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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت -  085الدرس :  - مدارج السالكین 

2000 -02-28  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما تعریف الزمن, ولم ھو أخطر شيء في حیاة اإلنسان؟ :

رس الخامس والثمانین من دروس مدارج السالكین, في منازل إیاك نعبد أیھا األخوة المؤمنون, مع الد 

وإیّاك نستعین، والمنزلة الیوم ھي منزلة الوقت، وال أُبالغ إذا قلُت: إّن الوقت أخطُر شيٍء في حیاة 

ما اإلنسان, ألنّھ رأُس مالھ الوحید، وألنّھ أثمُن ما یملك، بل إّن اإلنسان ھو وقت، ھو بضعةُ أیّام، كلّ 

  انقضى یوٌم انقضى بضٌع منھ.

مفھوم الّزمن مفھوم دقیق ومعقّد، هللا سبحانھ 

ًكا، قال  وتعالى خلق الكون، وجعلھُ متحّرِ

  تعالى:

  ﴿َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن﴾

  ]40[سورة یس اآلیة: 

والزمن ھو البعد الحركي الرابع لألشیاء،  

ا فالنقطة إذا تحّركت رسمت خطاً، والخّط إذ

تحّرك رسَم سطًحا، والّسطح إذا تحّرك رسم 

  حجًما، والحجم إذا تحّرك شكَّل وقتًا، فكّل شيٍء متحّرك یتحّرك ضمن زمن.

بَِمعنى آخر: أّن الحدث الشيء الذي یقع, ال بّد لھ من مكان یحویھ، فاإلنسان ال یمكن أن یتصّور حدثًا  

ن مرض ابنھ، أین یقیم ابنھ ؟ فكّل حدٍث یحتاج إلى بال مكان، یقول لك: فالن ھدم بیتھ، أین بیتھ؟ فال

ھ ، وكّل حدٍث یحتاج إلى محدث،  مكان، كما أّن كّل حدٍث یحتاج إلى زمان، مكان یحویھ، وزمان یضمُّ
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وكّل حَدٍث یحتاج إلى غایة، فاإلنسان ال یفھُم حدثًا بال غایة، فالحَدث لھ مكان زمان وُمْحِدث وغایة, 

  في حیاة اإلنسان ألنّھ وعاء عملھ.الّزمن أخطر شيٍء 

  العاقل یرشد استھالك الوقت :

انظر إلى إنساٍن یملك المالیین في أوربا وأمریكا أغنیاء بأرقام فلكیّة، سبعةٌ وتسعون ملیار دوالر یملكھا  

  ال، والدلیل:شاّب في الثانیة واألربعین, ھذا لو جاءتْھُ المنیّةُ فجأةً ما قیمة ھذا المال؟ الوقت أھّم من الم

أّن إنسانًا أُصیب بَِمرٍض عُضال, وھناك جھة في بعض البالد الغنیّة, یمكن أن تُجرى لھ عملیة في ھذا  

البلد، لكّن ُكلفة العملیّة بِثَمن بیتِِھ, ال یتردَّد ثانیةً واحدة في بیع البیت, وإجراء العملیّة، ذلك ألنّھ مركٌَّب 

لمال, یبیُع بیتھ الوحید الذي ال یملك غیره لیُجرَي ھذه العملیّة التي یتوھَّم في أعماقھ؛ أّن الوقت أثْمن من ا

  أنَّھا تُِمدُّ في أجلھ بْضع سنین، ھكذا اإلنسان.

وكلّنا نعلم أّن اإلنسان إذا أْمسَك مئة ألف لیرة وأحرقھا أمامك, تحكُم علیھ بالسَّفھ والجنون والخلل  

  عّد سفاھةً، وقد قال هللا عز وجل:العقلي قطعًا، ألّن إتالف المال یُ 

  َوَال تُْؤتُوا السُّفََھاَء أَْمَوالَكُُم﴾﴿

  ]5[سورة النساء اآلیة: 

وبما أّن اإلنسان إذا أتلف مالھُ یُعدُّ سفیًھا، فإذا أتلف وقتھُ فھو أشّد سفاھةً, فالعاقل یرّشد استھالك الوقت،  

  كما قال هللا عز وجل:

  وَن * الَِّذیَن ُھْم فِي َصَالتِِھْم َخاِشعُوَن * َوالَِّذیَن ھُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾﴿قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُ 

  ]3-1[سورة المؤمنون اآلیة: 

عن عمٍل ال قیمة لھ، عن حدیث فارغٍ، عن متعٍة رخیصٍة، عن مناقشٍة ال جدوى منھا ، عن خصومٍة ال  

  زًما، وكم من قضیّة تافھٍة تستھلك أوقات الناس؟.یعّد المنتصر فیھا منتصًرا، وال المنھزم منھ

  ما أثمن شيء في حیاة المؤمن؟ :

وقد مرَّ بعض الصالحین بَِمقھى, ورأى فیھ أُناًسا یلعبون النَّْرد, فقال: یا سبحان هللا! لو أّن الوقت یُشترى  

  من ھؤالء الشتریناهُ منھم.
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إّن المؤمن الصادق الذي عرف هللا عز وجل، وعرف سّر ُوجوده, وغایة ُوجوده، ال یجُد شیئًا أثمن في 

حیاتھ من الوقت، ینفقھُ بِتَخطیط دقیق، وِحْرٍص شدید، وُمتابعٍة دائمة، ألّن اإلنسان بضعة أیّام, كلّما 

  انقضى یوم منھ انقضى بضٌع منھ.

  أین نجد معنى الوقت في القرآن الكریم؟ :

ألْیَست ھذه منزلة من منازل مدارج السالكین؟ أین نجُد معنى الوقت في القرآن الكریم؟ في سورة  

  العصر، یقول هللا تعالى:

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر﴾   ﴿َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]2- 1[سورة العصر اآلیة: 

یخسر؟ ُمضّي الّزمن وحدهُ یستھلكھُ، كیف  

نحن جمیعًا من دون استثناء ینقص عمرنا ، 

كّل واحٍد منَّا لھ نھایة ثابتة، ونحن متحّركون 

نحو نھایٍة ثابتة، كّل ثانیة، وكّل دقیقة تقّربنا 

من ھذه النھایة الثابتة، إذًا نحن في خسارة، ألّن 

 ُمضيَّ الّزمن یستھلكنا، ھذا الشيء یتّضح,

فیمن یستأجر بیتًا سیاحی�ا, األیّام تمضي سریعًا، 

ل الّشھر وآخر الّشھر, الّشھر األّول والثاني  أوَّ

والثالث والرابع والخامس ثّم تفّضل! ینتقل إلى بیت آخر، یقول لك: َمَضْت علّي ھذه الّشھور كلْمح 

  البَصر.

لوقت شيٌء دقیق جد�ا ھو أنت، ورأُس مالك، فلو أّن إنسانًا استأجر سیّارة, یمّر الوقت معھ سریعًا، فا 

  وِوعاُء عملك، والعاقل ھو الذي ینفق وقتھُ إنفاقًا مرشًَّدا, إنفاقًا استثماری�ا ال إنفاقًا استھالكی�ا، قال تعالى:
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اِلَحاِت وَ  ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا ﴿َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

ْبِر﴾   بِالصَّ

  ]3- 1[سورة العصر اآلیة: 

وقٌت تُمضیھ في معرفة هللا, ھو وقٌت مستثَْمر ولیس ضائعاً، وقٌت تمضیھ في معرفة منھجھ, ھذا وقٌت  

یة مستثَمر لیس ضائعًا، وقٌت تمضیھ في العمل الصالح, وبِِخدمة الخلق، وفي رعایة الضعیف، وفي رعا

الیتیم، وفي عیادة المریض، وفي تعلیم العلم، وفي الدعوة إلى هللا ، واألمر بالمعروف والنھي عن 

المنكر، وتفقّد الفقراء والمساكین والبائسین، وإقامة بیوت هللا تعالى، كلُّ عمٍل یفضي بك إلى الجنّة فعلھُ 

و استثماٌر لھ، ومصیبة تأتیك وأنت صابٌر ھو استثماٌر للوقت، ثّم كلُّ وقٍت تتواصى بالحق بھ مع الناس ھ

علیھا فتتحّملھا، فإّن وقَت ھذا التَّحّمل مستثمر ولیس ضائعًا، ھذه السورة تُعَّد أصالً في موضوع الوقت 

  الذي ورد ذكرهُ في القرآن الكریم.

  آیة أخرى تشیر إلى معنى الوقت :

  ھناك آیةٌ أخرى تُشیر إلى معنى الوقت, قال تعالى: 

  كُّلٍ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَولِّیَھا﴾﴿َولِ 

  ]148[سورة البقرة اآلیة: 

اإلنسان مخیّر، وھو یَُولِّي ِوجھتھ نحو الخیر  

أو نحو الشّر، نحو الحّق أو الباطل، نحو المبدأ 

أو الّشھوة، نحو خدمة الناس أو استھالك 

ُجھودھم، خدمتھم أو استخدامھم، نحو إكرام 

الوقت یجري، الناس أو ابتزاز أموالھم، 

  فاستبقوا الخیرات، قال تعالى:

  ﴿َوِلُكّلٍ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَولِّیَھا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت﴾

  ]148[سورة البقرة اآلیة: 

  أنت في فرصٍة ذھبیّة محدودة. 

  ائھ؟تصّور إنسانًا یؤّدي امتحانًا لماّدة أساسیّة في سنة التخّرج واألسئلة كثیرة، ھل یمكن أن یعبث بأشی 

ً في األرض وھو على منضدة االمتحان یعبُث بِساعتھ؟ أو یعّد ما في جْیبِِھ من   مثالً: ھل رأیتم طالبا

مال؟ مستحیل، ھو في امتحان، وكّل دقیقة متعلّقة بَِمصیره, وكّل دقیقة متعلّقة بعالمة من عالمات 

  النجاح.
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، ووقت أداء امتحان شفوي، ھو أیضاً أنا أضرب لكم أمثلة في أوقاٍت حرجٍة، قضیّة وقت االمتحان 

  وقت حرج، كلمة وسارعوا، الوقت كالّسیف إن لم تقطعھ قطعََك، فاآلیة الكریمة:

ُ َجِمیعاً﴾   ﴿َوِلُكّلٍ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَولِّیَھا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت أَْیَن َما تَُكونُوا یَأِْت بِكُُم �َّ

  ]148[سورة البقرة اآلیة: 

  مكانة أنت، أو في أّي مكان أنت. في أیة 

  بیت شعر :

  قال الشاعر: 

اِب َواْلَحـــَرِس   ال تَأَمِن الَمْوَت فِي َطْرٍف َوالَ نَفٍَس    َوإِْن تََمنَّْعَت بِاْلُحجَّ

ــِرِس   فََما تََزاُل ِسَھاُم اْلَمْوِت نَــــافَِذةً    فِي َجْنِب َمدَِّرعٍ ِمْنَھا َو ُمتـَّ

  َكالَحاِطِب الَخابِِط األَْعَواَد فِي اْلغَلَِس  ـَوقَّاٍف َوالَ حـَـــِذٍر أََراَك لَْسَت بِ 

  إِنَّ السَِّفینَةَ الَ تَْجِري َعلَى الیَــبَِس  تَْرُجو النََّجاةَ َولَْم تَْسلُْك َمَسـاِلَكـَھا 

تعالى فوافتْھُ المنیّة، ھذه مصیبة، وإنساٌن غارق في المال الحرام إنساٌن غارٌق في عمٍل ال یُرضي هللا  

  فوافتْھُ المنیّة، إنساٌن غارٌق في المباحات فوافتْھُ المنیّة، انتقل من كّل شيء إلى ال شيء.

  ما معنى: سارعوا؟ :

  معنى ذلك: 

  َواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾﴿َوَساِرعُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السَّمَ 

  ]133[سورة آل عمران اآلیة: 
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  سارعوا: ھنا فیھا َمْلَمٌح للوقت.

شھر، ثّم سنة، وَعْقد، كّل واحد منكم یسترجع بَعض ذكریاتھ  الوقت یمضي سریعًا، یوم، ثم أسبوع، ثمّ  

  سنة الثمانین، اآلن نحن في سنة ألفین, كیف مَضت ھذه السنوات العشرون؟ كلْمح البَصر.

  ھكذا یمضي الوقت :

المحافظات, دعاني أحُدھم إلى ولیمٍة في ھذا المكان، مضى على عملي أنا كنت مدیر ثانویّة في إحدى  

التدریسي واإلداري في ھذه الثانویّة ثالثون عاماً، أكثر الطالّب أصبحوا بسّنٍ كبیرة، بعضھم أطبّاء، 

وبعضھم في سلك الجیش، وفي سلك الّشرطة, ثالثون عاًما كیف مَضْت؟ بینما كنُت في ھذه البلدة مدیًرا 

انویّة، وبعد زیارتي الثانیة بعد ثالثین سنة، كیف مَضت ھذه األعوام الثالثون؟ َكلَْمح البَصر، فالوقُت للث

رحمھ -یمضي سریعاً، نحن كلّنا حاضرون، لكن ما بین غْمضة عیٍن وانتباھھا, یُعلّق نعیُھ على الجدران 

  لقد كان صالحاً، لم تكن بھ علّة. -هللا تعالى

  من ھو العاقل؟ :

  

حّدثني أخ, فقال: أنا أُصلّي في أحد مساجد  

المّزة، وھناك أٌخ یصلّي معنا دائماً، ال یغیُب 

وال یوماً، لكنھ ذو دعابة, وكّل یوم لھ طرفة, 

ویُسِمعُنِي إیّاھا في الطریق بعد انتھاء الصالة، 

ً من المسجد, وكان في  والبارحة خرجنا معا

تھ حالة عادیة جد�ا، بكامل صّحتھ وحیویّ 

ونشاطھ، بكل تألّقھ ومرحھ، فََذَكر بعض 

الطَُّرف, وذھَب كلٌّ منَّا إلى بیتھ، ورأیتھ ظھراً 

في بعض مواقف السیارات بدمشق، أْقَسم لي با� العظیم أنّھ صلى علیھ بعد العصر, كان معنا في 

ْقت العصر، ھكذا المسجد فجراً، ولمحتھُ ظھراً في موقف السیارات، وصلَّْیُت علیھ صالة الجنازة و

  الّدنیا, الموت یأتي فجأةً والقبر صندوق العمل.

عھُ في الّدنیا تخسرهُ في ثانیٍة   ما رأیُت أعقَل من إنساٍن یعمل لھذه الساعة التي ال بّد منھا، كلُّ ما تجّمِ

  واحدة إال أن تكون تقی�ا:

ًدا وصحبھُ))((واكربتاه یا أبتاه، قال: ال كْرب على أبیك بعد الیوم, غًدا نلق   ى األحبّة؛ محمَّ
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  إلیكم ھذه اآلیات التي تشیر فیھا إلى معنى الوقت :

  إذًا: المعنى الثاني للوقت، ھو قولھ تعالى: 

  ﴿َوَساِرعُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّمَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن﴾

  ]133ة: [سورة آل عمران اآلی

  اآلیة الثالثة, قولھ تعالى: 

ِ َوُرُسِلِھ ﴿َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا َكعَْرِض السََّماِء َواْألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذیَن آََمنُوا  بِا�َّ

ِ یُْؤتِیِھ َمْن یََشاُء  ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظیِم﴾َذِلَك فَْضُل �َّ   َو�َّ

  ]21[سورة الحدید اآلیة: 

  اآلیة الرابعة، قولھ تعالى: 

  ﴿ثُمَّ ِجئَْت َعلَى قََدٍر یَا ُموَسى﴾

  ]40[سورة طھ اآلیة: 

  جئَت في الوقت المناسب، وفي الوقت الذي أنت في أشّد الحاجة إلى المناجاة: 

  ﴿على قََدَر﴾

  لذلك قالوا:یعني في الوقت المناسب،  

ل الشيء قبل أوانھ عوقَِب بِِحرمانھ، كّل شيء لھُ أجل، قال تعالى:    كّل شيٍء لھ أوان، ومن تعجَّ

ِ َآلٍَت﴾ ِ فَِإنَّ أََجَل �َّ   ﴿َمْن َكاَن یَْرُجو ِلقَاَء �َّ

  ]5[سورة العنكبوت اآلیة: 

  قال تعالى: 

  ُسبُلَنَا﴾﴿َوالَِّذیَن َجاَھُدوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم 

  ]69[سورة العنكبوت اآلیة: 

  من معاني ھذه اآلیة :

إذا ھناك وقت مناسب للعطاء، اُطلُْب, واصُدْق, وأْخلْص، وأِلحَّ في الدعاء، لكّن الجواب یأتي بِِحكمِة  

  حكیم في الوقت المناسب.
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ً بال  ً اإلنسان یْضجر من بقائھ عازبا أحیانا

أ لھ امرأةً زوجة، ولكّن هللا عز وجل قد ھیَّ 

ه إن نظر إلیھا، وتحفظھ إن غاب  صالحةً تسرُّ

عنھا، وتطیعھُ إن أمرھا، ھیّأ لھ ھذه الفتاة في 

وقٍت مناسب، فاإلنسان صابر، ویرضى بقضاء 

ل الشيء قبل أوانھ عوقَِب  هللا وقدره، فلو تعجَّ

  بِِحرمانھ، قال تعالى:

  ﴿ثُمَّ ِجئَْت َعلَى قََدٍر یَا ُموَسى﴾

  ]40[سورة طھ اآلیة: 

  أي جئَت في الوقت المناسب، وقد قال بعض الشعراء: 

  نَاَل اْلِخالَفةَ إِْذ َكانَْت لَھُ قََدًرا َكَما أَتَى َربَّھُ ُموَسى َعلَى قََدرِ  

ھناك معنى آخر: لّما جاء موسى برسالة هللا عز وجل, كان الناس أْحَوَج ما یكونون إلى رسالتھ, وحینما  

, كان الناس أحَوَج إلى بِْعثتھ، وكّل شيء یأتي في الوقت -علیھ الصالة والسالم-بعثة النبي  جاَءتْ 

  المناسب بتَقدیر حكیم علیم، إْذ آن أوانُھ.

  من تعاریف الوقت :

بعض التعاریف للوقت، قال: ظرف الكون، أي ظرف الفعل، ِوعاء العمل، العمل یحتاج إلى مظلّة من  

  ن، وھذا في اللّغة العربیّة یُسمَّى ظرف مكان وظرف زمان, تقول:وقت، وأرضیّة من مكا

جلْسُت جْنب النَّھر، فإعراب جنب: ظرف مكان، وسافرت صباحاً، إعراب صباحاً: ظرف زمان, عندنا  

ظرف مكان وظرف زمان، لكن إیّاك أن تقول: متى كان هللا تعالى؟! ألّن هللا خالق الزمان، فال یُقال متى 

  لم یكن؟ الزمان من خْلق هللا عز وجل، فأن تقول: متى كان هللا؟ كالٌم ال معنى لھ. كان؟ ومتى

أحیانًا اإلنسان یتوّرط في تَساؤالٍت غیر صحیحة، یقول لك: هللا، ھل یعلم ما سیكون ؟! هللا یعلم ما  

مكن أن یْحتوَي سیكون یوم الخمیس, ھذا جعل هللا قد احتواه الزمان، الزمان من خْلق هللا عز وجل، ال ی

م هللا وجھھ-والقول منسوب إلى سیّدنا علّي -هللاَ شيٌء، ال مكان وال زمان، لذلك قالوا،    :-كرَّ

  علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون. 

  أقسام الزمن :

َمن أقساٌم ثالثة: اللّحظة   وزمٌن  -الساعة التي أنت فیھا اآلن-الراھنة بالمناسبة: شيٌء بدیھي أّن الزَّ

  مضى، وزمٌن لم یأت، والحقیقة الخطیرة: أنّھ ما مضى فات، وال یمكن أن یُسترّد، وال أن یستعاد.
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والعقالء دائماً ال یفّكرون في الماضي إطالقًا، كان البیت ثمنھ سّت آالف لیرة، واآلن ثمنھ ستّة مالیین,  

  ك الوقت، ھذا الكالم فارغ، شيٌء كان ولن یعود، ما مضى فات.لیتني أخذُت بیتاً في ذل

یقول لك: أیام زمن البعثات سھل، ولو ذھبُت  

لرجْعُت بدكتوراه، وصرت في الجامعة، ما 

رضیُت أنا حینھا ویندم, األغبیاء دائًما 

یتحّسرون، ویندمون، ویجتّرون ھمومھم، لیس 

ما من صفة العاقل أن یبحث في ما مضى, فإّن 

مضى فات, انتھى بَِخیره وشّره، جملةً 

  وتفصیالً:

  

  ما مضى فات، والمؤّمل غیب. 

یقول لك: غًدا أبیع ھذا القدر من العسل, فأشتري بھ قطیعًا من الغنم، أربّي ھذا الغنم، ویتوالد ویكثر،  

بھم تأدیباً دقیقاً, وأبیعھ فأُصبح غنیاً، ثم أشتري بیتًا، وأخطب فتاةً جمیلةً وأتزّوجھا، وأُنجُب أوالدً  ا وسأؤّدِ

  فأمسك العصا وضرب بالقدر فسال العسل علیھ، وطاَرْت كّل أحالمھ, ھذا ھو المستقبل:

  ما مضى فات والمؤّمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا. 

  فال نملك إال ھذه الساعة. 

  ورد في األثر: أنّھ ھلك المسّوفون. 

ً یربط ھم  مھُ العالیَة بَِحَدث مستقبلي لن یصل إلیھ، یقول لك: بعد أن أُنھي المتخلّفون في الحیاة دائما

دراستي أُصلّي, علق بالجامعة اثني عشرة سنة، كّل سنة بثالث سنوات، ویقول لك: حتى أتزّوج أّول 

  الّصیف بَِمجيء رمضان:

  ھلك المسّوفون.

ادة والّشخصیّة، یجُب أن تتوب في كّل إنسان یربط توبتھ إلى هللا بَِزمن مستقبلي, ھو إنسان ضعیف اإلر 

  لحظتك الراھنة، أما أن تقول غًدا، فالھّمة تبرد.

  الدنیا ساعة اجعلھا طاعة :

قال لي أحدھم: خدْمُت إنسانًا ِلَوْجھ هللا تعالى، فجاءني مساًء, ووَضَع لي مبلغًا ضخًما في ظرف, وقال  

، وغضبُت، وزْمَجْرُت، ونویُت توبیخھُ لزوجتھ: ھذا لفالن نظیر خدمتھ، قال لي: ارتعدت فرائسي

وتْعنیفھُ، وسأُلقي ھذا المبلغ في وجھھ ألنّھ یحتقرني، أنا خدْمتُھ لوجھ هللا، یُعطیني ھذا المبلغ نظیر 
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خدمتي لھ، أال یعرف نزاھتي وإخالصي؟ في الیوم الثاني وجد نفسھ أنّھ قد برد، وثالث یوم, قلت: ربّما 

قلت: دعھم لي, قال : فجاء لّص فسرَق كّل ما في البیت, فعرْفُت الذَّْنب، ھلك ھذه طیبة نفس، ورابع یوم 

  المسّوفون، ال تسّوف، نَوْیت أن تفعل الخیر اْفعَْلھُ فوًرا:

  ما مضى فات، والمؤّمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا. 

  ال نملك إال ھذه الساعة. و: 

  دھا القناعة.الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، والنفس طّماعة عوّ  

  ھذا ما قالھ الشافعي :

یقول: َصِحْبُت علماء القلوب، وانتفعُت منھم بَِكِلَمتَین، سمعتھم یقولون:  - رضي هللا عنھ-اإلمام الشافعي  

  الوقت سیف إن قطعتھُ وإال قَطعَك.

  ومن ھنا قال علیھ الصالة والسالم: 

  ((اغتنم خمساً قبل خمس؛ شبابك قبل ھرمك.

في أثناء الحّج ما غبِْطُت أناساً كما غبْطت الشباب في الحّج، الطواف والسعي یحتاجان إلى جھد، -

  .-والمتقّدم في السّن یطوف ویسعى بشكٍل صعب

  وصّحتك قبل سقمك، وحیاتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك))

  ریح الجنة في الشباب :

جني وأنا صغیرة، ذ  ات أھٍل وماٍل وجماٍل وأوالد، فلّما كبَِرت سنِّي، وذھب بطني, إّن زوجي تزوَّ

وتفّرق أھلي، وذھب مالي طلَّقني، كّل إنسان ال بّد أن یتغیّر، ھو شاّب كلھ طاقة حیویّة ونشاط، تجد 

  الشاب یصعد الّدرج وینزل في لمح البصر، أما المتقّدم في السّن فیصعد درجة ویرتاح.

ًسا مع والده, یحمُل بْغالً، ویصعد بھ في الدرج إلى أبیھ، ویقول لھ: أعطني سمعُت عن رجٍل, كان شر 

دراھمھ وإال ما أنزلتھُ لك، قال لي أحدھم: رأیتھُ في آخر حیاتھ یرجو سائق الحافلة أن ینزلھُ قبل الموقف 

  أمتار، ألنّھ ال یستطیع المشي, فاإلنسان یتغیّر:

  

  ((اغتنم شبابك قبل ھرمك))

ھناك أشخاص یأتون إلى بیوت هللا، ولكن في  

الثمانینات، لیتھم جاؤوا وھم شباب، ما من 
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  شيٍء یحبّھ هللا كشاّب مؤمن، وما من شيٍء أكرم على هللا.

  ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَاَل, قَاَل َرُسوُل �َّ   :-َصلَّى �َّ

َ َعزَّ َوَجلَّ    لَیَْعَجُب ِمْن الشَّاّبِ لَْیَسْت لَھُ َصْبَوةٌ)) ((إِنَّ �َّ

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر, واإلمام أحمد في مسنده]

شاّب في مقتبل الحیاة, یغّض بصره، ویضبط لسانھ، ویصلّي أوقاتھ، وینفق مالھُ، ریُح الجنّة في  

ُجَل أمضى حیاتھ في المعاصي واآلثام والغفلة والتَّرف والفجور، ولّما دنا منھ  الشباب، أّما اآلن: فتجد الرَّ

الموت جاء فصلّى، لم یعد لھ شيٌء، فجاء إلى المسجد، ونحن نتمنّى أن نرى الشباب في المساجد, أن 

  نرى الواحد في مقتبل الحیاة یصطلح مع هللا تعالى، ویُطیع هللا عز وجل:

ُل َغْیٌب َولََك ال    سَّاَعةُ الَّتِي أَْنَت فِیَھاَما َمَضى فَاَت َواْلُمَؤمَّ

  قف عند ھذا الكالم :

ھناك كالم لطیف؛ وقد قیل: أنت بین خمسة أیّام: یوٌم مفقود وھو ما مضى، ویوٌم مشھود وھو ما أنت  

فیھ، ویوٌم مورود وھو ساعة الموت، ویوٌم موعود وھو یوم القیامة، ویوٌم ممدود إما في جنّة یدوم 

  نفذ عذابھا، وأخطر ھذه األیّام الخمسة الیوم المشھود، ما أنت فیھ.نعیمھا أو في ناٍر ال ی

  قف عند ھذا البیت ألحمد شوقي :

  الشاعر أحمد شوقي لھ بیت مشھور: 

  َدقَّاُت قَِلِب اْلَمْرِء قَائِلَةٌ لَھُ: إِنَّ اْلَحیَاةَ َدقَائُِق َوثََوانِ  

المصباح في عینھ فما تأثّر، ثّم جاء بمرآة  القلب یدّق فتوقّف، وانقطع نفُسھُ، جاء الطبیب ووضع 

ووضعھا على أنفھ, فال یوجد بخار ماء، أمسك بیِده فلم یجد نْبًضا، حینھا یقول: عظَّم هللا أجركم, ھل 

  یوجد منّا من ال یصیر إلى ھذا الحال؟! القلب یضّخ في الساعة ثماني متر مكعّب من الدّم.

من الدّم ما یمأل أكبر ناطحة سحاب في العالم, لكن عند الموت  إنسان عاش ستّین سنة تقریباً, یضخّ  

  یصیر من أھل اآلخرة، وانتھى األمر.

  الوقت نسبي یطول ویقصر :

في منامھ, فقال لھ: أْوصني، فقال لھ: كُْن  -رضي هللا عنھ-أیھا األخوة الكرام, رأى بعضھم الصّدیق  

  ابن وْقتِك.

  نھار فھناك عمل صالح، واللیل في بیتك، ُكْن ابن وْقِت.وقت الفجر في الّصالة، أما في ال 
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  بالمناسبة: ھناك موضوع فرعي، الوقت نْسبي یطول ویقُصُر، قال بعض الّشعراء األندلسیّین: 

  بِتُّ أَْشكُو قَِصَر اللَّْیِل َمعَكْ    إِْن یَطُْل بَْعَدَك لَْیِلي فَلَـَكمْ 

  ةُ اللَّذَِّة َدقِیقَـــھْ َوسـَاعَ    َدقِیقَةُ األَلَِم َســــاَعھْ 

ً جماً، یبدأ   أكثركم یسھر مع شخٍص یحبّھ حبا

اللّقاء الساعة السابعة، وینتھي الساعة الواحدة 

لیالً, كیف مَضت ھذه الساعات الخمس أو 

السّت؟ كلْمح البَصر، إذا كان ھناك انتظار 

لسؤال وجواب، یمكن خمس دقائق تمرُّ 

مؤمنین، ویثقل كساعة, فالوقت یِخّف على ال

  على الكافرین، قال تعالى:

  

  ﴾﴿النَّاُر یُْعَرُضوَن َعلَْیَھا غُُدّواً َوَعِشیّاً َویَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آََل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَابِ 

  ]46[سورة غافر اآلیة: 

  من ستّة آالف سنة، كّل سنة ثالث وخمس وستون یوماً، وكّل یوم مّرتین صباح مساء ، كما قال تعالى: 

  ﴾﴿النَّاُر یُْعَرُضوَن َعلَْیَھا غُُدّواً َوَعِشیّاً َویَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آََل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَابِ 

  ]46[سورة غافر اآلیة: 

ُر هللاُ عز وجل لھ قبَرهُ، والقبُر إما حفرة من حفِر النار، أو روضة من ریاض فاإلنسان المؤم  ن ینّوِ

الجنة، فََوْقت العذاب یطول كثیراً، ووقت السرور یمضي سریعاً، إذا كان أحُدنا عند طبیب األسنان وال 

ل قلبھُ البنج، وفي أثناء حفر السّن وصل إلى العصب، فلو استمّر الحفر دقیقة , لكان بالنسبة یتحمَّ

  للمریض ساعة، دقیقة األلم ساعة، وساعة اللذّة دقیقة، فالوقت یطول ویْقُصر.

  من سیر الصالحین :

كان أحد علماء دمشق األجالّء عنده معھد شرعي، هللا عز وجل أمدَّ بعُُمِره، وقد قال علیھ الصالة  

  والسالم كما في حدیث:

ِ ْبِن بُْسٍر, أَنَّ أَ     ْعَرابِی�ا قَاَل:َعْبِد �َّ
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الوقت   

  

ِ, َمْن َخْیُر النَّاِس؟ قَاَل: َمْن َطاَل  ((یَا َرسُوَل �َّ

  ُعُمُرهُ َوَحسَُن َعَملُھُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

كان یرى الشابَّ في الطریق فیقول لھ: یا بنّي،  

أنت تلمیذي، وكان أبوك تلمیذي، وكان جّدك 

وتسعین عاماً، وبدأ تلمیذي, عاَش ِستّةً 

بالتدریس في الثامنة عشر، وتوفّي في الثامنة 

والتّسعین، ثمانون سنة في تدریس أجیال تلو أجیال، وكان منتصب القامة، حاّد البصر ، ومرھف الّسمع، 

لم تسقط لھ سنٌّ وكان حیوی�ا ونشیًطا، وإذا سئَِل: ما ھذه الصّحة التي حباك هللا بھا؟ یقول: یا بنّي, 

  فظناھا في الّصغَر فحِفَظھا هللا علینا في الِكبَر، من عاش تقی�ا عاش قوی�ا.ح

وكلٌّ منّا یطمح أن یجعلھ هللا في صّحة تاّمة في خریف عمره، وھذا یحتاج إلى تقوى � عز وجل  

هللا عز وجل واستقامة، وإنَّ ھذه الجارحة إن حفظتھا حفظھا هللا لك, والعین إذا بَكْت من خْشیة هللا, فإّن 

    یْضمنھا لك أن تبقى سلیمةً إلى نھایة الحیاة، وكذا الّسمع واألُذن واللّسان والبصر.

  من أدعیة النبي :

  والدعاء الشریف: َعِن اْبَن ُعَمَر قَاَل: 

 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -((قَلََّما َكاَن َرسُوُل �َّ عَُو بَِھُؤَالِء الدََّعَواِت ِألَْصَحابِِھ: یَقُوُم ِمْن َمْجِلٍس, َحتَّى یَدْ  -َصلَّى �َّ

نَّتََك, َوِمْن اْلیَِقیِن اللَُّھمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشیَتَِك َما یَُحوُل بَْینَنَا َوبَْیَن َمعَاِصیَك, َوِمْن َطاَعتَِك َما تُبَلِّغُنَا بِِھ جَ 

ُن بِِھ َعلَْینَا ُمِصیبَاِت الدُّْنیَا, َوَمتِّ  تِنَا َما أَْحیَْیتَنَا, َواْجعَْلھُ اْلَواِرَث ِمنَّا, َما تَُھّوِ ْعنَا بِأَْسَماِعنَا َوأَْبَصاِرنَا َوقُوَّ

تَْجعَْل الدُّْنیَا َواْجعَْل ثَأَْرنَا َعلَى َمْن َظلََمنَا, َواْنُصْرنَا َعلَى َمْن َعاَدانَا, َوَال تَْجعَْل ُمِصیبَتَنَا فِي ِدینِنَا, َوَال 

نَا, َوَال َمْبلََغ ِعْلِمنَا, َوَال تَُسلِّْط َعلَْینَا َمْن َال یَْرَحُمنَا))أَْكبََر ھَ    ّمِ

  نھایة المطاف :

أیھا األخوة، الوقت كالّسیف إن لم تقطعھُ قَطعَك، الوقت ھو أنت، كلّما انقضى یوم انقضى بْضٌع منك،  

عملك، والمؤمن یرّشد استھالك وقتھ،  الوقت رأُس مالك الوحید، الوقت أثَْمُن شيٍء تملكھُ، الوقت ِوعاءُ 

بھذا العمر القصیر, ثالث وستون  -علیھ الصالة والسالم-وال یستھلك وقتھ إال فیما یُْجِدي، بل إّن النبي 

سنة قلَب وْجھ األرض، ونشر الحقَّ في المشرقین والخافِقَْین، وفي أطراف الدنیا، لذلك أقسم هللا بعُُمِرِه, 

  فقال تعالى:
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الوقت   

  ُرَك إِنَُّھْم لَِفي َسْكَرتِِھْم یَْعَمُھوَن﴾﴿لَعَمْ 

  ]72[سورة الحجر اآلیة: 

 


