05.06.2020

ZAMANI BİLİNÇLİ KULLANMA

kit geçirerek oluşan bu boşluğu doldurmaya
çalıştık.
Bu da belki çoğu zamanfarkına varamadığımız en değerli sermayemiz zamanımızı ve
sağlığımızı elimizden aldı.
Değerli Kardeşlerim!

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُالص َحةُ َو ْالفَ َراغ
ٌ َان َم ْغب
ٌ ُِون فِي ِه َما َكث
ِ َّير ِمنَ الن
ِ :اس
ِ نِ ْع َمت
Aziz Mü’minler !
Yüce Rabbimiz Kur’anı Kerim’de önemine
binaen bazı kavramlara yemin etmektedir.
Bunlardan biri de Asr Suresindeki zaman
mefhumudur.
Asr Suresinde mealen: - “Asr´a yemin olsun
ki, insan mutlaka ziyandadır, ancak iman
edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler,
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler
bunun dışındadır.1” buyurulmaktadır. Surei Celile'de vurgulandığı üzere bizler, zaman
yönetimi konusunda maalesef sıkıntılar yaşamaktayız.
Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) de şöyle
buyurmaktadır: “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: “Sağlık ve boş zaman.2”

Yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte iyi bir planlama yapmalı, zamanımızı verimli ve bilinçli
kullanma konusunda beraberce hareket etmeli ve ailece dayanışma içinde olmalıyız.
Maddi ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi çocuklarımızın milli, manevi ve kültürel yönlerine de önem vermeliyiz. Ölçülü, düzenli ve
bilinçli, bir şekilde zamanlarını değerlendirmelerini sağlamalı, ilmi faaliyetlerle zihinlerini, sportif faaliyetlerle bedenlerini geliştirmelerine yardımcı olmalıyız.
Bu sayede geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin zamanını iyi
değerlendirmesi için anne-baba olarak bizler
üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.
Hutbemizi Peygamber Efendimizin şu Hadisi
Şerifi ile tamamlayalım.
Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini
bilin:
- İhtiyarlık gelmeden gençliğin,

Değerli Mü’minler!

- Hastalık gelmeden sağlığın,

Salgın hastalık sebebiyle bizler işimize gidemedik. Çocuklarımız okullarına gidemedi.
Bu süreçte evlerimizde kaldığımız için komşu ve akraba ziyaretleri yapamadık, en sevdiklerimizle bile bir araya gelemedik. Alışık
olduğumuz sosyal aktivitelerden mahrum
kaldık.

- Fakirlik gelmeden zenginliğin,

Bu dönemde hem bizler hem de çocuklarımız ve gençlerimiz maalesef bilgisayar, tablet, telefon gibi dijital ortamlarda yoğun va-

- Meşguliyet gelmeden boş zamanın,
- Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin.3
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