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ن  نا ومِ ن رشور أنفسِ ره ونتوب إليه, ونعوذُ باهللاِ مِ ينه ونستَغفِ ه ونستعِ إنّ احلمدَ هللا, نحمدُ
د أن الَ إلهَ إالّ اهللا  لَّ له, ومَن يضلِل فالَ هادِيَ له, وأشهَ ه اهللا فالَ مضِ سيِّئات أعاملِنا, مَن هيدِ

ا عبده ورسوله دً د أنّ حممّ ه, وأشهَ ه الَ رشيكَ لَ حدَ  :أما بعد    . .وَ
أسباب تعني (ليكن حديثنا اليوم أهيا اإلخوة املؤمنون عنفأوصيكم ونفيس بتقو اهللا ثم 

 :وهي كثرية جدا لكننا نذكر منها يف هذه العجالة) عىل حفظ الوقت
 : معرفة حال السلف مع الوقت −1

 همكرب عون للمسلم عىل حسن استغالل وقته, فأل وقراءة سريهم فإن معرفة أحوال السلف
 أروع األمثلة يف اغتنام دقائق العمر ورضبواخري من أدرك قيمة الوقت وأمهية العمر, 

  .واستغالل أنفاسه يف طاعة اهللا
 : حماسبة النفس −2

الصاحلني  وهي دأب. وهي من أعظم الوسائل التي تعني املسلم عىل اغتنام وقته يف طاعة اهللا
انقىض?  هلا ماذا عملت يف يومها الذيوطريق املتقني, فحاسب نفسك أخي املسلم واسأ

 وأين أنفقت وقتك? ويف أي يشء أمضيت ساعات يومك? هل ازددت فيه من احلسنات أم
  .ازددت فيه من السيئات?

 : صحبة األشخاص املحافظني عىل أوقاهتم −3
 وخمالطتهم, واحلرص عىل القرب منهم والتأيس هبم, تعني عىل اغتنام الصاحلنيإن صحبة 

ومصاحبة الكساىل  , وتقوي النفس عىل استغالل ساعات العمر يف طاعة اهللا,الوقت
ألوقاته, واملرء يقاس بجليسه  وخمالطة مضيعي األوقات, مهدرة لطاقات اإلنسان, مضيعة

بمن يصاحب, فإنام يصاحب  اعتربوا الرجل": وقرينه, وهلذا يقول عبد اهللا بن مسعود
 " الرجل من هو مثله
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 فقد كان السلف الصالح أكثر حرصاً عىل استثامر أوقاهتم يف طلب العلم: طلب العلم
 . جة إليه أكرب من حاجتهم إىل الطعام والرشابوحتصيله; وذلك ألهنم أدركوا أهنم يف حا

عىل اغتنام وقتك يف الدعوة إما عن طريق إلقاء املحارضات, أو توزيع  فاحرص أخي املسلم
  .واألرشطة, أو دعوة األهل واألقارب واجلريان الكتيبات

 هذه فرص سانحة ووسائل متوفرة وجماالت متنوعة ذكرناها عىلأهيا اإلخوة املسلمون 
 بجانب الواجبات األساسية األوقاتهبا  فلنعمر –فأوجه اخلري ال تنحرص  –ثال يل املسب

 .واهللا اهلادي إىل سبيل الرشاد−  املطلوبة منا
 

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, ودمر أعداء الدين, اللهم فرج هم 
ن عن املدينني, واشف مرىض املهمومني من املسلمني, ونفس كرب املكروبني, واقض الدي

اللهم وفقنا للصاحلات قبل املامت, وأرشدنا إىل استدراك اهلفوات من قبل ..املسلمني
الفوات, وأهلمنا أخذ العدة للوفاة قبل املوافاة, ونجنا يوم العبور عىل الرصاط حني تنسكب 

 .العربات
ار مصرينا, واجعل اجلنة هي اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا, وال مبلغ علمنا, وال إىل الن

اللهم اسرت عوراتنا, وآمن روعاتنا, واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن أيامننا , دارنا
  ...وعن شامئلنا ومن فوقنا ومن حتتنا,اللهم اغفر جلميع موتى املسلمني

 .صل وسلم عىل حممد وعىل آله وسلماللهم 
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