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 سلسلة الدروس الرمضانية
 يف اإلسالمقيمة الوقت  :الدرس احلادي عشر

 
 ابألمس القريب كنا حنتفي وحنتفل ابستقبال شهر رمضان ؛ وما هي إال أايم قالئل ونودع الشهر الكرمي ؛ فما أسرع األايم !!

ْ رن  م ال رَق ق رال   خرر  الممر ع ع رن  إن تقارب الوقت والزمن وسرعة مروره عالمة على قررب الاراعةف فقر  أو  ِ و  أ ن رس   ِ   ل رل ى ا ق رال  ر سورولو ا
رررل     ر  : "ع ل ي رررو  و س  ررره  رررن ةو ك الش  رررونو الا  رررق  ير تر ق رررار ب  الز م رررانو فر ت كو ررراع ةو    رو ك ام ومو  رررة   فال  تر قورررومو الا  ررره  رررال ير و م   فو الش  رررونو ام ومو  رررةو ك  رررونو ال ير رررو مو  فو ت كو و ي كو

لن ررار   فالا رراع ة  ك   م  اَّ  الا رر  ف ة  ا  وول ررةو ويف روايررة " .(البيهقرري والممرر ع ْاررن  لرر ي ) " و ت كوررونو الا رراع ةو ك الض ررر م ة  اب  ررا   "  و ت كوررون  الا رراع ةو ك 
رر وعررن أه هور ير ررر َ  ق ررال  أع ورَّ امريرر  اليرراْسف  ِ و ع ل ي ررو  و س  ِ   ل ررل ى ا و و يرول ق ررى  :"ل    ق ررال  ر سوررولو ا  َ رررو ال ف رر ررب عو ال   ل رر و و ت ل ه  ير تر ق ررار بو الز م ررانو و يروق 

ثرورو اْل  ر  و  إذ  ؛فه ه ال المة من عالمات الااعة من أوض  ال المرات وأههرهرا اليروم( متفق عليو) "ق ال  ال ق ت لو  ؟و م ا اْل  ر  و  :ق الووا .الشُّ ُّ و ي ك 
 ررق  ؛فررال ْركررة يف الوقررتف فالوقررت  ررر علررى النرراس ْعرروَر سررري ة ترر عو لل هشررة والت مررل فم ونراهررا واضرر ة  ليررةأننررا نشرره  وقوعهررا اليررو 

قررال اْرررن  لررر َّ مررن ولرررل النرري لرررلى   عليررو وسرررل .أوال  ؛خييررل إا الوا رر  أن الارررنة كالشررهر والشرررهر كاألسرربوع واألسررربوع كرراليوم
 ن سرعة مر األايم ما مل نكن جن ه يف ال عر ال ع قبل ععران ه ا .يف زماننا ه ا ف فإننا جن  م ذلق  جر: ق  و  

ن ن اليررروم نشررره  ْوضررروا هررر ه اا رررا  لتقرررارب الزمررران فرررال يو ررر  ْركرررة يف الوقرررت وألرررب  النررراس فررر قلرررت : كيرررل لرررو رأا زماننرررا اليررروم !
 يت  ثون عن الانوات وك هنا أشهر انهيق عن األايم واألساْيع !

عور ع ي َف فق  أقا    ْو يف مطالع سور ع ي َ أب زاء منو مثل الليلف والنهارف لق  عين القرآن والاو  نة ابلوقت من نواَا شق ْو
ر  و ل ي اَل ع   َر ( ف ) و الضُّ  ى و الل  والفجرف والض ىف وال عرف كما يف قولو ت اا:) والل ي ل  إ ذ ا ير غ شى والنر ه ار  إ ذ ا َت  ل ى ( ف ) و ال ف ج  ي ل  ( ف ش 

ر ( . وم روف أن   إذا أقا  ْشيء من خلقو دل  ذلق على أمهيتو وعلمتوف وليلفت األن ن ا ان  ل ف ي  خوا  لار إليو وينبو ) و ال   ع ر  إ ن  اإل 
 على  ليل منف تو.

" ن م اذ ْن  برل أن رسرول   قرال: و اءت الانة لتؤك  على أمهية الوقت وقيمة الزمنف وتقرر أن اإلناان مائول عنو يوم القيامةف ف 
عاَل عن عومور ه  في   أ ف ناهو ؟ وع ن  ش باْ و في   أ ْ رالهو  رب وو وفري    لن  تر زوول  ق   ما عبَ  يوم  القيامة   ق يوا   ل  عن أ ر ْ ع  خ  ت ا  مال رو  مرن أيرن اك  ؟ وع رن   

ررل  فيررو  . ررو  مرراذا عم  [. وأخررا النرري أن الوقررت ن مررة مررن ن رر    علررى خلقررو والْرر  ْاررن   اررنالممرر ع و  والبيهقرري ] "أنر ف ق رروو ؟ وع ررن  علم 
لل برر  مررن شرركر الن مررة وإال سوررلبت وذهبررت. وشرركر ن مررة الوقررت يكررون ابسررت ماْلا يف الطاعرراتف واسررتثمارها يف الباقيررات العررا اتف 

ِ و ع نرو:  ري  ا ْ رن  ع ب راَس ر ض  ت ران  م غ بورروِن ف ي"ف  رن  ا ر  ةو و ال ف ررر ا و ن   م  ف العة  رن  الن راس  ث رِ  م  را ك  ررل   :  ]البخرارع [" ه م  ِ و ع ل ي رو  و س  وم ر  قولرو ل رل ى ا
( أع  ال ع يروو ف قو ل لق قليرِل فقر  يكرون اإلنارانو لر ي ا ف وال يكرون متفرة غرا  لشرغلو ابا راوف وقر  يكرون م ث ِ  م ن  الن اس  ارتغني اف وال ) ك 

ِو أن  تشررمع  أبضرر اف   -العرر ةو والفرررا و  - ي ا  ف فررإذا ا تم ررا يكررون لرر فغ ل ررب  علررى اإلنارران الكاررلو عررن الطاعررة فهررو ااغبررونوف والغرر
 الثمن ف وأن  تبيع  أبق لة م ن مثن  اا ث ل  .

نرا الشررر يف أعمرال قرر  َتلرب ل ي ويلر لق فالْر  مررن ا فراه عليرو وعرر م تضر ؛فراايايت واأل اديرت تشر  إا أمهيررة الوقرت يف  يراَ اااررل 
 وتب  ان عن طريق ا  ف فالوقت  ضي وال ي ود مَر أخرا.

ررن إليرروف “وقررال: ”. اي اْررن آدمف إ ررا أنررت أايمف إذا ذهررب يرروم ذهررب ْ ضررق“قررال ا اررن البعرررع:  اي اْررن آدمف هنررارف ضرريفق ف  ا 
الر نيا ثالثرة أايم: أمرا األمرس فقر  ذهرب “وقرال: ”. لق ليلترقفإنق إن أ انت إليو ارحتل حبم فف وإن أس ت إليو ارحتل ْر م ةقف وكر 

 ”.مبا فيوف وأما غ ا  فل لةق ال ت ركوف وأما اليوم فلق فاعمل فيو
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ررت “قررال اْررن مارر ود: لرر لق كررانوا ال ينرر مون إال علررى فرروات الوقررت الرر ع مل يرررف ه  در ررةف  مررا نرر مت علررى شرريء نرر مي علررى يرروم غْر
 ”.د فيو عمليمشاوف نقص فيو أ ليف ومل يزد

ف وااررروت يقط رررق عرررن الررر نيا “وقرررال اْرررن القررري :  إضررراعة الوقرررت أشررر  مرررن ااررروت؛ ألن إضررراعة الوقرررت تقط رررق عرررن   والررر ار اايخرررَر
 ”.فاْق  على ما ينقص من عمرف فإن اغتممت مبا ينقص من مالق“وقال الارع ْن اافلس:  ”.وأهلها

أدركرت أقوامرا  كرانوا علرى  :ْقولرو ا ان البعرع رمحو   الولل والت ب ف ولفه  لق   رص الالل العاحل علي وقته  مبا ي جز عنوو 
 أوقاهت  أش  منك   رلا  على درامهك  ودانن ك .

ي ررين أوقفهررا ح وا باررها عررن ااارر   فأن ر ررال  قررال لررو: ت ررال أكلمررقف قررال: أماررق الشررمس ونقررل عررن عررامر ْررن قرريس مررن الترراْ ن 
 ع ااضي ال ي ود ْ   مرورهف فخاارتو ال  كن ت ويضها واست راكها.ألكلمقف فإن الزمن سري

قال: كيرل نت ر ثو والنهرارو ي مرلو عمل روف مرا طل رت الشرمسو إال كانرت شراه َ  علرى ال براد    لس م نا نت  ث.اقيل لافيان  الثورع: و 
 ؟!!ا ف لوافيم
عرررع عررن مطال ررةف قرال اْررن عقيررل رمحررو  : إ  ال  ررل ح أن أضرريع سراعة مررن عمرررعفو  ف ْو   ررق إذا ت طررل لاررا  عرن مرر اكَر ومنرراهَر

 (145 /1)ذيل طبقات ا ناْلة( ). أعملت فكرع يف  الة را يت وأان ماتطراف فال أهنع إال وق  خطر ح ما أسطره
 فانلر كيل ياتغل وقت ط امو ورا تو يف إعمال فكره فياطره ْ   قضاء  وائجو الشخعية؟!!!

وقرال ْ ضره : "مرن أمضرى يومرا  مرن عمرره يف غر  "  إن الليرل والنهرار ي مرالن فيرق فاعمرل فيهمرا"   ال زيز رمحو  :ويقول عمر ْن عب 
  َق قضاهف أو فرض أداهف أو جمَ  أللوف أو مح   علوف أو خَ  أساوف أو علَ  اقتباوف فق  عق يومو وهل  نفاو".

إ  ألكره أن أرا أ ر ك  سربهلال  ال يف عمرل دنيرا  ومن أقوال الفاروَّ رضي   عنو:ف فك  نضيع من أوقاتنا ْال فائ َ يف ديننا أو دنياان
رمحرو  :" لر بتو العرروفية فمرا انتف رتو مررنه  إال ْكلمترنف ل رته  يقولررون: الوقرتو سريِلف فررإن  -قرال الشرراف يو  . َوال يف عمرل آخرر 

 اطل".قط تو وإال قط قف ونفاوق إن مل تشغلها اب قة  شغلتق ابلب
فالوقرت  ففال نضيع من أوقاتنرا مرا نت ارر عليرو يروم القيامرة فوأن جن ل  ياتنا كلها هلل األوقات لينا أن ناتغل ف ه ه قيمة الوقت وأمهيتو

 .سريع االنقضاء فهو  ر مر الا اب
 األسباب املعينة على حفظ الوقت وكيفية تطبيقها

 ت رن علرى  فرل الوقرتالريت سباب ثمر وقتنا كما ف ل سلفنا العاحلف وذلق من خالل األت الوا ْنا إا تطبيق واق نا اا مولف وكيل نات
 -وتتلخص فيما يلي:

وهرري مرررن أعلرر  الوسرررائل الرريت ت رررن اااررل  علرررى اغتنررام وقترررو يف طاعررة  . وهررري دأب العررا ن وطريرررق ااتقرررنف  حماسبببة البببنف   -1
مها الر ع انقضرى؟ وأيرن أنفقرت وقترق؟ ويف أع شريء أمضريت سراعات يومرق؟ ف اسب نفاق أخي ااال  واس ْلا ماذا عملت يف يو 

 !هل ازددت فيو من ا انات أم ازددت فيو من الايئات؟
فمن رَّب  نفاو على م اح األمور والتباع  عن سفارافهاف كران أ ررص علرى اغتنرام وقتروف ومرن علرت  تربية النف  على علو اهلمة  -2

 مهتو مل يقنع ابل ونف وعلى ق ر أهل ال زم أتيت ال زائ :
 وأتيت على قدر الكرام املكارم ..........على قدر أهل العزم أتيت العزائم
 عني العظيم العظائموتصغر يف .........وتعظم يف عني الصغري صغارها 



 (3) 

فإن ل بة هؤالء وخمالطته ف وا رص على القرب منه  والت سي هب ف ت ن علرى اغتنرام   صحبة األشخاص احملافظني على أوقاهتم -3
 الوقتف وتقوع النفس على استغالل ساعات ال مر يف طاعة  ف ور     من قال:
 األردى فرتدى مع الرَِّدي إذا كنَت يف قوٍم فصاِحب ِخياَرهم *** وال تصحبِ 

 ِديببببببببببببببببباَرن يقتببببببببببببببببببببعن املرِء ال َتَسْل وَسْل عن قرينِه *** فكلُّ قريٍن ابملق
فررإن معررا بة الكارراا وخمالطررة مضرري ي األوقرراتف مهرر َر لطاقررات اإلناررانف مضرري ة  االْت رراد عررن لرر بة مضرري ي األوقرراتكمررا  ررب 

 ”.اعتاوا الر ل مبن يعا بف فإ ا يعا ب الر ل من هو مثلو“يقاس جبلياو وقرينوف وْل ا يقول عب    ْن ما ود:  ألوقاتوف واارء
كرا عررون للمارل  علررى  ارن اسررتغالل وقتروف فهرر  خر  مررن  معرفبة حببال السبل  مببع الوقببت  -4 فرإن م رفرة أ ررواْل  وقرراءَ سرر ه  أل 

 ف وق  سبقت لور مشرقة ل لق.ع األمثلة يف اغتنام دقائق ال مر واستغالل أنفاسو يف طاعة  أدرف قيمة الوقت وأمهية ال مرف وه  أرو 
وتنويررع األعمررال يارراع  الررنفس علررى  ففررإن الررنفس ْطبي تهررا سررري ة االررلف وتنفررر مررن الشرريء ااكرررر تنويببع مببا يلسببتغل بببه الوقببت  -5

 استغالل أكا ق ر ممكن من الوقت.
فكررل يررروم  ضرريف وكرررل سرراعة تنقضررريف وكررل  لرررة  رررف لررريس يف اإلمكررران  :الوقببت ال يعبببود وال يلعبببوَّ إدراك أن مببا م بببى مبببن  -6

مررا مررن يرروم  رررُّ علررى اْررن آدم إال وهررو يقررول: اي اْررن آدمف أان يرروم “اسررت ادهتاف وابلترراح ال  كررن ت ويضررها. وهرر ا م رر  مررا قالررو ا اررن: 
 ”.ليقف فق  ةم ما شئت َت ه ْن ي يقف وأخ ةر ما شئت فلن ي ود إليق أْ ا    ي ف وعلى عملق شهي ف وإذا ذهبت عنق مل أر ع إ

ف ويتم  لو مون  مهلة من الزمنف ليعرل  مرا أفار ف ف :تذكُّر املوت وساعة االحت ار -7  ن يات ْر اإلناان ال نياف وياتقبل اايخَر
اراب وامررزاء. فتر كُّر اإلنارران ْلر ا   لررو  ريعرا  علررى ويتر ارف مررا فراتف ولكررن هيهرات هيهرراتف فقر  انتهررى زمرن ال مررل و ران زمررن ا 

 اغتنام وقتو يف مرضاَ   ت اا.
 ن يقل اإلناان أمام ْرو يف ذلق اليوم ال عيب فيا لو عن وقترو وعمررهف كيرل قضراه؟ ف تذكُّر السؤال عن الوقت يوم القيامة  -8

  ااال  على  فل وقتوف واغتنامو يف مرضاَ  .ت كرو ه ا ي نفوأين أنفقو؟ وفي  استغلو؟ وأبع شيء مأله؟ 
إذا كران اإلناران شر ي  ا ررص علرى اارالف شر ي  الافلرة عليرو واالسرتفادَ منروف وهرو ي لر  فر احلرص على االستفادة مبن الوقبت  -9

ف ومررا ي ررود عليررو اب رر  والارر ادَ أن ااررال  يت ويرررواف فالْرر  أن يكررون  رلررو علررى وقتررو واالسررتفادَ منررو كلررو فيمررا ينف ررو يف دينررو ودنيرراه
 أكاف خالة إذا عل  أن ما ي هب منو ال ي ود. 

ْن الوا برات واألعمرال ااختلفرة دينيرة كانرت أو دنيويرة حبيرت ال يطغرى ْ ضرها علرى ْ رعف وال يطغرى غر  ااهر  تنظيم الوقت   -10
ن مرةف والبليرةف والطاعرةف واا عرية. وهلل عليرق يف كرل وقرت منهرا أوقرات ال بر  أْر رة ال خرامس ْلرا: ال“يقول أ   العرا ن:  على ااه .

ية: فمن كان وقتو الطاعة فابيلو شرهود اان رة مرن   عليرو أن هر اه ْلرا ووفقرو للقيرام  ْو هبراف سه  من ال بودية يقتضيو ا ق منق حبك  الْر
 ”.ة واالستغفارف ومن كان وقتو البلية فابيلو الرضا والعاومن كان وقتو الن مة فابيلو الشكرف ومن كان وقتو اا عية فابيلو التْو

الفررررا  ن مرررة يغفرررل عنهرررا كثررر  مرررن النررراس فنرررراه  ال يرررؤدون شررركرهاف وال يقررر روهنا  رررق قررر رهاف يقرررول أ ررر   اغتنبببام وقبببت فراغبببه  -11
ابب اْلرررواف واجنرررر  يف ق يررراد  فررررا  الوقرررت مرررن األشرررغال ن مرررة عليمرررةف فرررإذا كفرررر ال بررر  هررر ه الن مرررة أبن فرررت  علرررى نفارررو“العرررا ن: 

فالْ  لل اقل أن يشغل وقرت فراغرو اب ر  وإال انقلبرت ن مرة  ”.الشهواتف شو و   عليو ن مة قلبوف وسلبو ما كان   ه من لفاء قلبو
.” الفرا  للر ال غفلةف وللنااء غول مة“الفرا  نقمة على لا بهاف وْل ا قيل:   أع حمرف للشهَو

آفرررة تررر مر الوقرررت وتقترررل ال مررررف قرررال  فرررإن التارررويل التارررويلاألوقرررات وال رررودَ إا رب األرض والارررماواتف وإايكررر  و  هيرررا إا اغتنرررامف
إايف والتاويل ف فإنق ْيومق ولات ْغر فف فرإن يكرن غر ا  لرق فكرن يف غر  كمرا كنرت يف اليروم ف وإن مل يكرن لرق غر  مل " ا ان : 
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فرإايف أخري ااارل  مرن ف شر ارا  لكثر  مرن ااارلمن وطاْ را  ْلر ” سروف“ ت كلمرة ولألسرل فقر  ألرب ".تن م علرى مرا فرطرت يف اليروم
التاررويل فإنررق ال تضررمن أن ت رريد إا الغرر ف وإن ضررمنت  ياتررق إا الغرر  فررال أتمررن اا و ةقررات مررن مرررض طررار  أو شررغل عررارض أو 

 يراَ ااارل ف كمرا أن التارويل يف ف رل الطاعرات  ْالء انزلف واعل  أن لكل يوم عمال ف ولكل وقت وا باتروف فلريس هنراف وقرت فررا  يف
   ل النفس ت تاد تركهاف وكن كما قال الشاعر:

 تزوَّد من التقوى فإنك ال تدري *** إذا جنَّ ليٌل هبل تعبيشل إىل الفجببرِ 
 فكم من سليٍم مات من غري ِعلٍَّة *** وكم من سقيٍم عاش ِحيناً من الدهرِ 

 اً *** وقبد نلسجْت أكفانله وهبو ال يبدريوكم من فىًت ميسي ويصبح آمن
  -نداء وأخريا 

إا كل من سهر أمام التلفاز .. اشاه َ ااالاالت واألفالم .. والفاتنات من الفتيرات ااتا رات .. إا كرل أىل إا كرل أخرت . أقرول 
وأسراك  أيهرا الشرباب هرل ضري ت   سرؤال؟ . لكل منهما .. انتبرو مرن غفلترق هر ه فهري عليرق دمرار مل تر ركها اليروم ولكرن سرت ركها غر ا

 دقيقة يف رضا   أم يف غضبو؟. 
ودَ .. فمرن اسرتثمر حمر ودَ ..وأايم م ر  وأنفراسااال  يف ه ه ال نيا وقرت قعر  ... عمر الوقت فيو ال ا .. الوقت فيو ال لات ..إن 

أْرر ا ف وه هرر ا ال عررر  إليررو.. فقرر  خاررر زمنررا ال ي ررود فطرروَّب لررو .. ومررن أضرراعها وفررر  فيهررا … ا رر   الارراعات يفهرر ه الل لررات و 
وههررر فيررو اايررل إا ال عررة والرا ررة ..  رر ب يف الطاعررة .. وق ررإ يف ال بررادَ .. وإضرراعة لألوقررات فيمررا ال … الرر ع تفشررى فيررو ال جررز

الكال .. ه ا ال عر الريت ماترت ألب  الوقت زمن ال عة .. زمن … ونال ل يف زمننا ه ا امهل ْقيمة الوقت والتفريإ فيو ف  فائ َ 
ف ْرل إن هنراف مرن ينرادا لرا بو لكري يقضرى وقرت اراعات واألايم وال  ارب ْلرا  اراب ر ال… وخارت فيو ال زائ  … فيو اْلم  
 فرا  . 

ررت فررال  كررنو أال ترررا الليررل  والنهررار  كيررل  ررران  يف لرررم  األعمررارف أال ترررا إا الرر قائق  والثرروا  ال ت ررودف أال ترررا إا الشررمس   أن إذا غْر
 ؟!!!أتيت يف اليوم  ال ع لرمت و

قرال لرا ب ا كر  ال طائيرة: روب  عومورَر أال عملت يف عمر القليل ما ينف ق وينفع جمتم ق ْ   وفاتق!! ويلل عملق ذكرا  وأثرا  لرقف 
ررَر قليلررِة آمررادوهف كثرر َِ أمرر ادوهف وم رر ررن  اا ررن ن  مررا ال ات ارر ت آمررادوهف وقل ررت  أمرر ادوهف وروب  عومو ررن  الررزمن  م  ن  ْررورف  لررو يف عومررر ه أدرف  يف ياررَ  م 

 ي خلو حتت  دائرَ  ال بارَ  ف وال تل قوو و م ض ةو اإلشارَ  .
 اتل قلِب املرِء قائَلةل له ............ إن احلياَة دقائقل وثواينببببببببببدق
  عمرل اثينرفع لنفِسك قبَل موِتك ذكَرها ... فالذكرل لإلنسانِ اف

وا رر ر مررن التاررويل والكاررلف فكرر  يف ااقرراْر مررن  قبررل انعرررام الشررهر الفضرريل؛ ابغتنررام أوقررات عمرررف يف طاعررة   عررائ فبررادر أخرري ال
وف فا  ر أن تكون من قتاله وض اايه.  قتيل سوف. والتاويل سيل يقطع اارء عن استغالل أنفاسو يف طاعة ْر
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