دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 21 :ذي القعدة 1442هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2021/7/02 :م

استثمار الوقت

اْلمد لله الذي أنـعم عليـنا باألوقات ،لنـغتنمها ِف اليـرات ،وأشهد
أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل يـوم الدين .أما بـعد :فأوصيكم
عباد الله ونـفسي بالتـقوى ،قال تـعاَل( :وتـزودوا فإن خيـر الزاد

التـقوى)( .)1أيـها المؤمنون :قال رسول الله « :نعمتان مغبون

فيهما كثير من الناس :الصحة والفراغ»( .)2أي :ل يـعرف قدرها
كثري من الناس ،فإن الوقت نعمة تستثمر ول تـهدر ،قال ابن مسعود
رضي الله عنهِِّ :ن ألكره أن أرى الرجل فارغا ،ل ِف عمل الدنـيا ،ول
ِف عمل اْلخرة( .)3وِن تـنظيم الوقت واستثماره يظهر رقي الفرد
والمجتمع وتضرها ،وقد حرص العلماء والمبدعون والمتميـزون على
استثمار األوقات؛ فـقدموا للبشرية الكثري من اإلْنازات ،وخيـر الناس
من استثمر كل وقته بإْناز العمل الواجب فيه ،فأداء الصالة هو
( )1البقرة .197:
( )2البخاري.6412 :
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)130/1

أفضل األعمال ِذا حان وقـتـها؛ وقد سئل رسول الله  أي األعمال

أحب َِل الله؟ فـقال« :الصلة على وقتها»( .)1ووقت العمل يلؤه
الموظف متهدا ِف عمله ،منجزا لمهامه ،ووقت الجتماعات
والمواعيد يـراعى بدقة ويـلتـزم به ،وكذا اْلفاظ على أوقات
اْلخرين ،وتصيص وقت للسرة واجللوس مع األولد ،وزيارة
األرحام ،وتـفقد األقارب؛ وِف ذلك عمل باْلديث الشريف« :إن

لربك عليك حقا ،ولنـفسك عليك حقا ،وِلهلك عليك حقا،
فأعط كل ذي حق حقه»( .)2فالوقت يضي ،وتـنظيمه واستثماره
ثـقافة حضارية ،وقيمة دينية ،فـقد سئل رسول الله  أي الناس خيـر؟

فـقال« :من طال عمره وحسن عمله»( .)3فـليحرص اإلنسان على

أن يـنفق وقـته ِف فـرض يـؤديه ،أو واجب يـقضيه ،أو علم يـتـعلمه ،أو
خري يـفعله ،فـيـنـفع نـفسه وأسرته ،ومتمعه ووطنه .نسأل الله تـعاَل أن
يـبارك لنا ِف أعمارنا ،وأن يـوفـقنا لغتنام أوقاتنا.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.
( )1متفق عليه.
( )2البخاري.6139 :
( )3مسند أمحد.17794 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من ل نِب بـعده ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه .أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله.

أيـها المؤمنون :قد أعلمنا  أن اإلنسان موقوف بـني يدي ربه
للسؤال عن وقته وعمره ،ونن ِف بداية اإلجازة الصيفية ،ولدى
أولدنا كثري من أوقات الفراغ ،فـلنساعدهم على حسن استثمارها،
والستفادة منـهاِ ،ف تـعلم القرآن الكرمي وحفظه ،قال رسول الله :

«خيـركم من تـعلم القرآن وعلمه»( .)1وكذلك ِف القراءة النافعة،
واألعمال التطوعية ،وِف كل ما يـعود بالنـفع عليهم وعلى متمعهم.
فحافظوا عباد الله على أوقاتكم ،وأوقات أولدكم ،واجعلوها موصولة
بالري؛ يـبارك الله لكم ِف أعماركم ،وتكثـر ِْنازاتكم ،ويسعد بكم
وطنكم .هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل
وسلم عليه ،وعلى آله وصحبه أْجعني .اللهم أدم على دولة

اإلمارات خيـرها وهناءها ،وانشر السعادة بـين أهلها .اللهم وفق
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده اِلمين،

( )1البخاري.5027 :
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وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه .اللهم ارحم الشيخ

زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إلى رحمتك،

وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم شهداء الوطن وأجزل

مثوبـتـهم .اللهم ارحم المسلمني والمسلمات :األحياء منـهم
واألموات .اللهم ارفع عنا وعن العالمني الوباء ،واشف المصابني ِبذا
الداء ،وعافنا بفضلك من كل داء ،يا ميب الدعاء.

ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.

________________

ملحظة :على الطيب التنبيه بعد ِقامة الصالة باْليت:

عباد الله :الصالة ِف النـعال جائزة لمن يصلي خارج المسجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

من مسؤولية الخطيب:

 أن يراعي حال املصلني خارج املسجد ،فيخفف من الصالة. أن ل تتجاوز مدة األذان الثاِّن دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز الطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ِف الباحات الارجية للمسجد خاصة ِف الركوع والسجود. التنبيه على املصلني باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.4

