موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

الوقت وسبؿ استغاللو
ممخص الخطبة

ٔ -نعمة الوقت مف أعظـ نعـ اهلل -ٕ .مغبوف مضيع األوقات واألعمار -ٖ .حرص السمؼ عمى
أوقاتيـ -ٗ .الدعوة الغتناـ األوقات.

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل الذي خمقكـ وسواكـ ،ومف الخير زادكـ ،ومف الشر وقاكـ ،وتذكروا نعمو الغزار
َّ ِ
ِ
وىا [إبراىيـ ،]ٖٗ:فجددوا لو سبحانو الشكر
ص َ
التي ال حد ليا وال حصر َوِاف تَ ُع ُّدوْا ن ْع َم َة المو الَ تُ ْح ُ
وأكثروا لو مف الحمد ،فيو وحده المستحؽ لذلؾ جؿ في عاله.

ومف تمؾ النعـ التي نتقمب فييا صباح مساء ،وقد غفؿ الكثيروف عنيا ،وقؿ المتنبيوف ليا المستغموف

ليا بما ينفعيـ في الدنيا واآلخرة ،نعمة الوقت .يقوؿ سبحانو مذك اًر بيذه النعمة :و َس َّخر لَ ُكـ َّ
الش ْم َس
ُ
َ
ِ
يف َو َس َّخ َر لَ ُك ُـ الَّْي َؿ َو َّ
وىا
النيَ َار َواتَا ُكـ ّمف ُك ّؿ َما َسأَْلتُ ُموهُ َوِاف تَ ُع ُّدوْا نِ ْع َم َة المَّ ِو َ
ص َ
َواْل َق َم َر َدائ َب َ
ال تُ ْح ُ
َّ
َّ
َم ِِره
وـ ُم َس َّخر ٌ
ات بِأ ْ
[إبراىيـ ،]ٖٗ ،ٖٖ:وفي آية أخرى َو َس َّخ َر َل ُك ُـ الْي َؿ َواْلَّنيَ َار َوالش ْم َس َواْلقَ َم َر َواْلُّن ُج ُ
ِ
ٍ
ِ ِ
وف [النحؿ ،]ٕٔ:وقاؿ سبحانوَ :و َج َعْم َنا الَّْي َؿ َو َّ
ءايةَ
ءايتَْي ِف فَ َم َح ْوَنا َ
النيَ َار َ
ِإ َّف فى َذل َؾ َ
آليات لّقَ ْوٍـ َي ْعقمُ َ
ِ
ِ
الَّْي ِؿ وجعْم َنا ءاي َة النَّي ِار م ْب ِ
اب َو ُك َّؿ َش ْىء
ص َرةً ِلتَْبتَ ُغوْا َف ْ
يف َواْلح َس َ
َ
ضالً ّمف َّرّب ُك ْـ َولِتَ ْعمَ ُموْا َع َد َد السِّن َ
َََ
َ ُ
صْم َناه تَ ْف ِ
صيالً [اإلسراء ،]ٕٔ:فيذا الوقت الذي نعيش فيو مف أجؿ النعـ والمنف ،ومف غفؿ عنو
فَ َّ ُ
َِّ
ضى َعَم ْي ِي ْـ
يف َك َف ُروْا َليُ ْـ َن ُار َجيََّن َـ َ
ال ُي ْق َ
سيندـ كما يندـ الكفار إذا عاينوا النار ووقعوا فييا َوالذ َ
ؼ َع ْنيُ ْـ ّم ْف َع َذابِيَا َك َذِل َؾ َن ْج ِزى ُك َّؿ َكفُ ٍ
َخ ِر ْج َنا َن ْع َم ْؿ
صَ
وف ِفييَا َربَّ َنا أ ْ
َف َي ُموتُوْا َوالَ يُ َخفَّ ُ
ط ِر ُخ َ
ور َو ُى ْـ َي ْ
يو مف تَ َذ َّكر وجاء ُكـ َّ ِ
َّ ِ ِ
َِّ
ِ
ير فَ ُذوقُوْا فَ َما
َ
النذ ُ
صالحاً َغ ْي َر الذى ُكنَّا َن ْع َم ُؿ ػ فيجابوف ػ أ ََولَ ْـ نُ َع ّم ْرُك ْـ َّما َيتَ َذك ُر ف َ
َ ََ ُ
َّ
ِلمظ ِال ِميف ِمف َّن ِ
صٍ
ير [فاطر ،]ٖٚ ،ٖٙ:فجعؿ سبحانو التعمير وطوؿ العمر موجباً لمتذكر
َ
واالستبصار ،وأقاـ العمر الذي يحياه اإلنساف حجة عميو ،قاؿ ابف كثير رحمو اهلل في تفسير ىذه
اآلية :أي َأو ما عشتـ في الدنيا أعما ًار؟ لو كنتـ ممف ينتفع بالحؽ النتفعتـ بو في مدة عمركـ.
ولذا كاف طوؿ العمر حجة عمى ابف آدـ ففي الحديث(( :أعذر اهلل عز وجؿ إلى امرئ أخر عمره
حتى بمغو ستيف سنة)) البخاري.

أي أزاؿ عذره ولـ يبؽ لو موضعًا لالعتذار ،إذ أميمو طوؿ ىذه المدة المديدة مف العمر.

فالزمف نعمة جمى ومنحة كبرى ال يستفيد منيا كؿ الفائدة إال الموفقوف ،كما أشار إلى ذلؾ قولو:

((نعمتاف مغبوف فييا كثير مف الناس الصحة والفراغ)) البخاري.
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قاؿ ابف القيـ" :فالوقت منصرـ بنفسو منقض بذاتو ػ أي ال يحتاج إلى مف يديره ويحركو ػ ولذا فمف

غفؿ عف نفسو تصرمت أوقاتو وعظمت حسراتو واشتد فواتو ،والواردات سريعة الزواؿ تمر أسرع مف

السحاب وينقضي الوقت بما فيو فال يعود عميؾ منو إال أثره وحكمو ،فاختر لنفسؾ ما يعود عميؾ
ِ
َسمَ ْفتُ ْـ ِفى
مف وقتؾ ،فإنو عائد عميؾ ال محالة ،ليذا يقاؿ لمسعداء في الجنة ُكمُوْا َوا ْش َرُبوْا َىن َيئاً بِ َما أ ْ
َّاـ اْل َخ ِالي ِة [الحاقة ،]ٕٗ:ويقاؿ لؤلشقياء المعذبيف في النار َذِل ُكـ بِما ُكنتُـ تَ ْفرح ِ
األَي ِ
األر ِ
ض
َ
ْ َُ َ
وف فى ْ
ْ َ
وف [غافر "]ٚ٘:ا.ىػ.
بِ َغ ْي ِر اْل َح ّ
ؽ َوبِ َما ُكنتُ ْـ تَ ْم َر ُح َ
ولذا كاف حرص سمفنا الصالح عمى أوقاتيـ شديداً ،يقوؿ ابف مسعود( :ما ندمت عمى شيء ندمي
عمى يوـ غربت شمسو ،نقص فيو أجمي ولـ يزد فيو عممي).

وىذا ابف الجوزي يقوؿ" :وقد رأيت عموـ الخالئؽ يدفعوف الزماف دفعاً عجيباً ،إف طاؿ الميؿ فبحديث

ال ينفع أو بقراءة كتاب فيو غزؿ وسمر ،واف طاؿ النيار فبالنوـ ،وىـ في أطراؼ النيار عمى دجمة
أو في األسواؽ".ا.ىػ.

وما ظنكـ بما سيقولو ابف الجوزي لو رأى ما يقضي فيو كثيروف مف المسمميف أوقاتيـ في ىذا الزماف

الذي كثرت فيو الصوارؼ واسترخص فيو أقواـ أوقاتيـ ،فبذلوىا فيما حرـ اهلل عمييـ فإلى اهلل

المشتكى وىو المستعاف والمسؤوؿ جؿ وعال أف يمف عمينا باستغالؿ أوقاتنا فيما ينفعنا عنده يوـ ال
ينفع ماؿ وال بنوف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :فيا عباد اهلل اعمموا أف الدنيا سريعة االنقضاء فقد سماىا اهلل تعالى متاعاً إَِّن َما َى ِاذ ِه اْلحياةُ
ال ِخ َرةَ ِى َى َد ُار اْلقَ َرِار [غافر ،]ٖ3:فخذوا مف العاجؿ لآلجؿ ،وتزودا مف الخير ما
ال ُّد ْن َيا َمتَاعٌ َوِا َّف ا ْ
ب ْارِج ُع ِ
وف لَ َعمّى
دمتـ قادريف عمى اكتسابو ،وتذكروا واحذروا أف تكونوا ممف يقوؿ في يوـ القيامة َر ّ
َعم ُؿ ِ ِ
ت [المؤمنوف ،]ٔٓٓ ،33:واستحضروا ىذا المشيد العصيب والموقؼ العظيـ
يما تََرْك ُ
أَْ َ
صالحاً ف َ
َّ
ِ
صفّاً و ِجىء َيومئٍِذ بِ َجيََّنـ َيومئٍِذ َيتَ َذ َّك ُر ِ
اف
ُّؾ َواْل َمَم ُ
ض َد ّكًا َد ّكاً َو َجاء َرب َ
َكال ِإ َذا ُد َّكت األ َْر ُ
نس ُ
اإل َ
ؾ َ
َ َْ
َْ
صفًّا َ َ
ت ِل َح َياتِى [الفجر ،]ٕٗ-ٕٔ:فالسعيد حقاً مف اغتنـ أيامو ،وحرص
َوأََّنى َلوُ ال ّذ ْك َرى َيقُو ُؿ يالَ ْيتَنِى َق َّد ْم ُ
عمى تقديـ ما ينفعو عند ربو ،والبائس المغبوف ىو ذاؾ الذي ال تزيده األياـ مف اهلل إال بعداً ،يرى
األياـ تمضي تباعًا فيفرح لقرب ترقية أو حصوؿ عالوة أو تحقؽ أمنية وىو غافؿ عف طاعة اهلل
مرتكب لما نيى اهلل ،وما عمـ المسكيف أف كؿ يوـ يمر بو يدنيو مف قبره ويباعده عف دنياه .وما

أجمؿ أف يعتني المسمـ بوقتو ،فيعمره بالخير وعمؿ البر ،ويعطي كؿ ذي حؽ حقو ،ويعتني برأس
مالو وىو أداء الواجبات واالنتياء عف المحرمات ،ثـ يسابؽ إلى األرباح بفعؿ المستحبات والتزود
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باألعماؿ الصالحات ،فما ربح إال المتقوف ،وال خسر إال المفرطوف المتقاعسوف .والحمد هلل رب

العالميف.

