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ْ  ْاِتْاعَْيْالطْ فِْْوقاِتْالَْْتغالُلْاس 

 بن ضحوي الظػقري[خالد ]

ِه، َكْحَؿُدُه وَكْسَتِعقـُهُ   مِْن ُشُروِر َأْكُػِسـَا ومِْن َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َمْن َيْفِدِه  إِنَّ الَحْؿَد لِؾَّ
ِ
وَكْسَتْغِػُرُه، وَكُعوُذ بِاهلل

دً اهلُل َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضؾِْل َفََل َهاِدَي َلُه، وَأْشَفُد َأن َّلَّ إَِلَه إَِّلَّ اهلُل َوْحَدُه ََّل َشِريَك َلهُ  ا ، وَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ِؾُؿونَْ﴿ ،ُدُه َوَرُسوُلهُ َطبْ  ُْمس  ُتم  َْوَأك  ْإَِل  َْوََلَْتُؿوُتن  ُْتَؼاتِِه َْحق  ُؼواْاهَّللَ َفاْال ِذيَنَْآَمـُواْات  [، 201]آل طؿران: ﴾َياَْأيُّ

ٍسَْواِحَدٍةَْوَخَؾَقِْمـ َفاْ﴿ َْكػ  ِْمن  َفاْالـ اُسْات ُؼواَْرب ُؽُمْال ِذيَْخَؾَؼُؽم  َْياَْأيُّ اَْوكَِساءا َْكثِقرا ِْمـ ُفَؿاِْرَجاَلا َجَفاَْوَبث  َزو 

قباا
َْرقِ َْكاَنَْعَؾق ُؽم  ْاهَّللَ ْإِن  َحاَم َر  َْوال  ْبِِه ْال ِذيَْتَساَءُلوَن ْاهَّللَ ُؼوا ْاهَّللَْ﴿[، 2]الـساء: ﴾َوات  ْات ُؼوا َْآَمـُوا ْال ِذيَن َفا َْأيُّ َيا

ْ ِؾح  اْ*ُْيص  َْسِديدا َلا اَْوُقوُلواَْقو  اَْعظِقؿا زا َْفاَزَْفو  ُْيطِِعْاهَّللََْوَرُسوَلُهَْفَؼد  َْوَمن  ُْذُكوَبُؽم  َْلُؽم  ِػر  َْوَيغ  َؿاَلُؽم  َْأع    ﴾َلُؽم 

 [.02-00]األحزاب:

ا َبْعُد:  َأمَّ

 اذَ  ي اهللَ رِض فقؿا يُ  امَ واأليَّ  قالَي الؾَّ  مَ اغتـَ نِ مَ  عقدُ ، فالسَّ دوهُ  لقعبُ إَّلَّ  َق ؾْ الخَ  ؾَق الى ما َخ تعَ  اهللَ  فننَّ 

 تى اهللَ أَ  نْ  مَ إَّلَّ  ـونَ وَّل بَ  اٌل مَ  ـػعُ َّل يَ  ، يومَ هِ ئاتِ سقِّ  هُ طـْ رُ ػِّ ؽَ يُ وَ  هِ جاتِ درَ  رفعُ ا يَ مَ  هِ ِس ػْ لـَ مَ ، فؼدَّ واإلكرامِ  َللِ الجَ 

، هِ تدراكِ ؾى اْس طَ  رُ دِ ما َّل يؼْ  قرِ الخَ  نَ مِ  هُ فاتَ ، وَ هُ عُ ػَ ا َّل يـْفقؿَ  هُ رَ ؿُ طُ  عَ قَّ َض  نْ مَ  الؿغبونُ  رُ ، والخاِس ؾقمٍ َس  ٍب بؼؾْ 

 .سـاِت الحَ وَ  اطاِت لؾطَّ  نَ َس الحَ  رَ ثَ رى األَ يَ  قنَ حِ  ،فاَت وَ  طَ ا فرَّ ؾى مَ طَ  مَ دِ كَ  هُ أجؾُ  انَ ذا َح ى إِ حتَّ 

: تعالى ؼاَل فَ  ؿاِت ى الؿَ حتَّ  اطاِت الطَّ ؾى طَ  باِت الثَّ وَ  قاِت األوْ  لِ ََل تغْ باْس  هِ تابِ كا يف كِ عالى أمرَ تَ  اهللُ وَ 

َْرب َكَْحت ىَْيل تَِقَكْال َقِؼقُنْ﴿ ُبد   رَ ذَّ َح وَ  هِ امِ ـَتِ ؾى اغْ طَ  ثَّ َح وَ  مِ ؾِ ْس ؾؿُ لِ  ِت الوقْ  ةَ قَّ هؿِّ أَ   نَ قَّ بَ وَ  ،[99]الحجر: ﴾َواع 

 ف، هِ تِ ضاطَ إِ  نْ مِ  حذيرِ التَّ  ايةَ غَ 
ِ
ْ:»لَِرُجٍل َوُهَو َيِعُظُه  َعِن اْبِن َطبَّاٍس َرِضَي اهلُل َطـُْفَؿا َقاَل: َقاَل َرُسْوُل اهلل َتـِم  اغ 
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رِكَْ َتَكَْقبَلَْسَؼِؿَكْ،َْوِغـَاَكَْقبَلَْفؼ  ٍس،َْشَباَبَكَْقبَلَْهَرِمَك،َْوِصح  سًاَْقب َلَْخؿ  ِؾَكَْْخؿ  ،ْ،َْوَفَراَغَكَْقب َلُْشغ 

ماذا وَ  ـاهُ فْ ا أَ قؿَ فِ  وٌل سمُ مَ  ةِ قامَ الؼِ  يومَ  تهِ قْ وَ وَ  هِ رِ ؿُ طُ  نْ طَ  ؛دُ العبْ فَ  .الحاكم وصححه[ ]رواه «َوَحَقاَتَكَْقب َلَْموتَِكْ

ِْعـ ِدَْربِِّهْ» :اَل قَ   بيِّ الـَّ  نِ طَ   عودٍ ْس مَ  ابنِ  عنِ ، فَ قهِ فِ  اطاِت الطَّ  نَ مِ  مَ دَّ قَ  َمْالِؼَقاَمِةِْمن  َْتُزوُلَْقَدُمْاب ِنْآَدَمَْيو  َلَ

سٍْ َْخؿ  َْعن  َلَل َْوَماذَْْ؛َحت ىُْيس  َػَؼُه، َْأك  َْوفِقَم َتَسَبُه ْاك  َْأي َن ِْمن  َْأب الَُه،َْوَمالِِه ْفِقَم َْشَبابِِه ـَاُه،َْوَعن  َْأف  ْفِقَم ُْعُؿرِِه اَْعن 

 ]رواه الرتمذي وحسـه األلباين[. «َعِؿَلْفِقَؿاَْعِؾمَْ

  ادَ بَ طِ 
ِ
 :اهلل

  مِ عَ كِ  مِ ظَ طْ أَ  نْ مِ  اطاِت الطَّ  وامِ دَ وَ  قراِت الخَ  لِ عْ ي فِ فِ  وقاِت األَ  ضاءُ قَ 
ِ
َعْن اْبِن ، فدِ بْ ؾى العَ عالى طَ تَ  اهلل

َْوال َػَراغُْ» :َقاَل الـَّبِيُّ : َطبَّاٍس َرِضَي اهلُل َطـُْفَؿا َقاَل  ُة ح  ْالـ اِسْالصِّ ِْمن  َْكثِقٌر ْفِقِفَؿا ُبوٌن َْمغ  َؿَتاِن ]رواه ْ«كِع 

 ونُ بُ غْ الؿَ  ُر اِس الخَ ، وَ هِ عادِ مَ وَ  هِ عاِش ي مَ فِ  هُ عُ ػْ كَ  ؾقهِ طَ  عودُ قؿا يَ فِ  الػراغَ وَ  ةَ حَّ الصِّ  مَ تـَاغْ  نِ مَ  بوطُ غْ الؿَ فَ البخاري[، 

 نَ مِ  شدُّ أَ َ إَِضاَطة اْلَوْقِت »: َتَعالى اهللُ  هُ ؿَ حِ رَ  مِ قِّ الؼَ  ابنُ  ةُ مَ َلَّ العَ  ؼوُل يَ  .لِ وافِ الـَّوَ  ضِ رائِ الػَ  نِ طَ  َل اَس ؽَ تَ وَ  طَ رَّ فَ  نْ مَ 

َنَّ  ؛اْلَؿْوِت 
ِ
  َطنِ  َك عُ طَ ؼْ تَ  اْلَوْقِت  إَِضاَطةَ  أل

ِ
ارِ  اهلل ْكَقا َوَأْهؾِ  َطنِ  َك عُ طَ ؼْ يَ  َواْلَؿْوُت  ،اْْلِخَرةِ  َوالدَّ ْكَقا مِ  ،َفاالدُّ  نْ الدُّ

 َأوَّ 
 اْلَقْومِ  روهُ مؽْ وَ  ،اَغدً  اْلَؿْؽُروهَ  ُب عؼِ يُ  اْلَقْومِ  َمْحُبوُب  ،رِ اْلُعؿُ  مِّ غَ بِ  َفؽقَف  ،َساَطةٍ  مَّ َساِوي غَ َها ََّل تُ رِ َفا إَِلى آِخ لِ

ْبِح  مُ ظَ طْ أَ  ،اَغدً  بوَب حْ الؿَ  ُب عؼِ يُ  ْكَقا َأنْ  الرِّ َلَفا فِي  عُ ػَ كْ أَ لى هبَا وَ وْ بَِؿا ُهَو أَ  َوقٍت  لَّ كُ  َك َكػَس  َل غَ ْش تَ  فِي الدُّ

 .«اهَ ادِ عَ مَ 

 :قنَ ـِ مِ مْ الؿُ  رَ اِش عَ مَ 

، ر  ؼَ مَ  ارِ دَ بِ  ْت لقَس وَ  ر  ؿَ مَ  ارُ فا دَ كَّ لَ بِ  نُ وقِ ، يُ بقلِ سَّ ال رِ ابِ طَ  وْ أَ  ريِب غَ ال حالِ كَ كقا الدُّ  هِ ذِ هَ  عَ مَ  نِ مِ مْ الؿُ  اَل َح  نَّ إِ 

  دُ وَّ قتزَ فَ 
 ْبِن ُطَؿَر َرِضَي اهلُل َطـُْفَؿا َقاَل ، ةِ رَ اْلِخ  ارِ لؾدَّ  هُ رَ ػَ َس وَ  هُ قرَ َس  َل ؽؿِ قُ لِ  ستطقعُ ا يَ فا مَ ـْمِ

ِ
َأَخَذ : َطْن َطْبِد اهلل

 
ِ
َْعابُِرَْسبِقلٍْ» :بَِؿـْؽِبِي َفَؼاَل  َرُسوُل اهلل َقاَْكَلك َكَْغرِيٌبَْأو  ك  ْفِيْالدُّ إَِذا َأْمَسْقَت  :َوَكاَن اْبُن ُطَؿَر َيُؼوُل ، «ُكن 

تَِك لِؿَ  َباَح َوإَِذا َأْصَبْحَت َفََل َتـَْتظِْر اْلَؿَساَء َوُخْذ مِْن ِصحَّ . ]رواه َرِضَك َومِْن َحَقاتَِك لَِؿْوتَِك َفََل َتـَْتظِْر الصَّ
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ِد ْبِن َواِسٍع َرِحَؿُه اهلُل : كَ وَ  البخاري[. ـَُّك بَِرُجٍل َيْرَتِحُل ُكلَّ َيْوٍم َمْرَحَؾًة ْقَف َأْصَبْحَت؟ َقاَل : َما ضَ قِقَل لُِؿَحؿَّ

اُم َمْجُؿوَطٌة، ُكؾََّؿا َمَضي يِْوٌم َمَضى َبْعُضَك.: إِكََّؿا َأْكَت اهللُ  هُ ؿَ حِ رَ  نُ َوَقاَل اْلحَس  ؟إَِلى اْلِخَرة  َأيَّ

  نَ مِ  َت دْ ازدَ  ةً اطَ صَ  َت ؿا ازددْ ؾَّ ؽُ ، فَ عُ ػَ ـْقؿا يَ فِ  ؿلِ العَ بِ  منُ مْ فا الؿُ أيُّ  عؾقَك فَ 
ِ
 اهللُ  انَ كَ  نْ مَ وَ ، ةً بَّ حَ مَ ا وَ بً رْ قُ  اهلل

ْلَِغٍدَْوات ُؼواَْْيا﴿الى: عَ تَ  اَل قَ ، رةِ اْلِخ كقا وَ الدُّ  ِي قرَ خَ بِ  فازَ  هُ عَ مَ  َمت  ٌسَْماَْقد  َْكػ  َفاْال ِذيَنْآَمـُواْات ُؼواْاهَّللََْول َتـ ُظر  َأيُّ

ْبِؿَْ َْخبِقٌر ْاهَّللَ ْإِن  َؿُؾونَْاهَّللَ َْتع  ْال َػاِسُؼونَْْ.ْا ُْهُم ُْأوَلئَِك ُػَسُفم  َْأك  َساُهم  َْفَلك  ْاهَّللَ َْكُسوا َْكال ِذيَن َْتُؽوُكوا  .﴾َوََل

 [.99ر:]الحش

ِحقمُ َأُقوُل َما َتْسَؿُعوَن َوَأْسَتْغِػُر اهلَل الَعظِقَم لِي َوَلُؽْم مِْن ُكلِّ َذْكٍب َفاْسَتْغػِ    .ُروُه، إِكَُّه ُهَو الَغُػوُر الرَّ

 الخطبة الثاكقة

 
ِ
 َوَطَؾى آلِِه َوَصْحبِِه َومَ  ،الَحْؿُد هلل

ِ
ََلُم َطَؾى َرُسوِل اهلل ََلُة َوالسَّ  َّلَّ َلَه إِ  إِ َأن َّلَّ  َوَأْشَفدُ  ،َبَع ُهَداهُ تَّ ا نِ َوالصَّ

ًدا َطْبدُ  ََّل َشِريَك َلُه، َوَأْشَفدُ  هُ دَ اهلُل َوْح   .َوَرُسوُلهُ  هُ َأنَّ ُمَحؿَّ

 :ا َبْعدُ مَّ أَ 

، َفؿَ  مْ قؽُ وِص لُ فَ  
ِ
  .اهُ ُه َوَكػَ رَ اُه، َوَكَص َوقَ  اتََّؼى اهللَ  نِ َوَكْػِسي بَِتْؼَوى اهلل

  بادَ طِ 
ِ
 :اهلل

  لِ ْض فَ  نْ مِ  نَّ إِ 
ِ
فا ـْطَ  َف رِ ُص فَ  ،اِت اطَ الطَّ بِ  هُ تَ قْ وَ  رَ ؿَ طَ وَ  الحسـاِت  َل عْ فِ  ي اطتادَ ذِ الَّ  هِ دِ بْ ؾى طَ عالى طَ تَ  اهلل

: اَل قَ   ريِّ عَ ى األْش وَس بي مُ أَ  نْ خاريُّ طَ وى البُ رَ  دْ ؼَ فَ ، انَ ا كَ ؿَ كَ  َلً امِ كَ  هُ رَ ْج أَ  هُ لَ  اهللُ  تَب ؽْ يَ  نْ أَ  ؛ضٍ رَ مَ  وْ أَ  رٍ ذْ عُ لِ 

  وُل ُس رَ  اَل قَ 
ِ
ا»:  اهلل اَْصِحقحا َؿُلُْمِؼقؿا َْساَفَرُْكتَِبَْلُهِْمث ُلَْماَْكاَنَْيع  رحؿه  ؛ قال ابن حَجر«إَِذاَْمرَِضْال َعب ُدَْأو 

 .«اقفَ ؾَ طَ  ومَ دُ يَ  نْ أَ  عُ وَّل الؿاكِ لَ  هُ تُ قَّ كِ  ْت اكَ كَ ا وَ فَ ـْمِ  عَ ـِ ؿُ فَ  ةً اطَ صَ  ؿُل عْ يَ  انَ كَ  نْ مَ  قِّ ي َح فِ  وَ هُ وَ »: اهلل تعالى
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  َلصِ ؾى اإلْخ طَ  ةً بـقَّ مَ  هُ تُ ادَ بَ طِ وَ  هُ تُ اطَ صَ  ونَ ؽُ تَ  نْ أَ  نِ مِ مْ ؾى الؿُ طَ وَ 
ِ
 َّلَّ إِ  ريدُ  يُ ََّل وَ   اهللَ َّلَّ و إِ ُج رْ َل يَ تعالى فَ  هلل

  ولِ ُس رَ  ِي دْ ى هَ ؾَ طَ  ونَ ؽُ تَ  نْ أَ ، وَ هُ فَ ْج وَ 
ِ
 فا اهللُ ؼبؾُ  يَ ََّل  طةً دْ بِ  ًكا أوْ رْ ِش  انَ كَ  َك لِ ذَ  قرِ ى غَ ؾَ طَ  انَ ؿا كَ ، فَ هِ طِ رْ َش وَ   اهلل

ا﴿عالى: تَ  اَل ، قَ دِ بْ العَ  نَ ى مِ عالَ تَ  َْأَحدا َْربِِّه ْبِِعَباَدِة رِك  َْوََلُْيش  ا َْصالِحا َْعَؿالا َؿل  َقع  َْفؾ  َْربِِّه ُجوْلَِؼاَء َْير  َْكاَن  ﴾َفَؿن 

ا قفَ تي فِ الَّ  لِ ائِ َس الرَّ  نَ مِ  ثقرٍ كَ  تشارِ اكْ  عَ وًصا مَ ُص ُخ  مِ ؾْ العِ  َل هْ أَ  َل لَ ْس يَ ى وَ حرَّ تَ يَ  نْ أَ  نِ مِ مْ ؾى الؿُ عَ فَ [، 220]الؽفف:

  ولِ ُس رَ  نْ طَ  صحُّ  تَ ََّل  ؾى أحاديَث طَ  ةٍ ـقَّ بْ مَ  اطاٍت صَ  وْ أَ  ،ؾطانٍ ُس  نْ فا مِ بِ  اهللُ  زَل كْ ا أَ مَ  عباداٍت بِ  رُ مْ األَ 
ِ
 . اهلل

 


