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 اغتنام األوقات باألعمال الصالحات

"، اغتنام األوقات باألعمال الصالحاتخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
ث فيهاوالتي  ضرورة اغتنام وقت المسلم فيما يُفيد، والُمبادرة إلى التوبة والندم على مضى، والُمسارعة  عن تحدَّ

 .إلى الطاعات واإلقبال على األعمال الصالحات

 

 الخطبة األولى

ًنا رضيِّا، ونورًا بارِئ النََّسم، وُمحِيي الرَّْمم، وُمجِزِل الِقَسم، ُمبدِع البدائع، وشارِِع الشراِئع، دي ، الحمد هللالحمد هلل
شهادَة ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ُمِضيِّا، أحمُده وقد أسَبَغ البرَّ الجزيل، وأسبَل الستَر الجميل

نا وسيدنا محمًدا عبده ورسولو، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو ، وأشهد أن نبيَّ عبٍد آمَن بربّْو، ورجا العفَو والغُفراَن لذنبو
ين إلى يوم الدينو  وصحبو  .أتباعو وِحزبو، صالًة وسالًما دائَمْين ُممتدَّ

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَااتقوا اهلل؛ فإن تقواه أفضُل ُمكتَسب، وطاعَتو أعلى نَسب، 
 .[ٕٓٔ: عمران آل] نَ ُمْسِلُمو  َوَأنْ ُتمْ 

 أيها المسلمون:

ٌة آخُرىا نَدم، وحياٌة نهايُتها عَدم، حتٌف  الدنيا نَعم في طيّْها نَقم، شباٌب يعِقُبو ىَرم، وصحٌة يتبَ ُعها سَقم، ولذَّ
 موصوب، ومورٌد مكتوب، وما نفٌس إال يُباِعُد مولًدا، ويُدِني المنايا للنفوس فتخُرُج.
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ىا ن إقالةٍ ويا للمنايا ما لها م ة الحيّْ حدَّ  إذا بلَغت من ُمدَّ
 إلى ساعٍة ال ساعٌة لك بعدىا سُتسِلُمك الساعاُت في بعض أمرىا

 
 اْلَحَياةُ  َوَما زَ فَا فَ َقدْ  اْلَجنَّةَ  َوُأْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  زُْحِزحَ  َفَمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ُأُجورَُكمْ  تُ َوف َّْونَ  َوِإنََّما اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نَ ْفسٍ  ُكلُّ 
نْ َيا  .[٘ٛٔ: عمران آل] اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  ِإالَّ  الدُّ

 حتى متى ال تتِقي انظُر لنفِسك يا أخي
 منا وموعُد من بِقي والموُت غايُة من مضى

 
َها َمنْ  ُكلُّ  َقى( ٕٙ) فَانٍ  َعَلي ْ  .[ٕٚ ،ٕٙ: الرحمن] َواإْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو رَبّْكَ  َوْجوُ  َويَ ب ْ

لَت ُقل لي عالَمايا ُمدِمَن الذ  .نوب واإلجراما! يا من أتى اآلثاَم والحراما، على ما عوَّ

ُة الهوى زاَلت، وسكرُة  أما رأيَت من الِعبرة ما يشفي؟! أما سِمعت من الِعَظة ما يكِفي؟!يا ذاِىل! يا غافُل  ولذَّ
 حاَسبة.الذنب حاَلت، ولم يبَق إال التِبَعُة والُمؤاَخذُة والمُ 

 أِعدَّ الزاد، وِجدَّ في الجهاز.فأِفق من رقدتك، وانتِبو من غفلتك، و 

ر عسى أن ينفَع التشميرُ  ، وانظُر بفكِرك ما إليو تصيُر، أيُّ الوَرى خالٌد، أيُّ الناس ال يرُِد، أيُّ نفٍس ال تموت، شمّْ
 اْلَحَياةُ  َوَما، ىذا بدائٍم كلُّ ىذا سينقِضي ، سِخَط العبُد أم رِضي، ليسأيُّ حيٍّ ال يُفوت، سيكوُن الذي ُقِضي

نْ َيا  .[٘ٛٔ: عمران آل] اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  ِإالَّ  الدُّ
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ا  أتيَت وما تحيُف وما ُتحاِبي أال يا موُت لم أَر منك بُدِّ
 كما ىَجَم المشيُب على شبابي كأنَّك قد ىجمَت على مشيبي

مك، وصَحَتك قبل سَقمك، وِغناَك قبل فقرك، وفراَغك قبل ُشغلك، اغتِنم خمًسا قبَل خمٍس: شباَبك قبل ىرَ »
 فما بعد الدنيا من ُمستعَتب، وما بعد الدنيا دار إال الجنُة أو النار.«. وحياَتك قبل موتك

 اآلخرة، فال رجعَة وال رّد.فحاِذر الزَلل، واحتِقر العمل، وخِف السباقة، واحَذر الخاتمة، واخَش فوات 

 والتوُب ُمقتبٌل فاهللُ قد وَعَدا ك واألقالُم جاريةٌ فامَهد لنفس
نُوبَ  يَ ْغِفرُ  اللَّوَ  ِإنَّ  اللَّوِ  رَْحَمةِ  ِمنْ  تَ ْقَنطُوا اَل  َأنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ   اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َجِميًعا الذُّ

 أُْنِزلَ  َما َأْحَسنَ  َواتَِّبُعوا( ٗ٘) تُ ْنَصُرونَ  اَل  ثُمَّ  اْلَعَذابُ  يَْأتَِيُكمُ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  َلوُ  َوَأْسِلُموا ُكمْ رَبّْ  ِإَلى َوَأنِيُبوا( ٖ٘) الرَِّحيمُ 
 .[٘٘ -ٖ٘: الزمر] َتْشُعُرونَ  اَل  َوَأنْ ُتمْ  بَ ْغَتةً  اْلَعَذابُ  يَْأتَِيُكمُ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  رَبُّْكمْ  ِمنْ  ِإلَْيُكمْ 

أقول ما والحكمة، والِعظات نات البيّْ اآليات و لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من  بارك اهلل
 .اغفورً كان لألوَّابين تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئٍة، فاستغفروه إنو ىو  

 

 الخطبة الثانية

ضَل إال من لُدنو، أحمُده حمًدا ال انقطاَع لراتِِبو، وال إقالَع لسحائبو، الحمد هلل الذي ال خيَر إال منو، وال ف
نا وسيدنا محمًدا ، وأشهد أن نبيَّ ، قريٌب ممن يُناِجيومن يُناِديوسميٌع لوأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 

 وسائر الُمنتمين إلى ذلك الَقبيل. والسائرين على ذلك السبيل، بواصحأه ورسولو، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو و عبدُ 
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 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 .[ٕٓٔ: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  ات َُّقوا

 أيها المسلمون:

، وُربَّ عظٍم ِىيَض فلم ينجِبر، فإن  ًة ُجِبر فعلى وىاالزلَُّة غلّّ، والخطيئُة ُذلّّ ء، فتيقَّظوا وتنبَّهوا، واجعلوا التقوى ُعدَّ
لكم عند كل ُمشتَهى، واستوثِقوا من لجِم النفس الَجموح، وامُحوا العثْ َرة بالَعْبرة، والهفَوة بالصحوة، واإلساءة 

 باإلحسان.

 وعن مصارِع أىل اللهِو قد ىَربَا طُوَبى لمن في مراِضي ربّْو رِغَبا
 ففرَّ منو إليو ُمنيًبا ىَربًا سائُلو قد وطَّن النفَس أن اهللَ 

َقى مركٌب ينُجو براِكِبو  فيا نجاَة الذي مع أىِلِو رِكَبا وللت ُّ
 فيا سعادَة من أىَل الُهدى صِحَبا وللُهدى رُفقٌة فاسَعد بُصحبتهم

َناكَ  تَ ْعدُ  َواَل  َوْجَهوُ  ونَ يُرِيدُ  َواْلَعِشيّْ  بِاْلَغَداةِ  رَب َُّهمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  نَ ْفَسكَ  َواْصِبرْ  ُهمْ  َعي ْ نْ َيا اْلَحَياةِ  زِيَنةَ  تُرِيدُ  َعن ْ  الدُّ
 .[ٕٛ: الكهف] فُ ُرطًا َأْمُرهُ  وََكانَ  َىَواهُ  َوات ََّبعَ  ِذْكرِنَا َعنْ  قَ ْلَبوُ  َأْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َواَل 

 بها عشًرا.عليو صالًة واحدة صلَّى اهلل عليو ثم صلُّوا وسلّْموا على أحمَد الهادي شفيِع الوَرى؛ فمن صلَّى 

 صلُّوا عليو وسلّْموا تسليًما للخلِق ُأرِسل رحمًة ورحيًما
وارَض اللهم عن خلفائو األربعة أصحاب السنَّة  ،محمد عبدك ورسوِلكعلى وباِرك وأنِعم اللهم صلّْ وسلّْم 

، وعن سائر آ لو وصحابتو أجمعين، والتابعين لهم وتابِعيهم بإحساٍن إلى الُمتََّبعة: أبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ
 .أكرم األكرمينيا وإحسانك  ، وعنَّا معهم بمنّْك وكرمك وُجودكيوم الدين
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اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، وأِذلَّ الشرك  اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
 ء الدين.والمشركين، ودمّْر أعدا

اللهم ُكن ألىلنا في الشام ناصًرا وُمعيًنا، اللهم ُكن ألىلنا في الشام ناصًرا وُمعيًنا، اللهم ُكن ألىلنا في الشام ناصًرا 
 .، اللهم انُصرىم على الطغاة الظَلمة الُمعتدين، اللهم انُصرىم على الطغاة الظَلمة الُمعتدينوُمعيًنا، وُمؤيًّْدا وظهيًرا

اللهم عليك بالقتَ َلة الُمجرمين، اللهم عليك بالقتَ َلة الُمجرمين الذين سَفكوا بالقتَ َلة الُمجرمين،  اللهم عليك
بوا الشيوَخ واألطفاَل والنساء ، أنِزل عليهم بأَسك، أنِزل عليهم بأَسك، أنِزل عليهم الدماء، وقَتلوا األبرياء، وعذَّ

دبأَسك الذي ال يُردُّ عن القوم الُمجرمين َتهم، خاِلف كلمَتهم. ، بدّْ  جمَعهم، فرّْق شمَلهم، أذِىب قوَّ

 ، تك، اللهم أرِنا فيهم عظمَتك، زلزِلهم يا قويُّ اللهم أرِنا فيهم ُقدرتك، اللهم أرِنا فيهم ُقدرتك، اللهم أرِنا فيهم قوَّ
، زعزِعهم يا قاِدر، دمّْرىم تدميًرا، وال تجعل لهم في األرض وليِّا وال   نصيًرا.زلزِلهم يا قويُّ

اللهم نجّْ إخواننا من قبضتهم، ونجّْ إخواننا من ظُلمهم، اللهم ُمنَّ على إخواننا في الشام بالنصِر والتمكين عاجاًل 
 غير آجٍل يا رب العالمين.

خالف، اللهم اجعل مصَر أمًنا وأمانًا، ورخاًء وسالًما، اللهم يا حي يا قيُّوم اللهم نجّْ إخواننا في مصر من الُفرقة وال
 اللهم وفّْق أىَلنا في مصر لما فيو ِعزُّ مصر وصالُح مصر وخيُر مصر يا رب العالمين.

 اللهم ارحم موتاىم، واشِف جرحاىم، واجُبر كسَرىم يا كريم.

اللهم من أراد إشاعَة الفتنة والفوضى في مصر اللهم اكِشف ِسرَّه، واىِتك ِستَره، واكِفهم شرَّه، واجَعلو عبرًة يا رب 
اللهم احفظ أىَلنا في اليمن، اللهم احَفظ أىَلنا في اليمن، اللهم احِقن دماَءىم، وُصن أعراَضهم، اللهم  العالمين.

ق لهم األمَن والِعزَّ يا كريم.ولّْ عليهم خياَرىم  ، واكِفهم ِشراَرىم، اللهم حقّْ
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اَرىا، ووفّْق قادَتها لما فيو ِعزُّ اإلسالم وصالُح اللهم أِدم على بالد الحرمين الشريفين أمَنها ورخاَءىا وِعزَّىا واستقر 
 المسلمين.

 اللهم وفّْق إماَمنا ووليَّ أمرنا خادَم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده لما فيو ِعزُّ اإلسالم وصالُح المسلمين.

 يا سميَع الدعاء. اللهم من أراد أمَننا واستقرارَنا ووحدتنا بسوٍء اللهم فُردَّ كيَده، واجعل تدبيَره تدميَره

هم وسعَيهم اج حجَّ هااللهم تقبَّل من الُحجَّ ها، اللهم تقبَّل مساِعَيهم وزكّْ وارفع درجاتهم  ،، اللهم تقبَّل مساِعَيهم وزكّْ
ق لهم من اآلمال ُمنتهاىا، ومن الخيرات أقصاىا، اللهم رُدَّىم إلى ديارىم سالمين غاِنمين يا رب  وأعِلها، اللهم حقّْ

 .اللهم رُدَّىم إلى ديارىم سالمين غاِنمين يا رب العالمين ن،العالمي

اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم ُسقيا رحمة، اللهم 
 ُسقيا رحمة، اللهم ُسقيا رحمة، ال ُسقيا عذاٍب وال ىدٍم وال غَرق.

اللهم إنا خلٌق من خلقك، فال تمَنع عنَّا بذنوبِنا ِضنا زينَتها، وأنِزل علينا في أرِضنا سَكَنها، اللهم أنِزل في أر 
أجمعين، ُجد علينا  - صلى اهلل عليو وسلم -اللهم اسِقنا واسِق الُمجِدبين، وفرّْج عنَّا وعن أمة محمٍد فضَلك، 

 .رب العالمينيا ك وامِتناِنك غيِثك وِرزقوتفضَّل علينا ببرحمتك وإحسانك، 

 عباد اهلل:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[ٜٓ: النحل]

 اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون. نعمو يزِدكم، ولذكرُ  يذكركم، واشكروه على الجليلَ  فاذكروا اهلل العظيمَ 

 


