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ُهـ1443ُجماديُاألولي27ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاهُ إضاعت ُُُومخاطرُ ُُتُ اوقاألُُغتنامُ ا
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                 ُُ

ُ

ُ ُلل ُُُالحمدُ  ُُ) :ُالكريمُ ُُهُ فيُكتاب ُُُالقائلُ ،ُالعالمينُ ُرب  ر  اْلع صـْ ُ*ُو  ر  سـْ  ُ ِ يُ ُل  ان  ْنسـ  ُاْْل  إ نَّ

ْبرُ* ْواُب الصّـَ ـَ  ا َ و  ُو    ِّ ْواُب اْلح  ـَ  ا َ و  ُو  ات  ال ح  ل واُالصّـَ ع م  ن واُو  ُآم  ين  ُالَّذ  ُُأنُُُْ،ُوأـشهدُ (إ َّلَّ

ُوـسلمَُُُْـل ُ ُ،ُاللهمَُُُّه ُورـسول ُُه ُعبدُ ُُامحمدُ ُُأنَُُُّ،ُوأـشهدُ ُه ُل َُُُّلُـشري ُ ُُه ُوحدُ ُُُللا َُّلُ إ ُُه ُل ُإَُُّل

ُ.ُالدينُ ُإليُيومُ ُبإحسانُ ُمُْهُ نَُبع ُ،ُومُ ُهُ وَحب ُُهُ آلُ ُى،ُوعلُعليهُ ُوباركُْ

ُُ:وبعدُ 

ُ)ُعزَُُُّللا ُُالتيُامتنَُُُّالنعمُ ُُنُأجل ُ ،ُوهوُمُ ُُاْلنـسانُ ُفيُحياةُ ُنِيـسة ُُغالية ُُُ،ُوقيمة ُُُعظيمة ُُأهمية ُُللوقتُ ُفإنُ 

ــبحان ُُالحُِّ ُُيقولُ ُُاُ،ُحيثُ (ُبهاُعلين ُُُوجلَُّ ُل ك م ُاللَّْيل ُ:ُ)ُُه ُسـ ر  خَّ ــ  سـ ُو  ُد آئ ب ين  ر  اْلق م  ُو  ْمل  ــَّ رُل ك م ُالْـ خَّ ــ  سـ و 

ُّللا  َُّل َُ ْحص وه ا ت  إ نَُ ع د واُْن ْعم  وه ُو  اُس أ ْلت م  ُم  نُك ل   آَ اك مُم   *ُو  ار  النَّه  ُ(.و 

ــديدة ُُعناية ُُُبالوقتُ ُُقدُعنيُ ُه ُأنَُُّجدُ يُالكريمُ ُفيُالقرآنُ ُوالمتأملُ  ُُ،ُحيثُ ُشـ ــ  ــورُ ُُأربعُ ُُميتُْسـ ــورُ مُ ُُسـ ُُنُسـ

ُُالكريمُ ُنُ آالقر ُ(ُُالعصرُ ُ،ُوسورة ُُىالضحُ ُ،ُوسورة ُُالليلُ ُ،ُوسورة ُُالِجرُ ُ،ُوهيُ)ُسورة ُُتُ األوقاُببعض 

اْلِ ْجرُ ُ}َعاليُ:ُُيقولُ ُ،ُحيثُ ُعديدةُ ُفيُمواضعُ ُباألوقاتُ ُُه ُسبحان ُُكماُأقسمُ  ل ي الُ  و  َْرُ ُو  اْلو  ِْع ُو  َّْ ال ُو  ر  ْْ ُُ{ع 

ى)ُُه ُسبحان ُُويقولُ  الض ح  ىُو  ُإ ذ اُس ج  اللَّْيل  ْبح ُإ ذ اُأ ْسِ رُ )ُُوجلَُُّعزَُُّ(ُويقولُ و  الص  ُ:ه ُسبحان ُُ(ُويقولُ و 

ْ ى)ُ ُإ ذ اُي ْغ اللَّْيل  لَّى و  ُإ ذ اَُ ج  ار  النَّه  ُ(ُو 

ُالتيَُنِعُ ُالخيرُ ُُفيُأعمالُ ُهُ اغتنامُ ُُ،ُووجوبُ ُُهُ اُعليُأهميت ُن ُاُيدل ُمُ إن ُُبالوقتُ ُُالْديدُ ُالقرآنيُ ُوهذاُاَّلهتمامُ 

اتُ :ُ)ُُُه ُســـبحان ُُُيقولُ ُُحيثُ ُُ،ُُوالوطنُ ُوالمجتمعُ ُلُ ِالن ْير  ت ب ق واُاْلخ  عليهُُاُ)َُـــليُللا ُن ُنبي ُُُ(ُ،ُويقولُ ف اســـْ

اُوسـلمُ(ُ:ُ)ُ ْمسـ   ُ ُُاْغت ن ْمُ اغ    ف ر  ،ُو  ك  ُف ْقر  ُق ْبل  ن اك  غ  ،ُو  ق م    ُق ْبل ُسـ  ت    حَّ َـ  ،ُو  م    ُق ْبل ُه ر  ب اب    :ُشـ  ْمل   ُ ُ ق ْبل 

ْوَ  ُ  ُم  ُق ْبل  ي اَ    ح  ،ُو  ُ(ُق ْبل ُش غ ل   

ُ.ُ ُ بعضُ ُذهبُ ُيومُ ُ،كلماُذهبُ ُأيامُ ُاُأنتُ مُ ،ُإنَُُّادمُ ُبنُ ا (ُ:ُياُللا ُُه ُ)ُرحمُ ُالبصريُ ُالحسنُ ُويقولُ 

ُ،اُن ُفيُحياَ ُُلحظةُ ُكل ُ ُُعليُاســـتغ لُ ُاُ،ُونعملُ فيهُ ُجزءُ ُبكل ُ ُاُ،ُونســـتِيدُ ن ُأوقاَ ُُُمُ ظ ُ ن ُن ُُُاُأنُْعلين ُُوجبُ ُُلذل ُ 

اُهيُمُ إن ُُُاْلنسـانُ ُحياة ُُُ،ُوإنُ ُُكثيرُ ُُإليُالقليلُ ُالقليلُ ُُ،وإنُ ُُالكسـلُ ُُيولدُ ُُ،ُوالكسـلُ ُُالنْـاطُ ُدُ ل ُ وُ ي ُُُالنْـاطُ ُفإنُ 

ُ:ُُالقائلُ ُدرُ ُاُ،ُولل ُهُ كلَُُّه ُاُحياَ ُهُ اُوَراكيب ُهُ فيُمجملُ ُالتيَُْكلُ ُالزمنيةُ ُالوحداتُ ُنُ مُ ُعنُمجموعةُ ُعبارة ُ

ُُوثوانُ ُدقائُِّ ُالحياة ُُإنُ ُُُُُُُُُُ*ُ*****ُُُُُُُُُه ُل ُُقائلة ُُالمرءُ ُقلبُ ُدقاتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ

ــانُ ُُرُ مُْعُ ُُأنُ ُاُنؤكدُ ن ُعليُأنَُّ ُُي  ُ،ُأوُفكرُ ُي  ُمعرف ُُنَُراثُ مُ ُخلِه ُأوُي ُُُنتجه ُاُهوُماُي ُمُ إنَُُُّالحقيقية ُُُه ُوحياَ ُُُاْلنسـ

ــريةُ ُلخدمةُ ُُه ُماُيقدمُ ُُ،ُوكلُ ُُأوَُطبيقي  ُُ،ُنظري  ُعلمي  ُُ،ُأوُإنتاج ُ ُُالبْـ الذيُُُعنُمديُالزمنُ ُالنظرُ ُ،ُبغض  

 ُْ ُ:ُُالْاعرُ ُ،ُوقدُقالُ ُُه ُيعي

ُالِ ت ُع مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ دََّ هُ ر  ه َُّلُط ول ُم  كر  الدَُُُُُُُّ***ُُُُُىُذ  هُ  زيهَُّلُيوم   ُ وَ هُ  م  ُيان ُو 

ع ه ُُف أ حي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُ ود  حسان  كُب اْل  كر  ياَانُ َُ جمعُُُُُُُْ***ُُُُُذ  ُفيُالد نياُح  ُب ذ ل   
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ُُهذاُالعمرُ فيُُُُاْلنسانُ ُُه ُأوُيقدمُ ُُجه ُت ُنُْماُي ُُُمقدارُ اُهيُُمُ فحسبُ،ُإنَُُُّالعمرُ ُُبطولُ َُُّلَُكونُ ُُفيُالعمرُ ُُفالبركة ُ

ُني ُأوُدُ ُُنياه ُأوُدُ ُُهُ دينُ ُُلخدمةُ  ُُُ،ُفخيرُ ُُاُالناس  ُُُ،ُوشرُ ُُه ُعمل ُُُسنُ وحُ ُُه ُرُ مُْعُ ُُنُطالُ مُ ُُالناس  ُُه ُعمرُ ُُنُطالُ مُ ُُالناس 

ُُُ،ُوُيرُ ُُه ُعمل ُُُوساءُ  ُهُ أنِع ُُُالناس  ُُُأيُ ُُللا ُُُرسولُ ُُعليهُوسلمُ(ُ:ُياُُاُ)َُليُللا ُن ُنبي ُُُلُ ئ ُ،ُفقدُسُ ُُمُللناس  ُُالناس 

ُُ(ُ،ُقيلُفأيُ ُه ُعمل ُُُسنُ وحُ ُه ُعمرُ ُُنُطالُ عليهُوسلمُ(ُ:ُ)ُمُ ُُ؟ُقالُ)َُليُللا ُُُيرُ  ُُُشرُ ُالناس 

ُُعليهُســلمُ(ُ:ُ)ُأحبُ ُُاُ)َُــليُللا ُن ُنبي ُُُ(ُويقولُ ُه ُعمل ُُُوســاءُ ُه ُمرُ عُ ُُنُطالُ قالُ:ُ)ُمُ  مُهُ أنِع ُُإليُللا ُُُالناس 

ُ ُ(ُ.ُللناس 

****ُ

ُ ُلل ُُالحمدُ  ُأجمعينُ.ُُُهُ وَحب ُُهُ وآلُ ُاُمحمدُ ن ُسيدُ ُالخلُِّ ُُعليُأشرفُ ُوالس مُ ُالعالمينُ،ُوالص ة ُُرب 

حثتُْ الْريعة ُن ُكماُ أهميةُ ُُاْلس مية ُُُاُ حذرَُُُْاألوقاتُ ُُاغتنامُ ُُعليُ فقدُ مُ ن ُ،ُ ُُاُ مخاطرُ ومُ ُُاُ،عنهُ ُُالغِلةُ ن ُنُ

ب  ُُ:ُ)ُُُُه ُسبحان ُُُالحُِّ ُيقولُ ُُاُ،ُحيثُ هُ إضاعت ُ ُف ي ق ول ُر  ْوت  د ك م ُاْلم  ُأ ح  ُأ نُي أَْ ي  نُق ْبل  ْقن اك مُم   ز  اُر  نُمَّ ِ ق واُم  أ ن و 

ْرَ ن يُإ ل ى َُّ ُأ  لُ ُُل ْوَّل  يبُ ُُأ ج  دَّقُ ُُق ر  ََّ أ ك نُُف أ  نُ ُُو  ينُ ُُم   ال ح  ل ن*ُُالصَّ رُ ُُو    ُ ِْس اُُّللاَّ ُُُي ؤ  اءُ ُُإ ذ ُاُُن  اُُج  ل ه  ّللاَّ ُُُأ ج  ب يرُ ُُو  اُب مُ ُُُ 
ل ونُ  ُُ(َ ْعم 

ما )ُعليهُوسلمُ(ُ:ُُاُ)َُليُللا ُن ُنبي ُُويقولُ  ُف يه  ْغب ون  ُم  تان  والِ راغ ُُن ْعم  ةُ  :ُالص  حَّ ُالنَّاس  ن  ُم  ُ(ُُُك ث ير 

ولُ َُُّلُُ)ُُ:عليهُوسلمُ(ُُ)َُليُللا ُُُويقولُ  ه َُُُُ ز  ر  ُعنُع م  صال   ُ ْرب ع ُ
ُحتىُي ْسأ ل ُعنُأ  ُالقيامة  ُيوم  ق د ماُعبد 

ل ُفيهُ  ُماذاُعم  ه  ؟ُوع ْنُعلم  أْنِ ق هُ  ُ وفيم  ُمنُأينُاْكت س ب هُ  ؟ُوع ْنُ مال ه  أ ْب هُ  ُ أ ْفناه ُ؟وع ْنُش باب هُفيم  ُ ُُ(ُ، فيم 

ُواُ(ُُ.ق ُصدََُّ َُُّلُأنُُْواُقبلُ ق ُعليهُوسلمُ(ُُ:ُ)َُصدَُُُّ)َُليُللا ُُويقولُ 

ُُُنُ فمُ  ،َُّلُُُُممل ُ ُُقاَلُ ُُفيُفراغ ُُُه ُ؛ُألن ُُُالوقتُ ُُهوُقتلُ ُُحاولُ ُُالوقتُ ُُه ُيسرقُُُْلمُُُْ،ُفإنُُُْالوقتُ ُُه ُنُيسرق ُمُ ُُالناس 

ُُأنُُْه ُيُألكرُ عنهُ(ُ:ُإن  ُُ)ُرضيُللا ُُُمسعودُ ُُبنُ ُُللا ُُُاُعبدُ ن ُسيدُ ُُيقولُ ُُحيثُ ُُاه ُني ُدُ ُُوَّلُفيُأمرُ ُُهُ دين ُُهوُفيُأمرُ 

ُ:ُُُالقائلُ ُدرُ ُ،ُولل ُُاآلُرةُ ُُنياُ،ُوَّلُفيُعملُ الدُ ُُاُ،َُّلُفيُعملُ فارغُ ُأريُالرجلُ 

ُي ُُاُعلي ُ مُ ُلُ سهُ أ ُُوأراه ُُ**ُُُُُُُُ*ُُُُُُُهُ حِظُ ب ُُيتُ ن ُاُعُ مُ ُلُ ِ ُنُْأ ُُوالوقتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُيعُ ض 

ُُ،ُوالسعادة ُُُ،ُوالتقدمُ ُُالِ حُ ُُيتحقُِّ اُ،ُحتيُُن ُاُووطن ُن ُمجتمعُ ُُاُ،ُويِيدُ ن ُاُبماُينِع ُن ُأوقاَ ُُُاُإليَُعميرُ ن ُفماُأحوجُ 

ُ.ُُُُفيُالدنياُواآلُرةُ 

ُان ُاُوأعمارُ ن ُفيُأوقاَ ُُاُالبركة ُاللهمُارزقن ُ

ُ
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