
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ام تكرر هلل تعاىل يقسم بام شاء من خملوقاته، وأنه ال يقسم إال بعظيم، وكل  اإنه من املعلوم عند كل مسلم أن   

تعاىل قوله  تدبرنا  فلو  أمهيته،  عىل  دل  بيشء  عرش  )والفجر)  : القسم  وقوله:)(وليال  َيْغَشى  (  إَِذا  ْيِل    َوالل 

َحى))  :وقوله سبحانه ((  ََتَىل  َوالن َهاِر إَِذا   لوجدنا أن  (  ( والعرص)وقوله تعاىل : )  (( إَِذا َسَجى  َوالل ْيلِ   َوالضُّ

اجلامع بينها هو الوقت وما كرر اهلل لنا القسم بالوقت  إال ألمهيته، وهذه األمهية مصدرها أن الوقت هو  

  لينالوا هبا جزاء اخلالق  يوم القيامة خريها ورشها هي التي يقدمها البرش  األعامل الزمن الذي تقع فيه 

ودقائق  وساعات  حمدودة  وأيام  حمدودة  وأشهر  حمدودة  سنوات  اهلل  عند  لك  فأنت  بالثواين  يعد  فالعمر 

 وثواٍن حمدودة  

 قائلٌة له
ِ
 إن احلياة دقائق وثوانٍ             دقاُت قلِب املرء

اهلل   بتوفيق من  قرأت كتاب اهلل بقلب وحفظ األوقات ال يكون إال  تعاىل، وال يكون إال من نفس مؤمنة 

ُقوا اهلل َ إِن   }خاشع متفكر كنداء اهلل يف هذه اآلية   َمْت لَِغٍد َوات  ُقوا اهلل َ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقد  ِذيَن آَمنُوا ات  يا أهيا ال 

ذِ  َكال  َتْعَمُلوَن َواَل َتُكوُنوا  باَِم  َخبرٌِي  اْلَفاِسُقونَ اهلل َ  َأْنُفَسُهْم ُأوَلئَِك ُهُم  َفَأْنَساُهْم  فهذا نداء رباين   {يَن َنُسوا اهلل َ 

املستشعرة   احلية والنفوسِ   أن يا أهيا العبد فكر بقدومك عىل اهلل وما ستعرضه بني يديه فأصحاب القلوِب 

اخلالق سبح الدقائقي املوقف    وهولِ انه،  عظمة  بل  الليايل  ذلك حلفظ  يراجعون  والثواين...  دفعها  وتراهم 

وعمرهم، وحياهتم  وقتهم  مع  الليل    أنفسهم  ساعاِت  يمأل  بامذا  يعمره؟   وبامذا  أحدهم؟  يقضيه  كيف 

ُينعم اهلل  التي  هبا عليه يف كل يوم من األيام؟ إهنا أسئلة مهمة، واألهم منها حسن   - عز وجل - والنهار 

 ها.... التعامل مع اإلجابة عليها، والتوفيق الستثامر

 ولألسف أكثر الناس جهال بقيمة الوقت هم املسلمون 

البرش-ونيدرك   مأهنمع   سائر  من  وجيري    -كغريهم  السحاب،  مر  يمر  فهو  االنقضاء،  الوقت رسيع  أن 

اإلنسان يف هذه   وَتَرح، ومهام طال عمر  اكتئاب  أم كان زمن  أكان زمن مرسة وفرح،  الريح، سواء  جري 

 فلو عاش أحدنا   ر فيها من سنوات وعقود، فهو قصري، ما دام املوت هناية كل حي احلياة الدنيا، ومهام ُعم  



 

 

سم فيها حياته ثامن ساعات نوم ومثلها عمل وثامن ساعات حياة طبيعية سيكون نصيب  ستون سنة مثاًل وق 

النوم والعمل عرشون سنة بعرشين سنة أي أربعني سنة من عمره ضاعت بني نوم وعمل وبقي له عرشون   

ه سيكون لطعامه نصيب منها ولقضاء حاجته نصيب منها ولن يبق له إال قسم يسري إما أن يستغله بام يدني 

أو سرتاه   ربه   بالطرقات واجللوس يف مستلق كسالً من  الفارغ وامليش  بالكالم  أو يقيض ساعات طويلة   ،

 املقاهي وعىل النت أو السهرات التي ال فائدة منها والتي تضيع فيها األوقات بلعب الورق والنرد 

م إال ألهنم ال يملكون هدفا يف  وأقسم باهلل ما أضاع هؤالء أوقاهتم إال ألهنم أشقى الناس ما أضاعوا أوقاهت

هدفه أن يعيش فعاش أن يأكل أكل أن يتزوج فتزوج أن جيلس مع الزوجة واألوالد فحصل له !!حياهتم  

 كل ذلك  

ْنَس إِال  لَِيْعُبُدوِن َما  }لكنه ال يعلم حقيقة وجوده يف هذه احلياة الدنيا وأن اهلدف منها   ن  َواإْلِ َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِة املَْتِنيُ ُأِريدُ  اُق ُذو اْلُقو  ز  ُهَو الر  ُأِريُد َأْن ُيْطِعُموِن إِن  اهلل َ  ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما  لكنه يعيش عىل هامش احلياة    { 

َلْيَس بَِأَمانِي ُكْم }تعامل معنا باألمايننيس أن اهلل ال يويكذب عىل نفسه باألماين واألحالم بانه من أهل اجلنة   

وَ   َواَل  َنِصرًيا  َواَل  َولِيًّا  اهلل ِ  ُدوِن  ِمْن  َلُه  جَيِْد  َواَل  بِِه  َز  جُيْ ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمَن َأَمايِن   َيْعَمْل  َمْن 

َنقِ  ُيْظَلُموَن  َواَل  اجْلَن َة  َيْدُخُلوَن  َك 
َفُأوَلئِ ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  احِلَاِت  بضاعة    {رًياالص  فالتمنيات 

هلم:  احلمقى الطريق وقال  َكاَن  }فاهلل قطع عليهم  َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعَيَها  هَلَا  َوَسَعى  اآْلِخَرَة  َأَراَد  َوَمْن 

 إرادة وسعي هذا هو الصادق  {َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا

أ ثر فهذا سيدنا عيسى عليه السالم وانظر لكثري ممن عاش أقل من أربعني سنة ماذا خلف وماذا ترك من 

وأبو الفرج ابن   وهذا معاذ بن جبل وهذا االمام الشافعي وهذا االمام النووي وهذا االمام ابن عبد اهلادي

 وعبد احلي اللكنوي وغريهم املئات...  اجلوزي

ما يقرب من مخسامئة مؤلف ومثلها البن القيم لو قسم ما    ألف  أناس عرفوا اهلل فبارك بأوقاهتم فالسيوطي 

 !! ة( ورق 90كتبه أحدهم يف اليوم لكان تقريبًا ) 

مر ابن القيم عىل قوم جيلسون ويضيعون وقتهم فقال واهلل لو أستطيع أن  أنا وأنت ال نملك وقتا لنقرأها!!   

      لفعلت!!اشرتي منهم وقتهم 

 : أسباب ضياع الوقت

 



 

 

 

أو عدم وجودها، أو عدم التفكري فيها، أو عدم االنشغال   الغاية،إن عدم وضوح  :  الغايةعدم وضوح    -1

من يريد الزواج يسعى لتحصيله بأسبابه، ومن يريد أن يكون تاجرًا يسعى لتحصيل  والسعي ألجلها فهبا  

ُقوا إِىَل َمْغِفَرٍة  َسابِ }يسعى جادًا لتحصيلها، قال تعاىلذلك، وهكذا من غايته الوصول إىل اجلنة ونعميها أن  

ُكمْ  ب  ن ر   َوَجن ٍة َعْرُضَها َكَعْرِض   م 
ِ
اَمء من خاف أدلج، ومن أدلج  ))ويف احلديث   احلديد [  –  21]    {َواألَْرضِ  الس 

    ((بلغ املنزل، أال إن سلعة اهلل غالية، أال إن سلعة اهلل اجلنة

  وشباهبم.  غري اجلادين الذي يضيعون األوقات سدى، وال يستفيدون من عمرهم مصاحبة  ـ2 

 . ب ـ عىل استغالل الوقتـ قلة األعوان ـ من األهل واألصحا 3 

وقتنا لنفلح ونفوز  فنسأل اهلل ان نعي وندرك أمهية الوقت لنستغل كل نفس لنرحل اىل اهلل وقد استثمرنا   

 . برضاه وجواره سبحانه

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


