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 آفات تقتل الوقت
ن  نا ومِ ن رشور أنفسِ ره ونتوب إليه, ونعوذُ باهللاِ مِ ينه ونستَغفِ ه ونستعِ إنّ احلمدَ هللا, نحمدُ

د أن الَ إلهَ إالّ اهللا  لَّ له, ومَن يضلِل فالَ هادِيَ له, وأشهَ ه اهللا فالَ مضِ سيِّئات أعاملِنا, مَن هيدِ
ه الَ رش حدَ ا عبده ورسولهوَ دً د أنّ حممّ ه, وأشهَ   .يكَ لَ

ونَ ﴿ لِمُ سْ تُمْ مُ نْ أَ نَّ إِالَّ وَ ُوتُ ال متَ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ وا اهللاََّ حَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ   , ﴾أَهيُّ
وْ ﴿ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ نْ نَفْ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ مْ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ ا أَهيُّ امَ يَ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ

قِي مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ امَ إِنَّ اهللاََّ كَ حَ األَرْ ونَ بِهِ وَ لُ اءَ تَسَ ي تَ وا اهللاََّ الَّذِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ ثِريً االً كَ جَ   ﴾بًارِ
ا ﴿ يدً دِ الً سَ وا قَوْ ولُ قُ وا اهللاََّ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ امَ * يَ مْ أَعْ كُ لِحْ لَ مْ يُصْ نُوبَكُ مْ ذُ كُ رْ لَ فِ غْ يَ مْ وَ كُ لَ

ظِيامً  ا عَ زً ازَ فَوْ دْ فَ قَ هُ فَ ولَ سُ رَ طِعْ اهللاََّ وَ نْ يُ مَ  :أما بعد . ﴾وَ
هناك آفات وعوائق كثرية تضيِّع عىل املسلم وقته, وتكاد أن .. أهيا اإلخوة املؤمنونفاعلموا 

يعات الوقت الشائعة مضويفطن إليها وحياول التخلص منها,  تذهب بعمره كله إذا مل
فالبيئة مثل الزوار  ,الثاين ذاتك األمر و ,البيئة من حولك: األمر األول : مصدرها أمران 

ووسائل اإلعالم من مرئية ومسموعة واملكاملات اهلاتفية واالجتامعات غري املثمرة 
 . والتسويف ,التنظيمالقدرة عىل  أما الذاتية فمثل الفوىض وعدمومقروءة, 

ملاذا فالن ينجز يف يومه ما ال أستطيع القيام به? أليس اليوم بالنسبة لنا  :لاءما نتس وكثرياً  
ساعة يف يومه? إن الفرق بني األشخاص الذين ينجزون هدفاً تلو  24فالكل يملك  متساوياً 
وبني األشخاص الذين ال حيققون أهدافهم يكمن بدرجة عالية يف عملية حتكمهم يف  اآلخر
 .العرشين ساعةاألربع و هذه

  :اإلنسانالصادرة من  اآلفاتوومن هذه العوائق 
باألوقات,  وهي مرض خطري ابتيل به معظم املسلمني حتى أفقدهم احلسَّ الواعي: الغفلة

ر  : يقول تعاىل ,دون األنعاممن الغفلة أشد التحذير حتى إنه ليجعل أهلها  الشارعوقد حذَّ
نَّمَ كَ ﴿ َهَ ا جلِ أْنَ رَ دْ ذَ قَ لَ لُوبٌ وَ ُمْ قُ نْسِ هلَ اإلِ نِّ وَ نَ اجلِ ا مِ ٌ  الثِريً نيُ ُمْ أَعْ هلَ َا وَ ونَ هبِ هُ قَ فْ ونَ  اليَ ُ بْرصِ يُ
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انٌ  ُمْ آَذَ هلَ َا وَ افِلُونَ  الهبِ مُ الغَ ئِكَ هُ لُّ أُولَ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ عَ األَنْ ئِكَ كَ َا أُولَ ونَ هبِ عُ مَ  ﴾يَسْ
   }179:األعراف{

 "سوف"قت وتقتل العمر, ولألسف فقد أصبحت كلمة وهو آفة تدمر الو: التسويف
إياك والتسويف, فإنك بيومك ": لكثري من املسلمني وطابعاً هلم, يقول احلسن شعاراً 

فإياك أخي املسلم من التسويف فإنك ال تضمن أن تعيش إىل الغد, وإن  "ولست بغدك
قات من مرض طارئ أو شغل عا ضمنت حياتك إىل رض أو بالء نازل, الغد فال تأمن املعوِّ
, ولكل وقت واجباته, فليس هناك وقت فراغ يف حياة املسلم, كام  واعلم أن لكل يوم عمالً
  :فعل الطاعات جيعل النفس تعتاد تركها, وكن كام قال الشاعر أن التسويف يف

د من التقو فإنك ال تدري  الفجــرِ  إذا جنَّ ليلٌ هـل تعـيشُ إىل تزوَّ
لَّةٍفكم من سليمٍ ما يناً من ت من غري عِ  الدهرِ  وكم من سقيمٍ عاش حِ

 يـدري وقـد نُسجتْ أكفانُه وهـو ال وكم من فتىً يميس ويصبح آمناً 
 :العلمالكالم وفضول فضول عن  اإلعراض

من حسن {أهيا األخ املسلم اجعل قاعدتك يف هذه احلياة قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم 
فكأن أكثر الناس  ,, فإنك لو طبقتها فكم ستوفر من األوقات}إسالم املرء تركه ما ال يعنيه 

يتكلم يف الناس ويتناول أعراضهم بغري حق رشعي, يف احلقيقة نصف عمره هو فيام ال يعنيه,
ألن العلم له فضول, حتى بعض املسائل من واقعنا  وإن تكلموا يف العلم تكلموا بفضوله;

 . ا فضولهل
ألنه لو −عندما يأتينا العامل من العلامء الذين وقتهم ثمني جداً : وأرضب لك مثاالً من واقعنا

آخر, فهل جاءونا نحن لكي نضيع عليهم أوقاهتم  مكانمل يأتنا يف هذا اليوم لنفع اهللا به يف 
جديد, وكالمه فيام ال يعنيهم, فاألسئلة التي نسأله مكررة ومعروف رأيه فيها , وليس فيها 

فأضعنا أوقاتنا وأوقات  ليس فيه جديد, ونرتك قضايا مهمة جداً فال نعرضها عليه,
العلامء,وليس ببعيد عن ذلك أن نكلف العلامء بتكرار الكلامت واملحارضات التي ألقوها 

 .وسجلت عرب األرشطة ونرشت يف كل مكان
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 :سوء استخدام وسائل اإلعالم ويف مقدمتها التلفاز

الواحد من مضيعي أوقاهتم جالسا أمام الشاشة وليس عنده فكرة عن الربنامج الذي  فتجد
جلس ألجه, فكأنه جلس للشاشة وليس ملا يبث فيه, وينسى أن الدقائق التي متر عليه 

 .حمسوبة عليه ومسحوبة من عمره
 :أما املعوقات التي تصدر من البيئة املحيطة بنا فمنها

ومعلوم أن لإلسالم تعاليم مركزة ختص آداب .لبطالنيالزيارات املفاجئة من ا − 
 ) املدة− التوقيت− الرتتيب(الزيارة

 .املكاملات اهلاتفية الزائدة عن احلد, واإلسهاب حيث يمكن االختصار − 
 .حتى حيرضكثرة املناسبات االجتامعية التي يدعى إليها اإلنسان ويضغط عليه  − 

 :لوقت من األسباب احلاملة عىل عدم احرتامنا ل
   .  , فيميض واإلنسان ال يشعر بهألن الوقت معنوي غري حمسوس  −   1
 .اليومية تساعد عىل إضاعة الوقت , وكثري من عاداتناعىل ذلك تعودناألننا   − 2
 .لعدم االهتامم بالبدايات والنهايات لألعامل  − 3
 )وأنه كالسيف إن مل تقطع به قطعك. (اجلهل بأمهية الوقت  − 4
 .م القدرة عىل التعامل مع مضيعات الوقتعد −  5
 .مصاحبة ذو اهلمم الضعيفة −6
 .عدم االستشعار بأننا حماسبون عىل أعاملنا وأوقاتنا  −  7

أنّ اهللا تعاىل قد أمركم بالصالة والسالم واعلموا اذكروا عىل الدوام ..أهيا اإلخوة املؤمنون
هللاََّ ٱإِنَّ ﴿: املني, فقال سبحانه يف الكتاب املبنيعىل خاتم النبيني وإمام املتّقني ورمحة اهللا للع

ىلَ  لُّونَ عَ ـتَهُ يُصَ ـٰئِكَ لَ مَ َا ٱوَ لِيامً ٱلنَّبِيّ ٰيأَهيُّ واْ تَسْ لّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّواْ عَ نُواْ صَ ينَ آمَ ذِ   ﴾لَّ
د, وارضَ اللّهمّ عن خلفائه األربعة ك ورسولِك حممّ  ...اللّهم صلِّ وسلِّم عىل عبدِ
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اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأذل الكفر والكافرين واحم حوزة اإلسالم, واكفنا كيد 
ومكر املاكرين وسحر الساحرين وبغي الباغني والطغاة املتمردين وجنود إبليس  الكائدين
 . وأقم الصالة. أمجعني
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