
 ت ـالوق قيمــة
 

الوقت ققؿة هامة غالقة ثؿقـة كػقسة ٓ يدرك قدرها كثر من الـاس , يؼول كبقـا )صذ         

ُة َواْلَػَراُغ كِْعؿَ  "اهلل عؾقه وسؾم( :  حَّ )صحقح  "تَاِن َمْغُبوٌن فِقِفََم َكثٌِر ِمَن الـَّاِس الصِّ

َٓ َتُزوُل َقدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِؼقَاَمِة َحتَّى ُيْسَلَل َعْن "البخاري( , ويؼول )صذ اهلل عؾقه وسؾم( : 

فِقََم َأْبََلُه؟ َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوفِقََم َأْرَبِع ِخَصاٍل : َعْن ُعُؿُرِه فِقََم َأْفـَاُه ؟ َوَعْن َشبَابِِه 

 يا   ( , فَم من يوم لٓ ويـاىى : ؟ )ادعجم الؽبر لؾطزاينَأْكَػَؼُه؟ َوَعْن َعؾِؿِه َماَذا َعِؿَل فِقهِ 

ابن آىم أكا يوم جديد وعذ عؿؾك شفقد فاغتـؿـي فإن غابت شؿيس لن تدركـي لىل يوم 

 . الؼقامة 

وٕمهقة الزمن أقسم به احلق سبحاكه وتعاىل يف مواضع عديدة ,  وأشار للقه يف مواضع        

أخرى من كتابه العزيز , حقث يؼسم سبحاكه وتعاىل بالػجر الذي أفرى له احلق سبحاكه 

)الػجر :  "  يي ىي  مي خي حي جي يه "وتعاىل سورة سَمها باسؿه , فؼال :

 يث ىث نث "أيضا سورة سَمها باسؿه فقؼول : ( , ويؼسم بالضحى ويػرى له1-3

( , 4-1)الضحى : "مم ام يل ىل مل   يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

وأقسم سبحاكه وتعاىل بالعرص وأفرى له سورة باسؿه يف كتابه العزيز هي سورة العرص , 

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل "فؼال سبحاكه :

يؼسم سبحاكه وتعاىل ( , و3-1)العرص : "ين ىن من خن حن

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ": قؼولبالصبح ف

 زي ري ": , ويؼسم بالؾقل وبالـفار فقؼول سبحاكه(37-34: )اددثر " مل خل حل
 مت خت حت  جت  هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني مي
( فتسؿقة أربع سور بلسَمء 7 -1)الؾقل :  " جخ مح   جح  مج حج  مث  هت

 أكز ىلقل عذ أمهقة الزمن . : الػجر , والضحى , والعرص , والؾقل , هلو  أوقات



 "لضافة لىل لشارات متعدىة تربط بعض إحداث أو إعَمل بالزمن كؼوله تعاىل:        

 رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 حج مث هت "( , وقوله تعاىل يف شلن أصحاب الؽفف:78)اإلرساء :  " زب
 ام  يل "( , وقوله تعاىل : 55)الؽفف :  "  مخ جخ مح جح مج
 ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم
 جب هئ مئ "( , وقوله تعاىل:185)البؼرة :  "حئ  جئ يي
 خل ":  ( , وقوله سبحاكه533)البؼرة :  "مت خت حت جت هب مبخب حب
(, 534)البؼرة :  " جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ "وقوله سبحاكه : 
 جه "( , وقوله سبحاكه : 542)البؼرة:  " نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 ( . 556: البؼرة ) " خي حي  جي يه ىه مه

عذ أن الـاس يف تعامؾفم مع الوقت فريؼان : إول يرسقه الوقت فإن مل يرسقه الوقت       

حاول هو قتل الوقت ٕكه يف فراغ قاتل ممل , ٓ هو يف أمر ىيـه وٓ يف أمر ىكقاه , حقث 

قا , وٓ يؼول ابن مسعوى )ريض اهلل عـه( : لين ٕكره أن أرى الرجل فارًغا , ٓ يف عؿل الدك

 يف عؿل أخرة.

أما الػريق أخر فؾقس لديه فاقد من الوقت وٓ فائض , ٕكه مـظم حيسن استغَلل        

وقته وآستػاىة بؽل جزء فقه , ٓ يدرك ققؿة ثواكقه فحسب , لكَم يدرك ققؿة ما يعرف 

يولد الـشاط , بالػقؿتو ثاكقة , ويعؿل عذ استغَلل كل ذرة من الزمن , مدرًكا أن الـشاط 

والؽسل يولد الؽسل ,  وأن الؼؾقل لىل الؼؾقل كثر , وأن حقاة اإلكسان لكَم هي عبارة عن 

       ا ,ـاته كؾفــا حقــا وتراكقبفـــة التي تشؽل يف جمؿؾفـمن الوحدات الزمـق جمؿوعة

 وقد قال الشاعر :



اُت    قؾِب  َىقَّ
ِ
 له ةٌ ـقائؾ ادرء

 ـوانوث ٌق ـىقائ َ  اةـاحلق لنَّ 

 وقد كان ذلك قبل أن يؼف الـاس عذ جتزئة الثواين لىل وحدات زمـقة أخرى .

عذ أن عؿر اإلكسان هو ما يـتجه أو خيؾػه من تراث معريف , أو فؽري , أو لكتاج عؾؿي ,      

كظري أو تطبقؼي , وكل ما يؼدمه خلدمة البرشية , بغض الـظر عن مدى الزمن الذي يعقشه 

 اعر:, وقد قال الش

 ُمّدتِهِ  صوُل  ٓ ذكُرهُ  الػتى ُعؿرُ 

فالزكة يف العؿر ٓ تؽون بطول العؿر فحسب , لكَم هي مؼدار ما يـتجه أو يؼدمه ادرء يف       

هذا العؿر خلدمة ىيـه أو ىكقاه أو ىكقا الـاس , فخر الـاس من صال عؿره وحسن عؿؾه , 

 س أكػعفم لؾـاس . ورش الـاس من صال عؿره وساء عؿؾه , وخر الـا

 

*       *       * 

 


