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   األوقات    اغتنام

 
 إضاعت    وخماطر

 
 هـ1443جمادي األولي  72                    اه

 م2021ديسمبر   31                                     دكتور / خالد بدير               

 :الخطبِة عناصُر                
 في اإلسالِم ُهومكانُت الوقِت أهميُة: أوًلا

 للوقِت السلِف من حفِظ مشرقٌة : صوٌرثانًيا
 ينُة على حفِظ الوقِتالمع األسباُبثالًثا: 

 المـــوضــــــــــوُع
ُُهُ لُ الُإُهُُأنُ ُُونشهدُ ُُُ،انُ أعمالُهُُاُوسيئاتُهنُ أنفسُهُُنُشرورُهمُهُُبهُهُونعوذُ ُُعليهُهُُونتوكلُ ُُبهُهُُونؤمنُ ُُهُ ونستغفرُ ُُإليهُهُُونتوبُ ُُهُ ونستعينُ ُُهُ حنمدُ ُُللُهُاحلمدُ 

ُ:أما بعُدُُعليهُوسلمُ.ُصلىُللاُ ُ،هُ ورسولُ ُهُ مًداُعبدُ مُ ُوأنُُّلهُ ُُالُشريكُ ُُهُ وحدُ ُُللاُ اّلُإُه
 في اإلسالِم ُهومكانُت الوقِت أوًلا: أهميُة

بههُيفُمطالع ُسوٍرُعديدٍةُأبجزاٍءُمنه ُمثل ُا ُأقسم ُللاُ  ُوبصوٍرُعديدٍة،ُفقد  ُمنُنواٍحُشَّتى ،ُوالنهاره،ُلقدُعين ُالقرآن ُوالسنة ُابلوقته لليله
ُذلكُعلىُأمهيتهههُوعظمتههُهُُ.ذلكُ ُُ،ُوغيُهُُوالفجره،ُوالضح ى،ُوالعصرُه إذاُأقسم ُبشيٍءُمنُخلقهههُدلى ُاألنظار ُُومعروٌفُأّنُللاُ  ،ُوليلفت 

ُمنفعتهههُ. ُإليهُوينّبه ُعلىُجليله
ُوقيمةهُالزمنه،ُوتقرر ُأّنُاإلنسان ُمسئوٌلُعنهُيوم ُالقيامةه،ُفعنُمعاذهُبنهُجبٍلُأّنُرسُوكذلكُُو ُالسنة ُلتؤكد ُعلىُأمهيةهُالوقته ُُجاءت  ل 

ُعنُأ رُ  أ ل  ُق د ماُعبٍدُيوم ُالقيامةهُحَّتُي س  ُت  ز ول  مالهههُمنُأينُُللاهُقال:ُ"ُلن  ُش بابههُفيم ُأ ب اله ُ؟ُوع ن ُ  ؟ُوع ن  صاٍلُعنُع م رهههُفيم ُأ ف ناهُ  ُخه ب عه
ُبسنٍدُحسٍن[.ُوأخرب ُالنبُُّ ُعلمهههُماذاُعمهل ُفيههُ."ُ]البيهقيُُّوالرتمذيُّ ت س ب ه ُوفيم ُأن  ف ق ه ُ؟ُوع ن  ُنعمةٌُُعليهُوسلمُ ُُصلىُللاُ ُُاك  ُالوقت  ُأّن

ُللاُه ،ُواستثمارهه اُيفُُُُ،علىُخلقههُهُُمهنُنعمه .ُوشكر ه اُيكون ُابستعماِله اُيفُالطاعاته ُوذهبت  والبدىُللعبدهُمهنُشكرهُالنعمةهُوإهاّلُس لبت 
حُى ،ُالصّه ُالنىاسه ُك ثهٌيُمهن  ا ُم غ ب وٌنُفهيههم  ع نه:ُ"نهع م ت انه ُاَّللىُ  ُاب نهُع بىاٍسُر ضهي  ،ُفع ن  ُالصاحلاته ُل ف ر اغ ُ"ُ]البخاريُ[.ُُة ُو االباقياته

ُُ ُتضييعهههُيفُأعماٍلُقدُجتلب  ُعليهُوعدمه ،ُلذاُالب دىُمهنُاحلفاظه ُيفُحياةهُاملسلمه ُتشي ُإىلُأمهيةهُالوقته ُواألحاديث  لناُالشرىُُفاآلايت 
يُوالُيعود ُمرًةُأ خرىُ. ُميضه ُاخليه،ُفالوقت  ُعنُطريقه ُوتبعد َن 

ُقيمة ُشي ُقيمة ُوقتهههُإّنُاإلنسان ُإذ اُع رف  ُعليهُضياع ه ُوفوات ه ،ُوهذاُشيٌءُبديهيٌّ،ُفاملسلم ُإذاُأدرك  ُعليههُوعزى ٍءُم اُوأمهيت ه ُحرص 
ُحرصًُ ُكانُأكثر  ُابن ُاجلوزيُّه.ُعلىُحفظهههُواغتنامهههُفيماُيقرب ه ُمهنُربّههُهُُُاوأمهيت ه ، ُتعاىلُُللاُ ُهُ رحُ ُُيقول  ُشرف  ُيعرف  ُأن  :ُ“ينبغيُلإلنسانه

ُنيت ه ُيفُاخليهُُزما ،ُولتكن  ُوالعمله قائمًةُمهنُغيهُُنهههُوقدر ُوقتههه،ُفالُيضيع ُمنهُحلظًةُيفُغيهُقربٍة،ُويقدم ُفيهُاألفضل ُفاألفضل ُمنُالقوله
.ُ“ُ ُعنهُالبدن ُمنُالعمله ُفتوٍرُمباُالُيعجز 
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ُيوٌمُذهويقولُ  ُإليهه،ُُُاحلسن ُالبصريُّ:ُ“ايُابن ُآدم ،ُإّّناُأنتُأايٌم،ُإذاُذهب  ن  ُفأحسه ُضيف ك  ”.ُوقال:ُ“ايُابن ُآدم ،ُهنار ك  ُبعض ك  ب 
”.ُوقال:ُ“الدنياُثالثٌةُأايٍم:ُأّماُاألم ُليلت ك  ،ُوكذلك  ُإليهُارحتل ُبذمّهك  ُأسأت  ،ُوإن  ُإليههُارحتل ُحبمدهك  ُأحسنت  ُُفإّنكُإن  ُذهب  ُفقد  س 

ُالُت درك ه ،ُوأماُاليوم ُفمباُفيهه،ُوأماُغدًُ ُفاعمل ُفيهه”ُ.اُفلعلىك  ُلك 
ُعلىُشيٍءُن دمهيُعلىُيوٍمُغ رب ُالذيُملُيرفع ه مُدرجًة،ُقالُابن ُمسعوٍد:ُ“ماُن دمت  ُالوقته ُكان واُالُيندم ونُإالُعلىُفواته ُُلذلك ت 

ُفيهُأجلهي،ُوملُيزدد ُفيهُعملهي”ُ. ُمشس ه ،ُنقص 
ُوأمهيت هُ  أنُ ُُُ،يفُاإلسالمُهُُهُ ومكانتُ ُُهذهُهىُقيمة ُالوقته ُُُُفعلين اُ أوقاتهن اُماُُانستغلى ُكلىه اُلله،ُفالُنضيع ُمنُ ُوأن ُجنعل ُحيات  ن ا ألوقات 

ُسريع ُاالنقضاءُه ُعليهُيوم ُالقيامةه،ُفالوقت  ُ.،ُنتحسر  ُالسحابه ُمرى ُفهوُميرُّ
 : صوٌر مشرقٌة ِمن حفِظ السلِف للوقِتثانًيا

ُعنهُُ علىُوقتهههمُمباُيعجز  ُالصاحلُ  ُالسلف  ُوالتعبي ،ُُولقدُحرص  ُأقوامًُقدُُوالوصف  بقولههه:ُأدركت  اُُصف ه مُاحلسن ُالبصريُُّرح ه ُللاُ 
ُاُعلىُدرامههك مُودَننيهك مُ.كانواُعلىُأوقاِتههمُأشدىُمنكمُحرصًُ

ُأّنُرجاًلُُ ُالتابعني  ُبنهُقيٍسُمن هُ وعنُعامره ُأوقف ه اُيلُواحبس  ُيعين ، ُالشمس  ُأمسك  ،ُقال: ُأ كلمك  ُتعال  ُله: ،ُُُقال ُاملسيهُألكلمك  اُعن
اُ. ُالُيعود ُبعد ُمرورههه،ُفخسارت ه ُالُميكن ُتعويض ه اُواستدراك ه  يّه ُفإّنُالزمن ُسريع ُاملضه

ُشاهدًةُعلىُالعبادهُُُو ُكانت  ُإال ُالشمس  ُوالنهار ُيعمل ُعمل ه ،ُماُطلعت  ُكيفُنتحدث  .ُقال: ُمعناُنتحدث  :ُاجلس  قيلُلسفيان ُالثوريه
ُ؟!ُ!ُفيماُفعل وا

ُعنُمذاكرٍةُومناظرٍةُ،يقولُ  وبصرهيُعنُمطالعٍة،ُُُُُابن ُعقيٍلُرح ه ُللا :ُإّّنُالُحيلُُّيلُأن ُأضيع ُساعًةُمهنُعمرهي،ُحَّتُإذاُتعطل ُلساّنه
ُيلُماُأسطر ه .ُ)ذيلُطبقاتُاحلنابلةُ( ُإاّلُوقدُخطر  ُوأَنُمستطرٌح،ُفالُأهنض  ُفكرهيُيفُحالةهُراحِته ُُ.ُُأعملت  ُكيفُيستغل ُوقت  فانظر 

هُالشخصيةه؟ُ! ُفكرهههُفيسطره ُبعد ُقضاءهُحوائهجه ُراحتهههُيفُإعماله
هُه ُحياِتههمُومعاشه ُلقوامه ُاألكله ُثقيلًةُعليهم،ُفقدُسأل واُاخلليل ُبن ُأحد ُالفراهيدهيُحَّتُإّنُساعاته ُكانت  :ُماُهيُأثقل ُُ-رح ه ُللاُ ُ-م

ُ ،ُف قهيل ُل ه ُيفه ز  َُي  ك ل ُاخل  ب   ُو ال  ُال ف تهيت  ؟ُقال:ُساعٌةُآكل ُفيها.ُوك ان ُد او د ُالطىائهيُُّي ش ر ب  ُعليك  ُاخل ُ الساعاته :ُب ني  ُم ض غه ،ُف  ق ال  ب زهُُذ لهك 
ني ُآي ًةُ»اجملالسةُوجواهرُالعلمُ« ُقهر اء ة َُخ  سه ُال ف تهيته ُُُ.و ش ر به

عليه،ُويدخل ُاخلالء ُوأقُر عليه،ُوميشيُوأقرأُ  ُكانُأيبَُيكل ُوأقرأُ  ُ"ُرمبى ا ُأيبُحامٍتُالرازيه ُعبد ُالرحنهُابن ُاإلمامه عليه،ُويدخل ُُيقول  أُ 
" عليهُ وأقرأُ  شيٍءُ ُ طلبه يفُ ُ تسعةهُُفُكُُ.البيت  ُيفُ والتعديله ُ اجلرحه ُ ُكتاب  الوقته ُ استغالله علىُ ُ احلرصه وهذاُ اجملهودهُ ُمثرة ُهذاُ انت 

ُجزٍء.ُُ،جملداتٍُ ُالسندهُيفُألفه ُالتفسيهُيفُجملداٍتُعدٍةُوكتاب  ِلمُقلوابًُغلًفاُوأعيًناُعمًياُوآذاًَنُصًما!!!ُفإذاُُُُوكتاب  ِلذاُفتح ُللاُ 
ُهبمُفاعمل ُع ُتريد ُاللحاق  ُاحلديثة ُماُملُيصل ُإليهُأحد ه مكنت  ُوالتقنياته ُس بل ُالعلمه ُلك  يسر  ُُ.مل ه مُ؛ُفاللُ 

ُفاعمل ُفيهم اُ"ُوقالُبعض ه م:ُ"م نُأمض ىُيومًُلذلكُُ ُفيك  للا :"ُإّنُالليل ُوالنهار ُيعمالنه ُبن ُعبدهُالعزيزهُرح هُ  ُعمر  اُمهنُع مرههُُيقول 
ُ،ُأوُجمٍدُأصل ه ،ُأوُحٍدُحّصل ه ،ُأوُخٍيُأسس ه ،ُأوُعلٍمُاقتبس ه ،ُفقدُعقىُيوم ه ُوظلم ُنفس ه ".يفُغيهُحٍقُقض اه ،ُأوُفرٍضُأدىاهُ 
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ُأرىُأحد ك مُُ أن  عنه:ُإّّنُألكر هُ  ُرضيُللاُ  ُالفاروقه ،ُومهنُأقواله ُُسبهل اًلُفكم ُنضيع ُمهنُأوقاتهن اُبالُفائدٍةُيفُدينهن اُأوُد نياَن  ُالُيفُعمله
ُمنهمدنياُوالُيُف ُالصوفية ُانتفعت  ُآخرٍةُ.ُوقالُالشافعيُُّرح ه ُللا :"ُصحبت  ُسيٌف،ُفإن ُقطعت ه ُوإالُُُُ.بكلمتنيُهُُُعمله يقولون :ُالوقت 

." ُابلباطله ُشغلت ك  ُملُتشغل ه اُابحلقّه ُإن  ،ُونفس ك  ُقطع ك 
ُالرجل ُأ عنه:ُإّّنُألمقت  ُعبد ُللاهُبن ُمسعوٍدُرضيُللاُ  ُأراه ُفارغًُلذلكُقالُسيد َنه ُاآلخرةه"ءٍُاُليسُيفُشين  ُالدنياُوالُعمله ُُ.ُمنُعمله

،ُفأّماُاألخيار ُفبكواُوندم واُعلىُأهّنمُقدُُو ماُُشك ىُوبك ىُالصاحلون ُوالطاحلون ُضيق ُالعمره،ُوبكىُاألخيار ُوالفجار ُانصرام ُاألوقاته
،ُوأّماُالفجار ُفتأسف واُعلىُماُفعل واُيفُُ ُاخلاليةهُ.تزوّدواُأكثر  ُاألايمه

ُاحلياة ُ ُاحلياة ؟ُقالُوالذيُنفسيُبيدههُماُوجدت  ُكيفُوجدت  ُالوفاة ُنوًحاُعليهُالسالم ،ُفقهيلُلهُايُنوح  إالُُقالُأهل ُالسيه:ُحضرت 
ُمنُاآلخرهُ. ُمنُهذاُوخرجت  ُكبيٍتُلهُابابنُدخلت 

اُ ُ ُتصف  ُسنٍة،ُفكيف  ُألف  ماُعشت  الستني ُوالسبعني ُأنتُ ابن ُ ُحدودهُللاه،ُويفُُفياُ انتهاكه لستني ُوالسبعني ُيفُمعاصيُللاه،ُويفُ
ُللاه؟ُ!ءُهىالتجُر ُُعلىُح رماته

 األسباُب المعينُة على حفِظ الوقِتثالًثا: 
ُُ-:نُذلكُ منهُ.ُومُهُاالستفادةُهُوحسنُهُهُهواغتنامُهُالوقتُهُعلىُحفظُهُتعنيُ ُُأسبابٍُُهناكُعدةُ 

ُيومهه اُالذيُانقض ى؟ُوأينُُُُعلى علو الهمِة: اَهُتتربيو محاسبُة النفِس ُيف ُواسأِل  اُماذاُعملت  ُأخيُاملسلمه ُنفس ك  فحاسب 
؟! ُفيهُمنُالسيئاته ُأمُازددت  ُفيهُمنُاحلسناته ؟ُهلُازددت  ُيومهك  ُساعاته ُشيٍءُأمضيت  ؟ُويفُأيّه ُوقت ك  ُأّنُماُُمعُُُُأنفقت  إدراكه

ُالُيعود ُوالُي عوىضُ  ُاستعاد ِت ا،ُوابلتايلُالُُفكلُُُّ،مض ىُمنُالوقته ،ُليسُيفُاإلمكانه ي،ُوكلُُّحلظٍةُمترُّ ُيوٍمُميٍضي،ُوكلُُّساعٍةُتنقضه
:ُايُابنهُآدم ،ُأَنُيوٌمُجديٌد،ُوع ُعلىُابنهُآدم ُإالُوهوُيقول  ُُميكن ُتعويض ه ا.ُوهذاُمعىنُماُقال ه ُاحلسن :ُ“ماُمهنُيوٍمُميرُّ لىُعملهك 

ُعنكُملُأ ُفلنُيعود ُإليكُأبًدا”.شهيٌد،ُوإذاُذهبت  ُماُشئت  ر  ،ُوأخّه ُجتده ُبنيُيديك  ُُعليكُأنُ ُُكماُجيبُ ُُرجع ُإليك،ُفقدّهم ُماُشئت 
ُمهت ه ُُ،ُفعلىُعلوُاِلمةُهُكُ تريبُنفسُ  ُوقتههه،ُوم نُعلت  ُعلىُاغتنامه ُكانُأحرص  ُنفس ه ُعلىُمعايلُاألمورهُوالتباعدهُعنُسفسافهه ا، منُرَّبى

،ُوعل ُأتيتُالعزائم ُ:ملُيقنع ُابلدونه العزمه ُىُقدرهُأهلُه
ُاملكارمُ  ُأتيتُالعزائم ..........ُوأتيتُعلىُقدرهُالكرامه ُالعزمه ُعلىُقدرهُأهله

ُالعظائمُ  ُيفُعنيهُالعظيمه ُوتعظم ُيفُعنيهُالصغيهُصغار ه اُ.........وتصغر 
ُوقتههه،ُُفإّنُمعرفة ُأحواِلههمُوقراءة ُسيههُهُُمعرفُة حاِل السلِف مع الوقِت: ومنها: ُعلىُحسنهُاستغالله مُِلوُأكرب ُعوٍنُللمسلمه

ههُيفُطاعةُللاه، ُأنفاسه ُالعمرهُواستغالله ُدقائقه ُوأمهية ُالعمره،ُوهمُأروع ُاألمثلةهُيفُاغتنامه ُقيمة ُالوقته ُُُفهمُخي ُم نُأدرك  وقدُسبقت 
. ُصوٌرُمشرقٌةُلذلك 

ُيساعد ُُُُفإّنُالنفسُ تنويُع ما ُيستغلُّ بِه الوقُت: ومنها:  ُمنُالشيءهُاملكرره،ُوتنويع ُاألعماله بطبيعتهه اُسريعّةُامللل،ُوتنفر 
ُ. ُأكرب ُقدٍرُممكٍنُمنُالوقته ُعلىُاستغالله ُالنفس 
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ُاإلنسان ُالدنيا،ُويستقبل ُاآلخرة ،ُويتمىنُلوُم نح ُمهلًةُمنُالزمنه،ُليصلح ُماُُُُ:والقيامِةتذكُُّر الموِت  ومنها: فحني ُيستدبر 
ُاإلنسان ُهذاُجيعله ُُُُأفسد ، ُواجلزاءه.ُفعندماُيتذكىر  ُوحان ُزمن ُاحلسابه ،ُفقدُانتهىُزمن ُالعمله ُهيهات  ،ُولكنُهيهات  ُماُفات  ويتدارك 

ُوقتهههُيفُمرضاةهُللاهُتعاىل ُفيسأل ه ُعنُوقتهههُوعمرههُه،ُُوُُحريًصاُعلىُاغتنامه ُالعصيبه ُاإلنسان ُأمام ُربّهههُيفُذلكُاليومه ُكيفُحنيُيقف  ،
ُوقتههه،ُواغتنامهههُيفُمرضاةهُللاُه ُهذاُيعني ُاملسلم ُعلىُحفظه ُشيٍءُمأل ه ؟ُفتذكر  ُُ.قض اه ؟ُوأينُأنفق ه ؟ُوفيمُاستغلىه ؟ُوأبيّه

ُوتقتل ُا ُآفٌةُتدمّرُالوقت  ُفإّنُالتسويف  ،ُوإايكمُوالتسويف  ُوالسماواته ُاألرضه ُوالعودةهُإىلُربّه ُاألوقاته ،ُقالُُفهيىاُإىلُاغتنامه لعمر 
ُغدٌُ ،ُفإن ُيكن  ُبغدهك  ُولست  ُبيومهك  ُ،ُفإّنك  ُوالتسويف  ُلكُغٌدُملُُُاحلسن ُ:ُ"ُإايك  ُملُيكن  ُ،ُوإن  ُيفُاليومه ُكنت  ُكما ُيفُغٍد لكُفكن 

“سوف”ُشعارًاُلكثٍيُمنُاملسلمني ُوطابًعاُِلم،ُفإايكُأخيُامل ُكلمةُ  ُفقدُأصبحت  ُيفُاليوم".ُولألسفه سلم ُمنُتندم ُعلىُماُفرطت 
ُالشا ُكماُقال  ُتعتاد ُترك ه ا،ُوكن  ُجيعل ُالنفس  ُالطاعاته ُيفُفعله ُكماُأّنُالتسويف  ُإىلُالغد، ُتعيش  ُفإّنكُالُتضمن ُأن  ُ:التسويفه ُعر 

ُإىلُالفج  رُه ُتزوىد ُمهنُالتقوىُفإّنكُالُتدريُُُُ***ُُُُإذاُجنىُليٌلُه لُتع يش 
ُمنُغيُعهلىٍةُُُُ يًناُمهنُالدهرُهفكمُمهنُسليٍمُمات  ُ***ُُُُوكمُمهنُسقيٍمُعاشُحه

ُأكفان هُوه وُالُي درُي سيُوي صبح ُآمًناُُُُ***ُُُُوق دُن سجت  ُوكمُمهنُفًَّتُمي 
ُاَّللىهُُ.ُفاألوانُهُُفواتُهُُاُقبلُ نُ أوقاتُهُُنغتنمُ ُُفعليناُأنُ ُ ُر س ول  :ُق ال  ه م اُق ال  ع ن   ُاَّللىُ  ي  ُع نهُاب نهُع بىاٍس،ُر ضه ع ل ي ههُو س لىم ُلهر ج ٍلُو ه و  ص لىىُللاُ 

ُق  ب ل ُف  ق رُه ،ُو غهن اء ك  ُق  ب ل ُس ق مهك  حىت ك  ،ُو صه ُق  ب ل ُههر مهك  ُُي عهظ ه :ُ"ُاغ ت نهم َُخ  ًساُق  ب ل َُخ  ٍس:ُش ب اب ك  ،ُو ح ي ات ك  ُق  ب ل ُش غ لهك  ،ُو ف  ر اغ ك  ك 
ُخ ي ٌُُُُعليهُوسلمُ ُُصلىُللاُ ُُالرسولُ ُُلُ ئُه.وسُ ُُ«احلاكمُوصححه»ُُ".ق  ب ل ُم و تهكُ  :ُُُُ؟أ يُُّالنىاسه ُع م ر ه ،ُو ح س ن ُع م ل ه «،ُق ال  ُط ال  :ُ»م ن  ق ال 

ُع م ر ه ُو س اء ُع م ل ه « ُط ال  :ُ»م ن  ُش رٌّ؟ُق ال  ُ(ُُ.ُصحيحٌُُُحسنٌُُ.)ُالرتمذيُوقال:ُهذاُحديثٌُف أ يُُّالنىاسه
 ،،وسوٍء مكروٍه ن كلِّا ِمَنمصَر يحفَظ ا ، وأْنَنا وأوقاِتَنفي أعماِر يبارَكنسأُل اللَه أْن 

 ،،،،،                   الصالَة ،،،،،،،                                        وأقْمالدعاُء
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية                                                                             
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