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 اغتناـ حلظات العمر

خطبة اجلمعة بعنواف: "اغتناـ حلظات العمر"،  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن زلمد القاسم 
واليت حتدَّث فيها عن الوقت وأمهيتو يف حياة ادلُسلمني، ونبَّو إىل ضرورة اغتنامو بعبادة هللا تعاىل وذكرِه، ووجَّو 

ادلُنافَسة على اغتناـ وقت اإلجازة يف األعماؿ الصاحلة؛ من حفٍظ لكتاب هللا، وقراءة النُّصَح للشباب والفتيات ب
، وتعلُّم العلِم النافع، ومل ينَس توجيَو النصح واإلرشاد لآلباء باحلِفاظ -صلى هللا عليو وسلم  -أحاديث ادلُصطفى 

 ال ينفُعهم يف الدنيا واآلخرة. على أبنائِهم من ضياع أوقاِِتم وأعمارىم فيما ال يُرِضي هللا، أو ما

 

 اخلطبة األوىل

إف احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
ورسولو، لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف نبيَّنا زلمًدا عبده 

 صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

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

 أيها ادلسلموف:

من الزماِف أقسَم هللُا بأجزائو؛ فأقسَم احلياُة سبُب الّرِفعِة يف الدنيا واآلخرة أو السُّفوِؿ فيهما، ولشرِؼ ما حَوْتو 
 يَػْغَشى ِإَذا َواللَّْيلِ : -سبحانو  -بالفجر، والضَُّحى، والعصر، والشََّفق؛ بل أقسَم بالزمِن كلِّو ليلو وهناره، قاؿ 

 .[2 ،1: الليل] ََتَلَّى ِإَذا َوالنػََّهارِ ( 1)

 َوُىوَ : -جلَّ شأنُو  -قاِظ القلوِب بعمارِة الكوِف بعبادِة هللا، قاؿ وهللا يُقلُِّب حاَؿ الزماِف من ظُلمٍة إىل إشراٍؽ إلي
 .[62: الفرقاف] ُشُكورًا َأرَادَ  َأوْ  يَذَّكَّرَ  َأفْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  ِخْلَفةً  َوالنػََّهارَ  اللَّْيلَ  َجَعلَ  الَِّذي

 ؛ رواه مسلم.«احِرص على ما ينفُعك»فقاؿ: باغتناـِ الزماِف بالعمِل الصاحِل،  -صلى هللا عليو وسلم  -وأمَر النيُب 
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ـُ احلياِة معدودٌة إف ذىَب يوـٌ نقَص ُعمُر ابِن آدـ، وإف ذىَب بعُضو زاَؿ كلُّو، قاؿ ابن القيم  : -رمحو هللا  -وأيا
ُة سفره ىي ُعمره الذي ُكتِ   ب لو"."العبُد من حنِي استقرَّت قدُمو يف ىذه الدار فهو ُمسافٌر فيها إىل ربِّو، وُمدَّ

خرُي الناِس من »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن ِمَنن هللا اجِلساـِ على العبِد طُوُؿ الُعمر مع صالِح العمل، قاؿ 
 ؛ رواه الرتمذي.«طاَؿ ُعمرُه وحُسَن عمُلو

 َوزَلَْيايَ  َوُنُسِكي ِت َصاَل  ِإفَّ  ُقلْ ليَلها وهناَرىا كانت كلُّها هلل، قاؿ هللا لو:  -صلى هللا عليو وسلم  -وحياُة النيب 
 .[162: األنعاـ] اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِِلَِّ  َوشَلَاِت 

 الِلَِّ  َرُسوؿُ  زُلَمَّدٌ وعلى صحابتو لِعمارِة أوقاِتم بالعبادة، فقاؿ:  -صلى هللا عليو وسلم  -وأثََن هللا على النيبِّ 
نَػُهمْ  اءُ ُرمحََ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ  َمَعوُ  َوالَِّذينَ   ُوُجوِىِهمْ  يف  ِسيَماُىمْ  َوِرْضَوانًا الِلَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  يَػْبتَػُغوفَ  ُسجًَّدا رُكًَّعا تَػَراُىمْ  بَػيػْ

 .[29: الفتح] السُُّجودِ  َأثَرِ  ِمنْ 

اًل : "إف هلل عماًل بالنهار ال يقبَػُلو بالليل، وعم-رضي هللا عنو  -لُعمر  -رضي هللا عنو  -ومن وصايا أيب بكر 
 بالليل ال يقبَػُلو بالنهار".

م، قاؿ احلسُن البصريُّ  -رمحهم هللا  -وكاف السلُف   -يغتِنُموف حلظاِت أعمارِىم، فعَمروا زماهَنم مبا يُرِضي رَّبَّ
 : "أدركُت أقواًما كانوا على أوقاِتم أشدَّ منك حرًصا على درامِهِكم ودنانريِكم".-رمحو هللا 

ـٌ من حتصي ِل العلِم أو ادلعرفِة ادلُنتِظِم يف دوِر التعليم، ويف حاِؿ انِقضائو يبَقى يف وقِت ادلُتعلِّمني َسَعٌة وقد انقَضى عا
: -عليو الصالة والسالـ  -من الفراغ، والرابُح منهم من اغتَنَم زمَنو مبا ينفُعو، وادلغبوُف من فرََّط يف حلظاتو، قاؿ 

 ؛ رواه البخاري.«كثرٌي من الناس: الصحة والفراغ»ما أي: يُفرُِّط فيه «نِعمتاِف مغبوٌف فيهما»

 قليٌل". -أي: الغتناـِ الصحِة والفراِغ  -: "الذي يُوفَُّق لذلك -رمحو هللا  -قاؿ ابن بطَّاؿ 

، قاؿ ُعقبُة ومن خرِي ما يُعمُر بو زمُن اإلجازِة ويُنتَفُع بو: ِحفُظ كتاِب هللا العظيِم وُمراجعُتو؛ فهو كنٌز مثنٌي وَتارٌة راحبةٌ 
أيُّكم ُُيبُّ أف يغُدَو كلَّ »، فقاؿ: -صلى هللا عليو وسلم  -: خرَج علينا رسوُؿ هللا -رضي هللا عنو  -بن عماٍر 

. «يف غرِي إمٍث وال قطيعِة رَِحٍم؟»أي: عظيميَت السَّناـِ  - «يوـٍ إىل بُطحاَف أو إىل الَعقيِق فيأت منو بناقَػَتني كوماَمنْي 
عز  -أفال يغُدو أحدُكم إىل ادلسجِد فيعلُم أو يقرُأ آيتني من كتاِب هللا »رسوؿ هللا! حنبُّ ذلك. فقاؿ: فقلنا: يا 

؛ رواه «خرٌي لو من ناقتَػنْي، وثالٌث خرٌي لو من ثالث، وأربٌع خرٌي لو من أربع، ومن أعدادىنَّ من اإلِبل -وجل 
 مسلم.
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، ومن قُرَب منو عُظم، ومنزلُة العبِد يف اجلنِة عند آخر آيٍة يُرتُِّلها منو، ومن ناَؿ ِحفَظ الُقرآف شُرَؼ، ومن تالُه عزَّ 
ـُ بكتاِب هللا ألَزـ، والُقرُب منو أوجب، قاؿ   -ويف زمِن الفنِت وانفتاِح أبواِب الشُُّبهات والشَّهوات يكوُف االعتصا

 ؛ رواه احلاكُم.«هللا وسنَّيت تركُت فيكم شيئني لن تِضلُّوا بعَدمها: كتابَ »: -عليو الصالة والسالـ 

والتزوُُّد من العلِم الشرعيِّ حبفِظ األحاديث النبويِة وُمتوِف أىِل العلِم ادلُصنَّفِة يف علوـِ الشريعة تأصيٌل للطَلب، 
 َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ  ُأوتُوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  الِلَُّ  يَػْرَفعِ : -سبحانو  -وُرسوٌخ يف العلم، ورفعٌة للُمسلم، قاؿ 

 .[11: اجملادلة]

 : "أفضُل ما ُتطّوَِع بو: العلُم وتعليُمو".-رمحو هللا  -قاؿ اإلماـ مالٌك 

: -عليو السالـ  -عن عيسى  -سبحانو  -وبرُّ الوالَدين طاعة، وُصحبُتهما سعادة، والقرُب منهما توفيق، قاؿ 
 .[32: مرمي] َشِقيِّا َجبَّارًا ِن ََيَْعلْ  َوملَْ  ِبَواِلَدِت  َوبَػرِّا

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

واالبُن الَفِطُن يسَعُد باإلجازِة دلزيِد البِّ بوالَدْيو إدخاِؿ السروِر عليهما، وشلا يُفرُِحهما استقامُتك على الدين، ومن 
؛ «إف البَّ أف يِصَل الرجُل ُودَّ أبيو»: -عليو الصالة والسالـ  -وإكراُمهما من بعِدمها، قاؿ  برِّمِها: زيارُة صديِقهما،

 رواه مسلم.

رـَ وِصلُة الرَِّحم تُرِضي الرمحَن، وُتطيُل الُعمَر، وَتزيُد يف ادلاِؿ، وتُباِرُؾ يف الوقت، وتُقرُِّب ما بني النفوس، وُتظِهُر مكا
من أحبَّ أف يُبَسَط لو يف ِرزِقو، ويُنسَأ لو يف » :-عليو الصالة والسالـ  -ادلُروءات، قاؿ األخالؽ، وتُبِدي مجيَل 

 ؛ متفق عليو.«أثرِه فليِصْل رمِحَو

 وزيارُة أىل العلم والصاحلني ُِتذُِّب النفوَس، وتسُمو بالرُّوح، وتُذكُِّر باآلخرة، وتُعِلي اذِلَمم، وُتصِلُح احلاؿ، ويناُؿ َّبا
 معرفًة وعلًما؛ فهم ورثُة األنبياء، وُدعاُة اذلُدى. الزائرُ 

 اْلُمتَػَناِفُسوفَ  فَػْلَيتَػَناَفسِ  َذِلكَ  َويف : -سبحانو  -والتناُفُس يف اخلري والتقوى من صفاِت الصاحلني، قاؿ 
 .[26: ادلطففني]

 : "إذا رأيَت الناَس يف خرٍي فناِفْسهم فيو".-رمحو هللا  -قاؿ احلسن البصري 
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لصُّحبُة الصاحلُة خرُي ُمعنٍي على العمِل الصاحِل تدفُع إىل البِّ، وتُغِلُق عنك أبواَب الشُّرور، وحُتثُّ على الطاعِة، وال وا
صاحٌب يُعيُنو على طريِق الدعوِة وتبليِغ  -صلى هللا عليو وسلم  -ِغََن ألحٍد عن الصُّحبِة الصاحلِة؛ فقد كاف لنبيِّنا 

 .[44: التوبة] َمَعَنا الِلََّ  ِإفَّ  حَتَْزفْ  اَل  ِلَصاِحِبوِ  يَػُقوؿُ  ِإذْ : -نو سبحا -الرسالة، قاؿ 

وادلُتحابُّوف جبالؿ هللا على مناِبَر من نوٍر، يغِبطُهم النبيُّوف والشُّهداُء، ورفيُق السوِء يدُعوؾ إىل الشُّرور، ويصدُّ عنك 
 ْذتُ اّتََّ  لَْيَتِن  يَا يَػُقوؿُ  يََدْيوِ  َعَلى الظَّاملُِ  يَػَعضُّ  َويَػْوـَ : -سبحانو  -أبواَب اخلري، وقد أخَب هللا أف رُفقَتو ندامة، قاؿ 

ذْ  ملَْ  لَْيَتِن  َويْػَلَت  يَا( 27) َسِبياًل  الرَُّسوؿِ  َمعَ   .[28 ،27: الفرقاف] َخِلياًل  ُفاَلنًا َأّتَِّ

: "اعتِبِ الرجَل مبن ُيصاِحب" أي: انظُروا إىل رُفقاء الرُُّجل "فإمنا ُيصاِحُب -رضي هللا عنو  -قاؿ ابن مسعود 
 الرَّجَل من ىو ِمثُلو".

ُع إىل مواطِن الفنِت وأسباَِّبا من ادلرئيات يف القنواِت وغريِىا يعيُش ادلرُء معها ومًها، وتُورِثُو نُكراَف النَِّعم، وترفُع والتطلُّ 
 القناعَة من النفِس، وتُورُِد على القلِب الظَُّلم.

ـُ ِعَوَجهم، واألبناُء يسَعدوف واإلجازُة مغَنٌم لُقرب األِب من أبنائِو، ّيؤُل فراَغ قلوَّبم، ويُهذُِّب ُسُلوَكهم، و  يُقوِّ
 مبُرافَقتهم ألبيهم وأُنِسهم بو، وانِتفاعهم بأخالقو، واكِتساَِّبم الصفات احلميدة منو.

: "العاقُل يُعِطي للزوجِة وللنفِس حقَّهما، وإف خال بأطفاذِلا خرَج يف ُصورِة طفٍل، -رمحو هللا  -قاؿ ابن عقيل 
 ت".وىَجَر اجِلدَّ يف بعِض الوق

وتغاُفُل األِب عن أبنائِو وبُعُده عنهم إمهاٌؿ لتنِشَئتهم، وتيسرٌي ألىل السوِء للوصوِؿ إليهم، وَيِن من ذلك األُب 
 الندامَة واحلسرَة.

 والسفُر ادلُباُح َّبم يُقرُِّب ما بني الوالَدين واألبناء، ويُواِري ُىوَّة الفجوِة بينهم.

خرٌي من ألف  -صلى هللا عليو وسلم  -وزار، ويرفُع الدرجات، وصالٌة يف مسجد النيب والُعمرُة سفُر عبادٍة ُُيطُّ األ
 صالٍة فيما ِسواه.

ـُ إىداٌر للماؿ، وُعرضٌة للفنت، وقد تقُع بسبِبو يف قلوِب األوالد ُشُبهاٌت أو شهواٌت ال ّيِلُك األُب  والسفُر ادلُحرَّ
 ِر ادلُحرَّـ أسوَأ من حالو قبل السفر.منَعها أو حتويَلها، وقد يعوُد ادلرُء من السف
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ـٌ؛ من إسراٍؼ، أو ُعرٍي،  ويف اإلجازة تُبََن أسٌر يف ادلُجتمع بالزواج، ومن ُشكر تلك النِّعمة: أال يصَحَب وليمَتها زُلرَّ
 أو غناٍء، أو تصويٍر، وأف يكوف زواًجا ال معصيَة فيو.

عليو الصالة  -، ومن ىدِيو [14: النبأ] لَِباًسا اللَّْيلَ  ْلَناَوَجعَ : -سبحانو  -وهللا جعل الليل سَكًنا، قاؿ 
يكرُه النوـَ  -صلى هللا عليو وسلم  -: "كاف النيب -رضي هللا عنو  -: النوـُ أوَؿ النهار، قاؿ أبو بَرزَة -والسالـ 

 قبل العشاء واحلديَث بعدىا"؛ متفق عليو.

 الفجِر مع اجلماعِة كاف زُلرًَّما. وإذا كاف السهُر وسيلًة إىل التخلُّف عن صالة

 َواَل : -سبحانو  -وادلُسلُم يُراِقُب ربَّو يف أحوالو وأزمانو، ويُوِقُن بأف هللا يرى أفعاَلو أيِّا كاف زماهُنا أو مكاهُنا، قاؿ 
 .[61: يونس] ِفيوِ  تُِفيُضوفَ  ِإذْ  ُشُهوًدا َعَلْيُكمْ  ُكنَّا ِإالَّ  َعَملٍ  ِمنْ  تَػْعَمُلوفَ 

اتَِّق هللَا حيُثما  »: -عليو الصالة والسالـ  -الثواُب والعقاُب َُياَزى عليو العبُد يف كل موطٍن حلَّ فيو، قاؿ و 
 ؛ رواه الرتمذي.«كنتَ 

إف هللا تعاىل يَغار، وغريُة هللا »: -عليو الصالة والسالـ  -وهللا يغاُر إذا انُتِهَكت ُحدوُده يف سفٍر أو حضٍر، قاؿ 
 ؛ متفق عليو.«ِتَ ادلرُء ما حرَّـ هللا عليوتعاىل: أف يأ

فُكن ُمبتِعًدا عن اخلطيئات، وتزوَّد من األعماؿ الصاحلة، ولئن كاف العمُل رلهدًة فإف الفراَغ مفسدٌة، ونفَسك إف مل 
، وادلُوفَُّق من جعَل تشَغلها باحلق شغَلْتك بالباطل، وادلرُء شُلتحٌن يف رخائِو وسرَّائو، وعافيتو وبالئو، يف حلِّو وترحاِلو

 التقوى مطيََّتو، وسارَع إىل جنَّة ربِّو.

 اْلغَْيبِ  َعاملِِ  ِإىَل  َوَستُػَردُّوفَ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  َوَرُسولُوُ  َعَمَلُكمْ  الِلَُّ  َفَسيَػَرى اْعَمُلوا َوُقلِ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
 .[145: التوبة] ْعَمُلوفَ تػَ  ُكْنُتمْ  مبَا فَػيُػَنبُِّئُكمْ  َوالشََّهاَدةِ 

بارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعن هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقوؿ ما تسمعوف، 
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمني من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.
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كُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، احلمد هلل على إحسانو، والش
 وأشهد أف نبيَّنا زلمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها ادلسلموف:

واألُـّ عليها واجٌب ُمضاَعٌف يف احلِفاِظ على بناِِتا،  واجُب األِب حنو أبنائِو عظيٌم؛ فهو مسؤوٌؿ عنهم يـو القيامة،
ر وُمالزَمتها ذلُنَّ يف الّرِعاية والنُّصِح والتوجيو؛ حبثِّهنَّ على حفِظ كتاِب هللا ومساِع ما يُفيُد من الذِّكِر، والقياـِ بأمو 

رِت والعفاِؼ،   ونبِذ ما يُضرُّىنَّ شلا يُنايف الديَن واألخالَؽ.البيت ولو مع تواُفر من ِيِدُمهنُّ، وأمرِىنَّ باحلجاِب والسِّ

نيا أَمُدىا قصرٌي، ومتاُعها زائٌل، فال تتعلَّق منها إال مبا يقِضي بو الغريُب حاجَتو يف غري موِطنو، وال تشتِغل فيها  والدُّ
 إال مبا يشتغُل بو الغريُب الذي أعدَّ الُعدَّة للرجوِع إىل أىلو.

: "ما نِدمُت على شيٍء نَدمي على يوـٍ غَرَبت مشُسو نقَص فيو أجلي ومل يزَدْد - عنو رضي هللا -قاؿ ابن مسعود 
 فيو عملي".

 وادلؤمُن بني سلافَتني: بني ذنٍب قد مَضى ال يدِري ما هللا صاِنٌع فيو، وبني أجٍل قد دنا ال يعلُم ما ىو صائٌر إليو.

ِإفَّ هللَا َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبِّ يَا يِّو، فقاؿ يف زُلَكم التنزيل: مث اعلموا أف هللا أمركم بالصالِة والسالـِ على نب
 .[56: األحزاب] َأيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

ق وبو كانوا يعِدلوف: أيب بكٍر، اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحل
، وعن سائر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبودؾ وكرِمك يا أكـر األكرمني.  وعمر، وُعثماف، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمني، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركني، ودمِّ
 لمني.وسائر بالد ادلس

اللهم إنا نسأُلك اإلخالَص يف القوؿ والعمل، اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمني يف كل مكاف، اللهم وؿِّ عليهم 
 خياَرىم، وامَجع كلمَتهم على احلقِّ والتقوى يا رب العادلني.

اللهم احِقن دماَءىم، اللهم انصر ادلُستضعفني من ادلؤمنني يف الشاـ، اللهم كن ذلم وليِّا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريًا، 
 واحَفظ أعراَضهم وأمواذَلم وأوالَدىم.

 اللهم عليك مبن طَغى عليهم، اللهم زلِزؿ األرَض من حتت أقدامهم.
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اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، واجعل عملو يف ِرضاؾ، ووفِّق مجيع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك وحتكيم شرعك يا 
 رب العادلني.

نْػَيا يف  اآتِنَ  رَبػََّنا  ملَْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا، [241: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الدُّ
 .[23: األعراؼ] اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرمَحَْنا لََنا تَػْغِفرْ 

 عباد هللا:

ْحَسافِ  ْدؿِ بِاْلعَ  يَْأُمرُ  الِلََّ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
 .[94: ]النحل

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

 


