بسم هللا الرحمن الرحٌم
اإلنسان والوقت
الزمن:
الوقت ،أحد مقومات التكليف ،أعطانا هللا عز وجل وقتا ً نستتطي ييتأ أن نحقتل ال تدف التقن لقنتا متن أجلتأ،
لكن ما الوقت؟
بعض م يقول :إقا حركنا نقطة بشكل مستقيم رسمت طا ً مستقيما ً ،يإقا حركنا هقا المستقيم رسم سطحا ً ،يتإقا
حركنا هقا السطح شكل حجما ً ،يالحجم لأ طول وعرض وارتفاع أو طول وعرض وعمل ،واإلنسان بعينيتأ يتدر
الطول والعرض والبعد الثالث العمتل ،لكتن هتقا الحجتم إقا تحتر قتال شتكل زمنتا ً ،يمتن تعريفتات التزمن أنتأ البعتد
الراب لألشياء ،بشكل أدل كل مادة هللا عز وجل لق ا صمم ا بطريقة أن الزمن لتأ أثتر يي تا ،التغيتر التقن أصتا
الشيء بفعل الزمن هو البعد الراب لألشياء.
اإلنسان زمن:
أما اإلنسان أي ا األ وة الكرام ،ما وجدت تعريفا ً جامعا ً مانعا ً ل قا اإلنسان ك قا التعريف:
اإلنسان هو بضعة أٌام ،كلما انقضى ٌوم انقضى بضع منه
هقه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة يي أقهاننا جميعا ً ،أنت أي تا اإلنستان زمتن ،أنتت بضتعة أيتام للتقريت  ،هتقا
اإلنسان لقأ هللا عز وجل ،لأ عنده زمن محدد ثالثة وثمانين سنة وستبعة أشت ر وثالثتة أستابي وأربعتة أيتام وستب
ساعات و مس دقائل وثمان ثوان ،بضعة أيام ،كلما انقضى يوم انقضى بضت منتأ ،متا متن يتوم ينشتل يجتره إ و
ينادن يا بن آدم أنا لل جديد و على عمل ش يد يتزود مني يإني

أعود إلى يوم القيامة.

الوقت أثمن من المال:
اآلن وقفتتة متينيتتة بتتربكم لتتو أن إنستتانا ً

ستتمح هللا و قتتدر أصتتابأ متترض عضتتال ،و يوجتتد اآلن بتتالد بعيتتدة

الط يي ا متطور تطوراً شديداً ،وقيل لأ :إن عمليتة جراحيتة يمكتن أن تكتون ستب شتفائ لكن تا باهةتة التكتاليف،
وقد تساون ثمن بيت  ،هل يتتردد المتريض ثانيتة واحتدة يتي بيت البيتت والستفر إلتى هنتا وإجتراء هتقه العمليتة؟
يتردد لماقا؟ ألنأ مركت يتي أعمتال أعماقتأ أن الوقتت أثمتن متن المتال ،لتقل ضتحى بالمتال متن أجتل الوقتت حتتى
يعيش عدة سنوات إضايية ،ضحى بالمال من أجل الوقت ،طبعا ً هقه مقدمة ،ثابتة،

يوجد إنسان يعرض عليأ بيت

بيتأ إلجراء عملية جراحية تنققه من مرض عضال ،ربما ساهمت هقه العمليتة يتي ي تم هتقا اإلنستان إلتى أن يعتيش
بض سنوات أ رى كان ب قا المرض محروما ً من ا

يتردد.

اآلن لو وقف إنسان وأمس ب مسمئة ألف ليرة وأحرق ا أمامكم ،وحاولتم ج دكم أن تثنوه عتن قلت يلتم يقبتل
وتم إحراق ا بماقا تحكم عليأ؟ بينأ مجنون ،وبالتعبير الشرعي سفيأ:
س َف َها َء أَ ْم َوالَ ُك ْم
َو ََل ُت ْؤ ُتوا ال ُّ
(سورة النساء)

إقا كان إتالف األموال يعد ستف ا ً ،يكيتف يكتون إتتالف الوقتت والوقتت أثمتن متن المتال؟ لتقل أقكتى األقكيتاء
يحسن إدارة الوقت ،يينت حينما تعرف قيمة الوقت تستفيد من كل وقت .
الوقت مفهوم حضاري له أصوله الكبٌرة فً اإلسالم:
البطولة أن تستغل الوقت ،لقل يي مف ومات حضارية ل ا أصول يي اإلسالم كبيرة جداً ،مف وم الوقت:
قال هللا تعالى:
ار ُعوا
َو َ
س ِ
(سورة آل عمران)

المسارعة تعني أن الوقت يمضي:
قال هللا تعالى:
ابقُوا
َ
س ِ
(سورة الحدٌد)

المسابقة تعني أن الوقت يمضي.
لقل أحد مقومات التكليف أن أنت أعطا هللا الكون ،كل شيء يي الكون ينطل بوجوده ووحدانيتأ وكمالتأ،
ثم أعطا العقل كيداة لمعرية هللا عز وجل ويل مبادئأ الثالث مبدأ السببية والغائية وعتدم التنتاقض ،ثتم أعطتا هللا
الفطرة مقياسا ً نفسيا ً يكشف ل

طيئت  ،ثم أعطا الش وة كقوة دايعة ،ثم أعطا ا

تيار كقيمة مثمنتة لعملت  ،ثتم

أعطا الوقت ،كغالف لعمل  ،الوقت غالف العمل ،ييا أي ا األ وة الكرام ،اإلنستان بضتعة أيتام ،كلمتا انقضتى يتوم
انقضى بض منأ.
اآلن كل قكائ وكل توييق وكل بطولت وكل يالح يي إدارة الوقت ،والسورة األصل يتي هتقا الموضتوع
هي سورة العصر هي سورة الوقت.
هللا عز وجل أقسم ،وإقا أقسم هللا بشيء ي م بالنسبة إلينا شيء عةيم ،الوقت هو كتل شتيء عنتدنا ،بتال وقتت
يوجد شيء،
قال تعالى:
ص ِر
وا ْل َع ْ
( سورة العصر ).

أقسم بمطلل الزمن ،لمن أقسم؟ ل قا اإلنسان ،من هو هقا اإلنستان؟ هتو التزمن ،أقستم هللا بمطلتل التزمن ل تقا
الم لول األول القن هو يي حقيقتأ زمن يقال لأ:
ص ِر
وا ْل َع ْ
( سورة العصر ).

جوا القسم:
سانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر
إِنَّ ْاإلِن َ
( سورة العصر ).

اسر:
َك ْم َت َر ُكوا مِنْ َج َّنا ٍ
ون
ت َو ُع ٌُ ٍ
( سورة الدخان).

الوقت رأسمال اإلنسان َل ٌملك أثمن منه:
اآلن هقا الوقت القن هو أنت ،هقا الوقت القن هو رأسمال  ،هقا الوقت القن

تمل أثمن منتأ ،هتقا الوقتت

القن هو وعاء عمل كيف تنفقأ؟
أمتر بقريتتة أهل تتا جالستتون علتتى أحجتتار أمتتام البيتتت ،يمتتر شت ظ ينةتترون إليتتأ ،يتتيتي الثتتاني ينةتترون إليتتأ،
ساعتين ثالثة ،وهللا يا أي ا األ وة عندنا طي يي است ال الوقت يفول حد ال يال ،كالم:
قال رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم:
ال .
الَ ،و َك ْث َر َة ال ُّ
هللا َك ِر َه لَ ُك ْم َث َال ًثا :قٌِل َ َو َقال ََ ،وإِ َ
س َؤ ِ
ضا َع َة ا ْل َم ِ
إِنَّ َّ َ
ٌِرة]
[ مسلم عن ا ْل ُمغ َ

جلسات مديدة:
وقال صلى هللا عليأ وسلم:
ار َو َكانَ لَ ُه ْم َح ْس َر ًة .
ِس ََل ٌَ ْذ ُك ُرونَ َّ َ
َما مِنْ َق ْو ٍم ٌَقُو ُمونَ مِنْ َم ْجل ٍ
هللا فٌِ ِه إِ ََّل َقا ُموا َعنْ ِم ْث ِل ِجٌ َف ِة ِح َم ٍ
[ أبو داود َعنْ أَبًِ ه َُر ٌْ َر َة]

اسم ماقا يقول هؤ ء؟ كالم س يف:
وقال صلى هللا عليأ وسلم:
إن هللا ٌحب معالً األمور وٌكره سفسافها ودنٌها .
[ الجامع الصغٌر عن سهل بن سعد ]

قال هللا تعالى:
وب
أََلَ ِبذ ِْك ِر ّ ِ
هللا َت ِْ َم ِنُّ ا ْلقُل ُ ُ
( سورة الرعد اآلٌة.) ٕ2 :

وقال صلى هللا عليأ وسلم:

ت مِنْ ُب ٌُو ِ
اج َت َم َع َق ْو ٌم فًِ َب ٌْ ٍ
سكٌِ َن ُة،
اب َّ ِ
ت َّ ِ
سو َن ُه َب ٌْ َن ُه ْم إِ ََّل َن َزلَ ْت َعلَ ٌْ ِه ْم ال َّ
ار ُ
هللاَ ،و ٌَ َت َد َ
هللا َت َعا َلى ٌَ ْتلُونَ ِك َت َ
َما ْ
الر ْح َم ُةَ ،و َح َّف ْت ُه ْم ا ْل َم َال ِ َك ُةَ ،و َذ َك َر ُه ْم َّ
هللا ُ فٌِ َمنْ ِع ْن َدهُ .
َو َغشِ ٌَ ْت ُه ْم َّ
[ أبو داود َعنْ أَبًِ ه َُر ٌْ َر َة]

الوقت ٌحدد مصٌر اإلنسان:
لقل الشيء الدقيل الدقيل يتي هتقا اللقتاء الطيت كيتف تنفتل وقتت ؟ كيتف يكتون إنفتال وقتت إنفاقتا ً استتثماريا ً
وليس إنفاقا ً استت الكيا ً؟ تصتور طالبتا ً بالشت ادة الثانويتة وعالماتتأ يتي هتقه الشت ادة تحتدد مصتيره يتي الحيتاة ،والتده
يقير،

يوجد أمامأ إ أن يد ل الجامعة بمجموع معين كلية الط يي مدينتأ ،يي بيتتأ مت أهلتأ مت أقاربتأ ،لتيس

هنا أجرة بيت و نفقات سفر ،لو أ ق أقل بعالمة صار كلية الط يي مدينة أ رى مضطر إلى ستفر ،إلتى أجترة
بيت ،يالش ادة الثانوية بينةمة بعض التبالد ونحتن متن م عالماتت بالشت ادة الثانويتة تحتدد مصتير  ،طبيت  ،طبيت
أستتنان ،صتتيدلي ،كليتتة علتتوم ،وهكتتقا كليتتة معلوماتيتتة ،اقتصتتاد،حقول ...عالماتت تحتتدد مصتتير  ،يينتتت يتتي العتتام
الدراسي القن يسبل ا متحان (امتحان الش ادة الثانوية) هقا الوقت طريقة است الك للوقت يحدد مصير  ،طريقتة
است ال الوقت لطال بالش ادة الثانوية يحدد مصيره ،هنا طال ينال الدرجة األولى على كل أبناء البلتد الطيت ،
لقل سئل طال نال الدرجة األولى يي ا متحان " :لم نلت هقا التفول؟ قال :ألن لحةة ا متحان لن تغادر م يلتتي
طوال العام ".
الوقت وعاء عمل  ،المثل كبره ،بعد الموت إحدى حالتين،
فو الذي نفس محمد بٌده ما بعد الدنٌا من دار إَل الجنة أو النار
يحدد مصير بعد الموت بالجنة أو النار طريقة است ال وقت  ،طلبت العلم؟ عريت الحل والباطتل؟ عريتت
ال ير والشر؟ عريت الحالل والحرام؟ عريتت متا ينبغتي ومتا

ينبغتي؟ متا يجتوز ومتا

يجتوز؟ متا يحبتأ هللا ومتا

يبغضأ؟ الوقت يعني مصير  ،هقا الوقت كيف تنفقأ؟
قٌمة اإلنسان بِرٌقة استهالك الوقت:
أي ا األ وة ،يقول بعض العلماء وهو الحسن البصرن القن عرف اإلنسان تعريفا ً رائعا ً
قال:
هو بضعة أٌام كلما انقضى ٌوم انقضى بضع منه،
قال:
أدركت أقواما ً كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانٌره .
أقول لكم بصدل قيمت بطريقة إدارة الوقت ،قيمت بطريقة است ال الوقت،

العاقل من أنفق وقته إنفاقا ً استثمارٌا ً َل إنفاقا ً استهالكٌا ً:
الوقت هو أنتت إيتا أن تنفقتأ إنفاقتا ً استت الكيا ً ،معنتى إنفتال استت الكي جالستين أكلنتا ،شتربنا ،نمنتا ،ست رنا،
سررنا ،ضحكنا للساعة الثانية ،نمنا استيقةنا ثاني يتوم ،قهبنتا إلتى العمتل ويتي العمتل ربحنتا وأكلنتا وشتربنا ونمنتا،
تستطي تستيقة كل يوم كاليوم السابل دائما ً؟ مستحيل ،مستحيل وألف ألف مستحيل ،لقل أي ا األ وة ،مقوم الوقتت
أ طر مقوم هو أنت ،هقا الوقت إما أن ينفل إنفاقا ً است الكيا ً كما يفعل معةم الناس اليوم ،أو ينفل إنفاقا ً استثماريا ً،
اإلنفاق اإلستثماري للوقت:
المؤمنين ينفقون وقت م إنفاقا ً استثماريا ً بمعنى أن م يفعلون يي الوقت القن سينقضي عمالً ينفع م بعد انقضتاء
الوقت ،واألصل يي هقا المعنى قولأ تعالى:
ص ِر
َوا ْل َع ْ
( سورة العصر )

يقسم هللا بمطلل الزمن ل قا الم لول األول رتبة القن هتو يتي الحقيقتة زمتن ،بينتأ استر ،ألن مضتي التزمن
يست لكأ ،إ إقا أنفل وقتأ إنفاقا ً استثماريا ً
صال َِحا ِ
ص ْوا
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
سانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر(ٕ)إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
ص ِر(ٔ)إِنَّ ْاإلِن َ
َوا ْل َع ْ

ص ْب ِر(ٖ)
ِبال َّ

( سورة العصر )

عند أربعة بنود إن يعلت ا يلست ب اسر،
أوَلً :البحث عن الحقٌقة:
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا
( سورة العصر )

ابحث عن سر وجود  ،ابحث عن غاية وجود  ،ابحث عن الحالل والحرام ،اي م كالم هللا ،تدبر آيتات هللا،
اي م سنة النبي صلى هللا عليأ وسلم ،اقرأ سيرتأ ،اقرأ عن الصحابة الكرام كيف وصلوا إلى مبتغاهم بسالم.
تكن أقتل متن بنتي البشتر ،لمجترد أنت تلغتي طلت العلتم متن حياتت هبطتت عتن مستتوى إنستانيت  ،عنتد
حاجات سفلى طعام ،شرا  ،زواج ،وعند حاجات عليا طل العلتم ،متا لتم تطلت العلتم يينتت لستت بالمكتان التقن
ينبغي ،أنت لست إنسانا ً يحقل ال دف القن لل من أجلأ.
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا
( سورة العصر ).

متى آمنت؟ يقول ل  :أنا مؤمن أحسن من  ،متى آمنت؟ إنسان غارل يي النوم ،ومن نزهة إلتى نزهتة ،ومتن
وليمة إلى وليمة ،ومن شيء مفرح إلى شيء مفرح ،يجية صار معأ دكتوراه ،شيء مضح  ،الدكتوراه تحتتاج إلتى

ابتتتدائي ستتت ستتنوات ،إعتتدادن ثالثتتة ،وثتتانون ثالثتتة ،وأربعتتة جتتامعي ،وستتنة دبلتتوم ،وثالثتتة ماجستتتير ،وأربعتتة
دكتوراه ،يي دراسة ثالثين سنة ،حتى تض دال أمام اسم  ،دال يقط.
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا
( سورة العصر )

بد أن تبحث عن الحقيقة،

بد أن تعرف لماقا أنت يتي التدنيا؟ متاقا ينبغتي أن تفعتل؟

الحرام والحالل ،وال ير والشر ،والجمال والقبح،

بد من أن تعرف من

بتد متن أن تعترف

هللا ،يعني ما لم يكن ل برنام  ،بتربكم

هل يوجد باألرض طبي من المالع للمالهي ،يتح عيادة ما د ل مدرسة أبداً يقتول :أنتا طبيت  ،هتقا مجنتون أيتن
الدكتوراه؟ ،أين الماجستير؟ أين الليسانس؟ أين الثانوية؟ أين اإلعدادية؟
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا
( سورة العصر ).

أحد أركان النجاة أن تعرف الحقيقة ،أنت كائن عند حاجة عليتا ،هتي العقتل يالبتد متن أن تلبتى حاجتة العقتل
العليا.
ثانٌا ً :العمل الصالح:
اآلن:
صال َِحا ِ
ت
َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة العصر ).

يي حركة ،متاقا يعلتت؟ أكلتت وشتربت ونمتت ،متاقا قتدمت آل رتت ؟ أعنتت إنستانا ً؟ أطعمتت جائعتا ً؟ كستوت
عاريا ً؟ نصحت إنسانا ً؟ دمت إنسانا ً؟ أطعمت يقيراً؟ د لت بمؤسسة يرية؟ ساهمت بشيء؟ ماقا يعلت؟
األعمال الصالحة

تعد و تحصى ،يوجد أش اظ عجزة ،هنتا متن يواستي م يبتغتي ب تقا وجتأ هللا ،يوجتد

أيتام يحتاجون إلى رعاية ،عندنا ميتم ،بلغني بعض الشبا يزوروا بعض األيتام يوج وهم ،يعطوهم شيئا ً ،شتريط،
كتا  ،موضوع ديني ،قدم شيئا ً ،حجم عند هللا بحجم عمل الصالح ،بصراحة يا أي ا األ وة الجلتوس يتي التدرس
شيء رائ لكن

يكفي أبداً ،يج أن يكون لكتل واحتد متنكم عمتل كبيتر ،عمتل والطرائتل إلتى ال تالل بعتدد أنفتاس

ال الئل.
صال َِحا ِ
ت
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة العصر ).

ثالثا ً :الدعوة للحق:
حتى هقا

يكفي قال تعالى يي التتمة:

ص ْوا ِبا ْل َح ِّق
َو َت َوا َ
( سورة العصر ).

بد

تنجتو إ إقا

يغي عن أقهانكم أي ا األ وة أن التواصي بالحل رب النجتاة ،أو أحتد أركتان النجتاة،

بحثت عن الحقيقة ،وعملت ب ا ،ودعوت إلي ا ،وصبرت على البحث عن ا ،والعمل ب ا ،والدعوة إلي ا.
ٔ .الحق للنهوض به ٌحتاج إلى جهد ألن العوا ق كثٌرة:
أي ا األ وة الكرام ،الن وض بالحل عسير يحتاج إلى ج د ،والعوائتل كثيترة جتداً والصتوارف عديتدة ،هنتا
عوائتتل أن عقبتتات ،وهنتتا أشتتياء مغريتتة تصتتري عتتن طلت الحتتل ،هنتتا هتتوى النفتتوس ،هنتتا المصتتالح ،هنتتا
ةتتروف البيئتتة ،هنتتا ضتتغوط العمتتل ،التقاليتتد ،العتتادات ،الحتترظ ،الطم ت  ،يتتيتي التواصتتي بتتالحل ليكتتون متتقكراً،
مشجعا ً ،محصنا ً للمؤمن ،يوصيأ ،يشجعأ ،يقف معأ ،يحرظ على سالمتأ ،وسعادتأ.
التواصي بالحل أحد أركان النجاة ،لقل :
قال هللا تعالى:
اس
ُك ْن ُت ْم َخ ٌْ َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
( سورة آل عمران )

ما علة يريت ا؟
َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
ف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ال ُم ْن َك ِر
[ سورة آل عمران]ٔٔٓ :

ومتى ت ل أمة رسول هللا؟
قال رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم:
كٌف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ،ولم تنهوا عن

المنكر؟.

[ ابن أبً الدنٌا وأبو ٌعلى الموصلً فً مسنده عن أبً أمامة]

قال هللا تعالى:
َكا ُنوا ََل ٌَ َت َناه َْونَ َعنْ ُم ْن َك ٍر َف َعلُوهُ
( سورة الما دة )

قال رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم:
كٌف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ،ولم تنهوا عن المنكر؟
قالواَ :أو كا ن ذلك ٌا رسول هللا؟ قال :وأشد منه سٌكون ،قالوا :وما أشد منه؟
قال :كٌف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهٌتم عن المعروف؟
قالوا :أو كا ن ذلك ٌا رسول هللا؟ قال :وأشد منه سٌكون

قال :كٌف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفا ً؟ .
[ ابن أبً الدنٌا وأبو ٌعلى الموصلً فً مسنده عن أبً أمامة]

ٕ .اإلنسان باإلٌمان والعمل الصلح ٌكمل نفسه وبالتواصً بالحق ٌكمل غٌره:
أي ا األ وة الكرام ،هنا نقطة دقيقة جداً التواصي بالحل ينقي ويصفي ا تجاهتات الفرديتة ،اإلنستان يت يتل
شيئا ً وحده ،يتوهم شيئا ً ،يتعلل بشيء ،ييتي التواصي بالحل ينقي ا تجاه الفردن من الشوائ  ،يتالحل

يستتقر و

يستمر إ يي مجتم مؤمن متواظ بالحل متعاون متكايل متضامن ،نقطة دقيقة جداً أنت باإليمان والعمتل الصتالح
تكمتتل نفست  ،بتتار هللا بت  ،وأنتتت بالتواصتتي بتتالحل تكمتتل غيتتر  ،المتتؤمن غيتترن ،المتتؤمن ينتمتتي للمجمتتوع أنتتت
باإليمان والعمل الصلح تكمل نفس  ،وبالتواصي بالحل تكمل غير :
قال رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم:
بلغوا عنً ولو آٌة
[ أخرجه أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ].

ٖ .التواصً بالحق ضروري من أجل أن نغلب عناد الباِل:
دوائتتر الحتتل إن لتتم تتنتتام متتا التتقن يحتتدث؟ تتنتتامى دوائتتر الباطتتل ،الباطتتل يتنتتامى بستترعة الستتب ؟ متعلتتل
بالش وات ،والش وات محببة ،أما الحل يتنامى بج د كبيتر ،الحتل

يوجتد شتيء جتاهز كتل وعتود هللا بعتد المتوت،

يي الدنيا ممكن أن يعطي هللا لكن الجزاء يي اآل رة ،يينت تحتاج إلى ج د كبير لتقن الناس بغض البصر ،بضبط
اللسان ،بتحرير الد ل ،لكن العطاء باآل رة كبير جداً ،هنا ش وة أمام محسوستة ،مركبتة يارهتة ،امترأة جميلتة،
قصر منيف ،د ل كبير ،تجارة رابحة ،مركز كبير إدارن ،سلطة ،هتقه أشتياء محسوستة ،تراهتا علتى شتبكية العتين
أما اآل رة يغي :
َولَ ْْلَخ َِرةُ َخ ٌْ ٌر لَ َك مِنَ ْاألُولَى
( سورة الضحى )

لقل التواصي بالحل ضرورن جداً حتى يبقى الحل ،هللا عز وجل شاءت حكمتأ أن تكون التدنيا دار ابتتالء
دار جزاء ،ومنزل عمل

منزل أمل ،ودار تكليف

دار تشريف ،أما اآل رة دار تشريف،

بد متن التواصتي

بالحل من أجل أن نغل ال وى ،من أجل أن نغل عناد الباطل ،أن نتحمل األقى ،أن نتكبد المشقة.
رابعا ً :الصبر على البحث عن الحق ،والعمل به ،والدعوة إلٌه:
ص ْب ِر
ص ْوا ِبال َّ
َو َت َوا َ
( سورة العصر ).

بد من أن تصبر على البحث عن ا ،والعمل ب ا ،والدعوة إلي ا ،الرابعة متعلقة بالثالثة التي قبل ا:
صال َِحا ِ
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق
ت َو َت َوا َ
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة العصر ).

الرابعة:
ص ْب ِر
ص ْوا ِبال َّ
َو َت َوا َ
( سورة العصر ).

يعني صبر على طل الحقيقة ،وعلى العمل ب ا ،وعلى الدعوة إلي ا.
هقه السورة يي ا أركان النجاة وإ اإلنسان اسر ،واضحة وضوح الشمس:
سانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر(ٕ) .
ص ِر(ٔ)إِنَّ ْاإلِن َ
َوا ْل َع ْ
( سورة العصر ).

إلأ يقول ل

اسر،
صال َِحا ِ
ص ْب ِر(ٖ) .
ص ْوا ِبال َّ
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
إِ ََّل الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة العصر ).

هتقه استتثمارات الوقتتت متا دام وقتت مبتتقول بعمتل صتتالح نتاجح ،يتالح ،عاقتتل ،قكتي ،متا دام وقتت تنفقتأ يتتي
الدعوة إلى هللا ناجح ،يالح ،عاقل ،قكي ،ما دام وقت تنفقأ يي طل العلم ،ناجح ،يالح ،عاقل ،قكتي ،متا دام تصتبر
على طل العلم وعلى العمل بأ وعلى الدعوة إليأ ناجح ،يالح ،عاقل ،قكي ،أما إقا عاش كالناس تماما ً أصبح إمعتة
قال أنا م الناس هكقا الناس إن أحسنوا أحسنت وإقا أساؤوا أسيت ،هقا اإلنسان اسر سارة

حدود لأ.

إدارة الوقت:
ٔ .تعرٌفات إدارة الوقت:

أي ا األ وة ،من تعريفات إدارة الوقت ،قال:
فعل ما ٌنبغً على الوجه الذي ٌنبغً فً الوقت الذي ٌنبغً

هنتتا شتتيء آ تتر قتتال بعضت م التتقن يحستتن إدارة وقتتتأ هتتو يتتي الحقيقتتة يحستتن إدارة نفستتأ ،وإن لتتم يكتتن
باإلمكان استثمار كل الوقت يلعل األقل أن نستثمر أكبر قدر من الوقت ،أنا مع مستحيل أن تستتثمر كتل دقيقتة
يي حيات  ،هنا هدر لكن استثمر معةم الوقت ،اقرأ كتابا ً ،قاهت إلتى مدينتة متا بمركبتة عامتة تق معت كتابتا ً
صغيراً ،تصفحأ ،حاول أن تمأل وقت بين عمل.
ٕ .إدارة الوقت مظهر حضاري فعلى كل إنسان أن ٌنظم وقته:
أي ا األ وة الكرام ،أقكر األ وة الكرام القين درسوا اقتصاداً ما هتي المتوارد ا قتصتادية األولتى يتي العتالم؟
أرب موارد ،عندنا بترول ،عندنا امات الفوسفات ،عندنا امات اليورانيوم ،عندنا قه  ،ألماس ،ا قتصاد أساسأ

مواد يي ثروات طبيعية ،يي يحم ،والمعلومات ،يالن معأ دكتوراه بإدارة األعمال ،يالن يحمل ا تصاظ بالنبتات،
يالن ا تصاظ بالتكييف ،ا تصاظ بإدارة األعمال ،المواد والمعلومات واأليتراد ،هتل تستتطي أن تؤستس شتركة
وأرباح ا طائلة بال أش اظ؟

تقدر ،تحتاج موةفين ،مدير تنفيقن ،معاون متدير ،متدير محاستبة ،متدير مبيعتات،

مدير استيراد ،مدير دعاية ،تحتاج إلى أش اظ ،تحتاج إلى متواد ،تحتتاج إلتى مكتان ،بنتاء ،بضتاعة ،متواد ،تحتتاج
إلى معلومات ش ظ معأ ا تصاظ محاسبة ،ش ظ معتأ ا تصتاظ إعتالم ،شت ظ معتأ ا تصتاظ بيئتة متثالً،
وتحتاج إلى أيراد أش اظ ،وتحتاج إلى وقت.
أهم هقه العناصر الوقت وأهون عنصتر بحيتاة األمتم الناميتة هتو الوقتت ،الوقتت لتيس لتأ قيمتة أبتداً ،متثالً يتي
بعض البالد بناء ييأ مكات تجارية كل متا يحتاجتأ التتاجر يتي هتقا البنتاء ،يحتتاج إلتى ديت ضتريبة ماليتة ،ت لتيظ
بضتتاعة متتن الجمتتار  ،كتتل التتدوائر التتتي يحتاج تتا التتتاجر يتتي بنتتاء واحتتد ،هنتتا بنتتو  ،و هنتتا اتصتتا ت ،وهنتتا
مطاعم ،وهنا مسجد  ،أحيانتا ً بلتد آ تر التحليتل يتي مدينتة وتصتديل الشت ادة بمكتان آ تر ،وامتحتان البتقور بمدينتة
أ رى ،تجد اإلنسان ضتائ وقتتأ ،أهتون شتيء علتى التبالد الناميتة الوقتت ،أن إدارة الوقتت اآلن مة تر حضتارن،
نةم وقت  ،نةم نوم  ،نةم عالقت بيهل  ،نةم وقتت مطالعتت  ،نةتم وقتتا ً تجلتس مت أهلت  ،اكتت بترام  ،اعمتل
مقكرة ،اعمل أجندة اآلن ،اعمل برنام عمل،

بد من إدارة الوقتت إقا كنتت مؤمنتا ً ،أنتت وقتت ،أنتت بضتعة أيتام

كلما انقضى يوم انقضى بض من .
ٖ .إدارة الوقت حضارة وإٌمان:

أي ا األ وة ،إدارة الوقت حضارة ،إدارة الوقت إيمتان ،إدارة الوقتت يتالح ،إدارة الوقتت نجتاح ،اقترأ كتل
يوم ،اجلس م أهل لوقت ،قسم وقت  ،نةم وقت  ،اعمل برام  ،عدل ا ،طورها باستمرار.
قال أكثر العناصر هتدراً يتي التدول الناميتة الوقتت ،متثالً بالقطتار ينطلتل القطتار ثمانيتة وأربت وعشترين
دقيقة ،يصل الثانية عشرة وتست و مستين ،وهللا شتيء

يصتدل ،الحستا بالدقيقتة ،أحيانتا ً يتي بلتد آ تر ثتالث

ساعات تي ير الطائرة ،عادن ،أحيانا ً ست ساعات عادن ،بالدقيقة الوقت أنتت ،أنتت وقتت ،قتال أكثتر العناصتر
هدراً وأقل ا استثماراً هو الوقت ،ألنأ

يوجد إدرا كا ٍ
ف لل سارة الكبيرة التي تكون من هدر الوقت.

ببعض المناطل أحيانا ً الرجل يجلتس أمتام البيتت ،يمتر شت ظ ينةتر بتأ هكتقا ،يتيتي الثتاني ينةتر ،متاقا
تعمل؟
مر أحد العلماء بمق ى (عالم كبير الشيخ بدر الدين الحسني) وجد أناسا ً يلعبون النرد قال:
ٌا سبحان هللا لو أن الوقت ٌشترى من هؤَلء َلشترٌناه منهم

ٗ .إدارة الوقت َل تنِلق إلى تغٌٌره أو تعدٌله بل تنِلق إلى استثماره بشكل ف ّعال:

إدارة الوقت

تنطلتل إلتى تغييتره و إلتى تعديلتأ و إلتى تطتويره بتل تنطلتل إلتى طريقتة استتثماره بشتكل

يعال ،محاولة التقليل من الوقت الضائ هدراً من دون يائدة ،الوقت يمر دققوا م أنأ عند األدباء دقيقتة األلتم ستاعة
وساعة اللقة دقيقة.
إن ٌِل لٌلك بعدي فكم***بت أشكو قصر اللٌل معك
هقا اإلنسان إقا كان بيلم شديد الوقت يطول عليأ ،إقا كان بفرح الوقتت يمتر ستريعا ً ،أمتا الستاعات هتي هتي،
ساعات األلم تساون ساعات الفرح تماما ً ،لقل دقل يي هقه العبارات ،الوقت يمر بسرعة محددة وثابتتة يكتل دقيقتة
أو ثانية وكل ساعة تشبأ األ رى ،وأن الوقتت يستير إلتى األمتام بشتكل متتتاب  ،يتحتر ويتل نةتام معتين محكتم،
يمكن إيقايأ أو تغييره أو زيادتأ أو إعادة تنةيمأ ،وب قا يمضي الوقت بانتةام نحو األمام من دون تتي ير أو تقتديم،
و يمكتتن بتتين حتتال متتن األحتتوال إيقايتتأ أو تراكمتتأ أو إلغتتاؤه أو تبديلتتأ أو إحاللتتأ ألنتتأ متتورد محتتدد يملكتتأ الجميت
بالتساون.
٘ .مشكلة اإلنسان لٌست فً مقدار الوقت بل فً كٌفٌة إدارة هذا الوقت واستخدامه:
على الرغم من أن الناس لم يولدوا بقدرات أو يرظ متساوية يتإن م جميعتا ً يملكتون األربت والعشترين نفست ا
كل يوم ،األقكياء واألغبياء ،المتيلقون وال املون ،يملكون معتا ً كتل يتوم أربت وعشترين ستاعة وا ثنتين وال مستين
أسبوعا ً كل عام ،القن أ ق األولى على القطر عنده كان مئتي أستبوع والتقن متا نجتح عنتده عشترة أستابي ؟ الطالت
الناجح والراس عنده اثنين و مسين أسبوعا ً كل عام ،يإن جمي الناس متساوون بالمتدة الزمنيتة ،ستواء أكتانوا متن
كبار الموةفين أم من صغارهم من أغنياء القوم أو من يقرائ م ،يالمشكلة ليست يي مقتدار الوقتت المتتوير لكتل متن
هؤ ء ولكن المشكلة يي كيفية إدارة هقا الوقت واست دامأ.
لعلي ب قا الحتديث أقنعتت بعضتكم أو جلكتم أن ي طتط ،أن يتدير وقتتأ ،أن يبترم أعمالتأ ،أن يتوزع ستاعات
عملأ ،أن يتحر ويل طة.
لقل إدارة الوقت تعني قولأ تعالى:
ٌِم
أَ َف َمن ٌَ ْمشِ ً ُم ِك ًّبا َعلَى َو ْج ِه ِه أَهْ دَى أَ َّمن ٌَ ْمشِ ً َ
س ِو ًٌّا َعلَى صِ َراٍِ ُّم ْس َتق ٍ
( سورة الملك )

الوقت أكبر مورد اقتصادي و رأس المال الحقٌقً لإلنسان فرداً ومجتمعا ً:

أي تتا األ تتوة ،الوقتتت أكبتتر متتورد اقتصتتادن لكتتن يتتي صتتائظ دقيقتتة
األمطار بسد ،الوقت

يجم وهو سري ا نقضاء ،ما مضى منأ

يمكتتن تجميعتتأ ،نحتتن نجمت ميتتاه

يرجت و يعتوض ،والوقتت أثمتن وأنفتس

ما يملكأ اإلنسان ،وعاء لكل علم ،ولكل عمتل ،ولكتل عبتادة ،هتو رأس المتال الحقيقتي لانستان يترداً ومجتمعتا ً،
كالم دقيل بدراسات دقيقة جداً ،بعض البالد النامية يعمل الفرد يي اليتوم ستب وعشترين دقيقتة ،يقستمون التد ل
القومي على عدد السكان على ساعات العمل ،ويي بلتد آ تر يعمتل الفترد ييتأ ستب عشترة دقيقتة ،والتبالد القويتة
يعمل يي ا الفرد ثمان ساعات بالتمام والكمال،

تتصور أمة يعمتل أيرادهتا ستب عشترة دقيقتة ينتصترون علتى

أمة يعمل أيرادها ثمان ساعات.
وهللا يي معلومات يتقط ل ا القل ؛ شركة واحدة يي ا أربعون ألف عامل أرباح ا الستنوية تعتادل التد ل
القومي لدولة كبيرة جداً أيرادها سبعون مليون ،أمة سبعون مليون كل د ل ا القومي أقل من شركة يي ا أربعين
ألف عامل ،الوقت ثمين جداً ،الوقت أي ا األ توة،

يمكتن شتراؤه هتو أستاس الحيتاة وعليتأ تقتوم الحضتارة،

يمكتتن شتتراؤه و بيعتتأ و تتتيجيره و استتتعارتأ و مضتتاعفتأ و تتتوييره و تصتتنيعأ ،لكتتن يمكتتن استتتثماره
وتوةيفأ ،أولئ القين لدي م وقت إلنجاز أعمال م لدي م أيضا ً وقت لمعرية رب م وعبادتأ والتقر إليتأ ،عريتوا
قيمتأ وهم يستثمرون كل دقيقة من وقت م.
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