
 الوقت
 أما بعد:

أیھا المسلمون: أوصیكم وإیاي بتقوى هللا عز وجل، وأدعوكم إلى معرفة نعمة من نعم هللا تعالى عینا، 
 وھي نعمة الوقت في حیاتنا ووجوب إستغاللھا في الخیر والطاعة .

وسخر لكم الشمس فقد اعتنى اإلسالم بیان أھمیة الوقت في حیاتنا، فقد قال هللا تعالى ممتنا علینا: 
 .والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنھار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا 

وأقسم هللا تعالى في مطالع سور عدیدة من القرآن بأجزاء من الوقت كاللیل والنھار والفجر والضحى 
والعصر ، والفجر ولیال عشر ، ى والنھار إذا تجلى واللیل إذا یغشوالعصر فقال تعالى: 

. وإذا أقسم هللا تعالى بشيء من خلقھ فإنھ بذلك یلفت أنظارنا إلیھ وینبھنا إن اإلنسان لفي خسر 
 على جلیل منفعتھ وآثاره .

All time is valuable and accounted for.  The most important is the time of 
"shabaab" - between the foolishness of youth and the inability of old age. 

وجاءت السنة النبویة تؤكد قیمة الوقت وتقرر مسؤولیة اإلنسان عنھ أمام هللا یوم القیامة، فعن معاذ بن 
((لن تزول قدم عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع خصال: عن عمره قال: أن النبي جبل 

. وھكذا یسأل اإلنسان عن عمره عامة، وعن شبابھ یما أباله وعن مالھ..))فیما أفناه، وعن شبابھ ف
خاصة، والشباب جزء من العمر، ولكن لھ قیمة متمیزة باعتباره سن الحیویة الدافقة، والعزیمة 

هللا الذي خلقكم من  الماضیة، ومرحلة القوة بین صنفین : صنف الطفولة وصنف الشیخوخة:
 .ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة 

All the obligations and rituals of Islam point to the importance of time. 

وجاءت شعائر اإلسالم وفرائضھ وآدابھ تثبت ھذا المعنى الكبیر، وھو قیمة الوقت واالھتمام بكل 
مرحلة منھ وكل جزء وتوقظ في اإلنسان الوعي واالنتباه: فحین ینصدع اللیل ویسفر نقابھ عن وجھ 

حي على الصالة، حي على دع باألذان والدعوة إلى الفالح: (الفجر یقوم داعي هللا یمأل اآلفاق ویص
) فتجیبھ األلسنة الذاكرة والقلوب الشاكرة واألیدي المتوضئة الطاھرة الفالح، الصالة خیر من النوم

قائلة : صدقت وبررت، وعندئذ تحل كل عقدة كان عقدھا الشیطان على قافیة رأس كل إنسان عندما 
 الصحیح. ینام، كما جاء في الحدیث

ویتكرر النداء عندما یقوم قائم الظھیرة، وعندما یصیر ظل كل شيء مثلھ في العصر، وعندما یغیب 
الشفق، وقبلھ حین یختفي قرص الشمس عند الغروب، وفي كل أسبوع یوم جمع ، وفي كل شھر 

 ھالل ینبزغ، ویستقبلھ المسلم بالتكبیر والدعاء والمناجاة .

When time passes, it never returns. 



ذاك كلھ یذكر اإلنسان بقیمة الوقت ویوقظ فیھ اإلحساس بأھمیة الزمن، فإن ھذا الزمن إذا مضى ال 
 ي یرحمھ هللا، في قولھ البلیغ:الحسن البصریعود، وسرعان ما یمضي وینقضي، وما أحسن ما قالھ 

شھید، فتزود مني فإني  ما من یوم ینشق فجره إال وینادي : یا بن آدم أنا خلق جدید، وعلى عملك
 .ال أعود إلى یوم القیامة

 وكم یتمنى الناس وكم یتلھف الشیوخ على الشباب وأیامھ :

 فأخبره بمــا فعل المشیب                       أال لیت الشبــاب یعود یومـا

 على سفر یغنیھ بالیوم والشھر                      وما المرء إال راكب ظھر عمره

 بعیدا عن الدنیا قریبا إلى القبر                      یبیت ویضحي كل یوم ولیــلة

استھ وقیمة العمل فیھ، فومن جھل قیمة الوقت اآلن، فسیأتي علیھ حین من الدھر یعرف فیھ قدره وت
 ولكن بعد فوات األوان.

 -ث ال ینفع الندم:وفي ھذا یذكر هللا تعالى موقفین لإلنسان یندم فیھما على ضیاع وقتھ حی

، حین یستدبر اإلنسان الدنیا ویستقبل اآلخرة ویتمنى لو منح مھلة من الزمن ساعة االحتضارأولھما: 
ال تلھكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا ومن  یا أیھا الذین آمنوالیصلح ما أفسد ویتدارك ما فات: 
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت فیقول رب لوال یفعل ذلك فأولئك ھم الخاسرون 
 .وأكن من الصالحین أخرتني إلى أجل قریب فأصدق 

 .فسا إذا جاء أجلھا وهللا خبیر بما تعملون ولن یؤخر هللا نویكون الجواب على ھذه األمنیة: 

، حیث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ویدخل أھل الجنة الجنة، وأھل في اآلخرةثانیھما: 
نار لو یعودون مرة أخرى على الحیاة لیبدؤوا من جدید عمال صالحا. النار النار، ھنالك یتمنى أھل ال

والذین كفروا لھم نار جھنم ال یقضى علیھم فیموتوا وال یخفف عنھم من عذابھا كذلك نجزي كل 
رخون فیھا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما یتذكر فیھ كفور وھم یصط

 .من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر 

فلنحرص على االستفادة الكاملة من الوقت، فإن إضاعة الوقت  وإذا عرفنا ذلك یا معشر المسلمین،
أدركت أقواما كانوا على أوقاتھم أشد : الحسن البصريعالمة من عالمات المقت، وما أحسن ما قالھ 

منكم حرصا على دراھمكم ودنانیركم، فلنحرص على الوقت ولنحافظ علیھ ولنستفید منھ كلھ فیما 
 یما یعود على األمة بالخیر والسعادة والنماء الروحي والمادي.ینفعنا في الدین والدنیا وف

 

Beware of wasting time or "killing time" as some call it. 

ولنحذر من إضاعة الوقت أو قتلھ كما یقول بعض، الذین یجلسون على اللھو واللعب ساعات طویلة 
طرنج أو لعبة الورق، أو غیر ذلك من حرام، من لیل أو نھار حول مائدة من موائد الفرد أو رفقة الش



عابثین الھین عن ذكر هللا وعن الصالة وعن واجبات الدین والدنیا، فإذا سألتھم عن ذلك قالوا 
بصریح العبارة: إنما نرید أن نقتل الوقت، وھم في الحقیقة یقتلون أنفسھم، واغتنموا فرصة الفراغ 

جھلوا من قدرھا وال یقومون بحق شكرھا، فعن ابن عباس وی  فإنھا نعمة یغفل عنھا كثیر من الناس
 .((نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس : الصحة والفراغ)): عن النبي 

RUSH to good works BEFORE something gets in the way! 

وسارعوا إلى الخیرات وال تنھضوا إلیھا في تثاقل وتكاسل، فقد أمر هللا تعالى استباق الخیرات قبل 
((وكل وجھة ھو مولیھا فاستبقوا الخیرات، أینما أن تشغل عنھا الشواغل أو تعوق العوائق، فقال: 

یأمر بالمبادرة إلى د كان ، وال تؤجلوا الخیر والطاعة إلى سن الكبر، فقتكونوا یأتي بكم هللا ))
((ھل تنتظرون إال غنى مطغیا، أو فقرا منسیا، أو مرضا العمل قبل حلول العوائق والفتن فیقول: 

فشر غائب ینتظر، أو الساعة، فالساعة أدھى  مفسدا، أو ھرما مفندا، أو موتا مجھزا، أو الدجال
 .وأمر))

نفعني هللا وإیاكم بھدي كتابھ، أقول قولي ھذا واستغفر هللا العظیم لي ولكم ولسائر المسلمین فیا فوز 
 المستغفرین استغفروا هللا، إن هللا غفور رحیم.

 


