
د لوح                                   مكتب الدآتور حممد أمح   
 قسم الدعوة

  1

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

ا عبده ورسوله دً د أنّ حممّ ه, وأشهَ ه الَ رشيكَ لَ حدَ   .وَ
 :هللا عليه وعىل آله وأصحابه وسلم        أما بعدصىل ا

 )قيمة الوقت عند املسلم(فهذه وقفات بعنوان    
 .عناية الرشيعة اإلسالمية بالوقت: الوقفة األوىل

سور عديدة  ولقد عنيت الرشيعة بالوقت من نواحٍ شتى وبصور عديدة, فقد أقسم اهللا يف
 .والفجر, والضحى, والعرصبأجزاء منه مثل الليل, والنهار, والصبح ,

 وجاءت السنة لتؤكد أمهية الوقت وقيمة الزمن, وتقرر أن اإلنسان مسئول عنه يوم 
 .كام ذكرناه يف خطبة سابقةالقيامة,

 .فرح كثري من الناس بمرور الزمن:  الوقفة الثانية
قيقة بل د وإن املرء ليعجب من فرح أقوام بمرور األيام, ورسورهم بانقضائها, ناسني أن كل

  .كل حلظة متيض من عمرهم تقرهبم من القرب واآلخرة, وتباعدهم عن الدنيا
ا لنفرحُ باأليام نقطعها   وكل يوم مىض جزءٌ من العمرِ ** إنَّ
صفة .  ("يا ابن آدم, إنام أنت أيام, إذا ذهب يوم ذهب بعضك": و قال احلسن البرصي

 )الصفوة
 .ء وجب أن يبقى من العمل يشءأنه ما بقي من العمر يش: الوقفة الثالثة

إن قامت  ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: وعن أنس ريض اهللا عنه قال −1
رواه أمحد ( "الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل 

ر يشء وهذا يعني أنه ما بقي من العم) والطياليس والبخاري يف األدب وصححه األلباين
 .وجب أن يبقى من العمل يشء بقدر ما بقي من العمر, وهذا غاية العناية بالوقت
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ما رواه الطربي وذكره السيوطي يف اجلامع الكبري وأدخله األلباين يف السلسلة  − 2
ما : عن عامرة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن اخلطاب يقول أليب: الصحيحة

أعزم عليك : أنا شيخ كبري أموت غدا فقال له عمر: أيبيمنعك أن تغرس أرضك ? فقال له 
  "فلقد رأيت عمر بن اخلطاب يغرسها بيده مع أيب : فقال عامرة, لتغرسنها

إىل : قيل البن املبارك: عن نعيم بن محاد قال −: قال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم − 3
   "حتى املامت إن شاء اهللا: متى تطلب العلم ? قال

إين ألمقت الرجل أن أراه فارغا ليس يف يش من : عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال − 4
 )رواه أبو نعيم يف احللية("عمل الدنيا وال عمل اآلخرة 

 )نفسه( ".ال ألفني أحدكم جيفة ليل, قطرب هنار: وقال ريض اهللا عنه
 )نفسه(".القطرب الذي جيلس ههنا ساعة, وههنا ساعة: قال ابن عيينة

 .أن اإلنسان ال يكاد يشعر بقرص عمره :وقفة الرابعةال
وأعامر هذه األمة كام بني النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ما بني الستني إىل السبعني وقليل من 

يف −وستون سنة   )رواه الرتمذي وابن ماجة وابن حبان وصححه األلباين(جيوز ذلك 
ر, وإن كان ال تكاد تعد شيئاً مذكوراً لو تأمل  −احلقيقة غُ العبد وتفطن, وإن كان الشباب يَ

الشيطان يغر, وإن كانت زهرة احلياة الدنيا ختدع, ألن هذه الستني متر منها ثلثها وهي 
طفولة, وكل أب ابنه دون العرشين ال يزال يعتربه بحاجة ال ام يشبه عرشون سنة واإلنسان في

 ! إىل الرعاية والعناية واالهتامم
ب  − تعاىل−مد اهللا ثم الثلثان ملن  يف عمره, وهي أربعون سنة, كم يذهب منها للنوم? حسِ

وجدنا أن اإلنسان العادي ينام ثلث عمره, إذاً فسوف ينام ثلث : بعض العلامء ذلك فقالوا
عاما, ثم كم لطعامه, وكم  26فيبقى من األربعني  −عاما14أي حوايل − هذه األربعني

يف األمور املباحة, فإن بعض الناس يسلم عليك فرييد لرشابه, ثم كم يأخذ الناس من وقته 
من وقتك نصف ساعة, وهذا يشء نشاهده نحن, , وكثري من الناس ال يشعر بقيمة هذا 
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ولو دقق وحسب لوجد أن العمر ضيق وقصري ! الزمن وال بأمهيته وكأن أمراً مل حيدث
 .بشكل يدعو إىل الغرابة

من العمر سبعني عاما وأضاع من يومه كل يوم لو أن شخصا بلغ  –أخي املسلم  –الحظ 
 :مقدارا معينا كم يضيع عليه خالل العمر كله ?تأمل اجلدول 

 
 دقائق 5 أشهر3

 10 أشهر6

 20 سنة كاملة

 ساعة سنوات3

 ساعات10 سنة30

 :خطورة إضاعة الوقت: والقفة اخلامسة
والدار  إضاعة الوقت أشد من املوت; ألن إضاعة الوقت تقطعك عن اهللا": وقال ابن القيم

  ."اآلخرة, واملوت يقطعك عن الدنيا وأهلها
   ."إن اغتممت بام ينقص من مالك فابكِ عىل ما ينقص من عمرك": وقال الرسي بن املغلس

 )صفة الصفوة(
 :ماذا تفعل يف احلاالت التالية? رفك تتعامل مع مضيعات الوقت? أخي املسلم حتى 

 
 .عند ما تنتظر وسيلة نقل متأخرة -
 .عند ما تستغرق الرحلة وقتا طويال -
 .عند ما تعاين من األرق -
 .عند ما يفاجئك أحدهم بزيارة غري متوقعة -
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