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 الوقت
 الكاتبة: أمساء رمضان

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان، ونعمه نعمة الزمان، وبارك له يف الوقت، ودعا إىل  
 االستفادة منه قبل الفوت...

الم على سيدنا حممد، خري من دعا إىل اخلري والّصالح، واإلحسان  والّصالة والسَّ
والَفالح، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الكرام الطيبني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 الدين... أما بعد:
فإن الوقت مثني، وهو رأمسال اإلنسان احلقيقي؛ الذي به حييا وينطلق إىل العمل املفيد 

ضارة، ويسسلل عنه بنشاط متجدد وعزمية ماضية؛ فالوقت أساس احلياة، وعليه تقوم احل
اإلنسان يوم العرض يف اآلخرة، لذا فمن واجب اإلنسان أن يكون حريصًا على وقته فيوظفه 
يف الدعوة إىل اخلري، ونشر الكمال والفضيلة، ويؤسس به دائرة حياته الدينية والدنيوية، فيما 

 يعود عليه بالفائدة، وعلى أمته بالنماء...
إىل  صلى اهلل عليه وسلمبه الكرمي وعلى لسان نبيه العظيم وقد أرشدنا اهلل تعاىل يف كتا

أمهية الوقت والتوقيت يف حياتنا وأعمالنا فرسم لنا األحكام الشرعية، وحّدد لنا أوقاهتا 
ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز هبا عن توقيتها، ويف ذلك منه سبحانه تعليم 

فَِإَذا َقَضْيتسمس (يام هبا يف مواعيدها احملّددة، قال عز وجل: وتربية لنا على تنظيم األعمال والق
الََة ِإنَّ ا وْا الصَّ ْم فَِإَذا اْطَمْلنَنتسْم َفلَِقيمس نسوِبكس رسوْا الّلَه ِقَيامًا َوق سعسودًا َوَعَلى جس اَلَة فَاذْكس الََة  الصَّ لصَّ

ْوقسوتاً  ْؤِمِننَي ِكَتاباً مَّ  (َكاَنْت َعَلى اْلمس
وروى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: سللت رسول اهلل 

)الّصالة على وقتها(.. صلى اهلل عليه وسلم: أيُّ األعمال أحب إىل اهلل تعاىل؛ قال: 
والّصالة تتكرر من املسلم واملسلمة يف اليوم والليلة مخس مرات، فإذا أّداها املسلم يف أول 

منه، غرست يف سلوكه خلق احلفاظ على الوقت، والدقة يف املواعيد، وقتها كما طسلبت 
واالنتباه لتوقيت كل عمل بوقته املناسب له، املوصل إىل الغاية من على الوجه األمت 

 األكمل...
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وقد رسم الشرع احلنيف: التوقيت يف تكاليف كثرية غري الّصالة، فوّقت يف أحكام احلج، 
طر، واألضحية، والسفر، والتيمم، واملسح على اخلفني، والرضاع والزكاة، والصوم، وزكاة الف

 والطالق، والعّدة، والعقيقة، واحليض والنفاس، وكثرٌي غريها.
 وما ذلك إال ملعىًن هام رتب الشرع التوقيت عليه، وحَلَظ املصلحة والنفع به...

من جانب الشرع  وقد غفل كثري من املسلمني اليوم عن هذا التوجيه اإلسالمي الدقيق هلم
األغّر، فجعلوا يلخذون ويتعلمون أمهية ربط األعمال بالتوقيت املناسب من غريهم!.. وكلهنم 

لِّفوا فيه بلحكام الشريعة الغرّاء، ويف أوهلا الّصالة.. َرَّنوا أو ي سَربَّوا على ذلك من أول يوم كس  مل ميس
يذ كل عمل من أعماله يف فيجب على املسلم أن ينتبه إىل الوقت يف حياته، وإىل تنف

توقيته املناسب، فالوقت من حيث هو معياٌر زمين من أغلى ما وهَب اهلل تعاىل لإلنسان، 
وهو يف حياة العامل وطالب العلم رأس املال والربح مجيعاً، فال َيسوغس للعاقل أن يضّيعه 

 سدًى، ويعيش فيه مهالً سبهلاًل...
يف اإلسالم اآليات الكثرية اليت أقسم اهلل عز وجل ومما يبني عظمة وأمهية الوقت والزمن 

فيها بالوقت يف خمتلف أطواره يف كتابه الكرمي، إشعارًا منه بقيمة الزمن..؛ فلقسم اهلل عز 
وجل بالليل، والنهار، والفجر، والصبح، والشفق، والضحى، والعصر؛ فمن ذلك قوله تعاىل: 

َهاِر إِ ( ْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن وقوله تعاىل:  ،)َذا ََتَلَّىَواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى َوالن َّ نَساَن َلِفي خس )َواْلَعْصِر ِإنَّ اإْلِ
) احِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْْبِ   آَمنسوا َوَعِملسوا الصَّ

ويالحظ أّن كل ما أقسم اهلل عز وجل عليه بالّزمن كان هامًا يف أعلى درجات األمهية، 
 ان قسمه بالزمن يف أمرين هامني جداً:وك

تْبئة الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أن يكون هجره ربه كما زعم ذلك  أحدمها:
 املشركون واألعداء، وذلك يف سورة الضحى...

يف بيان أن كل إنسان خاسر وهالك إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  واملقام اآلخر:
 وذلك يف قسم سورة العصر...

"العصر وقد قال حْب األمة وترمجان القرآن سيدنا عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: 
 هو الزمن"...
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وأما السنة املطهرة فالبيان فيها لقيمة الزمن وأمهية الوقت أصرح وأوضح، فقد روى 
: البخاري والرتمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

 .مغبوٌن فيهما كثري من الناس: الصحة والفراغ()نعتمان 
فالزمن نعمة جّلى ومنحة كْبى ال يدريها ويستفيد منها كل الفائدة إال املوفقون األفذاذ  

فلفاد أنا  )مغبوٌن فيهما كثري من الناس(؛كما أشار إىل ذلك لفظ احلديث الشريف فقال: 
.. ومتام هذا املعىن: أن الدنيا مزرعة املستفيدين من ذلك قلة، وأنَّ الكثري مفرِّط مغبون

اآلخرة، وفيها التجارة اليت يظهر رحبها يف اآلخرة، فمن استعمل فراغه وصحته يف طاعة اهلل 
فهو املغبوط، ومن استعملها يف معصية اهلل فهو املغبون، ألن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة 

اهلرم لكفى؛ وقد أخرج الرتمذي عن يعقبها الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو مل يكن إال 
)ال تزول قدما عبد يوم القيامة : أيب برزة األسلمي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

حىت يسسلل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
 أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟(.

رف األعوام اليت عاشها يف الدنيا، ألن اجلزاء فهكذا يسسلل اإلنسان عن عمره، وكيف ص
من جنس العمل: وطاملا أمهل اهلل تعاىل الناس من قبل، حىت ظنَّ كثري منهم أنه ال جزاء وال 
حساب، وعندما يواجهون بالسؤال يوم القيامة سيدركون قيمة األوقات اليت ملؤوها باألعمال 

 للوقت، وإضاعًة هلذه النعمة العظمى...الفارغة، واألشياء التافهة اليت تعتْب قتالً 
ولئن كان املؤمن يتميز عن غريه من الناس، إمنا ينبع امتيازه من حسن تقديره للوقت، 
واغتنامه للفرص اليت تواتيه قبل أن ترحل مولية عنه، فهو يعلم أن الوقت هو مادة احلياة 

 ، وعلى أسرته وجمتمعه..األساس، وعلى العاقل أن يستخدم حياته فيما يعود بالنفع عليه
)بادروا باألعمال سبعاً: فهل تنتظرون إال فقرًا منسياً، أو وقد قال عليه الّصالة والسالم: 

مرضًا مفسداً، أو هرمًا مفندا أو موتًا جمهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة 
  فالساعة أدهى وأمّر(

على وقٍت فات! وهي غرية قاتلة فإن الوقت "والغرية وقال ابن القيم يف مدارج السالكني: 
سريع االنقضاء، أيبُّ اجلانب، والوقت عند العابد هو وقت العبادة واألوراد، وعند املريد هو 
وقت اإلقبال على اهلل، واجلمعّية عليه، والعكوف عليه بالقلب كله، والوقت أعز شيء عليه، 
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 ميكن استدراكه البتة، ألن الوقت الثاي يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت ال
 قد استحّق اخلاص، فإذا فاته وقت ال سبيل له إىل تداركه..".

وإن االشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت احلاضر، وهلذا يقال: الوقت  
كالسيف إن مل تقطعه قطعك..؛ وذلك الوقت منقٍض بذاته، منصرٌم بنفسه، فمن غفل عن 

مت أوقاته، وعظم فواته، واشتدت حسراته، فكيف حاله إذا علم حتقق الفوت نفسه تصرّ 
مقدار ما أضاع! وطلب الرجعى فحيل بينه وبني االسرتجاع! وطلب تناول الفائت؛ وكيف 

شس ِمن َمَكاٍن بَِعيٍد(ي سَردُّ األمس يف اليوم اجلد   َناوس ؟! ومسنح ما حيبه ويرضيه، وعلم )َوَأَّنَّ هَلسمس الت َّ
 ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبني ما يشتهيه!.. أن

 سبيٌل! ولو رسدَّت هلا التحسر! فيا حسراٌت، ما إىل ردِّ مثلها
والواردات سريعة الزوال، متر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت مبا فيه فال يعود على 

هس، وهلذا يقال للسعداء يف اجلنة:  لسوا َواْشَربسوا َهِنيئًا مبَا َأْسَلْفتسْم يف )املرء منه إال أثرسه وحكمس كس
وَن يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ )َذِلكس ويقال لألشقياء املعّذبني يف النار:  )اأْلَيَّاِم اخْلَالَِيةِ  نتسْم تَ ْفَرحس م مبَا كس

وَن( نتسْم مَتَْرحس    احلَْقِّ َومبَا كس
وقد كان السلف الصاحل، ومن سار على هنجهم من اخللف أحرص الناس على كسب 
الوقت وملئه باخلري، سواٌء يف ذلك عاملهم وعابدهم فقد كانوا يسابقون الساعات، ويبادرون 

 بالوقت وحرصاً على أن ال يذهب منهم هدراً:اللحظات ضناً 
فقد نقل عن عامر بن عبد تيس أحد التابعني والزهاد: أن رجاًل قال: كلمين، فقال له 
عامر بن عبد تيس: أمسك الشمس. يعين أوقف يل الشمس واحبسها عن املسري حىت 

 أكلمك فال يضيع حينئٍذ وقيت...
ابن آدم إمنا أنت أيام فإذا ذهب يوٌم ذهب "يا ويقول احلسن البصري رضي اهلل عنه: 

 بعضك"..
 "أثقل الساعات عليَّ ساعًة آكل فيها".وقد كان اخلليل بن أمحد الفراهيدي يقول: 

وأما شيخ اإلسالم حيىي بن شرف النووي: مل يضع جنبه على األرض حنو سنتني، فقد 
نة على شيخه حفظ التنبيه يف أربع أشهر ونصف، وقرأ ربع املهذب حفظًا يف با قي السَّ

الكمال إسحاق بن حممد، فكان كل يوم يقرأ اثين عشر درسًا مع الضبط والتعليق، منها ما 
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يكون يف علم النفس أو األصول أو النحو أو احلديث أو أمساء الرجال..؛ فكان ال يضيع له 
يطالع، وكان يلكل وقتاً ال يف ليٍل وال يف هنار إال يف االشتغال بالعلم، حىت يف الطريق يكرر و 

أكلة واحدة يف اليوم، وال يلكل الفواكه واخليار لئال يرطب جسمه فينام، وقد ترك مؤلفات  
كثرية عظيمة ما قسموه على أيام حياته، فكان لكل يوم فيها أربعة كراريس.. رمحه اهلل 

 تعاىل..
 لديهم؟! فاهلَل أكْبس ما أشد الفناء يف العلم عندهم، وما أوقد الغرية على الوقت

أما يف زماننا هذا فعموم الناس يدفعون الزمان دفعًا عجيباً! إن طال الليل فبحديث ال 
ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزل ومسر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم يف أطراف النهار يف 

 احلدائق أو يف األسواق كلهنم يف سفينة َتري هبم وما عندهم خْب!!
والنادر من الناس من فهم معىن الوجود فَ َهمَّ يف تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل؛ وذلك ألن  

كثري من اخللق ال يعرف معىن احلياة، ومل َيطَّلع على شرف العرم ومعرفة قدر أوقات العافية 
اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصب َ إال من وفقه اهلل وأهلمه اغتنام ذلك، قال تعاىل:  اَها ِإالَّ )َوَما ي سَلقَّ رسوا َوَما ي سَلقَّ

 .ذسو َحظٍّ َعِظيٍم(
فباحلفاظ على الوقت تكثر األعمال، وتطول األعمار، ويبارك اهلل تعاىل يف األزمان 

 الوجيزة واألعمار القصرية، واهلل يؤيت فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم..
أن الوقت )أو الزمان( يتميز  مث إن املتلمل لسري احلياة، واملطالع ألحداث التاريخ، يلحظ

جبملة اخلصائص ال بسدَّ من اإلشارة إليها، وإظهارها للعيان ليقف املرء على كبد احلقيقة، 
 ويدرك كيفية التعامل مع نعمة العمر اليت وهبها اهلل تعاىل له.

 خصائص الوقت:
ال أنه ميضي بسرعة عجيبة والعمر يتقدم، وكل يوم ينقضي ينقص من حياتنا.. ق -1

 الشريف املرتضى:
 فإمنا هو نقصان من العمر وكل يوم من األيام يعجبنا

ومهما عاش اإلنسان عمرًا مديداً، وطوى آمادًا طويلة، فال بد أن يالقيه املوت يومًا ما، 
لتصبح احلياة حلظة عابرة، مث تتالشى يف أعماق األفق، فاحلياة قصرية، والزمن جيري كالريح، 

 رح أو ترح، والسعيد من أدرك هذا وعمل لدنياه وآخرته..وسواء عشنا أيام ف
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أّن ما انقضى منه ال ميكن أن يعود مرًة أخرى، وال أن نعوَّضه، ألن الوقت إذا فات  -2
 مات، وإذا ذهب فإمنا تضيع ف سَرصسهس وتنصرم حلظاته..

بعد  "ما من يوم إال ويقول: ابن آدم! قد َدخْلتس عليك اليوم، ولن أرجعقال جماهد: 
 ..اليوم، فانظر ما تعمل يفَّ "

ولطاملا سادت شعوٌب مث بادت، بسبب تضييعها للوقت، واستهتارها بقيمة الزمن، فوالت 
عليها الضربات الواحدة تلو األخرى حىت اندثرت معامل حضارهتا، وزالت قواعد بنياهنا، 

من عْب التاريخ،   والعالج ملثل هذه املخاطرة القاتلة: صقل الذهن إلدراك قيمة الوقت،
 ودروس األحداث، والسعيد من وعظ بغريه...

أنه ذو أمهية كْبى ومكانة ال توصف يف واقع الفرد وحياة الشعوب، والوقت يف  -3
حقيقة األمر هو حياة الناس وحمورها األساس؛ ومنشل مشاكل العامل ينبع من تضييع الوقت 

عمة الوقت، وعدم اغتنامها فيما يعود بثمار فيما ال ينفع، وال يعود بطائل نتيجة الغفلة لن
 النجاح، وقطوف اخلري على األفراد واجملتمعات..

وحياتنا اليت نعيش فيها هي غراس حلياة أكْب تعقبها، والذين يضيِّعون أوقاهتم ويهدروهنا 
َا َخَلْقنَ هم املفلسون بال شك يف الدنيا قبل اآلخرة.. قال تعاىل:  ْم )أََفَحِسْبتسْم أمنَّ ْم َعَبثاً َوأَنَّكس اكس

َنا اَل ت سْرَجعسوَن(   إِلَي ْ
فمن جهل قيمة الوقت وهو ميلك أن ينتفع به فسيليت عليه حنٌي يعرف قيمته وقدره، 
ولكن بعد فوات األوان فيعتصر الندم قلبه، وما أشد ساعة الندم.. بل وما أقساها من 

بينما شريط عمره وصور أعماله  حلظات مضطربة! تلك اليت حيياها املرء ساعة االحتضار
ترتى بسرعٍة فائقة يف خميِّلته، فتتالحق صور األعمال وتتتابع تصّورات وآمال وأماٍن ال 

 حتصى، ولكن هيهات هيهات والت ساعة مندم!!..
مس اْلَمْوتس قَاَل َربِّ اْرِجعسوِن َلَعلِّي َأْعَملس َصاحِلًا ِفيَما ) قال تعاىل: َحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدهس

َعثسوَن(  َو قَائِلسَها َوِمن َورَاِئِهم بَ ْرزٌَخ ِإىَل يَ ْوِم ي سب ْ  تَ رَْكتس َكالَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة هس
من أوقات كان ينبغي أن ويوم القيامة يندم العاصي على ما فّرط يف نياه، وما َضيَّع 

يوظفها يف اخلري، لكنه أساء يف التقدير، وسّوف يف العمل، فكانت النتيجة أسفًا على ما 
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)َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّامِلس َعَلى َيَدْيِه يَ قسولس يَا لَْيَتيِن  فات وحسرًة تلكل قلب الظامل.. قال تعاىل:
وِل َسِبيالً   )اَّتََّْذتس َمَع الرَّسس

اب يدخل املؤمنون اجلنة، وخيلد الكافرون يف النار، وهناك وسط اجلحيم وبعد احلس
والعذاب الشديد يتمىن العصاة لو تتاح هلم الفرصة ليعودوا مرة أخرى إىل الدنيا، فيعملوا 
الصاحلات، وينتبهوا لنعمة الوقت املمنوحة هلم، ولكن هيهات هيهات ملا يلملون.. قال 

ْن َعَذاهِبَا  )َوالَِّذيَن َكَفرسو تعاىل:  م مِّ هس فس َعن ْ وتسوا َواَل خيسَفَّ ا هَلسْم نَارس َجَهنََّم اَل ي سْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيمس
نَّا نَ ْعمَ  َر الَِّذي كس وَن ِفيَها َرب ََّنا َأْخرِْجَنا نَ ْعَمْل َصاحِلاً َغي ْ ْم َيْصطَرِخس وٍر َوهس لَّ َكفس لس َكَذِلَك ََنْزِي كس

ا م مَّ رْكس وقسوا َفَما لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصرٍي(  َأوملَْ ن سَعمِّ مس النَِّذيرس َفذس َر َوَجاءكس رس ِفيِه َمن َتذَكَّ  يَ َتذَكَّ
فعلى العاقل أن يهتم دائمًا مبستقبله الديين والدنيوي فيحتاط لغده ويعمل ملستقبله، 

حياته، ويتخذ من قوله تعاىل: شعارًا له يسري عليه يف منهاج حياته، فيغتنم كل حلظة يف 
وخاصًة ما كان من األوقات املباركة والفرتات األكثر إنتاجاً من غريها، فمرحلة الشباب مثالً 
يكون فيها اإلنسان أكثر عطاًء وأوفر نشاطًا مما بعدها، وساعات السحر أكثر خريًا من 

 غريها من باقي ساعات النهار.. 
واألشهر احلرم تفضل على غريها وكثري من مواسم العام كلية القدر وأيام عشر ذي احلجة 

بسبب ما خّصها اهلل عز وجل دون سواها بالفضل والْبكة وسعة الرمحة وعظيم الثواب 
وجعلها مواسم للعبادة وفعل اخلريات والتطهر من السيئات؛ وقد وزعها اهلل عز وجل على 

د للمؤمنني عزائمهم يف التزوُّد من الْب والتقوى...  مدار العام ليجدِّ
وإن حتري األوقات الفاضلة دليٌل على يقظة اإلنسان وترقّبه للزمن الفاضل، واحلال  هذا،

املرضّي، واملكان األكثر أجراً، ويف هذا رصٌد للوقت، واعتبار لنعمة العمر، ليكون املرء راضياً 
 عن نفسه، وعن عمله، طالباً وجه اهلل تعاىل ورضاه...

يف دهركم كله، وتعّرضوا لنفحات رمحة ربكم،  )اطلبوا اخلري: صلى اهلل عليه وسلمقال 
 فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من يشاء من عباده(.

 أهم واجبات اإلنسان جتاه الوقت: 
"ال متِض يومك يف غري احلرص على االستفادة التامة من الوقت؛ قال أحد احلكماء:  -أ

َفَذ يف غري املنافع، والعاقل أجلُّ من أن يفين أيامه فيما ال يعود  منفعة، فالعمر أقصر من أن يَ ن ْ
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.. وكان ابن مسعود رضي اهلل عنه يقول: "إي ألكره أن أرى الرجل فارغاً ال عليه نفعه وخريه"
 يف عمل دنيا وال آخرة".

 ا فيما ال ينفع وال يفيد...فالوقت نعمة أعظم من أن يسفّرط هب
ومن واجبات اإلنسان َتاه الوقت: ضرورة اغتنام الفرصة الساحنة فإهنا ال تعود؛  -ب

وأكْب فرصة ممنوحة لإلنسان هي مدة عمره يف الدنيا، فالعبد من اغتنم فرصة حياته، فصنع 
 ماي...اخلري، واتبع احلق؛ والشقي اخلاسر من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهلل األ

قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: "إنكم يف ممر الليل والنهار، يف آجال منقوصة، وأعمال 
ً فيوشك أن  ً فيوشك أن حيصد رغبًة، ومن زرع شرا حمفوظة، واملوت يليت بغتًة، فمن زرع خريا

 حيصد ندامًة"...
األمور، وليس  مث إن اغتنام الفرص ال يعين أن يشغل اإلنسان نفسه بالتوافه والصغائر من

املهم ملء الفراغ بلّي شيء، بل املهم حسن اغتنام الفرص باملبادرة إىل فعل اخلري، واتباع 
 احلق ونشر الفضيلة...

وحىت يكون االنتفاع بالوقت كاماًل جيب على اإلنسان حتديد هدفه يف هذه احلياة حبيث 
مالً، ويكون إنتاجه مرضياً، يتجه حنو ما يريد القيام به على هدى وبصرية فينتفع بوقته كا

وخاصًة إن استطاع أن يوزع أعماله الدينية منها والدنيوية على مدار وقته يف حياته اليومية 
توزيعًا منظماً، فيجعل ألدواره وأذكاره أوقاهتا املخصوصة، وألعماله الدنيوية أوقاهتا احملددة، 

به وأرحامه من هلم حٌق عليه وقتها احملدد، ولطلبه العلم ودراسته وقته احملدد، ولزياراته عند أقار 
رة الثمينة يف يد اإلنسان،  وكذلك ل حاسبته لنفسه وقته احملدد..؛ وذلك ألن العمر هو الدُّ
فالبد أن يتصّرف هبذه اجلوهرة إلَناز املهمة امللقاة على عاتقه، ويؤدي األعمال املرتتبة عليه 

 وأكمل وجه ممكن.. وينفذ الواجبات املكلَّف هبا على أمت صورة
وقد ورد يف صحيح البخاري أن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه قال أليب الدرداء رضي 

)إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، وألهلك عليك حقاً، فلعط كل ذي اهلل عنه: 
 ..: صدق سلمان(فذكر ذلك له فقال  حق حقه؛ فلتى النيب 

اإلنسان كل وقته يف طلب العلم، والعمل، واجلد؛  وال نعين بتنظيم الوقت: أن يستهلك
بل ال بلس بتخصيص جزء بسيط من الوقت للراحة والرتويح عن النفس، كالرتفيه املباح، إذ 
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)إن لزوجك عليك حقاً، ولزورِك صلى اهلل عليه وسلم: لكل شيء حق يف هذه احلياة.. قال 
 ب ساعة فساعة(؛: )روحوا القلو عليك حقاً، وجلسدك عليك حقاً( وقال 

ولكن هذا ال يعين أن نضيِّع الكثري من أوقاتنا حبيلة أننا نروِّح عن نفوسنا، فكل شيء 
 عندنا يف اإلسالم مبقدار..
 اآلفات القاتلة للوقت:

وقد ورد آيات كثرية تذم الغفلة عن اهلل عز وجل وتدعو إىل دوام الذكر،  أوالً الغفلة:
َن اْلَغاِفِلنيَ (، قال تعاىل: واملعرفة، واخلشية من اهلل تعاىل ن مِّ َواْصْبْ ( وقال عز وجل: (َواَل َتكس

ْم تسرِ  هس َناَك َعن ْ وَن َوْجَههس َواَل تَ ْعدس َعي ْ م بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يسرِيدس يدس زِيَنَة نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدعسوَن َرب َّهس
نْ َيا َواَل تسِطْع َمْن  ؛ ذلك أن الغافل  أَْغَفْلَنا قَ ْلَبهس َعن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َهَواهس وََكاَن أَْمرسهس ف سرسطاً(احْلََياِة الدُّ

فاقد ملعاي األشياء وعواقب األمور، والغفلة عاقبتها اهلالك، وأول منازل العبودية احلّقة هلل عز 
 ا..وجل )اليقظة( وهي انتباه القلب الدائم، والبعد عن مضالت الغفلة وسكراهت

وهو ذنب عظيم وآفة كْبى َّتاصم العمل، وتصيب الفرد واجملتمع بلسقام  ثانياً التسويف:
خمتلفة، وتبعد النفس عن رحاب التهذيب، ومرابع األخالق والفضائل؛ ذلك أن التسويف 
يقضي على االنتفاع بالوقت قضاًء مْبماً، ويقف حجر عثرة يف وجه االستفادة من نعمة 

وقد روى ابن أيب الدنيا: قال ابن عمر رضي اهلل عنهما: خرج رسول اهلل العمر املتاحة.. 
)ما بقي من الدنيا إال كما بقي صلى اهلل عليه وسلم والشمس على أطرف السعف فقال: 

 من يومنا هذا يف مثل ما مضى منه(.
ر العلماء واحلكماء من آفة التسويف، ودعوا إىل املبادرة واملسارعة يف فعل ا خلري، وقد حذَّ

 واالهتمام بالوقت، فهو زاد اإلنسان النفيس..
قال احلسن البصري رمحه اهلل تعاىل: "إياك والتسويف! فإنك بيومك، ولست بغدك، فإن 
يكن غٌد لك، فكن يف غدكما كنت يف اليوم، وإن مل يكن لك َغٌد مل تندم على ما فرَّطَت 

 يف اليوم".
إذ خيسر  حينئذ   بدأ به بعد أن قطع شوطاً يف إجنازه:ثالثاً انقطاع الفرد عن إمتام أيِّ عمل 

ه،..  كل ما بذله من جهد ووقت يف سبيل إمتام ذلك العمل بسبب عدم صْبه إىل أن يتمَّ
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وَل  (وهذا مما هنانا اهلل عنه فقال سبحانه وتعاىل: يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنسوا َأِطيعسوا اللََّه َوَأِطيعسوا الرَّسس
مْ َواَل    )ت سْبِطلسوا أَْعَماَلكس

ومما يدخل يف ذلك أيضاً: من يقوم بلداء النوافل والعبادات الكثرية املتنوعة وتالوة القرآن 
املكثفة، مث ينقطع فال تبقى له تالوة وال نافلة وال أوراد.. وقد ورد عن اإلمام البخاري عن 

من األعمال ما تطيعون فإن اهلل ال )يا أيها الناس خذوا النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: 
 ...ميّل حىت متلوا، وإن أحب األعمال إىل اهلل ما دام وإن قلَّ(

رابعاً إضاعة الوقت فيما ال خري فيه و ال فائدة من قول أو فعل، أو فيما هو معصية هلل 

 تعاىل:
ذلك فلما األول: فألنه سبب يف قسوة الوقت وتبديد للوقت دون ثواب، وقد هنينا عن  

َنا اَل ت سْرَجعسوَن(بصريح القرآن والسنة.. قال تعاىل:  ْم إِلَي ْ ْم َعَبثاً َوأَنَّكس َا َخَلْقَناكس   )أََفَحِسْبتسْم أمنَّ
ْم َعِن اللَّْغِو وقال تعاىل:   ْم يف َصاَلهِتِْم َخاِشعسوَن َوالَِّذيَن هس ْؤِمنسوَن الَِّذيَن هس َلَح اْلمس )قْد أَف ْ

 )مسْعِرضسونَ 
)من حسن إسالم املرء تركه أنه قال:  صلى اهلل عليه وسلم سنن الرتمذي عن النيب ويف 

 .. ما ال يعنيه(
وأما الثاي: وهو إضاعة الوقت يف املعاصي وهو شر آفات إضاعة الوقت وذلك ألنه 

 سبٌب يف غضب املوىل سبحانه وتعاىل وخسارة العبد يف الدنيا واآلخرة..
أيضًا من أنواع الغفلة اليت ال ينتبه هلا كثري من الناس أهنم وهذه  خامساً سبُّ الدهر:

يسبون الدهر، ويلقون باملالم عليه، وكلنه خصم معاند، أو شيء يقف أمام مطاحمهم، 
كوقٍت أو   –فنسمع أحدهم يرغي ويزبد ويثور العنًا زمانه، وما درى هذا اخلائن أّن الزمن 

ربح أو خسارة، أو تقدم أو إخفاق، بل على ال عالقة له مبا يصيب اإلنسان من  –مدة 
صلى  وقد دعا اهلل تعاىل رسوله حممد –الغالب أّن ذلك مرتبط باألخذ باألسباب أو تركها 

ِلنيَ ( اهلل عليه وسلم إىل التوكل عليه: تَ وَكِّ بُّ اْلمس ْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه حيِس  (فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
فالقوة الفاعلة يف هذا الكون هي قوة اهلل تعاىل، وإليها يكون التوجه، وعليها يكون 
التوكل، بعد اَّتاذ العّدة، وتعليقها بقدر اهلل تعاىل؛ ذلك أن سنة اهلل تعاىل َتري برتتيب 
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النتائج على األسباب، ولكّن األسباب ليست هي اليت تنشىء النتائج، فالفاعل املؤثر هو 
 يرتب النتائج على األسباب بقدره ومشيئته، ومن مَثَّ فعلى اإلنسان أن يؤدي واجبه، اهلل، واهلل

ويفي بالتزاماته، وبقدر ما يويف بذلك كله يرتب اهلل النتائج وحيققها، وهكذا تظل األسباب 
والعواقب متعلقة مبشيئة اهلل وقدره؛ هو وحده الذي يلذن هلا بالوجود حني يشاء، وكيفما 

ذا يتوازن تصور املسلم وعمله، فهو يعمل ويبذل ما يف طوقه، وهو يتعلق يف يشاء، وهك
نتيجة عمله وجهده بقدر اهلل ومشيئة، وال حتمية يف تصوره بني النتائج واألسباب، فهو ال 

 حيتم أمراً بعينه على اهلل...!
بالتكاليف والتوكل على اهلل ال يعفي الناس من اتباع املنهج، وطاعة التوجيه، والنهوض 

 وبذل اجلهد... إذاً:
إْن تصوًّر إنساٌن أن الدهر ظامل، أو حاكم جائر فقد جنح عن الصواب، وخبط خبَط 

)قال اهلل عز وجل: صلى اهلل عليه وسلم: عشوا يف ليل هبيم، ألن الدهر هو اهلل، لقوله 
  يؤذيين ابن آدم! يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي األمر، أقلب الليل والنهار(

ويقول األستاذ حسن البنّا رمحه اهلل تعاىل: "من عرف حق الوقت فقد أدرك احلياة؛ 
 فالوقت هو احلياة" ..

وإن أهم ما يساعد على اغتنام الوقت: تنظيم األعمال، واالحنياش عن اجملالس الفارغة 
ين النبهاء األذكياء املتيقظني لل وقت اهلاوية، وترك الفضول يف كل شيء ومصاحبة اجملدِّ

 والدقائق، وقراءة أخبار العلماء كالذين تكلمنا عنهم..
وعلى املرء أن حياسب نفسه دائمًا ويراقبها فينظر هل هي تسري دائمًا يف طريق الْب 
واإلحسان؟! فإن وجد خطًل ألق وعزم على أاّل يعود إليه، وإن وجد خريًا حاول املثابرة 

اً من مجيع أوقات فراغه باألعمال الصاحلة، وما عليه.. قال تعاىل: وبذلك يكون املرء مستفيد
)خريكم صلى اهلل عليه وسلم يرضي املوىل سبحانه وتعاىل، فيكون ممن قال فيهم رسول اهلل 

 ..من طال عمره وحسن عمله(
 ورحم اهلل ابن اجلوزي إذ قال: 

 وأراه أسهل ما عليك يضيع! والوقت أنفس ما عنيت حبفظه
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حفظ الوقت، وملئه بالعمل الصاحل والعلم النافع، وجعلنا من الذين وفقنا اهلل مجيعًا إىل 
 يعرفون قيمة الزمن واحلياة فال يغبنون أنفسهم وال أمتهم وبالدهم.. وألئك هم الراشدون.

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 واحلمد هلل رب العاملني..

 املراجع:
 عبد الفتاح أبو ندة رمحه اهلل تعاىل..قيمة الزمن عند العلماء لألستاذ 

 أمهية الوقت يف حياة الفرد وبناء اجملتمع، تلليف: يوسف علي بديوي..
 


