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 الوقت وأىميتو في حياة المسلم

الوقت وأىميتو في خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
وانقضائو، والعمر وانصراِمو، وما ينبغي على كل مسلٍم من اغتناـِ الوقت  ، والتي تحدَّث فيها عن"حياة المسلم

 .؛ لضماف السالمة في الدنيا واآلخرةدائًماأوقاتو فيما يُرِضي اهلل تعالى، وضرورة ُمحاَسبة اإلنساف نفَسو 

 الخطبة األولى

 من ورور أنفسنا ومن سيتات أعمالنا، من يهِده اهلل فال إف الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل
ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأوهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال وريك لو، وأوهد أف محمًدا عبده ورسولو، 

 صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 .التقوى؛ فالتقوى ىي النجاُة غًدا والزاُد أبًدا حقَّ  -عباد اهلل  -اهلل  فاتقوا

 أيها المسلموف:

ـٌ في ُمرور الشهور واألعواـِ عبرٌة وِعَظة، وفي طلوِع الشمِس وغروِبها إيذاٌف بأف ىذه الدنيا وروٌؽ ثم أُفوؿ ، أيا
سعيد، والكلُّ إلى اهلل يسير، وآخُر ، ىذا ُمقبٌل وذاؾ ُمدِبر، وىذا وقيّّ تُزوؿ، وأجياٌؿ تتعاَقُب على درِب اآلخرة

والزماُف وتقلُّباتو أبلُغ الواِعظين، والدىُر بقوارِعو أفصُح الُمتكلّْمين، ولتن طاَلت الحياُة بأحزانها، أو مَضت 
 بأفراحها فغايُتها الفناء، والناُس يعيشوف في آخر مراحل الدنيا.

لم يبَق من ُدنياكم فيما مضى منها إال كما »ها فقاؿ: إلى الشمِس عند غروبِ  - صلى اهلل عليو وسلم -نظَر النبي 
 ؛ رواه أحمد.«بِقَي من يومكم ىذا فيما مَضى منو
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ْنَسافَ  ِإفَّ ( 4) َواْلَعْصرِ والوقُت ثميٌن بلَحظاتو، ويزيُد نفاسًة إذا لم يبَق منو سوى اليسير، واهللُ أقسَم بو فقاؿ:   اإْلِ
ناِس من كتَب اهلل لو ُفسحًة في الُعمر، ومنهم من يخَطُفو األجُل سريًعا، ، ومن ال[2 ،4: العصر] ُخْسرٍ  َلِفي

 .وخيُر الناس من عاَش في لَحظاتها ليرتِقَي بها إلى آخرتو

قاؿ: فأيُّ  .«من طاَؿ ُعمره وحُسن عمُلو»: أيُّ الناس خيٌر؟ قاؿ: -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ رجٌل للنبي 
 ؛ رواه أحمد.«مره وساَء عمُلومن طاَؿ عُ »الناس ورّّ؟ قاؿ: 

والناُس في حياتهم منهم من قصَرىا على معاِوو دوف معاِده، ومنهم من عمَر آخرتَو فيها فأدَّى ما أمَر اهلل بو 
عليو الصالة والسالـ  -واجتنَب ما نهاه عنو، ومنهم من خَلَط عماًل صالًحا بآخر سيًتا من غفلٍة واتباِع ىوى؛ قاؿ 

 ؛ رواه مسلم.«يغُدو؛ فبائٌع نفَسو فُمعِتُقها أو ُموبُِقها كلُّ الناسِ »: -

أحَد عشر قسًما بأف الُمفِلح ىو من زكَّى نفَسو وأف الخاسَر من أوقَعها في المعاصي؛ أقسَم  - عز وجل - واهلل
َىا ِإَذا َوالنػََّهارِ ( 2) َتاَلَىا ِإَذا َواْلَقَمرِ ( 4) َوُضَحاَىا َوالشَّْمسِ فقاؿ:   َوالسََّماءِ ( 1) يَػْغَشاَىا ِإَذا َواللَّْيلِ ( 1) َجالَّ

 زَكَّاَىا َمنْ  َأفْػَلحَ  َقدْ ( 8) َوتَػْقَواَىا ُفُجوَرَىا فَأَْلَهَمَها( 7) َسوَّاَىا َوَما َونَػْفسٍ ( 6) َطَحاَىا َوَما َواأْلَْرضِ ( 5) بَػَناَىا َوَما
 .[41 -4: الشمس] َدسَّاَىا َمنْ  َخابَ  َوَقدْ ( 9)

صلى اهلل عليو  -ُة مليتٌة بالِمَحن والِفتن، وقد يكُبو المرُء في زالَّتها من حيث ال يشُعر، ومن دعاء النبي والحيا
 ؛ رواه مسلم.«واجَعل الحياَة زيادًة لي في كل خيٍر، واجَعل الموَت راحًة لي من كلّْ ور  »: -وسلم 

وإف أمَتكم ىذه »: -عليو الصالة والسالـ  -ُرورُىا؛ قاؿ وكلما دَنت الحياُة من الزََّواِؿ الَحت فِتُنها وظَهَرت وُ 
 ؛ رواه مسلم.«ُجِعل عافيُتها في أوِلها، وسُيصيُب آخَرىا بالٌء وأموٌر تُنِكرونها

ال يأتي عليكم زماٌف إال والذي بعده ورّّ »: -صلى اهلل عليو وسلم  -؛ قاؿ النبي ويزداُد البالُء عاًما بعد عاـ
 ري.؛ رواه البخا«منو
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؛ إذ الذنوُب ُمذِىَبٌة وإذا ابتَعَد الناُس عن اهلل ولم يمتِثلوا أوامَره ووقُعوا في نواىيو اضطَرَبت أحوالُهم ومعاِيُشهم
 ِرْزقُػَها يَْأتِيَها ُمْطَمِتنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  قَػْريَةً  َمَثاًل  اللَّوُ  َوَضَربَ : -عز وجل  - ؛ قاؿللنػَّْعم ُمزيلٌة ألمِن النفوِس والُبلداف

 .[442: النحل] َيْصنَػُعوفَ  َكانُوا ِبَما َواْلَخْوؼِ  اْلُجوعِ  لَِباسَ  اللَّوُ  فََأَذاقَػَها اللَّوِ  بِأَنْػُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكافٍ  ُكلّْ  ِمنْ  َرَغًدا

 َكَفُروا الَِّذينَ  مَّافَأَ : -عز وجل  - وأعظُم بُعٍد عن اهلل: التوجُّو إلى غيره بالدعاء واالستغاثِة والنُّذور وغيرىا؛ قاؿ
بُػُهمْ  نْػَيا ِفي َوِديًدا َعَذابًا فَُأَعذّْ ، فمن أورَؾ باهلل استحقَّ العذاَب الشديَد في [56: عمراف آؿ] َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 الدنيا؛ من الفر وقلَِّة الماِؿ والمرِض وفقِد األمِن وغيِر ذلك، ولو في اآلخرِة عذاٌب عظيٌم.

كلُّ أمتي »: -عليو الصالة والسالـ  -بالمعاصي عُظَم خطُرىا وأِذف الربُّ بالعقوبِة بسبِبها؛ قاؿ  وإذا جاَىَر العبادُ 
 ؛ رواه البخاري.«ُمعاَفى إال الُمجاِىرين

عز  - ومن الفتِن: تقديُم العقِل والهوى في النَّواِزِؿ وغيرىا، ونبُذ الكتاب والسنِة لتحقيق األعماؿ واآلماؿ؛ قاؿ
ُهمْ  اأْلَْمرِ  ُأوِلي َوِإَلى الرَُّسوؿِ  ِإَلى َردُّوهُ  َوَلوْ  بِوِ  َأَذاُعوا اْلَخْوؼِ  َأوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُىمْ  ِإَذاوَ : -وجل   َلَعِلَموُ  ِمنػْ
ُهمْ  َيْستَػْنِبطُونَوُ  الَِّذينَ   .[81: النساء] َقِلياًل  ِإالَّ  افَ الشَّْيطَ  اَلتػَّبَػْعُتمُ  َوَرْحَمُتوُ  َعَلْيُكمْ  اللَّوِ  َفْضلُ  َوَلْواَل  ِمنػْ

: األنعاـ] َوْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  ِفي فَػرَّْطَنا َما: -سبحانو  -وما من نازلٍة إال ولها أصٌل في الكتاب والسنة؛ قاؿ 
18]. 

 فَػَلْواَل : -سبحانو  -ولن ُيصِلَح ىذه األمَة بما حلَّ بها من اضطراٍب وفوَضى وُكروٍب إال برجوِعها إلى ربّْها؛ قاؿ 
 .[11: األنعاـ] َتَضرَُّعوا بَْأُسَنا َجاَءُىمْ  ِإذْ 

، وإذا ألمَّت بالناِس ومن الزـَ االستغفاَر جعل اهلل لو من كل ىم  فَرًجا، ومن كل ضيٍق مخَرًجا، ومن كل بالٍء عافية
 .[44: الرعد] بِأَنْػُفِسِهمْ  َما يُػَغيػُّْروا َحتَّى بَِقْوـٍ  َما يُػَغيػّْرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ : ُمصيبٌة عليهم أف يُراِجعوا أنفَسهم
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والحاِذُؽ ال ينظُر إلى كثرِة الُمذنِبين؛ فإف اصطفاَء اهلل لك بالسالمِة من المعاِصي يُوِجُب عليك التمسُّك بهذه 
 .النعمة؛ إذ أضلَّ غيَرؾ وىداؾَ 

ـَ آلخرت و، وماذا عِمَل لِرَضا الرحمن عنو، ليسأَؿ نفَسو عن وعلى المرِء أف ُيحاِسَب نفَسو في كلّْ حيٍن: ماذا قدَّ
 فرائض اإلسالـ وعن أدائها، وعن حقوؽ المخلوقين والتخلُّص منها، وعن ماِلو كيف جمَعو وفيَم أنفَقو؟!

"إنك تغُدوف وتروحوف إلى أجٍل قد ُغيَّْب عنكم علُمو، فإذا استطعُتم أال قاؿ: ف - رضي اهلل عنو -خطَب أبو بكٍر 
 َي ىذا األجُل إال وأنتم في عمٍل صالٍح فافعلوا".يمضِ 

 ؛ فُعمر اإلنساف عمُلو.والنػَّْعم، إنما الِغبطُة بالشكر وكثرة العمل الصالح واإلخالص وليست الِغبطُة بكثرِة السنين

قاؿ: : كيف رأيَت ىذه الدنيا؟ ف-وقد لِبَث في قومو ألَف سنٍة إال خمسين عاًما  - عليو السالـ - قيل لنوحٍ 
 "كداخٍل من باٍب وخارٍج من آخر".

ما بِقَي لكم من النعِم الخمس: الشباَب قبل فاحذروا الدنيا وتقلُّباتها؛ فجمُعها عناء، ونعيُمها ابتالء، واغتِنموا 
 .الهَرـ، والصحَة قبل المرض، والِغَنى قبل الفقر، والفراَغ قبل الشُّغل، والحياَة قبل الموت

، ومن غفَل عن نفسو تصرََّمت أوقاتُو واوتدَّت ما أورَثت عماًل صالًحا، وتحوُّاًل عن معصية والُمحاسبُة الصادقةُ 
 عليو حَسراتو؛ فاستدرِكوا ما فاَت بما بِقي، ومن أصلَح ما بِقَي ُغِفر لو ما مضى.

 اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا ِلَغدٍ  َقدََّمتْ  َما نَػْفسٌ  رْ َوْلتَػْنظُ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَاأعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
 .[48: الحشر] تَػْعَمُلوفَ  ِبَما َخِبيرٌ 

بارؾ اهلل لي ولكم في القرآف العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما فيو من اآلياِت والذكِر الحكيم، أقوؿ ما تسمعوف، 
 ٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذن
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 الخطبة الثانية

نانو، وأوهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال وريك لو تعظيًما وامتِ  وِ لو على توفيقِ  الحمد هلل على إحسانو، والشكرُ 
 ًدا.و، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزينا محمًدا عبُده ورسولُ لشأنو، وأوهد أف نبيَّ 

 أيها المسلموف:

ووغَلها بالطاعات،  ،الُمحِسُن من كاف يوُمو خيًرا من أمِسو، وغُده خيًرا من يومو، واغتَنَم الحياَة بما يُقرّْبُو إلى مواله
، وكاف حِذرًا من االغِترار بالسالمِة واإلمهاِؿ ونَأى بها عن السيتات، واتػََّعَظ بما فيها من تقلُّبات األمور واألحواؿ

 .فما أساَء أحٌد العمَل إال من التسويِف وطوِؿ األمل ؛اآلماؿو 

ومن أصَلح ما بينو وبين ربّْو كفاه ما بينو وبين الناس، ومن صدَؽ في سريرتو حُسَنت عالنيُتو، والعبُد إذا أناَب إلى 
لربُّ بإذنو فوَؽ ما اهلل مما اجترَح من السيتات والتمَس عفَوه وِرضاه، وطِمع في واسع رحمتو وعطاياه؛ أعطاه ا

 يتمنَّاه.

يَا َأيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو م التنزيل: حكَ ثم اعلموا أف اهلل أمركم بالصالة والسالـ على نبيّْو، فقاؿ في مُ 
 .[56 :األحزاب] َوَسلُّْموا َتْسِلْيًما

يعِدلوف: كانوا ئو الراودين الذين قَضوا بالحق وبو  نا محمد، وارَض اللهم عن خلفااللهم صلّْ وسلّْم وباِرؾ على نبيّْ 
، وعن سائر الصحابةِ   ك يا أكـر األكرمين.ؾ وكرمِ أجمعين، وعنَّا معهم بُجودِ  أبي بكٍر، وعمر، وعثماف، وعلي 

ا ُمطمتنِّا اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، وأِذؿَّ الشرؾ والمشركين، ودمّْر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمنً 
 وسائر بالد المسلمين.
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وؿّْ عليهم خياَرىم، واجمع كلمَتهم على احِقن دماَءىم، و اللهم أصِلح أحواؿ المسلمين في كل مكاف، اللهم 
 الُهدى والحق يا رب العالمين.

كيم اللهم وفّْق إمامنا لهداؾ، واجعل عملو في ِرضاؾ، ووفّْق جميع والة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وتح
 ورعك.

نْػَيا ِفي آتَِنا رَبػََّنا  .[214: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

 ، اللهم إنا نعوُذ بك من الفتِن ما ظهر منها وما بَطن.اللهم إنا نسألك اإلخالَص في القوؿ والعمل

حن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أِغثنا، اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت، أنت الغنيُّ ون
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 .[21]األعراؼ: رَبػََّنا ظََلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإف لَّْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِين

 عباد اهلل:

ْحَسافِ  َعْدؿِ بِالْ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
 .[91: لنحل]ا

 .فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واوكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوف

 


