضي بو الغريُب حاجَتو يف غري موطِنو، وال تشتِغل فيها إال مب
 أعدَّ الُعدَّة للرجوع إىل أىِلو. بو ادلُساِفُر الذي

 وادلؤمُن بني سلافَتني3 بني ذنٍب قد مَضى ال يدِري ما هللا صانٌع فيو، وبني أجٍل قد دنَا ال يعلُم ما ىو صائٌِر إليو.

ـَ يف شعباف، ومل يصِ  - صلى هللا عليو وسلم -والعاقُل يتعبَُّد ربَّو يف أزماِف فراِغو، وكاف النيب  صلى هللا  -حَّ عن النيب ُيكِثُر الصيا
يف شعباف ِسوى الصياـ، فال فضَل لليلِة النصِف منو وال لغريِىا من الليايل فيو. واألعماُؿ ال تُقَبل إال مبا صحَّ بو  - عليو وسلم

 الشرُع.

ِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبِّ يَا أَيػَُّها الِذْيَن ِإفَّ هللَا َوَماَل مث اعلموا أف هللا أمرَكم بالصالِة والسالـِ على نبيِّو، فقاؿ يف زُلَكم التنزيل3 
 .[65 3األحزاب] آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

ٍر، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وباِرؾ على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلقِّ وبو كانوا يعِدلوف3 أيب بك
، وعن سائر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبوِدؾ وكرِمك يا أكـر األكرمني.وعُ   مر، وُعثماف، وعليٍّ

ئر بالد اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمني، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركني، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا رخاًء وسا
 ادلسلمني.

وفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة، اللهم أذِلمنا الصواَب، ووفِّقنا للحق وجنِّبنا الفنَت، واجعلنا من ُخلَّص عباِدؾ اللهم إنا نسأُلك الت
 ومن أولياِئك يا ذا اجلالؿ واإلكراـ.
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عزيز،  اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمني يف كل مكاف، اللهم احِقن دماَءىم، وامجع كلمَتهم على احلق واذلُدى والتقوى يا قوي يا
 اللهم وؿِّ عليهم خياَرىم يا ذا اجلالؿ واإلكراـ.

اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، واجَعل عمَلو يف ِرضاؾ، ووفِّق مجيَع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك يا ذا اجلالؿ 
 واإلكراـ.

 عباد هللا3

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  الِلََّ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي اءِ َوِإيتَ  َواإْلِ 3 لنحل]ا َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
09]. 

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

 


