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 خطبة استغالل اإلجازة

َكثَتٌََمغبوفٌََمتافَِعَْ:َنَََِصلَّىَهللُاَعليِوَوَسلَّمَََقاؿََ .ََ،َوالفراغََُحةَُ:َالصََِّاسَِالنََّنََمََِفيهما
َ.َالبخاريَ َرواهَُ

َ.َادَِبََللعََِعمةَِالنََِّمّتتََِفقدََْوالفراغََُحةَُالصََِّفمىتَاجتمعتََِ.َةَُنالبيََِّاخلسارةََُوََىََُوالغبَُ
َ

َلَِمََاَ،َالَيفَعََفارغًََجلَُىَالرَّأرَََأفََْهَُ:َإينَألكرَََيقوؿَََُرِضَيَهللُاََعْنوََُمسعودٍََابنََُكافََ
َ.َةَِرََاآلخََِلَِمََالدنياَ،َوالَيفَعََ

َ
َإاّلَِِبِفِظوََِورَِكَبَاْلَمَفاِخرََ،ََرانءهَُقََُ،َوفاؽَََوَُأقرانَََ،َوالَبَػزَََّاْلَمْجدَِالَأحٌدَعَََُتَسنَّمََوماَ
َ.َاألمثلَََغالؿََاالستَوَِواستغاللَِ،ََوَِتَِِلوقَْ
قُلُتَِلَرُجٍلَََصلَّىَهللُاَعليِوَوَسلَّمَََهللاََِاَُتويفَرسوؿَُمَّماَ:َلَََرِضَيَهللُاََعنػْهََُعباسٍََابنََُقاؿََ

َكثَتٌََمَُهَُ،َفإنػَََّصلَّىَهللُاَعليِوَوَسلَّمَََهللاََِأصحاَبَرسوؿََِنسأؿََُمََّلَُ:َىَََاألنصارََِنََمَِ ،ََاليوـَ
َواعجبًََفقاؿََ َلكََ: !َ َابنَََا َأتََُاي ،َ َالنَّعباس َالنََّإليكَََحيتاجوفَََاسََرى َويف َِمنَْ، َاِس

َالسَََّالنبََِّأصحابَِ َذَََنَْمَََالـَُعليو َفَػتَػَرَؾ َعلىَادلسألةََِكََلَِترى؟ َوأَقْػبَػْلُت ،ََ َكافََََفإفَْ،
َعليَََّيحَُ،َفَػَتْسِفيَالرََِّوَِيَعلىَاببَِقائٌلَفأتوّسُدَردائََِوََوىََُفآتيوَلَِجَُالرََّعنََِاحلديثََُغٍتيبلَُلََ

:َ؟َفأقوؿََُكََفآتيََِإلَََّأالَأرسلتَََهللاََِرسوؿََِعمََِّ:َايَابنََََ،َفيقوؿَُاينَرََفيػَََ،َفيخرجََُالًتابََ
،ََعليَََّاسَُالنََّاجتمعَََحىتَرآينَوقدََْلَُجَُالرََّيََ:َفبقََِ.َقاؿَََكََفأسألَََكََآتيَََأفََْأانَأحقَ 

َمََِ:َىذاَالفىتَأعقلََُفقاؿََ ََ.ٍتِّ
ََوقَػْبَلَعشرينََ َ،اْلتَػَقىَشعاما ِف َ،َوأَاابَّ َأحُدمهاَيفَالعلماِء ََْلَقىَعليهمَْفوَقَع ،َابلالئمِة
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َ:َرَِالشاعََِِبقوؿََِاآلَخرََُ،َفتمثَّلَََووَصَفهمَابلتقصَتَِ
َأوَْواَعليهْمَالَأابًَألبيكُمَ...َمَِلَ أقَِ َد واَادلكاَفَالذيَسد واسََُنَاللوـِ

َأوفَػْواَوإفََعَقُدواَشد واَأولئَكَقوـٌَإفَبَػنَػْواَأحَسُنواَالِبَناَ...َوإفَعاىُدوا
َاليتَتراىاَ.َالثغرةَََوُسدَََّالِعْلمَََ:َاْطُلبََِوََُلََأْفَقاؿَََوكافََ
َداِفعاَلوَعلىَطََلِبَالِعْلمََِذلكََََفكافََ

َهللاَُ َاالنتقاؿَََفهيأ َوتفيضََُابلعلماءََِتَػْزَخرَُ،ََكبَتةٍَََإىلَمدينةٍََلو َفأقْػَبَلََافعَِالنََّابلِعْلمََِ، ،
َهلََُلعلماءَِواَعلىَالِعْلمَِ َويَغًَتِؼَُِعْلِمهََِِمنََْيَػنػْ ،َ َ،َحىتَترّقىَيفَدرجاتَِِمنََِبورِىََِم َم

َ.َعاليةٍََإىلَمراِتبٍََ،َووَصلَََالِعْلمَِ
َ.ََنَػَفَعَوانْػتَػَفعَََوقْػَتوَََُمنََحِفظَََعلىَأفَََّقائمٌََ،َوشاِىدٌََحيَ َفهذاَمثاؿٌَ

َ
َالوقتََِ:َإضاعةََُاإلضاعةََِوأْعَظمَُ

َ:ََ.َقاؿَََضائعةٍََرَةَأشياءٍَشَْعَََرََكََذَََبعدَأفََْ–َرِِحَُوَهللاََُ–َالقيمََِّابنََُقاؿََ
َ:َإضاعةٍََلَِّكَََُلَُاَأصَْمهَََُإضاعتافََِاإلضاعاتََِهَِىذََِوأعظمَُ
ََالقلبََِإضاعةَُ

ََالوقتََِوإضاعةَُ
َةَِرََالدنياَعلىَاآلخََِإيثارََِنَْمََِبَِلَْالقَََفإضاعةَُ
ََلَِاألمَََطوؿََِنَْمََِالوقتََِوإضاعةَُ
ََلَِاألمَََاذلوىَوطوؿََِباعَِيفَاتََِّوَُلَ كَََُالفسادََُفاجتمعََ

َ.َلِلقاءََِدىَواالستعدادَِاذلََُوَيفَاتِّػباعَِلَ كَََُوالصالحَُ
َ
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ََالقلبََِةَِحََّعلىَصََِدليلََُعلىَالوقتََِواحلرصَُ
َ:ََرِِحَُوَهللاََُالقيمََِّقاؿَابنَُ

َنَأشدَِّئعاَمَِضاَيذىبَََأفََْوَِبوقتََِأشحَ َيكوفَََأفَََْ-َعٍتَالقلبَََيََ–َوَِصحتََِعالماتََِنَْومَِ
َ.َاىػَ.َوَالَِّحػاَبََِشََُالناسَِ

َ
 مأوقاتِِ  على استغاللِ  َي ِْرُصون   ولذا كان الصاحلون  

َ.َالَادلشاؽََّ،َُمتحمََِّإليوََِلََ،َفَػَرحَََوَُْنَمََِمَُأعلَََوََىََُنَْبَََِوالسالـَََُسَِعَموسىَعليوَالصالةَُ
ِعْلِمََلتحصيلََُِتوَالعاليةَُ،َومِهََاضلةَُالفَموسىَىذاََتَشّوَقْتَنفُسوََُعََاََسَِ:َفلمَََّرطبَ القََُقاؿََ

ََفَسأَؿَسؤاَؿَالذليلََِأعلُمَِمنكَََوَُ:َإنََّفيوََِ،َولِِلقاِءََمنَِقيلَََماَملَيَػْعَلمَْ َكيفََ،َبِػَ"َ.َفَػَعَزـَ
َحاؿٍََالسَّبيلَُ َاَيفَِمْكَتلٍَواتَماحلَِحََُلَمعكََ:َاِحََِْوََُلََ،َوقيلَََ"َ؟َفأُِمَرَابالرِِتاِؿََعلىَكلِّ

َالسبيلََُفحيثََُ-َالزنبيلََُوََوىََُ- ،َرلتهداََدلاََوااَتهََُمعَفَػَتاهََُقََ،َفانطلَََحيياَوتَػْفِقُدهَفَػَثمَّ
َأَبْػُلَغَرَلَْمَعَاْلَبْحَرْيِنََأْوَأَْمِضَيَُحُقًبا(َ.َ َطالباًَ،َقائالَ:َ)الَأَبْػرَُحََحىتَّ

َ:ََوَِقَْالفََِنََويفَىذاَمََِ: قال  
َاالزدايدَِ َيفَطلِب َالعاملِِ َوالصَََّنََمََِرِْحَلُة َعلىَذلكَابخلادـِ َواالستعانُة ،َ ،ََاحبَِالعلِم

َالسلِفَ َدأِب َيف َكاف َوذلك ،َ َأقطاُرىم َبَػُعَدْت َوإف َوالعلماِء َالفضالِء َلقاَء ـُ واغتنا
َالراجَََِوَصَلَادلرِِتُلوفَََذلكَََ،َوبسببََِحَِالصالَِ َالناجحََِ،َوَحَصُلواَعلىَالسعيََِحَِإىلَاحلظِّ
ـٌََلوـَِذلمَيفَالعَتَْخََسََرََ،َفػََ َذلمَمََِأقدا .ََواألجِرَوالفضِلَأفضُلَاألقساـََِرَِنَالذِّكَْ،ََوَصحَّ
.َََيفَحديثٍََإىلَعبِدَهللاَبِنَأنيسََِرٍَشهََْ:َوَرَحَلَجابُرَبُنَعبِدَهللاَمسَتةَََالبخاريَ َقاؿََ
َاىػَ.

َ
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،ََثََحُيدََِّ؛َإماَأفََْوَِكافَمشغوالَبنفسَََِ:َلمةََسَََبنََِادٍَِحََّعنَموسىَبنَإَساعيلَََوقاؿََ
َكافَقدََْ،َوإماَأفَُيَصلِّيَََ،َوإماَأفَُيِسبِّحَََيقرأَََوإماَأفَْ َاألعماؿََِعلىَىذهََِالنهارََََقسَّمَََ.

َيَ.صلَُِيََوََوىََُيفَادلسجدََِلمةََسَََبنََُولذاَماتَِحادَُ
َ

هََِنَْبلَمَِ َكافَََمَْهَِرصَِوحََِمَْأبوقاتََِِمُشحِّ َيفَأوقاتَََِيَاألقالـَِرَْبػَََجيعلََُالعلماءََِبعضََُعليها
َ.َهَُورَُزََُمْنَيػَََالسةَِرل

َهللاََُاجلوزيََِّابنََُقاؿََ َالزمافََُرِِحَُو َوالواجبََُشيءٍََأشرؼََُ: ...ََاخلَتََِبفعلََِوَِانتهابََِ،
َمثَأعددتََُ-َالُتََالبطََّيعٍتَلقاءَََ–يَهدَِجَََاللقاءَََعَُأُدافََِفصرتَُ َالَمتنعََُ... َأعمااًل
مَقطَعَللقائهََِاالستعدادََِنََمََِ،َفجعلتََُفارغاًََمَ،َلئالَديضيَالزمافَُهَِلقائََِألوقاتََِاحملادثةََ
َرٍَكَْإىلَفََِالَبُػّدَمنهاَ،َوالَِتتاجََُىذهَاألشياءَََ!َفإفَََّالدفاترََََِـزَْوحَََوبَرَيَاألقالـََِالكاغدَِ
َوقيتَ!َنَْمََِشيءٌََمَ،َلئالَيضيعَُزايرتََِِاَألوقاتَِ،َفأرصدتََُقلبٍََوحضورَِ

َ
َواعلمََْفقاؿَََوَُابنَََاجلوزيََِّوأوصىَابنَُ َوالساعاتََُساعاتٍََطَُسَُبَْتػَََاألايـَََأفََََّبٍتََّايَ: ،َ

َوكلَ َأنفاساَطَُسَُبَْتػََ َِخزانةٌََ، َيذىبَََنَػَفٍس َأف َفاحذر َشيءٍََ، َبغَت َيفََنَػَفٌس َفًَتى ،
َ.َفتندـَََالقيامِةَخزانًةَفارغةًَ

َ
َ!َهَالعجبَُففيَأخبارََِ–َرِِحَُوَهللاََُ–َعقيلٍََابنََُوأماَاإلماـَُ

َكافَيقوؿَُ َلساينَعنََْلََيَ،َحىتَإذاَتعطَُّرَمَُعََُمنََْساعةًََُأضيعَََلَأفََْ:َإينَالَحيلَ َحىت
َمناظرةٍََذاكرةٍَمَُ َُمطاَلعةٍََأو َأعملتََُوَبَصريَعن َُمنطرِحٌََ، َفالََفكريَيفَراحيتَوأان ،

َُأسطِّرََُإالَوقدََْأهنضََ َلَما َوإينَألجََِهََُخَطَر َشرَِوأانَيفَعَََرصيَعلىَالعلمَِحََِنَْمََِدَُ،
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َكنتََُأشدََّالثمانُتَ َ.َسنةٍََعشرينَََهَوأانَابنَُأجدََُشلا
َ

َقبلَََعنََِقَُمنَالَينطََِباَقوؿَُالصََِّلناَيفَوقتََِكافَيُقاؿَُ ؛ََمخسٍََاذلوىَ:َاغتنمَمخسًا
َقبلََشبابََ َوصحتََىرمََِك ،َ َقبلََك َقبلََسقمََِك َوغناءؾ ،َ َوفراغََفقرََِك ،َ َقبلَََكََؾ

َكَ.َموتََِكَقبلََ،َوحياتََكغلَِشَُ
َناَوأىلوانَ!ناَأموالَُغلتَْأفَشَََبعدََْالَّإَالفراغََِناَقيمةََفماَعرفَْ

َ
َ:َ–َرِِحَُوَهللاََُ–َالشافعيَ َاإلماـََُقاؿََ

َ:َمنهمَسوىَحرفُتََِدَْأستفََِفلمََْالصوفيةَََصحبتَُ
َ.َكََقطعَََوَُملَتقطعََْ،َفإفََْسيفٌََمَ:َالوقتَُاَ:َقوذلَُُمهَُأحدَُ

َ.َلَِباطَِابلَكََوإالَشغلتَََهاَابحلقَِملَتشغلََْإفََْكََ:َنفسََُمقوذلَُُوالثاينَ:َ
َ

َكافََ َوبَػْرُدَالشتاءََِ***َويُبُسَاخلريفََِادلصيفََِػرَ حَََيؤذيكَََإذا
َلَ:َمىتَ؟َقلََْللعلمََِ***َفأخذؾَََسُنَزمػاِفَالربيعَِحََُويُلهيكََ

َ
َأوَُمسيئػاَكافََََسنازلَُْ،ََوَفسوؼَيندـَُوقتَََمَْملَيغنَََمنَْاَوأمََّ
َ

َإحساانَازدادَََأفَالَيكوفَََـََندََِإفَكافَزُلِسنا
َوَِبوقتََِوَِوتفريطََِوَِعلىَإساءتََِـََكافَُمسيئاَندَََِوإف
َ
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َقاؿََ َالصالةََُولذا َوالسالـََُعليو َمََِ َما َندامتََُـََدَِأالَنَََديوتََُأحدٍََنَْ: َ:َوما َقالوا ايََوَُ.
َكافَََزدادََاَأفَالَيكوفَََاَنِدـََزلسنًََكافََََ؟َقاؿَ:َإفََْهللاََِرسوؿََ أفَالََـََمسيئاَندََِ،َوإف
ََذيَ .َرواهَالًتمَعَََزَنػَََيكوفََ

أنوََمََوسلََّوَِعلىَآلََِوَعليوََِصلىَهللاََُالنبََِّعنََِأيبَىريرةَََحديثََِنَْمََِوقدَروىَالبخاريَ 
َ.َسنةٍََوَستُتََحىتَبلّػغَََوَُأجلَََإىلَامرئَأّخػرَََهللاََُ:َأعذرَََقاؿََ
َ

َ؟ََخَتٌََاسَِالنََّ:َأيََََّصلَّىَهللاَُعليِوَوَسلَّمََهللاََرسوؿََُوُسئلََ
َ.ََوَُعملََُنََسَُ،َوحَََهَُُرَمَُعََُطاؿَََنَْ:َمَََقاؿََ

َ؟ََرٌَشَََالناسََِقيلَ:َفأيَ 
َ.َوالًتمذيَ َأِحدََُ.َرواهَاإلماـَُوَُعملََُساءََ،ََوَهَُُرَمَُعََُطاؿَََنَْمََقاؿَ:َ

َغربتََْعلىَشيءٍََتَُ:َماَندمَََْرِضَيَهللُاََعْنوََُمسعودٍََقاؿَابنَُ ،ََوَُمشسََُندميَعلىَيوـٍ
َفيوَعمليَ.َيََوملَيَزِدَْلَِفيوَأجَََنقصََ

َ
َالصاحلاتََِالباقياتََِوفواتََِاألوقاتََِضياعََِسرةَِفياَحل
َوَِتَِرََآلخََِلََمَِعََفػَََهَِعمرََِساعاتََِلوَاستغلَََّأفََْالقيامةََِيتمٌّتَيوـَََُمفرِّطَُأوَالََْرَُفالكافَِ

َتٍِتََقدَّْمُتَحِلََياِتَ( ََلُوَالذِّْكَرىَ*َيَػُقوُؿَاَيَلَيػْ َ)َيَػْوَمِئٍذَيَػَتذَكَُّرَاإِلنَساُفََوَأَّنَّ
َ.َذلكَيفَتلكَالساعةَََِيتمٌّتَغَتََفهوَال

َ
ََعلىَتضييعوَلُعمرِهََِالكافرََُخَُيُوبََّالقيامةََِويوـََ

رُْكمَمَّاَيَػَتذَكَُّرَِفيِوََمنََتذَكََّرَ( نُػَعمِّ َ)ََأَوملََْ
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َ
َهللاََُكثَتٍَََابنََُقاؿََ َمَََرِِحَُو َأيَأَو َعشَْ: َشلنَْتَُا َكنتم َلو َأعمارا َيفَالدنيا َابحلقََِعَُينتفََِم

َ؟َمَْكََمِرَعََُبوَيفَمدةََِالنتفعتم
َ

َكافََ َبطوؿََِرََأفَنُعيػَََّابللََِ،َفنعوذََُحجةٌََالعمرََِطوؿَََ:َاعلمواَأفَََّيقوؿََُرِِحَُوَهللاََُقتادةََُولذا
َ.َرَِمَُالعَُ
َ

َ:ََرِِحَُوَهللاََُاجلوزيََِّابنََُقاؿََ
ىتَ"َوَيفَ"َمَََالساعاتََِ،َيعدَ َالّصحبََِعنَحلاؽََِرٌَ،َمتأخََِكبَِالرَََّدوفَََواَأسفيَدلنقطعٍَ

َ"َ،َوخيلوَيفَ"َعسىَ"َوَ"َىلَ"َ!َ"َلعلََّ
َ

َغِدَ؟َبلوغََِمنََْوَ=َأعلىَيقُتٍَغداَلتوبتََِدَ عَُِيََنَْايَمََ
ََدَِصََابلرََّاإلنسافََِ=َومنيةََُلٍَعلىَأمَََيفَزللٍََادلرءَُ
ََدَِدََالعَََرَُآخََِكََيومَََ=َولعلَََّهاَعددَُلَ كَََُؾََرَِمَْعََُأايـَُ
َ

َ.َاىػَ.ََفاتَََعلىَوقتٍََ:َالغَتةََُغَتةَِالَاعَِنَأنَومََِالقيمََِابنََُذكرَََوقدَْ
َ

َأيهاَادلؤمنوف:
َىوَاحلياةََُالوقتَََمَ،َفإفََّكَِأوالدََِمَوأوقاتَِكَِواَعلىَأوقاتَِاحرصَِ

ََهللاََِبوَبعدَََهَويستعُتَُ،َيستشَتََُالوقتََِوِحْفظََِيناَلوَعلىَالطاعةَِأًخاَُمعََِوْليتَِّخَذَاإلنسافَُ
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داَ،َشَِْرَمََُشاورََاَحىتَتَُأمرًََالَتقطعََْ:َايَبٍتَََّوَِالبنََِعليهماَالسالـََُداودَََبنََُسليمافََُقاؿََ
َ.ََذلكَملَتندـََْإذاَفعلتَََكََفإنَّ
َعزَوجلَ.َاُؼَهللاََخيَََنَْمَََيفَأمرِؾَََ:ََشاِورَََْرِضَيَهللاََُعْنوََُاخلطابََِبنََُعمرََُقاؿَََو

،ََقريشٍََنَْمََِعشرةًََرََهاَحىتَأشاوَُِتَْمَرََفأبػََْ:َماَنَػَزَلْتَيبَقط َعظيمةٌََوقاؿَعمروَبنَالعاصَِ
َ.َعلىَنفسيَبالئمةٍََعَْملَأرجََِأخطأتََُمَ،َوإفَْلَدوهنََِِاحلظَ َكافََََأصبتََُفإفَْ

َ،َوحننََُحاِزـٌََألٌفَوفيناَواحدٌََمَ؟َقاؿَ:َحننَُكَُ:َماَأكثُرَصوابََُعبسٍََنَْمََِلٍَلرجََُوقيلََ
َ.ََنشاِورُهَوُنِطيُعوَ،ََفِصْراَنَألَفَحازـٍَ

َوَِسلالفتََِمنََْأوحشََُ،َوالََوْحَشةَََنَاستشارِةَعاقٍلََوُدودٍَمََِآَنسََُْنسََُأََ:َالَافََبَّحََِابنََُقاؿََ
َألفََّ َبَركَََوادلناظرةَََادلشاورةَََ؛ َرِحةٍََةٍَاَباَب َوِمفتاحا َمنََْ، َابلنصيحةََِاسُتشَتَََ. ،ََفلُيِشر
َكنفِسوََ،َوليجعلََْالسبيلََِوقصدَََاحلقَََّوليلزـََْابلرأيََِدَْهَِوليجتََ وبذِؿََخليانةَِبِتَػْرِؾَاادلسَتِشََت

َ.ََالنصيحةَِ
َملََْادلشاورةَََنَترؾََاَ،َومََدًَملَيُػْعَدـََرشَََ،َومنَاستشارَََعُُتَاذلدايةََِوقاؿَ:َويفَاالستشارةَِ

َداَ.ُمرشََِشاَورَََمنََْياَ،َوالَيَػْنَدـَُغَََيُػْعَدـَْ
َ

َكبَتاَ،َفإفَََّصغَتاَ،َوالَالكبَتََُالَزلتََُصغَتَُالَوالَيَػُقلَِ ،ََالِعْلمََِزَلَلَ َالصغَتَََقدَأصبحُت
َلوَ.َأىلٌََوالكبَتََ

َ.َبوَاحلياةََُ:َماََحُسنتََْ؟َقاؿَََيتعلمَََأفََْابدلرءََِنَُ:َمىتَحيسََُالعلماءََِقيلَلبعضَِ
َحَيُْسنََُكافََََ:َإفََْ؟َقاؿَََمََلَْالعََِبََلَُطَْأفَيَََنَُسَُأحيََْ:ََلوَمثانوفَسنةًََلَِجَُالرََّعنََِاحلسنََُئلََوسَُ

َ.َيعيشَََبوَأفَْ
َعْنوََُحنبلٍََبنَََأِحدَََ:ََسعتََُالبغويََِزلمدٍََبنََُهللاََِعبدََُوقاؿََ َاَأطلبَُ:َإّنَََّيقوؿَََُرِضَيَهللاَُ
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َ.َالقبََِلََخَُأدََْإىلَأفََْلمََالعَِ
َ

َالِعْلمََِِلطلبََُِفرَصةٌََوىذهَاإلجازةَُ
َيفَِديٍنَأوَُدنياَ.َِباَينفعََُالوقتََِواستغالؿََِللتحصيلََِوىيَُفرصةٌَ

َ
َمنهاَ؟َذلاَلالستفادةََِأعددتَََفماذا.ََتزيدََُيوماَأوََِْسّتُتََِعلىَعتباتََِوىاَحننَُ

َانفعٍََمٍَلَْعَِبَِ
َهللاََِأوَحفٍظَلكتابَِ

َإىلَهللاََِأوَدعوةٍَ
َجاىلٍََأوَتعليمَِ
َيفَكتابٍََأوَقراءةٍَ

َأوَشيوخٍََشيخٍََأوَمالزمةَِ
َ

َفائدةٍََوالليالَدوفَََىذهَاألايـََُرََّأفَالَمتَََُكََبَِبنفسيَوَََأىيبَُ
َ

َأفَترعىَمعَاذلملََِكََ***َفارأبَبنفسََِوََُلََلوَفطنتَََرٍَألمََْقدَىيئوؾََ


