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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

ه, ه الَ رشيكَ لَ حدَ ا عبده ورسوله وَ دً د أنّ حممّ هللا عليه وعىل آله وأصحابه صىل ا, وأشهَ
 :أما بعد       .وسلم 

 فمن تتبع أخبار الناس وتأمل أحواهلم, وعرف كيف يقضون أوقاهتم, وكيف يمضون
لِمَ أن أكثر اخللق مضيِّعون ألوقاهتم, حمرومون من نعمة استغالل العمر واغتنام  أعامرهم, عَ

  .بالنفع ام ال يعود عليهمالوقت, ولذا نراهم ينفقون أوقاهتم وهيدرون أعامرهم في
دقيقة  وإن املرء ليعجب من فرح هؤالء بمرور األيام, ورسورهم بانقضائها, ناسني أن كل

  .بل كل حلظة متيض من عمرهم تقرهبم من القرب واآلخرة, وتباعدهم عن الدنيا
ا لنفرحُ باأليام نقطعها  وكل يوم مىض جزءٌ من العمرِ    إنَّ

وضياعه  ياة وهو العمر احلقيقي لإلنسان, وأن حفظه أصل كل خري,وملا كان الوقت هو احل
املسلم  منشأ كل رش, كان البد من وقفة تبني قيمة الوقت يف حياة املسلم, وما هو واجب
,  وقته نحو وقته, وما هي األسباب التي تعني عىل حفظ الوقت, وبأي يشء يستثمر املسلم

 وما هي أسباب ضياع األوقات ?
االستفادة  تعاىل أن جيعلنا ممن طالت أعامرهم وحسنت أعامهلم, وأن يرزقنا حسن نسأل اهللا

  .من أوقاتنا, إنه خري مسئول
إذا عرف اإلنسان قيمة يشء وأمهيته حرص عليه وعزَّ عليه ضياعه وفواته, , أهيا املسلمون

 فظه واغتنامهيشء بدهي, فاملسلم إذا أدرك قيمة وقته وأمهيته, كان أكثر حرصاً عىل ح وهذا
وقت اإلنسان  :"فيام يقربه من ربه, وها هو اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يبني هذه احلقيقة بقوله

معيشته الضنك يف  هو عمره يف احلقيقة, وهو مادة حياته األبدية يف النعيم املقيم, ومادة
وعمره, وغري حياته  العذاب األليم, وهو يمر مرَّ السحاب, فمن كان وقته هللا وباهللا فهو
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النعمة بأن  فراغ الوقت من األشغال نعمة عظيمة, فإذا كفر العبد هذه": العلامءيقول أحد 
ش اهللا عليه نعمة قلبه, وسلبه ما  فتح عىل نفسه باب اهلو, وانجرَّ يف قِياد الشهوات, شوَّ

  ."كان جيده من صفاء قلبه
صاحبها, وهلذا  فالبد للعاقل أن يشغل وقت فراغه باخلري وإال انقلبت نعمة الفراغ نقمة عىل

لْمة": قيل   .ك للشهوةأي حمر "الفراغ للرجال غفلة, وللنساء غُ
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, ودمر أعداء الدين, اللهم فرج هم 
املهمومني من املسلمني, ونفس كرب املكروبني, واقض الدين عن املدينني, واشف مرضانا 

 .ومرىض املسلمني
, واجعل اجلنة هي اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا, وال مبلغ علمنا, وال إىل النار مصرينا

  .دارنا, اللهم إن أردت فتنة بعبادك, فاقبضنا إليك غري مفتونني
اللهم اسرت عوراتنا, وآمن روعاتنا, واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن أيامننا وعن 

 .شامئلنا ومن فوقنا ومن حتتنا
  .وصل اللهم وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل يله وأصحابه أمجعني
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