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الوقت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت -  19الدرس :  -مقاصد الشریعة 

2007 -10-09  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، أخرجنا من ظلمات 

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  أھمیة الوقت:

   

  اإلنسان زمٌن: – 1

أیھا اإلخوة الكرام، مع درس جدید من دروس 

مقاصد الشریعة اإلسالمیة، والحقیقة أن الوقت 

  یمضي سریعاً، بل إن أھل اآلخرة:

  ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم ﴾

  ) 19(سورة الكھف: اآلیة 

لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت، ألن 

ت، ألن اإلنسان بضعة أیام، كلما اإلنسان وق

انقضى یوم انقضى بضع منھ، وألنھ ما من 

یوم ینشق فجره إال و ینادي: یا بن آدم، أنا ًخلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني ال أعود إلى 

  یوم القیامة.
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  الفوز أن نعمل في الوقت المحّدد لنا: – 2

اطلعت على كتاب فیما مضى عن قصص  

العرب، وھو من أربعة أجزاء، وقرأتھ، ثم 

استنبطت أن األذكیاء ماتوا، واألغبیاء ماتوا، 

واألقویاء ماتوا، والضعفاء ماتوا، واألصحاء 

ماتوا، والمرضى ماتوا، وأن الُظالّم ماتوا، 

والمظلومین ماتوا، وأن الموت ینھي كل شيء، 

لذلك البطولة أن تعمل في ھذا الوقت المحدود 

ً عمالً ینفعك بعد مضي الذي یم ضي سریعا

     الوقت، كیف مضت ھذه األیام سریعاً وكأنھا لمح البصر ؟

  لك الساعة التي أنت فیھا فقط: – 3

كذلك الوقت یمضي سریعاً، والوقت ال  

لذلك ما مضى فات، و المؤمل غیب، یسترجع 

الماضي ال تملكھ، ألنھ مضى، والحدیث عنھ 

مضیعة للوقت، ألنك لن تستطیع استرجاعھ، ما 

مضى فات، و المؤمل غیب ال تملكھ، وكم من 

  إنسان وضع آماال عریضة لم یحِقّقھا.

ساً في ثانویة، نشأت معي ساعة فراغ  كنت مدِرّ

فجائیة، فأمضیتھا عند المدیر، المدیر حدثني 

یس إلى الجزائر، و المدرس المعار عن متاعبھ، وعن ھمومھ، وقال لي: حصلت على موافقة إعارة تدر

راتبھ مضاَعف، قال: سأمضي ھناك خمس سنوات، ولن آتي إلى الشام في ھذه السنوات الخمس، 

سأمضي الصیف األول في بریطانیة، والصیف الثاني في فرنسة، والثالث في إسبانیة، والرابع في 

  إیطالیة 
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سأطلع على ھذه البالد، وعلى ثقافة ھذه البالد، 

لى تراث ھذه البالد، ومتاحف ھذه البالد، وع

ثم أعود بعد خمس سنوات، وأقدم استقالتي من 

ً أبیع فیھ التحف،  العمل، وأفتح محالً تجاریا

وسیكون ھذا المحل منتدى لي وألصدقائي، 

القصة طویلة، أنا ال أبالغ حدثني لعشرین سنة 

قادمة، وكیف سیكبر أوالده، ویریحونھ من 

محل منتدى فكریا یلتقي فیھ العمل، ویجعل ال

مساء كل یوم مع أصدقائھ، وھكذا، وأنا أستمع لھ، خرجت من عنده إلى صفي، ثم إلى بیتي، وفي المساء 

عندي ساعة تدریس في مركز المدینة، أردت أن أرجع إلى بیتي مشیاً، فإذا نعیُھ على الجدران، وهللا 

ھ حدثني الذي حدثني عن عشرین سنة قادمة، ما مضى الذي ال إلھ إال ھو في الیوم نفسھ، في الیوم نفس

  فات، و المؤمل غیب ال تملكھ.

ماذا تملك ؟ لك الساعة التي أنت فیھا، ال تملك إال ھذه الساعة، فالدنیا ساعة فاجعلھا طاعة، اجعلھا طلب 

ا عن معرفة، اجعلھا عمل صالح اجعلھا عبادة، اجعلھا نصیحة، اجعلھا أمرا بالمعروف، اجعلھا نھی

  المنكر، اجعلھا مطالعة كتاب، اجعلھا حركة نحو الخیر للناس، ألن الدنیا ساعة.

  نحن بین خمسة أیام: – 4

لذلك قالوا: أنت بین خمسة أیام، یوم مفقود ھو الماضي، ویوم مشھود، ھو الحالي، ویوم مورود، ھو 

من الحدیث عنھ، ویوم مشھود الموت، ویوم موعود ھو یوم القیامة، ویوم ممدود، یوم مفقود ال جدوى 

ھو أخطر أیامك، الساعة التي أنت فیھا، ویوم مورود ھو الموت، ویوم موعود یوم القیامة، ویوم ممدود 

  إما إلى جنة یدوم نعیمھا، أو إلى نار ال ینفذ عذابھا.

  البد من التفكُّر في ساعة الموت واإلعداِد لما بعدھا:

  زمن، أنت بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك.لذلك من أنت أیھا اإلنسان ؟ أنت  

إنسان عمره عند هللا تسع وسبعون سنة وثمانیة 

أشھر وثالثة أسابیع وأربعة أیام وخمس 

ساعات وأربع دقائق وثماني ثوان، انظر إلى 

ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانیة واحدة قّربك 

من النھایة، والنھایة صفر، النھایة تنھي كل 
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  يء، القوي یموت، والضعیف یموت، والطاغیة یموت.ش

فاإلنسان یمضي بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، وما من یوم ینشق فجره إال وینادي: یا 

  بن آدم، أنا َخلٌق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني ال أعود إلى یوم القیامة.

  یام العدیدة كلمح البصر، وھكذا العمر.وأنا في طریقي إلیكم شعرت كیف مضت ھذه األ

  

قد یقول اإلنسان: عمري ستون عاما، أو 

أو أربعون، ھذه األعوام كیف  خمسون،

؟ یقول لك: البارحة كنت طالبا في مضت

االبتدائي، اآلن أنا في سن الستین، فإذا مضت 

الستون كلمح البصر ففي األعم األغلب 

ً كلمح ا لبصر، السنوات الباقیة تمضي أیضا

ً فأصبح  وفجأةً یكتَب النعي، فجأة كان شخصا

خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر، وقف أھلھ للتعزیة، بعد شھرین أو ثالثة نسي ھذا 

الرجل، وعاشوا حیاتھم الیومیة، وكأنھ لم یكن، فإن أمضى حیاتھ في طاعة هللا فال یعنیھ ما الذي 

  سیكون.

َمن حولھ یضحك، وھو یبكي وحده، فإذا وافتھ المنیة، وكان محسنًا فكل َمن حولھ حینما یولد اإلنسان كل 

  یبكي، فإذا كان بطالً یضحك وحده.

  

وهللا أیھا اإلخوة الكرام، مرة شیّعنا میتا، وقفت 

على قبره، وهللا الذي ال إلھ إال ھو ما وجدت 

على سطح األرض إنساناً أذكى وال أعقل ممن 

التي ال بد منھا، الغني یموت، یعّد لھذه الساعة 

والفقیر یموت، والقوي یموت، والضعیف 

یموت، والوسیم یموت، والدمیم یموت، 

والمحسن یموت، والمسیئ یموت، وكل مخلوق 

  یموت، وال یبقى إال ذي العزة والجبروت.
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  والعمر مھما طال فالبد من نزول القبر واللیل مھما طال فالبد من طلوع الفجر

***  

  یوماً على آلة حدباء محمــــول كل ابن أنثى وإن طـالت سالمتھ

  فاعلم بأنك بعدھــا محمــــول فإذا حملت إلى القبـــور جنازة

***  

أحد علماء دمشق الصالحین العاملین الربانیین اشترى قبرا في حیاتھ، وقد كتب اسمھ على الشاھدة، 

  نا المقام.وكان یزوره كل خمیس، یقول لمرافقھ: یا ولدي، ھ

  ھذه ھي فائدة التفكُّر في الموت:

التفكیر في الموت أیھا اإلخوة لیس تشاؤماً، لكن لھ وظیفة إیجابیة، التفكر في الموت یجعلك على  

الصراط المستقیم، تأخذ أعلى شھادة تؤسس معمال، تقیم مشروعا ضخًما، ھذا ال یمنع، لكن التفكر في 

  ك أن تنحرف، والتفكر في الموت یسرع الخطى إلى هللا.الموت یمنعك أن تعصي هللا، یمنع

مرة كنت في مطار، ورأیت شریًطا متحرًكا، 

وقفت علیھ، وأنا واقف أمشي، شيء جمیل، إن 

مشیت علیھ كانت السرعة مضاعفة، وعلیھ 

سوران یمنعانك أن تنحرف، شریط متحرك لھ 

سوران، تصورت أن ھذا الشریط المتحرك مع 

إلى التفكر في الموت، فیسرع السورین یرمز 

  الخطى إلى هللا، ویمنعك أن تنزلق، لذلك:

  

  (( أَْكثُِروا ِذْكَر َھاِدِم اللّذّاِت، یعني الموت ))

  [ الترمذي ]

  مفرق األحباب، مشتت الجماعات .

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  ، و الحاكم، والبیھقي، عن علي ][ أخرجھ الشیرازي

قبل عدة أشھر أو بعض السنوات عدد ال بأس بھ من إخوتنا صلى الفجر في جماعة، وفي صالة العصر 

كان مدفونا، وال یشكو شیئاً، تقریباً في كل شھر أو شھرین حادثة نادرة، أن إنسانا ال یشكو شیئًا إطالقاً، 

  لعصر كان تحت التراب.وصلى الفجر في جماعة وفي المسجد، وفي ا
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 ً ، ھكذا قال، فلما سئل: ما لي قریب لھ سھرة أسبوعیة، أحد الجالسین قال ھكذا: أنا لن أموت قریبا

؟ قال: أنا صحتي جیدة جداً، ووزني ممتاز، وأكلي صحي، أمارس الریاضة كلَّ یوم، وتكلّم عن السبب

زن زائد، وال ضغط، وال أي مرض، أسباب طول العمر، كالمھ علمي، ما عنده شدة نفسیة، وال و

ویمارس ریاضة یومیة، ھذا الكالم قالھ یوم السبت، السبت الموالي كان تحت األرض، لذلك: كل مخلوق 

  یموت وال یبقى إال ذي العزة والجبروت.

  والعمر مھما طال فالبد من نزول القبر واللیل مھما طال فالبد من طلوع الفجر

***  

أحدھم فال یستیقظ، أو یستیقظ فال ینام بعد ذلك، یخرج من بیتھ فال یرجع، أو  حوادث كثیرة لرجال ینام

  یرجع فال یخرج، ھذه حقیقة.

  ال، ثم ال، ثم ال لإلنفاق االستھالكي للوقت:

الوقت، الوقت أخطر شيء في في طریقي إلیكم كنت أفّكر كیف مضت ھذه األیام كلمح البصر، إذاً: ھو  

حیاتك، الوقت ھو أنت، بل ھو وعاء عملك، بل ھو رأس مالك الوحید، وال تملك غیره، لذلك ھذا الوقت 

یمكن أن ینفق إنفاقاً استھالكیاً.ھؤالء البشر أمامك یأكلون، ویشربون، ویتمتعون، وال یعبئون بالمستقبل، 

اء، صرعات األفالم، صرعات اإلعالم، صرعات یعیشون لحظتھم، ھم مع الصرعات، صرعات األزی

السیاسة، ھم معھا یتابعون األخبار، یتسامرون، یغتابون، یأكلون المال الحرام، یطلقون بصرھم في 

الحرام، ال یضبطون ألسنتھم، ال یؤدون عباداتھم، یعیشون وقتھم، وصحتھم طیبة، وھم في بحبوحة، 

  وعندھم دخٌل جید، وكل یوم في نزھة، 

ل یوم في سھرة للعب النرد... واختالط وك

وسرور، وروح مرحة، وفكاھة، وأناقة، وبیت 

من الدرجة األولى، یأتي الموت فجأة لم یكن 

في الحسابان، لذلك ما ھو الذكاء ؟ قالوا الذكاء 

ھو التكیف مع أي شيء ؟ مع أخطر حدث في 

  المستقبل، إنھ الموت.

  

نوم، وغرف استقبال، ومطبخ، وحّمام، وحدیقة،  تصور بیتا من خمس غرف، وصالونات، وغرف

إضافة إلى مركبة، ومكتب تجاري، تصور أّن ھذا الوضع فجأةً ینتھي بقبٍر عرضھ سبعون سنتیمترا، 

  وطولھ مئة وثمانون، كلھ تراب تحت األرض.
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  وهللا أیھا اإلخوة، إّن الذي ال یعّد ِلما بعد الموت یجب أن یوصف بأنھ غبي.

  

ماُم الغزالي نفَسھ فقال: " یا نفس، مرة سأل اإل

لو أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا، ال شك أنك 

  تمتنعین...".

مرة كنا في سھرة فقِدّم طعام نفیس جداً، لكّن 

طبیب قلب رفض أن یأكل، فلما ألّح علیھ قال: 

وهللا إني أحب ھذا الطعام حباً جما، لكن لكثرة 

عام ما أرى األوعیة مسدودة من ھذا الط

كرھتھ، نظر إلى المستقبل فوجد ھذا الطعام 

  الدسم یسبب ضیقا في الشرایین، ثم جلطات، ثم موتا مفاجئا.

  

لما یعیش اإلنسان المستقبل یتكیف معھ، 

والتكیف مع أخطر حدث في المستقبل وھو 

الموت یكون بالطاعة، وبالصلح مع هللا، 

وباالستقامة على أمر هللا، وبطلب العلم، 

ة األوالد، وبإنفاق المال، وباألعمال وبتربی

  الصالحة، ھذا ھو التكیف، والذكاء ھو التكیف.

لذلك أیھا اإلخوة، إنفاق الزمن إنفاق استھالكي 

كما ترون، فالناس یعیشون لحظتھم فقط، 

یتابعون الصرعات، و یتداولون األخبار الممتعة، ویرتادون األماكن الجمیلة، و یشترون األكالت 

ویتندرون باألخبار الیوم، كم مات في العراق الیوم ؟ خمسمئة، یقول: العدد كثیر، العیار مئة في الطیبة، 

  الیوم، ھو مرتاح، والمسلمون ماتوا وقُِھروا، وھو مرتاح، تھّمھ والئمھ وحفالتھ وُمتَعھ.

  المؤمن ینفق الوقت إنفاقاً استثماریا نفِعی�ا:

ً است  ثماریا نفِعی�ا، یفعل في الوقت الذي سیمضي عمالً ینفعھ بعد مضي أما المؤمن فینفق الوقت إنفاقا

  الوقت، تأتي اآلیة الكریمة:
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  ) ﴾1﴿ َواْلعَْصِر (

  ( سورة العصر )

یقسم هللا بمطلق الزمن، لھذا المخلوق األول رتبة، الذي ھو في حقیقتھ زمن، یقسم بھذا الزمن، بمطلق 

  الزمن، فیقول:

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر () إِنَّ 1﴿ َواْلعَْصِر (   ) ﴾2اْإلِ

  ( سورة العصر )

نحن بمقاییس الدنیا یقال: بیل غیت حجمھ 

المالي تسعون ملیار دوالر، شاب باألربعینات 

یملك تسعین ملیار دوالر، یأتي الموت فینھي 

ھذه الثروة، فال ینفعھ إال عمل صالح، لذلك مر 

  النبي علیھ الصالة والسالم على قبر قال:

( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون (

    من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

  [ ورد في األثر ]

  إن ركعتین نفال صالھما بسرعة كنقر الدیك خیر لھ من كل دنیاكم، ھذا كالم سید الخلق المعصوم.

:   حدیث آخر قالھ النبي علیھ الصالة والسالم لعليٍّ

ِ، َألَْن یَْھدِ  ُ بَِك َرُجًال َخْیٌر لََك ِمْن أَْن یَكُوَن لََك ُحْمُر النَّعَِم ))(( فََو�َّ   َي �َّ

  [ البخاري ]

  (( یا علي، ألن یھدي بك هللا رجالً واحداً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس ))

  [ لجامع الصغیر عن أبي رافع ]

فط، شركات یابانیة، وھناك كم شركة عمالقة في األرض ؟ ھناك شركات تصنع من اإلبرة إلى ناقلة الن

شركات األموال المجمدة التي لم تعثر لھا على طریق لالستثمار تفوق میزانیات دول، لكن ھدایة رجل 

  واحد خیر لك من حمر النعم، وخیر لك من الدنیا وما فیھا.

  حینما یأتي الموت تكشف ھذه الحقیقة، قال تعالى:

  ) ﴾22اْلیَْوَم َحِدیٌد ( ﴿ فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصُركَ 

  ( سورة ق )
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حجمك عند هللا بحجم عملك الصالح، حجمك عند هللا بحجم استقامتك، بحجم تضحیتك، بحجم انضباطك، 

  فلذلك المؤمن ینفق الوقت إنفاقاً استثماریاً.

  أربعة بنود لتفادي الخسارة:

  ھناك أربعة بنود: 

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (1﴿ َواْلعَْصِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا 2) إِنَّ اْإلِ ) إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر (   ) ﴾3بِالصَّ

  ( سورة العصر )

إن فعلت ھذه األشیاء األربعة فأنت ناج من 

  الخسارة، وما سوى ھؤالء فخاسرون

ترك رجٌل فندقا من ثمانین طابقا في أرقى بلد 

أوربي، والفندق ممتلئ دائماً، فندق من خمس 

نجوم، مات الرجل ووِضع في قبر، أین ھذه 

  الثروة ؟ ذھبت.

  

  

  اآلیة الدقیقة التي كان سیدنا عمر بن عبد العزیز یقرؤھا دائماً:

) َما أَْغنَى َعْنُھْم َما َكانُوا 206اَءھُْم َما َكانُوا یُوَعُدوَن () ثُمَّ جَ 205﴿ أَفََرأَْیَت إِْن َمتَّْعنَاھُْم ِسنِیَن (

  ) ﴾207یَُمتَّعُوَن (

  ( سورة الشعراء)

لذلك ھذه الدنیا ال تعدل عند هللا جناح بعوضة، ولو أن الدنیا تعدل عند هللا جناح بعوضة لما سقى الكافر 

، وتزداد عمالً صالحاً ترقى بھ عند هللا، وتزداد بھ منھا شربة ماء، لذلك الیوم الذي تزداد بھ معرفة با�

دعوة إلى هللا، وتزداد صبراً على طلبك للحقیقة، وعلى عملك وفقھا، وعلى دعوتك إلیھا، ھذا الیوم 

  رابح، وما سوى ھذا الیوم فخاسر، ألن األیام تمضي سریعاً.
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  الخسارة في إنفاق الوقت إنفاقا استھالكی�ا:

ألن مضي الزمن یستھلك ما معنى خسارة ؟ 

یمضى أول عشر سنوات، كلنا نعیش اإلنسان 

ھذه سنوات الستینات، األخیرة، كنا سنة ستین 

وتسعمئة وألف، بعد ذلك ثمانینیات، تسعینیات، 

بعد ذلك سنة ألفین، اآلن ألفین وسبعة، كل عقد 

  یمضي سریعاً.

كنت مدیر ثانویة في بلد في الجنوب، وكان 

إلى منصب رفیع، دعاني عندي طالب وصل 

بعد ثالثین سنة إلى قریتھ أین كنت مدیرھا، قلت: سبحان هللا ! مضى على ما كنت مدیراً للثانویة في ھذا 

البلد ثالثون عاًما، كیف مضت ؟ یقول لي طالب: أنت كنت أستاذي سنة ألف وتسعمئة وسبع وخمسین، 

  ؟ كلمح البصر، لذلك:مضى علیھا خمسون سنة، نصف قرن، كیف مضت ھذه السنوات 

  ما مضى فات والمؤمل غیب ولك الساعة التي أنت فیھـا

 


