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بسم ال الرحمن الرحيم 

مقدمة هامة
 الحمد ل الذي بيده مقاليد المور، والصلة والسلم على البشير النذير، نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يا هو الوقت الذي هو مادة الحياة. والوقت أنفس  فإن رأس مال المسلم في هذه الدن
في عمره يوم عا ليزاد  ضع أمواله جمي يت لو أن محتضرا و  من المال وأغلى، أرأ

واحد هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة؟!.
 ولعظم أهمية الوقت فقد أقسم ال به - عز وجل - في آيات كثيرة من كتابه الكريم

 (ِإّلا اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا2(ِإّن اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر)1منها قوله - تعالى -: ))َواْلَعْصِر)
سورة العصر. الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا ِبالّصْبِر((

 فأقسصم - جصل وعل - بالعصصر، وهصو الدهصر الذي هصو زمصن تحصصيل الرباح
 والعمال الصصالحة للمؤمنيصن، وزمصن الشقاء للمعرضيصن، ولمصا فيصه مصن العصبر

والعجائب للناظرين.
 ويقول - عصز وجصل - فصي بيان هذه النعصم العظيمصة التصي هصي مصن أصصول النعصم:
َك ِه ِإنّ فِي َذِل َسّخَراٌت ِبَأْمِر ُم ُم َس َواْلَقَمَر َواْلّنُجو ُم الّلْيَل َواْلّنَهاَر َوالّشْم َسّخَر َلُك  }َو

( سورة النحل12َلآَياٍت ّلَقْوٍم َيْعِقُلوَن { )
 وقال - تعالى -: }َوُهَو اّلِذي َجَعَل الّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ّلَمنصْص َأَراَد َأن َيّذّكَر َأْو َأَراَد

( سورة الفرقان.62ُشُكوًرا{ )
يه وسلم- » َل َتُزوُل و ِه -صلى ال عل ُسوُل الّل ْسَلِمّى َقاَل َقاَل َر ى َبْرَزَة اَل ْن َأِب  َع

 َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحّتى ُيْسَأَل َعْن ُعْمِرِه ِفيَما َأْفَناُه َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَما َفَعَل َوَعْن َماِلِه
  (2602ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَما َأْنَفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَما َأْبَلُه « أخرجه الترمذي برقم)

وهو صحيح. 
 َعِن اْبِن َعّباٍس - رضى ال عنهما - َقاَل َقاَل الّنِبّى - صلى ال عليه وسلم - » و

قم) ُغ « أخرجه البخاري بر ّصّحُة َواْلَفَرا ِس ، ال َن الّنا ا َكِثيٌر ِم ٌن ِفيِهَم ِن َمْغُبو ِنْعَمَتا
6412. )
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   وَعِن اْبِن َعّباٍس َرِضَي الّلُه َعْنُهَما ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى ال عليه وسلم ،
ِصّحَتَك َقْبَل َك ، َو َك َقْبَل ِهَرِم ٍس : َشَباَب ًسا َقْبَل َخْم ْم َخْم ُه :" اْغَتِن  ِلَرُجٍل َوُهَو َيِعُظ
َك "المستدرك َك َقْبَل َمْوِت َك ، َوَحَياَت َك َقْبَل ُشْغِل َك َقْبَل َفْقِرَك ، َوَفَراَغ  َسَقِمَك ، َوِغَناَء

( وهو صحيح7846برقم)
بة فيه بآية كريمة فقال - تعالى  إن ال - عز وجل - خلقنا لمر عظيم حدد الجا

َن ) ْم ِإَلْينَا َلا ُتْرَجُعو ْم َعَبثًا َوَأّنُك ِسْبُتْم َأّنمَا َخَلْقَناُك ُك115-: ))َأَفَح ُه اْلَمِل  ( َفَتَعاَلى الّل
[((116، 115( ]المؤمنون/116اْلَحّق َلا ِإَلَه ِإّلا ُهَو َرّب اْلَعْرِش اْلَكِريِم )

ِن ) َس ِإّلا ِلَيْعُبُدو ُت اْلِجنّ َواْلِإْن ْن56 وقال - تعالى - ))َومَا َخَلْق ْم ِم  ( مَا ُأِريُد ِمْنُه
َا ُأِريُد َأنْص ُيْطِعُمونِص ) ّ الّلهَص ُهَو الّرّزاقُص ُذو اْلُقّوِة اْلَمِتينُص )57ِرْزقٍص َوم  (58( ِإن

[((.59-56]الذاريات/
قال المام النووي رحمه ال في مقدمة رياض الصالحين  :

 وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة والواجب عليهم العتناء بما خلقوا له والعراض
كب عبور ل منزل حل إخلد، ومر ها دار نفاد ل م يا بالزهادة، فإن  عن حظوظ الدن
قل، ها يبلى، وكثيرها ي نى، وجديد ها يف  حبو، ومشرع انفصام ل موطن دوام، فملك
 وعزيزهصا يذل، وحيهصا يموت، وخيرهصا يفوت، ولهذا كان اليقاظ مصن أهلهصا هصم
ْم َمَثَل ْب َلُه صدق ال إذ يقول: ﴿  َواْضِر  العباد، وأعقصل الناس فيهصا هصم الزهاد، و
ْصَبَح َهِشيما َتْذُروُه ُت اْلَأْرِض َفَأ ِه َنَبا َط ِب ّسَماِء َفاْخَتَل َن ال ُه ِم ا َكَماٍء َأْنَزْلَنا  اْلَحَياِة الّدْنَي

ُه َعَلى ُكّل َشْيٍء ُمْقَتِدرا ﴾  )الكهف:  ( . فينبغي للعاقل أن يعمل45الّرَياُح َوَكاَن الّل
 للخرة، ويسعى لها، وأن يأخذ من الدنيا بقدر ما يوصله إلى الخرة قال تعالى: ﴿
 َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك الّلُه الّداَر اْلآِخَرَة َول َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الّدْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن الّلُه

(.77ِإَلْيَك َول َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض ِإّن الّلَه ل ُيِحّب اْلُمْفِسِديَن ﴾ ... )القصص:
ولقد أحسن القائل إذ يقول:

إن ل عبصصادا فطنصصصصصا ...... طلقوا لدنيا وخافوا الفتنا
نظروا فيها فلما علموا....... أنهصا ليسصت لحصي وطنصصصا

صالح العمال فيها سفنصصاجعلوها لجة واتخصصذوا..........
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في الخرة، فل صاد هناك  يا، والح في هذه الدن سم الزرع  هو مو سان  مر الن  وع
يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس ماله فيما ل فائدة فيه.

 ومن جهل قيمة الوقت الن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل
سان يندم ين الن يم موقف كر القرآن الكر في هذا يذ عد فوات الوان، و كن ب يه، ول  ف

فيهما على ضياع وقته حيث ل ينفع الندم:
 : سصاعة الحتضار، حيصث يسصتدبر النسصان الدنيصا ويسصتقبل الخرة،الموققف الول

 ويتمنى لو منح مهلة من الزمن، وُأّخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما
 }َوَأنِذِر الّناَس َيْوَم َيْأِتيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل اّلِذيَن َظَلُموْا َرّبَنا َأّخْرَنا ِإَلى فات.قال تعالى :

 َأَجٍل َقِريٍب ّنِجْب َدْعَوَتَك َوَنّتِبِع الّرُسَل َأَوَلْم َتُكوُنوْا َأْقَسْمُتم ّمن َقْبُل َما َلُكم ّمن َزَواٍل{
( سورة إبراهيم44)

ِن )  وقال تعالى : ُت َقاَل َربّ اْرِجُعو ُم اْلَمْو ى ِإَذا َجاَء َأَحَدُه  ( َلَعّلي َأْعَمُل99}  َحّت
َن ) ِم ُيْبَعُثو ٌخ ِإَلى َيْو ْم َبْرَز ْن َوَراِئِه ا َوِم ا َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَه ُت َكّلا ِإّنَه ا َتَرْك َصاِلًحا ِفيَم

[{  100، 99( ]المؤمنون/100
ني: قف الثا سبت،المو ما ك ما عملت وتجزى ب فس  كل ن فى  يث تو في الخرة، ح   

هل النار لو يعودون مرة نى أ هل النار النار، هناك يتم نة وأ نة الج هل الج خل أ  ويد
 َوَلْو َتَرى ِإِذ أخرى إلى حياة التكليصف، ليبدأوا مصن جديصد عمل صصالحا. قال تعالى :

 اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َرّبِهْم َرّبَنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا ِإّنا
 ( َوَلْو ِشْئَنا َلَآَتْيَنا ُكّل َنْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحّق اْلَقْوُل ِمّني َلَأْمَلَأّن َجَهّنَم ِمَن12ُموِقُنوَن )

َن ) ِس َأْجَمِعي ِسيَناُكْم َوُذوُقوا13اْلِجّنِة َوالّنا ا َن ْم َهَذا ِإّن ِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمُك  ( َفُذوُقوا ِبمَا َن
[14-12( ]السجدة/14َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن )

==================
ْن ير أمره، وإ قه وتدب في إنفا يه والقتصاُد   الزمن كالمال كلهما يجُب الحرص عل

كان الماُل يمكن جمعه وادخاره بل وتنميته فإّن الزمَن عكُس ذلك؟ . 
فكّل دقيقة ولحظة ذهبت لن تعوَد إليك أبدا ،ولو أنفقت أموال الدنيا أجمع.
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  وإذا كان الزمُن مقدرا بأجٍل معيٍن وعمٍر محدٍد ل يمكن أن يقّدَم أو يؤخَر، وكانت
سن ستعمَله أح يه وي َظ عل ساٍن أن يحاف َب على كّل إن قه- وج سِن إنفا في ح ته   قيم

استعماٍل ول يفّرُط في شيء منه قّل أو كُثَر.
صرفه؟! يف ي صرفه؟! وك ين ي َف أ جب أن يعر ته ي ساُن على وق فظ الن كي يحا  ول
 وأعظمُص المصصارف وأجّلهصا طاعصة ال - عصز وجصل -، فكّل زمنٍص أنفقتصه فصي تلك

الطاعِة لن تندَم عليه أبدا.
  و َعْن َسْيٍف اْلَيَماِنّي  قاَل: " ِإّن ِمْن َعَلاَمِة ِإْعَراِض الّلِه َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْشَغَلُه ِبَما َلا

َيْنَفُعُه "
 و َقاَل َأُبو َحاِزٍم : " ِإّن ِبَضاَعَة اْلآِخَرِة َكاِسَدٌة ، َفاْسَتْكِثُروا ِمْنَها ِفي َأَواِن َكَساِدَها ،

َفِإّنُه َلْو َقْد َجاَء َيْوُم َنَفاِقَها َلْم َتِصْل ِمْنَها َلا ِإَلى َقِليٍل َوَلا ِإَلى َكِثيٍر " )الحلية ( .
يه ويتمنصى سف عل سرة وال بق له إل الح مل، لم ي سان والع ين الن يل ب تى ح   وم
من خذ  من أن يت غي للمؤ عه. وينب مل فل تنف من الع ها  كن في  الرجوع إلى حال يتم
 مرور الليالي واليام عبرة لنفسه، الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد،

ويطويان العمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار.
ولقد أحسن الذي يقول:

إذا ما َخَلْوَت الّدْهَر يوما فل َتُقْل ... َخَلْوُت، ولكْن ُقْل علّي َرِقيُب
ول َتْحَسَبّن ال َيْغُفُل ساَعًة ........ ول َأّن ما َيْخَفى عليه َيِغيُب
ألم تر أّن اليوم أسرع ذاهٍب ......... وأّن غدا للناظرين قريُب؟

 و َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلّي اْلَعاِبُد ، َقاَل : َقاَل ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ِلَرُجٍل : َكْم َأَتْت َعَلْيَك ,
 َقاَل : ِسّتوَن َسَنًة , َقاَل : َفَأْنَت ُمْنُذ ِسّتيَن َسَنًة َتِسيُر ِإَلى َرّبَك ُتوِشُك َأْن َتْبُلَغ , َفَقاَل
 الّرُجُل : َيا َأَبا َعِلّي ِإّنا ِلّلِه َوِإّنا ِإَلْيِه َراِجُعوَن , َقاَل َلُه اْلُفَضْيُل : َتْعَلُم َما َتُقوُل , َقاَل
ِسيُرُه ؟ َقاَل الّرُجُل ا َتْف ُم َم ِه َراِجُعوَن . َقاَل اْلُفَضْيُل َتْعَل ا ِإَلْي ِه َوِإّن ا ِلّل ُت ِإّن  الّرُجُل : ُقْل

ِه ا ِإَلى الّل ِه َعْبٌد ، َوَأَن ا ِلّل ُه ، َتُقوُل : َأَن ا ِلّل َك ِإّن ا َعِلّي , َقاَل : َقْوُل ا َأَب ا َي ّسْرُه َلَن  : َف
 َراِجٌع , َفَمْن َعِلَم َأّنُه َعْبُد الّلِه َوَأّنُه ِإَلْيِه َراِجٌع , َفْلَيْعَلْم ِبَأّنُه َمْوُقوٌف , َوَمْن َعِلَم ِبَأّنُه
 َمْوُقوٌف َفْلَيْعَلْم ِبَأّنُه َمْسُئوٌل َوَمْن َعِلَم َأّنُه َمْسُئوٌل َفْلُيِعّد للّسَؤاَل َجَواًبا , َفَقاَل الّرُجُل :

5



ا َمضَى َك َم َي ُيْغَفُر َل ِسُن ِفيمَا َبِق َي َقاَل : ُتْح ا ِه ِسيَرٌة , َقاَل : َم ا اْلِحيَلُة َقاَل : َي  َفَم
َوَما َبِقَي , َفِإّنَك ِإْن َأَسْأَت ِفيَما َبِقَي ُأِخْذَت ِبَما َمَضى َوَما َبِقَي "  .)الحلية (

ا ُيْنَتَظُر ا َمْعَشَر الّشُيوِخ : َم َساِئِه : " َي ٍم ِلُجَل ُه َقاَل َذاَت َيْو ْصِرّي َأّن   وَعِن اْلَحَسِن اْلَب
ُه َع َقْد ُتْدِرُك ِب : ِإّن الّزْر ا َمْعَشَر الّشَبا َصاُد ، َقاَل : َي َغ ؟ َقاُلوا : اْلَح ِع ِإَذا َبَل  ِبالّزْر

اْلَعاَهُة َقْبَل َأْن َيْبُلَغ "  )الزهد للبيهقي(
يم، في النعيم المق ية  ته البد قة، وهو مادة حيا في الحقي سان هو عمره   إن وقت الن
يم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته  ومادة معيشته الضنك في العذاب الل
 ل وبال فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإل عاش فيه عيش
 البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به

النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته.
 وعصن الّضَحاكَص َقاَل : سَصِمْعُت ِبَلاَل ْبنَص سَصْعٍد َيُقوُل : " ِعَباَد الّرْحَمنِص ُيَقاُل ِلَأَحِدنَا :
ّ َأنْص َتُموتَص ؟ َفَيُقوُل : َلا ، َفُيَقاُل : ِلمَص ؟ َفَيُقوُل : َحّتىص َأْعَمَل ، َفُيَقاُل َلهُص :  ُتِحب
ِه ْن َيْعَمَل , َوَأَحّب َشْيٍء ِإَلْي ْن َيُموَت َوَلا ُيِحّب َأ  اْعَمْل ، َفَيُقوُل : َسْوَف ، َفَلا ُيِحّب َأ
 َأنْص ُيَؤّخَر َعَمَل الّلهِص َعّز َوَجّل َوَلا ُيِحبّ َأنْص ُيَؤّخَر َعْنهُص َعَرضُص ُدْنَياهُص " )الزهصد

للبيهقي(
=============
 وهذا البحث الذي بين يدينا قد قسمته لثلثة أبواب 

الباب الول -أهمية الوقت في حياة المسلم 
  وفيه مباحث كثيرة نافت على الثلثمائة  وخمس وعشرين بحثا ومقال  كلها تدور
يبين يع الوقت ، و نه ، وبعضها يحذر من تضي ستفيد م  حول أهمية الوقت وكيف ن

مغبته على حياة النسان في الدنيا والخرة .
الباب الثاني -أهمية الزمن في حياة المسلم 

  وفيه أبحاث نافت على ثمانية وثمانين بحثا ومقال ، كلها تدور حول أهمية الزمن
من ستغلل ، وتحذر  سن ا ستغله أح يف ن مع ، وك سرة والمجت مر الفرد وال  في ع

تضييعه ، وتبين مغبة ذلك .
الباب الثالث -الفراغ أسبابه  ونتائجه وعلجه
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ها تحذر من الفراغ ، ية عشر بحثا ، كل فت على المائة وثمان يه أبحاث كثيرة نا   وف
ما ها بيان لعلج الفراغ وملئه ب مع ، وفي تبين أضراره على الفرد والسرة والمجت  و

يعود بالنفع  والخير على البشر .
================

هذا وقد جمعت مادة هذا الموضوع من مواقع كثيرة أهمها :
صيد الفوائد 

موقع المسلم اليوم 
الشبكة السلمية 

شبكة نور السلم 
المختار السلمي 

السلم سؤال وجواب 
موقع المنبر  
مجلة البيان 

مجلة البحوث السلمية 
 وغيرها كثير ..... 

 وكل مقال مذيل باسم صاحبه أو اسم الموقع المستقى منه 
=================

نا ممن يحافظ على الوقت ، ويملؤه بطاعة ال تعالى ، ول  أسأل ال تعالى أن يجعل
يفرط فيه ، وأن يمل فراغه بما فيه خير البلد والعباد .

 كما أسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جامعه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين
آمين .

 قال تعالى :}  َيا َأّيَها اّلِذيَن َآَمُنوا اّتُقوا الّلَه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقّدَمْت ِلَغٍد َواّتُقوا الّلَه ِإّن
ا َتْعَمُلوَن ) َه َخِبيٌر ِبَم ُم18الّل َك ُه َسُهْم ُأوَلِئ َساُهْم َأْنُف َه َفَأْن ُسوا الّل  ( َوَلا َتُكوُنوا َكاّلِذيَن َن

 ( َلا َيسْصَتِوي َأصْصَحاُب الّناِر َوَأصْصَحاُب اْلَجّنِة َأصْصَحاُب اْلَجّنِة ُهمُص19اْلَفاسِصُقوَن )
[    {20-18( ]الحشر/20اْلَفاِئُزوَن )
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ِه َوَلا ْن َوَلِد ا َلا َيْجِزي َواِلٌد َع ْم َواْخَشْوا َيْوًم ُس اّتُقوا َرّبُك ا الّنا ا َأّيَه   وقال تعالى :} َي
ْم ا َوَلا َيُغّرّنُك ُم اْلَحَياُة الّدْنَي ِه َحّق َفَلا َتُغّرّنُك ِه َشْيًئا ِإّن َوْعَد الّل  َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِد

[     {33( ]لقمان/33ِبالّلِه اْلَغُروُر )
جمعه  وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

 م4/9/2007 هص  الموافق ل 1428 شعبان لعام 22في 



الباب الول
أهمية الوقت في حياة المسلم

إدارة الوقت
26/3/1424

27/05/2003

السلسلة : سلسلة التطوير الداري
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الكتاب : إدارة الوقت
المؤلف : ماريون هانز

 صفحة126عدد الصفحات : 
الناشر : دار المعرفة للتنمية البشرية

فكرة الكتاب/
 الوقصت هصو الحياة، وإذا ذهصب ل يمكصن تعويضصه، لذا ل بصد مصن التخطيصط الناجصح
 للسصتفادة المثلى مصن الوقصت، وهذا الكتاب يمدك بالمهارات اللزمصة فصي تخطيصط

الوقت وإدارته بشكل فعال.
الباب الول

مبادئ إدارة الوقت
ها، خصوصا تي ل يمكن الستغناء عن تبر إدارة الوقت من العمليات الدارية ال  تع
 في مجال التحليل والتخطيط، وتعتمد إدارة الوقت على عدة عوامل، وعندما تسيطر

على هذه العوامل؛ سوف تزيد من فاعليتك وكفاءتك في الدارة السليمة للوقت.
* من الذي يتحكم في وقتك/

 في ظل الظروف والمتغيرات لن يستطيع أحد أن يتحكم في وقته تحكما كامًل؛ لذا
ية أن تحدد الوقت المتوفر لديك والذي تتحكم أنت فيه ، كما نتفق أن كل  عليك بدا
ته تختلف عن الخر، المهم: احرص على سيطرة على وق يه درجة من ال سان لد  إن

الوقت المتاح لك، وضع برامجك وخططك؛ لتحقق أهدافك وطموحاتك .
* ثلثة اختبارات للوقت/

سليمة- قة  تك بطري سيطر على وق كي ت ها - ل تي تقوم ب بد أن تخضع المهام ال  ل 
ها تي ل تقوم ب تي تفوضها وال ها وال تي تقوم ب  على ثلث اختبارات لتحدد المهام ال

أصًل وهي:
 اختبار الضرورة: تأكصد مصن مدى أهميصة وضرورة هذه المهمصة، ول يكفصي فقصط01

أنها ممتعة.
  اختبار الملءمة: بعد اختيار المهام الضرورية؛ عليك أن تحدد الرجل المناسب02

لها، وقد يكون ليس أنت.
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ها، يلي ذلك03 عد اختيار المهام الضرورية والرجل المناسب ل   اختيار الكفاءة: ب
اختيار السلوب المثل لدائها.

*فوائد الستغلل المثل للوقت/
عض هذه سة ب ستطيع ممار سوف ت سليمة،  قة  تك بطري من إدارة وق كن  ما تتم  عند

النشطة :
في عملك، وضع01 قه  يد تحقي ما تر ستقبليا ل صورا م ضع ت في:  يط الوظي   التخط

خطة مستقبلية لمواجهة الظروف؛ لتبقى مسيطرا على أمورك.
  القراءة: الطلع واللمام بما يجري هما سلحان يجب التسلح بهما في عصر02

عة ستطعت متاب سع من الوقت ا يك مت ما أصبح لد يء بالمعرفة والمتغيرات، وكل  مل
الجديد من المعارف والمهارات.

 التواصل: يسمح لك وقتك الفائض بإقامة علقات إنسانية مع الخرين.03
 الراحة: ل بد من تحديد وقت لراحة الجسم من إرهاق العمل.04
 التفكير : الوقت المتسع يطيعك فرصة للتفكر والتطلع والتأمل.05

* الوقت الفضل للنجاز/
 ل بد أن تدرك أفضل الوقات التي يكون فيها عطاؤك وإنجازك كبير؛ لتجعل فيها

المهام ذات التركيز العالي.
*تحديد الوليات/

 ليس من الحكمة أن تهدر وقتا طويًل وتمنيا في مهمة ذات أهمية متوسطة، وتترك
 ذات الهميصة القصصوى، واَلْولى أن تضصع أمورك حسصب الهميصة، وكلمصا زادت

المور أهمية احتاجت وقتا أطول، لذا حدد أمورك، أيها المهم وأيها الهم.
* معايير وضع الولويات/

 القرار: أفضل من يقرر ما تفعل وما ل تفعل هو أنت، لذا أقدم ول تندم.01
  المقارنة: قارن بين المهم والهم من خلل سؤالك نفسك: ما أفضل شيء يمكن02

عمله في هذا الوقت؟
 التوقيت: تحديد زمن بدء المهمة وانتهائها ضروري للغاية لللتزامك.03

البيان الثاني
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مهارات إدارة الوقت
التخطيط/

من يل  مه، وقل قت وازدحا ثل لمشكلة قلة الو حل الم ها ال ية معقدة، ولكن تبر عمل  تع
 يدرك ذلك. يعطيك التخطيط فرصة لكي تعرف إلى أين تتجه، إضافة إلى أنه يحدد
 الموارد المطلوبة لتحقيق مخططاتك، وقد يكون التخطيط طويل الجل ذات الجدول
سوف صير، و ني الق جل ذات ا لجدول الزم صير ال يط ق يل، والتخط ني الطو  الزم

نعنى بالتخطيط طويل الجل في هذا الكتاب.
أدوات التخطيط طويل الجل/

 نتفق أن التخطيط هو من أجل توفير الوقت وليس لضياع الوقت. هناك العديد من
 أدوات التخطيط، وما عليك إل أن تختار منها ما يناسب عملك الذي تنوي القيام به،

وهذه الدوات هي:
 نموذج التخطيط التنفيذي01

 أيا كان شكل هذا النموذج ل بد أن يوضح الخطوات اللزمة لكمال مشروع ما في
فة المقدرة، ند، والتكل كل ب من  ية  ية والنها يه تواريخ البدا  جدول، على أن توضح ف

والشخص المسؤول عن تنفيذ كل بند من خطوات المشروع.
 مخطط المعالم الرئيسية:02

 يوضصح هذا المخطصط العلقصة بيصن الوقصت وخطوات المشروع، بحيصث توضصع
 الخطوات يقابلها بيان بتواريخ إنجازها، ومن فوائد هذا النموذج أنه يوضح التطور

الفعلي لنجاز العمل بوضع خط للبداية والنهاية الزمنية لكل خطوة.
 مخطط برت/03

مة تم وضع الخطوات اللز يث ي يط، ح من التخط مة  جة متقد عد هذا المخطط در  ي
 لتنفيصذ المشروع، والوقصت المقدر لتنفيصذ كصل خطوة، وتوضيصح الخطوات التصي يتصم
فذ في نفس الوقت في خطوط  إنجازها بالترتيب في خط واحد، والخطوات التي تن
ين هذه الخطوات يضمن هذه المخطط إنهاء من العلقات ب كة  ثم رسم شب فة،   مختل

المشروع في الوقت المطلوب.
مساعدات التخطيط قصير الجل/
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هي الخطط التي تكون قصيرة الجل على هيئة خطوات عمل يومية أو أسبوعية.
مضيعات الوقت الشائعة/

 نحن في صراع دائم مع ذواتنا ومن حولنا في الستفادة من وقتنا وعدم إضاعته في
تك، إذا عة لوق هو مضي تك ف فك ورؤي قق أهدا مر تزاوله ل يح كل أ هة، و  أمور تاف

كيف نتعامل مع مضيعات الوقت؟
 مضيعات الوقت الذاتية:01

 يعصد عدم التنظيصم هصو العدو الول للوقصت، وإن تنظيصم مكان عملك ومعاملتصك
جة نت بحا ها توفر لك الوقت الذي أ بل إن تك؛  سيطرة على وق ساسا لل  واتصالتك أ

إليه وكل هذه المور سوف تساعدك على النجاز.
التسويف/

 مرض يقتصصل النجاز والطموحات، ويجعلك ضعيفا فصصي اتخاذ القرارات، ولعلج
ذلك:
 حدد موعداً  نهائيا لنهاء المهمة.01
 أنجز العمل أوًل.02
 ضع الحوافر المشجعة للعمل.03
 قسم المهمة إلى أجزاء.04
 رتب أمر المتابعة لتقييم عملك.05
 نفذها الن.06

عدم القدرة على قول كلمة ) ل(/
تك؛ لن يك بمهام فوق طاق كل إل ما يو صوصا عند فن قول )ل(، خ قن  بد أن تت  ل 
 ذلك سيكون على حساب صحتك أو رداءة أدائك وكلهما مر، إذا قل: )ل(، ولكن

بلباقة وانشراح صدر وطيب نفس، وهذا سينعكس على الشخص الذي أمامك.
مضيعات الوقت المرتبطة بالبيئة/

 ل يعنصي أن تكون منظما و منضبطا أن يكون مصن حولك كذلك، فغالبا عندمصا تكون
 منظما هناك أسباب عدة خارجية تؤثر على تنظيمك، مثل الزوار الذين ربما يأتونك
يد سائل البر قت، أو ر من الو ير  خذ الكث تي تأ ية ال عد، أو المحادثات الهاتف  دون مو
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خص ما ل ي ها في هب أغلب وقت تي يذ ها، أو الجتماعات ال بة علي ها والجا  وقراءت
 محاور الجتماع، أو الزمات التي تضطرك للتعامل معها دونما شريك؛ لتترك ما
 في يديك وتتجه لها وحدها قلبا وقالبا ، لذا عليك أن تضع خطة مستقبلية للزمات

والطوارئ حتى تقلل من الخسائر التي من أهمها الوقت.
خمس نقاط تساعدك على إدارة الوقت بفاعلية/

 ضع أهدافك السبوعية في جدول حسب الولوية.01
 ضع قائمة بالعمال اليومية التي يجب إنجازها حسب الولوية.02
 ركز جّل اهتمامك على الولية )أ( أي التي يجب القيام بها.03
تعامل مع كل ورقة مرة واحدة فقط.04
  اسأل نفسك دائما ) ما أحسن طريقة للستفادة من وقتي في هذه اللحظة؟( ثم05
نفذ.

الباب الثالث
الجهزة اللكترونية الموفرة للوقت

هناك مجموعة من الجهزة اللكترونية تساعد على المحافظة على الوقت منها:
 الهواتف : ويعتبر جزًء أساسيا للمحافظة على الوقت في المكتب وخارجه.01
  أجهزة الرد )النسر ماشين(: تتيح هذه الجهزة استقبال الرسائل والرد عليها02

متى شئت، كما تظهر رقم المتصل، وهذا يتيح لك الخيار في الرد أو عدمه.
 البريد المسموع: يربط البريد المسموع نظام الهواتف بالحاسب اللي معا.03

مميزات التصال/
قد وفرت أجهزة التصال الحديثة الوقت وخفضت ما كان يهدر منه، فتجد بعض  ل
ها يتصل عن طريق من أرقام المتصلين، والبعض من كبيرا  تف تخزن عددا   الهوا
 زر واحصد وأخرى عصن طريصق الصصوت، كذلك يمكصن اسصتخدام بعضهصا كمكصبرات

للصوت والنداء، وبعضها يقوم بالتصال بشكل آلي.
التصال الوقائي/

 وفصر هذا النوع وقتا ل بأس بصه، إضافصة للمحافظصة على السصمة العامصة، فبعصض
سبيكر( وهكذا تف ) سماعة الها سك  جة لم يث دون الحا من الحد نك  تف تمك  الهوا
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 وفرت أداء عمل آخر إضافة لمكالمتك، وساعدت أيضا على التقليل من آلم الرقبة
والذن الناتج عن سماعة الهاتف.

البقاء على اتصال/
هناك العديد من الجهزة التي تبقيك على اتصال مع محيطك الخارجي وهي:

 برمجة الهاتف لتحويل مكالمة من مكان إلى آخر.01
 النداء اللي )البيجر(.02
 الهواتف السيارة والمحمولة.03
 الفاكس.04

البدائل المتوفرة لعقد الجتماعات/
 تسصتهلك بعصض الجتماعات الكثيصر مصن الوقصت والجهصد والمال، وقصد ل يكون لذلك
 جدوى؛ خصصوصا إذا كان الجتماع غيصر فعال، ولتجنصب بعصض هذه الجتماعات

عليك أن تعرض هذه البدائل وهي :
  الجتماعات باستعمال المكالمات الهاتفية وذلك عن طريق أمر التنزيل الذي في01

هم حد وجعل قت وا في و من واحدة  ثر  صال بأك تم الت صالت، في كة الت  مكان شر
قد يكون صوت و صال بال صل الت هم؛ فيح ما بعدت أماكن هم مه مع بعض صلون   يت

بالصورة بمساعدة الحاسب اللي مما يوفر الوقت والجهد والمال.
 المؤتمرات الهاتفية/02

 وتستطيع من خللها ربط مؤتمرين أو أكثر في دول متعددة، مما يتيح فرصة أكثر
للنقاش حول مسألة ما أو موضوٍع ما؛ مما يوفر الوقت والجهد والمال.

 تقنية الحاسوب/03
قد وفرت وقتا ها، ف كن الستغناء عن عة اليوم، ول يم ية شائ سبات الل صبحت الحا  أ

كبيرا كان يبذل سابقا ومنها:
 أجهزة الحاسوب المحمولة.01
 المودم.02
 الماسحات الضوئية.03
 أجهزة تمييز الصوت.04
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 شرائط الذاكرة اللكترونية.05
 المفكرات اللية.06

الباب الرابع
أفكار لكسب أوقات المسافرين

قت المتاح خلل سب الو يح الفرص العديدة لك ما يت ير م قت الكث سفر الو ستغرق ال  ي
السفر لنجاز أعمالك الخاصة والعامة؛ لذا عليك:

 أن تتأكد من أهمية هذه الرحلة.01
 خطة لسفرك، وما تنوي تحقيقه كتابة.02
 هل يمكن أن يذهب شخص آخر عنك؟03
 ضع مخططا للتحركات المتنوعة داخل البلد المسافر إليه.04
 اختر أفضل طريقة للسفر.05
 من سوف يرافقك خلل سفرك؟06
 احصل على المعلومات اللزمة عن الرحلت المبكرة والمتأخرة.07
 اسأل كم يستغرق زمن الرحلة؟08
 غادر في ساعة مغايرة لمغادرة الناس سواء قبل أو بعد.09

الستفادة القصوى من زمن السفر/
 كصن حريصصا على قانونيتصك مصن حمصل الثباتات والوراق الرسصمية؛ حتصى ل يتصم
سوف ها، وبالتالي  تى ل تفقد تك؛ ح تك وأدوا من أمتع كد  تك، وتأ  تعطيلك وهدر وق
تك أثناء انتظار موعد إقلع الرحلة احرص ستغل وق ها ، ا حث عن في الب قد وقتا   تف
 على إقامتك في مكان مريح تتوفر فيه سبل الراحة والستجمام عند مغادرتك مكان
بل المغادرة ير المصروفات وإعاشتك وراجعها ق  إقامتك، نظم خروجك بطلب فوات

بليلة حتى تغادر وكل شيء على ما يرام.
الباب الخامس

التخطيط الفّعال
كن أمينا01 سك و عه لنف ني تض قت خلل جدول زم مع المعلومات/ دّون الو   اج

بوضع التفاصيل.
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يل وجمصع المعلومات02 مك بتحل قت / عنصد قيا قة اسصتعمالك للو قم بتحليصل طري   
استعمل السلوب المثل في الستفادة من وقتك مثل مخطط برت.

 ضع خططا للعمل/ قم بعد ذلك بوضع الخطط العملية لتحسين استخدام وقتك.03
يم مدى تطورك وتحسنك04 قم بتقو مل،  سير الع من  عد مرور فترة  عة/ ب   المتاب

ومعرفة النقاط التي ل زالت بحاجة للتحسين.
الحتفاظ بمدّونة يومية/

 اختر أسبوعا كنموذج، وتجنب السابيع التي تكون فيها متعبا.01
 سجل أنشطتك كل نصف ساعة، وكن دقيقا وأمينا؛ لنه وقتك أنت.02
 علق على كل نشاط، وكيف تم إنجازه؟ وملحظتك على إنجازه.03
 قّوم هذا اليوم عند انتهائه، وهل هو يوم عادي، أم مزدحم، أم غير ذلك؟04

التخطيط المثل لستغلل الوقت/
الخطوة الولى/

ضع هدفك لتحسين استغللك لوقتك، مع أخذ الدقة والمانة.
الخطوة الثانية:

قت أو مع تفادي مضيعات الو سبة،  ها فرصة منا فر لك في تي تتوا  حدد المجالت ال
تقليلها.

الخطوة الثالثة/
 اختصر الفرص التصي تخطصط لسصتغللها مصع اسصتخدام الجهزة التصي توفصر لك وقتا

إضافيا.
الخطوة الرابعة/

 سجل أسماء فريق العمل )من حولك من الفراد( الذين سوف يجرون التغيير معك،
واعمل معهم وفق فريق واحد، له أهدافه ورؤيته المشتركة.

الخطوة الخامسة/
عة وتقويم دوري لمعرفة درجة أدائك وتطورك الذي أحرزته، وإذا وجدت  قم بمتاب
شل مصع صر على النجاح، فل ف عد الكرة، و من المسصتوى المطلوب فأ قل   نتيجصة أ

عزيمة وإصرار
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==============
(1/2واجب الوقت )

12/1/1424سلمان بن فهد العودة 

15/03/2003

يل إلى اليأس والحباط ير يم من التفك مط  ية ن ية والدعو سنا الفكر  غلب على مدار
يد من المواعدات المسصتقبلية التصي ل  ويعالج النوازل والملمات بجرعات غيصر نقيصة 
 للنسصان فيهصا عوضا عصن المطالبصة بالعمصل والجهاد ، واسصتنفار القوى والطاقات

واستثمار الحداث لعادة صياغة الفرد والمة .
عد بة ب جس رهي في إحباط وخوف وهوا يش  حن نع حد الشباب يقول : ن تب إلي أ  ك
 هذه الحداث حتصى يجزم بعضهصم بأنهصا بدايصة النهايصة ليوم القيامصة كمصا فصي
في المستقبل العملي ير  ية الزواج والتفك نا العمل ون ير م ية( فترك الكث  )الهرمجدون
 ... الخ . وهذا الجزم ص أخي الحبيب ص هو من الرجم بالغيب ولماذا نستنكر عمل

العرافين والمنجمين وقارئي الكف والفنجان ثم نأتي ما هو مثله وأشد منه .
 إن قارئة الكصف قصد تؤثصر باليحاء على سصلوك فرد واحصد أو تضصر بمسصتقبله بينمصا
يا المة قد يضرون بمستقبل مئات من الناس ممن  الخراصون المتهوكون في قضا

اتبعوهم بغير علم.
 وليس أضر على المة في هذه الزمة من أن تقرأ المستقبل قراءة مغلوطة فتركن
 إلى دعصة أو سصكون أو اسصترخاء بحجصة القدر الماضصي أو تتجرأ على قرار غيصر
 حصيف اتكاًء على صورة مستقبلية تداعت إليها من نظرة يائس أو خيال نائم حالم

أو تصورات دعي متعالم ...
 ويصادف هذا شعورا لدينا بالعجز والغلق وأل دور نؤديه ول مهمة نضطلع بها
 ... إذا يكفينا أن نرسم المستقبل نظريا كما نحب ولنجعل لنا فيه الحلو ... ونسقي

أعدائنا المر ... لينتهي المر .
تي صة ال سؤوليات الخا من الم مة طويلة  ص قائ ها الغالي  ص أي مك  مي وأما  إن أما
 أقرتها الشريعة فل ينسخها تأويل ول تبطلها رؤيا وما لم نسع في تحقيقها فسنظل
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في هي  ية  مة الحقيق ها فالز قة ل مخلص من صلة متلح قة أزمات مت في حل  ندور 
دواخلنا وأعماقنا وذواتنا ومن هناك يأتي الفرج والخلص .

 إن العمل النافع سواء كان دنيويا أو أخرويا هو من السباب المطلوبة من المسلم،
قت وعدم من الفراغ وضياع الو ني  من يعا ثل هذه المزالق إل  في م قع   وغالبا ل ي
 النتظام فصي برنامصج أو مشروع علمصي أو عملي . فهصو يمنّصي نفسصه بالترقّصب
 والنتظار ، وقد يرى الناس وهم يعملون فيرثي لحالهم ويشفق عليهم وربما حاول
 أن يثنيهم عن عملهم ؛ لنه يظن أنهم لم يدركوا ما أدرك ، وأنهم يعملون في غير

طائل !.
سلم المتطلع لداء دور سمة يحتاج الفرد الم صيبة والحا ثل هذه الوقات الع في م  و

إيجابي إلى أمور :
 أوًل: السكينة والطمأنينة: " ُهَو اّلِذي َأْنَزَل الّسِكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن " )الفتح: من

 ( " ُثّم َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغّم َأَمَنًة ُنَعاسا َيْغَشى َطاِئَفًة ِمْنُكْم ")آل عمران:4الية
ية ته ، ول154من ال ته وأم نه ومل فظ دي ستقبله وإلى ح سلم إلى م  (.فليطمئن الم

 يسمح للقلق والخوف المْفِرط أن يسيطر عليه حينما يسمع أو يقرأ بعض التحليلت
صاب سية أو التلعصب بأع ها نوعا مصن الحرب النف تي قصد يكون بعض  الخباريصة ال
 الناس .ولينظر في الماضي ؛ كم واجه السلم من حروب ومحن وإحن وكوارث
 ثصم خرج منهصا قويا عزيزا منيعا ، ومصن ذا يكون فصي وحشيصة التتصر ؟! أو دمويصة
 الصليبين ؟! أو همجية الستعمار؟! أو قسوة اليهود ؟! ولينظر في حاضر السلم
سا من يه ، ونا سا يدخلون ف قع جديدة، ونا  وكيف يكسب السلم في كل لحظة موا
 أهله يعودون إلى صفائه ونقائه ، وإنجازات لرجاله ودعاته في مشاريع ومؤسسات
 وكتصب ومواد إعلميصة وجماهيصر تحتشصد لهصم ، وجموعا تؤم المسصاجد والمناسصك ،
نا عن الفرح به ول يحجب قع يجب أن تفرح   وصلحا هنا وهناك ، وتقدما في الموا
 الطمع فيما هو أعظم ، من حصول النصر النهائي وقيام دولة الخلفة الراشدة ، أو
 الطمع في سقوط القوى العظمى .. فثمت سنن ونواميس ، وَنَفُس التاريخ طويل ،
َن ا َيْجَمُعو َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِمّم ِه َفِبَذِل ِه َوِبَرْحَمِت جل "ُقْل ِبَفْضِل الّل نا أل نع  وعلي

( .58")يونس:
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 إن اضطراب النفصس وارتباكهصا ل يصصنع شيئا، ولكنصه يحول دون التفكيصر السصوي
 ودون العمل المنتج، وقد يجر إلى القعود أو التراخي أو الستسلم ، أو يفضي إلى

الندفاع الجامح دون بصٍر بالعواقب.
ول تغل في شيء من المر واقتصد ... ...

ِكل طرفي قصد المور ذميم
يه وسلم ، يه من محمد صلى ال عل سا لهذا الدين وحدبا عل شد حما حد أ كن أ  ولم ي
 وفي ذروة الشدائد كان يدعو ويتضرع ، ولكن لتفارقه سكينة الرضا ، كيف وقد

خاطبه ربه فقال :" ألم نشرح لك صدرك ؟"
 ثانيا : وممصا يعيصن على السصكينة ويزرع الطمئنان الركون إلى ال تعالى توكًل
 وتألها وتعبدا ورضا ، وفي الصحيح : )من رضي بال ربا وبالسلم دينا وبمحمد
 صلى ال عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة ( وفيه أيضا : ) العبادة في الهرج كهجرة
يه وسلم " فإذا حبيبه محمد صلى ال عل تن ، وفي توجيه ال ل ّي( . والهرج : الف  إل
سكونا وهدوءا وثباتا غب " وذلك أن العبادة تورث  بك فار صب وإلى ر غت فان  فر
يد ين يظنون أن مقال نه المضطربون المتهوكون الذ سيا وعقليا يحرم م ستقرارا نف  وا

المور بيد غير ال .
 إن عبادة القلب والجوارح هصي مصن التوبصة والنابصة التصي بهصا ُتسصتدفع الكوارث
 والّنكبات وُتسصتجلب المنصح والعطايصا والهبات ، ول عّز للمصة أفرادا وجماعات
 وشعوبا وحكومات إل بالتوبصة الصصادقة والرجوع إلى ال تعالى واللياذ بصه. وبذلك
 يكون إصصلح النفصس والقلب والجوارح والسصلوك ، وصصلح الفرد صصلح للمصة،
 والبداية تكون من النفس ، وإذا كنا غير قادرين على تدارك خلل في ذوات نفوسنا
 - القرار فيه يبدأ وينتهي من عندنا - فكيف نحلم بالتدارك على المستوى العام أو

نت شيئا ويريد يد وتداخل ، وقد تريد أ  على المستوى العالمي في ظروف ذات تعق
ها إدارًة هم في إدارت نا لم يحققوا نجاحا مع ذوات  غيرك سواه؟! نحن نرى كثيرين م
 شرعيصة تقوم على حفصظ الحقوق وأداء المانات وبذل الخيصر وفصق السصنن واليات

الشرعية والكونية .
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 ثالثا : اللحاح فصي الدعاء والتضرع فإنصه ممصا يسصتدفع بصه البلء ، وتسصتنزل بصه
كن من لو أقسم على ال لبره ، فلي هم   الرحمة ، ولن يعدم مليار مسلم أن يكون بين
في صدق  عك ، وا هم م صيٌب ، أشرك عك ن من دعائك وتضر سلمين  نك الم  لخوا
جل في العا ير للناس  حب الخ سريرة و صفاء ال مع هذا الدعاء  طأ   دعائك ، وليتوا

والجل .
وسارية لم تسر في الرض تبتغي ... ...

محًل ولم يقطع بها البيد قاطُع
سرت حيث لم تسر الركاب ولم تنخ ... ...

لورد ولم يقصر لها القيد مانع
تحل وراء الليل والليل ساقط ... ...

بأرواقه فيه سمير وها جع
تفّتح أبواب السماوات دونها ... ...

إذا قرع البواب منهن قارع
إذا أوفدت لم يردد ال وفدها ... ...

على أهلها وال راٍء وسامع
وإني لدعو ال حتى كأنما ... ...

أرى بجميل الظن ما ال صانع
 رابعا : الهدوء في التعامل مع الخبار والتحليلت والتصريحات والمواد العلمية
 ، فإن مزيد النهماك فيها ربما صنع لدى المتلقي قدرا من البلبلة والحيرة والتردد،
عة، يعاد قة مفر هو مواد مشق من هذا الضّخ العلمي  ير   ثم الخوف المفرط. وكث
 إنتاجهصا بطرق مختلفصة ، أو وجهات نظصر وتحليلت وظنون وتوقعات قصد ينتفصع
 اللبيب بها إذا أحسن قراءتها والتعامل معها , وعرف ما يأتي وما يذر، وما يأخذ
 ومصا يدع ، أمصا غيصر الفطصن فربمصا كانصت شقوة له ، تحرمصه هناءة حياتصه وطيصب
 عيشصه ، وتعوقصه عصن سصيره ، دون أن يظفصر مصن ورائهصا بطائل ، أو يكون مصن

معالجتها بسبيل.
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 خامسصا: الحذر مصن ترويصج الشائعات والقاويصل والخبار المرتبكصة والتحليلت
نا في عصر صارت قوة الدول تبنى على مقدار ما لديها  المغرقة في التشاؤم ، فإن
 من سعة المعلومات ودقتها، إننا في عصر )) المعلوماتية ((، وكم من خبر يروج
 ويتصم تداوله وتبنصى عليصه نتائج قريبصة وبعيدة ، وقرارات واجتهادات ، وهصو غيصر
 مؤكد ول ثابت .. فكيف تظن بمثل هذه الرؤية المبنية على شائعة أو ظن , أو خبر
 مكذوب , أو روايصة مضطربصة , أو معلومصة ناقصصة , أو مضللة، والحصصول على
تى توفرت الرادة ، وأدركت المة عد صعبا ول عسيرا ول مكلفا م مة لم ي  المعلو

الهمية القصوى لهذه المعلومات.
 أليس من المحزن أن تكون عدوتنا الولى ، أو ما يسمى بص ) إسرائيل ( من أكثر
 دول العالم تقدما معلوماتيا ، بينما نحن في العالم السلمي ربما ل نملك حتى القدر
 الضروري مصن ذلك! فضًل عصن فقدان الكثيريصن لمنهصج التعامصل مصع المعلومات
ْن َن آَمُنوا ِإ صاعتها "يَا َأّيهَا اّلِذي في ذلك ون ية القرآن  مع وضوح هدا  والخبار ، 
بت سبحانه بالتث مر  ِصيُبوا َقْوما ِبَجَهاَلٍة.... " الية فيأ ْن ُت ِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبّيُنوا َأ ْم َفا  َجاَءُك
 والتصبين فصي الخبار , وعدم الندفاع فصي تناولهصا أو بناء النتائج والقرارات عليهصا.
 ويقول ال سبحانه : " َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل الّلِه َفَتَبّيُنوا َول َتُقوُلوا

ية من ال ساء:  ْسَت ُمْؤِمنا")الن ّسلَم َل ُم ال ْن َأْلقَى ِإَلْيُك نى الول94ِلَم كد المع  ( فيؤ
 خصوصا في مقام الجهاد في سبيل ال ، ويحذر من الجراءة على دماء المسلمين ،
هم وأعراضهم . هم وأموال ستحلل دمائ يه ا ما يترتب عل في تكفيرهم م سرع   أو الت
يه وسلم المخاطبون أول مرة بهذا النداء  وإذا كان أصحاب رسول ال صلى ال عل
من الية ساء:  ا ")الن َض اْلَحَياِة الّدْنَي َن َعَر سبحانه وتعالى : " َتْبَتُغو يوعظون بقوله 

 ( فكيف نقول نحن عن أنفسنا إذا ؟!ويقول تعالى : "َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْلَأْمِن94
ِه.." الية. فيشدد النكير على أولئك الذي يشيعون أمر المن أو  َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِب
يه صلى ال عل سول  هم إلى رده إلى الر نه، ويرشد سبته وأوا ير منا في غ  الخوف 
 وسصلم وإلى أولى المصر، ل ليعلموه كلهصم ولكصن ليعلمصه "اّلِذينَص َيسْصَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهمْص

 ( ، فحتى أولو المر من أهل الحكم أو العلم ليسوا كلهم أهًل83")النساء: من الية
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 لفهمه وإدراكه ، وهذا ظاهر جدا في المضايق والمسائل العويصة والمصيرية ، أما
تعاطي القضايا العادية فهذا مختلف عما نحن بصدده .

في جريدة ية أو يقرأ مقاًل  عة أو قناة فضائ في إذا مج  ستمع المرء إلى برنا قد ي نه   إ
 غير رصينة فيخيل إليه أنه أحاط بالمر من جوانبه وأنه النذير العريان ، ويصنف

(85هذا على أنه وعي ويقظة " َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإّلا َقِليًل ")السراء: من الية
ين قال له بل ح بن ج صيته لمعاذ  في و سلم  يه و صلى ال عل نبي  سنة ال  واقتداء ب
 أمسك عليك هذا فإن الوصية السادسة هي حفظ اللسان فإنه في أزمنة الفتن أشد من
 وقع السيف ومن أعظم المخاطر المحدقة أنها تستفز بعض العواطف التي لم تترّب
يع ير أو تفسيق أو تبد  في محضن ولم تتلق تعليما ولم عايش تجربة فتنجر إلى تكف
قل قف الخرين أو حتى  ستيعابها لموا  أو تخوين لهذا الطرف أو ذاك لمجرد عدم ا

لحصول خلل أو خطأ ما.. لكنه ل يعالج بمثل هذه الطريقة .
 وما أشد وطأة القيل والقال والتلعن والتطاعن في وقت وصلت فيه المة في قعر

هاوية بتخلفها وجهالتها وعجزها عن تحصيل السباب الحقيقية للعزة والسمو .
عن أعراض سنتنا بلجام التقوى والخوف واليمان  جم أل هو أن نل جب  ما ي قل   إن أ
ما عد ذلك  جد ب ثم لن ن سنا أوًل ...   المسلمين بتأويل أو بغير تأويل ... لنصلح أنف

يبيح لنا الشتغال بأصحابنا حين سلم منا أعداؤنا ... وال المستعان .
سلم ية الم ها تح فر وكأن طي ألفاظ الك به أن نرى إقباًل على تعا ما يفرح  يس م نه ل  إ

لخيه ...
تحيُة بيِنهم ضرٌب وجيع

ستخراجها وحث يك الجهود السلمية وا في تحر قة  سع والطا ستفراغ الو  سابعا :ا
نا[ ، ين بين فع شعار :] ل مكان للبطال كة والبداع ، لنر مل والمشار فة على الع  الكا
ها شيئا ، خر من ها ول يّد ته كل ته وقدر سعه وطاق سلم أن يبذل و كل امرئ م  وعلى 
مر بمعروف أو نهي عن منكر أو  في عبادة أو علم أو عمل أو دعاء أو دعوة أو أ
 إصلح ذات بين أو إغاثة ملهوف أو تفريج كربة أو وصول منقطع أو إيواء مشرد

أو هداية ضال أو تهدئة مندفع ..وكل معروف صدقة .
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 إن هذا توظيف موفق للطاقات المتوفرة لدى المسلمين ، فالكثرة العددية هي إحدى
ميزات هذه المة ، وإن كان قائلنا يقول :

كثر ولكن عديد ل اعتداد به ... ...
جمع،ولكن بديد غير متسق

حارت قواعدنا زاغت عقائدنا ... ...
أما الرؤوس فرأي غير متفق

البعض يحسب أن الحرب جعجة ... ...
والبعض في غفلة والبعض في نفق

تم تفعيل )  نه لو  قد أ نا نعت نا أكثر من10إل إن  % ( من هذا الرقم الهائل لكان لدي
في العالم كله ما ل يتجاوز عدد اليهود  ما رب هم يعملون .. بين  مائة مليون فرد .. كل

ثلثة عشر مليونا !.
يع في مشار صة،  مك الناس ، والشباب خا صعب أن ينه ستحيل ول ال من الم يس   ل
يا، ول صلح  جماعية مثمرة لخدمة دينهم، أو خدمة دنياهم ، ول عز للدين بل دن

للدنيا بل دين :
إذا اليمان ضاع فل أمان ... ...

ول دنيا لمن لم يحي دينا
ومن رضي الحياة بغير دين ... ...

فقد جعل الفناء لها قرينا
 وهذا يتطلب جديصة فصي صصناعة البرامصج العمليصة ، وتضافرا للجهود ، وتعاونا بيصن

القطاعات ، ونصاعة الهداف.
ما ل ساحة ، ك يق الم هم بض ين ، وأل يعتذر لي من سع الميدان للعامل جب أن يت  ي
يد، ول قل من أن يف يس لديه ما يقدمه، فل أحد أ نه ل حد كان بأ  يقبل عذر من أي أ

أحد أكبر من أن يستفيد.
 ثامنا : إعداد المة , وخصوصا شبابها , نفسيا وعقليا وعسكريا وشغلهم بما يبنيهم
 ويخدم مصالحهم ومصالح أمتهم , ولم ل تفتح البواب للتجنيد الجباري , ليس فقط
تي يجني الشاب من ورائها فة الخدمات الجتماعية , وال  التجنيد العسكري , بل لكا
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ية من الجد جو  في  بى  يف يتر صعاب ... وك جه ال يف يوا قة ويتعلم ك خبرة والث  ال
والعمل ويتخلص من الترف والرفاهية الزائدة .

 % من سكان السعودية هم من الشباب , ربما دون سن العشرين ,70إن أكثر من 
 ومن الخطأ الكبير أن تضيق أمامهم الفرص أو تغلق البواب , فل وظيفة ول عمل
 ول دراسة ول ترفيه ول مجال لممارسة بعض التجارب أو التعود على العمال أو

محاولة البداع .
 فهذه قنبلة موقوتصه يمكصن أن تنفجصر وتتشظصى فصي هذه التجاه أو ذاك مصا لم يتوفصر

المخلصون على التفكير الجاد فيها .
ثه ستثمر الزلزال الذي تحد سعة النطاق , ت في حركة تصحيح وا سعا : النهماك   تا
 الزمات , ليس لتصفية الحسابات مع هذا الطرف أو ذاك ، ولكن لتصفية الحساب

مع سلبياتنا وأمراضنا ومعايبنا التي بها هزمنا .
 يتمسصك الفرد والجماعصة , والمجتمصع , والدولة بمألوفات معينصة غيصر قادريصن على
ها عبر قنوات التفتيصش دون اهتمام ويتقبل مر  كم اللف ت هي بح ها , و  اكتشاف خلل

الجميع رغم أنها ل تنسجم مع أصولنا ومصالحنا الشرعية .
نا ير ب ستدراك والتصصحيح , فجد من السصتعداد لل  وفصي فترات الزمات يبدو قدر 
 اسصتثماره وتطويره , ل ليكون أسصلوبا مؤقتا فصي تجاوز المشكلة , بصل ليكون أداة
سرا " سر ي مع الع يق مفهوم قوله تعالى : " فإن  مة إلى فرصة , وتحق يل الز  لتحو
 فربما انجلت العسرة عن ألوان من الخير والفضل لحاضر المة ومستقبلها لم تكن

في واردنا قبُل ... ولكن ال يتفضل على عباده .
نه ل أحد يقول إن واقعنا على أي مستوى , يمثل حقيقة السلم , ولهذا يجب أن  إ
ية إلى ية الذهن عة النظر كل يعترف بالخلل , فلنّحول هذه القنا بل ال به ,  ستمسك   ن
 برنامج تفصيلي نتعرف بواسطته على مفردات عيوبنا الشعبية والرسمية , والعلمية
 والعملية , الدعوية والجتماعية ... ونتعاون في الخلص منها , والتأسيس لمستقبل

أفضل .
 وقوام ذلك أن نتحدث بالصصراحة والصصدق فيمصا بيننصا بعيدا عصن أجواء التصصنع

والتملق والرياء والتغرير .
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 إن المة تمر بمنعطف خطير , ولم يعد المر يتسع للمزيد من السترخاء والتهاون
والمجاملة .

 وفي ظني أن ثمت قدرا من الحرية يتاح الن في قنوات النترنت أو الفضائيات أو
ساوئنا وقلة هر م ية ل لنظ ستخدم هذه الحر يف ن هم أن نتعلم ك من الم ها ... و  غير
 أدبنصا وضيصق صصدورنا بالحوار , بصل لنتدرب على الهدوء فصي معالجصة الختلف

وسعة الصدر والفق .
نا تظل نا أن ندرك أن جهود ها وتثميرها علي  عاشرا : ومع أهمية عصر الجهود كل
ما يضعف ها فكثيرا  مع محدوديت ية ، و ية وفكر ية وإدار  محدودة، لعتبارات تربو

أثرها بسبب التشتت والتوزيع على مساحة عريضة جدا .
 نحن مجموعة من الخيريين نتشاكى هوان المة وضعفها وَنِحّن إلى عزتها وقوتها،
ثم با،  ثم ُنَثنّي بأور سرائيل ،  ية فنبدأ بالوليات المتحدة وإ يل نتحدث بعفو عد قل  وب
من ثم  ها،  من في سلمية و عة ال ثم نبدأ بالرق ثم العالم كله،  بي،   نتناول العالم الغر
في هم  فق مع من ل نت ثم  في الفروع،  نا  من يخالفون ثم  في الحوال ،  نا   يخالفون
بق معهم في قم المر إلى من ل نتطا ما تفا ية، ورب جة الن  الجتهاد الخاص والمعال

الذوق والمزاج والتركيبة النفسية.
من الخير أن نعتاد العمل في دوائر التفاق التي يقبلها عامة الناس .

 وفي جميع كتب الفقه يعقدون بابا للصلح، ويذكرون أحكامه وأدلته ، وأخبار العهود
والمواثيق النبوية والراشدية مع أصناف الناس.

 وفصي جميصع الحالت المشابهصة تبدو الحاجصة ملحصة إلى ترتيصب الولويات ومراعاة
ية المتحصلة لهل السلم ، سدة , والعتبار بالقدرة الشرع عد المصلحة والمف  قوا

وليس المسلمون استثناء من غيرهم في اتخاذ السباب وتوفير القدرات.
 ول شصك مطلقا أن السصابقين الوليصن بمكصة قبصل الهجرة كانوا أصصدق الناس دينا
َب ا ُكِت يم :"َفَلّم هم العل هم رب كف ، وقال عن مع ذلك أمروا بال ية , و هم تضح  وأشد
من ساء:  ِه َأْو َأَشّد َخْشَيًة")الن َس َكَخْشَيِة الّل َن الّنا ْم َيْخَشْو ٌق ِمْنُه ُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِري  َعَلْيِه

(.77الية
ولذا قال بعض الحكماء : أسرع الناس إلى الفتنة أعجلهم فرارا عنها.
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 إن هذه الطاقة السلمية المحدودة ل تتحمل أن تكون وقودا لمعارك ل أول لها ول
آخر مع شتى المخالفين.

 إن جهدك المحدود لو ُوّظفص فصي مجال محدد لثمصر ، وأنصت فصي مقام مواجهصة
 تفرض عليصك تحديات ل مخلص منهصا , وليصس لك أمامهصا خيار، فمصن اللزم أن
 تتوفر في مثل هذا القدرة على الحركة، وعدم الجمود على مواقف ثابتة ، بل يتقدم

المرء أو يتأخر ، وقد يأخذ ذات اليمين وذات الشمال بحسب المصلحة.
 نحصن هنصا ل نتحدث عصن القناعات العقديصة ول عصن المواقصف المبدئيصة ، بصل عصن

المواقف العملية التي يبذل النسان فيها مجهوده ، ويستجمع قدرته.
 إذا كان المقصود هو مجرد الحديث فلنقل عن أعدائنا ما شئنا ، لكن حين ننتقل إلى

الميدان العملي ؛ فعلينا أن نختار الهداف بعناية .
 وفصي داخصل المجتمعات السصلمية فإن ثمصت تناقضات كثيرة وواقعيصة ل يمكصن
 تجاهلها، منها: الفكرية , ومنها المناطقية , ومنها القبلية ومنها .. وقد يبدو جيدا أن
ني بعضها بعضا ، صادم ويف هن على إطلق العنان لهذه التناقضات ؛ لنت  العدو يرا
 وليس سرا أن بعض الجنحة المتصارعة في أكثر من بلد إسلمي زودت بأسلحة
 إسصرائيلية ، والتجربصة المريكيصة فصي أفغانسصتان هصي آخصر شاهصد على أن الدراة
 المريكيصة تحافصظ على أفرادهصا ؛ فالفرد المريكصي إنسصان متحضصر راقٍص يسصحق
 الحياة، وليمت بدًل عنه ألف من العرب المسلمين الذين يرفضون الحداثة , واللحاق

بركب التقدم !
 ويخشصى العقلء كثيرا أنصه فصي جصو السصذاجة وقلة التجربصة والنانيصة وعدم وضوح
قد ين  بة على كثير صة , وأن تنطلي اللع كن أن تتكرر الق من المم نه   الهداف ، فإ

يظنونها في بداية المر تحقيقا لهدافهم وتطلعاتهم ومصالحهم الذاتية .
 الحادي عشصر : وعلى وجصه الخصصوص فإن مصن الضرورة بمكان أن نتجنصب
 المصادمة مع إخواننا في الملة والدين ، وترك المصادمة ل يعني ترك الدعوة ، بل
 يعني التأسيس الصادق للدعوة وانطلقها بل عوائق ، ول يعني ترك التناصح بيننا،
 بصل تفعيصل التناصصح، لكصن يعنصي تجنصب أسصلوب المصصادرة واللغاء والسصتخفاف

بالخرين.
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 وبغض النظر عن مدى تطابق الرؤية في الحكم على هذه المجموعة أو تلك إل أن
 القدر المقترح الن هصو الموادعصة والمتاركصة والنشغال بالهصم الكصبر ، وإقبال كٍل

على مشروعه ونموذجه وعمله البنائي الصلحي.
 وإذا تعذر أن يصل أهل السلم إلى موقف موحد في القضايا الكبار- ولعله متعذر
 فعًل -فليسيروا في خطوط متوازية غير متقاطعة ول متعاندة ، وليَدعوا جزءا من

مهمة تصفية الخصوم للمستقبل ، لئل يلفيهم الزمان القادم وهم بل أعداء!
 إنها نفثة مصدور ، تؤلمه الرغبة النشقاقية الكامنة في أعماقنا، المتربصة لفرصة
 تسمح لها بالظهور والتبرج كأسوأ ما تكون النانية في سيطرتها الفردية والجماعية
 على حياتنا وأعمالنا ، ويزكى ذلك غياب روح الفريق في برامجنا , حتى ل نفرح
 بإنجازات يحققها الخرون ونحرم أنفسنا من لذة النتصار , بينما يفرح فريق الكرة

كله لهدٍف يسجله حارس المرمى !
 وال تعالى ينهصى عصن التفرق والتنازع عامصة ، ويخصص مصن ذلك حال لقاء العدو ،

ْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا ")النفال: من الية ا اّلِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُت ا َأّيَه  (45كما قال سبحانه : " َي
.

فالنتيجة الحتمية للتنازع هي الفشل وذهاب الريح.
 إننصا بحاجصة إلى فقصه أوسصع لمقاصصد التشريصع وأصصوله الولى والتصي مصن مقاماتهصا
 الولى أن التشريصع مبنصى على الوسصع والسصتطاعة , وأن التشريصع مصن مقصصوده
 تحصصيل المصصالح ودرأ المفاسصد , ومصن مقصصوده تحصصيل اجتماع المؤمنيصن الذي
 يتعذر تحققصه إل بقدر مصن السصقاط والعفصو والتسصامح وفتصح محصل الجتهاد الذي
هل الدعوة والعمل للدين ليضع كٌل مما  يتجاوز دائرَة خاصِة أهل العلم إلى سائر أ

أوتي ما يحصل به تحصيل مصلحة أو درأ مفسدة .
 لقصد تربينصا فصي طفولتنصا وربمصا فصي مجالسصنا العلميصة على روح النتقام والثأر
 والصصرار على حقوقنصا حتصى مصع أقرب الناس إلينصا ... وربمصا ل تكون الحقوق
سامح واليثار والرحمة يم الت قت أن نتربى على ق ية , والن يقتضي الو  ظاهرة جل
نا من نا تقاتل هم ؛ لن المكان يضيق فإذا كبرت ذوات نا والصبر علي  والتنازل لخوان
 أجلها وشاعت الثرة وزاد الشر تسلطا علينا , واتسعت الهوة بيننا فلنجعل الخلص
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 مصن أنانيتنصا ومصصالحنا الذاتيصة وذكرياتنصا الليمصة شعارا لنصا , ومصن ترك شيئا ل
عوضه ال خيرا منه , وال واسع عليم .

نا )للطوارئ( من كل حسد أو حقد أو بغضاء نا قلوب  لنجرب أن ننام الليلة وقد أخلي
 أو كراهية لحد من المسلمين , ممن نعتقد أنهم ظلمونا في نفس أو أهل أو مال أو
 عرض , وأن نسصصامحهم جميعا , ونتوجصصه إلى خالق السصصماوات والرض بقلوب

صافية أن يسامحهم ويغفر لهم ويعينهم على تجاوز عثراتهم وإدراك عيوبهم...
 نحصن نغسصل وجوهنصا وأيدينصا يوميا عشرات المرات , فلنجرب هذه المرة أن نغسصل
 قلوبنا من كل مال يرضي ال , والقلب موضع نظر الرب تبارك وتعالى )إن ال ل

ينظر إلى صوركم ول إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم( .
سعادة حة وال صعيد النس والرا تى على  ها مفيدة , ح سهلة جدا , ولكن ية  ها عمل  إن

الذاتية فجربها وال معك .
والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته

===============
جدولة الوقت

25/9/1423مبارك عامر بقنه 

30/11/2002

 فصي هذه المقالة لن أتطرق إلى أهميصة الوقصت مصن الناحيصة النظريصة ؛ ولكصن سصوف
قت ، هي جدولة الو قت و مع الو مل  ية التعا ية لكيف ية عمل عن جزئ ثي   يكون حدي
 وأظن المر من هذه الناحية مهم؛ لننا كثير ما نسأل أنفسنا عند انقضاء اليوم، أين
ني فعلت كذا ، وتركصت كذا ! قد كان بودي أن تي؟كيصف قضيصت نهاري؟ ل  ذهصب وق

وفي نهاية اليوم النتيجة : أنا لم أنجز شيئا يذكر!
يس اليوم به؟ أل ستطيع القيام  ما ل أ مه  في يو جز  سأل: لماذا فلن ين ما نت  وكثيرا 

  ساعة في يومه؟ إن الفرق بين الشخاص الذين24بالنسبة لنا متساويا فالكل يملك 
 ينجزون هدفا تلو الخصر وبيصن الشخاص الذيصن ل يحققون أهدافهصم يكمصن بدرجصة
في هذه كم  كي تتح ساعة. ول ين  بع والعشر في هذه الر هم  ية تحكم في عمل ية   عال

الساعات ، قم بعمل التالي.
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عمل قائمة زمنية :
 لن تقوم بعمصل رحلة حتصى تعرف إلى أيصن سصتذهب ، ومصا الطريصق الذي سصوف
 تسصلكه ، وإل تهصت وضعصت ، ولن تصصل إلى هدفصك ؛ وكذلك تحتاج إلى إيجاد

خريطة زمنية مشابهة لتساعدك في إنجاز أهدافك .
 فإذا أنت لم تخطط ليومك ، فسوف تصرف وقتك في أشياء غير مجدية ، وتضيع
 أوقاتك في أمور غير مهمة ، ولن تستطيع تحقيق أهدافك . ولتجنب هذه المشكلة قم

  دقيقة من آخر اليوم لتخطيط عمل15 ص 10بعمل سجل زمني مستمر، استقطع 
اليوم التالي ، وهنا يجب مراعاة عدة أمور:

سجل في هذا ال سجل  كل يوم .  مل ل مل شا سجل الع بة   أوًل: احرص أن يكون كتا
 بدايصة ونهايصة أي نشاط تريصد أن تعمله على أن تكون الفترة الزمنيصة المخصصصة
كل شيء ؛ سجل بهدوء واحرص أن تدون  عة المشروع.  مع طبي ية  ية ومنطق  واقع
 لن نسيان شيء ما لن يعطيك إنجازا جيدا ؛ إذ يسبب خلًل في برنامجك اليومي.
 اعمصل أولويصة لقائمتصك ، واجعصل الكثصر أهميصة فصي برنامجصك فصي أفضصل الوقات
 النتاجية لديك ، وعند تزاحم الوقات قدم عمل الوليات . اجعل هناك تصنيف لكل
في قضاء ستهلكه  قت الذي ت مد )ق( وقدر الو صيرة ال مد )ط(، ق مة: طويلة ال  مه

هذه المهمة فل تحاول إنجاز كل شيء في لحظة.
ية. اكتشف ما العمال التي أدت يل ورقتك الزمن ية السبوع قم بتحل  ثانيا : في نها
 إلى ضياع وقتصك وأعاقتصك مصن إنجاز أهدافصك خلل السصبوع. اسصأل نفسصك هذه

السئلة:
ما أطول مدة قضيتها في عمل ما؟

ما أغلب الشياء التي تعمل على إعاقة عملك؟
ما الشياء التي تساعدك على إنجاز أهدافك؟

هل كل ما دونته كان ضروريا؟
وهل ينبغي عملها الن أو أن أجدولها في وقت لحق؟

كن أن يقوم بهذه خر يم جد شخص آ نه يو يك القيام بهذه العمال أو أ جب عل  هل ي
العمال أفضل مني؟
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هل سك ،  ها نف من خلل يم  ستطيع أن تق سوسة ت مك مح مل أما مة ع  إن وجود قائ
 أنجزت مصا أردت أم ل؟ وكصم أنجزت مصن العمصل؟ ومصا السصباب التصي منعتصك مصن
تي تضيع وقتك. ثم اعمل خطة لزالة النشطة ال ته؟ دون إجاباتك،  يق ما دون  تحق
 فحدد الشخاص أو الحداث التي تسرق وقتك حتى تستطيع التحكم والسيطرة على
 وقتك. ضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه المثبطات القاتلة . وعند إنجازك شيئا
يك قة لد هو بناء الث سك  ها لنف ضل مكافأة تقدم سك ، وأف  ما احرص على مكافأة نف

بأنك قادر على استثمار وقتك وتحقيق كثير من الشياء.
 وقصد تواجصه فصي بدايصة عمصل قائمصة يوميصة لعمالك بعصض التحديات مصع النفصس،
 وتعويدها على تنفيذ قائمتك اليومية؛ بل الغالب أنك ستفشل في البداية أو أنك سوف
 تحقق قليًل من أعمالك المدونة، وهذا في الحقيقة ليس فشًل؛ بل هو بداية النجاح ،
 فالصصعود للقمصة يكون خطوة خطوة، ول يشترط أن تكون كامًل، فالكمال متعذر ،
 ولكصن يجصب أن يكون لديصك الكفائيصة صص إن صصحت التسصمية صص ، فهناك فرق بيصن
 الكفائيصة والكمال ، فالكفاح والصصرار مصن أجصل الوصصول إلى الكمال هصو الكفائيصة
ية، في البدا ية جيدة أو كاملة  تك الزمن كبير أل تكون خط هو المطلوب. واحتمال   و
 ولكنها ل شك أنها سوف تتحسن مع اكتساب الخبرة. ومن أشد العوائق التي سوف

تواجهها في البداية هو التأجيل ، وهنا سأتكلم عن هذه الفة المهلكة للوقات .
اقض على التأجيل:

 كم نرغب بإنجاز أعمال كثيرة ولكننا نؤجلها دائما إلى غد فنؤجل العمل ونسوف ،
 وسوف -كما قال أحد الصالحين - جند من جنود إبليس. ولذا تمر اليام والشهور
يك سوف وخصوصا إذا كان لد سوف ، وللقضاء على  سبب  نا ب ما أرد قق   ولم نح

عمل مشروع كبير ؛ فهنا عليك:
أوًل: أن تقسم هذا المشروع إلى أجزاء صغيرة.

ثانيا: اعمل برنامجا زمنيا لتنفيذ أول جزء من هذا المشروع.
ثالثا: ابدأ مباشرة في العمل.

 ستلحظ بعد قترة من الزمن كم هو أمر سهل عمل هذا المشروع. فلن تعرف الملل
 ول الرهاق إذا قسصمت المشروع إلى أجزاء صصغيرة مصع مدى أطول. ولكصن هنصا
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 شرطا ضروريا ومهما وهصو التقييصد بالوقصت أو الحصصة الزمنيصة المقررة لهذا
 البرنامصج، احرص على اللتزام بالوقصت بقدر المسصتطاع حتصى وإن وجدت رغبصة
خذ  ونشاط في الستمرار فيفضل عدم الستمرار لن استمرارك في العمل يعني أ
 الحصة الزمنية من المشروع اللحق، وهذا يسبب تداخًل في الواجبات، وإخفاقا في
 بعض الواجبات الخرى، فينبغي أن يكون النجاح ليس في مشروع واحد؛ بل يمتد
 هذا النجاح إلى جميصع أعمالك اليوميصة، ولن يتصم هذا إل بالتقييصد ببرنامجصك اليومصي
 بقدر المسصتطاع. إن تأجيلك للعمصل بدون مصبرر يعنصي قتصل الوقصت، وتثصبيط الهمصة،

فالتأجيل عقبة كأداء في طريق بناء الذات.
هناك عدة أسباب للتأجيل:
أوًل: الخوف من الخفاق:

 فالشعور بالخفاق وعدم النجاح يسصبب تأجيصل العمصل والتهرب منصه ومحاولة إيجاد
 المعوقات التصي تمنصع مصن السصتمرار فصي العمصل، ويزداد هذا الخوف إذا كان هناك
 تقييم للعمل من الخرين. فيبدأ في تأجيل العمل حتى يضيق الوقت، وهنا يقول إن
عن أداء العمل إذ يجعل قه وعجزه  من أن يعلن إخفا  الوقت غير كاف، وذلك بدًل 

الوقت غير كاف لنجاز ما كلف به.
من نع  نه يكون مشكلة إذا م قد يكون موجودا ، ولك سقوط  شل وال من الف  والخوف 
 العمل والمضي قدما لتحقيق الهدف. ومن الطرق التي نتعامل فيها مع الخوف هو
 النظصر إلى منبصع هذا الخوف هصل هصو مبنصي على أسصاس صصحيح، وتفكيصر منطقصي
 مقبول أم أنه مجرد أوهام وافتراضات ليس لها أساس من الصحة. فإنك لو رجعت
 إلى مشاعرك وتأملت جيدا هذه المخاوف تجدهصصا فصصي الغالب عبارة عصصن أوهام
صحة تبينت لك  ما إذا  ها. أ فت إلي قض على هذه الوهام ول تلت سك. فا ها نف  اختلقت
 هذه المخاوف وأنصك لن تكون قادرا على إنجازك مشروعصك فيمكنصك أن تأجصل هذا
 المشروع لوقصت آخصر تكون السصباب التصي منعتصك قصد زالت، ولكصن احرص على
نك قادر على عمل هذا المشروع. توكل على يك وأ تي لد يد على اليجابيات ال  التأك
سير يك ويقود  سيطر عل ية ول تجعل الخوف ي  ال عز وجل وخذ بالسباب المنطق
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سؤال، تك عن هذا ال قت؟ عند إجاب سك دائما : ماذا يحدث لو أخف سأل نف تك، وا  حيا
سوف تجد أن المر بسيط ل يحتاج كل هذا الخوف.

ثانيا: الملل والسآمة:
 كثير من الحيان ل يستطيع الشخص أن يمكث فترة طويلة من الزمن مع مشروع
 ما، إذ سرعان ما يعتريه الملل والضجر، فهو قد يكون تربى على التنقل من عمل
بة لديه.  إلى عمل آخر، أو من بحث إلى بحث آخر ، وفق الرغبات النفسية المتقل
 وهذا ناتج من سوء تربية، وعدم وجود الجلد والصبر والذي يعتبر مطلبا أساسا في

نجاح أي عمل أو مشروع ذي قيمة .
 وللتغلب على هذه المشكلة عليك أن تمرن نفسك على الصبر والتصبر وفي الحديث

صبره ال)] صبر ي من ي ساعدة لذلك1[]1"و من المور الم سابي ، و مر اكت  [(" فال
 جعل الحصة الزمنية في البداية قليلة للمور التي تضجر منها ثم ابدأ بزيادة الوقت
 تدريجيا وبهذا لن تصاب بالملل ، اجعل ما تراه عمًل ممًل في الوقات التي تشعر
عك صغيرة فمثًل لو كان مشرو ّسم المشروع إلى أجزاء  سي، ق ها بالرتياح النف  في

قراءة كتاب مهم ولكنه يصاحبك الملل فجزئه إلى أيام متعددة .
ثالثا:عدم وجود الرغبة في هذا المشروع:

 إقحام النفس في عمل ل تريده نتيجة حتمية أل يكون هناك إبداع في أداء هذا العمل
حب يل . ولهذا احرص أن ت سويف والتأج صاحب هذا العمصل الت  ؛ بصل الغالب أن ي
 العمل الذي تقوم به فهي نقطة أساسية لتمام المشروع، وركيزة أساسية للستمرار
 والبداع ، ابحث في هذا العمل عن اليجابيات لكي تكسبك التشجيع المعنوي حتى

تنجز عملك، مارس أعماًل أخرى تحبها لكي يخف الضغط الذهني لديك.
سآمة . وهناك هم لطرد الملل وال مر م مل أ فع للع فز والدا فز، فالحا عن الحا حث   اب
 عدة طرق للتشجيصع والتحفيصز منهصا على سصبيل المثال معرفصة الشخاص الناجحيصن
 واللتصصاق بهصم ، ادرس شخصصياتهم وتعرف على صصفاتهم وكيفيصة مواقفهصم تجاه
 الحداث والشخاص ، فصصحبة القدوات لهصا أثصر كصبير فصي تغييصر السصلبيات إلى
هم هم وادرس عادات ين تكره أن تكون مثل ظر إلى الشخاص الذ  إيجابيات، وكذلك ان
 السصلبية وتجنبهصا، تعلم مصن الطرفيصن لتبنصي ذاتصك ؛ ولكصن ركصز على الشخاص
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 اليجابيين .اتخذ صديقا معينا لك في إنجاز أهدافك ، اظهر له أهدافك وطموحاتك ،
يه ، كن قريبا منه حتى إذا ضعفت  دعه يشاركك في التخطيط لتحقيق ما تصبو إل
 عزيمتصك وتسصلل إليصك الكسصل أخصذ بيدك إلى النشاط والقوة ، اجعله رفيصق دربصك

فالسير وحيدا في صحراء الغربة يشعر بالوحشة والخوف من المسير قدما.
رابعا: صعوبة العمل أو المشروع :

ته ته وإمكاني بد أن يعرف قدرا سان ل  نذ البدء، فالن سيئ م جة الختيار ال  وهذه نتي
 المتاحة وواقعه، ويتعامل وفق هذه المعطيات التي لديه ، فالمبالغة في أخذ مشاريع
 أو أبحاث أكصبر مصن طاقصة الشخصص فصي الغالب أنهصا تبوء بالفشصل، فالتدرج فصي
 البحاث والمشاريع أمر أساس وضروري، إذ إن المشاريع الضخمة والكبيرة تعتمد
 على تراكم من الخبرات والتي يكتسبها من مشاريع صغيرة وهي مقدمات لمشاريع

ضخمة .
أساطير حول جدولة الوقت:

مع مل  قت ممًل، ويصعب التعا قت يجعل الو يم الو من الناس يظنون أن تنظ ير   كث
 الشياء بمرونة مما يعقد الحياة، ويفقد المتعة. وهذا وهم كبير وخطير، وهو خوف
بط سي للتفلت وعدم ض تبرير نف ما  مي وإن يبي أو عل ساس تجر ير أ ني على غ  مب
 النفصس، وللقضاء على هذه الشكاليصة اجعصل التعامصل مصع الوقصت أقصل حزما وشدة
 فاستخدم عبارات المكان والستحسان، فيجدول البرنامج مثًل بعبارة: يفضل عمل
 كذا، ويسصتحسن القيام بكذا... وهكذا حتصى ل تشعصر بالضغصط النفسصي فصي التقيصد
 بالجدولة الوقتيصة ، ثصم إذا رأى الشخصص نفسصه قصد قويصت قليًل يسصتخدم العبارات

اللزامية في بعض الحايين مثل: يجب القيام بكذا...
في هم  هم ، و في أوقات عة  هم ل يجدون مت ين لوقات  ومقولة :أن الشخاص المنظم
 حالة شد عصبي ، وهم وقلق وخوف ، الحقيقة أن العكس هو الصحيح ، فأكثر من
هم ، هم أوًل ينجزون أهداف هم ، ف هم المنظمون لوقات ية  تع بالوقات بدرجة عال  يتم
يه نه ليقضون ف يء يؤدو عن ش في الغالب ل يبحثون  هم  هم ، و  ويحققون طموحات
صر ؟ في الع مل  ية ، فماذا أع قت إشكال ية قضاء الو هم كيف كل ل هم ، فل تش  أوقات
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يه سئلة الدالة على الضياع والت جد هذه ال ضي هذه الليلة ؟ وهكذا .. ل تو ين أق  وأ
في قاموسهم، وهذه قمة المتعة.

يه ، سبة إل مر متعذر بالن قت أ عض الناس أن تنظيم الو قد ب قة بالذات ، يعت  فقدان الث
 فهو ليس لديه القدرات والمكانيات التي تجعله ينظم وقته ، فتنظيم وجدولة الوقت
صر فالواجبات كثيرة ، في هذا الع من الناس ، وخصوصا  نة   مخصوص بفئة معي
صحيح ، وأن فئة هو ال قد يكون  كس  قة أن الع في ازدياد .والحقي  ومتطلبات الحياة 
هم ثر الناس ف ما أك يض ، أ هل والمر ها كالجا ستطيع أن تجدول وقت  من الناس ل ت
 قادرون على تنظيصم أوقاتهصم ، فتنظيصم الوقصت هصو مسصألة قرار ثصم تتخصذ الوسصائل
 والطرق المعينصة إلى تنظيصم الوقصت ، وقصد يكون هناك ضغوط خارجيصة تمنصع مصن
 استغلل الوقت ولكن ببعض التأمل والتفكر في هذه العوامل الخارجية وإيجاد نوع
بن صة ا صوارف، وق ستطيع أن تتجاوز هذه المقاطعات وال كم ت يب والتح  من الترت
مل ية الع مه كيف طع يدل على تعل مع وجود القوا قت  ستثماره للو ية ا  الجوزي وكيف
 برغصم هذه القواطصع ، إن محاولة القضاء على الشواغصل أمصر متعذر ولكصن تقليلهصا
تي نا يحسن الطلع على بعض المؤلفات ال مر ممكن ، وه ها أ مل مع ية التعا  وكيف

تبرز أهمية الوقت وكيفية التعامل معه.
 • الفراط فصي التعقيصد ، فتنظيصم الوقصت لدى البعصض يعنصي جدولة كصل دقيقصة يوميا
 والتقيد بها، وهذا مفهوم خاطئ ؛ بل يعسر تطبيق ذلك ، فكثير من الحيان ل تسير
ما قال ال نا ك ست على بال ية لي تي بعض الحداث اليوم يد ، فتأ ما نر فق   المور و

من: ٍن( )الرح ٍم ُهَو فِي َشْأ ِض ُكّل َيْو ّسَماَواِت َواْلَأْر ْن فِي ال ْسَأُلُه َم  ( ؛29تعالى)َي
 وإنما المقصود من الجدولة هو أن يكون يومك مليء بالعمل المثمر ، بدون ضغط
 أو إجهاد ، مصع إنصه ل بصد أن يكون فصي الجدولة أوقات قليلة تترك عفويا حتصى ل

تصاب بالملل والسآمة.
لمح حول جدولة الوقت:

 عنصد عملك مشروعا مصا ل تنظصر إلى الوقصت ولكصن التفصت إلى الفعاليصة، فالفعاليصة
 والنتاجية هي الهدف الساس، فليس صرف وقت أكثر هو الهدف وإنما الهدف هو

34



فة الطرق الصحيحة غي معر نا ينب ية. وه ية وفعال ثر إنتاج مع أك قل  قت أ  صرف و
لنجاز العمل كالقراءة مثًل يجب معرفة الطرق المثلى في القراءة وهكذا.

ل تقض وقتا طويًل لعمل أشياء صغيرة، وازن بين الوقت والعمل المطلوب.
 ليكصن لديصك زمصن يومصي محدد ل تسصمح لحصد فيصه بأن يزعجصك، تجنصب الرد على
 الهاتصف، أو تصصفح النترنصت، أو الجلسصة مصع السصرة ، وإنمصا اجعصل هذا الوقصت

لمعالجة أهم الشياء لديك والمدونة في جدولك.
ما تريد كر  قد تتذ سيان ، و فخ الن في  سقوط  سهولة ال من ال  مع زحمة الحياة يكون 
هن حة الذ قة لرا سب ، الجدولة طري قت المنا في الو كن الجدولة تذكرك   عمله ، ول

من عناء التفكير والتذكر
==============

إضاءات في الوقت والعبادة
27/8/1423سلمان بن فهد العودة 

12/11/2001

ص إضاءات في الوقت16
ص أضعنا الكثير من الوقات في الحديث عن ضياع الوقات!99

 ص ربما تمنى المحتضر سويعات ليعبد أو يصلي ! لكن تأمل كم من الساعات100
 ضيعها قبل في النوم ؟ أو في الغفلة ؟ أو في المعصية ؟ أو في حديث مسترسل ل
 يجدي ، أو مجلس أنس ل ثمرة تحته ، أو عمل طيب ولكن غفل عما هو أنفع منه

وأطيب ؟ وال المستعان .
ص إضاءات في العبادة17

بد يدرك أن عمله فضل من ال واهب الروح والجسد ، مانح101 ين عا  ص شتان ب
 الرادة والتوفيق فيشعر بحاجته إلى شكر المنعم كلما تجدد له عمل ، أو حببت إلى
 نفسه عبادة ، وبين عامل يرى ذاته فيما يعمل ، فيدرك الصورة ، وهي أن ال هو
 مسدي كل نعمة ، والماّن بكل موهبة ، فهذا خليق أن يعجب امتنانا وشكرا وشعورا

بالتقصير في أداء حق الخالق المتفضل تعالى .

35



 ويكفصي أن تدرك أن أفضصل العمال والعبادات صص على الطلق صص هصي أعمال
صًة نقيًة ، أو قع تلك العمال إل خال يث ل ت بة وخوف ورجاٍء ، ح من مح  القلوب 

ل يتصور فيها عجب ول رياء متى وقعت على حقيقتها وال أعلم .
من102 يه  ني مشرق ، يتخفف ف فق نورا ما ، إلى أ بد ، وقتا  فع ال الع ما ر  ص رب

صلة والتلوة ، صًة حال ال يم النس بال ، خا ستشعر نع  وطأة الجسد والمادة ، وي
 وهذه الويقات النزرة الشفيفة حجة على العبد من جهة أنها أرته الغاية التي يجب
ية ثمرة بة الح ته بالتجر يق ، وأعط ها ، وحددت له معالم الطر سه إلي عث نف  أن تنب
يع عن هذا المقام الرف فس  نه يعلم أن انصراف الن ه القلب إلى ال ،ومن جهٍة أ  َتوّج
 حرمان ما بعده حرمان ، فكيف إذا حجب قلبه عن هذا النور وهذا الشراق بكثافة

المعصية والشهوة الحرام ؟!
 وربمصا فرح العبصد بتلك اللحظات صص وحصق له أن يفرح صص لكنْص الشأن فصي رسصوخ
 القلب واستقراره ، وإل فقد يكون ما لمحه وميض برٍق خّلب [ ومن لم يجعل ال له
نا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان بأ الذي آتيناه آيت  نورا فما له من نور ] واتل عليهم ن
ستبدل الذي عد الكور ، وأن ن نا نعوذ بك من الحور ب هم إ  فكان من الغاوين ... ]الل

هو أدنى بالذي هو خير .
============

فن تنظيم وبرمجة الوقت
24/4/1424مشرف الملتقى الداري 

24/06/2003

السلسلة: سلسلة الدليل الداري
الكتاب: فن تنظيم وبرمجة الوقت

Keet Kenanالمؤلف: 

 صفحة43الصفحات: 
الناشر :الدار العربية للعلوم

فكرة الكتاب/
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في قضائه، وهذا الكتاب يعالج ضياع الوقت، في الوقت، ويختلفون  ساوى الناس   يت
وكيفية الستفادة منه لقصى درجة ممكنة.

الفصل الول
تضييع الوقت

 ينكصر العديصد مصن الناس ضياع أوقاتهصم وأنهصم يقومون بذلك بدون قصصد، مثصل عدم
من يد  ها والعد جة إلي ند الحا كم العمال، أو فقدان الشياء ع  اكتمال المهام، أو ترا
 العوارض التصي تحدث، وإن لم يتصم تداركهصا بشكصل سصريع سصوف تكون نتائجهصا

وخيمة.
ما الذي يقف حائًل في طريقك؟

 عليصك أن تسصأل نفسصك: مصا هصي المور التصي تقصف عائقا فصي طريصق تنظيصم وقتصك
يك أن  وإدارته وعدم ضياعه؟ وليجاد السباب أو المضيعات أو عوائق التنظيم عل

تكون صادقا مع نفسك في تحديدها.
 طريقة شائعة مهدرة الوقت، هي القيام بأمور ل يجب القيام بها أبدا:01

 وهصي تلك المور التصي ل تعود عليصك ول على غيرك بالفائدة مصن أدائك لهصا، مثصل
استعمالك للنظام اليدوي بدًل من برمجته لعدم ثقتك بالنظام الجديد .

القيام بأمور ينبغي على غيرك الهتمام بها:02
 مصن المريصح أن نقوم بالعمال التصي نتقنهصا، ولكصن قصد ُتفّوض هذه العمال إلى
ساعدة أو عدم قدرة جج بالم في للدارة ول نتح قت الكا نا الو فر ل تى نو ين ح  الخر

الخرين.
 قد تتطلب المور أكثر مما يلزمها، وذلك للسباب التالية:03

 لكونصك غيصر منظصم، وتقوم بالمور بسصرعة قبصل معرفتهصا، وتؤدي كصل هذه المور
بنفسك.

  يرفض الكثيرون العتراف بإضاعة وقت الخرين، متذرعين بعدم توفر الوقت04
لتأدية حتى أمورهم الشخصية من خلل:

- عدم اطلع الخرين على المعلومات الجديدة.
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ته فيضيع مة لمقابل سى تهيئة الوراق اللز ما، وتن مر   - تطلب مقابلة شخص ل
الوقت في التفتيش عنها.

- عقد اجتماعات مرتجلة فيجهل الحاضرون عما تتكلم.
العذار:

يعجز العديد من الشخاص عن إنجاز أعمالهم في الوقت المحدد لسباب هي:
- قد يبدو أن المر ل يستحق العناء الكثير.

- ليس هناك مردود مباشر.
- توفير أمور أكثر أهمية.

- نسيان إنجاز المور في الوقت المحدد.
سك وأمام الخرين، لذا تك أمام نف حل مشكل ية لن ت  إن الختباء خلف العذار الوهم
تي التزمت قي لعدم إنجازك العمال ال سبب الحقي مع نفسك لمعرفة ال  كن صريحا 

بها. إن تصرفاتك تدل على مدى تنظيم الوقت.
الفصل الثاني

التخطيط لمهامك
 الشخصص الدائم النشغال لديصه قدرة على التحكصم بوقتصه أكثصر مصن غيره، حيصث إنصه
 يتمكن من القيام بعدة أمور في يوم واحد. إن تخطيط المهام التي يجب أن تقوم بها

يبدأ من:
 معرفة مسؤولياتك:01

خط نك ت بة أ به تكون بمثا يك القيام  غي عل ما ينب سؤولياتك و هم وتدرك م ما تتف  عند
لنفسك لئحة تحدد من خللها الواجبات واللتزامات التي عليك.

 تحديد الهداف:02
 يلعب تحديد الهداف دورا مهما في إدارة الوقت، فتجعلك تتحكم بالحداث بدًل من

أن تتحكم هي بك.
 تحديد الولويات:03

 إن تحديد الولويات يساهم بشكل مباشر في تحقيق الهداف لذلك عليك أن تتفحص
أعمالك وتؤديها حسب أولويتها وأهميتها.
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 طارئ مهم:04
عليك أن تميز بين الطارئ والمهم؛ حتى تتمكن من الستفادة القصوى من وقتك.

الفصل الثالث
برمجة وقتك

تي تضمن عدم يك أن تضع الساليب والليات ال تك بنجاح عل ظم وق ير وتن كي تد  ل
ضياع وهدر وقتك.

التعامل مع مواعيد العمل الخيرة:
 عليك أن تحدد وقتا محددا لنتهاء أعمالك، وهذا يجعل العمال الصغيرة أو الكبيرة
يك على النجاز، يز لد من قدرة الترك يد  ما يز من الوقت، م طبيعي  ها ال خذ حجم  تأ

وهذا بدوره سيحفظ وقتك.
التطرق إلى مهام ضخمة:

عج وابدأ نك أل تنز تك، والمطلوب م بط عزيم مة وتث قل كاهلك المهام الضخ  قد تث
بمعالجة المهام الصعبة الواحدة تلو الخرى.

تحديد الوقت الذي ل تقاطع خلله:
 عليصك أن تضصع آليصة محددة تشعصر الخريصن مصن حولك بعدم مقاطعتصك أثناء أدائك

مهامك، وآخر تكون خلله متفرغا؛ حتى تمكن الخرين من التصال بك.
إنجاز معظم اللقاءات/

ما ل مة الفائدة عند ها تكون عدي نت اجتماعات أو غير سواء كا شك أن اللقاءات   ل 
في يك أن تحدد  بل ويصبح هدرا للوقت، لذا عل جة بناءة للجتماع،   يكون هناك نتي

لقاءاتك عدة أمور؛ منها: هدف اللقاء، ودورك فيه، وما يتوجب عليك بعد اللقاء.
الفصل الرابع

طرق كسب الوقت
 كسب الوقت عملية سهلة، تعتمد فقط على التنظيم ولعانتك على التنظيم عليك بما

يلي:
وضع القائمة:
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 مصن الحقائق التصي يجصب أن تدركهصا أنصك لن تتمكصن مصن القيام بعدة أمور فصي نفصس
 الوقت، فإما أن تهمل بعضها أو تؤديها كلها بطريقة سيئة، والحل المثل لذلك هو

وضع قائمة ترتب فيها إنجاز واجباتك بانضباط ودقة.
معالجة العمال المدونة على أوراق )الوثائق(:

 معظصم الشخاص يشكون تكدس الوراق لديصه، سصواء فصي المكتصب أو البيصت أو
السيارة؛ لذا عليك للتعامل مع الوراق بما يلي:

 ضعها في ملف.01
 ادرسها.02
 أرسلها لغيرك.03
 احفظها في صندوق )النفايات(.04

الحتفاظ بالسجلت الشخصية:
 السصجلت الشخصصية تختصصر وقصت البحصث لديصك، وتعينصك على عدم هدر وقتصك؛

كالمفكرة ودفتر الملحظات والسجلت.
إيجاد الشياء:

 تعتصبر هذه المهمصة سصهلة على أصصحاب الذاكرة القويصة، بينمصا يختلف المصر عنصد
 ضعاف الذاكرة، لذا عليهم أن يضعوا آلية مناسبة لسرعة لوصول إلى الشياء عند

البحث عنها؛ لن ذلك معين على الحفاظ على الوقت وعدم هدره فيما ل يجدي.
اتباع الطرق المختصرة:

 هناك مسصاعدات تختصصر الوقصت المبذول، ممصا يوفصر لنصا وقتا إضافيا فصي حياتنصا،
 وربما تسبب هذه الطرق الضيَق من الخرين، بيد أن المر الهم يتعلق بأغلى ما

نملك، والذي ل يمكن أن ُيعّوض وهو الوقت.
الفصل الخامس

العمل مع الخرين
 قد تساعد مشاركة الخرين في تنظيم الوقت ، وقد تسبب ضياع الوقت إذا لم تدرب
ما سك، م سوف تضطر دائما أن تؤدي أعمالك بنف  من حولك على القيام بالعمال؛ 

يساهم على المدى البعيد في ضياع الكثير من وقتك الثمين.
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تفويض العمل:
ير من حولك لتوف يب  ني تدر ما يع حة، وإن ية والرا مل التكال يض الع ني تفو  ل يع
 الوقصت لديصك، ولمنصح الخريصن فرصصة التعلم والتطور، وليجاد صصف احتياطصي

للزمات.
العمل المشترك المثمر:

 عندمصا تحترم وقصت الخريصن سصوف تضمصن احترامهصم لوقتصك، لذا أطلعهصم على
هم للنتهاء مل وحفز ضع حدا لنجاز الع هم بأفكارك، و  المعلومات الجديدة، وأشرك

في موعده.
المشاركة بفعالية:

 عندمصا تطلب مشاركصة الخريصن يجصب أن تكون التعليمات المعطاة واضحصة للفهام
موضحة لطبيعة المهام، وهذا بدوره سيؤدي إلى التفاهم.

الفصل السادس
إيجاد وقت لنفسك

سب هم؛ تك ين، ومراعات يد الخر مك لمواع ها، واحترا في أوقات  إن بإنجاز أعمالك 
الخرين، إضافة للمحافظة على وقتك وتنظيمه.

مراجعة عاداتك الشخصية:
 إن قضاء أمورك بشكل منظم مهما كانت حقيرة؛ سيجعل منك شخصا محل تقدير
تي تسبب ية وال تك اليومية الروتين ير بعض عادا هم نفسك، حاول تغي  الخرين وأول

في هدر وقتك، سوف تجد وقتا إضافيا لقضاء حياتك بشكل مثمر وفعال.
استغلل وقت الفراغ:

 إذا كنت تجد صعوبة في إيجاد وقت فراغ، عليك أن تقف مع نفسك وتخصص وقتا
تك قت راح تى و مل ح سة للع قع فري سوف ت بل  به أبدا؛  ظى  سك، وإل لن تح  لنف
حة في مكان ستمع بالرا به وت عم  تك إذا أعط نفسك وقتا من الفراغ؛ لتن  ووقت عائل

بعيد عن جو العمل، في مكان أنت تحبه وبرفقة أعز الناس إليك.
منافع كسب الوقت:

 التخطيط السليم المتكامل.01

41



 استنباط الفكار الجديدة أو المشاريع الجديدة.02
 تنمية مواهبك .03
 الهتمام بنفسك04
 تعزيز اهتماماتك الشخصية.05

==============
الوقت والنتاج.. في العملية الدارية

2/11/1426مصري يوسف 

04/12/2005

قد ين يعت في ح ية؛ ف ية الدار في العمل كبيرة  ية  صران ذوا أهم قت والنتاج عن  الو
ما بينهما ص فإذا زاد وقت العمل زاد النتاج، وإذا ية في  البعض بوجود علقة طرد
مة مل وسيطة ها فت النظر إلى عوا قل النتاج ص فإن البعض الخر يل  قل الوقت 
 في تلك العملية، كفعالية العامل، ورغبته في النتاج وغير ذلك من العوامل، ولعل
ظن أن من ي من الناس  سف هناك  ية، ولل قت بفعال ستغلل الو سن ا ير ل يح  الكث
 تنظيم الوقت معناه الجد التام، ول وقت للراحة أو التسلية، والبعض يظن بأن تنظيم
 الوقصت شيصء تافصه ل وزن له؛ ذلك لنهصم ل يقيمون لهميصة الوقصت وزنا، وهذه

المفاهيم تنتشر في وطننا العربي بشكل عام.
حو من الندفاع ن تي تنبعث  ها الجميع، وال تي يتعرض ل  وفي ظل ضغوط العمل ال
 إنجاز شيء ذي قيمة حقيقية، يضطر الجميع للعمل بجد ونشاط أكثر، وعلى الرغم
من نتائج.. تلك هي الحالة دون يه الفرد  ما يبتغ مر  نه ل يث ل كل هذا إل أ  من تحّم
 أن نأخذ في العتبار الروتين اليومي، والشياء الخرى التي تتكدس فوق المكاتب،

وفي الدراج وعلى الرض.
وهنا يثور تساؤل وهو: ماذا سنفعل خلل ساعات العمل الكثيرة ؟!

الوقت ثمين وتنظيمه واجب
 ل بد من التركيز في إطار الحديث عن عنصري الوقت والنتاج على أهمية الوقت
ستغلله، يق تنظيمصه وا مل على إزالة كصل مصا يع ساسي لنجاح الفرد، والع  كعامصل أ
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 ووضع الحلول اللزمة للقضاء على كل المعيقات، وتبني تنفيذها بشكل سريع وفي
إطار جماعي.

فع كفاءة في ر قت  ية الو ته لجهله بأهم يم وق عن تنظ فل  عض أو يغ قد الب قد يعت  و
نا إلى رصد فوائد تنظيم فع ب ما يد في زمن وجيز؛ م هر  يق نجاح با  النتاج، وتحق

الوقت السليم وهي:
* تحقيق نتائج أفضل في العمل.

* تحسين نوعية العمل.
* زيادة سرعة إنجاز العمل.
* التخفيف من ضغط العمل.

* تقليل عدد الخطاء الممكن ارتكابها.
* زيادة المرتب.

* تعزيز الراحة في العمل.
* تحسين نوعية الحياة غير العملية.

يل عن ذلك هو سبل، و البد ستغلله بأفضل ال تك وا يك أن تبادر بتنظيم وق  لذلك عل
إنتاج أقل وصراعات داخل المؤسسة.

كيف تنظم وقتك؟
 مَن منصا ل يبحصث عصن طرق لداء أعماله بشكصل أسصرع وأفضصل؟ فلدارة وقتصك

بطريقة أفضل يجب أن توزع أوقاتك على أعمالك اليومية.
 أوًل: عليصك تنظيصم مكتبصك، وعدم تركصه بشكصل فوضوي يصصعب فيصه البحصث عصن
 هدفك، وليس المر مقتصرا فقط على المكتب بل الهتمام بوقتك وعدم تضييعه في
 مصا ل يفيصد فصي حيصن أن عملك السصاس ينهار، بالضافصة إلى ذلك ضرورة عمصل
سهل قة ي ين وأرقام التليفونات بطري سماء والعناو فظ ال يد، وملف لح  مذكرة للمواع

الرجوع إليها.
 ثانيا: هناك العديد من الطرق والستراتيجيات التي تدور حول توفير الوقت، والتي
في موعد سليمها  سك قادرا على أداء العمال بصورة أفضل، وت ستجد نف  باتباعها 
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 محدد دون ضغصط أو إرهاق؛ فالوقصت الذي أهدرتصه خلل قيامصك بالعمال العاديصة
يمكن النتفاع منه مرة أخرى بإنتاجية وفعالية.

 ولهذا يمكنك قضاء وقت أقل في العمل، ووقت أطول لعائلتك وأصدقائك، مما يصل
بك إلى النتاجية التي يسعى إليها الجميع

=============
مهارات تفعيل وتنظيم الوقت

22/6/1424مشرف الملتقى الداري 

20/08/2003

السلسلة: تعلم خلل أسبوع
الكتاب: مهارات تفعيل وتنظيم الوقت

Claire Austinالمؤلف: 

 صفحة104عدد الصفحات: 
الناشر: الدار العربية للعلوم

فكرة الكتاب:
سوف من خلله  تك، والذي  تك لوق في قياد قت عامًل مهما  سليم للو يم ال عد التنظ  ي

  ثانيصة،86400تحقصق نتائج فوريصة وكصبيرة فصي حياتصك العمليصة. يحتوي اليوم على 
وهذا الكتاب يقدم لك العون في كيفية الستفادة من هذا الوقت في التقدم والنجاح.

الفصل الول
تقييم الذات

 بدايصة سصنقوم بتقييصم قدراتنصا الحاليصة على تنظيصم الوقصت، ول شصك أن هذا التقييصم
سيعطينا مؤشرات إيجابية أو سلبية في تعاملنا مع الوقت.

تحديد العوامل المضيعة للوقت:
 قصد نصصاب بخيبصة أمصل إذا علمنصا أن أغلب أعمالنصا تندرج تحصت طائلة مضيعات
ها سن الحوال يكون مردود في أح سيئة، و ها  ما تكون نتائج تي عادة  قت، وال  الو

ضعيف، ومن هذه المضيعات للوقت:
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ما01 تي رب عن الشياء ال حث  في الب ستغرقه  قت ن من الو كم  عة الشياء :    إضا
 وضعناها أو حفظناها بشكل خاطئ، أو ربما نضطر للقيام بالعمل مرتين لن الول

بكل بساطة ضاع؟.
  الجتماعات: يمضي الكثير من الوقت المهدر في الجتماعات التي ل أهداف02

لها أو التي تبدأ أو تنتهي في غير وقتها، أو التي تدار بشكل سييء .
ية03   الهاتف: يسرق الهاتف منا وقتا ثمينا، ويستغرق في الحديث بمكالمات هاتف

طويلة عن الحد المقدر لها.
ساهم هذه04 يث ت قت ح من هدر الو كل المقاطعات جزءا مهما    المقاطعات: تش

المقاطعات في هدر الوقت ورداءة الداء.
 التأجيل: تقنية سلبية لتأخير العمل والسبب هو هدر الوقت.05
  الوراق التي ل قيمة لها: ل شك أن تراكم الوراق سببه هدر الوقت بالهتمام06

بأمور ثانوية والتغافل عن المور الساسية .
  الزمات: تواجهنا الزمات تلو الزمات مما يؤدي إلى هدر في جوانب عديدة07

ومن أهمها الوقت، وذلك لسوء إدارة الزمات.
  التكليف المعكوس: قد يسمح البعض بالتكليف المعكوس من الخرين ممن هم08

أقل منا رتبة أو منزلة مما يساهم في هدر أوقاتنا.
في أن تحقق09 ما تك ية بين قد نحتاج وقتا إضافيا للحصول على الكمال ية:    الكمال
% بدًل من هدر الوقت والكمالية المزعومة.95
 . اللهو: لكل أمر ضوابط إذا خرج عنها أصبح سلبيا، وهذا مثله اللهو الذي إذا10

خرج عن إطاره أصبح هدرا للوقت مؤثرا على النتاجية.
تغيير عاداتنا:

سبب ية وال نا العمل من حيات صبحت جزءا  قت أ مل مضيعات الو من عوا ير   إن الكث
أنها أصبحت عادة لنا من حيث ل نشعر، ولكن..

ألم يحن الوقت للتغير وقلب العملية؟
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 ل شصك أن رغبتنصا بذلك نصصف المشوار أو التغييصر، بعصد ذلك يتطلب التغييصر وقتا
 وجهدا كصبيرين، بعصد ذلك تأتصي المثابرة والسصتمرار على عمليصة التغييصر، وأفضصل

وقت لبدء التغيير هو الن!,
عملية التغيير المؤلفة من أربع خطوات:

 اكتب السباب التي تؤدي إلى ضياع وقتك.01
 عدد المشاكل التي يسببها عادة هدر الوقت.02
 تصور عادة تنظيم الوقت.03
 تنمية عادة توفير الوقت.04

الفصل الثاني
الحد من تراكم الوراق
حملة تخفيف الوراق:

كن من الشياء قليلة المردود، ول نا أن نتخلص  مة علي كز على الشياء المه كي نر  ل
 قد نكون نحن السبب في تجمع الوراق لدينا بكثافة، فأسلوبنا في العمل هو السبب
 في تراكم هذه الوراق بقولنا أرسل لنا نسخة من الخطة أو التقرير...، لذلك ضع

لئحة تحدد فيها ضوابط إرسال الورق منك وإليك.
إن تخفيف الورق يعني تخفيف التكلفة وتحسين النتاجية والمعنويات.

التعامل الفعال مع الوراق:
 يجب أن نتعامل مع أية ورقة تصل إلينا مرة واحدة فقط حتى ل يضيع وقتنا بأمور

متكررة.
اختبار الحصبة:

ضع نقطصة ية ورقصة تصصلنا، وذلك بو مل السصريع مصع أ في التعا  هذه التقنيصة تتمثصل 
 حمراء كلمصا اطلعنصا أو تناولنصا ورقصة، وإذا وجدنصا نهايصة السصبوع تفشصي الحصصبة
تي تسلبنا نا ال ير عادات  )النقاط الحمراء( في الوراق فهذا مؤشر على ضرورة تغي

 وقتنصا الثميصن. إن التردد فصي التعامصل مصع الوراق بصصورة فعالة يؤدي إلى تراكصم
أكوام من الوراق غير المنجزة، ويصبح المكتب غير المنظم، والذي يؤدي إلى:

إنتاج أقل
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ضياع الفرص
بحث جنوني عن المعلومات المفقودة

ساعات عمل طويلة
معنويات منخفضة

أزمات غير متوقعة.
(RAFAتقنية الرافت ) 

وهذه التقنية تنقذك من الغرق في بحر الوراق وتعني :
 :Refer it تحويلها أو إحالتها أو توجيهها01
أو

Act on it نعمل عليها والبت فيها : 02

أو
File itوضعها في الملف المناسب: 03

أو
Throw it a way التخلص منها في سلة المهملت: 04

كل نا مكان ل نا، وأن يكون لدي ثر لوراق يم أك نا تنظ سبق أن يكون لدي ما  ستفيد م  ن
شيء، وأن يوضع كل غرض في مكانه المناسب له.

التوثيق الفّعال:
 مصن الهميصة بمكان أل يكون هدف ترتيصب الملفات هصو إبعاد الوراق عصن النظصر

فحسب بل إلى كيفية إيجادها عند الحاجة إليها.
تنظيف الملفات:

ها فظ ب ما نحت تي غالبا  في الملفات ال سة  مة الوراق المتكد من كو  وذلك بالتخلص 
نا أل خر !!، لذا علي في مكان آ ظة  ها محفو مع أن ستقبًل  ها م نا بالرجوع إلي  لتوهم

نتردد في تنظيف ملفاتنا من الوراق التي :
 لن نعود إليها أبدا.01
 ما يمكن إيجاده في مكان آخر.02
 ما يقل مردودها.03

47



وبهذه الطريقة سوف يقل حجم ملفاتنا بنسبة خمسين بالمئة.
إعادة تنظيم الملفات:

 تنظيم الملفات يساعدنا في الوصول إلى المعلومات بشكل سريع. إذا نسي المرء أن
 يحتفظ بشيء ما أو إذا نسي المكان الذي وضع فيه هذا الشيء فهذا يعني حتما أنه

ل يحتاج إليه أبدا.
 يمكنصك إعادة تنظيصم ملفاتصك حسصب الموضوع أو البجديصة أو التاريصخ أو اللون أو
قت من الو ستجعلنا نقلل  شك أن هذه الطرق  فق الرقام، ل  في أو و قع الجغرا  المو

الضائع في البحث عن المعلومات أو يتلشى نهائيا. كل ذلك بقرارك أنت!!
الفصل الثالث

التخطيط
 يعتبر التخطيط من أهم تقنيات الوقت، وعندما ل تحدد أهدافك فإنك ستحقق أهداف

الخرين.
سنتطرق إلى التخطيط من ثلثة جوانب رئيسة وهي:

 تحديد الهداف:01
بل قه،  سعى لتحقي ضح ي جح هدف وا خص نا حة أو ش كة ناج كل شر شك أن ل  ل 

ويتصور نفسه أنه حققه بجدارة، لذلك تنصب جهوده نحو هذا الهدف .
التصور الخّلق:

 إن التصور المستقبلي لنفسنا عامل مهم نحو تحقيق الهدف، ولكي نصل إلى ذلك
نة صغيرة ممك سيطة أو  ستحيلة إلى أهداف ب سم الهداف البعيدة أو الم نا أن نق  علي
عد سك ب فق مخطط مجدول ، فتخيل نف نا و يد ل يق حتى نصل إلى الهدف البع  التحق

خمس أو عشر سنوات أو أكثر ماذا تطمع أن تكون؟
 وضع مخططات العمل:02

 قبصل إنجاز أي عمصل أو تحقيصق أي هدف يجصب أن نضصع المخطصط أو المسصار أو
 الطريصق التصي سصنتبعها نحصو تحقيصق وإنجاز هذا العمصل خطوة خطوة إضافصة إلى
 حسصاب التكلفصة لتحقيصق هذا الهدف، سصواء كان ماديا أو معنويا، والموازنصة بيصن

إيجابياته أو سلبياته .
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 التخطيط اليومي:03
 يعتصبر التخطيصط اليومصي هصو المرحلة الثانيصة بعصد مخططات العمصل، ومصن فوائد

التخطيط اليومي:
تنظيم العمل بواقعية .

يعمل كمفكرة عمل.
ينظم العقل.

يساعد على إنهاء العمل.
يحفزنا على العمل .

التركيز على الولويات.
ثمان خطوات ضرورية لتنظيم يوم فّعال:

 خمس دقائق للتخطيط اليومي: خصص خمس دقائق نهاية كل يوم للتخطيط.01
ير02 به لعدم تكث ما لم تنجزه إلى يوم آخر، وانت قل  ما لم تنجزه اليوم: ان   إكمال 

مهمات اليوم الواحد.
  تخطيط أعمال اليوم التالي: كتابة أعمال اليوم التالي من مقابلت واجتماعات03

وغيرها.
نا العاجلة04 نا ربط أعمال نا المستقبلية: علي نا أهداف قة بتحقيق   إدخال العمال المتعل

بالعمال المستقبلية.
  تحديد درجة أولوية كل بند من البنود: جدولة العمال حسب الولوية تعطيك05

حرية لتقديم الهم على المهم.
  تفويصض الخريصن : التفويصض ل يعنصي اسصتغلل الخريصن؛ بصل لحفصظ وقتصك06

وجهدك وتطوير مهارات الخرين.
  تقدير المدة التي قد يحتاجها كل عمل: تحديد فترة زمنية لكل عمل هي مهمة07

صعبة ولكنها ستزول بعد فترة.
  العمل على البريد وإضافة بعض المور على اللئحة: قد تستجد بعض المور08

ية مة العمال حسب الهم في قائ ها  ها ووضع يك إدخال تي عل مة ال  الطارئة أو المه
والولوية كما اتفقنا.
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فق الولويات، فل نبدأ بالمور غير مل و هي الع قة الوحيدة الفعالة  كر أن الطري  تذ
المهمة إل بعد النتهاء من المور المهمة، وهكذا تبرمج وقتك بنفسك.

الفصل الرابع
تنظيم الجتماعات

ين حوالي  من35يقضي أغلب الداري كن  في اجتماعات ول ية  هم المهن من حيات  % 
 المؤسصف أن هنالك اجتماعات غيصر مثمرة تسصبب هدر الوقصت، وذلك لسصباب إمصا

تتعلق بالمترئسين أو المشاركين أو الجتماع نفسه.
لماذا تفشل الجتماعات:

قد يعود فشل الجتماعات إلى عدة أسباب منها:
 انعدام هدف واضح للجتماعات.01
 ارتفاع كلفة الجتماع.02
 سوء التنظيم03
 تأخر بين المشاركين.04
 سوء إدارة الجتماع.05
 الخروج عن جدول أعمال الجتماع.06
 عدم توفر المعدات والتسهيلت المناسبة.07

ماذا تفعل قبل الجتماع إذا كنت ترأسه:
أيا كان نوع الجتماع الذي سوف ترأسه؛ فاحرص على ما يلي:

 ضرورة الجتماع.01
 البدائل للجتماع.02
 أهداف الجتماع.03
 الشخاص المشاركين.04
 مردود تحقيق الهداف.05
 كلفة الجتماع.06
 جدول أعمال الجتماع.07
 إبلغ المشاركين بمكان وزمان الجتماع.08
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 وصول معلومات الجتماع للمشاركين مسبقا.09
 أهمية حضور كل المشاركين للجتماع أم ل؟010

ما يجب أن يقوم به الرئيس خلل الجتماع:
 على الرئيصس أن يكون متنبها للعوامصل الهدامصة التصي تؤثصر سصلبا على إنتاجيصة

الجتماع، ومن هذه العوامل:
 التأخير:01

 إن ربصط بدايصة الجتماع باكتمال عدد المشاركيصن يعنصي هذا مكافأة المتأخريصن على
 حسصاب الخريصن، لذا ضرورة بدايصة الجتماع فصي وقتصه المحدد، وإغلق الباب،

وعدم إعادة ما تم مناقشته للمتأخرين.
 المسائل المخفية:02

 يطلب من المشاركين الفصاح عن أهدافهم واهتماماتهم الخفية من وراء الجتماع،
مما يسبب هدر الوقت من قبل رئيس الجتماع.

 النقاشات المشتتة:03
 النقاشات المشتتة من قبل المشاركين قد تنقل الجتماع إلى مسار آخر، لذا المقاطعة
ظر المتحدث ونعود هة ن صر وج سرعة ونخت خل ب قة الوحيدة فنتد هي الطري قة   بلبا

بالجتماع إلى مساره الصحيح.
 قلة المشاركة:04

 تؤدي كثرة النتقادات إلى قلة المشاركصة، لذا ل بصد مصن سصؤال مصن ل يشارك عصن
رأيه أو يكون ضمن مجموعات صغيرة.

 المقاطعات:05
 تسصبب المقاطعات تشتيصت الذهصن وهدر الوقصت للمشاركيصن أثناء الجتماع، لذا أّجْل
 جميصصع اتصصصالتك أثناء الجتماع، وضعصْص على باب الجتماع " ُيمنصصع الزعاج

والمقاطعات" .
 المناقشات:06
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 النقاشات غيصر المجديصة تكون جوفاء خاليصة مصن الهدف تسصبب تأخصر الجتماع، لذا
خر، أو قت آ قت أو تؤجل لو من الو قى  ما يتب قش في نا حصر هذه النقاشات لتنا  علي

يعمل لها دراسة ثم إثبات فاعليتها من عدمها.
 التردد :07

نا أن مل هدم للجتماع، لذا علي تبر عا في اتخاذ القرار أثناء الجتماع يع  إن التردد 
نتخذ القرار الملئم، ونضع الجراءات والمهل المحددة لذلك.

 وعندمصا نتخلص مصن هذه العوامصل الهدامصة سصوف نحصصل على اجتماعات فعالة
وناجحة وهادفة.
الفصل الخامس
تنظيم المشاريع

تتضمن القدرة على تنظيم المشاريع ثلث مراحل هي:
التخطيط:

 المشروع عبارة عصن مهمات مترابطصة تؤدي فصي نهايصة المطاف إلى هدف محدد،
 ترتبط سهولة تنفيذ المشروع ونجاحها بفعالية التخطيط ودقته، وتتضمن ذلك خمس

خطوات مهمة وهي:
 تحديصد الهدف: تحديصد الهدف بدقصة ووضوح يسصهل عمليصة الوصصول إليصه بثقصة01

وعزيمة .
ين02 فة والرباح تعطيك انطباعا: إلى أ فة التكل فة والرباح: إن معر يل الكل   تحل

ستكون، وكيف تصل إلى هدفك؟
  تقسيم المشروع إلى مجموعة مهمات بسيطة: قد نقف عاجزين أمام المشاريع03

 الضخمة فنراها مستحيلة بينما لو قسمت إلى مهمات صغيرة لْنَقَلَب المستحيل إلى
ممكن.

ية هي مفتاح النجاح، ومن ذلك04 يد المهل اللزمة لنجاز المهمات: الواقع   تحد
تحديد المهل أو المدة الزمنية التي يستغرقها أداء المهمة بداية ونهاية.

  تكليف الخرين بالمهمات إذا دعت الحاجة: يتكون المشروع من عدة مهمات05
 ومصن الصصعوبة بمكان أن تسصيطر على كصل هذه المهمات، لذا لكصي تؤدى المهمات
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 بنجاح؛ عليصك بتفويصض المهام للشخاص المناسصبين، والسصتفادة مصن خصبرات
وإمكانات الخرين.

المراقبة:
فق فذ و مل ين سليم وأن الع سير بالتجاه ال كد أن المشروع ي هو التأ بة   هدف المراق
 الخطط المرسومة له مسبقا، ومعالجة الخطاء أوًل بأول حسب مبدأ الولويات مع

حفظ وثائق ولوائح المشروع بشكل منظم حتى يسهل الرجوع إليه بسرعة.
التقييم والمراجعة:

 وهصي المرحلة النهائيصة لكصل مشروع، حيصث يتصم وضصع معاييصر ومقاييصس لمعرفصة
سا ها درو تى نتعلم من ثه، وح ند حدو شل ع سباب الخفاق أو الف  مؤشرات النجاح وأ
 للمستقبل، كذلك معرفة العوامل التي ساعدت على النجاح، وفي كل الحوال تعطينا

هذه المرحلة دفعة قوية وثبات وخبرة ودراية عند البداية بمشروع آخر.
الفصل السادس
ترويض الهاتف

 يلعصب الهاتصف دورا بارزا فصي ضياع الوقصت، لذا كيصف تحصد مصن هذه التصصالت
الهاتفية وتروض هذا الجهاز " المتمرد"؟!.

فخ الهاتف:
 ل شك أن الهاتف حلقة تواصل مستمر مع العالم إضافة لقلة كلفته وسرعته، إل أن
 سصلبيته الوحيدة هصي سصماحه لي متصصل بالتصصال فصي أي وقصت ولو كان غيصر
 مناسب، والمر يعظم سوًءا إذا كان في أمور ثانوية، والمشكلة طالما رفعنا سماعة
 الهاتف ل يمكن إنزالها بسهولة، لذلك نظم التصالت الهاتفية واختصر المكالمات

الثانوية واستفد من المكالمات المهمة إلى أقصى حد ممكن .
التصالت غير الضرورية:

عة فة إلى إضا عك، إضا ين م يع العامل حق بجم من التصالت ضرره يل  هذا النوع 
 الوقصت الكثيصر، وعدم القدرة على الرد على التصصالت المهمصة، لذلك اجعصل

اتصالتك الهاتفية هادفة وبناءة ومختصرة.
التصالت التي نتلقاها:
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ما يمكن فعله سماعة، لذا كل  عد رفع ال ية التصال إل ب يم أهم ستطيع تقي حن ل ن  ن
 هو اختصار الحديث في التصالت غير المفيدة وإعطاء الوقت الكافي للتصالت

المهمة.
هناك عشرة طرق لتنظيم التصالت التي نتلقاها وهي:

 تحويل الهاتف عندما نكون منشغلين.01
 تخصيص وقت محدد لتلقي التصالت يوميا.02
 تأجيل التصالت أثناء اللقاءات أو الجتماعات.03
 مخاطبة المتصل غير المرغوب فيه بحزم واختصار شديد.04
 الطلب من المتصل التصال في وقت آخر.05
 تفادي العمل أثناء التصال.06
 تفادي تسجيل وتدوين الملحظات على أوراق مبعثرة.07
 الرد على التصال المهم وعند الحاجة.08
 تحضير لئحة من العذار لختصار التصالت.09

ير010 يل للشخاص غ سماء أو التحو طي ال ستقبل عادة أل يع من الم   الطلب 
الوّديين.

التصالت التي نجريها:
 يسهل التحكم في هذا النوع من التصالت لننا نحن الذين نقوم بالتصال، وبالتالي
في كم  نا نملك التح فة إلى أن هم، إضا في التحدث إلي غب  ين نر  نحدد الشخاص الذ

مدة المكالمة.
 تخطيط التصال:01

ها؟ تي احتاج إلي ما هي المعلومات ال بل إجراء أي اتصال،  سنا ق سأل أنف نا أن ن  علي
 وما أفضل الطرق؟ وما هي الوراق التي احتاج إليها؟ بمعنى أنني أخطط للتصال

قبل التصال.
 إجراء التصال:02

 علينا أن نعتبر أن كل اتصال هو اجتماع مصغر أيا كان موضوع هذا التصال من
حيث عرض ووضوح الفكار والمناقشة والتلخيص.
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 بعد التصال:03
 يجب متابعة النقاط والفكار التي تم التحدث عنها والتفاق عليها مباشرة أو كتابتها

في جدول لمتابعة توجيهها وتنفيذها.
الفصل السابع

نصائح إضافية
الوقت والسفر:

 العديد من المدراء قد يفقد من وقته الكثير أثناء تنقله، سواء في بلده أو خارجه لذلك
 مصن الضروري قبصل السصفر كتابصة لئحصة بأهداف الرحلة والوراق والمسصتندات
 اللزمة للرحلة أو الجتماعات التي سوف يحضرها وذلك بوضعها في ملف خاص

ومرتب يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
 كذلك يمكصن اسصتغلل وقصت الرحلة بالطلع على المجلت والتقاريصر والبريصد، أو
سوب سمعية أو مشاهدة الشرطة البصرية أو الحا كن الستماع إلى الشرطة ال  يم

المتنقل للحصول على المعلومات وكتابة القرارات.
القراءة السريعة:

 هي طريقة فعالة للقضاء على أكوام الوراق المتكدسة أو قراءة التقارير أو الملفات
 الكصبيرة باتباع القراءة المنطقيصة، وهصي البحصث عصن الملخصصات أو الخاتمات أو
 مراجعة الوثائق بسرعة، بحثا عن العناوين الساسية، والنظر إلى الرسوم البيانية،

ولتطبيق القراءة السريعة:
 استخدام دليل على السطر كالصبع أو مؤشر.01
 التركيز على منتصف السطر بدًل من التركيز على إحدى طرفيه أو كله.02
 قراءة مجموعة كلمات وليست كلمة كلمة.03
 القراءة بصوت منخفض.04

خطر الكمالية:
ظم الحيان يكون مضرا في مع نه  عض الحيان، إل أ في ب يد   قد يكون الهتمام مف

نا لبعض المشاريع  ته، فقد تكون درجة أعمال  %، ول داعي لن نمضي90بحد ذا
ها  من الوقت لتمام  % إذ إن ذلك سيكون على حساب أعمال أخرى100المزيد 
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في غة  قت الزائد، إذا المبال يض هذا الو نا على تعو فة لعدم قدرت ية، إضا ثر أهم  أك
الكمالية تستهلك جهدا ووقتا كبيرا نحن بحاجة إليه.

( أو الختصار والبساطة:Kissمبدأ )
ني  Keep Itويع  Short and Simpleحل مر ي قد اجتماعا إذا كان ال   فلماذا نع

 بالهاتصف؟ ولم نعمصل دراسصة إذا كانصت المشكلة أو المعلومات متوفرة وواضحصة؟
 .Kissولماذا ترسل إلى شخص رسالة إذا كنت تراه كل يوم؟ إذا كن 

عدم التردد:
 مصن علمات التردد عدم اتخاذ القرارات وتراكصم الوراق هنصا وهناك، فنلجصأ إلى
 التأجيصل مرات عديدة بحجصة عدم توفصر المعلومات أو إلى عدم مناسصبة الوقصت، لذا

اتخذ قرارك ول تتردد، فاتخاذ القرار المزعج يبقى أفضل من التردد والمماطلة.
التأقلم مع الظروف:

ير ية التغي نا، ونساير عمل  من الضروري أن نتأقلم ونتكيف مع الظروف المحيطة ب
لكي نكون أكثر فاعلية، فعند ازدحام العمال تجنب التصالت الهاتفية وخلفه.

التفويض:
 إنه فن تكليف الشخص المناسب في الوقت المناسب للمهمة المناسبة، وتكمن أهمية
 التفويصض كلمصا ازداد منصصبنا، قصد يتحاشصى التفويصض بعصض المدراء ذوي النقصص
 المركب اعتقادا منهم أن ذلك يسلبهم السيطرة والتحكم، إل أن ذلك سوف يساعدهم

على تفريغ جهودهم وأوقاتهم في أعمال ومهام رئيسة.
النظر إلى الحياة بتفاؤل:

 إن التفاؤل يزيد من فرص النجاح والنجاز، فبدًل من إضاعة الوقت بلوم الخرين
عند حدوث المشاكل والزمات فّكر في كيفية حلها.

=============
أسئلة الوقت الحاضر!

14/5/1427محمد عبد ال السمان 

10/06/2006
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مع ية عمره  سلمي، قرر أخيرا أن يعتزل الضواء، ويقضي بق مع عالم إ  في لقاء 
 ال، وله مصن معاشصه مصا يكفيصه، ودعصا لي أن أحذو حذوه، ولم يبصق مصن العمصر إل
 القليل، قلت له: ومن أين أعيش، وقد جعل ال رزقي في صرير قلمي، وليس لي
يه، والسماء ل تمطر ذهبا ول فضة ص كما قال عمر بن الخطاب  معاش أعتمد عل

ص رضي ال عنه؟
كان ال في عونك!

ص قال صديقي ..وما تصورك لعالم اليوم؟
ها دولة بة شاسعة، تتحكم في  = عالم اليوم بل ضمير، فعندما يتحول العالم إلى غا

ير بة ضم سفاح ومجرم حرب؛ فمحال أن يكون للغا سها   فاجرة متغطرسة، على رأ
يح للقوي أن يفترس يه، وهذا القانون الذي يب كم ف تي تتح ها ال سوى قانون  أو قانون 

الضعيف - قال: إذا كان العالم اليوم بل ضمير، فإلى متى؟
 = ما قلته: حقيقة ل جدال فيها، وهناك حقيقة أخرى أخت لها، ولكن مما يؤسف له
عل شيئا، ول عن أن نف نا عاجزون  عي الولى، ولك سلمين، ن حن العرب والم نا ن  أن
عن ها  نا نتجاهل ها ولكن فر كله ملة واحدة" أو نعي ني "الك ص أع ية  قة الثان عي الحقي  ن
بل أن نعرض سلمتان، وق سطين، وهما م في إيران وفل نا اليوم مثالن:   عمد، وأمام
 لهما، يجب أن ندرك أن هيئة المم المتحدة اليوم ل مصداقية لها، وقد أنابت عنها
ستان المسلمة، والعراق العربي المسلم، تي دمرت أفغان كا ال كا، أمري  قانون ص أمري
 وعلى الرغصم مصن أن المسصّوغات التصي قدمهصا مجرم الحرب الرئيصس بوش، اتضصح

كذبها؛ إل أن المجرم مصر على مواصلة ارتكاب جرائمه البشعة!
يا ول تقعدها، يم الدن كا تق سبة ليران ومسألة السلحة النووية، إن أمري  أول ص بالن
كا تتعامل مع كوريا  على الرغم من أن لدى إسرائيل ترسانة أسلحة نووية، وأمري
 الشماليصة صص وشأنهصا شأن إيران صص بشفافيصة إلى درجصة اسصتعدائها لتقديصم رشوة،
في المسألة كا  ية الخرى، تتحدث عن أمري  ووكالت النباء ووسائل العلم العالم
هي كا  في إيران أم ل، وكأن أمري سلح  خل الم نت تنوي التد ما إذا كا ية، وع  اليران
 الحاكم الوحد لهذا العالم! والمسألة الفلسطينية ص وبمعنى أدق: المأساة الفلسطينية:
 العالم المجرد من الضمير، ويعد العدوان السرائيلي دفاعا شرعيا عن النفس، كما
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عد المقاومة المشروعة الفلسطينية إرهابا، وحين تقتل إسرائيل العشرات من أهل  ت
يل أشجار الزيتون، ني، وتجرف الزروع وتز قل المئات، وتهدم المبا سطين، وتعت  فل
تل أو تجرح ين تق مة دفاعا مشروعا، وح بق، ويعّد الجري صمت المط  يلتزم العالم ال
 المقاومصة يهوديا واحدا، تقوم الدنيصا ويصبرز الحديصث عصن الرهاب .. حماس جاءت
كر ية ين ية الديمقراط كا داع كن العالم بقيادة أمري طي، ل سلوب ديمقرا كم بأ  إلى الح

ذلك.
ص ولكن ما الهدف؟

 = الهدف هو: إذلل المة العربية والسلمية من خلل إذلل الشعب الفلسطيني ص
ية البيضاء، ويقبل أن يعيش رقيقا لخس دولة، وحسبها من الخسة  حتى يرفع الرا
 أنها من سللة القردة والخنازير، وأحفاد قتلة النبياء والمرسلين، أمريكا ومن خلفها
 أذنابها تصر على أن تلقي حماس السلح، وتعلن اعترافها بإسرائيل، وحماس تعي
نس حماس ها. لم ت في ارتكاب جرائم سرائيل  ستجابت لتمادت إ ها ا  الدرس، ولو أن

بع والعشرين من أبريل عام  نه في الرا نت منظمة التحرير الفلسطينية1996أ   أعل
في الوجود " فماذا ها  تي تنكر على إسرائيل حق ها البنود ال غت من ميثاق ها أل  عن أن
 حدث؟ لقد ازدادت إسرائيل شراسة وضراوة، وأسرت رئيس السلطة ياسر عرفات،
 وحددت إقامته، ولول المرض لظل في أسره حتى اليوم دون أن يفعل العرب شيئا.
 ولك أن تتصور هذه الجريمة )ولن تكون الخيرة( التي ارتكبتها واشنطن وذيولها.
 أعنصي مقاطعصة حماس وتجويصع الشعصب الفلسصطيني، وسصرعان مصا اسصتجاب التحاد

الوروبي، وكندا واستراليا وغيرها، ألم أقل لك: إن الكفر ملة واحدة؟
 سبق في الحرب بين الهند وباكستان في أوائل سبعينيات القرن الماضي، أن أعانت

روسيا الهند، وجبنت الصين ص الصديق للباكستان أن تفعل شيئا.
- سيدي: لماذا نلوم الغرب، ول نلوم أنفسنا وهي أحق باللوم؟

 = الحق معك. ل جدال في أن العرب والمسلمين قادرون على التحدي، ولكن هذا
 مرهون بتوافصر قادة صصالحين، وشعوب حيصة، وإعلم حصر، ومفكريصن وعلماء ديصن
 أحرار، فالقادة مجرد نواطيصر جصر ماء، وكصل همهصم أن يظلوا فراعنصة وأباطرة
هم سهم أن يكونوا: ولؤ ص رضوا لنف هة  صاف آل سوا أن ص ولي هة  سرة .. آل  وأكا
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 ليس ل ولرسوله وللمؤمنين، بل لواشنطن، لقد قال الستاذ محمد حسنين هيكل:"إن
 بعصض القادة العرب يتزلفون إلى إسصرائيل لتعينهصم على كسصب رضصا واشنطصن"!!
خل العرب سا )معذرة(: إن د سبي أن أقول لك هام من هذه؟ ح شع  نة أب يت مها  أرأ
 وحدهم من النفط ص ودعك من الدول السلمية: إندونيسيا ونيجيريا وإيران ص لو

 % لُقضي على استبداد الغرب الصليبي المتعصب،2,5ُأخرج من هذا الدخل الزكاة 
ية أن قررت عة العرب مد للجام يه، وُيح هم حراس عل سى أن المال مال ال و  ول نن

فتح حساب للتبرع الحكومي والشعبي لشعب فلسطين.
يا سيدي: لكن من يقرأ ومن يسمع. وعلى الرغم من أن الموت قادم ل محالة.

من ثر  تبروا: شاه إيران ترك أك ين يملكون المليارات تعمدوا أّل يع سادة الذ  - ال
في صمت، لم تة  قد مات غريبا مي عه؟ ل من الدولرات، ماذا حمل م ين مليارا   ثلث

يهنأ به، ومحال أن يكون مال من سحت مصدرا للهناء!
- لكن أليس من حل؟

 - الحصل موجود لكصل مشكلة، ولكصن كمصا يقول المام أبصو حامصد الغزالي:"ليسصت
المشكلة في الحل .. ولكن المشكلة في قبول الحل...!
============

كيف تستثمر المرأة وقتها في الحج ؟
26/11/1423السلم اليوم - وفاء السعداوي 

29/01/2003

- د. مريم الداغستاني: على الداعية أن تكون قدوة للنساء في الحج
كر عن المن هي  مر بالمعروف والن يم وال صحيح المفاه  - د. عبلة الكحلوي : ت

خلل الحج
- د. كوثر المسلمي : البعد عن التنافر والختلف والكثار من الطاعات

ته وينهلوا من فضله، ويفوزوا  الحج هو دعوة من ال لعباده، كي يكونوا في ضياف
عن الركان- حج شروطا وآدابا -فضًل  مة والغفران، إل أن لل من الرح ته   بجائز
 على كل إنسان أن يلتزم بها حتى تسقط عنه الفريضة، ويرفع له في أجره، وللمرأة
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تم المرأة فريضة تحسبها عند حج، فكيف ت ها فترة ال  تحديدا آداب يجب أن تتحلى ب
ال مقبولة ؟

تم تى ت سمائها ح ستظل ب سة، وت طأ أرض ال المقد ها أن ت فت قدما من تشر كل   فل
 أركان دينها بأداء فريضة الحج عليها كيف تستثمر وقتها في طاعة ربها، بعيدا عن

اللغو والخلف ؟
وما هي نصائح الداعيات المسلمات لها وهي في ضيافة الرحمن؟

دور الداعية في الحج
 الدكتورة "مريصم الداغسصتاني" أسصتاذ الفقصه بالزهصر الشريصف تقول : المرأة نصصف
 المجتمع النساني، والنساء شقائق الرجال، ولن الوقت من ذهب فيجب على المرأة
ها أن  وخاصة عند أداء فريضة الحج، وهي واجبة مرة واحدة في العمر كله، علي
صبر يل والقال، وال غو والق عن الل في اللتزام بالصمت  ين  قت الثم ستثمر هذا الو  ت
يد ما يف صح في حج والحرص على قراءة القرآن، والتنا كة ال سفر وحر  على مشاق ال
جب أن نعود حج معدودة وي يم، فأيام ال ها، والتحلي بالخلق الكر تي مع عة ال  المجمو
كر كر والش نا كان اللتزام بالذ من ه صفحات بيضاء، و نا  نا أمهات ها كيوم ولدت  من
هد بأل نعود مرة خذ الع مع وأ حق ال والمجت في  من الذنوب  ما بدر   والستغفار ع
 أخرى لرتكاب مثلهصا، وللداعيصة دور فصي فترة الحصج، فعليهصا أن تكون قدوة لباقصي
 النسصاء فتجمصع النسصاء حولهصا على تلوة القرآن، وتفسصير بعصض معانيصه والصصلة
يم ساء، وتقد ير من الن تي تغيب عن كث  جماعة وإرشاد المسلمات في أمور الحج ال

العون لمن تحتاج .
التناصح في الحج

 الدكتورة عبلة الكحلوي – السصتاذة بجامعصة الزهصر الشريصف تحصث الداعيات فصي
 أثناء الحج على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإشعار المسلمات بأهمية الفريضة؛ لن
قه المقصود السمى، و تشرح للنساء أن الحج  هناك من تؤديها كرحلة سفر ول تف
تي ها للشعيرة الوحيدة ال سلمة وفهم ضح مدى التزام الم يد الذي يو كن الوح  هو الر

تؤديها بانتقال وأسفار ومشقة .
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نا ستسلما ويقي نا وا فا وإذعا يه اعترا سك نؤد كل ن  وتقول الدكتورة عبلة الكحلوي 
 باليمان الذي وقر في قلوبنا، فل بد من تعليم الناس وتصحيح المفاهيم وإبراز هذه
 الحقيقصة لكصي تحظصى بالقبول إلى جانصب المصر بالمعروف والنهصي عصن المنكصر،
 فالممارسات الخاطئة للحجاج تدعو لداء هذا الواجب، فهناك من تخرج من دارها
 ل تملك إل نفقة السفر وتتسول الناس, وهذا مظهر سيء جدا ، فيجب أن يتم نهيهن
 عنصه وتوضيصح أن مصن ل تملك القدرة الماديصة والمنيصة والصصحية ل يجصب عليهصا
بد أن في الشراء، وهذه ل سرف  بة أو ت بة منق من تطوف بالكع حج، كذلك هناك   ال
صد بد أن تحرص على طهارة المق صالح، ول ير  صالحا بغ ها تخلط عمل  هم أن  تف
خذ ير ال وتأ هو لغ ما  كل  عن  تم القبول الذي ترجوه إل إذا خرجت متجردة   فل ي

نفسها بالمجاهدة وتتوب إلى ربها توبة نصوحا .
باب الرحمة والمغفرة

 وتقول الدكتورة "كوثصر المسصلمي" مدرس الحديصث بالزهصر الشريصف إن الحصج باب
هم سابقة فيعودوا كيوم ولدت من كل الذنوب ال كي يتطهروا  حه ال لعباده؛ ل  رحمة فت
 أمهاتهم، فيجب على من تحج أن تتخذ الحج شعيرة عبادية وتبتعد عن التفكير في
ما كان يفعله ها ل تعالى، وتخلص الدعاء له وتستشعر كل  يا وتخلص نيت  أمور الدن
 النصبي -صصلى ال عليصه وسصلم- والصصحابة -رضوان ال عليهصم- وتبتعصد عصن
 المجادلت التصصي تؤدي إلى الشجار والتنافصصر والختلف وتكثصصر مصصن العبادات
ضي ال ما ير كل  في  ها  ستثمر وقت سة، وت كن المقد في الما فل   والطاعات والنوا
 تعالى وتصحيح ما تراه من أخطاء بأسلوب واٍع سليم تشرح للنساء ما هو غامض
 من المناسك، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحسنى، لقوله تعالى " ولو كنت

فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك"
 فمناخ الحصج يفرض على المرأة التعارف على مصن حولهصا مصن مختلف الجنسصيات،

ويأتي دورها كداعية طبيعيا نتيجة اختلطها بالنساء .
يوم العرض على ال

حج يذكرها بيوم العرض على ال -سبحانه وتعالى- ما الداعية سمية رمضان فال  أ
شر كأن العالم كله محشور إلى ال من الب نا  يث ترى طوفا فة، ح صة يوم عر  وخا
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 تعالى، لذلك فهصي تطالب كصل مسصلمة أن تحاول بقدر المسصتطاع التزام الطاعات
 واستغلل كل لحظة في الستغفار وقراءة القرآن، ففي فترة الحج يكون المرء مع
 ال تعالى يشعصر بنفسصه بزاد التقوى واليمان ليواصصل حياتصه على هذا المسصتوى،
 وترى أيضا أن الحج موقف خشوع ومواجهة بين العبد وربه يحاسب نفسه حسابا
 عسيرا؛ لنه في تجرد مع ال تعالى في بيته وأرضه المقدسة، يندم ويبكي على كل
من ستطيع  ما ي سه فل يرى إل ال فيقدم  جي نف حج، ويحاول أن ين بل ال  أخطائه ق

طاعات ليعود كيوم ولدته أمه .
 وتقول الداعية نادية شاهين - مديرة معهد إعداد الدعاة بحلوان- عندما أتذكر الحج
با كم شعو ثي وجعلنا كر وأن من ذ كم  نا خلقنا ها الناس إ يا أي ستحضر قوله تعالى "   أ
 وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ال اتقاكم" فال سبحانه وتعالى خصص موسم الحج
كن ضة ول صر على أداء الفري سلمين ل يقت مر الم حج مؤت سلمين ، وال يع الم  لتجم
 للتعارف على الجنسيات الخرى، فالحج مجال طيب للدعوة فالختلط بالنساء من
 البلد الخرى والجتماع على الطاعات، وعقصد مجالس التعارف والذكصر والتلوة
 والتفسصير، ولشصك أن هذه العلقات والتعارف والجتماع على طاعتصه، ول بصد أن

تدوم بعد الحج للجتماع على فعل الخيرات وممارسة الدعوة إلى ال .
=============

الجود بالوقت
د. ناصر العمر

هص17/5/1428
 كان إبراهيصم - عليصه السصلم - كريما، كريما بماله، وبنفسصه يوم ألقصي فصي النار،
ته، وهذا النوع سلم - أيضا كريما بوق يه ال قد كان - عل حه، ول مر بذب  وبولده يوم أ
سائله الذي لم تزل مل جواب  بل أن يك بة العلم، فق من طل ير  ند كث قل ع  من الكرم 
نا طالب ته؛ ينصرف أخو في مخيل سائل لم تتضح  نه، والم قة بذه  الستفسارات عال

العلم من أمامه، أو يضع السماعة في وجهه.
 إن هذا النوع من البخل "البخل بالوقت" موجود ونعيشه، مع إشادة ل بد منها بأكثر
بة على بة العلم الذين يبذلون للناس أوقاتهم، ويكرمونهم بالستماع إليهم، والجا  طل
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 أسئلتهم، وذلك مما يبارك ال به في العمار، فكما أن المال يزيد بالنفاق منه بما
 يبارك ال للمنفق، ويخلفه له، فكذا الوقت يكرم ال - تعالى- من جاد به في سبيله

فيبارك له فيه.
 وقصد كانصت الجاريصة تأخصذ بيصد النصبي - صصلى ال عليصه وسصلم - فتنطلق بصه حيصث
نه كرم نه كرم النبياء الذي شمل كل الجوانب، وعم كل نواحي الحياة، إ  شاءت، إ
 مع الصغير والكبير، مع الغني والفقير، مع الرجال والنساء، كرم مع الجميع، فأي
جة في حا سان  يه وسلم -، وأي إن  وقت أغلى من وقت رسول ال - صلى ال عل
 وحرص على وقتصه كرسصول ال - صصلى ال عليصه وسصلم -، ومصع ذلك يجود بصه

ويبذله في الخير وفي سبيل ال.
ية الجود كما يقولون، ومن الجود بالنفس الجود بالوقت،  إن الجود بالنفس أعلى غا

أليس الوقت هو الحياة؟
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني

 فمن جاد بوقته فإنما يجود بنفسه وحياته، وهو علمة سمو في الخلق، ورقي في
 السلوك، وحسن في الشمائل، ولكن ل يفهم من هذا أن يبذل الوقت رخيصا أو من
 غير فائدة وطائل، فالحرص على الوقت من صفات العقلء وقد قال ال - تعالى-
َصَدَقًة ْم  ْي َنْجَواُك َن َيَد ُسوَل َفَقّدُموا َبْي ُم الّر َن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُت ا اّلِذي ا َأّيَه ين: ))َي  للمؤمن

َه َغُفوٌر َرِحيٌم(()المجادلة: ْم َتِجُدوا َفِإّن الّل ْن َل ْم َوَأْطَهُر َفِإ َك َخْيٌر َلُك  (، جاء هذا12َذِل
 الحكصم لمصا أقبصل الناس على رسصول ال - صصلى ال عليصه وسصلم - وهصو بكرمصه
قت يبين للناس أن و كم ل هم، فجاء هذا الح ضي حوائج هم، ويق ته ل  الفياض يبذل وق
بل ما أمروا بالصدقة ق ما يكون، فل يه وسلم - من أغلى   رسول ال - صلى ال عل
هل المال أغلى ته، ف عن مناجا كف الناس  سلم -  يه و صلى ال عل نبي -   مناجاة ال
 مصن وقصت النصبي - صصلى ال عليصه وسصلم -؟ تلك هصي الرسصالة التصي وجههصا ذلك
ثم يه وسلم -،  هم أن ل يثقلوا على رسول ال - صلى ال عل  التشريع للناس، فنبه
 رفع هذا الحكم بعد أن أدى الغرض منه وهو تنبيه الناس حتى يحافظوا على وقت

النبي - صلى ال عليه وسلم -، رفع هذا الحكم بمجرد وصول تلك الرسالة.
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هم ما ينفع في  ين  قت وبذله للخر من الكرم صرف الو ما أن  ين، وك قت ثم  إن الو
قد حجب الناس عن رسول  ويصلحهم؛ فكذلك من الخسران بذله في غير محله، ول
 ال - صصلى ال عليصه وسصلم - فصي بعصض الوقات، وفصي بعصض الوقات لم يؤذن

بالدخول على رسول ال - صلى ال عليه وسلم - غير عدد قليل من الصحابة.
 لقد عالج السلم أمر الحرص على الوقت، وأمر الناس أن يعذروا من ضن به في
 بعصصض الحيان فقال - تعالى-: ))َوِإنصْص ِقيَل َلُكمصُص اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزكَصى

(.28َلُكْم(()النور: من الية
 إن الحسصنة بيصن سصيئتين، فعلى الطلب العلم وغيرهصم أن يكونوا كرماء بأوقاتهصم،
 ويبذلوها في ما ينفع العباد، ويقربهم إلى ربهم - تعالى-، وهم موعودون إذا فعلوا
 ذلك بالبركة والخير، وكذا عليهم أن يحرصوا على أوقاتهم فل يضيعوها في ما ل

نفع فيه، ول كبير طائل من ورائه.
http://www.almoslim.netالمصدر:

=============
سبب زوال أثر الموعظة بعد انتهاء وقتها ؟

د ص صالح المقبل
addddj@hotmail.com

 سصبب زوال أثصر الموعظصة بعصد انتهاء وقتهصا؟؟ يقول ابصن الجوزي جوابا على هذا
 السؤال " قد تعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة فإذا انفصل عن مجالس الذكر
في ُت الناس يتفاوتون  ثم رأي ته  في ذلك فعرف سبب  سوة والغفلة، فتدبرُت ال  عادة الق
ظة سماع الموع ند  ظة ع من اليق صفة  مة أن القلب ل يكون على   ذلك، فالحالة العا

بعدها لسببين:
أوًل: أن المواعظ كالسياط والسياط ل تؤلم بعد انقضائها إيلمها وقت وقوعها.

 ثانيا: أن حالة سصماع المواعصظ يكون النسصان فيهصا مزاح الِعّلة، قصد تخلى بجسصمه
 وفكره عصن أسصباب الدنيصا وأنصصت بحضور قلبصه، فإذا عاد إلى الشواغصل اجتذبتصه
 بآفاتهصا وكيصف يصصح أن يكون كمصا كان؟ وهذه حالة تعصم الخلق إل أرباب اليقظصة
 يتفاوتون فصي بقاء الثصر، فمنهصم مصن يعزم بل تردد ويمضصي مصن غيصر التفات فلو
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 توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حنظلة، ومنهم أقوام
ما ُيقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا هم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم   يميل ب
ته سماعه كماء دحرج هم إل بمقدار  ثر في ها الرياح، وأقوام ل يؤ سنبلة تميل هم كال  ف

على صفوان "
01-02-2007

http://www.islamselect.com:المصدر 
==============
أسئلة الوقت الحاضر!

محمد عبد ال السمان
مع ية عمره  سلمي، قرر أخيرا أن يعتزل الضواء، ويقضي بق مع عالم إ  في لقاء 
 ال، وله مصن معاشصه مصا يكفيصه، ودعصا لي أن أحذو حذوه، ولم يبصق مصن العمصر إل
 القليل، قلت له: ومن أين أعيش، وقد جعل ال رزقي في صرير قلمي، وليس لي
يه، والسماء ل تمطر ذهبا ول فضة ص كما قال عمر بن الخطاب  معاش أعتمد عل

ص رضي ال عنه؟
كان ال في عونك!

ص قال صديقي.. وما تصورك لعالم اليوم؟
ها دولة بة شاسعة، تتحكم في  = عالم اليوم بل ضمير، فعندما يتحول العالم إلى غا

ير بة ضم سفاح ومجرم حرب؛ فمحال أن يكون للغا سها   فاجرة متغطرسة، على رأ
يح للقوي أن يفترس يه، وهذا القانون الذي يب كم ف تي تتح ها ال سوى قانون  أو قانون 

الضعيف - قال: إذا كان العالم اليوم بل ضمير، فإلى متى؟
 = ما قلته: حقيقة ل جدال فيها، وهناك حقيقة أخرى أخت لها، ولكن مما يؤسف له
عل شيئا، ول عن أن نف نا عاجزون  عي الولى، ولك سلمين، ن حن العرب والم نا ن  أن
عن ها  نا نتجاهل ها ولكن فر كله ملة واحدة" أو نعي ني "الك ص أع ية  قة الثان عي الحقي  ن
بل أن نعرض سلمتان، وق سطين، وهما م في إيران وفل نا اليوم مثالن:   عمد، وأمام
 لهما، يجب أن ندرك أن هيئة المم المتحدة اليوم ل مصداقية لها، وقد أنابت عنها
ستان المسلمة، والعراق العربي المسلم، تي دمرت أفغان كا ال كا، أمري  قانون ص أمري
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 وعلى الرغصم مصن أن المسصّوغات التصي قدمهصا مجرم الحرب الرئيصس بوش، اتضصح
كذبها؛ إل أن المجرم مصر على مواصلة ارتكاب جرائمه البشعة!

يا ول تقعدها، يم الدن كا تق سبة ليران ومسألة السلحة النووية، إن أمري  أول ص بالن
كا تتعامل مع كوريا  على الرغم من أن لدى إسرائيل ترسانة أسلحة نووية، وأمري
 الشماليصة صص وشأنهصا شأن إيران صص بشفافيصة إلى درجصة اسصتعدائها لتقديصم رشوة،
في المسألة كا  ية الخرى، تتحدث عن أمري  ووكالت النباء ووسائل العلم العالم
هي كا  في إيران أم ل، وكأن أمري سلح  خل الم نت تنوي التد ما إذا كا ية، وع  اليران
 الحاكم الوحد لهذا العالم! والمسألة الفلسطينية ص وبمعنى أدق: المأساة الفلسطينية:
 العالم المجرد من الضمير، ويعد العدوان السرائيلي دفاعا شرعيا عن النفس، كما
عد المقاومة المشروعة الفلسطينية إرهابا، وحين تقتل إسرائيل العشرات من أهل  ت
يل أشجار الزيتون، ني، وتجرف الزروع وتز قل المئات، وتهدم المبا سطين، وتعت  فل
تل أو تجرح ين تق مة دفاعا مشروعا، وح بق، ويعّد الجري صمت المط  يلتزم العالم ال
 المقاومة يهوديا واحدا، تقوم الدنيا ويبرز الحديث عن الرهاب.. حماس جاءت إلى

الحكم بأسلوب ديمقراطي، لكن العالم بقيادة أمريكا داعية الديمقراطية ينكر ذلك.
ص ولكن ما الهدف؟

 = الهدف هو: إذلل المة العربية والسلمية من خلل إذلل الشعب الفلسطيني ص
ية البيضاء، ويقبل أن يعيش رقيقا لخس دولة، وحسبها من الخسة  حتى يرفع الرا
 أنها من سللة القردة والخنازير، وأحفاد قتلة النبياء والمرسلين، أمريكا ومن خلفها
 أذنابها تصر على أن تلقي حماس السلح، وتعلن اعترافها بإسرائيل، وحماس تعي
نس حماس ها. لم ت في ارتكاب جرائم سرائيل  ستجابت لتمادت إ ها ا  الدرس، ولو أن

بع والعشرين من أبريل عام  نه في الرا نت منظمة التحرير الفلسطينية1996أ   أعل
في الوجود" فماذا ها  سرائيل حق كر على إ تي تن ها البنود ال من ميثاق غت  ها أل  عن أن
 حدث؟ لقد ازدادت إسرائيل شراسة وضراوة، وأسرت رئيس السلطة ياسر عرفات،
 وحددت إقامته، ولول المرض لظل في أسره حتى اليوم دون أن يفعل العرب شيئا.
 ولك أن تتصور هذه الجريمة )ولن تكون الخيرة( التي ارتكبتها واشنطن وذيولها.
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 أعنصي مقاطعصة حماس وتجويصع الشعصب الفلسصطيني، وسصرعان مصا اسصتجاب التحاد
الوروبي، وكندا واستراليا وغيرها، ألم أقل لك: إن الكفر ملة واحدة؟

 سبق في الحرب بين الهند وباكستان في أوائل سبعينيات القرن الماضي، أن أعانت
روسيا الهند، وجبنت الصين ص الصديق للباكستان أن تفعل شيئا.

- سيدي: لماذا نلوم الغرب، ول نلوم أنفسنا وهي أحق باللوم؟
 = الحق معك. ل جدال في أن العرب والمسلمين قادرون على التحدي، ولكن هذا

 مرهون بتوافصر قادة صصالحين، وشعوب حيصة، وإعلم حصر، ومفكريصن وعلماء ديصن
 أحرار، فالقادة مجرد نواطيصر جصر ماء، وكصل همهصم أن يظلوا فراعنصة وأباطرة
 وأكاسرة.. آلهة ص وليسوا أنصاف آلهة ص رضوا لنفسهم أن يكونوا: ولؤهم ليس
كل: "إن سنين هي مد ح ستاذ مح قد قال ال طن، ل بل لواشن ين،  سوله وللمؤمن  ل ولر
 بعصض القادة العرب يتزلفون إلى إسصرائيل لتعينهصم على كسصب رضصا واشنطصن"!!
خل العرب سا )معذرة(: إن د سبي أن أقول لك هام من هذه؟ ح شع  نة أب يت مها  أرأ
 وحدهم من النفط ص ودعك من الدول السلمية: إندونيسيا ونيجيريا وإيران ص لو

 % لُقضصي على اسصتبداد الغرب الصصليبي5، 2ُأخرج مصن هذا الدخصل الزكاة 
ية يه، وُيحمد للجامعة العرب سى أن المال مال ال وهم حراس عل  المتعصب، ول نن

أن قررت فتح حساب للتبرع الحكومي والشعبي لشعب فلسطين.
يا سيدي: لكن من يقرأ ومن يسمع. وعلى الرغم من أن الموت قادم ل محالة.

من ثر  تبروا: شاه إيران ترك أك ين يملكون المليارات تعمدوا أّل يع سادة الذ  - ال
في صمت، لم تة  قد مات غريبا مي عه؟ ل من الدولرات، ماذا حمل م ين مليارا   ثلث

يهنأ به، ومحال أن يكون مال من سحت مصدرا للهناء!
- لكن أليس من حل؟

ست مد الغزالي: "لي بو حا ما يقول المام أ كن ك كل مشكلة، ول حل موجود ل  - ال
المشكلة في الحل..ولكن المشكلة في قبول الحل... !

14/5/1427
10/06/2006

http://www.islamtoday.net:المصدر 
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=============
خمسون طريقة فعالة لدارة الوقت

عبد الملك الجنيدي
 كثير منا يشتكي طوال العام من ضيق الوقت ومن أنه ل يجد وقتا حتى لقراءة ربع
نا. نا وثقافت نا وتراث من دين ما إدارة الوقت جزء  يا، بين يم يوم من القرآن الكر  حزب 
 كثيرة هي اليات والحاديث والثار التي تحثنا على الهتمام بالوقت وحسن إدارته
 ومن ذلك قوله - تعالى -: "والعصر إن النسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعملوا
 الصصالحات وتواصصوا بالحصق وتواصصوا بالصصبر" سصورة العصصر، وفصي الحديصث :
 "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" رواه الشيخان. وفي الثر أن

ته يعادل  من مؤلفات طوال حيا بن جرير  به ا بة وليس14ما كت يا )كتا   صفحة يوم
ته ير على عدد أيام حيا بن جر فه ا ما أل صفحات  سمنا عدد  نه لو ق نى أ  قراءة( بمع

 صفحة يوميا.14لكانت بمعدل 
 نعود للموضوع لنسرد هذه الطرق الكفيلة بأن تحفظ الوقت وتزيده بركة وإنتاجيه:

قد ولى زمن التعب1  ص الدارة الجيدة للوقت ل تعني العمل المتواصل المرهق فل
 صص لبصد مصن توزيصع الوقصت بيصن العمصل والمنزل والصصحة2والرهاق فصي العمصل، 

 ص الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك،3والنفس والعائلة "فأعط كل ذي حق حقه"، 
سبوعيا4 بذ أ قل ويح يا على ال بة يوم مة للمهام المكتو يك قائ جب أن يكون لد  ص ي

يا وسنويا،  كر أن 5وشهر يه، 70ص تذ ما ل فائدة ف من الوقت يهدر في  ص وأن%6 
في المجاملت، 15 مك لغيرك، 7% من الوقت يهدر   ص8ص لبد من تفويض مها

به منك مديرك، 9ابدأ بالمهم والمستعجل من أعمالك،  ما يطل به ل  ص ساعد10ص انت
 ص حاول أن11موظفيك مباشرة ول تقل لهم أعطوني مهامكم لنجازها نيابة عنكم، 

 صص إذا أخرت أعمالك لخصر12تبدأ بالعمال الهامصة وغيصر المسصتعجلة أول بأول، 
من أزمة سمى بإدارة الزمات  ما ي سياسة إطفاء الحرائق أو  يش  سوف تع  لحظة ف

 صص إذا بقيصت دون خطصة اجتثصك الخرون وبقيصت تخدم أهدافهصم13إلى أخرى، 
في فلكهم،  هم وتعيش  في14وأولويات فك  كل أهدا سبة ل سب المنا تك بالن  ص وزع وق

 الحياة ابتداء مصصن الدار الخرة ومرورا بالعائلة والوظيفصصة وانتهاء بالتسصصلية
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ها ومناسبة15والسترخاء،  فك يجب أن تكون مقاسة ومحددة ويمكن تحقيق  ص أهدا
 ص يجب أن17ص إذا لم تخطط لوقتك ستندم يوما ما، 16ولها وقت محدد لتنفيذها، 

شك اليوم، بل أن تأوي على فرا ها ق في الحياة وتضع هم عشرة أهداف لك  تب أ  تك
قل عن 18 مة العمال اليومية يجب أل ت ية لتنفيذها غير فطرية7ص قائ   مهام عمل

ها19إذا ل تكتب الكل وخلفه،  سنوية وتحدث عن تك الفصلية وال  ص جدول إجازا
 كثيرا فالجسصم يتوق للراحصة والسصتجمام ويبدع إذا مصا عرف أن هناك إجازة فصي

 صص تحسصس مواهبصك واسصتثمرها بشكصل أفضصل ونقاط ضعفصك وقوهصا20انتظاره، 
في مصفوفة الزمن أي ابدأ بالهم فالهم21وعالجها،  ني  في المربع الثا  ص عش 

 صص تعرف على سصاعات الصصيل فصي يومصك وعلى22قبصل أن يصصبح مسصتعجل، 
ها وتكون ذا تي تبدع في ساعات ال  ساعات السترخاء كذلك، ساعات الصيل هي ال
 حيوية ونشاط وساعات السترخاء هي تلك التي تقل حركتك ونشاطك فيها، وعادة
 مصا تكون سصاعات الصصيل فصي الصصباح الباكصر باسصتثناء بعصض الفنانيصن والدباء

 ص افعل23والشعراء الذين تكون ساعات الصيل لديهم بعد الظهر أو في المساء، 
هم وأفضل شيء من أعمالك اليومية في ساعات الصيل في يومك ول تضيعها  أ

نت أو قراءة الجريدة،   ص جمع مواعيدك ل تدعها مبعثرة بحيث ل تضيع24في ال
 وقتك في التنقل بينها، اجعل موعد طبيب السنان بعد موعد الحلق حتى ل تتكبد

ين،  سنة25مشوار في ال ما واحدا  تك ولو يو ضي وق يف تق سب ك  ص حاول أن تح
 بحيث تسجل الوقت المستغرق في كل عمل تعمله لمدة يوم وستنتهي بنتائج مذهلة

 ص ركز على الهام في حياتك ول تنشغل ببنيات26قد تغير مجرى حياتك للفضل، 
يق،  طبيب السنان27الطر قت انتظار الطائرة أو  قت الضائع كو من الو ستفد   ص ا

طبيب الذي ل يعطيك موعدا مسبقا محددا،  مع ال مل  ستخدم جداول28ول تتعا  ص ا
 التخطيصط اليومصي والسصبوعي والشهري الدفتريصة منهصا أو الرقميصة وفصي الجوال

  ونحنTime is Moneyص يقولون في الغرب 29والحاسب الكفي كم هائل منها، 
 صص حصل المشاكصل المحتملة أول بأول ول تكون30نقول الوقصت أغلى مصن الذهصب، 

يا فيما ل فائدة منه،   ص الحياة قصيرة ل تنغصها بكثرة العداء والمشاكل31فضول
ها على32والمنغصات،  من عداوة تنتصر في حة بال أفضل لك  عه را  ص صفح تتب
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 صص قلل بالتجربصة سصاعات نومصك33خصصمك ولكصن على حسصاب صصحتك ووقتصك، 
ما يمكن، 34وبالتدريج،   ص ل تزعج نفسك بكثرة35ص اجعل الجتماعات أقصر 

 الورق والملفات والملزمات مصن حولك رتصب مصا تحتاج وألق بالباقصي فصي سصلة
 ص فوض37ص فرق بين التميز في العمل والمثابرة لحد الوسواس، 36المهملت، 

تف وقراءة بريدك38فوض فوض،  عا كالرد على الها ين م مل شيئ  ص تعلم كيف تع
 ص رتب مكتبك حتى يمكن40ص تعلم أن تقول ل لمن يضيع وقتك، 39اللكتروني، 

مك،  من مقا صل للشياء دون أن تقوم  يد41أن ت بك بمخزون ج في مكت فظ   ص احت
 من المستهلكات التي ل تتلف مثل الورق والحبر والقرطاسيات فما أسوأ أن تخرج
 ليل تبحصث عصن سصوبر ماركصت لتشتري ثوب ورق تطبصع عليصه تقريرا مسصتعجل،

 صص كون لك شبكصة مصن العلقات والمعارف والصصدقاء تسصهل أمورك بطرق42
يك ين أن يعط عض الموظف يث تعود ب نا، ح في مجتمع صة  عة وصحيحة خا  مشرو

 ص ليكن مكتبك في العمل معاكسا لحركة المرور في الشركة43المعلومة بالقطارة، 
 ول تواجصه الباب لنصك لسصت شرطصي مرور وسصيأتيك الكثيرون يسصألون أيصن هذا

 ص دع من يزورك ويضيع وقتك أن44الموظف أو ذلك المكتب وحتى دورة المياه، 
 ص ل45يرى الساعة بوضعها خلفك ل أنت تراها خلفه وتتلظى لضياع وقتك معه، 

 توفر مقاعد مخملية وفخمة في مكتبك تغري الزائر بالبقاء أطول مدة ممكنة عليها،
ها الزبون عض الشيء يمل صلبة ب عد  فر مقا سريعة تو عم الوجبات ال كر أن مطا  تذ

عد  بة، 15ب قت تناول الوج هي و قة و تك،46 دقي من يضيع وق مع  ما  كن حاز  ص 
عه يزورك لنك تكون صاحب مبادرة المغادرة47 تك ول تد من يضيع وق  ص زر 

 ص استخدم الشارات ليعرف الجميع48بينما ل تستطيع أن تطلبه بمغادرة مكتبك، 
 أنصك مشغول ول وقصت لك لتضييعصه كأن تعمصل بدون غترة أو تقفصل باب مكتبصك،

 صص اسصكن قريبصا مصن عملك49% مصن الناس يحترمون إشارات مصن هذا النوع، 70
 دقائق متصلة.5ص ل تتحدث في الهاتف أكثر من 50توفيرا للوقت، 

 أخيرا، يذكر لي طبيب أسنان مشهور أن معظم أعذار مرضاه قلة الوقت حتى إنهم
ما يصل إلى  نا يقضي  حد م سنانهم بشكل جيد رغم أن الوا ساعة12ل ينظفون أ   
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 أسبوعيا في المناسبات الجتماعية، ويضيف لو نظم الناس أوقاتهم لقفل الكثير منا
عيادات طب السنان!

*أستاذ هندسة النتاج بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
01/06/1427

http://www.almokhtsar.com:المصدر 
=============-
إرشادات في إدارة الوقت

نه الستفادة من قدر أكبر من وقته، إل نه في حين يشعر كل واحد منا بأن بإمكا  إ
ستخدامها نك ا تي يمك عض النقاط ال يك ب كن إل يق ذلك. ل في تحق شل  نا يف  أن أكثر

لتحقيق أكبر قدر من الستفادة مما لديك من وقت.
 ضع جدوًل، اليوم أو غدا قبل بدء العمل )احرص على عمل ذلك في غير ساعات
يء تنوي عمله كل ش ها  يز(، وضّمن سترخيا وقادرا على الترك ين تكون م مل ح  الع

خلل اليوم القادم ومتى ستفعله.
 رّتب مهامك بحسب أولوية كل واحدة منها. ضع قائمة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها
ها بحاجة إلى أن عد ذلك أّي ثم حّدد ب ثم القل أهمية وهكذا.   مبتدئا بالمشاريع الهم 

تنفذه اليوم وأّيها ستنفذه بنهاية السبوع أو بنهاية الشهر.
قل لمهمة أخرى. فإذا كانت لديك  حاول أن تفرغ مما في يدك من عمل قبل أن تنت
 ثلثة أمور يتوجب عليك عملها اليوم، وثلثة أخرى يتعين عليك عملها خلل شهر
 من الن. خذ المهام الثلثة الولى ثم حّدد أيها أكثر أهمية، ثم اشرع في تنفيذه ول

تنصرف عنه إل بعد أن تفرغ منه. ثم انتقل إلى المشروع الذي يليه وهكذا.
سبب نة ب سه محبوسا عند نقطة معي سان نف جد الن نا ي  ل تضيع أوقات الفراغ. أحيا
مة مل فصي المه صلة الع عن موا سيطرته، وذلك كأن يعجصز   ظروف خارجصة عصن 
 الولى إل بعد أن يتلقى مكالمة هاتفية من شخص ما. وفي هذه الحالة فقط يمكنك
يك أن تعود إلى المشروع كن عل ية. ل يث الهم من ح ني   النتقال إلى المشروع الثا

الول حالما تتلقى المكالمة التي تنظرها من ذلك الشخص.
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 ل تخف من المشاريع الكبيرة. لن المهام الكبيرة تنجز بسرعة إذا جّزأتها إلى عدد
 من المهام الصغيرة. إن كثيرا من الناس يفضلون البدء بالمهام الصعب. فإذا كانت
 لديك مهمة يمكنك إنجازها في مقدار مستمر من الوقت )مثل عمل مكالمات هاتفية
في مة أخرى  قل إلى أداء مه ثم تنت ها  من الفضل أن تبدأ ب ها(، ف  وانتظار الرد علي
 فترة انتظارك للخطوة التالية )إذا توجب عليك ترك رسائل صوتية لمن تهاتف من
 الشخاص، فاحرص على تزويدهصم بأكصبر قدر مصن المعلومات عصن المور التصي

تحتاج إليها ومتى تحتاج إليها، لن ذلك سيوفر عليك كثرا من الوقت(.
 رّتب المهام الصغيرة بحسب أولويتها. بعد أن تفرغ من إنجاز جميع المهام الواجب
 إنجازها في هذا اليوم، اختر عددا من المشاريع القل أولية لتنفق فيها ما تبقى لك
في ية  سب أهم مل أن تكت تي ُيحت ز على المهام ال كن رّك في ذلك اليوم. ل قت   من و
 القريصب العاجصل، أو على المشاريصع الكصبيرة التصي تحتاج إلى تقسصيمها إلى أجزاء
 صغيرة.وتجافى عن عمل أي شيء قد ُيحِوجك تبّدل الظروف إلى إعادة عمله من

جديد.
http://www.sst5.com:المصدر 

==============
إدارة الوقت . . كيف تنجز أكثر في وقت أقل

أ.ولء الشملول
 الوقت هو العمر الذي يمر من بين أيدينا، وينسحب بسرعة منا ونحن ل ندري أن
نت معا، ٍن تكو نا إل لحظات وثوا نا، ومصا حيات نا وحيات ني مرور أعمار  مروره يع

وضياعها يعني ضياع حياتنا نفسها.
 والوقت من منظور آخر هو المادة الخام التي نطوعها كما نشاء من أجل أن نفعل
 ما نريد من أعمال ونحقق ما نريد من أهداف، ونصل لما نريد من غايات، الوقت
 هو السبيل لكل هذا، ومن هنا فلبد أن نعرف كيف نستغله أفضل استغلل ممكن
ما ها  جل حياة ناجحة نحقق في نه المادة الخام الفعالة والمؤثرة من أ  وكيف نجعل م

نريد.
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تي ل تساويها قيمة للوقت أن نتذكر نا على معرفة القيمة العظيمة ال كبر معين ل  وأ
مة بد يوم القيا ما ع سلم -: لن تزول قد يه و يم - صلى ال عل يث الرسول الكر  حد
ما عن ماله في ما أبله و به في عن شبا ما أفناه و عن عمره في بع:  عن أر سأل  تى ُي  ح

اكتسبه وكيف أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
 وبالستعانة بكتاب كيف تنجز أكثر في وقت أقل لص)روبرت بودش( الذي ترجمته
 السصتاذة منال مصصطفى محمصد نقدم لكصم - أعزاءنصا القراء- موضوعا مهما حول
يل، يط له، والقضاء على عادة التأج ية التخط قت، وكيف من الو صوى  ستفادة الق  ال

ورفع معدل إنتاجيتك في العمل..
مع مل  ساعدك على التعا تي ت مة ال من الخطوات العا كم مجموعة  ية نقدم ل  في البدا
قل في أ كبر  جل النجاز ال من أ صيلية  ثم نتطرق لخطوات تف كل عام،  قت بش  الو

وقت ممكن..
الخطوة الولى: حّدد رسالتك وارتبط بها:

سالتك فصي الحياة ما يعينصك على تذكصر قيمصة الوقصت وأهميتصه هصو أن تحدد ر  أكثصر 
هو المدى قت  ها، والو جل أن تحقق من أ ستمرار، وتتحرك  يك با ها أمام عين  وتضع
تي سالة ال تك أو الر ها لحيا تي تضع يق الهداف ال جل تحق من أ يه   الذي تتحرك ف
حس قط ت ها؛ ف تي تتبّنا سالة ال كر الر قع ل تبت في الوا نت  ها... وأ من أجل يش   تع
 بوجودهصا، وتكّرس حياتصك مصن أجلهصا، فهصي موجودة بداخلك، وترتبصط بإمكانياتصك

ومواهبك ودراستك وكل ما تعلمته في الحياة وذكرياتك الماضية.
قد ها، و من أجل كل يوم، والدأب  ها  ساعدك على تذكر تي ت هي ال سالتك  بة ر  وكتا

 % من80أجريت دراسة في أمريكا من قبل على الناجحين وجدوا أن ما يقرب من 
 الناجحين كانوا قد كتبوا أهدافهم ورسالتهم في الحياة بوضوح على ورق. ولكن من

المهم أن نسأل هنا:
كيف تقوم بتحديد رسالتك؟

رسالتك أو هدفك في الحياة يمكن أن تستشف معالمها من خلل النقاط التالية:
- ما هي أهم الشياء في حياتك؟

- ما هي أهدافك بعيدة المدى التي يجب أن تكافح من أجلها؟
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- ما هي أكبر قيمة في حياتك؟
الخطوة الثانية: وازن بين أدوارك:

 فكل منا يلعب أكثر من دور في الحياة، وهي تتشابك معا، إذ أن هذه الدوار تكون
يث ل يك أن توازن بح سئولياته، وعل كل دور م مع، ول مل والمجت  في المنزل والع
 يطغصي أي منهصا على الخصر فلكصل وقتصه وطريقصة أدائه التصي قصد تختلف عصن غيره

ولكنها تتكامل وتتداخل مع غيرها من الدوار الخرى.
الخطوة الثالثة: حدد أهدافك:

ويحدد علماء الدارة والتخطيط صفات معينة للهدف الذي تضعه لحياتك منها:
- أن يكون الهدف واضًحا غير مبهم أو زائفا.

- أن ُيقاس أو يسهل قياسه ويمكن أن تحدده بشكل واقعي.
- أن يكون تحدّيا يمكن تحقيقه وليس مستحيًل.

- أن يرتبط ببرنامج زمني محّدد في وقت محدد.
- أن يرتبط الهدف بموضوع واحد.

- أن يرتبط الهدف بنتيجة وليس بنشاط وقتي.
- أن يكون الهدف مشروًعا.

الخطوة الرابعة: ضع خطة أسبوعية أو شهرية:
 مصن خلل ترتيصب أولوياتصك وفصق أهميتهصا، ومصا يسصاعدك على هذا الهدف الذي
ية البشرية من علماء التخطيط والتنم في الحياة. ويفضل الكثيرون  سك  ته لنف  وضع
 الخطصة السصبوعية لنهصا تعطصي مدى مناسصب للتحرك مصن أجصل النجاز، فالخطصة
 اليومية ل تكون محكمة بحيث توفر الوقت، أما الخطة السبوعية فتتيح لك التعديل
 والتغييصر والتحكصم الكامصل على مدار اليام السصبعة التصي يضمهصا السصبوع، ويمكصن
 ترحيل أعمال يوم ما إلى يوم آخر بمرونة وبساطة، وهي كخطة عمل أفضل من
ما ها، م سبب تراكمات العمال المراد إتمام قد ي كبير  ها  ية لن الخيرة مدا  الشهر

يعني في النهاية العجز عن إتمام المهام المطلوبة.
الخطوة الخامسة: واجه التحديات:
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 - استعرض أعمال اليوم في نهاية اليوم، واسأل نفسك عن الوقت الذي ضاع في
أشياء غير مهمة أو يمكن تأجيلها ليوم آخر، وكيف أثر هذا على تنفيذ أهدافك.

 ثم تأّكد من أنك كتبت أعمال الغد، بحيث تتلفى فيها الخطاء التي وقعت فيها في
اليوم السابق.

قل قت أ في و مك  ساعدك على إنجاز مها صيلية ت صائح تف طة ون  والن نقدم لك خ
وأكثر إنجازا في يومك:

قة بل هذه الحقي كل شيء، تق مل  في لع قت كا جد و نه ل يو يك أن تعرف أ ية عل  بدا
 ببساطه. لذا من الضروري التركيز على الشياء الكثر أهمية. وإذا فعلت ذلك في

كل من عملك وحياتك الشخصية، فإنك ستنجز أكثر بحسن إدارة الوقت.
التخطيط:

تي ترد لذهنك. ها كل الفكار ال تي يجب إنجازها. أدرج ب مة بالمهام ال  ص جهز قائ
تكمن الفكرة في أن تدون كل شيء على الورق.

 - ل تتوقف لصياغة أسلوبك أو للتفكير في أحد النقاط، كل ما عليك هو الستمرار
في كتابة القائمة حتى تكتمل.

قة للقيام بذلك هي تصنيف كل مادة إلى  ص رتب قائمتك تبعا للهمية. وأسهل طري
ثلثة أقسام رئيسية:

أ ص عاجل ومهم.
ب ص مهم وليس عاجًل.

ج ص ليس مهما ول عاجًل.
النقاط )أ( هي الكثر أهمية لذلك تأخذ الولوية القصوى دائما.

والنقاط )ب( تليها في الهمية.
أما )ج( فل تستحق تضييع الوقت بها.

 واتخاذ الوقصت اللزم لتحديصد الولويات سصيساعدك على إنجاز المهام واحدة تلو
الخرى، بدون التوقف لتحديد أهمية الخطوات لنجاز المهمة.
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ستغرق ية؟ ا ثر فاعل كل أك كن إنجازه بش يف يم طط له. ك ما تخ كر في قف وف  ص تو
 دقائق معدودة لتلخيصص وبلورة وتصبرير خططصك، فالخلصصة البسصيطة تغنيصك عصن

ساعات من التردد.
مة، مة القائ في ق سجل الهدف المراد إنجازه  كل مشروع، و نه ل طه مر ضع خ  ص 
من ها، والفكرة  ها ميعاد نهائي لنجاز كل من مة إلى خطوات ل كل مه يم  كن تقي  ويم
 الخطة المرنة هي أن تقسم الخطوات باستمرار لخطوات أصغر، وفى كل سلسلة قم
 بتدريج العمال حسب الهمية، تزودك الخطة المرنة بحلول للمواقف الحرجة مما

يؤدى مباشرة لنجاز مهمتك.
 ص خطط لكل ساعة من عملك اليومي، وحدد أوقات لمهام جدولك اليومي، أعطى
ية، جة المور ذات الولو تك لمعال ستغل وق ها، وا قت اللزم لنجاز مة الو كل مه  ل

وإذا انتهيت من المهمة مبكرا، ابدأ مباشرة في إنجاز التالية.
تك لنجاز المهام الكثر إلحاحا، في ذروة طاق ها  تي تكون في ستغل الوقات ال  - ا

 وكلما أكثرت من استعمال تقنية الوقت المحدد لكل مهمة، كلما أصبحت أكثر مهارة
في تحديد الوقت المطلوب.

 ( مشروع، يجب أن تعمل على زيادة101ص ركز حتى وإن كنت مطالب بإنجاز )
من الشياء ير  هك، الكث صرف انتبا تي ت من الغراءات ال ير   مجهودك. هناك الكث
 الشيقة لتعملها والماكن لتذهب إليها والناس لتختلط بهم، فبإمكانك قضاء وقتك بعدة
 طرق أخرى، لكصن إذا أردت أن تنجصز فمصا عليصك إل أن تركصز على مصا هصو أكثصر

أهمية، هكذا ببساطه.
  دقائق للتحضير لعمل الغد، اكتب قائمة بأولويات اليوم10ص في نهاية اليوم اقِض 

في خل مباشرة  نك أن تد صباح، يمك في ال سيوفر لك هذا وقتا ثمينا  سبقا.   التالي م
عملك بدون الحاجة لعمل قوائم واختيارات.

 اتباع هذه الستراتيجية يضمن لك استغلل اليوم من أوله والعمل على إنجاز أكثر
المهام أولوية.
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 ص حدد باستمرار الوقت اللزم لنجاز كل مهمة. عندما تبدأ في إنجاز المهام، فإنك
 تحتاج للعمصل بدون أي عوائق وعندهصا سصتشعر بحدوث النتائج المطلوبصة بشكصل

أسرع.
التنظيم:

 صص هيصئ مكتبصك لتقوم بأداء عالي وكفصء، الكثيصر مصن الضوء الطصبيعي بقدر
جه يء تحتا يح، وأي ش ِس مر تب، كر ية على المك غة كاف ساحة فار ستطاع، م  الم

لداء المهمة المطلوبة على أكمل وجه.
 ص ضع كل شيء في مكانه في نهاية اليوم، أفرغ مكتبك وارجع كل ملف أو مستند
في المرة ما تحتاجه  نه عند قة ستجد كل شيء في مكا نه المعهود، فبهذه الطري  لمكا

القادمة.
 صص تفادى تكديصس الورق فوق مكتبصك، أحفظصه لتعرف مكانصه بالضبصط، وقلل عدد

مرات استخدامك لكل ورقة.
 ص استفد من كل المصادر القيمة التي أمامك، ويمكنك العتماد على حدسك الخاص
 للوصصول إلى مصا تحتاج، بدون تضييصع الوقصت فصي البحصث ومصن الفضصل أحيانا
 الستعانة بالخرين للبحث عن المعلومات مع ملحظة أن مصادر مثل الرشيف
كبيرة كمصادر للمعلومات مة  قد تكون ذا قي يل التجاري   الحكومي والنترنت والدل

بدون تضييع الوقت، استخرج هذه المصادر.
ابدأ فورا:

من أي صرف تخلص  بل أن تن ساء ق فى الم يف، و تب نظ صباح على مك كل   ابدأ 
مي، من عملك اليو ية ض بك كعادة يوم يف مكت مت على تنظ مل، فإن داو كم للع  ترا
به تؤدى إلى الفوضى وتمنعك من التفكير الواضح المبدع، ببساطه،  ستقهر أي عق
 ل يمكنك القيام بأداء مميز إذا واجهت كل من العمل الكتابي، ومجموعة من المهام

التي يجب أن تنجز في وقت واحد.
قم من المهام الثقيلة،  مة  جه بقائ ما توا ند  غض المهام أوًل، وذلك ع مل أب قم بع  ص 
 بالكثصر بغضا واحدة تلو الخرى، سصتشعر بعصد ذلك أن كصل مصا يأتصي لحقا سصهل،

وستشعر أنك ل تقهر باقي اليوم.
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 صص ابدأ فورا، واتخصذ شعار "قصم بعملك الن"، وإن لم تبدأ فلن تنتهصي، إذا انتظرت
 انتظام بعض المور، فقد تفقدها كلها. إنجاز بعض الخطوات كل يوم يصل بك إلى

تحقيق هدفك. ل تؤجل عملك. قم به الن.
 ص كن دقيقا، طور دقة المواعيد إلى عادة، وفي وقت قصير جدا ستنجز أكثر من

 %. الدقة في المواعيد ستجعلك تبدو ملتزما ويوفر لك الوقت والمال،97غيرك بص
ويجعلك كذلك تحترم وقت الخرين.

ية المبكرة في الصباح، استيقظ ساعة مبكرا عن المعتاد وأستغل  ص استفد من البدا
كن أن تفعله ما يم ستدهش ل هر و ضل أداء، جرب هذا لمدة ش ساعة للقيام بأف  هذه ال

هذه الساعة لك، إنها وسيلة سهلة لكسب فوائد مميزة.
أبدع أفكارا منتجة:

 ص إذا توفر لديك وقت إضافي أعمل فيه على الخطوة الكثر أهمية. لنها هي التي
ستثمار هو ال ما  ستمرار" سك با سأل نف كبر، ا مة العلى أو المردود ال يك القي  تعط

المثل لوقتي، الن؟ " وعندها قم بأكثر العمال إنتاجية.
ص واصل التركيز على أي خطوة مهملة ذات أولوية، اعمل عليها باستمرار.

ص أنجز المهام التي تعود عليك بقيمة مميزة.
فع سيلة فعالة جدا لر كن، وهذه و ها إن أم من يؤدي ية ل سهلة الباق عط المهام ال  - أ

 معدل النتاج فلن تسصتطيع وحدك أن تقوم بكصل العمصل، فالتعاون والشتراك فصي
 العمل مثمر للغاية، فقم بالمهام الرئيسية التي ستنجزها أنت فقط بأفضل ما يمكن.
 مهما كانت مهارتك وتجربتك وخبرتك عليك استغللها عمليا، بما تحتاجه المهمة،
 استثمر وقتك وخبرتك بحكمة، دقق في كل مهمة وقرر أي من المكانات المتاحة

أكثر فاعلية لنجازها.
 ص حول وقتك لفعال منتجة، حدد الوقت الذي تكون فيه أكثر إنتاجية، استجمع كل

قوتك، ثم قم بالعمل.
 - استخدم الوقات القل في معدلت النتاج للرد على المكالمات الهاتفية أو إرسال

الفاكسات أو للجتماعات وإدارة المناقشات.
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في أن سر  من ال فع طوال اليوم، يك فظ على معدل إنتاج مرت حد أن يحا كن ل  ل يم
تعرف أكثر أوقاتك نشاطا، وتقوم فيها بما هو أكثر أهمية من متطلبات العمل.

ين الوقات بمعنى أن تستغل وقت النتظار في المواصلت بأن قم بالعمال ب  - 
 تقرأ في كتاب، أو مصحف، أو تذكر ال، أو تعيد ترتيب حسابات يومك، فهناك من
صول علي سنوات للح صلت لمدة  في الموا ضي  قت الذي يم ستغلل الو نه ا  يمك

دبلومة دراسات عليا.
 صص طور أداءك فصي العمصل. ل تؤجصل عمصل اليوم إلى الغصد. أبدأ فصي العمصل فورا

وستنجز خلل عشر سنوات ما ينجزه الخرون طوال حياتهم.
تك تحدد ستثمارك لوق ية ا قم بعملك الن وستشعر بإحساس النجاز الرائع، كيف  - 

نوعية حياتك التي تصنعها.
ية، كلما أنجزت مهمة تلو الخرى،  ص قم بزيادة إنجازك بالنتقال فورا للمهمة التال
هي بنجاح مة تنت كل مه جك، فالنجاح يولد نجاح،  ية زيادة إنتا ما تضاعفت احتمال  كل
 تزيد من حماسك وتعزز من ثقتك لنجاز المزيد، كل إنجاز ناجح يعزز من قدرتك

على مواجهة التحدي التالي، قم بعمل كل خطوة على حده ثم انتقل للتالية فورا.
 ص حول أنشطتك اليومية الساسية إلى عادة قوية، فالعادة هي شيء تقوم به تلقائيا،
مع ذلك تة، و ضة أو مقي يه مهام بغي نا لد حد م كل وا عي،  قل الوا كم الع  بدون تح
 مهمة، بمجرد أن تصبح عادة، سيسهل تحملها. وليس عليك حينها أن تتوقف وتفكر

بها.
وسائل وتقنيات وخطوات فاعلة:

هي جه  ما تحتا خر  ما تؤدى عملك، فإن آ عن المقاطعات الشخصية، عند عد   ص ابت
 التدخلت غير الضرورية. يحدث أكبر إنجاز عند ازدياد حماسك واندماجك بالعمل
 كلما اقتربت نحو النتيجة الناجحة. يمكن أن تعيق المقاطعات نجاحك، لذا ل تدعها
صوتي، يد ال ثل علمات على الباب أو البر سائل عدم الزعاج م ستخدم و  تحدث، ا
ير يث ل يجدك الخرون، أو غ مل ح يد للع عن مكان بع حث  نت مضطرا اب  وإن ك

أوقاتك لتكون في قمة نشاطك حيث ل يكون وقت الذروة عند الخرين.
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 ص تعلم أن تتجاهل المهام التي ل تؤدى لنتائج. فما أسهل أن تشغل نفسك بعمل أقل
عن ما ابتعدت  ها، كل تك ب مة اليوم، فل تضيع وق نت الخطوة غير ها ية، إن كا  أهم

المهام القل إنتاجا، كلما كنت منتجا.
ثم حرر في الكمبيوتر،  مج الصوت  ستعمل برا  ص سجل أفكارك على مسجل، أو ا
 الكلمات إلى صصيغة ملئمصة، فهذه طريقصة سصهلة للتعصبير عصن أفكارك، بدون عناء
 محاولة الكتابة المنمقة. الكتابة لكثير من الناس عمل مضجر، ولكن التحدث أسهل
 طالمصا أنصه ليصس أمام جمهور، وغالبا تكون الكتابصة أكثصر فاعليصة إذا كانصت بغرض

التصال بين شخصين.
 ص ضع مواعيد نهائية يومية. سواء قبلتها أم ل، فالمواعيد النهائية تزيد من معدل
سعنا في و ما  نا  ما بذل مل، كل عد النهائي لتمام الع من المو نا  ما اقترب  النتاج، كل
ما اقترب سبوعيا ويوميا، فكل ية شهريا وأ يد النهائ من المواع سلسلة  ضع   لنهائه، 
 الموعصد النهائي كلمصا بدأ العمصل الحقيقصي. تعمصل المواعيصد النهائيصة كقوة دفصع هامصة

لزيادة إنتاجك كلما التزمت بها.
كل قت، رد على  فس الو في ن ها  قم ب صغيرة و هة ال من المهام المتشاب مع عدد   ج
 المكالمات الهاتفيصة التصي تتعلق بموضوع واحصد فصي اليوم ويفضصل القيام بذلك بعصد
 النتهاء من جدول العمال اليومي. إتمام عدد من المهام الصغيرة يكون أسهل في
 وسط زحام العمل. حيث يساعدك دعم جهودك على الستفادة القصوى من وقتك.
 جمع المهام الصغيرة معا مثل العمال المصرفية والبريد والتسليم والتسلم أو تجديد
من نشاط جبر على النتقال  ما ت ني، عند يد اللكترو  قاعدة البيانات والرد على البر
 لخصر والعودة مرة أخرى، فإنصك تسصتهلك الوقصت فصي محاولة إعادة التركيصز

والندماج.
 ص تحدى نفسك، حاول دائما أن تتفوق على نفسك، ركز تفكيرك ليجاد وسيلة أكثر
 كفاءة لداء نفس المهمة المكلف بها، وبتحويلها للعبة، فإنك تحول حتى أكثر المهام
 بسصاطه لثارة ومرح، فلتكصن منجزا وكافصئ نفسصك بالمدح الجميصل، واعلم أن الحياة
 فصي كثيصر مصن المور، لعبصة ذكاء، أحيانا نقوم مصع أنفسصنا ببعصض الخدع واللعاب
تي يمكن أن تحفز مستويات جديدة من النتاج والنجاز، تشجيع نفسك  الصغيرة ال
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يد سك لمز يد ويحم ساعدك على إنجاز المز ية لنجازك ي ية قليلة كتح  بكلمات إيجاب
من العمل والنشاط.

 ص كن رقيبا على نفسك، وأسهل وسيلة لتطوير الحافز الذاتي هي أن تحتفظ برؤية
كر الهدف ما تفعله الن، تذ عل  سبب ف هو  قت، الهدف  فك طوال الو حة لهد  واض

دائما، شيء تسعى لنجازه، لكي يعطيك الوقود اللزم لتخطى الصعوبات.
 ص احتفظ بخطتك اليومية أو دفتر ملحظاتك بالقرب منك دائما، سجل كل أفكارك
ما يحدث قت، وغالبا  في أي و نك  فز إلى ذه تك وأي معلومات أخرى تق  وملحظا
 ذلك فصي أوقات انشغالك بأعمال أخرى، بدون ملحظاتصك غيصر المهمصة التصي تود

مشاركة الخرين بها في نهاية اليوم.
ظم ية للقيام بأفضل إنجاز، ن ها ضرور ية، لن ية والبدن فظ على صحتك العقل  - حا

 وقتصك مصن أجصل حياة أفضصل، فهصو يؤدى لصصحة جيدة وحياة منظمصة، فأنصت تحتاج
هم من صحتك، فبقاؤك غي. ل شيء أ تك كما ينب ستمتع بإنجازا كي ت  لصحة جيدة ل
ثر تفتحا مل، ويجعلك كذلك أك قة وقدرة على التح يك طا صحية جيدة يعط  في حالة 

وأقل توترا، وممارسة الرياضة تجعلك تفكر بشكل أفضل.
ها فك وعند كن مدركا لهد فك،  يع الوقات، اعرف هد في جم  ص ركز على الهدف 
 ستشعر بالنجاز عند إكمال كل مهمة، تذكر ما تسعى إليه بشكل واضح في عقلك،

ستدرك عندها أنه من الضروري العمل بجد لنجاز العمال.
 هص1427-ربيع ثاني-28
2006-مايو-27

http://www.lahaonline.com:المصدر 
=============

الوقت وأهميته
الحمد ل و الصلة والسلم على رسول ال، أما بعد:

 فإن الوقصت هصو حياة النسصان، فإذا أضاعصه فإنمصا أضاع عمره، والوقصت سصريع
 النقضاء محال الرجوع، وسيعلم النسان مدى نفاسته عند ساعة الحتضار، ولهذا

كان الكلم عن الوقت كلما له طعمه الخاص.
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ومع أنه سبق الكلم عن الوقت وأهميته في حياة المسلم، سواء كتابة أو إلقاء.
أوًل: أهمية الوقت: تتبين أهمية الوقت في النقاط التالية:

ُم1 َسّخر َلُك ها على عبادة، فقال - تعالى -: ))َو تن ب مة ام قت نع  - جعل ال الو
َسَأْلُتُموُه َوِإن ُم الّلْيَل َوالّنَهاَر، َوآَتاكُم ّمنص ُكّل مَا  َسّخَر َلُك َن َو َس َواْلَقَمَر َدآِئَبي  الّشْم

(.33، 34َتُعّدوْا ِنْعَمَت الّلِه َل ُتْحُصوَها ِإّن اِلنَساَن َلَظُلوٌم َكّفاٌر(( )إبراهيم: 
 - أن ال أقسم به وبأجزاء معينة منه: فقال: ))َواْلَعْصِر ِإّن اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر((2

 (. ))َوالّضَحى1، 2(. ))َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَشى َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى(( )الليل: 1، 2)العصر: 
َسَجى(( )الضحى:  ِع َواْلَوْتِر َوالّلْيِل1، 2َوالّلْيِل ِإَذا   (. ))َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعْشٍر َوالّشْف

(.1، 4ِإَذا َيْسِر(( )الفجر: 
ها تخص الوقت:3 مة، اثنان من بد يوم القيا ها الع سأل عن تي ي عة ال  - السئلة الرب

 ))لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه
ما سبه وفي ين اكت من أ به وعن ماله  مه ماذا عمل  ما أبله وعن عل به في عن شبا  و 
أنفقه(( قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار الطبراني بإسناد صحيح.

 - شعائر السلم تثبت قيمة الوقت: فالصلوات الخمس لها أوقات معينة ل تصح4
قبله، وتحرم بعده إل لعذر، وكذا صوم رمضان وحج البيت والزكاة وغيرها.

ثانيا: مظاهر إضاعة الوقت ممن يظن بهم المحافظة على أوقاتهم:
 هناك من ل يأبه بضياع الوقت بل يبحث عما يضيع وقته، وليس الكلم عند هؤلء
 لن هؤلء لم يدركوا أهمية الوقت حتى نطالبهم باغتنامه والستفادة منه، لكن من
ته، من  الناس من يعرف أهمية الوقت، واقتنع بذلك لكنك تراه يضيع شيئا من أوقا

هذه المظاهر التي تبين لنا إضاعة هؤلء الشخاص لشيء من أوقاتهم.
- الكثار من قراءة الصحف: يقرأ أكثر من صحيفة بل غرض،1

 والصحيفة الواحدة يقرأ كل ما فيها ولو كان غير مفيد، لشك أن الصحيفة قد يكون
 فيها شيئا مفيدا لكن فيها أيضا شيء غير مفيد، فهذا يقرأ كل ما هذه الصحيفة ولو

كان غير مفيد، بل يقرأ أكثر من صحيفة حتى وإن تقاربت الخبار.
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 - تتبصع الخبار والتحليلت فصي كصل إذاعصة: فهصو مصع الذاعصة يتتبصع الخبار2
خبر سمع ال ما  بل رب عة كذا،  ما ذا قالت إذا عة كذا، و ما ذا قالت إذا  والتحليلت، 

الواحد أكثر من مرة يسمعه في أخبار الساعة كذا وأخبار الساعة الخرى.
 - إكثار الكلم مع بعضنا بل فائدة: قد نكثر الكلم مع بعضنا وقد ل يكون لهذا3

 الكلم فائدة، أو ربمصا تكون له فائدة لكصن ل يحتاج إلى كصل هذا الوقصت، وهذا ربمصا
يكون في:

أ- في الهاتف.
 ب- وربما يكون بعد الخروج من المسجد، نصلي ثم نتقابل فنقف نتكلم لوقت غير

يسير، مع أنه لم يمض وقت كثير على لقائنا السابق.
ج- وربما يكون اللقاء في أي مكان آخر غير المسجد.

 - كثرة استعمال الهاتف بل فائدة: يجلس عند الهاتف ويكلم هذا ثم يكلم الخر مع4
مع ما أطال  من الشخاص، ورب ثر  نه يك حد، لك مع الشخص الوا يل  قد ل يط نه   إ

الشخص الواحد إطالة ل فائدة منها.
- إطالة الزيارات لبعضنا البعض.5
ية زملء6 سجد، ودور ية الم ية، دور من دور ثر  من الدوريات: له أك  - الكثار 

 العمل، ودورية زملء التخرج وهكذا، وربما كان السبوع مليئا بها لو أنه كان يفيد
ما ها تكون بل فائدة وإن قع أن كن الوا قت، ل عة للو يه إضا نا ف ما قل ستفيد، ل ها أو ي  في

لمجرد النس.
- الشتغال بالصيد: وأهل الصيد يعرفون كم من الوقت يمضونه في الصيد.7
- الكثار من الرحلت.8
 - الكثار من سماع الناشيد: فتجد هذا الشخص ل يكاد يخرج شريط أناشيد إل9

وقد استمعه وربما ردد الشريط أكثر من مرة.
 - كثرة المناقشات غيصر المفيدة: كأن يناقصش موضوعا طرح على السصاحة،10

 وتنحصصر المناقشصة فصي لماذا طرح ويصا ليتصه لم يطرح، والخصر يدافصع عصن ذلك،
صاحب الشأن، وكان الذي نا فائدة واقتراحات تقدم ل ها ُتخرج ل مة ياليت  مناقشات عقي

يحصل أنه مجرد انتقادات ولوم عقيم.
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ها: كالكثار11 تي قراءة غيرها أولى من  - قراءة الكتب غير المفيدة: أو الكتب ال
من قراءة كتب الشعر والقصص الخيالية و نحوها.

 - النوم بعد صلة الفجر: دون أن يكون هناك تخطيط مسبق لهذا النوم، قد ينام12
تي تحتاج منه أن ينام في هذا الوقت،  بعض الشخاص لنه مل جدوله بالعمال ال

لكن هناك من ينام هذا الوقت كسًل.
 - مشاهدة أفلم الفيديو المباحة: كحفلت الجامعة والمراكز الصيفية مثًل، ول13

نتكلم مع من يشاهد الفلم المحرمة لن هذا ل يهتم بالوقت أصًل.
 - ممارسصة بعصض اللعاب الجديدة: التصي تسصتغرق وقتا كألعاب الكمصبيوتر و14

نحوها.
سبب كثرة المقاطعات15 خذ أكثر من حقه: ب ما فيأ  - الجتماع لمناقشة موضوع 

 والخروج عصن الموضوع، وعدم التخطيصط المسصبق للموضوع، وتحديصد مصا الذي
يل وكان من الل خر  من العشاء إلى وقت متأ تد  جد أن الجتماع يم  سيناقش، ولهذا ت

بالمكان إنهاؤه بوقت قصير.
 - التمني في السيارة: بعد أن يركب السيارة لقطع مسافة ما يبدأ يتمنى لو أني16

 كذا وكذا، ولو وجدت كذا أو لو اشتريت كذا، ولو أهدى إلى كذا، ولو حصلت على
 كذا، وربما يكون التمني في غير السيارة، والتمني يختلف عن التفكير المفيد الذي

يثمر نتيجة.
عد المغرب إلى تناول17 يد: كحضور محاضرة مثًل ب عد اجتماع مف  - الخروج ب

 العشاء معا فصصي مكان مصصا، يحضرون المحاضرة ثصصم إذا انتهصصت خرجوا للعشاء
ويمضون وقتا غير يسير.

ثالثا: أسباب إضاعة الوقت:
- ضعف اليمان: وهذا بدوره يجر إلى:1

صيد مثًل سه إذا كان مباحا، فإذا كان يهوى ال ما تهواه نف ثر م  أ- إتباع الهوى: فيك
 أكثصر منصه وتتبعصه وحافصظ على مواعيده لئل تضيصع منصه، وإذا كانصت نفسصه تهوى

الرحلت والخروج إلى البر أكثر منه، مما يضيع عليه وقتا غير يسير.
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 ب- طول المصل: يقول الحسصن البصصري: )مصا أطال عبصد المصل إل أسصاء العمصل(
تفسير القرطبي.

من عة الوقت  يا على الخرة، وإضا من إيثار الدن عة القلب  يم: )إضا بن الق  ويقول ا
طول المل( الفوائد.

ما ندمت على شيء ندمي على2 بن مسعود: )  -عدم إدراك أهمية الوقت: يقول ا
يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي و لم يزد فيه عملي(.

 وقال الحسصن البصصري: )أدركصت أقواما كان أحدهصم أشصح على عمره منصه على
درهمه( شرح السنة للبغوي.

ته فستضيع عيه  وكانوا يقولون: من علمة المقت إضاعة الوقت، وإذا لم ينظم وق
الوقات.

 - عدم النضباط وحب التسيب والراحة: وهذا لن ينظم وقته وإذا لم ينظم وقته3
فستضيع عليه أوقات غير يسيرة.

 -الفتقار إلى التخطيصط: ل يخطصط لكيفيصة قضاء الوقصت، فمثًل إذا كان هناك4
 اجتماع لمسؤول مع موظفيه يأتي للجتماع دون تخطيط، ويأتي الموظفون وهم ل

يعلمون ماذا سيدور فيه.
- ضعف الهمة: ومن كان ذا همة لم يرض أن تضيع أوقاته هدرا.5
- القدوة السيئة: يجالس من يقتلون أوقاتهم.6
- التربية الخاطئة منذ الصغر: عدم تعويد الطفل على اغتنام وقته.7
عة8 ها نوع إضا عض الناس يكون في ها ب عض العادات اعتاد  - العادات: هناك ب

 للوقت لستغراقها وقتا ليس باليسير، وهذا مثل شرب الشاي بعد العصر والجلوس
لذلك، وكذا القهوة صباحا.

 -عدم معرفة تنظيم الوقت: قد يرغب في الستفادة من وقته لكنه ل يعرف كيف9
ينظم وقته، فتضيع عليه الوقات بل فائدة.

في10 سه: ول يمكن أن يفوض للخرين  كل شيء بنف سان أن يعمل   - حب الن
 عمصل أي شيصء؛ وذلك لنصه يميصل إلى المثاليصة والكمال فصي الداء بحيصث يتأكصد أن
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عض العمال نه فوض ب صور، ولو أ ما يت سب  يت على ح قد أد صيل العمال   تفا
إلى من يساعده لختصر أوقات كثيرة يمكن أن يستفيد منها في شيء آخر.

- قد يكون السبب من غيرك:11
 أ- يزورك صديق ويطلب منك الذهاب معه لقضاء حاجاته، مع أنه ل يستفيد منك

إل مجرد الستئناس بك وقضاء الوقت.
ب- يزورك بدون سابق ميعاد ويطيل الزيارة.

ج- يهاتفك ويطيل المكالمة بل غرض، ويخرج من موضوع إلى موضوع.
د- يخلف موعدك، مدة انتظارك له ضاع عليك وقت.

هص- يتأخر عليك في الموعد.
 - قد يكون السبب خارج عن قدرتك: كالزدحام الحاصل في الطريق، وطول12

ها، كأن تريد شراء شيء فتذهب تي تحتاج إلى الذهاب إلي ين الماكن ال  المسافات ب
 إلى مكان بعيصد، أو تريصد حضور محاضرة أو درس فإنصك تحتاج إلى قطصع مسصافة

تستغرق وقتا وهذا يظهر جليا في المدن الكبيرة كالرياض مثًل.
رابعا: مما يساعد على اغتنام الوقت:

 - استحضار مراقبة ال للعبد وإحصاؤه لعماله دقيقها وجليلها: فإذا استحضرت1
هذا لم ترض أن تضيع دقيقة في غير طاعة ال فضًل عن أن تضيع في معصية.

 قال بعض الزهاد: )ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة ل يطيع
ال فيها بذكر أو صلة أو قراءة أو إحسان(.

بن الجوزي في صيد الخاطر: )ينبغي للنسان أن2  - معرفة أهمية الوقت: قال ا
يعرف شرف زمانه وقدر وقته فل يضيع منه لحظة من غير قربة(.

- تنمية الهمة العالية عند النسان: وتعويده نفسه على اغتنام الوقات.3
- تحديد الهداف التي تريد إنجازها.4
- البعد عن مجالسة قاتلي الوقات.5
- ترك الفضول في كل شيء: أي ترك التوسع في المباحات.6
- مصاحبة مغتنمي الوقات.7
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 - التلذذ بحلوة كسب الوقت في النتاج المفيد: ]تشعر بلذة عندما تنتج شيئا، كما8
ستجعلك تعاود من القرآن، وهذه اللذة  ظت وجها  جر وحف صلة الف عد  ست ب  لو جل

الجلوس مثًل مرة أخرى، وفي هذا استفادة من الوقت[.
 - تنويع العمال التي تقوم بها: حتى ل تمل من العمل، )كان ابن عباس إذا َكّل9

 مصن الكلم قال هاتوا ديوان الشعراء(، )و كان شعبصه إذا ضجصر مصن إملء الحديصث
يناشد الشعار( تذكرة والسامع.

 - قراءة أخبار مغتنمصي الوقات: وكيفيصة اغتنامهصم لهصا، )قيمصة الزمصن عنصد10
العلماء(.

 -عدم تعويد النفيس على عادة معينة: بل عليك أن تعتقد أنك تستطيع أن تغير11
من روتينك اليومي كما تشاء.

- الستفادة من التقنية الحديثة: كالحاسب وبعض أنواع الهاتف،12
والفاكس ونحوها من اللت التي تختصر لك شيئا من الوقت.

 - القناعصة التامصة بوجوب التغيصر: أن تقتنصع اقتناعا تاما أنصه لبصد مصن تغييصر13
وضعك.

- الدعاء بأن يوفقك ال إلى اغتنام الوقات.14
نك ستواجه صعوبة في15 ير:إذا عرفت أ نك ستواجه صعوبة في التغي  - معرفة أ

التغيير كان هذا دافعا لك إلى الصبر، لن البداية قد تكون شاقة.
http://www.islamlight.net:المصدر 

==============-
همم الدعاة .. ل وقت للسترخاء

 ما كان لهل الحركة السلمية ومن حولهم من ناشئة البتداء أن يتخلفوا عن السير
 نحوأفراح الخرة، وليرغبوا بأنفسصهم عصن حاجات الدعوة، ذلك بأنهصم ل يصصيبهم
 ظمأ ول نصب، ول غبار في سبيل ال، ول يتكلمون كلمة تغيظ الحزاب الرضية
 ول ينالون مصن ملحصد نيل إل كتصب لهصم بصه عمصل صصالح، إن ال ل يضيصع أجصر
 المحسصنين؛ ول ينفقون نفقصة مصن التعصب صصغيرة أومصن الهول كصبيرة، ول يجوبون
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 محلة أومدرسصة أوجامعصة أومصصنعا إل كتصب لهصم، ليجزيهصم ال أحسصن مصا كانوا
يعملون.

وكيف يلتذ داعية براحة وهم قد لقنوه من أول يوم أن ينشد:
في ضميري دائما صوت النبي * آمرا: جاهد وكابد واتعب
صائحا: غالب وطالب وادأب * صارخا: كن أبدا حرا أبي

وكيف يميل إلى استرخاء، وأصحابه يهتفون:
َنبني، ول نتكل * نفني، ول ننخذل

لنا يد والعمل * لنا غد والمل
إن حرية الداعية، والمل الذي يستيقنه: يدفعان به دفعا إلى البذل السخي.

علوفي الحياة:
حرية.... وأمل

حرية تكسر قيود الشهوات.. وأمل بالجر، وثقة بالنصر
في تا دوما  صارع العقائدي، كان في ميزان الت سان، ثقيلتان   كلمتان خفيفتان على الل
 تاريصخ التوحيصد الطويصل، تأخذان التعصب مصن أجيال الدعاة مصن النصبيين والصصديقين
 والراشديصن والتابعيصن ومصن لحقهصم بإحسصان على مصر القرون، فكلهصم بالتعصب كانوا

يفرحون يأبون إل العلوفي الحياة ونحن إن شاء ال بهم لمقتدون.
 كان تعبهصم يتمثصل أحيانا بحركصة يوميصة دائبصة فصي النذار والتبشيصر، والتجميصع
في انكباب على ثل أحيانا  سلمين. ويتم صالح الم ية م سهرا على رعا صير، أو  والتب

التعلم واجتياز المفاوز لحيازة حديث أوكلمات فقه.
 ويتجسد في أخرى قتاًل، وتحفيزا دائما لجهاد وعلوموت. وفي أخرى إشغاًل للفكر
 فصي التخطيصط. فإن أخذوا راحصة، واسصتلقوا على ظهورهصم: لبصث ذهنهصم يصصطاد

الخاطر. وكل ذلك حكى التاريخ، ليتعلم الدعاة اليوم.
نطق بالليل والنهار:

 فأول مصن يطالعنصا: النصبياء - عليهصم السصلم -. كان لسصانهم ناطقا بالليصل والنهار،
سلم -: }قال رب يه ال عن نوح - عل خبرا  سرار. قال - تعالى -م  والعلن وال
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ني أعلنت لهم هم جهارا ثم إ ني دعوت ني دعوت قومي ليًل ونهارا{، ثم قال: }ثم إ  إ
وأسررت لهم إسرارا{.

ونطق أثناء خطوات الهجرة:
ها ول كر إل في ها ل يف ته منشغًل ب في دعو صادقا  عي إذا كان  قع أن الدا  "والوا

ته لم يشغله عنها شاغل ها ول يبخل عليها بشيء من جهده ووق  يتحرك إل من أجل
ساعات وأضيق الحالت وأدق الظروف، وهكذا كان رسولنا في أحرج ال  أبدا حتى 
 محمد - صلى ال عليه وسلم -، فعندما هاجر إلى المدينة ومعه أبوبكر الصديق -
قه بريدة بن الحصيب السلمي في ركب من قومه  رضي ال عنه - لقي في طري
 فيما بين مكة والمدينة، فدعاهم إلى السلم فأسلموا. وهذ يدل أنه - عليه الصلة
 والسصلم - لم يغفصل عصن الدعوة إلى ال حتصى وهوفصي طريقصه مهاجرا إلى المدينصة

والقوم يطلبونه ".
ونطق في السجن:

 "ويوسف - عليه السلم - عندما دخل السجن مظلوما لم يشغله السجن وضيقه عن
نم سؤال السجينين عن رؤيا رأياها، فقال لهما  واجب الدعوة إلى ال ولهذا فقد اغت
 قبل أن يجيبهما ما أخبرنا ال به: }يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم ال

الواحد القهار{ "
الراشد يمنع النوم:

مت ما ن ته: "وال  كر - رضي ال عنه - حتى قال عند وفا هم الصديق أبوب  وقارب
ته قد شغل نه  ني أ ما زغت". يع سبيل  ني لعلى ال سهوت، وإ مت ف مت، ول توه  فحل
في ستغرق  ما كان لي نه  تى أ ساء جهاز الدولة، ح قه إر  حروب الردة والفتوح وأره
 نومصه ليتاح له أن يحلم، وظصل يزاد بعصد النصبي - صصلى ال عليصه وسصلم - فصي

الصديقية ليهبه ال - تعالى -يقظة أثناء هذا التعب تبعد عنه الوهم والسهو.
الترابي... !

 ويترجصم عبدال بصن عباس - رضصي ال عنصه - انغماسصه فصي صصورة جمصع بيصن
يه سفي عل يح لت تى أن الر يث، ح مع الحد قة التعلم وج صبر على مش ضع وال  التوا

التراب، يرجو بذلك أن يستنشق نسمات الجنة، ويجتاز الصراط بل حساب.
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صلى ال سول ال -  صحاب ر سأل أ نه ويقول: )أقبلت أ ما كان م سمعه يروي   وا
هو به و تي با جل فآ عن الر يث  ني الحد يث، فإن كان ليبلغ عن الحد سلم -  يه و  عل
بن يح علي التراب، فيخرج فيقول لي: يا سفي الر به، ت سد ردائي على با  قائل، فأتو
يك، حق أن آت نا أ يك؟ فأقول: ل، أ سلت إلي فآت بك؟ أل أر ما جاء  سول ال   عم ر
 فأسأله عن الحديث(. ولوشاء أن يوقظوه ليقظوه له مع الفرح، ولكن الهمم العالية

تطرب لصفير الرياح ولفحات التراب.
هواية رفع الثقال:

 والداعيصة اللبيصب يسصابق أصصحابه لحمصل كصل ثقيصل مصن المور، فيكون يوم الجمصع
 صصاحب الميزان الثقيصل، كمصا تسصابق النخعيون يوم معركصة القادسصية. قال أحصد
يل، فسئل عمر نا القادسية، فقتل منا كثير، ومن سائر الناس قل  الصحابة منهم: "أتي

عن ذلك فقال: أن النَخع ولوا ِعَظم المر وحدهم ".
 ومصا كان أحصد ممصن حضصر القادسصية إل وأبلى، ولكصن الدعاة إلى ال لهصم هوايصة

التسابق في رفع الثقال.
حصن التربية السدية:

 والذروة يعلوهصا التابعصي العابصد الفقيصه المحدث الجليصل أبصو وائل شقيصق بصن سصلمة
 السدي، نتاج تربية الربعة الراشدين وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم،
في الكوفة حصنا صغيرا يسعه هو وفرسه نى له  نه عاف التجارات والبيوت وب  فإ
 وسلحه فقط، وبقي طول عمره متحفزا للجهاد، حتى لم يعد يعرف موازين السوق
 التي يتعامل بها الناس. تجرد حق التجرد، فأنتج حق النتاج ذرية تجرد تتبعه، يعلم

الدعاة بذلك طريق إنتاج الرجال باستخدام وسائل اليضاح البصرية المجسدة.
بد بن ع مر، وحصين  بن المعت صور  مش، ومن سليمان الع بو وائل أمثال:  تج أ  أن

الرحمن، وعمرو بن مرة، وغيرهم من فحول المحدثين.
إن من ل يفهم التربية يظن أن بناء هذا الحصن من التكلف والرياء، وما هو كذلك.

ذهب الفراغ.... !
 ويموت شقيق السدي مع نهاية قرن الخير الول، فيبادر الراشد الخامس عمر بن
 عبدالعزيز إلى ضرب المثال. تصفه زوجه فاطمة بنت عبد الملك فتقول: " كان قد
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 فّرغ للمسلمين نفَسه، ولمورهم ذهنه، فكان إذا أمسى مساًء لم يفرغ فيه من حوائج
صدق ية السلم إن أراد أن ي ثل بذلك لداع ته". يضرب الم مه بليل مه: وصل يو  يو

دعوته ويؤدي المانة.
 صصدق الداعيصة: أن يجدد أطوار عمصر فيفرغ نفسصه للمسصلمين، فل تجصد له حركصة
 دنيويصة إل بمقدار مصا توجبصه ضروريات إطعام عياله. ويفرغ ذهنصه، فليصس فيصه إل

تفكر بمصالح الدعوة.
 ويتعرض أصدقاٌء قدماء لعمر، من أصدقائه قبل الخلفة يوم كان فارغا، يودون أن
 تكون لهم معه جلسة يعيدون فيها الذكريات، فيقولون: "لوتفرغت لنا"، فيقول: "وأين
 الفراغ؟ ذهصب الفراغ فل فراغ إل عنصد ال".. يلقنهصا لمصن يدخصل الدعوة بعده إذا

دعاهم رفاق المس إلى قتل الوقات.
موفق يجوب بحقيبة العلم راجًل

سائل اليضاح من بعده، يضعون و به  بل، وأتباع مذه بن حن مد  ستمر تلمذة أح  وي
 البصرية في الستخدام التربوي، فإنهم كما وصفهم الفقيه النحوي ابن عقيل: "غلب

عليهم الجد، وقل عندهم الهزل".
صور المعروف بن من سحاق  هد المحدث: إ يه الزا فظ المام الفق ته: الحا من تلمذ  ف
 بالكوسج، شيخ البخاري ومسلم وغيرهما. كان يسكن نيسابور بخرسان، فرحل إلى
 بغداد ودّون عن أحمد بن حنبل مسائل في الفقه كثيرة، ورجع إلى نيسابور، ثم إنه:
في جراب على ها  سائل، فحمل عض تلك الم عن ب بل رجع  بن حن مد  غه أن أح  )بل

 كتفه، وسافر راجًل إلى أحمد، ثم عرض خطوط أحمد على كل مسألة استفتاه عنها
 فأقّر له بهصا وأعجصب بصه(.. وأحدنصا الن يجلس على أريكتصه وبجنبصه مسصند أحمصد

مطبوعا محققا مجلدا مذهبا يتكاسل أن ينظر فيه.
الحنابلة يحفظون السمت:

ته ية الذي ل تكون خطرا صورة الداع يه الحنبلي،  يل، النحوي الفق بن عق سم ا  وير
ني ل في الدعوة، ويجلي ذلك بقوله: "إ مه إذ ينام - إل  بل أحل سبحات فكره -   و
 يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة،
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نا مستطرح".. فانظر، كم  وبصري عن مطالعة: أعملت فكري في حال راحتي وأ
ساعة من نهارك وليلك تضيع سدى؟

مل هي. قالوا: )لزم العبادة، والع مد الدبا بن أح مد  يه مح هد الفق يخ الزا فه الش  وخل
 الدائم والجد، واستغرق أوقاته في الخير.. َصْلٌب في الدين، وينصح الخوان، وإذا

رآه إنسان: عرف الجد في وجهه(.
 وهكذا يجب أن تكون دائما علمة الدعاة سيماهم في الجد ظاهرة في وجوههم، ل

يخطؤها النظر. ليس لهم نصيب من الهزل والضحك والبطالة.
أصحاب المام البنا يجددون:

 وجدد الدعاة في مصر تلك الصور الرائعة القديمة، ليبرهنوا أن السلم الذي أنتج
هم سهرت عيون قد  صحابه فيقول: ) نا أ سن الب صف المام ح  أولئك ل يزال حيا. ي
 والناس نيام، وشغلت نفوسهم والخليون هجع، وأكّب أحدهم على مكتبه من العصر
يل، عامًل مجتهدا، ومفكرا مجدا، وليزال كذلك طول شهره، حتى  إلى منتصف الل
 إذا مصا انتهصى الشهصر جعصل مورده موردا لجماعتصه، ونفقتصه: نفقصة لدعوتصه، وماله:
يه سألكم عل ته: }ل أ ين عن تضحي ني قومه الغافل سان حاله يقول لب ته، ول  خادما لغاي

أجرا إن أجري إل على ال{(
وعلو في الممات.. !

بو صفوان الدباغ صاحب رسالة  وكما في مصر، كان من رعيل العراق الول: أ
)مع الناشئة(، الرسالة الصغيرة البسيطة جدا، الطريفة جدا.

ين سنة اثنت تد مرضه  سرطان، واش نه، قال: )كان مريضا بال من أقرا قة  ني الث  حدث
ته ّس بلحظات حيا نه أح ستشفى أياما، وكأ في الم قد  سعمائة وألف، فر سين وت  وخم
 الخيرة، فطلب مواجهة قائد الدعوة آنذاك، فجاءه ومعه بعض الدعاة - ِفيِهم راوي
 القصصة - فأعلمهصم بقرب موتصه، وشهصد أن ل إله إل ال، وقرأ شيئا مصن القرآن،
سلم إلى هم ال ته على هذه الدعوة وحّمل ته وثبا يد بيع يد القائد، وأعلن تجد صافح   و
ثم أعاد الشهادة ومات من فوره، عد،   من كان من الدعاة آنذاك وإلى من سيلتحق ب
 بعد تجديد بيعته بقليل(.. - رحمه ال -... فتأمل هذه منقبة ل يرزقها إل من كان

توجهه صادقا في حياته.
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 وتأمل علو همته. كأنه في قاعة مطار يودع أو على رصيف محطة قطار. أخ لك
 سصابق غادر الحياة ولعلك لم تولد بعصد يحييصك ويبلغصك السصلم، ويطلب منصك الثبات
عم سير إلى من أن ته فوجد لذة ال خر لحظات حيا في آ ها  تي جرب  على هذه الدعوة ال

بها على عباده.
إن في ذلك لعبرة تغني اللبيب عن كثير من الكلم المنمق والبلغة المتكلفة.

حقا إن الهمم مراتب، ول تعلو همة في نهايتها وعند موتها إل إذا علت في بدايتها.
 وقائع وقصص يمّر بها الداعية يأخذ منها الدروس والعبر، والُهمام من يقول: اللهم

اجمعنا وإياهم في دار كرامتك.
20/03/2006الثنين: 

http://www.islamweb.net:المصدر 
==============
الرتقاء بوقت العائلة

ذكريات الطفولة والمراهقة
 إن أكثر ذكريات الطفولة والمراهقة نشاطا وقوة هي تلك التي تتعلق بالوقات التي
 نقضيهصا سصوية كآباء وأبناء- نقوم بأعمال بسصيطة مثصل اللعصب باللعاب واللعصب
نا مشروطة بتوفر المال.  بالكرة، صيد السمك، صيد الطيور. لم تكن أفضل أنشطت
مع أطفالك. في الحياة  سيطة  ستمتع بالشياء الب جة إلى المال لت ست بحا نت ل  لذا، فأ

إنهم سيتذكرون معظم الشياء التي شاركتهم فيها وقمت بها من أجلهم.
وقت مكّرس

شأ على نت الفرصة أفضل لن ين ما كا مع طفلك كل ما طال الوقت الذي تقضيه   كل
 الطريقة التي تأملها. علينا إذا أن ننظم أوقاتنا بحيث يكون لطفالنا نصيب وافر منه

نشاركهم فيه.
أمسيات العائلة

في هذه سية العائلة".  سمها "أم سبوع ن حد أيام ال سيات أ من أم سية  صص أم  فلنخ
 المسصية يجتمصع كصل أفراد العائلة فصي المنزل يتكلمون بشؤون العائلة الفرديصة
 والجماعيصة ويشتركون بأنشطصة الفكاهصة والمرح. نحاول أن نشترك بالنشطصة التصي
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 تشجصع على التفاعصل مثصل اللعاب المنزليصة. ل تعتصبر مشاهدة البرامصج التلفزيونيصة
سى أن ستثنائي. ل نن كل ا من الفائدة وبش كبير  نب  كن على جا ما لم ت  خيارا جيدا 
 اشتراك كصل فرد مصن أفراد العائلة بوضصع البرنامصج الذي يخصص هذه المسصية

السبوعية أمر على جانب من الهمية.
ل تسمح بوجود تلفاز، هاتف، أو ألعاب الفيديو في غرفة النوم

 إحدى القواعد الناجحة والجوهرية التي يجب أن تطبق في التعامل مع الولد هي
من من غرف النوم.  في أي  يو  تف أو تلفاز أو ألعاب الفيد سماح بوجود ها  عدم ال
نا فكرة نا، كما يصبح لدي نا نعلم مع من يتكلم أطفال ية لهذا الجراء أن  النتائج اليجاب
 أفضصل عصن النشاطات التصي يقومون بهصا فصي أوقات فراغهصم، بالضافصة إلى أنهصم

يصبحون أكثر مشاركة بالفعاليات السرية.
وقت للمناقشة العقلنية

 ليحاول كصل منصا أن يكون متواجدا على العشاء - إذا افترضنصا أن أوقات انشغال
 أفراد العائلة تسصصتغرق جّل أوقات النهار. نجلس جميعا نطفصصئ جهاز التلفاز ونبدأ
 نتحاور، هذا مصا يمكصن أن نطلق عليصه: "المناقشصة العقلنيصة" نتناول فيهصا الحداث
 الجاريصة وأمور المدرسصة والصصدقاء. هذه الخطوة تعزز العلقصة السصرية وتعمصق

أواصر النتماء كنا أنها تبقى ذكريات ل تمحى بالرغم من مرور الزمن.
ل تجعل مشاركتك لطفالك في نشاطاتهم تبدو كواجب مزعج

 الب الناجح يحتاج إلى مشاركة أطفاله بجميع نواحي حياتهم: المدرسة، الصدقاء،
 النشطصة، الرياضصة الهتمامات الثقافيصة وإلى مصا هنالك... دعهصم يشعرون أنصك
 مسصتمتع بمشاركتهصم حياتهصم وأن حياتهصم الجتماعيصة تخصصك. ل تجعصل مصن هذه
 المشاركصة أمرا مفروضا وواجبا مزعجا تود لو أنصك لم تتحمله، بصل شاركهصم بحصب

وسعادة.
نزهات دون أصدقاء

ية، ولكن هذا ل  من الجيد أن يصطحب أبناؤنا أصدقاءهم معهم في النزهات العائل
 يعنصي أن يتركصز اهتمامهصم عليهصم وإهمالهصم للعائلة. ل بأس على أن ل يتكرر هذا

المر كثيرا.
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 من جهة أخرى تعتبر النزهات الخاصة العائلية التي ل يتواجد فيها الصدقاء أمر
سرية يز على العلقات ال من الترك ها تض ية لن من الهم نب   ضروري وعلى جا

المتبادلة بين أفراد العائلة.
العادات العائلية

ستخف بعادات مر هام، ل ت ها العائلة أ جت علي تي در في الحتفالت ال ستمرار   ال
العائلة وتقاليدها حتى ولو أبدى أطفالك بعض التذمر في البداية...

جو مريح... التزام أكبر
ما ازداد التزامهم بالسرة ير جو مريح لطفالك في المنزل كل ما تمكنت من توف  كل
سيبقون هم  في لقاء الصدقاء، إل أن حة  هم الجام من رغبت جو المنزلي.فبالرغم   وال

بشوق للعودة إلى المنزل ومزاولة النشاط الذي كانوا عليه.
http://www.ebdaa.ws:المصدر 

==============
السلف والوقت

الدكتور سليمان بن حمد العودة
إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره..

إخوَة اليماِن
 حديُث اليوِم عن الجوهرِة الّثِمْيَنِة في نظِر العارفين، والطاقِة الُمَهَدَرِة عنَد الّبَطاِلْيَن،
عن بل  ِت  عن الوق ِس،  من الَنا ها كثيٌر  ِن في ِب الّنْعَمِة الَمْغُبو من جوان  عن واحٍد 

الحياِة، فالوقُت هو الَحياُة.
سَم قد أق ِم، فاُل  ِن الحكي من آي القرآ ِت  ِن، وأهميَة الوق ستشعُر قيمَة الزم  والمسلُم ي
 فصي كتاِبهِص أكثَر ِمنْص َمّرٍة ِبالَوْقتِص، وله أنْص َيقسِصَم َبمَا شاَء لكّنهُص ل َيقسصُم إل بَعظيمٍص

َيسَتِحُق الَقَسَم.
 قال - تعالى -: ))َواْلَفْجِر * َوَلَياٍل َعْشٍر * َوالّشْفعِص َواْلَوْتِر* َوالّلْيِل ِإَذا َيسْصِر* َهْل

 (.5-1ِفي َذِلَك َقَسٌم ّلِذي ِحْجٍر(( )سورة الفجر: 
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ُت يل، فالذي ُيلف تر والل في تأويِل الفجِر، والليالي العشر، والشفع والو يل  ا ق َع َم  وم
َن، هو لصحاِب الُعُقوِل الِذْي ما  ِه إّن َسِم ِب ِه، وأهميِة الُمق سَم ِلَعَظمِت  الّنَظَر، أّن هذا الق

َيْعِقلوُن َما َيْسَمُعوَن، ويستفيدون مما يعلمون ))َهْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ّلِذي ِحْجٍر((.
من الفعاِل ِه  ُق ِب ْي َمال َيلي من َتعاِط صاحَبُه  ُع  ه َيْمَن ُسّمَي العقُل حجرا لّن ما   وإّن
 والقواِل، وهذا القسصُم هصو بأوقاتِص العبادِة، وبنفسِص الِعبادِة، مصن حجٍص، وصصلٍة،

[.1وغيِرها، كما يقوُل المفسرون ]
َق الّذَكَر َواْلُأنثَى  وقال - تعالى -: ))َوالّلْيِل ِإَذا َيْغشَى* َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى* َومَا َخَل

(.4، 1* ِإّن َسْعَيُكْم َلَشّتى(( )سورة الليل: 
 وهصل الليُل والنهاُر إل َمراكبُص َيختلفُص الناسُص فصي سصبِل النتفاعِص بهمصا، فمغبوطٌص
 يستثمُرها في طاعِة اِل، ويزرُع فيهما ما َيبلُغُه إلى اِل، ويسعُد يوم لقاِءه، وَمغبوٌن
 ُمضيٌع لساعاِت الليِل والنهاِر، ُمفِرٌط على نفِسه، َيحمُل الوزاَر التي تثقُل كاهَله يوم

(.4العرِض على اِل، وَصَدَق اُل: ))ِإّن َسْعَيُكْم َلَشّتى(( )سورة الليل: 
َن ْسٍر* ِإّلا اّلِذي ي ُخ َساَن َلِف ْصِر*ِ ِإنّ اْلِإن سُم الُ مرًة ثالثًة بالدهِر فيقوُل: ))َواْلَع  وُيق

آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا ِبالّصْبِر(( )سورة العصر(.
َن خيٍر وشٍر، واُل - تعالى َم ِم ني آد ُت ب يه َحركا ُع ف ُن الذي َيق هو الزما  والعصُر 
ستنفَد ُه، وا ْسَتْثَمَر وقَت ْن ا ٍك إل ِم َساَرٍة، وَهل في ِخ ساِن ُكّلهُم  ْي الن ِسُم أنّ َبِن  -ُيق

[.2عمَره في عمِل الّصاِلَحاِت ]
كما أقسم - تعالى - بالضحى والليل.

إخوَة السلِم
ستثماِر ية إلى ا ية، والفعل سنتيه القول سلم - ب يه و صلى ال عل صطفى -   يهدي الم
ما ٌن فيه ِن َمْغُبو ُسدى فيقول: ))ِنْعَمَتا ِت  من إضاعِة الوقا ُع، وَيحذُر  ا َيْنَف ِت ِبَم  الوق

[.3َكِثْيٌر ِمَن الّناِس: الصحة والفراغ(( ]
وتأمْل قوَلُه: ))َكِثيٌر ِمَن الّناِس((!

والمعنى أّن الذي ُيوِفُق لستثماِر هاتين الّنْعَمَتيِن بما َينفُع َقِليٌل.
 قال ابُن الجوزي: قد يكوُن النساُن صحيحا، ول يكوُن ُمتفرغا لُشغِلِه بالمعاِش، وقد
َسُل َعْن الّطاَعِة فهو يه الُك ا َفَغِلَب عل  يكوُن مستغنيا، ول يكوُن َصِحيحا، فإذا اجتمَع
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 المغبون، وتماُم ذلك أّن الُدنيا َمْزَرَعُة الخرِة، وفيها الّتجارُة التي َيظَهُر ربُحها في
ستعملها ه وصحَتُه في طاعِة اِل فهو المغبوُط، و من ا ستعمل فراَغ  الخرة، فمن ا
 في معصيِة اِل فهو المغبوُن، لّن الفراَغ َيعقُبه الُشغُل، والصحَة يعقُبها السقُم، ولو

لم يكن إل الهرُم كما قيل.
يسّر الفتى طوُل السلمة و البقا *** فكيف ترى طوَل السلمِة يفعل

[4يرد الفتى لمجد اعتدال وصحة *** ينوء إذا أّم القياَم و يحمل ]
 ولقد كاَن استثماُر الوقت أحَد نصائٍحه، وضمَن مواعِظه - عليه الصلة والسلم -
 لصصحاِبه يقول- وهصو الناصصُح المينُص- لرجٍل وهصو يعظصه: ))اغَتِنمْص خمسصا قبصل
بل َفْقِرك، وِفراغَك قبَل َك ق سقِمك، وغنا ك، وصحَتك قبَل  بل هرِم ك ق ٍس: شباَب  َخْم

[.5ُشغِلك، وحياَتك قبَل موِتك(( ]
 فإذا كانت تلك طائفًة من سنته القولية، فيكفي أن ينظَر اللبيُب فيما َعِمَل وخلف في
 مدة ل تتجاوُز ثلثصة وعشريصن عاما، لقصد أخرج الُ بصه الناسَص مصن الظلمات إلى
 النور، علم العلم وفاق غيره في العمل، وزرع الخيَر واقتلع جذوَر الشِر، جاهد في

ال في كل ميداٍن، وخّلَف أجياًل تحمل مشاعَل النور والُهدى من بعده.
أيها المسلمون

يف يف كانوا يعملون، وك صحابه لتروا ك سيِر أ من  َج  ْن َتطلعوا على نماذ كم أ  يكفي
 كانوا لوقاِتهصم ُمسصتثمرين، وفصي ذلك إجابٌة لمنْص لزالوا حائريصن فصي اسصتثماِر

الوقاِت، متطلعين إلى نماذَج راشدٍة في ملِء الفراِغ، وبماذا ُتقضى الوقاُت؟
في هذه الحياة امتثاًل لقوله َف الوجوِد  ين هد نت العبادُة الحقُة ل ربّ العالم  وإذا كا

(.56- تعالى -: ))َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواْلِإنَس ِإّلا ِلَيْعُبُدوِن(( )سورة الذاريات: 
 فقد ضرَب الصحابُة - رضوان ا ل عليهم - أروَع المثلة في استثماِر الوقِت فيها
تى ولو صارٌف، ح ها  صرُفهم عن ها شاغٌل، ول ي هم عن صلُة - مثل- ل ُيشغُل  فال
هم هم، وقياِم ْسِن َصلِتِهْم، وطوِل قراءِت سأْل عن ُح غى، ول ت في ساحاِت الَو  كانوا 
 وركوِعهم وسجوِدهم وخشوِعهم، حتى ُأطِلَق على بعِضِهْم الّسجَاُد )محمد بن طلحة

[.6بن عبيد ال( لعبادِته وتأِلهه ]
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ته هم إذا فات سلمين، إذا أحُد عة الم مع جما ها  في المحافظِة علي هم  ُص ب َغ الحر  وبل
الِعشاُء في الجماعِة أحيا بقيَة ليلِته كما ثبت عن ابن عمرٍو - رضي ال عنهما - ]

7.]
 وفصي الصصياِم لهصم أخباٌر، وأحواٌل تراهصا النفوسُص الضعيفُة ضربا مصن الخياِل، ففصي
ه صوَم، وأّن سرُد ال ه كان ي حة النصاري - رضي ال عنه - ))أّن بي طل  ترجمة أ

[.8كان ل َيفِطُر إل في سفٍر أو مرٍض(( ]
إخوَة اليماِن

هم تلوُة كتاب ال، تعلما وتعليما به أوقاَت هم  صحابُة رضوان ال علي ستثمر ال ما ي  م
 وعمًل، فهذا ابن مسعود - رضي ال عنه - يسأل عنه علّي - رضي ال عنه -

[.9فيقول قراُء الُقرآِن، ثم وقف عنده وكفى به ]
 وفي رواية أخرى: وعلُم الُسّنِة وهو القائل: ))كان الرجُل منا إذا َتعّلم عشَر آيات لم

[.10يجاوزهن حتى َيعرَف معانيهن، والعمَل بهن(( ]
من ين ول تكاد تخلو  ساجد بالمتعلم ِم القرآن الحلق، وتمتلئ الم  وكانوا يعقدون لتعلي
ببيوِت الِ ْم  ِب ال رفيقا، وَأْكِر ْم بكتا ساعاِت الليِل والنهاِر، وَأنِع في  به  ين   القائم

َموِئًل.
فع - هم، فهذا نا في بيوت هم كذلك  ستثمرين لوقاِت هم، م في حياِت ين  ُم جاد  وكان القو
 رحمه ال - ُيسأُل: ))ما كان يصنُع ابُن عمَر في منزِله؟ قال: ل تطيقوَنه: الوضوُء

[.11لكّل صلٍة، والُمصَحُف فيما بينهما(( ]
عباَد اِل

 يا من ترومون نهَج السلف، وتريدون القتداَء باستثماِر الوقاِت بما ينفُع، فقد كان
من يه  ما كانوا ف مع  ين، و ِت العارف من أوقا صيٌب وافٌر  ٍم ن كل عا يم ب  للعلم والتعل
 عبادٍة خاصًة، فقد كانوا يؤثرون الناس على أنفِسهم، وَيجلسون لتعليِمهم إذا احتاجوا
 إليهم، ويعتبرون ذلك ضربا من العبادِة يتقربون بها إلى خالِقهم كما ُروي عن أبي

[12بن كعب - رضي ال عنه - ]
 وحين َيِرُد الختلُف بينهم فيما يقرؤون من أجِل التعليِم َينتِهي في وقِته، لّن الحّق
نه - كان يقرأ قوله - تعالى -: ))ِإْذ ضي ال ع عب - ر بن ك بي   رائُدهُم، وهذا أ
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ُسوِلِه َسِكيَنَتُه َعَلى َر ُه  ُم اْلَحِمّيَة َحِمّيَة اْلَجاِهِلّيِة َفَأْنَزَل الّل ي ُقُلوِبِه َن َكَفُروا ِف  َجَعَل اّلِذي
ُه ِبُكّل َشْيٍء َن الّل ا َوَكا ا َوَأْهَلَه ْم َكِلَمَة الّتْقَوى َوَكاُنوا َأَحّق ِبَه َن َوَأْلَزَمُه  َوَعَلى اْلُمْؤِمِني

(.14َعِليما(( )سورة الفتح: 
 ولو حميُتم كما حموا لفسد المسجُد الحراُم، فبلغ ذلك عمَر- رضي ال عنه- فأغلَظ
 له، فقال يا عمُر: إّنك لتعلم أني كنت أدخُل على رسول ال- صلى ال عليه وسلم
 - فيعلمني مما عّلمُه اُل، وال لئن أحببَت للزمّن بيتي فل ُأحدُث شيئا ول أقرىُء
 أحدا حتى أموَت! فقال عمُر: اللهم غفرا، إّنا لنعلُم أّن اَل قد جعل عنَدَك علما َفعِلِم

الناَس ما ُعّلْمَت.
وفي رواية: بل أنَت رجٌل عندك علٌم، وقرآٌن فاقرأ وَعّلْم مما َعَلّمك اُل ورسوُله ]

13.]
في هم  من أوقاِت ستثمروا جزءا  بل ا يم،  ند حدوِد العلم والتعل هم ع قف المُر ب  ولم ي
 الدعوة ل، فانتشروا فصي مشرقِص الرض ومغرِبهصا، ُيعّلُمون الناسَص الخيَر، وَيدعون
 إلى الِ بالحسصنى، وَيحملون صصفاَء السصلِم، وإشراقَص العقيدِة حتصى هدى الُ على
ُ بهصم فئاما مصن الخلقِص، وهصم فصي ذلك كله  أيديهصم ُأمما مصن الناس، واسصتنقذ ال
في ُض النهار  فه بيا يه وسلم - الذي لم يك هم - صلى ال عل ِي َنِبّي  مسترشدون بهد

الدعوِة للخير، بل استثمَر سواَد الليل،.
نه - كر - رضي ال ع بو ب هو وأ ه كان  نا أّن  وهذا عمُر - رضي ال عنه- يحدث
ما في بعِض  بي بكٍر  يت أ في ب يه وسلم - ليًل  نبي - صلى ال عل  يسمرون مع ال

[.14يكوُن من حاجِة النبي - صلى ال عليه وسلم -(( ]
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم: ))َوَمْن َأْحَسُن َقْوًل ِمّمْن َدَعا ِإَلى الّلِه َوَعِمَل َصاِلحا

َوَقاَل ِإّنِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن((.
الخِْطبُة الّثاِنَيُة:

ين، وأشهُد أنّ محمدا َه إل الُ رب العالم ْن ل إل َن، وأشهُد أ  الحمُد لِ ربّ الَعاَلِمْي
عبُده ورسوُله، اللهم صّل وسلم عليه، وعلى سائِر المرسلين.

أّيها الخوُة المسلمون
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في هو الِجهاُد  ْم أل و به إلى خالِقِه هم، ويتقربون  سلموُن أوقاَت به الُم ْي  ا َيْقِض  َثَمَة َم
 سبيِل اِل، والمرابطُة في ثغوِر المسلمين، وهذا أبو طلحة - رضي ال عنه - شيٌخ
 كصبيٌر، ومصع ذلك يقرأ قوله - تعالى -: ))اْنِفُروْا ِخَفافًصا َوِثَقاًل َوَجاِهُدوْا ِبَأْمَواِلُكمْص

(.41َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّلِه َذِلُكْم َخْيٌر ّلُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن(( )سورة التوبة: 
ا، جهزوني، فقال بنوه: يرحُمك ال، إّنك نا وشَباَب ا شيوَخ  فيقول: استنفرنا اُل وأمَرَن
 قد غزوَت مع رسوِل اِل - صلى ال عليه وسلم - وأبي بكٍر وعمٍر، ونحن نغزو
سبعَة عد  ها إل ب ه في َت، فلم يجدوا له جزيرًة يدفنوَن  عنك الن، قال: فغزا البحَر فما

[.15أياٍم فلم َيتغيْر(( ]
 ولئن عجبتَص مصن همِة هذا الشيصخ الكصبيِر، واسصتثماِر ُعمِره حتصى الممات، فعجُبكَص
 سيكوَن أعظَم حين َتقُف على همِة شيٍخ ضريٍر، عذره اُل وأنزَل بشأِنه وأمثاِله قوله
 - تعالى -: ))ّل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلي الّضَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي
َن ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِدي ْم َوَأنُف َن ِبَأْمَواِلِه ُه اْلُمَجاِهِدي ِسِهْم َفّضَل الّل ْم َوَأنُف ِه ِبَأْمَواِلِه  َسِبيِل الّل
ا(( َن َأْجًرا َعِظيًم َن َعَلى اْلَقاِعِدي ُه اْلُمَجاِهِدي ْسَنى َوَفّضَل الّل ُه اْلُح  َدَرَجًة َوُكّل َوَعَد الّل

(.95)سورة النساء: 
ْن أِفّر ستطيُع أ مى ل أ ني أع عد ويقول: ادفعوا إليّ اللواَء فإ مع ذلك كان يغزو ب  و

[.16وأقيموني بين الصفين ]
 وُيقال: إنه قاتَل - رضي ال عنه - يوم القادسية، وفي رواية أخرى: شهدَها ومعه

[.17الرايُة، ويقال: إّنه اسُتشِهَد يوَم القادسية ]
َف على ْن تق يك أ سواهم! ويكف من  مم  عن ه سأل  نت تلك همَة هؤلِء، فل ت  وإذا كا
ين صليل ه ب في الجهاد بلًء حسنا، وأمضى حياَت  مقولة سيٍف من سيوِف اِل أبلى 
 السيوف، وطعن الرماح، ومع ذلك كان يستشعُر لذَة هذِه الحياة، ويرجو أجَرها عند
 اِل فيقول: خالد بن الوليد -رضي ال عنه -: )لقد طلبُت القتَل مظاّنه فلم ُيقَدر لي
عد أن ل إله إل ال ْي، وما من عملي شيء أرَجْى عنِدي ب ْن أموَت على فراِش  إل أ
 من ليلٍة بّتها وأنا متترٌس، والسماء تهلني تمطر، إلى صبٍح حتى نغير على الكفار(

[18.]
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ها ِبَغلٍم ها ُمِحّب أو أُبشُر في نا ل ها َعروٌس أ ما من ليلٍة ُيهَدى إلّي في  وهو القائل: )
[.19أحب إلّي من ليلٍة شديدِة البرِد كثيرِة الجليِد في َسِرَيٍة أصبَح فيها الَعدُو( ]

بي الدر داء- سأل عن أ َم، في  وهذا سلماُن الفارسي - رضي ال عنه - يزوُر الشا
كم؟ قالوا بيروت، ين مرابُط سلمان: وأ ٌط، فيقول  هو مراب نه- فيقال:  ضي ال ع  ر
َض كم عر به عن هب الُ  كم حديثا يذ هل بيروت أل أحدث يا أ ثم قال:  جه قبله   فتو
 الرباط، سصمعُت رسصوَل الِ - صصلى ال عليصه وسصلم - يقول: ))رباطُص يومٍص وليلٍة
 كصيام َشهٍر وِقياِمه، ومْن ماَت ُمرابطا أجيُر من فتنِة القبِر، وجرى له صالُح عمِله

[.20إلى يوم القيامة(( ]
 وفصي روايصة لمسصلم: ))وإن ماتَص جرى عليصه عمُله الذي كان يعمُله، وُأجرَى عليصه

[.21رزُق وأمن الفتان(( ]
أمَة السلِم

ْن من أ سلمين فل أقَل  في ثغوِر الم ُط  سبيل ال، أو تعذر الربا في  عز الجهاُد   إذا 
ُت، به الوقا ستثمُر  ما ت ير  من خ ما  في الغزِو والجهاِد، وإّنه فس  ُث الن قى حدي  يب

[22وُتستنفُد فيه العماُر، ))فالَجّنُة َتْحَت ِظلِل الُسُيوِف(( ]
وُيحذر النبّي - صلى ال عليه وسلم - أمَته من تناسي هذه الشعيرِة الكبيرِة ويقول:

[.23))من ماَت ولم يغُز ولم ُيَحّدْث نفَسُه بالغزِو، مات على ُشْعَبٍة من الّنَفاِق(( ]
أيها المسلمون

 ليس الجهاُد مقصورا على جهاِد العداِء في ساحاِت الَوَغى، فالجهاُد باللساِن وبذُل
 المواِل فصي سصبل الخيِر، والتيقظُص للثغراتِص فصي الداخِل، وكشفُص النفاقِص، وفضحُص
يه نبي - صلى ال عل يه ال ين، كل ذلك َضرٌب من ُضروِب الِجهاِد، حّث عل  المنافق

[.24وسلم - فقال: ))جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم(( ]
ِن ُن الِفَت تت البدعُة، وأخمدت نيرا ُسّنُة، وما سلُف الصالُح حتى ظهرت ال  واهتم له ال

الُمشَتِعلةِ ، وَقضوا به شطرا من أوقاتهم.
 وهذا العالُم الفطن والصحابي النجيُب عبد ال بن مسعود- رضي ال عنه - يقول:

ستطيعوا إل أن سَنِتكم، فإن لم ت ستطيعوا فبأل ْن لم ت كم، فإ ين بأيِدْي  )جاهدوا المنافق
[.25ُتَكْفِهُروا في وجوِههم فافعلوا( ]
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في كة  َن المعر كل أحٍد، فإن ميدا ِج مكشوفًة ل في الخار ساحُة المعركِة  نت   وإذا كا
حن ما ن في الرض، قالوا إن سدوا  هم ل تف يل ل ين إذا ق ين الذ ساِد المنافق  الداخِل، وإف

مصلحون ل َيخفى على الواحِد الحِد.
إخوَة اليماِن

هم المسلين، وقضاِء هم في تفقد أحواِل إخواِن  استثمر السلُف الصالُح جزءا من أوقاِت
يبيتون من  ستشعاِر  عن ا ٍس لم ُيلِههَا الَغِنُى  من ُنفو ها  ين، ول دّر ِج المحتاج  حوائ
ّسماَء، يفزعون في النائبِة،  على الطوى، وَتذكِر من َيفترُشون الرَض، ويلتحفوَن ال
 وُيطعمون الِمسصكيَن والرملَة، وهاكصم نموذجا لهؤلء، فأهُل المدينِة - كمصا تقول
 الروايات.. كانوا عياًل على عبصد الرحمصن بصن عوف - رضصي ال عنصه- ثلثا

[.26يقرشهم، وثلثا يقضي ديَنهم، ويصل ثلثا(( ]
سلمة - رضي ال ين، أم  تي أّم المؤمن ِسه، فيأ مع ذلك كان يخشى الَهلكَة على نف  و
 عنها - ويقول: يا أم المؤمنين إني أخشى أن أكون قد هلكُت، إني من أكثِر ٌقريٍش

[.27ماًل، بعُت أرضا لي بأربعين ألف ديناٍر، فتوصيه بالنفقة ]
 ترون - معاشَر المسصلمين- ماذا سصيكوُن موِقُفنصا إذا سصألنا على أرملٍة مصن أرامِل
ها وحيل هم؟ أو عن مغيبٍة طال ليُل ما تطعُم يس عندها  ها ول سلِمين، ُتهدهُد أطفاَل  الُم
ين فا، وعن مد سألون الناس إلحا سٍر فقيرٍة ُمعدمة ل ي ها، أو عن أ ين زوِج ها وب  بين

أقلَق الدائنون مضجعه، ول يجد لديونهم َسدادا.
 أل وإنّ َتفقَد أحواِل الُمسصلمين، وقضاَء حاجاتِص المحتاجيصن مصن سصماِت هذا الديصن،
ْن ُت، والداُل على الخيِر كفاعله، وم به الوقا ستثَمُر  ما ُت ين، وم  ومن أخلِق المؤمن

َفّرَج عن مسلم كربًة من ُكَرِب الدنيا َفّرَج اُل َعنُه ُكربًة من ُكَرِب الخرِة.
 هذه - معاشَر الحبِة - إطللٌة يسيرٌة على جوانِب من استثمار الوقِت، عند السلف
 الصصالحين وهصي كمصا ترون- صصلٌة وصصياٌم، وتلوٌة واعيٌة للقرآن، علمٌص وتعليمٌص،
 وعمارٌة للمسصاجِد بذكصر ال، دعوٌة للخيصر وجهاٌد فصي سصبيل ال بالمال والنفصس
 واللسصان، ومرابطٌة فصي ثغوِر المسصلمين دفاعا عصن حياض السصلِم، وُحرمات
 المسلمين، وتلمس واٍع لحاجات المسلمين، والتقفي لحواِل المحتاجين فأين الشعوُر
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 بالفراِغ لمن يستثمُر وقَتُه في هذه العماِل الجليلة، أو مثلها، وأي مكان في مجتمع
[.28المسلمين لمن يهلكون أوقاَتهم! ا أماكُن الخنا ]

 والزنصا، وأيصن مصن ينتظرون نصصرَة هذا الدينِص، وهصم بعصد لوقاتهصم ُمضيعون،
ولهواِئهم وشهواِتهم مستسلمون.

 إّن المة ُمحتاجٌة لكل طاقٍة، وإّن الدعوة ل َتستغني عن أي وسيلٍة ُمباحٍة، َفْلَيُسّد ُكّل
واحٍد من المسلمين الُثغرَة التي ُيحِسُنها، لنتق ال في أوقاتنا ولنقدم خيرا لنفٍسنا،

تم نا، واخ سر أموَر نا، وي نا ُرشَد هم ألهم سِل، الل من العجِز والَك بك  نا نعوُذ  هم إ  الل
بالصالحاِت أعماَلنا.

----------------------------------------
.416/ 8[ تفسير ابن كثير 1]
8/500[ تفسير ابن كثير 2]

[ أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما3]
.11/230[ الفتح 4]
سنة للبغوي5] قه الذهبي وغيره، شرح ال كم موصول وصححه وواف  [ أخرجه الحا

14/224.
(.4/368[ السير )6]
.3/215[ السير 7]
.33، 30، 2/29[ السير 8]
3/318[ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 9]

(.1/490[ أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن )السير 10]
.215/ 3 بسند رجاله ثقات، السير4/70[ أخرجه أبي سعد 11]
 مع ضعف إسناده1/399[ السير 12]
7/327[ تفسير ابن كثير13]

500، 1/499[ أخرجه أبو نعيم والفسوي بإسناد صحيح، سير أعلم النبلء14]

1/34[ رواه ابن سعد والحاكم، بسند صحيح، السير15]

1/364[ أخرجه ابن سعد، السير 16]
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365، 1/364[ السير 17]

3/74[ الصابة 18]

  وقال: رجاله رجال الصصحيح. وذكره9/350[ ذكره الهيثمصي فصي المجمصع 19]
.3/7، الصابة 1/375غيره، السير 

.1/506[ إسناده حسن، السير 20]
.1913 ح3/3/120[ صحيح مسلم 21]
3/85[ رواه الحاكم بسند صحيح، صحيح الجامع 22]

.5/358[ رواه أحمد ومسلم وغيرهما، صحيح الجامع 23]
 [ حديصث صصحيح رواه أحمصد وأبصو داود والنسصائي وغيرهصم، صصحيح الجامصع24]

3/79.
.1/497[ السير 25]
.1/88[ سير أعلم النبلء 26]
.1/82[ السير 27]
.192[ الخنا:الفحش )مختار الصحاح ص 28]

 هص5/7/1426
م10/08/2005

http://www.islamlight.net:المصدر 
===============

كيف تقضي المرأة وقتها في بيتها
محمد بن عبد ال الهبدان

 إّن من القضايا المهمة التي يلزمنا المرور عليها، والحديث عنها، هي هذه المسألة؛
ها الملل من بيت سباب خروج المرأة  من أ ها، لّن  في بيت ها   كيف تقضي المرأة وقت
 الذي تجدهُص المرأة فصي البيصت، لذا رأيصت مصن الواجصب النظصر فصي هذا الموضوع،
 ووصف الواقع الذي تعيشه المرأة في بيتها، ومن ثم ذكر ما يمكن أن تفعلُه المرأة

في بيتها، فنقول وبال التوفيق:
قضاء الوقت في البيت على قسمين:
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القسم الول: قضاء الوقت بما ل ينبغي
وهذه القسم يشمُل عدة أمور منها:

- قضاء الوقت طويًل مع الهاتف:1
في حالت، فالمرأة إذا مة  ُن نق قد تكو ها  عم ال - تعالى -، لكن من ن مة  ُف نع  الهات
 استخدمت الهاتف للحاجة كالسلم على الهل ومعرفة أخبارهم، وتفقد أمورهم على
 جهة الختصار فهذا ل بأس به، لكن المصيبة أن تستمر المكالمة إلى نصف ساعة،
 بصل تزيصد إلى سصاعة وأكثصر فصي أموٍر ل داعصي لهصا، بصل أحيانا فصي أموٍر محرمٍة

كالمعاكسات ص عافانا ال وإياِك من ذلك ص، فهنا تقُع الكارثة، وتحصل المصيبة.
- كثرة النوم:2

مة إن سب المعتدل، وهو نق مة إن كان بالمقدار المنا هو نع ين، ف سلٌح ذو حد  النوم 
 جاوز حصد العتدال والتوسصط، وكثرة النوم سصبٌب لقسصوة القلب وغفلتصه، وإذا قسصا
 القلُب تكاسل العبد عن القيام بالطاعات، ومالت نفسه إلى المعاصي والمحرمات، أو
يف يا ل العجب ك ها، و في فضول المباحات، وإهدار القوات في  على القل توسع 
يا وهي تعلم علما يقينا أّن أمامها  يليق بامرأة مسلمة أن تكثر من النوم في هذه الدن

نوما طويًل في ظلمات القبور؟!!
يا طويَل الُرقاد والغفلت *** كثرُة النوم ُتورث الحسرات

إن في القبر إْن نزلَت إليه *** لرقادا يطوُل بعد الممات
- الجلوس أمام شاشة التلفاز أو القنوات الفضائية:3

 كثيرا مصا تقضصي بعصض المسصلمات أوقاتهصا فصي متابعصة برامصج التلفاز، مصن أفلمٍص
يل، ول يخفى على المسلمة  ومسلسلٍت ونحوها، أحيانا إلى ساعاٍت ُمتأخرٍة من الل
ما ها، ل ظر إلي مة الن تى العلماء الجلء بحر قد أف سلسلت   أنّ هذه الفلم وتلك الم
 فيهصا مصن المشاهصد المثيرة، والصصور الفاتنصة، وإثارة الشبهات، وتشويصه الحقائق،
من بت هذه الفلم  كم جل ُث ل يشعرون، و من حي هم  في دين يس على الناس   والتلب
 نقمة؟! وسببت من محنة؟!! وأوقعت في بلية، قد تقولين أنا ُأشاهدها منُذ زمٍن ولم
 يحدث مصن ذلك شيصء؟ ماذا تنتظريصن أن يحدث وأنصت ُمصصرًة على هذا الذنصب
 العظيم، ولو باغتك الموت وأنت على هذه الحالة فكيف تواجهين ربك، ثم إّن كثيرا
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 مصن حالت الطلق التصي تعرضُص فصي المحاكصم، مصن خلل اسصتعراضها يتصبيُن أن
قة ما يرى امرأة فائ جل حين ية، لنّ الر سبب مشاهدة القنوات الفضائ ها كان ب  أكثر
في كّل ها  ني مثل بك أن تكو ثم يطال من  به يهوى، و سه تشتاق، وقل  الجمال، فإنّ نف
 حركٍة وهمسة، وأّنى لك ذلك، وقد تحاولين مرًة أو مرتين ولكن مع كثرِة المطالبة
 واللحاح ل تسصتطيعين ذلك، فتحصصُل عندهصا الخصصومات والمنازعات، وتنتهصي

القضية بالفراق والطلق.
 وهل يمكن أن يجنى من مشاهدة الحرام إّل مثل ذلك أو أكثر؟! فاتق ال يا أمة ال،
سمعي من المنزل، ول ت هل أو الزوج بإخراج هذا الجهاز   وحاولي جاهدًة إقناع ال
نه؟! فلله الحمُد والمنُة، البيوت يش بدو كن للمرأة أن تع يف يم صيحات الناعقات ك  ل
من مة ال أن  يا أ ين  هل تشك سعادة، و في  يش  هي تع نه كثيرة و صت م تي تخل  ال
في ها  ّس ب به، وانشراحا يح في قل ها المرُء  ُه حلوًة يجُد  أطاع ال - تعالى -أورث
يا والخرة،  صدره، إذن كيف ُتصدقين قوَل تلك الشرذمة الذين ل ينفعونِك في الدن
ِه َوَأِبيِه. َوَصاِحَبِتِه َوَبِنيِه. ِلُكّل اْمِرٍئ  وسيأتي اليوم الذي ))َيِفّر اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه. َوُأّم

[1(!! ]37، 34ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيِه(( )عبس: 
- قراءة المجلت الفاسدة:4

 تقضصي بعصض الخوات الوقصت فصي قراءة تلك المجلت الفاسصدة الهابطصة، كمجلة
تي تعرف من ظاهرها، من المجلت، وال بك أو غيرها   سيدتي أو النهضة، أو طبي
 فتبدأ بوضصع صصورٍة لمرأٍة حسصناء، وهذه المجلت فيهصا مصا يخدش الحياء، ويقتصل
 العفة، ويذبح الكرامة، ويزيل الغيرة، وفيها من الطعن في الدين والستهتار بالشرع
 أو محاولة السصتدراج فصي التلبيصس فصي قضايصا الحجاب والعفاف، خذي أمثلًة على

ذلك:
 ( تقول سحر الموجي: )نشأُت في بلٍد يتعانق فيه112في مجلة نصف الدنيا عدد )

 السصلم والمسصيحية، ويتفقُص الناس على أل يختلفوا على وجود ال(، و فصي مجلة
(: )من عيوب الزوج العربي الغيرة(.510سيدتي عدد )

 مع أّن النبي - صلى ال عليه وسلم - يقول: أتعجبوَن من غيرِة سعد!! فو اِل إّني
كل الناس عدد ) في مجلِة  يل  صار العق ني. وتقوُل انت ير م سعد وال أغ من  أغيُر 
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يا عدد )58 (: )ماذا لو قالت امرأة هذا الرجل صديقي!!(، وفي مجلة نصف الدن
 ( قالوا: )عفوا، صداقُة الرجال أفضل!!( يعني للنساء، وفي جريدة الهدف عدد112

[.2( قالوا: )غيرة الرجل تعرقُل تقدم المرأة..( ]1246)
[3وفي مجلِة حواء قالوا: )أيهما تختارين، الزوج الغيور أم الهادئ - الديوث -(]

 وفي مجلِة الصدى تقوُل مريم أبو شقير: )الحب المقرون بص )الصدق( يسيُر دوما
سناء عدد ) في مجلة الح صال!!( و قد الو تم اللقاء، ويع إلى المام، ويخترع حيًل لي

(: )الفضيلُة والكرامة تعترضان مسيرة النجاح!! (81
 وبعصد فهصل بعصد هذه الدعوة للخيانِة والباحيِة مصن دعوة!؟ فأحذري مصن هذا السصم

الزعاف.
 قال العلمصة ابصن عثيميصن فصي خطبتصه الشهيرة: )أقسصم بال فصي هذا المكان وأنتصم
ُ مصن فوقنصا شهيصد على مصا أقول وعلى مصا تسصمعون، وجدت هذه  تشهدون، وال
 المجلت هدامة للخلق، مفسدة للمة، ل يشك عاقل فاحص ماذا يريده مروجوها

[.4بمجتمٍع إسلمي محافظ، وجدت النظر شرا من المسمع.. ( ]
 - كثرة اللقاءات مع نساء الجيران:5

ساعة العاشرة في عد ال عد غٍد سيتُم اللقاُء ب  فاليوم عند فلنه، وغدا عند أم فلن، وب
يت ها تجمعات، ول ثر لقاءات، وتجمعات يتبع ٍت إ يد، وهكذا لقاءا نا أم ز ِت جارت  بي
 المر توقف عند ذلك لهان المر، ولكن هذه اللقاءات في غالبها ل يذكر اسم ال -
 تعالى -فيها، إّنما هي للقيل والقال وكثرة السؤال عن الحال، وقالت فلنة، وجاءت
 فلنصة، وفلنصة طويلة والخرى سصمينة، فهصي مجالس ل تخلو مصن غيبٍة أو نميمصة،
 فيضيُع الوقت على المرأة وتنشغل عن بيتها وزوجها وأولدها بمثل هذه اللقاءات،

التي قد يحصد أصحابها المر بسببها.
- سماع الغاني والرقص على أنغامها:6

في البيت عدة فتيات أن يجتمعن على رقٍص وطرب،  يحدث أحيانا خاصًة إذا كان 
 فيقضى الليل ويحيا على هذه الفعال المشينة، أما سماع الغاني فقد أجمع العلماء

سنة على ذلك ] ِه لدللة الكتاب وال سبُب ذهاب5على تحريم ُه ي قص فإّن ما الر  [، وأ
الحياء من المرأة، والذي يعتبر هو رونقها وجمالها الحقيقي.
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 إّن المرأة حينما تفقُد حيائها تتدرج من سيٍئ إلى أسوأ، وتهبُط من رذيلٍة إلى أرذل،
 ول تزال تهوى حتى تنحدر إلى الدركات السفلى، وصدق عمر حين قال: )من قّل

[.6حياؤه، قّل ورعه، ومن قّل ورعُه مات قلبه( ]
ها، به إيا ُف ارتكا هو الحياء، فبقوة الحياء يضع ين المحرمات  بد وب ين الع  فالحائُل ب

وبضعُف الحياء تقوى مباشرته إياها ول در القائل:
وُرب قبيحة ما حال بيني *** وبين ركوبها إّل الحياء

فكان هو الدواء لها ولكن *** إذا ذهب الحياء فل دواء
 - البقاء كثيرا في المطبخ:7

 بعض النساء تصاُب بهوِس بحب الطبخ والطهي، كأنواع السلطات وأشكال الحل،
جل ذلك، وتشترى من أ ساعات الطوال  بخ ال في المط قى  صناف المعجنات، وتب  وأ
ها ُن نقوُل ل ساحة، ونح في ال يد  عن الجد حث  بخ، وتقرأ وتب فن الط عن   كتبا تتكلم 
يس سيلة ول ية و يا أخ نا، والكل  جل بطون من أ نا لم نخلق  صاد، فإن صاد القت  القت

غاية!!
 - النشغال في ترتيب المنزل وتنسيقه:8

ساء، فالمنزل في كل يوم له شكل، فمرًة الكنب  وهذا داٌء آخر تصاُب به بعض الن
يه من تحف إلى في غرفة الجلوس، ومرًة ينقُل الدولب وما ف  في الصالة!! ومرة 
 المجلس، وأخرى إلى الصالة، وهكذا تستمُر في كّل يوم لها فكرة، وفي كل يوم لها
 شكل!! ونحن نقول ل شك أّن التجديد في ترتيب المنزل له أثرُه على الزوج، لكن

أن يكون ذلك على جهِة الستمرار والدوام، فيضيع العمر في ذلك فل وألف ل.
- البقاء لمدة طويلة أمام المرآة:9

من المرأة وقتا سلبت  تي  يل ال في هذا العصر أدوات التجم به  ما ابتليناه   من جملة 
 طويًل لتحسصن شكلهصا، وتجمصل نفسصها، مصع أّنهُص ثبصت طصبيا ضرر تلك المسصاحيق

[7وخطرها على بشرة المرأة ]
 فهصل مصن الحكمصة أن تقضصي المرأة أكثصر مصن سصاعة أو سصاعتين مصن أجصل وضصع

الزينة؟!!
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ها قت، وأّن ية الو فت أهم ساعات الطوال عر تي تجلس أمام المرآة ال هل المرأة ال  و
يا يمكُن ها بمثل هذه القضا تي تقضي وقت مة؟! وهل المرأة ال  مسؤولٌة عنه يوم القيا

أن تستعيد عزا؟! أو تبني مجدا؟ 
 إننصا ل نمنعكِص أختصي المسصلمة مصن أن تتجملي وتتزينصي، لكصن لكصل شيٍء ضوابصط

وحدود، أّما أن يزاد المُر فوق حدِه فل.
من الوقت ها بعض المسلمات للتخلص  تي تفعل  هذه أختي المسلمة بعُض المور ال

والقضاء على الفراغ.
---------------------

صغيرة1] سالة  ني أحيلك إلى ر ثر ولك في هذا الموضوع أك يد الطالة   [ ول أر
 بعنوان: رسصالة إلى مشاهدي التلفاز. ورسصالة أخرى بعنوان: البصث المباشصر آثار

وأخطار.. لعل فيها غنية وكفاية وال يحفظك ويرعاك.
[ إذا لبد أن تكون ديوثا حتى تتقدم امرأتك.. هكذا يقولون.2]
[ الديوث: هو الذي يقر الخبث في أهله.3]
(4/380[ ص فتاوى إسلمية )4]
عن الغناء بعنوان: مزمار الشيطان وأثره5] سالة  ين ر تي القارئة تقرئ  [ لعلك أخ

على الفرد والمجتمع.
 (: )فيه دريد10/302( وقال في المجمع )2259[ رواه الطبراني في الوسط )6]

عي ) ية رجاله ثقات( ورواه القضا فه، وبق شع ولم أعر سناده374بن مجا في إ  ( و
صالح المري وهو ضعيف كما في التقريب.

.17[ - انظر: زينة المرأة بين الطب والشرع. محمد المسند ص 7]
http://www.saaid.net:المصدر 

============-
 (1كيف تقضي المرأة وقتها ) 

سلمان بن يحيى المالكي
سهاِم كم لكثرِة ال ية بمكان، ذل من الهم هو موضوع   إن موضوع المرأة بشكل عام 
هي، ٌث يبدأ ول ينت هو حدي قت بالذات  عن الو ُث  ها والحدي هة إلي سمومة الموج  الم
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 وحديث تضيق فيه مثل هذه اللقاءات، ولكن حسبي أن أتحدَث بما ُيسعف به الوقت،
ين أيديكم أحِسبها مهمًة في ما عناصر هذا اللقاء المبارك فهي ستة نقاط أضعها ب  أ

هذا المجال:
أما أولها فهي: منطلقاٌت أساسية للحديث عن الوقت بشكل عام.

الثانية: أحاديُث عن أهمية الوقت.
الثالثة: نماذج لحفظ الوقت من ِقَبل العلماء السالفين.

الرابعة: العوائق والصوارف التي تشكل حائل ومانعا دون استثمار المرأِة لوقتها.
الخامسة: المور التي تعين المرأَة على الستفادة من وقتها.

السادسة والخيرة: بعض المور التي يمكن للمرأة المسلمة أن تقضي وقتها فيه.
 والَ أسصأل أن يعيننصا وإياكصم على حفصظ الوقصت، وأن يجعلنصا ممصا يسصتمعون القول

فيتبعون أحسنه..إنه ولي ذلك والقادر عليه.
النقطة الولى: منطلقاٌت أساسية للحديث عن الوقت.

ها ساساٌت ومنطلقات يؤكُد في ضع له أ بد أن ي قت، ل  عن الو يد التحدث  من ير  إن 
ه عن الحديث عن أهمية الوقت، وإن مما حادى بي أن أتكلم عن هذا المر  دوافَع

عناصر من أهمها:
ص العنصر الول: الهدف من وجودنا.

عا القيام نا جمي نت إجابت نا؟ لكا من وجود ما الهدف  سنا:  ساؤل على أنف نا الت  فلو ألقي
جن والنس قت ال ما خل حق جل وعل " و  بعبادة ال - تعالى -وحده امتثال لقول ال
نا، من وجود هي الهدف  هي الغايُة و نت عبادة ال - تعالى -  إل ليعبدون " فإذا كا
 فيا ُترى ما هي َعلقة العبادة بالوقت؟ ولعلي أشير إلى مفهوم العبادة الصحيح حتى
نا إمكانيُة الربِط بين مفهوُم العبادِة الصحيح وبين استغلل الوقت بما ينفع،  يتبين ل
 فالعبادة كما يعرفها العلماء ومنهم شيخ السلم بن تيمية - رحمه ال تعالى -أنها "
 اسصم جامصع لكصل مصا يحبصه ال - تعالى -ويرضاه مصن القوال والعمال الظاهرة
سان في حياة الن قت للعبادة  يس هناك و نه ل نا أ تبين ل نا هذا،  نة " وإذا عرف  والباط
 ووقت آخر لغير العبادة، ولذلك تجد كثيرا من الناس يخطئون في فهم هذه الحقيقة،
 فيظنون أن وقت العبادة هو أوقات الصلوات الخمس أو هو وقت رمضان أو حينما
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 يؤدون الحصج أو يزاولون أركان السصلم السصاسية المحددِة بزمان وربمصا بمكان
َم العبادِة كن مفهو ين، ول في الد هي الساسية  شك أن هذه الشياء  عم.. ل  ين، ن  مع
 أشمُل من هذا، ومفهوم العبادُة الصحيح هو أن يتصور النسان أنه عبد ل - تعالى
في داخِل المسجد أم في غيرها،  في وقت الصلة أم  سواٌء كان  كل وقت،   -في 

من هذا التصور سلم  في حال الضراء، فإذا انطلق الم سراء أم  في حال ال  خارجه، 
 أصبح في عبادة ال - تعالى -، وَيعتبُر أَي عمل قام به مادام مراعيا جانب ال -
 تعالى -مسصتشعرا مراقبصة ال - تعالى -له فهصو فصي عبادة ال - تعالى -، حتصى
هو مباح حتى كح ول كل ومشرب ومن في كل يوم وليلة من مأ ها  تي يزاول  الموَر ال
 النوم ُيصصبح الذي ينامصه هصو فصي حقيقيصة المصر عبادة ال - تعالى -، ولذلك يقول
 أعلم الناس بالحلل والحرام معاذ بصن جبصل - رضصي ال عنصه - " إنصي لحتسصب
 نومتي كما أحتسب قومتي " فحين يفهم المسلُم العبادة حق الفهم بهذا المعنى يستطيع
يا والخرة، لنه فع في الدن يه بالن ما يعود عل ته وأن يستثمرها ب  أن يحافظ على أوقا
فا، وأنِت قة بمفهوم العبادة الذي ُذكر آن ته فإنما يخل حقي تا من أوقا ع وق  حينما يضّي
من تك  في بي ستودع ال - تعالى - ما ا فظ  َن ح ما تزاولي سلمة حين ها المرأة الم  أيت
 أمانات من مال الزوج أو من عرضه أو من تربية أبنائه أو أي عمل من العمال،
ما تتحول إلى عبادات يل إن ٍف نب صالحة وهد ية  ِك بن بط هذه المور من ما ترت  حين
هي سلفت، هذه المرأة  من امرأة  سمعي إلى هذا الحوار  ها، ولك أن ت ين علي  تؤجر
 أسماُء بنُت يزيِد بِن السكن النصارية - رضي ال عنها - وهي المرأة التي أتت
 إلى النبي صلى ال عليه وهو في أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول ال، أنا
بك نا  فة، فأم ساء كا ثك إلى الرجال والن يك، إن ال - تعالى -بع ساِء إل ُت الن  وافد
 وبإلهصك، وإنصا معشصر النسصاء محصصوراٌت مقصصورات، قواعُد بُيوتكصم، ومقضصى
 شهواتكصم، وحاملتُص أولدكصم، وإنكصم معشصر الرجال ُفضلتصم علينصا فصي الُجمصع
 والجماعات، وعيادِة المرضصى وشهوِد الجنائز والحجِص بعصد الحصج، وأفضُل مصن ذلك
 الجهاُد في سبيل ال - تعالى -.. إلى أن قالت: وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو
 مجاهدا، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولدكم، أفل نشارككم
 في هذا الجر؟ فالتفت النبي - صلى ال عليه وسلم - إلى أصحابه بوجهه كّله ثم
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 قال: هل سمعتم بمقالِة امرأٍة قط أحسُن من مسائلها في أمر دينها من هذه المرأة؟
صلى نبي -  فت ال نا أن امرأة تهتدي إلى مثِل هذا، فالت ما ظن سول ال:  يا ر  فقالوا 
ساء أن من الن ِك  من خلف مي  ها المرأة وأعل مي أيت ها فقال: افه سلم - إلي يه و  ال عل
َه موافقتصه يعِدل ذلك كله، َه، واتَباع  ُحسْصَن تبّعِل المرأِة لزوجهصا، وطلِبهصا مرضات
 فانصرفت وهي تهلل " ]رواه بن حجر في الصابة والذهبي في سير أعلم النبلء[
 إذا: والمرأة تزاول هذه العمال والتي تتصور بعض النساء وهي تزاولها إنما هي
 تزاول أمورا قصد ل ُتؤجصر عليهصا أو ل فائدة منهصا وإنمصا عليهصا فصي ذلك التعصب
كن كبيرة ل صغيرة و كل  جر على  ها تؤ حق أن ما ال طئ وإن هم خا صب، هذا ف  والن

بشرط أن تستشعر مراقبة ال - تعالى -وإخلصها في أي كل عمل تقوم به.
http://saaid.net:المصدر 

==============
 (2كيف تقضي المرأة وقتها ) 

سلمان بن يحيى المالكي
مة َصر أعمار هذه ال قت: ِق فظ الو ساسية لح من المنطلقات ال ني  صر الثا  ص العن

بالنسبة للمِم قبلها.
َف هم الل ساِن من في أعمارها، حتى ليتجاوُز عمُر الن قد أمّد ال  نا  تي قبل  فالمم ال
سعمائٍة ته ت في دعو سلم - مكث  يه ال ثر، وهذا نوح - عل من ذلك أو أك قل   سنة أ
 وخمسين عاما " فلبث فيهم ألف عام إل خمسين سنة " وعليه فإذا كانت أعمار المم
يه وسلم - بالنسبة للمم مة محمد - صلى ال عل نا طويلة جد طويلة، فأعمار أ  قبل
 السابقة قصيرة جد قصيرة، يقول المعصوم - صلى ال عليه وسلم - " أعمار أمتي
 ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك " فإذا قارّنا بين هذا العمر القصير
نا أهميَة نا، أدرك من قبل تي مّد ال - تعالى -في عمر  ين هذه العمار المديدة ال  وب
نا، وأدركنا الحاجة الماسة إلى استغلل كِل نفٍس من أنفاسنا، وإلى  الوقت بالنسبة ل
في سان  مر الن عن مراحِل ع نا، هذا فضل  ِت أوقات من لحظا ظة  ستثمار كِل لح  ا
في خة، فهناك أجزاء  فا بالشيخو هي ضعي ثم ينت صبوة  فا بال نه يبدأ ضعي ته، فإ  حيا
ها على ستفادة من ها أو ال ستثماره ل قد ل يكون ا ته  ته ونهاي في بداي سان  مر الن  ع
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ساعات سلم - إلى اغتنام  يه و صلى ال عل نبي -  شد ال جه المطلوب، ولهذا أر  الو
 العمصر قبصل انصصرامها حينمصا قال: اغتنصم خمسصا قبصل خمصس: حياتصك قبصل موتصك،
بل فقرك بل هرمك، وغناك ق بك ق بل شغلك، وشبا غك ق سقمك، وفرا بل   وصَحتك ق
 " ]رواه أحمد[ ولهذا انتبه سلفنا الصالح إلى أهمية الوقت في حياة النسان، فهذا ابن
مه وشهوره وسنواته فيقول " ساعاته وأيا ه عمر النسان ب يم - رحمه ال - يشّب  الق
 السصنة شجرة، والشهور فروعهصا، اليام أغصصانها، والسصاعات أوراقهصا، والنفاس

ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة، فثمره شجرته طيبة، والعكس بالعكس "
http://saaid.net:المصدر 

===============
 (3كيف تقضي المرأة وقتها ) 

سلمان بن يحيى المالكي
العنصر الثالث: سرعة الزمن

صر ما أق من و سرع الز ما أ ها، فنقول كثيرا  ما نتحدث عن من كثيرا  سرعة الز  و
 الوقت، وهذا القول له أصل في الحقيقة، فالزمن سيٌف بّتار، وهو ل ينتظر الغافلين
هو من عُمره، و هو  سان  سه الن س يتنف بل إن كَل نَف ستيقظوا،  تى ي ين ح  المعرض
يه من يا مرة أخرى، كِسب ف نة، وكُل يوم تغيب شمسه ل يعود إلى الدن  جوهرٌة ثمي
سان أو شاهدا ُم الغائب شاهدا للن سيكوُن هذا اليو سر، و من خ يه  سر ف سب وخ  ك
 عليه، ُيروى عن الحسن البصري - رحمه ال تعالى -أنه قال: " ما من يوٍم يْنشّق
نا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني بن آدم: أ  يومه إل وينادي، يا ا
 إذا مضيصت ل أعود إلى يوم القيامصة " وكلمصا كان النسصاُن أيهصا الخوة والخوات
ُت في نظره أقصر، وعلى كِل حال فالزمن ماٍض، وكما قال فا كان الوق  سليما معا

الول:
مّرت سنيٌن بالِوصاِل وباْلَهنا *** فكأنها من ُقْصرها أيام

ثم اْنثنت أياُم هجٍر بعدها *** فكأنها من طولها أعوام
ثم انقضت تلَك الُسنوُن وأهلها *** فكأنها وكأنهم أحلم
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 وما من شك أن الذين ُيدركون اغتنام الزمن هم الذين يوفقهم ال - تعالى -لغتنام
 ساعات العمر بما يفيد، وإذا غاب شمس ذلك اليوم ولم يستفد منه تندم عله وتحسر،
 يقول ابن مسعود - رضي ال عنه -: ما ندمت على شيء ندمي على يوٍم غُربت
 شمسه نقص فيه أجلي ولم يِزد فيه عملي " وُيروى عن حكيم قوَله " من أمضى من
 عمره يوما في غيِر حّق قضاه أو فرض أداه أو حمد حصّله أو خيٍر أسسه أو علم

اقتبسه فقد عّق يومه وظلم نفسه ".
العنصر الرابع: أن الوقت إذا لم ُيقَض بالخير ُقضي بضده

تك بالشر، ومن ها بالخير شغل ها اثنان، فالنفس إن لم ُتشغل  وهذه مسألة ل يتنازع في
 المَلَحظ أن الذين ل يستفيدون من أوقاتهم إنما ُيهدرونها فيما يضرهم ول ينفعهم،
 والنسان بطبعه ل ُيمكن أن يْقُعد ويستكيَن عن الحركة، لكن إن وّجه تلك الحركة
عا صبح مْرت ير، وإل أ ته بالخ يه وعلى أم يه بالفائدة عادت عل فع ويعود عل ما ين  في
 للشياطين يقلبونه كيف شاءوا، ولذلك قال العلمة الَمَناوّي - رحمه ال تعالى -" إن
 النسصان إذا تعّطلص عصن عمصل ُيشغُل باطنصه فصي مباح يسصتعين بصه على دينصه، كان
يبيض ويفرخ، فيتوالُد عش الشيطان و بل يعش غا،  ه فار بق قلُب غا، ولم ي  ظاهره فار
 فيصه نفسُصه تواُلدا أسصرع مصن تواُلِد كِل حيوان، ومصن َثمّص قيصل: الفراغُص للرجصل غفلة
 وللنساء ُغْلمة " ]إشارة إلى هيجان شهوة النكاح[ وهناك قضية ل بد للمسلم أن يعيها
ما بل رب ِع وحده،  ه على المضّي قد ل تعود مِغبُت ته  في وق سان  يط الن  وهي:أن تفر
هم عن أوقات هم العاطلون  كم  يد، ف مع السف الشد صل   شمل غيره بذلك، وهذا حا

يضيعون الوقات على أنفسهم وعلى غيرهم.
http://islameiat.com: المصدر 

===============
 (4كيف تقضي المرأة وقتها ) 

سلمان بن يحيى المالكي
العنصر الخامس: كيد العداء ومحاولتهم إضاعَة أوقاتنا.

نا ساِد أوقات هم، يخططون لف ستثمار أوقات نا على ا ِت الذي يحرص أعداؤ في الوق  ف
 وتضييعها، وإشغالنا بسفاسِف أموٍر ننصرُف بها عن المِهّم النافع لنا، كما جاء ذلك

114



 في بروتوكولت حكماء صهيون ومن بينها قولهم " لكي ُنبعد الناس عن أن تكتشف
 بأنفسصها أيّ خطِص عمٍل جديصد سصنلهيها أيضصا بأنواع شتّى مصن الملهصي واللعاب
ّم من مجّرى، وُسرعان ما نبدأ العلَن في  وُمزجيات الفراغ والمجامع العامة وهل
ِع المشروعات كل أنوا في  تى  ٍت ش في مباريا ين الناس إلى الدخول  صحف داع  ال
 كالفنِص والرياضصة ومصا يليهصا، وبهذه وتلك سصيفسد الشعصب تدريجيصا نعمَة التفكيصر
 للمستقبل بنفسه وسيهتُف بنا " وهذا لعمر ال واقع، فالناس حينما يشتغلون بسفاسف
ِت في الوق هم  ما هو كيٌد مخطط ل هم بهذه الشياء إن نا أن اشتغال  المور ينسون أحيا
هم ويحرصون كَل الحرص على استغلل كِل لحظة يه العداء أوقاَت  الذي يستثمُر ف

من لحظاته، مع أن المسلمين هم أولى وأجدر باستغلل واستثمار هذه الوقات.
http://www.saaid.net:المصدر 

==============
 (5كيف تقضي المرأة وقتها ) 

سلمان بن يحيى المالكي
النقطة الثانية:أحاديُث عن أهمية الوقت.

ية الحفاظ به بأهم في كتا جل وعل -  قد نّوه ال -  طة ف في هذه النق بل الشروع   وق
سجى " يل إذا  سم تارة بالضحى " والضحى والل سبحانه - يق هو -  قت، ف  على الو
 وتارة بالفجصر " والفجصر وليال عشصر " وأخرى بالليصل والنهار" والليصل إذا يغشصى
قت في الو نه  ما شاء، لك سم ب سبحانه وتعالى - له أن ُيق  والنهار إذا تجلى " وال - 
تي يث ال هي مليئة بتلك الحاد سنة المعصوم ف ما  يل، وأ سم إل لمر جل سه ل يق  نف
بي هريرة - رضي ال عنه - ستشعار أهمية الوقت، فعن أ  تحث على الهتمام وا
 أن رسصول ال - صصلى ال عليصه وسصلم - قال " إن ال - تعالى -يُبغضُص كَل
 جْعَظِريّ ]أي الفصظ الغليصظ المتكصبر[ جّواظ، صصخاٍب بالسصواق، جيفٍة بالليصل حماٍر
 بالنهار، عالٍم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الخرة " ]رواه بن حبان بإسناد صحيح[ وفي
 هذا الحديصث إشارة ودليصل على ُبغضِص ال - تعالى -لهذه الفئِة مصن الناس التصي ل
 ترعى الوقت ول تستفيد منه، وإنما تتقلب بالليل والنهار دون أن ُتحّس بأهمية هذا
 الوقت، وعن معاذ - رضي ال عنه - قال قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم
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 - " ليس يتحّسُر أهلُُ الجنة على شيء إل على ساعٍة مّرت بهم لم يذكروا ال -
نة ُسُر أهِل الج ني[ فإذا كان هذا تح صححه اللبا طبراني و جل - " ]رواه ال  عز و
في هم، وروى البخاري  من دون كم ب ما بال ها ف في ظلل ها وتنعموا  من دخلو هم   و
 صحيحه عن بن عباس - رضي ال عنهما - قال قال رسول ال - صلى ال عليه
ُن بّطال صحة والفراغ " يقول ب من الناس، ال ير  ما كث ِن مغبون فيه سلم -" نعمتا  و
تى غا ح ُن فار سان ل يكو يث " إن الن نى الحد في مع مة ال - تعالى - يه رح  عل
سيا صحيَح البدن، فمن حصَل له ذلك فليحرص على أل ُيغبن، بأن يتُرك  يكوَن مْك
يه، ومن شكره امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، به عل عم  ما أن  شكَر ال - تعالى -ب
 فمن فرَط في ذلك فهو المغبون، وأشار النبي - صلى ال عليه وسلم - بقوله كثير
ُق لذلك قليل " ويقول بن الجوزي أيضا " قد يكوُن النسان  من الناس، أن الذي يوّف
 صصحيحا ول يكون متفرغصا، لشغله بالمعاش، وقصد يكون مسْصتغنيا لكصن ل يكون
هو المغبون عة ف عن الطا سل  يه الك صحة والفراغ فغلب عل مع ال  صحيحا، فإذا اجت
 لن الدنيا مزرعة الخرة " وإذا نظرنا حقيقة وجدنا أن المغبونون حقا هم الذين ل
 يستفيدون من هذه النعم التي وفرها ال - تعالى -لهم فل يستخدمونها في طاعِة ال
 - تعالى -وفيما ينفع أنفسهم ويعود بالنفع على مجتمعهم، وقد وصفهم الغزالي -

 رحمصه ال تعالى -" اعلم أن مَثَل أهِل الدنيصا فصي غفلتهصم كمثِل قومٍص ركبوا سصفينة،
 فانتهوا إلى جزيرٍة ُمْعِشبصة، فخرجوا لقضاء الحاجصة فحذرهصم المّلح ]قائد السصفينة[
 مصن التأخصر فيهصا، وأمرهصم أن يقيموا بقدر حاجتهصم، وحذرهصم أن ُيقِلع بالسصفينة
هم، فرجع بعُضهم وبادروا سريعا، وهؤلء صادفوا أحسَن المِكنِة وأوسِعها  ويتُرَك
 فاسصتقروا فيهصا، والباقون انقسصموا ِفَرقصا، الولى: اسصتغرقت فصي النظصر إلى أزهار
 الجزيرة المونقة وأنهارها المّطِردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظ
ها ية: كالولى لكن في الجملة، الثان جى  نا دون الول فن قي مكا سفينة فل  فبادر إلى ال
 أكّبت على تلك الجواهِر والثمار والزهار، ولم تسَمح نفُسه لتركها، فحَمل منها ما
 قِدَر عليه، فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيَق من الولى،
ثم لم يلَبث أن ذُبلت الزهار  ولم تسمح نفسه برمي ما استْصَحَبه فصار ُمْثقل به، 
 ويِبسصت الثمار وهاجصت الرياح، فلم يجصد ُبّدا مصن إلقاء مصا اسصتصحبه حتصى نجصى
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سمعوا ثم  صيِة الملح،  عن و في الِغياظ، وغَفَلت  ثة: توّلدت  سه، الثال شة نف  بحشا
ما استصحبت في البر قد سارت، فبقيت في سفينة   نداءه بالرحيل، فمرت، فوجدت ال
سفينُة سارت ال سماع النداء، و عن  تى  ها الغفلة ح عة: اشتدت ب كت، الراب تى هل  ح
 فانقسموا فرقا منهم من افترسته الِسباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك ومنهم
في يا  هل الدن ثل أ ته الحيات...إلى أن قال: فهذا م من نهش هم  عا، ومن  من مات جو
ما تم مثله بقوله: و ثم خ هم..  عن عاقبِة أمر هم  هم بحظوظهم العاجلة، وغفلت  اشتغاِل
ِم قل، وهو يغتر بالحجار من الذهب والفضة والهشي نه بصير عا م أ َح من يزُع  أقب
ستعان " عد الموت وال الم من ذلك ب يء  صحبه ش هو ل ي  من الزهار والثمار، و
 وهذا وال مثل حي يصور واقَع كثير من المسلمين الذين يخوضون في هذه الحياِة
 الدنيصا ويجمعون مصا يجمعون وربمصا لفظوا أنفاسصهم ول زالوا يجمعون دون أن

يستفيدوا مما جمعوه.
http://www.saaid.net:المصدر 

=================
 (6كيف تقضي المرأة وقتها ) 

سلمان بن يحيى المالكي
النقطة الثالثة: نماذج من حفظ العلماء لوقاتهم.

صرة ثمانيَة في الب يت  في طلب العلم فيقول: بق سه وجهاده  عن نف تم  بو حا  يحّدث أ
 أشهر وكان في نفسي أن أقيم بها سنًة كاملة، لكن انقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي
سمع خة، وأ مع صديٍق لي إلى المْشي ُت أطوف  قة، ومضي يت بل نف تى نفدت وبق  ح
 إلى المساء، فانصرف رفيقي فجعلت أطوف معه لسماع الحديث على جوع شديد،
نا نا إلى المشايخ، قلت أ ّي فقال: ُمّر ب ما كان من الغد، غدا عل عا، فل  وانصرفت جائ
 ضعيصف ل يمكننصي، قال مصا ضعفصك؟ قلت: ل أكتمصك أمري، قصد مضصى يومان مصا
 طعمت فيهما شيئا، قال: قد بقي معي دينار، فنصفه لك، ونجعل النصَف الخر في
 الِكرى، فخرجنا من البصرة، فأخذت منه نصَف الدينار " هكذا كان حرص العلماء
جا كر نموذ هبي يذ هم، وهذا المام الذ تي تقابل من الشدة ال هم على الرغم   على أوقات
 آخر في كتابه تذكرة الحفاظ وفي سير أعلم النبلء لبن أبي حاتم صاحب الجرح
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ّسم نا مق قة، كُل نهار ها مَر كل في هر لم نأ سبعَة أش صر  في م نا  يل يقول: ك  والتعد
خا، يق لي شي نا ورف ما أ نا يو سخ والمقابلة، قال: فأتي يل الن ِس الشيوخ، وبالل  لمجال
ما ها، فل نا فاشترينا سمكة، أعجبت نا  في طريق نا  يل ]أي مريض[ فرأي هو عل  فقالوا: 
نا إلى سمكة، ومضي نا إصلح هذه ال يت حضر وقت مجلس، فلم ُيْمّك  صرنا إلى الب
ير، فأكلناه َنْيئا، لم سمكِة ثلثُة أيام، وكاد أن يتغ تى على ال سمكة، ولم نزل حتى أ  ال
 يكصن لنصا فراغ أن نشويهصا، ثصم قال: إن العلم ل ُيسصتطاع براحصة الجسصد، وهذا عبصد
هبي فقال " كان ل نه المام الذ سابع، حكى ع في القرن ال فى  سي المتو ني المقد  الغ
ما قرأ شيئا ُن القرآن ورب جر وُيلّق صلي الف ته بل فائدة، فكان ي من أوقا يع شيئا   يض
ين، إلى ثم يقوم فيتوضأ فيصلي ثلَثمائِة ركعٍة بالفاتحِة والمعوذت نا   من الحديث تلقي
 قبصل الظهصر، فينام نومصة ويصصلي الظهصر، ويشتغصل إمصا بالتسصميع أو بالنسصخ إلى
 المغرب، فإن كان صصائما أفطصر، وإل صصلى مصن المغرب إلى العشاء، ثصم يصصلي
ثم سانا يوقظه، فيصلي لحظة  ثم قام كأن إن يل أو بعده،   العشاء وينام إلى نصِف الل
 يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ سبَع مراٍت أو ثمانا مرات في الليل،
سيرة إلى مة ي ثم ينام نو بة،  مت أعضائي رط صلة إل ماد َي ال يب ل ما تط  وقال " 
صرا على الرجال يس ق ها الخوة والخوات ل ُظ الوقات أي به " وحف جر وهذا دَأ  الف
 وحدهم، بل كانت هناك نماذج من النساء حافظات لوقاتهن، وفي مقدمِة هذه النساء
 أِم المؤمنين عائشة رضي ال - تعالى -عنها، الذي كانت مّحُل استشهاد الصحابة،
 وحينما ُيشكل عليهم أمرا من أمور الدين في الفقه أو الفرائض أو الشعر أو غيرها
شة َن علم عائ عة لوَز ساء مجتم ها بعلم الن هم، ويقال: لو ُوزن علم هي مرجُع  تكون 
 علَم النساِء كَلهن، بل لم تحصل عائشة هذه المزية من هذا العلم والتي أصبحت من
 رواة الحديث المشهورين إل بحرصها وحفظها على وقتها، وهذه أيضا عْمرة بنت
ها في الطبقات: إن سعد  بن  ها  صارية قال عن ُن زرارة الن سعد ب بن  بد الرحمن   ع
سلمة بي  ُت أ نب بن سلم - زي يه و مة، وربيبُة رسول ال - صلى ال عل نت عال  كا
 بنت أِم سلمة أم المؤمنين - رضي ال عنها - يقال: إنها كانت أفقه امرأة بالمدينِة
ِت من الحافظا من العالمات و نت  ها - كا ضي ال عن ُم الدرداء - ر ها، وأ  في وقت
ها، بي الدرداء زوج مع أ نت تحرص على ِحَلق العلم والدروس  ها، ولذلك كا  لوقات
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ها العلماء كانت ُن الحسين يقول عن ُن الحسن ب  ومن النساء أيضا جليلة بنُت علي ب
سمعاني: ها ال تب عن سان، وك يث بالعراق وُخرا بت الحد  محدثٌة قارئة للقرآن، وطل
 وكانت تعلم الصبيان القرآن الكريم، وخيرة أُم الحسن البصري وهي مولة أِم سلمة
 نموذج آخر من نماذج النساء الحافظاُت لوقاتهن الذي أنتج هذا الحفظ علما غزيرا
هن، هن أموَر ديَن ساء وتعلم نت خّيرة تقُص على الن ها كثيرا وعبادة جليلة، وكا  وفق
 بل يصل المر أيها الخوة بحفِظ الوقت لدى النساء في بعضهن، أن أصبح منهن
 امرأة ُتعتبر من شيوخ المام الشافعي - رحمه ال تعالى -، ومن هو الشافعي مع
 علمه وقوة حفظه وغزارة حديثه والذي من شيوخه امرأة ُتدعى نفيسة بنُت الحسن
 بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي ال عنه -، بل إن العجب كل
ير ها كانت أمية ومع ذلك كانت تحفظ القرآن الكريم والكث  العجب حينما تعلمون أن
 الكثيصر مصن الحديصث النبوي الشريصف المصر الذي جعلهصا واحدًة مصن مشايصخ المام
نت ذاتُص مال ير: كانصت عابدة زاهدًة كثيرَة الخيصر، وكا ها بصن كث  الشافعصي، قال عن
 فأحسصنت إلى الناس وأنفقصت على الزمنصى والمرضصى وعمومِص الناس، وكانصت مصن
فظ في ح نت مثال  ما كا سلم -  يه و نبي - صلى ال عل قت ال ضا على و ساء أي  الن
 الوقت، وتغزوا معه إذا غزا هي نسِيبة بنُت كعٍب النصارية - رضي ال عنها -
 وهي مرأة مجاهدة عالمة، وقد كان جماعة من الصحابة وعلماء من كبار التابعين
 في البصرة يأخذون عنها غسل الميت كما ساق ذلك بن حجر في تهذيب التهذيب
نبي  وكانت في المغازي تمرُض المرضى وتداوي الجرحى، وشهدت غسل بنت ال
 - صلى ال عليه وسلم -، ولو سرتم معي قليل إلى القرن السادس الهجري نجد

نت يحي الفّراح المتوفاة سنة  ُت علي ب مة من العالمات هي نعمة بن   وهي604عال
 شيخٌة من أهل دمشق، وكانت من أهل الحديث، روته وُأخذ عنها، سمعت من أبيها
يب ية للخط فة الروا في معر ية  َب الكفا ها كتا نة لخي سمها عزيزة واب ٍت له ا  وأخ
 البغدادي، على جدهصا يحصي سصنَة خمسصمائٍة وثلثيصن، وكان مولدهصا سصنة خمسصمائَة
 وثمانيَة عشصر وسصمعت عام خمسصمائة وثلثيصن، فكان عمرهصا قرابَة اثنتصي عشرَة
 عاما، وهذا دليل على شغفها بالعلم وحرصها على الوقت منذ طفولتها، وأردت من
 هذه المثلة أن أبين أن حفظ الوقت ليس قصرا على الصحابيات فحسب، وإنما هي
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 فصي قرون متأخرة إلى وقتنصا هذا والحمصد ال، وعودا على بدء فصي عصصر الرسصالة
 والنبوة، فهذه حواء بنتُص يزيصد بصن سِصنان النصصارية والذي كان خالهصا الصصحابي
من هذا النموذج أن يم، وأردت  بن الحط يس  هو ق ها  بن معاذ وزوج سعُد  يل   الجل
 أوضح أن المرأة تستطيع أن تستثمر وقتها مهما كان مجهوداتها وشغلها والضغوط
 عليها، وقد ُأخبر النبي - صلى ال عليه وسلم - عن إسلم هذه المرأة ليلة العقبة،
ها بث ب بل كان يع ها،  عن دين صدها  نه كان ي ها ل عن زوج سلمها  تم إ نت تك  وكا
 ويأتيها أحيانا وهي ساجدة فيقلبها على رأسها، وربما كان يأخذ ثيابها ويضعها على
 رأسها وهي تصلي وهو يقول: إنِك لتعتقدين دينا ل ُيدرى ما هو، ومع ذلك كانت
 هذه المرأة مصرة ببقائها على دينها حتى كانت العاقبة لها، فحينما وصل الرسول
 - صلى ال عليه وسلم - خبرها وخبَر زوجها، عرض عليها النبي - صلى ال

فا يه وسلم - حين قدومه مكة مع جمع من قومه من النصار كانوا يطلبون حل  عل
نبي - صلى نه ال نة، فطلب م  من قريش، فقال هذا الرجل أنظرني حتى أقُدم المدي
قد ها  ها خيرا وقال إن صاه ب ته حواء، وأو نب إيذاء زوج سلم - أن يجت يه و  ال عل
 أسلمت، ففعل قيس، ولما سمع النبي - صلى ال عليه وسلم - أنه تخل عن إيذائها
 قال " وفصى لنصا قيصس " وهذه أسصماء بنتِص عميصر وهصي مصن الصصابرات الصصائمات
يه نبي - صلى ال عل بل دخول ال سلمت ق  العالمات، صحابية جليلة عظيمَة القدر، أ
 وسلم - دار الرقم، ثم هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة وولدت بعض أولِده
يه تل زوجها جعفر - رضي ال عنه - زوجها النبي - صلى ال عل ما ُق  هناك، فل

وسلم - أبا بكر الصديق فولدت له محمد ثم تزوجها علي بن أبي
مت إلى في مصر قا كر  بي ب بن أ تل محمد  ها مق ما بلغ من صبرها ل  طالب، وكان 
يل على ما، وهذا دل ها د َب ثديا تى شَخ ها، ح مت غيظ ها كظ يل إن ها وق سجد بيت  م
 صصبرها وتحملهصا المصصائب - رضصي ال عنهصا -. ]هذه بعصض النماذج مصن هذه
 النساء المحافظات على أوقاتهن الداعيات إلى ال - تعالى -، وحقيقة تركت الكثير

والكثير من هذه القصص مخافة الطالة في هذه النقطة[
http://www.saaid.net:المصدر 

==============
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 (7كيف تقضي المرأة وقتها ) 
سلمان بن يحيى المالكي

ستثمار المرأِة عا دون ا ل حائل ومان تي تشّك عة: العوائق والصوارف ال طة الراب  النق
لوقتها.

 وهناك صصوارف كثيرة تشكصل حائل للمرأة دون اسصتثمارها لوقتهصا، وأول هذه
الصوارف:

أول: طول المل والتسويف.
ُم المشاكل، ولذلك توعد ال - عز وجل - المسوفين فقال"  وهذه قاصمة الظهر وأ
 ذرهصم يأكلوا ويتمتعوا ويلههصم المصل فسصوف يعلمون " قال القرطصبي - رحمصه ال
بو سعيد هم عن الطاعة " ويقول أ  تعالى -في تفسير هذه الية " يلههم المل: َيْشغل
طبيعته مل ب عم..إن ال مل " ن ساء الع مل إل أ بد ال ما أطال ع صري "  سن الب  الح
 يكّسل عن العمل، ويورُث التراخي والتواني، وُيْعِقُب التشاغَل والتقاعس، وُيخلُد إلى
ّم ما ه سويف، فكَل تج عن طول المل: الت يل صاحبه إلى الهوان " وين  الرض، وَيم
ضي غد، وهكذا ينق عد ال سوف أعمله غدا أو ب مل قال  كر طول ال مل وتذ  المرء بع
 عمره مسّوفا فل يحّصل ما أراد، وزمانا قيل: إن سوف جند من جنود إبليس، وإل
نت وصيُة عبد ال سوُف المسلم وهو ل يعلم أيعيش لحظته أم ل؟ ولهذا كا  كيف ي
 بُن عمر - رضي ال عنهما - كما في البخاري " إذا أصبحت فل تنتظر المساء،
تك " تك لمو ظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حيا  وإذا أمسيت فل تنت

وصدق من القائل يوم قال:
تزود من التقوى فإنك ل تدري إذا جّن ليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من سليم مات من غير علٍة وكم من سقيٍم عاش حينا من الدهر
وكم من فتى ُيمسي ويصبح آمنا وقد ُنسجت أكفانه وهو ل يدري

http://www.saaid.net:المصدر 
============

تسعيرة الوقت في بلدي
د. عثمان علي حسن
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ل نزال نذكر من محفوظاتنا الدبية قول أمير الشعراء:
دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثواني

وفي تراثنا يقال عن الوقت: إنه كالسيف؛ إن لم تقطعه قطعك..
وأبلغ ما قيل فيه: الوقت هو الحياة.. وهو متفق مع قول أمير الشعراء..

وفي الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ..
صديق كي قول ال من المضحك المب في بلدي!؛ ف ما أرخص هذا الغالي  مع ذلك   و
سابعة؛ فإن لم ظر إلى ال يك أن تنت كن عل سة، ل ساعة الخام ند ال سآتيك ع صديقه:   ل
 أحضصر عنصد التاسصعة فانصصرف؛ ول تنتظصر!!.. فهذا مثصل سصائر؛ يحكصي عمصق
 المأسصاة!!؛؛ فبدون مبالة تضيصع أربصع سصاعات بحجصة النتظار.. وربمصا تكررت

المأساة مع الصديق نفسه؛ على أمل أن يكون حاله قد تحسن..
 قصد تضيصع سصاعات، بصل يوم كامصل؛ بسصبب أن قريبصك، أو صصديقك قال لك: ربمصا

أزورك اليوم؛ ثم ل يأتي؛ وتبقى أنت محبوسا رهن الحتمالت..
 اشتهصر عصن خطوطنصا الجويصة السصودانية إصصابتها بهذا الداء!!.. ويحكصى أن أحصد
 إخواننا المقيمين في الخارج ذهب إلى المطار لستقبال أحد أقاربه؛ فالتقى موظف
جب عد؛ فتع صل ب ها لم ت سودانية؛ فأجاب بأن عن ال سأله   الستعلمات المصري؛ ف
 أخونصا!؛ بأن كصل الطائرات وصصلت فصي مواعيدهصا إل طائرتنصا.. فأجاب المصصري
هم؛ تجي إمتى ما تجي، وتروح إمتى ما تروح!!؛  بلهجتة: )ل ل!!.. دي ستهم كل

ما حدش يسألها(!!..
 هذا حال طائراتنا، واجتماعاتنا، ومحاضراتنا في الجامعات، ودوائرنا الحكومية بل
 اسصتثناء، بصل حتصى العمليات الجراحيصة ل تنفصذ فصي موعدهصا الذي حدد لهصا؛ فيظصل
 القارب خارج غرفصة العمليات؛ ينتظرون وقصد هجمصت عليهصم الخواطصر السصيئة،

والوهام المحزنة!!..
 إنه من المعتاد أن تذهب إلى الموظف فل تجده على مكتبه؛ لنه لم يحضر بعد!!..
 وربما اكتشفت بعد قليل أن الرجل سافر لداء واجب العزاء في أحد أصدقائه؛ ول

تدري متى يحضر، والمعاملت معلقة به!؛ ل يملك حق الفك، والربط إل هو..
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 أمصصا عصصن سصصاعة )أو سصصاعات( الفطور فحدث؛ ول حرج!؛ فل زمام لهصصا، ول
 خطام!!.. حتصى أصصبحت سصتارا لكصل تغيصب!، وعذرا لكصل تسصيب!؛ وحجصة لكصل

متلعب..
 هذه صور اعتادها الناس!؛ حتى إنك لتحس بأنها ل تثير فيهم تعجبا، بل ربما تجد

بعضهم يعتذر؛ ويبرر لمثال هؤلء المهدرين لقيمة الوقت!!..
 وعزاؤنا في شركات النقل البري؛ حيث أحدثت نقلة كبيرة في هذا الجانب؛ مما قد

يتسببِ في تخلف بعض المسافرين!!..
يه!؛ فأجاب  التقيت في الخارج أحد الصدقاء الذين زاروا السودان؛ فسألته عن رأ

بأن الشعب السوداني شعب طيب!!؛؛ حتى في مسألة المواعيد!!..
 كصل هذا يحدث فصي بلدي، ونحصن نصصر على دخول اللفيصة الثالثصة، وعلى التمتصع

بتقنيات العصر!!..
كيف تفلح أمة يقول بعض شبابها: نعاني فراغا قاتل؟!.. فهيا لنقتل هذا الفراغ..

 كيف تفلح أمة يسعى شبابها لقتل الوقت؛ لنه عدوهم؛ فيقتلون الحاضر والمستقبل!؛
ويقتلون الحياة؟!.. إنه النتحار المبطن!!..

فهل من سبيل لتعديل هذه الثقافة؟!..
http://www.meshkat.net:المصدر 

==============
اعتراف في الوقت الضائع

الدكتور محمد بن عبد العزيز المسند
(.66))َيا َلْيَتَنا َأَطْعَنا الّلَه َوَأَطْعَنا الّرُسول(( )الحزاب: من الية

سان أصحاب النار، دار الخزي والبوار، يم على ل سجله القرآن الكر  هذا العتراف 
ُسوُء الّداِر(( ْم  ُم الّلْعَنُة َوَلُه ْم َوَلُه َن َمْعِذَرُتُه ُع الّظاِلِمي َم ل َيْنَف مة ))َيْو  وذلك يوم القيا

(.52)غافر: 
من القبور هم  ين خروج من ح ها اعترافات كثيرة تبدأ  يس اعترافا واحدا ولكن نه ل  إ
 إلى أن يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة، خلود ول

موت، ويا أهل النار خلود ول موت.
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في هم  سراعا و من القبور، ومضوا  ية، انتفضوا  خة الثان صور النف في ال فخ   فإذا ن
ا َمْن ا َوْيَلَن  خوف شديد وذعر، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وهم يقولون: ))َقاُلوا َي

(.52َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الّرْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن(( )ّيس: 
 ثصم تزول عنهصم الدهشصة فيعترفون ويقولون: ))َهَذا مَصا َوَعَد الّرْحَمنُص َوصَصَدَق

 ( وحينئٍذ ل يملك الكافر إل أن يعّض على يديه أسفا52اْلُمْرَسُلوَن(( )ّيس: من الية
(.27وندما وهو يقول: ))َيا َلْيَتِني اّتَخْذُت َمَع الّرُسوِل َسِبيًل(( )الفرقان: من الية

 ويندم على مصاحبة الشرار المضلين فيقول: ))َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأّتِخْذ ُفلنا َخِليًل،
َساِن َخُذوًل(( )الفرقان:  ُن ِلْلِإْن َن الّشْيَطا ي َوَكا ِن الّذْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِن ي َع  28َلَقْد َأَضّلِن

 -29.)
ا ِن َوَأْحَيْيَتَن ا اْثَنَتْي ا َأَمّتَن ين: ))َقاُلوا َرّبَن هم قائل هم وخالق  عند ذلك يتوجه الكفار إلى رب

(.11اْثَنَتْيِن َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل(( )غافر: 
 ولكصن هيهات!! فقصد كانوا فصي الدنيصا يدعون إلى اليمان فيكفرون، ثصم ينزل ال -
تى يقاد للشاة ين البهائم العجماوات، ح ضي ب صل القضاء، فيق  سبحانه وتعالى - لف
ني ها كو ثم يقول ل سبحانه -،  من كمال عدله -  من الشاة القرناء، وذلك   الجلحاء 
ا فر ما قدمت يداه، وعلم مصيره صرخ قائًل: ))َي  ترابا فتكون ترابا، فإذا نظر الكا

(.40َلْيَتِني ُكْنُت ُتَرابا(( )النبأ: من الية
هم هم بشمائل سان كتاب أعماله، فيأخذون كتب كل إن ين العباد فُيعطي   ثم يقضي ال ب
َا َماِل َهَذا اْلِكَتابِص ل ُيَغاِدُر َا َوْيَلَتن  مصن وراء ظهورهصم، فإذا نظروا فيصه قالوا: ))ي

(.49َصِغيَرًة َول َكِبيَرًة ِإّلا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرا(( )الكهف: من الية
 عند ذلك يقول الكافر واللم يعتصر قلبه وفؤاده: ))َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيْه، َوَلْم َأْدِر
ُسْلَطاِنَيْه(( ي  َك َعّن ْه، َهَل ي َماِلَي ِت اْلَقاِضَيَة، مَا َأْغنَى َعّن َساِبَيْه، يَا َلْيَتهَا َكاَن  مَا ِح

(.29-25)الحاقة: 
 فيأمصر ال ملئكتصه أن: ))ُخُذوهُص َفُغّلوهُص، ُثمّ اْلَجِحيمَص صَصّلوُه، ُثمّ فِي سِصْلِسَلٍة َذْرُعهَا

(.32-30َسْبُعوَن ِذَراعا َفاْسُلُكوُه(( )الحاقة: 
في النار سحبون  هم، وي في أرجل سلسل  هم وال هم وأعناق في أيدي ضع الغلل   فتو
يا، ثم تقلب وجوههم  على وجوههم، تلك الوجوه التي أبت أن تسجد ل في دار الدن
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 فصي النار، فيصصرخون فيهصا مصن شدة اللم ويقولون: ))يَا َلْيَتنَا َأَطْعنَا الّلهَص َوَأَطْعنَا
(.66الّرُسول(( )الحزاب: من الية

 ثم يتذكرون أن دخولهم النار إنما كان بسبب طاعة السادة المضلين، وكبراء القوم،
ْم ا آِتِه ّسِبيل، َرّبَن ا ال ا َفَأَضّلوَن َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَن ا  ا َأَطْعَن ا ِإّن ين: )) َرّبَن  فيقولون معترف

(.68-67ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعنا َكِبيرا(( )الحزاب: 
َسَأَلُهْم ٌج  ا َفْو َي ِفيَه ا ُأْلِق في النار، ))ُكّلَم عد ذلك تتوالى أفواج الكفار وهم يلقون   ثم ب

ية من ال ْم َنِذيٌر(( )الملك:  ْم َيْأِتُك ين: ))َقاُلوا َبَلى َقْد8َخَزَنُتهَا َأَل  ( فيجيبون معترف
ْم ِإّلا ِفي َضلٍل َكِبيٍر(( )الملك: ْن َأْنُت ُه ِمْن َشْيٍء ِإ ا َما َنّزَل الّل ا َنِذيٌر َفَكّذْبَنا َوُقْلَن  َجاَءَن

9.)
ّسِعيِر(( ْصَحاِب ال ا فِي َأ ْسَمُع َأْو َنْعِقُل مَا ُكّن ا َن ين: ))َوَقاُلوا َلْو ُكّن  ثم يقولون نادم

(.10)الملك: 
(.11))َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْحقا ِلَأْصَحاِب الّسِعيِر(( )الملك: 

ا َنْعَمُل(( )فاطر: ا َنْعَمْل َصاِلحا َغْيَر اّلِذي ُكّن ا َأْخِرْجَن  ثم ينادون ربهم قائلين: ))َرّبَن
(.37من الية

ا ُم الّنِذيُر َفُذوُقوا َفَم ْن َتَذّكَر َوَجاَءُك ِه َم ا َيَتَذّكُر ِفي ْم َم ْم ُنَعّمْرُك هم الجواب: ))َأَوَل  فيأتي
(.37ِللّظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر(( )فاطر: من الية

في النجاة من النار مل  هم بارقة أ  ورغم تلك الهموم والغموم والهوال، ل تزال لدي
ا ا ِشْقَوُتَن ْت َعَلْيَن ا َغَلَب هم بصوت منكسر محزون: ))َرّبَن ها، فينادون رب  والخروج من

َن(( )المؤمنون:  ا َظاِلُمو ا َفِإّن ْن ُعْدَن ا َفِإ ا ِمْنَه ا َأْخِرْجَن َن، َرّبَن ا َقْوما َضاّلي  -106َوُكّن
107.)

(.108فيجيبهم ال بعد زمان: ))اْخَسُأوا ِفيَها َول ُتَكّلُموِن(( )المؤمنون: 
هم المال، ويخلدون فصي نار جهنصم جزاء مصا قدموه مصن العمال،  وحينئٍذ تنقطصع من
 ))َكَذِلَك ُيِريِهُم الّلُه َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجيَن ِمَن الّناِر(( )البقرة: من

(.167الية
هذه بعض اعترافات أهل النار.

وفي القرآن الكريم أضعاف ما ذكرناه فال المستعان.
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http://www.islamlight.net:المصدر 
============

استمتع بوقتك بين جدران بيتك !
خالد عبد اللطيف

 لماذا تمصر لحظات البقاء فصي البيصت مصع الزوجصة والولد بطيئة ثقيلة على بعصض
 الناس ؟! لماذا ل تتحول إلى متعصة يسصعى إليهصا رب السصرة، ويتشّوق إليهصا، فإذا

وصل إليها قّرت عينه وانشرح صدره، وأشاع ِمن َحوِله البهجة والسعادة..
 ابنصه يرتحله، وابنتصه ترتمصي فصي أحضانصه، وُتقصص القصصص الجميلة، والطرائف

المرحة..؟!
 والم ترقصب وتشارك فصي سصرور؛ إذ عليهصا بدورهصا أن تهيصئ الصصغار والجواء،
 وتؤجل بعض أشغالها في البيت؛ ليتفرغ الجميع لجلسة أسرية مليئة بالنس والفرح

مل والجواء من ضغوط الع سه إلى الخروج  جل نف جة الر ضف إلى ذلك حا  . أ
الرتيبة الجادة، إلى لحظات من إجمام النفس والترويح عنها.

أصابع التهام - للسف - تشير إلى موضع دقيق وحساس بين أضلعنا!
 تشيصر إلى القلب .. فلو أن القلوب صصلحت؛ لوجدت فصي إيناس الهصل والصصغار
 مرتعصا للحتسصاب والتماس الثواب، والتقرب إلى ال - تعالى - بإدخال السصرور
 عليهصم وقضاء أهصم حوائجهصم؛ حاجتهصم إلى المشاعصر الصصادقة، والحنان الفّياض،

والرأفة والشفقة.
 ولو أن القلوب صلحت؛ لتجهت برغائبها إلى سنة أفضل الخلق - صلى ال عليه
يه صلى ال عل في الزوجات والولد؛ فكان -  مة  سيرته الكري ست ب سلم -، وتأ  و
 وسصلم - يسصابق عائشصة - رضصي ال عنهصا -، ويجعلهصا تشاهصد مصن خلفصه لعصب
 الحباش في المسجد ، ويذهب إلى بيت ابنته فاطمة - رضي ال عنها - من أجل
من في الصلة، وينزل  ما -، ويحمل الصغار   الحسن والحسين - رضي ال عنه
 منبره ليحملهم، ويرتحلونه بأبي هو وأمي وهو في صلته، فل يمنعهم .. بل يطيل
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 في سجوده من أجلهم، إلى غير ذلك من شمائله الشريفة مع أزواجه وأهل بيته -
صغارا وكبارا - التي تمتلئ بها دواوين السيرة وصحاح السنة!

 وهكذا كان - صلى ال عليه وسلم - يفسح المجال لذلك في أوقات أوسع بكثير مما
 يمتنّص بصه بعصض الناس وهصم يقضون سصويعات متفرقصة فصي بيوتهصم فصي أجواء مصن

الصمت والفتور!
هر، به الطا من قل ِسح لهذه الوقات  سلم - كان ُيف يه و صلى ال عل نه -  هم أ  وال
ين هم حاضر مل؛ فترا ضض وتمل ها على م من يبذلون صادقة؛ بخلف   ومشاعره ال

بالبدان دون المشاعر والوجدان!
سنته، من  يم  نب عظ سلم - إلى جا يه و صلى ال عل نبيهم -  به المحبون ل هل يتن  ف
يه بالنواجذ، وتخسر البيوت به والعض عل  يخسر ص كثيرا ص من يفّرط في الخذ 

جّراء ذلك كثيرا من أسباب سعادتها؟!
http://www.asyeh.com:المصدر 

=============
أمور ينبغي على المرأة فعلها واستغلل الوقت بها

الشيخ محمد بن عبد ال الهبدان
أختي المسلمة: هناك وسائل كثيرة يمكن للمرأة أن تقضي وقتها فيه فمن ذلك:

- القراءة النافعة: وتشتمل على أمرين:1
أ - قراءة القرآن الكريم:

ستطعت ما ا يا هنتاه تقرب إلى ال ب نه قال: ) نه- أ عن خباب- رضي ال ع  روى 
[1فلن ُيتقرب إلى ال بشيء أحب إليه مما خرج منه(]

والحاديث في بيان فضل تلوة القرآن وتعلمه كثيرة جدا منها:
[.2- قوله - صلى ال عليه وسلم -: ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه(( ]

َع ُه َم ٌظ َل َن َوُهَو َحاِف سلم -: ))َمَثُل اّلِذي َيْقَرُأ اْلُقْرآ يه و صلى ال عل  - قوله - 
[3الّسَفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة َوَمَثُل اّلِذي َيْقَرُأ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌد َفَلُه َأْجَراِن(( ]

ول تتعذر المسلمة بكونها أمية ل تقرأ ول تكتب فيمكن:
- أن تقرئي ما تحفظين كالفاتحة والخلص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
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-أو تستمعي إلى شريط أو إذاعة القرآن الكريم فتستفيدين منه في الحفظ والتلوة.
من خلل من القرآن  ير  من حفظَن الكث ساء الميات  من الن مي أّن هناك   - ولتعل

التلقين.
ب - قراءة الكتب النافعة:

 والتي من خللها تعرف أحكام دينها، ومن المؤسف حقا أن نسمع أن بعض النساء
 يجهلن الكثير من أحكام الدين، بل وصل المر في بعضهَن إلى أّنها ل تجيد قراءة

[(.4الفاتحة، وتجهل أحكام الصلة، فل حول ول قوة إل بال )]
 ومن العجيب حقا أّن المرأة تشتري كتب فن الطبخ بأسعاٍر غالية وتقرأ فيها، وتتعلم
 كيف تتفنن في طهي الطعام، ولكن كم هن اللتي ينفقن بعض أسعار تلك الكتب في

شراِء الكتب التي تعلمها أمر دينها وفي كيفية تربية أولدها؟ وال المستعان.
- ذكر ال - تعالى -:2

 والذكر أمره ميسور ول يحتاج إلى كبير عناء- ول الحمد والمنة- ومن يسرِه أّنُه
في مكان ل ني  ما لم تكو ص  يت  ين أعمال الب نت تزاول كن لك أن تذكري ال وأ  يم

يذكر ال فيه، وخذي هذه النصوص في بيان فضل الذكر حتى تعلمي أهميته:
ْم َمْغِفَرًة َوَأْجرا ُه َلُه ِت َأَعّد الّل َه َكِثيرا َوالّذاِكَرا َن الّل  - قال - تعالى -: ))َوالّذاِكِري

(.35َعِظيما(( )الحزاب: 
بي هريرة - رضي ال عنه - أن رسول ال - صلى ال  - وروى مسلم عن أ

 عليصه وسصلم - قال: ))سصبق المفردون، قالوا: ومصا المفردون يصا رسصول ال؟ قال:
[5الذاكرون ال كثيرا والذاكرات(( ]

 - وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول ال - صلى ال عليه
سائل من سأله  في كل يوم ألف حسنة؟ ف كم أن يكسب   وسلم - فقال: ))أيعجز أحد
سائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ قال يسبح مائة تسبيحه فتكتب له ألف حسنة، أو  جل

[6تحط عنه ألف خطيئة(( -]
 فاحرصصي - وفقصك ال - على أذكار الصصباح والمسصاء، وعلى مصا يقال أدبار

الصلوات ونحوها.
- تربية الولد:3
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 تربية الولد مسؤولية عظيمة يقع على كاهلها أكثر ما يقع على المرأة، لّن الرجل
 أكثصر انشغاًل مصن المرأة، وأقصل لزومصا للبيصت، قال - صصلى ال عليصه وسصلم -:

[.7))َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعّيِتَها(( ]
وصدق حافظ إبراهيم إذ يقول في حق المرأة الصالحة:

الم مدرسًة إذا أعددتها *** أعددت شعبا طيب العراق
الم روض إن تعهده الحيا *** بالري أورق أيما إيراق

الم أستاذ الساتذة الولى *** شغلت مآثرهم مدى الفاق
يدرجن حيث أردن ل من وازع *** يحذرن رقبته ول من واق

يفعلن أفعال الرجال لواهيا *** عن واجبات نواعس الحداق
في دورهن شؤونهن كثيرة *** كشؤون رب السيف والزراق
وعليكُم أن تستبين بناتكم *** نور الهدى وعلى الحياة الباقي

 وتذكري أختصي المسصلمة إنصك إذا مصت انقطصع عملك إل مصن ثلث، ومنهصا )أو ولد
[.8صالح يدعو لك(]

ته، فقدري المر حق ما تحسنين تربي صالح ل يمكن أن يوجد إل حين  وهذا الولد ال
قدره واستعيني بال.

- الكثار من سماع الشرطة السلمية:4
 الشريط السلمي نعمة من أجّل النعم، فإّن المرء يتمكن بواسطته وهو جالس في
 بيتصه، مصن السصتماع إلى مئات العلماء والدعاة، ولذا ينبغصي للمرأة أن تسصتفيد مصن
بخ وغسل من ط في أعمال المنزل  مل  نت تع تى ولو كا مر، ح ثل هذا ال ها بم  وقت
 ونحوه، فل يلزم أن تعي المرأة كل ما يقال في الشريط، بل لو حصلت على بعض

فوائده لكفى.
- ممارسة مهنة الخياطة ونسج الصوف:5

 يمكن للمرأة أن تستغل وقتها بممارسة هذه المهنة، فتقوم بخدمة قريباتها وزميلتها
جر الصدقة عظيم، وفي ها، وأ ها أو تتصدق ب ها الخيار أن تأخذ  بأجرة رمزية، ول
 هذا المر فائدة أخرى وهو القضاء على المنكرات التي تحدث في محلت الخياطة

النسائية، أو على القل التخفيف منها.
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- العمل على الحاسب اللي:6
 يمكن للمرأة أن تعمل في منزلها من خلل الحاسب اللي دون الحاجة إلى الخروج
 مصن بيتهصا، فتمارس المرأة عملهصا التجاري مصن خلل كتابصة البحوث، أو تصصميم
 الغلفة أو العمل كموظفة في النترنت أو نحو ذلك، من العمال التي تقضي على

وقت فراغها وتنفع نفسها.
 - كتابة المقالت و إرسالها إلى المجلت السلمية:7

 فإذا كان في خاطرك وقفة، أو في نفسك لفتة تحبين أن تبينها للناس فيمكن لك ذلك،
 مصن خلل إرسصالها عصبر الفاكصس أو البريصد لحدى المجلت السصلمية، كمجلة
 السصرة، أو الشقائق، أو حياة، أو جودي، وهذه كلهصا مجلة نسصائية متخصصصة فصي

عالم المرأة، وهناك مجلة أخرى يمكن الستفادة منها.
- الكثار من نوافل العبادات كالصلة والصيام ونحو ذلك:8

 وهذه وصية النبي - صلى ال عليه وسلم - لربيعة بن كعب حين طلب من النبي
يه وسلم -: ته في الجنة فقال له - صلى ال عل يه وسلم - مرافق  - صلى ال عل

 [(، وقال - صلى ال عليه وسلم -: ))اعلم9))عليك بكثرة السجود(( رواه مسلم )]
نك خطيئة(( رواه ها ع حط ب جة و ها در فع ال لك ب سجدة إّل ر سجد ل  نك لن ت  أ

[10أحمد عن أبي أمامة ]
- القيام بتفريغ وكتابة الشرطة المهمة:9

 ووضعها في أماكن خدمات الطالب، لينتفع منها طلب العلم، أو إنزالها في المواقع
 السلمية في ساحات النترنت، ول يخفى على المسلمة كم من الجر العظيم في

هذا العمل الجليل.
- التدبير المنزلي:10

 وهصي أعمال الطهصي وتنظيصف المنزل، وغسصل الملبصس ونحصو ذلك، والمرأة إذا
 احتسصبت ذلك فإّنهصا فصي عبادة ُتؤجصر عليهصا، أضصف إلى ذلك أنّ لهذا العمصل فوائد

منها:
تي شر التخمة ال ها بإذن ال  ها تقي في بيت  ص فوائد جسمية: حيث إّن حركة المرأة 

أصيبت بها كثير من النساء.
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ص أّن الزوج يتضايق من المرأة الكسولة وقد يحدث لها ما ل تحمد عقباه.
- صناعة بعض التحف والشكال الجمالية:11

ظر الجميلة والشكال سان للمنا حب الن في الفطرة، ف مر مركوز   إن طلب الجمال أ
 الرائعة أمر مباح، وللنسان أن يطلبها ويعملها إذا لم يكن فيها إسراف ول محذور
 شرعصي، كوجود الصصور، وإن كثيرا مصن تلك الشكال قصد تعملهصا المرأة، فماذا لو
 اسصتغلت المرأة بعصض وقتهصا وعملت شيئا مصن تلك التحصف، ووفرت على نفسصها

[.11ووليها هذا المال الذي تشترى به تلك التحف]
 ويمكن أن تبيع تلك التحف فتنفع نفسها وتسد حاجتها، وقد كشفت دراسة نشرت في

  مليونا من أصحاب العمال المنزلية في أمريكا - معظمهم46م أن 1996أكتوبر 
 مصن النسصاء - يعملون مصن منازلهصم ليجاد موازنًة أفضصل بيصن العمصل والسصرة،

[12 %. ]28ويكسبون دخًل أكثر من دخل موظفي المكاتب بحوالي 
- البيع داخل البيوت:12

ثم من  مة و عض الطع عد ب ها، أو ت ها وأقارب عض الملبس على جيران تبيع ب  كأن 
ية سبة بكل ستاذ المحا ته - أ سين شحا من يرغب ذلك، يقول الدكتور ح ها على   تبيع
 التجارة جامعصة الزهرصص فصي الدراسصة الميدانيصة التصي قام بهصا: )إن المرأة العاملة

 % على المظهر والمواصلت، أما تلك التي تعمل40خارج بيتها تنفق من دخلها 
عن  قل  ما ل ي فة الطعام والشراب  من تكل فر  هي تو ها ف صت30في بيت  %، وخل
 % من الدخل70الدراسة إلى أّن المرأة التي تمكث في البيت توفر ما ل يقل عن 

 الذي يمكن أن تحصل عليه، بل يمكنها أن تحقق دخًل أكثر مما تحققه الموظفة، إذ
ما يحتاج في وقت فراغها  ها إلى ورشة إنتاجية، بأن تصنع  ستطيع أن تحول بيت  ت

[13إليه بيتها، ومجتمعها( ]
- التزيين وتصفيف الشعر للنساء:13

 فيمكصن للمرأة أن تأخصذ دورة فصي فصن التجميصل، ثصم تمارس هذا العمصل مصع أهلهصا
 وأقاربها، وتعلمهم هذه الصنعة حتى يحتجن إلى غيرهن، ممن هن محل خطر على

عفاف المرأة ودينها.
- ترجمة الكتب وتصحيح الخطاء المطبعية والملئية.14
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- صناعة الطعمة والحلويات:15
 وقصد علمصت أن هناك نسصاء يقمصن بهذا العمصل، ودخلهصن يغطصي على الكثيصر مصن

حاجاتهن دون أن يحتجن إلى الخروج من المنزل.
- وأخيرا: الهتمام بالزوج:16

ته، ولكن كل ذلك ل فائدة منه إذا لم تهتم ها ونظاف  فجميل من المرأة أن تهتم بمنزل
 بزوجهصا، وذلك مصن خلل السصتقبال الحسصن له والترحيصب بصه، والعتناء بخدمتصه

ونحو ذلك مما ل تجهله المرأة العاقلة.
 وهناك صور رائعة لبعض الزوجات الصالحات، واللتي عرفن فن صناعة الحياة
مع أن عمله كل يوم،  في  ِه  من نظافت صحابه  جب أ حد الزواج تع ية، هذا أ  الزوج
 يقتضي اتساخ ملبسه، ومع ذلك يأتي كل صباح بملبس نظيفة، فسألوه عن ذلك
قم يوما لعملي وإّل وقد وجدت إفطاري معد، وقد ها؛ لم أ  فقال: زوجتي منذ تزوجت
بة، ثم  غيرت ملبسي، بل أشد من ذلك وقد وضعت المناديل في جيبي وهي مرت

تودعني عند باب المنزل!! هكذا فلتكن النساء أدبا وكمال.
وأخيرا قالت الشاعرة المسلمة:

وخير نساء العالمين هي التي *** ُتدير شئون البيت أو فيه تعمل
إذا بقيت في البيت فهي أميرة *** يوقرها من حولها ويبجل
وإسهامها للشعب أن قدمت له *** رجاًل أعدوا للبناء وأهلوا

رعتهم صغارا فهي كانت ***أساسهم تقلن كًل ما يقول ويفعل
----------------------------------------

عة )1] سنة والجما هل ال في شرح اعتقاد أ في558[ رواه الللكائي   ( والجري 
( وقال: هذا إسناد صحيح241( والبيهقي في السماء والصفات )771الشريعة )

( من حديث عثمان بن عفان - رضي ال عنه -.4739[ رواه البخاري )2]
( من حديث عائشة - رضي ال عنها -.4653[ رواه البخاري )3]
ا اّلِذيَن آَمُنوا4] ا َأّيَه  [ وهذه مهمة الزواج ومسؤوليتهم..يقول ال - تعالى -: ) َي

يم:  ُس َواْلِحَجاَرُة ()التحر ْم َنارا َوُقوُدهَا الّنا َسُكْم َوَأْهِليُك  ( فعلى الزوج أن6ُقوا َأْنُف
يسعى لتعليم زوجته وإرشاد بناته بما ل يسع للمسلم جهله من أحكام الدين.
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(.2676[ رواه مسلم )5]
(.2698[ رواه مسلم )6]
 ( وهو جزء من حديث طويل أوله: )كلكم1829( ومسلم )893[ رواه البخاري )7]

راع وكلكم مسؤول عن رعيته...(.
( من حديث أبي هريرة - رضي ال عنه -.1631[ رواه مسلم )8]
(.489[ رواه مسلم )9]
(.1488( وصححه اللباني في السلسلة )5/248[ رواه أحمد )10]
. بتصرف.52 ص 51[ انظر: دور المرأة؛ تربية السرة ص 11]
هص.1418، عام 47[ مجلة السرة عدد 12]
(.47[ مجلة السرة عدد )13]

 هص4/5/1426
http://www.islamlight.net:المصدر 

============
 المرأة والوقت

الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد
 مما لشك فيه أن كثيرا من النساء قد أهملن الستفادة من الوقت، سأذكر هنا بعض

النقاط اليسيرة.
أوًل: العوائق التي تصرف المرأة عن استثمار وقتها:

 - طول المل والتسويف: هذه قاصمة الظهر وأم المشاكل، ولذا تهدد ال - تعالى1
َن{ َسْوَف َيْعَلُمو ُم اَلَمُل َف ْم َيْأُكُلوْا َوَيَتَمّتُعوْا َوُيْلِهِه سويف بقوله: }َذْرُه صحاب الت  -أ

عن هم  هم المل أي يشغل ية: "يله سير هذه ال في تف  يقول القرطبي - رحمه ال - 
 الطاعصة، ويقول الحسصن - رحمصه ال - :" مصا أطال عبصد المصل إل أسصاء العمصل".
 ولهذا كانت وصية عبد ال بن عمر - رضي ال عنهما - كما في البخاري: )إذا
 أصصبحت فل تنتظصر المسصاء وإذا أمسصيت فل تنتظصر الصصباح وخصذ مصن صصحتك

لمرضك ومن حياتك لموتك(.
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قت، ستثمار للو ستفادة وال من عوائق ال سلمة عائق  خت الم ها ال سويف أي  إذا الت
فحذار من التسويف ولنقطع التسويف بالعمل والحزم.

نا تنشغل بها المرأة فيكون ذلك سببا لضاعة وقتها وعدم استفادتها منه، مثال  أحيا
ذلك:

 - ارتياد السواق بكثرة بحثا عن الجديد من الزياء، وإسرافا في ملذات الحياة2
ما أن تكون هي كن بالحدود الشرعية، أ نة للمرأة ول عم إن ال - تعالى -أباح الزي  ن
يد العداء إشغال المرأة في عالم الزياء ها المرأة أن من ك مي أيت  الهدف فل، ولتعل

حتى تنصرف عما خلقت له ولتكون عامل من عوامل الفساد في المجتمع.
 - الشتغال بأعراض الناس في القيل والقال والغيبة والنميمة المحرمة. كما في3

الصحيح نهي عن قيل وقال، وأكد حرمة النميمة والغيبة في أكثر من حديث ومنها:
 حديصث المفلس حيصن قال النصبي –صصلى ال عليصه وسصلم- لصصحابه: )أتدرون مصن
هم له ول متاع، قال –صلى ال من ل در نا  يا رسول ال المفلس في  المفلس؟ قالوا 
 عليه وسلم-: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بقيام وصيام وصلة وزكاة
 وحج ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا فيؤخذ
من خذ  يه أ ما عل بل أن يقضى  يت حسناته ق من حسناته فإذا فن  من حسناته ولهذا 

سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار(
- عدم إدراك أهمية الوقت.4
- حب التسيب وعدم النضباط.5
- التربية الخاطئة منذ الصغر: لم تعود البنت على اغتنام الوقت.6
- عدم معرفة تنظيم الوقت.7
سليها8 ساقطة: بدعوى أن تلك ت مة ومشاهدة الفلم ال طة المحر سماع الشر  - 

ها عن ها وإبعاد ل ها عن دين ها وما علمت المسكينة أن في ذلك سلخ ل  وتقضي وقت
عقيدتها..

 ثم هي أيضا مسئولة عن هذا الوقت الذي قضت في مثل هذه المور قال-صلى ال
عن ها:  بع ومن عن أر سأل  تى ي مة ح بد يوم القيا ما ع سلم-: )لن تزول قد يه و  عل

عمره فيما أفناه( فهل أعددنا لهذا السؤال جوابا؟.
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- كثرة سماع الناشيد.9
نه يذكر النسان بتقصيره في10  - التحسر على الماضي: فمن دسائس الشيطان أ

ير في الحاضر والمستقبل ولذا فإن خير وسيلة للتكف عن العمل  به  عد   الماضي ليق
 عن الماضي هو العمل الجاد في الحاضر والمستقبل قال - تعالى -: }ِإّن اْلَحَسَناِت

ُيْذِهْبَن الّسّيَئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللّذاِكِريَن{.
- ومن العوائق أيضا: القدوة السيئة11

 بعض النساء تنظر إلى من هي أقل منها في الستفادة لوقتها ول تنظر إلى من هو
ها معللة نفسها بأن فلنة ها فيدعوها ذلك إلى الستمرار على إضاعة وقت  أحسن من
ظة هي حاف من  ساء  من الن سى بأن هناك  قت وهكذا.. وتن عة للو ني إضا ثر م  أك

لوقتها ومستفيدة منه..
- كثرة الكلم في الهاتف.12
- القراءة غير المفيدة.13
- ضعف الهمة14

عف كن لض ها، ول من وقت ستفيد  يف ت قت وتعرف ك ية الو ساء تدرك أهم عض الن  ب
همتها تتقاعس عن كثير من العمال..

 وعلج ذلك بأن تجاهصد نفسصها على التعلق بمعالي المور وجليلهصا، والتباعصد عصن
 سفاسف المور وحقيرها، ومن أعظم المعالي اغتنام الوقات ومن تأمل النصوص

وجدها تحث على علو الهمة.
قال - تعالى -: }َواّلِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيّنُهْم ُسُبَلَنا{.

وقال: }ِإّنُهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت{.
 واستمعي إلى قول المصطفى –صلى ال عليه وسلم-: )إن ال يحب معالي المور
في ني  صححه اللبا سعد و بن  سهل  عن  كم  سفسافها( رواه الحا ها ويكره   وأشرف

( ويقول الشاعر:593الجامع )
إذا غامرت في شرف مروم*** فل تقنع بما دون النجوم

قد تكون15 ساء، ف قص عقدة تلحق بعض الن قص: إن الشعور بالن  - الشعور بالن
 قوية العزيمة قادرة على الستفادة لكنها تحطم نفسها بنفسها وذلك بأن تتصور أنها
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 ليست أهًل لن تقوم بهذا العمل كتدريس القرآن, أو تعليم العلم, أو نحو ذلك.. ولذا
ما، نه ل يولد المرء متعل  لبد أن تعلم المرأة أن هذا من حيل الشيطان ووساوسه فإ
هي مأجورة عند ها إذا اجتهدت ف ستشعر أن هو طريق الصواب ولبد أن ت  والخطأ 

ال - تعالى -حتى وإن أخطأت.
سد16 سبب ذلك مفا قد  ساء و من الن ير  ها كث صيبت ب مة أ فة عظي هو آ  - النوم: و

منها:
تفويت كثير من الوجبات.

قد يكون سببا للخصومة بين الزوجين.
وقد تعلل بعض النساء المصابات بهذا الداء وتقول: النوم عبادة!!

والجواب عن هذه الشبهة العليلة من وجوه:
عر أن هذا النوم سان فيش هل الن قل كا ثر عبادة تث  النوم يكون عبادة إذا كان على أ

يجدد نشاطه.
تي سنن ال سان قائما بواجبات ال - تعالى -مؤديا لل  ويكون عبادة أيضا إذا كان الن
 أمره بها.. أما إذا كان النوم عائقا عن فعل الواجبات كالصلة ونحوها فكيف يكون

عبادة؟
 وقصد تقول بعضهصن النوم أحسصن للمرأة مصن أن تجلس إلى أخرى وتتحدثان فصي

أعراض الناس
 والجواب عصن هذا: مصن قال إن المرأة ينبغصي أن تكون إمصا نائمصة أو تتحدث فصي
 أعراض الناس؟ فهذا مفهوم خاطصئ لن الصصل أن المرأة تسصتثمر كصل لحظصة مصن

لحظات عمرها، وليس البديل هو النوم وإنما هو عمل الصالحات.
- أولياء المور )الزوج، الب(:17

 قصد يتسصبب أحيانصا بعصض أولياء المور فصي عدم اسصتفادة المرأة مصن وقتهصا نظرا
 لشغالها في أمور تافهة أو بتوفير مزجيات الوقت لها أو بكونه قدوة سيئة لها في

هذا المجال.
ثانيا: أمور تعين المرأة على حفظ وقتها:
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 - مراقبة ال والخوف منه: فالمرأة التي تراقب ال ل يمكن أن تضيع وقتها دون1
فائدة بل هي أحرص على محاسبة نفسها في وقتها من محاسبة الشريك لشريكه …
يت ما رأ ها: " ها ال - عن زوج يز - رحم بن عبد العز  تقول فاطمة زوجة عمر 
 أحد أكثر صلة ول صياما منه ول أحد أشد فرقا من ربه منه، كان يصلي العشاء
 ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فل يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان
 يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الخرة فينتفض كما ينتفض العصفور
يه اللحاف" فماذا نقول عن أنفسنا في هذا الزمان  من الماء ويجلس يبكي فأطرح عل

وال المستعان.
نة الفاضلة2 فة المرأة للزم نة الفاضلة: إن معر نة والمك فة المرأة بالزم  - معر

 كرمضان, وعشصر ذي الحجصة, ويوم الجمعصة, والثلث الخيصر مصن الليصل, ومعرفتهصا
 للمكنصة الفاضلة, كالحرم المكصي, والمدنصي.. تعيصن المرأة على اسصتثمار وقتهصا لن

الحسنة مضاعفة في مثل هذه الزمنة وتلك المكنة كما هو معلوم.
- شعور المرأة بواجبها ودورها في المجتمع3

 شعور المرأة بواجبهصا نحصو المجتمصع وتقويصم مصا أعوج منصه، وإدراك أن عملهصا ل
 يتوقف فقط على إعداد الطعام وتنظيف الثياب وإن كان هذا من المور المهمة لكن
 ليس هو كل شيء يجعلها تحرص على اغتنام الفرص فيما يعود نفعه عليها وعلى

المة.
- البتعاد عن المركزية: تريد أن تعمل كل شئ بنفسها4
- البتعاد عن المثالية: تريد كل شيء على أكمل وجه.5
 - عدم كثرة الخروج مصن المنزل: فإن مكثرات لخروج مصن اللتصي يتعرض6

للطفش في البيت.
- معرفة أهمية الوقت.7
- تحديد الهداف التي تريد إنجازها8
- التلذذ بحلوة كسب الوقت في النتاج المفيد ]تشعرين بلذة عندما تنتجين شيئا[9

- تنويع العمال التي تقومين بها حتى ل تتعرضين للملل.10
- قراءة أخبار مغتنمي الوقات11
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- القناعة بوجوب التغيير12
- معرفة أنك ستواجه صعوبة في التغيير.13
- الدعاء14
- اختيار الجليس الصالح15

خبر يس كما أ يس.. وهذا الجل بل لبد له من جل سان أن يعيش لوحده   ل يمكن للن
يس فخ الكير، ول مل المسك أو كنا ما أن يكون كحا يه وسلم- إ نبي –صلى ال عل  ال
تبر ها تع صالحة لن ستها ال ين هذا وذاك.. وعلى المرأة أن تختار جلي سط ب  هناك و
يس ها المرأة مواصفات الجل مي أيت ها. وحتى تعل  خير معين على الستفادة من وقت
يل: يا بن عباس - رضي ال عنهما - قال: )ق  الصالح استمعي لهذا الحديث عن ا
كم منطقة في عمل ته وزاد  كم ال رؤي من ذكر ساؤنا خير؟ قال:   رسول ال! أي جل

وذكركم في الخرة عمله( الحديث صحيح.
http://www.islamlight.net:المصدر 

==============-
عمر النسان واستغلل الوقت

 مهمصة النسصان فصي هذه الحياة، و سصر وجوده ووسصام عزه، وتاج شرفصه، وإكسصير
 سعادته، هي عبوديته لربه - عز وجل -، وتسخيره كل ما أفاء ال عليه للقيام بها،
نس إل جن وال قت ال ما خل ما قال - تعالى -: "و ين، ك فة ع ها طر  وعدم الغفلة عن

[.56ليعبدون"]الذاريات: 
نه وعقيدته، معتًزا بأصالته ا لدي ا على مبادئه، وفًي  وإن أمارة المسلم الحق بقاؤه ثابًت
 وشخصصيته فخوًرا بمبادئه وثوابتصه، ل يحّده عصن القيام برسصالته زمانٌص دون زمان،
ته لربه مكان دون آخر، فمحياه كله ل، وأعماله نه وبين تحقيق عبودي  ول يحول بي
 جميعها لموله، "قل إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي ل رب العالمين ل شريك

[.163، 162له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"]النعام: 
هذا هو منهج المسلم الصادق في إسلمه، القوي في إيمانه، اليجابي في انتمائه.

 فحيثما كان وحّل، وأينما ُوِجد وارتحل، فإنه يضع العبودية ل شعاره، وطاعته لربه
في ستثماره   دثاره. والوقت، هو مادة الحياة؛ والزمن، هو وعاء العمر، فالواجب ا
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 مرضات ال، وشغله بطاعتصه - سصبحانه -، فإن النسصان مسصؤول عصن عمره فيمصا
 أفناه، وعن شبابه فيما أبله، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر - صلى ال عليه

وسلم -، فيما خرجه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة - رضي ال عنه -.
 يقول المام العلمصة ابصن القيصم - رحمصه ال -: "السّصنة شجرة، والشهور فروعهصا،
 واليام أغصانها، والساعات أوراقها، والنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة
 فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، وإنما يكون الَجذاذ يوم

المعاد، فعند الَجذاذ َيتبين حلو الثمار من مرها".
أل فليعلم ذلك من أهدروا أوقاتهم، وبّددوا أعمارهم، في غير مرضات مولهم.

http://tourism.albahah.net:9090:المصدر 
=============

) س ج ( عن تنظيم الوقت
عبد ال المهيري

قبل أن نبدأ:
 في هذه الدورة نستعرض جملة من العتراضات والستفسارات حول مسألة تنظيم
تي نريد إيصالها للقارئ الكريم. سلوب يقرب الفكرة ال  الوقت وإدارة الذات، وهو أ

وأتمنى أن ترسل لنا باستفسارك إن لم تجد جوابا له في هذه الدورة.
ما هي فوائد تنظيم الوقت؟

 الفوائد كثيرة، منها ما هو مباشر وتجد نتائجه في الحال، ومنها ما تجد نتائجه على
من فوائد قت، و مك للو من تنظي ستعجل النتائج  يك أن ل ت يل، لذلك عل  المدى الطو

تنظيم الوقت:
• الشعور بالتحسن بشكل عام في حياتك.

• قضاء وقت أكبر مع العائلة أو في الترفيه والراحة.
• قضاء وقت أكبر في التطوير الذاتي.

• إنجاز أهدافك وأحلمك الشخصية.
• تحسين إنتاجيتك بشكل عام.

• التخفيف من الضغوط سواء في العمل أو ضغوط الحياة المختلفة.
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كيف أعرف مدى استفادتي من وقتي؟ وكيف أعرف العوامل المبددة لوقتي؟
 سصؤال جوهري ومهصم، تتطلب معرفصة مدى اسصتفادتك للوقصت والعوامصل المضيعصة
 لوقتك أن تقوم بعمل سجل يومي لمدة أسبوع مثًل وتدون فيه تفاصيل العمال التي
 قضيت فيها وقتك وكذلك كم أخذ كل عمل من الوقت، فتكتب حتى المور البسيطة
 والصغيرة والتي قد تضيع من وقتك دقائق يوميا لكن في نهاية السبوع قد تجد هذه

الدقائق تحولت لساعات.
 16قم بتصميم جدول مفصل لكل يوم، وقسمه إلى عدد ساعات يومك وهي تقريبا 

خذ  سيم كل ساعة إلى 8ساعة على افتراض أن النوم يأ قم بتق سام4 ساعات، و   أق
مل. هذا15أي  كل ع قت المهدر ل ساعات إلى أعمال ومقدار الو سم ال قة، وق   دقي

 اقتراح للجدول، المهصم أن يوضصح لك الجدول العمال ومقدار الوقصت المهدر لكصل
عمل.

 بعصد ذلك عليصك أن تقوم بتحليصل الجدول وتبحصث فصي عوامصل تبديصد الوقصت فتزيلهصا
 وتسأل نفسك، هل هناك فرصة لتنظيم الوقت بشكل أفضل؟ إن كانت الجابة بنعم

- وهي كذلك دائما - فعليك أن تبحث عن هذه الفرصة.
أنا مشغول ول يوجد لدي وقت للتنظيم!

كن حادا إذ سه لم ي كن فأ بة ول في الغا طع شجرة  في ق هد   يحكى أن حطابا كان يجت
 أنه لم يشحذه من قبل، مر عليه شخص ما فرأها على تلك الحالة، وقال له: لماذا ل
 تشحصذ فأسصك؟ قال الحطاب وهصو منهمصك فصي عمله: أل ترى أننصي مشغول فصي

عملي؟!
 مصن يقول بأنصه مشغول ول وقصت لديصه لتنظيصم وقتصه فهذا شأنصه كشأن الحطاب فصي
سيساعده أيضا على سرعة و طع الشجرة ب سيساعده على ق حذ الفأس  صة! إن ش  الق
 بذل مجهود أقصل فصي قطصع الشجرة وكذلك سصيتيح له النتقال لشجرة أخرى، وكذلك
سيتيح لك قل و سرع وبمجهود أ كل أ ساعدك على إتمام أعملك بش قت، ي يم الو  تنظ

اغتنام فرص لم تكن تخطر على بالك لنك مشغول بعملك.
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 وهذه معادلة بسيطة، إننا علينا أن نجهز الرض قبل زراعتها، ونجهز أدواتنا قبل
 الشروع فصي عمصل مصا وكذلك الوقصت، علينصا أن نخطصط لكيفيصة قضائه فصي سصاعات

اليوم.
ل أحتاج تنظيم الوقت لكل شيء، فقط المشاريع الكبيرة تحتاج للتنظيم!

 في إحصائيات كثيرة نجد أن أمور صغيرة تهدر الساعات سنوية، فلو قلنا مثًل أنك
  دقائق في طريقك من البيت وإلى العمل وكذلك من العمل إلى البيت،10تقضي 

  دقيقة يوميا تتنقل بين البيت ومقر العمل، ولنفرض أن عدد أيام20أي أنك تقضي 
 أيام أسبوعيا.5العمل في السبوع 

 دقيقة أسبوعيا100 دقيقة = 20 أيام × 5
 ساعة تقريبا!!88 دقيقة = 5300 أسبوعا = 53 دقيقة أسبوعيا × 100

من  يد لستفدت  في شيء مف شر دقائق يوميا  ستغلل هذه الع مت با ساعة88لو ق   
 تظصن أنصت أنهصا وقصت ضائع أو مهدر، كيصف تسصتغل هذه الدقائق العشصر؟ بإمكانصك
ها  الستماع لشرطة تعليمية، أو حتى تنظم وقتك ذهنيا حسب أولوياتك المخطط ل
 مصن قبصل، أو تجعصل هذا الوقصت موردا للفكار البداعيصة المتجددة، وهذا الوقصت

شخصيا أستغله لقتناص مشاهدات لقوم فيما بعد بتدوينها في مقالت.
أود أن أنظم وقتي لكن الخرين ل يسمحون لي بذلك!

 من السهل إلقاء اللئمة على الخرين أو على الظروف، لكنك المسؤول الوحيد عن
هم، أعتذر للخرين نت الذي تسمح للخرين بأن يجعلوك أداة لنهاء أعمال تك، أ  وق
 بلباقة وحزم، وابدأ في تنظيم وقتك حسب أولوياتك وستجد النتيجة الباهرة. وإن لم
من سيفعل الخرون لك هذا  تك ف ظم وق سك وتن سم الهداف لنف سك وتر طط لنف  تخ

أجل إنهاء أعمالهم بك!! أي تصبح أداة بأيديهم.
ألن أفقد بتنظيمي للوقت تلقائيتي والعفوية وأصبح كاللة؟

 ل أبدا، المسألة ل ينظر لها هكذا، تنظيم الوقت ل يعني أن تصبح آلة تنفذ العمال
 المخطط لها فقط، إن تنظيم الوقت يجب أن يكون مرنا حتى ل تصبح كاللة، فنحن
 مهما حاولنا أن نتوقع كيفية تنظيم أوقاتنا فستأتينا أمور وأشياء لم نكن نتوقعها، هنا
 علينا أن نفكر في المر، هل الذي خططت له أهم أم هذا المر الذي طرأ مؤخرا؟
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 تختلف الجابة على هذا السؤال باختلف أهمية ما خططت له، لذلك التلقائية تعزز
أكثر وتصبح عقلنية أكثر وقد كانت قبل التنظيم تلقائية فوضوية.

أليست كتابة الهداف والتخطيط مضيعة للوقت؟
 افرض أنك ذاهب لرحلة ما تستغرق أياما، ماذا ستفعل؟ الشيء الطبيعي أن تخطط
عد بل مو يه ق تب وأدوات الترف عض الك ما ب سك ورب تك وملب تك وتجهز أدوا  لرحل
 الرحلة بوقت كافي، والحياة رحلة لكنها رحلة طويلة تحتاج منا إلى تخطيط وإعداد

مستمرين لمواجهة العقبات وتحقيق النجازات.
بع ساعتين إلى أر ين ال ما ب يك  فر عل في التخطيط تو ها  ساعة تقضي كل   ولتعلم أن 
 ساعات من وقت التنفيذ، فما رأيك؟ تصور أنك تخطط كل يوم لمدة ساعة والتوفير

  ساعة تستطيع730المحصل من هذه الساعة يساوي ساعتين، أي أنك تحصل على 
استغللها في أمور أخرى كالترفيه أو الهتمام بالعائلة أو التطوير الذاتي.

سأفقد أوقات الراحة والترفيه إذا نظمت وقتي!
يم من الكثيرون بهذه الفكرة، إن تنظ سف يؤ قت ولل يم الو عن تنظ طأ   هذه فكرة خ
جد وأوقات هو الذي يحدد أوقات ال سه، ف خص نف بط بالش صية ترت قت عادة شخ  الو
 الترفيصه والراحصة، والتنظيصم يهدف فقصط إلى تحقيصق أفضصل إنجازات وتخفيصض
 الضغوط عن كاهل الشخص وكذلك إتاحة وقت له كي يطور نفسه ويتعلم ويمارس
كل شيء في  ني التنظيم  قط يع هو ف مة  ية التا ني الجد قت ل يع ته، تنظيم الو  هوايا

حتى الترفيه يصبح منظما وموجها أيضا.
سبق قم بالعداد الم ها موعدا و في رحلة، حدد ل مع العائلة  قت   فمثًل، تود قضاء و
قت الرحلة، وبذلك يك و يع عل كي ل تض تك ل يف أعمالك وارتباطا  لهذه الرحلة وك
 تربصح عدة أمور، أوًل: رفهصت عصن نفسصك، ثانيا: رفهصت عصن عائلتصك، ثالثا: يزداد
 الترابط بينك وبين عائلتك لنك وضعت عائلتك ضمن دائرة الهتمام وخططت لكي

تقوم بأنشطة فعلية لصالح عائلتك.
ل أستطيع الستمرار في التنظيم لظروف تمر بي، فماذا أفعل؟

ها أن تي أنجبت طفًل، علي مل مثُل أو ال طبيعي، المرأة الحا  ل تقلق أبدا فهذا شيء 
ها أن ها؟ علي ظم وقت يف تن ثر وعلى طوال اليوم، فك سنتين أو أك ها لمدة  تم بطفل  ته
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 تنسى الدفاتر والجداول وتضع جدول وحيد فقط حتى تهتم بالطفل الصغير، تضع
 فيه مواعيد زيارة المستشفى مثًل وكذلك تحدد لنفسها كتب تقرأها في وقت فراغها

عن تربية الطفال مثًل، هذا مثال بسيط وقس عليه أمثلة أكبر.
 في الجازات مثًل، هل نحتاج لتنظيم الوقت أم لستغلل الوقت؟ هناك فرق كبير
 طبعا، أنصا بحاجصة لسصتغلل وقصت الفراغ فصي الجازة لصصالح تنميصة مهاراتصي
يم، قد ل أحتاج إلى الجدولة والتنظ سي، وبهذا  عن نف يه  تى الترف تي أو ح  ومعلوما

لذلك ل تقلق إن مرت بك ظروف تجبرك على عدم التنظيم.
ل يوجد لدي حاسوب لتنظيم وقتي!

 الحاسصوب أداة مرنصة وسصهلة وممتازة لتنظيصم الوقصت، لكصن ليصس كصل مصن ل يملك
 حاسصوبا ل يسصتطيع تنظيصم وقتصه، هذا ليصس بعذر أبدا، كصل مصا تحتاجصه مفكرة وقلم
هي أدوات سبيا و يص ن سعرها رخ قت و يم الو صة لتنظ تر خا  وجدول، وهناك دفا

ممتازة لتنظيم الوقت.
ل أحتاج لكتابة أهدافي أو التخطيط على الورق، فأنا أعرف ماذا علي أن أعمل.

 ل توجصد ذاكرة كاملة أبدا وبهذه القناعصة سصتنسى بكصل تأكيصد بعصض التفاصصيل
 الضروريصة والعمال المهمصة والمواعيصد كذلك، عليصك أن تدون أفكارك وأهدافصك
 وتنظصم وقتصك على الورق أو على حاسصوب المهصم أن تكتصب، وبهذا سصتكسب عدة
يء كل ش سيان إذا كان  سيت! ل مجال للن سمه ن  أمور، أوًل: لن يكون هناك عذر ا
 مدون إل إذا نسصيت المفكرة نفسصها أو الحاسصوب!! ثانيا: سصتسهل على نفسصك أداء
في قة أو  في ور يه أن يتذكره  ما عل يع  كبر لن عقلك ترك جم يز أ  المهمات وبترك

الحاسوب والن هو على استعداد لني يركز على أداء مهمة واحدة وبكل فعالية.
حياتي سلسلة من الزمات المتتالية، كيف أنظم وقتي؟!

 تنظيصم الوقصت يسصاعدك على التخفيصف مصن هذه الزمات وفوق ذلك يسصاعدك على
حن ل قة، ن ية ضي في زاو صر  خف بذلك الزمات وتنح ها فت ها وتوقع ستعداد ل  ال
كل صها بش سيساعد على تقلي بل  يع الزمات،  سينهي جم قت  يم الو  نقول بأن تنظ

كبير.
هل يساعدني الحاسوب على تنظيم وقتي؟
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يك هو اختيار برنامج مناسب  طبعا، والحاسوب أداة مرنة لتنظيم الوقت كل ما عل
لحتياجاتك واستخدامه بشكل دائم.

هل هناك أسلوب واحد يصلح لكل الناس في تنظيم الوقت؟
 ل ليس هناك أسلوب واحد يصلح لكل الناس، إن كل فرد من البشر له خصائصه
ته يه أن يكون مسؤوًل عن نفسه ويقوم بتنظيم وق  وظروفه الخاصة لذلك وجب عل

حسب حاجته هو.
ما هي خطوات تنظيم الوقت؟

 مجموعة خطوات سهلة ويسيرة شرحنها في دورة سابقة، ارجع لتلك الدورة وستجد
ما يسرك

http://www.alnoor-world.com/learn/general/timeorg.htm

ما هي أدوات تنظيم الوقت؟
 الدوات كثيرة، تستطيع مثًل أن تصمم أداتك بنفسك، كتخطيط جدولك الخاص على
 الحاسصوب، أو يمكنصك شراء مفكرة صصغيرة، أو دفتصر مواعيصد، أو منظصم شخصصي
ها تف وغير مة أخرى للهوا مة للعمال وقائ سنة وقائ مل يحوي على شهور ال  متكا
 مصن المور الضروريصة، أو يمكنصك اسصتخدام حاسصوبك لهذا الشيصء، أو مفكرة

إلكترونية، المهم أن تكون أداة مرنة وتصلح لحتياجاتك.
----------------------------------------

المراجع:
• أساسيات إدارة الوقت. روي أليكساندر

• الولويات الولى. ستيفن كوفي
• إدارة الوقت للمبتدئين. جيفري ماير

http://www.sst5.com:المصدر 
=============-

إدارة الوقت قيم مفقودة في حياة المسلمين
 إدارة الوقصت أصصبحت مصن الموضوعات المهمصة التصي يتناولهصا علماء الجتماع
 والدارة في أبحاثهم وكتاباتهم المتنوعة، والدول المتقدمة تهتم بدراسات تخصيص
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 الوقصت أو موازنصة الوقصت، وكيفيصة توزيعصه على النشطصة المختلفصة التصي يمارسصها
 الفراد، فالوقصت ثروة قوميصة، وأسصلوب اسصتغلل الفراد له يؤثصر على الجوانصب

القتصادية والسياسية والجتماعية والثقافية للمجتمع.
قيمة الوقت:

 والوقت من أندر الموارد في هذه الحياة فإذا انقضى ل يّعوض ول يستطيع النسان
 أن يخزنصه أو يشتريصه، بصل هصو الحياة نفسصها، وعمصر النسصان مصا هصو إل سصاعات
 ودقائق وثوان، وقصد أقسصم ال - سصبحانه وتعالى - بالوقصت فصي أكثصر مصن آيصة فصي
صر، قال - تعالى -: يل والنهار والع حى والل جر والض سم بالف يم، فأق  القرآن الكر

(3-1}والعصر• إن النسان لفي خسر { العصر)
(2-1}والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى{ الليل )

(2-1}والضحى• والليل إذا سجى{ الضحى )
(2-1}والفجر وليال عشر{ الفجر )

هو ته  ته، ووق هو حيا سان  قت الن به، فو سم  يم المق سم بالشيء يدل على تعظ  والق
 نهاره وليله، وهصو عمره، وكصل شمصس تغرب هصو يوم ينقصص مصن عمصر النسصان،
ما أن الوقت مال ال، وحرام على ته• ك من أيام حيا قي  ما ب هو  قي   ورصيده الحقي
 النسان أن يضيع مال ال في غير منفعة، ول سيما نحن العرب والمسلمين الذين
ية خي، فإنتاج هم بالكسل والترا مل، ونت ية للع مة والشه  نوصم دائما وأبدا بفقدان اله

 ( ساعة16( دقيقة في اليوم، بينما إنتاجية الياباني تقدر بص )46العربي تقدر بص )
عمل يوميا•

قد يه، ف عه أو يفرط ف بن أن يضّي من الغ مة، و ته يوم القيا عن وق سؤول  سلم م  والم
نه قال: " ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع:  َصّح عن الرسول ]أ
به فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه،  عن ُعُمِره فيما أفناه، وعن شبا

(1وعن علمه ماذا عمل به" )
قت هو الو في هذه الحياة  مة اليمان  عد نع سان ب به ال للن ما وه  إن أعظم وأغلى 
سترجاع سترجاعه أو ا قة الحياة، والوقت الذي مضى ل يمكن ا في الحقي هو   الذي 
 أي جزء منه، وقد عبر عن ذلك الحسن البصري بقوله: "ما من يوم ينشق فجره إل
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نا ل نا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني وتزود مني، فأ بن أدم أ يا ا  وينادى: )
 أعود إلى يوم القيامة "، والعاقل من يحرص على المسارعة إلى استغلل وقته فيما

ينفع ويفيد حتى ل يخسره أو يغبن فيه•
قد ته، ف قت وقيم ية الو ظم وأهم حة إلى ع يم بإشارات واض فل القرآن الكر قد ح  ول
صة ساعات خا سما ب مة عدة، مق ية كري سورا قرآن سبحانه وتعالى -  تح ال -   افت
 وأجزاء معينة من الوقت مثل الفجر، الضحى، الليل، النهار، والعصر كما سبق أن

أشرنا.
 ومعلوم أن ال - سصبحانه - حينمصا يقسصم بشيصء يعنصي ذلك لفصت النظار إلى قيمصة
 الوقصت وكرامتصه، وأنصه يجصب علينصا أن نمله بالعمصل والسصعي الحميصد فصي إعمار

الرض.
 وال - سبحانه وتعالى - سائل النسان عن هذا العمر الذي يضيعه، سائله عن كل
 دقيقصة تمصر مصن حياتصه، فكيصف بالسصاعات الطوال؟ وكيصف باليام الخاليصة؟، وكيصف

بالشهر الماضية في اللهو واللعب؟! •
* الوقت من ذهب

هو الظرف قت  كبيرة، فالو ها  سلم نجد ظر ال في ن قت  مة الو نا إلى قي  وإذا نظر
 الزمني الذي ُيؤدي فيه النسان نشاطه الذي يفيد منه في حياته الدنيوية والخروية،
 وضياع أي جزء منه َخسارة كبيرة، ويندم يوم القيامة على التفريط فيه، كما قال -
َا َنْعَمْل صَصاِلًحا َغْيَر اّلِذي ُكّناص َنْعَمُل َأَو َلمْص َا َأْخِرْجن  تعالى -فصي أهصل النار: }َرّبن

(•2(•)37ُنَعّمْرُكْم َما َيَتَذّكُر ِفيِه َمْن َتَذّكَر َوَجاَءُكْم الّنِذيُر{)فاطر
ما طال يل، ومه هو قل ر ف ما كُث نه، ومه فق م سان الذي ين هو رأس مال الن مر   والع
 فهو قصير، والمال تخترمها الجال، ومن هنا حض السلم على الُمبادرة بالعمل
هر يد، ومن مظا ما يف في غير  مر  من لحظات الع صالح وعدم ضياع أي لحظة   ال
 هذا مصا جاء فصي حديصث البخاري "نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس، الصصحة

بل3والفراغ" ) ًسا ق نم خم سناد حسن" اغت يا بإ بي الدن بن أ يث ا في حد ما جاء   (، و
بل غك ق بل فقرك، وفرا بل سقمك، وغناك ق ك، وصحتك ق بل ِهَرِم بك ق  خمس: شبا

(4ُشْغِلك، وحياتك قبل موتك " )
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 وقد قال أبو بكر الصديق - رضي ال عنه - : "إنكم تغدون وتروحون في أجٍل قد
 غّيبص عنكصم علمصه، فإن اسصتطعتم أن تنقضصي الجال وأنتصم فصي عمصل ال - ول
 تستطيعون ذلك إل بال - فسابقوا في مهل بأعمالكم قبل أن تنقضي آجالكم فتردكم
 إلى سصوء أعمالكصم، فالوحصا الوحصا، النجاء النجاء، فإن وراءكصم طالبًا حثيثًا أمره،

سريًعا سْيره "
ين كل العامل صالح ل هو نموذج  نه -  ضي ال ع بن الخطاب - ر مر  ما قاله ع  و
 والمسؤولين، حين جاء معاوية بن خديج يبشره بفتح السكندرية فوصل إلى المدينة
ص قت، وقال ل في ذلك الو نه ل ينام  َم أ ثم َعِل ستريح  نه نائم ي ظن أ قت القيلولة ف  و
يل لضيعّن حق ال،  معاوية: لئن نمت النهار لضيعّن حق الرعية، ولئن نمت الل

فكيف بالنوم بين هذين الحقين يا معاوية؟ "
 وقال ابن قيم الجوزية: وقت النسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته البدية
 في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الليم وهو يمر مر الحساب فما
ته وإن من حيا يس محسوبا  ته وعمره وغير ذلك ل هو حيا ته ل وبال ف من وق  كان 
 عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والماني الباطلة وكان خير

(5ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته " )
والحياة كما عبر عنها الشاعر العربي دقائق معدودة:

دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثواني
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها *** فالذكر للنسان عمر ثاني

والنسان العاقل من يغتنم هذه الدقائق والساعات قبل أن تمر، كما قال الشاعر:
إذا هبت رياحك فاغتنمها *** فعقبى كل خافقة سكون

و ل تغفل عن الحسان فيه *** فل تدري السكون متى يكون
ما قدم صار قدي مس" الذي فات ومضى  قي: إن "أ مد شو ير الشعراء أح قد قال أم  و
 عصصر "عاد" الضارب فصي القدم، لن "الماضصي" ماض سصواء كان قريبصا أو بعيدا،

فهو - "الماضي" القريب أو البعيد- سواء من حيث إنه مضى ولن يعود، يقول:
وأمس كعاد، وإن كان منك *** قريب الخيال لطيف الصور
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من أحرص الناس على اغتنام ته  في حيا سلم -  يه و سول -صلى ال عل  وكان الر
 كل لحظة من لحظات وقته لصالح السلم والمسلمين، مهما كانت الوضاع قاسية
 وحرجصة ليعّلم المسصلمين اغتنام أوقات عمرهصم المحدودة، ول ينبغصي التقصصير فصي

القيام بالواجبات حتى في أحلك اليام وأخطرها•
 كمصا كان السصلف الصصالح مصن أحرص الناس على اغتنام أوقاتهصم، فمصن أقوالهصم
سيف إن لم تقطعه قطعك "، أي إن لم تقطعه قت كال صدد: " الو في هذا ال  الشهيرة 
 باسصتخدامه بالعمصل المصبرور والسصعي المشكور قطعصك بالذل والخسصران والضياع
مل واغتنام حض على الع هو ي مه ال - و صري - يرح سن الب  والهوان، وقال الح
 فرصصة العمصر القليلة: "يصا بصن آدم أنصت أيام، كلمصا ذهصب يوم منهصا ذهصب بعضصك،
 ويوشصك إذا ذهصب بعضصك أن يذهصب كلك وأنصت ل تعلم، فاعمصل، فاليوم عمصل ول

حساب، وغدا حساب ول عمل"•
* التلفاز وقتل الوقت

ية ية والنبو مع هذه التعليمات القرآن يا  يا وجزئ ير كل  وحياة المسلمين المعاصرة تتغا
 الخاصة بتعظيم الوقت وحسن إدارته، فأوقات المسلمين مهدرة، وقد وجدنا أكثرهم

 ساعة•24يتفنن في تضييع وقته بوسائل عدة أشهرها التلفاز الذي يعمل على مدى 
قد صاحبه، و به  عر  من دون أن يش قت  تل الو تي تق ثة ال من الفات الحدي  فالتلفاز 
 أظهرت دراسصة تعتصبر الولى مصن نوعهصا عصن " موازنصة الوقصت لدى المصصريين "
في ما يشغل السرة المصرية  هم  كر أن التلفاز أ ية تذ ها مركز البحاث الجنائ  قدم
 الجازات السبوعية والسنوية، وأنه يلتهم أوقات الفراغ، وتشير بعض الحصاءات
 إلى أن النسان عندما يبلغ العشرين من العمر يكون قد استهلك من عمره ما ل يقل
 عن عشرين ألف ساعة بث تلفازي، وقد ل يعني هذا العدد من الساعات شيئا، إل
 إذا علمنا بأن عدد الساعات التي يحتاجها الدارس لنيل درجة البكالوريوس هي في
 حدود خمسة آلف ساعة، وأن عشرة آلف ساعة من الدراسة تكفي لتحقيق أعظم
تب ما ك ير م سة الكث بل درا في الحصول على أعلى شهادات وتعلم لغات،   الحلم 

في العلوم والداب•
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 وقصصة الكتاب الشهيصر لحصد القتصصاديين اللمان الذي سصماه "خمصس دقائق قبصل
 الطعام" وسر شهرته المتعلقة بكتابه، جاء من كونه استغل الدقائق الخمس التي كان
ضع معدات ومواد عد وت هي ت ته، و ها زوج ها إلى مائدة الطعام منتظرا في  يجلس في
من دون عمل، في النتظار  قت  في أل يضيع هذا الو كر   الطعام على المنضدة، فف
 فكتب الخواطر الفكرية التي تلمس عقله ووجدانه خلل دقائق النتظار•• وكان من

(6نتائج هذه الدقائق الخمس هذا الكتاب الشهير• )
* الوقت الضائع

ثل حجما سلمين يم في حياة الم قت الضائع  جد أن الو نا اليوم ن في واقع نا   وإذا نظر
ظر إنهاء من الدوائر ينت ير  في كث سا  من الناس جال كبير  جد العدد ال  كبيرا جدا، فن
هم بقراءة الصحف والسترخاء والعبث ين يقتلون وقت ين الذ جد الموظف ته، ون  معامل
 دون مبالة بالوقت الضائع منهم ومن أصحاب الحاجات• ثم تجد الرتجال والسلوك

غير الواعي في تعطيل أنشطة المة ومصالحها تحت شعارات الوطنية•
سنة قط خلل ال سة في بعض القطار خمسة وأربعين يوما ف قد بلغ عدد أيام الدرا  ل
من دون أن بث،  صخب والع هو وال في المظاهرات والل بت  قي اليام ذه ها• وبا  كل
 يعود ذلك على المصة بشيصء مصن الخيصر• ونحصن اليوم نحصصد مصا نلقاه مصن هزائم
 وهوان لم يكصن إل حصصاد سصنين طويلة مرت بنصا ضاع فيهصا الجهصد وضاع فيهصا

الوقت•
مة، في حياة ال مه  ية تنظي في السلم وأهم قت  ية على الو كد أهم يد ونؤ  ولذلك نع
 ونؤكد مسئولية الدعوة السلمية على تدريب أبنائها على احترام الوقت والستفادة

(7منه على أحسن وجه ممكن من خلل الدارة والنظام والنهج والتخطيط •)
* استثمار فائض الوقت

 إن المسصلمين اليوم قصد تأخروا عصن ركصب الحضارة والتقدم وصصاروا فصي مؤخرة
 الركب، وهم في حاجة ماسة ليعلموا قيمة الوقت، ويستثمروا فائض هذا الوقت في
 حياتهم، ويدركوا قيمة العمل، فالمة التي تجعل العمل من مقومات وجودها، وهدفا
ها ص إل مجدا باهرا، وازدهارا في الحياة لن تحصد ص بفضل ال بعمل ها  ساسيا ل  أ

ساطعا•

149



 ومصن المهارات التصي يجصب أن ندرسصها فصي حياتنصا ونتعلمهصا جميعصا وتصصبح مادة
 أساسية في مناهج التعليم مهارة تنظيم الوقت، وقد يتبادر الى ذهن المرء أن تنظيم
 الوقت معناه أن نجعل حياتنا كلها جادة ل وقت للراحة فيها، وهذا المفهوم خاطئ،

قة مقسمة إلى )  ( دقيقة60( ثانية، والساعة تساوي )60فالوقت منّظم أصًل، فالدقي
 ( ساعة وهكذا، إذا الوقت مقّسم ومنظم تنظيما جيدا، ومن ينظم24واليوم يساوي )

من ستفيد  من ل ي ما  قت، أ مه للو من تنظي كبير  كل  ستفيد بش ته يكون فعاًل وي  وق
حس قد ي حة و مل بل را نة الحياة، يكّد ويع في طاحو قت فتراه مشغوًل  مه للو  تنظي
في أعمال قليلة بط  نه متخ كبير، أو أ غه ال في فرا عل  نه ل يعرف ماذا يف  بالملل ل

الهمية•
ثل ية، م سيحصل على نتائج فور قة فعالة ف ته بطري يم وق خص بتنظ  وإذا بدأ أي ش
 زيادة الفعاليصة فصي العمصل والمنزل، وتحقيصق الهداف المنشودة بطريقصة أفضصل

وأسرع•
سيطرة سعادة وال من ال يد  ني المز ما يع حة، وإن جد بل را ني ال قت ل يع  وتنظيم الو

على الظروف المحيطة بنا، بدل من أن تسيطر علينا وتحرمنا السعادة•
ته ير الجدي حول حيا في التفك خذ بزمام المبادرة ويبدأ  سلم اليوم مطالب بأن يأ  فالم
يه أن يكون ته يجب عل يه، وحتى ينظم وق ما يهدف إل  وكيف يديرها ويقودها نحو 

صاحب أهداف وتخطيط، وإن لم يكن لديه أهداف فل فائدة من تنظيم الوقت•
بث، هو وع ضى ول في فو نه،  ما ل طائل م مة ُيهدر في في حياة ال كبيرا   إن جهدا 
 وسصوء إدارة ونظام، ولقصد نشرت دراسصات حول طاقصة النتاج فصي دول متعددة،
 فكانصت دول العالم الثالث والعالم العربصي الضعصف إنتاجا• فلو فرضنا أن سصاعات
 العمصل ثمانصي سصاعات كانصت الحصصائية تشيصر إلى أن سصاعات النتاج هصي سصاعة
ساعات النتاج نت  ما لدى الدول الخرى فكا سبع، وأ عة  ساعات الضائ  واحدة، وال

ضعف ساعات العمل أو أقل من ذلك•
تي سلمين، والجهود الكثيرة ال في حياة الم كبير الذي يهدر  قت ال من ذلك الو  ونرى 
 تتبعثر وتضيع، وأثر ذلك في جميع نواحي حياة المسلمين الجتماعية والقتصادية

(8والسياسية وغيرها• )
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 إن المجتمع الغربي وما يعتنق من مذاهب بشرية يقدر الوقت ويزنه بميزان مادي
قت نظرة ظر للو ما السلم فين فز المادي للنتاج• أ فر الحا نه يو بط، ولك  دنيوي ها
سر ال قد يي سان  من الن صدق وأعدل، فالمال الذي يضيع  سمى وأ  أخرى، نظرة أ
مر فلن تعود ولن تي ت قة ال ما الدقي نه وعملك الدؤوب، وأ ستعادته بفضله وعو  لك ا

تستعاد، وهذه سنة ال في الزمن وفي الحياة الدنيا•
هو ما  سمر الضائع، ك هو وال في الل قت  من أبنائه أن يهدروا الو يد السلم   ول ير
 حادث فصي واقعنصا اليوم، حتصى درج على اللسصنة أن يقول الرجصل لصصاحبه: )تعال
 نقتصل الوقصت أو نضيصع الوقصت(! ويقتلون الوقصت فعًل )بالنرد( أولعصب )الورق(
هم ل ها، إن حل تاريخ سوأ مرا في أ مة اليوم  مة خيرا وال ما ل يقدم لل ها م  وغير

يقتلون الوقت، بل يقتلون المة ويقتلون أنفسهم•
ستعيد ين الحين والخر، حتى ي سهم ب عن أنف من أبنائه أن يرّوحوا   والسلم يريد 
 المسلم نشاطه وقوته، من دون أن يبالغ في الترويح عن النفس حتى يضيع الوقت

أو يقع في الثم•
يل عن الجدل والق هى  قد ن قت، ف من و سلم  يع الم ما يض كل  عن  سلم  هى ال  وين
والقال، والشقاق والتدابر والشحناء• ودعا إلى كل ما يجمع الجهود ويصون الوقت•
 وحين حرص المسلمون على الوقت، ونّظموا حياتهم كما يأمرهم السلم أنجزوا ما
 لم تنجزه أمة في التاريخ، ففي حدود عشرين عاما منذ بدء الدعوة السلمية دانت
 الجزيرة العربية كلها للسلم، وأخذ المسلمون يستعدون للتصدي للظالمين المعتدين
 مصن الرومان والفرس، ثصم امتدت الدعوة فصي الرض شرقا وغربا وشماًل خلل

فترة قصيرة توالت النتصارات فيها•
 لقد كان من جملة ما تميز به الصف المؤمن آنذاك الدارة والنظام، وتنظيم الوقت
نه، والدارة سان لحترام الوقت والستفادة م  والجهد، فالدارة والنظام عاملن رئي
ساس ذلك، بة على أ ها مرت جه، فالشعائر كل في السلم ومنه سة   والنظام قاعدة رئي

وعلى أساس تنظيم الوقت في حياة المسلمين•
* إرشادات لدارة الوقت
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 ويقدم لنا خبراء الدارة والجتماع مجموعة من الرشادات تساعد في إدارة الوقت،
(9تتمثل فيما يلي: )

بل بدء العمل، واحرص على عمل ذلك في غير1 غد ق  - ضع جدول لليوم أو لل
ها كل شيء تنوي  ساعات العمل حين تكون مسترخيا وقادرا على التركيز، وضّمن

عمله خلل اليوم المقبل ومتى ستفعله•
تي تقوم2 مة بالمشاريع ال ها، فضع قائ كل واحدة من ية  مك بحسب أول ب مها  - رّت

ها بحاجة  بتنفيذها مبتدئا بالمشاريع الهم ثم القل أهمية وهكذا• ثم حّدد بعد ذلك أّي
إلى أن تنفذه اليوم، وأّيها ستنفذه في نهاية السبوع أو في نهاية الشهر•

 - حاول أن تفرغ مما في يدك من عمل قبل أن تنتقل إلى مهمة أخرى• فإذا كانت3
 لديك ثلثة أمور يتوجب عليك عملها اليوم، وثلثة أخرى يتعين عليك عملها خلل
في ثم اشرع  ية،  ثر أهم ها أك ثم حّدد أي ثة الولى  خذ المهام الثل من الن•  هر   ش
 تنفيذه ول تنصصرف عنصه إل بعصد أن تفرغ منصه• ثصم انتقصل إلى المشروع الذي يليصه

وهكذا•
 -ل تضع أوقات الفراغ• أحيانا يجد النسان نفسه محبوسا عند نقطة معينة بسبب4

مة مل فصي المه صلة الع عن موا سيطرته، وذلك كأن يعجصز   ظروف خارجصة عصن 
 الولى إل بعد أن يتلقى مكالمة هاتفية من شخص ما• وفي هذه الحال فقط يمكنك
يك أن تعود إلى المشروع كن عل ية• ل يث الهم من ح ني   النتقال إلى المشروع الثا

 - ل تخصف مصن5الول حالمصا تتلقصى المكالمصة التصي تنظرهصا مصن ذلك الشخصص• 
من المهام ها إلى عدد  سرعة إذا جّزأت جز ب كبيرة تن كبيرة• لن المهام ال  المشاريع ال
 الصصغيرة• إن كثيرا مصن الناس يفضلون البدء بالمهام الصصعب• فإذا كانصت لديصك
 مهمصة يمكنصك إنجازهصا فصي مقدار مسصتمر مصن الوقصت )مثصل عمصل مكالمات هاتفيصة
في مة أخرى  قل إلى أداء مه ثم تنت ها  من الفضل أن تبدأ ب ها(، ف  وانتظار الرد علي
 فترة انتظارك للخطوة التالية )إذا توجب عليك ترك رسائل صوتية لمن تهاتف من
 الشخاص، فاحرص على تزويدهصم بأكصبر قدر مصن المعلومات عصن المور التصي

تحتاج إليها ومتى تحتاج إليها، لن ذلك سيوفر عليك كثيرا من الوقت(•
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يع المهام6 من إنجاز جم عد أن تفرغ  ها• ب صغيرة بحسب أوليت ب المهام ال  - رّت
ية لتنفق فيها ما  الواجب إنجازها في هذا اليوم، اختر عددا من المشاريع القل أول
سب مل أن تكت تي ُيحت كن ركّز على المهام ال في ذلك اليوم• ل قت  من و قى لك   تب
سيمها إلى تي تحتاج إلى تق كبيرة ال يع ال جل، أو على المشار يب العا في القر ية   أهم
جك تبّدل الظروف إلى إعادة قد ُيحِو يء  مل أي ش عن ع فى  صغيرة• وتجا  أجزاء 

عمله من جديد•
------------------------------------------

* الهوامش:
 - رواه الترمذي عن أبي برزه السلمي- جامع الصول - الجزء العاشر- ص1

436• 
  أغسطس18- الوقت من ذهب - الشيخ عطية صقر- السلم على النترنت - 2

م2000
 •218- رواه البخاري عن ابن عباس رضي ال عنهما- الجزء السابع - ص 3
ما -، الجزء4 ضي ال عنه بن عباس - ر عن ا ستدرك  في الم كم   - رواه الحا

 •306الرابع، ص 
- الوقت من ذهب - الشيخ عطية صقر - مرجع سابق5
 - الوقت والبناء والتلفاز - د• فايز عبداللطيف أورفلي - مجلة الدفاع - العدد6

ه1420- ذي الحجة 118
ير - الدكتور7 ير وسوء التدب ين سوء التقد سلمين ب في حياة الم  - الوقت الضائع 

•عدنان علي رضا النحوي - موقع النحوي على النترنت
 - نحو استثمار أفضل لفائض الوقت - د• مصطفى السيد - مجلة البيان - شوال8

ه1420
  اكتو بر15- موقع مركز المدير للدراسات والبحوث الدارية على النترنت - 9

م2003
أحمد محمود أبو زيد

صحفي مصري
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ومن كتاب الوعي السلمي
http://alwaei.com:المصدر 

=============
الوقت في حياة المسلمة

 تعاني نساء كثيرات مشكلة الفراغ وأخريات يلجأن إلى ما يسمينه 'قتل الوقت' دون
هو ما  كل  ين الصنفين صنف ثالث يبحث عن  ين هذ كبير بوسيلة ذلك، وب  اهتمام 
 مفيد ونافع لشغل أوقاتهم، فبعد قيامها بحق ربها عز وجل ثم زوجها وبيتها نجدها

كالنملة حيوية وحركة وعطاًء حسًنا مؤثًرا في الخرين.
أختي المسلمة:

مة نا بنع سلم ومتع نا بال عم علي نا بطاقات وقدرات، وأن نا ال عمًرا وأمد قد أعطا  ل
 المان والصحة والعلم وسعة الرزق، فنعم ال تحيط بنا من كل جانب: }َوِإْن َتُعّدوا

[.18ِنْعَمَة الّلِه ل ُتْحُصوَها{ ]النحل: 
ولو سألت نفسك ما أكثر نعمة أنعمها ال عليك بعد السلم؟

هل هي نعمة المال أم الجمال أم الولد أم الصحة؟
الجابة بعيدة كل البعد عن الشياء التي ذكرتها، والجواب هو: نعمة الوقت.

الوقت نعمة كبيرة:
ص هناك من الدلئل الكثيرة على عظم قيمة الوقت منها:

قد أقسم ال ص سبحانه وتعالى ص بالوقت في القرآن، ول يقسم ال بشيء إل1  ص ل
ص1[ ِإّن الْنَساَن َلِفي ُخْسٍر{ ]العصر: 1إذا كان غالًيا وهاًما قال تعالى: }َواْلَعْصِر ]

2.]
[.2ص1[ َوَلَياٍل َعْشٍر{ ]الفجر: 1و}َواْلَفْجِر ]

صلوات الخمس، وصيام رمضان،2 قت كال طة بالو كل شعائر السلم مرتب  ص إن 
والحج والوقوف بعرفة.

ص وكذلك إقامة الحجة على النسان يوم القيامة مرتبطة بالوقت.3
َا َا َيَتَذّكُر ِفيهِص َمنْص َتَذّكَر َوَجاَءُكمُص الّنِذيُر َفُذوُقوا َفم  يقول تعالى: }َأَوَلمْص ُنَعّمْرُكمْص م

[. نعمركم: أي أعطيناكم عمًرا ووقًتا.37ِللّظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر{ ]فاطر: 
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 ويقول النبي ص صلى ال عليه وسلم ص ]]ل تزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى ُيسأل
عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله.... [[ الحديث

طي له قت الذي أع عن عمره أي الو سأل  تى ُي نة ول ناًرا ح خل المرء ج  أي ل يد
في الدنيا ماذا عمل فيه.

وهناك نسأل ما علقة هذا الكلم بنا نحن الفتيات والنساء عموًما؟
 أريصد أن أقول: إن رأس مال المرأة فصي الدنيصا هصو أنفاسصها والوقصت هصو حياتهصا،
 والمصيبة الكبرى التي تقع فيها جميع النساء إل القليل ص هي أن الوقت عندها ليس

له قيمة، بالرغم من أن الوقت هو الحياة.
وكلنا يعرف القول المشهور 'الوقت من ذهب'.
ل وال الوقت أغلى من الذهب ول يقدر بثمن.

لذلك يقول الحسن البصري رحمه ال:
 'كل يوم تشرق فيه شمس ينادي هذا اليوم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني

فإني ل أعود إلى يوم القيامة'.
ويقول أيضا:

 'يا ابن آدم إنما أنت أنفاس وأيام فإذا ذهب نفسك ويومك فقد ذهب بعضك، ويوشك
إذا ذهب البعض أن يذهب الكل'.

 ص فاحرص أن تخرج أنفاسك في الدنيا في عمل مفيد في الحياة يقول ابن القيم ص
رحمه ال ص:

في الحياة عة ال أو فائدة  ير طا في غ يا  في الدن سيخرج  كل عرق  فس و كل ن ' 
سيخرج يوم القيامة حسرة وندامة'.

 وهذه قضية إيمانية لذلك يقول العلماء أن من علقة غضب ال ومقته على العبد أن
يكون مضيًعا لوقته، ومن علمة محبة ال للعبد أن يجعل شواغله أكثر من وقته.

بداية المعصية تبدأ بالفراغ:
 إذا نظرنا بعين فاحصة لكل مشاكل النساء تجدها بسبب الفراغ، وما وقع النساء في
 الغيبة والنميمة وتصيد أخطاء الخرين والخلفات وغير ذلك إل وكان الفراغ وراء

هذا الوقوع.
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يقول الشاعر:
إن الشباب والفراغ والجدة *** مفسدة للمرء أي مفسدة

يز حي وصادق على ذلك امرأة العز كبر مثال  ية المعصية تبدأ بالفراغ، وأ  إذن بدا
التي راودت يوسف عن نفسه وهذه معصية كبيرة كان وراءها الفراغ.

 ونسصاء المدينصة كصن فارغات ل يفكرن إل فصي الحديصث عصن قصصة امرأة العزيصز
ويوسف ص عليه السلم ص.

وهنا يأتي السؤال فيم تضيع المرأة في هذا العصر وقتها؟
من أشكال الفراغ وتضيع الوقت بين النساء في هذا العصر:

 صص النوم لسصاعات الطويلة، قراءة المجلت التافهصة بالسصاعات إن لم تكصن فاضحصة،
 التزيصن الزائد عصن الحصد، الذهاب للتسصوق وبالسصاعات، مشاهدة التليفزيون والفلم
مع في التليفون  يث  ساعات، الحد ية بال في القنوات الفضائ يب  سلسلت والتقل  والم
ما نت إ في النتر ساعات  ين الفتيات والشباب بال صدقاء أوقات طويلة، والكلم ب  ال
 في كلم ليس له قيمة أو علقات آثمة، فضًل عن الخروج والفسح والكل بالربع

ساعات في المطاعم... وغير ذلك كثير.
الزينة حلل للمرأة.. ولكن:

وأرد لمن يرد في ذهنه أننا ضد الزينة للمرأة وأقول:
نه ل يرجع، ول يعوض ما مضى م سريع النقضاء، و هو الحياة وهو  قت ل  إن الو
 بشيء، والمسلمة مطالبة بحفظ وقتها، فعليها أن تحرص على الستفادة من عمرها،
 وصرف وقتها فيما ترجو نفعه، والمرأة التي تمضي الساعة تلو الساعة أمام المرآة
 لتجميل وجه، وتسريح شعر بصورة مبالغ فيها هي ممن أضاع الوقت، وفرط في
 العمصر، لن السصلم جعصل الزينصة وسصيلة ل غايصة، وسصيلة لتلبيصة نداء النوثصة فصي
 المرأة، وللظهور أمام زوجها بالمظهر الذي يجلب المحبة ويديم المودة، ولكن يجب

أن يكون ذلك بحد معين في الوقت والمال.
نة فهو كذلك ل يرضى بإضاعته في  والسلم كما يرفض إضاعة الوقت في الزي

البحث عن وسائل الزينة ومتابعة المستحدثات وكثرة ارتياد السواق.
صور ونماذج لكيفية استغلل الوقت:
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تعالي معي لنرى كيف استفاد السابقون بأوقاتهم في عظائم المور ومفيدها:
المحاسبي:

 انظري إلى المحاسصبي وهصو يقول: 'وال لو كان الوقصت يشترى بالمال لنفقصت كصل
من سلمين فقالوا له: فم سلم والم مة ال ها أوقاتًا لخد سر أشتري ب ير خا  أموالي غ

تشتري هذه الوقات؟ فقال: من الفارغين.
ابن عقيل:

مة وعزمًا جد ه ين، وال أ بن الثمان نا الن ا هو يقول: 'أ يل و بن عق  وانظري إلى ا
ما تأكلون كل الطعام ك ني ل آ ين'. إ بن العشر نا ا نت وأ ما ك قت ك من الو ستفادة   وا

فقالوا له: فكيف تأكل؟
تى ل أضيع سريًعا ح ا فآكله  صير عجيًن عك حتى ي ني لضع الماء على الك  قال: إ

وقتي'.
 سنة لقيمة الوقت في حياتهم.1300لذلك استمرت هذه المة 

أسامة بن زيد:
 وهذا أسامة بن زيد يقود جيًشا وعمره السادسة عشر ويقول الرسول صلى ال عليه

وسلم عليه:
وإنه لخليق بالمارة ]أي يقدر عليها[.

محمد الفاتح:
 وهذا محمصد الفاتصح يفتصح القسصطنطينية التصي اسصتعصت على المسصلمين عدة قرون

يفتحها هو وعمره ثلثة وعشرين سنة.
النووي:

كلنا يعرف النووي مؤلف كتاب رياض الصالحين هل تعرفين كم كتاًبا ألف؟
مه نت أ بل أن يتزوج، وكا قد ألف خمسمائة كتاب ومات في الربعين من عمره ق  ل

تطعمه وهو يكتب دون أن يشعر لكثرة مشاغله.
ابن رجب:

يقول ابن رجب: لقد كتبت بإصبعي هذا أكثر من ألفين مجلد.
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سمناها على عمره فكان نصيب اليوم بن رجب وق نا كتب ا ته أخذ عد مو  يقولون: فب
من الكتب تسعة كتب.

هؤلء كانوا يبنون أمة فنجحوا وأشرقت هذه المة.
طبيبات والشاعرات، ساء والفقيهات وال من الن يخ السلمي يزخر بالعالمات   والتار
 فهذه السيدة عائشة ص رضي ال عنها ص يؤثر عنها أنها روت عن النبي ص صلى

ال عليه وسلم ص ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.
سلم مة ال يد ولخد ما يف هن في كن يشغلن أوقات قت  في ذلك الو ساء  من الن ير   وكث

والمسلمين.
الحل بيدك.. فبادري:

كيف تشغلين وقت فراغك فيما يفيد وينفع في الدنيا والخرة؟
َصْب]1 َت َفاْن ْب{ ]الشرح: 7. يقول تعالى: }َفِإَذا َفَرْغ َك َفاْرَغ  [. أي إذا8[َوِإَلى َرّب

كل من  مة الحياة، فإذا فرغت  مع دوا مع الرض و مع الناس و من شغلك   فرغت 
 هذه العباء فتوجهي بقلبك كله إلى من يستحق أن تنصبي فيه، وتجتهدي من أجله.
 والمسلمة طالما احتسبت أعمال الدنيا ل تعالى بما فيها الترويح المباح الذي ل يأخذ
ظم لحظات ستغلل مع في جهاد. فحاولي ا هي  في عبادة و هي  ير ف ها الكث  من وقت

حياتك في جلب الخير لك وللخرين.
 . أشغلي نفسك بتحقيق أهداف ذات قيمة تشعرك بالحماس كحفظ سور من القرآن2

 الكريم وقدًرا من الحاديث النبوية، وتعلم أحكام فقهية تتعلق بالعبادات وكذلك قراءة
الكتب المفيدة.

غة[ أو تعلم مهارة تطورك في جانب3  . التحقي بدورة مفيدة ]كمبيوتر، أو تعلم ل
تحبينه كالخياطة والتطريز والعمال الفنية.

 . عليك بالدعاء فهو سهم ال النافذ، فعلى المرأة أن تدعو ال أن يشغلها بما يفيد4
وينفع في حياتها وفي مماتها، لن النفس إن لم تشغليها بحق شغلتك هي بباطل.

. مشاهدة البرامج المفيدة المتعلقة بالمرأة والنواحي السرية.5
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 . المبادرة إلى الخيرات كما أمرنا ال تعالى: }َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرّبُكْم{ ]آل6
ِي اْلَخْيَراتِص{ ]النصبياء: 133عمران:   [ }َفاسْصَتِبُقوا90[ }ِإّنُهمْص َكاُنوا ُيسَصاِرُعوَن ف

[ أي سارعوا إليها.148اْلَخْيَراِت{ ]البقرة: 
يه وسلم ص بي هريرة ص رضي ال عنه ص أن رسول ال ص صلى ال عل  وعن أ
نى سًيا أو غ هل تنتظرون إل فقًرا من سبًعا:  صالحة[   قال: ]]بادروا بالعمال ]أي ال
ند وهو كلم المخرف[ أو ا في الف ا مفندا ]أي موقًع سًدا أو هرًم ا أو مرضًا مف  مطغًي
 موتًا مجهًزا ]أي سصريًعا[ أو الدجال فشصر غائب ينتظصر أو السصاعة فالسصاعة أدهصى

وأمر[[. ]رواه الترمذي[.
 هذه اقتراحات بسيطة وعليك أختي المسلمة التفكير فما يشغل وقت فراغك بما ينفع

بيتك وأسرتك وحياتك ومماتك.
أعدي للسؤال جواًبا...وعن عمرك فيما أفنيتيه؟

 م2004 أكتوبر 11هص 1425 شعبان 27
http://www.islammemo.cc:المصدر 

=============
هكذا عرفوا قيمة الوقت !!

سعد الشريف
* كان داود الطائي يستّف الفتيت ويقول:

بين سّف الفتيت
وأكل الخبز قراءة خمسين آية!!

* كان عثمان البقلوي دائم الذكر ل - تعالى -،
فقال: إني وقت الفطار أحس بروحي كأنها تخرج؛

لجل اشتغالي بالكل عن الذكر!!
* أوصى بعض السلف أصحابه فقال:

إذا خرجتم من عندي فتفرقوا؛
لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه،

ومتى اجتمعتم تحدثتم.
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* قال ابن الجوزي لولده:
اعلم يابني أن اليام تبسط ساعات،

والساعات تبسُط أنفاسا،
وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفٌس بغير شيء،

فترى في القيام خزانة فارغة فتندم.
وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب فل تودعها إل إلى

أشرف ما يمكن ول تهمل نفسك
وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه،

وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك الوصول إليه.
* قال الفخر الرازي:

وال إني ل تأسف في الفوات
عن الشتغال بالعلم في وقت الكل...

فإن الوقت والزمان عزيز..
* قلت:

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه.. وأراه أسهل ماعليك يضيع
قّلت قراطيسكم أم جّف حبركمو *** أم كاتٌب مات أم أقلمكم ُكسرْت؟

http://www.ruowaa.com:المصدر 
============

الوقت في حياة المسلم
سلمين على حث الم سلم -  يه و به.. والرسول - صلى ال عل تم  يم اه  القرآن الكر

اغتنامه في العمل الصالح
 الوقت أغلى ما يملكه النسان.. أغلى من الذهب والفضة ومن كل غال وكريم، فما
 خسره النسان اليوم قد يعّوضه غًدا، ولكن الوقت هو الثروة الوحيدة التي ل يمكن
يا إل على هل الجنة لن يتحسروا من الدن ما ضاع منه لن يعود، وإن أ  تعويضها، ف

الوقت الذي مضى ولم يذكروا فيه اسم ال.
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 وقد حقق سلفنا الصالح المجاد التليدة التي خلدها التاريخ عندما أعطوا الوقت قدره
 ولم يضيعوه، فهذا ابصن الجوزي - رحمصه ال - يعتصبر واحًدا مصن علماء السصلم
 المكثريصن فصي التأليصف كان يأتيصه أمثالنصا مصن الفضولييصن، يتجاذب معصه أطراف
يع هذه الدقائق، وإن تى ل تض بة ح مه للكتا عد أقل ته ي قت ذا في الو يث، و  الحاد
يم بن الق ية وا بن تيم يا وا فظ الدن قب بحا بن حجر الذي ل هم كا تز ب ين نع نا الذ  علماء
في هم  غم أن هم تراثًا عظيمًا ضخمًا، ر هم، خلفوا وراء يب البغدادي وغير  والخط
 عصرهم كانوا يفتقرون إلى ما به وعليه يكتبون، وبعضهم خّلف هذا التراث الهائل

وهو يتنقل من سجن إلى سجن ''كابن تيمية''.
 يعجبني جًدا ما كتبه العلمة الراحل محمد شفيع - رحمه ال - في تفسير قوله -

 ( حيث قال: "الباطل زاهق ل81( )السراء: 81تعالى -: إن الباطل كان زهوقا )
 يمكن أن تستوي سوقه ويصلب عوده أو يمّكن لهله في الرض، وإن رأيت لهل
نب الحق، نب من جوا هم تمسكوا بجا  الباطل صولة وجولة أو قوة وشوكة فاعلم أن

فبه اعتزوا وتمكنوا".
 وإننصي أرى أن أهصل الغرب مصا تقدموا إل بأخذهصم بعصض الجوانصب والحكام مصن
 شريعتنا، ومن ضمنها استغللهم للوقت فيما يعود عليهم بالنفع، فلهم روتين يومي
عد معلوم، قت محدد، وللنوم مو حة و نة، وللرا ساعات معي مل  نه، للع  ل يحيدون ع
ًا، فالكصل يعمصل ويكصد ويكدح، ويندر  وبالكاد تجصد أحدهصم عالة على أحصد أو طفيلي

عندهم فكرة التقاعد المعروفة لدينا، ولذلك مكن ال لهم في الرض.
عد فوات الوان ل صد"، والندم ب من زرع ح جد و جد و من   فقانون الفطرة يقول: "

  " )الحزاب:62ينفصع، وسصنة ال ل تتغيصر ول تتبدل: " ولن تجصد لسصنة ال تبديل 
62.)

 ولم يعرف التاريخ أمة من المم اهتمت شريعتها بالزمن، وحثت على اغتنامه قبل
 ضياعه، مثل المة السلمية، وذلك لن الزمن هو الحياة، هو العمل والنتاج، هو

التطور العلمي في تشييد الحضارات وازدهارها.
 واليام هصي اليام لم تزد ولم تنقصص، ل مصن حيصث العدد، ول مصن حيصث المسصاحة
 الزمنيصة اليوميصة، والشهور والعوام لم يتبدل فيهصا شيصء إل الناس شمصس تشرق
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في، وهكذا حياة القوام، وكذلك ثم يخت قص  ثم يتنا مر،  ثم يق هل  يب، وهلل ي  وتغ
حياة النسان، حيث يولد صغيًرا ضعيًفا ثم يكبر ثم يشيخ، ثم يختفي، كأن لم يكن.

في دنياه وآخرته، ويسعد الخرين في فع نفسه   ومن رغب في أن يخلد ذكره، وين
 حياتصه وبعصد مماتصه فلينتهصز فرصصة وجوده فصي الحياة، وليزيصن هذه المدة المحدودة
ته على انتهاز حث أم يه وسلم - ي هو رسولنا الكريم - صلى ال عل  بالعمل، وها 
تك، بل مو تك ق بل خمس: حيا ًسا ق نم خم ته، فيقول: "اغت بل فوا ستثماره ق قت وا  الو
 وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك".

ويقول أيًضا: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ".
ها حسبما يرى تي يقدر على تشكلي سان، وال عة للن هو المادة الخام الطّي  لن الوقت 
عه سرته ومجتم يه شخصًيا، وعلى أ ما يعود عل ستثمارها في ستطيع ا هو ي  ويهوى، ف
فة بالفائدة الجمة، ويمكن أن يهدر وقته، فيذهب هباًء منثوًرا ل  وأمته والنسانية كا
ته أشقى من  فائدة حاضرة، ول خير ُيرتجى مستقبًل، ويصبح هو ومن على شاكل

أظلتهم السماء، وأقلتهم الغبراء، وذلك بإهدارهم زمانهم.
 ولو جئنصا إلى كتاب ال العزيصز لوجدنصا أن ال ذكصر الوقصت، وأقسصم بصه فصي بدايات
 بعض السور، مثل: والفجر والليل، والضحى، وذكره كثيًرا في بعض السور أيًضا،

سورة العصر: " والعصر ) سورة ب سميت  قد  في خسر )1و سان ل  ( إل2( إن الن
( " )العصر(.3الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )

 فليصس المقصصود هنصا إنسصاًنا معينًا وإنمصا المراد جنصس النسصان، ف"ال" هنصا ليسصت
للتعريف والتحديد، وإنما هي للعموم لتشمل جميع بني آدم، ذكورهم وإناثهم.

إهمال العمر خسران:
قر ومذلة، ومرض وجهل، ته هو في خسران مبين: في ف  فكل من أهمل عمره وق
 وتخلف، هصو فصي عوز لكصل مصا تقوم بصه الحياة النسصانية، ثصم اسصتثنى ال - تبارك
 وتعالى - الذين أفردوه باللوهية، وخصوه بالعبادة، ثم يخبرنا ال أن اليمان القلبي
من فع، والعمل معناه الستفادة  مل النا يه الع بد أن يضاف إل بل ل  في،   وحده ل يك
 الوقت، فيقضونه فيما يجنون منه فوائد لهم ولغيرهم، وتواصوا بالصبر في مواجهة

متاعب الحياة كي يعيشوا أعزة.
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 أمصا الذيصن اسصتلذوا الكسصل واسصتمرءوا البطالة، والذيصن ل يصصبرون على تحمصل
ًا تلفظهصم  المشاق، ومكابدة الصصعاب، وتخور قواهصم لدنصى نصصب، فهؤلء جميع
 الحياة، وتدوسصهم القدام وتلعنهصم الرض التصي يحيون عليهصا، يتجاوزهصم الركصب
في كة  عن المشار سهم بالتخلف  هم رضوا لنف هم، لن سوف علي ير مأ  الحضاري غ
سابقة، نا المثال في القرآن الكريم بالمم ال  بناء الحضارات.. وعندما يضرب ال ل
ما كانوا نا ب ما يخبر من عقاب، ك هم  حل ب ما  نا على  ثم بادت، ويطلع سادت  تي   ال
هد هم، وهي خير شا من بعد ية  في الرض باق من القوة والبأس وأن آثارهم  يه   عل
سيروا في أعمال مثمرة، يقول - تعالى -: أفلم ي ها  هم وقضائ هم لزمان  على اغتنام
شد قوة هم وأ ثر من هم كانوا أك من قبل ين  بة الذ يف كان عاق  في الرض فينظروا ك

 )غافر(.82وآثارا في الرض فما أغنى" عنهم ما كانوا يكسبون 
ما كان هم، وإن هم عن أعمال سبب كسلهم وتباطئ هم ب كن هلك  فإن هؤلء القوام لم ي
يق الذي عن الطر عظ، ولنِحْد  هم، لنت ها علي عم ال ب تي أن عم ال هم للن سبب جحود  ب

سلكوه، من حيث العتقاد والعبادة.
 أمصا مصن حيصث العمصل، واسصتغلل الوقصت، واللتزام بتعميصر الرض، وتشييصد
 الحضارات والمساهمة بنصيب وافر في التقدم العلمي النساني، فقد كانوا على قدر

  من سورة الفجر تنطق بذلك صراحة،10 حتى 6عظيم منها، وها هي اليات من 
 فقد كانت ثمود، قوم صالح - عليه السلم - ينحتون من الجبال بيوًتا فارهين، كما
 كانوا ذوي مزارع ونخصصل هضيصصم، وعاد قوم هود كانوا ذوي مصصصانع ومزارع،
نا هذا وإلى هم بذلك إلى يوم ها تشهد ل ما زالت آثارها أهرام ية   والحضارة الفرعون
ية، ية، والهند ية والرومان من الزمان القادم، وكذلك الحضارات الغريق  ما شاء ال 
 والبابلية، والفينيقية، والفارسية والسلمية، كل واحدة قد ساهم معاصروها في بناء
سواعد ها ب من أدوار يد دوًرا  صر يش كل ع هي أطوار،  تي  ية، ال  الحضارة العالم
هب لك الحياة"، ثل يقول: "اطلب الموت تو يخ، وإذا كان الم في التار  أبنائه، فُخّلدوا 

فأقول لك أخي القارئ: اغتنم الوقت يوهب لك الخلود، والذكر الحسن..
 وإذا كان القرآن تعرض للزمن فأورده بكل جزئياته، فإن الزمن غير مقصود لذاته،
 وإنما المقصود أهله الذين عاشوا فيه، ماذا قدموا لنفسهم؟، وماذا أهدوا لغيرهم من
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 المجتمعات الحاضرة واللحقصة، وهصل قاموا بواجصب الخلفصة فصي الرض، أم أنهصم
به؟ مة  هم الجيال القاد هم لم يتركوا شيًئا تذكر هم لم يولدوا لن  عاشوا وماتوا، وكأن
 إن العلماء لم يولدوا علماء، ول المشهوريصن ولدوا مشهوريصن، وإنمصا ولدوا مثصل
 غيرهصم، ولكنهصم عرفوا كيصف يسصتغلون وقتهصم علمًصا وعمًل، فأصصبحوا علماء

مشهورين..
ية مع النها سباق  في  نه  سه، أ في أعماق نف حس  عي ي من الوا نا فإن المؤ من ه  و
صالح، مل ال من الع كبر قدر  سه أ سجل لنف عه لن ي ساس يدف مة، وهذا الح  المحتو
 الذي يحتاجه في حياته وبعد مماته، ولذا يحضنا الرسول - صلى ال عليه وسلم -
 على اغتنام الوقت والستفادة منه، لن النسان محاسب يوم القيامة على وقته، فيَم
 قضاه؟ يقول - صلى ال عليه وسلم -: "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل
سبه، ين اكت من أ َم أبله، وعن ماله  به في َم أفناه، وعن شبا  عن أربع: عن عمره في
ستثماره من وا يق للز ساب الدق به".. وبهذا الح مل  مه ماذا ع عن عل قه، و َم أنف  وفي
 استثمارا مفيدا، حافظ المسلمون الوائل على توجيهات ربهم، وطبقوا تعاليم دينهم،
ستغرب خة، ومجًدا تليًدا، ول ن يا حضارة شام سسوا للدن هم، فأ  وأقاموا أحكام شريعت

 300اليوم عندمصا نسصمع أو نقرأ أن العالم الفلنصي ألف مصن الكتصب مصا يربصو على "

 " أو أكثصر، لنهصم اسصتثمروا وقتهصم وشغلوا فراغهصم، فتركوا لنصا400كتاب أو 
مصنفات دقيقة مختلفة الجناس نعكف الن على دراستها والتزود منها.

http://www.almujtamaa-mag.com:المصدر 
==============
الوقت في حياة المسلم

أحمد بن محمود الديب
الخطبة الولى

أما بعد:
 روى البخاري عصن ابصن عباس قال: قال رسصول ال - صصلى ال عليصه وسصلم -:

سرهما صحة والفراغ(( أي نعمتان يخ من الناس: ال ير  ما كث  ))نعمتان مغبون فيه
يه بي هريرة قال رسول ال - صلى ال عل ير من الناس، وروى البخاري عن أ  كث
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 وسصلم -: ))أعذر ال إلى امرئ أخصر أجله حتصى بلغ سصتين سصنة(( ]وروى الحاكصم
 والبيهقصي[. عصن ابصن عباس قال رسصول ال صصلى ال وسصلم: ))اغتنصم خمسصا قبصل
بل غك ق بل فقرك، وفرا سقمك، وغناك ق بل  تك، وصحتك ق بل مو تك ق  خمس: حيا

شغلك، وشبابك قبل هرمك((.
يه وسلم  وروى البزار والطبرني عن معاذ بن جبل قال رسول ال - صلى ال عل
 -: ))لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما
 أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا

عمل به((.
ما اهتمت مة ريادة حين مة قيادة وأ نا أن تكون أ ستحقت أمت قد ا ها الخوة الكرام: ل  أي
 بأوقاتها وعلمت أنها مسئولة عن وقتها، لقد اهتم السلم بالوقت اهتماما بالغا، بل

لم يعرف التأريخ أمة من المم كأمة محمد اهتمت واعتنت بوقتها عناية بالغة.
وهذا نراه واضحا في كتاب ال وسنة رسول ال وسلوك السلف. فما هو الوقت؟

 هو اسم لقليل الوقت وكثيره وهو عند كثير من العلماء المتخصصين يمثل مفهوما
 خاصا بعلومهم، فعند الجغرافي يرتبط الوقت بالظواهر الجغرافية من زمن ومكان
من قت بالزمان مقترنا بز بط الو ند النحوي ير هر، وع بط وهذه الظوا ين ترت  معين
 الماضي والحاضر والمستقبل، وأما علماء الطبيعة فيرون أن الزمن والوقت يمثلن
 واحدا من ثلث كتل الكتلة والمسافة والزمن، وعند علماء السلوك يرون أن إضاعة

الوقت ذنب يستوجب التوبة العاجلة.
 والمسصلم يرى الوقصت يجمصع بيصن هذا وذاك، ويرى أن الوقصت أغلى مصن الذهصب
 والفضة وأغلى من جميع الموال، فإن المال إذا فقد يمكن أن يعوض، وإما الوقت

إذا فقد فل يمكن أن يعوض
دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثواني

في دركات ته نزل  ته ترقى في درجات الكمال، ومن أضاع وق فظ على وق  فمن حا
 الوبال، ومصن لم يتقدم فهصو فصي تأخصر، ومصن لم يتقدم إلى الجنصة بالعمال الصصالحة

تأخر إلى النار بالعمال السيئة، فخسر الدنيا وخسر الخرة.
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 لقصد اسصتحقت أمتنصا أن تكون أمصة قيادة وريادة، فالوقصت ينقسصم إلى قسصمين: وقصت
 زماني ووقت مكاني، فالوقت الزماني هو الذي يتعلق بعمر النسان، بل هو حياته
 كاليوم والسبوع والشهر والسنة، والوقت المكاني كما جاء في الحديث المتفق عليه
ية يت مكان يج مواق سلم - لوفود الحج يه و صلى ال عل سول ال -  ما وقّت ر  حين

فقال: ))هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن((.
 ولقصد ذكصر الوقصت فصي كتاب ال - تعالى -فصي ثلث عشرة آيصة يذكصر ال - تعالى
 -فيها قيمة الوقت، ففي سورة المرسلت: )) َوِإَذا الّرُسُل ُأّقَتْت لّي َيْوٍم ُأّجَلْت ِلَيْوِم

 [. أي أن ال - تعالى -جعل للرسول ميقاتا يفصل13-11اْلَفْصِل (( ]المرسلت: 
يس مهلة من ما أعطى إبل ين أممهم وقال - تعالى -في سورة الحجر حين هم وب  بين

ِم (( ]الحجر:  ِت اْلَمْعُلو ِم اْلَوْق َن ِإَلى َيْو َن اْلُمنَظِري َك ِم قت فقال: )) َقاَل َفِإّن -37الو
يه وسلم - في سورة العراف عن38  [. وحينما سئل رسول ال - صلى ال عل

 ميقات السصاعة فقال - تعالى -: )) ُقْل ِإّنمَا ِعْلُمهَا ِعْنَد َربّي َل ُيَجّليهَا ِلَوْقِتهَا ِإّل
 [. وفي سورة الشعراء قال - تعالى – )) فجمع السحرة إلى187ُهَو (( ]العراف: 

ّ الوليصن38ميقات يوم معلوم (( ]الشعراء:   [. وفصي سصورة المعارج: )) ُقْل ِإن
 [. وقال - تعالى50-49والخرين َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِميَقاِت َيْوٍم ّمْعُلوٍم (( ]المعارج: 

 [. وفي سورة الدخان: ))17-في سورة النبأ )) ِإّن َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتا (( ]النبأ: 
 [. وفي سورة البقرة: )) يسألونك َعِن40ِإّن َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعيَن(( ]الدخان: 

ُت (( ]البقرة:  ْت189الهلة ُقْل هي َمَواِقي ّصَلاَة َكاَن ساء: )) ِإّن ال  [. وفي سورة الن
[.103َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابا ّمْوُقوتا (( ]النساء: 

هم إلى فت انتباه قت ويل مة الو تن على العباد بقي ما أراد ال - تعالى - أن يم  وحين
سم بأجزاء منصه، ففصي معرض ضع كثيرة وأق به فصي موا سم   قيمتصه والى أهميتصه أق
 المتنان على الناس ذكر ال - تعالى -الليل في أربع وسبعين آية وذكر النهار في
 أربصع وخمسصين آيصة قال: )) َوسَصّخر َلُكمُص الّشْمسَص َواْلَقَمَر َداِئَبينَص َوسَصّخَر َلُكمُص اّلْيَل

ْن َأَراَد َأن23َوالّنَهاَر ]إبراهيم:   [. وقال: )) َوُهَو الذي َجَعَل اّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ّلَم
[.62َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكورا (( ]الفرقان: 
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مة فت انتباه العباد إلى قي يل والنهار ليل جر والضحى والل سم بالف قت أق ية الو  ولهم
الوقت ليسعوا بحرص شديد أن يعتنوا بأوقاتهم وأن يملئوها بطاعة ال - تعالى -.
 لقد كان سلف أمتنا أحرص الناس على أوقاتهم، فيقضون أوقاتهم في طاعة ال، بل
من ال - ية  عة والخش ها بالطا هم فيملؤون في أوقات كل لحظة  ستغلون  هم كانوا ي  إن

تعالى -، فكانوا يقلون من علمة المقت أل وهي إضاعة الوقت.
ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص بن مسعود يقول: )  كان ا
 فيه أجلي ولم يزد فيه عملي(. وقال الحسن البصري: لقد أدركت أقواما كانوا على
نك أيام مجموعة، إذا بن آدم إ يا ا كم. ويقول:  كم على أموال شد حرصا من هم أ  أوقات
يل والنهار بن آدم إن الل يا ا يز:  بد العز بن ع مر  هب بعضك. وقال ع هب يوم ذ  ذ

يعملن فيك فاعمل فيهما. ويقول آخر: من كان يومه كأمسه فهو مغبون.
 هؤلء هصم الذيصن حافظوا على أوقاتهصم فكانوا يسصتغلون أوقاتهصم فصي سصيرهم فصي
 الطريق للعمل بطاعة ال، ويغتنمون كل لحظة من أعمارهم بطاعة ال، فهذا رجل
بي عن أ سلم  قه روى م في طري ته  ستغل وق في الجنة لنه ا نبي وهو يتقلب   رآه ال
 هريرة قال: قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم -: ))لقد رأيت رجًل يتقلب في

الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين((.
من سهراتنا  ين  هم وأ من أوقات نا  ين أوقات عة ال فأ في طا هم   هؤلء اغتنموا أوقات
هم من يظنون أن أعمار نا  قت. فم تل الو فع شعار: ق سهرتنا نر في  نا   سهراتهم، إن
 تقتل بهذا، نعم إنهم يقتلون ولكنهم يقتلون أنفسهم بقتل وقتهم، ويزعمون أنهم يقتلون
 أوقاتهصم، إنهصم يقتلون أعمارهصم بالنظصر إلى المسصلسلت الفاسصدة والفلم الخبيثصة

الخليعة والمجلت الساقطة، وفي الغيبة والنميمة.
الخطبة الثانية

أما بعد:
صلة دون أن في قراءة قرآن و نا  ضي أوقات نا أن نق يد م هل تر ما يقول قائل:   رب

نعطي للنفوس حظها من الترويح واللهو المباح؟
 لذا نقول: ل حرج في أن يصرف المسلم وقته في اللهو المباح على أل يتعدى بذلك
 اللهصو على حصق ال - تعالى -فصي العبادة، وعلى حصق العيصن والبدن فصي الراحصة،
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 وعلى حق عملك في التقان، فحظ النفس في الترويح أقره رسول ال - صلى ال
من كثرة مل  فس ت سول ال أعلم الناس بنفوس الناس يعلم أن الن سلم -، فر يه و  عل
بن مسعود قال: عن ا  الموعظة وكثرة النصيحة، فكان يتخول أصحابه بالموعظة، ف
سآمة( أي نا بالموعظة خشية ال يه وسلم - يتخول  )كان رسول ال - صلى ال عل

 خشية الملل، فهو الذي يعلمنا حظ النفس من اللهو المباح لنه يكره الحزن والكسل
جز والكسل والجبن هم والحزن والع من ال بك  ني أعوذ  هم إ في دعائه: ))الل  فيقول 

والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال((.
طر قدماه، وكان تى تتف سلم - الذي كان يقوم ليله ح يه و صلى ال عل  هكذا كان - 
 يبكي من خشية ال حتى تتخضب لحيته بدموعه، وكان الصحابة يقولون عنه: إنه

كان يصوم حتى يقولون: إنه ل يفطر، وكان يفطر حتى يقولون: إنه ل يصوم.
عل سم، ل يف كه التب حك وجُل ضح سلم - وكان يض يه و صلى ال عل  هكذا كان - 
 كما يفعل البعض في ضحكهم حتى ينقلبوا على قفاهم من الضحك بأصوات عالية،
من فس  نا كيف يكون حظ الن هو الذي يعلم يه وسلم -   فرسول ال - صلى ال عل
 اللهو المباح، فيقبل على الصبية الصغار، فيروح عنهم فيجمعهم صفا واحدا ويقول:

هم ويلتزمهم، وهو من قدم إلي فله كذا وكذا((، فيهرولون على رسول ال فيقبل (( 
 الذي كان يسابق أم المؤمنين عائشة في بيتها وتسابقه، وهو الذي كان يحملها وهي
 صصغيرة لتنظصر إلى لعصب الحبشصة، فهذا هصو اللهصو المباح، فكان يضحصك ويتبسصم

ويمزح، ول يقول إل حقا.
نا حاملوك نه أن يحمله فقال: ))إ سول ال فطلب م مد أن رجًل جاء إلى ر  روى أح
 على ولد ناقة(( فقال الرجل: وماذا أفعل بولد ناقة؟ فقال - صلى ال عليه وسلم -

متبسما: ))وهل تلد البل إل النوق((.
 ومصع ذلك هصو الذي حذرنصا مصن إضاعصة الوقصت، هكذا كان أسصلفنا جمعوا بيصن
 المحافظة على الوقت وبين اللهو المباح فكانوا في أوقاتهم يعيشون على قول ال -

[.162تعالى -:ُقْل ِإّن َصَلِتى َوُنُسِكى َوَمْحَياَى َوَمَماِتى لّلِه َرّب اْلَعاَلِميَن ]النعام: 
http://www.alminbar.net:المصدر 
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الوقت وسبل استغلله ق الجازة
عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي

الخطبة الولى:
كم، شر وقا من ال كم، و ير زاد من الخ سواكم، و كم و عد: فاتقوا ال الذي خلق ما ب  أ
ِه َل ُتْحُصوَها  وتذكروا نعمه الغزار التي ل حد لها ول حصر " َوِإن َتُعّدوْا ِنْعَمَة الّل

 [، فجددوا له - سبحانه - الشكر وأكثروا له من الحمد، فهو وحده34" ]إبراهيم: 
المستحق لذلك، جل في عله.

 عباد ال، ها نحن الن نستقبل إجازة صيفية تمتد بضعة أشهر، فيها يرتاح الطلب
 من عناء الدراسة وتركن السر إلى الهدوء والسكينة بعد نشاط الدراسة والمذاكرة
 والمتابعصة، وغالبا مصا يأخصذ أولياء المور إجازة مصن أعمالهصم تتوافصق مصع إجازة
نا أو سرة ه سافرت ال ما  ته، ورب من وق هم  سعد الب بأولده ويفرغ ل  الطلب لي

هناك.
 والناس في هذه الجازة بين مستفيد منها رابح وآخر مفرط فيها خاسر، وهكذا حال
من عمرها في الجازة  بح  بح، عباد ال الرا طى التجارة ر من تعا كل  ما   التجار، ف
ية أو علم حديثا قن مهنة، أو حفظ آ يد فاكتسب علما أو تعلم حرفة أو أت فع المف  بالنا
سبه مهارة ويمل فة ويك حق بمركز صيفي يزيده إيمانا وثقا عة أو الت  أو قرأ كتبا ناف
ها، أو من جعل لقاربه وذوي رحمه نصيبا من ته  في إجاز بح  يد، والرا ته بالمف  وق
ية فع را سلمين وير ما يخدم الم نه وساعدهم في مد إخوا ير أو أ في مشروع خ  ساهم 
تى ها، فالعادة تنقلب إلى عبادة م ية ل في من أخلص الن ته  في إجاز بح  ين، والرا  الد
بح منا نا؟ والرا به إجازات ما نقضي  ية، فهل استحضرنا الخلص ل في  صلحت الن
يم أهله وأولده ما ينفعهم واستغل وجوده بينهم، فذكرهم  من استغل إجازته في تعل
ته هو الذي يهمه صلح أبنائه وبنا نب، والب المثالي  ما يجت جب وحذرهم م ما ي  ب
 ويسصتغل كصل المكانات المتاحصة مصن مراكصز صصيفية للطلب ودور نسصائية لتحفيصظ

القرآن الكريم للبنات والمهات.
 أما الخاسرون في الجازة فكثير، كما يشهد به واقع الكثيرين وكما اعتاد الناس في
 كصل إجازة، فمصن أقبصل على مشاهدة الحرام والتمتصع بالحرام خاسصر، ومصن تفرغ
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 لصطياد الفرائس والتغرير بالبرياء خاسر، ومن سهر ليله كله ونام نهاره فضيع
 الصلة خاسر، ومن مضى وقته وانقضت أيامه وانصرمت لياليه وكثرت مجالسه
 دون ذكصر ل - تعالى -خاسصر، ففصي الحديصث الصصحيح: ))مصا جلس قوم مجلسصا لم
هم وإن شاء هم ِتَرة فإن شاء عذب نبيهم إل كان علي صلوا على  يه ولم ي  يذكروا ال ف

غفر لهم(( والِترة هي الحسرة والندامة.
صلة فقال: ما قام إلى ال صبح  تى أ ما زال نائما ح يل:  جل فق نبي ر ند ال كر ع  وذ
 ))بال الشيطان في أذنه(( البخاري، فهل يرضى أحدنا أن يبول ابنه في أذنه، فضًل

عن عدوه، فضًل عن الشيطان الرجيم.
يه وتجاوز قدر به يتسلط على العبد إذا أفرط ف بة، ف  وللشيطان مع النوم أحوال عجي
هو نام ثلث كم إذا  ية رأس أحد قد الشيطان على قاف صحيحين: ))يع في ال جة،   الحا
 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر ال انحلت عقدة،
 فإن توضصأ انحلت عقدة، فإن صصلى انحلت عقدة فأصصبح نشيطا طيصب النفصس، وإل
 أصبح خبيث النفس كسلن(( فهل يعي ذلك من يصبح كل يوم وقد ضيع الصلة
خش سفرا محرما فلي سافر  من  ما  كر ول صلة ول وضوء، أ مه بذ ستهل يو  ولم ي
من عصى ال - تعالى -من المراض المستعصية، " به  ما بلي  كر  بة وليتذ  العقو

[.127َوَلَعَذاُب الِخَرِة َأَشّد َوَأْبَقى " ]طه: 
 عباد ال، الوقت الذي نعيش فيه متمتعين بقوانا وحواسنا، ونرفل في النعيم والمن
 والمان من أجل النعم والمنن، ومن غفل عن وقته سيندم كما يندم الكفار إذا عاينوا
َم َل ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوْا َوَل ُيَخّفُف  النار ووقعوا فيها " َواّلِذيَن َكَفُروْا َلُهْم َناُر َجَهّن
ا َنْعَمْل ا َأْخِرْجَن ا َرّبَن ْصَطِرُخوَن ِفيَه ْم َي َك َنْجِزى ُكّل َكُفوٍر َوُه ا َكَذِل ْن َعَذاِبَه ْم ّم  َعْنُه
ِه مَن َتَذّكَر ا َيَتَذّكُر ِفي ْم ّم ْم ُنَعّمْرُك ص َأَوَل ص فيجابون  ا َنْعَمُل   َصاِلحا َغْيَر اّلِذي ُكّن

 [، فجعل - سبحانه37، 26َوَجاءُكُم الّنِذيُر َفُذوُقوْا َفَما ِللّظاِلِميَن ِمن ّنِصيٍر " ]فاطر: 
 - التعمير وطول العمر موجبا للتذكر والستبصار، وأقام العمر الذي يحياه النسان
 حجة عليه، فالزمن نعمة جلى ومنحة كبرى ل يستفيد منها كل الفائدة إل الموفقون،
صحة والفراغ(( من الناس: ال ير  ها كث ما أشار إلى ذلك قوله: ))نعمتان مغبون في  ك
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نا نا الحفاظ على أوقات نه وكرمه أن يرزق سأل ال - تعالى - بم  أخرجه البخاري، ن
والمبادرة بالعمال الصالحة قبل َتصّرم العمار وانقضاء اليام.

أقول قولي هذا...
الخطبة الثانية:

 أما بعد: فللوقت نفاسته وأهميته، التي أدركها من سبقنا، قال ابن القيم - رحمه ال
 تعالى -: "فالوقصت منصصرم بنفسصه منقصض بذاتصه صص أي ل يحتاج إلى مصن يديره
تد سراته واش مت ح ته وعظ صرمت أوقا سه ت عن نف فل  من غ ص ولذا ف كه   ويحر
 فواته، والواردات سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب وينقضي الوقت بما فيه،
نه تك، فإ من وق يك  ما يعود عل سك  مه، فاختر لنف نه إل أثره وحك يك م  فل يعود عل
 عائد عليك ل محالة، لهذا يقال للسعداء في الجنة: ُكُلوْا َواْشَرُبوْا َهِنيَئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي

قة:  ِم اْلَخاِلَيِة " ]الحا ْم24اَلّيا ا ُكنُت ْم ِبَم في النار: " َذِلُك ين   [، ويقال للشقياء المعذب
 [" ا.هص. ولذا كان75َتْفَرُحوَن ِفي الْرِض ِبَغْيِر اْلَحّق َوِبَما ُكنُتْم َتْمَرُحوَن " ]غافر: 

يء مت على ش ما ند سعود:  بن م هم شديدا، قال ا صالح على أوقات سلفنا ال  حرص 
ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.

 وهذا ابن الجوزي يقول: "وقد رأيت عموم الخلئق يدفعون الزمان دفعا عجيباً ، إن
 طال الليصل فبحديصث ل ينفصع أو بقراءة كتاب فيصه غزل وسصمر، وإن طال النهار

فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في السواق. ا. هص.
سلمين من الم يه كثيرون  ضي ف ما يق بن الجوزي لو رأى  سيقوله ا ما  كم ب ما ظن  و
هم، يه أقوام أوقات سترخص ف صوارف وا يه ال في هذا الزمان الذي كثرت ف هم   أوقات
جل سؤول -  ستعان والم هو الم كى، و هم فإلى ال المشت ما حرم ال علي ها في  فبذلو
فع مال ول بنون نا عنده يوم ل ين ما ينفع نا في ستغلل أوقات نا با من علي  وعل - أن ي

إل من أتى ال بقلب سليم.
16/3/1422

http://www.alminbar.net:المصدر 
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صالح بن عبد ال بن حميد
الخطبة الولى:

من َتَفضّل، ِم  من ُشكِر، وأكر من ُذكِر، وأحقّ  من ُحمِد، وأحبّ  مد ل أولى   الح
 وأرحمِص مصن ُقصِصد، أحمده - سصبحانه - وأشكره، َتَعّرف إلى خلقصه بالدلئل الباهرة
نة والظاهرة، واللء الوافرة الُمَتكاِثَرة. عم الباط هم بالن عم علي جج القاهرة، وأن  والح
 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، َمّد الرَض فأوسعها بُقْدِرته، وَقّدر فيها
ُه ِذكَره فع رّب سوله، ر بد ال ور نا محمًدا ع سيدنا ونبي هد أن  ته، وأش ها بحكم  َأْقَوات
يه وعلى  فأعله وأَجّله، وفي أعل المنازل أكرمه وأَحّله، صّلى ال وسّلم وبارك عل
 آله وأصصحابه، أِعّزة على الكّفار وعلى المؤمنيصن َأِذّلة، والتابعيصن ومصن تبعهصم
بإحسان، بدعوتهم وطريقتهم َتّتِحد الكلمة، وترتفع أركان الِمّلة، وسّلم تسليًما كثيًرا.

سي بتقوى ال - عز وجل -، فاتقوا ال رحمكم ها الناس ونف عد: فأوصيكم أي ما ب  أ
 ال، فالدنيصا غيصر مأمونصة، ومَن َعَزمَص على السصفر والرحيصل َتَزّود بالمؤونصة، ومصن
ه، وأخذ بالسباب جاءته من ربه المعونة، من َعِلم َشَرف المطلوب َجّد  َصّحت نّيُت
م، والنفُس إذا ُأْطِمَعت َطِمَعت، وإذا ُأْقِنَعت باليسير  وَعَزم، والجتهاُد على َقْدر الِهَم
 َقِنعَصت، وإذا ُفِطمَصت اْنَفَطمَصت، اهتمّص بالخلص أهصل الّتقصى والخلص، وفّرط
ا َساَء َفَعَلْيَه ْن َأ ِسِه َوَم َصاِلًحا َفِلَنْف ْن َعِمَل  َن َمَناص، " َم  المفّرطون فندموا ولَت حي

[.46َوَما َرّبَك ِبَظّلٍم ِلْلَعِبيِد " ]فصلت: 
 أيها المسلمون، قّوة الّمة وتقّدمها وُحسن تدّينها َمِقيٌس بقوة إيمانها، وجودِة عملها،
 ودّقِة تنظيمها، وِمقَداِر إنتاجها، وُحسِن تدبيرها، بسم ال الرحمن الرحيم: " َواْلَعْصِر
 ِإّن اِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإّل اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا

ِبالّصْبِر " ]سورة العصر[.
من البقاع ير  في كث سم الجازات  صيف وحلول موا مع هبوب رياح ال  عباد ال، و
 والديار، وارتباط الجازة عنصد بعصض الناس بالتعطيصل والبطالة وإضاعصة الوقصت
في العمل والنتاج وساعات العمل وحفظ ل  فة نظر وتأّم  وقتله؛ يحسن الوقوف وق

الوقت وضبط ساعات الُعُمر وأوقات الراحة.
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 إن ُقدرة المجتمعات على النتاج والعطاء وضبطِص سصاعات العمصل وَكسْصِب المعاش
 وأوقات الراحصة مصن أدّل الدلئل على القّوة، بصل ُحسصِن اليمان والعمصل الصصالح

وإدراك معنى الصلح.
 تأّملوا ص رحمكم ال ص هذه اليات من كتاب ال فيما امتّن ال على عباده من تهيئة
 أسباب الَمَعاش من أجل ُحسن الَمِعيَشة، يقول عّز شأنه: " َوَلَقْد َمّكّناُكْم ِفي اَلْرِض

 [، ويقول عّز من قائل: "10َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َقِليًل َما َتْشُكُروَن " ]العراف: 
 ُهَو اّلِذي َجَعَل َلُكْم اَلْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه الّنُشوُر "

ي اَلْرِض15]الملك:  ّصلُة َفانَتِشُروا ِف ْت ال جل وعل -: " َفِإَذا ُقِضَي  [، وقال - 
[.10َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل الّلِه َواْذُكُروا الّلَه َكِثيًرا َلَعّلُكْم ُتْفِلُحون " ]الجمعة: 

سبحانه ها، يقول -  حة ومواعيد ساعاته والرا مل و نبيَه على أوقات الع  ثم تأّملوا الت
 [،11-9-: " َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا َوَجَعْلَنا الّلْيَل ِلَباًسا َوَجَعْلَنا الّنَهاَر َمَعاًشا " ]النبأ: 

َا آَيَة َا آَيَة الّلْيِل َوَجَعْلن َا الّلْيَل َوالّنَهاَر آَيَتْينِص َفَمَحْون  ويقول جّل فصي ُعله: " َوَجَعْلن
ْم " ]السراء:  ْن َرّبُك ِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًل ِم  [، ويقول - جل وعل -: "12الّنَهاِر ُمْب

ُسَباًتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشوًرا " ]الفرقان:  َم  ًسا َوالّنْو ْم الّلْيَل ِلَبا  [،47َوُهَو اّلِذي َجَعَل َلُك
[.7ويقول في حّق نبّيه محمد: " ِإّن َلَك ِفي َالّنَهاِر َسْبًحا َطِويًل " ]المزمل: 

 أيها المسلمون، هذه هي آيات ال، وتلك هي ُسننه في الليل وفي النهار وفي البشر،
نا ومحيطنا في كثيرٍ من بع لمسالك بعض الناس ص وبخاّصة في منطقت  ولكّن المتا
ية ّسّنة الله من الغفلة عن هذه ال ُت نظَره  ما يْلِف َسى م ُش ويأ نا ص لَيْدَه  أفراد مجتمع
 والية الرّبانية، حين ينقلب عندهم الحال، فيجعلون نهاَرهم ُسَباًتا، وليَلهم َمَعاًشا، بل
 لهًوا وَعَبثًصا، إنصه انتكاسصة وانقلب، بصل فوضصى واضطراب، وآثاره على الحياة
 والحياء خطيرة في النتاج والصلح والصلح، صّحية وبيئّية وأمنّية واقتصادّية
 واجتماعّية وغيرها. نعم أيها الخوة الحّبة، إن مما يْأَسى له الناظُر أن ترى ُأَسًرا
هم، قد قلبوا حيات ساِئها؛  ها ون ها، رجاِل ها، صغاِرها وكباِر ا بكّل أهل ها، أو ُمدًن  بأكمل
ين على ير قادر في نهارهم غ ثم يصبحون  هم،  سهرون ليَل في َمَعاشهم، في  وانقلبوا 
ا أم موّظفين، وسواًء أكانوا في أعمال خاّصة أم  العمل والعطاء، سواًء أكانوا ُطلًب
 عاّمة، فهم ضعفاء في النتاج، ضعفاء في المشاركة، ُمَقّصرين في الداء، ُمَفّرطين

173



ين، واحمراَر العينين، قد أخذ منهم الّنَعاُس  في المسؤولية، ل ترى إل ُذُبوَل الحاِجَب
والكسُل كّل َمأَخذ، َضْعٌف في الجسم، وَوَهٌن في الُقوى، وقّلة في التركيز والداء.

 إن ظاهرة عكصس السّصنن وتحويصل وظائف النهار إلى الليصل دليٌل على الَتسَصّيب
 والفوضصى وضياع الضابصط فصي الناس، بصل قصد تكون دللًة مصن دللت الّتَرّهِل
 الُمْهِلك، والّتكاليّصة الُمَدّمرة، وكأنّصه ل َهمّص لهصم إل تلبيصة أهوائهصم وُمْشَتَهَياِتهصم،
ِم مسؤوليتهم، قة وجودهم، وطبيعِة رسالتهم، وعظي ين عن حقي َصِرفين أو ُمَتَعاِم  ُمْن
في يل نظَره  ته أن ُيِج صَح لم صادَق النا َص ال في الُمْخِل سالكهم. ويك في م  والجّد 
 مجموعصة مصن هذا الشباب التائه الضائع الذي يعيصش على هامصش الحياة، بصل على
ا ة العاملة نائمة، ويكون نائًم يل مستيقٌظ بل عمل والمم الحّي  هامش الزمن، في الل
 والمم الحّية العاملة مستيقظٌة ساَعِيٌة كاّدٌة جاّدٌة. ومع السف فإن الناظر المتأّمل ل
 يكاد يجد ناصًحا أو منكًرا لهذه المسالك التي ل ُتْحَمد ُعْقَباها، بل إن عاقبتها ُخْسٌر
 في البدان والموال والثمرات؛ مما يستدعي قراًرا حازًما يرّد الناس إلى الصواب؛

ليكون الليل َسَكًنا وُسَباًتا، ويكون النهار عمًل ومعاًشا.
ًا ول سُصَباًتا ول سَصَكًنا؟ سصوف يزداد  ثصم ماذا إذا صصار الليُل حركًة وعمًل ل نوم
ها وصيانة ذلك ها وطرق ها وإضاءات فق، في مائ  الّصْرف والستهلك في كل المرا
نه ما يتوّلد ع ها ليًل ونهاًرا، م مل فوق طاقت سوف تع بل إن الجهزة  ته،   كله ونظاف
ّة والقتصصادّية  الضعفُص والّتسَصّيُب والَعْجُز والّضَجُر، ومصن َثمّص المشكلت المني

والجتماعّية وغيرها.
 معاشر المسلمين، إّن أول َمَداِرج الصلح ص والمة تبتغي الصلح والنتظام في
 صفوف المم القوّية العاملة الجاّدة ص إّن أول ذلك القدرة على ضبط أنفسنا وأبنائنا،
 والتحكّصم الدقيصق فصي سصاعات عملنصا. إن هذه النتكاسصة التصي شملت الموّظفَص
صادقة جاّدة، وقراٍر فة  َم والرجَل والمرأَة تحتاج إلى وق َب والمعّل سؤوَل والطال  والم
 حاسٍم يعيد الناس إلى الجاّدة، بل يعيدهم ليكونوا أسوياء يعملون كما يعمل الناس في
ّن ية؛ ل ية أو المناخ َسّوغ البّتَة للحتجاج بالظروف الجتماع يا. ول ُم  كل بلد الدن
 سُصنن ال فصي الليصل والنهار عامّة، َتْنَتظِم البشَر كّلهصم فصي مجتمعاتهصم وَمَناَخاتهصم
نا جعل الليَل َسَكًنا، وجعل النهاَر َمَعاًشا، ومحا آيَة الليل، وجعل آية  وقاّراتهم، فرّب
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 النهار ُمْبصِصَرة؛ لبتغاء فضله - سصبحانه -، وذلك لهصل الرض كلهصم، بصل جاء
 الخطاب فصي قوله - سصبحانه - بعصد أداء صصلة الجمعصة: " َفِإَذا ُقِضَيتْص الصّصلُة

 [، وهذا ل يكون إل بعد10َفانَتِشُروا ِفي اَلْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل الّلِه " ]الجمعة: 
 الظهر وفي شّدة حرارة الشمس في الصيف، وهو خطاب َتَنّزل أول ما َتَنّزل على

العرب في جزيرتهم.
في ُصون النظَر الجاّد  به المصلحون الُمْخِل ّم آلّيات الصلح الذي ينادي   إن من أه
يه هم عل يب ساعات العمل، وحمَل الناس على ذلك، وَأْطَر  هذه القضية، وإعادَة ترت
ٍج يحسن توظيف قدراته  َأْطًرا، حتى يتحّول المجتمع إلى مجتمع ُمْنضِبط عامل ُمْنِت
ا وكهوًل، يجب أن ته رجاًل ونساًء وشباًب  ومواهبه ومؤّهلته وكفاءته في كل طبقا
عض في ب قة  في حدود ضّي يل إل  في الل مل  ا، فل ع ا ل ليِلّي مع َنَهاِرّي  يكون المجت

العمال الخاّصة من حراسة وُمَناَوبة وَأْشَبِهها.
 أيهصا المسصلمون، إن أول مصا يجصب التطّلع إليصه أن تكون المُة أمَة ُبُكور، فصي ُبُكور
 الصباح تغدو مخلوقاُت ال وأمُم الرض كّلها تبتغي فضل ال، إن يومكم السلمي
 ص أيها المسلمون، أيها الشباب ص يبدأ من طلوع الفجر، وينتهي بعد صلة العشاء،
عد طلوع الشمس كيف ُيرزق؟ "، من يصلي الصبح ب سلف: "عجبت ل  قال بعض ال
نا محمد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة  وأصدق من ذلك وأبلغ قول نبي
 وابن عمر وَصْخر بن َوَداَعة - رضي ال عنهم - في قوله: ))اللهم بارك لمتي

جه] بن ما بو داود والترمذي وا مد وأ ها(( رواه أح بي هريرة:1في ُبُكور فظ أ  [، ول
 [، وكان َصْخر راِو الحديث ل يبعث غلمانه إل من2))ُبوِرك لمتي في ُبُكورها((]

أول النهار، فَكُثر ماُله حتى كان ل يدري أين يضعه.
ها قرآن ٌح بصلة الصبح، وفي ٌط وُمْفَتَت  يومكم السلمي ص يا أهل السلم ص ُمرَتِب

َن َمْشُهوًدا " ]السراء:  َن اْلَفْجِر َكا جر: " ِإّن ُقْرآ ه،78الف ها المسلُم يوَم ستقبل ب  [. ي
 ويسصتفتح بهصا نهاَره وعمَله، دعاه داع الفلح، فالصصلة خيصر مصن النوم. اسصتشعر
فس، يب الن ه واليمان والعمل الصالح، يرجو البركة ونشاط العمل وِط ية رّب  عبود
 نعصم ِطيصب النفصس ونشاط البدن ِمصْصداًقا للحديصث المّتفصق عليصه، إذ يقول: ))َيْعِقُد
كل ُب على مكان  هو نام ثلث ُعقَد، وَيْضِر  الشيطانُص على قاِفيَة رأس أحدكصم إذا 
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 ُعْقَدة: عليك ليٌل طويٌل فاْرُقد، فإن استيقظ وذكر ال انحّلت ُعْقَدٌة، فإن توّضأ انحّلت
 ُعْقَدٌة، فإن صّلى انحّلت ُعْقَدٌة، فأصبح نشيًطا َطّيب النفس، وإل أصبح خبيَث النفِس

 [. ومن صّلى الّصْبح فهو في ذّمة ال. ولقد ُذِكر عند النبي رجٌل فقيل:3َكْسلَن((]
سول ال: ))ذاك رجٌل بال صلة! فقال ر ما قام إلى ال صبح،  تى أ  ما زال نائمًا ح

[.4الشيطان في أذنه(( أخرجه البخاري]
كة، هم ُمبار قة، وأوقاُت ِصيهم ُمْشِر ْسِفَرة، وَنَوا هم ُم هل الُبُكور قوم موّفُقون، وجوه  أ
 أهصل ِجّد وعمصل وسصعي، يأخذون بالسصباب ُمَفّوضيصن أمرهصم إلى رّبهصم، متوّكليصن
 عليه، فهم أكثر عمًل، وأعظم رًضا، وأشّد قناعة، وأرسخ إيماًنا، والبركات ُفُيوٌض
 من ال وُفُتوٌح، فتحنا عليهم بركات من السماء والرض، ل تقع تحت َحْصر ل في
 عمصل ول فصي َعَدد ول فصي صصورة ول مكان ول زمان ول أشخاص، بركات مصن
 السماء والرض، بركات بكل أنواعها وألوانها وصورها، مما َيْعُهُد الناُس ومما ل
ُصوُه ْن ُتْح ْن َل َم َأ ُه ُيَقّدُر الّلْيَل َوالّنَهاَر َعِل ُصوا، َوالّل ستقيموا ولن ُتْح نه. " فا  يعهدو

[.20َفَتاَب َعَلْيُكْم " ]المزمل: 
هم صبح أوقات كة؛ ت ساعات المبار ين يترك الناس الُبُكور، وُيْهِملون ال  عباد ال، وح

ضّيقة، وصدورهم َحِرَجة، وأعمالهم ُمْضَطِربة.
 وبعصد، فهذا هصو ديننصا، وهذا هصو نهجنصا، وهذه هصي إرشادات نبّينصا، فلماذا يسصبقنا

الخرون؟!
ا ِفيَها ا ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَبْتَن  أعوذ بال من الشيطان الرجيم: " َواَلْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَن
 ِمْن ُكّل َشْيٍء َمْوُزوٍن َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَراِزِقيَن َوِإْن ِمْن َشْيٍء

[.21-19ِإّل ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنّزُلُه ِإّل ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم " ]الحجر: 
ستغفر ال لي مد. وأقول قولي هذا، وأ يم وبهدي مح كم بالقرآن العظ ني ال وإيا  نفع

لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:

ُق َقْدَره، وأشكره على سبحانه - ل ُتَقّدُر الخلئ مد ل الُمَتَفّرد بالُقْدرة، أحمده -   الح
 نعمٍص ل ُتحصصى، ول ُيطيقُص العباُد ُشْكَره. وأشهصد أن ل إله إل ال وحده ل شريصك،
ا سوله عل شرًف بد ال ور نا محمًدا ع سّيدنا ونبّي هد أن  سًما، وأش صفًة، وعّز ا  َجّل 
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 وإلى ُذَرا الخلق سَصَما، صصلى ال وسصلم وبارك عليصه وعلى آله وأصصحابه كانوا
على الحق أعلًما، وعلى الُهَدى أْنُجًما، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسّلم تسليًما.

 أمصا بعصد: أيهصا المسصلمون، الُبُكور اسصتقامة مصع الفطرة فصي المخلوقات والشياء،
من أراد علمًا أو عمًل فلُيَبادر بالُبُكور، ير، و يل قّوة الَعْزم وشّدة الّتْشِم ير دل  والتبك
هة والجّد والَحْزم والُبعْد عن الغفلة والهمال والفوضى، كم علمة اليقظة والّنبا  فذل
 روى مسصلم فصي صصحيحه أن رجليصن جاءا إلى عبصد ال بصن مسصعود يزورانصه بعصد
هم الجارية بالدخول فتَرّدَدا، فقال لهما عبد ال بن مسعود: )ادخل،  الفجر، فأذنت ل

[.1أتظنان بابن أّم َعْبٍد الغفلَة؟!(]
َة، وحضور القلب، وَنَقاء النفصس، ونور  فصي الُبُكور صصفاء الذهصن، وجودة الَقِريح
في البكور الهواء ة، وانبعاث الُفُتّوة.  ستحضار الَمَلَك ستجماع الُقوى، وا يه ا كر، ف  الف
 أنقصى، والعبصد أتقصى، والنفصس أطيصب، والروح أزكصى. نسصائم الصصباح لهصا تأثيرهصا
ته ضل حال في أف سم يكون  صاب، والج فس والقلب والبدن والع يف على الن  اللط
ما قالوا: إن أصحاب العمار الطويلة هم من القوم الذين  وأكمل قواه. من غريب 
 يسصتيقظون ُمَبّكريصن. بصل قالوا: إن الولدات الطبيعيصة فصي النسصاء تقصع فصي سصاعات
 النهار الولى الباكرة. بل إن بعض الباحثين ُيْرِجع الكتئاب والمراض النفسّية إلى

ترك الُبُكور ونوم الّضَحى.
 وبعصد، فتأّملوا صص رحمكصم ال صص حيصن يجتمصع للعبصد العامِل الجاّد الُبُكور والبركصة،
َسُح له في وقته، وُيْقِبل  بركة المال، وبركة العمل، وبركة الوقت، فينتفع بماله، وُيْف
في من لم ُيباَرك له  ما ل ينجزه غيره م ساعات  في الدقائق وال جز   على عمله، فين

أيام وليالي، ُيباَرك له فيكون النشراح والقدام والقبال والرضا والنجاز.
من كم، والَحْزم  ُسَنَن ال، وخذوا بالجّد من أعمال  أل فاتقوا ال رحمكم ال، والزموا 
يا والخرة، فحّي على الفلح، فالصلة خير من  أموركم، ُيكَتب لكم الفلح في الدن

النوم.
----------------------------------------

مد )1] ِن َوَداَعَة الَغاِمديّ: المام أح َصْخِر ب يث  من حد جه  بو15012[ أخر  (، وأ
 (، وابن ماجه في التجارات1212(، والترمذي في البيوع )2602داود في الجهاد )
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بن2236) نس وا سعود وُبَريدة وأ بن م عن علي وا في الباب   (، قال الترمذي: "و
 عمر وابن عباس وجابر...وحديث صخر الغامدي حديث حسن، ول نعرف لصخر
سفيان قد روى  يث، و ير هذا الحد سلم - غ يه و نبي - صلى ال عل عن ال  الغامدي 
في ني  يث"، وصححه لغيره اللبا بن عطاء هذا الحد عن يعلى  بة  عن شع  الثوري 

(.1693صحيح الترغيب )
(، وصححه اللباني في صحيح الجامع )1/229[ أخرجه الطبراني في الوسط )2]

2841.)
(، ومسلم في صلة المسافرين وقصرها )1142[ أخرجه البخاري في الجمعة )3]

( من حديث أبي هريرة - رضي ال عنه -.776
(، ومسلم في صلة المسافرين وقصرها )1144[ أخرجه البخاري في الجمعة )4]

( من حديث عبد ال بن مسعود - رضي ال عنه -.774
(.822[ أخرجه مسلم في صلة المسافرين وقصرها )1]

10/5/1426

http://www.alminbar.net:المصدر 
==============

إدارة الوقت.. القيمة الحقيقية للحياة !
الطرق الكثر فعالية فى الحفاظ على الوقت

تى تملكها ما لديك من وقت .. احرص على الدقائق ال قة هى كل   "الن هذه الدقي
وسوف تعتنى بالساعات واليام بنفسها وتمنحها القوة والسيطرة"

برايان تراسى
فظ ية وقوة لح ثر الطرق فعال مة بأك في هذا العدد قائ  أقدم لك - عزيزي القارئ - 

صيلة  هي ح مة  قت. وهذه القائ خبرات22الو سات وال من البحاث، والدرا سنة    
أقدمه لم لزودك بكل الستراتيجيات التي تحتاجها لتتحصن ضد لصوص الوقت.

. مقاطعات التليفون:1
 أ ( يمكن أن تخبر من يتصل بك بأنك كنت في طريقك للخروج إذا كنت فعًل تنوي
صل كن أن يت نه يم في اجتماع هام، وأ نك الن  كن أن تقول له إ  الخروج.. وإن أم
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 بك في وقت لحق؟.. أو أنك تتحدث تليفونيا مع شخص آخر في أمر هام لبد من
 إنجازه، وأنصك سصوف تتصصل بصه فور انتهائك مصن المكالمصة؟.. وإلى غيصر ذلك مصن

العذار الحقيقية التي تجعلك تتفرغ إلى إتمام عملك الذي بدأته.
 ب ( اطلب مصن سصكرتيرك أن يحجصب عنصك المكالمات وأن يتلقصى الرسصائل نيابصة
 عنصك.. وعندئذ تسصتطيع أن تقرر متصى تجيصب على المكالمات التصي تتلقاهصا. قصم
عد بة الغذاء أو ب عد تناول وج يط - مثًل ب ير نش نك غ عر بأ ما تش صالتك عند  بات

الظهر - ول ترد على أي مكالمة إل في حالت الضرورة القصوى والطوارئ.
. مقاطعات الخرين:2

يه الفرصة للجلوس وعرض تى ل تعط قف ح نت وا من يقاطعك وأ  أ ( تحدث إلى 
شكواه عليك.

يه  ب ( أخبره بأنك كنت تريد أن تريه شيئا ما وأصحبه إلى الخارج، واعرض عل
أي شيء ثم عد إلى مكتبك وحدك بدونه.

هو تي  من أن يأ تك بدًل  في مقاطع سبب  ية الشخص الذي يت نت لرؤ هب أ  ت ( اذ
إليك، بهذه الطريقة يمكنك النصراف وقت ما شئت.

 ث ( إذا أردت أن تبتعصد عصن الزعاج والمقاطعات فأغلق باب مكتبصك واجعصل
 سكرتيرك يأخذ المواعيد لك في نهاية اليوم أو اطلب منه أن يضع لفتة "نرجو عدم
تك سوف يعتاد الخرون على احترام وق قة  بك المغلق بهذه الطري  الزعاج" على با

والحفاظ على وقتهم أيضا.
جع قة ل تش عد وبهذه الطري من المقا كن  قل عدد مم بك أ في مكت ضع   ج ( أخيرا 

الخرين على القدوم إلى مكتبك لتجاذب أطراف الحديث.
. مقاطعات تتسبب أنت بها:3

 أ ( احرص أن تقوم بالعمصل مرة واحدة، ل تحفظصه فصي ملف لوقصت لحصق بصل قصم
عب أو بأن مل، وإذا شعرت بالت من ع به  ما تقوم  كز على  نه ور  بأدائه والنتهاء م
من وراء إنجاز يك  تي ستعود عل  ذهنك يتشتت وجه تركيزك إلى النتائج والفوائد ال

هذا العمل.
. اجتماعات ومقابلت:4
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 ابدأ أوًل بأن تسصأل نفسصك: ماذا سصيحدث إذا لم أحضصر هذا الجتماع؟.. ثصم افعصل
التي:

أ ( إذا كانت إجابتك لن يحدث شيء ل تذهب وألغ الموعد.
نك هم أن أعرف ماذا يحدث يمك من الم بل  تك لن يحدث شيء  نت إجاب  ب ( إذا كا

أن ترسل شخصا آخر لينوب عنك.
جب أن أكون هناك فضع الجدول هم وي عم" إن الجتماع م تك "ن نت إجاب  ت ( إذا كا

وابدأ اجتماعك في موعدك المحدد.
. التأجيل/المماطلة:5

 إذا ما كان هناك شيء في قائمة الشياء التي سوف تقوم بها وأجلت عمله أكثر من
جه مك وو ضر الوراق أما عن ذلك، أح قف  طل - تو نك تما  ثلث مرات. فاعلم أ
 إلى نفسصك هذا السصؤال: "ماذا سصيحدث إذا لم أفعصل هذا الشيصء؟.. ومصا هصي درجصة

أهميته؟.. بعدها اتبع التي:
أ ( إذا أجبت: إنه أمر هام، إذن افعله.

ب ( إذا أجبت: إنه هام لكن ممكن أن يفعله شخص آخر، قم بتفويضه.
ت ( إذا أجبت: لن يحدث شيء وهو ليس مهما على أي حال، فأهمله.

. البريد والعمل الورقي:6
 أ ( قم بتدريب سكرتيرك على تلقي البريد والعمال الورقية وفرزها وعرض المهم

فقط عليك.
 ب ( ضع البريد في ملف خاص اقرأه عندما ينخفض مستوى نشاطك بعد الغداء أو

في نهاية يوم العمل.
ت ( قم بتفويض الرد على البريد أو إنجاز العمال الورقية إلى شخص آخر.

 ث ( الفادة المزدوجة من الوقت: عندما يكون لديك موعد لدى الطبيب ضع أمامك
 احتماًل أنصك سصوف تنتظصر لفترة مصن الوقصت حتصى يأتصي دورك، واصصطحب معصك
قة سوف تنجز بعض العمال، ولن ها، بهذه الطري تي تريد الطلع علي  الوراق ال

تضيع وقتك في النتظار.
. التقارير:7
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 وجه إلى نفسك هذا السؤال: ماذا سيحدث إذا لم أكتب هذا التقرير؟.. هل يمكن أن
ما إذا به، أ يء إذا ل تكت بت: لن يحدث ش به؟.. إذا أج خر بالقيام  صا آ  أفوض شخ
يك أن تفعله بنفسك، ما إذا كان لزاما عل عل ذلك.. أ نك تفويضه، فاف  كان مهما ويمك

إذن يمكنك أن تقوم بكتابته في وقت ينخفض فيه نشاطك وتقل فيه طاقتك.
. اختلط الولويات:8

 ضع قائمة بكل الشياء التي تريد القيام بها اليوم، ثم أعد كتابة القائمة وفقا لترتيب
 الولويات ابدأ بالهصم فالمهصم، ابدأ بالشياء التصي يجصب إنجازهصا فورا ثصم تلك التصي
تك وقتا في قائم كر  عل، اذ يد أن تف ما تر جل، وأخيرا  قت عا في و ها  غي أداؤ  ينب
 للمفاوضات، ووقتا لمقابلة العملء، ابدأ بإنجاز أول الولويات، والتزم بهصصا حتصصى

تنتهي منها ثم انتقل إلى ما يليها في القائمة وهكذا.
. الجهود المضاعفة:9

 ابدأ اليوم وتعود أن تقوم بالشيصء الواحصد مرة واحدة، وإذا كان بيصن يديصك بعصض
 الوراق فأنجزهصا اليوم أو فوض شخصصا آخصر ليعتنصي بهصا أو ألقِص بهصا بعيدا. ل
نك غالبا لن يك الوقت الن لتقوم بإنجازها فإ فر لد في ملف لنه إذا لم يتو  تحفظها 

تجد الوقت في المستقبل أيضا، لذلك انتِه منها مرة واحدة.
ها تي تملك قت..احرص على الدقائق ال من و يك  ما لد كل  هي  قة   "الن هذه الدقي

وسوف تعتني بالساعات واليام بنفسها وتمنحها القوة والسيطرة".. ]برايان تراسي[.
 - التخطيط غير المتعقل:10

 كن واقعيا بشأن خططك، واسأل نفسك هل أستطيع أن أنجز كل خططي في الوقت
الذي أحدده لها؟.. إذا كانت إجابتك "ل".. فقم بوضع خطط أكثر واقعية.

- كن منظما:11
أ ( ابدأ بإخلء كل أدراج مكتبك.

ثم بك وفى أدراجك  ها فعًل وتحتاجها على مكت تي تريد مة بالشياء ال  ب ( ضع قائ
تخلص من الشياء الخرى.

- ضع نظاما لحفظ الملفات:12
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سكرتيرك يضع يك نظاما ملئما لحفظ الملفات مرتبا أبجديا. اجعل  من أن لد كد   تأ
 قائمة بكل الملفات وبهذه الطريقة تستطيع أن تجد أي ملف بسهولة إذا ما كان عليك

أن تبحث عنه بنفسك.
تخلص من الملفات غير الهامة لنها تزحم المكان بدون داع.

 % من كل الشياء التي تضعها في ملفات ل تعود للنظر فيها ثانية..80تذكر أن 
 لذلك قبصل أن تحفصظ أي شيصء اسصأل نفسصك: ماذا سصيحدث إذا لم يكصن لدى هذه
ما إذا أجبت أنها مهمة فاحفظها  الورقة؟.. إذا أجبت ل شيء، إذن ألِق بها بعيدا. أ

في الملف الخاص بها.
  يوما قم بمراجعة ملفاتك وتخلص من القديم منها، يجب أل يزيد سمك90في كل 

كل ملف عن بوصة واحدة.
- العلقات الجتماعية:13

بي هذه الدعوة؟.. إذا كانت  اسأل نفسك: ما سيحدث إذا لم أحضر هذا العشاء أو أل
 إجابتك "ل شيء" اتصل فورا وألغ الموعد، أما إذا كان المر مهما فأرسل شخصا

آخر يمثلك، أو اذهب بنفسك على أن تنصرف بأسرع ما تستطيع.
- تعلم أن تقول "ل":14

 ل تجعل كلمة "ل" تشعرك بالذنب. فمن الفضل أن تقولها عن أن تفقد وقتك الثمين
 وتزحصم جدول أعمالك بمهام غيصر ضروريصة مصن شأنهصا أن توترك وتزيصد مصن
 ضغوطك. لذلك قبل أن تقول "نعم" اسأل نفسك السؤال التي: ماذا سيحدث إذا قلت

"ل"؟.. إذا أجبت بص "ل شيء" إذن ارسم ابتسامة على وجهك وقل: "ل".
- استثمر الجهزة الملئمة:15

 اجعصل الجهزة الملئمصة اسصتثمارا لك. اسصتبدل الجهزة القديمصة الدائمصة التوقصف
 الموجودة بمكتبصك بأخرى تتناسصب مصع احتياجاتصك وتحافصظ على وقتصك ول تثيصر
 غضبصك، فكصر فصي الجهزة كنوع مصن السصتثمار وليصس كبنصد للنفاق والتكلفصة..
فالجهزة غير المناسبة سوف تكلفك الكثير وتبطئ من تقدمك على المدى الطويل.

- وقت الغداء:16
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 إذا كان الجميصع يذهبون لتناول الغداء فصي وقصت الظهيرة تقريبا فاذهصب أنصت قبصل
ساعة  يع بحوالي ال قة سوف11:30الجم عد ذلك حوالي الواحدة، فبهذه الطري   أو ب

فظ على قل وتحا قت أ في و مك  من طعا هي  سرع وبالتالي تنت مة أ  تحصل على خد
 وقتك، يمكنك أيضا استغلل وقت الغداء للقيام بأعمال أخرى فيمكن أن تدعو عميًل
 أو مديرا آخصر للغداء، وبذلك يمكنصك أن تسصتغل تلك الفترة فصي مناقشصة العمصل أو

المور المتعلقة بينكما.
- أغلق التليفزيون:17

سط أمام التليفزيون يوميا في المتو ثر  صف أو أك ساعتان ون ضي الناس حوالي   يم
سيئة وتسصتمر فصي مشاهدة ستسلم لتلك العادة ال ير إحدى الدراسصات.. فل ت  وفقا لتقد
ستمرار، فالفضل أن تمضي هذا الوقت مع أسرتك وأبنائك، ويمكنك  التليفزيون با

أن تشاهد البرنامج المفضل لديك ثم أغلق الجهاز مباشرة.
- وقت النوم:18

ما يحتاجون بدنيا لذلك أو يس عند ظم الناس يذهبون إلى النوم ل  يقول الطباء إن مع
 عندمصا يكونون مرهقيصن أو متعصبين. فهصم ينامون فقصط بحكصم العادة والتعود. لذلك
فالذهاب للنوم مبكرا والستيقاظ مبكرا هو النصيحة الغالية التي يقدمها كل الطباء.

- وقت الطيران:19
  ساعات في عملك4إن ساعة واحدة في الطائرة دون أي مقاطعة تقدر بما يوازي 

 بالمكتصب مصع كصل أنواع المقاطعات اليوميصة التصي تقابلك، فاطلب مقعدا فصي الطائرة
 بجانصب النافذة وبعيدا عصن أي مصصدر للزعاج )مثصل المطبصخ أو منطقصة الحمام(..
 وبهذه الطريقة لن يقاطعك أحد، ويمكنك أن تستغل وقت سفرك في إنجاز تقاريرك،
قط أن تتجنب إغراء التليفزيون يك ف ما إلى ذلك، وعل ية و ثك، وأعمالك الورق  وأبحا

أو قراءة المجلت والصحف.
- احصل على شهر إضافي كل عام:20

 إذا اسصتيقظت سصاعة مبكرا كصل يوم فصي أسصبوع العمصل سصوف تحصصل على خمصس
في  ية السبوع، إذا ضربت  في نها ية  سبوع فالجمالي سيكون50ساعات إضاف   أ
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  يوما أو31 ساعات )يوم العمل العادي( تكون النتيجة 8 ساعة، قسمها على 250
 يوما31 = 50 × 5 × 1شهرا إضافيا كل عام. 

 % مثل30عندما تستغل هذا الوقت بحكمة يمكنك أن تزيد من دخلك بشكل مذهل 
 الشخاص الناجحيصن جدا يخططون وينظمون وقتهصم بشكصل مسصتمر ودائم. اعلم أن

ساوي  في التخطيط ت ها  من النجاز.. أي أن العائد4ساعة واحدة تقضي ساعات    
%.400على استثمارك يكون 

==============
ساعدوني ... وقتي ضائع

السؤال:
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

ين وأنني أجد صعوبة  أفيدكم أنني متزوج ولي ثلثة من البناء، وعملي على فترت
في حفظ القرآن وطلب العلم، فماذا تنصحوني؟ وفقكم ال

الجابة:
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال، وبعد:

وعليكم السلم ورحمة ال وبركاته.
 أيها الخ الكريم: بدءا مما يحمد في سؤالك هو استشعار المشكلة، فكثير من الناس

يغرق في دوامة الحياة العملية أو الجتماعية وينسى نصيبه من الخرى!
صة إذا ها خا يق إلى علج في الطر مة  ساس بالمشكلة خطوة مه شك أن الح  ول 

كان العلج بيدك أنت أوًل وآخرا.
ها إل ية ل يملك حل يا التربوية والجتماعية العمل به إلى أن كثيرا من القضا  وهنا أن
 من يعايشها، فليست القضية فيها فتوى شرعية تبين للنسان ما كان يجهله من حكم
 فصي مسصألة فيلتزم بصه، ولكنهصا قضايصا واقعيصة عمليصة مرتبطصة بظروف الشخصص

وملبسات حاله وإمكانياته، وهذه كل إنسان أعلم بنفسه فيها.
 بيصد أن هناك موجهات عامصة وإرشادات مجملة قصد تسصاعد مصن توفرت عنده الهمصة
ّ بصه، ولعصل مصن جملة هذه المقترحات، والتصي أسصأل ال أن  على الخروج ممصا أَلم

ينفعكم بها ما يلي:
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من 1 سبوعيا مكونا  ضع لك جدوًل أ ساعات112- حاول أن ت هي عدد  نة    خا
  هي122 يوميا( فمجموعها 8السبوع مطروحا منها عدد ساعات النوم اللزمة )

 64 ساعات يوميا عدا الجمعة تبقت لك 8ساعات النشاط، فإذا كان العمل يستغرق 

 ( بمعنى أن112ساعة أسبوعية، وهذه تزيد عن نصف ساعات النشاط السبوعية )
 عندك نصصف السصبوع فراغ ل عمصل فيصه، أفل يتسصع نصصف السصبوع إن أحسصنا

استثماره لطلب العلم؟!
 - من المهم استثمار الوقات ودعني أسميها المهمشة أعني بها تلك الوقات التي2

 ل نلتفت إليها كثيرا ومنها ربع الساعة المستغرق في الطريق إلى العمل، والخمس
 دقائق المسصتغرقة فصي الطريصق إلى المسصجد، والعشصر دقائق قبصل إقامصة الصصلة
في ذهنك قد يحضر  ما  عض  ها ب ع المثلة الماضية ومع ها، وإذا أخذت ُتجّم  ونحو

من  ثر  ساعات يوميا أي أك بة الثلث  ثل قرا ها تم جد أن ساعات18سوف ت من   % 
 ( كافية ليحفظ75 دقيقة قبل الصلوات وقد ترتفع إلى )50النشاط في اليوم، ولعل 

  آيات من القرآن، كما أن في طريق الذهاب أو الياب من وإلى المسجد10الفرد 
ستثمرون هذه الدقائق هم كانوا ي قد ذكر عن بعض أهل العلم أن  فرصة للمراجعة، ف
ين يقول: ل يخ المشغول ين والمشا مة المتقن حد الئ عة المحفوظ، وأعرف أ  في مراج
ته ل يكاد في قراء نه  مع أ من العمل  جد وقتا للمراجعة إل وقت الذهاب والياب   أ

يخطئ أبدا.
 - من المهم كذلك استثمار أوقات الفراغ داخل العمل وربما اختلف هذا من نوع3

 عمصل إلى آخصر، ولكصن كثيرا مصن العمال ل تخلو مصن أوقات فراغ، فبدًل مصن
 اسصتثمارها فصي مشاهدة قناة فضائيصة أو لعبصة حاسصوبية أو دردشصة تشغصل الزميصل
فع يك بالن في مجال عملك أو يعود عل تك  من إمكانا فع يطور  في شيء نا ستثمر   فلت

في آخرتك.
ص به إلى أن ال من المفترض أن50 فراغ )64وختاما أن يس  سبوع ل من ال  )% 

نس نصيبك فر، ول ت ها حظ وا جد والطلب من كن لل كن لي جد والطلب، ول  تملها بال
في المدة سح  حم تف صلة الر مك، فإن  نك وأرحا صلك جيرا سن بو يا، وأح  من الدن
 وتنسأ في الجل، واغتنم أوقات الزيارة فاجعلها أوقات صلة ودعوة وأمر بمعروف

185



 ونهصي عصن المنكصر بالسصلوب اللبصق الحصصيف، واسصتعن فصي ذلك بالعداد الجيصد
والتخطيط للزيارة قبل الشروع فيها مصطحبا معك ما يمكن أن يفيد.

من ساعات والحذر  صلح ال نا جميعا إ حب ويرضى؛ ورزق ما ي كم ل نا ال وإيا  وفق
الشبهات.
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==============
الوقت .. والستفادة القصوى

إسلم داود
سرع حد، وال في آن وا صر  يء الطول والق ما الش سؤال " سمعت بال نك  بد أ  ل 
 والبطأ معا، والذي نهمله جميعا ثم نأسف عليه، ول شيء يمكن أن يتم بدونه، إنه

يبتلع كل ما هو صغير وينمي كل ما هو عظيم؟ نعم، إنه الوقت!!!
 الوقصت هصو الطول؛ لنصه قياس الخلود، وهصو القصصر؛ لنصه ليصس بيننصا مصن يملك
 الوقت اللزم لنجاز كل أعماله، وهو السرع بالنسبة إلى السعداء، والبطأ بالنسبة
 إلى التعساء، ول يمكن عمل أي شيء بدونه؛ لنه هو المسرح الوحيد الذي نعيش

فيه إنه مادة الحياة يبتلع في طي النسيان كل تافه وينمي كل ما هو عظيم.
 إن الوقت عند الناجحين غاٍل؛ لذلك فإنهم يقضون أوقاتهم في تأدية العمال التي ل
 يرغصب الخائبون فصي عملهصا؛ والشخصص العادي يجصد مصن السصهل أن يتكيصف مصع
 متاعب الخفاق بدًل من تقديم التضحيات التي تؤدي إلى النجاح.إن حقيقة أن يكون
ني نا جدول زم كن لدي يل إذا لم ي ني القل في الحياة تع نة  نا أهداف وتوجهات معي  لدي
 ببرمجتهصا؛ عندئذ فقصط يمكننصا أن نبدأ التحرك نحصو تحقيصق أهدافنصا والوصصول إلى

مبتغانا.
 ويصنف البشر ضمن واحدة من فئتين: الولى سيئة الحظ غير موفقة تحاول القيام
 بعمصل شيصء مصا يظصل دائما فصي الغصد، أمصا الفئة الثانيصة التصي تثيصر العجاب فهصي

المجموعة المستعدة للعمل على الفور؛ لن الغد بالنسبة إلى هؤلء غير مضمون.
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مد؛ فإذا كان لزاما على المرء نه اغتيال متع ية، إ مة عاد عد جري قت ل ي تل الو  إن ق
 أن يقتصل الوقصت فلماذا ل يقتله اسصتغلًل حتصى الموت؟ حينمصا تقول: "أنصا ليصس لدي

الوقت" فإنك تعني أن لديك شيئا آخر أهم منه.
هم يؤكدون ها إن في أوج ها الفرصة  تي تكون في ني لبعضنا اللحظة ال قت يع  إن الو
 كثيرا على التوقيصت الجيصد وللوقصت حينمصا تكون الفرصصة أكثصر مصن مواتيصة مغزى
نه ليس هناك شيء أثمن من  خاص عند كثير من الناس، ويعلمنا خبراء العلن أ
سبة ظة المنا سعك أن تتعلم إدراك اللح سب إذا كان بو قت المنا في الو  فكرة وردت 
حينما تأتي وأن تغتنمها قبل أن تذهب فإن مشكلت الحياة تصبح في منتهى اليسر.
سنوات، ساعات وال ني والدقائق وال ثل مجرد مقياس للثوا نا يم ند بعض قت ع  إن الو
ستشعرون بعدا ساعة أو تقويما وي ما  هم يرون إ قت فإن في الو كر أولئك  ما يف  وحين
يم ضحالة، ثر المفاه هو أك قت  كن هذا المفهوم للو ية، ل هو الفترة الزمن قط   واحدا ف
مر روح نه يد هو أ قت  ساة هذا المفهوم للو صحابه لم يبدعوا شيئا مذكورا؛ إن مأ  فأ
صص فإذا قت المخ في الو قق إنجازا  ية، ول يح عث البداع بط البوا  المبادرة ويح
 كان لدينا أسبوع لنجاز مهمة من المهام فإنها سوف تستغرق أسبوعا وإذا ما منحنا
 عشرة أيام لنجازهصا فإنهصا سصوف تسصتغرق عشرة أيام، فالمهمات تتمدد وتنكمصش

لستيعاب كل الوقت المخصص لها.
 وهناك الذين يعطون معنًى حقيقيا للحياة، وذلك من خلل إعطاء الوقت صفة العمق
يم إن إنجازات هؤلء سير التقو ساعة ول أ حبيس ال يس  هم ل قت لدي مة، فالو  العظي
 تحطمهصا روح الخلص والحماسصة ل السصاعات أو السصابيع فهصم يؤمنون جدا بمصا
 يفعلون وينجذبون تجاه الهدف باندفاع روحصي قوي ل يعترف بالوقصت، لقصد ألزموا
 قلوبهم بمهمة يحبونها، وعملهم ليس إل تعبيرا عن رسالة تشع بالهداف والغايات،
 وهذا الفهم للوقت يعد بكل تأكيد أحد البنود الولى في أية صيغة من صيغ النجاح،
 ومن أكثر المهام صعوبة بين المجموعات جعل الناس ينظمون أوقاتهم، لذلك أصبح
طط سبوع ليخ ية ال في بدا قت  عض الو ضي ب كل فرد أن يق  من الضروري على 

بالتفصيل الجدول الدقيق لعمال ذلك السبوع.
هص3/2/1426
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http://www.almoslim.net: المصدر 
==============
الوقت أنفاس ل تعود

أم عاتكة
عث بكلمات قة لعبادة ال … والشوق لرضا ال … اب عو ال أن تكون القلوب فائ  أد
 مصن نور قلبصي إلى قلوب إخوتصي فصي ال داعيصة بأن يهدينصا المولى إلى الصصراط

المستقيم الذي ينور به قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا.
ما ل فائدة.. كلمات صة في هم خا من ضيعوا أوقات مة.. والى  ها إلى الشباب عا  أبعث
هم ين.. ونقول ل هز النائم نا ن يا ب كى.. فه عل العيون تب عل القلوب ترق.. ول  ابعثوا ل
 مالكصم هكذا غافليصن؟ … قوموا فاسصلكوا دأب الصصالحين.. وابكوا بالقلوب قبصل

العيون.. على زمان الغفلة المحزون.
أما بعد: -

 فوا الذي أمات وأحيا … والذي أضحك و أبكى … إني احبك في ال.. ولكن كما
بد يدك للوقت بل مبالة.. وتغافلك يت ت قد رأ نا ل أحب فيك معصيتك. ول  تعلم.. فأ

عن كل صالح ورشيد.. أحد المراض التي ابتلك ال بها.
نداء: -

 إلى كصل مصن سصهر أمام التلفاز.. لمشاهدة المسصلسلت و الفلم.. والفاتنات مصن
الفتيات المتبرجات.. إلى كل أخ إلى كل أخت.

 أقول لكصل منهمصا.. انتبصه مصن غفلتصك هذه فهصي عليصك دمار لم تدركهصا اليوم ولكصن
ستدركها غدا.

نا به؟. فأ في غض ضا ال أم  في ر قة  تم دقي هل ضيع ها الشباب  ساكم أي  سؤال؟ وأ
 أحبكم في ال… فالحب في ال بدون نصح ل يجدى بفائدة.. فأنا لكم ناصحة أمينة

راجية بأن يجمعنا ربنا في مستقر رحمته.
فوددت الحديث معك في ذلك.. وال أسال التوفيق والسداد. اسمع هدانا ال وإياك.

الوقت فيه العبر.. الوقت فيه العظات.. زمن تحصيل العمال الصالحة
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 أيها الغافلون: )اعلموا إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الموال
 والولد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى
يا المتاع الغرور(. ) ما الحياة الدن من ال ورضوان و يد ومغفرة  الخرة عذاب شد

( الحديد.19
 إن رأس المسصلم فصي هذه الدنيصا وقصت قصصير... وأنفاس محدودة.. وأيام معدودة..
ها من أضاع بى له.. و ير … فطو في الخ ساعات  ستثمر هذه اللحظات و ال من ا  ف
يه شى ف صر الذي تف فى هذا الع يه أبدا، و نا ل يعود إل سر زم قد خ ها.. ف  وفرط في
في حط  عة.. وق في الطا حة.. جدب  عة والرا يل إلى الد يه الم هر ف جز… وظ  الع

العبادة.. وإضاعة للوقات فيما ل فائدة
من قت ز صبح الو يه … أ يط ف قت والتفر مة الو هل بقي نا هذا الج في زمن حظ   ونل
 الدعة.. زمن الكسل.. هذا العصر التي ماتت فيه الهمم … وخارت فيه العزائم …
كي من ينادى صاحبه ل بل إن هناك  ها حساب،  ساعات واليام ول يحسب ل مر ال  ت

يقضى وقت فراغ.
أخي هل لدى المؤمن وقت فراغ؟

 )والعصر إن النسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر( العصر.

 اقسم ال - تعالى - بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل العمال والرباح
للمؤمنين.. وزمن الشقاء للمعرضين.. ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين.
ولبيان أهمية الوقت نجد أن المولى - تعالى - اقسم في مطالع عديدة منها: -

)والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر( الفجر.
 واقسم بالفجر لكي يبين لنا أهمية الوقت في كل زمان ومكان ول يوجد شئ أنفس
سيسال عن سنين ف سان قصير الذي ل يتجاوز عشرات من ال  من العمر وعمر الن

كل لحظة فيه وعن كل وقت نام فيه عن عبادة ال وعن كل عمله فيه.
سال عن مة حتى ي يه وسلم -: -)ل تزول قدمي عبد يوم القيا  قال - صلى ال عل
 أربصع خصصال: عصن عمره فيمصا أفناه، وعصن شبابصه فيمصا أبله، وعصن ماله مصن أيصن

اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه(
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 وأكد على ذلك رسول ال - صلى ال عليه وسلم - بقوله اغتنم خمسا قبل خمس:
بل شغلك، غك ق بل فقرك، وفرا سقمك، وغناك ق بل  بل هرمك، وصحتك ق بك ق  شبا
 وحياتك قبل موتك( ومن جهل قيمة الوقت الن فسيأتي عليه حين وسيدرك قيمتك..

وقدره.. وأنفاسه، ولكن بعد.
كر القرآن فى هذه يذ يد( و نه تح نت م ما ك حق فذلك  سكرة الموت بال  )وجاءت 

موقفان يندم عليه النسان:
ستقبل الخرة ويتمنى لو يا وي سان الدن ستدبر الن  الول: - ساعة الحتضار حيث ي

منح من الزمن أخر إلى اجل قريب ليصلح ما أفسده ويدرك ما فاته.
هل خل أ سبت ويد ما ك ما عملت وتجزى ب فس  كل ن فى  ني: - الخرة حيث تو  الثا
هل النار النار حيث يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة  الجنة الجنة أ

التكليف ومن جديد عمل صالح.
حيث إذا جاء الموت قال )ربى ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت(

هم برزخ إلى يوم من ورائ ها و هو قائل مة  ها كل ما يطلبون. )كل إن  هيهات هيهات ل
يبعثون( فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء.

ين هم الذ نه فأولئك  فت موازي من خ هم المفلحون و نه فأولئك  من ثقلت موازي  )ف
 خسصروا أنفسصهم وفصى النار هصم فيهصا خالدون( وللنظصر إلى سصلفنا الصصالح.. كيصف

استفادوا من وقتهم؟
سه يه شم بت ف مى على يوم غر شئ ند مت على  ما ند سعود: -  بن م بد ال   قال ع

نقص فيه أجلى ولم يزد فيه عملي(
إن الساعات ثلث:

- ساعة مضت ل تعب فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية.1
ساعة2 تى ال به ولم تأ ها ر قب في سه ويرا ها نف هد في غي أن يجا نة ينب ساعة راه  - 

الثانية استوفى حقه كما استوفى حقه من الولى.
 - ساعة مستقبلة لم تأتى بعد ل يدرى العبد يعيش إليها أم ل يدرى ما يقضى ال3

فيها.
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يت سجد يعمره، أو ب في ثلث خلل: )م من ل تلقاه إل  يد: - المؤ بن خل  قال قتادة 
يستره، أو حاجة من أمر دينه ل بئس بها(

عة ال من ناموا وتقاعسوا عن طا خت... إلى  كل أخ إلى كل أ عث إلى   نداء: - اب
 … إلى من لم تعرف عيونهم الكرى.. ول قلوبهم الطمأنينة والسكينة… إلى أحبائي
كن عزائمكم قوية جع والكسل؟ … لماذا لت يا شباب المة.. لماذا الترا  في ال… ف

… وقلوبكم مطمئنة.. ولماذا ل تنام أعينكم؟
 إن ال يفرح بتوبة عبده إذا رجع اليه وأنت ل ترجع إلى ال وتقف بين يديه وتقول
 الهى الهى. ال كل يوم يناديك في كل وقت.. وفى كل دقيقة … وفى كل نفس

تتنفسه… وأنت ل تجيب لماذا التقاعس والكسل.
 أل تحب أن يرضى ال عنك؟ )اجب( ويرحمك ويدخلك جنته … اسعي إلى رضا

ال … وحبه … وحب من يحبه … وحب أي عمل يقربك إليه.
تك وقفات ين … واجعل من حيا يا فوز المقبل بل ف يا لنجاة المتذكرين … واق  تذكر ف

… تسال فيها نفسك … ماذا أريد؟ والى أين المصير؟!.
هل قدمت ما ينفعك يوم موقفك بين يدي ربك أم كنت من الهين؟!

هل اغتنمت فرص عمرك أم كنت من الخاسرين؟!
نسال ال صلحا عاجل *** إنما الغافل في البلوى هلك

وكفانا ما مضى من بؤسنا *** ربنا اكشف ما بنا فالمر لك
 وأخيرا: - نسال ال السداد والتوفيق ونسال ال بأن يرقق قلوب المسلمين أجمعين

… ومن قرأ هذا الرسالة.. وأن يجعلها في ميزان حسناتنا إلى يوم الدين.
http://www.saaid.net:المصدر 

=============
اختبر قدرتك على إدارة الوقت

يرغب كل منا في إنجاز أعماله بصورة أسرع وأفضل فاسأل نفسك...
 - كم من الوقت يهدر في البحث العاجل عن التقرير الذي طلب المدير إحضاره1

فورا؟
- ما هي المتاعب التي واجهتك عند استخدام البريد الصوتي؟2
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- كم مرة وجدت نفسك تلعب لعبة القط والفأر مع العملء؟3
 - هصل تقضصي معظصم الوقصت فصي إطفاء الحرائق )تصصحيح الخطاء( عصن أداء4

واجباتك اليومية؟
- كيف تقضي وقتا أقل في الستجابة للمحادثات السمعية )التلفون(؟5
 - هل أنت من النوع الذي ل ينجز الواجبات الكثر أهمية إل بعد فوات الوان6

أو في اللحظات الخيرة؟
 - هصل ترغصب فصي حفصظ مفكرتصك اليوميصة وجدول واجباتصك وغيرهصا فصي جهاز7

الكمبيوتر؟.
- هل ترغب في القيام بواجبات تؤدي إلى تطوير الدارة ومقدراتك؟8
- هل تقضي معظم الوقت في اجتماعات غير مجدية؟9

 - هصل ترغصب فصي إدارة وقتصك بحيصث يكون لديصك فائض تنفقصه على أسصرتك10
والصدقاء؟

http://www.awkaf.net: المصدر 
=============

نحو استثمار أفضل لفائض الوقت
مصطفى السيد

 يسعى المسلم يوميا مع المليين من إخوانه في مناكب الرض إعمارا لها، وإعماًل
 لمواهبصصه، إنتاجا وإبداعا، وبعضهصصم يضرب فصصي طلب الرزق أجواء الفضاء،
 وآخرون يركبون متون البحار والنهار يعملون وكلهصصصم يشتهون غدا أفضصصصل،

ومستقبًل أجمل لمتهم وأوطانهم.
 والمصة التصي تجعصل العمصل مصن مقومات وجودهصا، وهدفا أسصاسا لهصا فصي الحياة لن
مة ساطعا، وحُق ل ص إل مجدا باهرا، وازدهارا  ها  ثم بعمل ضل ال  ص بف صد   تح
ها إلى الهدوء، أو حة تخلد في يه، وأوقات را سويعات ترف ها   تكون كذلك أن تكون ل
ها نشاطها،  تركن إلى صحبة تتعاطى معها نشاطا ذهنيا أو رياضيا يتجدد من خلل

وتتنمى عبرها مواهب قد ل يتمكن العاملون من إشباعها أوقات الدوام.
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 هكذا تكون الحياة السصوية سصموا عصبر العطاء، ومثاقفصة بناءة فصي سصاعات الترويصح
والسترخاء.

مل، ها: العا نا بشطري في حيات من ذلك  حن  ين ن سنا: أ سائل أنف بة ن ها الح  تعالوا أي
والمستريح؟

ما ضل  ثم بف ضل ال  مل بف ساعات الع من حولوا  نا  جد بين نه يو كر ابتداءا أ  ل أن
 طبعوا عليه من تربية؛ حولوها إلى زيادة في رصيد حسناتهم، وإلى نتاجات فكرية

أو مادية استفاد منها البلد والعباد.
نا من حّول ساعات الترفيه والسترخاء إلى وجه آخر من وجوه  كما يوجد من بين
كة، وتعاون على البر عه انتماء مشار صره ومجتم مي إلى ع سلم المنت  الحضور للم
فل عائدا مجزيا ومردودا ما يك يف تمل ب قة، وك كل دقي في  كر وتدبر   والتقوى، وتف
 مريحا؛ وذلك عندما يوفق في قضاء ساعات راحته مع فئة من الناس تتبسط بغير
سقط الحياء في في مزاحها، ول ت سفاف، ل تخلع العذار  ستهتار، وتتحادث بغير إ  ا
تح للمل أبوابا، وتوصد من تي تف بة، وتتبادل الفكار ال مة الطي  لهوها، تتهادى الكل
ص كر  بي ب ند أ سلم - ع يه و صلى ال عل نبي -  سمر ال هم  ها، يحضر  اليأس مثل
 رضي ال عنه ص الذي كان سمرا في مصالح المسلمين، وقول عمر ص رضي ال

عنه ص: "إنه لم يعد له من أرب في العيش لول محادثة أهل الفضل والمروءة".
 إن مثل هذه النماذج المباركة جعلت من لقاءات الترفيه والسمر مدارس تبث الكلمة

النافعة، وتضخ الخبرة الناضجة لُجّلسها؛ لنها:
ية  - لم تفهم الترفيه تحررا من المسؤولية، وتحلًل من الفضيلة مرددة مقولة جاهل

ما ل صر، و صر لقي ما لقي بك"، أو: "دع  ساعة لر ساعة لك و ية: "  ومأثورة شيطان
ل".

 - لم تفهم الترفيه هروبا إلى رفقة سوٍء رأت في الحياة عبءا، والعمر هما جاثما
على الصدر، فتفننت في التخلص منهما، والتحلل من مستلزماتهما.

 - لم تفهم الترفيه هروبا إلى العكوف بين يدي متحدث عليم اللسان، فارغ الجنان،
 اختزل الحياة بسصاقط النكات والقهقهصة العابثصة التصي رأت فصي سصخف القول والعمصل

سقفا للعيش، ومضمارا للهو والطيش.
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 - لم تفهم الترفيه هروبا من السرة وحقها في أوقات تأخذ من الب تجربته، كما
 يلقصي الب السصمع إلى أفكار ورؤى أبنائه وبناتصه، ل يتركهصم تحتبصس الكلمات فصي
هم وعن زوجته ليحل محله يأس طاغ، هم، يغيب عن  صدورهم، والسئلة في عقول
 أو رفيصق سصوء باغ، أو جلوس إلى قنوات فضائيصة تتسصمر أعينهصم فصي صصورها،

يلتهمون سمها الزعاف وفكرها القاتل.
 - لم تفهم الترفيه استقالة من معالي المور، وانتحارا بطيئا غير مباشر من تبعات
 الحياة، حتصى صصار هؤلء القوم يقدمون السصتراحة على البيصت، وروادهصا على
 السصرة، والحياة الهاربصة مصن كصل التزام جاد على الحضور الذي تتحقصق بصه ومعصه
 أهداف الحياة، حتصى إن بعضهصم ليحسصب أنمصا خلق عبثا للعيصش بل دور سصوى
 حضور باهصت على هامصش الحياة معطًل فيصه عقله، معلقا رجولتصه بخيوط العجصز
 واللمبالة، مؤكدا حضوره بتثاؤب مكدود، عيناه باتتصصا موانصصئ للذباب، وروحصصه

ملعب لجيوش اليأس والحباط.
بل ين،  جد والجاد من الصلح والمصلحين، وال يه سخرية لذعة  هم الترف  - لم تف
كم من خلل دعاء لحا جد  ستويات ال عه إلى م سمر فرصا لرف يه وال في الترف  رأت 
 ومحكوم بالتوفيق والنجاح، أو من خلل جمع بعض المال تفك به أزمة مأزوم، أو
 بالتداول فصي طرائق النصصح لمنحرف ضصل الطريصق، وهكذا كانصت أوقات الترفيصه

استمرارا لوقات الجد واستكماًل لساعات العمل.
 إذا كان الناس يتداعون لشهود صصلة الجنازة على ميصت مات فمصا العمصل إزاء
 شريحصة كصبيرة مصن أفراد المصة باتوا أحياءا أمواتا، وأصصبحوا حاضريصن غائبيصن،
سر ل من أ ها  ها، توارثو تي تجرعو صاء ال فة الق هم ثقا سهم، أو همشت  همشوا أنف

تمسك علما، ول تنبت قيما.
 شريحة تعيش في الحضيض، وإخوانهم من شياطين الجن والنس يمدونهم بالغي ثم
 ل يقصرون، يوهمونهم أنهم يحسنون صنعا، وأنهم في قلب الحياة، والحق أنهم لم

يدخلوها إل بشهواتهم، ولم يحضروا إل في أطرافها النائية.
هل هؤلء الذين ارتضوا من الغنيمة بالياب، ومن الحياة بالفتات؟

هل هؤلء ضحايا أم خاطئون؟ برءاء أم مسؤولون؟
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هل هم نتاج الثقافة الزائفة؟
 هصل هصم دلئل سصاطعة على إخفاقنصا، وإخفاق المؤسصسات العامصة والخاصصة فصي

استيعابهم؟
وهل حسُبنا أن نطرح السؤال فقط؟ أو أن نشخص الوجاع فحسب؟

 إن ذلك فهم، ولكن الهم أن ننتفض انتفاضة نفسية وعقلية لمواجهة النزف والهدر
 في هذه الشرائح، وأْطرها على الحق من خلل كل الوسائل المتاحة والمباحة؛ لن
 المة لن تقدر على نهضة جادة وفي خواصرها جروح نازفة يأسا، راعفة إحباطا،

هاذرة في الملمات، هائمة في وقت الحاجة الماسة إلى التركيز.
2000، فبراير 1420شوال 

http://albayan-magazine.com:المصدر 
=============

كيف يستفيد المسن من وقته ؟
سب ها ليؤدي دوره ح كل من في  قف الفرد  حل ي مر بمحطات ومرا مر ي  قطار الع
 خصصائص هذه المرحلة ومتطلباتهصا، فمصن مرحلة الطفولة إلى البلوغ والشباب إلى
 الرجولة إلى الشيخوخصة والمعاش، تتعدد الدوار النسصانية والوظيفيصة، ولكصل منهصا
نه مر إلى مرحلة المعاش يشعر الفرد أ ما يصل قطار الع  خصائصه ومشاكله، فعند
نه عد رحلة العطاء الطويلة، لك ستريح ب قد آن له أن ي نه  في الحياة، وأ  أدي رسالته 
 مصا يلبصث أن يشعصر ببعصض العراض المرضيصة سصواء الجسصدية أو النفسصية، كمصا
قة معطلة أو عالة على صبح طا نه أ مة والشعور بأ بح الفراغ وانتفاء القي  يطارده ش

ذويه.
 فكيصف نمحصو هذه الصصورة القاتمصة عصن المسصن؟ وكيصف نعيصد له المصل فصي الحياة
 والعطاء ونساعده على الستفادة بوقته في خدمة المجتمع؟ هذا التحقيق يجيب عن

هذه التساؤلت ويبعث في أحبائنا الكبار أمًل جديًدا في الحياة.
المناقشة أوًل:
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 تقول سماح علي - معهد عالي إدارة وسكرتارية جامعة القاهرة -: النسان يستفيد
 من الكبر سًنا لن لديهم قدرة أكبر على المعرفة، وخبراتهم في العمل أكثر، وهذا

يهييء الشباب للحياة وللعمل.
 هبصة محمود - تجارة القاهرة -: نسصتفيد مصن كبار السصن فصي نصصائحهم، حيصث إن
ية للبناء في الترب خبراتهم  من  ستفيد  يد أن ن حن نر نا، فن من زمان ضل  هم أف  زمان

ومن خبرات العمل المختلفة.
 منى أسامة - تجارة -: نحن نستفيد منهم بما يتلءم مع ظروفنا، كيفية التعامل مع
 الخرين، يمكن أن نناقشهم في آرائهم وخبراتهم، وفي النهاية نستجيب لهم، فوالدي
يفرض علي بعض الشياء ولكن يكون هناك مناقشة بيننا، وفي النهاية أستجيب له.
كن لبد من هم ول بل من  شيماء عمر - معهد عالي إدارة وسكرتارية القاهرة -: أتق
مو مع وين تى يتطور المجت خبراتهم ح من  ستفادة  من ال بد  نه ل هم، أرى أ  مناقشت

ويزدهر، فهم طاقة لبد من استغللها وخبرات لبد من الستفادة منها.
هي ما  ها، و ية حل هم وكيف تي قابلت كل ال فة المشا يد معر  عادل محمد - آداب -: نر
هم يتطوروا، وأيضًا يكون هناك هم وجعلت حل مشاكل ساعدتهم على  تي  سيلة ال  والو

مناقشة بيننا وبينهم.
ين في كل الحالت نا  نا أو آباؤ ما أجداد سن هؤلء إ سن - حقوق -: كبار ال مد ح  أح
ًا يجلس مصع أبنائه أو أحفاده ويحكصي لهصم عصن  نسصتفيد منهصم، فالب أو الجصد أحيان
 ذكرياته، وعن أيام زمان، وكيف كانت الحياة؟ وكيف كان يعمل ويكافح حتى يصل
كل يس  ٍع، فل يه عقل وا من لد ها  ستفيد من كن ي خبرات ول ين؟ فهذه   إلى منصب مع
 الشباب يتقبصل هذه الخصبرات، لذلك لبصد مصن وضعهصا فصي إطار معيصن كصي يسصتفيد

المجتمع كله منها.
الحياة أدوار ومراحل:

 فصي البدايصة توضصح د. إلهام فرج - مدرس اجتماع بآداب القاهرة - أن المجتمصع
جة كل زوج وزو خذ ش قد تأ عة علقات وأدوار، وهذه العلقات  عن مجمو  عبارة 

لكل واحد منهما دوره، فالزوج مثًل يمارس دوره كزوج ثم كأب وجد.
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 ومصع تدرج مراحصل العمصر تختلف الدوار أو تتطور طبيعصة الدور حسصب متطلبات
المرحلة.

 فدور الب مصع أبنائه قصد يختلف عصن تعامصل الجصد مصع أحفاده، كذلك يختلف الدور
ثم سيًطا،  في فيبدأ موظفًا ب سلك الوظي في ال صب  في المنا جه  في للفرد بتدر  الوظي

يرتقي في العمل حتى يصبح مديًرا ثم يحال إلى المعاش.
 وبعد هذه الرحلة من العطاء والتضحية تجاه البناء وتجاه الوظيفة يجد المسن نفسه
 بل عمصل، فيشعصر بالفراغ والوحدة، وهصو مصا قصد ينعكصس سصلًبا على حالتصه النفسصية
هم مة وتجارب خبراتهم القي ستفادة ب من ملء هذا الفراغ وال بد  سمانية، لذلك ل  والج
في ستمرار  في ال بة  هم الرغ في الحياة، ويخلق لدي مل  هم ال يد إلي ما يع  الطويلة م

العطاء.
وأكدت د. إلهام أيًضا أن هذه الفكرة تجدد شباب المجتمع وتجدد الدوار فيه.

ل مستقبل دون ماضي
 وتسصتنكر الدكتورة إلهام فرج إعراض الشباب عصن السصتماع إلى نصصائح المسصنين
 والسصتفادة بخصبراتهم فتقول: لشيصء فصي الحياة يقوم على المصصادفة فالخصبرات
 متراكمة، والحياة كلها عبارة عن خبرات، فمثًل الختراعات التي ظهرت لم تقم إل
 على اختراعات سصابقة مثصل: الكمصبيوتر لم يقصم إل على الترانزسصتور، فكيصف تدور

الحياة بل خبرات سابقة في مجال من المجالت العملية.
 ثانًيا: ل مستقبل دون ماضي، فكيف يكون رجل دون شباب، وكيف يكون شاب بل
 طفولة، فال - سبحانه وتعالى - يقول: }سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى

يتبين لهم أنه الحق{، هذا دليل من ال لنا أن النسان ل يعيش بل خبرات.
يم، مع القد يث  مج الحد من د بد  خبرات، فل نه كشاب ل يقوم إل على ال  أيضًا كيا
 فالحديث مع الحديث ل يخلق جديًدا، ومن الممكن أن يقول الناس عن هذا الشاب -

بعد عشر سنوات أن آراءه وخبراته ل تناسب هذا العصر.
 وتتمني الدكتور إلهام فرج أن ُترد الحقوق لبائنا وأجدادنا حيث إن لهم حقوًقا علينا

تعوضهم عن الحرمان، تفتح لهم أبواًبا جديدة لحياة سعيدة متفائلة.
ليست كل خبرة تصلح للستفادة منها
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 ويعّرف الدكتورة فكري عبصد العزيصز - اسصتشاري الطصب النفسصي - المسصن بأنصه:
 »الشخص الذي تخطى عمره الستين عاًما«، وهذه الفترة يصاحبها ظروف التقاعد
من التغيرات ير  صاحبه كث سن ت سية شديدة وإحباط وملل، ونرى أن الم  من آلم نف
صار، سمع والب من ضعف الجسم، وترهل الجلد والمفاصل، وضعف ال  الجسمية 
 وتصصاحبه أمراض القلب والشراييصن ممصا يشعره بالضعصف، ويبعده عصن المجتمصع،

ويحس أن هذا هو نهاية الجهد والمطاف، ويؤدي بعد السرة عنه إلى آلم نفسية.
 مصن هنصا نرى أن زيادة الدافصع لدي المسصن يعطيصه القوة والمان، فإذا اسصتدعي
يه، ما يعط ية  من القدرات المهن يه  عة، وأشعره أن لد ستشار مثًل أعطاه هذا دف  كم
في ين  طي المشورة للعامل كن أن يع في الحياة، ويم بة  سه والرغ قة بنف حه الث  ويمن
 مصلحة حكومية معينة، أو من كان يعمل معهم في يوم من اليام، وذلك من خلل

تواجده معهم.
 ويمكن أن يشارك في وضع الخطط حيث تحتاج إلى خبرات كثيرة، وتنسيق العمل

وإبداء الرأي حتى وإن لم يؤخذ به فهذا يشعره بأن له وجوًدا في الحياة.
فهذه الستعانة به تزيد من الشعور بالمان والستقرار لديه.

 والمسن إذا فارقه من يشاركه حياته مثل زوجته أو زوجها يصبح ضحية »الحزن
الشديد«.

 ومن هنا تكون مشاركته في المجتمع إعادة له إلى الحياة مرة أخرى، وتجعله يعيش
بأمان، والكلمة الطيبة ممن حوله تشعره بالطمأنينة وتشعره بحبهم له.

 ويمكن أن يستعيد الحياة مرة أخرى بأن تتزوج أو يتزوج فهذا قد يجدد حياته ويبعد
عنه كثيًرا من المراض التي تصاحب هذه المرحلة.

 وعن كيفية الستفادة من خبرات كبار السن يقول د. أسامة ُعلما - عميد أكاديمية
خبرة يم ال ستشارين وتقد هم كم نه جرت العادة أن الستفادة من سيوط - أ سادات بأ  ال

للشباب كي ينتفع بها.
ية نا على اللف مع دخول مة  خبرات القدي من هذه ال ستفيد  يف ن سامة ك ساءل د. أ  ويت
 الثالثصة والتطور الهائل الذي سصيحدث فصي القرن الجديصد؟ وهذا السصؤال يحتاج إلى

ملحظة دقيقة وإجابة واضحة.
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كن في نجاح الشباب، ول عب دوًرا مهمًا  ستشارين يل هم كم سامة أن رأي كد د. أ  ويؤ
بشرط أن تكون هذه الخبرة معدلة مع الظروف المتغيرة في الوقت الذي نعيشه.

 وعن الطار الذي يمكن أن توضع فيه الخبرة هل تكون فردية أم جماعية رد قائًل:
 من الناحيتين يمكن، وهناك دول مختلفة - ومنها مصر مثًل - مجمع الخالدين بها
 مكان مؤسصس للشخاص المتميزيصن مصن كبار السصن والقادريصن على العطاء، وهصم

يعملون في هذه المؤسسة التي تأخذ شكًل علمًيا.
ية يستفاد ما القل تميزا يعمل كمستشار في صناعة الغزل والنسيج فهذه خبرة فن  أ

منها في هذا المجال.
مع قة  بد أن تكون متواف خبرات ل سامة على أن هذه ال كد د. أ ثه أ ية حدي في نها  و

العصر الذي نعيشه فليست كل خبرة تصلح للستفادة منها.
02/01/2005

http://www.islamweb.net:المصدر 
==============

كيف تقضي وقتك في الصيف
د.طارق بن محمد الطواري

 إن وقتك هو عمرك الحقيقي وهو مادة حياتك البدية في النعيم أو الجحيم وهو مادة
 عيشك في الرخاء أو الضنك وهو يمر عليك مر السحاب دون أن تشعر به فليل ثم
يك الجمع قب عل بك وتتعا ستلم رات هي الشهر فت ما ينت يل وسرعان  ثم نهار فل  نهار 

وتمر عليك الفصول ربيع فخريف صيف فشتاء.

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان.
 فما كان من وقتك ل وبال فهو الحياة والعمر وما كان غير ذلك فليس محسوبا من
ني الباطلة والبطالة الزائلة ما قطعته بالسهر والما تك وله عشت منعما آكل نائ  حيا

فالموت خير لك من الحياة.
 وقصد قال - تعالى -: ))والذيصن كفروا يتمتعون ويأكلون كمصا تأكصل النعام والنار

12مثوًى لهم(( محمد

199



 نعصم إن الحياة التصي ل غايصة فيهصا ول هدف لهصا إنهصم الصصفار والرقام فصي حياة
 أنفسصهم وحياة مجتمعهصم يموتوا فل يذكروا ويحضروا فل يعرفوا أنهصم مصن لم يقدم
 لنفسصه ول لدينصه ول لمتصه شيئا فعاش أنانيصا ميتصا ومات منسصيا قصد أهدروا أوقاتهصم
 دونما هدف وقد قال - صلى ال عليه وسلم - )اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل
بل مك وغناك ق بل هر بك ق بل شغلك وشبا غك ق سقمك وفرا بل  صحتك ق تك و  مو

فقرك(
مك هب يو نت أيام فإذا ذ ما أ بن آدم إن يا ا مه ال - ) صري - رح سن الب  وقال الح

ذهب بعضك(
وقال )أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم(

قال ابن هبيرة:
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيع

 وهذا الصصيف على البواب وقصد عرف بأنصه محرقصة الوقصت وقاتصل الفراغ وربمصا
الحسنات لمن ضيع

فإياك بحرق الوقت ورصيد الحسنات
 في السفر إلى بلد الباحية والحرام فأنت بذلك تجني على نفسك وأهلك وتهون لهم

الفاحشة من حيث ل تدري
 إن كثيصر مصن المكاتصب السصياحية تنشصط فصي الصصيف لتعينصك على حرق الوقصت
ين قل ب في النوادي والملهي والسواق والتن طئ و من الملل على الشوا  والخلص 

الموانئ والمطارات
كن للصلة نه لم ي من هذه الرحلت وهم يعترفون أ ين  من العائد ير  يت بكث قد التق  ل

حظ في سفرهم ل في الخشوع ول في الوقت والنتظام.
وإنهم لم يكونوا سفراء لدينهم وأمتهم بل اختفوا وراء لباس الجانب حياء وتنكرا

 ولم تحافصظ بناتهصم على مصصدر عزهصم وحجابهصم بصل خلطوا اللوان والوراق مصع
غيرهم

يم والمبادئ قد تسبب الصيف بخسارة فادحة غير محسوبة في الوقت والمال والق  ل
وأهمها في ضياع رصيد الحسنات وزيادة رصيد السيئات
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عد عرض ذلك كله على شريعة كن ب سياحة ول  وهذا ل يعني منع التنزه والترفه وال
ال لمعرفة ما يحبه ال ويرضاه وما يبغضه ويأباه وال الموفق.

http://saaid.net:المصدر 
============
سيطر على وقتك

أوًل : أزل من عقلك خرافة)الوقت حر(:
 إن التفكيصر بالشياء الملموسصة مثصل السصيارات والبيوت أسصهل مصن التفكيصر بالوقصت
هو ل يحظى بل للمس ف كن لن الوقت غير مرئي وغير قا مة، ول ها قي  وذلك لن ل
 بالحترام الكافي، فلو سرق شخص مجوهرات منك فإنك ستنزعج وتخبر الشرطة
 عن الجريمة ولكن سرقة الوقت في العادة ل تعتبر حتى جنحة، ومما يدل على هذا
ين ل مل ذلك ح حر، أي اع تك ال في وق مل ذلك  سمع أحيانا قول القائل : اع نا ن  أن
يء جب أن ل يكون هناك ش نه ي هي أ قة  كن الحقي هم، ول مر م في أ  تكون منهمكا 

اسمه الوقت الحر.
ثانيا: قّدر لمجهودك ثمرة أعلى من الثمرة الحالية:

سك جئ إذا وجدت نف مة؛ فل تفا ساوي ثمرة عظي تك فعًل ي كر بأن وق  فإذا بدأت تف
ساعة المهدرة، مة ال ستبدأ تدرك قي نك  هو أ سيحصل  ما  ني فعليا تلك الثمرة، و  تج
 بعصد ذلك سصتبدأ بالبحصث عصن طرق لتقليصل الهدر الذي يسصببه انعدام الكفاءة، وربمصا
 وهو الهم ستبدأ بالختيار بدقة أكثر المشاريع والطلبات ثمرة، ويجب أن ل تهب

وقتك لحد إل باختيارك، ول تعتبر وقت شخص آخر أكثر قيمة من وقتك.
ثالثا : حاسب نفسك ودقق في وقتك والمجهود المبذول فيه:

 إن كنت من الذين ل يستطيعون أن يستثمروا وقتهم بشكل جيد فحاول أن تضع لك
 سجًل تدّون فيه جداول لوقتك والوقت الذي قضيته في أداء كل عمل من أعمالك،
ما ل تكون هذه الطريقة ضرورية للناس الذين تعلموا إدارة وقتهم بشكل جيد،  ورب
 ولكن بالنسبة للشخص الذي يجد صعوبة في إدارة وقته فإن الحتفاظ بسجل يمكن
 أن يكون مفيدا كأداة تشخيص، فالسجل يمكن أن يكون له أثر الصدمة؛ حتى للناس
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سجل ل يترك ساطة، إن ال نه بب تم فقدا قت ي من الو كم  ما يدركون  خبرة حين  ذوي ال
مجاًل كبيرا لخداع النفس.

الفصل الثاني : نّظم نفسك ورتب أولوياتك
قع هو المو مر حيوي، فهذا  تك أ ية الواجبات على لئح في أهم فة التفاوت   إن معر
 الذي يتيه فيه الكثير ممن يمكن أن يصبحوا خبراء في إدارة الوقت، فإنهم يصنعون
 قائمة بالواجبات، ولكنهم عندما يبدءون بتنفيذ البنود على القائمة؛ فإنهم يعاملون كل
 الواجبات بالتساوي ؛ وحتى يحصل تنظيم النفس وترتيب الولويات فلبد من اتباع

المور التالية :
- يجب عليك أن تحدد وتدون أهدافك.1
- ركز نشاطك وجهودك على المصادر المفيدة لعملك.2

 إن النتباه إلى ما سيعطي أفضل العوائد يحررك من الهتمام والرتباط بالمصادر
قد تحتاج إلى إلغاء  حك، ف في نجا يء  يل أو بل ش يء قل ساهم بش تي ت من80ال  % 

% مما كنت تضعه على لئحة أولوياتك.80مصادرك أو تتخلص من 
- اكتب كل واجبات يومك.3

هناك عدة أسباب وجيهة تجعل هذه النصيحة جيدة، منها :
 أ-إذا كانصت الواجبات مدونصة فبإمكانصك أن تنام بعمصق أكثصر، حيصث يصصبح ذهنصك

صافيا، ول يخفى عليك أثر النوم بهذه الصفة على عمل الغد.
قط يس ف كل، ول حل المشا تى ي نة فإن عقلك يتحرر؛ ح نت الواجبات مدو  ب-إذا كا
 ليتذكرهصا، فأصصبح المجهود العقلي متوجها إلى عمليصة واحدة وهصي إيجاد النتائج

وليس إلى عمليتين؛ عملية الحل والتذكر.
حو اللتزام، فإذا كان قد خطوت خطوة ن نت تكون  نة فأ نت الواجبات مدو  ج-إذا كا

الواجب لم يكتب فهو على الرجح ل يستحق التنفيذ.
- اجعل لئحتك شاملة لوقتك وأولوياتك.4

وحتى تكون لئحتك عملية فلبد أن:
• ل تعتمد على مذكرات مخربشة على قطع من الورق مبعثرة هنا وهناك.
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سطة ها بوا جة ونحو صقة على الثل بك أو مل صاصات على مكت مد على ق  • ل تعت
مغناطيس.

في مفكرة ما يكون ذلك  قل، فرب حد على ال في مكان وا تك  من وجود لئح كد   • تأ
تحملها معك أو في حاسوب.

• اجعل قائمتك حديثة.
• تأكد من أن تكون القائمة في متناول اليد في كل الوقات.

- افحص قائمتك بشكل منتظم واجعل مرؤوسيك يفعلوا ذلك أيضا.5
 راجع قائمتك بشكل دوري، ولبد أن تنظر إليها في الصباح كأول شيء تفعله بدون
 انقطاع، وأيضصا كلمصا أعطيصت واجبات لمرؤوسصيك تأكصد مصن أنهصم يحتفظون بقوائم
 للمور المطلوبصة منهصم، واطلب منهصم فصي الجتماعات التاليصة، أن يحضروا القوائم
مة بهذه ستخدمت القائ تى ا نك م كد أ مل، وتأ عن الع ساس لتقريرهم  ستعملوها كأ  وي

الطريقة فسوف تتأكد من أن الواجب الذي أمليته لم ينته إلى النسيان.
- حدد الفقرات على قائمتك بدقة وعلى قدر الطاقة.6

 يجب أن تكون قائمتك شاملة، ولكنها يجب أل تكون موسوعية؛ وإل أجبرت نفسك
 على أكثر من طاقتك، وقبل أن تغادر المكتب اكتب ستة أشياء أو نحوها لم تتمكن
ثر تركيزا، ستصبح أك غد، وبهذا  في ال ها بشدة  ها اليوم، وتحتاج إلى عمل  من عمل

وسرعان ما يحصل لك تحسن ملحوظ في إنتاجيتك.
- حدد تاريخا وزمنا للواجبات التي على لئحتك.7

يذ ما هو على اللئحة،  ضع الواجبات المطلوبة على لئحتك، ويجب أن تلتزم بتنف
وأفضل طريقة لللتزام هي إعطاء كل واجب على اللئحة شريحة زمنية محددة.

- إذا كنت مسئوًلا ففكر بعمل لوائح لمعاونيك.8
فعليك أن تضع لوائح واجبات لمساعديك الرئيسين، أو تطلب منهم أن يفعلوا ذلك.

- اعمل لئحة للمدى الطويل.9
 يعمل الكثير من مخططي الوقت لوائح للمدى الطويل، بل إن بعضهم يعرف لئحة
تي مة ال ية الها ظم المكالمات الهاتف بل شهر مع سبقا وق ية، فيعرف م ته الشهر  واجبا
من كل  سيحتاجها  تي  قت ال ية الو تى كم عض الشخاص يقدرون ح  سيجريها، وب
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ستخدمون عد ذلك ي هي، ب تى تنت يل ح حة المدى الطو هم الموجودة على لئ  مشاريع
لوائح أسبوعية وشهرية وحتى سنوية لعمل لوائحهم من خللها.

http://www.ebdaa.8k.com:المصدر 
==============

كيف يستثمر المسلم وقته؟
د. حمدي شلبي

ما أسرع أن يمر الوقت .. وما أسرع ما تمضي الليالي واليام.
وإنا لنفرح باليام نقطعها ****وكل يوم مضى نقص من الجل

ته، هو نهاي صير مادام الموت  هو ق في الحياة، ف ثه  سان ومك مر الن ما طال ع  فمه
في هذه الحياة إل برهة، ما عاش  سان  تي الموت يطوي العمر وكأن الن ما يأ  وحين
 يقول - تعالى -مشيرا إلى هذه الحقيقصة: "ويوم تقوم السصاعة يقسصم المجرمون مصا

ساعة كذلك كانوا يؤفكون" ) ير  سبحانه -:55لبثوا غ  ( )الروم(، ويقول أيضا - 
 "كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل ساعة من نهار بلغ فهل يهلك إل القوم

  )الحقاف(، ويقول أيضا - سبحانه -: "ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا35الفاسقون" 
 إل سصاعة مصن النهار يتعارفون بينهصم قصد خسصر الذيصن كذبوا بلقاء ال ومصا كانوا

 )يونس(.45مهتدين" 
الوقت رأس مال المسلم:

 من هنا يتبين لنا أن رأس مال المسلم في هذه الدنيا هو الوقت الذي هو مادة الحياة،
في يت لو أن محتضرا وضع أمواله جميعا ليزيد  فس من المال وأغلى. أرأ نه أن  وأ

عمره يوما واحدا.. هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة؟.
به من كتا في آيات كثيرة  به  سبحانه -  سم -  قد أق ته، ف قت وقيم ظم شأن الو  ولع
 المحكم. فأقسم - جل وعل - بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الرباح
والعمال الصالحة للمؤمنين وزمن الشقاء للمعرضين فقال - تعالى -: "والعصر )

 ( إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق2( إن النسان لفي خسر )1
(" )العصر(.3وتواصوا بالصبر )
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يل مة الغاليصة. وقصد جعصل ال الل ني القرآن وعنيصت السصنة المطهرة بهذه القي  وقصد ع
خر. في ال كه  ما تدار في أحده مل  ته ع من فا في حياة الناس.. ف  والنهار يتعاقبان 
كر أو أراد من أراد أن يذ فة ل يل والنهار خل عل الل هو الذي ج  يقول - تعالى -: "و

 " )الفرقان(، وقد ل يتنبه النسان إلى هذه الحقيقة إل بعد فوات الوان،62شكورا 
كن هيهات أن يجاب إلى ذلك. يقول ساعتها أن يعطى فرصة من العمر ول  فيتمنى 
 - سبحانه -: "والذين كفروا لهم نار جهنم ل يقضى عليهم فيموتوا ول يخفف عنهم

كل كفور  ها كذلك نجزي  مل36من عذاب نا نع نا أخرج ها رب صطرخون في هم ي   و
ير كم النذ كر وجاء من تذ يه  كر ف ما يتذ مل أو لم نعمركم  نا نع  صالحا غير الذي ك

" )فاطر(.37فذوقوا فما للظالمين من نصير 
الوقت كالسيف:

نه. وأل في زما مر وأل يفرط  من الع قة  كل دقي نم  سلم أن يغت كل م جب على   وا
 يضيع أوقات فراغه في لهو وعبث، فقد جاء عن ابن عباس - رضي ال عنهما -
 عصن النصبي - صصلى ال عليصه وسصلم - : "نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس:

(.1الصحة والفراغ")
 والنفس البشرية ُجبلت على أن النسان إن لم يشغلها بالخير شغلته بالشر. يقول أبو

العتاهية:
إن الشباب والفراغ الجدة *** مفسدة للمرء أي مفسدة

سيف إن لم قت كال نى قوله: "الو في هذا المع عي  عن المام الشاف هو مأثور  ما   وم
 تقطعه قطعك.. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر"، فعلى النسان أن يستغل
 نعم ال لديه بالطاعة فإنه ل يدري ماذا يخبئ له الدهر من البليا والصوارف، فقد
 أخبر عمر بن ميمون عن النبي - صلى ال عليه وسلم - أنه وعظ رجًل فقال له:
بل غك ق سقمك، وفرا بل  صحتك ق تك. و بل مو تك ق مس: حيا بل خ سا ق نم خم  "اغت

(.2شغلك، وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك")
هل تنتظرون إل سبعا:  سلم - : "بادروا بالعمال  يه و صلى ال عل نه أيضا -   وع
 فقرا منسصيا، أو غنصى مطغيا، أو مرضا مفسصدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو

(.3الدجال.. فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر")
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كيف يستثمر المسلم وقته؟
 لكي يستثمر المسلم وقته في مرضاة ال وفيما يفيده في دنياه وآخرته لبد أن يجعل
 له عمرا ثانيا "فالذكر للنسان عمر ثان" وذلك بما يعمل من صالحات باقيات. فإن
 آثار هذه العمال تمتصد إلى مصا بعصد الموت ويبقصى عمله موصصوًل حتصى بعصد موتصه
 يؤدي رسصالته للحياء وهصو مقبور، وقصد أشار القرآن إلى هذا المعنصى فصي قوله -
 تعالى -: إنا نحن نحيي الموتى" ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في

ما قدم وأخر 12إمام مبين  بأ النسان يومئذ ب  13 )يس(، ويقول أيضا سيحانه: ين

)القيامة(.
يه وسلم - : "إن نبي - صلى ال عل عن ال بي هريرة - رضي ال عنه -   وعن أ
مه ونشره، وولدا صالحا عد موته، علما عل حق المؤمن من عمله وحسناته ب ما يل  م
سبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو بن ال سجدا بناه أو بيتا ل ثه، أو م كه، ومصحفا ور  تر

(.4صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته".. )
السؤال عنه:

بد جه إلى الع تي تو سئلة ال سلم - أن على رأس ال يه و صلى ال عل نبي -   يبّين ال
 يوم القيامة سؤالين: سؤاًل عن عمره عامة وسؤاًل عن أخصب فترة في هذا العمر
 وهي الشباب، فعن معاذ بن جبل - رضي ال عنه - عن النبي - صلى ال عليه
سأل عن أربع: عن عمره مة حتى ُي ما عبد يوم القيا نه قال: "ل تزول قد  وسلم - أ
مه قه، وعن عل يم أنف سبه وف ين اكت يم أبله، وعن ماله من أ به ف ما أفناه وعن شبا  في

(.5ماذا عمل فيه"؟ )
في صة  جد، وخا مل ب صوا على الع قت، وليحر عة الو من إضا سلمون   فليحذر الم
 أخصب أيام عمرهم وهي الشباب. يقول - صلى ال عليه وسلم - فيما رواه أنس:
"إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أل تقوم حتى يغرسها فليفعل")

6.)
 فعلى النسان أن يحاذر التسويف وتأجيل عمل اليوم إلى الغد، فإن "سوف" جند من
من أن غد، وإذا عاش فل يض يش إلى  من أن يع سان ل يض يس، وإن الن  جنود إبل
 يخلو غده من الصوارف والشواغل. وقد حكى ال عن مشهد من مشاهد يوم القيامة
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 يحاول فيه أهل العذاب أن يستنجدوا بالمؤمنين ولكن هيهات هيهات فقد غر هؤلء
 المعذبين طول أمانيهم في الدنيا، وضحك عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ال. يقول -
من بس  نا نقت ين آمنوا انظرو  سبحانه وتعالى -: "يوم يقول المنافقون والمنافقات للذ
يه نه ف سور له باب باط هم ب سوا نورا فضرب بين كم فالتم يل ارجعوا وراء كم ق  نور

  ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى" ولكنكم فتنتم13الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
مر ال وغركم بال الغرور ني حتى جاء أ كم الما تم وغرت صتم وارتب سكم وترب  أنف

" )الحديد(.14
أهداف دنيوية:

 مصن رأى حال الناس اليوم مصع الوقصت يجصد جوابا يعجبصه أننصا خلقنصا لنأكصل ونشرب
 ونتمتع ونلعب ونلهو ونبني الدور والقصور.. هذا هو واقع الكثير وحينئذ يشتركون
كل في الحياة ال هم  ين جعلوا هدف مع البهائم والكفار الذ ية   في هذه الهداف الدنيو
 والشرب والتمتع بملذ الدنيا حلًل كانت أم حراما. قال - تعالى -: "والذين كفروا

 " )محمد(، وال - عز وجل12يتمتعون ويأكلون كما تأكل النعام والنار مثوى لهم 
 - خلقنا لمر عظيم حدده - سبحانه - بآية كريمة قال - تعالى -: "أفحسبتم أنما

" )المؤمنون(.115خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ل ترجعون 
نس جن وال قت ال ما خل نا: "و سبب خلق سبحانه - مؤكدا وموضحا   ويقول أيضا - 

 " )الذاريات(. قال المام النووي: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة..56إل ليعبدون 
ها دار فناء ل يا فإن عن حظوظ الدن ما خلقوا له والعراض  هم العتناء ب حق علي  ف

محل إخلد، ومركب عبور ل منزل استقرار، ومشروع انفصام ل موطن دوام.
في الخرة، يا.. والحصاد هناك  في هذه الدن خي المسلم هو موسم الزرع   فعمرك أ

فل يحسن أن يضيع الوقت وينفق رأس المال فيما ل فائدة فيه.
__________________________

الهوامش
( البخاري.1)
( أخرجه أحمد في المسند مرسًل.2)
( أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في الزهد وقال حديث حسن غريب.3)
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( أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.4)
( رواه البزار والطبراني وقيل حديث صحيح.5)
( البخاري.6)

http://www.almujtamaa-mag.com:المصدر 
============

تنظيم الوقت
 مصن المهارات التصي أدرسصها وأقرأ عنهصا كثيرا، وأحاول ممارسصتها وتعليمهصا لكصل
 شخصص، مهارة تنظيصم الوقصت، ويتبادر فصي ذهصن المرء أن تنظيصم الوقصت معناه أن
 نجعل حياتنا كلها جادة ل وقت للراحة، بالطبع هذا المفهوم خاطئ، لذلك كتبت هذه

المقالة لتوضيح مبادئ أساسية حول تنظيم الوقت.
قة صًل، فالدقي ظم أ قت من صحيحة؟ كل! لن الو قت جملة  يم الو هل تنظ  في البدء 

ية، والساعة تساوي 60مقسمة  قة واليوم يساوي 60 ثان   ساعة وهكذا، إذا24 دقي
 الوقت مقسم ومنظم تنظيما جيدا، إذا هل نسميه إدارة الوقت؟ أيضا ل، لن الوقت

 ،24 ساعة بدًل من 36ل يدار ول يمكننا أن نتحكم بالوقت ونجعل من اليوم مثًل 
 إنما الوقت يديرنا، لنسميه إدارة الذات لننا نستطيع أن ندير أنفسنا من خلل الوقت
 وليس العكس، والوقت هو من أندر الموارد فهو ل يعوض، ول تستطيع أن تخزن
 الوقصت أو تشتريصه!! لذلك الوقصت هصو الحياة، واسصمحوا لي أن أسصتخدم لفصظ تنظيصم

الوقت لدللة على المعنى المطلوب وهو إدارة الذات.
عل هم من ل يف ته ومن هم من ينظم وق  الناس من حيث تنظيمهم للوقت صنفان، فمن
مه من تنظي كبير  كل  ستفيد بش من يكون فعاًل وي هم  ته فمن ظم وق من ين ما   ذلك، أ
نة الحياة، في طاحو مه للوقت وتراه مشغوًل  ستفيد من تنظي هم من ل ي  للوقت، ومن
 يكّد ويعمل بل راحة، أما من ل ينظم وقته فإما أن يحس بالملل لنه ل يعرف ماذا
 يفعل في فراغه الكبير، أو أنه متخبط في أعمال قليلة الهمية. وهنا دعوني أعّرف
 من هو الفعال في تنظيم وقته: هو الشخص الذي يحصل على النتائج المطلوبة في

الوقت المتاح.
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 إذا بدأ أي شخصص بتنظيصم وقتصه بطريقصة فعالة فسصيحصل على نتائج فوريصة، مثصل
 زيادة الفعالية في العمل والمنزل، تحقيق الهداف المنشودة بطريقة أفضل وأسرع،
نك بدأت بالتفوق حة، وستلحظ أ نا أكثر را  يقلل من المجهود المبذول، بالتالي يجعل

على نفسك وعلى غيرك أيضا في مجالت عدة.
 كما ذكرت في البداية البعض يضن أن تنظيم الوقت يعني الجد بل راحة، سأوضح
 الن كيصف أن تنظيصم الوقصت يعنصي المزيصد مصن السصعادة والسصيطرة على الظروف
سم إلى عدة سعادة. العمال تنق نا ال نا وتحرم سيطر علي من أن ت نا بدًل  طة ب  المحي
بع الول سمى بالمر ما ي قت وهذا  فس الو في ن مة  حة ومه سام، فهناك أعمال مل  أق
 مربصع إطفاء الحرائق!! وهناك أعمال غيصر عاجلة لكنهصا مهمصة وهذا مصا يسصمى
 بالمربع الثاني مربع التركيز على الجودة والقيادة، لنه يتضمن أنشطة وقائية تعزز
فس، وإذا عن الن يح  يط والترو ها والتخط مة علقات وتنميت  القدرة على النتاج وإقا
 مارسصنا هذه الفعال سصتتقلص الزمات أو الحرائق وتبدأ فصي اكتشاف أرض رحبصة
 مصن الفرص الحقيقيصة التصي تحقصق لك النجازات والهداف، وتبدأ فصي اختيار أهصم
 الفرص لتحقيصق أهدافصك، بهذا تبدأ العمصل بتلقائيصة وبدون تكلف وتحافصظ فصي نفصس
ني، فهناك بع الثا من المر خذ أمثلة على أفعال  قت على مواعيدك وأعمالك، ولنأ  الو
 قضاء وقصت أسصبوعي خاص للعائلة، سصواًء فصي الرحلت أو اللهصو البريصء وذلك
 لتعزيصز العلقصة بيصن أفراد السصرة، تعلم هوايات ومهارات جديدة تحبهصا، أخصذ
 استراحة أو قضاء إجازة لتعود بروح أكثر نشاطا وحيوية، زيادة المعرفة في علوم

معينة من خلل القراءة، أداء أعمال تطوعية إذا كان هذا من ضمن أهدافك.
تك ير الجدي حول حيا في التفك خذ زمام المبادرة وتبدأ  في أ ساعدك  مة لت  هذه مقد
 وكيف تديرها وتقودها نحو ما تهدف إليه، وحتى تنظم وقتك يجب عليك أن تكون
 صصاحب أهداف وتخطيصط، وإن لم تكصن لديصك أهداف فل فائدة مصن تنظيصم الوقصت،

فتنظيم الوقت يقوم على أساس وجود أهداف ننظم الوقت من أجلها.
http://www.ebdaa.8k.com:المصدر 

==============
المذاكرة وتنظيم الوقت
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 تنظيصم الوقصت هصو إتباع جدول معيصن لتنظيصم المذاكرة فصي نطاق المشاغصل العائليصة
والحياتية.
توجيهات:

راقب وقتك.
لحظ كيف تقضي وقتك.

احذر فيما تضيع وقتك فيه.
ُكن حريصا على استثمار وقتك.

معرفة كيفية قضاء وقتك سيساعدك على تخطيط واستكمال واجباتك المدرسية.
ستؤديه ما  سم أعمالك إلى  ية. ق ها حسب الهم في جدول، ورتب تب أعمالك   - ُاك

فورا وما ستعمله في وقت لحق.
 - احصصل على جدول أعمال أو روزنامصة يوميصة\ أسصبوعية. أكتصب مواعيدك

 وحصصصك واجتماعاتصك حسصب جدول زمنصي. كُصن دائما على معرفصة بأعمالك
اليومية، ول تنم يوما من غير معرفة واجباتك لليوم التالي.

 - أحصل على جدول أعمال للمدى البعيد. استخدم جدول شهري لُتخطط للمستقبل.
التخطيط على المستوى البعيد ُيساعدك على الستفادة من وقت فراغك.

تخطيط جدول مثمر للمذاكرة.
ُخذ قسطا كافيا من الراحة، و غذاًء صحيا، ول تنسى وقتا للمرح أيضا.

رتب الواجبات حسب الولويات.
استعد للنقاش والسئلة الفصلية قبل الحصة.

رتب وقتا لمراجعة محاضراتك بشكل فوري بعد الحصة.
 ساعة الولى.24ملحظة: النسيان يكون أكثر بعد مرور ال
رتب فترات للمذاكرة مدتها خمسين دقيقة.

ذاكر في مكان خالي من الزعاج.
خطط لستخدام وقت فراغك.

حاول أن تجعل أوقات دراستك خلل ساعات النهار.
راجع جدول أعمالك أسبوعيا.
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انتبه أن تكن عبدا لجدولك
http://www.ebdaa.8k.com:المصدر 

===============
كيف تضّيع وقتك سبهلل ؟!

 يقول أحدهم: "المطلوب إنجازه كثير جًدا.. وليس هناك الوقت الكافي.. أشعر أنني
 مضغوط ومتوتصر طيلة اليوم.. كصل يوم.. سصبعة أيام فصي السصبوع.. لقصد حضرت
 برامصج عديدة فصي إدارة الوقصت.. وجّربصت العديصد مصن أسصاليب إدارة الوقصت.. لقصد
 ساعدني ذلك إلى حد ما.. ولكنني ل زلت أشعر أنني ل أعيش الحياة السعيدة التي

كنت أتوق إليها".
ها عندي ساعة.. ل كل  قة تمّر..  كل دقي سي جيًدا..  ني أخطط لنف  ويقول الخر: "إن
 قيمة، عيناي ل تفارق معصمي، من شدة النظر إلى ساعة يدي، يقولون عني: إنني
 دقيق منضبط، لكني أتساءل في كل لحظة.. هل حّقا أحقق ما أصبو إليه؟، بمعنى

آخر: هل كل نشاطاتي القوية حققت آمالي؟ ".
وماذا تقول أنت؟!

تك في إدارة يك أن تعيد النظر في طريق  إذا كنت ترى نفسك في هؤلء فينبغي عل
وقتك، بمعنى آخر.. أن تغّير أداتك التي تستخدمها في إدارة وقتك.

يل أداة في تحو ثر البالغ  في للقيادة" ال كز كو به "مر قد كان للدور الرائع الذي لع  ل
إدارة الوقت من الساعة فقط إلى الساعة والبوصلة.

- كلنا يستخدم الساعة في إدارة وقته؟ ولكن هل جّربت أن تستخدم البوصلة؟!
صلة ما البو قت النشاط؛ أ ستخدم لقياس و في أوقات الطوارئ، وُت ين  ساعة تع  إن ال
نك وضعت في الحياة سوف يعني ذلك أ ما تحدد اتجاهك  ها نحدد التجاه.. وعند  فب

سّلم نجاحك على الجدار الصحيح منذ البداية.
- هل تستخدم البوصلة أكثر أم الساعة؟

ل تتعجل في الجابة قبل أن تشاركنا في هذا الستبيان البسيط.
- لدّي رؤية واضحة لمستقبلي واتجاهي في الحياة:1

* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا
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- أبدأ مشروعاتي وأنا أدرك تماًما النتائج المبتغاة منها:2
* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا

- أجّهز لكل أعمالي مبكًرا وأستعّد للجتماعات تماًما.3
* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا

 - أعمصل لتحقيصق أهداف بعيدة المدى، ول أكتفصي بالحلول السصريعة ومعالجصة4
المشكلت الطارئة.

* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا
- أتأّكد أن كل من حولي يفهمون الغاية والقيمة الكامنة وراء كل أعمالنا:5

* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا
- أستشعر وأحّس بالمسئوليات وأستعد لها قبل وقوعها:6

* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا
- ل أباشر أعماًل يمكن أن يتولها الخرون أو يمكن تفويضها إليهم:7

* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا
تي ُمرّكًزا على العمال والمشروعات8 تي بحيث أقضي معظم وق  - أحّدد أولويا

الكثر أهمية:
* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا

 - ألزم نفسي بتنفيذ الخطط الموضوعة، وأتجنب التسويف والتأجيل والمقاطعات9
العشوائية:

* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا
 - عندما أكلف الخرين بمهمة أقوم بذلك قبل استحقاقها بوقت كاٍف، وأمنحهم10

وقًتا كافًيا لنجازها:
* دائًما * أحياًنا * نادًرا * أبًدا

•••أعِط نفسك مائة درجة لكل إجابة دائًما
•••سًتا وستين درجة لكل إجابة أحياًنا

•••ثلًثا وثلثين درجة لكل إجابة نادًرا
••• صفًرا لكل إجابة أبًدا
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سوبة إلى مائة، تك من هر لك نتيج سوف تظ شر،  سمها على ع ثم اق تك  مع درجا  اج
وترى من خللها كم أنت قريب إلى البوصلة

http://www.ebdaa.8k.com:المصدر 
=============

مهارات تفعيل وتنظيم الوقت
السلسلة: تعلم خلل أسبوع

الكتاب: مهارات تفعيل وتنظيم الوقت
Claire Austinالمؤلف: 

 صفحة104عدد الصفحات: 
الناشر: الدار العربية للعلوم

فكرة الكتاب:
سوف من خلله  تك، والذي  تك لوق في قياد قت عامًل مهما  سليم للو يم ال عد التنظ  ي

  ثانيصة،86400تحقصق نتائج فوريصة وكصبيرة فصي حياتصك العمليصة. يحتوي اليوم على 
وهذا الكتاب يقدم لك العون في كيفية الستفادة من هذا الوقت في التقدم والنجاح.

الفصل الول:
تقييم الذات:

 بدايصة سصنقوم بتقييصم قدراتنصا الحاليصة على تنظيصم الوقصت، ول شصك أن هذا التقييصم
سيعطينا مؤشرات إيجابية أو سلبية في تعاملنا مع الوقت.

تحديد العوامل المضيعة للوقت:
 قصد نصصاب بخيبصة أمصل إذا علمنصا أن أغلب أعمالنصا تندرج تحصت طائلة مضيعات
ها سن الحوال يكون مردود في أح سيئة، و ها  ما تكون نتائج تي عادة  قت، وال  الو

ضعيف، ومن هذه المضيعات للوقت:
ما01 تي رب عن الشياء ال حث  في الب ستغرقه  قت ن من الو كم  عة الشياء:    إضا

 وضعناها أو حفظناها بشكل خاطئ، أو ربما نضطر للقيام بالعمل مرتين لن الول
بكل بساطة ضاع؟.
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  الجتماعات: يمضي الكثير من الوقت المهدر في الجتماعات التي ل أهداف02
لها أو التي تبدأ أو تنتهي في غير وقتها، أو التي تدار بشكل سييء.

ية03   الهاتف: يسرق الهاتف منا وقتا ثمينا، ويستغرق في الحديث بمكالمات هاتف
طويلة عن الحد المقدر لها.

ساهم هذه04 يث ت قت ح من هدر الو كل المقاطعات جزءا مهما    المقاطعات: تش
المقاطعات في هدر الوقت ورداءة الداء.

 التأجيل: تقنية سلبية لتأخير العمل والسبب هو هدر الوقت.05
  الوراق التي ل قيمة لها: ل شك أن تراكم الوراق سببه هدر الوقت بالهتمام06

بأمور ثانوية والتغافل عن المور الساسية.
  الزمات: تواجهنا الزمات تلو الزمات مما يؤدي إلى هدر في جوانب عديدة07

ومن أهمها الوقت، وذلك لسوء إدارة الزمات.
  التكليف المعكوس: قد يسمح البعض بالتكليف المعكوس من الخرين ممن هم08

أقل منا رتبة أو منزلة مما يساهم في هدر أوقاتنا.
في أن تحقق09 ما تك ية بين قد نحتاج وقتا إضافيا للحصول على الكمال ية:    الكمال
% بدًل من هدر الوقت والكمالية المزعومة.95
 . اللهو: لكل أمر ضوابط إذا خرج عنها أصبح سلبيا، وهذا مثله اللهو الذي إذا10

خرج عن إطاره أصبح هدرا للوقت مؤثرا على النتاجية.
تغيير عاداتنا:

سبب ية وال نا العمل من حيات صبحت جزءا  قت أ مل مضيعات الو من عوا ير   إن الكث
أنها أصبحت عادة لنا من حيث ل نشعر، ولكن..

ألم يحن الوقت للتغير وقلب العملية؟
 ل شصك أن رغبتنصا بذلك نصصف المشوار أو التغييصر، بعصد ذلك يتطلب التغييصر وقتا
 وجهدا كصبيرين، بعصد ذلك تأتصي المثابرة والسصتمرار على عمليصة التغييصر، وأفضصل

وقت لبدء التغيير هو الن!،
عملية التغيير المؤلفة من أربع خطوات:

 اكتب السباب التي تؤدي إلى ضياع وقتك.01
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 عدد المشاكل التي يسببها عادة هدر الوقت.02
 تصور عادة تنظيم الوقت.03
 تنمية عادة توفير الوقت.04

الفصل الثاني:
الحد من تراكم الوراق:
حملة تخفيف الوراق:

كن من الشياء قليلة المردود، ول نا أن نتخلص  مة علي كز على الشياء المه كي نر  ل
 قد نكون نحن السبب في تجمع الوراق لدينا بكثافة، فأسلوبنا في العمل هو السبب
 في تراكم هذه الوراق بقولنا أرسل لنا نسخة من الخطة أو التقرير...، لذلك ضع

لئحة تحدد فيها ضوابط إرسال الورق منك وإليك.
إن تخفيف الورق يعني تخفيف التكلفة وتحسين النتاجية والمعنويات.

التعامل الفعال مع الوراق:
 يجب أن نتعامل مع أية ورقة تصل إلينا مرة واحدة فقط حتى ل يضيع وقتنا بأمور

متكررة.
اختبار الحصبة:

ضع نقطصة ية ورقصة تصصلنا، وذلك بو مل السصريع مصع أ في التعا  هذه التقنيصة تتمثصل 
 حمراء كلمصا اطلعنصا أو تناولنصا ورقصة، وإذا وجدنصا نهايصة السصبوع تفشصي الحصصبة
تي تسلبنا نا ال ير عادات  )النقاط الحمراء( في الوراق فهذا مؤشر على ضرورة تغي

 وقتنصا الثميصن. إن التردد فصي التعامصل مصع الوراق بصصورة فعالة يؤدي إلى تراكصم
أكوام من الوراق غير المنجزة، ويصبح المكتب غير المنظم، والذي يؤدي إلى:

إنتاج أقل..
ضياع الفرص..

بحث جنوني عن المعلومات المفقودة..
ساعات عمل طويلة..
معنويات منخفضة..

أزمات غير متوقعة..
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(RAFAتقنية الرافت )
وهذه التقنية تنقذك من الغرق في بحر الوراق وتعني:

:Refer it تحويلها أو إحالتها أو توجيهها01
أو

Act on it نعمل عليها والبت فيها: 02

أو
File itوضعها في الملف المناسب: 03

أو
Throw it a way التخلص منها في سلة المهملت: 04

كل نا مكان ل نا، وأن يكون لدي ثر لوراق يم أك نا تنظ سبق أن يكون لدي ما  ستفيد م  ن
شيء، وأن يوضع كل غرض في مكانه المناسب له.

التوثيق الفّعال:
 مصن الهميصة بمكان أل يكون هدف ترتيصب الملفات هصو إبعاد الوراق عصن النظصر

فحسب بل إلى كيفية إيجادها عند الحاجة إليها.
تنظيف الملفات:

ها فظ ب ما نحت تي غالبا  في الملفات ال سة  مة الوراق المتكد من كو  وذلك بالتخلص 
نا أل خر!!، لذا علي في مكان آ ظة  ها محفو مع أن ستقبًل  ها م نا بالرجوع إلي  لتوهم

نتردد في تنظيف ملفاتنا من الوراق التي:
 لن نعود إليها أبدا.01
 ما يمكن إيجاده في مكان آخر.02
 ما يقل مردودها.03

وبهذه الطريقة سوف يقل حجم ملفاتنا بنسبة خمسين بالمئة.
إعادة تنظيم الملفات:

 تنظيم الملفات يساعدنا في الوصول إلى المعلومات بشكل سريع. إذا نسي المرء أن
 يحتفظ بشيء ما أو إذا نسي المكان الذي وضع فيه هذا الشيء فهذا يعني حتما أنه

ل يحتاج إليه أبدا.
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 يمكنصك إعادة تنظيصم ملفاتصك حسصب الموضوع أو البجديصة أو التاريصخ أو اللون أو
قت من الو ستجعلنا نقلل  شك أن هذه الطرق  فق الرقام، ل  في أو و قع الجغرا  المو

الضائع في البحث عن المعلومات أو يتلشى نهائيا. كل ذلك بقرارك أنت!!
الفصل الثالث:

التخطيط:
 يعتبر التخطيط من أهم تقنيات الوقت، وعندما ل تحدد أهدافك فإنك ستحقق أهداف

الخرين.
سنتطرق إلى التخطيط من ثلثة جوانب رئيسة وهي:

 تحديد الهداف:01
بل قه،  سعى لتحقي ضح ي جح هدف وا خص نا حة أو ش كة ناج كل شر شك أن ل  ل 

ويتصور نفسه أنه حققه بجدارة، لذلك تنصب جهوده نحو هذا الهدف.
التصور الخّلق:

 إن التصور المستقبلي لنفسنا عامل مهم نحو تحقيق الهدف، ولكي نصل إلى ذلك
نة صغيرة ممك سيطة أو  ستحيلة إلى أهداف ب سم الهداف البعيدة أو الم نا أن نق  علي
عد سك ب يل نف فق مخطط مجدول، فتخ نا و يد ل صل إلى الهدف البع تى ن يق ح  التحق

خمس أو عشر سنوات أو أكثر ماذا تطمع أن تكون؟
 وضع مخططات العمل:02

 قبصل إنجاز أي عمصل أو تحقيصق أي هدف يجصب أن نضصع المخطصط أو المسصار أو
 الطريصق التصي سصنتبعها نحصو تحقيصق وإنجاز هذا العمصل خطوة خطوة إضافصة إلى
 حسصاب التكلفصة لتحقيصق هذا الهدف، سصواء كان ماديا أو معنويا، والموازنصة بيصن

إيجابياته أو سلبياته.
 التخطيط اليومي:03

 يعتصبر التخطيصط اليومصي هصو المرحلة الثانيصة بعصد مخططات العمصل، ومصن فوائد
التخطيط اليومي:

تنظيم العمل بواقعية.
يعمل كمفكرة عمل.
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ينظم العقل.
يساعد على إنهاء العمل.

يحفزنا على العمل.
التركيز على الولويات.

ثمان خطوات ضرورية لتنظيم يوم فّعال:
 خمس دقائق للتخطيط اليومي: خصص خمس دقائق نهاية كل يوم للتخطيط.01
ير02 به لعدم تكث ما لم تنجزه إلى يوم آخر، وانت قل  ما لم تنجزه اليوم: ان   إكمال 

مهمات اليوم الواحد.
  تخطيط أعمال اليوم التالي: كتابة أعمال اليوم التالي من مقابلت واجتماعات03

وغيرها.
نا العاجلة04 نا ربط أعمال نا المستقبلية: علي نا أهداف قة بتحقيق   إدخال العمال المتعل

بالعمال المستقبلية.
  تحديد درجة أولوية كل بند من البنود: جدولة العمال حسب الولوية تعطيك05

حرية لتقديم الهم على المهم.
  تفويض الخرين: التفويض ل يعني استغلل الخرين؛ بل لحفظ وقتك وجهدك06

وتطوير مهارات الخرين.
  تقدير المدة التي قد يحتاجها كل عمل: تحديد فترة زمنية لكل عمل هي مهمة07

صعبة ولكنها ستزول بعد فترة.
  العمل على البريد وإضافة بعض المور على اللئحة: قد تستجد بعض المور08

ية مة العمال حسب الهم في قائ ها  ها ووضع يك إدخال تي عل مة ال  الطارئة أو المه
والولوية كما اتفقنا.

فق الولويات، فل نبدأ بالمور غير مل و هي الع قة الوحيدة الفعالة  كر أن الطري  تذ
المهمة إل بعد النتهاء من المور المهمة، وهكذا تبرمج وقتك بنفسك.

الفصل الرابع:
تنظيم الجتماعات:
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ين حوالي  من35يقضي أغلب الداري كن  في اجتماعات ول ية  هم المهن من حيات  % 
 المؤسصف أن هنالك اجتماعات غيصر مثمرة تسصبب هدر الوقصت، وذلك لسصباب إمصا

تتعلق بالمترئسين أو المشاركين أو الجتماع نفسه.
لماذا تفشل الجتماعات:

قد يعود فشل الجتماعات إلى عدة أسباب منها:
 انعدام هدف واضح للجتماعات.01
 ارتفاع كلفة الجتماع.02
 سوء التنظيم03
 تأخر بين المشاركين.04
 سوء إدارة الجتماع.05
 الخروج عن جدول أعمال الجتماع.06
 عدم توفر المعدات والتسهيلت المناسبة.07

ماذا تفعل قبل الجتماع إذا كنت ترأسه:
أيا كان نوع الجتماع الذي سوف ترأسه؛ فاحرص على ما يلي:

 ضرورة الجتماع.01
 البدائل للجتماع.02
 أهداف الجتماع.03
 الشخاص المشاركين.04
 مردود تحقيق الهداف.05
 كلفة الجتماع.06
 جدول أعمال الجتماع.07
 إبلغ المشاركين بمكان وزمان الجتماع.08
 وصول معلومات الجتماع للمشاركين مسبقا.09

 أهمية حضور كل المشاركين للجتماع أم ل؟010
ما يجب أن يقوم به الرئيس خلل الجتماع:
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 على الرئيصس أن يكون متنبها للعوامصل الهدامصة التصي تؤثصر سصلبا على إنتاجيصة
الجتماع، ومن هذه العوامل:

 التأخير:01
 إن ربصط بدايصة الجتماع باكتمال عدد المشاركيصن يعنصي هذا مكافأة المتأخريصن على
 حسصاب الخريصن، لذا ضرورة بدايصة الجتماع فصي وقتصه المحدد، وإغلق الباب،

وعدم إعادة ما تم مناقشته للمتأخرين.
 المسائل المخفية:02

 يطلب من المشاركين الفصاح عن أهدافهم واهتماماتهم الخفية من وراء الجتماع،
مما يسبب هدر الوقت من قبل رئيس الجتماع.

 النقاشات المشتتة:03
 النقاشات المشتتة من قبل المشاركين قد تنقل الجتماع إلى مسار آخر، لذا المقاطعة
ظر المتحدث ونعود هة ن صر وج سرعة ونخت خل ب قة الوحيدة فنتد هي الطري قة   بلبا

بالجتماع إلى مساره الصحيح.
 قلة المشاركة:04

 تؤدي كثرة النتقادات إلى قلة المشاركصة، لذا ل بصد مصن سصؤال مصن ل يشارك عصن
رأيه أو يكون ضمن مجموعات صغيرة.

 المقاطعات:05
 تسصبب المقاطعات تشتيصت الذهصن وهدر الوقصت للمشاركيصن أثناء الجتماع، لذا أّجْل
 جميصصع اتصصصالتك أثناء الجتماع، وضعصْص على باب الجتماع " ُيمنصصع الزعاج

والمقاطعات".
 المناقشات:06

 النقاشات غيصر المجديصة تكون جوفاء خاليصة مصن الهدف تسصبب تأخصر الجتماع، لذا
خر، أو قت آ قت أو تؤجل لو من الو قى  ما يتب قش في نا حصر هذه النقاشات لتنا  علي

يعمل لها دراسة ثم إثبات فاعليتها من عدمها.
 التردد:07

220



نا أن مل هدم للجتماع، لذا علي تبر عا في اتخاذ القرار أثناء الجتماع يع  إن التردد 
نتخذ القرار الملئم، ونضع الجراءات والمهل المحددة لذلك.

 وعندمصا نتخلص مصن هذه العوامصل الهدامصة سصوف نحصصل على اجتماعات فعالة
وناجحة وهادفة.
الفصل الخامس:
تنظيم المشاريع:

تتضمن القدرة على تنظيم المشاريع ثلث مراحل هي:
التخطيط:

 المشروع عبارة عصن مهمات مترابطصة تؤدي فصي نهايصة المطاف إلى هدف محدد،
 ترتبط سهولة تنفيذ المشروع ونجاحها بفعالية التخطيط ودقته، وتتضمن ذلك خمس

خطوات مهمة وهي:
 تحديصد الهدف: تحديصد الهدف بدقصة ووضوح يسصهل عمليصة الوصصول إليصه بثقصة01

وعزيمة.
ين02 فة والرباح تعطيك انطباعا: إلى أ فة التكل فة والرباح: إن معر يل الكل   تحل

ستكون، وكيف تصل إلى هدفك؟
  تقسيم المشروع إلى مجموعة مهمات بسيطة: قد نقف عاجزين أمام المشاريع03

 الضخمة فنراها مستحيلة بينما لو قسمت إلى مهمات صغيرة لْنَقَلَب المستحيل إلى
ممكن.

ية هي مفتاح النجاح، ومن ذلك04 يد المهل اللزمة لنجاز المهمات: الواقع   تحد
تحديد المهل أو المدة الزمنية التي يستغرقها أداء المهمة بداية ونهاية.

  تكليف الخرين بالمهمات إذا دعت الحاجة: يتكون المشروع من عدة مهمات05
 ومصن الصصعوبة بمكان أن تسصيطر على كصل هذه المهمات، لذا لكصي تؤدى المهمات
 بنجاح؛ عليصك بتفويصض المهام للشخاص المناسصبين، والسصتفادة مصن خصبرات

وإمكانات الخرين.
المراقبة:
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فق فذ و مل ين سليم وأن الع سير بالتجاه ال كد أن المشروع ي هو التأ بة   هدف المراق
 الخطط المرسومة له مسبقا، ومعالجة الخطاء أوًل بأول حسب مبدأ الولويات مع

حفظ وثائق ولوائح المشروع بشكل منظم حتى يسهل الرجوع إليه بسرعة.
التقييم والمراجعة:

 وهصي المرحلة النهائيصة لكصل مشروع، حيصث يتصم وضصع معاييصر ومقاييصس لمعرفصة
سا ها درو تى نتعلم من ثه، وح ند حدو شل ع سباب الخفاق أو الف  مؤشرات النجاح وأ
 للمستقبل، كذلك معرفة العوامل التي ساعدت على النجاح، وفي كل الحوال تعطينا

هذه المرحلة دفعة قوية وثبات وخبرة ودراية عند البداية بمشروع آخر.
الفصل السادس:
ترويض الهاتف:

 يلعصب الهاتصف دورا بارزا فصي ضياع الوقصت، لذا كيصف تحصد مصن هذه التصصالت
الهاتفية وتروض هذا الجهاز " المتمرد"؟!.

فخ الهاتف:
 ل شك أن الهاتف حلقة تواصل مستمر مع العالم إضافة لقلة كلفته وسرعته، إل أن
 سصلبيته الوحيدة هصي سصماحه لي متصصل بالتصصال فصي أي وقصت ولو كان غيصر
 مناسب، والمر يعظم سوًءا إذا كان في أمور ثانوية، والمشكلة طالما رفعنا سماعة
 الهاتف ل يمكن إنزالها بسهولة، لذلك نظم التصالت الهاتفية واختصر المكالمات

الثانوية واستفد من المكالمات المهمة إلى أقصى حد ممكن.
التصالت غير الضرورية:

عة فة إلى إضا عك، إضا ين م يع العامل حق بجم من التصالت ضرره يل  هذا النوع 
 الوقصت الكثيصر، وعدم القدرة على الرد على التصصالت المهمصة، لذلك اجعصل

اتصالتك الهاتفية هادفة وبناءة ومختصرة.
التصالت التي نتلقاها:

ما يمكن فعله سماعة، لذا كل  عد رفع ال ية التصال إل ب يم أهم ستطيع تقي حن ل ن  ن
 هو اختصار الحديث في التصالت غير المفيدة وإعطاء الوقت الكافي للتصالت

المهمة.
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هناك عشرة طرق لتنظيم التصالت التي نتلقاها وهي:
 تحويل الهاتف عندما نكون منشغلين.01
 تخصيص وقت محدد لتلقي التصالت يوميا.02
 تأجيل التصالت أثناء اللقاءات أو الجتماعات.03
 مخاطبة المتصل غير المرغوب فيه بحزم واختصار شديد.04
 الطلب من المتصل التصال في وقت آخر.05
 تفادي العمل أثناء التصال.06
 تفادي تسجيل وتدوين الملحظات على أوراق مبعثرة.07
 الرد على التصال المهم وعند الحاجة.08
 تحضير لئحة من العذار لختصار التصالت.09

ير010 يل للشخاص غ سماء أو التحو طي ال ستقبل عادة أل يع من الم   الطلب 
الوّديين.

التصالت التي نجريها:
 يسهل التحكم في هذا النوع من التصالت لننا نحن الذين نقوم بالتصال، وبالتالي
في كم  نا نملك التح فة إلى أن هم، إضا في التحدث إلي غب  ين نر  نحدد الشخاص الذ

مدة المكالمة.
 تخطيط التصال:01

ها؟ تي احتاج إلي ما هي المعلومات ال بل إجراء أي اتصال،  سنا ق سأل أنف نا أن ن  علي
 وما أفضل الطرق؟ وما هي الوراق التي احتاج إليها؟ بمعنى أنني أخطط للتصال

قبل التصال.
 إجراء التصال:02

 علينا أن نعتبر أن كل اتصال هو اجتماع مصغر أيا كان موضوع هذا التصال من
حيث عرض ووضوح الفكار والمناقشة والتلخيص.

 بعد التصال:03
 يجب متابعة النقاط والفكار التي تم التحدث عنها والتفاق عليها مباشرة أو كتابتها

في جدول لمتابعة توجيهها وتنفيذها.

223



الفصل السابع:
نصائح إضافية:
الوقت والسفر:

 العديد من المدراء قد يفقد من وقته الكثير أثناء تنقله، سواء في بلده أو خارجه لذلك
 مصن الضروري قبصل السصفر كتابصة لئحصة بأهداف الرحلة والوراق والمسصتندات
 اللزمة للرحلة أو الجتماعات التي سوف يحضرها وذلك بوضعها في ملف خاص

ومرتب يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
 كذلك يمكصن اسصتغلل وقصت الرحلة بالطلع على المجلت والتقاريصر والبريصد، أو
سوب سمعية أو مشاهدة الشرطة البصرية أو الحا كن الستماع إلى الشرطة ال  يم

المتنقل للحصول على المعلومات وكتابة القرارات.
القراءة السريعة:

 هي طريقة فعالة للقضاء على أكوام الوراق المتكدسة أو قراءة التقارير أو الملفات
 الكصبيرة باتباع القراءة المنطقيصة، وهصي البحصث عصن الملخصصات أو الخاتمات أو
 مراجعة الوثائق بسرعة، بحثا عن العناوين الساسية، والنظر إلى الرسوم البيانية،

ولتطبيق القراءة السريعة:
 استخدام دليل على السطر كالصبع أو مؤشر.01
 التركيز على منتصف السطر بدًل من التركيز على إحدى طرفيه أو كله.02
 قراءة مجموعة كلمات وليست كلمة كلمة.03
 القراءة بصوت منخفض.04

خطر الكمالية:
ظم الحيان يكون مضرا في مع نه  عض الحيان، إل أ في ب يد   قد يكون الهتمام مف

نا لبعض المشاريع  ته، فقد تكون درجة أعمال  %، ول داعي لن نمضي90بحد ذا
ها  من الوقت لتمام  % إذ إن ذلك سيكون على حساب أعمال أخرى100المزيد 

في غة  قت الزائد، إذا المبال يض هذا الو نا على تعو فة لعدم قدرت ية، إضا ثر أهم  أك
الكمالية تستهلك جهدا ووقتا كبيرا نحن بحاجة إليه.

( أو الختصار والبساطة:Kissمبدأ )
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ني  Keep Itويع  Short and Simpleحل مر ي قد اجتماعا إذا كان ال   فلماذا نع
 بالهاتصف؟ ولم نعمصل دراسصة إذا كانصت المشكلة أو المعلومات متوفرة وواضحصة؟

.Kissولماذا ترسل إلى شخص رسالة إذا كنت تراه كل يوم؟ إذا كن 
عدم التردد:

 مصن علمات التردد عدم اتخاذ القرارات وتراكصم الوراق هنصا وهناك، فنلجصأ إلى
 التأجيصل مرات عديدة بحجصة عدم توفصر المعلومات أو إلى عدم مناسصبة الوقصت، لذا

اتخذ قرارك ول تتردد، فاتخاذ القرار المزعج يبقى أفضل من التردد والمماطلة.
التأقلم مع الظروف:

ير ية التغي نا، ونساير عمل  من الضروري أن نتأقلم ونتكيف مع الظروف المحيطة ب
لكي نكون أكثر فاعلية، فعند ازدحام العمال تجنب التصالت الهاتفية وخلفه.

التفويض:
 إنه فن تكليف الشخص المناسب في الوقت المناسب للمهمة المناسبة، وتكمن أهمية
 التفويصض كلمصا ازداد منصصبنا، قصد يتحاشصى التفويصض بعصض المدراء ذوي النقصص
 المركب اعتقادا منهم أن ذلك يسلبهم السيطرة والتحكم، إل أن ذلك سوف يساعدهم

على تفريغ جهودهم وأوقاتهم في أعمال ومهام رئيسة.
النظر إلى الحياة بتفاؤل:

 إن التفاؤل يزيد من فرص النجاح والنجاز، فبدًل من إضاعة الوقت بلوم الخرين
عند حدوث المشاكل والزمات فّكر في كيفية حلها.

22/6/1424
20/08/2003

http://www.islamtoday.net:المصدر 
=============

نظرة السلم إلى وقت الفراغ
جم مع المعا مة )الفراغ( فتكاد تج ما كل من، أ من الز نه: مقداٌر  قت بأ قد عرف الو  ل
سان العرب لبن منظور في ل قد ورد  ها: الخلو من الشغل، فل  اللغوية على أن معنا
 أنصه: الخلء، وذكره الجوهري فصي الصصحاح بمصا يقرب مصن هذا المعنصى، فيقال:
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صفهاني: أن الفراغ خلف غب ال كر الرا غت لكذا.. وذ غل، وتفر من الش غت   فر
(.1الشغل، وقد فرغ فراًغا وفروًغا وهو فارغ)

غل أو من الش سان  يه الن من الذي يخلو ف ني: الز ا يع قت الفراغ لغوًي نا فو من ه  و
العمل.

 وقد ذكرت كلمة الفراغ وبعض مشتقاتها في القرآن الكريم، من ذلك قوله - تعالى
 (، وذكصر عامصة7-: }فإذا فرغصت فانصصب، وإلى ربصك فارغصب{ )النشراح: 

صود إذا فرغت ية: }فإذا فرغت فانصب{ أن المق سيرهم لهذه ال ند تف سرين ع  المف
من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك.

نه ل يوجد فيها وقت فراغ -بمعنى عدم  ومن المعلوم أن الصل في حياة المسلم أ
 العمصل، ل للدنيصا ول للخرة- ذلك أن الوقصت أو العمصر فصي حياة المسصلم ملك ل،

ها عبادة) سان مسئول عنه، فحياة المسلم كل هو مطالب بملء الوقت كله2والن  (، ف
من عّرف عل أبلغ  نب الحياة -ول يع جوا ها الشمولي العام لجم  في عبادة ال، بمعنا
 العبادة بمعناها الشامل شيخ السلم ابن تيمية - رحمه ال - حيث قال: العبادة اسم
 جامع لكل ما يحبه ال ويرضاه من القوال والعمال الظاهرة والباطنة- ل بمعناها
 الضيق، أو كما يفهمه بعض الناس بقصرها على أداء بعض العبادات، كالصلوات

والصيام والزكاة والحج والعمرة، ونحو ذلك من الفعال التعبدية الظاهرة فقط.
ية الصالحة، في ية إذا اقترنت بالن نب حياة المسلم تعبد  ومن هنا تصبح جميع جوا
هو، جد، أو المرح، أو القتال، أو الل سكون، أو الحركة، أو ال كر، أو ال  العمل، أو الف
في الجماع تى  من العمال، ح ها   أو الكل، أو الشرب، أو النوم، أو العلم، أو غير
 مع الزوجة، فلقد ورد في الحديث أن الرسول - صلى ال عليه وسلم - قال: )وفي
 بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول ال أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ?
 فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان يكون عليه وزر ? قالوا: بلى'، قال: فكذلك

(.3إذا وضعها في الحلل له الجر()
ية عمارة عن كيف ثه  في معرض حدي مه ال -  يم - رح بن الق نه ا عبر ع ما   وهذا 
ما قت ب يع آناء الو في جم قت تكون بالشتغال  ته، فقال: )إن عمارة الو سلم لوق  الم
 يقرب إلى ال، أو يعيصن على ذلك مصن مأكصل، أو مشرب، أو منكصح، أو منام، أو
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نت من ية القوة على ما يحبه ال وتجنب ما يسخطه، كا نه متى أخذها بن حة، فإ  را
 عمارة الوقصت، وإن كان له فيهصا أتصم لذة، فل تحسصب عمارة الوقصت بهجصر اللذات

(.4والطيبات()
 فكصل أفعال النسصان المسصلم ونشاطاتصه عبارة عصن أشكال تدور حول حقيقصة واحدة،
 هصي: العبادة، والختلف بينهصا إنمصا هصو فصي الهيئة ليصس إل، وفصي المظهصر وليصس
نى يه مع بق عل ساني ل ينط سلمي نشاط إن صور ال في الت جد  هر. إذ ل يو  الجو
 العبادة، أو ل يطلب فيصه تحقيصق هذا الوصصف، فالمنهصج السصلمي غايتصه تحقيصق

(.5العبودية ل أوًل وآخًرا)
 لذا نجد أن مفهوم وقت الفراغ المتداول الن مرادف لمفهوم البطالة، أي )ل عمل(،
نا طرح سؤال مهم، وهو: هل  وهذا ما يراه التجاه الغربي المادي، ومن هنا يمكن

يمكن وجود وقت فراغ في حياة المسلم ?
 ل شك أن ذلك غير ممكن بأي حال من الحوال، فإن العمر -كما أسلفنا- ملك ل،
 وما النسان إل مسئول عنه ومستأمن عليه في هذه الدنيا التي حدد ال - عز وجل
 - فيها دوره بوضوح ودقة متناهية وذلك في قوله - تعالى -: }وما خلقت الجن

(.65إل ليعبدون{ )الذاريات: 
 وبناًء على ذلك ل يصح تصور وجود وقت مستقطع من حياة النسان المسلم يكون
 فارًغا فيه، ويسمى وقت فراغ.. فراغ من أي شيء، طالما أن حياته كلها عبادة ل،
ما ته إ في كل أوقا هو  ته ? ف شط حيا يع منا سه وجم حه وسروره وأن في تروي  حتى 
 مأمور بأمصر، أو منهصي عصن أمصر، وبالتالي ل يمكصن تصصور وجود وقصت فصي حياة
عض تعريفات يه ب نص عل ما ت ما يشاء حسب  يه كيف حق له أن يتصرف ف سلم ي  الم
 علماء الغرب لوقت الفراغ.. ومن هنا يقرر بعض الباحثين أن كلمة الفراغ الواردة
 في الحاديث النبوية إنما يراد بها: سلمة القلب، والنفس، والفكر من كل ما يلهي

(.6عن الخير والعبادة)
 وهذا مصا جعصل الصصحابي الجليصل معاذ بصن جبصل - رضصي ال عنصه -، يقول: إنصي
 أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.. وهذا أبو الدرداء - رضي ال عنه -، يقول:

إني لستجم لقلبي بالشيء من اللهو، ليكون أقوى لي على الحق.
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في التصور السلمي الصحيح لوقت قة مهمة  ثل حقي ا يم كر آنًف ما ذ  ول شك أن 
 الفراغ في حياة الفرد المسلم من الناحية النظرية التي ينبغي وجودها وشعور المسلم
 بها، إل أن واقع المسلمين بشكل عام يشهد بضد ذلك، فما زال التصور السلمي
 الصحيح لوقت الفراغ بعيًدا عن أذهان بعض عامة المسلمين وأفرادهم، فكل متأمل
يث سلمي الحد مع ال من أفراد المجت ير  في كث سلمة يرى الفراغ  مة الم قع ال  لوا
قة ثل طا هو يم حو التقدم... ف مع ن كة المجت بل وعبًئا على حر صبح عمًرا مهدًرا،   أ
ية ية، أو تنم عة إنتاج ها دف سبلها دون أن يقابل ها  هد ل ها، أو يم ستهلكية، أو يغذي  ا

ماهرة، أو إبداع فكري جديد.
سلمين من الم ير  في حياة الكث من أن أوقات الفراغ  كر  ما ذ كد م غب التأ من ير  و
 أصبحت زمًنا ضائًعا لديهم، ومعوقة لسير المجتمع نحو النهضة السلمية الشاملة،
 عليصه أن ينظصر إلى البرامصج والنشطصة الترفيهيصة التصي يمارسصها كثيصر مصن أفراد
سطيح طة إلى هدر للطاقات وت مج والنش يث تحولت هذه البرا سلم، ح مع الم  المجت

للمفاهيم والفكار، بل وأحياًنا للهدم، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي.
صورات في ت قت الفراغ  صحيح مفهوم و مل على ت كد ضرورة الع قع يؤ  وهذا الوا
 أفراد المسلمين، وإبراز حقيقة مهمة في حياة الفرد المسلم وهي أنه ل يمكن وجود
يا يا أو للخرة، وحتى إن كانت للدن  وقت خال في حياة المسلم ليس فيه وظيفة للدن
ها على أمور الخرة.. كما ينبغي ضرورة تبصير المسلمين  فهي للتزود والتقوي ب
 أنصه ل يمكصن تصصور وجود وقصت زائد عصن حاجصة المسصلم، يكون فيصه متحرًرا مصن

القيود أو التكاليف الشرعية.
http://www.islamweb.net: المصدر 

==============
 أهمية الوقت

 لقد صدق من قال: إن الوقت هو الحياة، وإنهما وجهان لعملة واحدة، فما اليام إل
 صصفحات تقلب فصي كتاب حياتنصا، ومصا السصاعات فصي تلك اليام إل كالسصطر فصي
تي سرعان ما تختم الصفحة لننتقل إلى صفحة أخرى... وهكذا تباًعا  صفحاتها، ال
 حتصى تنتهصي صصفحات كتاب العمصر.. وبقدر مصا نحسصن تقليصب صصفحات أيامنصا تلك
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يش نا ونع قق ذوات نا نح ستغللنا لوقات نا.. وبقدر ا من كتاب حيات ستفادة  سن ال  نح
حياتنا كاملة غير منقوصة.

ته سانيته ووظيف ا لوجوده وإن يس إل إدراًك ته ل مة وق سان لقي شك أن إدراك الن  ول 
 في هذه الحياة الدنيا، وهذا ل يتحقق إل باستشعاره للغاية التي من أجلها خلقه ال -
 عصز وجصل - وإدراكصه لهصا. ومصن المعلوم أن ال قصد خلق النسصان لعبادتصه، قال -

 (، ما أريد منهم من رزق وما56تعالى -: }وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون)
(.58-56(، إن ال هو الرزاق ذو القوة المتين{ )الذاريات: 57أريد أن يطعمون)

ية - بن تيم سلم ا يخ ال مل الذي ذكره ش ها الشا هو معنا نا  صود بالعبادة ه  والمق
من به ال ويرضاه  ما يح كل  مع ل سم جا ها: ا ين عّرف العبادة بأن مه ال - ح  رح

سان،1القوال والعمال الباطنة والظاهرة) كه الن ما يمل  (. لذلك كان الوقت أغلى 
 فهصو كنزه، ورأس ماله الحقيقصي فصي هذه الدنيصا، ذلك أنصه وعاء كصل شيصء يمارسصه

النسان في حياته.
يز، به العز في كتا به  سم  قد أق جل -  عز و ية أن ال -  ا وأهم قت شرًف في الو  ويك

وأقسم ببعض أجزائه في مواطن عديدة، قال - تعالى -:
(.18-17(، والصبح إذا تنفس{ )التكوير: 17- }والليل إذا عسعس)

(.2-1(، وليال عشر{ )الفجر: 1- }والفجر)
(.2-1(، والقمر إذا تلها{ )الشمس: 1- }والشمس وضحاها)

(.2-1(، والليل إذا سجى{ )الضحى: 1- }والضحى)
(.2-1(، إن النسان لفي خسر{ )العصر: 1- }والعصر)

 كمصا ذكصر عدد مصن المفسصرين عنصد تفسصيرهم لهذه اليات أن إقسصام ال ببعصض
ته)  (. ومن هنا فال - عز وجل - يقسم2المخلوقات دليل على أنها من عظيم آيا

 بتلك المخلوقات ليصبين لعباده أهميتهصا، وليلفصت أنظارهصم إليهصا، ويؤكصد على عظيصم
 نفعها، وضرورة النتفاع بها، وعدم تركها تضيع سدى دونما فائدة ترجى في الدنيا

أو الخرة.
في سدى  نه وعدم تركه يضيع  حث على الستفادة م قت وال ية الو قد برزت أهم  ول
بل خمس: نم خمًسا ق يه وسلم -: )اغت سنة النبوية، يقول الرسول - صلى ال عل  ال
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بل شغلك، غك ق بل فقرك، وفرا سقمك، وغناك ق بل  بل هرمك، وصحتك ق بك ق  شبا
 (. وهذا الحديث وإن تنوعت ألفاظه وتعبيراته، إل أنها أصل3وحياتك قبل موتك()

 فصي الحصث على اغتنام الفراغ فصي الحياة قبصل ورود المشغلت، كالمرض، والهرم،
من من الستفادة  عه  سان وتمن هي الن ها تل في هذه المور أن قر، إذ أن الغالب   والف
ته، وكذلك الهرم وهو سترداد عافي سباب عودة صحته وا تم بأ ته، فالمريض يه  أوقا
طء مر، حيث يكون الضعف العام للجسم وب من الع كبر  حل ال  الذي بلغ أقصى مرا

الحركة، بعكس من كان في مرحلة الفتوة والقوة والشباب.
 وقد روى البخارى في صحيحه أن ابن عباس -رضي ال عنه- قال: قال النبي -
من الناس، الصحة والفراغ() ير  ما كث يه وسلم -: )نعمتان مغبون فيه صلى ال عل

ية4 في غا هو  سلم - و يه و صلى ال عل مه -  مع كل من جوا يث   (. وهذا الحد
 الوضوح، حيصث يرشصد الرسصول - صصلى ال عليصه وسصلم - إلى أن الفراغ مغنصم
 ومكسب، ولكن ل يعرف قدر هذه الغنيمة إل من عرف غايته في الوجود، وأحسن

التعامل مع الوقت والستفادة منه.
 ولعل مما يحفز على ضرورة الستفادة من الوقت حرص الفرد أن يكون من القلة
 التي عناها الرسول - صلى ال عليه وسلم - في حديثه السابق، فظاهر الحديث أن
سر هم مغبون وخا ير من من الناس، وإل فالكث هم القلة  قت  من الو ستفيدون  ين ي  الذ
ستغلله ير فائدة، وعدم ا في غ ته له  ته وإضاع في وق طه  سبب تفري مة ب  لهذه النع

الستغلل المثل.
 وقصد يكون النسصان صصحيًحا فصي بدنصه ول يكون متفرغًا، لنشغاله بمعاشصه.. وقصد
 يكون مسصتغنًيا ول يكون صصحيًحا.. فإذا اجتمعصا -الصصحة والفراغ- وغلب عليصه

(.5الكسل عن طاعة ال فهو المغبون، أما إن وفق إلى طاعة ال فهو المغبوط)
سأل عنه يوم ما ُي يع عمره، وهذا الوقت م ته شاملة لجم عن وق سان   ومسؤولية الن
سلم - قال: )ل يه و صلى ال عل سول ال -  صحيح أن ر يث ال في الحد مة، ف  القيا
 تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به،

(.6وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله()
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يه هو أن تأكيد السلم على إعطاء النفس حقها من الراحة  ومما ينبغي الشارة إل
 والسعة دليل على قيمة الوقت وأهميته في السلم، قال - تعالى -: }وجعلنا نومكم

بأ:  نا النهار معاشا{ )الن ًسا، وجعل نا الليل لبا  (. قال ابن كثير في11-9سباًتا، وجعل
حة كة لتحصل الرا ا للحر سباتا{: أي قطًع كم  نا نوم سير قوله - تعالى -: }وجعل  تف

 (. وكأن النوم راحصة7مصن كثرة الترداد والسصعي فصي المعايصش فصي عرض النهار)
إجبارية يتقوى بها النسان.

بن العاص يه وسلم - قال لعبد ال بن عمرو   كما ورد أن الرسول - صلى ال عل
 -رضي ال عنهما-: )يا عبد ال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ? قال:

ا، يك حًق نم، فإن لجسدك عل قم و طر و صم وأف عل،  سول ال، قال: فل تف يا ر  بلى 
(.8وإن لعينك عليك حًقا، وإن لزوجك عليك حًقا()

به غي أن يتقوى  حة للجسد والبدن مشروط، أي ينب من النوم والرا حق  كن هذا ال  ول
حة هو يرتاح ليتقوى على العمل، وليست الرا سبه للعمل، ف ما بعده، ويحت سان ل  الن

لمجرد البطالة.
http://www.islamweb.net:المصدر 

=============
في انتظار الوقت

حازم الحريري
في صراع به  ها على السراع، فالموظف على مكت ساعته حاثا إيا في  كل ينظر   ال
 دائم مصع الثوانصي والدقائق، ينتظصر الفرج حتصى يعتصق مصن قيصد الدوام، كذا المدرس
في ظر  ين هذا وذاك ين من آخرها وب من أول الحصة وجزءا  طع جزءا  شل يقت  الفا
 ساعته بين الحين والخر، وعلى الطرف الخر يجد الطالب نفسه في قاعة الدرس

محاطا بأسئلة ل تنتهي من: كم الوقت؟ وكم باقي؟
 الحقيقصة أننصا سصمعنا ونسصمع، ودرسصنا وندرس مواضيصع أهميصة الوقصت، وضرورة
 استثماره واستغلله الستغلل المثل، وكلنا يحفظ حكمة الصباح " الوقت كالسيف
 إن لم تقطعصه قطصك"، وحينمصا كنصا صصغارا كان موضوع " الوقصت " وأهميتصه مصن
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 المواضيع المحببة لساتذتنا الجلء، فلم تكن تخلو سنة دراسية من موضوع تعبير
يتحدث عن الوقت، وكيفية إدارته والمحافظة عليه.

نا يدرك أهمية الوقت، لكن قلة منا هم الذين يحسنون التعامل معه وتطويعه لما  كل
تك ساعات المهدرة من وق يك- إلى كمية ال فع، فانظر - بال عل يه من الفائدة والن  ف

ووقتي ما بين مشغٍل هنا، وملٍه هناك.
 كم من الوقات ُتقضى في حديث دنيوي ل طائل من وراءه، وكم من الساعات تفقد
 أمام شاشات العلم، أو أجهزة النترنصت، أو برامصج الكمصبيوتر فيمصا ل فائدة منصه،
ية على سلوكية وثقاف من تحولت  ما أحدث  سيار" و تف المحمول "ال مع ثورة الها  و
سخيفة، كت ال صيرة، والن سائل الق سكين الر قت ب تل الو ستوى الشباب والفتيات يق  م
 والصصورة الممجوجصة، والنغمات المسصفة، وتضيصع أوقات الشباب فصي التنقصل بيصن
محلت المحمول لضافة نغمات جديدة، أو صرعات ما أنزل ال بها من سلطان.

فه المور وسفاسفها، ناهيك  ولك أن تتخيل بعد ذلك كمية الساعات المهدرة في توا
عن العشوائية التي تسم حياة الغالبية من الشباب فيما يخص تنظيم الوقت وإدارته.

يه سبيل الحفاظ عل في  صحيح  يق ال هو أول الطر قت  ية الو  إن شعور المرء بأهم
وتنظيمه، لذلك قيل: إن النفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الغرض.

 ولعصل مصن الفوارق المضحكصة المبكيصة أننصا نحرص على اقتناء أثمصن السصاعات،
 وأكثرها شهرة وسمعة، ونتفاخر في مجالسنا وبين أصدقائنا بما نحمله من ساعات
 سويسرية مرصعة بالجواهر الثمينة، والتقنيات العالية، لكننا في الوقت عينه أبعد ما

نكون حرصا على أوقاتنا واستثمارها بصورة فضلى ومرضية.
ول في خلقه شئون!!!

http://www.islamselect.comالمصدر : 

===========-
كيف تحافظ الخت المسلمة على وقتها

 أختي الحبيبة ما هي واجبات الخت المسلمة نحو وقتها حتى ل تكون ممن يندمون
يوم القيامة:
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 - أن تحافظ عليه كما تحافظ على مالها بل أكثر منه و أن تحرص على الستفادة1
 من وقتها كله فيما ينفعها في دينها و دنياها و قد كان السلف - رضي ال عنهم -
 أحرص مصصا يكونون على أوقاتهصصم لنهصصم كانوا أعرف الناس بقيمتهصصا و كانوا
 يحرصصون كصل الحرص على أل يمصر يوم أو بعصض يوم أو حتصى لحظات و إن
 قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة للنفس أو إسداء

نفع للغير حتى ل تتسرب العمار سدى و تضيع هباء و هم ل يشعرون
اليوم نفعل ما نشاء و نشتهي.............. و غدا نموت و ترفع القلم

-و على الخت أن تنتفع بوقتها بالهم ثم المهم و ل تشتغل بالدنى عن العلى2
 -و أن تنظم وقتها بين الواجبات و العمال المختلفة دينية كانت أو دنيوية حتى3

هم على هم و ل الم هم على الم ير الم غى غ عض و ل يط ها على ب غى بعض  ل يط
 الهصم و ل غيصر الموقوت على الموقوت فمصا كان مطلوب بصصفة عاجلة كالصصلة
 على وقتها- يجب أن تبادر به و تؤخر ما ليس له صفة العجلة كأي عمل في البيت

مثًل
 - أن تنزه نفسها عن الكثار من المباحات فالكثار منها مضيع للوقات إن لم4

تستحضر لها نية تقلبها إلى طاعة
 - أن تتخذ من مرور الليالي و اليام عبرة لنفسها فإن الليل و النهار يبليان كل5

جديد و يطويان العمار
سان و الجوارح فتتحراه و6 من عمل القلب و الل به الوقت  ما يتطل  - أن تعرف 

 تجتهد في القيام به حتى يقع موقعه من القبول عند ال - عز وجل - فليس المهم
 أختي المسلمة أن تعملي أي شيء في أي زمن بل المهم أن تعملي العمل المناسب
 فصي الوقصت المناسصب فأذكار الصصباح والمسصاء مثل ينبغصي أن تقصع فصي أوقاتهصا ول
 تنشغل المسلمة بأي شيء عنها ما أمكنها حتى تأخذ الجر المترتب على القيام بها

في وقتها وهكذا في سائر الطاعات والقربات التي تتقرب بها إلى ال - تعالى -.
ها على7 ها ب نة فضل ية معي تي ميزها ال بخصائص روح  -أن تتحرى الوقات ال

عض ساعات على ب عض ال يل ب عض وتفض نة على ب عض المك يل ب ها كتفض  غير
 وتفضيصل بعصض اليام على بعصض وتفضيصل بعصض الشهور على بعصض كشهصر
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 رمضان على غيره مصن الشهور فتغتنصم الخصت المسصلمة هذا الشهصر فصي الجتهاد
 والعبادة والتقرب إلى ال - عصز وجصل - بمصا يحصب ويرض ول تجعصل هذا الشهصر

المبارك يمر عليه كغيره من الشهور.
يا والغترار8 في الدن مل  ها طول ال قت وأهم من الفات القاتلة للو  -أن تحذر 

بالعمل وحسن الظن بالنفس وقرناء قتل الوقت والغفلة والتسويف.
فع من العلم و الصالح من بة أن تعمريه بالنا يك أختي الحبي  - فمن حق يومك عل
صبح ماضيا ل يعود أبدا نك حاضرك في تى يفلت م غد ح سوفي إلى ال مل و ل ت  الع

فعليِك أن تزرعي في يومك لتحصدي في غدك و إل ندمت حيث ل ينفع الندم
قال الشاعر:

تزود من التقوى فإنك ل تدري........... إذا جّن ليل هل تعيش إلى الفجر
فكم من سليم مات من غير علة........... و كم من سقيم عاش حينا من الدهر
و كم من فتى يمسي و يصبح آمنا........... و قد نسجت أكفانه و هو ل يدري

 و بعصد أختصي المسصلمة فإنصه يجدر بصك والمهمات ورائك كثيرة والمسصئوليات أمامصك
ستطعت إلى ذلك ما ا عل الخيرات  يه بف ته فتعمر قت وأهمي مة الو  ثقيلة أن تقدري قي
 سبيل ول يكفيك أن تنهضي إلى الخير في تثاقل وتكاسل أو تؤدي بعضه وتؤجلي
خر عجزا أو كسًل، قال - تعالى - " يؤمنون من يوم إلى آ يه كله   بعضه أو تؤخر
 بال و اليوم الخصر و يأمرون بالمعروف و ينهون عصن المنكصر و يسصارعون فصي

الخيرات و أولئك من الصالحين "
يا أن تشغل نفسك كل يم - رحمه ال -: أعظم الربح في الدن بن الق  ....... قال ا

 وقت بما هو أولى بها و أنفع لها في معادها، كيف يكون عاقًل من باع الجنة بما
فيها بشهوة ساعة

 .....و قال أيضا: إضاعة الوقت أشد من الموت لن إضاعة الوقت تقطعك عن ال
و الدار الخرة و الموت يقطعك عن الدنيا و أهلها.

http://www.hwarat.com:المصدر 
===========-
نتسلى ونضيع الوقت
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خولة عبد القادر درويش
 لقصد جرت العادة فصي أكثصر بلدنصا الشرقيصة أن تخصصص المرأة فترة بعصد العصصر
 لستقبال صديقاتها أو زيارتهن على اختلف في طريقة الزيارة أهي دورية منظمة
 أم عفويصة وأيصا كانصت الحال ل يخلو البيصت يومهصا مصن إعلن حالة الطوارئ فيصه،
 فاسصتعدادات فوق العادة تسصتنزف الجهصد وتضيصع الوقصت وتبعثصر المال وتحول يوم
 الستقبال إلى مباراة بين السر فيما يقدم للضيوف وفي إبراز مظهر البيت ولباس
ية النساء عن الهدف من الزيارة، لكان أحسن ما يفصحن به:  أهله ولو سئلت غالب

أنه التلقي لقتل الوقت والتسلية ودفع السأم والملل عنهن.
نه يوم سؤال؟ إ تى ال نه؟ وم سأل ع سان الذي ي مر الن قت إل ع هل الو  ول أدري 

الفزع الكبر )يوم ل تملك نفس لنفس شيئا والمر يومئذ ل. (
 قال - صلى ال عليه وسلم - )ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع:
 عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه وعن

جسمه فيما أبله(
 ومن السائل؟ إنه رب العالمين الذي خلق الجن والنس لعبادته ل للهو والتسلية )لو

أردنا أن نتخذ لهوا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين(.
 فماذا نقول لرب العالميصن إذا سصئلنا عصن الوقصت المهدور الذي إن لم يخلو مصن
 المحرمات فل يخلو من لغو الكلم والثرثرة التي ذمها الرسول الكريم بذم صاحبها

بقوله )إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون(.
ين حق الزوج والولد؟ ومتى تؤدي حقوق مجتمعها  وهل الوقت للمرأة وحدها؟ أ

وأمتها السلمية؟.
لمن تترك مهمتها إذا كان همها الخروج من المنزل واللهو الفارغ؟.

ها محصورة في التنظيف ها أن مهمت ها ظنا من ها أدت واجبات  وقد تقول إحداهن: أن
 وإرضاء الزوج والنجاب وإن التفتت إلى تربية من أنجبتهم فقد ل يتعدى اهتمامها

إطعامهم وكسوتهم المناسبة ودراستهم المتفوقة
ل يا أختاه، فأنت مربية الجيال وممولة للمجتمع المسلم ببناته من نساء ورجال.
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 إن واجبي وواجبك: التربية الرشيدة لبنائنا وإعدادهم إعدادا إسلميا يجعلهم قادرين
على حمل المانة والنهوض بالمة وبناء المجتمع الفاضل المنشود.

قا رغم وجود هم اليتام ح نا أبناء  قد خلف سلية ف نا للت نا والتفت  فإن تركت وإياك أبناء
ما يمد البصر إلى بة إن يا الطي  أبويهم، والسعي للخرة ل يحرم المرء من لذات الدن

أفاق أعلى فل يكون المتاع في الرض هو الهدف والغاية.
أنواع الزيارات:

 أول: زيارات واجبصة )زيارة الوالديصن إجابصة الدعوة الزيارة للتعلم والتعليصم صصلة
الرحم عيادة المريض. (

ثانيا: زيارات مستحبة )التعزية زيارة الخوات في ال زيارة الجارة (.
ثالثا: زيارات جائزة )في العيد زيارة أهل الكتاب (.

 رابعصصا: زيارات محرمصصة )زيارة داعيات البدع زيارة داعيات النحلل والفكار
المعادية للسلم زيارة من عندهن منكرات ل نستطيع تغييرها (.

http://muslema.com:المصدر 
==============

خواطر في السياحة .. وفرض الوقت
راشد الحكيم

 ليصس كالسصياحة فصي أرض ال الواسصعة مجاًل لزيادة المعرفصة بأحوال المصة، و
 الطلع على أخلقهصا و عاداتهصا، و رؤيصة موقعهصا مصن ميزان الحضارة و الرقصي
 بمقاييسه الصيلة، و ليس كمثلها مدخلً  لممارسة عملية البلغ المبين بين الناس،
حد: مر وا فر أ كل ذلك بشرط أن يتوا ين،  بة إلى الخر نة العلم و التجر قل أما  و لن

ذلك هو الفهم.
ير أو من خ ما حصاد  هم دون من أبناء المة و يعودون إلى أوطان سافر الكثيرون   ي
ما سائر الحواس، وكأن قل و البصر و البصيرة و  ما الع كر أو علم أو تجربة، كأن  ف
 العلم والخصبرة والوعصي، وكأنمصا الفكار والمبادئ والقيصم، وكأنمصا هموم المصة
 وقضاياها الكبرى، كأنما كل ذلك من لوازم أماكن القامة فقط، يجمعها البعض في
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من ست  ها لي عه لن ها م ته، ل يحمل في بي نة  ته أما بل مغادر ها ق  صندوق، و يترك
لوازم السفر و ل من أدوات الترحال..

سفره إل داعيا إلى خير، في  هم، فل تجده  من امتلك الف ها البعض م  في حين يحمل
 آمرا بمعروف، ناهيا عن منكر، ناقًل لخبرة، حاصًل على تجربة، مراقبا لظاهرة،

و قائما على الدوام بفرض الوقت.
نا يتمثل في انطلق النسان من ُعمِق أفكاره و مبادئه و  و فرض الوقت في تعريف
ته، ته و قضي مة أم في خد ته  ثل أقصى طاق كل ظرف لممارسة عمل يم في  مه   قي
 مسصتصحبا فصي حركتصه للحكمصة و البصصيرة و لخصصوصية ذلك الظرف مصن حيصث
كبير في المجرى ال مل خيٌر يصب  عن ذلك الع تج  ته، و بحيث ين  حدوده و احتياجا
في ظة و  في تلك اللح صغيرا -  ما كان  ير - مه ير، على أن يكون ذلك الخ  للتغي

ذلك الظرف غاية الوسع و أقصى المستطاع.
من بلد السلم، ٍي  صيرة لبلٍد مشرق في زيارِة عمٍل ق يم كان  من هؤلء أخ كر  و 
 ٌنحلل مصن خلل بعصض المشاهصد والملحظات التصي َنقَلهصا حالًة نموذجيًة ِلُممارسصٍة
جب أن من الوا صبح  ٍم أ ٍم متقد عن فه تج  كن إل أن تن قت، ل ُيم  متقدمٍة لفرض الو

ُيشاع ويشيع بين الناس.
 قال صصاحبنا: لم يكصن صصعبا أن يكتشصف المرء حالة الكبصت و القهصر التصي يعيشهصا
من نة  نت الحف صلة، كا في أوقات ال تح  نت تف تي كا ساجد ال في الم تى   الناس.. فح
 المصلين الكهول تتحاشى البتسام فضل عن السلم أو الحديث مع غريٍب يتفحص
 البناء و يتأمصل الوجوه، و كان ملَحظا غيابُص المودة و الطيبصة و سصلمة الفطرة أو
 حتصى مجرد الشعور بوحدة النتماء، لقصد كان السصتبداد السصياسي باختصصار ظاهرا
قي العيون بة المطار إلى مآ من بوا تد  قع، يم ساحة الوا من   للعيان على خٍط طويل 

المخطوفة في كل مكان..
ْن  و في مثل هذا الظرف فإن فرض الوقت يقتضي أن ينظر النسان على القل ِم
مه أول، عي ِبَغرض فه هد الجتما كل أبعاد المش تى يرى  ِه متفكرا و متأمل ح  حوِل

وصوًل بعد ذلك إلى التعامل معه بحكمٍة و اقتدار.
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 ركصب صصاحبنا سصيارة أجرة، فإذا التزاحمُص و التسصابق والتدافصع الذي ل ُتحترم معصه
سلمة، ول ُيعار النتباه لنظام المرور، بط ال عه بضوا بأ م ين، ول ُيع  حقوق الخر
 إذا بذلك كله يشكل العرف السائد الذي يجعل الرحلة القصيرة مناَسبًة للتوتر والقلق

وشد العصاب..
 نظر من نافذة السيارة فإذا المشاة يعبرون الشوارع المخصصة للسرعة العالية، ول
تا للمنشآت والترتيبات المخصصة لعبورهم المنظم من جسور ومعابر  يعيرون التفا
 المشاة، ل يبالون بحصق السصيارات فصي اسصتخدام الطريصق، ول بأرواحهصم تتعرض

للخطر المحقق..
 تجول في بعض الشوارع و إذا به يضطر المرة تلو الخرى إلى مغادرة الرصيف
 والمشصي على طرف الشارع مصع السصيارات، إمصا ليتجنبَص سصيارًة وقفصت على
 الرصيف!! أو أكواما من مواد البناء والرمال ُوِضعت أمام بيٍت هو قيد النشاء، أو
من البضائع، أو فروع عة لبائع يعرضها على الرصيف ومحله خاٍل   صناديق بضا
 وأغصان أشجاٍر من حديقة منزلية ملت الرصيف ولم يأبه صاحب المنزل برفعها

عن طريق الناس..
ها تي يلقي مة و النفايات ال هي ملى بالقما ها فإذا  نة و شوارع قة المدي ظر إلى أز  ن
 الناس اتفاقا دون التزام بزماٍن أو مكان رغم الترتيبات المعقولة التي وضعتها بلدية

المدينة..
 تأمصل البشصر صصغارا و كبارا، رجاًل و نسصاًء، فإذا بالتدخيصن شائعصا إلى درجٍة

سرطانية في مجتمٍع ل يكفي دخله الشهري أياما معدودات أو يكاد..
 أصصغى إلى الحوار الدائر فصي بعصض الماكصن العامصة فإذا بالجميصع يرطنون ِبُلغٍة

أجنبيٍة تركها المستعمر يوم مضى..
 وبدء صصاحبنا يتسصاءل: إلى أي درجصة يسصتطيع المرء أن يلقصي بكصل اللوم على
 السصتبداد السصياسي لتفسصير كصل هذا التخلف وكصل هذه الفوضصى والقذارة؟ وإلى أي
 درجصة يمكصن الدعاء بعدم وجود مجال )لعمٍل( اجتماعصي وثقافصي يسصتصحُب
 خصوصية الظرف وحساسيات المرحلة.. ولكنه يحيي الوعي في القلوب و العقول

وُينّبُه إلى خطورة مثل هذه الفات؟
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 ولو أن هؤلء المتورطيصن بممارسصات التخلف والفوضصى والعتداء على حقوق
مر البلد والعباد هم ملكوا أ صغر، لو أن كل الم من الناس بهذا الش يد  يب والبع  القر
هل لحقوق ية التجا طبيعيا أن ينقلوا عقل يس  كم والدارة، أل سؤوليات الح سّنموا م  وت
فس الحال والمآل يه، فيكون الحال ن يد الذي يتحركون ف  الخرين إلى المستوى الجد
 نفصس المآل؟ وهصل يتصصور المرء أن ينقلب النسصان مصن مثصل تلك الحالة إلى حالة
 الوعصي بحقوق المصة أفرادا وجماعات بقفزة واحدة، فيعمصل على إحقاق الحصق
 وإبطال الباطصل ونشصر العدل بيصن الناس؟... وأخيرا تسصاءل قائل: ُترى أل تبدو
ية للفهم، بل  ممارسات الحكم والدارة - على تعسفها وظلمها - أكثَر منطقيًة وقابل

وربما أكثر تحضرا وضبطا للمور في كثير من الحالت؟..
قع المة ل يمكن تي ُتَخّيُل له أن العمل لتغيير وا  إن أزمة العقل العربي والمسلم ال
 أن يتصم إل عصبر )العمصل السصياسي(، أو أنصه - على القصل - يجصب أن يبدأ بالعمصل
من الفراد والجماعات، ير  ِع حاِل كث عن واق مة ُتعّبر  هي أزمٌة عا ما  سياسي، إن  ال
 وإن َعّبر مقاُلُهم عن غير ذلك.. و إن إحداث تغييٍر حقيقي في موقٍع يتفّنُن أهله في
قع الخرى في ما كان ذلك الموقع، وهو حال معظم الموا  مثل تلك الممارسات، أين
هو ما  قع إن ثل هذا الوا في م قي  ير حقي سف، نقول إن إحداث تغي نا الممتدة لل  بلد

أقرب للماني والحلم..
 إن للسصتبداد السصياسي حدودا ل يملك تجاوزهصا بحال، ومواقعَص ل ُيمكصن أن يصصل
ِه  إليها على الطلق. وإن ذلك إنما هو من حكمة ال وسنته في الخلق، تحقيقا ِلعْدِل
 الُمطلق على الدوام، وهصو عدٌل يتركُص باسصتمرار منافَذ لحركصة النسصان على هذه
في شر  ني الب من ب ما ظن البعض  ير ذلك، ومه هر بغ ما أوحت الظوا  الرض، مه
 أنفسصهم جصبروتا زائفصا أو قوًة موهومًة على كتصم أنفاس عباد ال. لكصن مصن كمال
 الحكمصة اللهيصة وروعتهصا أن َجَعَل امتلك مثصل تلك القدرة الفذة على اكتشاف هذه
 المنافصذ وتغييصر الواقصع مصن خللهصا - بإرادة ال - منوطا بحركِة العقصل البشري
بة على البداع والبتكار، ولم يجعله قه وقدرتصه العجي قه وسصعة آفا  وتحرره وانطل

منوطا بالخوارق والمعجزات.
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 إن السصتفزاز والتحّفزص والحضور الفكري والعقلي والثقافصي الذي تتطلبصه مثصل هذه
صة في ق قي  مة الر ثل ق ما ُتم صوًل إلى تغييره، إن قع، و مع الوا مل   الحوال للتعا
حق والعدل والخير فق شروط ال سيرتها لعمار هذه الرض و ية وم بة البشر  التجر
من شد المؤ قل الرا هو الع ما  بة إن هل لهذه المرت يد المؤ قل الوح  والجمال. وإن الع
 المتوكصل، الذي ينطلق فصي حركتصه مصن مقاصصد الديصن وثوابتصه، ومصن قراءٍة واعيصة
ية، هة ثان من ج ضر  هة، ولخصوصية الحا من ج يخ وعطاء التراث   لتجارب التار
ية يد، و باذل الوسع في نها ية الجتهاد و التجد قه الولويات، حامل را  مستصحبا ف

المقام لستخدام لغة العصر وأدواته وآلياته...
 إن السصتبداد السصياسي ل ُيجصبر الناس أبدا على الحديصث بلغصة أجنبيصة )حتصى فصي
ين، أو فة القوان في مخال نن  هة وابتذال، أو على التف  البيوت(، أو على التدخين بشرا
 على رمصي القمامصة فصي الشوارع.. وإذا كنصا ُنِقّر بالثار السصلبية للخيار الحضاري
يم في نشر الق ية  ها العلمية والدعائ سياسية، وبقوة آلت سلطة ال  العام الذي تختاره ال
 الغريبة والتعتيم على القيم الصيلة.. وإذا كنا ُنِقّر بالثر النفسي السلبي العام الذي
في من الحياة  يا  سحاب تدريج ها للن يا إيا في الشعوب، داع هر  بت والق كه الك  يتر
 روحها الصيلة، والغرق في متاهات الضياع والفوضى واللمبالة الكاملة.. إذا كنا
ته مدعاًة للتحدي والستفزاز الحضاري في هذا المر بذا نا نرى  كل ذلك، فإن قر ب  ن
مل ُم التعا  لدى الشرائح الكثر وعيا ومعاصرًة وإيمانا من أبناء المة، وهو َتَحّد يت
ُن من العمل في تي ُتمّك ية والوسائل ال  معه عبر ُمتواليٍة من البداع والبتكار للقن
صف في هذه المرحلة. دون أن تت هر الشاذة  ثل تلك الظوا جة م مة لمعال ساط ال  أو
 تلك الوسصائل بالضرورة بالتعقيصد المألوف، فربمصا تكون بعصض الترتيبات العفويصة
 الفرديصة أحيانصا وسصيلة العمصل المثلى، والمهصم فصي جميصع الحوال أن ُتسصتصحَب
ية أكثر ُفسحًة وحرية  خصوصيُة الظرف ويتحقق فرض الوقت، تمهيدا لمراحَل تال
ما ُيعّبر عن ثل ذلك التحدي إن في م حا.. وإن نجاح الشرائح صاحبة الهتمام   وانفتا
 مشروعيصة الوجود والدور أول، قبصل أن يكون دليصل الوعصي والمعاصصرة والفهصم

لديها..
* * *
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من صغيرة  في الدائرة ال صاحبنا يتحرك  قت، بدأ  ية فرض الو مع نظر سجاما   وان
 حوله في مجال العمل، فعمل أول على كسب ثقة من فيها و اطمئنانهم إلى إخلصه
نه راح يعمل: ثم إ هم واحترامهم،  بل و تجاوز ذلك إلى كسب محبت ته،   وصدق نيا
ته هم مخاطب ية، اشترط علي جة الواقع بة والحترام، وبدعوى الحا من منطلق المح  ف
 بالعربية، لنه ل يتقن اللغة الجنبية التي يتحدثون بها. ثم أضاف إلى ذلك تحبيب
 العربيصة إليهصم مصن خلل شواهصد مصن القرآن والحديصث وشعصر العرب وطرائفهصم
 وِحَكِمهم المشهورة، في كل مناسبة وعند كل حوار.. فوجد العديد منهم في أنفسهم
 قدرًة لم يكونوا يتوقعونهصا على الحديصث بالعربيصة، وأحصس آخرون ِبَجَماٍل فصي لغصة

القرآن لم يألفوه أو يفكروا به في يوٍم من اليام..
في ته  سجائر مشارك ين ال في تدخ ستغراقا  هم ا من أكثر نه اقترح على واحٍد   ثم إ
 عمليٍة حسابية بسيطة لمقدار ما أنفق في حياته من ماٍل على تلك العادة، وكان هذا
 الرجل من أكثرهم فقرا. فلما رأى المسكين الرقم انطلقت الفطرة من أعماقه وكان
ته الممكنة إذا سأله ال يوم القيامة - كما  أول ما تباَدَر إلى نفسه التساؤل عن إجاب
نه لم ها بأ نه الدعاء يوم ما كان بإمكا ساءل إذا  حج، وت هب إلى ال  قال- لماذا لم يذ

يكن يملك مؤونة ذلك!..
 ونظر صاحبنا بعد ذلك في مكان العمل من حوله فرأى خروقا لنهاية لكل شروط
سؤولين مل، فبدأ يشرح للعمال والم ثل هذا الع قع م في موا مة  سلمة العا من وال  ال

خطورة هذه الوضاع ويقترح عليهم طرقا بسيطة لتغييرها..
يم ني والق في القدرة على اكتشاف المعا ثل  ما تتم نا إن في القضية ه عبرة  كل ال  إن 
 الكبرى الكامنة وراء هذه التصرفات والفعال، وامتلك القدرة على رؤية امتداداتها
 الحساسة وارتباطاتها المباشرة وغير المباشرة بتكوين الشخصية الحضارية المعافاة
 في صحتها العقلية والجسدية، وهي الشخصية التي يمكن أن نقول أنها مؤهلة، مع
 اليام، للمساهمة في عملية التغيير. إن التمكن من إبصار ملمح الفطرة والخير في
 أعماق الناس، وامتلك القدرة على إحياء تلك الفطرة وإطلق ذلك الخيصصصر، وإن
 التأكيد على حفظ مقدرات المة وطاقاتها من كل نوع، مما ُيعد استثمارا للمستتقبل
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من ستحقه  جب أن َتشغَل حيزا ت ساسية ي ٍت أ عد مقدما كل تلك المور ُت تي، إن   ال
تفكير ودراسة أصحاب الهتمام في هذه المة..

 وهكذا، ظل يلقي نصيحة هنا وحكمة هناك.. حتى عاد أخيرا من زيارته القصيرة
ُه معرفًة بأحواِل شريحة من ْن َحوَل  تلك حامل صورًة تحليليًة دقيقًة لما رآه، تزيُد َم
 شرائح المة، وبلٍد من بلدها. وهي صورٌة تساعُد َمْن هو في مثل ذلك الواقع على
 التأسي والعتبار، وتساعد من يريد دراسة الواقع على الفهم والدراك، وتساعد من

يريد علجه على العمل والتخطيط.
* * *

 وربما يتساءل متسائل بعد ذلك: وما جدوى مثل هذه القضايا الصغيرة الجزئية التي
 لم ينل حظ النتباه إليها أصل غير حفنة ل تمثل شيئا في المة، وعلى فترة قصيرة
 مصن الزمان؟ وأيصن هذا مصن العمال والمشاريصع السصياسية الضخمصة ذات التأثيصر

الهائل؟..
عد الدرجات، فهذه ها إلى أب ية وحجم عة الشكال ته يحدد طبي حد ذا ساؤل ب  إن هذا الت
 الثغرات العديدة فصي تكويننصا الحضاري والثقافصي، وإن كانصت صصغيرًة وجزئيصة
 ومتفرقة عند النظر إليها بشكل منفرد، إل أنها مجتمعة تمثل شرخا أساسيا خطيرا،
ما ين مه صين والعامل كل المخل ستقبل، ل في الم سمح  ضي، ولن ي في الما سمح   لم ي
 خُلصصت نياتهصم وتطاولت جهودهصم، مصن التجاوز الحقيقصي إلى مراحصل متقدمصة فصي
عه.. ذلك أن تلك ير واق سلم المؤملة تمهيدا لتغي بي و الم سان العر ير الن سيرة تغي  م
ل الجسم الجتماعي يد قوَة تحّم قا، ُيضعف إلى حٍد بع  الثغور تمثُل َنخرا داخليا عمي

وُقدرته على حمل أعباء ومتطلبات عملية التغيير البالغة الوطأة والشديدة التأثير.
 ولو أن دوائَر أوسع من أبناء المة ُتدرك خطورة مثل هذا التصور. ولو أن شرائَح
 أعرض تمتلكُص القدرة على ضبطِص موجات الحماس والسصتعجال المنتشرة، والقدرة
 على التخطيط القائم على فقه الواقع وفقه الولويات، وتنطلق إلى حمل مسؤولياتها
 عصبر ممارسصٍة - فرديصة وجماعيصة - واعيٍة وشاملٍة لفرض الوقصت، لرأينصا جسصما
 اجتماعيصا يسصترّد عافيتصه ومناعتصه الداخليصة شيئا فشيئا، ويبدأ فصي اسصتجماع قواه
 وطاقاتصه الماديصة والمعنويصة الكامنصة، ليكتسصَب عصبر الزمان أرضيًة مصن الصصلبة
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 والمتانة والحضور، ُيمكُن البناُء عليها بثقٍة وفعاليٍة في مراحَل تالية من اليام التي
ما يفتأ ال - برحمته وحكمته - يداولها بين الناس...

 وفصي مثصل هذا السصياق تأتصي ملحظُة صصاحبنا الخيرة ُمعّبرًة لتقول: إن أمًة تعرف
 قيمة العقل والصحة والمال، وتعرف قيمة النظام والتعاون بدل الفوضى والتنافس.
بة الهوى. فس ومغال بط الن ها الفرد أخاه، وتمتلك القدرة على ض مة يحترم في  وإن أ
 وأخيرا، إن أمة تتكلم العربية وتتمكن من الستمرار في قراءة القرآن..إن أمة كهذه
ها أن ها ببذور الخير، و هي بذوٌر لبد ل في أعماق فظ - على القل -   لبد أن تحت
في يوم تي  بد أن يأ هو تغييٌر ل ير، و فظ كذلك بخميرة التغي مع الزمان، وتحت مو   تن

من اليام.
http://www.alrashad.org:المصدر 

=============
ما عنده وقت

الشيخ سعيد آل زعير
ها يا ونؤدي خلل ها يوم تي نعيش ساعة ال بع وعشرون  هو الر كه  قت الذي نمل  الو
 واجباتنا ومسؤولياتنا المختلفة. ول يفضل أحدنا الخر من حيث الزمن الذي يملكه
 فالجميع يملك أربع وعشرون ساعة نتساوى في ذلك تماما. لكن التفاوت والتفاضل

في مقدرتنا على تنظيم تلك الساعات وقضائها فيما يعود علينا بالفائدة.
نا نحتاج الوقت لنؤدي فرائض الصلة ولنؤدي العمل ولنقرأ ولنأكل ولنروح عن  إن
نا أو غيرهم، وبدون التنظيم ل نستطيع ساعد المحتاج إلى مساعدتنا لهل سنا ولن  أنف

أداء كل تلك المسؤوليات الكثيرة.
 إن ل علينا حقا في هذا الوقت ولنفسنا فيه حق وللهل وللصدقاء والزوار فكيف

نستطيع ذلك التنسيق؟
 إن مشكلة التنظيم تأتي عندما تتزاحم العمال وتكون أكثر من الوقت ويضيق عن

التساع لها كلها.
 وهنا يبرز الفرق جليا وواضحا بين الشخص القادر على تنظيم وقته وبين الشخص

الذي يلهث وراء مصالحه دون تنظيم يصيب حينا ويخطئ أحيانا.
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 وعندما تتزاحم العمال ويعجز الوقت عن التساع لها جميعا تبرز أهمية الوقات
المهدورة والتي غالبا تضيع منا دون كبير فائدة.

 نسمع البعض يشتكي من قلة الوقت، بل إن القليل النادر من ل يدعى ذلك الضيق،
ين طلوع كم ب صباحا مثل، و نة  ما نجده ينام إلى الثام قت - بين ما عنده و  وأن - 
ها كثيرا من ها أربع ساعات كاملة يستطيع أن يقضي في ساعة الثامنة؟ أن  الفجر وال
 أعماله. يستطيع الطالب أو الستاذ أو الكاتب أن ينتج في هذه الفترة الضائعة أكثر
ما تتميز به هذه الفترة من  مما ينتجه في عدد أكبر من الساعات في وقت آخر، ل
من ية  جد الغالب مع ذلك ن سكينة، و سمي، والهدوء وال ني والنشاط الج صفاء الذه  ال
من سم  يل الذي يحرم الج سهر الطو هو ال في ذلك  سبب   الناس تنام هذه الفترة. وال
 أخذ حقه من الراحة ليل فيعتدي على النهار ليأخذ منه بعضه. ول أدري هل السهر
خر صباحا هو سبب السهر! خر صباحا والستيقاظ المتأ  هو سبب الستيقاظ المتأ
 لكصن الذي أعرفصه أن الذي يسصتيقظ مصن الفجصر وينشصط مصن أول يومصه ل يسصتطيع

السهر. فالحل يبدأ من تنظيم الستيقاظ وبقية أوقات النهار تترتب بعد ذلك.
 إنه حلم أن نجد قرانا ومدننا تعج بالنشاط مع خيوط الصباح الولى ليقضي الجميع
من ساعة الواحدة ليعاودوا النشاط  في ال هم  ستطيعون تناول طعام هم وي  معظم أعمال

جديد حتى إذا حل عليهم الليل أخذت الجسام حقها الطبيعي في الراحة والنوم.
عض سهر والنوم ب حو ال سير ن ها ت يا كل تب والدن  إن هذا الحلم لن يتحقق بتمنيات كا

النهار. لكن ل حجر علينا أن نحلم ونحاول تحقيق أحلمنا.
صباح ستيقظون ال ين وي في الشرق والغرب ينامون مبكر ين  مل الجاد  إن رجال الع
ية مر الشرع تت الوا مل إل بذلك، ولذلك أ في الع قق النجاح  نه ل يتح ين، ل  مبكر
 بالمر بموافقة طبيعة النسان التي فطره ال عليها. إن مخالفة الفطرة بالسهر ليل
 والنوم نهارا ضرر فصي الدنيصا والخرة.. مضصر بالنفصس والبدن مضصر بالنتاج

والمصالح الخاصة والعامة.
 وعلجه يبدأ من الفرد لكنه يتأثر بالمجتمع المحيط به فما أجمل أن تتضافر جهود
مع كله لتنظيم الوقات وفق مقتضيات الفطرة والحاجات  الفراد والجماعات والمجت

الحقيقية للنسان الفرد والمة كلها.
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http://www.sahwah.net:المصدر 
=============

أهمية الوقت في حياة المسلم
محمد محمود عبد الخالق

 أهتم السلم بالوقت وقد أقسم ال به في آيات كثيرة فقال ال - تعالى - )والعصر
 إن النسان لفي خسر(، وقال - تعالى - )والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى(، كما
 قال ال - تعالى - )والفجصر وليال عشصر( وغيرهصا مصن اليات التصي تصبين أهميصة
عن ضح ذلك: ف يث كثيرة تو عة ال، وهناك أحاد في طا مه  قت وضرورة اغتنا  الو
يه وسلم - "  معاذ بن جبل - رضي ال عنه - قال قال رسول ال - صلى ال عل
عن ما أفناه و عن عمره في بع:  عن أر سأل  تى ي مة ح بد يوم القيا ما ع  لن تزول قد
 شبابه فيما أبله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به؟ "،
 وعن ابن عباس - رضي ال عنهما - قال قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم
 - " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ "، وعن أنس - رضي

يد ساعة وب يه وسلم -: " إن قامت ال  ال عنه - قال قال رسول ال - صلى ال عل
أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ل يقوم حتى يغرسها فليفعل "

من الحفاظ سلم لذلك فلبد  في حياة الم قت  ية الو ير إلى أهم يث تش  فاليات والحاد
ير، يق الخ عن طر نا  شر وتبعد نا ال بي علي قد تجل في أعمال  عه  يه وعدم تضي  عل

فالوقت يمضي ول يعود مرة أخرى.
ولقد طبق مفهوم أهمية الوقت في صدر السلم، ومن ذلك:

 - ذكر الطبراني في الجامع الكبير: فعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت1
نا شيخ بي: أ عك أن تغرس أرضك؟ فقال له أ ما يمن بن الخطاب يقول لبي:   عمر 
 كبير أموت غدا فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها، فقال عمارة: فلقد رأيت عمر

بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي "
يل لبن2 بن حماد قال: ق مع بيان العلم: - عن نعيم  في جا بن عبد البر   - قال ا

مبارك: إلى متى تتطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء ال "

245



  قال سيدنا عبد ال بن مسعود - رضي ال عنه - : إني لمقت الرجل أن أراه3
فارغا ليس في شي من عمل الدنيا ول عمل الخرة "

با الدرداء - رضي ال عنه -، وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال4  - روي أن أ
 لصحابه " أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: نعم، قال: فسفر الخرة

أبعد مما تسافرون!
فقالوا: دلنا على زاده؟

يل لوحشة القبور، مة الل في ظل ين   فقال: )حجوا حجة لعظائم المور، وصلوا ركعت
وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم نشوره(.

يه5 كل وأقرأ عل ما كان يأ تم الرازي " رب بي حا بن المام أ  - يقول عبد الرحمن ا
في طلب شيء وأقرأ يت  خل الب يه ويد خل الخلء وأقرأ عل يه ويد شي وأقرأ عل  ويم
قت كتاب الجرح ستغلل الو نت ثمرة هذا المجهود وهذا الحرص على ا يه " فكا  عل
في ألف سند  في مجلدات عدة وكتاب ال سير  سعة مجلدات وكتاب التف في ت يل   والتعد

جزء.
في غير يم " من أمضى يوما من عمره  ما قاله هذا الحك خي المسلم معي   وتدبر أ
 حق قضاه، أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم أقتبسه

فقد عق يومه وظلم نفيه "
ما نا  من أوقات ها ل فل نضيع  نا كل عل حيات ستغل ألوقات وأن نج نا أن ن  لذلك علي
في ذلك سحاب و مر ال مر  هو ي سريع النقضاء ف قت  مة فالو يه يوم القيا  نتحسر عل

قيل:
مرت سنين بالوصال وبإلهنا *** فكأنها من قصرها أيام

ثم انثنت أيام هجر بعدها *** فكأنها من طولها أعوام
ثم أنقضت تلك السنون وأهلها *** فكأنها وكأنهم أحلم

يا في الدن فع  تك بالن عل أم يك و ما يعود عل تك في ستغلل وق سلم ا خي الم  فلتحسن أ
في قت ويطبقون ذلك  مة الو ساء يعرفون قي مة إلى رجال ون ما أحوج ال  ولخرة ف

الحياة.
http://saaid.net:المصدر 
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==============
استغلل الوقت

محمد عبد الكريم
ملخص الخطبة

ته. 1 فه وأهمي سام بالزمان لشر ما2- الق سأل ال كًل ع مة يوم عدل ي  -يوم القيا
في عمره.  يد عبادة. 3صنع  ها إلى فر عض الوقات وندب في ضل ال ب  -4- ف

 أعمال صالحة نستطيع فعلها في الجازة )الذكر – صلة الرحم – المطالعة – حلق
سنوية. 5العلم(.  هم ال ية شغل الناس إجازات ين عن6-كيف بن عثيم  - فتوى الشيخ ا

-كيف نحمي أبنائنا من خطر التلفاز.7صحون القنوات الفضائية. 
الخطبة الولى

أما بعد:
 أيها المسلمون: يقول ال عز وجل في كتاب العزيز: وهو الذي جعل الليل والنهار
 ِخلَفًة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوًرا، وأقسم ال عز وجل بالزمن فقال: والعصر
 إن النسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعلموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا

بالصبر.
سرين, ما أن ُيكتب عند ال من الخا يه, إ سًرا ف سان خا ما أن يكون الن  هذا الوقت إ
 وإمّا أن يكتصب عنصد ال تعالى مصن الفائزيصن وذلك بحسصب اسصتغلله لهذا العصصر,
خر النهار, سبحانه وتعالى بأول النهار وبآ سم ال  ستغلله لعمره, ولذلك أق  بحسب ا
شى يل إذا يغ جل: والل عز و سجى، وقال  يل إذا  حى والل جل: والض عز و  قال ال 
سم ال جر وليال عشر، لماذا يق جر فقال: والف سم ال تعالى بالف  والنهار إذا تجلى، أق

تعالى؟.
 يقسم ربنا بهذه الوقات حتى نعلم قيمتها وحتى نصونها ونحفظها ول نعمل فيها إل
تي تجنى ثمارها في الدار ها العبد هو المزرعة ال  خيًرا, فهذا العمر الذي تعيشه أي
ين من الذ نت  سعادة والفلح وك يت ال صالح جن ير وعمٍل  ته بخ  الخرة, فإن زرع
 ُينادى عليهم في الدار الخرة كلوا واشربوا هنيًئا بما أسلفتم في اليام الخالية، وإن
 ضيّعتصه بالغفلت وزرعتصه بالمعاصصي والمخالفات, ندمصت يوم ل تنفعصك الندامصة
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 وتمنيت الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة فيقال لك: أو لم نعمركم، ص أي ألم نجعل لكم
عمًرا ص ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير .

مة حتى بد يوم القيا ما ع نه قال: ))ل تزول قد عن الرسول أ َصّح  سلمون:  ها الم  أي
ين من أ عن ماله  ما أبله, و به في عن شبا ما أفناه, و عن ُعُمِره في بع:  عن أر سأل   ُي
 اكتسبه وفيم أنفقه, وعن علمه ماذا عمل به((، فهذا العمر وهو أَعّز شيء لديكم فل
كل يوم وظائف لعباده مصن عز وجصل جعصل فصي   تضّيعوه ول تفرطوا فيصه, فإن ال 
فل هو نافلة كنوا ما  ها  هو فرض كالصلوات الخمس, ومن ما  ها  ته من  وظائف طاع
صيام سبحانه وتعالى للشهور وظائف كال عل ال  ير ذلك, وج كر وغ صلوات والذ  ال
سبحانه هو نافلة, وجعل ال  هو فرض وما  ما  حج, ومن هذه العبادات   والزكاة وال
بة الدعوات سنات وإجا فة الح في مضاع عض  عض الوقات فضًل على ب  وتعالى لب
عة ها أرب عن الشهر الحرم: من عز وجل   كالشهر الُحرم وشهر رمضان قال ال 
من هذه هر الحرم, و ظم تلك الش سول ُيع سكم، وكان الر هن أنف  ُحرم فل تظلموا في
 الشهر هذا الشهر المحرم الذي نحن فيه والذي كان الرسول يصومه وكذلك شهر

رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة.
 وما من موسم من تلك المواسم إل ول نفحات يصيب به من يشاء برحمته, إن ال
سبح بك كثيًرا و كر ر ته فقال: واذ غل الوقات بذكره وطاع نا بش قد أمر جل   عز و
خر النهار. قال في آ في أول النهار كذلك تكون ذاكًرا   بالعشي والبكار، كما تكون 
 عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضّرًعا وخيفة، إذا مللت من ذكر ربك جهاًرا فل
صال من القول بالغدو وال هر  سك تضرعًا وخيفًة ودون الج في نف من ذكره   َتَمّلن 

ول تكن من الغافلين.
ا من نا شيًئا معيًن ما َخّص الشارع ل نا شيًئا في الذكر,   وما حجر ال عز وجل علي
تح الباب فقال عز وجل: الذين يذكرون ال بل ف نة من الذكر  قة معي  الذكر أو طري
قت ما خل نا  سموات والرض رب في خلق ال هم ويتفكرون   قيامًا وقعوًدا وعلى جنوب
 هذا باطًل، فعلى الفراش تسصتطيع أن تذكصر ال وأنصت سصائر إلى عملك تسصتطيع أن
سبحان سبحانه: ف كر ال, فلذلك قال ال  ستطيع أن تذ ظر أحًدا ت نت منت كر ال, وأ  تذ
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ا وحين سموات والرض وعشًي في ال صبحون وله الحمد   ال حين ُتمسون وحين ُت
تظهرون .

حن على أبواب نا هذا ون ين حمده, فإذا عرف جل وب عز و سبيح ل  ين الت تك ب  فحيا
 الجازة الصيفية فماذا نحن عاملون وعلى أي شيء نحن مقدمون من العمال, أّما
هم هم يقضون أوقات هم أم أن سيقضون أوقات يف  كر الشباب ك ما ف في ذلك, أ نا   فكر
هى ال ما ن في ارتكاب  هم, وحسبما وجدوا من الفرصة  فق وحسبما َحل ل ما ات  كيف
 عز وجل عنه, إن الناس في استغلل هذه الوقات التية على أصناف, وكل الناس

يغدو كما قال : ))فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ((.
 فمصن الناس مصن يسصتغل هذه الوقات فصي السصتزادة مصن الخيصر والطلع والعلم
كر وأحاديصث ستمعون الذ  فيقتنون الكتصب المفيدة ويذهبون إلى المحاضرات القّيمصة ي
ستفيدوا فائدة هم في في حلق سوا  هم ويجل ما رحلوا إلى العلماء ليلتقوا ب  الرسول , ورب

عظيمة.
 ومصن الناس مصن يسصافر لصصلة أرحامصه, فأرحامصه فصي أشتات البلد فمصن رحصم فصي
 الشمال ومصن رحصم فصي الجنوب ومصن رحصم فصي الغرب, ومصن ثصم فهصو يرحصل إلى
 أرحامه فيصلهم ويجلس معهم ويذكرهم بال سبحانه وتعالى فيكون إن شاء ال من
هم في في أعمارهم فيزيد في أعمارهم ويبارك ال عز وجل ل هم  سأ ال ل  الذين ين

أوقاتهم.
ته فيما أباح ال من ملكوت السموات والرض في هذه  ومن الناس من يسافر بعائل
ها خيًرا كثيًرا, فل تجد الباحية تي إذا قورنت بغيرها من البلد لوجدت في  البلد ال
 المعلنة التي توجد في البلد الخارجية حتى البلد السلمية, فيخرج بعائلته إلى ما
في أرضه وسمائه, فهذا بة فيذكرهم بخلق ال عز وجل  من المناظر الطي  أباح ال 
 على خيصر إن شاء ال تعالى, ومصن أراد أن يفعصل هذا فعليصه بالصصحبة الطيبصة, مصن
عن العائلة ظة,  عن العائلة المحاف حث  يه أن يب عه فعل خذ عائلة أخرى م  أراد أن يأ
 التي تقيم الصلة, عن العائلة التي إذا سمعت ال أكبر تركت اللهو واللعب واتجهت

إلى ذكر ال سبحانه وتعالى.
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هم بالعلم ّن ال علي من م سلمين, ف صح للم يه الن ته بتوج غل وق من يش من الناس   و
يد ويعلم الناس  فيخرج إلى قريتصه أو إلى القرى المجاورة لمدينتصه فيعلم الناس التوح
ما قال نه فعًل ك من أحسن م نه قوًل و من أحسن م صلة والحلل والحرام, فهذا   ال
 ال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قوًل ممن دعا إلى ال وعمل صالًحا وقال إنني من

المسلمين .
ته هم, هذا الصنف شغل وق سأل ال تعالى أن ل نكون من من الناس أ خر   وصنف آ
 بالحرام, فهصو فصي ليله على أشرطصة الفيديصو أو على قنوات التلفاز الذي ل يبصث إل
 الحرام, والذي ل يبُث إل مصا يدمصر الفضيلة والخلق فهصو ينتقصل مصن شريصط إلى
ما ته, رب ضي وق تى يق خر, وهكذا ح قل إلى فيلم آ ما انت من فيلم  هى  يط, إذا انت  شر
 فات الفجر عليه, ربما نام عن صلة الفجر فإذا أصبح هام مع أصحابه ربما إلى ما
 حرم ال عصز وجصل, ربمصا إلى النظصر إلى المحرمات واللعصب بالورق والشيشصة
 والدخان وغير ذلك والغيبة والنميمة, فيصبح كما قال رسول ال ص ونعوذ بال أن
 نكون مصن هذا الصصنف صص: ))إن ال يبغصض كصل ُجغظري جواظ صَصّخاب فصي
ته ول يل حمار بالنهار(( ل شغل له كما قال رسول ال إل ملذا فة بالل  السواق, جي
نه, ولو جز ع ما ع في يده والحرام عنده  ما َحّل  ما الحلل عنده  قي الحلل وإن  ينت
 استطاع أن يسافر إلى بلد الغرب لسافر لو كان يملك ماًل, فليس عنده حرام وإنما

الحرام عنده ما ُحرم منه وما عجز عنه.
 وصنف آخر يسافرون بعائلتهم, يحزمون في مثل هذه الوقات أمتعتهم ويقطعون
 التذاكر بالموال التي أنعمها ال تعالى عليهم إلى بلد الكفر, إلى البلد التي تستباح
 فيها المحرمات, إلى البلد التي فيها ما فيها من معاقرة الخمور والزنا, فيأخذ نفسه
قل بهم ته ليصيبهم شيء من ذلك الشقاء والبلء ويسيح بهم وينت  أو يأخذ حتى عائل
يه ما حرم ال عز وجل, ويستحي  من مسرح إلى مرقص, ومن مكان إلى مكان ف
قد انقضت الجازة, انقضت العطلة نة فيرجع و في تلك المك ما  سان أن يقول   الن
 وليس في حياة المسلم عطلة إنما المسلم حياته كلها مشغولة, مشغولة بما ذكرنا من
ّس ير ُيح به ضم في قل قد ندم إن كان  ته و جع بعائل سبحانه وتعالى, فير عة ال   طا
 بتضييع تلك الوقات وقد ندم على ما شاهد من الحرام, وقد ندم على ما ضّيع من

250



ها, سبحانه وتعالى حفظ من كتاب ال  ظي غيره بأجزاء  قد ح قد يعود و  الوقات, و
مر قد يحظى غيره بصلة الرحم, وقد يحظى غيره بتوجيه الناس والهتداء إلى أ  و

ال سبحانه وتعالى, فيكون هو قد خسر وفاز غيره وفلح.
ها, سبحانه وتعالى في قي ال  جب أن نت نا ي ين أيدي تي ب  إخوة اليمان: هذه الوقات ال
سائلنا ال عز وجل عن كل عه,  سائلنا عن هذا العمر الذي نضي  إن ال عز وجل 
ية, فكيف بالشهر يف باليام الخال ساعات الطوال؟ فك يف بال نا, فك مر بحيات قة ت  دقي
 الماضية في اللهو واللعب, إن ال عز وجل سائلنا عن هذا العمر كما ذكر : ))ل
عن ص )) بع(( ص ومن هذه الربع  عن أر سئل  مة حتى ُي بد يوم القيا ما ع  تزول قد

عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله((.
كل شيء نه على  ستمعون القول فيتبعون أحسنه إ نا ممن ي سأل ال تعالى أن يجعل  أ

قدير.
الخطبة الثانية

 الحمصد ل حمًدا كثيًرا طيبًا مباركًا فيصه كمصا يحصب ربنصا ويرضصى الحمصد ل فاطصر
 السموات والرض جاعل الملئكة رسًل أولي أجنحة مثنى وثلث ورباع يزيد في
 الخلق ما يشاء إن ال على كل شيء قدير ما يفتح ال للناس من رحمة فل ممسك
ها وما يمسك فل مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلة والسلم على  ل

إمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلوات ربي وسلمه عليه.
 هذه فتوى لسصماحة الشيصخ /محمصد بصن صصالح العثيميصن صص حفظصه ال صص عصن هذه
ما تي رب عن هذه الهوائيات ال سلمين,  عض بيوت الم في ب ها  تي ترون  الهوائيات ال

يتسابق بعض المسلمين لشراؤها واقتنائها أة استئجارها.
 والسؤال هنا هو: انتشرت في الونة الخيرة ما يسمى "بالدش" أو الصحن الهوائي
 حيث ينقل القنوات الخارجية الكافرة وغيرها, حيث تعرض أفلم خليعة يظهر فيها
عو إلى تي تد مج ال ساقط والبرا به العاري والكلم ال قص الش يل واضحًا والر  التقب
 التنصصير, فهصل يجوز اقتناء هذه الجهزة والدعايصة لهصا والتجارة فيهصا وتأجيصر
 المحلت لهصم؟ علمًصا بأن البعصض يدعصي بأنصه يشتريهصا لغرض مشاهدة الخبار

العالمية.
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الجواب:
 "بسم ال الرحمن الرحيم, قد كثر السؤال عن هذه اللة التي تلتقط موجات محطات
 التليفزيون الخارجصي وتسصمى "الدش", ولشصك أن الدول الكافرة ل تألوا جهًدا فصي
عد ا, وإذا كان كذلك فل يب ا وأمًن ا وآداًب  إلحاق الضرر بالمسلمين عقيدة وعبادة وُخلًق
 أن تبث من هذه المحطات ما يحقق لها مرادها, وإذا كانت قد تدس في ضمن ذلك
ما يس والترويج لن النفوس ل تقبله بمقتضى الفطرة  جل التدل  ما يكون مفيًدا من أ
 كان ضرًرا محضًا, ولكصن المؤمصن حازمٌص فطنٌص َعّلمصه ال تعالى كيصف يقارن بيصن
 المصالح والمفاسد بين المنافع والمضار, وعنده من القوة والشجاعة ما يستطيع من
 خلله التخلص مصن أوضار هذه المفاسصد والمضار وإذا كان أمصر هذه الدشوش مصا
 ذكر في السؤال فإنه ل يجوز إقتناؤها ول الدعاية لها ول بيعها وشراؤها؛ لن هذا
 مصن التعاون على الثصم والعدوان المنهصي عنصه بقوله تعالى: ول تعاونوا على الثصم

والعدوان .
نا صراط أصحاب نا صراطه المستقيم, وأن يجنبي نا وإخوان  نسأل ال تعالى أن يهدي

الجحيم من المغضوب عليهم والضالين"
كتبه: محمد صالح العثيمين.

 ولقائل أن يقول: مصا هصو السصبيل لخراج هذا الجهاز والتخلص منصه, ذكرت لنصا
 وجوب إخراج هذا الجهاز مصن البيوت المسصلمة وأنصه ل علج ول حصل حقيقصي إل
 بإخراج هذه الجهاز من البيوت, لن هذا الجهاز ل خير فيه, وكل عاقل يشعر بهذا
 فما هو السبيل العملي لكي يخرج النسان هذا الجهاز, ما هو البديل لبنائنا وما هو
هم ص غافًل ا عن هو أن أخرج هذا الجهاز وأكون غائًب يل  هل البد نا؟  يل لزوجات  البد
 عنهم أم البديل شيء آخر مما يفرح النفوس, ومما يجعل القلوب تقبل, إن الطفال

أمانًة في أعناقنا والطفل ينشأ على ما عوده أبوه:
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان َعَوّدُه أبوه
وما دان الفتى بحجًى ولكن يعوده التدين أقربوه

 إن الطفل أمانة في عنق الوالدين ينشأ على ما ُينشأ عليه, ويرى فيهم الُمُثل والقدوة,
ين ا على المرب عه كان لزاًم مل طبائع نشأت م غد وحا هو رجُل ال فل  ما كان الط  ول
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 مصن الباء والمهات أن يصصونوا المانصة ويحفظونهصا مصن الضيام ويوجهوا أطفال
 المسلمين الوجهة السليمة, وثقوا تماًما أنه لن يضيع البناء إل بإهمال آبائهم ))وكل
ية من الرعا سانه((، و صرانه أو يمج نه أو ين  مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهّودا
 للبناء والجيال القادمصصة الهتمام الِجّدي بإخراج الوسصصائل المدمرة للطفال مصصن
 التلفاز والفيديصو والمجلت الخليعصة والتعامصل معهصا بحزم ل هوادة فيصه وبالسصلوب
 التربوي الحكيم الذي ل ينقلب إلى ضده, وهذه بعض الوسائل التي بدت لّي لعل ال

عز وجل أن ينفع بها:
ساعات الطوال تل ال هم ق مة الوقت فل يتاح ل ية: لبد من تعويد الطفال قي  في البدا
مل قت ُيهدر بل ع ضي والو تي تم ساعات ال مة ال ير لقي عب بل تقد هو والل  في الل
تك فل تبدد عمرك فظ أوقا بد أن تح هم, ل بد أن تكون قدوة ل بل ل في المقا مر, و  مث
 في متابعة كل خواٍء, فإن كنت تنصح ابنك باستغلل وقته فلبد أن تكون قبل ذلك

مستغًل لوقتك.
 ثانًيا: تعويد الطفال منذ الصغر على النوم مبكًرا ليًل فإن ال عز وجل جعل الليل
يل, في الل يل  سهر الطو صلح أن يتعود الطفال على ال  ُسباًتا والنهار معاشًا, فل ي

والنوم في النهار.
في يه ويزرع  ما يحرص عل هي أقدس  ية  يف البناء بأن الواجبات الدين ا: تعر  ثالًث
ها المحدود, في وقت صلة  عن ال هم أمٌر  جل, فل يشغل عز و بد ل  حب التع هم   قلوب
سجد وعرفهصم على خذ أبناءك إلى المسصجد, ايتِص بهصم إلى الم  ولتثصبيت هذا المصر ف
تى يتعود يه ح صيحة والتوج كر والن في ِحلق الذ هم  ًسا مع كن جال صلة و ية ال  كيف
 الولد الستماع إلى نصيحة الوعاظ وحتى يتعودوا التيان إلى مساجد ال سبحانه

وتعالى.
ا: تعليم البناء منذ صغرهم بالحلل والحرام, كثير من الباء هداهم ال يهمل  رابًع
 أبنائه فل يعلمهصم الحلل والحرام, وإنمصا يعلمهصم الطعام والشراب وكيفيصة اللهصو
من أدى نه ُيعذب, و من اقترف الحرام فإ هم الحلل والحرام, وأن  عب, ل يعلم  والل
 الواجصب وترك الحرام فإن ال عصز وجصل أَعّد له جنصة عظيمصة عرضهصا السصموات
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 والرض, فينبغصي للباء أن يعلموا أبناءهصم الحلل والحرام والخيصر والشصر, حتصى
يستطيعوا أن يميزوا ما يعرض عليهم ويزنوه بميزان شرع ال عز وجل.

 خامًسا: يعود الباء أبنائهم على نبذ الغاني الرخيصة للرجال والنساء, نبذ أصوات
 المعازف واللهصو المتدنصي, وذلك منصذ الصصغر, إذا كان فصي حوزة أبنائك مصن هذه
 الغانصي ومصن هذه الموسصيقى فاسصتبدل هذه الشرطصة بأشرطصة القرآن وأشرطصة
هم تي قد توفرت ول الحمد في السواق.. والحريص ُيربي في  القصص للطفال ال
 الِحسّص المرهصف بحيصث تكره آذانهصم سصماع الموسصيقى, فإذا سصمع أغانصي أو سصمع

موسيقى سارع بإغلق الجهاز الذي ينبعث منه أو يذم ذلك المغني.
تي تعرض  سادًسا: يعرف البناء أن أكثر برامج التلفاز وأن المسلسلت والفلم ال
حب تي ل شيء أ سلمين وال ية للسلم والم ية الكافرة المعاد  مصدرها الدول الجنب
ر. حتى ينعموا  إليها من إفساد المسلمين وصرفهم عن دينهم وخلقهم وتراثهم الخّي
 دائمًا بالسصيطرة على المسصلمين مصع إعلم البناء أن اليهوديصة العالميصة هصي التصي
في شر  نا إل ال في العالم, فل تقدم ل سائل العلم والوكالت  يع و سيطر على جم  ت
 ثوب بّراق خّداع, ولك أن تأخذ شريط من الشرطة التي تتكلم عن أعداء السلم,
 وتلخصص هذا الشريصط وتقرأه على أبنائك أو أن تسصمع أبناءك ذلك الشريصط أو أن
 تقتني كذلك تلك الكتيبات التي فيها التحذير من أعداء السلم, فتقرأ على أبنائك ما

يرد في هذه الكتيبات من التحذير منهم.
 سابًعا: لبد من تقديم البدائل وتوفيرها وذلك بتنمية الهوايات المثمرة بحيث يقضي
تي تب المفيدة ال ني الك عة المفيدة فتقت من ذلك المطال هم, و ها البناء أوقات فراغ  مع
 تتناسب مع أعمار أولدك من القصص المفيدة والتي يبعد فيها الصور ويبعد فيها

الكلمات النابية .
 وكذلك الدخول معهصم إلى عصصر الكمصبيوتر على أن يكون باتزان ورويصة وتوجيصه
ية ير كذلك الشغال اليدو في الخ يط  ستغلل هذا الشر ية ا هم كيف مي في  واعتدال, فُتن
 للبناء والبنات مثصل النجارة والخياطصة والزخرفصة وأن ُتنمصي فيهصم الهوايات الخّيرة
ها التعلم ية وفي ها الترب تي في كز الصيفية ال هم بالمرا  مثل الخط وغير ذلك وأن تلحق
 وفيهصا التوجيصه, وهصي ول الحمصد متوفرة وعلى اختلف المراحصل بيصن ابتدائيصة
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حق أبناءك بهذه يم, فأل يظ القرآن الكر كز لتحف ية, وكذلك هناك مرا سطة وثانو  ومتو
 المراكز التي هي لتحفيظ القرآن الكريم والتي هي خير ما تدخل أبناءك وتسجلهم
 فيها, وكذلك ل بأس أن تخرج بأهلك وعائلتك إلى الماكن الخالية من التبرج ومن
 معصصية ال تبارك وتعالى والخاليصة مصن الموسصيقى والغانصي, فتروح عنهصم وتعقصد
كر ظر لتذ ستغل المنا هم بال تعالى وت هم وتذكر هم فتوجه كن ل في تلك الما سة   جل
 بعظمة ال عز وجل كما قال تعالى عن المؤمنين: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطًل

.
جل عز و مة ال  قف ليذكّر برح ستغل الموا سلم كان ي يه و صلى ال عل سول   والر
 وعظمته, ففي سبي هوازن وثقيف جاءت امرأة من السبي تبحث عن ولدها فوجدت
 ولًدا فألزقتصه وأرضعتصه, فيسصتغل النصبي هذا الموقصف ويقول: ))أترون هذه طارحصة

ولدها في النار؟ فيقولون: ل, فيقول النبي : ال أرحم بعباده من هذه بولدها((.
من خلق هم  قة الجميلة فتقول ل ظر إلى الشجار المور ظر إلى الجبل العظيم وتن  فتن
من هذا, وهكذا تذكرهم وتنبههم على عظمة ال عز وجل, ها أعظم   هذا؟ الجنة في
نك المسلمين كي تتعرف على أحوال إخوا خر ل هم من حين وآ  ول بأس أن تخرج ب
 المحتاجين, ل بأس أن تأخذ أبناءك إلى العائلت الفقيرة التي تحتاج إلى العون, إلى
ساكين وعلى طف على الم ساعدة, فتعوّد أبناءك الع ين يحتاجون إلى الم مى الذ  اليتا
من هم  في قضاء حوائج هم  ساعدة والدي سبيل ال وم في  هم النفاق   الفقراء وتعود

ملبس وأشياء أخرى مادية أو عينية أو غير ذلك.
 هذه بعض الخطوات العملية التي لك أن تسلكها حتى تخرج هذا الجهاز المدمر من
يا عن أبنائك بالدن غل  ثم تنش هو أن تخرج الجهاز  سلفت  ما أ حل ك يس ال يت فل  الب
 وتنشغل عن زوجتك بالدنيا ولكن مع إخراج هذا الجهاز لبد من البديل ولبد من
 التربية الحكيمة, فهؤلء البناء هم رجال الغد وهم الذين نأمل أن يخرجوا المة من
 نكسصتها وممصا هصي فيصه مصن الزمات, ول يكون ذلك بترك الحبصل على الغارب ول
 يكون ذلك بالتلفاز والفيديصو ول يكون ذلك بالمجلت الخليعصة.., إنمصا يكون ذلك

بالتربية السلمية.
موقع المنبر
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==============
 طرق لقضاء وقت أقل في الجتماعات

 - َأنِه على الفور أو ألغ الجتماعات الغير ضرورية.1
 - قم دائما بتحضير جدول العمال.2

وزع هذا الجدول مقدما وأحضر معك نسخا إضافية.
 - حدد وقت الجتماع ومدته.3

إبدأ الجتماع في الوقت المحدد وأنهه في الوقت المحدد.
 - ل تدُع إلى الجتماع إل من كان حضورهم ضروريا.4
 - ضع كراسي غير مريحة في غرف الجتماع.5
  - قم في بداية الجتماع بحصر النتائج المتوقعة من هذا الجتماع بتعابير محددة6

واضحة.
ل تسمح بالنحراف عن هذه النتائج.

 - كن مستعدا للجتماع وحفز الخرين على فعل نفس الشيء.7
 - إبدأ بالعمل فورا.8

قلل قدر المكان المحادثات التمهيدية التي تبدأ عادة لكسر الجليد.
 - دع المناقشات تستمر على نفس الخط المرسوم.9

بل النتقال إلى مواضيع أخرى، حة ق ين يجدون حلوًل للسئلة المطرو  دع المجتمع
وشجعهم على أن يستفيدوا من أفكار بعضهم البعض.

 - في الجلسات الطويلة أعط استراحة لمدة عشر دقائق كل تسعين دقيقة.10
 إن الوقت الذي قد توفره بعدم إعطائك استراحة سيضيع أكثر منه نتيجة لنخفاض

التركيز والنتاجية.
http://www.resalah.net:المصدر 

=============
وقت الرحيل

ابتسام عبد ال الميموني
أشعر بشيء في نفسي...
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شعور لم أعهده من قبل...
فأقرر الجري.. بعيًدا...

وأنظر إلى المام.. وأسرح بعيًدا عن كل شيء..
فأصطدم بجدار الواقع.. آسفة..
وأرحل نحو الماضي.. بعيًدا...

عن كل شيء.. ل صوت.. ول خطوات تحميني..
عندها نكتشف أن الزمن ليس لنا....

وأن المكان ليس مكاننا.. والحساس قد ل يشعرنا بالمل...
وتصبح مدن أحلمنا بعيدة عنا وقريبة من الماضي...

كل شيء بات بعيًدا من خريطة أعماقنا.. يأذن لنا بالرحيل.. فنرحل..
بل تردد... بل صوت...

نرحل.. ونبحث في أحشاء ماضينا.. عن شعاع ينور مستقبلنا...
نتلمس فيه عبق حاضرنا.. نملك أجمل إحساس.. يجمل لحظة فراق..

قررناها.. لنبرر تفسيًرا للهروب والضعف... فنجد آمالنا..
في لحظة تتجمد.. ويبتعد الجميع عنا.. ونغلق أبوابنا...

ل شيء يمنعنا.. من العتراف بأن حبنا واشتياقنا للبعد عن مكاننا...
أفضل من البقاء... حتى نكتشف أنه بعد الرحيل يبقى كل شيء كما هو...

ويكتشف بعضنا أن البعد يبقى كالصدى في القلوب..
ا نا خوًف في قلوب نا  فن كلمات يل... ند نا.. حين نقرر الرح ما مضى ويبقي كل   يحرق 

على من اعتقدوا ببقائنا.... وخذلناهم....
وستبقى مساحات شاسعة من القلب صفحة بيضاء ليمارس بعضنا ترجمة حنينهم...

في لحظة فراق.. ويقيننا أنه مهما ابتعدنا.. أن للصمت....
قلوًبا تسمعه.. وترسم له طريًقا عابًرا.. رغم كل شيء.. فالبدء من جديد..

في عالم قد يفسر ضعف دموعنا.. يحمل أرق إحساس..
ويبعث أعذب الكلمات لمن اعتقدوا ببقائنا..

ومنحونا مساحات من الثقة...
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لنترجم محبتنا لهم بمساحات ل تحمل أي حدود..
http://www.bab.com:المصدر 

===============
ثروات تهدر لعدم تقدير أبنائنا لعامل الوقت

مدران إبراهيم
هل نقدر للوقت قيمته

مة نا ل نقّدر قي سلبيات الداء، أن ظم  ها مع تي تتمحور حول نا، وال هر عيوب عل أظ  ل
 الوقصت، مقارنصة مصع مصن سصبقونا على مضمار التطور العصصري، وهذا أمصر شديصد

الخطورة يستحق أقصى الهتمام في العملية التربوية، ومنذ الصغر.
كل في  ها  تي يظهر وقع من، تلك النبضات ال عر بنبضات الز ني أن تش يا يع  أن تح
نا الخارجي )عالم الشياء تي تجري في عالمنا الداخلي )النفسي( وعالم  التغيرات ال

والوقائع( على السواء.
 والزمن نسبي كما هو معلوم، فكل عالم له زمن محلي خاص به، بل إننا في عالمنا
 هذا نجصد أزمنصة عدة: زمصن طصبيعي تجري فصي رحابصه الظواهصر الطبيعيصة وزمصن
سي من نف ية، وز يا ح من خل سان ككائن عضوي يتكون  جي يتعلق بذات الن  بيولو
 داخلي يتعلق بحياتنصا النفسصية ومشاعرنصا الداخليصة، وزمصن تاريخصي يتعلق بكصل مصا
سواء كان ية  سيرته التاريخ عبر م ية،  تى الحالت الجتماع في ش سان  صنعه الن  ي
 فردا أو جماعة، وهذا الصنف الخير هو الذي يمس النسان مسا أعمق من غيره،
ها تي يختار مه ال ته وبقي ته وبطموحا ته أي بمنجزا قة مباشرة بحيا  ذلك لن له عل
 ويؤسس عليها سلوكه، وهو غالبا ما يبدأ الوعي به فور أن يشعر الكائن بالتغيرات
 التصي تطرأ على محيطصه الذي يعيصش فيصه خاصصة حيصن يبدأ فصي التمييصز بيصن ذاتصه
 كوجود مستقل وبين موضوعات العالم الخارجي التي تؤثر فيها هذه الذات وتتعامل
 معها. ويتفق علماء النفس على أن هذا الوعي نبدأ في اكتسابه منذ مراحل الطفولة
نا مع المحيط ثم ينتهي بموت الفرد. فما دور هذا  المبكرة وينمو حسب تعامل ذوات

الوعي بالزمن، وما مدى تأثيره في تفاعلنا مع العالم الذي نعيشه?
مرحلتان
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 إننصا إذا أخذنصا معيارا نفعيصا لقياس هذا الوعصي تجلت - فصي نظرنصا - مرحلتان
أساسيتان يمر من خللهما النسان:

هي عند البلوغ، يكون الوعي نذ الولدة وتنت تي تبدأ م  - المرحلة الولى، وهي ال
 فيهصا شبصه منعدم ونعنصي بذلك عدم شعور الطفصل بقيمصة الزمصن وأهميتصه، وهذا -
 بالطبصع - راجصع لعدم نضصج جهازه العضوي مصن جهصة، ولعدم اكتسصابه خصبرات
 اجتماعية من جهة أخرى، ولذلك فإدراك الزمن في أبعاده الثلثة )حاضر، ماض،
عن قط عبارة  بل يكون ف مل،  ير مكت ها يكون غ بط بين تي تر ستقبل( والعلقات ال  م
فع سي الذي يد تر النف سميه بالقلق أو التو كن أن ن ما يم عد إلى  ساس ل يؤدي ب  إح
الكائن النساني إلى القيام بأفعال وردود أفعال تجاه مثيرات تمس شخصيته ومقامه.
مع خة  تى الشيخو ستمر ح ضج وت سن الن مع  تي تبدأ  هي ال ية، و  ص المرحلة الثان

ملحظة أن تفاعلتها تقل حدتها شيئا فشيئا مع الزمن.
من، وهذا - بالطبع - يرجع لسباب في الوعي بالز في هذه المرحلة يبدأ الكائن   ف
 عدة، منهصصا النمصصو الجتماعصصي والنمصصو الفكري وخاصصصة التغيرات العضويصصة
 والفيزيولوجية التي تلحق بنية النسان: فاستيقاظ الغريزة الجنسية مثل يعتبر عامل
من أدق وأحرج تبرت هذه المرحلة  به، ولذلك اع عي  من والو في إدراك الز ما   مه
 المراحل التي يمر بها النسان في عمره، لن ردود الفعل فيها غالبا ما تكون غير
من ستفادة  في ال غب  ية، ذلك لن الفرد ير ية وعدم الرو سم بالندفاع جة وتت  ناض
 الزمن بأقصر الطرق وأيسرها، بل وبأسرعها، كما سبق القول، الشيء الذي يؤدي
سية، إحباطات، كل )عقد نف عب ومشا في متا بل  في متاهات  سقوط  با إلى ال  به غال
 أمراض نفسصية، فشصل مدرسصي، انحراف، جرائم... إلخ(. خصصوصا إذا لم يكصن
من صر الز من إدراك عن كن  تى يتم يا لهذه المرحلة، وذلك ح يأ تربو هق مه  المرا
ية نا - بالطبع - يكمن دور الترب مة حساب له وتصريفه أحسن تصريف. وه  وإقا
 التي يتلقاها الطفل في المدرسة والبيت والتي تحاول أن تنظم أوقاته، وذلك بتعويده
هم هو أ ما  سبقية ل من وبضرورة إعطاء ال مة الز ته على إدراك قي ية تربي نذ بدا  م
تي من المفروض مة ال ية العا يد بالنسبة له ولمجتمعه، هذا دون إنكار دور الترب  وأف
ية... ية ووجدان ية ودين ية وأخلق ية اجتماع مة أظفاره: ترب نذ نعو فل م قن للط  أن تل
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 إلخ، والتي تحاول أن توجه هذه الندفاعية نحو ما ينفع الفرد ومجتمعه في الوقت
نفسه.

 إذن أفل يمكن أن نتحدث، والحال هذه، عن نمط آخر من التربية يمكن أن نصطلح
عليه بص)التربية الزمنية( أو التربية الوقتية?

ها، ها المدرسة بكامل قد أن هذه المهمة الصعبة تقوم ب نه من الخطأ الجسيم أن نعت  إ
وأن الفرد يكتسب خطة لعمله ولوقته انطلقا مما يتلقنه من مناهج في الفصل.

حرب الوقت
ها إل إذا شاركت  إن مسألة إكساب الطفل هذا الوعي بالزمن ل يمكن أن تؤتي أكل
في ساسا مهما  تبر أ نب العام الذي يع سهرت على بناء هذا الجا سة و سرة المدر  ال
ية( ية وقت ما أحوجها إلى )ترب تي  ية ال نا النام في مجتمعات مع، خصوصا   بناء المجت

تجعل الفرد يدرك أن الوقت رأسمال وجب استغلله وترشيده ترشيدا حسنا.
 وإذا كان عصرنا يشهد الن ثورة في ميدان الزمن، إن صح هذا التعبير، وإذا كان
 الوقت قد أصبح بهذه القيمة، فما العمل بالنسبة لنا، نحن شعوب العالم الثالث? هل
 يلزمنا الخضوع لهذه الوتيرة السريعة التي تلف العالم الن. أم يتوجب علينا السير
نا، أم نبحث بدل من بع من ظروف نا تن نا وإمكانات ية وحاجيات ية تقليد  وفقا لخطط وقت

هذا وذاك عن خطة ثالثة توفيقية?
 لن أجيب عن هذا التساؤل لني بدوري أطرحه على المهتمين والباحثين في شئون
بل نا أول وق نه لبد ل ما كان الحال، فإ كن كيف ها، ول ها وحركيات  المجتمعات وتطورات

كل شيء من أن نهتم بعنصر الوقت وأن ننشئ أبناءنا على الوعي به وبقيمته.
 هنا إذن يبرز دور التربية الوقتية التي نقصد بها تلك العملية التي تقوم على إكساب
 الفرد وعيا بالزمن وبأهميته، وذلك بتلقينه الوسائل النظرية والعملية الكافية لتنظيم
 أوقاتصه وتصصريفها تصصريفا إيجابيصا وفصق أهداف وغايات تحددهصا فلسصفة المجتمصع
 وتخطيطه التنموي، وذلك حتى يكون مهيأ لستقبال ظروف مجتمعه والمساهمة في
 حصل مشاكله أو على القصل المسصاهمة فصي بحثهصا ودراسصتها. وحتصى يقدر هذا الفرد
 وقتصه علينصا أن نضبصط أوقاتصه منصذ نعومصة أظفاره ونسصهر على هذه العمليصة بكامصل
قت سح( و عة، ف عب، مطال حر )ل قت ال كل والنوم والو سئولية: احترام أوقات ال  الم
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تي من الوسائل ال فة إلى هذا محاولة الستفادة  سة... المواعيد... إلخ. بالضا  الدرا
تي والبحث عن المعلومات نه على التعلم الذا تي تعي  تستجد في عالم التكنولوجيا وال
نت... مبيوتر... إنتر صال: ك سائط المتعددة الت ستعانة - مثل - بالو  من خلل ال
 إلخ، وذلك حتصى يتمكصن مصن مسصايرة تضخصم المعلومات وتراكصم المعارف بسصرعة

أكثر.
 وإذا كنا نعيش بالفعل في عصر تسيطر فيه التكنولوجيا وآلياتها التي تجتاح بيوتنا
ها أصبحت تقضي على قل إن نا جنبا إلى جنب، إن لم ن نا وتقاليد مع عادات يش   لتتعا
ها، فما أحوجنا في هذا الظرف إلى خطة ومنهج يتعلقان بترشيد  بعضها لتحل محل
 هذه العملة التي هي الوقت. ويتناسبان مع هذه التحديات التي تواجهنا. في الحقيقة
صول ين على الح نا قادر ية إذن إذا ك ية الوقت سائًل: ولم هذه الترب  قد يقول قائل مت
 على وسصائل التكنولوجيصا )فصي ميدان العلم والمواصصلت والنتاج الصصناعي(
ها من بين كل و في آن على المشا سيطرتها والتغلب  سط  ما لب ية تما ست هذه كاف  ألي

مشكلة الوقت في حد ذاتها?
 بالطبصع، ل أحصد يسصتطيع أن ينكصر الدور الذي تلعبصه التكنولوجيصا فصي حياتنصا اليوم،
 خصوصا كعامل من عوامل النمو والتطور، ولكن من جهة أخرى، يجب أل يغيب
ية ية - ذهن نه ل يمكن لهذه الوسائل أن تؤدي دورها إل بوساطة عقل نا أ  عن أذهان
ظر النتائج كن أن ننت ية ل يم سابا وتقّدره تقديرا، إذ دون هذه العقل من ح  تحسب للز

المرجّوة ولو كنا نملك ما نملك من القدرات العلمية والتكنولوجية المتطورة.
َن منصا يسصتطيع أن ينكصر أن هناك ثروات مهمصة وطاقات ل ُيسصتهان بهصا تهدر  فم
تى قت، وح مل الو ها لعا ير أبنائ سبب إل لعدم تقد نا ل ل في مجتمعات سدى  هب   وتذ
 نتلفصى هذا يتوجصب أن ننشصئ أجيالنصا المسصتقبلية على إدراك قيمصة الزمصن والوعصي

بخطورته، ذلك لن الحرب الطويلة التي ننتظرها غدا هي حرب ضد الوقت.
 هص3-2-1425

http://www.alnadwa.net:المصدر 
==============
التماس البركة في الوقت
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صالح عبد الهذلول
 كثير من أهل الخير والصلح وخاصة من تكون الدعوة إلى ال هي شغلهم ومعظم
 اهتمامهم يشكون من قلة الوقت وسرعة مروره دونما نتائج تستحق كل ذلك، بل إن
 بعضهم يتحسر أحيانا بسبب فوات كثير من الفرص وترك كثير من العمال بسبب

ضيق الوقت.
يه صلى ال عل سول - ته أن الر في هذا الشأن وملحظ ته  غي معرف ما ينب كن م  ول
 وسصلم- حينمصا رغصب فصي قيام الليصل مثًل وصصلة الوتصر أو قراءة القرآن، لم يكصن
يه نه - صلى ال عل بل إ من فراغ،  نه قال ذلك الكلم  غل الداعية أو أ  جاهًل بمشا
 وسلم - كبير الدعاة إلى ال ومع ذلك رغب فيما رغب فيه، هذه ناحية، وأخرى أن
 جهد البشر قاصر وطاقتهم محدودة، فلهذا لبد من التزود من مثل هذه المحاّط التي
 ذكرها الرسول - صلى ال عليه وسلم - وعملها، وإل فالمخالفة والضعف، وربما

غيرها كذلك.
 ثصم إنصه ل يسصتبعد أن قلة البركصة فصي الوقصت والتصي يشكصو منهصا الدعاة ناتجصة عصن
 الرتجالية في توزيعه، ل تلمس هدى النبي - صلى ال عليه وسلم - في ذلك، نعم
 قد يمر على الداعية وقت ينشغل فيه عن قراءة القرآن أو صلة الوتر أو يعجز عن
ما هي كن هذا ل يكون دائما، وإن يل أو... بسبب انهماك في أعمال الدعوة ل  قيام الل
 حالت تطرأ، كما ورد عن عائشة أم المؤمنين -رضي ال عنها- أنها كانت تؤخر
ها بأعمال الرسول -صلى ها شعبان لنشغال تي علي من رمضان حتى يأ  قضاء أيام 

ال عليه وسلم-، ولكن ذلك أحيانا وليس غالبا.
صيًل جب أن يكون أ سلمين - ي حن الم نا - ن قت ل يع الو ية أقول: إن توز  ومرة ثان

مستلهما من شريعتنا ومتبعا فيه هدى الرسول - صلى ال عليه وسلم -.
تر وعدم قت: وهو ترك صلة الو في توزيع الو نا  سأذكر مثاًل على التخبط عند  و
 قيام الليصل وإن مصن أسصباب ذلك وأقواهصا النوم متأخرا، وهذا ل شصك خلف هدي
هل من أ جد كثيرا  من ذلك - فت ستثني  ما ا يه وسلم - إل   الرسول - صلى ال عل
يل  الصلح ل ينام إل متأخرا، وربما منعه شغل يسير أو تشاغل حتى منتصف الل

أو بعده حتى ل يقال نام مبكرا أو يعرف عنه التبكير بالنوم! !
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في ذلك عي  كن يرا سبيل ال ول في  ته  سه ووق جب أن يبذل نف  صحيح أن الداعية ي
ثم إذا جاءه عارض وشغله ضل العمال،  في ذلك أيضا تفا عي  سنة ويرا مس ال  تل

عن التبكير أحيانا، فل ينبغي أن يعتاد ذلك.
بد ال أم من ع فه  في موق تب  سلم - عو يه و صلى ال عل سول -   ثم لنعلم أن الر
 مكتوم -رضي ال عنه- حينما جاءه ليعلمه الرسول مما علمه ال، وكان الرسول
 - صلى ال عليه وسلم - مشغوًل مع صناديد قريش يطمع في إسلمهم، فعاتبه ال
بن أم مكتوم، فلنتذكر مثل هذا الموقف عندما  في ذلك عندما رّد وعبس في وجه ا
 يجيء أحد ليسمع منك أيها الداعية كلم ال أو يشكو إليك أمرا في دينه فتمنعه أو

تغلق الباب دونه بحجة النوم مبكرا.
 هذا وال أسصأل أن يمصن علي وعلى إخوانصي المسصلمين بالهدى والسصداد وصصلى ال

على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
http://www.deen.ws:المصدر 

=================
 في الوقت الضايع

الشيخ علي العمري
في الوقت الضايع... نريد أن ننهي كتابة المقال.

في الوقت الضايع... نريد أن نأتي بهدفين ليتم الفوز.
في الوقت الضايع... نريد أن نسلم البحث المطلوب تسليمه قبل شهر.

في الوقت الضايع... نريد أن نختم سورة الكهف كاملة قبل المغرب بخمس دقائق.
 في الوقت الضايع... نريد أن نختم الجزاء الثلثة الخيرة من القرآن قبل ضرب

مدفع العيد بربع ساعة.
في الوقت الضايع... نريد أن نلحق الطائرة وقد أغلق الباب.

نا ته وبين في وق عد  نا للحاق بالمو من بيوت يد أن نتحرك  يع... نر قت الضا  في الو
 كم.20وبينه 

في الوقت الضايع... نريد أن نذاكر آخر عشرين صفحة من المقرر.
في الوقت الضايع... نريد أن نقطع التفكير الخاطئ وقد قررنا وحكمنا.
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في الوقت الضايع... نريد أن نعتذر وقد سببنا كوارث.
في الوقت الضايع... نريد أن نتراجع ووراءنا ألف حق وحق.

في الوقت الضايع... نريد أن نندم ول ينفع وقتها الندم.
في الوقت الضايع... نريد أن نتأكد من صلح الجهزة في قاعة الحتفالت.

 فصي الوقصت الضايصع... نريصد أن ننادي الخصبير ليصصلح الخلل، والخلل موجود منصذ
أسابيع.

في الوقت الضايع... نريد أن ندعو الناس، والعشاء بعد ساعة.
في الوقت الضايع... نريد أن نعقد اجتماعا، وقد وقع الفأس على الرأس.

 في الوقت الضايع... نريد أن نفوز، وأن ننتج، وأن يصفق لنا الناس، وأن يشكرونا
على البداع، وأن يحتفوا بنا.

 في الوقت الضايع... نريد أن ننجز كل شيء وبكل إتقان، وفي الوقت الضائع نريد
أن نتوب ونكون من الصالحين، وفي الوقت الضائع نريد السعادة.

 وليتنا نسأل أنفسنا هذا السؤال البرئ:أل يمكن أن ننجز كل ما سبق وأن نسعد وأن
 نفرح فصي الوقصت الحقيقصي الطويصل وندرب أنفسصنا على ذلك، بدل الوقصت الضايصع

القصير؟!.
http: //islameiat.com:المصدر 

=============
كيف تستثمر وقت فراغك ؟

أهداف وقت الفراغ:
النسان في تنظيمه لوقات فراغه يسعى عادة إلى ثلثة أهداف أساسية:

  التخفيف من وطأة الضيق والتوتر النفسي الذي يعتري النسان إذا ابتعد عن01
العمل.

ته للنزعات الجتماعية كاحترام قوانين02 ية وتهيئ ته النان   تحرير الفرد من نزعا
المجتمع وأعرافها، وإنماء روح التعاون والخلق الكريم(.

  التخفيف من الضغوط الجنسية الملحة على الشباب، وتعديل الفواتير بتوجيهها03
وجهة نافعة لتتفق ومصلحة السرة، وتنفع المجتمع.
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استثمار وقت الفراغ:
 لقد أنعم الخالق - جل شأنه- على النسان بالوقت؛ ففاز من استغله في بناء حياته
 وسار على الطريق المستقيم، وخاب من هدمه بسلك طريق ل يقبله ال ورسوله ثم
 المجتمع. ومن ثم اهتم المربون باستثمار وقت الفراغ منذ الطفولة حتى الشيخوخة

لبناء فرٍد صالح في أسرته ومجتمعه ووطنه، غير جانح، يلفظه الجميع.
كيف يمكن استثمار وقت الفراغ؟

 يمكصن أن ُتسصتثمر أوقات الفراغ فصي مزاولة جوانصب عديدة مصن النشطصة، ومنهصا:
الجانب الثقافي، والجانب الحركي ) الرياضي(، والجانب الفني ) التشكيلي(.

الجانب الول: الجانب الثقافي: كيف تستثمر وقتك في رفع ثقافتك؟
 - أن تتقن فنون اللغة ) القراءة، والكتابة، والتحدث، والستماع(؛ بحيث تتمكن من

كتابة حديث أو قصة. وترويهما بلغة عربية صحيحة بسيطة.
- أن تستخدم هذه القدرات في فهم النفس، وفهم ما حولك.

 - أن تفسر ما يجري حولك من ظواهر اجتماعية وطبيعية، وسياسية، واقتصادية
وعلى أسس واقعية.

 - أن تجيد التعامل مع الخرين، كحسن الحديث والخذ والعطاء على أساس الحق
والعدل.

- أن تبني لنفسك كيانا مستقًل.
- أن تتعاون مع غيرك على البر والخير.

- أن تعمل بنجاح داخل فريق.
- أن تسلك سلوكا يعكس انتماءك لدينك ووطنك.

- أن تسلك سلوكا يعكس ثقتك بنفسك، وشعورك بالطمأنينة.
- أن تتقن المهارات الولية في استخدام الدوات واللت الشائعة الستعمال.

 - أن تستخدم ما اكتسبته من معارف، وحقائق، وعلوم، في حل المشكلت اليومية
التي تواجهها.

في قف الحياة، على أن ُتظهر ذلك  نك، مع ربطها بموا ساسيات دي  - أن توضح أ
سلوكك.
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 - أن تميز بين ما يمكن تفسيره على أساس من العلم. ومال يمكن قبوله إل على
أساس اليمان، مما ل يجترئ العلم على تفسيره.

أهم مصادر الثقافة:
سة أو في المدر ها  ستطيع تعلم تي ل ن خبرات ال من ال ير  سجد، هنالك كث  أوًل: الم
سئلة عض ال عن ب بة  صلة، والجا ية ال يم، وكيف ثل: تلوة القرآن الكر سرة، م  ال
 التصي تثيرهصا العقول، وقصد يرجصع ذلك إلى ضعصف مسصتوى المعلميصن والباء، أو

لضعف المكانات بالمدرسة وبالسرة، أو لضيق الوقت.. إلى غير ذلك.
 ثانيا: السصرة: السصرة هصي أول مؤسصسة تربويصة فيهصا امتصصاص طرق التفكيصر
 والتعصبير، وفيهصا يكتسصب الديصن، واللغصة، والتقاليصد، والعادات، وطريقصة الكلم،

وللوالدين دور فعال في تكوين الميل إلى القراءة وتنمية البناء وبطرق واعية.
 ثالثا: الصصحافة: هناك الصصحف الخباريصة التصي تهتصم بأخبار الرياضصة، والسصياسة

والعلوم والفنون وشؤون البيت.
في بناء كبيرا  ية أثرا  مج الذاع يه أن للبرا شك ف ما ل  ية: م مج الذاع  رابعا: البرا
صحيحة، وتزوده مة، والعادات ال ية اللز يم اليجاب يه الق مي لد هي تن صية، ف  الشخ

بالمعارف والمهارات.
 خامسا: البرامج التلفازية: للتلفاز قدرات كبيرة تجعله في مقدمة مصادر التصال،

ولكل برنامج إيجابياته وسلبياته؛ فعلينا أن نحرص على مشاهدة البرامج المفيدة.
سادسا: القراءة: ولبد من السؤال الهام: ماذا نقرأ؟

النشاط الترويحي:
ما مفهوم الترويح؟

عد حزن سدية"، أو ب هد "معاناة ج عب وج عد ت  هو نشاط يختاره الفرد، غالبا يكون ب
 "معاناة نفسية"؛ فيزيل التعب ويبدله إلى نشاط، ويزيل الهم والغم ويبدله إلى فرح

 وسرور. وهو مفيد للفرد إما عقليا بالمعرفة، وإما جسمانيا بالرياضة بأنواعها، وإما
نفسيا بقيم اليمان، كما أنه تحقيق لعبودية الفرد ل وليس انقطاعا عنها.

أنواع النشاط الترويحي التي يمكن للشباب شغل أوقات فراغهم فيها.
أوًل: الترويح النفسي:
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 وينطوي تحصت هذا النوع كصل نشاط ترويحصي تصبرز فيصه العوامصل النفسصية بشكصل
يه النشاط، ويجوز أن ها الساس الذي يقوم عل مل كأن يه تلك العوا  واضح، وتعمل ف

يضم هذا النوع كل أنواع النشاط الترويحي على الطلق.
ثانيا: الترويح الجسماني:

 مصن الواضصح أن جميصع أنواع النشاط الرياضصي يمكصن أن توضصع تحصت قائمصة هذا
النوع.

ثالثا: الترويح الجتماعي:
 ويهدف هذا النوع إلى تدعيصم العلقات بيصن الفراد والجماعات على أسصاس مصن
 الصصداقة والتعاون والديمقراطيصة السصليمة. كمصا يهدف أيضا إلى تشجيصع التطوع

للخدمات الجتماعية بمختلف أنواعها.
الترويح وقضاء وقت الفراغ داخل السرة بين البناء:

في مرحلة الطفولة:
تي يحدث ين بحسب الماكن ال  يقسم اللعب أو الترويح إلى القسمين الرئيسيين التي

بها:
  لعصب أو ترويصح داخلي؛ كاللعصب بالدمصى المصصنوعة مصن المطاط أو القطصن01

وغيرها.
لعب أو ترويح خارجي.02

 وذلك حيصن يخرج الطفصل إلى فناء منزله أو حديقصة بيتصه أو يخرج هصو والسصرة
 للمتنزهات والملعب والندية، وقد يحتاج فيها إلى لعب خاصة؛ كدراجة أو دلو أو

رشاشة أو جاروف أو كرة.
في مرحلة الشباب:

ين البناء بعمل سباقات الدراجات والمارثون وألعاب القوة في  يمكن شغل الوقت ب
 النادي وبعمل البحاث وحفظ القرآن والمسابقات الدينية في المسجد وبعمل حفلت
 السصمر المفيدة والتعليصم والتمثيصل والفناء داخصل المنزل، والرحلت الليليصة ورحلت

التفكر وقت الغروب، أو التمشية مثل رحلت الملهي والسفر.
وقت فراغ الولد مع الباء:
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 ل بد أن يشعر البناء بالدفء والحنان من آبائهم. ويساعد على ذلك أن يقضوا معا
ها تي يحب طة ال حي النش مل ذلك نوا سليم، وأن يش ظم و كل من هم بش  أوقات فراغ

البناء ويفضلونها، من أنشطة رياضية وفنية وألعاب ومسابقات ثقافية.
مع قت الفراغ  ستغلل و تم ا تى ي ين ح حة للباء المشغول سيلة مفتو  ثلث عشرة و

أبنائهم.
  اسصتغلل فترة الغذاء وتجمصع السصرة بالحاديصث والمواقصف التصي تواجصه الم01

والب وشرح طريقة تصرفهم تجاه كل موقف.
سيارة02 في ال سرة معا  ها أفراد ال تي يقطع سافات الطويلة ال من الم ستفادة    ال

بسماع قصة من الب أو عمل مسابقات أو حديث في مواضيع متنوعة.
 استغلل عطلة نهاية السبوع للخروج العائلي والحاديث العائلية.03
 السفر فرصة لبث القيم والحديث عن التقاليد والخلق السلمية الصيلة.04
في05 كبير الذي يقضى  هم يختصر ذلك الوقت ال ما يكون الباء قدوة لبنائ   عند

زرع القيم.
 تعويد البناء على القراءة يسهل وصول المعاني التربوية للبناء.06
  النس بقراءة القرآن عندما يكون خلقا متأصًل في البناء، يجعل القرآن النبع07

الساس لستقاء الخلق واستغلل الوقت في أفضل العبادات.
ته أمام الخرين يدعو08 ية ومكافأ ية العال قف الخلق ية لصاحب الموا   إعطاء هد

إلى تأصيل هذه الخلق وتحويلها إلى سبب راق للتنافس بين البناء.
في09 حب  جو الحنان وال يع  يم والخلق وتش بل النوم تغرس الق ما ق صص    ق

السرة، بسبب هذا الحتضان بين الباء وأبنائهم أثناء سرد القضية.
 تخصيص مكان من المنزل لعمل مكتبة تضم العديد من الكتب والمراجع.10
 تشجيع كل ابن على اقتناء مجموعة من الكتب وتكوين مكتبة خاصة به.11
 شراء أشرطة الكمبيوتر التي تزرع القيم وتعويد البناء على استخدامها.12
  ترديصد الناشيصد والشعار التصي تحصث على العمصل ومجاهدة النفصس والصصبر13

وغيرها من المعاني الراقية.
http://www.naseh.net:المصدر 
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=============
حروف من خبر الوقت والحياة

الستاذ عبد الحميد محمد
ُم مَا فِي اْلَبّر َواْلَبْحِر َومَا ِب ل َيْعَلُمهَا ِإّلا ُهَو َوَيْعَل ُح اْلَغْي ُه َمَفاِت سم ال الذي ِعْنَد  ب
ٍس ِإّلا ِفي ا َول َحّبٍة ِفي ُظُلَماِت اْلَأْرِض َول َرْطٍب َول َياِب ْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإّلا َيْعَلُمَه  َت
من فيصه الطاهصر الشريصف: سول ال القائل  سلم على ر صلة وال ٍن. وال  ِكَتابٍص ُمِبي

)ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمْن الّناِس الّصّحُة َواْلَفَراُغ(.
ني لكره أن هم فاروق مبارك: )إ ين، قال من هم أجمع صحابة كل عن ال  ورضي ال 

أرى أحدكم سبهلل"أي فارغا"ل في عمل دنيا ول في عمل آخرة(.
 وأرض اللهم عن التابعين جميعا، يبرز منهم حسن بصري يخبرنا بتجربته فيقول:

)أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه(.
جر، بن ح هم ا من الهدى والنور، من هم بأقباس  من بعد ضا على علماء أتوا   ثم الر
 ذلك الموسوعة النبيل بين العلماء إلى يوم الدين، يقول لنا في تفسير حديث )ِنْعَمَتاِن

َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمْن الّناِس الّصّحةُ  َواْلَفَراغ(.
يقول - رحمه ال - : )وأشار بقوله:"َكِثيٌر ِمْن الّناِس"إلى أن الذي يوفق لذلك قليل.
 وقال ابصن الجوزي: قصد يكون النسصان صصحيحا ول يكون متفرغصا لشغله بالمعاش،
عة عن الطا سل  يه الك عا فغلب عل صحيحا، فإذا اجتم ستغنيا ول يكون  قد يكون م  و
 فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها
 فصي الخرة، فمصن اسصتعمل فراغصه وصصحته فصي طاعصة ال فهصو المغبوط، ومصن
ها صحة يعقب غل وال به الش هو المغبون، لن الفراغ يعق صية ال ف في مع ستعملهما   ا

السقم، ولو لم يكن إل الهرم.
وكما قيل:

يسر الفتى طول السلمة والبقا **** فكيف ترى طول السلمة يفعل
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة **** ينوء إذا رام القيام ويحمل
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يم ِحكمة فيقول: من أمضى يوما نا عن حك قل ل  وهو القرضاوي - حفظه ال - ين
مد ثه". أو ح حقٍ  قضاه. أو فرض أداه. أو مجلد أثله"أي ور ير  في غ  من عمره. 

حصله. أو خير أسسه. أو علم اقتبسه. فقد عق يومه. وظلم نفسه!.
ثم أما بعُد:

لي شعارات عدة في حياتي وكتاباتي من بينها:
 ما نكون في شأن من شؤون الدعوة ول نكتب في أمر من أمورها إل كان القرآن
 رائدنصا.. ذلك بأن القرآن هصو دسصتور الدعوة ومصصدر هدايتهصا ومائدة ال لعباده
عا ما تكلم متكلم ول د ين.. و سوله الم من عنده على ر ين.. ونوره المنزل   المؤمن
 داعي إلى الربانية؛ بأحسن من الدعوة إلى مصدر هذه الربانية التي ننشد وأساسها
سب نا ن نه أخذ يم الذي م جل - القرآن العظ عز و نا -  يه؛ كلم رب نى عل  الذي ُتب
من مكان ية  نا تناوش الربان نا أن نعيش حول مائدة الرحمن إن أرد ين، وعلي  الرباني
من هذه الشئون، سلم إل شأن  سلمة والم في حياة الم قت  مر قضية الو ما أ يب و  قر
من جد  عن آيات ال المنظور، أ تي تتحدث  سطورة، ال في آيات ال الم في جولة   و

المهم أن أبدأ بسرد كلم الرب الحكيم المنان.
ي ِك اّلِت ِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َواْلُفْل ِض َواْخِتل ّسَماَواِت َواْلَأْر ِق ال  قال تعالى: )ِإنّ فِي َخْل
 َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع الّناَس َوَما َأْنَزَل الّلُه ِمَن الّسَماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض
ّسَماِء َن ال َسّخِر َبْي ّسَحاِب اْلُم ِح َوال ْصِريِف الّرَيا ْن ُكّل َداّبٍة َوَت ا ِم ا َوَبّث ِفيَه  َبْعَد َمْوِتَه

(.164َواْلَأْرِض َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن( )البقرة:
ِت َوُتْخِرُج2 َن اْلَمّي ُج الّنَهاَر ِفي الّلْيِل َوُتْخِرُج اْلَحّي ِم ُج الّلْيَل ِفي الّنَهاِر َوُتوِل  . )ُتوِل

(.27اْلَمّيَت ِمَن اْلَحّي َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب( )آل عمران:
ٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب(3 ّسَماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتلِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َلآيا ِق ال ي َخْل  . )ِإّن ِف

.4(. 190)آل عمران:
 )َفاِلُق اْلِإْصَباِح َوَجَعَل الّلْيَل َسَكنا َوالّشْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم(

.5(. 96)النعام:
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ْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ٍم ُثّم ا ِسّتِة َأّيا ّسَماَواِت َواْلَأْرَض ِفي  َق ال ُه اّلِذي َخَل ُم الّل  )ِإّن َرّبُك
 ُيْغشِي الّلْيَل الّنَهاَر َيْطُلُبهُص َحِثيثا َوالّشْمسَص َواْلَقَمَر َوالّنُجومَص ُمسَصّخَراٍت ِبَأْمِرهِص َأل َلهُص

.6(. 54اْلَخْلُق َواْلَأْمُر َتَباَرَك الّلُه َرّب اْلَعاَلِميَن( )لعراف:
ٍم ٍت ِلَقْو ِض َلآيا ّسَماَواِت َواْلَأْر ي ال ُه ِف َق الّل ِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َومَا َخَل ي اْخِتل  )ِإنّ ِف

.7(. 6َيّتُقوَن( )يونس:
ٍم ٍت ِلَقْو َك َلآيا ِصرا ِإنّ فِي َذِل ِه َوالّنَهاَر ُمْب ْسُكُنوا ِفي ُم الّلْيَل ِلَت  )ُهَو اّلِذي َجَعَل َلُك

.8(. 67َيْسَمُعوَن( )يونس:
 )َوَأِقِم الّصلَة َطَرَفِي الّنَهاِر َوُزَلفا ِمَن الّلْيِل ِإّن اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن الّسّيَئاِت َذِلَك ِذْكَرى

 . )َوُهَو اّلِذي َمّد اْلَأْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهارا َوِمْن9(. 114ِللّذاِكِريَن( )هود:
ٍم ٍت ِلَقْو َك َلآيا ِن ُيْغشِي الّلْيَل الّنَهاَر ِإنّ فِي َذِل ِن اْثَنْي ِت َجَعَل ِفيهَا َزْوَجْي  ُكّل الّثَمَرا

عد: َن( )الر ُم الّلْيَل10(. 3َيَتَفّكُرو َسّخَر َلُك ِن َو َس َواْلَقَمَر َداِئَبْي ُم الّشْم َسّخَر َلُك  . )َو
يم: ُم11(. 33َوالّنَهاَر( )ابراه َس َواْلَقَمَر َوالّنُجو ُم الّلْيَل َوالّنَهاَر َوالّشْم َسّخَر َلُك  . )َو

ٍم َيْعِقُلوَن( )النحل: ٍت ِلَقْو َك َلآيا ي َذِل ِه ِإّن ِف َسّخَراٌت ِبَأْمِر ا الّلْيَل12(. 12ُم  . )َوَجَعْلَن
ْم ْن َرّبُك ِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًل ِم ِن َفَمَحْونَا آَيَة الّلْيِل َوَجَعْلنَا آَيَة الّنَهاِر ُمْب  َوالّنَهاَر آَيَتْي

 .13(. 12َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السّصِنيَن َواْلِحسَصاَب َوُكّل َشْيٍء َفصّصْلَناُه َتْفصِصيًل( )السصراء:
َن َن اْلَفْجِر َكا َن اْلَفْجِر ِإنّ ُقْرآ َسِق الّلْيِل َوُقْرآ ِس ِإَلى َغ ِك الّشْم ّصلَة ِلُدُلو ِم ال  )َأِق

ْن َيْبَعَثَك َرّبَك14(. 78َمْشُهودا( )السراء: ِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأ  . )َوِمَن الّلْيِل َفَتَهّجْد ِب
 . )َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسّبْح ِبَحْمِد َرّبَك َقْبَل15(. 79َمَقاما َمْحُمودا( )السراء:

َك َتْرضَى( َف الّنَهاِر َلَعّل َسّبْح َوَأْطَرا ْن آَناِء الّلْيِل َف ا َوِم ِس َوَقْبَل ُغُروِبَه ِع الّشْم  ُطُلو
طه: نبياء:16(. 130) َن( )ال َسّبُحوَن الّلْيَل َوالّنَهاَر ل َيْفُتُرو  . )َوُهَو17(. 20. )ُي

.18(. 33اّلِذي َخَلَق الّلْيَل َوالّنَهاَر َوالّشْمَس َواْلَقَمَر ُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن( )النبياء:
ُه اْخِتلُف الّلْيِل َوالّنَهاِر َأَفل َتْعِقُلوَن( )المؤمنون:  (.80)َوُهَو اّلِذي ُيْحِيي َوُيِميُت َوَل

19.
.20(. 44)ُيَقّلُب الّلُه الّلْيَل َوالّنَهاَر ِإّن ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر( )النور:

َم ُسَباتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشورا( )الفرقان: ُم الّلْيَل ِلَباسا َوالّنْو  (.47)َوُهَو اّلِذي َجَعَل َلُك
21.
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ْن َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكورا( )الفرقان: ْن َأَراَد َأ )َوُهَو اّلِذي َجَعَل الّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ِلَم
62 .)22.

ٍت ِلَقْومٍص ِه َوالّنَهاَر ُمْبصِصرا ِإنّ فِي َذِلكَص َلآيا ْسُكُنوا ِفي  )َأَلمْص َيَرْوا َأّناص َجَعْلنَا الّلْيَل ِلَي
.23(. 86ُيْؤِمُنوَن( )النمل:

ُه َعَلْيُكُم الّلْيَل َسْرَمدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر الّلِه َيْأِتيُكْم ْم ِإْن َجَعَل الّل  )ُقْل َأَرَأْيُت
.24(. 71ِبِضَياٍء َأَفل َتْسَمُعوَن( )القصص:

 )َوِمنْص َرْحَمِتهِص َجَعَل َلُكمُص الّلْيَل َوالّنَهاَر ِلَتسْصُكُنوا ِفيهِص َوِلَتْبَتُغوا ِمنْص َفْضِلهِص َوَلَعّلُكمْص
.25(. 73َتْشُكُروَن( )القصص:

ُج الّنَهاَر ِفي الّلْيِل َوَسّخَر الّشْمَس َواْلَقَمَر ُج الّلْيَل ِفي الّنَهاِر َوُيوِل َه ُيوِل ْم َتَر َأّن الّل  )َأَل
.26(. 29ُكّل َيْجِري ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى َوَأّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر( )لقمان:

 )ل الّشْمُس َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َول الّلْيُل َساِبُق الّنَهاِر َوُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن(
.27(. 40)ّيس:

َض ِباْلَحّق ُيَكّوُر الّلْيَل َعَلى الّنَهاِر َوُيَكّوُر الّنَهاَر َعَلى الّلْيِل ّسَماَواِت َواْلَأْر َق ال  )َخَل
 (.5َوسَصّخَر الّشْمسَص َواْلَقَمَر ُكّل َيْجِري ِلَأَجٍل ُمسَصّمًى َأل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغّفاُر( )الزمصر:

28.
ِه ُقْل َهْل َساِجدا َوَقاِئما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرجُو َرْحَمَة َرّب ٌت آَناَء الّلْيِل  ْن ُهَو َقاِن  )َأّم

.29(. 9َيْسَتِوي اّلِذيَن َيْعَلُموَن َواّلِذيَن ل َيْعَلُموَن ِإّنَما َيَتَذّكُر ُأوُلو اْلَأْلَباِب( )الزمر:
 )الّلُه اّلِذي َجَعَل َلُكُم الّلْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوالّنَهاَر ُمْبِصرا ِإّن الّلَه َلُذو َفْضٍل َعَلى الّناِس

.30(. 61َوَلِكّن َأْكَثَر الّناِس ل َيْشُكُروَن( )غافر:
 (.6)ُيوِلُج الّلْيَل ِفي الّنَهاِر َوُيوِلُج الّنَهاَر ِفي الّلْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر( )الحديد:

31.
(.10)َوَجَعْلَنا الّلْيَل ِلَباسا( )النبأ:

 هذا بعضٌ  من خبر الوقت في القرآن الكريم، إذ الليل والنهار آيتين من آيات ال،
من هذه اليات ية  كل آ به  مت  ما خت نا  في الحياة، ولو تأمل قت   يشكلن ظاهرة الو
ته، أو أمر عمره، وهو أمر قة، على كل من يهمه أمر وق نا على حقي  البينات، لوقف

حياته، حرٌي أن يتأمل فيها ساعات عددا.
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و اليات مرتبة هنا على حسب ورودها في ترتيب المصحف الشريف:
َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن •

َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب •
َلآياٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب •

َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم •
َتَباَرَك الّلُه َرّب اْلَعاَلِميَن •

َلآياٍت ِلَقْوٍم َيّتُقوَن •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن •

َذِلَك ِذْكَرى ِللّذاِكِريَن •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفّكُروَن •

َوَسّخَر َلُكُم الّلْيَل َوالّنَهاَر •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن •

َوِلَتْعَلُموا َعَدَد الّسِنيَن َواْلِحَساَب َوُكّل َشْيٍء َفّصْلَناُه َتْفِصيًل •
ِإّن ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهودا •

َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َرّبَك َمَقاما َمْحُمودا •
َوِمْن آَناِء الّلْيِل َفَسّبْح َوَأْطَراَف الّنَهاِر َلَعّلَك َتْرَضى •

ل َيْفُتُروَن •
ُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن •

َأَفل َتْعِقُلوَن •
ِإّن ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر •

َجَعَل َلُكُم الّلْيَل ِلَباسا َوالّنْوَم ُسَباتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشورا •
ِخْلَفًة ِلَمْن َأَراَد َأْن َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكورا •

ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن •
َأَفل َتْسَمُعوَن •

َوَلَعّلُكْم َتْشُكُروَن •
َوَأّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر •
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َوُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن •
ُكّل َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسّمًى َأل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغّفاُر •

ِإّنَما َيَتَذّكُر ُأوُلو اْلَأْلَباِب •
َوَلِكّن َأْكَثَر الّناِس ل َيْشُكُروَن •

َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر •
َوَجَعْلَنا الّلْيَل ِلَباسا

 نسصتخرج منهصا المعان التاليصة كأسصس لعلج )قضيصة الوقصت( أو بالحرى )قضيصة
العمر(:

 / إن مسألة إدراك قيمة الوقت في الحياة، وفي بناء النفس، وتحقيق الهداف، ل1
ٍم من الناس، ذكرت اليات أوصافهم: )ِلَقْو يل  ها إل قل مل ب ها ويع ستوعبها ويفهم  ي
 َيْعِقُلوَن، ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب، ِلَقْوٍم َيّتُقوَن، ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن، ِذْكَرى ِللّذاِكِريَن، ِلَقْوٍم َيَتَفّكُروَن،
 ِلَقْومٍص َيْعِقُلونَص، َأَفل َتْعِقُلونَص، ِلُأوِلي اْلَأْبصَصاِر، ِلَقْومٍص ُيْؤِمُنونَص، َأَفل َتسْصَمُعوَن، ُأوُلو

اْلَأْلَباِب(...
 فأصصصحاب العقول الناضجصصة التصصي تدرك أمرهصصا، وتسصصتوعب الزمان بأدواره
 الثلث"الماضصي والحاضصر والمسصتقبل"وتعمصل فيهصا، كٌل حسصب وقتصه، وكٌل حسصب
يل مق وتحل من ماض بع هم أولي اللباب، فتكون الستفادة  يه،  قل ف ستلزمات الع  م
ته سه ووقفا عبره ودرو ضي ب سي ذلك الما تى يم مل، والتقاط العِبر، ح  ووقوف وتأ
 وما فيه من إيجابيات، وسلبيات إيجابية!، جزءا من كيان المرء ووعيه. وفي حجم
 القصصص القرآنصي الذي يصصل إلى ثلث الكتاب المصبين، معنصى فصصيح فصي خصبر
 التعاض بماض ووقوف عليه: )َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ  ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب َما َكاَن
ٍم ةً  ِلَقْو ِصيَل ُكّل َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَم ِه َوَتْف َن َيَدْي ْصِديَق اّلِذي َبْي ْن َت  َحِديثا ُيْفَتَرى َوَلِك

(111ُيْؤِمُنوَن( )يوسف:
 فالوقوف والعتبار يكون هدى في كل شي، ويكون رحمة متسعة لكل شي، إذ قلب
 المؤمصن وعاء لهمصا، فيكون منصه التحرك الناضصج بالسصتفادة مصن تلك الخصبرات
بك سماوات والرض، فتتشا من ال؛ نور ال في حاضره، بنور  ها  مة، وتفعيل  المتراك
 الخصبرة التاريخيصة مصع الهمصة والنضصج الواقعصي الحاضصر، لينتجصا وعيصا بمسصتقبل،
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َا اّلِذينَص َا َأّيه  ومآلت المور، أولئك: على الحقيقصة هصم المتقون، إذ الرب يقول: )ي
َن( َه َخِبيٌر ِبمَا َتْعَمُلو َه ِإنّ الّل ْت ِلَغٍد َواّتُقوا الّل ٌس مَا َقّدَم َه َوْلَتْنُظْر َنْف  آَمُنوا اّتُقوا الّل

(.18)الحشر:
 ونظر النفس للغد يعني في العلم الحديث أن يكون له خطة، وأن يسير أموره بإدارة
ا َقّدَمْت ِلَغٍد"تعني الغد البعيد القريب؛ اليوم الخر، وتعني الغد القريب  ووعي، و"َم
 القريصب الذي بعصد هذه الليلة، مثل بمثصل، فإن توفصر العقصل والتقوى )ِلَقْومٍص َيْعِقُلونَص،
 ِلُأوِلي اْلَأْلَبابِص، ِلَقْومٍص َيّتُقونَص(، فالسصماع الواعصي مصن القلب )ِلَقْومٍص َيسْصَمُعوَن( فتكون
مر، َن( لتدارك الع ٍم َيَتَفّكُرو َم، )ِلَقْو عي ث َن(، فالتحرك الوا  التذكرة، )ِذْكَرى ِللّذاِكِري
ويكون العمل على بصيرة، )ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر( وما البصيرة إل عمل ببينة ووضوح.
 وما ذاك إل تخطيط وإدارة ووعي بالحياة وإدراك لهمية الوقت فيها، وهو اليمان
ما في كل شي،  الذي يحرك المؤمن والمؤمنة في القلب، ويحثه على أن يكون كري
 إل في وقته، فيمسكه بيده، وينفق منه على بينة من أمره، وهو فقه سماع آيات ال

المنظورة والمسطورة هي التي تدفع لذلك، بذا نكون من أولي اللباب الذين:
يسمعون....
فيعقلون....
فيؤمنون....
فيتقون....

ويتفكرون....
فيذكرون....

)كونهم يعقلون(!
ما نراه عن ذلك، و فل  قه عالي الجناب، إذ يغ كبير، وف ير  من خ كم يحرم المرء   و
ضج، كان عي، وضمور ن طبيعي لقلة و صات الحياة، إل نتاج  في عر بط   من تخ

سهل التناوش من كتاب كريم.
هو2 سخر له، و نه، والكون م هو جزء م مع الكون الذي  من  سجام المؤ  / إن ان

 والكون مخلوقان مصن مخلوقات ال - تعالى - فل تصصدام بيصن نواميصس الكون، إن
ّسِنيَن ُم الّلْيَل َوالّنَهاَر، َوِلَتْعَلُموا َعَدَد ال َسّخَر َلُك ته: )َو من وق ستفادة  سان ال  أراد الن
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سا ُم الّلْيَل ِلَبا ْسَبُحوَن، َجَعَل َلُك ٍك َي ي َفَل ِصيًل، ُكّل ِف ّصْلَناُه َتْف َساَب َوُكّل َشْيٍء َف  َواْلِح
َوالّنْوَم ُسَباتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشورا، َوُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن(..

كل الكون صل و موزون، و كل مف ني، وبش ساب ربا قة وح نا، بد سخر ل قت م  فالو
سنة الخلق في فق وُ   يسبح في خطة وفلكُ رسم له، في أدوار واضحة محددة، تتوا
يه النوم والهدوء، والنهار للحركة والنشور، حة، ف يل للرا سان، فالل  الكون، وفي الن
 وكٌل يجصب أن يكون له فلك، ورسصم يجري فيصه، ومحور يتحرك عليصه، مثله كمثصل
سير على هدي مبارك، حدائه هو مضاء بنور ال، وي سيار، إذ   أي كوكب مضيء 

صراط مستقيم.
سواء على سم المدارات،  صناعة الفلك، ور سألة  في م من الدعاة  يد   إن تبلد العد
بت في ك قت،  يع الو من ضروب تضي هو ضرب  صي أو الدعوي، ل صعيد الشخ  ال
مر ما أ يع، و مع خلق ال البد صادم  في الكون، وت سنة ال  فس، و في الن  لفطرة ال 
 المم المسيطرة اليوم على الدنيا إل أمٌر بّين ظاهر للعيان، إذ هم تعبوا في اكتشافها
 من خلل الكتاب المنظور، وما أودع ال فيه من سنن، هي لمن اكتشفها، وهي بين
 يدي المؤمصن فصي كتاب ال المسصطور، لكنصه غفصل وابتعصد، فحقصت عليصه سصنة ال

الماضية أْن: )ل َيَناُل َعْهِدي الّظاِلِميَن(.
يه بأن،3 من عل كبيرة، ي هو أدرك هذه النعمة ال بد إن  من على هذا الع  / إن ال ي

ْن َتَشاُء ُق َم ته: )َوَتْرُز بل وق في جسده ق سري  ها ت حس ب ها، وي ستشعرها، ويتذوق  ي
َن اْلَفْجِر َن، ِإنّ ُقْرآ ُه َربّ اْلَعاَلِمي َك الّل ِم، َتَباَر َك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِلي َساٍب، َذِل  ِبَغْيِر ِح
َف َسّبْح َوَأْطَرا ْن آَناِء الّلْيِل َف َك َمَقاما َمْحُمودا، َوِم َك َرّب ْن َيْبَعَث َسى َأ َن َمْشُهودا، َع  َكا
ا َتْعَمُلوَن َه ِبَم ْم َتْشُكُروَن، َأل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغّفاُر، َوَأّن الّل َك َتْرضَى، َوَلَعّلُك  الّنَهاِر َلَعّل

َخِبيٌر، َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر(...
هو المال يس  سماوات والرض، ول ير من عند من يملك خزائن ال هو الرزق الوف  ف
سعادة، حة البال، والشعور بال نه رزق را كبير؛ م نى  بل الرزق مع  الرزق فحسب، 
 وتحقيصق الهداف، والنجازات، وهصو رزق بغيصر حسصاب، مفتوح العدد والنوع

والكم.
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هو يه، و ته ف كة الكون، وحرك قه لحر من بهذا الف في روح المؤ سري  هي العزة ت  و
 العلم يستمده من العليم سبحانه، فما شرف الوقت إل بالعلم، وما أدركنا قيمة الوقت

إل بالعلم، وهو فتح من العليم سبحانه.
يه أعمالً  في العمر، فيكون الوقت الضيق مباركا، تقضى ف  ثم هي البركة تزرع 
 كثيرة، وتطوى فيه الوقات حتى يقضي المؤمن وطره منها، فيكون الخير، ويكون
يك مقتدر،  تنوع العمل، والكثار، و إن نحن إل في مزرعة، نريد الحصاد عند مل
 ويكون مع الولدة اليومية نوع من زغاريد أهل اليمان، فيكون شهود للمؤمن مع
 كلم ال، يترنصم مصع أصصوات الكائنات الفرحصة، كأنصه فرح بمولود جديصد، هصو يوم
صباح س ال مع نَف ني  سه القرآ صباح، فيكون نَف فس ال مع تن يه صوته   مبارك يعلو ف
ثمَ  الشكر ل - تعالى - في كل ني، ويشرق الخير، وينشرح الصدر، فيكون   الربا
 عمل، ويكون تذكر العزة ل، فالعمل الدائم بما يرضيه، ويقرب العبد منه، وهو ال
قت، قه الو يص، أدرك ف من حر من مؤ صير، وزلل، وهفوات، تبدر  عن تق  الغفار 
 وعمل، وجاهد، فأستغفر، واستشعر أن ال يخبر أمره، ويدرك ما يفعل، فل يتحجج

بكسل وفتور، إذ الرب عليم بذات الصدور.
 هذه أسصسٌ  ومنطلقات ربانيصة فصي مسصألة الوقصت والحياة والعمصر، وأنصا أزعصم أن
 الوقات التصي تنفصق فصي إعداد الدعاة، لسصنوات، وتعلمهصم الكثيصر مصن المعلومات
ير كبير، الذي يغفل عنه الكث ها لو أنفقت على ترسيخ هذا المبدأ ال ية، أزعم أن  الثقاف
 من الناس، لكان أولى وأجدى، إذ به يكون الفلح بعده ويكون النتاج أوفر وأعمق
في أرضه، وورثة النبياء حن إل خلفاء ل   وأطول وأنضج وأجمل وأرقى، وما ن

في علمهم.
 إن الكثير من الدعاة، وعامة أهل السلم، ل يدركون قيمة الوقت في حياة أمتهم،
 وإن حدث منهم بعض وعي فتراه مشوشا غير متضح المعالم، في ترتيب أولوياته،

أو إبراز أولياته، فتجد وعيا بقيمة الوقت، ول تجد فهما لستغلله كما يجب.
 فإن أدرت معي بعض معان سطرتها، ورأيت فيها مزيد وعي ونضج ص من خلل
 تدبر لكلم ال، واستخراج ما فيه من كنوز ص فسّبح معي ربنا هاديا، واضرب لي
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 معك سهما من سهام دعائك المبارك، ثم صل معي على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا.

http://www.ikhwan-info.net:المصدر 
============

ربات البيوت وثروة الوقت
إنما الدنيا ساعة:

كل ساوي..  ين الناس بالت كبيرًة وهي ثروة ُوّزعت ب نا ثروًة  سبة ل ثل الوقت بالن  يم
 الناس.. الكبير والصغير، الغني والفقير، الصحيح والمريض، الكل متساٍو، والسابق
قت وابدأي يع الو عن تضي في أختاه  ته؛ لذا َتَوّق َم شئون حيا ته، ونّظ ستثمر وق  من ا
 بإدارتصه واسصتثماره؛ وسصيكون ذلك- بل شصك- أفضصل اسصتثمار ُقْمتِص بصه لنفسِصِك،

وصدقيني ستكون النتائج مدهشة.
سألِك أختاه.. هل تعرفين أحًدا كان نصيُبه في اليوم    ساعة؟! أو كان نصيبه23وأ

 ساعة؟! الكل متساٍو، والسابق من استثمر وقته، ونظم شئون حياته.25
قيمة الوقت في حياة الخت المسلمة:

ا قدره  ِك راتبًا شهرّي سسة تعطي في مؤ ين  ية تعمل ِك العمل في حياِت ِت   500إذا كن

جر عمل يوازي  تك8دولر عن أ من وق ساعتين  ين  ِت تضيع ا، وكن ساعات يومّي   
  دولر1500 دولًرا شهرّيا أي 125يومّيا بل فائدة.. فإن ذلك يعني أنك تخسرين 

  ألف دولر.. هذه ليست15سنوّيا، أي أنه كل عشر سنوات من عمرِك تخسرين 
 ورقة )يانصيب( تخسرينها في مغامرة، بل هي حياتِك ووقتِك تخسرينهما بل مقابل

أو مكسب.
وّفري ساعة أسبوعّيا ونّظمي بيَتِك:

 على عكصس الطاقصة والمال والمهارة، ل يعود الوقصت ول يمكصن إيجاده مرًة ثانيصة؛
 فعندمصا يذهصب الوقصت يذهصب إلى غيصر رجعصة؛ ولهذا السصبب فإنصه أكثصر السصلع
 المستخدمة في العمال شيوًعا وربما أكثرها قيمة، ومع هذا- ولسبب ما- كثيًرا ما
ني أدعوِك إلى الستماع إلى نصيحة مة له أبًدا؛ ولهذا فإن نه ل قي ل الوقت وكأ  يعاَم
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ستعرض يا معي ن تك، وه ين بي تك وتنظم ها وق تي توّفرين ب ساعة السبوعية( ال  )ال
ماذا تستطيعين أن تقدميه لبيتِك في ساعة.

 تجولي معي داخل البيت هل لحظِت وجوَد بعض الشياء العديمة الفائدة أو الزائدة
يد سلوب جد في أ قد بدأت تتعرض للتلف؟! فّكري  ما تكون  جة، وغالبًا   عن الحا

للنتفاع بها، كما يلي:
 - أواني بلستيكية مستعملة وعلب فارغة.. فّكري معي.. ِلَم ل َتُقومين بتجميلها1

وتجعلينها أحواًضا للزهور أو مستوَدًعا للشياء الصغيرة، مثل المسامير وغيرها.
في أن2 ِك  ما رأي يض فارغ..  ها ورق أب مة وب سات قدي ِك مفّكرات وكرا  - لدي

ين عن ورقة من مرة تبحث كم  تب.. ف ستخدميه كورق مك ساويًة وت ا مت يه قطًع  تقّطع
تكتبين عليها ملحظًة ول تجدين!!

 - ملبسصِك القديمصة.. ُقومصي بَفْرِزهصا، وسصوف تجديصن بعضهصا قصد ضاق عليصك،3
ها ها- رغم أن ْسَعدون ب سوف َي ين  ها؛ إن الكثير صّدقي ب ها وت  اغسليها وقومي ِبَكّي

قديمة- لنهم بحاجة إليها، فل تحرمي نفسِك من الجر أبًدا.
قة منتظمة، واستعملي4 ّصها بطري تي ل تصلح للستعمال، قومي بَق  - الملبس ال

 النوع الجّيدص مصن الُقماش فيهصا كقواعصد للطباق والكواب، والنوع العادي كقطصع
قماش للمطبخ.

ها5 يم من سائله.. انظري إلى القد يع وو سفنجة التلم ظي دائمًا بأ ية.. احتف  - الحذ
 وأصصلحيه إذا كان يحتاج إصصلًحا.. إن لم تسصتعمليه أعطيصه لمصن تسصتحقه.. قومصي

  سم؛ ليسهل عليِك20بعمل"رّف"للحذية بالُقرب من باب البيت يرتفع عن الرض
تناول الحذاء وُيْبِعد َأْتِرَبَته عن الرض

 - الجوارب.. انظري إلى الجوارب التي لديِك.. ما الذي يحتاج حياكة، وما الذي6
انتهى عمره، هل تريدين شراء عدد جديد منهم، اكتبي ذلك في خطتك السبوعية.

 - الملبس الصيفية والشتوية.. قومي بتخزين ما ل يناسب الموسم بطريقة جيدة7
 تحفظهصا مصن )اَلَرضَة( وتكون سصهلة التنظيصم، وَأِعّدي قائمًة بالملبصس التصي ُقمتِص
بتخزينها؛ حتى تستطيعي في الموسم الجديد أن تحددي ما الذي يحتاج إلى شراء..
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 - الفحص الدوري للسباكة والكهرباء.. يجب أن يكون لِك فحٌص دورّي للسباكة8
 والكهرباء في بيتِك، ل تهملي في إحضار المختص، فإن العمل الذي يكلُفِك دولًرا

اليوم من الممكن أن يكَفك مائًة إذا ُأْهِمل.
في9 يه، ل تهملي  سهل الوصول إل حد  في مكان وا ِك  في بيت ظي بملفات   - احتف

مل مي بع سوب فقو سحًة ضوئيًة موصولًة بجهاز حا ين ما ِت تملك قك، وإذا كن  أورا
صول على من الح نك  مة تمك سوب بطريقٍة منتظ كل الملفات على الحا من  سخٍة   ن
 نسخة مما تحتاجين إليه منها في أي وقت، دون أن َتَمّس الصل، وإليِك أمثلة على

الملفات التي من الممكن أن تحتفظي بها:
 - ملف لكل فرد بالسرة: به شهاداته وصوره، وصور شهادات الميلد، والبطاقة
ية، والشهادات سيرة الذات من ال سخة  ين، ون قم التأم سفر، ور صية، وجواز ال  الشخ

الصحية وكل الوراق التي تخص كل فرد.
من الرخصة، تاريخ سبيل المثال عقد الشراء، صورة  به على  سيارة:   - ملف لل

الصيانة، ومواعيد الفحص الدوري، وموعد تجديد الرخصة.. إلخ.
ير الكهرباء والمياه والهاتف والجوال به الموقف الضريبي، وفوات  - ملف مالي.. 

وبطاقة الئتمان.
 - ملف للجهزة الكهربائية بالبيت، به الفاتورة، وعقد الصيانة والضمان، ويمكنك
 اسصتخدام برنامصج )مايكروسصوفت إكسصل( لعمصل قاعدة بيانات عصن كصل الجهزة

المستخدمة في بيتك بسهولة جّدا.
 - هاتف المنزل.. اجمعي أرقام الهاتف التي تستخدمينها في مفكرة واحدة، وضعيها
 بجوار الهاتصف دائمًا، ول تنقليهصا مصن مكانهصا بجوار الهاتصف لي سصبب، وإذا كان
قت يك و فر عل ستخدمينها، فإن ذلك يو مل على ذاكرة تليفون فلماذا ل ت فك يشت  هات

البحث والطلب.
نا  والن.. هل تعلمين أهمية هذه الساعة.. أعتقد أنك ستعيدي التفكير مثلما فعلُت أ
ُت التفكير قد أعد َت فراغي.. ل تي، مستخدمًة أوقا ها بتنظيم بي  في أول مرة قمت في
 مرًة ثانيًة فصي كصل دقيقصة ُأْنِفُقهصا فصي غيصر فائدة، وقّرْرت أن يكون تنظيمُص بيتصي هصو
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 البداية الصحيحة لستثمار وقتي، وبعد ذلك مشاريع كثيرة في حياتي سوف أنجزها
من خلل استثمار ساعة أسبوعّيا لتنظيم شئون حياتي.

في غير َحقّ قضاه أو من عمره  ا  من أمضى يوًم نه -:"  قال علي - رضي ال ع
قد َسه ف ّسَسه أو علم اقتَب ّصله أو خير أ ه - أو َحْمٍد َح  َفْرض أّداه أو مجد َأّثله- وّرَث

َعّق يوَمه وَظَلم َنْفَسه".
http://www.ala7rar.net:المصدر

==============
 الوقت... رؤية إيمانية

د. شيخة المفرح
ِه َل ها } َوِإن َتُعّدوْا ِنْعَمَة الّل ستطيع عّد عة ل ي سان كثيرة متتاب عم ال على الن  إن ن
ُم الّلْيَل َواْلّنَهاَر  ُتْحُصوَها{، ومن هذه النعم نعمة الوقت، قال - تعالى -: }َوَسّخَر َلُك
ٍم َيْعِقُلوَن { } َوُهَو ٍت ّلَقْو َك َلآَيا ي َذِل ِه ِإّن ِف َسّخَراٌت ِبَأْمِر َس َواْلَقَمَر َواْلّنُجوُم ُم  َوالّشْم

اّلِذي َجَعَل الّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ّلَمْن َأَراَد َأن َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكوًراً {.
 ولبيان قيمصصة هذه النعمصصة أقسصصم ال بهصصا فصصي مطلع بعصصض السصصور مثصصل:
 }َواْلَفْجِر{}َوالّضَحى {}َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَشى{، والمغبون من فرط في هذه النعمة، قال -

عليه الصلة والسلم -: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ".
 وما فراغك يا أختاه إل جزء من وقتك الذي ستسألين عنه يوم العرض الكبر، قال
 - عليه السلم -: "ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع خصال، عن
 عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن

علمه ماذا عمل به".
يك غي عل قت الذي ينب بك إل زهرة هذا الو ما شبا تك، و يا أختاه إل وق ما عمرك   و

حسن استثمار دقائقه قبل ساعاته، وساعاته قبل أيامه.
ولتعلمي أن الوقت يتصف بوصفين:

 الول: سصرعة انقضائه وهذا ملحوظ مشاهصد، وأمصا الثانصي: فإن مصا فات منصه ل
 يعوض وما يذهب منه ل يعود، ومن قال: "الوقت من ذهب" فقد أخطأ؛ لن الوقت
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 أغلى من الذهب، فالذهب يمكن تعويضه، ولكن الوقت ل يعوض ولو قدمت جميع
ما تملكين لتعويضه أو استعادة ما فات منه.
والمفرط في وقته يحس بالندم في موقفين:

 الول: عند ساعة الحتضار، قال - تعالى -: } َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا َلا ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم
 َوَلا َأْوَلاُدُكمْص عَن ِذْكِر الّلهِص َومَن َيْفَعْل َذِلكَص َفُأْوَلِئكَص ُهمُص اْلَخاسِصُروَن * َوَأنِفُقوا ِمّماص
ٍب ُت َفَيُقوَل َربّ َلْوَلا َأّخْرَتنِي ِإَلى َأَجٍل َقِري ُم اْلَمْو َي َأَحَدُك ن َقْبِل َأن َيْأِت  َرَزْقَناكُم ّم
ًسا ِإَذا َجاء َأَجُلهَا ُه َنْف يه الرد: } َوَلن ُيَؤّخَر الّل ّصاِلِحيَن { فيأت َن ال ّصّدَق َوَأكُن ّم  َفَأ

َوالّلُه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن {.
 الموقف الثاني: في الخرة حين توفي كل نفس ما عملت وهم ل يظلمون، ويدخل
َم َلا ْم َناُر َجَهّن َن َكَفُروا َلُه هل النار النار قال - تعالى -: }َواّلِذي هل الجنة الجنة وأ  أ

 { َوُهْم36ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوَلا ُيَخّفُف َعْنُهم ّمْن َعَذاِبَها َكَذِلَك َنْجِزي ُكّل َكُفوٍر }
َا َنْعَمْل صَصاِلًحا َغْيَر اّلِذي ُكّناص َنْعَمُل{... ثصم يأتيهصم َا َأْخِرْجن  َيصْصَطِرُخوَن ِفيهَا َرّبن
 الرد:...}َأَوَلْم ُنَعّمْرُكم ّما َيَتَذّكُر ِفيِه َمن َتَذّكَر َوَجاءُكُم الّنِذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللّظاِلِميَن ِمن

ّنِصيٍر{.
ويرد هذا التساؤل عند بعض الخوات المسلمات: ما الفات التي تقتل الوقت؟

فأقول باختصار:
 - الغفلة: وهي طول المل ونسيان الخرة، والغاية من الخلق.1
  - التسويف: فهي لم تغفل ولكنها تسوف، قال أحد السلف: "سوف جند من جنود2

 إبليس". والتسويف يؤدي للتفريط، قال - عليه السلم -: "اغتنم خمسا قبل خمس:
بل شغلك، غك ق بل فقرك، وفرا سقمك، وغناك ق بل  بل هرمك، وصحتك ق بك ق  شبا

وحياتك قبل موتك".
وقبل الختام أود أن أخبرك ص أخيتي ص بالطرق المناسبة للستفادة من الوقت:

ْم1 ن ّرّبُك َساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة ّم في الخيرات. قال - تعالى -: }َو سارعة    - الم
ْم َكاُنوا َن{ وقال - تعالى -: }ِإّنُه ْت ِلْلُمّتِقي ُض ُأِعّد ّسَماَواُت َواَلْر  َوَجّنٍة َعْرُضهَا ال

ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن {.
 - المنافسة في الطاعات. قال - تعالى -: }َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن {.2
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من3 هم المشغولون  مه  قت وتنظي سيم الو قت وأحوج الناس إلى تق يم الو   - تنظ
الناس وأصحاب المسؤوليات.

بن آدم انقطع4 سلم -: "إذا مات ا يه ال ني. قال - عل   - الستفادة من العمر الثا
عمله إل من ثلث: صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له".

قال الشاعر:
دقات قلب المرء قائلة له

إن الحياة دقائق وثواِن
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

فالذكر للنسان عمر ثاِن
 وإذا كان للوقصت كصل هذه الهميصة فإن على المسصلم واجبات نحصو وقتصه ينبغصي أن
 يدركها وأن ينقلها من دائرة المعرفة إلى الواقع والتنفيذ، فأول ما يجب على المسلم
فظ على ماله بل أكثر من ذلك، يه والستفادة منه كما يحا ته: المحافظة عل  تجاه وق
 يقول الحسن البصري - رحمه ال -: "أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم
 حرصا على دراهمكم ودنانيركم"، ويقول عمر بن عبد العزيز - رحمه ال -: "إن

الليل والنهار يعملن فيك فاعمل فيهما".
ستقرت قدمه في هذه يم - رحمه ال -: "إن العبد حين ا بن الق  وما أجمل ما قاله ا
 الدار فهو مسافر منها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، واليام والليالي مراحل، فل
هم ثم قال ص والناس ينقسمون إلى قسمين: فمن سفر ص  هي ال ها حتى ينت  يزال يطوي

من يطوي سفره بما يقربه إلى دار الشقاوة، ومنهم من يقربه إلى دار السلم".
 وقال ابن مسعود - رضي ال عنه -: "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت

شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزيد فيه عملي".
وصدق الشاعر:

إذا مّر يوم ولم أقتبس هدى
ولم أستفد علما فما ذاك من عمري
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 وقال الحسصن - رحمصه ال -: "المبادرة.. المبادرة فإنمصا هصي النفاس؛ لو حبسصت
سه، ظر إلى نف حم ال امرًأ ن ها إلى ال، ر تي تتقربون ب كم ال كم أعمال عت عن  انقط

وبكى على ذنوبه، ثم تل: }ِإّنَما َنُعّد َلُهْم َعّدا..{.
 وأخيرا أذكرك صص أخيتصي صص بقول القائل: "الدنيصا سصاعة فاجعلهصا طاعصة، والنفصس

طماعة فألزمها القناعة".
 وأسأل ال أن يرزقني ويرزق كل من قرأ هذه السطور حسن استغلل الوقات في

الطاعات، وتدارك ما فات، والجتماع في الجنات.
http://www.lahaonline.com:المصدر 

=============
مفهوم أهمية الوقت

 أقسم ال - عز وجل - بالوقت ))الزمن(( في أكثر من موضع في القرآن الكريم
سان يوم سب عليهصا الن سلم يحا في ال مى  من أهميصة عظ ما للوقصت   ممصا يؤكصد 
ستخدمه في عة صص أم ا ية صص غير ناف في أعمال غير مجد عه   الحساب، هل ضي

العمال الصالحة صص.
ير صص على مدى قدرته على توزيع أعماله على يس صص المد ية الرئ مد فاعل  وتعت
 الوقصت المتاح له وعدم تضييصع ذلك فصي أعمال غيصر مجديصة ول تحقصق الهدف

المطلوب.
المقصود بالوقت:

  هصص( مصصطلح الوقصت باعتباره: ))المقدار مصن817يعرف الفيروز آبادي )ت 
.208الدهر(( ص 

من الزمصن سصواء كان هذا الكصم طع  كم المقت هو ال قت  ير إلى أن الو  وهصو بهذا يش
قصيرا أو طويًل.

 وتقسيم الوقت وتوزيعه بما يسمح الستفادة منه يمثل أحد اهتمامات الدارة الحديثة
ير الحميدي ) في هذا يش قت، و ما يعرف الن بمفهوم إدارة الو صرة وب  1414المعا

هص( إلى أن إدارة الوقت تعني:
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 ))ضبطه وتنظيمه واستثماره فيما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع سواء من ذلك
ها أو تي يعمل في ين الجهة ال ين الفرد وب ثل التزاما ب سة الذي يم  وقت العمل والدرا
 المدرسصة والجامعصة التصي يدرس فيهصا، أو الوقصت المتبقصي بعصد ذلك الوقصت الخاص
 بالفرد ذاته، وكل النوعين مترابطان: وقت العمل والوقت الحاضر ويؤثر كل منهما

على الخر.
 فالستخدام المثل للوقت الخاص يكون ذا تأثير إيجابي معين يعود على وقت العمل
سيئ سبة للطالب، والستخدام ال سة بالن سبة للموظف أو صاحب العمل أو الدرا  بالن
سة، والفارق قت الدرا مل وو قت الع سلبيا على و سوف يعود  قت الخاص أيضا   للو
 بين إدارة الوقت في العمل وإدارة الوقات الخرى، أن المدير لوقت العمل تتعدى
 إدارته لوقته إلى إدارة الخرين الذين يعملون تحت إشرافه، في حين إدارة الوقات
 الخرى تكون إدارة ذاتيصة تخصص الشخصص نفسصه وهصو المسصئول عنصه والمتحمصل

.4لنتائجها((ص
أدلة من القرآن الكريم على أهمية الوقت:

من هذه الدلة ما أقسم بها ال - سبحانه وتعالى - بالزمن:
  صص فقال - تعالى -: )والعصر إن النسان لفي ُخسر إل الذين ءامنوا وعملوا1

  وفي هذه3 صص 1الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر( سورة العصر 
 السورة العظيمة أقسم ال - سبحانه وتعالى - بالعصر وهو الدهر والزمن والوقت،

  هص( في تفسيره لهذه السورة: ))أي عصر أقسم ال به671وقد ذكر القرطبي )ت 
ها، وما فيها من الدلة نبيه بتصرف الحوال وتبدل ما فيه من الت  - عز وجل -، ل

(.122 ص 20على المصانع وجواب القسم إن النسان لفي خسر أي غبن(((جص 
مل من لم يع سبحانه وتعالى - أن  ن ال -  قت حيث بّي ية الو  ومن ذلك تتضح أهم

الصالحات من العمال المفروضة عليه فهو في خسران عظيم.
  صص قال - تعالى -: )أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا2

 . وقد علق على هذه الية خلدون الحدب37فما للظالمين من نصير( سورة فاطر 
من أراد أن1407) في ل كم تك ين أيدي كم ب تي وهبنا كم ال نت أعمار قد كا ص(: ))ل   ه

.25يتذكر ويتفكر ويعمل صالحا((ص 
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سلم سان الم قت للن ية الو ستخلص أهم كن أن ن يم يم ني الكر هج القرآ من هذا المن  و
يه هذا المنهج مسئولية استغلل الوقت الستغلل المثل الذي يحقق  حيث ألقى عل
 مرضاة ال - تعالى - وفائدة النسصان، فالوقصت عنصصر هام يجصب على الفرد أن
يتنبه إلى الستفادة منه سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة المسلمة.

أدلة من السنة النبوية الشريفة في أهمية الوقت:
  صص عن أبي برزة السلمي - رضي ال عنه - قال: أن رسول ال - صلى ال1

 عليه وسلم - قال: ))ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره
عن قه؟ و يم أنف سبه وف ين أكت من أ عن ماله  به؟ و مل  ما ع مه  عن عل ما أفناه، و  في

(.436، ص 10جسمه فيما أبله؟(( رواه الترمذي )جامع الصول جص 
نبي - صلى ال عليه2 بن عباس - رضي ال عنه - ما قال: قال ال   صص عن ا

 وسلم -: ))نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ(( رواه البخاري،
(.218، ص 7)جص 

  صص عن ابن عباس - رضي ال عنهما - قال: قال رسول ال - صلى ال عليه3
 وسلم -: ))اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك
في المستدرك، كم  بل موتك(( رواه الحا تك ق بل شغلك، وحيا غك ق بل فقرك، وفرا  ق

(.306، ص 4)جص 
  صص عن أنس بن مالك - رضي ال عنه - قال: قال رسول ال - صلى ال4

ستطاع أن ل يقوم حتى سيلة فإن ا يد أحدكم ف ساعة وب مت ال يه وسلم -: ))إن قا  عل
(.191، ص 3يغرسها فليفعل(( مسند المام أحمد )جص 

 وتؤكد السنة النبوية الشريفة على أهمية أن يتنبه النسان على استغلل الوقت في
 مراحصل حياتصه المختلفصة بدايصة مصن الصصغر وحتصى يتقدم بصه السصن، كمصا تتسصع هذه
قت من و بل أيضا  مل  قت الع من و قط  يس ف ستفادة الفرد ل ية ا ية لتشمل أهم  الهم

الفراغ بعد النتهاء من العمل.
تطبيق مفهوم أهمية الوقت في صدر السلم:

  هص(: ))عن عمارة بن خزيمة310ذكر الطبري في صص الجامع الكبير صص )ت 
ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ بن الخطاب يقول لبي:  بت قال: سمعت عمر   بن ثا
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سنها، فقال يك لتغر كبير أموت غدا، فقال له عمر: أعزم عل يخ  نا ش بي: أ  فقال له أ
(.1274، ص 1عمارة: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي((، )جص 

  هص(: ))عن نعيم بن463وذكر ابن عبد البر في صص جامع بيان العلم صص )ت 
 حماد قال: قيصل لبصن المبارك: إلى متصى تطلب العلم؟ قال: حتصى الممات إن شاء

(.96، ص 1ال((، )جص 
  هص(: )وقت النسان هو عمره في الحقيقة، وهو597وذكر ابن قيم الجوزية )ت 

يم، وهو يم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الل ته البدية في النعيم المق  مادة حيا
يس ير ذلك ل ته وعمره، وغ هو حيا ته ل وبال ف من وق ما كان  سحاب ف مر ال مر   ي
سهو في الغفلة وال ته  طع وق يش البهائم، فإذا ق يه ع ته وإن عاش ف من حيا سوبا   مح
 والمانصي الباطلة وكان خيصر مصا قطعصه بصه النوم والبطالة فموت هذا خيصر له مصن

.184حياته((، ص 
 وعلى ذلك فإن المعنى الذي يذهب إليه ابن القيم أن الوقت بالنسبة للنسان عنصر

هام إذا لم يكن محسوبا له بخير فهو محسوب عليه بشر.
صري: سن الب عن المام الح صص )د. ت(  هد  صص الز في  سري  بن ال  يورد هناد 
 ))إياك والتسويف، فإنك بيومك، ولست بغدك، قال: فإن يكن غد لك، فكس )الفطانه
في ما فرطت  غد لك، لن تندم على  كن ال في اليوم، وإل ي ست  ما ك يه ك قل( ف  والع

.289اليوم(( الجزء الول، ص 
إدارة الوقت:

 هص(:1414يشير الحميدي )
 ))إلى زيادة الهتمام بموضوع إدارة الوقصت فصي علم الدارة المعاصصرة، وأن إدارة
 الوقت أصبحت من الموضوعات التي يتناولها علماء الدارة في أبحاثهم وكتاباتهم

 ( إلى وظائف الدارة التقليديصة مصن تخطيصطwetterالمتنوعصة، كمصا يشيصر وتصر )
عة باعتبارها سلسلة يجب بة ومتاب سيق وتوجيه وإشراف ورقا  وتنظيم وتدريب وتن
ته. كما ية محسوبة بدقة تتضمن سرعة الدارة وفاعلي فذ من خلل دورة زمن  أن تن
يح وأوقات الفراغ ودور صص مفهوم الترو مي  يش، والحما صص درو  تناول آخرون 

.5المؤسسات التربوية في استغللهم والستفادة منتهم((. ص 
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أهمية الوقت للدارة التربوية:
 تتضصح أهميصة الوقصت للدارة التربويصة المدرسصية مصن قدرة العامليصن على تحقيصق
في من هذا الوقت  مل المدرسي، والستفادة  قت المتاح للع من الو  الستفادة المثلى 

تنفيذ المنهج المدرسي بكل أنشطته المختلفة في الوقت المحدد له.
 كذلك تتضح هذه الهمية في استغلل جميع العاملين بالمدرسة والطلب الدارسين
 بها للوقت المتاح فيما يفيد الجميع ويحقق الهداف المدرسية التي وجدت من أجلها
من المدرسة خلل وقت الدوام ية الوقت على الستفادة   المدرسة، ول تقتصر أهم
 الرسمي بل تمتد لتشمل قدرة الدارة المدرسية فيما يتعلق بوقت الفراغ الذي يمكن
من الطالب كل  ية المفيدة ل ية والنشطة المجتمع صالح النشطة الترفيه ستغل ل  أن ي

والبيئة التي يعيش بها.
سية باعتباره نموذجا تعليميا قت أمام الدارة المدر ستغلل الو ية ا ثل أيضا أهم  وتتم
في قت  من الو ستفادة  في ال بل الطالب  من ق صغير كمثال يحتذى  شء ال مه للن  تقد

حياته الشخصية.
تطبيق مفهوم أهمية الوقت:

أساليب تطبيق مفهوم أهمية الوقت كما يراها الباحث ما يلي:
 صص احترام الوقت والقدرة على تثمينه.1
  صصص التبكيصر فصي الحضور للمدرسصة والخروج بعصد مغادرة جميصع العامليصن2

بالمدرسة.
ني لعمال3 ضع جدول زم سي وذلك بو قت الدوام المدر من و ستفادة  صص ال   

المدرسة اليومية والسبوعية والشهرية ونهاية الفصل الدراسي.
 ص إنجاز العمال الكثر أهمية أوًل حسب قاعدة: الهم فالمهم.4
 صص وضع جدول زمني لخطة العمل يساعد في تنفيذها بالشكل المطلوب.5
  صص تقسيم المعلم للمنهج المدرسي وأنشطته المصاحبة زمنيا على مدى شهور6

السنة الدراسية.
 صص حث المعلمين على توزيع أنشطة الدرس على زمن الحصة.7
 صص تحديد أوقات زمنية للجتماعات المدرسية المختلفة.8
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ية9 بل الجتماع بفترة زمن ضع جدول أعمال يعرض على العضاء ق صص و   
مناسبة.

ما يكفل التوزيع الصحيح للوقت10 سيم العمل اليومي للدارة المدرسية ب   صص تق
المتاح أما واجبات الدارة المدرسية بحيث ل يطغى جانب على الخر.

في11 ستقبال الضيوف  صة وا تي تتعلق بالمقابلت الخا يد ال صص جدولة المواع   
أثناء اليوم المدرسي.

http://www.moudir.com:المصدر 
==============
وقت الدارة العلمية

ستخدام العلم ني ا سم، ل تع ير ال ما يش عض وك ها الب قد يفهم ما  ية ك  الدارة العلم
 بمعناه الحرفصي فصي الدارة ولكنهصا تعنصي اسصتخدام أسصس علميصة مدروسصة لتطويصر
 ممارسصة إداريصة ضصد العشوائيصة والتسصيب والصصدفة وترك الحبصل على الغارب.
 والخذ بالساليب العلمية المتطورة عند اتخاذ القرارات ومعالجة المشاكل الدارية
من يه اليوم  هم عل ما  صلت الغرب واليابان إلى  تي أو هي الركيزة ال ستعصية   الم
 ازدهار ورفاهيصة وتقدم صصناعي ل يبارى. فالغرب تمكصن مصن توظيصف السصاليب
 العلميصة للتحكصم فصي نتائج الثورة الصصناعية وتوجيههصا التوجصه الصصحيح حتصى أتصت
ما تصنع بس  تج وتل ما تن كل  ها، فعملت المصانع وازدهرت فأصبحت المة تأ  آكل
 فاكتملت دورة النتاج– السصتهلك وأصصبح الدخصل القومصي ينمصو نموا فائقا أوصصل
 هذه المجتمعات إلي قمصة الحضارة الحديثصة. أمصا اليابان فقصد نجحصت نجاحا منقطصع
 النظير لنها وظفت الساليب العلمية المدروسة في غالبية مجالت العمل من القيادة
 والتدريصب والتسصويق إلى النتاج المخزون والنقصل فأصصبحت هناك مفاهيصم إنتاجيصة
 وتسويقية وتنظيمية خاصة باليابان ساعد تطبيقها على تحقيق الثورة اليابانية الهائلة

التي نشاهدها عيانا بيانا.
جة ين الدجا قة ب صناعية كالعل ية والثورة ال ين الدارة العلم ما ب قة   قد تكون العل
يخ الداري أن في التار سلمات  من الم كن  تى أول ول من أ حد يدري  ضة ل أ  والبي
ساسيات نت مدفوعة ومدعومة بأ تي عاشها الغرب كا كبرى ال  النهضة الصناعية ال
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 عرفصت أول مرة مصع بروز مصا يسصمى بالدارة العلميصة. فالثورة الصصناعية حدثصت
 بسصبب السصتفادة مصن اختراعات وتقنيات وتطورات فنيصة حصصلت فصي تخصصصات
سيرة ستمرار الم ما ا ها أ ية وغير سة الميكانيك صالت والهند فة كالفيزياء والت  مختل
 الصناعية ونضوجها وتوسعها حتى وصلت إلي قمة المجد والحضارة الصناعية في

منتصف هذا القرن فقد تمت على أكتاف الدارة وخاصة الدارة العلمية.
يث الطلب مبررات معقولة ح جد له  قد ي سابق  في ال ية للدارة   إغفال السس العلم
نا هذه الوضع مختلف في أيام كن  فع. ول ستهلك المند شئ والم سوق النا يد وال  المتزا
 تماما. فالطلب يتجصه نحصو التقلص والسصوق نحصو )الزحمصة( والمسصتهلك تحول إلى
 مشتري متردد ومتسصائل، ولن تكون نظرة متطرفصة إذا توقعنصا أن يكون مسصتهلك
 رشيد يوازن التكاليف الحدية مع المنفعة الحدية ويشتري بأسلوب علمي واقتصادي
 ويهتم بمعادلة السعر/ الجودة وهذه صفات لم تكن موجودة في عصر الطفرة والبتر

ودولر.
 اليوم ومصع تهديدات العولمصة وتطورات التقنيصة اللكترونيصة سصيصبح السصلوب
جب ية. لذا، ي صر البشر يم وأداره العنا سويق والنتاج والتنظ في الت ية" مي"حتم  العل
 على الشركات الوطنية أن تنمي قدراتها في هذا المجال وأن تعمل بشكل جدي على
 الستفادة من أسس القرار العلمي في الدارة. وهذا المطلب ليس دعوة إلى اكتشاف
 نظريات جديدة في الدارة فالسلوب العلمي حقيقة موجودة ويسهل الوصول أليها،
يج سعودية مثًل تملك القدرة على تخر كض. الجامعات ال جة إلى الر قط بحا حن ف  ن
 طاقات وطنيصة مصن الممكصن أن تسصاعد الشركات على تصصميم نظصم علميصة لدارة
 عملياتهصا ووظائفهصا المختلفصة. وخريجصو أقسصام بحوث العمليات والسصاليب الكميصة
 وأداره العمال والقتصاد لديهم القدرة العلمية إن وجدوا التشجيع والفرصة. ولكن
 لدينا أضحى"وضع الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب"ظاهرة مستفحلة
 بفعل الواسطات والمحسوبيات. وإل ما الذي يجعل خريج المكتبات، مثًل، يعمل في

إدارة النتاج في مصنع منظفات،"وعند العرب كله صابون"!!
 التأسصيس العلمصي للدارة سصيفيد فصي ترشيصد السصتهلك وتقليصص التكاليصف لدى
 الشركات الوطنية؛ لنه يطور معادلت بسيطة تصور الوضع المعقد للشركة ومن
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 هنا يسهل استنتاج الطرق المؤدية إلى زيادة الرباح أو خفض التكاليف. فمثًل في
تي تظهر مي ستختفي وإلي البد ظاهرة"إعلنات الموضة" ال  الدارة بالسلوب العل
يد أعمى. نة والخرى بناء علي رغبة شخصية أو مزاجية مسيطرة أو تقل ين الفي  ب

يم الفائدة ) سعى إلي تعظ مي ي سلوب العل في ال يقoptimizationالعلن   ( بتحق
ية توازن صيغة( إعلن تج ) صادية لين ستراتيجية والقت حي ال  توازن مدروس للنوا
سلوبا سة وقتا وأ ستهلكي )الشراء( وتكون مدرو فة واحتمالت القبال ال ين التكل  ب
 بحيث تحقق الهدف المرجو بأسلوب علمي وليس بطريقة عشوائية قد تصيب وقد

تخطئ.
http://www.dr-alotaibi.com:المصدر 

===============
) التحضير للمذاكرة ( الوقت يكشف الحقيقة

 تنظيصم الوقصت هصو اتباع جدول معيصن لتنظيصم المذاكرة فصي نطاق المشاغصل العائليصة
والحياتية.

** توجيهات :
• راقب وقتك.

• لحظ كيف تقضي وقتك.
 • كُن حريصصا على اسصتثمار وقتصك: معرفصة كيفيصة قضاء وقتصك سصيساعدك على

تخطيط واستكمال واجباتك المدرسية.
ستؤديه ما  سم أعمالك إلى  ية، ق سب الهم ها ح في جدول , ورتب تب أعمالك   • اك

فورا وما ستعمله في وقت لحق.
 • احصصصل على جدول أعمال أو مذكرة يوميصصة ) أسصصبوعية (، اكتصصب مواعيدك

وحصصك واجتماعاتك حسب جدول زمني. ُكن دائما على معرفة بأعمالك
اليومية , ول تنم يوما دون أن تعرف واجباتك لليوم التالي .

ستخدم جدوًل شهريا لُتخطط للمستقبل. يد. ا  • احصل على جدول أعمال للمدى البع
التخطيط على المستوى البعيد ُيساعدك في الستفادة من وقت فراغك.

** تخطيط جدول مثمر للمذاكرة :
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• ُخذ قسطا كافيا من الراحة, و الغذاء الصحي , ول تنَس وقتا للمرح أيضا .
• رتب الواجبات حسب الولويات.

• استعد للنقاش والسئلة الفصلية قبل الحصة.
• رتب وقتا لمراجعة محاضراتك بشكل فوري بعد الحصة.

 ساعة الولى.24ملحظة: النسيان يكون أكثر بعد مرور ال
• رتب فترات للمذاكرة مدتها خمسون دقيقة.

• ذاكر في مكان خاٍل من الزعاج.
• خطط لستخدام وقت فراغك.

• حاول أن تجعل أوقات دراستك خلل ساعات النهار ما أمكن .
• راجع جدول أعمالك أسبوعيا واحرص على أن تكون ملتزما به .

• إن الرضا الذي ستحظى به نتيجة إتمام عملك, سيشعرك بنتيجة إنجازك.
http://www.iss.stthomas.eduالمصدر : 

==============
فن إدارة الوقت

أعمارنا.. كم نستغل منها؟ وكم نضيع؟
عبد ال آل سيف

 هذا الموضوع يهم طائفة من الناس، وهم الذين يشعرون أن الوقت المتاح ل يكفي
 لقضاء كصل العمال والطموحات التصي يريدونهصا، وبالتالي: فهصم بحاجصة ماسصة إلى
 قواعصد فصي فصن إدارة الوقصت، إذن... فهذا الموضوع يهصم أصصحاب الطموحات

والمشاريع والهمم العالية، أصحاب البداع والبتكار.
قت، وهذه الشكوى، من ضيق الو ية يشكون  مم العال صحاب اله قة فإن أ في الحقي  و
 وإن كانت صحيحة من جانب لقصر أعمار بني البشر، إل أنها ليست صحيحة من

جانب آخر.
في من أيضا  كن المشكلة تك سب، ول قت فح في الو ست  جه ذلك: أن المشكلة لي  وو
سن ص بح ستطيع  من ي من الناس  جد  ية ونجاح، ولذا: ت قت بفعال قة إدارة الو  طري

إدارته لوقته ص أن يعمل الشيء الكثير.
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 ولسنا بصدد الحديث عن أهمية الوقت؛ لن هذا موضوع آخر وفيه من النصوص
(.1الشرعية وكلم السلف والعلماء والحكماء ما يضيق عنه المقام)

 لكن سنعرض إحصائية دقيقة تبين أهمية العمر والحرص عليه بما يثير الغيرة لدى
النسان المسلم.

سان يع الن سنة، فإذا ض سبعون  ته  يش عمرا افتراضيا مد سان يع  لنفرض أن الن
 خمصس دقائق يوميا فإن هذا يعنصي أنصه أضاع مصن مجموع العمصر كله ثلثصة أشهصر

 يوما(، وهذا الجدول يوضح المسألة أكثر فأكثر.88تقريبا )
-------------------------------------------------

------
الوقت من اليوم مجموع الوقت من العمر الفتراضي النسبة المئوية

-------------------------------------------------
------

%0.35- خمس دقائق ثلثة أشهر 
%0.71- عشر دقائق ستة أشهر 

%1.42- عشرون دقائق سنة كاملة 
%4.28- ساعة كاملة ثلث سنوات 
%42.85- عشر ساعات ثلثون سنة 

-------------------------------------------------
------

ها كثيرة جدا، وهي جد أن ستهلك الوقت ت تي ت  ثم إذا نظرت إلى مجموع النشطة ال
ص وإن كان بعضها ضروريا ص لكن بعضها الخر غير مفيد وغير فعال.

وهذا يتضح في الجدول التالي:
-------------------------------------------------

-----------
نوع النشاط ما يستغرقه بالسنوات النسبة المئوية من العمر كله
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-------------------------------------------------
------------

%32 23النوم، بمعدل ثمان ساعات يوميا 
%30.7 21.5( يوميا 2.5-7العمل، )من 

%6.4 4.5الكل والشرب، بمعدل ساعة ونصف يوميا 
------------------------------------------------

نوع النشاط ما يستغرقه بالسنوات النسبة المئوية من العمر كله
-------------------------------------------------

------------
- العمال المعتادة والمراجعات الحكومية

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة( 
- العمال المنزلية والرحلت والتنزه

%4.28 3)بمعدل ساعة واحدة يوميا(. 
- اللقاءات الجتماعية والودية بين الصدقاء

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة يوميا(. 
- التنقل من مكان لخر

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة يوميا(. 
- التصالت الهاتفية

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة يوميا(. 
-------------------------------------------------

----------------
%87 سنة 61المجموع 

%12.85 سنوات 9الباقي 
 فإذا حذفصت مصن ذلك فترة المراهقصة وزمصن الطفولة فكصم يصا ترى يبقصى مصن الوقصت

للمشاريع الطموحة والعمال الكبيرة، والهداف النبيلة.
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 ول ننَس أن هذه التقديرات هي متوسط الوقت الذي يقضيه عامة الناس مع إمكانية
ما كل نشاط، ك قت المبذول ل من الو سط  يد على هذا المتو سان يز  أن يكون هناك إن
 أن هناك َمن ينقص من هذا ويكون شحيحا بوقته إلى درجة القتصار على أقل قدر

ممكن مما يستحقه كل نشاط.
أقسام الوقت:

 - الوقت المادي الميكانيكي: وهو مقياس لحركة جسم مادي بالنسبة لجسم مادي1
 آخصر، كالفترة التصي تسصتغرقها الرض فصي الدوران حول الشمصس، ووحدات هذا

القسم: الثانية، والدقيقة، والساعة، واليوم.
 - الوقصت البيولوجصي: وهصو الوقصت الذي يقاس فيصه تطور الظواهصر البيولوجيصة2

 ونموها ونضجها وكمالها، ووحدته هي الجسم نفسه، فقد يكون لطفلين عمر زمني
يث الطول من ح خر  من ال ثر نضجا  ما أك كن أحده سنوات مثًل، ل سع  حد كت  وا

وكمال الجسم وتناسقه.
 - الوقت النفسي: وهو نوع آخر من أنواع الشعور الداخلي بقيمة الوقت، حيث3

 يؤثصر الحدث النفسصي فصي ذلك إذا كان سصعيدا أو سصيئا أو خطرا أو مهما، فتبدو
ها سعيد كأن في الحدث ال ساعات  ساعات، وتبدو ال ها  سيء كأن في الحدث ال  الدقائق 

دقائق.
 - الوقت الجتماعي: وهو الوقت الذي يربط فيه تقدير الوقت بأحداث اجتماعية4

(.2مهمة إما عالمية أو محلية، ولذا: نسمع كبارالسن يؤرخون بحياة فلن وفلن )
قواعد إدراة الوقت:
* القاعدة الولى:

 تحديد الهداف والولويات: هناك مثل قديم ساخر يقول: عندما ل تعرف أين تتجه
فإن كل الطرق توصلك، وتحديد الهدف أمر على قدر كبير من الهمية.

مة سميه بأز كن أن ن ما يم مة  شه ال من التخلف الحضاري الذي تعي سف فإن   ولل
(.3الهدف أو غياب الهداف وخاصة الهداف الوسطى التي تخدم الهدف العظم)

- أقسام الهداف:
يمكن أن تقسم الهداف إلى ثلثة أقسام:

295



ما عداه من الهداف1 جد  سان ون سعى له الن هم هدف ي  - الهدف الكبر: وهو أ
جل(، عز و ية ل ) يق العبود سلم: تحق سان الم سبة للن هو بالن  تخدم هذا الهدف، و

وبالنسبة للماديين: تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة والمصلحة والمتعة.
ها2 كبر؛ مثال من الهداف تخدم الهدف ال عة  هي مجمو سطى: و  - الهداف الو

بالنسبة للنسان المسلم: الدعوة إلى ال، الصلة، طلب العلم، بر الوالدين....الخ.
ها مجموعة من الوسائل3 ها بأن عبر عن ما يمكن أن ي  - الهداف الصغيرة: وهي 

من عة  ها: طلب العلم هدف أوسط وهناك مجمو تي تخدم الهداف الوسطى؛ مثال  ال
الوسائل والطرق والوسائل لتحقيقه.

علما بأن كل هدف هو بالنسبة لما فوقه وسيلة وبالنسبة لما تحته هدف.
 وبناء على هذا التقسصيم: تكون هذه الهداف على شكصل هرم، حيصث يتبوأ الهدف
 العظم القمة وتليه الهداف الوسطى الخادمة له، ثم تمثل الهداف الصغيرة قاعدة

الهرم.
- تدوين الهداف:

 - دون أهدافك بنفسك أو بالتعاون مع المجموعة التي تعمل معك في نفس القطاع1
أو المؤسسة.

- احرص على كتابتها؛ فهذا أدعى لعدم نسيانها.2
نم عن همة3 بل للنمو والتطور، وي  - لحظ أن تكون الهداف ذات معنى ساٍم قا

عالية.
- الهتمام في سبيل تحقيق الهدف بالكيف ل بالكم.4
- الوضوح في صياغة الهداف.5
(.4- أن تكون الهداف واقعية وممكنة التحقيق)6

- معايير خاطئة لتحديد أولويات العمل:
- إذا كنت تقدم العمل الذي تحبه على العمل الذي تكرهه.1
- إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي ل تتقنه.2
- إذا كنت تقدم العمل السهل على العمل الصعب.3
- إذا كنت تقدم العمال ذات الوقت القصير على ذات الوقت الطويل.4
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(.5- إذا كنت تقدم العمال العاجلة على غير العاجلة وإن كانت مهمة)5
* القاعدة الثانية:

هم، ولذا: نجد ير من الناس يجهلون كيف يقضون أوقات  تسجيل الوقت وتحليله: الكث
 البون شاسعا بين ما يفعلونه في الواقع وبين ما يريدون أن يفعلوه، فإذا كان ما يريد

  )نقطة( يجد أن ما يفعله في الواقع90أن يفعله الواحد منهم من النشطة يستغرق 
عض10لم يتجاوز  في أداء ب صير  ني التق يد أن يفعله، وهذا يع ما ير   )نقاط( م

النشطة أو عدم فعلها نهائيا.
 المعلومصة الدقيقصة فصي تحليصل الوقصت وتسصجيله تقود إلى تعريصف دقيصق للمشكلت

(.6ومضيعات الوقات، ومن ثم: تساعد على التخطيط السليم لقضاء الوقت)
- أنواع تسجيل الوقت:

 - السجل اليومي للوقت: يركز فيه على الوقت تحديدا، والمكان، ونوع النشاط،1
وترتيب النشطة في الهمية.

 - السجل الشهري: يركز فيه على الوقت ابتداًء وانتهاًء، والتاريخ، وكيفية قضاء2
النشاط، منفردا أو في اجتماع، ومكان النشاط وأهميته.

 - سجل ملخص الوقت: يركز فيه نوع النشطة، مجموع الوقت المخصص لكل3
 نشاط في السنة كلها بالنسبة المئوية، ومن ثم المقارنة بين الهمية والنسبة المئوية

(.7المخصصة له)
* القاعدة الثالثة:

ته أن يفكر، من الناس يحب أن يعمل أكثر من محب ير   التخطيط لقضاء الوقت: كث
لكن هذا ل يعني بالضرورة أنه صواب.

 والسصر فصي ذلك أن النسصان فيصه غريزة حصب النجاز والعجلة ومحبصة رؤيصة ثمرة
جه ليست ير فنتائ  العمل مبكرا، والعمل يشبع هذه الغريزة، بخلف التخطيط والتفك

مباشرة ول تظهر إل بعد فترة من الزمن.
 والعمل بدون تخطيط يأخذ وقتا أطول مما يستحق، بخلف العمل المخطط له فهو

يأخذ أقل قدر ممكن من الوقت لهذا العمل.
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 ولذا: فإن مضيعات الوقصت تعترض بكثرة مصن ل يخطصط لوقتصه، ومصن ثصم: فهصو لم
يخطط ليجاد حلول لها، ولذا يضيع وقته.

 ومن يعمل العمل بدون تخطيط تقنعه أقل النتائج الحاصلة، بخلف من يخطط فإنه
(.8ل يرضى إل بأكبر قدر ممكن من النجاح)

-كيف نخطط؟:
- حدد الهداف ورتبها حسب الهمية والولوية.1
ثم حدد الوقت2 يق الهداف واختر أحسنها  في الخيارات المطروحة لتحق كر   - ف

بالدقة لتنفيذ الطريقة.
- حدد المكان المناسب للجميع لتنفيذ العمل.3
- فكر فيمن يقوم بالعمل أنت أو غيرك ومن هو الصلح في ذلك.4
- افترض حدوث مضيعات للوقت، ومن ثم ابحث لها عن حلول.5
- تجنب الرتجالية في وضع الخطة.6
 - ل تعط أي نشاط أكثر من الوقت الذي يستحقه، إذ إن إعطاءه ذلك يعني أن7

العمل الصغير سوف يتمدد ليمل الوقت المتاح مع إمكانية الختصار في الوقت.
 - ضع احتياطات عند فشل النشاط لستثمار الوقت، فمثًل عندما يتخلف الطرف8

الخر عن الموعد، يفترض أن تستفيد من الوقت وتستثمره في شيء آخر.
ثل: إجراء عدة9 عة واحدة، م ها دف هة لتقوم ب مع العمال المتشاب  - حاول أن تج

اتصالت هاتفية.
 - تذكر أن بضع دقائق من التفكير توفر بضع ساعات من العمل الشاق، وكما10

(.9% من العناصر)20% من النتاج تنبع من 80تقول بعض النظريات: إن 
* القاعدة الرابعة:

 التفويض والتوكيل: يعتبر التوكيل الجيد من الساليب الناجحة لحفظ الوقت، وذلك
لنك تضيف بأوقات الخرين وقتا جديدا إليك، وتكسب عمرا إلى عمرك المعنوي.

- أسباب العراض عن التفويض:
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 - المركزية التي يتشبع بها بعض الشخاص، حيث ل يثق الشخص بأحد البتة،1
 وأضرار هذه المركزية تظهر عندما يصيب الشخص مرض قاهر أوظرف طارئ

حيث يتعطل العمل بدونه.
- الرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح.2

 وهذه نظرة قاصرة، لن النظرة البعيدة تقضي بأن التفويض وسيلة ناجحة لحتمال
فظ نك أحيانا، وبالتالي تحا سن م في الداء أو أح عد مثلك  ما ب  أن يكون المتدرب في

(.10على وقتك وتنجز أكثر)
* القاعدة الخامسة:

ته، يص على وق كل حر نه  كو م قت داء عضال يش قت: مضيعات الو  مضيعات الو
وهي قسمان:

- داخلي من النسان نفسه، وينبع هذا غالبا من عدم التخطيط السليم.1
- خارجي من الخرين: السرة والمجتمع.2

 ومضيعات الوقصت قصد تكون أمورا نسصبية، فمثًل: قصد يأتيصك زائر ثقيصل الظصل بدون
 ميعاد، ويقتطع جزءا ثمينا من وقتك، فبينما تشعر أنك على جمر تتلظى، يشعر هو

في المقابل بسعادة غامرة وانطباع جيد عن هذا اللقاء.
-مضيعات الوقات:

- اللقاءات والجتماعات غير المفيدة سواًء أكانت عائلية أو غيرها.1
- الزيارات المفاجئة من الفارغين.2
- التردد في اتخاذ القرار.3
- توكيل غير الكفء في القيام بالعمال، وهو ما يسمى بالتفويض غير الفعال.4
- التصالت الهاتفية غير المفيدة.5
- المراسلت الزائدة عن الحد.6
- القراءة غير المفيدة، ويدخل فيها فضول العلم عند تقديمها على الفاضل.7
- بدء العمل بصورة ارتجالية بدون تخطيط ول تفكير.8
- الهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الهمية.9

- تراكم الوراق وكثرتها وعدم ترتيبها.10
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سميه بالمجاملة في إهداء الوقت11  - عدم القدرة على قول ل، أو ما يمكن أن ن
لكل من هب ودب.

(.11- التسويف والتأجيل)12
- كيفية السيطرة على مضيعات الوقت:

- اجمع البيانات اللزمة عن مضيعات الوقت.1
- حدد سبب تضييع الوقت بدقة.2
- ضع عددا من الحلول لكل مضيع للوقت ثم اختر أنسبها.3

 علما بأن السصيطرة على مضيعات الوقصت ل يعنصي بالضرورة إزالتهصا بالكليصة لن
 بعصض هذه المضيعات ضروري ومهصم، ولكصن لبصد مصن السصيطرة عليصه بدًل مصن

السيطرة علينا.
نر كل مضيع من المضيعات لم  في هذا الباب حلوًل مستقلة ل قد ذكر المصنفون   و

متسعا لذكرها هنا لكثرتها.
إلماحات مهمة:

 - إدارة الوقت الناجحة ل تعني بالضرورة تخفيض الوقت اللزم لتنفيذ كل نشاط1
معين، بل تعني قضاء الكمية المناسبة منه لكل نشاط.

 - يستحيل أن تكون جميع العمال في درجة واحدة من الهمية، وهذا يعني أنه2
لبد من ترتيب الولويات.

- عالج مضيعات الوقت بحلول جذرية ل وقتية.3
 - تحكم في الوقت المتاح ول تترك الوقت هو الذي يتحكم فيك، فبادر بالعمال4

وانتهز الفرص.
(.12- إنما تكمل العقول بترك الفضول؛ الفضول في القول أو الفعل)5
 - ساعة وساعة: ينبغي للنسان أن يجعل جزءا من وقته للترويح عن نفسه لن6

يء مفيصد كقراءة الدب والشعصر مي، وينبغصي أن يكون الترويصح بش  القلب إذا كّل ع
بي ني لستجم قل بو الدرداء: إ سباحة؛ قال أ  والتاريخ، أو الرياضة المفيدة للجسم كال

(.13بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق)
(14- وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الجسام )7
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هم الوقات سامهم ول تكفي حة يتعبون أج يع الطمو ية والمشار مم العال صحاب اله  أ
المتاحة لتحقيق كل طموحاتهم.

 - لكل وقت ما يملؤه من العمل؛ بمعنى أن لكل وقت واجباته، فإذا ُفعلت في غير8
(.12وقتها ضاعت)

- الوقت قطار عابر ل ينتظر أحدا، فإن لم تركبه فاتك.9
من إرادة10 بع  تي النا هي النضباط الذا قت  في إدارة الو هم قاعدة  كر أن أ  - تذ

جبارة عازمة على الحفاظ على وقتها متخطية كل العقبات التي تعترض طريقها.
ية11 هي شعار الجمع نت هذه العبارة  ثر كا قة أك كى ل بمش قة أذ مل بطري  - اع

 المريكية لتقويم المهندسين كمحاولة منها للتمييز بين الشغل والنشغال، وهي تشير
(.15إلى التخطيط السليم لكل عمل تعمله)

كي نختار نا العبادات  نا أيضا أن نّوع ل مة ال )تعالى( علي من نع  وختاما أقول: إن 
 منها ما تقوى عليه نفوسنا، فإذا مللنا نوعا انتقلنا إلى آخر، فلله الحمد والشكر على

ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
الهوامش :

 (انظر مثًل: كتاب قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، وكتاب: سوانح1)
وتأملت في قيمة الزمن، خلدون الحدب، وغيرهما.

-12(انظر: كتاب أفكار رئيسية في إدارة الوقت، محمد المدني البخاري، ص )2)
17.)

.95(إدارة الوقت د. نادر أبو شيخة، 3)
 ، إدارة الوقصت، لمجموعصة مصن98(إدارة الوقصت: د. نادر أحمصد أبصو شيخصة، 4)

نة،  يف هوا بد اللط يد ع مة د. ول ين: ترج قت: د. نادر5. )347الباحث  ( إدارة الو
.101أحمد أبو شيخة، 

.244 - 237(إدارة الوقت: ترجمة د. وليد عبد اللطيف هوانة، 6)
 ، إدارة81، إدارة الوقصت - أبصو شيخصة، 25(أفكار رئيسصية فصي إدارة الوقصت، 7)

.225الوقت، د. وليد هوانة، 
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نة، 8) يد هوا بو شيخة، ص45(انظر: إدارة الوقت، ترجمة ول ، إدارة الوقت، د. أ
109.

.53، أفكار رئيسية في إدارة الوقت، 114(إدارة الوقت، د. أبو شيخة 9)
.239، إدارة الوقت، أبو شيخة، 440 - 377(إدارة الوقت، هوانة، 10)
.125، إدارة الوقت، د. أبو شيخة، 40(أفكار رئيسية في إدارة الوقت، 11)
.66 - 53(سوانح وتأملت في قيمة الزمن، لخلدون الحدب، 12)
.201(ديوان المتنبي، 14. )1/115(بهجة المجالس لبن عبد البر، 13)
 (أنجصز أكثصر واعمصل أقصل، بحصث قدمصه جون. هصص. شريدان، ضمصن مجموع15)

.26، وإدارة الوقت، أبو شيخة، 327البحوث المترجمة، ترجمة وليد هوانة، ص 
Cdمجلة البيان 

===============
فن إدارة الوقت

اختصره الفريق العلمي بموقع مفكرة السلم
الفصل الول سيطر على وقتك:

:أوًل : أزل من عقلك خرافة] الوقت حر[
 إن التفكيصر بالشياء الملموسصة مثصل السصيارات والبيوت أسصهل مصن التفكيصر بالوقصت
 وذلك لن لها قيمة ، ولكن لن الوقت غير مرئي وغير قابل للمس فهو ل يحظى
 بالحترام الكافي ، فلو سرق شخص مجوهرات منك فإنك ستنزعج وتخبر الشرطة
ما يدل على حة ، وم تبر حتى جن في العادة ل تع سرقة الوقت  كن  مة ول  عن الجري
تك الحر ، أي اعمل ذلك حين نا نسمع أحيانا قول القائل : اعمل ذلك في وق  هذا أن
 ل تكون منهمكا في أمر مهم ، ولكن الحقيقة هي أنه يجب أن ل يكون هناك شيء

اسمه الوقت الحر .
ثانيا : قّدر لمجهودك ثمرة أعلى من الثمرة الحالية

سك جئ إذا وجدت نف مة ؛ فل تفا ساوي ثمرة عظي تك فعًل ي كر بأن وق  فإذا بدأت تف
 تجني فعليا تلك الثمرة ، وما سيحصل هو أنك ستبدأ تدرك قيمة الساعة المهدرة ،
ما سببه انعدام الكفاءة ، ورب يل الهدر الذي ي عن طرق لتقل حث  ستبدأ بالب عد ذلك   ب
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 وهو الهم ستبدأ بالختيار بدقة أكثر المشاريع والطلبات ثمرة ، ويجب أن ل تهب
وقتك لحد إل باختيارك ، ول تعتبر وقت شخص آخر أكثر قيمة من وقتك .

ثالثا : حاسب نفسك ودقق في وقتك والمجهود المبذول فيه
 إن كنت من الذين ل يستطيعون أن يستثمروا وقتهم بشكل جيد فحاول أن تضع لك
 سجًل تدّون فيه جداول لوقتك والوقت الذي قضيته في أداء كل عمل من أعمالك ،
 وربما ل تكون هذه الطريقة ضرورية للناس الذين تعلموا إدارة وقتهم بشكل جيد ،
 ولكن بالنسبة للشخص الذي يجد صعوبة في إدارة وقته فإن الحتفاظ بسجل يمكن
 أن يكون مفيدا كأداة تشخيصص ، فالسصجل يمكصن أن يكون له أثصر الصصدمة ؛ حتصى
نه ببساطة ، إن السجل ل تم فقدا  للناس ذوي الخبرة حينما يدركون كم من الوقت ي

يترك مجاًل كبيرا لخداع النفس .
الفصل الثاني : نّظم نفسك ورتب أولوياتك

قع هو المو مر حيوي ، فهذا  تك أ ية الواجبات على لئح في أهم فة التفاوت   إن معر
 الذي يتيصه فيصه الكثيصر ممصن يمكصن أن يصصبحوا خصبراء فصي إدارة الوقصت ، فإنهصم
 يصنعون قائمة بالواجبات ، ولكنهم عندما يبدءون بتنفيذ البنود على القائمة ؛ فإنهم
يب الولويات فس وترت يم الن تى يحصل تنظ ساوي ؛ وح كل الواجبات بالت  يعاملون 

فلبد من اتباع المور التالية :
- يجب عليك أن تحدد وتدون أهدافك .1
- ركز نشاطك وجهودك على المصادر المفيدة لعملك .2

 إن النتباه إلى ما سيعطي أفضل العوائد يحررك من الهتمام والرتباط بالمصادر
قد تحتاج إلى إلغاء  حك ، ف في نجا يل أو بل شيء  ساهم بشيء قل تي ت من80ال  % 

% مما كنت تضعه على لئحة أولوياتك .80مصادرك أو تتخلص من 
- اكتب كل واجبات يومك .3

هناك عدة أسباب وجيهة تجعل هذه النصيحة جيدة ، منها :
 أ-إذا كانصت الواجبات مدونصة فبإمكانصك أن تنام بعمصق أكثصر ، حيصث يصصبح ذهنصك

صافيا ، ول يخفى عليك أثر النوم بهذه الصفة على عمل الغد .

303



يس فقط كل ، ول نت الواجبات مدونة فإن عقلك يتحرر ؛ حتى يحل المشا  ب-إذا كا
 ليتذكرهصا ، فأصصبح المجهود العقلي متوجها إلى عمليصة واحدة وهصي إيجاد النتائج

وليس إلى عمليتين ؛ عملية الحل والتذكر.
 ج-إذا كانت الواجبات مدونة فأنت تكون قد خطوت خطوة نحو اللتزام ، فإذا كان

الواجب لم يكتب فهو على الرجح ل يستحق التنفيذ.
- اجعل لئحتك شاملة لوقتك وأولوياتك .4

وحتى تكون لئحتك عملية فلبد أن :
• ل تعتمد على مذكرات مخربشة على قطع من الورق مبعثرة هنا وهناك .

سطة ها بوا جة ونحو صقة على الثل بك أو مل صاصات على مكت مد على ق  • ل تعت
مغناطيس .

في مفكرة ما يكون ذلك  حد على القل ، فرب في مكان وا من وجود لئحتك  كد   • تأ
تحملها معك أو في حاسوب .

• اجعل قائمتك حديثة .
• تأكد من أن تكون القائمة في متناول اليد في كل الوقات .

- افحص قائمتك بشكل منتظم واجعل مرؤوسيك يفعلوا ذلك أيضا .5
يء تفعله صباح كأول ش في ال ها  ظر إلي بد أن تن كل دوري ، ول تك بش جع قائم  را
هم يحتفظون من أن كد  سيك تأ يت واجبات لمرؤو ما أعط ضا كل  بدون انقطاع ، وأي
ية ، أن يحضروا في الجتماعات التال هم  هم ، واطلب من بة من  بقوائم للمور المطلو
 القوائم ويستعملوها كأساس لتقريرهم عن العمل ، وتأكد أنك متى استخدمت القائمة

بهذه الطريقة فسوف تتأكد من أن الواجب الذي أمليته لم ينته إلى النسيان .
- حدد الفقرات على قائمتك بدقة وعلى قدر الطاقة .6

 يجصب أن تكون قائمتصك شاملة ، ولكنهصا يجصب أل تكون موسصوعية ؛ وإل أجصبرت
 نفسك على أكثر من طاقتك ، وقبل أن تغادر المكتب اكتب ستة أشياء أو نحوها لم
ثر ستصبح أك غد ، وبهذا  في ال ها بشدة  ها اليوم ، وتحتاج إلى عمل من عمل كن   تتم

تركيزا ، وسرعان ما يحصل لك تحسن ملحوظ في إنتاجيتك .
- حدد تاريخا وزمنا للواجبات التي على لئحتك .7
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 ضع الواجبات المطلوبة على لئحتك ،ويجب أن تلتزم بتنفيذ ما هو على اللئحة ،
وأفضل طريقة لللتزام هي إعطاء كل واجب على اللئحة شريحة زمنية محددة .

- إذا كنت مسئوًلا ففكر بعمل لوائح لمعاونيك .8
هم أن يفعلوا ذلك سين ، أو تطلب من يك أن تضع لوائح واجبات لمساعديك الرئي  فعل

.
- اعمل لئحة للمدى الطويل .9

 يعمل الكثير من مخططي الوقت لوائح للمدى الطويل ، بل إن بعضهم يعرف لئحة
تي مة ال ية الها ظم المكالمات الهاتف بل شهر مع سبقا وق ية، فيعرف م ته الشهر  واجبا
من كل  سيحتاجها  تي  قت ال ية الو تى كم عض الشخاص يقدرون ح  سيجريها ، وب
ستخدمون عد ذلك ي هي ، ب تى تنت يل ح حة المدى الطو هم الموجودة على لئ  مشاريع

لوائح أسبوعية وشهرية وحتى سنوية لعمل لوائحهم من خللها .
http://198.169.127.218/filz:المصدر

==============
قيمة الوقت في حياة المسلم

 الحمد ل الذي بيده مقاليد المور، والصلة والسلم على البشير النذير، نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يا هو الوقت الذي هو مادة الحياة. والوقت أنفس  فإن رأس مال المسلم في هذه الدن
في عمره يوم عا ليزاد  ضع أمواله جمي يت لو أن محتضرا و  من المال وأغلى، أرأ

واحد هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة؟!.
 ولعظم أهمية الوقت فقد أقسم ال به - عز وجل - في آيات كثيرة من كتابه الكريم

 (ِإّلا اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا2(ِإّن اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر)1منها قوله - تعالى -: ))َواْلَعْصِر)
الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا ِبالّصْبِر((.

 فأقسصم - جصل وعل - بالعصصر، وهصو الدهصر الذي هصو زمصن تحصصيل الرباح
 والعمال الصصالحة للمؤمنيصن، وزمصن الشقاء للمعرضيصن، ولمصا فيصه مصن العصبر

والعجائب للناظرين.
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 ويقول - عصز وجصل - فصي بيان هذه النعصم العظيمصة التصي هصي مصن أصصول النعصم:
َك ي َذِل ِه ِإّن ِف َسّخَراٌت ِبَأْمِر ُم ُم َس َواْلَقَمَر َوالّنُجو ْم الّلْيَل َوالّنَهاَر َوالّشْم َسّخَر َلُك  ))َو

َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن((.
 وقال - تعالى -: ))َوُهَو اّلِذي َجَعَل الّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ِلَمنْص َأَراَد َأنْص َيّذّكَر َأْو َأَراَد

ُشُكوًرا((.
 وقال - عليه الصلة والسلم -:"ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع
سبه ين اكت من أ عن ماله  ما أبله، و به في عن شبا ما أفناه، و عن عمره في صال:   خ

وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه".
 وعن ابن عباس - رضي ال عنهما - قال: قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم

-:"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ".
أخي المسلم:

كل ونشرب نا لنأ نا خلق به أن قت يكون جواب تعح مع الو  من رأى حال الناس اليوم 
 ونتمتصع ونلعصب ونلهصو ونبنصي الدور والقصصور.. وهذا هصو واقصع الكثيصر.. وحينئذ
 يشتركون في هذه الهداف الدنيوية مع البهائم والكفار الذين همهم في الحياة الكل
 والشرب والتمتع بملذ الدنيا حلل كانت أم حراما، وال - عز وجل - خلقنا لمر
ا ْم َعَبًث ا َخَلْقَناُك ِسْبُتْم َأّنَم مة فقال - تعالى -: ))َأَفَح ية كري يه بآ بة ف يم حدد الجا  عظ
َوَأّنُكْم ِإَلْيَنا َلا ُتْرَجُعوَن(( وقال - تعالى - ))َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواْلِإنَس ِإّلا ِلَيْعُبُدوِني((.
 قال المام النووي: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم العتناء بما خلقوا
ها دار نفاد ل محل إخلد، ومركب يا بالزهادة، فإن  له، والعراض عن حظوظ الدن
 عبور ل منزل حبور، ومشرع انفصصام ل موطصن دوام. والرسصول صصلى ال عليصه
 وسلم يقول:"اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، وغناك

قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".
 وعمصر النسصان هصو موسصم الزرع فصي هذه الدنيصا، والحصصاد هناك و الخرة، فل

يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس ماله فيما ل فائدة فيه.
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 ومن جهل قيمة الوقت الن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل
 فيه، ولكن بعد فوات الوان، وفي هذا يذكر القرآن موقفين النسان يندم فيهما على

ضياع وقته حيث ل ينفع الندم:
 الموقصف الول: سصاعة الحتضار، حيصث يسصتدبر النسصان الدنيصا ويسصتقبل الخرة،
 ويتمنى لو منح مهلة من الزمن، وُأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما

فات.
سبت، ما ك ما عملت وتجزى ب فس  كل ن فى  يث تو في الخرة، ح ني:  قف الثا  المو
هل النار لو يعودون مرة نى أ هل النار النار، هناك يتم نة وأ نة الج هل الج خل أ  ويد

أخرى إلى حياة التكليف، ليبدأوا من جديد عمل صالحا.
هيهات هيهات لما يطلبون فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء.

أخي المسلم:
ير أمره، وإن قه وتدب في إنفا يه والقتصاد  جب الحرص عل ما ي  الزمن كالمال كله
 كان المال يمكصن جمعصه وادخاره بصل وتنميتصه فإن الزمصن عكصس ذلك؟ فكصل دقيقصة
 ولحظصة ذهبصت لن تعود إليصك أبدا ولو أنفقصت أموال الدنيصا أجمصع. وإذا كان الزمصن
 مقدرا بأجل معين وعمر محدد ل يمكن أن يقدم أو يؤخر، وكانت قيمته في حسن
ستعمال ول يفرط ستعمله أحسن ا يه وي فظ عل سان أن يحا قه- وجب على كل إن  إنفا

في شيء منه قل أو كثر.
صرفه؟! يف ي صرفه؟! وك ين ي جب أن يعرف أ ته ي سان على وق فظ الن كي يحا  ول
 وأعظصم المصصارف وأجلهصا طاعصة ال - عصز وجصل -، فكصل زمصن أنفقتصه فصي تلك

الطاعة لن تندم عليه أبدا.
 قال! الحسن: من علمة إعراض ال عن العبد أن يجعل شغله فيما ل يعنيه خذلنا

من ال - عز وجل -.
 وقال أبو حازم: إن بضاعة الخرة كاسدة يوشك أن تنفق فل يوصل منها إلى قليل
يه سرة والسف عل بق له إل الح مل، لم ي سان والع ين الن يل ب تى ح ير، وم  ول كث
 ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فل تنفعه. وينبغي للمؤمن أن يتخذ

من مرور الليالي واليام عبرة لنفسه،
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 الليصل والنهار يبليان كصل جديصد، ويقربان كصل بعيصد، ويطويان العمار، ويشيبان
الصغار، ويفنيان الكبار.

ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظرين قريب
نذ نت م ستون قال فأ يك؟ قال:  تت عل كم أ بن عياض رجل فقال له:   سأل الفضيل 

ستين سنة تسير إلى ربك، توشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا ل وإنا إليه راجعون!
 فقال الفضيل: أتعرف تفسيره تقول- إنا ل وإنا إليه راجعون-!! فمن عرف أنه ل
 عبد، إليه راجع، فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسئول!، ومن
 علم أنه مسئول! فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ قال: يسيرة! قال: ما
 هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما

مضى وما بقي.
 وإذا كان هذا القول لمصن قاربصت سصنه السصتين فللشباب قول الحسصن - رحمصه ال
 -لصحابه: يا معشر الشيوخ، ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد قال: يا

معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ.
أخي المسلم:

يم، في النعيم المق ية  ته البد قة، وهو مادة حيا في الحقي سان هو عمره   إن وقت الن
يم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته  ومادة معيشته الضنك في العذاب الل
 ل وبال فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإل عاش فيه عيش
 البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به

النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته.
 قال بلل بصن سصعد: يقال لحدنصا: تريصد أن تموت؟ فيقول: ل، فيقال له:لم؟ فيقول:
 حتصى أتوب وأعمصل صصالحا، فيقال له: اعمصل، فيقول: سصوف أعمصل، فل يحصب أن

يموت ول يحب أن يعمل، فيؤخر عمل ال - تعالى - ول يؤخر عمل الدنيا.
أخي المسلم:

 اسصتثمر وقتصك ول تضيصع دقيقصة منصه، ول تكصن كمصن إذا جاءه هادم اللذات ومفرق
 الجماعات قال: ))َربّص اْرِجُعون((ِ ولماذا يعود ويرجصع هصل ليبنصي داره ويؤثصث
يد! ستحيلة والعود بع عة م كن الرج ُت(( ول َصاِلًحا ِفيمَا َتَرْك سكنه؟! ))َلَعّلي َأْعَمُل   م
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حد، ولن نك أ صوم ع نه لن ي ستعد له، واعلم أ سلم- لهذا اليوم وا خي الم  فاعمل- أ
يصلي عنك أحد، فاعمل لنفسك.

 جعلنصي ال وإياك ووالدينصا فصي روضات الجنات، وبارك فصي أعمالنصا وأعمارنصا
نا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم هم اجعل خير أعمال نا، الل  وأوقات
 لقائك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى ال على نبينا محمد وعلى

أزواجه وصحبه أجمعين.
http://alnadwa.net:المصدر 

==============
مهارة تنظيم الوقت

ما هي فوائد تنظيم الوقت؟
 الفوائد كثيرة، منها ما هو مباشر وتجد نتائجه في الحال، ومنها ما تجد نتائجه على
من فوائد قت، و مك للو من تنظي ستعجل النتائج  يك أن ل ت يل، لذلك عل  المدى الطو

تنظيم الوقت:
الشعور بالتحسن بشكل عام في حياتك.

قضاء وقت أكبر مع العائلة أو في الترفيه والراحة.
قضاء وقت أكبر في التطوير الذاتي.

إنجاز أهدافك وأحلمك الشخصية.
تحسين إنتاجيتك بشكل عام.

التخفيف من الضغوط سواء في العمل أو ضغوط الحياة المختلفة.
كيف أعرف مدى استفادتي من وقتي؟ وكيف أعرف العوامل المبددة لوقتي؟

 سصؤال جوهري ومهصم، تتطلب معرفصة مدى اسصتفادتك للوقصت والعوامصل المضيعصة
 لوقتك أن تقوم بعمل سجل يومي لمدة أسبوع مثًل وتدون فيه تفاصيل العمال التي
 قضيت فيها وقتك وكذلك كم أخذ كل عمل من الوقت، فتكتب حتى المور البسيطة
 والصغيرة والتي قد تضيع من وقتك دقائق يوميا لكن في نهاية السبوع قد تجد هذه

الدقائق تحولت لساعات.
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 16قم بتصميم جدول مفصل لكل يوم، وقسمه إلى عدد ساعات يومك وهي تقريبا 

خذ  سيم كل ساعة إلى 8ساعة على افتراض أن النوم يأ قم بتق سام4 ساعات، و   أق
مل. هذا15أي  كل ع قت المهدر ل ساعات إلى أعمال ومقدار الو سم ال قة، وق   دقي

 اقتراح للجدول، المهصم أن يوضصح لك الجدول العمال ومقدار الوقصت المهدر لكصل
عمل.

 بعصد ذلك عليصك أن تقوم بتحليصل الجدول وتبحصث فصي عوامصل تبديصد الوقصت فتزيلهصا
 وتسأل نفسك، هل هناك فرصة لتنظيم الوقت بشكل أفضل؟ إن كانت الجابة بنعم

- وهي كذلك دائما - فعليك أن تبحث عن هذه الفرصة.
أنا مشغول ول يوجد لدي وقت للتنظيم!

كن حادا إذ سه لم ي كن فأ بة ول في الغا طع شجرة  في ق هد   يحكى أن حطابا كان يجت
نه لم يشحذه من قبل، مر عليه شخص ما فرآه على تلك الحالة، وقال له: لماذا ل  أ
 تشحصذ فأسصك؟ قال الحطاب وهصو منهمصك فصي عمله: أل ترى أننصي مشغول فصي

عملي؟!
 مصن يقول بأنصه مشغول ول وقصت لديصه لتنظيصم وقتصه فهذا شأنصه كشأن الحطاب فصي
سيساعده أيضا على سرعة و طع الشجرة ب سيساعده على ق حذ الفأس  صة! إن ش  الق
 بذل مجهود أقصل فصي قطصع الشجرة وكذلك سصيتيح له النتقال لشجرة أخرى، وكذلك
سيتيح لك قل و سرع وبمجهود أ كل أ ساعدك على إتمام أعملك بش قت، ي يم الو  تنظ

اغتنام فرص لم تكن تخطر على بالك لنك مشغول بعملك.
 وهذه معادلة بسيطة، إننا علينا أن نجهز الرض قبل زراعتها، ونجهز أدواتنا قبل
 الشروع فصي عمصل مصا وكذلك الوقصت، علينصا أن نخطصط لكيفيصة قضائه فصي سصاعات

اليوم.
ل أحتاج تنظيم الوقت لكل شيء، فقط المشاريع الكبيرة تحتاج للتنظيم!

 في إحصائيات كثيرة نجد أن أمور صغيرة تهدر الساعات سنوية، فلو قلنا مثًل أنك
  دقائق في طريقك من البيت وإلى العمل وكذلك من العمل إلى البيت،10تقضي 

  دقيقة يوميا تتنقل بين البيت ومقر العمل، ولنفرض أن عدد أيام20أي أنك تقضي 
 أيام أسبوعيا.5العمل في السبوع 
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 دقيقة أسبوعيا100 دقيقة = 20 أيام × 5
 ساعة تقريبا!!88 دقيقة = 5300 أسبوعا = 53 دقيقة أسبوعيا × 100

من  يد لستفدت  في شيء مف شر دقائق يوميا  ستغلل هذه الع مت با ساعة88لو ق   
 تظصن أنصت أنهصا وقصت ضائع أو مهدر، كيصف تسصتغل هذه الدقائق العشصر؟ بإمكانصك
ها  الستماع لشرطة تعليمية، أو حتى تنظم وقتك ذهنيا حسب أولوياتك المخطط ل
 مصن قبصل، أو تجعصل هذا الوقصت موردا للفكار البداعيصة المتجددة، وهذا الوقصت

شخصيا أستغله لقتناص مشاهدات لقوم فيما بعد بتدوينها في مقالت.
أود أن أنظم وقتي لكن الخرين ل يسمحون لي بذلك!

 من السهل إلقاء اللئمة على الخرين أو على الظروف، لكنك المسؤول الوحيد عن
هم، أعتذر للخرين نت الذي تسمح للخرين بأن يجعلوك أداة لنهاء أعمال تك، أ  وق
 بلباقة وحزم، وابدأ في تنظيم وقتك حسب أولوياتك وستجد النتيجة الباهرة. وإن لم
من سيفعل الخرون لك هذا  تك ف ظم وق سك وتن سم الهداف لنف سك وتر طط لنف  تخ

أجل إنهاء أعمالهم بك!! أي تصبح أداة بأيديهم.<
ألن أفقد بتنظيمي للوقت تلقائيتي والعفوية وأصبح كاللة؟

 ل أبدا، المسألة ل ينظر لها هكذا، تنظيم الوقت ل يعني أن تصبح آلة تنفذ العمال
بح كاللة، فنحن قط، إن تنظيم الوقت يجب أن يكون مرنا حتى ل ت ها ف  المخطط ل
 مهما حاولنا أن نتوقع كيفية تنظيم أوقاتنا فستأتينا أمور وأشياء لم نكن نتوقعها، هنا
 علينا أن نفكر في المر، هل الذي خططت له أهم أم هذا المر الذي طرأ مؤخرا؟
 تختلف الجابة على هذا السؤال باختلف أهمية ما خططت له، لذلك التلقائية تعزز

أكثر وتصبح عقلنية أكثر وقد كانت قبل التنظيم تلقائية فوضوية.
أليست كتابة الهداف والتخطيط مضيعة للوقت؟

 افرض أنك ذاهب لرحلة ما تستغرق أياما، ماذا ستفعل؟ الشيء الطبيعي أن تخطط
عد بل مو يه ق تب وأدوات الترف عض الك ما ب سك ورب تك وملب تك وتجهز أدوا  لرحل
 الرحلة بوقت كافي، والحياة رحلة لكنها رحلة طويلة تحتاج منا إلى تخطيط وإعداد

مستمرين لمواجهة العقبات وتحقيق النجازات.
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ساعتين إلى أربع ين ال ما ب يك  فر عل في التخطيط تو ها  ساعة تقضي كل   ولتعلم أن 
 ساعات من وقت التنفيذ، فما رأيك؟ تصور أنك تخطط كل يوم لمدة ساعة والتوفير

نك تحل على  ساعة يساوي ساعتين، أي أ   ساعة تستطيع730المحصل من هذه ال
استغللها في أمور أخرى كالترفيه أو الهتمام بالعائلة أو التطوير الذاتي.

سأفقد أوقات الراحة والترفيه إذا نظمت وقتي!
يم من الكثيرون بهذه الفكرة، إن تنظ سف يؤ قت ولل يم الو عن تنظ طأ   هذه فكرة خ
جد وأوقات هو الذي يحدد أوقات ال سه، ف خص نف بط بالش صية ترت قت عادة شخ  الو
 الترفيصه والراحصة، والتنظيصم يهدف فقصط إلى تحقيصق أفضصل إنجازات وتخفيصض
 الضغوط عن كاهل الشخص وكذلك إتاحة وقت له كي يطور نفسه ويتعلم ويمارس
كل شيء في  ني التنظيم  قط يع هو ف مة  ية التا ني الجد قت ل يع ته، تنظيم الو  هوايا

حتى الترفيه يصبح منظما وموجها أيضا.
سبق قم بالعداد الم ها موعدا و في رحلة، حدد ل مع العائلة  قت   فمثًل، تود قضاء و
قت الرحلة، وبذلك يك و يع عل كي ل تض تك ل يف أعمالك وارتباطا  لهذه الرحلة وك
 تربصح عدة أمور، أوًل: رفهصت عصن نفسصك، ثانيا: رفهصت عصن عائلتصك، ثالثا: يزداد
 الترابط بينك وبين عائلتك لنك وضعت عائلتك ضمن دائرة الهتمام وخططت لكي

تقوم بأنشطة فعلية لصالح عائلتك.
ل أستطيع الستمرار في التنظيم لظروف تمر بي، فماذا أفعل؟

ها أن تي أنجبت طفًل، علي مل مثُل أو ال طبيعي، المرأة الحا  ل تقلق أبدا فهذا شيء 
ها أن ها؟ علي ظم وقت يف تن ثر وعلى طوال اليوم، فك سنتين أو أك ها لمدة  تم بطفل  ته
 تنسى الدفاتر والجداول وتضع جدول وحيد فقط حتى تهتم بالطفل الصغير، تضع
 فيه مواعيد زيارة المستشفى مثًل وكذلك تحدد لنفسها كتب تقرأها في وقت فراغها

عن تربية الطفال مثًل، هذا مثال بسيط وقس عليه أمثلة أكبر.
 في الجازات مثًل، هل نحتاج لتنظيم الوقت أم لستغلل الوقت؟ هناك فرق كبير
 طبعا، أنصا بحاجصة لسصتغلل وقصت الفراغ فصي الجازة لصصالح تنميصة مهاراتصي
يم، قد ل أحتاج إلى الجدولة والتنظ سي، وبهذا  عن نف يه  تى الترف تي أو ح  ومعلوما

لذلك ل تقلق إن مرت بك ظروف تجبرك على عدم التنظيم.
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ل يوجد لدي حاسوب لتنظيم وقتي!
 الحاسصوب أداة مرنصة وسصهلة وممتازة لتنظيصم الوقصت، لكصن ليصس كصل مصن ل يملك
 حاسصوبا ل يسصتطيع تنظيصم وقتصه، هذا ليصس بعذر أبدا، كصل مصا تحتاجصه مفكرة وقلم
هي أدوات سبيا و يص ن سعرها رخ قت و يم الو صة لتنظ تر خا  وجدول، وهناك دفا

ممتازة لتنظيم الوقت.
ل أحتاج لكتابة أهدافي أو التخطيط على الورق، فأنا أعرف ماذا علي أن أعمل.

 ل توجصد ذاكرة كاملة أبدا وبهذه القناعصة سصتنسى بكصل تأكيصد بعصض التفاصصيل
 الضروريصة والعمال المهمصة والمواعيصد كذلك، عليصك أن تدون أفكارك وأهدافصك
 وتنظصم وقتصك على الورق أو على حاسصوب المهصم أن تكتصب، وبهذا سصتكسب عدة
يء كل ش سيان إذا كان  سيت! ل مجال للن سمه ن  أمور، أوًل: لن يكون هناك عذر ا
 مدون إل إذا نسصيت المفكرة نفسصها أو الحاسصوب!! ثانيا: سصتسهل على نفسصك أداء
في قة أو  في ور يه أن يتذكره  ما عل يع  كبر لن عقلك ترك جم يز أ  المهمات وبترك

الحاسوب والن هو على استعداد لني يركز على أداء مهمة واحدة وبكل فعالية.
حياتي سلسلة من الزمات المتتالية، كيف أنظم وقتي؟!

 تنظيصم الوقصت يسصاعدك على التخفيصف مصن هذه الزمات وفوق ذلك يسصاعدك على
حن ل قة، ن ية ضي في زاو صر  خف بذلك الزمات وتنح ها فت ها وتوقع ستعداد ل  ال
كل صها بش سيساعد على تقلي بل  يع الزمات،  سينهي جم قت  يم الو  نقول بأن تنظ

كبير.
هل يساعدني الحاسوب على تنظيم وقتي؟

يك هو اختيار برنامج مناسب  طبعا، والحاسوب أداة مرنة لتنظيم الوقت كل ما عل
لحتياجاتك واستخدامه بشكل دائم.

هل هناك أسلوب واحد يصلح لكل الناس في تنظيم الوقت؟
 ل ليس هناك أسلوب واحد يصلح لكل الناس، إن كل فرد من البشر له خصائصه
ته يه أن يكون مسؤوًل عن نفسه ويقوم بتنظيم وق  وظروفه الخاصة لذلك وجب عل

حسب حاجته هو.
ما هي خطوات تنظيم الوقت؟
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 مجموعة خطوات سهلة ويسيرة شرحنها في دورة سابقة، ارجع لتلك الدورة وستجد
ما يسرك: تنظيم الوقت

ما هي أدوات تنظيم الوقت؟
 الدوات كثيرة، تستطيع مثًل أن تصمم أداتك بنفسك، كتخطيط جدولك الخاص على
 الحاسصوب، أو يمكنصك شراء مفكرة صصغيرة، أو دفتصر مواعيصد، أو منظصم شخصصي
ها تف وغير مة أخرى للهوا مة للعمال وقائ سنة وقائ مل يحوي على شهور ال  متكا
 مصن المور الضروريصة، أو يمكنصك اسصتخدام حاسصوبك لهذا الشيصء، أو مفكرة

إلكترونية، المهم أن تكون أداة مرنة وتصلح لحتياجاتك.
http://www.saudimaster.net:المصدر

==============
مهارات إدارة الوقت

مصطفى محمد
الوصايا العشر في إدارة الوقت:

هي بل  سان  مر الن هي ع سبحانه و تعالى -،  عم ال -  من ن ية  مة غال قت نع  الو
ته ستغل وق من ا من الوقت، غير أن هناك  فر  خذ نصيبه الوا سان أ ته، وكل إن  حيا
ته، وهناك من عاش نفس اللحظات لكنه لم يجد النجاح  بشكل أكسبه نجاحا في حيا
طة على ته سعة رغم الواجبات المنا في وق جد   الذي وجده غيره. ومن الناس من ي
 عاتقه، وينجزها على أكمل وجه، وهناك من يجد الوقت أضيق ما يكون عليه رغم
تي تكون على غيره، يف ال عض التكال ثل ب كبيرة م يف  يه تكال قد ل تكون عل نه   أ
ستغلًل ستغل أوقاتا ا تى ن قت(. وح ما عندي و يق( أو ) تي ض ما يردد )وق  ودائما 
 طيبا، أو بالصح ندير أوقاتنا إدارة ناجحة أتمنى أن نعيش مع هذه الوصايا العشر
في من الناجحين  ير  خبرات وتجارب كث من  سها  تم اقتبا تي  قت وال  حول إدارة الو

إدارة الوقت.
وهذه الوصايا هي كالتالي:

- ضع خطة لحياتك:1
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 حيصث أن للخطصة دورهصا الفاعصل فصي السصتفادة مصن الوقصت وجعصل الهداف قريبصة
 المنال، وذلك بدراسة الوسائل والمكانات التي تعين على تحقيق تلك الهداف، مما
 يوفر كثيرا من الوقت والجهد في تحقيقها، واعلم بأنك إذا فشلت في أن تخطط فإنك

تخطط لفشلك.
- ل تنس الكتابة:2

سائل هم على أهداف وغايات وو في مخيلت هم يحتفظون  قل كل ظم الناس إن لم ن  مع
 يطمحون بالوصصول إليهصا، غيصر أن النزر اليسصير هصم الذيصن يصصلون إلى أهدافهصم
 وغاياتهم التي رسموا لها خططا في مخيلتهم، وحلموا بها صباحا ومساءا، ومن أهم
 أسصباب فشصل الكثيصر مصن تحقيصق أهدافهصم هصو عدم كتابتهصم لهصا، حيصث أن الخطصط
 والهداف إذا ضلت في الذهان فإنها ستصبح مجرد أفكار عابرة سينساها بسرعة،
 كمصا أن الكتابصة تنقصل هذه الخطصة مصن مرحلة الحلم والخيال إلى مرحلة الواقعيصة

والعمل.
- راجع خطتك:3

ساعدك على إدخال تعديلت وإضافات وحذف بة ت طة المكتو مة للخ عة الدائ  المراج
ستجدات من معطيات وم تك  في حيا ستجد  ما ي سب  تك بح من خط عض المور   ب
 أخرى، وهذه من علمات صحة الخطة على عكس ما يعتقده الكثير أنه حينما تكثر
 التعديلت فإن ذلك دليل على فشل هذه الخطة، وهذا غير صحيح، وذلك لن الواقع
ها تي نعد في الخطط ال تي نضيف تلك التعديلت  ستجدات ال يء بالمفاجآت والم  مل

لعمالنا.
- ل تيأس:4

نا، فل تيأس، وكما قيل: أتعلم من أخطائي  الفشل أو الخفاق شيء طبيعي في حيات
 أكثر مما أتعلم من نجاحي. وتذكر أن اختراعا ناجحا جاءا تتويجا لمحاولت كثيرة

فاشلة.
- تدرب على المقارنة:5

 عود نفسك على حسن المقارنة والختيار، فإنك ستواجه في حياتك خيارات تجعلك
 في حيرة من اتخاذ القرار المناسب، لما في ذلك من موازنة صعبة بين الولويات
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 والهداف مصن جهصة، والفرص والواجبات مصن جهصة أخرى، فأيهمصا سصتختار؟
 باختصار اختر ما تراه مفيد لك في مستقبلك وفي نفس الوقت غير مضر لغيرك،

ول تنس الستخارة والستشارة في مثل هذه المواطن.
- اقرأ خطتك:6

 اقرأ خطتك وأهدافك بشكل دائم، فإن قراءتك لها يساعدك على التحفيز والهمة في
تحقيق أهدافك، ول بأس من تعديلها.

- استخدم التقنيات الحديثة:7
سوب والنترنت، ثل: الحا ثة م هي التقنيات الحدي نا  ها علي من ال ب تي  عم ال  من الن
 والمفكرات اللكترونيصة وغيرهصا، فل تنصس اسصتخدامها فإن فصي اسصتخدامها اغتنام

الفرص، وتحقيق النجاح، وتنظيم للوقت.
- رتب أغراضك:8

ثر على عدم سيساعدك أك بك  ما يتعلق  كل  سيارتك، و تك،  بك، غرف مك لمكت  تنظي
إضاعة الوقت، ويظهرك بمظهر جميل، فاحرص على تنظيم كل شيء من حولك.

- كن مرنا:9
 كن مرنا أثناء التنفيذ واعلم بأن الخطط والجداول ليست هي التي تجعلنا منظمين أو

ناجحين.
- ل تشتت ذهنك:10

ها أو تي كل قد تأ يف  من الوقات، والتكال ثر  هي والواجبات أك غل الحياة ل تنت  مشا
 بعضها في وقت واحد، ولكي تنجز عملك ركز جهدك وذهنك في عمل معين حتى
 تنجزه، ثم انتقل إلى عمل آخر، ول تشتت ذهنك في أكثر من اتجاه، وهذه النصيحة

أن طبقت ستجد الكثير من الوقت لعمل المور الخرى الكثر أهمية وإلحاحا.
http://www.tarbawi.com:المصدر 

===============
تنظيم الوقت

أوًل: طبيعة الوقت:
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حد، والسرع في آن وا سؤال: »ما الشيء الطول والقصر  سمعتم بال كم  بد إن  ل 
 والبطأ معا، والذي نهمله جميعا ثم نأسف عليه، ول شيء يمكن أن يتم بدونه، إنه

يبتلع كل ما هو صغير وينّمي كل ما هو عظيم؟"نعم، إنه الوقت!
 الوقت هو الطول لنه قياس الخلود، وهو القصر؛ لنه ليس بيننا من يملك الوقت
سبة إلى طأ بالن سعداء، والب سبة إلى ال هو السرع بالن كل أعماله، و  اللزم لنجاز 
 التعساء. ول يمكن عمل أي شيء بدونه؛ لنه هو المسرح الوحيد الذي نعيش فيه.

إنه مادة الحياة. يبتلع في طي النسيان كل تافه وينّمي كل ما هو عظيم.
ثانيا: الستفادة من الوقت:

 يقضصي الناجحون وقتهصم فصي تأديصة العمال التصي ل يرغصب الخائبون فصي عملهصا.
يم من تقد عب الخفاق بدًل  مع متا سهل أن يتكيّف  من ال جد  خص العادي ي  والش
 التضحيات التي تؤدي إلى النجاح. إن حقيقة أن يكون لدينا أهداف وتوجهات معينة
 في الحياة تعني القليل إذا لم يكن لدينا جدول زمني ببرمجتها. عندئذ فقط يمكننا أن

نبدأ التحرك نحو تحقيق أهدافنا والوصول إلى مبتغانا.
 ويصّنف البشر ضمن واحدة من فئتين: الولى سيئة الحظ غير موفقة تحاول القيم
 بعمصل شيصء مصا يظصل دائما فصي الغصد. أمصا الفئة الثانيصة التصي تثيصر العجاب فهصي

المجموعة المستعدة للعمل على الفور؛ لن الغد بالنسبة إلى هؤلء غير مضمون.
د. فإذا كان لزاما على المرء نه اغتيال متعّم ية، إ مة عاد قت ل ُيعّد جري تل الو  إن ق
ّي يس لد نا ل ما تقول: »أ تى الموت؟ حين ستغلًل ح قت فلماذا ل يقتله ا تل الو  أن يق

الوقت« فّانك تعني أن لديك شيئا آخر أهم منه.
أ - يوما بعد يوم:

ص  يب مليئة ب جد مفكرة الج كل يوم ن صباح  ستيقظ  ما ن في هذا24حين ساعة، و   
الصدد جاء في الثر:

 »ليس من يوم ال وهو ينادي: يا ابن آدم أنا خلٌق جديد، وأنا حينما تعمل فّي عليك
ثل يل م ني. ويقول الل ني لو مضيت لم تر هد لك له، فا مل فيّ خيرا أش يد، فاع  شه

(.1ذلك«)
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 فعلى كصل يوم أن يكون مليئا بالعمال التصي نفخصر بهصا، وإذا لم نكصن على اسصتعداد
 للبدء الن، بغضّ النظر عن حسن نوايانا، أو في مثل هذا الوقت غدا، أو مثل هذا
نا من الن، فإن سنوات  شر  عد ع قت ب ثل هذا الو سبوع القادم، أو م في ال قت   الو

سوف نظل مكبلين في مكاننا بدون تحقيق أي تقدم.
ب - معنى الوقت:

 الوقت يعني لبعضنا اللحظة التي تكون فيها الفرصة في أوجها. إنهم يؤكدون كثيرا
ية مغزى خاص من مؤات ثر  صة أك ما تكون الفر قت حين يد. وللو يت الج  على التوق
من فكرة من  يس هناك شيء أث نه ل خبراء العلن أ نا  من الناس. ويعلم ير  ند كث  ع
 وردت في الوقت المناسب. إذا كان بوسعك أن تتعلم إدراك اللحظة المناسبة حينما

تأتي وأن تغتنمها قبل أن تذهب، فإن مشكلت الحياة تصبح في منتهى اليسر.
 إن الوقصت عنصد بعضنصا يمثصل مجرد قياس للثوانصي والدقائق والسصاعات والسصنوات.
ستشعرون بعدا ساعة أو تقويما، وي ما  هم يرون إ قت فإن في الو كر أولئك  ما يف  وحين
يم ضحالة، ثر المفاه هو أك قت  كن هذا المفهوم للو ية، ل هو الفترة الزمن قط   واحدا ف
 فأصصحابه لم يبدعوا شيئا مذكورا. إن مأسصاة هذا المفهوم للوقصت هصو أنصه يدمصر رو
صص. فإذا قت المخ في الو قق إنجازا  ية، ول يح عث البداع بط البوا  المبادرة ويح
ما سبوعا. وإذا  ستغرق أ سوف ت ها  من المهام فإن مة  سبوع لنجاز مه نا أ  كان لدي
 منحنصا عشرة أيام لنجازهصا فإنهصا سصوف تسصتغرق عشرة أيام، فالمهمات تتمدد

وتنكمش لستيعاب كل الوقت المخصص لها.
 وأخيرا: هناك الذين يعطون معنًى حقيقيا للحياة وذلك من خلل إعطاء الوقت صفة
يم. إن إنجازات سير التقو ساعة ول أ حبيس ال يس  هم ل قت لدي مة. فالو مق العظي  الع
 هؤلء تحكمها روح الخلص والحماسة ل الساعات أو السابيع، فهم يؤمنون جدا
 بمصا يفعلون وينجذبون تجاه الهدف باندفاع روحصي قوي ل يعترف بالوقصت. لقصد
شع بالهداف سالة ت عن ر عبيرا  يس إل ت هم ل ها، وعمل مة يحبون هم بمه  ألزموا قلوب
سليم للوقت يقرر نا جميعا. إن الستخدام ال هم للوقت يعّد تحديا ل  والغايات، وهذا الف
ية ته الفن من معرف هم  ته أ ير وق يه فإن تدب  الخفاق أو النجاح للموظف العادي، وعل
 لنتاجه وخدماته. إن التنظيم السليم للوقت يعّد بكل تأكيد أحد البنود الولى في أية
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عل الناس ين المجموعات ج صعوبة ب ثر المهام  من أك صيغ النجاح. و من   صيغة 
 ينظمون أوقاتهم، لذلك أصبح من الضروري على كل فرد أن يقضي بعض الوقت

في بداية السبوع ليخطط بالتفصيل الجدول الدقيق لعمال ذلك السبوع.
ثالثا: الوقت الضائع:

 ماذا تفعصل بالدقائق التصي ل تسصتخدمها أو مصا يطلق عليصه اسصم الوقصت الضائع؟ هصل
 تدرك أن الكتصب يمكصن أن تؤلف وأن القرآن والحديصث يمكصن حفظهمصا جميعا عصن
ستخدام  ظهصر قلب، وأن هناك درجات وشهادات علميصة يمكصن الحصصول عليهصا بال
 الصصحيح لهذا الوقصت الضائع؟ إن مثصل هذا الوقصت المهدور يمكصن أن يكون بضصع
 دقائق تضيصع فصي انتظار السصفر بالقطار أو بالطائرة أو بالحافلة، فهصل تسصمي ذلك

 11 دقيقة كل يوم تعني إضاعة 15الوقت وقتا ضائعا أم وقتا للبداع؟ إن إضاعة 

عة  ني إضا كل يوم تع ساعة  عة نصف  ما أن إضا كل عام، ك   يوما22يوما كامًل 
 كامًل، وهي مدة تزيد عن شهر عمل إذا ما حسبنا أيام العطلت. لذا يؤمن رجال
 العمال بقاعدة »الوقت يساوي المال«. ونحن نمنع الخرين من سرقة أموالنا لكننا
نا، فالوقت في قيمته لنه حيات يد أن الوقت يفوق المال  نا، ب سرقة أوقات هم ب  نسمح ل

هو الحياة!
ته20كان هناك بائع جوال اعتاد أن يكسب  ساعة. أراد أن يطلي بي في ال   دولرا 

 20بنفسه فسأله صديقه »إذا قمت باختيار دّهان، هل ستختار شخصا هاويا تدفع له 

فع له  خبيرا تد ساعة أم رجًل  في ال بة5دولرا  ساعة؟ "إن الجا في ال   دولرات 
 واضحة، ومع ذلك فكثير منا يقضي وقته القّيم المخصص لعمله المعقد لنجاز عمل

يمكن أن ينجز آخرون بشكل أفضل وبتكاليف أقل.
رابعا: كيفية مرور الوقت:

يوضع هذا الجدول ماذا تفعل بوقتك خلل فترة حياة متوسطة:
النشاط.

ربط الحذية.
انتظار إشارة المرور الخضراء.

زمن تقضيه في محل الحلقة.
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تدوير أرقام الهاتف.
ركوب المصاعد في المدن الكبرى.

تنظف السنان بالفرشاة.
انتظار الحافلت )في المدن(.

زمن تقضيه في الحّمام.
قراءة الكتب.
تناول الطعام.
كسب الرزق.

مشاهدة التليفزيون.
النوم.

الوقت.
 أيام .8

شهر واحد.
 شهور.3
 شهور .5
 شهور .6

سنتان.
 سنوات.4
 سنوات.9

 سنوات.10
 سنة.20

 وهذا يعني أن كل فعالية نستغرق وقتا، فإذا كنت تريد الوقت الذي تنجز فيه عمًل
تبرمجه ضمصن جدولك، أمصا إذا انتظرت إلى أن يحيصن طط لذلك وأن   فعليصك أن تخ

الوقت المناسب ويعرض نفسه عليك، فإنك قد تنتظر إلى البد.
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 وأنصت حيصن تحدد موعدا مصع الطصبيب أو اجتماعا أو مناسصبة خاصصة ضمصن جدول
عل المر نفسه مع الوقت الذي تريد أن تخصصه يه. اف فظ عل نك تحا  مواعيدك، فإ

للشياء التي تود إنجازها. خصص وقتا معينا كل يوم، ثم التزم به جهدك.
نك ما فإ نك بتخصيصك ساعة من كل يوم عمل لداء جهد  سبيل المثال، فإ  وعلى 

سب  ما يعادل 260تك سنويا أو  ساعة  جز32  سعك أن تن مل. بو مل بالكا   يوم ع
الكثير في تلك الفترة الزمنية. مثًل:

حفظ أجزاء عديدة من القرآن.
تعّلم أساليب القراءة السريعة.

اكتساب مهارات محددة.
إعداد أجمل حديقة في منطقة سكنك.

تعّلم لغة أجنبية.
تأليف كتاب.

الحصول على دبلوم.
إضافة دخل جديد لميزانيتك.

 ولن الوقصت يمصر بسصرعة فصي مئات الحداث التافهصة الضائعصة، فعليصك أن تجدول
يد أن الحسرة على  الوقت ثم تلتزم بتنفيذ الجدول الزمني. وليس ذلك بأمر سهل. ب
قي. من الوقت المتب عة للخير للستفادة  كن أن تتحول إلى قوة داف  الوقت الضائع يم
قت سل والبكاء على الو نا الك ما أوقف قت كاف إذا  هو و يا كان،  قي، أ قت المتب  والو

المهدور.
خامسا: بعض الرشادات لتوفير الوقت:

اتبع المقترحات التالية لبضعة أيام وسوف تعجب للنتائج:
  - خطط يومك كل صباح بكتابة الشياء التي يجب عملها واشطب كل عمل تم1

إنجازه أثناء اليوم.
 - تجنّب زيارة صديق دون أن تبلغه بذلك أو تحادثه هاتفيا.2
  - احتفظ دائما بقلم وورق أو مفكرة صغيرة في جيبك لتسجيل الخطط والفكار3

أثناء الفراغ.
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 - خّطط أوقات الراحة وحاول أن تجعلها تتفق مع أوقات الصلة.4
 - استفد من وقت الفراغ في القراءة والحفظ أو في عمل شيء بّناء.5
 - حينما ترتب موعدا تأكد أن الطرفين يعيان الوقت والمكان والعنوان بالضبط.6
سبة احتياطا7 ية منا ضف فترة زمن عد وأ قت انتقالك إلى مكان المو   - احسب و

لمواجهة الطوارىء حتى تصل في الوقت المحدد.
  - وّفر كل المواد والمراجع اللزمة بين يديك قبل أن تبدأ العمل، سواء كان ذلك8

العمل طهوا أو كتابة مقالة أو إعداد خطبة.
 - تجنب الشخاص الذين يسرقون وقتك بأنانية وحماقة.9

  - ل ترتب رحلة لنجاز عمل ما إذا كان بالوسع إنجاز ذلك العمل بخطاب أو10
بمحادثة هاتفية.

  - امل خزان سيارتك بالوقود حينما تمر بمحطة البنزين التي تفضلها. تجنب11
 القيام برحلة خاصصة لذلك وتجنصب بكصل الوسصائل أن ينفصذ الوقود، فإن ذلك يظهرك

كالمقصر الغبي.
في عدادات12 ستخدامها  قت، ل سبة طوال الو ية المنا فظ بالعملت المعدن   - احت

وقوف السيارات أو في إجراء المكالمات الهاتفية.
كل13 مل  ها تش مة ب قم بإعداد قائ صيرة أو مشتريات  يك مهام ق نت لد   - إذا كا

 البنود، وخطط نشاطاتك المختلفة، وخط السير بحيث تحتاج إلى قطع أقصر مسافة
ممكنة.

 إن هناك أفكار أخرى لتوفير وقتك يمكنك أن تدوّنها. قم بإنجاز هذه القائمة محاوًل
بل نتجنب إهدار عة الحلل،  حة والمت فى الرا نا أل نجا  معظم هذه المقترحات، وعلي
هم عا. وإحدى أ نا جمي ته يعني الترويح، وهو ضروري ل في ذا يه   الوقت. إن الترف
نا كثيرا ما ندع أجسادنا تسبق أرواحنا لدرجة ُيشّك معها  مآسي الحياة العصرية أن
ين نا ب نا ولءم ما وافق قق إذا  سعادة تتح سد بالروح مرة أخرى. إن ال  في لقاء الج
قم بشحن مل و كر والتأ تك فترات للصلة والتف من وق  أرواحنا وأجسامنا. خّصص 

بطاريات اليمان لديك من جديد باستغلل وقتك الثمين.
سادسا: أمور يجب أن نتذكرها عن الوقت:
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أ - خصص وقتا.
خّصص وقتا للتفكير، إنه مصدر القوة.

خّصص وقتا لّلعب، إنه وعاء الشباب المتجدد.
خّصص وقتا للقراءة، إنها أساس الحكمة.

خّصص وقتا للصلة، إنها مصدر أعظم قوة على الرض.
خّصص وقتا لكي تحب وتكون محبوبا، فاليمان ليس إل الحب والبغض.

خّصص وقتا لتكون صديقا ودودا، فذلك طريق السعادة.
خّصص وقتا للضحك، إنه أفضل وسيلة لضفاء البهجة على حياتك.

خّصص وقتا للعطاء وتخّل عن النانية، فالحياة قصيرة.
 خصّصص وقتا للعمصل، إنصه ثمصن النجاح، لكصن ل تخصصص وقتا للضياع والهدار

والتبذير.
تذكر دائما »َمن استوى يوماه فهو مغبون«.

ب - كيف تتعامل مع الوقت.
 نقضي جزءا كبيرا من حياتنا مع أصدقائنا، ما نوعية المحادثة بيننا؟ تذكر الحكمة

التالية:
العقول الكبيرة تناقش الفكار.

العقول المتوسطة تناقش الحداث.
العقول الصغيرة تناقش الشخاص والمادّيات

العقول الصغيرة جدا تناقش شخصياتها.
سابعا: دراسة حالة: كم تكلف الدقيقة الواحدة؟

القضية الرئيسية: قيمة الوقت:
 كثيرا ما نتحدث عن قيمة الوقت وعن أهميته وكلفته. لكننا قّلما نحسب كلفة الوقت
 فصي اجتماع أو مؤتمصر. إذا مصا حسصبنا ذلك على أسصاس كلفصة الدقيقصة بالدولر فإننصا
 سوف نتحقق من أن كل دقيقة تهدر تعني فقدان الكثير من المال. إن ذلك يمثل عبئا
قة كل دقيقصة مصن النشاط بالطري سؤولية على المنظميصن كصي يخططوا   ثقيًل مصن الم
في سلمية الميول والممارسات  ية وهى » ندوة إ خذ حالة عمل نا نأ نا ه  الملى. دعو
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في كر السلمي  مي للف هد العال قر المع في م تي عقدت  يا «، وال  العلوم والتكنولوج
 م:1987واشنطن العاصمة عام 

ل تؤجل عمل اليوم إلى الغد:
غد. به ال سيأتي  ما  نت ل تعرف  كم. وأ سوف يترا مل  سّوفت، فإن الع  إذا أّجلت و
 ستنعم براحة البال إذا بدأت يومك دون عمل متراكم من اليوم السابق. وهناك عادة

ستغرق  عه إذا كان ي في موق سّلمه  مل حال ت جز الع هي أن تن   دقائق أو5حميدة و
ما إذا كان يستغرق أكثر من  قل. أ ته .5أ في الجدول حسب أولويا   دقائق فأدخله 

نه ية يمكن أن تجعلك من أعظم المنجزين في الحية. تخيل فقط أ  هذه القاعدة الذهب
نك أن تؤدي  كو ن لك20بإمكا نت وحدك بوسعك أن ي ساعة واحدة. أ في    عمًل 

قط  ها، وإذا كان هناك ف ير يعادل منظمة بأكمل في المنظمة فإن10تأث   أفراد مثلك 
سبحانه و تعالى ية. وفوق هذا كله، فإن ال -  سوف يكون بالغا للغا كم  جم تأثير  ح

- سوف يبارك الجهود التي تبذل في سبيله.
طريقتان لتطويع الوقت:

(20 / 80مبدأ باريو )ويعرف أيضا بقاعدة 
من سبيا  صغيرا ن كل جزءا  ما تش عة  في مجمو ساسية  مة ال ية: البنود الها  النظر

إجمالي البنود في المجموعة.
ص  ها. تعّرف على ال يع البنود المطلوب إتمام مة بجم قم بإعداد قائ طبيق:   %20الت

 % من النتائج المنشودة. اعمل على إنجاز هذه80من البنود التي لو نفذت لحققت 
البنود أوًل، فهي تتصدر الولويات.

قانون ب اركنسن
النظرية: يمدد العمل كي يمل الوقت المتاح لستكماله.

التطبيق، حدد موعدا أخيرا ونهائيا لكل عمل من العمال والتزم بهذا الموعد.
المصدر: دليل التدريب القيادي / هشام الطالب.

http://www.qudsway.com:المصدر
=============

الوقت.. أغلى من الذهب
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الشيخ محمد العيدي
في آيات كثيرة فقال - تعالى -: ))والعصر به   اهتم السلم بالوقت وقد أقسم ال 
 إن النسصان لفصي خسصر(( وقال - تعالى -: ))والليصل إذا يغشصى والنهار إذا تجلى((
 كما قال - سبحانه -: ))والفجر وليال عشر(( وغيرها من اليات التي تبين أهمية
 الوقصت وضرورة اغتنامصه فصي الطاعصة.. وهناك أحاديصث كثيرة توضصح ذلك، فعصن
سلم يه و صلى ال عل سول ال -  نه - قال: قال ر ضي ال ع بل - ر بن ج  معاذ. 
يم أفناه وعن  -"لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره ف

 شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به"وقال
 - صلى ال عليه وسلم -:"اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك، وصحتك قبل

مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك".
 فاليات والحاديث تشير إلى أهمية الوقت في حياة المسلم فل بد من الحفاظ عليه
 ويجصب أل نضيعصه فصي أعمال قصد تجلب علينصا الشصر وتبعدنصا عصن طريصق الهدايصة،
 فالوقت يمضى ول يعود مرة أخرى.. من هنا يجب على المسلم أن يحدد هدفه في

الحياة ويجعل وقته كله في طاعة ال وفي الذكر أناء الليل وأطراف النهار..
نه نه على ذلك ويعي صالح الذي يعي يس ال عن الجل حث  قل أن يب سلم العا  وعلى الم
 على حفظ وقته بما ينفعه في دينه ودنياه فعن أبي سعيد الخدري - رضي ال عنه
 - قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم -"ل تصاحب إل مؤمنا ول يأكل طعامك

إل تقي".
 كذلك مصن العوامصل المسصاعدة على حفصظ وقصت المسصلم أن يتذكصر الموت ويعلم أنصه
ما قال - تعالى -: ساحته ملك الموت ك تى ينزل ب  سيغادر هذه الحياة ول يدري ح
عن النار من زحزح  مة ف كم يوم القيا ما توفون أجور قة الموت وإن فس ذائ كل ن (( 

وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور((..
عة ال واغتنام الوقات سيحرص على طا كر الموت  ما يتذ سلم عند شك أن الم  فل 
نك نك تعيش أبدأ واعمل لخرتك كأ قد قال أحد السلف اعمل لدنياك كأ ما يفيده، ف  ب

لقوت غدا".
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هو أغلى ما  ما يقال أن الوقت كالذهب إن يس ك من ول ين جدا ول يعدله ث  فالوقت ثم
 من الذهب لنه إذا ذهب ل يعود فكن أخي المسلم حذرا ومتيقظا فطنا مدركا أهمية
 الوقصت حتصى ل تكون ممصن قال ال فيهصم ))حتصى إذا جاء أحدهصم الموت قال رب
ته وكان حجة هب وق من ذ يا خسارة ل ما تركت(( ف صالحا في  ارجعون لعلي أعمل 

عليه يوم الوقوف بين يدي ربه.
في هذه ها  ضا من كر بع قت لعلي أذ يع الو سبابا عدة وراء تضي شك أن هناك أ  ول 

العجالة.
 - اتباع الهوى.. وقد حذر ال تعلى نبيه داود - عليه السلم - من اتباع الهوى1

 فصي قوله - تعالى -: ))يصا داود إنصا جعلناك خليفصة فصي الرض، فاحكصم بيصن الناس
[.56بالحق، ول تتبع الهوى فيضلك عن سبيل ال(( ]سورة ص 

 وقال أحد السلف محذرا من أصحاب الهوى ))احذروا من الناس صنفين: صاحب
بع كل الخطر حين يت ته دنياه.. فالخطر  قد عم نا  نه هواه، وصاحب دي قد فت  هوى 
 النسان هواه بمخالفة أوامر ال ونواهيه فيترتب عليه ضياع الوقت وإهدار الجهد..
ما ل يعود على كل  يل إلى الشهوات والملذات و صاحبه بالم مر  ما يأ  إن الهوى دائ
مل وهذا وحده قت طول ال ستغلل الو من عوائق ا ضا  ية، أي سان بفائدة أخرو  الن
 يسصبب آفات عديدة منهصا.. الكسصل عصن الطاعصة- التسصويف بالتوبصة - الرغبصة فصي
 الدنيا- القسوة في القلب وفي هذا قال المام البصري ما أطال عبد المل إل أساء

العمل.
 ومن أسباب إضاعة الوقت الغفلة عن ذكر ال فتجد بعض الناس الساعات الطوال
 ل يذكر ال إل قليًل، فقد روى البيهقي عن عائشة - رضي ال عنها - عن النبي
 - صلى ال عليه وسلم - قال: ما من ساعة تمر بابن آدم ل يذكر ال - تعالى -

ما يت ك حي والم ين ال هو الفرق ب كر ال  مة(( وان ذ ها يوم القيا ها إل تحسر علي  في
 قال - عليه الصلة والسلم - ))مثل الذي يذكر ربه والذي ل يذكر ربه مثل الحي

والميت((.
http://www.mknon.net:المصدر 

================
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كيف يقضي المدير وقته ؟
إن مسئولية المدير الولى تتلخص في إنجاز العمل من خلل الخرين:

ضل الخدمات يم أف ها، أو تقد ها وبيع ها وشحن صنيع المنتجات ولف ني ت قد يع  وهذا 
ها أو توصيل المواد هم راضين، وقد يعني تحرير الرسائل أو طباعت  للعملء وجعل

الخام إلى مصنع الشركة في الوقت المناسب وبأقل التكاليف.
 إن مديرك لن يكترث لك كثيرا إذا كنصت تعيصش فصي ظروف فصي ظروف نفسصية
عض أولدك مرضى بالحصبة أو بأي داء نك أو أن ب نت مدينا للب  صعبة، أو إذا ك

آخر. إن اهتمامك ينصب على إنجاز العمل بدقة وفي الوقت المناسب.
وهنا نطرح السؤال التالي: كيف تقوم كمدير بوظيفتك على أكمل وجه؟

. باعد بين الموظفين والمخاطر1
 قد تكون كلمة الكفاءة مزعجة لبعض الناس، ولكن مدلولها بسيط. إنها تعني تحقيق

أفضل النتائج بأسرع وقت وأيسر جهد وأقل تكلفة.
مل فإن صابات الع فع إ ما ترت نه. فعند هي الطرق المأمو صر الطرق للنجاز   إن أق
ية. لنه ل في النها مر يخسر  يه أن المقا يا. فمما ل شك ف فع تلقائ فة النتاج ترت  تكل
صحيح، فإن المغامرة صح إل ال نه ل ي يت القمار. ول بة إل ب ية اللع في نها بح   ير
في النتاج ستؤدي ص إن عاجًل أو آجًل ص إلى خسائر مباشرة  ين  سلمة الموظف  ب

وإلى خسائر غير مباشرة بسبب انعدام ولء الموظفين.
. شجع العمل الجماعي2

يك أن من خلل الكراه لذا عل يس  من خلل التعاون ول قق  عي يتح مل الجما  والع
تتعاون مع مجموعتك ومع مديرك ومع زملئك المديرين الخرين في الشركة.

 في بعض الحيان ينجح المديرون في بث روح السرة الواحدة في الموظفين الذين
 يعملون معهم، ولكنهم يفشلون في التعامل مع الدارات الخرى في الشركة. وهكذا
ير إلى زعيم عصابة ما يشبه العصابة ويتحول المد عة الصغيرة إلى   تتحول الجما

ذي نظرة ضيقة وفرص ضعيفة للترقية داخل الشركة.
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 مصن ناحيصة أخرى قصد يركصز المديصر جصل اهتمامصه على العلقات الخارجيصة ويهمصل
 جماعته، مما يؤدي إلى هبوط حاد في إنتاجية إدارته سواء من حيث الكيف أو من

حيث الكم أو من حيث الكيف والكم معا.
 المدير الناجح يضع مصلحة الشركة في المقام الول، كما أنه يحاول الموازنة بين

حاجات إدارته وحاجات مديره وحاجات الدارات الخرى داخل الشركة.
. حافظ على روح الفريق3

عة. فالناس يعانون كثيرا ية جما صران هامان ل يق عن ية وروح الفر  الروح المعنو
 من العمل في سبيل تحقيق أهداف نظرية غير ملموسة، مثل الربح وجودة العمل،
 خاصصة إذا لم يلمسصوا نتائج أعمالهصم بشكصل مباشصر. ولذلك فإن الناس يبذلون جهدا
ثل المكافآت وخطابات الشكر، أو حتى مجرد العمل يق مكاسب عاجلة م كبر لتحق  أ

مع الفريق لتحقيق إنجازات يصعب على المرء تحقيقها منفردا.
 وهنصا تكمصن حقا أهميصة روح الفريصق، إن العمصل مصع الجماعصة ممتصع، ويبعصث على
صب واهتمام هو يحتاج إلى خيال خ ين المرء والملل. و نه يحول ب ما أ سعادة، ك  ال
حد تب أ ية على مك ظة إيجاب من ملح ثر  ني أك قد ل يع مو. وهذا الهتمام   بالغ لين
مة شكر تعلق على لوحة العلنات، أو حفلة شاي صغيرة احتفاء ين، أو كل  الموظف
 بأحصد النجازات أو بأحصد الشخاص، فإذا مصا بادرت بمثصل هذه اللمسصات النسصانية

البسيطة، فإنك ستجني مزيدا من التعاون والنجاح.
. عّلم موظفيك كل ما تعرف4

مر يبدوا يه. إل أن هذا ال ته يعّلم موظف من وق ضي ردحا طويًل  جح يق ير النا  المد
عسيرا في البداية لن نتائجه ل تظهر للعيان بسرعة.

 إن قيام المدير بأعماله بنفسه تبدو أسهل للوهلة الولى من تعليم الموظف القيام بها.
 ولكصن سصيكون عليصه لحقا أن يؤدي نفصس العمصل ألف مرة، بدًل مصن تعليمصه لحصد

الموظفين مرة واحدة فقط.
 المدير الناجح يكرس كثيرا من الوقت في تنمية الموظفين، بحيث ينقل إليهم الكثير
 من خبراته لكي يساعدهم على تطوير قدراتهم والترقية أيضا. إن الموظفين يحبون
 أن يتطوروا وأن يشاهدوا أنفسصهم يتعلمون شيئا جديدا كصل يوم. كمصا أنهصم يتطلعون
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ما إذا أهملتهم، خوفا على أن  إلى الترقيات أيضا. ومن واجبك كمدير أن تعلمهم. أ
كة ية أن يتعلموا وينتقلوا إلى شر في، أو خش ستقبلك الوظي هم ويهدد م  يتجاوزك أحد

أخرى، فإنك بهذا السلوك ستفقدهم ل محالة.
 وهنصصا عليصصك أن تتذكصصر أن المديصصر الذي يدرب خلفا كفؤا له، يكون مصصن أقوى

المرشحين للترقي، لنه ببساطة سيجد من يحل محله.
. احتفظ بسجلت دقيقة5

 هناك نوعان مصن الناس: الذيصن يكرهون العمصل الورقصي الروتينصي والذيصن يحبونصه.
 والمدير الجيد يدرك تماما أي واحد من النوعين هو، ومن ثم يحاول إقامة توازن

بين شخصيته وحاجات العمل الفعلية.
 إذا كنت ممن يكرهون كثرة الورق يمكن تفويض مراجعتها لشخص تثق به. وهنا
 عليصك أن تجصد شخصصا شغوفصا بكتابصة ومراجعصة التقاريصر وحفصظ السصجلت ليقوم
 بالمهمصة بدل منصك. وعليصك أن تشرف على العمصل وأن تبقصى مطلعصا على كصل مصا
 يجري من حولك، وبهذا يمكنك توفير الكثير من الوقت الذي يحتاجه هذا النوع من
 العمل، وتبقى قادرا على توفير المعلومات الضرورية لمديرك أو لمن سيخلفك في

وظيفتك.
يص الوقت الذي غي أن تعود نفسك على تقل ما إذا كنت تحب العمل الورقي، فينب  أ
 تقضيه في قراءة و كتابة التقارير. وعليك أن تقتطع جزءا من وقتك اليومي تقضيه

بعيدا عن المكتب أو مكان العمل. أي بين الموظفين في مواقعهم المامية.
الموازنة بين المسئوليات

 من الواضح أنه عليك أن تبقى عددا كبيرا من الكرات في الهواء في نفس الوقت،
من ير  ين كث قق التعادل ب يك أن تح خر عل نى آ عل لعب الكروبات. وبمع ما يف  ك

المور.
عليك أن توازن:

• بين حاجات الشركة وحاجات العاملين.
• بين الحاجة لسرعة النجاز وضرورة صرف بعض الوقت في تدريب الموظفين.
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 • بين ضرورة أن تبقي مسافة بينك وبين الموظفين، وضرورة أن تكون قريبا منهم
ومتعاطفا معهم.

• بين متطلبات العمل وبعض حاجات الناس الذين تديرهم.
وليس هناك من يمكنه الدعاء بأن تحقيق كل هذه التوازنات أمر سهل.

http://www.aljalees.net:المصدر 
=============

الوقت الضائع في حياة المسلمين
الدكتور/ عدنان علي النحوي

الوقت الضائع في حياة المسلمين بين سوء التقدير وسوء التدبير:
 كثيصر مصن الناس يشكون مصن ضيصق الوقصت وكثرة العمال، ويقدم بعضهصم أعذارا
ين الحياة، هم في مختلف مياد نة المنوطة ب في الوفاء بالما ها تقصيرهم   يسوغون ب
 بالمانة التي وضعها ال في أعناقهم والتي سيحاسبون عليهما يوم القيامة بين يدي

العزيز الجبار.
هم سته، أو عدم دعوت هم لكتاب ال، أو عدم تدبره ودرا  كثيرون يسوغون عدم تلوت
 الناس إلى ديصن ال, إلى اليمان والتوحيصد أو عدم النصصح لهصم, أو عدم تعهدهصم
 بالتربية والبناء، أو عدم البذل لدين ال ولدعوته في الرض، كثيرون يسوغون ذلك

بأعذار يوهمون بها أنفسهم، ويخدعون بها آخرين.
 ويتناقض كثير من المسلمين في أعذارهم. فقد تلقى من يجد الوقت لنشاطه لدنياه،
 للهوه ومتعته، أو لنشاطه الحزبي وانشغاله بتكاليف لم تورث إل الشحناء والبغضاء
ير يه اللهث وراء المال، أو غ ته وجر في تجار طه  عة ال، أو لنشا ير طا  على غ
 ذلك، ثصم يزعصم أنصه ل يجصد وقتا لتدبر كتاب ال وسصنة رسصوله - صصلى ال عليصه
نك نه، أو لدعوة ال في الرض، وأعجب من ذلك أ غة دي  وسلم- أو لتقان لغته ول
 قد تسأل أحدهم لم ل يقرأ القرآن ويتدبره، فيقول إن شؤون الدعوة السلمية وكثرة
ضة عم متناق قت على مزا يق الو هو ض ها لم تدع لي وقتا لذلك. فالعذر دائما   أعبائ

وأعذار واهية.
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 لقصد غاب عصن بال هؤلء أن ال - سصبحانه وتعالى - هصو الذي قدر الوقصت وحدد
 تكاليصف المانصة، ليكون الوقصت كافيا للنسصان ليؤدي أمانتصه التصي خلق لهصا. وال -
 سصبحانه وتعالى - هصو الذي خلق كصل شيصء وقدر كصل شيصء، على حكمصة بالغصة.

واستمع ليات ال البينات:
ثه وطائفة من الذين معك يل ونصفه وثل ثي الل نك تقوم أدنى من ثل  }إن ربك يعلم أ
 وال يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
كم مرضى وآخرون يضربون في الرض يبتغون من فضل ال  علم أن سيكون من
صلة وآتوا الزكاة نه وأقيموا ال سر م ما تي سبيل ال فاقرؤوا  في   وآخرون يقاتلون 
هو خيرا ند ال  ير تجدوه ع من خ سكم  ما تقدموا لنف سنا و  وأقرضوا ال قرضا ح

[.20وأعظم أجرا واستغفروا ال إن ال غفور رحيم{. ]المزمل: 
 نعم! }وال يقدر الليل والنهار{ ثم حدد ال التكاليف هنا بصياغة ربانية عامة جاءت
يف قد جاءت التكال ية. و يث النبو في الحاد سور أخرى و في  ها   تفصيلتها وأحكام

العامة على النحو التالي:
  ص }فاقرؤوا ما تيسر من القرآن{ بمعدل يحدده وسع النسان وما يتعرض له من1

 مرض أو سصعي فصي طلب الرزق أو قتال فصي سصبيل ال. فهذا كله ل يعطصل تلوة
ثم ته.  سئوليته وأمان ته، وم سعه وطاق كل على قدر و به،  مل   كتاب ال وتدبره والع
 جاءت السنة وأحاديث رسول ال - صلى ال عليه وسلم- تفصل ذلك. والتلوة هنا

في هذه الية تعني التدبر والممارسة والتطبيق.
ها وأشارت2 مر ال ب تي أ ها ال مة الشعائر كل   ص }أقيموا الصلة وآتوا الزكاة{ إقا

 إليهصا اليصة الكريمصة بإقامصة الصصلة وإيتاء الزكاة. ثصم جاءت التفصصيلت لقامصة
 الشعائر في مناهج ال ص قرآنا وسنه ص كما جاءا باللغة العربية. والقامة هنا تعني

استكمال شروط الشعائر من أحكام وخشوع وصدق إيمان.
  ص }وأقرضوا ال قرضا حسنا …{ وذلك بإنفاق المال على وجهه الذي أمر ال3

 بصه، وحمصل رسصالة ال إلى الناس وتعهدهصم عليهصا وجمعهصم على كلمصة سصواء دون
 تفرق وتمزق، والجهاد في سبيل ال، وغير ذلك من التكاليف المفصلة في كتاب ال
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 وسصنة رسصوله - صصلى ال عليصه وسصلم-. وجاء مصع هذا التكليصف العام حصث عليصه
وتشجيع:}وما تقدموا لنفسكم من خير تجدوه عند ال هو خيرا وأعظم أجرأ{.

  ص }… واستغفروا ال …{ وهذه تتطلب محاسبة النفس ومراجعتها، والوقفة وقفة4
 إيمانية لمراجعة النهج والخطة والدرب والتأكد من سلمة ذلك برده إلى مناهج ال
ستغفار بة وال صيلت التو تي تف ته وتدبره. وكذلك تأ سلم على تلو فظ الم  الذي يحا
في حد  قى عذر ل تى ل يب هج ال، ح في منا سيرة  عة الم فس ومراج سبة الن  ومحا
ته سعة وطاق في حدود و كل  ما دام البذل قائما،  صير أو الهمال أو النكوص،   التق

الصادقة التي سيحاسبه ال عليها:
 }ول نكلف نفسا إل وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم ل يظلمون{ ]المؤمنون:

62.]
قه تقديرا ربانيا يء خل كل ش ضح أن ال قدر  تي تو مة ال ستمع إلى اليات الكري  وا

عادًل متوازنا، وقدر التكاليف كذلك على أساس من ذلك:
[.49}إنا كل شيء خلقناه بقدر …{ ]القمر: 

[.21}وإن من شيء إل عندنا خزائنه وما ننزله إل بقدر معلوم{ ]الحجر: 
 }ال يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار

 [.8…{ ]الرعد: 
يل سبحانه وتعالى - قدر الل هي أن ال -  مة و قة الها عي هذه الحقي بد أن ن  إذن ل
 والنهار، وقدر التكاليصف، وجعصل التكاليصف فصي حدود وسصع النسصان وأمانتصه
ته وبذله، ل  ومسئوليته. فإذا وجد النسان ضيقا في الوقت فهو من خلل في موازن

في هذا النظام الرباني الذي قدره ال تقديرا، ول في التكاليف التي أمر بها.
 كيصف ل يضطرب الميزان، وكيصف ل يضيصق الوقصت، حيصن يعكصف النسصان على
 أهوائه فيعطيها الوقت الوسع، أو يمضي في سعيه للرزق يلهث ليل نهار، أو يؤثر

الدنيا وزخرفها على الخرة ونعيمها؟!
كيف ل يضيق الوقت ويختل الميزان؟!

أما الذين تصدق موازنتهم فقد قال - سبحانه وتعالى - فيهم:
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يع عن ذكر ال وإقام الصلة وإيتاء الزكاة يخافون هم تجارة ول ب  }رجال ل تلهي
 يوما تتقلب فيه القلوب والبصار* ليجزيهم ال أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

[.37،38وال يرزق من يشاء بغير حساب{ ]النور: 
سلم العادي أو عن ميزان الم سئولية الدعوة يختلف  ين يحملون م  وميزان الدعاة الذ
نه ته ووسعه الذي جعل م  الضعيف. فالداعية ينهض لمسئوليات أوسع تناسب طاق
 داعيصصة ل ولرسصصوله. هؤلء الدعاة يعطون الدعوة بخصصصائصها الربانيصصة، ل
 بخصصائصها الحزبيصة، جهدا أكصبر وبذًل أعظصم. فانظصر كيصف يصصبح الليصل والنهار

عندهم:
[.17،18}كانوا قليًل من الليل ما يهجعون * وبالسحار هم يستغفرون{ ]الذاريات:

 وكذلك نتذكصر النبوة الخاتمصة وصصحابتها البرار وهصم يقومون الليصل ليعدوا أنفسصهم
لعبء الدعوة إلى ال ورسوله، إلى اليمان والتوحيد:

ثه وطائفة من الذين معك يل ونصفه وثل ثي الل نك تقوم أدنى من ثل  }إن ربك يعلم أ
[.20….{ ]المزمل: 

 هكذا يصبح الميزان لدى الدعاة إلى ال ورسوله، ل تلهيهم تجارة ول بيع عن ذكر
ال، إنهم قليًل من الليل ما يهجعون، وبالسحار هم يستغفرون. وصورة أخرى.

هم ينفقون{ ما رزقنا هم خوفا وطمعا وم جع يدعون رب هم عن المضا فى جنوب  }تتجا
[.16]السجدة: 

 هذه قبسصات مصن كتاب ال تصصور لنصا جانبا مصن حياة المؤمصن الداعيصة وجانبا مصن
تنظيمه لوقته حتى يوفي بالمانة الملقاة على عاتقه.

 كيف ل يضيق الوقت حين يريد المسلم أن ينام حتى يطول نومه، ويأكل حتى يشبع
يا حتى يشبع ولن هو ويتمتع بمباهج الحياة الدن  من الكل ويتخم ويتكور بطنه، ويل

يشبع، ويجمع من المال لهثا يأمل أن يقنع ول يقنع؟!
 كيف ل يضيق الوقت وهو يرى أن شؤون بيته وزوجته وأولده هي همه الكبر،
 أو أن حصوله على الشهادات العليا يزين بها بيته ويرفع بها سمعته، أو أن تجارته
 وتنمية أرباحه هي واجبه الكبر، أو أن الوفاء بحقوق الوظيفة وحدها أو السعي لها
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 هي شغله الشاغل، ثم يضع مسئوليات الدعوة إلى ال ورسوله آخر ما يفكر فيه أو
يبالي به؟! كيف ل يضيق عليه الوقت؟!

ما يا ك في هذه الحياة الدن ته  سئولياته وأمان يد م في تحد نة تبتدئ  نة المي  إن المواز
ية  حددها له مناهج ال، ثم يعطي كل مسئولية حقها على أساس من القواعد الربان

التي فصلها منهاج ال.
يه سئوليات يشترك ف من الم نى  حد أد سئولية. وهنالك  جب وم كل مسلم دور ووا  ول
صبح تى إذا أ قة، ح سع والطا مو الو مع ن سئوليات  مو الم ثم تن سلمون جميعا.   الم
 المسلم داعية ل ورسوله، منطلقا من إيمانه وعمله ويقينه، فل حق له إل أن يعتبر
ثم ته،  في حيا طر  كبر والخ ية ال هي القض ها  يد والدعوة ل ية اليمان والتوح  قض

تليها سائر القضايا حسب وزنها ومنزلتها في منهاج ال.
 تحديصد المسصئوليات والواجبات تحديدا واضحا هصي نقطصة النطلق فصي الموازنصة
 المينة لتنظيم الوقت، ثم تحديد منزلة كل مسئولية وأهميتها على أساس من ميزان

رباني دقيق يفصله منهاج ال.
 ل يوجد في السلم إنسان دون مسئولية. فكل فرد مسئول، وكل فرد محاسب بين
 يدي ال، وكل فرد عليه تكاليف ربانية أمر ال بها في مختلف ميادين الحياة: نحو

نفسه، وبيته وأسرته، ووظيفته وتجارته، ودينه ودعوته، وأمته:
كم كم راع وكل نه قال: )أل كل يه وسلم - أ نبي - صلى ال عل بن عمر عن ال  فعن ا
 مسئول عن رعيته. فالمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل
 راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي
كم كم راع وكل  مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه. أل فكل

(.1مسئول عن رعيته()
 ثم تأتي تفصيلت التكاليف في الكتاب والسنة. ثم نَظم السلم حياة المسلم اليومية
سعيه وبذله، قت  ته، وو ستيقاظه وراح مه وا عد نو سنوية. حدد مو سبوعية وال  وال
سلم سم له ال ين جهاده. ر قه ومياد سياسة إنفا سم له  ها، ور يد الشعائر كل  ومواع

منهج حياة متكاملة.
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يه أن يضع على نة ووفاء عل  فعلى المسلم أن يعي هذا النهج ويتدبره ويمارسه بأما
 ضوء منهاج ال وعلى ضوء واقعصة ُخطتصه الخاصصة ليومصه وأسصبوعه، أو لشهره

وسنته.
من خلل منهاج عة  عي واق يه أن ي سئولياته، وعل فه وم سلم أن يعرف تكالي  على الم

ال، ل من خلل أهوائه وشهواته.
ها هد ومؤسسات المة، وكذلك الدعوة السلمية ودعات يت والمع ها مسئولية الب  وإن
 وجنودهصا، هؤلء كلهصم مسصئولون عصن إعداد المسصلم وتدريبصه على احترام الوقصت

وتنظيمه، ووضع نهجه وخطته لذلك.
 إن التدريصب جزء أسصاسي رئيصس فصي العداد والبناء. إنصه جزء رئيصس فصي تربيصة
 الناشئة والطفال، والفتيان، والشباب، على النهصصج والتخطيصصط لمور حياتهصصم

ومسئولياتهم، ومن أهم هذه المور احترام الوقت وتنظيمه.
 إنها قضية تقدير أوًل، ثم هي قضية تدبير بعد ذلك. والتقدير علم وإيمان، والتدبير
من ساس  ته على أ ضع خط عه و سلم منهاج ال وواق عى الم يط. فإذا و هج وتخط  ن
 ذلك، على أساس الركنين الساسيين في النظرية العامة للدعوة السلمية: المنهاج

الرباني والواقع.
سلم -: يه و يث رسول ال - صلى ال عل في حد ني  يه الربا ظر إلى هذا التوج  وان
في تي  سلم - قال: )بورك لم يه و صلى ال عل سول -  عن الر بي هريرة  عن أ  ف

(.1بكورها( ]أخرجه الطبراني في الوسط[ )
سلم -: يه و صلى ال عل سول ال -  عة الغامدي قال: قال ر بن ودا صخر  عن   و
)اللهم بارك لمتي في بكورها( ]رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه[ )

2.)
 ونظم السلم أوقات الصلة، وأوقات الصيام والفطار والحج، ونظم وقت العمل

والراحة، وربط ذلك كله باليمان والتوحيد وبمنهاج ال.
 ولكن إذا غلب الهوى وهاجت الماني فأنى يكون تنظيم الوقت عندئذ، وكيف يعتدل

الميزان؟!

335



مه قت وتنظي من الو ستفادة  يب على ال  لذلك على الدعوة السلمية أن تجعل التدر
عمًل هاما من أعمالها ومسئولياتها.

 ولقصد راعينصا خطورة هذه القضيصة بإثارتهصا وطرحهصا فصي حياة المسصلمين، وكذلك
 بوضع أسس التدريب عليها. فهي مراعاة في خطة )المنهاج الفردي( وخطة )منهج
 لقاء المؤمنيصن( وفصي النظام الداري وقواعده، وفصي المتابعصة والتوجيصه والشراف.

ويجب أن تظل هذه القضية هامة وخطيرة في حياة المسلم وحياة المة كلها.
هو وعبث، في فوضى ول ما ل طائل تحته،  في حياة المة ُيهدر في كبيرا   إن جهدا 
في دول متعددة حول قة النتاج  سات حول طا قد نشرت درا  وسوء إدارة ونظام. ول
 أسصاس سصاعات عمصل واحدة، فكانصت دول العالم الثالث والعالم العربصي الضعصف
 إنتاجا. فلو فرضنا أن سصاعات العمصل ثمانصي سصاعات كانصت الحصصائية تشيصر إلى
 سصاعات النتاج واحدة، والسصاعات الضائعصة سصبع وأمصا لدى الدول الخرى فكانصت

ساعات النتاج قرابة ضعف ساعات العمل أو أقل من ذلك قليًل.
 نرى مصن ذلك الوقصت الكصبير الذي يهدر فصي حياة المسصلمين، والجهود الكثيرة التصي
 تتبعثر وتضيع، وأثر ذلك في جميع نواحي حياة المسلمين الجتماعية والقتصادية

والسياسية وغيرها.
 إن المذاهصب البشريصة تقدر الوقصت بميزان مادي دنيوي هابصط، ولكنصه يوفصر الحافصز
 المادي للنتاج. ولعصل المثصل الشائع يوضصح وجهصة نظرهصم وتقديرهصم للوقصت، فهصم

يقولون: )الوقت مال، الوقت من ذهب(.
 أما السلم فينظر للوقت نظرة أخرى، نظرة أسمى وأصدق وأعدل. إن المال الذي
 يضيع منك قد ييسر ال لك استعادته بفضله وعونه. وأما الدقيقة التي تمر فلن تعود
يه في الخرة ما قضاؤه ف يا. وأ  ولن تستعاد، فهذه سنة ال في الزمن في الحياة الدن

فهو أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه:
ما يه وسلم - قال: )ل تزول قد نبي - صلى ال عل بن مسعود عن ال  فعن عبد ال 
 ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن

(.1شبابه فيم أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وما ذا عمل فيما علم( )
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ما يحدث سمر الضائع، ك هو وال في الل قت  من أبنائه أن يهدر الو يد السلم   ول ير
 فصي واقعنصا اليوم، حتصى درج على اللسصنة أن يقول الرجصل لصصاحبه: )تعال نقتصل
ما ل ها م عب الورق وغير قت فعًل بالنرد ول تل الو قت(! ويق يع الو قت أو نض  الو
هم قت، ولكن هم ل يقتلون الو ها. إن حل تاريخ سوأ مرا في أ هي  مة خيرا و  يقدم لل

يقتلون المة ويقتلون أنفسهم.
 إن السلم يريد من أبنائه أن يروحوا عن أنفسهم بين الحين والخر، حتى يستعيد
فس حتى يضيع الوقت أو ته، دون أن يبالغ في الترويح عن الن  المسلم نشاطه وقو

يقع في الثم.
 فعن أبي هريرة عن النبي - صلى ال عليه وسلم - أنه قال: )ل تكثر الضحك فإن

(.2كثرة الضحك تميت القلب( )
 ونهصى السصلم عصن كصل مصا يضيصع وقصت المسصلم: نهصى عصن الجدل والقيصل والقال،
 والشقاق والتدابر والشحناء. ودعا السلم إلى كل ما يجمع الجهود ويصون الوقت:
 دعا إلى التعاون والحب الصادق في ال والنصيحة والموازنة وغير ذلك من قواعد

السلم. بل إن قواعد السلم كلها تدعو إلى الستفادة من الوقت في طاعة ال:
 فعن عبد ال بن بسر - رضي ال عنه - عن النبي - صلى ال عليه وسلم - أنه

(.3قال: )ل يزال لسانك رطبا بذكر ال( )
 وعن أبي هريرة - رضي ال عنه - عن النبي - صلى ال عليه وسلم - أنه قال:
 )من قعد مقعدا لم يذكر ال فيه، كانت عليه من ال ِتَرة، ومن اضطجع مضجعا ل

(.4يذكر ال فيه، كانت عليه من ال ترة( )
 وذكر ال هو العمل الصالح الذي يخلص النسان فيه ل رب العالمين، وهو الكلمة
في الرض بة والتوبة والستغفار والدعاء كله وأداء الشعائر والسعي الصالح   الطي

والدعوة إلى ال ورسوله والتعهد والتربية. كل ذلك هو من ذكر ال.
 وكان رسول ال - صلى ال عليه وسلم - يكره النوم بعد صلة الفجر وبعد صلة
 العصر وقبل صلة العشاء، وكان يكره الحديث بعد صلة العشاء إل لحاجة وخير،

وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه.
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 حين حرص المسلمون على الوقت، ونظموا حياتهم كما يأمرهم السلم أنجزوا ما
 لم تنجزه أمة في التاريخ. ففي حدود عشرين عاما منذ بدء الدعوة السلمية دانت
 الجزيرة العربية كلها للسلم، وأخذ المسلمون يستعدون للتصدي للظالمين المعتدين
 مصن الرومان والفرس، ثصم امتدت الدعوة فصي الرض شرقا وغربا وشماًل خلل

فترة قصيرة توالت النتصارات فيها.
 لقد كان من جملة ما تميز به الصف المؤمن آنذاك الدارة والنظام، وتنظيم الوقت
 والجهصد. فالدارة والنظام عامصل رئيصس لحترام الوقصت والسصتفادة منصه. والدارة
ساس ذلك، عل أ بة  ها مرت جه فالشعائر كل سلم ومنه في ال سية   والنظام قاعدة رئي

وعلى أساس تنظيم الوقت في حياة المسلمين.
سلمين في حياة الم قت الضائع  هد الضائع والو جد الج نا اليوم ن في واقع نا   إذا نظر
ظر من الدوائر ينت ير  في كث سا  من الناس جال كبير  جد العدد ال كبيرا. ت ثل حجما   يم
 إنهاء معاملتصه، وتجصد الموظفيصن الذيصن يقتلون وقتهصم بقراءة الصصحف والسصترخاء
 والعبث دون المبالة بالوقت الضائع منهم ومن أصحاب الحاجات. ثم تجد الرتجال
 والسلوك غير الواعي في تعطيل أنشطة المة ومصالحها تحت شعارات الوطنية.
سنة قط خلل ال سة في بعض القطار خمسة وأربعين يوما ف قد بلغ عدد أيام الدرا  ل
بث، دون أن يعود هو والصخب والع في المظاهرات والل بت  قي اليام ذه ها. وبا  كل
 ذلك على المة بشيء من الخير. ونحن اليوم نحصد ما نلقاه من هزائم وهوان، لم

يكن إل حصاد سنين طويلة مرت بنا ضاع فيها الجهد وضاع فيها الوقت.
ير حق. فالخ ها ال سلم اليوم معنا هن الم في ذ عض الكلمات ل تحمل  صبحت ب قد أ  ل
عن مل الرتجالي المقطوع  ني الع صبح يع صالح والحسان وغير ذلك أ مل ال  والع
 سائر أعمال المسلم، المنعزل عما قبله وعما بعده، فقد الهدف والنهج، وانحصر في

حياة الفرد معزوًل عن المة.
 إن العمل الصالح هو عمل منهجي مرتبط بحياة الفرد كلها، مرتبط بالمة، يتكامل
 من خلل النهج لتعظم بركته بفضل ال، يعرف الهدف الممتد من الدنيا للخرة. إن
 العمل الصالح يحرص على الوقت والدارة والنظام على أساس من صدق اليمان

وصدق العلم بمنهاج ال والعلم بالواقع.
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 إن المة التي تنظم نفسها من خلل إدارة واعية ذكية يرتبط عمل الفرد فيها بالمة
 ومنهجهصا وأهدافهصا، ول يبقصى عمًل فرديا معزوًل، فتترابصط الجهود كلهصا وتنمصو

البركة ويعم الخير.
في حياة المة. ونؤكد مه  ية تنظي في السلم وأهم ية الوقت  كد أهم يد وتؤ  لذلك نع
نه ستفادة م قت وال ها على احترام الو يب أبنائ سلمية على تدر سئولية الدعوة ال  م

على أحسن وجه ممكن من خلل الدارة والنظام والنهج والتخطيط.
http://www.aljalsa.com:المصدر 

===============
الوقت ل يمكن أن يتوقف

 قال الحسصن البصصري: مصا مصن يوم ينشصق فجره، إل وينادى: يصا بصن آدم، أنصا خلق
جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت ل أعود إلى يوم القيامة...

سوف نتطرق إلى نقاط تساعدنا على تنمية عادة توفير الوقت:-
• اكتب السبب الذي يؤدي إلى ضياع وقتك.

• عدد المشاكل التي تسببها عادة هدر الوقت.
• تخيل نفسك وأنت منظم.

• توقف عن استخدام أعذار وهمية مثل الحاجة إلى المزيد من المعلومات.
• قم بإزالة الشياء الملهية من على سطح المكتب.

 ولكن قد نقوم نحن بكل ذلك ونشعر بأن الوقت ل يسعفنا، هنا يجب علينا أن نحدد
العوامل المضيعة للوقت.. فلنسأل أنفسنا هذه السئلة ونجيب عليها بكل صدق:-

• كم يستغرق منا البحث عن ورقة ما؟
• كم من الجتماعات يتجاوز وقتها النهاية المحدد مسبقا؟

• ما هي نسبة التصالت الغير ضرورية؟
• هل نشجع مقاطعة الزملء لنا بتوقفنا عن ما نقوم به وبالتحدث مع الخرين؟

• هل كل ما نواجهه هو أزمة فعًل؟ وهل هي تتعلق بنا فعًل؟
• هل ينتج عن اهتمامنا بتفاصيل موضوع ما إهمالنا لشياء أخرى أكثر أهمية؟

وخطواتنا الن تساعدنا على حسن استغللنا للوقت:-

339



من ها خلل اليوم وذلك  جب القيام ب تي ي مة بالعمال ال كل يوم قائ صباح  ضع   • 
خلل واقع خطة أسبوعية ومن المواعيد المتفق عليها مسبقا.

سين واحرص على ها للمرؤو هم ب هم فالم  • حدد أولويات إنجاز العمال مبتدءا بال
تحديد مواعيد إنجاز وكذلك متابعة إنجازها في الوقت المناسب.

 • خصص وقتا لنجاز المور التي تتطلب التركيز الشديد واحرص على مقاطعتك
خللها.

• احصر المور الروتينية أو الغير هامة التي يمكن إنجازها حسب توفر الوقت.
 • ل تؤجل اتخاذ القرارات الروتينية التي تحتاج لوقت طويل لدراستها؛ لن العودة

للتفكير فيها لحقا سيستغرق وقتا أطول.
صص وقتا محددا لجراء ها وخ تي تود إجراء ية ال مة بالمكالمات الهاتف ضع قائ  • 

المكالمات تباعا.
صية خلل يث الشخ في الحاد سترسال  هم بال سمح ل كن ل ت ين ول مل الخر  • جا
شة الموضوع نك ترحب بمناق قة أ ية.. أوضح للشخص الخر بلبا  المكالمات الهاتف

معه في وقت آخر.
• ابتسم حتى عندما تزدحم المسئوليات.

بل للمام دائما. قف، ل يرجع للوراء،  قت ل يتوالد، ل يتمدد، ل يتو كر أن الو  وتذ
 وإن الزمن يتحرك بقدرة ال... ولكن الذي يمكن أن يدار هو استغللنا للوقت أثناء

جريانه.
http://www.geocities.com:بتصرف من 

=============
برنامج مقترح لقضاء الوقت في يوم الجمعة

ايمن الحاكة
فهذا برنامج مقترح لقضاء الوقت في يوم الجمعة:

 أوًل: أل يسهر ليلة الجمعة إلى ساعات متأخرة من الليل؛ لن السهر سيفوت عليه
 التبكير إلى صلة الجمعة، قال ابن مسعود - رضي ال عنه -: جدب – أي عابه
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عد العشاء ]رواه أحمد سمر ب سلم - ال يه و نا رسول ال - صلى ال عل مه – إلي  وذ
وصححه اللباني[.

ثانيا: أن يمكث بعد صلة الفجر للذكر والتلوة.
 ثالثا: يسصتريح قليًل ثصم يتناول طعامصه ويغتسصل ويتطيصب ويسصتاك ويقصص شاربصه،
 ويلبس أنقى ثيابه. عن سلمان الفارسي - رضي ال عنه - قال: قال النبي - صلى
هر من ط ستطاع  ما ا هر  عة ويتط جل يوم الجم سل ر سلم -: ))ل يغت يه و  ال عل
 ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فل يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما
 كتب ال، ثم ينصت إذا تكلم المام إل غفر له ما بينه وبين الجمعة الخرى(( رواه
 البخاري. يقول محمد بن إبراهيم التيمي: من قلم أظفاره يوم الجمعة وقص شاربه،
 واستن، فقد استكمل الجمعة ]عبد الرزاق في مصنفه[ وكان ابن عمر - رضي ال
 عنهمصا – ل يروح إلى الجمعصة إل أدهصن وتطيصب إل أن يكون حراما. ويقول أبصو
 سعيد الخدري: ثلث هن على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل والسواك، ويمس

طيبا إن وجد.
 رابعا: أن يبكر للحضور الجمعة ماشيا ل راكبا، لينال الجر العظيم في تبكيره، لما
 جاء في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي ال عنه - أن رسول ال – صلى ال
 عليه وسلم - قال: ))من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة
ثة فكأنما ما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثال ية فكأن  ومن راح في الساعة الثان
 قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في
ستمعون كة ي ضة، فإذا خرج المام حضرت الملئ ما قرب بي سة فكأن ساعة الخام  ال
 الذكصر((. الثقفصي قال: سصمعت رسصول ال - صصلى ال عليصه وسصلم - يقول: ))مصن
 غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من المام واستمع
 ولم يلغ كان له بكصل خطوة أجصر سصنة صصيامها وقيامهصا(( ]رواه أحمصد[. وهذا هدي
كر نا نب نه -ك بن مالك - رضي ال ع نس  هم - يقول أ صحابة - رضي ال عن  ال

بالجمعة ونقيل بعد الجمعة]رواه البخاري[.
ما بكثرة به وحاله، إ سب قل ما ينا سجد ب في الم سه  ستغل الشاب فترة جلو سا: ي  خام
 الصلة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب السلمي - رضي ال
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ته بوضوئه سلم - فأتي يه و صلى ال عل سول ال -  مع ر يت  نت أب نه - قال: ك  ع
نة، قال: ))أو غير ذلك(( في الج تك  سألك مرافق سل(( فقلت: أ ته فقال لي: ))  وحاج
به أن يكون مع نا مطل  قلت: هو ذاك قال: ))فأعني على نفسك بكثرة السجود(( وكل
عد رحمة ية ل تحقق ب في الجنة، وهذه المن يه وسلم -   رسول ال - صلى ال عل

ال - تعالى - إل بفعل
 السصباب، ومصن السصباب كثرة الصصلة، يقول نافصع: كان ابصن عمصر يصصلي يوم

 (. ومن ذلك3/210الجمعة، فإذا تحين خروج المام قعد قبل خروجه )عبد الرزاق 
ما رواه ها  ها، من ضل قراءت في ف صوص  قد وردت ن هف ف سورة الك  أيضا: قراءة 
 الدارمي في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: ))من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة
ما قال فع ك كم الر سناده له ح يق(( )إ يت العت ين الب نه وب ما بي من النور في  أضاء له 
 اللباني(. ثم يحاول أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم ليمل قلبه، وصدره منه، فخير
 مصا ملئت بصه القلوب كتاب ال - تعالى - روى الترمذي مصن حديصث ابصن عباس -
 رضي ال عنهما - قال: قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم -: ))أن الذي ليس
 فصي جوفصه شيصء مصن القرآن كالبيصت الخرب(( )قال الترمذي هذا حديصث حسصن

صحيح(.
 سادسا: إذا دخل المام لصلة الجمعة ينصت للمام ويستمع إليه، وكي يستفيد من
نه عد الخطبة أو يطلب م عن الموضوع ب سيسأل  نه  ستوعبها، يفترض أ  الخطبة وي
 أن يتحدث عصن موضوع الخطيصب، فإنصه بهذه الطريقصة سصيركز ذهنصه وتفكيره مصع

المتكلم أكثر، وجرب تجد صدق ما أقول.
من ما روى الترمذي  سجد أربعا، ل في الم سنتها أن كان  عة تؤدي  عد الجم  سابعا: ب
 حديث أبي هريرة - رضي ال عنه - قال: قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم
عد الجمعة فليصل أربعا(( وإن كنت في البيت فصل  -: ))من كان منكم مصليا ب
يه وسلم - كان يصلي نبي - صلى ال عل في الصحيحين أن ال بت  ما ث ين، ل  ركعت
 ركعتيصن فصي بيتصه، ثصم بعصد ذلك تتناول طعامصك وتسصتريح، لمصا روى البخاري مصن

حديث سهل بن سعد قال: ))ما كنا نقيل ول نتغدى إل بعد الجمعة((.
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 ثامنا: بعد العصر يمكن أن تستغله بزيارة قريب، أو عيادة مريض، أو مذاكرة علم
ونحو ذلك.

ستغلل ساعة الستجابة، غي الذهاب إلى المسجد للدعاء وا يل المغرب يب سعا: قب  تا
 لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي ال عنه - أن رسول ال -
سلم بد م ها ع ساعة ل يوافق يه  عة فقال: ))ف كر يوم الجم سلم - ذ يه و  صلى ال عل
 وهصو قائم يصصلي يسصأل ال - تعالى - شيئا إل أعطاه إياه وأشار بيده يقللهصا((.
 واختلف أهل العلم في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة، ولكن لعل أرجحها أنها
 آخر ساعة من العصر، فحري بالشاب المسلم الذي يعلم فقره وحاجته إلى ربه، أن
نه ين والدعاء لخوا ية والثبات على هذا الد سه بالهدا هز هذه الفرصة بالدعاء لنف  ينت

المسلمين في مشارق الرض ومغاربها.
عاشرا: بعد صلة المغرب يذكر ورد المساء ثم يؤدي نافلة المغرب.

ما هم في هم، وإفادت هل للتحدث مع مع ال قى  ما أن يب عد المغرب إ شر: ب  الحادي ع
ينفع، أو يراجع دروسه اليومية.

نه طلب للعلم، وطلب العلم عبادة  ويتذكر الشاب أن ما يفعله من مراجعة الدروس أ
بو داود عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع  عظيمة، يؤجر عليها العبد، روى أ
من تك  ني جئ با الدر داء إ يا أ جل فقال:  شق فجاءه ر سجد دم في م بي الدر داء   أ
 مدينة الرسول - صلى ال عليه وسلم - لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول ال -
صلى ال سول ال -  سمعت ر ني  جة قال فإ ما جئت لحا سلم -  يه و  صلى ال عل
 عليه وسلم - يقول: ))من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك ال به طريقا من طرق
 الجنة وإن الملئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في
بد  السماوات ومن في الرض، والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العا
 كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة النبياء، وإن النبياء

لم يورثوا دينارا ول درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر((.
تب العلم من ك بت إن تقرأ  صلة العشاء وتناول الطعام إن أحب عد  شر: ب ني ع  الثا

المناسبة لك فهذا حسن كما قال الشاعر:
وخير جليس المرء كتب تفيده *** علوما وآدابا كعقل مؤيد
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ول تسأمن العلم واسهر لنيله *** بل ضجر تحمد ٌسرى السير في غد
نس أذكار ما يرضى العلم، ول ت مك ب تم يو بل أن تنام لتخ تر ق يت ذلك فأو  وإن أب
 النوم وآدابصه، وال يحفظصك ويرعاك وصصلى ال وسصلم على نبينصا محمصد وعلى آله

وصحبه وسلم.
http://www.alislam4all.com:المصدر

=============
فن تضييع الوقت

منصور عبد الظاهر
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيع

قه ونخرج في عن سان ألزمناه طائره  كل إن في قوله - تعالى -: }و عن   إن الذي يتم
ًا يلقاه منشوًرا. اقرأ كتابصك كفصى بنفسصك اليوم عليصك حسصيًبا{  له يوم القيامصة كتاب

 ( ليلمس للوهلة الولى مغزى سن رسول ال - صلى ال عليه14، 13)السراء: 
 وسلم - التأذين في أذن المولود أول خروجه للحياة ليكون أول شيء يطرق سمعه
 شهادة: أن ل إله إل ال، وكذلك تلقيصن الميصت حيصن الحتضار شهادة ل إله إل ال
ستفتح المسلم سمعه فكأن ال - عز وجل - يريد أن ي قع على  خر شيء ي  لتكون آ
 كتاب عمره - وهو الذي سوف يلقاه يوم القيامة منشوًرا - بشهادة الحق وأن تكون
ية تكون آثار ية والنها ين البدا حق وب هي شهادة ال مة كتاب عمره أيضًا  ية وخات  نها

المرء المسجلة في هذا الكتاب، وعليه فهناك احتمالت ثلث لهذا الكتاب:
تي صالحة ال مر المرء - بالعمال ال صفحات هذا الكتاب - أي أيام ع ما أن تمل   إ
 يسجلها الحفظة، الحسنة بعشر أمثالها أو مضاعفاتها إلى سبعمائة ضعف، وبالتالي
 يثقل الميزان تصديًقا لقوله - تعالى -: }فإذا نفخ في الصور فل أنساب بينهم يومئذ

هم المفلحون{ )المؤمنون:  نه فأولئك  من ثقلت موازي ساءلون. ف  (،102، 101ول يت
شة في عي هو  نه. ف من ثقلت موازي ما  مر وضوحًا بقوله - تعالى -: }فأ يد ال  ويز

(.7، 6راضية{ )القارعة: 
 أو أن تمل صصفحات هذا الكتاب - أي أيام عمصر المرء - بالعمال السصيئة على
 خلف ما أمر ال - عز وجل - أو رسوله - صلى ال عليه وسلم - وهنا تخف
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مه نه. فأ ما من خفت موازي  الموازين وتطيش الكتب تصديًقا لقوله - تعالى -: }وأ
(.11 - 8هاوية. وما أدراك ماهيه. نار حامية{ )القارعة: 

نه فأولئك الذين خسروا ا بقوله - تعالى -: }ومن خفت موازي  ويزيد المر وضوًح
 أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى
نا ين. رب نا قومًا ضال نا وك نا شقوت بت علي نا غل ها تكذبون. قالوا رب تم ب كم فكن  علي
يق نه كان فر ها ول تكلمون. إ سئوا في نا ظالمون. قال اخ نا فإ ها فإن عد نا من  أخرج
نت خير الراحمين. فاتخذتموهم نا وارحمنا وأ نا آمنا فاغفر ل  من عبادي يقولون رب
ما صبروا هم اليوم ب ني جزيت هم تضحكون. إ تم من سوكم ذكرى وكن  سخرًيا حتى أن
عض نا يومًا أو ب سنين. قالوا لبث في الرض عدد  تم  كم لبث هم الفائزون. قال  هم   أن
 يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إل قليًل لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم
ًا وأنكصم إلينصا ل ترجعون. فتعالى ال الملك الحصق ل إله إل هصو رب العرش  عبث

(.116 - 103الكريم{ )المؤمنون: 
في هذا اليوم هباًء عل جزاء أعمال الكفار  ثر بج ثر وأك يد المر وضوحًا أك  بل يز
نة يومئذ من عمل فجعلناه هباًء منثوًرا. أصحاب الج ما عملوا  نا إلى   منثوًرا. وقدم

(.24، 23خير مستقًرا وأحسن مقيًل{ )الفرقان: 
 أو أن يؤثر المرء السكون فل هو يكون حريًصا على عمل الحسنات، ول هو يكون
 حريصًصا على عمصل السصيئات كأن ينام مثًل أغلب يومصه وليله، أو أن يقضصى عمره
 أمام أجهزة التليفزيون ليسصتمتع بمشاهدة مباريات الكرة، ويقول فصي نفسصه ل عليّص
 طالما لم أرتكب محرًما من غيبة لحد أو نميمة كما يصنع أغلب الناس إذا جلسوا

يتسامرون.
 ولكصن هيهات هيهات هنصا أن تسصجل فصي الصصفحات حسصنة تثقصل الميزان، فالنتيجصة
 واحدة هصي أن الصصفحات ظلت بيضاء بدون تسصجيل ولو حسصنة واحدة مصا لم يكصن
مل حسنة مرجوة سه بع في نف ها أو نوى  مل حسنة، ولو لم يعمل هم بع قد   صاحبنا 

عند ال.
عز كر ال -  ا بذ قل دائمًا رطًب سان على ال ية أن يكون الل نا أهم يبين ل نا  من ه  و
 وجل - في كل حالة وهيئة من حالت المسلم منذ لحظة تفتح عينيه من النوم إلى
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يه  أن يضع رأسه على وسادته للنوم، ولعل في أحاديث رسول ال - صلى ال عل
 وسلم - المأثورة في الذكر لكل مناسبة غناء لكل مسلم يريد أن يثقل ميزانه بشيء
صلى ال ثل قوله -  من بم حبيب إلى الرح في الميزان،  يل  سان ثق يف على الل  خف

عليه وسلم -: »سبحانه ال وبحمده، سبحان ال العظيم«.
ما يفيده، سانه على القل ب سه بتحريك ل عن المسلم ذلك ول يكلف نف ما أن يغيب   أ
 فذلك هصو الضياع ل محالة، وتكون كصل وسصائل قضاء الوقصت أو قتصل الوقصت، كمصا
ين يوم يف المواز ية لتخف سائل شيطان هي و ما  يد إن ما ل يف عض الناس في سميه ب  ي
 القيامة }قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت
 المعلوم. قال فبعزتصك لغوينهصم أجمعيصن. إل عبادك منهصم المخلصصين. قال فالحصق

(.85 - 79والحق أقول. لملن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين{ )ص: 
هو بن آدم ف به ا هو  يء يل كل ش سلم -: » يه و صلى ال عل سول ال -  قد قال ر  و
ًا: رميصه عصن قوسصه، وتأديبصه فرسصه، وملعبتصه أهله، فإنهصن مصن  باطصل إل ثلث

 (، ثصم قال1الحصق"رواه الخمسصة ولم يعله المام الشوكانصى - رحمصه ال - بشيصء)
في حيز البطلن إل تلك الثلثة خل  هو دا يه مسمى الل ما صدق عل يه أن   عنه: »ف
 أمور، فإنها وإن كانت في صورة اللهو فهي طاعات مقربة إلى ال - عز وجل -

مع اللتفات إلى ما يترتب على ذلك الفعل من النفع الدينى"ا.ه.
 ( على قوله - تعالى -: }يوم تجد2ويعقب صاحب الظلل - عليه رحمة ال - )

 كل نفس ما عملت من خير محضًرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمًدا
مس القلوب خطوة30بعيًدا{ )آل عمران:  ير ول سياق التحذ بع ال ثم يتا  ( فيقول: »

 أخرى، كذلك باسصتحضار اليوم المرهوب الذي ل يفصد فيصه عمصل ول نيصة، والذي
 تواجه فيه كل نفس برصيدها كله.. وهى مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشرى
 وتحاصره برصيده من الخير والسوء، وتصور له نفسه، وهو يواجه هذا الرصيد
 ويود - ولكن لت حين مودة!! - لو أن بينه وبين السوء الذي عمله أمًدا بعيًدا، أو
 أن بينه وبين هذا اليوم كله أمًدا بعيًدا، بينما هو في مواجهته آخذ بخناقه ولت حين

خلص ولت حين فرار"ا.ه.
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نه ل يحسن في أ ما يكمن مرضه  يد إن ما ل يف ني أن الذي يضيع عمره في فى يقي  و
تب قد ك قل - ول هى الع مة - أل و طل لهذه النع هو مع صًل ف كر أ ير أو ل يف  التفك
ا شديًدا، حب فتاة حًب سباني قصة رمزية عن هذا المعنى، فذكر أن فارًسا أ تب أ  كا
 ولكن لم تكن هي تبادله هذا الحب، فأرادت أن تصرفه عنها بطريقة مهذبة، فسألته
ثم هه،  سل وج مه فيغ من نو صحو  نه ي ها بأ في اليوم والليلة، فأجاب جه   عن برنام
سامر مع أصحابه، يه ليت ثم يذهب إلى ناد ثم يعود فيفطر،   يذهب يتريض بفرسه، 
نك لم تزد كل يوم فقالت له: إ ثم يعود فينام، وهكذا  سينما،  يل يتوجه إلى ال فى الل  و
 على أن عرفتني برنامج فرسك في اليوم والليلة، فهو أيًضا يأكل ويشرب ويتريض

وينام فمتى إذن أنت تفكر؟!!
 فياله من سؤال عجيب يركز عليه الكاتب السباني وأغلب شباب السلم اليوم، بل

أغلب المنتسبين للسلم اليوم عنه غافلون!!
 إنك إن ذهبت تبحث عنهم فقد ل يخطئك الظن أن تجد بعضهم متسكًعا في الشوارع
 أو على نواصي المسارح والسينمات أو على المقاهي بقتل وقته في لعب أشياء ل
 تزكى عقًل ول تبنى جسًما، أو هو يدخن الشيشة التي هي الموت البطيء أو متحلًقا
 حول جهاز تليفزيون يشاهد مسرحية أو تمثيلية في قناة فضائية تولع الجسم أو كل
سات عبادة الشيطان وما قد وصل بعضهم إلى جل في حجرات النوم.. و ها   ديكورات

خفي كان أعظم.
مل القاذورات يم يح صرف عظ شبيهه بم كن ت يد يم صار شد جع ذلك كله باخت  ومر
 والوسصاخ، ولهذا المصصرف منبصع وروافصد رئيسصة، ولهذه الروافصد الرئيسصة روافصد

فرعية تغذيه:
به نظريات ستبدل  جل - وأن ت عز و حى ال -  يم واحترام و هو عدم تعظ عه   فمنب
 العقول البشرية في قيادة وهداية البشر }ولقد بعثنا في كل أمة رسوًل أن اعبدوا ال
 واجتنبوا الطاغوت فمنهصم مصن هدى ال ومنهصم مصن حقصت عليصه الضللة{ )النحصل:

36.)
ية السلمية، قل انعدام هذه الترب ية السلمية أو  سوء الترب سة  حد روافده الرئي  وأ

والتي تبدأ بالغبن في التوحيد ويغذيه روافد فرعية منها:
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- الهتمام بالخرافات والضللت والوهام، وكأن الحياة ل تقوم إل بها.
تي تجرى على الفراد جل - ال عز و سنن ال -  ستفادة والنتفاع ب  - عدم ال

والمم.
- عدم وضوح أهمية الحياة في ألفة وتجمع وعدم التنازع أو الختلف والشقاق.

- عدم تعظيم شعائر ال وحرماته والستهتار بها.
- عدم وضع الولء والبراء في محلهما الصحيح.
- عدم المر بالمعروف أو النهي عن المنكرات.

- ضعف الرادة عند هؤلء الفراد.
- اختلط العدو بالصديق وعدم التمييز بينهما، سواء من النس أو الجن.

- عدم الحساب للموت مع طول المل.
- كراهية لقاء ال - عز وجل - .

- عدم الصبر على المحن والوقوع في الفتن بدون زاد... إلخ.
هو انعدام الوازع الخلقي الذي يضبط سلوك يس يغذى هذا التجاه  خر رئ فد آ  را

الفرد مع نفسه ومع عشيرته ومع مجتمعه.
ساس بالنضباط عف الح هو ض ين أيضًا على النزلق  يس يع فد ثالث رئ  - را

الجتماعي.
نه بل على أ سيلة،  نه و ظر إلى المال ل على أ في الن هو الخلل  يس  بع رئ فد را  را

غاية.
 رافد خامس رئيس هو النفلت السياسي عند الحاكم أو المحكوم على السواء، فل
 الول حريصص على رعايصة الثانصي ول الثانصي حريصص على محاسصبة الول فصي

تقصيره تجاهه.
 فالنجاة النجاة بالنتفاع بوصية ال - عز وجل -: }ل خير في كثير من نجواهم إل
 من أمر بصدقة أو معروف أو إصلح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة ال

(.114فسوف نؤتيه أجًرا عظيًما{ )النساء: 
 وأيًضا النتفاع بتوجيه رسول ال - صلى ال عليه وسلم - حين لفت النظار إلى
 الهتمام الشديد بعزائم المور كالحرص على صلة الليل والفجر التي وصفها بأنها
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 أثقل الصلتين على المنافقين لقوله - تعالى -: }وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
ًا محموًدا{  مشهوًدا. ومصن الليصل فتهجصد بصه نافلة لك عسصى أن يبعثصك ربصك مقام

سراء:  يق ذلك79، 78)ال سلم - الزاد لتحق يه و صلى ال عل عل -  تي ج  (، وال
 ( والنوم قبلها، ولم يأذن - عليه الصلة والسلم -3بالنهى عن السمر بعد العشاء)

 (،4بسصمر بعصد العشاء إل فصي ثلث: تحصصيل علم أو قرى ضيصف، أو فصي عرس)
مر هو الع قت الذي  حة انتفاعًا بالو في النتفاع بتعلم ومزاولة الهوايات المرب عل   ول
 وإثراء للحصبيب الذي هصو خيصر مصن مصد اليصد للناس أعطوك أو منعوك، وال الهادي

إلى الصراط المستقيم.
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ص
الهوامش:

، ط. دار التراث مصر.85، صص 8( راجع نيل الوطار: ج1)
.386( الظلل: صص 2)
( رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، كما ذكر المام الشوكانى فى نيل الوطار، ج3)
.14، ص2
.14، ص2( يراجع للتفصيل نيل الوطار: ج4)

http://alresalah.masrawy.com:المصدر 
============

جدولة الوقت
مبارك عامر بقنه

 في هذه المقالة لن أتطرق إلى أهمية الوقت من الناحية النظرية؛ ولكن سوف يكون
 حديثي عن جزئية عملية لكيفية التعامل مع الوقت وهي جدولة الوقت، وأظن المر
 مصن هذه الناحيصة مهصم؛ لننصا كثيصر مصا نسصأل أنفسصنا عنصد انقضاء اليوم، أيصن ذهصب
 وقتي؟كيف قضيت نهاري؟ لقد كان بودي أنني فعلت كذا، وتركت كذا! وفي نهاية

اليوم النتيجة: أنا لم أنجز شيئا يذكر!
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يس اليوم به؟ أل ستطيع القيام  ما ل أ مه  في يو جز  سأل: لماذا فلن ين ما نت  وكثيرا 
  ساعة في يومه؟ إن الفرق بين الشخاص الذين24بالنسبة لنا متساويا فالكل يملك 

 ينجزون هدفا تلو الخصر وبيصن الشخاص الذيصن ل يحققون أهدافهصم يكمصن بدرجصة
في هذه كم  كي تتح ساعة. ول ين  بع والعشر في هذه الر هم  ية تحكم في عمل ية   عال

الساعات، قم بعمل التالي.
عمل قائمة زمنية:

 لن تقوم بعمل رحلة حتى تعرف إلى أين ستذهب، وما الطريق الذي سوف تسلكه،
ية طة زمن فك؛ وكذلك تحتاج إلى إيجاد خري صل إلى هد عت، ولن ت هت وض  وإل ت

مشابهة لتساعدك في إنجاز أهدافك
ية، وتضيع ير مجد في أشياء غ تك  سوف تصرف وق مك، ف نت لم تخطط ليو  فإذا أ
 أوقاتك في أمور غير مهمة، ولن تستطيع تحقيق أهدافك. ولتجنب هذه المشكلة قم

  دقيقة من آخر اليوم لتخطيط عمل15 ص 10بعمل سجل زمني مستمر، استقطع 
اليوم التالي، وهنا يجب مراعاة عدة أمور:

سجل في هذا ال سجل  كل يوم.  مل ل مل شا سجل الع بة   أوًل: احرص أن يكون كتا
 بدايصة ونهايصة أي نشاط تريصد أن تعمله على أن تكون الفترة الزمنيصة المخصصصة
يء؛ كل ش سجل بهدوء واحرص أن تدون  عة المشروع.  مع طبي ية  ية ومنطق  واقع
مي. في برنامجك اليو سبب خلًل  ما لن يعطيك إنجازا جيدا؛ إذ ي سيان شيء   لن ن
 اعمصل أولويصة لقائمتصك، واجعصل الكثصر أهميصة فصي برنامجصك فصي أفضصل الوقات
 النتاجية لديك، وعند تزاحم الوقات قدم عمل الوليات. اجعل هناك تصنيف لكل
في قضاء ستهلكه  قت الذي ت مد )ق( وقدر الو صيرة ال مد )ط(، ق مة: طويلة ال  مه

هذه المهمة فل تحاول إنجاز كل شيء في لحظة.
تي أدت ما العمال ال ية. اكتشف  تك الزمن يل ورق قم بتحل ية السبوع  في نها  ثانيا: 
 إلى ضياع وقتصك وأعاقتصك مصن إنجاز أهدافصك خلل السصبوع. اسصأل نفسصك هذه

السئلة:
ما أطول مدة قضيتها في عمل ما؟

ما أغلب الشياء التي تعمل على إعاقة عملك؟

350



ما الشياء التي تساعدك على إنجاز أهدافك؟
هل كل ما دونته كان ضروريا؟

وهل ينبغي عملها الن أو أن أجدولها في وقت لحق؟
كن أن يقوم بهذه خر يم جد شخص آ نه يو يك القيام بهذه العمال أو أ جب عل  هل ي

العمال أفضل مني؟
 إن وجود قائمصة عمصل أمامصك محسصوسة تسصتطيع أن تقيصم مصن خللهصا نفسصك، هصل
 أنجزت مصا أردت أم ل؟ وكصم أنجزت مصن العمصل؟ ومصا السصباب التصي منعتصك مصن
تي تضيع وقتك. ثم اعمل خطة لزالة النشطة ال ته؟ دون إجاباتك،  يق ما دون  تحق
 فحدد الشخاص أو الحداث التي تسرق وقتك حتى تستطيع التحكم والسيطرة على

وقتك. ضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه المثبطات القاتلة.
 وعند إنجازك شيئا ما احرص على مكافأة نفسك، وأفضل مكافأة تقدمها لنفسك هو

بناء الثقة لديك بأنك قادر على استثمار وقتك وتحقيق كثير من الشياء.
 وقصد تواجصه فصي بدايصة عمصل قائمصة يوميصة لعمالك بعصض التحديات مصع النفصس،
 وتعويدها على تنفيذ قائمتك اليومية؛ بل الغالب أنك ستفشل في البداية أو أنك سوف
ية النجاح،  تحقق قليًل من أعمالك المدونة، وهذا في الحقيقة ليس فشًل؛ بل هو بدا
 فالصصعود للقمصة يكون خطوة خطوة، ول يشترط أن تكون كامًل، فالكمال متعذر،
 ولكصن يجصب أن يكون لديصك الكفائيصة صص إن صصحت التسصمية صص، فهناك فرق بيصن
 الكفائية والكمال، فالكفاح والصرار من أجل الوصول إلى الكمال هو الكفائية وهو
 المطلوب. واحتمال كبير أل تكون خطتك الزمنية جيدة أو كاملة في البداية، ولكنها
 ل شصك أنهصا سصوف تتحسصن مصع اكتسصاب الخصبرة. ومصن أشصد العوائق التصي سصوف

تواجهها في البداية هو التأجيل، وهنا سأتكلم عن هذه الفة المهلكة للوقات.
اقض على التأجيل:

ها دائما إلى غد فنؤجل العمل ونسوف، نا نؤجل  كم نرغب بإنجاز أعمال كثيرة ولكن
 وسوف -كما قال أحد الصالحين - جند من جنود إبليس. ولذا تمر اليام والشهور
يك صوصا إذا كان لد سوف وخ سوف، وللقضاء على  سبب  نا ب ما أرد قق   ولم نح

عمل مشروع كبير؛ فهنا عليك:
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أوًل: أن تقسم هذا المشروع إلى أجزاء صغيرة.
ثانيا: اعمل برنامجا زمنيا لتنفيذ أول جزء من هذا المشروع.

ثالثا: ابدأ مباشرة في العمل.
 ستلحظ بعد فترة من الزمن كم هو أمر سهل عمل هذا المشروع. فلن تعرف الملل
 ول الرهاق إذا قسصمت المشروع إلى أجزاء صصغيرة مصع مدى أطول. ولكصن هنصا
 شرطا ضروريا ومهما وهصو التقييصد بالوقصت أو الحصصة الزمنيصة المقررة لهذا
 البرنامصج، احرص على اللتزام بالوقصت بقدر المسصتطاع حتصى وإن وجدت رغبصة
خذ  ونشاط في الستمرار فيفضل عدم الستمرار لن استمرارك في العمل يعني أ
 الحصة الزمنية من المشروع اللحق، وهذا يسبب تداخًل في الواجبات، وإخفاقا في
 بعض الواجبات الخرى، فينبغي أن يكون النجاح ليس في مشروع واحد؛ بل يمتد
 هذا النجاح إلى جميصع أعمالك اليوميصة، ولن يتصم هذا إل بالتقييصد ببرنامجصك اليومصي
 بقدر المسصتطاع. إن تأجيلك للعمصل بدون مصبرر يعنصي قتصل الوقصت، وتثصبيط الهمصة،

فالتأجيل عقبة كأداء في طريق بناء الذات.
هناك عدة أسباب للتأجيل:
أوًل: الخوف من الخفاق:

 فالشعور بالخفاق وعدم النجاح يسصبب تأجيصل العمصل والتهرب منصه ومحاولة إيجاد
 المعوقات التصي تمنصع مصن السصتمرار فصي العمصل، ويزداد هذا الخوف إذا كان هناك
 تقييم للعمل من الخرين. فيبدأ في تأجيل العمل حتى يضيق الوقت، وهنا يقول إن
عن أداء العمل إذ يجعل قه وعجزه  من أن يعلن إخفا  الوقت غير كاف، وذلك بدًل 

الوقت غير كاف لنجاز ما كلف به.
 والخوف مصن الفشصل والسصقوط قصد يكون موجودا، ولكنصه يكون مشكلة إذا منصع مصن
 العمل والمضي قدما لتحقيق الهدف. ومن الطرق التي نتعامل فيها مع الخوف هو
 النظصر إلى منبصع هذا الخوف هصل هصو مبنصي على أسصاس صصحيح، وتفكيصر منطقصي
 مقبول أم أنه مجرد أوهام وافتراضات ليس لها أساس من الصحة. فإنك لو رجعت
 إلى مشاعرك وتأملت جيدا هذه المخاوف تجدهصصا فصصي الغالب عبارة عصصن أوهام
صحة تبينت لك  ما إذا  ها. أ فت إلي قض على هذه الوهام ول تلت سك. فا ها نف  اختلقت
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 هذه المخاوف وأنصك لن تكون قادرا على إنجازك مشروعصك فيمكنصك أن تأجصل هذا
 المشروع لوقصت آخصر تكون السصباب التصي منعتصك قصد زالت، ولكصن احرص على
نك قادر على عمل هذا المشروع. توكل على يك وأ تي لد يد على اليجابيات ال  التأك
يك ويقود سيطر عل ية ول تجعل الخوف ي  ال - عز وجل - وخذ بالسباب المنطق
 سصير حياتصك، واسصأل نفسصك دائما: ماذا يحدث لو أخفقصت؟ عنصد إجابتصك عصن هذا

السؤال، سوف تجد أن المر بسيط ل يحتاج كل هذا الخوف.
ثانيا: الملل والسآمة:

 كثير من الحيان ل يستطيع الشخص أن يمكث فترة طويلة من الزمن مع مشروع
 ما، إذ سرعان ما يعتريه الملل والضجر، فهو قد يكون تربى على التنقل من عمل
يه. بة لد سية المتقل فق الرغبات النف خر، و حث آ حث إلى ب من ب خر، أو   إلى عمل آ
 وهذا ناتج من سوء تربية، وعدم وجود الجلد والصبر والذي يعتبر مطلبا أساسا في

نجاح أي عمل أو مشروع ذي قيمة.
 وللتغلب على هذه المشكلة عليصك أن تمرن نفسصك على الصصبر والتصصبر وفصي

صبره ال)] صبر ي من ي يث"و ساعدة1[]1الحد من المور الم سابي، و مر اكت  [("فال
تي تضجر منها ثم ابدأ بزيادة ية قليلة للمور ال ية في البدا  لذلك جعل الحصة الزمن
 الوقت تدريجيا وبهذا لن تصاب بالملل، اجعل ما تراه عمًل ممًل في الوقات التي
 تشعصر فيهصا بالرتياح النفسصي، قسّصم المشروع إلى أجزاء صصغيرة فمثًل لو كان

مشروعك قراءة كتاب مهم ولكنه يصاحبك الملل فجزئه إلى أيام متعددة.
ثالثا:عدم وجود الرغبة في هذا المشروع:

 إقحام النفصس فصي عمصل ل تريده نتيجصة حتميصة أل يكون هناك إبداع فصي أداء هذا
 العمصل؛ بصل الغالب أن يصصاحب هذا العمصل التسصويف والتأجيصل. ولهذا احرص أن
 تحصب العمصل الذي تقوم بصه فهصي نقطصة أسصاسية لتمام المشروع، وركيزة أسصاسية
 للسصتمرار والبداع، ابحصث فصي هذا العمصل عصن اليجابيات لكصي تكسصبك التشجيصع
خف الضغط الذهني كي ي ها ل جز عملك، مارس أعماًل أخرى تحب  المعنوي حتى تن

لديك.
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 ابحث عن الحافز، فالحافز والدافع للعمل أمر مهم لطرد الملل والسآمة. وهناك عدة
 طرق للتشجيصع والتحفيصز منهصا على سصبيل المثال معرفصة الشخاص الناجحيصن
 واللتصصاق بهصم، ادرس شخصصياتهم وتعرف على صصفاتهم وكيفيصة مواقفهصم تجاه
 الحداث والشخاص، فصصحبة القدوات لهصا أثصر كصبير فصي تغييصر السصلبيات إلى
هم هم وادرس عادات ين تكره أن تكون مثل ظر إلى الشخاص الذ  إيجابيات، وكذلك ان
 السصلبية وتجنبهصا، تعلم مصن الطرفيصن لتبنصي ذاتصك؛ ولكصن ركصز على الشخاص
تك، فك وطموحا فك، اظهر له أهدا في إنجاز أهدا خذ صديقا معينا لك  ين.ات  اليجابي
نه حتى إذا ضعفت كن قريبا م يه،  ما تصبو إل يق  في التخطيط لتحق  دعه يشاركك 
 عزيمتك وتسلل إليك الكسل أخذ بيدك إلى النشاط والقوة، اجعله رفيق دربك فالسير

وحيدا في صحراء الغربة يشعر بالوحشة والخوف من المسير قدما.
رابعا: صعوبة العمل أو المشروع:

ته ته وإمكاني بد أن يعرف قدرا سان ل  نذ البدء، فالن سيئ م جة الختيار ال  وهذه نتي
 المتاحة وواقعه، ويتعامل وفق هذه المعطيات التي لديه، فالمبالغة في أخذ مشاريع
 أو أبحاث أكصبر مصن طاقصة الشخصص فصي الغالب أنهصا تبوء بالفشصل، فالتدرج فصي
 البحاث والمشاريع أمر أساس وضروري، إذ إن المشاريع الضخمة والكبيرة تعتمد
 على تراكم من الخبرات والتي يكتسبها من مشاريع صغيرة وهي مقدمات لمشاريع

ضخمة.
أساطير حول جدولة الوقت:

مع مل  قت ممًل، ويصعب التعا قت يجعل الو يم الو من الناس يظنون أن تنظ ير   كث
 الشياء بمرونة مما يعقد الحياة، ويفقد المتعة. وهذا وهم كبير وخطير، وهو خوف
بط سي للتفلت وعدم ض تبرير نف ما  مي وإن يبي أو عل ساس تجر ير أ ني على غ  مب
 النفصس، وللقضاء على هذه الشكاليصة اجعصل التعامصل مصع الوقصت أقصل حزما وشدة

فاستخدم عبارات المكان والستحسان، فيجدول البرنامج مثًل بعبارة:
 يفضل عمل كذا، ويستحسن القيام بكذا... وهكذا حتى ل تشعر بالضغط النفسي في
قد قويت قليًل يستخدم العبارات ثم إذا رأى الشخص نفسه  ية،  يد بالجدولة الوقت  التق

اللزامية في بعض الحايين مثل: يجب القيام بكذا...،
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 و مقولة:أن الشخاص المنظمين لوقاتهم ل يجدون متعة في أوقاتهم، وهم في حالة
قة أن العكس هو الصحيح، فأكثر من يتمتع  شد عصبي، وهم وقلق وخوف، الحقي
 بالوقات بدرجة عالية هم المنظمون لوقاتهم، فهم أوًل ينجزون أهدافهم، ويحققون
يه أوقاتهم، فل  طموحاتهم، وهم في الغالب ل يبحثون عن شيء يؤدونه ليقضون ف
ين أقضي هذه في العصر؟ وأ ية، فماذا أعمل  قت إشكال ية قضاء الو هم كيف  تشكل ل
سهم، وهذه في قامو يه  جد هذه السئلة الدالة على الضياع والت  الليلة؟ وهكذا.. ل تو

قمة المتعة.
 فقدان الثقة بالذات، يعتقد بعض الناس أن تنظيم الوقت أمر متعذر بالنسبة إليه، فهو
 ليصس لديصه القدرات والمكانيات التصي تجعله ينظصم وقتصه، فتنظيصم وجدولة الوقصت
 مخصصوص بفئة معينصة مصن الناس، وخصصوصا فصي هذا العصصر فالواجبات كثيرة،
 ومتطلبات الحياة في ازدياد.والحقيقة أن العكس قد يكون هو الصحيح، وأن فئة من
 الناس ل تستطيع أن تجدول وقتها كالجاهل والمريض، أما أكثر الناس فهم قادرون
 على تنظيم أوقاتهم، فتنظيم الوقت هو مسألة قرار ثم تتخذ الوسائل والطرق المعينة
 إلى تنظيم الوقت، وقد يكون هناك ضغوط خارجية تمنع من استغلل الوقت ولكن
 ببعض التأمل والتفكر في هذه العوامل الخارجية وإيجاد نوع من الترتيب والتحكم
 تسصتطيع أن تتجاوز هذه المقاطعات والصصوارف، وقصصة ابصن الجوزي وكيفيصة
 استثماره للوقت مع وجود القواطع يدل على تعلمه كيفية العمل برغم هذه القواطع،
 إن محاولة القضاء على الشواغل أمر متعذر ولكن تقليلها وكيفية التعامل معها أمر
ية ية الوقت وكيف تبرز أهم تي  نا يحسن الطلع على بعض المؤلفات ال  ممكن، وه

التعامل معه.
 الفراط في التعقيد، فتنظيم الوقت لدى البعض يعني جدولة كل دقيقة يوميا والتقيد
 بها، وهذا مفهوم خاطئ؛ بل يعسر تطبيق ذلك، فكثير من الحيان ل تسير المور
وفق ما نريد، فتأتي بعض الحداث اليومية ليست على بالنا كما قال ال - تعالى -

من: ٍن( )الرح ٍم ُهَو فِي َشْأ ِض ُكّل َيْو ّسَماَواِت َواْلَأْر ْن فِي ال ْسَأُلُه َم ما29)َي  (؛ وإن
يء بالعمصل المثمصر، بدون ضغصط أو مك مل من الجدولة هصو أن يكون يو صود   المق
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في الجدولة أوقات قليلة تترك عفويا حتى ل تصاب بد أن يكون  نه ل  مع إ  إجهاد، 
بالملل والسآمة.

لمح حول جدولة الوقت:
 عنصد عملك مشروعا مصا ل تنظصر إلى الوقصت ولكصن التفصت إلى الفعاليصة، فالفعاليصة
 والنتاجية هي الهدف الساس، فليس صرف وقت أكثر هو الهدف وإنما الهدف هو
فة الطرق الصحيحة غي معر نا ينب ية. وه ية وفعال ثر إنتاج مع أك قل  قت أ  صرف و

لنجاز العمل كالقراءة مثًل يجب معرفة الطرق المثلى في القراءة وهكذا.
ل تقض وقتا طويًل لعمل أشياء صغيرة، وازن بين الوقت والعمل المطلوب.

 ليكصن لديصك زمصن يومصي محدد ل تسصمح لحصد فيصه بأن يزعجصك، تجنصب الرد على
 الهاتف، أو تصفح النترنت، أو الجلسة مع السرة، وإنما اجعل هذا الوقت لمعالجة

أهم الشياء لديك والمدونة في جدولك.
يد ما تر كر  قد تتذ سيان، و فخ الن في  سقوط  سهولة ال من ال مة الحياة يكون   مع زح
 عمله، ولكن الجدولة تذكرك في الوقت المناسب، الجدولة طريقة لراحة الذهن من

عناء التفكير والتذكر.
http://www.rasael.net:المصدر 

==============
الوقت هو الحياة

"َواُل ُيَقّدُر الّلْيَل َوالّنَهاَر"
يم المادية للذين ل يقيسون الوجود إل  الوقت من ذهب، وهذا صحيح من ناحية الق

بها، ولكن الوقت هو الحياة للذين ينظرون إلى أبعد من ذلك.
ين الوفاة قت الذي يمضي ب سان ي هذا الوقود شيء غير الو ها الن تك أي هل حيا  و
ما فقدت، فد ولكنك تستطيع أن يكون منه أضعاف   والميلد؟ وقد يذهب الذهب وين
 ولكصن الوقصت الذاهصب والزمصن الفائت ل تسصتطيع له إعادة أو إرجاعصا، فالوقصت إذا
أغلى من الذهب وأغلى من الماس، وأغلى من كل جوهر وعرض لنه هو الحياة.
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 وليس النجاح متوقفا على الخطة الدقيقة، والظروف المواتية فحسب، ولكنه متوقف
 على اللحظصة المناسصبة كذلك، وقصد كانوا يحذرون مصن الرأي الفطيصر، ومصن الرأي

المتأخر أيضا، والتوفيق أن يقع العمل في لحظته المناسبة:
(20)َواُل ُيَقّدُر الّلْيَل َوالّنَهاَر( )المزمل:

ولهذا كان أعظم الناس تعرضا للخسارة والخفاق أولئك الغافلون.
ٌن ل ْم َأْعُي ا َوَلُه ْم ُقُلوٌب ل َيْفَقُهوَن ِبَه ِس َلُه َن اْلِجّن َواِلْن َم َكِثيرا ِم ا ِلَجَهّن  )َوَلَقْد َذَرْأَن
ُم َك ُه ْم َأَضّل ُأوَلِئ ِم َبْل ُه َك َكاَلْنَعا ْسَمُعوَن ِبهَا ُأوَلِئ ٌن ل َي ْم آَذا ِصُروَن ِبهَا َوَلُه  ُيْب

(.179اْلَغاِفُلوَن( )لعراف:
في غمرة، ول نا  هم ل تدع نه -: )الل صديق - رضي ال ع من دعاء ال قد كان   ول
نه - ضي ال ع مر - ر قد كان ع ين(، و من الغافل نا  نا على غرة و ول تجعل  تأخذ
بد ما ع ساعات، ول تزول قد صلح ال في الوقات وإ كة  قه ال البر عو بان يرز  يد
يوم القيامة حتى يسأله ال عن عمره فيما أفناه؟ وعن ماله مم اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟

مة سلم - قي يه و صلى ال عل سول ال -  ها ر تي عرض في صور ال من أروع ال  و
 الوقصت الكريصم: )مصا مصن يوم ينشصق فجره إل وينادي: يصا ابصن آدم، أنصا خلق جديصد،

وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فغني ل أعود إلى يوم القيامة أبدا(.
ها ها وبركت في يمن نم الوقات لتتفاوت  قت، وغ من الو في الوجود إذا  يس أغلى   ل
 وحسن حظها وسعادة جدها، فساعة أعظم بركة من ساعة، ويوم أفضل عند ال من

يوم، وشهر أكرم من شهر.
هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيداتي وسادتي

 وتلك فرصة أتاحها ال لنا نحن المؤمنين ولنطرد فيها شبح الغفلة، ولنعود فيها إلى
 التذكرة واليقظة، ولنغنم منها نفحات الفضل حين تهب نسمات القبول، فإن الحسنة
ها من درجات عباده الصالحين، في هذه الوقات المباركة، فيرفع ال في  تتضاعف 
 كمصا يفتصح باب المتاب على مصصراعيه ليدخصل مصن أراد ال بصه الخيصر مصن التائبيصن

المنيبين.
سنوية، سبوعية وال ية وال ير إلى هذه الوقات اليوم مة تش قد جاءت اليات الكري  ول

كما أكدت ذلك التوجيهات النبوية.
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ْصِبُحوَن( )الروم: َن ُت ُسوَن َوِحي َن ُتْم ُسْبَحاَن الِ ِحي فال تبارك و تعالى - يقول: )َف
17.)

 ويقول: )َواْذُكْر َرّبكَص فِصي َنْفسِصَك َتَضّرعا َوِخيَفًة َوُدونَص اْلَجْهِر ِمنَص اْلَقْوِل ِباْلُغُدّو
(.205َوالَصاِل َول َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِليَن( )لعراف:

(.2-1ويقول: )َواْلَفْجِر، َوَلَياٍل َعْشٍر( )الفجر:
(.28ويقول: )ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اِل ِفي َأّياٍم َمْعُلوَماٍت( )الحج:

يه وسلم - إلى قيمة الوقت وطريق النتفاع قد وجهنا رسول ال - صلى ال عل  ول
 به،فيما ورد عنه في كثير من الحاديث، مشيرا إلى أن المؤمن بين مخافتين، بين
 عاجل قد مضى ل يدري ما ال صانع فيه، وبين آجل قد بقي ل يدري ما ال قاض
 فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لخرته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن

الحياة قبل الموت.
فيا أيها الخ العزيز:

 أمامك كل يوم لحظة بالغداة ولحظة بالعشي، ولحظة في السَحر، تستطيع أن تسمو
 فيهصا كلهصا بروحصك الطهور إلى المل، فنظفصر بخيصر الدنيصا والخرة، وأمامصك يوم
من طل  يض الها حك بالف بك ورو يك وقل ها يد ستطيع أن تمل في ها، ت عة وليلت  الجم
 رحمة ال على عباده، وأمامك مواسم الطاعات وأيام العبادات وليالي القربات، التي
 وجهصك إليهصا كتابصك الكرم ورسصولك العظيصم، فاحرص على أن تكون فيهصا مصن
قت قت فالو نم الو ين، واغت من الخامل ين ل  من العامل ين، و من الغافل ين ل   الذاكر

كالسيف، ودع فل أضر منه:
وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وخل لعل فهي أكبر علة

وسل ال لنا ولك التوفيق للعمل المقبول والوقت الفاضل
http://www.lewaeddin.4t.com:المصدر 

============
كيف تقلل إهدار الوقت؟
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تك خلل يوم وهكذا لمدة1 من وق ما يضيع  تر ملحوظات صغير  في دف   – دّون 
سبة كم ن ظر  ثم ان نك خلل عام،  ما ضاع م قم بإحصاء  ثم  ثم لمدة شهر  سبوع،   أ

الضائع من حياتك.
وُيمكن أن تكون الورقة التي يسجل فيها الوقت الضائع هكذا:

سببه ... قت الضائع ...  هر ... مقدار الو ساعة ... يوم ... ش في ال قت ضائع   و
مكانه ... مع من

... ... ... ... ... ...
  - قم بعملية تقسيم لوقاتك على أعمالك كما هي في الواقع ثم انظر أي العمال2

عد التوازن ثم أ ته  خذ كفاي من الوقات بأكثر من حاجته وأي العمال ل يأ ستأثر   ي
إلى برنامجك على ضوء ما توصلت إليه من نتائج.

  - قم في أوقات الهدوء والسترخاء بالتعرف على ميولك النفسية ورصد أثرها3
 فصي تسصريب وضياع وقتصك فصي توافصه المور لتقوم بعصد ذلك بمحاولة الصصلح

ومجاهدة النفس.
) حتى ل تكون كّل للشيخ/ د. محمد عوض القرني(

http://www.resalah.net:المصدر 
=============

الوقت كالسيف
فواز الحربي

نا سلين، نبي نبياء والمر سلم على أشرف ال صلة وال يم، وال من الرح سم ال الرح  ب
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

نا تذهب بل رجعه، حتى الدقائق ل نا هي من أعمار مر علي  كل يوم وكل ساعة ت
ها وقدرها.. ستغلها سوف نعلم ثمن تي مرت دون أن ن سيطة ال  تعود، تلك الدقائق الب

ولكن متى ذلك؟
ساعات في النوم تذهب  نا، ولذلك حتى  تي رغما ع هو يأ نا أمام الوقت، ف  يا لضعف
 ودقائق من أعمارنا، ونحن ل نعلم، والعجيب أننا ل نستطيع إيقاف الوقت حتى في

نومنا..!

359



 ولذلك قال القدماء: )الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك(، فاعلم من الن أنك تعيش
 فصي حرب مصع الوقصت، فان اسصتسلمت ذهصب بدون فائدة، وإن حاربتصه فإنصه أيضا
بت سنة ذه من  كم  سبها  سنا ونحا مع أنف كن بفائدة، فلنجلس   سيذهب رغما عنك ول
 بنوم وأكل وعصيان ل؟ وكم من يوم وكم من ساعة وكم من دقيقة وكم من ثانية
 ذهبصت دون أن نذكصر ال فيهصا؟ حياة ذهبصت والمحصصلة ؟ لشيصء، ونسصينا قول ال

تعالى:)فاذكروني اذكركم(.
تخيلوا أن حياتنا السابقة كانت مليئة بذكر ال فما هي النتيجة؟

النتيجة أن ال قد ذكرنا في كل وقت ذكرناه فيه..
فشتان بين الذين استغلوا أوقاتهم والذين لم يستغلوه.

 ولكن فلنعلم أن للحياة بقية، وأن هناك وقت لم يأت بعد، فكيف سنتعامل مع الوقت
القادم؟.

http://www.emanway.comالمصدر: 

==============
هل لديك وقت لتربية أبنائك

 مهمصة التربيصة مهمصة شاقصة, وصصعبة على النسصاء اللواتصي ل يعملن، فمصا بالك بالم
المناط بها وظيفة يومية

عليها الذهاب إليها, وترك حضن التربية وراءها؟!
 إن اجتياز هذا الختبار بنجاح يتطلب منصك – عزيزتصي الم العاملة – كثيرا مصن

المهارة, والحكمة في استغلل كل دقيقة من وقتك.
في حياة كل أم عاملة نقطتان مهمتان:

 الولى: متعلقصة بواجبهصا تجاه المنزل, وترتيبصه, والشراف عليصه، وإيقاظ البناء,
من التخطيط, يل  ها بقل سهولة تنظيم كن للم ب طة يم  وتوصيلهم للمدرسة، وهذه النق

والستعانة بالورقة, والقلم.
 أمصا النقطصة الثانيصة: فهصي المتعلقصة بتربيصة الطفال الصصغار أكثصر نضجا, وبأخلق

رفيعة، وأكثر تحمًل للمسئولية.
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 تعصد تربيصة البناء موضوعا مهما جدا, وخاصصة بعصد أن بدأت أصصابع التهام تتجصه
ها هم، وتتهم في حيات من البناء  ير  شل كث في ف سبب  ها ال في أن حو الم العاملة   ن

أيضا؛ بأنها السبب في انحراف البناء.
? الوقت من ذهب

ولكن لماذا تتهم الم العاملة بانحراف البناء وضياعهم؟
 يجيصب البعصض بأن عمصل الم يأخذهصا مصن منزلهصا وأبنائهصا إلى جانصب المضايقات,
مع ها  في تعامل ها  كس علي ما ينع ها م في عمل ها الم  تي تتعرض ل  والضغوطات ال

أسرتها, وأبنائها.
 ونقول بدورنا لك عزيزتي الم: إنه قد ل يكون لديك الوقت الكافي، ولكن لبد أن
 تستغلي كل دقيقة في تعليم أبنائك شيئا جديدا, أو غرس قيمة, أو مبدأ، وأيضا عليك

أن تقدمي دروسا سريعة لهم تكون ذخرا في حياتهم المستقبلية.
والخطوات التالية ستساعدك على ذلك:

- انتبهي لكل ما تقولينه, وكيف تقولينه:1
في يد  يك عزيزتي الم بالحرص الشد هم، ولهذا عل  يقلد البناء وخاصة الصغار من
خر، خص آ مع أي ش ها  ين ب هم، أو تتعامل هم أمام ها والد ين ب تي تكلم قة ال  الطري
 فطريقتك في التخاطب, والتحادث هي الطريقة المثلى التي يتعلم منها أبناؤك وسائل
مع أبنائك, مر  ستمر, والمث يك أل تبخلي بالحوار الم هم، وعل من حول مع  صال   الت

وبالطرق الصحيحة.
- اغرسي في أبنائك هذه المفاهيم :2

- إن أفعالنا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الخرين وفي إسعادهم.
- عندما يشعر الخرون بالحزن يجب أن نمد لهم يد المساعدة.
- أفعل الشياء الجيدة التي تدخل السعادة على قلوب الخرين.

- أن الناس جميعا متساوون.
- ول تنسى:3

- استمعي لبنك جيدا, وشجعيه على وجود حوار بينكما.
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 - راقصبيه عندمصا يلعصب بألعابصه, ويتحدث مصع نفسصه فسصوف تكتشفيصن الكثيصر عصن
شخصيته.

- استغلي كل الدقائق والثواني:4
 اسصتفيدي مصن كصل الدقائق التصي تجمعكمصا معا، ل تجعليصه يجلس أمام التلفاز لمدة

طويلة, وأنِت موجودة.. حيث يمكنكما عمل أشياء كثيرة وممتعة.
 - استغلي لحظات الصباح في أحاديث هادئة, وجميلة بدًل من مشاحنات الستيقاظ,

و ترتيبات الذهاب للمدرسة.
 - أعطيه فرصة؛ ليكون دائما معك في المطبخ, وأنِت تعدين له الطعام، أو بجانبك
 وأنتِص ترتاحيصن على الريكصة، ول تنسصي لحظات مصا قبصل النوم؛ لروايصة قصصة أو

الحديث معا.
- تعرفي إلى أصدقائه:5

هم، في إلي هم, وأوجدي حوارا لتتعر صدقاء أبنائك, وتناولي الطعام مع مع أ ثي   تحد
وضعي حدودا يلتزم بها أبناؤك عند استقبال أصدقائهم في المنزل.

- استفيدي من عطلت نهاية السبوع6
 بنشاط أسري بعد أسبوع طويل مملوء بالعمل, والدراسة بشيء من التغيير، فقومي

بأي عمل سهل, وممتع للخرين، كإعداد وجبة غريبة مثًل.
- امنحي البناء فرصة للحديث مع الخرين7

 ..واتركي لهم الفرصة للقتراب من شخص تثقين به, وفي آرائه حيث يخبرك بما
يشعر به أبناؤك.

- بماذا يفكر البناء؟8
 ناقشيهصم دائما لتعرفصي بماذا يفكصر أبناؤك، فمثًل: عندمصا تقرئيصن فصي إحدى الجرائد
 عن موضوع معين, أو عندما تشاهدين برنامجا خاصا ناقشيهم في رأيهم, واعرفي

وجهة نظرهم.
 وإذا أخصبرك ابنصك عصن موضوع خاص بأصصدقائه ناقشيصه فصي رأيصه, وعصن شعوره
 حياله، وإذا سألك ابنك عن حلول لي مشكلة، أعيدي عليه السؤال, واستنبطي منه

الجابة.
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http://www.naseh.net: المصدر 
=============

الوقت الضائع
 طفلي الصغير منذ مساء أمس وصحته ليست على ما يرام ... وعندما عدت مساء
به إلى المستشفى ... رغم التعب والرهاق إل  هذا اليوم من عملي قررت الذهاب 

أن التعب لجله راحة .
ساعة .. من  ثر  خر أك ما نتأ ين .. رب قد كان المنتظرون كثير بت .. ل ته وذه  حمل

أخذت رقما للدخول على الطبيب وتوجهت للجلوس في غرفة النتظار .
 وجوه كثيرة مختلفة .. فيهم الصغير وفيهم الكبير .. الصمت يخيم على الجميع ..

يوجد عدد من الكتيبات الصغيرة استأثر بها بعض الخوة .
 أجلت طرفي في الحاضرين .. البعض مغمض العينين ل تعرف فيم يفكر .. وآخر

يتابع نظرات الجميع .. والكثير تحس على وجوههم القلق والملل من النتظار .
 يقطع السكون الطويل .. صوت الُمنادي .. برقم كذا .. الفرحة على وجه الُمنادى

عليه .. يسير بخطوات سريعة .. ثم يعود الصمت للجميع .
 لفصت نظري شاب فصي مقتبصل العمصر .. ل يعنيصه أي شيصء حوله .. لقصد كان معصه
في كر  يه ولم أف فه .. نظرت إل فع طر يه .. ل ير صغير .. يقرأ ف يب   مصحف ج
 حالة كثيرا .. لكنني عندما طال انتظاري عن ساعة كاملة تحول مجرد نظري إليه
 إلى تفكير عميق في أسلوب حياته ومحافظته على الوقت . ساعة كاملة من عمري

ماذا استفدت منها وأنا فارغ بل عمل ول شغل . بل انتظار ممل .
أذن المؤذن لصلة المغرب .. ذهبنا للصلة .

 فصي مصصلى المسصتشفى .. حاولت أن أكون بجوار صصاحب المصصحف .. وبعصد أن
أتممنا الصلة سرت معه وأخبرته مباشرة بإعجابي به من محافظته على وقته .

هي أيام ولياٍل ها إطلقا و ستفيد من تي ل ن ثه يتركز على كثرة الوقات ال  وكان حدي
تنقضي من أعمارنا دون أن نحس أو نندم .

 قال إنصه أخصذ مصصحف الجيصب هذا منصذ سصنة واحدة فقصط عندمصا حثصه صصديق له
بالمحافظة على الوقت .
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 وأخصبرني أنصه يقرأ فصي الوقات التصي ل يسصتفاد منهصا كثيرا أضعاف مصا يقرأ فصي
 المسجد أو في المنزل .. بل إن قراءته في المصحف زيادة على الجر والمثوبة -
 إن شاء ال- تقطصع عليصه الملل والتوتصر .. وأضاف محدثصي قائًل .. إنصه الن فصي

مكان النتظار منذ ما يزيد على الساعة والنصف .
وسألني ...

متى ستجد ساعة ونصف لتقرأ فيها القرآن ؟
 تأملت .. كم من الوقات تذهب سدى ؟! وكم لحظة في حياتك تمر ول تحسب لها

حساب ؟!
بل كم من شهر يمر عليك ول تقرأ القرآن ؟!

أجلت ناظري .. وجدت أني محاسب والزمن ليس بيدي ..
فماذا أنتظر ؟ قطع تفكيري صوت المُنادي .. ذهبت إلى الطبيب .

أريد أن أحقق شيئا الن .
بة .. اشتريُت مصحفا صغيرا عد أن خرجت من المستشفى .. أسرعُت إلى المكت  ب

..
قررُت أن أحافظ على وقتي .. فكرت وأنا أضع المصحف في جيبي .

كم من شخص سيفعل ذلك ..
وكم من الجر العظيم يكون للدال على ذلك ؟

http://gesah.net: المصدر 
=================

أهمية الوقت والجازة
فق عباده سموات ، و يب الرض وال يا والممات ، عالم غ مد ل الذي بيده المح  الح
عد الممات ، أحمده سبحانه يا وب يه السعادة في الدن ما ف ين لغتنام الوقات ، في  المتق
من يرجو جل جلله شكر  صغائر والمهمات ، وأشكره  في ال جى وحده  هو المرت  ف
 الخروج إلى النور بعصد الظلمات . أشهصد أن لإله إل ال وحده لشريصك له شهصد
 بوحدانيتصه الحجصر والنبات ، وأشهصد أن محمدا عبده ورسصوله قدوة القدوات وخيصر

البريات فصلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
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ها كم فيقول { : يآأي حد ينادي حد ال تم بال الوا من أمن شر  كم معا عد : فهذا رب ما ب  أ
 الذين ءآمنوا اتقوا ال ولتنظر نفسا ما قدمت لغٍد واتقوا ال إن ال خبيٌر بما تعملون
ما ته ب ظر كيف قضى أوقا كل عبد مؤمن لين من الرحمن الرحيم إلى   { ، وصية 
في حياة من  صر الز ية عن ته لهم من الباري جلت قدر نبيه  هو ت نه ، و ر زما  عّم
يم الجنان وبجوار ستغلله فاز بالرضوان وبنع سن ا نه رأس ماله فإن أح سلم وأ  الم
 الملك الديان ، وإن أهمصل وفرط لسصمح ال وركصن إلى اسصتغلله فصي الشهوات

المحرمات باء بالخسران ، وتلظى بالنيران ، وفاته من ربه الرضوان .
 أيها الحبة في ال لقد تعددت وتنوعت اليات الدالة على أهمية عنصر الزمن في
 حياة المسصلم ، فنجصد الحنان المنان يقسصم فصي أيصة بالعصصر ، وفصي أخرى بالليصل إذا
 سجى ، و في ثالثة بالنهار إذا تجلى ، وفي رابعة بالضحى ... وهكذا ، فهل فهمنا
 معنى تلك العبارات ومغزى تلك الدللت . هذا ابن عباس رضي ال عنهما يروي
 لنا عن الحبيب صلوات ربي وسلمه عليه أنه قال : )) نعمتان مغبون فيهما كثير
 مصن الناس الصصحة والفراغ (( ؛ والغبصن أيهصا الحبصة فصي ال أن تشتري بأضعاف
من قه  غه خال نه ، وفر صح ال له بد من أ ثل ، ف من الم تبيع بدون ث من أو أن   الث
 الشغال العائقصة ، ولم يسصع لصصلح آخرتصه فهصو كالمغبون فصي البيصع أو الشراء ،
 والمقصصود أن غالب الناس لينتفعون بالصصحة والفراغ بصل يصصرفونها فصي غيصر
يف من بعده ك ته  سلم ولم يه و صلى ال عل سول  ني للر يه الربا ها ، والتوج  محل

يقضي الفراغ هي قوله تعالى : } فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب { .
والوقت أنفس ما ُعنيت بحفظه *** وأراه أسهُل ما عليك يضيع .

 وللوقت أيها الحبة خصائص إذا ما تنبه إليها العبد كان حريصا على وقته ، وأول
تلك الخصائص أنه سريع النقضاء فهو يمر مر السحاب ،
مرت سنيٌن بالوصال وبالهنا *** فكأنها من قصرها أياُم

ثم أنثنت أياُم هجر بعدها *** فكأنها من طولها أعوام
ثم انقضت تلك السنوُن وأهلها *** فكأنها وكأنهم أحلُم

مش ند الموت تنك ته ، فع صير مادام الموت نهاي سان فهصو ق  ومهمصا طال عمصر الن
 العوام والعقود حتصى لكأنهصا لحظات برق مرت ، يحكصى عصن نصبي ال نوح عليصه
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بل الطوفان ها ق سنة عاش من ألف  ثر  عد أك نه جاءه ملك الموت ليتوفاه ب سلم : أ  ال
 وبعده ، فسصأله كيصف وجدت الدنيصا ؟ فقال : كدار لهصا بابان ، دخلت مصن أحدهمصا
 وخرجت من الخر ، ويقول العليم الخبير : } كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشية
ها { ، ويقول سبحانه : } ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إل ساعة من النهار  أو ضحا

يتعارفون بينهم { .
 وثانيها : أن ما مضى منه ليعود ول يعوض ، يقول في ذلك المام الجهبذ الحسن
 البصصري : )) مصا مصن يوم ينشصق فجره ، إل ينادي يابصن آدم أنصا خلق جديصد وعلى
مة (( ، وما من ميت يموت إل ني ل أعود إلى يوم القيا  عملك شهيد فتزود مني فإ
قد إزداد يم يندم ال يكون  ما يرى النع صالح حين من عمره فال ما مضى   ويندم على 
به فيقول : نه ينادي ر تى أ صالحا ح مل  نى لوكان ع سق عياذا بال يتم نه ، والفا  م
 } ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت { ولكن هيها هيهات ، فقد طويت

صحيفته وحضرت منيته ، وحكمت قضيته .
حد هر ، يقول أ هب والجو من الذ فس  نه أن سان ، إ ما يملك الن فس  نه أن ثة : أ  الثال
 المصلحين : الوقت هو الحياة ؛ فما حياة النسان إل الوقت الذي يقضيه من ساعة

الميلد إلى ساعة الوفاة .
دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثواني

 وفصي هذا يقول المام الحسصن البصصري رحمصه ال : )) يابصن آدم ، إنمصا أنصت أيام
 مجموعصة كلمصا ذهصب يوم ذهصب بعضصك (( ، فمصا أشصد جهالة مصن يردد تعال نقتصل
 الوقت ، وما أشد تفريط وحسرة من ضيع عمره في السهرات ، وما تبثه الدشات ،

ومتابعة المسلسلت ، وتلقط أخبار اللعبين واللعبات والفنانين والفنانات .
من من الذل والهوان ، وتشكوا إلى ال  ني  كم تعا مة أمت مة السلم العظي  يا أبناء أ
 الضعف والعناء ، فكيف تقوم أمة ُشغل ُجّل أفرادها بالترهات ، وأخذوا يتفننون في

قتل الوقات ؟ ! .
 يا أبناء أمة السلم العظيمة لقد خلقتم لمهمة شريفة وغاية نبيلة ، لقد حملتم أمانة
سلف ظر إلى  سحة النور ، وللن جر الظلمات إلى ف من ديا هم  ية الناس واخراج  هدا

هذه المة الذين أدركوا المانة الملقاة على عاتقهم كيف كان تعاملهم مع الوقت .

366



 أمصا عصن نظرتهصم إليصه فنكتفصي بشعاريصن لهمصا الول يقول : )) مصن علمصة المقصت
 إضاعة الوقت (( ، والثاني يقول : )) الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك (( . فكم
 لهذا السصيف مصن ضحايصا فصي شبابنصا المعاصصر ضحايصا متسصكعون فصي السصواق ،
 وأخريصن يصبيتون سصاهرين على أرصصفة الطرقات ، أو أمام شاشات الدشات . ولم

تكن هذه شعارات جوفاء بل كانت حياة يعيشونها .
 يقول المام الحسصن البصصري : )) أدركصت أقواما كانوا على أوقاتهصم أشصد منكصم
 حرصا على دراهمكم ودنانيركم ((. وقال ابن مسعود رضي ال عنه: )) ما ندمت
 على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي (( . ،
حق قضاه ، أو فرض أداه ، ير  في غ من عمره  من أمضى يوما  يم : ))   وقال حك
 أو مجد أثله ، أو حمد حصله ، أو خير أسسه ، أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم
بي الريحان سى قال : دخلت على أ بن عي بو الحسن علي  يه أ سه (( ، حدث الفق  نف
 البيروني وهو يجود بنفسه ، وقد حشرج نفسه وضاق به صدره وقد بلغ من العمر
في سى  بن عي في حالة النزع تلك علي  سأل البيروني وهو  سنة . ف ٍن وسبعين   ثما
ني : ياهذا أودع به البيرو في هذه الحالة وأجا يه وقال : أ فق عل ية ، فأش سألة فقه  م
نا جاهل بها ، وأخذ  الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة ، ال يكون خيرا من أن ُأخليها وأ
 المسألة ووعاها ، ثم يقول ابن عيسى : خرجت من عنده وانا في الطريق سمعت
حل لي أن ني لي يل الحنبلي فكان يقول : إ بن عق بو الوفاء  ما المام أ صراخ . ا  ال
 أضيع ساعة من عمري حتى لذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة ، وبصري
 عصن مطالعصة ، أعملت فكري فصي حال راحتصي وأنصا منطرح ، فل أنهصض إل وقصد
 خطر لي ما أسطره ، وإني لجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد
تى أختار قت أكلي ح ية جهدي و صر بغا نا اق ين . وأ بن عشر نا ا نت أجده وأ  ما ك
ضغ توفرا من تفاوت الم ما  ما بينه جل  بز ل سيه بالماء على الخ عك وتح  سف الك
 علي مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه ، وإن أّجل تحصيل عند العقلء باجماع
يه قت الذي يزوره ف ستغل الو مه ال ي بن الجوزي رح قت . وكان ا هو الو  العلماء 

الناس في بري القلم وتقطيع الورق .
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في عمل مستمر جب أن يكون  سان ي ما مضى أن الن هم م في ال ليف ها الحبة   أي
 كاللة الصماء ، وإنما المقصود هو أن يكون هناك تنظيم للوقت ، ويمكن أن يكون
 الساس في ذلك ماورد في صحف إبراهيم عليه السلم : )) ينبغي للعاقل مالم يكن
 مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب
عم من المط ته  ها لحاج ساعة يخلو في صنع ال ، و في  كر  ساعة يتف سه ، و ها نف  في
 والمشرب (( رواه ابصن حبان فصي صصحيحه والحاكصم وقال صصحيح السصناد . وكمصا
ما ست ك ساعة (( ولي ساعة و سلم حنظلة فقال : ))  يه و صلى ال عل نبي  جه ال  و
 يفهما اليوم بعض الناس بأنها ساعة للمعصية وساعة للطاعة ، بل هي وقت للجد
بة الهل والولد والهتمام بأمور المعاش ساعة لملع عة والعبادة و مل والطا  والع

المباحة .
يف يقضون في ك من الفراغ ، ويحتار الشباب  صيفية  في الجازة ال ثر   الشكوى تك
 أوقاتهصم ، فصي هذه الفترة ينبغصي على الباء والمربيصن أن يضعوا الخطصط المناسصبة
بد حو النحراف ، ول تى لينجرفوا عياذا بال ن سبهم ح ما ينا غل فراغ الشباب ب  لش
ية ، والفكرية ، وتنمية المهارات الفردية ... نب اليمان  لهذه الخطة أن تشمل الجوا

الخ .
 فمصن أمثلة الجوانصب اليمانيصة إلحاق البنصت أو البصن بحلقات تحفيصظ القرآن ، أو
 أخذهم لزيارة مدينة رسول ال صلى ال عليه وسلم وعرض السيرة عليهم هناك ،
 أو أخذهم في رحلة خلوية يتم فيها التفكر في مخلوقات ال وبالذات في الليل وتناثر

النجوم في السماء .
يث من أحاد فظ شيء  يت لح خل الب سابقة دا ية : عمل م نب الفكر من أمثلة الجوا  و
 رسول ال صلى ال عليه وسلم مع شرحها وتوضع عليها جوائز مشجعة ، أو حفظ

متن من متون العلم ، أو الذكار الصباحية والمسائية حسب مستوى الولد .
عه نه م فة اب صحب الب إن كان ذا حر ية : أن ي ية المهارات الفرد من أمثلة تنم  و
خذ الولد معه ليتعلم فنون التجارة والكسب ، وإن يه فإن كان تاجرا أ  ليتعلم حرفة أب
 كان صصانعا أخذه ليتعلم صصنعة يجيدهصا وهكذا ، أو تسصجيل الولد فصي دورة مصن
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 دورات المركز المهني أو البنت في دورة من دورات اللجنة النسائية للندوة العالمية
للشباب السلمي لتتعلم الخياطة أو التطريز أو نحوها .

كز ها بالشباب مرا قد هيأت ضمن اهتمام في هذا البلد  في ال  ها الحبة  نا أي ما أن  ك
 صيفية مجانية تشرف عليها نخبة من أهل الفضل والعلم ، مهمتها استغلل أوقات
 الشباب فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، وتساعد الب على تربية أبنه تربية سوية
به ، حد تلك المركز  هل هذا الحي أن يكون أ  بإذن ال ، وكان من فضل ال على أ
هم نا ليعمروا أوقات سجل أبنائ في ال لستغلل هذه الفرصة ون ها الحبة  سعى أي  فلن

بالنفع والخير العميم .
مخاطر السياحة الخارجية

به نجا من نا بأكمل دين ؛ من تمسك  نا أكمل الشرائع وتعبد  الحمد ل الذي شرع ل
 كل شر وبلء مبين ، وترقى في سلم الفائزين ومن تفلت منه هلك مع الهالكين ،
 وانكصب على وجهصه فصي دركات الخاسصرين ، أحمده سصبحانه وأشكره على عظيصم

رحمته بعباده المتقين .
 أشهصد أن ل إله إل ال وحده ل شريصك له كتصب الفلح والنجاح لعباده المتقيصن ،
 وجعصل الخزي والذلة مصن نصصيب المعرضيصن المعانديصن ، وأشهصد أن محمدُا عبده
 ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فصلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

سرمديا إلى يوم الدين.
صين قال صن الح ين والح كن الرك ها الر كم عباد ال بتقوى ال فإن عد : فعلي ما ب  أ
 الخلق العليم : } ومن يتق ال يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ل يحتسب ومن

يتوكل على ال فهو حسبه إن ال بالغ أمره قد جعل ال لكل شيء قدرا { .
 عباد ال إن الجازة الصصيفية على البواب ، ومصا أدراك مصا الجازة الصصيفية هصي
سه صيف اللهب ، وشم حر ال من  مع أهله  سه أو  سان بنف ها الن  فرصة يهرب في
في حة ، ول بأس  ظر المري يف ، والمنا جو اللط ها ال كن يطلب في قة إلى أما  المحر
 ذلك . لكن .. لكن العجب كل العجب أن يفر المرء من حر الدنيا المؤقت إلى حر
 المعاصي المغضبة للملك الجبار ، يفر من بلد يعبد فيه ال إلى بلد يعصى فيه ال ،
 يفر من جو العفة والطهارة ، إلى جو الفساد والليالي الحمراء ، إلى حيث المرض
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 واليدز والهربصز والسصيلن والزهري والعياذ بال ، يرى فصي الجازة تحرر مصن
 عبوديصة ال ليصصبح عبدا لشهوتصه وللشيطان ، يعجصب النسصان مصن هذا السصعي
مج سياحة تعلن عن تخفيضات وبرا ساد ، فهذه وكالت ال حو الهاوية والف  المحموم ن
 شيقة بزعمهم لقضاء الجازة ، وهذا موظف قد رزقه ال وظيفة ورزقا يأكله فدخل
 في جمعية أو أخذ يدخر من مرتبه استعدادا لقضاء الجازة في بلد فيه فسق وفجور
 ، وهذا طالب نجح في المتحانات فكافأه والده بإرساله في سفرة مع زملئه إلى بلد
نه قد أورده مورد الهلك ، وتلك زوجة أدخلت  من بلد الفسق والفجور وما يعلم أ
 زوجهصا فصي دوامصة مصن المشكلت لماذا يسصافر بيصت فلن ونحصن ل نسصافر ؟ أنصت
 معقصد ، أنصت بخيصل ل تود النفاق على مصا يسصر أهلك ، إن لم تجصد فاقترض مصن
 أصدقائك وإذا عدنا سددهم ما اقترضنا ، وهكذا ... نماذج تمور في المجتمع بكافة
 الدرجات والمسصتويات ، وكصل همهصا أن تقضصي الجازة ولو فيمصا يغضصب رب

الرض والسموات . وأحب أن أقف مع هذه النماذج وقفات :
ما ساد ومعصية ال ، نقول له أ فه الف سفر إلى الخارج وهد عد لل من أ مع   الولى : 
 علمصت أن الذي رزقصك هذا المال الذي ُتِعُده لمعصصية ال هصو ال ، فهصل جزاء
فف قه فتعود عالة تتك نك رز سحب ال م شى أن ي ما تخ سان ، أ سان إل الح  الح
 الناس فل تجد من يعطيك كسرة خبز تسد بها جوعك ، ول تجد قطعة قماش تستر
 بها عورتك ، أما سمعت الملك الديان وهو ينادي في الحديث القدسي فيقول : )) يا
 عبادي كلكصم جائع فاسصتطعموني أطعمكصم ، يصا عبادي كلكصم عار إل مصن كسصوته
 فاستكسوني أكسكم (( ، أما علمت أنك بتصرفك هذا تسعى إلى زوال النعمة عنك
كم تم لزيدن كم لئن شكر َن رّب سبحانه : } وإذ تأّذ ضل  عم المتف سمعت قول المن ما   أ
 ولئن كفرتم إن عذابي لشديد { ، أما تخشى وأنت قد حزمت حقائبك وأعددت نفسك
 لذاك السصفر أن يفاجئك ملك الموت يطلبصك فصي رحلة أخرى ، رحلة إلى الموت
 وسكرته ، إلى القبر وضمته وظلمته ووحشته ، فكيف تقابل ربك ..؟ ما هو عذرك

.. ؟
ما خشيت أن يبتليك ال بمرض عضال تبدأ معه رحلة بطيئة إلى الموت ، ويكون  أ
 فضيحصة لك ُينبصأ الناس عصن ذنبصك ، أمصا تفكرت فصي زوجتصك الطاهرة العفيفصة مصا
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ما تخشى أن يسدد دين أعراض ثم أ تك ،  ها قذارة إثمك وخطيئ قل إلي ها ، أن تن  ذنب
الناس التي عبثت فيها من عرضك ، من زوجتك ، أو ابنتك ، أو أختك ..؟

يه يت عل ته ، وجن قد أهلك نه نقول له ل فئ اب نه يكا ظن أ مع الب الذي ي ية :   الثان
 وعلى نفسك ، تخيل نفسك كيف يكون حالك لو أن ابنك عاد محمل بمرض من تلك
 البلد ، ثم ألم تعلم أن أكثر من بدأ طريق إدمان المخدرات إنما بدأه من رحلة لبلد
ية ، ها وانحدر للهاو ستطيع الفكاك من ها ل ي سير ل ثم عاد أ ها هناك   موبوءة فتعاطا

فهل يعجبك أن تكون أبا لمدمن مخدرات ؟ .
 الثالثة : مع الب الذي يأخذ زوجته وأولده وبناته في رحلت عائلية لتلك البلد ،
 فمصن هذه العوائل مصن تكون نسصائهم فصي أكمصل حجاب فإذا تحركصت الطائرة باتجاه
 الدولة الخرى تبدل الحال فنزع الحجاب تماما وأخذت المسصصاحيق تلون الوجوه ،
 وفاحت رائحة العطر النفاذة ، كل هذا يتم وهم معلقون بين السماء والرض ، وقد
صين له في الفلك دعوا ال مخل ين إذا ركبوا  يم حال المشرك خبير العل نا ال  قص علي
من مع أن  من الغرق إل ال ،  هم  فظ ل نه ل حا هم أ مع شرك هم يعلمون  ين لن  الد
حر طع الب تب ال له النجاة ، أو يق ها فيك جد قطعة خشب يعلق ب قد ي به   تحطم مرك
به طائرته على من تحطمت  كم ب ما ظن كن   سباحة أو غير ذلك من سبل النجاة ، ل
من المشرك أن من أولى  يس المؤ ثم أل يه ،  من ذا الذي ينج  ارتفاع الف القدام ، ف
 يكون قريبا مصن ال فصي تلك الحال ؟ ، وكأن أولئك النسصوة تحجبصن هنصا فصي ديار
بة لهذه كم هذه القصة العجي هج ال . وإلي يس اتباعا لمن من الناس ول ين خوفا   الحرم
ها الرجال بالنساء ، والتقى  العينة من الناس رجل سافر بزوجته إلى بلد يختلط في
 فيها بصديق له فكان الصديق يحضر إلى مقر إقامته ويجالس زوجته بوجوده دون
عد أن عادوا إلى الوطن أراد ذلك الصديق زيارة صديقه ثم ب  أن يعترض الرجل ، 
 فلما قرع الباب قال : من ، فقال : أنا فلن صديقك فأمر أهله أن يحتجبوا ويفسحوا
سويا كن نجلس  ما الذي حدث ألم ن  الطريق للضيف فتعجب الرجل وسأل صديقه 

في الجازة ! .
سكاتهم فيضعهم في سكنهم ويذهب هو جل إ هم من أ ته يذهب ب  وممن يذهب بعائل
 لشباع نزواته ، وفي المقابل تجد أن من معه يشبعوا نزواتهم ، ومنهم من يأخذهم
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عر قي مخالفات دون أن يش قع  من ي صنف  من هذا ال ير ، و يح ل غ  بغرض الترو
بد وأن تي ل هو ال كن الل ما  من أ ها  سارح أو نحو عم أو إلى الم هم إلى المطا  فيأخذ
ثم المر الخطر من ذلك هو ما نشرته إحدى الصحف ها بشيء ،   يتلوث أهله من
ته المرأة أصيبت بهياج في بلد إذا تناول شر  تم ضبت نوع من اللبان انت قد  نه   من أ
 جنسي والعياذ بال ، فكيف به إذا تناولت ذلك اللبان أمه أو امرأته أو بنته أو أخته
سنانه كش أ صاب بمرض اليدز ين جل م خر ر في بلد آ بط  ما ض صد ، ك  بدون ق
ين خبيث ب شر ذلك المرض ال سليمة لين بة ال في العل ثم يضع ذاك النكاش  ها   ليجرح
 السصياح ، وثالث كان مصصاب بنفصس المرض فيقوم بجرح نفسصه ووضصع قطرات
 بسيطة من الدم على النية التي يقدم عليها الطعام إلى زبائن المطعم الذي يعمل به

.
سافرون سلف هذه المة كانوا ي مي أن  حد عل في ال ول أعرف على  بة  ها الح  أي
 إل لواحد من خمسة أمور : الحج أو العمرة أو التجارة أو طلب العلم أو الجهاد في
 سبيل ال ، أما السفر لمجرد الترفيه فل أعلم أنه ُأثر عنهم ، ولنا فيهم أسوة حسنة

.
 العاقصل البصصير ل يدع بلدا أسصاسها المصن والمان ليذهصب إلى بلٍد أسصاسها الخوف
 والجريمصة ، ل يترك بلدا يأمصن فيهصا بإذن ال وفضله على عرضصه وماله إن تركصه
ها يف العفيصف ل يرضصى أن يترك بلدا ظاهر ها ذلك ، إن الشر  إلى بلد ل يأمصن في
 العفصة والطهارة إلى بلٍد نشرت فيهصا رايات الرذيلة ، لنصه يعلم أن الجصو الموبوء

مظنة العدوى .
حة من أراد الرا سرت ل ها ال في قد وفق مة هذه البلد  في ال إن حكو بة  ها الح  أي
 والمتعة الماكن المناسبة لذلك ، كما أن ال قد حبا هذه البلد أماكن عديدة تناسب
نة رسول ال من مدي من الخارج ، ف صدونها  تى غدا الناس يق  قضاء الجازات ، ح
 صلى ال عليه وسلم ومسجدها ومآثرها التاريخية التي ينبغي أن نطلع أبناءنا عليها
 ليعيشوا السصيرة النبويصة المطهرة وكأنهصا حيصة أمام أعينهصم ، إلى جبال الجنوب

ومناظرها الخلبة ، وطبيعتها الساحرة ، ونسمة هواءها العليل .
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يك بإذن ال في بلدك سوف يعود بالخير عل قه  كل قرشا تنف حبيب اعلم أن  خي ال  أ
 ولو بشكل غير مباشر ، وفيه قوة لقتصاد بلدك ، وكل قرش تنفقه في بلد أجنبية
 سصيكون قوة لهصا فمصا بالك إن كانصت تلك البلد تعادي السصلم وأهله ؟ ويكون فصي

إخراجك للمال من بلدك أضعافا لها .
نا ، وعلى أن في ربوع بلد ضي الجازة  في ال إلى أن نق بة  ها الح  هي دعوة أي
 نؤدب أنفسصنا وأولدنصا بآداب السصلم أثناء ذلك فل يترك الب أبناءه المراهقيصن
نه جاء بهّن لعرضهّن تبرجن وكأ ته ي ما ل يترك الب بنا ساء الغير ، ك  يزعجون ن

للنظر .
نا ، وعلى أن في ربوع بلد ضي الجازة  في ال إلى أن نق بة  ها الح  هي دعوة أي
 نؤدب أنفسصنا وأولدنصا بآداب السصلم أثناء ذلك فل يترك الب أبناءه المراهقيصن
نه جاء بهّن لعرضهّن تبرجن وكأ ته ي ما ل يترك الب بنا ساء الغير ، ك  يزعجون ن

للنظر .
http://www.islamic-ef.orgالمصدر : 

================
خطوات عملية للستفادة من الوقت

إعداد الفريق العلمي بموقع مفكرة السلم
كل جب  من الع نه ل ته , وإ يع حيا قد ض ته ف يع وق من ض هو الحياة , و قت   إن الو
 العجصب أن نجصد أناسصا يسصتهينون بأوقاتهصم ويضيعونهصا .. سصدى وهمًل , فتمصر
 أعمارهم ويتركون دنياهم ول أثر لهم يذكر , ول تذكرهم صفحات التاريخ بل ول

يذكرهم الحياء ..
 يقول الحسن البصري – رحمه ال – 'ابن آدم إنما أنت أيام , كلما ذهب يوم ذهب

بعضك' .
في يس  جل فارغا ل ني لكره أن أرى الر نه – 'إ سعود – رضي ال ع بن م  وقال ا

عمل آخرة ول عمل دنيا' .
وقال الحسن : 'بادر أجلك ول تقل غًدا غدا فإنك ل تدري متى تصير إلى ال' .
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 وقال أبو الوفاء بن عقيل : 'إني ل يحل لي أن أضيع ساعة من عمري , حتى إذا
في حال عة , أعملت فكري  عن مطال عن مذاكرة ومناظرة وبصري  ساني   تعطل ل
 راحتصي وأنصا متطرح , فل أنهصض إل وقصد خطصر لي مصا أسصطره وإنصي لجصد مصن

حرصي على العلم وأنا في الثمانين أشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين ' .
ية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه نا أقصر بغا  وكان يقول :'وأ
 بالماء على الخبصز , لجصل مصا بينهمصا مصن تفاوت المضصغ , توفرا على مطالعصة أو

تسطير فائدة لم أدركها '
والوقت أسهل ما عنيت بحفظه ... وأراه أسهل ما عليك يضيع ...

 فهكذا كان ميراثهصم – ميراث العلماء – وسصلف هذه المصة فصي السصتفادة بالوقصت
والعتناء به .

 ونحصن سصنحاول – إن شاء ال – معا أن نضصع معصك – أيهصا القارئ الكريصم –
 خطوات عمليصة للسصتفادة بالوقات .. لعلهصا تكون نفعا لك فصي اقتداء آثارهصم

الصالحة :-
الخطوة الولى : أدرك أهمية وقتك ..

 إن الذين ل يدركون أهمية أوقاتهم هم أكثر الناس تضييعا لها , وإل فلم يحافظ على
في هذه المجال لدراك نا ننصح بعدة نصائح  ته ؟!! ولذلك فإن من لم يعلم قيم ته   وق

أهمية ما لديك من وقت .. فتعالى معي:-
 -وقت الفراغ هو خرافة وضعها الفارغون فل تردد هذه اللفظة ول تستعملها فإنه

ل فراغ إل عند التافهين .
ته  - قال الحسن – رحمه ال –: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره ووق

منه على درهمه وديناره .
سبحه أو بد ال أو تذكره أو ت ها أن تع من خلل ستطيع  بك ت مر  قة ت كل دقي  -إن 

 تشكره أو تؤدي خدمة للمسلمين أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تعلم خيرا
.. فكم تساوي هذه الدقيقة إذن ؟؟؟

مة للوقت عند الفارغين ول نه ل قي ها وهي أ غي إدراك ية ينب  - هناك معادلة بديه
قيمة للفارغين في الحياة وبين الناس ..

374



حن ساعاتهم بمقياس الدولر واليورو .. ون هم و هم ودقائق  -الغربيون يثمنون أوقات
نقيس ساعاتنا .. برضا ال سبحانه عنا في عبادة أو جهاد أو كسب حلل ..

يث ين عاجزا أو تغ يم أو تع عبرة يت سح  ها أن تم ستطيع في تك ت من وق ساعة   إن 
ملهوفا ..كم تساوي بمقياس البشر .. وكما تساوي بمقياس الخرة ؟؟

 - عاشر وخالط الذين يهتمون بأوقاتهم كي تصيبك العدوى .. وإياك والفارغين ..
وابحث عن دواء يمنع عدواهم ..

 -اذكر دائما أن أهل الجنة ل يندمون على شئ ندمهم على ساعة لم يطيعوا ال فيها
 .. وأن ركعتين مما نستقل عن صلتنا أحب إلى أهل القبور من دنيانا وما فيها ..

فهل نغنم الفرصة قبل ضياعها ؟!!
 - ما من العلماء والصالحين أحد إل وهو حريص على كل دقيقة من وقته وما من

الجهال والمذنبين أحد إل وهو مضيع لوقاته .. فتدبر !!! .
الخطوة الثانية : قف وقفة حزم :

 كثير ممن تضيع أوقاتهم بغير فائدة هم أناس غير حازمين , وفي كثير من الحيان
من هم وذلك  من حيات طأ  صلح الخ خذ القرارات ول إ ستطيعون أ  مترددون , ل ي
 أكبر السباب التي تؤثر في ذهاب الوقات وضياعها .. ولذلك فعليك بإمعان النظر

في النصائح التية :
-قف مع نفسك وقفة تدبر فيها قول ال تعالى: 'وأن ليس للنسان إلى ما سعى' ...
 - رتب أهدافك ... أهداف حياتك عموما ثم أهدافك المرحلية ثم أهدافك القريبة جدا
ين كبير .. إن الذي ل يدرى إلى أ ها ل تغيب عنك أبدا .. ستشعر بالفارق ال  واجعل

يسير سينتهي حتما إلى نقطة ..
 - بعد تدوينك لهدافك بوضوح ينبغي لك أن تسأل نفسك في كل عمل تقوم به ..
ني ول بي فل يقرب قف  ها أم ي ني عن في أو يباعد من أهدا ني  مل يقرب  هل هذا الع
 يباعدنصي أم أنصه ربمصا يقربنصي وربمصا ل .. وعليصك أل تقدم على ذلك العمصل إل إذا

وجدته يقربك من هدفك ..
عن النجاح ؟ فأجاب : نع الناس  ما الذي يم ين :  ين الناجح حد الداري سئل أ  - 

الهداف غير الواضحة .
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 - ليس عيبا مطلقا أن تكتب أهدافك بخط واضح وتعلقها على جدار الغرفة أو أن
تحملها في كارت واضحة في حقيبة يدك .. وأن تتدبرها كل وقت ..

ما تي رب بة واترك العمال ال تج النتائج المرغو تي تن هم العمال ال  - ركز على أ
تنتج وربما ل تنتج .. وبعبارة أوضح أهمل من العمال قليل الفائدة ..

 - حاول أن تستعمل الكتابة في إنجاز الشياء وتذكرها فإن ذلك يباعد عنك القلق
والهم وسوف تستطيع أن تنام بعمق إذا كانت واجباتك مدونة .

- المفكرة اليومية وسيلة ناجحة ولكنها تحتاج إلى أناس يقظين !!
 - إياك أن تكتب برنامجا يوميا تستغرق في كتابته ساعة ثم تنساه في مكان ما !!!

.
يه يل ف سك جدوًل للعمل والستفادة بالوقات فأعط فرصة للتعد  - إذا وضعت لنف

عند الحاجة .
 - ل تثقل على نفسك أثناء وضعك لجداولك ول تكن مثاليا أكثر من اللزم وحاول

أن تقترب من الواقع لتقترب من النجاح .
تك شاملة كن خط كن ولت صى قدر مم تك بأق ستفادة بأوقا طة لل سك خ  -ابتكصر لنف

لجميع أولوياتك واهتماماتك .
به من ما تطل  - حدد موعدا لنهاء الواجبات المطلوبة منك , وكذلك حدد موعدا ل

الخرين .
 - لبد أن تحتوي خطتك وقتا للراحة والرياضة والترفيه فإنها أوقات دافعة للنجاح

والنجاز .. وليست أوقاتا للفراغ !!!
يتبع

/http://198.169.127.218/filzالمصدر: 
===============

القيادة وقت الزمات
إعداد الفريق العلمي بموقع مفكرة السلم

 القائد عنصد الزمات / ل يظهصر القائد قائدا إل عنصد الزمات , وفصي الزمات يتصبين
معدن القائد ومستوى إنجازه وذلك للسباب التالية :
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- أنه في الزمة يبحث الناس عمن يقودهم ويحتاجون ذلك بشدة .1
- القيادة الرشيدة في الزمات يكتبها التاريخ وتنقش على صفحاته .2
- في الزمات يكون أكثر الناس قوة هم أكثرهم إيمانا .3

موقف النبي صلى ال عليه وسلم ]القائد الول[ في الزمات :
قف القادة مة نموذجا لموا سلم كقائد لهذه ال يه و نبي صلى ال عل قف ال قد كان مو  ل

عند الزمات وهاك أمثلة :
- تعلقه صلى ال عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى ..1

سماء يه إلى ال يه وسلم رافعا يد نبي صلى ال عل ما ظل ال في غزوة بدر عند  - و
تى عد اليوم ح في الرض ب بد  هم إن تهلك هذه العصابة لن تع به ويقول الل عو ر  يد

جاءه أبو بكر رضي ال عنه قائًل : إن ال منجز وعدك يا رسول ال .
يه وسلم كم فاخشوهم فقال صلى ال عل  ويوم أن قال له الناس إن الناس قد جمعوا ل

]حسبنا ال ونعم الوكيل[ .
- ثقته صلى ال عليه وسلم بالنصر :2

 - ومثال ذلك مثل غزوة بدر وقف النبي صلى ال عليه وسلم يشير إلى مواطن في
 الرض .. ويقول: هذا مصرع فلن وهذا مصرع فلن؛ يقول الصحابة: فما أخطأ

موقع أحدهم ..
نا يه وسلم وقال : 'إ يب صلى ال عل يب وقف أمام القل في القل هم  هم ودفن عد موت  وب

وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا' .
- شجاعته صلى ال عليه وسلم في الزمات :3

ها خرج الناس سمع الناس دويا عظيما في نة و فت المدي ما ارتج  - ومثال ذلك ل
ير من غ صانه  قد عاد راكبا على ح سلم  يه و صلى ال عل نبي   لينظروا .. فإذا بال

سرج يقول لهم .. 'لم تراعو .. لم تراعو' .
نا نا الوطيس احتمي تد ب نا إذا اش هم يقولون : ك صحابه رضوان ال علي  - وكان أ

بالنبي صلى ال عليه وسلم .
صفات القائد :

أوًل : ثقة بال وإيمان به سبحانه :
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فل نجاح لقائد لعمل ما إن لم يكن مؤمنا بال سبحانه واثقا به عز وجل .
ثانيا : مستوى أخلقي عالي :

ظم هم ذلك – ك من أ سلوكياتهم .. و ين واحتواء  يع طبقات العامل  وذلك لحتواء جم
الغيظ وحسن الحديث والحكمة في السلوك .

ثالثا : قدر كبير من الطاقة والنشاط :
يل صح بتعد جه أو تن كي تو ما يدل على ذلك ول بد لك أن تقدم  كي تكون قدوة ل  فل

عمل ينبغي أن يكون عند الخرين ثقة أنك تستطيع القيام به أصًل .
رابعا البراعة في ترتيب العمال حسب الولويات .

خامسا : القدرة على تحديد الهدف .
سادسا : القدرة على البتكار .

سابعا : الحتفاظ بطريقة تفكير متزنة ومعتدلة وواقعية .
ثامنا : الستضاءة بآراء الخرين وأخذ أفضل ما عندها .

هل هناك قائد بالفطرة ؟ :
 لشصك أن العوامصل الذاتيصة تؤثصر فصي تكويصن القائد .. مثصل بنيانصه الجسصدي , ذكائه

الشخصي , وغيرها ..
ولكن كل هذا ل يصنع قائدا وحده ..

ها ل تصنعه , فلبد ته ولكن في قياد جح  سر للقائد أن ين قد تي مل وغيرها   هذه العوا
سان سبحانه وتعالى على ل في أن تكون قائدا وإماما .. قال ال  بة   من التعلم والرغ

إبراهيم عليه السلم: ]واجعلنا للمتقين إماما ..[ .
هل هناك نهي شرعي عن الرغبة في القيادة :

 - فرق بين أمرين أن ترغب في إمارة الناس وقيادتهم لرغبة دنيوية بحتة ، وبين
مة ما الما ها وأ بت لذات ما الولى فمذمومة إذا طل في الدين؛ فأ مة   طلب العل والما
 في الدين فمرغوب فيها وحسنة وهو قوله تعالى ]وجعلنا منهم أئمة يهدون أمرنا لما

صبروا..[ اليات .
زيف القيادة :
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 ليست القيادة مناورة ؟ ل يمكن تزييف اهتمامك بالناس , قد تستطيع خداعهم لفترة
هم أو ضد رغبات صرفون  ين يت عل الخر نى المناورة أن تج قط فترة , إن مع  , ف

 مصالحهم مع تقديم بعض المميزات المؤقتة , وهذه المهارات القيادية التكتيكية هي
في الحقيقة إضعاف وليس تقدما .

التعامل مع المشكلة :
 من القادة من يتعامل مع المشكلة فيتأثر بها وتوقفه وتعوقه ويستسلم لها ومن القادة
يل : 'إن النسان يكون على قدر من  من يتعامل معها : يقول د. نورماث فينست ب
ين ارتفعوا نى أهدي بالغ شكري وتقديري لولئك الذ ستوقفه , وإن تي ت  المشكلت ال
 فوق مشكلتهم التي تدهمت غيرهم – فأعجزتهم وأوقفتهم – فبهم فقط يتقدم العالم'

.. وكما قال القائل :'إن الضربات التي ل تقسم الظهر تقويه' .
دور القائد في الزمة :

نك لن1 من تقود ذلك ل في ذلك الهتمام بأهداف  غي  يد الهداف : وينب  - تحد
تستطيع قيادة الناس بغير تحقيق آمالهم ..

ساسها تكوين2 غي على أ سس ينب جح : وهناك مجموعة أ ين فريق عمل نا  - تكو
فريق العمل الناجح فمنها :

- وحدة الهدف .1
- الحب والثقة والحترام بين العاملين .2
- إحسان اختيار الفراد .3
- معرفة كيف اختيار نقاط القوة ومعرفة نقاط الضعف في كل أحد .4
- ل تستخدم العنف .5
قت3 يط الو هو تخط يط  في التخط هم الشياء  من أ مة : و يط أثناء الز  - التخط

وكيفية ترتيب المطلوبات ومن أجل استغلل الوقات احذر مما يلي :
- احذر أن تقوم بأعمال الخرين .1
- احذر أن تقضي وقتا طويًل فيما تحب من العمال .2
- أن تكرر ما تفعل أو تقول .3
- أن تتحمل مسئوليات مرءوسيك بدًل منهم .4
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* وها هي بعض النصائح لستغللك لوقتك :
- سجل الوقت كتابة ول تعتمد على الذاكرة .1
- حاول أن تقتصد ول تسرف في الوقت .2
- رتب أعمالك من السهل إلى الصعب .3
- كن مرنا في تخطيط وقتك .4
- تعلم أن تقول ل .5
- توقف عن العمال غير المفيدة ولبد أن يكون لسلة المهملت نصيب .6
- تخلص من الذين يضيعون وقتك .7
- احترم أوقات الخرين .8
- الرتفاع بالمعنويات وقت الزمة :4

 من الصعب جدا أن تجمع بين الداء الجيد والمعنويات المنخفضة لهذا كان من أهم
ية تى انخفاض الروح المعنو بة علمات تدهور أو ح قي مراق سئوليات القائد الحقي  م

بين العاملين .
ومن أكبر هذه العلمات :

- الستهتار بالطاعات والقبال على المعاصي .1
- ذهاب الحماس في العمل .2
- بحث كل فرد عن أخطاء الخر .3
- تكرار التأخير عن المواعيد والرتباطات .4
- البداع والبتكار في وقت الزمة :5

ية , ولذلك فلزم مة تؤدي إلى المشكلت الحال قف , فالطرق القدي تد الموا ما تش  عند
ابتكار طرق جديدة ل تؤدي لمشكلت .

والسؤال الن كيف أستطيع أن أبتكر وسائل جديدة ؟؟
- خصص وقتا للتفكير وحدك .1
- ل تتخل عن أفكارك الجديدة لمجرد رفضها من الخرين .2
- تأن في إخراج فكرتك الجديدة حتى يكتمل نموها .3
- قيم فكرتك بموضوعية .4
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- أعداء البداع أربعة: العتياد،والخوف، والتسرع، والجمود .5
- حل المشكلت :6

هذه مجموعة من التوجيهات لحل المشكلت تستضيء بها أيها القائد في مشاكلك :
- استخدم أسلوب الشراف وليس المراقبة ودع المور تسير كما خطط لها .1
- الدعابة والعبارات المناسبة قد تنقذك من مآزق كثيرة .2
ثم3 يب  ثم النظام والترت هن  صفية الذ حل المشكلة وذلك بت يأ عقليا ل ستعد وته  - ا

اللتزام بما تصل إليه .
- حدد المشكلة تحديدا جيدا وفرق بين السباب والظواهر .4
- اجمع كل المعلومات عن المشكلة .5
- اختر أنت والفريق الحل المناسب .6
- تذكر القول القائل 'أن أغير رأيي وأنجح خير من أن أتشبث به وأفشل' .7

خاتمة :
 إن القائد الذي ل يتألم فإنه يعيش في عالم الواهمين .. وكل معاناة تولد خبرة وكل
قل ستحق أن يكون قائدا لن يشكو يوما من ث  خبرة تولد نجاحا ... فالشخص الذي ي
كل هذه ير وعرفان الناس له ف من عدم تقد ين ول  سوء حالة العالم من  مة ول   المه
كبر عد أ ها ي ستسلم ل ها وعدم ال كبيرة ومواجهت من معترك الحياة ال  الشياء جزء 

دليل على الفوز .
/http://198.169.127.218المصدر: 

=============
 ( نظم وقتك1الستعداد للمتحان 

• الدراسة تشريف ل تكليف .
• ابدأ المراجعة مبكرًا فهذا سيعطيك فرصة أكبر لستيعاب المعلومات.

سيساعدك على التدرج وصوًل صيرة، هذا  مي ولو لمدة ق جع المواد بشكل يو  • را
إلى الدراسة المركزة والطويلة قبل المتحانات الرئيسية.

 • اقرأ الدرس قبل الحصة، هذا سيساعدك على فهم النقاط ، المصطلحات والمفاهيم
التي يراها المدرس مهمة، ويساعدك على استيعابها بشكل أسهل .
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 • راجع مذكرات الدرس بعد الحصة مباشرة، هذا سيساعدك على تحديد المعلومات
 التي لم تستوعبها خلل الحصة وقبل أن تنسى أنت وباقي الطلبة مجريات الدرس.
قي مع با تك  صحيح معلوما قت لت يك الو سيكون لد جع الدرس مباشرة،  ما ترا  عند

الطلبة.
ما لم مة رب سيساعدك على تغطية نقاط مه من زملئك، هذا  مع مجموعة  جع   • را

تكن قد أوليتها اهتماما عند دراستك لوحدك .
 • قصم بمراجعصة رئيسصية للمادة مبكرا، حتصى يتسصنى لك الوقصت أثناء سصاعات دوامصه

والستفسار عن النقاط التي لم تستوعبها خلل المذاكرة.
ند صوصا ع ها، خ سيطرة علي كن ال سية إلى أجزاء عديدة يم تك الدرا سم واجبا  • ق
 المراجعصة الرئيسصة قبيصل المتحان. المذاكرة لمدة ثلث سصاعات صصباحا وثلث

ساعات أخرى مساًء أفضل من المذاكرة ست ساعات متواصلة.
• المذاكرة وعقلك متعب، يكون عادة مضيعة للوقت.

ذاكر المواد الصعبة عندما يكون عقلك في أنشط حالته.
http://www.iss.stthomas.edu:المصدر

================
قيمة الوقت

 ينبغي للنسان أن يعرف شرف زمانه , وَقدر وقته , فل ُيضّيع منه لحظة في غير
ُقْربٍة

 وُيقّدم الفضل فالفضل من القول والعمل . ولتكن نّيته في الخير قائمة , من غير
 ُفتور بما يعجز عنه البدن من العمل , كما جاء في الحديث : نّية المؤمن خيُر من

عمله
يس أن بن عبد ق مر  قل عن عا سلف ُيبادرون اللحظات . فُن من ال عة  قد كان جما  و

رجًل قال له : كّلمنيفقال له : أمسك الشمس
في ِوردي ني  ني دعني , فإ يا ب بي , فقال :  ن أ ني : ذهبت ُألّق بت الُبنا بن ثا  وقال ا

السادس
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يل له , فقال : الن ُتطوى صلي , فق سلف عند موته , وهو ُي  ودخلوا على بعض ال
صحيفتي

في ل  مل , عِم عن الع جد - بأن الموت يقطعه  في ال سان - وإن بالغ   فإذا عِلم الن
حياته ما يدوم ل أجره بعد موته

 فإن كان له شيء من الدنيا , وقف وقفا , وغرس غرسا , وأجرى نهرا ويسعى في
تحصيل ذّرية تذكر ال بعده , فيكون الجر له

أو أن يصّنف كتابا من العلم , فإّن تصنيف العاِلم ولده الُمخّلد
وأن يكون عامًل بالخير , عالما فيه , فُينقل من فعله ما يقتدي الغير به

فذلك الذي لم يمت * قد مات قوم وهم في الناس أحياء *
موقع الدعوة والدعاة

http://www.dawaweb.net/naseha3.php

=============
وقت المرأة .. أين يصرف ؟

 جرت العادة في أكثر بلدنا الشرقية:أن تخصص المرأة فترَة بعد العصر لستقبال
 صصديقاتها ،أو زيارتهصن على اختلفٍص فصي طريقصة الزيارة أهصي دوريصة منظمصة أم
 عفويصة؟ ، وأيا كانصت الحال ل يخلو البيصت يومهصا مصن إعلن حالة طوارئ فيهصا.
ستنزف الجهد ، وتضيع الوقت ، وتبعثر المال. وتحول ستعدادات فوق العادة ، ت  فا
يت ما يقدم للضيوف ، وفي إبراز مظهر الب ين السر في  يوم الستقبال إلى مباراة ب

ولباس أهله.
به: ما يفصحن  ساء عن الهدف من هذه الزيارة؟ لكان أحسن  ية الن  ولو سئلت غالب

إنه التلقي لقتل الوقت والتسلية ودفع السأم والملل عنهن.
نه يوم سؤال؟ إ تى ال نه ؟ وم سأل ع سان الذي ي مر الن قت إل ع هل الو  ول أدري 

الفزع الكبر.. ومن السائل؟ إنه رب العالمين .
 ومصن أضاع وقتصه فقصد أضاع جزءا ل يعوض مصن حياتصه، وجديٌر أن تطول عليصه

حسرته..
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ته من نساء ورجال ، إن ية الجيال ، وممولة للمجتمع المسلم ببنا نت مرب  أختاه ، أ
هم قادرين نا ، وإعدادهم إعدادا إسلميا يجعل ية الرشيدة لبنائ جبي وواجبك الترب  وا

على حمل المانة والنهوض بالمة وبناء المجتمع الفاضل المنشود.
يت قت فقال: "رأ هم للو نه وإضاعت هل زما من أ جب  قد ع بن الجوزي   وإن كان ا
 عموم الخلئق يدفعون الزمان دفعا عجيبا ، وإن طال الليصل فبحديثٍص ل ينفصع أو
 بقراءة كتاب فيصه غزاة وسصمر ، وإن طال النهار فبالنوم وهصم فصي أطراف النهار
 على دجلة أو في السواق نشبههم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم
هم في تعبئة الزاد للرحيل ، إل يت النادرين قد فهموا معنى الوجود ، ف  خبر ، ورأ

أنهم يتفاوتون ، وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد القامة" .
فماذا نقول نحن عن الناس في زماننا؟!

في أمراض سببا  تبرم بالحياة  هم ، وال ساس حياة أكثر بث الفارغ أ صبح الع قد أ  و
 نفسصية غريبصة ، وصصار الضيصق والهلع مصن المجهول شبحا يطارد ضعاف النفوس

واليمان؟!
 إن أسصاليبهم فصي اللهصو وإضاعصة الوقات تفوق الخيال: فبعصد السصهر والسصحر على
حة ، النوم حتى الضحى ، ثة المحرمة والمبا هو الحدي سائل الل في و مج   شتى البرا
هو شأن يا.. وكثرة النوم والتناوم  في أعمال الدن قط ، و يا ف ية النهار للدن  واللهاث بق
ما الجادون: فيحرصون على أوقاتهم حرص الشحيح على ماله ين اللهين. أ  الخامل
 أو أشد حرصا. حقا: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" )رواه

البخاري(.
مختصرا من كتاب

)الزيارة بين النساءعلى ضوء الكتاب والسنة(
لخولة درويش

موقع لها
http://www.lahaa.net/down.asp?order=2&text_num=604&num=

6

=============
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بين إدارة الوقت وإدارة الذات
خالد أبو الفتوح

ما نت أيام، كل ما أ بن آدم، إن يا ا نه قال: ) عن الحسن البصري )رحمه ال( أ  روي 
 ذهصب يومٌص ذهصب بعضصك(.. وهذا )البعصض( يتبعصض أيضا إلى سصاعات ودقائق
نى هو الحياة، وهذا مع قت  هب بعضك؛ فالو ية ذ قة أو ثان بت دقي ما ذه ٍن.. كل  وثوا
 مشترك يعرفه الناس جميعا، ولكن السلم زاد على ذلك المعنى حين جعل الوقت
 بمثابة رأس مال يحاسب عليه النسان؛ حيث قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:
ما عن عمره في صال:  بع خ عن أر سأل  تى ي مة ح بد يوم القيا ما ع  )ل تزول قد

 ( وتزداد المحاسبة حين يزداد رأس المال؛ قال )تعالى(: ))َأَو َلْم ُنَعّمْرُكم1أفناه...()
طر: ُم الّنِذيُر(( )فا ِه مَن َتَذّكَر َوَجاَءُك ا َيَتَذّكُر ِفي صلى ال37ّم صطفى   (، وقال الم

(.2عليه وسلم : )أعذر ال إلى امرئ أّخَر أجله حتى َبّلَغه ستين سنة()
كن قد ُيعّوض إذا ُأهدر، ول يض و خر وُيقا عن المال؛ فالمال ُيد يد  قت يز كن الو  ول
 الوقت ل سبيل لدخاره أو مقايضته أو استرجاعه، إضافة إلى ذلك: فإن الوقت هو

المورد الوحيد الذي ُنرغم على صرفه سواًء أردنا أم لم نرد!
 لذا: فالسلم يحّث المسلم على الستفادة القصوى من الوقت حتى في أشد الظروف
مت سول ال ل: )إن قا نه( قال: قال ر بن مالك )رضي ال ع نس  عن أ  صعوبة؛ ف

(.3الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ل يقوم حتى يغرسها فليفعل()
 كانت هذه نبذة عن قيمة الوقت، فماذا عن قيمته في حياة مسلمي زماننا؟.. يبدو أنه
 المورد الكثصر تبديدا فصي ثرواتهصم، وإذا وقصع هذا التبديصد فصي أرصصدة الدعاة
نا إلى الممسكين بطرف نا إذا نظر  والمصلحين تعدى الضرر إلى فئات كثيرة، ولكن
 الحضارة اليوم رأينا أنهم يستثمرون أوقاتهم ص في الشر والخير ص بدقة محسوبة،
 فمصا هصو السصبب فصي هذا التبايصن؟ إنصه ليصس راجعا إلى فروق عنصصرية أو صصفات
فذ نظاما تربويا ضع وين ستطاع أن ي بل لن الغرب ا ثة،  ية مورو سمانية أو ذهن  ج
ها نظام بث في أبنائه من خلله ص ضمن ما يبث ص مبادئ إدارية فعالة، قام علي  ي
صبحت هذه السس والمبادئ علوما بل أ سليمة،  ية  سس إدار يه أ تي ُتَمارس ف  حيا
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 قائمصة بذاتهصا لهصا فروع وفنون تسصمى )علوم الدارة(، ويصبرز مصن هذه العلوم فرع
(.4يسمى )إدارة الوقت()

وقفة مع الذات:
 عزيزي القارئ..! حتى ل نبدد وقتك ونحن نتحدث عن الوقت وأهميته: تمهل قليًل

وتأمل هذه السئلة، ثم أجب عليها بصدق واصفا حالك:
هل تردد كثيرا: )ليس لدّي وقت لنجاز ما أود القيام به(؟

ما كبر م ها وقتا أ تي تقوم ب خذ المهمات ال هل تأ عن مواعيدك؟ و خر دائما   هل تتأ
تحدده لها؟

هل تتضارب مواعيدك مع بعضها؟
هل تقدم تنفيذ العمل الذي تحبه أو الكثر إلحاحا على العمل الهم؟

 هل تفاجئك الزمات، وبعدها تتصرف وتتخذ الجراءات حسبما يتفق لك وتسمح به
الظروف، وليس بما تخطط له؟

 إذا كانت إجاباتك على كل ما سبق بص )ل( فأنت لست بحاجة إلى إكمال قراءة هذا
تك ستثمر وق يف ت ظم جدا تعرف ك نك من ما إ حد شخصين: إ يد أ نت بالتأك  المقال، أ
 جيدا، وإما إنك صاحب أهداف متدنية ول تجد ما تشغل فراغك به، فإذا كنت كذلك

فابحث لنفسك عن هدف يمل عليك حياتك.
ها، فأهًل بك ضيفا حد من عم( حتى ولو على تساؤل وا تك بص )ن نت إجابا ما إذا كا  أ
هل تعترف سويا هذه المصحة،  خل  بل أن ند كن ق قت(.. ول  في مصحة )إدارة الو
هو ته  في ذا يب  جة إلى علج؟.. إن اعتراف المرء بأن الع نك مريض وبحا  فعًل أ
ظر نت تنت نع، ولعلك ك ما زلت غير مقت يق الصحيح.. لعلك   أول خطوة على الطر
 مصن هذا المقال أن يرشدك إلى أدوات خارج ذاتصك لدارة وقتصك.. إذا كان المصر
كل ساوي على  قت( يوزع بالت سمى بالو هم الممتلكات )الذي ي به إلى أن أ  كذلك فانت
 البشر بغض النظر عن المرحلة السنية أو الموقع الوظيفي أو المكان الجغرافي أو

 ( ساعة في اليوم...24( أيام في السبوع، و)7العتقاد الديني، فكل شخص لديه )
كه ما تمل يم(.. ل يملكون إل  ص أو القد يد  مي الجد من يحركون )النظام العال تى   ح
نك أيضا ل عم، ولك هم إمكانات هائلة.. ن حت أيدي قد تقول: إن ت قت..  من الو نت   أ
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 تدير النظام العالمي، وليس لديك أهدافهم ول طموحاتهم.. نحن نتحدث عن إدارتك
 لبيتك أو لعملك أنت، نتحدث عن هدفك أنت وطموحاتك أنت.. إذن: هل الوقت هو
 المشكلة أم إننصا نحصن المشكلة؟....إن أكثصر الشياء فائدة والتصي يمكصن أن تقوم بهصا
 عندما تسيء التصرف في وقتك هي أن تعترف بذلك، فما دمت مستمرا في النكار
 أو التسصويغ فلن تحصل المشكلة.. فإذا أدركصت ذلك ورغبصت أن تنتزع وقتا لك: فإنصه

ينبغي أن تكون راغبا في ذلك فعًل.. فهل أنت راغب؟
 نحن الن نتحدث إلى صنف من الجادين في حياتهم المخلصين في أعمالهم، كثير
ته، ول ستثمار وق نه ل يحسن ا في ذلك، ولك نى  سهر على إنجاز عمله ويتفا هم ي  من
 يدرك أنه ص بقدر من المعرفة والممارسة ص يمكنه أن يحقق نتائج أفضل مثل غيره
 أو أكثر منهم، ليس بالضرورة أن يكون مديرا أو موظفا في منشأة، فقد يكون قائما
 على رأس عمل دعوي، أو طالب علم ل يستطيع السيطرة على وقته، أو حتى ربة
هم واحدة.. فالمهام الكثيرة عد علج حد، وأيضا قوا هم وا ها.. مرض في منزل يت   ب
ية ها جميعا أسس إدارة الوقت ومبادئه؛ لن العمل  المتنوعة غير المتجانسة يصلح ل
 الداريصة كلهصا عمليصة نمطيصة وإن كان أسصلوب ممارسصتها يختلف باختلف الهدف

والموقف..
تك جة إلى إدارة ذا نت في حا ته فأ سيطرة على مقدار الوقت ذا  ولنك ل تستطيع ال
 مصن خلل السصيطرة على اسصتخدام الوقصت. فمصا هصي الخطوات التصي تقود إلى هذه
 السصيطرة؟ سصنحاول فصي هذا المقال اسصتخدام العمليصة الداريصة فصي إدارة الوقصت
 واستثماره؛ لذا: فقبل أن تشرع في اتخاذ الخطوة الولى ل بد أن يكون حاضرا في
بة، يذ، والرقا ية الدارية تتكون من مهام: التخطيط، والتنظيم، والتنف  ذهنك أن العمل

وهي مهام يخدم بعضها بعضا...
التخطيط مدخل إدارة الوقت:

عم سترخي!.. ن هي أن ت ية  ية الدار في العمل تم ذلك فاعلم أن الخطوة الولى   فإذا 
سير إلى المام، أي أن تمارس )التخطيط(، ظر إلى الخلف لتخطط لل سترخي، وتن  ت
سوب أو ير المح صرف غ يط ول تترك الزمات تضطرك للت  خذ وقتا كافيا للتخط
 العشوائي، فصبرغم أن التخطيصط يأخصذ وقتا طويًل أول المصر، إل إن ذلك الوقصت
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صف محلولة.. صبح ن حة المعالم ت ضل، فالمشكلة واض مر نتائج أف ين يث  يعوض ح
سلوب يط بأ مل والتخط ير والتأ قت للتفك عض الو صص ب جب أن تخ  وعلى ذلك: ي
من المقاطعات قت هادئ خاٍل  هو و ساعة الهادئة(، و ص )ال سمى ب ما ي هو   مبدع، و
 والشواغل والمنغصات، يقع في أوج نشاطك وقمة منحنى صفائك الذهني، فإذا لم
 تتوفصر لك هذه العوامصل حيصث توجصد فل تتردد فصي البحصث عصن ركصن هادئ آخصر

تمارس فيه هذا التفكير الهادئ، فإذا لم تجد فابحث في مكان آخر.
ساعة الهادئة( أحد وسائل الهروب من مهمة كن احذر أن يكون التخطيط في )ال  ول

غير سارة أو معقدة..
فماذا ستفعل في هذا الوقت ص طال أم قصرص؟.. ستشّخص مرضك..

 ولجل أن يكون التشخيص دقيقا فقد تحتاج إلى بعض التحاليل! وبما أنك تنظر إلى
 الخلف لتخطط للسير إلى المام فالتحاليل ستشمل هذا الخلف )الماضي( وأيضا ذلك
 المام )المسصتقبل(، والمختصبر الذي سصتضع فيصه الماضصي )المسصتمر معصك( يسصمى:
 )جداول تحليل الوقت(، بينما تسمى جداول تركيب المستقبل )الذي تأمله(: )جداول

تنظيم الوقت(.
جداول تحليل الوقت:

 فعادة استخدام )جداول تحليل الوقت( تهدف إلى أن تعلم كيف تتحكم في وقتك، بما
 يعني أن تغير بعضا من عاداتك في تمضيته، ولكنك لن تستطيع تغيير عادات وقتك

حتى تعرف أوًل ما هي هذه العادات؟.. كيف يمضي الوقت؟.. وفي ذلك ُيقترح:
* الحتفاظ بسجل تبين فيه كيف تمضي أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر..

* َسّجل كل ما تقوم به عند القيام به حتى ل تنسى أي شيء.
* وسجل أيضا السبب الدقيق للنشاط وعلقته بتحقيق هدفك.

 * احذر أن تنشغل بحساب مقدار الدقائق التي قضيتها وتفقد الهدف الساس لتحليل
 الوقت؛ فقد تقوم من خلل محاولة حسابك للوقت الضائع بإضاعة وقت آخر بدون

مسّوغ.
* وفي نهاية كل أسبوع لّخص ما قمت به وتأكد من النسبة المئوية لكل نشاط.

* ثم قّيم أهمية هذه النشاطات أو تكرارها..
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ثم: القضاء ستخدام الوقت، ومن  سيئة في ا تك ال نك من رؤية عادا يل يمّك  هذا التحل
ما يص هذه الجداول فكرة جيدة ع سيعطيك تلخ ستقبل.. و في الم  على تلك العادات 
 إذا كنت فعًل متحكما في وقتك أو أن وقتك تتحكم فيه مؤثرات خارجية، كما يجب
 أن تخرج مصن هذه الجداول بفكرة واضحصة عصن: مضيعات الوقصت لديصك، سصلبيات
 أسلوبك في التعامل مع المور، نقاط الضعف والقوة الشخصية عندك.. وغير ذلك

من النتائج المحددة.. هل انتهيت من التخطيط؟..
من يت  نك انته ستطيع القول: إ صلة.. ت ستمرة ومت ية م عد؛ فالتخطيط عمل ته ب  لم تن
ستمر( ستقبل.. لتصحيح )ماضيك الم يك الن أن تخطط للم يل )الماضي(.. عل  تحل

ولتنفيذ أعمالك.
أهداف × أولويات:

لماذا نهتم بتحديد الهداف والولويات؟..
نا واضحة أمامنا على الورق فإن ذلك يساعدنا على تذكرها  لنه عندما تكون أهداف
 دائما، إضافة إلى أننا نستطيع الحكم عليها دائما من حيث كونها ما زالت أهدافا أو
كن نه يم ية، فإ ها أهم ثر من ية أخرى أك يث، فإذا طرأت أولو جة إلى تحد ها بحا  أن
 إحللهصا فصي ترتيصب متقدم ممصا نود إنجازه، ثصم نعود إلى الولويصة السصابقة، وبدون
ته  تحديد الولويات والهداف نقع في )مصيدة النشاط(، وهو التورط في النشاط ذا
 دون رؤيصصة السصصبب الذي مصصن ورائه نقوم بالنشاط، فيصصصبح النشاط هدفا مزيفا،
 ويصصبح غايصة فصي حصد ذاتصه، أي يصصبح النشاط مجرد انشغال )بذل عرق(، وهصو
 بخلف )الشغصل(، وحتصى الشغصل ينبغصي أن نفرق فيصه بيصن )الكفاءة( و)الفاعليصة(،
ية: ني الفاعل ما تع بة، بين يق النتائج المطلو مل وتحق ني: مجرد القيام بالع  فالكفاءة تع
 تحقيصق النتائج المطلوبصة مصن أول مرة، ومصن خلل القيام بالعمصل الصصحيح، حسصب
ما تكون فة، فعند نى تكل سب، وبأد قت المنا في الو ها،  في أهميت صحيح  سلسل ال  الت
 نشيطا وكفئا في مهمة خاطئة، أو في مهمة صحيحة في الوقت الخطأ، فإنك تعتبر

غير فعال حتما..
فك أوًل.. الهداف طويلة المد والهداف قصيرة المد، َضْع قائمة  إذن: حدد أهدا
 لكصل نوع، فعندمصا تكون أفكارك وأعمالك منظمصة سصتكون منتبها إلى أن أهدافصك
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 اليوميصة )قصصيرة المصد( تسصاهم بشكصل مباشصر فصي تحقيصق الهداف الطويلة المصد،
 لذلك: عليك أن تدّرب نفسك على العمل وفي ذهنك ص في الوقت نفسه ص صورة
فك: تب أهدا تم ذلك إل بأن تك سنة، ول ي هر أو ال سبوع القادم أو الش  من أعمال ال
بد أن تكون هذه ية.. ول  تى للمور المال صية، وح نة، وللحياة الشخ مل، وللمه  للع

الهداف:
 * محددة وواضحة. * واقعية وممكنة التنفيذ. * ذات قيمة حقيقية. * يمكن قياسها

وتقييمها.
 رّتب هذه الهداف في صورة أولوّيات، ثم قّسم أولوياتك في برنامج عملك اليومي
ها غي القيام ب حة((، وأعمال )ينب ية ومل ها )ضرور جب القيام ب  إلى قوائم: أعمال )ي
ها(.. مرة أخرى تطرق )جداول  )ضرورية وغير ملحة((، وأخرى )يمكن القيام ب

 الوقصت( الباب علينصا، وذلك لعداد جدول الهداف، وذلك قبصل يوم العمصل.. وهذا
 الجدول سصوف يمكنصك مصن وضصع جدول تنظيصم الوقصت، حيصث سصيتم فيصه تصصنيف
 أولويات العمال حسصب )أهميتهصا( و)إلحاحهصا( )ليصس كصل ُملحّص يكون بالضرورة

مهما(، وإمكانية )تفويضها إلى غيرك(..
ها، يف غيرك ب كن تكل تي ل يم هي تلك ال ية  ثر العمال أولو ضح أن أك من الوا  و

والملحة، وفي الوقت نفسه: على درجة عالية من الهمية..
 بعد أن حددت الولويات خصص الوقت حسب هذه الولويات، وعليه: حدد مواعيد
 للنجاز؛ فعندمصا تحدد لنفسصك مواعيصد للنجاز فإنصك تمارس على نفسصك نوعا مصن
يم ند عدم تنظ غط ع ما زيادة الض يك، بين غط يحدث دافعا لد عض الض غط، وب  الض
 الوقت تضعفك.. وعند تخصيصك للوقات حسب الولويات ينبغي أن تكون مرنا،
 فالذي يخطط لملء كل دقيقة من يوم العمل سيجد أنه غير قادر على اتباع الجدول
 بسبب عدم المرونة فيه، وعلى هذا: يمكن أن نتوقع أن نصف الوقت سيمضي في

 % من يوم50معالجة الزمات والطوارئ وضغوط العمل، لذا: ينبغي أن ندرك أن 
سه في الوقت نف ته بأعمال مختارة للنجاز خلل نصف اليوم، و  العمل يمكن جدول
 تسصتحق هذه العمال إنجازهصا، كمصا عليصك أن تحتفصظ ببعصض المهام البسصيطة فصي
 متناول يدك لنجازها في الوقت المعطل أو غير المستثمر، فيمكنك قراءة جريدة أو
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نت راكب في وسيلة المواصلت، في انتظار دورك عند طبيب أو وأ نت   كتاب وأ
نت تتناول الطعام، وإذا ستماع إلى المذياع وأ عض الزملء أو ال  أو التعرف على ب
 كنصت مديرا أو مشرفا فيمكنصك قراءة البريصد أو إجراء مكالمصة هاتفيصة بينمصا تكون
 منتظرا لتقرير من مرؤوسيك مثًل.. فمثل هذه الشياء ل تتطلب فترات محددة من
تى ل ية أخرى ح من ناح ية، و من ناح قت  مل الو من كا ستفادة  قت.. وذلك لل  الو
 تكتسب عادات سيئة في تمديد العمل والبطاء فيه لملء الوقت المتاح.. تذكر دائما:

)يتمدد العمل ليشغل حيز الوقت المتاح له( وهذا ما يسمى بقانون )باركينسون(.
 يكفي ما سبق على التخطيط؛ إذ إننا لن نقضي عمرنا تخطيطا؛ فالتخطيط ليس هدفا
 في ذاته، بل هو الخطوة الولى في الدارة، ولكن نذكرك بأن عليك أن تسأل نفسك
 وأنت تخطط: هل سلوكك مثمر أم غير مثمر؟ متى ستقوم بالعمل؟ كم من الوقت

ستصرف حتى تقوم بالعمل؟ مع من تقوم بالعمل؟ أين وصلت حتى الن؟..
من التخطيط إلى التنظيم:

ما ضي، وإن يب نظري افترا يب؛ فهذا الترت نا متعلقا بالترت يه ه يس المر الذي نعن  ل
 تتصم المور معا، ول متعلقا بالكمال، ولكننصا نريصد إبراز مجموعصة مصن الدوات
 والساليب والطرق التي تساعدنا على الوصول إلى ما نريد.. وحتى تكون المور
 واضحصة فإن للتنظيصم ثلثصة مجالت رئيسصة: إدارة الناس، وإدارة الوراق، وإدارة

الوقت ص بمعنى التحكم فيه واستثماره وتجنب مضيعاته ص.
أوًل: إدارة الناس: التفويض.. التفويض:

ستثمار مة ل مل المه حد العوا يض، باعتباره أ عن التفو سنتحدث   في إدارة الناس 
الوقت.

يه ما هو مطلوب منه أكون قد أنهيت  كم مرة رددت: )في الوقت الذي أشرح له ف
 العمل وحدي بأعلى جودة وفي نصف الوقت(؟.. إن هذا المنطق البراق يعتبر من
 أكثر الخدع التي يقع فيها كثير منا، فتفويض بعض الصلحيات والسلطات لخرين
 يمكنهصم إنجاز أعمال مطلوبصة منصك يعتصبر على المدى البعيصد اسصتثمارا لوقات

الخرين لصالحك، لتتولى أنت القيام بالعمال التي ل يمكن تفويضها لغيرك.
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 ولكن ينبغي أن تلحظ أن التفويض لكي ل يكون مهدرا للوقت )عندما يعاد العمل
مرة أخرى( ل بد أن يراعى فيه:

 * أن يكون قائما على أسلوب إداري قائم على تنظيم علقة تتسم بروح الثقة القائمة
ين ين المتعاون كة ب ية مشتر تى تتكون أرض صراحة، ح ساؤل والتعاون وال  على الت

يمكن تنسيق العمل على أساسها.
ستخدام هذه من المتاح ل سلطات واضحة، وكذا: الز صلحيات وال  * أن تكون ال

الصلحيات.
قة، والنتائج ها هذه الصلحيات بد ستخدم في تي سوف ت يد العمال ال تم تحد  * أن ي

المستهدفة منها.
نه أفضل من يصلح  * اختيار الشخص المناسب الذي سيتم تفويضه، والتأكد من أ

لذلك.
* أن تكون المسؤولية ودرجة المساءلة عند التفويض واضحة للجميع.

ننتقل الن إلى الجانب الثاني من عملية التنظيم وهو:
ثانيا: إدارة الوراق:

صود ستطيع القول: إن المق ص ن صيل  سع المقام للتف يث ل يت ص ح سيرة   في نبذة ي
ها حسب بل المقصود إدارت ها،  سيمها حسب موضوعات يس تق نا ل  بإدارة الوراق ه
 حركتها بما يوفر الوقت؛ فالمشكلة الحقيقية في التعامل مع الوراق ليس في ترتيبها
 ولكن في اتخاذ القرار بشأنها، فمكتبك يجب أن يكون محطة مؤقتة مختصرة تقف
ين أو إلى الملفات أو سواء إلى آخر ها  كل من تى تحدد اتجاه  ها الوراق قليًل ح  في

سلة المهملت...
ثالثا: من التنظيم: إدارة الوقت..

 ونقصصد هنصا إبراز الوسصائل الفعالة لسصتثمار الوقصت، وأيضا: معرفصة )مضّيعات
الوقت( ومعرفة أساليب التنظيم التي تحد من هذه المضّيعات.

من مبادئ توفير الوقت:
قد تي  مل ال عض العوا ثر هاك ب صيل أك قت( بتف في )مضيعات الو خل  بل أن ند  وق

تساعد على استثمار أكبر للوقت:
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 * مصن العوامصل المسصاعدة على تنظيصم الشخصص لنفسصه: كتابصة المعلومات المراد
 تذكرهصا على ورق عنصد ورودهصا مباشرة، ثصم وضصع هذه الورقصة فصي مكان تكون

متأكدا من وقوع البصر عليه..
 * ومن موفرات الوقت: اعتماد مبدأ التجاهل المتعمد والهمال المقصود؛ فبعض

المشكلت عندما تترك وحدها فإنها تختفي كلّيا لعدم أهميتها.
ها تتطلب لنجازها بيئة هة إلى مجموعات؛ لن سيم النشاطات المتشاب ها: تق  * ومن

وموارد مماثلة، إضافة إلى الحضور الذهني والتهيؤ النفسي.
 * ومنها: دمج بعض المهام المسجلة في جدول الولويات، أو دمج بعض خطوات
 إحدى المهام، وكذلك إسقاط المهام التي ل علقة لها بك أو بالمحيط الذي تعمل فيه

ول مكان لها في جدول أعمالك.
 * ومنها: عدم ترك المهام غير منتهية؛ فالتنقل من مشكلة لخرى سوف يدمر فيما

بعد قدرتك على التركيز على أي شيء لكثر من بضع دقائق في المرة الولى.
عة ية ذات الطبي هي العمال اليوم ية(، و من العمال )الروتين ها: القلل   * ومن

النمطية والتي تشكل قيمة يسيرة لتحقيق الهداف العامة.
ها، سبة إلي يض العمال المنا ثة لتفو ستغلل الجهزة والمعدات الحدي ها: ا  * ومن

كأجهزة التصوير والهاتف المصور )الفاكس( والحاسب اللي )الكمبيوتر(...
 * ومنهصا: أن تتعلم فصي التصصالت الشفاهيصة )هاتصف أو مقابلت( كيصف تقطصع

 المحادثات أو النقاش بأسلوب لبق وواضح عندما تعتقد أن الموضوع قد تم تغطيته
تماما.

 * ومنها: إتقان قول )ل( عندما ترى أن الستجابة معناها ضياع الوقت وإفساد سلم
أولوياتك، فالخجل والمجاملت قد يضران بك وبالخرين كثيرا.

من التوفير: عدم التبديد:
مل قت )المعوقات( نذكرك بأن العا صيل مضيعات الو عض تفا في ب خل  بل أن ند  ق
مط ص يكون ن ها  ية من تى الخارج ص ح من مضيعات الوقت  ير  في وقوع كث هم   الم
 إدارتك لذاتك؛ ولذلك فإن عليك أن تتذكر )جدول تحليل الوقت( الذي كنت رصدت
غل تي تش عض المضيعات ال نك وجدت ب بد أ ته.. ل  ضي( وحلل سلوكك )الما يه   ف
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 حيزا كبيرا من وقتك )البريد ص الجرائد ص الهاتف ص عدم التفويض ص الجتماعات
 صص الزائريصن صص التأجيصل... ).. عليصك أن تختار بعضا منهصا )خمسصة مضيعات أو
ير ها واحدا واحدا؛ لن محاولة تغي مل مع ثم تتعا ها،  سب أولويات ها ح  ستة( وترتب
 العادات السيئة مرة واحدة يمكن أن يؤدي إلى الحباط والفشل، كما ينبغي أن تكون
تك عند معالجة هذه المضيعات واضحة ومحددة ويمكن قياسها، حتى تستطيع  غايا

أن ترى مدى تقدمك في تحقيقها.
وبدورنا نختار هنا مضيعا شائعا ونتحدث عنه بشيء من التفصيل، وهو: الهاتف.

الهاتف:
قد ستخدامه  ساءة ا كن إ قت، ل ير الو سائل توف ساس إحدى و في ال تف  تبر الها  يع

تجعله من مضيعات الوقت، ولتفادي ذلك:
* عليك أن تنظر إلى الهاتف بوصفه آلة لتوصيل الرسائل فقط.

* ولهذا: أوقف المكالمة مباشرة عند انتهاء هذا الهدف.
 * الختصار في المكالمة يمكن تسهيله بأن تخطط للمكالمة والحوار من قبل، وذلك
 بكتابصة الموضوعات التصي تود التحدث فيهصا وتضعهصا أمامصك، كمصا عليصك إجراء
 المكالمات المتشابهصة والتصي تحتاج إلى إعداد متقارب وجصو نفسصي واحصد... عليصك

إجراء هذه المكالمات متتابعة، وذلك في حالة طلبك لخرين.
 * ويمكنك تحديد وقت معين تستقبل فيه مكالمات الخرين، إل إذا كانت المكالمة

ذات أهمية فل بد من استقبالها حال ورودها.
 * والوقت المناسب للرد على مكالمات الخرين هو في فترات انخفاض إنتاجيتك،
 فل تستخدم الهاتف في فترات صفائك وارتفاع إنتاجيتك. أما فترات الصباح الباكر

عندما يبدأ الناس أعمالهم فتتميز بأنها أفضل وقت للتقاط الخط من أول محاولة.
* كما ينبغي أن تلحظ فترات وجود الشخص المطلوب.

ما يوجد خطر تحطيم العلقات شة مثيرة للعصاب، وعند ما تكون المناق  * وعند
تف؛ فالحوار ستخدام الها بل ا كر أكثر من مرة ق بد أن تف مع الخرين.. فل   الجيدة 
سوء جة  عد لمعال ما ب قت الضائع في من الو ساعات  فك  كن أن يكل سيئ يم في ال  الهات

الفهم الذي حصل.
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التنفيذ لب العمل:
 هناك بعصض المبادئ والجراءات التصي تتصصف بالصصفة التنفيذيصة المحضصة والتصي
 تسصاعد أيضا على اسصتثمار الوقصت بشكصل جيصد، وهصي تقوم على أن نأخصذ بعنان
نا للوقت وسمحنا للخرين بتحديد ما نقوم به من ما قّلت إدارت  المبادرة بأنفسنا، فكل

عمل: عملنا أكثر وأنتجنا أقل..
وللسيطرة على إدارتك للعمل ل بد من استحضار برنامج العمل اليومي، وذلك:

* بصنع قائمة بالشياء التي يجب القيام بها.
ين إنجاز عمل اليوم والتفكير في أعمال الغد  * ول تنس أن يكون عملك مجزًأ ب

ونشاطاته.
 * حدد ساعات اليوم التي تكون فيها في أوج طاقتك، وهي تختلف من شخص إلى

آخر..
 * ضع أكثر النشاطات أهمية وأكثرها صعوبة والعمال التي تتطلب تركيزا كبيرا

في ساعات صفائك الذهني، والتي تكون فيها في أوج نشاطك.
* حاول أن تجمع العمال المتشابهة بعضها مع بعض في هذه القائمة.

 * وعند إنجاز عمٍل ما من القائمة عليك شطبه منها، وهذا في حد ذاته يعتبر حافزا
من ساس خادع بالرضا  يك إح سرب إل كن احذر أن يت مل، ول صلة الع  لك على موا

شطب الشياء من قائمة المهام، خاصة إن كان معظمها ذا أولية منخفضة..
بل سها،  مة نف في القائ ها  فظ ب ية ول تحت ية اليوم احصر المهام المتبق في نها  * و

 حّولهصا إلى قائمصة اليوم التالي، إل إذا كنصت فّوضصت بعضا منهصا إلى آخريصن أو
أسقطتها لعدم أهميتها..

 * وأثناء العمل: كن متأكدا بأنك تركز على تنفيذ العمل الصحيح بشكل صحيح في
الوقت الصحيح.

وأثناء التنفيذ:
مل أشياء أخرى نت بع ما تقوم أ ين؛ فبين من الخر ها  مك بطلبات تطلب  * ابدأ يو

 سيعمل الخرون في الوقت نفسه على إنجاز العمال التي طلبتها منهم، وإذا تعذر
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مة أوًل، ذلك كبرى والمه مل على إنجاز المهام ال كل المهام فاع قت للقيام ب  وجود و
من معاني: )اعمل بذكاء ل بجهد أكثر(.

 * وعندما يكون الموضوع ل يزال جديدا أمامك فل تتردد في أخذ موقف حياله؛
لن هذا يوفر عليك مشقة إعادة تذكر الموقف مرة أخرى.

* ل تضّيع وقتك في القيام بالمهام المستحيلة.
كن يذ الفوري، وإذا لم ي سه: حاول أن تكون لك قدرة على التنف  * وفي الوقت نف

للمهمة حل مباشر فعليك أن تستمر في القيام بعمل شيء آخر.
في ها  نت وضعت تي ك قت محدد وال بط بو تي ل ترت سيطة ال كر أن المهام الب  * تذ

جدول أعمالك هي لمثل هذه الوقات.
صاحبة للهداف الطويلة مد الم صيرة ال ستهن بإنجاز أعمال الهداف الق  * ل ت

 المصد، فإننصا إذا لم نقصم بتحقيصق الهداف القصصيرة المصد فلن ترى الهداف الطويلة
المد الحياة أبدا.

ين ضع دقائق إلى المام؛ فالشخاص الذ ساعتك ب  * ل بأس بأن تقدم عقارب 
يهتمون بالنجاز يفعلون ذلك غالبا؛ لن ذلك يوجد إحساسا بالعجلة الزائدة..

 * لكن ل تكن مهتّما بشكل زائد بمسألة إنهاء العمل بسرعة؛ فالنتائج غير المتقنة
تعني أنك ستضطر إلى إعادة القيام بالعمل، مما يعني ضياع وقت آخر.

 * وّجه نظرك دائما نحو النتائج بدًل من القلق حول الجراءات.. كثيرا ما ننشغل
 بالوسائل وتغيب عن أعيننا الغاية.. وأثناء اهتمامك بالنتائج تجنب الوقوع في )شلل
 الكمال(؛ فبعض العمال ينبغي أن تنجز بأسرع ما يمكن، وحينها: عليك أن تدرك

أن هناك تضحية متبادلة بين الفاعلية والكمال.
عينك على المراقبة:

صود بة، والمق هو المراق قت، و في دائرة إدارة الو ير  قل الن إلى الجزء الخ  وننت
 بالمراقبصة: مراقبصة العمصل وليصس التجسصس على القائميصن بالعمصل أو )الوقوف على
 رؤوسهم( أثناء عملهم وإحصاء الدقائق عليهم بحجة المحافظة على الوقت؛ فالهدف
 من المراقبة هو: )المراجعة والنقد المؤدي إلى التصحيح(، مراجعة للعمل ذاته من
 حيث خطته أو إجراءات تنظيمه أو خطوات تنفيذه، ومراجعة للقائمين بالعمل لبيان
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ية ساب لعلم أو تنم سلوك أو اكت يل ل من تعد نه  ما يحتاجو هم و صور في نب الق  جوا
تي مل ال ثر العوا من أك عد  عد مرة ي هم؛ فتكرار الخطأ مرة ب فر أوقات ما يو خبرة ب  ل

تضيع الوقت.
 وعليصك مراقبصة مدى التقدم فصي إنجاز العمصل، وذلك حتصى ل تعود إلى ممارسصة
سابقة، وحتى تجري إصلحات وتعديلت على خطتك، وذلك من سيئة ال تك ال  عادا
 خلل مقارنة الداء الفعلي بالخطة وبالجدول، بما يفيد معرفة العائد الحقيقي، وبما
 يسمح بتعديل التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ ص كلها أو بعضها ص لتتلءم مع الهدف

ومع الظروف التي تواجهها.
قت على ستخدام الو يل ا غي إعادة تحل يل(؛ إذ ينب نا إلى )مبدأ إعادة التحل  وذلك يقود
 القصل مرة كصل سصتة أشهصر لتفادي العودة للعادات السصيئة فصي إدارة الوقصت عنصد

الحساس بصعوبة تنفيذ الخطة اليومية السابقة.
وفي الختام:

 فإن الشخاص الفعاليصن لم يولدوا هكذا بالفطرة، بصل هصم مصصنوعون، فإذا كانصت
ستصعبها، ول يك وطالت فل ت قد كثرت عل سابقا   الخطوات والجراءات المذكورة 
في العمل وفي الحياة؛ قة وضعك  سابقة لتناسب حقي يل القتراحات ال في تعد  تتردد 
بل إحراز تقدم وإنجاز، أّيا كان قت،  ين لدارة الو ستخدام اقتراح مع يس ا  فالهدف ل
 اختيارك للفكار التصي تناسصب أسصلوبك وتفيدك كثيرا، والنقطصة المهمصة والمحوريصة
 التي يجب أن تتذكرها هي استمرار الوعي بالكفاءة من خلل الوعي بأهمية الوقت؛

فذلك أكثر أهمية من مجرد النصياع وتطبيق كل المبادئ التي يمكن وصفها.
ها ستستثمر ب تي  قة ال كل شخص، وأن الطري ستطيع إرضاء  نك ل ت كر أيضا أ  وتذ

وقتك قد تزعج آخرين، وقد ل يعاونونك عليها.
سبة لدارة سهل أن تجعل نفسك متحمسا أكثر من اللزم بالن نك من ال به إلى أ  وانت
 الوقصت؛ فقصد تكون تلك الظروف ناجحصة معصك تماما، إل إنهصا تتصصف أيضا بأنهصا
عي... مل الجما هي ل تشجع على الع ية الكفاءة، و بع والكفاءة ل جماع ية الطا  فرد
ثل: نوع مل عديدة، م جب أن يكون مختلفا بناًء على عوا قف ي كل مو  وعلى ذلك: ف
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طة بالفرد، ية العمال، والمهام المنو مل، وكم عة الع يه، وطبي مل ف يط الذي تع  المح
وحاجات الشخص المتعاون معك، وشخصية القائم على العمل.

الهوامش :
 ، والطبراني في المعجم الكبير، وصححه اللباني في2/67( أخرجه الترمذي، 1)

.7300)صحيح الجامع(، ح/
 ( أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر ال إليه في2)

العمر.
، وصححه اللباني في )السلسلة الصحيحة(، ح/3/191( أخرجه المام أحمد، 3)
.1424، و)صحيح الجامع(، ح/9
 ( يعتبر هذا المقال استعراضا لموضوع إدارة الوقت، اعتمادا على كتاب )إدارة4)

 الوقصت(، ضمصن سصلسلة )فصن وعلم إدارة العمال( لمحررهصا أ. ديصل تيمصب ب،
  مقالة لمختلف المتخصصين في95ترجمة: د. وليد عبد اللطيف هوانة، وهو يضم 

هذا المجال. وهناك ملحوظتان على الكتاب ل بد من ذكرهما:
 )أ(يعتصبر الكتاب تعصبيرا عصن النظريصة الداريصة الغربيصة مصن خلل رؤيتهصا

 المريكيصصة،وبالطبصصع: هناك نظريات أخرى لم يتطرق الكتاب إليهصصا، كالنظريصصة
 اليابانية، والنظرية الدارية السلمية التي لم تخرج بعد إلى حيز التنظير المتكامل
 رغصم وجود مبادئهصا المتميزة القائمصة على أصصول شرعيصة وأسصس أخلقيصة وشبكصة

علقات اجتماعية مغايرة لما قامت عليه النظريات الخرى.
 )ب( الكتاب عبارة عن ضم شذرات مقالت مختلفة للعديد من الكتاب، مما أثر في
عدم تماسك مادته المعلوماتية، إضافة إلى تشتت المعلومة الواحدة بين ثنايا الكتاب.

Cdمجلة البيان 
==============

العبرة بحال الوارث وقت وفاة المورث
المفتي

محمد عبده .
 هجرية1318صفر 
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المبادئ
يشترط فى الرث اتحاد الدين والمعتبر فى ذلك حال الوارث عند وفاة المورث

السؤال
 رجل مسيحى توفى على كفره، عن ورثته المسيحيين وترك لهم تركة وبعد وفاته
هم، ته وأخيرا اقتسموا تلك التركة بين ين ورث  بنحو خمس عشرة سنة حصل نزاع ب
قى كت با ثة، وتر سلمت إحدى الور ثم أ صيبه،  ثة يده على ن من الور كل  ضع   وو
 إخوتها على الكفر، فاغصب باقى إخوتها حصتها اليلة لها عن والدها زاعمين أنها

بإسلمها وخروجها على ديانتهم المسيحية ل تستحق شيئا فى والدها .
 فهل لهذه البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر أن تحتفظ بملكها، أو يسلبه

باقى الورثة لسلمها
الجواب

المعتبر فى الرث حالها عند وفاة والدها المورث .
من هذا نع  ثة، ول يم قى الور ثة كبا قت الوفاة فتكون وار سيحية و نت م يث كا  وح

إسلمها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة .
 وعلى ذلك فل يسلب نصيبها فى التركة بإسلمها، بل هو حقها ل يمنعها منه ذلك

السلم، والّله أعلم
=============

ميراث من ماتا فى وقت واحد
المفتي

حسنين محمد مخلوف .
 م1953 نوفمبر سنة 11 هجرية - 1373ربيع أول سنة 

المبادئ
  - إذا كانت وفاة الزوج والزوجة فى وقت واحد فل استحقاق لحدهما فى تركة1

الخر .
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من الزوج2 كل  كة  فى تر بة  صية واج ين و من بنات البنت نت  كل ب ستحق    - ت
 والزوجصة بمثصل مصا كان يأخذه أصصلها لو كانصت موجودة عنصد وفاة أى مصن والديهصا

بشرط إل يتجاوز المجموع الثلث .
عد نصيب أصحاب الوصية الواجبة على الورثة للذكر ضعف3 قى ب   - يقسم البا

النثى تعصيبا
السؤال

  توفى المرحوم الحاج ابراهيم على وزوجته روضة عفيفى1953فى سبتمبر سنة 
سبع بنات وولدا واحدا وكان ية تركا  حد وساعة واحدة بالقطار الحجاز  فى يوم وا
 للمتوفييصن المذكوريصن ابنتان توفيتصا منصذ عشريصن سصنة فصى حياتهمصا همصا أم العصز
من كل  صيب  ما بيان ن يد الحياة الن - ف نة على ق ما اب كل منه كت   وعزيزة وتر

المذكورين
الجواب

نت وفاة الرجل المذكور وزوجته وقعت نه إذا كا سؤال والجواب - أ نا على ال  اطلع
 فى وقت واحد كما جاء فى السؤال فل استحقاق لحدهما فى تركة الخر - وبوفاة

سنة 71كل منهما بعد صدور قانون الوصية رقم  به ابتداء من1946 ل   المعمول 
سنة  نت أخرى1946أول أغسطس  نت ب نت وب نت ب بن وسبع بنات وعن ب   عن ا

 توفيتا قبله فقط - يكون لكل من بنتى البنتين وصية واجبة فى تركته بمثل ما كانت
 تأخذه أمهصا لو كانصت موجودة عنصد وفاة كصل واحصد مصن والديهصا بشرط أل يتجاوز

قا للمادة    من القانون المذكور - فتقسم تركة كل من الرجل76المجموع الثلث طب
 وزوجته إلى أحد عشر سهما لكل من بنتى البنتين سهم واحد وصية واجبة والباقى
 وهو تسعة اسهم للولد تعصيبا للذكر ضعف النثى فيخص البن سهمان ويخص
خر ولم يوص ين وارث آ من المتوفي كل  كن ل حد - وهذا إذا لم ي سهم وا نت   كل ب
 لواحدة من بنتى البنتين بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر

وال أعلم
============

التعويض عن زيادة السعر وقت العقد
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المفتي
حسن مأمون .

 م1958 أكتوبر 20 هجرية - 1378ربيع الخر 
المبادئ

  - التعاقد على بناء عقار على أساس السعار السائدة وقت العقد فزادت السعار1
 بل فعل من أحد، ولكن بموجب عمل سياسى خارج عن إرادة الطرفين، يكون من
نا، ويطلب فيه من الصانع العمل  قبيل الستصناع، وهو بيع ما يصنعه العامل عي

والعين جميعا ، وهو عقد صحيح استحسانا .
سعار المواد المستعملة فى2 ما يعوضه عن ارتفاع أ مل ب   - يرفع الغبن عن العا

البناء، لن التعاقد تم فى ظروف عادية بالسعار العادية المعروفة وقت العقد .
  - ل يكون التعاقد لزما بالسعار العادية، ويكون للعامل الحق فى طلب الزيادة،3

ويرجع فى تقديرها إلى الخبراء فى ذلك
السؤال

 بالطلب المتضمن أن أحد السعوديين قد تعاقد مع الحكومة السعودية على إقامة بناء
  - على أسصاس1956بمنطقصة الظهران لقاء مبلغ معيصن فصى أوائل أبريصل سصنة 

 السصعار السصائدة لمواد البناء وقصت التعاقصد وحينمصا وقصع العتداء الثلثصى على قناة
سعار عت أ سعودية، وارتف ية ال كة العرب قل هذه المواد غلى الممل طل ن سويس تع  ال
قف المقاول قد، فأو قت التعا ها و ثة أضعاف قيمت يا بثل نت تباع محل  مواد البناء فكا
 أعمال البناء كى ترفع الحكومة السعودية من قيمة المقاولة بما يعوض هذه الخسارة
 وتقدم بعدة طلبات إلى الحاكصصم الدارى مؤيدة بالمسصصتندات الدالة على التكاليصصف
 الفعلية، وكان الحاكم الممثل للطرف الثانى يجيبه فى كل مرة بطلب الستمرار فى
عة فى المر وطلب بيان حكم الشري مه، ول يخشى شيئا وسينظر  مل حتى إتما  الع
 الغراء فصى هذا المصر ومدى حصق المقاول فصى المطالبصة بتعويصض يرفصع عنصه هذه

الخسارة الكبيرة
الجواب

401



 إن التعاقد المسئول عنه من قبيل الستصناع وهو لغة طلب العمل ، وشرعا بيع ما
نا، فيطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا وهو صحيح استحسانا،  يصنعه عي
ستصنع قد ا نا هذا ف سلم إلى يوم يه ال سول عل هد الر من ع به  مل  قد جرى التعا  و
نه جر، فإ صار كدخول الحمام بأ نبرا، ف ما وم سلم خات يه و صلى ال عل سول ال   ر
صب ما ي كث و بى العباس جوازه لجهالة مقدار الم مل، وإن أ ستحسانا للتعا  جائز ا

من الماء .
 ولمبيع هو العين بعد إتمام العمل، وقد توالى العمل به فى سائر العصار من غير
قد إجارة ابتداء، به التعريف، وينع ين وصف العمل على وجه يحصل   نكير متى ب
 ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة وهذا هو الصحيح، كما ذكره صاحب الهندية
جب أن يع و مل على عقدى إجارة وب يه ولشتمال هذا التعا من فتاو  بالجزء الثالث 
 تتوافر فيه الشروط اللزمة شرعا لصحة كل منهما فيجب أن يكون عوض العمل
 والوصاف المحددة للعمل النافية لجهالة معروفة لدى الطرفين حتى ينقضى العذر
 بينهما ول يفضى هذا التعاقد إلى المنازعة مستقبل، كما يجب أن تكون الزيادة التى
 تظهر فى الثمن المقابل لهذا العمل عما تعورف ثمنا له فيما بين الناس زيادة قليلة
ها، فإن فحشت بأن كانت كبيرة ل يتغابن الناس فى مثلها فى بن الناس فى مثل  يتغا
حد مة غلى ال فى القي قد الول ووجوب الزيادة  ساد التعا فى ف سببا   العادة كان ذلك 

الذى يرفع الضرر عمن وقع عليه متى قبل صاحب العمل وتمسك بالتعاقد .
ته ير قيم ين لتقد مل باتفاق الطرف ثل هذا الع فى م خبرة  هل ال يم أ قق ذلك بتحك  ويتح
مة المثل سليمه إلى الطرف الخر، أو الرجوع باتفاقهما إلى قي  حسب أمثاله وقت ت
 بدون تحكيم ، وما يظهر من الفرق بين القيمتين يأخذه الطرف الواقع عليه الضرر
فع سعودية - وبذا يرت نى وهو المستصنع الحكومة ال من الطرف الثا صانع   وهو ال
 الضرر وتحل الزيادة لمن أخذها ومن السباب الموجبة لهذا المصير تغير السعر
سلعة مة أن ال بن قدا كبير ل فى الشرح ال قد جاء  قد - ف قت التعا نه و قد ع عد التعا  ب
 المباعصة إن تغيصر سصعرها وهصى بحالهصا فإن غلت قيصل ل يلزم البائع الخبار بذلك،
نه مه الخبار بالحال ل يل يلز صادق بدون الخبار بذلك، وق هو  ها و نه زيادة في  ل
يب، مه بيان الع ما يلز يس، ك فى التدل صدق وأقرب إلى البيان وبذلك ينت فى ال  أبلغ 
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 ولن المشترى ربما بعد البيان ل يرضاها بهذا السعر فكتمان البيان تقرير وبالنسبة
  - تقبل من رجل2للرجوع إلى القيمة فى هذه الحالة جاء فى الفتاوى البزازية ج- 

بن والطين مة الل نى ينظر إلى قي سد، فإن ب نى ف بن وطين من عند البا  بناء حائط بل
 يوم الخصصومة ، مثل قيمتصه ثلثون يقوم الحائط مبنيصا، مثل قوم بأربعيصن علم أن
 قيمتها ثلثون وقيمة أجر البناء عشرة فيلزم قيمتها وأجر مثل البناء ل يتجاوز عن

عشرة .
  لو شرط على البناء أن يكون الجر والجص من عنده وكل شئ4وفى الهندية ج- 

 من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله بغير عينه فهو فاسد فإذا عمله
سوط وفى فى المب ما زاد كذا  مة  مع قي جر مثله  مل أ  فالعمل لصاحبه المتاع، وللعا

  الزيادة فى الثمن والمثمن جائزة حال قيامها سواء كانت الزيادة من3الهندية ج- 
مع هذه عه  نه با تبر كأ قد ويع صل الع حق بأ سه، وتل ير جن من غ من أو  نس الث  ج
ما من البائع ك نه  حط م من يصح ال فى الث من المشترى  ما تصح الزيادة   الزيادة وك
 تصح الزيادة فى المبيع ويلحق كل ذلك بأصل العقد، والزيادة فى الثمن والحط منه
 سواء مادام البيع لم يمض لثبوت الخيار فيه لحد المتعاقدين أولهما معا، مما سبق
 من النصوص يظهر الحكم فى هذه الحادثة وهو أنه يجب شرعا رفع الغبن عن هذا
نى، مة هذا المب تى استعملها فى إقا ما يعوضه عن ارتفاع أسعار المواد ال  المقاول ب
 لنه حين تعاقد فى ظروف عادية بالسعار المعروفة حينئذ كان لكل من المتعاقدين
كن سعودية، فلم ي مة ال نى إلى الحكو سلم المب مل، وي عا إلى أن يفرغ الع  الخيار شر
سؤال فى ال يه  جه المشار إل ير الحال على الو قت، وبتغي ما إلى هذا الو قد لز  التعا
 بارتفاع السصعار إلى أضعاف مصا كانصت عليصه يصصبح المقاول فصى حصل مصن طلب
 الزيادة ولصاحب العمل أن يقبل أو يرفض، والفصل فى ذلك لهل الخبرة والقضاء
 وقد تقدم المقاول إلى الطرف الثانى متظلما طالبا الزيادة فى قيمة العمل حتى يمكنه
سيراعى هذه نه  مه بأ مل وأعل عة الع سعودية بمتاب مة ال ثل الحكو مه، فأمره مم  إتما
 الظروف وهذا منه عدول عما اتفق عليه من الثمن سابقا وقبول الزيادة فيه، وذلك
نه مل فإ من العا من بدون طلب  فع الث مل ور صاحب الع ما لو ابتدأ  عا ك  جائز شر
كن محددة المقدار حل الزيادة للبائع - المقاول - بل نكير وإن لم ت  جائز شرعا، وت
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عن المقاول بن  فع الضرر والغ نة تر فق الطرفان على زيادة معي نا ، فإذا ات ما ه  ك
 لزمت وارتفع النزاع وإل حكمنا خبراء الصنعة لتقدير قيمة العمل عند الخصومة،

وال أعلم
=============
النسان وقت الحتضار

المفتي
عطية صقر .

1997مايو 

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
هل يمكن معرفة ما يعانيه الميت عند الحتضار؟

الجواب
 إن أمصر الروح والحوال الخرة مصن المور المغيبصة التصى ل ُتْعلمُص إل بالخبار
 الصادقة من القرآن الكريم وقد كثرت القوال عنها وتعددت الجتهادات ، والتمس
 البعض لرائهم واجتهاداتهم سندا من تأويل القرآن فى نصوصه التى تحتمل أكثر
نبى فة أو مكذوبة على ال فى الدللة ، ومن روايات ضعي يد القطع   من معنى ول تف

صلى ال عليه و سلم .
يا من الدن يب ، و من عالم الشهادة إلى عالم الغ سان انتقال  من الن  وخروج الروح 
 إلى الخرة ، وقصد يكون خروج ، أو فجأة ل تسصبقها معاناة ، وقصد يكون خروجهصا
 مصحوًبا بالكرب والشدة ، ولكن ل يصح أن يكون هناك ربط بين سهولة خروجها
 وكرامة صاحبها فقد يكون العكس ، ول بين المعاناة عند خروجها وهوان صاحبها
 عنصد ال فقصد يكون العكصس ، فكثيرا مصا نرى أشرارا انسصلت أرواحهصم فصى لحظات
 وكثيرا مصا نرى صصالحين ظلوا أيامصا أو سصاعات طوال وهصم يجودون بأنفاسصهم
يت رسول ال في ها قالت : رأ فى الترمذى عن عائشة رضى ال عن  الخيرة حا ف
ثم يمسح وجهه فى القدح  قد يدخل يده  سلم وهو بالموت وعنده  يه و   صلى ال عل
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 بالماء ثم يقول " اللهم أعنّى على سكرات الموت " وحكمة هذه الشدة على ا البتلء
والختبار ورفع الدرجات .

فه ، فرحم ال ا ويعر ضر ِعياًن تى للمحت نه كان يأ ما ملك الموت فتقول الروايات إ  أ
بت أن من الثا ين ، و فى قلوب المؤمن عب  خل الر هو تد نع ظ ية وم مة المحمد  ال
ما نا على  تب مؤم ها و ضر، ويرا بض الروح تنزل إلى المحت كة الموكلة بق  الملئ
 فسر به قوله تعالى } }إن الذين قالوا ربنا ال ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة أل

 [ .30تخاف بالجنة التى كنتم توعدون { ]فصلت :
 وأخوج الطبرانى فى الوسط عن أبى بكر رضى ال عنه أن النبى صلى ال عليه
خص مّد صره ، أى ش شق ب ما  فى الموت فل ضى  سلمة ر بى  خل على أ سلم د  و 
 رسول ال صلى ال عليه و سلم يده فأغمضه ، فلما أغمضه صاح أهل ا فسّكتهم
 وقال " إن الّنْفس إذا خرجت يتبعها البصر، وإن الملئكة تحضر الموت ، فيؤمنون
فى به  فى عق فه  ين واخل فى المهدي سلمة  جة أى  فع در هم ار هل الل ما يقول أ  على 

الخرين ، واغفر لنا وله يوم الدين " .
ما قلناه من ية بأمور الصوت ، ومع ذلك نكرر  فى الكتب المعن  ذلك شئ مما جاء 
 أن كل الحوال الخروية ومقدما إل بخبر صادق ، فينبغى عدم الكثار من الجدال
ما اقترب الجل ، نا ب بال كل به حيات ها ، ولنهتم بالعمل الصالح الذى يختم ال   في
يه ، ومن أحب لقاء  فهو سبحانه عند حسن ظن عبده به ، وبخاصة عند القدوم عل

ال لقاءه
==============
الصلة فى وقت العمل

المفتي
عطية صقر .

1997مايو 

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
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 ما حكم الدين فى منع صاحب العمل للعامل من الذهاب إلى المسجد للصلة حتى ل
قد هل يجوز له ترك مكان العمل للصلة و مل وحده   يتعطل العمل ، وإذا كان العا

يتسبب فى قطع أجره ؟
الجواب

 ل يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض ال تعالى ، سواء أكان
صلة أم غيرها ، ما دام أداء الفريضة ممكنا فى وقت العمل وغير ضاّر به .

ساعات إلى العصر تد حوالى ثلث  ته معروف يم قت الظهر مثل، ووق  فإذا جاء و
 فى فصل الصيف ، فصلة الظهر تقع أداء فى أى وقت من هذه الساعات كما بينه
نت المبادرة يل له ، وإن كا قع بيان جبر من وا مة  سلم لل يه و صلى ال عل نبى   ال
 بأدائها فى أول الوقت أفضل للحديث الوارد فى ذلك . فإذا أمكن للعامل أن يصلى
 الظهر فى وقتها حاضرا قبل العصر، سواء أكان فى أثناء العمل أو بعد النصراف
 منه وليس فى ذلك ضرر للعمل لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصلة . أما
مل ، فإن أذن صاحب الع من إذن  بد  مل فل ضر بالع صلة ي مل لل  إذا كان أداء العا
 فبهصا ونعمصت ، وإن لم يأذن جاز للعامصل تأخيصر صصلة الظهصر حتصى يصصليها مصع

العصر عند النصراف من العمل . وذلك على مذهب المام أحمد بن حنبل .
من مل بالفصل أو بخصم جز  مل متشددا وهدد العا ثل ذلك إذا كان صاحب الع  وم

أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلة جاز جمع الصلتين جمع تأخير .
 ولى رجاء حتصى تكون العلقصة طيبصة بيصن صصاحب العمصل والعامليصن أن يقتصصر
 العاملون على أداء الصلة فى أقل وقت ، وأل ينتهزوا فرصة ترك العمل للصلة
 بقضاء بعض مصالحهم أو تضييع بعض الوقت فى راحة أو تناول طعام أو شراب
 مثل، فإن الوقت ثمين ، وصاحب العمل يعطيهم الجر على كل الوقت المخصص
للعمل -ومن حقه أن يستوفى منهم العمل كامل فى كل الوقت لكنه -إن كان طيبا-
 يسمح ببعض الوقت للصلة فل يجوز أن يكون هناك ضرر لحد الطرفين والتفاهم
بة الضمير والحساس بحاجة الوطن والمة للعمل وزيادة النتاج - كل ذلك  ورقا
 يساعد على تعاون الطرفين على الخير المشترك . وصاحب العمل إذا علم أن أداء
 الصصلة ، ومثلهصا طاعصة ال تسصاعد على إخلص العامصل فصى عمله وعلى إتقانصه
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 وإجادته سيسمح بسخاء نفس ببعض الوقت لداء الصلة وبالتالى ينبغى أن يشكر
 العامل صاحب العمل على ذلك ويرد له المعروف زيادة فى الخلص فى العمل ،

واستغلل كل الوقت للنتاج المثمر الذى ينتفع به الجميع
=============

الصلة فى وقت الدرس
المفتي

عطية صقر .
1997مايو 

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
 أثناء المحاضرات فى الجامعة هل يخرج الدارسون للصلة عند سماع الذان ، وقد

تكون المحاضرة لمدة ساعتين وبالتالى قد تفوت صلة المغرب ؟
الجواب

 وقصت الصصلة موسّصع بيصن أوله وآخره وإن كان التعجيصل بالصصلة فصى أول وقتهصا
أفضل .

 لكن محل ذلك إذا لم يكن النسان مشغول بشىء هام يفوت منه لو تركه وذهب إلى
 الصلة فى أول الوقت ، وهنا يمكن أن يؤخر الصلة إلى قبيل دخول وقت الصلة

الثانية .
 أما إذا كان زمن المحاضرة يشغل الوقت كله بحيث لو استوعبها الطالب فاتت منه
 الصلة فيجب عليه أن يتركها ويؤدى الصلة ، ويمكن تدارك ما فات منه بوسيلة
به ما تعرف  با حت يس واج فى موضوع ل نت المحاضرة  صة إذا كا  أو بأخرى وبخا
من هو موضوع  بل  عه ،  حو مجتم به ون حو ر سان ن ساسية على الن  الواجبات ال

الدرجة الثانية التى يكون تعلمها نافلة وليس فرضا .
 ثصم أقول لصصاحب السصؤال الذى يجصب عليصه أن يترك المحاضرة ليؤدى الصصلة
 حتصى ، ل تفوت منصه يجصب عليصه أيضصا أن ينبصه السصتاذ إن كان مسصلما كمصا ينبصه
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 الطلب إلى حرمة تضييع الصلة وإلى وجوب ترك المحاضرة حتى يؤدوا الصلة
 ، لن هذا من باب المر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولكن يجب أن يكون ذلك

بالحكمة والموعظة الحسنة .
 أرجو أن يمّكن الساتذة الطلب من أداء الصلة فى وقتها كما يجب عليهم هم أن
هم تى يبارك ال ل خر، ح قت آ من المحاضرات إلى و قى  ما ب صلوا وأن يؤجلوا   ي

جميعا فيما يتعلمون فتقوى ال أكبر عامل على السعادة فى الدنيا والخرة .
 وأؤكصد أن وقصت الصصلة متسصع ول يتحتصم على الطالب أن يترك المحاضرة ليؤدى
 الصصلة فصى أول وقتهصا ، فأداؤهصا فصى أول وقتهصا سصنة وطلب العلم سصنة ، وبهذه

  " أن كثيرا من الئمة25المناسبة ذكر ابن القيم فى كتابه "مفتاح دار السعادة ص 
يس شىء عى : ل عد الفرائض طلب العلم ، فقال الشاف  صّرحوا بأن أفضل العمال ب
 بعصد الفرائض أفضصل مصن طلب العلم ، وهذا الذى ذكصر أصصحابه عنصه أنصه مذهبصه
نه كى ع مد فح ما أح فة ، وأ بى حني عن أ ية  سفيان الثورى وحكاه الحنف  وكذلك قال 
 ثلث روايات ، إحداهصن أنصه العلم ، فإنصه قيصل له : أى شىء أجصب إليصك ، أجلس
 بالليل أنسخ أو أصلى تطوعا؟ قال تعلم به أمور دينك فهو أحب إلّى ، وذكر الخّلل
سم : بن القا ما مالك فقال ا فى تفضيل العلم وأ صوصا كثيرة  فى كتاب العلم ن نه   ع
 سصمعت مالكصا يقول : إن أقوامصا ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمصة
كر عن ذلك ! وذ سيافهم ، ولو ابتغوا العلم لحجزهم  سلم بأ يه و  محمد صلى ال عل
صحاب رسول ال صلى ال عض أ عن ب يم وغيره نقلوا  با ُنع ضا أن أ يم أي بن الق  ا
نه قال "فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع "وقد روى يه وسلم أ  عل
فع أى ظر. . . ]الر عه ن فى رف ها، و شة رضى ال عن يث عائ من حد عا   هذا مرفو
 السصناد إلى النصبى صصلى ال عليصه وسصلم [ هذا الكلم هصو فصصل الخطاب فصى هذه
صاحبها ، ها ب تص نفع عه ، والعبادة يخ صاحبه والناس م عه  عم نف سألة فالعلم ي  الم
فى ذلك معروف "إذا يث  طع ، والحد ته والعبادة تنق عد مو ته ب قى فائد  ولن العلم تب
 مات ابصن آدم انقطصع عمله إل مصن ثلث ، صصدقة جاريصة أو علم ينتفصع بصه أو ولد

صالح يدعو له " رواه مسلم
==============
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وقت رمى الجمرات
المفتي

عطية صقر .
1997مايو 

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
ما هو الوقت المحدد لجواز رمى الجمرات فى الحج ؟

الجواب
 الجمرات ثلثصة، جمرة العقبصة وهصى الكصبرى التصى تلى مكصة، والجمرة الوسصطى،
 والجمرة الصصغرى التصى تلى مسصجد الخيصف . والواجصب فصى يوم النحَر هصو رمصى
بة فقط بسبع حصيات ، حتى يمكن بعد رميها وحلق الشعر أو تقصيره  جمرة العق

التحلل من اِلحرام ومباشرة ما كان محرما إل قربان النساء .
ما يل  جر، بدل بل الف يد ، أي ق صف ليلة الع ية بمنت ند الشافع قت الرمى ع خل و  ويد
 رواه البيهقصى بإسصناد صصحيح أن النصبى صصلى ال عليصه وسصلم أرسصل أم سصلمة ليلة

النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت .
مت ها ر سماء أن عن أ خبر  خبرني م عن عطاء قال : أ ضا  بو داود أي ما رواه أ  وب
نا نصنع هذا على عهد رسول نا َك يل ، قالت : إ يت الجمرة بل نا رم  الجمرة، قلت آ

ال صلى ال عليه وسلم .
ها بطلوع الفجر، فل يصح الرمى قبله ، إل  وقال جمهور الفقهاء: يدخل وقت رمي
 لذوى العذار، وعليهصم يحمصل حديصث أم سصلمة وأسصماء، والفضصل أن يكون بعصد

طلوع الشمس .
خل سبع حصيات ، ويد ها ب كل من يق ،  فى أيام التشو مى  ما الجمرات الثلث فتر  أ
جه بن ما مد وا يث الذى رواه أح مس ) أى ظهرا( للحد ند زوال الش ها ع قت رمي  و
نبى صلى ما أن ال بن عباس رضى ال عنه عن ا يث حسن ،   والترمذى وقال : حد
 ال عليصه وسصلم رمصى الجمار عنصد زوال الشمصس ، أو بعصد زوال الشمصس ، وذلك
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فة الرمى يوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال ، بو حني  باتفاق العلماء . وأجاز أ
 لحديث ضعيف فيه عن ابن عباس أيضا : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الخر حل

الرمى والصدر، والنتفاخ هو الرتفاع ، والصدر أى النصراف من منى .
 وهناك رى لعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان بجواز الرمى قبل الزوال فى

اليام كلها ، ويمكن الخذ بهذا الرأى عند الحاجة ، كشدة الزحام
===============

(2547وقت جمع الصلتين في السفر الفتوى رقم )
ثم يم،  قت الظهر جمع تقد في و ا وقصًرا  سافر صلى الظهر والعصر جمًع  س: م
مع الظهر، ما وقصر  تي صلها مقد بل وقت العصر ال ته ق قر إقام  وصل أهله وم
 فهل تجزئ عنه الصلة التي قدمها في حال السفر، ثم وصل محل إقامته قبل وقتها
 أو فصي وقتهصا، وكذلك المغرب والعشاء، إذا قدمصت صصلة العشاء مصع المغرب ثصم
 وصل المسافر في وقت صلة العشاء المقدمة أو قبل وقتها إلى محل إقامته؟ نرجو

الجابة مع توضيح الدلة إذا أمكن ذلك؛ لن هذا يحدث كثيًرا ويكثر فيه الجدل.
ثم يم،  ين المغرب والعشاء جمع تقد ين الظهر والعصر أو ب  ج: إذا جمع المسافر ب
 وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء
 أو بعده، فإن صصلته صصحيحة؛ لكونصه جمعهصا مصع الولى بمسصوغ شرعصي، وهصو

السفر.
وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد ال بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد ال بن باز
=============

الموظف الذي يقتضي عمله الستمرار وقت صلة الجمعة
(1593الفتوى رقم )

 الحمصد ل وحده والصصلة والسصلم على رسصوله محمصد وآله وصصحبه.. وبعصد: فقصد
 اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء على الستفتاء المقدم لسماحة الرئيس
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نة العامة لهيئة كبار  العام من فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير والمحال من الما
هص الذي جاء فيه:1397 / 3 / 24 في 2 / 443العلماء برقم 

 إليكم من طيه ما قدمه لنا مدير عام منطقة الجنوب للبرق والهاتف، والذي جاء فيه
 أن مرافصق البرق والهاتصف تسصتمر أعمالهصا طيلة أيام السصبوع، بمصا فصي ذلك أيام
 الجمعة، ويوجد موظفون مناوبون على الجهزة الهاتفية، واللسلكية، ول تسمح لهم
 أعمالهصم بتركهصا ولو دقيقصة واحدة؛ لن ذلك يحدث توقفصا للمخابرات اللسصلكية
صلة؟ هل يترك هؤلء الموظفون أعمالهصم ويذهبون إلى ال  والهاتفيصة. وطلب إفتاء 

لطلعكم وما ترونه نحو ما استفتى عنه المذكور.
وأجابت بما يلي نصه:

 الصل وجوب الجمعة على العيان؛ لقول ال سبحانه وتعالى: } َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا
 ِإَذا ُنوِدَي ِللّصَلاِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة {} َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر الّلِه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم

 ( ، ولما روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي ال عنه أن1ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن { )
مر مت أن آ قد هم عة: » ل عن الجم سلم قال لقوم يتخلفون  يه و صلى ال عل نبي   ال

ما2رجًلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم « )  ( ول
سول ال سمعا ر ما  ما، أنه مر رضي ال عنه بن ع بي هريرة وا عن أ سلم   روى م
 صلى ال عليه وسلم يقول على أعواد منبره: » لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات
 أو ليختمصن ال على قلوبهصم ثصم ليكونصن مصن الغافليصن « ، ولجماع أهصل العلم على
سؤوًلا عة كأن يكون م يه الجم جب عل من ت عي لدى  جد عذر شر كن إذا و  ذلك، ول
 مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن المة وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه
 وقصت صصلة جمعصة كحال رجال المصن والمرور والمخابرات اللسصلكية والهاتفيصة
صلة مة ال عة أو إقا صلة جم ير ل قت النداء الخ بة و هم النو ين علي هم، الذ  ونحو

جماعة- فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول ال
_________

.9( سورة الجمعة، الية 1)
 برقم )452 / 1، ومسلم 461، 450، 449، 422، 402 / 1( أخرجه أحمد 2)

كم 652 بة 292 / 1(، والحا بي شي بن أ  ،172، 56 / 3، والبيهقي 155 / 2، وا
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 (1853 برقصم )175 / 3، وابصن خزيمصة 172 / 1والطصبراني فصي الصصغير 
.168 / 1والطحاوي في شرح معاني الثار 

ْسَتَطْعُتْم { ) َه َما ا  ( ، وقول رسول ال عليه الصلة والسلم:1سبحانه: } َفاّتُقوا الّل
يس ستطعتم « ، ولنه ل ما ا به فأتوا منه  كم  كم عنه فاجتنبوه، وما أمرت ما نهيت  « 

نه قل عذًرا ممن يعذر بخوف على نفسه أو ماله، ونحو ذلك، ممن ذكر العلماء أ  بأ
 يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائما، غير أن ذلك ل يسقط عنه فرض
 الظهر، بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر

الفروض الخمسة.
وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

 عبد ال بن قعود عبد ال بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد ال بن
باز

_________
.16( سورة التغابن، الية 1)

==============
وقت الدفن

(349السؤال الثاني من الفتوى رقم )
 : إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليًلا،2س

أو ل يجوز دفنه إل بعد طلوع الفجر؟
ما قال: » مات2ج بن عباس رضي ال عنه ما روى ا يت ليًلا ل فن الم  : يجوز د

صبح ما أ يل فدفنوه ليًلا، فل سلم يعوده، فمات بالل يه و نبي صلى ال عل سان كان ال  إن
 أخبروه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟" قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن

 ( ، رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه1نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه « )
يه قبل ما اعتذروا إل به إل صباًحا، فل هم لم يعلموه  ما أنكر على أصحابه أن  ليًلا، وإن
ها، فإذا قبرة فأتو في الم عن جابر قال: » رأى ناس ناًرا  بو داود   عذرهم. وروى أ
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 رسول ال صلى ال عليه وسلم في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي
 ( ، وكان ذلك ليًلا كما يدل عليه قول جابر : )رأى2كان يرفع صوته بالذكر « )

 ناس ناًرا فصي المقصبرة..( إلخ. ودفصن النصبي صصلى ال عليصه وسصلم ليًلا، روى المام
 أحمد عن عائشة رضي ال عنها قالت: » ما علمنا بدفن رسول ال صلى ال عليه

 ( ، والمساحي3وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الربعاء « )
بن مسعود شة وا كر وعثمان وعائ بو ب فن أ ها التراب، ود تي يجرف ب  هي اللت ال
يل ما إذا كان التعج فن ليل فمحمول على  ية الد ما يدل على كراه ما روي م  ليًلا، و

بدفنه ليًلا يخل بالصلة عليه كما جاء ذلك في
_________

مد 1) جه أح سلم 88، 72 / 2، والبخاري 283، 224 / 1( أخر  658 / 2، وم

  /3(، والترمذي 3196 برقم )537-536 / 3( مختصرا، وأبو داود 954برقم )
  /1(، وابن ماجه 2024، 2023 برقم )5 85 / 4(، والنسائي 1037 برقم )355
 ، وابصن الجارود )غوث78 / 2(، واللفصظ له، والدارقطنصي 1530 برقصم )490

 (،2647( برقصم )344(، والطيالسصي )ص / 542 برقصم )138 / 2المكدود..( 
(.1498 برقم )361 / 5، والبغوي في شرح السنة 45، 31 / 4والبيهقي 

 برقم )182 / 2(، والطبراني 3164 برقم )514-513 / 3( أخرجه أبو داود 2)
كم 1743 ني الثار 345 / 2، 368 / 1(، والحا في شرح معا   /1، والطحاوي 
.53، 31 / 4، والبيهقي 351 / 3، وأبو نعيم في الحلية 513

 ، وعنده: )ليلة305 / 2، وابن سعد في الطبقات 274، 62 / 6( أخرجه أحمد 3)
الثلثاء(.

 الحديث الصحيح، أو من أجل أن ل يساء كفنه، ولنه أسهل على من يشيع جنازته
ية لحده، وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى في كيف سنة  نه، واتباع ال  وأمكن لحسان دف

تعجيل دفنه، وإل وجب التعجيل بدفنه ولو ليًلا.
وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة //
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عبد ال بن منيع // عبد ال بن غديان // عبد الرزاق عفيفي //
(3791من الفتوى رقم )

س: هل يجوز للمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه.
ها البعض سقطت عن الباقين، وعلى ية، إذا أدا  ج: الصلة على الجنازة فرض كفا
يه، إل عى إلى الصلة عل يت يد كل م مع الصلة على  ين على إمام الجا  هذا ل يتع
 إذا لم يوجصد غيره، ولكصن الخيصر له أن يصصلي على مصا يدعصى إليصه مصن الجنائز إن

تيسر له ذلك، ليكسب الجر.
وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

بن يز  بد العز في // ع بد الرزاق عفي بن غديان // ع بد ال  بن قعود // ع بد ال   ع
عبد ال بن باز //

============
 الصيام أو العمل 

(3418السؤال الول من الفتوى رقم )
ها شهر رمضان، أيعفى1س  : ما حكم من زرع الرض وصادف حصاد زراعت

من صيام رمضان أو ل عن العمل؟ علًما أنه ل يمكن أن يصوم ويباشر العمل.
من1ج ين  سلم وفرض على المكلف من أركان ال كن  هر رمضان ر صوم ش  : 

 المسصلمين بالجماع، ولقوله تعالى: } َفَمنْص َشِهَد ِمْنُكمُص الّشْهَر َفْلَيصُصْمُه َوَمنْص َكانَص
 ( ، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم1َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعّدٌة ِمْن َأّياٍم ُأَخَر { )

 التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لصحابها،
 وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت
يل أو يستأجروا لحصدها من ل يضره الصوم في حدود أجرة المثل،  البراد في الل

أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك ل يضر، ومن يتق ال يجعل له مخرًجا.
وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
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عضو // عضو // الرئيس //
عبد ال بن قعود // عبد ال بن غديان // عبد العزيز بن عبد ال بن باز //

_________
 .185( سورة البقرة ، الية 1)

=============
وقت المساك، والكل بعد طلوع الفجر

(6468السؤال الول من الفتوى رقم )
 : قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الول وذكر فيه أن الصائم1س

ساًكا سمي ذلك إم قة وي ين دقي ساعة، أي بمقدار عشر جر بثلث  بل أذان الف سك ق  يم
من كم  ما ح في رمضان، و جر  ساك وأذان الف ين الم هو المقدار ب ما   احتياطيًا، ف
هل من الذان ف ته  ما دام لم ين من النوم ويشرب  ير  صلة خ سمع المؤذن يقول ال  ي

يصح.
صومه أم ل، صح  هل ي صبح ويشرب  صلة ال سمع المؤذن يؤذن ل من ي كم   ما ح
 والبعصض مصن الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقصت الذان،
 وقام يشرب بدليصل أنصه يجوز، وقصد أخصبرني بعصض الشباب أنصه يسصمعني وأنصا أأذن

للصبح ويقوم إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمًدا؟
 : الصل في المساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: } َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحّتى َيَتَبّيَن1ج

ّصَياَم ِإَلى الّلْيِل { ) َن اْلَفْجِر ُثمّ َأِتّموا ال ْسَوِد ِم ِط اْلَأ َن اْلَخْي ُض ِم ُط اْلَأْبَي ُم اْلَخْي  (1َلُك
 فالكصل والشرب مباح إلى طلوع الفجصر وهصو الخيصط البيصض الذي جعله ال غايصة
 لباحصة الكصل والشرب فإذا تصبين الفجصر الثانصي حرم الكصل والشرب وغيرهصا مصن
 المفطرات، ومصن شرب وهصو يسصمع أذان الفجصر فإن كان الذان بعصد طلوع الفجصر

الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فل قضاء عليه.
وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
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بن يز  بد العز في // ع بد الرزاق عفي بن غديان // ع بد ال  بن قعود // ع بد ال   ع
عبد ال بن باز //

(4181السؤال الول والثاني من الفتوى رقم )
_________

 .187( سورة البقرة ، الية 1)
==============

العتكاف
(3810السؤال الرابع من الفتوى رقم )

: هل يجوز العتكاف في أي وقت دون العشر الواخر من رمضان؟4س
ما كان في العشر الواخر من4ج عم يجوز العتكاف في أي وقت، وأفضله   : ن

هم، وقد يه الصلة والسلم وأصحابه رضي ال عن  رمضان؛ اقتداًء برسول ال عل
ثبت عنه صلى ال عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.

وبال التوفيق وصلى ال على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
بن يز  بد العز في // ع بد الرزاق عفي بن غديان // ع بد ال  بن قعود // ع بد ال   ع

عبد ال بن باز //
=============

حكم البيع والشراء وقت النداء لصلة الجمعة
صلة ويترك هب إلى ال عة يذ في يوم الجم نه يملك محًل تجاريا و سائل : إ  يقول ال

زوجته في المحل تبيع الناس فما الحكم في ذلك ؟
 الجواب : يقول ال سبحانه وتعالى :) َيا َأّيَها اّلِذيَن َءاَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللّصَلاِة ِمْن َيْوِم
سورة َن (  ْم َتْعَلُمو ْن ُكْنُت ْم ِإ ْم َخْيٌر َلُك َع َذِلُك ِه َوَذُروا اْلَبْي ْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر الّل  اْلُجُمَعِة َفا

 .9الجمعة الية 
 وصلة الجمعة فرض على كل مسلم بإجماع المة والئمة إل من استثني وقد أمر

ال بالسعي إلى ذكر ال وأمر بترك البيع لما فيه من إشغال عن الصلة .
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 قال المام القرطصبي :] قوله تعالى :) َوَذُروا اْلَبْيعَص ( منصع ال عصز وجصل منصه عنصد
صلة الجمعة وحّرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها .

 والبيع ل يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما . وخص البيع لنه أكثر ما يشتغل به
 .18/107أصحاب السواق [ تفسير القرطبي 

 والمر بالسعي في الية يفيد الوجوب والمر بترك البيع بمعنى النهي يفيد التحريم
ِم ْن َيْو ّصَلاِة ِم َي ِلل صود بقوله تعالى :) ِإَذا ُنوِد هل العلم إن المق قد قال جمهور أ  و

اْلُجُمَعِة(
به بالخطبة لنه الذان الذي ين يدي المام والذي يبدأ المام عق  الذان الذي يكون ب
 كان موجودا على عهد الرسول - صلى ال عليه وسلم - كما ثبت في الحديث عن
 السصائب بصن يزيصد قال : ] كان النداء يوم الجمعصة أوله إذا جلس المام على المنصبر
ا نبي - صلى ال عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي ال عنهما فلّم  على عهد ال

كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
قال المام البخاري : والزوراء موضع بالسوق من المدينة [ رواه البخاري .

 وفي هذا الحديث أنه كان على عهد الرسول - صلى ال عليه وسلم - وعلى عهد
أبي بكر وعمر

ين يدي المام وبعده تكون هو الذي يكون ب عة و حد للجم ما أذان وا ضي ال عنه  ر
 الخطبة ، ثم لّما كان عثمان أحدث الذان الثاني لعلم الناس بدخول وقت الصلة
ين يدي قى خصوصيتها بالذان ب ها وأب عة ب حق الجم صلوات فأل ية ال سا على بق  قيا

 .3/44الخطيب . فتح الباري 
في عهد الرسول - عد الذان الول الذي كان  يث ثانيا باعتباره وجد ب سماه الحد  و
بي بكر وعمر وسماه في الحديث ثالثا : باعتباره مزيدا يه وسلم - وأ  صلى ال عل
كل ين  يث :) ب في الحد ما  سمى أذانا ك مة ت مة ولن القا  على الذان الول والقا

أذانين صلة ( رواه البخاري ومسلم .
 وقد اتفق جمهور أهل العلم على تحريم البيع والشراء وقت النداء وأن هذا التحريم
 خاص بالمخاطصبين بفرض الجمعصة وأمصا مصن ل جمعصة عليهصم فل حرج عليهصم إذا
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 باعوا وشروا مع أمثالهم ممن ل يخاطب بالجمعة وهؤلء غير المخاطبين بالجمعة
هم :

. الصبي وهو من كان دون البلوغ .1
. المرأة فليس على النساء جمعة .2
. المسافر فل جمعة على المسافر .3
. المريض فل جمعة على المريض العاجز عن إجابة النداء .4

وهناك أعذار خاصة تسقط الجمعة ليس هذا محل بحثها .
يع والشراء هم الب هم يجوز ل في حكمهم ممن ل جمعة علي  فهؤلء المذكورون ومن 
عة سعي للجم من أمره بال يع  عن الب هى  ما ن سبحانه وتعالى إن قت النداء لن ال   و

وهؤلء غير مخاطبين بالسعي إلى الجمعة .
 قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :] وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين
 بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فل يثبت في حقه ذلك . فإن
سعي ل يتناوله طب بال ير المخا سعي فغ من أمره بال يع  عن الب هى  ما ن  ال تعالى إن
 النهي ولن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الشتغال عن الجمعة وهذا معدوم

 .2/220في حقهم [ المغني 
ها أو لمسافر أو لمريض ومن سائل إن باعت لصبي أو لمرأة مثل ها ال  فزوجتك أي

في حكمهم فل حرج في ذلك إن شاء ال .
 وأما إن باعت لمن وجبت عليه الجمعة وهو تارك لها فإن زوجتك قد أعانت على
 المعصية والثم فذاك تارك الجمعة ل شك أنه آثم لتركه الجمعة وزوجتك قد باعته
 فأعانته على المعصية وال سبحانه وتعالى يقول :) َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبّر َوالّتْقَوى َوَلا
نب عظيم ير عذر ذ ِن ( ومن المعلوم أن ترك الجمعة لغ ِم َواْلُعْدَوا  َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْث
 فقد ثبت في الحديث الشريف أن الرسول - صلى ال عليه وسلم - قال :) لينتهين
 أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن ال على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ( رواه

مسلم .
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ها يه وسلم - في حديث آخر :) من ترك ثلث جمع تهاونا ب  وقال - صلى ال عل
 طبع ال على قلبه ( رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح كما قال الشيخ

اللباني .
 وعن أسامة بن زيد - رضي ال عنه - أن الرسول - صلى ال عليه وسلم - قال
 :) من ترك ثلث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين ( رواه الطبراني وقال

الشيخ اللباني حديث حسن.
من عة ثلث مرات  من ترك الجم خر :)  يث آ في حد سلم  صلة وال يه ال  وقال عل
به ( رواه أحمد بإسناد حسن كما قال الشيخ اللباني  غير ضرورة طبع ال على قل

 .307-306ورواه الحاكم وقال : صحيح السناد .صحيح الترغيب ص 
يع صا بالب يس خا يع وقت النداء لصلة الجمعة ل جب أن يعلم أن المر بترك الب  وي
في مة  قي العقود لن الحك يع والشراء والجارة والنكاح وبا مل الب هي يش ما الن  وإن
فة حق بذلك اللعاب المختل ية العقود ويل ية النداء فكذا بق يع يشغل عن تلب  ذلك أن الب

فتحرم إقامة المباريات الرياضية أو الثقافية وقت النداء لصلة الجمعة .
روى المام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال :] تحرم الصناعات كلها

- أي وقت النداء للجمعة - [ .
 وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر :] إذا نودي بالذان حرم

اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا [ .
 .3/41وقال الحافظ :] وبهذا قال الجمهور أيضا [ فتح الباري 

بن عباس رضي ال  ويستمر تحريم هذه العقود حتى انقضاء صلة الجمعة ، قال ا
بع صلة ف صلة فإذا قضيت ال ين ينادي لل عة ح يع يوم الجم صلح الب ما :] ل ي  عنه

 .3/41واشتر [ ذكره الحافظ في فتح الباري 
===============

التيمم لضيق الوقت
المفتي

عطية صقر .
1997مايو 
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المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
 قمصت مصن النوم قبصل شروق الشمصس بدقائق ولو توضأت أو اغتسصلت فاتنصى وقصت

الصبح ، فهل يجوز لى أن أتيمم لدراك الصلة أو ل يجوز؟
الجواب

 إذا وجصد الماء وكان اِلنسصان قادرا على اسصتعماله ولكنصه خشصى باسصتعماله خروج
الوقت بحيث لو تطهر ل يدركه ، ولو تيمم لدركه ، فللعلماء فى ذلك خلف .

  - فأبو حنيفة يقول : ل يجوز التيمم إذا خاف فوات الوقت ، ويجوز إذا خاف1
فى هذه الحالة ثلثة أنواع ، نوع ل يد ، وقال : الصلة   فوت صلة الجنازة أو الع
 يخشى فوته أصل، وذلك لعدم توقيته ، كالنوافل المطلقة غير المؤقتة، ونوع يخشى
ته مع وجود بدل عنه ته بدون بدل عنه ، كالجنازة والعيدين ، ونوع يخشى فوا  فوا
 كالجمعة والصلوات المكتوبة المفروضة ، فان للجمعة بدل هو الظهر، وللمكتوبات
مع ها  مم ل نه ل يتي فل فإ ما النوا ها . فأ ير وقت فى غ ها  هو قضاؤ ضة بدل   المفرو
هر والمغرب والعشاء ، عد الظ بة ب سنن الرات تة كال نت مؤق  وجود الماء ، إل إذا كا
 فإن أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فإن له أن يتيمم ويدركها وأما الجنازة والعيد
نت تك جنازة وأ يث " إذا فاجأ ما لحد مع وجود الماء إن خاف فواته ما  مم له نه يتي  فإ
 على غيصر وضوء فتيمصم ". وأمصا الجمعصة والمكتوبصة فإنصه ل يتيمصم لهمصا مصع وجود
 الماء، بصل يجصب الوضصؤ ولو خاف فوت الوقصت ، ويصصلى بدلهصا ظهرا، ويقضصى

المكتوبة ، فإن تيمم وصلها فى الوقت وجبت عليه إعادتها .
  -والشافعى يقول : ل يتيمم مطلقا خوف خروج الوقت ، أو خوف فوات الجنازة2

 أو العيد، لنه يكون قد تيمم مع فقد شرط التيمم ، وهو عدم وجود الماء ، فالجمعة
ها ، ير وقت فى غ ضى  تت تق ضة لو فا صلوات المفرو ضى ظهرا، وال تت تق  لو فا

والصلوات الخرى غير واجبة أو غير مؤقتة فل داعى لصلتها بالتيمم .
 -وقال مالك : إذا خشصى باسصتعمال الماء فصى العضاء الربعصة فصى الحدث3

 الصصغر، وتعميصم الجسصد بالماء فصى الحدث الكصبر-خروج الوقصت ، فإنصه يتيمصم
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 ويصلى ، ول يعيد الصلة على المعتمد ، أما صلة الجنازة فإنه ل يتيمم لها إل إذا
 كان فاقدا للماء وتعينصت عليصه بأن لم يوجصد شخصص متوضىء يصصلى عليهصا بدله ،
 وإذا كان تيمصم للفرض فإنصه يصصح له أن يصصلى بتيممصه على الجنازة تبعصا ، وأمصا

الجمعة ففى صحة التيمم لها قولن والمشهور ل يتيمم لها .
  -وقال الحنابلة : ل يجوز التيمم لخوف خروج الوقت إل إذا كان المتيمم مسافرا4

 وعلم وجود الماء فصى مكان قريصب ، وأنصه إذا قصصده وتوضصأ منصه يخاف خروج
يه ، وكذلك لو وصل إلى مم فى هذه الحالة، ويصلى ول إعادة عل نه يتي  الوقت ، فإ
 الماء وقد ضاق الوقت عن الطهارة به ، أو لم يضق لكنه علم أنه يوزع بالنوبة و
صلى مم وي فى هذه الحالة يتي نه  قت ، فإ عد خروج الو يه إل ب صل إل بة ل ت  أن النو

ول إعادة عليه . " الفقة على المذاهب الربعة نشر وزارة الوقاف "
==============

الوقت من ذهب
المفتي

عطية صقر .
1997مايو 

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
 ظهرت ابتكارات حديثصة لقتصل الوقصت وإلهاء الشباب عصن العمصل الجاد، فمصا موقصف

الدين من ذلك ؟
الجواب

 ل بد لِلجابة على ذلك من بيان قيمة الوقت فى نظر اِلسلم ، ملخصا من كتابى
 "توجيهات دينية اجتماعية" : إن الوقت هو الظرف الزمنى الذى يؤدى فيه اِلنسان
ته الدنيوية والخروية ، فضياع أى جزء منه خسارة  نشاطه الذى يفيد منه فى حيا
 كصبيرة، ويندم يوم القيامصة على التفريصط فيصه ، كمصا قال تعالى فصى أهصل النار }ربنصا
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كر من تذ يه  كر ف ما يتذ كم  مل أَولم نعمر نا نع ير الذى ك صالحا غ مل  نا نع  أخرج
 .37وجاءكم النذير{ فاطر: 

 والزمن وهو أثر من أثار دورات الفلك ل يقع تحت إرادة اِلنسان ، وهو إذا مضى
من ثق فجره إل نادى مناد  من يوم ينب ما  صرى :  سن الب ما يقول الح  ل يعود . ك
 ِقبل الحق : يا ابن آدم أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد : فتزود منى بعمل صالح

فإنى ل أعود إلى يوم القيامة .
 والعمر وهو رأس مال العبد الذى ينفق منه مهما كثر فهو قليل ، ومهما طال فهو
 قصصير، والمال تخترمهصا الجال ، ومصن هنصا حصث اِلسصلم على المبادرة بالعمصل
هر يد، ومن مظا ما يف فى غير  من لحظات العمر  ية لحظة   الصالح وعدم ضياع أ
 هذا مصا جاء فصى حديصث البخارى "نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس ، الصصحة
ما قى "ل تزول قد يث حسن صحيح رواه الترمذى والبيه فى حد ما جاء   والفراغ" و
 عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبله ،
فى ما جاء  يه" و مل ف مه ماذا ع عن عل قه ، و يم أنف سبه وف ين اكت من أ عن ماله   و
بل هرمك ، بك ق بل خمس : شبا نم خمسا ق سناد حسن "اغت يا بإ بي الدن بن أ  حديث ا
 وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك
 " وما جاء فى خطبة أبى بكر الصديق رضي ال عنه : إنكم تغدون وتروحون فى
 أجل قد غيب عنكم علمه ، فإن استطعتم أن تنقضى الجال وأنتم فى عمل ال -ول
 تستطيعون ذلك إل بال- فسابقوا فى مهل بأعمالكم قبل أن تنقضى آجالكم فتردكم
ثا أمره ، با حثي كم طال حا، النجاء النجاء، فإن وراء حا الو كم ، فالو سوء أعمال  إلى 
 سريعا سيره . وما قاله بعض البلغاء : من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو
قد سه ، ف سسه ، أو علم اقتب  فرض أداه ، أو مجد أّثله ، أو حمد حصله ، أو خير أ

عق يومه وظلم نفسه .
وما قاله المام الشافعى، وهو النموذج الصالح لطلب العلم :

حل با ل يب عناق وتمايلى طر ية وط صل غان من و يح العلوم أَلّذ لى *   سهرى لتنق
قى ها * نقرى لل قر الفتاة لدف من ن ساق وألذ  مة  من مدا  عويصة * أشهى وأعظم 
من الدوكاء والعشاق هى  صفحاتها * أب مى على  قى وصرير أقل عن أورا مل   الر
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بن مر  ما قاله ع قى؟ و عد ذاك لحا غى ب ما وتب تبيته * نو جى و سهران الد يت   أأب
 الخطاب وهو نموذج صالح لكل العاملين والمسئولين ، حين جاء معاوية بن خديج
ثم علم ستريح  نه نائم ي ظن أ نة وقت القيلولة ف سكندرية فوصل المدي تح اِل  يبشره بف
مت عن حق الرعية، ولئن ن مت النهار لضي فى ذلك الوقت : ... لئن ن نه ل ينام   أ
 الليل لضيعن حق ال ، فكيف بالنوم بين هذين الحّقين يا معاوية؟ بعد هذه السطور
 القليلة فصي بيان قيمصة الوقصت وخطورة التفريصط فصى اسصتغلله فصى الخيصر نعلم أن
 اِلفراط فى اللهو بكل الوسائل الحديثة غير مشروع ، وهو حرام إن ضّيع واجبا ل
 أو للسصرة أو للنفصس أو للمجتمصع ، وحرام إن كان على قمار ومراهنصة، وحرام إن
 ترتصب عليصه ضرر دينصى أو صصحى أو اقتصصادى ، والنصصوص فصى ذلك كثيرة ،

عب "ص  بة على أحكام أدوات الل ند الجا ها ع كن الرجوع إلي من المجلد209ويم   
  من المجلد الثالث" والتليفزيون196الثالث من هذه الفتاوى" والرياضة البدنية "ص 

سيقى والغناء "ص 212"ص  من المجلد الثالث" والمو من المجلد الول"238    
 من المجلد الثانى"412وأجهزة الفيديو "ص 

=============
القول بأن الوقت ليس كله للدين

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة المام محمد بن سعود السلمية

التصنيف الفهرسة/ الداب والسلوك والتربية/حقوق المسلم وواجباته
هص17/5/1424التاريخ 
السؤال

 السلم عليكم ورحمة ال، بعض المسلمين يقولون : ليس الوقت كامل للدين، ولكن
 يجب أن نعطي للدنيا حقها..، والمر هنا يتعلق بمشاهدة المسلسلت وغير ذلك من
 اللهو وتضييع الوقت...الخ، فلقناع هؤلء الخوة: ما هو موقف السلم أمام هذه

الدعايات؟ أفيدوني جزاكم ال عني خيرا.
الجواب
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 الحمد ل رب العالمين وصلى ال وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:

ما خلق لعبادة ال نه إن  فإن دين السلم دين العتدال دين الوسطية، والمسلم يعلم أ
هو ما  ها  هو واجبات ومن ما  ها  عة ال، والعبادات من مر الرض بطا  تعالى، وليع
 تطوع لتكميل ما نقص في أداء الواجبات، وللتقرب ل تعالى وطلب رفعة الدرجة،
 والواجبات معروفصة، وبالنظصر إلى مصا تسصتغرقه مصن الوقصت فإنهصا ل تسصتغرق وقتا
 كثيرا، فانظصر مثًل الصصلوات الخمصس كصم تسصتغرق مصن الوقصت، والحصج كذلك،
 والصصيام، مصع أن النسصان قصد يكون فصي عبادة ويمارس أعماًل دنيويصة، كأن يكون
يه الشرع ولم يلزم حث عل هو اختياري  ما التطوع ف حو ذلك، وأ  صائما أو حاجا ون
 به، وأمر بالقتصاد فيه، بحيث ل يشق العبد على نفسه كما قال النبي - صلى ال
 عليصه وسصلم -: "خذوا مصن العمال مصا تطيقون فإن ال لن َيَمّل حتصى تمّلوا"، وكان

قل" رواه البخاري ) يه صاحبه وإن  ما داوم عل  (،1970يقول: أحب العمل إلى ال 
 ( من حديث عائشة -رضي ال عنها- وقال: -صلى ال عليه وسلم-782ومسلم )

 ( مصن حديصث أنصس784( ومسصلم )1150"ليصصل أحدكصم نشاطصه" رواه البخاري )
 -رضي ال عنه- وعن عائشة - رضي ال عنها - قالت: "دخلت علّي خويلة بنت
بن مظعون - ند عثمان  نت ع سلمية وكا قص ال بن الو ثة  بن حار ية  بن أم يم   حك
ها، سلم - بذاذة هيئت يه و صلى ال عل سول ال -  نه - قالت فرأى ر ضي ال ع  ر
 فقال لي: يا عائشة ما أبّذ هيئة خويلة، قالت فقلت: يا رسول ال امرأةٌُ ل زوج لها،
 يصوم النهار، ويقوم الليل فهي كمن ل زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، قالت:
 فبعث رسول ال - صلى ال عليه وسلم - إلى عثمان بن مظعون فجاءه، فقال: يا
 عثمان أرغبًة عن سنتي؟ فقال: ل وال يا رسول ال، ولكن سنتك أطلب قال: فإني
يك حقا يا عثمان فإن لهلك عل تق ال  ساء فا كح الن  أنام وأصّلي وأصوم وأفطر وأن
بو يك حقا فصم وأفطر وَصّل ونم" أخرجه أ يك حقا وإن لنفسك عل فك عل  وإن لضي

سند )1369داود ) في الم يه6/8( والمام أحمد  حو ذلك قاله - صلى ال عل  ( ون
وسصلم - لعبصد ال بصن عمرو بصن العاص- رضصي ال عنهمصا- فيمصا رواه مسصلم )

1159.)
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ها، فل تطغى نة في من المواز بد  فل ل  ستغرق وقتا كثيرا، والنوا  فإذا الفرائض ل ت
على بقية الحقوق، ول تكون بإشقاق على النفس.

 لكن وقت المسلم كله ل؛ بمعنى أنه يصرفه في مرضاة ال، فل يستعين بهذه النعمة
 نعمة الوقت ونعمة العافية ونعمة السمع والبصر وغيرها على معصية ال، بل إن
صالحة، ية ال بة بالن هي عادات أو طلب رزق تتحول إلى عبادة وقر تي   العمال ال
 فطلب الرزق الحلل ابتغاء السصتغناء عصن الحرام وعمّا مصا فصي أيدي الناس قربصة
في العفاف قربة يه وسلم - ورغبة  نبي - صلى ال عل  وطاعة، والتزوج اقتداء بال
ي َي َوَمَماِت ُسِكي َوَمْحَيا  وطاعة وهكذا، وبهذا يتحقق قوله تعالى: "ُقْل ِإّن َصلِتي َوُن

ْسِلِميَن " ]النعام: ُت َوَأنَا َأّوُل اْلُم َك ُأِمْر ُه َوِبَذِل َك َل َن ل َشِري ِه َربّ اْلَعاَلِمي -162ِلّل
163.]

 أما إضاعة الوقت في المسلسلت وفي اللهو الذي يكسل عن الطاعة ويثقلها فليس
 من الدين ول من الدنيا، بل الغالب عليه أنه اشتغال بالمعاصي البصرية والسمعية،
 وهو ليس من إعطاء الدنيا حقها، وسيسأل النسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابه

 ( من حديث أبي برزة السلمي -رضي2417فيما أبله، انظر ما رواه الترمذي )
سه وأن يطلب معالي المور، وإذا أراد بي نف سلم أن ير جب على الم نه- فوا  ال ع

الراحة والستجمام فليكن ذلك بالمباحات، وليستعن بال ويسأله التوفيق.
============

 أسباب حصول البركة في الوقت للسلف
1423 جمادي الولى 18تاريخ الفتوى : 

السؤال
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

قة ختم عثمان رضي ال عنه للمصحف في ركعة واحدة على  أول نستدل من حقي
 أن البركة قد نزعت من وقتنا وعلى أن الدقيقة الواحدة في زمن الصحابة والتابعين

كانت أطول منها الن؟ أفيدونا أثابكم ال, والسلم عليكم......
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:
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 فقصد روى البخاري فصي صصحيحه عصن أبصي هريرة رضصي ال عنصه قال: قال النصبي
ساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلزل، ويتقارب يه وسلم: ل تقوم ال  صلى ال عل

الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج -وهو القتل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
يه صلى ال عل سول ال  بن مالك قال: قال ر نس  عن أ سننه  في   وروى الترمذي 
 وسلم: ل تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة،
 وتكون الجمعصة كاليوم، ويكون اليوم كالسصاعة، وتكون السصاعة كالضرمصة بالنار.

وصححه اللباني.
في تحفة الحوذي : قال التوربشتي -رحمه ال-: يحمل ذلك على قلة بركة  وقال 
ما دهمهم كل مكان، أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم ب في  ته   الزمان، وذهاب فائد
 مصن النوازل والشدائد وشغصل قلبهصم بالفتصن العظام، ل يدرون كيصف تنقضصي أيامهصم

ولياليهم. انتهى
 وقال ابن حجر في فتح الباري: فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإنا
 نجد من سرعة مر اليام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم
 يكصن هناك عيصش مسصتلذ، والحصق أن المراد نزع البركصة مصن كصل شيصء حتصى مصن

الزمان، وذلك من علمات قرب الساعة. انتهى
صره، مل أن يكون المراد بتقارب الزمان: ق بي جمرة : يحت بن أ  وقال أيضَا: قال ا
 على مصا وقصع فصي حديصث: ل تقوم السصاعة حتصى تكون السصنة كالشهصر. وعلى هذا
هر سي: فلم يظ ما الح مل أن يكون معنويا، أ سيا، ويحت مل أن يكون ح صر يحت  فالق
 بعصد، ولعله مصن المور التصي تكون قرب قيام السصاعة. وأمصا المعنوي: فله مدة منصذ
هم سبب الدنيوي، فإن هل ال ني، ومن له فطنة من أ هل العلم الدي  ظهر، يعرف ذلك أ
بل ذلك، نه ق ما كانوا يعملو مل قدر  من الع هم أن يبلغ  سهم، ل يقدر أحد  يجدون أنف
من ضعف اليمان، قع  ما و سبب  عل ذلك ب يه، ول  ويشكون ذلك ول يدرون العلة ف

لظهور المور المخالفة للشرع من عدة أوجه. انتهى
كة يبين ذهاب بر ما،  ين وأمثاله ين الحديث في شرح هذ ما قاله العلماء   فهذا ومثله م
 الوقت بمرور الزمان، وأنه كان يحصل للسلف من البركة في الوقت، ما ل يحصل
ما ذلك إل لكثرة الذنوب والمعاصي والثام، ومع هذا فإن فضل ال هم، و من بعد  ل
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 تعالى واسصع، ول يخلو زمان مصن الزمنصة مصن طائفصة تسصير على جادة السصابقين،
 وتحمصل لواء السصلف الصصالحين، ونسصأل ال تعالى أن يوفقنصا وإياك لمصا يحصب

ويرضى.
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
============

شغل الفكر باللذة الحرام إهدار لنعمة العقل والوقت
1423 جمادي الولى 21تاريخ الفتوى : 

السؤال
ما حكم من يتفكر في أنه يمارس الجنس مع امرأة

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:

تي تقوده إلى ما ل  فإن على المسلم أل يستسلم لوساوس الشيطان، وينقاد للفكار ال
يرضي ال عز وجل.

 وقد حذرنا ال عز وجل من اتباع خطوات الشيطان، فقال جل وعل: )َيا َأّيَها اّلِذيَن
ُه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء ِن َفِإّن ِت الّشْيَطا ْع ُخُطَوا ْن َيّتِب ِن َوَم ِت الّشْيَطا  آَمُنوا ل َتّتِبُعوا ُخُطَوا

[.21َواْلُمْنَكِر( ]النور:
 وفي الصحيحين أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه
 من الزنا، مدرك ذلك ل محالة، فالعينان زناهما النظر، والذنان زناهما الستماع،
 واللسصان زناه الكلم، واليصد زناهصا البطصش، والرجصل زناهصا الخطصا، والقلب يهوى

ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه".
 وعلى هذا، فل يجوز لك أخصي الكريصم أن تشغصل فكرك بالحرام، فإن ذلك -غالبا-

يؤدي إلى ما ل تحمد عقباه.
 وعليك أن تتذكر نعمة ال عليك بالعقل والتفكير، فكم من أناس ل يملكون عقًل ول
 يفكرون، وال تعالى يقول: )َوالّلهُص َأْخَرَجُكمْص ِمنْص ُبُطونِص ُأّمَهاِتُكمْص ل َتْعَلُمونَص َشْيئا

[.78َوَجَعَل َلُكُم الّسْمَع َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَدَة َلَعّلُكْم َتْشُكُروَن( ]النحل:
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 وشكر هذه النعمة أن تستخدمها فيما ينفعك في دينك، وفي دنياك، فإن النفس إذا لم
تشغلها بالخير النافع شغلتك بالشر الضار.

ٌم ِإّن الّسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكّل ُأوَلِئَك َكاَن  قال تعالى: )َول َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْل
[.36َعْنُه َمْسُؤوًل( ]السراء:

يا سلم: " يه و صلى ال عل سول  مر الر ستجيب ل يك أن ت كن متزوجا فعل  وإذا لم ت
 معشصر الشباب مصن اسصتطاع منكصم الباءة فليتزوج، فإنصه أغصض للبصصر، وأحصص

للفرج.." متفق عليه.
به قد يؤدي  في الحرام، ف ير  سه بالتفك سلم أن يشغل نف نه ل يجوز للم  والخلصة: أ

ذلك إلى ما ل تحمد عقباه، والعاقل ل يشغل عقله إل بما ينفعه.
 .8993 ، والفتوى رقم: 8685وراجع الفتوى رقم: 

وال أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه

============
 خطة مقترحة للحفاظ على الوقت بالنافع

1423 رجب 05تاريخ الفتوى : 

السؤال
في في قضاء الجازة  بة  سا شديدا ورغ جد عندي حما سة ا ظم أوقات الدرا  في مع
 طاعة ال ولكن عندالجازة ل أجد هذا الحماس ويعتريني حزن شديد داخلي فكيف

أقاوم إغراءت الجازة ؟
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:

 والفتوى رقم:1208
 وسائل الستقامة والثبات.6496

 وممصا يعينصك على حفصظ وقتصك وشغله بالطاعصة أن تجعصل لنفسصك مشروعا علميا
 ودعويا وتربويا تقضيصه أثناء هذه الجازة كإتمام كتاب فصي الفقصه على يصد عالم، أو
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سير العلم سان إلى  شد الن تي ت سير ال جم وال تب الترا من ك  الطلع على كتاب 
 والقتداء بهم، ومن أحسن هذه الكتب كتاب سير أعلم النبلء للمام الذهبي رحمه

ال.
 وجالس العلماء وأكثر من زيارتهم، واتخذ صحبة صالحة تدلك على الخير وتعينك

عليه.
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
=============

الحذر من ضياع الوقت فيما ل ينفع
1423 ذو الحجة 13تاريخ الفتوى : 

السؤال
قع عض المرات موا صادفني ب قع ي حي للموا مع كثرة فت نت و من على النتر نا مد  أ
 خليعصة فأمصر عليهصا وأشعصر بتقزز منهصا ول يثيصر فيّص أي شيصء ولكصن عندي حصب
تي بالجواب ما يصادفني في النترنت، فأرجو إفاد  الستطلع لي شيء وخاصة 
الشافي والمحدد ، وماهوحجم الذنب الذي أرتكبه أنا وما هو كفارته؟ وشكرا لكم...

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:

 فل يجوز لمصن دخصل على شبكصة المعلومات "النترنصت" الدخول على المواقصع التصي
من القوال والفعال، ما ل يرضاه ال تعالى  كل  تك و حش والعري والته شر الف  تن
نه صد م من ذلك دون ق يه شيء  من عرض عل صد إلى ذلك ابتداء، و  فل يجوز الق
 فعليه أن يتقي ال تعالى ويصرف بصره كما أنه يجب عليه إغلق هذا الموقع، ثم
نة القلب، فس إلى رؤية مثل هذه الشياء مدخل من مداخل الشيطان لفت  إن تطلع الن
ا َأّيَها اّلِذيَن  والخذ بصاحبه، إلى الوقوع في الزنا والفواحش، وقد قال ال تعالى: َي
ُه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء ِن َفِإّن ِت الّشْيَطا ْع ُخُطَوا ْن َيّتِب ِن َوَم ِت الّشْيَطا  آَمُنوا ل َتّتِبُعوا ُخُطَوا

[.21َواْلُمْنَكِر ]النور:
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يه نبي صلى ال عل بي هريرة رضي ال عنه، عن ال  وروى البخاري ومسلم عن أ
 وسلم قال: إن ال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ل محالة، فزنا العين
النظر، وزنا اللسان المنطق، النفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

 فالواجب على الخ السائل إن وقع في شيء مما ذكر في السؤال أن يتوب إلى ال
 تعالى، فيقلع عصصن ذلك، ويندم على مصصا فات، ويعزم على عدم العودة إليصصه فصصي
 المسصتقبل، وليصس هنالك كفارة محددة فصي الشرع لذلك؛ إل أن الواجصب التوبصة

النصوح.
ستطيع كة المعلومات إذا كان ل ي عن الدخول إلى شب عد  به إلى وجوب الب نا نن  ثم إن
 التحكصم فصي نفسصه لن مصا ل يتصم ترك الحرام إل بتركصه فتركصه واجصب، وإن كان
في الطلع على من الوقات  ير  يع كث في ذلك فليحذر تضي سه  بط نف ستطيع ض  ي
نا نرشده إلى أن ما أن نه ودنياه، ك في دي فع له  هو أن ما  ته في ستغل وق نت ولي  النتر
قع ما أكثرها، ومن ذلك هذا المو في ذلك و تي تفيده  عة ال قع الناف  يقتصر على الموا
 الطيب المبارك، بإذن ال تعالى، سائلين ال تعالى لنا وللخ السائل التوفيق والسداد

في القول والعمل.
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
=============

 ل بأس بتقسيم الوقت بين تعلم عدة علوم
1423 ذو الحجة 21تاريخ الفتوى : 

السؤال
بسم ال الرحمن الرحيم

تا لقراءة شيء من القرآن ووقتا للستماع إلى  هل يجوز أن نخصص في التعلم وق
شريط ووقتا آخر لقراءة كتاب أو مطوية؟

والسلم عليكم
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:
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 فل مانع من تقسيم الوقت بين قراءة القرآن واستماع الشرطة النافعة والقراءة في
 الكتب المفيدة، بل إن هذا مما يعين الشخص على الستفادة من وقته أكثر، ويتخير

من الوقات ما يناسب العلوم التي يريد تعّلمها.
وراجع الفتوى رقم:

5549. 
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
==============

 المقاهي أقل ما فيها إضاعة الوقت
1424 شعبان 16تاريخ الفتوى : 

السؤال
 هصل الجلوس فصي الكوفصي شوب حرام؟ مصع العلم بأنصي والحمصد ل ل أدخصن، ولكصن

أجلس مع أصدقائي...؟
الفتوى

 الحمصد ل والصصلة والسصلم على رسصول ال وعلى آله وصصحبه أمصا بعصد: فالغالب
 على المكان المذكور أن يشتمصل على بعصض المحرمات، كشرب الدخان )الشيشصة(،
 وأحيانا يصحبها ما هو أشد حرمة كالحشيش المسكر، وفي بعض البلد يختلط فيها
 الرجال بالنسصاء، وبناء على هذا فل يجوز الجلوس فيهصا، لن داخلهصا سصاكت عصن
من من قبله  يه  قع ف ما و في  قع  شك أن ي نه يو ما أ به، ك ٍض  قر له را كر، م  المن
 المحرمات، علما بأن غالب مصن يرتاد هذه الماكصن أهصل الفراغ والخلق غيصر
 الحميدة، والواجب على المرء أن يستثمر وقته في العلم النافع والعمل الصالح، فإن
 العمر يمر واليوم الذاهب ل يعود، وكل عبد عن عمله وعمره يوم القيامة مسؤول،
قم: جع الفتوى ر ها الندم، ورا عه في ساعة ل ينف تي  بل أن تأ فع ق ما ين ستثمر في  فلي

 . وال أعلم.33947
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه

=============
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مباركة الوقت في حق النبياء والولياء أمر ل ُينكر
1425 صفر 03تاريخ الفتوى : 

السؤال
في ساء و ضا آل عمران والن حبيب قرأ مرة البقرة وأي هو معلوم أن ال ما  يخ ك  يا ش
ها لثلث ته كل نت قراء مه وسجوده كذلك .. إذا كا ثل قيا  روايات أن ركوعه كان م

يل الرسول  نا 3سور مع ترت با طيب ولو زد   لسجود3 لركوعه و3 ساعات تقري
هكذا طلع الفجر بل وقربنا للظهر فكيف أفهم هذا الحديث وشكرا

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:

 فالحديث المشار إليه رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن حذيفة : قال صليت مع النبي
 صصلى ال عليصه وسصلم ذات ليلة فافتتصح البقرة فقلت: يركصع عنصد المائة، ثصم مضصى
ثم ها  ساء فقرأ تح الن ثم افت ها،  كع ب عة، فمضى فقلت: ير في رك ها  صلي ب  فقلت: ي
 افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال
 سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم فكان ركوعه
 نحوا من قيامه، ثم قال: سمع ال لمن حمده ثم قام طويل قريبا مما ركع، ثم سجد

فقال: سبحان ربي العلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
 وهنا ننبه إلى أمر مهم وهو أن الوقت أي الزمان مخلوق من مخلوقات ال تعالى،
قت في و ير  مل الكث نبيائه وأوليائه فيقومون بالع حق أ في  يه  قد يبارك ال تعالى ف  ف
في كي  كة، قال النفراوي المال يث البر من ح ير  نه كث ساب ولك يث الح من ح يل   قل
 الفواكه الدواني : ول يشكل على هذا ما قيل إن بعض الكابر كان يختم القرآن في
 ليلة لن الولياء يفسح لهم في الزمن كما تطوى لهم الرض، وكراماتهم ل ينازع

فيها إل محروم .اهص
وإليك بعض المثلة:
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 ذكر محمد بن حبان البستي عن زوجة عثمان رضي ال عنه أنها قالت للبغاة الذين
نه كان يختم القرآن كل ليلة في تم تركتموه، فإ تم قتلتموه وإن شئ  أرادوا قتله: إن شئ

ركعة.
في الثقات قال : ستي  بن حبان الب كر محمد  قد ذ يم الداري ف  وكذا كان الصحابي تم
نا أبو معاوية عن عاصم بو بكر بن أبي شيبة حدث نا أ نا الحسن بن سفيان حدث  حدث

عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن كله في ركعة.
 وذكر محمد بن حبان البستي عن المحدث منصور بن زاذان أنه كان خفيف القراءة

وكان يختم القرآن بين الولى - أي الظهر- والعصر وبين المغرب والعشاء.
من سنده أن البخاري إذا كان أول ليلة  يخ بغداد ب في تار  وأخرج الخطيب البغدادي 
ية ين آ عة عشر كل رك في  هم ويقرأ  صلي ب صحابه في يه أ مع إل هر رمضان يجت  ش
من صف إلى الثلث  ين الن ما ب سحر  في ال تم القرآن، وكان يقرأ   وكذلك إلى أن يخ
 القران فيختصم عنصد السصحر فصي كصل ثلث ليال، وكان يختصم بالنهار كصل يوم ختمصة

ويكون ختمة عند الفطار كل ليلة ويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة.
 وأخرج الخطيصب البغدادي فصي تاريصخ بغداد بسصنده إلى علي بصن المدينصي أن المام
 المحدث يحيصى بصن سصعيد القطان كان يختصم القرآن فصي كصل يوم وليلة بيصن المغرب

والعشاء.
 وقال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبي بكر بن عياش: أحد الئمة سمع
نه خلق عة وحدث ع بن عروة وجما مش وهشام وهمام  سبيعي والع سحاق ال با إ  أ
به إلى ضع جن حبرا فاضل لم ي بن هارون: كان  يد  بل، وقال يز بن حن هم أحمد   من
 الرض أربعين سنة، قالوا: ومكث ستين سنة يختم القرآن في كل يوم ختمة كاملة

.
 وروى الربيع عن الشافعي أنه كان يختم في كل ليلة ختمة، وإذا كان رمضان ختم

ستين ختمة.
نه قال : قرأت جبير أ بن  سعيد  عن المام  كبرى  في الطبقات ال سعد  بن   وأخرج ا

القرآن في ركعة في الكعبة.
وهذا كثير جدا يصعب تتبعه.
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وال أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه

================
أهمية الوقت في حياة المسلم

1425 صفر 20تاريخ الفتوى : 

السؤال
ها من خلل تم  تي ي هي السئلة ال ما  في السلم؟ و قت  ية احترام الو ية ترب  ما أهم

معرفة مدى احترام الشخص لوقته ؟
وشكرا لكم

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فل شك أن للوقت أهمية عظيمة في السلم ومكانة خاصة في حياة المسلم، فالوقت
سارة ية خ ية أو دنيو عة دين سلم بمنف ما ل يعود على الم في  عه   هو الحياة، وتضيي
 للحياة، ولهذا نبه ال عز وجل في القرآن الكريم على أهمية الوقت، فأقسم سبحانه
 وتعالى بأجزاء الوقت في محكم كتابه في غير ما آية، فأقسم بالليل والنهار والفجر

والعصر، وذلك تنبيها على أهميته.
 كما نبه النبي صلى ال عليه وسلم على أهميته فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من
 الناس، الصصحة والفراغ . رواه البخاري . وعصن ابصن مسصعود رضصي ال عنصه أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن

عمره فيما أفناه.... الحديث. رواه البخاري .
 ويعرف احترام الشخصص لوقتصه مصن خلل معاشرتصه ومخالطتصه والنظصر فصي كيفيصة
 قضائه لوقاتصه واسصتغللها وحرصصه على عدم إضاعتهصا وتجنبصه لمجالس اللغصو
 والغفلة، وتنظيصم أوقاتصه بيصن العبادة وأداء حقوق الخريصن والسصعي لطلب الرزق
 وطلب العلم وحضور مجالس العلماء وعدم الكثار مصن النوم، إلى غيصر ذلك مصن

السلوكيات والخلق.
وال أعلم.
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المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
==============

عمارة الوقت والتوبة من الذنب
1425 رجب 06تاريخ الفتوى : 

السؤال
بسم ال الرحمن الرحيم والصلة والسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

صغيرها من الذنوب  جو  عه لين مي يتب مج يو من برنا من  هل للمؤ يم  نا الكر  شيخ
وكبيرها...وهل للمسلم من سيطرة على اللمم؟

أسال ال ان يعينكم و يثبت خطاكم.
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن أفضصل مصا يعمصر بصه المؤمصن وقتصه ويومصه هصو النشغال بالقيام بالفرائض
 كالصلوات الخمس والصيام الواجب، وبر الوالدين، وصلة الرحام وغير ذلك من
 الواجبات، وكذلك القيام بالسنن والمستحبات كالصلوات الراتبة وقيام الليل والصدقة

المستحبة، وقراءة القرآن والتسبيح والذكر ونحو ذلك.
هو في الذنوب صغيرها وكبيرها  من الوقوع  بد  نع الع نع يم جز وما  وإن أعظم حا
سريرته يه عالم ب بد أن ال مطلع عل سبحانه وتعالى وتقواه وأن يعلم الع بة ال   مراق
 وعلنيته، فإن هذا يورث العبد خوفا من ال سبحانه وتعالى واستحياء منه، وكذلك
ا َأّيَها  تذكر الموت وشدته، والقبر وظلمته، والقيامة وأهوالها، كما قال ال تعالى: َي
َم َتَرْوَنهَا َتْذَهُل ُكّل ُمْرِضَعٍة ٌم * َيْو ّساَعِة َشْيٌء َعِظي ْم ِإنّ َزْلَزَلَة ال ُس اّتُقوا َرّبُك  الّنا
ُسَكاَرى ْم ِب ا ُه ُسَكاَرى َوَم َس  ا َوَتَرى الّنا ِت َحْمٍل َحْمَلَه ْت َوَتَضُع ُكّل َذا ا َأْرَضَع  َعّم

{.2-1َوَلِكّن َعَذاَب الّلِه َشِديٌد }الحج: 
 ثم إذا ما وقع العبد في الذنوب فمن رحمة ال عز وجل أن جعل له سبل للتخلص
بة، يق التو هو طر ها  عد الوقوع في من الذنوب ب يق للنجاة  ظم طر ها وأع  من آثار
ْم َن َلَعّلُك ا اْلُمْؤِمُنو ا َأّيَه ِه َجِميًع نب. قال تعالى: َوُتوُبوا ِإَلى الّل  وهي واجبة من كل ذ

َن }النور:  ِن31ُتْفِلُحو و َع ِه َوَيْعُف ْن ِعَباِد  {. وقال تعالى: َوُهَو اّلِذي َيْقَبُل الّتْوَبَة َع
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 {. وقال صلى ال عليه وسلم: من تاب قبل25الّسّيَئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن }الشورى: 
أن تطلع الشمس من مغربها تاب ال عليه . رواه مسلم .

صالح. قال مل  عه بع يه أن يتب عد الوقوع ف نب ب من الذ من طرق التخلص   وكذلك 
 {. وقال صلى114تعالى: ِإّن اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن الّسّيَئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللّذاِكِريَن }هود: 

0ال عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن .

 وإذا فعل العبد الذنب ولم يتب منه أو لم يتبعه بعمل صالح فإنه مستحق ومعّرض
َن َن َيْجَتِنُبو قد قال تعالى: اّلِذي سع وأعظم، و عز وجل أو كن رحمة ال   للعذاب، ول

 {. وقال تعالى في32َكَباِئَر اْلِإْثِم َواْلَفَواِحَش ِإّلا الّلَمَم ِإّن َرّبَك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة }النجم: 
 الحديصث القدسصي: يصا ابصن آدم: إنصك لو أتيتنصي بقراب الرض خطايصا ثصم لقيتنصي ل

تشرك بي شيئا لتيتك بقرابها مغفرة . رواه الترمذي .
 .20739وراجع الفتوى رقم: 

أسأل ال أن يغفر لنا ولك ويعفو عنا وعنك.
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
===============
حكم سب الزمن أو الوقت

1425 رمضان 26تاريخ الفتوى : 

السؤال
ما حكم من يسب الزمن أو الوقت؟

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد نهى الشرع عن سب الزمن والوقت الذي هو الدهر في أحاديث منها ما رواه
سلم، قال ال عصز يه و بي هريرة قال: قال رسصول ال صصلى ال عل  البخاري عصن أ
سلم يل والنهار . رواه م هر أقلب الل نا الد هر، وأ سب الد بن آدم ي ني ا جل: يؤذي  و

بلفظ: ل تسبوا الدهر فإن ال هو الدهر .
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 وساب الزمان أو الدهر إن اعتقد أن الدهر فاعل مع ال فهو مشرك، وإن عتقد أن
هر سب الد سب ال، وإن  هو ي من فعله ف سب  هو ي عل ذلك و هو الذي ف  ال وحده 
في سبق تفصيل هذه المسألة  قد  سب، و ستحق ال قا ل ي قد سب مخلو فا ف نه ظر  لكو

 .38043 ، والفتوى رقم: 50029الفتوى رقم: 
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
===============
آيات تتحدث عن الوقت

1425 ذو القعدة 07تاريخ الفتوى : 

السؤال
أريد اليات القرآنية التي تتحدث عن الوقت، واستغلله؟

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:

في حو الذي ورد  قت على الن ستغلل الو عن ا في كتاب ال آيات تتحدث   فلم ترد 
 حديصث رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم. ومصع ذلك فقصد جاءت آيات تحصث على
 استغلل بعض الوقات نحو قول ال عز وجل: َوِمَن الّلْيِل َفَتَهّجْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَسى

 {. ومثصل وصصف مصا كان عليصه حال79َأنْص َيْبَعَثكَص َرّبكَص َمَقاما َمْحُمودا }السصراء:
َا َيْهَجُعونَص* َوِباْلَأسْصَحاِر ُهمْص  المتقيصن نحصو قول ال تعالى: َكاُنوا َقِليًل ِمنَص الّلْيِل م

ْسَتْغِفُروَن }الذريات: به18َي في كتا به  سم ال  ما أق في كثرة  ية الوقت   {. وتبدو أهم
 {. ) والعصر ( )2العزيز. نحو قوله تعالى: َوالّضَحى* َوالّلْيِل ِإَذا َسَجى }الضحى:

 والفجصصر وليال عشصصر ( ) َوالّلْيِل ِإَذا َيْغشَصصى*َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى ( ) َوالّلْيِل ِإْذ
ستغلل في تحصيل الخير ا سابقة  حث على الم ْسَفَر (. وجاء ال ّصْبِح ِإَذا َأ  َأْدَبَر*َوال

 {. َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة148للوقت. في نحو قوله تعالى: َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت }البقرة: 
{.133ِمْن َرّبُكْم َوَجّنٍة َعْرُضَها الّسَماَواُت َواْلَأْرُض ُأِعّدْت ِلْلُمّتِقيَن }آل عمران:

وأمثلة هذا كثيرة. وال أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
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=============
 ملء الوقت بالعمال النافعة دواء الملل والسآمة

1425 ذو القعدة 08تاريخ الفتوى : 

السؤال
 أنا فتاة في الثالثة والثلثين، ولكن أشكو من وحدتي في هذه الدنيا جاء من يخطبني
ني يت وإخوا في الب سة  بل جال ست موظفة  ني ل كن كان الرفض فالمشكلة الن أ  ول
سياحة أو هم لل في يوم أن أخرج مع هم  سمع من كن لم أ هم يخرجون دائما ول  وزوجات
نا العيد ولم أذهب إلى التسوق والن أحس بضيق في  الشراء حيث الن سيمر علي
قط، ودائما ل سهم ف بي ل يفكرون إل بأنف كر  حد يف يه، ل أ ما أعان سبب   صدري ب

أنام إل وأنا أصيح كالطفال من شدة ما بي من أحزان؟
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن الدنيصا دار بلء، وهصي سصجن المؤمصن، وهصي أيام قليلة وبعدهصا نلقصى ال، وفصي
في صبغة  صبغ  نة- في هل الج من أ يا - في الدن سا  شد الناس بؤ تى بأ يث: يؤ  الحد
قط؟ فيقول: ل؛ بك شدة  قط؟ هل مر  يت بؤسا  بن آدم هل رأ يا ا  الجنة، فيقال له: 
 وال يا رب ما مر بي بؤس قط، ول رأيت شدة قط . رواه مسلم ، وانظري الفتوى

 .51946رقم: 
 وقد يكون تأخر الزواج أو عدمه أفضل للمرأة من أن تبتلى بزوج ل يتقي ال فيها

 .12767ويسومها سوء العذاب، وانظري الفتوى رقم: 
ني أوقات صالح، وتحّي سألي ال تعالى أن يرزقك الزوج ال سي وا مع ذلك، فل تيأ  و

  ،17449 ، 23599الجابصة، فإنصه ل يرد مضطرا دعاه، وانظري الفتاوى: 
  . فإن فيهصا بيان أوقات الجابصة وآداب الدعاء وشروطصه،8581 ، 32655

 وننصصحك أن تكون لك رفقصة مصن الخوات الصصالحات، وأن تتعاونصي معهصن على
يظ القرآن، ول تجعلي الفراغ فع والعمل الصالح، والتحقي بدار لتحف  طلب العلم النا
مت بأن الوقات ل عة، فإن بدأت بذلك عل تك بالعمال الناف تك، فاملئي وق  يمل حيا

تكفي.
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ها من هم إلى السواق، فإن في نك وزوجات مع إخوا سعي للخروج   وننصحك أن ل ت
البلء والمحرمات ما ال به عليم، واحمدي ال أن جنبك هذا البلء.

 واعلمي أن الصل أن تقر المرأة في بيتها، قال تعالى مخاطبا المؤمنات: َوَقْرَن ِفي
{.33ُبُيوِتُكّن َوَلا َتَبّرْجَن َتَبّرَج اْلَجاِهِلّيِة اْلُأوَلى }الحزاب:

وال أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه

=============
 الوقت الشرعي لذكار الصباح والمساء

1425 ذو القعدة 15تاريخ الفتوى : 

السؤال
مس تى شروق الش جر ح من الف هو  صباح  ضل أوقات أذكارال  من المعروف أن أف

فهل يجوز أن تقال بين أذان الفجر والقامة أم المقصود بعد صلة الفجر؟؟
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فأذكار الصباح يبدأ وقتها الشرعي حسب ما يظهر من تحقق طلوع الفجر الذي هو
نا وشمال إلى أن تطلع الشمس. قال السفاريني الحنبلي  انتشار الضوء في الفق يمي
 فصي غذاء اللباب: اعلم أيهصا الناصصح لنفسصه المتزود لرمسصه المنكصب على الذكصر
 والمستغرق لنسه المتهيىء لمجاورة ربه في حضرة قدسه أن أذكار طرفي النهار
هي ها المدار، و تي علي مه بالذكار ال يه افتتاح النهار واختتا مة ف  كثيرة جدا، والحك
صبح ين ال ما ب في النهار  ني بطر سعادة. ونع ية وال صل العاف ها تح  مخ العبادة، وب
َا اّلِذينَص آَمُنوا َا َأّيه  وطلوع الشمصس ومصا بيصن العصصر والغروب. قال ال تعالى: ي

اْذُكُروا الّلَه ِذْكرا َكِثيرا*َوَسّبُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًل .انتهى.
 وعليصه؛ فل مصا نصع مصن أن تقال الذكار المذكورة بيصن الذان والقامصة مصع تحقصق

دخول وقت الصبح. وال أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه

=============
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 شغل الوقت بالنافع يزيل الشعور بالوحشة
1426 محرم 01تاريخ الفتوى : 

السؤال
ما سعودية وأشعر بشعور الوحشة والغربة فأرجو إرسال  في ال نا شخص أعمل   أ

يشد من أزري في الغربة وخاصة أني أشتاق إلى أمي خاصة وإخوتي.
جزاكم ال خيرا.

الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنصا ننصصحك بالشتغال بالقرآن والسصنة والمطالعصة لكتصب السصيرة وأخبار السصلف،
فبرمج برنامجا لحفظ ته أو كنت حافظا له  تبرمج حفظ القرآن فإن أكمل  وحاول أن 
عة، وابحث عن صحبة صالحة في الجما فظ على الصلة  سنة، وحا  بعض كتب ال
 تعينك على الخير وتجرك إليه، واحرص على مناجاة ال في قيام الليل وعلى صوم

النفل والمواظبة على الذكار المقيدة والمطلقة.
 وإذا تيسصرت لك فرصصة القيام بعمرة أو حجصة فبادر إليهصا ، وأكثصر دعاء ال تعالى

فهو مفرج الكروب.
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
=============

ل يشغل الوقت في تتبع الناس والحكم عليهم
1426 ربيع الثاني 09تاريخ الفتوى : 

السؤال
قه عن خل سألت  سلم وملتزم؟ المعطيات:  نه م جل أ كم على ر يد أن أح نت أر  إذا ك
 وصيته......ذا خلق وطيب. حاله: وجدته يضع سلسلة في رقبته. لبناني الجنسية.
فح............... وقالو لي نه مكا  أهله في بلد وهو في بلد ) لنه يعمل ( للمانة إ

إنه يصلي.....
جزاكم ال خيرا.
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الفتوى
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الولى بالمسلم أن يبذل وسعه في هداية الناس وتقوية إيمانهم وتوظيف طاقتهم
 فصي العمصل لديصن ال. وأن ل يشغصل وقتصه فصي الحكصم عليهصم ، فقصد كلف ال تعالى
نا نحن هم. وقد كلف مه ب هم، وهو سبحانه محيط عل كة يحصون أعمال هم ملئ  برقابت
 بدعوتهصم ونصصحهم والتواصصي معهصم بالحصق والصصبر، والتعاون معهصم على البر
 والتقوى. وليكن لنا في الصحابة أسوة حسنة. فإنهم كانوا يعاملون الناس بحسب ما
يه وسلم توفي عن نبي صلى ال عل هم من اليمان مع علمهم بأن ال  يظهر من حال
فق. ولم يتكلفوا في الحكم عليهم. فالصل معاملة من يصلي  بعض الناس وهو منا
 وكان طيب الخلق معاملة المسلمين، لما في الحديث: من صلى صلتنا واستقبل
في سوله فل تخفروا ال  مة ر مة ال وذ سلم الذي له ذ نا فذلك الم كل ذبيحت نا وأ  قبلت
 ذمته . رواه البخاري . وفي البخاري أيضا أن عمر رضي ال عنه قال: إن أناسا
قد حي  سلم وإن الو يه و صلى ال عل سول ال  هد ر في ع حي   كانوا يؤخذون بالو
جة داعية نت حا نه إذا كا ثم إ كم ...  من أعمال ما ظهر  كم الن ب ما نأخذ طع وإن  انق
ما أشبه ذلك يه أو كونه جاء خاطبا أو  ما إل مر   لمعرفة حال شخص ما لتفويض أ
من ل ستر حاله ع مع  نه  في شأ في التعرف على حاله وإبداء الرأي  نه ل حرج   فإ
ما تقدم الفتاوى يد في بة وللمز في الرق سلسلة  يق ال كم تعل في ح جع  يه. ورا  يحتاج إل

  . ثم ليعلم أن وقوع خطأ39751 ، ، 35837 ، 9180 ، 21166التالية أرقامها: 
سن صلة وح سنات كال من ح خص  ما للش غي  بة ل يل في الرق سلسلة  يق   ما كتعل
 الخلق، فالواجصب نصصح المخطصئ وأمره بالمعروف ونهيصه عصن المنكصر مصع

العتراف بماله من الفضل. وال أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه

===========
 ليكن بعض الوقت لزيارة الهل وبعضه لحق الزوجة

1426 ذو الحجة 15تاريخ الفتوى : 

السؤال
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 أنا أعيش في بلد الغربة وعلى مقربة مني يسكن أهل زوجي - والداه و إخوانه -
 وعلقتصي معهصم جيدة، غيصر أن زوجصي يصصر علي لزيارة أهله كصل يوم ولسصاعات
 طويلة، بحجة رغبتهم في قضاء الوقت مع طفلتي التي تمل في معظم الحيان من
نا. شب شجار بين ستاء وين سبب ي في الذهاب لي  ما ل أرغب   طول الزيارة، وعند
بل زوجي بعد عودته من العمل عند أهله ويوم إجازته نقضيه  في معظم اليام أقا
 عندهم، وإذا رغبت في الخروج معه أو في أن نقضي يوما دون أهله يستاء ويعتبر
 أني ل أحبهم. هل يحق لي أن أطالبه بالعتدال وإبقاء العلقة مع أهله حميمة دون
 الصصرار على زيارتهصم اليوميصة التصي تشعرنصي بعدم الرتياح رغصم حصبي لزوجصي

واحترامي الشديد لهله.
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في المور تى  كل شيء ح في  كل شيء، والغلو مذموم  في   فإن العتدال مطلوب 

 {. وقال31المباحصصة، ولذا قال تعالى: وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَل ُتسصْصِرُفوْا } العراف :
ا }الفرقان: َك َقَواًم َن َذِل َن َبْي ْم َيْقُتُروا َوَكا ْسِرُفوا َوَل ْم ُي َن ِإَذا َأنَفُقوا َل  {.67تعالى: َواّلِذي

 فعلى الزوج أن ينظم وقته، فل يمتنع عن زيارة الوالدين والخوان، ول يجعل لهم
َن َن َبْي  كل وقته، بل يجعل بعض الوقت لزيارة الهل وبعض الوقت للزوجة. َوَكا

َذِلَك َقَواًما .
 وقد أقر النبي صلى ال عليه وسلم سلمان حين قال لبي ذر رضي ال عنهما: إن
ا، فأعط كل ذي حق حقه . ا، ولهلك عليك حّق ا, ولنفسك عليك حّق  لربك عليك حّق

رواه البخاري .
هم أجانب نبيه إلى التزام الزوجة بالحجاب عن إخوة الزوج عند زيارتهم فإن  مع الت

عنها.
وال أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
=============

اغتنام الوقت
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إسماعيل الخطيب
تطوان

6/1/1420

الحسن الثاني
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 -3- لكل مرحلة مسؤوليتها وواجباتها. 2- انتقال النسان من طور إلى طور. 1
 - التحذير من5- مسؤوليات مرحلة الكهولة والهرم. 4مسؤوليات مرحلة الشباب. 
إضاعة العمار والوقات.

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
ثم عد ضعف قوة  ثم جعل من ب كم من ضعف  نا عز وجل: ال الذي خلق  فيقول رب

جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير .
 عباد ال: النسصان ينتقصل مصن حال إلى حال ومصن طور إلى طور، فمرة يكون فصي
 غايصة الضعصف عندمصا يكون جنينا وطفًل مولودا ورضيعا ومفطوما، ثصم ينتقصل إلى
 طور القوة، في مرحلة الشباب والكهولة، ثم ينحدر بعد القوة إلى الضعف والشيبة.
 وهذه الطوارل ُيفلت منها أحد ممن مّد ال له في العمر، فما من إنسان يمتد عمره
 إلى ما بعد الستين إل ويمر بها، ليعلم النسان أنه خاضع لرادة مدبر حكيم يخلق
 ما يشاء، ويقدر ما يشاء، هو سبحانه الذي ُيقدر لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير .
 وهذا النتقال مصن حال إلى حال ينبهنصا إلى أن عمصل النسصان يختلف مصن مرحلة

لخرى.
 - سصنوات(8-6سصنوات( ومتوسصطة )5-3فمرحلة الطفولة تنقسصم إلى مبكرة )

 سصنة(. ومرحلة المراهقصة. وهصي مرحلة النتقال مصن الطفولة إلى11-9ومتأخرة )
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 سنة وتقسم إلى ثلثة مراحل، ثم مرحلة الرشد21سنة إلى 12الرشد وتستمر من 
 سنة ثم تأتي الشيخوخة.60 إلى 22من 

مو مع الن سبة  فة المتنا ها المختل ها وأعمال ها مطالب حل ل من هذه المرا كل مرحلة   و
ته، جل أوقا عب  هو ويل صغير أن يل فل ال حق الط من  سمي والعقلي، فإذا كان   الج
هي ستقبله، إذ أن فترة الشباب  في مرحلة بناء م هو  حق الشباب و من  يس ذاك   فل
 فترة المسصؤولية، لذلك جاء فصي الحديصث النبوي ))رفصع القلم عصن ثلثصة: عصن النائم
 حتى يستيقظ، وعن المعتوه - أو قال: المجنون - حتى يعقل، وعن الصغير حتى

 [ فالستقامة والقيام بالواجبات وترك المنهيات أمر مطلوب من الشباب1(]1يشب(()
 قال : ))سصبعة يظلهصم ال فصي ظله: إمام عادل، وشاب نشصأ فصي عبادة ال.. .((

[.2(]2الحديث)
عه سب إن ضي سر والمحا هو الخا ته، ف قت قيم طى للو من الشباب أن يع  فالمطلوب 
 فيما ل ُيفيد وهو الرابح السعيد إن عمره بما ُيفيد، وكل إنسان عند الموت يسأل عن

شبابه فيم أبلده.
يه لبن آدم، قال قد بلغ العمر الذي أعذر ال ف ستين ف في العمر حتى ال  فإذا مّد ال 
 تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ، وقال نبينا عليه الصلة

 [. فإذا كانت3(]3والسلم: ))أعذر ال إلى أمرئ أخر أجله حتى بّلغه ستين سنة(()
 أعمار هذه المصة بيصن السصتين والسصبعين - كمصا جاء فصي الحديصث أ فإن اسصتكمال
 الستين مظنة لنقضاء الجل، فهي سن النابة والخشوع وترقب الموت. وفي الية
 والحديث تنبيه إلى أن من بلغ الستين لم يبق له عذر يعتذر به كأن يقول: لو مّد لي
هو سن الطفولة، وهي سن الل مر ب ستين  به، فصاحب ال ما أمرت   في أجلي لفعلت 
هي اكتمال سن الكهولة، و ثم ب سن الفتوة والقوة،  هي  سن الشباب و ثم ب عب،   والل
قص والنحطاط، هر الضعف والن ستين فيظ من ال خة ابتداء  تي الشيخو ثم تأ  القوة، 
بل على في عمره، وأن ُيق مد ال على أن مّد له  ستين أن يح من بلغ ال غي ل  لذلك ينب
 الطاعة، وعلى الستعداد للموت والدار الخرة، فل ينبغي له أن يلهو مع اللهين،
مر من عمره ت ية  هو يرى أن العوام الباق يه، و فع ف ما ل ن ته في يع وق  ول أن يض

بسرعة مذهلة.
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 والنسان إذا كان في سن الشباب قد يعذر إن حصل منه طيش، لكنه ل يعذر وهو
هم ال يوم ين ل يكلم من الثلثة الذ ني  كر الشيخ الزا نبي ذ سن الشيخوخة، فال  في 

 [ ول ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فالشخص الذي بلغ سن4(]4القيامة ول يزكيهم)
نه شك أ خص ل  سوق ش عن النحراف والف تب إلى ال ولم يقلع  خة ولم ي  الشيخو

سيموت على سوء الخاتمة، نعوذ بال من سوء الخاتمة.
 وهصا هصو كتاب ال يصبين حال هؤلء عندمصا يكونون فصي النار وينادون مصن كانوا
كم هم المؤمنون المتقون: بلى ولكن كم فيجيب كن مع ين: ألم ن يا قائل في الدن هم   يعرفون
 فتنتصم أنفسصكم وتربصصتم وارتبتصم وغرتكصم المانصي حتصى جاء أمصر ال وغركصم بال

[.14الغرور ] الحديد:
في سراف  سكم بال تم أنف كم أهلك يا ولكن في الدن نا  تم مع عم كن هل التقوى: ن  يقول أ
 الشهوات واللذات والمعاصي، وأخرتم التوبة حتى فات وقتها و غرتكم الماني أي
 ظننتم أن ال سيغفر لكم، بينما أنتم مصرون على المعاصي حتى جاء أمر ال وهو

الموت وقد خدعكم الشيطان وزين لكم أعمالكم فأضلكم وأهلككم.
 إن كثيرا من الناس - خاصة من بلغ سن الشيخوخة - يضيعون أعمارهم في اللهو
 واللعصب حتصى إذا ذكروا بالموت ودعوا إلى التوبصة قالوا: دعنصا مصن هذه المنفرات،
 وحدثنصصا بالمفرحات، ول يزال هذا المغرور منكبا على شهواتصه، غافًل عصصن يوم

مماته حتى يأتيه الموت، وهو على ضللة.
في سن  سبلنا، وح سهل لبلوغ رضاك  نا، و صالحات أعمار تم بالعمال ال هم اخ  الل
نا نا ووفق نا لغتنام أوقات من نوم الغفلة، ونبه نا  هم ايقظ نا، الل يع الحوال أعمال  جم

لمصالحنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
-------------------------

الخطبة الثانية
لم ترد.

__________
.956( مسند أحمد - حديث رقم 1)
( متفق على صحته .2)
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.5( البخاري - كتاب الرقاق - باب 3)
 ( قال : )) ثلثة ل يكلمهم ال يوم القيامة ول ييزكيهم ، قال معاوية: ول ينظر4)

 1إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان وملك كّذاب وعائل مستكبر (( صحيح مسلم ج

.72ص
==============

أهمية الوقت
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

مكة المكرمة
جامع الفرقان

محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------

ملخص الخطبة
سام ال بصه فصي عدة آيات - صصفة المغبونيصن وتضييعهصم  قيمصة الوقصت وأهميتصه وإق
 العمر - صفات أهل الخرة وأولياء ال واغتنامهم العمر - كيفية استغلل الشباب

والولد للجازة فيما ينفع
-------------------------

الخطبة الولى
أما بعد:

به فقال جل وعل: ية من كتا ما آ به ال في غير  سم  هو الحياة أق  عباد ال: الوقت 
 والعصصر وقال سصبحانه: والليصل إذا يغشصى والنهار إذا تجلى وقال جصل شأنصه:
سم هل العلم يقولون إن الق جر وليال عشر وأ سجى وقال: والف يل إذا   والضحى والل
 بالشيصء يدل على تعظيصم المقسصم بصه فوقتصك هصو حياتصك ووقتصك هصو نهارك وليلك
 وإمسصاؤك وإصصباحك وإظهارك: فسصبحان ال حيصن تمسصون وحيصن تصصبحون وله
 الحمد في السماوات والرض وعشيا وحين تظهرون ووقتك هو عمرك وكل شمس
 تغرب عليك فهو يوم ينقص من عمرك فرصيدك من العمر ما بقي من أيام حياتك
ها العاقل من تدارك عمره  فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت في
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 فيما يقربه إلى ال زلفى والمغبون من ضيع ساعات عمره فيما ل يعود عليه بالنفع
صلوات المفروضات وغفلة عن ال سهر على المحرمات ونوم   في الخرة والولى 
 عصن رب الرض والسصماوات وتضييصع للحقوق والواجبات وتفريصط فصي تحصصيل
 الجور والحسنات هم أحدهم قتل الوقت وما درى المسكين أنه يقتل نفسه: فوربك
ما كانوا ثم جاءهم  سنين  هم  يت إن متعنا ين عما كانوا يعملون، أفرأ سألنهم أجمع  لن
 يوعدون مصا أغنصى عنهصم مصا كانوا يمتعون ، أولم ينظروا فصي ملكوت السصماوات
هم فبأي حديث قد اقترب أجل  والرض وما خلق ال من شيء وأن عسى أن يكون 
 بعده يؤمنون ، من يضلل ال فل هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وفي الثر:
 ))الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى

 [، لقصد شمصر أقوام إلى الخرة فتلمسصوا قربات فغشوهصا1(]1على ال المانصي(()
 ولبسوها وعرفوا المحارم والمنهيات فحذروا ولم يقارفوها واستمتعوا بما أحل ال
هم يب وشراب هم ط يب وطعام هم ط يب وعمل هم ط ها قول  من الطيبات فلم يجاوزو
يا يم ،  ما تعملون عل ني ب ها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إ يا أي  طيب: 
 أيهصا الذيصن آمنوا كلوا مصن طيبات مصا رزقناكصم واشكروا ل إن كنتصم إياه تعبدون ،
 وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ، قل من حرم زينة ال التي
يا خالصة يوم  أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدن
 القيامصة ، نقاء فصي قلوبهصم وصصفاء فصي سصرائرهم وبسصاطة فصي مظاهرهصم أبعصد مصا
هم ين هادي من المتكلف نا  ما أ جر و من أ يه  سألكم عل ما أ قل  عن التكلف:   يكونون 
 القرآن وقدوتهصم سصيد ولد عدنان وأولياؤهصم أهصل الصصلح واليمان وأعداؤهصم هصم
 حزب الشيطان أحبوا فصي ال وأبغضوا فصي ال ووالوا فصي ال وعادوا فصي ال
 وأعطوا ل ومنعوا ل فنالوا بذلك ولية ال فكان ال سمعهم فعصمهم عن سماع ما
 يسخطه وكان بصرهم فعصمهم عن رؤية ما يسخطه وأيديهم فعصمهم عن البطش
في سبحانه  ما حرم قال ال  ها إلى  سعي ب عن ال هم فعصمهم  ما حرم وأرجل ها في  ب
فل حتى أحبه فإذا أحببته كنت  الحديث القدسي: ))ول يزال عبدي يتقرب إلي بالنوا
تي ها ورجله ال طش ب تي يب به ويده ال صر  صره الذي يب به وب سمع   سمعه الذي ي

نه(() سألني لعطي نه ولئن  ستعاذني لعيذ ها ولئن ا من كان2(]2يمشي ب  [، فهنيئا ل
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 هذا شأنصه يغدو فصي رضصا ال ويروح فصي رضصا ال يفرح لعصز السصلم ونصصرة
 المسلمين ويأسى لسى يصيب إخوانه المسلمين إن شبع حمد ال على نعمه وتذكر
كر من المسلمين وإن أعجبه طعام أو شراب أو مسكن أو لباس ذ نه الجوعى   إخوا
 نعيم الجنة وقوله سبحانه في الحديث القدسي عنها: ))أعددت لعبادي الصالحين ما
 ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر(( قال صلى ال عليه وسلم:

ما كانوا ين جزاء ب من قرة أع هم  في ل ما أخ فس  تم: فل تعلم ن  ))واقرءوا إن شئ
 [ فاجتهد أن يكون منهم وإن أصابه نفح سموم ذكر حر جهنم وقوله3(]3يعملون (()

سبعين من  نو آدم جزء  قد ب ما يو كم هذه  في وصفها: ))نار سلم  يه و  صلى ال عل
قد فضلت ها  يه قال: ))فإن نت لكاف سول ال إن كا يا ر نم(( قالوا:  من نار جه  جزء 

 [، فاجتهصد أل يصصيبه حرهصا4(]4عليهصا بتسصعة وسصتين جزء كلهصن مثصل حرهصا(()
كل حدث يذكره قف و كل مو في المحرمات ف من الوقوع  صالح والفرار  مل ال  بالع
في كسب في خير ومن العمر  يا  من الدن هو   بوعد ال وموعوده وجزائه ووعيده ف
 ومن الوقت في تحصيل للجور والحسنات فصدق فيه قوله صلى ال عليه وسلم:

[.5(]5))خيركم من طال عمره وحسن عمله(()
 اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون

أحسنه.
 أقول قولي هذا وأستغفر ال لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه

هو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية
 الحمد ل حق حمده والصلة والسلم على من ل نبي من بعده وأشهد أن ل إله إل
 ال وحده ل شريصك له وأشهصد أن محمدا عبده ورسصوله وصصفيه وخليله صصلى ال

عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ين صفة من سعى في قتل الوقت فقتل كم هي صفة الفريق يا عباد ال تل عد: ف ما ب  أ
ته وصفة من سعى في استغلل أيام عمره ته هو حيا ته لن وق تل وق  نفسه حيث ق
 وأوقاته فيما يقربه إلى ال زلفى والعاقل الحصيف من اختار خير الطريقين فإن ال
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نة يق الج نا على طر سل يدلون نا ر سل إلي بل أر نا همل  نا ولم يترك  جل وعل خلق
 فالعاقل من سلك سبيل المرسلين وتلمس سننهم وتتبع آثارهم وعمل بأوامرهم وحذر
 مصا عنصه نهوا صصلى ال عليهصم جميعصا وسصلم لذلك يصا عباد ال ينبغصي أن نحرص
 الحرص كله على استغلل هذه الجازة خير استغلل فيما يقربنا إلى ال زلفى في
ية في ترب سبحانه  به  في كتا به  مر ال  ما أ مل ب يه والع  تلوة كتاب ال وتدبر معان
 أبنائنصا التربيصة الصصالحة فصي تنشئة نسصائنا وأولدنصا وكصل مصن له حصق علينصا تنشئة
نا جل وعل نستغل هذا الوقت ونستغل هذا الفراغ ونستغل  صالحة ترضي عنا رب
 هذه الجازة في كل ما يقربنا إلى ال زلفى إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء
جد يل هذا الفراغ الذي و يل هذا الشباب وتحو سدة فليحرص المرء على تحو  أي مف
 عنصد كثيصر مصن الشباب اليوم يحرص على تحويله ليكون مصصلحة لهصم فصي دنياهصم
هم إلى صل ب يه الذي ل ي هم الترف هم ويرفه هم عن ضي رب ما ير هم  هم يعلم  وأخرا
 سصخط ال عصز وجصل عنهصم يعلمهصم أن ال عصز وجصل مصا حرم شيئا إل وجعصل فصي
 الحلل ما يغني عنه فكل شيء حرمه ال جل وعل فالخير كل الخير في المنع منه
به مل  في الع ير  كل الخ ير  به فالخ جل  عز و مر ال  يء أ كل ش مه و في تحري  و
نا سأل ال العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل به أقول هذا القول وأ  والتمسك 

وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ول مضلين.
من له حق نا وكل  سنا وذوي ية أنف هم أعنا على ترب سنا الل ية أنف نا على ترب هم أع  الل

علينا.
اللهم أعنا على تربية كل من وليتنا رعايته يا رب العالمين.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا.

 اللهم إنا نعوذ بك من علم ل ينفع ومن قلب ل يخشع ومن عين ل تدمع ومن دعوة
ل تسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلء الربع.

ين صر عبادك المجاهد ين وان سلمين وأذل الشرك والمشرك عز السلم والم هم أ  الل
في سبيلك يا رب العالمين.
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 اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشر والشرك والفساد وانشر رحمتك على العباد يا
رب العالمين.

 اللهم أصلح ولة أمور المسلمين كافة ووفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى
ال عليه وسلم.

 اللهم أبرم لهذه المة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر
فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء.

 اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 سصبحان ربصك رب العزة عمصا يصصفون وسصلم على المرسصلين والحمصد ل رب

العالمين.
__________

(.4260(، سنن ابن ماجة )2459(، سنن الترمذي )4/124( مسند أحمد )1)
(.6502( صحيح البخاري )2)
(.2824(، صحيح مسلم )3244( صحيح البخاري )3)
(.2843(، صحيح مسلم )3265( صحيح البخاري )4)
(.2329(، سنن الترمذي )4/188( مسند أحمد )5)

=============
استغلل الوقت

محمد عبد الكريم
الخرطوم

غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

ته. 1 فه وأهمي سام بالزمان لشر ما2- الق سأل ال كًل ع مة يوم عدل ي  -يوم القيا
في عمره.  يد عبادة. 3صنع  ها إلى فر عض الوقات وندب في ضل ال ب  -4- ف

 أعمال صالحة نستطيع فعلها في الجازة )الذكر - صلة الرحم - المطالعة - حلق
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سنوية. 5العلم(.  هم ال ية شغل الناس إجازات ين عن6-كيف بن عثيم  - فتوى الشيخ ا
-كيف نحمي أبنائنا من خطر التلفاز.7صحون القنوات الفضائية. 

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
 أيها المسلمون: يقول ال عز وجل في كتاب العزيز: وهو الذي جعل الليل والنهار
 ِخلَفًة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوًرا، وأقسم ال عز وجل بالزمن فقال: والعصر
 إن النسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعلموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا

بالصبر.
سرين, ما أن ُيكتب عند ال من الخا يه, إ سًرا ف سان خا ما أن يكون الن  هذا الوقت إ
 وإمّا أن يكتصب عنصد ال تعالى مصن الفائزيصن وذلك بحسصب اسصتغلله لهذا العصصر,
خر النهار, سبحانه وتعالى بأول النهار وبآ سم ال  ستغلله لعمره, ولذلك أق  بحسب ا
شى يل إذا يغ جل: والل عز و سجى، وقال  يل إذا  حى والل جل: والض عز و  قال ال 
سم ال جر وليال عشر، لماذا يق جر فقال: والف سم ال تعالى بالف  والنهار إذا تجلى، أق

تعالى؟.
 يقسم ربنا بهذه الوقات حتى نعلم قيمتها وحتى نصونها ونحفظها ول نعمل فيها إل
تي تجنى ثمارها في الدار ها العبد هو المزرعة ال  خيًرا, فهذا العمر الذي تعيشه أي
ين من الذ نت  سعادة والفلح وك يت ال صالح جن ير وعمٍل  ته بخ  الخرة, فإن زرع
 ُينادى عليهم في الدار الخرة كلوا واشربوا هنيًئا بما أسلفتم في اليام الخالية، وإن
 ضيّعتصه بالغفلت وزرعتصه بالمعاصصي والمخالفات, ندمصت يوم ل تنفعصك الندامصة
 وتمنيت الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة فيقال لك: أو لم نعمركم، ص أي ألم نجعل لكم

عمًرا ص ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير .
مة حتى بد يوم القيا ما ع نه قال: ))ل تزول قد عن الرسول أ َصّح  سلمون:  ها الم  أي
ين من أ عن ماله  ما أبله, و به في عن شبا ما أفناه, و عن ُعُمِره في بع:  عن أر سأل   ُي
 اكتسبه وفيم أنفقه, وعن علمه ماذا عمل به((، فهذا العمر وهو أَعّز شيء لديكم فل
كل يوم وظائف لعباده مصن عز وجصل جعصل فصي   تضّيعوه ول تفرطوا فيصه, فإن ال 
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فل هو نافلة كنوا ما  ها  هو فرض كالصلوات الخمس, ومن ما  ها  ته من  وظائف طاع
صيام سبحانه وتعالى للشهور وظائف كال عل ال  ير ذلك, وج كر وغ صلوات والذ  ال
سبحانه هو نافلة, وجعل ال  هو فرض وما  ما  حج, ومن هذه العبادات   والزكاة وال
بة الدعوات سنات وإجا فة الح في مضاع عض  عض الوقات فضًل على ب  وتعالى لب
عة ها أرب عن الشهر الحرم: من عز وجل   كالشهر الُحرم وشهر رمضان قال ال 
من هذه هر الحرم, و ظم تلك الش سول ُيع سكم، وكان الر هن أنف  ُحرم فل تظلموا في
 الشهر هذا الشهر المحرم الذي نحن فيه والذي كان الرسول يصومه وكذلك شهر

رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة.
 وما من موسم من تلك المواسم إل ول نفحات يصيب به من يشاء برحمته, إن ال
سبح بك كثيًرا و كر ر ته فقال: واذ غل الوقات بذكره وطاع نا بش قد أمر جل   عز و
خر النهار. قال في آ في أول النهار كذلك تكون ذاكًرا   بالعشي والبكار، كما تكون 
 عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضّرًعا وخيفة، إذا مللت من ذكر ربك جهاًرا فل
صال من القول بالغدو وال هر  سك تضرعًا وخيفًة ودون الج في نف من ذكره   َتَمّلن 

ول تكن من الغافلين.
ا من نا شيًئا معيًن ما َخّص الشارع ل نا شيًئا في الذكر,   وما حجر ال عز وجل علي
تح الباب فقال عز وجل: الذين يذكرون ال بل ف نة من الذكر  قة معي  الذكر أو طري
قت ما خل نا  سموات والرض رب في خلق ال هم ويتفكرون   قيامًا وقعوًدا وعلى جنوب
 هذا باطًل، فعلى الفراش تسصتطيع أن تذكصر ال وأنصت سصائر إلى عملك تسصتطيع أن
سبحان سبحانه: ف كر ال, فلذلك قال ال  ستطيع أن تذ ظر أحًدا ت نت منت كر ال, وأ  تذ
ا وحين سموات والرض وعشًي في ال صبحون وله الحمد   ال حين ُتمسون وحين ُت

تظهرون .
حن على أبواب نا هذا ون ين حمده, فإذا عرف جل وب عز و سبيح ل  ين الت تك ب  فحيا
 الجازة الصيفية فماذا نحن عاملون وعلى أي شيء نحن مقدمون من العمال, أّما
هم هم يقضون أوقات هم أم أن سيقضون أوقات يف  كر الشباب ك ما ف في ذلك, أ نا   فكر
هى ال ما ن في ارتكاب  هم, وحسبما وجدوا من الفرصة  فق وحسبما َحل ل ما ات  كيف

452



 عز وجل عنه, إن الناس في استغلل هذه الوقات التية على أصناف, وكل الناس
يغدو كما قال : ))فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ((.

 فمصن الناس مصن يسصتغل هذه الوقات فصي السصتزادة مصن الخيصر والطلع والعلم
كر وأحاديصث ستمعون الذ  فيقتنون الكتصب المفيدة ويذهبون إلى المحاضرات القّيمصة ي
ستفيدوا فائدة هم في في حلق سوا  هم ويجل ما رحلوا إلى العلماء ليلتقوا ب  الرسول , ورب

عظيمة.
 ومصن الناس مصن يسصافر لصصلة أرحامصه, فأرحامصه فصي أشتات البلد فمصن رحصم فصي
 الشمال ومصن رحصم فصي الجنوب ومصن رحصم فصي الغرب, ومصن ثصم فهصو يرحصل إلى
 أرحامه فيصلهم ويجلس معهم ويذكرهم بال سبحانه وتعالى فيكون إن شاء ال من
هم في في أعمارهم فيزيد في أعمارهم ويبارك ال عز وجل ل هم  سأ ال ل  الذين ين

أوقاتهم.
ته فيما أباح ال من ملكوت السموات والرض في هذه  ومن الناس من يسافر بعائل
ها خيًرا كثيًرا, فل تجد الباحية تي إذا قورنت بغيرها من البلد لوجدت في  البلد ال
 المعلنة التي توجد في البلد الخارجية حتى البلد السلمية, فيخرج بعائلته إلى ما
في أرضه وسمائه, فهذا بة فيذكرهم بخلق ال عز وجل  من المناظر الطي  أباح ال 
 على خيصر إن شاء ال تعالى, ومصن أراد أن يفعصل هذا فعليصه بالصصحبة الطيبصة, مصن
عن العائلة ظة,  عن العائلة المحاف حث  يه أن يب عه فعل خذ عائلة أخرى م  أراد أن يأ
 التي تقيم الصلة, عن العائلة التي إذا سمعت ال أكبر تركت اللهو واللعب واتجهت

إلى ذكر ال سبحانه وتعالى.
هم بالعلم ّن ال علي من م سلمين, ف صح للم يه الن ته بتوج غل وق من يش من الناس   و
يد ويعلم الناس  فيخرج إلى قريتصه أو إلى القرى المجاورة لمدينتصه فيعلم الناس التوح
ما قال نه فعًل ك من أحسن م نه قوًل و من أحسن م صلة والحلل والحرام, فهذا   ال
 ال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قوًل ممن دعا إلى ال وعمل صالًحا وقال إنني من

المسلمين .
ته هم, هذا الصنف شغل وق سأل ال تعالى أن ل نكون من من الناس أ خر   وصنف آ
 بالحرام, فهصو فصي ليله على أشرطصة الفيديصو أو على قنوات التلفاز الذي ل يبصث إل
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 الحرام, والذي ل يبُث إل مصا يدمصر الفضيلة والخلق فهصو ينتقصل مصن شريصط إلى
ما ته, رب ضي وق تى يق خر, وهكذا ح قل إلى فيلم آ ما انت من فيلم  هى  يط, إذا انت  شر
 فات الفجر عليه, ربما نام عن صلة الفجر فإذا أصبح هام مع أصحابه ربما إلى ما
 حرم ال عصز وجصل, ربمصا إلى النظصر إلى المحرمات واللعصب بالورق والشيشصة
 والدخان وغير ذلك والغيبة والنميمة, فيصبح كما قال رسول ال ص ونعوذ بال أن
 نكون مصن هذا الصصنف صص: ))إن ال يبغصض كصل ُجغظري جواظ صَصّخاب فصي
ته ول يل حمار بالنهار(( ل شغل له كما قال رسول ال إل ملذا فة بالل  السواق, جي
نه, ولو جز ع ما ع في يده والحرام عنده  ما َحّل  ما الحلل عنده  قي الحلل وإن  ينت
 استطاع أن يسافر إلى بلد الغرب لسافر لو كان يملك ماًل, فليس عنده حرام وإنما

الحرام عنده ما ُحرم منه وما عجز عنه.
 وصنف آخر يسافرون بعائلتهم, يحزمون في مثل هذه الوقات أمتعتهم ويقطعون
 التذاكر بالموال التي أنعمها ال تعالى عليهم إلى بلد الكفر, إلى البلد التي تستباح
 فيها المحرمات, إلى البلد التي فيها ما فيها من معاقرة الخمور والزنا, فيأخذ نفسه
قل بهم ته ليصيبهم شيء من ذلك الشقاء والبلء ويسيح بهم وينت  أو يأخذ حتى عائل
يه ما حرم ال عز وجل, ويستحي  من مسرح إلى مرقص, ومن مكان إلى مكان ف
قد انقضت الجازة, انقضت العطلة نة فيرجع و في تلك المك ما  سان أن يقول   الن
 وليس في حياة المسلم عطلة إنما المسلم حياته كلها مشغولة, مشغولة بما ذكرنا من
ّس ير ُيح به ضم في قل قد ندم إن كان  ته و جع بعائل سبحانه وتعالى, فير عة ال   طا
 بتضييع تلك الوقات وقد ندم على ما شاهد من الحرام, وقد ندم على ما ضّيع من
ها, سبحانه وتعالى حفظ من كتاب ال  ظي غيره بأجزاء  قد ح قد يعود و  الوقات, و
مر قد يحظى غيره بصلة الرحم, وقد يحظى غيره بتوجيه الناس والهتداء إلى أ  و

ال سبحانه وتعالى, فيكون هو قد خسر وفاز غيره وفلح.
ها, سبحانه وتعالى في قي ال  جب أن نت نا ي ين أيدي تي ب  إخوة اليمان: هذه الوقات ال
سائلنا ال عز وجل عن كل عه,  سائلنا عن هذا العمر الذي نضي  إن ال عز وجل 
ية, فكيف بالشهر يف باليام الخال ساعات الطوال؟ فك يف بال نا, فك مر بحيات قة ت  دقي
 الماضية في اللهو واللعب, إن ال عز وجل سائلنا عن هذا العمر كما ذكر : ))ل
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ص ))عن بع(( ص ومن هذه الربع  عن أر سئل  مة حتى ُي بد يوم القيا ما ع  تزول قد
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله((.

كل شيء نه على  ستمعون القول فيتبعون أحسنه إ نا ممن ي سأل ال تعالى أن يجعل  أ
قدير.

-------------------------
الخطبة الثانية

 الحمصد ل حمًدا كثيًرا طيبًا مباركًا فيصه كمصا يحصب ربنصا ويرضصى الحمصد ل فاطصر
 السموات والرض جاعل الملئكة رسًل أولي أجنحة مثنى وثلث ورباع يزيد في
 الخلق ما يشاء إن ال على كل شيء قدير ما يفتح ال للناس من رحمة فل ممسك
ها وما يمسك فل مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلة والسلم على  ل

إمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلوات ربي وسلمه عليه.
 هذه فتوى لسصماحة الشيصخ /محمصد بصن صصالح العثيميصن صص حفظصه ال صص عصن هذه
ما تي رب عن هذه الهوائيات ال سلمين,  عض بيوت الم في ب ها  تي ترون  الهوائيات ال

يتسابق بعض المسلمين لشراؤها واقتنائها أة استئجارها.
 والسؤال هنا هو: انتشرت في الونة الخيرة ما يسمى "بالدش" أو الصحن الهوائي
 حيث ينقل القنوات الخارجية الكافرة وغيرها, حيث تعرض أفلم خليعة يظهر فيها
عو إلى تي تد مج ال ساقط والبرا به العاري والكلم ال قص الش يل واضحًا والر  التقب
 التنصصير, فهصل يجوز اقتناء هذه الجهزة والدعايصة لهصا والتجارة فيهصا وتأجيصر
 المحلت لهصم؟ علمًصا بأن البعصض يدعصي بأنصه يشتريهصا لغرض مشاهدة الخبار

العالمية.
الجواب:

 "بسم ال الرحمن الرحيم, قد كثر السؤال عن هذه اللة التي تلتقط موجات محطات
 التليفزيون الخارجصي وتسصمى "الدش", ولشصك أن الدول الكافرة ل تألوا جهًدا فصي
عد ا, وإذا كان كذلك فل يب ا وأمًن ا وآداًب  إلحاق الضرر بالمسلمين عقيدة وعبادة وُخلًق
 أن تبث من هذه المحطات ما يحقق لها مرادها, وإذا كانت قد تدس في ضمن ذلك
ما يس والترويج لن النفوس ل تقبله بمقتضى الفطرة  جل التدل  ما يكون مفيًدا من أ
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 كان ضرًرا محضًا, ولكصن المؤمصن حازمٌص فطنٌص َعّلمصه ال تعالى كيصف يقارن بيصن
 المصالح والمفاسد بين المنافع والمضار, وعنده من القوة والشجاعة ما يستطيع من
 خلله التخلص مصن أوضار هذه المفاسصد والمضار وإذا كان أمصر هذه الدشوش مصا
 ذكر في السؤال فإنه ل يجوز إقتناؤها ول الدعاية لها ول بيعها وشراؤها؛ لن هذا
 مصن التعاون على الثصم والعدوان المنهصي عنصه بقوله تعالى: ول تعاونوا على الثصم

والعدوان .
نا صراط أصحاب نا صراطه المستقيم, وأن يجنبي نا وإخوان  نسأل ال تعالى أن يهدي

الجحيم من المغضوب عليهم والضالين"
كتبه: محمد صالح العثيمين.

 وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن خطر الدش ذلك الصحن الهوائي, وليس عن
 خطر الدش فحسب ولكن عن خطر التلفاز أيًضا, فإن هذا الجهاز ُمدّمر كما ذكرت
 في الخطبة الماضية وذلك من خلل ما يعرض فيه من المسلسلت والفلم الخليعة
في عن  من الط صير و من الدعوة إلى التن ها  ما في ها  تي في مج الطفال ال تى برا  ح

العقيدة ومن الستهانة بالخلق.
 ولقائل أن يقول: مصا هصو السصبيل لخراج هذا الجهاز والتخلص منصه, ذكرت لنصا
 وجوب إخراج هذا الجهاز مصن البيوت المسصلمة وأنصه ل علج ول حصل حقيقصي إل
 بإخراج هذه الجهاز من البيوت, لن هذا الجهاز ل خير فيه, وكل عاقل يشعر بهذا
 فما هو السبيل العملي لكي يخرج النسان هذا الجهاز, ما هو البديل لبنائنا وما هو
هم ص غافًل ا عن هو أن أخرج هذا الجهاز وأكون غائًب يل  هل البد نا؟  يل لزوجات  البد
 عنهم أم البديل شيء آخر مما يفرح النفوس, ومما يجعل القلوب تقبل, إن الطفال

أمانًة في أعناقنا والطفل ينشأ على ما عوده أبوه:
وينشأ ناشئ الفتيان فينا…على ما كان َعَوّدُه أبوه

وما دان الفتى بحجًى ولكن …يعوده التدين أقربوه
 إن الطفل أمانة في عنق الوالدين ينشأ على ما ُينشأ عليه, ويرى فيهم الُمُثل والقدوة,
ين ا على المرب عه كان لزاًم مل طبائع نشأت م غد وحا هو رجُل ال فل  ما كان الط  ول
 مصن الباء والمهات أن يصصونوا المانصة ويحفظونهصا مصن الضيام ويوجهوا أطفال
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 المسلمين الوجهة السليمة, وثقوا تماًما أنه لن يضيع البناء إل بإهمال آبائهم ))وكل
ية من الرعا سانه((، و صرانه أو يمج نه أو ين  مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهّودا
 للبناء والجيال القادمة الهتمام الِجّدي بإخراج الوسائل المدمرة للطفال من التفاز
يه وبالسلوب التربوي ها بحزم ل هوادة ف مل مع عة والتعا يو والمجلت الخلي  والفيد
 الحكيصم الذي ل ينقلب إلى ضده, وهذه بعصض الوسصائل التصي بدت ليّص لعصل ال عصز

وجل أن ينفع بها:
ساعات الطوال تل ال هم ق مة الوقت فل يتاح ل ية: لبد من تعويد الطفال قي  في البدا
مل قت ُيهدر بل ع ضي والو تي تم ساعات ال مة ال ير لقي عب بل تقد هو والل  في الل
تك فل تبدد عمرك فظ أوقا بد أن تح هم, ل بد أن تكون قدوة ل بل ل في المقا مر, و  مث
 في متابعة كل خواٍء, فإن كنت تنصح ابنك باستغلل وقته فلبد أن تكون قبل ذلك

مستغًل لوقتك.
 ثانًيا: تعويد الطفال منذ الصغر على النوم مبكًرا ليًل فإن ال عز وجل جعل الليل

ُسباًتا والنهار معاًشا, فل يجوز السهر الطويل في الليل, والنوم في النهار.
في يه ويزرع  ما يحرص عل هي أقدس  ية  يف البناء بأن الواجبات الدين ا: تعر  ثالًث
ها المحدود, في وقت صلة  عن ال هم أمٌر  جل, فل يشغل عز و بد ل  حب التع هم   قلوب
سجد وعرفهصم على خذ أبناءك إلى المسصجد, ايتِص بهصم إلى الم  ولتثصبيت هذا المصر ف
تى يتعود يه ح صيحة والتوج كر والن في ِحلق الذ هم  ًسا مع كن جال صلة و ية ال  كيف
 الولد الستماع إلى نصيحة الوعاظ وحتى يتعودوا التيان إلى مساجد ال سبحانه

وتعالى.
ا: تعليم البناء منذ صغرهم بالحلل والحرام, كثير من الباء هداهم ال يهمل  رابًع
 أبنائه فل يعلمهصم الحلل والحرام, وإنمصا يعلمهصم الطعام والشراب وكيفيصة اللهصو
من أدى نه ُيعذب, و من اقترف الحرام فإ هم الحلل والحرام, وأن  عب, ل يعلم  والل
 الواجصب وترك الحرام فإن ال عصز وجصل أَعّد له جنصة عظيمصة عرضهصا السصموات
 والرض, فينبغصي للباء أن يعلموا أبناءهصم الحلل والحرام والخيصر والشصر, حتصى

يستطيعوا أن يميزوا ما يعرض عليهم ويزنوه بميزان شرع ال عز وجل.
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 خامًسا: يعود الباء أبنائهم على نبذ الغاني الرخيصة للرجال والنساء, نبذ أصوات
 المعازف واللهصو المتدنصي, وذلك منصذ الصصغر, إذا كان فصي حوزة أبنائك مصن هذه
 الغانصي ومصن هذه الموسصيقى فاسصتبدل هذه الشرطصة بأشرطصة القرآن وأشرطصة
هم تي قد توفرت ول الحمد في السواق.. والحريص ُيربي في  القصص للطفال ال
 الِحسّص المرهصف بحيصث تكره آذانهصم سصماع الموسصيقى, فإذا سصمع أغانصي أو سصمع

موسيقى سارع بإغلق الجهاز الذي ينبعث منه أو يذم ذلك المغني.
تي تعرض  سادًسا: يعرف البناء أن أكثر برامج التلفاز وأن المسلسلت والفلم ال
حب تي ل شيء أ سلمين وال ية للسلم والم ية الكافرة المعاد  مصدرها الدول الجنب
ر. حتى ينعموا  إليها من إفساد المسلمين وصرفهم عن دينهم وخلقهم وتراثهم الخّي
 دائمًا بالسصيطرة على المسصلمين مصع إعلم البناء أن اليهوديصة العالميصة هصي التصي
في شر  نا إل ال في العالم, فل تقدم ل سائل العلم والوكالت  يع و سيطر على جم  ت
 ثوب بّراق خّداع, ولك أن تأخذ شريط من الشرطة التي تتكلم عن أعداء السلم,
 وتلخصص هذا الشريصط وتقرأه على أبنائك أو أن تسصمع أبناءك ذلك الشريصط أو أن
 تقتني كذلك تلك الكتيبات التي فيها التحذير من أعداء السلم, فتقرأ على أبنائك ما

يرد في هذه الكتيبات من التحذير منهم.
 سابًعا: لبد من تقديم البدائل وتوفيرها وذلك بتنمية الهوايات المثمرة بحيث يقضي
تي تب المفيدة ال ني الك عة المفيدة فتقت من ذلك المطال هم, و ها البناء أوقات فراغ  مع
 تتناسب مع أعمار أولدك من القصص المفيدة والتي يبعد فيها الصور ويبعد فيها
يه ومن ية, كذلك الستعاضة عن التلفاز بأجهزة أخرى ذات آثار تربو  الكلمات الناب
 أمثلة ذلك أن توفصر لهصم جهاز تسصجيل مصع أشرطصة ليسصتمعو بحريصة إلى جهاز
 التسجيل, ول بأس أن تسمع لهم بأن يمسحو شريًطا وأن ُيفرغوا شريًطا وأن يملؤه

مع تهذيب التصرفات الشاذة التي قد تصدر منهم.
 وكذلك الدخول معهصم إلى عصصر الكمصبيوتر على أن يكون باتزان ورويصة وتوجيصه
ية ير كذلك الشغال اليدو في الخ يط  ستغلل هذا الشر ية ا هم كيف مي في  واعتدال, فُتن
 للبناء والبنات مثصل النجارة والخياطصة والزخرفصة وأن ُتنمصي فيهصم الهوايات الخّيرة
ها التعلم ية وفي ها الترب تي في كز الصيفية ال هم بالمرا  مثل الخط وغير ذلك وأن تلحق
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 وفيهصا التوجيصه, وهصي ول الحمصد متوفرة وعلى اختلف المراحصل بيصن ابتدائيصة
حق أبناءك بهذه يم, فأل يظ القرآن الكر كز لتحف ية, وكذلك هناك مرا سطة وثانو  ومتو
 المراكز التي هي لتحفيظ القرآن الكريم والتي هي خير ما تدخل أبناءك وتسجلهم
 فيها, وكذلك ل بأس أن تخرج بأهلك وعائلتك إلى الماكن الخالية من التبرج ومن
 معصصية ال تبارك وتعالى والخاليصة مصن الموسصيقى والغانصي, فتروح عنهصم وتعقصد
كر ظر لتذ ستغل المنا هم بال تعالى وت هم وتذكر هم فتوجه كن ل في تلك الما سة   جل
 بعظمة ال عز وجل كما قال تعالى عن المؤمنين: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطًل

.
سبي في  ته, ف جل وعظم عز و مة ال  قف ليذكّر برح ستغل الموا سول كان ي  والر
 هوازن وثقيصف جاءت امرأة مصن السصبي تبحصث عصن ولدهصا فوجدت ولًدا فألزقتصه
 وأرضعته, فيستغل النبي هذا الموقف ويقول: ))أترون هذه طارحة ولدها في النار؟

فيقولون: ل, فيقول النبي : ال أرحم بعباده من هذه بولدها((.
من خلق هم  قة الجميلة فتقول ل ظر إلى الشجار المور ظر إلى الجبل العظيم وتن  فتن
من هذا, وهكذا تذكرهم وتنبههم على عظمة ال عز وجل, ها أعظم   هذا؟ الجنة في
نك المسلمين كي تتعرف على أحوال إخوا خر ل هم من حين وآ  ول بأس أن تخرج ب
 المحتاجين, ل بأس أن تأخذ أبناءك إلى العائلت الفقيرة التي تحتاج إلى العون, إلى
ساكين وعلى طف على الم ساعدة, فتعوّد أبناءك الع ين يحتاجون إلى الم مى الذ  اليتا
من هم  في قضاء حوائج هم  ساعدة والدي سبيل ال وم في  هم النفاق   الفقراء وتعود

ملبس وأشياء أخرى مادية أو عينية أو غير ذلك.
 هذه بعض الخطوات العملية التي لك أن تسلكها حتى تخرج هذا الجهاز المدمر من
يا عن أبنائك بالدن غل  ثم تنش هو أن تخرج الجهاز  سلفت  ما أ حل ك يس ال يت فل  الب
 وتنشغل عن زوجتك بالدنيا ولكن مع إخراج هذا الجهاز لبد من البديل ولبد من
 التربية الحكيمة, فهؤلء البناء هم رجال الغد وهم الذين نأمل أن يخرجوا المة من
 نكسصتها وممصا هصي فيصه مصن الزمات, ول يكون ذلك بترك الحبصل على الغارب ول
 يكون ذلك بالتلفاز والفيديصو ول يكون ذلك بالمجلت الخليعصة.., إنمصا يكون ذلك

بالتربية السلمية.
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==============
الوقت في حياة المسلم

أحمد بن محمود الديب
العين

غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 -3- تعريف الوقت عند أهل الفنون. 2- دعوة لغتنام العمار قبل انصرامها. 1
 -5- اليات التي ورد فيها كلمة الوقت ومشتقاتها. 4أهمية المحافظة على الوقت. 

نبيها لشرف الزمان.   - اهتمام السلف بعمار الوقات6إقسام ال بالزمان وأجزائه ت
- مراح النبي صلى ال عليه وسلم.8- إقرار السلم للهو المباح. 7واغتنامها. 

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
يه وسلم: ))نعمتان بن عباس قال: قال رسول ال صلى ال عل  روى البخاري عن ا
 مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس: الصصحة والفراغ(( أي نعمتان يخسصرهما كثيصر مصن
 الناس، وروى البخاري عصن أبصي هريرة قال رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم:
خر أجله حتى بلغ ستين سنة(( ]وروى الحاكم والبيهقي[.  ))أعذر ال إلى امرئ أ

تك بل خمس: حيا سا ق نم خم بن عباس قال رسول ال صلى ال وسلم: ))اغت  عن ا
بك بل شغلك، وشبا غك ق بل فقرك، وفرا بل سقمك، وغناك ق بل موتك، وصحتك ق  ق

قبل هرمك((.
سلم: يه و صلى ال عل سول ال  بل قال ر بن ج عن معاذ  طبرني   وروى البزار وال
 ))لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه،
 وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل

به((.
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ما اهتمت مة ريادة حين مة قيادة وأ نا أن تكون أ ستحقت أمت قد ا ها الخوة الكرام: ل  أي
 بأوقاتها وعلمت أنها مسئولة عن وقتها، لقد اهتم السلم بالوقت اهتماما بالغا، بل

لم يعرف التأريخ أمة من المم كأمة محمد اهتمت واعتنت بوقتها عناية بالغة.
وهذا نراه واضحا في كتاب ال وسنة رسول ال وسلوك السلف. فما هو الوقت؟

 هو اسم لقليل الوقت وكثيره وهو عند كثير من العلماء المتخصصين يمثل مفهوما
 خاصا بعلومهم، فعند الجغرافي يرتبط الوقت بالظواهر الجغرافية من زمن ومكان
من قت بالزمان مقترنا بز بط الو ند النحوي ير هر، وع بط وهذه الظوا ين ترت  معين
 الماضي والحاضر والمستقبل، وأما علماء الطبيعة فيرون أن الزمن والوقت يمثلن
 واحدا من ثلث كتل الكتلة والمسافة والزمن، وعند علماء السلوك يرون أن إضاعة

الوقت ذنب يستوجب التوبة العاجلة.
 والمسصلم يرى الوقصت يجمصع بيصن هذا وذاك، ويرى أن الوقصت أغلى مصن الذهصب
 والفضة وأغلى من جميع الموال، فإن المال إذا فقد يمكن أن يعوض، وإما الوقت

إذا فقد فل يمكن أن يعوض
دقات قلب المرء قائلة له …إن الحياة دقائق وثواني

في دركات ته نزل  ته ترقى في درجات الكمال، ومن أضاع وق فظ على وق  فمن حا
 الوبال، ومصن لم يتقدم فهصو فصي تأخصر، ومصن لم يتقدم إلى الجنصة بالعمال الصصالحة

تأخر إلى النار بالعمال السيئة، فخسر الدنيا وخسر الخرة.
 لقصد اسصتحقت أمتنصا أن تكون أمصة قيادة وريادة، فالوقصت ينقسصم إلى قسصمين: وقصت
 زماني ووقت مكاني، فالوقت الزماني هو الذي يتعلق بعمر النسان، بل هو حياته
 كاليوم والسبوع والشهر والسنة، والوقت المكاني كما جاء في الحديث المتفق عليه
ية فقال: يت مكان يج مواق سلم لوفود الحج يه و صلى ال عل سول ال  ت ر ما وّق  حين

))هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن((.
قد ذكر الوقت في كتاب ال تعالى في ثلث عشرة آية يذكر ال تعالى فيها قيمة  ول
 الوقصت، ففصي سصورة المرسصلت: َوِإَذا الّرسُصُل ُأّقَتتْص ليّص َيْومٍص ُأّجَلتْص ِلَيْومِص اْلَفصْصِل

سلت: ين13-11]المر هم وب صل بين سول ميقاتا يف عل للر  [. أي أن ال تعالى ج
 أممهم وقال تعالى في سورة الحجر حينما أعطى إبليس مهلة من الوقت فقال: َقاَل
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ِت اْلَمْعُلوِم ]الحجر: ِم اْلَوْق َن ِإَلى َيْو َن اْلُمنَظِري َك ِم  [. وحينما سئل رسول38-37َفِإّن
 ال صلى ال عليه وسلم في سورة العراف عن ميقات الساعة فقال تعالى: ُقْل ِإّنَما

 [. وفي سورة الشعراء قال187ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبي َل ُيَجّليَها ِلَوْقِتَها ِإّل ُهَو ]العراف:
 [. وفي سورة المعارج: ُقْل38تعالى فجمع السحرة إلى ميقات يوم معلوم ]الشعراء:

ٍم ّمْعُلوٍم ]المعارج: ِت َيْو َن َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِميَقا َن َواْلِخِري  [. وقال50-49ِإّن اْلّوِلي
 [. وفي سورة الدخان: ِإّن17تعالى في سورة النبأ ِإّن َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتا ]النبأ:

َن ]الدخان: ْم َأْجَمِعي ْصِل ِميَقاُتُه َم اْلَف ِن الِهّلِة40َيْو ْسَئُلوَنَك َع  [. وفي سورة البقرة: َي
ْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن189ُقْل ِهَى َمَواِقيُت ]البقرة:  [. وفي سورة النساء: ِإّن الصلَة َكاَن

[.103ِكَتابا ّمْوُقوتا ]النساء:
ته هم إلى قيم فت انتباه قت ويل مة الو تن على العباد بقي ما أراد ال تعالى أن يم  وحين
في معرض المتنان نه، ف سم بأجزاء م في مواضع كثيرة وأق به  سم  ته أق  والى أهمي
 على الناس ذكصر ال تعالى الليصل فصي أربصع وسصبعين آيصة وذكصر النهار فصي أربصع
 وخمسصين آيصة قال: َوسَصّخر َلُكمُص الّشْمسَص َواْلَقَمَر َداِئَبينَص َوسَصّخَر َلُكمُص اّلْيَل َوالّنَهاَر

 [. وقال: َوُهَو اّلِذى َجَعَل اّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ّلَمْن َأَراَد َأن َيّذّكَر َأْو َأَراَد23]إبراهيم:
[.62ُشُكورا ]الفرقان:

مة فت انتباه العباد إلى قي يل والنهار ليل جر والضحى والل سم بالف قت أق ية الو  ولهم
الوقت ليسعوا بحرص شديد أن يعتنوا بأوقاتهم وأن يملؤوها بطاعة ال تعالى.

 لقد كان سلف أمتنا أحرص الناس على أوقاتهم، فيقضون أوقاتهم في طاعة ال، بل
 إنهم كانوا يستغلون كل لحظة في أوقاتهم فيملؤوها بالطاعة والخشية من ال تعالى،

فكانوا يقلون من علمة المقت أل وهي إضاعة الوقت.
ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص بن مسعود يقول: )  كان ا
 فيه أجلي ولم يزد فيه عملي(. وقال الحسن البصري: لقد أدركت أقواما كانوا على
نك أيام مجموعة، إذا بن آدم إ يا ا كم. ويقول:  كم على أموال شد حرصا من هم أ  أوقات
يل والنهار بن آدم إن الل يا ا يز:  بد العز بن ع مر  هب بعضك. وقال ع هب يوم ذ  ذ

يعملن فيك فاعمل فيهما. ويقول آخر: من كان يومه كأمسه فهو مغبون.
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 هؤلء هصم الذيصن حافظوا على أوقاتهصم فكانوا يسصتغلون أوقاتهصم فصي سصيرهم فصي
 الطريق للعمل بطاعة ال، ويغتنمون كل لحظة من أعمارهم بطاعة ال، فهذا رجل
بي عن أ سلم  قه روى م في طري ته  ستغل وق في الجنة لنه ا نبي وهو يتقلب   رآه ال
 هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: ))لقد رأيت رجًل يتقلب في الجنة

في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين((.
من سهراتنا  ين  هم وأ من أوقات نا  ين أوقات عة ال فأ في طا هم   هؤلء اغتنموا أوقات
هم من يظنون أن أعمار نا  قت. فم تل الو فع شعار: ق سهرتنا نر في  نا   سهراتهم، إن
 تقتل بهذا، نعم إنهم يقتلون ولكنهم يقتلون أنفسهم بقتل وقتهم، ويزعمون أنهم يقتلون
 أوقاتهصم، إنهصم يقتلون أعمارهصم بالنظصر إلى المسصلسلت الفاسصدة والفلم الخبيثصة

الخليعة والمجلت الساقطة، وفي الغيبة والنميمة -.
-------------------------

الخطبة الثانية
أما بعد:

صلة دون أن في قراءة قرآن و نا  ضي أوقات نا أن نق يد م هل تر ما يقول قائل:   رب
نعطي للنفوس حظها من الترويح واللهو المباح؟

 لذا نقول: ل حرج في أن يصرف المسلم وقته في اللهو المباح على أل يتعدى بذلك
حة، وعلى في الرا ين والبدن  حق الع في العبادة، وعلى  حق ال تعالى  هو على   الل
يه صلى ال عل سول ال  يح أقره ر في الترو فس  حظ الن في التقان، ف  حق عملك 
 وسلم، فرسول ال أعلم الناس بنفوس الناس يعلم أن النفس تمل من كثرة الموعظة
 وكثرة النصصيحة، فكان يتخول أصصحابه بالموعظصة، فعصن ابصن مسصعود قال: )كان
نا بالموعظة خشية السآمة( أي خشية الملل، يه وسلم يتخول  رسول ال صلى ال عل
في سل فيقول  نه يكره الحزن والك هو المباح ل من الل فس  حظ الن نا  هو الذي يعلم  ف
 دعائه: ))اللهصم إنصي أعوذ بصك مصن الهصم والحزن والعجصز والكسصل والجبصن والبخصل

وغلبة الدين وقهر الرجال((.
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كي طر قدماه، وكان يب تى تتف سلم الذي كان يقوم ليله ح يه و صلى ال عل  هكذا كان 
نه كان ته بدموعه، وكان الصحابة يقولون عنه: إ  من خشية ال حتى تتخضب لحي

يصوم حتى يقولون: إنه ل يفطر، وكان يفطر حتى يقولون: إنه ل يصوم.
ما عل ك سم، ل يف كه التب حك وجُل ضح سلم وكان يض يه و صلى ال عل  هكذا كان 
ية، صوات عال حك بأ من الض هم  تى ينقلبوا على قفا هم ح في ضحك عض  عل الب  يف
هو يه وسلم هو الذي يعلمنا كيف يكون حظ النفس من الل  فرسول ال صلى ال عل
 المباح، فيقبصل على الصصبية الصصغار، فيروح عنهصم فيجمعهصم صصفا واحدا ويقول:

هم ويلتزمهم، وهو من قدم إلي فله كذا وكذا((، فيهرولون على رسول ال فيقبل (( 
 الذي كان يسابق أم المؤمنين عائشة في بيتها وتسابقه، وهو الذي كان يحملها وهي
 صصغيرة لتنظصر إلى لعصب الحبشصة، فهذا هصو اللهصو المباح، فكان يضحصك ويتبسصم

ويمزح، ول يقول إل حقا.
نا حاملوك نه أن يحمله فقال: ))إ سول ال فطلب م مد أن رجًل جاء إلى ر  روى أح
 على ولد ناقصة(( فقال الرجصل: وماذا أفعصل بولد ناقصة؟ فقال صصلى ال عليصه وسصلم

متبسما: ))وهل تلد البل إل النوق((.
 ومصع ذلك هصو الذي حذرنصا مصن إضاعصة الوقصت، هكذا كان أسصلفنا جمعوا بيصن
هم يعيشون على قول ال في أوقات هو المباح فكانوا  ين الل قت وب ظة على الو  المحاف

[.162تعالى: ُقْل ِإّن َصَلِتى َوُنُسِكى َوَمْحَياَى َوَمَماِتى لّلِه َرّب اْلَعاَلِميَن ]النعام:
==============

الوقت وسبل استغلله ق الجازة
عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي

المجمعة
16/3/1422

الجامع القديم
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة
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سنوية. 1 في الجازة ال هم. 2- أحوال الناس   -3- المفرطون المضيعون لوقات
- حرص السلف على أوقاتهم.4نعمة الوقت والفراغ وأهمية اغتنام الوقات. 

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
 فاتقوا ال الذي خلقكم وسواكم، ومن الخير زادكم، ومن الشر وقاكم، وتذكروا نعمه

يم: ُصوَها ]إبراه ِه َل ُتْح صر َوِإن َتُعّدوْا ِنْعَمَة الّل ها ولح حد ل تي ل   [،34الغزار ال
 فجددوا له سبحانه الشكر وأكثروا له من الحمد، فهو وحده المستحق لذلك، جل في

عله.
 عباد ال، ها نحن الن نستقبل إجازة صيفية تمتد بضعة أشهر، فيها يرتاح الطلب
 من عناء الدراسة وتركن السر إلى الهدوء والسكينة بعد نشاط الدراسة والمذاكرة
 والمتابعصة، وغالبا مصا يأخصذ أولياء المور إجازة مصن أعمالهصم تتوافصق مصع إجازة
نا أو سرة ه سافرت ال ما  ته، ورب من وق هم  سعد الب بأولده ويفرغ ل  الطلب لي

هناك.
 والناس في هذه الجازة بين مستفيد منها رابح وآخر مفرط فيها خاسر، وهكذا حال
من عمرها في الجازة  بح  بح، عباد ال الرا طى التجارة ر من تعا كل  ما   التجار، ف
ية أو علم حديثا قن مهنة، أو حفظ آ يد فاكتسب علما أو تعلم حرفة أو أت فع المف  بالنا
سبه مهارة ويمل فة ويك حق بمركز صيفي يزيده إيمانا وثقا عة أو الت  أو قرأ كتبا ناف
ها، أو من جعل لقاربه وذوي رحمه نصيبا من ته  في إجاز بح  يد، والرا ته بالمف  وق
ية فع را سلمين وير ما يخدم الم نه وساعدهم في مد إخوا ير أو أ في مشروع خ  ساهم 
تى ها، فالعادة تنقلب إلى عبادة م ية ل في من أخلص الن ته  في إجاز بح  ين، والرا  الد
 صلحت النية، فهل استحضرنا الخلص ل فيما نقضي به إجازاتنا ؟ والرابح منا
يم أهله وأولده ما ينفعهم واستغل وجوده بينهم، فذكرهم  من استغل إجازته في تعل
ته هو الذي يهمه صلح أبنائه وبنا نب، والب المثالي  ما يجت جب وحذرهم م ما ي  ب
 ويسصتغل كصل المكانات المتاحصة مصن مراكصز صصيفية للطلب ودور نسصائية لتحفيصظ

القرآن الكريم للبنات والمهات.
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 أما الخاسرون في الجازة فكثير، كما يشهد به واقع الكثيرين وكما اعتاد الناس في
 كصل إجازة، فمصن أقبصل على مشاهدة الحرام والتمتصع بالحرام خاسصر، ومصن تفرغ
 لصطياد الفرائس والتغرير بالبرياء خاسر، ومن سهر ليله كله ونام نهاره فضيع
 الصلة خاسر، ومن مضى وقته وانقضت أيامه وانصرمت لياليه وكثرت مجالسه
 دون ذكر ل تعالى خاسر، ففي الحديث الصحيح: ))ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا
 ال فيصه ولم يصصلوا على نصبيهم إل كان عليهصم ِتَرة فإن شاء عذبهصم وإن شاء غفصر

لهم(( والِترة هي الحسرة والندامة.
 وذكر عند النبي صلى ال عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام
نا أن يبول هل يرضى أحد نه(( البخاري، ف في أذ صلة فقال: ))بال الشيطان   إلى ال

ابنه في أذنه، فضًل عن عدوه، فضًل عن الشيطان الرجيم.
يه وتجاوز قدر به يتسلط على العبد إذا أفرط ف بة، ف  وللشيطان مع النوم أحوال عجي
هو نام ثلث كم إذا  ية رأس أحد قد الشيطان على قاف صحيحين: ))يع في ال جة،   الحا
 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر ال انحلت عقدة،
 فإن توضصأ انحلت عقدة، فإن صصلى انحلت عقدة فأصصبح نشيطا طيصب النفصس، وإل
 أصبح خبيث النفس كسلن(( فهل يعي ذلك من يصبح كل يوم وقد ضيع الصلة
خش سفرا محرما فلي سافر  من  ما  كر ول صلة ول وضوء، أ مه بذ ستهل يو  ولم ي
 العقوبة وليتذكر ما بلي به من عصى ال تعالى من المراض المستعصية، َوَلَعَذاُب

[.127الِخَرِة َأَشّد َوَأْبَقى ]طه:
 عباد ال، الوقت الذي نعيش فيه متمتعين بقوانا وحواسنا، ونرفل في النعيم والمن
 والمان من أجل النعم والمنن، ومن غفل عن وقته سيندم كما يندم الكفار إذا عاينوا
ُف ْم َفَيُموُتوْا َوَل ُيَخّف َم َل ُيْقضَى َعَلْيِه ْم َناُر َجَهّن َن َكَفُروْا َلُه ها َواّلِذي  النار ووقعوا في
ا َنْعَمْل ا َأْخِرْجَن ا َرّبَن ْصَطِرُخوَن ِفيَه ْم َي َك َنْجِزى ُكّل َكُفوٍر َوُه ا َكَذِل ْن َعَذاِبَه ْم ّم  َعْنُه
ِه مَن َتَذّكَر ا َيَتَذّكُر ِفي ْم ّم ْم ُنَعّمْرُك ص َأَوَل ص فيجابون  ا َنْعَمُل   َصاِلحا َغْيَر اّلِذى ُكّن

 [، فجعصل سصبحانه37، 26َوَجاءُكمُص الّنِذيُر َفُذوُقوْا َفمَا ِللّظاِلِمينَص مِن ّنصِصيٍر ]فاطصر:
سان مر الذي يحياه الن ستبصار، وأقام الع كر وال مر موجبا للتذ ير وطول الع  التعم
 حجصة عليصه ،. فالزمصن نعمصة جلى ومنحصة كصبرى ل يسصتفيد منهصا كصل الفائدة إل
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 الموفقون، كما أشار إلى ذلك قوله صلى ال عليه وسلم: ))نعمتان مغبون فيها كثير
مه أن نه وكر سأل ال تعالى بم جه البخاري ، ن صحة والفراغ(( أخر  من الناس: ال
 يرزقنصا الحفاظ على أوقاتنصا والمبادرة بالعمال الصصالحة قبصل َتصصّرم العمار

وانقضاء اليام.
أقول قولي هذا...

-------------------------
الخطبة الثانية

الحمد ل رب العالمين.
أما بعد:

مه ال تعالى: يم رح بن الق سبقنا، قال ا من  ها  تي أدرك ته، ال سته وأهمي قت نفا  فللو
 "فالوقت منصرم بنفسه منقض بذاته ص أي ل يحتاج إلى من يديره ويحركه ص ولذا
ته، والواردات تد فوا سراته واش مت ح ته وعظ صرمت أوقا سه ت عن نف فل  من غ  ف
 سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب وينقضي الوقت بما فيه، فل يعود عليك منه
 إل أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك ل محالة،
ِى اَلّيامِص اْلَخاِلَيِة َا َأسْصَلْفُتْم ف  لهذا يقال للسصعداء فصي الجنصة: ُكُلوْا َواْشَرُبوْا َهِنيَئا ِبم

 [، ويقال للشقياء المعذبين في النار: َذِلُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْفَرُحوَن ِفى الْرِض24]الحاقة:
فر: َن ]غا ْم َتْمَرُحو ا ُكنُت ّق َوِبَم سلفنا الصالح75ِبَغْيِر اْلَح  [" ا.هص ولذا كان حرص 

بت مي على يوم غر مت على شيء ند ما ند سعود:  بن م هم شديدا، قال ا  على أوقات
شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي.

 وهذا ابن الجوزي يقول: "وقد رأيت عموم الخلئق يدفعون الزمان دفعا عجيباً ، إن
 طال الليصل فبحديصث ل ينفصع أو بقراءة كتاب فيصه غزل وسصمر، وإن طال النهار

فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في السواق.ا.هص.
سلمين من الم يه كثيرون  ضي ف ما يق بن الجوزي لو رأى  سيقوله ا ما  كم ب ما ظن  و
هم، يه أقوام أوقات سترخص ف صوارف وا يه ال في هذا الزمان الذي كثرت ف هم   أوقات
 فبذلوها فيما حرم ال عليهم فإلى ال المشتكى، وهو المستعان والمسؤول جل وعل
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من فع مال ول بنون إل  نا عنده يوم ل ين ما ينفع نا في ستغلل أوقات نا با من علي  أن ي
أتى ال بقلب سليم.

=============
الوقت وسبل استغلله

عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي
المجمعة

11/3/1420

الجامع القديم
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

عم ال. 1 ظم ن من أع قت  مة الو يع الوقات والعمار. 2- نع  -3- مغبون مض
- الدعوة لغتنام الوقات.4حرص السلف على أوقاتهم. 

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
 فاتقوا ال الذي خلقكم وسواكم، ومن الخير زادكم، ومن الشر وقاكم، وتذكروا نعمه

يم: ُصوَها ]إبراه ِه َل ُتْح ها ول حصر َوِإن َتُعّدوْا ِنْعَمَة الّل حد ل تي ل   [،34الغزار ال
 فجددوا له سبحانه الشكر وأكثروا له من الحمد، فهو وحده المستحق لذلك جل في

عله .
 ومصن تلك النعصم التصي نتقلب فيهصا صصباح مسصاء، وقصد غفصل الكثيرون عنهصا، وقصل
 المتنبهون لهصا المسصتغلون لهصا بمصا ينفعهصم فصي الدنيصا والخرة، نعمصة الوقصت. يقول
 سصبحانه مذكرا بهذه النعمصة: َوسَصّخر َلُكمُص الّشْمسَص َواْلَقَمَر َداِئَبينَص َوسَصّخَر َلُكمُص اّلْيَل

يم: ُصوَها ]إبراه ِه َل ُتْح َسَأْلُتُموُه َوِإن َتُعّدوْا ِنْعَمَة الّل ا  ن ُكّل َم م ّم  ،33َوالّنَهاَر َواَتاُك
َسّخراٌت34 ُم اّلْيَل َواْلّنَهاَر َوالّشْمَس َواْلَقَمَر َواْلّنُجوُم ُم َسّخَر َلُك ية أخرى َو  [، وفي آ

حل: َن ]الن ٍم َيْعِقُلو ٍت ّلَقْو َك لَيا ِه ِإنّ فِى َذِل سبحانه: َوَجَعْلنَا اّلْيَل12ِبَأْمِر  [، وقال 
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ْم ا ءاَيَة الّنَهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوْا َفْضًل ّمن ّرّبُك  َوالّنَهاَر ءاَيَتْيِن َفَمَحْوَنا ءاَيَة اّلْيِل َوَجَعْلَن
 [، فهذا12َوِلَتْعَلُموْا َعَدَد السّصِنيَن َواْلِحسَصاَب َوُكّل َشْىء َفصّصْلَناُه َتْفصِصيًل ]السصراء:

 الوقت الذي نعيش فيه من أجل النعم والمنن، ومن غفل عنه سيندم كما يندم الكفار
ْم َفَيُموُتوْا َم َل ُيْقضَى َعَلْيِه ْم َناُر َجَهّن َن َكَفُروْا َلُه ها َواّلِذي  إذا عاينوا النار ووقعوا في
 َوَل ُيَخّففُص َعْنُهمْص ّمنْص َعَذاِبهَا َكَذِلكَص َنْجِزى ُكّل َكُفوٍر َوُهمْص َيصْصَطِرُخوَن ِفيهَا َرّبنَا
 َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلحا َغْيَر اّلِذى ُكّنا َنْعَمُل ص فيجابون ص َأَوَلْم ُنَعّمْرُكْم ّما َيَتَذّكُر ِفيِه

طر: ِصيٍر ]فا َن مِن ّن ُم الّنِذيُر َفُذوُقوْا َفمَا ِللّظاِلِمي عل37، 36مَن َتَذّكَر َوَجاءُك  [، فج
مر الذي يحياه ستبصار، وأقام الع كر وال مر موجبا للتذ ير وطول الع  سبحانه التعم
بن كثير رحمه ال في تفسير هذه الية: أي أَو ما عشتم يه، قال ا  النسان حجة عل

في الدنيا أعمارا؟ لو كنتم ممن ينتفع بالحق لنتفعتم به في مدة عمركم.
جل إلى عز و يث: ))أعذر ال  في الحد بن آدم ف جة على ا مر ح  ولذا كان طول الع

امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة(( البخاري.
 أي أزال عذره ولم يبصق له موضعا للعتذار، إذ أمهله طول هذه المدة المديدة مصن
 العمر. فالزمن نعمة جلى ومنحة كبرى ل يستفيد منها كل الفائدة إل الموفقون، كما
 أشار إلى ذلك قوله: ))نعمتان مغبون فيهصا كثيصر مصن الناس الصصحة والفراغ ((

البخاري.
من يديره ته ص أي ل يحتاج إلى  قض بذا سه من يم: "فالوقت منصرم بنف بن الق  قال ا
تد سراته واش مت ح ته وعظ صرمت أوقا سه ت عن نف فل  من غ ص ولذا ف كه   ويحر
يه ما ف سحاب وينقضي الوقت ب مر أسرع من ال ته، والواردات سريعة الزوال ت  فوا
نه تك، فإ من وق يك  ما يعود عل سك  مه، فاختر لنف نه إل أثره وحك يك م  فل يعود عل
ْسَلْفُتْم ِفى  عائد عليك ل محالة، لهذا يقال للسعداء في الجنة ُكُلوْا َواْشَرُبوْا َهِنيَئا ِبَما َأ

 [، ويقال للشقياء المعذبين في النار َذِلُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْفَرُحوَن24اَلّياِم اْلَخاِلَيِة ]الحاقة:
["ا.هص75ِفى الْرِض ِبَغْيِر اْلَحّق َوِبَما ُكنُتْم َتْمَرُحوَن ]غافر:

مت ما ند سعود: ) بن م هم شديدا، يقول ا صالح على أوقات سلفنا ال  ولذا كان حرص 
على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي(.
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يت عموم الخلئق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن قد رأ بن الجوزي يقول: "و  وهذا ا
 طال الليصل فبحديصث ل ينفصع أو بقراءة كتاب فيصه غزل وسصمر، وإن طال النهار

فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في السواق" .ا.هص.
سلمين من الم يه كثيرون  ضي ف ما يق بن الجوزي لو رأى  سيقوله ا ما  كم ب ما ظن  و
هم، يه أقوام أوقات سترخص ف صوارف وا يه ال في هذا الزمان الذي كثرت ف هم   أوقات
 فبذلوها فيما حرم ال عليهم فإلى ال المشتكى وهو المستعان والمسؤول جل وعل
من فع مال ول بنون إل  نا عنده يوم ل ين ما ينفع نا في ستغلل أوقات نا با من علي  أن ي

أتى ال بقلب سليم.
-------------------------

الخطبة الثانية
أما بعد:

ِه ا َهاِذ قد سماها ال تعالى متاعا ِإّنَم يا سريعة النقضاء ف يا عباد ال اعلموا أن الدن  ف
ّ اْلِخَرَة ِهَى َداُر اْلَقَراِر ]غافصر: َا َمَتاعٌص َوِإن  [، فخذوا مصن العاجصل39اْلحياُة الّدْني

 للجصل، وتزودا مصن الخيصر مصا دمتصم قادريصن على اكتسصابه، وتذكروا واحذروا أن
 تكونوا ممصن يقول فصي يوم القيامصة َربّص اْرِجُعونِص َلَعّلى َأْعَمُل صَصاِلحا ِفيمَا َتَرْكتُص

 [، واستحضروا هذا المشهد العصيب والموقف العظيم َكّل ِإَذا100، 99]المؤمنون:
 ُدّكتِص اَلْرضُص َدّكا َدّكا َوَجاء َرّبكَص َواْلَمَلكُص صَصّفا صَصّفا َوِجىء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهّنمَص َيْوَمِئٍذ

ِى ]الفجصر: ِى َقّدْمتُص ِلَحَيات  [،24-21َيَتَذّكُر اِلنسَصاُن َوَأّنىص َلهُص الّذْكَرى َيُقوُل ياَلْيَتن
 فالسصعيد حقا مصن اغتنصم أيامصه، وحرص على تقديصم مصا ينفعصه عنصد ربصه، والبائس
 المغبون هصو ذاك الذي ل تزيده اليام مصن ال إل بعدا، يرى اليام تمضصي تباعا
 فيفرح لقرب ترقيصة أو حصصول علوة أو تحقصق أمنيصة وهصو غافصل عصن طاعصة ال
يه من قبره ويباعده ما نهى ال، وما علم المسكين أن كل يوم يمر به يدن  مرتكب ل
ته، فيعمره بالخير وعمل البر، ويعطي سلم بوق ني الم ما أجمل أن يعت  عن دنياه. و
 كل ذي حق حقه، ويعتني برأس ماله وهو أداء الواجبات والنتهاء عن المحرمات،
ما ربح إل صالحات، ف عل المستحبات والتزود بالعمال ال سابق إلى الرباح بف  ثم ي

المتقون، ول خسر إل المفرطون المتقاعسون. والحمد ل رب العالمين.
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===============
ضبط الوقت وأثره في إنتاجية المجتمع

صالح بن عبد ال بن حميد
مكة المكرمة
10/5/1426

المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 - من سنن ال تعالى أن جعل الليل لباًسا2- ظاهرة إهدار الوقات في الجازة. 1
مع. 3والنهار معاشًا.  ية على الفرد والمجت سنن ال الكون فة   -4- خطورة مخال

- فضائل البكور وبركاته.5أهمية ضبط الوقت وتنظيمه في رقي المم. 
-------------------------

الخطبة الولى
من َتَفضّل، ِم  من ُشكِر، وأكر من ُذكِر، وأحقّ  من ُحمِد، وأحبّ  مد ل أولى   الح
 وأرحِم من ُقِصد، أحمده سبحانه وأشكره، َتَعّرف إلى خلقه بالدلئل الباهرة والحجج
 القاهرة، وأنعم عليهم بالنعم الباطنة والظاهرة، واللء الوافرة الُمَتكاِثَرة. وأشهد أن
 ل إله إل ال وحده ل شريصك له، َمّد الرضَص فأوسصعها بُقْدِرتصه، وَقّدر فيهصا َأْقَواتهصا
ُه ِذكَره فأعله فع رّب سوله، ر بد ال ور نا محمًدا ع سيدنا ونبي هد أن  ته، وأش  بحكم
 وأَجّله، وفصي أعل المنازل أكرمصه وأَحّله، صصّلى ال وسصّلم وبارك عليصه وعلى آله
سان، هم بإح من تبع ين و ين َأِذّلة، والتابع صحابه، أِعّزة على الكّفار وعلى المؤمن  وأ

بدعوتهم وطريقتهم َتّتِحد الكلمة، وترتفع أركان الِمّلة، وسّلم تسليًما كثيًرا.
كم ال، جل، فاتقوا ال رحم عز و سي بتقوى ال  ها الناس ونف عد: فأوصيكم أي ما ب  أ
سفر والرحيل َتَزّود بالمؤونة، ومن َصّحت َم على ال ن َعَز يا غير مأمونة، وَم  فالدن
ه، وأخذ بالسباب جاءته من ربه المعونة، من َعِلم َشَرف المطلوب َجّد وَعَزم،  نّيُت
ُس إذا ُأْطِمَعت َطِمَعت، وإذا ُأْقِنَعت باليسير َقِنَعت، م، والنف  والجتهاُد على َقْدر الِهَم
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َت، اهتمّص بالخلص أهصل الّتقصى والخلص، وفّرط المفّرطون َت اْنَفَطم  وإذا ُفِطم
َك َساَء َفَعَلْيهَا َومَا َرّب ْن َأ ِسِه َوَم َصاِلًحا َفِلَنْف ْن َعِمَل  َن َمَناص، َم َت حي  فندموا ول

[.46ِبَظّلٍم ِلْلَعِبيِد ]فصلت:
 أيها المسلمون، قّوة الّمة وتقّدمها وُحسن تدّينها َمِقيٌس بقوة إيمانها، وجودِة عملها،
 ودّقِة تنظيمها، وِمقَداِر إنتاجها، وُحسِن تدبيرها، بسم ال الرحمن الرحيم: َواْلَعْصِر
 ِإّن اِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإّل اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا

ِبالّصْبِر ]سورة العصر[.
من البقاع ير  في كث سم الجازات  صيف وحلول موا مع هبوب رياح ال  عباد ال، و
 والديار، وارتباط الجازة عنصد بعصض الناس بالتعطيصل والبطالة وإضاعصة الوقصت
في العمل والنتاج وساعات العمل وحفظ ل  فة نظر وتأّم  وقتله؛ يحسن الوقوف وق

الوقت وضبط ساعات الُعُمر وأوقات الراحة.
 إن ُقدرة المجتمعات على النتاج والعطاء وضبطِص سصاعات العمصل وَكسْصِب المعاش
 وأوقات الراحصة مصن أدّل الدلئل على القّوة، بصل ُحسصِن اليمان والعمصل الصصالح

وإدراك معنى الصلح.
 تأّملوا ص رحمكم ال ص هذه اليات من كتاب ال فيما امتّن ال على عباده من تهيئة
ِض ي اَلْر ْم ِف نه: َوَلَقْد َمّكّناُك ة، يقول عّز شأ سن الَمِعيَش جل ُح من أ سباب الَمَعاش   أ

 [، ويقول عّز من قائل: ُهَو10َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َقِليًل َما َتْشُكُروَن ]العراف:
 اّلِذي َجَعَل َلُكمْص اَلْرضَص َذُلوًل َفاْمُشوا فِي َمَناِكِبهَا َوُكُلوا ِمنْص ِرْزِقهِص َوِإَلْيهِص الّنُشوُر

 [، وقال جّل وعل: َفِإَذا ُقِضَيْت الّصلُة َفانَتِشُروا ِفي اَلْرِض َواْبَتُغوا ِمْن15]الملك:
[.10َفْضِل الّلِه َواْذُكُروا الّلَه َكِثيًرا َلَعّلُكْم ُتْفِلُحون ]الجمعة:

ها، يقول سصبحانه: ساعاته والراحصة ومواعيد مل و نبيَه على أوقات الع  ثصم تأّملوا الت
بأ: ا ]الن ا الّنَهاَر َمَعاًش ًسا َوَجَعْلَن ا الّلْيَل ِلَبا ُسَباًتا َوَجَعْلَن ْم  ا َنْوَمُك  [، ويقول11-9َوَجَعْلَن

 جّل فصي ُعله: َوَجَعْلنَصا الّلْيَل َوالّنَهاَر آَيَتْينِص َفَمَحْونَصا آَيَة الّلْيِل َوَجَعْلنَصا آَيَة الّنَهاِر
ْم ]السراء: ْن َرّبُك ِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًل ِم  [، ويقول جّل وعل: َوُهَو اّلِذي َجَعَل12ُمْب

 [، ويقول في حّق نبّيه47َلُكْم الّلْيَل ِلَباًسا َوالّنْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشوًرا ]الفرقان:
[.7محمد : ِإّن َلَك ِفي َالّنَهاِر َسْبًحا َطِويًل ]المزمل:
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 أيها المسلمون، هذه هي آيات ال، وتلك هي ُسننه في الليل وفي النهار وفي البشر،
نا ومحيطنا في كثيرٍ من بع لمسالك بعض الناس ص وبخاّصة في منطقت  ولكّن المتا
ية ّسّنة الله من الغفلة عن هذه ال ُت نظَره  ما يْلِف َسى م ُش ويأ نا ص لَيْدَه  أفراد مجتمع
 والية الرّبانية، حين ينقلب عندهم الحال، فيجعلون نهاَرهم ُسَباًتا، وليَلهم َمَعاًشا، بل
 لهًوا وَعَبثًصا، إنصه انتكاسصة وانقلب، بصل فوضصى واضطراب، وآثاره على الحياة
 والحياء خطيرة في النتاج والصلح والصلح، صّحية وبيئّية وأمنّية واقتصادّية
 واجتماعّية وغيرها. نعم أيها الخوة الحّبة، إن مما يْأَسى له الناظُر أن ترى ُأَسًرا
هم، قد قلبوا حيات ساِئها؛  ها ون ها، رجاِل ها، صغاِرها وكباِر ا بكّل أهل ها، أو ُمدًن  بأكمل
ين على ير قادر في نهارهم غ ثم يصبحون  هم،  سهرون ليَل في َمَعاشهم، في  وانقلبوا 
ا أم موّظفين، وسواًء أكانوا في أعمال خاّصة أم  العمل والعطاء، سواًء أكانوا ُطلًب
 عاّمة، فهم ضعفاء في النتاج، ضعفاء في المشاركة، ُمَقّصرين في الداء، ُمَفّرطين
ين، واحمراَر العينين، قد أخذ منهم الّنَعاُس  في المسؤولية، ل ترى إل ُذُبوَل الحاِجَب

والكسُل كّل َمأَخذ، َضْعٌف في الجسم، وَوَهٌن في الُقوى، وقّلة في التركيز والداء.
 إن ظاهرة عكصس السّصنن وتحويصل وظائف النهار إلى الليصل دليٌل على الَتسَصّيب
 والفوضصى وضياع الضابصط فصي الناس، بصل قصد تكون دللًة مصن دللت الّتَرّهِل
 الُمْهِلك، والّتكاليّصة الُمَدّمرة، وكأنّصه ل َهمّص لهصم إل تلبيصة أهوائهصم وُمْشَتَهَياِتهصم،
ِم مسؤوليتهم، قة وجودهم، وطبيعِة رسالتهم، وعظي ين عن حقي َصِرفين أو ُمَتَعاِم  ُمْن
في يل نظَره  ته أن ُيِج صَح لم صادَق النا َص ال في الُمْخِل سالكهم. ويك في م  والجّد 
 مجموعصة مصن هذا الشباب التائه الضائع الذي يعيصش على هامصش الحياة، بصل على
ا ة العاملة نائمة، ويكون نائًم يل مستيقٌظ بل عمل والمم الحّي  هامش الزمن، في الل
 والمم الحّية العاملة مستيقظٌة ساَعِيٌة كاّدٌة جاّدٌة. ومع السف فإن الناظر المتأّمل ل
 يكاد يجد ناصًحا أو منكًرا لهذه المسالك التي ل ُتْحَمد ُعْقَباها، بل إن عاقبتها ُخْسٌر
 في البدان والموال والثمرات؛ مما يستدعي قراًرا حازًما يرّد الناس إلى الصواب؛

ليكون الليل َسَكًنا وُسَباًتا، ويكون النهار عمًل ومعاًشا.
ًا ول سُصَباًتا ول سَصَكًنا؟ سصوف يزداد  ثصم ماذا إذا صصار الليُل حركًة وعمًل ل نوم
ها وصيانة ذلك ها وطرق ها وإضاءات فق، في مائ  الّصْرف والستهلك في كل المرا
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ما يتوّلد عنه ها ليًل ونهاًرا، م مل فوق طاقت سوف تع بل إن الجهزة  ته،   كله ونظاف
ّة والقتصصادّية  الضعفُص والّتسَصّيُب والَعْجُز والّضَجُر، ومصن َثمّص المشكلت المني

والجتماعّية وغيرها.
 معاشر المسلمين، إّن أول َمَداِرج الصلح ص والمة تبتغي الصلح والنتظام في
 صفوف المم القوّية العاملة الجاّدة ص إّن أول ذلك القدرة على ضبط أنفسنا وأبنائنا،
 والتحكّصم الدقيصق فصي سصاعات عملنصا. إن هذه النتكاسصة التصي شملت الموّظفَص
صادقة جاّدة، وقراٍر فة  َم والرجَل والمرأَة تحتاج إلى وق َب والمعّل سؤوَل والطال  والم
 حاسٍم يعيد الناس إلى الجاّدة، بل يعيدهم ليكونوا أسوياء يعملون كما يعمل الناس في
ّن ية؛ ل ية أو المناخ َسّوغ البّتَة للحتجاج بالظروف الجتماع يا. ول ُم  كل بلد الدن
 سُصنن ال فصي الليصل والنهار عامّة، َتْنَتظِم البشَر كّلهصم فصي مجتمعاتهصم وَمَناَخاتهصم
نا جعل الليَل َسَكًنا، وجعل النهاَر َمَعاًشا، ومحا آيَة الليل، وجعل آية  وقاّراتهم، فرّب
بل جاء الخطاب هم،  سبحانه، وذلك لهل الرض كل ِصَرة؛ لبتغاء فضله   النهار ُمْب
 في قوله سبحانه بعد أداء صلة الجمعة: َفِإَذا ُقِضَيْت الّصلُة َفانَتِشُروا ِفي اَلْرِض

 [، وهذا ل يكون إل بعد الظهر وفي شّدة حرارة10َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل الّلِه ]الجمعة:
الشمس في الصيف، وهو خطاب َتَنّزل أول ما َتَنّزل على العرب في جزيرتهم.

في ُصون النظَر الجاّد  به المصلحون الُمْخِل ّم آلّيات الصلح الذي ينادي   إن من أه
يه هم عل يب ساعات العمل، وحمَل الناس على ذلك، وَأْطَر  هذه القضية، وإعادَة ترت
ٍج يحسن توظيف قدراته  َأْطًرا، حتى يتحّول المجتمع إلى مجتمع ُمْنضِبط عامل ُمْنِت
ا وكهوًل، يجب أن ته رجاًل ونساًء وشباًب  ومواهبه ومؤّهلته وكفاءته في كل طبقا
عض في ب قة  في حدود ضّي يل إل  في الل مل  ا، فل ع ا ل ليِلّي مع َنَهاِرّي  يكون المجت

العمال الخاّصة من حراسة وُمَناَوبة وَأْشَبِهها.
 أيهصا المسصلمون، إن أول مصا يجصب التطّلع إليصه أن تكون المُة أمَة ُبُكور، فصي ُبُكور
 الصباح تغدو مخلوقاُت ال وأمُم الرض كّلها تبتغي فضل ال، إن يومكم السلمي
 ص أيها المسلمون، أيها الشباب ص يبدأ من طلوع الفجر، وينتهي بعد صلة العشاء،
يف ُيرزق؟"، عد طلوع الشمس ك صبح ب صلي ال من ي بت ل سلف: "عج عض ال  قال ب
نا محمد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة  وأصدق من ذلك وأبلغ قول نبي
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هم بارك لمتي في هم في قوله : ))الل بن عمر وَصْخر بن َوَداَعة رضي ال عن  وا
جه) بن ما بو داود والترمذي وا مد وأ ها(( رواه أح بي هريرة:1(]1ُبُكور فظ أ  [، ول

 [، وكان َصْخر راِو الحديث ل يبعث غلمانه إل2(]2))ُبوِرك لمتي في ُبُكورها(()
من أول النهار، فَكُثر ماُله حتى كان ل يدري أين يضعه.

ها قرآن ٌح بصلة الصبح، وفي ٌط وُمْفَتَت  يومكم السلمي ص يا أهل السلم ص ُمرَتِب
 [. يسصتقبل بهصا المسصلُم يومَه،78الفجصر: ِإنّ ُقْرآنَص اْلَفْجِر َكانَص َمْشُهوًدا ]السصراء:

 ويسصتفتح بهصا نهاَره وعمَله، دعاه داع الفلح، فالصصلة خيصر مصن النوم. اسصتشعر
فس، يب الن ه واليمان والعمل الصالح، يرجو البركة ونشاط العمل وِط ية رّب  عبود
 نعصم ِطيصب النفصس ونشاط البدن ِمصْصداًقا للحديصث المّتفصق عليصه، إذ يقول : ))َيْعِقُد
كل ُب على مكان  هو نام ثلث ُعقَد، وَيْضِر  الشيطانُص على قاِفيَة رأس أحدكصم إذا 
 ُعْقَدة: عليك ليٌل طويٌل فاْرُقد، فإن استيقظ وذكر ال انحّلت ُعْقَدٌة، فإن توّضأ انحّلت
 ُعْقَدٌة، فإن صّلى انحّلت ُعْقَدٌة، فأصبح نشيًطا َطّيب النفس، وإل أصبح خبيَث النفِس

ْسلَن(() نبي رجٌل3(]3َك ر عند ال قد ُذِك ة ال. ول في ذّم هو  ّصْبح ف  [. ومن صّلى ال
 فقيل: ما زال نائًما حتى أصبح، ما قام إلى الصلة! فقال رسول ال : ))ذاك رجٌل

[.4(]4بال الشيطان في أذنه(( أخرجه البخاري)
كة، هم ُمبار قة، وأوقاُت ِصيهم ُمْشِر ْسِفَرة، وَنَوا هم ُم هل الُبُكور قوم موّفُقون، وجوه  أ
 أهصل ِجّد وعمصل وسصعي، يأخذون بالسصباب ُمَفّوضيصن أمرهصم إلى رّبهصم، متوّكليصن
 عليه، فهم أكثر عمًل، وأعظم رًضا، وأشّد قناعة، وأرسخ إيماًنا، والبركات ُفُيوٌض
 من ال وُفُتوٌح، فتحنا عليهم بركات من السماء والرض، ل تقع تحت َحْصر ل في
 عمصل ول فصي َعَدد ول فصي صصورة ول مكان ول زمان ول أشخاص، بركات مصن
 السماء والرض، بركات بكل أنواعها وألوانها وصورها، مما َيْعُهُد الناُس ومما ل
 يعهدونه. فاستقيموا ولن ُتْحُصوا، َوالّلُه ُيَقّدُر الّلْيَل َوالّنَهاَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب

[.20َعَلْيُكْم ]المزمل:
هم صبح أوقات كة؛ ت ساعات المبار ين يترك الناس الُبُكور، وُيْهِملون ال  عباد ال، وح

ضّيقة، وصدورهم َحِرَجة، وأعمالهم ُمْضَطِربة.
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 وبعصد، فهذا هصو ديننصا، وهذا هصو نهجنصا، وهذه هصي إرشادات نبّينصا، فلماذا يسصبقنا
الخرون؟!

ا ا ِفيَه ِسَي َوَأْنَبْتَن ا َرَوا ا ِفيَه ا َوَأْلَقْيَن َض َمَدْدَناَه من الشيطان الرجيم: َواَلْر  أعوذ بال 
 ِمْن ُكّل َشْيٍء َمْوُزوٍن َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَراِزِقيَن َوِإْن ِمْن َشْيٍء

[.21-19ِإّل ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنّزُلُه ِإّل ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم ]الحجر:
ستغفر ال لي كم بالقرآن العظيم وبهدي محمد . وأقول قولي هذا، وأ  نفعني ال وإيا

لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية
 الحمد ل الُمَتَفّرد بالُقْدرة، أحمده سبحانه ل ُتَقّدُر الخلئُق َقْدَره، وأشكره على نعٍم ل
 ُتحصصى، ول ُيطيقُص العباُد ُشْكَره. وأشهصد أن ل إله إل ال وحده ل شريصك، َجّل
ا وإلى نا محمًدا عبد ال ورسوله عل شرًف سّيدنا ونبّي سًما، وأشهد أن   صفًة، وعّز ا
 ُذَرا الخلق سَصَما، صصلى ال وسصلم وبارك عليصه وعلى آله وأصصحابه كانوا على

الحق أعلًما، وعلى الُهَدى أْنُجًما، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسّلم تسليًما.
 أمصا بعصد: أيهصا المسصلمون، الُبُكور اسصتقامة مصع الفطرة فصي المخلوقات والشياء،
من أراد علمًا أو عمًل فلُيَبادر بالُبُكور، ير، و يل قّوة الَعْزم وشّدة الّتْشِم ير دل  والتبك
هة والجّد والَحْزم والُبعْد عن الغفلة والهمال والفوضى، كم علمة اليقظة والّنبا  فذل
 روى مسصلم فصي صصحيحه أن رجليصن جاءا إلى عبصد ال بصن مسصعود يزورانصه بعصد
هم الجارية بالدخول فتَرّدَدا، فقال لهما عبد ال بن مسعود: )ادخل،  الفجر، فأذنت ل

[.1(]5أتظنان بابن أّم َعْبٍد الغفلَة؟!()
َة، وحضور القلب، وَنَقاء النفصس، ونور  فصي الُبُكور صصفاء الذهصن، وجودة الَقِريح
في البكور الهواء ة، وانبعاث الُفُتّوة.  ستحضار الَمَلَك ستجماع الُقوى، وا يه ا كر، ف  الف
 أنقصى، والعبصد أتقصى، والنفصس أطيصب، والروح أزكصى. نسصائم الصصباح لهصا تأثيرهصا
ته ضل حال في أف سم يكون  صاب، والج فس والقلب والبدن والع يف على الن  اللط
ما قالوا: إن أصحاب العمار الطويلة هم من القوم الذين  وأكمل قواه. من غريب 
 يسصتيقظون ُمَبّكريصن. بصل قالوا: إن الولدات الطبيعيصة فصي النسصاء تقصع فصي سصاعات
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 النهار الولى الباكرة. بل إن بعض الباحثين ُيْرِجع الكتئاب والمراض النفسّية إلى
ترك الُبُكور ونوم الّضَحى.

 وبعصد، فتأّملوا صص رحمكصم ال صص حيصن يجتمصع للعبصد العامِل الجاّد الُبُكور والبركصة،
َسُح له في وقته، وُيْقِبل  بركة المال، وبركة العمل، وبركة الوقت، فينتفع بماله، وُيْف
في من لم ُيباَرك له  ما ل ينجزه غيره م ساعات  في الدقائق وال جز   على عمله، فين

أيام وليالي، ُيباَرك له فيكون النشراح والقدام والقبال والرضا والنجاز.
من كم، والَحْزم  ُسَنَن ال، وخذوا بالجّد من أعمال  أل فاتقوا ال رحمكم ال، والزموا 
يا والخرة، فحّي على الفلح، فالصلة خير من  أموركم، ُيكَتب لكم الفلح في الدن

النوم.
__________

ِن َوَداَعَة الَغاِمديّ: المام أحمد )1) َصْخِر ب يث  من حد بو15012( أخرجه   (، وأ
 (، وابن ماجه في التجارات1212(، والترمذي في البيوع )2602داود في الجهاد )

بن2236) نس وا سعود وُبَريدة وأ بن م عن علي وا في الباب   (، قال الترمذي: "و
 عمصر وابصن عباس وجابر... وحديصث صصخر الغامدي حديصث حسصن، ول نعرف
 لصخر الغامدي عن النبي صلى ال عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد روى سفيان
في ني  يث"، وصححه لغيره اللبا بن عطاء هذا الحد عن يعلى  بة  عن شع  الثوري 

(.1693صحيح الترغيب )
 (، وصححه اللباني في صحيح الجامع1/229( أخرجه الطبراني في الوسط )2)
(2841.)
(، ومسلم في صلة المسافرين وقصرها )1142( أخرجه البخاري في الجمعة )3)

( من حديث أبي هريرة رضي ال عنه.776
(، ومسلم في صلة المسافرين وقصرها )1144( أخرجه البخاري في الجمعة )4)

( من حديث عبد ال بن مسعود رضي ال عنه.774
(.822( أخرجه مسلم في صلة المسافرين وقصرها )5)

=============
قيمة الوقت في حياة المسلم
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صالح بن محمد آل طالب
مكة المكرمة
24/5/1426

المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

في كل العالم. 1  - هدي السلم في الترويح عن2- اقتران الجازات بالصيف 
 - السلف والبركة5- التذكير بقيمة الوقت. 4- الجازة وإهدار الوقات. 3النفس. 

- همسات للخارجين عن جماعة المسلمين.6في الوقات. 
-------------------------

الخطبة الولى
 أما بعد: فاتقوا ال تعالى أيها الناس، اتقوا ربكم الذي يعلم السّر والنجوى، وكفى به
ِه َول َتُموُتّن ِإّل َه َحّق ُتَقاِت َن آَمُنوا اّتُقوا الّل ا اّلِذي ا َأّيَه خبيًرا بصيًرا، َي  بذنوب عباده 

[.102َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن ]آل عمران:
يه، صانٌع ف ما ال  قد مضى ل يدري  ين َأَجٍل  ين َمَخاَفَتيْن: ب يا ب في الدن بد   إن الع
 وأجٍل قد بقي ل يدري ما ال قاٍض فيه، فليأخذ العاقل من نفسه لنفسه، ومن دنياه
 لخرته، ومن الفراغ قبل الّشغل، فو الذي نفسي بيده ما بعد الموت من ِحيلة، وما

بعد الدنيا إل الجنة أو النار.
 وبعد: أيها المسلمون، تتَقّلب أحوال النسان في هذه الدنيا بين صّحة ومرض وُشغل
 وفراغ وتعصب واسْصِتْرَواح وِجّد وُفُتور، وقصد أحدث الفراغَص هذه اليام انتهاُء العام
في فصل الصيف، سنوية  هم ال خذ إجازات من الناس على أ ير  ُق كث سي، وتواُف  الدرا
 ولم يكصن هذا ُمشِتهًرا فصي الماضصي، بصل هصو ممّا أْفَرَزتصه المَدِنيّة الحديثصة، والتصي
عن في ُبْعٍد  يا،  في َكّد وكدح وَلَهاث وراء الدن سان كاللة طوال العام  ستهلك الن  ت
 غذاء الروح مصن اليمان، والذي هصو اسْصِتْرَواٌح للبدان وراحصة للقلوب والنفوس،

وسرت عدوى الجازات حتى أصبحت ِسَمة للصيف في كل العالم.
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قد أَقّر ته ف مه واعتدال تشريعا ته وتوازن أحكا ية السلم وشمولّي من واقع ا   وانطلًق
 بحق النفس والبدن في أخذ نصيبهما من الراحة والستجمام، وقد قال النبي : ))إن
 لبدنك عليك حّقا، وإن لهلك عليك حّقا، وإن ِلَزْوِرك عليك حّقا، فأعط كل ذي حّق

 [. والنفس قد َتْسأم من طول الجّد، والقلوب تتعب1(]1حّقه(( رواه البخاري ومسلم)
مي() ساعة؛ فإن القلب إذا ُأكِره ع ساعة و قد قال علي : )َرّوحوا القلوب  كالبدن، و

2[)2.]
 إل أن هذا الترويصح ل يخرج عصن دائرة المباح، وقصد ثبصت أن النصبي كان ُيماِزحُص

 [، وداَعَب4(]4[، وقد سابق عائشة رضي ال عنها)3(]3وُيداِعُب ول يقول إل حّقا)
 [،5(]5الصصبيان، وحثّص على ُملَعبصة الزوجصة، وأَقّر الَحَبَشَة فصي لعبهصم بالِحَراب)

ا(() كم كان رامًي سماعيل؛ فإن أبا ني إ نب6(]6وقال: ))ارموا ب  [. وهذه بعض الجوا
 المباحصة مصن اللهصو المباح والترفيصه الذي ل يسصتهلك كّل الوقصت، ول يكون َدْيَدنَص
 النسان، ول يخرج عن َطْوِق المباح. إّن إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها
 وتجديد نشاطها من المور المعتبرة في الشرع. واللهو المباح في السلم هو ما ل
ًا أو ذريعصة لمحّرم، ول يصصّد عصن  يخالف قواعده ول شريعتصه، فل يكون محّرم

واجب.
 عباد ال، وإذا كانت الجازات أمًرا واقًعا فإن المسلم الواعي ل ينبغي أن يغفل عن

أمرين مهّمين:
 الول منهما: أن وقت الجازة جزء من عمره، وأن الوقت هو الحياة، والجازة ل

تعني الفراغ والَبَطالة، وُمؤّدى ذلك هو المر الثاني:
 أن التكاليف الشرعية لم تسقط عنه، فالنسان مطالب باستفراغ وقته كله في عبادة
َا َخَلْقتُص اْلِجنّ َواِلنسَص ِإّل ِلَيْعُبُدونِص  ال تعالى، وهصي الغايصة التصي ُخِلقَص لهصا: َوم

صيام والجهاد بل56]الذرايات: يع الوقات بالصلة وال ني هذا ملء جم  [. ول يع
ّف، بصل المقصصود أنصه ل يخرج عصن طاعصة ربصه فصي أي حال مصن  ُفُتور ول توق
 الحوال، ول يخرج عصن تكليصف، فهصو مأمور وَمْنِهيّص، ول يوجصد وقصت يكون فيصه
 خارجًصا عصن التكليصف يتصصرف كيصف يشاء، فهصو دائر بيصن الواجبات والسّصنن
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 والمباحات، وهو في أقّل الحوال ُمَكّلف بالبتعاد عن منطقة الحرام مهما كان نائًيا
أو ُمستِرخًيا.

ا على هامش الحياة، بل هي جزء من العمر الذي ل ا ُمْقَتَطًع  إن الجازة ليست وقًت
 يملكه النسان، بل يملكه ال الذي خلقه ليوّظفه النسان في طاعة موله؛ لذلك َحُرم
سبحانه: َول حق  قد قال ال سبب، و صورة ولي  ته بأي  يه أن ُيهِلك عمره ووق  عل
ْصِليِه َسْوَف ُن ا َف ا َوُظْلًم َك ُعْدَواًن ْن َيْفَعْل َذِل ا َوَم ْم َرِحيًم َن ِبُك َه َكا َسُكْم ِإّن الّل  َتْقُتُلوا َأنُف

ساء: ّسر30، 29َناًرا ]الن ته، وهذا يف سوى عمره ووق تل  مع أن الُمنتحِر لم يق  ،] 
سند في الحديث الذي رواه الترمذي ب قه، كما  سان عن عمره أمام خال  مسؤولية الن
سأل عن أربع: عن مة حتى ُي ما عبٍد يوم القيا نبي قال: ))لن تزول قد  صحيح أن ال
 عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبله، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين

قه(() يم أنف سبه وف َسب7(]7اكت من العمار، وكّل مسؤول ومحا  [. والسفار جزء 
قت ل عي للو يه ندرك أن المفهوم الشر ها، وبناء عل ما أمضا ساعات عمره في  عن 
 يجعل للنسان الحق في إضاعة وقته، وندرك أيًضا عظمة الوقت بإقسام ال تعالى
ّصاِلَحاِت َن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال ْسٍر ِإّل اّلِذي َساَن َلفِي ُخ ْصِر ِإنّ اِلن  به وبأجزائه: َواْلَع

َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا ِبالّصْبِر ]سورة العصر[.
يل إذا َيْغَشى، والنهار إذا َتَجّلى، وَنْوَعي الخلق من الذكر  وحين أقسم ال تعالى بالل

يل: ى ]الل َسْعَيُكْم َلَشّت ثى قال: ِإنّ  مر4والن ها، والق مس وُضَحا سم بالش ين أق  [، وح
مس: ّساَها ]الش ْن َد َب َم ْن َزّكاهَا َوَقْد َخا َح َم يل والّنفْس قال: َقْد َأْفَل  ،9والنهار والل

 [، في إشارة من هذه اليات إلى أن الوقت مادة الحياة، وأن سعي الناس فيها10
 مختلف، فمنهصم مصن ُيزكّي نفسصه وُيَنّميهصا بالخيصر، ومنهصم مصن ُيْهِبُطهصا فصي أسصفل

الّدَركات بتفريطه وعصيانه.
مه مؤذن بقرب صّرم أيا في أمره، ورأى أن ت ر  من تفّك قل  سلمون، إن العا ها الم  أي
 رحيله طال عمره أم قصصر، فاحتاط لمره، واجتهصد فصي يومصه، واسصتعد لغده. مصا
 الوقصت إل حياة النسصان وعمره الذي هصو أنفاس تترّدد، وآماله التصي تضيصع إن لم
نه ما مضى م نه فلن يعود، ول الزمان ب ما مضى م يس، و ين ونف  تتحّدد، الوقت ثم
فل يبيع أغلى ما يملك وهو الوقت بأبخس  يجود. فهّل تنّبهنا لعمارنا، فكم من غا
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 الثمان! فالوقت ُمْنصِرٌم بنفسه، ُمنقٍض بذاته، ومن غفل عن تداركه َتَصّرمت أيامه
 وأوقاته، وعُظَمت حسراته، ينقضي العمر بما فيه فل يعود إل أثره، فاختر لنفسك
 ما يعود عليك، ولهذا يقال للسعداء: ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اَلّياِم اْلَخاِلَيِة

قة: ِض ِبَغْيِر24]الحا ي اَلْر َن ِف ْم َتْفَرُحو ْم ِبمَا ُكْنُت ين: َذِلُك  [، ويقال للشقياء المعّذب
[.76، 75اْلَحّق َوِبَما ُكْنُتْم َتْمَرُحوَن اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهّنَم َخاِلِديَن ِفيَها ]غافر:

في ته، ويطلب المهال: فالول  من أوقا ع  ما َضّي ما على  سان يومان يندم فيه  وللن
 ساعة الحتضار، وذلك حين يقول: َرّب َلْول َأّخْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأّصّدَق َوَأُكْن

ا10ِمْن الّصاِلِحيَن ]المنافقون: ًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَه ُه َنْف ْن ُيَؤّخَر الّل  [، فيكون الجواب: َوَل
خل أهُل الناِر11]المنافقون: في الخرة حين يد ني  قف الثا ني والمو قت الثا  [. والو

 الناَر: َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َرّبَنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر اّلِذي ُكّنا َنْعَمُل، فيكون
[.37الجواب: َأَوَلْم ُنَعّمْرُكْم َما َيَتَذّكُر ِفيِه َمْن َتَذّكَر َوَجاَءُكْم الّنِذيُر ]فاطر:

 أيهصا المسصلمون، إن الحفاظ على الوقات واسصتثمار العمار يحتاج إلى حزم وعزم
يل ومرض خطير تنعكس آثاره هي داء َوِب ما الَبَطالة والكسل ف ة وقّوة إرادة، أ  وهّم
 السصصيئة على الفراد والمجتمعات، ويسصصّبب الخمول والفقصصر والتخّلف الماّدي
 والمعنوي، ويؤّدي إلى الرذائل والمنكرات، وإن يكصصن الّشغصصل َمْشَهدٌة فإن الفراغ
مس من يلت قل ل سله خاب أمله، و من دام ك ثر الّرَقاد ُعِدم الُمَراد، و ن أك َسَدٌة، وَم  َمْف
قل سب الموت لهًوا؟! و هل تح سب الحياة لهًوا، ف ته: أراك تح صرف وق هي ل  المل
 لمن يْصرف اليام بين الوهام والحلم: إن كنت تجهل مقدار ما تضّيع من الزمن
يز الذي ل ُيْمَلك، نه العز قت؛ لتعلم أ من الو ُسّكانها ُبْرهًة  من  ًسا  قف بالقبور ُملَتِم  ف
َصاِلًحا ِفيمَا ِن َلَعّلي َأْعَمُل  من قائل: َربّ اْرِجُعو كم  ستدَرك؟! و  والفائت الذي ل ُي

ُت ]المؤمنون: قى100، 99َتَرْك  [، فُيقال: كل؛ إن العمر ل يعود! إن الفراغ ل يب
 فراًغا أبًدا، فلبد أن ُيمل بخير أو شّر، ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته بالباطل.
 وقد كان السلف يكرهون من الرجل أن يكون فارًغا ل هو في أمر دينه ول هو في
 أمصر دنياه. وإذا اجتمصع مصع الفراغ صصحة ومال صصار خطًرا إن لم ُيشغَل بالخيصر،
 وفي صحيح البخاري أن النبي قال: ))نعمتان ْمُغُبون فيهما كثير من الناس: الصحة

[.8(]8والفراغ(()
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قه سليم يطلب تحقي يه، وهدف  سعى إل صحيح ي كن للمرء غرض   عباد ال، إذا لم ي
 والوصول إليه؛ ضاع زماُنه، وما أتعب من يمشي بل مقصد! والنسان بل َغَرٍض
 كسصفينة ليصس لهصا قائد تتقاذفهصا المواج حتصى تهلك، واليام صصحائف العمال،
 فَخّلدوهصا بأحسصن العمال، والفرص تمّر َمّر السصحاب، والّتوانصي مصن أخلق
ْسِويُف والكسل توّلد مع الّت به، وإذا اجت ر  كب الَعجْز َعَث سَتَوَطأ َمْر  الَخواِلف، ومن ا
 بينهمصا الُخسصران. بكصى أحصد الصصالحين عنصد موتصه فقيصل: مصا يبكيصك وأنصت العبصد
نا من د كل  قع أن  ها. والوا صمه، وليلة لم أقم ٍم لم أ كي على يو صالح؟! قال: أب  ال
 أجله ندم على كل لحظة مّرت بل عمل صالح محسًنا كان أم مقّصًرا. فهّل تداركنا

أعمارنا.
 إنصك لترى فصي القرون الولى خيصر قرون حرصًصا شديًدا على أوقاتهصم فاق حرص
 البخيصل على ديناره ودرهمصه، ممصا كان حصصاده علمًا نافعًا وعمًل صصالًحا وجهاًدا
ير قع كث ثم إذا نظرت إلى وا ِسَقة الفروع،  سخة الجذور با ا وِعّزا وحضارة را  وفتًح
ير عة الوقات وَتبِذ ين ترى إضا ِسيًرا، ح صُر َح يك الب سلمين اليوم انقلب إل  من الم
عد أن كانوا آخذي يل القاِفلة ب في ذ تى غدوا  ه، ح ّسَفه إلى الَعَت  العمار جاوز َحّد ال

زمامها.
ن ال ن ِمَن سير الزمن ِم في ي في عمره أدرك  من ُبوِرك له  ها المسلمون،  عد: أي  وب
نك تى إ سيره، ح نة ي في أزم من موفّق لعمال كثيرة  كم  َصى، و ما ل ُيح  تعالى 
 لتحسصب إنجازاتهصم ضربًا مصن الخوارق، ومصا هصو إل التوفيصق والبركصة واسصتثمار
من الظلمات إلى سول ال الذي أخرج الناس  ير مثال لذلك ر فع، وخ ما ين قت في  الو
 النور، وَغّير وجه التاريخ في ثلث وعشرين سنة. وهذا عمر بن الخطاب يواصل
تي() ليله بنهاره يقول: )إن نمت الليل ضّيعت نفسي، وإن نمت النهار ضّيعت َرِعّي

ني ل يحّل لي أن9(]9 مه ال: "إ يل رح بن َعِق ين! وقال ا ين هذ يف النوم ب  [، فك
ساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري ف ل من عمري، حتى إذا توّق ساعة  ع   أضّي
 عصن مطالعصة؛ أعملت فكري فصي حال راحتصي وأنصا ُمسْصتطِرح، فل أنهصض إل وقصد
 خطر لي ما أسّطره"، لذا فقد أّلف كتابه الُفُنون الذي قال عنه الذهبي رحمه ال: "لم
م عن شيخه: "وقد شاهدت من  ُيؤّلف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب". وقال ابن القّي
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ته أمًر عجيبًا، فكان مه وكتاب مه وإقدا سننه وكل في  ية  بن تيم سلم ا يخ ال  قوة ش
 يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة"، وقال الذهبي: "إن تصانيفه
 تبلغ خمس مائة مجّلدة"، هذا مع ما يقوم به من تعليم ودعوة وجهاد، وعند الترمذي
 بسند حسن أن النبي قال: ))من خاف َأْدَلَج، ومن َأْدَلَج بلغ الَمْنِزل، أل إّن ِسْلَعة ال

[.10(]10غالية، أل إّن ِسْلَعة ال الجنة(()
من اليات والحكمة، أقول ما  ما فيه نا ب سّنة، ونفع في الكتاب وال كم   بارك ال لي ول
ستغفروه وتوبوا نب فا سائر المسلمين من كل ذ كم ول ستغفر ال لي ول  قولي هذا، وأ

إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية
يل العطاء والّنَوال. وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل يم الِمْفَضال، َجِز  الحمد ل الكر
 شريصك له، وأشهصد أن محمًدا عبده ورسصوله، صصّلى ال وسصّلم عليصه وعلى جميصع

الّصْحب والل.
 أما بعد: أيها المسلمون، وحيث الحديث عن الوقت واستثمار العمر فيما ينفع فهذه
ته في شبهات مظلمات أّدت للُولوغ َسة في أذن من صرف عمره، وخاطر بحيا  َهْم

في دماء المسلمين.
 شباب السصلم، إن مصصائب أّمتكصم َتْترا، وجراحهصا لم تزل َحّرى، إل أن جرحهصا
هم وتفكيرهم، وفي في قناعات ها،  في شباب َصاُبها  ّي أن يكون ُم ها الّدِو  الناِزف وداء
 معتقداتهم وسلوكهم وحربهم وسلمهم، مصيبتها أن َيُنّد بعض شباب المة عن ِسْرٍب
 فيصه العلماء والشيوخ والحّكام وأصصحاب الرأي ممصن يوازنون المصصالح، ويدافعون
 أعظم المفسدتين بأخّفهما، ُشُروٌد تكون نتيجته َجّز لعناق، ودماء ُتْسَفح وُتَراق، في
 مواجهات ترى َطَرَفيهصا ُمسصِلَمْين، وسصاحاتها بلد الحرميصن. لقصد َعَذل العاِذلون،
قت دماء كم ُأري تم منتهون؟!  هل أن سخون، ف ن العلماء الرا ِصحون، وبّي َصح النا  وَن
َسنن سائرين على  في ذلك بَغْرز العلماء،  ّسكين  صرف للبناء، متم  كان أحرى أن ُت

خاتم النبياء!
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ِق ناصصح لمصن فارق الجماعصة أن يعود، ولمصن أخطصأ أن َيسْصَتْعِتب  فنداء مصن ُمشف
من، بس ليأ ما الت يل  سَلم، ويز سّلم لي عه أن ُي به َظّن يخالف واق من ُظّن   ويتوب، ول
نا أن نا وظّن ته. وأمل ل َتِبَعا ها العتراف بالخطأ، وتحّم في ُذَرا  والشجاعة ضروب، 
ا وحكمة وعذًرا ورحمة، وإل فكّفاراٌت للذنوب وماِحيات للخطايا، وكل  تجدوا َتَفّهًم
 المرين خير للمسلم من التمادي في الخطأ والمعان في العناد، وما قّدره ال كائن،

وله ص سبحانه ص المُر من قبل ومن بعد، نعوذ بال من ُمِضّلت الفتن.
 ثصم اعلموا صص رحمكصم ال صص أن ال أمركصم بالصصلة والسصلم على خيصر البريّة،
 وأزكى البشرية محمد بن عبد ال الهاشمي القرشي، ومن صّلى عليه صلة واحدة
 صصّلى ال عليصه بهصا عشًرا، اللهصم صصّل وسصّلم وبارك على عبدك ورسصولك محمصد

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...
__________

 ( من حديث1159(، ومسلم في الصيام )1975( أخرجه البخاري في الصوم )1)
عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما.

سامع )2) مع لخلق الراوي وآداب ال  (،2/129( أخرجه بنحوه الخطيب في الجا
(.68والسمعاني في أدب الملء )

 (، والترمذي في الِبّر265(، والبخاري في الدب المفرد )2/340( أخرج أحمد )3)
نك1990) سول ال، إ يا ر يل:  نه قال: ق ضي ال ع بي هريرة ر يث أ من حد  ) 

صحيح"، سن  يث ح ا((، قال الترمذي: "هذا حد ني ل أقول إل حّق نا! قال: ))إ  ُتداِعُب
(.1621وأورده اللباني في صحيح الترمذي )

 (، وابن ماجه في النكاح2578(، وأبو داود في الجهاد )6/264( أخرجه أحمد )4)
 (، من حديث عائشة رضي ال عنها، وأورده اللباني في صحيح أبي داود1979)
(2248.)
في الجهاد )5) ين )2901( أخرجه البخاري  في صلة العيد سلم  من893(، وم  ) 

حديث أبي هريرة رضي ال عنه.
سير )6) في الجهاد وال جه البخاري  بن الكوع2899( أخر سلمة  يث  من حد  ) 

رضي ال عنه.
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مة )7) صفة القيا سنن الترمذي، كتاب  في2417(  مي  جه أيضًا الدار  ( ، وأخر
بو يعلى )537المقدمة )  ( من حديث2191(، والطبراني في الوسط )7434(، وأ

 أبصي برزة السصلمي رضصي ال عنصه، قال الترمذي: "حديصث حسصن صصحيح"، وله
(.946شواهد انظرها في السلسلة الصحيحة لللباني )

( من حديث ابن عباس رضي ال عنهما.6412( أخرجه البخاري في الرقاق )8)
(.44/273( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )9)
 ( مصن1460(، وعبصد بصن حميصد )2450[ أخرجصه الترمذي فصي الزهصد )10( 10)

 طريق يزيد بن سنان التميمي عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة رضي ال عنه.
 قال الترمذي: "هذا حديصث حسصن غريصب، ل نعرفصه إل مصن حديصث أبصي النضصر"،

كم ) صححه الحا بن4/343و ير  يف، وبك سنان ضع بن  يد  ب، فإن يز كن ُتعّق  (، ل
ير ) يض القد في ف ما  ص ك هر  بن طا يث ل6/123فيروز مقبول، قال ا ص: "الحد  ) 

به، ولذا يث شاهًدا يتقّوى  ير أن للحد بي ذر".غ من كلم أ هو  ما  سنًدا، وإن صح م  ي
(.2335أورده اللباني في الصحيحة )

============
أهمية الوقت بالنسبة للمسلم

عثمان بن جمعة ضميرية
الطائف

غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 - الندم على3- الحث على اغتنام الوقات. 2- أهمية الوقت في القرآن الكريم. 1
 - من5- الندم على فوات الوقات في الخرة. 4فوات الوقات حين الحتضار. 

صور إضاعة الوقت.
-------------------------

الخطبة الولى
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في هذه كم  جل، وأدعو عز و صيكم وإياي بتقوى ال  سلمون، أو ها الم عد: أي ما ب  أ
 اليام التصي تتمّتعون فيهصا بإجازة الصصيف والتصي يسصتعّد فيهصا أبناؤكصم فصي مراحصل
 الدراسة المختلفة أو تستعّدون أنتم لدخول الختبارات المدرسية بعد أشهر من العمل
في نا، وهي نعمة الوقت  عم ال تعالى علي  والجهاد، أدعوكم إلى معرفة نعمة من ن

حياتنا ووجوب استغللها في الخير والطاعة.
نا: نا علي قد قال ال تعالى ممت نا، ف في حيات قت  ية الو ببيان أهم نى السلم  قد اعت  ف
 َوسَصّخَر َلُكمْص الّشْمسَص َواْلَقَمَر َداِئَبْينِص َوسَصّخَر َلُكمْص الّلْيَل َوالّنَهاَر َوآَتاُكمْص ِمنْص ُكّل مَا

[.34، 33َسَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعّدوا ِنْعَمَة الّلِه ل ُتْحُصوَها ]إبراهيم:
 وأقسم ال تعالى في مطالع سَوٍر عديدة من القرآن بأجزاء من الوقت كالليل والنهار
يل: صر، فقال تعالى: َوالّلْيِل ِإَذا َيْغشَى َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى ]الل جر والضحى والع والف

[، َواْلَعْصِر ِإّن اِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ]العصر:2، 1[، َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعْشٍر ]الفجر:2، 1
نا2، 1 يه وينبه نا إل فت أنظار نه بذلك يل قه فإ من خل سم ال تعالى بشيء   [. وإذا أق

على جليل منفعته وآثاره.
نه أمام ال يوم سان ع قت وتقّرر مسؤولية الن مة الو د قي ية تؤّك سنة النبو  وجاءت ال
 القيامة، فعن معاذ بن جبل أن النبي قال: ))لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل
يث. وهكذا يم أبله؟(( الحد به ف عن شبا يم أفناه؟ و عن عمره ف صال:  بع خ  عن أر
 يسأل النسان عن عمره عاّمة، وعن شبابه خاّصة، والشباب جزء من العمر، ولكن
ين مة الماضية، ومرحلة القوة ب قة والعزي مة متمّيزة باعتباره سّن الحيوية الداف  له قي
 صنفين: صنف الطفولة وصنف الشيخوخة، الّلُه اّلِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثّم َجَعَل ِمْن

[.54َبْعِد َضْعٍف ُقّوًة ُثّم َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقّوٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة ]الروم:
 وجاءت شعائر السلم وفرائضه وآدابه تثبت هذا المعنى الكبير، وهو قيمة الوقت
ين عي والنتباه، فح سان الو في الن قظ  كل جزء، وتو نه و كل مرحلة م  والهتمام ب
 ينصصدع الليصل ويسصفر نقابصه عصن وجصه الفجصر يقوم داعصي ال يمل الفاق ويصصدع
 بالذان والدعوة إلى الفلح: )حّي على الصلة، حّي على الفلح، الصلة خير من
 النوم(، فتجيبصه اللسصنة الذاكرة والقلوب الشاكرة واليدي المتوّضئة الطاهرة قائلة:
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 صصدقت وبررت، وعندئذ تحّل كصل عقدة كان عقدهصا الشيطان على قافيصة رأس كصل
إنسان عندما ينام، كما جاء في الحديث الصحيح.

 ويتكّرر النداء عندمصا يقوم قائم الظهيرة، وعندمصا يصصير ظصل كصل شيصء مثله فصي
 العصر، وعندما يغيب الشفق، وقبله حين يختِفي قرص الشمس عند الغروب، وفي
 كل أسبوع يوم جمعة، وفي كل شهر هلل ينبزغ ويستقبله المسلم بالتكبير والدعاء

والمناجاة.
ية الزمن، فإن هذا يه الحساس بأهم مة الوقت، ويوقظ ف سان بقي ر الن  ذاك كله يذّك
 الزمن إذا مضى ل يعود، وسرعان ما يمضي وينقضي، وما أحسن ما قاله الحسن
 البصري يرحمه ال في قوله البليغ: "ما من يوم ينشق فجره إل وينادي: يا ابن آدم

أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزّود مني فإني ل أعود إلى يوم القيامة".
وكم يتمنى الناس وكم يتلهف الشيوخ على الشباب وأيامه:

أل ليت الشباب يعود يوما…فأخبره بما فعل المشيب
ص ص ص ص ص ص ص

وما اْلمرء إل راكب ظهر عمره…على سفر يفنيه باليوم والشهر
يبيت ويضحي كل يوم وليلة…بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر

يه قدره ونفاسته يه حين من الدهر يعرف ف  ومن جهل قيمة الوقت الن فسيأتي عل
 وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الوان. وفي هذا يذكر ال تعالى موِقفين للنسان

يندم فيهما على ضياع وقته حيث ل ينفع الندم:
نى لو ستقبل الخرة ويتم يا وي سان الدن ستدبر الن ين ي ساعة الحتضار، ح ما:   أوله
ا ا َأّيَه ها الذين آمنوا َي يا أي ما فات:  ما أفسد ويتدارك   منح مهلة من الزمن ليصلح 
ْم َك ُه َك َفُأْوَلِئ ْن َيْفَعْل َذِل ِه َوَم ْن ِذْكِر الّل ْم َع ْم َول َأْولُدُك ْم َأْمَواُلُك َن آَمُنوا ل ُتْلِهُك  اّلِذي
ُت َفَيُقوَل َرّب َلْول ْم اْلَمْو َي َأَحَدُك ْن َيْأِت ْن َقْبِل َأ ْم ِم ا َرَزْقَناُك ْن َم ِسُروَن َوَأْنِفُقوا ِم  اْلَخا

ّصاِلِحيَن ]المنافقون: ْن ال ْن ِم ّصّدَق َوَأُك ٍب َفَأ  [، ويكون10، 9َأّخْرَتنِي ِإَلى َأَجٍل َقِري
 الجواب على هذه المنية: َوَلْن ُيَؤّخَر الّلُه َنْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َوالّلُه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن

[.11]المنافقون:
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 ثانيهما: في الخرة حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل
 الجنصة الجنصة وأهصل النار النار، هنالك يتمنصى أهصل النار لو يعودون مرة أخرى إلى
ْم َم ل ُيْقضَى َعَلْيِه ْم َناُر َجَهّن  الحياة ليبدؤوا من جديد عمل صالحا: َواّلِذيَن َكَفُروا َلُه
ا ْصَطِرُخوَن ِفيَه ْم َي َك َنْجِزي ُكّل َكُفوٍر َوُه ا َكَذِل ْن َعَذاِبَه ْم ِم ُف َعْنُه  َفَيُموُتوا َول ُيَخّف
ْم َما َيَتَذّكُر ِفيِه َمْن َتَذّكَر ْم ُنَعّمْرُك ا َنْعَمُل َأَوَل ا َنْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر اّلِذي ُكّن ا َأْخِرْجَن  َرّبَن

[.37، 36َوَجاَءُكْم الّنِذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللّظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر ]فاطر:
 وإذا عرفنصا ذلك صص يصا معشصر المسصلمين صص فلنحرص على السصتفادة الكاملة مصن
ما قاله الحسن ما أحسن  قت، و من علمات الم عة الوقت علمة  قت، فإن إضا  الو
 البصصري: "أدركصت أقوامصا كانوا على أوقاتهصم أشّد منكصم حرصصا على دراهمكصم

ودنانيركم".
 فلنحرص على الوقت، ولنحافظ عليه، ولنستفد منه كله فيما ينفعنا في الدين والدنيا،

وفيما يعود على المة بالخير والسعادة والنماء الروحي والمادي.
 ولنحذر مصن إضاعصة الوقصت أو قتله كمصا يقول بعصض، الذيصن يجلسصون على اللهصو
 واللعصب سصاعات طويلة مصن ليصل أو نهار حول مائدة مصن موائد النرد أو رفقصة
 الشطرنج أو لعبة الورق، أو غير ذلك من حرام، عابثين لهين عن ذكر ال وعن
 الصلة وعن واجبات الدين والدنيا، فإذا سألتهم عن ذلك قالوا بصريح العبارة: إنما

نريد أن نقتل الوقت، وهم في الحقيقة يقتلون أنفسهم.
 واغتنموا فرصة الفراغ فإنها نعمة يغفل عنها كثير من الناس ويجهلون قدرها ول
 يقومون بحق شكرها، فعن ابن عباس عن النبي : ))نعمتان مغبون فيهما كثير من

الناس: الصحة والفراغ((.
 وسصارعوا إلى الخيرات ول تنهضوا إليهصا فصي تثاقصل وتكاسصل، فقصد أمصر ال تعالى
 باستباق الخيرات قبل أن تشغل عنها الشواغل أو تعوق العوائق، فقال: َوِلُكّل ِوْجَهٌة

ا ]البقرة: ُه َجِميًع ْم الّل ِت ِبُك ا َتُكوُنوا َيْأ َن َم ْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت َأْي ا َفا  [، ول148ُهَو ُمَوّليَه
 تؤّجلوا الخير والطاعة إلى سّن الكبر، فقد كان يأمر بالمبادرة إلى العمل قبل حلول
 العوائق والفتصن فيقول فيمصا رِوي عنصه: ))هصل تنتظرون إل غنصى مطِغيصا، أو فقًرا
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 منسصيا، أو مرضصا مفسِصدا، أو هرمصا مفّندا، أو موتصا مجهزا، أو الدجال فشصر غائب
ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر((.

 نفعني ال وإياكم بهدي كتابه، أقول قولي هذا، وأستغفر ال العظيم لي ولكم ولسائر
المسلمين، فيا فوز المستغفرين، استغفروا ال، إن ال غفور رحيم.

=============
أهمية الوقت

صالح الجبري
الطائف

جامع الحمودي
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 - مسؤولية الباء في رعاية3- وصية للذين يقتلون أوقاتهم. 2- أهمية الوقت. 1
 -6- مضار السصفر لبلد الكفار. 5- حكصم السصفر إلى بلد الكفار. 4البناء. 

اقتراحات تفيد في اغتنام الوقت في العطلة الصيفية.
-------------------------

الخطبة الولى
 عباد ال، إن الوقت هو الحياة، وبما أنه هو الحياة فمعرفة أهميته يعنى معرفة قيمة
ا وأن كان يتنفس على وجه الرض،  الحياة، ومن لم يعرف أهمية الوقت عاش ميًت
 وهذا سر قول المجرمين عند سؤالهم: َقاَل َكْم َلِبْثُتْم ِفي اَلْرِض َعَدَد ِسِنيَن َقاُلوا َلِبْثَنا

َن ]المؤمنون: ْسَأْل اْلَعاّدي ٍم َفا َض َيْو هم113، 112َيْومًا َأْو َبْع  [. والملحظ أن إجابت
 هنصا توحصي بأنهصم لم يعيشوا إل يومصا أو بعصض يوم، ولكصن لنهصم لم يعرفوا أهميصة
هم عاشوا هم رغم أن في حيات يد فلذلك لم يبارك ال  فع ويف ما ين هم ولم يغتنموه في  وقت

في حقيقة المر أربعين أو ستين أو ثمانين أو أكثر أو أقل.
 وقد بين ال سبحانه وتعالى أهمية الوقت في القرآن في أكثر من موضع، منها قوله
 تعالى: َوُهَو اّلِذي َجَعَل الّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ِلَمنصْص َأَراَد َأنصْص َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكوًرا
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 [، أي: جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في62]الفرقان:
أحدهما حاول أن يتداركه في الوقت الخر.

يل والنهار، فقال تعالى: ثل الل نه م سم ال تعالى بأجزاء عديدة م قت أق ية الو  ولهم
[، وقال: َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعْشٍر ]الفجر:2، 1َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَشى َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى ]الليل:

ْسٍر ]العصر:2، 1 ي ُخ َساَن َلِف ْصِر ِإّن اِلن  [. ومن المعروف أن2، 1[، وقال: َواْلَع
ال إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت أنظار الناس إليه وإلى أهميته.

 أما في السنة فقد بين أهمية الوقت عندما قال لرجل وهو يعظه: ))اغتنم خمًسا قبل
بك قبل بل شغلك، وشبا تك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك ق  خمس: حيا
في هو  بن ميمون، و عن عمرو  سائي  بل فقرك(( رواه أحمد والن  هرمك، وغناك ق

صحيح الجامع.
نه ل ها المسلمون، الوقت سريع النقضاء، فهو يمر مر السحاب، وما مضى فإ  أي
شق فجره إل من يوم ين ما  صري بقوله: " سن الب نه الح عبر ع ما   يعود أبًدا، وهذا 
 وينادي: يا بن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت
ا على كل مسلم أن يحافظ على وقته، وأن  ل أعود إلى يوم القيامة"؛ لهذا كان واجًب

يحرص على الستفادة منه فيما ينفعه في دنياه وأخراه.
 وقد كان سلفنا الصالح أحرص ما يكونون على أوقاتهم لمعرفتهم بأهميتها، قال ابن
يه أجلى ولم قص ف ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ن  مسعود : )
 يزد فيه عملي(، وقال أحد السلف: "من أمضى يوًما من عمره في غير حق قضاه
قد عق سه ف سسه أو علم اقتب ثه أو حمد حصله أو خير أ  أو فرض أداه أو مجد ور

يومه وظلم نفسه".
 هكذا كان حرصهم على الوقت، وليس كما نحن الن من إضاعة للوقات إلى حد
 التبذيصر والسصراف، وحتصى صصرنا نرى الكثيصر مصن الناس رجال أو نسصاء يقضون
ير عب حرامًا كان أو حلًل، غ هو والل في الل يل والنهار  في الل ساعات الطويلة   ال
يا، ولو سألتهم ين، لهين عن ذكر ال وعن الصلة وعن واجبات الدين والدن  مبال
 عن حالهم قالوا لك سريًعا: نريد أن نقتل الوقت. وما درى هؤلء أن من قتل وقته

فقد قتل في الحقيقة نفسه، ولكن الكثير في غفلة وشرود.
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 عباد ال، ونستطيع أن نتبين هذا من أوضاع الناس خاصة في هذه اليام التي بدأت
 فيها العطلة الصيفية، فالكثير يقضى العطلة في اللهو واللعب وترك الواجبات وفعل
 المحرمات المنكرات، وخاصة الشباب والولد؛ فما أن تبدأ العطلة حتى تراهم في
 كل وادي يهيمون، وبدون أي مراقبة أو محاسبة. والذي يستغرب له هو هذه البلدة
هم ما يرون هم ل عل تجاه أبنائ ما يف نب الباء والمهات، فل ندرى  من جا  واللمبالة 
 طوال اليوم فصي الشوارع والزقصة، يسصمعونهم وهصم يسصبون الديصن ويلعنون الباء
 والمهات والعورات فل يتحركون! يعرفون أو ل يعرفون بأنهم ل يدخلون منازلهم
ين عن الصلة والعبادة فل  إل في أنصاف الليالي فل يهتمون، يرونهم نائمين غافل
 يكترثون، بصل ل يعلمون إلى أيصن يذهبون ومصن يصصاحبون ومصن يصصادقون، وإذا
عب والنطلق، فيأمرون بأن من الل هم  في منع هم  سلطون علي هم يت هم فإن  تنبهوا ل
 يلزموا المنازل ويتركونهصصم للم المسصصكينة، فهصصم حولهصصا طوال النهار يخربون
يه هم إلى الشارع، فيجتمعون ف هم إلى دفع ها علي  ويكسرون، فتضطر الم مع غضب
 مع أولد الجيران، فيصيحون ويتضاربون ويزعجون المرضى ويوقظون النائم، ثم
 ل يعودون إلى المنزل إل بثياب قذرة ومقطعصصة، وربمصصا عاد أحدهصصم إلى منزله
سيارة مسرعة أو ضحية لتفحيط شرير من  من حجر طائر أو مكسورا   مجروحا 
 من الشرار، ثم إذا حدثت الكارثة ووقع الشاب وانحرف من كثرة وجوده بالشارع
 واحتكاكه مع الشرار ترى الوالد والوالدة يصيحون: نحن لم نقصر في حقه، نحن
 وفرنا له الغذاء والكساء وكل متطلبات الحياة، لقد أفسده أولد فلن. أولد فلن ص
 وال ص ما أفسده إل أنتم، هل تظنون أنكم إذا وفرتم لهم بعض الملبس والمأكولت
هم ولرواحهم؟! هل تم لعقول هم؟! ماذا قدم تم بحق كم قم  والمشروبات، هل تظنون أن
 أمرتموهصم بمعروف؟! هصل نهيتموهصم عصن منكصر؟! هصل علمتوهصم صصلة الجماعصة
كم مسؤول عن كم راع وكل تم من حديث الرسول : ))كل ين أن  وفضائل الخلق؟! أ
يت في ب ية  ته، والمرأة راع عن رعي سؤول  هو م في أهله و جل راع  ته، فالر  رعي

زوجها(( أخرجه البخاري؟!
 لكصن كثيرا مصن الباء والمهات فصي هذا الزمصن ل يعرفون معنصى التربيصة الحقيقيصة
هم بيصن ضائع صار أكثر ها، لذا كثرت النحرافات بيصن الولد، و  للولد ويجهلون
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 وجاهل، ولن يصلح حالهم إل إذا عرف الباء المسؤولية وقاموا بدورهم كما أمرهم
ال.

 وهناك مصن يسصتغل فرصصة العطلة للسصفر للخارج، وهذه مصن أخطصر المور التصي
تواجه الناس اليوم، وكم حذر المصلحون وكم صرخوا، ولكن لم يستجب إل القليل.
 إن السفر ص يا إخوة السلم ص إذا لم يكن لضرورة كطلب علم أو تجارة أو علج
سفر لبلد الكفر؛ وذلك لن الرسول  أو دعوة فهو ل يجوز أبًدا، وخاصة إذا كان ال
 قال: ))أنصا بريصء مصن كصل مسصلم يقيصم بيصن أظهصر المشركيصن(( أخرجصه أبصو داود
 والترمذي. ثم إن الملحظ أن غالبية الذين يسافرون إلى الخارج ل يذهبون إل من
 أجل الشهوة فقط، وادعاء البعض أنهم إنما يسافرون لرؤية الطبيعة الخلبة وزيارة
صرفاتهم المخجلة، تبرير ت سهم ل في نفو مبرر ألقاه الشيطان  ما  حف والثار إن  المتا
 والتي ل يقصدون منها إل قضاء الشهوة فقط، ومن أجل هذه الشهوة يتنازلون عن
 دينهصم وشرفهصم ومالهصم، ويرتكبون الذنوب بحصق أنفسصهم، ويدعمون بمالهصم أهصل
 الدعارة والفجور، حتصى إن مجلة الدعوة السصعودية ذكرت أن عدد المسصافرين إلى

 10الخارج يصل في العام إلى مليون مسافر. إذا كان معدل الصرف لكل منهم هو 

 آلف ر مثًل مصع أن البعصض منهصم قصد يصصرف مائة ألف ر فصي ليلة واحدة ول
  آلف مليون ر سنوًيا. فهل10يبالي، فإن معنى ذلك أن السفر يتسبب في ضياع 

 هذه تصصرفات أناس عقلء؟! لو كان أمثال هؤلء يفقهون قول النصبي : ))ل تزول
ين من أ عن ماله:  ها: ))و كر من بع(( وذ عن أر سأل  تى ي مة ح بد يوم القيا ما ع  قد
 أكتسصبه؟ وفيصم أنفقصه؟((. لو كانوا يفقهون هذا الكلم هصل كانوا يتصصرفون بهذا
 الشكل؟! ثم أتراهم يعلمون بأن تصرفاتهم أثناء سفرهم قد شوهت السلم في نظر
 العالم، وأنصه بسصببهم فقصد أخصذ العالم صصورة سصيئة عصن السصلم، وأنهصم قصد أسصكتوا

الجميع عن تقديم أي اعتذار أو تبرير لتصرفاتهم المخجلة؟!
حد الفنادق، في أ سفرياته للدعوة رأى نفًرا يقيمون  في إحدى  نه  حد الدعاة أ كر أ  ذ
سلم عد زمان أن هذا م فت ب ني عر نب، لك هم أجا هم أن من ملمح يل إلي   يقول: وخ
 وهذا نصراني وهذا شيوعي. ويقول: ما يوجد شيء يميز أحدهم عن الخر، ولو
 بقوا سصنين مصا عرفصت إلى أيصن ينتمون. إن الملحصد يتعصصب لمبدئه ويتحدث عصن
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 اللوهيصة بسصوء، ومصن هنصا عرفصت أنصه ملحصد. وأمصا النصصراني فهصو يحترم الحصد
سلم ما الم صراني. أ نه ن فت أ يد الميلد، وبذلك عر في ع قص   ويشرب الخمر وير
 المزعوم فهو كالدابة المستأجرة؛ تارة مع هذا وتارة مع هذا، ول يدري عن أوامر
 دينه شيًئا، وحاله كقوله : ))مثل المنافقين كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى
 هذه مرة وإلى هذه مرة، ل تدري أيهمصا تتبصع(( أخرجصه مسصلم. فهصل يحسصب هذا

المخلوق من المسلمين؟!
ظر العالم، لماذا؟ لن في ن ين شّوهوا السلم  هم الذ  إخوة السلم، إن هذا وأمثاله 
في الخارج يتركون هم  نا ولكن صلون ه قد ي هم  بة؛ ف قة مذبذ هم بالسلم عل  علقت
 الصصلة، وقصد يحّجبون نسصاءهم هنصا ولكنهصم فصي الخارج بل حجاب وبل أدب وبل
حياء، وكمصا قال تعالى: ُمَذْبَذِبينَص َبْينَص َذِلكَص ل ِإَلى َهُؤلِء َول ِإَلى َهُؤلِء ]النسصاء:

143.]
 إن على هؤلء أن يعلموا أنهصم لن يفلتوا مصن عقاب ال إل إذا تابوا وأصصلحوا؛ لهذا
 نقول لهم: يا من تضيع دينك ووقتك ومالك في السفر وارتكاب المحرمات، ستسأل
 عن كل ر صرفته. أولدك الذين تركتهم سيتعّلقون برقبتك يوم القيامة، ويطلبون
 من ال أن ينتقم لهم منك. زوجتك الشريفة الطاهرة التي تركتها هنا وذهبت هناك
 لتجري وراء البغايصا والمومسصات، زوجتصك هذه سصتأخذ حقهصا منصك يوم القيامصة،
ها، وإن ها. وتذّكر أن لذة المعصية قد ذهبت ولكن بقي عقاب  وسترى ماذا ستقول ل
كنت نسيت هذا فال يحصى كل شيء كما قال تعالى: َأْحَصاُه الّلُه َوَنُسوُه ]المجادلة:

6.]
 عبد ال، تذّكر أنك مسؤول عّمن لقيته وتعاملَت معه من غير المسلمين، العاملون
 في الفندق الذي تسكن فيه، المومس التي يحضرها إليك، حتى سائق التاكسي الذي
 ينتقل بك بين البارات والملهي، كل هؤلء سيتعلقون بك يوم القيامة ويقولون: يا
با، يا وكاذ سكيرا وعربيدا وزان ما عرفناه إّل  كن  سلم ول عي ال  رب، هذا كان يّد
سببهم النار، ولن نا ب ين دخل هم الذ سيقولون: هذا وأمثاله  سلم. و نا أن هذا ال  فظن
هم؟! سترد علي يف  بك؟! وك سيكون جوا يف  ها ك نا. ووقت تى يدخلوا مع ضى ح  نر
 وماذا سصتقول لرب العزة والجلل بعصد أن قضيصت حياتصك فصي ارتكاب المحرمات
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 والمعاصصي؟! ماذا سصتقول؟! ل حول ول قوة إل بال، َوَيْومَص ُيْعَرضُص اّلِذينَص َكَفُروا
َب َن َعَذا َم ُتْجَزْو ْسَتْمَتْعُتْم ِبهَا َفاْلَيْو ْم الّدْنيَا َوا ْم فِي َحَياِتُك ْم َطّيَباِتُك  َعَلى الّناِر َأْذَهْبُت

[.20اْلُهوِن ِبَما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي اَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحّق َوِبَما ُكْنُتْم َتْفُسُقوَن ]الحقاف:
اللهم إّنا نعوذ بك من حال أهل النار أو نكون منهم.

-------------------------
الخطبة الثانية

 أيها المسلمون، قد يقول قائل: أنت ذكرَت لنا المشاكل، ولكن ماذا عن الحلول؟ ماذا
عن الحّل؟

 فنقول: إن السلم دين واقعي، وهو ل يعامل الناس على أنهم ملئكة، لكنه يعاملهم
 كبشر يأكلون الطعام ويمشون في السواق، ولكنه في نفس الوقت وضح لهم أهمية
 النتفاع بالوقصت، وأتاح لهصم مجالت عديدة ليسصتفيدوا مصن هذا الوقصت فصي دنياهصم

وأخراهم، وإذا أردنا الدخول في التفاصيل فنقول:
 أوًل: بالنسصصصبة للولد المفروض أن يشتغلوا بالعمال المفيدة، وأن يتعودوا على
 اكتساب المال. في الخارج مثًل يدّربون الطلبة في الصيف على أعمال كثيرة تِصل
 إلى بيصع الصصحف. وللعلم فإن نسصبة كصبيرة مصن ألعاب الطفال القادمصة مصن جنوب
في في أوقات فراغهم، ول يرون  ستغلون  سيا هي مصنوعة بأيدي أطفال ي  شرق آ

ذلك عيًبا كما نراه نحن الن.
 ثانًيا: على الب أن يفكر، فإذا كان ولده قد أخفق في المتحان وعليه إعادة فأول ما
به نه، وإذا حرم العطلة فهذا ذن ستعّد لمتحا جع دروسه وي يه أن يجعله يرا جب عل  ي

وعليه أن يتحمل مسؤولية خطئه.
 ثالًثا: فإذا كان ناحًجا فإن عليه أن يعلمه البيع والشراء إن كان لديه دكان، أو يعمل
 له بسطة صغيرة، أو يحضر له بعض اللعاب داخل المنزل إذا كان فيه فناء، وإذا
 عدم الفناء فعلى الب أن يخصصص غرفصة لذلك فهذا مهصم جدا. وإذا اسصتطاع أن
 يحضصر له الجهاز المسصمى بالكمصبيوتر؛ لنصه جهاز المسصتقبل وسصيستخدم فصي كصل

شيء، وفيه فوائد للولد والبنات.
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صيفية المنتشرة كز ال حد المرا سجل أولده بأ كن فعلى الب أن ي  رابعًا: فإذا لم يتم
من عة  حت إشراف مجمو ص ت مد ل  ص والح عة  هي موضو كة، و  في أنحاء الممل
ية في النجارة يد، فإذا كان لديهم هوا ها الولد كل شيء مف  خيرة الرجال، فيتعلم في
 أو الكهرباء أو الرسم أو غير ذلك فسيتمكنون من تنمية هواياتهم في هذه المراكز.
 أيضصا فيهصا النشطصة الثقافيصة مصن دروس ومحاضرات ومواعصظ، وفيهصا النشطصة

الرياضية، وفيها الرحلت والمعسكرات.
سنة، يظ القرآن طوال أيام ال في جمعيات تحف سّجل الولد  قى للوالد أن ي ًسا: ويتب  خام
 فهذه من أفضل المور التي تعين على إصلح الولد واستقامتهم، مصداًقا لقوله :

))خيركم من تعلم القرآن وعلمه(( أخرجه البخاري.
 عباد ال، هذه بعض حلول يمكننا الستفادة منها في قضاء الوقت، وأرجو أن تكون
 واضحصة لديكصم جميعصا. ول يفوتنصي أن أكرر عليكصم أن تحفظوا أوقاتكصم عامصة
 وعطلتكصم هذه خاصصة، وإذا أردتصم السصفر فيمكصن لكصم أن تسصافروا داخصل المملكصة،
 خاصصة وأن الكثيصر مصن الناس لم يسصبق لهصم زيارة الكثيصر مصن المدن والقرى فصي

المملكة، بينما يجولون بلد الكفر طول وعرضا.
كم، في أعناق نة  هم أما كم، وتذكروا أن في أولد كم، ال ال  ظة أولد كم بملح  وعلي
هم فقال كى ال عن ين ح من الذ تى تكونوا  نة ح حق هذه الما كم الوفاء ب جب علي  وي

 [، وتذكروا قوله :32تعالى: َواّلِذينَص ُهمْص َلَماَناِتِهمْص َوَعْهِدِهمْص َراُعونَص ]المعارج:
من ته((، واحذروا أن تكونوا  عن رعي سؤول  هو م في أهله، و جل راع   ))والر

 المفرطين، وإذا فرط الرجل في هذه الرعية فهو داخل في قوله : ))ما من وال يلي
به هل ننت نة((. ف يه الج هم إل حرم ال عل هو غاش ل سلمين فيموت و من الم ية   رع

ونستيقظ؟! نرجو ذلك ونتمناه، وفقنا ال لما يحبه ويرضاه.
=============

أهمية الوقت ووجوب المحافظة عليه
صالح بن عبد ال الهذلول

غير محدد
15/4/1414
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غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 - نماذج رائعة في الهتمام بالوقت وحفظه.2- أهمية الوقت في الكتاب والسنة. 1
- وفقات مع سورة العصر.4- الوصية والحث على اغتنام الوقات. 3

-------------------------
الخطبة الولى

 أما بعد: أيها المسلمون، فإّن الوقت أغلى ما يملكه النسان، وهو أسهل شيء يضيع
نت أيام، ما أ بن آدم، إن يا ا مه ال تعالى: " صري رح سن الب يه، يقول المام الح  عل

كلما ذهب يوٌم ذهب بعضك".
 أيهصا الخوة، عَرض القرآن الكريصم والسصنة المطّهرة قيمصة الزمصن وأهميتصه وأوجصه
 النتفاع به وأثر ذلك، وأنه من عظيم نعم ال التي أنعم بها سبحانه؛ ولهذا أقسم ال
 بأجزاء منصه فصي مطالع سصوٍر عديدة؛ فيقسصم بالفجصر فصي قوله: َواْلَفْجِر َوَلَياْل َعْشٍر

ى َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى2، 1]الفجر: في قوله: َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَش يل والنهار  ِسم بالّل  [، ويق
 [.2، 1[، ويقسم بالضحى في قوله: َوالّضَحى َوالّلْيِل ِإَذا َسَجى ]الضحى:2، 1]الليل:

يه، ها عل يم دللت ها لعظ كم كان لفتًا للنظار نحَو من تل سبحانه بأجزاء الز َسُمُه   وَق
مر من يث حو أجزاء الز فت النظار ن فع وآثار. ول من منا يه  ما اشتملت عل يل   ولجل
 ويفرز معرفة ويقيًنا بأن ال سبحانه الذي شاء َخلَق الزمان وَخلَق الفاعلين وأفعالهم
هم، وأن ل يجازي المحسن سّوى بين ته أن ي بي بحكم سمين خيًرا وشًرا يأ ها ق  وجعل
سان بل الن سرين،  ين أو خا ين رابح ساءته، وأن يجعل النوع سيء بإ  بإحسانه والم

ْسٍر ]العصر: ي ُخ َساَن َلِف سان ِإّن الن هو إن من رحمه ال فهداه2من حيث   [، إل 
ووفقه لليمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به.

بن جبل الذي يث معاذ  ية الزمن والوقت حد سنة عن أهم في ال ما جاء   عباد ال، م
صحيح بشواهده، أن هو  سنده، و في م كبير والبزار  جم ال في المع طبراني   رواه ال
 النبي قال: ))ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره
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 فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبله؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه
 ماذا عمل فيه؟((. لن تزول قدما العبد في ذلك الموقف حتى يحاسب عن مّدة أجله
 فيم صرفه بعاّمة؟ وعّما فعل بزمانه وقت شبابه بخاصة؟ وهنا تخصيٌص بعد تعميم
هي مرحلة داخلة ِضمنًا مر الشباب  ّن مرحلة الشباب وُع يد، وإل فإ ية والتأك  للهم
به في مرحلة شبا سان  ّص بالذكر لن الن كن ُخ بد، ل سأل عنه الع  في العمر الذي ي
 يكون لديصه أكثصر العطاء وأمضاه وآكده وأثمره مصن طرفَي العمصر، حيصث ضعصف

الطفولة وضعف الشيخوخة.
 كما أّن النسان يسأل عن علمه ماذا عمل به؟ هل وّظفه في مرضاة ال تعالى، في
 الدعوة إليه وإرشاد الناس وتعليمهم دين ال وتوحيَده، أو وّظفه فقط للحصول على

لقمة العيش والتكسب به وصرف النظار إليه؟
 هاتان الخصلتان ص أيها الخوة ص من تلكم الخصال الربع التي ل تزول قدما عبد
 يوم القيامة حتى يسأل عنها، هاتان الخصلتان موجودة عند كل أحد، بالضافة إلى
 بقيصة الخصصال التصي يشارككصم فيهصا غيركصم، فهصل أنتصم واعون لذلك ومدركون له

وعاملون لجله؟!
 إن الفرصة أمامك اليوم مفتوحة أيها المسلم ويا أيها الشاب ويا طالب العلم، ولكنها
 غًدا مقفلة، فالشباب يذهصب وينتهصي بالكهولة ثصم الشيخوخصة ثصم الهرم، هذا إذا لم
ا ْم الّنِذيُر َفُذوُقوا َفَم ْن َتَذّكَر َوَجاَءُك ِه َم ا َيَتَذّكُر ِفي ْم َم ْم ُنَعّمْرُك بل ذلك، َأَوَل ف ق  ُتتخّط

 [. فاغتنموا أوقاتكم فيما ينفع، فالعمر أيام وساعات،37ِللّظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر ]فاطر:
وما مضى منها ل يعود.

سنة فى  تم الرازي المتو بي حا مة أ في ترج مه ال تعالى  هبي رح فظ الذ كر الحا  ذ
 هص، أن أبا حاتم قال: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث277

ما ظلم. قال ني لحريص، فقال: ومن أشبه أباه ف  منك، فقلت له: إن عبد الرحمن اب
سناد الخبر: فسألت عبد الرحمن عن اتفاق  الّزّمام وهو أحمد بن علي أحد رجال إ
شي وأقرأ يه، ويم كل وأقرأ عل ما كان يأ يه، فقال: رب سؤالته لب سماع له و  كثرة ال
يت خل الب يه، ويد ص وأقرأ عل قه إلى الخلء  في طري ص أي:  خل الخلء  يه، ويد  عل
 فصي طلب شيصء وأقرأ عليصه. فكانصت ثمرة تلك المحافظصة النادرة على الزمصن
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ا كبيًرا، منه كتاب الجرح والتعديل في تسعة ا علمًي  والحرص على طلب العلم ِنتاًج
 مجلدات، وكتاب التفسير في عدة مجلدات، وكتاب المسند في خمس وعشرين ألف

صفحة.
سنة  فى  يل المتو بن عق صاحب كتاب الفنون ذي الثمانمائة مجلد513ويقول ا ص   ه

طل تى إذا تع من عمري، ح ساعة  ني ل يحّل لي أن ُأضيّع  سه: "إ عن نف  متحدثًا 
تي في حال راح عه أعملت فكري  عن مطال صري  عن مذاكرة ومناظرة وب ساني   ل
من حرصي ني لجد  سطره، وإ ما أ قد خطر لي  هض إل و ستطرح، فل أن نا م  وأ
نا ين"، ويقول: "وأ بن عشر نا ا نت أجده وأ ما ك شد م ين أ بن الثمان نا ا  على العلم وأ
 أقصصر بغايصة جهدي أوقات أكلي، حتصى أختار سَصّف الكعصك وتحسّصيه بالماء على
سطير فائدة لم عة أو ت من تفاوت المضغ، توفًرا على مطال ما  ما بينه خبر؛ لجل   ال
 أدركهصا". فليصت الناس وطلبصة العلم خاصصة يفقهون مثصل هذا الكلم، فكصم نمضصي

ونضيع من الوقات ونحن جالسون على مائدة الكل.
بي يوسف رحمهم بن الجراح الكوفي تلميذ القاضي المام أ  وقال القاضي إبراهيم 
ما أفاق يه، فل مى عل ته مغ ته أعوده، فوجد بو يوسف فأتي  ال تعالى، يقول: "مرض أ
يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة؟! قال: ول بأس  قال لي: 
 بذلك، ندرس لعله ينجصو بصه ناجٍص". ثصم مضصى فصي سصؤاله وعرض مسصألته العلميصة

الفقهية.
 أيها المسلمون، يقول المام ابن القيم رحمه ال تعالى: "الوقت منقٍض بذاته منصرٌم
ته واشتّدت حسراته، فكيف ته وعظم فوا  بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصّرمت أوقا
ين نه وب يل بي عى فح ما أضاع، وطلب الرج قق الفوت مقدار  ند تح  حاله إذا علم ع
هم يد؟! وأنّى ل في اليوم الجد يف ُيرّد المس   السترجاع، وطلب تناول الفائت؟! وك

التناوش من مكان بعيد؟!".
فيا حسراٍت ما إلى رّد مثلها…سبيٌل ولو رّدت لهان التحّسر

هي الشهوات اللء كانت َتحّولت…إَلى حسرات حين عّز التصّبر
فلو أنها ُرّدت بصبر وقوة…تحّولن لّذاٍت وذو اللب يبصر
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من ين يأخذون  ثر الذ ما أك سل، و سويف عجز وك ص أن الت ص عباد ال   ثم اعملوا 
التسويف شعاًرا لهم، يمكنونه من قلوبهم حتى تقطعت آمال وانقطعت آجال.

ما يكون العمل نقاًء ِه ل بّد أن يعمل ليومه كأحسن  في َغِد  إن من يريد أن ينهض 
 وانتقاًء ومضاًء. ثم من الذي يضمن غده؟! وإن كان له غد أيأمن معوقات نوازله؟!
 يقول أبصو حامصد الغزالي رحمصه ال تعالى: اعلم أن مصن له أخوان غائبان وينتظصر
ستعّد ما ي سنة، وإن عد  ستعّد للذي يقدم ب سنة فل ي عد  في غٍد والخر ب ما   قدوم أحده
 للذي ينتظر قدومه غًدا، فالستعداد نتيجة قرب النتظار، فمن انتظر مجيء الموت
سنة ثم يصبح كل يوم وهو منتظر لل غل بالمّدة ونسي ما وراء المّدة،  عد سنة اشت  ب
مل؛ من المبادرة إلى الع عه  ها، وذلك يمن سب اليوم الذي مضى من ها، ول يح  بكمال
سبًعا: مل، ولهذا قال : ))بادروا بالعمال  خر الع سًعا دائمًا فيؤ سه مّت نه يرى لنف  ل
ا مفنًدا، أو سًدا، أو هرًم ا، أو مرضًا مف سًيا، أو غنًى مطغًي  هل تنتظرون إل فقًرا من
 موًتا مجهًزا، أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر، أو الساعة؛ فالساعة أدهى وأمّر(( رواه
بن عباس وصححه عن ا ستدركه  في م كم  ما رواه الحا سننه، وقال في في   الترمذي 
 ووافقه الذهبي: ))اغتنم خمًسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك،
 وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك((. وكل هذه المعاني في

الحاديث السابقة.
 أيهصا الخوة، احذروا مصن التسصويف، قال ابصن الجوزي فصي صصيد الخاطصر: "إّياك

والتسويف، فإنه أكبُر جنود إبليس".
 أيها المسلمون، يخّيل لبعض الناس أن اليام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل،
ضي أيام في الما نه  ها أفرغ م سيكون في نه  من المكدرات والعوائق، وأ صفو له   وت
 الشباب، ولكصن الواقصع المشاهصد على العكصس مصن هذا، كلمصا كصبرت سِصّنك كصبرت
كبر في ال قت  تك، فالو صت طاق تك ونق قت أوقا تك وضا سؤولياتك وزادت علقا  م
 أضيصق، والجسصم فيصه أضعصف، والصصحة فيصه أقّل، والنشاط أدنصى، والواجبات

والشواغل أكثر وأشّد.
أترجو أن تكون وأنت شيخ…كما قد كنَت أيام الشباب
لقد كَذَبتك نفسك ليس ثوٌب…َدريٌس كالجديد من الثياب
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ٍت إل كشأن ذلك ستقبل اليام آ في م غل  من الشوا ما شأن هذا الذي يرى التفّرغ   و
سبح في غير ماء ني أ مي أ يت في منا ني رأ بن سيرين: إ  الرجل الذي قال للمام ا
 وأطيصر بغيصر جناح، فمصا تفسصير هذه الرؤيصا؟! فقال له: أنصت رجصل كثيصر المانصي

والحلم.
 واعلموا ص عباد ال ص أّن المرء مفطور على التأّثر والتأثير، فهو ابن بيئته، وهذا
 ما ألمحت إليه السنة المطهرة فيما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الشعري قال:
 قال رسول ال : ))إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ
 الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريًحا طيبة،
عك ثة(( أي: أن طب نه ريحًا خبي جد م ما أن ت بك وإ ما أن يحرق ثيا ير إ فخ الك  ونا
 يسرق من جلسائك وأنت ل تدري. ومن المعلوم المشاهد أن الماء والهواء يفسدان
نه ساًنا ل سان إن سّمَي الن يل:  قد ق ية، و ّن بالنفوس البشر ما الظ فة، ف  بمجاورة الجي
صاحب، من ي جل ب تبروا الر سعود : )اع بن م ما يراه خيًرا أو شًرا. قال ا نس ب  يأ

فإنما يصاحب الرجل من هو مثله(.
ّم إدراك شرفه، وإن ها المسلمون، إن العقول إذا اكتملت اكتمل اغتنام الزمان، وت  أي
 مصن عرف قيمصة الزمان ل يكون إل صصاحب قصصٍد واعتدال فصي أموره كلهصا، فهصو
 يدري أن التوسصع فصي المطاعصم سصبب النوم، وأن الّشبَع يعمصي القلبَص وُيهزل البدن
يط، صلبه دون إفراط أو تفر يم  تي تق ته ال ها إل حاج فه، فتراه ل يتناول من  ويضع
 ودون تنوع واشتراط يؤّدي إلى أن يكوَن ذلك أكبر مسعاه وغاية مناه ومنتهى أمله.
من ين، ول تافهًا  في زيارة الخر من أيضًا ل يعرف فضوًل  يص على الز  والحر
 القول ممتًدا، فهصو حريصص على زمصن غيره كحرصصه على زمصن نفسصه، فتراه فصي
ر المحتاج له. فع الخّي في قوله فل يتجاَوز النا سمعه  صدها، وت ته ل يتعّدى مق  زيار

فانظر حالك دائًما أيها المؤمن، وراقب نفسك، وإياك أن تستقّل خيًرا أو شًرا.
ل تحقرن صغيرة…إن الجبال من الحصى

 وكمصا أن العبصد يجصب عليصه الحذر مصن تراكصم الصصغائر فإنصه كذلك ينبغصي له عدم
 التهاون بالعمال الصصالحة ولو كانصت يسصيرة وقليلة، فل بّد مصن العزيمصة الماضيصة
يد ية ومتابعة العمل ودوام العطاء ورصُف المسألة بجوار المسألة وتقي  والهمة العال
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فس على سبة للن مع محا ير وهكذا،  مع النظ ير  ضع النظ  الخاطرة تلو الخاطرة وو
 دقائق العمصر وثوانيصه، متّوجًصا ذلك كله بصصدق النيصة وصصدق التوكصل على ال

سبحانهاليوَم شيٌء وغًدا مثلُه…ِمْن ُنخب العلم التي ُتلَتَقط
ُيحّصل اْلمرُء بها ِحْكمًة…وإنما السيل اجتماُع النقط

عن رسول ال خيُر ها  شة رضي ال عن ين عائ ته أم المؤمن يث الذي رو في الحد  و
مل حتى ما تطيقون، فإن ال ل ي من العمال  كم  صدق كلم، يقول : ))علي  بيان وأ
ما ُدوِوم عليصه وإن قّل(( رواه البخاري. وتحّري حب العمال إلى ال   تملوا، وإن أ
وتلّمس الوقات الفاِضلة هو من الحكمة، ومن يؤَتى الحكمة فقد أوتي خيًرا كثيًرا.

 والمولى سصبحانه وتعالى اختصّص بعصض الزمنصة بخواصّص لم يختصص بهصا غيرهصا،
سائرها، عن كعب الحبار قال: "إن ال تبارك وتعالى اختار ساعات ها على   ففضل
عة، ها الجم عل من بة، واختار اليام فج صلوات المكتو ّن ال عل منه يل والنهار فج  الل
 واختار منهصا الشهور فجعصل منهصا رمضان، واختار الليالي فجعصل منهصا ليلة القدر،
 واختار البقاع فجعصل منهصا المسصاجد". فتعرضوا صص عباد ال صص لنفحات رّبكصم جصل

وعل، فإّن له في دهرنا نفحات، والموّفق من تعّرض لها.
بارك ال لي ولكم في القرآن العظيم...

-------------------------
الخطبة الثانية

 الحمد ل الذي جعل الليل والنهار ِخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوًرا، والصلة
 والسصلم على المبعوث رحمصة للعالميصن وحجصة على الخلق أجمعيصن، وعلى آله

وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد: أيها المسلمون، فيقول ال تعالى في محكم التنزيل: َواْلَعْصِر ِإّن اِلنَساَن َلِفي
 ُخْسٍر ِإّل اّلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا ِبالّصْبِر ]سورة

العصر[.
ّن هم أ يل والنهار ومحّل أفعال العباد وأعمال هو الل صر الذي  سبحانه بالع سم ال   أق
 كل إنسان خاسر وفاقد لرباح كثيرة. وكلمة )العصر( مصدر َعَصرُت، وإذا ُعِصَر
 الشيء خرج منه َعصير، وكأّن النسان ليس فقط مطالًبا باغتنام الليل والنهار على
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من العصر، وهو تج  ما ين بل مطالب بَعصرها والنتفاع بكّل  خي،  ساهل والترا  الت
 اسصتثمار كّل دقيقصة فيهصا، وإل فإنصه سصيخسره، ومصع أنّص الخسصارة تتفاوت فأعظمهصا
قة بَفقده الجنة واستحقاقه الخلود في النار، فر، حيث يخسر خسارًة مطل  خسارة الكا
صر أقوى ما كان الع فر، وكّل من والكا َسرون أشياًء؛ المؤ يع أيضًا يخ ّن الجم  إل أ
 استخرجت عصيًرا أكثر، وكلما قصرت وسّوفت وأّجلت وفّرطت فاتك من العصير
 بقدره؛ لّن الخسارة قد تكون في بعض الوجوه دون بعض، لكن الجميع خاسرون،
بع صفوا بأر من اّت هم  مة، و سورة العظي في هذه ال ستثنى ال تعالى  من ا ستثناء   با

صفات:
 أولها: اليمان بما أمر ال باليمان به، ول يكون اليمان بدون ِعلم، فهو فرع عنه

ل يتّم إل به.
قة ها، الظاهرة والباطنة، المتعّل ها: العمل الصالح، وهذا شامل لعمال الخير كل  ثاني
ْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة ستحبة. وقول ال تعالى: َفَم بة والم حق عباده، الواج حق ال و  ب

 [ هو داخل في هذا المعنى؛8، 7َخْيًرا َيَره َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َشّرا َيَره ]الزلزلة:
 فكل خير تعمله ربح، وكل شر تأتيه أو خير تقصر فيه فهو مسجل عليك خسارة،

فأكِثر إن شئت أو أقلل، واعمل ما شئت فإنك مجزٌى به.
 وثالث صفات الذين ينجون من الخسار: التواصي بالحق الذي هو اليمان والعمل
 الصالح، أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، وال عز وجل
حق والخير، يشعر سة ال مة على حرا ية، قائ من المة المسلمة أن تكون واع يد   ير
 كل فرد من أفرادها أن عليه عمل، وله دور تجاه المجتمع، فل يكتفي أن يعمل هو
 فقط، بل مطالب أيًضا أن يوِصي غيره بذلك، وهذا يستدعي صبًرا في مودة وغيرًة

وإشفاًقا على المسلمين أن ينالهم شٌر أو يفوتهم خير.
هم المتواصون في الخسارة:  من الوقوع  ستثني  من ا من صفات  عة   والصفة الراب
 بالصبر بكّل أنواعه؛ لن النهوض بالحق عسير، والمعوقات عنه كثيرة، منها هوى
 النفس ومنطق المصلحة وأعراف الناس وتقاليدهم وطغياُن الظالم وجوُر الجائرين،
 فالتواصصي تذكيصر وتشجيعٌص وإشعاٌر بالقربصى ووحدة الهدف والقيام بحصق الخوة.
 وطبيعصة هذا الديصن كذلك ل يقوم إل فصي حراسصة يشترك فيهصا الجميصع، كصل بمصا
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 يسصتطيع؛ بيده أو لسصانه أو قلمصه أو جاهصه أو ماله، فإن عِدم تلك الشياء كلهصا
 فبدعائه، حيث ل يستطيع أحٌد أن يقف بينه وبين الدعاء، والدعاء انعكاٌس لما يكمن

في القلب إذا عجزت الحواس الخارجّية والوسائل المذكورة.
 أيهصا المسصلمون، إن هذه السصورَة جليلُة القدر عظيمصة المعنصى، ولهذا قال المام
عن مه ال: "لو تدبر الناس هذه السصورة لوسصعتهم". وروى الطصبراني   الشافعصي رح
 عبد ال بن حصن قال: كان الرجلن من أصحاب رسول ال إذا التقيا لم يفتّرقا إل
سّلم أحدهما على ثم ي سورة العصر إلى آخرها،  ما على الخر   على أن يقرأ أحده

الخر، يعني: إيذاًنا بالفتراق.
 اللهصم صصّل وسصلم على عبدك ورسصولك بنبينصا محمصد، وارض اللهصم عصن خلفائه
 الراشديصن وبقيصة الصصحابة أجمعيصن، وخصّص منهصم أزواجصه أمهات المؤمنيصن, وآله

الطيبين الطاهرين، والعشرة المبشرين...
=============

إضاعة الوقت في رمضان
صالح بن عبد ال الهذلول

غير محدد
8/9/1422

غير محدد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 - مفاسد التلفزيون2- ظاهرة تضييع رمضان في مشاهدة المسلسلت وغيرها. 1
- التحذير من المسابقات الرمضانية المتعاملة بالميسر.3على روحانيات رمضان. 

-------------------------
الخطبة الولى

 أما بعد: مظاهر غير محمودة تقع خاصة في رمضان، وفيها من التفريط وتفويِت
ّل  نيصل الجصر الشيصء الكثيصر، بصل إنهصا تعّرض صصاحبها لقتراف الذنوب وتحم
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ية صة الشعب سلسلت؛ وخا من الم في شاشات التلفزيون  هد  ما يشا كم   الوزار، ذل
ّن بت رؤية هلل رمضان، وكأ تي يؤّجل عرضها ص للسف ص حتى تث ها، وال  من

رمضان عندهم شهر الهزل وتضييع الوقات والضحك والسهر.
 إن المسلسلت من هذا النوع لتفعل في نفوس مشاهديها ما تعجز عنه أمضى خطط
سية ية والنف يه اليمان من معان يغ رمضان  يع؛ إذ إن هدف العداء تفر كر والتمي  الم
 والصصحية، فإذا تصم لهصم ذلك بأي وسصيلة فهصو المطلوب. ناهيصك عمصا يعرض مصن

المباريات الرياضية والغاني التي يسمونها الغاني الرمضانية.
 ولعل هذا من أقوى السباب وأبلغها في جفاف الروحانيات التي يشكو منه الكثير،
صة عظ وخا ثر بالموا بل على العبادة، ول تتأ سه ل تق من أن نف يق  تبرم ويتضا  وي
ا منه، بل  القرآن، ربما دخل الشهر الكريم وخرج وعينه لم تدمع خشية ل أو خوًف

ترقب وبكل شوق متى ينتهي شهر رمضان.

 أيها المسلم، إذا كنت جاًدا في إصلح نفسك واغتنام فرصِة عمرك والتزود للخرة
ا، واحرص ْصَطِبْر َعَلْيَه ّصَلِة َوا َك ِبال  فأقلع عما يصرفك على الطاعات، َوْأُمْر َأْهَل
 على ما ينفعك، واستعن بال ول تعجز، وستجد انشراح صدرك وإقبال نفسك على

فعل الخير والتوجه إليه والفرح بالظفر به والنتفاع.
 ومسألة أخرى ص معاشر الصائمين ص تتعلق بإهدار الوقت في رمضان، أل وهي
في رمضان، د هي الخرى نشرها  تي ُيتعّم ية ال  الّركض وراء المسابقات الرمضان
 سواء ما كان منها في الجرائد أو الذاعات المحلية والخارجية، ومنها ما يشاهد في
 محطات التلفزة، وهي مع ما تضّيعه من الوقات المتمّثل فيما يجري من المكالمات
 التلفزيونية بين الشباب بعضهم مع بعض بحًثا عن حّل السؤال الفلني أو التأكد من
تم بين الفتيات ربما يفوق مثيله عند الشبان. إن ذلكم مع ما يضيعه  الجواب، وما ي
ها الميسر, والميسر ص كما  من الوقت فإن بعضًا من المسابقات يدخل في تعاملت
ِسُر َن آَمُنوا ِإّنمَا اْلَخْمُر َواْلَمْي ص محرم شرعًا، لقوله تعالى: يَا َأّيهَا اّلِذي  هو معلوم 
َن ِإّنمَا ُيِريُد ْم ُتْفِلُحو ُه َلَعّلُك ِن َفاْجَتِنُبو ْن َعَمِل الّشْيَطا ٌس ِم ُم ِرْج َصاُب َواَلْزل  َواَلن
 الّشْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصّدُكْم َعْن ِذْكِر الّلِه
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 [، وهصو كّل معاملة يدخصل فيهصا91، 90َوَعنْص الصّصلِة َفَهْل َأْنُتمْص ُمنَتُهونَص ]المائدة:
 المتعامل مع الجهالة ل يدري هل يغنم أو يغرم، ومعاملٌة هذا شأنها ُتعّود متعاطيها

على البطالة والكسل وهجر العمال المشروعة.
 يطرح في المسابقات الرمضانية وغيرها بطاقاٌت تباع بأثمان مختلفة، ل يحق لحد
 الدخول فصي المسصابقة حتصى يشتري هذه البطاقصة، فحاله الن إًذا غارم، فإذا أدخصل
مل أيضًا ما يحت نم، ك به صحيًحا فيغ مل أن يكون جوا ته كرخصة دخول فيحت  بطاق
 خطؤه فيغرم. هذا مصن جانصب، ومصن جانصب آخصر فالبطاقات التصي يبيعهصا منظمصو
 المسصابقة كثيرة، بينمصا الفائزون عددهصم محدود. فمصن هذا الباب دخلت فصي حكصم

الميسر.
 فاتقوا ال ص أيها المسلمون ص في دينكم، واتقوه في صيامكم، فإنه ما شرع إل من
َب َن آَمُنوا ُكِت ا اّلِذي ا َأّيَه نه َي في القلوب، قال ال جل شأ ها  جل بناء التقوى وعمارت  أ

ْم َتّتُقوَن ]البقرة: ْم َلَعّلُك ْن َقْبِلُك َن ِم َب َعَلى اّلِذي ا ُكِت ّصَياُم َكَم ْم ال جد183َعَلْيُك  [. فهل ي
 المنشغلون والمتابعون للمسلسلت والمباريات والمسابقات، هل يجدون بعدها تقوى

أو ضدها؟!
اللهم حبب إلينا اليمان...

=============
قيمة الوقت وإطللة رمضان

حمزة بن فايع الفتحي
محايل

28/8/1421

جامع الملك فهد
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

نا مع الوقات. 1  - نماذج رائعة لسلفنا الصالح في3- الوقت هو الحياة. 2- حال
- فضل شهر رمضان.4قيمة الوقت والزمان. 
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-------------------------
الخطبة الولى

 أمصا بعصد: فإن أصصدق الحديصث كتاب ال، وخيصر الهدى هدى محمصد ، وشصر المور
َه َحّق ا اّلِذيَن آَمُنوا اّتُقوا الّل ا َأّيَه  محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلله. َي

[.102ُتَقاِتِه َوَل َتُموُتّن ِإّل َوَأنُتم ّمْسِلُموَن ]آل عمران:
 أيها السادة العزاء، بات الوقت في حياة كثير من المسلمين أرخص السلع وأوهن
 الثمان وميدان اللهصو والضياع، يعمصد كثيرون إلى أوقاتهصم فيقتلونهصا بالحارقات
عت هم فضا سقطت أهداف هم، و نت أوقات هم فها ت عقول سفاهات. جّف  والمغريات وال
 سصاعاتهم، وضعفصت نفوسصهم فُغبنصت أزمنتهصم. لم َيعُد للجصد فصي حياتهصم مكان، ول
هم لذائد وشهوات، هم قدر وميزان. ِجّد هم عنوان، ول للطموح عند في أوقات  للفائدة 
 وفائدتهصم أخبار هشصة، وطموحهصم مرح زائد وأفراح. صصارت الوقات مسصتنقًعا

للملهيات، يطول الحديث الفارغ، ويشمخ السمر المهين، وتعظم السهرة التافهة.
عن يب والوقار ُبعداء  حى ذوو الش سفه، وأض ين ال في مياد صبحت حياة الشباب   أ
نا نة الغّراء. يحفظ النسان في حيات سيرات الزي ساء أ  الخير والذكار، وصارت الن
ّع وقتصه وحياتصه! يجادل على بقاء المال َه وسصيارته ويضي  المعاصصرة ماَله ومتاع
 ونمائه ويستهين بالزمان وساعاته ولحظاته! َيُعّد الدنانير عًدا ويزيد الوقات حسرًة

وكدا!
 من الذي يجعل الوقت والزمان أغلى الثمان ويصونه عن التفاهة والخسران؟! هل
 سصمعتم بمصن ينام فصي اليوم بضصع عشرة سصاعة ومصن يحيصي الليصل على السصمر
 والضاعصة؟! وهصل رأيتصم قريصن الفضائيات مصن الصصبح إلى المسصاء غيصر مباٍل

بالساعات والصلوات؟!
 أضحصصى المثقفون َيهِرفون بمصصا ل يعرفون، ويقرؤون مصصا ل ينتفعون، ويتحدثون
 بالسصمج الطويصل والحديصث الهزيصل والقول الكليصل. أيصن فينصا حراس الزمان وحماة
 السصاعات وصصناع الوقات الذيصن جعلوا أوقاتهصم أعلى قيصم حياتهصم ورفعوهصا إلى

أعاليها وصانوها من اللهو والهزل والتعاسة؟!
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 إن الوقت ص يا مسلمون ص هو الحياة، أقسم ال تعالى به لعظمه وشرفه ومكانته،
ْسٍر ]العصر: َساَن َلِفي ُخ  [. قال ابن عباس رضي2، 1قال تعالى: َواْلَعْصِر ِإّن اِلن

ال عنهما: )العصر هو الزمن(.
عز هو  سعادة والشقاوة، و ستودع ال شر، وم ير وال ضع الخ هو مو  إن هذا الزمصن 
 النسصان أو ذله، فيصه أحياء وأموات، وسصعداء وأشقياء، ويصا خيبصة مصن حرقصه

بالمعاصي والموبقات.
والوقت أنفُس ما ُعنيَت ِبحفظِه …وأراه أسهَل ما عليك يضيُع

نبيلة، ها الغايات ال هم، تجاوزت في أوقات سلمين  من الم ير  َن كث قد ُغب ها الناس، ل  أي
 وفاتتها المقاصد الحميدة، هّمهم لذتهم، ووقتهم معالم راحتهم ورفاهيتهم وسفاهتهم.
 وإن هذا تصديقه الحديث الشريف الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس
 رضصي ال عنهمصا أن النصبي قال: ))نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس: الصصحة

والفراغ((.
ته منصرم ٍض بذا قت منق سالكين: فالو في مدارج ال يم رحمه ال  بن الق  قال المام ا
ته واشتدت حسراته، فكيف ته وعظم فوا سه، فمن غفَل عن نفسه تصرمت أوقا  بنف
ين نه وب يل بي عى فح ما أضاع، وطلب الرج قق الَفوت مقدار  ند تح  حاله إذا علم ع
ى يد؟! ل، َوَأّن في اليوم الجد يف ُيرد المس   السترجاع، وطلب تناول الفائت؟! وك

 [، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه52َلُهُم الّتَناُوُش ِمن ّمَكاٍن َبِعيٍد ]سبأ:
ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه.

فيا حسراٌت ما لي إلى رّد مثلها …سبيٌل ولو ُرّدت لهاَن التحّسُر
يه، فل ما ف سحاب، وينقضي الوقت ب من ال سرع  مر أ سريعة الزوال، ت  والواردات 
نه عائد  يعود عليك منه إل أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإ
 عليصك ل محالة، لهذا يقال للسصعداء فصي الجنصة: ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبمَا َأسْصَلْفُتْم فِي

 [، ويقال للشقياء المعذبيصن فصي النار: َذِلكُم ِبمَا ُكنُتمْص24اَلّيامِص الَخاِلَيِة ]الحاقصة:
[.75َتْفَرُحوَن ِفي اَلْرِض ِبَغْيِر الَحّق َوِبَما ُكنُتْم َتْمَرُحوَن ]غافر:

 أيهصا الخوة الفضلء، لقصد مّر على هذا العالم أقوام عرفوا أهميصة الوقصت، وأدركوا
 قيمتصه، فعظموه غايصة التعظيصم، وأرخصصوا دونصه كصل المحاب والملذ. عرفوا أن
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 الوقت هو أنفس اللذائذ وأحسن الطيبات، عرفوا أن الوقت نعمة جليلة تأبى التلطخ
بالملهي والقاذورات، فجعلوا منه ندًيا للخيرات والقربات.

 وسوف أنقل لكم أقوالهم وأخبارهم وآثارهم في تعظيم الوقت وحراسته من العابثين
 واسصتغراقه فصي النافصع المفيصد. وإن مصن تمام العقصل عندهصم ورشاده عمارة الوقصت

بطاعة ال، وكل من أضاع وقته زهدوا فيه وترّحموا على عقله وصوابه.
 ليس عندهم في حياتهم مجال للسفاهات أو التعرف على دقائق المور، عرفوا الحق
هم العجز هم الكسل، ولم يعرف  فأخذوه بقوة، وتقلدوه على حزٍم واجتهاد، لم يشمت ب

والخور، فلله درهم.
ٍم مي على يو مت على شيء ند ما ند سعود : ) بن م بد ال  يل ع صحابي الجل  قال ال
بن شد عمر  فة الرا يه عملي(. وقال الخلي يه أجلي ولم يزد ف قص ف سه ن بت شم  غر
 عبصد العزيصز رحمصه ال تعالى: "إن الليصل والنهار يعملن فيصك فاعمْل فيهمصا". وقال
 الحسصن البصصري رحمصه ال: "يصا ابنَص آدم، إنمصا أنصت أيام، فإذا ذهصب يوم ذهصب
 بعضُك". وقال أيضًا: "أدركصت أقوامًا كانوا على أوقاتهصم أشصد حرصًصا منكصم على
 دراهمكم ودنانيركم". وقال رجل لعامر بن عبد قيس أحد التابعين الصلحاء: كّلمني،
 فقال له عامر: أمسِك الشمس. نعم، أمسك الشمس فإن الزمن دائر متحرك، أمسك

الشمس فالوقت سريع النقضاء، أمسك الشمس حتى ل تكتب علينا حسرات.
 يصا مسصلمون، إننصا لنسصتمتع بالمطاعصم والمشارب ولو طالت، وباللذائذ ولو أّثرت
يل بن أحمد الفراهيدي  وغيرت، فاسمعوا ما يقول بعض هؤلء الصلحاء، قال الخل
 رحمه ال: "أثقُل ساعٍة علّي ساعة آكل فيها". وفي ترجمة حماد بن مسلمة البصري
 رحمه ال تعالى قال موسى التبوذكي: "لو قلت لكم: إني ما رأيت حماد بن مسلمة
ما أن يّحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم ا لصدقت، كان مشغوًل؛ إ  ضاحًك
 النهار على ذلك". وقال يونصس المؤّدب: "مات حماد بصن مسصلمة وهصو فصي الصصلة

رحمة ال عليه".
بو الوفاء ابن عقيل، وقد كان من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم، كان  وهذا المام أ
 يقول: "إنصي ل َيحّل لي أن أضيصع سصاعًة مصن عمري، حتصى إذا تعطصل لسصاني عصن
 مذاكرة أو مناظرة وبصصري عصن مطالعصة أعملتُص فكري فصي حال راحتصي وأنصا
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 منطرح، فل أنهض إل وقد خطر لي ما أسطره، وإني لجد من حرصي على العلم
 وأنا في َعْشر الثمانين أشّد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة". وقال الفضيل بن

عياض رحمه ال: "أعرف من يعد كلمه من الجمعة إلى الجمعة".
نا شغلناك؟ فقال: أصدقكم، كنت أقرأ  ودخل أناس على رجل من السلف فقالوا: لعل
عة، فقال: َسقطي فرأى عنده جما َسري ال بد إلى ال كم. وجاء عا  فتركت القراءة لجل
 صرت ُمناَخ البطّالين، ثم مضى ولم يجلس. وعن الحسن قال: "ليس يوم يأتي من
مل فيّ ما ُيع ني على  يد، وإ ني يوم جد ها الناس، إ يا أي يا إل يتكلم يقول:   أيام الدن

شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة".
 قال ابن الجوزي رحمه ال: "ينبغي للنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فل
 يضيع منه لحظة في غير ُقربة، ويقدم الفضل فالفضل من القول والعمل، ولتكن

نيته في الخير قائمة، من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل".
مضى أمُسَك الماضي شهيًدا معّدًل…وأعقبه يوٌم عليك َجديُد

َفَيوُمَك إن أغَنْيَته عاد َنفعُه…عليك وماِضي المس ليس يعوُد
فإن كنَت بالمس اقترفت إساءًة…فثّن بإحساٍن وأنت َحميُد

فل ُترِج فعَل اْلخْير يوًما إَلى غٍد…لعل غًدا يأتي وأنت فقيُد
اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها...

-------------------------
الخطبة الثانية

سلم نا ويرضى، وصلى ال و حب رب ما ي يه ك ا مباركًا ف مد ل حمًدا كثيًرا طيًب  الح
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أيهصا الخيار، ُيهصل علينصا هذه اليام شهصر رمضان المبارك، هصو نوع مصن الوقصت
 والزمان، لكنصه زمان خيصر وبركصة، تضاعصف فيصه الحسصنات، وتقال العثرات،

وتستجاب الدعوات، فما أنتم صانعون فيه؟!
نبي قال: ))إذا جاء رمضان ُفّتحت أبوب  ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن ال
سائي سنن الترمذي والن في  قت أبواب النيران، وُصفدت الشياطين((. و نة، وغل  الج
هر رمضان من ش نبي قال: ))إذا كان أول ليلة  بي هريرة أن ال عن أ سند صحيح   ب
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 صصّفدت الشياطيصن ومردة الجصن، وغلقصت أبواب النار فلم يفتصح منهصا باب، وفتحصت
 أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناٍد: يا باغَي الخير أقبل، ويا باغَي الشر

أقِصْر، ول عتقاء من النار، وذلك كّل ليلة((.
 إن رمضان ص يا مسلمون ص زماٌن ل يضاهيه زمان، جعل ال صيامه وقيامه سببا
 لمغفرة الذنوب ومضاعفة الجور وتحصيل السعادة والحبور. إن رمضان يستدعينا
ٍت ]البقرة: ما قال تعالى: َأّيامًا ّمْعُدوَدا نه ك سل. إ ني والك مل وترك التوا جد والع لل

 [. فجدوا في اغتنامها، وسارعوا في عمارتها بالصالحات، واحذروا تضييعها184
 أو الغفلَة عنهصا أو التشاغصل بغيرهصا، وخذوا حذركصم مصن نواب إبليصس وأعوان
 الشياطيصن الذيصن يجعلون مصن موسصم رمضان موسصم لعصب ولهصو أو موسصم ترفيصه
 ومسصليات، فيظصل الصصائم فصي نهاره ناظًرا للسصخافات ويصبيت مسصتأنًسا بالسصهرات

التعيسة.
 يقول مديصر البرامصج بإحدى القنوات الفضائيصة فصي مقابلة صصحيفة: "نريصد أن تكون
 برامصج رمضان لهذا العام مليئة بالجاذبيصة والثارة والتنوع، نريصد أن نسصتغل هذا
 الشهر الذي يرتفع فيه معدل المشاهدين بمقدار كبير لتقديم رسالتنا العلمية برؤية

عصرية تناسب مرحلة العولمة العلمية والثقافية التي نشهدها".
 أتدرون ص يا صائمون ص ما الجاذبية والثارة والتنوع التي يقصدها؟! إنها جاذبية
 الدعارة والفحش والخنا المبثوث المصحوب بتنوع ثقافي، مرة في مسلسلت هابطة
 وصور عارية، ورياضة وطرائف وأضحوكات. كل هذه المور ستتضخم وتتعاظم
 فصي هذا الشهصر الكريصم شهصر الرحمصة والمغفرة؛ لكصي يتقرب الصصائم أثناء صصومه
 بالمنكرات، ويحيصي ليله بالموبقات، ويظصل مسصتمتًعا طوال الشهصر بالجديصد والثارة
 والجاذبية، فأين إيمانك؟! وأين عقولكم يا صائمون؟! روى البخاري في صحيحه أن
ْن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس ل حاجة في أن يدع نبي قال: ))َم  ال

طعامه وشرابه((.
 إن الصيام ليس صيام الكل والشراب، بل إن العين لتصوم، وإن اللسان ليصوم،
 وإن الذن لتصوم، وصومها البعد عن الحرام، فل ترى العين المشاهد المحرمة،

ول تسمع الذان الصوات المنكرة، ول ينطق اللسان الزوَر الخبيث.
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سنتكم، فإن ال طيب ل كم وأل كم وآذان كم أعين سلمون، إذا صمتم فلتصم من ها الم  أي
ًا، واحذروا تلطيصخ الصصيام وتكديره بهذه القبائح والمفسصدات، فإن ال  يقبصل إل طيب

سائلكم ومحاسبكم.
 وكم هي حسرة ومصيبة أن ُيضّيع رمضان في الملهيات، وُيستغَرق في المفطرات

والمباحات دون تأمل ومحاسبة وإنابة.
قد نبي قال: ))إن هذا الشهر  نس أن ال عن أ سند حسن  سننه ب في  جه  بن ما  روى ا
 حَضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من ُحرمها فقد ُحرم الخير كله، ول ُيحرُم

خيرها إل محروم((.
نا بطاعتك، واملها حي قلوب هم أ نا الغفلة والعصيان. الل نا رمضان، وجنب هم بلغ  الل
 بنورك وهدايتك، اللهم جنبنا الغفلت وموارد الهلكة والحسرات، اللهم زك نفوسنا،
من الغفلة، نا  من الضياع، وأيام نا  فظ أوقات هم اح نا. الل فظ أوقات نا، واح فع همم  وار

واجعل مقاصدنا في أوقاتنا عظيمة، وأعمالنا فيها صالحة كريمة.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك...

============
[ إدارة الوقت- فتاتي والدراسة4]

 مفكرة السلم : إن الوقت يعتبر من أندر الموارد وأغلها، ولئن قال قائل: 'الوقت
 من ذهب' فإن هذا في الحقيقة بخس لقيمة الوقت، فهو أغلى كثيًرا من الذهب الذي
هب كل ذ نه ب ظة م ضه لح كن تعوي قت فل يم ما الو ضه، أ كن تعوي نه يم قد فإ  إذا ف

الدنيا.
فتاتي الدارسة المسلمة:

 يؤكصد معظصم الباحثيصن والخصصائيين أن النجاح يعتمصد على قدرة الفرد على تنظيصم
 وقتصه وترتيصب أولوياتصه، ومصن المعروف أن الناس على اختلف ظروفهصم ] الغنصي

  سصاعة168والفقيصر صص الفاشصل والمتفوق صص الكصبير والصصغير [ يمتلك كصل منهصم 
 ساعة في اليوم.24أسبوعية للعمل النشاط يعني 

والسؤال هنا ماذا تفعلين أنت في هذا الوقت؟
وكيف تصبحين متفوقة بحسن إدارة الوقت؟

511



بة على هذه السئلة، ل بد أن نعترف أن هناك  وبادئ ذي بدء قبل أن نتطرق للجا
معوقات تعوق حسن استغلل الوقت نذكر منها ما يلي:

ص الفوضى:1
بك شل وضياع الوقت ، فمكت يف الف ما يكون حل ا  في الفوضى دائًم  إن الذي يعيش 
 المنظصم مفتاح لنجاحصك، وغرفتصك المنظمصة أيضًا، وقبصل كصل شيصء حاولي ترتيصب
مة يد بقي ها ترجع إلى الجهل الشد يب أفكارك، والفوضى ل شك أن بل ترت تك ق  غرف

الوقت.
ص التهاون في استغلل الوقت:2

 وذلك بتضييعصه فصي توافصه المور فأهصل الفوضصى ليصس فصي حياتهصم أرخصص مصن
ما علم ها، و هم لقتل ما بين هم يتنادون في بل إن ستغللها،  في ا  الوقات، فل يفكرون 

هؤلء المساكين أنهم بهذا يقتلون أنفسهم، كما قال الحسن البصري رحمه ال :
'إنما أنت أيام مجموعة فكلما ذهب يومك، ذهب بعضك'.

هم كل من هو الحياة ولذلك يحرص  قت  هم يدركون أن الو جد والنظام فإن هل ال ما أ  أ
ته في عمارة دينه ودنياه لعلمه أن ال عز  على استثمار كل لحظة من لحظات حيا
 وجل سائله عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله، وإذا عود النسان نفسه على
يه قول صب عيني ته، واضعًا ن يم حيا سيدفعه إلى إتقان تنظ ته فإن ذلك   النتفاع بوق

الشاعر:
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواِن

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للنسان عمر ثاني
ص عدم ترتيب الولويات.3
ص سوء التوقيت في إنجاز العمل.4
ص تكرار العمل الواحد أكثر من مرة.5
في6 يد لنجاز الهدف  يط الج حه، وبالتالي عدم التخط  ص عدم تحدي الهدف ووضو

الوقت المحدد.
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ًسا7 نم خم يه وسلم: 'اغت  ص التسويف: ول ننسى هناك علج الرسول صلى ال عل
بك بل شغلك، وشبا تك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك ق بل خمس: حيا  ق

قبل هرمك، وغناك قبل فرقك'.
عزيزتي الفتاة الدارسة:

 إن حسن إدارة الوقت هو الطريق الذي سلكه كل العلماء والمخترعين وهو الطريق
إلى تحقيق الهداف، والسؤال الن كيف تصبحين ناجحة بحسن إدارة الوقت؟

مهارات إدارة الوقت:
ص دربي نفسك على إدارة وقتك بالرقام:1

ين أو ا أو باحث من الناس طلًب يد  صال العد في إي ها  قة فعاليت تت هذه الطري قد أثب  ول
 علماء إلى طريصق التفوق والنجاح، ويمكصن السصتعانة بجدول مصن خلله يسصتطيع
 النسصان تحديصد النشاط الذي يقوم بصه خلل اليوم وتحددي الزمصن المخصصص لكصل

نشاط وهذا يمكنك من ضبط عملية هدر الوقت.
طة ... مجموع ستراحة الطعام ... قراءة ... أنش يح ... ا مل ... ترو  النوم ... الع

الساعات
  ساعة ...4 ساعة ... 2 ساعة ... 2 ساعة ... 1 ساعات ... 7 ساعات ... 8

 ساعة24
 ويمكنك تغيير عدد الساعات حسب خطتك وأهدافك وأنشطتك المحددة لك ومسميات

كل منها.
ص تعلمي كيف تستثمرين وقتك:2

 كوني ذات همة وأنجزي العمل في الوقت المحدد له، وتجنبي إدارة التسويف التي
ية ، سك الصرار والجد سي، وعودي نف شل الدرا ثم الف من  سان الكسل و  تعود الن

فالصرار الذاتي هو الذي يحقق المعجزات الدراسية للدارس.
ورددي عبارة 'هذه اللحظة أو الن' والتي تعني عدم التأجيل.

ص اكتشفي مهارات تنظيم الوقت وأفضل أوقات الدراسة:3
 ص اكتبي قائمة بأعمالك اليومية في مساء اليوم الذي قبله أو في صباح اليوم نفسه،

وكلما أنجزت عمًل أشري عليه بالقلم.
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ته يط، وحددي بداي ير إفراط ول تفر من غ سًبا لدائه  ا منا مل وقًت كل ع  ص قدري ل
ونهايته.

طك تك ونشا تك وحيوي مل طاق في كا نت  سك وأ صعبة على نف  ص ابدئي بالمواد ال
الذهني.

 ص خذي فترة راحة إذا شعرت بالتعب ولتكن نصف ساعة بعد كل ساعتين أو ثلثة
من الدراسة.

سية أو امتحان أو لم نت هناك واجبات مدر سواء كا ية  سة اليوم من الدرا بد   ص ل 
يكن.

ية ثابتصة لتتكون لدى الفتاة الدارسصة عادة الجلوس إلى يد يوم سة فصي مواع  صص الدرا
المكتب في مواعيد معينة كل يوم.

ص النوم سبع ساعات نوًما عميًقا يومًيا على القل.
 ص تجنبي الدراسة بعد الكل مباشرة، وتجنبي الفراط في تناول الشاي أو القهوة أو

المنبهات ويمكن استبدال ذلك بالعصائر الطبيعية والفاكهة.
 ص رتبي أولوياتك. فابدئي بالعمل الهم ثم القل أهمية، وأنجزيه أوًل لنه ل يوجد

دوًما وقت لعمل كل شيء ولكن هناك دائًما الوقت لعمل المهم.
ص انتبهي إلى المبدأ المركزي في إدارة الوقت.4

 وهو أن تقضي وقتك في القيام بتلك الشياء التي ترين أنها ذات قيمة لديك، والتي
سام عة أق سم إلى أرب تك تنق طة حيا مع العلم أن أنش فك،  يق أهدا ساعدك على تحق  ت

تبوب بطريقتين: من جهة مدى أهميتها ص ومن جهة كم هي ملحة أو عاجلة.
ير نت عاجلة أو غ سواء كا مة  طة الها في النش ا  تك مقضًي صحيح أن يكون وق  وال
 عاجلة، والمستحب أن يكون أغلب وقتك في النشطة الهامة غير العاجلة فهذا يتيح
نا في كل قل. وما يعني كبر وتحت ضغط عصبي أ  لك العمل باتقان أكثر وتركيز أ

ذلك هو التركيز على الدراسة وهو أمر هام وعاجل.
عزيزتي الفتاة المسلمة الدارسة:

 ص تذكري أن باستطاعتك أن تزيدي من فعالية باستخدامك لوقتك والشخص الوحيد
الذي يملك ذلك هو أنت.
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ص وتذكري هذه المعادلة: حسن إدارة الوقت + همة = إنجاز أي تفوق دراسي.
عه سيف إن لم تقط قت كال قت، والو عة الو قت إضا مة الم من عل  ص وتذكري أن 

قطعك وترنمي معي قول الشاعر:
إذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علًما فما ذاك من عمري

تابعي معي العداد القادمة من سلسلة فتاتي والدراسة وفقك ال إلى كل خير
==============

الوقت سيف
د.محمد إقبال

ترجمة: د.عبد الوهاب عزام
الشافعيiiنضر ال تراب 

لمعاiiفكره قد صار نجما 
صاحبهiiفات خوفا ورجاًء 

تغدق الصخرة من ضربته
الكليمiiكان هذا السيف في كف 

القبسiiشق صدر البحر لمع 
الخطرiiوبهذا السيف يوم 

 * *ii*
الفلكiiممكن إبصار دور 

ii(2)يا أسير اليوم والمس انظرا 
الباطلiiأنت في النفس بذرت 

للشقاءiiوذرعت الوقت طوًل ، 
لكاiiوجعلت الخيط زنارا 

صرت يا إكسير ُتربا سافًل
َتُهنiiاقطع الزنار حرا ل 

إيه يا غافل عن أصل الزمان
اعقلنiiيا أسير الصبح والمسى 
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تسيارهiiكل ما يظهر، من 
يوجدiiما من الشمس أراه 

والقمرiiوبه الشمس أضاءت 
كالمكانiiقد بسطت الوقت بسطا 

بستانهiiيا شذى قد فر من 
سافُرiiوقتنا بين الحنايا 

الحياة الدهر يا من عرفا
 * *ii*

رائقةiiنكتة كالدر خذها 
الزمنiiحيرة العبد مسيرة 
كفناiiينسج العبد عليه 

نجاiiوترى الحر من الطين 
قفص العبد صباح ومساء

النفسiiوبصدر الحر ثار 
فطرة العبد حصول الحاصل

راكُدiiفي مقام من هموٍد 
الخلقةiiومن الحر جديد 
ومساءiiقيد العبد صباح 

للقدرiiوأرى الحر مشيرا 
والقابلiiعنده الماضي التقى 

 * *ii*
وصدىiiضاق عن معناي حرف 
خجلiiقلت ، واللفظ من المعنى 

يحبسiiمات معنى الحروف 
سّر غيب وحضور في القلوب

إن للوقت للحنا صامتا
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الدهرiiأين أيام بها سيف 
القلوبiiقد غرسنا الدين في أرض 

العقداiiومن الدنيا حللنا 
الرحيقiiمن دنان الحق صّرفنا 

أضوائهاiiيا مدير الراح في 
من غرور واختيال تسكر

المحفلiiكأسنا كانت سراج 
آثارناiiإن هذا العصر من 

روضة الحق ارتوت من دمنا
تكبيرناiiكّبر العالم من 

عّلماii" اقرأ " الحق لنا قد 
أعدماiiل تهون قدر حر 

الخسارiiإن نكن عندك أصحاب 
"iiفلدينا عزة من " ل إله 

وغدiiقد تركنا غم أمس 
للبشرiiنحن وراث هداة 

نورناiiل تزال الشمس تبدي 
اعلِم ...iiذاتنا المرآة للحق ، 

اللمعيii... سحر اللباب هذا 
قاطعاiiحين سمى الوقت سيفا 

ضاربهiiكفه كف كليم ، 
صولتهiiويغيض البحر من 

الصميمiiفشأى التدبير بالعزم 
صّير القلزم مثل اليبس

ii(1)زلزلت خيبر كف الحيدر 
 * *ii*
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والحلكiiوتوالى نوره 
ُسِتراiiانظرن في القلب كونا 
طائًلiiوحسبت الوقت خطا 

بذراع من صباح ومساء
ويلكاiiصرت للصنام ندا 
الباطلiiيا وليد الحق صرت 

شمعًة في محفل الحرار كن
ii(3)كيف تدري ما خلود الحيوان 

(4" لي مع ال " بها الوقت اعرفن )
ii(5)والحياة السر من أسراره 

يخلدiiإنها تفنى وهذا 
وسرiiوبه في العيش ما ساء 
الزمانiiوفرقت اليوم من أمس 

ii(6)وحبيس السجن من بنيانه 
ليس فيه أول أو آخر

المصطفىii" ل تسبوا الدهر" قول 
 * *ii*

:iiبين حر ورقيق فارقه 
حيرة الزمان قلب المؤمن

مذعناiiمن صباح ومساء 
نسجاiiنفسه حول الليالي 

السماءiiيحرم التحليق في جو 
يحبسiiطائر اليام فيه 

ليس في تفكيره من طائل
واحُدiiنوُحه ليًل وصبحا 
النغمةiiكل حين ، وحديث 
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ii(7)وثوى في فمه لفظ القضاء 
(8صورت كفاه أحداث الدهر )

ii(9)عاجل بين يديه الجل 
 * *ii*

المدىiiعجز الدراك في هذا 
المحلiiوشكا المعنى من اللفظ 

النفسiiناره يخمد منك 
ii(10)رمز وقت ومرور في القلوب 

ii(11)وله في القلب سرا خافتا 
ii(12)صّرفته في أيادينا القدر ! 

الغيوبiiوجلونا من ستر 
سجداiiواستنار الترب منا 

العتيقiiوهدمنا حانة العصر 
(13ومذيب الكأس من للئها )

!iiومن الفقر لدينا تسخر 
مشعلiiصدرنا كان لقلٍب 
تسيارناiiمن عجاج ثار في 

بناiiعّز أهل الحق في الدنيا 
تعميرناiiكعبات شاد من 

ii(14)بيدينا رزقه قد قّسما 
أن ترى التاج مضى والخاتما

الّصغارiiقدماء الفكر أحلف 
أباهiiنحن للكونين حّراس 

أوحدiiووفينا لحبيب 
مدخرiiنحن عند الحق سر 

وسناiiغيمنا فيه بروٌق 
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المسلمiiآية الحق وجود 
الهوامش :

( حيدر : علي ابن أبي طالب .1)
( انظرا : فعل المر مع نون التوكيد الخفيفة .2)
( الحيوان : الحياة .3)
 ( إشارة على الثر : لي مع ال وقت ل يسعني فيه نبي مرسل ول ملك مقرب4)

ويريد الشاعر أن يقول إن الوقت حال النسان ل ساعات الفلك .
( الضمير يرجع إلى الوقت .5)
في6) سجين  ستانها ، وأحيانا  في ب بت  حة ل تث نك أحيانا كالرائ عر إ  ( يقول الشا

سجن بنته يد تسير مع ساعات الزمان وتحبس نفسك فيها والوقت هو أنت .
( لفظ القضاء والقدر، يعتل به ويحيل المور عليه .7)
 ( عزم الحر من القضاء ، ويقول الشاعر في هذا إن القضاء يستشير الحر فيما8)

يفعل .
 ( ل يعتل بأن شيئا فات وقته وأن شيئا لم يحن وقته . بل عزمه يطوع كل وقت9)

لما يريد .
(القافية مردوفة الروي في حضور ومرور .10)
ما11) من أروع  يد والحرار  ين العب يق ب في التفر قت و في الو  (أبيات إقبال هذه 

عرفته الفلسفة والشعر .
(في هذا البيت ولبيات بعده يذكر إقبال ماضي المسلمين .12)
 (في هذا البيت وأبيات تليه يخاطب الشاعر أهل الغرب المسيطرين على العالم13)
.

=============
الوقت في حياة المسلمة

 تعاني نساء كثيرات مشكلة الفراغ وأخريات يلجأن إلى ما يسمينه 'قتل الوقت' دون
هو ما  كل  ين الصنفين صنف ثالث يبحث عن  ين هذ كبير بوسيلة ذلك، وب  اهتمام 
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 مفيد ونافع لشغل أوقاتهم، فبعد قيامها بحق ربها عز وجل ثم زوجها وبيتها نجدها
كالنملة حيوية وحركة وعطاًء حسًنا مؤثًرا في الخرين.

أختي المسلمة:
مة نا بنع سلم ومتع نا بال عم علي نا بطاقات وقدرات، وأن نا ال عمًرا وأمد قد أعطا  ل
 المان والصحة والعلم وسعة الرزق, فنعم ال تحيط بنا من كل جانب: }َوِإْن َتُعّدوا

[.18ِنْعَمَة الّلِه ل ُتْحُصوَها{ ]النحل: 
ولو سألت نفسك ما أكثر نعمة أنعمها ال عليك بعد السلم؟

هل هي نعمة المال أم الجمال أم الولد أم الصحة؟
الجابة بعيدة كل البعد عن الشياء التي ذكرتها، والجواب هو : نعمة الوقت.

الوقت نعمة كبيرة:
 حقيقة الوقت من أكبر نعم ال على النسان حيث أعطانا ال وقًتا وزمًنا هذا الوقت

هو عمرنا لماذا؟
للعمل والسعي والمسارعة إلى ما فيه خيرنا في الدنيا والخرة.

ص هناك من الدلئل الكثيرة على عظم قيمة الوقت منها:
قد أقسم ال ص سبحانه وتعالى ص بالوقت في القرآن، ول يقسم ال بشيء إل1  ص ل

ْصِر] ا قال تعالى: } َواْلَع ا وهاًم ْسٍر{ ]العصر:1إذا كان غالًي ي ُخ َساَن َلِف ص1[ِإّن الْن
2.]

[.2ص1[َوَلَياٍل َعْشٍر{ ]الفجر:1و} َواْلَفْجِر]
صلوات الخمس، وصيام رمضان،2 قت كال طة بالو كل شعائر السلم مرتب  ص إن 

والحج والوقوف بعرفة.
ص وكذلك إقامة الحجة على النسان يوم القيامة مرتبطة بالوقت.3

َا َا َيَتَذّكُر ِفيهِص َمنْص َتَذّكَر َوَجاَءُكمُص الّنِذيُر َفُذوُقوا َفم  يقول تعالى: }َأَوَلمْص ُنَعّمْرُكمْص م
[. نعمركم: أي أعطيناكم عمًرا ووقًتا.37ِللّظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر{ ]فاطر: 

 ويقول النبي ص صلى ال عليه وسلم ص ]]ل تزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى ُيسأل
عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله ....[[ الحديث
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طي له قت الذي أع عن عمره أي الو سأل  تى ُي نة ول ناًرا ح خل المرء ج  أي ل يد
في الدنيا ماذا عمل فيه.

وهناك نسأل ما علقة هذا الكلم بنا نحن الفتيات والنساء عموًما؟
 أريصد أن أقول: إن رأس مال المرأة فصي الدنيصا هصو أنفاسصها والوقصت هصو حياتهصا,
 والمصيبة الكبرى التي تقع فيها جميع النساء إل القليل ص هي أن الوقت عندها ليس

له قيمة، بالرغم من أن الوقت هو الحياة.
وكلنا يعرف القول المشهور 'الوقت من ذهب'.
ل وال الوقت أغلى من الذهب ول يقدر بثمن.

لذلك يقول الحسن البصري رحمه ال:
 'كل يوم تشرق فيه شمس ينادي هذا اليوم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني

فإني ل أعود إلى يوم القيامة'.
ويقول أيضا:

 'يا ابن آدم إنما أنت أنفاس وأيام فإذا ذهب نفسك ويومك فقد ذهب بعضك، ويوشك
إذا ذهب البعض أن يذهب الكل'.

 ص فاحرص أن تخرج أنفاسك في الدنيا في عمل مفيد في الحياة يقول ابن القيم ص
رحمه ال ص:

في الحياة عة ال أو فائدة  ير طا في غ يا  في الدن سيخرج  كل عرق  فس و كل ن ' 
سيخرج يوم القيامة حسرة وندامة'.

 وهذه قضية إيمانية لذلك يقول العلماء أن من علقة غضب ال ومقته على العبد أن
يكون مضيًعا لوقته، ومن علمة محبة ال للعبد أن يجعل شواغله أكثر من وقته.

بداية المعصية تبدأ بالفراغ:
 إذا نظرنا بعين فاحصة لكل مشاكل النساء تجدها بسبب الفراغ، وما وقع النساء في
 الغيبة والنميمة وتصيد أخطاء الخرين والخلفات وغير ذلك إل وكان الفراغ وراء

هذا الوقوع.
يقول الشاعر:

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة
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يز صادق على ذلك امرأة العز حي و كبر مثال  صية تبدأ بالفراغ, وأ ية المع  إذن بدا
التي راودت يوسف عن نفسه وهذه معصية كبيرة كان وراءها الفراغ.

 ونسصاء المدينصة كصن فارغات ل يفكرن إل فصي الحديصث عصن قصصة امرأة العزيصز
ويوسف ص عليه السلم ص.

وهنا يأتي السؤال فيم تضيع المرأة في هذا العصر وقتها؟
من أشكال الفراغ وتضيع الوقت بين النساء في هذا العصر:

 صص النوم لسصاعات الطويلة، قراءة المجلت التافهصة بالسصاعات إن لم تكصن فاضحصة،
 التزيصن الزائد عصن الحصد، الذهاب للتسصوق وبالسصاعات، مشاهدة التليفزيون والفلم
مع في التليفون  يث  ساعات، الحد ية بال في القنوات الفضائ يب  سلسلت والتقل  والم
ما نت إ في النتر ساعات  ين الفتيات والشباب بال صدقاء أوقات طويلة، والكلم ب  ال
 في كلم ليس له قيمة أو علقات آثمة، فضًل عن الخروج والفسح والكل بالربع

ساعات في المطاعم ... وغير ذلك كثير.
الزينة حلل للمرأة .. ولكن:

وأرد لمن يرد في ذهنه أننا ضد الزينة للمرأة وأقول:
نه ل يرجع، ول يعوض ما مضى م سريع النقضاء، و هو الحياة وهو  قت ل  إن الو
 بشيء، والمسلمة مطالبة بحفظ وقتها، فعليها أن تحرص على الستفادة من عمرها،
 وصرف وقتها فيما ترجو نفعه، والمرأة التي تمضي الساعة تلو الساعة أمام المرآة
 لتجميل وجه، وتسريح شعر بصورة مبالغ فيها هي ممن أضاع الوقت، وفرط في
 العمصر، لن السصلم جعصل الزينصة وسصيلة ل غايصة، وسصيلة لتلبيصة نداء النوثصة فصي
 المرأة، وللظهور أمام زوجها بالمظهر الذي يجلب المحبة ويديم المودة، ولكن يجب

أن يكون ذلك بحد معين في الوقت والمال.
نة فهو كذلك ل يرضى بإضاعته في  والسلم كما يرفض إضاعة الوقت في الزي

البحث عن وسائل الزينة ومتابعة المستحدثات وكثرة ارتياد السواق.
صور ونماذج لكيفية استغلل الوقت:

تعالي معي لنرى كيف استفاد السابقون بأوقاتهم في عظائم المور ومفيدها:
المحاسبي:
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 انظري إلى المحاسصبي وهصو يقول: 'وال لو كان الوقصت يشترى بالمال لنفقصت كصل
من سلمين فقالوا له: فم سلم والم مة ال ها أوقاتًا لخد سر أشتري ب ير خا  أموالي غ

تشتري هذه الوقات؟ فقال: من الفارغين.
ابن عقيل:

مة وعزمًا جد ه ين, وال أ بن الثمان نا الن ا هو يقول: 'أ يل و بن عق  وانظري إلى ا
ما تأكلون كل الطعام ك ني ل آ ين'.إ بن العشر نا ا نت وأ ما ك قت ك من الو ستفادة   وا

فقالوا له: فكيف تأكل؟
تى ل أضيع سريًعا ح ا فآكله  صير عجيًن عك حتى ي ني لضع الماء على الك  قال: إ

وقتي'.
 سنة لقيمة الوقت في حياتهم.1300لذلك استمرت هذه المة 

أسامة بن زيد:
 وهذا أسامة بن زيد يقود جيًشا وعمره السادسة عشر ويقول الرسول صلى ال عليه

وسلم عليه:
وإنه لخليق بالمارة ]أي يقدر عليها[.

محمد الفاتح:
 وهذا محمصد الفاتصح يفتصح القسصطنطينية التصي اسصتعصت على المسصلمين عدة قرون

يفتحها هو وعمره ثلثة وعشرين سنة.
النووي:

كلنا يعرف النووي مؤلف كتاب رياض الصالحين هل تعرفين كم كتاًبا ألف؟
مه نت أ بل أن يتزوج, وكا في الربعين من عمره ق قد ألف خمسمائة كتاب ومات   ل

تطعمه وهو يكتب دون أن يشعر لكثرة مشاغله.
ابن رجب:

يقول ابن رجب: لقد كتبت بإصبعي هذا أكثر من ألفين مجلد.
سمناها على عمره فكان نصيب اليوم بن رجب وق نا كتب ا ته أخذ عد مو  يقولون: فب

من الكتب تسعة كتب.
هؤلء كانوا يبنون أمة فنجحوا وأشرقت هذه المة.
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طبيبات والشاعرات, ساء والفقيهات وال من الن خر بالعالمات  يخ السلمي يز  والتار
 فهذه السيدة عائشة ص رضي ال عنها ص يؤثر عنها أنها روت عن النبي ص صلى

ال عليه وسلم ص ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.
سلم مة ال يد ولخد ما يف هن في كن يشغلن أوقات قت  في ذلك الو ساء  من الن ير   وكث

والمسلمين.
الحل بيدك .. فبادري:

كيف تشغلين وقت فراغك فيما يفيد وينفع في الدنيا والخرة؟
َصْب]1 َت َفاْن ْب{ ]الشرح:7. يقول تعالى: }َفِإَذا َفَرْغ َك َفاْرَغ  [.أي إذا8[َوِإَلى َرّب

كل من  مة الحياة، فإذا فرغت  مع دوا مع الرض و مع الناس و من شغلك   فرغت 
 هذه العباء فتوجهصي بقلبصك كله إلى مصن يسصتحق أن تنصصبي فيصه، وتجتهدي مصن
 أجله.والمسلمة طالما احتسبت أعمال الدنيا ل تعالى بما فيها الترويح المباح الذي ل
 يأخذ من وقتها الكثير فهي في عبادة وهي في جهاد.فحاولي استغلل معظم لحظات

حياتك في جلب الخير لك وللخرين.
 . أشغلي نفسك بتحقيق أهداف ذات قيمة تشعرك بالحماس كحفظ سور من القرآن2

 الكريم وقدًرا من الحاديث النبوية، وتعلم أحكام فقهية تتعلق بالعبادات وكذلك قراءة
الكتب المفيدة.

 . التحقي بدورة مفيدة ]كمبيوتر ، أو تعلم لغة[ أو تعلم مهارة تطورك في جانب3
تحبينه كالخياطة والتطريز والعمال الفنية.

 . عليك بالدعاء فهو سهم ال النافذ، فعلى المرأة أن تدعو ال أن يشغلها بما يفيد4
وينفع في حياتها وفي مماتها، لن النفس إن لم تشغليها بحق شغلتك هي بباطل.

. مشاهدة البرامج المفيدة المتعلقة بالمرأة والنواحي السرية.5
 . المبادرة إلى الخيرات كما أمرنا ال تعالى: }َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرّبُكْم{ ]آل6

ِي اْلَخْيَراتِص{ ]النصبياء: 133عمران:  [ }َفاسْصَتِبُقوا90[ }ِإّنُهمْص َكاُنوا ُيسَصاِرُعوَن ف
[ أي سارعوا إليها.148اْلَخْيَراِت{ ]البقرة: 

يه وسلم ص بي هريرة ص رضي ال عنه ص أن رسول ال ص صلى ال عل  وعن أ
نى سًيا أو غ هل تنتظرون إل فقًرا من سبًعا:  صالحة[   قال: ]]بادروا بالعمال ]أي ال
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ند وهو كلم المخرف[ أو ا في الف ا مفندا ]أي موقًع سًدا أو هرًم ا أو مرضًا مف  مطغًي
 موتًا مجهًزا ]أي سصريًعا[ أو الدجال فشصر غائب ينتظصر أو السصاعة فالسصاعة أدهصى

وأمر[[. ]رواه الترمذي[.
 هذه اقتراحات بسيطة وعليك أختي المسلمة التفكير فما يشغل وقت فراغك بما ينفع

بيتك وأسرتك وحياتك ومماتك.
أعدي للسؤال جواًبا ... وعن عمرك فيما أفنيتيه؟

=============
تنظيم الوقت من الزاحة الى التاحة

إعداد: ياسر فاروق
2

بين أيدينا العناصر التالية:
- حقائق عن الوقت.

- قيمة الوقت.
الخطوة الولى

هل أنت من هؤلء ؟
- إدارة الوقت.

- دعامات البناء، ومعاول الهدم.
- نصائح عامة للتعامل مع الوقت.

الخطوة الثانية
3

- هل أنت من هؤلء ؟1
 تشعر بفقدان التجاه والبلبلة في حياتك وتنتقل من نشاٍط إلى آخر بتلقائية وبطريقة

ميكانيكية دون تفكير أو تخطيط.
تى، صة ودعو تي الخا ين عملي وحيا يس لديّ ذلك التوازن ب سك قائل: "ل  تحدث نف
 ويبدو أنه كّلما أعطيت أحدهم وقًتا على حساب الخر زادت المور سوًءا، وهناك
الكثير من العمال المطلوب إنهاؤها، لكنها أعمال ملحة، ولكن أيها أختار؟ وكيف؟

4
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تريد المزيد من الوقت
أنت باستمرار تدور حول نفسك ول تجد الوقت الكافي لراحتك ومتعتك.

أنت دائًما في مأزق لنك تؤجل العمال.
رغم كل هذا الجهد فإنجازاتك ضعيفة

5

لكي ل تكون من هؤلء.. تابع معنا هذا البرنامج.
6

الخطوة الولى:
أدرك قيمة الوقت قبل أن تتعامل معه

7

- الوقت مورد محدود.
- استحالة تخزين الوقت.

- ل يمكن تعويضه.
- الوقت يمر مّر السحاب ويجري جري الريح.

- استغلل الوقت يزيد من قيمته.
- حقائق عن الوقت1
8

إذا أردت أن تدرك قيمة العام، فاسأل من رسب في المتحانات.
- قيمة الوقت2

إذا أردت أن تعرف قيمة الشهر، فاسأل من رزقها ال بمولود ناقص النمو.
9

إذا أردت أن تعرف قيمة السبوع، فاسأل المحرر الذي يصدر جريدة أسبوعية.
وإذا أردت أن تعرف قيمة اليوم، فاسأل من ستنتهي عطلته السبوعية غًدا.

10

إذا أردت أن تعرف قيمة الدقيقة، فاسأل من فاته القطار.
وإذا أردت أن تعرف قيمة الثانية، فاسأل سائًقا نجا من حادث محقق.

11
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 إذا أردت أن تعرف قيمصة الجزء مصن الثانيصة، فاسصأل بطل شارك فصي سصباق المائة
متر.
12

 ومعنى ذلك أنك تستطيع إنجاز أعمال عديدة فى دقائق وثوانى وأجزاء من الثانية؛
 ولهذا يؤكد النبي صلى ال عليه وسلم على قيمة الوقت فيقول: )ل تزول قدما عبٍد

حتى يسأل عن عمره فيما أفناه،..( رواه الترمذي
13

الخطوة الثانية :
ضع أسًسا لتعاملك

مع الوقت
14

- تعرف على دعامات البناء ومعاول الهدم3
دعامات البناء

- تحديد رسالتك في الحياة.1
- تحقيق مفهوم التوازن في الحياة.2
.80/20- تطبيق قاعدة 3

معاول الهدم
- التسويف.4
- مضيعات الوقت.5

15

فى الحياة تك ورسالتك  تك أن تحدد غاي ًصا على وق كي تكون حري  من الضروري ل
ية ماثلة أمام ناظريك ل  بصورة واضحة ل لبس فيها ول غموض، وتظل هذه الغا

تغيب عنك، ويساعدك على ذلك أن تضع غايتك هذه في عبارة بسيطة:
- تحديد رسالتك في الحياة1

دعامات البناء
غايتي في الحياة هي:
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

---
16

دعامات البناء
عندما أبلغ من العمر ) سنة (

أعمال أود تحقيقها
) تذكر دورك (

80
70
60
50
40
30
20

ية التي يساعد إنجازها على تحقيق  ويتبع هذا التحديد للغاية تحديد الهداف المرحل
الغاية التي يرجوها
أهدافي المرحلية:

17

- تحقيق مفهوم التوازن في الحياة2
 هناك حاجات أساسية هامة في حياة النسان، وهذه الحاجات إن لم نشبعها ل نشعر

بالراحة والستقرار مثل:
الحاجات المادية

الحاجات الجتماعية
الحاجات

العقلية
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الحاجات الروحية
دعامات البناء

حاجات النسان بين النفصال والتفاعل:
18

التوازن بين الحاجات بافتراض انفصالها
مادية

اجتماعية
عقلية

روحية
التوازن بين الحاجات

بافتراض تداخلها وتفاعلها
مادية

اجتماعية
عقلية

روحية
دعامات البناء

19

حقيقة التوازن
هي بيئة بل  يد،  حد بع فة للداعية متداخلة إلى   • ... إن الحاجات والدوار المختل

متكاملة بحيث يؤثر كل دور في الخر تلقائًيا.
• ... إذن التجزئة هي أساس عدم التوازن.
• ... إن التوازن ليس: إما هذا.. أو ذاك.

• ... بل التوازن هو: هذا.. بالضافة إلى ذاك.
دعامات البناء

20

80/20- تطبيق قاعدة 3

 قانون القلة القوية والكثرة الضعيفة80/20* يطلق على قاعدة 
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% من النتائج التي80 من الوسائل التي نتبعها تحقق 20%* 
% الخرى من الوسائل80نحصل عليها، بينما ل تحقق الص 

% فقط من النتائج.20إل 
 أي أن هناك نوعًصا مصن عدم التوازن بيصن الوسصائل والنتائج أو بيصن المدخلت

والمخرجات.
دعامات البناء

21

وذلك من خلل:
 تنطبق علينا شئنا أم أبينا.80/20( أن نعلم أن قاعدة 1
 ( أننا مطالبون بتقليص الهدر في جهودنا ومواردنا وأوقاتنا بالتركيز على النتائج2

الهامة والوسائل الفعالة.
%.80% وتلك التي تقع في فئة 20( الختيار الدقيق للعمال التي تقع في فئة 3
( الربط بين الوسائل والنتائج بأسلوب مبتكر وغير تقليدي.4
( التخلي عن العمال التي يستطيع غيرنا إنجازها بطريقة أفضل وبسرعة أكبر.5

دعامات البناء
 في إدارة الوقت80/20استفد من قاعدة 

22

 هصو: أن تؤجصل قيامصك بمهامصك الواجصب عليصك القيام بهصا، أو هصو القيام بمهام ذات
أولوية منخفضة بدًل من إنجاز المهام ذات الولوية العالية.

مخاطر التسويف
* من أكثر مضيعات الوقت خطورة.

* محبوب، قاتل.
* يخرج خطتك عن مسارها.
* يؤدي إلى تراكم العمال.

- التسويف4
معاول الهدم

23
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 - حدد2- حدد العمال التصي تتجنصب القيام بهصا وتؤجلهصا باسصتمرار ودّونهصا. 1
ها )حدد من تنفيذ ها أو تتهرب  تي تتجنب فى وقت العمال ال ها  تي تقوم ب  العمال ال

أساليبك التى تؤجل بها العمال المهمة(.
- ادرس السباب، واربط العمال بالمهمة والهمية.3
- حفز نفسك وشجعها وكافئها على العمل.4
- ضع وقتا للنتهاء من كل مهمة.5
- قسم المهام الصعبة والكبيرة.6
- ابدأ الن في العمل، ل تنتظر اليحاء أو المزاج الملئم.7

كيف تقضي على التسويف ؟
معاول الهدم

24

مضيعات الوقت البيئية:-
مضيعات الوقت الذاتية:-

 الزوار- التليفونات- الجتماعات واللجان- النتظار- الطوارئ والمشكلت-
التعامل مع الوراق- الروتين والتعقيدات الجرائية- الضوضاء، .....

 الفتقار إلى التخطيط والتفويض- الفوضى- التسويف- عدم القدرة على الرفض-
 فقدان الرغبصة والملل- الدردشصة والثرثرة- الرغبصة الزائدة فصي المثاليصة- حصب

الجدل،...
 - مضيعات الوقت ما هى ؟5

معاول الهدم
25

نصائح عامة
للتعامل مع الوقت

26

- افهم دورك جيًدا واعرف ما هو المطلوب منك.1
- حدد أولويات لمهامك، وابدأ بالمهمة ذات الولوية.2
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ية اليوم، ودونها في ورقة واحدة3  - جهز قائمة بالعمال التي تود أداءها في بدا
بدًل من عدة قصاصات.

27

- أوجد مكاًنا لكل شيء، واحفظ كل شيء في مكانه:4
 حتى ل يضيع جزء كبير من أوقاتنا في البحث عن أشياء موضوعة في مكان غير

مكانها الصحيح.
- ضع مواعيد نهائية للنتهاء من العمال.5
- تقسيم العمال الكبيرة:6

قسمها إلى مراحل حتى تشعر بالنجاز عند النتهاء من كل مرحلة.
28

- أنجز شيًئا كامًل كل يوم:7
حتى ولو كان صغيرا، فسوف يزيد من شعورك بالرتياح ويخفف من الجهاد.

- ل تقلق ول تشتت ذهنك بالمهام القادمة:8
فعدم القلق يحرر ذهنك ويجعلك تركز على المهمة الحالية.

- ابحث دائما عن طرق لتحسين إدارتك الوقت:9
ل ترض بالمر الواقع.

29

- استقطع وقًتا لتتزود فيه:10
• ... خذ وقتا للتأمل أو التعبد أو السترخاء أو اللعب مع الولد.

%:80% - 20- طبق قاعدة 11
خصص الوقات التي يكون مستوى طاقتك منخفًضا للعمال الروتينية

واجعل أوقات ارتفاع طاقتك للمهام الهامة.
- فوض:12

 ل تخش التفويض، ولكن اختر الشخص المناسب للمهمة المناسب واختر له مستوى
التفويض المناسب.

30

- افعل شيًئا منتًجا في أوقات النتظار:13

533



- اقرأ كتابا.
- خطط لمهام الغد.

- أجر اتصال.
- تدرج في تنفيذك للنصائح السابقة حتى يمكنك اللتزام بها.14
31

أخيرا قم الن و…..
 ( حدد واحًدا من النشطة الهامة غير العاجلة التى لها تأثير إيجابي على حياتك1

واعزم أمرك على أن تفعلها بانتظام من الن.
يد2 تي تر مة والهداف والنتائج ال تك طبقًا لدوارك الها يم وق عد جدوًل لتنظ  ( أ

الحصول عليها من كل دور، ثم حدد الوقات الملئمة للتنفيذ.
ين3 ها، وحدد الشخاص الذ نك تفويض تى يمك تب كشفًا بالعمال والمهام ال  ( اك

يمكن الوثوق بهم، ثم دربهم على عمل هذه الشياء
============

حروف من خبر الوقت والحياة ... ... ...
ُم مَا فِي اْلَبّر َواْلَبْحِر َومَا ِب ل َيْعَلُمهَا ِإّلا ُهَو َوَيْعَل ُح اْلَغْي ُه َمَفاِت سم ال الذي ِعْنَد  ب
ٍس ِإّلا ِفي ا َول َحّبٍة ِفي ُظُلَماِت اْلَأْرِض َول َرْطٍب َول َياِب ْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإّلا َيْعَلُمَه  َت
من فيصه الطاهصر الشريصف: سول ال القائل  سلم على ر صلة وال ٍن. وال  ِكَتابٍص ُمِبي

)ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمْن الّناِس الّصّحُة َواْلَفَراُغ(.
ني لكره أن هم فاروق مبارك: )إ ين، قال من هم أجمع صحابة كل عن ال  ورضي ال 

أرى أحدكم سبهلل"أي فارغا"ل في عمل دنيا ول في عمل آخرة(.
 وأرض اللهم عن التابعين جميعا، يبرز منهم حسن بصري يخبرنا بتجربته فيقول:

)أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه(.
جر، بن ح هم ا من الهدى والنور، من هم بأقباس  من بعد ضا على علماء أتوا   ثم الر
 ذلك الموسوعة النبيل بين العلماء إلى يوم الدين، يقول لنا في تفسير حديث )ِنْعَمَتاِن

َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمْن الّناِس الّصّحةُ  َواْلَفَراغ(.
يقول - رحمه ال - : )وأشار بقوله:"َكِثيٌر ِمْن الّناِس"إلى أن الذي يوفق لذلك قليل.
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 وقال ابصن الجوزي: قصد يكون النسصان صصحيحا ول يكون متفرغصا لشغله بالمعاش،
عة عن الطا سل  يه الك عا فغلب عل صحيحا، فإذا اجتم ستغنيا ول يكون  قد يكون م  و
 فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها
 فصي الخرة، فمصن اسصتعمل فراغصه وصصحته فصي طاعصة ال فهصو المغبوط، ومصن
ها صحة يعقب غل وال به الش هو المغبون، لن الفراغ يعق صية ال ف في مع ستعملهما   ا

السقم، ولو لم يكن إل الهرم.
وكما قيل:

يسر الفتى طول السلمة والبقا **** فكيف ترى طول السلمة يفعل
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة **** ينوء إذا رام القيام ويحمل

يم ِحكمة فيقول: من أمضى يوما نا عن حك قل ل  وهو القرضاوي - حفظه ال - ين
مد ثه". أو ح حقٍ  قضاه. أو فرض أداه. أو مجلد أثله"أي ور ير  في غ  من عمره. 

حصله. أو خير أسسه. أو علم اقتبسه. فقد عق يومه. وظلم نفسه!.
ثم أما بعُد:

لي شعارات عدة في حياتي وكتاباتي من بينها:
 ما نكون في شأن من شؤون الدعوة ول نكتب في أمر من أمورها إل كان القرآن
 رائدنصا.. ذلك بأن القرآن هصو دسصتور الدعوة ومصصدر هدايتهصا ومائدة ال لعباده
عا ما تكلم متكلم ول د ين.. و سوله الم من عنده على ر ين.. ونوره المنزل   المؤمن
 داعي إلى الربانية؛ بأحسن من الدعوة إلى مصدر هذه الربانية التي ننشد وأساسها
سب نا ن نه أخذ يم الذي م جل - القرآن العظ عز و نا -  يه؛ كلم رب نى عل  الذي ُتب
من مكان ية  نا تناوش الربان نا أن نعيش حول مائدة الرحمن إن أرد ين، وعلي  الرباني
من هذه الشئون، سلم إل شأن  سلمة والم في حياة الم قت  مر قضية الو ما أ يب و  قر
من جد  عن آيات ال المنظور، أ تي تتحدث  سطورة، ال في آيات ال الم في جولة   و

المهم أن أبدأ بسرد كلم الرب الحكيم المنان.
ي ِك اّلِت ِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َواْلُفْل ِض َواْخِتل ّسَماَواِت َواْلَأْر ِق ال  قال تعالى: )ِإنّ فِي َخْل
 َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع الّناَس َوَما َأْنَزَل الّلُه ِمَن الّسَماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض
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ّسَماِء َن ال َسّخِر َبْي ّسَحاِب اْلُم ِح َوال ْصِريِف الّرَيا ْن ُكّل َداّبٍة َوَت ا ِم ا َوَبّث ِفيَه  َبْعَد َمْوِتَه
(.164َواْلَأْرِض َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن( )البقرة:

ِت َوُتْخِرُج2 َن اْلَمّي ُج الّنَهاَر ِفي الّلْيِل َوُتْخِرُج اْلَحّي ِم ُج الّلْيَل ِفي الّنَهاِر َوُتوِل  . )ُتوِل
(.27اْلَمّيَت ِمَن اْلَحّي َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب( )آل عمران:

ٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب(3 ّسَماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتلِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َلآيا ِق ال ي َخْل  . )ِإّن ِف
.4(. 190)آل عمران:

 )َفاِلُق اْلِإْصَباِح َوَجَعَل الّلْيَل َسَكنا َوالّشْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم(
.5(. 96)النعام:

ْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ٍم ُثّم ا ِسّتِة َأّيا ّسَماَواِت َواْلَأْرَض ِفي  َق ال ُه اّلِذي َخَل ُم الّل  )ِإّن َرّبُك
 ُيْغشِي الّلْيَل الّنَهاَر َيْطُلُبهُص َحِثيثا َوالّشْمسَص َواْلَقَمَر َوالّنُجومَص ُمسَصّخَراٍت ِبَأْمِرهِص َأل َلهُص

.6(. 54اْلَخْلُق َواْلَأْمُر َتَباَرَك الّلُه َرّب اْلَعاَلِميَن( )لعراف:
ٍم ٍت ِلَقْو ِض َلآيا ّسَماَواِت َواْلَأْر ي ال ُه ِف َق الّل ِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َومَا َخَل ي اْخِتل  )ِإنّ ِف

.7(. 6َيّتُقوَن( )يونس:
ٍم ٍت ِلَقْو َك َلآيا ِصرا ِإنّ فِي َذِل ِه َوالّنَهاَر ُمْب ْسُكُنوا ِفي ُم الّلْيَل ِلَت  )ُهَو اّلِذي َجَعَل َلُك

.8(. 67َيْسَمُعوَن( )يونس:
 )َوَأِقِم الّصلَة َطَرَفِي الّنَهاِر َوُزَلفا ِمَن الّلْيِل ِإّن اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن الّسّيَئاِت َذِلَك ِذْكَرى

 . )َوُهَو اّلِذي َمّد اْلَأْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهارا َوِمْن9(. 114ِللّذاِكِريَن( )هود:
ٍم ٍت ِلَقْو َك َلآيا ِن ُيْغشِي الّلْيَل الّنَهاَر ِإنّ فِي َذِل ِن اْثَنْي ِت َجَعَل ِفيهَا َزْوَجْي  ُكّل الّثَمَرا

عد: َن( )الر ُم الّلْيَل10(. 3َيَتَفّكُرو َسّخَر َلُك ِن َو َس َواْلَقَمَر َداِئَبْي ُم الّشْم َسّخَر َلُك  . )َو
يم: ُم11(. 33َوالّنَهاَر( )ابراه َس َواْلَقَمَر َوالّنُجو ُم الّلْيَل َوالّنَهاَر َوالّشْم َسّخَر َلُك  . )َو

ٍم َيْعِقُلوَن( )النحل: ٍت ِلَقْو َك َلآيا ي َذِل ِه ِإّن ِف َسّخَراٌت ِبَأْمِر ا الّلْيَل12(. 12ُم  . )َوَجَعْلَن
ْم ْن َرّبُك ِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضًل ِم ِن َفَمَحْونَا آَيَة الّلْيِل َوَجَعْلنَا آَيَة الّنَهاِر ُمْب  َوالّنَهاَر آَيَتْي

 .13(. 12َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السّصِنيَن َواْلِحسَصاَب َوُكّل َشْيٍء َفصّصْلَناُه َتْفصِصيًل( )السصراء:
َن َن اْلَفْجِر َكا َن اْلَفْجِر ِإنّ ُقْرآ َسِق الّلْيِل َوُقْرآ ِس ِإَلى َغ ِك الّشْم ّصلَة ِلُدُلو ِم ال  )َأِق

ْن َيْبَعَثَك َرّبَك14(. 78َمْشُهودا( )السراء: ِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأ  . )َوِمَن الّلْيِل َفَتَهّجْد ِب
 . )َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسّبْح ِبَحْمِد َرّبَك َقْبَل15(. 79َمَقاما َمْحُمودا( )السراء:
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َك َتْرضَى( َف الّنَهاِر َلَعّل َسّبْح َوَأْطَرا ْن آَناِء الّلْيِل َف ا َوِم ِس َوَقْبَل ُغُروِبَه ِع الّشْم  ُطُلو
طه: نبياء:16(. 130) َن( )ال َسّبُحوَن الّلْيَل َوالّنَهاَر ل َيْفُتُرو  . )َوُهَو17(. 20. )ُي

.18(. 33اّلِذي َخَلَق الّلْيَل َوالّنَهاَر َوالّشْمَس َواْلَقَمَر ُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن( )النبياء:
ُه اْخِتلُف الّلْيِل َوالّنَهاِر َأَفل َتْعِقُلوَن( )المؤمنون:  (.80)َوُهَو اّلِذي ُيْحِيي َوُيِميُت َوَل

19.
.20(. 44)ُيَقّلُب الّلُه الّلْيَل َوالّنَهاَر ِإّن ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر( )النور:

َم ُسَباتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشورا( )الفرقان: ُم الّلْيَل ِلَباسا َوالّنْو  (.47)َوُهَو اّلِذي َجَعَل َلُك
21.

ْن َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكورا( )الفرقان: ْن َأَراَد َأ )َوُهَو اّلِذي َجَعَل الّلْيَل َوالّنَهاَر ِخْلَفًة ِلَم
62 .)22.

ٍت ِلَقْومٍص ِه َوالّنَهاَر ُمْبصِصرا ِإنّ فِي َذِلكَص َلآيا ْسُكُنوا ِفي  )َأَلمْص َيَرْوا َأّناص َجَعْلنَا الّلْيَل ِلَي
.23(. 86ُيْؤِمُنوَن( )النمل:

ُه َعَلْيُكُم الّلْيَل َسْرَمدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر الّلِه َيْأِتيُكْم ْم ِإْن َجَعَل الّل  )ُقْل َأَرَأْيُت
.24(. 71ِبِضَياٍء َأَفل َتْسَمُعوَن( )القصص:

 )َوِمنْص َرْحَمِتهِص َجَعَل َلُكمُص الّلْيَل َوالّنَهاَر ِلَتسْصُكُنوا ِفيهِص َوِلَتْبَتُغوا ِمنْص َفْضِلهِص َوَلَعّلُكمْص
.25(. 73َتْشُكُروَن( )القصص:

ُج الّنَهاَر ِفي الّلْيِل َوَسّخَر الّشْمَس َواْلَقَمَر ُج الّلْيَل ِفي الّنَهاِر َوُيوِل َه ُيوِل ْم َتَر َأّن الّل  )َأَل
.26(. 29ُكّل َيْجِري ِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى َوَأّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر( )لقمان:

 )ل الّشْمُس َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َول الّلْيُل َساِبُق الّنَهاِر َوُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن(
.27(. 40)ّيس:

َض ِباْلَحّق ُيَكّوُر الّلْيَل َعَلى الّنَهاِر َوُيَكّوُر الّنَهاَر َعَلى الّلْيِل ّسَماَواِت َواْلَأْر َق ال  )َخَل
 (.5َوسَصّخَر الّشْمسَص َواْلَقَمَر ُكّل َيْجِري ِلَأَجٍل ُمسَصّمًى َأل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغّفاُر( )الزمصر:

28.
ِه ُقْل َهْل َساِجدا َوَقاِئما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرجُو َرْحَمَة َرّب ٌت آَناَء الّلْيِل  ْن ُهَو َقاِن  )َأّم

.29(. 9َيْسَتِوي اّلِذيَن َيْعَلُموَن َواّلِذيَن ل َيْعَلُموَن ِإّنَما َيَتَذّكُر ُأوُلو اْلَأْلَباِب( )الزمر:
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 )الّلُه اّلِذي َجَعَل َلُكُم الّلْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوالّنَهاَر ُمْبِصرا ِإّن الّلَه َلُذو َفْضٍل َعَلى الّناِس
.30(. 61َوَلِكّن َأْكَثَر الّناِس ل َيْشُكُروَن( )غافر:

 (.6)ُيوِلُج الّلْيَل ِفي الّنَهاِر َوُيوِلُج الّنَهاَر ِفي الّلْيِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر( )الحديد:
31.

(.10)َوَجَعْلَنا الّلْيَل ِلَباسا( )النبأ:
 هذا بعضٌ  من خبر الوقت في القرآن الكريم، إذ الليل والنهار آيتين من آيات ال،
من هذه اليات ية  كل آ به  مت  ما خت نا  في الحياة، ولو تأمل قت   يشكلن ظاهرة الو
ته، أو أمر عمره، وهو أمر قة، على كل من يهمه أمر وق نا على حقي  البينات، لوقف

حياته، حرٌي أن يتأمل فيها ساعات عددا.
و اليات مرتبة هنا على حسب ورودها في ترتيب المصحف الشريف:

َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن •
َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب •

َلآياٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب •
َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم •
َتَباَرَك الّلُه َرّب اْلَعاَلِميَن •

َلآياٍت ِلَقْوٍم َيّتُقوَن •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن •

َذِلَك ِذْكَرى ِللّذاِكِريَن •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفّكُروَن •

َوَسّخَر َلُكُم الّلْيَل َوالّنَهاَر •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن •

َوِلَتْعَلُموا َعَدَد الّسِنيَن َواْلِحَساَب َوُكّل َشْيٍء َفّصْلَناُه َتْفِصيًل •
ِإّن ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهودا •

َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َرّبَك َمَقاما َمْحُمودا •
َوِمْن آَناِء الّلْيِل َفَسّبْح َوَأْطَراَف الّنَهاِر َلَعّلَك َتْرَضى •

ل َيْفُتُروَن •
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ُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن •
َأَفل َتْعِقُلوَن •

ِإّن ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر •
َجَعَل َلُكُم الّلْيَل ِلَباسا َوالّنْوَم ُسَباتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشورا •

ِخْلَفًة ِلَمْن َأَراَد َأْن َيّذّكَر َأْو َأَراَد ُشُكورا •
ِإّن ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن •

َأَفل َتْسَمُعوَن •
َوَلَعّلُكْم َتْشُكُروَن •

َوَأّن الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر •
َوُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن •

ُكّل َيْجِري ِلَأَجٍل ُمَسّمًى َأل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغّفاُر •
ِإّنَما َيَتَذّكُر ُأوُلو اْلَأْلَباِب •

َوَلِكّن َأْكَثَر الّناِس ل َيْشُكُروَن •
َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر •

َوَجَعْلَنا الّلْيَل ِلَباسا
 نسصتخرج منهصا المعان التاليصة كأسصس لعلج )قضيصة الوقصت( أو بالحرى )قضيصة

العمر(:
 / إن مسألة إدراك قيمة الوقت في الحياة، وفي بناء النفس، وتحقيق الهداف، ل1

ٍم من الناس، ذكرت اليات أوصافهم: )ِلَقْو يل  ها إل قل مل ب ها ويع ستوعبها ويفهم  ي
 َيْعِقُلوَن، ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب، ِلَقْوٍم َيّتُقوَن، ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن، ِذْكَرى ِللّذاِكِريَن، ِلَقْوٍم َيَتَفّكُروَن،
 ِلَقْومٍص َيْعِقُلونَص، َأَفل َتْعِقُلونَص، ِلُأوِلي اْلَأْبصَصاِر، ِلَقْومٍص ُيْؤِمُنونَص، َأَفل َتسْصَمُعوَن، ُأوُلو

اْلَأْلَباِب(...
 فأصصصحاب العقول الناضجصصة التصصي تدرك أمرهصصا، وتسصصتوعب الزمان بأدواره
 الثلث"الماضصي والحاضصر والمسصتقبل"وتعمصل فيهصا، كٌل حسصب وقتصه، وكٌل حسصب
يل مق وتحل من ماض بع هم أولي اللباب، فتكون الستفادة  يه،  قل ف ستلزمات الع  م
ته سه ووقفا عبره ودرو ضي ب سي ذلك الما تى يم مل، والتقاط العِبر، ح  ووقوف وتأ
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 وما فيه من إيجابيات، وسلبيات إيجابية!، جزءا من كيان المرء ووعيه. وفي حجم
 القصصص القرآنصي الذي يصصل إلى ثلث الكتاب المصبين، معنصى فصصيح فصي خصبر
 التعاض بماض ووقوف عليه: )َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ  ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب َما َكاَن
ٍم ةً  ِلَقْو ِصيَل ُكّل َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَم ِه َوَتْف َن َيَدْي ْصِديَق اّلِذي َبْي ْن َت  َحِديثا ُيْفَتَرى َوَلِك

(111ُيْؤِمُنوَن( )يوسف:
 فالوقوف والعتبار يكون هدى في كل شي، ويكون رحمة متسعة لكل شي، إذ قلب
 المؤمصن وعاء لهمصا، فيكون منصه التحرك الناضصج بالسصتفادة مصن تلك الخصبرات
بك سماوات والرض، فتتشا من ال؛ نور ال في حاضره، بنور  ها  مة، وتفعيل  المتراك
 الخصبرة التاريخيصة مصع الهمصة والنضصج الواقعصي الحاضصر، لينتجصا وعيصا بمسصتقبل،
َا اّلِذينَص َا َأّيه  ومآلت المور، أولئك: على الحقيقصة هصم المتقون، إذ الرب يقول: )ي
َن( َه َخِبيٌر ِبمَا َتْعَمُلو َه ِإنّ الّل ْت ِلَغٍد َواّتُقوا الّل ٌس مَا َقّدَم َه َوْلَتْنُظْر َنْف  آَمُنوا اّتُقوا الّل

(.18)الحشر:
 ونظر النفس للغد يعني في العلم الحديث أن يكون له خطة، وأن يسير أموره بإدارة
ا َقّدَمْت ِلَغٍد"تعني الغد البعيد القريب؛ اليوم الخر، وتعني الغد القريب  ووعي، و"َم
 القريصب الذي بعصد هذه الليلة، مثل بمثصل، فإن توفصر العقصل والتقوى )ِلَقْومٍص َيْعِقُلونَص،
 ِلُأوِلي اْلَأْلَبابِص، ِلَقْومٍص َيّتُقونَص(، فالسصماع الواعصي مصن القلب )ِلَقْومٍص َيسْصَمُعوَن( فتكون
مر، َن( لتدارك الع ٍم َيَتَفّكُرو َم، )ِلَقْو عي ث َن(، فالتحرك الوا  التذكرة، )ِذْكَرى ِللّذاِكِري
ويكون العمل على بصيرة، )ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر( وما البصيرة إل عمل ببينة ووضوح.
 وما ذاك إل تخطيط وإدارة ووعي بالحياة وإدراك لهمية الوقت فيها، وهو اليمان
ما في كل شي،  الذي يحرك المؤمن والمؤمنة في القلب، ويحثه على أن يكون كري
 إل في وقته، فيمسكه بيده، وينفق منه على بينة من أمره، وهو فقه سماع آيات ال

المنظورة والمسطورة هي التي تدفع لذلك، بذا نكون من أولي اللباب الذين:
يسمعون....
فيعقلون....
فيؤمنون....
فيتقون....
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ويتفكرون....
فيذكرون....

)كونهم يعقلون(!
ما نراه عن ذلك، و فل  قه عالي الجناب، إذ يغ كبير، وف ير  من خ كم يحرم المرء   و
ضج، كان عي، وضمور ن طبيعي لقلة و صات الحياة، إل نتاج  في عر بط   من تخ

سهل التناوش من كتاب كريم.
هو2 سخر له، و نه، والكون م هو جزء م مع الكون الذي  من  سجام المؤ  / إن ان

 والكون مخلوقان مصن مخلوقات ال - تعالى - فل تصصدام بيصن نواميصس الكون، إن
ّسِنيَن ُم الّلْيَل َوالّنَهاَر، َوِلَتْعَلُموا َعَدَد ال َسّخَر َلُك ته: )َو من وق ستفادة  سان ال  أراد الن
سا ُم الّلْيَل ِلَبا ْسَبُحوَن، َجَعَل َلُك ٍك َي ي َفَل ِصيًل، ُكّل ِف ّصْلَناُه َتْف َساَب َوُكّل َشْيٍء َف  َواْلِح

َوالّنْوَم ُسَباتا َوَجَعَل الّنَهاَر ُنُشورا، َوُكّل ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن(..
كل الكون صل و موزون، و كل مف ني، وبش ساب ربا قة وح نا، بد سخر ل قت م  فالو
سنة الخلق في فق وُ   يسبح في خطة وفلكُ رسم له، في أدوار واضحة محددة، تتوا
يه النوم والهدوء، والنهار للحركة والنشور، حة، ف يل للرا سان، فالل  الكون، وفي الن
 وكٌل يجصب أن يكون له فلك، ورسصم يجري فيصه، ومحور يتحرك عليصه، مثله كمثصل
سير على هدي مبارك، حدائه هو مضاء بنور ال، وي سيار، إذ   أي كوكب مضيء 

صراط مستقيم.
سواء على سم المدارات،  صناعة الفلك، ور سألة  في م من الدعاة  يد   إن تبلد العد
بت في ك قت،  يع الو من ضروب تضي هو ضرب  صي أو الدعوي، ل صعيد الشخ  ال
مر ما أ يع، و مع خلق ال البد صادم  في الكون، وت سنة ال  فس، و في الن  لفطرة ال 
 المم المسيطرة اليوم على الدنيا إل أمٌر بّين ظاهر للعيان، إذ هم تعبوا في اكتشافها
 من خلل الكتاب المنظور، وما أودع ال فيه من سنن، هي لمن اكتشفها، وهي بين
 يدي المؤمصن فصي كتاب ال المسصطور، لكنصه غفصل وابتعصد، فحقصت عليصه سصنة ال

الماضية أْن: )ل َيَناُل َعْهِدي الّظاِلِميَن(.
يه بأن،3 من عل كبيرة، ي هو أدرك هذه النعمة ال بد إن  من على هذا الع  / إن ال ي

ْن َتَشاُء ُق َم ته: )َوَتْرُز بل وق في جسده ق سري  ها ت حس ب ها، وي ستشعرها، ويتذوق  ي
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َن اْلَفْجِر َن، ِإنّ ُقْرآ ُه َربّ اْلَعاَلِمي َك الّل ِم، َتَباَر َك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِلي َساٍب، َذِل  ِبَغْيِر ِح
َف َسّبْح َوَأْطَرا ْن آَناِء الّلْيِل َف َك َمَقاما َمْحُمودا، َوِم َك َرّب ْن َيْبَعَث َسى َأ َن َمْشُهودا، َع  َكا
ا َتْعَمُلوَن َه ِبَم ْم َتْشُكُروَن، َأل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغّفاُر، َوَأّن الّل َك َتْرضَى، َوَلَعّلُك  الّنَهاِر َلَعّل

َخِبيٌر، َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدوِر(...
هو المال يس  سماوات والرض، ول ير من عند من يملك خزائن ال هو الرزق الوف  ف
سعادة، حة البال، والشعور بال نه رزق را كبير؛ م نى  بل الرزق مع  الرزق فحسب، 
 وتحقيصق الهداف، والنجازات، وهصو رزق بغيصر حسصاب، مفتوح العدد والنوع

والكم.
هو يه، و ته ف كة الكون، وحرك قه لحر من بهذا الف في روح المؤ سري  هي العزة ت  و
 العلم يستمده من العليم سبحانه، فما شرف الوقت إل بالعلم، وما أدركنا قيمة الوقت

إل بالعلم، وهو فتح من العليم سبحانه.
يه أعمالً  في العمر، فيكون الوقت الضيق مباركا، تقضى ف  ثم هي البركة تزرع 
 كثيرة، وتطوى فيه الوقات حتى يقضي المؤمن وطره منها، فيكون الخير، ويكون
يك مقتدر،  تنوع العمل، والكثار، و إن نحن إل في مزرعة، نريد الحصاد عند مل
 ويكون مع الولدة اليومية نوع من زغاريد أهل اليمان، فيكون شهود للمؤمن مع
 كلم ال، يترنصم مصع أصصوات الكائنات الفرحصة، كأنصه فرح بمولود جديصد، هصو يوم
صباح س ال مع نَف ني  سه القرآ صباح، فيكون نَف فس ال مع تن يه صوته   مبارك يعلو ف
ثمَ  الشكر ل - تعالى - في كل ني، ويشرق الخير، وينشرح الصدر، فيكون   الربا
 عمل، ويكون تذكر العزة ل، فالعمل الدائم بما يرضيه، ويقرب العبد منه، وهو ال
قت، قه الو يص، أدرك ف من حر من مؤ صير، وزلل، وهفوات، تبدر  عن تق  الغفار 
 وعمل، وجاهد، فأستغفر، واستشعر أن ال يخبر أمره، ويدرك ما يفعل، فل يتحجج

بكسل وفتور، إذ الرب عليم بذات الصدور.
 هذه أسصسٌ  ومنطلقات ربانيصة فصي مسصألة الوقصت والحياة والعمصر، وأنصا أزعصم أن
 الوقات التصي تنفصق فصي إعداد الدعاة، لسصنوات، وتعلمهصم الكثيصر مصن المعلومات
ير كبير، الذي يغفل عنه الكث ها لو أنفقت على ترسيخ هذا المبدأ ال ية، أزعم أن  الثقاف
 من الناس، لكان أولى وأجدى، إذ به يكون الفلح بعده ويكون النتاج أوفر وأعمق
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في أرضه، وورثة النبياء حن إل خلفاء ل   وأطول وأنضج وأجمل وأرقى، وما ن
في علمهم.

 إن الكثير من الدعاة، وعامة أهل السلم، ل يدركون قيمة الوقت في حياة أمتهم،
 وإن حدث منهم بعض وعي فتراه مشوشا غير متضح المعالم، في ترتيب أولوياته،

أو إبراز أولياته، فتجد وعيا بقيمة الوقت، ول تجد فهما لستغلله كما يجب.
 فإن أدرت معي بعض معان سطرتها، ورأيت فيها مزيد وعي ونضج ص من خلل
 تدبر لكلم ال، واستخراج ما فيه من كنوز ص فسّبح معي ربنا هاديا، واضرب لي
 معك سهما من سهام دعائك المبارك، ثم صل معي على محمد وعلى آله وصحبه

وسلم تسليما كثيرا.
الستاذ عبد الحميد محمد ... ...

================
 أهمية الوقت والحرص على استغلله فيما يفيد :

(143 / ص 53مجلة البحوث السلمية - )ج 
 لمصا كان كثيصر مصن الباء يشغصل أولده بمصا يذهصب عليهصم الزمان؛ لطول الفراغ ،
 والحتياج إلى النشغال فيه بما يخففه -في زعمه- أحببنا أن نشير هنا إلى أهمية
 الوقصت ، وأفضصل مصا ينشغصل المرء فيصه . فإن الوقصت الذي هصو الليصل والنهار هصو
 كرأس مال النسصان فصي التجارة ، يحافصظ عليصه العاقصل ، ويتحفصظ فصي تصصرفه أن
هو في هذه الحياة  سر ويندم . فهكذا عمره  قص فيخ مل ، أو ين ساء الع هب إن أ  يذ
ضد ذلك ، في  سر  صالح ، ويخ مل ال ير والعلم والع في الخ ستغله  بح إذا ا  الذي ير
 فيجب على العاقل أن يهتم بشغل فراغه فيما يعود عليه بالفائدة العائدة عليه بالخير
 في دنياه وأخراه ، متذكرا أنه مسئول ومحاسب عن زمانه ، كما روي عنه -صلى
يه وسلم- قال: » ل تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع- أو عن خمس-  ال عل
 عصن عمره فيمصا أفناه ، وعصن شبابصه فيمصا أبله ، وعصن ماله مصن أيصن اكتسصبه وفيصم

( .1أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به « )
مر ، من جملة الع نه  مع أ مر كله ، وخص الشباب  من هذه الخصال الع كر  قد ذ  ف
من لم قت ، و عة الو عب والبطالة وإضا هو والل هم إلى الل  وذلك أن عادة الشباب ميل
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 يكن منهم كذلك فهو محل غرابة وعجب ، حيث مال عن ما يقتضيه الصبا والجهل
 ، ولهذا ورد في الحديث عن عقبة بن عامر رفعه: » عجب ربك من الشاب ليست

 ( فمتى ترك الشاب هواه وما يتمناه فإن نفسه تميل عادة إلى اللهو2له صبوة « )
 واللعب والمرح والبطالة ، فمتى مكنه وليه من مراده فإنه ينهمك في ذلك ، ويغفل
 عن مصالحه العاجلة والجلة ، وينغمس في دحض الباطل والفساد حتى يتمكن ذلك
 مصن نفسصه ، ول يشعصر بالخسصران المصبين حتصى يعقصل ويتفكصر ويحتاج إلى نفسصه ،

فحينئذ يبلغ منه السف
__________

(,كتاب الجهاد والسصير )2518( صصحيح البخاري كتاب الشهادات )1)
(,كتاب أحاديصث النصبياء )2928,2961(,كتاب فرض الخمصس )2742,2782

 (,كتاب تفسير3910,4156,4185(,كتاب المغازي )3659(,كتاب المناقب )3286
 (,كتاب الفرائض5822(,كتاب الدب )5432(,كتاب الطب )4473,4629القرآن )

 (,كتاب6864(,كتاب العتصصام بالكتاب والسصنة )6581(,كتاب التعصبير )6442)
 (,كتاب1218(,كتاب الحج )11,112(,صحيح مسلم كتاب اليمان )7079التوحيد )
(,كتاب فضائل الصصحابة )1759,1807(,كتاب الجهاد والسصير )17اليمان )

(,كتاب اليمان )3014(,كتاب الزهد والرقائق )2769(,كتاب التوبة )2473,2474
 (,سنن النسائي كتاب2417(,سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )9

(,كتاب المناسصك )1567,1568(,سصنن أبصو داود كتاب الزكاة )2447الزكاة )
 (,كتاب السنة4428(,كتاب الحدود )2968(,كتاب الخراج والمارة والفيء )1905

 (,كتاب المناسك2543(,كتاب الحدود )1799(,سنن ابن ماجه كتاب الزكاة )4649)
بل )3074) بن حن مد  سند أح من1/12,1/163,1/177(,م ين  سند المكثر  (,كتاب م

 (,كتاب1/56(,كتاب مسصند العشرة المبشريصن بالجنصة )1/446,1/454الصصحابة )
(,كتاب باقي مسند المكثرين )2/15,2/188,2/217مسند المكثرين من الصحابة )

(,كتاب مسصصند الشامييصصن )3/442,3/460(,كتاب مسصصند المكييصصن )3/162
ين )4/130 هم أجمع ضي ال عن ين ر سند المدني سند4/14(,كتاب أول م  (,كتاب م

ين ) ين )4/164الشامي سند الكوفي ين4/383(,كتاب أول م سند المدني  (,كتاب أول م
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(,كتاب مسصند النصصار رضصي ال عنهصم )4/49رضصي ال عنهصم أجمعيصن )
 (,كتاب مصن مسصند5/284,5/332,5/444(,كتاب باقصي مسصند النصصار )5/175
 (,سصنن الدارمصي كتاب243(,موطصأ مالك كتاب النداء للصصلة )6/390القبائل )
(.537,539المقدمة )

عة )2) حج )1073( صحيح البخاري كتاب الجم (,كتاب البيوع )1741(,كتاب ال
عة )2176(,كتاب الحوالت )2060,2116 تق )2210(,كتاب المزار (,كتاب الع

(,كتاب الجهاد والسصير )2579,2584(,كتاب الشروط )2414,2422,2424
(,كتاب أحاديصث النصبياء )3035,3046,3102(,كتاب بدء الخلق )2758,2848

(,كتاب الصلة )3309,3393(,كتاب المناقب )3162,3164,3182,3184,3185
 (,كتاب4(,كتاب بدء الوحصي )3587,3674,3694,3710(,كتاب المناقصب )342

(,كتاب تفسصصصصصصصصير القرآن )4043المغازي )
4206,4235,4336,4393,4409,4435,4449,4454,4510,4536,4542,45
70,4573,4574,4594,4596,4607,4638,4640,4651,4657,4667,4668,

(,كتاب النكاح )4698,4709(,كتاب فضائل القرآن )4671,4672,4673,4686
صلة )4823 صلة )487(,كتاب ال يت ال (,كتاب الدب )529,547(,كتاب مواق

(,كتاب التعصبير )6229(,كتاب القدر )6210(,كتاب الرقاق )5742,5755
(,كتاب التوحيصصد )673(,كتاب الذان )6720(,كتاب الحكام )6581

 (,صحيح مسلم كتاب740(,كتاب الذان )6974,7002,7017,7072,7079,7093
(,كتاب الطهارة )116,134,160,162,163,177,178,178,193,194اليمان )

(,كتاب الصصصلة )298,298,299,334(,كتاب الحيصصض )247,247,248
 (,سنن النسائي كتاب92(,سنن الترمذي كتاب الطهارة )398,398,460,465,465

بو داود كتاب الطهارة )68الطهارة ) سنن أ مة )75(, جه كتاب المقد بن ما سنن ا ,)
 (,سنن الدارمي44(,موطأ مالك كتاب الطهارة )4/151(,مسند أحمد بن حنبل )177

(.89كتاب المقدمة )
والندم مبلغه ، وقد فات الوان .
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في مستقبله ، ويتذكر كر  ته ، ويف ستحضر نهاي يه أن ي قل يجب عل  ول شك أن العا
نه ودنياه ، في دي يه بالمصلحة  كل شيء يعود عل في  نه  ستغل زما بة أمره ، في  عاق
 ول يفرط في لحظة من لحظات عمره بإضاعتها فيما ل فائدة فيه ، متذكرا قول ال
تعالى مخاطبا لهل النار: } َأَوَلْم ُنَعّمْرُكْم َما َيَتَذّكُر ِفيِه َمْن َتَذّكَر َوَجاَءُكُم الّنِذيُر { )

 ( . فقد ذكرهم ربهم تعالى بأنه عمرهم أي: مد لهم في العمار ، بحيث يتمكنون1
 من التذكر والتفكر في عاقبة أمرهم ونهايتهم ، فيعملون ما فيه نجاتهم من العذاب

والنكال ، ويشغلون أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة والخير في دنياهم وأخراهم .
يه من أجله ، وأن نه يقربه إلى الخرة ، ويدن سان فإ مر بالن كل يوم ي  ول شك أن 
ْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َخْيًرا يه من خير أو شر: } َفَم ما ف يل أو نهار يطوى على   كل ل

( .3( } َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َشّرا َيَرُه { )2َيَرُه { )
غه بقوله قت فرا في و مل  سلم- بالع يه و صلى ال عل نبيه - مر ال تعالى  قد أ  ول

َصْب { ) ها ما تستفيد4تعالى: } َفِإَذا َفَرْغَت َفاْن  ( . أي: فاعمل في ساعة تتفرغ في
ساعة أو كل  بل  غا ،  سمى فرا قت ي يس هناك و تك ، وبهذا يعرف أن ل نه لخر  م
كر يه ، ولو بالذ ما يعمله ف جد  سوف ي يه عمل ف سان ف ند الن ها ل يكون ع  جزء من

والتلوة والعلم والعمل .
 فالعاقل يبخل بعمره أن يضيع منه شيء سبهلل ، دون أن يستفيد من كل ساعة تمر

به ، حتى ل يخسر جزءا من حياته ، مستحضرا قول
__________

37( سورة فاطر الية 1)

7( سورة الزلزلة الية 2)

8( سورة الزلزلة الية 3)

7( سورة الشرح الية 4)

( :1الشاعر )
أليس من الخسران أن لياليا ... تمر بل نفع وتحسب من عمري

من طول الوقت ، من أكابر وأصاغر يظهرون الملل  ير   وبهذا يعرف خسران الكث
 ويقبلون على اللعب بما يسمى البلوت ، ونحوه من الملهي ، أو على ما يعرضونه
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ية ، تشغل الفكار ، وتضيع عة تحوي صورا ماجنة ، وقصصا خيال  من أفلم خلي
 العمار ، وكان الولى أن يضنوا بتلك السصاعات الثمينصة ، ويشغلوهصا فصي تلوة
 القرآن ، أو مذاكرة في حديث أو فقه ، أو أدب أو تاريخ فيه عبرة ، أو تعلم وتعليم
 ، أو أذكار وعبادات ، ونصصائح وإرشادات ، أو عرض لمواضيصع تهصم المجتمصع ،
ير من أولئك الذين يظهرون الملل والسآمة من فع المسلمين ، فإن الكث  وسعي في ن
 طول الوقصت وكثرة الفراغ ، ويعملون أعمال وألعابصا يسصتفرغون بهصا زمانهصم ، لو
 تعلموا فيصه أحكام دينهصم ، أو تدبروا وقرءوا كتاب ربهصم ، أو تفقهوا فصي دينهصم ،
 لستفادوا من فراغهم فائدة كبرى ، فإن الغالب عليهم الجهل المركب ، فلو سألتهم
ما يب ، أو محتوى كتاب مشهور ل سير غر هي ، أو تف يث فق ية أو حد نى آ  عن مع

أجابوا بقليل ول بكثير .
ية أو ير فائدة دين في غ يل  ين وعمره الطو ته الثم من أضاع وق صفقة  سر  ما أخ  ف

دنيوية .
يد في ضد الطاعة ، من عكوف على الملهي ،  وأخسر منه من شغل عمره المد

وسماع للغاني ، وإنصات لقصص وأضحوكات ، وتماثيل خيالية ،
__________

 ( ارجع إلى ما ذكره ابن رجب -رحمه ال- في أول كتابه )لطائف المعارف(1)
حيث توسع في هذا المعنى.

 نسصجتها أيدي العداء اللداء ، لهدف إضاعصة الوقات ، واسصتفراغ العمار باسصم
َسَيْعَلُم اّلِذيَن َظَلُموا َأّي  التسلية والترفية عن النفس ، ترفيها بريئا كما يعبرون: } َو

( .1ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن { )
__________

227( سورة الشعراء الية 1)

================
فن إدارة الوقت

أعمارنا .. كم نستغل منها ؟ وكم نضيع ؟
عبد ال آل سيف
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هذا الموضوع يهم طائفة من الناس ، وهم الذين يشعرون أن الوقت المتاح ل
يكفي لقضاء كل العمال والطموحات التي يريدونها ، وبالتالي : فهم بحاجة ماسة
إلى قواعد في فن إدارة الوقت ، إذن ... فهذا الموضوع يهم أصحاب الطموحات

والمشاريع والهمم العالية ، أصحاب البداع والبتكار .
وفي الحقيقة فإن أصحاب الهمم العالية يشكون من ضيق الوقت ، وهذه

الشكوى ، وإن كانت صحيحة من جانب لقصر أعمار بني البشر ، إل أنها ليست
صحيحة من جانب آخر .

ووجه ذلك : أن المشكلة ليست في الوقت فحسب ، ولكن المشكلة تكمن أيضا
في طريقة إدارة الوقت بفعالية ونجاح ، ولذا : تجد من الناس من يستطيع بحسن

إدارته لوقته أن يعمل الشيء الكثير .
ولسنا بصدد الحديث عن أهمية الوقت ؛ لن هذا موضوع آخر وفيه من

[ .1النصوص الشرعية وكلم السلف والعلماء والحكماء ما يضيق عنه المقام ]
لكن سنعرض إحصائية دقيقة تبين أهمية العمر والحرص عليه بما يثير الغيرة

لدى النسان المسلم .
لنفرض أن النسان يعيش عمرا افتراضيا مدته سبعون سنة ، فإذا ضيع

النسان خمس دقائق يوميا فإن هذا يعني أنه أضاع من مجموع العمر كله ثلثة
 يوما( ، وهذا الجدول يوضح المسألة أكثر فأكثر .88أشهر تقريبا )

-------------------------------------------------
------

الوقت من اليوم مجموع الوقت من العمر الفتراضي النسبة المئوية
-------------------------------------------------

------
%0.35- خمس دقائق ثلثة أشهر 
%0.71- عشر دقائق ستة أشهر 

%1.42- عشرون دقائق سنة كاملة 
%4.28- ساعة كاملة ثلث سنوات 
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%42.85- عشر ساعات ثلثون سنة 
-------------------------------------------------

... ------
ثم إذا نظرت إلى مجموع النشطة التي تستهلك الوقت تجد أنها كثيرة جدا ،
وهي وإن كان بعضها ضروريا لكن بعضها الخر غير مفيد وغير فعال .

وهذا يتضح في الجدول التالي :
-------------------------------------------------

-----------
نوع النشاط ما يستغرقه بالسنوات النسبة المئوية من العمر كله

-------------------------------------------------
------------

%32 23النوم، بمعدل ثمان ساعات يوميا 
%30.7 21.5( يوميا 2.5-7العمل، )من 

%6.4 4.5الكل والشرب، بمعدل ساعة ونصف يوميا 
------------------------------------------------

نوع النشاط ما يستغرقه بالسنوات النسبة المئوية من العمر كله
-------------------------------------------------

------------
- العمال المعتادة والمراجعات الحكومية

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة( ... ... 
- العمال المنزلية والرحلت والتنزه

%4.28 3)بمعدل ساعة واحدة يوميا(. ... 
- اللقاءات الجتماعية والودية بين الصدقاء

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة يوميا(. 
- التنقل من مكان لخر

%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة يوميا(. 
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- التصالت الهاتفية
%2.14 1.5)بمعدل نصف ساعة يوميا(. 

-------------------------------------------------
----------------

%87 سنة 61المجموع 
%12.85 سنوات 9الباقي 

فإذا حذفت من ذلك فترة المراهقة وزمن الطفولة فكم يا ترى يبقى من الوقت
للمشاريع الطموحة والعمال الكبيرة ، والهداف النبيلة .

ول ننَس أن هذه التقديرات هي متوسط الوقت الذي يقضيه عامة الناس مع
 إمكانية أن يكون هناك إنسان يزيد على هذا المتوسط من الوقت المبذول لكل نشاط

،
كما أن هناك َمن ينقص من هذا ويكون شحيحا بوقته إلى درجة القتصار على أقل

قدر ممكن مما يستحقه كل نشاط .
أقسام الوقت :

- الوقت المادي الميكانيكي : وهو مقياس لحركة جسم مادي بالنسبة لجسم1
مادي آخر ، كالفترة التي تستغرقها الرض في الدوران حول الشمس ، ووحدات

هذا القسم : الثانية ، والدقيقة ، والساعة ، واليوم .
- الوقت البيولوجي : وهو الوقت الذي يقاس فيه تطور الظواهر البيولوجية2

مر ين ع قد يكون لطفل سه ، ف سم نف هي الج ته  ها ، ووحد ها وكمال ها ونضج  ونمو
زمني

واحد كتسع سنوات مثًل ، لكن أحدهما أكثر نضجا من الخر من حيث الطول
وكمال الجسم وتناسقه .

- الوقت النفسي : وهو نوع آخر من أنواع الشعور الداخلي بقيمة الوقت ،3
حيث يؤثر الحدث النفسي في ذلك إذا كان سعيدا أو سيئا أو خطرا أو مهما ، فتبدو
الدقائق في الحدث السيء كأنها ساعات ، وتبدو الساعات في الحدث السعيد كأنها

دقائق .

550



- الوقت الجتماعي : وهو الوقت الذي يربط فيه تقدير الوقت بأحداث4
اجتماعية مهمة إما عالمية أو محلية ، ولذا : نسمع كبارالسن يؤرخون بحياة فلن

[ .2وفلن ]
قواعد إدراة الوقت :
* القاعدة الولى :

تحديد الهداف والولويات : هناك مثل قديم ساخر يقول : عندما ل تعرف
 أين تتجه فإن كل الطرق توصلك ، وتحديد الهدف أمر على قدر كبير من الهمية

.
وللسف فإن من التخلف الحضاري الذي تعيشه المة ما يمكن أن نسميه

بأزمة الهدف أو غياب الهداف وخاصة الهداف الوسطى التي تخدم الهدف
[ .3العظم ]

- أقسام الهداف :
يمكن أن تقسم الهداف إلى ثلثة أقسام :

- الهدف الكبر : وهو أهم هدف يسعى له النسان ونجد ما عداه من1
الهداف تخدم هذا الهدف ، وهو بالنسبة للنسان المسلم : تحقيق العبودية ل )عز
وجل( ، وبالنسبة للماديين : تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة والمصلحة والمتعة .

- الهداف الوسطى : وهي مجموعة من الهداف تخدم الهدف الكبر ؛2
مثالها بالنسبة للنسان المسلم : الدعوة إلى ال ، الصلة ، طلب العلم ، بر

الوالدين .... الخ .
- الهداف الصغيرة : وهي ما يمكن أن يعبر عنها بأنها مجموعة من3

الوسائل التي تخدم الهداف الوسطى ؛ مثالها : طلب العلم هدف أوسط وهناك
مجموعة من الوسائل والطرق والوسائل لتحقيقه .

علما بأن كل هدف هو بالنسبة لما فوقه وسيلة وبالنسبة لما تحته هدف .
وبناء على هذا التقسيم : تكون هذه الهداف على شكل هرم ، حيث يتبوأ

 الهدف العظصم القمصة وتليصه الهداف الوسصطى الخادمصة له ، ثصم تمثصل الهداف
الصغيرة
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قاعدة الهرم .
- تدوين الهداف :

- دون أهدافك بنفسك أو بالتعاون مع المجموعة التي تعمل معك في نفس1
القطاع أو المؤسسة .

- احرص على كتابتها ؛ فهذا أدعى لعدم نسيانها .2
- لحظ أن تكون الهداف ذات معنى ساٍم قابل للنمو والتطور ، وينم عن3

همة عالية .
- الهتمام في سبيل تحقيق الهدف بالكيف ل بالكم .4
- الوضوح في صياغة الهداف .5
[ .4- أن تكون الهداف واقعية وممكنة التحقيق ]6

- معايير خاطئة لتحديد أولويات العمل :
- إذا كنت تقدم العمل الذي تحبه على العمل الذي تكرهه .1
- إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي ل تتقنه .2
- إذا كنت تقدم العمل السهل على العمل الصعب .3
- إذا كنت تقدم العمال ذات الوقت القصير على ذات الوقت الطويل .4
[ .5- إذا كنت تقدم العمال العاجلة على غير العاجلة وإن كانت مهمة ]5

* القاعدة الثانية :
 تسجيل الوقت وتحليله : الكثير من الناس يجهلون كيف يقضون أوقاتهم ، ولذا: نجد

البون شاسعا بين ما يفعلونه في الواقع وبين ما يريدون أن يفعلوه ، فإذا كان
 )نقطة( يجد أن ما يفعله في90ما يريد أن يفعله الواحد منهم من النشطة يستغرق 

قع لم يتجاوز  في أداء10الوا صير  ني التق يد أن يفعله ، وهذا يع ما ير   )نقاط( م
بعض

النشطة أو عدم فعلها نهائيا .
المعلومة الدقيقة في تحليل الوقت وتسجيله تقود إلى تعريف دقيق للمشكلت
[ .6ومضيعات الوقات ، ومن ثم : تساعد على التخطيط السليم لقضاء الوقت ]

- أنواع تسجيل الوقت :
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- السجل اليومي للوقت : يركز فيه على الوقت تحديدا ، والمكان ، ونوع1
النشاط ، وترتيب النشطة في الهمية .

- السجل الشهري : يركز فيه على الوقت ابتداًء وانتهاًء ، والتاريخ ،2
وكيفية قضاء النشاط ، منفردا أو في اجتماع ، ومكان النشاط وأهميته .

- سجل ملخص الوقت : يركز فيه نوع النشطة ، مجموع الوقت3
المخصص لكل نشاط في السنة كلها بالنسبة المئوية ، ومن ثم المقارنة بين الهمية

[ .7والنسبة المئوية المخصصة له ]
* القاعدة الثالثة :

التخطيط لقضاء الوقت : كثير من الناس يحب أن يعمل أكثر من محبته أن
يفكر ، لكن هذا ل يعني بالضرورة أنه صواب .

والسر في ذلك أن النسان فيه غريزة حب النجاز والعجلة ومحبة رؤية ثمرة
العمل مبكرا ، والعمل يشبع هذه الغريزة ، بخلف التخطيط والتفكير فنتائجه ليست

مباشرة ول تظهر إل بعد فترة من الزمن .
والعمل بدون تخطيط يأخذ وقتا أطول مما يستحق ، بخلف العمل المخطط له

فهو يأخذ أقل قدر ممكن من الوقت لهذا العمل .
ولذا : فإن مضيعات الوقت تعترض بكثرة من ل يخطط لوقته ، ومن ثم : فهو

لم يخطط ليجاد حلول لها ، ولذا يضيع وقته .
ومن يعمل العمل بدون تخطيط تقنعه أقل النتائج الحاصلة ، بخلف من يخطط

[ .8فإنه ل يرضى إل بأكبر قدر ممكن من النجاح ]
-كيف نخطط ؟ :

- حدد الهداف ورتبها حسب الهمية والولوية .1
- فكر في الخيارات المطروحة لتحقيق الهداف واختر أحسنها ثم حدد2

الوقت بالدقة لتنفيذ الطريقة .
- حدد المكان المناسب للجميع لتنفيذ العمل .3
- فكر فيمن يقوم بالعمل أنت أو غيرك ومن هو الصلح في ذلك .4
- افترض حدوث مضيعات للوقت ، ومن ثم ابحث لها عن حلول .5
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- تجنب الرتجالية في وضع الخطة .6
- ل تعط أي نشاط أكثر من الوقت الذي يستحقه ، إذ إن إعطاءه ذلك يعني7

 أن العمل الصغير سوف يتمدد ليمل الوقت المتاح مع إمكانية الختصار في الوقت
.
- ضع احتياطات عند فشل النشاط لستثمار الوقت ، فمثًل عندما يتخلف8

يء في ش ستثمره  قت وت من الو ستفيد  عد ، يفترض أن ت عن المو خر   الطرف ال
آخر.

- حاول أن تجمع العمال المتشابهة لتقوم بها دفعة واحدة ، مثل : إجراء9
عدة اتصالت هاتفية .

- تذكر أن بضع دقائق من التفكير توفر بضع ساعات من العمل الشاق ،10
% من20% من النتاج تنبع من 80وكما تقول بعض النظريات : إن 

[ .9العناصر ]
* القاعدة الرابعة :

التفويض والتوكيل : يعتبر التوكيل الجيد من الساليب الناجحة لحفظ الوقت ،
وذلك لنك تضيف بأوقات الخرين وقتا جديدا إليك ، وتكسب عمرا إلى عمرك

المعنوي .
- أسباب العراض عن التفويض :

- المركزية التي يتشبع بها بعض الشخاص ، حيث ل يثق الشخص بأحد1
البتة ، وأضرار هذه المركزية تظهر عندما يصيب الشخص مرض قاهر أوظرف

طارئ حيث يتعطل العمل بدونه .
- الرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح .2

وهذه نظرة قاصرة ، لن النظرة البعيدة تقضي بأن التفويض وسيلة ناجحة
لحتمال أن يكون المتدرب فيما بعد مثلك في الداء أو أحسن منك أحيانا ، وبالتالي

[ .10تحافظ على وقتك وتنجز أكثر ]
* القاعدة الخامسة :

مضيعات الوقت : مضيعات الوقت داء عضال يشكو منه كل حريص على
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وقته ، وهي قسمان :
- داخلي من النسان نفسه ، وينبع هذا غالبا من عدم التخطيط السليم .1
- خارجي من الخرين : السرة والمجتمع .2

ومضيعات الوقت قد تكون أمورا نسبية ، فمثًل : قد يأتيك زائر ثقيل الظل
بدون ميعاد ، ويقتطع جزءا ثمينا من وقتك ، فبينما تشعر أنك على جمر تتلظى ،

يشعر هو في المقابل بسعادة غامرة وانطباع جيد عن هذا اللقاء .
-مضيعات الوقات :

- اللقاءات والجتماعات غير المفيدة سواًء أكانت عائلية أو غيرها .1
- الزيارات المفاجئة من الفارغين .2
- التردد في اتخاذ القرار .3
- توكيل غير الكفء في القيام بالعمال ، وهو ما يسمى بالتفويض غير4

الفعال .
- التصالت الهاتفية غير المفيدة .5
- المراسلت الزائدة عن الحد .6
- القراءة غير المفيدة ، ويدخل فيها فضول العلم عند تقديمها على الفاضل .7
- بدء العمل بصورة ارتجالية بدون تخطيط ول تفكير .8
- الهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الهمية .9

- تراكم الوراق وكثرتها وعدم ترتيبها .10
- عدم القدرة على قول ل ، أو ما يمكن أن نسميه بالمجاملة في إهداء11

الوقت لكل من هب ودب .
[ .11- التسويف والتأجيل ]12

- كيفية السيطرة على مضيعات الوقت :
- اجمع البيانات اللزمة عن مضيعات الوقت .1
- حدد سبب تضييع الوقت بدقة .2
- ضع عددا من الحلول لكل مضيع للوقت ثم اختر أنسبها .3

علما بأن السيطرة على مضيعات الوقت ل يعني بالضرورة إزالتها بالكلية لن
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بعض هذه المضيعات ضروري ومهم ، ولكن لبد من السيطرة عليه بدًل من
السيطرة علينا .

وقد ذكر المصنفون في هذا الباب حلوًل مستقلة لكل مضيع من المضيعات لم
نر متسعا لذكرها هنا لكثرتها .

إلماحات مهمة :
- إدارة الوقت الناجحة ل تعني بالضرورة تخفيض الوقت اللزم لتنفيذ كل1

نشاط معين ، بل تعني قضاء الكمية المناسبة منه لكل نشاط .
- يستحيل أن تكون جميع العمال في درجة واحدة من الهمية ، وهذا يعني2

أنه لبد من ترتيب الولويات .
- عالج مضيعات الوقت بحلول جذرية ل وقتية .3
- تحكم في الوقت المتاح ول تترك الوقت هو الذي يتحكم فيك ، فبادر4

بالعمال وانتهز الفرص .
[ .12- إنما تكمل العقول بترك الفضول ؛ الفضول في القول أو الفعل ]5
- ساعة وساعة : ينبغي للنسان أن يجعل جزءا من وقته للترويح عن نفسه6

لن القلب إذا كّل عمي ، وينبغي أن يكون الترويح بشيء مفيد كقراءة الدب
والشعر والتاريخ ، أو الرياضة المفيدة للجسم كالسباحة ؛ قال أبو الدرداء : إني

[ .13لستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق ]
[14- وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الجسام ]7

أصحاب الهمم العالية والمشاريع الطموحة يتعبون أجسامهم ول تكفيهم الوقات
المتاحة لتحقيق كل طموحاتهم .

- لكل وقت ما يملؤه من العمل ؛ بمعنى أن لكل وقت واجباته ، فإذا ُفعلت8
[.12في غير وقتها ضاعت ]

- الوقت قطار عابر ل ينتظر أحدا ، فإن لم تركبه فاتك .9
- تذكر أن أهم قاعدة في إدارة الوقت هي النضباط الذاتي النابع من10

إرادة جبارة عازمة على الحفاظ على وقتها متخطية كل العقبات التي تعترض
طريقها .
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- اعمل بطريقة أذكى ل بمشقة أكثر كانت هذه العبارة هي شعار الجمعية11
هي غل والنشغال ، و ين الش يز ب ها للتمي سين كمحاولة من يم المهند ية لتقو  المريك

تشير
[ .15إلى التخطيط السليم لكل عمل تعمله ]

وختاما أقول : إن من نعمة ال )تعالى( علينا أيضا أن نّوع لنا العبادات كي
نختار منها ما تقوى عليه نفوسنا ، فإذا مللنا نوعا انتقلنا إلى آخر ، فلله الحمد

والشكر على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .
__________

 ( انظر مثًل : كتاب قيمة الزمن عند العلماء ، عبد الفتاح أبو غدة ، وكتاب :1)
سوانح وتأملت في قيمة الزمن ، خلدون الحدب ، وغيرهما .

( انظر : كتاب أفكار رئيسية في إدارة الوقت ، محمد المدني البخاري ، ص )2)
12-17. )

 .95( إدارة الوقت د نادر أبو شيخة ، 3)
بو شيخة ، 4)   ، إدارة الوقت ، لمجموعة من98( إدارة الوقت : د نادر أحمد أ

 .347الباحثين : ترجمة د وليد عبد اللطيف هوانة ، 
 .101( إدارة الوقت : د نادر أحمد أبو شيخة ، 5)
 .244 - 237( إدارة الوقت : ترجمة د وليد عبد اللطيف هوانة ، 6)
  ، إدارة81 ، إدارة الوقت - أبو شيخة ، 25( أفكار رئيسية في إدارة الوقت ، 7)

 .225الوقت ، د وليد هوانة ، 
  ، إدارة الوقت ، د أبو شيخة ،45( انظر : إدارة الوقت ، ترجمة وليد هوانة ، 8)

 .109ص
 .53 ، أفكار رئيسية في إدارة الوقت ، 114( إدارة الوقت ، د أبو شيخة 9)
 .239 ، إدارة الوقت ، أبو شيخة ، 440 - 377( إدارة الوقت ، هوانة ، 10)
 .125 ، إدارة الوقت ، د أبو شيخة ، 40( أفكار رئيسية في إدارة الوقت ، 11)
 .66 - 53( سوانح وتأملت في قيمة الزمن ، لخلدون الحدب ، 12)
 .1/115( بهجة المجالس لبن عبد البر ، 13)
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 .201( ديوان المتنبي ، 14)
ص شريدان ، ضمن مجموع15) مه جون ه حث قد قل ، ب مل أ ثر واع جز أك  ( أن

  ، وإدارة الوقت ، أبو شيخة ،327البحوث المترجمة ، ترجمة وليد هوانة ، ص 
26. 

==============
تأصيلت دعوية

بين إدارة الوقت وإدارة الذات 
 روي عن الحسن البصري )رحمه ال( أنصصصصه قال: )يا ابن آدم، إنما أنت أيام،
ما ذهب يوٌم ذهب بعضك(.. وهذا )البعض( يتبعض أيصضصصصا إلى ساعات  كل
ية ذهب بعضك؛ فالوقت هو الحياة، وهذا قة أو ثان ما ذهبت دقي ٍن.. كل  ودقائق وثوا
نى حين جعل كن السلم زاد على ذلك المع فه الناس جميعا، ول نى مشترك يعر  مع
 الوقصصت بمصثصابصصصصة رأس مال يحاسب عليه النسان؛ حيث قال رسول ال
بع عن أر سأل  صيامصصة حتى ي بد يوم الق ما ع سلم: )ل تزول قد يه و  صلى ال عل

 ( وتزداد المحاسبة حين يزداد رأس المال؛ قال1خصال: عن عمره فيما أفناه...()
 (، وقال37)تعالى(: ))َأَو َلْم ُنَعّمْرُكم ّما َيَتَذّكُر ِفيِه َمن َتَذّكَر َوَجاَءُكُم الّنِذيُر(( )فاطر:

ستين ه  يه وسلم : )أعذر ال إلى امرئ أّخَر أجله حتى َبّلَغ  المصطفى صلى ال عل
(. 2سنة()

 ولكن الوقت يزيد عن المال؛ فالمال ُيدخر وُيقايض وقد ُيعّوض إذا ُأهصصصصصدر،
 ولكصن الوقصت ل سصبيل لدخاره أو مقايضتصه أو اسصترجاعه، إضافصة إلى ذلك: فإن

الوقت هصصصصو المورد الوحيد الذي ُنرغم على صرفه سواًء أردنا أم لم نرد! 

تى قت ح من الو سلم على الستفادة القصوى  ّث الم صصذا: فالسصصصصصلم يح  ل
 في أشد الظروف صعوبة؛ فعن أنس بن مالك )رضي ال عنه( قال: قال رسول ال
 ل: )إن قامصت السصاعة وبيصد أحدكصم فسصيلة، فإن اسصتطاع أن ل يقوم حتصى يغرسصها

(. 3فليفعل()
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 كانت هذه نبذة عن قيمة الوقت، فماذا عن قيمته في حياة مسلمي زماننا؟.. يبدو أنه
 المورد الكثصر تبديدا فصي ثرواتهصم، وإذا وقصع هذا التبديصد فصي أرصصدة الدعاة
نا إلى الممسكين بطرف نا إذا نظر  والمصلحين تعدى الضرر إلى فئات كثيرة، ولكن
 الحضارة اليوم رأينا أنهم يستثمرون أوقاتهم ص في الشر والخير ص بدقة محسوبة،
 فمصا هصو السصبب فصي هذا التبايصن؟ إنصه ليصس راجعا إلى فروق عنصصريصصصصة أو
فذ نظاما ضع وين ستطاع أن ي بل لن الغرب ا ثة،  ية مورو  صفات جسمانية أو ذهن
بث ص مبادئ إدارية فعالة، ما ي في أبنائه من خلله ص ضمن   تربويا يصبصصصث 
يه أسس إدارية سليمة، بل أصبحت هذه تي ُتَمصصصصصارس ف ها نظام حيا  قام علي
 السس والمبادئ علوما قائمة بذاتها لها فروع وفنون تسمى )علوم الدارة(، ويبرز

(. 4من هذه العلوم فرع يسمى )إدارة الوقت()
وقفة مع الذات: 

 عزيزي القارئ..! حتى ل نبدد وقتك ونحن نتحدث عن الوقت وأهميته: تمهل قليًل
وتأمل هذه السئلة، ثم أجب عليها بصدق واصفا حالك: 

هل تردد كثيرا: )ليس لدّي وقت لنجاز ما أود القيام به(؟ 
ما كبر م ها وقتا أ تي تقوم ب خذ المهمات ال هل تأ عن مواعيدك؟ و خر دائما   هل تتأ

تحدده لها؟ 
هل تتضارب مواعيدك مع بعضها؟ 

هل تقدم تنفيذ العمل الذي تحبه أو الكثر إلحاحا على العمل الهم؟ 
 هل تفاجئك الزمات، وبعدها تتصرف وتتخذ الجراءات حسبما يتفق لك وتسمح به

الظروف، وليس بما تخطط له؟ 
 إذا كانت إجاباتك على كل ما سبق بص )ل( فأنت لست بحاجة إلى إكمال قراءة هذا
تك ستثمر وق يف ت ظم جدا تعرف ك نك من ما إ حد شخصين: إ يد أ نت بالتأك  المقال، أ
 جيدا، وإما إنك صاحب أهداف متدنية ول تجد ما تشغل فراغك به، فإذا كنت كذلك

فابحث لنفسك عن هدف يمل عليك حياتك. 

559



ها، فأهًل بك ضيفا حد من عم( حتى ولو على تساؤل وا تك بص )ن نت إجابا ما إذا كا  أ
هل تعترف سويا هذه المصحة،  خل  بل أن ند كن ق قت(.. ول  في مصحة )إدارة الو
هو ته  في ذا يب  جة إلى علج؟.. إن اعتراف المرء بأن الع نك مريض وبحا  فعًل أ
ظر نت تنت نع، ولعلك ك ما زلت غير مقت يق الصحيح.. لعلك   أول خطوة على الطر
 مصن هذا المقال أن يرشدك إلى أدوات خارج ذاتصك لدارة وقتصك.. إذا كان المصر
كل ساوي على  قت( يوزع بالت سمى بالو هم الممتلكات )الذي ي به إلى أن أ  كذلك فانت
 البشر بغض النظر عن المرحلة السنية أو الموقع الوظيفي أو المكان الجغرافي أو

 ( ساعة في اليوم...24( أيام في السبوع، و)7العتقاد الديني، فكل شخص لديه )
كه ما تمل يم(.. ل يملكون إل  ص أو القد يد  مي الجد من يحركون )النظام العال تى   ح
نك أيضا ل عم، ولك هم إمكانات هائلة.. ن حت أيدي قد تقول: إن ت قت..  من الو نت   أ
 تدير النظام العالمي، وليس لديك أهدافهم ول طموحاتهم.. نحن نتحدث عن إدارتك
 لبيتك أو لعملك أنت، نتحدث عن هدفك أنت وطموحاتك أنت.. إذن: هل الوقت هو
 المشكلة أم إننصا نحصن المشكلة؟....إن أكثصر الشياء فائدة والتصي يمكصن أن تقوم بهصا
 عندما تسيء التصرف في وقتك هي أن تعترف بذلك، فما دمت مستمرا في النكار
 أو التسصويغ فلن تحصل المشكلة.. فإذا أدركصت ذلك ورغبصت أن تنتزع وقتا لك: فإنصه

ينبغي أن تكون راغبا في ذلك فعًل.. فهل أنت راغب؟ 
 نحن الن نتحدث إلى صنف من الجادين في حياتهم المخلصين في أعمالهم، كثير
ته، ول ستثمار وق نه ل يحسن ا في ذلك، ولك نى  سهر على إنجاز عمله ويتفا هم ي  من
 يدرك أنه ص بقدر من المعرفة والممارسة ص يمكنه أن يحقق نتائج أفضل مثل غيره
 أو أكثر منهم، ليس بالضرورة أن يكون مديرا أو موظفا في منشأة، فقد يكون قائما
 على رأس عمل دعوي، أو طالب علم ل يستطيع السيطرة على وقته، أو حتى ربة
هم واحدة.. فالمهام الكثيرة عد علج حد، وأيضا قوا هم وا ها.. مرض في منزل يت   ب
ية ها جميعا أسس إدارة الوقت ومبادئه؛ لن العمل  المتنوعة غير المتجانسة يصلح ل
 الداريصة كلهصا عمليصة نمطيصة وإن كان أسصلوب ممارسصتها يختلف باختلف الهدف

والموقف.. 

560



تك جة إلى إدارة ذا نت في حا ته فأ سيطرة على مقدار الوقت ذا  ولنك ل تستطيع ال
 مصن خلل السصيطرة على اسصتخدام الوقصت. فمصا هصي الخطوات التصي تقود إلى هذه
 السصيطرة؟ سصنحاول فصي هذا المقال اسصتخدام العمليصة الداريصة فصي إدارة الوقصت
 واستثماره؛ لذا: فقبل أن تشرع في اتخاذ الخطوة الولى ل بد أن يكون حاضرا في
بة، يذ، والرقا ية الدارية تتكون من مهام: التخطيط، والتنظيم، والتنف  ذهنك أن العمل

وهي مهام يخدم بعضها بعضا... 
التخطيط مدخل إدارة الوقت: 

عم سترخي!.. ن هي أن ت ية  ية الدار في العمل تم ذلك فاعلم أن الخطوة الولى   فإذا 
سير إلى المام، أي أن تمارس )التخطيط(، ظر إلى الخلف لتخطط لل سترخي، وتن  ت
سوب أو ير المح صرف غ يط ول تترك الزمات تضطرك للت  خذ وقتا كافيا للتخط
 العشوائي، فصبرغم أن التخطيصط يأخصذ وقتا طويًل أول المصر، إل إن ذلك الوقصت
صف محلولة.. صبح ن حة المعالم ت ضل، فالمشكلة واض مر نتائج أف ين يث  يعوض ح
سلوب يط بأ مل والتخط ير والتأ قت للتفك عض الو صص ب جب أن تخ  وعلى ذلك: ي
من المقاطعات قت هادئ خاٍل  هو و ساعة الهادئة(، و ص )ال سمى ب ما ي هو   مبدع، و
 والشواغل والمنغصات، يقع في أوج نشاطك وقمة منحنى صفائك الذهني، فإذا لم
 تتوفصر لك هذه العوامصل حيصث توجصد فل تتردد فصي البحصث عصن ركصن هادئ آخصر

تمارس فيه هذا التفكير الهادئ، فإذا لم تجد فابحث في مكان آخر. 
ساعة الهادئة( أحد وسائل الهروب من مهمة كن احذر أن يكون التخطيط في )ال  ول

غير سارة أو معقدة.. 
فماذا ستفعل في هذا الوقت ص طال أم قصرص؟.. ستشّخص مرضك.. 

 ولجل أن يكون التشخيص دقيقا فقد تحتاج إلى بعض التحاليل! وبما أنك تنظر إلى
 الخلف لتخطط للسير إلى المام فالتحاليل ستشمل هذا الخلف )الماضي( وأيضا ذلك
 المام )المسصتقبل(، والمختصبر الذي سصتضع فيصه الماضصي )المسصتمر معصك( يسصمى:
 )جداول تحليل الوقت(، بينما تسمى جداول تركيب المستقبل )الذي تأمله(: )جداول

تنظيم الوقت(. 
جداول تحليل الوقت: 

561



 فعادة استخدام )جداول تحليل الوقت( تهدف إلى أن تعلم كيف تتحكم في وقتك، بما
 يعني أن تغير بعضا من عاداتك في تمضيته، ولكنك لن تستطيع تغيير عادات وقتك
حتى تعرف أوًل ما هي هذه العادات؟.. كيف يمضي الوقت؟.. وفي ذلك ُيقترح: 

* الحتفاظ بسجل تبين فيه كيف تمضي أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر.. 
* َسّجل كل ما تقوم به عند القيام به حتى ل تنسى أي شيء. 
* وسجل أيضا السبب الدقيق للنشاط وعلقته بتحقيق هدفك. 

 * احذر أن تنشغل بحساب مقدار الدقائق التي قضيتها وتفقد الهدف الساس لتحليل
 الوقت؛ فقد تقوم من خلل محاولة حسابك للوقت الضائع بإضاعة وقت آخر بدون

مسّوغ. 
* وفي نهاية كل أسبوع لّخص ما قمت به وتأكد من النسبة المئوية لكل نشاط. 

* ثم قّيم أهمية هذه النشاطات أو تكرارها.. 
ثم: القضاء ستخدام الوقت، ومن  سيئة في ا تك ال نك من رؤية عادا يل يمّك  هذا التحل
ما يص هذه الجداول فكرة جيدة ع سيعطيك تلخ ستقبل.. و في الم  على تلك العادات 
 إذا كنت فعًل متحكما في وقتك أو أن وقتك تتحكم فيه مؤثرات خارجية، كما يجب
 أن تخرج مصن هذه الجداول بفكرة واضحصة عصن: مضيعات الوقصت لديصك، سصلبيات
 أسلوبك في التعامل مع المور، نقاط الضعف والقوة الشخصية عندك.. وغير ذلك

من النتائج المحددة.. هل انتهيت من التخطيط؟.. 
من يت  نك انته ستطيع القول: إ صلة.. ت ستمرة ومت ية م عد؛ فالتخطيط عمل ته ب  لم تن
ستمر( ستقبل.. لتصحيح )ماضيك الم يك الن أن تخطط للم يل )الماضي(.. عل  تحل

ولتنفيذ أعمالك. 
أهداف × أولويات: 

لماذا نهتم بتحديد الهداف والولويات؟.. 
نا واضحة أمامنا على الورق فإن ذلك يساعدنا على تذكرها  لنه عندما تكون أهداف
 دائما، إضافة إلى أننا نستطيع الحكم عليها دائما من حيث كونها ما زالت أهدافا أو
كن نه يم ية، فإ ها أهم ثر من ية أخرى أك يث، فإذا طرأت أولو جة إلى تحد ها بحا  أن
 إحللهصا فصي ترتيصب متقدم ممصا نود إنجازه، ثصم نعود إلى الولويصة السصابقة، وبدون
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ته  تحديد الولويات والهداف نقع في )مصيدة النشاط(، وهو التورط في النشاط ذا
 دون رؤيصصة السصصبب الذي مصصن ورائه نقوم بالنشاط، فيصصصبح النشاط هدفا مزيفا،
 ويصصبح غايصة فصي حصد ذاتصه، أي يصصبح النشاط مجرد انشغال )بذل عرق(، وهصو
 بخلف )الشغصل(، وحتصى الشغصل ينبغصي أن نفرق فيصه بيصن )الكفاءة( و)الفاعليصة(،
ية: ني الفاعل ما تع بة، بين يق النتائج المطلو مل وتحق ني: مجرد القيام بالع  فالكفاءة تع
 تحقيصق النتائج المطلوبصة مصن أول مرة، ومصن خلل القيام بالعمصل الصصحيح، حسصب
ما تكون فة، فعند نى تكل سب، وبأد قت المنا في الو ها،  في أهميت صحيح  سلسل ال  الت
 نشيطا وكفئا في مهمة خاطئة، أو في مهمة صحيحة في الوقت الخطأ، فإنك تعتبر

غير فعال حتما.. 
فك أوًل.. الهداف طويلة المد والهداف قصيرة المد، َضْع قائمة  إذن: حدد أهدا
 لكصل نوع، فعندمصا تكون أفكارك وأعمالك منظمصة سصتكون منتبها إلى أن أهدافصك
 اليوميصة )قصصيرة المصد( تسصاهم بشكصل مباشصر فصي تحقيصق الهداف الطويلة المصد،
 لذلك: عليك أن تدّرب نفسك على العمل وفي ذهنك ص في الوقت نفسه ص صورة
فك: تب أهدا تم ذلك إل بأن تك سنة، ول ي هر أو ال سبوع القادم أو الش  من أعمال ال
بد أن تكون هذه ية.. ول  تى للمور المال صية، وح نة، وللحياة الشخ مل، وللمه  للع

الهداف: 
 * محددة وواضحة. * واقعية وممكنة التنفيذ. * ذات قيمة حقيقية. * يمكن قياسها

وتقييمها. 

 رّتب هذه الهداف في صورة أولوّيات، ثم قّسم أولوياتك في برنامج عملك اليومي
ها غي القيام ب حة((، وأعمال )ينب ية ومل ها )ضرور جب القيام ب  إلى قوائم: أعمال )ي
ها(.. مرة أخرى تطرق )جداول  )ضرورية وغير ملحة((، وأخرى )يمكن القيام ب

 الوقصت( الباب علينصا، وذلك لعداد جدول الهداف، وذلك قبصل يوم العمصل.. وهذا
 الجدول سصوف يمكنصك مصن وضصع جدول تنظيصم الوقصت، حيصث سصيتم فيصه تصصنيف
 أولويات العمال حسصب )أهميتهصا( و)إلحاحهصا( )ليصس كصل ُملحّص يكون بالضرورة

مهما(، وإمكانية )تفويضها إلى غيرك(.. 
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ها، يف غيرك ب كن تكل تي ل يم هي تلك ال ية  ثر العمال أولو ضح أن أك من الوا  و
والملحة، وفي الوقت نفسه: على درجة عالية من الهمية.. 

 بعد أن حددت الولويات خصص الوقت حسب هذه الولويات، وعليه: حدد مواعيد
 للنجاز؛ فعندمصا تحدد لنفسصك مواعيصد للنجاز فإنصك تمارس على نفسصك نوعا مصن
يم ند عدم تنظ غط ع ما زيادة الض يك، بين غط يحدث دافعا لد عض الض غط، وب  الض
 الوقت تضعفك.. وعند تخصيصك للوقات حسب الولويات ينبغي أن تكون مرنا،
 فالذي يخطط لملء كل دقيقة من يوم العمل سيجد أنه غير قادر على اتباع الجدول
 بسبب عدم المرونة فيه، وعلى هذا: يمكن أن نتوقع أن نصف الوقت سيمضي في

 % من يوم50معالجة الزمات والطوارئ وضغوط العمل، لذا: ينبغي أن ندرك أن 
سه في الوقت نف ته بأعمال مختارة للنجاز خلل نصف اليوم، و  العمل يمكن جدول
 تسصتحق هذه العمال إنجازهصا، كمصا عليصك أن تحتفصظ ببعصض المهام البسصيطة فصي
 متناول يدك لنجازها في الوقت المعطل أو غير المستثمر، فيمكنك قراءة جريدة أو
نت راكب في وسيلة المواصلت، في انتظار دورك عند طبيب أو وأ نت   كتاب وأ
نت تتناول الطعام، وإذا ستماع إلى المذياع وأ عض الزملء أو ال  أو التعرف على ب
 كنصت مديرا أو مشرفا فيمكنصك قراءة البريصد أو إجراء مكالمصة هاتفيصة بينمصا تكون
 منتظرا لتقرير من مرؤوسيك مثًل.. فمثل هذه الشياء ل تتطلب فترات محددة من
تى ل ية أخرى ح من ناح ية، و من ناح قت  مل الو من كا ستفادة  قت.. وذلك لل  الو
 تكتسب عادات سيئة في تمديد العمل والبطاء فيه لملء الوقت المتاح.. تذكر دائما:

)يتمدد العمل ليشغل حيز الوقت المتاح له( وهذا ما يسمى بقانون )باركينسون(. 
 يكفي ما سبق على التخطيط؛ إذ إننا لن نقضي عمرنا تخطيطا؛ فالتخطيط ليس هدفا
 في ذاته، بل هو الخطوة الولى في الدارة، ولكن نذكرك بأن عليك أن تسأل نفسك
 وأنت تخطط: هل سلوكك مثمر أم غير مثمر؟ متى ستقوم بالعمل؟ كم من الوقت

ستصرف حتى تقوم بالعمل؟ مع من تقوم بالعمل؟ أين وصلت حتى الن؟.. 
من التخطيط إلى التنظيم: 

 ليس المر الذي نعنيه هنا متعلقا بالترتيب؛ فهذا الترتيب نظري افصصتصراضصي،
نا نريد إبراز مجموعة من الدوات تم المور معا، ول متعلقا بالكمال، ولكن ما ت  وإن
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 والساليب والطرق التي تساعدنا على الوصول إلى ما نريد.. وحتى تكون المور
سة: إدارة الناس، وإدارة الوراق، ثة مجالت رئي يم ثل صصصصإن للتنظ حة ف  واض
ته ستثماره وتجنب مضيعا  وإدارة الوقت ص بمعنى التصحصكصصصم فصيصصصه وا

ص. 
أوًل: إدارة الناس: التفويض.. التفويض: 

ستثمار مة ل مل المه حد العوا يض، باعتباره أ عن التفو سنتحدث   في إدارة الناس 
الوقت. 

يه ما هو مطلوب منه أكون قد أنهيت  كم مرة رددت: )في الوقت الذي أشرح له ف
 العمل وحدي بأعلى جودة وفي نصف الوقت(؟.. إن هذا المنطق البراق يعتبر من
 أكثر الخدع التي يقع فيها كثير منا، فتفويض بعض الصلحيات والسلطات لخرين
 يمكنهصم إنجاز أعمال مطلوبصة منصك يعتصبر على المدى البعيصد اسصتثمارا لوقات

الخرين لصالحك، لتتولى أنت القيام بالعمال التي ل يمكن تفويضها لغيرك. 
 ولكن ينبغي أن تلحظ أن التفويض لكي ل يكون مهدرا للوقت )عندما يعاد العمل

مرة أخرى( ل بد أن يراعى فيه: 
 * أن يكون قائما على أسلوب إداري قائم على تنظيم علقة تتسم بروح الثقة القائمة
ين ين المتعاون كة ب ية مشتر تى تتكون أرض صراحة، ح ساؤل والتعاون وال  على الت

يمكن تنسيق العمل على أساسها. 
ستخدام هذه من المتاح ل سلطات واضحة، وكذا: الز صلحيات وال  * أن تكون ال

الصلحيات. 
قة، والنتائج ها هذه الصلحيات بد ستخدم في تي سوف ت يد العمال ال تم تحد  * أن ي

المستهدفة منها. 
نه أفضل من يصلح  * اختيار الشخص المناسب الذي سيتم تفويضه، والتأكد من أ

لذلك. 
* أن تكون المسؤولية ودرجة المساءلة عند التفويض واضحة للجميع. 

ننتقل الن إلى الجانب الثاني من عملية التنظيم وهو: 
ثانيا: إدارة الوراق: 
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صود ستطيع القول: إن المق ص ن صيل  سع المقام للتف يث ل يت ص ح سيرة   في نبذة ي
ها حسب بل المقصود إدارت ها،  سيمها حسب موضوعات يس تق نا ل  بإدارة الوراق ه
 حركتها بما يوفر الوقت؛ فالمشكلة الحقيقية في التعامل مع الوراق ليس في ترتيبها
 ولكن في اتخاذ القرار بشأنها، فمكتبك يجب أن يكون محطة مؤقتة مختصرة تقف
ين أو إلى الملفات أو سواء إلى آخر ها  كل من تى تحدد اتجاه  ها الوراق قليًل ح  في

سلة المهملت... 
ثالثا: من التنظيم: إدارة الوقت.. 

 ونقصصد هنصا إبراز الوسصائل الفعالة لسصتثمار الوقصت، وأيضا: معرفصة )مضّيعات
الوقت( ومعرفة أساليب التنظيم التي تحد من هذه المضّيعات. 

من مبادئ توفير الوقت: 
قد تي  مل ال عض العوا ثر هاك ب صيل أك قت( بتف في )مضيعات الو خل  بل أن ند  وق

تساعد على استثمار أكبر للوقت: 
 * مصن العوامصل المسصاعدة على تنظيصم الشخصص لنفسصه: كتابصة المعلومات المراد

 تذكرهصا على ورق عنصد ورودهصا مباشرة، ثصم وضصع هذه الورقصة فصي مكان تكون
متأكدا من وقوع البصر عليه.. 

 * ومن موفرات الوقت: اعتماد مبدأ التجاهل المتعمد والهمال المقصود؛ فبعض
المشكلت عندما تترك وحدها فإنها تختفي كلّيا لعدم أهميتها. 

ها تتطلب لنجازها بيئة هة إلى مجموعات؛ لن سيم النشاطات المتشاب ها: تق  * ومن
وموارد مماثلة، إضافة إلى الحضور الذهني والتهيؤ النفسي. 

 * ومنها: دمج بعض المهام المسجلة في جدول الولويات، أو دمج بعض خطوات
 إحدى المهام، وكذلك إسقاط المهام التي ل علقة لها بك أو بالمحيط الذي تعمل فيه

ول مكان لها في جدول أعمالك. 
 * ومنها: عدم ترك المهام غير منتهية؛ فالتنقل من مشكلة لخرى سوف يدمر فيما

بعد قدرتك على التركيز على أي شيء لكثر من بضع دقائق في المرة الولى. 
عة ية ذات الطبي هي العمال اليوم ية(، و من العمال )الروتين ها: القلل   * ومن

النمطية والتي تشكل قيمة يسيرة لتحقيق الهداف العامة. 
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ها، سبة إلي يض العمال المنا ثة لتفو ستغلل الجهزة والمعدات الحدي ها: ا  * ومن
كأجهزة التصوير والهاتف المصور )الفاكس( والحاسب اللي )الكمبيوتر(... 

 * ومنهصا: أن تتعلم فصي التصصالت الشفاهيصة )هاتصف أو مقابلت( كيصف تقطصع
 المحادثات أو النقاش بأسلوب لبق وواضح عندما تعتقد أن الموضوع قد تم تغطيته

تماما. 
 * ومنها: إتقان قول )ل( عندما ترى أن الستجابة معناها ضياع الوقت وإفساد سلم

أولوياتك، فالخجل والمجاملت قد يضران بك وبالخرين كثيرا. 
من التوفير: عدم التبديد: 

مل قت )المعوقات( نذكرك بأن العا صيل مضيعات الو عض تفا في ب خل  بل أن ند  ق
مط ص يكون ن ها  ية من تى الخارج ص ح من مضيعات الوقت  ير  في وقوع كث هم   الم
 إدارتك لذاتك؛ ولذلك فإن عليك أن تتذكر )جدول تحليل الوقت( الذي كنت رصدت
غل تي تش عض المضيعات ال نك وجدت ب بد أ ته.. ل  ضي( وحلل سلوكك )الما يه   ف
 حيزا كبيرا من وقتك )البريد ص الجرائد ص الهاتف ص عدم التفويض ص الجتماعات
 صص الزائريصن صص التأجيصل... ).. عليصك أن تختار بعضا منهصا )خمسصة مضيعات أو
ير ها واحدا واحدا؛ لن محاولة تغي مل مع ثم تتعا ها،  سب أولويات ها ح  ستة( وترتب
 العادات السيئة مرة واحدة يمكن أن يؤدي إلى الحباط والفشل، كما ينبغي أن تكون
تك عند معالجة هذه المضيعات واضحة ومحددة ويمكن قياسها، حتى تستطيع  غايا

أن ترى مدى تقدمك في تحقيقها. 
وبدورنا نختار هنا مضيعا شائعا ونتحدث عنه بشيء من التفصيل، وهو: الهاتف. 

الهاتف: 
قد ستخدامه  ساءة ا كن إ قت، ل ير الو سائل توف ساس إحدى و في ال تف  تبر الها  يع

تجعله من مضيعات الوقت، ولتفادي ذلك: 
* عليك أن تنظر إلى الهاتف بوصفه آلة لتوصيل الرسائل فقط. 

* ولهذا: أوقف المكالمة مباشرة عند انتهاء هذا الهدف. 
 * الختصار في المكالمة يمكن تسهيله بأن تخطط للمكالمة والحوار من قبل، وذلك
 بكتابصة الموضوعات التصي تود التحدث فيهصا وتضعهصا أمامصك، كمصا عليصك إجراء
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 المكالمات المتشابهصة والتصي تحتاج إلى إعداد متقارب وجصو نفسصي واحصد... عليصك
إجراء هذه المكالمات متتابعة، وذلك في حالة طلبك لخرين. 

 * ويمكنك تحديد وقت معين تستقبل فيه مكالمات الخرين، إل إذا كانت المكالمة
ذات أهمية فل بد من استقبالها حال ورودها. 

 * والوقت المناسب للرد على مكالمات الخرين هو في فترات انخفاض إنتاجيتك،
 فل تستخدم الهاتف في فترات صفائك وارتفاع إنتاجيتك. أما فترات الصباح الباكر
عندما يبدأ الناس أعمالهم فتتميز بأنها أفضل وقت للتقاط الخط من أول محاولة. 

* كما ينبغي أن تلحظ فترات وجود الشخص المطلوب. 
ما يوجد خطر تحطيم العلقات شة مثيرة للعصاب، وعند ما تكون المناق  * وعند

تف؛ فالحوار ستخدام الها بل ا كر أكثر من مرة ق بد أن تف مع الخرين.. فل   الجيدة 
سوء جة  عد لمعال ما ب قت الضائع في من الو ساعات  فك  كن أن يكل سيئ يم في ال  الهات

الفهم الذي حصل. 
التنفيذ لب العمل: 

 هناك بعصض المبادئ والجراءات التصي تتصصف بالصصفة التنفيذيصة المحضصة والتصي
 تسصاعد أيضا على اسصصتصثصمصار الوقصت بشكصل جيصد، وهصي تقوم على أن نأخصذ
 بعنان المبادرة بأنفسنا، فكلما قّلت إدارتنا للصوقصت وسصمصحصنا للخرين بتحديد

ما نقوم به من عمل: عملنا أكثر وأنتجنا أقل.. 
وللسيطرة على إدارتك للعمل ل بد من استحضار برنامج العمل اليومي، وذلك: 

* بصنع قائمة بالشياء التي يجب القيام بها. 
ين إنجاز عمل اليوم والتفكير في أعمال الغد  * ول تنس أن يكون عملك مجزًأ ب

ونشاطاته. 
 * حدد ساعات اليوم التي تكون فيها في أوج طاقتك، وهي تختلف من شخص إلى

آخر.. 
 * ضصصصع أكثصر النشاطات أهميصة وأكثرهصا صصعوبة والعمال التصي تتطلب

في أوج ها  تي تكون في ني، وال صفائك الذه ساعات  صي  صبصيصرا ف صيصزا ك  ترك
نشاطك. 
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* حاول أن تجمع العمال المتشابهة بعضها مع بعض في هذه القائمة. 
تبر ته يع حد ذا في  ها، وهذا  به من يك شط مة عل من القائ ما  ند إنجاز عمٍل   * وع

ساس خادع يك إح سرب إل كن احذر أن يت مل، ول صلة الع صافصصزا لك على موا  ح
 بالرضصا مصن شطصب الشياء مصن قائمصة المهام، خاصصة إن كان معظمهصا ذا أوليصة

منخفضة.. 
بل سها،  مة نف في القائ ها  فظ ب ية ول تحت ية اليوم احصر المهام المتبق في نها  * و

 حّولهصا إلى قائمصة اليوم التالي، إل إذا كنصت فّوضصت بعضا منهصا إلى آخريصن أو
أسقطتها لعدم أهميتها.. 

 * وأثناء العمل: كن متأكدا بأنك تركز على تنفيذ العمل الصحيح بشكل صحيح في
الوقت الصحيح. 

وأثناء التنفيذ: 
مل أشياء أخرى نت بع ما تقوم أ ين؛ فبين من الخر ها  مك بطلبات تطلب  * ابدأ يو

 سيعمل الخرون في الوقت نفسه على إنجاز العمال التي طلبتها منهم، وإذا تعذر
مة أوًل، ذلك كبرى والمه مل على إنجاز المهام ال كل المهام فاع قت للقيام ب  وجود و

من معاني: )اعمل بذكاء ل بجهد أكثر(. 
 * وعندما يكون الموضوع ل يزال جديدا أمامك فل تتردد في أخذ موقف حياله؛

لن هذا يوفر عليك مشقة إعادة تذكر الموقف مرة أخرى. 
* ل تضّيع وقتك في القيام بالمهام المستحيلة. 

كن يذ الفوري، وإذا لم ي سه: حاول أن تكون لك قدرة على التنف  * وفي الوقت نف
للمهمة حل مباشر فعليك أن تستمر في القيام بعمل شيء آخر. 

 * تذكصر أن المهام البسصيطة التصي ل ترتبصط بوقصت محدد والتصي كصصنصت
وضصعصتصهصصا فصي جدول أعمالك هي لمثل هذه الوقات. 

صاحبة للهداف الطويلة مد الم صيرة ال ستهن بإنجاز أعمال الهداف الق  * ل ت
 المصد، فإننصا إذا لم نقصم بتحقيصق الهداف القصصيرة المصد فلن ترى الهداف الطويلة

المد الحياة أبدا. 
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 * ل بأس بأن تقدم عقارب ساعتك بضع دقصائصق إلصى المصصام؛ فالشخاص
الذين يهتمون بالنجاز يفعلون ذلك غالبا؛ لن ذلك يوجد إحساسا بالعجلة الزائدة.. 
 * لكن ل تكن مهتّما بشكل زائد بمسألة إنهاء العمل بسصصرعصصة؛ فالنتائج غير

المتقنة تعني أنك ستضطر إلى إعادة القيام بالعمل، مما يعني ضياع وقت آخر. 
ّه نصصظصصرك دائصصمصصصصصصا نحصو النتائج بدًل مصن القلق حول  * وج

 الجراءات.. كثيرا ما ننشغل بالوسائل وتغيب عن أعصيصنصنصا الصغصايصصصة..
في )شلل الكمال(؛ فبعض العمال ينبغي أن  وأثناء اهتمامك بالنتائج تجنب الوقوع 
 تصنصجصصصز بأسرع ما يمكن، وحينها: عليك أن تدرك أن هناك تضحية متبادلة

بين الفاعلية والكمال. 
عينك على المراقبة: 

صود بة، والمق هو المراق قت، و في دائرة إدارة الو ير  قل الن إلى الجزء الخ  وننت
 بالمراقبصة: مراقبصة العمصل وليصس التجسصس على القائميصن بالعمصل أو )الوقوف على
 رؤوسهم( أثناء عملهم وإحصاء الدقائق عليهم بحجة المحافظة على الوقت؛ فالهدف
 من المراقبة هو: )المراجعة والنقد المؤدي إلى التصحيح(، مراجعة للعمل ذاته من
 حيث خطته أو إجراءات تنظيمه أو خطوات تنفيذه، ومراجعة للقائمين بالعمل لبيان
ية ساب لعلم أو تنم سلوك أو اكت يل ل من تعد نه  ما يحتاجو هم و صور في نب الق  جوا
تي مل ال ثر العوا من أك عد  عد مرة ي هم؛ فتكرار الخطأ مرة ب فر أوقات ما يو خبرة ب  ل

تضيع الوقت. 
 وعليصك مراقبصة مدى التقدم فصي إنجاز العمصل، وذلك حتصى ل تعود إلى ممارسصة
سابقة، وحتى تجري إصلحات وتعديلت على خطتك، وذلك من سيئة ال تك ال  عادا
 خلل مقارنة الداء الفعلي بالخطة وبالجدول، بما يفيد معرفة العائد الحقيقي، وبما
 يسمح بتعديل التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ ص كلها أو بعضها ص لتتلءم مع الهدف

ومع الظروف التي تواجهها. 
قت على ستخدام الو يل ا غي إعادة تحل يل(؛ إذ ينب نا إلى )مبدأ إعادة التحل  وذلك يقود
 القصل مرة كصل سصتة أشهصر لتفادي العودة للعادات السصيئة فصي إدارة الوقصت عنصد

الحساس بصعوبة تنفيذ الخطة اليومية السابقة. 
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وفي الختام: 
 فإن الشخاص الفعاليصن لم يولدوا هكذا بالفطرة، بصل هصم مصصنوعون، فإذا كانصت
يك وطالت فل قد كثرت عل سابقا   الخصطصصوات والجصصصصصراءات المذكورة 
 تستصعبها، ول تتردد في تعديل القتراحصصات السابقة لتناسب حقيقة وضعك في
 العمصل وفصي الحياة؛ فالهدف ليصس اسصتخدام اقتراح معيصن لدارة الوقصت، بصل إحراز
 تقدم وإنجاز، أّيا كان اختيارك للفكار التصصصي تناسصصصب أسصصصلوبك وتفيدك
 كصثصيصصصصرا، والنقطة المهمة والمحورية التي يجب أن تتذكرها هي استمرار
 الوعي بالكفاءة من خصصصصصصصلل الوعي بأهمية الوقت؛ فذلك أكثر أهمية من

مجرد النصياع وتطبيق كل المبادئ التي يمكن وصفها. 
ستستثمر تي  قة ال كل شخص، وأن الطري ستطصيصع إرضاء  نك ل ت كر أيضا أ  وتذ

بها وقتك قد تزعج آخرين، وقد ل يعاونونك عليها. 
سبة لدارة سهل أن تجعل نفسك متحمسا أكثر من اللزم بالن نك من ال به إلى أ  وانت
 الوقصت؛ فقصد تكون تلك الظروف ناجصصحصصصصصة معصك تماما، إل إنهصا تتصصف
صجصصصصصع هي ل تش ية الكفاءة، و بع والكفاءة ل جماع ية الطا ها فرد  أيضا بأن
 على العمصل الجماعصي... وعلى ذلك: فكصل موقصف يجصب أن يكون مختلفا بناًء على
 عوامل عديدة، مثل: نوع المحيط الذي تعمل فيه، وطبيعة العمل، وكمية العمال،
 والمهام المنوطصة بالفرد، وحاجات الشخصص المتعاون معصك، وشخصصية القائم على

العمل. 
الهوامش : 

 ، والطبراني في المعجم الكبير، وصححه اللباني في2/67( أخرجه الترمذي، 1)
. 7300)صحيح الجامع(، ح/

 ( أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر ال إليه في2)
العمر. 

، وصححه اللباني في )السلسلة الصحيحة(، ح/3/191( أخرجه المام أحمد، 3)
. 1424، و)صحيح الجامع(، ح/9
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قت، اعتمادا على كتاب4) ستعراضا لموضوع إدارة الو تبر هصصذا المقال ا  ( يع
يل ها أ. د صصصن وعلم إدارة العمال( لمحرر سلسلة )ف من  قت(، ض  )إدارة الو

  مقالة لمختلف95تيمصب ب، ترجمصة: د. وليصد عبصد اللطيصف هوانصة، وهصو يضصم 
المتخصصين في هذا المجال. وهناك ملحوظتان على الكتاب ل بد من ذكرهما: 

 )أ(يعتصبر الكتاب تعصبيرا عصن النظريصة الداريصة الغربيصة مصن خلل رؤيتهصا
 المريكيصة،وبالطبصع: هصصنصاك نصصظصريصصصات أخرى لم يتطرق الكتاب إليهصا،
 كالنظريصة اليابانيصة، والنظريصة الداريصة السصلمية التصي لصصم تخرج بعصد إلى حيصز
 التنظيصصر المتكامصصل رغصصم وجود مبادئهصصا المتميزة القائمصصة على أصصصول
 شرعصصيصصصصصة وأسصصصصس أخلقيصة وشبكصة علقات اجتماعيصة مغايرة لمصا

قامت عليه النظريات الخرى. 
 )ب( الصكصتصصاب عبارة عن ضم شذرات مقالت مختلفة للعديد من الكتاب، مما
 أثر في عدم تماسك مادته المعلوماتية، إضافة إلى تشتت المعلومة الواحدة بين ثنايا

الكتاب. 
خالد أبو الفتوح - مجلة البيان 

هاي مشاركة بسيطة مني........ 
أتمنى تنال رضا وإعجاب الجميع

=========================
نحو استثمار أفضل لفائض الوقت

د . مصطفى السيد
ها، كب الرض إعمارا ل في منا نه  من إخوا ين  مع الملي صمصسلم يوميا  سعى ال   ي
 وإعماًل لمواهبصه، إنتاجا وإبداعصصصا، وبصصعصضصهصم يضرب فصي طلب الرزق
 أجواء الفضاء، وآخرون يركبون متون البحار والنهار يعملون وكلهصم يشتهون غدا

أفضل، ومستقبًل أجمل لمتهم وأوطانهم.
في الحياة لن ها  ساسا ل ها، وهدفا أ صومات وجود من مق مل  تي تجعل الع مة ال  وال
ساطعا، وحُق ص إل مجدا باهصصصرا، وازدهارا  ها  ثم بعمل ص بفضل ال   تحصد 
 لمة تكون كذلك أن تكون لها سويعات ترفيه، وأوقات راحة تخلد فيها إلى الهدوء،
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صهصا من خلل ها نشاطا ذهنيا أو رياضيا يتجدد  طى مع صحبة تتعا كن إلى   أو تر
نشاطها، وتتنمى عبرها مواهب قد ل يتمكن العاملون من إشباعها أوقات الدوام.

 هكذا تكون الحياة السصوية سصموا عصبر العطاء، ومثاقفصة بناءة فصي سصاعات الترويصح
والسترخاء.

 تصصعالصوا أيصصهصصصصا الحبصة نسصائل أنفسصنا: أيصن نحصن مصن ذلك فصي حياتنصا
بشطريها: الصعصامصصل، والمستريح؟

ما ضل  ثم بف ضل ال  مل بف ساعات الع من حولوا  نا  جد بين نه يو كر ابتداءا أ  ل أن
 طبعوا عليه من تربية؛ حولوها إلى زيادة في رصيد حسناتهم، وإلى نتاجات فكرية

أو مادية استفاد منها البلد والعباد.
من خر  جه آ يه والسترخاء إلى و ساعات الترف من حّول  نا  من بين جد  صمصا يو  ك
 وجوه الحضور للمسلم المنتمي إلى عصره ومجتمعه انتماء مشاركة، وتعاون على
 البر والتقوى، وتفكر وتدبر في كصصصل دقيقة، وكيف تمل بما يكفل عائدا مجزيا
 ومردودا مريحا؛ وذلك عندما يوفق في قصضصاء ساعات راحته مع فئة من الناس
 تتبسط بغير استهتار، وتتحادث بغير إسفاف، ل تخصلصصع الصعصذار في مزاحها،
 ول تسقط الحياء في لهوها، تتهادى الكلمة الطيبة، وتتبادل الفكار التي تفصتصصح
يه وسلم نبي صلى ال عل ها، يحضرهم سمر ال  للمل أبوابا، وتوصد من اليأس مثل
في مصالح المسلمين، وقول سمرا  ص الذي كان  كر ص رضي ال عنه  بي ب  عند أ
هل ثة أ يش لول محاد في الع من أرب  عد له  نه لم ي ص: "إ  عمر ص رضي ال عنه 

الفضل والمروءة".
سمر يه وال من لقاءات الترف صمصبصاركصصصة جعلت  ثل هذه النصمصصاذج ال  إن م

مدارس تبث الكلمة النافعة، وتضخ الخبرة الناضجة لُجّلسها؛ لنها:
من الفضيلة مرددة مقولة سؤولصيصة، وتحلًل  من الم يه تحررا  هم الترف  - لم تف

صر، صر لقي ما لقي بك"، أو: "دع  ساعة لر ساعة لك و ية: " ية ومأثورة شيطان  جاهل
وما ل ل".
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 - لم تفهصم الترفيصه هروبا إلى رفقصة سصوٍء رأت فصصي الحصصيصصاة عصصبءا،
 والصصعمصر هما جاثما على الصصدر، فتفننصت فصي التخلص منهمصا، والتحلل مصن

مستلزماتهما.
 - لم تفهم الترفيه هروبا إلى العكوف بين يدي متحدث عليم اللسان، فارغ الجنان،

في سخف القول تي رأت  ثة ال هة العاب ساقط النكات والقهق  اختزل الصحصيصصصاة ب
والعمل سقفا للعيش، ومضمارا للهو والطيش.

من الب خذ  في أوقات تأ ها  سرة وحق من ال صيه هروبا  صفصهصم الترف  - لم ت
ته، ل صصصصصصه وبنا صكصار ورؤى أبنائ سمع إلى أف قي الب ال ما يل ته، ك  تجرب
 يتركهصم تحتبصس الكلمات فصي صصدورهم، والسصئلة فصي عقولهصم، يغيصب عنهصم
 وعصصصن زوجته ليحل محله يأس طاغ، أو رفيق سوء باغ، أو جلوس إلى قنوات
 فضائيصة تتسصمر أعصصيصنصهصم فصصي صصورها، يلتهمون سصمها الزعاف وفكرهصا

القاتل.
 - لم تفهم الترفيه استقالة من معالي المور، وانتحارا بطيئا غير مباشر من تبعات
 الحياة، حصتصى صصصصصار هؤلء القوم يقدمون الستراحة على البيت، وروادها
 على السرة، والحياة الهاربة من كصصل التزام جاد على الحضور الذي تتحقق به
 ومعه أهداف الحياة، حتى إن بعضهم لصيصحصسصصصب أنما خلق عبثا للعيش بل
 دور سصوى حضور باهصت على هامصش الحياة معطًل فيصه عقله، معلقصصا رجولتصه
 بخيوط العجز واللمبالة، مؤكدا حضوره بتثاؤب مكدود، عيناه باتتا موانئ للذباب،

وروحه ملعب لجيوش اليأس والحباط.
 - لم تفهم الترفيه سخصريصصة لذعة من الصلح والمصلحين، والجد والجادين،
 بل رأت في الترفيه والسمر فرصا لرفصعصصصصصه إلى مستويات الجد من خلل
 دعاء لحاكم ومحكوم بالتوفيق والنجاح، أو من خلل جمع بعض المال تفك به أزمة
 مأزوم، أو بالتداول فصي طرائق النصصح لمنحرف ضصل الطريصق، وهكذا كصصانصت

أوقصصصات الصتصرفصيصه استمرارا لوقات الجد واستكماًل لساعات العمل.
 إذا كان الناس يتداعون لشهود صصلة الجنازة على ميصت مات فمصا العمصل إزاء
 شريحصة كصبيرة مصصن أفصصصصصراد المصصصصصصة باتوا أحياءا أمواتا، وأصصبحوا
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 حاضريصن غائبيصن، همشوا أنفسصهم، أو همشتهصم ثقافصة القصصاء التصي تجرعوهصا،
توارثوها من أسر ل تمسك علما، ول تنبت قيما.

 شريحة تعيش في الحصضصيصض، وإخوانهصم من شياطين الجن والنس يمدونهم
في قلب الحياة، هم  صنعصا، وأن سنون  هم يح هم أن صرون، يوهمون ثم ل يق غي   بال

والحق أنهم لم يدخلوها إل بشهواتهم، ولم يحضروا إل في أطرافها النائية.
هل هؤلء الذين ارتضوا من الغنيمة بالياب، ومن الحياة بالفتات؟

هل هؤلء ضحايا أم خاطئون؟ برءاء أم مسؤولون؟
هل هم نتاج الثقافة الزائفة؟

 هصل هصم دلئل سصاطعة على إخفاقنصا، وإخفاق المؤسصسات العامصة والخاصصة فصي
استيعابهم؟

وهل حسُبنا أن نطرح السؤال فقط؟ أو أن نشخص الوجاع فحسب؟
 إن ذلك فهم، ولكن الهم أن ننتفض انتفاضة نفسية وعقلية لمواجهة النزف والهدر
 في هذه الشرائح، وأْطرها على الحق من خلل كل الوسائل المتاحة والمباحة؛ لن
فة صأسصا، راع صة ي صرها جروح نازف في خوا مة لن تقدر على نهضة جادة و  ال

إحباطا، هاذرة في الملمات، هائمة في وقت الحاجة الماسة إلى التركيز.
 .2000،فبراير 1420(، شوال 146 مجلة البيان، العدد )

=============
هل حان الوقت لرسم رؤية تربوية؟

محمد بن عبد ال الدويش
مل قد حقق الع مل الدعوي المعاصر، و جح مجالت الع من أن عد المجال التربوي   ي
 السلمي منجزات مهمة في الميدان التربوي، واستطاع أن ُيخِرج جيًل متميزا من

الشباب والفتيات، َتمّثَل التديَن في نفسه، وانطلق في الميدان العملي الدعوي.
ومهما كان من خلل في هذا الجهد التربوي فل زال يستحق الشادة والثناء.

لكن هل نقف من حيث بدأنا؟
 إن ظروف النشأة والتكويصن التصي صصاحبت العمصل السصلمي، والمشكلت التصي
واجهها، والمكانات التي يملكها ربما تقودنا إلى قبول نتاج العقود الماضية، ولكن!
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 ل زال العمل التربوي الدعوي يفتقر إلى رؤية واضحة شاملة؛ فمفهوم التربية عائم
 غيصر محدد، أو يدور فصي إعطاء الفراد قدرا مصن المحتوى العلمصي والسصلوكي.
 والممارسات التربوية إما تنطلق من السجية والعفوية، أو وفق ما نسميه )تخطيطا(

وهو ل يعدو رسم خارطة سنوية أو فصلية لمحتوى البرامج التربوية.
إن انعدام الرؤية في العمل التربوي يقود إلى كثير من المشكلت التربوية، منها:

ساع3 تة؛ والخلف وات فة والمتفاو ين والرؤى المختل سعا للتبا تح مجاًل وا نه يف   أ
ما ية واقتناع، أ عن منهج صادرا  ين يكون  يه ح ها ل اعتراض عل  التجارب وتنوع

حين يكون صادرا عن غياب للرؤية وتخبط فل.
ما3 قت لخر، حسب  من و فه ورؤاه  حد إلى تلّون أهدا بي الوا نه يؤدي بالمر   أ

يجري في الساحة، وحسب ما يسبق إلى ذهنه.
ية3 هو نتاج رؤى وأفكار متناثرة ل رؤ في شخصية الفرد؛ إذ  نس    غياب التجا

متسقة.
  غياب التجانس على مستوى الساحة الدعوية؛ والتجانس المنتظر ليس أن يكون3

جد نه أن يو كن بدو نى ل يم مة حّد أد ْن ث حد، لك حد ونموذج وا مط وا  الناس على ن
تيار ينشئ أعماًل ومشروعات جماعية منتجة.

ين3 في الميدان، وح تي ل تظهر إل  هر الخلل التربوي ال من مظا ير    وجود كث
تظهر يعيش المربون جدًل طويًل حول فهمها وتفسيرها، فضًل عن التعامل معها.

 وحين نطالب برؤية تربوية فطبيعة الرؤية تقتضي أن تتسم بقدر من النظرة الكلية
 التصي ترسصم الطصر العامصة لشخصصية المنتصج التربوي ل أن تغرق فصي التفاصصيل
ستوعب اختلف سة، وت ساحة التنوع والممار ها م سع في غي أن تت تي ينب  المحددة ال

البيئات والظروف.
ها، أو فكرة طرأت في أذهان معّدي طر تجول  سوغ أن تكون نتاج خوا ها ل ي ما أن  ك
هد يتلءم ها ج قة يتاح ل سة عمي بد أن تكون نتاج درا سبة، فل   في محاضرة أو منا

مع أهميتها.
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 وهصي تتطلب أن تنطلق مصن مصصادر تجمصع بيصن المنهصج الشرعصي فصي بناء الفرد
يل، وأن ها هذا الج تي ُيَعّد ل مة ال عة المه ته، وطبي قع وتحديا سلم، وظروف الوا  الم

تنسجم مع الرؤى العامة للعمل السلمي وتسهم في تحقيق أهدافه.
 وتتطلب اتسصاعا لدائرة المعّديصن لهصا؛ فل تكون نتاج اجتهادات فرديصة، ول نتاج فئة
 أو أصحاب تخصص معين؛ فالرؤية التربوية تتضمن جانبا يتصل بمحتوى التربية
 الذي يسصهم فصي بنائه العديصد مصن المختصصين فصي مجالت المعرفصة، وجانبا يتصصل

بعمليات التربية الذي يسهم فيه العديد من المختصين في المجالت التربوية.
 كمصا أنصه مصن الضروري أن تنسصجم كافصة أهداف وعمليات التربيصة مصع هذه الرؤيصة

وتسهم في تحقيقها.
ها في بنائ ية  سات التقليد ية، والقتناع بتجاوز الممار جة لهذه الرؤ  إن القتناع بالحا

يمكن أن يوِجد لدى العاملين في الساحة السلمية خيارات عدة في التنفيذ.
============

إدارة الوقت
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال، وبعد:-

من المبادئ الهامة في إدارة الوقت المبادئ المتعلقة بالتخطيط وهي أربع:
. مبدأ تحليل الوقت.1
. التخطيط اليومي.2
. تخصيص الوقت حسب الولوية.3
. المرونة.4

 وكذلك المبادئ المتعلقصة بالتنظيصم وهصي موضصع حديثنصا فصي هذه الحلقصة ومصن هذه
المبادئ:

. مبدأ التفويض:1
 إن تفويض كل العمال الممكنة بما يتناسب مع حدود وعمل المدير أمر ضروري
 لتوفيصر الوقصت المطلوب مصن أجصل القيام بالعمال الداريصة. والتفويصض أن يعطصي
 المديصر أو الفرد بعصض العمال لمصن يقوم بهصا تخفيفا عليصه مصن ضغصط العمال
نه يه؛ ل قت الذي فوض ف من هذا الو ير  ستفيد المد مع ضرورة أن ي ها..   وتزاحم
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 سيصبح متفرغا لعمال أخرى.. والتفويض يريح كثيرا من الناس؛ لن الكثير من
 العمال والمهام ل يسصتطيع أن يقوم بهصا النسصان بمفرده، خاصصة إذا مصا كان فصي

موقع كثير العمال والرتباطات.
. مبدأ تقسيم النشاط )العمل(:2

غي ها ينب تي تتطلب بيئة وموارد مماثلة لنجاز ها وال هة بطبيعت  كل العمال المتشاب
أن تجمع معا في أقسام من خطة العمل اليومية.

. مبدأ التحكم في المعوقات:3
 مصن الضروري جدا لدارة الوقصت أن يكون هناك نوع مصن التحكصم فصي النشاطات
 وترتيبهصا، بحيصث تقلل عدد ومدة المقاطعات غيصر الضروريصة. والفوائد مصن تنفيصذ
من المقاطعات وذلك يل  جب التقل حة؛ إذ ي كم( واض سيم والتح ين )التق ين المبدأ  هذ
يث سيمها بح تم تق ها، فإذا  به الموجود بين سب التشا ها ح سيم النشاطات وتجميع  بتق
 يلتقي المرؤوسون مع مديرهم في وقت معين، والتصالت الهاتفية يرد عليها في
قت الهدوء ما حدد و ين، ك في وقت مع عد للجتماعات  يد مو تم تحد قت محدد، و  و
 للتفكيصر الخاص بالمديصر يوميا، عنصد ذلك تتحسصن فعاليصة اسصتخدام كلمصا خفصت
 المقاطعات، وسصيقل أيضا عدد مرات البتداء والتوقصف )المعوقات أو المعترضات(

في إنجاز العمال.
. مبدأ التقليل من العمال الروتينية:4

 )أي العمال الدائمة المستمرة التي توجد بوجود وقتها(: إن تنظيم العمل والعاملين
 - بحيث نقلل من كمية العمل الروتيني- سيؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للوقت،
ية تماما، لكن  لن يستطيع أي فرد أو أي مدير أن يخلص نفسه من العمال الروتين
 ينبغي القلل منها. ويقدر الوقت الذي يقضيه المديرون في العمال الروتينية بين

% من الوقت المتاح لهم.65% و 30
ثالثا: المبادئ المتعلقة بالرقابة:

 بعد تخطيط وتنظيم العمل بما يتفق مع المبادئ ذات العلقة، يبقى فقط تنفيذ الخطة
والمتابعة اليومية.

أهداف الرقابة:
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قق هي تح سليمة، و ساس للدارة ال طط والجداول أ من خلل الخ بة   إن فكرة الرقا
المقاصد التية:

. تزيد فاعلية النشاط.1
. تعين على تحقيق الهدف كما خطط له.2
. يتم من خللها مقارنة النفاق الحقيقي للموارد بالخطة وبالجدول.3
. يسمح له التباين بأن يصنع قرارات تتعلق بالخطة وبالجدول وبالداء.4
. يسمح له أن يعدل من تلك المور السابقة.5

ومن مبادئ الرقابة:
. مبدأ تنفيذ الخطة والمتابعة:1

فة إل إذا كن إنجاز هذه الوظي بة، إذ ل يم فة الرقا مر ضروري لوظي طة أ يذ الخ  تنف
 كان هناك خطصة أو معيار تتصم مقارنصة النتائج المتوقعصة بصه، فمتابعصة تعديصل الخطصة

والجدول والداء بما يتناسب مع الهداف والظروف المحيطة هي الرقابة بذاتها.
. مبدأ إعادة التحليل:2

هر لتفادي العودة ستة أش كل  قل مرة  قت على ال ستخدام الو يل ا غي إعادة تحل  ينب
ية طة اليوم يذ الخ صعوبات تنف جد أن  قد و نه  قت؛ ل في إدارة الو سيئة   للعادات ال
يل هذا غي تكرار التحل مة؛ ولتفادي هذا ينب ستهم القدي عل المدراء يعودون لممار  تج

من وقت لخر.
الخلصة:

 قد أتينا على هذه المبادئ العشرة كاملة فيما يخص إدارة الوقت: أربعة مبادئ منها
 تتعلق بالتخطيط، وهي: التحليل - التخطيط اليومي- الولويات- المرونة. وأربعة
 مبادئ تتعلق بالتنظيصم وهصي: التفويصض وتقسصيم النشاط، والتحكصم فصي المعوقات،
مع طة  يذ الخ ما: تنف بة، وه ية. ومبدآن يتعلقان بالرقا من العمال الروتين  والقلل 

المتابعة، وإعادة التحليل.
 وسنتابع في الحلقة الرابعة بقية ما يهمنا في حفظ الوقت واستغلله - إن شاء ال-

وال الموفق للصواب.
=================
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إدارة الوقت
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال، وبعد:-

من المبادئ الهامة في إدارة الوقت المبادئ المتعلقة بالتخطيط وهي أربع:
. مبدأ تحليل الوقت.1
. التخطيط اليومي.2
. تخصيص الوقت حسب الولوية.3
. المرونة.4

 وكذلك المبادئ المتعلقصة بالتنظيصم وهصي موضصع حديثنصا فصي هذه الحلقصة ومصن هذه
المبادئ:

. مبدأ التفويض:1
 إن تفويض كل العمال الممكنة بما يتناسب مع حدود وعمل المدير أمر ضروري
 لتوفيصر الوقصت المطلوب مصن أجصل القيام بالعمال الداريصة. والتفويصض أن يعطصي
 المديصر أو الفرد بعصض العمال لمصن يقوم بهصا تخفيفا عليصه مصن ضغصط العمال
نه يه؛ ل قت الذي فوض ف من هذا الو ير  ستفيد المد مع ضرورة أن ي ها..   وتزاحم
 سيصبح متفرغا لعمال أخرى.. والتفويض يريح كثيرا من الناس؛ لن الكثير من
 العمال والمهام ل يسصتطيع أن يقوم بهصا النسصان بمفرده، خاصصة إذا مصا كان فصي

موقع كثير العمال والرتباطات.
. مبدأ تقسيم النشاط )العمل(:2

غي ها ينب تي تتطلب بيئة وموارد مماثلة لنجاز ها وال هة بطبيعت  كل العمال المتشاب
أن تجمع معا في أقسام من خطة العمل اليومية.

. مبدأ التحكم في المعوقات:3
 مصن الضروري جدا لدارة الوقصت أن يكون هناك نوع مصن التحكصم فصي النشاطات
 وترتيبهصا، بحيصث تقلل عدد ومدة المقاطعات غيصر الضروريصة. والفوائد مصن تنفيصذ
من المقاطعات وذلك يل  جب التقل حة؛ إذ ي كم( واض سيم والتح ين )التق ين المبدأ  هذ
يث سيمها بح تم تق ها، فإذا  به الموجود بين سب التشا ها ح سيم النشاطات وتجميع  بتق
 يلتقي المرؤوسون مع مديرهم في وقت معين، والتصالت الهاتفية يرد عليها في
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قت الهدوء ما حدد و ين، ك في وقت مع عد للجتماعات  يد مو تم تحد قت محدد، و  و
 للتفكيصر الخاص بالمديصر يوميا، عنصد ذلك تتحسصن فعاليصة اسصتخدام كلمصا خفصت
 المقاطعات، وسصيقل أيضا عدد مرات البتداء والتوقصف )المعوقات أو المعترضات(

في إنجاز العمال.
. مبدأ التقليل من العمال الروتينية:4

 )أي العمال الدائمة المستمرة التي توجد بوجود وقتها(: إن تنظيم العمل والعاملين
 - بحيث نقلل من كمية العمل الروتيني- سيؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للوقت،
ية تماما، لكن  لن يستطيع أي فرد أو أي مدير أن يخلص نفسه من العمال الروتين
 ينبغي القلل منها. ويقدر الوقت الذي يقضيه المديرون في العمال الروتينية بين

% من الوقت المتاح لهم.65% و 30
ثالثا: المبادئ المتعلقة بالرقابة:

 بعد تخطيط وتنظيم العمل بما يتفق مع المبادئ ذات العلقة، يبقى فقط تنفيذ الخطة
والمتابعة اليومية.

أهداف الرقابة:
قق هي تح سليمة، و ساس للدارة ال طط والجداول أ من خلل الخ بة   إن فكرة الرقا

المقاصد التية:
. تزيد فاعلية النشاط.1
. تعين على تحقيق الهدف كما خطط له.2
. يتم من خللها مقارنة النفاق الحقيقي للموارد بالخطة وبالجدول.3
. يسمح له التباين بأن يصنع قرارات تتعلق بالخطة وبالجدول وبالداء.4
. يسمح له أن يعدل من تلك المور السابقة.5

ومن مبادئ الرقابة:
. مبدأ تنفيذ الخطة والمتابعة:1

فة إل إذا كن إنجاز هذه الوظي بة، إذ ل يم فة الرقا مر ضروري لوظي طة أ يذ الخ  تنف
 كان هناك خطصة أو معيار تتصم مقارنصة النتائج المتوقعصة بصه، فمتابعصة تعديصل الخطصة

والجدول والداء بما يتناسب مع الهداف والظروف المحيطة هي الرقابة بذاتها.
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. مبدأ إعادة التحليل:2
هر لتفادي العودة ستة أش كل  قل مرة  قت على ال ستخدام الو يل ا غي إعادة تحل  ينب
ية طة اليوم يذ الخ صعوبات تنف جد أن  قد و نه  قت؛ ل في إدارة الو سيئة   للعادات ال
يل هذا غي تكرار التحل مة؛ ولتفادي هذا ينب ستهم القدي عل المدراء يعودون لممار  تج

من وقت لخر.
الخلصة:

 قد أتينا على هذه المبادئ العشرة كاملة فيما يخص إدارة الوقت: أربعة مبادئ منها
 تتعلق بالتخطيط، وهي: التحليل - التخطيط اليومي- الولويات- المرونة. وأربعة
 مبادئ تتعلق بالتنظيصم وهصي: التفويصض وتقسصيم النشاط، والتحكصم فصي المعوقات،
مع طة  يذ الخ ما: تنف بة، وه ية. ومبدآن يتعلقان بالرقا من العمال الروتين  والقلل 

المتابعة، وإعادة التحليل.
 وسنتابع في الحلقة الرابعة بقية ما يهمنا في حفظ الوقت واستغلله - إن شاء ال-

وال الموفق للصواب.
==============

الوقت في السّنة النبوّية المطهرة ...
 حظي الوقت بنصيب وافر من العناية فيما ُنِقَل عن النبي صلى ال عليه وسلم من

القوال والفعال، ويمكننا تناول ذلك من خلل المحاور التالية:
أوًل: الوقت نعمة عظيمة

 تؤكد السنة المطهرة ما جاء في القرآن الكريم من أن الوقت من نعم ال على عباده
 وأنهم مأمورون بحفظه ومسؤولون عنه، فعن ابن عباس رضي ال عنهما قال: قال
يه وسلم: )) نعمتان مغبوٌن فيهما كثيٌر من الناس: الصحة  رسول ال صلى ال عل

يه وسلم: )) كثيٌر من الناس ((: "أي أن1والفراغ((.)  ( ومعنى قوله صلى ال عل
 الذي يوفصق لذلك قليصل... فقصد يكون النسصان صصحيحا ول يكون متفرغا لشغله
 بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ول يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن

 ( و"النعمة ما يتنعم به النسان ويستلذه، والغبن أن يشتري2الطاعة فهو المغبون"،)
(3بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل".)
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جر الذي له يه وسلم للمكلف مثًل بالتا نبي صلى ال عل يث "ضرب ال  وفي هذا الحد
في ذلك أن يتحرى سلمة رأس المال، فطريقُه  مع  بح  غي الر هو يبت  رأس مال، ف
 فيمن يعامله، ويلزم الصدق والحذق لئل ُيغبن، فالصحة والفراغ رأس مال، وينبغي
 له أن يعامصل ال باليمان، ومجاهدة النفصس وعدو الديصن، ليربصح خيري الدنيصا

(4والخرة".)
 فمصن صصّح بدنصه وتفّرغ مصن الشغال العائقصة ولم يسصَع لسصتثمار هذه الصصحة وهذا
 الفراغ لصلح آخرته ودنياه، فيستثمرهما الستثمار المثل في تحقيق أهدافه التي
في الخرة، صالحين  به إلى مدارج ال يا، وترقى  في الدن نه على العيش الرغيد   تعي

فمن لم يكن كذلك فهو كالمغبون فيهما.
ثانياً : الوقت مسؤولية كبرى

 وقصت المسصلم أمانصة عنده، وهصو مسصؤول عنصه يوم القيامصة، هذا مصا تؤكده السصنة
ها مة، من جل يوم القيا عز و بد أمام ال  سُيسألها الع سئلة  عة أ  المطهرة، فهناك أرب
 سؤالن خاصان بالوقت، ففي الحديث عن النبي صلى ال عليه وسلم أنه قال: )) ل
 تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيَم أفناه، وعن
شبابه فيَم أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيَم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه ((.

 ( أي أن العبد في ذلك الموقف العصيب، يوم القيامة، لن تزول قدماه، ولن يبرح5)
عن فترة ها، و يف قضا عن مدة عمره بعامّة ك سب  سأل ويحا تى ي  ذلك المكان، ح
ية والنشاط، هو محور القوة والحيو ها، ذلك أن الشباب  يف أمضا صة ك به بخا  شبا
 وعليه العتماد في العمل أكثر من غيره من مراحل العمر الخرى، لذا فقد ُخص

بالسؤال عنه مستقًل مع أنه داخل ضمن السؤال عن العمر وذلك لهميته.
ثالثا: الوقت وعاء العبادة

 الصصلة والزكاة والصصيام والحصج ونحوهصا عبادات محددة بأوقات معينصة، ل يصصح
 تأخيرها عنها، وبعضها ل يقبل إذا أدي في غير وقته، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا

بالوقت، الذي هو عبارة عن الظرف أو الوعاء الذي تؤدى فيه.
ها في وقت حث على أداء العبادات  في ال يه وسلم  نبي صلى ال عل ما ورد عن ال  وم

ها ((.) صلة لوقت ضل؟ قال: )) ال سئل: أي العمال أف ين   ( وكان )ص(6قوله ح
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 يقول إذا رأى الهلل: )) اللهم أهّله علينا بالُيمن واليمان، والسلمة والسلم، ربي
بك ال ((.) ته وأفطروا7ور صوموا لرؤي عن هلل رمضان: ))   ( وكان يقول 

(8لرؤيته ((.)
 وجاء عنصه صصلى ال عليصه وسصلم فصي الحصث على قيام الليصل وذكصر ال فيصه قوله:
يل الخر، فإن استطعت أن تكون  )) أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الل

(9ممن يذكر ال في تلك الساعة فكن ((.)
 كمصا ورد عنصه صصلى ال عليصه وسصلم الحصث على اغتنام عشصر ذي الحجصة بالعمصل
 الصالح، وذلك في قوله: ))ما العمل في أيام أفضل منها في هذه (( قالوا ول الجهاد

(10قال: )) ول الجهاد إل رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ((.)
رابعا: الوقت في أفعال النبي )ص( :

ته، وكان ل يمضي يه وسلم من أشد الناس حرصا على وق نبي صلى ال عل  كان ال
 له وقت في غير عمل ل تعالى، أو فيما ل بد منه لصلح نفسه، يقول علي بن أبي
 طالب رضي ال عنه يصف حال النبي صلى ال عليه وسلم بأنه: )) كان إذا أوى
 إلى منزله جّزأ نفسصه دخوله ثلثصة أجزاء، جزءا ل، وجزءا لهله، وجزءا لنفسصه،

(11ثم جزأ ُجزأه بينه وبين الناس ((.)
 كما كان النبي صلى ال عليه وسلم حريصا على إعمار وقته بالعبادة والطاعة، فقد
يل من الل نبي )ص( كان يقوم  ها أن ال ضي ال عن شة ر ين عائ عن أم المؤمن  جاء 
 حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: )) لم تصنع هذا يارسول ال وقد غفر ال لك ما

(12تقّدم من ذنبك وما تأّخر؟ قال: أفل أحب أن أكون عبدا شكورا ((.)
خامسا: تقسيم الوقت وتنظيمه

 يحث النبي صلى ال عليه وسلم المة على الهتمام بتنظيم الوقت وتوجيهه لمعالي
 المور في الحياة الخاصة والعامة، فيقول فيما يرويه عبد ال بن عمرو بن العاص
 رضي ال عنهما قال: دخل علّي رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: )) ألم ُأْخَبر
 أّنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فل تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن
 لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن ِلَزوِرَك )*( عليك حقا، وإن لزوجك

 ( ومن الولى بالمسلم أل يخل بهذه الموازنة بل الواجب عليه أن1عليك حقا ((.)
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يس المقصود صالح الخر، ول ها ل ته للوفاء بهذه الحقوق دون إخلل بأحد  يوزع وق
 توزيع الوقت بين هذه الحقوق بالتساوي، وإنما المراد التسديد والمقاربة في الوفاء

بها جميعا قدر الستطاعة.
 وممصا رواه النصبي صصلى ال عليصه وسصلم عصن صصحف إبراهيصم عليصه السصلم قوله:
 )) على العاقل - مالم يكن مغلوبا على عقله- أن تكون له ساعات: ساعة يناجي

 فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع ال، وساعة يخلو
(2فيها لحاجته من المطعم والمشرب ((.)

 ومصن تنظيصم الوقصت أن يكون فيصه جزء للراحصة والترويصح، فإن النفصس تسصأم بطول
 الِجّد، والقلوب تمل كما تمّل البدان، فل بد من قدر من اللهو والترفيه المباح، فعن
 حنظلة اُلسيدي رضي ال عنه أنه دخل على النبي صلى ال عليه وسلم فقال: نافق
 حنظلة يصا رسصول ال! فقال رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم ومصا ذاك ؟ قلت:
 يارسول ال نكون عندك تذّكرنا بالنار والجنة حتى كأّنا رأي عين، فإذا خرجنا من
سينا كثيرا. فقال رسول ال صلى سنا )*( الزواج والولد والضيعات ن  عندك عاف
 ال عليصه وسصلم : )) والذي نفسصي بيده إن لو تدومون على مصا تكونون عندي وفصي
 الذكصر لصصافحتكم الملئكصة على فرشكصم وفصي طرقكصم، ولكصن يصا حنظلة سصاعة

ها ثلث مرات. ) ساعة (( كرر سلم يعّلم3و يه و صلى ال عل نبي   ( هكذا كان ال
 أصصحابه ويصبين لهصم أن القلوب تكصل وتتعصب وتتقلب فيجصب العمصل على مراعاتهصا
صحابة رضوان ال هم ال قد ف حل ال، و ما أ نة والخرى ب ين الفي ها ب يس عن  والتنف
بي طالب رضي ال بن أ عن علي  ة ف هم العملّي في حيات هم ذلك ووعوه وطبقوه   علي

 ( وروى عنصه أنصه قال4عنصه قال: )أريحوا القلوب، فإن القلب إذا أكره عمصي(، )
 أيضا: )إن للقلوب شهوة وإقباًل، وفترة وإدبارا، فخذوهصا عنصد شهواتهصا وإقبالهصا،

ها وإدبارها(، ) بي الدرداء رضي ال عنه قوله:5وذروها عند فترت  ( وجاء عن أ
)إّني لستجّم نفسي بالشيء من الباطل غير المحّرم فيكون أقوى لها على الحق(. )

6)
سادسا: الحث على اغتنام الوقت والتحذير من إضاعته
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بن يث ا قت واقتناص فرصه، حد ستثمار الو حث على ا في ال  من القوال المأثورة 
 عباس رضصي ال عنهمصا قال: قال رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم لرجصل وهصو
 يعظه: )) اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وَغَناءك

 ( فقد لّخص النبي )ص(7قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك ((. )
 في هذه الكلمات الموجزة البليغة ما تناوله الباحثون في كتب عدة، فهو من جوامع
 الكِلم، إذ تحّدث عصن أهميصة الوقصت والمبادرة إلى اسصتثماره واغتنام قوة الشباب
 وفرص الفراغ فصي العمصل الصصالح المثمصر، وحذر مصن خمصس معّوقات لسصتثمار

الوقات، كل ذلك في عبارات وجيزة ل تبلغ العشرين كلمة.
بل حلول العوائق فيقول: مر بالمبادرة إلى العمل ق يه وسلم يأ ما كان صلى ال عل  ك
 )) بادروا بالعمال سبعا، هل تنتظرون إل فقرا منسيا، أو غنًى مطغيا، أو مرضا

 مفسصدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشصر غائب ينتظصر، أو السصاعة،
(8فالساعة أدهى وأمر ((.)

 فهو صلى ال عليه وسلم يحث أمته على المبادرة بأداء العمال وعدم تأجيلها، ذلك
حو من مرض أو هرم أو موت أو ن من وقوع المعّوقات  سان ل يخلو   أن حال الن
من ها، فالمعّوقات كثيرة، والحاذق  قف حائًل دون أداء العمال أو إتمام ما ي  ذلك م

بادر بأداء العمل قبل أن تحاصره العوائق.
ا قوله صلى ال عليه وسلم: )) من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ((.) ّن9أّم  ( فإ

سالك الخرة فإن الشيطان10الطيبي) نبي )ص( ل يه: "هذا َمَثٌل ضربه ال  ( يقول ف
 على طريقه والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في

(11عمله أِمن من الشيطان وكيده".)
سه أهدافا، وخاف أن تدركه المعّوقات في حق من حدد لنف  وهذا المثل يصح أيضا 

قبل بلوغها، فتجده يحث الخطا حتى يحقق أهدافه.
عن صخر الغامدي في أداء العمال، ف يه وسلميأمر بالتبكير  قد كان صلى ال عل  و
في بكورها، وكان تي  هم بارك لم نه قال: )) الل نبي )ص( أ  رضي ال عنه عن ال
من أول النهار ((، وكان صخر رجًل تاجرا، وكان هم  سرية أو جيشا بعث عث   إذا ب

(12يبعث تجارته من أّول النهار، فأثرى وكثر ماله. )
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 وفي هذا المعنى أيضا تروي أم المؤمنين عائشة رضي ال عنها أن النبي صلى ال
(13عليه وسلم قال: )) باكروا طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح ((.)

يه صلى ال عل سول ال  بي ر ها قالت: مّر  ها وأرضا ضي ال عن مة ر عن فاط  و
مي اشهدي ية قو يا بن ّم قال: ))  ني برجله ث صّبحة فحّرك عة مت نا مضطج سلم وأ  و
 رزق ربك ول تكوني من الغافلين، فإن ال يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر

14إلى طلوع الشمس ((.)

كتاب إدارة الوقت رؤية إسلمية
موقع إسلميات أون لين

=============
الوقت والحياة

 عائض بن عبد ال القرني
الحمد ل الذي كان بعبادة خبيرا بصيرا.

وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا.

وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
 )اّلِذي َلُه ُمْلُك الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َوَلْم َيّتِخْذ َوَلدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق

(2ُكّل َشْيٍء َفَقّدَرُه َتْقِديرا( )الفرقان:
ه يا إلى الِ بإذِن يا ومبشرا ونذيرا، وداع ه هاد من بعثَه رُب سلم على  صلُة وال  وال
صاحِب ني لؤي، و في ب مل لواء العِز  سلم على حا صلى و هم  سراجا منيرا، الل  و
ِن قصي، صاحِب الغرِة والتحجيِل المذكوِر في  الطوِد المنيِف في بني عبِد مناف اب
سليما سلم ت يل، وعلى آله وصحِبه و ِم الجم يل، المعل يل، المؤيِد بجبر  التوراِة والنج

كثيرا.
دقاُت قلِب المرِء قائَلُة له ................. إن الحياَة دقائُق وثواني

فأرفع لنفِسك قبَل موِتك ذكَرها ... فالذكُر للنساِن عمُر ثاني
أيها الناس!
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 ودعنا عاما قد انصرم، واستقبلنا عاما قد قِدم، ودعنا عاما ذهَب بحسناِته وسيئاِته،
 نسينا ما فعلنا فيه، ولكن وال ما فعلَنا علُمها عند ري في كتاٍب ل يضل ربي ول
 ينسى، غفلنا عما فعلنا ولكن ما غفَل اُل عنا: )َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ل
َا َعِمُلوا َحاِضرا َول َيْظِلمُص َرّبكَص  ُيَغاِدُر صَصِغيَرًة َول َكِبيَرًة ِإّلا َأْحصَصاَها َوَوَجُدوا م

(. واِل ما فاَت كتاُب اِل حسنًة ول سيئة.49َأَحدا()الكهف: من الية
ه لمُح البصر، ولكن هيهاَت ما ذهَب من  نعم ودعنا عاما منصرما، عاُم ذهَب كأَن

ِعلِم ال، وما ذهَب من حساِب ال، وما ذهَب من إطلِع ال.
ِسِنيَن( )المؤمنون: ي اْلَأْرِض َعَدَد  ْم ِف ْم َلِبْثُت تم! كم112)َقاَل َك تم! كم تهنئ  (، كم مكث

أكلتم! كم شربتم!
 )َقاَل َكْم َلِبْثُتْم ِفي اْلَأْرِض َعَدَد ِسِنيَن* َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوما َأْو َبْعَض َيْوٍم فاْسَأِل اْلَعاّديَن *
 َقاَل ِإْن َلِبْثُتْم ِإّلا َقِليًل َلْو َأّنُكْم ُكْنُتْم َتْعَلُموَن * َأَفَحِسْبُتْم َأّنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثا َوَأّنُكْم ِإَلْيَنا ل

ُتْرَجُعوَن * َفَتَعاَلى الّلُه اْلَمِلُك اْلَحّق ل ِإَلَه ِإّلا ُهَو َرّب اْلَعْرِش اْلَكِريِم(.
 وذكَر الُ عصز وجصل منتَه بالوقتِص والعمِر على الناس، لكصن أيصن مصن يتذكُر العمَر
 والوقتَص وهذه المنصة، فقال عصز مصن قائل: )َأَوَلمْص ُنَعّمْرُكمْص مَا َيَتَذّكُر ِفيهِص َمنْص َتَذّكَر

َوَجاَءُكُم الّنِذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللّظاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر(.
ُم، أولم نمَد لكصم فترًة تتذكرون فيهصا، وتعملون فيهصا، ُم! أولم نتركك  أي أولم نمهلك

وتتدبرون فيها! ولكن هيهات.
 وذكَر اُل عز وجل قوما فأنكر عليهم، قوما اتخذوا حياَتهم لهوا ولعبا وعبثا وسدى
 وتفلتا على شرِع ال، وتعٍد على حدوِد ال، فقالوا في ساعِة الندِم ولت ساعَة مندم:

)َقاُلوا َيا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفّرْطَنا ِفيَها َوُهْم (.
 وذكَر عصز وجَل أن الشمسَص والقمَر بحسصبان، فهصي ل تسصيُر إل بوقتٍص وقدٍر مقدر،

وبلحظاٍت محسوبٍة عند ال، وفي آجاٍل مضروبة.
ما شت دفاتَرك! أ ما فت يه! أ َت ف ك ماذا فعل عن عاِم َت  ما بحث ه أ هى عاَم من أن يا   ف
ية: )َوَلَقْد يه خاف فى عل من ل تخ ند  َن غدا ع سيئاِتك! والِ لتوقف سناِتك و َت ح  تذكر
ا َنَرى ْم َوَم ْم َوَراَء ُظُهوِرُك ا َخّوْلَناُك ْم َم ْم َأّوَل َمّرٍة َوَتَرْكُت ا َخَلْقَناُك ا ُفَراَدى َكَم  ِجْئُتُموَن
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ْم ا ُكْنُت ْم َم ْم َوَضّل َعْنُك َع َبْيَنُك ْم ُشَرَكاُء َلَقْد َتَقّط ْم ِفيُك ْم َأّنُه َن َزَعْمُت ُم اّلِذي ْم ُشَفَعاَءُك  َمَعُك
َتْزُعُموَن(.

سيئاُت شاهرة، ل سناُت ظاهرة، وال ْم َخاِفَيٌة(، الح ى ِمْنُك َن ل َتْخَف  )َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضو
 يخفى على اِل شيء، يعلُم السَر وأخفى، يقوُل للعبِد وهو يدنيه ويحاسُبه: فعلَت يوم

كذا وكذا، كذا وكذا، إنه اُل الذي يعلُم السَر وأخفى.
يا عباَد ال!

 عاُم انصرَم عبَث فيه العابثون، وأجاَد فيه المخلصون، أما الصالحوَن فادخروا أجل
 الحسنات، وأما المبطلوَن فكنزوا أقبَح السيئات، فسوف يرى كُل بضاعَته يوم يبعثُر
ا ٌه َفَأّم ْسَوّد ُوُجو ٌه َوَت َم َتْبَيضّ ُوُجو في الصدور: )َيْو ما  في الصدور، ويحصُل   ما 

اّلِذيَن اْسَوّدْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن(.
ه ه وثوانَي ُظ دقائَق يه وسلم، كان يحف ه رسوُل ال صلى ال عل ِس لوقِت َظ النا  كان احف

مع ال، كُل لحظٍة تمُر به عمل صالحا يرفُعه إلى الواحِد الحد.
 يقول ابُن القيِم في كلٍم ما معناه: كان كلُمه صلى ال عليه وسلم ذكرا لرِبه، وفعُله
ُه، وسصكناُته، وليُله ونهاُره، وحُله وترحاُله، وكَل لحظٍة فصي حياتِصه  ذكرا، وحركات

ذكرا ِل الواحَد الحد.
 بصل كان يقوُل كمصا عنصد البخاري: نعمتانِص مغبونُص فيهمصا كثيُر مصن الناسِص؛ الصصحُة
َغ، في المعاصي،  والفراغ. أي كثيُر من الناِس يخسروَن الصحَة، ويخسروَن الفرا
تي صي ال في المعا ِت الماجنات،  سماِع الغنيا في  في المخالفات،   في الشهوات، 
 تغضبُص رب الرضِص والسصماوات، فصي المجلتِص الخليعات، فصي المسصرحيات، فصي
 المسلسلت، في السفر إلى البلِد التي ِغضَب عليها ال ليعملوا فيها المعاصي التي

تتهتُك بهم في ناِر جهنَم وبأس المصير.
بل سا ق نم خم سن: اغت سنٍد ح ند الترمذي ب ما ع سلم يقول ك صلة وال يه ال  كان عل
 خمس: شباَبك قبل هرِمك , وحياَتك قبل موتك , وفراَغك قبل شغلك , وصحَتك قبل

مرضك , وغَناك قبل فقرك..
ه وأياَمه في الهذِر والمذر، يا من أذهَب أياَمه في الهذيان، وفي  فيا من أذهَب ليالَي
ِن والعصيان والعدوان، في الطغيا ِب الرحمن، و في إغضا حد الديان، و  مخالفِة الوا
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سي في الحسنات، فوالذي نف ني  َن آدم أغتنم يا اب تي يقوُل لك:  يد، أ ُم جد َك عا  أماَم
بيده ِلن ذهبُت عنَك ل أعوُد إليك أبدا.

 ولذلَك تواصى الصالحوَن بحفِظ العمر، وبحفِظ الوقات، فقد كان الربيُع ابُن ُخثيم
َسه مساَء كِل سبت.... ل إله إل ه من الجمعِة إلى الجمعة، ويحاسُب نف ُب كلَم  يكت
 ال! ليتَه يدري أن مصن الناسِص مصن يركبُص فصي اليومِص الواحِد خطايصا كالجبال، وهصو
 يضحك، ول يكتُبها ول يتذكُرها، ول يدري بها، ولكن علُمها عند ربي في كتاٍب ل

يضل ربي ول ينسى.
قاَل أحُد الصالحيَن لنفِسه: يا نفُس كم تنامين! واِل لتنمَن في القبِر نوَمًة طويلة:

أتيُت القبوَر فناديُتها ... أين المعظُم والمحتقر!
تفانوا جميعا فما مخبُر ... وماتوا جميعا ومات الخبر

فيا سألي عن أناٍس مضوا ... أمالك في من مضى معتبر
تروُح وتغُد بناُت الثرى ... فتمُح محاسن تلك الصور

قيل لسفياَن الثوري: أجلس معنا نتحدث.
 قال: كيصف نتحدثُص والنهاُر يعمُل عمَله، مصا طلعصت الشمسُص إل كانصت شاهدًة على

العباِد في ما فعلوا.
 ذكَر ابنُص رجصب أنصه قيَل لكرِز ابنُص وبَره: أل تجلسُص معنصا. قال: احبسصوا الشمسَص

لجلَس معكم.
 أل ترى الليَل والنهاَر كيصف يمرانِص فصي صصرِم العمار، أل ترى إلى الدقائقِص
 والثواني ل تعود، أل ترى إلى الشمس إذا غربت فل يمكُن أن تأتي في اليوِم الذي

صرمَته.
نروُح ونغدو لحاجِتنا .. وحاجُة من عاَش ل تنقضي
تموُت مع المِر حاجُته .... وتبقى له حاجُة ما بقي

 ولذلك شكصى وبكصى الصصالحون والطالحون ضيقَص العمصر، وبكصى الخياُر والفجاُر
 انصراَم الوقات، فأما الخياُر فبكوا وندموا على أنهم ما تزودوا أكثر، وأما الفجاُر

فتأسفوا على ما فعلوا في الياِم الخالية.
قال أهُل السيِر: حضرت الوفاُة نوحا علي السلم، فقيل له يا نوُح كم عشت؟
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قال ألف سنة.
قالوا كيف وجدت الحياة؟

ُت من هذا وخرج ُت  كبيٍت له بابان دخل ُت الحياَة إل  ما وجد سي بيِده   قال والذي نف
من الخر.

 فيا ابَن الستيَن والسبعين أنت ما عشت ألَف سنة، فكيَف تصُف الستيَن والسبعيَن في
معاِص ال، وفي انتهاِك حدوِد ال، وفي لتجرِئ على ُحرماِت ال؟

ُه، فأخصذ يقرُأ القرآنَص فصي سصكراِت  ذكروا عصن الجنيِد ابنُص محمٍد أن الوفاَة حضرت
 الموِت ويبكي، فقالوا له تقرُأ القرآن وأنت في سكراِت الموِت! قال سبحاَن ال، من

أحوُج مني بقراءِة القرآَن وقد أصبحت لحظاِت تعُد علَي، أو كما قال.
وندَم كثيُر من المفرطيَن يوَم أتتهم سكراُت الموت.

 قال الذهصبُي أتصت سصكراُت الموتِص عبَد الملكَص ابنَص مروان، الخليفَة الموي، فأخَذ
َك في تل َس الموت، ويذوُق الموت، ويشرُب الموت، ويأكُل الموَت وهو   يتجرُع كأ
 الساعة التي يذُل فيها الجبار، ويذعُن فيها المتكبر، ويفتقُر فيها الغني، سمَع غسال
َم هذا الغساُل بموِت عبِد  بجانَب قصِره في الواِد يغسُل ملبِسه وُينشُد نشيدا، ما عل

الملك، وما أدراُه بموِت عبد الملك، ماذا أهَمه من موِت عبد الملك!
 فأخَذ عبُد الملِك يقوُل وهو يبكي: يا ليتني كنُت غسال، يا ليتني ما عرفُت الخلفة،

يا ليتني ما توليُت الُمَلك.
نا َن إلي هم يفرو ما بلغتُه هذه الكلمات: الحمُد ل الذي جعَل سيِب ل ُن الم سعيُد اب  قال 

وقت الموِت ول نفُر إليهم.
 وأما ابُنه الوليُد ابُن عبد الملِك ولُي العهِد الذي تولى الملَك والخلفة، فلما حضرُته
َط بالحصى َم وتلب ِب، وند في الترا ُه  من على كرسِي الُملك ومرَغ وجه  الوفاة نزل 

وأخذ يبكي ويقول: ما أغنى عني مالَي هلَك عني سلطانَي.
 وأما هاروَن الرشيِد الذي ملَك الدنيا من أسباني إلى السنِد ومن طاشكند إلى جنوِب
 أفريقيا فإَنه قد أكمل بناَء قصِره قبل أن يموت بليال، ثم قال للشعراء امدحوا القصَر
يا بو العتاهيَة الواعُظ الزاهُد فقال لهاروَن الرشيد،  يه أ  وصاحَب القصر، فدخل عل

هاروُن نظمُت فيك وفي قصِرك أبياتا، قال أسمعني، فقال:
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عش ما بدا لك سالما في ظِل شاهقِة القصور.
قال هيه، يعني زد. قال:

يجري عليك بما أردَت مع الغدو مع البكور.
قال هيه، قال:

 فإذا النفوُس تغرغرت بزفيِر حشرجِت الصدور .. فهناك تعلُم موقنا ما كنت إل في
غرور.

ما إل وقد فاجأه الموُت، فأخذ َث أيا  فبكى السلطان، ونزل من على كرسيه، وما لب
 يتلفُت في كتائِب الجيِش، في الحرس، في المراء، في الوزراء، وأخذ يرفُع طرَفه

إلى السماء ويقول: يا من ل يزوُل ملُكه أرحم من قد زال ملُكه.
 وقد نبتت نابتُة في المِة السلميِة شبابا وشيبا، فقد عاشوا العمَر المنصرَم فعاَشوه
فا ضخمًة لغضِب نا باهظا، وتكالي في المعصية، ودفُعوه ثم  في الضياع، وصرُفوه 

من اِل عز وجل.
 ليُلهم -إل من رحم رُبك- في سهٍر ل ينفع، سهر موصوٍل بالعناء، سهٍر في لياٍل
 حمراء، في لعِب بلوت، أو سهٍر ضائع، أو في سفٍر مضني، أو في غيبٍة ونميمة،

أو في شهادِة زور، أو في مجالَس في المقاهي.
هم، سيرِة رِب هم، وأن يعودوا إلى م في بدايِة هذا العام أن يجددوا توبَت هم  نا ندعو  وإ

وأن ينهجوا سنَة نبِيهم عليه الصلُة والسلم.
 نقوُل لنفسِصنا ولهصم أقبصل العام، ودخَل العامُص الهجري، فاسصتقبلوه بتوبٍة نصصوح:
 )َواّلِذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا الّلَه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر
 الّذُنوَب ِإّلا الّلُه َوَلْم ُيِصّروا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن * ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن

َرّبِهْم َوَجّناٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن(.
َه َيْغِفُر ِه ِإّن الّل ْن َرْحَمِة الّل ِسِهْم ل َتْقَنُطوا ِم ْسَرُفوا َعَلى َأْنُف َن َأ َي اّلِذي ا ِعَباِد  )ُقْل َي

الّذُنوَب َجِميعا ِإّنُه ُهَو اْلَغُفوُر الّرِحيُم(.
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي .... جعلُت الرجاء ربي لعفِوَك سلم

تعاظمني ذنبي فلما قرنُته ....... بعفوَك ربي كان عفوَك أعظُم
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كل من  سلمين  سائر الم كم ول يل لي ول يم الجل ستغفُر ال العظ سمعون، وأ ما ت  أقوُل 
ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواُب الرحيم.

....................
 الحمُد ل ولُي الصالحين، ول عدواَن إل على الظالمين، والصلُة والسلم على إماِم
 المتقين، وقدوِة الناِس أجمعين، وحجِة اِل على الهالكين، وخيَرة المرسلين، وصفوَة

النبيين، وعلى آله وصحِبه والتابعين.
أما بعد أيها الناس!

انقسَم كُل جنٍس من الناِس في العاِم المنصرِم إلى قسمين:
فالعلماء انقسموا إلى قسمين:

عن هى  ِف ون في بضاعتِه، فأمَر بالمعرو َب الَ  في علمِه، وراق َف الَ  سُم خا  ق
ُه ُه ال، فجزاُءه أن يلَحَق َم الشرعي الذي أعطا ُه ال، وبَث العل  المنكِر، وأنفَق مما أتا
اُل بالنبيين والمرسلين، وأن يبوَئُه مقعَد الصديقيَن في الخالديَن يوم العرِض الكبر.
 وعالُم اشترى بآياِت اِل ثمنا قليل من الدنيا، فكتَم ما آتاُه ال، وجحَد نعمَة ال: )ِإّن
 اّلِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبّيَناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبّيّناُه ِللّناِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك
ْم َك َأُتوُب َعَلْيِه ْصَلُحوا َوَبّيُنوا َفُأوَلِئ ُم الّلاِعُنوَن * ِإّلا اّلِذيَن َتاُبوا َوَأ ُه َوَيْلَعُنُه ُم الّل  َيْلَعُنُه

َوَأَنا الّتّواُب الّرِحيُم(.
من ها، و صطياِد مفاِتِن من ا يا، و حب الدن من  نا قليًل  ِت الِ ثم ُم شراء بآيا  هذا العال
 التهتِك في شهواِتها، ومن الرتشاء، وغيِرها من المور، فآن له أن يتوب في مطلِع

العام الهجري الذي استهَل أياَمه قبل أيام.
وانقسم المسئولون على قسمين:

هو ال، الذي ل َن  َم الحاكمي َم أن أحك ِم العرِض الكبر، وعل في يو سُم خاف الَ   ق
َه أحصد، الذي ل يغادُر صصغيَرة ول كصبيرًة إل َه أحصد، ول يوثقُص وثاق  يعذبُص عذاب
من النفوس، َم يشتُد الكرُب  ما يو َس حفاًة عراة، غرل به ُف النا  أحصاها، الذي يوق
 وتدنو الشمَس من الرؤؤس، أدرك ذلك فراقَب اَل في وظيفِته، وفي عمِله، فإن حَكم
 حكمَص بالعدل، وإن عمِل عمَل بالنصصح، فهصو صصادُق حظهُص وأجُره على الِ الواحِد

الحد.
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با ه حر صَبه ووظيفَت خذ من ه، فأ في معاملِت َش الَ  سالِته، وغ في ر َن الَ  سُم خا  وق
َن وأبصي ابنُص خلف  لولياِء الِ، وحربصا لدينِص ال، فذلك جزاُءه أن يحشَر مصع فرعو

وأمثاِلهم وأضراِبهم يوَم ل ينفُع الظالمون معذرُتهم ولهم أللعنُة ولهم سوُء الدار.
وانقسَم الشباُب إلى قسمين:

ه، في أوديِت َط  ه، وهب في مياديِن يه، ونزَل  ستحلَى محال ِن، فا َف على القرآ ُب عك  شا
ِسه، بس بلبا ه، وتل ه، ورشف رحيَق ستحكَم أحكاَم ه، وا سترضَع ثدَي يه، وا  فتدبر معان
 قام به فتهجَد في الليل، وعمل به في النهار، ونشَره في الناس، وقف عند حدوِده،
 وتعلَم من علوِمه، ودرس دروَسه، فهذا شاُب ناصُح ُمفلح، هذا الشاب جعل المسجَد
سنِة على مل بال قى بإخوانِه الشباب، هذا الشاب تج ستاَنه، فالت صله، وحديقتَه وب  م
 ظاهِره، فتجمَل وتشرَف بسنِة محمٍد عليه الصلُة والسلم، فأسكن سنَة الحبيِب قلَبه
صلُة يه ال يه محمدا عل ِس إل ُب النا َن أح َسه فكا ه ولبا سمَعه، ورجَله ولحيَت ه و  وعيَن

والسلم، فكان لساُن حاِله يقول:
نسينا في وداِدك كل غالي ..... فأنت اليوَم أغلى ما لدينا
نلُم على محبِتكم ويكفي ....... لنا شرُف نلُم وما علينا
ولَم نلقكم لكن شوقا ............ يذكُرنا فكيف إذا التقينا
تسلى الناُس بالدنيا وإنا ...... لعمُر ال بعَدك ما سلينا

 هذا الشاب جعل من كتِب السنِة موِصل ومنهجا وسيرًة وقدوًة ونبراسا، هذا الشاُب
داعيًة في مجتمِعه كّثر اُل من أمثاِله.

سيجارة، هى، وسواُكه ال هو والعبث، مسجُده المق في الل ه  ُب آخر صرف أوقاَت  وشا
 ومصحُفه المجلُة الخليعة، وتلوُته الغنيُة الماجنة، إذا سافر الخياُر إلى مكَة للحِج
 والعمرة، سصافَر إلى بلِد الكفِر للمعصصيِة والزنصى والفاحشصة، إذا أتصى الشبابُص إلى
من َن وبكوا  ُب القرآ هي، إذا قرأ الشبا ِن المقا ساجِد الشيطا َج على م ساجد خر  الم
 آياتِصه، وتأثروا مصن عصبَر الواحِد الديان أخصذ المجلَة الخليعَة والجنسَص والفيديصو
كف ِس العلم ع ُب على الدعوِة، وعلى تدار كف الشبا سرحية، إذا ع سلسل والم  والم
ُب ين وأذنا ستالين ولين سنِد فرعون و من  ُب الشيطان  ُن وأذنا ِي الشيطا ما يمل  على 

الحداثِة أعداُء اِل عليهم لعنُة اِل وغصُب ال.
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وانقسم الشيوُخ إلى قسمان:
قبِر نه أصبح من ال َن ا ه، وأيق قبِر، أقترَب من الستين، فلبَس كفَن ُخ اقترَب من ال  شي
 قاب قوسصيِن أو أدنصى، فأكثَر مصن السصتغفاِر وحبسَص لسصاَنه عصن الفاحشِة والغيبِة
 والنميمصة وشهادِة الزور، وأقبصل يجدُد توبتَه، ويسصتعُد للموت، وكأن الموتَص أصصبَح

يلزُمه صباحا مساء.
ه، فأصبَح أشيمَط يرتكَب المحرمات، هُمه شهادَة  وشيُخ آخر نسَي اَل في شيخوخِت
 الزور، ل يعرَف الذكر، وهُمه المشاكل، وإحداِث الفتِن بين السِر والقبائل، وجلِب
 المواِل من غيِر حِلها والتهتِك في الربا، وعدم الحياِء من ال، وقد أتاه النذيُر: َأَوَلْم
ُب، نا الشي ٍس النذيُر ه ُن عبا ُم الّنِذيُر، قال اب ْن َتَذّكَر َوَجاَءُك ِه َم ا َيَتَذّكُر ِفي ْم َم  ُنَعّمْرُك
 ثلثُة ل يكلُمهم اُل ول ينظُر إليهم ول يزكيهم ولهم عذاُب أليم، وذكر منهم )أشيمُط
 زاني(، شيُخ شابت لحيُته وشاب رأُسه لكن ما استحَي من ال، تهتَك في حدوِد ال،

وأعرَض عن منهِج ال.
سأُل الَ أن ِم الذي قبَله، فن ِم المنصرِم والعا في العا ِس  ساُم النا ُس هي أق  هذه الجنا

يصلَح الحال، وأن
يتوب على سيء الحال الذي ما عرف ذي الجلِل والكرام.

َه يه فقال: ِإّن الّل سلِم عل صلِة وال كم الُ بال من أمَر سلموا على   عباد ال، صلوا و
 َوَملِئَكَتُه ُيَصّلوَن َعَلى الّنِبّي َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا َصّلوا َعَلْيِه َوَسّلُموا َتْسِليما. وقد قال

عليه الصلُة والسلم: من صلى علي صلًة واحدًة صلى اُل عليه بها عشرا.
 اللهصم صصلي على نبيصك وحبيبِك محمصد، واعرض عليصه صصلَتنا وسصلَمنا فصي هذه
َن والنصار، من المهاجري هم عن صحابِته الطهار  ساعِة المباركة، وأرضى الل  ال

ومن تبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدين.
ِب هم اكت ما ترضاه، الل ما تحبُه و هم ل هم وفق نا، الل نا وولَة أموِر صلح أئمت هم أ  ال
من حملِة ل إله إل ال، هم  هم اجعل هم إلى القرآن، الل هم حبب هم، الل في قلوِب َن   اليما

ومن أنصاِر ل إله إل ال، ومن حفظِة ل إله إل ال.
 اللهصم أهَل علينصا هذا العامَص الجديَد بالمنِص واليمان، والسصلمِة والسصلم، والعفِو

والرضوان، والمغفرِة والرحمِة يا واحَد يا ديان.
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 اللهم أجعلُه عاما حافًل بالحسناِت والصالحات، اللهم تب فيه على المذنبين، واقضي
الديَن فيه عن المدينين، وأشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين.

 اللهم أعد فيه شباَبنا، وأصلِح فيه حاَلنا، وقوي فيه مجدَنا، وأقم فيه علَمنا، وأعد فيه
نصَرنا.

ه، ومن ِت أتَم سعَده، ومن الوق يه من العيِش أرغَده، ومن العمِر أ سأُلك ف نا ن هم إ  الل
الزمِن أعَمه.

 اللهم أجعلنا من قوٍم حفظوا الوقات، فاستثمروها في الحسنات، وادخروها في أكبِر
الصالحات.

هم، ودمروا ثا، فخسروا أوقاَت هم لهوا ولغوا وعب ٍم جعلوا حياَت من قو نا  هم ول تعل  الل
أعماَرهم، ونسوا رَبهم، وسودوا صحائَفهم.

 اللهم تقبل منا أحسَن ما عِملنا، وتجاوز عن سيئاِتنا في أصحاِب الجنِة وعد الصدِق
الذي كانوا يوعدون.

ربنا إننا ظلمنا أنفَسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنًة وفي الخرِة حسنة وقنا عذاب النار.

 سصبحان ربصك رب العزِة عمصا يصصفون، وسصلُم على المرسصلين، والحمصد ل رب
العالمين.

واحات الهداية ...
===========
السلف والوقت

إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره..
إخوَة اليماِن

 حديُث اليوِم عن الجوهرِة الّثِمْيَنِة في نظِر العارفين ، والطاقِة الُمَهَدَرِة عنَد الّبَطاِلْيَن
عن بل  ِت  عن الوق ِس ،  من الَنا ها كثيٌر  ِن في ِب الّنْعَمِة الَمْغُبو من جوان عن واحٍد  ، 

الحياِة ، فالوقُت هو الَحياُة .
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ِم، فاُل قد أقسَم ِن الحكي  والمسلُم يستشعُر قيمَة الزمِن ، وأهميَة الوقِت من آي القرآ
ٍم سُم إل بَعظي ُه ل َيق ِسَم َبمَا شاَء لكّن ْن َيق ِت ، وله أ ْن َمّرٍة ِبالَوْق ِه أكثَر ِم  في كتاِب

َيسَتِحُق الَقَسَم .
ِي  قال تعالى : ))َواْلَفْجِر * َوَلَياٍل َعْشٍر * َوالّشْفعِص َواْلَوْتِر* َوالّلْيِل ِإَذا َيسْصِر* َهْل ف

( .5-1َذِلَك َقَسٌم ّلِذي ِحْجٍر(( )سورة الفجر : 
يل، فالذي ُيلفُت ا قيل في تأويِل الفجِر ، والليالي العشر، والشفع والوتر والل  ومَع َم
ِه إّنما هو لصحاِب الُعُقوِل الِذْيَن ،  الّنَظَر، أّن هذا القسَم ِلَعَظمِتِه ، وأهميِة الُمقَسِم ِب

َيْعِقلوُن َما َيْسَمُعوَن ، ويستفيدون مما يعلمون ))َهْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ّلِذي ِحْجٍر(( .
من الفعاِل ِه  ُق ِب ْي َمال َيلي من َتعاِط صاحَبُه  ُع  ه َيْمَن ُسّمَي العقُل حجرا لّن ما   وإّن
صلٍة ، ٍج ، و من ح ِس الِعبادِة ،  ِت العبادِة ، وبنف هو بأوقا سُم   والقواِل ، وهذا الق

[.1وغيِرها، كما يقوُل المفسرون ]
ى * ِإّن َق الّذَكَر َواْلُأنَث ا َخَل  وقال تعالى: ))َوالّلْيِل ِإَذا َيْغشَى* َوالّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى* َوَم

(.4، 1َسْعَيُكْم َلَشّتى(( )سورة الليل : 
 وهصل الليُل والنهاُر إل َمراكبُص َيختلفُص الناسُص فصي سصبِل النتفاعِص بهمصا ، فمغبوطٌص
 يسصتثمُرها فصي طاعِة الِ ، ويزرعُص فيهمصا مصا َيبلُغهُص إلى الِ ، ويسصعُد يوم لقاِءه ،
تي تثقُل ِسه، َيحمُل الوزاَر ال ٌط على نف ساعاِت الليِل والنهاِر، ُمفِر ٌع ل  وَمغبوٌن ُمضي

(.4كاهَله يوم العرِض على اِل ، وَصَدَق اُل : ))ِإّن َسْعَيُكْم َلَشّتى(( )سورة الليل :
َن َساَن َلِفي ُخْسٍر* ِإّلا اّلِذي  وُيقسُم اُل مرًة ثالثًة بالدهِر فيقوُل : )) َواْلَعْصِر*ِ ِإّن اْلِإن

آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوا ِبالّصْبِر(( )سورة العصر( .
َن خيٍر وشٍر ، والُ تعالى َم ِم ني آد ُت ب يه َحركا ُع ف ُن الذي َيق هو الزما صُر   والع
 ُيقِسُم أّن َبِنْي النساِن ُكّلُهم في ِخَساَرٍة، وَهلٍك إل ِمْن اْسَتْثَمَر وقَتُه، واستنفَد عمَره

[.2في عمِل الّصاِلَحاِت ]
كما أقسم تعالى بالضحى والليل.

إخوَة السلِم
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ِت ستثماِر الوق ية إلى ا ية، والفعل سنتيه القول يه وسلم ب  يهدي المصطفى صلى ال عل
 ِبَما َيْنَفُع ،وَيحذُر من إضاعِة الوقاِت ُسدى فيقول: )) ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فيهما َكِثْيٌر ِمَن

[.3الّناِس : الصحة والفراغ (( ]
وتأمْل قوَلُه : ))َكِثيٌر ِمَن الّناِس(( !

والمعنى أّن الذي ُيوِفُق لستثماِر هاتين الّنْعَمَتيِن بما َينفُع َقِليٌل.
ِه بالمعاِش ، قد يكوُن النساُن صحيحا، ول يكوُن ُمتفرغا لُشغِل ُن الجوزي :   قال اب
 وقد يكوُن مستغنيا ، ول يكوُن َصِحيحا، فإذا اجتمَعا َفَغِلَب عليه الُكَسُل َعْن الّطاَعِة
ّ الُدنيصا َمْزَرَعُة الخرِة ، وفيهصا الّتجارُة التصي َيظَهُر  فهصو المغبون، وتمامُص ذلك أن
 ربُحها في الخرة، فمن استعمل فراَغه وصحَتُه في طاعِة اِل فهو المغبوُط، و من
 استعملها في معصيِة اِل فهو المغبوُن ، لّن الفراَغ َيعقُبه الُشغُل ، والصحَة يعقُبها

السقُم، ولو لم يكن إل الهرُم كما قيل.
يسّر الفتى طوُل السلمة و البقا فكيف ترى طوَل السلمِة يفعل

[4يرد الفتى لمجد اعتدال وصحة ينوء إذا أّم القياَم و يحمل ]
سلم صلة وال يه ال َن مواعظِه عل صائٍحه، وضم قت أحَد ن ستثماُر الو َن ا قد كا  ول
بل سا ق ْم خم ظه : )) اغَتِن هو يع ُن- لرجٍل و صُح المي هو النا صحاِبه يقول- و  ل
بل َفْقِرك، وِفراغَك قبَل َك ق سقِمك، وغنا ك، وصحَتك قبَل  بل هرِم ك ق ٍس: شباَب  َخْم

[.5ُشغِلك، وحياَتك قبَل موِتك(( ]
 فإذا كانت تلك طائفًة من سنته القولية ، فيكفي أن ينظَر اللبيُب فيما َعِمَل وخلف في
 مدة ل تتجاوُز ثلثصة وعشريصن عاما، لقصد أخرج الُ بصه الناسَص مصن الظلمات إلى
 النور، علم العلم وفاق غيره في العمل، وزرع الخيَر واقتلع جذوَر الشِر، جاهد في

ال في كل ميداٍن ، وخّلَف أجياًل تحمل مشاعَل النور والُهدى من بعده.
أيها المسلمون

يف يف كانوا يعملون، وك صحابه لتروا ك سيِر أ من  َج  ْن َتطلعوا على نماذ كم أ  يكفي
 كانوا لوقاِتهصم ُمسصتثمرين، وفصي ذلك إجابٌة لمنْص لزالوا حائريصن فصي اسصتثماِر

الوقاِت، متطلعين إلى نماذَج راشدٍة في ملِء الفراِغ ، وبماذا ُتقضى الوقاُت ؟
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في هذه الحياة امتثاًل لقوله َف الوجوِد  ين هد نت العبادُة الحقُة ل ربّ العالم  وإذا كا
(.56تعالى : ))َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواْلِإنَس ِإّلا ِلَيْعُبُدوِن(( )سورة الذاريات :

 فقد ضرَب الصحابُة - رضوان ا ل عليهم - أروَع المثلة في استثماِر الوقِت فيها
ها صارٌف ، حتى ولو ها شاغٌل ، ول يصرُفهم عن هم عن  فالصلُة - مثل- ل ُيشغُل
 كانوا في ساحاِت الَوغى، ول تسأْل عن ُحْسِن َصلِتِهْم ، وطوِل قراءِتهم ، وقياِمهم
 وركوِعهم وسجوِدهم وخشوِعهم، حتى ُأطِلَق على بعِضِهْم الّسجَاُد )محمد بن طلحة

[.6بن عبيد ال( لعبادِته وتأِلهه ]
ته هم إذا فات سلمين ، إذا أحُد عة الم مع جما ها  في المحافظِة علي هم  َغ الحرُص ب  وبل
ما ] بن عمرٍو - رضي ال عنه بت عن ا ما ث ه ك في الجماعِة أحيا بقيَة ليلِت الِعشاُء 

7.]
في من الخياِل ، ف ُس الضعيفُة ضربا  ها النفو هم أخباٌر، وأحواٌل ترا صياِم ل في ال  و
 ترجمة أبي طلحة ال نصاري رضي ال عنه )) أّنه كان يسرُد الصوَم ، وأّنه كان

[.8ل َيفِطُر إل في سفٍر أو مرٍض(( ]
إخوَة اليماِن

هم تلوُة كتاب ال، تعلما وتعليما به أوقاَت هم  صحابُة رضوان ال علي ستثمر ال ما ي  م
نه فيقول ضي ال ع نه عليّ ر سأل ع نه ي ضي ال ع سعود ر بن م  وعمًل ، فهذا ا

[.9قراُء الُقرآِن ، ثم وقف عنده وكفى به ]
نا إذا َتعّلم عشَر آيات ُسّنِة وهو القائل: ))كان الرجُل م ُم ال ية أخرى : وعل  وفي روا

[ .10لم يجاوزهن حتى َيعرَف معانيهن ، والعمَل بهن (( ]
من ين ول تكاد تخلو  ساجد بالمتعلم ِم القرآن الحلق، وتمتلئ الم  وكانوا يعقدون لتعلي
ببيوِت الِ ْم  ِب ال رفيقا، وَأْكِر ْم بكتا ساعاِت الليِل والنهاِر، وَأنِع في  به  ين   القائم

َموِئًل.
فع - هم، فهذا نا في بيوت هم كذلك  هم ، مستثمرين لوقاِت  وكان القوُم جادين في حياِت
َه:  رحمصه ال ُيسصأُل : )) مصا كان يصصنُع ابنُص عمَر فصي منزِله ؟ قال: ل تطيقون

[.11الوضوُء لكّل صلٍة ، والُمصَحُف فيما بينهما(( ]
عباَد اِل
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 يا من ترومون نهَج السلف، وتريدون القتداَء باستثماِر الوقاِت بما ينفُع، فقد كان
من يه  ما كانوا ف مع  ين، و ِت العارف من أوقا صيٌب وافٌر  ٍم ن كل عا يم ب  للعلم والتعل
 عبادٍة خاصصًة ، فقصد كانوا يؤثرون الناس على أنفسِصهم، وَيجلسصون لتعليِمهصم إذا
 احتاجوا إليهم ، ويعتبرون ذلك ضربا من العبادِة يتقربون بها إلى خالِقهم كما ُروي

[12عن أبي بن كعب رضي ال عنه ]
 وحين َيِرُد الختلُف بينهم فيما يقرؤون من أجِل التعليِم َينتِهي في وقِته، لّن الحّق
نه - كان يقرأ قوله تعالى : ))ِإْذ َجَعَل بن كعب _ رضي ال ع بي  م، وهذا أ  رائُدُه
ُه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى ُم اْلَحِمّيَة َحِمّيَة اْلَجاِهِلّيِة َفَأْنَزَل الّل  اّلِذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِه
َا َوَكانَص الّلهُص ِبُكّل َشْيٍء َا َوَأْهَله ّ ِبه  اْلُمْؤِمِنينَص َوَأْلَزَمُهمْص َكِلَمَة الّتْقَوى َوَكاُنوا َأَحق

( .14َعِليما (( )سورة الفتح :
ُم كمصا حموا لفسصد المسصجُد الحرامُص ، فبلغ ذلك عمَر- رضصي ال عنصه-  ولو حميت
 فأغلَظ له، فقال يا عمُر: إّنك لتعلم أني كنت أدخُل على رسول ال- صلى ال عليه
ُث شيئا ول تي فل ُأحد َت للزمّن بي ُه الُ ، وال لئن أحبب ما عّلم ني م  وسلم- فيعلم
َك قد جعل عنَد ُم أّن الَ  ا لنعل هم غفرا، إّن  أقرىُء أحدا حتى أموَت ! فقال عمُر: الل

علما َفعِلِم الناَس ما ُعّلْمَت.
وفي رواية: بل أنَت رجٌل عندك علٌم ، وقرآٌن فاقرأ وَعّلْم مما َعَلّمك اُل ورسوُله ]

13. ]
في هم  من أوقاِت ستثمروا جزءا  بل ا يم،  ند حدوِد العلم والتعل هم ع قف المُر ب  ولم ي
َس الخيَر، وَيدعون ها، ُيعّلُمون النا ِق الرض ومغرِب في مشر  الدعوة ل ، فانتشروا 
تى هدى الُ على َق العقيدِة ح سلِم ، وإشرا صفاَء ال سنى، وَيحملون   إلى الِ بالح
ُ بهصم فئاما مصن الخلقِص ، وهصم فصي ذلك كله  أيديهصم ُأمما مصن الناس، واسصتنقذ ال
في ُض النهار  فه بيا سلم- الذي لم يك يه و صلى ال عل هم -  ِي َنِبّي سترشدون بهد  م

الدعوِة للخير، بل استثمَر سواَد الليل، .
ّه كان هصو وأبصو بكصر رضصي ال عنصه  وهذا عمُر - رضصي ال عنصه- يحدثنصا أن
 يسمرون مع النبي صلى ال عليه وسلم ليًل في بيت أبي بكٍر في بعِض ما يكوُن

[.14من حاجِة النبي صلى ال عليه وسلم (( ]
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 أعوذ بال مصن الشيطان الرجيصم : )) َوَمنْص َأْحسَصُن َقْوًل ِمّمنْص َدعَا ِإَلى الّلهِص َوَعِمَل
َصاِلحا َوَقاَل ِإّنِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن(( .

الخِْطبُة الّثاِنَيُة
ين، وأشهُد أنّ محمدا َه إل الُ رب العالم ْن ل إل َن، وأشهُد أ  الحمُد لِ ربّ الَعاَلِمْي

عبُده ورسوُله ، اللهم صّل وسلم عليه، وعلى سائِر المرسلين.
أّيها الخوُة المسلمون

في هو الِجهاُد  ْم أل و به إلى خالِقِه هم، ويتقربون  سلموُن أوقاَت به الُم ْي  ا َيْقِض  َثَمَة َم
ٌخ نه شي ضي ال ع حة ر بو طل سلمين، وهذا أ في ثغوِر الم  سبيِل الِ ، والمرابطُة 
 كبيٌر، ومع ذلك يقرأ قوله تعالى : )) اْنِفُروْا ِخَفاًفا َوِثَقاًل َوَجاِهُدوْا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم

(.41ِفي َسِبيِل الّلِه َذِلُكْم َخْيٌر ّلُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن(( )سورة التوبة :
 فيقول : استنفرنا اُل وأمَرَنا شيوَخنا وشَباَبا، جهزوني، فقال بنوه: يرحُمك ال، إّنك
 قد غزوَت مع رسوِل اِل صلى ال عليه وسلم وأبي بكٍر وعمٍر ، ونحن نغزو عنك
ٍم سبعَة أيا عد  ها إل ب َت، فلم يجدوا له جزيرًة يدفنونَه في  الن، قال: فغزا البحَر فما

[.15فلم َيتغيْر(( ]
 ولئن عجبتَص مصن همِة هذا الشيصخ الكصبيِر ، واسصتثماِر ُعمِره حتصى الممات، فعجُبكَص
ٍخ ضريٍر ، عذره الُ وأنزَل بشأنِه وأمثاِله ُف على همِة شي ين َتق َم ح  سيكوَن أعظ
َن َن َغْيُر ُأْوِلي الّضَرِر َواْلُمَجاِهُدو َن اْلُمْؤِمِني َن ِم ْسَتِوي اْلَقاِعُدو  قوله تعالى : )) ّل َي
ِي سَصِبيِل الّلهِص ِبَأْمَواِلِهمْص َوَأنُفسِصِهْم َفّضَل الّلهُص اْلُمَجاِهِدينَص ِبَأْمَواِلِهمْص َوَأنُفسِصِهْم َعَلى  ف
َن َأْجًرا َن َعَلى اْلَقاِعِدي ُه اْلُمَجاِهِدي ْسَنى َوَفّضَل الّل ُه اْلُح َن َدَرَجًة َوُكّل َوَعَد الّل  اْلَقاِعِدي

(.95َعِظيًما(( )سورة النساء: 
ْن أِفّر ستطيُع أ مى ل أ ني أع عد ويقول: ادفعوا إليّ اللواَء فإ مع ذلك كان يغزو ب  و

[.16وأقيموني بين الصفين ]
 وُيقال: إنه قاتَل - رضي ال عنه - يوم القادسية، وفي رواية أخرى: شهدَها ومعه

[ .17الرايُة، ويقال: إّنه اسُتشِهَد يوَم القادسية ]
ْن تقَف على  وإذا كانت تلك همَة هؤلِء ، فل تسأل عن همم من سواهم! ويكفيك أ
ين صليل ه ب في الجهاد بلًء حسنا، وأمضى حياَت  مقولة سيٍف من سيوِف اِل أبلى 
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ها جو أجَر ِه الحياة، وير ستشعُر لذَة هذ مع ذلك كان ي عن الرماح، و سيوف ، وط  ال
 عند اِل فيقول: خالد بن الوليد رضى ال عنه: )لقد طلبُت القتَل مظاّنه فلم ُيقَدر لي
عد أن ل إله إل ال ْي، وما من عملي شيء أرَجْى عنِدي ب ْن أموَت على فراِش  إل أ
 مصن ليلٍة بّتهصا وأنصا متترسٌص ، والسصماء تهلنصي تمطصر ، إلى صصبٍح حتصى نغيصر على

[.18الكفار( ]
نا لها ُمِحّب أو أُبشُر فيها ِبَغلٍم  وهو القائل : )ما من ليلٍة ُيهَدى إلّي فيها َعروٌس أ

[.19أحب إلّي من ليلٍة شديدِة البرِد كثيرِة الجليِد في َسِرَيٍة أصبَح فيها الَعدُو( ]
 وهذا سلماُن الفارسي - رضي ال عنه - يزوُر الشاَم ، فيسأل عن أبي الدر داء-
 رضي ال عنه- فيقال : هو مرابٌط ، فيقول سلمان: وأين مرابُطكم؟ قالوا بيروت،
َض كم عر به عن هب الُ  كم حديثا يذ هل بيروت أل أحدث يا أ ثم قال :  جه قبله   فتو
 الرباط، سصمعُت رسصوَل الِ - صصلى ال عليصه وسصلم- يقول: )) رباطُص يومٍص وليلٍة
 كصيام َشهٍر وِقياِمه، ومْن ماَت ُمرابطا أجيُر من فتنِة القبِر، وجرى له صالُح عمِله

[.20إلى يوم القيامة(( ]
 وفصي روايصة لمسصلم: ))وإن ماتَص جرى عليصه عمُله الذي كان يعمُله، وُأجرَى عليصه

[.21رزُق وأمن الفتان(( ]
أمَة السلِم

ْن من أ سلمين فل أقَل  في ثغوِر الم ُط  سبيل ال، أو تعذر الربا في  عز الجهاُد   إذا 
ُت ، به الوقا ستثمُر  ما ت ير  من خ ما  في الغزِو والجهاِد، وإّنه فس  ُث الن قى حدي  يب

[22وُتستنفُد فيه العماُر ، ))فالَجّنُة َتْحَت ِظلِل الُسُيوِف(( ]
وُيحذر النبّي صلى ال عليه وسلم أمَته من تناسي هذه الشعيرِة الكبيرِة ويقول:
[.23)) من ماَت ولم يغُز ولم ُيَحّدْث نفَسُه بالغزِو ، مات على ُشْعَبٍة من الّنَفاِق (( ]

أيها المسلمون
 ليس الجهاُد مقصورا على جهاِد العداِء في ساحاِت الَوَغى ، فالجهاُد باللساِن وبذُل
 المواِل فصي سصبل الخيِر، والتيقظُص للثغراتِص فصي الداخِل ، وكشفُص النفاقِص ، وفضحُص
يه نبي صلى ال عل يه ال ِب الِجهاِد ، حثّ عل من ُضرو كل ذلك َضرٌب  ين ،   المنافق

[.24وسلم فقال: ))جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم(( ]
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 واهتم له السلُف الصالُح حتى ظهرت الُسّنُة، وماتت البدعُة ، وأخمدت نيراُن الِفَتِن
الُمشَتِعلةِ  ، وَقضوا به شطرا من أوقاتهم.

 وهذا العالُم الفطن والصحابي النجيُب عبد ال بن مسعود- رضي ال عنه - يقول
سَنِتكم، فإن لم تستطيعوا إل أن ْن لم تستطيعوا فبأل كم، فإ ين بأيِدْي  : )جاهدوا المنافق

[.25ُتَكْفِهُروا في وجوِههم فافعلوا( ]
في كة  َن المعر كل أحٍد ، فإن ميدا ِج مكشوفًة ل في الخار ساحُة المعركِة  نت   وإذا كا
 الداخِل، وإفساِد المنافقين الذين إذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض ، قالوا إنما نحن

مصلحون ل َيخفى على الواحِد الحِد .
إخوَة اليماِن

هم المسلين، وقضاِء هم في تفقد أحواِل إخواِن  استثمر السلُف الصالُح جزءا من أوقاِت
يبيتون من  ستشعاِر  عن ا ا الَغِنُى  من ُنفوٍس لم ُيلِهَه ها  ِج المحتاجين ، ول دّر  حوائ
 على الطوى، وَتذكِر مصن َيفترُشون الرضَص ، ويلتحفونَص السّصماَء، يفزعون فصي
ما كم نموذجا لهؤلء، فأهُل المدينِة - ك سكيَن والرملَة ، وها  النائبِة ، وُيطعمون الِم
نه- ثلثا ضي ال ع بن عوف - ر من  بد الرح  تقول الروايات.. كانوا عياًل على ع

[.26يقرشهم ، وثلثا يقضي ديَنهم، ويصل ثلثا (( ]
ضي ال سلمة ر ين ، أم  تي أمّ المؤمن ِسه، فيأ شى الَهلكَة على نف مع ذلك كان يخ  و
ٍش من أكثِر ٌقري ني  ُت، إ قد هلك ني أخشى أن أكون  ين إ يا أم المؤمن ها ويقول:   عن

[.27ماًل ، بعُت أرضا لي بأربعين ألف ديناٍر ، فتوصيه بالنفقة ]
 ترون - معاشَر المسصلمين- ماذا سصيكوُن موِقُفنصا إذا سصألنا على أرملٍة مصن أرامِل
ها وليس عندها ما تطعُمهم؟ أو عن مغيبٍة طال ليُلها وحيل  الُمسلِمين ، ُتهدهُد أطفاَل
ين فا، وعن مد سألون الناس إلحا سٍر فقيرٍة ُمعدمة ل ي ها، أو عن أ ين زوِج ها وب  بين

أقلَق الدائنون مضجعه ، ول يجد لديونهم َسدادا.
ين ، سماِت هذا الد من  ِت المحتاجين  سلمين ، وقضاَء حاجا  أل وإّن َتفقَد أحواِل الُم
ْن ُت، والداُل على الخيِر كفاعله، وم به الوقا ستثَمُر  ما ُت ين، وم  ومن أخلِق المؤمن

َفّرَج عن مسلم كربًة من ُكَرِب الدنيا َفّرَج اُل َعنُه ُكربًة من ُكَرِب الخرِة.
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 هذه - معاشَر الحبِة - إطللٌة يسصيرٌة على جوانبِص مصن اسصتثمار الوقتِص ، عنصد
ٌم صياٌم ، وتلوٌة واعيٌة للقرآن ، عل صلٌة و ما ترون-  هي ك صالحين و سلف ال  ال
 وتعليٌم ، وعمارٌة للمساجِد بذكر ال، دعوٌة للخير وجهاٌد في سبيل ال بالمال والنفس
 واللسصان ، ومرابطٌة فصي ثغوِر المسصلمين دفاعا عصن حياض السصلِم ، وُحرمات
 المسلمين، وتلمس واٍع لحاجات المسلمين ،والتقفي لحواِل المحتاجين فأين الشعوُر
 بالفراِغ لمن يستثمُر وقَتُه في هذه العماِل الجليلة ،أو مثلها ، وأي مكان في مجتمع

[.28المسلمين لمن يهلكون أوقاَتهم !ا أماكُن الخنا ]
 والزنصا ، وأيصن مصن ينتظرون نصصرَة هذا الدينِص ، وهصم بعصد لوقاتهصم ُمضيعون،

ولهواِئهم وشهواِتهم مستسلمون.
ُسّد  إّن المة ُمحتاجٌة لكل طاقٍة ، وإّن الدعوة ل َتستغني عن أي وسيلٍة ُمباحٍة ، َفْلَي
 ُكّل واحٍد مصن المسصلمين الُثغرَة التصي ُيحسِصُنها، لنتصق ال فصي أوقاتنصا ولنقدم خيرا

لنفٍسنا،
تم نا، واخ سر أموَر نا، وي نا ُرشَد هم ألهم سِل، الل من العجِز والَك بك  نا نعوُذ  هم إ  الل

بالصالحاِت أعماَلنا.
.416/ 8[ تفسير ابن كثير 1]
8/500[ تفسير ابن كثير 2]

[ أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما3]
.11/230[ الفتح 4]
سنة للبغوي5] هى وغيره،شرح ال قه الذ صححه وواف صول و كم مو جه الحا  [ أخر

14/224. 
( .4/368[ السير )6]
 .3/215[ السير 7]
 .33، 30، 2/29[ السير 8]
3/318[ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 9]

( .1/490[ أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن )السير 10]
 .215/ 3 بسند رجاله ثقات، السير4/70[ أخرجه أبي سعد 11]
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 مع ضعف إسناده1/399[ السير 12]
7/327[ تفسير ابن كثير13]

500، 1/499[ أخرجه أبو نعيم والفسوي بإسناد صحيح، سير أعلم النبلء14]

1/34[ رواه ابن سعد والحاكم، بسند صحيح، السير15]

1/364[ أخرجه ابن سعد، السير 16]

365، 1/364[ السير 17]

3/74[ الصابة 18]

  وقال: رجاله رجال الصحيح.وذكره غيره،9/350[ ذكره الهيثمى في المجمع 19]
.3/7، الصابة 1/375السير 

.1/506[ إسناده حسن، السير 20]
.1913 ح3/3/120[ صحيح مسلم 21]
3/85[ رواه الحاكم بسند صحيح، صحيح الجامع 22]

.5/358[ رواه أحمد ومسلم وغيرهما، صحيح الجامع 23]
 3/79[ حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهم، صحيح الجامع 24]

.
.1/497[ السير 25]
.1/88[ سير أعلم النبلء 26]
.1/82[ السير 27]
192[ الخنا: الفحش )مختار الصحاح ص 28]

==============
واجب الوقت

15/03/2003
12/1/1424

يل إلى اليأس والحباط ير يم من التفك مط  ية ن ية والدعو سنا الفكر  غلب على مدار
يد من المواعدات المسصتقبلية التصي ل  ويعالج النوازل والملمات بجرعات غيصر نقيصة 
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 للنسصان فيهصا عوضا عصن المطالبصة بالعمصل والجهاد ، واسصتنفار القوى والطاقات
واستثمار الحداث لعادة صياغة الفرد والمة .

عد بة ب جس رهي في إحباط وخوف وهوا يش  حن نع حد الشباب يقول : ن تب إلي أ  ك
 هذه الحداث حتصى يجزم بعضهصم بأنهصا بدايصة النهايصة ليوم القيامصة كمصا فصي
في المستقبل العملي ير  ية الزواج والتفك نا العمل ون ير م ية( فترك الكث  )الهرمجدون
 ... الخ . وهذا الجزم ص أخي الحبيب ص هو من الرجم بالغيب ولماذا نستنكر عمل

العرافين والمنجمين وقارئي الكف والفنجان ثم نأتي ما هو مثله وأشد منه .
 إن قارئة الكصف قصد تؤثصر باليحاء على سصلوك فرد واحصد أو تضصر بمسصتقبله بينمصا
يا المة قد يضرون بمستقبل مئات من الناس ممن  الخراصون المتهوكون في قضا

اتبعوهم بغير علم.
 وليس أضر على المة في هذه الزمة من أن تقرأ المستقبل قراءة مغلوطة فتركن
 إلى دعصة أو سصكون أو اسصترخاء بحجصة القدر الماضصي أو تتجرأ على قرار غيصر
 حصيف اتكاًء على صورة مستقبلية تداعت إليها من نظرة يائس أو خيال نائم حالم

أو تصورات دعي متعالم ...
 ويصادف هذا شعورا لدينا بالعجز والغلق وأل دور نؤديه ول مهمة نضطلع بها
 ... إذا يكفينا أن نرسم المستقبل نظريا كما نحب ولنجعل لنا فيه الحلو ... ونسقي

أعدائنا المر ... لينتهي المر .
تي صة ال سؤوليات الخا من الم مة طويلة  ص قائ ها الغالي  ص أي مك  مي وأما  إن أما
 أقرتها الشريعة فل ينسخها تأويل ول تبطلها رؤيا وما لم نسع في تحقيقها فسنظل
في هي  ية  مة الحقيق ها فالز قة ل مخلص من صلة متلح قة أزمات مت في حل  ندور 

دواخلنا وأعماقنا وذواتنا ومن هناك يأتي الفرج والخلص .
 إن العمل النافع سواء كان دنيويا أو أخرويا هو من السباب المطلوبة من المسلم،
قت وعدم من الفراغ وضياع الو ني  من يعا ثل هذه المزالق إل  في م قع   وغالبا ل ي
 النتظام فصي برنامصج أو مشروع علمصي أو عملي . فهصو يمنّصي نفسصه بالترقّصب
 والنتظار ، وقد يرى الناس وهم يعملون فيرثي لحالهم ويشفق عليهم وربما حاول
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 أن يثنيهم عن عملهم ؛ لنه يظن أنهم لم يدركوا ما أدرك ، وأنهم يعملون في غير
طائل !.

سلم المتطلع لداء دور سمة يحتاج الفرد الم صيبة والحا ثل هذه الوقات الع في م  و
إيجابي إلى أمور :

 أوًل: السكينة والطمأنينة: " ُهَو اّلِذي َأْنَزَل الّسِكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن " )الفتح: من
 ( " ُثّم َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغّم َأَمَنًة ُنَعاسا َيْغَشى َطاِئَفًة ِمْنُكْم ")آل عمران:4الية

(.154من الية
 فليطمئن المسصلم إلى مسصتقبله وإلى حفصظ دينصه وملتصه وأمتصه ، ول يسصمح للقلق
ية عض التحليلت الخبار سمع أو يقرأ ب ما ي يه حين سيطر عل  والخوف المْفِرط أن ي
 التي قد يكون بعضها نوعا من الحرب النفسية أو التلعب بأعصاب الناس .ولينظر
ها ثم خرج من حن وكوارث  جه السلم من حروب ومحن وإ كم وا  في الماضي ؛ 
 قويا عزيزا منيعا ، ومصن ذا يكون فصي وحشيصة التتصر ؟! أو دمويصة الصصليبين ؟! أو
يف يكسب ضر السلم وك في حا ظر  سوة اليهود ؟! ولين ية الستعمار؟! أو ق  همج
من أهله يعودون سا  يه ، ونا سا يدخلون ف قع جديدة، ونا كل لحظة موا في   السلم 
 إلى صفائه ونقائه ، وإنجازات لرجاله ودعاته في مشاريع ومؤسسات وكتب ومواد
نا صلحا ه سك ، و ساجد والمنا هم ، وجموعا تؤم الم شد ل ير تحت ية وجماه  إعلم
 وهناك ، وتقدما في المواقع يجب أن تفرح به ول يحجبنا عن الفرح الطمع فيما هو
 أعظصم ، مصن حصصول النصصر النهائي وقيام دولة الخلفصة الراشدة ، أو الطمصع فصي
نا أل ُس التاريخ طويل ، وعلي  سقوط القوى العظمى .. فثمت سنن ونواميس ، وَنَف

ا َيْجَمُعوَن ")يونس: َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِمّم ِه َفِبَذِل ِه َوِبَرْحَمِت  (58نعجل "ُقْل ِبَفْضِل الّل
.

 إن اضطراب النفصس وارتباكهصا ل يصصنع شيئا، ولكنصه يحول دون التفكيصر السصوي
 ودون العمل المنتج، وقد يجر إلى القعود أو التراخي أو الستسلم ، أو يفضي إلى

الندفاع الجامح دون بصٍر بالعواقب.
ول تغل في شيء من المر واقتصد **** ِكل طرفي قصد المور ذميم
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يه وسلم ، يه من محمد صلى ال عل سا لهذا الدين وحدبا عل شد حما حد أ كن أ  ولم ي
 وفي ذروة الشدائد كان يدعو ويتضرع ، ولكن لتفارقه سكينة الرضا ، كيف وقد

خاطبه ربه فقال :" ألم نشرح لك صدرك ؟"
 ثانيا : وممصا يعيصن على السصكينة ويزرع الطمئنان الركون إلى ال تعالى توكًل
 وتألها وتعبدا ورضا ، وفي الصحيح : )من رضي بال ربا وبالسلم دينا وبمحمد
 صلى ال عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة ( وفيه أيضا : ) العبادة في الهرج كهجرة
يه وسلم " فإذا حبيبه محمد صلى ال عل تن ، وفي توجيه ال ل ّي( . والهرج : الف  إل
سكونا وهدوءا وثباتا غب " وذلك أن العبادة تورث  بك فار صب وإلى ر غت فان  فر
يد ين يظنون أن مقال نه المضطربون المتهوكون الذ سيا وعقليا يحرم م ستقرارا نف  وا

المور بيد غير ال .
 إن عبادة القلب والجوارح هصي مصن التوبصة والنابصة التصي بهصا ُتسصتدفع الكوارث
 والّنكبات وُتسصتجلب المنصح والعطايصا والهبات ، ول عّز للمصة أفرادا وجماعات
 وشعوبا وحكومات إل بالتوبصة الصصادقة والرجوع إلى ال تعالى واللياذ بصه. وبذلك
 يكون إصصلح النفصس والقلب والجوارح والسصلوك ، وصصلح الفرد صصلح للمصة،
 والبداية تكون من النفس ، وإذا كنا غير قادرين على تدارك خلل في ذوات نفوسنا
 - القرار فيه يبدأ وينتهي من عندنا - فكيف نحلم بالتدارك على المستوى العام أو

نت شيئا ويريد يد وتداخل ، وقد تريد أ  على المستوى العالمي في ظروف ذات تعق
ها إدارًة هم في إدارت نا لم يحققوا نجاحا مع ذوات  غيرك سواه؟! نحن نرى كثيرين م
 شرعيصة تقوم على حفصظ الحقوق وأداء المانات وبذل الخيصر وفصق السصنن واليات

الشرعية والكونية .
 ثالثا : اللحاح فصي الدعاء والتضرع فإنصه ممصا يسصتدفع بصه البلء ، وتسصتنزل بصه
كن من لو أقسم على ال لبره ، فلي هم   الرحمة ، ولن يعدم مليار مسلم أن يكون بين
في صدق  عك ، وا هم م صيٌب ، أشرك عك ن من دعائك وتضر سلمين  نك الم  لخوا
جل في العا ير للناس  حب الخ سريرة و صفاء ال مع هذا الدعاء  طأ   دعائك ، وليتوا

والجل .
وسارية لم تسر في الرض تبتغي **** محًل ولم يقطع بها البيد قاطُع
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سرت حيث لم تسر الركاب ولم تنخ **** لورد ولم يقصر لها القيد مانع
تحل وراء الليل والليل ساقط **** بأرواقه فيه سمير وها جع

تفّتح أبواب السماوات دونها **** إذا قرع البواب منهن قارع
إذا أوفدت لم يردد ال وفدها **** على أهلها وال راٍء وسامع

وإني لدعو ال حتى كأنما **** أرى بجميل الظن ما ال صانع
 رابعا : الهدوء في التعامل مع الخبار والتحليلت والتصريحات والمواد العلمية
 ، فإن مزيد النهماك فيها ربما صنع لدى المتلقي قدرا من البلبلة والحيرة والتردد،
عة، يعاد قة مفر هو مواد مشق من هذا الضّخ العلمي  ير   ثم الخوف المفرط. وكث
 إنتاجهصا بطرق مختلفصة ، أو وجهات نظصر وتحليلت وظنون وتوقعات قصد ينتفصع
 اللبيب بها إذا أحسن قراءتها والتعامل معها , وعرف ما يأتي وما يذر، وما يأخذ
 ومصا يدع ، أمصا غيصر الفطصن فربمصا كانصت شقوة له ، تحرمصه هناءة حياتصه وطيصب
 عيشصه ، وتعوقصه عصن سصيره ، دون أن يظفصر مصن ورائهصا بطائل ، أو يكون مصن

معالجتها بسبيل.
 خامسصا: الحذر مصن ترويصج الشائعات والقاويصل والخبار المرتبكصة والتحليلت
نا في عصر صارت قوة الدول تبنى على مقدار ما لديها  المغرقة في التشاؤم ، فإن
 من سعة المعلومات ودقتها، إننا في عصر )) المعلوماتية ((، وكم من خبر يروج
 ويتصم تداوله وتبنصى عليصه نتائج قريبصة وبعيدة ، وقرارات واجتهادات ، وهصو غيصر
 مؤكد ول ثابت .. فكيف تظن بمثل هذه الرؤية المبنية على شائعة أو ظن , أو خبر
 مكذوب , أو روايصة مضطربصة , أو معلومصة ناقصصة , أو مضللة، والحصصول على
تى توفرت الرادة ، وأدركت المة عد صعبا ول عسيرا ول مكلفا م مة لم ي  المعلو

الهمية القصوى لهذه المعلومات.
 أليس من المحزن أن تكون عدوتنا الولى ، أو ما يسمى بص ) إسرائيل ( من أكثر
 دول العالم تقدما معلوماتيا ، بينما نحن في العالم السلمي ربما ل نملك حتى القدر
 الضروري مصن ذلك! فضًل عصن فقدان الكثيريصن لمنهصج التعامصل مصع المعلومات
ْن َن آَمُنوا ِإ صاعتها "يَا َأّيهَا اّلِذي في ذلك ون ية القرآن  مع وضوح هدا  والخبار ، 
بت سبحانه بالتث مر  ِصيُبوا َقْوما ِبَجَهاَلٍة.... " الية فيأ ْن ُت ِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبّيُنوا َأ ْم َفا  َجاَءُك
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 والتصبين فصي الخبار , وعدم الندفاع فصي تناولهصا أو بناء النتائج والقرارات عليهصا.
 ويقول ال سبحانه : " َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل الّلِه َفَتَبّيُنوا َول َتُقوُلوا

ية من ال ساء:  ْسَت ُمْؤِمنا")الن ّسلَم َل ُم ال ْن َأْلقَى ِإَلْيُك نى الول94ِلَم كد المع  ( فيؤ
 خصوصا في مقام الجهاد في سبيل ال ، ويحذر من الجراءة على دماء المسلمين ،
هم وأعراضهم . هم وأموال ستحلل دمائ يه ا ما يترتب عل في تكفيرهم م سرع   أو الت
يه وسلم المخاطبون أول مرة بهذا النداء  وإذا كان أصحاب رسول ال صلى ال عل
من الية ساء:  ا ")الن َض اْلَحَياِة الّدْنَي َن َعَر سبحانه وتعالى : " َتْبَتُغو يوعظون بقوله 

 ( فكيف نقول نحن عن أنفسنا إذا ؟!ويقول تعالى : "َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْلَأْمِن94
ِه.." الية. فيشدد النكير على أولئك الذي يشيعون أمر المن أو  َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِب
يه صلى ال عل سول  هم إلى رده إلى الر نه، ويرشد سبته وأوا ير منا في غ  الخوف 
 وسصلم وإلى أولى المصر، ل ليعلموه كلهصم ولكصن ليعلمصه "اّلِذينَص َيسْصَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهمْص

 ( ، فحتى أولو المر من أهل الحكم أو العلم ليسوا كلهم أهًل83")النساء: من الية
 لفهمه وإدراكه ، وهذا ظاهر جدا في المضايق والمسائل العويصة والمصيرية ، أما

تعاطي القضايا العادية فهذا مختلف عما نحن بصدده .
في جريدة ية أو يقرأ مقاًل  عة أو قناة فضائ في إذا مج  ستمع المرء إلى برنا قد ي نه   إ
 غير رصينة فيخيل إليه أنه أحاط بالمر من جوانبه وأنه النذير العريان ، ويصنف

( .85هذا على أنه وعي ويقظة " َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإّلا َقِليًل ")السراء: من الية
=============

واجب الوقت
22/03/2003
19/1/1424

ين قال له بل ح بن ج صيته لمعاذ  في و سلم  يه و صلى ال عل نبي  سنة ال  واقتداء ب
 أمسك عليك هذا فإن الوصية السادسة هي حفظ اللسان فإنه في أزمنة الفتن أشد من
 وقع السيف ومن أعظم المخاطر المحدقة أنها تستفز بعض العواطف التي لم تترّب
يع ير أو تفسيق أو تبد  في محضن ولم تتلق تعليما ولم عايش تجربة فتنجر إلى تكف
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قل قف الخرين أو حتى  ستيعابها لموا  أو تخوين لهذا الطرف أو ذاك لمجرد عدم ا
لحصول خلل أو خطأ ما.. لكنه ل يعالج بمثل هذه الطريقة .

 وما أشد وطأة القيل والقال والتلعن والتطاعن في وقت وصلت فيه المة في قعر
هاوية بتخلفها وجهالتها وعجزها عن تحصيل السباب الحقيقية للعزة والسمو .

عن أعراض سنتنا بلجام التقوى والخوف واليمان  جم أل هو أن نل جب  ما ي قل   إن أ
ما عد ذلك  جد ب ثم لن ن سنا أوًل ...   المسلمين بتأويل أو بغير تأويل ... لنصلح أنف

يبيح لنا الشتغال بأصحابنا حين سلم منا أعداؤنا ... وال المستعان .
سلم ية الم ها تح فر وكأن طي ألفاظ الك به أن نرى إقباًل على تعا ما يفرح  يس م نه ل  إ

لخيه ...
تحيُة بيِنهم ضرٌب وجيع

ستخراجها وحث يك الجهود السلمية وا في تحر قة  سع والطا ستفراغ الو  سابعا :ا
نا[ ، ين بين فع شعار :] ل مكان للبطال كة والبداع ، لنر مل والمشار فة على الع  الكا
ها شيئا ، خر من ها ول يّد ته كل ته وقدر سعه وطاق سلم أن يبذل و كل امرئ م  وعلى 
مر بمعروف أو نهي عن منكر أو  في عبادة أو علم أو عمل أو دعاء أو دعوة أو أ
 إصلح ذات بين أو إغاثة ملهوف أو تفريج كربة أو وصول منقطع أو إيواء مشرد

أو هداية ضال أو تهدئة مندفع ..وكل معروف صدقة .
 إن هذا توظيف موفق للطاقات المتوفرة لدى المسلمين ، فالكثرة العددية هي إحدى

ميزات هذه المة ، وإن كان قائلنا يقول :
كثر ولكن عديد ل اعتداد به **** جمع،ولكن بديد غير متسق

حارت قواعدنا زاغت عقائدنا **** أما الرؤوس فرأي غير متفق
البعض يحسب أن الحرب جعجة **** والبعض في غفلة والبعض في نفق

تم تفعيل )  نه لو  قد أ نا نعت نا أكثر من10إل إن  % ( من هذا الرقم الهائل لكان لدي
في العالم كله ما ل يتجاوز عدد اليهود  ما رب هم يعملون .. بين  مائة مليون فرد .. كل

ثلثة عشر مليونا !.
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يع في مشار صة،  مك الناس ، والشباب خا صعب أن ينه ستحيل ول ال من الم يس   ل
يا، ول صلح  جماعية مثمرة لخدمة دينهم، أو خدمة دنياهم ، ول عز للدين بل دن

للدنيا بل دين :
إذا اليمان ضاع فل أمان **** ول دنيا لمن لم يحي دينا

ومن رضي الحياة بغير دين **** فقد جعل الفناء لها قرينا
 وهذا يتطلب جديصة فصي صصناعة البرامصج العمليصة ، وتضافرا للجهود ، وتعاونا بيصن

القطاعات ، ونصاعة الهداف.
ما ل ساحة ، ك يق الم هم بض ين ، وأل يعتذر لي من سع الميدان للعامل جب أن يت  ي
يد، ول قل من أن يف يس لديه ما يقدمه، فل أحد أ نه ل حد كان بأ  يقبل عذر من أي أ

أحد أكبر من أن يستفيد.
 ثامنا : إعداد المة , وخصوصا شبابها , نفسيا وعقليا وعسكريا وشغلهم بما يبنيهم
 ويخدم مصالحهم ومصالح أمتهم , ولم ل تفتح البواب للتجنيد الجباري , ليس فقط
تي يجني الشاب من ورائها فة الخدمات الجتماعية , وال  التجنيد العسكري , بل لكا
ية من الجد جو  في  بى  يف يتر صعاب ... وك جه ال يف يوا قة ويتعلم ك خبرة والث  ال

والعمل ويتخلص من الترف والرفاهية الزائدة .
 % من سكان السعودية هم من الشباب , ربما دون سن العشرين ,70إن أكثر من 

 ومن الخطأ الكبير أن تضيق أمامهم الفرص أو تغلق البواب , فل وظيفة ول عمل
 ول دراسة ول ترفيه ول مجال لممارسة بعض التجارب أو التعود على العمال أو

محاولة البداع .
 فهذه قنبلة موقوتصه يمكصن أن تنفجصر وتتشظصى فصي هذه التجاه أو ذاك مصا لم يتوفصر

المخلصون على التفكير الجاد فيها .
ثه ستثمر الزلزال الذي تحد سعة النطاق , ت في حركة تصحيح وا سعا : النهماك   تا
 الزمات , ليس لتصفية الحسابات مع هذا الطرف أو ذاك ، ولكن لتصفية الحساب

مع سلبياتنا وأمراضنا ومعايبنا التي بها هزمنا .
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 يتمسصك الفرد والجماعصة , والمجتمصع , والدولة بمألوفات معينصة غيصر قادريصن على
ها عبر قنوات التفتيصش دون اهتمام ويتقبل مر  كم اللف ت هي بح ها , و  اكتشاف خلل

الجميع رغم أنها ل تنسجم مع أصولنا ومصالحنا الشرعية .
نا ير ب ستدراك والتصصحيح , فجد من السصتعداد لل  وفصي فترات الزمات يبدو قدر 
 اسصتثماره وتطويره , ل ليكون أسصلوبا مؤقتا فصي تجاوز المشكلة , بصل ليكون أداة
سرا " سر ي مع الع يق مفهوم قوله تعالى : " فإن  مة إلى فرصة , وتحق يل الز  لتحو
 فربما انجلت العسرة عن ألوان من الخير والفضل لحاضر المة ومستقبلها لم تكن

في واردنا قبُل ... ولكن ال يتفضل على عباده .
نه ل أحد يقول إن واقعنا على أي مستوى , يمثل حقيقة السلم , ولهذا يجب أن  إ
ية إلى ية الذهن عة النظر كل يعترف بالخلل , فلنّحول هذه القنا بل ال به ,  ستمسك   ن
 برنامج تفصيلي نتعرف بواسطته على مفردات عيوبنا الشعبية والرسمية , والعلمية
 والعملية , الدعوية والجتماعية ... ونتعاون في الخلص منها , والتأسيس لمستقبل

أفضل .
 وقوام ذلك أن نتحدث بالصصراحة والصصدق فيمصا بيننصا بعيدا عصن أجواء التصصنع

والتملق والرياء والتغرير .
 إن المة تمر بمنعطف خطير , ولم يعد المر يتسع للمزيد من السترخاء والتهاون

والمجاملة .
 وفي ظني أن ثمت قدرا من الحرية يتاح الن في قنوات النترنت أو الفضائيات أو
ساوئنا وقلة هر م ية ل لنظ ستخدم هذه الحر يف ن هم أن نتعلم ك من الم ها ... و  غير
 أدبنصا وضيصق صصدورنا بالحوار , بصل لنتدرب على الهدوء فصي معالجصة الختلف

وسعة الصدر والفق .
نا تظل نا أن ندرك أن جهود ها وتثميرها علي  عاشرا : ومع أهمية عصر الجهود كل
ما يضعف ها فكثيرا  مع محدوديت ية ، و ية وفكر ية وإدار  محدودة، لعتبارات تربو

أثرها بسبب التشتت والتوزيع على مساحة عريضة جدا .
 نحن مجموعة من الخيريين نتشاكى هوان المة وضعفها وَنِحّن إلى عزتها وقوتها،
ثم با،  ثم ُنَثنّي بأور سرائيل ،  ية فنبدأ بالوليات المتحدة وإ يل نتحدث بعفو عد قل  وب
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من ثم  ها،  من في سلمية و عة ال ثم نبدأ بالرق ثم العالم كله،  بي،   نتناول العالم الغر
في هم  فق مع من ل نت ثم  في الفروع،  نا  من يخالفون ثم  في الحوال ،  نا   يخالفون
بق معهم في قم المر إلى من ل نتطا ما تفا ية، ورب جة الن  الجتهاد الخاص والمعال

الذوق والمزاج والتركيبة النفسية.
من الخير أن نعتاد العمل في دوائر التفاق التي يقبلها عامة الناس .

 وفي جميع كتب الفقه يعقدون بابا للصلح، ويذكرون أحكامه وأدلته ، وأخبار العهود
والمواثيق النبوية والراشدية مع أصناف الناس.

 وفصي جميصع الحالت المشابهصة تبدو الحاجصة ملحصة إلى ترتيصب الولويات ومراعاة
ية المتحصلة لهل السلم ، سدة , والعتبار بالقدرة الشرع عد المصلحة والمف  قوا

وليس المسلمون استثناء من غيرهم في اتخاذ السباب وتوفير القدرات.
 ول شصك مطلقا أن السصابقين الوليصن بمكصة قبصل الهجرة كانوا أصصدق الناس دينا
َب ا ُكِت يم :"َفَلّم هم العل هم رب كف ، وقال عن مع ذلك أمروا بال ية , و هم تضح  وأشد
من ساء:  ِه َأْو َأَشّد َخْشَيًة")الن َس َكَخْشَيِة الّل َن الّنا ْم َيْخَشْو ٌق ِمْنُه ُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِري  َعَلْيِه

(.77الية
ولذا قال بعض الحكماء : أسرع الناس إلى الفتنة أعجلهم فرارا عنها.

 إن هذه الطاقة السلمية المحدودة ل تتحمل أن تكون وقودا لمعارك ل أول لها ول
آخر مع شتى المخالفين.

 إن جهدك المحدود لو ُوّظفص فصي مجال محدد لثمصر ، وأنصت فصي مقام مواجهصة
 تفرض عليصك تحديات ل مخلص منهصا , وليصس لك أمامهصا خيار، فمصن اللزم أن
 تتوفر في مثل هذا القدرة على الحركة، وعدم الجمود على مواقف ثابتة ، بل يتقدم

المرء أو يتأخر ، وقد يأخذ ذات اليمين وذات الشمال بحسب المصلحة.
 نحصن هنصا ل نتحدث عصن القناعات العقديصة ول عصن المواقصف المبدئيصة ، بصل عصن

المواقف العملية التي يبذل النسان فيها مجهوده ، ويستجمع قدرته.
 إذا كان المقصود هو مجرد الحديث فلنقل عن أعدائنا ما شئنا ، لكن حين ننتقل إلى

الميدان العملي ؛ فعلينا أن نختار الهداف بعناية .
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 وفصي داخصل المجتمعات السصلمية فإن ثمصت تناقضات كثيرة وواقعيصة ل يمكصن
 تجاهلها، منها: الفكرية , ومنها المناطقية , ومنها القبلية ومنها .. وقد يبدو جيدا أن
ني بعضها بعضا ، صادم ويف هن على إطلق العنان لهذه التناقضات ؛ لنت  العدو يرا
 وليس سرا أن بعض الجنحة المتصارعة في أكثر من بلد إسلمي زودت بأسلحة
 إسصرائيلية ، والتجربصة المريكيصة فصي أفغانسصتان هصي آخصر شاهصد على أن الدراة
 المريكيصة تحافصظ على أفرادهصا ؛ فالفرد المريكصي إنسصان متحضصر راقٍص يسصحق
 الحياة، وليمت بدًل عنه ألف من العرب المسلمين الذين يرفضون الحداثة , واللحاق

بركب التقدم !
 ويخشصى العقلء كثيرا أنصه فصي جصو السصذاجة وقلة التجربصة والنانيصة وعدم وضوح
قد ين  بة على كثير صة , وأن تنطلي اللع كن أن تتكرر الق من المم نه   الهداف ، فإ

يظنونها في بداية المر تحقيقا لهدافهم وتطلعاتهم ومصالحهم الذاتية .
 الحادي عشصر : وعلى وجصه الخصصوص فإن مصن الضرورة بمكان أن نتجنصب
 المصادمة مع إخواننا في الملة والدين ، وترك المصادمة ل يعني ترك الدعوة ، بل
 يعني التأسيس الصادق للدعوة وانطلقها بل عوائق ، ول يعني ترك التناصح بيننا،
 بصل تفعيصل التناصصح، لكصن يعنصي تجنصب أسصلوب المصصادرة واللغاء والسصتخفاف

بالخرين.
 وبغض النظر عن مدى تطابق الرؤية في الحكم على هذه المجموعة أو تلك إل أن
 القدر المقترح الن هصو الموادعصة والمتاركصة والنشغال بالهصم الكصبر ، وإقبال كٍل

على مشروعه ونموذجه وعمله البنائي الصلحي.
 وإذا تعذر أن يصل أهل السلم إلى موقف موحد في القضايا الكبار- ولعله متعذر
 فعًل -فليسيروا في خطوط متوازية غير متقاطعة ول متعاندة ، وليَدعوا جزءا من

مهمة تصفية الخصوم للمستقبل ، لئل يلفيهم الزمان القادم وهم بل أعداء!
 إنها نفثة مصدور ، تؤلمه الرغبة النشقاقية الكامنة في أعماقنا، المتربصة لفرصة
 تسمح لها بالظهور والتبرج كأسوأ ما تكون النانية في سيطرتها الفردية والجماعية
 على حياتنا وأعمالنا ، ويزكى ذلك غياب روح الفريق في برامجنا , حتى ل نفرح
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 بإنجازات يحققها الخرون ونحرم أنفسنا من لذة النتصار , بينما يفرح فريق الكرة
كله لهدٍف يسجله حارس المرمى !

 وال تعالى ينهصى عصن التفرق والتنازع عامصة ، ويخصص مصن ذلك حال لقاء العدو ،
ْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا ")النفال: من الية ا اّلِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُت ا َأّيَه  (45كما قال سبحانه : " َي

.
فالنتيجة الحتمية للتنازع هي الفشل وذهاب الريح.

 إننصا بحاجصة إلى فقصه أوسصع لمقاصصد التشريصع وأصصوله الولى والتصي مصن مقاماتهصا
 الولى أن التشريصع مبنصى على الوسصع والسصتطاعة , وأن التشريصع مصن مقصصوده
 تحصصيل المصصالح ودرأ المفاسصد , ومصن مقصصوده تحصصيل اجتماع المؤمنيصن الذي
 يتعذر تحققصه إل بقدر مصن السصقاط والعفصو والتسصامح وفتصح محصل الجتهاد الذي
هل الدعوة والعمل للدين ليضع كٌل مما  يتجاوز دائرَة خاصِة أهل العلم إلى سائر أ

أوتي ما يحصل به تحصيل مصلحة أو درأ مفسدة .
 لقصد تربينصا فصي طفولتنصا وربمصا فصي مجالسصنا العلميصة على روح النتقام والثأر
 والصصرار على حقوقنصا حتصى مصع أقرب الناس إلينصا ... وربمصا ل تكون الحقوق
سامح واليثار والرحمة يم الت قت أن نتربى على ق ية , والن يقتضي الو  ظاهرة جل
نا من نا تقاتل هم ؛ لن المكان يضيق فإذا كبرت ذوات نا والصبر علي  والتنازل لخوان
 أجلها وشاعت الثرة وزاد الشر تسلطا علينا , واتسعت الهوة بيننا فلنجعل الخلص
 مصن أنانيتنصا ومصصالحنا الذاتيصة وذكرياتنصا الليمصة شعارا لنصا , ومصن ترك شيئا ل

عوضه ال خيرا منه , وال واسع عليم .
نا )للطوارئ( من كل حسد أو حقد أو بغضاء نا قلوب  لنجرب أن ننام الليلة وقد أخلي
 أو كراهية لحد من المسلمين , ممن نعتقد أنهم ظلمونا في نفس أو أهل أو مال أو
 عرض , وأن نسصصامحهم جميعا , ونتوجصصه إلى خالق السصصماوات والرض بقلوب

صافية أن يسامحهم ويغفر لهم ويعينهم على تجاوز عثراتهم وإدراك عيوبهم...
 نحصن نغسصل وجوهنصا وأيدينصا يوميا عشرات المرات , فلنجرب هذه المرة أن نغسصل
نا من كل مال يرضي ال , والقلب موضع نظر الرب تبارك وتعالى ) إن ال  قلوب

ل ينظر إلى صوركم ول إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم( .
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سعادة حة وال صعيد النس والرا تى على  ها مفيدة , ح سهلة جدا , ولكن ية  ها عمل  إن
الذاتية فجربها وال معك .

والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته .
============
* أهمية الوقت.

* مفهوم إدارة الوقت.
( ،استراحة1* تمرين )

* لصوص الوقت.
(.2* تمرين )

* أربع قواعد لدارة وقتك بفاعلية.
المحتويات

مفهوم إدارة الوقت
* إدارة الوقت تعني أوًل إدارة الذات، فهي نوع من إدارة الفرد نفسه بنفسه.

قت المتاح، في حدود الو ها  تي نقوم بمباشرت هي إدارة العمال ال  * إدارة الوقت 
 ساعة.24يوميا 

من أن يه ،بدًل  سيطرتنا عل قت وفرض  هي محاولة ترويض الو قت   * إدارة الو
يفرض سيطرته علينا.

* إدارة الوقت هي إدارة السلوك والشخصية.
خصائص الوقت

* سرعة انقضائه.
* ما مضى منه ل يعود ول يعوض.

* أنفس ما يملك النسان.
أهمية الوقت

عة الوقت يقطعك عن ال والدار من الموت ، لن إضا شد  عة الوقت أ  * ” إضا
الخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها“ )ابن القيم رحمه ال(
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 * ” ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه أنقص فيه أجلي ، ولم يزد
فيه عملي“ )ابن مسعود رضي ال عنه(

 * ”إن الليل والنهار يعملن فيك ، فاعمل فيهما“ )عمر بن عبد العزيز رضي ال
عنه(

ما ذهب يوم ذهب بعضك“ )حسن نت أيام مجموعة ، كل ما ا بن آدم ، إن يا ا  ” * 
البصري(

إسألي نفسِك هذه السئلة عن يومِك وأمسِك وغدِك:
أغلقي البواب الحديدية على الماضي والمستقبل، وعيشي دقائق يومِك..

تمرين
 هل أجعل حاضري مريرا بالتطلع إلى الشياء حدثت في الماضي، حدثت وانقضت

مع مرور الزمن؟!!
من ستغلل النهار والفادة القصوى  قد صممت على ا في الصباح ، و ستيقظ   هل أ

الساعات الربع والعشرين المقبلة؟؟
هل أستفيد من الحياة إذا عشت دقائق يومي؟؟!!

غد....؟؟ ...أم بل؟؟؟...في ال تي؟؟!! السبوع المق في تنظيم وقتي وحيا  متى سأبدأ 
اليوم؟؟!!

لصوص الوقت
* - المقاطعات والزيارات المفاجئة.

* - التصالت الهاتفية غير المنتجة.
* - الجتماعات غير الفعالة.

* - التسويف أو التأجيل بأعذار واهية.
* - الهداف غير الواضحة.

* - المعلومات الضعيفة/ )النقص في المعلومات(
* - عدم تحديد الولويات.

* - عدم القدرة على قول ”ل“.
* عدم تخطيط الوقت.
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* - انخفاض الروح المعنوية.
* - الصغاء غير الجيد..

أربع قواعد لدارة وقتك بفاعلية
* حددي أهدافك وأولوياتك.

* كوني قادرة على قول ”ل“.
* أتقني فن التصال الهاتفي.

* التزمي الستراتيجيات الذكية.
- حددي أهدافك1

مواصفات الهداف الذكية:
* محددة

* متفق عليها.
* واقعية ممكنة التحقيق.
* مرتبط إنجازها بزمن.

حددي أولوياتك
2
4
1
3

غير هام
هام

غير عاجل
عاجل

- كوني قادرة على قول ”ل“!!2
الوسائل التي تمكنك من قول ”ل“ دون خسارة الخرين:

* قولي ”ل“ بتأدب وبصوت غير مرتفع ول منفر.
* قولي ”ل“ مع ذكر البدائل.

* قولي ”ل“ بعد ذكر المبررات وأسباب الرفض.
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- أتقني فن التصال الهاتفي3
توصيات لتحسين فعالية إدارة الهاتف:

* قومي بإعداد دليل خاص بأرقام الهواتف التي تتعاملين معها باستمرار.
* حددي الهدف من المكالمات الهاتفية، وقدمي أجوبة مختصرة للسئلة.

* حددي زمن المكالمة قبل أن تبد ئي بها.
* كلفي أمِك أو أحد أفراد أسرتِك بالرد على المكالمات خلل انشغالِك.

* اجمعي كل الوراق والملفات التي تحتاجينها عند المكالمة.
- التزمي الستراتيجيات الذكية4

* كوني حازمة.
* ل تبدئي دائما من الصفر.

* دربي نفسِك على إنجاز العمل.
* كوني علقات إيجابية مع زميلتِك.

* تعرفي على مضيعات وقتِك وتجنبيها.
* تعلمي القراءة السريعة.

* ضعي التوتر تحت سيطرتِك.
o..كوني متفائلة وانظري إلى الخطاء كفرص للتعلم 
o.ارفضي أن تسمحي للخرين بتوتيرك 
oقولي أشياء إيجابية تعزز الثقة والفتخار بنفسك 
o.هنئي نفسك عندما تقومين بعمل جيد 

أسأل ال أن ينفعكم بما تعلمتم
ومضة...

تذكري: أن المعادلة هي:
تخطيط جيد للوقت + إجراءات إيجابية في مواجهة مضيعات الوقت =

إدارة فّعالة للوقت
=============

أهمية الوقت
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علي بن عبدالعزيز الراجحي
يه أفضل الصلة وأتم  الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على نبينا محمد عل
 التسليم إن من المعلوم عند كل مسلم أن ل تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ،
نا ته ، ولو تدبر يء دل على أهمي سم بش ما تكرر الق يم ، وكل سم إل بعظ نه ل يق  وأ

  من سورة الفجر . ، وقوله عز وجل ) والليل إذا يغشى1قوله تعالى )والفجر( آية 
ية 2* والنهار إذا تجلى1   ، من سورة الليل وقوله سبحانه ) والضحى2 ، 1 (آ
 * والليل إذا سجى ( ، من سورة الضحى .، لوجدنا أنها أجزاء الوقت . ثم تدبر1

نه أقسم بالزمان1أيضا قوله تعالى : ) والعصر ( آية    من سورة العصر ،تدرك أ
 كله ، وما هذا إل لهميته ، وهذه الهمية مصدرها أن الوقت هو الزمن الذي تقع
ها شر لينالوا ب ها الب تي يقدم هي ال يه العمال ، وهذه العمال ) خيرها وشرها (   ف

جزاء الخالق .
 إذا عرفنا تبين لنا أهمية الوقت ، فهو في الحقيقة حياتنا على هذه الرض لكي نقدم

فيها ما يوصلنا إلى الغاية التي لجلها خلقنا ، فالوقت هو الحياة .
سهم ، وعلى ها على أنف من الناس ، يضيعون ير  ها كث نة يضيع مة وأما قت نع  و الو
ير من الناس : الصحة يه وسلم ) نعمتان مغبون فيهما كث هم ، قال صلى ال عل  أمت

في الرقاق  ما جاء   ، ح )11/229والفراغ( . رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب 
 ( وللوقت خاصية ، وهي إنه إذا ذهب لم يرجع ، وهذا يدفعنا لستغلل كل6412

 لحظة منه ، كان ابن عمر رضي ال عنهما يقول : ) إذا أمسيت فل تنتظر الصباح
 ، وإذا أصصبحت فل تنتظصر المسصاء ، وخصذ مصن صصحتك لمرضصك ومصن حياتصك

  باب قول النبي صلى ال عليه وسلم )2لموتك (.رواه البخاري موقوفا في الرقاق 
( من مظاهر الفراغ :6416كن في الدنيا كأنك غريب ( رقم )

من ته ، و ساعات الطوال بل هدف ، مضيع لوق في الشوارع ال من تراه يجول   إن 
 تراه يجلس الساعات الطوال يرغب ما ل يعود عليه في دينه ول في دنياه ، مضيع

لوقته ، وكل من اشتغل بما ل يرضي ال فقد ضيع وقته .
التحسر على فوات الوقات :
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تي ساعات ال نه يندم على ال من أيام عمره ، فإ ضى  ما م كر  قل ، وتذ به العا  إذا تن
صحيفة عمله ، بل المرء ب ين يق ساعات الندم ح شد  هو والبطالة ، وأ في الل ها   قضا
 فيرى فيهصا الخزي والعار ، قال تعالى : ) يومئذ يتذكصر النسصان وإنصا له الذكرى

تي 23 ني قدمت لحيا يا ليت   من سورة الفجر . وقال24 ، 23(.اليتان 24، يقول 
 تعالى : ) أن تقول نفصس يصا حسصرتي مصا قطرت فصي جنصب ال وإن كنصت لمصن

 من سورة الزمر .56الساخرين (.آية 
بل أن ها ق ستقبل لحظات عمره ، فعمر عه الندم ، وا من ندم اليوم حيث ينف قل   فالعا

يأتي اليوم الذي ل ينفع فيه الندم .
من أسباب تضييع الوقت :

ص عدم وضوح الغاية :1
ها ، أو عدم النشغال ها ، أو عدم التفكير في ية ، أو عدم وجود  إن عدم وضوح الغا

بها والسعي لجلها هو أعظم سبب لضياع الوقات .
 فمن حدد هدفا يسعى إليه ص أيا كان الهدف ص فإنه لن يضيع وقته ، فالطالب الذي
 يريد التفوق ل يكثر اللهو ، ومن يريد الزواج يسعى لتحصيله بأسبابه ، ومن يريد
 أن يكون تاجرا يسعى لتحصيل ذلك ، وهكذا فحري بمن غايته الوصول إلى الجنة
 ونعميها أن يسعى جادا لتحصيلها ، قال تعالى : )سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنٍة

 من سورة الحديد .21عرضها كعرض السماء والرض (.آية 
 وفي الحديث ) من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، أل إن سلعة ال عالية ، أل

مة ، باب ) صفة القيا نة (.رواه الترمذي ، كتاب  سلعة ال الج  (2450( ح )18إن 
  ، وقال صحيح السناد ولم4/307،308وقال حديث حسن غريب ، ورواه الحاكم 

يخرجاه .
 وكل هدف نبيل يسعى المؤمن لتحصيله فيه إصلح دينه ، أو دنياه ، أو أمته ، إذا

أخلص فيه النية ووافق فيه الطريقة الشرعية فإنه طريق لتحصيل تلك الغاية .
 ص مرافقة الزملء غير الجادين الذي يضيعون الوقات سدى ، ول يستفيدون من2

عمرهم وشبابهم .
ص الفراغ ، وعدم معرفة ما ينبغي أن يشغل به وقت .3
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ص كثرة الملهيات والمغريات فإذا انشغل بها المؤمن ضاع وقته وخسر عمره .4
ص قلة العوان ص من الهل والصحاب ص على استغلل الوقت .5

استغلل الوقت :
ٍع إلى الفساد ، ية بالوقت وملئه بالعمل حتى ل يوجد فراغ ، فالفراغ دا  ينبغي العنا

والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية .
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة

 إن وضوح الهدف ، ومعرفة أهمية الوقت ، سبب لستغلله ، فعليك بترتيب وقتك
 وتنظيمصه واسصتغلله بأن تجعصل لك جدوًل يوميا وأسصبوعيا وخلل الجازات لكصي

تستغل وقتك على الوجه المطلوب .
ها المحافظة على الصلوات في  وصور استغلل الوقت أكثر من أن تحضر ، ومن
 الجماعة ، والتبكير إلى المسجد وذكر ال ، وقراءة القرآن وخدمة الوالدين ، وصلة
 الرحام ، والزيارات النافعصة ، وعيادة المرضصى ، والتعّلم والتعليصم ، والدعوة إلى
 الخير ، والتفكر في خلق ال ، والتفكير في مصالح نفسك ومصالح وطنك وأمتك ،
بة البحوث ، وحضور حلق العلم والقرآن ، والستماع تج ، وكتا فع المن مل النا  والع
 لكل نافع ومفيد ، ومساعدة المحتاجين و، وغير ذلك كثير ، بل إن انشغالك بالمباح
 ، ولو كان نوما أو اضطجاعا بنيصة ترويصح النفصس لتسصتعيد نشاطهصا وتقوى على

الطاعة ص من استغلل الوقت .
 قال معاذ رضي ال عنه : أما أنا فأنام وأقوم ، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي

 8/60. رواه البخاري ، كتاب المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 

 ( ومسلم كتاب المارة ، باب النهي عن طلب4344،4345 ،4342 ، 4341)ح
( .1733 برقم )3/1456المارة والحرص عليها 

ما حة ، ك في الرا مه ال تعالى : معناه أن يطلب الثواب  بن حجر رح فظ ا  قال الحا
ها الثواب نة على العبادة حصل ب ها العا به في التعب ، لن الراحة إذا قصد ب  يطل

 بتصرف يسير .8/62.أهص.فتح الباري 
والمراد بقومته هنا : قيامه الليل وصلته .

من صور الحرص على الستفادة من الوقت :
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بن1 مد  تم مح بو حا يه ) أ مع أب عن حاله  تم الرازي  بن حا من  بد الرح  - قال ع
 إدريصس الرازي ( : ربمصا كان يأكصل فأقرأ عليصه ، ويمشصي وأقرأ عليصه ، ويدخصل
 الخلء وأقرأ عليصه ، ويدخصل البيصت لطلب شيصء وأقرأ عليصه سصير أعلم النبلء

13/251..
 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : كنا بمصر سبعة أشهر ، لم نأكل فيها مرقة ،2

نا نا يوما أ سخ والمقابلة ، قال : فأتي يل الن سم لمجالس الشيوخ ، وبالل نا مق  كل نهار
 ورفيق لي شيخا ، فقالوا : هو عليل ، فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا ، فاشتريناه ،
 فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس ، فلم يمكنا إصلحه ومضينا إلى المجلس
نا فراغ  ، فلم نزل حتى أتى عليه ثلثة أيام وكان أن يتغير ، فأكلناه نيئا ، لم يكن ل
 أن نعطيه من يشويه ، ثم قال : ل يستطاع العلم براحة الجسد . سير أعلم النبلء

13/266.
ومسك الختام ال أسال للجميع العلم النافع والعمل الصالح

نقل بتصرف وتعديل
=============

احرص على استغلل الوقت الستغلل الصحيح
محمد بن سّرار اليامي

دقاُت قلب المرء قائلًة له *** إن الحياة دقائق وثواِن
 فالوقصت هصو الحياة، ذاهبٌص لن يعود، فماض َباَد، وواقعُص عاَد، ومسصتقبٌل َجاّد.. ل
نت فقيرا تنام على الرصيف، أو غنيا تنام على سواًء ك ني، ول ينتظرك أبدا   ينتظر

المفارش والمطارف..
ُه إل بكتابه، تارًة  وأدهشني من الغرب ما يفعله أحدهم إذا سافر في طائرة؟ فل ترا
 يطالع، وأخرى يحفصظ، وثالثصة يتأمصل، وأحدنصا يغطّ غطيطا فصي نوم عميصق، أضاع

الطريق، فترك الكتاب، وهو خير رفيق، يقول المتنبي:
أعز مكان في الُدنا سرج سابح *** وخير جليس في الزمان كتاُب

 فالوقصت أنفاسٌص ل تعود، ولو جمعصت لهصا الحرس والبنود، ماضيٌة علينصا، وعلى
الرومان والهنود، فهل من مستعد...
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 يقسم الرحمن بأجزاء من الوقت، وقسمُه َجّل وعز بمخلوٍق من مخلوقاته فيه دللة
على عظم شأن ذلك المخلوق...

 فيقسم حينا بالعصر، وحينا بالضحى، وحينا بالفجر، وحينا بالليل إذا يسري، وحينا
في هذا دللة قت، و من هذا الو عز بأجزاء  جل و سم  ها، وهكذا يق  بالنهار إذا َجلل

على عظم شأنه، وخطر أمره.
 فال ال باستغلله وترتيبه، حتى يعود عليك بالنفع العميم، ويكون استغللك له سَر

من أسرار نجاحك..
وأخيرا

 والن.. وقد علمت ما علمت، اسمح لي أن أطرح عليك سؤاًل.. وهو: هل عرفت
كيف تكون ناجحا؟!

فإذا عرفت، فإلزم الطريق ففيه بإذن ال التوفيق.
يف أكون سك: ك سأل نف ثم ا ٍت، ومرات،  عد قراءة الموضوع مرا  وإن لم تعرف فأ

ناجحا؟!
فإنك سوف تجُد الجابة بيضاَء نقية، كشمٍس في رابعة النهار.

وفقنا ال وإياك للنجاح في الدارين والفلح والصلح، إنه ولّي ذلك والقادُر عليه.
عز سائًل المولى جّل و ٍص َبيّن، و ضح ونق من خلٍل وا يه  ما ف صود على   َتمّ المق

القبول، وصلى ال على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
===========

مشروع استغلل الوقت
في كل يوم طاعة

ها بعضنا قد يترك في زحمة العمال ، و ها  فل بعضنا عن قد يغ  هذه طاعات وسنن 
ني ها ، فأحببت أن أذكر نفسي وإخوا ها ، وقد يتركها تكاسل عن أدائ سيانا منه ل  ن
 بها حتى نتواصى فيما بيننا على فعلها ومن باب ) وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

. )
 وقد جعلتها على أيام تسهيل لدائها ، ومن واظب عليها فهو المقصود والمطلوب .

أسأل ال أن ينفعنا بها . اللهم آمين .
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صلة الضحى ) ركعتين أو أربع (
صلة الوتر ) ركعة أو ثلث قبل النوم (

 تسبيحة وتحميدة وتكبير(33الذكر بعد الصلة )
أذكار الصباح والمساء

أذكار النوم
قراءة سورة البقرة كاملة في البيت

قيام الليل ) أربع ركعات (
صلة الرحم ) خالة - عمة – جد - ...الخ (

زيارة أخ في ال ) زميل / أستاذ / شيخ ..الخ (
زيارة مريض
زيارة المقابر

العتكاف في مسجد
قراءة سورة الكهف وكثرة الصلة على النبي

السواك عند كل صلة وعند دخول البيت
طلب العلم

النصح للمسلمين
الدللة على الخير

التبكير للصلة والصف الول
صوم يوم الثنين أو الخميس

بيان فضل هذه العمال
عد من ب ها يبدأ  ست أو ثمان . وقت بع أو  ين أو أر صلى ركعت صلة الضحى : ت  • 
بل أذان الظهر شر دقائق ) أي ق بل الزوال بع هي ق ساعة وينت بع   طلوع الشمس بر
ما قال مه ك من صلها أدى شكر عظا ها فضل عظيم وهي أن   بعشر دقائق ( . ل
كل صدقة، ف كم  من أحد سلمة  كل  صبح على  سلم : ) ي يه و صلى ال عل حبيب   ال
مر كبيرة صدقة، وأ سبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة وكل ت  ت
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 بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما
من الضحى ( مسلم

 • صلة الوتر : هو سنة مؤكدة كان يحافظ عليه الحبيب صلى ال عليه وسلم حتى
ته يه . يبدأ وق فق عل يل وترا ( مت خر صلتكم بالل يه : ) اجعلوا آ سفر وقال ف  في ال
 بعصد صصلة العشاء إلى قرب الفجصر . وهصو إمصا ركعصة واحدة أو ثلث ركعات يقرأ
ثة ) الخلص ( . ية ) الكافرون ( والثال بك ( والثان سم ر سبح ا في الولى )  ها   في

وننصح في البداية أن يصلي قبل أن ينام أو بعد صلة العشاء .
كبر مد ل ( وي مد ) الح سبحان ال ( ويح سبح )  سنة أن ي صلة : ال عد ال كر ب  • الذ
 ) ال أكبر ( ثلثا وثلثين مرة ويقول بعد ذلك : ) لإله إل ال وحده ل شريك له

 له الملك وله الحمصد وهصو على كصل شصي قديصر ( مرة واحدة . وإذا كان مسصتعجل
فيسبح ويحمد ويكبر عشر مرات .

ها فله أجور سان من يقول ية للن بة الحما تبر بمثا  • أذكار الصباح والمساء : هذه تع
ها الذكار وبعض في في ها الشيخ محمد العري مة . وستوزع ورقة صغيرة كتب  عظي
 الفضائل لكصل ذكصر . وتقال الذكار قبصل طلوع الشمصس ) أذكار الصصباح ( وقبصل

غروب الشمس ) أذكار المساء ( .
من قل  ستطع فل أ ها وإن لم ي ها كل تي ب  • آداب النوم وأذكاره : يحاول المرء أن يأ
من عد  صدق لرؤياه وأب  بعضها . أول : النوم على وضوء ) قال النووي : ليكون أ
 تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه ( . ثانيا : النوم على الشق اليمن ) نص
به ها ليقر من قرأ سي )  ية الكر ثا : قراءة آ صلح للبدن ( . ثال ها أ  الطباء على أن
 شيطان حتى يصبح ( . رابعا : الذكار فمنها ) اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك
 ثلث مرات ( ومنها ) باسمك اللهم أموت وأحيا ( وهناك أذكار أخرى اكتفينا بهذه

حتى ل يكون المر شاقا . يكره النوم على البطن ) فهي نومة يبغضها ال ( .
سة واحدة أو في جل ها كاملة  يت : حبذا لو يقرأ في الب سورة البقرة كاملة   • قراءة 
ها تطرد الشياطين  على فترات في اليوم الواحد يفعل ذلك ولو مرة في السبوع فإن

من البيت .
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 • قيام الليل : يستحسن في البداية أن يصلي ركعتين خفيفتين بنية قيام الليل قبل أن
في ظلم ستحسن أن يصليها  ين حتى تصبح أربع . وي عد مدة يزيد ركعت ثم ب  ينام 
نه أفضل الصلة بعد المكتوبة ، يل أ  بحيث ل يراه أحد . ويكفي في فضل قيام الل
 وقول الرسول صلى ال عليه وسلم : ) نعم الرجل عبدا ل لو كان يقوم من الليل (

.
من قة بالعرش تقول  حم معل في الرزق . ) الر مر و في الع يد  حم : تز صلة الر  • 
 وصصلني وصصله ال، ومصن قطعنصي قطعصه ال( . حاول أن تسصتغل اليوم بزيارة
 أرحامك ) خالة ، عمة ، جد ، ...الخ ( ولو لبعض الوقت . للسف بعض الشباب
 الملتزم يؤخذ عليه أنه مقصر في هذا الجانب تقصيرا عظيما . كم هو جميل وكم
 سصيفرح أرحامصك بمثصل هذه الزيارة وحاول أن تختار وقتصا مناسصبا كبعصد المغرب ،
 وحاول أن تسصتغل أي مناسصبة لزيارة أرحامصك . وإذا لم يمكنصك الزيارة فأقصل شصي

اتصال بالهاتف .
 • زيارة أخ في ال : تذكر أخا عزيزا عليك ما رأيته من فترة واعزم على زيارته
ها نت معك هدية بسيطة تكسب ب  ناويا زيارته في ال والسؤال عنه ، وحبذا لو كا
 قلبصه . ل بأس أن يكون مصن سصنك أو أسصتاذا لك أو شيخصا تزوره أنصت وبعصض
 أصصحابك وزملئك . )أل أخصبركم برجالكصم فصي الجنصة؟ قالوا: بلى يصا رسصول ال،
 فقال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر،

ل يزوره إل ل في الجنة( الطبراني حسن.
 • زيارة مريصض : إمصا أن يكون فصي بيتصه أو تزور المسصتشفى لكصي تسصلم على
يا رب بن آدم مرضت فلم تعدني ، قال :  يا   المرضى وتذكر الحديث القدسي : ) 
 كيصف أعودك وأنصت رب العالميصن ؟ قال : أمصا علمصت أن عبدي فلن مريصض فلو

كنت عدته لوجدتني عنده ( .
ها تذكر الخرة وتقصر المل وتعين على  • زيارة مقبرة : ولو مرة في الشهر فإن

تذكر الموت فل يغتر بالدنيا
 • العتكاف في المسجد : تذكر أن أحب البقاع إلى ال المساجد ، , وأن من السبعة
من الجلوس به معلق بالمساجد . فل تحرم نفسك  في ظله رجل قل هم ال  ين يظل  الذ
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 في المسجد واجعل نيتك العتكاف ولو ربع ساعة أو فترة بعد المغرب أو كان بعد
 الفجر . و لو كان لوحدك يكون أفضل ولو كان مع أصحابك فل بأس . أهم شيء

أن تقضي وقتك بذكر ال ومحاسبة النفس .
 • قراءة سصورة الكهصف : ويكون ذلك يوم الجمعصة وليلة الجمعصة . حاول أن تبكصر
نبي سنة الكثار من الصلة على ال  لصلة الجمعة حتى تقرأ سورة الكهف ومن ال

يوم الجمعة .
 • السواك عند كل صلة : إذا لم يكن معك سواك فاشتر سواكا بقيمة ثلث دراهم

واربح مرضاة ال ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (
سمع ستطع فا في المسجد فإذا لم ت ما أن يكون بحضور مجلس علم   • طلب العلم : إ

شريطا مفيدا أو تصفح كتابا أو كتيبا في الفقه أو الحديث أو العقيدة أو غيره .
 • النصصح للمسصلمين : يكون بنصصيحة توجههصا لمصن تعرفصه على شكصل مشافهصة
 ) باللسان ( أو بإهداء شريط أو بكتابة رسالة لمن تريد أن تنصحه . والمر مفتوح

في طريقة النصح .
 • الدللة على الخيصر : بأن يدل شخصصا على درس مثل أو حضور برنامصج مصع
 صصحبة طيبصة أو يدله على عمصل صصالح أو ينبهصه على سصنة مصن السصنن كالسصواك

وغيرها .
سماع عد  صلة ب هب لل شي ويذ كل  صف الول : أن يترك  صلة وال ير لل  • التبك
بل الذان فإذا أذن سارع إلى المسجد فيلحق على تكبيرة  المؤذن أو يكون مستعدا ق

الحرام .
يث سبوع بح في ال هر أو مرة  في الش يس : ولو مرة  ين أو الخم صوم يوم الثن  • 

يصوم في أسبوع الثنين وفي السبوع الخر الخميس وهكذا
==============

 تأملت في محنة " النسان الفارغ "
خباب بن مروان الحمد
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سون صالت النتظار يجل في  هم  في فراغ ، تجد هم  من الناس أوقات ير   يمضي كث
 الساعة والساعتين بله الساعات الطوال = ينتظرون مرسوما أو معاملة أو مراجعة

تخصهم بل شيء يفعلونه ، ول فائدة يستفيدوها ...
بة ما بين  في تلك الحقبة الزمنية ستجد الحالت التي يمضيها)النسان الفارغ( متقل
 فضول النظصصر وفضول الكلم وفضول السصصتماع ، فضًل عصصن شرب الدخان،

والتثاؤب والسرحان .
 أتألم كثيرا حيصن أجصد )النسصان الفارغ( يبقصى بل شيصء فصي سصاعات النتظار ، أو
 صالت الستقبال، أو سيارات الجرة ، أو أوقات السفر ، فتجد الملل يتسرب إلى

دواخل نفسه، والطفش يلّم به وقد يدري بذلك وقد ل يدري.
صلحين من العلماء والم هم  ين، أولئك القوم المهتمون بأوقات جد قبالة الفارغ ما ن  بين
هم من أوقات ية تضيع  ما كانوا يضيعون ثان هم  سنشعر حتما أّن ها  ين، وحين  والمفكر
 هدرا ، فذاك يطلب من ابنه أن يقرأ عليه كتابا وهو في داخل الخلء )دورة المياه(
في حفرة وهو ل سقط  طم بجدار فمات أو  قد ارت ه   وذاك يقرأ وهو يمشي حتى إّن
ها نت ب ما ازدا من أروع  ين  سفر ويخرج كتاب في ال هو  عر، وذاك يؤّلف كتبا و  يش
ستغفار في ال ته  ضي وق  رفوف المكتبات )بدائع الفوائد( و) زاد المعاد( ، وذاك يم
في، ورجل يسجن فيجلس قه الحن في الف سبيح، وآخر يسجن فيؤّلف كتابا حافًل   والت

لتعليم الناس أمور دينهم ...
 إّنها أوقات قد تكون ضائعة إن لم تستغل، إّل أّن المفلحين الذين يعرفون أّن للوقت
سيف إن لم هم يعلمون بأّن الوقت كال كبيرة، لن يضيعوه يذهب هباًء ، ذلك أّن مة   قي
ستغله بالعمل والبناء والقراءة والدعوة والعبادة سان إن لم ي  تقطعه قطعك، وأّن الن

والذكر، فسيتندم على وقت يفوته ولت ساعة مندم.
ليت أّن الوقت يباع ويشترى

 عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: }اغتنم
سائي بل شغلك { أخرجه المام أحمد، والن غك ق ها فرا كر من بل خمس، وذ سا ق  خم

والحاكم و صححه .
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 في زمن ماٍض كنت أقرأ في ذكريات الديب الريب علي الطنطاوي ص صّب ال
ه يه رحمة ال ص أّن يه من شآبيب بّره ص فذكر عن الشيخ جمال القاسمي ص عل  عل
 مّر بشباب يلهون ويضيعون أوقاتهصم بالحرام فقال : ليصت أنّ الوقصت يباع ويشترى

لشتريت منهم أوقاتهم !!
 إّن الوقت دّرة ثمينة ، وساعة ستفوت ، ونبتة قد تذبل ، وسعة قد تضيق ، فإن لم
 نحسن استغلله فسيأتينا اليوم الذي نسأل فيه عن وقتنا وعمرنا فيما أفنيناه ، ونشعر

عندها بكمية الوقت الهائل الضائع الفائت الذي لم نستغله أحسن استغلل.
 وبناء على ذلك فنحن نستطيع أن نستغل وقتنا الضائع بقراءة آية ، ومذاكرة حديث،
 واسصتغفار، وتسصبيح، وتهليصل، وصصلة، ودعوة، وقراءة، وتعليصم وتعلم، وأمصر

بمعروف، ونهي عن منكر، فسنشعر حينها بطعم البركة في أوقاتنا .
كل البطالة، بخدمة الناس، والسعي ستطيع أن نحل مشا عة ن نا الضائ ستغلل أوقات  با
 على الرزق ولو بالبسصيط، والمشاركصة فصي حصل هموم المسصاكين والفقراء مصع

الجمعيات الخيرية .
عبر تب الطويلة  ية، تشرح الك ستمع إلى دروس علم ستطيع أن ن نا ن ستغلل أوقات  با

مسّجل السيارة بدًل من السرحان وسذاجة التفكير.
من الجازة ية  يع ثان صرارا على عدم تضي نا نحاول أن نكون أشّد إ ستغلل أوقات  با
 الصيفية، وقد أخطأ من قال عنها عطلة فل شيء في دين السلم اسمه عطلة وإّنما

راحة، والراحة تكون عبادة كذلك حين تكون النية للتقوي على طاعة ال.
 باستغلل أوقاتنا نبتعد عن الروح الفوضوية ونشعر بأّننا منظمون، وحينها ل نشعر

بوقت ضائع، ول بعمل فائت.
 باستغلل الوقات تحاول المرأة وهي تطبخ وتعّد الطبيخ أن تستمع لشريط قرآن أو

دروس أو محاضرات، أو تلهج بالذكر والستغفار.
في ر تفكيرا إيجابّيا  في مخلوقات ال ، أو نفّك كر  ستطيع أن نتف ستغلل الوقات ن  با
عد ما ب ها المرء في فع ب قت ، ينت في الو من فكرة خطرت  كم  نا، ف يط لعمال  التخط

انتفاعا عجيبا.
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 حّدث المام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر بأّن هناك زّوارا ثقلء كانوا يأتونه
قت الذي في ذاك الو ع الورق  ته، فكان يقّط من بي هم  ستطع أن يخرج  بكثرة، ولم ي
صنيف في الت ى إذا خرج الزّوار شرع  يبري القلم حّت يه أولئك الثقلء، و يه ف  يأت
 والتأليف والكتابة بأقلمه بتلك الوراق التي قّطعها فيكون وقته قد استغّله بما ينفعه

فيما بعد.
عض به ب ص يشرح لتلميذه وطّل مه ال  ص رح ين  بن عثيم يه ا مة الفق  وكان العّل
سجد ين الم يث كان ب ه، ح سجده الذي يؤّم ته لم من بي شي  هو يم ية، و  المتون العلم
 وبين بيته مّدة عشر دقائق، فكان يستغل هذا الوقت في شروح بعض المتون العلمية

المختصرة، وأنجز شرح عدد من المتون في ذلك .
ما مضى ها : سرعة انقضائه وأّن   وسّر الهتمام بالوقت أّن له عّدة خصائص من
سلم إذا ل يعرف الفراغ؛ لّن سان، فالم ما لدى الن من  قت أث نه ل يفوت وأّن الو  م
ن غل معّي من ش هي  ين ينت سلم ح ها، والم هو الحياة بكامل هب ف من الذ قت أغلى   الو
صالح صص سكين العمصل، ولهذا كان سصلفنا ال بح الفراغ ب  يشرع فصي شغصل آخصر، ويذ
 رضوان ال عليهم ص يولون للوقت عناية خاّصة، فهاهو الحسن البصري ص عليه
 رحمة ال يقول ص :) لقد أدركت أقواما كانوا أشّد حرصا على أوقاتهم من حرصكم
ه ل يه وسّلم ص بأّن  على دراهمكم ودنانيركم ( َوُوصف رسول ال ص صّلى ال عل
فراغ لديه في وقته كما تقول عائشة :)ول رئي قط فارغا في بيته( صفة الصفوة)

1/200.)
هم ير من صار كث من الناس ، و ير  صار عبئا على كث سف  قت الن ولل  ولكنّ الو
 يقول : ) تعال لنقطصع الوقصت( إلى غيصر ذلك مصن الكلمات التصي تدل على رخصص
من من قال:  صدق  هم، و ين لم يعرفوا قدر أوقات ساكين، الذ ند هؤلء الم قت ع  الو

علمة المقت إضاعة الوقت.
 لقد أصيب كثير من أبناء وبنات المسلمين بنوعية عجيبة في النتحار الجماعي عن
 طريصق هدر الوقات فصي المور الفارغصة ، مصا أّدى بهصم الحال إلى أن ينشغلوا
 بالتوافصه أو المور المحرمصة ، ورحصم ال المام الشافعصي إذ يقول :) إذا لم تشغصل

نفسك بالحق شغلتك بالباطل(
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غل به ويش من يتهاون  سر  ما خلق له، والخا قة  ته ويعلم حقي ستغل وق طن إذا ي  فالف
من ما  من أمضى يو نه قال :) حد العلماء أ عن أ قل  قد ن طل، و سه بالحرام والبا  نف
 عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجلة أّثله أو حمد حصله أو خير أسسه

أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه(.
وأخيرا : رحم ال المام ابن هبيرة حين قال :

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيع
والسلم....

============
كيف نستثمر أوقاتنا

الوقُت أنفُس ما عنيَت بحفظه *** وأراُه أسهَل ما عليَك يضيُع
الحمد ل وحده، والصلة والسلم على من ل نبّي بعده، وبعد :

 فمصن تتبصع أخبار الناس وتأمصل أحوالهصم، وعرف كيصف يقضون أوقاتهصم، وكيصف
 يمضون أعمارهصم، َعِلمَص أن أكثصر الخلق مضّيعون لوقاتهصم، محرومون مصن نعمصة
ما هم ويهدرون أعمارهم في هم ينفقون أوقات ستغلل العمر واغتنام الوقت، ولذا نرا  ا

ل يعود عليهم بالنفع .
سين أن ها، نا سرورهم بانقضائ من فرح هؤلء بمرور اليام، و جب   وإن المرء ليع
 كل دقيقة بل كل لحظة تمضي من عمرهم تقربهم من القبر والخرة، وتباعدهم عن

الدنيا .
إّنا لنفرُح باليام نقطعها *** وكل يوم مضى جزٌء من العمِر

 ولما كان الوقت هو الحياة وهو العمر الحقيقي للنسان، وأن حفظه أصل كل خير،
 وضياعه منشأ كل شر، كان لبد من وقفة تبين قيمة الوقت في حياة المسلم، وما
 هو واجب المسلم نحو وقته، وما هي السباب التي تعين على حفظ الوقت، وبأي

شيء يستثمر المسلم وقته .
 نسأل ال تعالى أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يرزقنا حسن

الستفادة من أوقاتنا، إنه خير مسئول .
قيمة الوقت وأهميته
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ته، عه وفوا يه ضيا يه وعّز عل ته حرص عل ما وأهمي مة شيء  سان قي  إذا عرف الن
صا على ثر حر ته، كان أك ته وأهمي مة وق سلم إذا أدرك قي هي، فالم يء بدي  وهذا ش
يبين هذه يم رحمه ال  بن الق ما يقربه من ربه، وها هو المام ا مه في  حفظه واغتنا
في ية  ته البد هو مادة حيا قة، و في الحقي هو عمره  سان  قت الن قة بقوله : "و  الحقي
 النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الليم، وهو يمر مّر السحاب، فمن
 كان وقته ل وبال فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته... . فإذا
 قطع وقته في الغفلة والسهو والماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة،

فموت هذا خير من حياته" .
 ويقول ابن الجوزي : "ينبغي للنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فل يضيع
 منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الفضل فالفضل من القول والعمل، ولتكن نيته

في الخير قائمة من غير فتور بما ل يعجز عنه البدن من العمل " .
 ولقد عني القرآن والسنة بالوقت من نواٍح شتى وبصور عديدة، فقد أقسم ال به في
جر، والضحى، والعصر، يل، والنهار، والف ثل الل نه م سور عديدة بأجزاء م  مطالع 
شى والّنَهاِر ِإَذا َتَجّلى )، ) َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعْشٍر في قوله تعالى : ) والّلْيِل ِإَذا َيْغ ما   ك
َساَن َلِفْي ُخْسر) . ومعروف أن ال  ) ،) َوالّضَحى َوالّلْيِل ..) ، ) َواْلَعْصِر ِإّن اِلْن

به يه وين قه دّل ذلك على أهميته وعظمته، وليلفت النظار إل  إذا أقسم بشيء من خل
على جليل منفعته .

سئول سان م من، وتقرر أن الن مة الز قت وقي ية الو كد على أهم سنة لتؤ  وجاءت ال
بد يوم سول ال ) قال : "ل تزول قدم ع بل أن ر بن ج عن معاذ  مة، ف نه يوم القيا  ع
 القيامة حتى ُيسأل عن أربع خصال : عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبله، و
يه" ] رواه الترمذي مل ف مه ماذا ع عن عل قه، و يم أنف سبه وف ين اكت من أ  عن ماله 
 وحسنه اللباني [ . وأخبر النبي ) أن الوقت نعمة من نعم ال على خلقه ولبد للعبد
 مصن شكصر النعمصة وإل سُصلبت وذهبصت . وشكصر نعمصة الوقصت يكون باسصتعمالها فصي
ير في الباقيات الصالحات،يقول ) : "نعمتان مغبون فيهما كث ستثمارها   الطاعات، وا

من الناس : الصحة، والفراغ" ] رواه البخاري [ .
واجب المسلم نحو وقته
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 لمصا كان للوقصت كصل هذه الهميصة حتصى إنصه ليعصد هصو الحياة حقا، كان على المسصلم
 واجبات نحصو وقتصه، ينبغصي عليصه أن يدركهصا، ويضعهصا نصصب عينيصه، ومصن هذه

الواجبات :
الحرص على الستفادة من الوقت :

نه، ستفادة م يه وال ظة عل يد المحاف يد الحرص على المال، شد سان شد  إذا كان الن
ته والستفادة منه تي ويروح، فلبد أن يكون حرصه على وق  وهو يعلم أن المال يأ
 كله فيما ينفعه في دينه ودنياه، وما يعود عليه بالخير والسعادة أكبر، خاصة إذا علم
 أن مصا يذهصب منصه ل يعود. ولقصد كان السصلف الصصالح ) أحرص مصا يكونون على
كل الحرص على أل ها، وكانوا يحرصون  هم كانوا أعرف الناس بقيمت هم؛ لن  أوقات
 يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم
 نافصع أو عمصل صصالح أو مجاهدة للنفصس أو إسصداء نفصع إلى الغيصر، يقول الحسصن :

أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم .
تنظيم الوقت :

 من الواجبات على المسلم نحو وقته تنظيمه بين الواجبات والعمال المختلفة دينية
هم على ير الم غى غ عض، ول يط غى بعضها على ب يث ل يط ية بح نت أو دنيو  كا

المهم .
 يقول أحد الصالحين : "أوقات العبد أربعة ل خامس لها: النعمة، والبلية، والطاعة،
نك حق م ية يقتضيه ال من العبود سهم  ها  قت من كل و في  يك   والمعصية . و ل عل
 بحكم الربوبية : فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المّنة من ال عليه أن هداه لها
صية ته المع من كان وق كر، و سبيله الش مة ف ته النع من كان وق ها، و قه للقيام ب  ووف

فسبيله التوبة والستغفار، ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصبر" .
اغتنام وقت فراغه :

 الفراغ نعمة يغفل عنها كثير من الناس فنراهم ل يؤدون شكرها، ول يقدرونها حق
 قدرها، فعن ابن عباس أن النبي ) قال : "نعمتان من نعم ال مغبون فيهما كثير من
 الناس : الصحة، والفراغ" ] رواه البخاري [ . وقد حث النبي ) على اغتنامها فقال
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 : "اغتنم خمسا قبل خمس ..." وذكر منها : "... وفراغك قبل شغلك" ] رواه الحاكم
وصححه اللباني [ .

مة، فإذا كفر العبد هذه حد الصالحين : "فراغ الوقت من الشغال نعمة عظي  يقول أ
 النعمصة بأن فتصح على نفسصه باب الهوى، وانجّر فصي ِقياد الشهوات، شّوش ال عليصه

نعمة قلبه، وسلبه ما كان يجده من صفاء قلبه" .
 فلبصد للعاقصل أن يشغصل وقصت فراغصه بالخيصر وإل انقلبصت نعمصة الفراغ نقمصة على

صاحبها، ولهذا قيل : "الفراغ للرجال غفلة، وللنساء ُغْلمة" أي محرك للشهوة .
أسباب تعين على حفظ الوقت

في ته  سلم على اغتنام وق ين الم تي تع سائل ال من أعظم الو فس : وهي  سبة الن  محا
 طاعصة ال . وهصي دأب الصصالحين وطريصق المتقيصن، فحاسصب نفسصك أخصي المسصلم
 واسصألها ماذا عملت فصي يومهصا الذي انقضصى؟ وأيصن أنفقصت وقتصك؟ وفصي أي شيصء
أمضيت ساعات يومك؟ هل ازددت فيه من الحسنات أم ازددت فيه من السيئات؟ .
ى نفسه على التعلق بمعالي المور والتباعد ية النفس على علو الهمة : فمن رّب  ترب
 عصن سصفسافها، كان أحرص على اغتنام وقتصه، ومصن علت همتصه لم يقنصع بالدون،

وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم :
إذا ما َعل المرُء رام العل *** ويقنُع بالّدوِن من كان ُدوَنا

 صصحبة الشخاص المحافظيصن على أوقاتهصم : فإن صصحبة هؤلء ومخالطتهصم،
فس قت، وتقوي الن ين على اغتنام الو هم، تع سي ب هم والتأ  والحرص على القرب من

على استغلل ساعات العمر في طاعة ال، ورحم ال من قال :
إذا كنَت في قوٍم فصاِحب ِخياَرهم *** ول تصحِب الردى فتردى مع الّرِدي

عن المرِء ل َتَسْل وَسْل عن قرينِه *** فكّل قريٍن بالمقاَرن يقتِدي
 معرفصة حال السصلف مصع الوقصت : فإن معرفصة أحوالهصم وقراءة سصيرهم َلأكصبر عون
مر، ية الع مة الوقت وأهم من أدرك قي هم خير  ته، ف ستغلل وق سلم على حسن ا  للم

وهم أروع المثلة في اغتنام دقائق العمر واستغلل أنفاسه في طاعة ال .
من الشيء فر  سريعة الملل، وتن ها  فس بطبيعت به الوقت : فإن الن ستغل  ما ُي يع   تنو
المكرر . وتنويع العمال يساعد النفس على استغلل أكبر قدر ممكن من الوقت .
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 إدراك أن ما مضى من الوقت ل يعود ول ُيعّوض : فكل يوم يمضي، وكل ساعة
 تنقضي، وكل لحظة تمر، ليس في المكان استعادتها، وبالتالي ل يمكن تعويضها .
بن يا ا بن آدم إل وهو يقول :  ما من يوم يمّر على ا ما قاله الحسن : "  وهذا معنى 
 آدم، أنصا يوم جديصد، وعلى عملك شهيصد، وإذا ذهبصت عنصك لم أرجصع إليصك، فقّدم مصا

شئت تجده بين يديك، وأّخر ما شئت فلن يعود إليك أبدا" .
 تذّكرص الموت وسصاعة الحتضار : حيصن يسصتدبر النسصان الدنيصا، ويسصتقبل الخرة،
كن هيهات ما فات، ول سد، ويتدارك  ما أف نح مهلة من الزمن، ليصلح   ويتمنى لو ُم
سان لهذا ر الن قد انتهى زمن العمل وحان زمن الحساب والجزاء . فتذّك  هيهات، ف

يجعله حريصا على اغتنام وقته في مرضاة ال تعالى .
عي طة مضي سالى ومخال صاحبة الك عي الوقات : فإن م صحبة مضي عن   البتعاد 
نه، سه وقري ته، والمرء يقاس بجلي عة لوقا سان، مضي  الوقات، مهدرة لطاقات الن
صاحب ما ي صاحب، فإن من ي جل ب تبروا الر سعود : "اع بن م بد ال   ولهذا يقول ع

الرجل من هو مثله" .
في ذلك اليوم به  سان أمام ر قف الن ين ي مة : ح قت يوم القيا عن الو سؤال  ر ال  تذّك
ستغله؟ وبأي يم ا قه؟ وف ين أنف يف قضاه؟ وأ ته وعمره، ك عن وق سأله  صيب في  الع
يم عن عمره ف عن خمس :  سأل  تى ُي بد ح ما ع  شيء مله؟ يقول ) : "لن تزول قد
ني [ . تذكُر هذا سنه اللبا يم أبله؟ ....." ] رواه الترمذي وح به ف عن شبا  أفناه؟ و

يعين المسلم على حفظ وقته، واغتنامه في مرضاة ال .
من أحوال السلف مع الوقت

 قال الحسن البصري : "يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك". وقال
 : "يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحِسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن
ما المس فقد يا ثلثة أيام : أ تك" . وقال : "الدن يه ارتحل بذّمك، وكذلك ليل  أسأت إل
بن يه" . وقال ا مل ف ما اليوم فلك فاع كه، وأ ما غدا فلعّلك ل تدر يه، وأ ما ف هب ب  ذ
 مسعود : "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم

يزدد فيه عملي" .
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 وقال ابن القيم : "إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لن إضاعة الوقت تقطعك عن ال
والدار الخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها" .

 وقال السري بن المفلس : "إن اغتممت بما ينقص من مالك فابِك على ما ينقص من
عمرك" .

بم نستثمر أوقاتنا ؟
 إن مجالت استثمار الوقت كثيرة، وللمسلم أن يختار منها ما هو أنسب له وأصلح،

ومن هذه المجالت :
 حفظ كتاب ال تعالى وتعّلمه : وهذا خير ما يستغل به المسلم وقته، وقد حّث النبي

) على تعلم كتاب ال فقال : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ] رواه البخاري [ .
في طلب هم  ستثمار أوقات ثر حرصا على ا صالح أك سلف ال قد كان ال  طلب العلم : ف
 العلم وتحصيله؛ وذلك لنهم أدركوا أنهم في حاجة إليه أكبر من حاجتهم إلى الطعام
 والشراب . واغتنام الوقصت فصي تحصصيل العلم وطلبصه له صصور، منهصا : حضور
الدروس المهمة، والستماع إلى الشرطة النافعة، وقراءة الكتب المفيدة وشراؤها .
 ذكر ال تعالى : فليس في العمال شيء يسع الوقات كلها مثل الذكر، وهو مجال
 خصب وسهل ل يكلف المسلم ماًل ول جهدا، وقد أوصى النبي ) أحد أصحابه فقال
 له : "ل يزال لسصانك رطبا مصن ذكصر ال" ] رواه أحمصد وصصححه اللبانصي [ . فمصا
 أجمصل أن يكون قلب المسصلم معمورا بذكصر موله، إن نطصق فبذكره، وإن تحرك

فبأمره .
مل عة ال، وعا في طا هم لغتنام أوقات العمر  هو مجال م فل : و من النوا  الكثار 
قع نه فرصة لتعويض النقص الذي ي ها، علوة على أ فس وتزكيت ية الن في ترب  مهم 
 عنصد أداء الفرائض، وأكصبر مصن ذلك كله أنصه سصبب لحصصول محبصة ال للعبصد " ول

يزال عبدي يتقّرب إلّي بالنوافل حتى أحبه" ] رواه البخاري [ .
 الدعوة إلى ال، والمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين : كل
 هذه مجالت خصبة لستثمار ساعات العمر . والدعوة إلى ال تعالى مهمة الرسل
 ورسالة النبياء، وقد قال ال تعالى : ) ُقْل َهِذِه َسِبْيِلي َأْدُعو ِإَلى اِل َعَلى َبِصْيَرٍة َأَنا

  [ . فاحرص - أخي المسلم - على اغتنام وقتك في108َوَمِن اّتَبَعِنْي ) ] يوسف : 
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يع الكتيبات والشرطة، أو دعوة يق إلقاء المحاضرات، أو توز عن طر ما   الدعوة إ
الهل والقارب والجيران .

هي سبب لدخول الجنة وحصول الرحمة وزيادة  زيارة القارب وصلة الرحام : ف
 العمر وبسط الرزق، قال ) : "من أحب أن ُيبسط له في رزقه، وُينسأ له في أثره،

فليصل رحمه" ] رواه البخاري [ .
مة، وثلث ين الذان والقا صلوات، وب عد ال ثل ب ية الفاضلة : م  اغتنام الوقات اليوم
 الليل الخير، وعند سماع النداء للصلة، وبعد صلة الفجر حتى تشرق الشمس .
 وكصل هذه الوقات مقرونصة بعبادات فاضلة ندب الشرع إلى إيقاعهصا فيهصا فيحصصل

العبد على الجر الكبير والثواب العظيم .
 تعّلم الشياء النافعة : مثل الحاسوب واللغات والسباكة والكهرباء والنجارة وغيرها

بهدف أن ينفع المسلم نفسه وإخوانه .
 وبعد أخي المسلم فهذه فرص سانحة ووسائل متوفرة ومجالت متنوعة ذكرناها لك
 على سبيل المثال - فأوجه الخير ل تنحصر - لتستثمر بها وقتك بجانب الواجبات

الساسية المطلوبة منك .
آفات تقتل الوقت

هب بعمره كله إذا لم ته، وتكاد تذ سلم وق  هناك آفات وعوائق كثيرة تضّيعص على الم
يفطن إليها ويحاول التخلص منها، ومن هذه العوائق الفات :

عي ّس الوا هم الح تى أفقد سلمين ح ظم الم به مع ير ابتلي  هي مرض خط  الغفلة : و
طب ها ح عل أهل نه ليج تى إ ير ح شد التحذ من الغفلة أ قد حّذر القرآن   بالوقات، و
 جنهصم، يقول تعالى : ) َوَلقَد َذَرأنَا ِلَجَهنمَص َكِثيًرا منَص الجِن َواِلنسِص َلهُم ُقُلوبٌص ل
َك َكالنعام ا ُأوَلِئ سَمُعوَن ِبَه م ءاَذاٌن ل َي ا َوَلُه ٌن ل ُيبِصُروَن ِبَه م َأعُي ا َوَلُه  َيفَقُهوَن ِبَه

[ .179() ] العراف : 179َبل ُهم َأَضل ُأوَلِئَك ُهُم الغَاِفُلوَن )
 التسويف : وهو آفة تدمر الوقت وتقتل العمر، وللسف فقد أصبحت كلمة "سوف"
 شعارا لكثيصر مصن المسصلمين وطابعا لهصم، يقول الحسصن : "إياك والتسصويف، فإنصك
 بيومك ولست بغدك" فإياك - أخي المسلم - من التسويف فإنك ل تضمن أن تعيش
 إلى الغصد، وإن ضمنصت حياتصك إلى الغصد فل تأمصن المعّوقات مصن مرض طارئ أو
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يس ته، فل قت واجبا كل و كل يوم عمًل، ول غل عارض أو بلء نازل، واعلم أن ل  ش
 هناك وقت فراغ في حياة المسلم، كما أن التسويف في فعل الطاعات يجعل النفس

تعتاد تركها، وكن كما قال الشاعر:
تزّود من التقوى فإنك ل تدري *** إن جّن ليٌل هل تعيُش إلى الفجِر

فكم من سليٍم مات من غير ِعّلٍة *** وكم من سقيٍم عاش ِحينا من الدهِر
وكم من فتًى يمسي ويصبح آمنا *** وقد ُنسجْت أكفاُنه وهو ل يدري

سويف من الت عة ال، واحذر  في طا سلم - باغتنام أوقات عمرك  خي الم  فبادر - أ
 والكسصل، فكصم فصي المقابر مصن قتيصل سصوف . والتسصويف سصيف يقطصع المرء عصن

استغلل أنفاسه في طاعة ربه، فاحذر أن تكون من قتله وضحاياه .
وصلى ال على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
==============

وقتك هو عمرك.... فاغتنميه
أم سهيلة

بسم ال و الصلة و السلم على رسول ال
أخواتي في ال ........السلم عليكم

 قال صلى ال عليه وسلم "ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما
أفناه وعن علمه فيما فعل به و عن ماله من أين اكتسبه وعن جسمه فيما أبله"

فمن السائل هنا ؟؟؟؟
هل مر يومئذ ل .....ف فس شيئا وال فس لن في يوم ل تملك ن ين  نه ال رب العالم  ا

أعددت لهذا السؤال جواب ؟؟
 أجصل سصنسأل يوم القيامصة عصن هذه الشياء و أهمهصا أعمارنصا التصي هصي الدقائق و

الثواني هي النفاس التي تخرج ول تعود
 • يروى عن الحسن البصري أنه قال :ما من يوم ينشق فجره إل وينادى يا ابن آدم
 أنصا خلق جديصد وعلى عملك شهيصد فتزود منصى فإنصي إذا مضيصت ل أعود إلى يوم

القيامة
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 • و عن ابن مسعود قال :ما ندمت على شيء ندمى على يوم غربت شمسه نقص
فيه أجلى ولم يزد فيه عملي

ما يت يموت إل ندم قالوا و  من م ما  عا " بى هريرة مرفو عن أ في الترمذي   • و 
ندامته ؟

قال:إن كان محسنا ندم إن ل يكون ازداد و إن كان مسيئا ندم إن ل يكون استعتب
نه على شح على عمره م هم أ ما كان أحد كت أقوا صري : أدر سن الب  • و قال الح

درهمه
• وقال أيضا :إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك

• و قال أيضا ما أطال عبد المل إل أساء العمل
• وقيل للمام أحمد رحمه ال :كيف أصبحت ؟ فقال :في عمر ينقص وذنوب تزيد
كل نبين نأ صبحتم ؟ قال : ضعفاء مذ يف أ يل له : ك يم إذا ق بن خث يع   • وكان الرب

أرزاقنا وننتظر آجالنا
كل قت و كانوا يحرصون  عة الو قت إضا مة الم من عل سلف يقولون:   • و كان ال
 الحرص على أل يمصر يوم أو بعصض يوم دون أن يتزودوا منهصا بعلم نافصع أو عمصل

صالح حتى ل تتسرب العمار سدى و تضيع هباء
• قال الشاعر :

إذا مر بي يوم و لم أقتبس هدى
و لم أستفد علما فما ذاك من عمري

ساعات سان  ما الن مك ؟؟؟فإن ضى يو يف تق سك ......ك عة نف تي بمراج يك أخ  فعل
 يعيشها فان أضاعها أضاع نفسه فكم نضيع من أعمارنا بدون أي زيادة في العلم و

العمل و بدون أي ندم
من تى ل تكون م ها ح حو وقت سلمة ن خت الم هي واجبات ال ما  بة  تي الحبي  إذا أخ

يندمون يوم القيامة :
 - أن تحافظ عليه كما تحافظ على مالها بل أكثر منه و أن تحرص على الستفادة1

هم ضي ال عن سلف ر قد كان ال ها و  ها و دنيا في دين ها  ما ينفع ها كله في  من وقت
 أحرص مصصا يكونون على أوقاتهصصم لنهصصم كانوا أعرف الناس بقيمتهصصا و كانوا
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 يحرصصون كصل الحرص على أل يمصر يوم أو بعصض يوم أو حتصى لحظات و إن
 قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة للنفس أو إسداء

نفع للغير حتى ل تتسرب العمار سدى و تضيع هباء و هم ل يشعرون
اليوم نفعل ما نشاء و نشتهي .............. و غدا نموت و ترفع القلم

- و على الخت أن تنتفع بوقتها بالهم ثم المهم و ل تشتغل بالدنى عن العلى2
 - و أن تنظم وقتها بين الواجبات و العمال المختلفة دينية كانت أو دنيوية حتى3

هم على هم و ل الم هم على الم ير الم غى غ عض و ل يط ها على ب غى بعض  ل يط
ما كان مطلوب بصفة عاجلة – كالصلة  الهم و ل غير الموقوت على الموقوت ف
 على وقتها- يجب أن تبادر به و تؤخر ما ليس له صفة العجلة كأي عمل في البيت

مثًل
 - أن تنزه نفسها عن الكثار من المباحات فالكثار منها مضيع للوقات إن لم4

تستحضر لها نية تقلبها إلى طاعة
 - أن تتخذ من مرور الليالي و اليام عبرة لنفسها فإن الليل و النهار يبليان كل5

جديد و يطويان العمار
سان و الجوارح فتتحراه و6 من عمل القلب و الل به الوقت  ما يتطل  - أن تعرف 

 تجتهد في القيام به حتى يقع موقعه من القبول عند ال عز و جل فليس المهم أختي
في سب  مل المنا هم أن تعملي الع بل الم من  في أي ز سلمة أن تعملي أي شيء   الم
ها ول تنشغل قع في أوقات غي أن ت  الوقت المناسب فأذكار الصباح والمساء مثل ينب
في ها  تب على القيام ب جر المتر خذ ال تى تأ ها ح ما أمكن ها  سلمة بأي شيء عن  الم

وقتها وهكذا في سائر الطاعات والقربات التي تتقرب بها إلى ال تعالى.
ها على7 ها ب نة فضل تي ميزها ال بخصائص روحية معي  - أن تتحرى الوقات ال

عض ساعات على ب عض ال يل ب عض وتفض نة على ب عض المك يل ب ها كتفض  غير
 وتفضيصل بعصض اليام على بعصض وتفضيصل بعصض الشهور على بعصض كشهصر
 رمضان على غيره مصن الشهور فتغتنصم الخصت المسصلمة هذا الشهصر فصي الجتهاد
 والعبادة والتقرب إلى ال عز وجل بما يحب ويرض ول تجعل هذا الشهر المبارك

يمر عليه كغيره من الشهور
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يا والغترار8 في الدن مل  ها طول ال قت وأهم من الفات القاتلة للو  - أن تحذر 
بالعمل وحسن الظن بالنفس وقرناء قتل الوقت والغفلة والتسويف.

 - فمن حق يومك عليك أختي الحبيبة أن تعمريه بالنافع من العلم و الصالح من9
صبح ماضيا ل يعود أبدا نك حاضرك في تى يفلت م غد ح سوفي إلى ال مل و ل ت  الع

فعليِك أن تزرعي في يومك لتحصدي في غدك و إل ندمت حيث ل ينفع الندم
قال الشاعر :

تزود من التقوى فإنك ل تدري ...........إذا جّن ليل هل تعيش إلى الفجر
فكم من سليم مات من غير علة ...........و كم من سقيم عاش حينا من الدهر
و كم من فتى يمسي و يصبح آمنا ...........و قد نسجت أكفانه و هو ل يدري

 و بعصد أختصي المسصلمة فإنصه يجدر بصك والمهمات ورائك كثيرة والمسصئوليات أمامصك
ستطعت إلى ذلك ما ا عل الخيرات  يه بف ته فتعمر قت وأهمي مة الو  ثقيلة أن تقدري قي
 سبيل ول يكفيك أن تنهضي إلى الخير في تثاقل وتكاسل أو تؤدي بعضه وتؤجلي
خر عجزا أو كسًل , قال تعالى " يؤمنون بال من يوم إلى آ يه كله   بعضه أو تؤخر
 و اليوم الخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون في الخيرات

و أولئك من الصالحين "
 .......قال ابن القيم رحمه ال : أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما
ها ما في نة ب من باع الج يف يكون عاقًل  ها , ك في معاد ها  فع ل ها و أن  هو أولى ب

بشهوة ساعة
 .....و قال أيضا :إضاعة الوقت أشد من الموت لن إضاعة الوقت تقطعك عن ال

و الدار الخرة و الموت يقطعك عن الدنيا و أهلها .
نا أهمية الوقت الذي هو عمرنا الذي يمضي و ل يعود  أختي المسلمة بعد أن عرف
 فإني أحذرِك أخيتي من العوائق التي تشغلك عن استثمار وقتك و هي أما من داخل

النفس أو من خارجها :
 - اتباع الهوى :و الركون إلى الدعة و الترف و الراحة و الكثار من المباحات1

المهدرة للوقت
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 فالتصي تتبصع هواهصا دون مبالة بالشرع ل تسصتطيع أن تسصيطر على نفسصها و حينهصا
 يضيصع وقتهصا هباء و علج ذلك أختصي المسصلمة يحصصل بالسصتعانة بال و مجاهدة

النفس و و مصاحبة من تحب وقتها و تحافظ عليه فالمرء على دين خليله
بة و2 سويف بالتو عة و الت عن الطا سل  نه الك مل : و الذي يتولد م  - طول ال

 الرغبة في الدنيا و النسيان للخرة و القسوة في القلب , قال الحسن البصري : ما
أطال عبد المل إل أساء العمل

ية و  و العلج ذكر الموت و الحساب و تذكر أن العمر و إن طال فلبد له من نها
 هي الموت و بعدها نسأل عن أعمارنا كيف قضيناها في لهو و لعب أم في طاعة

و عبادة و الفائز يومئذ من استغل وقته في طاعة ال
 - خواء القلب : فإذا كان القلب خاويا فارغا انعكس ذلك على حياة الخت كلها3

 فتصصبح ل تعرف للوقصت قيمصة و ل تعرف كيصف تسصتغله بخلف مصا لو كان القلب
 ممتلئا باليمان و مداواة ذلك بشغصل القلب بالعمال اليمانيصة القلبيصة مصن تفكصر فصي
 خلق ال و الخوف مصن ال و الحرص على طاعصة ال فإذا عالجصت الخصت قلبهصا

عرفت قيمة وقتها و كيفية استغلله فيما يرضي ربها
 - الغفلة: و هي الداء العظيم الذي بسببه يضيع الوقت و يصرف النسان عن ما4

فيه مصلحته في الدنيا و الخرة و علجها أن يتنبه النسان لقيمة وقته
 - الجهل : فمن جهلت قيمة الوقت و فضل استثماره فيما ينفع النفس في الدنيا و5

الخرة فأنى لها أن تفلح ؟
 قال ابصن القيصم رحمصه ال : الجهصل نوعان عدم العلم بالحصق النافصع و عدم العمصل
قة ....و علج ذلك : غة و عرفا و شرعا و حقي  بموجبه و مقتضاه فكلهما جهل ل

العلم فيفر من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا و معرفة و بصيرة
 - ضعف الهمة : فقد تكون المسلمة عالمة مؤمنة بقيمة الوقت عارفة بفضله و6

 فضل العمل و لها صحبة صالحة تساعدها على العمل الصالح و لكن ضعف همتها
يحول بينها و بين الستغلل المثل لوقتها

 و علج ذلك : التدرج فصي العمصل و تدريصب النفصس شيئا فشيئا و مجاهدة النفصس و
الصبر على الطاعات
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 - الصحبة السيئة : فالتي تضيع أوقاتها سدى و تضيع وقت من تصاحبها فيجب7
 إسصداء النصصح لهصا أوًل فإذا لم تسصتجب فل مفصر مصن تجنبهصا قدر المكان و عدم
قت و ية الو من تعرف أهم صاحب  سلمة أن ت خت الم جب على ال صاحبتها و ي  م

تعينها على الطاعة و السعي لرضى الرحمن
قبيه فاليوم عمل و ل حساب و غدا حساب و ل عمل و مة ال و را يا أ قي ال   فات

اعلمي أن النسان ل يزال يلهو و يلعب حتى يأتيه الموت بغتة
فال ال في الوقت فإنما النسان ساعات يعيشها فإن أضاعها أضاع نفسه

في بك و ذكره و  عة ر في طا تك  قي وق سلمة هذه العوائق و أنف تي الم  فاحذري اخ
من في الدعوة إلى ال و حسن العبادة و الكثار  فع و   تلوة القرآن و تعلم العلم النا

النوافل
=============

خطبة ) بداية الجازة الصيفية (
سامي بن خالد الحمود

 أما بعد .. كان الوالدان في ترقب وحذر، وتخوف وأمل .. ينتظران على أحر من
فت قد ُأبرمت الوعود، وز في المتحانات ، و جة البناء  يه نتي ما تؤول إل مر ،   الج

البشائر، بالهدايا القيمة والرحلت الممتعة ، إذا كانت النتائج مرضية مشرفة.
 وأعلنصت النتائج ، وبدأت الجازة الصصيفية الطويلة ، تلك الجازة التصي ينتظرهصا
 مليين الطلب والطالبات من أبنائنا وبناتنا ؛ ليستريحوا من عناء السهر والمذاكرة

، والذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات والمعاهد .
 نعم .. لقد بدأت الجازة ، وال أعلم بما قضى ال فيها من القدار والخبار .. ال
 أعلم كم فيها من رحمة تنتظر السعداء !! وكم فيها من بلية ومصيبة تنتظر الشقياء
نا من ما وهب ل نه وكرمه وهو أرحم الراحمين أن يجعل  سأل ال العظيم بم  !! ن

زيادة العمر زيادة لنا في كل خير ، وأن يعصمنا فيها من كل بلء وشر .
 وإذا كنصا نتحدث عصن الجازة فإننصا نتحدث عصن جزء مصن أعمارنصا ، ورصصيد مصن

أوقاتنا .
إن الوقت هو الحياة .. من عمره فإنما يعمر حياته ، ومن قتلته فإنما يقتل نفسه .
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ولهمية الوقت ، فإن ال سبحانه وتعالى أقسم به في أوائل سور كثيرة .
 }َواْلَعْصِر{ ، }َواْلَفْجِر { ، }َوالّضَحى{ ، }َوالّشْمِس َوُضَحاَها{ ، }َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَشى{ ،

وغيرها من اليات.
وقال سبحانه: ))َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب * َوِإَلى َرّبَك َفاْرَغْب((.

ها ، يا وأشغال من أمور الدن غت  سيره : أي إذا فر في تف مه ال  ير رح بن كث  قال ا
 وقطعصت علئقهصا ، فانصصب إلى العبادة ، وقصم إليهصا نشيطصا فارغ البال ، وأخلص

لربك النية والرغبة.اهص
 أيها المؤمنون .. الوقت هو ثمرة العمر طيبة كانت أو خبيثة .. وفي هذا يقول ابن
ساعات سنة شجرة، والشهور فروعها، و اليام أغصانها، وال يم رحمه ال : ) ال  الق
نت بة، ومن كا عة فثمرته طي نت أنفاسه في طا ها، والنفاس ثمارها، فمن كا  أوراق

في معصية فثمرته حنظل ( .
ولعلنا نتساءل: متى يعرف المفرط قدر الوقت وقيمة العمل؟

 ذكصر ال تعالى فصي القرآن العظيصم موقفيصن يندم فيهمصا النسصان على ضياع الوقصت
والحياة ، ويعلم أنه كان مغبونا خاسرا في حياته .

بد المفرط )فيقول رب ما ينزل الموت بالع ساعة الحتضار .. حين قف الول :   المو
 لول أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين( .. إنه يريد تأخير الجل
 ولو قليًل من الوقت )إلى أجل قريب( .. إنه يريد فرصة من الوقت ليتدارك حياته

بالعمل الصالح .
 الموقصف الثانصي : فصي يوم القيامصة .. حيصن يقول المفرط فصي جنصب ال حيصن يرى
 العذاب )لو أن لي كرة فأكون مصصن المحسصصنين( .. )ولو ترى إذ وقفوا على النار

فقالوا يا ليتنا نرد ول نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين( .
 وإذا أردنا أيها الحبة أن ندرك أهمية الوقت وخطورته فلنتأمل بعض خصائصه .

فمن خصائص الوقت:
 ( أن ما مضى منه ل يعود ول يمكن تعويضه . كما قيل : الوقت كالسيف ، إن1

لم تقطعه قطعك .
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يد ، نا خلق جد بن آدم ، أ يا ا شق فجره إل وينادي:  من يوم ين ما  سن :   يقول الح
وعلى عملك شهيد ، فتزود مني لني إذا مضيت ل أعود إلى يوم القيامة .

صحيح2 ند ال سيما ع سحاب ول مر ال مر  قت ي سرعة مروره وانقضائه ، فالو  ) 
المعافى من المراض والهموم ، كما قيل :

فقصارهن مع الهموم طويلٌة وطوالهن مع السرور قصار
خر في آ سريعا  قت يتقارب ويمضي  من أن الو سنة  في ال ما جاء   ومن العجيب ، 

الزمان .
 فعن أنس رضي ال عنه أن النبي صلى ال عليه وسلم قال :"ل تقوم الساعة حتى
 يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون
 اليوم كالسصاعة وتكون السصاعة كالضرمصة بالنار" رواه أحمصد وأبصو داود وصصححه

اللباني في صحيح الجامع .
 ( أنه محدود بأجل مسمى ، وهذا الجل مجهول بالنسبة للنسان ، فأنت ل تدري3

 متصى تنقطصع أنفاسصك ويحصل أجلك ، )فإذا جاء أجلهصم فل يسصتأخرون سصاعة ول
يستقدمون( .

 ( أنه أنفس ما يملكه النسان ، وليس كما قيل : الوقت من ذهب ، بل هو أغلى4
من الذهب لنه ل يمكن تعويضه .

 ( أنه على الرغم من نفاسته وأهميته فإن أكثر الناس مغبونون فيه ، يقول الناطق5
 بالوحصي صصلى ال عليصه وسصلم : }نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس الصصحة

والفراغ{ ]رواه البخاري عن ابن عباس[.
قال ابن بطال: )كثير من الناس( أي أن الذي يوفق لذلك قليل.اهص

وإنما يعرف قدر هاتين النعمتين من ُحِرمها .
 هل تأملت أخي الشاب ذلك الشاب الذي تعرض لحادث سيارة فأصبح مشلوًل مقعدا
نت مغبون في صحتك .. وهل تأملت آخرين ممن يعيشون ته لتعلم كم أ  طوال حيا

خلف القضبان وبين الجدران في السجون لتعلم كم أنت مغبون في فراغك .
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ستثمرون سجونين ي ين والم ضى والمشلول عض المر قد ترى ب نك  يب أ من العج  و
 أوقاتهصم بصصورة صصحيحة وجيدة ، أمصا الذيصن أصصح ال أجسصادهم ، وعافاهصم مصن

المراض والمشغلت المقلقة ، فإنهم يتسابقون في تضييع الوقات وقتلها .
 ( أن هذا الوقت هو محل الحساب يوم القيامة ، وكل إنسان محاسب على أوقات6

 عمره كلهصا لنهصا وعاء العمال والقوال ، كمصا قال تعالى: )مصا يلفصظ مصن قول إل
لديه رقيب عتيد( .

 وقد روى الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي برزة السلمي عن النبي قال: )ل
يم فعل مه ف ما أفناه ، وعن عل مة حتى يسأل عن عمره في  تزول قدما عبد يوم القيا
ية يم أبله( . وفي روا قه ، وعن جسمه ف يم أنف ين اكتسبه وف يه ، وعن ماله من أ  ف
 )وعن شبابه فيما أبله( كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي ومعاذ عند البيهقي

وغيره .
 إذا عرفنصا خصصائص الوقصت وشرفصه وأهميتصه ، فإننصا ل بصد مصن اسصتغلل الوقصت

بالعمال النافعة في الدنيا والخرة .
 أيها الخوة .. إنه لمن المؤسف أن نرى هذا الضياع الذي يعيشه الكثير من الناس

في الجازة .
 بل إن كثيرا من المشاكل والسلوكيات السيئة بل والجرائم تزداد في أوقات الجازة

.
 في حوارات سريعة مع بعض طلب المرحلة المتوسطة بالمنطقة الشرقية ، كانت
في ته  ما هو أبرز شيء عمل في الجازة .  نا  ها أولد قع في ساة ي نم عن مأ  النتائج ت

الجازة؟ هذا يقول:
. في السهر مع الصدقاء على الكورنيش الى الفجر .1
 صباحا.10 مساء الى 8. الدوران على السيكل من الساعة 2
. في النوم ولعب السوني .3
 . مع أصحابي الكبر مني سنا بالدوران بالسيارة متنقًل بين مدن المنطقة الشرقية4
.
. الوناسة مع اصحابي وجلسات الغناء والرقص .5
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. الذهاب لشاطيء نصف القمر والتفحيط والتطعيس .6
 وهكذا عنصد الفتيات .. ففصي اسصتبيان أجراه موقصع )لهصا أون ليصن( على مائة فتاة

  سصنة فصي المراحصل المتوسصطة والثانويصة24 إلى 15تراوحصت أعمارهصن بيصن 
 % مصن العينصة ليصس60والجامعيات حول وجود التخطيصط لقضاء الجازة تصبين أن 

ما  هن أي مخطط لقضاء الجازة الصيفية بين  % لديهن مخطط يسعون إلى40بذهن
تنفيذه .

- وبسؤالهن عن كيفية قضاء الجازة غلبت السلبيُة على الجابات.
  من الجابات قالت بأنه ل شيء محدد تنوي فعله أو تفكر فيه وهي تعيش50%

أيام الجازة يوما بيوم .
  قالت أنها ستسافر لتستمتع بالجازة، ومنهن من قالت إنها ستقضي إجازتها30%

في التسوق وأخرى في المناسبات والفراح .
 وبلغت نسبة من رغبن باللتحاق بدورات علمية أو حاسب أو تعلم الطبخ أو مركز

% من العينة فقط .10صيفي 
- أما بالنسبة للنوم في النهار والسهر في الليل أيام الجازة.

% أنهن يسهرن الليل وينمن بالنهار .46أجابت 
 قلن: إنهن ينمن بالليل ويجعلن النهار للستمتاع والزيارات .46%
 قلن: أحيانا نسهر الليل وأحيانا ننامه .13%

 وقد روي عنه صلى ال عليه وسلم أنه قال : ))إن ال يبغض كّل َجْعَظرٍي َجّواظ ،
يا جاهٍل بالخرة(( . ٍم بالدن يل ، حماٍر بالنهار ، عال  َسّخاٍب في السواق ، جيفٍة بالل
 رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وفي سنده كلم ، فقد صححه اللباني في

صحيح الجامع ثم رجع عن تصحيحه في السلسلة الضعيفة.
والَجْعَظري هو الفظ الغليظ المتكبر . والجواظ هو الجموع المنوع .

في سخاب  صف:  يه هذا الو بق عل من شاب ينط كم  يث ..  خر الحد في آ مل   وتأ
 السواق )من الّسَخب وهو الضجة ورفع الصوت( ، جيفة بالليل ، حمار بالنهار ،
يه ردا نا إل نا ويرد صلح أحوال سأل ال تعالى أن ي هل بالخرة !!. ن يا جا  عالم بالدن

جميًل ، إنه جواد كريم ، والحمد ل رب العالمين .
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الخطبة الثانية
 الحمد ل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمًل وهو العزيز الغفور ..
ير ، وعلى آله وصحبه ومن سراج المن ير ، وال سلم على البشير النذ  والصلة وال

تبعهم بإحسان إلى يوم المصير .
 عباد ال .. الجازة ليست كما يظن بعض الناس مضيعًة للوقات ، وليست فرصًة
 للمعاصصي والمنكرات ، فمصا دمنصا نأكُل مصن رزق ال ، ونمشصي على أرضصه ،

ونستظُل بسمائه ، ونستنشُق من هواءه ، فل ينبغي لنا أن نعصيه طرفة عين .
 ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين عن يوسف بن الحسين قال: كنت مع " ذي النون
 المصصري " على شاطصئ غديصر ، فنظرت إلى عقرب عظيمصة على شصط الغديصر
 واقفة ، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير ، فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح

حتى عبرت الغدير .
قال ذو النون : إن لهذه العقرب لشأنا، فامض بنا نتبُعها .

نا نتبع أثرها ، فإذا رجل نائم سكران ..!! وإذا حية سامة قد جاءت فصعدت  فجعل
سامة من الحية ال نت العقرب  نه ، فتمك  من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذ
 فضربتها ، فانقلبت الحية وهربت!! ورجعت العقرب إلى الغدير ، فجاءت الضفدع

فركبتها فعبرت .
تى ، انظر مما نّجاك ال !! يا ف يه ، فقال :  تح عين  فحّرك ذو النون الرجل النائم فف
شد ذو ثم أن سوء !!  تك ب تي أراد يك ، فقتلت هذه الحية ال  هذه العقرب أرسلها ال إل

النون يقول:
يا غافلً  والجليل يحرسُه من كل سوء يدب في الظلِم

كيف تنام العيون عن ملٍك تأتيه منه فوائد النعِم
 فنهصض الشاب وقال : " إلهصي ومولي : هذا فعلك بمصن عصصاك !! فكيصف رفقصك

ورحمتك بمن يطيعك ..؟!! "
ثم ولى ذاهباً  ، فقلت : إلى أين ؟؟ فقال : إلى بيوت ال وإلى طاعة ال !! .

تي ل تحصى .. مة ال في أن نشكر ال تعالى على نعمه العظي ها الحبة   فال ال أي
وأن نسخرها في ما يحبه ويرضاه .

650



 وإذا أردنصا أن تسصتفيد مصن الجازة ، ونكون فيهصا مصن الفائزيصن ، فل بصد أن نحقصق
أمرين :

 ( أن نستشعر قيمة الوقت، وأن له شأنا عند ال . وأن هذا الوقت هو رأس مالنا؛1
فإن ضيعناه ضاعت حياتنا ، وإن حفظناه كنا من السابقين المفلحين .

( ل بد من التخطيط والتنظيم والبعد عن الفوضى في استغلل الوقت .2
ها نا نجني من في حيات ية   بالتخطيط والتنظيم يمكن أن نحول الجازة إلى فترة إيجاب
فس من عة والترويح عن الن ها المت جد في فس من جهة ، ون  الجر والفائدة وبناء الن

جهة أخرى .
ما عة خلل الجازة ، وهذا  يع متنو سرنا بمشار نا وأ حن وأولد نا أن نقوم ن  بإمكان

سيأتي بيانه مفصًل في خطب قادمة بإذن ال تعالى .
بن كم ال على النعمة المهداة ، والرحمة المسداة ، محمد   أل وصلوا وسلموا رحم
ها يا أي نبي  صلون على ال ته ي كم ال بذلك فقال : )إن ال وملئك قد أمر بد ال ، ف  ع

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم..

==========
الزيارة بين النساء على ضوء الكتاب والسنة

خولة درويش
أهمية الوقت لدى المرأة وأضرار إضاعته :

 لقصد جرت العادة فصي أكثصر بلدنصا الشرقيصة:أن تخصصص المرأة فترَة بعصد العصصر
 لسصتقبال صصديقاتها ،أو زيارتهصن على اختلفٍص فصي طريقصة الزيارة أهصي دوريصة
 منظمة أم عفوية؟ ، وأيا كانت الحال ل يخلو البيت يومها من إعلن حالة طوارئ
ثر المال. قت ، وتبع يع الو هد ، وتض ستنزف الج ستعدادات فوق العادة ، ت ها. فا  في
 وتحول يوم الستقبال إلى مباراة بين السر فيما يقدم للضيوف ، وفي إبراز مظهر

البيت ولباس أهله.
به: ما يفصحن  ساء عن الهدف من هذه الزيارة؟ لكان أحسن  ية الن  ولو سئلت غالب

إنه التلقي لقتل الوقت والتسلية ودفع السأم والملل عنهن.
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نه يوم سؤال؟ إ تى ال نه ؟ وم سأل ع سان الذي ي مر الن قت إل ع هل الو  ول أدري 
الفزع الكبر.. يوم ل تملك نفس لنفس شيئا والمر يومئذ ل.

سلم- قال: "ل يه و صلى ال عل سول ال - نه- أن ر ضي ال ع بي بردة -ر  عن أ
 تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟، وعن علمه

(.1ما عمل به؟، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟، وعن جسمه فيما أبله؟" )
 ومن السائل؟ إنه رب العالمين الذي خلق الجن والنس لعبادته ل للهو ول للتسلية ؛

 [.17))َلْو َأَرْدَنا َأن ّنّتِخَذ َلْهوا ّلّتَخْذَناُه ِمن ّلُدّنا إن ُكّنا َفاِعِليَن(( ]النبياء:
 فماذا نقول لرب العالميصن إذا سصألنا عصن الوقصت المهدور الذي إن لم يخصل مصن
يه صلى ال عل سول - ها الر تي ذم غو الكلم والثرثرة ال من ل  المحرمات فل يخلو 
 وسصلم-: "إن أبغضكصم إليّص وأبعدكصم منصي يوم القيامصة: الثرثارون المتشدقون

(.2والمتفيهقون"؟)
 ومصن أضاع وقتصه فقصد أضاع جزءا ل يعوض مصن حياتصه، وجديٌر أن تطول عليصه
 حسرته ، وهل الوقت للمرأة وحدها؟! أين حق الزوج والولد؟ ومتى تؤدي حقوق

مجتمعها وأمتها السلمية؟
 لمصن تترك مهمتهصا إذا كان همهصا الخروج مصن البيصت واللهصو الفارغ؟ وقصد تقول
في التنظيف وإرضاء ها محصورة  ها أن مهمت ها، ظنا من ها أدت واجبات هن: إن  إحدا
 الزوج والنجاب ، وإن التفتصت إلى تربيصة مصن أنجبتهصم فقصد ل يتعدى اهتمامهصا

إطعامهم وكسوتهم المناسبة ودراستهم المتفوقة.

 ل يصا أختاه ، فأنصت مربيصة الجيال ، وممولة للمجتمصع المسصلم ببناتصه مصن نسصاء
 ورجال ، إن واجصبي وواجبصك التربيصة الرشيدة لبنائنصا ، وإعدادهصم إعدادا إسصلميا
يجعلهم قادرين على حمل المانة والنهوض بالمة وبناء المجتمع الفاضل المنشود.
هم اليتام حقا رغم وجود نا أبناًء  قد خلف سلية ف نا للت نا والتفت ِك أبناء ُت وإيا  فإن ترك
يه قد والد من ف بل  قى له أما تخلت أو أبا مشغوًل ،  هو الذي تل يم  هم ،إن اليت  أبوي
يه ويرعاه ويحنو عليه،أما من فقدهما في اللهو عنه:  بالموت قد يجد من يشفق عل
 فأنى يجد من يرحمه ويفطن لمأساته ، فالمرأة المشغولة بنفسها دائما لن تجد الوقت
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 الكافي للشراف على فلذات كبدها وتوجيههم ومتابعتهم والنس بهم ، مما يساعدها
على أداء رسالتها وإرضاء ربها.

 صحيٌح أن الدنيا - هي دار المتحان - مليئة بالمتاعب والصعاب وفي اللقاء تسلية
 ومؤانسة... لكن هل التسلية غاية من تشعر أنها على ثغر من ثغور السلم ، فل
 يؤتصى مصن قبلهصا؟ أم هصي غايصة العابثات؟ أمَا وإن الترويصح ضروري بيصن الفينصة

والخرى فليكن على غير حساب الخريات وأوقاتهن...!!
 كثيرا ما نشكو من غزو أعدائنا الفكري... وأننا مستهدفون محاربون ، فهل أعددنا
 العدة لمجابهتهصم ، أو على القصل هصل حصّصنا أنفسصنا ضدهصم روحيا وثقافيا لنطالب

بالتسلية؟ ول تنصر الدعوات وتنتشر بالتشكي والسى.
ستطيع النهوض سلمية لن نا على أسس إ عي واقع نا أن نرا يه يوجب علي ما نعان  إن 
نا حلما نرجو أن يتحقق ، وهيهات أن سرابا وأماني نا  ستبقى آمال نا ، وإل   من كبوت
ْم ُسُبَلَنا(( ]العنكبوت: ا َلَنْهِدَيّنُه يتحقق بدون عمل وجهد وجهاد. ))واّلِذيَن َجاَهُدوا ِفيَن

69.] 
نا وعدم صرة دين عن ن نا  هي إل لتخاذل ما  نا  في أمت ها ال  تي يوقع  إن العقوبات ال
 القيام بواجبنصا ، والنهزامات التصي أصصابتنا قصد سصاهمت بهصا المرأة مصن حيصث ل
ية في الترب غي  ما ينب ها ك عن القيام بواجب سر وتخلت  ها ينح  تدري ، يوم بدأ دور

والتنشئة والتعليم.
 وهذه الحقيقة المؤلمة التي تدمي القلب وتحز في النفس ، تدفعنا في الوقت نفسه إلى
 الستفادة من أوقاتنا للقيام بمهمتنا التي سنسأل عنها: "المرأة راعية في بيت زوجها

(.3ومسئولة عن رعيتها" )
 فلنقصم بواجبنصا فصي تربيصة رجال وأمهات المسصتقبل ثصم لنلتفصت إلى التسصلية. هذا وإن
 الرسول -صلى ال عليه وسلم- دلنا على طريقة لبعاد الهم عن النفس ؛ أل وهى
 :توثيق الصلة بال ، نقبل عليه بالطاعات ، ونجعل همنا الدار الخرة ، فما الهم إل

نتيجة الحرص على الفانية.
 عن أنس بن مالك -رضي ال عنه- قال: قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-:
 "من كانت الخرة همه: جعل ال غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهى
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 راغمة ، ومن كانت الدنيا همه: جعل ال فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم
(.4يأته من الدنيا إل ما قّدر له")

فل به الغا كد الذي يكون  يش الن نك ، والع مبينا مدى الضيق والض قد قال تعالى   ول
 المعرض عن ذكر ال، وذلك في الدنيا قبل الخرة: ))وَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإّن
 َلُه َمِعيَشًة َضنكا وَنْحُشُرُه َيْوَم الِقَياَمِة َأْعَمى * َقاَل َرّب ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى وَقْد ُكنُت

 [126َبِصيرا * َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها وَكَذِلَك الَيْوَم ُتنَسى(( ]طه:
 فلنجعل غايتنا رضا ال تعالى ، وسبيلنا اتباع شريعته ، عندها: نشعر أنه ل فراغ
يثقصل على النفصس ويجلب الهصم والحزن ، بصل أوقاتنصا معمورة بذكصر ال وطاعتصه ،
سان عمًل في حياة الن كل لحظة  من  ستفادة  ها تصبح عبادة وُقربة ، وا  والحياة كل
بل تك ق مس: حيا بل خ سا ق نم خم سلم-: "اغت يه و صلى ال عل صطفى -  بقول الم
بل هرمك ، وغناك بك ق بل شغلك ، وشبا غك ق بل سقمك ، وفرا  موتك، وصحتك ق

(.5قبل فقرك")
يت قت فقال: "رأ هم للو نه وإضاعت هل زما من أ جب  قد ع بن الجوزي   وإن كان ا
 عموم الخلئق يدفعون الزمان دفعا عجيبا ، وإن طال الليصل فبحديثٍص ل ينفصع أو
 بقراءة كتاب فيصه غزاة وسصمر ، وإن طال النهار فبالنوم وهصم فصي أطراف النهار
 على دجلة أو في السواق نشبههم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم
هم في تعبئة الزاد للرحيل ، إل يت النادرين قد فهموا معنى الوجود ، ف  خبر ، ورأ

(.6أنهم يتفاوتون ، وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد القامة" )
 فماذا نقول نحصن عصن الناس فصي زماننصا؟! وقصد أصصبح العبصث الفارغ أسصاس حياة
 أكثرهم ، والتبرم بالحياة سببا في أمراض نفسية غريبة ، وصار الضيق والهلع من

المجهول شبحا يطارد ضعاف النفوس واليمان؟!
 إن أسصاليبهم فصي اللهصو وإضاعصة الوقات تفوق الخيال: فبعصد السصهر والسصحر على
حة ، النوم حتى الضحى ، ثة المحرمة والمبا هو الحدي سائل الل في و مج   شتى البرا
هو شأن يا.. وكثرة النوم والتناوم  في أعمال الدن قط ، و يا ف ية النهار للدن  واللهاث بق
ما الجادون: فيحرصون على أوقاتهم حرص الشحيح على ماله ين اللهين. أ  الخامل

(.7أو أشد حرصا. حقا: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" )
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أيهما أفضل المخالطة أم النفراد؟
 وكأني بك أختي المسلمة تتساءلين: وهل هذا يعني البعد عن الناس وعدم الختلط

بهم؟
طة مطلقا خطأ ، واختيار النفراد مطلقا خطأ" )  ( ، والسلم8"إن اختيار المخال

قد مه الساسية ، و من تعالي هم  فة ، والختلط بالناس والتعارف بين مع وأل ين تج  د
 فضصل الرسصول -صصلى ال عليصه وسصلم- المسصلم الذي يخالط الناس على ذلك الذي
 هجرهم ونأى عنهم: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي

 ( ، وكيصف يكون الحسصان للجيران9ل يخالط الناس ول يصصبر على أذاهصم" )
والقارب إل بمواصلتهم ومعرفة أحوالهم؟

ها سلمة آلم أخت ها الم سحت ب يا والخرة م في الدن ير  من زيارة دلت على خ كم   ف
سن ها ح حس عند صبر ، ت ها إلى ال ها وتدفع شد أزر ها، ت صابة ، تقوي عزيمت  الم
 الظصن بال وقرب الفرج ، تشاركهصا أفراحهصا ، تعلمهصا مصا تجهله مصن أمور الدنيصا
طة ما المخال سلمين. أ ير الم ها وخ يه خير ما ف ها وتتشاور ل صح وإيا ين ، تتنا  والد
هر انهزام ما هي إل مظهر من مظا ساء: ف ير من الن ها كث به ل تي ل يأ ية ال  العشوائ
 المرأة وتخاذلهصا عصن القيام بواجباتهصا السصرية ، وهروب مصن التبعات المنزليصة
 لتمضصي مصع صصويحباتها فترة لهصو ولغصو. وهصى حالة مرضيصة مصن حيصث الهدف
تي يوم ل مرد له من ال. بل أن يأ نا أن نسعى حثيثا للعلج ق  والمضمون. فحري ب
 ))وَيْوَم َيَعّض الّظاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اّتَخْذُت َمَع الّرُسوِل َسِبيًل * َيا وْيَلَتى
 َلْيَتنِي َلمْص َأّتِخْذ ُفلنا َخِليًل * َلَقْد َأَضّلنِي َعنِص الّذْكِر َبْعَد إْذ َجاَءنِي وَكانَص الّشْيَطانُص

 [.29-27ِللنَساِن َخُذوًل(( ]الفرقان:
نة عظيمة في توجيه الناشئة وغرس العقيدة الصافية في نفوس ما للمرأة من مكا  ول
 البناء -أجيال المسصتقبل،كان لبصد مصن محاولة جادة للسصتفادة مصن وقتهصا وعدم

إضاعته سدى في مجاملت تافهة ، ومظاهر فارغة.
فع عت نحوه ، وشر دا ما تطل ما وزوجة خير عون على الخير ل نت المرأة أ قد كا  ل
 نحصو الخراب والدمار لمصا سصعت إليصه. كانصت مطيصة للفكار الهدامصة فصي القرن

العشرين ، وستكون مشعل نور للجيال إن تمسكت بعقيدتها ودينها.
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وال أسأل: أن يجعل هذه المحاولة لبنة تعين السرة المسلمة على إكمال رسالتها ،
وأن يلهم مسلمة عصرنا رشدها لتعود كسالفتها الصالحة مرشدة لكل خير وفضيلة.

استئذان الزوج في الخروج :
 إن السصلم يأمصر بالنظام فصي كصل الحالت، فصي العادات والمعاملت، فصي السصفر
 والحضر، فإذا خرج ثلثة في سفر دعا إلى تأمير أحدهم ، لذلك وتنظيما للمجتمع
 فقد جعل قوامة السرة للرجل ، فهو أقدر على القيام بهذا الختصاص من المرأة ،
 إذ جعل مجالها الطبيعي يتناسب مع فطرتها النفسية وتكوينها الجسمي ، وهو إمداد

المجتمع المسلم بالجيال المؤمنة المهيأة لحمل رسالة هذا ا لدين.
 ول أحد ينكر فضل الختصاص من حيث قلة الجهد ، وجودة المردود ، سواء في
عة المرأة مة تقتضي وجوب طا سة والقوا سانية ، هذه الرئا ية أو الن حي الماد  النوا
 لزوجها ، وقد جاء في الفتاوى لبن تيمية : )والمرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك
يه نبي صلى ال عل عن ال يث  في الحد عة زوجها أوجب ، و ها ، وطا من أبوي ها   ب
 وسصلم أنصه قال : " الدنيصا متاع ، وخيصر متاعهصا المرأة الصصالحة ، إذا نظرت إليهصا

سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك و ما لك ".
يه ها قالت : قال رسول ال صلى ال عل سلمة رضي ال عن عن أم  فى الترمذي   و
 وسلم : "أيما امرأة ماتت وزوجها راٍض عنها دخلت الجنة " وقال الترمذي حديث

حسن.
بى أوفى بن أ بن حبان عن ا بن ماجة وصحيح ا  وقد ورد أيضا في المسند وسنن ا
يا ما هذا  سلم ، فقال :  يه و صلى ال عل نبي  سجد لل من الشام  ما قدم معاذ   قال : ل
 معاذ ؛ قال : أتيصت الشام فوجدتهصم يسصجدون لسصاقفتهم وبطارقتهصم ، فوددت فصي
سلم :"ل يه و صلى ال عل سول ال  سول ال. فقال ر يا ر بك  عل ذلك  سي أن نف  نف
سجد ير ال ، لمرت المرأة أن ت سجد لغ نت آمرا أحدا أن ي ني لو ك  تفعلوا ذلك، فإ
 لزوجها . والذي نفسي محمد بيده ل تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها

ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ".
 وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود

ال فيها، ونهاها أبواها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها.
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 وإذا نهاها الزوج عما أمر ال أو أمرها بما نهى ال عنه لم يكن لها أن تطيعه في
ذلك ، فإن النبي صلى ال عليه وسلم قال : "ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق")

10.)
 هذا ، وطاعة الزوج ليست تسلطا منه ، ول امتهانا للمرأة ، وانتقاصا لشخصيتها ،
 إنما هي من طاعة ال والقربات إليه التي تثاب عليها ويجب أن تعتز بها... وهذا
 ما يميز المسلمة الواقفة عند حدود ال عن العابثة المتسيبة ، التي ل أب يردها ول
 زوج يمنعها ، تخرج من البيت متى تشاء وحيث تشاء ، فتزرع هذا الشر لتحصد
 الندامة فيما بعد بمشاكل ل تنتهي ، واتهامات كثيرة ، وواقع مرير ، ونتائج وخيمة
ّ ّ ِمْثُل اَلِذي َعَلْيِهن  ، ول ينجصي مصن ذلك إل العودة إلى تحكيصم شرع ال : ))وَلُهن

[، وهذه الدرجة هي قوامة السرة.228ِباْلَمْعُروِف وِللّرَجاِل َعَلْيِهّن َدَرَجٌة))]البقرة:
ها سواء كان ذلك لكون ها ،  ها إل بإذن زوج من بيت جة أن تخرج  حل للزو  )ول ي

 مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات ، وإذا خرجت من بيت زوجها
(.11بغير إذنه كانت ناشزة عاصية ل ورسوله ومستحقة للعقوبة()

 وهكذا فخروجهصا للعمصل بغيصر إذن زوجهصا نشوز عصن طاعصة زوجهصا وعصصيان ل
 ولرسوله فكيف إذا خرجت للتزاور أيا كان السبب ؟!! ولو كان ذلك لزيارة والديها

المريضين.
سواء أرادت زيارة بد ،  نه  ها م ها إلى مال من منزل من الخروج  ها   )للزوج منع

 والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم
(.12مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إل أن يأذن لها( )

عن ما  ضي ال عنه مر ر بن ع عن ا نه " عه إلى إذ تى الخروج للعبادة تحتاج م  وح
سجد للعبادة يل إلى الم ساؤكم بالل ستأذنكم ن سلم قال : إذا ا يه و صلى ال عل نبي   ال

فأذنوا لهن".
 وعصن ابصن حبان مصن حديصث زيصد بصن خالد : ل تمنعوا إماء ال مسصاجد ال "قال
 القسصطلني : أي إذا أمنصت المفسصدة منهصن وعليهصن ، وذلك هصو الغلب فصي ذلك
 الزمان ، بخلف زماننصا هذا الكثيصر الفسصاد والمفسصدين وقصد ورد فصي بعصض طرق
 الحديث ما يدل على أن صلة المرأة في بيتها أفضل من صلتها في المسجد وذلك
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ساجد ساءكم الم فظ: "ل تمنعوا ن مر بل بن ع عن ا بت  بي ثا بن أ حبيب  ية   في روا
ته على ساء علق نع الن في م ها  شة رضى ال عن يث عائ هن" ، وحد ير ل هن خ  وبيوت

شرط لو رأى رسول ال ما أحدثته النساء.
ستأذنت ما مرفوعا : "إذا ا بن عمر رضي ال عنه عن ا ند البخاري  ية ع فى روا  و
 امرأة أحدكصم - أي أن تخرج إلى المسصجد أو مصا فصي معناه كشهود العيصد وعيادة

المريض - فل يمنعها".
 قال القسطلني. وليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل مواضع

العبادة وغيرها.
(.13ومقتضى الحديث : أن جواز خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج( )

 أمصا قول القائل : إنهصن ل يخرجصن مصن بيوتهصن مطلقصا لقوله تعالى :))وَقْرنَص فصي
 ُبُيوِتُكنّ(( فليصس بحجصة له بدليصل قوله تعالى بعدهصا : ))ول َتَبّرْجنَص َتَبّرجَص الَجاِهِلّيِة

اُلوَلى))والمقصود به عند خروجهن.
نبي صلى ال  ) ومعنى هذه الية : المر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء ال

 عليصه وسصلم فقصد دخصل غيرهصن فيصه بالمعنصى هذا لو لم يرد دليصل يخصصص جميصع
ها  النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والنكفاف عن الخروج من

(.14إل لضرورة( )
هي إيماءة ما  ها إطلقا ، وإن مة البيوت فل يبرحن مر ملز نى هذا ال يس مع  )ول

ستثناء ما عداه ا قر و هو الم هن و في حيات صل  هو ال يت  فة إلى أن يكون الب  لطي
(.15طارئا ل يثقلن فيه ول يستقررن وإنما هي الحاجة وتقضى وبقدرها( )

 وقصد عرف عصن أمهات المؤمنيصن والصصحابيات أنهصن كصن يخرجصن فصي حوائجهصن
وللمشاركة في الغزو.

 )فكان رسول ال صلى ال عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من النصار معه إذا
(.16غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى( )

 وفيصه خروج للنسصاء فصي الغزو والنتفاع بهصن فصي السصقي والمداواة لمحارمهصن
وأزواجهن وغيرهم مما ل يكون فيه مس بشرة إل موضع الحاجة.
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 وهذه أم عمارة تحدثنا حديثها يوم أحد : )خرجت أول النهار ومعي سقاء فيه ماء ،
 فانتهيصت إلى رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم وهصو فصي أصصحابه والريصح والدولة
 للمسصلمين ، فلمصا انهزم المسصلمون ، انحزت إلى رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم
مى سيف وأر سلم بال يه و صلى ال عل سول ال  عن ر شر القتال وأذب   فجعلت أبا

بالقوس حتى خلصت إّلى الجراحة.
يه وسلم يقول :  وعن عمر رض ال نه عنه قال : سمعت رسول ال صلى ال عل

(.17ما التفت يوم أحد يمينا ول شماًل إل ورأيتها تقاتل دوني( )
 وتسصتأذنه صصلى ال عليصه وسصلم أم سصنان السصلمية فصي الخروج إلى خيصبر للسصقيا
هن قد أذنت ل سلم: «فإن لك صواحب  يه الصلة وال ها عل  ومداواة الجرحى فقال ل

(.18من قومك ومن غيرهم فكوني مع أم سلمة»)
يه  وفي خيبر أيضا عن امرأة من بني غفار قالت : )أتيت رسول ال صلى ال عل
عك إلى نا أن نخرج م قد أرد سول ال  يا ر نا :  ني غفار فقل من ب سوة  في ن سلم   و
 وجهصك هذا - وهصو يسصير إلى خيصبر - فنداوي الجرحصى ونعيصن المسصلمين بمصا

(.19استطعنا. فقال : "على بركة ال" فخرجنا معه()
قة ، أو متوفى نت مطل سواء كا في حوائجها نهارا ،  ها الخروج   )حتى المقعدة فل

جل ها ر ها فلقي جذ نخل جت ت تي ثلثا فخر ْت خال ما روى جابر قال : ُطلق ها ، ل  عن
 فنهاها ، فذكرت ذلك للنبي صلى ال عليه وسلم فقال : "اخرجي فجذي نخلك لعلك

أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا".
ساؤهم رسول ال صلى ال حد فجاءت ن ستشهد رجال يوم أ هد قال : "ا  وروى مجا
صبحنا نا فإذا أ ند إحدا نبيت ع يل أف ستوحش بالل سول ال ن يا ر سلم وقلن.  يه و  عل
كن حتى يه وسلم: تحدثن عند إحدا نا؟ فقال رسول ال صلى ال عل  بادرنا إلى بيوت

(.20إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها" )
 ويدخل الرسول صلى ال عليه وسلم على عائشة رضى ال عنها وعندها امرأة قال
 : من هذه ؟ قالت: فلنة ، تذكر من صلتها ، قال: "مه ، عليكم بما تطيقون فوال

صاحبه" ) يه  يه مادام عل ين إل حب الد تى تملوا ، فكان أ مل ال ح جه21ل ي  ( أخر
البخاري في كتاب اليمان.
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يه نبي صلى ال عل عت ال من المهاجرات الول وباي هى  من الشفاء - و ما طلب   ك
 وسلم وكانت من عقلء النساء وفضلئهن - قال لها صلى ال عليه وسلم : «علمي

(.22حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة»)
وكيف يكون تعليمها إل بلقائها معها وخروجها إليها.

يه وسلم وإقراره ها المرأة بمعرفة الرسول صلى ال عل ها حالت تخرج في  فهذه كل
 بخروجهصا أو أمره وإذنصه الصصريح بصه ، فلو كان المقصصود بالقرار فصي البيصت عدم

الخروج المطلق لنهى عن الخروج ولما أذن به.
 ثم إن الحبس الدائم للمرأة في البيت ما هو إل عقوبة شرعية - كان قبل أن يشرع
 حد الزنا فنسخت هذه العقوبة بالحد الشرعي - أقول كان الحبس في البيوت للمرأة
 التصي تأتصي الفاحشصة وذلك لقوله تعالى : ))والّلتِصي َيْأِتينَص الَفاِحَشَة مِصن ّنسَصاِئُكْم
 َفاسْصَتْشِهُدوا َعَلْيِهنّ َأْرَبَعًة ّمنُكمْص َفإن َشِهُدوا َفَأْمسِصُكوُهّن فصي الُبُيوتِص َحّتىص َيَتَوّفاُهنّ

 [.15الَمْوُت َأْو َيْجَعَل الّلُه َلُهّن َسِبيًل(( ] النساء:
 أمصا المرأة العفيفصة الملتزمصة بأحكام دينهصا ، والتصي تراقصب ال تعالى فصي حركاتهصا
هي ها ف في بيت ها إن قرت  ها وعظم مسئوليتها : إن هي تقدر شرف مهمت  وسكناتها ف
 فصي عمصل واعٍص يقصظ ، ل فراغ اللهيات ول تفاهصة العابثات مصن ربات الفيديصو

والزياء والسينما...
 إنها تعد لمتها السلمية أبطالها الذين يستعيدون مجدها فتربيهم على العتزاز بقيم

السلم ليفدوه بأنفسهم إن واجههم الخصوم ، ويعملون وسعهم لعلء كلمة ال.
في ية  صلحة الشرع نت الم ها فلن يكون ذلك إل إن كا من بيت  وإن أرادت الخروج 

الخروج راجحة عنها في البقاء.
سلم ستأذن الزوج الم عة ، ت قة المشرو عة وبالطري جت : فبالحدود المشرو  وإن خر
 ول تخرج بغيصر إذنصه ، وإل اعتصبرت عاصصية لمله ولرسصوله ، وبالمقابصل فزوجهصا
 المسصلم يرعصى ال فيمصا ائتمنصه ، فيحرص على أن يبعدهصا عصن الشبهات ومواطصن
 الزلل. ويأخصذ بيدهصا إلى كصل خيصر ، ليشاركهصا أجرهصا سصواء كان زيارة أقاربهصا

وصلتهم أو بر والديها ، أو صلة أخواتها في ال ، أو العلم المشروع.
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سلط. ظة والت مة ، ل الغل سلم على المودة والرح يت الم ني الب صل أن ينب  ثم إن ال
سه ، فل يتعسف الرجل كم الشرع ويزن المور بمقيا ما يح جة كله  فالزوج والزو
يه وسلم حه ال إياه ويحفظ وصية الرسول صلى ال عل ستعمال حقه الذي من  في ا
ستكبر بل ل يجمح الهوى بالمرأة ول ت ساء خيرا " وبالمقا ستوصوا بالن  بالمرأة : " ا

عن طاعة زوجها فتكون في عداد الناشزات.
ته ، أو لعدم زواج المرأة. فتستأذن أبويها وهذا من برهما ما عند عدم الزوج لوفا  أ

وحسن صحبتهما فهما أحرص الناس على حسن سمعتها وجلب الخير لها.
 إن المؤمنة حيثما جالست غيرها تحرص على أن ل تقذف بكلمها دون تمحيص ،

فهي تسعى لتكون أقوالها فضًل عن أفعالها في ميزان حسناتها.
مر بالمعروف صلح ، تأ ير و يه خ ما ف كل  ها المؤمنات ب مع أخوات صى   لذا تتوا
مل على هي تع هن ف عض من ين الب ست نفورا وشقاقا ب كر ، وإن لم عن المن هى   وتن
 إصصلح ذات البيصن ، وإطفاء نار العداوة ، تتمثصل قوله تعالى : ))ل َخْيَر فِي َكِثيٍر

[.114ّمن ّنْجَواُهْم إّل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصلٍح َبْيَن الّناِس(( ]النساء 
المتأمل في هذه الية يجد أن غالبية النجوى ل خير فيها إل هذه الثلث :

- المر بالصدقة.1
- المر بالمعروف ، ونجمعهما تحت عنوان الدللة على الخير.2
- الصلح بين الناس.3

 ومن تكلم بها أو بأحدها فهو في قربة إلى ال تعالى ، بل وكلمه من أفضل الذكر
فقد قال ابن تيمية رحمه ال :

 «إن كل ما تكلم به اللسان، وتصوره القلب ، مما يقرب إلى ال ، من تعلم علم ،
غل من اشت كر ال ولهذا  من ذ هو  كر ، ف هي عن من مر بمعروف ، ون مه ، وأ  وتعلي
 بطلب العلم النافصع ، بعصد أداء الفرائض ، أو جلس مجلسصا يتفقصه أو يفقصه فيصه الفقصه

(.23الذي سماه ال ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر ال» )
- الدللة على الخير :1
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 فإذا رزقك ال فهما وعلما ، أو قوة وعافية ؛ فاستخدميها لمعاونة المسلمين وتسهيل
ها بيدك ؛ أو بتعليمها غيرك ، فما ذلك إل زكاة الصحة التي  حاجاتهم ، سواء بعمل

حباك ال إياها.
 "كل سلمى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس ، تعدل بين الثنين
صدقة ، عه  ها متا فع له علي ها أو تر ته فتحمله علي في داب جل  ين الر  صدقة ، وتع
 والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلة صدقة ، وتميط الذى عن

(.24الطريق صدقة" )
حط أو الحروب. سبب الق صادية ب سلمة مليئة بالزمات القت نا الم من بلد  إن كثيرا 
 وتنشط المؤسسات التبشيرية والشيوعية للستفادة من تقصيرنا جميعا ، فتستغل آلم
 المكلوميصن لتقدم لهصم الغذاء واللباس والدواء طعما لجذبهصم بصه لمصصيدتها ، وتعمصل

جاهدة بكل الوسائل لجلبهم لساحتها ، بتربية أبنائهم أو تعليمهم أو تطبيبهم...
 فهل استفدنا من زياراتنا ووقتنا الضائع؟! فتدارسنا أحوال أمتنا ، وعلمنا بعضنا أن

نخيط الثياب التي تستر عورات أخواتنا المسلمات المحتاجات.
نا المسلمات اللتي يهمهن بت أن هن. ولنث ما يمكن أن يرسل ل من الطعام   ولنصنع 
 أمر المة المسلمة. ل الدمى المتحركة التي ُتزين لتلهي من حولها وتبعد عن جادة
 الصواب.. فهل النصرانيات أقدر منا؟؟ أم أنهن أكثر تضحية وإيمانا؟ نحن حفيدات
نا الكيد أكثر من سنا أجدر أن نضحي من أجل حق سماء ، أو ل  عائشة وخديجة وأ

تضحيتهن من أجل باطلهن؟.
 ويتامصى المسصلمين؟! مصن ينجينصا مصن الثصم إذ ُيحملون إلى البلد الشيوعيصة أو

النصرانية ليربوهم على دينهم؟.
ماذا نقول غدا لرب العالمين إن سألنا عنهم وعن تفريطنا وتقصيرنا في حقهم؟\

هم )ل ين لتنشئت ها فردا أو اثن هم؟ وماذا لو ضمت السرة إلي نا أن نتكفل  أفل يجدر ب
تبنيهم فهو محرم( وتربيتهم؟.

ما سلمة ب ساهمت المرأة الم هم ، و سلمة لرعايت ية الم  أو إن عملت الجمعيات الخير
مي أو من عمل يدوي أو تعلي يه ،  سواء بالمادة أو بالجهد الذي تقدر عل ستطيع ،   ت

توجيهي؟!
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قد يقال : إن هذه أعمال ضخمة ل تقدر عليها جهود فردية قليلة المورد.
ِسِهْم(( ]الرعد  ا ِبَأنُف ى ُيَغّيُروا َم ٍم َحّت ا ِبَقْو َه ل ُيَغّيُر َم  [ فهذه الفكرة إن11))إّن الّل

 اقتنعت وإياي بها وأقنعت في زيارتك صديقتك المؤمنة وجارتك المسلمة لبد وأن
نحقق خيرا كثيرا للمسلمين ، ونكون قد ساهمنا معا في النهضة السلمية.

 ولشك أن ذلك مطلب شرعي بدًل من أن تظل المسلمة مجال تنافس الدول لتلهيها
عن رسالتها بمستحضرات التجميل ، وأدوات الترهل والترفيه.

 وبذلك نكون قصد ارتقينصا بزياراتنصا عصن اللغصو إلى التناصصح لمصا فيصه خيرنصا وخيصر
المسلمين ، وفي عملك ذلك أجر الصدقة.

يا رسول ال أي العمال أفضل؟ قال: نه قال: قلت:  بي هريرة رضي ال ع  عن أ
 اليمان بال، والجهاد في سبيله. قال: قلت: ثم أي الرقاب أفضل؟ قال : أنفسها ثمنا
 عنصد أهلهصا وأكثرهصا نفعا. قال: قلت: فإن لم أفعصل؟ قال : تعيصن صصانعا أو تصصنع

(.25لخرق» )
نت تلك المعاونة الثواب الجزيل فعملك من تك لختك المسلمة أيا كا في معاون  فلك 

أفضل القربات.
ها يم أولد في تعل ساعدينها  ها ت عن أداء مهمت ها المرض  نت مريضة أعجز  فإن كا
 الصغار ، أو عمل طعام لهم ، أو ترتيب بيتها وتنسيقه بدل أن تكون زيارتها للكلم

والتسلية فحسب.
ها. فهذا ية وليد ها ورعا ين على رعايت ها ألم الولدة : تقوم ساء أمض نت نف  وإن كا
نت جاهلة بفنون المنزل، أو يه غيرك، وإن كا يك، ول يقدر عل ساقه ال إل قد  جر   أ
 حتى في التعامل الجتماعى تعلمينها وتنصحينها فالدين النصيحة، ولك في كل ذلك
 أجر الصدقة، ولنذكر معا حديث الرسول صلى ال عليه وسلم: «من كان في حاجة
يا فرج ال عنه  أخيه كان ال في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدن

(.26بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره ال يوم القيامة» )
نا. نا وتفريج كربات نا المسلمات ، وال معنا في قضاء حاجات  فلنكن في حاجة أخوات
بد أن ها ، فل ها بأعمال عن غير ستغنت الواحدة  ها؟! وإن ا عن غير ستغني  نا ت  وأي

تحتاج إلى التناصح والمشاورة معهن.
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في قب ال  نا ونرا سن تنشئة أبنائ صات على ح سلمات الحري حن الم نا ن ما أجدر  ف
 تربيتهم ما أجدرنا أن نستفيد من فترة زياراتنا للتناصح في تربيتهم، وحل مشكلتهم

ليحل العمل والتوجيه محل الشكوى والسى الذي ل يصحح خطأ ول يغير واقعا.
 فإن أقلقنا أن نجد بعضا من أبناء المسلمين يفوتهم الفكر الديني الواعي، أو ل يلتزم
نا مع الخرين ... فعلي مل  هم التعا ير من يم الشرعية، أو ل يجيد الكث  آخرون بالتعال
ستطيع وبصبر ما ن كل  قع المرير ب سعى إلى تصحيح هذا الوا حن المسلمات أن ن  ن

وجلد.
ستجابة، ظر ال ثم ننت نا  يه على أبنائ مة والتوج قي الكل ست أن تل ية لي  ذلك أن الترب

فالمغريات كثيرة ل تنتهي... والتربية طويلة وشاقة تبدأ من نعومة أظفارهم.
 فلبد من الرعاية الدؤوب لهم دون ملل. نتابعهم باستمرار في جدهم وهزلهم، لعبهم

ومذاكرتهم.
هم في كل خلق فاضل كريم، نتناصح نا لنكون القدوة الحسنة ل عد أن نعمل جهد  وب
فل وتعده قف الط تي تث صص المفيدة ال سن اختيار الق في ح نا المؤمنات   مع أخوات
 لحياته المستقبلة، وتربي وجدانه فيعرف كيف يعطي كل ذي حق حقه. ونبعده عن
يق، ونسعى تي ل تل مج العلمية ال سية وكذلك عن البرا ية والبولي  القصص الخراف

بالتشاور مع بعضنا لنحيط أبناءنا بالصحبة الطيبة التي تعينهم على الخير.
 فالشر كالداء المعدي، سرعان ما ينتشر بالمخالطة. فنبعدهم عنه لنحفظ عليهم دينهم

وخلقهم.
وهكذا نشحذ هممنا لتكون زياراتنا هادفة لما يرضي ال وينفع المسلمين.

 عن عبد ال بن عمر - رضي ال عنهما - أن رجًل جاء إلى رسول ال - صلى
حب الناس حب إلى ال؟ قال: «أ يا رسول ال. أي الناس أ سلم - فقال:  يه و  ال عل
 إلى ال أنفعهم للناس، وأحب العمال إلى ال -عز وجل- سرور تدخله على قلب

مسلم".
نا  فلنحرص على نفع المسلمات وإدخال المسرة على قلوبهن ، ول نبخل بنعمة حبا
 ال إياها أن نخدم بها مسلمة فنفرج بها كربتها ونعمل ما فيه مصلحتها ، وندعوها
ْم ُت َبْعُضُه َن واْلُمْؤِمَنا  إلى اتباع الخيصر الذي نريده لنفسصنا، قال تعالى: ))واْلُمْؤِمُنو
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 َأْوِلَياُء َبْعضٍص َيْأُمُرونَص ِباْلَمْعُروفِص وَيْنَهْونَص َعنِص الُمنَكِر وُيِقيُمونَص الصّصلَة وُيْؤُتونَص
بة ٌم(( ]التو َه َعِزيٌز َحِكي ُه إّن الّل َسَيْرَحُمُهُم الّل َك  ُسوَلُه ُأْوَلِئ َه وَر َن الّل  الّزَكاَة وُيِطيُعو

71.]
 ول تقول المسلمة: مالي وللناس، فإني أدعهم وشأنهم ول أتدخل في خصوصياتهم،
 نعم ذلك في أمور الدنيا المباحة التي يستوي فيها عملها وتركها «فمن حسن إسلم
 المرء تركه مال يعنيه» أما ما فيه خطر محقق وحتى لو كان ذلك في أمور الدنيا،

فالواجب النصح فالدين النصيحة.
 إن المؤمنة عليها مهمة النصح والدعوة إلى دينها على قدر ما تستطيع، ومن روائع

ما روته لنا السيرة ، قصة الصحابية الجليلة أم سليم.
 )كانت أم سليم أم أنس بن مالك من السابقات للسلم من النصار خطبها أبو طلحة
 قبل أن يسلم وبعد وفاة زوجها فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده
 نبت من الرض، قال: بلى. قالت : فل تستحي أن تعبد شجرة؟! إن أسلمت فإني ل
 أريد صداقا غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء. فقال: أشهد أن ل إله

(.27إل ال وأن محمدا رسول ال. فقالت : يا أنس زوج أبا طلحة. فزوجها()
 إنه مهر كريم لمرأة داعية كريمة ، دعته إلى عبادة ال وحده ، والبعد عن الشرك

به ، فشرح ال صدره وآمن فأكِرم به من مهر.
 ومصا هلك بنصو إسصرائيل إل لتركهصم فضيلة المصر بالمعروف والنهصي عصن المنكصر:

ما اعتزال الناس َن(( أ َس مَا َكاُنوا َيْفَعُلو ُه َلِبْئ َن عَن ّمنَكٍر َفَعُلو  ))َكاُنوا ل َيَتَناَهْو
 اعتقادا بعدم صصلحهم، فهصو كمصا يقال : آخصر الدواء الكصي ذلك أننصا )حيصن نعتزل
 الناس لننا نحس أننا أطهر منهم روحا أو أطيب منهم قلبا ، أو أرحب منهم نفسا ،
سبل قد اخترنا لنفسنا أيسر ال هم عقًل ل نكون قد صنعنا شيئا كبيرا. ل  أو أذكى من

وأقلها مؤونة.
طف على سماحة والع ين بروح ال ية أن نخالط هؤلء الناس مشبع مة الحقيق  إن العظ
 ضعفهم ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم ورفعهم إلى

مستوانا بقدر ما نستطيع.
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 إنصه ليصس معنصى هذا أن نتخلى عصن آفاقنصا العاليصة ، ومثلنصا السصامية ، أو أن نتملق
يق هم أفقا. إن التوف نا أعلى من هم أو أن نشعرهم أن ني على رذائل  هؤلء الناس ، ونث
مة هو العظ هد  من ج يق  به هذا التوف ما يطل صدر ل سعة ال ين هذه المتناقضات و  ب

(.28الحقيقية( )
 وهكذا ... فبعصد أن تتعهصد المسصلمة نفسصها بالصصلح فتلتزم السصنة وتعصض عليهصا
ثم إن قصرت ني تأ ساء. وهذا واجب دي ين الن جذ، تساهم بالدعوة إلى الخير ب  بالنوا
مر بالمعروف ها، تأ ها وإمكانيات مل بقدر طاقات في، فتع ستواها الثقا ما كان م  به، مه
َت يه وسلم ))وَلْو ُكن ين وقول لطيف، وال تعالى يقول لرسوله صلى ال عل فظ ل  بل

 [ ، ترفق بمن حولها ، توقر159َفظا َغِليَظ الَقْلِب لنَفّضوا ِمْن َحْوِلَك(( ]آل عمران 
 الكبيرة وترحم الصغيرة ، ول تنسى أنها صاحبة هدف جليل تسعى لتحقيقه بأسلوب

يرضي ال تعالى ويؤدي للنتيجة التي ترجوها.
خل نفوس هم، فيتحسسون مدا يق أهداف ية لتحق صحاب الهداف الدنيو سعى أ ما ي  فك
 من يتعاملون معهم، ليعرفوا كيف الوصول لغايتهم، يجب أن نكون نحن المسلمات
 أكثر اهتماما بمعرفة من ندعوهن لتكون دعوتنا كما أراد ال تعالى:))اْدُع إَلى َسِبيِل

[.125َرّبَك ِباْلِحْكَمِة واْلَمْوِعَظِة الَحَسَنِة وَجاِدْلُهم ِباّلِتي ِهَي َأْحَسُن(( ]النحل 
- الصلح بين المؤمنات :2

 كما نجعل من زياراتنا مجاًل خصبا للصلح بين الناس ، فإن عمل الشيطان على
يل سمو هن، فإن إزالة الخصام دل ها بالصلح بين ين المسلمات نزيل  إثارة العداوة ب
 النفصس التصي تعمصل على إشاعصة المودة بيصن الخريصن، ليحصل الوفاق محصل الشقاق،
جة من در ضل  ين الناس أف صلح ب من ي جة  نت در عة، لذا كا صلة مكان القطي  وال

الصيام والصلة والصدقة التطوع ل الواجبة .
 عن أبي الدرداء رضي ال عنه، قال: قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: «إل
صلح صدقة؟ قالوا : بلى. قال: إ صلة وال صيام وال جة ال من در ضل  خبركم بأف  أ
يه نبي -صلى ال عل قة». ويروى عن ال ين هي الحال ساد ذات الب ين، فإن ف  ذات الب

وسلم- أنه قال: هي الحالقة: ل أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين».
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في ما جاء  ها الشرع ك تي حرم عة ال ين يؤدي إلى القطي ين الخر ساد ب  ذلك أن الف
 الحديصث الشريصف:«ل يحصل لمسصلم أن يهجصر أخاه فوق ثلث، يلتقيان فيعرض هذا

(.29ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلم" )
 وقال صلى ال عليه وسلم منفرا من الشحناء والقطيعة ومبينا سخط ال تعالى على
فر يس، فيغ ين، ويوم الخم نة يوم الثن تح أبواب الج صطلحا: «تف ين حتى ي  المتقاطع
ين أخيه شحناء فيقال: انظروا نه وب نت بي كل عبد ل يشرك بال شيئا، إل رجًل كا  ل

(.30هذين حتى يصطلحا ثلثا»)
عن هفوة ضي  هن للتغا سارع إلى الصلح بين سلمات ن ين الم  فإن حصلت جفوة ب

المخطئة، فإذا بالعيش صافيا بعد كدر ، والوداد عاد بعد الجفاء.
ها ، إصرارا بل عذر من تعتذر، ل أن تشيح بوجهها بعيدا عن أخت  والواجب أن تق
 على مواصصلة القطيعصة، وعدم قبول العذر: إذ مصن شرار الناس مصن ل يقبصل عثرة،

ول يقبل معذرة كما بين الرسول -صلى ال عليه وسلم-:
سلم: «أل يه و صلى ال عل سول ال  ما قال: قال ر ضي ال عنه بن عباس ر  عن ا
 أنبئكصم بشراركصم؟ قالوا: بلى إن شئت يصا رسصول ال، قال: إن شراركصم الذي ينزل
يا من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت  شر  كم ب نع رفده. أفل أنبئ  وحده، ويجلد عبده، ويم
 رسصول ال. قال: مصن يبغصض الناس ويبغضونصه، قال: أفل أنبئكصم بشصر مصن ذلك؟
 قالوا: بلى إن شئت يا رسول ال. قال: الذين ل يقبلون عثرة ول يقبلون معذرة ول
 يغتفرون ذنبا، قال: أفل أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا : بلى يا رسول ال : قال : من

(.31")5ل يرجى خيره ول يؤمن شر
=============

الهوامش:
- رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.1
سند2 في الم هو  يث جابر وحسنه. و من حد صلة  في البر وال  - أخرجه الترمذي 

.12/367، وانظر شرح السنة 4/193
.2583- رواه الترمذي / 4. 213 / 12- صحيح مسلم بشرح النووي 3
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  موصوًل. ينظر306 / 4- أخرجه أبو نعيم في الحلية مرسًل ، وأخرجه الحاكم 5
.14/224شرح السنة 

- رواه البخاري في الرقاق ،والترمذي في الزهد.7. 142- صيد الخاطر / 6
.564 / 8- مصنف ابن أبي شيبة 9. 1/426- فتاوي ابن تيمية 8

 - الفتاوى لبصن تيميصة11 بإيجاز. 264-260/مصن32- الفتاوى لبصن تيميصه 10
32/281.

باختصار.287-2/285- عون الباري 13. 7/20- المغني 12
طبي 14 طب ،15. 14/179- أحكام القرآن للقر سيد ق في ظلل القرآن ،   - 

5/2859.
.4/457- الصابة 17. 12/88- شرح صحيح مسلم 16
.4/204- البداية والنهاية لبن كثير ، 19 4/443- الصابة 18
.1/101- فتح الباري 21. 7/226- المغني 20
.661 / 10- الفتاوى 23. 4/333- الصابة 22
.73 / 2- شرح صحيح مسلم 25- رواه البخاري ، ومسلم. 24
.4/442- الصابة 27- متفق عليه. 26
.117122/ 16- شرح صحيح مسلم 29- أفراح الروح ، لسيد قطب. 28
 .122 - 177/ 16- شرح صحيح مسلم 30
.3/394- رواه الطبراني وغيره ، ينظر الترغيب والترهيب 31

مجلة البيان
===============

 مقترحات مفيدة لجازة سعيدة
موقع السلم اليوم

هم ال عقًل من وهب نه إل  ستفادة م سن ال من فراغ ل يح ها  ما في  أقبلت الجازة ب
هم يد أمت هم ويف ما يفيد هم في من أوقات ستفادة  يف يخططون لل به ك  راجحا يعرفون 
 ومجتمعاتهصم. وحول كيفيصة السصتفادة مصن الجازة هذه بعصض المقترحات للسصتفادة

منها:
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أول:أهمية الوقت
ها من الفائزين فعليك  إذا أردت أن تستفيد من الجازة حق الستفادة، وأن تكون في

بما يلي :
ية من1 ما آ به أقسم في غير  مة الوقت، وأن له شأنا عند ال، ف ستشعر قي  ( أن ت

 كتابه، وال إذا أقسم بشيء دل على عظمته؛ بل إنه أقسم بجميع أجزاء اليوم فأقسم
بالنهار وأجزائه: الفجر، والضحى، والعصر، وأقسم بالليل.

ته ضاع رأس مالك، وإن2 هو رأس مالك؛ فإن ضيع قت   ( أن تعلم أن هذا الو
حفظته فالربح حليفك.

 ( أن تعلم أن مفاتيح استغلل الوقت بيدك فل تحتاج إلى شرائها ول استئجارها،3
فليس عليك سوى أن تشمر عن ساعد الجد فإن الوقت يمضي والعمر قصير.

سنة، وحررت المسصائل،4 عت ال ظت العلوم، وجم  ( أن تعلم أن بهذا الوقصت حف
 وكتبت القصائد، وأنه ما من عالم رفع شأنه؛ إل واستغلل الوقت كان مركبه، وما

من داعية رفع ذكره؛ إل واستغلل الوقت كان همه.
هو5 مة  عن العا يز العلماء  مه، والذي م  ( أن تعلم أن الناس صنفان: علماء وعا

في كت طلب العلم  قد شار تك ف نت مضيعَا لوقا هم. فإن ك ستغلل العلماء لوقات  ا
هيئتك ولباسك وفارقتهم في استغللك لوقاتك.

قا6 مل ولن يتحق تك إل بالعلم والع قع أم في وا ير  نه لن يكون لك تأث  ( أن تعلم أ
لعشاق الدعة والكسل.

( أن تقرأ سير أصحاب الهمم العالية .7
ثانيا: مقترحات عامة

 بدأت الجازة وزادت سصاعات الفراغ عنصد الكثيريصن ، وأخصذ هذا السصؤال ُيطرح
كثيرا: كيف أستفيد من الجازة؟

إليك أخي القارئ الكريم هذه المقترحات :
في1 ثل: دورة  عة والمفيدة، م ية الناف ية أو العمل  - اللتحاق بإحدى الدورات العلم

الخط أو الكمبيوتر أو الرسم أو الكاراتيه وغيرها كثير .....
- إعداد صحيفة ثقافية متنوعة خاصة بالبيت وتكون في مكان بارز.2
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- المشاركة الفّعالة والقوية في برامج المراكز الصيفية .3
- اللتحاق بوظيفة في الجازة الصيفية .4
- مشروع المراسلة وإيصال الخير للناس في شتى البقاع .5
- رحلت للعمرة أو للمناطق السياحية مع محاولة إيجاد مناطق جديدة .6
- المشاركة في إثراء المجلت بمقالت ومواضيع ترى أهمية طرحها .7
- الستعداد المبكر جدا في فهم المواد الدراسية للسنة الدراسية القادمة .8
- أخذ فصل دراسي صيفي، وإنهاء الدراسة الجامعية في أقل وقت ممكن.9

- تبني مشروع تجاري والعمل على إنجاحه ومضاعفة الجهد في ذلك .10
 - جمع بعض الشرطة وكذلك الكتيبات والمجلت وتوزيعها علي المستوصفات11

أو صوالين الحلقة وأماكن النتظار بالمرافق العامة.
 - تقديم بعض الشرطة المرئية والمسموعة لسيارات النقل والجرة ليستفاد منها12

في الطريق.
- السفر للدعوة إلى ال عز وجل عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية.13
- حضور الدورات العلمية المقامة في كل مكان.14
- محاولة التأليف والكتابة الصحفية والتدرب على ذلك.15
- دعوة غير المسلمين للسلم عن طريق الكتب والنشرات والمطويات.16
 - حاول أن تتعلم شيئا جديدا مثصل التبريصد والميكانيكصا والكهرباء والسصباكة17

وأسرار الكمبيوتر... إلى آخره.
- زيارة المستشفيات والمؤسسات اليوائية.18
- زيارة القارب وصلة الرحم وخصوصا من هم خارج مدينتك.19
- المسابقة الجتماعية في البيت لفراد أسرتك للحث على النضباط.20

ثالثا : أفكار للمرأة
يه هي المحضن الذي يترعرع ف صنع الحياة، و في  ته  جل وشريك صنو الر  المرأة 
 رجال الغصد، ومنصه تنبصت فسصيلة السصرة الصصالحة؛ فإليهصا وهصي البنصت والخصت،

والم..إليها هذه التوجيهات:
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ها1 صي أيت يظ القرآن؛ فلتحر صيفية لتحف كز  من دور أو مرا نة   - ل تخلو مدي
 الخت على المشاركة، ولتحرصي أيتها الم على مشاركة بناتك في هذه المراكز،
كز لستثمار الجازة، تك لللتحاق بهذه المرا يع أخوا يه وتشج  واحرصي على توج
 ولو لم يكصن إل أن تتعرف تلك الخصت على أخوات صصالحات يتعاون على الخيصر

وفعله، لكفى.
مع2 صيفية، وتجت في الجازة ال سبات الزواج والفراح والجتماعات  ثر منا  - تك

 أعداد كثيرة من النساء، فلماذا ل تستغل هذه المناسبات والجتماعات من قبل بعض
ثة؟! نت المتحد ني أ صائح والتوجيهات، وإن لم تكو عض الن في إلقاء ب صالحات   ال
فلماذا ل تكوني مفتاح خير للناس، فتكونين أنت الداعية لحدى الخوات القادرات؟

 قال الحصق -عصز وجصل-: ) َواْلُمْؤِمُنونَص َواْلُمْؤِمَناتُص َبْعُضُهمْص َأْوِلَياُء َبْعضٍص َيْأُمُرونَص
 ِباْلَمْعُروفِص َوَيْنَهْونَص َعنْص اْلُمنَكِر َوُيِقيُمونَص الصّصلَة َوُيْؤُتونَص الّزَكاَة َوُيِطيُعونَص الّلهَص

 ( َوَعَد الّلُه اْلُمْؤِمِنيَنَ اْلُمْؤِمَناِت71َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهْم الّلُه ِإّن الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم)
 َجّناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطّيَبًة ِفي َجّناِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن

ِمْن الّلِه َأْكَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(
هذه المناسبات فرصة عظيمة لتعليم الخوات كيف ُتستثمر الوقات.

عة هذه3 تك ومتاب مة بمدين ية المقا في الدورات العلم كة   - الحرص على المشار
 الدروس وتقييدهصا والسصتفادة منهصا، وإن لم تسصتطعي المشاركصة كليصة فإنصك -على

القل- تختارين من الدروس ما يناسبك فتحرصين على متابعتها والفادة منها.
بل تحرص على مشاركة4 ها لهذه الدورات؛  تي وحد جب على الخت أل تأ  - ي

أخواتهن فتشجعهن وتحثهن من خلل التصال المتكرر بهن.
ستغل هذه المكالمات ها المرأة بالمهاتفات! فلماذا ل ت تي تقضي ثر الوقات ال ما أك  و

في التوجيه والرشاد والدللة على الخير في كل مكان؟
نت من المشاركة تك على المشاركة، وإن لم تتمكني أ ثة لخوا  فكوني مشجعة وحا

لظروف خاصة فإنك تنالين الجر وإن لم تحضري؛ والدال على الخير كفاعلة.
رابعا : برامج وأفكار للطفال
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 هذه مجموعصة مصن البرامصج والفكار التصي حاولنصا جمعهصا وهصي أطروحصة يمكصن
تطويرها أو التعديل عليها أو التفكير في أفضل منها:

ص برنامج دعاة المستقبل:1
ير، وذلك بعدة طرق؛ في أعمال الخ سهام  بن على ال يد ال هي تعو مج   فكرة البرنا

منها:
 - زيارة إحدى المؤسسات الخيرية أو مكاتب الدعوة؛ ليتعرف عليها البن ويسهم

بأي شكل مهما كان يسيرا .
 - إذا كان البن يجيد استخدام الحاسب اللي أو صاحب خط جميل يمكن أن يقوم
 بطباعة حديث أو فائدة أو قصة جميلة، ومن ثم يعلقها في البيت أو في المسجد بعد

التنسيق مع إمام المسجد.
 - شراء بعض الكتيبات والمطويات النافعة وجعل الطفل يقوم بتوزيعها بعد الصلة

عند باب المسجد بعد التنسيق مع إمام المسجد.
ص برنامج اللقاء السبوعي:2

 فكرة البرنامصج تحديصد وقصت فصي السصبوع يجتمصع فيصه أفراد البيصت، ويقوم الطفال
 بإعداد وطرح برنامج متنوع الفقرات، ويمكن للب أو الم مساعدتهم في البدايات،

ثم سترى - بإذن ال- أشكاًل من البداع قد ل تفكر فيها أنت.
ص برنامج السؤال السبوعي:3

 فكرته عبارة عن سؤال يعلق أسبوعيا في صحيفة معدة لذلك في البيت، وليكن مثًل
ثم يعلق الجواب من  عة، و هو يوم الجم سليم الجابات  عد لت خر مو سبت، وآ  يوم ال
 الصصحيح واسصم الفائز، ويطرح سصؤال آخصر وهكذا، ويكون الفائز هصو الذي يتكرر

اسمه في الشهر أكثر وتقدم له جائزة.
ص فكرة الكسب الحلل:4

 وتقوم الفكرة على التفاق مصع الطفصل للقيام بعمصل إضافصي ليصس مصن الواجبات
 المعروفصة لديصه، على أن يكون له مقابصل على جهده مثصل طباعصة بحصث أو خطاب
نت بن أو الب حد القارب؛ فيتعود بذلك ال يه أو أ حد والد سواء كان ل مبيوتر،   بالك

على الكسب الحلل وتحمل المسؤولية .
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ص فكرة حصالة الخير:5
 تقوم الفكرة على شراء حصصالة كهديصة للطفصل؛ ليقوم بجمصع التصبرعات لخواننصا
 المسلمين في فلسطين مثًل ، سواء كانت من مصروفه الخاص، أو في الجتماعات
 العائليصة مصع القارب والصصحاب، ومصن ثصم تقوم مصع طفلك بإيصصالها لحصد اللجان

الخيرية، فما أروعها من تربية!.
ص فكرة الطفل البار :6

 تقوم الفكرة على تعويد الطفل مساعدة أمه في أعمال البيت، ولو بشكل يسير جدا؛
كن ل ية، ول عه بالكلم والثناء أو بهد نه، وتشجي مل المطلوب م من الع مل  كي ل ي  ل

ُتجعل عادة حتى ل يكون عمله من أجلها.
ص فكرة الطفل المنظم :7

ين الطفال في البيت على ترتيب ما يخصهم من  تقوم الفكرة على وضع منافسة ب
في رحلة أو زيارة كة  هي المشار عل المكافأة  كن ج ها، ويم بس ونحو  ألعاب ومل

للقارب.
ص فكرة المنافسات واللعاب الحركية لحاجة الطفل لها:8

- للبناء سباق )على القدام ، الدراجات ونحوها..(
- للبنات أعمال منزلية، وتقاس فيها المهارة والسرعة ) إعداد شاي أو غ

==============
هذا ما سيقدمه المجرمون في أوقات رمضان الميتة !!

المحرر الجتماعي
- قائمة بما سيقدمه مجرموا الشهوة والقنوات في الوقات الميتة في رمضان

 حاشصى ل ان يكون فصي حياة النسصان المسصلم ثانيصة واحدة ميتصة أو تحتاج إلى وأد
وقتل سواء في رمضان او غير رمضان

 وانمصا المقصصود مصن العنوان هصو الطرق على جرح غائر على مصر السصنين لعصب
 الشيطان ووسائل العلم دورا كبيرا لغرسه في نفوس المسلمين ربما بقصد وربما

بدون فأصبح النسان المسلم يردد كلمات مثل هذه
قتل الوقت
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قتل الفراغ
تضييع الوقت

 وغير ذلك من المصطلحات العجيبة وهو – النسان المسلم - الذي سيسأل عن كل
ثانية من عمره فيما قضاها

 لو سألنا معظم الناس عن رمضان وعن ما فيه من أشياء جميلة لقالوا ان من أجمل
 الشياء فصي رمضان هصو تلك البرامصج التلفزيونيصة الجميلة والتصي بل شصك تتربصع
يم - وعلى هر العظ من أركان هذا الش نا  صبحت رك تى أ ها ح ير على عرش  الفواز
 مصن فرط يومصا ولم يشاهدهصا او يتفاعصل مصع أحداثهصا – أن يقضصي ذلك اليوم كفارة

لفعله
بد ان يحرص سنن مؤكدة ل هي  ية ف سابقاتية والترفيه مج الم سلسلت والبرا ما الم  أ
مه ما بيوم وال أصبح صيامه ناقصا يحتاج لتما ها يو سان مسلم على متابعت  كل إن

زيادة في النوافل وزكاة فطر لتكفيره
في هذا العتقاد لجابوا بأن هناك وقت ميت طويل  ولو سألت الجميع عن السبب 
 في رمضان يستلزم شغله بمثل هذه البرامج والمسابقات ماذا وإل كان شهر الصوم

شهرا ثقيل ممل ل يمر ول ينقضي ال بطلوع الروح
 فمثل ماذا يصنع النسان بعد صلة المغرب وتناول طعام الفطار - الدسم المركز
 والذي ل يجعصل للنسصان حراكصا بعصد تناوله ، وكأننصا نتناوله انتقامصا على حرماننصا
 طوال النهار مصصن الطعام - أصصصنافا متعددة وألوانصصا مصصن الحلويات والمعجنات
 والدسميات وغير ذلك ، ل يقوى النسان بعدها على الحراك ول يكون في مقدوره
ير او ظر الفواز  ال الجلوس خامل كسصلنا - مفنّش - ل يقوى على فعصل شصئ ينت
 المسلسل او البرنامج على احر من الجمر واثقل من أكياس الرمل ول يقومون الى

صلة العشاء ال وهم كسالى
 فإذا صصلينا العشاء والتراويصح - أتانصا شعور العجصب والتفضصل على ال تعالى
ها - ما قبله من ها وب نا من ما عقل ما كان وال أعلم ب ها على كيف   بركعات قليلة أدينا
نا نتبختر لنبدأ رحلة الوقت الميت الثاني وهو الوقت الطويييييييل ما  عدنا الى بيوت

بين التراويح والسحور وفيه حدث ول حرج
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مج وقنوات ... عب ... برا ها على ليله ... سمر ... ل  ساعات طويلة كل يغني في
اسواق ... الخ

يل ما ل في النهار ا هى  صوم انت عا ... خلص ... ال سوط .. طب سعيد ومب كل   وال
رمضان فهو للترفيه والترويح واللعب و ... و ...الخ

عد صلة العصر الى المغرب .. حيث ما ب قت  هو و عض  ند الب قت الثالث ع  والو
يه - سهر المشار ال عد عناء ذلك ال ما ب عد ان قضى نهاره نائ من النوم - ب ستيقظ   ي
ما لخلو المعدة من الطعام فس الوقت هو متعب مجهد ا به وفي ن ما يقوم  جد   ول ي
هو ل يقوى على شصئ عا - ف ين طب  والشراب او لخلو الدم مصن النيكوتيصن - للمدخن

وفي نفس الوقت يريد قتل الوقت بأي شئ
جد في رمضان ... ولذلك ت هم  ستغلل اوقات سلمين وا من الم ير  هو حال كث  وهذا 
في هم  صائياتهم وانجازات عن أح سألتهم  هر لو  عد انقضاء هذا الش  أمثال هؤلء وب

رمضان لكانت الجابة كما يلي:-
 فزورة )كحد ادنى (30متابعة مركزة ل 

 برنامج ترفيهي60 او 30مشاهدة 
 حلقة من مسلسل عربي او أجنبي60 او 30التعايش مع 

السهر ثلثون ليلة مع الشلل والصدقاء
زيادة عدة كيلوجرامات في الوزن

زيارة عدة أسواق لم تكن لتزار في غير رمضان
..
..

هر بكامله فه خلل هذا الش في جو صغيرة دخلت  سورة  كم  سألنا  بل لو  في المقا  و
لكانت الجابة لم ينجح أحد

عجبا لحالنا واي عجب
شهر القرآن ... شهر الصيام والقيام ...شهر ليلة القدر ... والعتق من النيران

نا ته ثلثون رمضا في حيا نا  حد م ما أدرك الوا مر رمضان تلو الرمضان ... ورب  ي
 ... اربعون ... بل خمسون او ستون وبكل أسف لم يزد من حفظه من كتاب ال
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سورة نا يحفظ  كم م سور ...  صار ال من ق تى  سورة واحدة ... ول ح يم ول   العظ
 سبح نزول الى آخر المصحف ، وكم يحفظ جزء عم ... عند لقاء ال هل يستطيع
يه فإذا بث الذي عاش عل هو والع من الل بل ال بذلك العدد الهائل  نا ان يقا حد م  الوا
 سئل عن عدد ما يحفظ من سور القرآن تلعثم ولم يدري هل يحفظ المعوذات ومعها

كم سورة مجاورة ام ل
 أخوتي وأحبتي الكرام ... ما أغلى رمضان وما أثمن أوقاته ... لكل الذين انشغلوا
كم في الوقت الذي  هم للتعويض  مة ل ية هذه الفرصة العظي كم هي غال  طوال العام 
 حرم هذه النعمصة أناس لم يبلغهصم ال رمضان ... سصاعات طويلة ... بيصن المغرب
 والعشاء ... بعصد التراويصح الى الليصل .. بعصد العصصر الى المغرب ... وقصت يكفصي

لكثير من الطاعات والنوافل ... وقت يكفي لحفظ القرآن وليس جزء عم فحسب
نا عبرة من تجار المواسم - وهم اؤلئك التجار الذين ل تتحرك تجارتهم ال  ليكن ل
 في أيام معينة من السنة يزداد فيها دخلهم وزبائنهم ويقبل الناس على تجارتهم اقبال
تت ما أ هم ذلك طوال العام - فهؤلء التجار اذا  قق ل كن ان يتح ير عادي ول يم  غ
هم ستدعوا أهل هم وا هم وقوات كل طاقات ستنفروا  سواعدهم وا عن  سمهم شّمروا   موا
 وابناءهصصم وذويهصصم لمسصصاعدتهم ... وتركوا الوسصصائد والفراش ... وتركوا النوم
 والراحصة ... بصل وحتصى ربمصا تركوا الطعام والشراب ورؤيصة الهصل والصصحاب

وتفرغوا بكل ما اوتوا لموسمهم العظيم
تي سم ... الموسم يأ ستغلل الموا ية ا في كيف هم  عبرة وهل اتعظنا ب هم  نا في هل ل  ف
 مرة واحدة فصي العام فاذا انتهصى فاز مصن فاز وخسصر مصن خسصر وليصس للجميصع ال
 النتظار لموسصم العام القادم ولكصن مصن يدري هصل سصنكون ممصن يشهصد هذا الموسصم

المقبل ام اننا نكون ضيوفا على اللحود ومراتع الدود
 ولذلك حصق لجبريصل عليصه السصلم ان يدعوا على مصن ادرك رمضان فلم يغفصر له

والرسول الكريم صلى ال عليه وسلم يؤمن على دعائه عليهما السلم
ّا لنشمصر ... لننفصض غبار وتراكمات السصنين ... لنغيصر مصن حياتنصا شيئا ...  فهي
 لنتقرب الى ال تعالى خطوة حتى نضمن ان يتقرب الينا سبحانه خطوات وخطوات
يم ... ولننشئ اجيال ها بالتصحيح والتقو نا الخاطئة ... ولنبدل  ... لنغير من عادات
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 المستقبل على اوضاع وأسر اسلمية نقية سليمة خالية من عوالق وحفريات السنين
والعلم

 لتكصن بعصد المغرب فترة اسصتعداد للقاء ال فصي صصلة العشاء والتراويصح ... سصباق
مبكر الى الصفوف الولى

 ولتكن بعد التراويح فترة لكل النشطة القرآنية الجميلة – حفظ ، تجويد ، تفسير ،
ترتيل ، ...

وليكن بعد العصر للقرآءة والتدبر والذكر والتسبيح والتهليل والتمجيد
 ابواب العبادة والتقرب الى ال ليصس لهصا عصد او حصصر بالمثصل كمصا أن خزائن ال

تعالى ل تنفذ
ولكن هل من مشمر ومستغل

 اسال ال العلي العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك لنا في شعبان وان
يبلغنا رمضان

 وان يعيننا فيه على الصيام والقيام ، وان يجعلنا ممن يحفظ اوقاتنا واعمالنا وقواتنا
في طاعته

انه ولي ذلك والقادر عليه
 وفيما يلي محاولة شعرية جزلية باللهجة الحجازية السعودية تمخضت في رمضان

ية1421العام الماضص  نا العرب كل مجتمعات من مشا يد  ها تناول العد تم في   صي ، و
ساخر وأرجوا أن تنال سلوب  تم صياغتها بأ في رمضان ...   والسلمية وأخطائه 

استحسانكم
*****

بمناسبة حلول شهر الخيرات والرحمة والبركات
اهدي هذه القصيدة لعامة المسلمين والمسلمات

رمضان شهر الفضل والكرم والخيرات
شهر المأكولت والمشروبات والحلويات
وأهمها الشوربة والسمبوسك والكنافات
وال ال على السوبيا والبليلة واللقيمات
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والتمييز والفول المبّخر وعليه جمرات
كل دا تاكله وتقول يال كمان هات وهات

*****
شهر المقاضي والشنط والملبوسات
أسواق مليانة وعروض وتخفيضات

موسم مهرجانات وسحوبات وكوبونات
والتجار فرحانين .. وكيف ما يفرحوا

بعد ما نّظفوا المستودعات
*****

والشباب سهر للصبح ونهار في أحلى منامات
تسّكع في الشوارع ولعب وكورة ومباريات

والحريم شغالين ما بين خرجة ودخلة وزيارات
وخروج لتراويح ومن مسجد لمسجد في تنّقلت

تّدور أبو صوت حلو وبكاء ول تدري عن اليات
*****

أما الفضائيات وما أدراك ما الفضائيات
فوازير بالهَبل وبرامج ومسابقات

حفلت غنا ء وخيمات رقص وسهرات
وفيديو كليب وأفلم تعبانة ومسلسلت

ول تنِاقش في طاش ومقالب فنانين وفنانات
يضاربوك أهل الدشوش والقنوات والريموتات

ترى كل ما تقدم من أركان رمضان ومن الواجبات
كيف ما تبغى الناس تحب شهر مليان بالملّذات

*****
ل تصدقوني تراني متألم على ما ذكر من صفات
حزني عليك يا رمضان يا أبو الفتوح والغزوات
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يا أبو الجور والكرم والحسنات المضاعفات
فيك سّطر أسلفنا أروع وأشهر الملحمات

بجهاد مخلص ضد العدو والنفس والشهوات
تركوا فيك كل رغبة وهوى وشهوة وملذات

فهموا بسرعة أن الصوم ما هو ترك المباحات
بل أهم منها ترك العبث والحرام والمكروهات
ول غيبة و نميمة و كذب أو نظر لمحرمات

ول ضياع أوقات على فوازير وأفلم ومسابقات
ول شيشة وبلوت وسمر على أرصفة وفص ديوانيات

ول سب وشتائم ونرفزة وسماع أغاني ومحرمات
ول سفور نساء وبهرجة في المساجد وفي المحلت

*****
سلفنا الصالح لو شافوا مسلمين اليوم والمسلمات

كان اتندموا كثير وتحّسروا على ما كان زمان وفات
كيف يكون دا حال مسلمين ومؤمنين ومؤمنات

كيف يبغوا يكسبوا بحالهم دا أي أجور وحسنات
صيامهم ما حيكون إل جوع وعطش وندامات

وصلتهم وقيامهم جهد وتعب وبدون أي جزاءات
انتبهوا من لعبة إبليس يا مؤمنين ويا مؤمنات
أشغلكم بالتوافه والعبث وضيع عليكم الفائدات

*****
رمضان شهر الكرم والصدقة والجود والعطاءات

فص كل ليلة عتق من النار وفيه تفتح أبواب الجنات
وفيه ليلة خير من ألف شهر بما فيه من أيام وساعات
وينادي ربّنا كل يوم يوشك عبادي أن يصيروا للجنات
وفيه تصّفد الشياطين والمردة وفيه تضاعف الحسنات
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وفيه أكلة سحور مبروكة وفص تأخيرها كل البركات
وفيه فتح مكة و غزوة بدر وغيرها من الفتوحات
عمرته تعدل حجة مع النبّي عليه افضل الصلوات

ورمضان ُجّنة من النار وحصن مو زّي أي حصونات
وفيه تستغفر الملئكة لكل الصائمين والصائمات

ودعاء الصائم عند فطره من الدعوات المستجابات
وجبريل يدعو على اللي أدركوه ولم يغفر لهم ما فات

للصائم فرحتان فرحة بفطره وفرحة بلقاء رب البريات
الريان باب مخصص للصائمين يدخلوا منه للجنات

*****
كل هذا الفضل الّلي ُذكر ولّسة بنفكر في ملذات

ل تحزن ل تيأس إحنا لّسه في بداية الوقات
قدامنا فرصة للتوبة وبذل الجهد والتضحيات

عسى نحّصل ما نقدر من موسم الخير والجنات
*****

يال شّمر يا مسلم واطرد عّنك الكسل والشهوات
ابدأ صفحة جديدة مع ال في موسم الخير والعطاءات
عساك تفلح وُتكتب آخر الشهر من الفائزين والفائزات

ومن الّلي يستلموا بيمينهم اثمن وأغلى الصحيفات
 وختاما ... أقولها وبكل حب للجميع كل عام وانتم بكل خيرات )ارجو المعذرة فهذه
أول وآخر مرة اقول فيها الشعر - اذا اعتبرنا أن هذا شعر وكل عام وانتم بخير(

المحرر الجتماعي
http://www.noo-problems.com/

=============
إني لكره أن أرى الرجل فارغا

عّظم ال شأن الوقت إذ هو الحياة
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هي حياة يل وبالنهار ، وهذه  جر وبالل ّصبح وبالف سم ال بالّضحى وبالعصر وبال  فأق
النسان .

يك ، يل والنهار يعملن ف يث قال : الل مه ال ح يز رح بد العز بن ع مر  ما قال ع  ك
فاعمل فيهما .

يعني أن الليل والنهار يأخذان من حياتك فخذ منهما وتزّود فيهما لما أمامك
قال أبو الدرداء رضي ال عنه :

ابن آدم طِأ الرض بقدمك ، فإنها عن قليل تكون قبرك .
ابن آدم إنما أنت أيام ، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك .

ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك .
 ومما يدّل على أهمية الوقت أن ال جعله مِحل العبادات ، وجعل قبول تلك العبادات

منوطا بأوقاتها .
قال سبحانه : ) ِإّن الّصَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا ّمْوُقوًتا (

 ولذا أوصى أبو بكر عمَر فقال : إني موصيك بوصية - إن أنت حفظتها - إن ل
بل نافلة نه ل يق يل ل يقبله بالنهار ، وإ يل ، وإن ل حقا بالل  حقا بالنهار ل يقبله بالل
مة باتباعهم نه يوم القيا من ثقلت موازي ين  ما ثقلت مواز  حتى تؤّدى الفريضة ، وإن
 في الدنيا الحّق وثقله عليهم ، وُحّق لميزان ل يوضع فيه إل الحق أن يكون ثقيل ،
ه عليهم ، نه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخّفِت ما خفت موازين من خفت موازي  وإن

وُحّق لميزان ل يوضع فيه إل الباطل أن يكون خفيفا .
ولذا كان السلف يضنون بأوقاتهم ويبخلون بها

قال الحسن البصري – رحمه ال – :
أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشّد منكم على دراهمكم ودنانيركم !

يل إلى النهار ، والنهار إلى نك : الل ين ُيوِضعا ين مطّيت نك ب بن آدم إ  وكان يقول : ا
الليل ، حتى ُيسلمانك إلى الخرة ، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا .

ني . فيقول له : جل : كّلم ين – يقول له ر حد التابع يس – أ بد ق بن ع مر   وهذا عا
أمسك الشمس !

وما ذلك إل ليشعره بقيمة الوقت .
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 قال عبُد الرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سلمة : إنك تموُت غدا ، ما َقَدر أن
يزيد في العمل شيئا .

 وقال عفان بن مسلم : قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة ، ولكن ما رأيت
أشّد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل ل من حماد بن سلمة .

قط سلمة ضاحكا  بن  يت حماد  ما رأ ني  كم إ سماعيل : لو قلت ل بن إ  وقال موسى 
 صصدقتكم ، كان مشغول بنفسصه ؛ إمصا أن ُيحّدث ، وإمصا أن يقرأ ، وإمصا أن يسصبح ،

وإما أن يصلي . كان قد قسم النهار على هذه العمال .
ولذا مات حماد بن سلمة في المسجد وهو يصلي .

هكذا كانت ُتقضى الوقات .
ني لكره أن أرى الرجل فارغا ، ل بن مسعود رضي ال عنه يقول : إ  ولذا كان ا

في عمل الدنيا ، ول في عمل الخرة .
 وهذا أحد علماء السلف ، وهو محمد بن سَلم البيكندي – شيخ البخاري - يحضر
 مجلس شيخه ، والشيخ ُيملي وهو يكتب الحديث فانكسر قلُمه ، فأمر أن ُينادى : قلٌم

بدينار ! فتطايرت إليه القلم .
وما ذلك إل لحرصه على وقته وخشية أن يضيع منه شيء .

فالوقت عندهم أثمن من كل شيء .
الوقت عندهم أثمن من الدينار والّدرهم .

 بل من ُشّحهم بأوقاتهم وحرصهم عليها كان بعضهم يجعل برَي القلم في أوقات
مجالسة َمْن يزوره .

كما كان ابن الجوزي – رحمه ال – يصنع .
صرت ير ... ف عل الخ به بف جب انتها يء ، والوا مه ال : الزمان أشرف ش  قال رح
ثة نع المحاد ثم أعددت أعماًل ل تم ين - ...  ني لقاء البطال فع اللقاء جهدي – يع  ُأدا
 لوقات لقائهصم ، لئل يمضصي الزمان فارغا ، فجعلت مصن السصتعداد للقائهصم قطعَص
َي القلم وحزم الدفاتصر ! فإن هذه الشياء ل ُبّد منهصا ، ول تحتاج إلى  الكاغصد وَبر

فكر وحضور قلب ، فأرصدتها لوقات زيارتهم ، لئل يضيع شيء من وقتي !
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 وكان – رحمه ال – يحتفظ ببري القلم حتى قيل إنه أوصى عند موته أن ُيسّخن
فيها الماء الذي سوف ُيغّسل به بعد موته .

 وأوصى ابن الجوزي ابنه فقال : واعلم يا بني أن اليام تبسط ساعات ، والساعات
في يء ، فَترى  ير ش ٌس بغ هب َنَف نة ، فاحذر أن يذ ٍس ِخزا كل َنَف سا ، و سط أنفا  تب

القيامِة خزانًة فارغة فتندم .
قال المام الذهبي عنه : ما علمت أحدا صّنف ما صنف ابن الجوزي .

وأما المام ابن عقيل – رحمه ال – ففي أخباره العجب !
 حتصى كان يقول : إنصي ل يحّل لي أن ُأضيصع سصاعة مصن عمري ، حتصى إذا تعطصل
 لساني عن مذاكرة أو مناظرة وَبَصري عن ًمطاَلعة ، أعملت فكري في راحتي وأنا
من حرصي على جد  ني ل سّطره ، وإ ما ُأ قد َخَطَر لي  هض إل و  ُمنطِرح ، فل أن

العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة .
لماذا هذا الحرص على الوقت ؟؟؟

أما لماذا ؟
فلن الوقت أثمن ما يملكه البشر

قال ابن هبيرة رحمه ال :
والوقُت أنفُس ما ُعنيَت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيُع

نعم . الوقت ل ُيقّدر بثمن .
ولذا ُيسأل النسان عن وقته الذي أمضاه طيلة حياته

فُيسأل يوم القيامة :
عن عمره فيَم أفناه ؟

وعن شبابه فيَم أبله ؟
 فُيسصأل عصن مرحلة الشباب ؛ لنهصا هصي مرحلة القوة ، ومرحلة الكتسصاب ، وفيهصا

الصحة والفراغ بخلف حال الِكَبر ، وهي ومرحلة العمل للدار الخرة .
كثير من الشباب أو الفتيات يقولون : إذا بلغنا الربعين ُتبنا !

أو يقول بعضهم : إذا كبرنا عقلنا ! ] هكذا يقولون [ !!!
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يه ،  وما علموا أن من شّب على شيء شاب عليه ، ومن شاب على شيء مات عل
ومن مات على شيء ُبِعث عليه .

ثم ما الذي يضمن لهؤلء العمار ؟
من يضمن لهم أن يعيشوا إلى ستين أو سبعين سنة ؟

ثم إذا عاشوا هذا العمر ، فمن يضمن لهم السلمة من الفات ؟
 َمْن يزور بعض المستشفيات يرى شبابا في مقتبل أعمارهم بعضهم ل يستطيع أن

يقضي حاجته ، وبعضهم على كرسي متحرك منذ عشر سنوات أو أكثر .
كم يتمنى بعضهم أن ُيعطى العافية ليستغل دقائق عمره .

وكم يتحّسر على أيام شبابه التي أمضاها في غير طاعة ال .
فل تقل : ل زالت في مرحلة الشباب

ول تقولي : ل زلت صغيرة
ول تقل : إذا كُبرت فسوف اعمل وأعمل

ولكن بادر الن واستغل وقتك فهو عمرك ، وسوف تسأل عنه .
 وتذكروا أن الفراغ نعمه يجب استغلله في طاعة ال ، حتى ل تكن من الخاسرين

.
 قال صصلى ال عليصه على آله وسصلم : نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس :

الصحة ، والفراغ . رواه البخاري .
والغبن هو الخسارة البّينة .

فمتى اجتمعت الصحة والفراغ فقد تّمت النعمة للعباد .
 فقد ُيعطى النسان الصحة ول ُيعطى الفراغ ، فيكون يكدح طوال النهار ، ثم يأتي

آخر النهار وهو في غاية الجهد والتعب والعياء والّنَصب .
 وقد يكون النسان فارغا ولكنه منشغل بصحته ، فليس لديه صحة ليعمل في فراغه

.
 فمتصى مصا اجتمعصت الصصحة مصع الفراغ ولم يسصتغلها المسصلم أو المسصلمة فقصد تمّت

خسارتهم .
فحتى ل تكن ممن خسر الخسران المبين في عمره وصحته عليك باستغلل وقتك .
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 كان ُيقال لنصا فصي وقصت الصصبا قول مصن ل ينطصق عصن الهوى : اغتنصم خمسصا قبصل
بك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناءك قبل فقرك ، وفراغك  خمس ؛ شبا

قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك .
فما عرفنا قيمة الفراغ إل بعد أن شغلتنا أموالنا وأهلونا !

قال المام الشافعي – رحمه ال – :
صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين :

أحدهما : قولهم : الوقت سيف ، فإن لم تقطعه قطعك .
والثاني : قولهم : نفسك إن لم تشغلها بالحق وإل شغلتك بالباطل .

كم ُنضيع العمار ؟
فإذا جاء الصيف قلنا حّر !
وإذا جاء الشتاء قلنا َبْرد !

وإذا جاء الربيع ُشغلنا بزينته !
إذا كان يؤذيك حّر المصيف *** وُيبُس الخريف وَبْرُد الشتاء

وُيلهيك حسُن زماِن الربيع *** فأخذك للعلم قل لي : متى ؟؟؟
وأما من لم يغنم وقته فسوف يندم محسنا كان أو ُمسيئا

إن كان ُمحِسنا نّدم أن ل يكون ازداد إحسانا
وإن كان ُمسيئا ندم على إساءته وتفريطه بوقته

يا ته  حد يموت أل ندم . قالوا : وما ندام من أ ما  سلم :  يه الصلة وال  ولذا قال عل
 رسصول ال ؟ قال : إن كان محسصنا نِدم أن ل يكون أزداد ، وإن كان مسصيئا ندم أن

ل يكون نزع . رواه الترمذي
 قال ابن مسعود رضي ال عنه : ما ندمت على شيء ندمي على يوٍم غربت شمسه

، نقص فيه أجلي ولم َيِزد فيه عملي .
فيا لحسرة ضياع الوقات وفوات الباقيات الصالحات

فالكافر أو الُمفّرط يتمّنى يوم القيامة أن لو استغل ساعات عمره فعمل لخرته
) َيْوَمِئٍذ َيَتَذّكُر اِلنَساُن َوَأّنى َلُه الّذْكَرى * َيُقوُل َيا َلْيَتِني َقّدْمُت ِلَحَياِتي (

فهو ل يتمّنى غير ذلك في تلك الساعة .

685



ويوم القيامة ُيوّبخ الكافر على تضييعه لُعمِره
) َأَوَلْم ُنَعّمْرُكم ّما َيَتَذّكُر ِفيِه َمن َتَذّكَر (

فع من ينت تم م يا أعمارا لو كن في الدن تم  ما عش مه ال : أي أَو  ير رح بن كث  قال ا
بالحق لنتفعتم به في مدة عمركم ؟

ر  ولذا كان قتادة رحمه ال يقول : اعلموا أن طول العمر حجة ، فنعوذ بال أن ُنعّي
بطول العمر .

يه على آله وسلم نبي صلى ال عل بي هريرة عن ال  وقد روى البخاري من حديث أ
أنه قال : أعذر ال إلى امرئ أّخر أجله حتى بّلغه ستين سنة .

وُسئل رسول ال صلى ال عليه وسلم : أي الناس خير ؟
قال : من طال عمره ، وحسن عمله .

قيل : فأي الناس شر ؟
قال : من طال عمره ، وساء عمله . رواه المام أحمد والترمذي .

فالعمار سريعة الّتقّضي سريعة الزوال
وكم من إنسان سّوف وأكثر من : " سوف " و " لعل "

 فمّرت اليام سريعا وانقضى أجُله ، ولو قيل له تمنى : لقال أتمنى ساعة أذكر فيها
ربي وأعبده وأقوم بشيء من حّقه .

قال ابن الجوزي رحمه ال :
 وا أسفي لمنقطع دون الركب ، متأخر عن لحاق الّصحب ، يعّد الساعات في " متى

" و " لعل " ، ويخلو في " عسى " و " هل " !
يا من يعد غدا لتوبته = أعلى يقين من بلوغ غِد ؟
المرء في زلل على أمل = ومنية النسان بالرصد

أيام عمرك كلها عدد = ولعل يومك آخر العدد
إخواني :

الحزم الحزم
والعزم العزم

يا آدمي أتدري ما ُمنيت به = أم دون ذهنك ستر ليس ينجاُب
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يوم ويوم ويفنى العمر منطويا = عام جديب وعام فيه اخصاب
فل تغرنك الدنيا بزخرفها = فأريها أن بلها عاقل صاب

والحزم يجني أمورا كلها شرف = والخرق يجني أمورا كلها عاب
وقد ذكر ابن القيم – رحمه ال – من أنواع الغيرة : الغيرة على وقت فات .

والوقت إذا فات ومضى ل ُيمكن تعويضه
وأما المال فيذهب وُيمكن تعويضه في وقت آخر .

ها هو الوقت بين يديك ، وهو عمرِك فاعمره بما يسّرك في القيامة أن َتراه .
إن اليوم والليلة ل تزيد على أربع وعشرين ساعة

 ولكصن مصن الناس مصن تمصر عليصه وقصد مّل منهصا ومصن طولهصا لطول فراغصه ، وعدم
إشغال نفسه بما ينفع .

حث من ب به  ما مآر ضي منه تى يق ى أن اليوم والليلة يطول ح من يتمّن من الناس   و
ومطالعة وحفظ ومراجعة ومذاكرة وزيارة في ال ونحو ذلك .

بل ُيقسم بعضهم لو بيع الوقت لشتراه !
من ين والقرض ! ليقترضوا  ّسلف والّد ها ال نى آخرون لو أن الوقات ُيمكن في  ويتم

أوقات البّطالين !
إخواني وأخواتي :

تأملوا في يومكم وليلتكم
كم هي الوقات التي تم استغللها ؟

وكم هي الوقات التي هي لكم ل عليكم ؟
وكم هي الوقات التي أمضيناها في طاعة ال ؟

ربما تكون لدى بعض الناس ل تتجاوز نصف ساعة من أربع وعشرين ساعة .
والبقية من الوقت ؟

ذهبت أدراج الرياح !
وضاعت سبهلل !

فيا ضيعة العمار ل تتعّوض .
طويت صحائُف اليام ، وبقيت شاهدة علينا بما أودعناها .
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 نسيناه فيما مضى من أيام وأعمال ، ولكنه عند ربي في كتاب ل ُيغادر صغيرة ول
كبيرة إل أحصاها

قال ابن القيم – رحمه ال – بعد أن ذكر عشرَة أشياء ضائعة . قال :
وأعظم هذه الضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة :

إضاعة القلب
وإضاعة الوقت

فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الخرة
وإضاعة الوقت من طول المل

فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول المل
والصلح كله في اّتباع الهدى والستعداد ِللقاء .

والحرص على الوقت دليل على صحة القلب
قال ابن القيم رحمه ال :

من عا  هب ضائ ته أن يذ شح بوق ني القلب - أن يكون أ صحته – يع من علمات   و
أشّد الناس شّحا بماله .

وأختم القول بقول ابن الجوزي رحمه ال :
حيث قال رحمه ال :

يا طويل المل في قصير الجل
أما رأيت مسَتلبا وما كُمل ؟
أتؤخر النابة وتعجل الزلل

ويمضي ابُن الجوزي قائًل :
يا أخي :

التوبة التوبة قبل أن تصل إليك النوبة
النابة النابة قبل أن ُيغلق باب الجابة

الفاقة الفاقة فيا ُقرب وقت الفاقة
إنما الدنيا سوق للتجر ، ومجلس وعظ للزجر ، وليل صيف قريب الفجر

المكنة ُمزنة صيف
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الفرصة زورة طيف
الصحة رقدة ضيف

الغرة نقدة زيف
الدنيا معشوقة وكيف ؟

البدار البدار فالوقت سيف
يا غافل عن مصيره
يا واقفا في تقصيره

سبقك أهل العزائم ، وأنت في اليقظة نائم .
نا ظالم ، وناد في السحار  قف على الباب وقوف نادم ، ونّكس رأس الذل وقل : أ
 مذنصب وواجصم ، وتشبصه بالقوم وإن لم تكصن منهصم وزاحصم ، وابعصث بريصح الزفرات

سحاب دمع ساجم .
 قم في الدجى نادبا ، وقف على الباب تائبا ، واستدرك من العمر ذاهبا ، ودع اللهو

والهوى جانبا . انتهى .
ويقول :

يا من أنفاسه محفوظة ، وأعماله ملحوظة
أُينفق العمر النفيس في نيل الهوى الخسيس

َجّد الزمان وأنت تلعب = والعمر ل في شيء يذهُب
كم كم تقول غدا أتوب = غدا غدا والموت أقرب

أَما عمرك كل يوم ينتهب ؟
أَما الُمعظم منه قد ذهب ؟

في أي شيء ؟ في جمع الذهب
تبخل بالمال والعمر َتَهب

فالعمر قصير فل ُتقّصره بتضييعه والتفريط فيه .
العمر كما بين الذان إلى الصلة

أذان المرء حين الطفل يأتي *** وتأخير الصلة إلى المماِت
دليل أن محياه يسير *** كما بين الذان إلى الصلة !

689



فالوقت هو الحياة
فاحفظه حفظك ال

فمن حفظ ال حفظه ال .
 وها نحن نقف على أبوب الجازة الصيفية فمغبون فيها وخاسر ، ورابح فيها ومع

ال ُمتاجر
فاختر لنفسك .

وها نحن على عتبات ثمانين يوما أو تزيد فماذا أعددت لها للستفادة منها ؟؟
بعلم نافع

أو حفٍظ لكتاب ال
أو دعوة إلى ال
أو تعليم جاهل

أو قراءة في كتاب
أو ملزمة شيخ أو شيوخ

أهيب بنفسي وبك أن ل تمّر هذه اليام والليالي دون فائدة
قد هيئوك لمر لو فطنت له *** فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمِل

كتبه
عبد الرحمن بن عبد ال السحيم

==============
يوم في حياة صائم

بقلم: محمد حسن يوسف
ما سابا، غفر له  نا واحت من قام رمضان إيما يه وسلم:   قال رسول ال صلى ال عل

 ( [. وقال صلى ال عليه وسلم:435تقدم من ذنبه. ] متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان )
 من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ] متفق عليه: البخاري

 ( [. قال الخطابصي: " قوله: إيمانصا واحتسصابا، أي: نيصة760(، ومسصلم )1901)
بة به نفسه، غير به، طي  وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوا
ظم مه لع نم طول أيا كن يغت مه، ل ستطيٍل ليا صيامه، ول م ستثقٍل ل  كاره له، ول م
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به، يقال: با لوجه ال تعالى وثوا سابا (: أي طل به ". وقال البغوي: " قوله: ) احت  ثوا
يب، يب والتره صحيح الترغ ها ". ]  سبها، أي: يتطلب سب الخبار، ويتح  فلن محت

  [. وقال محمد صالح العثيمين: ومعنى قوله: ) إيمانا (: أي إيمانا بال وبما1/582
 اعده ال مصن الثواب للقائميصن. ومعنصى قوله: ) احتسصابا (: أي طلبصا لثواب ال لم

 [.20يحمله على ذلك رياًء ول سمعة. ] مجالس شهر رمضان، 
 في هذين الحديثين فصل رسول ال صلى ال عليه وسلم بين قيام الليل، وهو عبادة
 ليلية، وبين صيام رمضان، وهو عبادة نهارية. وكأنه صلى ال عليه وسلم يريد أن
 يلفت انتباهنا إلى ضرورة اغتنام ليل رمضان ونهاره. فما هي أفضل العمال التي
كبر قدر ممكن من نه بأ في شهر رمضان، حتى يخرج م  يمكن للمسلم أن يغتنمها 
 الحسنات؟! هيا بنا نتعرف على أهم تلك العمال، ونقّسمها إلى أعمال ليلية وأعمال
ستشعر ذلك تى ت عد أن تعرف فضله، ح عة إل ب مل طا ية. وحاول أل تقوم بع  نهار

عند أدائه، فتؤديه بقلبك فل يكون مجرد حركات ببغائية ل تستفيد منها بشيء.
تنبيهات

 * ل يلزم التقيد بما جاء في البرنامج أدناه، بل الفضل أن ُتدخل التغييرات عليه
وفقا لقدرتك وطاقتك، حتى يتحقق منه أقصى استفادة ممكنة.

ها. هذه الوقات ية، ولكن للسف يكثر التفريط في نة للغا  * هناك ثلث أوقات ثمي
يع بالنوم. ما تض با  تي غال جر (، وال صلة الف عد  من النهار ) ب ساعة   هي: أول 
في إعداد طعام يع بالنشغال  ما تض با  بل المغرب، وغال من النهار ق ساعة  خر   وآ
 الفطور والتهيصؤ له. ووقصت السصحر، الذي يضيصع مصا بيصن النوم أو طول النشغال

بطعام السحور. بينما هذه الوقات تكون أوقات السير إلى ال بالطاعات.
 * إياك وكثرة النوم في رمضان، فكما يقول شداد بن أوس: كنا ل نعرف النوم في
قل البدن، ويضيع يت القلب، ويث يم – يم بن الق ما يقول ا  رمضان. وكثرة النوم – ك
 الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل ... وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه.
ما يه. وكل من طرف فع  سط النهار أن من آخره. ونوم و فع  مد وأن يل أح  ونوم أول الل
 قرب النوم مصن الطرفيصن قصل نفعصه، وكثصر ضرره، لسصيما نوم العصصر والنوم أول
 النهار إل لسهران. ومن المكروه عندهم: النوم بين صلة الصبح وطلوع الشمس.
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مة، حتى لو ساروا سالكين مزية عظي سير ذلك الوقت عند ال مة. ولل نه وقت غني  فإ
نه أول سير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإ هم لم يسمحوا بالقعود عن ال  طول ليل
 النهار ومفتاحه، ووقت نزول الرزاق، وحصول القسم، وحلول البركة. ومنه ينشأ
غي أن يكون نومها كنوم عه على حكم تلك الحصة. فينب سحب حكم جمي  النهار، وين

 [.201المضطر. ] تهذيب مدارج السالكين: 
تر يض، فيف ها فترة الح ية النشاط إلى أن تأتي في غا من الخوات تكون  ير   * كث

 حماسها تماما، بما ل تستطيع معه مواصلة العمل الدءوب بعد انقطاعه عنها. فعلى
 الخصت المسصلمة أن تحاول مضاعفصة أعمال الخيصر والطاعات المباحصة أثناء فترة
ما تركت ذلك ها  في فترة الحيض، وأن  الحيض. وتحتسب تركها للصيام والصلة 
 إل تعبدا ل، لنه سبحانه وتعالى أمرها به. وذلك بخلف ما تحتسبه من أن ُيكتب
سلم: " إذا يه و مل أيام طهرها، لقوله صلى ال عل نت تع ما كا ثل  من الجر م ها   ل
 مرض العبد أو سافر، كتب ال تعالى له من الجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما

  [. ويمكن لها تعويض الصلة والصيام بأنواع799" ] صحيح / صحيح الجامع، 
 القربات المختلفة، من ذكر ال والستغفار والصلة على النبي صلى ال عليه وسلم
 والدعاء والصصدقة وقراءة الكتصب المفيدة والمسصاهمة فصي تفطيصر الصصائمين ...
 وغيرهصا مصن أعمال البر. كمصا يمكنهصا قراءة تفسصير القرآن أو أن تواصصل ختمات

القرآن التي بدأتها من خلل الستماع إلى أشرطة المصحف المرتل.
أعمال متكررة

 * ترديد الذان، ثم أذكار ما بعد الذان. والدعاء بين الذان والقامة فهو دعاء ل
يرد إن شاء ال، وهو في هذا الوقت من أفضل العمال على الطلق.

* محاولة انتظار الصلة في المسجد، فأنت في رباط ما دمت في انتظار الصلة.
عد الصلوات، والمكث في مصلك متطهرا أثناء أداءها، فهذا  * تلوة أذكار ما ب

 من مكفرات الذنوب، حتى تستغفر لك الملئكة ) انظر حديث اختصام المل العلى
.)

* المحافظة على تلوة ربعين من القرآن وقت كل صلة.
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 * أذكصر ال فصي أحوالك كلهصا أثناء الذهاب والياب مصن المسصجد وإليصه، وأثناء
 الطريق. واحرص على ذكر الحوال والمناسبات: كالخروج من المنزل أو الدخول
 إليصه، ولبصس الثوب، وأذكار النوم والسصتيقاظ، وأذكار الطعام والشراب، ودعاء

الفطار ... الخ.
أعمال ليالي رمضان

 اعلم أن الفترة مصا بيصن غروب الشمصس إلى شروقهصا تكاد تصصل إلى اثنتصي عشرة
ساعة. فما لم تنتظم هذه الفترة في أعمال محددة، فلن تستفيد منها.

في أقرب مسجد لمنزلك،1 سرتك  من أفراد أ مع الذكور   . انتظار آذان المغرب 
 واللحاح فصي الدعاء على مسصائل محددة. ويسصتحب التبكيصر بالفطار على رطصب،
 فإن لم تجصد فعلى تمصر ، فإن لم يجصد فماء، وذلك متصى سصمعت الذان، لقول النصبي
 صلى ال عليه وسلم: " ل يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " ] صحيح / صحيح

 [، ثم صلة المغرب في جماعة.7694الجامع، 
 . والزوجصة تفطصر مصع بناتهصا فصي البيصت بعصد صصلة المغرب معهصن جماعصة، ثصم2

 ينتظرن رجوع الرجال للفطار سصويا على مائدة واحدة، بعصد تلوة أذكار الطعام.
 واحتسب الجر في الكل بأنك تتقوى به على طاعة ال، ليكون ذلك عبادة وتقرب

إلى ال. ول تنس صلة ركعتين سنة المغرب بعد تناول طعام الفطار.
يح، وحبذا لو3 ستطيع أداء صلة التراو في طعام الفطار حتى ت  . عدم الفراط 

استطعت تأخير طعام فطورك إلى ما بعد صلة التراويح.
 . إذا كنت في عزومة مع الهل أو الصدقاء، فاستغل هذا الوقت بما ينفع، وذلك4

 بالدعوة إلى دين ال تعالى كلما أمكن، واحرص على أن تأخذ معك تمر لكي يفطر
الصائمون عليه.

 . الذهاب مبكرا إلى المسجد لداء صلة العشاء. ثم صلة سنة العشاء ركعتين5
 بعدها. ثم صلة التراويح مع المام حتى ينصرف لحديث " من قام مع المام حتى

تب له قيام ليلة " ] صحيح / صحيح سنن الترمذي،    [. فاحرص806ينصرف، ك
 على أجصر قيام ليلة كاملة بتطصبيق هذا الحديصث، ول تنصصرف قبصل المام. والمرأة
صلى في م يح  صلى التراو سجد، فلت في الم في القيام  سها  من نف تي ترى نشاطا   ال
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 النسصاء: " ل تمنعوا نسصاءكم المسصاجد، وبيوتهصن خيصر لهصن " ] صصحيح / صصحيح
  [، مع الحرص على الحتشام ومرافقة الخيرات من النساء، والتيقن7458الجامع، 

بأن بيتها أفضل لها.
 . النساء في البيت تبدأ في مراجعة دروس أولدها بعد صلة التراويح، واغتنام6

هذا الوقت في الذكر والستغفار كلما أمكن.
نك على7 نه ليعي في النوم أ مع تلوة أذكار النوم، واحتسب الجر   . النوم مبكرا 

 طاعصة ال بقيام الليصل. وحبذا لو كان النوم قبصل السصاعة العاشرة، ليكون ذلك عونصا
 على قيام الثلث الخيصر مصن الليصل. واحرص على أن تنام متوضئا، وعلى جانبصك

اليمن.
يل، وتلوة أذكار8 يل رمضان بالستيقاظ قرب جوف الل  . احرص على اغتنام ل

الستيقاظ من النوم، والتسوك للبدء في صلة القيام، وإيقاظ الهل للصلة.
بل احرص9 ها بالغفلة والنشغال،  ية، فل تضيع  . واعلم أن دقائق السحار غال

 على أن تشغلها بالطاعات. فاحرص على تنويع العبادات خلل هذا الوقت المبارك،
عل ما كان يف من القرآن ك ها بأجزاء كثيرة  مع إطالة القراءة في صلة قيام  ين   ما ب
 ذلك النبي صلى ال عليه وسلم، ويكون ذلك من حفظك، أو بالقراءة من المصحف
 إن لم تكصن حافظصا. والسصتغفار لقوله تعالى: ? َواْلُمسْصَتْغِفِريَن ِبْاَلسْصَحاِر ? ] آل

يه17عمران:  صلى ال عل نبي  صلة على ال يع الذنوب. وال من جم بة    [، والتو
وسلم. واللحاح في الدعاء، وسؤال ال تعالى من فضله.

 . اصحب من تتوسم فيه أن يشد أزرك طوال شهر رمضان، وحاول أن تقتدي10
مع قيام هم  ين، بقراءة أحوال صحابة والتابع من ال صالحين  سير ال عة  مع مراج  به. 

الليل ) يراجع كتاب رهبان الليل (، ففي ذلك معين كبير على السير إلى ال.
 . احرص على تناول السحور، مع الحفاظ على أن يكون السحور في آخر وقت11

قبل الفجر، ثم الخروج إلى صلة الصبح عقبه.
بل الخروج إلى المسجد،12 يت ق في الب  . احرص على صلة ركعتي سنة الفجر 

فهاتين الركعتين أفضل من الدنيا وما فيها.
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َن13 َن اْلَفْجِر ِإنّ ُقْرآ ستشعر قوله تعالى: ? َوُقْرآ عة، وا في جما جر  صلة الف  . 
  [. وامكصث فصي مصصلك حتصى الشروق78اْلَفْجِر َكانَص َمْشُهوًدا ? ] السصراء: 

ثم صلة يد أذكار الصباح، أو تلوة القرآن وحفظه (،   ) ويشغل هذا الوقت بترد
ركعتي الضحى حتى ُيكتب لك أجر حجة وعمرة كاملتين.

أعمال نهار رمضان
 . بعد شروق الشمس، إغفاءة خفيفة ) لمدة ربع أو نصف ساعة ( إن لزم المر،14

ثم تجهيز المنزل بمعاونة أفراد السرة، وإعداد الولد لستقبال يوم دراسي جديد.
. إذا كانت المرأة تعمل، فمن الممكن إعداد طعام الفطار قبل نزولها للعمل.15
 . في الطريق إلى العمل احتسب الجر من ال حتى تؤجر طيلة زمن العمل.16

 واحرص طوال الطريصق إلى العمصل على ذكصر ال أو قراءة جزء مصن القرآن أو
من المصحف سيارتك بمفردك، فحاول وضع شريط  هب ب نت تذ ما إذا ك  الدعاء. أ
 المرتل لسماعه، مع مراعاة التسلسل في أجزائه حتى تتم ختمة للقرآن بهذا الشكل.
 وإذا كنت تذهب بسيارتك برفقة الزوجة أو صديق، فليقرأ من يجلس بجوارك جزءا

بصوت مرتفع.
حى،17 صلة الض صليت  جر و صلة الف عد  سجدك ب في م ثت  كن مك  . إن لم ت

فاحرص على صلتها حتى قبل آذان الظهر، وأقلها ركعتان.
 . احرص في العمل على أن تخلص فيما تؤديه من أعمال، وعلى غض البصر،18

 وتجنصب المشاحنات، وتجنصب الفحصش مصن اللفاظ. وإذا مصا وجدت فرصصة فراغ،
فاغتنمها بقراءة القرآن، ول تضيعها بقراءة ما ل يفيد من جرائد أو مجلت.

 . صلة الظهر في جماعة، مع المحافظة على سننها: ) من صلى قبل الظهر19
 [.6364أربعا، وبعدها أربعا، حّرمه ال على النار ( ] صحيح / صحيح الجامع، 

 . بالنسصبة للذيصن ليصس عندهصم أعمال أو دراسصة فصي هذا الوقصت، أو فصي أيام20
 الجازات: اغتنام الوقت بالستيقاظ قبيل الساعة التاسعة، وشغل الوقت في مختلف
 الطاعات: كقراءة القرآن والكثار منه. ثم مراجعة ما تم حفظه من وردك اليومي
سير القرآن إلى قرب حد تفا في أ جر. والقراءة  صلة الف عد   من كتاب ال تعالى ب

صلة الظهر.
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 . في طريق العودة إلى البيت، كرر ما فعلته أثناء الذهاب إلى العمل، واحرص21
خاصة على ذكر ال وقراءة جزء من القرآن والدعاء.

. احرص على نوم القيلولة ما أمكن.22
بع ركعات23 ظة على أر مع المحاف عة،  في جما ظة على صلة العصر   . المحاف

 قبلها لقوله صلى ال عليه وسلم: " رحم ال امرأًً صلى قبل العصر أربعا " ] حسن
  [، وتكون كل ركعتين بتسليمة، وذلك قبل القامة لصلة3493/ صحيح الجامع، 

 العصر. ثم المكث في المصلى حتى تتلو أذكار المساء. واعلم أن هذه هي الصلة
 الوحيدة التصي أمصر ال تعالى بالمحافظصة على أدائهصا ? َحاِفُظوا َعَلى الصّصَلَواِت

 [.238َوالّصَلِة اْلُوْسَطى ? ] البقرة: 
 . استغلل وقت العصر إما في المكث في المسجد بعد صلة العصر، وإما مع24

 العائلة تجتمعون على درس يومصي بقراءتصه مصن أحصد الكتصب ) فصي حدود صصفحتين
يوميا، ويفضل أن يكون في تفسير القرآن (، أو الجتماع على تلوة القرآن.

 . وبالنسصبة للمرأة تحتسصب الجصر أثناء إعداد طعام سصريع للفطار عليصه،25
 واستشعار قول الرسول صلى ال عليه وسلم: " من فّطر صائما كان له مثل أجره،

مع،  صحيح الجا صائم شيئا " ] صحيح /  جر ال من أ قص  نه ل ين ير أ   [،6415غ
صحيح صحيح /  جر " ]  بد َحّري أ كل ذات ك في  سلم: "  يه و صلى ال عل  وقوله 

  [، فتعدد نواياها ) إطعام طعام – إفطار صائم – تقوية أهلها على4263الجامع، 
ستشعار أن ذلك يد مسلم صحيح الجسم - ... الخ (، وا بد ل – تنشئة جيل جد  التع
فظ في هذا العداد لتحا سرف  ها. ول ت ساب الجر في ية واحت بة ل بإخلص الن  قر
كر ال مة ذ مع ملز من القرآن  ظه  ما تحف عة  ها. وأثناء ذلك تقوم بمراج  على وقت

والستغفار والستماع إلى أشرطة الدروس الدينية فهذا كله من العبادات.
 . احرص على أن ُتفّرغ نفسك من المشاغل قبل المغرب، واغتنم هذه الفترة في26

 الدعاء لقول الرسصول صصلى ال عليصه وسصلم: " ثلثصة ل ترد دعوتهصم ... ومنهصم:
جه،  بن ما سنن ا صحيح  صحيح /  طر " ]  تى يف صائم ح نس1779وال   [. ول ت

من دعائك، فدعوة المسلم لخيه من الرض  كل مكان  في   المسلمين المستضعفين 
في ظهر الغيب مستجابة، وللداعي مثل ما دعا به لخيه.
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 أخي الكريم ... ساهم في نشر هذا البرنامج يكن لك أجره وأجر من عمل به إلى
يوم القيامة

===============
جدول لغتنام رمضان بالعمال الصالحة

تباع الثر
 بسم ال الرحمن الرحيم ، والحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على رسول ال
 وآله وصصحبه ومصن واله ، فهذه جملة مصن الطاعات لغتنام شهصر الصصوم ، وقصد
 فصصلت فصي بعصض النقاط لتكون عامصة لك مصن يطلع عليهصا بإذن ال ليسصهل بذلك
 نشرها بين الناس ، أسأل ال أن ينفعنا بها وأن يبلغنا رمضان ويتقبله منا كامًل كما

يحب ويرضى .
صلة الفجر

 ] الترديد مع الذان ثم الصلة على النبي صلى ال عليه وسلم لورود الحديث ، ثم
مد مة ، آت مح صلة القائ مة وال هم رب هذه الدعوة القائ سيلة )) الل كر دعاء الو  ذ
ته (( رواه البخاري وأحمد ..[ - ثه مقاما محمودا الذي وعد  الوسيلة والفضيلة وابع
 ثصم الدعاء بيصن الذان والقامصة ل يرد . - قبصل فريضصة الفجصر أداء السصنة الراتبصة

تب مجموعها    ركعة ) من غير الفريضة ( وهي :12) ركعتان ( والسنن الروا
عد المغرب ركعتان هر ركعتان وب عد الظ بع وب هر أر بل الظ جر ركعتان وق بل الف  ق
 وبعد العشاء ركعتان ، وفضلها كما في الحديث ) بنى ال له بيتا في الجنة ( وأداء

السنن الرواتب في المنزل أفضل .
يب حصن جع كت من الصلة ) را سلم  عد ال ما ب جر – أذكار  عد أداء فريضة الف  ب
 المسلم للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ( - بعد أداء الصلة المكوث في
 المسجد ) والمرأة في مصلها ( حتى تشرق الشمس لدراك سنة الشراق وفضلها
 حجة وعمرة تامة ، ويشغل هذا الوقت بقراءة الذكار الصباحية والقرآن ثم صلة

ركعتي الشراق ) يحدد زمن الشراق من التقويم أو غيره ( .
ذهاب الناس إلى أعمالهم :
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 وأنصت تذهصب إلى عملك أنصت فصي عبادة فاحتسصب الجصر حتصى تؤجصر طيلة زمصن
 العمل ، واتق ال واحفظ لسانك وجوارحك ، وإذا كانت هناك فرصة فراغ اغتنمه

صدق ب ها الت حى وفضل صلة الض سى  ها360بقراءة القرآن ول تن صدقة ) أقل   
ركعتان وإذا رغبت الزيادة صل ركعتان أخرى وهكذا إلى ما شاء ال ( .

صلة الظهر
سنة الترديد مع الذان ) كما سبق ( - الدعاء بين الذان والقامة -

أداء السنة الراتبة القبلية أربع ركعات ) ركعتان ثم ركعتان ( قبل الصلة
 - شغل الوقت بقراءة القرآن حتى تقام الصلة ) يفضل اصطحاب مصحف صغير
 ليكون معك في مصلى العمل أو المدرسة ...( - بعد الصلة أذكار ما بعد السلم

من الصلة - أداء السنة البعدية ركعتان بعد فريضة الظهر .
 بالنسبة للذين ليس عندهم أعمال في هذا الوقت يغتنمون الوقت بالقيام قبيل الساعة
العاشرة ويشغلونه مختلف الطاعات كصلة الضحى وقراءة القرآن والكثار منه .

نوم القيلولة سنة ) قيلوا فإن الشياطين ل تقيل ( .
صلة العصر

سنة الترديد مع الذان ) كما سبق ( - الدعاء بين الذان والقامة
يه وسلم )) رحم ال امرًأ كن قال صلى ال عل ية ، ل ية ول بعد يس للعصرسنة قبل  ل
 صلى قبل العصر أربعا (( ) تصلى ركعتان ركعتان قبل قيام الصلة ( فمن منا ل
 يطمصع فصي رحمصة ال ، بعصد ذلك قراءة القرآن حتصى تقام الصصلة – بعصد الفريضصة
 أذكار ما بعد السلم من الصلة ، وإن كان هناك درس في المسجد فحبذا الستماع
عه مع م ستطاع أن يج من ا كن  في رمضان قراءة القرآن ل ضل العبادات  يه وأف  إل

أنواعا من الخير فهذا حسن .
 بعد درس المسجد يمكث في المسجد لقراءة القرآن ) والمكث بعد أداء الفرائض من

مكفرات الذنوب _ انظر حديث اختصام المل العلى _ (
 قبصل أذان المغرب بربصع سصاعة تقريبا يعود للمنزل ويتوضصأ ) مصن السصنة تجديصد

الوضوء لكل صلة ( .
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 قال تعالى )فاصصبر على مصا يقولون وسصبح بحمصد ربصك قبصل طلوع الشمصس وقبصل
 الغروب( فاحرص على أذكار المسصلم فصي هذا الوقصت وكثرة السصتغفار والتسصبيح

وللصائم دعوة عند فطره ل ترد ، فاغتنم هذه الوقات الغالية.
 ل تنس قبيل المغرب المشاركة في إفطار الصائمين فمن فطر صائما فله مثل أجره

واحرص أن يكون هذا الفطار يوميا .
بد كل ك في  في إعداد الطعام فإن  سب الجر  في فترة العصر تحت سبة للمرأة   وبالن
 رطبة أجر ، ول تسرف في العداد وتحفظ وقتها وتقرأ القرآن وتستمع إلى أشرطة
 الذكصر فهذا مصن العبادات ، وفترة عملهصا فصي المطبصخ تحتسصب الجصر و أوصصيها

بالستماع إلى إذاعة القرآن أثناء العمل في المطبخ وفي ذلك خير .
صلة المغرب

سنة الترديد مع الذان ) كما سبق ( - الدعاء بين الذان والقامة
 عنصد الذان يسصتحب التبكيصر بالفطار )أي عنصد موعصد الفطار مباشرة ( ، لقول
 الرسصول صصلى ال عليصه وسصلم)ل يزال الناس بخيصر مصا عجلوا الفطصر وأخروا
 السصحور(. - الترديصد مصع المؤذن -إتباع السصنة عنصد الفطار، وذلك بالفطار على
 رطب، فإن لم تجد فعلى تمر ، فإن لم يجد فماء ، واجعل على السفرة طعام خفيف

جدا يساعدك في التبكير للصلة – أداء السنة الراتبة بعد المغرب ركعتان .
نك تتقوى بذلك على حة بأ في الكل والرا سب الجر  حة ) واحت قت للكل والرا  و

الطاعة ليكون ذلك عبادة وتقرب إلى ال (
أذكار المساء ) راجع حصن المسلم – أو كروت الذكار (

صلة العشاء
 التبكير لصلة العشاء قبل الوقت بربع ساعة تقريبا واغتنام الوقت في قراءة القرآن
ضة العشاء – أذكار مة - أداء فري ين الذان والقا مع الذن – الدعاء ب يد   – الترد
 ما بعد السلم – سنة العشاء الراتبة ) ركعتان ( – صلة التراويح مع المام حتى
تب له قيام ليلة ( فاحرص صرف ك تى ين مع المام ح من قام  يث )  صرف لحد  ين
 على أجر قيام ليلة كاملة بتطبيق هذا الحديث ول تنصرف قبل المام. والمرأة التي
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 ترى نشاطا مصن نفسصها فصي القيام فصي المسصجد خيصر مصن قيامهصا فصي بيتهصا تصصلى
التراويح في مصلى النساء مع الحرص على الحتشام ومرافقة الخيرات .

في التفسير – ية الوقت في بعض الطاعات مثل : صلة الرحام – قراءة  قض بق  ا
ية - الدعوة إلى ال – زيارة المرضى – ية – مراجعة علم سيرة النبو في ال  قراءة 

مساعدة المحتاجين – مجلس ذكر ....
وأذكر ال في أحوالك كلها أثناء الذهاب والياب من وإلى المسجد وفي الطريق

 واحرص على ذكر الحوال والمناسبات كالخروج من المنزل أو الدخول إليه ولبس
شر تقريبا ية ع ساعة الحاد نم ال سلم ( و صن الم جع ح  الثوب وأذكار النوم ... ) را

واحتسب النوم ل تقويا على طاعته لينقلب النوم من عادة إلى عبادة تؤجر عليه .
***** ل تنس ******

 البتعاد عن المحرمات واللغو واحذر كل ما ل نفع فيه ، احرص على صيام وقيام
 رمضان والجتهاد طيلة الشهر وخاصة في العشر الواخر لدراك فضل ليلة القدر
 - تعجيل الفطور وقول ) ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الجر إن شاء ال (

سنة ها في سحورك ، ومن ال سنة السحور على تمرات فاجعل  عند الفطار – من ال
يه وسلم – نبي صلى ال عل  تأخير السحور - عمرة في رمضان تعدل حجة مع ال
 السواك والطيب من سنن المصطفى صلى ال عليه وسلم فحافظ عليهما ، والمرأة

ل تتطيب عند خروجها من بيتها – العتكاف في العشر الواخر .
جعلنا ال وإياكم من الذين يصومونه ويقومونه على الوجه الذي يرضيه عنا .

احرص على نشرها فالدال على الخير كفاعله .
أخوكم في ال

تباع الثر
=================

الشباب والصيف
د. سعيد بن زعير

 اعتدنصا أن نقرأ فصي الصصحف قبصل حلول الصصيف موضوعات معينصة تتعلق بقضاء
 الوقصت والنشطصة التصي تمارس فصي الجازات ونحصو هذه الجوانصب المتعلقصة بهذه
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كم ان الموضوعات طبيعي بح مر  سبق الجازات أ يت الذي ي ية . وهذا التوق  القض
يا الساعة وتعالج المشكلت الطافية على السطح . ها تتناول قضا  الصحفية في غالب
 لكصن غيصر الطصبيعي ان تبقصي مثصل هذه المشكلة بدون حصل على مدار هذه السصنوات
بل ها تجاوزت مرحلة الحلول فيق حل القضية أصبح مستحيل وكأن  الطويلة . وكأن 
تبرد هم و في أعمال سخن المشكلة وتثار وينتهصي الصصيف ويبدأ الشباب  صيف وت  ال

 0000المشكلة حتصى يأتصي الصصيف ليسصخنها بحرارتصه وتبدأ الحاديصث مصن جديصد 

وهكذا
فهل من حل حقيقي لهذه المشكلة ؟

صوراتنا كن ت ية ل ها وهذه بده في حل ساسي  قة جزء أ صور المشكلة على حقي  إن ت
يه ، ويحتاج الشباب إلى أنواع من  للصيف حتى الن تجعله فراغ طويل ل عمل ف
 النشطصة المسصلية للقضاء على ذلك الفراغ . هذا هصو التصصور الذي يقدم لنصا عصن
هل الجازة فراغ طويل ؟ جة . ف في المعال  الجازة الصيفية . ولهذا التصور دوره 
 وهصل نريصد القضاء على ذلك الفراغ ؟ ان وقصت الجازة يشكصل نسصبة مصن أعمارنصا
 وهي ليست رخيصة عندنا لنقضي عليها . إن تحديد المشكلة ينبغي أن يوضع في
ية وان القضاء نا الحقيق من أعمار حس ان هذه الجازة جزء  نا ن خر يجعل صور آ  ت

على هذا الفراغ الطويل ينبغي أن يوجه ويستغل فيما يفيدنا .
في سنة من حيث الرغبة  سم الخرى من ال عم إن فترة الصيف تختلف عن الموا  ن
 العمصل والنتاج بحكصم تأثيصر المناخ على نشاط النسصان . لكصن ينبغصي أن ل يصصل

المر إلى شطب هذا الجزء من أعمارنا ليصبح صفرا في حساب الزمن .
في حدود يد و ما يف ستغلله في شك ل نا بدون  قت تدفع ية هذا الو ساس بأهم  إن الح
تي تتناسب مع الصيف نفسه . ان الشباب أنفسهم خير من يقدر قة النتاجية ال  الطا
 قيمصة الوقصت إذا عرفوا الحاجصة إلى اسصتغلله ، خاصصة وان الكثيصر مصن المهارات
في الحياة قص  هم يشعرون بذلك الن نا . و ظم شباب قص مع ية تن ساسية الضرور  ال

العملية التي تتطلب منهم تلك المهارات مثل :
- مهارات القراءة السريعة
- مهارات الكتابة السريعة
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- مهارات الوصول إلى المعلومات من المراجع
- مهارات فهرسة المعلومات

- مهارات النسخ على اللة الكاتبة
- مهارات تصنيف المكتبات

- مهارات ترتيب الفكار وإعداد التقارير المختصرة
- مهارات تنظيم الرحلت

- مهارات الستفادة من الرحلت
- مهارات العلقات العامة

- مهارات المقابلت الشخصية
- مهارات إعداد اللقاءات

- مهارات تشغيل الحاسب اللي
- مهارات استخدام البرامج الجاهزة للحاسب اللي

في نا  هد شباب ما نشا ية نحزن عند في الحياة العمل مة   فهذه المهارات الساسية والها
عض قن ب من يت حظ تفوق  ما نل ها ، ك ية ل يتقنون في المدارس الثانو  الجامعات و
 المهارات التي يستلزمها عمله أو بحثه أو دراسته . فتجد الطالب الذي يكلف ببحث
 مبسصط يمضصي عدد مصن السصاعات واليام وهصو ل يحسصن الوصصول إلى مصن
 مصصادرها ، وإذا وصصل إلى تلك المعلومات بمسصاعدة غيره مصن أمناء المكتبات أو
ها . ها وإعداد تقرير في ترتيب ساعات الطوال  ضي ال بة نجده يم عض رواد المكت  ب
 ونجد بعض الشباب في رحلتهم الخاصة أو الرحلت التي تنظم في الجامعات أو
 المدارس ل يحسن تنظيم وقت رحلتهم وتتحول الرحلة إلى نزهة وتناول طعام وما
 ذاك إل بسبب عدم المقدرة على تنظيم الرحلت وهي مهارات سهلة وميسرة لو أن
 الطالب درب عليهصا لمكانيصة الحصصول على فوائد كثيرة مصن رحلتصه تفوق النزهصة

والطعام .
ساسيتان أن غي أن تنطلق من مسلمتان أ نا لمشكلة الفراغ في الصيف ينب  إن معالجت
 هذا الوقصت هام بالنسصبة للشباب ، وان الشباب فصي حاجصة إلى اكتسصاب مهارات

أساسية في هذا الوقت بالذات لن الوقات الخرى مليئة بمسؤوليات أخرى .
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نا حول ير تصوراتنا وتصورات شباب سيلزمنا بتغي سلمتان  من هذه الم  إن النطلق 
 الصصيف والفراغ . وذلك لن يكون أمرا سصهل يعالج مصن خلل مقالة أو مقالت
 تكتب في الصحف ولكنه يحتاج إلى جهود منظمة تبدأ من تحديد التصور الواضح
 للمشكلة وتصويرها للشباب لمعايشتها من خلل الوسائل العلمية المختلفة ليتفاعل
ها في إعطاء تصورات لحلول ها والمساهمة   معها ويستوعبها ويعطي تصوراته عن
 مصن خلل هذا التصصور . ومصن ثصم وضصع الجراءات العمليصة لعلج المشكلة وذلك

بإعادة تنظيم برامج النشطة الصيفية القائمة .
صيف عدم وضوح في ال طة  مج النش جه إلى برا تي تو من ابرز النتقادات ال  إن 
يس الهدف النهائي ته أو ل حد ذا في  يس هدف  هو ل ما عدا قضاء الفراغ و ها   أهداف
في سجيل  ية الت يد الهداف ، إن بدا صور الواضحة لعدم تحد من ال قل . و  على ال
 المراكصز الصصيفية تبدأ قويصة وبأعداد هائلة وبعصد أيام يبدأ تسصرب الشباب وغيابهصم
 فلماذا هذا التسصرب؟ إن السصبب المنطقصي لهذا التسصرب هصو عدم مواكبصة طموحات
في تي بدأت منذ أول يوم  مج المقدمة . فهي تكرار للنشطة ال يد البرا  الشباب بتجد
يل بإيجاد ته كف حد ذا في  ضي وهذا التكرار  طة العام الما بل تكرار لنش كز   المرا

الملل ومن ثم النصراف عن تلك النشطة والعودة إلى الفراغ والضياع .
تي يق المهارات ال ية وتحق طة إلى إشباع حاجات الشباب الفعل هت النش  ماذا لو اتج
 يعاني الشباب من نقصها في دراستهم وأعمالهم . ماذا لو اتجهت البرامج إلى إعداد
فة تركز مج مكث يم برا ها تقد تم خلل سابيع ي سبوع إلى ثلثة أ من أ  دورات قصيرة 
 فقط على تلك المهارة ويكون العدد محدودا ويعطى الطالب شهادة تفيده باجتياز هذه
ها من خلل قق  صيف ليح من الدورات خلل ال في عدد  صة له   الدورة وتتاح الفر

ملء الوقت وإتقان مهارات مفيدة هو في أمس الحاجة إليها .
 قد يظن البعض أن مثل هذه الدورات تتعارض مع الجازة التي اعتاد الشباب على
جة للتعود على هذا السلوب الذي قع المر نتي في وا ها ، وهذا  جد في هو وعد ال  الل
 استمر طويل وإذا ما خطط لزالة هذا التصور وبدأ التطبيق وشعر الشباب بفائدته
هم أثناء العام الدراسي نتيجة للتفاوت في المهارات المكتسبة  والفروق الواضحة بين

703



 فان النظرة إلى الجازة والبطالة سصوف تتحول إلى شيصء مصن الجديصة الناميصة مصع
مرور الوقت.

 إن مراكصز خدمصة المجتمصع فصي جامعاتنصا مؤهلة للقيام بهذا الدور وكذلك المراكصز
 الصصيفية المنتشرة فصي أرجاء الوطصن بشرط أن تتبدل المنطلقات والهداف التصي
 اعتاد منظمصو النشطصة أن ينطلقوا منهصا ويهدفون إلى تحقيقهصا . إن إزالة فكرة أن
 الجازة كسصل وخمول ينبغصي أن تزال ويحصل محلهصا أن الشباب فصي حاجصة إلى
فس في ن ها وتمل فراغهم  في أمور يحتاجون إلي هم  ية مهارات ستغلل الصيف لتنم  ا

الوقت .
فهل ذلك ممكن ؟ انه ليس من المستحيل .

===============
وصايا في القراءة

ها فضيلة الشيخ سليمان بن خالد الحربي حفظه  ) دورة في القراءة الصحيحة ألقا
هص (1427ال في صيف 

 الحمد ل رب العالمين، وصلى ال وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والتابعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم.

 موضوع الجلسة هي: وصايا في القراءة، أو المنهجية في القراءة الصحيحة، وهو
 بحق من المواضيع المهمة التي يحسن بطالب العلم أن يعتني بها وأن يعرفها وأن
تى إذا تفلت في فنون القراءة ح هب شذر مذر  ته وأل يذ في قراء يق  صر الطر  يخت
كم ل ها ل صايا أذكر هي و ساعة مندم و به ولت  هو ينت مر والزمان إذا  يه الع  عل
 تعني الحاطة بكل ما يجب على طالب العلم معرفته وإنما هي مشاركة ومساهمة
يل البضاعة في هذا العلم ومفتاح أيضا للبحث في هذا الموضوع الهام لجل  من قل

أن ينتفع النسان من وقته وعمره.
 الوصصية الولى: فصي القراءة الصصحيحة: أن يسصتشعر طالب العلم أهميصة الوقصت
 وأهمية العمر وأن هذا الوقت الذي يمر عليه هو من عمره فل يتصور طالب علم
 غير حريص على وقته وشحيح به ول يعطي للوقت أهميته. كم ترى من الناس من
من ين = ساعتين أو رحلة يوم أو يوم ساعة أو  سة  هو جل ما يبذله  خص   تجده أر
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 أرخص ما يكون ، بل بالعكس تجد النسان يقرر الرحلة أو النزهة أو الجلسة دون
ية ل عن باله هذه القض كن أن يزول  يه. وطالب العلم ل يم هب عل كر ماذا ذ  أن يف
 يمكن عندما يتخذ قرارا في رحلة أو في جلسة ل يمكن أن يعزب عنه عند اتخاذه
 للقرار ذهاب الوقصت عليصه ، فإذا علمصت أنصك ضنيصن بالوقصت حريصص على وقتصك
 وعمرك ل لشيصء إل لجصل أنصه سصيفوت عليصك القراءة فاعلم أنصك على طريصق
قت سرق الو ثم ت ها  سة ونحو في يوم رحلة وبعده جل كس  يت الع  صحيحة وإذا رأ
 مسارقة لقراءة ساعة =فل تصّنف نفسك أنك طالب علم مجد أبدا ل تصنف نفسك
 مع الطلبة المجدين في العلم وهذا قصور كبير جدا ، لو قيل له: ادفع مئه أو مئتين
يس عنده أي إشكال وهذه حقيقُةُ  ثة ل ين أو ثل ما أو يوم يل له ابذل يو  فكّر. وإذا ق
 مّرة ، على طالب العلم أن يعتني بالوقت وأن يحرص على أهميته وأن يربي نفسه
 حتصى يصصبح هذا المصر سصجّية ويّقدر الوقصت الثميصن الذي ذهصب عليصه لننصا نمصر
 بإشكالية عظيمة وهي إسراف عظيم في بذل الوقت بل فائدة ومن نظر وسبر حال
 الئمة وجد أنهم ما بلغوا ما بلغوا = إل بشحهم بالوقت وهذا ابن الجوزي ص رحمه
 ال ص يقول كما في صيد الخاطر فإن قلت إني قرأت أكثر من عشرين ألف مجلدة
ين ألف نا هذه عشر ست كمجلدات ين ألف والمجلد لي قل. عشر نا م في الطلب فأ نا   وأ
 فصي الطلب. ل يمكصن أن يقرأ هذا الكصم الهائل وهصو كريصم فصي وقتصه. وابصن جريصر
 الطصبري عندمصا أراد أن يكتصب تاريصخ السصلم والتفسصير قال: إيتونصي بثلثيصن ألف
 ورقة. فقالوا: يا إمام هذا تنقطع دونه أعناق البل. فقال: ال المستعان ذهبت الهمم.
 فكتب في ثلثة آلف. ومن رأى حال هؤلء الئمة وشحهم في الوقت بل إنهم ص
بو جل القراءة وقصة المام أ من أ قت حتى على العبادة  ص يشحون بالو  رحمه ال 
 الفتصح ابصن دقيصق العيصد القشيري المام المشهور سصمع بأن الشرح الكصبير للمام
ته قد نسخ واشتراه بثلثة آلف درهم وعكف على قراء عي ص رحمه ال ص   الراف
 حتصى إنصه اقتصصر على الفرائض فكان ل يصصلي النوافصل العامصة مصع أنصه يعلم أن
 الطاعة فضلها عظيم لكنه شّح بالوقت. ونحن الن عندنا مساحات كبيرة من الفراغ
 ومساحات عظيمة من الوقت فكم هو الذين يسألون عن أوقاتهم ، وما أتى هذا إل
 بعدم استشعار أهمية الوقت والنفس تحتاج إلى استجمام وهذا ل شك من فقه النفس
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في مسألة بذل الوقت نا ترهل!!  حن عند كن هل وصلنا إلى مرحلة الستجمام ن  ول
 والكرم فصي تقديمصه للناس وهؤلء الئمصة كانوا يضنون بالوقصت ويبخلون بصه على
ير الطصبري لمصا بن جر ني قصصة ا ساعة الوفاة وتحضر تى فصي   أنفسصهم وأهلهصم ح
 حضرتصه الوفاة وهصو فصي النزع فسصمع شخصصا بجانبصه وهصو يدعصو ويقول الدعاء
 المشهور: اللهصم يصا سصابق الفوت ويصا سصامع الصصوت ويصا كاسصي العظام لحما بعصد
بن محمد أو نحوه. فر  نه منقول عن جع يل: إ من قال هذا الدعاء. فق  الموت. فقال: 
نت الن يا إمام أ تب الدعاء. فقالوا:  صحيفة فك تي بال صحيفة فأ ني ب  فقال لولده: إئت
 في وقت كتابة الصحيفة فقال: إني أخجل أن ألقي ربي وأنا ل أعرف هذا الدعاء.
 ص رحمه ال ص فهؤلء الئمة يخجل النسان عندما يسمع قصصهم وعندما يقارن
 نفسه بهم وتمر علينا ل أقول الساعة ول اليام بل قل السابيع والنسان إن حضر
 درسصا واحصد عّد نفسصه مصن طلبصة العلم الكبار وهذه تربيصة وهذا مصا نريده فصي هذا
قت ية القراءة وأن الو سنا أهم في نفو يي  قت وأن نح ية الو ستشعر أهم  الدرس أن ن
 مهما بالغت فيه فل تظن أنك فعلت ما فعله الوائل ومن حسب لنفسه كم ورقة قرأ
 خجصل مصن نفسصه ، كصم عندك مصن الكتصب المرصصوصة الن قصد ل تجصد كتابا مجلدا
 واحدا قد أنهيته وهؤلء الئمة وفي ساعة النزع والحتضار يحرصون على الوقت
 ويكتبون العلم ويحرصصون عليصه لجصل أل يضيصع عليهصم شيصء. وتعرفون قصصة
ساعة في  ساعة الحتضار و في  ما كان  ص عند ص رحمه ال  بو يوسف   القاضي أ
حد تلميذه فقال: فت إلى أ يه الت صياح أهله عل سمع  تب  ما ك نه ل يل إ  النزع حتى ق
 ترمصى الجمرة راكبا أم راجًل وهصو فصي سصاعة الحتضار فقال التلميصذ: بصل راكبا.
 قال: أخطأت. قال: بصل راجًل. قال: أخطأت. فقال: كيصف يصا إمام؟ فقال: إن كانصت
ظر إلى ها دعاء فراكبا. ان يس بعد نت الجمرة ل ها دعاء فراجًل وإن كا  الجمرة بعد
 التعليم والحرص على الوقت والحتساب. والمثلة كثيرة في زمننا هذا فمثل الشيخ
 ابن باز في سيارته وفي طريقه ومجيئه وفي كل وقت ،كل ما تعلم النسان عرف
قت في بذل الو مع الناس  مه الزائد  ته وكر في وق طه  ما ندم على تفري ته وكل  أهمي
يه كثير من  وهذا الشيخ ابن عثيمين في إتيانه ورجوعه للمسجد ُيقرأ عليه. ُقرأ عل
ما يجدون هل  هم يفعلون هذا؟  ما الذي جعل ني  به. يع في مجيئه وذها قط  سائله ف  ر
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 أوقاتا مثلنصا؟! بصل الشيوخ فصي الوقصت حرصصوا على أوقاتهصم بخلفنصا نحصن وال
ين ساعتين والثلث والربع واليوم واليوم ساعة وال سان يجلس ال جد الن  المستعان ت
هو أن يد و هم وج نبيه م نا ت سدى. ، وه يه عمره  هب عل قد ذ نه  كر أ  والثلثة ل يف
 بعض الناس يظن في نفسه شيئا من الحرص على القراءة ويشعر أن وقته ل يكفي
 للقراءة ودائمصا مصا يندب الزمصن وإذا نظرت إلى قراءتصه فصي اليوم الواحصد وعدد
 ساعات القراءة وجدتها ل ترتقي إلى المستوى الذي كان يتوقع من نفسه وإنما هي
حد كر أ عن الحرص والمثابرة ، وأذ بة  ها كعق ير وضع سه وإبر تخد في رأ  أوهام 
في أول الجازة بأن يترك حن  سنوات ون بل  ستشارني ق مه ال ا في رح  الخوة تو
ية يأخذ منه قدرا كبيرا من أول النهار ية لجل أن الوقت لديه قليل ووقت الكل  الكل
 إلى الظهر ويقول إني أرجع من الكلية وأنا متعب فل يبقى إل العصر وبعد العشاء
 فأريد أن أترك الكلية لجل أن أستفيد من هذا الوقت وهو صادق في رغبته فقلت
 له: قبل الدراسة بأسبوع أعطيك رأيي وقد كنت أريد أن أختبره وأثبت له أن الخلل
 في نفسه وليس في الزمن = لما جاءت الدراسة أتى واستشارني فقلت له في فترة
 الجازة أعطنصي أقصصى يوم قرأت فيصه مصن السصاعات فسصكت ثصم قال أذكصر أربصع
 ساعات أو خمس ساعات فقلت أربع ساعات يجدها صاحب الجامعة ومن يدرس!!
ستطيع أن يفعل نه ي جد أ سه ي كن الشاب من حما  إذا الدراسة ليست من العوائق ، ل
كن عل شيئا فل تغش نفسك فعًل. الهمة موجودة ل قع ل يف كن على سبيل الوا  شيئا ل

أين التطبيق. هذه الوصية الولى وهي: استشعار الوقت.
من عة  ها مجمو ها ولو كان في هل ل تي لم تتأ تب ال فز إلى الك ية: ل تق  الوصية الثان
 الفوائد ثق أنك لن تصل إلى ما تريد من العلم ما دمت تقفز إلى الكتب الكبار لن
ها ، ها وجرد سعفه لقراءت قة ت عه ليا ست م من أوضح خصائصه الملل فلي  المبتدئ 
يك ، ونضرب مثال : تي بالملل إل ما يأ هي أول  ها  هل ل تي لم تتأ تب الكبار ال  والك
 شخص ابتدأ بالفتاوى ل شك أن في الفتاوى أشياء تجذبك للقراءة وأعرف كثيرا من
ما قرأ في الفتاوى يأتي فصل فيفهمه بن تيمية فل بة ابتدأ بفتاوى شيخ السلم ا  الطل
يء من التناقضات الش يه  جد ف مه فهما خاطئا وباب ي صل يفه مه وف صل ل يفه  وف
في الكتاب ظن أن المشكلة والمصيبة  خر في فت إلى كتاب آ ير فتجده مباشرة يلت  الكث

707



ته وهكذا قل إلى كتاب يحتاج إلى مقدمات لقراء نه انت هو وأ به  حق أن المصيبة   وال
 تجصصد الشاب يهتصصم بقراءة أشياء كثيرة ويترك أشياء قليلة ويظصصن أن هذه الشياء
 الصغيرة غير مهمة أو أنها ستأتي من باب أولى عند قراءة الكتب الكبار وهذا غير
ها ما بعد هل ل جل أن يتأ من أ ين تكّون قاعدة  تب المبتدئ ما ك طئ ، وإن صور خا  ت
 وأذكر أن المام أحمد ص رحمه ال ص كما ذكر ذلك ابن القاضي أبي يعلى محمد
 بن الحسن ذكر قصة المام أحمد أنه جاءه رجل فقال: يا إمام ما رأيك بماء الورد
هر بماء ص. فقال: أُيتط مه ال  ص رح حب ذلك  مد: ل أ به؟ فقال المام أح هر   أُيتط
 الباقلء؟ قال: ل أحصب ذلك. ثصم أصصبح يسصأله مثصل هذه السصئلة فلمصا أراد أن يقوم
 جذبه المام أحمد فقال: أتعرف ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: ل. قال :أتعرف

ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: ل. قال: اذهب فتعّلم هذا.
يء قل إلى ش سان أن ينت غي للن ها ل ينب سان أن يجهل غي للن  هناك مقدمات ل ينب
ين في تكو تى  يم ح ها عظ يا إخوان ضرر هو ل يعرف هذه الشياء. وهذه   كبير و
ها الشاب عاجل وفي سن الصغر وإنما يدركها إذا  شخصية طالب العلم ل يشعر ب
سائل الطلق في م سأل  سان لمّا ي جد الن صب للناس ت هل وانت سن وتأ به ال  كبر 
تي تبحث قد يجيب فإذا جيء به إلى مسائل صغيرة جدا فإذا هو  المسائل الكبار ال
 يحار فيهصا ويتوقصف. الناس ل يقبلون مثصل هذا. يقبلون أن ل تعرف الجابصة فصي
 أشياء كبيرة فتقول: أجيب غدا، أجيب فيما بعد. لكنهم ل يقبلون أن تخطئ أو تجهل
 مسصائل يعرفهصا صصغار الطلبصة. فتجصد أنصك مرة بعصد مرة تحاول الفكاك مصن الناس،
هو عدم سببه ماذا؟  قك وهذا  شف أورا شى أن تتك عن الناس تخ عد   وتحاول أن تبت
 التدرج فصي القراءة وأنصك تنتقصل إلى كتصب لم تتأهصل لهصا الن؛ فتحاول أن تقفصز
 وتختصر الوقت فتظن أن هذا اختصار للوقت وهو في الحقيقة ليس اختصارا وإنما
بط قد ض سان  كن الن فة ، إن لم ي هي معرو ها الشاب و مة يمّر ب  هو فوضى عار
عد. ما ب ها إل في نه ل يعلم ضرر با لك كبيرة شهوة وح تب ال جد لهذه الك نه ي سه فإ  نف
ها ها الطالب ويحاول أن يقرأ تي يبتدأ ب ما الكتب الصغار ال  المعلومات ل ترسخ بين
سطية عد ذلك ولهذا يقرأ الشاب المبتدئ العقيدة الوا ما ب ين ثلثا تؤهله إلى   مرة مرت
 مرة مرتيصن ثلثصا أربعصا يجصد فيهصا علما كثيرا وتجصد أن هذا المبتدئ إذا حفظصه قصد
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ها في الفتاوى لكن سطية موجودة  في العقيدة الوا تي   ضبط العلم كثيرا؛ المعلومات ال
جج كر الح كر الخلف ويذ يش على الطالب يذ ها تشو يس في بة ل نا مركزة ومرت  ه
صفحة العاشرة في ال قف  صفهانية لو ما لو قرأ العقيدة ال كر العتراضات، بين  ويذ
تى الن فالطالب دائما يحرص أل هل له ح نه لم يتأ مل هذا الكتاب ل جز أن يك  ولع
من فز الناس  سليما لق فز  فز لو كان الق هل له. ل تق قد تأ هو  قل إلى كتاب إل و  ينت
 مئات السنين ولما احتاج الناس إلى الكتب الصغار كل يريد أن يختصر العمر كل
 أحصد يريصد أن ل يضيصع وقتصه لكصن الناس وجدوا أن هذه هصي الطريقصة الصصحيحة
 للتدرج فصي القراءة؛ يقرأ النسصان مصا أوصصى بصه علماؤنصا للطالب المبتدئ كتاب
 التوحيد يقرأه مرة مرتين، العقيدة الواسطية مرة مرتين، زاد المستقنع مرة مرتين،
ين قل إلى عمدة الحكام مرة مرت ثم ينت ين ثلثة،  ها مرة مرت ين النووية يقرأ  الربع
عد ذلك يبدأ بقراءة المطولت. ثم ب  ثم بلوغ المرام وهكذا يكون عنده حصيلة هائلة 
 بوقت قصير يسهل عليه أكثر ما في المطولت. حصيلته موجودة في عقله إنما هو
عض جد أن ب مة. ولهذا ن ها مفهو سائل فإن ما الم كر للدلة وأ جج وذ ثبيت ورد ح  ت
يك فيسألك في مسائل هو مبتدئ فيقول ما معنى عبارة شيخ السلم تي إل  الناس يأ
 هذه إما في العقيدة الصفهانية أو في الرد على النسفي في المنطق. ما الذي جعلك
فز هل إلى هذه الكتب. من الخطأ أن تق نت حتى الن لم تتأ فز إلى هذا الكتاب وأ  تق
كل علم سان مقدمات  ها الن تي يقرأ في العلوم ال هل ولهذا هذه المقدمات  بل أن تتأ  ق
في الصول فتعرف قياس الشبه وقياس العلة تب. تقرأ  ما هي تؤهله إلى هذه الك  إن
 وقياس الدللة وقياس الطرد هذه أشياء كصبيرة جدا ل تكاد تخلو مصن أي كتاب ثصم
 تقرأها في كتاب مطّول ل يشرح لك هذه الكلمات إنما هذه الكلمات تأتي عند البداية
قل إلى ا تنت ين حتى تكون هذه المصطلحات عندك واضحة. لّم  في الطلب مرة مرت

هذه الكتب تكون قد ضبطتها وفهمتها فل تنتقل لكتاب لم تتأهل له بعد.
الوصية الثالثة: ل تجمع في قراءتك كتبا تحتاج إلى تحليل.

يل عبارة. هذا الكتاب هم وتحل في كتاب يحتاج إلى ف ما يقرأ  سان عند نى أن الن  بمع
في القراءة سلس  يس بذاك ال هو كتاب ل يه و نت تقرأ ف صفا وأ ساعة ون ست   إذا جل
هو يحتاج خر و فت إلى كتاب آ ثم الت مل  من شدة التأ هن مكدود  نه والذ يت م  انته
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 أيضا إلى إعمال ذهن وتعقيد في اللفاظ وبدأت تقرأ فيه ساعة ونصفا ثم التفت إلى
مل صعبة ويحتاج إلى تأ ته  سر، عبار فس اليوم والكتاب أيضا ع في ن خر   كتاب آ
 وتدقيق وجلست فيه ساعة ونصفا في أول يوم تخرج من هذه القراءة والذهن متعب
حب أن من هذا الشيء ل ت فر  سك تن ستجد نف في اليوم الثالث  ني  في اليوم الثا  جدا 
 ُتعمصل هذا العقصل كثيرا. بهذه الطريقصة كصل سصطر يحتاج إلى تأمصل فيصه يحتاج إلى
تي هذه العبارة ولم تفهمها نت تحس أن بعض اللفاظ لم تفهمها تأ  قراءة وتكرار وأ
 ثم تتنقل للكتاب الخر وتأتي عبارة لم تفهمها ثم تأتي إلى كتاب آخر وهذه العبارة
سيقول لك العلم خذ قرارا بترك القراءة.  ها ماذا يحصل للشاب المبتدئ؟! يت  لم تفهم
 ليس لي لكن لو أنه جعل له كتابا واحدا من كتب الصول أو كتب العقائد ل يجمع
ما بعده يكون قراءة ميسورة ل تحتاج في فهمه و عب  خر يحتاج إلى ت با آ ها كتا  مع

إلى إتعاب الذهن.
 اجعصل الكتاب الخصر متنفسصا لك، ل يخلو مصن فائدة ول يخلو مصن تقويصة لك وهصو
با كثيرة فل فس لك وكم من الناس ترك القراءة بسبب هذه النظرية يجمع له كت  متن
 يفقه في الكتاب الول ول يفقه في الكتاب الثاني يفوت عليه شيئا كثيرا ثم بعد ذلك
 يقول أنا ل أصلح للعلم والسبب هو طريقته في القراءة من المستحسن بطالب العلم
 أن ل يجمع هذه الشياء العسرة هذه الشياء الصعبة التي تحتاج إلى تدقيق مثًل إذا
ثل علم الصول يه م صعب عل خر ي ما آ عه عل مع م صعبا فل يج حو عنده   كان الن
عض الناس يقرأ سيرة مثًل ، لن ب في ال با  عه كتا يث يحاول يجمع م قه أوالحد  أوالف
 فصي التفسصير فيجمصع له ثلث كتصب فصي التفسصير ويقرأ هذا التفسصير فيجمصع له هذه
 القوال الكثيرة ويقرأ هذا التفسير ويذكر له أقوال كثيرة ثم إذا أغلق الكتاب ما وجد
 شيئا في رأسه ، بينما لو أنه تخصص في كتاب واحد وضبط وحلل العبارة ودقق
 فيها ثم انتقل بعد ذلك إلى شيء أخف منه سيجد أنه يتحرى تلك الساعة التي يقرأ
مل با كثيرة تحتاج إلى تأ مع كت مل، فإياك أن تج ها هذا الكتاب الذي يحتاج إلى تأ  في

في وقت واحد.
الوصية الرابعة: إياك والقراءة السريعة.
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 انتشصر فصي هذا الوقصت الن تقرأ كذا صصفحة فصي سصاعة ، ودورات فصي تطويصر
 القراءة ، وهذا النمصط مصن القراءة ل يصصلح أبدا لطالب العلم المبتدئ مصع المتون
 السصاسية بصل هصو مضصر جدا ، إّياك والتسصرع فصي القراءة ل سصيما فصي الكتصب
هو صور  طإ الت سباب خ ظم أ من أع بل  ّن.  في القراءة. تأ ستعجل  صيلية. ل ت  التأ
 العجلة في القراءة ، ولو كرر العبارة أكثر من مرة لفهم وفقه العبارة حق الفهم وما
مل مع في التصور ، فيتعا ما هو من خطإ  سبة القوال إن في ن  نراه الن من خطإ 
ما عداه بن عثيمين أو فتاوى الشيخ عبد العزيز أو فتاوى شيخ السلم أو   فتاوى ا
 بقراءة سريعة دون تأمل ظانا أنه قد فهم الكلم القراءة تحتاج إلى مرة مرتين ثلث
ما ص ك سلم  يه و صلى ال عل ص  نبي  صور وكان ال حق الت صورها  تى تت بع ح  أر
 تعلمون في الصحيح كان يكرر الكلم ثلثا من أجل أن يتصور الناس ويفهم الناس
هم كان إذا في الف من شدة تحرزه  سختياني  صحيحا. وكان أيوب ال  هذا الكلم فهما 
 سأله السائل يقول: أعد علّي سؤالك فإذا أعاد سؤاله صوابا أجابه وإذا أعاد السؤال
فظ ستطيع أن يح سؤاله فلن ي فظ  ستطع أن يح من لم ي كه. لماذا؟  قة أخرى تر  بطري
ضر قد ح نه  يه أ سائل يفترض ف هل فال ير متأ خص غ نه يرى هذا الش  الجواب. ل
ما تقرأ نت ل بة فأ فظ الجا من باب أولى أل يح سؤال  فظ ال مع ذلك لم يح  سؤاله و
 حاول أن تتأمل قد يلوح لك المعنى مباشرة. كّررها مرة أخرى قد يظهر لك جواب
في أول مرة على خلف الذي ته  نى الذي فهم صبح هذا المع بل وأ من ق هر   لم يظ
 فهمته في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. وكلكم يحفظ من القصص الكثير بأخطاء
 الناس وإساءة التصور كثيرا من الناس تعرفونهم أخطأ في الفهم والتصور إنما هو
طة بة مرتب بة والجا سؤال مرتبطا بالجا في القراءة وأحيانا يكون ال سبب العجلة   ب
تل ترتيًل ?لتقرأه على يف يقرأ؟ ير سؤال ،ولهذا القرآن ك بد أن تقرأ ال سؤال ل   بال

الناس على مكث ونزلناه تنزيل? يقرأ النسان على مكث وتأني
الوصية الخامسة: تكرار الكتاب.

ثر هم كانوا يقرءون الكتاب أك نا أن من قبل نا وزمن  في زمان  من الشياء المتناقضة 
ّر أن يقرأه مرة  مصن مرة بينمصا فصي وقتنصا تجصد أن طالب العلم إذا قرأ كتابا ل يفك
ته. تقول إقرأه مرة يد يقول قرأ با: قرأت كتاب التوح صح شا ما تن نك ل بل إ  أخرى 
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 أخرى. يقول: قرأته كأنما هو شيء انتهى منه وتعّداه والئمة ص رحمهم ال تعالى
ني من مرة. فهذا المام المز ثر  هم يقرءون الكتاب أك هم أن نا ل سيرهم قرأ في   ص 
مة قرأ صحيح البخاري عي قرأ الرسالة خمسين سنة وبعض الئ يذ المام الشاف  تلم
شر مرات قراءة جرد من ع ثر  ستة أك تب ال ستين مرة وبعضهم قرأ الك من  ثر   أك
 وقراءة تأمصل بينمصا فصي عصصرنا هذا نجصد الشاب انتهصى مصن زاد المسصتقنع تقول له
 راجصع الكتاب مرة أخرى يقول: ل أنصا انتهيصت أريصد أن أنتقصل إلى كتاب آخصر ومصا
 تفهمصه مصن القراءة الولى أقصل بكثيصر ممصا تفهمصه فصي القراءة الثانيصة وهذا شيصء
في القراءة الولى مه  ما تفه ية أفضل وأحسن م في القراءة الثان مه  ما تفه  مجرب. 
في القراءة ستوعبه  ستوعبت شيئا لم ت نك ا ستجد أ ية  في المرة الثان ما تقرأ   =عند

 الولى بينمصا طلبصة العلم فصي زمننصا هذا يحرصصون على العجلة زاد المسصتقنع ثصم
 الروض المربع ثم المقنع ثم المنتهى ثم ينتهي ويجد أنه لم يستفد شيئا كثيرا يرجوه

هو.
 ولهذا الشيوخ الذي أدركتموهم وأدركناهم تجده شرح الكتاب أكثر من مرة ، ل تجد
 أنه شرح الكتاب وانتهى منه وإنما لنه يرى أن الكتاب إذا شرح أو قرئ أكثر من
 مرة أصبح أقوى وأضبط في الفهم فحاول أن تكرر الكتاب ل سيما الكتب التي هي

تأصيلية.
الوصية السادسة: احذر من الشهرة والكتب التي قرأتها.

 وهذه معضلة كصبيرة جدا تصصيب طالب العلم عندمصا يحاول أن يشتهصر أنصه قّراء
 وشخصا مكثر للقراءة ول يوجد كتاب إل وقرأه ص إل إذا كان في سٍن كبير يحفز
 الطلبة ويحثهم هذا له باب آخر ص ولكن على الطالب المبتدئ أل يتكلم في هذا. كم
 مصن الناس يقول أنصا قرأت كتاب كذا وعندي مختصصر له وعندي مختصصر للكتاب
بن المبارك ص رحمه هر فالشهرة قاصمة لطالب العلم. ولهذا يقول ا ثم يشت  الفلني 
 ال ص كلمته الشهيرة: ما اتقى ال من أحب الشهرة. بل هي منافية لتقوى ال لنك
نا كذا أو قرأت كذا ما يتكلم ويقول قرأ من الناس الن عند كم  ما قرأت ل.  صًل   أ
 وكذا وقرأت كذا ولم أجده أو قرأت على الشيصخ الفلنصي كذا وقرأت عليصه كذا وكذا
 بدون مصبرر. لسصت بحاجصة إلى أن تهلك نفسصك بهذه الشهرة. فعلى طالب العلم أن
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 يكون حذرا في مسألة القراءة. نعم يتكلم بما ينفع الناس لكنه ل يحاول أن يبوأ نفسه
 مكانصة لم يصصلها ولم يتشبصع بهصا. ل يحاول أن يرسصل للناس رسصائل خفيصة يفهمهصم
 ويبلغهصم أنصه قصد قرأ وتأهصل وفعصل وفعصل هذا مضرة عليصه صص نسصأل ال السصلمة
 والعافية ص. النسان يحاول أن ينفع الناس دون أن يسحب النظار إليه ولهذا المام
 أحمد ص رحمه ال ص كان يقول كثيرا: قد وددت أن أكون في شعب من شعاب مكة
 ول أكون مشتهرا. ل يحبون الشهرة لنهصم وجدوا ضررهصا. وعمصر الفاروق صص
 رضصي ال عنصه صص عندمصا رأى أبّيا يمشصي والناس خلفصه نهره. هذا يضّر النسصان
 وتعلمون كلمة ابن مسعود: إنما هي مذلة لكم وفتنة لي. كن خفيا إذا كنت مع الناس
قع فإياك والشهرة سواًء في هذه الموا كن ل توقع نفسك  سان خصيم نفسه ل  وكل إن

في القراءة أو في لفت النظار أو في إخبارهم بأنك قرأت كذا وقرأت كذا وكذا.
 الوصصية السصابعة:)وهصي مصن أهصم الوصصايا( تعليصق الفوائد والفرائد فصي أول الكتاب

وجعل فهرس عام للفوائد التي تجدها أثناء قراءتك.
يه ما يمّر عل ته أن يكتب  سان يتعود عند قراء يل جدا ورائع أن الن هج جم  وهذا من
 من الفوائد؛ النسان ينسى من حين ما تقرأ الفائدة ضع تحتها خطا وفي أول الكتاب
 اجعصل فهرسصا عامصا وأنصت بالخيار إمصا أن تجعصل الفهرس مقسصم فصي العقائد والفقصه
يد هذه هم أن تق سردا الم سرودة  عل الفوائد م سير، أو أن تج غة والصول والتف  والل
ما ترجع إلى الفهرس ها وإن ين قرأت كر أ عد أو ل تذ ما ب ها في قد ل تجد تي   الفائدة ال
 العام الذي كتبته وستجد فائدتك. أحيانا تضيف بحثا جيدا وأنت تقرأ في الكتاب تجد
ها هذه تي قرأت في صفحة ال فس ال في ن حث  يد هذا الب ها ق حث في يد أن تب سألة تر  م
نت سألة كذا " وإن كا في م حث  تب "ب في أول الفهرس اك ثم  يد هذه الفائدة   الفائدة ق

فقط فائدة اكتب رقم الصفحة بجانبها
 وسماحة الشيخ ابن عثيمين تعرفون كتابه فرائد الفوائد كان يقيد ما وجده من الكتب
 ول يخلو عالم إل وعنده بحث وما كتاب ابن القيم بدائع الفوائد إل من هذه الطريقة
 يجعلون بحوثصا لهصم فصي قراءاتهصم ويجمعونهصا فصي كتاب واحصد ينفعون بهصا أنفسصم

والمسلمين.
الوصية الثامنة: القراءة الجماعية.
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 من المستحسن أن يكون للطالب أقران يقرأ معهم ويتدارسون هذا العلم بمعزل عن
 القراءة على الشيوخ هذا باب آخصر. وإنمصا يكون هناك قراءة مصع القران يختارون
بل يكون هذا الكتاب ته كل.  في بي سان  سهًل يفهمه الن  كتابا وهذا الكتاب ل يكون 
 يحتاج إلى مباحثة وإلى نقاش وحوار من أجل أن يكون الفهم للمسألة فهما جيدا هذا
مع كن  به ذلك. ل ما شا خه أو  ند شي سان ع جل الن قد يخ مع الشيوخ  تى   قد ل يتأ
 القران قد يكون المر سهًل وميسورا فاحرص أن يكون لك من القران من تجلس
سان كل إن كم و ما بين سونه في ن تختارون كتابا تتدار في كتاب معّي هم وتتباحثون   مع
تم إلى كم هذا الموضوع رجع ستغلق علي ستشكل. وإذا ا هم وا ما ف ما عنده م  يطرح 
مع ية  سان قراءة جماع يل أن يكون للن د والجم من الجّي حل هذه القضية. ف يخ لي  ش
تك. وهذا من خلل مناقش صور إل  حق الت صورها  سائل لم تت من الم كم  نه و  أقرا
 شيء مجرب معروف مشهور. فاحرص أن تكون لك قراءة جماعية مع أقرانك مع
 إخوانك ولو اثنين أو ثلثة. فمن الملحظ وجود جفوة بين طلب العلم أنفسهم تجد
 طالب العلم الذي يحضصر الدرس عنصد شيخصه يحضصر عشرة خمسصة عشصر بينهصم
بة جب أن يكون الطل يد والوا يس بج يء ل صل وهذا ش جز وعدم توا صل وحوا  فوا
 الذين يحضرون عند شيخ واحد بينهم تواصل من المستحسن بين الطلبة فيما بينهم

ص عام  في درس الشيخ محمد ص رحمه ال  كر مرة   17 أو 1416يتناقشون. وأذ

 الشاهصد أن الشيصخ أفتصى بالزار؛ الزار المدور ولم نتصصور هذا الكلم إل فصي تلك
بة استشك ين في الدرس . كثير من الطل  اللحظة ، انتهى الشيخ وروجع مرة ومرت
هد أن طا الشا سألة غل هم الم قد ف نه  ظن أ بة الكبار ي من الطل حد  كل وا مه و  في فه
 الشيخ رحمه ال ص لما انتهى من الصلة صلة العشاء فلما خرج التفت فإذا كثير

من الطلبة يتباحثون في رأي الشيخ وكل يتأكد من فهمه.
الوصية التاسعة والخيرة: أل تكون القراءة على حساب حضور الدروس.

قد أن نفعها أكثر من حضور الدروس.  نعم القراءة مهمة ومفيدة ونافعة لكن ل تعت
 ل تعتقد هذا. حضور الدروس أنفع بمراحل من قراءتك وأتكلم بكلم عقلي لما تقرأ
 الكتاب بنفسك = الذي يعمل عقل واحد لما تحضر الدرس كم يعمل من عقل ؟ عقل
كل سئلة و ثم تبدأ ال خر  صور شيئا آ صور شيئا وهذا يت يخ والطلب ، هذا يت  الش
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 إنسان يذكر رأيه الذي هو عقله وعندما يسال الشيخ ليراجع الدرس هذا سؤال وهذا
 سؤال سيرجع الناس إلى الفهم الصحيح ول يمكن أن تفهم فهما خاطئا هذا من حيث
 الفهصم وحسصن التصصور ورأينصا وأنتصم ترونصه بوضوح طلب الشيوخ المكثريصن:
صورهم جد ت سهم ت ين يحصرون القراءة على أنف يد والطلب الذ صورهم للعلم ج  ت
 أضعصف. لماذا؟ لمصا ذكرت لك . أنصت تقيصم العقصل أمامصك وهذا يسصمع وهذا يسصمع

والعقول جميعا موجودة والسئلة فتكون المعلومة والفائدة أوضح.
 كذلك مصن وجصه آخصر : الفائدة تأتصي مصن الكتاب بسصرعة والفائدة تأتصي مصن الكتاب
يس كذلك؟ سطر أل ستة أ بة  سأجلس قرا سأجلس؟  كم  ها  ما أتحدث عن سطرين. ل  ب

أيهما أفضل لتصور العقل للفائدة سطرين أو ستة أسطر ؟ ستة أسطر،
تح باب القراءة في ف ها مشاركة  ما قلت مختصرة وليست بذاك ولكن  هذه الوصايا ك
 الصصحيحة وأنصا أركصز على قضيصة أن طالب العلم ل بصد أن يقرأ ويقرأ فصي طريقصة
يد وكتاب بو ز كر أ يخ ب ية طالب العلم للش يب البغدادي وحل تب الخط في ك  الطلب 
 العلم للشيصخ محمصد العثيميصن. ل يقول هذا علم ليصس له فائدة. هناك سصلم صصحيح

للقراءة وطلب العلم
ل تزهد في مثل هذه العلوم ، إقرأها وستجد الفائدة عظيمة في ضبط هذا العلم .

انتهى وال أعلم وصلى ال على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ملحظة " الكلم مفرغ من الشريط إنشاء "

==============
علماء السلف وأهل الوقت

تأليف الشيخ
عبدالكريم بن صالح الحميد

حفظه ال
أعده للنشر

أبو عمر الدوسري
علماء السلف وأهل الوقت
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في شأن سلف  ين حال ال سالة مجملة لبيان الفرقان ب ين، هذه ر مد ل رب العالم  الح
 العلم والتعليصم والعمصل وحال أهصل الوقصت، وليصس كّل الفروق ذكرت لئل ُيفهصم
حصرها في ذلك، كما أن كّل واحد من هذه الفروق يحتمل في شرحه كلم كثير .

فهذه رؤوس أقلم تكشف ما ورائها، وال الموفق .
- ) علماء السلف ( : ل يتعلمون إّل علوم الدين ويذّمون من يتعلم غيره .1

ين وعلوم صحيحة غير من علوم الد قت ( : يتعلمون علوما مخلوطة  هل الو  ) أ
سد سها ُتف في نف فه وعلوم باطلة  ين وُتْضع حم علم الد ها ُتزا عة ل يضر الجهل ب  ناف

العتقاد، ويمدحون من يتصف بذلك وُيَعّدلونه وُيشّرفونه .
ْن َعْرض2 ما اْمَتَنعوا ول خافوا ِم سلف ( : لو كان الرسول حّي ل  - ) علماء ال

كتبهم وعلومهم عليه .
) أهل الوقت ( : لُيْمكنهم ذلك لعلمهم بما حصل منهم بعده من التغيير والتبديل .

- ) علماء السلف ( : يتعّبدون ال بطلب العلم وتعليمه .3
 ) أهل الوقت ( : يطلبون به المال والرياسة فهو مصدر رزق وشهرة، وُينكرون

على من يذّم ذلك .
 - ) علماء السلف ( : يذمون من يريد بعلمه المال والرياسة ويبغضونه، كما دل4

على ذلك الكتاب والسنة.
) أهل الوقت ( : يمدحون من يتعلم لنيل المناصب والشرف .

- ) علماء السلف ( : ل يطلبون العلم إّل َممن َيْرَضْونه ويختارونه.5
 ) أهل الوقت ( : ُتفرض عليهم المشايخ والمعلمين ول اختيار لهم بذلك مهما تكن

حالهم .
- ) علماء السلف ( : ل ُيفرض وُيَوّجب عليهم علم ل ُيريدونه.6

 ) أهل الوقت ( : ُيفرض ويَوّجب عليهم علم الدين والضلل معا ول ُيوّجب غير
ال ورسوله .

 - ) علماء السلف ( : يعتقدون الكمال في تحصيل علوم الدين مع العمل بها كما7
دّل على ذلك الكتاب والسنة .

) أهل الوقت ( : الكمال عندهم في الكثار من هذه العلوم المخلوطة مهما تكن .
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في8 ساجد وَلْو تعّلموا وعّلموا  في الم سلف ( : يتعلمون وُيعّلمون   - ) علماء ال
مواضع أخرى فعلى كيفية التعليم في المساجد .

تي ها ال في المساجد لعدم حصول الشهادات في يم  هم التعل هل الوقت ( : ل يكفي  ) أ
هي مفاتيح المال والرياسة .

- ) السلف ( : ُيؤّثر فيهم العلم التجافي عن الدنيا والرغبة في الخرة.9
 ) أهل الوقت ( : يؤّثر فيهم العلم شّدة الحرص على المال والرياسة ويتسابقون إلى

ذلك كما هو ظاهر جلي .
 - ) السلف ( : ل يرضون بل ُينكرون أن ُيخلط لهم العلم بالصور لّن الصورة10

محرمة والمواضع التي توجد فيها تحّلها الشياطين وتبتعد عنها الملئكة .
ين يث ب جد آيات القرآن والحد صور، فت طة بال هم مخلو قت ( : علوم هل الو  ) أ

الصور وهم يصّورون ول يبالون .
} وتحسبونه هّينا وهو عند ال عظيم { .

 - ) السلف ( : ل يطلبون العلم في مواضع يرون فيها المنكرات إّل بالنكار11
وأن يتغّير المنكر أو ُيفارقون .

) أهل الوقت ( : ل تخلو مواضع َطَلبهم من المنكرات وهي غير قابلة للتغيير .
سلف ( : ل ُيَقّيمون الشخص ويشهدون له بالعلم بمجموع حصيلته من12  - ) ال

الحق والباطل .
 ) أهل الوقت ( : يقّيمون الشخص ويشهدون له بالعلم بمجموع حصيلته من الحق

والباطل وبذلك يْحُصل على الشارات والّرتب .
طة13 صيل علوم مخلو هم لمجرد تح هم وإرادت صرف همم سلف ( : ل ُت  - ) ال

وشهادات يعلمون أّنها وسائل للمال والرياسة .
 ) أهل الوقت ( : ُتصرف هممهم وإرادتهم لتحصيل الشهادات وهي مفاتيح المال

والرياسة ويسمونه المستقبل .
 - ) السلف ( : ل يطلبون بالعلم أموال السلطين ول أعمالهم، بل َيحذرون ذلك14

وُيحذرون عنه .
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هم ويحّضون على ذلك سلطين وأعمال سابقون على أموال ال قت ( : يت هل الو  ) أ
ويدعون إليه .

- ) السلف ( : ل يدخلون بشيء من الباطل للدعوة .15
) أهل الوقت ( : يدخلون مداخل أهل الباطل بدعوى الدعوة .

- )السلف( : يعظمون الحق فقط ِعلما وعمًل ويعظمون أهله.16
 ) أهل الوقت ( : ُيعظمون الحق والباطل وأربابهما وُيهينون َمن عارضهم ُمقتصرا
 على الحصق المجرد والسصنة المحضصة فصي العلم والتعليصم وكيفيصة ذلك الخلص فيصه

والمتابعة.
 - ) السلف ( : ل يسمون الحق والباطل جميعا علما، ول أرباب ذلك علماء17

مطلقا .
 ) أهل الوقت ( : يسمون الحق والباطل جميعا علما وأرباب ذلك علماء، ويستدلون

باليات والحاديث التي فيها مدح علم الوحي على علومهم .
 - ) السلف ( : ل يأمنون على الحداث من هّب ودّب ل في التعليم ول الزمالة18

.
) أهل الوقت ( : المطلوب في التربية من يحمل شهادة مهما تكن حاله.

 - ) السلف ( : ليس عندهم مستقبل في علمهم وعملهم إّل طلب الجنة والهرب19
من النار .

 ) أهل الوقت ( : الذي ُيسمونه المستقبل من أعظم القواطع لهم عن الجنة وطلبها
وتذكر النار والهرب منها حيث يشغل ذلك قلوبهم .

- ) السلف ( : ل يتشبهون بأهل الكتاب والعاجم .20
 ) أهل الوقت ( : مناهجهم في جميع مراحل علمهم وعملهم مغمور بالتشبه بأهل

الكتاب والعاجم .
.r- ) السلف ( :ل يتعلمون غير لغة القرآن الكريم لغة محمد 21

) أهل الوقت ( : لغات العاجم ملزمة لهم ويبالغون في أهميتها.
 - ) السلف ( : يأمرون بمطالعة كتب العلوم الدينية الصحيحة واقتنائها وينهون22

عن غيرها واقتنائها .
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تب مطلقا، وهذا عة واقتناء الك قت ( : يحضون على القراءة والمطال هل الو  ) أ
عندهم صفة كمال .

بل بقدر23 مه،  نه بمجرد كثرة علو سلف ( : ل ُيقيمون الشخص ويمدحو  - ) ال
عمله بهذا العلم .

نه بمجرد العلم النظري بأن نه ويمدحو هل الوقت ( : ُيقّيمون الشخص وُيزّكو  ) أ
يجيب على أسئلة توجه إليه من غير نظر للعمل .

- ) السلف ( : من أعرض عن الباطل وذّمه يمدحونه ويثنون عليه.24
 ) أهل الوقت ( : من لم يمهر بالعلوم الباطلة يلقبونه بألقاب سوء مثل : ساقط غبي

جاهل ونحو ذلك .
- ) السلف ( : أعظم ما يستدلون به في منازعاتهم الكتاب والسنة.25

 ) أهل الوقت ( : أعظم ما يستدلون به على ما هم عليه بمتبوعيهم لّنها ل تقوم لهم
 حجة من الكتاب والسنة تؤيد ما هم عليه بل تكشف حالهم، وهذا من المشابهة بأهل

الكتاب .
- ) السلف ( : يستجهلون فقط من ل يعلم علم الدين .26

 ) أهل الوقت ( : يستجهلون من لم يشاركهم في علومهم وأعمالهم وهذا شبه من
الفلسفة ولو كان إيمانه أحسن منهم .

مه ليرّد على أهله27 ما يتعل هم شيئا من الباطل فإن سلف ( : الذي يتعلم من  - ) ال
بن تيمية المنطق يه ول يساوى له بالحق ول يختبر به كما تعّلم ا يس ُيوّجب عل  ول

ليرّد على أهله وشّتان بين مشّرق ومغّرب .
ما به  به وينالون  تبرون  هم ويخ ب علي طل موّج قت ( : يتعلمون البا هل الو  ) أ

 يسصمونه ) درجات ( كمصا ينالون مصا يسصمونه درجات بالحصق ويوزنون بالمجموع،
وُيَقّيم بالمجموع ويزكى بالمجموع .

 - ) السلف ( : يعظمون الحق ويحبونه ولم يحصل لهم ذلك إّل بإهانة الباطل28
وبغضه وهكذا ملة إبراهيم .

 ) أهل الوقت ( : يبقى الحق عندهم فّن من جملة الفنون فيسقط تعظيمه من القلوب
بتأثير المزاحم وفساد النية وغير ذلك من الموانع والقواطع .
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 - ) السلف ( : الحق في قلوبهم أَجّل من أن يشوبوه بما ل يصلح له مّما يدنسه29
.

عب والصور، وهذا حق بالهزليات والمضحكات والل هل الوقت ( : يخلطون ال  ) أ
ظاهر جلي في مناهجهم وصحفهم ومجتمعاتهم يتخللها ذلك.

 - ) السلف ( : ل ُيعلمون من يتصف بهذه الوصاف فيكونون عونا له على30
هواه ورئاسته ودنياه لّن من جّهز غازيا فد غزى ول يواّدونهم .

 ) أهل الوقت ( : الذين يعلمون هؤلء ولو لم ينتظموا في سلكهم فهم يعينونهم على
 مطالبهم بالعلوم الدينية مع مايحصل من الصحبة والمودة وهذا سببه زوال الفرقان
وحب الرياسة ولو لم يكن من أضرار ذلك إّل قدوة السوء وتحسين أحوال هؤلء .

ميزان الرادة في طلب العلم الشرعي
جه ال ير و ني لغ من طلب العلم الدي ير  هي والتحذ قد ورد الن ه  ما تقدم فإّن  إذُا ُعلم 
 كإرادة المال والجاه والرئاسصة وصصرف وجوه الناس ونحصو ذلك مّماص يخالف حال

نبي  يهrال بل ف نا ل يعاب  في وقت صبح  ا أ هم مّم هم وهدْي صحابه رضي ال عن   وأ
 يتنافصس المتنافسصون، حيصث صصار علم الديصن كسصلعة وبضاعصة ُتطلب للمعاوضات

المالية والمقاصد السفلّية الّدنّية .
يد حرث من كان ير ثه و في حر يد حرث الخرة نزد له  من كان ير  قال تعالى : } 

(1الدنيا نؤته منه وما له في الخرة من نصيب {.)
نا له نا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل  وقال تعالى : } من كان يريد العاجلة عجل
من هو مؤ سعيها و ها  سعى ل من أراد الخرة و صلها مذموما مدحورا . و هم ي  ج

(2فأولئك كان سعيهم مشكورا {.)
  : )من تعلم علما مّماrوفي حديث أبي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال 

َف جد َعْر يا لم ي من الدن به عرضا  مه إّل ليصيب  به وجه ال تعالى ل يتعل غى   يبت
(3الجنة يوم القيامة ( يعني ريحها.)

نبي  عن ال يل  يث طو في حد نه قال  بي هريرة رضي ال ع عن أ يه ) ورجلrو   ف
ها ؟ ما عملت في ها فقال :  فه نعمه فعرف به فعّر تى  مه وقرأ القرآن فأ  تعلم العلم وعّل
مت لُيقال : نك تعل بت ولك يك القرآن، قال : كذ ته وقرأت ف ُت العلم وعّلم  قال : تعلم
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 عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قاريء فقد قيل ثم ُأمر به فُسحب على وجهه حتى
(1ُألقي في النار ...( الحديث.)

  يقول : ) من طلبrوعن كعب بن مالك رضي ال عنه قال : سمعت رسول ال 
 العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله

( والمماراة هي الجدال .2ال النار (.)
 وأثر علي رضي ال عنه لما ذكر الفتن التي تكون في آخر الزمان، فذكر أمارات
يا بعمل ير العمل، والتمست الدن ين، وُتعّلم العلم لغ ير الد ه لغ ها فقال : ) إذا ُتفّق  وقت

(3الخرة (.)
 وعصن ابصن مسصعود رضصي ال عنصه قال : ) كيصف بكصم إذا لبسصتكم فتنصة يربصو فيهصا
يل : كر . ق يل : هذا من سنة فإن ُغّيرت يوما ق خذ  كبير وُتت ها ال صغير وَيْهرم في  ال
 ومتى ذلك ؟ قال : إذا قّلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقّلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم

(4وُتُفّقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الخرة(.)
بعض الثار

ها يس على حب يا ل من الدن ما يدل على الهرب  بن الحارث : طلب العلم إّن شر   قال ب
(.1)

قال الوزاعي : العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجيء عنهم فليس بعلم .
ما جاء عن أصحاب محمد هو  عي رحمه ال  ما قال الوزا هو ك  وحيث أن العلم 

نبيهم  سوى ميراث  هم  ه لم يأت عن نهrولذلك فإّن ضي ال ع مر ر قد حّرق ع   ، و
(2الكتب العجمية، ذكر ذلك شيخ السلم في اقتضاء الصراط المستقيم .)

 والعلم يطلب لوجصه ال ويبذل لوجهصه ل بالمعاوضات الماليصة، وكصم ذكصر ال فصي
القرآن قول النبياء عليهم السلم لقوامهم : } ما نسألكم عليه من أجر { .
وهكذا أتباعهم على الحقيقة، قال أبو العالية : عّلم مّجانا كما ُعّلمت مجانا .

(1وُسئل إسحاق بن راهويه رحمه ال عّمن يحّدث بالجر ؟ قال : ل تكتب عنه .)
 كذلك يقول المام أحمد بن حنبل : ل تكتبوا العلم عمن يأخذ عليه عرضا من الدنيا

(.2)
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كل الطيب نبري : العالم المختار أن يرجع إلى حسن حال، فيأ يا الع بو زكر  وقال أ
 الحلل ول يكسصب بعلمصه المال ويكون علمصه له جمال وماله مصن ال منّص عليصه

(3وإفضال .)
 كان بعض المشايخ عند الشيخ عبد الباقي بن يوسف المراغي حين دخل عليه عبد
بل ثم أق ين  غي وصلى ركعت عه المنشور بقضاء همذان فقام الشيخ المرا صمد وم  ال
نا بذلك يد عبده ملك الموت، أ في انتظار المنشور مصن ال على   عليهصم وقال : أنصا 
ساعة على فراغ القلب سجد  في هذا الم ثم قال : قعودي  من منشور القضاء،  يق   أل
 أحب إلّي من ُملك العراقين ومسألة في العلم يستفيدها مني طالب علم أحب إلّي من
من العلم ها لم يحصل على طائل  يا وأهل ين، وال ل أفلح قلب تعّلق بالدن مل الثقل  ع

ولو علم ما علم فإّنما ذلك ظاهر من العلم والعلم النافع وراء ذلك .
 وال لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عيني أحّب إلّي من ولية فيها انقطاع عن ال

(1والدار الخرة وما هو سبب فوز المتقين وسعادة المؤمنين.)
(2وقال ُسحنون : أكٌل بالمسكنة ول أكٌل بالعلم محب الدنيا أعمى لم ينّوره العلم .)

به ول تعلموه لتتجملوا حبي : تعلموا العلم واعقلوه وتفقهوا  يد الر بن عب حبيب   قال 
(3به فإّنه يوشك إن طال بكم عمر أن ُيتجمل بالعلم كما يتجمل ذو البّز ببّزه .)

 وقال كعصب الحبار : يوشصك أن ترْوا جهال الناس يتباهون بالعلم ويتغايرون على
التقدم به عند المراء كما يتغاير النساء على الرجال، وذلك حظهم من علمهم .

هم ها العلماء وُأجري ل يت ببغداد وطلب ل ية بن كر العاصمي أن أول مدرسة نظام  ذ
ولطلب العلم مرتبات، والتحق بها كثير .

 ولما َعِلَم علماء بخارى بكْوا بكاًء شديدا متأسفين على العلوم السلمية، فقيل لهم :
يث سير والحد ية للعلم كالتف سة دين هي إّل مدر ما  ما هذا الجزع ؟   ما هذا البكاء و
ساٍم ل يحمله إّل النفوس سه  في نف يف  ها، فقال العلماء : إن العلم شر قه وغير  والف

السامية الزكية الشريفة ويشرفون بشرف العلم .
سقطة والراذل من ال يه  ير ف من ل خ يه  بل إل به أق يت المرتبات لطل ا إذا ُأجر  أّم
خذ المرتبات فيزول العلم صب والوظائف وأ يل المنا هم العلم لن ين يريدون بتعلم  الذ

ويسقط بسقوط وإزالة حملته فيصبح العلم الشريف ل قيمة له .
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 ثصم قال العاصصمي : أّماص اليوم فل طالب ول مطلوب ول راغصب فيصه ول مرغوب
(1لفساد الزمان . انتهى .)

بعض ماقيل عن علوم الوقت
يقول بعض الغربيين عن علومهم :

 إن ما نسميه اليوم علما ويجدر بنا أن نتواضع أكثر ونطلق عليه اسم العلم الغربي
هو من نتاج عقل مشّوه .

 ويقول بعضهم : إن التعليم هو الحامض الذي ُيذيب شخصية الكائن الحي ثم يكّونها
هو الذي ية  من أي مادة كيميائ شد قوة وتأثيرا  هو أ مض  يف يشاء، إن هذا الحا  ك
ستطيع أن يحّول جبًل شامخا إلى تراب، وقال : إياك أن تكون آمنا من العلم الذي  ي

تدرسه فإّنه يستطيع أن يقتل روح أمة بأسرها .
في خل  قد د صري الذي  قة أن الشباب الم ني ( : إن الحقي مر البريطا  قال : ) كرو
 طاحونصة التعليصم الغربصي ومّر بعمليصة الطحصن يفقصد إسصلميته وعلى القصل أقوى

عناصرها وأفضل أجزائها إنه يتجرد عن عقيدة دينه الساسية .
سافح في المدارس والكليات حوادث ت نه ل تزال تحدث  كي : إ كر المري  ويقول هو
 الولدان من الجنس الواحد فيما بينهما، وقد تلشى أوكاد ميلهم إلى الجنس المخالف

.
ته وتقضوا سروا شوك سلم وتك تم أن تغزوا ال بي ) شاتلي ( : إذا أرد  ويقول الغر
 على هذه العقيدة التصي قضصت على كّل العقائد السصابقة واللحقصة لهصا والتصي كانصت
 السصبب الول والرئيسصي لعتزاز المسصلمين وشموخهصم وسصبب سصيادتهم وغزوهصم
 للعالم، إذا أردتصم غزو هذا السصلم فعليكصم أن توجهوا جهود هدمكصم إلى نفوس
هم وتاريخهم وكتابهم تة روح العتزاز بماضي  الشباب المسلم والمة السلمية بإما
القرآن وتحويلهم عن كّل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الباحية .

ميزان الصطلحات الحادثة
في المدح والذم

تي ُتعّلق بها الشريعة المدح والذم والحب بن تيمية : فالسماء ال  قال شيخ السلم ا
 والبغصض والموالة والمعاداة والطاعصة والمعصصية والبر والفجور والعدالة والفسصق
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واليمان والكفر هي السماء الموجودة في الكتاب والسنة وإجماع المة . انتهى .)
1)

ها المدح والذم سماء ُيَعّلق ب في هذا الزمان من أ ما ُأحدث  فة  مل هذا وانظر مخال  تأ
عة ها الشري ا لم تعلق ب حو ذلك مّم سقوط ون من نجاح و ها تدور أفلك القلوب   وعلي

مدحا ول ذما .
 وقال رحمصه ال : ) الذم والمدح مصن الحكام الشرعيصة ( بمصا أنصه مصن الحكام
ما سنة بخلف  في الكتاب وال من الرسول بالسماء الواردة   الشرعية فل يؤخذ إّل 
 أحدثه أهل الوقت من أسماء علقوا بها الذم والمدح وليست في الكتاب والسنة كما

تقدم بيانه .
 وقال : الحمصد والذم والحصب والبغصض والوعصد والوعيصد والموالة والمعادات ونحصو
يق ا تعل سلطانه، فأّم ها  تي أنزل ال ب ين ل يصلح إّل بالسماء ال من أحكام الد  ذلك 
 ذلك بأسماء مبتدعة فل يجوز بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به ال ، وأنه لبّد

(1من معرفة حدود ما أنزل ال على رسوله . انتهى .)
نا خاصة ولتعّلق ذلك بالرغبة والرهبة وشدة الطلب في وقت ه بالغ الهمية   تأمله فإّن
 وشدة الّنفرة، وهذا كله محسصوس ملموس وهصو مزاحصم مضعصف للسصير ُمعّوق أو

قاطع بالكلية .
هل ما ظهر بعد الصحابة فضيلة ؟

ضل الخلق ير القرون وأف صحابة خ صود أن يعرف أن ال كن المق ية : ل بن تيم  قال ا
بعد النبياء .

من ها  هم فإن كن في ين ولم ت ها فضيلة للمتأخر ا ُيَظنّ أّن هم مّم من بعد هر في ما ظ  ف
 الشيطان وهصي نقيصصة ل فضيلة، سصواء كانصت مصن جنصس العلوم أو مصن جنصس
ير بل خ سياسة والملك،  نس ال من ج نس الخوارق واليات أو  من ج  العبادات، أو 

(1الناس بعدهم أتبعهم لهم .)
 هذا الكلم قاعدة عامة في كّل شيء وهو إنما ذكره الشيخ رحمه ال كتفسير لليات
 والحاديث الواردة في فضل الرعيل الول، فقد ظهر بعد الصحابة رضي ال عنهم
كل هم و بل أحدث بعد هم  كن ذلك في صره ولم ي صعب ح ما ي ها   من العلوم وغير
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 يدعصي أن مصا أحدثصه فضيلة ولول هذا الزعصم الفاسصد لكتفصي بالتباع عصن الحداث
سه من الشيطان وهو نقيصة ل فضيلة، والموفق يزن نف هو  ما أحدث ف  والمراد أن 
من سلف وإن رفضك يك بآثار  عي رحمه ال : عل ما قال الوزا  بهذه الموازين، ك
نه نت م ّسنوها فإن المر ينجلي وأ ها وح  الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفو

(2على صراط مستقيم .)
اعتياد سماع الباطل

 ذكر ابن القيم رحمه ال : أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا
للحق عن مواضعه .

به إن َقِدر على فه رّده وكّذ حق بخل ه ورضيه فإذا جاء ال طل أحّب ل البا ه إذا َقِب  فإّن
(1ذلك وإل حّرفه .)

 هذا خطيصر جدا وهصو فصي هذا الزمان كثيصر جدا فصي التعاليصم والذاعات والجرائد
 والمجلت وغيرها، ومن فهمه عرف سر تحريف كثير من الخلق للحق وسّر رده

والتكذيب به .
رطانة العاجم

 - التكلم بغير العربية منهي عنه . قال عمر رضي ال عنه : ) ل تعلموا رطانة1
 العاجصم ول تدخلوا على المشركيصن فصي كنائسصهم يوم عيدهصم فإن السصخطة تنزل

(1عليهم (.)
ستقيم ص صراط الم به : ) اقتضاء ال في كتا ية  بن تيم قي199قال ا   : رواه البيه

  ) أن المام أحمد أخذ بحديث عمر رضي ال204بإسناد صحيح وذكر في ص
عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم ( .

عن نه  ضي ال ع مر ر هى ع ه قال : ون مه ال أّن عن مالك رح ية  بن تيم قل ا  ون
 رطانة العاجم وقال : إنها ِخّب ) والِخب بكسر الخاء : النطواء على اللؤم الفساد

(2والَخب بفتح الخاء : الرجل المفسد (.)
- الذي يتعلم لغات العاجم يتعلمها بكتب كلها صور والصور محرمة .2
- الذي يتعلمها توّجب عليه مثل العلوم الدينية ول يوّجب غير ال ورسوله .3
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 - يختبر فيها كما يختبر بالعلوم الدينية فيمدح بمعرفتها ويشهد له بذلك كما يمدح4
 ويشهصد له بالعلوم الدينيصة وليصس فصي الديصن تعليصق المدح بلغات العاجصم بصل هصي

مذمومة كما تقدم .
 - ُيذّم بعدم معرفتها كما يذم بعدم معرفة العلوم الدينية، وليس في الدين تعليق الذم5

بعدم معرفة لغات العجم بل بمعرفتها .
ساوت في التقويم والوزن6 قد ت ية ف ها درجات كما يعطى بالعلوم الدين  - ُيعطى في

بالقرآن والحديث من وجوه وهو القياس المنطقي الشمولي.
نبي 7 همr- ال ته ل جل مكاتبا غة يهود ل سريانية ل ثة أن يتعلم ال بن حار يد  مر ز   أ

من قل  ها بأ نه تعلم قط وكان ذكيا رضي ال ع مر واحدا ف هم فأ هو ل يأمن  للدعوة ف
 فيها بواحد .rشهر، وهذه ضرورة شرعية اكتفى النبي 

ا سه مّم يق أن يتفرغ لدعوة نف عل هذا حق جم للدعوة ففا ُسلم أن تعلم لغات العا  َفَلْو 
أَلّم به لو لم يكن فيه إل هذا فقط كيف وهذا أنموذج وراءه ما وراءه .

 قال تعالى عن نبيه شعيب عليه السلم : } وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه {
وقال تعالى : } أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم { .

 وقال تعالى : } يصا أيهصا الذيصن آمنوا ِلمَص تقولون مال تفعلون {. فدعوٌة هذا مفتاحهصا
كيف تكون حالها ؟ ودعوة هذه حال صاحبها كيف تكون .

 - الخلفاء الراشدون وكانت في زمانهم الدعوة والفتوحات على أوجها ل سيما في8
 خلفة عمر والتصال بالعاجم حاصل باستمرار والحاجة ملحة ومع هذا انقرض
جم ولو كان من لغات الع ير  يل ول كث ين ولم يأمروا بتعلم قل صر الخلفاء الراشد  ع
 هذا حاصًل ُلِثر كيف وقد نهى عمر عن ذلك، وُرسل عمر إلى ملوك العجم مثل
من أن يتكلموا قر  هم أح في أعين جم  نت الع هم، كا فة حال بة معرو بن شع  المغيرة 

بلسانهم ومع هذا كانت الدعوة على التمام والكمال .
هم9 صة و صحابة ناق نبي وال قت ال نت و من دعوى هؤلء أن الدعوة كا  - يلزم 

كّملوها بتعلم اللغات وأنهم أعظم اهتماما بالدعوة منهم .
هم10 هي عن التشبه ب ية والن بن تيم سان، ذكره ا سان العجم تشبه بالل ستعمال ل  - ا

معلوم، ذكر ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم .
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 وقال ابن تيمية : اعتياد اللغة يؤثر في العقل والُخلق والدين تأثيرا قويا بينا بحسب
(1تلك اللغة .)

 وقال رحمه ال : لما فتحت السكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا
(1فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال : حسبنا كتاب ال.)

 ومثل ذلك لما فتحت فارس فكتب سعد بن أبي وقاص رضي ال عنه إلى عمر أنهم
وجدوا فيها مكتبة فأمر بتحريقها .

َن غة قوم أِم من تعلم ل هم : )  ها . كقول ية كغير جج واِه قت يحتجون بح هل الو  وأ
 .rمكرهم ( وليس هذا من كلم النبي 

 والحقيقصة أن الذيصن تعلموا لغصة العاجصم هصم الذيصن وقعوا فصي مكرهصم، فقصد تعلموا
يا ن جعْل الدن ساد العتقاد وِم من ف ها الشيء العظيم  هم وفي ها قلوب هم وتشّربت  علوم
 هي الغاية ومن مدح الكفار وموّدتهم ومن الّصَور المحرمة وغير ذلك من المحذور

فأْين المان من مكرهم ؟!! .
===============

مشكلة العمل الدعوي النسائي وحلوله
 قصد يتسصائل البعصض عندمصا يقرأ عصن الشكاوى التصي تصصدر مصن أزواج الخوات
بل الداعية فيما أنه كيف تخرج المرأة  الداعيات فيما يرونه من إهمال أسري من ِق
 للدعوة إلى ال وبيتها الحوج لذلك وكيف تقابل النساء بالنصح ول ترى نفسها أنها

بحاجة إلى النصح قبل غيرها ....
إلى آخر هذه القوال والتساؤلت

وحتى نجد جوابا لهذه التساؤلت أقول:
من عض " الداعيات  يه " ب قع ف ما ت عن  سؤولة  ست الم ها لي حد ذات  أن " الدعوة " ب
 أخطاء أسرية قد تصل فيه إلى حد صعب وشائك .... وقد ُيهدم بيت أسري صالح

من جراء هذه الخطاء والتي ل تكن في حسبان البعض ....
قف طريق كم من داعية ناجحة لم ي ها ف كن المسؤولية هي مسؤولية الداعية ذات  ول
 الدعوة أمام مسيرة حياتها وعلى النقيض من ذلك بعض الداعيات واللتي قد يؤثر

عملهن الدعوي بشكل واضح على حياتهن السرية ولو بعد حين ...
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 إذن طريصق الدعوة براء مصن هذا وذاك وهذه أول ثمرات الموضوع وقصد اتضحصت
.... وهذه النقطة الرئيسية والجوهرية التي ل يمكن لثنان الختلف عليها ....

نأتي للنقاط الجزئية الباقية :
 فإن فشل بعض الداعيات أسريا في رأيي يمكن حصره في هذه النقاط نقف عندها

ونتأمل ثم نستخرج الحلول ونستطيع من خللها الوصول لمكمن الداء :
أوًل : الفهم الخاطئ للدعوة إلى ال :

 فبعصض الداعيات وكذلك الدعاه يظصن بأن الدعوة إلى ال يجصب أن تأخصذ كصل وقتصه
 وكل جهده وكأن ل حق لنفسه عليه فالداعية تخرج من بيتها صباحا للدعوة إلى ال
 بمحاضرة أو عمصل دعوي أيا كان وربمصا تكون أما لطفال رضّع أو مصا فوق ذلك
 بقليل فتضطر أن تترك رعايتهم للخادمة فتعود إلى بيتها ظهرا وقد استهلكت قواها
 وأصبحت متعبه نفسيا وجسديا وغير قادرة على بذل أي مجهود آخر غير أن تضع
د، فل يصبح ية واهتمام وتفّق جة إلى رعا ها أطفاًل بحا سية أن ل سها لتنام قليًل نا  رأ

هناك فرق بينها وبين المرأة العاملة التي ينطبق على أبنائها قول الشاعر :
ليس اليتيم من انتهى أبواه من *** هّم الحياة وخّلفاه ذليًل

فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما *** وبحسن تربية الزمان بديًل
إن اليتيم هو الذي تلقى له *** أما تخّلت أو أبا مشغوًل

 هكذا يصصبح حال البناء وأنصا على يقيصن تام بأن أخواتصي الداعيات اللتصي يشتكون
جم هذا الشكال أو هن ل يشعرن بح هن ، أن هن التربوي لبنائ من إهمال هن   أزواج
 أنهصن فصي هذا النهماك الدعوي لم يشعرن بأن المنزل بحاجصة ماسصة لتواجدهصن

خصوصا مع توفر الخدم الذين ينوبون عن الم حتى عودتها ....
هذا بالنسبة للبناء أما الزواج فلهم أيضا نصيب ....

عض " عن " الب في هذا الموضوع  نا  عض " فإن حديث ية وأقول " الب خت الداع  فال
 وليس الكل .... تخرج من بيتها وتعود إليه في اقصى حالت التعب بينما الوضع
ستقبله يت متعبا منهكا يجصد مصن ي صحيح الطصبيعي هصو أن الزوج عندمصا يعود للب  ال
عب ها والت في إمرأة تعود لمنزل جو ذلك  كن أن نر سنة ول يم صورة ح شة و  ببشا
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 يعلوا جبينها وفاقد الشيء ل يعطيه كما يقال فكيف تسعى لراحة زوجها وهي من
يفتقد هذه الراحة في ظل خروجها من منزلها ..!

 فصي حيصن أنهصا تسصتطيع توفيصر الراحصة لكافصة أفراد أسصرتها لو أنهصا وجدت الراحصة
الجسدية واستقرت في منزلها .

ثانيا : عدم تنظيم الوقت :
 ومشكلة الوقصت هذه تحتاج إلى تنظيصم وعمصل وتطصبيق .... لن عدم تنظيصم الوقصت

وتقسيمه قد يحدث فوضى عارمة ل في المنزل فقط بل في كل مجالت الحياة
 فالنسان العامل سواء في مجال الدعوة أو أي مجال غيره بحاجة ماسة لتنظيم وقته
 وعدم خلط هذا بذاك فكل عمل يجب إعطائه حقه فل يطغى شيء على شيء آخر

...
جب أن ها للدعوة إلى ال تعالى ي من منزل من تخرج  سبة للداعيات أيضا ف  وهذا بالن
 تضصع جدوًل مقسصما وواضحا تمشصي عليصه حتصى ل تحدث الفوضصى فصي حياتهصا

السرية وحتى توفق بين عملها كداعية إلى ال وبين واجبها كزوجة وأم ....
إذن هل هناك مقترحات حول الوقت وتقسيمه؟

نقول نعم وإليك أختي الداعية بعض هذه المقترحات :
 أوًل : عدم الخروج بتاتا مصن المنزل قبصل خروج البناء للمدارس إن كانوا طلب

مدارس.
 ثانيا : الحرص على الرجوع للمنزل قبصل السصاعة السصابعة مسصاًء. " إذا كان العمصل

في الفترة المسائية"
كن ند الغياب ويم صغار ع ية بالطفال ال في العنا مة   ثالثًا : عدم التكال على الخاد

استبدال الخادمة بأم الزوجة أو أم الزوج أو الخوات إن أمكن ذلك.
من ية بحيث تضطر الخت الداعية للخروج  ية يوم كن العمال الدعو  رابعا : ل ت
 منزلها صباحا أو مساًء بشكل يومي بل تختار أوقاتا متفرقة تعطيها فرصة متابعة

البناء بالشكل الصحيح وقضاء متطلبات الزوج.
خامسا : أن ل يستهلك العمل الدعوي كل وقتها وتفكيرها.

ثالث نقطة حول موضوعنا : عدم إيجاد البيئة المناسبة للدعوة :
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مل الدعوي يل جدا للوصول لمكان الع قت طو ية إلى و قد تحتاج المرأة الداع  فمثًل 
 الذي تشارك بصه إذا كان المكان فصي مدينصة أخرى أو حصي يبعصد عصن بيتهصا بمسصافة
 الساعة أو أكثر فتضطر للتأخر عن بيتها بعكس لو أن العمل كان قريبا من مسكنها

بحيث ل تستغرق المسافة العشر دقائق .
 فماذا يضير لو أن كل داعية اقتصرت على حيها ومدينتها للدعوة فيه دون التوجه

إلى مدن أخرى قد تعرقل وتهز وظيفتها كأم وزوجة ؟
سبة للدعوة هي أيجاد بيئة منا طة و يز على هذه النق ية الترك خت الداع  إذن على ال
 إلى ال تتوفصر فيهصا " قرب المسصافة " بحيصث تسصتغل الوقصت فبدًل مصن اسصتغراق

الساعتين في الذهاب والياب تقتصرها في عشرون دقيقة ذهابا وإيابا .
من هذه المشكلة ية التخلص  ستطع المرأة الداع بل أشدد على ذلك " إن لم ت  وأكرر 
ين يق ب ها أو التوف ستطع التغلب علي كر ولم ت ما لم نذ نا أو م ما ذكر قة م  بأي طري
 عملها " التطوعي " الدعوي وبين " واجبها " السري بحيث طغى ) المهم ( على )
ها ها وتتفرغ لمنزل نا بأن تترك الدعوة إلى ال خارج منزل من ه ها  هم ( فندعو  ال
يه جر عل ية تأ هي أعمال تطوع ما  جب وغيره إن هو الوا ها وزوجها لن هذا   وأبنائ

فقط وليست بواجبه عليها.
هذا بالنسبة للنوع الول وهو " الدعوة خارج المنزل "

نأتي للنوع الثاني وهو " الدعوة داخل المنزل "
 وهذا النوع هو عبارة عن ] بديل دعوي [ للمرأة المحبة للدعوة وكما قلنا فإن هناك
يه بحيث أنها ل تجد ذاتها إل فيه  نساء حباهن ال تعالى حب هذا الدين والدعوة إل
 وتعلقها بهذا الطريق يرغمها على المضي فيه رغبة منها ومشاركة لنيل الجر من
فة ها مخل من منزل طر للخروج  كي ل تض يل  تي هذا البد سبحانه وتعالى فيأ  عنده 

أبنائها فيه ومقصرة في حقوق زوجها فنعطيها هذه البدائل:
( دعوة الزوج :1

يه نه والحسان إل ين الحين والخر والدعاء له بالصلح والثبات على دي  وتذكيره ب
 فصي المعشصر والتأدب معصه وحفظصه غائبا وحاضرا والحرص " كصل الحرص " على

المحافظة على حقوقه الزوجية كاملة. ) فإنها أعظم دعوة (
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( دعوة البناء :2
 وحسصن تربيتهصم التربيصة الصصالحة وحثهصم على الصصلة وحفصظ القرآن منصذ نعومصة
 أظفارهصم والهتمام بكصل متطلباتهصم والسصؤال عنهصم وعصن مصن يصصاحبون . ) فهذا

أجمل عمل فطري أمرنا ال به ( .
( دعوة الخادمة :3

 وحسن معاملتها فإن حسن المعاملة وطيب الخلق مع الخدم " والمستضعفين " أقصر
 طريصق لدعوتهصم إلى السصلم اذا كانوا غيصر مسصلمين فإن كانصت الخادمصة مسصلمة
تب ستقدمها ، كذلك شراء الك من ا من واجبات  صيرها  صحها وتب  فالحرص على ن
ها بالعمال يم للصلة وقراءة للقرآن ... الخ ( وعدم ارهاق من تعل ها )   المترجمة ل
في ذلك ، ول ساعدتها  ها فل بأس بم به بمفرد ستطع أن تقوم  ما ل ت ية أو ب  المنزل

تنسى الخت الداعية حث الخادمة على الصلة في وقتها وعدم تأخيرها.
( الدعوة عبر الشبكة العنكبوتية :4

ها فإن صوتها يصل إلى جد مكانا ل ية أن ت ية له وعلى الداع حر ل نها  فالنترنت ب
 مليين البشر ول يقتصر بمدينة بعينها أو بلد بعينه بل المخاطبة والدعوة هنا تصل
 إلى العالم بأسره ) مسلمين وغير مسلمين ... عرب وعجم ... مقيمين أو مغتربين

. )
 فيمكن للخت الداعية هنا أن تستغل هذه الوسيلة لصالح الدعوة إلى ال فتنشأ لبنة
ما في هذه الحياة ب كن شخصا يعمل له دوره  ها وت ها طريقا خاصا ب  خير وترسم ل

يخدم به دينه ويرضي به ربه.
( دعوة الجارات والقارب :5

 كتوزيع النشرات والمطبوعات والشرطة بين النساء في التجمعات وإلقاء كلمة هي
بمثابة البصمة لها في كل مجلس " بصمة خير تحفها الملئكة ".

 أخيرا فإن المرأة الداعيصة هصي القدوة فصي تربيتهصا وسصلوكها فل تجعصل مصن بعصض
ها الدعوي من دور قل  سرية أو تعر ها ال سيرة حيات ثر على م صغيرة تؤ  المور ال
 ولتبذل جهدهصا أوًل وأخيرا على مملكتهصا حيصث أبنائهصا وزوجهصا فهصم الحصق بهصا

والولى.
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أهمية الوقت
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 ل يخفصى على أحصد أهميصة الوقصت فصي حياة الفراد والمصم ول سصيما نحصن العرب
والمسلمين الذي نستمد ثقافتنا من هذا الدين الحنيف

يل إذا يغشى والنهار إذا قد أقسم ال بالوقت ) " والعصر " , " والضحى " , " والل  ف
تجلى " (

 كما أقسمت بدللت الوقت ) والشمس وضحاها والقمر إذا تلها , فل أقسم بالشفق
والليل وما وسق والقمر إذا اتسق (

 وهذا القسم ناهيك عن دللته المختلفة فإنه اهتمام بهذه الوقات ومؤشر حتى ينتيه
النسان إلى أهمية الوقت

قت ) ل تزول سان على الو سؤولية الكاملة للن كد على الم سنة جاءت لتؤ  كم أن ال
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع .... وعن عمره فيما أفناه ... ( أبو داود
 فهو رأس ماله الذي يتاجر به ويرابح )راجع الكتب التالية للستزادة : قيمة الوقت
 عنصد علماء المسصلمين الشيصخ عبصد الفتاح أبصو غدة , الوقصت د. يوسصف القرضاوي

وغيرهما (
خطورة الفراغ :

ليس هناك خطر يداهم شبابنا وبناتنا كم يداهمهم الفراغ ذلك أن الفراغ مفسدة
إن الشباب والفراغ والجدة *** مفسدة للمرء أية مفسدة

 إذا أردت أن تعرف قيمة المة ومدى اهتماماتها فانظر إليها في وقت فراغها ماذا
تفعل

الفراغ خطر للمور التالية :
 - يورث الملل والضجر1
- يورث الكسل2
- يورث الخلق السيئة3
- يورث البحث عن طرق لضاعة الوقت4
 - يورث المعصية5
- يورث عدم التوازن النفسي6
 - النمو الجنسي قبل الوان7
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للستزادة راجع )مؤلفات د . عبد الكريم بكار (
أهمية الستجمام

 وعلى الرغصم مصن أن السصلم أكصد على الوقصت وأهميتصه إلى أنصه لم ينسصى حاجات
النسان إلى الراحة والستجمام والترويح عن النفس

 َلِقَي أبو بكٍر رضي ال عنه حنظلَة اُلسيدي فقال له : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال :
 قلت : نافق حنظلة .قال : سبحان ال ! ما تقول ؟ قال قلت : نكون عند رسول ال
من نا  ين ، فإذا خرج ا رأى ع تى كأّن نة ح نا بالنار والج سلم يذّكُر يه و  صلى ال عل
سينا ِت فن َج والولَد والّضيعا ْسنا الزوا سلم عاف يه و صلى ال عل سول ال   عنِد ر
 كثيرا . قال أبو بكر : فوال إنا لنلقى مثل هذا . قال حنظلة : فانطلقت أنا وأبو بكر
سول يا ر فق حنظلة  ُت : نا سلم . قل يه و صلى ال عل نا على رسول ال  تى دخل  ح
 ال ! فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : وما ذاك ؟ قال حنظلة قلت : يا رسول
من عندك نا  ين ،فإذا خرج ا رأى ع تى كأّن نة ح نا بالنار والج  ال نكون عندك تذكُر
 عافْسنا الزواَج والولَد والضيعاِت . نسينا كثيرا . فقال رسول ال صلى ال عليه
 وسصلم : والذي نفسصي بيده إنْص لو تدومون على مصا تكونون عندي ، وفصي الّذكصر ،
ساعة . ساعًة و يا حنظلة  كن  كم ، ول كة على فرشكم ، وفي طرق صافحتكم الملئ  ل

ثلث مرات . رواه مسلم .
ا َأْحَسَن ا َوَأْحِسن َكَم َن الّدْنَي ِصيَبَك ِم ُه الّداَر اْلآِخَرَة َوَلا َتنَس َن َك الّل ا آَتا ِغ ِفيَم  ) َواْبَت

[77الّلُه ِإَلْيَك َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض ِإّن الّلَه َلا ُيِحّب اْلُمْفِسِديَن ( ]القصص: 
 ومن أهمية الستجمام معرفة أن في هذا الدين فسحة قالت عائشة : وكان يوَم عيٍد
 يلعُب السوداُن بالّدَرِق والِحراِب ، فإما سألت النبي صلى ال عليه وسلم وإما قال :

تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خّدي على َخّدِه متفق عليه .
يف أموًرا من التكال قد ُحمّل  سان  يت الن قد رأ مه ال: )ول بن الجوزي رح  يقول ا
 صعبة، ومن أثقل ما ُحّمل مداراة النفس وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره،

فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس(.
العطلة الصيفية طاقة معطلة :
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ستثمار ستثمرونها ال ها ول ي هم ل يدركون في أيدي سلمون طاقات   يملك العرب والم
المثل ومن هذه الطاقات طاقة الفراغ ) العطلة الصيفية (

تا نه يملك وق ند الناس ل صحة مغبون ع تي الفراغ وال صاحب طاق عل  سلم ج  فال
من ير  ما كث غل فعله " نعمتان مغبون فيه ستطيع أصحاب المشا ما ل ي جز  يا لين  كاف

الناس الصحة والفراغ "
عا ثا ولهوا ودف ها عب هو يقضي من الناس ف ير  ند كث قة معطلة ع صيفية طا  فالعطلة ال
 للوقت يقول ابن الجوزي " رأيت عموم الخلئق يدفعون الزمن دفعا عجيبا إن طال
ين يت النادر في السواق ...ورأ فع , وإن طال النهار فبالنوم أو  يث لين يل فبحد  الل
 قصد فهموا معنصى الوجود ... فال ال فصي مواسصم العمصر والبدار البدار قبصل الفوات

استشهدوا العلم ونافسوا الزمان "
فأين يضيع هذا الوقت النفيس عند طلبنا وأبنائنا :

 ساعة يوميا13 % من وقت الفراغ الذي قدر ب30- النوم البطر :1
  ساعة13% من وقت الفراغ الذي قدر ب42- مشاهدة الفضائيات المتنوعة: 2

يوميا
- النترنت :3
- ممارسة ومشاهدة الرياضة :4
- المشي في الشوارع :5
- الوقوف على شرفات المنازل وأبواب البيوت :6

وسائل عملية للستفادة من العطلة الصيفية :
- زيارة المشاهير)العلماء , الصالحون , الدباء ( :1

سج الخيال من ن با تكون هذه القدوة  به , وغال قد إلى قدوة يقتدي  ما يفت سان دائ  الن
 عنصد كثيصر مصن الشبان والفتيات ," ولقصد لوحصظ باسصتبيان أجري على شريحصة مصن

حظ أن  ير لو صناعة63المشاه صغرهم "  في  ير  قد زاروا مشاه هم كانوا   % من
القائد

 فاستغلل العطلة الصيفية بالزيارت إلى العلماء والدباء والطباء والصالحين يشكل
نموذجا تطبيقيا للقدوة في ذهن هؤلء الطفال
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يا على أن طبيب ود كن أن يأخذه لزيارة  با يم صبح طبي نه أن ي يد لب من ير  فمثل 
 يقوم الطبيب بشرح كفاحه ودراسته وشعوره بالعتزاز عند استلمه الشهادة وهكذا

نفعل مع الشعراء والدباء والصالحين والعلماء .
- زيارة القارب :2

هم فل ير من الناس فيقصرون بحق أقارب ها الكث قد يغفل عن تي   وهذا من المور ال
يتفقدونهم ول يحسنون إليهم, وبعض الباء ل يربون أولدهم على ذلك .

 فأفضل الصدقات ما كانت للقارب : فعن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت
 الحارث رضي ال عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى ال عليه
ني أعتقت يا رسول ال أ يه قالت أشعرت  ها ف ما كان يومها الذي يدور علي  وسلم فل

وليدتي قال : " أو فعلت " قالت : نعم
قال : " أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لجرك " متفق عليه

سلم قال : " الخالة يه ال نبي عل قد روى البخاري أن ال ضل البر بر القارب : ف  وأف
بمنزلة الم "

- النوم عند القارب3
 وخاصصة إذا لم يكصن هناك مخالفات شرعيصة , وكان القارب مصن الطبقصة الملتزمصة
 حيصث يتعرف الطفصل على علقات خارجيصة ملتزمصة وقريبصة , فيؤثصر ذلك فيصه أبلغ
سول ال ند ر بن عباس ينام ع هم وهذا ا به ل هم ويزداد ح عه لتقليد ما يدف ير, م  التأث

عليه السلم ويتعلم منه كيف يقوم الليل
 وبعض الناس يمانعون ممانعة شديدة في نوم الطفال عند بعض القارب دون عذر
 شرعي مقبول, مما يمنع الطفل من مشاهدة العالم الخارجي عن أسرته الذي ينظر
مه , ومنعه من يه ويلج عال ما باستغراب ودهشة ويرغب بشدة أن يطلع عل يه دائ  إل
 هذه الرغبصة الشديدة يمنعصه مصن رؤيصة هذا العالم وقصد يؤثصر على رؤيتصه المسصتقبلية

للمور
)راجع مقالة العلقات الخارجية في السرة لص عبد اللطيف البريجاوي(

 – الرياضة :4
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 الرياضة تجدد البعد النفسي , وتفرغ الطاقات الفائضة عند الشباب , وهي بدورها
تلعب دورا مهما في تناسق نمو جسد الطفال

 ولقد صارع النبي صلى ال عليه وسلم ركانة فصرعه , وسابق عائشة فسبقته مرة
وسبقها مرة

فالرياضة انبعاث للحياة من جديد , وتجديد للفكر وطرح للوهن والكسل
هم فصي حياة مر الحيوي والم جب العجاب أن الباء ل ينتبهون إلى هذا ال  ومصن الع

أولدهم
 - كتابة المذكرات:5

 من المور التي تساعد على الستفادة من الوقت استفادة ايجابية حيث تشغل ذهن
 الشاب بالمفيصد وتنمصي عنده القدرة على مسصك القلم والتوصصيف الجيصد وتخفيصف
بة صحيحة كتا ية  ته له رؤ ته للعالم ورؤي يد نظر في تحد ساعده  يه وت غط عل  الض

المذكرات
 وليس فقط كتابة المذكرات إنما الكتابة بكل معناها فإنك تستطيع أن تطلب من ولدك
 أن يحدثك بشكل كتابي عن مفهومه عن فلسطين أو العراق أو الوطن أو نزهة قمتم

بها
 ولقصد أحسصن أحصد المدرسصين للتربيصة السصلمية عندمصا قال للطلب ) يريصد أن
نبي تب رسالة لهذا ال كل طالب أن يك من  يل فطلب  نبي سيزوره الل هم (أن ال  يشجع
 صلى ال عليه وسلك فكانت المفاجأة التي قصها علينا وهو فرح يبكي وأنت سوف
هم يقول به الطلب كرسالة لرسول ال : فأحد ما كت سمع وتقرأ  ما ت كي معه عند  تب
ته الدانمرك ما فعل سول ال ع يا ر خر : معذرة  تى أراك وال سول ال م بك يار  أح

والثالث : يقول أنا ل أصلي وسأعدك أن أصلي وهكذا
لقد فجرت الكتابة في نفوس اليافعين ما لم تفجره محاضرات وخطب ودروس .

 - تعلم حرفة للشباب وتدبير منزلي للبنات :6
 أشصد الناس تقصصيرا فصي تعليصم أولدهصم للحرف هصم العرب بشكصل عام , فالعرب
 بطبيعتهم يميلون للتجارة )قريش , سبأ ( , بينما كانت الصناعة تنتشر عند غيرهم

من الفرس والروم والموالي
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 لكصن السصلم شجصع على الصصناعة فقال صصلى ال عليصه وسصلم " يدخصل فصي السصهم
 الواحصد ثلثصة صصانعه ومنبله وراميصه " فبدأ بالصصانع ليؤكصد على أهميصة الصصناعة

وأهمية الحرف للنسان
يا نجارا" و" ية فيقول:" كان زكر عن قدوات تاريحية نبو يث أخرى يتكلم  في أحاد  و

كان داود حدادا "
إن تعليم الولد حرفة معينة في العطلة الصفية له فوائده الجمة منها :

• الستفادة منها كمصدر رزق في المستقبل
• التعامل مع المور بشكل عملي مما يوسع أفقه ويبعده عن التنظير

• البتعاد عن الكسل
• تكسبه معارف جيدة

• وتمنحه صداقات جديدة
 ومصا يقال للشباب يقال للفتيات مصن حيصث ضرورة تعليمهصن التدبيصر المنزلي السصليم
 وكيفية تربية الولد , وكيفية إضفاء لمسات الجمال على البيت مما ل تسمح الفترة

الدراسية بالوقت ليتعلمنه
  - تنسيب الطفال إلى مراكز النشطة والجمعيات الخيرية ومعاهد تحفيظ القرآن7

الكريم :
هم على هم وتشجع هم وبذل جهد ستنفار طاقات ساعد الولد على ا تي ت  من المور ال
 العمصل الجماعصي والعمصل المتقصن هصو تنسصيب الطفال إلى إحدى الجهات الواعيصة
 والمسصؤولة والتصي تقوم بأعمال الخيصر والتصي تقوم بالنشاطات المختلفصة كمسصابقات
 الرسم والخط والقصة وحفظ القرآن الكريم ولسنة النبوية المبارك والشعر مما يولد

عندهم حبا للعمل الجماعي وتآلفا ولهفة لمن حولهم .
 - إنشاء صفحة السلبيات وطرق المعالجة في البيت والشارع والمجتمع :8

يت في الب صغيرة  سرة  من أ نه جزء  فل والشاب بأ  من الضروري جدا إشعار الط
ية مع , وإشعاره بهذا الشعور يكون بتنم في المجت كبر  ثم أ حي  في ال كبر  سرة أ  وأ
 روح الملحظة لكل ما هو سلبي فيهم ومن ثم إدراك ما يمكن إدراكه ومن الطرق
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 التصي تسصاعد على ذلك ‘نشاء صصفحة السصلبيات وطرق المعالجصة لهذه السصلبيات
وبالتالي نحقق فوائد عديدة منها :

• تعليم الطفال والشباب على متابعة السلبيات وعدم السكوت عليها
• تعليمهم كيفية المعالجة السليمة لهذه السلبيات

 • تعليمهصم المقارنصة بيصن اليجابيات والسصلبيات فصي حال عدم قدرتنصا على تغيصر
السلبيات

 فمثل شاهصد الولد أطفال يلعبون الكرة فصي الشارع ممصا أدى إلى بعصض الضرار
في محل جارنا فلن

 يجب أن ل يمر الطفل على هذه الظاهرة دون أن ينتقدها ويوصفها ويناقش الحلول
لهذه المشكلة

 - المطالعة :9
فة والعلم، سة والثقا سحة للبتعاد عن الدرا من السر أن الجازة هي ف ير  قد كث  يعت

وأنها فرصة ليتخلى الشاب أو الفتاة عن أي شيء له علقة بالعلم.
 إذ يلحظ على الطلب هجرانهم للقراءة بمجرد انتهاء المتحانات، وسبب هذا يعود
 إلى أن الطالب لم يدرك أهميصة القراءة ودورهصا فصي بناء شخصصيته وتنميصة ثقافتصه،
ته أن في حيا يس  قط ، فل نه أن يحفظ دروسه ف  فالطالب من نعومة أظفاره يطلب م
 هناك قراءة خارج المدرسصة فلم يتعود أن يهدى له كتاب أو أن يشتري كتاب حتصى
ية نه أم مجلة علم هم كتاب يقرؤو في أيدي ته و هل بي نه لم يتعود أن يرى والداه وأ  إ

يطالعونها
ست يد للعلم، ولي صدر الوح ست الم سة لي هم أن المدر جب أن يعلم الطلب وآباؤ  ي
 فصصولها الوقات الوحيدة لمتابعصة الدروس بالعكصس، يوجصد الكثيصر مصن المشاريصع
 العلمية التي يصعب إجراؤها في أوقات الدراسة، بسبب انشغال الطلب بالتحصيل

العلمي اللزامي.
يقول د. بكار " ماالفرق بين المتعلم والمي إذا كان كلهما ل يقرأ "

القراءة بداية رسالتنا نحن العرب والمسلمين
ومع ذلك فنحن أبعد الناس عن القراءة
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 لبد من تغيير تربوي شامل في هذا المجال تشترك فيه السر والهيآت والجمعيات
ودور النشر والكتاب لتغيير الثقافة المتوارثة بأن القراء فقط هي القراءة المدرسية

 يستحب أن تلتزم السرة في الصيف بالقراءة ومناقشة ما تقرأ ومن الوسائل المعينة
على القراءة :

. وجود مكتبة في البيت ولو صغيرة1
. تخفيف مشاهدة الفضائيات التي تستهلك الوقت الكبير2
 . السماح للطفل وللشاب بطرح ما فهمه مما قرأه أمام والديه وإخوانه مما يشجعه3

على متابعة القراءة
إن قراءة كل يوم خمسة أحاديث هذا يعني أننا نقرأ في الشهر مائة وخمسون حديثا
 وقراءة نصصف سصاعة فصي اليوم يعنصي قراءة خمسصة عشصر سصاعة أسصبوعيا ومائة

وثمانون ساعة سنويا
 فإذا علمت أن الكتاب المتوسط الحجم يحتاج إلى عشر ساعات لقراءته فإنك ستقرأ

في العام الواحد ثمانية عشر كتابا!!
اقرأ تلها المصطفى

فكانت جيل الرقم
) راجع القراءة المثمرة لص دعبد الكريم بكار والخطة البراقة للخالدي (

 - المشروع الشخصي:10
ته " ته أو معظم حيا  يقصد بالمشروع الشخصي " هو شيء يكرس الشخص له حيا
فة هم مشروعات مختل في نفوس أولد بد أن يزرع الباء  خر ل  نى آ  د. بكار وبمع

ليبدعوا بها ومن ثم يحولوها تطبيقا عمليا على أرض الواقع
يه وسلم من سنة رسول ال صلى ال عل قد كان حلم البخاري أن يجمع الصحيح   ل

فاستغرق في هذا العمل ستة عشر سنة
 والذي نقصل تقنيصة صصنع المحركات على اليابان مكصث ثمانصي سصنوات وهصو يفصك
 محركات السيارات في ألمانيا ثم يطبقها حتى استطاع بعد ذلك من حفظ كل قطعة

في المحرك وطريقة صنعها ومكان تركيبها
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ستغرق عشرة حو فا ني الن في معا با  مع كتا سامرائي أن يج ضل ال  وكان حلم د. فا
أعوام في ذلك

ستغرق بذلك  صابحا مضيئا فا سون أن يخترع م بة فاشلة2990وكان حلم أدي   تجر
حتى أنار معه المصباح الكهربائي

 وإنك تجد كل إنسان عنده مشروع شخصي يستنفر كل قوته وعزيمته للوصول إليه
وإنه واصل بعون ال تعالى

يع تتفاوت كثيرا نا وهذه المشار صية على أولد يع شخ جة إلى طرح مشار نا بحا  إن
من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر

أمثلة عن المشاريع الشخصية :
 حفظ القرآن الكريم

بو بن ماجة وأ فة) البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وا   حفظ السنة النبوية الشري
داود(

  التجاه لن يكون حجصة فصي النحصو فيحصظ اللفيصة ويقرأ فقصه اللغصة وتاج العروس
وغيرهم

 التجاه إلى تعلم صناعات جديدة ترفد تقدم بلده وازدهارها
  التوجه لبتكار حلول لكثير من مشاكل مجتمعه كمعالجة مشكلة البطالة , و مشكلة

قلة المياه
جع التوازن هم )را سد عوز ين وت ساعد الفقراء والمحتاج ية ت   القيام بمؤسسات خير

في حياة المسلم للدكتور بكار (
خاتمة :

 فصي نهايصة هذه العجالة لموضوع العطلة أختصم مقالتصي باقتراح مهصم وهصو بمثابصة
في كل سنة شط أن يعلنوا  كل الجمعيات الخيرية والفعاليات والمنا  مشروع مقترح ل

حملة اسمها :
) العطلة الصيفية عندنا (

أو مشروع
) خل العطلة علينا (
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في العطلة نا  عة والفائدة لبنائ به المت ما نحقق  يم  من الخير العم يه   وهو مشروع ف
 الصيفية ونستفيد من طاقتهم المهدورة وحماسهم المتوقد المصروف بالمجان وذلك

من خلل برامج معدة من قبل خبراء لستغلل واستثمار هذه الطاقات المهدورة
وال الموفق

 م2006\ 6\12حرر في حمص - سوريا 
================

كيف نستغل الجازة في رحاب ال ؟
محمد أبو الهيثم

حو دار البقاء هي خطوة ن ما  يم العمار إن من تقو سقط  قة ت كل ور عد عام و  عام ب
 والقرار , نعمل ونعمل إما بحق أو في سبيله فهو في مثاقيل الموازين وإما بباطل
كل ذلك كل ذلك معلوم و ين و سيئة والشياط فس ال حي الن من و هو  سبيله ف في   أو 

مرصود وكل ذلك معهود.
كل مرضعة هل  قف موقفا عصيبا يوم تذ بل أن ن سبها ق فس ونحا مع الن قف  يا ن  فه
ها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى  عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل

صغار صبح الولدان ال سماوات ... يوم ي ير الرض وال  ... يوم تبدل الرض غ
أشيابا من هول الموقف .

أحبائي ...
 مع بداية الجازة الصيفية تجد كًل يفكر كيف يقضي العطلة وكل يدور في ذهنه ما
 يناسصب حاله كمصا قال الحصق تبارك وتعالى } قصل كصل يعمصل على شاكلتصه { فبدايصة
 العطلة تمثصل للشاب أو الفتاة إشراقصة يوم جديصد مليصء بالنشاط والحيويصة والعطاء ،
 وهذه دعوة من أخ لكم مر بما تمرون به اليوم ويدعوكم إلى برنامج جديد تقضون

به العطلة .
ما في العطلة .. وال مه يق  جل رف كم وأ يق ل ير رف سأذكركم بخ يق :   أول : الرف
يد به بفرح شد سان عنه ومهما خاض في خضم الحياة إذا عاد وناداه أجا عد الن  تبا
في كل وقت بل هو يعطي وعطاؤه غير محدود وهو يحفظك  يس ذلك فحسب   ول
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 وبالخيصر يجود هيصا بنصا يصا أحبابصي نقضصي العطلة فصي رحاب ال ...فصي معيصة ال
.....في مرضاة ال .

 وأحب أن أذكرك بشيء مهم وهو أن الوسائل لها في الشرع حكم المقاصد فمثًل إذا
 أكل النسان لنه جائع وفقط فهذا ل له ول عليه وأما إن أكل بنية أن الطعام يقوي
كن فس الطعام ول هو ن مع أن الطعام  جر ..  عة والصلة فهذا له أ  الجسم على الطا
 لن العبادة غايصة وهصو جعصل التقوي عليهصا بالطعام وسصيلة فأصصبحت الوسصيلة هصي

الخرى عبادة .
ية سان الن مع إح هي تجارة العلماء و مع ال بتجارة العلماء , فالنيات  مل   إذا فلنتعا
 تتحول كل الحياة إلى عبادة مع أنها هي هي نفس الحياة ونفس الفعال ولكنها النية
 قصد جعلت صصاحبها يدخصل فصي مقصصود اليصة } قصل إن صصلتي ونسصكي ومحياي

ومماتي ل رب العالمين {
 أحبتي في ال... هيا بنا نأنس بال ، هيا بنا نعيش بال وفي ال ول ومع ال قصة

حب حقيقية نبذل له فيها مهجنا وأرواحنا وسائر حياتنا نهديه فيها حبات القلوب .
تخطيط مسيرة الصيف الهانئة :

 سصنقسم إن شاء ال تعالى اليوم ونحوله إلى جدول عمصل نبدأ معصه بأول صصلة
عض سنخصص ب جر و صلة الف هي  ها و يث وقت من ح سلم  ها ال على الم  فرض
مل وكذلك في الع ين الشاب والفتاة  ية ب قت للفروق الطبيع كل و خر  في آ  الزيادات 
 بعد وضع الجدول بإذن ال سنقدم بعض النصائح ببعض العمال العامة التي يمكن

فعلها على بعض الفئات دون بعض....
أوًل صلة الفجر وما بعدها :

 • ما أروع أن يبدأ المسلم يومه نشيطا متفائًل مستبشرا ببزوغ فجر جديد في حياته
 يلقى فيه ال تعالى محتفيا مسرورا منضما لصفوة المحبين مصطفا معهم في رباط
جر صلة الف جر ... نداء المؤذن ل سمات الف مع ن حق  ين نداء ال بي ملب حي وقل  رو
 ومن ُحرم من ذلك الحساس الطيب بالقيام لصلة الفجر وصلتها في جماعة فهو
عن يم أن يبحثوا  ير العم من هذا الخ ين حرموا  نا الذ صح إخوان  حقا محروم ، ونن
 أسباب الحرمان ويعالجوها فهي تتراوح من كونها معاصي يفعلها العبد فيحرم بها
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ستحضرا ها كالنوم مبكرا م ها أو لم يحسن الخذ ب سباب لم يتخذ ها أ ير أو كون  الخ
من سباب : الكثار  من ال جر ، و صلة القيام وصلة الف ية للتقّوي بالنوم على   الن
 الطعام قبصل النوم ممصا يثقصل الجسصد عصن القيام فابحصث وحاول أن تعالج أسصباب
 الحرمان حتى تكون أو تكوني من الفائزين بصلة الفجر في وقتها وانضمامك إلى

موكب الخير السائر إلى ال }وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { .
• بعد صلة الفجر ل تنَس أذكار الصباح فهي الزاد الطيب في بداية اليوم .

 • الجلوس فصي المسصجد حتصى يحيصن وقصت الضحصى بعصد شروق الشمصس وارتفاعهصا
 بمقدار ميل وفي هذا الوقت نقترح لك أن تجعل فيه وردك اليومي من القرآن وهو
 جزء على التقدير العادي وبالطبع فهذا الورد من القرآن هو زاد روحك وقلبك في

الجازة وغيرها فهو الغذاء الطبيعي السليم والساسي للمؤمن .
هو جر إن شاء ال و قت ال قد رز سجد و صلة الضحى بالم من  صرافك  عد ان  • ب
ستريح قليًل فإن كان وراءك تك حتى ت مة تعود لبي مة تا مة تا  كأجر حجة وعمرة تا
 عمل تقوم به في الصيف لمساعدة السرة أو تحقيق ذاتك فهذا خير ولمثل صاحب
 هذا الحال ننصح بعد صلة الضحى بالراحة لمدة ساعة مثل أو على قدر ما يكفل

لك القيام قبل العمل بنشاط ويكفي لتناول إفطارك قبل الذهاب للعمل .
 ولغير العامل بالجازة نقول له خذ راحتك مثل لمدة ينشط فيها الجسد ول تِطل عن
ساعتين من الطلع مك ننصح ب عد قيا  التاسعة صباحا حتى ل تصاب بالخمول وب
خذ ثم أ في ذلك  قة  قع الموثو عض الموا سلمين على ب قع الم خر تطورات وا  على آ
 الزاد العلمي والثقافي المناسب من خلل عملك على الشبكة وما أفضل أن تطبع ما
 يستحق الطبع وتنشره بين إخوانك فتكون ساعدت في نشر الحق والخير ولك الجر
 إن شاء ال ... فنفضل هذا الوقت على غيره للتصفح بالشبكة ومعرفة المستجد من

المور والمعارف حتى موعد صلة الظهر
 • التهجير لصلة الظهر وهو التجهز والذهاب مبكرا للمسجد والجلوس في انتظار

الصلة فأنت في صلة ما انتظرت الصلة .
 • بالنسبة للفتاة الفاضلة فنرجو منها أن تقضي هذه الفترة بين التصفح وبين مساعدة
سنة صفح لن  ثم الت ساعدة الوالدة  ها البدء بم ضل ل في شئون المنزل ونف ها   والدت
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 التهجير إلى المسجد هي للرجال الذاهبين للمسجد أما أنت فصلتك في بيتك أفضل
ٍف قبل الظهر للتصفح فنقترح بتقسيم الوقت مما بعد  وبالتالي فسيتوفر لك وقت كا
 التاسصعة إلى الظهصر مثل إذا قدرناه بأربصع سصاعات فتسصاعد الوالدة فصي البدايصة بمصا
 مقداره ساعتين وفي الغالب يقل عن ذلك وتجعل الباقي حتى صلة الظهر للتصفح

... واعلمي أن مساعدتك لوالدتك فيه خير عظيم } وبالوالدين إحسانا {
ثانيا : صلة الظهر وما بعدها :

عة يحين وقت القراءة الجادة لحد فرائض العيان في جما عد أداء صلة الظهر   ب
 مصن العلوم كعلم العقيدة وكذا المهصم مصن علم الفقصه كالطهارة والصصلة والصصوم
 وغيرهصا فعلى القصل نخصصص بعصد الظهصر سصاعتين للطلع أو سصماع الشرطصة
يص تب للشاب المبتدئ الحر عض الك صدد بب في هذا ال صح  في ذلك ونن ية   المنهج
يد على في العقيدة نرشح لك كتاب "القول المف يه فمثًل  ما افترضه ال عل  على أداء 
يس يه رحمة ال وهو كتاب نف ين عل بن صالح العثيم  كتاب التوحيد " للشيخ محمد 
نك هى م كل يوم عشرين صفحة لنت ستقرأ بتفحص  نك  نا أ  وسهل التناول فلو قدر

الكتاب في أقل من شهرين إن شاء ال .
 وبعد النتهاء منه نرشح لك كتابا سهًل في الفقه ككتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق
قه من كتاب ف نة فتقرأ  هو المعروف بتمام الم ني للكتاب و يخ اللبا صحيح الش  مع ت
ما إن كان نة أ من كتاب تمام الم ثه  من أحادي صح  عف و ما ض سنة وتطلع على   ال
في العقيدة بكتاب العقيدة الواسطية لبن يك  كبر قليًل من ذلك فعل مي أ  مستواك العل

عثيمين وفي الفقه بكتاب نيل الوطار للشوكاني مثل ..
قت اجتماع العائلة في و ما  ين والتقرب منه قت تناول وجبة الغداء والنس بالوالد  و
 لتناول وجبصة الغداء وإن لم يكصن لك إل أحدهمصا فهصو باب إلى الجنصة وإن لم يكونصا
 فالمسئول عنك هو في مقام الوالد ، ووقت الغداء هو وقت الجتماع دائما ويفضل
 فيصه تبادل الحاديصث الوديصة وهصو مجال خصصب للدعوة سصواء لدعوة الخوة أو

الخوات الصغار أو الكبار إلى الخير أو حتى دعوة الوالدين نفسيهما .
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ما من وإن عم أو الث نا الط صد ه ية الطعام ول أق هو نوع يء هام و نا بش صح ه  ونن
مل السمنة وكذا بة دون الفراط في عوا يد بناء الشاب أو الشا ما يف  أقصد الهتمام ب

مع اعتبار عدم إضرار الجسم بما ل يفيده .
الراحة بعض الوقت ثم الستعداد لصلة العصر .

ثالثا: صلة العصر وما بعدها :
 الذهاب للمسجد لداء صلة العصر في جماعة والجلوس بعد الصلة لذكار المساء

.
 بعصد ذلك يفضصل للشاب أو الفتاة تخصصيص هذا الوقصت للسصتفادة الحركيصة للدعوة
 بمعنصى تبادل الزيارات للحباب بقصصد الدعوة أو التباحصث أو الخصذ بأيديهصم إلى
 طريصق الخيصر ، ولو خصصصنا هذا الوقصت للدعوة لحققنصا مصن خلل الجازة عمًل
عم . وتخصيص هذا مر الن من ح ير لك  بك رجًل واحدا خ ما ولن يهدي ال   عظي
 الوقت حتى نغير عادة الناس من أن الزيارات تبدأ في الصيف بعد العشاء ثم تكون
 النتيجصة عدم القيام لصصلة الفجصر . وننصصح بالتزود فصي هذه الزيارات ببعصض
 النصائح من خلل حفظ بعض النصوص الدالة على ما يحتاجه المزور من نصائح

عض الشرطة أو الكتيبات ند الستطاعة التزود بب ته ( وكذا ع كل حسب حاج  ( 
حتى ولو كان الصديق ملتزما فالنبي صلى ال عليه وسلم قال ) تهادوا تحابوا (

 كما ننصح بأمر ضروري وهو أل تقتصر الزيارات كما يحدث غالبا على أصدقاء
 المسصجد أو اللتزام وإنمصا نرجصو أن نخرج مصن الجازة بأصصدقاء جدد مثًل مصن
 الجيران أو صصداقات الدراسصة القديمصة أو غيصر ذلك ممصن يحتاجون إلى مصن يأخصذ

بأيديهم... واجعل سلحك أو في ذلك الصبر والناة .
رابعا: صلة المغرب وما بعدها :

 يغلب على العادة أن تقام المحاضرات الدينيصة فيمصا بعصد صصلة المغرب فننصصح
 باستثمار هذا الوقت في حضور محاضرات أهل العلم العلم الموثوقين .. وفي حالة
 التعذر أو البعد عن أماكن العلماء فننصح بزيارة من هم أكبر منا وأعلم من إخواننا
 حتى نستفيد من تجاربهم وخبراتهم ونسألهم عما ل نعلم فقد نجد عندهم ما يشفي ,
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 فكمصا خصصصنا مصا بعصد العصصر لدعوة الخريصن نخصص مصا بعصد المغرب بالهتمام
بالتزود من العلماء أو الكبر منا والكثر خبرة من إخواننا .

 وكذلك الخوات الفضليات نفصصس الشيصصء , فإن تيسصصر حضور المحاضرات وإل
 فاللجوء إلى من هم أكبر منكن خبرة وأكثر علما من من أخواتكن ، وننصح خاصة
 في المجال النسائي بالتريث في اختيار من نأخذ منهن النصيحة فل تأخذنها إل ممن
كن أفضل سبة ل خذ العلم من الشرطة الصوتية بالن في أ هل ، وإن كان   هن لذلك أ

من الخروج إلى المساجد القريبة والبعيدة وأحفظ لكن ...
خامسا : صلة العشاء وما بعدها :

 حضور صصلة العشاء فصي الجماعصة ثصم الذهاب إلى المنزل مبكرا فل سصمر بعصد
هو شرف يل الذي  من تعود قيام الل نا  سنا فم مع أنف صرحاء  تى نكون   العشاء . ح
نه ، لذا من يقومو نه يشتاق لن يكون يكون م يه ولك من لم يتعود عل نا  من وم  المؤ
 فمن تعود على قيام الليل ننصحه بالنوم مبكرا والقيام قبل صلة الفجر بوقت كاف
 لداء صلة القيام . أما من لم يتعود على قيام الليل ويحس أنه لن بقوم حتى إذا نام
من سك  ستطع فنقول له ل تحرم نف نه جرب ولم ي نه ذلك أو أ  مبكرا ويغلب على ظ
 الخيصر وقصم بعصد صصلة العشاء فصي منزلك فهذا الوقصت أول وقصت القيام وحاول أن
 تجاهصد نفسصك فابدأ مثًل بثمان ركعات كصل ركعتيصن منفصصلتين واقرأ فيهصن بقصصار
 السصور ثصم تدرج بنفسصك حتصى تكثصر مصن القراءة شيئا فشيئا ول تحمصل نفسصك فوق
ستجد مع التدرج  قل و ها وإن  حب العمال إلى ال أدوم تى تداوم لن أ ها ح  طاقت
 الخيصر إن شاء ال فهذا وعصد ال } والذيصن جاهدوا فينصا لنهدينهصم سصبلنا { ... فمصع
مع ية الركعات و في ثمان مل  صلة بجزء كا سك القوة على ال في نف ستجد  قت   الو
 الوقت ستجد في نفسك الزيادة إن شاء ال ... وبإذن ال ستوفق أيضا إلى القيام في

الثلث الخير من الليل الذي هو وقت التنزل اللهي... وال الموفق
وأخيرا ... نصائح عامة:

 هذه النصصائح جعلتهصا فصي نهايصة هذا البرنامصج العملي للجازة لنهصا حسصب القدرة
والستطاعة وهي كما يلي :
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 • الذهاب لداء العمرة لمصن يسصتطيع السصتطاعة الماديصة للذهاب مصن خارج بلد
 الحرميصن ... وأمصا إخواننصا مصن جيران الحرم فننصصحهم بالذهاب لداء العمرة
 والكثار مصن ذلك ، فالثصر الصصحيح دل على أن الحصج للحصج والعمرة إلى العمرة
عر سيس ومشا من أحا ها  يد ويال بث الحد ير خ في الك ما ين قر ك  ينفيان الذنوب والف
 فياضصة يجدهصا المسصلم فصي جوار بيصت ال الحرام أسصأله تعالى أن يرزقنصي وإياكصم

المتابعة بين الحج والعمرة .
 • الدخول فصي المراكصز الصصيفية ذات النشاط المتكامصل والمتوفرة فصي بعصض الدول
 العربيصة وتكون ذات صصبغة إسصلمية يتصم فيهصا تنميصة الشباب وهواياتهصم وتوجيصه
ست ذات جع الختلط ولي في دولة تش كز  نت هذه المرا كن لو كا هم ... ول  تطلعات
نة من الفت ما ذلك  ها ل صح بعدم الشتراك في بل نن يه  جع عل سلمية فل نش  صبغة إ

والضرر .
 • كذا بالنسبة للخوات الفضليات يمكن استثمار بعض الوقت في اللتحاق بمراكز
 تدريب الفتيات على أعمال المنزل كالتدبير المنزلي والذي يشمل على أعمال الطبخ
 أو الخياطة وغيره من المهارات المطلوبة في الخت المسلمة الفاضلة التي تعلم أن
ين صلح الد يل  ضل ج يل الفا عل للزوج وإنشاء الج سن التب في ح ها  ضل جهاد  أف

وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب .
وأخيرا إن أحسنت فمن ال وإن أسأت فمني ومن الشيطان

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك .
=============

برنامج عملي ودعوي خلل شهر رمضان
صوت الدعوة

(1نموذج )
إفطار جماعي مستمر

كل1 من  هر رجب  ية ش بل نها مج ق ثل هذا البرنا يب لم ستعداد والترت غي ال  ( ينب
عام ، على القل .

( يبدأ المشروع منذ وصول الخ - الطالب - إلى بلده ، ويعلن ذلك للناس .2
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( يبدأ التجمع للفطار من بعد صلة العصر ، في المسجد أو المصلى المتوفر .3
ية الناس 4 نذ إجتماع أغلب قت م ستغل الو قت الفطار65( ي ثر - حتى و   % فأك

بإلقاء دروس = علمية ، وتربوية ، وعملية حسب الحاجة .
 ( بعد صلة المغرب يتوجه الجميع لكمال وجبة الفطار ، ثم يستعدون لصلة5

سؤال بع  في الغالب طا هي  تي  سائل العارضة وال قت الم  العشاء ، ويتخلل هذا الو
وجواب أو قصة أو الحاديث المشتركة من الجميع .

( أثناء انتظار صلة العشاء يكون الدرس الثاني المرتب حسب البرنامج العلمي .6
 ( تقام صلة العشاء والتراويح . يليها درس )اختياري خاضع لجتهاد الخ وحالة7

الناس ( .
 ( يلتزم الخ بدرس ثالث أثناء اليوم - وغالبا يكون بعصد إحدى الصصلوات8

المفرضة .
 ( يتصم تشجيصع المواظصبين على الحضور بهدايصا رمزيصة ، وكذلك مصن يحفظون9

الدروس .
في العداد للفطار ،1 سيما  يل الطاقات حوله ، ل  .( يحاول الخ جهده تشغ

ويشرف على ذلك إشرافا مباشرا كل يوم ، ويتفرغ للدروس العلمية والتعليمية .
 ( القيام بمشروع مصّغٍر : بجمع زكاة الفطر في آخر شهر رمضان وتوزيعها11

 على المسصصتحقين ، وإعلم الناس أن إخراج زكاة الفطصصر ينبغصصي أن يكون طعاما
للحاديث الواردة في ذلك ، وليست ماًل .

( ينبغي أن تشغل مثل هذه المناسبات في دروس عامة وشاملة :12
عز به  سلم بر قة الم سلم وعل ية تعلم عقيدة ال سلم وأهم سن ال ثل / بيان محا  م
سيرة المصطفى ين وأخبار  يه وسلم ومستلزمات الشهادت نبيه صلى ال عل  وجل وب

صلى ال عليه وسلم وصحابته وتابعيهم بإحسان .
 ( يحرص القائم على مشروع الفطار على بث روح المحبة والمودة والخوة ،13

 واسصتغلل هذا المشروع لتعليصم الناس الداب النبويصة فصي الكصل والشرب عامّة ،
 والداب الخاصصة بالصصوم نحصو : تعجيصل الفطصر ، والبدء بالتمصر ، فإن عدم فالماء

...وهكذا
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ها14 تي قام في قة ، والقرى ال هل المنط مع أ نة  ية ومتي قة قو من بناء عل بد   ( ل
المشروع - علقة علمية ، ودعوية لسيما مع الخيرين والدعاة فيها .

سلوكهم15 ثر  من خلل تأ مج ،  ستفادة الناس من هذا البرنا  ( يرصد الخ مدى ا
العام بالدروس التي طرحها خلل الشهر الكريم .

(2نموذج )
الفطار المتعدد الجهات

 ( يبدأ الخ بالمشروع اعتبارا من الوقت المتفق عليه ، وحسب عدد اليام ، مع1
مراعاة أن يكون للعشر الخيرة منها نصيب لسيما اذا كانت قليلة .

 ( ينبغصي تحديصد الماكصن وعددهصا - إذ هصو برنامصج مقطوع وليصس مسصتمرا -2
والولى أن لتقل بحال عن ثلثة أيام في كل منطقة أو مسجد أو قرية .

كل3 من  هر رجب  ية ش بل نها مج ق ثل هذا البرنا يب لم ستعداد والترت غي ال  ( ينب
عام ، على القل .

 ( ليقوم مثل هذا المشروع المتعدد المصارف ، وفي آن واحد ، مالم يتوفر عند4
الخ مجموعة صالحة للقيام به لذا وجدت التوجيه وتوزيع العمال .

 ( على الخ أن يوزع أعمال الفطار والدروس في التنفيذ ، ويشرف عليها بنفسه5
 ساعة ويتولى تقويمها .24، ويتولى التنسيق لها قبل التنفيذ بوقت ليقل عن 

( يبدأ التجمع للفطار من بعد صلة العصر ، في المسجد أو المصلى المتوفر .6
ية الناس 7 نذ إجتماع أغلب قت م ستغل الو قت الفطار65( ي ثر - حتى و   % فأك

بإلقاء دروس = علمية ، وتربوية ، وعملية حسب الحاجة .
 ( بعد صلة المغرب يتوجه الجميع لكمال وجبة الفطار ، ثم يستعدون لصلة8

سؤال بع  في الغالب طا هي  تي  سائل العارضة وال قت الم  العشاء ، ويتخلل هذا الو
وجواب أو قصة أو الحاديث المشتركة من الجميع .

( أثناء انتظار صلة العشاء يكون الدرس الثاني المرتب حسب البرنامج العلمي .9
ضع لجتهاد الخ1 ها درس )اختياري خا يح . يلي صلة العشاء والتراو  .( تقام 

وحالة الناس ( .

750



 ( القيام بمشروع مصّغٍر : بجمع زكاة الفطر في آخر شهر رمضان وتوزيعها11
 على المسصصتحقين ، وإعلم الناس أن إخراج زكاة الفطصصر ينبغصصي أن يكون طعاما

للحاديث الواردة في ذلك ، وليست ماًل .
ثل بيان12 مة وشاملة : م في دروس عا سبات  ثل هذه المنا غل م غي أن تش  ( ينب

جل ، عز و به  سلم بر قة الم سلم ، وعل ية تعلم عقيدة ال سلم ، وأهم سن ال  محا
صطفى سيرة الم ين ، وأخبار  ستلزمات الشهادت سلم ، وم يه و صلى ال عل نبيه   وب

صلى ال عليه وسلم وصحابته وتابعيهم بإحسان .
 ( يحرص القائم على مشروع الفطار على بث روح المحبة والمودة والخوة ،13

 واسصتغلل هذا المشروع لتعليصم الناس الداب النبويصة فصي الكصل والشرب عامّة ،
 والداب الخاصصة بالصصوم نحصو : تعجيصل الفطصر ، والبدء بالتمصر ، فإن عدم فالماء

...وهكذا
ها14 تي قام في قة ، والقرى ال هل المنط مع أ نة  ية ومتي قة قو من بناء عل بد   ( ل

المشروع - علقة علمية ، ودعوية لسيما مع الخيرين والدعاة فيها .
( ينبغي أن يخرج الخ بدراسة وافية عن المنطقة من خلل هذا المشروع .15

(3نموذج )
إفطار القوافل الدعوية

 ( فكرة المشروع ينبغي أن تبدأ من خلل الدعاة أو المدرسين في المنطقة ، أو1
الطلب -الذين يتميزون بما يناسب مثل هذا المشروع

قة -أو2 عن المنط يذ المشروع أن يكون عنده فكرة  من يقوم بتنف غي على   ( ينب
 المناطصق التصي سصينفذ المشروع فيهصا ، وذلك تلفيا للمصصادمات أو الحراجات

وغيرها مما ليخفى .
( يفضل أن ليقل عن ثلثة أيام ، لتتم الستفادة الفعلية ، بشكل أفضل وأوسع .3
يذ البرنامج أقل من ثلثة أفراد ، وذلك لن العمل والترتيب سيقوم4  ( ليقوم بتنف

بشكل مباشر عليهم .
كل5 من  هر رجب  ية ش بل نها مج ق ثل هذا البرنا يب لم ستعداد والترت غي ال  ( ينب

عام ، على القل .
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( يبدأ التجمع للفطار من بعد صلة العصر ، في المسجد أو المصلى المتوفر .6
ية الناس 7 نذ إجتماع أغلب قت م ستغل الو قت الفطار65( ي ثر - حتى و   % فأك

بإلقاء دروس = علمية ، وتربوية ، وعملية حسب الحاجة .
 ( بعد صلة المغرب يتوجه الجميع لكمال وجبة الفطار ، ثم يستعدون لصلة8

سؤال بع  في الغالب طا هي  تي  سائل العارضة وال قت الم  العشاء ، ويتخلل هذا الو
وجواب أو قصة أو الحاديث المشتركة من الجميع .

( أثناء انتظار صلة العشاء يكون الدرس الثاني المرتب حسب البرنامج العلمي .9
ضع لجتهاد الخ1 ها درس )اختياري خا يح . يلي صلة العشاء والتراو  .( تقام 

وحالة الناس ( .
( ينبغي أن تشغل مثل هذه المناسبات في دروس عامة وشاملة :11

عز به  سلم بر قة الم سلم وعل ية تعلم عقيدة ال سلم وأهم سن ال ثل / بيان محا  م
 وجل ، وبنبيه صلى ال عليه وسلم ومستلزمات الشهادتين وأخبار سيرة المصطفى

صلى ال عليه وسلم وصحابته وتابعيهم بإحسان .
 ( يحرص القائم على مشروع الفطار على بث روح المحبة والمودة والخوة ،12

 واسصتغلل هذا المشروع لتعليصم الناس الداب النبويصة فصي الكصل والشرب عامّة ،
 والداب الخاصصصة بالصصصوم نحصصو : تعجيصصل الفطصصر، والبدء بالتمصصر، فإن عدم

فالماء...وهكذا .
ها13 تي قام في قة ، والقرى ال هل المنط مع أ نة  ية ومتي قة قو من بناء عل بد   ( ل

ها . ويربطون ين والدعاة في مع الخير ية لسيما  ية ، ودعو  المشروع - علقة علم
إن أمكن بأقرب مركز تعليمي أو عالم ليساعدهم في أمور دينهم .

 ( ينبغي تقديم العتذار عن إكمال باقي أيام الشهر معهم ، نظرا لرتباط الخوة14
بأعمال أخرى ، وعدم مقدرتهم على المواصلة .

من15 هم  سيلقى علي ما  يف القلوب ، وتهيئة النفوس ، لقبول   ( الحرص على تأل
 مواعظ ودروس ، كما ينبغي الصغاء لهم ، والدعاء لهم بالتوفيق ، وشكرهم على

مافعلوه .
ينبغي أن يخرج الخ بدراسة وافية عن المنطقة من خلل هذا المشروع
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==============-
برنامج رمضاني مقترح

منير أحمد جيلن
 الحمد ل رب العالمين ، والصلة والسلم على اشرف النبياء والمرسلين ، سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
صادقة على مة ال قد العزي يم : )) ع هر رمضان الكر به ش ستقبل  ما ي خي : إن م  أ

استغلل أيامه ولياليه وعمارة أوقاته بالعمال الصالحة ((
 أخصي : اعلم أن ال عظصم قدر الزمصن فأقسصم بصه لشرفصه ومنزلتصه ، فقال تعالى

يل إذا  } والعصر ... ( وقال } والفجر ....{ وقال عز وجل } والضحى * و الل
سجى ...{ فاقسم بجميع أقسام الوقت لشرفها ومكانتها .

صري سن الب شه على هذه الرض قال الح هو عمرك الذي تعي قت   ثم اعلم أن الو
) ابن أدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك (

قال الشاعر :
دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثواني .

نه وقدر سان أن يعرف شرف زما غي للن مه ال - : ) ينب بن الجوزي – رح  قال ا
من القول ضل  ضل فالف بة ، فيقدم الف ير قر في غ ظة  نه لح يع م ته ، فل يض  وق
من نه البدن  جز ع ما ل يع ير فتور ب من غ مة  ير قائ في الخ ته  كن ني مل ، ولت  والع

العمل ( .
وقال أحد الصالحين ) العمر قصير فل تقصره بالغفلة ( .

قال بعض السلف ) أن الليل والنهار يعملن فيك فاعمل فيهما ( .
 واعلم أخي : أن الليل والنهار مطيتان للسعادة أو الشقاوة ، تأمل قول ال تعالى في
 رمضان } أياما معدودات { فهي أيام سريعا ما تمر وتنصرم وكأنها لم تكن . ومن
 هذا المنطلق أحببصت أن أشارك بهذه المقترحات وهصي بعنوان برنامصج رمضانصي

مقترح ( .
أخي المبارك : قد تسأل وتقول كيف استثمر أيام رمضان المبارك ؟
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 أقول : إليك أخي الحبيب هذا المشروع المثمر – بإذن ال تعالى – لليوم الرمضاني
هه صا لوج مل خال به وأن يجعل هذا الع ني وإياك  جل أن ينفع عز و سال ال   ، و أ

الكريم .
أوًل : قبل الفجر

من ما يعلم  يس بعده ، وذلك ل جر ول بل الف صادق يبدأ ف خي أن يوم المؤمن ال  اعلم أ
من أعمال يا و سماء الدن جل وعل إلى ال ين ينزل الرب  قت وقدره ح  شرف هذا الو

هذا الوقت المبارك ما يلي :
نا1  . الستيقاظ قبل الفجر مبكرا : مع ذكر دعاء الستيقاظ ) الحمد ل الذي أحيا

بعد ما أماتنا وإليه النشور ( .
سماوات والرض2 في خلق ال يل : قراءة اليات } إن  كر الخاص لقيام الل  . الذ

 واختلف الليصل والنهار ليات لولي اللباب - .......{ إلى } يأيهصا الذيصن أمنوا
اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا ال لعلكم تفلحون ( .

. السواك : كان الرسول صلى ال عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه .3
. الوضوء لقيام الليل .4
 . التهجد : قال ال تعالى } أمن هو قانت ءاناء الليل ساجدا وقائما يحذر الخرة5

ويرجوا رحمة ربه {
سحور6 في ال سحروا فإن  يه وسلم ) ت نبي صلى ال عل سحور : قال ال  . تناول ال

بركة ( .
. الستغفار وقت السحار : قال ال تعالى } وبالسحار هم يستغفرون {7
 . الكثار من الدعاء وقت السحار : لنه وقت نزول الرحمن ، وأحد الوقات8

يل ساعة يه وسلم ) إن في الل نبي صلى ال عل  المباركات لستجابة الدعوات قال ال
ل يوافقها عبد مسلم يسأل ال خيرا إل أعطاه إياه وذلك كل ليلة ( .

 . الوضوء : والسنة أن يكون وضوء الصلة في البيت مع جوازه في المسجد قال9
 صلى ال عليه وسلم ) من توضأ ثم خرج إلى المسجد ل ينهزه إل الصلة إل غفر

له ما خل من ذنبه( .
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 . الذكر بعد الفراغ من الوضوء : قال الرسول صلى ال عليه وسلم ) من توضأ10
 فأسصبغ الوضوء ثصم قال : اشهصد أل إله إل ال وحده ل شريصك له واشهصد أن محمدا

عبده ورسوله إل فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل الجنة من أيها شاء ( .
 . إجابة المؤذن :وفضلها وعظيم الدعاء بعدها قال صلى ال عليه وسلم )من قال11

 حيصن يسصمع الذان : و أنصا اشهصد أن ل إله إل ال و أن محمدا عبده ورسصوله ،
رضيت بال ربا و بمحمد نبيا و بالسلم دينا غفر له ما تقدم من ذنبه (

 . أداء سنة الفجر : قال صلى ال عليه وسلم ) ركعتا الفجر خير من الدنيا وما12
فيها (

 ** السنة في ركعتي الفجر التخفيف – وأن تكون ركعتين في البيت- ) كان صلى
ال عليه وسلم إذا طلع الفجر ل يصلي إل ركعتين خفيفتين (

** والسنة الضطجاع بعدها : كان للنبي صلى ال عليه وسلم من ليله ضجعتان:
 الولى : فبل الفجر بعد فراغه من التهجد والوتر قالت عائشة – رضي ال عنها –
 ) كان النبي صلى ال عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره ثم يرجع إلى فراشه

فإذا أذن المؤذن وثب ( .
و الضجعة الثانية : بعد الفجر قبل صلة الصبح في بيته

 - أذكار الخروج من البيت والدعاء عند الخروج ) بسم ال توكلت على ال ول13
حول ول قوة إل بال .

سمعي نورا14 في  بي نورا و في قل عل  هم اج سجد ) الل  – دعاء الذهاب إلى الم
) .......

 – الذكار العامة عند دخول المسجد ) بسم ال والصلة والسلم على رسول ال15
، اللهم افتح لي أبواب رحمتك .... ( .

من16 سلم ) يه و صلى ال عل ين : قال  سجد صلى بوضوئه ركعت خل الم  – إذا د
توضأ ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه ( .

 – المحافظة على مكان في الصف الول : قال صلى ال عليه وسلم ) لو يعلم17
الناس ما في النداء والصف الول ولم يجدوا إل أن يستهموا عليه ل ستهموا(

ثانيا : بعد طلوع الفجر
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ومن أعمال هذا الوقت المبارك ما يلي :
 - التبكير لصلة الصبح قال النبي صلى ال عليه وسلم ) لو يعلمون ما في العتمة1

والصبح لتوهما ولو حبوا ( .
 - النشغال بالذكر والدعاء حتى إقامة الصلة قال صلى ال عليه وسلم ) الدعاء2

ل يرد بين الذان و القامة ( .
صباح – وقراءة القرآن إلى طلوع3 كر – أذكار ال سجد للذ في الم  - الجلوس 

يه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع  الشمس فقد كان صلى ال عل
الشمس ( .

 - صلة ركعتين بعد طلوع الشمس قال صلى ال عليه وسلم ) من صلى الغداة4
جر نت له كأ ين كا ثم صلى ركعت كر ال حتى تطلع الشمس  عد يذ ثم ق عة   في جما

حجة وعمرة تامة ، تامة ، تامة (
 - النوم مع الحتساب ، قال معاذ – رضي ال عنه – ) إني ل احتسب نومتي5

كما احتسب قومتي (
 - الذهاب إلى العمل أو الدراسة قال صلى ال عليه وسلم ) ما أكل أحد خيرا من6

أن يأكل من عمل يده وإن نبي ال داود كان يأكل من عمل يده ( .
ين يذكرون ال قياما وقعودا7 كر ال طوال اليوم قال تعالى } الذ  - النشغال بذ

وعلى جنوبهم { .
- صدقة اليوم – ولو بشق تمرة مستشعرا دعاء الملك ) اللهم أعط منفقا خلفا ( .8
ين9 ين ح صلة الواب سلم )  يه و صلى ال عل سول ال  صلة الضحى قال ر  - 

ترمض الفصال ( .
ثالثا : الظهر

ومن أعمال هذا الوقت :
- صلة أربع ركعات سنة الظهر القبلية .1
بن مسعود رضي ال عنه :-2 ها قال ا ير إلي مع التبك ها  في وقت  - صلة الظهر 

سنن الهدى من  سنن الهدى ، وإن  نا  سلم علم يه و  ) إن رسول ال صلى ال عل
الصلة في المسجد الذي يؤذن فيه ( .
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- صلة سنة الظهر البعدية ركعتان .3
- أخذ قسط من الراحة مع نية صالحة .4

رابعا : العصر
ومن أعمال هذا الوقت :-

 - صلة العصر في جماعة مع الحرص على صلة أربع ركعات قبلها قال صلى1
ال عليه وسلم ) رحم ال أمراًء صلى قبل العصر أربعا ( .

 - سماع موعظة المسجد : قال صلى ال عليه وسلم ) ما جلس قوم في بيت من2
 بيوت ال يقرؤون كتاب ال ويتدارسصون فيمصا بينهصم إل حفتهصم الملئكصة وغشيتهصم
 الرحمة وذكرهم ال فيمن عنده ( وعن أبي أمامة رضي ال عنه عن النبي صلى
مه كان يد إل أن يتعلم خيرا أو يعل سجد ل ير من غدا إلى الم سلم قال )  يه و  ال عل

كأجر حاج تاما حجته ( .
- الجلوس في المسجد لقراءة القرآن والذكر .3
- قضاء حوائج السرة .4
 - عقصد جلسصة أسصرية لمدارسصة القرآن الكريصم والسصنة النبويصة وبعصض الحكام5

الرمضانية ، أو سماع إذاعة القرآن الكريم .
خامسا : بعد المغرب

ومن أعمال هذا الوقت ما يلي :
 - النشغال بالدعاء قبل الغروب قال صلى ال عليه وسلم ) ثلثة ل ترد دعوتهم1

 .... ( وذكر منهم ) الصائم حتى يفطر ( تناول وجبة الفطار مع الدعاء ) ذهب
الظمأ وابتلت العروق وثبت الجر إن شاء ال ( .

يه وسلم من فطر صائما كان له2  - المشاركة في تفطير صائم قال صلى ال عل
مثل أجره غير أنه ل ينقص من أجر الصائم شيُء (

- أداء صلة المغرب جماعة في المسجد مع التبكير إليها3
- الجلوس في المسجد لذكار المساء4
- الجتماع مع الهل والبناء للمؤانسة وتناول وجبة خفيفة من الطعام .5
- الستعداد لصلة العشاء والتراويح .6
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سادسا : العشاء
ومن أعمال هذا الوقت ما يلي :

- صرة العشاء جماعة في المسجد مع التبكير إليها .1
يه وسلم ) من قام رمضان2  - صلة التراويح كاملة مع المام قال صلى ال عل

 إيمانا واحتسابا غفر ال ما تقدم من ذنبه ( وقال صلى ال عليه وسلم ) من قام مع
المام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ( .

- برنامج مفتوح :3
عة شخصية ، سة نشاط دعوي ، مطال صديق أو جار .....، ممار يب أو   زيارة قر
 درس عائلي ، تربيصة ذاتيصة ، حضور مجلس ذكصر.. مصع الحرص على الجواء

اليمانية واقتناص فرص الخير في هذا الشهر الكريم .
هد الفواه وقوت القلوب هو ش كر ال ف طب بذ سانك ر حبيب – ل خي ال كن - أ  ولي

ومؤنس الرواح ، وهو الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة .
ية ، والمطالب السامية اغتنموا الفرصة قبل  و أخيرا أقول : يا أصحاب الهمم العال
 الفوات ، وسصارعوا مصع الصصالحين إلى الخيرات وتعرضوا فصي هذا الشهصر الكريصم

لنفحات رب البريات .
 وفصي أخصر المطاف فلنسصأل ال معصي أن يبارك لنصا فصي رمضان وان يجعلنصا مصن

المرحومين المعتوقين بصيامه وقيامه .
دار القاسم

==============
 الوصايا اللهية في الجازة الصيفية

د.ناصر بن يحيى الحنيني
ما يم العقاب ، و من أل هم  ما ينجي فق العباد ل يز الوهاب ، مو حد العز مد ل الوا  الح
 يكون لهصم ذخرا يوم الحسصاب ، والصصلة والسصلم على خيصر خلق ال المصصطفى

الواب ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب ما بعد :
 أيها المسلمون ، من أعظم نعم ال على العبد أن يوفق للخير والطاعة ، وأن يوفق
 لكل ما يحبه ال ويرضاه ؛ بل هو دليل على رضاء ال عن العبد ، ومن وجد ذلك
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 فليحمصد ال وليخلص فصي عمله ويزيصد منصه ، } والذيصن اهتدوا زادهصم هدًى وآتاهصم
ها موسم ية الستفادة من ها الناس في كيف تي ينقسم في هم { ، وإن من المواسم ال  تقوا
في غل ، وراحُة البال ، و مع قلة المشا كبير  قت ال يث توفُر الو صيفية ح  الجازة ال
 بعصض الحيان وفرُة المال ، فالتوفيصق والتسصديد فصي اسصتغلل هذه الجازة منحصة
 ربانية،وأعطية إلهية ،نسأل ال أن ل يحرمنا وإياكم منها ، وحتى نكون ممن وفق
 وسصدد لسصتغلل هذه الجازة على الوجصه المرضصي، علينصا بالرجوع إلى الوصصايا
 التي أوصانا بها مولنا في كتابه أ و على لسان رسوله الكريم صلى ال عليه وسلم
في سديد  يق والت في التوف سببا  تي بإذن ال تكون  نة وال كم هذه الوصايا المعي  ، وإلي
 هذه الجازة وهي ليست جامعة لكل شيء ولكل لعلها ذكرت بعض المهم مما يجب

فنقول وبال التوفيق ومنه العانة والتسديد :
 الوصية الولى : قال سبحانه :} ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن
 اتقوا ال { وصصية ال للوليصن والخريصن للكبار والصصغار والرجال والنسصاء
 وللغنياء والفقراء لكصل أحصد ، تقوى أيهصا المؤمنون :أيهصا الشباب ينبغصي أن تكون
سوق والمنزل ، في ال نا،  نا وجو نا وبحر في بر نا ، سفرنا وحضر في  نا  ملزمًة ل
 والعمصل والشارع،وفصي أماكصن الترفيصه وأمام الشاشات ، وفصي المهرجانات ، وفصي
حة في خضم الفر بك  صية ر سلم و خي الم نس أ ستراحات لت صور الفراح وال  ق
في لحظة سلبك إياه  ستطيع أن ي يك بهذا الفرح ي عم عل سرور، واعلم أن الذي أن  وال
قم، بأن فع الن عم وتر يد الن ها تز تي ب يك بتقوى ال ال ين، فعل في غمضة ع  واحدة و
 تجعصل بينصك وبيصن عذاب ال وقايصة باتباع أوامره واجتناب نواهيصه ولنتصق ال حصق
بن مسعود : " أن يطاع ال فليعصى ، ويشكر فل ها ا تي قال عن  التقوى ، وهي ال
ته ول تموتن ها الذين آمنوا اتقوا ال حق تقا  يكفر ، وأن يذكر فل ينسى"أ.هص }يأي

إل وأنتم مسلمون {.
بل ك ق بل خمس ، حياَت نم خمسا ق ية : جاء في الثر الصحيح : ) اغت  الوصية الثان
 موتك ، وصحَتك قبل سقمك ، وفراَغك قبل شغلك ، وشباَبك قبل هرمك ، وغناك

قبل فقرك(.
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ستغلل الحياة والعمر حد وهو ا مر وا كل خير تدور حول أ  هذه الوصية الجامعة ل
 في طاعة ال وما يقرب من ال قبل أن تحول بينك الحوائل وتعوقك العوائق ، فيا
 من تتمتع بالصحة والعافية والوقت والشباب والغنى تذكر نعمة ال عليك ول تفرط
تي إذا ذهبت لن تعود ، فإذا ذهب الشباب فل يعود وإذا نم هذه الفرص ال ها واغت  في
 جاء الموت فل رجعصة ، اغتنصم هذه الجازة والفراغ قبصل أن تأتصي الشواغصل فل
 تستطيع التقرب و ل العبادة والستفادة ، وإليك بعَض المقترحات التي قد تساهم في
نا بالنفع إذا كان النسان جادا وصادقا وقد عقد  شغل الوقت والفراغ فيما يعود علي

العزم على الستفادة منها ، ومن هذه المقترحات:
 أوًل : شغصل الوقصت بكتاب ال ، إمصا بالتسصجيل فصي حلق تحفيصظ القرآن للكبار
 والموظفين والشباب والصغار والنساء ، ومحاولُة الستفادة وحفُظ كتاب ال واتقاُن
حبيب خي ال جل وعل ، أ نا  ما يريده رب تى ننال أعلى الدرجات ونقرأه ك ته ح  تلو
قص من الن يس  صدرك حرج علي ، أل في  كن  نى هذا العتاب ول ي بل م  لعلك تتق
 والعيب أن تصبح شابا يافعا وقد تكون تدرس في إحدى المدارس الثانوية أو إحدى
 الجامعات ، أو تكونَص ربا لسصرة وأبناء ، وأنصت ل تسصتطيع قراءة القرآن القراءة
 الصحيحة ، وإذا ما ُكّلمت تقول: ل أجد الوقت ، إن شغل ساعات عمرك في كتاب
 ال هي من أفضل القربات وأعظم الحسنات وأكثرها فال ال فإن الذي يتلو القرآن

وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ،
 وهمسة أخرى إلى من يقرأ القرآن ولكنه لم يحفظه وتمر عليه السنوات وهو يفرط
 في هذا الفضل العظيم ، نقول ول الحمد انتشر في الونة الخيرة الدورات المكثفة
مة باردة من غني ها  ما أعظم هر الجازة ، ف صفه خلل أش فظ القرآن كامًل أو ن  لح
 تقدم بين يديك وتقضي على التسويف الذي أضاع عمرك ، وتذكر قول نبيك الكريم
 صصلى ال عليصه وسصلم : )خيركصم مصن تعلم القرآن وعلمصه ( وقوله : )أقرأوا القرآن

فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصحابه ( .
 ثانيا: اسصتغلل الجازة بتحصصيل العلم النافصع فإن طلب العلم وتعلم العلوم الشرعيصة
 من أعظم القربات فقد قال صلى ال عليه وسلم : )من سلك طريقا يلتمس فيه علما
به من يرد ال  يه وسلم : ) به طريقا إلى الجنة ( ، ويقول : صلى ال عل  سهل ال 
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 خيرا يفقهصه فصي الديصن ( فإذا وفصق النسصان لطلب العلم هذا دليصل على توفيصق ال
فة نا في هذه الجازة الدروس والدورات العلمية المكث  ورضاه عنه ، وقد يسر ال ل
يا أخي احرص على هذه العبادة  في المساجد في غالب المدن ول الحمد والمنة ، ف
 العظيمة التي لم يأمر ال نبيه أن يطلب الزيادة من شيء سوى العلم فقال جل وعل

 : ) وقل رب زدني علما ( ، والن هذه الدروس في المساجد وتسجل وتباع في
ثة وغيرها، فياأخي المسلم اجعل  التسجيلت وتبث في بعض وسائل العلم الحدي
 هذه الجازة نقطصة تحول لك ولعائلتصك ولبناءك وأنصت أيهصا الشاب عليصك بالجصد

واستغلل الوقت فيما ينفع أما يكفي ما مضى من أعمارنا .
تي تقام في بعض ية والمخيمات الصيفية ال كز الصيفية والنشطة الثقاف  ثالثا : المرا
تك من الفراغ على شغل وق كي  من تشت ها الشاب يا سياحية ، فاحرص أي كن ال  الما
تك ويصقل شخصيتك حتى تكون عضوا نافعا فع وينمي مهارا يك بالن ما يعود عل  في

لنفسه ودينه وأهله ومجتمعه .
رابعا: مجاورة بيت ال الحرام والمسجد النبوى والكثار من ذكر ال والطاعة .

 خامسا: المبادرة بعقد دوريات بين القارب والجيران والصحاب واستضافة بعض
يه عن من الترف كر ال ول بأس  قد مجالس للعلم والدعوة وذ  الدعاة وطلب العلم لع

النفس بالمباح ومتابعة المفيد النافع في المجلت النافعة.
 سصادسا: الحرص على شغصل الوقصت فصي اكتسصاب بعصض المهارات والحرف التصي
 تنفعك أيها الشاب في مستقبلك القادم مما يزيد في فرص العمل الوظيفة لك ، كتعلم

الحاسوب والمهارات والعلقات العامة وغيرها مع عدم الغفلة عما سبق ذكره .
 الوصصية الثالثصة : يقول سصبحانه : } ُقْل ِلْلُمْؤِمِنينَص َيُغّضوا ِمنْص َأْبصَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا
 ُفُروَجُهمْص{ َوَقاَل سصبحانه : }َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناتِص َيْغُضْضنَص ِمنْص َأْبصَصاِرِهّن َوَيْحَفْظنَص
ّ{ ، أيهصا الخ المبارك ، مصن أعظصم مصا يتعرض له المسصلم فصي الوقصت  ُفُروَجُهن
 الحاضصر ويزداد فصي أوقات الجازة النظصر إلى مصا ليحصل والذي يكون سصببا فصي
 الوقوع فصي المحرمات بصل وفصي الفواحصش الكصبيرة فصي بعصض الحيان –أعاذنصا ال
ها - ، فيجب على النسان أن يمتثل أمر ربه فيغض بصره عن كل ما كم من  وإيا

حرم ال ويجتنب الماكن التي تكون سببا في الوقوع في ذلك وإليك بعضا منها :
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 أوًل : الحذر من التمادي والغفلة في النظر إلى الشاشات و القنوات فكم هتكت من
خي نة ، فاحذر أ من الشهوات الكام جت  كم هي  ستر البيوت وأعراض العفيفات ، و

أن تلقي بنفسك إلى التهلكة والطريق الموحشة .
ين ظر للغاد نة لكثرة الن ما يكون مظ سواق م في الطرقات وال سكع   ثانيا : كثرة الت
 والرائحيصصن فاحرص يارعاك ال على عدم الجلوس فصصي الطرقات، وكثرة النزول
 للسواق من غير حاجة فإن الشيطان يرفع رايته في السوق وهي أبغض البقاع إلى

ال الوقت الطويل فهو مما يعرضك للفتنة .

 ثالثا : الحذر مصن تتبصع المواقصع المحرمصة عصبر النترنصت والفتتان بالصصور التصي
 تعرض فهصي زيادة على تهييجهصا للغرائز وحثهصا على الوقوع فصي الزنصا واللواط
ها تورث المراض النفسية المستعصية كما صرح بذلك بعض الطباء  وغيرها فإن
 النفسصانيين حتصى فصي بلد الغرب، واحذر أن تكون عبدا لهواك وشهوتصك ، وجاهصد

نفسك بارك ال فيك ومن ترك شيئا عوضه ال خيرا منه .
 رابعا : البعصد عصن الماكصن المختلطصة كبعصض الملهصي وأماكصن الترفيصه والتسصوق

والمهرجانات ، فإن فيها من الشر العظيم ما ل يعلمه إل ال .
عن سؤول  كم م كم راع وكل صيحة إلى أولياء المور وأقول : ) كل جه ن  وأخيرا أو
 رعيته( فتنبه لما ذكرناه سابقا واحرص على حفظ زوجك وبناتك أوًل عن الذهاب
 إلى الماكصن التصي تعرضهصم للفتنصة والفتتان بهصم ، واحرص بارك ال فيصك على
تب ال له مت وك تك فإن الشيطان لم ي من بي ما يخرج  ما يلج و فة  هم ومعر  متابعت

الخلود إلى قيام الساعة والمعصوم من عصمه ال .
 الوصصية الرابعصة : قال جصل وعل:} ولتكصن منكصم أمصة يدعون إلى الخيصر ويأمرون
يه صلى ال عل يم  نا الكر كر ويؤمنون بال { ويقول نبي عن المن  بالمعروف وينهون 
ُه ْن اْلُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكّن الّل ِه َلَتْأُمُرّن ِباْلَمْعُروِف َوَلَتْنَهُوّن َع ِسي ِبَيِد  وسلم : )َواّلِذي َنْف
ْم ْن َرَأى ِمْنُك ْسَتَجاُب ( ويقول أيضا : )َم ُه َفَلا ُي ُه ُثّم َتْدُعوَن ا ِمْن ْم ِعَقاًب َث َعَلْيُك ْن َيْبَع  َأ
 ُمْنَكًرا َفْلُيَغّيْرُه ِبَيِدِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اْلِإيَماِن

. )
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كم ( ها )من رأى من مة افترضها ال على المة كل ها المسلمون : هذه عبادة عظي  أي
 وهصي تهصم المصة كلهصا لن نجاتهصا وقصت الفتصن والزمات وعنصد حلول المصصائب
 والمدلهّمات مرتبصط بقيام المصة بهذه الفريضصة مصن عدمهصا ، وتزداد أهميصة المصر
يه في أوقات الجازات حيث تكثر المنكرات والوقوع في  والنهي وتعظم الحاجة إل
 المحرمات ، فأنت أيها الب المبارك والشاب الموفق مأمور بالمر بالمعروف لكل
هد من ج ستطيعه  ما ت في الدعوة إلى ال بقدر  ساهمة  هه والم صحه وتوجي حد ون  أ
 وكلمصة ونشصر شريصط أو كتاب أو دعوة عالم أو طالب علم لشغصل أوقات الناس
في السواق والنكار على كل كر  هي عن المن حن مأمورون بالن  بالخير ، وكذلك ن
تي في البقالت والتموينات ال من تجاوز حدود ال و كل  في الشوارع على  حد ، و  أ
كن هي مسؤوليتنا جميعا ، ومن الما من المجلت وغيرها ف ما ليرضي ال   تبيع 
ها أماكن الفراح والقصور والستراحات ، تي ينبغي التواصي بالمر والنهي في  ال
كر ، فال ال من من فع ول  قد ارت من صوت للشيطان  كم  من عورة كشفت و كم   ف
هو كن الل ها ، وكذلك أما تي نعيش عم ال سلب الن بة و جل بالعقو تى ل نعا  بالنكار ح
 والترفيصه والنكار على أصصحابها الذيصن ل ينظرون إلى مصا يغضصب ال بقدر مصا

ينظرون إلى الربح المادي هدانا ال وإياهم لكل خير.
 ليكصن شعارنصا فصي هذه الجازة قول ربنصا جصل وعل : }وابتصغ فيمصا آتاك ال الدار
بغ الفساد في يك ول ت يا وأحسن كما أحسن ال إل  الخرة ول تنس نصيبك من الدن
كم من كل ستغفر ال لي ول  الرض إن ال ل يحب المفسدين{ أقول ما تسمعون وا

ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
=============

فن التعامل مع عقارب الساعة
حقيبة تدريبية

) حقيبة المدّرب (
إعداد الستاذ :

علي بن صالح البطّيح
مشرف التدريب التربوي في مركز التدريب التربوي
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في محافظة البدائع
هص1425- 1424

بسم ال الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمدل وحده , والصلة والسلم على من لنبي بعده , وبعد :
هو ) الوقت ( حيث ليمكن اّدخاره به  ما يمكن العتناء  يه أن أولى  ما لشك ف  فم
 لوقت الحاجة بل لبد من إنفاقه بشكل أو بآخر, والناس جميعا يستوون في امتلكه
 ل فصي حسصن تصصريفه , لذا كان لزامصا على الناجحيصن فصي الحياة أن يولوه جصل
ية ليحققوا الهداف المنشودة هم بكفاءة عال مع أوقات مل  سنوا التعا هم وأن يح  اهتمام
ما إذا أهملت مهارة إدارة  في مؤسساتهم الدارية والتعليمية الحكومية والخاصة , أ
 الوقت فانتظر ما يحل بالفرد والمؤسسة من التخبط والعشوائية وضعف المخرجات

حة ته كالنوم والرا مه وإدار صعب تنظي قت نوعان : نوع ي  ...وأنبّه إلى أن الو
 والعلقات السصرية والجتماعيصة , وآخصر: يمكصن تنظيمصه وإدارتصه ومنصه الوقات
ساؤل ثل ؟ هذا ت ستثماره بشكل أم ستطيع ا هل ن فة مثًل ف  المخصصة للعمل والوظي
فع العجلة هد مقّل لد سهام وج بة كإ يه جاءت هذه الحقي ية , وبناًء عل ية الهم  في غا

نحو النجاح المأمول في إدارة الوقت بفاعلية , وبال تعالى التوفيق
اسم البرنامج : فن التعامل مع عقارب الساعة

الهدف العام للبرنامج : تنمية مهارات المتدرب في إدارة وقته بكفاءة عالية
الهداف التفصيلية : في نهاية البرنامج يتوقع من المتدرب أن :

 - يستنتج أهمية الوقت من خلل النصوص الشرعية والنماذج المثلى.1
في2 فه على التاءات الخمس  من خلل تعر قت  ستراتيجيات إدارة الو   – يحدد ا

إدارة الوقت.
 – يتعامل مع مضيعات الوقت بكفاءة عالية.3

المستهدفون من البرنامج : ) القادة حسب اختلف مواقعهم (
 ( ساعات4مدة البرنامج : ) 

المنهاج
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م ... الوحدة التدريبية ... هدفها ... أسلوب التدريب ... ساعات التدريب
  ... الوقت في الشرع ونماذج من الناجحين في إدارة أوقاتهم ... يستنتج أهمية1

 80الوقصت فصي السصلم مصع نماذج مصصاحبة ... محاضرة - أ نشطصة تدريبيصة ... 

دقيقة
2... 

 التاءات الخمصس فصي إدارة الوقصت ... يحدد اسصتراتيجيات إدارة الوقصت مصن خلل
 تعرفصه على التاءات الخمصس فصي إدارة الوقصت ... محاضرة - أنشطصة تدريبيصة ...

 دقيقة60
  ... مضيعات الوقت ... التعامل مع مضيعات الوقت بكفاءة عالية ... محاضرة3

 دقيقة100- أنشطة تدريبية ... 
إرشادات المدربين :

* العداد الجيد للبرنامج .
(00* توفر مواد التدريب اللزمة ) أقلم – شفافيات – أجهزة – 

* تقسيم المتدربين إلى مجموعات مناسبة مع تحديد المقرر
* التقيد بالوقت بدقة .

الجراءات التدريبية
الوحدة الولى / الجلسة الولى

الموضوع : الوقت في الشرع ونماذج من الناجحين في إدارة أوقاتهم
الهدف : يستنتج أهمية الوقت في السلم مع نماذج مصاحبة

 دقيقة (60الزمن : )
الجراء التدريبي ... رمزه ... زمنه ... نوعه ... موضوعه ... ملحظات

مج10الفتتاح + تمرين ... - ...    دقائق ... فردي ... تعارف وتعريف بالبرنا
...

محاضرة
نشاط

مادة علمية
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نشاط
مادة علمية

 ...1/1/1

1/1/1
1/1/2
1/1/2
1/1/3

 ...15

15
15
10
15

... جماعي
حوار ونقاش

فردي
حوار ونقاش

... الوقت في الشرع ونماذج من الناجحين في إدارة أوقاتهم ...
 دقيقة80المجموع ... 

التعارف
 كم في التعارف من تحقيق للنسجام وإذابة الجليد وتحفيز للعمل , ويتخذ التعارف
سنوات الخدمصة  أشكاًل عديدة وصصورا مختلفصة شامًل للسصم والكنيصة والتخصصص و
 ومكان العمصل والهوايات , مصع تقسصيم للمشاركيصن إلى مجموعات صصغيرة وتسصمية

المجموعات ..
كن ما يم يه أن أولى  شك ف ما ل به ) وم يف  مج كتعر عن البرنا صرة   ثم نبذة مخت
 العتناء بصه هصو ) الوقصت ( وهذا ماسصيعالجه البرنامصج – بإذن ال تعالى – آمليصن

تحقيق المتعة والفائدة التربوية (
مادة علمية

...
1/1/1
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...
محاضرة قصيرة مع حوار ومناقشة

...
 دقيقة15

الوقت هو العمر وهو الحياة وليمكن تكديسه بل لبد من إنفاقه
• الوقت في الشرع:

• ) والفجر..( )والليل..( )والنهار..( )والضحى ..( )والعصر..(
• قال النبي – صلى ال عليه وسلم - :)نعمتان مغبون..(

• و) لن تزول قدما عبد يوم القيامة ..(
• و) اغتنم خمسا قبل خمس..(

• و) أعذر ال إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة (
ومن كلم السلف :

 • ابن مسعود : ” إني لمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شئ من عمل الدنيا ول
الخرة

• عمر بن عبد العزيز ” الليل والنهار يعملن فيك فاعمل فيهما“
قت هم: الو ما: قول ين , أحده سوى حرف ستفد  صوفية فلم أ صحبت ال عي ”   • الشاف

سيف , فإن لم تقطعه قطعك, ونفسك إن شغلتها بالحق وإل شغلتك بالباطل ”
الحسن البصري ” إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك“

تقول حفصة بنت سيرين: ماوجدنا العمل إل وقت الشباب
قال ابن عقيل :” إني ليحل لي أن أضيع ساعة من عمري

 جارية محمد بن سحنون التي كانت تلقمه الطعام , وبعد فراغه مماهو منهمك فيه
طلب الطعام فقلت : ألقمتك إياه

عامر بن عبد قيس قال لمحدثه : ” أمسك الشمس ”
 •أمصا نظرتهصم للوقصت وتعاملهصم معصه فحدث عصن غيرتصم ....ويفضّل أن يسصتشهد

المدرب بص
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يخ جد , ش ية ال بن تيم بن الجوزي , النووي , ا مد , ا بن أح يل   داود الطائي , الخل
هم بن سلم البيكندي ( ,ومن المعاصرين : وكيف يديرون أوقات  البخاري ) محمد ا

بفاعلية ؟
نشاط
...

1/1/1

...
جماعي

...
 دقيقة15

) عصف ذهني (
 بالتعاون مصع أفراد مجموعتصك : برأيصك ماالسصباب الحاملة على عدم احترامنصا

للوقت ؟
1–  

.................................................................................
.....................................

2–  
.................................................................................

.....................................
3–  

.................................................................................
.....................................

4–  
.................................................................................

.....................................
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5–  
.................................................................................

.....................................
6–  

.................................................................................
.....................................

7–  
.................................................................................

.....................................
8–  

.................................................................................
.....................................

9–  
.................................................................................

.....................................
10– 

.................................................................................
.....................................

11–  
.................................................................................

.....................................
12–  

.................................................................................
.....................................
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13-  
.................................................................................

.....................................
مادة علمية

...
1/1/2

...
حوار ومناقشة

...
 دقيقة15

من السباب الحاملة على عدم احترامنا للوقت :
 - لن الوقت معنوي غير محسوس1
 - لننا رّبينا على ذلك2
 - لعدم الهتمام بالبدايات والنهايات للعمال3
 - لعدم وضوح الهدف أوانعدامه4
 - الجهل بأهمية الوقت5
 - ضعف الهمة6
 - عدم القدرة على التعامل مع مضيعات الوقت7
 - مصاحبة ذوى الهمم الضعيفة8
 - عدم التخطيط والتنظيم للوقت9

 - عدم الستشعار بأننا محاسبون على أعمالنا وأوقاتنا10
 - اعتقاد البعض بأن جدول العمال يستغرق الوقت الكثير11
- اعتذار البعض بأنه مشغول للغاية12
-الحباط الذي يعيشه المسلم في مواجهة التحديات13

نشاط
...
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1/1/2

...
فردي

...
 دقائق10

أمامك خصائص الوقت والمال , وازن بوضع علمة ) / ( في المكان المناسب :
 اسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم المتدرب ) اختياري ( /

........................................................................
م ... الخصائص ... الوقت ... المال

 ... يمكن أن تراه ... ...1
 ... لتضعه في خزانة ... ...2
 ... يزيد وينقص ... ...3
 ... يمتلكه الجميع ... ...4
 ... يمكن أن يعود ... ...5
 ... ليمكن استبداله ... ...6
 ... تحفظه لوقت الحاجة ... ...7
 ... يمكن أن تحمله ... ...8

مادة علمية
...

1/1/3

...
حوار ومناقشة

...
دقيقة1 5

عزيزي المتدرب لعلك تلحظ وضع علمة ) / ( على الجابة المناسبة :
م ... الخصائص ... الوقت ... المال
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 ... يمكن أن تراه ... ... /1
 ... لتضعه في خزانة ... / ...2
 ... يزيد وينقص ... ... /3
 ... يمتلكه الجميع ... / ...4
 ... يمكن أن يعود ... ... /5
 ... ليمكن استبداله ... / ...6
 ... تحفظه لوقت الحاجة ... ... /7
 ... يمكن أن تحمله ... ... /8

تأمل عزيزي المدرب لتفيد المشاركين في البرنامج !!!
ما قيمة قطعة من حديد ؟

 دولر5• قطعة خام = 
دولر11• صنعت على شكل حذوة فرس = 
 دولر255• صّنعت على شكل إبر خياطة = 

 دولر2285• صّنعت على شكل سكاكين = 
دولر250000• صّنعت على شكل نوابض ساعات = 

• هل المصنع واحد ؟ هل القطعة واحدة ؟ هل الجهد واحد ؟ هل القدرة واحدة ؟
الجراءات التدريبية

الوحدة الثانية / الجلسة الولى
الموضوع : التاءات الخمس في إدارة الوقت

 الهدف : يحدد استراتيجيات إدارة الوقت من خلل تعرفه على التاءات الخمس في
إدارة الوقت
 دقيقة (60الزمن : )

الجراء التدريبي ... رمزه ... زمنه ... نوعه ... موضوعه ... ملحظات
مادة علمية

نشاط
مادة علمية
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نشاط
مادة علمية

...
2/1/1
2/1/1
2/1/2
2/1/2
2/1/3

...
20
10
10
10
10

... حوار ونقاش
جماعي

حوار ونقاش
فردي

حوار ونقاش
في إدارة مس  فه على التاءات الخ من خلل تعر قت  ستراتيجيات إدارة الو  ... ا

الوقت ...
 دقيقة80المجموع ... 

مادة علمية
...

2/1/1

...
حوار ومناقشة

...
 دقيقة20
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التاءات الخمس في إدارة الوقت
• تحديد الهداف

• ترتيب الولويات
• تخطيط الزمن

• تفويض العمال
• تقويم الداء

 كلهصا قصد بدأت بحرف التاء , ولتحقيصق إدارة فاعلة للوقصت , يحسصن بالمتدرب أن
يراعي ذلك في وضع خططه وبرامجه .

لماذا ليرغب الناس في تحديد أهدافهم وتعيينها؟
• الخوف من الفشل والمجهول – الرفض – التسويف - عدم اليمان بالضرورة

تحديد الهداف
عندما لتعرف أين تتجه فإن كل الطرق توصلك

ية ( سبوعية , يوم ية, أ صيرة شهر سنوات – ق سنة أو  أهداف ) طويلة – مربوطة ب
والهداف عادة إما :

• إيمانية
• مادية واحتياجات ضرورية ) المن – المأكل- المال – الصحة - السكن ...(

• أسرية ) الحقوق المشروعة (
• وظيفية ) نجاح وتميز (

• علقات ) صلة وزيارات(
• ترويحية

• النمو) مهارات – معارف – قدرات ..(
نشاط
...

2/1/1

...
جماعي
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...
 دقائق10

) تمرين (
بالتعاون مع أفراد مجموعتك : برأيك مالمعايير الخاطئة لتحديد أولويات العمل ؟

1 

................................................................................–
........................................................

2 

................................................................................–
........................................................

3 

................................................................................–
........................................................

4 

................................................................................–
........................................................

5 

................................................................................–
.........................................................

6 

................................................................................–
.........................................................

7 

................................................................................-
.........................................................

مادة علمية
...

2/1/2
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...
حوار ومناقشة

...
 دقائق10

المعايير الخاطئة لتحديد أولويات العمل
 - إذا كنت تقدم العمل الذي تحبه على الذي تكرهه1
 - إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي لتتقنه2
 - إذا كنت تقدم العمل السهل على الصعب3
 - إذا كنت تقدم العمل قصير الوقت على الطويل4
 - إذا كنت تقدم العمل الذي يثير اهتمامك على ماليثيره5
 - تستجيب للزمات والطوارئ بدون حدود6
 - لتعمل العمل إل عند قرب موعده النهائي7

ترتيب الولويات
كثير من الناس يحب العمل أكثرمن محبته لن يفكر , لذا :

• حدد هدفك ) بأقسامه الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى (
• فكر في الخيارات المطروحة لتحقيق الهدف واختر أحسنها

• الوقت المناسب لها وما يمكن أن تستغرقه
• المكان المناسب

• من يقوم بالعمل ) أنت أو غيرك ( ومن الصلح؟
• الولوية من العمال والنشطة

• تذكر أن الوقت ليس تحت تصرفك, لذا افترض المضيعات.
• لتعط أي نشاط أكثر من الوقت الذي يستحق

• ضع احتياطات عندما يفشل تنفيذ أي نشاط موجود في الخطة
• تذكر أن بضع دقائق من التفكير والتخطيط توفر بضع ساعات من العمل الشاق

نشاط
...
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2/1/2

...
فردي

...
 دقائق10

عزيزي المتدرب – فضل – قم بتعبئة هذا الجدول متوخيا الصراحة والصدق :
النشاط البديل النافع ...

الوقت الذي يمكن توفيره ...
وقته المعتاد ...

النشاط اليومي أو السبوعي
ساعات ... وقت النوم يوميا8 أجزاء من القرآن ... ساعة واحدة ... 3قراءة 

... ... ... الكل والشرب يوميا
... ... ... الزيارات )منك-أو إليك(

... ... ... السترخاء
... ... ... إجابة الدعوات العامة

... ... ... انتظار الخرين
... ... ... العمال الخاصة

... ... ... محادثة في الهاتف
... ... ... النترنت
... ... ... المجموع

مادة علمية
...

2/1/3

...
حوار ومناقشة

...
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 دقائق10
التفويض : هو عمر أضيف إلى عمرك

* لماذا لنفوض ؟ :
* المركزية

* الحرص على نجاح الذات والنفس
* عدم الثقة بالخرين

 *** لحظ – عزيزي – لوأن شخصا بلغ من العمر سبعين عاما وأضاع من يومه
مقدار ) حسب ماهو مدّون في الحقل ( كم يضيع عليه خلل العمر تأمل الجدول :

 دقائق5أشهر ... 3
10أشهر ... 6

20سنة كاملة ... 

سنوات ... ساعة3
ساعات10سنة ... 30

الجراءات التدريبية
الوحدة الثالثة / الجلسة الولى

الموضوع مضيعات الوقت
الهدف : التعامل مع مضيعات الوقت بكفاءة عالية

 دقيقة (80الزمن : )
الجراء التدريبي ... رمزه ... زمنه ... نوعه ... موضوعه ... ملحظات

مادة علمية
نشاط

مادة علمية
نشاط

مادة علمية
نشاط

مادة علمية
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نشاط
مادة علمية

نشاط
...

3/1/1
3/1/1
3/1/2
3/1/2
3/1/3
3/1/3
3/1/4
3/1/4
3/1/5
3/1/5

...
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

... حوار ونقاش
جماعي

حوار ونقاش
فردي

حوار ونقاش
جماعي
جماعي
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جماعي
في إدارة مس  فه على التاءات الخ من خلل تعر قت  ستراتيجيات إدارة الو  ... ا

الوقت
...

 دقيقة100المجموع ... 
مادة علمية

...
3/1/1

...
حوار ومناقشة

...
 دقائق10

* لن تستطيع السيطرة على كل وقتك لكن سيطرعلى ما تستطيع منه
* النضباط الذاتي والرادة الجبارة سر نجاح وقتك

* يستحيل أن العمال كلها في درجة واحدة من الهمية
* إياك وفضول النوم والكل والكلم
* تحّكم في الوقت قبل أن يتحكم فيك

* كن سريع القراءة وامتلك المهارة في ذلك
* الشتغال بالندم على الماضي تضييع للمستقبل
* تذكر أن التفرغ في مستقبل اليام وهم وسراب

* بقدر ماتتعنى تنال ماتتمنى
* الوقت لينتظر أحدا

* مورد مهم يستوي الناس في امتلكه لفي تصريفه
* اعمل بطريقة أذكى لبمشقة أكثر

نشاط
...
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3/1/1

...
جماعي

...
 دقائق10

) تمرين (
بالتعاون مع أفراد مجموعتك : برأيك مامبددات ومضيعات الوقت ؟

1 

................................................................................–
.......................................................

2 

................................................................................–
.......................................................

3 

................................................................................–
.......................................................

4 

................................................................................–
.......................................................

5 

................................................................................–
.......................................................

6 

................................................................................–
.......................................................

7 

................................................................................-
.........................................................
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8 

................................................................................-
.........................................................

مادة علمية
...

3/1/2

...
حوار ومناقشة

...
 دقائق10

- الزيارات المفاجئة من البطالين
- التردد في اتخاذالقرار

- المكالمات الهاتفية الزائدة عن الحد
- عدم وجود خطة

- تراكم الوراق وعدم ترتيبها
- التسويف

- عدم القدرة على قول ) ل (
- ضعف مهارة إنهاء الحديث بلباقة

- عدم الستفادة من السجلت والتجهيزات والمكانات
- إعطاء المكالمات الهاتفية الولوية في العمل

- سيطرة الروتين على الخرين
- مركزية السلطة واتخاذ القرار

- عدم الثقة بالخرين
- العتماد على الذاكرة

- ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟
نشاط
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...
3/1/2

...
جماعي

...
 دقائق10

بالتعاون مع أفراد مجموعتك : برأيك كيف نتعامل مع مبددات ومضيعات الوقت ؟
مادة علمية

...
3/1/3

...
حوار ومناقشة

...
 دقائق10

* حصرمضيعات الوقت ومبدداته
* مني أو من غيري

* ضع عددا من الحلول لكل مضيع ثم اختر أنسبها
* إن لم تتم إزالته فل أقل من القتصاد فيه

* سد منافذ الهروب
* استغلل الوقات الهامشية

* ل تستسلم للمور العاجلة غير الضرورية
* استخدام تقنية مفكرات الجوال وغير ذلك

نشاط
...

3/1/3

...
جماعي
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...
 دقائق10

بالتعاون مع أفراد مجموعتك : برأيك ماالطرق الذهبية للعامل مع ال
ه ا ت ف

مادة علمية
...

3/1/4

...
حوار ومناقشة

...
 دقائق10
 – طرق ذهبية للتعامل مع الهاتف:9

* تمر عبر شخص آخر
* حدد الموضوع قبل إجراء المكالمة

* عندما تتحدث مع من يستطرد أخبره أن لديك وقتا محدودا
* ادخل في الموضوع مباشرة

* اختصر المواضيع الجتماعية
* أن تكون أول من ينهي المكالمة
* لتسمح بالخروج عن الموضوع

* بعد تحقيق الهدف من المكالمة انهها بسرعة
* إذا كان إنهاء المكالمة ضروريا فافعل

نشاط
...

3/1/4

...
جماعي
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...
 دقائق10

بالتعاون مع أفراد مجموعتك : برأيك كيف تتعامل مع زيارة البطالين ؟
مادة علمية

...
3/1/5

...
حوار ومناقشة

...
 دقائق10

تتعامل مع زيارة البطالين :
* إذا كانت الزيارة ضرورية فقم أنت بها

* شجع مبدأ العمل من خلل المواعيد
* ل ما نع إذا سئلت هل أنت مشغول ؟ أن تجيب ب) نعم (

* كن مستمعا فقط قدر المكان استثمارا للوقت
* لتدخل في نقاشات غير مهمة

* حدد وقت الزيارة من بداية اللقاء : لبأس أن نجلس ربع ساعة
* النظر إلى ساعة المكتب بين الفينة والخرى

* خصص لك وقتا تمنع فيه زيارتك
* قف مع الزائر الطارق للباب حتى لتدع فرصة للثقلء بطول الجلوس

عة يه من المت قد تحقق لك ماتصبو إل نه   وفي الختام أتمنى – عزيزي المتدرب – أ
والفائدة , ولتنسنا من تواصلك معنا..

المراجع
م ... الكتاب ... المؤلف ... دار النشر ... الطبعة

  ... إدارة الوقت ... ماريون هاينز ترجمة / عبدال بلل ... دار المعرفة للتنمية1
هص1421البشرية ... 
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هص1421 ... فن إدارة الوقت ... عبدال مبارك البوصي ... دار طيبة ... 2
  ... دع التسويف وابدأ العمل ... جيمس آر . شيرمان ترجمة / محمد طه علي3

هص1421... دار المعرفة للتنمية البشرية ... 
  ... حقيبة : مهارة الدارة الذاتية الناجحة ... د/ إبراهيم القعيد ... دار المعرفة4

هص1421للتنمية البشرية ... 
  ... حقيبة : فن إدارة الوقت ... عبدالرحمن العمرو ... إدارة التدريب بالرياض5

هص1423... 
تقويم ذاتي

قة ها بد يك مؤمًل تعبئت ين يد ها ب ية أضع ية الهم في غا خي المتدرب : هذه نقاط   أ
وموضوعية , وصراحة وشفافية :

م ... المهارة ... المستوى
5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1

 ... أستشعر أهمية الوقت في الشرع المطّهر ... ... ... ... ...1
 ... أقتدي بنماذج الناجحين في إدارة أوقاتهم بفاعلية ... ... ... ... ...2
 ... أحترم الوقت وأثّمن أدق أجزائه ... ... ... ... ...3
 ... أحدد أهدافي بدقة ... ... ... ... ...4
 ... أرتب أولوياتي علميا ... ... ... ... ...5
 ... أخصص زمنا مناسبا لعمالي ... ... ... ... ...6
 ... أفوض بعض العمال بالقدر المطلوب توفيرا للوقت ... ... ... ... ...7
 ... أقّوم خطتي وأعمالي ... ... ... ... ...8
 ... أحصر مضيعات الوقت لدي ... ... ... ... ...9

 ... أتعامل مع مضيعات الوقت بكفاءة ... ... ... ... ...10
 ... أشارك في برامج إدارة الوقت ... ... ... ... ...11
 ... أدير وقتي بفاعلية ... ... ... ... ...12
 ... أسعى لحث الغير على إدارة أوقاتهم ... ... ... ... ...13

الفهرس
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م ... الموضوع ... الصفحة
2 ... المقدمة ... 1

3 ... المنهاج ... 2

  ... الوحدة الولى : الجلسة الولى : الوقت في الشرع ونماذج من الناجحين في3
9- 4إدارة أوقاتهم ... 

15- 10 ... الوحدة الثانية : الجلسة الولى : التاءات الخمس ... 4

25- 16 ... الوحدة الثالثة : الجلسة الولى : مضيعات الوقت ... 5

26 ... المراجع ... 6

27 ... تقويم ذاتي ... 7

... الفهرس
===============

مع قدوم أعظم الشهور: هل نعلم قيمة الوقت في حياتنا ؟ ...
6/9/1424

حسام أبو جبارة
 مصع أن إنسصان اليوم يعيصش فصي تقدم هائل ومدنيصة متقدمصة وماديصة عاليصة وحضارة
 واسصعة الطراف والتجاهات، فإنصه يعيصش فوق بركان مصن القلق والخوف والفزع
مة ستقبل أز نة إل وا من فت ما يكاد يخرج  من الحيرة والضطراب، ف  على زلزل 
سعادة يه مفقودة وال نة لد سي والطمأني صبح ويم سان ي مر، يكاد الن هى ومشكلة أ  أد
قه ما يماثله تي ينشدها معدومة لن التقدم المادي الذي يعيشه إنسان اليوم لم يراف  ال

من التقدم الروحي والخلقي المنشود.
 لذلك فإن التواصي بالصبر يضاعف القدرة ويزود النفس بالحب والعزم والصرار

على تحمل الشدائد والمصاعب
 فأصصبح أكثصر مسصلمي اليوم يعيشون فصي دنيصا ل تديصن أكثرهصا بالمثصل والفضائل
نا من ه من الضياع. ف من الحيرة وتنقذه  تي تنتشله  ية ال  الحميدة، ول بالعقائد الروح
صاف سلطان الن ير وضعف  مل الخ قل ع ساد وعمت الرذيلة، و شر والف شر ال  انت

والعدل وضاع صوت الحق في لجة الباطل.
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ية ية والماد ية المبهرة والحضارة المغر غم المدن في شقاء وبؤس ر يش   إن العالم يع
ته من هذا عد معانا حة إلى علج ب سة وضرورة مل جة ما  المتوفرة أصبح العالم بحا
 القلق والفشصل والضطراب.. فيصا ترى مصا هصو العلج للخروج مصن هذا البؤس

والشقاء ؟
من ثلث مة  سورة كري في  يز  به العز في كتا جل وعل   العلج وصفه رب العزة 
 آيات تحمل في طياتها عناصر النجاة ووسائل النقاذ وعوامل النجاح والفلح حيث
 يقول الحق تبارك وتعالى: "والعصر، إن النسان لفي خسر، إل الذين آمنوا وعملوا

بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".
ها صت العلة والداء ووصصفت له الدواء قال عن  إن هذه السصورة المباركصة التصي شخ
قة فت الناس" والحقي سورة لك عي رضي ال عنه: "لو لم تنزل إل هذه ال  المام الشاف
 التي تقررها هذه السورة الشريفة أنه على امتداد الزمان في جميع العصور وامتداد
 النسان في جميع الدهور ليس هناك إل منهج واحد رابح وطريق ناجح أل وهو ما

حددته السورة.
هو ها ف ما عد كل  صبر.. و حق وتواص بال صالح وتواص بال مل  مل وع  إيمان كا
 ضياع وخسران وضلل. وكان الصحابة رضوان ال عليهم إذا التقى منهم اثنان لم

يتفرقا حتى يقرأها أحدهما على صاحبه، ثم يسلم
ما في هذه السورة من منهج  أحدهما على الخر، وذلك ليذكر كل منهما صاحبه ب

للسعادة وطريق للفلح.
 لقد أقسم ال عز وجل في هذه السورة بالعصر، والعصر هو الزمان الواسع الممتد
 وكأنما أقسم به تبارك وتعالى لينبه العباد إلى قيمة الوقت وكرامته وإنه يجب على
ستغلل ستغله ا يد وأن ي عل المج يد والف سعي الحم قت بال سان أن يمل ذلك الو  الن
صطفى سره وصدق الم عل الخيرات لكيل يخ صالح وف مل ال في الع با   صحيحا طي

صلوات ال وسلمه عليه إذ يقول:
 "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.. الصحة والفراغ". إذن فإن العصر هو عمر
 النسصان فلم يسصتفد منصه إل العقلء الذيصن أحسصنوا السصتعداد له واتصصفوا بصصفات
 المحامد والذين استثناهم الحق سبحانه وتعالى بقوله الكريم: "إل الذين آمنوا وعملوا
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حد ين آمنوا بوجود إله وا هم الذ صبر"..  صوا بال حق وتوا صوا بال صالحات وتوا  ال
معبود بحق وخالق مبدع مسيطر على هذا الكون يرضى الخير ول يرضى الشر.

 وهم الذين آمنوا بجمال الفضيلة فتحلوا بها وعرفوا بقبح الرذيلة فتخلوا عنها هؤلء
 ترجموا إيمانهم إلى أعمال صالحة تزكيهم. فالصالحات من العمال تمثل كل عمل
سليم قل ال ستحسنه الع ته الفطرة الطاهرة وا يف وقبل ين الحن به الد يد جاء  يل حم  جم
 وانتفصع بصه الفرد والجماعصة، كمصا إن الصصالحات هصي الثمرة الطيبصة لليمان، ولقصد
 اقترن ذكر اليمان في القرآن بذكر العمل الصالح في أكثر من خمسين مرة، وما

ذاك إل لرتباط العمل الصالح باليمان.
 ولن اليمان هو أصل الحياة ومن أجل ذلك وصف الحق تبارك وتعالى كل عمل
هم كرماد هم أعمال ين كفروا برب ثل الذ من قائل: "م جل  بط بإيمان بقوله  ير مرت  غ
يء" وقال تبارك سبوا على ش ما ك صف ل يقدرون م في يوم عا يح  به الر  اشتدت 
تى إذا جاءه لم سبه الظمآن ماء ح عة يح سراب بقي هم ك ين كفروا أعمال سمه: "والذ  ا

يجده شيئا ووجد ال عنده فوفاه حسابه وال سريع الحساب".
 ومن ثمار اليمان التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهي سمة خاصة انفردت
مة جل وعلى كرر كل حق  جد أن ال مة ي ية الكري مل لل سلمية، فالمتأ مة ال ها ال  ب
حق صوا بال قل وتوا صبر" ولم ي صوا بال حق وتوا صوا بال صوا" فقال: "وتوا  "وتوا

والصبر. وهذا التكرار جاء للعناية بكل واحد منهما ولهمية كل منهما..
قد جمع به، و صي  صبر يحتاج إلى التوا به، وال صي  حق وحده يحتاج إلى التوا  فال
 ال سبحانه بينهما لن الحق ل يستغني عن الصبر والصبر ل فائدة له إذا كان على
فة في الرض فاحكم نا جعلناك خلي يا داود إ في قوله تعالى: "  غير حق.. كما جاء 

بين الناس بالحق ول تتبع الهوى.." فأكثر الناس للحق كارهون.
 إن النهوض بالحصق له معوقات كثيرة منهصا هوى النفصس وتقديصم المصصلحة الذاتيصة،
 وظلم الظلمصة وطغيان الطغاة وجور الجائريصن. فلبصد لدعاة الحصق ولحراسصته مصن
 صصبر جميصل، صصبر على جهاد النفصس وجهاد الغيصر، وصصبر على الذى والمشقصة

وصبر على تبجح الباطل، وصبر على بطئ المراحل وطول الطريق.
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 لذلك فإن التواصي بالصبر يضاعف القدرة ويزود النفس بالحب والعزم والصرار
سعود رضي بن م بد ال  يل ع صحابي الجل  على تحمل الشدائد والمصاعب يقول ال
يا من النبياء صلوات ال يه وسلم حكى أن نب  ال عنه أن رسول ال صلى ال عل
هم اغفر هم "ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول الل  وسلمه علي

لقومي فإنهم ل يعلمون".
 لذا أعلن الحق عن مجازاتهم بغير حساب فقال تبارك اسمه: "إنما يوفى الصابرون
 أجرهصم بغيصر حسصاب". إن اليمان والعمصل الصصالح والتواصصي بالحصق والتواصصي

بالصبر هي أعظم عوامل النجاح وأنجع وسائل النقاذ والنجاة.
 فأيصن هصو اليوم؟ نجصد اللحاد يبصث سصمومه وأمراض الزندقصة والتطاول على الديصن
 مشاعصة والدعوة إلى الرذيلة والنحلل الخلقصي تعصصف ذات اليميصن وذات الشمال.
سيطرة في ال ستعملها  يه قوة ي سلح ولد من بيده  كل  نا؟ ترى  في عالم حق  ين ال  فأ
ين الصبر من دون ال فأ ها معبودا  عا وإل  على الضعفاء والفقراء فأصبح الهوى متب

على إتيان مكرمة أو هجران مآثمه كما قال أحد الكرام.
في النفوس ولنتزود سخ اليمان  هج القرآن لير سير على ن سلمين ال غي على الم  فينب
 من العمال الصالحة والتمسك بالحق والتواصي به ولنلتزم بالصبر والتواصي به
من كان صبر بإذن ال "ف نا ال تب ل نا العداء ويك مة ويرهب نا الحياة الكري هب ل  وتو
 يرجصو لقاء ربصه فليعمصل عمل صصالحا ول يشرك بعبادة ربصه أحدا". إن التواصصي
عا ما خاض صي به من يو صبر لن يكون له فائدة إل إذا كان  صي بال حق والتوا  بال

لهما داخل فيهما، فل جدوى لوصية من ينصح بالحق وهو على الباطل.
نه يجزع ويصمت إذا بل إ به،  هو ل يتحلى  صبر و من يوصي بال يم ول ثمرة ل  مق
 انتهكت حرمات ال "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون كبر مقتا عند ال أن

تقولوا ما ل تفعلون".
صالح مل ال عل والع سيلة للدعوة إلى ال وليكون الف ظم و هي أع سنة   إن القدوة الح
 كائنا يتعلم ويتحدث عما يتحلى به النسان من فضائل: "لقد كان لكم في رسول ال

أسوة حسنة لمن كان يرجو ال واليوم الخر وذكر ال كثيرا
=============
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التخطيط أول خطوات النجاح
3/9/1424مشرف الملتقى الداري 

28/10/2003

السلسلة:سلسلة التطوير الداري
الكتاب:التخطيط أول خطوات النجاح

James R.Sherman.Ph.Dالمؤلف:

 صفحة139عدد الصفحات :
الناشر:دار المعرفة للتنمية البشرية

*فكرة الكتاب:
 تعتمد جودة النتائج على فاعلية التخطيط الذي يعد أول مرحلة في تحقيق الهداف،
يك بالفائدة على ستعود عل طبيق  سهلة الت ساليب متنوعة   وهذا الكتاب يحتوي على أ

المستوى الوظيفي والشخصي.
الفصل الول

مقدمة في التخطيط
 يصاب العديد من الناس بالحباط عندما ل يجدون الطريق الذي يقودهم إلى مستقبل
ساطة ل كل ب هم ب هم، إل أن بة موجودة لدي مع أن الرغ عد، والمشكلة أن هؤلء   وا
 يعرفون كيصف ومصن أيصن يبدؤون؟ لذلك أغلبهصم يشعصر بالضياع وكلمصا بدأ فصي أمصر

توقف في منتصفه، وذلك لنه يفقد ميزة التخطيط الفعال.
ما هو التخطيط؟

هو تصميم المستقبل المؤّمل، وتطوير الخطوات الفعالة لتحقيقه .
مزايا التخطيط

-طريقة عقلنية ومنتظمة لصنع القرارات وحل المشكلت .1
-يجمع بين الخبرة والمعرفة والمهارة، مع توفير الدوات الملئمة.2
-يساعدك في رسم الصورة المستقبلية بما في ذلك المخاطر والمشاكل.3
-يعينك في معرفة فرص النجاح ومصادر الخطر.4
-يساعدك على وصول محطات ناجحة في حياتك.5
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-يحفزك على التفكير في المستقبل بلغة الحقائق والبراهين.6
-يجعلك تتحكم بالمستقبل بشكل قوي.7
-يعينك لتصبح الشخص الذي تتمناه.8

نه ما أ ستمر، ك ير بشكل م حث على التغي هن ي تح الذ  فالتخطيط إذا عمل مرن ومتف
يعطيك انطباعا عن الصورة المستقبلية .

أنواع التخطيط الرئيسة
-التخطيط المستقبلي، وتوقع الحداث المستقبلية والستعداد لها.1
-التخطيط الذاتي لحداث التغيرات السلوكية.2
-التخطيط التتابعي؛ وهو النطلق من حيث توقف الخرون.3
-التخطيط التحليلي وهو اختيار حل لمشكلة عن طريق طرح الحلول وتحليلها.4

مسارات التخطيط
 -التخطيصط مصن الداخصل إلى الخارج، ويعتمصد عليصك ومصا تنوي القيام بصه على1

المستوى الذاتي.
مد بالدرجة الولى على من حولك من2 خل، ويعت  -التخطيط من الخارج إلى الدا

الناس والحداث، أما أنت فتأتي بالدرجة الثانية .
الخطوات الثمان الساسية للتخطيط

-التقييم: الشعور بعدم الرتياح والنقد للوضع الحالي، والحاجة الملحة للتغيير.1
-اللتزام : اتخاذ القرار بشأن التغيير.2
قة بموضوع3 سات المتعل يع المعلومات والفكار والدوات والدرا صي: تجم  -التق

التخطيط.
-القرار:استخدام الحواس والدوات للوصول إلى أفضل الخيارات المطروحة.4
 - التنظيصم : وجود اسصتراتيجيات محددة لتنظيصم الولويات والجداول الزمنيصة5

والطرق الملئمة للتنفيذ.
-التحضير:الستعداد بدقة وعناية للتعامل مع الظروف المختلفة.6
-التطبيق: تنفيذ سلسلة من المهمات وإمكانية قياسها.7
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 - النجاز: تحقيصق الهداف الحاليصة ثصم البدء فصي تحقيصق أهداف أخرى أثناء8
صعودك سلم النجاح.

فوائد التخطيط
-يحدد التجاه : يحفزك على التفكير المستقبلي.1
-ينسق المجهودات: يعمل وسيلة ربط بين المجهودات والتطلعات.2
-يوفر المعايير: يحدد معايير وأدوات يمكنها قياس التقدم الذي تحرزه.3
يد فعله والوصول4 ما تر يد  ساعدك التخطيط على تحد يق: ي  -يوضح معالم الطر

إليه.
 -يجهصز المرء: يجعلك على أهبصة السصتعداد للتعامصل مصع الظروف والمشكلت5

الطارئة.
طة6 مع المهام، والنش عل  ية التفا حة لكيف صورة واض يك  ضع: يعط شف الو  -يك

المختلفة.
 -يحفز المرء: يدفعك التخطيط إلى المام، ويقود خطاك إلى أعلى، ويرفع روحك7

المعنوية، ويحسن رؤاك وعلقاتك مع الخرين.
مخاطر تحف بالتخطيط

مل ها على أك نك أنجزت سهلة جدا، وإن اعتقدت أ ها  ية بأن صف عمل كن أن ت  ل يم
وجه، لذا يحف التخطيط بعدة مخاطر منها:

 -فقدان التلقائية : ل يمكنك التخطيط لن تكون مستغًل للفرص لن ذلك يتعارض1
مع مفهوم التخطيط.

ية: إن اليمان الكامل بأن خططك كاملة ودقيقة قد يكون2  -الثقة الزائدة في العمل
 مكبًل لك عصن السصتفادة مصن الجديصد، فتجعلك هذه الثقصة العمياء أل تبصصر مصا هصو

أفضل منها.
 -عوز النمو: إن عملية التخطيط قد تشعرك بأنك لست بحاجة للتطور والتحسين3

مع أن المتغيرات حولك تترا، مما يجعلك تراوح مكانك.
يد الذي4 ظر يقود إلى التق عد الن مد على ب يط الذي ل يعت سي: التخط غم النف  -ال

يشعرك بالحباط وضيق الصدر خصوصا عندما ل تسير المور كما خططت .
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 -التمسك العمى بطرق العمل: من مخاطر التخطيط الهتمام بطرق أداء العمل5
بغض النظر عن إنجاز العمل نفسه والنتائج التي يتم التوصل إليها.

الفصل الثاني
لماذا ل يخطط الناس...؟

كل ذلك يتطلب سير؟  يف ت سير؟ وك ين ت نت؟ وإلى أ ين أ نت مطالب بأن تعرف أ  أ
معرفة كاملة بقدراتك ومقوماتك وإمكاناتك.

عنصر الصدفة
ير على في التأث يس لك الخيار  نبيه، فل ير إنذار أو ت من غ ية  صدفة عشوائ  تحدث ال

الصدفة، ولكن يمكنك التحكم في الطريقة التي تستجيب بها عند حدوثها.
 كثير من الناس يميل إلى التنظير، ويبتعد عن التخطيط لعدم إيمانهم به، ويعتمدون
 على الصصدق لجلب السصعادة والرفاهيصة، مصع أن الفرص لم تكصن فصي يوم مصن اليام

عامًل لنجاح الناجحين.
مواقف سلبية من التخطيط

-يستغرق التخطيط وقتا طويًل، ولدي أشياء أفضل لنجزها.
-أنا ل أفقه شيئا في التخطيط؛ لذا لن أضيع وقتي فيه.

التفاؤل
 قد يكون التفاؤل الزائد مانعا لعملية التخطيط؛ حيث يتم تصور المستقبل مشرقا مع

تجاهل التحذيرات المنذرة بخلف ذلك.
عدم الدراك

 إن عدم الدراك الواعصي للمقدرات ونقاط القوة ونقاط الضعصف يعطصي رؤيصة غيصر
واضحة مما يؤثر بصورة مباشرة على عملية التخطيط.

العلل الفكرية والتعبيرية
إن عدم توافر المعلومات و المعارف والمهارات معيقا لعملية التخطيط.

عدم المرونة
مو والتطوير، والخروج من بل للن يد، وسلوك طريق غير قا  الشعور بالعزلة والتعق

دائرة الجمود.
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مشاكل السرعة والعجلة
ترتيب الولويات وتقديم الهم دائما يعتبر أول خطوة في عملية التخطيط.

عناصر رئيسة للتخطيط الناجح
يمتلك المخططون صفات شخصية تميزهم عن غيرهم وهي:

-حب الستطلع والتنقيب عن إجابات تتعلق بالمستقبل.1
-البداع والبحث عن أفكار جديدة وغير مسبوقة أو طرق مبتكرة.2
-القدرة على المنافسة وخوض المواقف الصعبة.3
 -العمليصة؛ فالشخصص المخطصط عملي وحيوي، وحريصص على اقتناص فرص4

النجاح.
-الثقة بالنفس والتسلح بسلح المنطق والحجة؛ فيزيد من ثباتهم.5
-الحكمة ومواكبة المتغيرات والمستجدات ومعاصرتها.6
 -المثابرة والتغلب على العقبات والعوائق التصي تقصف فصي سصبيلهم ومواصصلة7

المشوار.
 هذه السصمات مصن خللهصا تسصتطيع أن تقهصر العقبات التصي تقصف أمامصك أثناء عمليصة

التخطيط.
الفصل الثالث
كيف تخطط

عنصر المخاطرة
 هو احتمال قابل للقياس في حالة التعرض لضرر ما، وعند التخطيط يجب أن تكون
ية التخطيط؛ حتى تكون أكثر راحة واستقرارا تي تحف عمل نة بالمخاطر ال  على بي

ونجاحا.
الحظ والتخطيط

 مفتاح تحسين حظك يكمن في التخطيط، فهو عملية تحديد مواطن القوة والمصالح
جد ما ت سمات وقت يل تلك ال ثم تفع ها،  في تطوير تي يرغب  سمات الشخصية ال  وال

الفرصة سانحة لذلك.
التخطيط للطوارئ
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سبقة طط م سابق إنذار، وإن امتلك خ قع ودون  ير تو من غ يء يحدث   الطارئ ش
ها كل الطارئة ووضع الحلول ل يك بالمشا  لحالت الطوارئ تشعرك بالثبات، إن وع
 يجعلك دائما فصي وضصع السصتعداد، إضافصة إلى أن حدوث الطوارئ يحسصن لديصك
ية التخطيط هم أعمق لعمل ما يعطيك ف ية م كة البداع سلوب التصرف ويثري المل  أ

للطوارئ.
محطات نهائية

 إن رسصم الخطصط المسصتقبلية يجصب أن ل يكون مرتبطا بفكرة التركيصز على هدف
 واحصد ومحطصة نهائيصة للطموحات والمال، بصل إن التخطيصط يدعوك لجعصل نهايصة
 التخطيط بداية لعملية تخطيط أخرى؛ مما يجعل التخطيط متعة حقيقية لك ويحافظ

على وتيرة تطورك ونمائك.
الفصل الرابع

استراتيجيات للتخطيط
حدد مواطن قوتك

ضع ها، ول ت مة في ضع قائ يك و صر نقاط القوة لد في ح  كن موضوعيا ومتجردا 
الصفات التي تتمنى أن تكون فيك، ول تغفل الصفات التي تعتقد أنها غير هامة.

تي ها أم ل، وال يد أداء نت تج سواء ك ها  عة للقيام ب جد مت تي ت فة الشياء ال  حدد كا
طن قوتك وأداء ما ركزت على موا ها الثر الكبر على نجاحك، فكل  سوف يكون ل
ها سوف يزيد ذلك من فرص عة عند القيام ب تي تشعر بمت ها وال تي تجيد  الشياء ال

النجاح لديك.
حدد نقاط ضعفك

 هنا أيضا كن صادقا في تحديد نقاط الضعف لديك، وضع قائمة من الصفات التي
 تشعر أنها تحبطك أو تجعلك سلبيا، وأيضا حدد الشياء التي ل تجيد أداءها بشكل

جيد أو التي ل تستطيع تطويرها لديك.
 إن إدراكصك لنقاط ضعفصك وتجنبصك لداء الشياء التصي ل تحصب القيام بهصا، سصتزيد

فرص نجاحك.
عدد الفرص
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 احصصر الفكار أو الظروف أو العمال أو الشياء المحسصوسة وغيصر المحسصوسة
والتي تعتقد بأنها تحسن من فرصتك في تحقيق النجاح.

عدد التحديات
 في هذا الموضع عدد الشياء التي تعتقد بأنها قد تشكل عامًل للخطورة، والتهديدات

التي تبدد جهودك، وتبطئ من سرعة تقدمك أو انحرافك عن سير النجاح.
قارن بين قوائمك

عد جه ب تي توا فك والفرص والتحديات ال تك وضع بع قوائم بنقاط قو صر أر عد ح  ب
 ذلك اعمل دمج بين هذه القوائم بطريقة تساعدك على تخطيط مستقبلك بشكل ناجح،

وركز على المربع )أ( الذي يجمع بين نقاط قوتك والفرص.
... التحديات ... الفرص

نقاط قوة ... أ ... ب
نقاط ضعف ... ج ... د

اعرف ما تريد
يع الفكار الواردة ية )مصنف فكري( لجم مك بأي عمل توقف واعمل عمل بل قيا  ق
قد تكون عنصرا ستحق من اهتمام، ف ما ت ية وأعطها  سة الجد يك، أخضعها للدرا  لد

عالي للنتاجية .
طور الغايات والهداف

كي تكون هذه ها التخطيط، ول مد علي تي يعت عد ال من القوا تبر الغايات والهداف   تع
بة يك رغ ية وقابلة للقياس ولد جب أن تكون واقع يق ي  الغايات والهداف قابلة للتحق

قوية في تحقيقها.
وضع معاييرك

ير محددة بعيدة عن الفراط والتفريط وتتسم ما لم تضع معاي قس ل ينجز،   ما لم ي
 بالوسصطية ل يمكصن لي عمصل أن ينجصز. إن وضصع هذه المعاييصر يحدد لك مدى

إنجازك لهذا العمل أم ل، وبالتالي سيحدد لك هل حققت ما خططت أم ل؟
وضع خطتك
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جه؟، لذا ين تت صبحت؟ وإلى أ ين أ نت؟ وأ ين ك  إن وضوح خطتك يعطيك انطباع أ
ير محددة مل بمعاي قض أثناء وضعك لخططك، واع خل والتنا نب التكرار والتدا  تج

تقيس ما أنجزت، ول تنسى خطط الطوارئ.
كيف تدير وقتك؟

قت وتهدر قت محدد فإن الفائدة تنعدم، ويضيع الو يط بو ية التخط  إذا لم تضبط عمل
الجهود ويكثر التسويف والتأجيل.

ية قم بإدارة وقتك أثناء عمل  إن التزام التخطيط بالوقت هو مؤشر أولي للنجاح، لذا 
التخطيط حتى تصل إلى نتائج مرجوة في الوقت المحدد لها.

الفصل الخامس
تلميحات وأفكار مفيدة

تعيين وتحديد الولويات
 المهمصة الهامصة هصي تلك التصي تدر عائدا كصبيرا مقابصل الوقصت المبذول فصي إنجازهصا

وتسهم بوضوح في تحقيق غايتك وأهدافك بعيدة المدى.
تأكد من أن أولوياتك واقعية وتتناسب تماما مع غايتك.

التخّيل الحي
ضل، ستوى وأداء أف غك إلى م سرع بلو سك ي ستقبلية لنف ية وم صورة ح سم   إن ر

وسر ذلك يرجع إلى الكثافة الحسية وعمق تركيزك على الصورة المستقبلية.
أدخل نفسك في اللتزام

 وضع المسؤوليات والمهمات في ميثاق وعهد مع نفسك؛ سوف يجعلك أكثر التزاما
فك تك وأهدا يق غاي  خصوصا عندما تشرك آخرين في هذا الميثاق مما يدفعك لتحق

وربما قبل الموعد الذي حددته لتحقيقها .
تنفيذ الخطة

 حدد فترات ذروة الداء العالي لديصك، اسصتفد منهصا فصي تنفيصذ المهام الشاقصة، واترك
مت عل النجاح عادة إذا ق كن ج قل، يم ية ال ية للوقات ذات النتاج  العمال الروتين

باستمرار بعمل المجالت التي تجيدها.
واظب على المرونة
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 إن الخطصة المحكمصة والثابتصة قصد ل تكون مجديصة فصي عصصٍر يموج بالمسصتجدات
 والمتغيرات، لذا ل بد أن تكون الخطط مواكبة للجديد وقابلة للتغير حسب الحاجة،
تم التحول إلى نة ي ستراتيجية معي ير ا في حالة تغ ستراتيجيات بديلة   أو وضع عدة ا

استراتيجية بديلة تحقق نفس الهداف العامة لخططك.
اعرف عالمك

 من مكونات النجاح الساسية أن تتعرف على نفسك والخرين، بمعنى تعرف نقاط
تك تك وقدرا مك، ومهارا في مباشرة مها تك  سك وطريق تك لنف فك ورؤي تك وضع  قو
 وإمكاناتك من جهة ومن جهة أخرى معرفة العالم من حولك بما يحتويه من أعمال

وعلقات ومدى استفادتك منها.
الفصل السادس

خطة العمل
ثماني استراتيجيات

-صور عادة التخطيط: تمرن على التخطيط وذلك في كل عمل تعمله.1
-حدد طريقتك : حدد السلوب والمكان والزمن والشخاص لعملية التخطيط.2
-ابحث عن مساعدة: حدد نوع المساعدة التي تحتاجها من الخرين في مهامك.3
-كن دقيقا: استند في خططك على حقائق ملموسة وأوضاع واقعية.4
-كن حاد الملحظة: كن حاذقا ومستعدا لقتناص الفرص والستفادة منها.5
يد أثناء6 من التعق ية  طة خال غي أن تكون الخ طة : ينب ساطة الخ فظ على ب  -حا

تنفيذها.
 -حسصن قدراتصك: احرص على امتلك أعلى مراتصب المهارة والخصبرة لتنفيصذ7

خططك.
 -كصن مرنا: امتلك ميزة التعديصل والتغييصر والتنقيصح لخططصك حسصب مصا تدعوك8

الحاجة والظروف.
الخطوات الساسية للنجاح

-التقييم : حدد موقعك.1
-اللتزام: التزم بخططك.2
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-التقصي: اجمع معلوماتك للتخطيط.3
-القرار: اتخذ قرارك بشجاعة.4
-التنظيم: طور غاياتك وأهدافك.5
-التحضير: اجمع كافة الموارد المعينة.6
-التطبيق: نفذ خططك بعزيمة.7
-النجاز: أمسك بالحلقة الذهبية.8

فكرة للتأمل
مو عك إلى الن بل تدف هم إجراء،  هي أ طك  يذ خط في تنف تك الولى   قد تكون خطو
 والتطور المستمرين؛ لذا عليك أن تعي بدقة ما هي خطوتك الولى ومتى تبدأ بها؟
ا لك لنجاز  ل بأس أن تكون الخطوة أو المهمة الولى سهلة نسبيا حتى تكون دافًع
صل المهمات بالغايات بعيدة المدى مل على و جب أن تع قة، وأخيرا ي  المهمات الشا

والتي تأمل في تحقيقها.
=============

( *1/2 الدارة السلمية)
10/2/1424د. حزام بن ماطر المطيري * 

12/04/2003

 - القيم السلمية يجب أن تتمثل عند جميع العاملين من أسفل الهرم الداري إلى
قمته

مقدمة:
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وبعد:

ير من غير المسلمين يعتقدون بعدم وجود الدارة  قد ل يكون مستغربا أن نجد الكث
سباب عديدة ضر، وذلك ل قت الحا في الو قع محسوس  ية، أو كوا  السلمية كنظر
سلمين من أبناء الم جد كثيرا  من ذلك أن ن ها، إل أن الغرب  يس هذا مجال ذكر  ل
 يشاركونهم هذا العتقاد، ويظنون أن الكلم عن الدارة السلمية ل يعدو أن يكون

كلما تاريخيا فقط، ولتصحيح هذا التصور الخاطئ، فإن هذا المقال يهدف إلى :
بيان أهم أسباب النهزام الفكري والسلوكي عند كثير من أبناء المسلمين.01
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  بيان معنى الدارة السلمية، وتوضيح اختلفها عن الدارة الوضعية في الفكر02
والغاية والوسيلة .

الموضوع :
أوًل: أسباب الفهم الخاطئ عن الدارة السلمية:

ترجع أهم السباب في نظر الباحث إلى العوامل التية:
 * اعتقاد أن الدارة مصطلح حديث ظهر في الدول الغربية، وبالذات في الوليات
 المتحدة المريكية، عندما ُنِشر مقال عن الدارة من قبل الرئيس المريكي )ودروا
 ويلسصون( فصي أواخصر القرن التاسصع عشصر، ومصا تبصع ذلك مصن نظريات عمقصت هذا
الفهم، بدعوى إضفاء صفة العلمية على هذا الحقل، وتمييزه عن غيره من العلوم.
 * سقوط الخلفة العثمانية التي كانت رمزا للمة السلمية الواحدة، وقيام الدولة

التركية العلمانية على أنقاضها .
طبيق مبدأ " فّرق سيم المة السلمية إلى دويلت، وت بي، وتق  * الستعمار الغر

َتُسد" ومن ثم ظهور المفاهيم القومية والشتراكية وغيرها.
ية عض البلد العرب في ب سابقا"  ية  ية " الكليات النجيل  * إنشاء الجامعات المريك

تي ية ال ها تحقق الهداف العلمان مي، لن  كمصر ولبنان، واعتبارها رمزا للتقدم العل
تحققها البعثات الخارجية للدول الغربية، وخصوصا للشباب في سن المراهقة.

فة، في المجالت المختل سلمة  في البلد الم ية  يم العلمان في إدخال مفاه  * التدرج 
 سواء التعليم أو التربية أو العلم، وذلك بإضعاف دور الجانب العقائدي واليماني

وحصره على أداء شعائر تعبدية معينة، دون مجالت الحياة الخرى .
 فصي مجال الدارة ظهصر ذلك واضحا فصي نشاطات جماعصة الدارة العامصة المقارنصة

 ) رجصز وزملؤه( فصي السصتينيات وخلل منتصصف السصبعينيات، وذلك بتقسصيم
المجمعات إلى قسمين:

أ. زراعية: ووصفها بالنامية أو المتخلفة أو دول الجنوب.
 ب. صناعية: ووصفها بالمتقدمة أو دول الشمال، وبيان أن العلقة بينها خطية ذات
 اتجاه واحد من الدنى إلى العلى، فما على الصنف الول إل تبني المنهج الغربي؛

لكي يصل إلى ما وصل إليه الصنف الثاني وفق التقسيم السابق.
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 الترويج لبعض الوسائل المساعدة في تحقيق الهدف السابق، بضرورة تبني مفاهيم
 التنميصة بجوانبهصا المختلفصة: القتصصادية باتباع النظام الرأسصمالي . السصياسية باتباع
 النظام الديمقراطصي... الداريصة بتبنصي النظريات الداريصة المعاصصرة القائمصة على
طة ية المرتب ية التاريخ سبب الخلف ين والعلم ب ين الد صل ب ني، الذي يف هج العلما  المن
 بالثورة الفرنسصية والثورة الصصناعية فصي أوروبصا، لمقاومصة الكنيسصة فصي العصصور

الوسطى.
ثانيا : معنى الدارة السلمية واختلفها عن الدارة الوضعية:

صرة، تجدر الشارة ية لنشأة الدارة المعا ية التاريخ جز للخلف ير المو عد هذا التقر  ب
 إلى بيان معنصى الدارة السصلمية، والتعليصق على ذلك لبيان اختلفهصا عصن الدارة

الوضعية في الفكر والغاية والوسيلة .
ير الواردة عض ألفاظ التدب فظ الدارة، وب عد إيراد ل صرين ب حد الكتاب المعا  يرى أ
 في القرآن الكريم بأن كلمة التدبير أعم وأشمل من لفظ الدارة؛ لنها تتحرى أصلح
 الطرائق للقيام بعمصل مصا حول موضوع معيّن، فصي حيصن أن لفصظ الدارة يقتضصي

التنفيذ فقط.
 وهذا اللفصظ شائع السصتخدام فصي كتابات السصلف فصي مجال الحكام السصلطانية
 والسصياسية الشرعيصة، وهصو مصا يميصز الدارة عصن غيرهصا مصن الدارة الوضعيصة
ية، أو سّية والمور المعنو ين المور الح بط ب ية الر نه يدل على أهم صرة؛ ل  المعا

بين المور المادية الدنيوية وبين المور الغيبية الخروية.
 وبناًء عليصه فإنصه يمكصن إيراد بعصض التعريفات للدارة السصلمية، والتعليصق عليهصا

لتأكيد المعاني والدللت السابقة:
 التعريصف الول: " هصي تلك الدارة التصي يتحلى أفرادهصا -قيادة وأتباعا، أفرادا
هم على هم الموكلة إلي هم لعمال ند أدائ ساء- بالعلم واليمان ع  وجماعات، رجاًل ون

اختلف مستوياتهم ومسؤولياتهم في الدولة السلمية.
 التعريف الثاني:" هي تلك الدارة التي يقوم أفرادها بتنفيذ الجوانب المختلفة للعملية

الدارية على جميع المستويات وفقا للسياسة الشرعية.
بالنظر إلى التعريفين السابقين يتبين ما يلي:
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  أن التعريصف الول أكثصر عموميصة، فصي حيصن أن التعريصف الثانصي أكثصر دقصة01
وتحديدا.

سياسة الشرعية هي الطار اللزم للدارة السلمية؛ تقوم على مبادئ02   أن ال
 وأصول الشريعة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فيما يتعلق
عن سد  صالح ويدرأ المفا ما يجلب الم  بالعقائد والحكام والعبادات والمعاملت، وفي

المجتمع المسلم.
يم03 مة الهرم الداري إلى أدناه- بالق من ق في الدارة –    أن يتحلى العاملون 

 السصلمية وذلك فصي أنفسصهم أوًل، وفصي تعاملهصم مصع الخريصن ثانيصاً، سصواًء كانوا
رؤساء أو مرؤوسين أو مستفيدين.

فة04 نب المختل يذ الجوا ند تنف قع ملموس ع ية إلى وا سياسة الشرع جم ال   أن تتر
 للعمليصة الداريصة، مصن تخطيصط وتنظيصم وتوجيصه ورقابصة وإدارة لشؤون الفراد فصي

جميع المستويات والمجالت والجهزة الخاصة منها والعامة.
  أهمية التكامل بين العلم واليمان في الدارة وغيرها وعدم الفصل بينهما؛ لن05

 العلم الحقيقي - في أي حقل وفق السلم- ينبغي أن يعمق اليمان في النفس، وأن
 يزيد الخشية ل؛ طمعا في ثواب ال وخوفا من عذابه في الحياة الخرى، وبالمقابل
نى يق مع صالح للعباد؛ لتعميصر الكون وتحق مل  كل ع جع  قي يش  فإن اليمان الحقي
نه في حالة حدوث الفصل يه فإ يا ، وبناًء عل  الستخلف في الرض في الحياة الدن

بينهما تصبح الدارة علمانية.
( *2/2الدارة السلمية)

20/2/1424د. حزام بن ماطر المطيري * 

22/04/2003

 الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال، وبعد: فقد تم في المقال السابق- الذي
 نشر في العدد الول من آفاق الدارة – بيان أهم أسباب النهزام الفكري والسلوكي
 عند كثير من أبناء المسلمين، كما تطرق المقال إلى تعريف الدارة السلمية، وفي
 هذا المقال سنتناول -إن شاء ال تعالى- توضيح اختلف تعريف الدارة السلمية

عن الدارة الوضعية )العلمانية( في الفكر والغاية والوسيلة.
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 - فمن حيث الفكر: أوضحنا في المقال السابق عند التعليق على تعريفات الدارة
 السصلمية وهصو يختلف عصن معنصى الدارة فصي الفكصر الوضعصي العلمانصي بجميصع
 مدارسصه التقليديصة والمعاصصرة، والتصي تركصز على المفهوم المادي البحصت الدنيوي؛
عة جه وآثاره على الفرد والجما ما جعل نتائ  دون أي ارتباط بالحياة الخرى، وهو 
ية ها أفكار جزئ تى اليوم؛ لن نذ ظهور تلك النظريات وح قة مفرغة؛ م في حل  تدور 
يث هو تجريدي وتنظيري، بح ية ف من الشمول يء  ها بش صف بعض صرة، وإن ات  قا

يصعب تطبيقه في أرض الواقع كما في نظرية النظم.
ية: فإن الدارة السلمية تسعى لتحقيق معنى العبودية ل عز ما من حيث الغا  -أ
 وجل عمًل بقوله تعالى: " وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون"، وقوله تعالى: "قل
 إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي ل رب العالمين ل شريك له وبذلك أمرت وأنا

أول المسلمين".
 بخلف الغايصة فصي الدارة الوضعيصة فهصي ل تتجاوز الطار الدنيوي، وتحقيصق
 الشهوات بأشكالهصا المختلفصة، والتأثصر بالشبهات التصي تخلخصل العقيدة وتضعفهصا فصي
 النفس. ومن ثم يضعف تأثيرها على السلوك فيصبح الفرد فيها مقلدا وتابعا وإّمعة،
 كمصا جاء فصي حديصث الرسصول -صصلى ال عليصه وسصلم-، بخلف مصن يعمصل وفصق
سبحانه وتعالى، ورسوخ ته إرضاء ال   المفهوم السلمي للدارة، حيث تكون غاي
ستقلة، تكون صرفاته الشخصية متكاملة م سلوكه وت سها على  سه وانعكا في نف  ذلك 

قائدة ل تابعة، ومؤثرة ل متأثرة إل بما هو حق وعدل.
 - أمصا مصن حيصث الوسصيلة: فهذا نتيجصة منطقيصة للمريصن السصابقين، ففصي الدارة

من، سائد والمهي هو ال كر الميكافللي  جد أن الف ني ن كر العلما ية المتأثرة بالف  الوضع
 فالغايصة تصبرر الوسصيلة، وحيصث إن الغايات وفصق هذا الفكصر تحكمهصا الشهوات
يا يم ومثل عل بط وق في هذه الحالة ل تحكمها ضوا عة   والشبهات؛ فإن الوسائل المتب

أخلقية، إنما تحكمها المصالح الشخصية والهواء المادية الدنيوية.
بط مة بضوا هي محكو من ذلك ف يض  جد أن الدارة السلمية على النق ين ن  في ح
يه فإن الوسائل قه السلمي. وبناء عل ها أحكام المقاصد في الف  شرعية. فالوسائل ل
 المتبعة يجب أن تكون مشروعة للوصول إلى الغايات والهداف المشروعة في هذه
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 الدنيا، والتي تعد جزءا من أهداف أكبر وغايات أسمى في الحياة الخرى تتمثل في
ثم فإن الناس يأمنون من  من النار. و نة والنجاة  جل، وبلوغ الج عز و  مرضاة ال 
في أي من يتولى الدارة و ما يشعرون بأن  هم عند سهم وأعراض هم وأنف  على أموال
تي تلتزم بالسلم فكرا  مستوى منا المستويات هو من هذا الصنف وهذه الشاكلة ال
بة أو صصداقة أو هم وبينصه رابطصة قرا تى لو لم تكصن بين  وغايصة ومنهجا وسصلوكا، ح

معرفة؛ لن رابطة السلم واليمان فوق كل هذه العتبارات.
|1|2|

* قسم الدارة العامة/ جامعة الملك سعود
هص1419* أفاق الدارة - العدد الول - جمادي الخر 

=============
النجاح والبرمجة السلبية

21/9/1424سلمان بن فهد العودة 

15/11/2003

السلم يعتبر النسان هو محور الكون.
ة، وبالتالي بناء نه يشكل جزًءا لنجاح المجموع كأّم سان كفرد؛ فإ جح الن ما ين  وعند

الحضارة.
فالمة مجموعة أفراد، والحضارة إنتاج أمة.

فكل إنسان لديه إمكانية النجاح، ولكن نجاحه يعتمد على قدرته على تفجير مواهبه.
هم، ُس كل ساد النا هب، وإّل ل من ذ بق  يه على ط صور أن النجاح يأت من يت  مخطٌئ 

فالدنيا قد خلقت على كدٍر، والبعض يريدها خلوا من الكدار!
فكيف تنجح؟

- الثقة بالنفس:1
فهي من المقومات الرئيسة لكل من ينشد النجاح، فل نجاح بدون ثقة النسان بذاته.
 فضعصف الثقصة بالنفصس هصو إصصدار حكصم بإلغاء قدرات النسصان ومواهبصه، وبالتالي

الفشل المحتم!.
- الرادة القوية:2
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 فالنسان يعيش صراعا من أجل البقاء، ولن ينتصر في هذا الصراع إّل من تسلح
بإرادة قوية، ومن استسهل الصعاب أدرك المنى .

أما ضعيف الرادة فل بد وأن يهزم في معركة الحياة.
- الطموح الدائم:3

ير الجاد، ما يحفزه على التفك جد والجتهاد، ك سان المثابرة وال في الن يث يزرع   ح
والتخطيط الدقيق.

- الحيوية والنشاط المتواصل:4
فه يق أهدا عن الجهد المستمر الذي يبذله الشخص لنجاز أعماله وتحق  وهو عبارة 

في الحياة.
هو5 كل على ال ف من يتو به )و ظن  سن ال كل على ال وح بل ذلك وبعده التو  -ق

حسبه(.
قواعد النجاح سبع, وهي:

* تحديد الهدف في الحياة.
* وتعرف النسان على شخصيته.وعدم ا لتفريط في الوقت.

* والستفادة من تجارب الخرين.
* والبعد عن السراف.

* ومقاومة التعب.
* وأخيرا التأكيد على أن يكون النسان متفائًل.

البرمجة السلبية
جة هي البرم سا  صبح تعي سان حتى أ سعادة الن تي أثرت على  مل ال هم العوا  من أ

السلبية التي تعرض لها منذ طفولته من قبل مؤثرات كثيرة، منها:
اُلْسَرة :

 فلسصرتك دور كصبير فصي تشكيصل سصعادتك؛ فمعظصم العادات السصلبية أو اليجابيصة
 يكتسبها الطفل من والدايه والمحيطين به في المنزل، فقد يكتسب الطفل الخوف, أو

القلق, أو التشاؤم من والديه, أو أحدهما.
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نه- قال: قال رسول ال -صلى ال بي هريرة -رضي ال ع عن أ  روى البخاري 
ّصَراِنِه َأْو ِه َأْو ُيَن ُه ُيَهّوَداِن ْن َمْوُلوٍد ِإّل ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة ، َفَأَبَوا ا ِم سلم-: "َم يه و  عل

ُيَمّجَساِنِه ، َكَما ُتْنَتُج اْلَبِهيَمُة َبِهيَمًة َجْمَعاَء ، َهْل ُتِحّسوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء".
المدرسة:

 فلو رجعصت بذاكرتصك إلى أيام الدراسصة؛ فسصتذكر مثًل بعصض العبارات التصي ألقاهصا
عليك بعض مدرسيك, وأثرت في نفسيتك تأثيرا عظيما .. كقولهم :

أنت مشاكس ...
أنت غبي ...
أنت ساذج ...

 وعلى الجانب الخر ستجد أساتذة قد أخذوا بيدك, وأعطوك جرعات تشجيع؛ زادت
من ثقتك بنفسك, وغيرت من نظرتك لذاتك ..
فللمدرسة دور كبير في تشكيل سعادتك إذا ..

الصدقاء:
للصدقاء دور كبير في تشكيل سعادتك؛ فأنت تتأثر بهم كما تؤثر فيهم ...

ِه ِن َخِليِل نه قال : "الّرُجُل َعَلى ِدي سلم- أ يه و نه -صلى ال عل ثر يروى ع في ال  و
 َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخاِلُل" ]رواه أحمد, والترمذي, وأبو داود, عن أبي هريرة رضي

ال عنه؟[.
 فكثيصر مصن المدخنيصن؛ كانصت أول سصيجارة يدخنهصا مصن يصد صصديق ... وهذا المصر

يسري على جميع العادات السلبية واليجابية الخرى .
لذا فالصدقاء أيضا شاركوا في تشكيل سعادتك .

وسائل العلم:
ل يخفى على أحد أثر وسائل العلم في طريقة تفكير وسلوك وعادات الشعوب،

 ولعل ما نراه من عادات دخيلة على مجتمعاتنا أكبر دليل على ذلك، فرأينا الطفل ذا
التسعة أعوام يتغنى بالحبيب، ويتأوه من ألم الفراق!.

 قد تشمئز النفس من فكرة سلبية تعرض، ولكن مع التكرار تصبح لدى البعض أمرا
عاديا...
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لم ل وقد تمت برمجة عقولهم بتكرار عرضها؟!.
المصدر الخير وذو الثر الكبير هو: أنت نفسك .

عة منك عن وعي, أو بدون وعي على عادات ية ناب قد برمجت نفسك برمجة ذات  ل
سلبية أو إيجابية.

 فمن الممكن لهذه البرمجة الذاتية أن تجعل منك إنسانا سعيدا، تغمره مشاعر التفاؤل
والحماس؛ يحقق أحلمه وأمانيه، أو إنسانا تعيسا وحيدا بائسا يائسا من الحياة.

سلبيا أو سواء كان  نك  في ذه عه  ما تض صصين: " إن  حد المتخ في ذلك يقول أ  و
إيجابيا ستجنيه في النهاية ".

لذا تذكر هذه النصيحة:
* راقب أفكارك؛ لنها سوف تصبح أفعاًل !.

* راقب أفعالك؛ لنها ستصبح عادات !.
* راقب عاداتك؛ لنها ستصبح طبعا !.

* راقب طباعك؛ لنها ستحدد مصيرك! والمر بيد ال، فقط هذه أسباب...
أحدهم يقول: إنه يذهب إلى عمله مع شخصين:

من ثر  كث أك ما يم صعوبتها, وعادة  قف و عن مشكلة الموا ما يتحدث دائما   أحده
نصف ساعة يبحث عن موقف.

قف دون جد المو ما ي مع كثرة الناس, وغالبا  قف  فر الموا عن تو خر يتحدث   وال
عناء.

السترخاء
إن الحماسة المؤدية للعمل ل تتقاطع مع العصاب الباردة.

والعمل المستمر انتحار بطيء.
 - امنح نفسك قسطا من المتعة، وهدوء البال، والحيوية والسترخاء، لسيما في1

أوقات خلوتك بنفسك.
 - فّكر دوما بالمور اليجابية في حياتك، وتلك الشياء التي تمتلكها وليست لدى2

غيرك.
- ل توتر نفسك بمشكلت الدراسة أو العمل، واعتبرها جزًءا من الحياة.3
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بل دوما4 تي من الخلف ومضايقات الخرين، وتق  - ل تلتفت أبدا إلى الطعنات ال
ين أو بي الخر ستطيع أن تر نت لن ت هي؛ لن شيئا لن يتغيّر، فأ ما   المور على 

تغّير سلوكهم.
ية5 في النها  - إذا كان جدول أعمالك مزدحما ل تقلق نفسك، وتصاب بالتوتر، ف

أنت لن تنجز إل ما يتسع له الوقت.
- من الفضل أن تنفذها بنفسية جيدة؛ لتشعر بنوع من السعادة والرضا.6
- كن متفائًل.7
يس هناك8 يه، فل هي عل ما  تي ُجبلت على  عض الشياء ال سلم بب يف ت  - تعّلم ك

أسلوب حياة أو عمل أو أسرة تخلو من المشاكل.
- ل تنظر إلى تجاربك الفاشلة نظرة حزن أو تشاؤم.9

 - اجعل الفشل دافعا ووسيلًة لستمرارك للوصول إلى النجاح، فالشخاص الذين10
 يأسرون أنفسهم في تجاربهم الفاشلة ل يمكن أن يكونوا سعداء أبدا، وتذّكر الحكمة

الصينية التي تقول: "القرار السليم يأتي بعد الخبرة التي تأتي من القرار السيئ".
 - عندما تقابل صديقا مقّربا ُقْل له نكتة بريئة، أو اطلب منه أن يقول لك ذلك،11

فالبتسام والضحك يوّلد بداخلنا نوعا من السعادة والبهجة.
تي12 سعادة باليام ال سيسلبك ال ستقبل مصدر قلق لك؛ لن ذلك  عل الم  - ل تج

تعيشها.
 - كن جريئا في قراراتك دون تهّور أو اندفاع، وكما تقول الحكمة: "الحياة هي13

المغامرة ذات المخاطر, أو هي ل شيء على الطلق".
 - ل تلتفت لصغائر المور اليومية؛ فهي ل تحتل الجزء الكبر من تفكيرك،14

ول تدعك تستمتع بمباهج الحياة.
 - اجعصل أحصد مصصادر سصعادتك القيام بشؤون والديصك وإسصعادهما، ومسصاعدة15

المحتاجين، أو رسم البسمة على وجه طفل، أو هرم من شيوخ المسلمين.
 - أخيرا وأوًل.. اعمل على تقوية صلتك بال عز وجل، وليكن إيمانك بالقدر16

ما أخطأك كن ليخطئك، و أن  صابك لم ي ما أ سية، واعلم أن  تك النف  باعثا على راح
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 لم يكصن ليصصيبك، واعلم أن النصصر مصع الصصبر، وأن الفرج مصع الكرب، وأن مصع
العسر يسًرا، كما قال صلى ال عليه وسلم.

ساعة استرخاء يعني: نصف ساعة من النوم.
 غالبا، ويختلف بحسب السن.9 ص 7أعط نفسك حظها الجيد من النوم 

الحرمان من النوم يجعل الجسم مغلوبا على أمره .
وعلمة أخذ النصيب؛ أن تستيقظ نشيطا متجدد القوى .

كيف تحسن نومك ؟
 ص حدد وقت الذهاب إلى الفراش.1
 ص اجعل الفراش مريحا ومخصصا للنوم .2
 ص تأكد أن غرفة النوم هادئة ومعتمة .3
 ص تحرك جيدا في النهار .4
 ص ُكْل بشكل صحيح .5
 ص إذا لم يأتك النوم فل تستعجله، قم ومارس أي عمل مناسب.6
 ص تجربة شخصية: انخرط في تسبيح وذكر؛ وبذلك تكسب إحدى الحسنيين ولبد7

============
التخطيط الداري

13/2/1424
15/04/2003

السلسلة : سلسلة الدليل الداري
الكتاب : التخطيط الداري

Keet.konanالمؤلف : 

 صفحة55عدد الصفحات: 
الناشر :الدار العربية للعوم

فكرة الكتاب
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 النجاح ل يأتصي عادة بالصصدف أو الحصظ، وإنمصا يتولد عصن طريصق ممارسصة عمليصة
 ُتعرف بالتخطيصط الذي يمّكنصك مصن تحقيصق أهدافصك وبلوغ آمالك بخطوات ثابتصة

ومتزنة.
الفصل الول

الحاجة للتخطيط
هم، يط ب هم يرون المتغيرات تح صعب، لن مر  يط أ ظم الناس أن التخط تبر مع  ويع
عن أذهان بت  تي غا قة ال يط والحقي جة للتخط ستمر، فلذا ل حا ر م في َتغّي مر   فال

هؤلء أن التغيير عامل حاضر مهم حتى يأخذ التطور مجراه.
-النشغال بسبب النشغال/

يط، وهذا يدل على ية التخط هو عذر أغلب الناس لعدم عمل  إن الحتجاج بالنشغال 
أنهم لم يقوموا بعملية التخطيط أصًل، وذلك لكونهم:

 يفتقرون إلى الثقة بالنفس أو كيفية بدء التخطيط.01
 شعورهم باللتزامات التي يتطلبها التخطيط.02
 الظن في أن عملية التخطيط ستأخذ وقتا ثمينا من الْولى صرفه في أمٍر أهم.03

 وهذه المور ناتجصة عصن الّلبصس والخلط بيصن مفهومصي الحركصة والفعصل، وعلقتهمصا
 بالتخطيصط. فالحركصة تعنصي السصتجابة للمور بشكصل غيصر متوقصع وإيجاد الحلول
 الفوريصة للمسصتجدات، أمصا الفعصل فهصو أمصر هادف، ُيحّققص فصي وقتصه بعصد التفكيصر،

والتمحيص، والنظر.
 ليصس كصل إنجاز يؤدي إلى النتائج المرجوة مصا لم يسصبق بخطصة عمليصة تعمصل على
 العمصل بذكاء أكصبر ل جهصد أكصبر، والحقيقصة أنصه بدون خطصة سصتصبح منشغًل على
ما أن يجعل المور تحدث من تلقاء نفسها أو أن الفرص تفوتك على  الدوام، وهذا إ
سيتسمر المر بل  نك  سيطرة على شؤو من ال كن  كل الحوال لن تتم في   الدوام، و

كما هو عليه بل سيزداد سوءا.
- مهام الدارة /

مما يميز الدارة الناجحة:
 تحديد ما تود إنجازه )التخطيط(.01
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 وضع الخطط موضع التنفيذ )التنظيم(.02
 إرشاد الخرين إلى ما يجب فعله ) التوجيه(.03
 الحرص على أن يكون النجاز ضمن المستوى المطلوب ) المراقبة(.04

ها ما تود إنجازه فبدون سطتها تدرك  تي بوا ية ال جر الزاو يط ح ية التخط تبر عمل  تع
تصبح المهام السابقة الخرى مضيعة للوقت .

- النوايا الحسنة/
 الحقيقصصة أن نواياك تصصصبح أفعاًل إذا اتخذت موقفا إيجابيا وحازما مصصن عمليصصة
قد ما خططت له. المهم أن تعت  التخطيط، والكثر أهمية من ذلك أن تكون ملتزما ب
من العتماد ير  يذ خ في التنف صعبة، وتعتزم على البدء  ست  يط لي ية التخط  أن عمل

على الماني والحلم.
الفصل الثاني

مراجعة الموقف
 إذا لم تكن تعرف إلى أين تتجه فأنت عادة تصل إلى مكان آخر، لذا أعمد إلى تقييم
يم ستقبل. هذا التقي حو الم من النطلق ن سيمّكنك  عك الحالي، والذي  يل وض  وتحل

يشتمل على عدة جوانب هي :
 نقاط القوة/01

 إن تحديد نقاط القوة يزيد من ثقتك بنفسك أو ثقتك بالخرين، وإذا لم تكن هذه القوة
 واقعيصة وملموسصة فسصوف ينعكصس ذلك على عمليصة التخطيصط، وعليصك أن تدرك أن

نقاط القوة قد تكون:
أ. نقاط القوة لديك ولدى غيرك: أي ما تمتلكه أنت ومن حولك من نقاط قوة.

 ب. نقاط القوة لدى المؤسصسة : أي مصا تمتلكصه مؤسصستك مصن نقاط القوة مصن حيصث
العمل أو المهنة.

إن إدراكك للجانبين السابقين يجعلك تفتخر بقوتك وبقوة من حولك وبقوة مؤسستك.
 نقاط الضعف/02

فس الوقت ملزمة لك، في ن ها  ها ولكن ها أو الخوض في  هي أمور ل تفضل معرفت
 وترتبط هذه النقاط بدرجة إنتاجيتك أو إنتاجية من تعمل معهم. إنه لمر محبط أن
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 تشغصل تفكيرك بالمور السصلبية فقصط، ولكصن الولى أن تتعلم وتعرف كيصف تتجاوز
هذه النقاط، وأول مرحلة للعلج هي تحديد نقاط الضعف، والتي غالبا ما تكون:

 أن تكون أنت غير منظم فيعطيك هذا انطباعا بعدم السيطرة.01
 أن تتحمل أكثر من طاقتك فتخل بعملك.02
 أن تعد بأمور مستحيلة فتتأخر في تسليمها .03
 أن تعترف بأن هناك أمورا ليس بإمكانك القيام بها؟04

إن إدراك نقاط الضعف أول خطوة نحو تحقيق الداء الجيد.
 الفرص/03

يك أن تنطلق عبر نب القوة والضعف لديك أو لدى مؤسستك، عل عد إدراكك لجوا  ب
ثر على تي تؤ سستك لترى المور والفرص ال سك ومؤ ية إلى خارج نف  الخطوة الثان

عملك، واقتنص الفرص التي من شأنها أن تطور نشاطاتك.
 إن تحديصد الفرص المتاحصة لك واسصتغللها سصيكفل تطويصر نقاط القوة لديصك، وربمصا

تلشي أو انعدام نقاط ضعفك.
. التهديدات/4

 من المور التي يجب أن تضعها في الحسبان؛ أنك ربما تواجه أمورا سيئة تتمثل
 في التهديدات كالمناقشات وغيرها، فعليك أن تضعها في الحتمالت المتوقعة التي
 ربمصا تواجههصا عنصد ذلك سصيكون تأثيرهصا محدودا، خصصوصا إذا كان لديصك خطصة

مسبقة للطوارئ والزمات ، وبهذا تقلل من الخسائر والفشل.
وضع في ذهنك أن أي تخطيط يتطلب إحساسا بالطوارئ .

الفصل الثالث
تحديد الهداف

 التخطيط هو التطلع نحو المستقبل، بمعنى ماذا تريد أن تصبح؟، من المهم جدا أن
ها تي تنوي تحقيق خر أن تحدد الهداف ال سلكه وبمعنى آ  تحدد التجاه الذي سوف ت
 تختلف الهداف التصي تنوي تحقيقهصا، فتختلف الهداف باختلف طبيعصة العمصل

والخدمة المقدمة، ولكن يجب أن تعي أنه بدون أهداف سوف ُتّبدد جهودك.
- إيجاد السبيل/
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تي تضمن نجاح مخططك ومن ثم بلوغ أهدافك ير المهمة ال  وهي عبارة عن التداب
نة... مل، أدب المه في الع سسة، المجالت المؤثرة   من حيث: اتجاه وأولويات المؤ

إلخ.
- إشراك الخرين/

 إشراك مصن حولك فصي وضصع الهداف النهائيصة لتحصصل على اللتزام والحماس
والتعهد بتحقيقها وتدفع العاملين نحو الداء المميز.

 إن هذه الطريقصة تجعصل كصل فرد يعصي -بشكصل كامصل- مصا هصو المطلوب، ومصا هصو
طط تكون ين فإن الخ من العامل من اللتزام، وبدون هذا اللتزام  نه؛ فتض قع م  المتو

صعبة التطبيق، وإن طبقت فستكون محدودة النتائج .
الفصل الرابع

وضع تفاصيل الخطة
وتعتبر هذه أصعب وأهم مرحلة أل وهي وضع الخطط موضع التنفيذ.

- تعيين النشاطات الساسية/
ثر على ية، يجعلك تركز أك هم للغا مر م سية بشكل صحيح أ تك الرئي ين نشاطا  تدو

النشاطات الجوهرية.
- وضع خطة للتنفيذ/

كل نشاط ستقلة ل يك أن تضع خطة مفصلة وم ما خططت له عل يذ  كي تضمن تنف  ل
تنوي القيام به مع تحديد الوقت الكافي والكلفة المقدرة .

-متطلبات العمل )كيف تقوم بها؟(/
 وهي المور التي تنطلق منها أفكارك وابتكاراتك من تجارب الخرين ومن سبقك

في مجال العمل.
-جدول المواعيد/

 يجصب أن تحدد جدوًل زمنيا للقيام بنشاطاتصك، وعليصك أن تراعصي فصي هذا الجدول
كبر لنجاز العمل وتحقيق الهدف، وذلك بأن تجعل موعدا  الزمني أن تعطي مهلة أ
 مبدئيا وموعدا نهائيا ومصن خلل هذا الطريصق سصتجد أنصك لن تتجاوز مواعيدك

النهائية.
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-التكاليف ) كم سيكلف ذلك ؟(/
 تقدير تكاليف كل نشاط على حدة تعتبر جزءا مهما في عملية التخطيط، وعند جمع
يف النشاطات المخططة ية لهذا المشروع. إن حساب تكال  هذه التكاليف تشكل ميزان

يعطيك انطباعا لجودة عملك .
-الولوية/

 نتفق وإياك على أن كل النشاطات ل تتساوى من حيث الهمية، لذا عليك أن ترتب
هذه النشاطات من حيث الهمية عند وضعها في البرنامج الزمني.

- كتابة الخطة/
 قد تنسى أو تغفل بعض المور المخططة، لذا أفضل طريقة لتجنب ذلك هي تدوين
ما تريد فل يمكن كل نشاط على حده، وإذا لم تكتب  به من  ما تنوي القيام  بة   وكتا

أن تعتبر أن لديك خطة.
الفصل الخامس

تنفيذ العمل
 تعصد هذه المرحلة هصي مرحلة ترجمصة المكتوب على الواقصع، ومعرفصة كيصف تقوم

بنشاطاتك المخططة، وهذا المر يتطلب منك :
- وضع نظام مراقبة يتيح لك معرفة المور التي ُأنجزت والمور التي لم ُتنجز.

- الطلع على الحركة اليومية لضمان تطبيق الخطة.
- وضع خطٍط للطوارئ والزمات عند الحاجة تجعلك أكثر استقرار .

- التصرف السريع عند حدوث أي خلل لستعادة المور مسارها الطبيعي.
- تنظيم النشاطات/

عليك أوًل أن تدرك أنه كلما كان النظام سهًل كان أكثر نجاحا .
 تعد الخطة السنوية والمفكرة اليومية أكثر الطرق فاعلية لنها َتؤّمن لك نظام متابعة
 متواصصل ومرئي يجعلك تطمئن أن المور المخططصة تسصير وفصق مصا خطصط ومصا

ينبغي، وتعطيك مؤشرات على تقدم المخطط أو تراجعه.
- مواجهة احتمالت حدوث الطوارئ والتغلب عليها/
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 ليس كل ما تريد الحصول عليه تصل إليه بسهولة، في بعض الحيان تحدث أمورا
قد تكون كة. هذه المور  مة وحن صرف بحك نك الت سيطرتنا تتطلب م عن  جة   خار
مل على تبديله وتعديله بل اع طط؛  عن إكمال المخ قف  حل أن تتو يس ال  سيئة، ول

لتناسب مع هذه المور، وهذا ما يعرف بالعمل خلل الطوارئ والزمات.
اتخاذ التدابير التقويمية/

سرعة يك أن تعالج المر ب جب عل نت تطمح، في ما ك يس ك  إذا وجدت أن عطاءك ل
ية وإل فإن مخططك سينحرف انحرافا غير مثمر، لذا ل تقنع نفسك أن تجاهل  عال
 المشاكصل يجعلهصا تمصر؛ بصل ربمصا زاد المصر سصوءا مصا لم تقصم بإجراءات إصصلحية

لتدارك الوضع.
الفصل السادس

قياس النجاح
 تعتبر هذه آخر وأهم مرحلة والتي يقاس فيها مدى تطبيق خطتك بنجاح، بمعنى ما
 مدى إنجاز أهدافصك أو غاياتصك؟ وبهذا فأنصت بحاجصة لتعرف مدى توافصق أهدافصك

النهائية مع خطتك.
-نقد وتقدير أدائك في التنفيذ/

فذ وما خطط له يعطيك تقييما واضحا حول أدائك ومن خلل ين ما ن  إن المقارنة ب
عن يم ذلك  كن تقي ستطيع أن تتعرف على مكان حصول الخطاء، ويم يم ت  هذا التقي

طريق :
 النوعية، والتأكد من أن العمل مساويا لما هو مخطط له؛ أم ل؟.01
 مقدار العمل وهل هو أقل أو أكثر مما هو مخطط له؟02
 )الجدول الزمني (وهو الزمن الذي يتم من خلله إنجاز العمل المخطط .03
 الموازنة بين الكلفة الحقيقية والكلفة المتوقعة.04

- تقييم جهودك/
صار يجعلك ية وهذا باخت سعى لن تؤدي جهودك المبذولة إلى نتائج عال يك أن ت  عل
به من سبين، وانت في الوقت المناسب من خلل الفراد المنا سبة   تؤدي المور المنا

المور التي تبدد جهودك ُسدى!

816



فوائد التخطيط/
التخطيط هو جزء متمم للعمل، وليس أمرا إضافيا أو اختياريا .

 وضوح الهداف النهائية.01
 ثقتك بأن عملك اليومي هادف.02
 قدرتك على التحليل الموضوعي.03
منهجيتك في التفكير04
 الستغلل المثل لنقاط القوة لديك وتقليل نقاط الضعف.05
انجازك للمور ورضاءك عن أداءك06

==============
 اللعب بالدومينو

المجيب ... د. علي بن عمر با دحدح
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز

التصنيف ... الفهرسة/ وسائل العلم والترفيه/الترفيه واللعاب
هص9/2/1425التاريخ ... 

السؤال
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته.

ما حكم اللعب )بالدومينو( للتسلية؟.
الجواب

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
وعليكم السلم ورحمة ال وبركاته.

 فإن النفصس البشريصة بطبيعتهصا تحتاج إلى الراحصة بعصد التعصب، وتحتاج إلى الترفيصه
 واللهو المباح لتستجّم به وتنشط إلى أداء أعمالها، وقد روي عن أبي الدرداء رضي
 ال عنه أنه قال:" إني لستجم نفسي بشيء من الباطل غير المحرم فيكون أقوى لها

(.132على الحق ". ) قضايا اللهو والترفيه – مادون رشيد ص
 والديصن السصلمي العظيصم الشامصل لجميصع جوانصب الحياة، الملبصي لجميصع احتياجات
هو المباح، ففي قصة يه والل  النفس البشرية اشتمل على ما يحقق للنفس فوائد الترف
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َا َغدا َيْرَتعْص  يوسصف عليصه السصلم ورد على لسصان إخوتصه قوله تعالى: "َأْرسِصْلُه َمَعن
َن" ]يوسف: ُه َلَحاِفُظو ا َل ْب َوِإّن بن العربي :" اعلم12َوَيْلَع كر   [، وقال القاضي أبوب

 وفقصك ال أنصه ليصس فصي ذلك اللعصب كصبير مأخصذ، فإن الرجصل يلعصب بفرسصه وبأهله
يه وسلم قال نبي صلى ال عل  وبأسهمه حسبما ورد في الخبر، وفي الصحيح أن ال

(، ومسصلم )2097لجابر حيصن تزوج ثيبا:" هل بكرا تلعبهصا وتلعبصك" البخاري )
ما715 جل وإ سابقة على الر ما م ين : إ ما كان على وجه عب الخوة إن  ( .. ول

سف: ْسَتِبُق" ]يو ا َن ا َذَهْبَن سهم، لقوله تعالى :"ِإّن سابقة بأ خذ17م في ذلك مأ يس   [ ول
((.72بحال" )) نقًل عن قضايا اللهو والترفيه – مادون رشيد ص

 وفي السنة النبوية عن عائشة رضي ال عنها قالت :" وال لقد رأيت رسول ال –
 صلى ال عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد
 رسول ال صلى ال عليه وسلم، ويسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من
صة سن حري ثة ال ية الحدي صرف، فاقدروا قدر الجار تي أن نا ال تى أكون أ  أجلي ح

( )التربية الروحية في السلم –892( ومسلم )5190على اللهو "رواه البخاري )
 (، وفي رواية المسند ورد قول النبي صلى44-43أحمد عبد العزيز أبوسمك ص 

ني أرسلت سحة، وإ نا ف في دين يث :" لتعلم اليهود أن  خر الحد في آ سلم  يه و  ال عل
بالحنيفية السمحة".

 وقال ابن حجر في الفتح:" وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد، عن قرظة بن
 كعب وأبي مسعود النصاريين قال:" إنه ُرّخص لنا في اللهو عند العرس" وصححه

(.9/226الحاكم . )
 وقصد ثبتصت فصي السصنة ألوان مصن الترفيصه واللهصو المباح كالمسصابقة بالقدام والخيول
 والمصصارعة والرمصي بالسصهام والمداعبصة والممازحصة ونحصو ذلك ممصا هصو معلوم،
في يه وسلم العظيم الذي يشمل التوازن  نبي صلى ال عل يث ال نا حد ستحضر ه  ون
 جوانب الحياة كلها في قول سلمان لبي الدرداء :" إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك
 عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه "

 (1968فأقره النصبي صصلى ال عليصه وسصلم وقال:" صصدق سصلمان" رواه البخاري )
(.2413والترمذي )
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 وقد نص علماء المسلمين على أهمية جانب الترويح المباح وفائدته في التربية، فقد
عد النصراف غي أن يؤذن له – أي الصبي – ب  أشار الغزالي إلى ذلك بقوله:" وينب
في عب  يث ل يت تب بح عب الك من ت يه  ستريح إل عب لعبا جميًل ي  من الُكّتاب أن يل
طل به، وُيب يت قل قه إلى التعلم دائما، يم عب وإرها من الل صبي  نع ال عب، فإن م  الل

ذكاءه، وينّغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلص منه رأسا " .
 وقال ابصن مسصكويه :" وينبغصي أن يؤذن له – أي الصصبي – فصي بعصض الوقات أن
عب به ألم ول ت في لع عب الدب ول يكون  من ت يه  ستريح إل عب لعبا جميًل، لي  يل

شديد".
نه وبصره به وذه سه – أي المتعلم – وقل يح نف عة :" ول بأس أن ير بن جما  وقال ا
كل شيئا من ذلك أو ضعف، بتنزه وتفرج في المتنزهات بحيث يعود إلى حاله  إذا أ
نه يل إ قد ق به، ف ضة البدن  شي وريا نه، ول بأس بمعاناة الم يه زما  ول يضيّع عل
 ينعش الحرارة ويذيب فضول الخلط وينّشط البدن "،)التربية الروحية في السلم

(.46-44-أحمدعبدالعزيزأبوسمك ص 
 ومع بيان أصل الحل والمشروعية في الترفيه واللهو المباح فإنه ينبغي معرفة جملة

من المور وهي:
ية1 ية الوقت والعمر: إن العمر قصير، والوقت ثمين، والسلم يجلي أهم  - أهم

 الوقت، ولزوم اغتنامه، ويحدد وجوه النتفاع به، فال تعالى يقول: "وهو الذي جعل
كر أو أراد شكورا" ]الفرقان: من أراد أن يّذ فة ل يل والنهار خل  [، وإذن فالحياة62الل

قت ما خل سبحانه وتعالى يقول: "و كر، وال  كر والش غل بالذ غي أن يش مر ينب  والع
جن والنس إل ليعبدون" ]الذاريات: ستغل56ال غي أن ي تي ينب ية الحياة ال  [ فهذه غا

 فيها الوقت ويستثمر، والمصطفى صلى ال عليه وسلم يكشف عن الخسارة الفادحة
صحة والفراغ" من الناس، ال ير  ما كث قت بقوله:" نعمتان مغبون فيه يع الو  في تضي

 ( ويأتي التذكير والتحذير منه فيما رواه أبو هريرة رضي ال6412رواه البخاري )
نه قال:" أعذر ال إلى امرئ أّخر عمره يه وسلم أ  عنه عن المصطفى صلى ال عل

ستين" البخاري ) ين يدي ال موقوفون، وعن6419حتى يبلغ ال نا ب نا يعلم أن  (، وكل
ما عبد يوم يه وسلم :" لن تزول قد نا مسئولون كما قال صلى ال عل نا وأعمال  أوقات
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 القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن علمه
 (، فالوقت2417ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"رواه الترمذي )

إذن أثمن من أن يضيع في غير ما ينفع.
قل2 جل وعل يقول:"و حق  مل فال حث على الع مل: والسلم ي جد والع ية ال  - أهم

 [، ويبين أثر العمل في105اعملوا فسيرى ال عملكم ورسوله والمؤمنون" ]التوبة:
 [ وقوله:"هصل جزاء90الجزاء بقوله:" هصل تجزون إل مصا كنتصم تعملون"]النمصل:

من: سان" ]الرح سان إل الح ين اليمان60الح ثر اليات التصي تقرن ب ما أك  [، و
مر مهم في العمل وتحمل المسؤولية أ جد   والعمل الصالح، ويضاف إلى ذلك أن ال

 [ ويقول :"خذوا ما آتيناكم12فال جل وعل يقول: "يايحيى خذ الكتاب بقوة" ]مريم:
ير63بقوة" ]البقرة: من القوي خ سلم يقول:" المؤ يه و صلى ال عل صطفى   [، والم

 (، ويحصث على الجديصة2664وأحصب إلى ال مصن المؤمصن الضعيصف"رواه مسصلم )
 والتقان فيقول:" إن ال يحب إذا عمل أحدكم عمًل أن يتقنه" رواه البيهقي في شعب

 ( ، ويبين استمرارية العمل إلى آخر لحظة في العمر فيقول:" إذا4/334اليمان )
 قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ل تقوم إل أن يغرسها فليغرسها

 (، فالمسلم منقلب بين عمل12902( وأحمد )479" رواه البخاري في الدب الفرد )
 [7دينه ودنياه في جد وعزم لن ال جل وعل يقول: "فإذا فرغت فانصب" ]الشرح:

.
 - أهمية النفع والنتاج:المفهوم السلمي يوضح أن الدنيا مزرعة الخرة، وأنها3

في دنياه، فع  مل لخراه، وأن يحقق الن يه أن يع سلم عل قر، وأن الم مر والخرة م  م
 وأن يحسصن عمارة الدنيصا وقيادة الحياة :"وسصخر لكصم مصا فصي السصماوات ومصا فصي

ية: نه" ]الجاث في13الرض جميعا م كم الرض ذلوًل فامشوا  هو الذي جعل ل " ،] 
 [، ورسول ال صلى ال عليه وسلم يحث على15مناكبها وكلوا من رزقه" ]الملك:

(، ومسصلم )2320النفصع العام فيقول :" مصا مصن مسصلم يغرس غرسصا " البخاري )
 ( فأمتنصا السصلمية اليوم متأخرة عصن غيرهصا فصي العلم والعمصل والنتاج،1552

يع سلم أن ل يض كل م في العمال، فحري ب جد  في اغتنام الوقات، وال ها   لتفريط
وقته، أو يقصر في عمله، أو يقلل من إنتاجه .
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 وفي ضوء ما سبق فإن الترفيه واللهو إن كان مباحا فينبغي أن يراعى فيه ما يلي
:
- أن ل يشغل عن عبادة وطاعة واجبة بتضييعها أو تأخيرها .1
- أن ل يستغرق أوقاتا طويلة تضيع سدى دون فائدة .2
- أن ل يتخذ ديدنا وعادة يفرغ لها وقت دائم ومنتظم .3
 - أن ل يشغصل عمصا هصو أولى منصه وأكثصر أهميصة فصي تحقيصق المصصالح الدينيصة4

والدنيوية .
- أن ل يصاحبه محرمات كالرهان والقمار أو السباب والخصام ونحو ذلك .5

 وأمصا بالنسصبة للسصؤال عصن الدومينصو فإن كان المقصصود بهصا اللعبصة المشهورة باسصم
 ) الضومنة أو الدومنة( التي فيها قطع بيضاء كل واحدة مقسومة إلى قسمين فيها
 نقاط سوداء تبدأ من الصفر وتنتهي إلى ستة فهذه اللعبة على الطريقة المعتادة فيها
 ليسصت محرمصة، وفيهصا بعصض الذكاء للوصصول إلى الفوز، كمصا أن فيهصا مصع الذكاء

التعاون للوصول إلى الفوز، في حالة لعب أربعة أشخاص كل اثنين منهم فريق .
ها مربعات وقطع محددة ذات لونين ما إن كان المقصود بالدومينو اللعبة التي في  وإ
طع صاحب الق سار قطري يكون الفوز ل في م طع  كل لعب لون وتتحرك هذه الق  ل
تي تأكل أو تخرج القطع الخرى شيئا فشيئا حتى تخرجها جميعا ففي هذه اللعبة  ال

ذكاء وتيقظ والذي يظهر أنه ل حرمة فيها .
 وأمصا إذا اقترن باللعبصة – على كل المعنييصن السصابقين - رهان كأن يقال المهزوم
ها ضرر كأن قة أو في من المال فهذا حرام، أو تفرض أمور غير لئ فع كذا وكذا   يد
 يقال المهزوم يخلع ثيابصه أو يبقصى واقفا ونحصو ذلك فهذا يدخصل فصي دائرة المكروه
 لشتماله على إيذاء المسصلم أو إهانتصه، وكذلك إذا اشتملت اللعبصة دائما على نزاع

وخصام وسب وشتم ونحو ذلك فالمنع لجل هذه المور .
 وعلى العموم فالمسصلم صصاحب الرسصالة وحامصل المانصة ومبلغ الدعوة ل ينبغصي أن
يه – إن كان ول بد – أن يقتصر  ينشغل بهذه اللعاب ول أن يضيع وقته فيها وعل
جد والنشغال بمعالي مل وال بل على الع يه ويق كن ليحصل له الترف ما يم قل   على أ

المور وحمل هّم المة والحماس لصلح الحوال.
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هو يه والل في الترف قد بالغوا  نا  من أبنائ هم  ين ب نا والمتأثر كر بأن أعداء  وأخيرا نذ
في الغالب – عن اشتماله –  ته فضًل  يل أوقا جه وتطو ير برام سائله وتكث يع و  بتنو
 على المحرمات الكثيرة، وأصبحت صناعة الترفيه – وخاصة في القنوات الفضائية
هم، هم وبددت طاقات سدت أخلق هم وأف عت أوقات يا وشاغلة الناس، فضي  – مالئة الدن
ها نت في الغراء والغواء والبتكار الذي يجذب إلي  وقد تزايدت هذه الوسائل وتفن
 ويشغصل بهصا، والمسصلم ينبغصي له أن يجتنصب كصل محرم ويترفصع على كصل تافصه مصن

المور والهتمامات .
والحمد ل رب العالمين ونسأل ال جل وعل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل .

===========
الحركة السلمية .. ما بعد المراجعات

12/8/1424جمال سلطان 

08/10/2003

 (1) 
 الحركصة السصلمية فصي جوهرهصا ظاهرة اجتماعيصة، تفرزهصا أوضاع اجتماعيصة
نة، وتصبغها بصبغتها، بكل ما ية في لحظة تاريخية معي  وسياسية واقتصادية ودين
 يعمصل فيهصا مصن مشكلت وقضايصا وتحديات وطموح مجتمصع ، صصحيح أن الوجهصة
 تختلف في الختيارات ولكن الصبغة العامة ومدارات العمل والوعي تصبغ الجميع
 بصصبغتها، ولذلك وجدنصا أن الحركصة السصلمية فصي مرحلة السصبعينيات الميلديصة

بل عام  سلمية ق كة ال عن الحر كبير  حد  كة1952تختلف إلى  عت حر يث وق   ح
بل سلمية ق كة ال صر، الحر بد النا يب وجمال ع مد نج  الضباط الحرار بقيادة مح
 الثورة كانت تصطبغ بصبغة البراءة التاريخية لمجتمع بكامله، يعيش لحظات القلق
 من غياب دولة الخلفة وظللها الروحية الجميلة، رغم خوائها منذ عقود، ويبحث
صر في م مع  هز المجت مر الذي  هو ال سلمين، و سلم والم يد لل ستقبل جد  عن م
نت هناك تحديات وجود ما كا بي، ك ند والمغرب العر ية والشام واله  والجزيرة العرب
صحافي ية وانفتاح  سياسية تعدد صريح، كذلك وجود حياة  حت الحتلل ال  الدولة ت
 مع تقاليد وقيم لها قدسيتها لدى الجميع، وحوار ثقافي كبير وتوازنات في القوى بين
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 كتصل كصبيرة: القصصر والوفصد والنجليصز، وتحديات طارئة ولكصن مصصيرية، مثصل:
سياسية، ومستوى في الحياة ال ني  مي العمل السري والعل في فلسطين، وتنا  الحرب 
ية في حدود ين القوى المعارضة والسلطة سرية وعلن  في العنف والعنف المضاد ب
ها تي عرفت يب المروعة ال كبير حيث لم تعرف المة مستويات التعذ حد  نة إلى   آم
ما كان يد، ك من التقال ية وتقليدا  مل الجهزة المن في ع صبحت عرفا  عد ذلك وأ  ب
 هناك انبعاث قوي لمؤسصسة قضائيصة فتيصة ولكنهصا مسصتقلة، وأوجدت لهصا فصي وقصت
ص ها  ية وغير سسات أخرى ثقاف فت مؤ ما عر ص ك فت  بة، وعر يد وهي صير تقال  ق
 شخصيات من الوزن الثقيل والتاريخي، كل هذه الجواء صبغت الحركة السلمية
 قبل الثورة بصبغتها، حيث كانت حركة دينية تثقيفية لها تقاطعاتها السياسية بشكل
ين ها ب تي حاولت اللعب علي ها حساباتها ومصالحها ال  عرضي وليس جوهريا ، ول
 توازنات القوى القائمصة، كمصا كان لهصا توجصه متأخصر للعمصل العسصكري الذي يحمصل
 مشروعيصصة وطنيصصة فصصي ذلك الوقصصت بحكصصم وجود قوى احتلل ووجود التحدي
نذ ته الحركة م بع القرن الول الذي عاش كن ر سطين ، ول في فل يد  صهيوني الجد  ال

كة  سيسها إلى قيام حر ية واضحة لمشروع52تأ ساعد أبدا على بلورة رؤ   ، لم ي
مة وحال التحولت ستوعب حال ال ستقبلي ي فق م مل، ول أ هج ع مل، ول منا  متكا
ية وعن صيغة يق وعن هو عن طر حث  بة الب بع قرن بمثا ية الجديدة، كان ر  الدول
في كتابات سه  حظ الباحثون انعكا مر الذي يل هو ال يد، و مع الجد في المجت  للوجود 
 وأحاديث الشيخ حسن البنا ص رحمه ال ص، وموقفه من الحداث ومن الشخصيات
كل ذلك في  هم و سالة الخوان وأهداف في ر ته  صر، وتأمل من الق من الحزاب و  و
ما ست تناقضا بقدر  ها لي عض تناقضا، ولكن ها الب قف يرا ية والمو في الرؤ  تباينات 
 هي حال قلق فكري ورحلة البحث عن طريق وعن أفق جديد للمة في مرحلة ما
 بعد الخلفة ، كانت حركة الشيخ البنا في حالة تبلور دائم ، لنها حالة لم يسبق لها

  والصدام الكبير لحركة الضباط52مثيل في تاريخ السلم من قبل ، وأتت حركة 
خل بة ربع قرن آخر دا يب الحركة قرا بة السجون، وتغي  الحرار مع الخوان وحق
في مي  طع هذا التنا كي يق عن العالم؛ ل قع و عن الوا مة  في عزلة تا سجون  ية ال  أقب
 الوعصي ويمنصع بلورة الرؤيصة المأمولة، وتتحول تأملت الحركصة إلى النكفاء على
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الماضي ومحاولة استحضاره للحفاظ على الوجود .
 (2) 

سبعينيات على ية ال في بدا سجون  هب ال من غيا كة السلمية  جت الحر ما خر  عند
في عام  هت  حل انت ية75مرا ها غياب الرؤ جت مثقلة بأمور كثيرة ، من   ، خر

 للمسصتقبل، وعدم بلورة منهجيصة للعمصل الجتماعصي والسصياسي، ومنهصا غياب الفهصم
 للواقع الجديد والتحولت التي طرأت على المجتمع المصري ، ومنها انقطاع تراكم
 الخبرة في العمل الدعوي والعمل الفكري والتواصل مع فعاليات المجتمع المختلفة،
 بالمقابل كان النظام السياسي الجديد الذي قاده الرئيس السادات يريد ص كعادة النظم
بة جديدة ساسياتها ودخول حق صراعاتها وح بة ب عن انتهاء حق ص أن يعلن   الجديدة 
 بعيدة عصن ثارات الماضصي وصصراعاته السصياسية ، فكان مصن الطصبيعي أن يبعصث
ية إلى قيادة الخوان المسلمين يطمئنهم على وقف الملحقات وإفساح  برسائل إيجاب
 المجال لهم للنشاط الجتماعي والديني والسياسي أيضا ، وصلت الرسائل من خلل
 وسطاء منهم محمد إسماعيل "محافظ أسيوط" وعثمان أحمد عثمان وغيرهم ، وكان
في ساري  صري والي بي النا يم النشاط الطل سادات محاولة لتحج من ال جه   هذا التو
 الجامعصة تحديدا فصي ذلك الوقصت والذي كان يؤذيصه ويهدده، وهصو غيصر راغصب فصي

 .1973الصصدام المباشصر معصه مصع اسصتعدادات الحرب المصصيرية التصي وقعصت فصي 
 النفتاح الكبير الذي فوجئت به الحركة السلمية في ذلك الوقت لم تكن أصًل على
في قت  في ذلك الو ها  ستنزفت الحركة جهد ستعداد لستيعابه وهضمه، وبالتالي ا  ا
تب شر للك كة الن في حر سع  فة والتو في الجامعات المختل ية   إحياء مهرجانات خطاب
 وإعادة إصدار مجلة الدعوة والبحث عن رصيد جديد من الجيل الجديد في الجامعة
يد قع الجد هم الوا عن ف جز الشيوخ  ها نظرا لع كي يجدد شباب عة، ل  لضمه إلى الجما
 والتفاعل معه، وتفضيل الكثيرين للخروج من مصر كلية للعمل في الخليج بحثا عن
ني كثيرا ص يعا مه ال  ص رح يخ مصطفى مشهور  من ، وكان الش عن ال  الرزق و
في القرى سهم  من انطووا على أنف عة م في الجما في إقناع قيادات   في هذه الفترة 
 والنجوع والمحافظات بالعودة إلى النشاط، وإقناعهصم بأن لديصه رسصائل إيجابيصة مصن
مع وغياب عي بتحولت المجت فق والو صيا ، وكان غياب ال سادات شخ يس ال  الرئ

824



كة قد أضاع على الحر سساتها  مع الدولة ومؤ مل  نة للتعا ية المتواز ية المنهج  الرؤ
 وعلى الدولة معا فرصة إجراء مصالحة تاريخية تندمج فيها الحركة السلمية في
 مؤسسات الدولة المختلفة، وتصبح رافدا من روافدها، في المؤسسة الدينية الرسمية
 أو المؤسصسة العلميصة أو المؤسصسة الثقافيصة أو المؤسصسة التعليميصة أو غيصر ذلك،
 فانتهى المر باستهلك الوقت والجهد في "زبد" ذهب جفاء مع أول صدام أو خلف
 وبقيصت عزلة الحركصة وخسصارتها وخروجهصا مصن توازنات القوى الحقيقيصة فصي

المجتمع.
 (3) 

 كانصت المشكلة الرئيسصة فصي تلك المرحلة هصي غياب "منهصج فكري" متوازن وفعال
 يمكن أن تتأسس عليه حركة إسلمية جديدة، ويمكنه أن يستوعب التحولت الجديدة
 في المجتمع المصري والمنطقة العربية والعالم كله، كما غاب المفكر الفذ، كما أن
يخ عة الش ها مجمو ية أخرى من مع توجهات فكر صدام  في مأزق ال عت  كة وق  الحر
 سيد قطب ص رحمه ال ص والتوجهات التكفيرية الجديدة، وظهرت رسالة "دعاة ل
سهام هو ال يب أن يكون هذا  عل على هذه التوجهات المغايرة، والعج  قضاة" كرد ف
 الفكري الوحيد الذي يمكن وصفه بالجديد في تلك المرحلة، ولكنه هو الخر خرج
 من رحم السجون وحمل بصمة الرغبات المنية، المر الذي حال بينه وبين قبوله
 مصن الجيال الجديدة على النحصو الذي سصنوضحه، كمصا أن الكتابات التصي تصصدر
 كردود أفعال ليس من طبيعتها بناء أفق مستقبلي جديد، وكان الخطأ الكبير في ذلك
يث صرية بالحد بة النا مع الحق صفية خصومتها  كة لت في اندفاع الحر ثل  قت يتم  الو
 عن وقائع التعذيب وأهواله وتفاصيل مروعة حول إهانة المقدسات بما فيها القرآن
 وإهانصة آدميصة النسصان، وللمانصة فإن هذا التسصجيل لوقائع الفترة هصو حصق أصصيل
في نشر الكتابات كن المشكلة وقعت عندما توسعت الحركة   لصحاب التجربة، ول
 فصي هذا المجال فصي الوقصت الذي عجزت فيصه عصن أن تخرج للجيال الجديدة رؤى
 فكرية وسياسية جديدة، وأن تبلور لهم وعيا جديدا في التفاعل اليجابي مع المجتمع
سي والفكري تل توازن البناء النف نا اخ ضا، فه سسات الدولة أي مع مؤ سساته و  ومؤ
ها فكر غير مكتمل لنضجه تي تمدد في  للجيال الجديدة، وترسخت مناطق الفراغ ال
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 السياسي والجتماعي والدعوي ، فانتهى المر بتعزيز نزعة تكفير السلطة وتنفير
 الجيل الجديد من الدولة ومؤسساتها، وترسيخ مشاعر عدوانية تجاهها ص أيا كانت
 السلطة التي فيها ص والنظر إلى الدولة على أنها عدو للتوجه السلمي إن لم يكن
 للسصلم نفسصه، واشتهاء الصصدام مصع أجهزتهصا المنيصة وإظهار الصصلبة أمامهصا،
 وبإيجاز؛ تعزيز الشعور لدى الجيل الجديد في الحركة السلمية بأنهم كيان مغاير
ها "عدو" ها على أن ظر إلي ها، والن مل لمؤسساتها وأجهزت يل كا  ومفاصل للدولة، وبد
نت هذه لحظة ية، وكا عن هذا الشعور وتلك الرؤ ها  عبر ب تي ت نت الصيغة ال  أيا كا
 فاصلة في التأسيس للحقبة الجديدة للحركة السلمية التي تعيشها حتى الن، وهي
كبير أيضا ، والثراء كبير والفراغ الفكري ال تي تميزت بالشحن العاطفي ال بة ال  الحق
 الفكري الوحيصد الذي نشصط فصي تلك الفترة كان فصي دحصض الفكار الشيوعيصة
 والعلمانية على الصعيد الثقافي، ولكن المر لم يتعد إلى بلورة رؤية شاملة للموقف
 السصلمي العملي الذي يمكصن أن يتأسصس عليصه حركصة الجيصل الجديصد فصي علقاتصه
 بالمجتمصع وبالدولة وبالقليات وبالقوى السصياسية المختلفصة وبالسصلطة وأجهزتهصا

وبالحداث الدولية الجديدة.
 (4) 

كبيرة لتيارات الغلو مة  سبعينيات قدم خد في ال سلمين  يد للخوان الم قف الجد  المو
 الفكري الجديدة وحرث لها أرض المجتمع المصري، مثل جماعة المسلمين "التكفير
 والهجرة"، وهصي التصي حملت بقدر كصبير مصن الكراهيصة للدولة وللنظام؛ لن هذه
 الحركة التي قادها شكري مصطفى ص رحمه ال ص تمددت في الفراغ الذي صنعه
 الخوان في السبعينيات، والمتابع لتطورات حركة شكري يجد أن منهجها التكفيري
من جه  عد خرو ها ب ظل يبلور الفكرة وينمي ما  كن بهذا الوضوح والكتمال، وإن  لم ي
 السصجن وسصاعده على ذلك اغتراب الكثيصر مصن قيصم المجتمصع المصصري آنذاك عصن
 السصلم وكذلك صص وهصو الهصم صص حالة الفراغ الفكري مصع الشحصن العاطفصي التصي
ير كة التكف ص أن حر يش لتلك المرحلة  ص كمعا طع  ني الق ها الخوان. ويمكن  أوجدت
 كانصت حالة عاطفيصة أكثصر منهصا حالة فكريصة، كانصت تعصبيرا عصن مراهقصة فكريصة
 وتنظيميصة وسصياسية ، تتميصز بروح التجرد والخلص الشديصد والصصفاء النفسصي
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 والروحصي ، لكنهصا تفتقصد الوعصي المتوازن بالواقصع وحسصاباته ، وتتأسصس رؤاهصا
 وأفكارهصا على هواجصس المؤامرات والغموض والتفسصير غيصر العقلنصي للظواهصر
 السياسية والجتماعية ، وبالمناسبة فهذه المراهقة هي التي دمغت معظم التنظيمات
تي الجهاد في ذلك حرك ما  في تلك الفترة ب صر  ها م تي عرفت سلمية الجديدة ال  ال
بع هو طا ما كان ذلك  ص، ك صأهم وأبرز تنظيمات هذه الفترة  عة السلمية   والجما
 الحركصة السصلفية المصصرية رغصم تميزهصا بالعتدال الفكري ، ولكصن الموقصف مصن
 المجتمصع والواقصع وتوازناتصه وتيارات الفعصل فيصه وحوله كان شديصد السصذاجة ، وقصد
 سصاعدت حالة الفراغ التصي تمدد فيهصا تيار التكفيصر على سصرعة تنامصي وتمدد هذا
من ثر  ها يغالي أك كل من نه  يا كثيرة م قه وانبعاث شظا سرعة تشق ثم  من   التيار، و
سبعينيات عشرات في ال نت تعرف  صر كا تى إن م ير، ح في دعوى التكف  صاحبه 
 التنظيمات الصغيرة التي تتبنى فكر التكفير، وكلها تقريبا انزوى وتلشى مع نهاية

السبعينيات وبداية مرحلة جديدة .
 (5) 

 روح الهيمنصة التصي تحركصت ِوْفَقهصا القيادة الجديدة للخوان فصي مرحلة السصبعينيات،
 ومحاولتها إحياء الجماعة بعد مرحلة الكمون الطويلة في السجون؛ أفرزت أوضاعا
عة في الجام سلمي  من الشباب ال كبيرة  ها تمرد قطاعات  في مقدمت  جديدة ، كان 
 على هذه الروح، لقصد كانصت القيادة الجديدة للخوان غيصر مسصتوعبة لن مرحلة
يو قد انتهت، وأصبحت هناك تصورات  النبعاث للحركة السلمية قبل حركة يول
 جديدة وطموحات جيل جديد ونمط تربوي وعلمي جديد، وبالتالي أصبحت التعددية
 في المحيط السلمي واقعا ل مفر منه، وهو المر الذي لم تدركه القيادة الجديدة؛
مع من سارعت عمليات الصدام  سبعينيات وت في جيل ال سارعت وتيرة الحتواء   فت
 رفضوا روح الهيمنصة الجديدة ، وخاصصة أن التراث السصلفي كان له حضوره القوي
 في الواقع الجديد ، وقد بدأت نزعات الستقلل عن الخوان تتبلور مع الوقت في
 إبراز أهم ظاهرتين طوال حقبة الثمانينات فيما بعد ، وهما تنظيم الجهاد والجماعة
 السصلمية ، وكلتصا الجماعتيصن انطبعتصا صص سصياسيا وعاطفيصا صص بالسصاس النفسصي
 والفكري الذي رسصخته دعوة الخوان فصي السصبعينيات ، فهناك عاطفصة كصبيرة فصي
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ما كل  هر والولء ل يم، واللتزام بالهدي الظا في الق حو الحياء السلمي  جه ن  التو
 هو إسلمي، وهناك أيضا الخصومة التقليدية مع " الدولة " وتشخيصها بمؤسساتها
عي أو عي واق ير دون وجود و في التغي بة  بل رغ  في وصف "العدو"، وهناك بالمقا
 خصبرة سصياسية تقود هذه الرغبصة، حتصى إن الموقصف مصن قضايصا كثيرة فصي العمصل
 السصصياسي والجتماعصصي -مثصصل: الحزاب، والنتخابات، والبرلمان، والعلم،
كبير يل  ين، وهناك م عي الحركت في و ير ذلك- كان مضطربا جدا   والنقابات، وغ
ما باعتبارها أدوات للنظام غير  لمقاطعة هذه المؤسسات جميعا أو حتى تكفيرها، إ
ية، وبالتالي كان ية الوضع سيس للشرع نة على التأ ها معي ما باعتبار سلمي، وإ  ال
كر التنظيمين، والخلص في ف سريع" هو الفكرة المحورية   البحث عن "الخلص ال
عة" قى الطرفان: "الجهاد ، والجما سلح" فتل مل الم هو "الع حد و قه وا سريع طري  ال

  الشهيرة، والتي1981على الحل على النحو الذي شاع في أدبيات التاريخ لحادثة 
 انتهصت بمقتصل الرئيصس السصادات، وفشصل مشروع التغييصر بكامله، ودخول الكوادر
 الرئيسصة للجماعصة والجهاد فصي غيابات السصجون لتتكرر تجربصة الخوان القديمصة،
عد بة لهذه الكوادر لم تت نة التجر ساوية؛ لن فترة حضا ثر مأ نت أك نا كا ها ه  ولكن
 سنوات قليلة، بعضها ل يتجاوز سنتين أو ثلث قبل القبض عليهم ودخولهم السجن
من يد  صة لمز هم الفر تح ل ية، ولم ت خبرة عمل مح  هم مل مل مع يل، فلم تكت  الطو
 الحتكاك والتجربة البعيدة عن العنف، وبوضوح أكثر لم يكونوا قد تجاوزوا مرحلة
 "المراهقة" السياسية، وهو المر الذي انعكس بعد ذلك على أمرين: دوامات العنف
 المروعصة مصن قبصل كوادر جديدة لم تنضصج بعصد وراثتهصا لقيادات الحركصة السصجينة،
 والمر الخر هو فقدان التوازن في المراجعات الجديدة التي صدرت عن الجماعة

بعد قرابة ربع القرن من معانات السجن والعزلة الجتماعية والسياسية .
 (6) 

 أتت المراجعات الخيرة للجماعة السلمية لكي تضع حدا لمسألة العنف في العمل
 السياسي داخل مصر بوصفه عمًل غير مشروع وغير منتج أيضا سياسيا ، كما أن
 انعكاسصاته الجتماعيصة خطيرة للغايصة على عموم المجتمصع وعلى أبناء الحركصة
عة تب أرب في ك صدرت  تي  نت المراجعات الولى ال سرهم أيضا، كا سلمية وأ  ال
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تي ية ال يم الشرع عض المفاه صحيح ب عن ت هي عبارة  كبير، و حد  نة إلى   متواز
 تعلقت بها قيادات الحركة في ريعان الصبا وبدايات الطريق، وقت عصف العاطفة،
 ومن ثم قوبلت هذه المراجعات بارتياح واسع من قبل أطراف عديدة داخل المحيط
 السلمي وخارجه، خاصة وقد انعكس المر بالفعل على الواقع؛ فتم تسجيل غياب
 تام لي أحداث عنف داخل مصر منذ سنوات عديدة، ولكن المشكلة وقعت بعد ذلك
جه بهذه تم إخرا ضج وي ستغرق وقتا حتى ين نه ا ضح أ من الوا مي الذي  هد العل  الج
ين ين هذه المراجعات وأصحابها، وب  الصورة، المشكلة وقعت عندما بدأ الشتباك ب
صحفية من خلل حوارات  صه، وذلك  ثه وأشخا ته وأحدا صر وتحديا قع المعا  الوا
 وبيانات وكتابات جديدة صدرت أو هي في طريقها للصدور، ففي هذه المرحلة بدا
 أن المصر مشكصل كصبير، وأن المراجعات كانصت محصصورة فصي إطار فقهصي نظري
 وجزئي مرتبصط بتصصورات خاصصة بالجماعصة فصي مرحلة تاريخيصة معينصة، ولكصن
 المراجعة لم تنجح في إعطاء صورة عن أفق جديد أكثر رحابة سياسيا واجتماعيا
 وثقافيا محليا ودوليا ، ولم تنجصح فصي إعطاء الرأي العام السصلمي تصصورا مفهوما
 عن هوية الجماعة ودورها ورسالتها المستقبلية، ولم تبلور منهجية واضحة للعمل
في كبير  عن ارتباك  شف  صدرت بعضها ك تي  صريحات ال بل إن الت  السلمي؛ 
 الموقف السياسي وسوء تقدير لحساباته، حتى الموقف التاريخي، مثل الموقف من
 تجربصة الرئيصس السصابق السصادات وسصياساته وظروف رحيله، حيصث جاءت الكلمات
 صادمة ليس فقط للشعور السلمي العام؛ وإنما لمشاعر كثير من القوى الوطنية،
 حيصث كان هناك مصا يشبصه الجماع على إدانصة سصياسات الرئيصس الراحصل الداخليصة
 والخارجيصة على حصد سصواء ، كمصا أن الوقوف فصي "مراجعات الجماعصة" عنصد حصد
 التوصيف "الديني" للمسألة بالمفهوم الضيق لهذا الوصف مجردة من بعدها الواقعي
 والسصياسي وسصياقها التاريخصي ، هصو أمصر ل يصصب فصي زاويصة الثقصة بوعصي جديصد
 متوازن وشامصل، كذلك دخول قيادات الجماعصة فصي مهاترات عنيفصة وحادة مصع
 أشخاص أو قوى مخالفة لها في الموقف أو الرأي؛ هو أمر يدل على غياب الحكمة
 السياسية، وأيضا تكلف الخوض في صراعات فكرية وسياسية مع قوى في أطراف
 الرض المختلفة قامت بأعمال نختلف معها فيها هو أمر مثير للدهشة، خاصة وأن
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 مصن يخوض فصي هذا الجدل هصو سصجين سصياسي مغيصب خلف السصوار وبعيدا عصن
من الزمان، فالجدى أن تنتظر قع المباشر بحساسياته وحساباته مدة ربع قرن   الوا
 حتى تملك حريتك وتستعيد تواصلك مع الواقع المحلي والدولي ثم يكون لك موقفك
ية ية خلف يا شرع صيل العقدي لقضا في التأ يد  غل البع ضا التو  من هذا أو ذاك، أي
 وتكلف وضع منهج جديد للجماعة فيها تتميز به عن غيرها في قضايا الحاكمية أو
 تجريد اليمان من كونه تصديقا وقوًل وعمًل، وقصر جوهر اليمان على التصديق
 وغيصر ذلك هصو مسصلك خطيصر؛ لنصه يؤسصس لحالة "الطائفصة" كمصا عرفهصا التراث
خر، وهصو أمصر لو تعزز بعصد ذلك سصيفضي إلى  السصلمي ، أو الفرقصة بالمفهوم ال
 إخراج الجماعة من إطار كونها حركة إصلح سياسي واجتماعي وديني إلى كونها
 "فرقة" إسلمية ذات تصورات عقدية خاصة بها مهما استحضرت من تراث الفرق

السابقة.
 (7) 

قع المحلي في الوا جه  ما أنت في لحظته، و عة السلمية حدث مهم   مراجعات الجما
نه أن يقلل من أهمية سارعها من شأ ية وت ية والدول كن الحداث المحل  المصري، ول
ية، ية والدول ساحة المحل في ال ها  ها وأولويت ها أهميت يا جديدة ل  الحدث، ويطرح قضا
 ولذلك من المهم للجماعة أن تتمسك بمبادرتها لوقف العنف والتأسيس العلمي لمنع
 هذا العنصف، هذا هصو المطلوب الن، وأمصا أي اجتهادات أخرى تتقاطصع مصع الحدث
 المحلي والدولي فإنصه سصيكون "توريطا" للجماعصة وخصصما مصن مصصداقية مبادرتهصا
يا التي تنزهت عنها سيوفها ل تورط فيها ألسنتها، كما كان  الصلية أيضا، فالقضا
من الحداث والتطورات الجديدة ير  ما أن الكث نة، ك من الفت صالح  سلف ال قف ال  مو
في سجين  مر غير متاح لل ها وحساباتها وهو أ ستفيضة بخلفيات فة م  تحتاج إلى معر
قع  سجنه مهما طالع من صحف أو مجلت، فهي ل تغني عن خبرة المعرفة بالوا
 المباشر، وتبقى الجماعة بحاجة إلى وقت مناسب لمدارسة المستقبل، بعد دراستها
ية، والدور الذي يه من خارطة السياسة المحل  للماضي، والموقع الذي ترى نفسها ف
عي سياسي والجتما صلح ال ية ال مة، ومنهج مع وال مة المجت ته لخد ها تأدي  يمكن
 والديني التي يمكن أن تنتهجها في ذلك المستقبل، وعلقتها بالخرين داخل الساحة
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 السلمية وخارجها ، فالمراجعات ص حتى الن ص حددت علقة الجماعة بالسلطة،
ستقبلية قة الم يد العل صل إلى تحد عة لم ت كن المراج ية، ول ها المن  وتحديدا بأجهزت
ية وبالدولة ومؤسساتها وبتيارات العمل الوطني ته الهل ته ونشاطا مع وفعاليا  بالمجت
 وفصصائل العمصل السصلمي ، هذه هصي التحديات الهصم الن لدى قيادات الجماعصة
 والجهاد، والتي تحتاج إلى مدارسة واستشارات وحوارات جادة ، وليس الدخول في
حث سلوك هذا أو ذاك ، أو تكلف الب قد ل كل مخالف، أو النشغال بالن مع   مهاترات 
صحابها ، أو المزايدة تبرئة أ سياسات و تبرير  ية أو مصلحية ل مبررات شرع  عن 
ين من الملكي ثر  ية أك سمية لتكون ملك سسات ر مع مؤ فة  سياسية متحال  على قوى 

أنفسهم.
 إن الوقصت مصا زال متاحا أمام مثصل هذا الجهصد الخلق والضروري، والفرصصة مصا
 زالت متاحصة، ولكصن أخشصى أن تكون "عواطصف مرحلة المراجعات " واضطرابات
 مرحلة النقصصد الذاتصصي ، والسصصترخاء أمام الحتفاء المصصصطنع إعلميا ببعصصض
 التصصريحات، عائقا أمام هذه النقلة الجديدة، ومحبطا لمال الكثيريصن مصن أصصدقاء
 الجماعصة والمشفقيصن عليهصا فصي قدرتهصا على تجاوز المحنصة والدخول بقوة وثبات

ووعي في صياغة مستقبل أكثر رشدا للعمل السلمي
=============
الطريق إلى السعادة

أحمد عمرو
افعل ما ينبغي عليك فعله

فس نه أن نه ل يعود، وأ سريع النقضاء، الذي مضى م قت ثلث خصائص:   "للو
 وأغلى مصا يملكصه النسصان" هذا مصا ذكره الشيصخ القرضاوي فصي حديثصه عصن أهميصة

الوقت.
 وترجصع نفاسصة الوقصت إلى أنصه وعاء لكصل عمصل، هذا الوعاء أو هذه المادة يحتار

الناس فيما ينفقونها، وما أهم الشياء التي يجب ملء هذا الوعاء بها.
من فراغ هم الذي يشتكي  ير من الشياء، ومن  هناك من يحاول ملء هذا الوعاء بكث

وعائه ويبحث عن أشياء لملئه، وفي الشياء ما هو ذا قيمة ومنها غير ذلك.
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ية، صلتك تجاه الشياء الجديرة بالهم يد بو ستطيع تحد تك لهذا المقال ت في مطالع  و
مة ل ية، وإذا بالمور الها قل أهم هم بأشياء أ من الناس يقومون بملء أوعيت ير   فكث

تجد لها مكاًنا.
الصراع بين المتاح والهتمامات

يل إلى ها وتم في عمل قة  ير وهي دائمًا موف ية قادرة على عمل الكث بة ذك شا طبي  ر
العمال والمشاريع الدعوية، بجانب النوافل التي تحب أن تقوم بها.

فل صول على ط في الح غب كثيًرا  سها، وتر في نف قد  مة تتو عر المو نت مشا  كا
صغير يفجر داخلها معاني الدفء والحنان.

ها أتتني به إل أن  يقول زوجها: بعدما رزقت رشا بمولودها الول ورغم ساعدتها 
ا  قائلة: أنا متضايقة جًدا، فأنت تعرف كم كنت مشتاقة لهذا الطفل، لكنه يأخذ تقريًب
كل وقتي، بحيث ل يمكنني فعل أي شيء آخر، وهناك أشياء ل بد أن أقوم أنا بها.
 ل شصك أن تلك الفجوة بيصن المتاح مصن الوقصت وبيصن مصا هصو مطلوب تحقيقصه تمثصل

مشكلة حقيقية بالنسبة للكثير من الناس.
من ير  مل الكث تي تقوم على فكرة ع قت وال في إدارة الو ية  ساليب التقليد عل ال  ول

العمال في وقت أسرع. تزيد المر سوًءا بدل من محاولة حله.
 إن الساليب القديمة تقوم على مبدأ الكفأ أو السرع. فهي تقوم على فكرة الساعة

وأنك في صراع مع الوقت.
لكن السؤال الذي يبقى محيًرا هو: إلى أين تتجه بهذه السرعة الكبيرة؟

فالهم من سرعة انطلقك وهو معرفتك الهدف الذي تريد الوصول إليه.
عن الدوار عر الرضا  ير، وتقوم مشا ها الكث ية ينشد سعادة غا  إن الحصول على ال

التي تقوم بها في الحياة، بجانب كبير في الوصول إلى ذلك الحساس.
 فالحياة ل يمكن أن تكتسب دورها من مجرد السرعة والكفاءة. بل العبرة بما تفعله؟

ولماذا تفعله؟
 كانصت إجابصة زوجهصا: أن حاولي السصتمتاع بهذه التجربصة الجديدة، واتركصي الطفصل
مه حب هذا الطفل ويخد نه أن ي ستمتاعك بدور الم، فل يوجد شخص يمك  يشعر با

أكثر منك أنت، ودعي الهتمامات الخرى كلها جانًبا، وأحبي هذا الطفل فقط.
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"إن هناك وقًتا وموسًما لكل شيء في الدنيا"، والحياة قصيرة.
تعرف على نفسك واكتشف مواهبك وحدد الدور المطلوب منك؟

 أعرف بشكل شخصي أحد المسئولين الدعويين لحد الحياء، وقد وصل إلى موقعه
جه ما يحتا هم  حي، وقرر أن أ في ال قف  ية دوره أن درس المو نت بدا ثا، وكا  حدي
ا، وتبين له  الحي هو تنمية الشعور بالنتماء بإعادة الروح وصقل الشخاص تربوًي

أن لديه القدرة على فعل ذلك فجهز نفسه للعب هذا الدور.
 لقصد أوجصد بسصلوكه هذا مشكلة؛ لن مصن سصبقوه كانوا يركزون على تسصيير العمصل
ما أدى إلى تزمر كبر م ية بشكل أ يا العلم  بشكل مختلف، وكان التركيز على القضا
ية  الكثيرين، لذا قاموا بالشكوى منه ولن الجميع يفكر بأسلوب واحد فقد كانت نها

هذه التجربة الفشل. رغم ما حققته من بعض نجاحات.
عة نه لم يوضح بشكل جلي طبي به أ عد أن الخطأ الذي ارتك ما ب قد اعترف لي في  ول

دوره الجديد وأهمية هذا الدور.
نا نحتاج أن نتعرف على أنفسنا ونكتشف  لكن الدرس المستفاد من هذا العمل هو أن

مواهبنا ونحدد الدور المطلوب منا؟
على فراش الموت

سعادة نه حدد مفهوم ال ها على ردود الفعال، ل هم كل عض تقوم أدوار حيات  هناك الب
ها، دون أن ينظر إلى داخله وماذا يريد، فالنجاح المهني أو قع نظرة الناس ل  من وا
نت إلى داخلك سعادة الخارجية دون أن تنظر أ قد تكون من مفاهيم ال  الثراء المالي 

ماذا تريد فقد يكون ما تريده ل يمثل كبير قيمة عند الناس لكن قيمة لديك أنت.
بة في المستشفى عمرها  ا وقد تركت طفليها الصغيرين23زارت إحداهن شا   عاًم

ها مصابة بالسرطان وعندما مسكت بيدها تحاول أن ها الطباء أن قد أخبرا  بالبيت ل
 تستجمع الكلمات لتقول ما يخفف عنها وجدتها تصيح: إنني أريد أن أترك أي شيء

في الدنيا لكي أذهب إلى المنزل لغير لطفلي ملبسهما.
كبير هن  ية أطفال في ترب ية  هن تلك الحداث اليوم ثل ل تي ل تم ساء الل من الن  كم 
 قيمة، بل على العكس يشعرن بالضيق من تغيير ملبس أطفالهن، وكل ما يتملكهن
 هو الشعور بالضيق، بدًل من أن يؤدينها وملؤهن الشعور بالبهجة والمتعة من هذه
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ية نا أن ننتظر لحظة الموت الحقيق يس علي ية، ل تي ل تتكرر ثان ية وال  اللحظات الغال
حتى نستفيد من مزاياها.

صيحات الستيقاظ
ير إحدى المدارس هو مد خر  تف. كان الطرف ال صوت الها هم على  ستيقظ أحد  ا

يخبره بأن ولده ُضبط وهو يروج المخدرات على الطلب داخل المدرسة.
ها وهو يحلم كيف سيتمكن من بناء تي أنفق  ساعتها مرت بذهنه كل تلك الوقات ال
ها في الجلوس مع ولده المراهق لمكن أن ٍت قليلة لو أنفق  عقاره الشاهق، وأن أوقا

تكون النتائج مختلفة.
والخلصة

بن القيم هي نا أفضل العبادات كما قال ا  أن هناك المهم في الحياة وهناك الهم، وأ
ها الستعداد للصلة، وحين ها. فلحظة الذان أفضل عبادة وقت في وقت  عبادة تؤدى 

ينادي داعي الجهاد ل تشغل نفسك بالصلة. وأنت تدرك الفرق ل محالة.
وتأمل معي نظرية الوعاء التي ذكرتها لك في بداية المقال.

 لو أن لديصك وعاء ومعصك كميصة مصن الرمال ومجموعصة مصن الحجار الكصبيرة بماذا
 سصتمل الوعاء أول؟ لشصك أنصك تدرك أن حبات الرمال مصن الممكصن أن تخلل
ا بين الرمال  الفجوات بين الحجار الكبيرة، ولكن الحجار الكبيرة لن تجد لها مكاًن

إن ملت وعاءك بها.
 وفقنصي ال وإياك إلى معرفصة مصا ينبغصي عليصك فعله، فإن أدركتصه فافعله فوًرا ول

تنتظر.
============
السرة والصخور!

د. رقية بنت محمد المحارب
 قرأت قصة رمزية معبرة عن أهمية الوقت ربما ليست جديدة على بعضكم ولكنني
 أنقلها وأحاول أن أربطها بواقع الوقت في حياة السرة وملخصها أن أستاذا جامعيا
كبيرة صخور  من ال قت فكان أن أحضر إناءا وقطعا  ية إدارة الو يبين أهم  أراد أن 
عم. هل امتل الناء؟ فقال الطلب: ن سأل الطلب:  ثم  في الناء  ية  ها بعنا  فوضع
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 فقال: أنتصم متأكدون؟ ثصم أحضصر كيسصا مليئا بالحصصيات الصصغيرات ووضعهصا فصي
سألهم مرة ثم  كبيرة،  ين الصخور ال ين الفراغات الموجودة ب ها ب  الناء فأخذت مكان
 أخرى إن كان الناء قصد امتل الن؟ فقالوا: نعصم. ثصم أحضصر كيسصا مملوءا بالرمصل
ثم سأل الطلب: ين الحصى الصغيرة.   فأفرغه في الناء حتى امتلت الفراغات ب
 هل الناء ملئ الن؟ فكانت الجابة بالنفي هذه المرة. فأحضر ماءا فسكبه فيه حتى
 امتل تماما. ثم التفت الستاذ على طلبه قائًل: ماهي الفكرة من وراء هذا المثال؟
نه يستطيع عمل ما كان جدول المرء مليئا بالعمال، فإ نه مه حد الطلب: إ  فأجاب أ
 المزيد والمزيد بالجد والجتهاد. أجابه الستاذ: هذه ليست الفكرة! هذا المثال يعلمنا
 أنه لو لم نضع الصخور الكبيرة أوًل لم يكن بإمكاننا وضعها أبدا، وأيضا هي دعوة

لن تعرف ماهي الصخور الكبيرة في حياتك؟
 إنه فعًل مثل واقعي يدل على أن العمال أوًل تتفاوت في أهميتها وأولويتها، وثانيا
 أن النسان قد يمل وقته ولكن بأشياء ليست ذات قيمه. إن دراسة الوقت والطريقة
 الفضصل لسصتغلله أمصر مهصم للسصرة، وبدون هذا يكون هناك ضياع لجهود كثيرة
 بدون تحقيق نتائج طيبة. إن قليًل من التنظيم للوقت في حياتنا كفيل بتغيير نظرتنا
 إلى كثير من العمال التي نقوم بها بشكل يومي ربما بطريقة عفوية بحكم العادة.
يم الولد في تعل جد ذلك المستوى المتميز  نا ل ن في إنتاجية السرة لدي نا   وإذا تأمل
 مثًل بل العكس أحيانا، ول نلمس العطاء في المجالت المختلفة وهنا ل أتحدث عن
 الكل بل عن نسبة كبيرة من السر التي نعرفها. إنني أتمنى أن يجلس الزوج إلى
 زوجته بمفردهما أوًل لمناقشة قضية الوقت في حياتهما، ويتفقان على إعادة النظر
ية قت لخر بأهم من و ما  ثم يحاولن إشعار أولده من  ما له، و قة إدراته  في طري
في ما بدأ المشروع الول  هم. ورب في أذهان نة  يط مكا به وأن يكون للتخط ية   العنا
ستغلل في ا ير  عة. إن مجرد التفك يس والجم ية قضاء يومي الخم  وضع خطة لكيف
ساعات القادمة يعتبر في نظري اجتياز أكثر من نصف المسافة نحو التميز في  ال

الشخصية والتغيير الكبير الذي نريده في أسرتنا الصغيرة.
المصدر : لها أون لين

============
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جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان
الحمد ل

تقبل ال من الجميع صالح القول والعمل ، ورزقنا الخلص في السر والعلن .
وهذا جدول مقترح للمسلم في هذا الشهر المبارك :

يوم المسلم في رمضان :
 يبدأ المسصلم يومصه بالسصحور قبصل صصلة الفجصر , والفضصل أن يؤخصر السصحور إلى

أقصى وقت ممكن من الليل .
 ثم بعد ذلك يستعد المسلم لصلة الفجر قبل الذان , فيتوضأ في بيته , ويخرج إلى

المسجد قبل الذان ,
غل بالدعاء , أو ثم يجلس ويشت سجد( ,  ية الم ين )تح صلى ركعت سجد  خل الم  فإذا د
ما ورد مع المؤذن ويقول  تى يؤذن المؤذن , فيردد  كر , ح  بقراءة القرآن , أو بالذ
 عن النبي صلى ال عليه وسلم بعد الفراغ من الذان , ثم بعد ذلك يصلي ركعتين )
 راتبة الفجر( , ثم يشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلى أن ُتقام الصلة , وهو

في صلة ما انتظر الصلة .
 بعصد أن يؤدي الصصلة مصع الجماعصة يأتصي بالذكار التصي تشرع عقصب السصلم مصن
سجد مشتغل في الم حب أن يجلس إلى أن تطلع الشمس  عد ذلك إن أ ثم ب صلة ,   ال
يه وسلم نبي صلى ال عل ما كان يفعله ال  بالذكر وقراءة القرآن فذلك أفضل , وهو 

بعد صلة الفجر .
 ثم إذا طلعت الشمس وارتفعت ومضى على شروقها نحو ربع ساعة فإن أحب أن
ها إلى حب أن يؤخر سن , وإن أ ين ( فذلك ح ها ركعت حى ) أقل صلة الض صلي   ي
 وقتها الفاضل وهو حين ترمض الفصال ، أي : عند اشتداد الحر وارتفاع الشمس

فهو أفضل .
 ثصم إن أحصب أن ينام ليسصتعد للذهاب إلى عمله , فلينوي بنومصه ذلك الّتقّوي على
 العبادة وتحصصيل الرزق , كصي يؤجصر عليصه إن شاء ال تعالى ، وليحرص على

تطبيق آداب النوم الشرعية العملية والقولية .
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 ثم يذهب إلى عمله , فإذا حضر وقت صلة الظهر , ذهب إلى المسجد مبكرا , قبل
 الذان أو بعده مباشرة , وليكصن مسصتعدا للصصلة مسصبقا , فيصصلي أربصع ركعات
صلة ، غل بقراءة القرآن إلى أن تقام ال ثم يشت ية ( ,  هر القبل بة الظ سلمين ) رات  ب

فيصلي مع الجماعة , ثم يصلي ركعتين ) راتبة الظهر البعدية ( .
 ثم بعد الصلة يعود إلى إنجاز ما بقي من عمله , إلى أن يحضر وقت النصراف
 مصن العمصل , فإذا انصصرف مصن العمصل فإن كان قصد بقصي وقصت طويصل على صصلة
قت غير حة , وإن كان الو من الرا سطا  خذ ق يه , فليأ ستريح ف نه أن ي  العصر ويمك
 كاف ويخشى إذا نام أن تفوته صلة العصر فليشغل نفسه بشيء مناسب حتى يحين
 وقت الصلة , كأن يذهب إلى السوق لشراء بعض الشياء التي يحتاجها أهل البيت
في قى  من عمله , ويب هي  ين ينت من ح سجد مباشرة  هب إلى الم حو ذلك , أو يذ  ون

المسجد إلى أن يصلي العصر .
سجد في الم نه أن يجلس  سان إلى حاله , فإن كان بإمكا ظر الن صر ين عد الع  ثم ب
 ويشتغصل بقراءة القرآن فهذه غنيمصة عظيمصة , وإن كان النسصان يشعصر بالرهاق ,

فعليه أن يستريح في هذا الوقت , كي يستعد لصلة التراويح في الليل .
 وقبصل أذان المغرب يسصتعد للفطار , وليشغصل نفسصه فصي هذه اللحظات بشيصء يعود

عليه بالنفع , إما بقراءة قرآن , أو دعاء , أو حديث مفيد مع الهل والولد .
ما بإحضار في تفطير الصائمين , إ به هذا الوقت المساهمة  ما يشغل   ومن أحسن 
 الطعام لهصم أو المشاركصة فصي توزيعصه عليهصم وتنظيصم ذلك , ولذلك لذة عظيمصة ل

يذوقها إل من جرب .
 ثصم بعصد الفطار يذهصب للصصلة فصي المسصجد مصع الجماعصة , وبعصد الصصلة يصصلي
 ركعتيصن ) راتبصة المغرب ( , ثصم يعود إلى البيصت ويأكصل مصا تيسصر له – مصع عدم
 الكثار - , ثم يحرص على أن يبحث عن طريقة مفيدة يمل بها هذا الوقت بالنسبة
ية , أو مسابقة , ته , كالقراءة من كتاب قصصي , أو كتاب أحكام عمل  له ولهل بي
 أو حديصث مباح , أو أي فكرة أخرى مفيدة تتشوق النفوس لهصا , وتصصرفها عصن
قت ها و سبة ل قت بالن عد هذا الو تي ي سائل العلم , وال في و بث  تي ت  المحرمات ال
 الذروة , فتجدهصا تبصث أكثصر البرامصج جذبصا وتشويقصا , وإن حوت مصا حوت مصن
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 المنكرات العقدية والخلقية ، فاجتهد يا أخي في صرف نفسك عن ذلك , واتق ال
في رعيتك التي سوف تسأل عنها يوم القيامة , فأعد للسؤال جوابا .

 ثم استعد لصلة العشاء , واتجه إلى المسجد , فاشتغل بقراءة القرآن , أو بالستماع
إلى الدرس الذي يكون في المسجد .

بة العشاء ( ثم صّل التراويح ين ) رات  ثم بعد ذلك أِد صلة العشاء , ثم صِل ركعت
 خلف المام بخشوع وتدبر وتفكر , ول تنصرف قبل أن ينصرف المام , وقد قال
 النبي صلى ال عليه وسلم : " إنه من قام مع المام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

 ( وغيره ، وصححه اللباني في "صلة التراويح " )ص1370" . رواه أبو داود )
15. )

 ثم اجعل لك برنامجا بعد صلة التراويح يتناسب مع ظروفك وارتباطاتك الشخصية
، وعليك مراعاة ما يلي :

البعد عن جميع المحرمات ومقدماتها .
 مراعاة تجنيب أهل بيتك الوقوع في شيء من المحرمات أو أسبابها بطريقة حكيمة
 ، كإعداد برامصج خاصصة لهصم , أو الخروج بهصم للنزهصة فصي الماكصن المباحصة , أو

تجنبيهم رفقة السوء والبحث لهم عن رفقة صالحة.
أن تشتغل بالفاضل عن المفضول .

ية ية والقول  ثم احرص على أن تنام مبكرا , مع التيان بالداب الشرعية للنوم العمل
بل النوم شيئا من القرآن أو من الكتب النافعة فهذا أمر حسن ، ل  , وإن قرأت ق

سيما إن كنت لم تنه وردك اليومي من القرآن , فل تنم حتى تنهه .
 ثصم اسصتقيظ قبصل السصحور بوقصت كاف للشتغال بالدعاء , فهذا الوقصت _ وهصو ثلث
 الليل الخير _ وقت النزول اللهي , وقد أثنى ال عز وجل على المستغفرين فيه ,
مة صة العظي ين بالقبول , فل تدع هذه الفر بة والتائب يه بالجا ين ف عد الداع ما و  ك

تفوتك .
يوم الجمعة :

 يوم الجمعة هو أفضل أيام السبوع , فينبغي أن يكون له برنامجا خاصا في العبادة
والطاعة , يراعى فيه ما يلي :
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التبكير في الحضور إلى صلة الجمعة .
 البقاء فصي المسصجد بعصد صصلة العصصر , والشتغال بالقراءة والدعاء حتصى السصاعة

الخيرة من هذا اليوم , فإنها ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء .
 اجعل هذا اليوم فرصة لستكمال بعض أعمالك التي لم تتمها في وسط السبوع ,
 كإتمام الورد السبوعي من القرآن , أو إتمام قراءة كتاب , أو سماع شريط , ونحو

ذلك من العمال الصالحة .
العشر الواخر :

سان تي هي خير من ألف شهر , لذا يشرع للن ها ليلة القدر , ال خر في  العشر الوا
 أن يعتكف في هذه العشر في المسجد , كما كان النبي صلى ال عليه وسلم يفعل ,

طلبا لليلة القدر , فمن تيسر له العتكاف فيها , فهذه منة عظيمة من ال عليه .
ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها , فليعتكف ما تيسر له منها .

 وإن لم يتيسر له اعتكاف شيء منها فليحرص على إحياء ليلها بالعبادة والطاعة من
 قيام وقراءة وذكصر ودعاء , وليسصتعد لذلك مصن النهار بإراحصة جسصمه ليتمكصن مصن

السهر في الليل .
تنبيهات :

سب يه بح كل فرد أن يعدل ف كن ل هو جدول مرن يم  هذا الجدول جدول مقترح , و
ظروفه الخاصة .

 هذا الجدول روعي فيه اللتزام بذكر السنن الثابتة عن النبي صلى ال عليه وسلم ,
سنن مع ال ير  يه كث بل ف من الواجبات والفرائض ,  يه  ما ف يع  ني ذلك أن جم  فل يع

والمستحبات .
 أحب العمال إلى ال أدومها وإن قل , فالنسان في أول الشهر قد يتحمس للطاعة
 والعبادة , ثم يصاب بالفتور , فاحذر من ذلك , واحرص على المداومة على جميع

العمال التي تؤديها في هذا الشهر الكريم .
تى ل هر المبارك , ح في هذا الش ته  يم وق سلم أن يحرص على تنظ غي على الم  ينب
 يضيع على نفسه فرص كبيرة للزدياد من الخير والعمل الصالح , فمثل : يحرص
ية الشهر , وكذلك بل بدا يت ق هل الب ها أ تي يحتاج سان على شراء الغراض ال  الن
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في ها زحام  تي ل يكون في في الوقات ال ها  ية يحرص على شرائ  الغراض اليوم
 السصواق ، ومثال آخصر : الزيارات الشخصصية والعائليصة ينبغصي أن تنظصم بحيصث ل

تشغل النسان عن عبادته .
اجعل الكثار من العبادة والتقرب إلى ال هو همك الول في هذا الشهر المبارك .
 اعقد العزم من بداية الشهر على التبكير إلى المسجد في أوقات الصلة , وعلى ختم
 كتاب ال عز وجل تلوة , وعلى المحافظة على قيام الليل في هذا الشهر العظيم ،

وعلى إنفاق ما تيسر من مالك .
من خلل جل , وذلك  عز و صلتك بكتاب ال  ية  هر رمضان لتقو صة ش نم فر  اغت

الوسائل التالية :
 ضبط القراءة الصحيحة لليات , والسبيل إلى ذلك هو تصحيح القراءة على مقرئ

جيد , فإن تعذر فمن خلل متابعة أشرطة القراء المتقنين .
مراجعة ما َمّن ال عز وجل به عليك من حفظ , والستزادة من الحفظ .

تب في ك يك  كل عل تي تش عة اليات ال ما بمراج سير اليات , وذلك إ في تف  القراءة 
 التفاسصير المعتمدة كتفسصير البغوي وتفسصير ابصن كثيصر وتفسصير السصعدي , وإمصا بأن
 تجعل لك جدول للقراءة المنتظمة في كتاب من كتب التفسير , فتبدأ أول بجزء عم

, ثم تنتقل إلى جزء تبارك , وهكذا .
العناية بتطبيق الوامر التي تمر بك في كتاب ال عز وجل .

 نسأل ال عز وجل أن يتم علينا نعمة إدراك رمضان , بإتمام صيامه وقيامه , وأن
يتقبل منا , وأن يتجاوز عن تقصيرنا .

(www.islam-qa.comالسلم سؤال وجواب )
===========

المنهجية في استغلل الجازة الصيفية
الحمد ل وحده والصلة والسلم على من لنبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ها ها ونهار ها مائة يوم ..بليل ها ورجل قد أقبلت بخيل هي الجازة   أخوة اليمان ..ها

وساعاتها ودقائقها
والناس تجاهها على أقسام:
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ية أو المقاهي1 هم على الطباق الهوائ جد ليل سهام المعاصي فت هم ب  ( قاتلون لوقات
في ها  مع والجماعات هذا إن قضو جر للج صلوات وه عن ال هم نوم  ية ونهار  الليل
هم يحومون ول حول ية يطيرون وحول حما هم وإل فلديار الباح ين أهلي هم وب  بلد

ول قوة إل بال العلي العظيم.
 ( مستغلون لوقاتهم فتجد أوقاتهم بذكر ال معمورة وبطلب العلم والدعوة إلى ال2

مشغولة فبهم ينتصر الدين فهم نجوم ليل الفتن التي ترمى بها الشياطين.
ين على حساب إهمال3 فع الخر في ن يه أو  ما ل فائدة ف هم في  ( مضيعون لوقات

 أنفسصهم محرومون مصن السصتفادة منهصا فيمصا يعود عليهصم بالنفصع فتنقضصي الجازة
قل - وهذا كن أ بل الجازة إن لم ي هو ق ما  مي والعملي والدعوي ك  ورصيدهم العل
 يحصل لبعض المنشغلين بالبرامج الدعوية أو تربية الشباب وإن كان من المفترض
 أن يكونوا أولى الناس فصي اسصتغلل الوقات لنهصم قدوات ومربون ويرجصى لهصم
هم من شاب هم من بيت وهدى ال على أيدي  الخير وهم على خير فكم أصلح ال ب

فبهم حفظت أوقات الشباب وحيل بهم بين طلب الهداية ودعاة الفساد.
نا أو ها قرآ جع في هم أن تنقضي الجازة ولم يرا كل محب ل كن يؤسفني ويؤسف   ل
بل إن السف ظب على حضور درس  با أو يوا ها كتا ثا ولم يقرأ في ها حدي فظ في  يح
في ين  من المبكر عة و صلة الجما عن حضور  ين  من المتأخر ما تراه   يزداد حين
 الخروج بعد الصلة وبعضهم ل يعرف جاره ول يشاركه في أفراحه وأتراحة وقد
 ينشغل بعضهم عن خدمة أهله وقضاء حوائجهم بل تجده يقوم بخدمة الخرين في
سأل هم فل ت ها ل هم حوائجهم وإن قضا من يقضي ل قت كان وأهله ل يجدون   أي و

عن حاله وحالهم وغيرها من المتناقضات والحق أحق أن يتبع
عذرَا فإن الجرح يؤلم فكيف وقد وضعت يدي عليه

 أخي على طريق الحق وبعد فهاهي خواطري بين يديك وتجربتي أمام عينيك فخذ
ما صلح  يد إل ال سبي أن يعلم ال مرادي " إن أر ما شئت فح ها ماشئت ودع   من

استطعت وما توفيقي إل بال عليه توكلت وإليه أنيب"
يك من الفائزين فعل ها  حق الستفادة وأن تكون في من الجازة  ستفيد   إذا أردت أن ت

بما يلي :
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 ( أن تستشعر قيمة الوقت وأن له شأنَا عند ال فبه أقسم في غير ما آية من كتابه1
 وال إذا أقسم بشيء دل على عظمته بل إنه أقسم بجميع أجزاء اليوم فأقسم بالنهار

وأجزائه الفجر والضحى والعصر وأقسم بالليل.
 ( أن تعلم أن هذا الوقت هو رأس مالك فإن ضيعته ضاع رأس مالك وإن حفظته2

فالربح حليفك.
 ( أن تعلم أن مفاتيح استغلل الوقت بيدك فل تحتاج إلى شرائها ول استئجارها3

فليس عليك سوى أن تشمر عن ساعد الجد فإن الوقت يمضي والعمر قصير.
 ( أن تعلم أن بهذا الوقت حفظت العلوم وجمعت السنة وحررت المسائل وكتبت4

 القصائد وأنه ما من عالم رفع شأنه إل واستغلل الوقت كان مركبه وما من داعية
رفع ذكره إل واستغلل الوقت كان همه.

هو5 مة  عن العا يز العلماء  مه والذي م صنفان علماء وعا  ( أن تعلم أن الناس 
في كت طلب العلم  قد شار تك ف نت مضيعَا لوقا هم. فإن ك ستغلل العلماء لوقات  ا

هيئتك ولباسك وفارقتهم في استغللك لوقاتك.
قا6 مل ولن يتحق تك إل بالعلم والع قع أم في وا ير  نه لن يكون لك تأث  ( أن تعلم أ

لعشاق الدعة والكسل.
في هذا الباب محمد المقدم "7 ية وممن كتب  مم العال سير أصحاب اله  ( أن تقرأ 

الهمة العالية" فلتراجعه.
 وبعصد ذلك… هصل قررت أن تسصتغل الجازة ؟ أظصن جوابصك .. نعصم . إذا فابدأ

بالخطوات التالية :
الخطوة الولى/ حدد الهداف الكبرى التي ترغب في تحقيقها في الجازة

صالح مل وال فع والع سك بالعلم النا ية نف هي " تزك فك الولى   احرص أن تكون أهدا
والدعوة إلى ال على بصيرة" ثم بعدها الهداف الخرى الخاصة

" أمثله لبعض الهداف "
( حفظ شئ من القرآن والسنة أو ضبط القرآن وقراءة كتب السنة.1
( المنهجية في التأصيل العلمي وإنهاء بعض المتون العلمية.2
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صة3 صيفية أو حلقات القرآن والخا كز ال ثل المرا مة م ية العا  ( المشاركات الدعو
مثل إلقاء الكلمات وغيرها.

( المشاركات الغاثية .4
( الحصول على دورات خاصة فنية كالحاسب اللي أو رياضية بنية تقوية البدن.5
 ( تنظيصم المكتبصة أو الوراق الخاصصة وفهرسصة الشرطصة وإعداد أفكار دعويصة6

قادمة.
( المشاركة في بعض العمال التجارية ..7
( زيارة مكة والمدينة بنية العبادة وبعض المناطق السياحية للدعوة إلى ال8

 وغيرها من الهداف ..وأعلم أن الهداف تختلف من شخص إلى شخص المهم أن
تختار الهداف التي تحتاجها وأن تكون قادرَا على تحقيقها بإذن ال تعالى.

الخطوة الثانية/ اجعل لكل هدف مراحل تؤدي إلى تحقيقه ) أهداف صغرى(.
 مثال لكي تحقق الهدف الول مثَل وهو حفظ أو ضبط القرآن الكريم مع فهم شئ

من معانيه لبد من المراحل التالية:
 / حفظ ثلثة أوجه يوميَا أو أقل أو أكثر بعد صلة الفجر وتسميعها على قارئ1

فس في ن ته  ما حفظ عد ذلك كرر  سعدي مثَل وب سير ال من تف ها  قن وقراءة معاني  مت
 اليوم أكثر من عشرين مرة وذلك بقراءتها في الصلوات و السنن الرواتب والنوافل

الخرى وهكذا في اليوم الثاني والثالث والرابع…..
 / في كل جمعه أحرص على التبكير إلى المسجد ومن ثم مراجعة ما تم حفظه في2

السبوع. وهكذا.
 بهذه الطريقة يتحقق بإذن ال الهدف الول وهو حفظ شئ من القرآن أو ضبطه مع
يا وبانتهاء الجازة بإذن في وقت قصير ل يتجاوز ساعة يوم يه  هم شئ من معان  ف
يه وإن زدت من معان شئ  مت  صف القرآن وفه طت ن ظت أو ضب قد حف  ال تكون 
 زاد حفظصك…وهكذا. فالجازة مائة يوم وعلى قدر حفظصك اليومصي يكون مجموع

حفظك.
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 وهكذا حفصظ السصنة أو قراءة السصنة فتخصصص : صصفحة يوميَا أو أكثصر " مصن
 المختصرات مثل مختصر البخاري للزبيدي أو مختصر مسلم للمنذري وتخصص

وقتَا مناسبَا للحفظ أو القراءة إن عجزت عن الحفظ.
مي وإنهاء صيل العل في التأ ية  هو " المنهج ني مثَل و يق الهدف الثا خر لتحق  مثال آ
 بعض المتون العلمية" لبد من وضع برنامج يتناسب مع حاجتك العلمية على سبيل
يق مج مثَل عصن طر  المثال ترغصب فصي برنامصج للمبتدئيصن فتحتاج لعداد هذا البرنا

الشرطة لسماع شروح الكتب التالية:
 ) الصصول الثلثصة فصي التوحيصد ( و ) لمعةالعتقاد فصي العقيدة( و ) أخصصر

 المختصرات في الفقه أو بلوغ المرام في الحديث والفقه ( و ) الجرومية في النحو
( فيكون البرنامج كما يلي:

عد قت الضحى أو ب ساعتان يوميَا ) و سماع هذه الدروس  قت المخصص ل  * الو
بت من هذه الوقات بشكل ثا ين  عد المغرب ( تختار وقت عد العصر أو ب  الظهر و ب

ومنظم.
 • اليام المخصصصة للدروس خمسصة أيام مصن السصبت إلى الربعاء ويومصا الخميصس
والجمعة للمراجعة. فتكون عدد ساعات البرنامج عشر ساعات في السبوع الواحد.

فبناء على ذلك يكون الجدول العلمي لتحقيق هذا الهدف كما يلي
راجع الملف المرفق

 وبهذا الجدول تحقق بإذن ال الهدف الثاني وقد تختلف الكتب من شخص إلى آخر
 ويمكن أن تضيف فنَا آخر على حسب الحاجة والوقت مثَل في مصطلح الحديث أو
 أصصول الفقصه … وبإمكانصك أن تجعصل لك أوقاتَا لحضور دروس كبار العلماء أو
 الدورات العلميصة فصي وقصت الدورات و بيصن الدورات يكون برنامجصك عصن طريصق

الشرطة
تنبيهان :

 الول : إذا أردت أن تعرف المدة الكافيصة لسصماع شرح كتاب مسصجل فصي أشرطصة
طة ×  ية ) مجموع الشر قة التال يك بالطري سماع2فعل ية ل ساعات الكاف   = عدد ال

شرح هذا الكتاب (
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حو في علم الن من أفضل الشرطة  ين  ية لبن عثيم  مثال : أشرطة شرح الجروم
شريط.16عددها :

سماعها )  ية ل كي تعرف المدة الكاف ساعة فبناَء على الجدول32 = 2 × 16ل   
سابق تحتاج إلى  سبوع32ال في ال حد  يط وا سماعك شر سبوع إذا كان معدل    أ

 أسبوع إذا كان معدل سماعك شريطين في السبوع ..وهكذا ….16وتحتاج إلى 
 الثاني : ليكن همك إنهاء المتن ولكن ليكن همك فهمه واستيعابه كي ل تحتاج إلى
ها يد الفوائد وتنظيم ته واحرص على تقي في بمراجع بل تكت ية  سماعه مرة ثان  إعادة 

وترتيبها ومن ثم فهرستها.
 * لكي تستفيد مما تعلمته اعمل به مباشرة وعلمه غيرك فهذا من أسباب ثبات العلم

وعدم نسيانه.
 مثال ثالث : لتحقيصق الهدف الثالث وهصو "المشاركات الدعويصة العامصة والخاصصة."
 عليصك أوَل بتحديصد قدراتصك الخاصصة فصي الدعوة إلى ال فهناك عدة أعمال دعويصة

نذكر منها على سبيل المثال
صفة عة على الر طة الناف تب والشر يع الك ساجد / توز في الم  ) إلقاء الكلمات 

 والماكن العامة/ زيارة المقصرين من القارب أو الجيران/ إعداد دورات مصغرة
في العلوم الشرعية /المشاركة في المراكز الصيفية ..(

 فإذا حددت قدراتك الخاصة حدد وقتَا أو أكثر للقيام بهذا العمل مع التنبه لمر مهم
ها إعدادَا قت لتحضيرها وإعداد نك إلى و هو أن إلقاء الكلمات والدورات تحتاج م  و
 علميَا موثقَا بالدلة فل يصصلح فيهصا الرتجاليصة بصل على قدر العداد لهصا يكون

النتفاع منها.
في سبك  ما ينا ية لتشارك في بع تحتاج إلى زيارة الهيئات الغاث يق الهدف الرا  ولتحق

الوقت الذي يناسبك.
 ولتحقيق الهدف الخامس تحتاج إلى النظر فيما تحتاجه من دورات سواء كانت في

الحاسب اللي أو اللياقة البدنية وبرمجة ذلك في الجدول العام.
 ولتحقيق الهدف السادس تحتاج إلى اختيار وقت في السبوع للنظر فيما تحتاج إلى

ترتيبه من أوراق وأنسب الوقات قبل العصر من يومي الخميس والجمعة.

845



 * قد تنتهي من بعض الهداف في وقت قصير مثل الهدف السادس فل مانع من
إدراج هدف آخر.

وهكذا……… وليس بشرط أن تكون هذه أهدافك فأنت أعلم بنفسك من غيرك.
الخطوة الثالثة/ قم بإعداد الجدول الخاص بك

 " طريقة وضع الجدول العام ..للبرنامج. قبل وضع البرنامج يجب مراعاة المور
التالية

أوَل/ أن يكون البرنامج معقوَل بحيث يتناسب مع قدراتك وحاجاتك.
 ثانيَا/ أن يكون البرنامج فيه مرونة بحيث يمكنك التصرف فيه في الحالت الطارئة

وتدارك ما فات منه.
ثالثَا/ أن تستشير أهل الخبرة في هذا الفن .

سبة على شكل مج ضع لنفسك جدول محا سبة نجاح هذا البرنا كي تعرف مدى ن  • ل
نقاط ويكون إعداده كما يلي "

  = الناتج × عدد أيام البرنامج = الحد العلى2فقرات البرنامج في اليوم الواحد × 
للنقاط

ما يم ك مي ويكون التقي مج اليو من فقرات البرنا كل فقرة  عد   وتقوم بتعبئة الجدول ب
يلي:

 ) إذا تم البرنامج في وقته المحدد تحصل على نقطتين و في غير وقته المحدد لغير
عذر نقطه وإذا فات البرنامج في هذا اليوم صفر(

  ÷ الحصد العلى100وفصي نهايصة الدورة ) مجموع النقاط التصي حصصلت عليهصا × 
للنقاط = نسبة نجاح البرنامج(

مثال تطبيقي
فيما يلي صورة لبرنامج قام بإعداده " خالد " راعى فيه جميع ما ذكرنا

أوَل / معلومات أولية
راجع الملف المرفق

الهداف العامة خلل هذه الجازة.
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يه 1  ( حفظ ما تيسر من مختصر2( مراجعة القرآن كامَل مع فهم شئ من معان
البخاري للزبيدي

يد )3  ( سماع شرح بلوغ المرام4 ش( 20( سماع شرح كتاب التوحيد لبن حم
ش(.40لبن عثيمين )

 ( سماح شرح نخبة الفكر6ش( 16( سماع شرح كتاب الجرومية لبن عثيمين )5
 أشرطه (.7للخضير ) 

( قراءة من كتاب عيون الخبار ل بن قتيبة.8( قراءة من كتاب البداية والنهاية 7
( فهرسة وتنظيم المكتبة الخاصة10 ( دورة في الحاسب اللي 9

راجع الملف المرفق
عد النتهاء من قه مثل شرح الورقات ب نه أن يضيف درسَا في أصول الف  * بإمكا

شرح نخبة الفكر مثَل.
 * عند قراءتك لهذا الجدول ل تظن أن ما بين الوقتين سيقضى فيما حدد له وإنما

ساعة واحدة وبقية الوقت خارج البرنامج.
 • بإمكانصك أن تسصتفيد مصن الوقات التصي هصي خارج البرنامصج فصي تحقيصق بعصض
 الهداف الخاصصة مثصل " دورة اللياقصة البدنيصة " و " برنامصج زيارات القارب " و "

زيارات العلماء " " البيع والشراء…..
 • هذا الجدول مجرد مثال والذي عليصك هصو اختيار مصا تحتاجصه مصن متون أو كتصب

للقراءة
مج مي أو دعوي بخلف البرنا مج عل في برنا ثر  نع أن يشترك اثنان أو أك  • ل ما

الخاص فيفضل النفراد.
 • الصل أن يكون البرنامج العلمي عن طريق الدورات العلمية أو الدروس المقامة
 فصي المسصاجد لكصن إذا تعذر ذلك إمصا لعدم وجود درسِص لمتصن يناسصبك أو لتعذر

الحضور فالشرطة تقوم مقامهما.
 بإمكان الموظصف أن يضصع له برنامجَا بعصد العمصل أو فصي أوقات الفراغ خلل فترة
 العمل وتكون البرامج يمكن تطبيقها في العمل مثل مراجعة قرآن أو قراءة كتاب أو

مراجعة ما تم دراسته ونحو ذلك…
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الخطوة الرابعة/ العمل بالبرنامج وهذا يحتاج إلى أمرين:
نك على تحقيق أهدافك1 يق وأن يعي ين يدي ال وسؤاله العون والتوف  / الطراح ب

يك على فع والعمل الصالح والدعوة إل هم أعني على تزكية نفسي بالعلم النا  وقل الل
 بصصيرة و قصل اللهصم أعنصي على اسصتغلل الوقات بالعمال الصصالحات واجعلنصي

مباركا أينما كنت وبارك لي في أوقاتي .
/ الهمة العالية والصبر والجلد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون "2

ية النفس على العبادة وأسأل ال أن ييسر ما اعلم أخي أن الجازة فرصة لترب  وختا
 لي إنهاء " المنهجيصة فصي تربيصة النفصس على العبادة " وسصوف أشيصر إلى إشارات

بسيطة أسأل ال أن يبارك فيها
احرص على مايلي

عد العشاء وتسأل يل ولو خمس ركعات تصليها ب  • أن يكون لك نصيب من قيام الل
ال فيها أن يعينك على التلذذ بمناجاته في الثلث الخير من الليل .

 • أن تبكر إلى أداء الصلوات مستشعرَا ما تقول في ذهابك وإيابك ففي التبكير خير
كثير

صر جر والع عد الف صة ب شر دقائق خا سجد ولو ع في الم  • أن تحرص على البقاء 
كي تكون من الذين يسبحون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.

• أن تحافظ على سنة الضحى حين ترمض الفصال .
في ها لثرَا  يه فوال إن ل ين يد كي ب بك وتب ها ر جي في ساعات تنا  • أن تكون لك 

صلح قلبك.
• أن تزور المقابر ليَل كما كان يزورها رسول ال صلى ال عليه وسلم .

• أن تحرص على أن تتصدق خفية ولو بشيء قليل .
• أن تكثر من ذكر ال بقلبك ولسانك مستشعرَا ما تقول .

 • أن يكون لك نصيب من زيارة المرضى والقراءة عليهم والدعاء لهم بالعافية فإن
لها أثرَا في صلح قلبك واستصلح غيرك.

كبر قد والحسد وال غل والح من ال من الرياء والعجب و بك   • احرص على طهارة قل
وأمراض القلوب فإن طهارته سبب لذوق حلوة الطاعة.
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نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  هذا وال أعلى وأعلم وصلى ال وسلم على نبي
ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.

كتبه / أبو عبد الملك فواز الرحيمي
11652 الرياض/ 87760ص.ب/ 

==============
بورك لمتي في بكورها

د. لطف ال بن مل عبد العظيم خوجه
عن صخر بن وداعة رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :

) اللهم بارك لمتي في بكورها(.
 قال: وكان إذا بعصث سصرية أو جيشصا ، بعثهصم أول النهار . وكان صصخر رجل
 تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعثها أول النهار ، فأثرى وكثر ماله . رواه أبو داود

والترمذي .
 مصن مفسصدات القلب، المانصع مصن نزول البركصة فصي الرزق، المورث خسصارة منافصع
يه تب عل يه، ويك مه وليال سرور أيا سان ال ية، والذي يحرم الن ية وأجور أخرو  دنيو
 الهم الدائم، والكتئاب، ومرارة العيش، وضيق النفس، وقلق القلب، وفقدان الشعور

بلذة الحياة وجمالها، والذي ينزع البركة من العمر.
سمة، ويذهب الفرح، سقيمة، يعتورها الملل، تذهب الب مر والحياة   واليام والليالي ت
سفر، مه ب يش، ول يفرح بطيش، ل تزول همو نأ بع هو محتار، ل يه  فل تراه إل و

ول في حضر، قد لزمته ملزمة الشمس للنهار، والظلم لليل.
يسأل نفسه لماذا حياتي هكذا ؟!.. وهل كل الناس مثلي ؟!.:

- النوم في أول النهار، وتضييع صلة الفجر، وما بعده حتى وقت القيلولة.
 هو سبب رئيس لكل ذلك.. أكثر الناس ينامون من قبل الفجر، ويمر عليهم الفجر
 وهم نائمون، ويمر أول النهار وهم نائمون، ويمر وقت الضحى وهم نائمون، إلى
 الظهيرة وقت القيلولة، حيث يبدأ يومهم ونهارهم ، لينتهي في منتصف الليل وقرب

الفجر، ليبدأ ليلهم بعد ذلك، ويستمر إلى وقت الظهر، وهكذا كل يوم..!!.
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 ل يشعرون بقلوبهصم، ونفوسصهم، وأبدانهصم:كيصف أنهصا تضمحصل، وتهزل، وتضعصف،
 ويصصيبها المراض، الحسصية والمعنويصة ببطصء، ول يفيقون إل بعصد التبدل مرضصا،

وضيقا، وقلقا.
 إبطال سنة الليل وسنة النهار: مخالفة لسنة ال تعالى في خلقه. فقد جعل ال تعالى
يم شا وحركة، وهو الحك سباتا، وجعله سكنا، وجعل النهار معا سا، والنوم  يل لبا  الل
 الخصبير، يعلم مصا الذي يصصلح شأن عباده فصي الدنيصا، فإذا صصادم النسصان سصنة ال
سنن، فل هة ال صار بمواج سير، و يق ال با، وخالف طر ساعات قل ية، وقلب ال  الكون

يلومن إل نفسه.
يقول ال تعالى ممتنا على عباده بنعمة الليل للسكن والنوم، ونعمة النهار للمعاش:
في ذلك ليات لقوم صرا ، إن  يه والنهار مب سكنوا ف يل لت كم الل هو الذي جعل ل " 

يسمعون".
"وجعلنا نومكم سباتا * وجعلنا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا ".

إن الذي ينام نهاره قد ضيع غنيمتين عظيمتين :
الغنيمة الولى : واجب ال عليه: صلة الفجر في جماعة .

 والغنيمصة الثانيصة : بركصة أول النهار، الوقصت الذي تقسصم فيصه الرزاق، فيحرم ذلك
الرزق اللهي في يومه؛ لنومه.

 فمن ضيع حق ال الواجب عليه، فل عجب أن يعيش في: قلق، وثبور، ونقصان،
يه.. أرأيتم إنسانا ل يقوم يه، لهماله ما وجب عل  وكدر. لما يجده من عقاب ال عل
 بوظيفته كما يجب، فيجد توبيخا من صاحب العمل، وربما خصم شيئا من أجرته:

أل يجد ألما في نفسه من التوبيخ، وحرمان الجرة ؟.
فكيف الذي يضيع حق ال تعالى؟!.

مة، نم هذا الوقت، في أموره عا من اغت سلم بالبركة، ل يه الصلة وال  وقد دعى عل
سواء كانت دنيوية أو أخروية:

)بورك لمتي في بكورها(.
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 فمصن ضيعصه فقصد حرم رزقصا كان ينتظره مصن ال تعالى، لو أنصه انطلق فصي نهاره
 مسصتيقظا، متطلعصا لفضصل ال تعالى، فإذا ضاع عليصه ذلك الرزق اللهصي، فهذا مصن

أسباب سخطه وضيق صدره .
 وللشيطان سعي في حرمان النسان من القيام بواجبه، وتحصيل بركة اليوم، فيزين
ساعات الطويلة ول ينام، مر ال يل، بشتى العذار، وما أكثرها..!!. حتى ت  سهر الل
 فإذا اقترب وقصت الفجصر تركصه لينام عصن الصصلة وعصن أول النهار، فل يسصتيقظ إل

ظهرا، فيكون مع الشيطان دوما، فإن النبي صلى ال عليه وسلم حدث فقال:
) قيلوا، فإن الشياطين ل تقيل (.

 فأمر بالنوم وقت الظهيرة، وعلل ذلك بأن الشياطين ل تنام في ذلك الوقت، فإذا نام
 النسصان ذلك الوقصت خالفهصا، وسصلم مصن وسصواسها، لكصن كيصف للنائم نهاره أن ينام

القيلولة ؟، وكيف له مخالفتها؟، وكيف يسلم منها ؟!.
* * *

عن أنس بن مالك رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :
صلى ثم  تى تطلع الشمس،  كر ال ح عد يذ ثم ق عة،  في جما صبح  صلى ال من   ( 

ركعتين، كانت له أجر حجة وعمرة: تامة، تامة، تامة ( رواه الترمذي .
 إن قضاء الوقت بعد صلة الفجر حتى طلوع الشمس في الذكر، إحدى الغنائم التي

يحصلها ذلك المستيقظ:
فإن له أجر حجة وعمرة تامتين.

وفي بعض الثار :كعتق أربعة رقاب من ولد إسماعيل.
وفي بعضها يدخل الجنة، ويحرم على النار، ويغفر ذنبه، وإن كان مثل زبد البحر.
مة من رح قت الفضيل، فهذه  مل على اغتنام هذا الو  كل هذه الجور وضعت، لتح
 ال تعالى؛ يدعصو عباده إلى مصا فيصه حظهصم وصصلحهم الدنيوي، بترتيصب الجور

الخروية على إجابتهم.
* * *

وقد جرت الشادة بصلة الفجر في القرآن والسنة:
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 ( أقسم ال بالفجر، فقال:} والفجر * وليال عشر {؛ يعني صلة الصبح، ورد1)
عن ابن عباس عند ابن جرير.

صلة لدلوك2) قم ال كة، فقال تعالى: } أ من الملئ ها  كر شهود ها، وذ مر بإقامت  ( أ
 الشمصس إلى غسصق الليصل وقرآن الفجصر إن قرآن الفجصر كان مشهودا {؛ أي تشهده
 ملئكصة الليصل وملئكصة النهار، فإن الملئكصة تتعاقصب على بنصي آدم، فملئكصة تكون
 بالليل، ثم يحل محلها ملئكة بالنهار، وموعد التعاقب صلة الفجر وصلة العصر،
 ولن القراءة في الفجر جهرية، فإن الملئكة تشهدها، وإحساس المصلي بها، تشهد
في اليمان، قال يد  مة: يز عو له بالرح ته، وتد ظه بإذن ال، وتثب صلة، تحف  مع ال

عليه الصلة والسلم :
 ) يتعاقبون فيكم ملئكة بالليل وملئكة بالنهار، ويجتمعون في صلة الصبح وصلة
 العصصر، ثصم يعرج الذيصن باتوا فيكصم فيسصألهم ال - وهصو أعلم بهصم - كيصف تركتصم

عبادي؟، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون( متفق عليه.
خل يل غيرهصا، فيد ما يط ها أكثصر م سلم يطيل صلة وال يه ال نبي عل  ولجله كان ال
 الصصلة والظلم باق، ول ينصصرف منهصا، إل والنور قصد ظهصر، يصصلي ويقرأ قدر

مائة آية.
 ( قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: )من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام3)

ليلة(. رواه الترمذي
 ( نافلة الفجر خير من الدنيا وما عليها، قال عليه الصلة والسلم: ) ل تتركوها4)

 ولو طردتكم الخيل (. وقد كان النبي صلى ال عليه وسلم يتعاهدها، وليتركها، في
 السفر كان ل يصلي السنن الرواتب إل سنة الفجر، فلم يكن يتركها أبدا، فإذا كانت
هد ما يتعا ها، ك سول ال يتعاهد يا، ور من الدن ير  سنة- خ هي  جر - و تا الف  ركع
 الرجل بيته وأهله وأشد، فكيف بالفريضة ذاتها؟. فل شك أن الفريضة أعظم أجرا

وثوابا من السنة.
 ( جاء في بعض الثار، كما في كتاب حادي الرواح إلى بلد الفراح للحافظ5)

ابن القيم الجوزية:
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يل تى قب من انتشار النور، ح قت  هو الو سفار. و قت ال نة: كو هل الج  أن أوقات أ
طلوع الشمس.

ما، فلو نا أن نشهده دائ في الجنة، وهذا يوجب علي كر بالبقاء والدوام   فهذا الوقت يذ
قيل:

إن في المكان الفلني ثمرا من ثمار الجنة، أو بيتا من بيوت الجنة.
 فنحن نتسابق للنظر إليه. فالن قد فهمنا أن وقت الفجر، هو أشبه الوقات بأوقات
نه هب ع من، ويذ سلي المؤ ير، فشهوده ي مس ول زمهر ها ش يس في تي ل نة، ال  الج

الحزن، ويرجيه في دخول الجنة.
* * *

 إن صصلة الفجصر أول اليوم وبدايتصه. والبدايات لهصا أثصر كصبير على النهايات، فكلمصا
 كانت البداية موفقة، كانت النهاية مسددة، وكلما كانت البداية متعثرة، كانت النهاية

فاشلة.
 فالذي يحافظ على صلة أول النهار كاملة، من سنتها إلى فريضتها، فإنه يبدأ يومه
 بداية موفقة، ثم بعد ينطلق في حاجاته الدنيوية والخروية، فيصادف من التوفيق ما
فس خبيث الن نه يقوم  جر، فإ صلة الف ته  من نام وفا نه،  جد مثله، ول جزءا م  ل ي

كسلن، محروما من النجاح في يومه ذاك.
جر، هذه أول النهار وتلك آخرها،  ثم صلة العصر، وهي صلة مقابلة لصلة الف
 ففيها تجديد العهد باليمان والقرب من ال تعالى، وتوديع اليوم الذي لم يبق منه إل
 ساعات، فمن ختم يومه بطاعة كما بدأه بطاعة، فهو في ظل التوفيق والعانة، فإنه
 يرزق خيصر الليصل، ول يحرم بركتصه، فيكون مصن فرسصانه وقوامصه، مصن السصاجدين
 الراكعين، فمن عمل صالحا في نهاره كوفيء في ليله، ومن عمل صالحا في ليله

كوفيء في نهاره.
والكلم على العصر، يجر الكلم على فضيلة هذين الوقتين مجتمعين مقترنين:

* * *
الغدو .. والصال.
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نبيه مر  ما أ ما، ك ين بذكره فيه مر ال تعالى المؤمن ين، أ ين غنيمت في اليوم وقت  إن 
صلى ال عليه وسلم، فقال:

ها الذين آمنوا اذكروا ال ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيل * هو الذي يا أي " 
يصلي عليكم وملئكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما" .
صال من القول بالغدو وال هر  ية ودون الج عا وخف سك تضر في نف بك  كر ر  "واذ

ولتكن من الغافلين" .
وقد رتب الجور العظيمة على القيام بهما، فمن ذلك:

 ( من حافظ عليهما في المسجد: دخل الجنة وحرم على النار. قال عليه الصلة1)
والسلم:

) من صلى البردين دخل الجنة ( متفق عليه. والبردان: الصبح والعصر.
 وقال: )لن يلج النار أحصد صصلى قبصل الشمصس وقبصل غروبهصا(؛ يعنصي صصلة الفجصر

والعصر. رواه مسلم.
والعلة كما حكى العلماء في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين:

 أن صلة الفجر في وقت النوم، وصلة العصر في وقت العمل، فمن ترك نومه ل
 تعالى، ولم يلهه عمله عن ذكر ال تعالى، فهو حري بأن يدخل الجنة، ويحرم على

النار.
( رزق أهل الجنة في الجنة، في هذين الوقتين، قال ال تعالى:2)

يا * ل يسمعون نه كان وعده مأت تي وعد الرحمن عباده بالغيب إ  " جنات عدن ال
فيها لغوا إل سلما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ".

 فقد جعل ال تعالى رزق المؤمنين في الجنة، في البكرة وهو الصباح، وفي العشي
هم هم ثواب في البكرة والعشي، أعطا ما ثابروا على ذكره  هم ل  وهو العصر، جزاء ل

في الوقت الذي ذكروه فيه، قال تعالى:
ها بالغدو والصال * سبح له في سمه ي ها ا كر في فع ويذ في بيوت أذن ال أن تر " 

 رجال ل تلهيهم تجارة ول بيع عن ذكر ال وإقام الصلة وإيتاء الزكاة يخافون يوما
من فضله وال هم  ما عملوا ويزيد هم ال أحسن  يه القلوب والبصار ليجزي  تتقلب ف

يرزق من يشاء بغير حساب {.
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والغدو هو: البكرة. وهو الصباح، والصال هو: العشي. وهو العصر.
 ( من أعجب الجور وأحلها على قلب المؤمن، المحرضة على صلة الفجر3)

نه ها، بأ ين الصلتين في وقت  والعصر، ذلك الحديث الذي يبشر من حافظ على هات
ظة من فضل المحاف كن  من أعظم البشارات، ولو لم ي مة، وهذه   يرى ربه يوم القيا
يه  على صلتي الفجر والعصر في أوقاتهما إل رؤية ال تعالى لكفى، وقد كان عل
 الصلة والسلم يدعو ال تعالى أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم، وهو أعلى نعيم

على أهل الجنة، وأقسى عذاب أهل النار حجابهم عن رؤية ال تعالى:
يه وسلم، نبي صلى ال عل  قال جرير بن عبدال البجلي رضي ال عنه: كنا عند ال
مر، ل ما ترون هذا الق كم، ك سترون رب كم  ظر إلى القمصر ليلة البدر، فقال: ) إن  فن
 تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن ل تغلبوا على صلة قبل طلوع الشمس، وقبل

غروبها، فافعلوا (. متفق عليه
* * *

في القرآن بالمر ها ذكرت  ضل، أن من الف في خصوص صلة العصر  قد ورد   و
بالحفاظ عليها، فقال تعالى:

"حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وقوموا ل قانتين".
 والصلة الوسطى هي صلة العصر، ورد عن علي وابن عباس وغيره ، فقد أمر

ال بالحفاظ عليها خاصة.
والشارع حذر من التهاون في صلة العصر، فقال النبي صلى ال عليه وسلم:

) من فاتته صلة العصر فقد حبط عمله ( رواه البخاري .
يط، من باب التغل نه  هم أ سيره، وأهون أقوال في تف يد، اختلف العلماء  يد شد  فهذا تهد
وأشدها أن تارك الصلة عمدا يكفر، كما ورد عن المام أحمد) دليل الفالحين صص

( . وقوله عليه الصلة والسلم :237
 ) من فاتته صلة العصر، فكأنما وتر أهله وماله (؛ أي فقدهم، ففقده لصلة العصر

أشد من فقده لهله وماله.
* * *
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 هذان الوقتان زاد المؤمن، يتزود فيهما ليومه وليله من القوت اليماني، لينطلق في
سرور وفرح، وفيهما معنى خاصا:

كل ية  يا، وبدا ية الدن سان، وبدا ية الن ية: بدا كر بالبدا هو يذ صبح أول اليوم، و  فال
 شيصء. فيبدأ المؤمصن بذكصر ال فصي ذلك الوقصت، يسصأله العانصة، ويسصتعيذ بصه مصن
 الخذلن والشيطان. وهو وقت هواؤه طيب، وفيه السكون والهدوء، الذي يطلب في
 السفار والرحلت، فإذا اجتمع الهدوء والسكون، مع طيب الهواء، ووافق فيه ذكر
فع ثم ينت من  عا، و ستشعارا وخشو ثر حضورا وا سؤاله، فإن القلب يكون أك  ال، و

بذلك الذكر انتفاعا عظيما.
ية كل يا، ونها ية الدن سان، ونها ية الن ية: نها خر اليوم، وهو يذكر بالنها  والعصر آ
صر، صلة الع عد  صحابه ب ين أ سا ب سلم جال يه و صلى ال عل نبي  يء. كان ال  ش

والشمس آخذة في الغروب بين الجبال، فقال:
) ما بقي من عمر الدنيا إل كما بقي من عمر هذا اليوم ( .

 وهكذا يتذكر المؤمن، وهو يذكر ال تعالى، في ساعة العصر: أن كل شيء فان،
 ول يبقى إل وجه الرب جل شانه. فحينذاك يخشع، ويزول من قلبه وساوس الدنيا،
 ويعلم أن الفناء وتلك النهاية ستلحقه، فإذا وقر في قلبه الموت وزوال الدنيا وصادفه
ذكر ال تعالى، فإنه سيجد إيمانا عظيما يدفعه إلى العمل وترك الكسل والعصيان.

* * *
 والذكار التصي تقال فصي هذيصن الوقتيصن، تسصمى فصي أقوال العلماء بأذكار الصصباح

والمساء، فمنها:
- التسبيح مائة مرة. )بكرة وأصيل(

- ومنها التهليل مائة مرة. )بكرة(
- التهليل عشرة. )بكرة وأصيل(

- والصلة على رسول ال صلى ال عليه وسلم عشر مرات. )بكرة وأصيل(
- وقراءة المعوذات ثلث مرات. )بكرة وأصيل(

 - وقول: بسم ال الذي ل يضر مع اسمه شيء في الرض ول في السماء، وهو
السميع العليم، ثلث مرات. )بكرة وأصيل(
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يا. ثلث مرات. )بكرة مد نب نا، وبمح سلم دي با، وبال  - وقول : رضيت بال ر
وأصيل(

شه، ومداد نة عر سه، وز ضا نف قه، ور سبحان ال وبحمده، عدد خل  - وقول : 
كلماته. ثلث مرات. )بكرة وأصيل(

نا عبدك، وعلى ني وأ نت، خلقت بي، ل إله إل أ نت ر هم أ ستغفار: الل سيد ال  - و
ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، من شر  بك  ستطعت، أعوذ  ما ا  عهدك ووعدك 

وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت. )بكرة وأصيل(.
* * *

 الحقيقة أن هاتين الصلتين فيهما من السرار والمعاني ما تملؤ قلوبنا إيمانا ويقينا،
وتبث في الرواح العزيمة لغتنامها:

- فكل مسلم محتاج إلى ما فيها ليسعد.
- وكل داعية إلى ال تعالى فقير إلى ما فيها ليثبت.

 فمن لم يكن من المحافظين على الصلتين ، فكيف يكون مصلحا للناس داعيا لهم،
 بل الواجب في كل من حمل هم الصلح ودعوة الناس: أن يكون أسبق الناس إلى

هاتين الصلتين خصوصا. ل يلهيه عن ذلك شيء .
===============

 رسالة إلى مصطاف
إعداد مندوبية جنوب الطائف

أغلى من الذهب
وهل هناك ما هو أغلى من الذهب ؟!

نعم إنه الوقت ، فالوقت هو الحياة وكفى !
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ) اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك ،
 وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك

  ، يا بن آدم إنما أنت أيام مجموعة ، إذا ذهب يومك ذهب1077( صحيح الجامع 
بعضك !!

ضياع الوقت .... دمار لحياة العمر .
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ضياع الوقت .... آفة هذا العصر .
ضياع الوقت .... يدمر آلف الطاقات ويخفيها .

ضياع الوقت .... خسارة في الدنيا وندامة وغبن في الخرة .
 كم من شعوب بأسرها سقطت وهوت لما استخفت بالوقت واستهلكها الفراغ،وعمت

في أرجائها البطالة
 قال الحسن البصري رحمه ال : أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم
 على دنانيركم ودراهمكم !! فحياة المؤمن والمؤمنة ليس فيها إجازة بل كلها طاعة
ها فس إن لم تشغل عة ( ) الن ها طا يا ساعة .... فاجعل  وعبادة ل رب العالمين ) الدن

بالطاعة شغلتك بالمعصية (
السياحة بين مفهومين ؟!

 السياحة – وللسف – مفهوم قلب في هذا العصر عن حقيقته وُعّمي عن مقاصده .
 فالسصياحة فصي القرآن والسصنة بمعنصى : الصصيام ، وطلب العلم ، والجهاد فصي سصبيل
 ال ، وتأتصي بمعنصى الخروج للدعوة إلى ديصن ال ، والفرار مصن الفتصن لعبادة ال ،
 ولطلب كصل مصا يقّرب إلى ال . قال تعالى : } الحامدون السصائحون الراكعون ...{
يه وسلم :)) إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل ال(( حديث حسن  وقال صلى ال عل

  . ولكن هذا المفهوم أخذ في عصرنا الحاضر منحًى آخر ومفهوما724– المشكاة 
 مغايرا فالسصاحة فصي عرف كثيصر مصن الناس اليوم عبارة دالة على : الترويصح عصن
 النفس ، الصطياف ، الخروج من القيود الشرعية والعرفية ، النفتاح العالمي في
 التمدن والترفيصه ، التعرف على البلدان والمصصار والثار ، إعطاء النفصس خلل
 الجازة – كلمصا تشتهيصه مصن منظور أو مسصموع أو مطعوم ولو كان مصن الحرام !!

نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات والثبات على دينك حتى الممات .
أنت ...... والدعاء ؟

 ) الدعاء هو العبادة ( كلمة نبوية جامعة ، وأنت أخي المصطاف أحوج ما تكون
 فصي سصفرك إلى الدعاء . فإذا خرجصت مصن بيتصك فقصل : بسصم ال توكلت على ال ل
 حول ول قوة إل بال . فإنه يقال لك : هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنك الشيطان

.
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به عو  ما كان يد مل ب تك وتجاوزت البنيان فادع وتأ بت راحل سفر ورك يت ال  فإذا نو
سفرنا هذا البر والتقوى في  سألك  نا ن هم إ سفاره : )) الل في أ يه وسلم   صلى ال عل
كن سفرك مخالفا لدعائك ، ول ت تك بفعلك و ضى ..... (( فل  ما تر مل  من الع  و
مل المرضي إذا نزلت منزًل فأقرأ الدعاء المأثور هل البر والتقوى والع عن أ  بعيدا 

 : ) أعوذ بكلمات ال التامات من شر ما خلق ( فإنه حفظ لك ، ولبنائك من كل
مكروه بإذن ال تعالى .

 ول تنس أخي المسافر أن لك دعوة مستجابة وعدك بها حبيبك صلى ال عليه وسلم
نك من إخوا بك ، ولمنكوب  من أقار يض  يك وأبنائك ولمر سك ولوالد  : فادع لنف

المسلمين . فإنها دعوة مستجابة لهم .... ولك مثلها .
من آداب الرحلت

• انِو برحلتك وتنُزُهك رضى ال لكي ُتؤجر عليها .
• حدد المكان المناسب والغراض التي تحتاجها في سفرك .

• أشرك أبناءك معك في مهام السفر والرحلة .
• اصطحب معك من أشرطة القرآن وأهل العلم ما يؤنسك .

قة صحة رقي بة أو منا مة طي سمعه بكل كر الذي تراه أو ت ير المن  • احرص على تغي
 .6250)) من رأى منكم منكرا فليغيره ....(( رواه مسلم 

• حافظ على أداء الصلة في أوقاتها .
• احرص على أذكار الصباح والمساء والتفكير في مخلوقات ال العظيمة .

احذر !!!
• السفر للخارج ففيه مفاسد عظيمة على الدين والخلق .

• التنزه والرحلة وقت صلة الجمعة ففيه تفريط بفريضة ال الواجبة .
• إيذاء الخرين بالجلوس قريبا منهم ومن عوائلهم .

• الذهاب لماكن الختلط من حدائق ومنتزهات ومراكز ألعاب وغيرها .
• التبول في الماء الراكد أو قضاء الحاجة في ظل الناس أو طريقهم .

• العبث بالمرافق العامة أو وضع القاذورات بها فهي لك ولغيرك .
) اترك المكان أفضل مما كان (
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برامج مقترحة للسرة المسلمة ؟
 • حفظ شيء من كتاب ال عز وجل فهو خير مشروع في هذه الجازة لك ولبنائك

وأهلك .
• صلة الرحام وزيارة القارب ، فمن وصلها وصله ال ومن قطعها قطعه ال.

 • نزهصة بريئة ورحلة نظيفصة مسصلية مصع القارب والبناء فيهصا المتعصة والمرح
والترويح عن النفس بما أباح ال .

 • إقامة مخيم صيفي للسرة والبناء بمشاركة بعض القارب أو الجيران أو غيرهم
.

 • شراء اللعاب المفيدة المسلية والجهزة النافعة للبناء والبنات حفظا لوقاتهم من
الضياع .

عة لوزارة الشئون السلمية مج الدعوية في المخيمات الدعوية التاب  • حضور البرا
وغيرها .

 • الحرص على حضور المحاضرات والندوات فصصي المسصصاجد وإحضار الهصصل
والبناء لها .

• المشاركة في دورات شرعية أو تعليم الحاسب اللي ونحوها .
يت ال الحرام قال صلى في هذه الجازة عمرة متقبلة لب ما يسجل لك   • من أجمل 
في ما ين قر والذنوب ك ما ينفيان الف حج والعمرة فإنه ين ال سلم: ) تابعوا ب يه و  ال عل

 .2900النار خبث الحديد ( صحيح الجامع 
شد الرحال إل يث قال : )) ل ت سلم ح يه و صلى ال عل سول ال  سجد ر  • زيارة م
 إلى ثلثصة مسصاجد : المسصجد الحرام ومسصجدي هذا والمسصجد القصصى (( صصحيح

 .7332الجامع 
والمرأة والصيف

 المرأة المسلمة حريصة على وقتها ، ل تسمح بساعة منه تضيع دون فائدة ، لنها
تشعر أنها محاسبة على الدقائق والثواني فأنعم وأكرم بامرأة :

• تشارك في مراكز تحفيظ القرآن الكريم
• تحضير المحاضرات والندوات وتستفيد منها
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• تزور أقاربها وأخواتها وجيرانها
• تقيم البرامج المسلية المفيدة لبنائها وبناتها

• تدرب بناتها على العمال المنزلية
• تطور وتجدد في ترتيب بيتها ونظامه

 • بيتها عامر بذكر ال وآياته عبر إذاعة القرآن والشرطة النافعة المباركة وغيرها
.

احذري أيتها المباركة
• احذري التبرج والسفور فإنه معصية وكبيرة

• ل تكثري الخروج من المنزل ، وخاصة للسواق ونحوها .
ير هم ،غ طن الت عن موا تك ، بعيدة  في مشي سك ، حييّة  في لبا مة  ني محتش  • كو

متعطرة ول متلفتة .
• احذري السفر بدون محرم ، واحرصي على مرافقته لك في كل ذهاب وإياب.

يق بِك نه ل يل  • احذري ركوب اللعاب أو الدبابات أو نحوها في الحدائق العامة فإ
وبحيائك وعفتك وطهارتك .

• إياك والختلط بغير المحارم مهما كان قريبا .
• ل تحضري حفلة زواجٍ  ُيعصى ال فيها بغناء وغيره.

• ل تؤخري الصلة عن وقتها فإنه ذنب عظيم .
 • حافظصي على سصمعك وبصصرك وجميصع جوارحصك مصن الحرام فإنهصا شاهدة لك أو

عليك يوم يكثر الشهود يوم القيامة
• تذكري أنك قدوة لبنائك وبناتك ومجتمعك فكوني قدوة خير وصلح ومعروف .

إرشادات ووصايا
طبية

 احرص على حمصل حقيبصة أدوات طبيصة للسصعافات الوليصة.احصم أبنائك مصن أشعصة
ية الموبؤة ستنقعات المائ كن الم في أما عن الجلوس  عد  ها . ابت مس والتعرض ل  الش

الملوثة .
مرورية
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• تفقد سيارتك قبل السفر من كل النواحي .
• ل تسرع ففي التأني السلمة .

• ل تنشغل أثناء القيادة بأمر يؤثر على تركيزك
• تقّيد بحزام المان لك ولطفالك .

• سافر وأنت متمتع براحة جسدية ونفسية .
• ل تواصل السير وأنت تشعر بالنعاس .

• إذا غادرت السيارة وأبناؤك فيها فأطفئها وتأكد من سلمة وقوفها .
طي ، جه أثناء الطوارئ - ل قدر ال - ) إطار احتيا ما تحتا سيارتك  في   • وفّر 

سير ، اشتراك الكهرباء ، ما طور هوائي ، ماء رديتر ، ونحوها (
الحصاد الصيفي

سرور كل  مع  حة ، و حة تر كل فر مع  كل إجازة انقضاء و ية ، ول ية نها كل بدا  ل
شر يل لم ُيبا من زم كم  ته ! و تم إجاز من موظف لم ُي في هذه الجازة  كم   حزن، ف
 عمله بعد عطلته ! وكم من أسرة تشتت شملها خلل هذه الجازة ! كم من حوادث
 ووفيات ، ومصصائب ونكبات . فاحمصد ال أخصي المصصطاف أن حفظصك فصي نفسصك

وأهلك وأولدك وعدت سالما غانما .
ها من عمل ؟ فالجازة ذهبت أو كادت في ختام إجازتك : ماذا حملت سأل نفسك   وا

بما فيها من خير أو شر ، من طاعة أو معصية ، من ذكٍر أو غفلة .
وهكذا حال الدنيا فكلها سفر ، ولكنه سفر طويل ، سفر إلى ال والدار الخرة .

 قال داود الطائي : إنمصا الليصل والنهار مراحصل ينزلهصا الناس مرحلة مرحلة ، حتصى
ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم !

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر *** ول بد من زاٍد لكل مسافر
ول بد للنسان من حمل ُعّدٍة *** ول سيما إن خاف صولة قاهر

نا يوم أن ير أيام ها وخ نا خواتم ير أعمال ها ، وخ نا أواخر ير أعمار عل خ هم اج  الل
نلقاك يا حي يا قيوم .

وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
=============
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كيف تقضي وقتك في الصيف
د. طارق بن محمد الطواري

أستاذ الشريعة في جامعة الكويت
إمام وخطيب مسجد الرفاعي - السلم )الكويت(

 إن وقتك هو عمرك الحقيقي وهو مادة حياتك البدية في النعيم أو الجحيم وهو مادة
 عيشك في الرخاء أو الضنك وهو يمر عليك مر السحاب دون أن تشعر به فليل ثم
يك الجمع قب عل بك وتتعا ستلم رات هي الشهر فت ما ينت يل وسرعان  ثم نهار فل  نهار 

وتمر عليك الفصول ربيع فخريف صيف فشتاء .

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان .
 فما كان من وقتك ل وبال فهو الحياة والعمر وما كان غير ذلك فليس محسوبا من
ني الباطلة والبطالة الزائلة ما قطعته بالسهر والما تك وله عشت منعما آكل نائ  حيا

فالموت خير لك من الحياة .
كل النعام والنار مثوًى ما تأ ين كفروا يتمتعون ويأكلون ك قد قال تعالى : )) والذ  و

12لهم (( محمد

 نعصم إن الحياة التصي ل غايصة فيهصا ول هدف لهصا إنهصم الصصفار والرقام فصي حياة
 أنفسصهم وحياة مجتمعهصم يموتوا فل يذكروا ويحضروا فل يعرفوا أنهصم مصن لم يقدم
 لنفسصه ول لدينصه ول لمتصه شيئا فعاش أنانيصا ميتصا ومات منسصيا قصد أهدروا أوقاتهصم
بل تك ق بل خمس : حيا سا ق نم خم يه وسلم ) اغت قد قال صلى ال عل ما هدف و  دون
بل مك وغناك ق بل هر بك ق بل شغلك وشبا غك ق سقمك وفرا بل  صحتك ق تك و  مو

فقرك (
هب مك ذ هب يو نت أيام فاذا ذ ما أ بن آدم ان مه ال ) ياا صري رح  وقال الحسن الب

بعضك (
 وقال ) أدركصت أقوامصا كانوا على أوقاتهصم أشصد منكصم حرصصا على دراهمكصم

ودنانيركم(
قال ابن هبيرة :

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع

863



 وهذا الصصيف على البواب وقصد عرف بأنصه محرقصة الوقصت وقاتصل الفراغ وربمصا
الحسنات لمن ضيع

فإياك بحرق الوقت ورصيد الحسنات
 في السفر إلى بلد الباحية والحرام فأنت بذلك تجني على نفسك وأهلك وتهون لهم

الفاحشة من حيث ل تدري
 ان كثيصر مصن المكاتصب السصياحية تنشصط فصي الصصيف لتعينصك على حرق الوقصت
ين قل ب في النوادي والملهي والسواق والتن طئ و من الملل على الشوا  والخلص 

الموانئ والمطارات
كن للصلة نه لم ي من هذه الرحلت وهم يعترفون أ ين  من العائد ير  يت بكث قد التق  ل

حظ في سفرهم ل في الخشوع ول في الوقت والنتظام .
وانهم لم يكونوا سفراء لدينهم وامتهم بل اختفوا وراء لباس الجانب حياء وتنكرا

 ولم تحافصظ بناتهصم على مصصدر عزهصم وحجابهصم بصل خلطوا اللوان والوراق مصع
غيرهم

يم والمبادئ قد تسبب الصيف بخسارة فادحة غير محسوبة في الوقت والمال والق  ل
وأهمها في ضياع رصيد الحسنات وزيادة رصيد السيئات

عد عرض ذلك كله على شريعة كن ب سياحة ول  وهذا ل يعني منع التنزه والترفه وال
ال لمعرفة ما يحبه ال ويرضاه وما يبغضه ويأباه وال الموفق

=============
أعدائي

محمد بن سّرار اليامي
رأيت أن خصومي وأعدي أعدائي واشد خصومي هم لصوص الوقت وقتلته ..

و ول إنه لتمر علي أوقات أنا و إياهم في حرب وسجال .. بل حتي يضطروني ،
إلي كثير من المعاريض مما يفعلوه بي ..

تقول لحدهم :
أنا الن مشغول..

فيقول:اذن فلعلك تفرغ بعد قليل...
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فتقول :
شغلي يمتد إلي زمن كذا وكذا ..

فيقول :
سانه به المل .. ول فم .. لعا سي هذا اللص أن الزمان  سر .. ، ون عه أن يتي  إذن فل
ية في نها نه  مة وضرسه الموت ... ، والزبده أ به الغني مر ، ونا ته الع  التأريخ ولقم

المطاف يأكل وقتك , ويذهب عمرك .. بل فائدة ..
فل أنت ممن أنجز عمله ..

ول أنت ممن جلس مع هذا الثقيل ، وأنهى حاجته ..
 وقد بلي بعض السلف بأمثال هؤلء فكانوا يستعملونهم فيم ينفع ، فأحدهم يجعل هذا
 الثقيل يبري القلم ، والخر يجعله يقطع الكاعز - الورق – والثالث يجعله يجمع

حطبا .. وهكذا ..
 ولقد كان أحدهم يضايق في وقت قيلولته في منزله ، فيطرق طارق الثقلء ، فيقول

: أين فلن . فيقال له :
إبحث عنه في المسجد . وهو الدار ..

ومادعاه لهذه المعاريض إل هؤلء اللصوص ..
قتلهم الفراغ ، وأعماهم الشتغال بالناس فتلصصوا على أوقات الصالحين ..

 كان الشعصبي أو غيره رحمصه ال – يقول إذا جلس الثقيصل بجواري طننصت الرض
مائلة من شقه ..

لثقله على نفسي .. وصدق رحمة ال - ..
فو ال إنك لتشعر بالغثيان من هؤلء اللصوص ...

 الذين إن أردت شئيا من صفاتهم فخذ ما يؤذيك .. فهم أهل ترديد للكلم وتكرار له
 واهصل إشتغال بصصغائر المور ، وأهصل حديصث عصن الجصو والسصوق فل طائل مصن

الجلوس مع هولء ..
" تذكر "

• أن الوقت المفقود ل يشترى ول يعود بالنقود
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يع من تضي كبر  مة أ ضا .. " أي جري قت مال " وأي ثل النجليزي : " الو في الم  • و
الوقت ؟ .

• تذكر أن الوقت هو مادة الحياة .
• من ليحترم وقته ل يحترم نفسه .

=============
وبالسحار هم يستغفرون

عبد ال بن راضي المعيدي الشمري
 إن سصجود المحراب.. واسصتغفار السصحار .. ودموع المناجاة بالليصل ... سصيماء
 يحتكرهصا الخواص مصن المؤمنيصن ... ولئن توهصم الدنيوي جنتصه فصي الدنيصا .. فصي

الدينار والدرهم ، والنساء والقصر المنيف ... فإن جنة المؤمن في محرابه ...
نعم يا محب ...

وبالسحار هم يستغفرون ...
في آخر ساعات الليل ... وفي الثلث الخير منه بالتحديد ...

 لهصل اليمان ... وعباد الرحمصن ... وأهصل الصصيام والقيام ... موعصد مصع ربهصم
يه " وبالسحار هم ف يم الرحمن ... شعار حد الديان الرح هم ... الوا هم ومحبو  وأله
هم : " ص عن مه ال  ص رح سن  سحار" يقول الح ستغفرين بال ستغفرون " والم  هم ي
ثم يقول صّلي  مر ي بن ع ستغفرون " وكان ا سوا ي ثم جل سحر  صلة إلى ال  مّدوا ال
 لموله نافصع : " يصا نافصع : هصل جاء السصحر ؟ فإذا قال : نعصم ، أقبصل على الدعاء
 والستغفار حتى يصبح " … ويقول الفضيل بن عياض :" بكاء النهار يمحو ذنوب
 العلنية ، وبكاء الليل يمحو ذنوب السر " ... وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله

ويخفي ذلك ... فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة ...
يه أرباب ين .. يتعرض ف يض للنائم ساد العر ين.. والو قت غافلت الغافل سحر و  ال
 العزائم للنفحات الرحمانيصة ،واللطاف اللهيصة ،والمنصح الربانيصة ... حينئذ تكون
في هم  سحار نجات ستغفرون بال حص …الم ية أدق وأم شق وأخلص ، والن  العبادة أ

مناجاتهم ، وِصلتهم في صلتهم
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حد يف ب هو شر قت الذي  يم ... هذا الو قت العظ صائم هذا الو خي ال يا أ  فهنيئا لك 
 ذاته ... وفي رمضان يزداد شرفا وأهميًة وفضًل ... يقول العلمة السعدي رحمه
 ال :" وللستغفار بالسحار فضيلة وخّصيصة ليست لغيره " ... فكيف يليق بنا أن
 تنام أعيننصا فصي وقصت ينزل فيصه الملك المتعال نزوًل يليصق بجلله ...فيقول : مصن
ستغفرني فأغفر له " ] البخاري سألني فأعطيه ، من ي ستجيب له ، من ي  يدعوني فأ

 [ ...758 ، مسلم ح 1145ح 
كد من آ هو  يم الذي  قت العظ ستثمار هذا الو في ا ا  حد مّن كل وا كر  هل ف يا ترى   ف
 مظاّن إجابة الدعاء ؟ ترى ما هي أحوال الناس مع ثلث الليل الخر ؟! بل كم من
عن نه  ته عي من مكروب غلب كم  قت المبارك !!  نه هذا الو قد غاب ع سه   شاك لنف

حاجته ومقتضاه !!
 كم من مكلوم لم يفقه دواءه وسر شفائه ، كم وكم وكم !! أل إن كثيرا من النفوس
 في سبات عميق … إنها ل تكسل في أن تجوب الرض شمالها وجنوبها …شرقها
 وغربها ، باحثة عن ملجأ للشكوى ، أو فرصة سانحة لعرض الهموم والغموم ….
س الكرب … " بيده هم ، ومنّف ّم وفارج ال شف الغ هة باللتجاء إلى كا ير آب  غافلة غ
 ملكوت كصل شيصء وهصو يجيصر ول يجار عليصه " ... " يجيصب المضطصر إذا دعاه

ويكشف السوء "
 فال ال أن يغلبك النوم فُتضّيع وقت الجابة والمغفرة والعطاء ... "ونعم العبد عبد

ال لو كان يقوم الليل "
مسائل في السحور :-

 ( المحافظة عليه وعدم التهاون به ففي الصحيحين قال رسول ال :" تسحرو فان1
 في السحور بركة" وقد فسرت البركة بتفاسير عده من أحسنها ما ذكره الحافظ ابن
فة سنة ومخال هي اتباع ال سحور تحصل بجهات متعددة و في ال كة   حجر :" آن البر
 أهل الكتاب والتقوى به على العبادة ... والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الجابة

"
 ( أن السحور يحصل بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب ولو بجرعة2

ماء كما في الحديث عند احمد .
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يه3 نبي صلى ال عل جر قال ال بل طلوع الف ما ق سحور تأخيره إلى  في ال سنة   ( ال
 وسلم كما في المسند " لتزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور " وعن
 أنس بن مالك قال :" تسحر رسول ال صلى ال عليه وسلم وزيد بن ثابت ، ثم قاما
 ، فدخل في صلة الصبح ، فقلت لنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلة

 [ . والضابط هنا كما551؟ قال : قدر ما يقرأ النسان خمسين آية " ] البخاري ح 
 ذكصر شيخنصا ابصن عثيميصن رحمصه ال تعالى :" أن يكون بيصن السصحور وأذان الفجصر

المقدار الذي يكفيه للكل "
 ( من فضائل السحور انه فارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وفي الصحيح "4

فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر "
 ( ومن فضائله انه مظنة مغفرة ل تعالى لما رواه احمد عن أبى سعيد الخدري5

 رضصي ال عنصه أن النصبي صصلى ال عليصه وسصلم " فان ال وملئكتصه يصصلون على
المتسحرين "

ستبان طلوع الفجر ول6  ( يجب على الصائم المساك عن الطعام والشراب إذا ا
 عبرة بتوقيت المؤذن لنه قد يتقدم أو يتأخر أل إذا كان المؤذن أمينا يقضا حريصا
 على إصصابة أول الوقصت فحينئذ يوثصق بصه ويعتمصد قال صصلى ال عليصه وسصلم :"
 المؤذنون أمناء المسصلمين على فطورهصم وسصحورهم " ]صصححه اللبانصي ، صصحيح

 ، وانظر طلئع السلوان في مواعظ رمضان [6647الجامع 
يه وسلم :"7 نبي صلى ال عل  ( أن يحرص على وجود التمر في سحوره يقول ال

 [2345نعم سحور المؤمن التمر " ] أخرجه ابو داود ح 
مسألة :

يه جر أو يغلب على ظنه طلوعه فل شيء عل كل متسحرا شاكا في طلوع الف  من ا
وصومه صحيح .

=============
أنيس المرأة في شهر الرحمة

إبراهيم بن صالح المحمود
المقدمة
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 الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على أشرف النبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد:

أختي المسلمة :
مة والغفران عبر هذه العجالة أن أهنئك بشهر رمضان المبارك شهر الرح سرني   ي

وشهر الذكر والقرآن .
 قال تعالى : )) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ا لهدى

.185والفرقان ((. سورة البقرة ،آية 
 وقال عليه الصلة والسلم : "أتاكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، فرض ال عليكم
 صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه مردة الشياطين
قد حرم "رواه المام أحمد ها ف من حرم خير من ألف شهر،  ير  هي خ يه ليلة   ، وف

والنسائي .
قد جاء شهر الصوم فيه المان *** والعتق والفوز بسكنى الجنان

شهر شريف فيه نيل المنى *** وهو طراز فوق كم الزمان
طوبى لمن قد صامه واتقى *** موله في الفعل ونطق اللسان

ويا هنا من قام في ليله *** ودمعه في الخد يحكي الجمان
ذاك الذي قد خصه ربه *** بجنة الخلد وحور حسان
هناكم ال بشهر أتى *** في مدحه القرآن نص عيان

سم في هذا المو هو والمنكرات  سهر على الل عة الوقات وال من إضا ما لحظت   ول
 العظيصم مصن قبصل بعصض الخوة والخوات ولكون المرأة أكثصر تأثرا فصي مثصل هذا
يس سميتها "أن سالة أ في ر صائح  عض الن ها ب عت ل صيحة جم من باب الن سم و  المو
المرأة في شهر الرحمة". اسأل ال أن ينفع بها الجميع وصلى ال على نبينا محمد.

فضل الصيام
سلم : "قال يه و نه قال : قال رسول ال صلى ال عل بي هريرة رضي ال ع  عن أ
 ال عصز وجصل : كصل عمصل ابصن آدم له ، إل الصصوم فإنصه لي ، وأنصا أجزي بصه ،
 والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فل يرفث ، ول يصخب ، فإن سابه أحد
 أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم
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 أطيب عند ال من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ،
وإذا لقي ربه فرح بصومه "

 وقال عليه الصلة والسلم : "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " .

 وقال عليصه الصصلة والسصلم : "إن فصي الجنصة بابصا يقال له : الريان ، يدخصل منصه
 الصائمون يوم القيامة ، ل يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون فيقومون

ل يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد" .
عد ال سبيل ال !ل با في  ما  صوم يو بد ي من ع ما  سلم : " صلة وال يه ال  وقال عل
 بذلك اليوم وجهه عن م لنار سبعين خريفا" . وقال عليه الصلة والسلم : "الصيام
ته الطعام والشهوة، صيام : أي رب منع مة ، يقول ال بد يوم القيا  والقرآن يشفعان للع
فشفعني فيه ، ويقول القران : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه ، قال : فيشفعان " .
 وعن أبي أمامة رضي ال عنه قال : قلت يا رسول ال : دلني على عمل أدخل به

الجنة قال : "عليك بالصوم ، فإنه ل مثل له "
وقفة مع الوقت

 الوقت هو حياتك أيتها المرأة هو عمرك ، وإذا كان ذلك الوقت في موسم الخيرات
والبركات ، فكيف يا ترى تمضينه في هذا الشهر ا لكريم ؟ .

ها نا لحال ها رثي في وقت يف تق في رمضان وك ساء  من الن ير  قع كث نا وا نا إذا تأمل  إن
 وعزيناها، فالنوم في نهار،رمضان يأخذ نصيب السد من وقت المرأة المسلمة ثم
 يأتي في الدرجة الثانية المطبخ ، فنجدها تنام إلى الظهر ثم تبدأ بترتيب المنزل ثم
 الدخول إلى المطبصخ لعداد وجبصة الفطار إلى حوالي العصصر وبعصد العصصر إعداد
 المشروبات ومائدة الفطار وبعصد الفطار السصتعداد لمأدبصة العشاء وبعصد العشاء
 العودة للمطبصخ لغسصل الوانصي ثصم الشتغال بالمسصلسلت أو المكالمات الهاتفيصة
 الفضوليصة أو التجول فصي السصواق بل ضرورة ول حاجصة وهكذا! ! . إلى وقصت
ستنفدت من شهر يك ! هل ا ثم النوم ! ! فبال عل ثم إعداد وجبة السحور  سحور   ال

الرحمات ؟! هل تعرضت لنفحات الرحمن ؟ ! .
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سلف يف كانوا يحافظون على الوقات كان ال سلف وك عض ال بع ب يك  فة بال عل  وق
قت وملئه من الخلف أحرص الناس على كسب الو سار على نهجهم  من  صالح و  ال
ساعات ويبادرون سابقون ال قد كانوا ي هم ، ف هم وعابد في ذلك عالم سواء  ير،   بالخ

اللحظات ، ضنا منهم بالوقت ، وحرصا على أن ل يذهب منهم هدرا .
 نقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين الزهاد أن رجل قال له : كلمني فقال له :
 عامر بن عبد قيس : أمسك الشمس . يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير
 حتصى أكلمصك ، فإن الزمصن متحرك دائب المضصي ل يعود بعصد مروره فخسصارته
مل . قال من الع ما يمله  قت  كل و ستدراكها، لن ل ها وا كن تعويض سارة ل يم  خ
ما ندمت على شيء ندمي بن مسعود رضي ال عنه :  يل عبد ال   الصحابي الجل

على يوم غربت شمسه ، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي .
 وقال الخليفصة الصصالح عمصر بصن عبصد العزيصز رضصي ال عنصه : إن الليصل والنهار

يعملن فيك ، فاعمل فيهما .
 وقال الحسن البصري : يا ابن آدم ، إنما أنت أيام ، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ،
 وقال أيضصا : أدركصت أقوامصا كانوا على أوقاتهصم أشصد منكصم حرصصا على دراهمكصم

ودنانيركم .
 وقال عمار بن رجاء : سمعت عبيد بن يعيش يقول : م قمت ثلثين سنة ما أكلت

( .8بيدي بالليل ، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب ا لحديث )
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز *** عليه من النفاق في غير واجب

فبين اختلف الليل والصبح معرك *** يكر علينا جيشه بالعجائب
وقال الوزير بن هبيرة :

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ،ما عليك يضيع
برنامج يومي لستغلل الشهر:

يا للستفادة ته يطيب لي أن أرسم لك منهجا يوم فة مع الوقت وأهمي عد تلك الوق  وب
من الوقت في هذا الشهر العظيم :

* فبعد صلة الفجر يمكنك الجلوس في المصلى لقراءة القرآن .

871



تم تصلين ركعتين يد رمح  فع ق  وذكر الوراد الصباحية إلى أن تطلع الشمس وترت
أو أكثر.

تى كر ال ح عد يذ ثم ق عة  في جما صبح  من صلى ال سلم : " يه الصلة وال  قال عل
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين ، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" .

سلم إذا يه و صلى ال عل سول ال  ما قال ؟ كان ر ضي ال عنه مر ر بن ع عن ا  و
 صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلة، وقال : "من صلى الصبح ، ثم

( .10جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلة، كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين ")
 * وبعد ذلك ل بأس من أخذ قسط من النوم إلى وقت ذهاب الولد إلى المدرسة ،
 فتعصد للطفال وجبصة الفطار إن كانوا ل يقدرون على الصصوم ، مصع ملحظصة

تعويدهم وتربيتهم على الصيام وحثهم عليه وترغيبهم فيه .
 روى البخاري عصن الربيصع بنصت معوذ قالت : كنصا نصصومه - أي يوم عاشوراء -
هم على الطعام كى أحد هن ، فإذا ب من الع بة  هم اللع صبياننا ونجعل ل صوم  عد ون  ب

اعيناه ذلك حتى يكون عند الفطار.
 * وبعد ذهاب الولد للمدرسة الستفادة أما بسماع شريط إسلمي أو تلوة قرآن
 ثم صلة الظهر وحافظي على السنن الرواتب ، قال عليه الصلة والسلم : "ما من
ضة، إل ير الفري عا غ عة تطو تي عشرة رك كل يوم اثن صلي ل تعالى  سلم ي بد م  ع

بنى ال له بيتا في الجنة أو إل بني له بيت في الجنة"
صلة ثم  صر  يل الع من القيلولة إلى قب سط  خذ ق هر والنافلة أ صلة الظ عد   * وب

سلم : "رحم ال يه الصلة وال بل الفريضة، قال عل يا حبذا لو تصليهن ق  العصر و
امرأ صلى قبل العصر أربعا"

 * وبعد صلة العصر اجتماع عائلي "مجلس ذكر" وذلك بإجراء مسابقة لحفظ سور
ية وتشجيصع الولد يث مصن رياض الصصالحين أو الربعيصن النوو  مصن القرآن وأحاد
 على ذلك ومنحهصم الجوائز القيمصة . قال عليصه الصصلة والسصلم : "ل يقعصد قوم
يذكرون ال عز وجل إل حفتهم الملئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة" .
 * وبعد ذلك إعداد وجبة الفطار، واذكرك بقول ال تعالى : )) إن المبذرين كانوا

 .127إخوان الشياطين (( . سورة السراء ، الية : 
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 فل تبذري وتسصرفي ، فكثيرا مصن المسصلمات جعلوا مصن رمضان عرضصا لصصناف
 المأكولت والمشروبات فتجصد على المائدة اكثصر مصن عشرة أصصناف مصن أشكال
بخ لعداد في المط ها  ضي اغلب وقت تي تق هي ال طة  نه فالمرأة المفر  الطعام وألوا
 ألوان الطعام فيذهب يومها كأمسها وغدها كيومها وهكذا حتى ينتهي الشهر الكريم
 وهي حبيسة المطبخ ل تزيد في رصيدها من الدرجات ول تثقل ميزانها بالحسنات

.
فيا أختي المسلمة :

هذا شهر القرآن والقيام ل شهر الطبخ .والطعام .
وتذكري أخواتك المسلمات اللتي ل يجدن ما يسد رمقهن .

 وعنصد الفطار ل تنسصي الدعاء لخوانصك الذيصن شردوا مصن ديارهصم وأوذوا وقتلوا
 وهتكصت أعراضهصم وذلك باللحاح والتضرع إلى ال قال عليصه الصصلة والسصلم :

ثلث دعوات مستجابات ، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة ا لمسا فر" .
 * ثم بعد الفطار وصلة المغرب طعام العشاء واستراحة قليلة ثم الستعداد لصلة
 التراويح وحذار من التفريط في صلة التراويح ويا حبذا لو أديت الصلة في البيت
 قال عليه الصلة والسلم : "ل تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير

لهن " .
وإذا أرادت المرأة الصلة في المسجد فيجب ملحظة ما يلي :

- أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل .1
- أن تخرج غير متطيبة .2
- أن ل تخرج متزينة بالثياب والحلي .3
- أن ل تركب مع السائق بمفردها .4
- عدم اصطحاب الطفال .5

 * ثم بعد صلة التراويح صلة رحم أو زيارة أخوية وحذار من إضاعة الوقت أمام
يا هن إل الدن هم ل تي ل  سوء الل سات ال طة ، وجلي  الجهزة المدمرة والفلم الهاب
ية تن القلوب الح هن يم من الموديلت ف ما ابتدع  سواق ، واخر ما نزل لل  وأحدث 

ويثبطن ، العزائم العالية فابحثي عمن تعينك على الطاعة وتقربك إلى الرحمن.
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عن المرء ل تسأل واسأل عن قرينه *** فكل قرين بالمقارن يقتدي
 * وبعد ذلك أخذ قسط من النوم في الليل لن نوم النهار ل يغني عن نوم الليل ،

نه يل ، فإ كم بقيام الل سلم : "علي صلة وال يه ال سن قال عل يل فح سر قيام الل  وإن تي
دأب الصالحين قبلكم ، وقربة إلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الثم " .

 وقال عليصه الصصلة والسصلم : "أقرب مصا يكون الرب مصن العبصد فصي جوف الليصل
الخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر ال في تلك الساعة فكن " .
يا نفس فاز الصالحون بالتقى *** قد أبصروا الحق وقلبي قد عمي

يا حسنهم والليل قد جنهم *** ونورهم يفوق نور النجمي
ترنموا بالذكر في ليلهم *** فعيشهم قد طاب بالترنم
قلوبهم للذكر قد تفرغت *** دموعهم كلؤلؤ منتظم

أسحارهم بهم لم قد أشرعت *** وخلع الغفران خيرالقسم
ويحك يا نفس أل تيقظ *** ينفع قبل أن تزل قدمي

مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقى واغتنمي
 * وبعد ذلك الستعداد للسحور والمحافظة عليه ، قال عليه الصلة والسلم : "إن

ال تعالى وملئكته يصلون على المتسحرين "
 وأكثري في ذلك الوقت من الستغفار قال تعالى : )) وبالسحار هم يستغفرون ((

18. سورة الذاريات ، الية : 

 * وأما بالنسبة للعشر الواخر فينبغي استغلل كل أوقاته بالصلة والذكر والدعاء،
 وهذه عائشة رضي ال عنها تخبرنا بفعل الرسول في العشر فتقول : "كان رسول
قظ يل ، وأي من رمضان أحيا الل خر  يه وسلم إذا دخل العشر الوا  ال صلى ال عل

أهله ، وجد وشد المئزر".
أدم الصيام مع القيام تعبدا *** فكلهما عملن مقبولن

قم في الدجى واتل الكتاب ول تنم *** إل كنومة حائر ولهان
فلربما تأتي المنية بغتة *** فتساق من فرش إلى أكفان

يا حبذا عينان في غسق الدجى *** من خشية الرحمن باكيتان
فال ينزل كل آخر ليلة *** لسمائه الدنيا بل كتمان
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فيقول : هل من سائل فأجيبه *** فأنا القريب أجيب من ناداني
شهر القرآن

من الهدى يه القرآن هدى للناس وبينات  هر رمضان الذي أنزل ف  قال تعالى : )) ش
.185والفرقان ((. سورة البقرة ، الية 

 وقال صلى ال عليه وسلم : "اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصحابه "
.

 وقال عليه الصلة والسلم : "من قرأ حرفا من كتاب ال فله حسنة والحسنة بعشر
أمثالها ل أقول : آلم حرف ، ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف" .

نبي ، صلى ال عليه وسلم القرآن في رمضان يه السلم يدارس ال  وكان جبريل عل
 وكان عثمان بن عفان يختم القران كل يوم مرة . وكان الشافعي يختم في رمضان

ستين ختمة .
هو تلوة القران وإطعام الطعام ، وكان ما  خل رمضان يقول إن  وكان الزهري إذا د
تم القرآن تي خ سبوع ، وإذا أردت أخي كل أ في  بل يختم القرآن  بن حن  المام أحمد 
 كل سبعة أيام فعليك بقراءة ثمان وثمانين صفحة كل يوم تقريبا، فاقتدي رحمك ال

بأولئك الخيار الطهار واغتنمي ساعات الليل والنهار.
فبادر إلى الخيرات قبل فواتها *** وخالف مراد النفس قبل مماتها
تبكي نفوس في القيامة حسرة *** على فوت أوقات زمان حياتها

فل تغتر بالعز والمال والمنى *** فكم قد بلينا بانقلب صفاتها
أذكار وأدعية مأثورة

سلمين من الم ير  ها كث تي غفل عن مة وال عض الذكار المه  يطيب لي أن أورد لك ب
 قال تعالى : )) يا أيها الذين آمنوا اذكروا ال ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل ((

 .42 ، 41. سورة الحزاب ، اليتان : 
كم ، ند مليك ها ع كم ، وأزكا ير أعمال كم بخ سلم : "أل أنبئ صلة وال يه ال  وقال عل
كم من أن تلقوا من إنفاق الذهب والفضة وخير ل كم  كم وخير ل في درجات  وأرفعها 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟" قالوا : بلى، قال : "ذكر ال تعالى" .
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 وقال عليصه الصصلة والسصلم : "كلمتان خفيفتان على اللسصان ثقيلتان فصي الميزان ،
حبيبتان إلى الرحمن سبحان ال وبحمده سبحان ال العظيم " .

يك له ، له الملك من قال ل إله إل ال وحده ل شر سلم : " صلة وال يه ال  وقال عل
نت له عدل عشر رقاب في يوم مائة مرة كا ير  كل شيء قد هو على  مد و  وله الح
 وكتبصت له مائة حسصنة ، ومحيصت عنصه مائة سصيئة ، وكانصت له حرزا مصن الشيطان
 يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إل رجل عمل أكثر منه

."
سنة؟" كل يوم ألف ح في  سب  كم أن يك جز أحد سلم : "أيع صلة وال يه ال  وقال عل
سبيحة، سبح مائة ت سنة؟. قال : "ي سب ألف ح يف يك سائه : ك من جل سائل  سأله   ف

فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عن ألف خطيئة".
يا نة؟" فقلت : بلى  من كنوز الج نز  سلم : )أل أدلك على ك صلة ؟ال يه ال  وقال عل

رسول ال قال : "ل حول ول قوة إل بال ".
وقال عليه الصلة والسلم : "من صلى علي صلة، صلى ال عليه بها عشرا" .

ستغفر ال الذي ل إله إل هو الحي القيوم يه وسلم : "من قال : أ  وقال صلى ال عل
وأتوب إليه ، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف " .

عليك بما يفيدك في المعاد *** وما تنجو به يوم التناد
فمالك ليس ينفع فيك وعظ *** ول زجر كأنك من جماد

ستندم إن رحلت بغير زاد ***وتشقى إذ يناديك المناد
فل تفرح بمال تقتنيه *** فإنك فيه معكوس المراد

وتب مما جنيت وأنت حي *** وكن متنبها من ذا الرقاد
يسرك أن تكون رفيق قوم *** لهم زاد وأنت بغير زاد

العمرة في رمضان
قال صلى ال عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة - أو حجة معي " .

فحاولي يا أخية بقدر استطاعتك بان ل يفوتك هذا الجر العظيم والموسم الكريم .
 وإذا تيسصر لك ذلك فينبغصي ملحظصة عدم السصفر إل مصع محرم والتفقصه فصي كيفيصة

العمرة الصحيحة وتطبيقها كما فعلها المصطفى عليه الصلة والسلم .
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ومن المور التي يحسن التنبيه عنها بالنسبة للمرأة في مكة المكرمة ما يلي :
حب سلم : "أ صلة وال يه ال سواق ، قال عل سوق وال في الت عة الوقات   عدم إضا

البلد إلى ال مساجدها وأبغض البلد إلى ال أسوا قها " .
 وسئل الشيخ صالح الفوزان عن حكم التردد باستمرار على السواق لمعرفة الجديد

من السلع والتسابق للفوز بها؟ .
 وأجاب الشيصخ قائل: مطلوب مصن المرأة البقاء فصي بيتهصا والقيام بصا عماله وبتربيصة
 أولدها ورعايتهم فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، قال تعالى :
 )) وقرن في بيوتكن (( أي الزمن بيوتكن فل تخرجن لغير حاجة . وقال صلى ال
 عليصه وسصلم : "إن المرأة عورة فإذا خرجصت اسصتشرفها الشيطان " وليسصت معرفصة
 الجديد من السلع حاجة تبرر لها الخروج من بيتها . فالخطر عظيم خصوصا في

هذا الزمن الذي كثر فيه الشر.
فا شر انتشارا مخي يس النقاب الذي انت ها ل نبيه علي جب الت تي ي من المور ال  وكذلك 
بن مد  يخ مح تى فضيلة الش قد أف سه و من بلب ساء الخيرات ق من الن ضا  تى أن بع  ح
 صالح العثيمين بتحريم ذلك فقال : الحمد ل رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا
نبي ،  محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ل شك أن النقاب كان معروفا في عهد ال
 صلى ال عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى ال عليه وسلم في
 المرأة إذا أحرمت "ل تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن
ما ل عة إلى التوسع في عه وذلك لنه ذري بل نرى من تي بجوازه  نا هذا ل نف  في وقت
 يجوز وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ولهذا لم نفت امرأة من النساء ل قريبة ول
تا وأن على المرأة أن عا با نع من نه يم بل نرى أ نا هذه  في أوقات  بعيدة بجواز النقاب 
 تتقي ربها في هذا المر وأن ل تنتقب لن ذلك يفتح باب شر ل يمكن إغلقه فيما

بعد .
فتاوى مهمة

  - سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه ال عن جواز وضع الحناء على الشعر في1س
أثناء الصيام وهل ذلك يفطر الصائم ؟ .

فأجاب حفظه ال بقوله :
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صائم ثر على ال طر ول يؤ صيام ل يف يع الحناء أثناء ال صحة له ، فإن وض  هذا ل 
 شيئا كالكحصل وقطرة الذن وكالقطرة فصي العيصن فإن ذلك كله ل يضصر الصصائم ول

يفطره .
 سئل فضيلة الشيخ عبد ال بن جبرين حفظه ال .2س 

هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلحيته هو صائم ؟
جة بأن يجعله على طرف صه : ل بأس بتذوق الطعام للحا ما ن ظه ال ب  فأجاب حف
 لسصانه ليعرف حلوتصه وملوحتصه وضدهصا، ولكصن ل يبتلع منصه شيئا، بصل يمجصه أو

يخرجه من فيه ول يفسد بذلك صومه إن شاء ال تعالى .
 ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟3س 

أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه ال بقوله :
 مصن أفطصر فصي رمضان لسصفر أو مرض ، أو نحصو ذلك ، فعليصه أن يقضصي قبصل
 رمضان القادم ، وما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل ، فإن أخره إلى
مع القضاء إطعام مسكين يه القضاء ويلزمه  نه يجب عل عد رمضان القادم ، فإ  ما ب
 عصن كصل يوم حيصث أفتصى بصه جماعصة مصن أصصحاب النصبي صصلى ال عليصه وسصلم .
مر أو من ت با  صف الكيلو تقري هو كيلو ون من قوت البلد و صاع  صف   والطعام ن

أرز أو غير ذلك ، أما إن قضى قبل رمضان القادم فل إطعام عليه .
فرصة التوبة في رمضان

عن نا  سنات ويتجاوز رب بل الح يه تتجلى الرحمات وتق يم ف سم عظ  إن رمضان مو
 السصيئات ، فحري بصك أخيتصي أن تسصتفيدي مصن هذا الموسصم وذلك بالتوبصة إلى ال

والعودة إليه .
 أخيتي : إذا كنت قد ابتليت ببعض المعاصي والذنوب فأبدي بالتوبة من هذا الشهر

واجعلي رمضان ميلدك الجديد إلى الستقامة والصلح إلى التوبة والفلح .
فإذا أردت أن تسلكي الطريق المستقيم فعليك بما يلي :

- حافظي على جميع الصلوات في أوقاتها مع السنن الرواتب .1
- ابتعدي عن قرينات السوء .2
- تجنبي سماع الغاني ومشاهدة الفلم .3
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- أكثري من قراءة القران .4
- جاهدي وصابري على ذلك .5
- أكثري من الدعاء بقبول التوبة .6
- استمعي إلى الشريط السلمي .7
- تعرفي على رفيقات صالحات واحذري مجالس الغيبة والنميمة .8
- ساعدي والدتك في أعمال المنزل .9

- فإن طبقت تلك المور فبإذن ال ستكونين من الصالحات القانتات التائبات .10
نا ال ثم استقاموا فل خوف عليهم ولهم يحزنون  قال تعالى : )) إن الذين قالوا رب
 * أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون (( . سورة الحقاف ،

 .14 ، 13اليتان 
 وقال عليه الصلة والسلم : "ل أفرح بتوبة عبده ومن أحدكم سقط على بعيره وقد

أضله في أرض فلة".
 هذا ما يسر ال جمعه في هذه الرسالة، أسأل ال أن ينفع به والسلم عليكم ورحمة

ال وبركاته .
المصدر الجبيل نت

================
بين الدراسة والدعوة

السؤال
نا طالب في جامعة القاهرة في إحدى كليات القمة، ملتزم وأتمنى أن أكون إيجابيا  أ

  سنوات تم تغيير نظام الدراسة في الجامعات5وممارسا للدعوة، ولكن منذ حوالي 
 المصرية، بطريقة تجعل المتحانات مستمرة طوال السنة، مما يستهلك الوقت كله
 فصي الدراسصة والسصتذكار، ول يترك مجاًل لي ول للطلبصة الخريصن أمثالي للعمصل
 والدعوة للسلم، فكيف أستطيع التوفيق بين الدعوة والدراسة مع إعطاء كل جانب

حقه.
الرد
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ما ما ل يدرك كله ل يترك جله" أو " مة الشهيرة " يه الناس الحك ما تعارف عل نه م  إ
ًصا كانصت المقولة الشهصر فالمقولتان صصصحيحتان..  ل يدرك جله ل يدرك كله" أي
يه وسلم يقول: "ما نا الحنيف يجد ذلك بوضوح، الرسول صلى ال عل  والمتتبع لدين
 نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" )فأتوا منه ما استطعتم(
 هكذا نبني حياتنا على ما نستطيع، على أل نترك المر لننا ل نستطيع إدراك كله
 أو جله، وهكذا هي حياتنا بالفعل إدراك ما يمكن إدراكه، والحديث عن المر الواقع
 يقودنصا إلى مشكلة الدراسصة والدعوة، وهصي مشكلة دائمصة وموجودة فصي كصل البلد،

فكيف أدرس وأدعو إلى ال في وقت واحد، والدراسة تأخذ كل وقتي؟
من خي، و يا أ مر يحمد لك  بي، وهذا أ في قل يل أن أحمل هّم الدعوة  من الجم نه   إ
 المفروض علينا أن نكون متفوقين في دراستنا، وهو ما أنت عليه بالفعل من كونك
 في إحدى كليات القمة، وبذلك تكون قد جمعت الخيرين؛ التفكير في الدعوة والتفوق

في الدراسة، وتبقى نقطة أخيرة، كيف يكون التوفيق بينهما؟
 اعلم أن تفوقك في دراستك هو في حد ذاته دعوة إلى ال ، فالداعية المتفوق أدعى
 أن يسمع له الناس ويثقوا به ويعجبوا به. فلماذا ل يكون المسلمون هم الوائل الذين

يشار إليهم بالبنان؟
ضا دعوة إلى ال هو أي تك  خل كلي سلوكك دا مع زملئك و َس أن تعاملك  ما ل تن  ك
 فهو كما يقال دعوة بالحال قبل المقال. فلنكن كما كان رسولنا صلى ال عليه وسلم
ين صادق الم قد كان مشهورا بال بل أن يمارس الدعوة إلى ال، ف عث وق بل أن يب  ق
 وهو ما أهله لن يكون أهل ثقة وكلمه ذو مصداقية. ومثل يوسف الصديق عليه
سبب حا  ما ووض في أمره ستفتيانه  سجن وجاءه رجلن ي في ال ما كان  سلم حين  ال
ية سنين" فكان ذلك بدا من المح نا نراك  في قوله تعالى "إ ما له دون غيره،   اختياره

ممهدة لدعوتهم لعبادة ال الواحد.
هم عن سرين للقرآن الكريم عند حديث فة ذكرها بعض المف تة لطي  أود أن أذكرك بلف
 قصة السيدة مريم في سورة مريم، عندما حانت لحظة ولدتها لعيسى عليه السلم،
 عندما أمرها ربنا أن تهز جذع النخلة ليتساقط الرطب عليها، ".. فأجاءها المخاض
 إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسًيا منسًيا،فناداها من تحتها أل
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يك رطبًا ساقط عل يك بجذع النخلة ت سريا، وهزي إل تك  بك تح عل ر قد ج ني   تحز
 جنيصا، فكلي واشربصي وقري عينصا، فإمصا تريصن مصن البشصر أحًدا فقولي إنمصا نذرت

للرحمن صوًما فلن أكلم اليوم إنسًيا"
 الشاهد هنا هو أمر ال للسيدة مريم أن تهز جذع النخلة، وتعاَل معي لنرى المشهد
 مصصوًرا: امرأة حامصل –والحمصل يجعلهصا ضعيفصة-، فصي سصاعة الولدة –والولدة
ا على ضعف-، جائعة -وهذا ضعف ثالث يضاف-، يائسة – ضعف  تزيدها ضعًف
 رابصع-، يطلب منهصا ال - سصبحانه وتعالى الخالق الصصمد الذي ل يحتاج إلى أحصد
 وإنمصا أمره كصن فيكون-، أن تهصز جذع النخلة -الشديصد القوي الذي لو هزه الرجصل
 القوي فبالكاد يسصصقط بضصصع ثمرات، فكيصصف بالمرأة المتراكمصصة عليهصصا أسصصباب
ها ال –غير المحتاج لذلك سبحانه- أن  الضعف؟-، رغم كل ما سبق فقد طلب من
ها أن تبذل ّي"، لنه سبحانه يريد من ها "الرطب الجن هز جذع النخلة كي ينزل علي  ت

ما تستطيع، والباقي عليه سبحانه، بشرط أن تبذل هي ما تستطيع.
 إذن فعليك أن تقوم بما تستطيع ، واترك الباقي على ال سبحانه وتعالى، وكما قال
ما تى  نه م ْب، واعلم أ سّدْد وقاِر سّددوا وقاِربوا" ، ف كن  سلم: "ول يه و  صلى ال عل
ا، ا جنًي يك رطًب تك فسترى ثمرات جهدك تتساقط عل ستنفاذك كل طاق قن ال من ا  تي

فتقر عينك، ويهدأ بالك.
 أما كيف تقوم بما تستطيع؟ فالمر ببساطة يكون بعقد النية، وتنظيم الوقت، وترتيب

الولويات.
عقد النية على التفوق في الدراسة وعلى الدعوة إلى ال.

سة، وعدم ترك عمل اليوم ية للدرا ساعات يوم من  في  ما يك يد  قت بتحد يم الو  تنظ
للغد، ثم إيجاد ولو القليل من الوقت للعمل والدعوة.

 ترتيب الولويات بأن تنظر في حياتك وترتب أولوياتها حسب ما أقررته من قواعد
هي شاغلك يه الدعوة  صيًفا طويًل تكون ف مك  َس أن أما ها، ول تن يش ب  سابقة تع
في ية الولى  سة شاغلك الول أغلب الشتاء، فتكون الولو نت الدرا ما كا  الول، ك
صيبك نس ن سة والجتهاد، ول ت ية للدرا سة فالولو في الدرا ما  صيف للدعوة، وأ  ال
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ما تحقق منك حق تك، متى  في وق سيبارك  ية أن ال  ها، وثق نها  من الدعوة خلل
البذل والعطاء، "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن ال لمع المحسنين".

 فاعقصد النيصة، ونّظمص الوقصت، ورتصب الولويات.. و"هّز النخلة"، لتنال هدايصة السصبيل
و"الرطب الجنّي".

اتفقنا ؟؟ في انتظار إجابتك بص" نعم".
عن موقع السلم على النترنت الستشارات الدعوية
=============

توبة مهمة قبل فتح أبواب الجنة
محمد حسين يعقوب

الحمد ل، والصلة والسلم على رسول ال، وبعد
فالوقت أضيق من المقدمات، فتعالوا نستقبل رمضان

بتجويد التوبة
نا توبًة تب علي هم  مر، الل فة الع هي وظي ستعداد لرمضان، و جب لل بة أول وا  التو

نصوحا
[31قال سبحانه: }َوُتوُبوا ِإَلى الّلِه َجِميًعا َأّيَها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن{ ]النور: 

وليست التوبة كما تفعل دائما: تبت.. تقول: أستغفر ال بلسانك، وقلبك غافل له..
أو تظن أن التوبة هي التوبة من النظر للمتبرجات أو التوبة من الكذب والغيبة و..
مط من ن ها..  تي تعيش مط الحياة ال من ن تك..  من حيا بة هذه المرة  يد التو ني أر  إن

التفكير.. من المال العريضة
التوبة من هذه الحياة

 جدد التوبة.. حّسن التوبة.. اصدق التوبة، إنك تحتاج أن تتوب من أشياء لم تخطر
لك على بال، ولم تحسبها يوما من ذنوبك..
هل فكرت في التوبة من تضييع الوقات؟

كم تضيع من الوقت في ليلك؟
كم تضيع من الوقت في الشرود الذهني في وقت الفراغ؟

وساعات المواصلت التي تمر من غير ذكر ول تعلم؟
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وساعات النوم التي تضيع من العمر من غير نية صادقة؟
 وتلك التي تضيع في )التليفونات(، والرنات، وإرسال الرسائل، بل وقراءة الرسائل،

واللعب )بالتلفون(؟
وتلك الخرى التي تضيعها في تصفح الشبكة السرطانية؟

ماذا بقي من وقتك بعد كل هذا ل ؟!
يه وسلم: "نعمتان مغبون  وقتك، وقتك.. كنزك الذي تضيعه هباًء، قال صلى ال عل

فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" ]البخاري[
بة على سك على المعات ها. دّرب نف فت تضييع تي أِل ثل ال ساعات م ما رمضان إل   و

تضييع الوقات
هل فكرت في التوبة من آفات لسانك؟

من قص  سك تحاول أن تن سالة على )التليفون( ووجدت نف تب ر بت أن تك  هل جر
الحروف شيئا يسيرا لكي تضبط الرسالة وفق التكلفة التي ترغب؟

كم تشترون المداد للكرام سلف: "لو أن عض ال صدق ب تب، و ها تك مة تقول كل كل  إن 
الكاتبين لسكتم".

الكلم ُيكلفك سيئات..
دعونا من المراوغة وتعالوا نتكلم بصراحة:

 إن وجود )التليفون( فصي يصد كثيصر مصن الناس مجرد )منظرة( وتقليصد أعمصى ولعصب،
 فليس صاحبنا رجل أعمال خطير ول شخصية مهمة، ول يمثل التليفون بالنسبة له
 أي دور ول أثصر، فمصا الذي كان؟ الفات الثلث التصي يكرههصا ال، قال رسصول ال

صلى ال عليه وسلم:
"إن ال كره إليكم ثلثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" .]متفق عليه[

دعونا من المراوغة وتعالوا نتكلم بصراحة:
القصص والحكايات والمنامات والمناقشات.. إلخ

كل هذه مآسي ظاهرة، لكن قد ُيتستر عليها بستار الدين فُتنسب إليه..
فن في ال ين  عن المتكلم كل هؤلء ل يقلون خطرا  بة؛ إن الكلم شهوة، و ها الح  أي

والرياضة وغير ذلك..
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 كلم، كلم، والملئكة ل تمل أن تكتب، ول تغفل عن أن تكتب، وسُتسأل عن كل
كلمة.

فتب إلى ال من القصص والحكايات قول وسمعا واغتنم لسانك في ذكر ال تعالى.
ومما ينبغي أن يتوب منه لسانك قبل رمضان:

المجاملت والمبالغات التي ليست إل نفاق وقسوة قلب بشعة..
 وكذلك التهريصج والمزاح والفحصش والبذاء، والمسصمى -بالباطصل- فصي عصصرنا بصص

)خفة الدم( !
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاحش

ول البذيء" ]الترمذي وصححه اللباني[
 وقال صصلى ال عليصه وسصلم: "ل تكثروا الضحصك؛ فإن كثرة الضحصك تميصت القلب"

]ابن ماجة وصححه اللباني[
حش والبذاء عن الف عن فضول الكلم، فضًل  سنتكم  نا، ونزهوا أل يا قوم  فاتقوا ال 

والتهريج والمزاح.
إنك تحتاج أيضا لتوبة في علقاتك!

نا أتمنى  كثيرا ما تسأل أحدهم: كم جزءا قرأ من القرآن الكريم، ويكون الجواب: أ
وال أن أقرأ، ولكن المشكلة.. ليس هناك وقت!

وحين تسأل أين ضاع الوقت؟ وكيف ضاع الوقت؟
فإنك ستجد أن من أخطر ما يضيع الوقت: كثرة الختلط بالناس..

 إننصا نسصتهين بمكالمصة لمجرد المجاملة، قصد يضيصع فيهصا نصصف سصاعة، ومصصافحة
ساعة أخرى، صف  ها ن يع في سجد يض صلة أمام الم عد ال شي( ب ين )ع الما  وكلمت

وهكذا تضيع الوقات بغير فائدة، والعبد مسؤول عن عمره فيما أفناه.
كل يس هناك مجال لداء حقوق  فك.. ل صر معار تك.. أن تخت بد أن ُتحجم علقا  ل

هؤلء
 والتوبة من هذا تكون بتحقيق الخلص في العلقات، بإقامة صرح الحب في ال،
غض في ال والب حب  بط ال به إل ل، فتنضبط العلقات بضا حب المرء ل تح  وأن ت

في ال، فتكون عبادة.
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ها ين رجل وامرأة مهما زعموا أن مة ب كبر آفات العلقات أن تكون العلقة آث  وإن أ
)علقة بريئة!(

دعونا نكون صرحاء !
 ليست هناك علقة بريئة، كلها علقات محرمة، إننا يا قوم عبيد، يحكمنا دين يقوم

على أمر ونهي، وليس الحاكم في ذلك العادات والتقاليد، أو الهوى والشهوات..
فتجب التوبة قبل دخول رمضان من كل علقة آثمة حتى يطهر القلب..

حتى قلبك يحتاج إلى توبة
توبة من الخواطر، وأحلم اليقظة التي يستمتع بها بعض الناس.

 أخصي الحصبيب: ل يقتلك الوهصم، عصش الحقيقصة وإياك مصن الخواطصر الرديئة، اجعصل
طر نك إذا تركت الخوا سيطرة، ل تدعها تخرج من تحت يدك، إ  خواطرك تحت ال

ترعى في قلبك وعقلك بغير ضابط ول رابط؛ فستعيش الوهم وتصدقه..
هم هم و سوا على شيء؟ وآخرون قتل هم لي خة(، و هم )المشي هم و من الناس قتل  كم 

طلب العلم وعاشوا أحلم اليقظة في ثياب فضفاضة ليست من ثيابهم.
ستعن تب إلى ال، وا هم، و نس الو قة، وا عش الحقي بل رمضان  حبيب.. ق خي ال  أ

بالنشغال بالعمال على الخروج من الوهام..
يحتاج قلبك أيضا أن يتوب من التعلق بغير ال:

ِه َآِلَهًة ِلَيُكوُنوا َلُهْم ِعّزا = َكّلا َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدِتِهْم  قال سبحانه: }َواّتَخُذوا ِمْن ُدوِن الّل
[82، 81َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضّدا{ ]مريم: 

 فإياك أخي الحبيب والتعلق بغير ال، الكل سيخذلك ويتخلى عنك إل ال العظيم، فل
 تنشغل بالخرين، واجعل انشغالك بمن ينفعك انشغالك به، تب من التعلق بالسباب

والتعلق بغير ال.
قل لقلبك أيضا: تب من الماني والتسويف وطول المل:

يس اليمان صري: ل سن الب سوف، قال الح سين و من ال كم  في ال: أحذر تي   إخو
 بالتمني ول بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما غرتهم أماني
 المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ول حسنة لهم، قالوا: )نحسن الظن بال( وكذبوا؛ لو

أحسنوا الظن لحسنوا العمل.
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قل لقلبك أيضا: تب من العجب والكبر والغرور ورؤية النفس:
 أمراض تقتل اليمان وتذهب بالعبد إلى الجحيم، فالمعجب محبط عمله، والمتكبر ل

يدخل الجنة، والغرور قتال، ورؤية النفس تجعلك تختال..
ضع سر واخ من ذلك كله وانك تب  تم لك،  بم ُيخ نك ل تدري  سكين؛ فإ يا م  فاحذر 
في حل، ول  نة بمرا سبقك إلى الج قد  هم  ين تزدري حد هؤلء الذ عل أ بك، ل  وذل لر

خلقه شؤون، فاحذر..
عجل بالتوبة، ومن تواضع ل رفعه.

تب من الكسل
 ونحصن على أبواب رمضان، والكصل يعرف فضائل رمضان، ولكصن ماذا أفاد هذا

العلم؟
أين العمل؟!

يه صلى ال عل نبي  يث ال مل حد يد، تأ عد والوع في الو يف  نه ضع سلن يقي  إن الك
نة" ]الترمذي في الج يم وبحمده، غرست له نخلة  سبحان ال العظ من قال:  سلم: "  و
ساعة في ال سبحان ال العظيم وبحمده، ونظرت  نا قلت الن:  ني[، أ  وصححه اللبا
 فإذا هي ثانية واحدة، لو ثبت يقينك في هذا الوعد أنك تكتسب بالثانية الواحدة نخلة
نة إل في الج من نخلة  ما  سلم:" يه و صلى ال عل سول ال  قد قال ر نة، و  في الج
ني[، فوزن ساق النخلة من ذهب مئات  وساقها من ذهب" ]الترمذي وصححه اللبا

عه )شذر مذر(.. ل نت تضي من عمرك، وأ ية  كل ثان من   )الكيلوغرامات(، هذا ث
ما عد،  في هذا الو نك  بت يقي نك، لو ث من ضعصف يقي يت  ما أت  تبالي ول تذر، وإن

ضيعت لحظة من عمرك، وما ركنت إلى الكسل وترك العمل.. اعمل يا كسلن.
وبعض الناس يريد التفلت من الدين لكن بدين!

 فهو يبحث كسًل عن الرخص، ويتخذ الخلف بين العلماء مسوغات للهروب، فكل
فق ما يوا ها بهواه، ويختار  جح في هو ير ين العلماء، و ها خلف ب سائل عنده في  الم
ُم اْلَكاِذُبوَن = ْم ُه ْم َعَلى َشْيٍء َأَلا ِإّنُه َسُبوَن َأّنُه نه على شيء، }َوَيْح  شهوته، ويظن أ
 اسْصَتْحَوَذ َعَلْيِهمُص الّشْيَطانُص َفَأْنسَصاُهْم ِذْكَر الّلهِص ُأوَلِئكَص ِحْزبُص الّشْيَطانِص َأَلا ِإنّ ِحْزبَص

[19، 18الّشْيَطاِن ُهُم اْلَخاِسُروَن{ ]المجادلة: 
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 تصب أخصي الحصبيب مصن هذا الترخصص المهيصن، واسصتعن بال على الخصذ بالعزائم،
والعمل الجاد المثمر، وال المستعان.

 وقد جعلت التوبة من الكسل آخر هذه العناصر؛ حتى ل نكسل في التوبة، فلنسارع
الن.. حاًل.. ونتب إلى ال..

إخوتاه..
 هذه التوبصة لزمصة.. ليسصت اسصتعدادا لرمضان فحسصب؛ فلعلنصا ل ندرك رمضان،

ولكنها لزمة استعدادا للموت، فقد تموت الن في هذه اللحظة؛
إذا فتب ول تسوف

اللهم ارزقنا قبل رمضان توبة، وقبل الموت توبة
واللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين

وصلى ال وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد ل رب العالمين

==============
معا لنرتقي بصيفنا

زاد المعاد
بسم ال الرحمن الرحيم

في سط الليالي ليزداد العباد  تبر , وبا من يع يل والنهار عبرة ل  الحمد ل مصرف الل
ير محمد بن عبد  الصالحات , والصلة والسلم على الرحمة المهداة والسراج المن

ال وعلى آله وصحبه الطهار الميامين : أما بعد :
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

 حيا ال هذه الوجوه المباركة التي ما اجتمعت إل لجله سبحانه وتعالى , أسال ال
أن يحرم هذه الوجوه على النار إنه ولي ذلك والقادر عليه .....

 حياكصن ال فصي روضصة مصن رياض الجنصة وحلقصة مصن حلق الذكصر المباركصة تحفهصا
الملئكة وتغشاها الرحمة ويذكرنا ال في مل خير منا ,

يه علما مس ف سلك طريقا يلت يه وسلم : " ومن  نبي صلى ال عل كن أزف قول ال  إلي
في سلم  ما عند م يه وسلم ك به طريقا إلى الجنة " و قوله صلى ال عل  سهل ال له 
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مة ونزلت هم الرح كة وغشيت هم الملئ عد قوم يذكرون ال إل حفت  صحيحه : " ل يق
عليهم السكينة وذكرهم ال فيمن عنده "

وهنيئا لكم " قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات "
 لعلنا اخترنا هذا الموضوع تزامنا مع الموسم وأعتذر من أخواتي اللتي من خارج
 البلد إن لم يكصن الموضوع يناسصبهن لختلف الفترات الدراسصية بيننصا وبينهصن ,
 وعموما لن يحرمصن خيرا بحول ال فسصأحرص على أن يناسصب الموضوع كافصة

الحاضرات رعاكن ال .....
سيدور حديثنا نحو أربع محاور رئيسية :

المحور الول : أهمية الوقت في حياة المسلم .
المحور الثاني : نماذج من حرص السلف الصالح على الوقت .

المحور الثالث : إجازة ,,,,,,, ولكن ؟؟؟!!! .
المحور الرابع : وسائل وأفكار لقضاء الجازة .

نبدأ في المحور الول على بركة ال :
المحور الول : أهمية الوقت في حياة المسلم :

من الناس الصحة والفراغ " ير  ما كث يه وسلم " نعمتان مغبون فيه  قال صلى ال عل
 فعلى المسلم أن يغتنم كل لحظة من عمره في ذكر ال عز وجل وليعلم علم اليقين
 أن عجلة الحياة لن تدور إلى الوراء فهي في سير حثيث نحو المام فحري بكل ذي

لب أن يتفطن لهذا المر قبل أن يندم ولت حين مندم ....
 { َلَعّلي َأْعَمُل99قال تعالى : ) َحّتىص ِإَذا َجاء َأَحَدُهمُص اْلَمْوتُص َقاَل َربّ اْرِجُعونِص}

َن} ِم ُيْبَعُثو ٌخ ِإَلى َيْو ُت َكّلا ِإّنهَا َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلهَا َومِن َوَراِئهِم َبْرَز َصاِلحا ِفيمَا َتَرْك
{" المومنون100

وماذا بعد ؟؟!!!
 { َفَمن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه101" َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الّصوِر َفَلا َأنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوَلا َيَتَساءُلوَن}

َن} ُم اْلُمْفِلُحو َك ُه ي102َفُأْوَلِئ َسُهْم ِف ِسُروا َأنُف َن َخ َك اّلِذي ُه َفُأْوَلِئ ْت َمَواِزيُن ْن َخّف  { َوَم
{ " المؤمنون103َجَهّنَم َخاِلُدوَن}
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 لذلك حري بنا أن نستغل أوقاتنا ونعمرها بما يثقل الميزان قال صلى ال عليه وسلم
" أعمار أمتي بين الستين والسبعين "

 هذه العمار قصصيرة أمام أعمار المصم السصابقة التصي كانصت تعمصر السصنون الطوال
 فخصص ال هذه المصة بمواسصم وعبادات تثقصل الميزان كليلة القدر ورمضان عموما
 وعشٍر من ذي الحجة , وعشر حسنات بكل حرف من كتابه الكريم وأعمال كثيرة

ليس المجال هنا لبسطها ..
يقول الشاعر /

ولدت أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضكحون سرورا
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا .
المحور الثاني / نماذج من حرص السلف الصالح على الوقت :

 كان المتقون البرار السصابقون الولون ومصن تبعهصم بإحسصان إلى يوم الديصن أعرف
مع الزمن لكسب سباق  طع و يث ل ينق سير حث في  هم له فكانوا  هم وأتقا  الناس برب

الصالحات .
قيل ليحيى بن زكريا : هيا بنا نلعب , قال : ما للعب خلقنا ...

في يب  يذ نج سعود !!! تلم بن م كم با ما أدرا نه : و سعود رضي ال ع بن م  وقال ا
يه ما ندمت على شئ ندمي على يوم غربت شمسه اقترب ف  مدرسة النبوة يقول : 

أجلي ولم يزدد عملي .
 ويقول ابن عمر رضي ال عنهما كما صح عند البخاري من حديثه رضي ال عنه
 يوم أن كان النبي صلى ال عليه أخذا بمنكبه وقال له : " كن في الدنيا كأنك غريب
صبحت صباح وإذا أ ظر ال سيت فل تنت مر : " إذا أم بن ع سبيل " , فقال ا  أو عابر 

فل تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك "
نا هذا فقد ُذكر عن سماحة الوالد  وما زال هذا الحرص في سلفنا الصالح إلى زمان
ين كان ل طع إلى يوم الد نه رضوانا ل ينق مه ال ورضوا ية رح بن باز عل يخ ا  الش
 تفوت خمس دقائق من عمره إل بذكر أو تسبيح أو سؤاًل عن أحوال المسلمين وما

صحة سنة عن النبي صلى ال عليه وسلم إل فعلها ....
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 ويقول أحد السلف الصالح : لو فاتني وردي من الليل لم أستطع قضائه في الصباح
, لنشغال وقته .

فلله در هذه الوجوه المباركة
ويعلم ال أني ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه .

المحور الثالث / إجازة .............. ولكن ؟؟؟!!!!
جاءت الجازة الصيفية بعد عناء عام كامل من الجد والجتهاد .,,

ولنتفق أخواتي الحبيبات على أمر بادئ ذي بدء
 لنتفصق على أننصا نحتسصب الجصر فصي ِعلمنصا أيا كان نوعصه علميا أو شرعيا , وكذلك

الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات حديثنا يشملهم ....
صرمة ية المن سية أو الوظيف بة الدرا ستأتي الجازة إمتدادا للحق نا على ذلك   فلو اتفق
بة الثلث ير قرا ثر تقد تد على أك تي تم في هذه الجازة ال جر  ساب ال  بإكمال احت
 أشهر وذلك بقضائها في كل ما يقربنا من ال عز وجل وليعلم المسلم أنه " ل إجازة

في حياته " بل هو مكلف ما دام فيه عرق ينبض وروح تدب ....
ستغلل هذه الفترة بة وموظفة على ا نا طالبا وموظفا وطل نا م كل م  لذلك فليحرص 

في زيادة الحسنات والبعد عن السيئات .
المحور الرابع / وسائل وأفكار لقضاء الجازة الصيفية .

اللتحاق بدور التحفيظ النسائية :
 لحفظ كتاب ال عز وجل وخير ما تفنى فيه العمار كتاب ال عز وجل وقد ورد
يه وسلم " خيركم من تعلم القرآن يث عدة قال صلى ال عل  في فضائل القرآن أحاد
 وعلمصه " وقال عليصه الصصلة والسصلم " اقرأوا القرآن فإنصه يأتصي يوم القيامصة شفيعا
 لصحابه " وقال عليه الصلة والسلم " إن ال ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به

آخرين "
 فاحرصصن على اللتحاق بهذه الدور المباركصة وكذلك الدورات الشرعيصة التصي تقام
 هناك كحفصظ المتون العلميصة مصن السصنن النبويصة ابتداًء بالربعيصن النوويصة ثصم عمدة
ثم إنطلقا للصحاح قى لبن تيمية  ثم بلوغ المرام لبن حجر والمنت  الحكام تدرجا 

وياله من شرف يوم أن نحمل حديث النبي صلى ال عليه وسلم في صدورنا
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ول يلزم حفظها جميعا في الجازة لكن لتكن هذه الجازة انطلقتها ...
نا الذهاب للدور النسائية أو اللتحاق بالدورات الشرعية فل ُتحرمي  وقد ل يتيسر ل
يت أو في الب خت لك  مع أ سع اعملي جدوًل  ير بحول ال فمجال طلب العلم وا  الخ

صديقة ولو بالهاتف لحفظ القرآن , أو لسماع موعظة بسيطة ,
وكذلك الشرطة النافعة التي ُيسجل بها دروس العلماء ,,,

عن من أهلة الثقات فابتعدي  خذ العلم  نا إلى الحرص على أ ير ه بي أن أش  ويجدر 
مة ير عال مت غ ما د ها ولو للطلع  هم ول تقرئي صوفيين وغير من ال هل البدع   أ

تردين عليهم لما فيه خطر على دينك أختي الغالية .
 واعملي لهلك وأطفالك دروسصا علميصة خفيفصة يوميصة أو اسصبوعيه كصل على حسصب
 حاله مع ملحظة أن تناسب المواضيع المطروحة حال الُمخاطب وظروف السرة

....
 وكذلك أوصصيكن بالحرص على العلم الشرعصي كصي تدفعصن الجهصل عصن أنفسصكن

وغيركن .
الدعوة إلى ال عز وجل في الفراح :

يت نك طالما رأ مي رعاك ال أ كر واعل من انكار المن يه  في ول تخجلي أخ  فل تخا
 المنكر هناك وجب عليك تغييره وإل كما يقول العلماء : تخرجين خروجا يفهم منه

إنكارك لهذا المنكر وُيعلم سبب خروجك ,,,
واعلمي أن إنكار المنكر يكون بالكلمة الطيبة ولين الجانب

 وان دعيصت لفرح وعلمصت مسصبقا بوجصد منكصر فيصه وتعذر عليصك تغييره صص بعصد
 محاولت عدة ممن تمونين عليهم ص فقولي لهم وال إنكم عزيزون علي لكن حفلكم

فيه أمور ل ترضي ال عز وجل ,,,,
السفر المباح :

نة وعلى مصن يعول ل بأس بصه إن نه مصن الفت سه ودي  الذي يأمصن المرء فيصه على نف
 التزمنصا بتعاليصم السصلم وأخلقصه وكنصا دعاة ل بحجابنصا وأخلقنصا ,,, والبعصد عصن

السراف في السفر بدفع الموال الطائله في النزهة
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 ويجدر بنا أن نشير إلى أمر هام في السفر لبلد الكفار يقول الشيخ بن عثيمين في
هذا المر :

من بلد المسصلمين فإنصه ل يجوز له أن هل السصلم و  فكذلك إن كان النسصان مصن أ
ما في ذلك نه وعلى أخلقة ول ما في ذلك من الخطر على دي سافر إلى بلد الكفر ل  ي
 من اضاعه ماله ولما فيه من تقوية اقتصاد الكفار ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار

بكل ما نستطيع .
ثم ذكر الشيخ شروطا للسفر لبلد الكفار :

 ص أن يكون لدية علم يدفع به الشبهات .1
 ص أن يكون لدية دين يحميه من الشهوات .2
  ص أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج للسفر إلى بلد الكفر3

 للستشفاء أو يكون محتاجا الى علم ل يوجد في بلد السلم تخصص فيه فيذهب
 هناك أو يكون النسصان محتاجصا إلى تجارة يذهصب يتجصر ويرجصع , المهصم أن يكون

هناك حاجة
 ثم أردف قائل : ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط

أرى أنهم آثمون ..
 ولمزيد عن هذا الموضوع راجعوا إن شئتم شرح رياض الصالحين المجلد الول "

شرح الحديث الول حديث عمر ابن الخطاب " إنما العمال بالنيات .... "
فلنكن دعاة إلى ال في أي أرض نطئها بتطبيق شعائر ال عز وجل .

النترنت :
ما ين ال و مة د سخيرها لخد عز وجل فاحرصي على ت عم ال  من ن مة  مة عظي  نع
 يقربك من ربك عز وجل طول العام عامة وفي فترة الجازة خاصة وذلك بتصفح
بة مقال أو رد يخدم دين قع السلمية والمشاركة في المنتديات السلمية بكتا  الموا

ال ويكون شاهدا لك عند ال عز وجل وتذكري :
وما من كاتب إل سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فل تكتب بكفك غير شئ يسرك في القيامة أنك تراه .
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عة هن المقالت الناف مة بريدية لمجموعة من الخوات ترسلين ل  وكذلك لو تعدي قائ
في ها  ما يفيد ها  سلي ل مل القارئة كأن تر تى ل ت حة ح ية وكذلك المور المبا  الدين
 أناقتها بما أباحه ال وأطباق مختلفة ول تنسي الفكاهه المباحة التي ل كذب فيها ول

سخرية بأحد ول غيبة ....
نه سه قوي بإخوا يف بنف من ضع ير أن المؤ يه الخ ما ف ني ال وإياك ل مي وفق  واعل

فاصحبي صديقة تعينك على الخير وتذكرك بال دوما
 أقول قولي هذا فما كان فيه من صواب فمن ال وحده ومن كان فيه من خطأ فمن

نفسي والشيطان وال ورسوله منة براء
والصلة والسلم على رسول ال صلى ال علية وسلم

 وتجدون فصي المرفقات المحاضرة كاملة لمصن أراد نشرهصا أو طباعتهصا والسصتفادة
منها

اللهم اجعل عملي لوجهك خالصا ول تجعل لبشر فيه حظا ول نصيبا
أختكم الداعية لكم بالخير

زاد المعاد
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك

والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته
===============

دعوة شباب المقاهي والرصفة
أبو أحمد

ضى ولك تى تر مد ح هم لك الح ين الل صالحين وخالق الخلق أجمع مد ل ولي ال  الح
 الحمصد إذا رضيصت ولك الحمصد بعصد الرضصى وأصصلي وأسصلم على البشيصر النذيصر
 والسراج المنير محمد بن عبد ال فصلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

كثيرا أما بعد :
 سبحان من قال ) قل هذه سبيلي أدعو إلى ال على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان
عك من شروط إتبا ية  سير هذه ال في تف ين ( قال العلماء  من المشرك نا  ما أ  ال و
 لمحمد صلى ال عليه وسلم أنك تدعوا إلى ال وما أشرفه من عمل وما أجلها من
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 مهمة في ضل قال ال وقال الرسول أحبتي الدعوة إلى ال بحر ل ساحل له ومنها
قذ يل أن تن هو جم كم  صفة ف هي والر هو دعوة شباب المقا صدده أل و حن ب  ما ن
 مئات الشباب مصن بؤر الفسصاد وظلم المعصصية بإذن ال إلى نور الهدايصة بإذنصه
سبحانه ضل ال  يب بف مر إثمار عج من الدعوة وأث قد جرب هذا المجال   سبحانه ف
تف ينجح العمل يد ال مع الجماعة فبتكا عم المتفضل سبحانه ول شك أن   فهو المن
 الدعوي وخاصة هذا العمل فعلم انه ممتع وشيق وتزيد المتعة عندما تتذكر حديث
 المصطفى صلى ال عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ) فوال لن يهدي ال بك رجًل
 واحدا خير لك من ُحمر الّنعم( ومن آثار هذه الدعوة المباركة توبة مروج مخدرات

  شاب600 من الشباب دفعة واحدة وفي المنطقة الشر قيه فقط أكثر من 12وتوبة 
.

الشرطة المقترحة :
* مفرق الجماعات
* قوافل العائدون

* عكسيه
* هذه قصتي

فة ما المطويات فل نوزع مخا ها أ صح ب بة ومؤثرة ونن طة المجر  هذه تقريبا الشر
امتهانها أوًل و لعدم قراءة الشباب لها ثانيا .

يك خلصة الجهود عل ال أن ين يد ها الداعية المبارك أضع ب خي الفاضل أي يا أ  ف
 ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم آمين , وأن تكون قد استفدت مما قدمت لكم

وصلى ال وسلم على نبينا محمد .
أهداف الدعوة إلى ال في المقاهي وجلسات الرصفة

. تنشئة جيل نافع للمة1
. استخراج الشباب من الظلمات إلى النور بمشيئة ال2
. تحسين صورة الشباب المستقيم لديهم3
. توعيتهم بعظم خطر ما هم عليه4
. تنشئة جيل نافع للمة5
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. توعيتهم بعظم أمر الوقت6
إرشادات :

مع1 ساعة و صف  قت المحدد بن بل الو ين ق ضر الشخاص المعني بد أن يح  . ل 
حضورهم يستحضرون النية الصالحة وابتغاء هذا العمل لوجه ال تعالى.

. عدم إحضار أي شخص اجتهادا وخاصة الملتزمين الجدد وطلب الحلق.2
. اختصار الوقت في الجلسة وعدم الطالة.3
دقائق أعطه رقم جوالك10. مراعاة من عرض عليك مشكلة إن زاد عن 4
. عدم التدخل في المور السياسية.5
. عدم الجتهاد في الفتيا إل بعلم.6
سامة ل7 سوة و البت شة, وعدم الجفوة و الق نب وحسن الخلق و البشا ين الجا  . ل

تفارق محياك.
. تقبل كل ما يأتيك8
 . عدم استعجال الثمرة و الهداف المنشودة و المسعى إليها )مثل بعد كلمك تريد9

منه أن يقوم(.
. الحرص على تبادل الرقام.10
. الحرص على حضور الجتماعات.11
قم و12 مع الر سليم الرقام  عة وت عد الطل ثر شاب ب ية أو تأ كل قصة هدا بة   . كتا

السم.
. عامل الشاب معاملة المشفق علية.13
 . ل تفرض نفسك عل الشخص المجادل المستهزئ و الرافض لنصحك ويفضل14

تركة بالتي هي أحسن.
هد15 نه أن ل يجت هى م قع محدد إذا انت هة و المو كل شخص ُحدد له الج  . أن 

اجتهادا إل إذن . مثل بعد أن انتهى من المقاهي ذهب للجلسات.
الماكن المقترح زيارتها :

. المقاهي الكبار1
. المقاهي الصغار2
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. الرصفة3
. الستراحات4

وتكون زيارتها كالتالي :
السبوع الول المقاهي الكبار

السبوع الثاني تكون الزيارة للمقاهي الصغار
السبوع الثالث تكون الزيارة لللرصفه

السبوع الرابع تكون الزيارة للستراحات
وهكذا بحيث يراعى تنوع الوجوه في كل زيارة.

 صصصصصصاعة مسصاًء لبصد مصن11صصصص أو10.5تبدأ الجولت الدعويصه السصص
المرجعية في المور المشكلة .

طريقة العمل
الزيارات الفردية :

سب1 قه ح طة النطل مع الشباب وعنده تبدأ نق فق على مكان معروف لتج  . يت
 الجدول المعد مسبقا ويوزعهم المشرف حسب الجدول وتذهب كل فرقة إلى الجهة

 .2 ول تقل عن 3المحددة لها في الجدول بحيث ل تزيد الفرقة عن 
 دقائق5 دقائق ول تقل عن 10. مراعاة الوقت أن ل تزيد الجلسة عن 2
  مثًل يهدى10. في نهاية الجلسة يوزع الشريط على الحاضرين بحيث إذا كانوا 3

 لتعظم أهمية الشريط عندهم8لهم 
ملحظة :

مر نه أ يء ولو أ كل ش سلوب  عل ال من ال فل نج كة  ضل أعلم أن البر خي الفا  أ
هو الذي يطرح سبحانه  نه  كة م يء فالبر كل ش يط المهدي  عل الشر  مطلوب ولنج
خص صلح الش نب  في هذا الجا عى  مر بإذن ال ويرا في هذه المور فتث كة   البر

نفسه وقربه وبعده من ال فعلى هذا يجب أن يراعى جانب العبادات الفردية .
فال أسأل أن يرزقني وإياكم الخلص في النية والقول والعمل

العمل الجماعي :
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 لبد أخي من التنويع في وسائل الدعوة حتى ما يدخل العمل في طابع روتيني ممل
نت من في المرة الولى كنت أ يك هذا العمل الجماعي ف من هذا الباب نعرض عل  ف
سأبينه ما  يف ؟ هذا  كم ك ين يأتون ألي هم الذ ما الن فلمر مختلف  هب للشباب أ  يذ
ين سيحضرون مئات الشباب الذ نه  ضع وأعلم أ مج المتوا من خلل هذا البرنا كم   ل

قتلهم الفراغ .
 أخصي الفاضصل قبصل العمصل بهذا العمصل يجصب أن يتفصق مصع مؤسصسة خيريصه لتتبنصى

الموضوع رسميا ول تبدأ بهذا العمل إل بموافقة رسميه .
ما يحتاج لقامة مثل هذا البرنامج

. جهاز كمبيوتر1
. بروجوكتر ) جهاز عرض للكمبيوتر (2
. فرشات ) زل (3
. لوحة للعرض4
. ماطور كهرب5
. أشرطة للتوزيع في نهاية البرنامج6

طريقة العمل :
ستمر حث على القدوم وي يد ي من بع ظر  فت للن في عرض مل تر  غل البروجوك  • يش

 دقيقه45لمدة 
مج صفة للبرنا ستقيم لدعوة شباب الر جه المشرف الشباب الم في هذه الثناء يو  • 

ويوزعهم على المناطق التي يكثر فيها الشباب .
 ساعة ول يقل عن نصف ساعة .1• ل يزيد مدة البرنامج عن 

به قه مؤد قة لب من أراد الخروج بطري سيارات لرد   • يوزع الشباب المستقيم خلف ال
وتذكيره بفضل المجلس .

بة عن التو عن الموت أناشيد   بعده يبدأ العرض ويقترح أن يكون) عروض فلشيه 
 آثار التفحيط ( توزع الشرطة في نهاية البرنامج مع رقم جوال أو جوالين يسمى

مثًل بقوافل العائدين . وفي النهاية أسأل ال لي ولك الخلص والقبول .
ملحظات للدعوة الجماعية
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* تحديد المكان
* توزيع المهام

* توزيع الشرطة بعد العرض.
* توزيع الرقام للشباب الحاضرين.

* جلوس الشباب أثناء العرض.
* عدم حضور الشباب في الوقت المحدد .

* عدم رد الشباب على الجوالت.
* عدم تخصيص شخص للتصال .

اقتراحات
 من الشباب2* رقم مميز يكون مع 

* شخص يكون مسؤول عن مستودع الشرطة
* توزيع الشرطة

* رعاية التائبين)التائب الجديد بنشر جوالة بين الشباب (
* توجيه الشباب للستراحات

* المسؤول عن الرسائل
 للتجمع11,30* الحضور في وقت مبكر يقترح مساء

* رقم مميز يطبع على الشرطة.
* شخص معه صندوق يجمع أرقام الشباب الموجدين إذا كان هناك دعوة جماعية

ملفات تنظيمية للبرنامج الدعوي
أخوكم أبو أحمد

===============
البديل عن مشاهدة التلفاز

أيها الباء ... إليكم البديل عن مشاهدة التلفاز
ما البديل ...

 الحمصد ل، كاشصف الهموم ومجلي الغموم، والصصلة والسصلم على أشرف النصبياء
المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
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تع مفتوح سلمين إلى مر من بيوت الم ير  ثف تحولت كث مي المك مع الغزو العل  ف
 لدعاة الشر والفساد، وزاد تعلق الناس بالشاشات وما يعرض فيها، حتى أنها دخلت

في تنظيم أوقات حياتهم وتربية أفكارهم وتغيير معتقداتهم وتوجيه صغارهم!
 وقصد يطول زمصن الجلوس فصي بعصض البيوت أمام الشاشات إلى سصاعات طويلة لو
 جمعت في عمر النسان لكانت أياما وشهورا وسنينا. وهكذا يفقد كثير من الناس ما

هو أغلى من الذهب والفضة وأكثر فائدة وأعظم أثرا.. أل وهو الوقت.
 فإن كان المال يسصتطيع الموفصق أن يسصتثمره وينميصه، وأحيانصا يأتصي مصن وارث، أو

هبة، أو غير ذلك، إل أن الزمن ل ينمى ول يوهب ول يشترى مطلقا!
ما يعرض يفاجئه سؤال عجيب أل في مضار  سهب   ومن تحدث عن هذا المر وأ

وهو قول الكثير من الناس: ما البديل إذا؟
سار ير م ية فالبدائل كثيرة، وتغي سنت الن سؤال وأح في ال صدقت  سلم: إن  خي الم  أ

الحياة سهل. ميسور، وقد سبقك الكثير!
 وإني أعجب للرجل العاقل والمرأة الفطنة كيف يجعلن حثالة القوم وسفلة المجتمع
ين والمهرجين يوجهون فكرهما ويربون أولدهما ين والصليبين والمنافق  من الحاقد

ويغرسون فيهما ما شاءوا من الرذيلة وسيء الخلق!
 ولعانصة مصن أراد التخلص مصن الشاشصة تقربصا إلى ال عصز وجصل وطاعصة وامتثال
 لمره، أطرح له بدائل عدة لعصل فيهصا مصا يغنصي عصن هراء الممثليصن والممثلت
 وسخف الغاني الماجنة والمسلسلت الساقطة، وبث السموم والفكار المخالفة لدين

ال عز وجل ومن تلك البدائل:
 ا- تحقيق التقوى في النفس والبناء وعندها يأتي الفرج سعادة للنفس وطمأنينة في
من نه  جا ويقول تعالى: إ عل له مخر تق ال يج من ي  القلب. فإن ال تعالى يقول: و
صبر؛ الصبر جر المحسنين . ومن أعظم أنواع ال صبر فإن ال ل يضيع أ تق وي  ي
 على الطاعة والبعد عن الحرام. وأذكر هنا أن امرأة صالحة كانت تلغي كثيرا من
سلسلت عه الم من متاب ها  فا على أبنائ ها خو من حول عض  ها لب ها وزيارات  ارتباطات
ين لكتاب ها بررة حافظ عل أبناء جل بأن ج عز و ها ال  غف بالتمثيليات فأكرم  والش
ال عز وجل قرت بهم أعين والديهم. } ومن ترك شيئا ل عوضه ال خيرا منه {.
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 - الحرص على العبادة وخاصة الصلة في أوقاتها والكثار من نوافل الطاعات2
 مصن صصلة وصصيام وعمرة وصصدقة وقراءة للقران. ونرى أن مصن يحصس بالفراغ
من ير  في الطاعات، والكث فل وفرط  عن النوا عد  هو ذلك الذي ابت ما  شة إن  والوح

العباد ينظر إلى الوقت وقصره وسرعة انقضائه لنه استثمره خير استثمار.
بة والتضرع إلى ال عز وجل فإن الشاشات وما يعرض3  - تحري أوقات الجا

فيها والتعلق بذلك بلء وشقاء يرفعه ال عز وجل بالدعاء والمجاهدة والصبر.
 - معرفة فتاوى العلماء في حكم هذه الشاشات وما يعرض فيها وغرس البعد عن4

 الحرام في قلوب الصغار وتربيتهم على طاعة ال عز وجل والبعد عن معصيته.
 خاصصة أن المصر تجاوز مجرد الشهوات إلى إثارة الشبهات حول مسصلمات عقديصة

نؤمن بها وهي من أساس دين السلم.
 - قراءة مصا يعرض عصن الشاشات وخطصر مصا فيهصا وهذا يسصهل أمصر الصصبر5

من أراد سلوى ل سية  ية - والنف ية والطب فة الضرار الدين في معر  والمصابرة، فإن 
 البتعاد وسصعى إلى النجاة. وأنصصح بقراءة كتاب )بصصمات على ولدي( لطيبصة
 اليحيى. فقد أوردت بالرقام والحصاءات ما يجعل المسلم يبتعد عن هذه الشاشات.

كما يوجد في المكتبات كتب متميزة خاصة بتربية الصغار تربية إسلمية.
 - السصتفادة مصن الوقات للقيام بالواجبات الجتماعيصة مصن بر الوالديصن وصصلة6

الرحام وتفقد الرامل والمساكين وإعانة أصحاب الحوائج.
 - الشتغال بطلب العلم وحث أهل البيت على زيادة معلوماتهم الشرعية في ظل7

 تيسصر المصر بوجود أشرطصة العلماء السصمعية. فيسصتطيع رب المنزل أن يرتصب له
ولسرته درسا يوميا أو أسبوعي.

صبره وجهاده وقراءة8 ته و سول ودعو سيرة الر يت والطفال ب هل الب بط أ  - ر
دقائق حياته فإن في ذلك أثرا على تربية النفوس وتهذيبها وربطها بمعالي ا لمور.

 - وضع دروس يومية منتظمة بجدول ثابت لحفظ آيات من القران الكريم وفي9
في تم القران  كل يوم لخ عض اليات  فظ ب نا ح تب أحد يم جدا، ولو ر ثر عظ  هذا أ
 سصنوات قليلة وفصي ذلك خيرا الدنيصا والخرة. وبعصض الناس قارب عمره الربعيصن

سنة ولم يحفظ خمسة أجزاء من كتاب ال عز وجل؟!
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 - الهتمام بإيجاد مكتبة أسرية متنوعة تحوي مختلف العلوم وتكون في متناول10
 الجميصع، فإن فصي ذلك تنميصة للمواهصب والمدارك عصن طريصق القراءة حتصى يصصبح

الكتاب - بعد حين – رفيقا ل يمله أهل المنزل.
في ذلك المسابقات11 ما  سوب اللي المتوفرة بكثرة ب مج الحا من برا  - الستفادة 

وبرامج اختبار الذكاء وغيرها.
 - معرفة نعمة ال على النسان باستثمار الوقت في عمل صالح فإن تلك نعمة12

 عظيمصة قال ابصن القيصم: "وبالجملة، فالعبصد إذا أعرض عصن ال واشتغصل بالمعاصصي
 ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية القي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا لينتي قدمت
 لحياتي واستشعار قيمة الوقت يدفع إلى الحرص والمحافظة عليه وانفاقه فيما ينفع.
 والرجصل الفطصن يلحصظ ضياع كثيصر مصن الطاعات والقربات وفواتهصا عليصه بسصبب
 جلوسه امام الشاشة وما تضييع الصلوات وخاصة صلة الفجر إل دليل على ذلك،
خر. سرية دليل آ عن القيام بالواجبات ال سل  حم والك صلة الر في ضياع  ما أن   ك

وفي ضياع الوقت بهذه الصورة مدعاة إلى التوقف والتفكر والمحاسبة!
كن الخلوية البعيدة عن أعين الناس والتبسط مع13  - القيام بالنزهات البرية للما

 الزوجصة والبناء وإشباع رغباتهصم فصي اللعصب والجري وصصعود الجبال واللعصب
 بالرمال. وهذه الرحلت من أعظم وسائل ربط الب بأسرته وهي خير من الذهاب
ستطيع الب أن يجلس مع ها بعض المنكرات ول ي تي تفشو في هو ال كن الل هم لما  ب

أسرته وأبنائه بحرية تامة.
مج رياضي للب والم والبناء بمعدل يومي عشر دقائق مثل14  - وضع برنا

حتى وإن اقتصر على التمارين الخفيفة.
هم،15 ستئناس بأحاديث هم، وال من تجارب ستفادة  صالحين والخيار وال  - زيارة ال

وربط الناشئة بهم ليكونوا القدوة بدل من الممثلين والمهرجين.
 - إشغال الفتيات بأعمال المنزل وتدريبهصن على القيام بالواجبات المنزليصة16

وتعويدهن على تحمل مسئولية البيت وتربية الطفال والقيام بشئونهم.
 - وضع جدول زمني- شهري مثل - لحضور بعض محاضرات العلماء في17

المساجد.
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هد والمسصاهمة18 ية بالعمصل والج كة الجهات الخيريصة والمؤسصسات الغاث  - مشار
بالوقت في تخفيف هموم المسلمين ورفع معاناتهم.

في المنزل للقاء الكلمات المفيدة وبث19 ما مفتوحا  في السبوع يو  - جعل يوم 
الفوائد بين الجميع وطرح الفكار ورؤية إنتاج المنتجين في البناء والصغار.

 - جعل قائمة بالنشطة والدرجات والتقديرات للبناء وتحسب نقطة لكل عمل20
صاحب ضع الجوائز ل سبوع تو ية ال في نها يز وهكذا  هد مم كل ج يد، وأخرى ل  ج

أعلى النقاط. بما فيم ذلك النضباط أيام السبوع والمذاكرة وغيرها.
 - تسجيل الولد في حلق تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، والم وبناتها في21

يظ القرآن الكريم واظهار الفرح بذلك وتثجيعهم على المراجعة مع  دور الذكر لتحف
عز مع كتاب ال  هم  بط ل في هذا ر كل يوم. و ما حفطوا  كر  عض وذ هم الب  بعض

وجل.
نة للسرة يجتمعون فيها ويكون الحديث مفتوحا، ويركز على22  - جعل أيام معي

ثا وذكر بعض الطرائف  قصص التوبة ومآسي المسلمين وقصص من أسلموا حدي
والنكت المحمودة.

 - التأمل الدقيق في بيوت كثير من الخيار التي تخلو من الشاشات، وكيف هو23
 بفضل ال صلح أبنائها وإستمرار أهلها وحسن تربيتهم على التقوى والصلح فإن

ذلك يدفع الرجل إلى الحذو حذوهم ويدفع بالم إلى السير على طريقهم.
 - الكثار مصن شكصر وحمصد ال عصز رجصل على أن أبدل المعصصية بالطاعصة24

 والسيئات بالحسنات والفرح بذلك فإن في ذلك ثباتا على المر وإشاعة لتحول كبير
في السرة.

 - القيام بأعمال دعوية أسرية مثل مراسلة هواة المراسلة ودعوتهم إلى اللتزام25
 بهذا الدين وإرسال الكتب إليهم، أو كتابة رسائل توجيه ونصيحة للطلب والطالبات

وغيرها، كل لبني جنسه.
 - اختيار أسر من الخيار وزيارتهم ومعرفة كيفية استفادتهم من أوقاتهم وكذلك26

سؤالهم كيف يعيشون سعداء بدون شاشة!
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ته ول هوايات أبنائه ول هموم زوجته27  - كثير من الناس ل يعرف خلجات بنا
 لن وقصت السصرة مليصء بالجتماع على مشاهدة الشاشصة فحسصب، وبدون الشاشصة
 يكون الحديصث مشتركصا والتقارب أكثصر بإيراد القصصص والطرف وتبادل الحاديصث

والراء.
 - الهتمام بهوايات البناء وتوجيهها نحو خدمة السلم والمسلمين وتشجيعهم28

علي المفيد منها.
من29 كل عمر  مي. ول نه العل  - إعداد البحوث علمة على مقدرة الشخص وتمك

 العمار مستوى معين من البحوث وهذا يجعل السرة تعيش جوا علميا إذا أرادت
ذلك وسعت إليه.

 - كثير من الناس يعتذر بوجود الشاشة لرغبته في معرفة أحداث العالم وأخبار30
 الكون! و مصع حرصصه هذا فانصه غافصل عصن أخبار الخرة وأحداث يوم الحسصرة
 والندامصة وأحوال البرزخ وأهوال البعصث والنشور والسصراط وغيرهصا! وله كفايصة

بالذاعة وبعض الصحف لمتابعة الخبار والحداث!
 - لو طلب منك شخص أو جهة أن تضع في صالة منزلك خمسة أفراد ما بين31

 رجصل وسصيم وامرأة فاتنصة منهصم الفاجصر والفاسصق ومنهصم المهرج ومنهصم المنصصر،
 وشرطت عليهم أن ل يتحدثوا ول يجتمعوا بأبنائك وزوجتك إل بحضورك! فهل يا
 ترى تخرج مطمئن الفؤاد إلى هؤلء وهصم فصي عقصر دارك!! إن كان المصر كذلك

وبقية إيمان في قلبك فأخرجهم حتى ولو لم يكن هنالك بديل.
أخي المسلم، أختي المسلمة:

 هناك أمور كثيرة ل يكفصي لهصا الوقصت لو ذكرت، إنمصا الهدف ذكصر طرف منهصا
 للتخلص من الشرور ودفعها بين يدي المسلم. وفي طاعة ال عز رجل وتقراه خير
 معين، وهذا البيت الصغير هو مملكتك التي تستطيع أن تجعلها جنة وارفة الظلل

بالطاعة والعبادة وحسن الخلق وطيب المعشر.
 وكثيصر جعصل هذا المسصكن والقرب جحيمصا بسصوء التربيصة وحلول المعصصية وفسصاد

الطباع يخربون بوتهم بأيديهم . وكما أن للطاعة أثرا فإن للمعصية شؤما.
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 ويا أيها الب ويا أيتها الم: المسؤولية عظيمة والحساب شديد والمانة بين أيديكم،
 فإياكصم وضياع الولد وإهمالهصم فإنكصم مسصؤولون ومحاسصبون عنهصم غدا. يقول ال

جل وعل: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة .
 وأذكركم بقول الرسول : } كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالمام راع وهو

مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته { متفق عليه.
ها ولو من يرا نا ل سبب مرضا معي من الباء لو علم أن الشاشات ت  وأجزم أن كثيرا 
 لدقائق لمصا بقصي فصي البيوت شاشات إطلقصا. ولكصن لن هذا مرض عضوي اهتصم
نا وأهله ين زمان ما ب ما مرض القلوب والشهوات فالمر مختلف. وشتان  به أ  الباء 
نا سنوات، ما قال الصحابة: ل ية تحريم الخمر  ما نزلت آ  وصدر السلم وأهله. فل
مر المراق سالت الشعاب بالخ بل  يل إذا!  هو البد ما  كبير أو  ها مخزون  نا من  ولدي
 طاعصة وامتثال. ولمصا نزلت آيصة الحجاب خرج نسصاء المسصلمين وهصن كالغربان
 متشحات بالسصواد ل يرى منهصن شيئا. ومصا كان لمؤمصن ول مؤمنصة إذا قضصى ال
ضل قد  سوله ف عص ال ور من ي هم و من أمر هم الخيرة  سوله أمرا أن يكون ل  ور

ضلل مبينا .
نة أو يصيبهم عذاب ين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فت  ولهل السلم فليحذر الذ

أليم .
 قال ابصن كثيصر: )أي عصن أمصر رسصول ال وهصو سصبيله ومنهاجصه وطريقتصه وسصنته
 وشريعته( ثم قال رحمه ال في قوله تعالى: تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو

نفا ق أو بدعة.
 أقر ال العين بصلح الولد وضاعف الجر والمثوبة للوالدين على حسن التربية

والتوجيه لهم، وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتاج " دار القاسم بالرياض "

==============
 كيف تقضي الجازة

إبراهيم بن مبارك بو بشيت
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 الحمد ل رب العالمين، والصلة والسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين...
وبعد:

 أخصي المسصلم: ُتعايصش بعصد أيام إجازة العام الدراسصي، وللناس فصي ذلك أحوال،
بة المدارس من طل في المنازل آلفا  مر، فإن  هو الع قت الذي  مع الو صوصا   وخ

الذين يقضون إجازة ثلثة أشهر، فياترى فيَم تقضى هذه اليام؟
 أخي الحبيب: قبل أن أذكر لك بعض الوسائل التي يمكن أن تعمر بها إجازتك لي

وقفة مهمة معك وهي:
ته تك، وإذا عّمر ته أهملت حيا تك، إذا أهمل هو حيا يه  نت ف قت الذي أ  إعلم أن الو
 عّمرت حياتك، ولهمية الوقت بالنسبة للمسلم فإن ال سبحانه وتعالى أقسم به فقال:

صر: ْصِر { ]الع جر:1} َواْلَع حى:1[، } َواْلَفْجِر { ]الف  [،1[، } َوالّضحَى { ]الض
ا { ]الشمس:  [، إلى غير ذلك1[، } َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَشى { ]الليل:1} َوالّشْمِس َوُضَحاَه

من ير  ما كث حي : } نعمتان مغبون فيه طق بالو يم، وقال النا  من آيات القرآن الكر
عن معاذ سند صحيح  طبراني ب  الناس الصحة والفراغ { ]رواه البخاري[. وروى ال
 عن النبي قال: } ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال:.....

ذكر منها: عن عمره فيما أفناه؟... {.
 أخي الحبيب، كم تتمنى في مستقبل حياتك من أمور، كأن تكون طبيبا، أو مهندسا،
 أو معلما، أوغيصر ذلك مصن الوظائف، و لشصك أن هذا ل يحصصل إل ببذل الجهصد،

والجد، والمثابرة، والسعي بقوة ونشاط.
 إذا كانت هذه حالك مع الوظائف الدنيوية فلبد أن تكون أشد حرصا على المناصب
يم بن الق هو ا ها  هب هباًء منثورا، و تك أل يذ صا على وق ية، فأحسبك حري  الخرو
 رحمصه ال يصصّور لك حياتصك، فيقول: ) السصنة شجرة، والشهور فروعهصا، و اليام
 أغصانها، والساعات أوراقها، والنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرته
 شجرة طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. فأي الثمار تريد رعاك ال..؟
 فالحياة ميدان عمل وإنتاج، والجازة فرصة لهذا. كم مّرت عليك وعلى غيرك من

الجازات فإذا هي تذهب دون فائدة.
قال أحمد شوقي:
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دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثوان
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها *** فالذكر للنسان عمر ثان

 أخصي الشاب: هذه بعصض المور التصي تعينصك على عمارة وقتصك وحياتصك فصي هذه
الجازة:

( حفظ القرآن الكريم أو شيء منه:1)
 قال فيمصا أخرجصه البخاري: } خيركصم مصن تعلم القرآن وعلمصه {. وكصم تمصر على
من القرآن فضًل سلمين إجازة تلو الخرى دون أن يقرأ شيئا  من أبناء الم عض   الب
 عصن حفظصه، فاحرص على إتقان قراءتصك مصع صصديق أو زميصل يعينصك على ذلك،
 واحرص أن تحفصظ خلل هذه الجازة على القصل كصل يوم خمصس آيات، وتقرأ بهصا

في النوافل والصلوات السرية، وسوف ترى خيرا كثيرا بإذن ال.
( الحرص على السنة النبوية الشريفة:2)

 بقراءتها وفهمها وحفظ شيء منها، فكم تخفى عنا كثير من أحاديث نبينا صلى ال
عليه وسلم ، وهذا كتاب رياض الصالحين فيه خيٌر كثير، فاقرأ شيئا منه كل يوم.

( الحرص على أداء العمرة وزيارة الحرمين:3)
 فإن النصبي صصلى ال عليصه وسصلم قال: } العمرة إلى العمرة كفارة لمصا بينهمصا إذا
من سجد الحرام  في الم في الصلة  كم  سلم[. و بت الكبائر { ]رواه البخاري وم  اجتن
صلة، سجد النبوي بألف  في الم صلة  صلة، وكذلك ال صلة بمائة ألف  جر، فال  أ
 فكم في هذا من خير، واحذر ص عند ذهابك ص اللهو وكثرة إرتياد السواق وتضييع

الوقات.
( صلة الرحام:4)

يه وسلم : } الرحم ها قالت: قال رسول ال صلى ال عل عن عائشة رضي ال عن  ف
قة في العرش. تقول: من وصلني وصله ال، ومن قطعني قطعه ال{ ]أخرجه  معل
 البخاري ومسصلم[، والنسصان فصي أثناء الدراسصة ربمصا يتعذر بالنشغال، فالجازة
 فرصة لذلك، ولصلة الرحم فوائد: فإنها من أسباب الرحمة ودخول الجنة، ولها أثر
 في زيادة العمر، وبسط الرزق، وما أجمل أن يتعاون القارب بعضهم مع بعض،

ويضعون جدوًل لزيارة أرحامهم ولو لبضع دقائق.
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( الحرص على الكسب وتعلم صنعة أو مهارة:5)
من سب  صيفي تك مل  عن ع حث  سهر، ل وال فاب ها النوم وال يس معنا  فالجازة ل
 ورائه، أو الدخول فصي دورات للحاسصب اللي، أو أي مهنصة تتعلم منهصا مهارة مصن

المهارات، تستفيد منها في حياتك كالسباكة والكهرباء أو غير ذلك.
( تقوية الضعف الدراسي:6)

 فإن بعض الطلب يعاني من ضعف في بعض المواد الدراسية، ) كضعف الطالب
سة، في الدرا سبب له تأخرا  ما ي  في الملء والرياضيات والنجليزي وغيرها (. م
 ول يفكر في إصلح هذا الحال الذي هو فيه إل عند المتحانات أو أثناء الدراسة،
 وربمصا ل يجصد فرصصة، بينمصا الجازة فرصصة لتوفصر الوقصت وإرتياح البال لعدم

إرتباطها بنجاح أو رسوب.
( الطلع على مواد السنوات المقبلة:7)

 وهذا قصد يتثاقله كثيصر منصا، فيفضصل الجلوس فارغا، ول ترى عينصه شيئا مصن ذلك،
ها من خلل ها، ف هم واطلع علي عض كتب سيا ب سبقوك درا ين  من زملئك الذ  فاطلب 

سوف تتعرف على ما ستدرسه في السنة القادمة.
( الشتراك في المراكز الصيفية:8)

نك على طاعة ال تي تعي بة، ال كز فرصة مباركة للتعرف على الصحبة الطي  فالمرا
تعالى، وتعلو بك، وترفع من قدرك ومكانتك. قال الشاعر:

فاصحب الخيار تعُل *** و تنل ذكرا جميًل
 ول سيما ما فيها من إستغلل للوقت، وتعلم للعلم النافع والمهارات الطيبة، نفع ال

بها.
( زيارة أهل الخير:9)

 كالعلماء والصصالحين، ول تنصس ذلك المعلم الذي عشصت معصه عاما دراسصيا، وكذلك
 زملءك الطيبين ممن فيهم خير كثير، والزيارة الخوية فيها أجر عظيم، قال صلى
 ال عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن عن أبي موسى الشعري رضي ال
 عنصه أنصه قال: } مصن عاد مريضا أو زار أخا له فصي ال ناد مناٍد أن طبصت وطاب

ممشاك، وتبّوأت من الجنة نزًل {.
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( التعود على العبادة:10)
 فالجازة فرصة لتربية النفس على العبادة، كالسنن الرواتب وصيام النفل والصلة
من العبادات، ير ذلك  سجد، إلى غ في الم عة  يل، والحفاظ على صلة الجما  من الل

وفقنا ال وإياك للخير.
( مؤانسة الهل:11)

 سصواء بالسصفر معهصم السصفر المباح، إمصا إلى البحصر أو إلى المزارع أو المصصايف،
 والحذر كل الحذر أثناء السفر من اللهو المحرم، ورؤية المتبرجات السافرات، ول

تنس أن تأمر أهلك بلباس الشرع، سدد ال خطانا وخطاك.
( سماع الشياء النافعة:13)

ها ما، فإن في طة المفيدة أو غيره يم أو الشر عة القرآن الكر يق إذا عن طر  سواء 
 خيرا كثيرا ومنافع عظيمة، والبعد عن سماع المحرمات، كالغناء والمزامير وما ل

يرضاه ال ورسوله.
أخي الشاب: وهذه بعض المور التي أحذرك من الوقوع فيها أثناء الجازة:

( السفر المحرم:1)
 كالسصفر إلى بلد الكفار بقصصد الفسصاد، كالزنصا وشرب الخمصر، فيخسصر الكثيصر مصن
عة الشيطان هم وطا سبيل شهوت في  هم،  هم وأعراض بل ذلك دين هم، وق  الناس أموال

والنفس المارة بالسوء، والعياذ بال.
( كثرة النوم:2)

عب الذي ظن أن الجازة فرصصة للنوم كقولهصم: ) الن نعّوض الت طأ أن ي  فمصن الخ
 حصل في المتحانات (، ومن المؤسف أن بعض الشباب ربما ينام ساعات طويلة،

ناهيك عن الصلوات التي تضيع.
( إطالة السهر:3)

ّة أيام الجازات، فترى الشباب على الرصصفة والشوارع  وهذه ظاهرة تظهصر جلي
 وغيرها إلى الفجر، وربما بعده، وإذا سهر النسان إلى هذا الوقت فيا ترى في أي
 شيصء يقضصي هذا الوقصت؟ فاحذر يصا أخصي النوم طوال النهار، والسصهر بالليصل على
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 الفلم والمسصلسلت والنتقال مصن قناة إلى قناة، وكذلك السصهر على لعصب الورق
) البلوت(.

 واحذر السصهر فصي المقاهصي، فل يخفصى عليصك مصا يدار فيهصا مصن المور المحرمصة
كشرب الدخان والشيشة ) المعسل(، وكفى ما فيها من مجالسة نافخي الكير.

( المعاكسات:4)
 وهذه ظاهرة َمَرضيّة ُيصصاب بهصا ِفئام مصن المجتمصع، فالحرص على أرقام الفتيات
 ومتابعتهن عن طريق الهاتف حرام لما فيه من إيذاء المسلمين وإنتهاك أعراضهم،

بل وفيها دمار لمستقبل النسان.
( التجول في الشوارع والسواق:5)

وهذا ل شك بسبب الفراغ الذي يعتبر مفسدة لكثير من الشباب.
لقد هاج الفراغ عليه شغل *** وأسباب البلء من الفراغ

مد تي ل تح تن ال من الف ير  نه يعرضهم لكث من هذا التجول، إ ستفيد الشباب   وماذا ي
عقباها، فضًل عن كونه فيه إهدار للوقت الذي هو الحياة.

نا محمد فع. وصلى ال على نبي ير النا نا على الخ سبحانه وتعالى أن يعين سأل ال   أ
وآله وصحبه أجمعين.

==============
 كيف تقضي الجازة الصيفية يا طالب " كلية العلوم السلمية "

د . ماهر ياسين الفحل
بسم ال الرحمن الرحيم

 الحمد ل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلة والسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم .أما بعد

 أخي طالب العلم طالب كلية العلوم السلمية ، اعلم أن مما يلحق العالم بعد موته ،
 وينتفع به في حياته ثلثة جوانب ، هي استمراٌر لحياته ومضاعفٌة لحسناته ، وهي
بن آدم انقطع عمله إل يه وسلم : )) إذا مات ا نبي صلى ال عل  داخلٌة ضمن قول ال

من ثلثة : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (( .
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 والعلم الشرعي النافع قد يودعه النسان في بطون الكتب العلمية النافعة ؛ فيستفيد
 منها الناس في حياته وبعد مماته ، وربما تتعاقب عليه الجيال التالية ، ويبقى في

ذلك ذكر النسان والدعاء ، واستمرار أجره .
نه إلى ته وينقلو في حيا مه  ته ، ينتفعون بعل في صدور تلمذ من يودع العلم  هم   ومن

الجيال ، فيبقى له أجره إلى ما شاء ال .
ية تلمذة علماء ، يق إلى ترب سبحانه وتعالى القدرة على التوف قه ال  هم يرز  وبعض
 وتأليف كتب نافعة محررة ؛ فيحصل له النفع الكبير ، والخير الوافر ، وذلك فضل

ال يؤتيه من يشاء .
من لم يتحمل ذل قة ، و عب والمش من الت كن اعلم أّن العلم ل ينال إل على جسر   ل
 التعلم ساعة تجرع كأس الجهل أبدا ، فتلق العلم عن أهله فمن دخل في العلم وحده

خرج وحده .
 والعلم والعمصل ل مناص مصن الصصبر عليهمصا والصصابر موعود بالجنان قال تعالى

 ( ول ينال العلم إل بالصبر24} َسلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الّداِر{ )الرعد:
 على المكاره وبذل النفس في طلبه والتفاني فيه ، وبالنظر إلى عواقب المور يهون

الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره .
سة ل تحمدان فظ والمدار سير الطلب ، فالح صلة  من موا  واحذر العوائق والفات 
 بحضرة الشواغصل والصصوارف وفصي الملهيات الحضاريصة المحظورة والمحطات
 الفضائحيصة إشغاٌل للفكار ، وعيشٌص فصي الوهام وهدٌر للوقات ، وفصي مجانبتهصا
 صصيانُة الديصن وصصفاُء الذهان وحفظُص الزمان ومسصابقُة القران ؛ فنزه سصمعك
ثم بذ العلم  تك فتن سد أخلقيا  وبصرك عما يلوث فكرك ، ويسيء إلى سلوكك ، ويف

تعيش في الحضيض .
 وعليك أخي طالب العلم بالصديق الصالح فالصديق قريٌن ثاٍن فإْن كان صالحا فقد
 أعان ، وإْن كانت الخرى فقد أفسد ؛ فجانب جليس السوء فهو يفُت عضد الطموح

.
واستحضر فضل العلم والتعليم في إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة .
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في هم  نت وجهت ٌب شرعيّ ولو كا عة مطل صين الطلب بعلوم الشري  واعلم أنّ تح
 التعليصم إلى غيصر العلوم الدينيصة ، فالعلوم الشرعيصة تضفصي على المتعلم طمأنينًة
ِه جل : } َأل ِبِذْكِر الّل عز و جل يقول  عز و يم يقول  سني التعل في  سعادًة وراحًة   و

 ( ويقبح بالمرء إلمامه بالعلوم الطبيعية وجهله28َتْطَمِئّن اْلُقُلوُب{ )الرعد: من الية
 بمسلمات الشريعة وتزداد حاجته إلى علوم الدين مع مصارعته للفتن وتلطم أمواج
 الحصن ، والمسصلم متميٌز فصي علومصه وسصعة أفقصه مؤيٌد بنور اليمان يربصط الدنيصا

بالخرة وما في الكون بوحدانية ال .
 واحذر أخصي طالب العلم سصفاسف الخلق فآفصة العلم العجاب والغضصب وحليتصه
من عرف الطريق إلى ربه ، وسلكها قاصدا الوصول سعيد   الحلم والتواضع ، وال
 إليه ، وهذا هو الكريم على ربه ، والمحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها
يه الصلة نبي عل قي العلم الموروث عن ال في تل ستعين بال  ْن ت  . وجماع الخير أ

والسلم .
ير مل بغ هو الرشاد ، والضلل الع حق  مل بال هو أصل الهدى ، والع فع   والعلم النا
 علم والغصي إتباع الهوى ، ول ينال الهدى إل بالعلم ول ينال الرشاد إل بالصصبر ،
سيئات الجهل ، وعدم العلم والكسل عن الفضائل بئس الرفيق ؛ فتهيأ إلى  وأصل ال
 أسباب العلم بتنقية النفس من العجز وإتباع الهوى . والتواضع للعلماء إكرام للنفس
 مصن الهانصة . واندم على مضصى مصن التفريصط واجتهصد فصي اللحاق بأهصل الفضصل

والعزائم مادام في الوقت سعة وفي العمر فسحة .
 فإذا تقدم هذا فلنبدأ بوضع منهج علمي متكامل للجازة الصيفية حتى يستغل الوقت
قت هو رأس ماله ، ولن الو ٌم على طالب العلم ؛ ف قت مه ما يكون ؛ لن الو هم   بأ
 زمن تحصيل العمال والرباح ، بل هو الحياة كلها ، وقد أقسم ال بأجزائه بالليل

والنهار والفجر والضحى والعصر والشفق .
 فأقول إذن : ل بد من سماع الشريط السلمي والهتمام به فهو من أعظم الطرق
ية ، واحرص على مة للعلوم الشرع صوتية مه بة  كن لك مكت صلة للعلم ، ولي  المو
 دروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، والشيخ عبد ال السعد والشيخ عبد الكريم

الخضير .
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 مع الحرص على سماع أشرطة الدعاة المبرزين مثل الشيخ عائض القرني والشيخ
علي القرني والشيخ إبراهيم الدويش .

ثل مة ، م عض المتون المه فظ ب ضل ح ظي فيف من مخزون حف بد لطالب العلم   ول 
الربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين والعقيدة الطحاوية .

وليكن أول همك حفظ كتاب ال ، أما كيف تحفظ القرآن الكريم:
. أخلص قصدك في حفظه لوجه ربك تبارك وتعالى.1
. قلل المحفوظ يوميا.2
. راجع في آخر النهار كل يوم.3
. ليكن لك زميل يسّمع لك وُتسّمع له.4
. استمع لشريط القرآن المسجل كثيرا ، أو لقناة المجد للقرآن .5
. صّل بما تحفظ من الفرائض والنوافل وتهجد به من الليل.6
. إقرأ تفسير اليات المحفوظة ليساعدك على الحفظ .7

كر ال فل لطالب العلم ذ ظم النوا من أع كر ؛ إذ إن   واعلم أن عبادة طالب العلم الذ
غل ما ُش قل رب ير التن به ؛ لن طالب العلم كث جل دائما قائما وقاعدا وعلى جن  عز و
 عن نوافل الصلة والصيام فال ال في الذكر في كل طرفة ولمحة ؛ فإنه أعظم لك
 على طاعة ال تعالى وكاف لك عن المعاصي ، وهو من أعظم السبل لتثبيت العلم

.
ولبد لك أن تقرأ في هذه الجازة الصيفية كتابا كامًل في كل فن :

* فالتفسير عليك بكتاب تيسير الكريم الرحمن .
* والعقيدة عليك بشرح العقيدة الطحاوية .

مع يك برياض الصالحين وبلوغ المرام ، ول تغفلن عن جا  * والمتون النبوية عل
العلوم والحكم .

* والفقه عليك بكتاب الملخص الفقهي ، أو الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز .
* والصول عليك بكتاب شرح الصول في علم الصول أو الوجيز .

* والنحو عليك بشرح الجرومية وشرح قطر الندى .
* والسيرة عليك بالرحيق المختوم .
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* والمصطلح عليك بإختصار علوم الحديث .
عة الماتعة مثل كتاب زاد المعاد ، وكتب الموضوعات  * وغيرها من الكتب الناف

 وكتصب الحديصث المتنوعصة ، مصع متابعصة قناة المجصد للحديصث ومتابعصة كتصب الفتاوى
المعتمدة وبرنامج الجواب الكافي .

* ول بد من تدريب النفس على الدعوة واللقاء .
سلم كل م صح  نا أن صالحين : )) وأ تي لرياض ال من مقدم صائح  مي بن تم كل  واخ
 بالهتمام بهذا الكتاب العظيم كتاب " رياض الصالحين " ، وأنصح بمداومة قراءته
 مرة بعد مرة ، والهتمام بحفظ أحاديثه ، وعلى صاحب العائلة أْن يفّقه عائلته بهذا
ْن ُه : َأ يد ال )) َفإنّ الّتوحيَد حقيقُت سلم بالهتمام بتوح كل م صح   الكتاب . وكذا أن
َت عن السباِب والوسائِط ، فل َن اِل َتعالى رؤيًة تقطُع اللتفا ها ِم  َترى اُلموَر ُكّل
ِق ، ُم ُيثمُر التوّكَل ، وترَك ِشكايِة الخل  ترى الخيَر والّشّر إّل منه تعالى . وهذا المقا

وترَك لوِمِهم ، والّرضا عن اِل تعالى ، والّتسليَم لحكِمه .
ّ الّربوبّيَة منصه تعالى لعباِدهِص ، والّتأّله مصن عباِده له  وِإذا عرفتَص ذلكَص ؛ فاعلمْص َأن

سبحانه، كما َأّن الرحمَة هي الوصلُة بينهم وبيَنُه عز وجل .
ّ التوحيَد له ِ تعالى َغيصر َأن ّ َأْنفسَص اَلعماِل ، وَأجّلهصا قدرا : توحيُد ال  واعَلم َأن

ِقشران :
هو سّمى هذا القوُل : توحيدا ، و َساِنك : )) ل إله إّل الُ (( وُي ْن تقوَل ِبِل  الّول : َأ

مناقُض الّتْثليِث الذي تعتقُده الّنصارى .
وهذا التوحيُد يصُدُر – َأيضا – من المنافِق اّلذي ُيخالُف سّره جهَره .

بل ِم هذا القوِل ،  ِب مخالفٌة ، ول ِإنكاٌر لمفهو في القل َن  ْن ل تكو ني : َأ  والِقْشُر الّثا
يشتمُل القلُب على اعتقاِد ذلك ، والتصديق به ، وهذا هو توحيُد عامِة الّناِس .

 وُلبابُص الّتوحيصد : َأنْص َيرى اُلموَر ُكّلهصا مصن الِ تعالى ، ثصم يقطعُص اللتفاتَص عصن
الوسائِط ، وَأْن يعبَده سبحانه عبادًة يفرُده بها ول يعبد غيَره (( .

َن آَمُنوا ِن ِلّلِذي ْم َيْأ يز : } َأَل به العز في كتا خي قارئ هذا الكتاب ، يقول ال تعالى   أ
ْن َب ِم َن ُأوُتوا اْلِكَتا َن اْلَحّق َول َيُكوُنوا َكاّلِذي ا َنَزَل ِم ْم ِلِذْكِر اِل َوَم َع ُقُلوُبُه ْن َتْخَش  َأ

يد :  ِسُقوَن { ] الحد ْم َفا ْم َوَكِثيٌر ِمْنُه َسْت ُقُلوُبُه ُم اَلَمُد َفَق نت16َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِه   [ فأ
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مة والغيرِة سمات الشرف والكرا من الناس ب عن غيرك  يز  سلم الغيور تتم ها الم  أي
 على نفسصك وعلى إخوتصك المسصلمين ، فاحرص كصل الحرص على أنْص ل تفوتصك
 فرصة كسب الثواب من ال بنشر ما يرضيه سبحانه ، واعلم أخي الكريم : } ِإّن

[ .36الّسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكّل ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤول{ ]السراء : 
ّ رحمصة ال ل تنال بالمانصي ول بالنسصاب ول بالوظائف ول  أخصي الكريصم : إن
 بالموال ، إنمصا تنال بطاعصة ال ورسصوله واتباع شريعتصه وذلك يكون بالمصر
ما يغضب ال ولنمض إلى ال كل  كر ، فلنحذر جميعا  هي عن المن  بالمعروف والن
ْن  قدما بل تردد بتوبة صادقة قبل فوات الوان } َفْلَيْحَذِر اّلِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأ

 [ ، واعلم أّن ال خلق لكل إنسان63ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم { ] النور : 
 أنفاسا معدودة وساعات محدودة ، عند انقضائها تقف دقات قلبه ، ويطوى سجله ،
 ويحال بينه وبين هذه الدار ، إما إلى دار أنس وبهجة ، وإما إلى دار شقاء ووحشة
يم ، يم المق مه بالنع نة ونّع صالحة أدخله ال الج بة وأعماًل  من زرع كلمات طي  ، ف
 ومصن زرع أعماًل سصيئة وكلمات قبيحصة دخصل النار ، قال تعالى : } َوِإنْص َيسْصَتِغيُثوا

هف :  َساءْت ُمْرَتَفقا { ] الك ُب َو َس الّشَرا َه ِبْئ  [29ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجو
 وتذكّر قوله تعالى : } َفَمنْص َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َخْيرا َيَرهُص َوَمنْص َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َشّرا

ُه { ] الزلزلة :  يا الفانية تنال جزاءه إن خيرا8-7َيَر   [ فكل ما تعمله في هذه الدن
 فخير وإن شرا فشٌر ، وتذّكر دائما أّن الحياة نفس يذهب ول يرجع ، ول ينفع الندم

بعدها فاعمل لنفسك ول تقّدم ما يفنى على ما يبقى .
 أخي الكريم : إّن أجمل سعادة وأعظم لذة يجدها النسان في هذه الحياة الفانية هي
 طاعصة ال ومحبتصه والقرب إليصه وكثرة الدعاء وقصد صصّرح تائبون كثيرون بأّنهصم
 وجدوا أعظصم متعصة تمتعوهصا هصي القرب إلى ال تعالى وحسصن الظصن بصه وكثرة
 مراقبته ، وأكِثْر من الدعاء والذكر والستغفار فلك في كل تسبيحة عشر حسنات ،
كل حرف في  من قراءة القرآن فلك  سدى ، أكثْر  هب  تك يذ ْن ل تجعل وق  حاوْل أ
 عشر حسنات ، اقرْأ كتب العلم والحاديث النبوية ، َفّقه نفسك بأمور دينك ، عليك
سلم : يه و صلى ال عل نبي  قد قال ال صلة النافلة ، و من   بكثرة التطوع والكثار 
 )) إنك لن تسجد ل سجدة إل رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة (( . ُكْن داعيا
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 إلى ال تعالى ، ُكنْص آمرا للناس بالمعروف وناهيا لهصم عصن المنكصر ، قال تعالى :
ْسِلِميَن { َن اْلُم ي ِم َصاِلحا َوَقاَل ِإّنِن ِه َوَعِمَل  ْن َدعَا ِإَلى الّل َسُن َقْوًل ِمّم ْن َأْح  } َوَم

  [ ، إياك وأعراض الناس ل تذكر أحدا بسوء ، ول تغتب أحدا ،33] فصلت : 
 ول تؤذي أحدا ، وقد قال الّنبّي صلى ال عليه وسلم : )) المسلم من سلم المسلمون

من لسانه ويده (( ، وقال أيضا :
)) كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله (( ، وهذا نبينا الكريم

قر أخاه ْن يح شر أ من ال سب امرئ  سلمين فقال : )) بح من احتقار الم نا   قد حذر
المسلم (( فإذا كان استحقاره عظيما عند ال فكيف بإنزال الّضّر به .

 ُكْن رقيبا على نفسك ولسانك فكل كلم تنطقه تحاسب عليه إْن كان خيرا فخيٌر وإْن
 كان شرا فشٌر، وقصد قال الّنبصّي صصلى ال عليصه وسصلم : )) إّنكص لم تزل سصالما مصا
يك (( ، وقال أيضا : )) رحم ال عبدا قال خيرا مت كتب لك أو عل  سكت، فإذا تكل
فظ ظر إلى محّرم ، وحا ْظ على نظرك فل تن سلم (( حاِف شر ف عن  سكت  نم أو   فغ
 على سمعك فل تسمع محّرما ، قال تعالى : } ِإّن الّسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكّل ُأوَلِئَك

 [ . حافظ على جوارحك فل تفعل محّرما . ول36َكاَن َعْنُه َمْسُؤول{ ] السراء : 
تنظر إلى صغر المعصية وتحسب المر هينا ، ولكن انظر إلى من تعصي .

يا من خزي الدن نا  ها وأجر في المور كل نا  هم أحسن عاقبت  الزم هذا الدعاء : )) الل
وعذاب الخرة (( .

وأخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين
===============

(1أدب الماسنجر )
يه صلى ال عل مد  نبي بعده ، مح من ل  سلم على  صلة وال مد ل وحده ، وال  الح

وآله وسلم .. أما بعد :
 انتشر استخدام الماسنجر بين الشباب والنساء كذلك حتى أصبح استخدامه كاستخدام
 الهاتف , ومن خلل استخدامي لهذا البرنامج رأيت بعض الخطاء التي نفعلها مع
عض فت النتباه لب حب أن أل ها .. وكذلك أ نبيه إلي بت الت صد ، فأحب نا بدون ق  بعض

النصائح التي أرى أن نطبقها في استخدامنا لهذا البرنامج .
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- الضافة :1
به لمرين يك أن تنت صدقائك فإن عل مة أ ما إلى قائ يد أن تضيف شخصا  ما تر  عند

مهمين :
نه ِت امرأة .. فإ نت رجل ، وامرأة إذا كن فه رجل إذا ك من تضي  الول : أن يكون 
 ل يحسصن بالرجصل أن يتحدث مصع المرأة فصي الماسصنجر وذلك درء للفتنصة التصي قصد

تحدث بسبب ذلك .
(.2وإن كانت هناك حاجة ملحة لهذه المحادثة فلتكن على قدر الحاجة فقط )

ضل أن ستئذان ، ولهذا يف سبقها ا تي ل ي فة ال من الضا يق  عض يتضا ني : الب  الثا
ترسل رسالة لمن تريد إضافته معك فتستأذنه في إضافته إلى قائمتك .

- السلم :2
 كثيرا ما ننسى أن نبدأ من نحدثه بص " السلم عليكم ورحمة ال وبركاته " ! وهذا
 ليس من أدب المسلم ، فإن من الدب أن تبدأ من تحدثه بتحية السلم .. وإن كنت

صديقا لم تحدثه منذ فترة فل بد أيضا من السؤال عن حاله .
ثر ، فيبدأ نذ شهر أو أك ثه م سنجر وأكون لم أحد في الما خل علي  عض الخوة يد  ب

كلمه بص " هل قرأت ما كتبه فلن ؟ " , أو " هل أجد عندك الموقع الفلني ؟ "
وينسى أن يبدأ بالسلم .

 وكذلك عند إنهاء المحادثة يفضل أن تختتم بالسلم أيضا ، وإن كانت في الليل فإنه
 من الفضل أن تضيف للسلم عبارة " تصبح على خير " وغير ذلك من عبارات

المجاملة التي تسر من تخاطبه بها .
- عدم التطويل في السلم :3

نا أنه من الدب أن نسلم على من نتحدث معه , ولكن من الدب أيضا أن يكون  قل
السلم بطريقة معقولة .

بعض الخوة يدخل علي فيقول :
- " السلم عليكم "

- وعليكم السلم
- " كيف الحال "
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- الحمد ل
- " وش الخبار"
- الحمد ل تمام
- " وش العلوم "

- تمام
- " وشلون الدنيا بكم "

- الحمد ل
- " وش أخبار الشباب عندكم "

- الحمد ل
- " وشلون المشايخ عندكم "

طيبين
- " وشلون الشباب في المنتديات "

- ما عليهم .. ماشيين
- " وشلونك أنت "

- الحمد ل
- " وكيف الهل ؟ "

- وال طيبين ما عليهم خلف
- " وشلون ... كيف ... وش أخبار ..............إلخ "

ها ردا جد علي تي ل ت تي تذكرك بالتحقيقات العسكرية وال سيل من السئلة ال  وهكذا 
سوى أن تقول " الحمد ل " ، " تمام " ، " بخير " .

في سلمك طل  مه فل ت من تكل فس  سآمة على ن قة يدخل ال سلم بهذه الطري  وهذا ال
بهذه الطريقة .

عن سؤال  صحيح . فال ضا فعله  صحيح , ول هذا أي سلم فعله   فل الول الذي ل ي
الحوال يكفيك فيه عبارة أو عبارتين فقط .

- ل تضيع وقت محدثك :4
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 بعض الشباب أوقاتهم من ذهب والبعض الخر أوقاتهم من تراب أو أقل من ذلك .
 والمفترض بالمسلم أل يضيع وقته فالوقت من ذهب ، وبدل من إضاعة الوقت فيما
 ل فائدة منه فإنك تستطيع أن تستفيد من وقتك في الخرة ، وإن لم تفعل فل أقل أن

تستفيد منه في أمور الدنيا .
سنجر : إذا كان عندك موضوع معين مج الما في برنا نك  حد إخوا  فإن دخلت على أ
 فاطرحه .. وناقش أو خذ رأي محدثك فيه , أما أن يكون الماسنجر بالنسبة لك أداة
 لتضييع الوقت .... فعليك حينئذ أن تبحث عن شخص مثلك ل يقدر ثمن هذا الوقت

المهدر ليضيع وقته معك .
 ول أعنصي أن تكون جميصع المحادثات جديصة ، فهذا شاق على النفصس .. إنمصا أعنصي
 بهذا أن ل تكون عادتصك أن تسصتخدم هذا البرنامصج لمجرد إضاعصة الوقصت .. وأن
ثك ممن ما يكون محد عه معك أم ل ، فرب ثه إن كان عنده وقت يضي من تحد سأل   ت

يخجل من التصريح بأنه مشغول .
- احترم رغبة الطرف الخر :5

 كثيرا ما تجد أن بعض الخوة قد وضع علمة " مشغول " , وبعض الشباب هداهم
ال ل يحترمون رغبة هذا الخ فتجد الواحد منهم يدخل عليه ويقول :

- " أعرف أنك مشغول ولكن عندي موضوع أريد أن أخبرك به "
- " أنت مشغول صحيح ، ولكني أريدك دقيقة "

وهكذا ..
فأين نحن من قوله تعالى } وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا { ؟؟!!!

يه وتتحدث خل عل كي تد ها ل مة " مشغول " وضع ضع عل من و هل نفترض أن   و
معه أم حتى يقول لك : ل تزعجني لو سمحت ؟!

 والغريب في الموضوع أن بعض الخوة ) قد ( يغضب ويعاتب إذا لم ترد عليه ،
ولكنه ل يلوم نفسه على عدم احترامه لوقتك !

- أحسن الظن باخوتك :6
 فصي بعصض المرات يقول لي أحصد الخوة : " بالمصس تحدثصت معصك أكثصر مصن مرة

ولكنك لم ترد علي " ، أو غير هذا من التعليقات التي لم تفعلها أنت عامدا .
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 والعجيب أن البعض يجزم بأنك عرفت ماذا يريد وأن كلمه وصلك , وأنك لم ُتِرْد
أن َتُرد عليه !

 لماذا ل نحسن الظن بإخواننا خصوصا وأن خطوط الهاتف بطيئة جدا ، وكثيرا ما
قى سمك يب كن ا مج ول من هذا البرنا ما تخرج  ثل هذه الحالت ؟ وكثيرا  صل م  تح

وكأنك ما زلت متصل بالنترنت .
تك ولم ترد علي " من أن تقول : " كلم ظن بالخوة وبدل  سن ال نا أن نح  ولهذا علي

... قل : " هل وصلك كلمي أم لم يصل ؟ " .
- استأذن قبل أن تدخل ثالثا :7

 تكون في بعض المرات تتكلم مع أحد الخوة , وفجأة وإذا بثالث معكم في المحادثة
.. فهل هذا تصرف صحيح من هذا الخ ؟؟

 أرى أن الستئذان هنا واجب , فقد يكون أخوك الذي تحدثه ل يريد الخ الثالث ..
يه إن كان الخ الول قد وضع  بل ربما قد ينحرج وتضعه في موقف ل يحسد عل

الخ الثاني في قائمة " المحظورين " ..
ولهذا استأذن قبل إدخال ثالث معكما في نفس المحادثة .

- للناس خصوصيات فل تتدخل في خصوصياتهم :8
 وأعني بهذا أن ل يكون الواحد منا فضوليا يحب أن يعرف كل شيء , سواء أكان
 هذا مهما أو تافها .. فل تسأل محدثك عن مهنته أو بلده أو عمره أو اسمه أو غير
 هذا وتكرر وتلح عليه بالطلب فقد يكون ل يريد أن يعرفه أحد .. أما إن رأيت أنه

موافق أو غير مهتم فهنا ل بأس ..

أخيرا أقول :
يد تي ل تتق ني ل أعني بكلمي الصداقات الخاصة ال  أرجو أن تعلم أخي القارئ أن
بهذه القيود أو أغلبها ، فللصداقة بعض التجاوزات التي تخرج عما ذكرناه سابقا .

 ثم إن الخطأ والزلل يحدث من الجميع ، و " من طلب أخا بل عيب صار بل أخ "
.

أخوكم : الحماد
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========
( يعربه البعض فيقول : المرسال1)
 ( قد يرى البعض من الخوة أن هذه المحادثة جائزة ، وأقول : أيا كان حكم هذه2)

المحادثة فإن العاقل يعرف أن درهم وقاية خير من قنطار علج
==============
فمن أّي المراتب أنت ؟

أبو مصعب
لماذا تفرح بالجازة ؟

وبأي شيٍء تنوي استغللها ؟
هل لك برنامج معين في الجازة ؟

 إجابات هذه السئلة وغيرها تتفاوت وتتغاير بحسب توجه الشخص وميوله وطاقته
 وهمتصه ، )) َوِلُكّل ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوّليهَصا (( وكّل إناٍء بمصا فيصه ينضصح . فالناس فصي
 الجازة على ثلثصة مراتصب ، فمنهصم الظالم لنفسصه ومنهصم المقتصصد ومنهصم السصابق

بالخيرات ،
 فأما القسم الول فنفوسهم إلى كّل ما ُيغضب ال منشرحة وإلى الطاعات والقربات
 متثاقلة يبارزون ال بشتصى أنواع المعاصصي ، منهصم مصن قصد أعّد العدة وهبّص إلى
 سصاحات الخنصا والفسصوق وإلى ديار الكفصر والفجور ، ومنهصم مصن تسصكع بالشوارع
 والسواق فجعل هّمه وغايته أذية عباد ال وانتهاك أعراضهم ، جند بالنهار ركبان
 بالليل همم عالية وطموحات دونها الثريا ولكن ليست في مرضاة ال ول في سبيله

.
يس من المعاصي ، ل ين اكتفوا بالفرائض واجتنبوا كثيرا  هم الذ ني ف سم الثا ما الق  وأ
فل العبادات من نوا ستزادة  في الزيادة وال ضح ول همّة  هم طموح ول هدف وا  ل
فه المور ، فالوقت والصحة  والطاعات ، مكثرون من المباحات وقد يشتغلون بتوا

ل يعنيان لهم شيئا ويفرحون بالجازة لجل النوم والراحة والدعة .
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 وأما القسم الثالث فهم أعلى المراتب وأفضلها وأهلها من التقياء النقياء الصفياء
 هم خاصة ال وأحباءه ل يرضون بالدنية ول بالقليل من العمال همم ُتناطح القمم
 عرفوا الوقت وثّمنوه فلكّل دقيقة منه لها شأن عندهم ، استنشقوا بقلوبهم عبق سير
 أسلفهم فشحذوا بها الهمم وتنافسوا . فيا ُترى ما هي أحوال أسلفهم مع الوقت ؟

وكيف كانوا يقضونه ؟ وما هي نضرتهم للفراغ ؟
 يقول ابن مسعود رضي ال عنه : إني لكره أن أرى الرجل فارغا ، ل في عمل

الدنيا ، ول في عمل الخرة .
في َي القلم  عل بر قت يج صه على الو من شدة حر مه ال  بن الجوزي رح  كان ا
 أوقات مجالسصة مصن يزوره ، وقصد أوصصى يوما ابنصه فقال :واعلم يصا بنصي أنّص اليام
 تبسط ساعات ، والساعات تبسط أنفاسا ، وكل َنَفٍس ِخزانة ، فاحذر أن يذهب َنَفٌس

بغير شيء ، فَترى في القيامِة خزانًة فارغة فتندم .
والوقُت أنفُس ما ُعنيَت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيُع

كم على هم أشّد من مه ال : أدركت أقواما كانوا على أوقات  قال الحسن البصري رح
دراهمكم ودنانيركم .

 عامر بن عبد قيس – أحد التابعين – قال له رجل مرة : كّلمني . فقال له : أمسك
الشمس ! وما ذلك إل ليشعره بقيمة الوقت .

قط كا  سلمة ضاح بن  يت حماد  ما رأ ني  كم إ سماعيل : لو قلت ل بن إ سى   قال مو
 صصدقتكم ، كان مشغول بنفسصه ؛ إمصا أن ُيحّدث ، وإمصا أن يقرأ ، وإمصا أن يسصبح ،

وإما أن يصلي . كان قد قسم النهار على هذه العمال .
 فماذا عسانا أن نقول نحن بعد هذا وفينا من يتفّنن في تضييع الوقات بتوافه المور
َك  والشياء ، بل وبما ُيغضب ال ، وال يقول : )) َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب * َوِإَلى َرّب

َفاْرَغْب ((
 قال ابصن كثيصر رحمصه ال فصي تفسصيره : أي إذا فرغصت مصن أمور الدنيصا وأشغالهصا
 وقطعت علئقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية

والرغبة .
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 وقال صصلى ال عليصه وسصلم : ) نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس : الصصحة ،
والفراغ ( . رواه البخاري .

 فهاهما النعمتان قد اجتمعتا في هذه اليام عند الكثيرين ، فأروا ال يا عباد ال من
 أنفسكم خيرا ، واعلموا أنه سيأتي يوم يندم الُمحسن على ساعٍة لم يزدد فيها إحسانا
سنينا يبارز ال ك بحال من أمضى  ما ظّن ساعة ف طه ل في تفري  ، هذا حال الُمحسن 
ي ا َلْيَتِن ُه الّذْكَرى * َيُقوُل َي ى َل َساُن َوَأّن صي ، ) َيْوَمِئٍذ َيَتَذّكُر اِلن تى أنواع المعا  بش
 َقّدْمتُص ِلَحَياتِي ( ، فإلى متصى التسصويف يصا هذا وماذا تنتظصر إل غنا مطغيا أو فقرا
 منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موت مجهزا أو الدجال فالدجال شّر غائب

ُينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر .
يا من يعد غدا لتوبته *** أعلى يقين من بلوغ غِد ؟
المرء في زلٍل على أمٍل *** ومنية النسان بالرصِد

أيام عمرك كلها عدد *** ولعّل يومك آخر العدِد
============
ومضات على الطريق

محمد محمود عبدالخالق
طلقة الوجه سمة الملتزمين

ما هم دائ ين ل يضحكون وأن عض يردد أن الملتزم سمع الب ما ي  قد يتعجب كثيرا حين
 يتهجمون في وجوه غيرهم ولعل هذا العجب ينتابني حينما أقرأ في ديني كيف أنه
 يجب على المسلم الملتزم بدينه أن يكون بشوشا يبتسم ويضحك مع الخرين وكيف
سوة حسنة في ذلك أ نا  قا ولم يكذب ول نه قال ح ما أ نه يجازى على ذلك خيرا طال  أ
 في رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه الذين ساروا على نهجه فعن عبد ال
 بن الحارث بن حزم قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول ال صلى ال عليه
 وسلم، ويروى أنه صلى ال عليه وسلم قال: " ل تحقرن من المعروف شيئا ولو أن
 تلقى أخاك بوجه طلق " أي سهل منبسط, وقال صلى ال عليه وسلم: " تبسمك في
في جه  قة الو نا على طل تي تحث يث ال من الحاد ير ذلك  صدقة "، وغ يك  جه أخ  و
 تعاملنصا مصع الخريصن وبذلك ل يمكصن أن نتصصور ملتزم يمكصن أن يطلق عليصه ذلك
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 يتجهم في وجوه الخرين بل سنجد البشر والسرور في وجهه تجاه الخرين ولعل
 ذلك أيضا يحتاجه في المقام الول الدعاة الذين يحملون هم هذا الدين ويدعون إليه
 فإن التزامهم بهذا البشر والسرور يجعل قلوب المدعوين تتألف حولهم وتجتذب إلى
 دعوتهم النفوس، وأختم حديثي بقول للعلمة المناوي في تعليقه على ما ذكرنا من
هم، نه معرض عن صعر خده للناس كأ يه رد على العالم الذي ي يث فيقول: " وف  أحاد
 وعلى العابد الذي يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو

غضبان عليهم " .
أبي ل يجلس معنا... !!!

 هذه صرخة من البناء الذين ل يجدون آبائهم برغم أنهم مازالوا على قيد الحياة..
 هذه صرخة من الكبار والصغار في زمن انشغل الباء بأعمالهم من أجل تحصيل
ساب تربيتهصم والجلوس ساب البناء وعلى ح  الموال حتصى و ولو كان ذلك على ح
عل هذا النشغال عن البناء كان سببا عة أخبارهم ول هم ومتاب  معهم ومعالجة مشاكل
مع المال يكون هم له إل ج مة فالب الذي ل  ها ال تي تحيا تن ال من الف ير   في الكث
هم ل يجدون من يوجههم فه من المور لن هم بالتوا في ضياع البناء وانشغال  سببا 
ما من يشاءون وقت صاحبون  هم ي طأ فتجد من الخ صواب  هم ال يبين ل صحهم و  وين
 يشاءون وما أكثر أصدقاء السوء في هذا الزمان كما أنهم يكونون بعيدا عن دينهم
من المصائب يل أيضا وغير ذلك  به إل القل يل ول يعملون   ل يعرفون عنه إل القل
 التصي تترتصب على ترك الباء تربيصة البناء ولذلك فإنصي أدعوا جميصع الباء إلى
 مراجعة أنفسهم في تربية أبناءهم ويعلموا أنها مطلب شرعي ل يجب التفريط فيه
 كمصا أن فصي تربيصة البناء على السصلم وأخلقصه وآدابصه مكسصب كصبير لبائهصم فصي

دنياهم وآخرتهم فلننتبه إلى ذلك قبل فوات الوان.
المواصلت وتضييع الوقات...!!

 حينما ينظر المرء منا وهو يسافر في أي وسيلة من وسائل المواصلت المعروفة
ها أغلب تي يشترك في ساسية ال سمة ال هو ال قت  يع الو جب العجاب فتضي جد الع  ي
 المسافرين فل نجد اهتماما بوقت السفر ومحاولة استغلله في أمر نافع مفيد بل إن
ين جد الختلط ب صية فن قت إلى ارتكاب المع يع الو من تضي مر يكاد أن ينقلب   ال
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 النساء والرجال والحوارات الثنائية بينهم والتي لن تخلو من التوافه وإطلق البصر
والحديث عن الخرين بالضحك والستهزاء إل من رحم ربي.

من هم لم يتقدموا  نا ف ين غير نا وب نا ندرك الفرق بين سفرنا يجعل في  حث  ما يب  إن 
 فراغ ولم يسصبقونا بقليصل العمال بصل إنهصم بذلوا واجتهدوا وكانوا حريصصين كصل
هم كانوا سافر إلى تلك البلد يروي أن من  عض م تى أن الب قت ح  الحرص على الو
يد فبعضهم يحمل معه فع ومف مر نا في أ سفر مهما كان قصرها  ستغلون أوقات ال  ي
فع سائل الن من و ير ذلك  ها مراده إلى غ خذ من صحيفة يأ عه  خر م  كتاب يقرأه وآ
 ولعلنا يجب أن نكون أشد حرصا من هؤلء على الوقت فل نصرفه إل في طاعة
 ال فإذا كنا في السفر نحرص على صرف هذا الوقت في أمر يفيدنا كقراءة القرآن
 أو ذكر ال عز وجل أو الستغفار أو تصفح المجلت والصحف النافعة لنا في ديننا
 ودنيانا أو مدارسة العلم النافع أو الحديث النافع مع الخرين وغير ذلك من المور

النافعة التي تحتاج نية صادقة منا وفهما سليما لقيمة الوقت في حياة المسلم.
كان شحيحا على دينه....!!

ين علماؤنا الذين ينأون بأنفسهم عن نا نتساءل وبأعلى صوتنا ونصرخ ونقول: أ  إن
 مخالطة أصحاب المناصب الدنيوية خشية على الدين والدعوة ؟ سؤال إذا طرح في
ني بهذا الموقف بة قاسية ولكني أذكر علماؤنا وأذكر إخوا نا هذا فستكون الجا  وقت
 للمام أبي حنيفة رضي ال لعلنا نعرف من هو العالم الحقيقي الذي يجب أن يحترم
ين ير المؤمن مر له أم قد أ فة كان  بو حني يل فأ نا بالزمن الجم عل ذلك يذكر  ويقدر ول
يه بهذا المال ها فجاء إل ضي بأخذ ما ر هم، ف صور بعشرة آلف در فر المن بو جع  أ
يه فلم يكلمه فوضع المال في جراب في  رسول الحسن بن قحطبة الوالي فدخل عل
خذ هذا ني ف مت ودفنتمو نه قائًل له: إذا  فة اب بو حني يت، فأوصى المام أ ية الب  زوا
 المال واذهب به إلى الحسن بن قحطبة فقل له: خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة،
 قال ابنصه: ففعلت ذلك، فقال الحسصن: رحمصة ال على أبيصك فلقصد كان شحيحا على
سلطين فتنا كمبارك ما قال: " إن على أبواب ال بن مسعود حين قد صدق ا نه.. ول  دي

البل، والذي نفسي بيده ل تصيبون من دنياهم شيئا إل أصابوا من دينكم مثله:".
دار المسنين... وصمة عار علينا!!!
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صل بنصا الحال إلى هذه القسصوة على الباء ؟ نى ؟ وهصل و  مصا هذه الدور؟ ولماذا تب
 أين بر الوالدين ؟ أين رد الجميل ؟ أين تنفيذ المر اللهي بالحسان إلى الوالدين ؟
 أين... وأين؟ كلها أسئلة تدور في أذهاننا حينما نمر على تلك الدور التي بنيت في
شه سيء نعي ضع  عن و عبر  ها ت تي أرى أن صر، وال سلمية كم عض البلدان ال  ب
نبيه فل به وسنة  نا العمل بكتا نا وترك نا مع رب نا عهد ية خالف  ونحياه فنحن من البدا
 غرابة بعد ذلك أن نفرط ونترك الحسان إلى الوالدين ول غرابة أن نجد تلك الدور
 في بلدنا ول غرابة أن نجد هذه القسوة والغلظة في نفوس البناء تجاه آبائهم ول
يبر فو أباه و مه أو أن يج حب أ ها على  ته ويقدم حب زوج جل ي جد الر بة أن ن  غرا
 صديقه، وهنا أسئل البناء: ألم تقرأوا في القرآن ما ورد في حق الوالدان أو تقرأوا
 ما جاء في سنة النبي صلى ال عليه وسلم ؟ ولكنها الدنيا التي تعمي القلوب وتنسي
ين نا للوالد في بر ظر  يد الن تي ونع من الباء والمهات فلنرجع أخو  ذوي الحسان 
ها مجرد وسيلة لتحسين حن نحتاجها فعل أم أن في تلك الدور وهل ن ظر   وكذلك الن

الصورة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟.
ليتنا مثل هؤلء...!!!

 كان لختلف الئمة في تاريخ السلم منهج وأسلوب غير اختلف أئمتنا نحن في
 تلك اليام فالفرق شاسصع والبون واضصح ولعله يتضصح حينمصا نذكصر بعصض الكلمات

  يقول المام مالك عن المام أبو حنيفة:" لو ناظرنيoوالمواقف لهؤلء العلم: - 
أبو حنيفة في أن نصف هذه السطوانة ذهب أو فضة لقام بحجته "

o" يقول الشافعي في شأن أبي حنيفة: " الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه 
o_ ويقول المام أحمد في شأن الشافعي: " ما مس أحد بيده محبرة إل وللشافعي  

رحمه ال _ في عنقه منة "
oعو نا أد سنة إل وأ ين  نذ أربع ما صليت صلة م بل: "  بن حن   يقول المام أحمد 

 للشافعي رحمه ال تعالى. فقال له ابنه عبد ال: أي رجل كان الشافعي حتى تدعوا
 له كصل هذا الدعاء ؟ فقال المام أحمصد: يصا بنصي كان الشافعصي رحمصه ال تعالى

كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر ! هل لهذين من خلف ؟ !! "
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oنا يتنازعان في   عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كا
 المسألة بينهما حتى يقول الناظر إليهما ل يجتمعان أبدا فما يفترقان إل على أحسنه

وأجمله.
oبل وجاءه بن حن مد  ند أح نت ع نبري قال: " ك يم الع بد العظ بن ع نه العباس    وع

 علي بصن المدينصي راكبا على دابتصه فقال: فتناظرا فصي الشهادة وارتفعصت أصصواتهما
ما فع، فل بى ويد مد يرى الشهادة، وعلي يأ ما جفاء وكان أح قع بينه فت أن ي تى خ  ح

أراد علي النصراف قام أحمد فأخذ بركابه ".
ما أجمل حفظ اللسان....!!!

 إن مما نعانيه في هذا الزمان من عيوب ذلك اللسان الذي تكثر آفاته وتتعدد ولذلك
 كان التوجيه النبوي في استخدام اللسان إما في الخير أو الصمت فلقد قال صلى ال
 عليصه وسصلم: " مصن كان يؤمصن بال واليوم الخصر فليقصل خيرا أو ليصصمت "، وعصن
 سفيان بن عبد ال رضي ال عنه قال: قلت يا رسول ال حدثني بأمر اعتصم به،
خذ ّي؟ فأ ما تخاف عل ما أخوف  سول ال:  يا ر ستقم، قلت  ثم ا بي ال  قل ر  قال: 
في بن مريم " أربع ل تصير إل  سيدنا عيسى  ثم قال: هذا "، وقال  سان نفسه ؟   بل
 مؤمن: الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر ال وقلة الشر " ومما حفظ عن

العلماء والحكماء في حفظ اللسان ما يلي:
 * قال أحد الحكماء: في الصمت سبعة آلف خير، في الصمت سبعة كلمات، كل
ير حلي، من غ نة  ني: زي ير عناء، الثا من غ ير الول: عبادة  ها بألف خ مة من  كل
بع: حصن من غير حائط، الخامس: الستغناء بة من غير سلطان، الرا  الثالث: هي

عن العتذار لحد، السادس: راحة الكرام الكاتبين، السابع: ستر لعيوبه.
 * قال لقمان الحكيم: يا بني من يصحب صاحب السوء ل يسلم ومن يدخل مدخل

السوء يتهم ومن ل يملك لسانه يندم.
يل ير كلمه وقل فق كث ير عمله والمنا يل عمله كث  * قال أحد الصالحون: المؤمن قل

عمله.
 * قال أحد الفقهاء: هكذا كان عمل الزهاد، كانوا يتكلفون لحفظ اللسان، يحاسبون

 أنفسصهم فصي الدنيصا، وهكذا ينبغصي على المسصلم أن يحاسصب نفسصه فصي الدنيصا قبصل أن
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يا أيسر من حساب الخرة كما أن حفظ اللسان  يحاسب في الخرة لن حساب الدن
في الدنيا أيسر من ندامة الخرة.

 * قال إبراهيم التميمي: حدثني الربيع بن خثيم عشرون سنة فما أعلم أني سمعت
منه كلمة يعاب ال.

"هلّم إلى ذكر الصالحين وكفانا ذكرا للطالحين"
 لقد أصبحنا في هذه اليام ُنكثر من الحديث عن أهل الباطل والفجور ونسمع كلم
 الدعاة إلى الفسصاد ونشصر الفاحشصة بيصن المسصلمين ونسصتمتع بمعرفصة أخبار اللهيصن
نا هم ملذ هم وكأن هم وعن يث مع هم والحد هف إلى رؤيت بل ونتشوق ونتل ين   والغافل
 وقرة أعيننا ولذا رأينا الكثير من أبناء المسلمين لم يعودوا يفرقوا بين الحق والباطل
طل تى رأوا ذلك البا هم ح عن باطل هم و يث عن طل والحد هل البا ية أ  من كثرة رؤ
 وكأنصه حقصا ولذلك فإن علينصا أن نعود إلى ذكصر أهصل الصصلح وتطييصب المجالس
 بذكرهصم بصل وتحليصة العيصن برؤيتهصم إن كانوا مصن الحياء، وُأبشصر مصن يفعصل ذلك
 بصلح في القلب وتنزل للرحمة فلقد قال أحد العلماء : " عند ذكر الصالحين تنزل
 الرحمة " ، وقال آخر : " ما رأيت أنفع للقلوب من ذكر الصالحين " ، فيامن ترجوا
 الخيصر وتبتغصي السصعادة الحقيقيصة وتأمصل فصي دخول الجنصة عليصك بذكصر الصصالحين
 والحديصث الدائم عصن سصيرتهم وتعطيصر المجالس بأقوالهصم ولتكصف نفسصك عصن ذكصر

الطالحين الذين ل يرجون لك نفعا ول يبغون لك إل الضلل .
"أذكار الصباح والمساء"

ين آمنوا اذكروا ال ذكرا كثيرًأ( " الحزاب ها الذ حق تبارك وتعالى : ) ياأي  يقول ال
  " ، ويروى أن النبي صلى ال عليه وسلم "كان يذكر ال على كل أحيانه" ،41آيه

سمك فكيف يكون ثل الماء لل نه قال : " الذكر للقلب م حد الصالحين أ  ويروى عن أ
ما صاحبه قائًل : "  عن  صالحين  حد ال سمك إذا فارق الماء ؟ " ، ويروي أ  حال ال
يه يتحركان بذكر أو قراءة " ، ومن يت شفت عد ما فطنت له إل رأ يت البويطي ب  رأ
عد صلة ما ب في ذكره ل عزوجل  سان  ها الن جب أن يحرص علي تي ي  الوقات ال
ما عد صلة العصر حتى غروب الشمس وهي  ما ب  الصبح حتى طلوع الشمس و
 تسمى ب " أذكار الصباح والمساء " ، ويستدل لها بقوله تعالى : ) واذكر ربك في
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 نفسصك تضرعا وُخفيصة ودون الجهصر مصن القول بالغدو والصصال ول تكصن مصن
 " قال أهل اللغة : " الصال" : جمع أصيل ، وهو ما205الغافلين ( " العراف : 

 بين العصر والمغرب ، وقال تعالى : ) وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل
ها ( " طه :  " ، وقال تعالى : ) وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار ( "130غروب

فر : في النهار55غا كر  صالحين : " اعلم أن أشرف أوقات الذ حد ال  " ، ويقول أ
 الذكر بعد صلة الصبح " ، ويروى عن أنس يرفعه : " لن أقعد مع قوم يذكرون
 ال تعالى من صلة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد
 إسماعيل ، ولن أقعد مع قوم يذكرون ال من صلة العصر إلى أن تغرب الشمس
 أحب إلي من أعتق أربعة " ، ولعل من يتدبر تلك الذكار الواردة عن النبي صلى
غي سان يب كل إن يه  ما يرغب ف ير م ير الكث من الفضائل والخ جد  سلم لي يه و  ال عل
عي تلك الوقات سلم أن يرا يا والخرة ولذلك فإن على الم في الدن سعادة  ير وال  الخ

الفاضلة فيذكر فيها ربه بما ورد عن نبيه صلى ال عليه وسلم .
إن من الشعر لحكمة !!

قال الشاعر :
إذا كنت في نعمة فارعها *** فإن المعاصي تزيل النعم
وحطها بطاعة رب العباد *** فرب العباد سريع النقم

وإياك والظلم مهما استطعت *** فظلم العباد شديد الوخم
وسافر بقلبك بين الورى *** لتبصر آثار من قد ظلم

فتلك مساكنهم بعدهم *** شهود عليه ول تتهم
وما كان شيء عليهم أضر *** من الظلم وهو الذي قد قصم

فكم تركوا من جنان ومن *** قصور وأخرى عليهم أطم
صلوا بالجحيم وفات النعيم *** وكان الذي نالهم كالحلم.

وقال الشاعر :
أترجوا أن تكون وأنت شيخ *** كما قد كنت أيام الشباب
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب *** قديم كالجديد من الثياب .

"شكر نعم ال عزوجل !!"
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كر صفه ش صبر ون صفه  صفان ، ن مه ال - : " اليمان ن مد – رح  يقول المام أح
يه يه ، وبلء يصبر عل ين نعمة يشكر ال عل  " ، ولهذا فإن حال المؤمن يتقلب ب

 ويحتسبه عند ال فالنبي صلى ال عليه وسلم يقول : " عجبا لمر المؤمن إن أمره
 كله له خير ، وليس ذلك لحد إل للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ،
 وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " "رواه مسلم" ، فعلى المسلم أن يشكر ربه
 فيعترف بفضله ويرد كصل نعمصه إلى جوده وكرمصه ، وهذا العتراف هصو أول باب
 الشكر وليس نهايته فل يكفي العتراف بل يجب استعمال هذه النعم في طاعة ال
عم وظهور ستتبع ذلك التحدث بهذه الن ها على معصية ال وي ستعان بشيء من  وأل ي
به : مة ر سلم أن يحدث بنع يه و صلى ال عل نبيه  مر ال تعالى  قد أ يه فل ها عل  أثر

 "، وبهذا يكتمل الشكر وتتحقق ملمحه11) وأما بنعمة ربك فحدث ( " الضحى : 
وقبل أن نختم ومضتنا نذّكر بهذين القولين :

 ( قال القاسم الجنيد – رحمه ال - : " الشكر أل يستعان بشيء من نعم ال على1
معاصيه "

 ( قال الحسن البصري – رحمه ال- : " أكثروا ذكر هذه النعم فإن ذلك شكرها2
بلسان الحال " .

"نظرة .. ونظرة"
في القلب وندما بعصد الموت ين نظرة إلى الحرام تورث حسصرة   هناك فرق شاسصع ب
 ونظرة إلى الحلل توجصب المحبصة وترفصع فصي درجات العبصد ، ولذا كان الترغيصب
 كبيرا في غض البصر فقال تعالى : ) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
ما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من هم إن ال خبير ب  فروجهم ذلك أزكى ل

  " ، وقال صلى ال عليه وسلم30،31أبصارهن ويحفظن فروجهن .... ( " النور :
بع النظرة يا علي ل تت  : " غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم " ، وقال أيضا: " 

مه ال- : " يم – رح بن الق ست لك الخرى " ، ويقول ا ما لك الولى ولي  النظرة فإن
 النظرة مثل الحبة ُتلقى في الرض ، فإذا لم ُيلتفت إليها يبست ، وإن سقيت نبتت ،
تي تورث الحسرات ظر إلى تلك النظرات ال ها " ، فان قت بمثل  وكذلك النظرة إذا لح
حه عه ألم جر ثم ل يمن عه جرح  تي تجرح القلب جرحا يتب  والزفرات والحرقات وال
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 من استدعاء تكرارها ، وانظر إلى تلك النظرة التي يقول عنها النبي صلى ال عليه
 وسلم : " إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه ، نظر ال إليهما نظرة رحمة
 ، فإذا أخصذ بكفهصا تسصاقطت ذنوبهمصا مصن خلل أصصابعهما " فشتان بيصن تلك النظرة

الحلل وغيرها من الحرام .
" نداء إلى الشباب "

ها ال – باعثة بنداء إلى الشباب : " خذوا سيرين – رحم نت  سيدة حفصة ب  تقول ال
 من أنفسكم وأنتم شباب ، فإني ما رأيت العمل إل في الشباب " ، ولعلنا نحتاج إلى
 أن نفهم هذا النداء ونستوعب ما فيه ونسعى إلى الخذ بما جاء فيه فنستغل أوقات
 شبابنا ونستثمرها في طاعة ربنا خاصة أن وقت الشباب سريع النقضاء فكما قال
سقط " ، ّي ف في ُكم ُت الشباب إل بشيء كان  ما َشّبه  المام أحمد – رحمه ال – " 
 ولهذا حذرنصا الحسصن البصصري – رحمصه ال – مصن الغترار بفترة شبابنصا وتأجيصل
 التوبصة والتسصويف فصي العمال فقال : " يصا معشصر الشيوخ مصا بال الزرع إذا بلغ ،
 قالوا : الحصاد ، ثم قال : يا معشر الشباب إن الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ "
 ، وقال : " أياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك ، فإن يكن غد لك فكن في غد
 كما كنت في اليوم ، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم " فاحرص
 أيهصا الشاب على فعصل الخيرات قبصل مرور الوقات ولتعلم أيضا أن هذه الفترة مصن
عد مر بأكمله فلنحذر جميعا ولن سؤال عن الع نب ال ها بجا سؤال خاص ب ها  نا ل  عمر

للسؤال جوابا وفقنا ال وأياكم إلى فعل الخير .
==============

أبناؤنا في الجازة
د. يحي إبراهيم اليحي

بسم ال الرحمن الرحيم
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وبعد:

 نظرا للخطار المحدقة بأبناء المسلمين من كل جهة وهذا الغزو المدروس الموجه
 إليهصم عصبر طوفان مصن الشهوات والشبهات بات الغيورون يحسصبون لولدهصم ألف
هم ، مع أبنائ ها  سبل لتكون سفنا صالحة ينجون ب  حساب ويبحثون عن الوسائل وال
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ية لقضاء عن حلول عمل ين ويبحثون  ند الكثير ثر ع عف المشكلة أك  والجازة تضا
 أوقات أبنائهم بما يصلحهم ، ولعل توصيف المشكلة يوضح حجمها ويظهر إطارها

أوًل: توصيف المشكلة.
 يعتصبر كثيصر مصن السصر الجازة الصصيفية نازلة تقصع بهصم فيحتارون فصي ملء فراغ
 أوقات أبنائهصم، حيصث تكون لديهصم أزمصة كصبيرة تحول ليلهصم إلى نهار، والعكصس.
 ويصصصبح البناء منهبا لنحرافات الشوارع والضياع فصصي أجواء المناسصصبات أو
 الفضائيات ، وخرجت شكاوي هنا وهناك تصرخ وتنادي )ولدي أتعبني ، ليفهمني
 ، ليطيعنصي ، ليقيصم وزنصا للعلم والدراسصة ، يتعلق بتوافصة المور ، عنيصف على

إخوانه( أصوات تطلب حل للمشكلة .
ثانيا: التعريف بالبرنامج.

 تلبيصة لهذه اللحاحات ولكون مسصتودع المدينصة المنورة الخيري يقوم على قرابصة
قد أقام لقاًء تربويّا بعنوان: ها ليست بمنأى عن هذه المشكلة ف  عشرين ألف أسرة كل
 »أبناؤنا في الجازة«، شارك فيه عدد من المختصين والمهتمين وأصحاب الخبرة

فق  يس الموا في يوم الخم ها  نة وخارج خل المدي ساعة8/4/1425من دا من ال  هص 
  ظهرا. وطرح في اللقاء مجموعة من أوراق العمل12،30السادسة صباحا حتى 

 المهتمصة بالموضوع. تخللهصا العديصد مصن المداخلت، واختتمصت بسصت ورش عمصل
للخروج ببرامج عملية تعين السرة على التغلب على هذه المشكلة.

ثالثا: أهداف اللقاء.
الوصول إلى برنامج وأفكار تخدم وتحقق الهداف التالية :

- حفظ أوقات البناء.
- الوقاية من النحرافات السلوكية.

- اكتساب مهارات.
- تقوية العلقات داخل السرة.
رابعا: ملخص لوراق العمل.

سم في ر هم  ساعدة أولد جب على الباء م حق الوالد و سبق  حق الولد ي ما كان   ل
حت قد طر فة. ف نة هاد قة آم ساعدتهم على قضاء الجازة بطري سب لم مج منا  برنا
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 أوراق هادفصة تحقصق بعصض المصل المطلوب ، ونظرا لطول بعصض أوراق العمصل
 وبعض التكرار الذي تخللها رأينا اختصارها ودمج ما يمكن دمجه وحذف ما تكرر

منها.
 وقصد اشتملت هذه الوراق على بعصض الرؤى والفكار والخطوات العمليصة التصي
 تساعد الوالدين على استثمار الجازة وجعلها فرصة سانحة للبناء والتربية والتوعية

والترويح عن النفس والستجمام.
 افتتحت إحدى أوراق العمل بالهداف التي ينبغي أن يحرص المربي على مراعاتها

في وضع البرنامج ، وهي على النحو التالي :
  - هدف بنائي، يتم من خلله غرس المبادئ والقيم واكتساب المعلومات والداب1

الصالحة خلل فترة الجازة.
  - هدف وقائي، يعمصل الوالدان على عمصل برنامصج تربوي ترويحصي مناسصب2

 لولدهم بهدف حمايتهم من البرامج المنحرفة، أو تضييع الوقات أمام القنوات أو
النترنت.

نب التقصير وضعف3   - هدف علجي، تكون الجازة فرصة لعلج بعض جوا
فة في الفعاليات الهاد كة  مج والدوات واللقاءات والمشار من خلل البرا  الشخصية 

في الجازة.
وسائل تحقيق الهداف:

 - وضع برامج تربوية مناسبة كما يلي:1
- برنامج تربوي لجميع أفراد العائلة.

 سنة(.12-6- برنامج تربوي للصغار )
 سنة(.21-12- برنامج تربوي للشباب والمراهقين )

تم تحسين وتطوير2 يذ البرامج، وفي حالة عدم القدرة ي   - تحديد بيئة مناسبة لتنف
وإنشاء البيئة السرية بما يحقق أهداف البرنامج.

  - وضصع خطصة مبدئيصة بصصورة جماعيصة مصن أفراد السصرة للبرنامصج المقترح3
للجازة.

العوامل المساعدة على نجاح البرنامج:
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 - النية الصالحة واحتساب الجر.1
 - الصبر.2
 - فهم طبيعة النسان ومطالب كل مرحلة عمرية.3
 - مراعات التوزيع الفئوي لشرائح المستهدفين )شباب، مراهقون، أطفال(.4

 سنة. بعض خصائص هذه المرحلة:12 إلى 6- المرحلة الولى من 
- الرغبة في تحقيق الذات وسط الكبار.1
- الحذر من الكبار أو التكتم على السلوكيات الصادرة منهم أمام الكبار.2
 - النشاط والطاقة الزائدة.3
 - اتساع دائرة وقت الفراغ.4
 - أخذ المور بجدية، ويتوقع ذلك من الكبار حيث يحتاج إلى المعاملة الثابتة.5
 - صعوبة التعامل معهم، فهم ل ينتمون إلى عالم الصغار، ول إلى عالم الكبار.6

التوجيه التربوي:
 - تكوين وتعزيز التجاهات الدينية من خلل البرامج.1
 - غرس الداب الجتماعية في نفوسهم.2
 - تقديم معلومات عن العالم الخارجي.3
 - تعلم الدوار حسب النوع.4
 - مساعدتهم على اكتساب المهارات المتنوعة.5
 - الستعانة بالمتخصصين.6

(.18-12المرحلة الثانية: مرحلة المراهقة )
هذه المرحلة تأخذ في واقعنا عدة أنماط، وهي:

 - المراهقة المتكيفة، تتميز بص1
- الهدوء والنضباط.
- التزان النفعالي.

- حسن التعامل مع الخرين.
- العتداد بالرأي والمشاركة الوجدانية.

- زيادة الهتمامات العلمية.
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- عدم وجود المشكلت السرية.
- حياته غنية بالخبرات والهتمامات الجتماعية.

 - المراهقة النطوائية والنسحابية.2
- النطواء والعزلة.
- الشعور بالنقص.

- النشغال بذاته ومشكلته.
- كثرة التأمل في القيم الروحية والخلقية.

- الثورة على تربية الوالدين.
- كثرة الهواجس وأحلم اليقظة.

- السراف في العادة السرية.
 - المراهقة العدوانية المتمردة.3

- التمرد والعدوان على الخرين.
- التحايل على الجماعات المرجعية.

- التمرد على النظمة السرية والمدرسية.
- كثرة العمال النتقامية.

- اللجوء إلى التدخين.
- تضييع الوقار والرجولة.

- اختراع قصص المغامرات.
- الهروب من المنزل.

- الشعور بالظلم وعدم تقدير المحيطين.
 - المراهقة المنحرفة، وهي تأخذ صورة النحراف السلوكي الخلقي.4

- ارتكاب المخالفات السلوكية.
- مصاحبة المنحرفين والشاذين.
- تعاطي التدخين والمخدرات.

- الوقوع في النحراف الخلقي.
- ضعف الرقابة السرية بل انعدامها.
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- معاملة الخرين بقسوة وشدة.
 على القائمين على برامج التعامل مع هذه العينات مراعاة هذه المور في برامجهم

التربوية:
- حاجات المراهقين:

- الحاجة الروحية الدينية.
- الحاجة الثقافية.

- الحاجة الجتماعية.
- الحاجة الترويحية البدنية.

البرامج التربوية المقترحة للجميع:
 - اللقاءات التربوية، سواء أسرية أو شبابية.1
 - الرحلت الداخلية والخارجية.2
 - الزيارات الميدانية.3
 - المخيمات التربوية.4
 - القوافل الدعوية الرسمية.5
 - المشاركة في الجهات الخيرية.6
 - القيام ببعض العمال المهنية المناسبة.7
 - الدورات المهارية المتنوعة.8

ضوابط مهمة:
 - مراعاة مرحلة العمر لكل فئة، ولكل مستوى دراسي.1
 - مراعاة الحالة الجتماعية.2
 - التركيز على البرامج التي تساعد على اكتشاف الميول والهتمامات.3
 - مراعاة واقعية البرامج التربوية.4
 - تصميم استبانة لمعرفة احتياجات الفئة المستفيدة.5
 - تقسيم الفراد حسب الرغبات.6
 - وضع مسابقة عامة للجميع.7
 - أن يكون البرنامج للسرة وللمستفيدين.8
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 - اختيار المربي المناسب.9
- تجنب المبالغة في تصور النتائج والوعود المثالية الخيالية.10

تجنب المنغصات التربوية:
 - التحذير المستمر.1
 - الستجواب عند الخطأ.2
 - التهديد.3
 - إصدار الحكام المسبقة.4
 - التشاؤم.5
 - الستعجال في نتائج البرنامج.6
 - طلب الكمال.7
 - تقديم "الطعام البائت" )أي معلومات قديمة دون تحضير(.8
 - أن يتولى العمل أناس مشغولون غير متفرغين.9

 - زيادة الجرعة العلمية والوعظية على حساب الترويح.10
 - كثرة العدد.11
 - وضع عقوبات صارمة.12
 - الجدية الكاملة.13
 - عدم التجانس بين الفراد.14
 - طموحات المربي العالية )ارتفاع سقف الطموحات(.15
 - عدم فهم خصائص المربى.16
 - عدم تنويع المناشط.17
 - اللتزام ببرنامج محدد دون خيارات.18
صفة19 ية ب مج التربو في جلد الذات أثناء البرا غة  يم المشكلت والمبال   - تضخ

مستمرة.
 - عدم تقديم بدائل متنوعة مباحة ومتاحة.20

العوامل المؤثرة في فاعلية البرامج
- تحديد برامج خاصة لكل فئة:

936



 - الفئة المنحرفة.3 - الفئة الغافلة. 2 - الفئة الصالحة. 1
- العناية باختيار المربين حسب سماتهم )الخلقية / المعرفية / المهنية(.

- وضع برامج مساعدة وبديلة.
- وضع برنامج يومي يكون مفتوحا.

- تنزيل البرامج على الواقع.
- الستعانة بالمتخصصين.

- معرفة خصائص المستقبل )الفئة المستهدفة(.
- تحديد خصائص مهمة في المرسل )المربي(.

- معرفة طبيعة القوى الخارجية والبيئة السرية والرفقة.
- تحديد طبيعة البيئة التي ينفذ فيها البرنامج حتى ل تكون تقليدية.

- تحديد خصائص البرنامج الناجح )معيار البرامج الناجحة(.
وركزت إحدى الوراق على إدارة السرة فكان مما طرح فيها :

الدارة الناجحة للسرة
الخطوة الولى: حدد الهداف الكبرى التي ترغب في تحقيقها

الخطوة الثانية: اجعل لكل هدف مراحل تؤدي إلى تحقيقه .
الخطوة الثالثة: قم بإعداد الجدول الخاص بك.

الخطوة الرابعة: العمل بالبرنامج وهذا يحتاج إلى أمور:
/ اللتجاء إلى ال وسؤاله العون والتوفيق وأن يعينك على تحقيق أهدافك ..1
/ الهمة العالية والصبر والجلد .2

الخطوة الخامسة: إدارك أهمية الوقت
ها من الفائزين فعليك  إذا أردت أن تستفيد من الجازة حق الستفادة، وأن تكون في

بما يلي :
ية من1 ما آ به أقسم في غير  مة الوقت، وأن له شأنا عند ال، ف ستشعر قي  ( أن ت

 كتابصه، وال إذا أقسصم بشيصء دل على عظمتصه؛ فأقسصم بالنهار وأجزائه: الفجصر،
والضحى، والعصر، وأقسم بالليل.
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ته ضاع رأس مالك، وإن2 هو رأس مالك؛ فإن ضيع قت   ( أن تعلم أن هذا الو
حفظته فالربح حليفك.

من أساليب إدارة السرة
كيف تحرك الفراد وتستفيد من طاقاتهم

- كافئ كل مجتهد في السرة ومن ذلك:1
- الشخص الذي يعمل ول يصيب أفضل من الذي ل يعمل ، فلذلك أكرمه.
- قيد عمل كل عضو داخل السرة ، على شكل جدول من ثلث خانات :

| السم | العمل | النقاط |
هم2 سبب غياب عن  سؤال  سرة وذلك بال ساس الفراد بالنتماء إلى ال عم إح  - اد

وشكرهم عند قيامهم بعمل معين .
- كافئ المجموعة ككل في العمل الذي اشتركوا فيه.

- اربط أعضاء السرة مع بعضهم.
- إن الهدايا والدرجات وسيله لتحقيق الهدف وليست غاية.3
 - حافظ دائما على اللفاظ البّناءة مثل ) أحسنت على فعل ذلك ، نشكر الخ فلن4

، بارك ال فيك( وغيرها.
التعامل مع كثرة العمال

- الخلص والدعاء بأن ييسر ال أعمالك.1
- ابتعد عن المتاعب وابدأ بالخطوة السليمة .2
- خفف من حدة شخصيتك عند بداية الجازة أو الرحلة .3
- في البداية كن مستعدا لقضاء المزيد من الوقت داخل السرة.6
- تعرف على مواطن ضعفك .7
 - حاول أن تتنازل عن تفاصيل قد تشغلك عن المهمات وأحلها إلى غيرك مثاله:8

)الستفادة من أفراد السرة في توزيع المهام(
- ل تتولى ما كفيته.9
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 - اجعصل بعصض العضاء يشاركونصك الدارة مثصل الزوجصة والبصن الكصبر10
 ) يتابعون النظام أو العلقات العامة أو ميزانية السرة أو نظافة السرة أو مسئول

التجديد والبتكار (
التعامل مع العضاء مثيري المتاعب

 ل تكاد تخلو أسرة في زماننا هذا من مثيري المتاعب وهؤلء لبد لهم من أسلوب
 خاص في التعامل معهم . ومنهم من ليس على درجه من اللتزام فبذلك يحتاجون
 إلى تأليف قلوبهم ومداراتهم ، مع المتابعة فقد تصدر منهم أشياء غير مرغوب فيها

مما يعود بالضرر على السرة ككل ..
بعض الخطوات للتعامل مع هذه الفئة :

- امنحه كامل اهتمامك ومتابعتك.1
- تحبب إليهم إلى نفسك مع زرع احترامهم لك .2
- أشعرهم أنهم مهمين وأنهم مثل غيرهم.3
- انسب لهم الفضل في العمال التي يقدمونها .4
- ابدأ بالمديح قبل أن تحل مشكله محدده.5
- الفت انتباه الشخص إلى أخطائه بشكل غير مباشر .6
- قدم لهم النصح أكثر من غيرهم7
- امنحهم دائما فرصه لتوضيح وتصحيح أخطائهم.8
- مراعاة حاجاتهم الروحية والثقافية والجتماعية والترويحية والبدنية .9

خامسا: برامج ووسائل عملية.
 طرحصت بعصض البرامصج والوسصائل المحققصة للهداف مصن خلل ورش العمصل

المصاحبة للقاء، وتّم اختيار مايلي:
 - مسابقة الحاديث المقطعة وذلك بتقطيع بعض الحاديث التي تنفع البناء وطلب
يث والفوائد في شرح الحد مة  يم كل تم تقد ها ي عد ترتيب صحيح وب يب ال ها الترت  ترتيب

المستخرجة منه ..
مة ية ها مة عمل سبوع أو حك تبرز خلق ال في المنزل  سبوعية  حة أ يق لو  - تعل

لتصبح هدف السرة هذا السبوع
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في عد الصلة على أعضاء السرة خاصة  مة ب عد الصلة . إلقاء كل  - الكلمات ب
رحلت بريه وغيرها عندما تصلي السرة مع بعض صلة جماعية

 - المسابقات الثقافية المتنوعة : بحيث تبتكر فكرة معينة وتصاغ على شكل مسابقة
) معكم على الهواء ، من سيربح المئة ، مسابقة حروف ( .

- ركن الحكايات : ركن يتحدث فيه عن الحكايات والقصص للشبال .
 - عمصل زيارة للمكتبات )متاجصر بيصع الكتصب( مصع البناء .. وتكون بعصد تحفيصز

 وترغيصب فصي الزيارة .. ويترك مجال للبصن بمعاونصة الب أو المدرس أو الخ
 باختيار كتيصب أو أكثصر وشراءهصا له ، ولو أمكصن غرس حصب الكتاب والقراءة

والترغيب في كتاب محدد قبل الزيارة لكان أفضل.
 - تدريب الفتيات على بعض العمال المنزلية و إشعارهن بمكانهن في المنزل ..
 ويكون لهصن دور مصع أمهصن فصي رعايصة المنزل فصي اسصتلم مسصئولية رعايصة أحصد
 الطفال..أو يعمل لها دورة في الطبخ مثل .. أو ترتيب مكان محدد في المنزل ..
 أو ترتيصب بعصض الغراض المنزليصة .. ويكون ذلك تحصت رعايصة وتدريصب الم

وحنانها وتشجيعها ..
 - ترك مجال للبناء ليقوموا بالمساعدة في أعمال البيت والصلحات مثل تغيير

نبيه مع الت قة (  ية ,مطر فك , زراد ستخدام الدوات )م ية ا سقاية الزرع كيف  النوار 
على المخاطر والمحاذير خاصة من الكهرباء .

كز حد المرا في أ تم  كن أن ي قط ويم حد ف صيفية للفتيات ) يوم وا  - اللقاءات ال
 النسائية( وتتضمن برامج هادفة من مسابقات وفقرات ترفيهية وتعليمية مع الحوار

الهادف مع الفتيات في أمورهن ومشاكلهن ..
 - عمل بحث علمي في الجازة ولو كان واحدا .. وتشجيع البناء على عمل بحث
ية المسابقة يب الجوائز على ذلك .. وجعل الوقت من بدا  ولو كان صغيرا .. وترت
 إلى تقديصم الجوائز قصصيرا حتصى يكون لهصا تأثيصر أكصبر إذا تصم عمصل بحصث آخصر أو

مسابقة علمية أخرى ..
- فكرة الكسب الحلل :
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 وتقوم الفكرة على التفاق مصع الطفصل للقيام بعمصل إضافصي ليصس مصن الواجبات
 المعروفصة عليصه على أن يكون له مقابصل على جهده مثصل طباعصة بحصث أو خطاب
حد القارب فيتعود بذلك البن على الكسب يه أو أ سواء كان لحد والد مبيوتر   بالك

الحلل وتحمل المسؤولية .
- جلسة عائلية مع السيرة النبوية بأسلوب قصصي حماسي جذاب.

- برنامج الطفل المنظم ، ترتيب ما يخصهم من ألعاب وملبس ونحوها .
- برنامج البن البار، مساعدة البناء للوالدة في أعمال البيت.

كل فرد: ماذا تستطيع أن  - حصر أوقات الفراغ لدى كل فرد، وتوجيه السئلة ل
به للصلة(، )فلن ين أفراد السرة، )فلن ين قه للسرة؟ وتوزيع المسؤوليات ب  تحق
يذ ية لتنف يد مدة زمن مج السرة، تحد في وضع برنا هم  فة(... وإشراك  مسؤول النظا

البرنامج.
 - وضصع اللعاب الجماعيصة مثصل القفصز على الحبصل بيصن الم والب، والركصض

الجماعي ، وشد الحبل..
- تسجيل مشهد أسري في الشريط من غير علم السرة وعرضه فيما بعد.

- جلسة حوار لبناء السرة لكشف الطاقات ولتصحيح الخطاء.
 - أب السرة المكلف : تعيين قائد يومي للسرة ونائبه، والفضل تغيير النائب كل

فترة.
- أو تحديد ساعة خاصة لكل شخص يقوم بدور الب أو الم.

- التكلم بلسان المجموعة: )نحن(، وليس )أنا(، مع الحتفاظ بالخصائص الفردية.
 - برنامج اعرف وطنك أو بلدك : وهو أن تقوم مجموعة من الشباب ) أقارب أو

 جيران ، أو زملء( بزيارة إلى مناطصق المملكصة ، فتنطلق السصيارة بهصم إلى إحدى
حت إشراف موجه ية وهجرة هجرة ت ية قر ها قر طق لمدة عشرة أيام فيزورون  المنا
 لهم ، ثم يقودون إلى بيوتهم لمدة أسبوع ، ثم ينطلقون مع مشرف آخر إلى منطقة
 أخرى ، وهكذا ، وشعارهصم ) علوم رجال ( يقومون بخدمصة أنفسصهم فصي المطعصم
 والمشرب والملبس ، ويتعلمون من خللها الكرم والخدمة ومساعدة الخرين ، كما

في البرنامج التي .
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صيفية ومن في الجازة ال ها  فا بعين مج منفردة تصلح أن تكون هد ما طرحت برا  ك
ذلك

البرنامج الول : برنامج علوم رجال
ها في الجازة أو غير سواء  مة للبناء،  مج المقد عض البرا ستقراء لب  من خلل ال
 من أيام السنة ُوجد أن الكثير من هذه البرامج ل يستوعب إل القليل من البناء، لذا

حرصنا أن نقدم مشروعا يخدم البناء من خلل السرة.
المقدمة:

 ل بد لنا قبل البدء في تنفيذ هذا البرنامج أن نستعرض الجوانب الدارية والضوابط
والتوجيهات العامة التي قدمت في أوراق العمل ونستفيد منها.

التفصيل:
ويشتمل على الهداف والضوابط، ثم البرامج والوسائل.

أوًل: الهداف:
 هذا البرنامج مقدم لفراد السرة لغرس بعض الصفات المحمودة كالكرم والشجاعة
مل، وأخلقيات صبر والتح ين، والفزعة والجرأة وال ساعدة الخر نة وحب م  والما
 العفو والصفح، والوفاء ، والبذل واليثار، واحترام الخرين، القتداء بالمتميزين ،

والقيام بدور الب والم من قبل الجميع كل على حسبه... وغيرها.
ثانيا: الضوابط:

تنقسم الضوابط إلى قسمين:
 - ضوابط عامة.1

ومنها : معرفة خصائص المربي وخصائص المرّبى، والبيئة والساليب وغيرها.
 - ضوابط خاصة، ومنها:2

أ - تنظيم الوقت.
ب - المرونة في التعامل.

جص - عدم التوبيخ واللوم عند الخطاء الطبيعية.
ثالثا: البرامج والوسائل:
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 نسصتطيع أن نضصع عنوانا للبرنامصج الذي يتوقصع مصن خلله تحقيصق أهدافنصا السصابقة،
»وهو علوم رجال«.

سرة ها ال بق برحلة تقوم ب ضل أن يط في المنزل ، ويف قه فيكون  سيلة تحقي ما و  أ
 خلل الجازة الصصيفية، تسصتغرق عدة أيام إلى مكصة المكرمصة أو غيرهصا ، ونقترح

عند التنفيذ اتباع الخطوات التالية:
يع المهام1 ته وتوز سفر ومد عد ال مع السرة للتفاق على مو بل الرحلة تجت   - ق

ين أفرادها، كالتنظيم والمسؤول المالي والمشتريات والتموين ومسؤول  والوراق ب
البرامج الثقافية والترفيهية والدعوات والزيارات وتنسيق المواعيد.

 - تبدأ السرة بتنفيذ البرنامج بتجهيز الدوات المطلوبة للرحلة.2
 ثصم السصفر وقيام كصل فرد مصن أفرادهصا بالدور الذي ُكلف بصه كتهيئة السصكن وتأميصن
 المتطلبات والسصتضافة والزيارة وتوزيصع بعصض الصصدقات ومسصاعدة المحتاجيصن

وغيرها.
ستفادة3 يع ورصد الدروس الم من الجم مج  يم البرنا   - تقوم السرة باجتماع لتقو

منه.
 - محاولة تطبيق هذا البرنامج بعد العودة طوال أيام العام مع تطويره.4

البرنامج الثاني :
أسرتنا فريق تربية

الهداف
استثمار أوقات الفراغ

رفع مستوى الوعي
تفاعل السرة ومشاركتها في البناء

تحقيق أسرة مترابطة ومتألفة وباذلة
حمايتهم من النحراف

التعويد على القراءة المثمرة كل بحسبه
وسائل تحقيقها:

البحث عن السرة المؤثرة في المجتمع لتكون قدوة لهم .
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حصر أوقات الفراغ لدىكل فرد
توجيه سؤال لكل فرد ماذا تحب أن تحققه للسرة

توزيع المسؤوليات بين أفراد السرة مثل النظافة تنبيه أوقات الصلة
إشراكهم في وضع البرنامج جماعيا

اللعاب الجماعية للجميع مثل شد الحبل ويشترك البوان في ذلك .
وضع مسرح وأناشيد منزلية

وضع برنامج قراءة من خلل المجلت والقصص
تصوير أو تسجيل مشهد أسري من غير علم السرة وعرضه

جلسة حوار لبناء السرة:
جلسة حوار لكتشاف الطاقات
جلسة حوار لكتشاف الخطاء

بالتناوب000تعيين قائد ونائب 
اللعاب الجماعية

إتاحة المجال لبداء الرأي
تحديد يوم خاص لكل شخص يوم واحد أبونا وآخر أمنا

تعويدهم على القيادة
تكليفهم بإعداد برنامج رحلة

وضع برامج بديلة
إشراكهم في أخذ الدورات الخارجية

إشراكهم في إقامة دورات في المنزل مثل الطبخ
تداخل المسؤوليات البن يقوم مقام الب .

توزيع المسؤوليات مثل مهام البيت من نظافة
سبورة منزلية يكتب فيها عبارة يومية يكتب فيها قيم وإيجابيات

سبورة منزلية يكتب فيها عبارة يومية تحذير من سلبية
نتكلم بلسان المجموعة )نحن(

مع حفظ خصائص الفردية وتحديد المرجعية
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البرنامج الثالث:
 عرض برامصج ومناشصط الجازة الصصيفية مصن الشبكصة العنكبوتيصة : تصم اسصتعراض
 الشبكصة فاختيصر خمسصين ملفصا منهصا و تصم تلخيصصها فصي النقاط التاليصة مصع بعصض

الضافات أما صيغ العمل بها فيمكن الرجوع إلى الشبكة :
في البقاء في الحرمين والمساجد ،1 ستغلل فرصة الجازة  ية : ا  . مشاريع تعبد

عمرة ، القبال على تلوة القرآن الكريم .
فظ المتون ، حلقات2 سنة ، ح فظ ال يم ، ح فظ القرآن الكر ية : ح يع علم  . مشار

 التحفيظ ، حضور دروس المشايخ ، حضور الدورات العلمية ، ودورات في تجهيز
 الجنائز ،حضور المحاضرات والندوات ، بحوث ، سماع أشرطة ، تلخيصات كتب

وأشرطة .
 . مشاريع معرفية : دورات حاسب آلي ، دورات في اللغة النجليزية ، دورات3

في الدفاع المدني والهلل الحمر ، دورات في الدارة وتربية الذات ، مسابقات.
 . مشاريع متعددة النشطة : مراكز صيفية ، مخيمات دعوية وتربوية ، مخيمات4

على البحر.
 . مشاريع دعوية : المشاركة جولت دعوية ، زيارات للقرى ، أعمال احتسابية5

في السواق والمتاجر والرصفة وتجمعات الشباب .
 . مشاريصع إغاثيصة : المشاركصة فصي الجمعيات الخيريصة ، القيام على الفقراء6

والمساكين وتجميع ما يحتاجونه وتوزيعه عليهم.
 . مشاريع تجارية ووظيفية : تجارة صغيرة في سوق الخضار أو عند المساجد ،7

كز ية كالجمعيات والمرا في الجهات الخير مل  جر والشركات ، الع في المتا مل   الع
الدعوية .

 . رحلت : طويلة ، قصيرة ، طويلة متقطعة تحت عنوان )اكتشف بلدك ( مع8
العائلة أو مع القارب ، مع الحارة ، مع الزملء .

 . مشاريع مهنية : تعلم مهنة في المصانع أو مراكز التدريب المهنية : كهراء ،9
الكترونيات ، سباكة ، تبريد ، سيارات ، نجارة .
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 . دورات رياضية : كاراتيه ، الجو دو ، الغوص في البحر ، الفروسية ، مع10
أخذ شهادات عليها

 . مشروع زيارات : مكتبات ، معارض ، صالت ألعاب ، حدائق حيوانات ،11
 حدائق عامة ، مشاريع خيرية ، مشاريع دعوية ، جامعات ، مستشفيات ، معاقين ،

مواقع سياحية .
 . برامج للطفال : قصص ، ألعاب ، سباحة ، ألعاب ترابية ، زيارات للقارب12

، مسابقات ، حلق تحفيظ ، حلق بيتيه ، مشاهدة برامج هادفة .
سادسا: التوصيات.

. أجمع الحضور على تقديم الشكر والتقدير للمستودع الخيري على هذه المبادرة.1
. إخراج ملخص اللقاء ونشره لتعم الفائدة.2
. إقامة لقاءات دورية تهتم بالبناء والسرة.3
. التركيز على البرامج العملية في اللقاءات القادمة.4
. الستفادة من المكانات المتاحة في المجتمع.5
. إنشاء جمعية أصدقاء الباء.6
. هاتف مجاني لعلج مشكلت الولد.7
. عقد لقاء في بداية الدراسة تحت عنوان ) برامج عملية في تربية السرة (8

 وختاما نسأل ال أن يجزي القائمين على الملتقى والمشاركين فيه خير الجزاء وأن
 يجعل فيه النفع والفائدة المرجوة ، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم ،وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين
===========

الختبارات على البواب .. فهل أنت مستعدة ؟
بقلم : هيا الرشيد

 " يوم المتحان يكرم المرء أو يهان " ، وهصا هصي الختبارات النهائيصة على
ين  البواب ، وقد حان وقت الحصاد ، ولكل مجتهد نصيب ، وهنا تبرز الفروق ب
ها كل واحدة منهن ، فمنهن من تريد المحافظة تي تصبو إلي  الفتيات ، والهداف ال
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في من درجات  سرته  ما خ يض  من تحاول تعو هن  يز ، و من ستواها المتم  على م
الفصل الدراسي الول .

بة والطالبات ، وهناك طرق يع الطل سي بنجاح هدف مشترك لجم  اجتياز العام الدرا
 مشتركة و أساليب مفيدة في تنظيم هذه الفترة يجب أن يتبعها الجميع لتكون النتائج

إيجابية إن شاء ال تعالى .
حل ، يع المرا في جم بة والطالبات  ية للطل تبر فترة ذهب بل الختبارات تع ما ق  فترة 
 حيث يكون هناك متسع من الوقت للمذاكرة والحفظ بهدوء وروية بعيدا عن التوتر
 العصصبي الذي غالبصا مصا تصصاب بصه الفتيات فصي فترة الختبارات نفسصها ، كمصا أن
 الوقت مناسب للمراجعة بالضافة إلى أنه من المهم أن يكون استيعاب المادة سابق

لفترة الختبارات بمدة كافية ليكون وقت الختبار مخصص للمراجعة فقط .
 ويعد تنظيم هذه الفترة الذهبية و استغللها بشكل صحيح أحد اهم عوامل النجاح ،

وقد يكون في اتباع النظام التالي بعض الفائدة : ص
تي سهل مع مراعاة الفترة ال يع المواد بدءا من الصعب إلى ال  § عمل جدول بجم

تحتاجها كل مادة دراسية .
ستذكارها سبق ا تي لم ي سة المادة على الموضوعات ال في درا يز المبدئي   § الترك

ها ، وهذه الخيرة من المفترض أن تكون قليلة  بشكل جيد أو لم يسبق الطلع علي
جدا ، أو غير موجودة .

 § كتابصة بعصض الملحظات على النقاط التصي لم يتصم فهمهصا والرجوع للمعلمصة
لتوضيحها خلل فترة المراجعة .

هم سبة الف كبيرا ون ها  يز في تي يكون الترك سبة للمذاكرة وال  § اختيار الوقات المنا
 عالية ويفضل استغلل فترة ما بعد صلة الفجر حيث تكونين فيها في قمة نشاطك

.
بذ الكسل و التهاون و البعد عن التسويف لن الوقت محدود و الفرصة الن  § ن

متاحة و لكنها تتناقص تدريجيا بمرور الوقت .
§ البعد عن جميع الملهيات التي تسرق الوقات و تحبط العمال .
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 § استبعاد الفكار السيئة ومنها العتماد على الزميلت أثناء الختبار عن طريق
الغش أو غيره .

بل وأثناء هد ق كل شيصء مصع بذل الج سبحانه و تعالى قبصل   § التوكصل على ال 
الختبارات .

مع أطيب أمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق
المصدر : لها اون لين

============
خطورة اللعاب اللكترونية

الدكتور عصام بن هاشم الجفري
 الحمصصد ل الواحصصد الحصصد الفرد الصصصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكصصن له كفوا
 أحد،أحمده سبحانه وأشكره ينعم ويعطي بل عدد ، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل
سالة ية بالر ين البر من ب به  صطفاه ر سوله ا هد أن محمدا عبده ور يك له وأش  شر
 فاسصتعد ، وأكرمصه ربصه بعلو المنزلة فصي الدنيصا والخرة فسصعد .أمصا بعصد:فأوصصيكم
كم مة وبوصيته ل ين عا ين والخر سي بوصية ال للول في ال ونف بة  شر الح  معا
 خاصة حيث قال:}َوَلَقْد َوّصْيَنا اّلِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِإّياُكْم َأْن اّتُقوا الّلَه َوِإْن
ِي اْلَأْرضِص َوَكانَص الّلهُص َغِنّياص َحِميًدا) َا ف ِي السّصَماَواِت َوم َا ف ّ ِلّلهِص م َتْكُفُروا َفِإن

 ({)النساء(. أما واِل لو عرَف الناُم ..لما ُخِلقوا لما َغِفلوا وناموا ..لقد ُخلقوا131
 لما لو أبصرتُه ..عيوُن قلوِبِهم ساحوا وهاموا …مماٌت ثم قبٌر ثم حشٌر …وتوبيٌخ
ته وصاموا … من مخاف صلوا  قت رجاٌل … ف قد ُخل ِم الحشِر  ُم ..ِليو وأهواٌل عظا

[( .1ونحن إذا ٌأمرنا أو ُنهينا…كأهل الكهِف أيقاٌظ نياُم)]
 أمصة السصلم يعيصش العالم اليوم فوره فصي التقنيصة وتخرج التقنيصة كصل يوم علينصا
كل خذ  سم يأ سام ق ثة أق سم الناس أمام تلك المخرجات إلى ثل  بمخرجات جديدة فينق
سه ني لنف ها جاهدا أن يقت هث خلف بل ويل ية  مل أو رو  ما تفرزه تلك التقنيات دون تأ
 وبيته وولده كل حديث منها،وقسم آخر يرفضها بالكلية فيعيش في عزلة عن العالم
يه،وقسم ثالث يتعامل مع تلك المخرجات بروية وتأمل فيأخذ  والتطورات الحادثة ف
 منهصا إيجابياتهصا ويذر سصلبياتها وهذا القسصم هصو مصن أنار ال بصصيرته بنور اليمان
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عد وقوع سلبياتها إل ب ها ول  ظل هناك مخرجات ل تعرف أضرار كن ت مة،ل  والحك
 ضحايا لها!وحديثي اليوم عن نوع من تلك المخرجات أل وهي اللعاب اللكترونية
من ها  بة علي مع الثار المترت قد حاولت ج ها و سوني ونحو سيجا وال ية كال  التلفزيون

خلل الواقع فوجدت أن من أبرز سلبياتها ما يلي :
 - ضياع الوقت الذي هو رأس مال العبد المسلم في هذه الحياة ومن ضيع وقته1

 فقصد ضيصع نفسصه وهصو مسصؤول عصن هذا الوقصت الذي أضاعصه غدا بيصن يدي رب
 العالمين؛فقد ذكر لي أحدهم أنه جلس مع رفيق له على مباريات في كرة القدم فيها
في ذلك كن  من اليوم التالي ولو لم ي نة صباحا  ساًء إلى الثام ساعة العاشرة م  من ال
 إل تضييع الثلث الخير من الليل لكفى به من خسارة،وقد قال صلى ال عليه وسلم
َم ِه ِفي ْن ِعْلِم ُه َوَع ا َأْفَنا ِه ِفيَم ْسَأَل َعْن ُعُمِر ى ُي َم اْلِقَياَمِة َحّت ا َعْبٍد َيْو  : ))َلا َتُزوُل َقَدَم

[( .2َفَعَل َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم َأْبَلاُه(()]
 - التقاعس عن القيام بالواجبات من بر الوالدين أو صلة الرحم وزيارة الجيران2

كل ذلك بحجة أنه ليس لديه وقت والسبب الحقيقي لذلك هو انشغاله بتلك اللعاب .
ها أوقاتا3 خذ تلك اللعاب من المدمن علي ما تأ في الغالب   - ضعف اليمان لنه 

 طويلة قد تكون على حساب أوقات قراءة القرآن وأوقات الذكار والوراد وأو قات
 قيام الليصل بصل قصد تكون على حسصاب الصصلوات المفروضصة حيصث تضيصع مصن ذلك

المدمن عليها دون أن يشعر .
 - التفكك السري وضعف التربية؛وذلك نتيجة لنشغال البناء طوال الوقت بتلك4

هم ليتحقق الدفء السري وتقوى رابطة هم و أمهات  اللعاب فمتى يجلسون مع آبائ
خبرة الباء والمهات إلى يه  قل ف قت الذي تنت تى يجدون الو بة ؟ م  الخوة و المح

أولدهم ؟ متى يعرفون أخطاءهم فيوجهوهم ويحسنون تربيتهم ؟
نك5 سي حيث إ فة المدمن على تلك اللعاب وانخفاض مستواه الدرا  - ضعف ثقا

ير عب ول يطلع على غ جد وقتا لل سرعة لي سية ب ته المدر سعى لنهاء واجبا  تجده ي
المقررات المدرسية ؛ لن وقته وقلبه وعقله مشغول باللعب بها .
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ظم6 يث تجده مع من على تلك اللعاب ح عي لدى المد سلوك الجتما  - ضعف ال
مل يف يتعا مع ل يعرف ك سه فإذا خرج للمجت ته أمام تلك اللعاب منطٍو على نف  وق

معه لنه لم يحتك بالمجتمع ليتعلم كيفية السلوك الجتماعي .
يد من7 ها العد تي تخرج من شة ال عد فترة لكثرة نظره إلى الشا  - ضعف البصر ب

الشعاعات الضارة بالعين .
 - ضعف الصحة وخمول الجسد لن الجسد يضل فترة طويلة بل حراك فتضمر8

العضلت ويصيبها الخمول .
 - الصابة بنوبات الصرع المتكرر بعد فترة قد تطول من الدمان عليها وهذا ما9

 جاء فصي تقريصر يقول بأن اليابان بدأت تشتكصي مصن آثار تلك اللعاب لكونهصا تنشصط
كهرباء المخ مما ينتج عنه التعرض لحالت الصرع المتكرر .

 - غرس العدوانية في نفوس الولد،ويشهد لذلك قصة عاينتها من قريب حيث10
 كان هناك طفصل اشتكصت المدرسصة مصن سصلوكه العدوانصي مصع زملءه الطلب وأنصه
سبب مل ُوِجَد أن  عد التحري والتأ ية وب هم بطشا شديدا يفوق الحوال العاد طش ب  يب

تلك المشكلة هو جلوسه لساعات طويلة أمام أشرطة العنف في تلك اللعاب .
 - الصابة بالمراض النفسية و إليكم قصة فتى سمعتها في موسم عيد هذا العام11

في هذا يث  كل حد نه  يث كان أب يجلب لب ين،ح ها رأي الع من رآ ها  ني ب  وحدث
 المجال وإذا بالب يفاجأ بإصابة ابنه بحالة غريبة لطول الوقات التي يمضيها أمام
ته صبحت حرك ثم أ سبب، صرخ بل  من النوم فزعا ي ستيقظ  صبح ي  تلك اللعاب أ
صوت إلى نى  من أد جف  نه آلة تتحرك ويفزع ويرت ثه وكأ  بطيئة جدا وكذلك حدي

جواره،وفشل في دراسته! فها هو الب أراد إسعاد ابنه فجنى عليه .
يد تي سمعتها من بعض من يتعاملون بتلك اللعاب أن النوع الجد  ومن المخاطر ال
نة وإدخال ثم بحركة معي تي الشريط في صورة لعبة  ها بداخله كرت للفيديو ويأ  من
سف مع ال ضح ! و سي فا بة إلى فلم جن سري تتحول تلك اللع قم  سر أو ر مة ال  كل
 ُأخبرت أن طلبا في المرحلة المتوسطة أصبحوا يتبادلون مثل هذه الشرطة،ناهيكم
 عصن تأثيرهصا على العقيدة حيصث أنتجصت بعصض الشركات العالميصة لعبا عصن صصراع

الحضارات بها من الخطورة على العقيدة ما بها .
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 أيها الحبة في ال هذا غيض من فيض حول هذه اللعاب ولعل بعضكم يعلم عنها
 أكثر مما علمت، أعوذ بال من الشيطان الرجيم : }َأَفَحِسْبُتْم َأّنَما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأّنُكْم

({)المؤمنون(115ِإَلْيَنا َلا ُتْرَجُعوَن)
الخطبة الثانية

 إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن
نا من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله  سيئات أعمال
يه وعلى بد ال ورسوله صلى ال عل يك له وأشهد أن محمدا ع  إل ال وحده ل شر
 آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فأرجو من اخوتي الذين يقتنون مثل هذه
 اللعاب أل يعجلوا علي في الحكم بأني أحرم هذه اللعاب ولكني أقول أنه ل بد من
 الستفادة من إيجابياتها واجتناب سلبياتها وأرى أن ذلك يكون بأمور من أهمها يلي

:
 - عدم السماح للولد بإحضار أشرطة عن طريق التبادل مع الزملء لن هذا1

 الباب باب شصر مسصتطير فأرى أن يغلق وأن يتصم شراء جميصع الشرطصة بواسصطة
الوالد أو عن طريق إشرافه .

 - تقنين وقت اللعب بها بأن يحدد بنصف ساعة على الكثر يوميا أو بساعة في2
 نهايصة عطلة السصبوع على أن يكون اللعصب بوجود أحصد الوالديصن وتحصت إشراف

أحدهما على القل وأل يترك الولد للعب في غرفة خالية .
ها حتى ل3 ية اكتشاف أشرطت ساليب تلك اللعاب وكيف  - أن يحاول الب تعلم أ

يكون ظاهرها البراءة وهي تحوي ما يثير الغرائز ويهدم الخلق .
 - وأخيرا أن يبين الب لولده وأن يربيهم أنهم لم يخلقوا ليضيعوا أوقاتهم في4

َس ِإّلا ُت اْلِجّن َواْلِإن ا َخَلْق سمى حيث قال : }َوَم ية أ هم ال لغا ما خلق قط وإن عب ف  الل
 ({.أسأل ال الكريم رب العرش العظيم أن يقينا وجميع المسلمين شرور56ِلَيْعُبُدوِن)

 الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا أزواجنا وأولدنا وبيوتنا إنه ولي ذلك
والقادر عليه .

------------------
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مع ، عدد )1)] سنة )1383[( المجت  هص /1420 شوال 11رمضان – 27(،30(،ال
 )استراحة(64م،ص2000 يناير –4-17
مة والرقائق والورع ، حديث 2)]  ، َقاَل2341[( سنن الترمذي ، كتاب صفة القيا

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح
============

أفكار رمضانية تساعدك بمطبخك
ام يوسف

أخواتي
يه القرآن، شهر الصيام عد أيام نستقبل شهرنا العظيم، شهر رمضان الذي أنزل ف  ب
هم نا رمضان.. ال هم بلغ مة.. الل بة والغفران، شهر العزة والكرا كر، شهر التو  والذ
مة به إلى ظل نا رمضان، فكم من آمل أن يصوم هذا الشهر ففاجأه أمله فسار قل  بلغ

القبر، كم من مستقبل يوم ل يستكمله ومؤمل غدا ل يدركه..
يامعاشر المسلمات:

هر؛ جوع نهار نه ش ستقبلونه على أ ساء ي مة ُتع فى ال عد أيام، و  إن رمضان آت ب
 وشبع ليل، نوم في الفراش إلى ما بعد العصر؛ وسمر في الليل إلى الفجر، تراهم
 ذئابا فصي الليصل جيفا فصي النهار، جعلوا مصن رمضان موسصم طرب وسصهر ودعايات
هم مه، ُحرموا وَحرموا غير ته وطع سدون حلو هم يقتلون رمضان ويف  وقنوات، ان
سر ته، وأ ته ولذا يه، عبادة للبدن والجسد بنزوا عة الحياة ف  من جمال رمضان ورو
نا بدون اسراف او تضيع وقت كن نعمل واحبت  للروح والعقل؛ مساكين هؤلء.. ول

بالمطبخ
أخواتي اليكم هذه الفكار التي تساعدك برمضان

ها وقت1 تي تخص شهر رمضان وأشغال ية ال يك شراء بعض الشرطة الدين  ( عل
عملك بالمطبخ

 ( نغسل البازير وننقيها ونربطها بالشاش لستخدامها فى الشوربة والباقي عليك2
طحنة

( عند شرْا مقاضي رمضان ابدئي بالشياء الضروية وتجنبى السراف3
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( عليك تفريز مايمكن تفريزة للستخدام وقت الزنقات4
ها بقوالب الثلج لكي توضع5 بة لك ووضع من كة المحب يك عصر بعض الفوا  ( عل

على العصير بدل من الماء المثلج
( عليك با البحث والنبش بالمطبخ لما هو منتهى الصلحية من أطعمة6
( عليك بعمل الشيرة ووضعها بجالون الزيت بعد غسلة لتوفير الوقت7
( اذا كنت أمرأة عاملة عليك عمل الحلى من الليل لتفادي الوقت8
( اذا كنت أمرأة عاملة عليك أقتناء قدر الضغط لختصار الوقت9

( اقتناء انبوبة غاز أحتياطية خوفا من انتهاء النبوبة وقت عملك بالمطبخ10
( اقتناء صحون بلستيكية عند عدم توفر من يساعدك بالمطبخ11
 ( عند أرادتك بأخراج اللحم للفطار عليك بوضعها فى صحن ويوضع فى أحد12

رفوف الثلجة من الليل
ها13 تي تستخدميها للسفرة بوضعها فى صينية وتغطيت يك بتجهيز الدوات ال  ( عل

بمنشفة ووضع التمر بصحون ولفها بالقصدير
فظ14 من القلي ويحا فه  يك تنظي يك بوضع قصدير على البوتجاز ليخفف عل  ( عل

علية
 ( اذا وجد لديك أطفال ل يصوموا عليك بابقاء أكل لهم من قبل أو إصنعي لهم16

مايرغبون
ها15 كن ضعي ها ل سحور لترمي من الفطور أو ال فة  مة نظي يك أطع قي لد  ( أذا ب

بأكياس وأعطيها من هم فى حاجة لها
 ( اذا تبقى لديك خبز عليك بتقطيعة ووضعة بالفريزر لوقت الستخدام للطباق16

التي يحتاجها
( عليك بتنظيف مكان عملك بالمطبخ أول بأول حتى ليتراكم عليك الشغل17
 ( وعليصك بتقطيصع الخضار مثصل البقدونصس والكزبرو والشبصت ووضعهصا بعلب18

حافظة بالفريزر للستخدام
 وأهم شئ لتنسى نفسك بالكل وتنسى أهم شئ وهو قراءة القرآن الكريم وهو الذي

سوف ينفعك ويشفع لك يوم القيامة أكثرن من التسبيح والستغفار في كل وقت .
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تذكروا هذه الفعال
لتقضوا أكثر الوقت في المطبخ واجعلوا

من فطوركم أجرا لكم وافطروا صائما
وأرسلوا للفقراء ولتنسوا جيرانكم واهلكم فهذا باعث للمحبة والوصل

أيها المسلمات:
 أكرموا هذا الوافد الكريم.. استقبلوه بالتوبة الصادقة والرجوع إلى ال؛ أروا ال من
قد حرم خيرا كثيرا، ها ف من حرم هر المبارك.. فإن ل نفحات  في هذا الش سكم   أنف
 جاهدوا أنفسصكم؛ أخلصصوا النيصة ل فصي السصتعداد له؛ فربمصا قطصع هادم اللذات تلك
 الماني فبلغ صاحبها بنيته ما لم يبلغه بعمله.. كم من إخواننا الذين كانوا يخططون
 لشهصر رمضان وعمصل الخيرات فيصه، وقصد حملناهصم على الكتاف ودفناهصم تحصت

الحداث لكنهم بلغوا إن شاء ال بنياتهم .
=============

كيف تنجز أكثر في وقت أقل
 وسيلة وحيلة113

لمساعدتك علي رفع معدل النتاج
والتغلب على عادة التأجيل

تأليف
روبرت بودش

ترجمة
منال مصطفى محمد

مقدمة
يف نا ك يه الحداث ويطوي الزمن . ونكاد ل نشعر بوقت سارع ف في عالم تت يش   نع
نا ونحاول نا وأوقات ظم أفكار جة إلى أن نن مس الحا في أ نا  يه . كل ما نقض مر وفي  ي
 الستفادة من كل دقيقة في حياتنا ، إذا كنا ننشد حياة افضل وعمًل مميزا يقود إلى
 نجاح مؤكصد . هذا الكتاب الرائع البسصيط المسصلسل يضصع أيدينصا علي مفاتيصح هامصة
 نحتاجها بشدة لنستطيع من خللها تحقيق أقصى إنجاز ممكن بأقل مجهود في زمن
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 قياسصي . لقصد كان هذا الكتاب نقطصة تحول فصي أسصلوب تفكيري وعملي . وكمصا
استفدت منه ، أرجو أن تعم فائدته علي الجميع .

المترجمة
المحتويات

الموضوع الصفحة
4. مقدمة 1

6. التفكير 2

7. التخطيط 3

12. التنظيم 4

13. ابدأ فورا 5

15. أبدع أفكارا منتجة . 6

18. وسائل وتقنيات وخطوات فاعلة 7

25. راقب وقتك 8

27. تغلب على عادة التأجيل 9

التفكير
من1 ساطه . لذا  قة بب بل هذه الحقي شئ ، تق كل  مل  في لع قت كا جد و ص ل يو   

من عملك كل  فى  ية . وإذا فعلت ذلك  ثر أهم يز على الشياء الك  الضروري الترك
وحياتك الشخصية ، فإنك ستنجز أكثر بحسن إدارة الوقت .

هل أي شئ آخر . فالتوتر2   ص صفى ذهنك . اهدأ . وركز على مهمتك . تجا
 الزائد يجعل مهمتك تبدو أصعب مما هى عليه . يمكنك التحكم فى صفائك الذهنى
 بحيث ل تجعل الضغوط الخارجية تؤثر عليك . تفهم جيدا ما يجب عليك فعله وقم

به فى هدوء وراحة وثقة .
  ص ل تحاول أن تنشد الكمال . فمن السهل أن تقع فى فخ المحاولت لجعل العمل3

 أفضصل قليًل . لكصن فصى أغلب الحيان تؤثصر محاولت تحسصين العمصل فصى النتيجصة
العامة ، بالضافة إلى زيادة استهلك الوقت والمجهود بدون داعى .
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  ص تقبل عيوب إنتاجك لنها طبيعة بشرية . فمن الغير مفيد لوم نفسك . وعندما4
 يقصل معدل إنتاجصك فإنصك تحتاج للتوقصف وإعادة التفكيصر . ل تفكصر فصى محاولتصك

الفاشلة السابقة ، تقبلها لنها ببساطة طبيعة البشر . واصل عملك .
  ص تعامل مع مكان عملك كموقع للنتاج . هيئ ذهنك للتفكير فى مكتبك كمكان5

 لنجاز المهام ، فكصر باسصتمرار بهذه الطريقصة ، وسصتجد نفسصك أكثصر إنتاجا كلمصا
 تواجدت هناك . خصصص مكان آخصر للعمال والحداث والنشطصة القصل أهميصة .

وأجعل مكان عملك حصريا للنشطة الكثر أهمية .
التخطيط

  ص جهز قائمة بالمهام التى يجب إنجازها. أدرج بها كل الفكار التى ترد لذهنك.6
 تكمصن الفكرة فصى أن تدون كصل شصئ على الورق . ل تتوقصف لصصياغة أسصلوبك أو
للتفكير فى أحد النقاط . كل ما عليك هو الستمرار فى كتابة القائمة حتى تكتمل .

  ص درج قائمتك تبعا للهمية . وأسهل طريقة للقيام بذلك هى تصنيف كل مادة7
إلى ثلثة أقسام رئيسية :

أ ص عاجل وهام. ب ص هام وليس عاجل. ج ص ل هام ول عاجل.
النقاط ) أ ( هى الكثر أهمية لذلك تأخذ الولوية القصوى دائما .

والنقاط )ب ( تليها فى الهمية .
أما ) ج ( فل تستحق تضييع الوقت بها .

 اتخاذ الوقصصت اللزم لتحديصصد الولويات سصصيساعدك على إنجاز المهام واحدة تلو
الخرى ، دون التوقف لتحديد أهمية الخطوات لنجاز المهمة .

 ص خمن بإحساسك أكثر الخطوات أهمية ، فإنه نادرا ما يخذلك .8
  ص قم وببساطه بحذف أي خطوه غير هامة مدرجه بالقائمة . اسأل نفسك " ما9

 هصو أسصوأ مصا يمكصن حدوثصه إن أسصقطت هذه كليا مصن القائمصة ؟ . وإن رأيصت أنصك
تستطيع تحمل النتائج دون خسارة ، احذفها فورا .

 ص أجل المهام الغير ملحة لصالح الكثر إلحاحا . فليس من الضرورى عمل كل10
 شئ الن . أحيانا يعطل العمل من قبل الممولين أو المنفذين أو المستفيدين أنفسهم .
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ثر إلحاحا لنجاز يذ الخطوات الك قت لتنف ستغل هذا الو ثم ا ستطعت ،  ما ا  احذف 
المهمة .

 صص طور عادة تدويصن خطصه على الورق لنجاز المهام ، سصواء كانصت كصبيرة أم11
هم . ارسم قة تخطيط حيات به الكثيرون يرجع إلى د تع   صغيرة . فالنجاح الذى يتم

طريقك ثم أسلكه هكذا ، عمل بسيط لكن فعال جدا .
 ص استثمار الوقت عامل مطلوب لنجاز كل مهمة على قائمتك . احسب الوقت12

 اللزم لنجاز كل مهمة مثل السفر والمقابلت والتخطيط .. إلخ . ل تنسى إضافة
وقت ضائع للوقت الفعلى لنجاز هذه المهام .

 ص توقف وفكر فيما تخطط له . كيف يمكن إنجازه بشكل أكثر فاعلية ؟ استغرق13
 دقائق معدودة لتلخيصص وبلورة وتصبرير خططصك . فالخلصصة البسصيطة تغنيصك عصن

ساعات من التردد .
 ص حدد أهدافك . اكتبها واجعلها أمامك . حدد ما تعمل من أجله . سجل أهدافك14

سلسل زمنى منطقى لنجاز ثم ضع ت ستمرار .  ها با  فى خطتك اليومية وارجع إلي
كل هدف .

 ص ضع خطه مرنه لكل مشروع . سجل الهدف المراد إنجازه فى قمة القائمة .15
ها . الفكرة مصن كل منهصا ميعاد نهائى لنجاز مة إلى خطوات ل كل مه يم   يمكصن تقي
 الخطة المرنة هى أن تقسم الخطوات باستمرار لخطوات أصغر ، وفى كل سلسلة
 قم بتدريج العمال حسب الهمية . تزودك الخطة المرنة بحلول للمواقف الحرجة

مما يؤدى مباشرة لنجاز مهمتك .
 صص خطصط لكصل سصاعة مصن عملك اليومصى . حدد أوقات لمهام جدولك اليومصى .16

 أعطصى لكصل مهمصة الوقصت اللزم لنجازهصا . اسصتغل وقتصك لمعالجصة المور ذات
ستغل ية . ا فى إنجاز التال مة مبكرا ، ابدأ مباشرة  من المه يت  ية . وإذا انته  الولو
 الوقات التصى تكون فيهصا فصى ذروة طاقتصك لنجاز المهام الكثصر إلحاحا. وكلمصا
 أكثرت من استعمال تقنية الوقت المحدد لكل مهمة ، كلما أصبحت أكثر مهارة فى

تحديد الوقت المطلوب .
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 صص اسصتعد جيدا قبصل كصل اجتماع . ضصع هدف محدد لكصل اجتماع . أجعصل17
هم . أخطرهم بجدول العمال  المجتمعين متوقعين بالضبط ما المطلوب من كل من
 مسصبقا، وبهذا يمكصن أن يسصاهم كصل الحاضريصن بشكصل أكثصر فاعليصة . قبصل نهايصة
مة جديدة . سابقة ويكلف بمه ته ال قد أدى مهم كل شخص  جب أن يكون   الجتماع ي

أظهر التزامك لقيمة أوقات الحاضرين بإنهاء الجتماع فى الوقت المحدد .
 ( مشروع ، يجب أن تعمل على101ص ركز . حتى وإن كنت مطالب بإنجاز )18

من ير  هك . الكث صرف انتبا تى ت من الغراءات ال ير   زيادة مجهودك . هناك الكث
نك قضاء هم ، فبإمكا ها والناس لتختلط ب كن لتذهب إلي ها والما قة لتعمل  الشياء الشي
ما كز على  يك إل أن تر ما عل جز ف كن إذا أردت أن تن تك بعدة طرق أخرى . ل  وق

هو أكثر أهمية ، هكذا ببساطه .
  دقائق للتحضير لعمل الغد . اكتب قائمة بأولويات10ص فى نهاية اليوم اقضي 19

 اليوم التالى مسبقا . سيوفر لك هذا وقتا ثمينا فى الصباح . يمكنك أن تدخل مباشرة
جة لعمل قوائم واختيارات . إتباع هذه الستراتيجية يضمن لك  فى عملك دون الحا

استغلل اليوم من أوله والعمل على إنجاز أكثر المهام أولوية .
 ص حدد باستمرار الوقت اللزم لنجاز كل مهمة . عندما تبدأ فى إنجاز المهام ،20

بة بشكل ستشعر بحدوث النتائج المطلو ها  نك تحتاج للعمل دون أى عوائق وعند  فإ
أسرع .

 ص قسم الهداف إلى مهام أساسية . ل يهم إن كان الهدف كبيرا أم صغيرا . أى21
 هدف قد يبدو مثل حلم بعيد المنال حتى تبدأ فى تقسيمه إلى خطوات عمل صغيرة
 جدا يمكصن أن تبدأ بهصا فصى الحال . تقسصيم الهدف إلى مهام أسصاسية يجعلك تنجصز
فك ستصبح أهدا مل هذا،  فى ع به . إذا فشلت  نت تحلم  ما ك  خطوات توصلك إلى 

أحلما بعيدة المنال .
قة الصحيحة . إنك22  ص أعط كل مهمة الوقت الكافى لنجازها ، هذه هى الطري

 تحتاج لنهاء المهمصة بالشكصل الصصحيح مصن أول محاولة حتصى ل تتعرض لضغوط
تسارع الوقت المحدد . فلن تستفيد شيئا من تكرار العمل مرتين .
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 صص حدد خطوات عملك قبصل أن تبدأ . خصذ وقتصك فصى عمصل خلصصة سصريعة23
 للمشروع . قسصمه إلى خطوات . وقصم بتحديصد الوقصت . دقيقصة واحدة مصن التخطيصط
 الفعال تغنيصك عصن سصاعة مصن التفكيصر . فالتلخيصص الجيصد للمشروع هصو خريطتصك

لنجازه بنجاح .
 ص عد ملف رئيسى لمواعيد التسليم النهائية . اعرف أين تقف فى أى وقت فيما24

 يتعلق بأى مشروع تنجزه . كصن مدركا لماهيصة الخطوات ومتصى يجصب أن تنجصز.
كل يم  فى اللتزام وتنظ ساعدك  هو أن ي ية  سليم النهائ يد الت من ملف مواع  الغرض 
يس ببعيد ، فمن  موعد نهائى بشكل مناسب . وعندما يبدو لك أن الموعد النهائى ل

الفضل أن تبدأ فورا بالعمل على المشروع .
 ص توقع ما ل يتوقع . انتبه للتأخيرات عندما يشترك معك آخرون بمشروعك .25

 إن خططصت لهصا سصتكون أقصل إحباطا وقادرا على اللتزام بالموعصد النهائى . كصن
 واضحا مع الخرين حول ما يجب أن يفعلوه ومتى ؟ لكن عليك إدراك أنه ما من
 أحصد غيرك ملزم بالنجاز . راجصع بشكصل دورى بدًل مصن النتظار للدقائق الخيرة

وهذه هى الوسيلة المثلى لتبقى على الطريق الصحيح .
 ص ضع خططك لتطوير زيادة قليلة جدا فى معدل إنتاجك اليومى . التركيز على26

يل يؤدى إلى تحسن ثابت كل يوم . اتخذ قرارا رفع إنتاجك الشخصى  التحسن القل
يد معدل كن تزا فى التخطيط ، ل قد يجعلك هذا حذرا  ية صغيرة يوميا .  سبة مئو  بن

النتاج سيكون كبيرا كما أنك ستصبح أكثر كفاءة .
تب خلصة تتضمن27 كبر . أك يع ال بة للمشار صيلية المكتو ضع الخطط التف  ص 

 نقاط تحدد اتجاه كل خطوه على طول الطريق . أجعل النقاط واضحة ومفصله كما
نك عمليا إنجاز ساعدة ، يمك خر . إذا حصلت على الم شئ آ يذ  نك تخطط لتنف  لو أ
 خطوات إضافيصة. أمصا إذا كنصت تقوم بالمشروع كله بنفسصك، فليصس عليصك أن تقصف

وسط العمل لتدرس الخطوة العملية القادمة .
 ص أفسح وقتا إضافيا لبعض التأخيرات الروتينية المؤكدة الحدوث . عندما تحدد28

  % زيادة فى الوقت . القيام بمثل هذا15 : 10نشاطك اليومى إعطى نفسك من 
التدبير للوقت سيجعلك أكثر فاعلية وأقل إرهاقا .
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التنظيم
 صص هيصئ مكتبصك لتقوم بأداء عالى وكفصء. الكثيصر مصن الضوء الطصبيعى بقدر29

جه شئ تحتا يح ، وأى  تب ، كرسى مر ية على المك غة كاف ساحة فار ستطاع، م  الم
لداء المهمة المطلوبة على أكمل وجه .

 ص ضع كل شئ فى مكانه . فى نهاية اليوم ، أفرغ مكتبك وارجع كل ملف أو30
فى جه  ما تحتا نه عند فى مكا قة ستجد كل شئ  نه المعهود . بهذه الطري  مستند لمكا

المرة القادمة .
بل أن تبدأ المشروع ، أحرص على توفر الساسيات أجمع كل المواد التى31  ص ق

 تحتاج إليها مسبقا . بالنسبة للكاتب قد تكون هذه المواد مجموعة أبحاث . وبالنسبة
سبقا جه م ما تحتا هز  ها . ج تى يحتاج قد تكون أدوات ومواد البناء ال مل البناء   لعا

لتندمج بالعمل دون انقطاع حتى تكمل مهمتك .
 ص تفادى تكديس الورق فوق مكتبك . أحفظه لتعرف مكانه بالضبط . وقلل عدد32

مرات استخدامك لكل ورقة .
سك33 نك العتماد على حد مك . يمك تى أما مة ال صادر القي كل الم من  ستفد   ص ا

 الخاص للوصصول إلى مصا تحتاج ، دون تضييصع الوقصت فصى البحصث ومصن الفضصل
 السصتعانة بسصكرتير للبحصث عصن المعلومات . أشياء مثصل الرشيصف الحكومصى
 والنترنصت والدليصل التجارى قصد تكون ذو قيمصة كصبيرة كمصصادر للمعلومات دون

تضييع الوقت . استخرج هذه المصادر .
ابدأ فورا

 ص قم اليوم بوضع قائمة للغد . يكون معظمنا أقل إنتاجا فى نهاية اليوم . عندما34
 ترى أن أكثر المهام صعوبة لهذا اليوم قد اكتملت، فإنه وقت الستعداد لليوم التالى
 . من الفضل أن تحتفظ بجدول أعمالك فى ملف مخططك اليومى أو تجمعها كلها
 على شكل كتيب . بهذه الطريقة سيكون لديك دائما كل العمال والنشطة اليومية .
يد . ية أفضل فى يومك الجد  تحضير جدول أعمالك فى وقت سابق يجعلك تبدأ بدا

ويجعلك أيضا تفكر بالخطوات التالية .
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 ص ابدأ كل صباح على مكتب نظيف . وفى المساء قبل أن تنصرف تخلص من35
 أى تراكصم للعمصل . إن داومصت على تنظيصف مكتبصك كعادة يوميصة ضمصن عملك
 اليومى ، ستقهر أى عقبه تؤدى إلى الفوضى وتمنعك من التفكير الواضح المبدع .
 ببساطه ، ل يمكنك القيام بأداء مميز إذا واجهت كل من العمل الكتابى ، ومجموعة

من المهام التى يجب أن تنجز فى وقت واحد .
 ص قم بعمل أبغض المهام أوًل . وذلك عند ما تواجه بقائمة من المهام الثقيلة ،36

 قم بالكثر بغضا واحدة تلو الخرى . ستشعر بعد ذلك أن كل ما يأتى لحقا سهل
. وستشعر أنك ل تقهر باقى اليوم .

 صص ابدأ فورا . اتخصذ شعار " قصم بعملك الن " . وإن لم تبدأ فلن تنتهصى . إذا37
كل يوم عض الخطوات  ها . إنجاز ب ها كل قد تفقد عض المور ، ف  انتظرت انتظام ب

يصل بك إلى تحقيق هدفك . ل تؤجل عملك . قم به الن .
 ص كن دقيقا . طور دقة المواعيد إلى عادة . وفى وقت قصير جدا ستنجز أكثر38

قة فى المواعيد ستجعلك تبدو ملتزما ويوفر لك الوقت97من غيرك بص   % . الد
 والمال . ويجعلك كذلك تحترم وقصت الخريصن . حضورك للعمصل مبكرا يتيصح لك
 الفرصصة للتعرف على الموظفيصن والمدادات الجديدة ، ويتيصح لك وقتا للراحصة ،

ووقت للستعداد الذهنى أو حتى على القل وقت لمراجعة ملحظاتك .
 صص اسصتفد مصن البدايصة المبكرة فصى الصصباح . اسصتيقظ سصاعة مبكرا عصن المعتاد39

ما يمكن ضل أداء . جرب هذا لمدة شهر وستدهش ل ساعة للقيام بأف ستغل هذه ال  وأ
أن تفعله هذه الساعة لك . إنها وسيلة سهلة لكسب فوائد مميزة.

 ص ابدأ كل مشروع بخطوة إيجابية . ابدأ بعمل شئ هام وستشعر بالنجاز الذى40
قم سيطة و ية بالمهام أو العمال الب  سيساعدك على إكمال يومك . ابدأ قائمتك اليوم
 بوضع خطة عمل مفصلة للمهام الكثر تعقيدا . تذكر هذه الفكرة البسيطة فى بداية

كل مهمة أو مشروع وستبدأ بداية موفقه كل مرة.
أبدع أفكارا منتجة .

 ص إذا توفر لديك وقت إضافى أعمل فيه على الخطوة الكثر أهمية . لنها هى41
التى تعطيك القيمة العلى أو المردود الكبر . اسأل نفسك باستمرار
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" ما هو الستثمار المثل لوقتى ، الن ؟ وعندها قم بأكثر العمال إنتاجية .
 ص واصل التركيز على أي خطوة مهملة ذات أولوية . أعمل عليها باستمرار .42

 واصل العمل عليها بقدر ما تستطيع دون أن تشتت تركيزك، ل يهم مدى صعوبتها
 أو بغضهصا أو التحدى الذى سصيواجهك . وغالبا مصا يتطلب ذلك أن تكون ذو إرادة

قوية ، ولكن النتيجة تستحق هذا العناء .
 % على هذه100ص انتقل للخطوة التالية في الهمية على قائمتك. ركز انتباهك 43

قل إلى كن ، انت ها أقصى جهد مم ها أو بذلت في ما أنجزت مل . إذا  مة حتى تكت  المه
 المهمة التى تليها على قائمتك . واحدة تلو الخرى ، هكذا ستنهى مهماتك ، وأعمل

دائما على إنجاز الكثر أهمية .
 ص أنجز المهام التى تعود عليك بقيمة مميزة . إعطى المهام السهلة الباقية لمن44

 يؤديهصا . وهذه وسصيلة فعالة جدا لرفصع معدل النتاج . قصم بالمهام الرئيسصية التصى
 ستنجزها أنت فقط بأفضل ما يمكن . مهما كانت مهارتك وتجربتك وخبرتك عليك
 استغللها عمليا ، بما تحتاجه المهمة . استثمر وقتك وخبرتك بحكمة . دقق فى كل

مهمة وقرر أى من المكانات المتاحة أكثر فاعلية لنجازها .
 صص حول وقتصك لفعال منتجصة . حدد الوقصت الذى تكون فيصه أكثصر إنتاجيصة ،45

 استجمع كل قوتك ، ثم قم بالعمل . استخدم الوقات القل فى معدلت النتاج للرد
 على المكالمات الهاتفيصة أو إرسصال الفاكسصات أو للجتماعات وإدارة المناقشات. ل
 يمكصن لحصد أن يحافصظ على معدل إنتاج مرتفصع طوال اليوم . يمكصن السصر فصى أن

تعرف أكثر أوقاتك نشاطا . وتقوم فيها بما هو أكثر أهمية من متطلبات العمل .
 صص اسصتخدم الكمصبيوتر بكفاءة . أتبصع عادة كتابصة الشياء مرة واحدة ثصم قصم46

يد ية بال بة الملحظات التحضير شة . تجنب كتا ند الضرورة على الشا ها ع  بتحرير
 والتصى تحتاج لتسصجيلها على الكمصبيوتر فيمصا بعصد . تعلم اسصتخدام قواعصد البيانات

ومخططات المشاريع وبرامج الجدولة وأى برنامج يفيد عملك وأداءك.
 ص وفر وقتك . أنجز المهام بأقل الخسائر .كلما قلت الخطوات المطلوبة لنجاز47

ستقطاع دقائق أو من خلل ا تك  فع كفاء ما كان أفضل . أعمل على ر ما كل مة   مه
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مة والمبالغ ير ها به إلى الخطوات المعقدة والغ ية . أنت من أعمال روتين نى   حتى ثوا
بمعالجتها مما يضاعف العمل .

عة48 فى أرب ين  من تناول مشروع من حجم المهام لتتفادى الجهاد . بدًل   ص نوع 
حد تلو الخر ، قسمهم إلى مهام تنجز كل واحدة فى  قم بوا قة .30ساعات ،    دقي

قل ستشعر بالنجاز وتكون أ ها  كبير ، عند صغير لل من ال مك  تب مها  حاول أن تر
خموًل فى آخر اليوم .

 ص تحد نفسك لنهاء المهام المدرجة على جدول أعمالك . ابحث باستمرار عن49
 أكثصر وأسصرع وأفضصل الوسصائل إنتاجا للقيام بالمهام . ثصم كافصئ نفسصك لزيادة معدل

النتاج .
 صص أبذل جهدك لزيادة معدل التحسصن . التحسصن القليصل والثابصت فصى المجهود50

هو أن تحسن جه  ما تحتا يد . كل  كبير على المدى البع تج عنه اختلف   والنتائج ين
ص  مة ال فى ق ها ستكون  ستمرار وعند ثر من المعتاد قليًل وبا  % من5من أدائك أك

العاملين الكثر إنجازا .
غد . أبدأ فى العمل فورا51  ص طور أداءك فى العمل . ل تؤجل عمل اليوم إلى ال

 وسصتنجز خلل عشصر سصنوات مصا ينجزه الخرون طوال حياتهصم . قصم بعملك الن
 وستشعر بإحساس النجاز الرائع . كيفية استثمارك لوقتك تحدد نوعية حياتك التى

تصنعها .
هى الخطوة الولى على52 ما  خر .  شئ أ من أى  ثر  يد إنجازه أك ما تر  ص حدد 

 قائمتصك أو الهدف الكثصر أهميصة والذى يجصب إنجازه الن . تلك هصى المهمصة التصى
 تحتاج التركيصز عليهصا . اتبصع هذه الوسصيلة أوًل . وعندهصا تسصتطيع إنجاز كصل مصا

تحتاجه ، ولكن بشرط عمل كل مهمة على حدة .
 صص قصم بزيادة إنجازك بالنتقال فورا للمهمصة التاليصة . كلمصا أنجزت مهمصة تلو53

مة كل مه جك . فالنجاح يولد نجاح .  ية زيادة إنتا فت احتمال ما تضاع  الخرى ، كل
جح كل إنجاز نا يد .  تك لنجاز المز من ثق سك وتعزز  من حما يد  هى بنجاح تز  تنت
ثم كل خطوة على حده  مل  قم بع هة التحدى التالى .  تك على مواج من قدر  يعزز 

انتقل للتالية فورا .
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به54 هى شصئ تقوم  ساسية إلى عادة قويصة . فالعادة   صص حول أنشطتصك اليوميصة ال
 تلقائيا ، دون تحكم العقل الواعى . كل واحد منا لديه مهام بغيضه أو مقيتة ، ومع
 ذلك هامصة . بمجرد أن تصصبح عادة ، سصيسهل تحملهصا . وليصس عليصك حينهصا أن

تتوقف وتفكر بها .
ستثمر وقتك55 مة الفائدة إلى عادات مفيدة . قرر أن ت  ص غير العادات القديمة عدي

 بفاعليصة أكثصر ، وابدأ مصن اليوم وسصيلحظ الخرون قدرتصك على إنجاز الشياء
المهملة . سيقدرونك أكثر علوة على أنك تستطيع الستمتاع بوقت فراغك .

ستفعل ؟ بماذا56 مل . ماذا  قط لنجاز عمل يوم كا يك نصف يوم ف  ص تخيل أن لد
قت جأ بقلة الو ما تفا تى لحقا؟ عند كن أن يأ ما يم جب أن يقدم و ما الذى ي  ستبدأ؟ 

المتاح أمامك للعمل ، فإنك مضطر لوضع خطة على أعلى مستوى من الكفاءة .
وسائل وتقنيات وخطوات فاعلة .

جه57 ما تحتا خر  ما تؤدى عملك ، فإن آ عن المقاطعات الشخصية . عند عد   ص ابت
جك سك واندما ند ازدياد حما كبر إنجاز ع ية . يحدث أ ير ضرور  هى التدخلت الغ
 بالعمل كلما اقتربت نحو النتيجة الناجحة . يمكن أن تعيق المقاطعات نجاحك . لذا
يد ثل علمات على الباب أو البر سائل عدم الزعاج م ستخدم و ها تحدث . ا  ل تدع
 الصوتى . وإن كنت مضطرا ابحث عن مكان بعيد للعمل حيث ل يجدك الخرون
. أو غير أوقاتك لتكون فى قمة نشاطك حيث ل يكون وقت الذروة عند الخرين .

 ص تعلم أن تتجاهل المهام التى ل تؤدى لنتائج . فما أسهل أن تشغل نفسك بعمل58
 أقل أهمية . إن كانت الخطوة غير هامة اليوم ، فل تضيع وقتك بها ، كلما ابتعدت

عن المهام القل إنتاجا ، كلما كنت منتجا .
 ص الغ أى سفر غير ضرورى . استخدم التكنولوجيا الحديثة التى توفر الوقت.59

مع مل  نى للتعا يد اللكترو كس أو البر تف أو الفا ستخدام الها فى المكان ا  إن كان 
فع قت ور من الو يد  ير المز صية لتوف نب الزيارات الشخ مة . تج يا اليوم الها  قضا

معدل النتاج .
ثم60 مبيوتر ،  فى الك مج الصوت  ستعمل برا سجل أفكارك على مسجل ، أو ا  ص 

 حرر الكلمات إلى صصيغة ملئمصة . فهذه طريقصة سصهلة للتعصبير عصن أفكارك ، دون
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 عناء محاولة الكتابة المنمقة . الكتابة لكثير من الناس عمل مضجر ، ولكن التحدث
 أسصهل طالمصا أنصه ليصس أمام جمهور . وغالبا تكون الكتابصة أكثصر فاعليصة إذا كانصت

بغرض التصال بين شخصين .
ية تزيد من61 ها أم ل ، فالمواعيد النهائ ية يومية . سواء قبلت  ص ضع مواعيد نهائ

فى ما  نا  ما بذل مل ، كل عد النهائى لتمام الع من المو نا  ما اقترب  معدل النتاج . كل
ما سبوعيا ويوميا. فكل ية شهريا وأ يد النهائ من المواع سلسلة  ضع  سعنا لنهائه،   و
فع ية كقوة د يد النهائ مل المواع قى . تع مل الحقي ما بدأ الع عد النهائى كل  اقترب المو

هامة لزيادة إنتاجك كلما التزمت بها .
 صص قصف أثناء تحدثصك بالهاتصف . فالوقوف يجعلك تتحدث فصى الموضوع مباشرة62

 وبسرعة وتكون المكالمة مثمرة . من السهل أن تجلس جلسة قصيرة ومريحة جدا
وعندها ستطول المكالمة .

ها فى نفس الوقت . رد على63  ص جمع عدد من المهام المتشابهة الصغيرة وقم ب
 كل المكالمات الهاتفية التى تتعلق بموضوع واحد فى اليوم ويفضل القيام بذلك بعد
 النتهاء من جدول العمال اليومى . إتمام عدد من المهام الصغيرة يكون أسهل فى
 وسط زحام العمل . حيث يساعدك دعم جهودك على الستفادة القصوى من وقتك .
 جمع المهام الصغيرة معا مثل العمال المصرفية والبريد والتسليم والتسلم أو تجديد
من نشاط جبر على النتقال  ما ت نى . عند يد اللكترو  قاعدة البيانات والرد على البر
 لخصر والعودة مرة أخرى ، فإنصك تسصتهلك الوقصت فصى محاولة إعادة التركيصز

والندماج .
به . أغلق64 سبقا عن موعد الجتماع والتزم   ص أدر الجتماعات بكفاءة . أعلن م

 الباب لتبدأ الجتماع . ل تحرج ممن يأتى متأخرا . فلتكن معروفا بأنك ملتزم تماما
نك رجل أعمال جاد وعندها  بمواعيد الجتماعات , وسرعان ما سيتفهم العاملون أ
 سصتصبح الجتماعات مثمرة . حدد الجتماعات فصى أوقات غيصر تقليديصة مصن اليوم

 مساءا مما يساعد على اللتزام بدقة المواعيد .3.45 مساءا أو 1.50مثل الساعة 
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 ص تحدى نفسك . حاول دائما أن تتفوق على نفسك . ركز تفكيرك ليجاد وسيلة65
 أكثر كفاءة لداء نفس المهمة المكلف بها . وبتحويلها للعبة ، فإنك تحول حتى أكثر

المهام بساطه لثارة ومرح.
 صص أكتصب قائمصة مهامصك على صصفحة واحدة كصبيرة . أكتصب كصل المهام ، دون66

  مجموعات مختلفة من3الهتمام بالتسلسل المناسب . بعد تسجيل كل المهام ، حلل 
 المهام ) أ ، ب ، ج ( باسصتخدام أقلم التعليصم الملونصة . بمجرد تقسصيمهم ، يمكنصك
قة ، مى . وبهذه الطري فى مخططك اليو سهولة  صحيح ب سلسل ال هم بالت  إعادة ترتيب

ستتعرف فى بداية العمل كل يوم ، على المهام الصعبة التى ستواجهك .
قط .67 حد ف طة مهام ليوم وا عك بخ فظ م مة معا . احت سجلتك الها كل  مع   ص ج

 ومصن الفضصل أن تكون قائمصة المهام جزء مصن جدول أعمالك . احتفصظ بالملفات
صغيرة . صاصات الورق ال ضع الملحظات على الظرف أو ق نب و مة وتج  الدائ
طة من خ ثر  ستخدام أك كل الملحظات . محاولة ا ين  طك لتدو ستخدم ملف خط  وا
 تزيد من فرصة نقص النتاج. كما أنك بنقل البيانات تخاطر بفقد عنصر أو خطوة

هامة.
 صص فصى كصل التصصالت الهاتفيصة أدخصل إلى الموضوع مباشرة تجنصب الثرثرة68

 المضيعصة للوقصت . أجعصل رسصالتك مختصصرة ومفيدة بقدر المكان . أدخصل فصى لب
الموضوع . قدر وأحترم وقت الخرين وسيعاملونك بالمثل .

 صص أنشصئ سصجلت إلكترونيصة لواجباتصك ومسصئولياتك. إذا اعتمدت بشكصل خاص69
 على الكمبيوتر للتسجيل باستمرار ، فإنك عاجًل أم أجًل ستنهى حالة الحباط التى
 يمكن أن تحطم كل شئ . وقد ينجح استعمال الكمبيوتر أو يفشل . وإذا كان كل ما
جه قد توا ها  جع مكتوب ، عند سوب دون امتلك مر قط على الحا سجل ف كه م  تمل
نع سيكون عندك مرجع لم سودة على الورق ، وبالتالى  قى . أعمل م  الحباط الحقي

أى ضياع للمعلومات .
 ص فلتكن منجزا وكافئ نفسك بالمدح الجميل . الحياة فى كثير من المور ، لعبة70

 ذكاء . أحيانا نقوم مع أنفسنا ببعض الخدع واللعاب الصغيرة والتى يمكن أن تحفز
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ية ية قليلة كتح سك بكلمات إيجاب يع نف من النتاج والنجاز ، تشج ستويات جديدة   م
لنجازك يساعدك على إنجاز المزيد .

سك أو71 طع وعدا لنف هد . اق من الج يد  يع على بذل المز فز للتشج ضف حوا  ص أ
لفريق عملك ، بعمل شئ ممتع حقا ، إذا وصلت للهدف فى وقت قياسى .

 ص احتفظ بخطتك . الحتفاظ بسجل مرئى لتقدمك فى إنجاز مشروعك الصعب72
مة مراجعة واشطب كل مهمة ستخدم خطتك كقائ كبر . ا  يمكن أن يدفعك لنجاز أ
يك متحفزا ويعطيك برهان مرئى ساعدك على الستمرار ويبق ما ي تم إنجازها . م  ي

لنجازك .
ضل البدء73 من الف طة . أحيانا يكون  يذ أول نق من الضرورى البدء بتنف يس   ص ل

قد يكون ذو ته ،  ما تعلم طبيقا ل ية ت فى المشروع . محاولة التمسك بالبدا  بأى نقطة 
 نتيجة عكسية . فإن كانت البداية صعبة ، ابتعد عنها وانتقل مباشرة إلى ما يمكنك
 القيام به . اختر المهمة السهل ، وقم بها أوًل . وبعدها يصبح إنجاز المهام التالية

أسهل .
 ص قم بنوع من الجراء المنتج فورا . أعلم أن قمة قوتك فى هذه اللحظة ، الن74

 ل شئ أهم من اللحظة الحالية ل فى الماضى ول المستقبل . بل أدنى شك ، الوقت
الوحيد الذى تعتمد عليه هى لحظات يومك الحالى . ل تهدرهم.

 ص هئ الشياء التى توفر من بذل الجهد . قم بتجهيز المستندات التى استعملتها75
 سصصصابقا لنجاز مهام مماثلة ، مرارا وتكرارا ، الملخصصصصات وجداول العمال
 والجتماعات والسصتفتاءات والطلبات المدونصة ، كصل هذه أمثلة بسصيطة للمسصتندات

التى غالبا ما تستخدم .
 ص كن رقيبا على نفسك ، فى اليام التى تحاول فيها التخلص من النقاط الهامة ،76

فظ هى أن تحت تى  فز الذا ير الحا سيلة لتطو سهل و جك . ا سك وعدل منه كم نف  أح
كر ما تفعله الن . تذ عل  سبب ف هو  قت . الهدف  فك طوال الو ية واضحة لهد  برؤ
الهدف دائما ، شئ تسعى لنجازه ، لكى يعطيك الوقود اللزم لتخطى الصعوبات .

 صص واجصه التحديات والصصعوبات وجها لوجصه . غالبا مصا يكون الوقصت المحدد77
 للخطوة الكثصر أهميصة ل يكفصى لتمامهصا . إذا كان هذا هصو الحال ، فإن أفضصل مصا
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 تفعله هصو أن تسصتجمع قوتصك وتبدأ بالعمصل . أعمصل بهمصة . فعادة ل تكون المور
بالصعوبة التى تتخيلها .

 ص كلف آخرين بالعمل كلما أمكن . داوم على المتابعة للتأكد أنهم على الطريق78
ية . كن أن يتولى الخرون المهام الفرد ما يم قت المحدد . غالبا  فى الو صحيح و  ال
 فتوظيصف طاقات الخريصن يمكصن أن يكون عونا كصبيرا خاصصة إذا مصا زودوا

بالتوجيهات والتدريبات الكافية .
نك تملك المواد79 تك أ  ص أسس نظام جيد للملفات . ل شئ أكثر إحباطا من معرف

ها . وأحد طرق تأسيس هذا النظام هو تى تحتاجها ولكنك ل تستطيع تحديد مكان  ال
 أن تضصع دليصل للملفات فصى الدراج . ويمكصن تصصنيفها بنظام الرقام أو الحروف
ما صنيف . كل فس الت طة بن سع للضافات المرتب ما أن هناك مكانا يت ية ، طال  الهجائ
سب نه المنا فى مكا شئ  كل  ضع  يل .  فى الدل سجله  فت ملفا جديدا بالدرج ،   أض

وستجده عندما تحتاجه .
كل80 سجل  نك دائما .  تك بالقرب م تر ملحظا ية أو دف تك اليوم فظ بخط  ص احت

 أفكارك وملحظاتك وأى معلومات أخرى تقفز إلى ذهنك فى أى وقت ، وغالبا ما
تى مة وال ير ها تك الغ فى أوقات انشغالك بأعمال أخرى . دون ملحظا  يحدث ذلك 

تود مشاركة الخرين بها فى نهاية اليوم .
هم فى81 فى حيات ين صنعوا النجاح  سرعة وحزم . يشترك الذ خذ القرارات ب  ص ات

 صفة اتخاذ القرار السريع والتمسك به . ل تضيع الوقت فى التردد . قدر الموقف
 بأفضل ما يمكنك ثم اتخذ القرار . ليست كل القرارات تتخذ بسرعة ، لكن العديد
 من القرارات اليومية تكون كذلك . كلما مارست ذلك كلما تحسنت وزادت كفاءتك

.
تف82 ستخدم الها ير الردود . تعلم أن ت فى تحض يه  قت الذى تقض صر الو  ص اخت

تف للرد على ستخدام الها صيل الردود المتأخرة . حاول بقدر المكان ا ية لتو  بفاعل
 المراسلت ، فليس من الضرورى الرد على الخطابات والفاكسات بنفس الطريقة .
 مكالمصة هاتفيصة صصغيرة تؤدى المهمصة فصى الوقصت الذى قصد تسصتهلكه فصى التحضيصر

لرسال الخطاب .
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ضل إنجاز .83 ية للقيام بأف ها ضرور ية . لن ية والبدن فظ على صحتك العقل  ص حا
نت مة . فأ صحة جيدة وحياة منظ هو يؤدى ل ضل ، ف جل حياة أف من أ تك  ظم وق  ن
هم من صحتك . تك كما ينبغى . ل شئ أ ستمتع بإنجازا كى ت  تحتاج لصحة جيدة ل
 فبقاؤك فى حالة صحية جيدة يعطيك طاقة وقدرة على التحمل . ويجعلك كذلك أكثر

تفتحا وأقل توترا .
 صص مارس الرياضصة بانتظام . عامصل جسصدك كميكنصة تخضصع للصصيانة وعندهصا84

 ستعمل بشكل أكثر كفاءة ، لفترات أطول . يساعدك أى نوع من الرياضة المنتظمة
 على أن تبدو أكثر حيوية ونشاطا . والراحة بعد المجهود الجسدى يقوى ويعيد بناء

الجسم .
 ص تعلم القراءة السريعة . فالعديد من الدورات والكتب متوفرة لمساعدتك . من85

 السهل جدا لمتوسطى السرعة فى القراءة مضاعفة سرعة قراءتهم بمساعدة بعض
من عد  هو أب ما  عض الدورات للذهاب إلى  صممت ب سيطة .   الفكار والتقنيات الب
كن ذلك يتطلب الممارسة المستمرة. مضاعفة سرعة القراءة  مضاعفة سرعتك ، ل

ستوفر لك نصف الوقت ، مما يتيح لك المزيد من الوقت لمهام أكثر حيوية .
 صص ركصز على الهدف فصى جميصع الوقات . اعرف هدفصك . كصن مدركا لهدفصك86

يه بشكل واضح  وعندها ستشعر بالنجاز عند إكمال كل مهمة . تذكر ما تسعى إل
فى عقلك ، ستدرك عندها أنه من الضرورى العمل بجد لنجاز العمال .

مل87 هر أشياء أخرى تع طبيعى أن تظ من ال نه  مع أ سك بجدول أعمالك .   ص تم
 على تشتيصت انتباهصك ، إل أنصك ل يجصب أن تنجرف وراءهصا . عندمصا يحدث شصئ
مل هى ع عد أن تن خر . ب قت آ صيله ، أجله لو سجل تفا ظه ،  تت النتباه ، لح  يش

اليوم الهام ، ارجع إلى ملحظاتك وتعامل مع أسباب المقاطعة .
راقب وقتك .

 صص أعصر انتباه خاص للشياء الصصغيرة . بمرور الوقصت تكون تلك الشياء هصى88
 اللحظات التافهصصة التصصى تؤدى إلى قلة النتاج على مدار العمصصر ، تبدو تلك اليام

والساعات والدقائق مدة كبيرة من الزمن كان يمكن أن تستثمرها بشكل أفضل.
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 صص طوال يوم العمصل ركصز اهتمامصك دائما على إنجاز أكثصر العمال أهميصة .89
 سصيجعلك هذا الجراء متميزا عصن الباقيصن . الفاشلون دائما مشغولون جدا ، لكنهصم

نادرا ما ينجزون المهام الكثر إنتاجا .
 صص أنشصئ نظام تنصبيه لتذكيرك مسصبقا بالمهام القادمصة والمناسصبات والتواريصخ90

 الخاصصة ومواعيصد التسصليم التنصبيه هصو رسصائل تذكيصر دوريصة تصصنيفها إلى جدولك
 اليومى. حيث يتيح لك كل من التحضير ورسائل التذكير المنتظمة وقتا للقيام بأى

عمل أو مهمة .
 ص راقب وقتك فى أسبوع . سجل كل ساعة وكل دقيقة . ثم راجع ما سجلته فى91

ين صدق ب قت ب ستغللها . إذا فر ية ا ساعات وكيف صد عدد ال سبوع . ار ية ال  نها
ستكتشف نك  كد أ تك ، تأ فى حيا يه وأوقات النشطة الخرى  جت ف  الوقت الذى أنت

فرص مؤكدة للتحسن المؤثر .
 ص لحظ متى يجب أن تغير اتجاهك . إذا كانت خطتك أو استراتيجيتك ل تسفر92

فى سارتك  ير . قلل خ قف وأبدأ التغي مل ، تو فى الع ستمر  نت م ما أ شئ بين  عن 
 الوقت والطاقة عندما ل تسفر مجهوداتك عن شئ . عدل نظرتك . صحح مسارك

.. اتبع طريقه أخرى تؤدى لك المهمة .
صنع93 كل يوم ي ين  ير دقيقت قت . توف يع الو تى تض صغيرة ال به للشياء ال  ص انت

 اختلفا كبيرا على مدار العمر . فكر بشكل عملى . ركز على هذه النقطة جدا . ثم
فى ير ماذا ترتدى ، أو  سك محاوًل تقر نة ملب غه أمام خزا قت الذى تضي به للو  انت
تك ليست أكثر من مجموعة ها . حيا يح سيارتك عندما تنسى مكان  البحث عن مفات

من الدقائق والساعات واليام .
 صص ضصع سصجل دقيصق للوقصت اللزم لتمام كصل مشروع أو عمصل أو مهمصة .94

 سصتساعدك مثصل هذه الوثيقصة مسصتقبًل على تقديصر الوقصت المطلوب . رؤيصة خطصة
 مكتوبة للوقت على الورق ستوحى لك فى أغلب الحيان . وستكتشف الوقات التى

يمكن أن تحسن فيها من كفاءتك .
 صص قصم بالدراسصة مسصبقا . أعرف متصى يسصلم المشروع ومصا يجصب عمله لنجاز95

 الخطوات المحددة . قبصل بدايصة أول خطوة لنجاز العمصل ، حدد كصل الخطوات
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 المطلوبصة لنجازه . اسصتقطع وقتا لمداخلت الموظفيصن والعامليصن بالمشروع. وقصد
 تشمصل المداخلت المكتبيصة وزملء العمصل والباعصة والزبائن . مصا الوقصت المطلوب
 لكصل منهصا ؟ مصا العمصل الذى يمكصن إنجازه فصى المكتصب ؟ مصا هصى المعلومات أو
سريعة مجاًل سة ال يك الدرا خر ؟ تعط من مكان آ ها  ستعين ب قد ت تى   التجهيزات ال

أفضل للعمل القادم .
سيساعدك على96 مل الذى  ص ذلك الع قى  مل الحقي فى إنجاز الع تك  ستثمر وق  ص ا

خص المشروع الذى هم وي هو م ما  كل  مل  غل بع مة تلو الخرى . انش  إنجاز مه
أمامك . اترك كل التخطيط والترتيب لنهاية اليوم ، بعد انتهاء العمل اليومى الهام .

تغلب على عادة التأجيل .
 ص قيم المهمة التى تتهرب منها . ما الذى يمنعك للبدء بها؟ غالبا ما تبدو المهمة97

 شاقصة . طريقصة التغلب على ذلك هصو أن تقسصمها إلى مهام صصغيرة . قسصم المهمصة
 الكبيرة إلى مهام ثانوية تنجز أسرع وأسهل . قسمها وستصبح أقل صعوبة . انظر

إليها كسلسلة من المهام الصغيرة ، ثم أنجزهما واحدة تلو الخرى .
 ص قدر النتائج . ما أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا أجلت أو أخفقت فى إكمال هذه98

بل ؟ ما هى أفضل نتيجة محتملة لنجاز هذا العمل فى الوقت  المهمة ؟ وفى المقا
المحدد ؟ قم الن بالخطوة الصائبة وأبدأ العمل فورا .

 ص ابدأ فورا . ابدأ الن . قيم الوضع فى الحال وقم بالخطوة الولى لبدء العمل.99
 حتى أكثر المهام صعوبة يمكن أن تصبح أكثر سهولة عندما نعقد العزم ونبدأ بها .
 ابدأ بتكويصن سصمعه بقدرتصك على إنجاز العمال . فتأجيصل العمصل الهام يجعلك تبدو

أقل التزاما بالنجاز .
جد شخصا مما تكون100 يك أن ت به . عل مك لتتمسك  يع عن التزا  ص أفصح للجم

 محرجا منه إن لم تفي بالتزامك . شارك هذا الشخص فى هدفك وتوقيتك لنجازه .
 ثم ابدأ بالعمل مباشرة . إعلن التزامك يجبرك علي أن تكون مسئوًل . ستكون أقل
تضييعا للوقت وأكثر حرصا على تحطيم الوقت القياسى وعمل المهام الضرورية .
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تح ذلك101 تك . اف يز لمهم من إنجاز مم ساعدك على القتراب  شئ ي قم بأى   ص 
 الملف ، اتصل بأول رقم على قائمتك ، أو حتى اكتب السطر الول فى رسالتك ص

أو كل ما يمكن أن يساعدك على الستمرار ، وبهذا تبدأ الندماج بالعمل .
 ص فكر قبل أن تفعل . إذا واجهت صعوبة فى البدء ، خذ خمس دقائق للتفكير102

يل سبب تأخيرك  فى الموضوع أوًل . ابحث عن أسباب التأجيل . حفز نفسك لتحل
هذا المشروع . ثم واجه هذا السبب . واجه مخاوفك باتخاذ إجراء إيجابي .

 صص قصم بعمصل مصا أجلتصه أوًل . أنجصز هذه المهمصة المزعجصة فصى بدايصة اليوم .103
وعندما تكتمل ستشعر بالنشاط وسيكون باقى اليوم سهًل .

جل مهام أخرى .104 من أ عض المهام ،  ها لرجاء ب تى تتخذ به للعذار ال  ص انت
 أرجع دائما للخطوة الكثر أهمية فى هذه اللحظة وأعمل على إنجازها . من السهل
 الوقوع فى فخ العمل بجد أكثر لنجاز مهمة أخرى كوسيلة لتجنب عمل ما يجب

عمله فعًل . تحكم فى نفسك وعدل طريقة عملك .
 صص روح عصن نفسصك . ابعصد الملل وحول العمصل للعبصة مرحصة . تحدى نفسصك105

ثر ثر كفاءة ، أو ليجاد طرق أك صبح أك سرعة أو لت فى ال سى  مك القيا يم رق  لتحط
 إنتاجا لنجاز هذه المهمة . وعندها تحسن معدل إنتاجك ، استمتع قليًل ، أكمل هذا

العمل الممل وقد تكتشف شئ ثورى حقيقى يمكن أن يغير من تفكيرك التقليدى .
 ص أعرف ماهية أسباب تأخيرك ثم أتخذ بعض الجراءات . خذ بعض الوقت106

 وتحدث مع نفسك قبل القيام بشئ ما قد يكون صعبا أو غير مناسب أو مضجر جدا
مل الشياء عن ع عك  ستعدا لنهائه إذا من كن م كن  صوتك الداخلى ل ستمع إلى   ؟ ا
 المهمصة . نادرا مصا تكون المهمصة صصعبة كمصا تبدو . عادة يكون " التحضيصر للعمصل

أسوأ من العمل نفسه " .
 صص غيصر موقفصك تجاه هذه المهمصة أو أى مهمصة بحيصث تصصبح أكثصر قابليصة107

 لنجازها. امنع نفسك عن الشكوى من العمل الذى يجب أن تقوم به ، وأجعل هذا
 التغيير ثابتا . فقد تضيع معظم الوقت لتحفيز نفسك للقيام بمهمة ما بينما يكون من

السهل إنجازها بمجرد البدء بها .
ص اكتشف سبب تأجيلك للعمل . وتلك بعض السباب الرئيسية للتأجيل :108
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أ ص قد تبدو أشياء أخرى أكثر أهمية .
ب ص قد تبدو المهمة مضجرة بحيث يكون من السهل عمل شئ آخر .

ج ص قلة ثقة الشخص فى قدرته على إنجاز المهمة .
 ص أعد تخطيط المهام المضجرة لجعلها أكثر قبوًل لنجازها . ما من شئ فى109

 حد ذاته يكون جيد أو سئ . إنما التفكير تجاه هذا الشئ هو الذى يجعله كذلك . وما
تى هى ال مة  تك للمه ية نظر حن ذلك . كيف تى نقرر ن صعب ح سهل ول  شئ   من 
 تحدث فرقا كصبيرا . أنظصر إليهصا بشكصل إيجابصى وسصتنجزها أسصرع وبقبول أكثصر .

وعندما تتقن هذه المهارة ، ستقهر وسواس التأجيل .
 ص حول المهمة إلى عمل شيق وعندها سيصبح إنجازها أسهل . لننا ل نؤجل110

سة . ها تحدى أو مناف عة . اخلق من ها مت حة . اجعل تى تشعرنا بالرا  عمل الشياء ال
 حولهصا إلى مغامرة مثيرة . فصى أغلب الحيان يكون الرهاق الجسصدي هصو سصبب
مل على ساه وتع سيهدأ اللم وتن ها  حة بقدر المكان وعند فر بيئة مري يل . و  التأج

إنجاز المهمة .
 ص تخيل أن المهمة قد اكتملت بنجاح . عزز مشاعر البهجة بالنجاح والنجاز.111

 واحتفظ بهذه التجارب الحسية فى عقلك واسترجعها من وقت لخر . استرجع هذه
الحاسيس وسيعمل العقل على تنفيذها واقعيا .

 صص أعمصل قائمتيصن على ورقصة واحدة . قصم أوًل بتقسصيم الصصفحة طوليا إلى112
 عمودين متساويين . على اليسار، أكتب كل أسباب تأجيل المهمة . وعلى اليمين ،
تى قم بلعبة صغيرة . ل تحاول تكديس السباب ال ها . والن  سباب القيام ب  أكتب أ
مق وحده طئ ، والح مل ، لن هذه خطوة واختيار خا صلحة القيام بالع فى م  تبدو 

هو من يحاول عمل ذلك .
 ص هاجم المشكلة معتبرا نفسك سيد الموقف . فكر بأشخاص تعرفهم وتعجب113

 بإنجازاتهم . والن ، تخيل أنك كل هؤلء الشخاص . كيف سيواجهون الموقف ؟
 مصا الجراء الذى سصيتخذوه ؟ وماذا سصيفعلون لنجاز العمصل ؟ ثصم لخصص الخطوات

التى قام بها الشخص المميز الذى أكمل المهمة الموكلة إليه. وعندها اتبع خطواته
=============
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صفحة من قاموس المراض الجتماعية والخلقية
د. نهى قاطرجي

ها لحظة الزوال مع تمتع ها  سباب هلك المم وزوال عن ا ساءل الناس  ما يت  كثيرا 
 بالقوة والقدرة والجصبروت ... إن الجواب عصن هذا التسصاؤل شغصل المفكريصن قديما
 وحديثا وصصيغت فصي أجوبتصه الكتصب والمجلدات، والجواب كان دوما واحدا ، إنهصا

الخلق والقيم التي بفقدانها تبدأ المة بالتراجع والذوبان .
 هذا على صصعيد الدول والمصم أمصا على الصصعيد الجتماعصي والفردي ، فتلعصب
من ما تؤ من الجرائم والرذائل ك ية المجتمعات  في حما يم دورا مهما   الخلق والق

للفرد السعادة النفسية ، والفوز في آخرته.
 مصن هنصا فإن القرار بوجود المراض الجتماعيصة والخلقيصة داخصل المجتمعات
 يعتصبر خطوة أولى على طريصق الشفاء مصن هذه المراض التصي تشكصل خطرا أكصبر
 بكثير مما تشكله المراض العضوية لنها تصيب عقول الناس فتعطلها وعواطفهم
ير وفقا لقول ال تعالى في السعي والعمل على التغي ية   فتبلدها، وتكون الخطوة الثان

: " إن ال ل يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" .
 مصن هذا المنطلق كانصت فكرة تأليصف قاموس للمراض الجتماعيصة المنتشرة فصي

العصر الحالي، ولتوضيح الفكرة اكثر هذه صفحة من هذا القاموس ...
هو تبرج  نى ال جة الدعوات إلى تحرير المرأة، ومع تبرج: خلق سيئ جاء نتي  - ال

سباب ازدياد من أ قد كان  ها له، ول ها أن تظهر حل ل من ل ي ها ل  إظهار المرأة زينت
 هذه الظاهرة تلك الموجصة التغريبيصة السصتهلكة التصي تشيصئ المرأة، وتركصز على
 جمالها الخارجي من أجل ترويج السلع والبضائع، وكان من أهم نتئاج هذه النظرة
 الشيئيصة للمرأة قيام بعصض النسصوة بتغييصر خلق ال عصبر عمليات التجميصل، والوشصم
 والنمص وتصغير النف وغير ذلك من التصرفات التي تتناغم مع دعوة الشيطان

هم هم ولمرن هم ولمنين صيبا مفروضا * ولضلن من عبادك ن  : " وقال لتخذن 
فليبتكن آذان النعام ولمرنهم فليغيرن خلق ال ..." .

يا على  - تبلد الحساس: هو خلق مذموم قائم على قصر الهداف في الحياة الدن
 الكل والشرب والنوم، أصحاب هذا الخلق قلوبهم ميتة، يخطئون بحق الخرين ول
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 يشعرون بالذنب، يشاهدون مآسي ومصائب إخوانهم من المسلمين وكأنهم يشاهدون
 فيلما سينمائيا عنيفا، شعارهم:" ما لنا ولهم، هؤلء بعيدون عنا، هؤلء في بلد بعيدة
 "متجاهلين مفهوم )المة الواحدة( التي بّينها رسول ال صلى ال عليه وسلم بقوله:
نه عضو كى م ثل الجسد إذا اشت هم م هم وتعاطف هم وتراحم في تواد ين  ثل المؤمن  "م

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .
 - التحاسد: هو خلق مذموم نابع عن النانية والرغبة في زوال النعم عن الخرين،
ين القارب والمعارف، سد ب شر التحا عم، وينت سد على هذه الن صل الحا  وإن لم يح
 وقد نهى رسول ال صلى ال عليه وسلم عن الحسد فقال عليه الصلة والسلم" ل
 تباغضوا ول تحاسصدوا ول تدابورا وكونوا عباد ال إخوانا، ول يحصل لمسصلم أن

يهجر أخه فوق ثلث ليال" .
 هذا ويكثصر التحاسصد نتيجصة ضعصف اليمان بالقضاء والقدر وتقسصيم الرزاق،
 والحساس بالحرمان من الملذات الدنيوية المادية والمعنوية، والتفاوت الطبقي مما

يؤجج مشاعر الغيرة والحسد بين الناس .
قة يد الكفار في زيهم ولباسهم وفي نوعية طعامهم وطري  - التشبه بالكفار: هو تقل
 أكلهصم، واتباعهصم فصي شتصى "ألوان الحياة وأنماط السصلوك والخلق، وفصي العتقاد
 والتصصور والفكصر والفلسصفة والسصياسة والقتصصاد والدب والفصن والثقافصة والنظصم
 والتشريصع، مصن غيصر اعتبار للعقيدة والشريعصة السصلمية والخلق الفاضلة، ومصن

غير إلزام للمنهج السلمي الصيل".
ها يوم جل علي عز و سبة ال  مة الوقات ومحا هل بقي هو الج قت:  يع الو  - تضي

 القيامة، ولقد نبهنا رسول ال صلى ال عليه وسلم لخطورة تضييع الوقت بقوله: "
يه، وعن يم فعل ف مه ف يم أفناه، وعن عل  ل تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره ف
يم أبله" . فترى الشباب بدًل من أن  ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه ف
 يسصتفيدوا مصن أوقاتهصم بالعلم والعمصل والعبادة تجدهصم يبحثون عصن الطريقصة التصي
 يضيعون فيصه هذا الوقصت ويتخلصصون منصه، فيتسصكعون فصي الشوارع والطرقات
ين ير مدرك سوب غ ساعات الطوال أمام شاشات التلفزيون وأجهزة الحا  ويمضون ال
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 أن اسصتغلل الوقات بالعلوم والكتشافات هصي التصي سصاهمت فصي تقدم العداء
وتفوقهم.

فة والتطاول على  - التطاول على الدين: هي دعوة إلى نسف السنة النبوية الشري
 الصصحابة والتابعيصن رضوان ال عليهصم، والسصتهزاء بالعلماء والمشايصخ، ومعاونصة
 العداء فصي الدس والفتراء على السصلم، وأكثصر مصن يقوم بهذا الفعصل هصم الكّتاب
كي يتهجموا على عبير  ية الت ثة وحر ستار البداع والحدا ستترون ب ين ي  والدباء الذ
 المقدسات السلمية ويهدموا قلع الحياء والعفة، متناسين قول ال عز وجل: " إن
 الذين يؤذون ال ورسوله لعنهم ال في الدنيا والخرة وأعد لهم عذابا مهينا* والذين

يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما عظيما" .
ية في الشخصية الغرب يب الشخصية السلمية  هي دعوة إلى "تذو يب :   - التغر

 حتى ل ترى إل بالمنظور الغربي، ول تعجب إل بما يعجب به الغرب، وتبتعد عن
 قيمها وعقائدها وأخلقها المستمدة من السلم"، وقد بدأت هذه الدعوة إثر الحملت
 العسصكرية على بلد المسصلمين، ثصم تطورت مصع الوقصت حتصى باتصت تعرف اليوم
 بالعولمة الثقافية التي تهدف إلى اقتفاء أثر الثقافة الغربية في كل الميادين، في العلم

والفكر والسياسة وفي العادات والتقاليد والقيم .
 - تقبل المنكر: هو فعل ناتج عن التآلف مع المنكرات والتعايش معها، ومن هذه
 المنكرات: الفواحصش، الرشوة، السصرقة، العقوق، الكذب، قطصع الرحام، الخيانصة،
 الغصش والغدر، ومصا إلى ذلك مصن المعاصصي التصي تقبصل فصي بعصض المجتمعات
 السصلمية تحصت حجصج واهيصة مثصل تيسصير المور والحريصة الشخصصية، والعجصز
 وغيرها من الحجج التي يستترون خلفها متناسين تحذير رسول ال صلى ال عليه
يه الصلة والسلم: " ما من رجل  وسلم من مغبة السكوت عن المعاصي، قال عل
 يكون فصي قوم يعمصل فيهصم بالمعاصصي يقدرون على أن يغيروا عليصه فل يغيروا إل

أصابهم ال بعذاب من قبل أن يموتوا" .
 - التكبر: هو خلق ممزوج بالستهزاء بالغير وبالعتقاد بالفضلية، وبحب الظهور
 والرياء والسمعة على حساب الخرين، وأسباب هذا الفعل عديدة منها امتلك المال
 والقوة والعلم، أمصا مظاهره فعديدة أيضا منهصا سصوء المعاملة وعدم مخالطصة الناس
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 والتعالي عليهصم، وعدم مشاركتهصم همومهصم ومصصائبهم، أمصا نتائجصه فالهوان والذل
في الخرة لقول رسول ال صلى في النار  يا والخلود  في الدن ين الناس  سقوط ب  وال

ال عليه وسلم : " ل يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر".
 - التملق: هو فعل قائم على إظهار مشاعر الحب والتودد والتقدير بشكل منافي لما
سلطان إرضاء هة وال هر لدى ذوي الوجا صور هذا المرض تظ  في القلب، وأبرز 
 لهم أو طمعا بما في أيديهم، أما الدافع النفسي وراءه فهو الخوف والطمع. "والتملق
 مرض نفسصى واجتماعصى ينتشصر بيصن الناس كالوباء فصى عصصور النحطاط وهصى
نه يضعف به وذلك ل هم  هم ويضعف اعتزاز عن دين ها  تى يبتعدون في  العصور ال
 إيمانهم بال فيضعف خوفهم منه ورجاؤهم فيه فى حين يقوى إيمانهم بالحياة الدنيا
 ويشتصد حرصصهم عليهصا ومصن ثصم تزداد أهميصة الناس عندهصم فيزداد الخوف منهصم

والطمع فيما بأيديهم ولسيما المال والجاه" .
 -التهاون بأمور الدين: هو تصرف ناتج عن الجهل وعدم الدراك للعواقب، فمن
يم ين إلى تهاون بالق صيام وعقوق للوالد حج و صلة وزكاة و من   تهاون بالعبادات 
 والخلق مصن قطصع للرحصم وإسصاءة للجوار والغصش والكذب وأخصذ أموال الناس
 بالباطصل، وتهاون بصصغائر الذنوب التصي تتحول مصع الصصرار إلى كبائر، وأيضا
جة عض الناس نتي ها ب من أمور يقوم ب ما إلى ذلك  مة و قت وتهاون بالكل  تهاون بالو
 اغترارهم بال عز وجل وتسويفهم للتوبة، متناسين بذلك عظمة الخالق وشدة عقابه
 وكأنهصم لم يقرءوا قول ال عصز وجصل: "ومصن يشاقصق ال ورسصوله فإن ال شديصد

العقاب" .
===============

 برنامج علمي وعملي خلل إجازة الصيف
(1نموذج )

( للمسافرين1برنامج رقم )
 ( درس في القرآن الكريم خاص بالكبار في السن، عن طريق حلقة يومية خلل1

 الجازة يهتصم فيهصا : بتصصحيح التلوة ، ومراعاة أهصم أحكام التجويصد كالظهار
 والدغام والقلب والخفاء والغنة والمد .. ، ويفضل أن يكون الفاتحة و جزء عّم
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 وتبارك ، مع حفظ من الناس إلى البروج - فأكثر إن تيسر . مع حفظ آية الكرسي
 وخواتيصم سصورة البقرة وأذكار الصصباح والمسصاء مصع شرح لمصا تحويصه مصن معانصي
 عظيمصة . )ويجصب أن يختار الوقصت المناسصب حسصب عادة أهصل الحيّص أو القريصة ؛
كبر ستفيد أ بل صلة العشاء( ] يحاول الخ أن ي عد الفجر أو ق  والفضل أن يكون ب

عدد من الناس ، حتى لو أضطر إلى أن يجعله إقراًء جماعيا[
 ( درس في القرآن الكريم للصغار ، ويركز فيه على القراءة الصحيحة ، مع حفظ2

سورة البقرة يم  سي وخوات ية الكر فظ آ مع ح قل ،  بأ - على ال  من الناس إلى الن
 وأذكار الصباح والمساء . ويحض الناس على حضور أبنائهم ومشاركتهم حتى تعم
الفائدة . ويعلمهم نهاية كل درس شيء من أحكام الصلة وأذكارها نظريا وعمليا .

ني بالتعريف بمقصد السلم من مشروعية3 مة يومية عن أحكام السلم تعت  ( كل
 الحكام ، وبعصض الحكصم فصي ذلك مصن خلل اليات التصي تناولت تلك الحكام
 وملحظة ختام اليات ، وذكر بعض الفوائد الصحية والجتماعية الثابتة في بعض

  كبعض0الحكام . والتعريف بأهم الحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية 
 القضايصا فصي مسصائل العقيدة ،أو العبادات ، أو القضايصا الخلقيصة ، أو أمور غفصل
 الناس عنهصا ، أو عبادات قصصروا فيهصا،والفضصل أن يدرس كتاب الدروس المهمصة
 لعامة المة لبن باز حفظه ال فهو شامل لها ، وفقه العبادات لبن عثيمين ويختار
 الوقت المناسب لمثل هذا الدرس كعقب إحدى الصلوات المفروضة ، بما ل يتجاوز

ثلثين دقيقة يوميا .
مة : كبعض آداب السلم وأخلقه العظام وشيء4  ( درس آخر في مواضيع عا

ين صحابة والتابع من حياة ال قف  سلم وموا يه و صلى ال عل صطفى  سيرة الم  من 
 وعلماء السلم . ويمكن الستعانة بمثل كتاب )رياض الصالحين، ومختصر سيرة
 ابصن هشام لعبصد السصلم هارون ، ونزهصة الفضلء مختصصر سصير الذهصبي ، مناقصب
 الئمصة الربعصة لبصن عبدالهادي، مواضيصع تهصم الشباب للجار ال( ويختار الوقصت
 المناسب لمثل هذا الدرس كعقب إحدى الصلوات المفروضة وقبل الجمعة ، بما ل

يتجاوز ثلثين دقيقة .
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 ( إقامة الصلة بالناس أو معهم جماعًة وحثهم على ذلك وتخصيص مكان للنساء5
 إن أمكن للستفادة ، مع أهمية مراعاة الناس وحال أهل البلد ، وعدم الوقوع معهم
ها سنٍة مهجورة فيعلم طبيق  يه ، فإذا أراد ت سع الخلف ف ما ي ية م  في خلفات مذهب
 للناس قبل تطبيقها ويرغبهم فيها ويمكن الرجوع إلى كتب صفة الصلة ، أو أحكام

المامة والئتمام في الصلة للمنيف .
 ( القيام بمشروع مصّغٍر : بجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على المستحقين ،6

 وإعلم الناس أن إخراج الزكاة ينبغي عدم التساهل فيه للحاديث الواردة في ذلك ،
 ولمصا فصي إخراجهصا مصن الفوائد الماليصة والجتماعيصة والخرويصة ، مصع بيان عظصم
هه الحلل من وج في طلب الرزق  سعي  ضل ال سلم ، وف ّم الم يج ه صدقة وتفر  ال

والحذر من الحرام .
نبيه على7 يم والت يه والتعل صة للتوج مة والخا سبات العا ستغلل الدعوات والمنا  ( ا

 الخطاء ، مصع الحرص على بصث روح المحبصة والمودة والخوة ، وتعليصم الناس
الداب النبوية في حياتهم عاّمًة .

يل8 ضل تشغ مل الدعوي ، والف في الع قة  في المنط يل الطاقات الموجودة   ( تشغ
الجميع و ذلك بحسب ما يناسبهم مع مراعاة التدرج في ذلك .

بن سعدي ، و رياض9 يم ، وتفسير ا ثل كتاب زاد المعاد لبن الق  ( يرجع إلى م
 الصالحين ، والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي ، بهجة الناظرين في أحكام الدنيا
 والديصن للجار ال ،الداب الشرعيصة لبصن مفلح ، مواضيصع تهصم الشباب للجار ال ،
 الوابصل الصصيب لبصن القيصم ، وكتاب فتاوى إسصلمية جمصع المسصند وبعصض الكتصب

الخاصة بفتاوى أركان السلم، واليمان، والدعوة ، والمرأة ،وغيرها .
(2نموذج )

( للمسافرين2برنامج رقم )
 ( درس في القرآن الكريم لطلبة العلم والدعاة في المنطقة أو المدينة ، ويتضمن1

 حفظ جزء كامل من القرآن - وليكن على القل جزء عّم إذا لم يحفظوه من قبل و
سورة البقرة وأذكار يم  ية الكرسي وخوات مع حفظ آ نى العام لليات ،  ية بالمع  العنا

الصباح والمساء مع شرح لما تحويه من معاني عظيمة .
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ها2 قع في تي ي مع العتناء بالدلة ، وبيان الخطاء ال عن أحكام الصلة   ( درس 
 عامة الناس في ذلك البلد . وذلك من كتاب صفة صلة النبي صلى ال عليه وسلم
 لبن باز و لبن عثيمين ، وأحكام المامة والئتمام في الصلة للمنيف، غيرها من

كتب الفقه والحديث عاّمة .
 ( درس عن منهج الدعوة إلى ال تعالى ومراعاة المصالح والمفاسد ويرجع إلى3

 مثصل كتاب فضصل الدعوة إلى ال وحكمهصا لبصن باز، والحكمصة فصي الدعوة إلى ال
للقحطاني ،وأخلق الدعاة للعودة ، ومنهج ابن تيمية في الدعوة إلى ال وغيرها .

يه وسلم ،4  ( درس عن آداب المسلم مع ربه عّز وجل ، ومع نبيه صلى ال عل
ومع نفسه وإخوانه ؛ بل وأعدائه وكيفية معاملة المسلمين والكافرين .

 ( قراءة فصي كتاب عصن أحكام السصلم وتعتنصي بالتعريصف بمقصصد السصلم مصن5
 مشروعيصة الحكام ، وبعصض الحكصم فصي ذلك مصن خلل اليات التصي تناولت تلك
تة ية الثاب صحية والجتماع عض الفوائد ال كر ب ظة ختام اليات ، وذ  الحكام وملح
 من بعض الحكام . والتعريف بأهم الحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية

  كبعض القضايا في مسائل العقيدة ،أو العبادات ، أو القضايا الخلقية ، أو أمور0
ها  ها ، أو عبادات قصروا في   والفضل أن يدرس كتاب الدروس0غفل الناس عن

 المهمة لعامة المة لبن باز حفظه ال فهو شامل لها ،وفقه العبادات لبن عثيمين ،
ما ل يتجاوز ثل هذا الدرس ، ب سب لم يم ، ويختار الوقت المنا  وزاد المعاد لبن الق

أربعين دقيقة يوميا .
 ( توزيصع الطلب على المسصاجد والقرى القريبصة لقامصة صصلة الجمعصة وإلقاء6

 الدروس )إن تيسر(، ووضع برنامج لهم - قدر المكان- ومراقبة تنفيذه وتصحيح
أخطاء الشباب ، ومساعدتهم ، وتدريبهم على العمل مباشرة .

 ( القيام بمشروع مصّغٍر : بجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على المستحقين ،7
 وإعلم الناس أن إخراج الزكاة ينبغي عدم التساهل فيه للحاديث الواردة في ذلك ،
 ولمصا فصي إخراجهصا مصن الفوائد الماليصة والجتماعيصة والخرويصة ، مصع بيان عظصم
هه الحلل من وج في طلب الرزق  سعي  ضل ال سلم ، وف ّم الم يج ه صدقة وتفر  ال

والحذر من الحرام.
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 ( استغلل المناسبات العاّمة من اجتماعات الناس لتوجيه الناس فيها ، وتذكيرهم8
بال وعظمته ، والرسول صلى ال عليه وسلم وحقوقه ...الخ .

ّي ،9 هم - علم ستطاع وظروف سب الم صيف - ح عد ال هج للشباب ب سم من  ( ر
هم مّرة أخرى بمشيئة ال تى يعود إلي هم ح سفر الخ عن عد  به ب  وعملي ، يقومون 

وذلك مثل :-
( .3-2-1• برامج الدورات العامة )

 • تعيين أجزاء من القرآن لحفظها وكتب معينة لنهائها مثل حفظ الربعين النووية
 وتتمتها وكتاب منهج السالكين لبن سعدي والفصول في سيرة الرسول لبن كثير
 وزاد المعاد لبن القيم ، مناقب الئمة الربعة لبن عبدالهادي،مواضيع تهم الشباب

للجار ال .
سجد مه لعشرة أشخاص، وإمامصة م يم السصلم وأحكا مل ومنصه : تعل مج الع  • وبرا
 القرية ، وإقامة دروس تعريفية بالسلم بالمدينة أو الحي و في القرى المجاورة ،
 وزيارة المرضصى والمسصاجين وتذكيرهصم بالتوبصة وسصعة عفصو ال ، وترغيبهصم فصي

التمسك بالسلم .
 • وبرامج العبادة ومنه : صلة الوتر ،وقراءة القرآن كل شهر أو أقل ، وصيام أيام

البيض ، وأيام الثنين والخميس ....الخ .
مه ، ووضع برنامج آخر على تم تقوي ثم ي  • ونحو ذلك مما يتناسب مع قدراتهم . 

ضوء النتائج الولى .
 ( رصد الحداث وما يمكن عمله ومال يمكن وكيفية الوصول إلى الناس بأسهل10

  ويعتني بكتابة0الطرق وأيسرها والناجح منها في طريق الدعوة إلى ال عّز وجّل 
ذلك .

 ( اللتقاء بعدد مصن مشائخ المنطقصة أو البلد والجلوس معهصم والسصتماع11
هم صبر على الدعوة إلى ال ، وإبلغ ية الشباب ، وال هم على ترب صائحهم ، وحث  لن

سلم إخوانهم ، وإهدائهم ما تيسر حمله في الرحلة .
 ( يمكن الرجوع إلى مثل كتاب : رياض الصالحين للنووي ، بهجة الناظرين12

 في أحكام الدنيا والدين للجار ال ،الداب الشرعية لبن مفلح ، الوابل الصيب لبن
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بن سالكين ل هج ال يم ، من بن الق سالكين ل هج ال يم ، من بن الق يم ، زاد المعاد ل  الق
 سصعدي ، منهصج ابصن تيميصة فصي الدعوة للحوشانصي ، والسصلسبيل فصي معرفصة الدليصل
ين للجار ال ،الداب الشرعية لبن يا والد في أحكام الدن هي ، بهجة الناظرين   للبلي
 مفلح ، مواضيع تهم الشباب للجار ال ، أحد شروح عمدة الحكام أو بلوغ المرام ،
في الخلف ، وكتاب فتاوى بن عبدالهادي ، الهوى وأثره  عة ل مة الرب قب الئ  منا
سلم ، واليمان ، صة بفتاوى أركان ال تب الخا عض الك سند وب مع الم سلمية ج  إ

والدعوة ، والمرأة ، وغيرها .
المصدر لجنة الدعوة والتعليم بالمدينة النبوية

نقله أخوكم صوت الدعوة
============

جدول رمضاني يومي للمرأة بتنظيم دقيق
أم البراء

 أن الحمصد ل نحمده و نسصتعين بصه ونسصتغفره ونعوذ بال مصن شرور أنفسصنا ومصن
سيئات أعمالنا ، من يهديه ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له.

 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله… وبعد:
صيب الغنائم سع فضله… يزخر ب نه… وا يك شهر عظيم شأ بل عل قد أق يه …   أخ

وخيرات عظائم….. فليلة محراب العباد…
ونهاره زاد للعباد … وأيامه جسر النجاة يوم المعاد…

 وشهصر ذاك وصصفه … وذاك فضله حقيصق عليصك أن تسصتعدي لسصتثماره، وتتهيئي
لقطف ثماره … في ليله ونهاره.

بشري العوالم أنت يا رمضان *** هتفت بك الرجاء والكوان
لك في السماء كواكب وضاءة *** ولك النفوس المؤمنات مكان

أخواتي وحبيباتي ..
 هذا جدول مقترح لسصتغلل سصاعات هذا الشهصر العظيصم وأيامصه بالذات فصي قراءة
 القرآن وختمه أكثر من مرة , فإن كثير من الخوات يخرجن من رمضان ولم تختم

كتاب ال إل مرة واحدة أو مرتين على الكثر .
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في رمضان تي  تك أخي يب وق نا وضع هذا الجدول المقترح والمجرب لترت  لذلك راي
فسارعي ونافسي واحرصي أيتها المباركة

 يبدأ نظام هذا الجدول المقترح من وقت السحر وحتى اليوم الثاني في الوقت نفسه
.

خر مع مراعاة من بلد إلى آ يل  سحر والثلث الخير من الل  وبالطبع يختلف وقت ال
فارق التوقيت .

ونقول :
كيف تحسبين وقت الثلث الخير من الليل ؟

الجواب :
قت صلة المغرب إلى و من  قت  سيم الو يل بتق من الل ير  قت الثلث الخ سب و  يح

 أجزاء .3صلة الفجر 
 فلو فرضنا أن المغرب يؤذن في بلد الساعة السادسة والفجر يؤذن الساعة الثالثة ,

جر  من المغرب إلى الف ساعات  صبح عدد ال سمها على 12فأ ساعة نق صبح3    فت
أربع ساعات .

 ليل ) الثلث ألول (10 المغرب إلى 6من 
 ليل ) الثلث الثاني (2 ليل إلى 10من 
 فجرا ) الثلث الثالث (6ليل إلى 2من 

وفيه يكون التنزل اللهي
ومن هنا تكون نقطة بداية تلك المرأة الصالحة القانتة

ته يه وتتلو آيا ين يدي ال تناج قف ب يل ت من جوف الل ثة  ية أو الثال من الثان  تنطلق 
وتصلي ماشاء ال لها من ركعات .

وقت السحر :
 هو وقت قبل طلوع الفجر الصادق بنصف ساعة أو أقل تقريبا , فتكون المرأة معدة
سيد مر  جر وامتثال أ ها ال سب في صيام اليوم تحت ين على  سحور تع يه لقيمات لل  ف

البشر صلى ال عليه وسلم ) تسحرو فإن في السحور بركة (
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 فإذا أّذن المؤذن لصصلة الفجصر تردد معصه وتدعصو بالدعاء المأثور ) اللهصم رب هذه
الدعوة التامة والصلة القائمة .... الحديث (

في عو ال  ها وتجلس تد يا ومافي من الدن ير  هي خ تي  جر ال بة الف صلي رغي  ثم ت
 مصلها بين الذان والقامة ولها أن تضطجع على شقها اليمن تأسيا بسنة الحبيب

صلى ال عليه وسلم , ثم تقوم لصلة الفجر .
في قراءة صلها تشرع  في م صباح  صلة وأذكار ال عد ال عد أن تردد أذكار ماب  وب
ين بأجر حجة ين من كتاب ال حتى يحين وقت صلة الشراق فتصلي ركعت  جزئ

وعمرة تامة تامة .
ثم إن شاءت أخذت قسطا من الراحة .

ية والبعدية لصلة الظهر بة القبل يل الظهر تستعد لصلة الظهر ثم تصلي الرات  وقب
 وتقرأ حزبصا مصن كتاب ال ثصم تنطلق لعمالهصا المنزليصة وتجهيصز الفطار لسصرتها
 محتسبة في ذلك وحتى قبل صلة العصر وبنصف ساعة تقريبا تنطلق إلى محرابها
ين ين ب  لتستعد لصلتها وتقرأ حزبا من كتاب ال حتى يؤذن العصر فتصلي ركعت

الذان والقامة ثم تصلي فريضة العصر .
وبهذا تكون أنهت قراءة ثلثة أجزاء من كتاب ال .

 ثم تستأنف أعمالها المنزلية ومع أبنائها وقبيل صلة المغرب بثلث ساعة أقل شئ
في ذلك الوقت الفضيل ية  نم اللحظات المباركة والنفحات الرحمان  تتفرغ المرأة لتغت

.
وقد أعدت إفطار أسرتها .

جع ها ترا من واجبات تجاه زوجها وأبنائ ها  قي علي عد صلة المغرب تقضي ماب  وب
 لهم دروسهم وتنظر وترعى المحتاج لها منهم . ثم تتوجه لكتاب ال لتقرأ حزبا من

كتاب ال.
ما في بيتها أو  وقبيل صلة العشاء تقوم متطهرة لتستعد لصلة العشاء والتراويح إ

في مسجد حيها مع الضوابط الشرعية .
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ها ها وأمور يم أحوال أبنائ جه لتنظ يح تتو صلة العشاء والتراو من  ها  عد انتهاء  وب
 المعشية وتكون هنا قد دخلت في الثلث الثاني من الليل , فتجلس في مصلها تقرأ

دقيقة تقريبا .15حزبا من القرآن يستغرق منها 
 ثم تتوجه للنوم وحتى يحين الثلث الخير من الليل تستيقظ لتستأنف باقي طاعاتها

مبتدأة بقراءة جزءا من كتاب ال .
 وبهذا تكون قد أتمت قراءة خمسة أجزاء في يومها وليلتها وبهذا التنظيم تستطيع أن
 تختصم كتاب ال فصي رمضان خمصس مرات بفضصل ال وتوفيقصه وترتيبهصا لوقاتهصا

وبعدها عن الفوضوية في الوقت .
* جزئين بعد صلة الفجر
* حزبا بعد صلة الظهر
* حزبا قبل صلة العصر
* حزبا بعد صلة المغرب
* حزبا بعد صلة التراويح

* جزءا في الثلث الخير من الليل
 أخيرا أخواتي أذكر نفسي وإياكن بإخلص العمل ل وحده ومجاهدة النفس في ذلك

والتقوي على طاعة ال بالدعاء بأن يوفقك ال إلى طاعته ويتقبلها منك .
ولننسى قوله سبحانه :

(69َواّلِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيّنُهْم ُسُبَلَنا َوِإّن الّلَه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن )
اللهم سلمنا لرمضان , وسلم رمضان لنا , وتسلمه منا متقبل

============
كيف تستوعب ما تقرأ ؟

مبارك عامر بقنه
 التعليم والتثقيف يعتمد بشكل أساسي على الكتب؛ لذا من أراد أن يتعلم ذاتيا أن يتقن
من كم  من الناس، ف ير  فن ل يجيده كث صحيحة، فالقراءة مهارة و  مهارات القراءة ال
 القراء الذيصن يبذلون جهدا وأوقاتا طويلة فصي القراءة، ومصع ذلك فإن حصصيلتهم قليلة
 جدا. ولشصك أن الخلفيصة العلميصة والثقافيصة للشخصص لهصا أثصر كصبير فصي عمليصة
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 الستيعاب، إل إن طريقة القراءة وكيفية التعامل مع الكتاب تؤثر بدرجة عالية في
مستوى الفهم والستيعاب.

ساسي تبر محور أ ية القراءة والذي تع ثي عن كيف  وفي هذه المقالة سوف يكون حدي
ية الستيعاب. فالقراءة مهارة تكتسب بالتعلم وتتطور بالممارسة والتمرين،  في عمل
 وبقدر مصا تكون مهارتصك عاليصة بقدر مصا يكون اسصتيعابك لمصا تقرأ عاليا. وسصأذكر
 باختصار بعض القواعد الساسية في كيفية القراءة الصحيحة، فإن معرفة القواعد

يشكل مرونة أو على القل هي شرط لكتساب المهارة.
قبل القراءة:

 أوًل: القراءة الفعالة تبدأ قبصل القراءة، فالقارئ الجيصد يحدد هدفصه مصن القراءة، فقبصل
 كيف تقرأ، أسأل: لماذا أقرأ؟ ما الهدف من وراء قراءتي؟ وقد حدد خبراء القراءة

ستة أهداف رئيسة للقراءة ل يكاد القارئ يخرج عن هذه الهداف:
أص لفهم رسالة محددة ب ص ليجاد تفاصيل هامة
جص ص للرد على سؤال محدد د ص لتقييم ما تقرأ

هص ص لتطبيق ما تقرأ و ص للتسلية والمتعة
 ومعرفصة الهدف ووضوحصه فصي الذهصن أمصر أسصاسي وضروري لعلميصة السصتيعاب
 والفهصم. فحدد هدفصك قبصل القراءة، فإذا كان هدفصك أن تقرأ مصن أجصل القراءة فقصط،
 فأجهد نفسك قليًل لتخرج بسبب أفضل، فالقراءة مع هدف محدد هو بأهمية فهم ما
جل عز و ص  فك مرضاة ال  جب أن يكون هد ية ي تب الشرع في قراءة الك  تقرأ. و
 ص ، فل تقرأ العلم الشرعي من أجل تماري به السفهاء أو تكاثر به العلماء أو تريد

أن تصرف به وجوه الناس إليك فإن ذلك يقودك إلى النار عياذا بال من ذلك.
في المكان أن يكون خاليا يه الكتاب. ويشترط   ثانيا : حدد المكان الذي سوف تقرأ ف
 من الملهيات والصوارف التي تعيقك أو تقطع عليك تركيزك خلل القراءة. وكذلك
 لبصد أن يكون المكان بعيدا عصن الضوضاء والزعاج فالقراءة نشاط فردي تتطلب
 هدوءا لزيادة درجة الستيعاب. فاختر المكان الهادئ، على أن تكون إضاءة المكان

صحية.
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في هذا ساسية كالقلم والوراق والملفات  من أدوات أ يه  ما تحتاج إل كل  عل   واج
في البحث عن الساسيات ير من الوقت يضيع  بة من متناول يدك، فكث  المكان قري
 التصي تحتاجهصا ممصا يسصبب إزعاجا وإرباكا. وأفضصل مكان للقراءة هصو المنزل
 فخصص مكان فيه للقراءة، وبإمكانك أن تقرأ في أماكن أخرى هادئة كالمكتبة مثًل
 إل إن هناك قيودا تجعصل القراءة فصي هذه الماكصن صصعبة فالمكتبصة تغلق السصاعة
خر، قت متأ في و تح  في القراءة، وتف بة  عر بنشاط ورغ نت ل زلت تش سعة وأ  التا
في قت  من الو ير  ني ضياع كث ما يع عن المنزل م قد تكون بعيدة  ها  فة أن  بالضا
 الذهاب والياب. كمصا أن القراءة فصي المنزل لهصا أثصر سصلوكي تربوي ينعكصس على

البناء في حب القراءة.
قة قرأتك مع الكتاب فهل ستكون قراءتك متقيدة بالزمن أم بالكمية،  ثالثا: حدد طري
 وأعني بالزمن هل ستقرأ مثًل نصف ساعة من الكتاب يوميا بصرف النظر عن كم
 قرأت مصن الكتاب، ففصي هذه الحالة يكون الهتمام بالوقصت، أم أن قراءتصك تهتصم
 بالمقدار، فمثًل تقرأ عشريصن صصفحة يوميا صص مهمصا أخذت مصن وقصت صص فالهتمام
 للكميصة وليصس للوقصت. أم أنصك سصتقرأ خلل يوميصن أو ثلثصة قراءة مسصتمرة دون
 انقطاع. يجب في البداية أن تحدد طريقة تعاملك مع الكتاب لكي تحدد زمن النتهاء

وتستطيع تقييم نفسك هل أنت منضبط بوقتك أم ل؟ وهل أنت قارئ جيد أم ل؟
 رابعا: اقتن الكتاب الذي يحقق لك هدفك، فمثًل لو أردت أن تقرأ عن العولمة فإنك
 سصتجد كتصب كثيرة تناولت موضوع العولمصة بطرق مختلفصة. يجصب أن تكون أكثصر
مة دون نى العول مة لمع فة عا قط معر يد ف هل تر مة؟  عن العلو يد   تحديدا، ماذا تر
 الدخول فصي الجزئيات والتحليلت الدقيقصة؟ فهنصا يكفيصك كتاب مختصصر تقرأ فيصه
 الخطوط العريضة عن العلومة. أما أنك تريد التوسع في معرفة العلومة ودراستها
نا لبد أن ته. فه ها وآثارها على العالم برم ها وأهداف سة تحليله ومعرفة منطلقات  درا
يق الهدف. من كتاب لتحق ثر  مر أك بل أحيانا يتطلب ال سع؛  مل وا حث كتاب شا  تب
مع في اختيار الكتاب أن يكون متوافقا  عى  ما يرا في اختيار الكتاب.وك كن متقنا   ف

مستواك المعرفي أو أن يكون لديك القدرة في استيعاب ما فيه.

987



مة ته والخات بل شراء الكتاب اجعل لك عادة أن تقرأ فهرس الكتاب ومقدم سا: ق  خام
يا الكتاب. فهذه القراءة  وما كتب خلف الكتاب ومقتطفات سريعة ومختصرة من ثنا
 لهذه المواقصع تصبين لك: هصل أنصت بحاجصة لشراء هذا الكتاب؟ وهصل الكتاب يحقصق

هدفك؟
تب. فإن الكتاب  وتبين لك أيضا ص من خلل هذه النظرة السريعة ص جودة قلم الكا
ثر كبير على الرتقاء بالمستوى الفكري والبلغي القارئ،  الجيد المتقن السبك له أ
 بالضافة ما يشكله من أثر عميق في ثبات أو تغير أو تزعزع قناعات القارئ، لهذا
 احرص دائما باقتناء الكتاب الرصصين فصي عباراتصه، المحكصم فصي معانيصه. ويعرف
 الكتاب القيم: بسلمة عقيدة مؤلفه، فالكاتب ل يكاد يخرج عن معتقداته وتصوراته.
 وكذلك عن طريق معرفة الكاتب وعلقته بالموضوع فهل هو متخصص فيما كتب
 أم متطفل. وكذلك عن طريق استشارة أهل التخصص عن الكتاب وعن أفضل ما

كتب في مجال تخصصهم. فإن هذا يعينك على تجاوز كثير من الوقت والجهد.
بت للقراءة، وإن كان القارئ الجيد يقرأ في كل وقت؛  سادسا: حدد جدول زمني ثا
نا بحاجة شديدة إلى تحديد وقت نا فإن  ولكن لوجود أعمال أخرى ضرورية في حيات
 زمني يومي ثابت للقراءة. واجعل هذا الوقت المخصص للقراءة في الفترة التي تقل
سرتك وأصدقائك يع أفراد أ ها المقاطعات والصوارف، على أن يعلم جم  أو تنعدم في

بهذا الوقت المخصص للقراءة كي يعينوك في في الستمرار.
 سصابعا: ل تذهصب إلى القراءة وأنصت فصي حالة عصصبية منفعلة، أو تشعصر بالضغصط
 النفسصي والكراه فإن عمليصة السصتيعاب تعتمصد بدرجصة عاليصة على مقدار حضورك
نت بشوق ومحبة للقراءة. فقراءة الراغب المحب  الذهني. احرص دائما أن تقرأ وأ
 ليسصت كقراءة المكره المضطصر. اجعصل عقلك ومشاعرك وعواطفصك تدفعصك إلى
 القراءة، انطلق إلى القراءة بكلك ل ببعضصك لكصي ل يتشتصت ذهنصك وتضيصع وقتصك.
مه ال:" ني رح في حالت انشغال البال، فيقول الكنا من القراءة  سلفنا  قد حذر أ  و
 ول يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ول في
 حال برده المؤلم، وحره المزعصج، فربمصا أجاب أو أفتصى بغيصر الصصواب، ولنصه ل
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هن ها هدوء الذ ني يشترط في ظر" فالقراءة نشاط ذه ستيفاء الن من ا مع ذلك  كن   يتم
واستقراره كي يفهم ما يقرأ.

عن قراءة الكتاب الذي سك  في الكتاب، وحاول دائما أن تحدث نف كر كثيرا   ثامنا: ف
 اخترته، وأنك سوف تنهيه في الوقت المحدد، حّدث نفسك أنك لن تجعل أحد يعوقك
 عن المضي في مشروعك هذا، اجعل الدافع ينبعث من ذاتك لكي يكون أدائك أكثر
 إبداعا. ومما ينبغي ذكره، ويجمل العمل به هو الستعانة بال عز وجل ودعاءه في
 قراءة هذا الكتاب والستفادة منه، فالعتماد على ال عز وجل من أقوى الطرق في
 تحقيق ما تصبو إليه مع سلوك ما أمر ال به من اخذ السباب الصحيحة لتحقيق ما

تريد.
خلل القراءة:

ية هي فهم ما  أوًل: ل يكن همك من القراءة إنهاء صفحات الكتاب؛ بل اجعل الغا
 بين يديك، ومن العبارات المشهورة الصحيحة: ل تسأل كم قرأت ولكن كم فهمت،
 فإذا كان هدفك إنهاء الكتاب فقط فإنك بهذا تسعى إلى إجهاد نظرك من غير طائل،
في كر  ستنتاج وأعمال الف ير وال صاحبها التفك جب أن ي ية ي  والقراءة الجيدة اليجاب
ير هم إل بالتفك تم الف ما تقرأه، ول ي هم  هو ف من القراءة   المقروء فالهدف الساسي 

في المقروء، ووضع السئلة واكتشاف الجوبة من خلل القراءة.
 وخلل قراءتصك سصتجد أشياء ل تسصتطيع فهمهصا، فل تتذمصر أو تتضجصر فهذا أمصر
 طبيعي يحدث لكل واحد منا، ولفهم ما أشكل عليك حاول قراءة ما استعصي عليك

مرة أخرى ولكن بطرقة مغايرة:
• دّون في ورقة خارجية تلخيصا لما قرأت.

• اقرأ بصوت مسموع وببطء.
• حاول أن تتخلى عن استنتاجك السابق واقرأ بنظرة جديدة ومغايرة.

 إذا لم تفهم فل تيأس، استمر في قراءتك فهناك احتمال كبير أن تفهم هذه الشكالية
في حالة عدم مر مهم وهو  فت نظرك إلى أ نا أل من قراءة الكتاب. وه عد النتهاء   ب
ها؛ بل أعط نفسك الفرصة للتفكير نة ل تستعجل في السؤال عن ية معي  فهمك لجزئ
يد، ما تر هم  ير يقودك إلى ف من التفك يل  ما قل مع الكتاب، فرب سة  مل والمدار  والتأ
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ها مد على قدرات جة إلى بناء عقول قادرة على الكتشاف والستنتاج، تعت حن بحا  ون
 وطاقتها، فالعتماد كثيرا على قول الشيخ والمعلم يعني بذلك تهميش عقولنا، فاجعل
هم وتستوعب كي تف ية بحث واكتشاف مستصحبا الصبر والجلد ل  دوما قراءتك عمل

ما تقرأه.
 ثانيا: أقرا بتركيصز، فالتركيصز هصو لب القراءة وجوهرهصا السصاسي، وقراءة بدون
عد توفيق ال مد ص ب  تركيز ضياع للوقت والجهد، فمستوى نجاحك في القراءة يعت
تى فس ح يض للن كم وانضباط وترو ية تح يز عمل جة تركيزك، والترك  ص على در
مه هو مهارة يتعل ية القراءة، ف في عمل ستغراق  خص القدرة على ال  يكون لدى الش
قد نا  ستطيع القراءة لفترة طويلة ولكن قد ن ما يتعلم أي مهارة أخرى. ونحن   المرء ك

ل نستطيع أن نملك المتابعة الذهنية والتركيز فيما نقرأ. فما سبب ذلك؟
 ل شصك أن هناك معوقات تصصد القارئ عصن مواصصلة التركيصز ومصن تلك المعوقات
 التي يجب الحذر منها تشتت الذهن والسترسال مع الفكار الجانبية، والشرود في
 خيالت وهمية، ولقوة التركيز ل تدع الفكار العشوائية تسيطر على مسار تفكيرك
 وتقودك حيثمصا شاءت، فل تنجذب مصع كصل فكرة أو خاطرة تراودك، اهتصم بمصا فصي
ير ني فحاول أن تغ ستطيع أن تتغلب على شرودك الذه نك لن ت  يدك، وإن شعرت أ
 مكانك أو اشغل نفسك بشيء آخر غير القراءة حتى ترحل هذه الفكار العارضة،

حاول أن تقلل من ارتباطاتك وأشغالك فإن ذلك يشتت الذهن.
 وكذلك مما يعوق عملية التركيز عدم الثبات على أمر والنتقال من كتاب إلى آخر
من فنون العلم قن فنا  ته كتابا أو يت في حيا جز  خر، فل يكاد ين من علم إلى علم آ  و

وهذا داء علجه العزم والصرار على إتمام ما بدأ به.
 وكذلك مصن عوائق التركيصز خلل القراءة الضجصر والملل، والقراءة عمليصة ذهنيصة
 تتطلب نفسصا تئدة صصابرة. جّدد همتصك وعزيمتصك بقراءة سصير أولي النجازات
 الضخمة. أجلس مع ذوي الهمم العالية. تذكر دائما هدفك، ضع أهدافك دائما نصب
 عينيك ولو أن تكتب هدفك على المكتب وجدار الغرفة أمامك، غير جدول قراءتك،
هق حة، ل تر من الرا سطا  خذ ق بت وأجهدت ف تب إذا مللت، إذا تع ين الك ير ب  وغ
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نت عد ذلك وأ عد ب ثم  نم،  جت إلى النوم ف قة محدودة فإن احت سان له طا سك فالن  نف
أكثر نشاط.

تج ما ن ها أصبحت أكثر، م ثر صعوبة وتعقيدا؛ فمتطلبات  إن الحياة اليوم أصبحت أك
 عصن ذلك الضغصط النفسصي صص مرض العصصر صص فنحصن مطالبون بالتعلم والعمصل
من نك أن تقلل  يز تتطلب م سلفنا، وحالة الترك به أ ما كان يطالب  ثر م  والنتاج أك
 مستوى الضغط النفسي خلل قراءتك؛ لذا يجب أن يكون لديك المهارة في التخلص
 أو تقليصل الضغصط النفسصي الذي نشعصر بصه كصي تكون أكثصر تركيزا، ومصن العوامصل
ية هو إتقان مهارة إدارة الوقت والتنظيم وكيف فس  يف الضغط الن في تخف ساعدة   الم

التعامل مع الذات.
 ابحث عن كل طريقة تبعث فيك الحماس والنشاط، فالمر يتطلب تربية جادة للنفس
يز له آثار عف الترك ما تقرأ. فإن ض ستغراق في يز وال تى تكون قادر على الترك  ح
 سلبية أشدها أنه ينتج لدى الشخص عدم الفهم أو سوء فهم وتصور خاطئ لما يقرأ.
حو الكسل أو عي ن من النضباط لتتغلب على التجاه الطب جة إلى قدر   قد تكون بحا
 الملل أو السآمة والحباط أو الرغبة في عمل شيء آخر فمما تدركه العقول السليمة
 أن النجاز والنجاح يسبقه آلم ومصاعب تتطلب صبر وتحمل وهمة عالية، فل بد
 مصن إجبار النفصس وترويضهصا وتربيتهصا وبذل جهصد شاق لتتغلب على مشاعرك
من ساسي  في القراءة جزء أ يز والستغراق والنهماك  تك حتى يكون الترك  ورغبا

شخصيتك.
 ثالثا: دون ما تقرأ، فمن أساسيات القراءة تدوين المذكرات، فبقدر ما تستطيع اكتب
نت مطالب ية فذة فأ صاحب ذاكرة قو نت  تى وإن ك يء تراه مفيدا وهاما ح  كل ش
 بكتابصة المذكرات لتكون قارئ جيصد، فكتابتصك للمذكرات يعنصي اسصتخدام أكثصر مصن
 حاسة، والمذكرات تعتبر حجر الزاوية لنجاحك في هذا الطريق فهي تساعدك على
 التركيصز، والفهصم، والتذكصر، وكذلك تحفزك للبحصث أكثصر فصي الموضوع، وتسصد
 الثغرات العلميصة لديصك، مصع إثارة لكثيصر مصن السصئلة، بالضافصة إلى أن التحليصل
حث في الب صيلية أدق  طة الولى ليجاد معلومات تف تبر الخ قي للمذكرات يع  المنط

فهي الخطو الولى لكتابة البحاث والعمال الطويلة.
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 ول يقتصر دور المذكرات لكتابة النقاط الهامة؛ حتى لكتابة القضايا التي لم تفهمها
بة قة وحيدة لكتا يس هناك طري صيل وشرح. ول ثر، أو زيادة تف  وتتطلب توضيح أك
 المذكرات بصل كصل شخصص له أسصلوبه الخاص فصي تدويصن المذكرات، ولكصن المصر
 المشترك في كتابة المذكرات أن المذكرة يجب أن تحتوي على اسم المرجع، ورقم
 الصفحة، ويشترط أن تكتب لك مذكرة عنوان خاص يميزها عن غيرها ويدل على
هو موجود ما  سخ  سلوبك فل تن تب المذكرة بأ بد أن تك  محتوى المذكرة، وكذلك ل 
 فصي الكتاب وإنمصا دون بأسصلوبك وعباراتصك مصا اسصتخلصته مصن معلومات هامصة،
كل فصل كامًل حتى تكون قادرا عد قراءة  بة المذكرات أن تكون ب في كتا  ويفضل 

على الربط بين التفاصيل والحداث الهامة.
 رابعا: قبصل أن تشرع فصي قراءة الكتاب، يجصب أن تضصع أسصئلة، صص فمصن صصفات
تب ص اك يه  سؤال يتبادر إل يب على أي  سئلة ول يج ضع أ نه ل ي يء أ  القارئ الرد
ما حث الكتاب بمجمله؟  ها على غلف الكتاب: ماذا يب قة وضع في ور  هذه السئلة 
 مدى أهمية المعلومات التي طرحها؟ هل الكتاب شامل في تناوله للموضوع؟ كيف
قة بخصوصية الموضوع وتبحث سئلة متعل ثم تضع أ  تناول الكتاب عرض أفكاره؟ 
 عن أجوبة لجميع أسئلتك. فلو كنت تقرأ كتابا عن "الجهاد" فاكتب قبل ما تقرأ جميع
 مصا يثيرك حول موضوع الجهاد على أن تكون الكتابصة على شكصل أسصائلة، أجهصد
بة كل ما يمكن أن يثار حول موضوع الجهاد، فهذه السئلة تجعلك أكثر  نفسك لكتا
 فعالية وكلما كانت السئلة أكثر وأوضح كلما كانت القراءة أكثر قوة ونقدا. وخلل

قراءتك ابحث عن أجوبة لسئلتك.
 خامسصصا: ناقصصش الكتاب، ضصصع الشارات والعلمات على الكتاب، وإن كان هناك
 بعض القراء يرفضون هذه الطريقة ولكنني أجد أنها أسلوب فّعال لعملية الستيعاب
ما هو مع  مع الكتاب، وإيجاد نوع من النقاش البناء  عل   وهي تدل على مقدار التفا
 مدون فصي الكتاب. إن موافقتصك للكتاب و مخالفتصك و علمات التعجصب والسصتفهام

يجب أن تظهر واضحة في الكتاب.
 وهناك وسائل كثيرة يمكن استخدامها لعلمية الحوار مع الكتاب وأشهر تلك الطرق
ضع خطا سة، أو و مل الرئي حت أو فوق الج ضع خطا ت هي و ستعماًل  ها ا  وأكثر
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 شاقوليا لعدة فقرات فصي هامصش الفقرات المهمصة، وكذلك وضصع خطا أحمرا تحصت
نب يك، ووضع نجمة بجا ستكشل عل ما ا ستفهام ل مة، أو وضع علمة ا  الجمل الها
ثر، ووضع دائرة دللة على أن سة أك مة وتتطلب درا مل فكرة ها تي تح  الفقرات ال
هم صفحة، وبعض سفل ال قة، أو طوي أ سابقة أو لح قة بفقرات  ها عل  هذه الفقرة ل
 يسصتخدم الورقصة الفارغصة الموجودة فصي أخصر الكتاب لكتابصة ملخصصات صصغيرة أو
في الكتاب، تي وردت  مة وبجوارها أرقام الصفحات ال عن المواضيع الها ين   عناو

أو يستخدم قصاصات ورق يجعلها في الكتاب ويدون فيها الشياء الهامة.
بعد القراءة:

 عنصد انتهاءك مصن قراءة الكتاب ل يعنصي إنهاء العلقصة بالكتاب، فلتثصبيت المعلومات
 يتطلب المصر مراجعصة مصا قرأت، ولكصن قبصل المراجعصة يجصب أن تجاوب على هذه

السئلة:
• ما المواضيع التي احتاج إلى مراجعتها؟

• كم من الوقت احتاج لمراجعة كل موضوع؟
• ما أماكن القوة والضعف لدي؟

 وخلل مراجعتك لبد أن تجاوب على جميع السئلة التي دونتها خلل قراءتك، فل
 تعنصي المراجعصة إعادة القراءة بشكصل سصريع على أمصل أن تسصتعيد ذاكرتصك كصل
 المعلومات؛ بل هي أكثر من مجرد القراءة فهي تتطلب الكتابة، والتحدث، والنقاش،
 وتحليصل الفكار المتعلقصة بالموضوع؛ بصل أحيانا يتطلب المصر إعادة قراءة فصصول

كاملة كي تفهم ما قرأت بشكل واضح.
 والمراجعصة أحيانا تتطلب وجود شخصص يناقشصك، فالمناقشصة طريقصة قويصة لتحسصين
 مسصتوى التعليصم والتذكصر، يقول النووي صص رحمصه ال صص :" فإن بالمذاكرة يثبصت
في كد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، ومذاكرة حاذق   المحفوظ ويتحرر ويتأ
 الفن ساعة انفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام" وإن لم تجد أحدّا تراجع معه
ص رحمصه ال صص :" فإن لم يجصد  فليصس هناك خيار أن تراجصع لوحدك، قال الكنانصي 
به ليعلق ذلك ظه على قل سمعه ولف ما  سه وكرر  سه بنف كر نف من يذاكره ذا  الطالب 
سواء سواء ب سان  فظ على الل نى على القلب كتكرار الل  على خاطره فإن تكرار المع
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 وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم
في عة  ّسم الموضوع إلى وحدات على أن تكون المراج  ول يعاوده." وطردا للملل ق
 وقت نشاطتك الذهني، وعند انتهاءك من المراجعة ل يعني قطع الصلة بالكتاب؛ بل
 ل بد من إعادة المراجعة بعد أسبوع تقريبا وقد يتطلب المر مراجعة الكتاب عدة
 مرات فيعتمد ذلك على مقدرة ذاكرتك وعلقتك بالموضوع. وصلى ال وسلم على

نبينا محمد.
=============

مناسك الحج إنجاز في العمل وضبط للمواعيد
أ.د/ ناصر بن سليمان العمر

مع ير،  عن المثاليات والتنظ يد  عي، بع ين عملي واق نه د ين، إ مر هذا الد يب أ  عج
العظمة والسمو والكمال، تنزيل من حكيم حميد.

ضى مة الفو يش ق نت تع مة كا في أ سلم-  يه و صلى ال عل عث ال محمدا – قد ب  ل
 والجهالة، وقلة النتاج، عالة على غيرهصا؛ اعتداء، أو اسصتجداء، أو تكسصبا، ليصس
 لديها ما تقدمه للخرين سوى وجود بيت رب العالمين في أرضها، وهذا ل فضل

فيه ول منة، بل هو تقدير واختيار الحكيم العليم.
سلم-، فإذا يه و يم –صلى ال عل نبي الكر ثة ال من بع سنوات معدودة،  هي إل  ما   و
 أولئك القوم يصبحون مضرب المثل في القدوة والجهاد والحسان للخرين، وبذلك

استحقت أن تكون:" خير أمة أخرجت للناس".
 ما سّر ذلك؟ وأين تكمن الحقيقة؟ وكيف الوصول إلى هذه القمة الشّماء؟ إنه بكلمة
 واحدة: اللتزام العملي بالكتاب والسنة، وتحويل )نصوصهما( إلى واقع حي يمشي

على الرض.
هم ثر فنقول: لو أن رجًل ذهب إلى أبرع المهندسين، وأقوا  دعونا نقرب المسألة أك
 رؤية وتخطيطا، ثم صّمم له بيتا؛ يحسده من نظر إليه؛ لجماله وحسن مرآه، ولكن
 ذلك الرجل اكتفى بهذا المخطط، ولم يضع منه َلِبَنًة على الرض، هل يقيه ذلك من

الحر أو البرد؟ أو يحميه من العدو وهوام الرض؟.
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سيكون شكله؟ يف  صممه، ك سمه له م ما ر صرا، بخلف  نه نّفذه تنفيذا قا هب أ  و
 وهل سيتحقق الغرض من بنائه؟ بل قد يخّر عليه السقف من فوقه فيكون فيه هلكه
 وذهاب حياتصه، وسصيقول له الناس: على نفسصها جنصت براقصش، ويداك أوكتصا وفوك
ما هم  هم المسلم بالسم، ويصدق علي ير من الناس –اليوم-، فمن فخ، وهذه حال كث  ن
 صدق على العراب من قبل:" قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"، وآخرون "خلطوا
سارت ثر، و فت ال هم"، وفئة اقت سى ال أن يتوب علي سيئا ع خر  صالحا وآ  عمًل 

على الطريق وقليل ما هم، " وقليل من عبادي الشكور".
 وبالجملة "فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ال ذلك هو
ستغناء ما تكون إلى القوة، والنضباط، وال نا –اليوم- أحوج  كبير". وأمت ضل ال  الف
مع هذا العدو صلة،  كة الفا ستعدادا للمعر ها؛ ا عن أعدائ خص  ين، وبال  عن الخر
سّرا، ول يحتاج فه، فلم يعِد المُر  عن أهدا به، وأعلن  عن أنيا  الشرس الذي كشّر 
 إلى فراسصة أو تنبّؤ، "قصد بدت البغضاء مصن أفواههصم ومصا تخفصي صصدورهم أكصبر"،
 وتكافؤ المعركة ُيوجب:" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ُترهبون

به عدو ال وعدوكم وآخرين من دونهم ل تعلمونهم ال يعلمهم".
ها الجيال، بى في كبرى تتر سة  نه مدر يم، إ سير وعظ نع، ي سهٌل ممت ين   إن هذا الد
مر، وعثمان، كر، وع با ب جت أ تي خّر سة ال ها عظماء الرجال، تلك المدر  ويعّد في
با عبيدة، وأفذاذ الرجال من الصحابة والتابعين  وعليا، وسعدَا، وخالدا، والمثنى، وأ

وخير القرون المفضلة –رضي ال عنهم أجمعين-.
يه:" نا ونحن نعيش هذه اليام –هذا الموسم العظيم- موسم الحج؛ الذي قال ال ف  إن
 ليشهدوا منافع لهم" بأمّس الحاجة لتدارسه، واستخراج ما فيه من كنوز ودرر حتى
 ل يكون مروره كضيصصف عابر؛ مّر مرور الكرام مصصر فصصي أعوام خلت، وأزمان

مضت.
 ولن هذه المساحة ل تتسع لبيان ما فيه من منافع تربو على الحصر، وبخاصة أن

غيري قد يتناول منها ما يفتح الطريق، ويدل الناس إلى سواء السبيل.
 لذا فسأكتفي بالشارة -التي تناسب المقام- إلى أمر عظيم من تلك المنافع الكبرى،

وهو ما يتعلق بالنجاز، وضبط المواعيد؛ وذلك لسببين:
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ضى وبطالة وقلة في فو سنوات طويلة-  نذ  يش -م سلمية تع مة ال  الول: أن ال
 إنتاج مع ما حباها ال من إمكانات هائلة؛ مادية ومعنوية، دينية ودنيوية، ل توجد
 عند غيرها من المم، ولذلك فهي اليوم عالة على غيرها، وبالخص على عدوها،
 في أهم شؤونها، من مأكلها ومشربها وصنائعها وثقافتها، بل وعّدة جهادها، حتى
بي- حم ر من ر ها –إل  ية من ها ومطلب الحما ها، وملذ مم قدوت صبحت تلك ال  أ

وبال عليكم كيف نرجو النجاة:)إن يكن الذئب راعي الغنم(؟؟.
صير وظروف قت ق في و ير،  يم الكث مل العظ مر -إنجاز الع ني: بروز هذا ال  الثا
 صصعبة- وضبصط المواعيصد، وأداء العمال فصي أوقاتهصا، بدقصة متناهيصة، تصصل فصي
 بعضها إلى أن الدقائق مؤثرة في صحة العمل وسلمته، أو في فضله وكماله، قال
 جابر:" فلم يزل واقفا –أي عند المشعر الحرام- حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع
 الشمصس". ومصع بيان هذا الجانصب ووضوحصه فصي جميصع أركان السصلم، وبخاصصة
 الصصلة، إل أنصه فصي الحصج أكثصر بروزا وأثرا وجلء، وسصتكون تلك الوقفات
من يه الشارة، وسأكتفي  حر تكف سب المقام وتدل على المقصود، وال  مختصرة، تنا
هو هم  ما الم ستقصاء، وإن صر وال هو الح يس المراد  نق، فل ما أحاط بالع  القلدة 
 التذكيصر والعتبار، ومراجعصة النفصس، واسصتثمار هذه الفرص العظيمصة، والمواسصم
مي، قع عل من نصوص، وعادات وأشكال إلى عبادة خالصة ووا ها   الجليلة، وتحويل
ثر تربوي، وكائن يمشي على الرض، فص:"إن ال ل يغير ما بقوم حتى يغيروا  وأ

ما بأنفسهم" وإليكموها، -بارك ال فيكم-، وتقّبل منا ومنكم:
ين، كالعمرة1 قت وح كل و في  يس  هر معلومات" ل حج أش ص"ال  ( بادئ ذي بدء ف

 وكثير من العبادات، بل حددت بدايته ونهايته، ورسم لكل نسك وقت يناسبه، ويكون
 فيه أداؤه، ل يصح قبله ول بعده، وهو على أنواع، فمن تلك المناسك ما هو واسع
 الوقت، يصح تقديمه أو تأخيره، ولكنه ضمن دائرة التحديد، ل يتجاوز أشهر الحج
 وأيامه، كسْعي الحج للقارن والمفرد، ومنه ما هو مضيق الوقت محدد الساعات، ل
 يصح أداؤه في غير تلك الساعات المحددة له، وقد يترتب على ذلك فوات الحج أو
بن يث عروة  في حد قف"، و ها مو مع كل نا وج فت هه فة"، "وق حج عر صانه "ال  نق
 مضرس، قال-صصلى ال عليصه وسصلم-:"مصن شهصد صصلتنا هذه –يعنصي بالمزدلفصة-
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تم حجه وقضى قد  بل ذلك ليًل أو نهارا ف  فوقف معنا حتى دفع وقد وقف بعرفة ق
ضة ما؛ كطواف الفا قت أدائه ما، وو ما واجبات وأركان تتفاوت مدده ثه". وبينه  تف

ونحر الهْدي...وهلّم جّرا.
من –يوم2 من يوم الثا صة، ابتداء  حج الخا يك- أيام ال عي-بارك ال ف مل م  ( تأ

نا مراعاة قط إذا أرد خر أيام التشريق، ستة أيام ف  التروية- إلى اليوم الثالث عشر آ
الفضل والكمل، وإل فهي ثلثة أيام بلياليها، بل أقل من ذلك حيث ل تزيد على )

كم ُينجز في60 من أراد القتصار على الواجب دون سواه، ومع ذلك   ( ساعة؛ ل
 هذه اليام، أو بالصح في هذه الساعات من أعمال عظيمة، لو ترك المر لختيار
 المسلم وظروفه لربما بقي عشرات اليام لم ينجزها، إن لم تكن شهورا أو أعواما؛
 ممن طبيعتهم التسويف والتأجيل، وتأخير عمل اليوم إلى الغد، وقد تأتيه منّيته قبل

أن يجيء غده.
نى ثم النتقال إلى م ية،  من الحرام يوم الترو هم تلك العمال؛ ابتداء  ير إلى أ  وأش
سلم جل الم بط بعا مة ترت من أعمال عظي ها  ما في فة و ثم الذهاب إلى عر مبيت،   وال
 وآجله، ويأتصي الذهاب إلى مزدلفصة والمصبيت فيهصا، ومصن ثصم الوقوف عنصد المشعصر
 الحرام وما فيه من دعاء وابتهال، ثم النصراف إلى منى والبدء في رمي الجمرة،
 ثصم النحصر والحلق والفاضصة، كصل ذلك قصد يكون فصي سصاعات معدودة، وبقيصة أيام
 التشريق لها أعمال معروفة، ومع ضيق الوقت وقصره، فهو ليس بالعمل الهّين ول

اليسير نظرا ل جتماع الناس وازدحامهم.
وبعد أن تنتهي أيام التشريق يتعجب المرُء من نفسه!

يه جد لد بل ي في تلك اليام القصيرة؟  مة  قة أدى تلك العمال الكثيرة العظي  هل حقي
 في أيام العيد والتشريق من الوقت والفراغ ما يستثمره في كثير من العبادات وطلب
 العلم وزيارة الحّجاج، ممصا ليصس مفروضا عليصه، حيصث تكون البركصة، والحسصنات
 بعضهصا يأخصذ برقاب بعصض، بصل هناك مصن يمارس التجارة والتكسصب مصع قيامصه

بمناسك الحج أخذا بقوله –تعالى-:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم".
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 ومن هنا فإن العبرة ليست بطول الوقت وقصره، وإنما بما يجعله ال فيه من بركة
 ونفصع، ولذلك أسصباب كثيرة كالخلص، والترتيصب، والخصذ بالعزيمصة والحزم، ولو

فعلنا ذلك في كل أيامنا وليالينا لتغيرت أحوالنا:
نعيب زماننا والعيب فينا *** وما لزماننا عيٌب سوانا

ونهجو ذا الزمان بغير حق *** ولو نطق الزمان بنا هجانا
ير ذلك على العبادة؛3 قة المتناهية في اللتزام بالوقت، وتأث  ( ولننظر إلى هذه الد

 إمصا صصحة أو كماًل، فرسصول ال –صصلى ال عليصه وسصلم- يقصف فصي عرفصة ول
 ينصرف حتى تغيب الشمس ويختفي القرص، مع حاجته الماسة، وحاجة الناس إلى
 أن يسيروا إلى مزدلفة في النهار، وما خّير رسول ال –صلى ال عليه وسلم- بين
سككم"، ني منا هو الذي قال:" خذوا ع كن إثما، و ما لم ي سرهما  ين إل اختار أي  أمر
جع مس بدون عذر، ولم ير يب الش بل مغ صرف ق من ان جح: أن   ولذلك فالقول الرا

فقد َأِثَم وعليه دم.
مس، بل طلوع الش سفار جدا وق عد ال سر-ب صراف –إن تي فة يكون الن في مزدل  و
 وهصو زمصن يسصير ل يتعدى دقائق معدودة؛ كمصا فعصل رسصول ال –صصلى ال عليصه

وسلم-.
 ورمي الجمار أيام التشريق يكون بعد الزوال ول يكون قبله، فمن رمى الجمار قبل
 الزوال فعليصه إعادة الرمصي على القول الصصحيح، إل أصصحاب العذار يوم الثانصي

عشر، فيجوز لهم التقديم، على القول الراجح.
 ومن غابت عليه الشمس يوم الثاني عشر وتأخر في الخروج من منى بضع دقائق

دون عذر؛لزمه المبيت ورمى الثالث عشر.
في اللتزام، قة  ها وتعويد له على الد في أوقات ية للمسلم على أداء العمال  ها ترب  إن
صادق نه كان  سماعيل إ في الكتاب إ كر  يد، "واذ بط المواع سرعة النجاز، وض  و

الوعد وكان رسوًل نبيا"، وبعد:
ية مل، والترب من مقتضيات المرحلة المقبلة، والمواجهة المحتملة؛ العداد المتكا  إن 
نة، تحقيقا لقوله –تعالى-:"  الشاملة، وبناء المجتمع على أصول أصيلة، وقواعد متي
ية نب، أو العنا نب على جا هم ما استطعتم من قوة"، فمن الخطأ تغليب جا  وأعدوا ل
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 بركن دون آخر، ومن أهم الميادين التي تتربى فيها المة تربية متكاملة متوازنة؛
 أداء أركان السلم وواجباته كما شرع ال، " وما تقرب إلّي عبدي بشيء أحب إلّي
ها قة ل ست عبادات مجردة؛ ل عل يه"، وهذه الشعائر والركان لي ما افترضته عل  م
 بأمور دنياه، بل إن آثارها الدنيوية ظاهرة جلية، ولذلك قال –سبحانه-:" واستعينوا
 بالصبر والصلة"، وقال:" إن الصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، وقال:" أل بذكر

ال تطمئن القلوب".
وقال –صلى ال عليه وسلم-:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج –

إلى أن قال- ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء".
من حج  عض، وال خذ برقاب ب ها آ يا والخرة، بعض ين أمور الدن يق ب  فالرتباط وث
ها العبادات يا، وتكاملت في ين والدن ين أمور الد عت ب تي جم ين ال ظم تلك المياد  أع
القلبية، والبدنية، والمالية، بل هو نوع من أنواع الجهاد؛ كما ثبت عن المصطفى –
حج والعمرة"، وبذلك يه ال شة "جهاد ل قتال ف يث عائ في حد يه وسلم-   صلى ال عل
حج يأتوك رجاًل في الناس بال سلم-:"وأّذن  يه ال يم –عل نا إبراه مر ال لبي قق أ  نح
 وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق* ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ال في

أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعام".
 ومن أجل أن يكون الحج مقبوًل، ويؤتي ثماره في العاجل والجل؛ لبد من التزام
يه وسلم- حيث قال:" حج رسول ال –صلى ال عل ما  حج ك هج الصحيح، وال  المن
حج والتيان بتفصيلت لم ترد يد مناسك ال عد عن تعق سككم"، مع الب  خذوا عني منا
 في السنة، والحاديث الواردة في مناسك الحج محدودة، ومن أعظمها حديث جابر
 الصحيح، وكثير من كتب المناسك المتداولة، جعلت الحج شاقا وعسيرا، بينما كان
عن سئل –يومئذ-  ما  قة، "ف فع المش سير ود يه وسلم-التي نبي –صلى ال عل  هدي ال
 شيء عما يقدم أو يؤخر إل قال افعل ول حرج"، بل قال سبحانه":وما جعل عليكم

في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم".
سعود – بن م قد قال ا ية، ف سائل الفرع في الم عن الخلف  عد  صح الشباب بالب وأن
في في قضية إتمام الصلة  حج  في ال شر"، وكان ذلك   رضي ال عنه-:" الخلف 

منى أيام الحج.
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 تقّبل ال منا ومنكم، وجعلنا مّمن وصفهم بقوله –في آيات الحج-:" ومنهم من يقول
هم نصيب نا عذاب النار* أولئك ل في الخرة حسنة وق يا حسنة و في الدن نا  نا آت  رب

مما كسبوا وال سريع الحساب".
وصلى ال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،

والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته..
المصدر شبكة السلم اليوم

=============
عمرك في يومك !

 ل يشك أحد بأن الوقت هو الحياة , فعمر النسان عبارة عن أيام , كما قال الحسن
نت أيام, إذا ذهب يوم ذهب بعضك". واليام ما هي ما أ بن آدم, إن يا ا  البصري : "
 إل سصاعات ودقائق لهذا على المرء أن يتفكصر أيصن يذهصب يومصه , والسصلم اهتصم
 بإدارة الوقصت الخاص إضافصة إلى إدارة وقصت العمصل, ذلك أن السصلم اهتصم بوقصت
 المسلم بصفة عاّمة, وحثه على اغتنامه وعدم إضاعته, فهو من المور التي يسأل
صلى الّله سول الّله  سلمي قال: قال ر بي برزة ال عن أ مة ف سان يوم القيا ها الن  عن
 عليه وسلم: "ل تزول قدم عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع خصال : عن عمره
 فيم أفناه, وعن شبابه فيم أبله, و عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, وعن علمه
 ماذا عمل فيه " , والسلم نظم حياة المسلم ووقته فقد نظم نومه واستيقاظه, وأداءه
 للشعائر, وانطلقه إلى ميدان الحياة, ليجعل عمله كله عبادة ل عز وجل يقوم على

أساس الشعائر كلها وعلى أساس من ذكر ال الملزم له..
ِه  وإذا أردنا أن نقدر أعمار هذه المة فقد روي َعن َأبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل الّل
ْن َيُجوُز م َم ّسبِعيِن وأَقّلُه ّسّتيِن إلى ال َن ال ما بي تي  َسّلم:" أعماُر أّم ِه و  َصّلى الّله َعلْي
َك " , فإذا أخذنا بفرضية أن العمر سبعون سنة , اعلم رحمك ال بأن كل خمس  َذِل
 دقائق تقضيها يوميا تقدر من إجمالي عمرك بص ثلثة أشهر تقريبا , وأن كل ساعة

تقضيها يوميا تقدر بص ثلث سنوات من إجمالي عمرك.
 وبناء على هذه الفرضيصة فوقصت النسصان يتوزع يوميا على مصا يلي ) قصد تختلف

المعادلة من شخص إلى آخر ولكن قد تكون هذه هي الغالبة على الناس ( :
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 ساعات نوم7• 
 ساعات عمل )للموظفين(8• 
 ساعة بالسيارة2• 
 ساعة بالهاتف1• 
 ساعة أكل1.5• 
 ساعة في الحمام0.5• 
 ساعة استرخاء1• 
 ساعة بين الصحاب والصدقاء1• 

  سنة من إجمالي66 ساعة بما يعادل 22بهذا يكون إجمالي الوقت المستهلك يوميا 
 سنوات تقريبا فما أنت فاعله ؟!4السبعين سنة !! فما تبقى من عمرك هو 

 قد يتساءل المرء ما المقصود بهذه الحصائية ؟! هل ل ننام أم ل نأكل أو ل نركب
السيارة ول نجلس مع الصحاب؟!!

 ليس هذا المقصود !! ولكن هذا هو يومك فاعرف قيمة وقتك أوًل , وعليك بتجديد
 النية في أعمالك كلها لكي ل تحرم الجر ثانيا , فإن أردت أن تأكل فجدد نيتك بأن

إطعامك لطفالك لك فيها أجر " في كل كبد رطبة أجر ".
عه وحاول أن ثل بحيث ل تضي تك الستثمار الم ستثمار وق يك ا مت ذلك فعل  إذا عل
 تقدر المر كما ينبغي فتسأل نفسك لم ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ وأين ؟ ونظم وقتك لكي
ني فعلت فع مال ول بنون وتقول ليت تي يوم ل ين نه بدون فائدة وتأ ير م قد الكث  ل تف

وليتني قلت !!!
 واعلم غفر ال لي ولك إنك مساءل عن هذا الوقت , فإن لم يكن لك فهو عليك !!!
 وأن المغزى من خلق الخلق هو عبادة ال ,وهذا هو الهدف الحقيقي والرئيس الذي
يق هذا الهدف مل لتحق حك أن تتحرك وتع تك , وعلى جوار في حيا جب أن يكون   ي

وأن باقي العمال يفترض أن تصب في صالح هذا المر.
ير هذا. أن تكون سير الخلص فلم يجدوا غ في تف ظر الكياس  حد العلماء: ن  قال أ

حركته وسكونه في سره وعلنيته ل تعالى ل يمازجه نفٌس ول هوًى ول دنيا.
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في هو عمره  سان  قة بقوله : "وقت الن يبين هذه الحقي يم رحمه ال  بن الق  والمام ا
 الحقيقة, وهو مادة حياته البدية في النعيم المقيم, ومادة معيشته الضنك في العذاب
 الليم, وهو يمر مّر السحاب, فمن كان وقته ل وبال فهو حياته وعمره, وغير ذلك
ني الباطلة سهو والما في الغفلة وال ته  طع وق ته... . فإذا ق من حيا سوبا  يس مح  ل

وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة, فموت هذا خير من حياته" .
 ويقول ابن الجوزي : "ينبغي للنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته, فل يضيع
 منه لحظة في غير قربة, ويقدم فيه الفضل فالفضل من القول والعمل, ولتكن نيته

في الخير قائمة من غير فتور بما ل يعجز عنه البدن من العمل " .
 وفي هذا يذكر ال تعالى موقفين للنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث ل ينفع

الندم:-
نى لو ستقبل الخرة ويتم يا وي سان الدن ستدبر الن ين ي ساعة الحتضار, ح ما:   أوله
 منح مهلة من الزمن ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات: ) يا أيها الذين آمنوا ل تلهكم
 أموالكم ول أولدكم عن ذكر ال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما
يب جل قر ني إلى أ كم الموت فيقول رب لول أخرت تي أحد بل أن يأ من ق كم   رزقنا
ية: ) ولن يؤخر ال  فأصدق وأكن من الصالحين (. ويكون الجواب على هذه المن

نفسا إذا جاء أجلها وال خبير بما تعملون (.
 ثانيهما: في الخرة, حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت, ويدخل أهل
هل النار لو يعودون مرة أخرى على نى أ هل النار النار, هنالك يتم نة, وأ نة الج  الج
 الحياة ليبدؤوا مصن جديصد عمل صصالحا. ) والذيصن كفروا لهصم نار جهنصم ل يقضصى
 عليهم فيموتوا ول يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون
 فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من

تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير (.
 وإذا عرفنا ذلك يا معشر المسلمين, فلنحرص على الستفادة الكاملة من الوقت, فإن
صري: سن الب ما قاله الح سن  ما أح قت, و من علمات الم مة  قت عل عة الو  إضا
 أدركصت أقوامصا كانوا على أوقاتهصم أشصد منكصم حرصصا على دراهمكصم ودنانيركصم,
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يا ما ينفعنا في الدين والدن ستفيد منه كله في يه ولن فظ عل  فلنحرص على الوقت ولنحا
وفيما يعود على المة بالخير والسعادة والنماء الروحي والمادي.

في آخرتك لن معظم فع  يك بالن ما يعود عل كر ب تك , ف كر في تمضية وق ما تف  فعند
وقتك ذاهب بالحسبة السابقة!!

بي جر عَن أ كي ل تحرم ال قل دعاء الركوب ل قل ف سيارة للتن  فإن أردت ركوب ال
 ِإْسَحاَق َعن علّي بِن ربيعَة َقاَل: َشِهْدُت علّيا أتى بداّبٍة ليرَكَبَها فلّما وَضَع ِرْجلُه في
ُسبحاَن ِه. ُثّم َقاَل: } ستوى َعَلى ظهِرهَا َقاَل الحمُد لّل ا ا ِه, فلّم سِم الّل ِب َقاَل: ب  الّركا
َن{ ُثّم َقاَل: الحمُد لِ ا لُمْنَقِلبو ا إلى رّبَن ين. وإّن ُه ُمْقِرن ا ل ما ُكَن ا َهَذا و سّخَر لَن  اّلِذي 
 ثلثا الّلُه أكبُر ثلثا ُسبحانَك إّني َقْد َظلمُت نفسي فاغفْر لي فإّنُه ل َيغفُر الّذنوَب إل
ُسوَل ُت َر ين؟ َقاَل رأي يا أميَر المؤمن َت  ْن أيّ شيٍء َضِحْك ُت ِم َك. فُقل َت ُثّم َضِح  أن
 الّلِه َصّلى الّلُه َعلْيِه وَسّلم صَنَع كَما َصَنْعُت ُثّم ضحَك فقلُت مْن أّي شيٍء َضِحْكَت
ُه ل ر لي ُذُنوبي إّن ِه إذا َقاَل ربّ اغِف ْن عبِد ُب ِم َك َلَيْعَج ِه؟ َقاَل إّن رّب ُسوَل الّل  يا َر

يغِفُر الّذنوَب َغْيُرَك"
بّي ِث َأنّ الّن ِت الحار كر)) عَن ُجويرّيَة بن كر ال وتذ يك بذ تك وحرك شفت  وجدد ني
ِه ُه َعَلْي َصّلى الّل بّي  في مسجدها, ُثّم مّر الّن ها وهي  َسّلم مّر علي ِه و ُه َعَلْي  َصّلى الّل
ْت نعْم, فَقاَل أل ِك؟ َقاَل ِت على حال ا ما ِزل ها قريبا من نصِف الّنهاِر فَقاَل لَه  وَسّلم ب
ِه ُسْبَحان الّل ِه,  ِه عدد خلق ُسْبَحاَن الّل ِه,  ِه عدَد خلق ُسْبَحاَن الّل ها:  ٍت تقولين  ُأعّلمِك كلما
ِه رضى ُسْبَحاَن الّل سِه,  ِه رضى نف ُسْبَحان الّل سِه,  ِه رضى نف ُسْبَحاَن الّل ِه,   عدد خلق
ِه, ِه ِزَنَة عرش ُسْبَحاَن الّل ِه,  ِه ِزَنَة عرش ُسْبَحاَن الّل ِه,  ِه ِزَنَة عرش ُسْبَحاَن الّل سِه,   نف
ِه,"(( أو ِه مداَد كلمات ُسْبَحاَن الّل ِه,  ِه مداَد كلمات ُسْبَحاَن الّل ِه,  ِه مداَد كلمات  ُسْبَحاَن الّل
كي ل تحرم الجر ول يضيع الوقت , وبهذا  شغل المسجل بالقرآن أو المحاضرة ل

ما يعادل  من إجمالي6تكون أضفت لصحيفة حسناتك ساعتين يوميا أي ب   سنوات 
عمرك.

كم سلم: )إذا أوى أحد يه و صلى ال عل نبي  كر دعاء النوم قال ال  إذا أردت النوم فاذ
 إلى فراشصه فلينفصض فراشصه بداخلة إزاره, فإنصه ل يدري مصا خلفصه عليصه, ثصم يقول:
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ها, وإن أرسلتها سي فارحم عه, إن أمسكت نف بك أرف سمك ربي وضعت جنبي و  با
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين(

يع جر ول تض كي ل تحرم ال عة ل يل وللتقوي على الطا تك لقيام الل سب نوم  واحت
با موسى ومعاذ يه وسلم أ بي بردة قال: بعث رسول ال صلى ال عل  الوقت فعن أ
 بصن جبصل إلى اليمصن, قال: وبعصث كصل واحصد منهمصا على مخلف, قال: واليمصن
 مخلفان, ثم قال: )يسرا ول تعسرا, وبشرا ول تنفرا(. فانطلق كل واحد منهما إلى
با من صاحبه أحدث به  عمله, وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قري
بي موسى, فجاء يسير با من صاحبه أ سار معاذ في أرضه قري يه, ف سلم عل  عهدا ف
يه الناس وإذا رجل عنده يه, وإذا هو جالس, وقد اجتمع إل ته حتى انتهى إل  على بغل
 قصد جمعصت يداه إلى عنقصه, فقال له معاذ: يصا عبصد ال بصن قيصس أيصم هذا؟ قال: هذا
به لذلك فانزل, ما جيء  تل, قال: إن تى يق سلمه, قال: ل أنزل ح عد إ فر ب  الرجل ك
 قال: ما أنزل حتى يقتل, فأمر به فقتل, ثم نزل فقال: يا عبد ال, كيف تقرأ القرآن؟
 قال أتفوقصه تفوقصا, قال: فكيصف تقرأ أنصت يصا معاذ؟ قال: أنام أول الليصل, فأقوم وقصد
قضيت جزئي من النوم, فأقرأ ما كتب ال لي, فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
 وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى ال عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي
 أن يقوم يصصلي مصن الليصل فغلبتصه عيناه حتصى أصصبح كتصب له مصا نوى وكان نومصه

صدقة عليه من ربه عز .
يه وسلم " وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا:  وتذكر أيضا قول الرسول صلى ال عل
 يا رسول ال ! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في
 حرام أكان عليصه فيهصا وزر ؟ فكذلك إذا وضعهصا فصي الحلل كان له أجرا" وبهذا

  سنة من إجمالي21 ساعات يوميا أي بما يعادل 7تكون أضفت لصحيفة حسناتك 
عمرك !!

 إن أردت الذهاب للمسجد فتذكر بأن " وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم
فع له ها حسنة أو ير كل خطوة يخطو تب ال عز وجل له ب  يمشي إلى صلة إل ك

بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة" فجدد نيتك واكسب الجر.
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 إذا جلست مع الصحاب فتذكر... عن أبي هريرة, عن النبي صلى ال عليه وسلم;
 "أن رجل زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد ال له, على مدرجته, ملكا. فلما أتى
 عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة
 تربها؟ قال: ل, غير أني أحببته في ال عز وجل, قال: فإني رسول ال إليك, بأن
ية وأخلصها فالجر عظيم والجزاء جزيل , يه" فاعقد الن ته ف قد أحبك كما أحبب  ال 

والمنة ل وحده.
نبّيِهم إّل صّلوا َعَلى  ْم ُي ِه ول َه في سا لم يذكُروا الّل ٌم مجل َس قو ما جل نس "  وأيضا ل ت

َكاَن عليهم ِتَرًة فإْن شاَء عّذبهْم وإْن شاَء غقَر لهْم".
 ول تنصس أخصي كفارة المجلس " سصبحانك اللهصم وبحمدك, أشهصد أن ل إله إل أنصت,
 أسصتغفرك وأتوب إليصك". وتذكصر " قال رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم: )إن ل
 ملئكصة يطوفون فصي الطرق يلتمسصون أهصل الذكصر, فإذا وجدوا قومصا يذكرون ال
 تنادوا: هلّموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا, قال: فيسألهم
 ربهم, وهو أعلم منهم, ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك
ما رأوك, قال: فيقول: نك, قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: ل وال   ويمجدو
 وكيصف لو رأونصي؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشصد لك عبادة, وأشصد لك تمجيدا
 وأكثر لك تسبيحا, قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة, قال: يقول: وهل
ها؟ هم رأو يف لو أن ها, قال: يقول: فك ما رأو يا رب  ها؟ قال: يقولون: ل وال   رأو
ها ها طلبا, وأعظم في شد ل ها حرصا, وأ شد علي هم رأوها كانوا أ  قال: يقولون: لو أن
ها؟ قال: هل رأو من النار, قال: يقول: و مم يتعوذون؟ قال: يقولون:  بة, قال: ف  رغ
 يقولون: ل وال يصا رب مصا رأوهصا, قال: يقول: فكيصف لو رأوهصا؟ قال: يقولون: لو
 رأوها كانوا أشد منها فرارا, وأشد لها مخافة, قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت
 لهم. قال: يقول ملك من الملئكة: فيهم فلن ليس منهم, إنما جاء لحاجة. قال: هم

الجلساء ل يشقى بهم جليسهم(.
ستعمال الماء امتثاًل لمر الرسول في ا سرف  كر أل ت  إذا أردت الذهاب للحمام فتذ
عك لمر الرسول صلى ال ية باتبا يه وسلم , وعند الوضوء فجدد الن  صلى ال عل
 عليه وسلم وامتثال لمر ال , وتذكر عن أبي هريرة; أن رسول ال صلى ال عليه
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كل من وجهه  من( فغسل وجهه, خرج  سلم )أو المؤ بد الم  وسلم قال "إذا توضأ الع
 خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء )أو مع آخر قطر الماء( فإذا غسل يديه خرج من
 يديصه كصل خطيئة كان بطشتهصا يداه مصع الماء )أو مصع آخصر قطصر الماء( فإذا غسصل
تى طر الماء( ح خر ق مع آ مع الماء )أو  ها رجله  كل خطيئة مشت جت  يه خر  رجل
تك الجر كي ل يفو كر أيضا ل ضل. وتذ ستشعر ذلك الف من الذنوب" وا يا   يخرج نق
سبغ( ضأ فيبلغ )أو في حد يتو من أ كم  ما من سلم : " يه و صلى ال عل سول   قول الر
 الوضوء ثم يقول: أشهد أن ل إله إل ال وأن محمدا عبد ال ورسوله, إل فتحت له
كبير ذلك جر  يف وأ كبر عمل خف ها شاء". ال أ من أي خل  ية, يد نة الثمان  أبواب الج

فضل ال يؤتيه من يشاء.
يه فقد ية وإخلصها عظيم , فعلى المرء أن يضع ذلك نصب عين  إن أمر تجديد الن

ل يستغرق ذلك منك إل ثواني معدودة تأتي بحسنات كالجبال !!
 وتجديد النية وإخلصها يضيف إلى صحيفة أعمالك من الحسنات ما ل يعلمها إل
يق ال , عد توف مة والرادة القوية ب سهل , وتحتاج العزي  ال , وهي ليست بالمر ال
 ومن السلف من كان يعالج نيته , قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد ال يعني المام
 أحمد بن حنبل عن النية في العمل, قلت كيف النية: قال يعالج نفسه, إذا أراد عمًل

ل يريد به الناس.
 قال ابصن القيصم رحمصه ال: فالعمال ل تتفاضصل بصصورها وعددهصا, وإنمصا تتفاضصل
 بتفاضل ما في القلوب, فتكون صورة العملين واحدة, وبينهما من التفاضل كما بين

السماء والرض.
وكان سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علّي من نيتي لنها تتقلب علي.

جل عز و ته, فإن ال  سن ني سره أن يكمُل له عمله, فليح من  سلف:  عض ال  وقال ب
يأجر العبد إذا أحسنت نيته حتى باللقمة.

من الخلص, لنه شق  فس شيء أ يس على الن ستري : ل بن عبد ال الت  قال سهل 
ليس لها فيه نصيب.

 وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد ال: اللهم إني استغفرك مما زعمت
أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت.
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 وهذا خالد بصن معدان كان رحمصه ال: إذا عظمصت حلقتصه مصن الطلب قام خوف
الشهرة.

وهذا محمد بن المنكدر يقول: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت.
نه قال: يه وسلم أ نبي صلى ال عل شة عن ال بي كب ية اقرأ حديث أ مر الن ية أ  ولهم
يه يه ربه ويصل ف قي ف فر: عبد رزقه ال ماًل وعلما فهو يت عة ن يا لرب ما الدن  ))إن
قه قه ال علما ولم يرز بد رز ضل المنازل, وع يه حقا فهذا بأف مه ويعلم أن ل ف  رح
 ماًل, فهو صادق النية فيقول: لو أن لي ماًل لعملت بعمل فلن, فهو بنيته, فأجرهما
 سواء, وعبد رزقه ال ماًل ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم, ل يتقي
بد لم بث المنازل, وع يه ل حقا, فهذا بأخ مه ول يعلم ف يه رح صل ف به ول ي يه ر  ف
 يرزقصه ال ماًل ول علما وهصو يقول: لو أن لي ماًل لعملت فيصه بعمصل فلن, فهصو
 بنيته, فوزرهما سواء((. وكذلك الحديث: ))من سأل ال الشهادة بصدق نية بّلَغه ال

منازل الشهداء ولو مات على فراشه((. أرأيت ما الذي عملته النية!!
سؤال عن ال فف  صده بطلب المال مثًل التع ما كان ق مه ال : " فمه  قال الغزالي رح
جة عن مبلغ الحا ضل  ما يف صدق ب هل والعيال والت ستر المروءة على ال ية   ورعا

صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الخرة . "
 وأخيرا , إن الموضوع طويل , والهمة قد قصرت وال المستعان هذا وأسأل ال أن
نا في أعمال ية  يد الن نا على تجد مل , وأن يعين في القول والع نا على الخلص   يعين

وأل يحرمنا وإياكم من الجر العظيم.
 .. الساحات11المصدر : ابوفهد

تعليق من الشوس
 جزاك ال خيرا ... الحقيقصة مصن أجمصل مصا قرأت عيناي فصي السصاحة ... أضيصف

كلمات بسيطة مستقاه من موضوعك
استغلل الوقت

هم يه إل كان علي سا فلم يذكروا ال ف ما جلس قوم مجل سلم)  صلة وال يه ال  قال عل
 ترة ) اي نقص وحسرة ( وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر ال فيه إل كان عليه

ترة وما من رجل أوى إلى فراشة فلم يذكر ال إل كان عليه ترة ( رواه احمد
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النوع الول : التسبيح المضاعف :
يه وسلم خرج نبي صلى ال عل ها ( أن ال ين ) رضي ال عن  عن جويريه أم المؤمن
 من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي
 جالسة فقال : " مازلت على الحال التي فارقتك عليها " قالت نعم ، قال النبي صلى
نذ ما قلت م نت ب بع كلمات ثلث مرات لو وز قد قلت بعدك أر سلم : " ل يه و  ال عل
شه ومداد نة عر سه وز ضا نف قه ور سبحان ال وبحمده ، عدد خل هن :   اليوم لوزنت

كلماته " .
في شرح نا  قت . قال الب من الو كم اختصرت  صيرة  ية الق ظر إلى العبارة النبو  فان
 هذا الحديث : " انها لو قالت هذه الكلمات الربع كل كلمة ثلث مرات لكان ثوابها
 أكثر من ثواب ما ما أجهدت نفسها فيه من التسبيح في هذه المدة الطويلة ، ويستفاد
ضل ال تب له ذلك القدر وف نه كذا ك سبحان ال عدد كذا وز من قال  نه كذلك أن   م
من كرر قة  من مش خف  من قال هكذا أ قة  نا أن يقال أن مش جه هاه سع ، ول يت  وا
حه رسول ال صلى ال ثل ذلك العدد ، فان هذا باب من فظ الذكر حتى يبلغ الى م  ل
 عليه وسلم لعباد ال وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا عليهم وتكثيرا لجورهم من دون

تعب ول نصب فلله الحمد ".
صل طوال اليوم فلن تبلغ مئات سبيح المتوا في الت سك  يء لو أجهدت نف خي القار  أ
 آلف مصن المرات فضل على ملييصن المرات مصع مصا سصيفوتك مصن المصصالح
 الخرى ، ولكصن جاء فضصل ال على هذه المصة ليدلنصا على كلمات قصصيرة جامعصة
 يكتصب ال بهصا ثوابصا ل يحصصيه العدد . تخيصل عدد خلق ال فصي هذا الكون وتخيصل
كة جن والملئ من النس وال كل  من  ين  كي الذي يحوي بلي مة هذا الرقم الفل  ضخا
 والنجوم والبهائم والطيور والسصصماك والحشرات والميكروبات والنباتات والرمال
 وغيرهم كثير . فهؤلء ل يمكن أن يحصيهم بشر ولكن ال يعطيك بعددهم حسنات

اذا قلت ثلث مرات سبحان ال وبحمده عدد خلقه .
سنات ان شاء ال . نه ح ستحظى بوز من الذي  جم عرش الرح ما مقدار ح يل   وتخ
يه وسلم يقول : " بي قال : سمعت رسول ال صلى ال عل ني أ بن زيد : حدث  قال ا
نت في ترس " . فاذا كا يت  سبعة الق هم  سي ال كدرا في الكر سبع  سماوات ال  ما ال
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يا . سماء الدن في ال كل ذلك  ية و سنوات الضوئ عض النجوم تقدر بال ين ب سافة ب  الم
سماء كل  ين  سمائة عام وب ية مسيرة خم سماء الثان سماء الولى وال ين ال سافة ب  والم
نه سافة بي سي والم عد ذلك الكر تي ب ثم يأ سابعة ،  سماء ال تى ال ثل ذلك ح سماء م  و
 وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة عام ، ونسبة السماوات السبع له كنسبة سبع
 دراهم ألقيت في ترس ، وقد وصف ال تبارك وتعالى سعة كرسيه فقال جل وعل
 } وسع كرسيه السماوات والرض { ، ثم يأتي بعد ذلك الماء ثم عرش الرحمن جل
 وعل وهو أعظم مخلوقات ال ، ونسبته الى الكرسي كنسبة قطعة حديد ألقيت في
 صحراء . فعن أبي ذر ) رضي ال عنه ( قال : سمعت رسول ال صلى ال عليه
ين ظهري فلة يت ب يد ألق من حد قة  في العرش ال كحل ما الكرسي  سلم يقول : "   و
 من الرض " . وال سبحانه وتعالى بعظمته وجلله أكبر من كل شيء . فبعد هذا
خي المسلم بوزن  التصور لعظمة مخلوقات ال وبالخص عرش الرحمن فان لك أ
هذا العرش العظيم حسنات متى قلت ثلث مرات سبحان ال وبحمده زنة عرشه .

 هل ستفارق مثل هذا التسبيح الجامع ؟ وهل ستفارق هذه الحسنات الهائلة ؟ أليس
 تسبيحك بمثل هذه العبارات وتكرارك لها خير لك من أن تردد كلمات أغنية أو لهو
نا قد أعطا ما ، ل بل تكسب اث من الحسنات ؟  ها شيئا  من ورائ  أو فجور ول تكسب 

الرسول صلى ال عليه وسلم أصنافا من التسبيحات فلماذا ل نرطب ألسنتنا بها ؟
في كر  نك على التف نه يعي يم أ يث العظ من فوائد هذا الحد جر فان  فة لذلك ال  اضا
سق . في عظمة ال الذي خلق هذا الخلق المتنا كر  ثم التف من   عظم مخلوقات ال و
 فل غرابصة أن ال تبارك وتعالى أمرنصا أن نكصبره فصي الذان وفصي داخصل الصصلة
سنا في نفو ظم  تى ل يع في اليوم والليلة ح ين مرة  ين وثمان من مائت ثر  ها أك  ودبر

غيره ولئل نطلب النصرة ال منه جل وعل .
 اننا نجد طائفة من الناس يتفكرون في قدرة البشر وما وصل اليه من تقنية أكثر من
 تفكرهصم فصي عظمصة ال جصل جلله . فبعصض الناس اذا رأوا جهاز حاسصب آلي
 ) كمبيوتر ( ذا سرعة فائقة ودقة متناهية وصغر حجم ، قالوا وهم يهزون رؤوسهم
 عجبا : هذه صناعة دولة كذا فانها ل تدخل في صناعة شيء ال أتقنته . والبعض
 الخصر يقول اذا نويصت أن تشتري سصلعة فابحصث عصن سصلعة دولة كذا . لماذا هذه
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بل ذلك ل نجد التفكر في حكمة هم أيقنوا من جودة صناعتها . وفي مقا قة ؟ لن  الث
كل شيء قن  نه أت نه ل هو متق تي بشيء ال  نه ل يأ خبير وأ يم ال هو الحك نه   ال وأ
 خلقصه . كمصا قال تبارك وتعالى : } صصنع ال الذي أتقصن كصل شيصء إنصه خصبير بمصا
 تفعلون { ، ول يأمر بشيء إل وهو خبير بمصلحتنا فيه سواء كان تشريعا سياسيا
 أم اقتصاديا أم اجتماعيا أو نحوه . فإلى متى ننزع الثقة من تشريع ال ونضع الثقة
 في قوانين البشر مع إنهم ل يعلمون من الحياة إل الظاهر منها ويخفى عليهم فيها

الكثير لقوله تبارك وتعالى : } يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا { .
النوع الثاني : الستغفار المضاعف

قل ألف مليون حد على ال في اليوم الوا سب  في أن تك غب  هل تر يء  خي القار  أ
 حسصنة ؟ فكيصف لو كسصبت هذا العدد وأكثصر منصه فصي جلسصة واحدة بصل فصي جملة
 واحدة ؟ وما رأيك لو كررت ذلك أكثر من مرة ! فكم تتوقع أن يرتفع رصيدك من
ها ستفرط في ني ل أظنك  حة فإ سابقة والتجارة الراب ند هذه الم قف ع سنات ؟ فلن  الح

ول تمر عليك مرور الكرام دون أن تنهل منها أو تتاجر فيها مع ربك .
يه بن الصامت ) رضي ال عنه ( قال سمعت رسول ال صلى ال عل عن عبادة   ف
نة كل مؤمن ومؤم تب ال له ب ين وللمؤمنات ، ك ستغفر للمؤمن من ا سلم يقول : "   و

حسنة " .
 لعل بصرك وذهنك ينصرف في باديء المر إلى كلمة حسنة فتستصغر الحسنات
 التي ستكسبها من هذا الدعاء ، ولكن ل تحجر بذهنك وانظر بعين أوسع من ذلك .
 فمصن المعلوم أن عدد المسصلمين اليوم فصي العالم يتجاوز اللف مليون مسصلم ولو
 افترضنصا أن عدد المؤمنيصن منهصم ألف مليون موحصد ، فإن دعاءك واسصتغفارك لهصم
 كفيل أن يعطيك ال بعددهم حسنات . لو ظللت طوال حياتك تسبح ال لما استطعت
 أن تصصل إلى هذا الرقصم مصن الحسصنات لول أن رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم
ما عة  صيرة الجام ين والمؤمنات لننال بهذه العبارة الق نا إلى الستغفار للمؤمن  أرشد
 لم نحلم به من حسنات في أقصر وقت ممكن . فكيف لو قلت هذا الدعاء في اليوم
 أكثر من مرة أو جعلته مع كل دعاء لك ؟ وكم تتوقع أن تزداد حسناتك لو أشركت
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 أموات المؤمنيصن فصي الدعاء ؟ فأتوقصع أن تكون مليونيرا إن شاء ال ليصس مصن
الريالت أو الدولرات وإنما من الحسنات .

أن هذا الحديث يعطينا دروسا كثيرة وأهمها :
 ( عمق رابطة الخوة اليمانية بين المسلمين . فالسلم يحث كل المسلمين أن1)

 يدعوا بعضهم لبعض في ظهر الغيب المر الذي قد ل نجده في دين آخر . ومتى
 اسصتشعر المسصلم ذلك زالت الحقاد التصي يثيرهصا الشيطان فصي النفوس بيصن آونصة
 وأخرى ، إذ كيصف يعقصل أن يحقصد المسصلم على أخيصه وهصو يسصتغفر له فصي ظهصر

الغيب ؟
سلمين2) نه الم سى إخوا ته ويتنا كر إل ذا سه ول يذ جز الدعاء لنف  ( إن الذي يحت

إنسان أناني قد حرم نفسه من كثير من الخير والحسنات .
ما رواه صفوان3) من ال تعالى ل بة  يب ضمن الجا يه بظهر الغ عا لخ من د  ) 

 ) رضي ال عنه ( قال : قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت
نبي صلى نا بخير فإن ال  أم الدرداء فقالت أتريد الحج ؟ فقلت نعم . قالت فادع ال ل
 ال عليه وسلم كان يقول : " دعوة المرء المسلم لخيه بظهر الغيب مستجابة . عند
ثل " . ما دعا لخيه بخير قال الملك الموكل : آمين ولك بم سه ملك موكل ، كل  رأ
من ثمرات في دعائك لتكسب  نك المسلمين  خي المسلم أن تشرك إخوا بك أ  فحري 

ذلك الشيء الكثير .
احتساب العمال المباحة في حياتك :

 من استغلل الوقت احتساب العمال المباحة في حياتك . والمباح ما ل يثاب فاعله
فن هة وتعلم أي  كل والشرب والنوم والنز من المباحات : ال كه . ف قب تار  ول يعا

من العلوم غير الشرعية المباحة واللهو البريء ونحو ذلك .
من سير  ير ي طع جزءا غ ها تقت سان عن نى للن تي ل غ حة وال  إن هذه المور المبا
بل – من ق نا  ما ذكر با – ك ثل ثلث عمره تقري تي تم خص فترة النوم ال  عمره وبال
كف عة وال ها التقوي على الطا ثل هذه المباحات عند ال بأن تنوي ب ساب م  فإن احت
هل العلم . وبهذا من أ ير  ها إن شاء ال وهذا قول كث جر علي قد تؤ صي   عن المعا
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من يد  سب مز في ك ني  من عمرك الزم كبيرا  ستغللت جزءا  قد ا سلوب تكون   ال
الحسنات لتضيفه إلى عمرك النتاجي .

بن الشاط " إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت  يقول ا
 عبادة كالكصل والنوم واكتسصاب المال " . وقال الدكتور الشقصر " فالمسصلم إذا قصصد
 بنومصه وأكله وشربصه أن يتقوى بهصا على طاعصة ال ، كصي يتمكصن مصن قيام الليصل

والجهاد في سبيل ال ، فهذا مثاب على هذه العمال بهذه النية " .
في إطالة ية  سيلة إضاف هو و تك كالنوم ونحوه ل من حيا مر الضائع  سابك للع  إن احت
 العمر النتاجي كي تكسب فيه مزيدا من الحسنات . فإن المسلم الحريص على وقته
 والذي يتمنى أحيانا أن يكون اليوم أطول من أربع وعشرين ساعة ليستغله في عمل
نه إذا احتسب عند ال فترة نومه وهي محسوبة من عمره وستضيع  الطاعات ، فإ
 عليه ل محالة لنه مكره على ذلك ، فإن ال جل وعل قد يثيبه على ذلك إنشاء ال

. وكذلك فترة تناوله للطعام وقضائه للحاجة ونحو ذلك .
============

عن اللمبالة وأسبابها
محمد حسن يوسف

 تعاظمصت حالة اللمبالة بيننصا بصصورة مرضيصة، بحيصث أدى اسصتفحالها إلى لفصت
 النتباه لضرورة البحصث عصن العلج الناجصع لهصا قبصل أن تؤدي لقصصم ظهصر المصة
 بأكملهصا!! إن المصة تمصر بهصا أحداث عصصيبة، بحيصث تظصن - حيصن سصماعها - أن
ما يحدث. هة  صيرية لمواج مة وم خذ قرارات ها سه ويت جع نف سيقف ويرا يع   الجم
 ولكصن على عكصس جميصع التوقعات، تأتصي ردود الفعال غريبصة تافهصة ليصس لهصا

معنى!!! فما سبب ذلك؟!!
 لقد كان أهم ما يميز هذه المة هو حيويتها واستجابتها للحداث من حولها. فتروي
 لنا كتب السيرة ثورة أحد أفراد المة لما رأى اليهود يعّرون امرأة في سوقهم، فقتل
 من فعل ذلك، ليتجمع حوله اليهود فيقتلوه. ثم تثور المة وتتحرك في سبيل الدفاع

عن أفرادها بإعلن الحرب على اليهود وإجلئهم من المدينة.
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 ويتكرر المشهد ثانية، يقوم العداء بتعرية امرأة أخرى، فتصرخ الصرخة المدوية
 " وا معتصماه "، فيجيبها المعتصم بجيش أوله عندها، وآخره عنده!!! فمن العجب
سائها في فلسطين وفي هد اغتصاب ن هى الن وهي تشا  الن أن تجد هذه المة تتل

العراق، وكأن هذه البنات ليست من بنات المسلمين!!! فما الذي تّغير؟!!
  مصن ميلد المسصيح عليصه السصلم، كان1798قبصل الحتلل الفرنسصي لمصصر عام 

 الشعب يتحرك إيجابيا مع الحداث. لم يكن شيئا ليقف أمامه إذا ما حاول كائنا من
قل أن الشعب الذي تحرك بشدة هل يع كن  ته!! ول ساته أو معتقدا من مقد يل   كان الن
 إبان الحتلل الفرنسصي ولم يهدأ حتصى أخرج المحتصل – هصل يعقصل أن يصصاب بهذه

السكتة القلبية القاتلة، التي جعلته وكأنه أصيب بالصمم لما يحدث من حولنا؟!
 فمصع مرور اليام، تبدلت الحوال. وفصي الوقصت الذي جاءت فيصه أمريكصا إلى عقصر
 دارنا بالدبابة والعلم، فإننا وإلى الن نتغافل عن هذه الحداث بمشاهدة مباراة أو
 متابعة فيلم أو سماع أغنية!! والدهى من ذلك، أننا ننفق أموالنا على توافه المور
ها على مشروعات جادة من قبيل مخاطبة الغربي بلغته التي يفهمها.  بدل من إنفاق
 ول يحصق لنصا أن نتسصاءل بعصد الن: لماذا انتصصرت أمريكصا فصي واقعنصا السصلمي

[1والعربي؟ ول لماذا انتصر اللوبي الصهيوني في الغرب؟]
فة جديدة في هذه اليام ثقا صهيوني -  كي أو ال مة الحتلل – المري  وأفرزت مقاو
فة المقاومة، وضرورة مواجهة القوة بالقوة. وبدأ يتشكل منطق القوة عند "  هي ثقا
 بعض " شعوب المنطقة. فالقبول بالهيمنة الستعمارية لم يعد واردا. والمقاومة بكل

 [ ولكن لم2صورها وأبعادها هي الخيار المثل الذي ترسخ في الوعي السلمي.]
ين بهذا صوت المناد كر ارتفاع  نا ل نن عد، وإن ك يع ب في نفوس الجم سخ ذلك   يتر

الخيار إلى حد ما عن ذي قبل.
جه المة خطر في الوقت الذي توا سبات. ف في حالة  ها  في عموم ما زالت المة   ف
 السصتئصال عصن طريصق الخيار العسصكري فصي كصل مصن فلسصطين والعراق ولبنان،
يه  وخطر النهيار المعنوي عن طريق الرسوم المسيئة لمقام الرسول صلى ال عل
شي وباء أنفلونزا سفن وتف من خلل الفيضانات وغرق ال ستبدال  طر ال سلم، وخ  و
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كل هذه التحديات، إذا بقطاعات مة  يه ال جه ف قت الذي توا في هذا الو  الطيور ... 
عريضة منها تفرح بالفوز في مباراة!!!

 والواقع إذا كنا نحاول البحث عن أسباب هذه الظاهرة الغريبة التي أصابت المجتمع
 فصي مقتصل، فأدخلتصه فصي هذه الحالة مصن الغيبوبصة الطويلة، فإننصا نفعصل هذا مصن باب
تي نا. فوصف العلج ل يأ من محنت نا  كن أن ُيخرج  محاولة وصف العلج الذي يم
إل بعد رصد الظاهرة رصدا فعال وحقيقيا بحيث يشمل جميع أوجهها ومظاهرها.

  [. فإذا كان89قال تعالى: ? َوَنّزْلنَا َعَلْيكَص اْلِكَتابَص ِتْبَيانًا ّلُكّل َشْيٍء ? ] النحصل: 
تي في هذا الطار. ومن السباب ال سة هذه الظاهرة  من درا نا   المر كذلك فلبد ل

أدت إلى تفشي هذه الظاهرة ما يلي:
- البعد عن كتاب ال:1

 تتجلى أولى أسصباب حالة اللمبالة فصي ُبعصد أفراد المصة عصن كتاب ال: هذا الكتاب
يا، نا ظهر فه. فألقيناه وراء من خل يه ول  ين يد من ب طل  يه البا جز الذي ل يأت  المع
قد كان القرآن مصدر عزة تبرك وحسب. ل يل ال  وأصبحنا ل نتعامل معه إل من قب
 المسلمين في صدر السلم، وسبب قوتهم. استطاعوا دحر أعدائهم وقهر خصومهم
نا قد بعد ما الن ف هم إياه. أ يد بأوامره وتلوت هم والتق يم كتاب هم بالتمسك بتعال  بالتزام
 تماما عن كتاب ال. وأصبحنا ندرس أية ظاهرة تحدث من حولنا بمعزل عن كتاب
 ال. هذا البعد عن كتاب ال أورثنا قسوة في القلب وغلظة. كما أن خطورة الحلول
 التصي تأتصي بعيدة عصن كتاب ال تكمصن فصي عدم تمسصك المسصلمين باللتزام بهصا، بصل
يم موجهة من كتاب ال أو من كن النهي في صورة تعال ما لم ي ها. ف  ومحاولة خرق
قع الذي هو الوا حد، وهذا  ها أ سك ب سلم، فلن يتم يه و  سنة رسول ال صلى ال عل
بن الخطاب رضي ال عنه: نحن قوم أعزنا  نعيشه الن. وهذا هو سر قول عمر 

ال بالسلم، فمهما ابتغينا العزة في غيره، أذلنا ال.
- ازدياد الفقر بصورة غير مسبوقة وتلهي الناس وراء لقمة العيش:2

مة العيش، هم وراء لق هم، تلهي ما يحدث من حول سباب عدم مبالة الناس ب هم أ  من أ
 بحيصث أصصبح انشغالهصم فصي أمور أخرى غيصر تحصصيل لقمصة العيصش هصو نوع مصن

الترف الذي ل يطيقونه ول يستطيعونه.
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 وبالطبع ليست مشكلة السلم اليوم – على عكس ما يشيع البعض – النقص المادي
 فصي الموال والعتاد، الذي لو اسصتطاعوا تحصصيله وتكثيره فسصتكون لهصم الغلبصة ول
صابهم في الضعف المعنوي الذي أ هي  هم الن  تي تواجه ل المشكلة ال بل ُج  شك، 
 وخّدر قواهصم. فالمسصلمون اليوم منهزمون نفسصيا منقادون لغيرهصم يعوزهصم التمسصك

بتعاليم دينهم والعتزاز بقيمهم.
ها كبيرة. قال نت نفوس أبنائ قر ل ُيخشى منه على المة إذا كا  ومن المعلوم أن الف
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: َفَو الّلِهَ ل اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم
ُسوَها، ا َتَناَف ُسوَها َكَم ْم، َفَتَناَف َن َقْبَلُك ْن َكا ِسَطْت َعَلى َم ا ُب ا َكَم ْم الّدْنَي َسَط َعَلْيُك ْن ُتْب  َأ

[3َوُتْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكْتُهْم.]
 إن جعصل سصعادتنا مرتبطصة على نحصو جوهري بالحصصول على المزيصد مصن المال،
 يشكل تركة في التجاه الخاطئ، لن المطلوب من المال سيظل باستمرار أكثر من
 المعروض، ومن ثم فإن مشاعر الحرمان ستظل مسيطرة على أعداد هائلة منا على

[4نحو ما نلمسه اليوم حيث اتجهنا.]
- تلشي الطبقة المتوسطة:3

حت معول مع ت في المجت قة المتوسطة  سابق مباشرة، تلشي الطب سبب ال بط بال  يرت
قة التي تمسك طرفي التضاد في  الفقر. فمن المعلوم أن الطبقة المتوسطة هي الطب
مع فع المجت ها عبء د قع علي تي ي ية، وهي ال قة الغن قة الفقيرة والطب مع: الطب  المجت
 نحصو التحرك، يحدوهصا فصي ذلك المصل فصي النتقال مصن وضعهصا الحالي لللتحاق

بالطبقة العلى.
من القرن الحالي شهدت عدة من القرن الماضي والقليلة  سنوات الخيرة   على أن ال
 تغييرات جذريصة فصي الظروف القتصصادية العالميصة تركصت بصصماتها واضحصة على
 التركيبة المجتمعية في معظم دول العالم، ومنها الدول السلمية. وتعرضت الطبقة
ية النسيج الجتماعي ساسية من دعائم حما مة أ نت تمثل دعا تي كا تي الوسطى ال  ال
 للمجتمع، تعرضت لهزات قوية في أوضاعها، مما أدى في آخر المر إلى تلشيها

وانتهائها.
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قة ين: الطب ين متمايزت من طبقت في معظم دول العالم الن يتشكل  مع   وأصبح المجت
 الغنيصة والطبقصة الفقيرة. وأصصبحت الطبقصة الفقيرة تضصم فصي داخلهصا عدة طبقات:
 الطبقة الفقيرة الغنية والطبقة الفقيرة المتوسطة والطبقة الفقيرة المدقعة. هذا أدى –
 مع العامل السابق مباشرة – على ازدياد تلهي الناس وراء لقمة العيش، مما أصبح
نه لنه هة الذي ل يطيقو من الرفا با  ية والجتماعية ضر في الوضاع الحيات  التكلم 
 يحرمهم من تكريس مزيد من الوقت للعمل، وانتزاع مزيد من المال للمساعدة على

[5الظروف المعيشية.]
- ضآلة حجم الهدف المبتغى تحقيقه في الشقة والسيارة:4

 ويرتبصط بالسصببين السصابقين ضآلة الهداف التصي أصصبح الفرد منصا يبتغصي تحقيقهصا.
عد في اقتناء شقة وسيارة، وابت قر، ُاختزل الحلم في نفس كل فرد   فتحت ضغط الف

بالتالي عن حلم المة بنشر الدين والتخلص من الغاصبين.
يق من تحق هي  ما أن ننت ية. و  ومع تلشي حلم العمل للمة، تعددت الهداف الفرد

حلم حتى نسارع إلى تبني العمل لهدف آخر جديد.
نت تلك ما كا ها، وكل نا إلي قة على جذب تع بقدرة فائ ها تتم تي نتطلع إلي  إن الشياء ال
 الشياء بعيدة المنال كان إغراؤها أعظم، وكلما اقتربنا منها تراجع لمعانها. وحين
نا الخيال إلى فز ب ها على إمتاعنا تصبح ضئيلة، وسرعان ما يق ها فإن قدرت  نظفر ب

[6ما يمكن أن يأتي بعدها، لنبدأ رحلة جديدة من التشهي وخداع النفس.]
- خلل الموازين وتعجل التغيير:5

 لقد اختلت الموازين التي أصبحنا نقيس الشياء بها من حولنا. وانظر الن إلى ما
يحدث في مجتمعاتنا من سلوكيات، وخاصة في مجال الدين:

ستر كي تت سيلة ل نه و من كو صبح يخضع للموضة، وبدل   تطور مفهوم الحجاب فأ
نا أن نطلق عليه وبحق: حجاب  المرأة به، أصبح وسيلة لغراء المرأة، حتى ليمكن

التبرج!!
 أصبحنا نؤدي الصلة في أوقات الفراغ نختطفها خطفا وننقرها نقرا. فإذا تعارض
 وقت العمل على وقت الصلة، قّدمنا العمل على الصلة، بحجة أن " العمل عبادة

!!"
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مع يد، و ستئصال والتشر طر ال هم يعانون مخا عا، و نا يتضورون جو  نرى إخوان
ذلك ل تجود أنفسنا إل بأقل القليل لمساعدتهم!!

 تجد المرء منا يجلس لسماع درس ديني في الجامع، فإذا به يخرج منه وكأنه أصبح
عالما في أمور الدين فقيها في الفتوى!!

 وهكذا ... نجد أن جميع سلوكياتنا قد تغيرت. ومع كل هذه المظاهر المرضية التي
 أصصابت المصة، تجصد الفراد متعجليصن لنصصر ال لهصم على العداء. فإذا مصا قاموا
مة صر ال قليل – لحك خر ن في الرض، وتأ ين  صر والتمك هم بالن  بالدعاء لخوان

يعرفها جل شأنه – ترى المة متبرمة متأففة لطول زمن البتلء!!
نا طريق سنا. فعلي ير أنف في تغي نا نحن  نا الذي نحياه إل إذا بدأ  إن ال لن يغير واقع
 شاق وطويصل مصن التغييصر يجصب أن نجتازه أول، حتصى ينعصم ال علينصا بنصصرنا
نا أل نتعجل المور، وأن نثق بوعد ال، فهو نعم الناصر وهو نعم  الموعود. وعلي

المعين.
- غياب القدوة الفعالة وانتشار القدوات الفاسدة:6

 مما ل شك فيه أن القدوة تعطي النسان دفعة قوية للعمل. فوجود نموذج حي أمام
مر هو أ قع معاش  ها إلى وا ها ويحول سمع ب تي ن  الشخص يجسد النماذج النظرية ال
 مسصاند ودافصع لمصن حوله لكصي ينتهجون طريقصه ويحتذون بسصيره. أمصا فصي الوقصت
 الراهن، فقد انتشرت نماذج تافهة تم تسليط الضواء عليها مما أعطاها هالة كبيرة
 وأصبحت وكأنها هي النماذج الرئيسة التي يجب على جميع فئات المة القتداء بها
 والسصير على نهجهصا. ونظرا لتسصليط الضواء عليهصا بشدة، فقصد تاقصت إليهصا نفوس
سعيهم ويقتدوا بأمرهم. هذه القدوات – سعوا  هم أن ي جل هم  شباب المة، وأصبح 
يم الذي قع الل من الوا ها  مة لنتشال كن أن تقود ال سدة ل يم هي قدوات فا  هكذا – 
 تعيشه، بل أنها تدفعها إلى هاوية سحيقة ل تستطيع الفكاك منها إذا انحدرت إليها.
نا القتداء بسير الصحابة، وبسير العلماء الربانيين الذين تم حجب سيرهم عن  علي

عمد، حتى تحيد المة عن طريقها وتخرج عن طريقها.
- ضياع المانة بتوسيد المر لغير أهله:7
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ُه َعَلْيِه َوَسّلَم ِفي َمْجِلٍس  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، رضي ال عنه، َقاَل: َبْيَنَما الّنِبّي َصّلى الّل
 ُيَحّدُث اْلَقْوَم، َجاَءُه َأْعَراِبّي. َفَقاَل: َمَتى الّساَعُة؟ َفَمَضى َرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه
ْم ْم: َبْل َل َه مَا َقاَل، َوَقاَل َبْعُضُه َسِمَع مَا َقاَل َفَكِر ِم:  ُض اْلَقْو ُث. َفَقاَل َبْع َسّلَم ُيَحّد  َو
ا ا َي ّساَعِة؟ َقاَل: هَا َأَن ْن ال ّساِئُل َع ُه ال َن ُأَرا ُه، َقاَل: َأْي ى ِإَذا َقضَى َحِديَث ْسَمْع. َحّت  َي
 َرُسوَل الّله! َقاَل: َفِإَذا ُضّيَعْت ْاَلَماَنُة َفاْنَتِظْر الّساَعَة. َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعُتَها؟ َقاَل: ِإَذا

[ ووسد بمعنى أسند.7ُوّسَد ْاَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظْر الّساَعَة.]
 وجاء عن ابن حجر العسقلني في تفسيره لهذا الحديث: أجاب عن كيفية الضاعة
 بمصا يدل على الزمان لنصه يتضمصن الجواب، لنصه يلزم منصه بيان أن كيفيتهصا هصي
فة ين كالخل تي تتعلق بالد نس المور ال مر " ج من " ال سناد المذكور. والمراد   ال
 والمارة والقضاء والفتاء وغير ذلك ... وقيل: معنى " أسند المر إلى غير أهله "
 أن الئمة قد ائتمنهم ال على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية
أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا المانة التي قلدهم ال تعالى إياها.
 وفصي الوقصت الراهصن، نجصد أن المصة تسصند المور لغيصر أهلهصا على صصعيد المور
 الدينية، بل وتعدى المر هذا إلى المور الدنيوية كذلك. إن تضييع المانة يضرب
 بمعوله في المة من جهتين: فهو يؤدي بمن كان صاحب الحق في تولي المنصب
به ما وكفاءة ويؤدي  نه عل قل م هو أ من  نه اختار  مع ل مة على المجت  للشعور بالنق
 للحباط وعدم التفاعل مع المجتمع بل والنعزال عنه بما يحرم المجتمع من جهوده

التي كان مؤهل لدائها.
من كبرى  صابون بحالة  ين يرون حدوث ذلك ي ية أخرى، فإن الفراد الذ من ناح  و
هم يرون هم المل في التعلم والتدريب، لن  اللمبالة واليأس والحباط، وينعدم داخل

ارتفاع قيم الفهلوة واللباقة على معايير الكفاءة في الختيار.
قد قال مع الروسي. فل سي وراء انهيار المجت سبب الرئي هو ال مل  قد كان هذا العا  ول
 أحد ضباط المخابرات السوفيتية – بعد تجنيده للمخابرات المريكية – معلل السبب
 وراء انهيار التحاد السصصوفيتي، إنهصصم كانوا يرشحون ذوي الكفاءات المنخفضصصة
 والمعدمة لتولي المناصب الحساسة والهامة في البلد، وهذا ما أصاب البلد ككل في

مقتل وأدى إلى انهيارها واندحارها.
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- الخوف من النظمة البوليسية8
تم الكشف عنه  لشك أن ما يلقاه المرء في سجون بلده من ذل وهوان، وهو ما ي
ثر قد أ شك أن ذلك  من يتعرضون للعتقال، ل  ها  تي يكتب كل المذكرات ال  في ش
قد أصبحت الممارسات البوليسية  كثيرا في إضفاء شعور اللمبالة على سلوكه. ول
كن سلمية. ولذا لم ي في البلد ال كم  ظم الح يز ن تي تم جة ال هر المزع  من الظوا
سات من ممار تي تأذت  ية ال صوات العرب كي على ال سمع الرد المري با أن ن  عجي
هم بو غريب المتمثل في قول ين في سجن أ ين العراقي ين مع المعتقل  الجنود المريكي
 بأن ما فعلناه ليس بأكثر مما يجري عندكم في بلدكم. وهذا حق!!!! فما فعلوه هم
ين المثال ين المواطن نا. ولذا انتشرت ب في بلد ما يجري  ير م قل وبكث عد أ  هناك ي
 المسكوكة التي تكرس حالة النعزالية و" النامالية "، من قبيل: " امشي جنب الحيط

" و " الحيطان لها ودان " ... الخ.
النتائج: ما أصبحنا عليه الن:

من اللمبالة جة  بة ومزع في إفراز حالة غري سابقة  مل ال يع العوا قد تفاعلت جم  ل
ما يحدث عل على  في عدم رد الف فج  مع الحداث، تمخض بشكل  عل   وانعدام التفا
في ية والسرائيلية  جبروت المريك طش وال نا على أيدي قوى الب من حول نا   لخوان

فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان.
ها بع بخاتم صبحت تط سمات جديدة أ مل ظهور عدة  من نتائج هذه العوا ما كان   ك

على تصرفات الفراد في مجتمعاتنا، وتتجلى هذه السمات الجديدة فيما يلي:
oتحول كل فرد منا في داخله إلى فرعون، إذا ما ساد القوم أو تولى منصبا شرفيا  

يب في يده لتعذ سلطات  كل ال من حوله، والستئثار ب طع رقاب  سبل ق كل ال  حاول ب
من حوله.

oأصبح كل فرد منا يريد للدين أن ينتصر، ولكن ليس من خلله. أي أن كل منا  
عن ين  صر الد تم ن ين، ل أن ي صار الد سبيل انت في  ين  حي بالخر يد أن يض  ير

طريق تضحيته هو.
oيس هناك نا شديدا ول سنا بين صبح بأ عض، فأ نا الب مع بعض مل  في التعا ظة    الغل

مجال للخاء والرحمة في تعاملتنا.
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oسود كل فرد أن ي هم  صبح  سط المور، وأ في أب تى  نا ح ما بين   عدم الشورى في
 رأيه، حتى ولو كان خاطئا. فأصبحنا نتفنن في كسر القوانين وخرقها، خاصة أنها

قوانين وضعية ليس لها صفة اللزام الشرعي.
*****

هي العودة ها  سلمين أن يبدءوا ب تي على الم من أولى المور ال شك أن  من  يس   ول
إلى دينهم والتمسك بسنة نبيهم صلى ال عليه وسلم واللتزام بآدابه وهديه.

نا للرجوع مج عملي يؤدي ب في صدورنا إلى برنا من  يد أن يتحول الغضب الكا  نر
 لطلب العلم الشرعصي وفهصم قضايصا ديننصا، وأل يكون همنصا إذا مصا حدث حادث أن
 نجري سصريعا لي شيصخ لكصي يرد ويفسصر لنصا المور – فلماذا ل نتعلم نحصن حتصى

نستطيع الرد بأنفسنا؟
في حصونهم سلمين قاموا بحصار الكفار  ية أن الم نا إحدى الوقائع التاريخ  تروي ل
 مدة تعدت الثلثصة شهور. فلمصا طالت المدة عليهصم، رجعوا إلى أنفسصهم وفكروا فصي
 أمرهم، وقالوا: ما استعصى علينا فتح هذا الحصن إل بتركنا لسنة من سنن النبي
يه صلى ال عل نبي  سنن ال من  ما تركوه  سلم. فأخذوا يراجعون  يه و  صلى ال عل
 وسلم، إلى أن هداهم تفكيرهم إلى أن هذه السنة المهجورة هي سنة السواك. فقاموا
 جميعصا بتقطيصع أشجار الراك لسصتخدامها كسصواك. فلمصا رأى العداء ذلك، قالوا:
 وال مصا يقوم المسصلمون إل بسصّن أسصنانهم تمهيدا لكصي يأكلوننصا. فأصصابهم الرعصب

والهلع، ثم قاموا بتسليم أنفسهم وحصونهم خوفا على حياتهم.
 وسواء صحت هذه الرواية أم لم تصح، فإن العبرة منها هي أن ال سبحانه وتعالى
 ينعم علينا بالنصر حين نرجع إلى دينه، ونتمسك بسنة نبيه صلى ال عليه وسلم –

فهل نفعل ذلك؟!!!
  من يوليو عام24 ) الموافق في تقويم النصارى 1427 من جمادى الخرة عام 29

2006.) 
-------------------------------

 ) بتصرف كبير (.71، ص: 1425[ مجلة البيان، رجب 1]
.5، ص: 1425[ مجلة البيان، رجب 2]
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.6425 4015 و3158[ رواه البخاري: 3]
  هص، التمتع بالموجود، د/ عبد الكريم1427، المحرم 221[ مجلة البيان، العدد 4]

.32بكار، ص: 
ظر: رمزي5] سطة، ان قة المتو ية الجديدة للطب صيل حول الوضع من التف يد   [ لمز

زكي، وداعا للطبقة الوسطى، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  هص، التمتع بالموجود، د/ عبد الكريم1427، المحرم 221[ مجلة البيان، العدد 6]

.32بكار، ص: 
  وأحمد في مسنده، وراجع جامع الصول6015 و57[ صحيح. رواه البخاري 7]

103.
==============

 طريقة تجعل أطفالنا يقرؤون36
حد الشعراء نى قال أ في هذا المع سان، و ها الن كن أن يمتلك ظم ثروة يم  القراءة أع
ير ها الكث ساويها ثروة أخرى، تمل ب مة ل ت قد تكون عندك ثروة ضخ يز: »  النجل
من الخزائن، ولكنك لن تكون أبًدا أغنى مني فقد كانت لي أم اعتادت أن تقرأ لي«.
 أشارت منظمصة المصم المتحدة للتربيصة والعلوم والثقافصة )اليونسصكو( إلى أن متوسصط

بي  في العالم العر سة6القراءة  في هذه الدرا حث  سنة للفرد!! ولن نب في ال   دقائق 
 السباب التي أدت إلى ذلك، فسوف نفندها في دراسة أخرى، وما يعنينا هنا هو أن
 السبب الرئيس في تدني قيمة القراءة عندنا هو عدم تحبيب وتدريب النسان العربي

منذ صغره على القراءة.
لماذا تقرأ لطفلك؟

 اقرأ لطفلك لتعوده القراءة منذ الصغر، فمن لم يقرأ له في الصغر، فلن يقرأ لنفسه
في هم، ف من اهتمام الكبار بالقراءة لبنائ يخ نماذج عديدة  في التار نا  كبر. ول  في ال
 حضارتنا السلمية النصيب الوافر من هذا الهتمام، فهؤلء الصحابة رضوان ال
 عليهصم كانوا يروون لطفالهصم سصيرة الرسصول ] والمعارك والغزوات، كمصا كانوا
 يعلمونهم السورة من القرآن، وفي عصرنا الحديث سل العلماء والمفكرين عن تأثير
 قراءات آبائهم عليهم، فستجد إجاباتهم أن ما توصلنا إليه إنما الفضل فيه يعود بعد
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هو الدكتور زغلول النجار هم، فهذا  ين ل يع الوالد جل إلى قراءات وتشج عز و  ال 
 والدكتور أحمد زويل ويوسف السباعي، وغيرهم الكثير والكثير كلهم أكدوا تمتعهم
 بحكايات الوالدين، وسردهم الحكايات والسيرة النبوية لهم، ومن ثم شبوا على حب

العلم والثقافة والتفوق.
تح فة، ولتف خبرات المختل عض المعارف وال سبه ب عة، وتك قق له المت  اقرأ لطفلك لتح
 معصه الحوار فهناك الكثيصر مصن المور تريصد أن تحّدث طفلك فيهصا، ولكنصك ل تجصد
 مفتاًحا لبدء الحديث، لذلك فقراءة قصة أو موقف من السيرة يمكن أن يكون وسيلة
 لفتح الحوار في الموضوع الذي تريد التحدث مع طفلك فيه، ولنقل القيمة التي تريد

أن تعوده إياها.
سلوب حو ال هه ن ثم توج من  ته، و ته وطموحا شف إمكانا  اقرأ لطفلك لتعرف وتكت
 المثل لتنمية هذه المواهب والمكانات، وفي الوقت نفسه تتجنب الوقوع في مشكلة

التوجيه الخاطئ، حتى ل تكون العاقبة على غير ما تريد.
 اقرأ لطفلك لن القراءة وسيلة هامة للحصول على المعرفة والستزادة من الثقافة،
هي سي، ف ساعد طفلك على التفوق الدرا ند طفلك. ت هم ع ثم زيادة الوعي والف من   و
قل، هد أ كبيرة، وج سرعة  سه ب صيل درو ثم تح من  هم، و سرعة الف ساعده على   ت

ووقت أقصر، كما أكدت العديد من الدراسات.
 اقرأ لطفلك لن القراءة تساعده على مواجهة المشكلت التي قد يتعرض لها، حيث
 يستطيع التعبير عنها بطريقة سليمة، وفي الوقت نفسه يستطيع الستفادة من خبراته
 المختلفة التي كونها من خلل القراءة، ومن ثم ينجح في التوصل إلى الحل المثل
ا موضوعية في المور المختلفة، وتكون هذه الحكام  لها. كما يجعله يصدر أحكاًم

بناء على فهم واقتناع جذل للموضوعات.
أي القصص تقرأ لطفلك؟

 بداية يجب أن تعلم حقيقة أساسية، أل وهي أن كل ما تقرؤه لطفلك سوف يتأثر به،
ًا فصي تحصبيبه بالقراءة، أو النفور منهصا، ولذلك يجصب أن  وسصوف يكون عامًل هام
 تحرص كصصل الحرص وأنصصت تقرأ لطفلك، فالختيار السصصليم لمادة القراءة المعول
 3السصاس لنجاح الهدف والمقصصد مصن القراءة، وطفلك فصي هذه المرحلة صص مصن 
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  سنوات ص يحب القصص، وهي أكثر المواد مناسبة له، وليست أي7سنوات إلى 
قصة تتناسب معه، ولذلك يجب مراعاة ما يلي عند اختيار قصة لطفلك:

من حيوانات وطيور ونباتات، فه  ما يعر تي تدور حول  صة ال تر لطفلك الق  * اخ
 وكذلك الشخصصيات المألوفصة لديصه كالب والم والخوة والصصدقاء، أي ل تأت له

بالغريب من الشياء لتحدثه عنها.
قع الذي يحياه، فالعصفورة ص ها الخيال بالوا  * اختر لطفلك القصة التي يمتزج في

ها كن كلم قع الذي يحسه طفلك، ول صر الوا من عنا صر  ص عن سبيل المثال   على 
بع ها تش يه، لن من المور المقبولة لد هي  مع ذلك ف ية، و ير واقع عه غ ها م  وحديث

رغبته في التخيل، حيث ل يبتعد هذا التخيل عن الحقائق البيئية التي تحيط به.
 * اختر لطفلك القصة القصيرة، قليلة الحداث والشخاص، حتى يمكنه أن يتابعها،

ويتأثر بها دون ملل أو إجهاد وتشتت ذهني وفكري.
 * اختر لطفلك القصة ذات الصور الجذابة التي تجذبه إليها، ولذلك يجب أن تكون

كبيرة الحجم، واضحة اللوان، معبرة عن أحداث وشخصيات القصة.
 * اختصر لطفلك القصصة وثيقصة الصصلة بالحاضصر الذي يعيصش فيصه، فل تجره إلى

في إحدى سبيل المثال،  ستقبل الذي يجهله. فعلى  به، أو الم تم  ضي الذي ل يه  الما
 القصص ذكرت آلة الري الطنبور، فإذا نظر الطفل إلى صورتها فلن يعرفها، وإذا
ا وقصًصا نت تختار كتًب ا وأ  ذكرنا له اسمها استعجمها واستصعبها، لذلك كن واعًي

لطفلك.
 * اختر لطفلك القصة ذات السلوب السهل السائغ الذي يفهمه طفلك بغير مشقة أو
 عناء، وفصي الوقصت نفسصه تتوافصر بهصا عوامصل الثارة والتشويصق، كالجدة والطرفصة

والخيال والحركة.
 * اختر لطفلك القصة التي تبتعد عن إثارة فزع وقلق طفلك، فل تختر له قصص

في قع  تى ل ت يل ح صف الل سلوخة، وأشباح ن جل م بو ر يت كأم الغولة، وأ  العفار
مشكلت القلق وتطبع طفلك على الخوف والجبن منذ الصغر.

 * اختر لطفلك القصة التي تبتعد عن تناول القيم الخلقية السيئة، كالتي يظهر فيها
ا ص فطفلك ما قلت ص آنًف كر ألفاظًا بذيئة، فك خن أو يكذب، أو يذ حد الشخاص يد  أ
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 يتأثصر بكصل شيصء. فعلى سصبيل المثال فصي إحدى القصصص يظهصر جحصا )الشخصصية
قد أن صوته حسًنا،  الفكاهية المحببة للطفال( وهو يستحم ويغني في الحمام، ويعت
 ويسعى للعمل مطرًبا، فهذه القصة تتنافى مع الداب السلمية التي تدعو إلى عدم
بل سان،  ته بالن ضل ال ورحم في ف كر  صمت والتف في الحمام، والتزام ال  التحدث 

وعدم المكوث فيه كثيًرا.
يع موضوعات تم بتنو بل اه من القصص لطفلك،  ية واحدة   * ل تركز على نوع

 القصص، فهناك القصص الدينية والخيالية والجتماعية والتاريخية والفنية والعلمية
المبسطة إلى غير ذلك من أنواع القصص التي يمكن اختيار المناسب منها.

سبة سلسلة كذا منا تب وقصص  عن أن ك عض الناشرين  نه ب ما يعل  * ل تنخدع ب
 لطفال ما قبل المدرسة أو الفترة السنية كذا، بل كن ناقًدا لها قبل أن تقدمها لطفلك،
 فإن لم تسصتطع الحكصم عليهصا فقصم بمناقشتهصا مصع أحصد أصصدقائك أو مصن تتوسصم فيصه

الصلح والمعرفة.
 * حاول أن تجعل طفلك يشاركك في اختيار قصته، فمثًل ضع أمامه مجموعة من
 القصصص، واجعله يختار إحداهصا واقرأهصا له، وبذلك تسصتطيع معرفصة ميول طفلك

واتجاهاته لتعمل على تنميتها.
متى وأين تقرأ لطفلك؟

 اقرأ لطفلك بعيًدا عصصن المشتتات المغريصصة له، فمثًل ل تجلس أمام شاشصصة التلفاز
فة صور المختل ستجذبه ال بل  يك،  فت إل هو لن يلت  وتروي لطفلك إحدى القصص، ف

بالتلفاز، وتجعله ينتظر فراغك من القصة، حتى يتفرغ لمشاهدة ما يحب.
 اقرأ لطفلك وهصو شبعان ل يشعصر بالجوع، فإذا كان طفلك منتظًرا للطعام، فإنصه لن
 يلتفت إلى ما تقول، حتى ولو كان أسلوبك جذاًبا وممتًعا، بل سيفكر في الطعام أكثر

من الستمتاع بالقصة.
هو إن كان متعبًا فلن يه طفلك بالرهاق، ف عر ف قت الذي ل يش في الو  اقرأ لطفلك 

تكون للقراءة ثمرة.
هو يه، ف يد أن يشارك ف خر ير تع آ من مم مه  قت القراءة ل يحر ا بأن و  كن مراعًي
 يعلم أن قصصتك يمكصن تأجيلهصا، أمصا هذا الممتصع فقصد ينتهصي وقتصه، ول يسصتطيع
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 الستمتاع به مرة أخرى. فعلى سبيل المثال إذا كنت في إحدى المتنزهات ووجدته
ا كان مستواها، وبالمثل نه فل تأخذه منهم كي تقص عليه قصة أًي  منسجًما مع أقرا
ضة أو مج الطفال بالتلفاز أو يمارس نشاطًا معينًا كالريا هد برا  إذا كان طفلك يشا

ألعاب الحاسوب.
 اقرأ لطفلك وأنصت تشعصر بالرتياح وعدم الرهاق حتصى تسصتطيع تقديصم مصا يمتعصه
هق ولن نك مر عة، وإياك إياك أن تغضب طفلك، وتقول له إ سبة وممت صورة منا  ب
 تقرأ له، بل حقق له ذلك بوساطة أحد أفراد السرة، فإن لم تجد فاعتذر له بطريقة
 شيقة، وشوقه إلى قصة ستقدمها له في وقت آخر حدده، ترى أنها ستجذبه وتحقق

له البتهاج والسعادة، وإياك أن تنسى هذا الموعد، أو تقدم له قصة سيئة.
 اقرأ لطفلك فصي أيصة صصورة، جالسًصا أو قائمًا أو نائمًا، فالمهصم أن تقرأ له بطريقصة
كل الحرص على وقت ًصا  ستجد طفلك حري في ذلك ف عة وسليمة، فإذا نجحت   ممت

سماع القصة. وحتى تقدم لطفلك القصة بطريقة سليمة تابع معي النقطة التالية.
كيف تقرأ لطفلك؟

 تروي الكاتبة كاترين باترسون أنها قابلت طفًل فسألها: كيف أقرأ كل كتب العالم؟
 وعندمصا بحثصت عصن السصبب الذي جعصل هذا الطفصل يسصألها هذا السصؤال، وجدت أن
 معلمة هذا الطفل تقدم له القصص بطريقة مشوقة جًدا، ما جعله يحب القراءة، وهو

في سنواته الولى من عمره، ويريد أن يقرأ كل كتب العالم.
 ولذلك أدعصو مصن أراد أن يقرأ على أطفاله مصن الباء والمربيصن أن يتعرف على

الطرق السليمة للقراءة الموجهة للطفال وهي:
 * قبل أن تقرأ لطفلك اقرأ أنت القصة حتى تتعرف على ماهيتها، وحتى ل تقابلك

ها له. عن معنا عبر  ستطيع أن ت صعبة ل ت ص كلمات  ها لطفلك  في أثناء تقديم  ص 
 ولذلك يفضل تعاون الوالدين في تحضير ومناقشة القصة قبل تقديمها للطفل، على

أن يقدمها للطفل أفضلهما أسلوًبا.
 * حاول إحضار أية أدوات أو أشياء من المنزل ذكرت في القصة، من أجل ربط

القصة بالواقع.
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سه، فعلى فة بنف ستنبط المعلومات المختل مع طفلك، واجعله ي  * ابدأ القصة بحوار 
سأله عن سأله عن صورة الغلف، فيقول ص مثًل ص عصفورة، ثم ا  سبيل المثال ا
من ير ذلك  يف تطير؟... إلى غ نه وعدد العصافير وك يه ولو قف عل  المكان الذي ت
 أسصئلة تسصتوحيها مصن غلف القصصة، ثصم أتبصع ذلك بقولك: هيصا نتعرف على قصصة
 )العصفورة(، كما يمكنك أن تذكر الحدث الذي في القصة وتتركه يستكمل آخره،
عش، وبذلك تجعله  كأن تقولوطار العصفور حتى وصل إلى...( فيرد طفلك: إلى ال

منسجًما مع القصة، ول يمل منها، أو يشرد بعيًدا عنك.
 * انفعصل بحوادث القصصة، وتقمصص شخصصياتها عنصد اللقاء، فعلى سصبيل المثال

قف الفرح أو الحزن، وكذلك عبر عن موا ها ت  تغيرات الوجه ونبرات الصوت اجعل
قد تقوم واقفًا، أو تجلس يد. و ها إشارات ال عة والتعاون تظهر  أحداث القوة والشجا
صوات الحيوانات والطيور واللت يد أ نك تقل ما يمك صة، ك عن أحداث الق عبر   لت
سارد كن مجرد  ها بعدك، أي ل ت ضل أن تجعله يقلد من الف ها. و يف طفلك ب  لتعر

لحداث القصة.
تي ل ية الفصحى ال غة مناسبة، ل هي بالعرب يم القصة لطفلك ل ستخدم عند تقد  * ا
 يستطيع فهمها، ول هي بالمبتذلة الدارجة، فلغتنا العربية يسر ل عسر، وبها الكثير
 من اللفاظ البسيطة التي يمكن أن نعبر بها عن أي شيء بسهولة، أما إذا صادفك
 موقف ول تستطيع أن تعبر عنه بالعربية الفصحى، فيمكنك عندئذ أن تذكره باللغة
 العامية حتى ل يستعجم طفلك ما تقوله، واعلم أنك ل تقدم له درًسا في القراءة، بل

تقدم له قصة ليستمتع بالقراءة.
* ل تكثر من تكرار بعض الكلمات أمام طفلك حتى ل تؤخذ لزمة )لزمة( عليك.
 * ل تقدم الهدف أو الموعظة من القصة بصورة مباشرة، بل اسرد القصة كاملة،

ثم ناقشه فيها، واستخرج معه ما ينفعه من مواعظ وقيم.
 * اطلب من طفلك إعادة رواية القصة، وشجعه على ذلك بتقديم الهدايا التي يحبها،

واعلم أن الشيء القليل يسعد الطفل.
كيف تحبب القراءة لطفلك؟
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 حتى تجعل طفلك محًبا للقراءة، كن أنت محًبا لها، أو بصورة أخرى كن أنت قارًئا
 أمام طفلك، فأنصت بالنسصبة له القدوة والمثصل، فأمسصك بالكتاب أمامصه واجعله يراك
مر صص وقتًا للقراءة معًا، فهذا ال ها تخ سرة كل يا حبذا لو رأى طفلك ال  تقرأ، و
نك تبين أ ها إذا وجدك تمدح القراءة، و ا ل ها، وسوف يزداد حًب ا ل ثر حًب  سيجعله أك
 استفدت منها الكثير والكثير، أما إذا كنت كارًها للقراءة، وغير مقبل عليها، فكيف

يمكنك أن تطلب منه شيًئا ل تفعله أنت، ففاقد الشيء ل يعطيه أبًدا.
سلوب مشوق ها له بأ ها له، وقدم سن تحضير صة طفلك، وأح سن اختيار ق  * أح

خر ًسا عندك، فل تنشغل بشيء آ ا مقد صة وقًت ية الق قت روا من و  جذاب، واجعل 
ما خر مه ها بشيء آ حب القراءة، وعدم النشغال عن شب طفلك على  تى ي نه، ح  ع

كانت درجته.
ستاذ الدكتور كر ال فة، فيذ سبات المختل في المنا مة  صة والمعلو  * قدم لطفلك الق

ص في أثناء الطعام  ص  صغرهم  في  ته   زغلول النجار أن والده كان يقدم له ولخو
 السيرة النبوية والكثير من القصص والمواقف الخلقية، ما جعلهم ينتظرون وقت

الطعام ليستمتعوا بأسلوب والدهم الجذاب، والمعلومات القيمة.
 * اقرأ لطفلك منذ صغره، ول تنتظر عندما يدخل الحضانة أو يتعلم القراءة، فهناك
ها بعدك هو بروايت من عمره، ويقوم  ثة  نذ الثال يه م تي يمكنك قصها عل  الحكايات ال
 عن طريق الصور. ومن المعروف أن التقدم في مهارات القراءة مرتبط بالمواظبة
هم يعتمدون هم فإن ستطيعون القيام بذلك بمفرد صغار الطفال ل ي ما أن  ها، وب  علي
 على السصتماع إلى مصا يقرؤه لهصم الكبار، بصل إن كثيًرا مصن الدراسصات التربويصة
نه من الضروري أن يستمر الوالدان في القراءة لبنائهما حتى سن  الخيرة تؤكد أ
 الرابعصة عشرة، لن متعصة السصتماع إلى الكتاب المقروء تلزم النسصان معظصم
 سصنوات حياتصه، لذلك نرى الن كتبًا مسصجلة على أقراص الحاسصوب يسصتمع إليهصا
حة نت فر يف كا ص ك ص أنفًا  قد ذكرت  سياراتهم، ول هم ل في أثناء قيادت  الكثيرون 
من ثروات ها أغلى  نه جعل يف أ ها له، وك مه وقراءت عر النجليزي بحكايات أ  الشا

الذهب والجواهر.
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 * اربط القصة التي تقرؤها لطفلك بالواقع الذي يعيشه، فمثًل إذا فعل شيًئا مشابًها
ثل عل م نه يف به وذكره فإ طه  صحابة فارب سيرة وال قف ال صص أو موا  لحدى الق
بة ية أو عقو ستذكره بنها سيًئا ف ته حسًنا، وإذا كان   فلن، فإذا كان الموقف جيًدا زد

الشخصية التي فعل مثلها.
 * اصطحب طفلك إلى مكتبات الطفال التي تقدم خدمات جذابة للطفل، خصوًصا

 فصي أثناء مهرجانات القراءة، ويصا حبذا لو كانصت هذه المكتبات بهصا ركصن للطفال،
 فتقرأ أنت ويقرأ طفلك، ومن ثم تحقق له متعة الذهاب للمكتبة، ورؤيته لقدوته وهو

يقرأ.
يم القصة، فبدًل من القتصار على سرد القصة،  * احرص على تنويع طرق تقد

كن قيام ما يم به، ك ته أو أقار مع إخو ها  صورة فيلم أو تمثيل ها على  كن مشاهدت  يم
طفلك بإعادة قص القصة، وكذلك قيامه برسم وتلوين صور القصة.

مجلة المعرفة
==============

 عالم اشترى كتابا بألف درهم وعكف على قراءته ، واقتصر على الفرائض حتى
ختمه

عبد الرحمن بن صالح السديس
 الحمد ل رب العالمين ، والصلة ، والسلم نبينا محمد، وآله ، ومن تبعه إلى يوم

الدين ، أما بعد:
 ففي هذه القصة التي أسوقها لك ، أريد أن نعالج معا موضوعا مهما يمس أغلى ما
 نملك ، وهصو الوقصت ، وكيصف نسصتفيد منصه ، ونحاول تخيصف الزخصم الهائل مصن

الصوارف والشواغل ..
وليكن بعد هذه الحكاية ..

قرأُت في كتاب "الطالع السعيد الجامع أسماء علماء نجباء الصعيد"
للمؤرخ الفقيه كمال الدين أبي الفضل جعفر اُلْدُفوي الشافعي

في ترجمة المام العلمة المجتهد ابن دقيق العيد .
:580قال اُلْدُفوي ص
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 (1وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الّدْندري أنه لما ظهر الشرح الكبير للرافعي)
يق العيد[ بألف درهم) ُن دق قط ، واشتغل2اشتراه ]اب  ( ، وصار يصلي الفرائض ف

 بالمطالعصة إلى أن أنهاه مطالعصة ، وذكصر عنده هصو ، والغزالي فصي الفقصه فقال :
الرافعي في السماء . اهص .

 ومما يشبه هذا الجهد والحرص لكنه في المذاكرة ، وليس في المطالعة ما جاء عن
المام أحمد ،

بي ، فكان كثيَر المذاكرة له ، بو زرعة نزل عند أ ما قدم أ  قال عبد ال بن أحمد: ل
 فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت غير الفرائض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على

نوافلي.
نا ، وأحمد  وروى الخلل في أخلق أحمد: أن إسحاق قال: كنا عند عبد الرزاق أ
 بن حنبل قال: فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد ، قال: فلم يكبر عبد الرزاق ، ول

أنا ، ول أحمد بن حنبل !
ما ل كبرُت ، ورأيتك في هذا اليوم كّبرا ؛ ف يت معمرا ، والثوري  نا: رأ  قال: فقال ل

تكبران فلم أكبر ، أو قال: ورأيتكما ل تكبران ؛ فهبت !
قال عبد الرزاق: فلَم َلْم تكبرا ؟

قال فقلنا: نحن نرى التكبير ، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب .اهص
 .166-2/165من الداب الشرعية 

وأخبار العلماء في مثل هذا كثيرة ..
أقول: رحمهم ال ، أين نحن اليوم من مثل هذا ؟!

وكيَف َيفعُل مثَل هذا اليوم َمْن ثلث يومه في وظيفة تهلك الحفظ ، والفهم !
وسدسه ، أو أكثر في النوم !

 وقصل كصم يذهصب مصن الوقصت فصي الكصل ، وعنصد إشارات المرور ، والزحام فصي
الطرقات ، ثم حاجات الهل ، وصلة الوالدين ، والقربين ...ونحوها !

ثم التردد على المكتبات لمتابعة الجديد .
واجتماعات الخوان التي ل تنتهي ، والمناسبات .

ثم ما يقال في الترويح عن النفس ... وكأنها قد أنجزت شيئا !
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وهكذا يمضي العمر ، وتنصرم اليام ، ولم نحصل شيئا !
فما الحل إذن ؟

أقول: مع أني غيُر سالٍم مما ذكرُت ..
أول: من أهم المور هنا اللتجاء إلى ال ، أن يوفقك ، ويبارك في وقتك .

 ثانيا : شد المئزر ومحاولة الستفادة من كل وقت ، حتى وأنت في السيارة تستطيع
يه ظر ف با ، وان عك كتا صحب م مل ا في الع سجلة ... ، وهكذا   سماع الدروس الم

كلما سنحت فرصة ..
 وقلل من حضور المناسبات ، ول تحضر إل ما يتعين عليك حضوره ، أو تخشى

من مفسدة عند عدم الحضور ..
تك بأي ستغل وق ند إشارات المرور ، أو ا عه ع سيارة طال في ال با  عك كتا  واجعل م

شيء فيه نفع ، وتكون قد أنجزته وسلم لك مكانه . وهكذا ...
 وِملك ذلك كله الشعور بقيمة الزمن ، وأنه هو العمر ، فتضييعه أعظم من تضييع

الذهب والفضة ..
هم كما عة سير العلماء الوائل المجتهدين في حفظ أوقات  ومما يعين على ذلك مطال

هو مسطر في كتب التراجم ، والسير .
 وفي كتاب " قيمة الزمن عند العلماء" للشيخ عبد الفتاح أبو غدة من هذا شيء نفيس

..
 ولو ُجِمعَص ذيٌل على الكتاب لكان أمرا حسصنا ، فهناك حكايات ليسصت بقليلة توازي

بعض ما في الكتاب ، بل قد تفوق ، وإن كان الرجل لم يقصد الستيعاب .
وكذا التواصي بين الخوة .. ، واستغلل الوقت في المفيد حال الجتماع بهم .

 ومصن أكثصر المور تضييعصا للوقصت كثرة الفضول بتتبصع الخبار والتفاصصيل غيصر
المفيدة ..

 في الصحف ، أو النترنت ، والدخول للمواقع غير المفيدة ، ومتابعة ما يكتب فيها
من سقط الكلم ، والقيل والقال ..

فإنها تصد عن ذكر ال وعن الصلة فهل نحن منتهون ؟
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في صيد ص قال  بن الجوزي ص رحمه ال  من ا فة  ية الطري  ولعلي أختم بهذه الحكا
209الخاطر ص

قا كثيرا يجرون يت خل قد رأ ين ، ل صحبة الباطل من  هل الفراغ بلء ، أعوذ بال   أ
 معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ، ويسمون ذلك التردد خدمة ، ويطلبون
 الجلوس ، ويجرون فيه أحاديث الناس ، وما ل يعني ، و يتخلله غيبة ، وهذا شيء
 يفعله في زماننا كثير من الناس ، وربما طلبه الَمُزور وتشوق إليه ، واستوحش من
 الوحدة ، وخصوصا في أيام التهاني ، والعياد فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ،
 ول يقتصصرون على الهناء ، والسصلم ، بصل يمزجون ذلك بمصا ذكرتصه مصن تضييصع
 الزمان ، فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء ، والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت

ذلك وبقيت مهم بين أمرين :
 إن أنكرت عليهصم وقعصت وحشصة لموضصع قطصع المألوف ، وإن تقبلتصه منهصم ضاع

الزمان .
فصرت أدافع اللقاء جهدي ، فإذا غلب قصرت في الكلم لتعجل الفراق .

ثم أعددت أعمال ل تمنع من المحادثة لوقات لقائهم لئل يمضي الزمان فارغا .
 فجعلت مصن المسصتعد للقائهصم قطصع الكاغصد ]الورق[ ، وبري القلم ، وحزم الدفاتصر
 فإن هذه الشياء ل بصد منهصا ، ول تحتاج إلى فكصر ، وحضور قلب ، فأرصصدتها

لوقات زيارتهم لئل يضيع شيء من وقتي .
نسأل ال عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لغتنامه .

قا كثيرا ل يعرفون معنى الحياة ، فمنهم من أغناه ال عن التكسب قد شاهدت خل  ول
من به  مر  ظر إلى الناس ، وكم ت ثر النهار ين سوق أك في ال عد  هو يق  بكثرة ماله ، ف

آفة ، ومنكر .
 ومنهصم مصن يخلو بلعصب الشطرنصج ، ومنهصم مصن يقطصع الزمان بكثرة الحوادث مصن

السلطين ، والغلء والرخص إلى غير ذلك .
من ية إل  فة قدر أوقات العاف مر ومعر مت أن ال تعالى لم يطلع على شرف الع  فعل

وفقه وألهمه اغتنام ذلك " وما يلّقاها إل ذو حظ عظيم " . اهص
------------------------

1031



( اسمه : فتح العزيز شرح الوجيز.1)
 ( ل تظن أنه كان غنيا بل ربما َمّر عليه الوقت ، وليس عنده درهم ، وهو في2)

 منصب قاضي القضاة ! وقد رفع مرة للقاضي بسبب مال عليه .. فقال: هذا بسبب
حبي للكتب.
وال أعلم.

=============
نعمتان

الدكتور. عبد الرحمن إبراهيم فودة
أستاذ الدب المقارن بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وبعد،
فى كم ومرحبا  ته .. وأهًل ب ته وبركا كم ورحم فى ال .. سلم ال علي ها الحبة   أي

حلقة جديدة من برنامجنا )قبس من نور النبوة(
أيها الخوة المستمعون الكرام ..

يقول الشيخ محمد الغزالى رحمه ال:
 "فى أحضان البطالة تولد آلف الرذائل، وَتختمر جراثيُم التلشى والفناء وإذا كان

 العمصل رسصالة الحياء، فإن العاطليصن موتصى .. وإذا كانصت دنيانصا هذه غراسصا لحياٍة
 أكَبر تعُقبهصا؛ فإن الفارغيصن أحرى الناس أن ُيحشروا مفلسصين ل حصصاد لهصم إل
 البوار والخسصران .. وقصد نبصه النصبى صصلى ال عليصه وسصلم إلى غفلة اللوف عمصا
بن عباس رضى ال يث ا من حد قت، فروى البخارى  ية والو مة العاف من نع  ُوهبوا 

عنهما قال:
من الناس: ير  ما كث سلم: "نعمتان مغبون فيه يه و صلى ال عل سول ال   = قال ر

الصحة والفراغ".
فى هذه الحياة بل أمٍل يحدوه، قت، يضَطرب  سم ممدود الو سليم الج من  كم  جل ف  أ

ول عمٍل يشغله، ول رسالٍة ُيخلص لها ويكرس عمره لنجاحها.
 ألهذا خلق الناس؟ كل .. فال تعالى يقول )أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ..( ]المؤمنون

115.]
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ِق اُل الناَس عبثا ، ولن يتركهم سدى، فهو سبحانه  أخى المستمع الكريم .. لم يخل
نا ل ترجعون. فتعالى ال الملك الحق ل كم إلي ثا وأن كم عب ما خلقنا  يقول )أفحسبتم أن

 [ بل خلقهم ال لغاية عظمى116 – 115إله إل هو رب العرش الكريم( ]المؤمنون 
 ورسصالة سصامية تتطلب همصة عاليصه وقلوبا صصافية )ومصا خلقصت الجصن والنصس إل

[. والمرء ل قيمة له بغير أداء هذه المهمة:56ليعبدون( ]الذاريات 
إذا مر بى يوم ولم أقتبس هًدى *** ولم أستفد علما فما ذاك من عمرى.

 أخى الحبيب .. كم يخسر النسان حين يمر عليه وقت فراغ ل يملؤه بما ينفعه فى
الدنيا والخرة.

لقد هاج الفراغ علّى شغًل *** وأسباُب البلء من الفراغ
وقد أحسن من قال:

إن الشباب والفراغ والجدة *** مفسدة للمرء أى مفسدة
من خيرة ٌب  مل العبَء شبا كم ح نا، و فى دين كم امُتدح الشباب  شر الشباب ..   معا
يه وسلم الشباب فى سنته المطهرة، يدعوهم  المة، وكم نادى الحبيب صلى ال عل
ستثمار العمر  إلى كل خير، ويحذرهم من كل شر. فهل من مجيب نحو الُعل، وا

فى النافع من أمور الدنيا والخرة ؟
 إن هناك رجاًل تظصصل وقدة الشباب حارة فصصى دمائهصصم، وإن نّيفوا على السصصتين
 والسصبعين، ل تنطفصئ لهصم بشاشصة، ول يكبصو لهصم أمصل، ول تفتُر لهصم همصة. وهناك
 شباب َيْحبون حبًوا على أوائل الطريق، ل ترى فى عيونهم بريقا، ول فى خطوهم
هم ل َزْهٌر ول يع حيات بل أعمارهم، وعاشوا رب هم وهم فى مقت  عزما، شاخت أفئدت

ثمُر ..
عة ها، ُشغِل بطا حة إذا مرت ل رجوع ل من علم أن الشباب ضيف ل يعود، وفر  ف
ها، وقاده الشيطان سه هوا بع نف نه ودنياه. ومن أت به على الصالح لدي ستعان   ال، وا

بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك ندم أشد الندم حين يشيخ، ولت ساعة مندم.
هم ما كان يشغل مل  فى عهوده الزاهرة، وتأ خى المستمع إلى شباب السلم  ظر أ  ان
 من معالى المور، وتذكر معى أسامَة بَن زيد الذى يقود جيشا يسير فى ركابه أبو
بى طالب الذى كان يصول ويجول  بكر الصديق رضى ال عنه، وتذكر على بن أ
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بن عباس الذى كان كر ا من الكفار مبارزة، وتذ تل الشداء  ساحات الَوغَى، يقا  فى 
بن مالك، ومعاذ نس  كر أ غة وغير ذلك وتذ قه والل سير والف ية، يعلم التف  جامعة علم
سم بن القا بن عمير، وغيرهم وغيرهم كما تذكر معى محمد   بن جبل، ومصعب 

الذى فتح الهند عن طريق السند، وقال فيه القائل:
إن السماحة والمروءة والندى *** لمحمد بن القاسم بن محمد

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة *** يا قرب ذلك سؤددا من مولد
 وتذكر المام الشافعى، والبخارى، وأحمد بن حنبل، ومحمد الفاتح، وصلح الدين،

وغير هؤلء ممن أشرقت صفحات التاريخ بذكرهم ومآثرهم.
كرر علّى حديثهم يا حادى *** فحديثهم يجلو الفؤاد الصادى

عن معالى به  صرف أغل حبيب هؤلء الشباب بشباب اليوم الذى ان خى ال  ثم قارن أ
 المور إلى سصفاسفها، وراح يجرى وراء شهواتصه وملذاتصه ل يعبصأ فصى حرام أو
 حلل، ومصا يدرى مصن دينصه إل النزر اليسصير، وهذا مصا حدا بأحصد الشعراء إلى أن

يقول:
سلوا الشباب شباب العصر كم حفظوا *** من سورة العصر أو من سورة القلم

وكم حديثا لخير الخلق قد فهموا *** وهو المصّدق بعد الوحى فى الكلم
والراشدون نسوا أسماءهم وهُم *** كالشمس فى الغيم أو كالبدر فى الظلم

وهؤلء هم الذين يستنزفون أعمارهم فى قوارع الطرق وعلى المقاهى
وفى المقاهى جموع ل تصدقها *** وفى المساجد ل تلقى سوى الهرم

 أخى الحبيب .. ل تظن أنى بعدت بك عن حديث اليوم، فإن الوقت هو رأس مالنا
 فى هذه الحياة، وكثير منا من يتفلت الوقت من بين أيديهم، ول يحسنون استثماره،

  النسان المكّلف بالتاجر، وشبه الصحةeولذا وجب التذكير بأهميته وقد شبه النبى 
 فى البدن والفراغ من الشواغل عن الطاعة برأس المال، لنهما من أسباب الرباح

ومقدمات نيل النجاح ..
ضر، قت الحا يع للو قت الفائت تضي يم أن الشتغال بالندم على الو خى الكر  واعلم أ

فشمر عن ساعد الجد واستثمر الساعة التى تعيشها:
ما مضى فات، والمؤّمل غيب *** ولك الساعة التى أنت فيها
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واستمع معى إلى القائل:
مضى أمسك الماضى شهيدا معّدل *** وأعقبه يوم عليك جديُد

فيوُمك إن أغنيته عاد نفُعه *** عليك، وما فى المس ليس يعود
فإن كنت بالمس اقترفت إساءًة *** َفَثّن بإحسان وأنت حميد

فل ُترِج فعل الخير يوًما إلى غٍد *** لعل غدا يأتى وأنت فقيُد
فهيا بنا أخى المستمع نغتنم أوقاتنا لنلبى دعوة ابن القيم رحمه ال حين قال:

فحّى على جنات عدن فإنها *** منازلك الولى وفيها المخّيُم
ولكننا َسْبى العدّو فهل ترى *** نعود إلى أوطاننا وُنسّلُم

وقد زعموا أن الغريب إذا نأى *** وشّطت به أوطاُنه فهو ُمغرُم
وأى اغتراٍب فوق غربتنا التى *** لها أْضَحت العداُء فينا تحّكُم

 أخصى المسصتمع .. إن مصن عامصل ال تعالى بامتثال أوامره وابتدر الصصحة والفراغ
يربح ويسعد فى جنات عدن، ومن أضاع رأس ماله ندم حيث ل ينفع الندم.

وللحديث بقية إن شاء ال فى حلقة قادمة،
وحتى ذلك الحين أستودعكم ال ..
وسلم ال عليكم ورحمته وبركاته

==============
 الشباب والجازة

سامي بن خالد الحمود
مقدمة :

 الحمصد ل مدبر الشهور والعوام .. ومصصرف الليالي واليام .. والصصلة والسصلم
هم بإحسان من تبع مة العلم ، و صحابه الئ سيد النام ، وعلى آله الكرام وأ  على 

إلى يوم الدين ، أما بعد .
 كان الوالدان في ترقب وحذر، وتخوف وأمل .. ينتظران على أحر من الجمر ، ما
 تؤول إليصه نتيجصة البناء فصي المتحانات ، وقصد ُأبرمصت الوعود، وزفصت البشائر،

بالهدايا القيمة والرحلت الممتعة ، إذا كانت النتائج مرضية مشرفة.
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 وأعلنصت النتائج ، وبدأت الجازة الصصيفية الطويلة ، تلك الجازة التصي ينتظرهصا
 مليين الطلب والطالبات من أبنائنا وبناتنا ؛ ليستريحوا من عناء السهر والمذاكرة

، والذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات والمعاهد .
 نعم .. لقد بدأت الجازة ، وال أعلم بما قضى ال فيها من القدار والخبار .. ال
 أعلم كم فيها من رحمة تنتظر السعداء !! وكم فيها من بلية ومصيبة تنتظر الشقياء
نا من ما وهب ل نه وكرمه وهو أرحم الراحمين أن يجعل  سأل ال العظيم بم  !! ن

زيادة العمر زيادة لنا في كل خير ، وأن يعصمنا فيها من كل بلء وشر .
والكلم حول الشباب والجازة سيكون بإذن ال تعالى في عناصر :

. الوقت هو الحياة1
. أحوال الشباب في الجازة2
. مشاريع في الجازة3
. الشباب والسفر4
. منغصات الجازة5
. الوقت هو الحياة :1

ته تك، وإذا قتل ما تعمر حيا تك، إذا عمرته فإن يه هو حيا نت ف  اعلم أن الوقت الذي أ
فإنما تقتل نفسك .

ولهمية الوقت ، فإن ال سبحانه وتعالى أقسم به في أوائل سور كثيرة .
}َواْلَعْصِر إن النسان ...{

 }َواْلَفْجِر { ، }َوالّضَحى{ ، }َوالّشْمِس َوُضَحاَها{ ، }َوالّلْيِل ِإَذا َيْغَشى{ ، إلى غير ذلك
من اليات .

وال سبحانه يقول : ))َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب * َوِإَلى َرّبَك َفاْرَغْب((.
 قال ابصن كثيصر رحمصه ال فصي تفسصيره : أي إذا فرغصت مصن أمور الدنيصا وأشغالهصا
 وقطعت علئقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية

والرغبة .
الوقت هو ثمرة العمر ، فهل ثمارنا طيبة أو خبيثة؟
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صانها، ها، و اليام أغ سنة شجرة، والشهور فروع مه ال : ) ال يم رح بن الق  يقول ا
بة، ته طي عة فثمر في طا سه  نت أنفا من كا ها، ف ها، والنفاس ثمار ساعات أوراق  وال

ومن كانت في معصية فثمرته حنظل ( .
كم على هم أشّد من مه ال : أدركت أقواما كانوا على أوقات  قال الحسن البصري رح

دراهمكم ودنانيركم .
 وعامر بن عبد قيس – أحد التابعين – قال له رجل مرة : كّلمني . فقال له : أمسك

الشمس ! وما ذلك إل ليشعره بقيمة الوقت .
فه المور يع الوقات بتوا في تضي ن  من يتفّن نا  عد هذا ، وفي  فماذا عسانا أن نقول ب

والشياء ، بل وبما ُيغضب ال .
وههنا سؤال يحتاج إلى إجابة : متى يعرف المفرط قدر الوقت وقيمة العمل فيه؟

سان على ضياع ما الن ين يندم فيه ين عظيم يم موقف في القرآن الكر كر ال تعالى   ذ
الوقت والحياة ، ويعلم أنه كان مغبونا خاسرا في حياته .

بد المفرط )فيقول رب ما ينزل الموت بالع ساعة الحتضار .. حين قف الول :   المو
 لول أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين( .. إنه يريد تأخير الجل
 ولو قليًل من الوقت )إلى أجل قريب( .. إنه يريد فرصة من الوقت ليتدارك حياته

بالعمل الصالح .
 الموقصف الثانصي : فصي يوم القيامصة .. حيصن يقول المفرط فصي جنصب ال حيصن يرى
 العذاب )لو أن لي كرة فأكون مصصن المحسصصنين( .. )ولو ترى إذ وقفوا على النار

فقالوا يا ليتنا نرد ول نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين( .
خصائص الوقت :

 وإذا أردنا أيها الحبة أن ندرك أهمية الوقت وخطورته فلنتأمل بعض خصائصه .
فمن خصائص الوقت:

 . أن ما مضى منه ل يعود ول يمكن تعويضه . كما قيل : الوقت كالسيف ، إن1
لم تقطعه قطعك .

يد ، نا خلق جد بن آدم ، أ يا ا شق فجره إل وينادي:  من يوم ين ما  سن :   يقول الح
وعلى عملك شهيد ، فتزود مني لني إذا مضيت ل أعود إلى يوم القيامة .
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قد تعوض المال .. قد تعوض الولد .. أم الوقت فل يمكن تعويضه.
 . سرعة مروره وانقضائه ، فالوقت يمر مر السحاب ول سيما بالنسبة للصحيح2

المعافى من المراض والهمومذ، فإنه سرعان ما يمر به الوقت ، كما قيل :
فقصارهن مع الهموم طويلٌة وطوالهن مع السرور قصار

خر في آ سريعا  قت يتقارب ويمضي  من أن الو سنة  في ال ما جاء   ومن العجيب ، 
الزمان .

  قال :"ل تقوم السصاعة حتصى يتقارب الزمان فتكون السصنةr أن النصبي tفعصن أنصس 
 كالشهصر والشهصر كالجمعصة وتكون الجمعصة كاليوم ويكون اليوم كالسصاعة وتكون
 الساعة كالضرمة بالنار" رواه أحمد وأبو داود وصححه اللباني في صحيح الجامع

.
 . أنه محدود بأجل مسمى ، وهذا الجل مجهول بالنسبة للنسان ، فأنت ل تدري3

 متصى تنقطصع أنفاسصك ويحصل أجلك ، )فإذا جاء أجلهصم فل يسصتأخرون سصاعة ول
يستقدمون( .

 . أنه أنفس ما يملكه النسان ، وليس كما قيل : الوقت من ذهب ، بل هو أغلى4
من الذهب .

 . أنه على الرغم من نفاسته وأهميته فإن أكثر الناس مغبونون فيه ، يقول الناطق5
ير من الناس الصحة والفراغ{ ]رواه البخاريrبالوحي    : }نعمتان مغبون فيهما كث

عن ابن عباس [ .
قال ابن بطال: )كثير من الناس( أي أن الذي يوفق لذلك قليل.اهص

وإنما يعرف قدر هاتين النعمتين من حرمها .
 هل تأملت أخي الشاب ذلك الشاب الذي تعرض لحادث سيارة فأصبح مشلوًل مقعدا
نت مغبون في صحتك .. وهل تأملت آخرين ممن يعيشون ته لتعلم كم أ  طوال حيا

خلف القضبان وبين الجدران في السجون لتعلم كم أنت مغبون في فراغك .
ستثمرون سجونين ي ين والم ضى والمشلول عض المر قد ترى ب نك  يب أ من العج  و
 أوقاتهصم بصصورة صصحيحة وجيدة ، أمصا الذيصن أصصح ال أجسصادهم ، وعافاهصم مصن

المراض والمشغلت المقلقة ، فإنهم يتسابقون في تضييع الوقات وقتلها .
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نه إل هة ، ل يتحرك م ستشفى النقا من نزلء م مد الشهري شاب مشلول  نا أح  أخو
 رأسه !! وقد وضع له جهاز مطاطي تحت ذقنه لتحريك كرسيه لليمين أو الشمال ،
صلي على الجنائز قي الكلمات يحضر الدروس وي عو إلى ال ويل هو يد مع ذلك ف  و
.. وإذا تحدث ل تمل من حديثه وعلمه ، نسأل ال تعالى أن ينفع به ويبارك فيه .

 ومن النماذج المشرقة مل نقله أحد الخوة عن الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه
ما صدقة .. ورب من حرصه العجيب على اتباع الجنائز وزيارة المريض وال  ال ، 
بع الجنازة ، ثم يت مة ،  قي الكل مع الراجحي ، فيل يس بجا مة يوم الخم  كان للشيخ كل
نه: أن صديق رضي ال ع كر ال بي ب يث أ صدق .. يطبق حد  ويزور مريضا ، ويت

  قال: من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبو بكر : أنا . قال فمن تبعrرسول ال 
 منكم اليوم جنازة ؟ قال : أبو بكر : أنا . قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال
نا . فقال كر : أ بو ب ضا ؟ قال أ كم اليوم مري من عاد من نا . قال : ف كر : أ بو ب  : أ

رسول ال صلى ال عليه وسلم : " ما اجتمعن في امرئ إل دخل الجنة " .
 ويضاف إلى هذا المر ما عرف عن الشيخ من اشتغاله بالعلم وملزمة الدروس ،
بن باز يز  بد العز نا ع كت دروس شيخ قد أدر سائل ، و  والحرص على الفوائد والم
 رحمه ال في أواخر عمره ، فكنت أتعجب عندما أرى الشيخ عبد العزيز الراجحي
بن باز يخ ا سمع إجابات الش عد الدرس لي حم صغار الطلب ب ته يزا بت لحي قد شا  و

وهو يمشي بعد الدرس . فنسأل ال ان يثبت الشيخ ويبارك في عمره .
 . أن هذا الوقت هو محل الحساب يوم القيامة ، وكل إنسان محاسب على أوقات6

فظ من قول إل ها به من أعمال وأقوال، قال ال تعالى: )ما يل ها وما يشغل  عمره كل
لديه رقيب عتيد( .

 روى الترمذي وغيره بسصند صصحيح عصن أبصي برزة السصلمي عصن النصبي قال: )ل
يم فعل مه ف ما أفناه ، وعن عل مة حتى يسأل عن عمره في  تزول قدما عبد يوم القيا
ية يم أبله( . وفي روا قه ، وعن جسمه ف يم أنف ين اكتسبه وف يه ، وعن ماله من أ  ف
 )وعن شبابه فيما أبله( كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي ومعاذ عند البيهقي

وغيره .
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 إذا عرفنصا خصصائص الوقصت وشرفصه وأهميتصه ، فإننصا ل بصد مصن اسصتغلل الوقصت
بالعمال النافعة في الدنيا والخرة .

. أحوال الشباب في الجازة :2
لقد بدأت الجازة .. فيا ترى ماذا أعددننا لقضائها؟

 مصن المؤسصف أن نرى هذا الضياع الذي يعيشصه الكثيصر مصن الشباب والفتيات فصي
الجازة .

 بصل إن كثيرا مصن المشاكصل التصي تحدث للشباب والفتيات تأتصي فصي أوقات الجازة؛
 نظرا لوجود هذا الفائض الضخصم الفراغ الذي قصد يؤدي بالبعصض إلى اتخاذ وسصائل

جديدة وربما سيئة لقضاء الوقت، إضافة لغياب الرقابة عليهم .
ية ، في المرحلة المتوسطة بالمنطقة الشرق مع بعض الطلب   في حوارات سريعة 
 حول قضاء الوقت في الجازة ، كانت النتائج مدعاة للضحك وهي في ذات الوقت
 تنم عن مأساة يقع فيها أولدنا في الجازة . ما هو أبرز شيء عملته في الجازة؟

هذا يقول:
. في السهر مع الصدقاء على الكورنيش الى الفجر .1
 صباحا.10 مساء الى 8. الدوران على السيكل من الساعة 2
. في النوم ولعب السوني .3
 . مع أصحابي الكبر مني سنا بالدوران بالسيارة متنقًل بين مدن المنطقة الشرقية4
.
. الوناسة مع اصحابي وجلسات الغناء والرقص .5
. الذهاب لشاطيء نصف القمر والتفحيط والتطعيس .6

 وهكذا عنصد الفتيات .. ففصي اسصتبيان أجراه موقصع )لهصا أون ليصن( على مائة فتاة
  سصنة فصي المراحصل المتوسصطة والثانويصة24 إلى 15تراوحصت أعمارهصن بيصن 

 % مصن العينصة ليصس60والجامعيات حول وجود التخطيصط لقضاء الجازة تصبين أن 
ما  هن أي مخطط لقضاء الجازة الصيفية بين  % لديهن مخطط يسعون إلى40بذهن

تنفيذه .
- وبسؤالهن عن كيفية قضاء الجازة غلبت السلبيُة على الجابات.
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  من الجابات قالت بأنه ل شيء محدد تنوي فعله أو تفكر فيه وهي تعيش50%
أيام الجازة يوما بيوم .

  قالت أنها ستسافر لتستمتع بالجازة، ومنهن من قالت إنها ستقضي إجازتها30%
في التسوق وأخرى في المناسبات والفراح .

 وبلغت نسبة من رغبن باللتحاق بدورات علمية أو حاسب أو تعلم الطبخ أو مركز
% من العينة فقط .10صيفي 

- أما بالنسبة للنوم في النهار والسهر في الليل أيام الجازة .
% أنهن يسهرن الليل وينمن بالنهار .46أجابت 
 قلن: إنهن ينمن بالليل ويجعلن النهار للستمتاع والزيارات .46%
 قلن: أحيانا نسهر الليل وأحيانا ننامه .13%

 ولعل نتيجة هذا الستبيان تشير بوضوح إلى ضياع ثلثة أشهر على القل من كل
نا دون الستفادة منها، هذا إن لم تتسبب هذه الشهر في نا وبنات  سنة من عمر أبنائ

ظهور بعض العادات السلبية .
  أنصه قال : ))إن ال يبغصض كّل َجْعَظريٍص َجّواظ ، سَصّخاٍب فصيrوقصد روي عنصه 

 السصواق ، جيفٍة بالليصل ، حماٍر بالنهار ، عالمٍص بالدنيصا جاهٍل بالخرة(( . والحديصث
 رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وفي سنده كلم ، فقد صححه اللباني في

صحيح الجامع ثم رجع عن تصحيحه في السلسلة الضعيفة .
والجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر . والجواظ هو الجموع المنوع .

في سخاب  صف:  يه هذا الو بق عل من شاب ينط كم  يث ..  خر الحد في آ مل   وتأ
 السواق )من الّسَخب وهو الضجة ورفع الصوت( ، جيفة بالليل ، حمار بالنهار ،

عالم بالدنيا جاهل بالخرة !!.
سعا جد علما وا ين والممثلت ت ين والفنانات والممثل سماء الفنان عن أ سأل الشباب   ا
 بهذه القدوات السيئة وأخبارهم ونشاطاتهم ، وفي المقابل اسألهم عن المسائل الكبار

المشهورة في التوحيد أو العبادات الواجبة تجد الجهل الذريع بهذه المسائل .
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 أخي الشاب .. الجازة جزء من أعمارنا .. فل ينبغي أن تكون عطلة من العمل ،
 ليس المسلم بالعاطل الباطل، بل هو عامل كادح حتى الموت ، }َيا َأّيَها اِلنَساُن ِإّنَك

َكاِدٌح ِإَلى َرّبَك َكْدًحا َفُملِقيِه{.
 الجازة يا أخي ليست مضيعة للوقات ، وليست فرصة للمعاصي والمنكرات ، فما
من ستنشُق  سمائه ، ون ستظُل ب شي على أرضه ، ون من رزق ال ، ونم نا نأكُل   دم

هواءه ، فل ينبغي لنا أن نعصيه طرفة عين .
 ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين عن يوسف بن الحسين قال : كنت مع " ذي النون
 المصصري " على شاطصئ غديصر ، فنظرت إلى عقرب عظيمصة على شصط الغديصر
 واقفة ، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير ، فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح

حتى عبرت الغدير .
قال ذو النون : إن لهذه العقرب لشأناً ، فامض بنا نتبعها .

نا نتبع أثرها ، فإذا رجل نائم سكران ..!! وإذا حية سامة قد جاءت فصعدت  فجعل
سامة من الحية ال نت العقرب  نه ، فتمك  من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذ
 فضربتها ، فانقلبت الحية وهربت!! ورجعت العقرب إلى الغدير ، فجاءت الضفدع

فركبتها فعبرت .
تى ، انظر مما نّجاك ال !! يا ف يه ، فقال :  تح عين  فحّرك ذو النون الرجل النائم فف
شد ذو ثم أن سوء !!  تك ب تي أراد يك ، فقتلت هذه الحية ال  هذه العقرب أرسلها ال إل

النون يقول:
يا غافلً  والجليل يحرسُه من كل سوء يدب في الظلِم

كيف تنام العيون عن ملٍك تأتيه منه فوائد النعِم
 فنهصض الشاب وقال : " إلهصي ومولي : هذا فعلك بمصن عصصاك !! فكيصف رفقصك

ورحمتك بمن يطيعك ..؟!! "
ثم ولى ذاهباً  ، فقلت : إلى أين ؟؟ فقال : إلى بيوت ال وإلى طاعة ال !! .

. مشاريع في الجازة :3
 أيها المبارك .. إذا أردت أن تستفيد من الجازة ، وتكون فيها من الفائزين ، فل بد

من تحقق أمرين :
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 . أن تستشعر قيمة الوقت، وأن له شأنا عند ال . وأن هذا الوقت هو رأس مالك؛1
فإن ضيعته ضاعت حياتك ، وإن حفظته كنت أحد السابقين المفلحين .

. ل بد من التخطيط والتنظيم والبعد عن الفوضى في استغلل الوقت .2
ما تأخذه الرياح يح، أين هب الر في م شة  سه كري سان نف صعب أن يترك الن  من ال

يمضي؛ لبد من تخطيط في استثمار الوقت واستغلله .
ها نا نجني من في حيات ية   بالتخطيط والتنظيم يمكن أن نحول الجازة إلى فترة إيجاب
فس من عة والترويح عن الن ها المت جد في فس من جهة ، ون  الجر والفائدة وبناء الن

جهة أخرى .
 ولعلي أطرح بعض المشاريع التي يمكن أن نقوم بها في الجازة ، وهذه المشاريع
سب عمره ، أو يع ، بح من هذه المشار سبه  ما ينا كن للشاب أن يختار  عة يم  متنو

مستواه العلمي ، أو درجة تدينه ، أو محل إقامته ، ونحو ذلك من المتغيرات .
ية : فنحن يمكن أن نجعل من الجازة فرصة للتزود بالتقوى1  . المشاريع التعبد

ية بجوار الحرمين  والعمل الصالح . مثل : أداء العمرة وقضاء بعض اليام اليمان
من أنواع يل ، وغير ذلك  يم ، وقيام الل في تلوة القرآن الكر ين .. الجتهاد   الشريف

العبادة .
فظ المتون ،2 سنة ، وح فظ ال يم ، وح فظ القرآن الكر ية : كح يع العلم  . المشار

 وحضور دروس المشايصصخ ، وحضور المحاضرات والندوات ، وحضور الدورات
 العلمية ، ودورات تجهيز الجنائز ، وإعداد البحوث ، وسماع الشرطة ، وتلخيص

الكتب والشرطة ، وغير ذلك من المشاريع العلمية .
 هذا المر وهو طلب العلم الشرعي هو أولى ما شغلت به الجازات ، وهو أعظم
 مصا ُتعّبَد الُ بصه .. ووال مصا وقصع بعصض شباب المصة فصي الفتصن إل بضياع العلم

المؤصل ، المؤسس على الكتاب والسنة .
. المشاريع المعرفية المهاراتية : والتي تهدف إلى بناء النفس وتطوير الذات:3

 أبناؤنا وبناتنا بحاجة إلى اكتساب مهارات أساسية هي من أعظم أسباب النجاح في
مع مل  حث والتعا سريعة – الب بة ال سريعة - الكتا ثل : القراءة ال ية ، م  الحياة العمل
 المراجصع - فهرسصة المعلومات - النسصخ على اللة الكاتبصة أو الحاسصب - تصصنيف
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بة واللقاء -  المكتبات- ترتيب الفكار وإعداد التقارير - العلقات العامة – الخطا
تشغيل الحاسب اللي – استخدام برامج الحاسب اللي ، وغيرها .

هذه المعارف والمهارات مهمة جدا في بناء الشاب .
 خصذ على سصبيل المثال : القراءة .. مصن المؤسصف أننصا ل نقرأ ول نشجصع إخواننصا

وأبناءنا على القراءة والطلع .
 % من المواطنين ل يرون90في استبيان أجرته إحدى الصحف المحلية اتضح أن 

 أن هناك تشجيعا لرتياد المكتبات العامة ، بل إن الغالبية منهم يجهل موقع المكتبة
العامة في مدينته .

الكثير من أطفالنا ل يقرأون .. عقولهم متبلدة ، ورؤوسهم خاوية كالكرة .
ية أو سسات التعليم عض المؤ في ب عض النشاطات القليلة المشكورة  عم .. هناك ب  ن

الهلية كمسابقات القراءة ومعارض الكتاب .
 وقد زرت قبل أشهر معرض الكتاب للطفل بالرياض ، ورأيت فيه من إقبال السر
 والطفال على الكتب والوسائل التعليمية ما يفرح ول الحمد ، وهو جزء مما يجب

علينا تجاه أبنائنا وبناتنا .
نة .. نشاطات دعوية في4  . مشاريع دعوية : جولت دعوية للقرى خارج المدي

السواق والمتاجر والرصفة وتجمعات الشباب.
 هؤلء الشباب الذيصن يجلسصون على الرصصفة أو الطرق وقصد يوجصد معهصم بعصض
 المنكرات كالشيشصة أو الموسصيقى أو اللت الموسصيقية ، مصن حقهصم علينصا أن نمصر
 عليهصم مرور الكرام دون تنفيصر أو إثقال ، ونهدي لهصم الكلمصة الطيبصة ، والمطويصة

الجميلة ، والشريط المؤثر .
 قال الشيخ ابن باز رحمه ال : )هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة ،وليس
 عصر الشّدة .. الناس أكثرهم في جهل ، في غفلة وإيثار للدنيا ، فل بّد من الصبر
 ، ول بّد من الرفق ؛حتى تصل الدعوة ، وحتى يبّلغ الناس ، وحتى يعلموا ، نسأل

10/91 ، 8/376ال للجميع الهداية( . اهص مجموع فتاوى ابن باز 

قد قام مجموعة من الخوة قاموا ير بحمد ال .. و هم خير كث نا في  ول شك أن شباب
ضح أن  صفة وات في الطرقات وعلى الر سون  من يجل ستبيان حول  مل ا  %70بع
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 % منهم إنهم يحبون بعض الشباب10من الشباب يحبون الشباب المتدينين ، وقال 
% ل يحبون الشباب المتدينين لسبب أو لخر .10المتدينين ، وقال

سبة  نت الن نا ؟ فكا حب أن تكون متدي هل ت من الشباب  ير  سئل كث قد   %99ر5و
يرغبون أن يكونوا متدينين .

 . مشاريع النشاط الجماعي : كالمراكز الصيفية ، والمخيمات الدعوية والتربوية ،5
مع القارب ، مع العائلة أو   والمخيمات البحرية ، والرحلت الطويلة أوالقصيرة ، 

مع المركز ، مع الزملء.
ساِبه مهارات التواصل مع في بناء شخصية المشارك ، واكت سهم   وهذه المشاريع ت

الخرين ، والقدرة على التحمل ، والتكيف مع الظروف المتغيرة .
 . مشاريصع إغاثيصة : كالمشاركصة فصي الجمعيات الخيريصة ، والقيام على الفقراء6

والمساكين ، وجمع ما يحتاجونه وتوزيعه عليهم .
 . مشاريصع تجاريصة ووظيفيصة : كالتجارة الصصغيرة فصي سصوق الخضار أو عنصد7

 المسصاجد ، وكالوظائف المؤقتصة فصي الشركات والمتاجصر أو فصي الجهات الخيريصة
والدعوية .

صالت اللعاب ، وحدائق8  . الزيارات : كزيارة المكتبات ، والمعارض ، و
 الحيوانات ، والمشاريصع الخيريصة ، والمشاريصع الدعويصة ، والمسصتشفيات ، ودور

المعاقين ، وغيرها.
ية:9 يب المهن كز التدر صانع ، أو مرا في الم نة  ية : كتعلم مه يع المهن  . المشار

كهرباء ، الكترونيات ، سباكة ، تبريد ، نجارة ، وغيرها من المهن .
 . اللعاب الرياضية المفيدة : كالدفاع عن النفس ، والسباحة والغوص ، وتعلم10

الفروسية ، وغيرها من الرياضات المفيدة للجسم .
يع حقا في حياة الشاب ، بشرط أن ل تفّوت واجبا ول تض مر مطلوب  ضة أ  والريا

ول تشتمل على أمر محرم ول تكون غاية تستنوف حياة الشاب .
 عائشة ، وحث على تعلم الرمي ، وسابق بين الخيل في المدينة .rوقد سابق النبي 
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تم ، قال: بي حا بن أ نه محمد  ما نقله ع عن المام البخاري  ما روي   ومن لطائف 
ما صحبته أخطأ في طول  ته  ني رأي ما أعلم أ  ))كان يركب إلى الرمي كثيرا ، ف

سهُمه الهدَف إل مرتين ، وكان ل ُيسَبق(( .
. الشباب والسفر :4

 أخي الشاب .. إلى أين تسافر ؟ وهل تعود من سفرك مأجورا ، أو تعود مأزورا ،
أو تعود سالما ل لك ول عليك.

هذا التفصيل يجرنا إلى الحديث عن أنواع السفر .
السفر أنواع ، منه الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه .

فمن السفر المشروع : السفر لطلب العلم النافع .
مد  مع ميراث مح في طلب العلم ، وج في الرحلة  صنفوا  هل العلم و قد ألف أ   .rو

 ورحل جابر بن عبد ال الصحابي الجليل، من المدينة مسيرة شهر في حديث عن
رسول ال بلغه عن عبد ال بن ُأنيس، حتى سمعه عنه .

مة تدله على في كل من  صى الي من الشام إلى أق جل  سافر ر عبي: لو   قال المام الش
هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا.

 ولهذا لما سئل الشعبي عن هذا العلم الغزير الذي وهبه ال ، من أين لك هذا العلم؟
 قال : بنفصي العتماد ، والسصير فصي البلد )يعنصي السصفر فصي طلب العلم( ،وصصبر

كالجماد ، وبكور كبكور الغراب .
فة ية المكث سنة الدورات العلم نا المباركة  في بلد تي انتشرت  سنن الحسنة ال  من ال
 التي تعقد في كثير من المدن ، ويسافر إليها الشباب من شتى الماكن ليتلقوا مفاتيح
 العلوم ، والتأصيل العلمي في فنون العلم . فعلى الشاب أن يختار من هذه الدورات
 أو مصن مواد كصل دورة مصا يناسصب مسصتواه العلمصي ، ثصم بعصد ذلك يحرص على
 السصتفادة وجمصع الفوائد ومراجعصة العلم ، مصع التأدب بآداب مجالس العلم . والتصي
من ضل العلم وآداب العالم والمتعلم ، وطرق السصتفادة  تب ف في ك  ذكرهصا العلماء 
 الشيوخ ، ومن الكتب المعاصرة النافعة كتاب )معالم في طريق طلب العلم( للشيخ
قي في تل يء بالفوائد والتجارب  يد مل هو كتاب مف قه ال ف سدحان وف يز ال بد العز  ع

العلم وتحصيله والتأدب بآدابه .
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  ، أولصلةrومن السفر المشروع أيضا السفر إلى بيت ال الحرام أو مدينة الرسول 
 الرحصم وزيارة القارب ، فيرجصع الشاب إن رجصع مصن سصفره مثابا مأجورا ، وإن

مات مات على عمل صالح.
 وتأملوا معصي قصصة هذا الشاب الذي خرج مصع إخوانصه لداء العمرة .. وعندمصا
 وصلوا إلى مكة دخلوا المسجد الحرام ، وهم بلباس الحرام ، كانوا مسافرين فقالوا

نا نصلي أوًل ثم نؤدي العمرة ، صفوا للصلة ، وتقدم الشاب يصلي بهم ،  : لعل
 وبدأ يقرأ القرآن ، )والضحى والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى ، وللخرة
ثم سانه ،  سوف يعطيك ربك فترضى ، فتوقف ل ثم قال: ول  خير لك من الولى ، 
 توقفصت أنفاسصه ، وخصر بيصن يدي ربصه ميتا ، محرما مصصليا قارئا للقرآن . وسصوف

يرضى بإذن ال تعالى .
يء وإجمام النفصس وهذا سفر المباح : كالسصفر للترويصح البر  ومصن أنواع السصفر : ال
 مباح فصي الصصل ، وقصد يتحول إلى عبادة مسصتحبة كأن يكون عونا للنسصان على
 الطاعة ، أو توسعة على الهل والولد وإدخاًل للسرور عليهم في حدود العتدال

.
 ومن أنواع السفر : السفر المحرم ،كالسفر لبلد الكفر بل ضرورة ، وقد ذكر أهل
 العلم شروطا ثلثصة لجواز السصفر إلى بلد غيصر المسصلمين، أولهصا: أن يكون عنصد
 النسان دين يدفع به الشهوات، ثانيها: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ثالثها:
 وجود الحاجصة للسصفر كالعلج أو الدعوة إلى ال أو تعلم علم ينفصع المسصلمين أو
 للتجارة، وكل ذلك مشروط بأن يكون مظهرا لدينه، عالما بما أوجب ال عليه، قوي
 اليمان بال، قادرا على إقامة شعائره، ولديه من العلم والتقوى ما يحول بينه وبين

التأثر بالشبه والشهوات .
 ومن السفر المحرم أيضا: السفر لبعض البلدان الفاسدة ، وقضاء الوقات فيها على

المحرمات.
 يتهافصت الشباب على وكالت السصفر ليسصافروا إلى تلك البلدان ، بصل وحتصى بعصض

كبار السن لم يسلموا من هذه المنكرات .
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 فهذا شيصخ قصد جاوز عمره السصتين سصنة ، سصافر مصن هذه البلد إلى إحدى البلدان
 المعروفصة ليتعاطصى الخمور ويقصع فصي أحضان المومسصات -عافانصي ال وإياكصم-
 فشرب في اليوم الول ست زجاجات من الخمر، وشرب في اليوم التالي أكثر من
صحابه مع أ هو جالس  ما  جة؛ وبين تي عشرة زجا في اليوم الثالث اثن  ذلك، وشرب 
 شعصر بنوع مصن الغثيان ، فذهصب ليتقيصأ )أكرمكصم ال( فصي دورة المياه . انتظره
 أصحابه طويًل ثم ذهبوا إليه ليجدوه ميتا ورأسه في محل قضاء الحاجة عافانا ال

و إياكم من ذلك .
 تحولت السياحة في عرف الكثير من الشباب إلى صياعة .. تحرر من الواجبات ..
 وارتكاب للمحرمات ، وتعاطصي للمسصكرات والمخدرات ، وسصهرات مصع النسصاء
 العاهرات .. يسصصافرون عصصبر بوابات المطار ، فيعودون عصصبر بوابات اليدز
والمخدرات ، بل قد يعود بعضهم وقد انسلخ من عقيدته ، وتمرد على دينه وأهله.

 أخي الكريم .. يا من أعد العدة للسفر الحرام ، اسأل نفسك وأنت تدعو دعاء السفر
: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى .

هل تريد حقا بهذا السفر البر والتقوى .
 وإذا عدت إلى بلدك بعد سفرك وأنت تقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ،
 فاسصأل نفسصك: أزاد إيمانصك فصي سصفرك هذا أم ل؟ أيسصوؤك أن يعلم الناس مصا الذي

صنعته خلل سفرك أم ل؟.
 هصل بلغصك خصبر ذاك الشاب الذي ابتعصد عصن أهله فقلت غيرتصه واختلى بالمعاصصي
 فمات بين يدي عاهرة؟ وهل سمعت بخبر من مات وقد مل بطنه بالشراب المحرم؟
ين ممن ولغوا في تي فتكت بالملي  أو ما علمت بوباء اليدز والمراض الجنسية ال

المحرمات .
في ذلك ما  في ازدياد ، ب في العالم ل زالت  صائيات اليدز  سف أن إح من المؤ  و

الدول العربية والخليجية .
 إنهم صرعى الشهوات الذين شغلتهم لذة الشهوة المحرمة عن تأمل عواقبها وعقابها

.. مثلهم كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر كمثل الكلب .
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نه قبيح . ر اسمي فإ يا سيد السباع ، غّي بن الجوزي : إن الكلب قال للسد:   يقول ا
 فقال له: أنصت خائن ل يصصلح لك غيصر هذا السصم . قال: فجربنصي ، فأعطاه شقصة
 لحم ، وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغّير اسمك . فجاع وجعل ينظر إلى اللحم
ويصبر . فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي وما كلب إل أحسن اسم ، فأكل.

 وهكذا الخسصيس الهمصة ، القنوع بأقصل المنازل ، المختار عاجصل الهوى على آجصل
الفضائل ، فال ال في حريق الهوى إذا ثار ، وانظر كيف تطفئه . اهص

كيف يكون السفر مباركا :
 القاعدة النبوية بإيجاز هي :)اتق ال حيثما كنت( .. كما عند الترمذي عن أبي ذر ،

وهذا من جوامع الكلم .
تقوى ال تعني : المحافظة على أوامر ال ، واجتناب نواهيه .

تقوى ال ليست محددة بزمان ول مكان ، وأنت عبد ل في جميع الحوال .
َك سفر ، وال يقول )َواْعُبْد َرّب في ال ية  سه إجازة دين طي نف بد أن يع يق بالع  ول يل

َحّتى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن( .
ُت اْلِجّن َواِلنَس ا َخَلْق  مهمة النسان في هذه الحياة عبادة ال ، كما قال تعالى: )َوَم

ِإّل ِلَيْعُبُدوِن(.
 المسلم الحق ثابت على مبادئه، معتز بدينه وعقيدته، في كل زمان ومكان ، فمحياه
ّب ِه َر ى لّل ُسِكى َوَمْحَياَى َوَمَماِت  كله ل، وأعماله جميعها لموله، )ُقْل ِإّن َصَلِتى َوُن

اْلَعاَلِميَن ، َل َشِريَك َلُه َوِبذاِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأّوُل اْلُمْسِلِميَن( .
 وعلينصا أن نتذكصر قبصل أن نسصافر ، أننصا كلنصا مسصافرون ، مسصافرون فصي حياتنصا

وسائرون إلى ال.
من الناس من يحط يم ف بن الق ما يقول ا في هذه الحياة مسافر إلى ربه ك سان   كل إن
 رحله فصي الجنصة ومنهصم مصن يحصط رحله فصي النار ، فل تغرنكصم الحياة الدنيصا ول

يغرنكم بال الغرور .
إنه السفر الذي ل بد له من التزود ) وتزودوا فإن خير الزاد التقوى(

تزود للذي ل بد منه فإن الموت ميقات العباد
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد
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. منغصات الجازة :5
وكما أن للجازة فوائد ومشاريع وثمرات ، فإن لها منغصات ومكدرات .

صيفية ، وهذه في الجازة ال ها الشباب  قع في تي ي صات ال عض المنغ كر ب  ولعلي أذ
المنغصات على قسمين :

أ- منغصات محرمة في الصل .
 ب- منغصات مباحة في الصل ، ولكن قد يقترن بها أو يطرأ عليها ما ينقلها من

الحّل إلى الحرمِة أو الكراهة .
أ - المنغصات المحرمة :

. السفر إلى بلد الكفار :1
فمن المعلوم أن الصل في السفر إلى بلد الكفار محرم .

 فعن جرير بن عبد ال ص رضي ال عنه ص قال : قال رسول ال ص صلى ال عليه
1وسلم :" أنا بريء من كّل مسلٍم ُيقيُم بين أظُهِر المشركين " 

 ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة كطلب علم دنيوي أو طب أو تجارة ل توجد
إل عندهم أو لدعوتهم إلى السلم ونشره بينهم .

ها جمع من ٍس رجع ب من مآ كم  سد كثيرة ..  سفر لبلد الكفر له مفا  ول شك ان ال
 المسصافرين مصن ديارهصم بلغصت ببعضهصم إلى درجصة الردة عصن الديصن والكفصر بربّ

العالمين !
 وكصصم عاد آخرون بالمراض الفتاكصصة والوبئة المهلكصصة أو بالدمان على الخمور

والمخدرات أو بالهزيمة النفسية والتردي المعنوي والكره للسلم وأهله ودياره !
. ضياع الصلوات :2

 قال تعالى :] فخلف مصن بعدهصم خلف أضاعوا الصصلة واتبعوا الشهوات فسصوف
يلقون غّيا * إل من تاب ...[ .

 والجازة يفترض أن تكون مصن أعظصم أسصباب الحرص على الصصلوات والمحافظصة
صبح يف ت ها ، فك ا يشغله عن بد عّم مر ال ، لتفرغ الع ما أ في بيوت ال ك ها   علي

الجازة سببا من أسباب تضييعها والتفريط فيها؟!
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عة المباريات أو الفلم صلته لنشغاله بالتفاهات كمتاب يع  عض الشباب يض  ترى ب
 والمسلسلت أو لكثرة النوم والجلسات ، وغير ذلك مما يندى له الجبين وينقطع له

حبل الوتين .
بت عنه  قد ث َط عمُله" ..rو قد َحِب ن ترَك صلَة العصِر ف نه قال: "َم في البخاري أ   

فكيف بمن يضيع الصلة تلو الصلة .
من تع بالجازة  من هجر محراب العبادة ؟! .. وكيف يتم سعادة   كيف يصل إلى ال

قطع صلته بال سبحانه؟!
. الترفيه المحرم :3

يه ، ول شك أن الترويح  يكثر الناس في الجازة الصيفية من ألعاب التسلية والترف
عن النفس وإجمامها ببعض المباحات أمر مطلوب .

لكن هذا المر قد يتحول إلى منغص وأمر سلبي ، من وجهين :
 . أن هذه اللعاب قد تستغرق الوقت آناء الليل وأطراف النهار ، وهذا من العبث1

الذي يضيع الوقات ويهدر الطاقات .
ولهذا ل بد من ضبط الوقت وإعطاء كل أمر حقه .

 . اشتمال بعض اللعاب على محظورات شرعية ، كالشطرنج ، أو القمار ، أو2
ستيشن ، عض ألعاب البلي  في ب ما  عة ك بل الخلي مة  صور المحر سيقى ، وال  المو

وغيرها من المحظورات .
. متابعة المسلسلت والفلم والقنوات الفضائية :4

سلسلت والفلم ظر إلى الم هو ين من مضى عمره هباًء ، و نة ل ها صورة محز  إن
 والبرامصج الترفيهيصة المليئة بالمنكرات مصن صصور بعصض الرجال العصصاة والنسصاء
يد ، ها الحد ين ل نة ، يل ظر مشي ية ومنا ية وصورة مخز في أوضاع مزر سقات   الفا
سيئة ها ال عن آثار في كّل يوم ، متغافًل  ها المحروم  يد ، ويتابع ها الجلم  وتذوب ب

وثمارها المّرة .
عجبا لمن يرى الفتنة أمامه ، فيلقي فيها أقدامه ! .

  قال :" في هذِه الّمِة خسٌف ومسٌخr أن رسول ال tوقد روى عمران بن حصين 
 وقذٌف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول ال! ومتى ذلك ؟ . قال :" إذا َظهرِت
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 القياُن والمعازُف وُشربِت الُخُمور " رواه الترمذي وصححه اللباني . والقيان جمع
قينة وهي المغنية من الماء .

 كيف لو رأى عليه الصلة والسلم مغنيات الفيديو كليب ، وفنانات أفلم السهرة ،
والفلم المدبلجة ، وغيرها من البرامج السيئة .

لقد قادت الفضائيات الكثير من شبابنا وبناتنا إلى مسالك غير سوية.
سلمين .. وحدث يس على عقائد الم كر والتلب يل الف يد وتضل عن شرخ التوح  فحدث 
 عن الفجور وتأجيج الشهوات ، وتحريك الغرائز وظهور السافرات المتبرجات في
 التمثيليات والفلم ونشرات الخبار ، وإفسصاد الزواج والزوجات والبناء والبنات

.. وحدث عن العنف وتعليم الجريمة والسرقة والمخدرات .
بن يت فتيات يشر هن: "رأ في الرياض قالت إحدا عض المدمنات  مع ب يق   في تحق

كثيرا في الفلم الجنبية فحاولت التجربة" .
 وتقول أخرى: "أشاهصد الفلم الجنبيصة الجديدة وعندمصا أرى المريكييصن يشربون

ويضحكون أحس بأنهم هم الشخاص الذين يعيشون حياة حقيقية "! .
 أيها الحبة .. ماذا نتوقع من أبناء مراهقين وفتيات مراهقات يتسمرون طوال اليوم

ته  بق قيم من400أمام ط ثر  هم أك ين أيدي ضع ب ستراحات ي حق وال في المل   ر 
 قناة ، تعرض الخزي والعار في بيوت المسلمين .300

. الذهاب إلى المقاهي لشرب المحرمات :5
 فبعصض الشباب تمضصي عليصه السصاعات الطويلة وهصو جالس فصي هذه المقاهصي
سل ، إن شة أوالمع من الشباب يلعبون البلوت ، ويشربون الشي مع غيره   والملهي 
 نظروا نظروا إلى المحرمات فصصي القنوات ، وإن اسصصتمعوا اسصصتمعوا المعازف
فع ، فع ول ير ما ل ين في الغالب في مة ، وإن تكلموا تكلموا  مة والكلمات الث  المحر

ويضر ول يسر .
. الذهاب للماكن المحرمة كالحفلت الغنائية وأماكن الختلط :6

 بعصض الحفلت الصصيفية يكون فيهصا شيصء مصن المنكرات والمخالفات الشرعيصة ،
كسماع المعازف المحرمة ، والغاني الماجنة ، أو اختلط الرجال بالنساء .
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 وهذه الحفلت والماكن يحرم على العبد المسلم أن يحضرها أو يشارك في إقامتها
أو الدعوة إليها ، لنها من مجالس الحرام كما أفتى بذلك أهل العلم .

. مجالس الغيبة والنميمة والسخرية والستهزاء :7
 فقد يجلس بعض الشباب المجالس الطويلة يأكلون في لحوم الناس بالغيبة والنميمة ،
حش ، حش والتف مز ، والف مز والل عن ، واله عن والط ستهزاء ، والل سخرية وال  وال
ما يغضب الرحيم سان م من آفات الل يب ، وغيرها  يب ، والرجم بالغ  والقذف والع

الرحمن .
ب - المنغصات المباحة الصل وطرأ عليها التحريم :

 بعصض المخالفات التصي يقصع فيهصا بعصض الناس وهصم يظنون أنهصا ليسصت كذلك لن
أصلها الجواز .

. السفر إلى البلد المسلمة التي يكثر فيها الفساد :1
سم انتهاك من موا مر ال ، وموسم  سباب التفّلت على أوا من أ سبب  سفر  ما ال  وكأن
قص كن الر صلوات ، وحضور أما يع ال في الحجاب ، وتضي يط   حدود ال ، كالتفر

والفجور ، ومواطن الخلعة والخنى والفواحش والزنى .
. النوم الكثير بالنهار :2

 النوم مطلوب ، لكن المبالغة فيه تخرجه عن غايته والحكمة التي خلق من أجلها ،
فيكون من أسباب الخسارة في الدنيا والخرة .

صيفية كالبيات عل الجازة ال نه ، فج حب النوم والكثار م عض الناس ب قد ابتلي ب  و
الشتوي .

 وكثيرا مصا يترتصب على كثرة النوم ضياع الصصلوات ، والتفريصط فصي الواجبات ،
والتفلت من العمال واللتزامات .

. السهر الطويل بالليل :3
يل ويختفي في النهار ،  تحّول بعض الناس إلى ما يشبه الخّفاش الذي يظهر في الل
 فليله سصهر طويصل ، ويومصه نوم عميصق ، فيسصهر على لهوه وغفلتصه ، وربمصا على
 معاصيه وآثامه ، حتى إذا دنا الفجر ، أقبل الشيطان على رأسه فثّقله ، وإلى جسده
 فكسّصله ، فأصصبح يترنصح ذات اليميصن وذات الشمال ، وغلب عليصه النوم ، واحتواه
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جر ثم تكون صلة الف يل !!  يك ليٌل طو قد ، فإن عل سل ، وقال له عدو ال : ار  الك
أولى الضحايا .

. التسكع في السواق :4
قد أصبحت السواق ص وهي أبغض البقاع إلى ال ص أفضل الميادين عند بعض  ل
ين ليقتلوا فيها الوقت الثمين ، ويهدروا فيها العمر الغالي ، ويعرضوا أنفسهم  الغافل

لما ل ِقبل لهم به من البليا والرزايا .
 فعن أبي هريرة ص رضي ال عنه ص قال : قال رسول ال ص صلى ال عليه وسلم

:" أحّب البلد إلى ال مساجدها ، وأبغُض البلِد إلى ال أسواُقها " رواه مسلم .
ص قال:" ل تكوننّ إن نه  ضي ال ع ص ر سي  سلمان الفار سلم أن  صحيح م في   و
 اسصتطعت أّول مصن يدخصل السّصوق ، ول آخصر مصن يخرج منهصا ، فإّنهصا معركصة

الشيطان ، وبها ينصب رايته".
. عالم النترنت :5

ين ، ويبدع ته الثم يع وق في تضي نن  من يتف نا   مع ثورة المعلومات والتصالت رأي
 فصي إهداره ، كحال أولئك الذيصن يمضون السصاعات الطوال ، وهصم عاكفون على
هم قد يدفع قع ، و صفحات والموا ين ال هم يتقّلبون ب نت[ و ية ]النتر كة العنكبوت  الشب
 الفضول إلى اختراق الممنوع ، والبحصث عصن كّل مثيصر أو محظور ، فيقعون فصي

شراك هذه الشبكة المليئة بفتن الشبهات والشهوات .
 وفي الونة الخيرة ظهر ما يسمى الحب اللكتروني أو الحب عبر النترنت هو
ية، كة العنكبوت عبر الشب صلن  ين يتصلن ويتوا ين طرف تي تقوم ب  تلك العلقات ال

ويتبادلن المشاعر والعواطف على الشات المكتوب أو الصوتي .
ولعلي أطرح بعض مآسي هذه القضية :

 فهذه الم س . س من إحدى دول الخليج تشكو وتقول : ألزمت ابنتي بالحجاب في
 ، وأطاعاني برضا، وكانت العلقة بيننا كلها ود واحترام ومصارحة، ولما12سن

 بلغتصا سصن الخامسصة عشرة والسصابعة عشرة تغيرت طباعهمصا، ورفضتصا الحجاب ،
وأصبحتا تناقشاني بسوء أدب .

1054



عض الشباب، مع ب في الشات  ما تتحدثان  ما أنه تي له من خلل مراقب فت   ثم اكتش
 وعندمصا قررت أن أكون معهمصا أثناء جلوسصهما على النترنصت؛ غضبتصا علي

وقاطعتاني لمدة أسبوعين .
 8وشاب متزوج يقول : أنصا شاب فصي بدايصة الثلثينات مصن عمري، متزوج منصذ 

 سنوات، في بداية حياتي الزوجية كنت مضرب المثل في العفة وغض البصر، لكن
يث بدأت خر؛ ح ها آ سنوات الثلث الخيرة اتخذت اتجا في ال يد  سف الشد  مع ال
 أنظصر إلى الفواحصش فصي التلفاز وعصبر النترنصت وأصصبحت الن مدمنصا، وحاولت
 جاهدا أن أتخلى لكن هيهات .. لم أرتكب فاحشة الزنى، لكني أشاهد بالعين وأتصل
خر لحظة في آ جع  هن وأترا تي للقاء إحدا من بي من مرة أخرج  كم   عبر الشات، و

وأندم عن اللقاء، ثم أعود .
بت نت، وأحب حد المنتديات على ال نا مشرف بأ حد المنتديات يقول: أ في أ  ومشرف 
ها، وأترك كصل ستمتع بالحديصث مع عي، أكلمهصا كثيرا على الماسصنجر، وأ  مشرفصة م
 شيء إل هي، وأنتظرها لوقات طويلة، وهى أيضا تنتظرني، ولكني لم أرها مطلقا

.
 وامرأة أخرى تكتشصف أن زوجهصا كصبير السصن الذي يعمصل معلما بإحدى المدارس

يحادث بعض الفتيات عن طريق الماسنجر .
 هذه بعصض المآسصي ، وهصي مؤشصر خطصر لتدارك المصر ، وضبصط اسصتخدام شبكصة

النترنت فيما ينفع دون ما يضر بالفرد والسرة والمجتمع .
من آداب الدخول على مواقع ومنتديات النترنت :

نة على1 ساحات المفيدة المعي سليمة والمفيدة ،وعدم تجاوز ال قع ال  . اختيار الموا
الخير إلى غيرها.

في2 ته  ظم وق ستزف مع من الناس ي عة الوقات ؛ فإن عددا  من إضا  . الحذر 
التصفح أو ساحات الحوار .

 . أن يتحلى المشارك في المواقع والمنتديات الخلص ل ، والبعد عن حب الثناء3
أو العجاب بالنفس ، أو النتصار الشخصي .
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مع شخصيات كثيرة4 مل  نه يتعا ساحات الحوار أ خل إلى  بد أن يدرك الدا  . ل 
 مجهولة ، ومن المعلوم عند أهل العلم أن المجهول ل يمكن أن يوّثق حديثه ، فكن

على حذر من أخبار المجاهيل .
 . الحذر من الفتوى بغير علم ، وخوض الشاب فيما ل يحسنه ، فقد قال ال تعالى5

َن َكَذُبوا َم اْلِقَياَمِة َتَرى اّلِذي به علم( ، وقال سبحانه: ) َوَيْو يس لك  ما ل قف   )ول ت
َعَلى الّلِه ُوُجوُهُهْم ُمْسَوّدٌة( .

مع6 سان حتى  ة الل قد ، وعّف ثة أو الرد أو الن في المحاد  . التزام الدب الّشرعي 
 المخالف ، ول كصم مصن فكرة نصبيلة رد الناس عصن قبولهصا سصوء أدب حاملهصا ،

وفضاضة خلقه ، وصدق ال )ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك( .
 . اللتزام بعدم المحادثة مع الجنس الخر لن الغالب أن يكون ذلك مثيرا لكوامن7

النفس وإثارة الغرائز والشهوة ، وربما أدى ذلك إلى الفتنة والمفسدة .
 . عدم الدخول في الغرف المريضة البعيدة عن الخلق والقيم السلمية ، مثل8

 الغرف الباحيصة التصي تثيصر الفاحشصة والرذيلة ، وتفسصد الشباب عصن طريصق الشذوذ
والنحراف الجنسي .

 . البتعاد عن المواقع التي تبث السموم في أفكار الشباب وتزعزع عقيدتهم ، مثل9
صير . ول يجوز الدخول على قع التن فة ، أو موا هل البدع والفرق المنحر قع أ  موا

هذه المواقع بدافع حب الستطلع ، أو الدخول معهم في المناقشة بدون علم .
 . التحلي بالحكمة في إنكار المنكر، ويجب أن ل ُيستدرج المسلم إلى فّخ الّدعاية10

 والعلن لمواقع تعادي السلم فيرّوجها - عن غير قصد - بين المسلمين فيكون
الثر عكسيا عليهم .

 وختاما .. أسصأل ال تعالى أن يبارك لنصا فصي أوقاتنصا ، وأن يجعصل خيصر أعمارنصا
 أواخرها ، وخير أعمالنا خواتمها ، وخير أيامنا يوم نلقاه .. وأن يصلح لنا النيات ،
 والزواج والذريات ، وأن يجعلهصم قرة أعيصن فصي الحياة وبعصد الممات ، ويجعلنصا

للمتقين إماما .. وصلى ال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
=============
*** الملهي ***
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الحياة قائمة على ساق الجد والعمل..
من يعمل يغنم، ومن يهمل يغرم..

 كل الدواب والطير تعرف أهمية الجد والسعي والعمل، فتمضي وقتها كله: إما في
هو ها، فهي ل تل يه، ووقت لهوها هو وقت عمل  الستعداد للعمل، أو في الشروع ف

من أجل اللهو، بل من أجل ترويض نفسها على أسباب الحياة...
وعلى هذا القانون سارت، وبها عاشت ما قدر ال لها..

ها تب حيات هي، تر مر والنوا عا بالوا فة شر ير المكل نت تلك المخلوقات، غ  وإذا كا
ما ته وعمارة الرض، ب قه ال لعباد قد خل جد، فالنسان الذي   على أساس العمل وال

فيه تحقيق العبادة ل، هو أولى وأحرى أن يقيم حياته على ذلك الساس:
 - فهو مخلوق لغاية سامية، لجلها كتب له البقاء في الدار الخرة، بخلف البهائم

فإنها فانية..
يا ية، وقد جعلت له الدن  - وهو موعود بالثواب والجر على قدر تحقيقه لتلك الغا

مزرعة حصادها في الخرة..
فالحكمة تقتضي بأن يكون النسان أكثر المخلوقات سعيا وجدا وعمل..

لكن الذي يحدث العكس..؟؟؟؟..!!!!!!!......
 إذ يصصبح النسصان أكثرهصا لعبصا ولهوا، واتخاذا للترفيصه والملهصي، فتصصبح الدواب

أكثر حكمة منه: حين يكون الصل في حياتها العمل والجد..
ومن هنا قال رسول ال صلى ال صلى ال عليه وسلم:

ته يب الرجل فرسه، وملعب هو محمود إل ثلثة: تأد من الل يس  طل، ل هو با كل ل ( 
في في الجهاد، باب  بو داود  حق( رواه أ من ال هن  سه ونبله، فإن يه بقو  أهله، ورم

الرمي..
ية: )كل شيء ليس من ذكر ال لهو ولعب، إل أن يكون أربعة: ملعبة  وفي روا
 الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل

..4534السباحة( رواه النسائي في عشرة النساء، صحيح الجامع رقم 
هى ما لجله خلق، إذا ل يا والخرة و قة الدن سلم الذي عرف حقي هي ملهي الم  هذه 

فإنما يلهو بما فيه ترويح نفسه مع النفع في دنياه وأخراه:
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 - فملعبة الرجل أهله بث للود والرحمة بينهما، ودعم لستقرار البيت، وتحصيل
للولد..

 - والرمصي بالقوس والنبصل وتدريصب الفرس وتعلم السصباحة تدريصب على القوة
ومقارعة العداء..

وكل لهو في معنى هذه الملهي فهو مما يمدح في الشرع..
 وكصل لهصو ل يحقصق فائدة دنيويصة أو أخرويصة فهصو باطصل، ضرره أكصبر مصن نفعصه،

والشارع ينهى عن كل ما عم ضرره وقله نفعه..
 ومن ذلك نعلم أن كثيرا مما اتخذه الناس من الملهي خارج عن حد اللهو الشرعي
 المحمود، ومن ثم فهو باطل، ضرره أكبر من نفعه، مثل الملهي العامة التي عم

ضررها وعظم خطرها، بما فيها من:
- اختلط...

- وإظهار للعورات..
- وإهدار للموال في غير فائدة..

تي أنشأت خصيصا لقتل الوقت باسم الترويح، فكل هذه الملهي إن سلمت من  وال
الضرر في ذاتها، فهي غير سالمة من ذلك في آثارها، فمن أضرارها:

كر ال،1 عن ذ بة تؤكد أن هذه الملهي تصد  كر ال، فالتجر عن ذ ها تصد   - أن
ها ثقلت  وعن الصلة، وعن أداء الواجبات الشرعية، فإن النسان إذا اعتادها وأحب
 عليصه الطاعصة إذا تعارضصت معهصا، والذاهبون إلى الملهصي كثيرا مصا يضيعون

الصلوات، وإن أدوها أدوها بقلوب مشغولة بتحصيل الملهي.
- أنها هدر للمال فيما ل ينفع، فأي فائدة تعود على مرتادي الملهي؟.2
 - أن الملهصي العامصة مجال خصصب لشيوع المنكرات، كالحفلت الغنائيصة3

 والموسصيقى ونحوهصا، وكالختلط بيصن الجنسصين، وهذا الختلط بحصد ذاتصه محرم،
ها ية إل هذه لجل يه من المخاطر ما هو معلوم، ولو لم يكن في هذه الملهي بل  وف

يجب التحذير منها لكان ذلك كافيا.
يش4 جب أن يع يث ينقلب القانون الذي ي سان ح كس بالن هي تنت  - أن هذه المل

 عليصه، فبدل أن تكون حياتصه قائمصة على الجصد والعمصل إذا بصه يقيمهصا على اللهصو
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 والعبث، وبدل أن يكون الصل هو العمل، يصبح الصل هو اللعب، وبدل أن يجد
 ويعمصل ليحقصق مراد ال منصه، مصن عمارة الرض وعبادة ال تعالى، يصصبح عمله
يل نهار ل سه ل عب نف هو يت هي، ف جل المل مع المال ل جل ج من أ سعيه   وجده و

لشيء إل ليفرق ما جمع في الترفيه والمباهج...
----

نحن ل نحرم شيئا لم يحرمه ال تعالى، لكن المر الذي ل يختلف فيه اثنان:
 ))..أن قانون الدنيا يوجب العمل الدائم، والمة التي ل تتخذ من.. "العمل الدائم"..

شعارا لها، أمة ل تجد مكانا لها ببين المم القوية المتقدمة...((.
 إن المصم المتقدمصة مصا تقدمصت إل لن أبناءهصا عملوا وجدوا لجصل العمصل والتقان،

والمم النامية تحتاج إلى رفع شعار:
" العمل الدائم من أجل التقدم"...

حتى تتقدم وتنافس تلك المم، وإل بقيت مكانها............
ها أكثر المم اتخاذا للملهي، كن العجيب أن هذه المم بالرغم من تأخرها إل أن  ل
 وكان يفترض أن تتدارك انحطاطهصا بالعمصل والجصد وترك اللهصو، لكصن الذي حدث

عكس ذلك؟؟؟!!!!....
قبيح بالفقير أن يستعلي، لنه بذلك يلبس لباسا غير لباسه:

فالغرب يلهو وعنده المبرر لذلك، حيث بلغ الغاية في التقدم والقوة...
 أما الشرق العربي المسلم فل يزال متأخرا في ميادين كثيرة، فكان الواجب عليه أن
 يسعى في الجد والتحصيل ويترك عبادة الملهي حتى يحقق التقدم والحياة الكريمة

لفراده، لكنه صار يتخذ الملهي ويجعلها هاجسه الول....؟؟؟؟؟؟!!!!!!....
فالشباب ل هم لهم إل الكرة..!!!..

والفتيات ل هم لهن إل الفلم والزياء..!!!..
والكبار ل هم لهم إل الشطرنج والنرد والورق...!!!!..

والمجتمع ل هم له إل المهرجانات والملهي العامة...!!!..
ها، دون اعتبار لمحظور أو ير تلك الملهي بشتى أنواع هم إل توف هم ل  والتجار ل 

مكروه في الشرع...!!!..

1059



 وتصصرف لهصا الموال الطائلة والدعايات الكثيرة، ممصا يضطصر الناس جميعصا إلى
 مجاراتهصا والعنايصة بهصا، فيحكصم على مصن لم يعتصن بهصا بالشذوذ ومخالفصة قانون

المجتمع؟؟!!!!..
 مصن المؤلم أن تكون القاعدة فصي أمصة ل تملك أسصباب القوة والتقدم اتخاذ الملهصي

واختراع الطرق العابثة لتفريغ الجهد والطاقات الناهضة والطموحة...
فع ما يعود بالن ية ب يه وعنا قة هائلة تحتاج إلى توج مة ذات طا  إن الشباب مرحلة ها
ثا، إلى الملهي بشتى هم وعلى غيرهم، فمن الخطأ توجيه طاقتهم، ذكورا وإنا  علي

أنواعها، وإلى الرياضة، التي صارت نوعا ل يتجزأ من الملهي..
مه صبح ه في الملهي، وأن ي ته  فة فئا سره بكا مع بأ طأ أن ينخرط المجت من الخ  و
 الول فصي الجازات وأوقات الفراغ: هدر الوقصت والمال، فيمصا ل يعود بالنفصع

الحقيقي عليه.....
ها من تي تصرف في الملهي، سواء كان من منشئي  ولو أن تلك الموال الطائلة ال

التجار أو من مرتاديها من الناس صرفت:
- في توظيف العاطلين..

- وفي رفع الكفاءة العلمية والعملية لدى الفراد..
- وفي إجراء البحوث التي تمس حاجة المجتمع الحقيقية..

- وفي إطعام الفقراء وسد خلتهم..
- وسد كافة أوجه الخلل الذي يعاني منه المجتمع لكان أحرى وأجدى..

------
في صهيونية إغراق المجتمعات السلمية بالذات  صليبية وال من أهداف ال قد كان   ل
 اللهصو حتصى تضمصن تخلفهصا وتضمصن بذلك السصيطرة عليهصا فصي مقدراتهصا، يقول

البروتوكول الثالث عشر:
 " ولكي نبعد الجماهير من المم غير اليهودية عن أن تكشف بأنفسها عن أي خطة

عمل جديد لنا، سنلهيها بأنواع شتى من الملهي واللعاب"..
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 وبالفعل أغرقت هذه المم في تلك الملهي، حتى صرت ترى المة الفقيرة التي ل
 تملك شيئا مصن أسصباب الغنصى والقوة تملك كصل أنواع الملهصي المناسصبة لكافصة

فئاتها.. ؟؟!!!!...
 هزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية ووقعت في أسر الغرب، لكنها لم تستسلم،
 بل علمت شعبها الجد والعمل، فما زالت تعمل حتى هزمت الغرب في ميادين العلم
كن كثيرا من الدول السلمية حا ضخما يخيف العداء، ل  والقتصاد، فصارت شب
 لم تستفد من تلك التجربة، لكونها لم تأخذ بمبدأ العمل لجل التقدم، بل العمل لجل

الترويح واتخاذ الملهي.. ؟!!..
----

ها صاحب القوة، ها، والغالب في هي إل بانتهائ سيح لمعركة ل تنت يا ميدان ف  هذه الدن
 وصاحب القوة والكلمة اليوم هو صاحب القتصاد والعمل، وليس صوابا أن نظن

أن حياة اللهو واللعب ترقى بنا إلى القمم، لذا:
- يجب أن يحاصر مد الملهي..

ص وأن يعلم الناس أن الجد والعمل خير من تضييع الوقت فيما ل ينفع..
- وأن اللهو المباح هو ما كان مع ترويحه يعين على خير أو يفتح بابا إلى الخير..

ونحن نوصي كل ولي أمر:
- أن يعلم أهله وأبناءه أهمية العمل والجد..

- وكيفية استغلل أوقات الفراغ..
- وأن يبغض إليهم تضييع الوقت فيما لينفع…

إن نظرتنا لملء أوقات الفراغ لبد أن تختلف عن نظرة الكافر:
فلسنا مثله، وليس هو مثلنا...

 نحن المسلمون لنا أهداف ومبادئ ليست لهم، هم يئسوا من الخرة كما يئس الكفار
تع كالبهائم هم هدف إل الم يس ل يا، ول في الدن هم  ية متاع صحاب القبور، فغا  من أ

تماما، بل هي خير منهم..
 أمصا المسصلم فهصو مأمور بأن يخرجهصم مصن ظلماتهصم إلى نور اليمان بدعوتهصم إلى
نه يشعر تا للهو والمتع، إ قة وكبيرة ليجد معها وق  السلم، وذلك يقضي بمهام شا
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 بعظصم المهمصة حيصث جعله ال مصن أمصة وسصط شاهدة على الناس وأمره بهدايصة
الضالين:

وكم هم الضالون؟..
إنهم يملؤون الرض، وكلهم يحتاج إلى من يعلمهم ويهديهم..

فكيف له ذلك إذا كان غاية همه هو اللهو واللعب؟..
 إنه يظلم نفسه ويظلمهم حين يحرمهم مما هو عليه من الهداية حين ينتكس فيصبح
في قة دوره  بد على المسلم أن يعي حقي في الهداف والغايات، فل   هو وهم سواء 

هذه الحياة:
- } وما أرسلنا إل رحمة للعالمين {..

 - } كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
بال {..

 ومن المر بالمعروف الدعوة إلى السلم، ومن النهي عن المنكر النهي عن الكفر،
وهو أعظم أمور هذه الشعيرة.

كان أهل الجد يقولون:
" الواجبات أكثر من الوقات"..

وصدقوا في ذلك، فمن تأمل حقيقة هذه الحياة وجد واجباتها أكثر من وقتها:
- فهناك العبادات التي يجب القيام بها..

- وهناك قضاء الحوائج والحسان إلى الخرين..
- وهناك تعلم العلم وتعليمه، هناك السعي والعمل..

- وهناك إعداد العدة لرهاب العدو..
- وهناك تربية البناء..

- وهناك الدعوة والمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
 وكصل واحدة مصن هذه المور كافيصة فصي اسصتهلك وقصت النسصان وملئه، فكيصف إذا

اجتمعت؟..
 لذا فإن الشاكصي مصن كثرة أوقات فراغصه لم يصصل بعصد إلى المعرفصة الحقيقيصة، ولم

يلمس حقيقة الدنيا، بل لم يدر بعد لماذا خلق؟..
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 ومثصل هذا يجصب عليصه أن يعيصد النظصر فصي حاله وأهدافصه، وإل نالتصه الحسصرة يوم
الحسرة، حين يقضى المر وهو في غفلة عما يراد منه.

في الختام:
........إلى متى نلهو......؟؟!!!....

أبو سارة
==============

خطبة )منغصات الجازة (
سامي بن خالد الحمود

سيئات سنا، و من شرور أنف ستغفره، ونعوذ بال  ستعينه، ون مد ل، نحمده ون  إن الح
هد أن ل إله إل من يضلل فل هادي له، وأش ضل له، و من يهده ال فل م نا،   أعمال
 ال وحده ل شريصك له وأشهصد أن محمدا عبده ورسصوله صصلى ال عليصه وعلى آله

وصحبه أجمعين .
(َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا اّتُقوا الّلَه َحّق ُتَقاِتِه َول َتُموُتّن ِإّلا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن (

َق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوَبثّ ٍس َواِحَدٍة َوَخَل ْن َنْف ْم ِم ُم اّلِذي َخَلَقُك ُس اّتُقوا َرّبُك ا َأّيهَا الّنا  (َي
َه اّلِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم ِإّن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم  ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثيرا َوِنَساًء َواّتُقوا الّل

َرِقيبا(
ْم ْم َوَيْغِفْر َلُك ْم َأْعَماَلُك ْصِلْح َلُك َه َوُقوُلوا َقْوًل َسِديدا * ُي َن آَمُنوا اّتُقوا الّل ا اّلِذي ا َأّيَه  (َي

ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا َعِظيما(
أما بعد .. فموضوع هذه الخطبة : منغصات الجازة .

 الجازة سلح ذو حدين ، وكما أن لها فوائَد وثمرات ، فإن لها منغصاٍت ومكدرات
.

ومن أعظم هذه المنغصات :
( ضياع الصلوات :1

 قال تعالى :] فخلف مصن بعدهصم خلف أضاعوا الصصلة واتبعوا الشهوات فسصوف
يلقون غّيا * إل من تاب ...[ .
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 والجازة يفترض أن تكون مصن أعظصم أسصباب الحرص على الصصلوات والمحافظصة
 عليهصا فصي بيوت ال كمصا أمصر ال ، وذلك لتفرغ العبصد عّماص يشغله عنهصا ، فكيصف

تصبح الجازة سببا من أسباب تضييعها والتفريط فيها؟!
عة المباريات أو الفلم صلته لنشغاله بالتفاهات كمتاب يع  عض الشباب يض  ترى ب
 والمسلسلت أو لكثرة النوم والجلسات ، وغير ذلك مما يندى له الجبين وينقطع له

حبل الوتين .
بت عنه  قد ث َط عمُله" ..rو قد َحِب ن ترَك صلَة العصِر ف نه قال: "َم في البخاري أ   

فكيف بمن يضيع الصلة تلو الصلة .
من تع بالجازة  من هجر محراب العبادة ؟! .. وكيف يتم سعادة   كيف يصل إلى ال

قطع صلته بال سبحانه؟!
( ومن منغصات الجازة : السفر المحرم .2

كالسفر إلى بلد الكفار بل حاجة .
 فعن جرير بن عبد ال ص رضي ال عنه ص قال : قال رسول ال ص صلى ال عليه
 وسلم :" أنا بريء من كّل مسلٍم ُيقيُم بين أظُهِر المشركين " رواه الترمذي وصححه

اللباني .
 وقد أفتى أهل العلم بتحريم السفر إلى بلد الكفار . واستثنوا من ذلك ما دعت إليه
الحاجة كطلب علم دنيوي أو طب أو تجارة أو لدعوتهم إلى السلم ونشره بينهم .
ها جمع من ٍس رجع ب من مآ كم  سد كثيرة ..  سفر لبلد الكفر له مفا  ول شك ان ال

المسافرين بلغت ببعضهم إلى درجة الردة عن الدين والكفر برّب العالمين !
 وكصصم عاد آخرون بالمراض الفتاكصصة والوبئة المهلكصصة أو بالدمان على الخمور

والمخدرات أو بالهزيمة النفسية والتردي المعنوي والكره للسلم وأهله ودياره !
ومن السفر المحرم السفر إلى البلد المسلمة التي يكثر فيها الفساد .

 فقد أصبحت الجازة عند بعض الناس فرصًة للتمرد على أوامر ال ، وموسما من
 مواسم تضييع فرائض ال وانتهاك حدود ال ، والتخلي عن كثير من المسئوليات ،
 والوقوع فصي عدد مصن المحرمات ، كالتفريصط فصي الحجاب ، وتضييصع الصصلوات ،
وحضور أماكن الرقص والفجور ، ومواطن الخلعة والخنى والفواحش والزنى .
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( ومن منغصات الجازة :اللعاب المحرمة :3
يه ، ول شك أن الترويح  يكثر الناس في الجازة الصيفية من ألعاب التسلية والترف

عن النفس وإجمامها ببعض المباحات أمر مطلوب .
لكن هذا المر قد يتحول إلى منغص وأمر سلبي ، من وجهين :

 الول: أن هذه اللعاب قصد تسصتغرق الوقصت آناء الليصل وأطراف النهار ، وهذا مصن
العبث الذي يضيع الوقات ويهدر الطاقات .

ولهذا ل بد من ضبِط الوقت وإعطاِء كل أمر حقه .
نج ، أو القمار ، ية ، كالشطر عض اللعاب على محظورات شرع ني: اشتمال ب  الثا
 أو الموسيقى ، والصور المحرمة بل الخليعة كما في بعض ألعاب البلي ستيشن ،

وغيرها من المحظورات .
( ومن منغصات الجازة : متابعة المسلسلت والفلم والقنوات الفضائية :4

سلسلت والفلم ظر إلى الم هو ين من مضى عمره هباًء ، و نة ل ها صورة محز  إن
 والبرامصج الترفيهيصة المليئة بالمنكرات مصن صصور بعصض الرجال العصصاة والنسصاء
يد ، ها الحد ين ل نة ، يل ظر مشي ية ومنا ية وصورة مخز في أوضاع مزر سقات   الفا
سيئة ها ال عن آثار في كّل يوم ، متغافًل  ها المحروم  يد ، ويتابع ها الجلم  وتذوب ب

وثمارها المّرة على الفرد خاّصة والمجتمع بعاّمة .
عجبا لمن يرى الفتنة أمامه فيلقي فيها أقدامه ! .

 عن عمران بن حصين ص رضي ال عنه ص أن رسول ال ص صلى ال عليه وسلم
 ص قال :" في هذِه الّمِة خسٌف ومسٌخ وقذٌف " فقال رجل من المسلمين : يا رسول

[1ال ! ومتى ذلك ؟ . قال :" إذا َظهرِت القياُن والمعازُف وُشربِت الُخُمور " ]
لقد قادت الفضائيات الكثير من شبابنا وبناتنا إلى مسالك غير سوية.

سلمين .. وحدث يس على عقائد الم كر والتلب يل الف يد وتضل عن شرخ التوح  فحدث 
 عن الفجور وتأجيج الشهوات ، وتحريك الغرائز وظهور السافرات المتبرجات في
 التمثيليات والفلم ونشرات الخبار ، وإفسصاد الزواج والزوجات والبناء والبنات

.. وحدث عن العنف وتعليم الجريمة والسرقة والمخدرات .
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بن يت فتيات يشر هن: "رأ في الرياض قالت إحدا عض المدمنات  مع ب يق   في تحق
كثيرا في الفلم الجنبية فحاولت التجربة" .

 وتقول أخرى: "أشاهصد الفلم الجنبيصة الجديدة وعندمصا أرى المريكييصن يشربون
ويضحكون أحس بأنهم هم الشخاص الذين يعيشون حياة حقيقية "! .

 أيها الحبة .. ماذا نتوقع من أبناء مراهقين وفتيات مراهقات يتسمرون طوال اليوم
ته  بق قيم من400أمام ط ثر  هم أك ين أيدي ضع ب ستراحات ي حق وال في المل   ر 

 قناة ، تعرض الخزي والعار في بيوت المسلمين .300
 ( ومصن منغصصات الجازة : الذهاب إلى المقاهصي لشرب المحرمات كالشيشصة5

والدخان :
 فبعصض الشباب تمضصي عليصه السصاعات الطويلة وهصو جالس على أريكتصه فصي هذه
 المقاهصي والملهصي مصع غيره ممصن هصم على شاكلتصه يلعبون البلوت ، ويشربون
 الشيشصة أوالمعسصل ، إن نظروا نظروا إلى المحرمات فصي القنوات ، وإن اسصتمعوا
 استمعوا بالمعازف المحرمة والكلمات الثمة ، وإن تكلموا تكلموا في الغالب فيما ل

ينفع ول يرفع ، ويضر ول يسر .
( الذهاب للماكن المحرمة كالحفلت الغنائية وأماكن الختلط :6

 فبعصض الحفلت الصصيفية يكون فيهصا شيصء مصن المنكرات والمخالفات الشرعيصة ،
كسماع المعازف المحرمة ، والغاني الماجنة .

 وهذه المجالس المحرمصة يحرم على العبصد المسصلم أن يحضصر إليهصا أو يشارك فصي
إقامتها .

( ومن منغصات الجازة : التسكع في السواق :7
قد أصبحت السواق ص وهي أبغض البقاع إلى ال ص أفضل الميادين عند بعض  ل
ين ليقتلوا فيها الوقت الثمين ، ويهدروا فيها العمر الغالي ، ويعرضوا أنفسهم  الغافل

لما ل ِقبل لهم به من البليا والرزايا .
 فعن أبي هريرة ص رضي ال عنه ص قال : قال رسول ال ص صلى ال عليه وسلم

:" أحّب البلد إلى ال مساجدها ، وأبغُض البلِد إلى ال أسواُقها " رواه مسلم .
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ص قال:" ل تكوننّ إن نه  ضي ال ع ص ر سي  سلمان الفار سلم أن  صحيح م في   و
 اسصتطعت أّول مصن يدخصل السّصوق ، ول آخصر مصن يخرج منهصا ، فإّنهصا معركصة

الشيطان ، وبها ينصب رايته ".
( ومن منغصات الجازة : الستخدام السيء لشبكة النترنت :8

الوقت وعاء العمر وإناء الحياة ، وهو أغلى من الدراهم والدنانير .
 وقد ُبلينا بمن يتفنن في تضييع وقته الثمين ، ويبدع في وسائل إهداره ، ويبرع في
 أساليب تضييعه ، كحال أولئك الذين يمضون الساعات الطوال ، وهم عاكفون على
 الشبكة العنكبوتية ] النترنت [ وهم يتقّلبون بين الصفحات والمواقع يدفعهم الفضول
كة المليئة في شراك هذه الشب ير ، فيقعون  عن كّل مث حث   لختراق الممنوع ، والب

بالفتن في دينهم والمضيعة لثمرة أعمارهم دون حدود أو قيود .
ين تبلغان من العمر الخامسة تي اللت  تقول إحدى المهات : لحظت تغير سلوك ابن
ما اكتشفت ما راقبته في الحجاب ، وعند ساهلن  تا تت سابعة عشرة ، وبدأ  عشرة وال
ما ما أنكرت عليه نت ، فلف في الشات على النتر عض الشباب  مع ب ما يتحدثان   أنه

ثارا وغضبا وقاطعاني لمدة أسبوعين .
 8وشاب متزوج يقول : أنصا شاب فصي بدايصة الثلثينات مصن عمري، متزوج منصذ 

 سنوات، في بداية حياتي الزوجية كنت مضرب المثل في العفة وغض البصر، لكن
يث بدأت خر؛ ح ها آ سنوات الثلث الخيرة اتخذت اتجا في ال يد  سف الشد  مع ال
 أنظصر إلى الفواحصش فصي التلفاز وعصبر النترنصت وأصصبحت الن مدمنصا، وحاولت
 جاهدا أن أتخلى لكن هيهات .. لم أرتكب فاحشة الزنى، لكني أشاهد بالعين وأتصل
خر لحظة في آ جع  هن وأترا تي للقاء إحدا من بي من مرة أخرج  كم   عبر الشات، و

وأندم عن اللقاء، ثم أعود .
الخطبة الثانية

 الحمصد ل على إحسصانه والشكصر له على توفيقصه وامتنانصه ، والصصلة والسصلم على
 محمد بن عبد ال ، وعلى أصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما

بعد .

1067



 أمام هذا السيل الجارف من الشهوات والشبهات على شبكة النترنت يجدر بكل من
يريد الدخول إلى الشبكة أن يراعي الداب التالية :

نة على1 ساحات المفيدة المعي سليمة والمفيدة ،وعدم تجاوز ال قع ال  . اختيار الموا
الخير إلى غيرها.

في2 ته  ظم وق ستزف مع من الناس ي عة الوقات ؛ فإن عددا  من إضا  . الحذر 
التصفح أو ساحات الحوار.

 . أن يتحلى المشارك في المواقع والمنتديات الخلص ل ، والبعد عن حب الثناء3
أو العجاب بالنفس ، أو النتصار الشخصي .

مع شخصيات كثيرة4 مل  نه يتعا ساحات الحوار أ خل إلى  بد أن يدرك الدا  . ل 
 مجهولة ، ومن المعلوم عند أهل العلم أن المجهول ل يمكن أن يوّثق حديثه ، فكن

على حذر من أخبار المجاهيل .
 . الحذر من الفتوى بغير علم ، وخوض الشاب فيما ل يحسنه ، فقد قال ال تعالى5

َن َكَذُبوا َم اْلِقَياَمِة َتَرى اّلِذي به علم( ، وقال سبحانه: ) َوَيْو يس لك  ما ل قف   )ول ت
َعَلى الّلِه ُوُجوُهُهْم ُمْسَوّدٌة( .

مع6 سان حتى  ة الل قد ، وعّف ثة أو الرد أو الن في المحاد  . التزام الدب الّشرعي 
من يظ القلب لنفضوا  نت فظا غل يث يقول: )ولو ك  المخالف ، وصدق ال تعالى ح

حولك( .
من الذكور والناث ،لن الغالب أن يكون ذلك7 سين  ين الجن ثة ب  . تجنب المحاد

سدة نة والمف ما أدى ذلك إلى الفت فس وإثارة الغرائز والشهوة ، ورب من الن  مثيرا لكوا
.
 . عدم الدخول في الغرف المريضة البعيدة عن الخلق والقيم السلمية ، مثل8

 الغرف الباحيصة التصي تثيصر الفاحشصة والرذيلة ، وتفسصد الشباب عصن طريصق الشذوذ
والنحراف الجنسي .

 . البتعاد عن المواقع التي تبث السموم في أفكار الشباب وتزعزع عقيدتهم ، مثل9
صير . ول يجوز الدخول على قع التن فة ، أو موا هل البدع والفرق المنحر قع أ  موا

هذه المواقع بدافع حب الستطلع ، أو الدخول معهم في المناقشة بل علم .
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 أل وصلوا وسلموا رحمكم ال على خير البرية وأزكى البشرية فقد أمركم ال بذلك
يه وسلموا ها الذين آمنوا صلوا عل يا أي نبي   فقال : إن ال وملئكته يصلون على ال

تسليما (
ين، صحبه أجمع مد، وعلى آله و سولك مح سّلم وبارك على عبدك ور صّل و ّم   الله
نك هم بم نا مع ين، وع سان إلى يوم الد هم بإح من تبع ين و عن التابع هم   وارض الل

ورحمتك يا أرحم الراحمين .
 اللهصم اغفصر لنصا فصي هذه السصاعة المباركصة أجمعيصن، اللهصم واغفصر لبائنصا وأمهاتنصا
 وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين

والمؤمنات الحياء منهم والموات.
 اللهصم أعصز السصلم والمسصلمين، وأذل الشرك والكافريصن، وعليصك بأعدائك أعداء
 الديصن، وانصصر عبادك المجاهديصن فصي سصبيلك فصي كصل مكان، يصا قوي يصا عزيصز،

انصرهم نصًرا مؤزًرا، وكن لهم يا رب العالمين .
صينا صًنا ح هم ح مة وولتنصا خاصصة، واجعل سلمين عا  اللهصم أصصلح ولة أمور الم

للدفاع عن دينك ومقدساتك، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك .
عف نا، وا سفهاء م عل ال ما ف نا ب نا ل تؤاخذ يك ردا جميًل، رب سلمين إل هم رد الم  الل

عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار

وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
----------------------------

( .1801( )2/242[ صحيح سنن الترمذي )1]
==============

المسارعون إلى ال تعالى
دكتور عثمان قدري مكانسي

 :" وسصارعوا إلى مغفرة مصن136- 133قال تعالى فصي سصورة آل عمران اليات 
سراء في ال ين ينفقون  ين الذ سماوات والرض ، أعدت للمتق كم وجنة عرضها ال  رب
 والضراء ، والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس ، وال يحب المحسنين ، والذين
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 إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ال فاستغفروا لذنوبهم – ومن يغفر الذنوب
 إل ال؟- ، ولم يصصروا على مصا فعلوا وهصم يعلمون . أولئك جزاؤهصم مغفرة مصن

ربهم ، وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ، ونعم أجر العاملين "
عة . هي الطا جب المغفرة . و ما يو ستباق إلى  هي المبادرة وال سارعة ؟  ما الم  ف
 ويندرج تحتهصا أمور كثيرة كأداء الفرائض ، وهصو قول علي رضصي ال عنصه .
بة إلى ال ، يل التو في التوجه ، وهو قول عثمان رضي ال عنه . وق  والخلص 

والبعد عن الربا ، والثبات في القتال . والية عاّمة في الجميع .
 وقصد ذكصر الحصث على المبادرة مرات فصي القرآن يدعصو إلى التنافصس وبذل الجهصد
ستبقوا الخيرات " نا أحياء . يقول تعالى " فا  للوصول إلى الهدف المنشود من وجود

.
 وقد روي عن أبي هريرة رضي ال عنه في الستباق والمسارعة أن النبي صلى
ثل صلة كم ثل المهجّر إلى ال ما م ها :" إن صلة على وقت في ال سلم قال  يه و  ال عل
 الذي ُيهدي البدنصصة ، ثصصم الذي على أَثره كالذي ُيهدي البقرة ، ثصصم الذي على أَثره
ثم الذي على أَثره جة ،  ثم الذي على أَثره كالذي ُيهدي الدجا بش ،   كالذي ُيهدي الك
في أداء الصلة حبيب المصطفى على السراع   كالذي ُيهدي البيضة . " ويشجع ال
عن يه  عن أب بو محذورة  يه أ يث الذي يرو في الحد سلم  يه و  في قوله صلى ال عل
 جده " أول الوقت رضوان ال ، ووسط الوقت رحمة ال ، وآخر الوقت عفو ال .
 " فقال أبو بكر رضي ال عنه : رضوان ال أحب إلينا من عفوه . فإن رضوانه

عن المحسنين ، وعفوه عن المقّصرين .
فس وتقرب العبد تح آفاق الن ها إلى مغفرة من ال تعالى تف ين المسارعة؟..إن  وإلى أ
 مصن موله .. إلى رضوان ال وكرمصه ، وهذا يسصتدعي الخلص والهمصة ، وبذل
مع ها، ونال  سعادة كل فر ال تعالى له نال ال من غ صول إلى الهدف . و هد للو  الج
 رضوان ال تعالى ثوابَه وجوَده ، إنهصا جنصة عرضهصا السصماوات والرض . فهصي
 واسصعة ل يعلم مداهصا إل الذي خلقهصا – سصبحانه – وعْرضُص هذه الجنصة السصماوات
 السبع والرضين السبع مقترنة بعضها إلى بعض مبسوطة كما تبسط الثياب . فكم
 عرضها يا ترى؟ . ال أعلم ...وإذا كانت السماوات والرض عرَضها فكم طولها
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 يصا ترى؟!! والطول أكثصر امتدادا مصن العرض . والجنان أربعصة : جنصة عْدن وجنصة
 المأوى وجنة الفردوس وجنة النعيم . وكل جنة منها كعرض السماوات والرض .
 وفي الصحيح : " إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمّنى ويتمّنى حتى إذا انقطعت به

الماني قال ال تعالى : لك ذلك وعشرة أمثاله ."
 قال يعلى بن أبي مرة : لقيت التنوخّي رسول هرقل إلى النبي صلى ال عليه وسلم
 بحمصص شيخا كصبيرا ، قال : قدمتُص على رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم بكتاب
 هرقل ، فتناول الصحيفة رجل عن يساره , قال : فقلت : من صاحبكم الذي يقرأ ؟
 قالوا معاويصة . فإذا كتاب صصاحبي – هرقصل - : إنصك تدعونصي إلى جنصة عرضهصا
 السماوات والرض ، فأين النار؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم " سبحان ال

، فأين الليل إذا جاء النهار؟ " .
عن عد  من ابت قي  ين " والمت صحابها المتقون ." أعدت للمتق نة؟ إن أ من أِعّدت الج  ل
 غضب ال وعذاب جهنم . إن المتقين ذوو صفات عدة ، ذكرها القرآن في مواطن
 كثيرة تتعدد حسب الفكرة المقصودة في كل آية . فما صفات المتقين في هذه اليات

الكريمة ؟
بعض صفات المتقين : نسأله تعالى أن نكون منهم :

صفات ال تعالى الكرم والجود ،1 من  سراء والضراء :  في ال ين ينفقون   - الذ
ها المولى سبحانه . ومن تي يحب سعيد من يحاول التحلي ببعض هذه الصفات ال  وال
 كان جوادا كريما كان هماما واضصح الحسصاس زكصي النفصس ذكصي الفؤاد ، يحصب
 الخير للعباد ، ويساعد ذا الحاجة الملهوف ، يقصده الناس لقضاء حوائجهم وتفريج
فس عن مؤمن هم إلى ال أنفعهم لعياله " و" من ن هم . " الخلق عيال ال وأحب  كروب
يا نفس ال عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما  كربة من كرب الدن
ها . قال ته كل في حال قه  من أخل يا والخرة " . والكرم والجود  في الدن  ستره ال 
 المفسصرون : فصي حالة السصراء والضراء ، والعسصر واليسصر ،والرخاء والشدة ،
 والرضا والغضب ، في حال الصحة والمرض . فالنفاق - على هذا- متأصل في

نفوسهم ، وسجية في طبائعهم .
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 - ، والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس ، وال يحب المحسنين . ثلث صفات2
ها: كظم الغيظ – حبسه ومنعه ها . أول  رائعات يتدرج المتقي فيها ليصل إلى أفضل
 مصن الثوران والتصصرف الهائج – فهصو الصصبر إذا ...والصصبر نور فصي البصصر
 والبصيرة كما قال المصطفى صلى ال عليه وسلم :" والصبر ضياء " وقال تعالى "
عن إسصاءات الناس إذا حب الصصابرين " وعلى المسصلم الداعيصة أن يتجاوز   إن ال ي
بل الناس على قد ج هم ، فيحبوه ويتبعوه ، و هم ، ويلج عقول صل إلى قلوب  أراد أن ي
 الضعصف والخطصأ الذي يولد الذى فقصد قال صصلى ال عليصه وسصلم :" المسصلم الذي
 يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي ل يخالطهم ول يصبر على أذاهم .
 "ول ننس أن كظم الغيظ ل يعني نسيانه ، إنما تناسيه ، والفرق بينهما واضح جلّي
 . فإذا نجح المسلم في السيطرة على نفسه فحبس غيظه دخل في المرتبة الثانية :
قد  العفوعن الناس والعفو نسيان ما كان منهم ، ومسامحتهم، وكأن شيئا لم يكن . ف
 كان الرسول الكريم يعفو عّمن ظلمه ، والسيرة مليئة بهذه المواقف النبوية الرائعة
هد على ذلك . سلفنا شا من أ صالحين  يخ ال عن المسيء، وتار صفح  فو وال  في الع
 والعفصو دليصل سصمو الخلق ورجاحصة العقصل ، ولن يكون الداعيصة ناجحا إذا عامصل
نا إلى يم يدعو هم . والقرآن الكر هم كذلك لم يتميّز عن نه إن عامل ثل . إ  الناس بالم
 العفصو " وأن تعفوا أقرب للتقوى " ويقول : " وإن تعفوا وتصصفحوا وتغفروا فإن ال
فع هم ر فو عن سلمين فإن الع ير الم مع غ سلمين . وكذلك  مع الم يم " هذا   غفور رح
ين ل يرجون ين آمنوا يغفروا للذ قل للذ فر "  في عقاب الكا من ، وزيادة   مقام للمؤ
 أيام ال ليجزي قوما بما كانوا يكسبون " وقد قال النبي صلى ال عليه وسلم " ليس
سان إذا بل إن الن ند الغضب "  سه ع يد الذي يملك نف ما الشد ُصَرعة ، إن يد بال  الشد
يه وسلم : " نبي صلى ال عل يه قول ال ل أذى الخرين نال ثوابا عظيما يدل عل  تحّم
في ال . فإذا يظ  من جرعِة غ بد خيٌر له وأعظم أجرا  ها الع عة يتجرع من َجر  ما 
سان الذي ية الح جة الخيرة الراق ها إلى الدر ية جاز جة الثان في الدر سلم  جح الم  ن
 يحبه ال تعالى ويحب أهله " وال يحب المحسنين " ودرجة الحسان أنك تعبد ال "
 كأنصك تراه فإن لم تكصن تراه فإنصه يراك " فأنصت على هذا فصي المعيصة اللهيصة . قال
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نك قت يمك كل و يس  قت المكان ، فل في و سن  سان أن تح سَقطّي : الح  سرٌي ال
الحسان فيه . وقال الشاعر أبو العباس الجّمني :

ليس في كل ساعة وأواِن *** تتهّيا صنائع الحسان
وإذا أْمَكَنْت فبادر إليها *** حذرا من تعّذر المكان

 وقد أورد القرطبي في المحسن : من صحح عقد توحيده ، وأحسن سياسة نفسه ،
وأقبل على أداء فرائضه ، وكفى المسلمين شّره .

- ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم3
ا- ذكروا ال ..........

ب- فاستغفروا لذنوبهم – ومن يغفر الذنوب إل ال؟- ،
ج- ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون .

 ما من أحد لم يقترف ذنبا ، أو يجترح إثما فالنسان خّطاء كما ذكر النبي صلى ال
 عليه وسلم ، وخّطاء تعني كثير الخطاء . لكن التائب بصدق يتوب ال تعالى عليه
نه وكرما ، هم مّنا م هم ال ب صنف الول ، فألحق صنف دون ال في هذا ال  ، وهؤلء 
ستدركون ويتوبون إلى ال ثم ي شة ،  في الفاح ين يقعون  هم التّوابون . الذ  وهؤلء 
 تعالى ، فيتوب عليهم ويغفر لهم . أما ظلم النفس هنا فالخطأ دون الكبائر .. هؤلء
 يذكرون ال تعالى ويعلمون أنهم أغضبوه فيسارعون للستغفار والتوبة والوبة إليه
هم . فإذا كان ال وحده من يغفر يل عثرت هم، ويق بل توبت  سبحانه فهو وحده الذي يق
بة من الذنوب والثام . والتو صحيح للتخلص  يق ال يه وحده الطر  الذنوب فاللجوء إل

 - يقلع1لهصا شروط ثلث كمصا ذكصر العلماء اعتمادا على هذه اليصة الكريمصة أن : 
 - وأن يعزم أن ل يعود إليها .3- وأن يندم على فعلها 2النسان عن المعصية . 

 - أن يعيد الحق لصاحبه وأن4فإذا كانت المعصية بحق غير ال زيد شرط رابع 
ثم نب ذنبا ،  بد يذ من ع ما  سلم "  يه و صلى ال عل نبي  قد قال ال نه . و ستسمح م  ي
 يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يستغفُر ال ،إل غفر له " ثم تل الية الكريمة " والذين
 إذا فعلوا فاحشة ...." ومن علم أنه واقف يوما أمام ال تعالى - " وهم يعلمون " -

خاف ورجا، ورغب ورهب ، فأسرع تائبا إلى ال عز وجل .
جزاء المتقين
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أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ،
وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ،

ونعم أجر العاملين " .
هم ، ويعفون  فهؤلء الذيصن ينفقون مصن أموالهصم ابتغاء مرضاة ال ، ويكظمون غيظ
 عمن ظلمهم ، ويحسنون إلى الناس ، ويتوبون إلى ال ويستغفرونه ، ويعلمون أنهم

محاسبون على ما يعملون فيحترسون لهم جزاء عظيم يقود إلى نتيجة عظيمة .
 أما الجزاء العظيم فالمغفرة من ال تعالى ومن رضي ال عنه رضي كل شيء عنه
 وأحبه ، وعفا عنه وأبدل سيئاته حسنات . ومن نال هذه الفضائل العظيمة استحق
 الجنة ونعيمها البدي الخالد بأنهارها العذبة من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه

وعسل مصفى وخمر لذة للشاربين .
سن هذا الجزاء ما أح ها . و يل حور ها ، وجم نة وُأُكل من ثمار الج  ، ونال مايتمناه 

الكريم من رب كريم . وأْنِعْم بالخلود أبد البدين
===========
 الجازة الصيفية

ماجد بن جعبل
 ليس من المجازفة ول من واقع الخيال إذا قلنا بأن ثلثة أرباع المجتمع في ظرف
 يوم أو يوميصن على الكثصر يصصبحون فصي عالم مصن الفوضصى بسصبب الفراغ الذي
هم ؛ وهذا إن دل على شيء فالدللة واضحة وهي سبة ل  يغطي معظم الوقات بالن
به الفراغ  عدم النضواء تحت برنامج منظم يحفظ الوقت ويحمي من سوء ما يجل
صطلحا ظم م مج المن في البرنا ية يرى  هم الغلب عض الناس و ساوئ . إن ب  من م
صيفية . ونرجو أن من العطلة ال ية  حة المزاج خذ الرا ية وأ بت الحر هو ك  واحدا و
 تكون هذه السطر إيضاحا لحبائنا ودليًل لهم إلى ما فيه صلح الدنيا ومن ضمنها

الجازة الصيفية وصلح الخرة .
 الوقصت أغلى مصا عنصي النسصان بحفظصه ، وإذا كان هذا الوقصت هصو ريحان العمصر

وريعان الشباب فيا ترى كيف ستكون هذه الخسارة ؟
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 وإن مما ينفع النسان في آخرته شغله فراغه في الدنيا بما يرضي ال ؛ وعلى ذلك
فللجازة أمور تشغل بها منها :

 حلقات تحفيصظ القرآن الكريصم : والتصي يخرج منهصا الدارس برضصى ال وبالتقوى
 وحسصن الخلق وتعلم شرع ال والبعصد عصن أماكصن الفسصاد والمعاصصي ، وهذا ل
 يقتصر على شخص دون آخر ، بل حتى الطفال في العاشرة فما فوقها على الباء
 توجيههصم إلى تلك الحلقات ؛ فلعصل ال أن يجعلهصم بذرة صصالحة ونواة طيبصة لبناء

مجتمع طاهر محافظ .
كبيرا في سابقة دورا  كز الصيفية عبر العوام ال قد أدت المرا كز الصيفية : ل  المرا
 الجازات ، وذلك لمصا تقوم بصه مصن نشاطات مختلفصة تنمصي الشباب على الخيصر
تي ية النشطة ال ية إلى النشطة الرياضية إلى بق من النشطة الثقاف  والصلح ؛ ف

تتلءم مع النشء .
 طلب العلم الشرعي : ليست الجازة حكرا على سن معين ، ومن هذا المنطلق فإن
 بيصن أولئك شباب الصصحوة الذيصن هصم عماد المصة بعصد علمائهصا الفذاذ ، ولذلك فإن
من به  فس  في طلب العلم الشرعي وتحصيله وتحصين الن فس  ساحة للتنا  الجازة 
ما إن تمسكتم كم  يه وسلم : » تركت في عة عمًل بقوله صلى ال عل  الشبهات المتتاب

به لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب ال ، وسنتي « .
 الخروج إلى القرى والهجصر : للدعوة إلى ال ونشصر دينصه ؛ وهذه النقطصة ليسصت »
 لكل من هب ودب « ولكن لمن آتاهم ال علما واسعا وأخذوا على عواتقهم الوفية
 ل الدعوة إلى سبيله ، وما أجمل لو نظم هذا العمل ونسق له كي يؤتي ثماره بإذن

ال .
 اللتحاق بدور التحفيظ النسائية : وهي وال عصمة للفتاة من السوء وأهله ، ودليٌل
هم هن غدا أمهات رجال سلمين اليوم  جل . إن فتيات الم عز و ها إلى مرضاة ال   ل

الفذاذ ؛ فهل من شيء أحق بالحفظ منهن ؟
أصون عرضي بمالي ل أدنسه ل بارك ال بعد العرض بالمال
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 تنظيصم برنامصج أسصري : ويكون فيصه كصل متطلبات النفسصيات السصرية فيكون مثًل
 متضمنا لدروس السيرة المتناسبة مع الطفال ، ودروس السيرة المتناسبة مع الكبار

إلى جانب الرحلت البرية والتنزه .
 ختاما : إن بالمكان أن ُيشغصل الفارغ بأي شيصء ؛ ولكصن مصا دام أن هناك سصؤاًل
نه ل بد من التفكير في الذي سوف يحل ا شغل به فإ  وجزاءا عن هذا الفراغ وعّم

محل الفراغ ما هو : نعيم ، أم جحيم ؟
=============

وقفة محاسبة مع النفس
أم عاتكة

 أدعصو ال أن تكون القلوب فائقصة لعبادة ال .. . والشوق لرضصا ال .. . ابعصث
عا نا جمي ير قلوب ية بان ين في ال .. . داع تي  بي إلى قلوب اخو من نور قل  بكلمات 

ويهدينا إلى ما يحبه ويرضاه .
 اخوتي وأخواتي في ال … إني وال احبكم في ال … ولعلكم تتسألون كيف عرفتنا
هو السلم الذي حد  ين وا صحاب د نا أ ير أن نا ل اعرف غ نا … أقول وال أ  لتحب
 نستظل تحت ظله جميعا … ول اعرف غير اله واحد نعبده ول نشرك به شيئا …
 فلذلك ما رايته منكم يااخوتي أحزنني وأهمني ولذلك حرصت على أن نكون جميعا
 فصي جنصة الخلد أجمعيصن وان نحشصر مصع خيصر الرسصل والنصبيين … ولذلك فصي هذه
ين … هم أجمع من غفلت تى يفيقوا  ين … ح في أذان النائم سات  مس هم سالة نه  الر
 فهيصا بنصا نسصعى إلى الحصق المصبين … ونعوذ بال مصن شرور الشياطيصن … ونفتتصح
 رسالتنا بنداء بل عتاب للمقصرين … وال إني أخاف عليكم أجمعين … فاتقوا ال

يا مسلمين .
 وبعد: انك ياخى وياختاه لم تقفوا لحظة واحدة وتتخيلوا ما هو مصيركم … بل ما
 هو أخر أعمالكم … أو كيف يكون لقائكم برب العالمين … لم تقفوا وقفة محاسبة
مة والخلئق موقوفون للحساب وقام ال عز وجل  مع نفسك … تخيل في يوم القيا
ساقون ووجدت ها ي هل النار إلي ها مشتاقون أ ما أهل ذاهبون إلي  وفصل بينهم … بين
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يا … في الدن نت  يه كثيرا وأ كر ف يه أو تف سك ف يل نف ما لم تتخ في مكان رب سك   نف
أتدرى أين أنت الن ؟ انك على العراف .

 نعم يااخى لقد تساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في هذا المكان حتى يفصل ال عز
وجل في أمرك .

 تخيل نفسك وأنت تقف تنظر لهل الجنة وهم ينعمون وتتمنى انك كنت معهم أهل
النار في السموم والزقوم وتدعوا ال عز وجل أن ل يجعل مصيرك معهم .

 ماذا كان ينقصك يااخى لتدخل الجنة ؟! أتدرى ماذا كان ينقصك ؟!انه شيء بسيط
 جدا … إنها حسنة واحدة فقط… ماذا؟! نعم وال حسنة واحدة فقط . نعم … أتذكر
كر يوم هم . أتذ سلمت علي تك  سلم !! لي هم ال نك ولم تلق علي  يوم مررت على جيرا
 مررت على زميل لك ولم تبتسم في وجهه !! ليتك تبسمت فتبسمك في وجه أخيك

صدقة .
 أتذكصر يوم وجدت أذى على الطريصق ولم تزيله!! ليتصك أزلتصه فإزالة الذى مصن
 الطريق شعبة من اليمان … أتذكر يوم كنت جالسا تضيع الوقت في أي شيء!!

ليتك جلست تذكر ال .
 أتذكصر .. أتذكصر .. أتذكصر... أتذكصر.. فبادر ياخصى بالتوبصة والعمال الصصالحة ول
عل حسنة سيئات " فل  تتأخر في فعل الخيرات قال ال تعالى " إن الحسنات يذهبن ال
 واحدة تكون هي سبب النجاة ولعل سيئة واحدة هي سبب في العذاب . فكيف حالك
فع خى ل ين سنات وال ياا من الح مة  في الميزان يوم القيا ثر  سيئات اك نت ال  إذا كا
 الندم في هذا الوقت وفى هذا الموقف كيف حالك ستذكر كل ما فعلته عندما تعرض

عليك الصحف وتقرا كل ما فعلته .
صدقني خر فان العمصر أنفاس ل تعود ،  في ال :- إن الوقصت أمامصك فل تتأ  أخصي 
 يااخصى إنصي احبصك فصي ال واحصب أن تكون فصي جنصة الخلد مصع خيصر الخلق معلمنصا
 الكبر والقدوة والمثل العلى أتدرى من هو انه نبيك محمد صلى ال عليه وسلم .
 أل تريصد أن تكون معصه ؟! أل تريصد صصحبته فصي الجنصة ؟! أل تريصد أن تكون مصن
 جيرانه يوم القيامة ؟! أل تريد أن ترى الصحابة وتجلس معهم وتحدثهم ؟! وأنت يا
 أختاه أل تريدي أن ترى المصصطفى وتجلسصي معصه ؟! أل تريدي أن ترى أزواجصه
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 خديجة وعائشة وبناته فاطمة ورقية؟! يا أختاه أفيقي فان الموت آت آت ل شك في
تى هل تدرى م جل كتاب " ف كل ا يا قال تعالى " ل في هذه الدن قة  هي الحقي بل   ذلك 
ها" يا أختاه ل يدرى أحد  يكون أجلك ونهاية عمرك ل وال " كل إنها كلمة هو قائل
 مننا هذا المر لنه بيد ال الواحد القهار . نعم يا أختاه أسرعي في ارتداء الحجاب
 واتركي كل هذه الموضة العمياء التي ستغرقك في بحار الشهوات والمحرمات وال
 إنصي أخاف عليكصى ولذلك إنصي احصب أن أضصع قدمصك على أول طريصق الجنصة بصل
 وتكوني من أهل الجنة وتجلسي مع من أحببت من الدنيا مع أمنا خديجة وعائشة
 أختاه إني أخصك بالذكر في هذه الرسالة لنك الم والخت والبنة والزوجة فالعدو
 يركصز على اسصاس هذه المصة وأنصت اسصاس هذه الحياة بدون ضياع وشتات وبدون
ية ين وبدون الزوجة الحان هم هذا الد ين يحملون   الم الصالحة ل تنجب الرجال الذ
 الملتزمة ل تجد البيت السعيد الهادئ وبدون الفتاة الملتزمة في الجامعة أو الشارع
يه  أو حتى في وسائل المواصلت يفسد هذا المجتمع وتظهر الفتن وهذا ما نحن ف
 إل من رحم ال . وصى رسولنا الرحيم بنا على النساء كثيرا في احاديثه قال صلى

ال عليه وسلم " استوصوا بالنساء خيرا"
مة ني مه في هذا الكون واذا لم تكو تك  يت أهمي ير " أرا قا بالقوار ضا " رف  وقال أي
 وغالية ما أوصى الرسول صلى ال عليه وسلم عليكى في كثير من الحاديث ولم
 يعزك ال بالحجاب الذي يحفظصك مصن نظصر العابثيصن وغدر الماكريصن . أختاه أنصت
 المل لهذه المة فبال عليكى ل تكوني سببا دمار أمة السلم قال ال تعالى " كنتم
ني أداة كر " فل تكو عن المن جت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون  مة أخر ير أ  خ

تحطيم هذه المة الذي وصفها ربنا بأنها خير المم .
مة يم أ في تحط ية يفعلن  حد اليهود ؟! قال كأس وغان  هل تدرى ياختاه ماذا قال أ

محمد ما ل تفعله الصواريخ والدبابات .
تي تجرك إلى سوء ال عن صديقة ال من هذه الغفلة وابتعدي  يا أختاه  قي   نداء :- أفي
مك قي ول يكون ه مك الحقي هو ه يم الذي  ين العظ سى هذا الد ساد وتن  الهلك والف
 فستان جديد أو تسريحة جديدة فالدين هذا غالى وعزيز فاعتزي به ول تكوني ممن

نسوا هذا الدين فنسيهم ال يوم القيامة .
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بل فوات الوان قال تعالى " مر ق من الع قى  ما ب كي  نك ياختاه أن تدر يد م ني أر  إ
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والرض "

كي تقتضي بها  فكوني ممن سارع إلى هذه الجنة واليكى بعض المثال والنماذج ل
في حياتك وتضعيها أمام عينك .

مد ين مح شر أجمع سيد الب ثل العلى  يا أختاه إلى القدوة والم عي   *** انظري م
في اليوم من سبعين إلى مائة مرة وهو من ستغفر ربه   صلى ال عيه وسلم كان ي
يا نت  به فكيف بك أ خر من ذن ما تقدم وما تأ من الخطأ المغفور له   هو المعصوم 
 أختاه ويااخصى هصل اهتميتصم بان يكون لسصانكم رطصب بذكصر ال وقال ال تعالى " أل
صيانكم كم وع كم ذنوب فر ال ل تى يغ ستغفروا ال ح كر ال تطمئن القلوب " أل ت  بذ
 أيها الشباب ل بد أن تحاسبوا أنفسكم مثلما قال عمرو بن الخطاب : حاسبوا أنفسكم

قيل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن .
حد الصحابة وهو من العشرة المبشرون بالجنة أل وهو  *** انظروا معي إلى أ

تم هل قرأ ها  تم القران كله في عة واحدة يخ يل كله برك قف الل بن عفان كان ي  عثمان 
 القرآن كله مرة واحدة ى الشهر أو في السنة أو في العمر كله أم تذكرتم القرآن في

رمضان فقط!!
 أيها الشباب :- الذي تخافون منه في رمضان هو رب رمضان ورب الشهور كلها

فل تقصروا في جنب ال حتى ل تندموا في وقت ل ينفع فيه الندم .
 *** انظروا معي إلى عالم النساء الذي ليس لهم مثيل في هذه الونة إل من رحم
ما ها وعند كل مال ما تملك وب كل  نت تدعوا إلى ال ب جة كيف كا نا خدي ها أم  ربى إن
 حاصر الكفار المسلمين في شعب آبي طالب وهى معهم ولم يجد المسلمون شرابا
 ول طعاما وقالت الكفار لمنا خديجة اخرجي من هنا انك من اكرم واشرف الناس
ستين سن ال في  ها بالطعام والشراب وهى   في قريش فرفضت الخروج وجاءوا إلي
 من عمرها قالت وال ل آكل ول اشرب حتى يأكل المسلمون وأطفالهم اتدروا أيها
 الشباب ما الذي فعلته أمنا خديجة انه الجهاد والتضحية من اجل هذا الدين الحنيف
كل سطين والعراق و في فل في المسلمين  تم  ين أو فكر هم هذا الد تم  هم ان هل حملت  ف
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ما ين ل يجدون الطعام ول يجدون  كم على الطفال الذ كت أعين هل ب  بلد السلم 
يستروا عوراتهم به .

كن كم ول ما أطلت علي ثي فرب فى بهذا حتى ل تملوا من حدي كن اكت  النماذج كثيرة ول
 هذا من منطلق حبي وخوفي عليكم من الهلك وحتى تدخلوا الجنة وتعيشوا الحياة

الوردية والسعادة الحقيقية بأن تقتربوا من ال اكثر واكثر .
تك وقفات من حيا عل  ين … واج بل فيافوز المقبل ين … واق يا لنجاة المتذكر كر ف  تذ
 … تسال نفسك … ماذا أريد ؟! والى أين المصير؟!هل قدمت ما ينفعك يوم موقفك
من نت  مت فرص عمرك أم ك هل اغتن ين ؟!…  من اله نت  بك أم ك ين يدي ر  ب

الخاسرين؟!.
نسأل ال صلحا عاجل *** إنما الغافل في البلوى هلك

وكفانا ما مضى من بؤسنا *** ربنا اكشف ما بنا فالمر لك
 رجاء :- أن ل تنسصونا مصن دعوة صصالحة ول تنسصوا اخوتكصم وأمهاتكصم فصي بلد
 المسصلمين المحتلة وكلمصا وقعصت أعينكصم على هذه الكلمات أن تدعوا لمصن أعدهصا
هم أنله مراده" ليقول لك الملك ولك ها بان تقولوا " الل كم ب صول إلي في الو ساعد   و

بمثل .
==============

مابالنا قد أضعناه ! مابالنا ما حفظناه ! وهو الذي إن مضى فلن يعود أبدا !
الغادة

الحمد ل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
 اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد باليمان عزجاهك وجل ثناءك وتقدست أسمائك

ول إله غيرك
لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضى

مة المهداة وعلى آله وصحبه مة المهداة والرح سلم وبارك على النع هم و  وصلي الل
ومن واله ..
أحبتي في ال

حديثي معكم عن شيئ قد ضيعناه وما حفظناه وهو أشد من الموت علينا
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لن الموت يقطعنا عن الدنيا وأهلها وهو يقطعنا عن ال والدار الخرة
أخالكم عرفتموه ......؟

إنه أغلى ما نملك في هذه الدنيا إنه..
الوقت

أيام مضت وسنين ضيعت وها هى الباقيات تمر كلمح البصر
كل يوم يمضي ينقص من أعمارنا ويدني من أجالنا

إليك أخي .. أختي ..
 يامن يمضي أيامه وسويعاته وأوقاته في السعي وراء هذه الدنيا الفانية ويلهث وراء

شهواتها
يامن يفرح بمرور تلك اليام وسرعة انقضائها

 أمصا علمصت بأن كصل دقيقصة بصل كصل لحظصة تمضصي مصن عمرك تقربصك مصن الخرة
وتباعدك عن الدنيا

إنا لنفرح باليام نقطعها *** وكل يوم يدني من الجل
أخوتي في ال

 عكفت على كتابة هذه الرسالة لما وجدته في قلبي من اللم والحسرة والشفقة على
نفسي أول و على أبناء وبنات أمتي

من تضييع للوقات والسعي وراء الملذات
 فكات كلماتصي مصن القلب المحصب الذي يريصد لكصم السصعادة والفلح والنجاح فصي هذا

الدنيا وفي الخرة فأسأل ال تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم
أحبتي ..

نظرت في سير من كان قبلنا فوجدت الشيئ العجاب !!
عض يوم ما أو ب مر يو هم حرصا على أل ي هم وأشد مة أوقات  كانوا أعرف الناس بقي

إل ويتزودا بعلم نافع وعمل صالح
ها ولحول ول قوة إل ثى ل نا اليوم فير ما حال هم ... أ هم وشباب  كانوا يبكون أعمار

بال
أسأل ال تعالى أن يبدل الحال ..
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لننظر أخواتي في أخبارهم لعلنا نتدارك ما بقي من أعمارناا
دخل عمر بن الخطاب رضى ال عنه المسجد يوما فراى احد أصحابه جالسا

فقال له : مالك مهموم ؟
قال : هم لزمني ..وغم صاحبني !

فقال له عمر: مالك
قال : نمت البارحة عن صلة الليل

 فقال له عمصر ثكلتصك امصك قصم فصصلي ثصم تل قوله تعالى ) وهصو الذي جعصل الليصل
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا (

ياسبحان ال !! كيف نحن إن فاتتنا الفريضة وليست النافلة !!
هم في ليل هم  يل والنهار على عباده ليطيعوه ويعبدوه لليعبثوا باوقات قد امتن ال بالل  ل

ونهارهم وال المستعان
خل با .. كان إذا د في حفظ الوقت عج ية رحمه ال تعالى كان جدي  بن تيم  يقول ا

الخلء قال لحد أبنائه أقرأ الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع
وهذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي كان يأكل الكعك ول يأكل الخبر

فقيل له: لما لتأكل الخبز ؟
فقال : حسبت الوقت بين أكل الكعك والخبز قراءة خمسين آية

بن مسعود رضى ال عنه وأرضاه يقول ما ندمت على شيئ ندمي على  وها هو ا
يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي

 قيصل لحصد الصصالحين اجلس معنصا فقال : احبصس الشمصس أجلس معصك ) أي إن
استطعت أن تحبس العمر فأنا أجلس معك (

ل درهم ما أشد حرصهم على أوقاتهم !!
ونحن أيها الحباب كم ضيعنا من أوقاتنا وكم هدمنا أيامنا وكم عطلنا ساعاتنا !!

فول الذي لإله إل هو لنحن مسئولون عن أعمارنا وأوقاتنا
 ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضى ال عنه قال : أن رسول ال صلى ال عليه
عن عمره بع خصال  عن أر سأل  تى ي مة ح بد يوم القيا سلم قال ) لتزول قدم ع  و
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مه قه وعن عل ما أنف سبه وفي ين اكت ما أبله وعن ماله من أ به في ما أفناه وعن شبا  في
ماذا عمل به ( رواه الترمذي وحسنه اللباني

وقال جل في عله ) أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير (
 أمصا أمهلناكصم .. أمصا تركناكصم .. أمصا أخرناكصم .. مالكصم لتتفكرون ... مالكصم ل

تعتبرون
بل ني ق بن ادم اغتنم يل والنهار ياا عت شمس نهار أو غربت إل قال الل ما طل  فول 

أن أغيب فلن أعود إليك أبدا
 فيا من ضيع أوقاته في سماع المحرمات ..وقراءة المجلت .. ومشاهدة الفضائيات

.. واتباع اللذائذ والشهوات ..
متى تعود ؟ متى تتوب ؟ أما أنذرك الشيب !

إلى متى الغفلة ! إلى متى التسويف أما علمت كم في االمقابر من قتيل سوفا
كم ستغلوا أوقات فراغ كم وا عة بارئ في طا كم  تي باغتنام أوقات أعمار  فبادروا اخو

فالفراغ نعمة عظيمة والنفس إن لم
تشغلها في وقت فراغها بطاعة ال أشغلتك بمعصيته

 قال النصبي الكريصم صصلى ال عليصه وسصلم ) نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس
الصحة والفراغ ( رواه البخاري

صب ( أي إذا غت فان سلم ) وإذا فر صلة وال يه ال سولنا عل جل لر  وقال ال عزو
انتهيت من شغلك وعملك فانصب في العبادة وطاعة الواحد الحد

 وللسف كم نسمع من أناس شغلتهم دنياهم بقولهم حين دعوتهم لحفظ أوقاتهم فيما
ينفعهم )) ساعة لي وساعة لربي ((

 يا سبحان ال أما علمو ا قوله تعالى )) قل إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي ل
رب العالمين (

وقوله سبحانه ) وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون (
فيا أخوتي الوقت أنفاس إن مضت لن تعود إليك أبدا

فقدم ما شئت تجده بين يديك وأخر ما شئت فلن يعود إليك ..
دقات قلب المرء قائلة له *** إن الحياة دقائق وثوان
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فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها ***فالذكر للنسان عمر ثان
قل ضا فل ت صحة أي قت الشباب وال يم على اغتنام و سولنا الكر نا ر قد حث تي ول  احب

بأني شاب والعمر أما مي طويل
 ل فإياك اياك فالموت ليعرف صصغيرا ول كصبيرا ...صصحيحا أو سصقيما .. فاغتنصم

شبابك وصحتك يا أخي ويا أختي واسمعوا
بل بك ق بل خمس شبا نم خمس ق يه وسلم ) اغت  معي حديث المصطفى صلى ال عل
بل سقمك وغناك ق بل  صحتك ق بل شغلك و غك ق تك وفرا بل مو تك ق مك وحيا  هر

فقرك (
فإذا لم تغتنم هذا .. فابكي على نفسك ..!

بكيت على الشباب بدمع عيني *** فلم يغني البكاء ول النحيب
أل ليت الشباب يعود يوما *** فأخبره بما فعل المشيب

 فسارعوا اخوتي باغتنام الوقات واستدراك ما فات وأسالوا ال الثبات عله يغفر لنا
تقصيرنا واسرافنا في امرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه

نا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وان يرزقنا حسن  أسأل ال تعالى أن يجعل
الستفادة من أوقاتنا ..

وعذرا على الطاله
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك

الكاتبة / الغادة
===========

جدد حياتك في رمضان
م. عبد اللطيف البريجاوي

" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان "
عد ال بذلك اليوم وجهه عن النار سبيل ال إل با في  ما  من عبد يصوم يو ما   " 

سبعين خريفا " متفق عليه .
سآمة في على الحياة ال سير على وتيرة واحدة تض في الحياة وال مة  بة الدائ  إن الرتا

والمللة ونتيجة لذلك ترى كثيرا من الناس يسأمون حياتهم ويملونها
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سآمة وكل مللة كل  فا ترمي خلف ظهرها  ما مختل كن السلم أعطى للحياة طع  ل
حتى تصبح الحياة طيبة كما قال ال تعالى " فلنحيينهم حياة طيبة ."

 ومصا الصصلوات الخمصس إل كسصرا لرتابصة اليوم ومصا صصلة الجمعصة فصي وجصه مصن
بة الليالي وما شهر بة السبوع وما ليلة القدر إل كسرا لرتا  وجوهها إل كسرا لرتا
سان من هذه المحطات يجدد الن طة  كل مح في  سنة و بة ال سرا لرتا  رمضان إل ك

حياته ويقف أمام معان جديدة تعيده على جادة الصواب
صفد ها العباد في ساعد ال في من هذه المحطات إذ ي كبرى  طة ال هو المح  ورمضان 

لهم الشياطين ويبسط يده فيعطي ويجزل
 ورمضان نفحة إلهية وعطية ربانية للعالم فيه يستطيع المرء أن يجدد حياته ويبعث

فيها المل
ومن الوسائل التي تجدد الحياة في رمضان :

في أغلب العام1 عه أغلب الناس  قت المبارك الذي يضي هو الو سحر و قت ال  - و
 فيأتصي رمضان لينبههصم عليصه فيوقظهصم ليتقووا مصن خلل الطعام ولكصن كثيرا مصن
في يف " إن ال ينزل  يث الشر سون الحد في الطعام وين قت   الناس يقضون هذا الو
يا فيقول أل هل من مسترزق فأرزقه أل سماء الدن  الثلث الخير من كل ليلة إلى ال

هل من مستغفر فأغفر له أل كذا أل كذا حتى يطلع الفجر "
نا صلح دين ما ي من ال  نا ونطلب  قت المبارك نجدد حيلت جة لهذا الو حن بحا  كم ن

ودنيانا و آخرتنا .
 - صلة الفجر في المسجد وهي كذلك يضيعا الناس في سائر أوقات السنة فيأتي2

جر إن سجد " وقرآن الف في الم سهم أن هناك صلة مشهودة  في أنف قظ   رمضان ليو
قرآن الفجر كان مشهودا "

مة يفزع الناس ول ساجد بالنور التام يوم القيا في الظلم إلى الم ين  شر المشائ  " ب
يفزعون"

صائم3 يث إن دعاء ال في هذا الشهر المبارك ح نه ولسيما   - الدعاء والكثار م
تى صائم ح هم ....ال ثة لترد دعوت يف " ثل يث الشر في الحد ما ورد  ستجاب ك  م

يفطر " وفي رواية الصائم حين يفطر "
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في نه بأن الدعاء  صيام إشعارا م ين آيات ال ية الدعاء ب  وقال العلماء إن ال وضع آ
الصيام

ل يرد فكم عندنا من الحاجيات نري أن تقضى !
 - قراء القرآن والتفكر والتدبر فهذا الشهر هو شهر القرآن " شهر رمضان الذي4

 أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان " ويستحب للمسلم أن يختم
المصحف ولو مرة واحدة مع مراعات التفكر والتدبر

 - صلة الجماعة في المسجد " من غدا إلى المسجد أو راح أعد ال له نزل في5
الجنة كلما غدا أو راح "

من ها الكثار  في رمضان من نا  نا نجدد حيلت تي تجعل سائل ال من الو ير   وهناك كث
 النوافل وقيام الليل والتصدق وصلة الرحام وإدراك معان الخوة في ال ومراعات

شعور المسلم فكلها تعطي للحياة معنى آخر غير المعنى الذي كنا قد اعتدناه
من القرآن وهي في رمضان  مة نزلت  تي تجدد الحياة أول كل سائل ال هم هذه الو  وأ
 كلمصة اقرأ والقراء باسصم ال فهصي الوسصيلة الولى لرفصع مسصتوى الثقافصة السصلمية

ونشر الوعي بين الصفوف
 فليجعصل المسصلم لنفسصه فصي رمضان سصاعة على القصل يقرأ فيهصا وليبدأ مصن سصيرة

الرسول عليه السلم فهي الوعاء الذي نزل فيه السلم
 كل هذه الوسائل تشكل البداية وليست النهاية فكثير من الناس يظن أنه في رمضان
ثل ما فرمضان يم عا دائ نا تراج سبب ل ما ي ها بعده وهذا  عل هذه الواجبات ليترك  يف
نا التقدم والستمرارية والرتقاء ل أن حد م تي يجب أن تقدح في كل وا  الشرارة ال

يكون موسما كباقي المواسم نخلعه عند انتهائه.
وال ولي التوفيق

============
تذكرة مسافر

أنواع السفر :
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 ، مثل : منrص سفر حرام ، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه ال أو َحّرمه رسوله 1
 يسافر للتجارة في الخمر، والمحرمات، وقطع الطريق، أو سفر المرأة بدون محرم

.
 ص سفر واجب، مثل : السفر لفريضة الحج، أو السفر للعمرة الواجبة ، أو الجهاد2

الواجب.
حج التطوع، أو3 سفر ل بة، أو ال سفر للعمرة غير الواج ثل : ال ستحب، م سفر م  ص 

جهاد التطوع.
ص سفر مباح ، مثل السفر للتجارة المباحة، وكل أمر مباح .4
 ص سفر مكروه، مثل : سفر النسان وحده بدون رفقة إل في أمر لبد منه ؛ لقوله5
r. )لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده" : 

سافر إلى سلم أن ل ي كل م جب على  هل العلم، في ها أ تي ذكر سفر ال  فهذه أنواع ال
سفاره يع أ في جم صر  بل يقت سفر المكروه،  مد ال غي له أن ل يتع  سفر محرم، وينب

على السفر الواجب، والمستحب، والمباح .
آداب ووصايا قبل السفر :

ثق خبرة وي قة وال صيحة والشف نه الن من يعلم م سفر أن يشاور  من أراد ال ستحب ل  ي
 بدينصه ومعرفتصه قال تعالى }وشاورهصم فصي المصر{ وإذا شاور وظهصر أنصه مصصلحة
 استخار ال سبحانه وتعالى في ذلك فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء

الستخارة ]أفاده المام النووي في الذكار[ .
ص فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور منها :

تي1 به وليشهد على وصيته ويرد الودائع ال ما يحتاج إلى الوصية   ص أن يوصي ب
ية هذه الودائع من تأد نه  ما يم سفره  في  ها إذا حدث له   عنده أو يوصي غيره برد

إلى أهلها .
  : "من كانت له مظلمة لخيهrص يرد المظالم إلى أهلها ويتحلل منها لقول النبي 2

يث" هم الحد بل أن ل يكون دينار ول در نه اليوم ق يء فليتحلله م ضه أو ش  من عر
رواه البخاري .

ص يسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه .3
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من ال تعالى4 يع الذنوب والمخالفات وليطلب  من جم ستغفره   ص يتوب إلى ال وي
المعونة على سفره.

 صص يجتهصد فصي تعلم مصا يحتاج إليصه فصي سصفره فإذا كان غازيا تعلم مصا يحتاج إليصه5
 الغازي مصن أمور القتال، وإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسصك الحجّص والعمرة أو
ما من أمور البيوع  يه  ما يحتاج إل عه كتابا لذلك، وإن كان تاجرا تعلم  ستصحب م  ا
في ير ذلك . ]أفاده النووي  ما يحرم... إلى غ طل ومصا يحصل و  يصصح منهصا ومصا يب

الذكار[ .
 ص وعلى المسافر أن يترك النفقة لهله ولكل من يجب عليه نفقته عند سفره قال6

 : "كفى بالمرء ِإثما أن يحبس عّمن يملك قوته" أخرج مسلم .rالنبي 
ص ويستحب للمسافر أن يقول أذكار المقيم ويزيد عليها الذكار الخاصة بالسفر .7
يه8 في الحضر يكف نه  سافر أن يعلم علم القبلة وعلم أوقات الصلة ل  ص وعلى الم

عن يه  قت فيغن عي الو عن طلب القبلة، ومؤذن يرا يه  يه يغن فق عل  من محراب مت
 طلب علم الوقت، والمسافر قد يشتبه عليه علم القبلة وقد يلتبس عليه الوقت فل بد

من العلم بأدلة القبلة والمواقيت . ]أفاده الغزالي في الحياء[ .
استحباب التوديع للمسافر :

 يسصتحب للمسصافر أن يودع أهله وقرابتصه وإخوانصه، قال ابصن عبصد البر : إذا خرج
 أحدكصم فصي سصفر فليودع إخوانصه، فإن ال جاعصل فصي دعائهصم بركصة. قال : وقال
 الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه، وإذا خرج إلى
 سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. وفي التوديع سنة مهجورة قل من يعملها،

نبي  سافر بدعاء ال يع الم هي تود مر : هلمrّأل و بن ع عة قال: قال لي ا عن قز   ف
  : "أستودع ال دينك، وأماناتك، وخواتيم عملك" .rأودعك كما ودعني رسول ال 

]رواه أبو داود[ .
بي هريرة رضي ال عنه قال : )أراد رجل سفرا، فأتى رسول ال    فقال:rوعن أ

 يا رسول ال أوصني، قال: "أوصيك بتقوى ال عز وجل، والتكبير على كل شرف"
فلما مضى، قال : "اللهم ازِو له الرَض، وهّون عليه السفر" . ]رواه البغوي[ .

استحباب السفر يوم الخميس أول النهار :
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في يس، وكان يخرج  في يوم الخم حب الخروج  نه كان ي سفاره ، أ في أ يه   من هد
  خرج يوم الخميس فيrأول النهار، فعن كعب بن مالك رضي ال عنه: "أن النبي 

مد : ند أح يس" . ]رواه البخاري[ . وع حب أن يخرج يوم الخم  غزوة تبوك وكان ي
  يخرج إذا أراد سصفرا إل يوم الخميصس" . وعصن صصخرr"قّل مصا كان رسصول ال 

  قال : "اللهم بارك لمتي في بكورها" وكان إذا بعث سريةrالغامدي ص عن النبي 
من ته  عث تجار من أول النهار، وكان صخر رجًل تاجرا، وكان يب هم   أو جيشا بعث

أول النهار فأثرى وكثر ماله ]رواه أبوا داود[ .
استحباب لتأمير في السفر إذا كانوا ثلثة فأكثر :

سعيد بي  عن أ يه، ف  نادى الشرع بالجتماع وعدم التفرق، وحث على ذلك ورغب ف
سول ال  نه أن ر ضي ال ع سفر فليؤمرواrالخدري ر في  ثة    قال : "إذا خرج ثل

ها الجتماع صل ب تي يح من المور ال سفر  ما كان ال بو داود[ . ول هم" ]رواه أ  أحد
 والملزمة بين الناس، استحب للقوم المسافرون ص الذين يبلغون ثلثة فأكثر ص أن
 يؤمروا أحدهم يسوسهم ويأمرهم بما فيه مصلحتهم ، وعليهم الطاعة والتباع ما لم
 يأمر بمعصية ال، فإن فعلوا ذلك حصل لهم من اجتماع الكلمة، وسلمة الصدور،
هم . صات أو مكدرات تحدث بين سفرهم دون منغ من  هم  هم يقضون حاجت  ما يجعل

نبي  نه rوفي حث ال نبيه م هم ت سفر لحد في ال   على الجتماعr على تأمير الثلثة 
العظم، وال أعلم .

كراهية الوحدة في السفر :
  قال : "لو يعلم الناس ماrوفيه حديث عبد ال بن عمر رضي ال عنهما، عن النبي 

 فصي الوحدة مصا أعلم، مصا سصار راكصب بليصل وحده" ]رواه البخاري [. وفصي الحديصث
نبي  سفرrفوائد: أن ال من جراء  تي تحدث  من الفات ال مه  ما يعل ته ب خبر أم   لم ي

عم هي ي ها: أن الن سفر، وثاني في ال من التفرد  ير  في التحذ نه  غة م  الرجل وحده مبال
 الليل والنهار، وخص الليل في الحديث لن الشرور فيه أكثر والخطار فيه أكبر،

عل قوله  جل، ول كب والرا عم الرا هي ي ها: أن الن نهrوثالث يل" أ كب بل سار را ما  " :  
عن هي  في الن كب، وال أعلم. و نى الرا في مع جل   خرج مخرج الغالب، وإل فالرا
 الوحدة في السفر ص أيضا ص حديث عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما
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  : "الراكصب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلثصة ركصب"rقال : قال رسصول ال 
]رواه أبو داود[ .

النهي عن سفر المرأة بدون محرم :
 نهى الشرع المطهر عن سفر المرأة بدون محرم ، لما قد يترتب عليه من الفتنة لها
صحيحة ل مجال صريحة  في ذلك  يث الواردة  من الرجال. والحاد ها  من حول  ول
 لتوهينها، ول تأويلها، فقد روى الشيخان وغيرهما أن أبا هريرة رضي ال عنه قال

  : "ل يحل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تسافر مسيرة يوم وليلةr: قال النبي 
 ليس معها محرم" ولفظ مسلم : "ل يحل لمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إل ومعها
 رجصل ذو حرمصة منهصا" ]رواه البخاري، ومسصلم[ . وعصن ابصن عباس رضصي ال

  يقول : "ل يخلون رجصل بامرأة ول تسصافرن امرأة إلrعنهمصا ، أنصه سصمع النصبي 
ومعها محرم" .

تي حاّجًة ْت امرأ في غزوة كذا وكذا وَخَرَج بت  يا رسول ال : اكتت  فقام رجل فقال 
 قال: اذهصب فحصج مصع امرأتصك" . ]رواه البخاري، ومسصلم[ . وكمصا ترى فإن النهصي
 صريح في منع المرأة من السفر مسيرة يوم وليلة دون محرم لها، زوجها، أبوها،

نبي  مر ال بل إن أ ها .  ها، أخوها، ونحوهم من محارم تب فيrابن   الرجل الذي اكت
 الغزو أن يلحصق بأهله الذيصن خرجوا للحصج لهصو أبلغ دليصل على تحريصم سصفر المرأة
 بدون محرم. قال النووي : فيصه تقديصم الهصم مصن المور المتعارضصة، لنصه لمصا
حج معها، رجح الحج معها لن الغزو يقوم غيره في الغزو وفي ال  تعارض سفره 

في مقامه عنه بخلف الحج معها ]شرح صحيح مسلم[ .
النهي عن اصطحاب الكلب والجرس في السفر :

  عن اصطحاب الكلب والجرس في السفار، فقد روى أبو هريرةrنهى رسول ال 
  قال : "ل تصصحب الملئكصة رفقصة فيهصا كلب ولrرضصي ال عنصه أن رسصول ال 

جرس" ]رواه مسلم[ .
 وسصبب النهصي عصن الجرس لنهصا مزاميصر الشيطان، جاء ذلك مصصرحا عنصد مسصلم

  : "الجرسrوغيره مصن حديصث أبصي هريرة رضصي ال عنصه قال : قال رسصول ال 
مزامير الشيطان" . ]رواه مسلم[ .
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دعاء السفر وما ورد فيه من أذكار :
  بأدعيصة وأذكار، يقولهصا المسصافر ابتداًء مصن وضصع رجله علىrحفلت سصنة النصبي 

المركوب وحتى عودته لمحمله. فمنها :
ضي ال عة قال : شهدت عليا ر بن ربي عن علي  سفر :  سيلة ال  أ / دعاء ركوب و
ستوى ما ا سم ال. فل في الركاب قال: ب ما وضع رجله  ها، فل بة ليركب تي بدا  عنه وُأ
 على ظهرها قال: الحمد ل، ثم قال : }سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

 [ ثصم قال: الحمصد ل ثلث مرات، ثصم14صص13وإنصا إلى ربنصا لمنقلبون{ ]الزخرف: 
نه ل فر لي فإ سي فاغ مت نف ني ظل سبحانك إ ثم قال:  كبر ثلث مرات،   قال: ال أ
 يغفصر الذنوب إل أنصت . ثصم ضحصك، فقيصل له، يصا أميصر المؤمنيصن مصن أي شيصء

  فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول ال: من أيrضحكت؟ قال: رأيت النبي 
نه ل بي، يعلم أ فر لي ذنو من عبده إذا قال ا جب  بك يع كت؟ قال "إن ر يء ضح  ش

يغفر الذنوب غيري" ]رواه أبو داود، وصححه اللباني[ .
 ب/ ومن دعائه ص أيضا عند سفره وعودته . ما رواه ابن عمر رضي ال عنهما،

  كان إذا اسصتوى على بعيره خارجا إلى سصفر كصبر ثلثا ثصم قال :rأن رسصول ال 
نا لمنقلبون{ ]الزخرف: نا إلى رب ين وإ نا له مقرن ما ك نا هذا و سبحان الذي سخر ل { 

 [ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم14ص13
 هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في
 الهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال

والهل .
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون" ]رواه مسلم[.

  كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبرrوعنه رضي ال عنه أن رسول ال 
 على كصل شرف مصن الرض ثلث تكصبيرات، ثصم يقول : "ل إله إل ال وحده ل
ير، آيبون تائبون، عابدون يء قد كل ش هو على  مد ،  يك له، له الملك وله الح  شر
 سصاجدون، لربنصا حامدون، صصدق ال وعده ، ونصصر عبده، وهزم الحزاب وحده"

]رواه البخاري، ومسلم[ .

1091



بن عمر رضي ال يث ا في حد ية : ف من الود يا والهبوط  كر عند علو الثنا  ت/ الذ
  وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا،rعنهما، السابق ص أنه قال في آخره : "وكان النبي 

 وإذا هبطوا سصبحوا، فوضعصت الصصلة على ذلك" . ]رواه أبصو داود، وصصححه
اللباني[ .

  إذا أشرف على قرية يريدrث/ دعاء دخول القرية ونحوها : قال ابن القيم: وكان 
ما سبع و ما أظللن، ورب الرضين ال سبع و سماوات ال هم رب ال ها يقول: "الل  دخول
 أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية
كم، صححه الحا ها" ] ما في شر  ها و شر أهل ها و من شر بك  ها، وأعوذ  ير أهل  وخ

ووافقه الذهبي[ .
 rج/ ما يستحب ذكره للمسافر في السحر . روى أبو هريرة ري ال عنه أن النبي 

 كان إذا كان في سفر وأسحر يقول : "سمع سامع بحمد ال وحسن بلئه علينا، ربنا
صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بال من النار" ]رواه مسلم[ .

فائدة :
 ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره، يدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب وأن يجتهد في
ستجابة فل سافر دعوة م مع اللحاح والخضوع فللم مع،   ذلك، ويتحرى الدعاء الجا

  قال : "ثلثrينبغصي التفريصط فيهصا. روى أبصو هريرة رضصي ال عنصه أن النصبي 
 دعوات مسصتجابات ل شصك فيهصن: دعوة الوالد، ودعوة المسصافر، ودعوة المظلوم"

]رواه أبو داود، وحسنه اللباني[ .
دعاء نزول المنزل :

 قصد يحتاج المسصافر إلى النزول مصن مركوبصه، للنوم، أو الكصل، أو قضاء الحاجصة،
 والبرية فيها من الهوام والسباع والشياطين ما ال به عليم، فكان من نعمة ال علينا

نا  سان نبي نا على ل كلrأن شرع ل شر  من  ص  ص بإذن ال  نا    ، دعاًء نقوله يحفظ
ُسلمية رضي ال عنها ، قالت : سمعت رسول ال  مخلوق. فعن خولة بنت حكيم ال

rيقول : "مصن نزل منزًل ثصم قال: أعوذ بكلمات ال التامات مصن شصر مصا خلق. لم  
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" . ]رواه مسلم[ .

استحباب الجتماع عند النزول وعند الكل :
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 جعصل ال فصي الجتماع القوة والعزة والمنعصة والبركصة، وجعصل فصي التفرق الوهصن
ستحب سافرون جميعا ا كة. والقوم إن كانوا ي سلط العداء ونزع البر عف وت  والض
 لهصم أن يجتمعوا فصي مكان نزولهصم ومصبيتهم، وكذا يجتمعون على أكلهصم لتحصصل

البركة لهم .
بة الخشني رضي ال عنه قال : كان بو ثعل قد روى أ ما الجتماع عند النزول : ف  أ

  : "إن تفرقكمrالناس إذا نزلوا منزًل تفرقوا في الشعاب والودية، فقال رسول ال 
 في هذه الشعاب والودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزًل إل انضم
بو داود وصححه هم ثوب لعمهم" ]رواه أ  بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط علي

اللباني[ .
 والجتماع على الطعام تحصل به البركة والزيادة، فعن وحشي بن حرب عن أبيه

سول ال  صحاب ر بع، قال:rعن جده: أن أ كل ول نش نا نأ سول ال إ يا ر   قالوا: 
يه سم ال عل كم، واذكروا ا عم. قال : "فاجتمعوا على طعام كم تفترقون" قالوا ن  "فلعل

يبارك لكم فيه" ]رواه أبو داود، وحسنه اللباني[ .
رخص السفر :

 من قواعد الشريعة )المشقة تجلب التيسير( ولما كان السفر قطعة من العذاب؛ لقوله
rته مه، فإذا قضى نهم به، ونو مه وشرا كم طعا نع أحد من العذاب يم سفر قطعة    ال

 فليجعل إلى أهله" ، رتب الشارع ما رتب من الرخص، حتى ولو ُفِرَض َخّلوه عن
صور والفراد عض ال في ب فت  مة، وإن تخل ها العا  المشاق؛ لن الحكام تعّلق بعلل
هم ال: نى قول الفقهاء رحم كم، وهذا مع عم، ول يفرد بالح حق بال كم الفرد ُيل  فالح
 "النادر ل حكم له" يعني ل ينقص القاعدة ول يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب

اعتباره، فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلي :
 ص القصر؛ ولذلك ليس للقصر من السباب : غير السفر؛ ولهذا أضيف السفر إلى1

القصر لختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين .
ما : والجمع2 قت إحداه في و ين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء   ص الجمع ب

 أوسصع مصن القصصر، ولهذا له أسصباب ُأخصر غيصر السصفر: كالمرض، والسصتحاضة،
صر أفضل من الحاجات، والق ها  يح الشديدة الباردة، ونحو طر، والوحل، والر  والم
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سفر فالفضل تركه إل في ال ما الجمع  بل يكره التمام لغير سبب، وأ  من التمام، 
عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز.

ص الفطر في رمضان من رخص السفر .3
ص الصلة النافلة على الراحلة وسيلة النقل إلى جهة سيره .4
ص وكذلك المتنفل الماشي.5
يث6 هن لحد ثة أيام بليالي ها، ثل مة، والخمار، ونحو ين، والعما سح على الخف  ص الم

سول ال  عل ر نه قال : ج ضي ال ع بي طالب ر بن أ هنrعلي ا ثة أيام وليالي   ثل
سفر، وإن كان الغالب أن سببه ال يس  مم فل ما التي يم" وأ سافر ، ويوما وليلة للمق  للم
تة للمضطر عام في كل المي سفر أكثر منه في الحضر، وكذلك أ يه في ال  الحاجة إل

السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر.
في الحضر،7 ها  نه يكره ترك مع أ سفر، ول يكره له ذلك،  في ال تب   ص ترك الروا

أما راتبة الفجر وصلة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضرا وسفرا .
نبي 8 عن ال بت  ما ث سفر  خص ال من ر سافرrص  بد أو  نه قال : "إذا مرض الع   أ

 ُكتبت له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا" . فالعمال التي يعملها في حضره: من
 العمال القاصصرة على نفسصه، والمتعديصة يجري له أجرهصا إذا سصافر، وكذلك إذا

مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها . أ،هص.
صلة التطوع في السفر :

صلي من تراه ي به ، فقّل  سافر التطوع على مركو صلة الم سنن المهجورة،   من ال
  كان يفعل ذلكrالنافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من وسائل السفر. ونبينا 

قة سافر إن كان راكبا لمش صلة النافلة للم في  ته، ول يلزم تحري القبلة   على راحل
ما، ضي ال عنه مر ر بن ع ند الحرام. روى ا ستقبل القبلة ع ضل أن ي  ذلك، والف

  يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماًءrقال : "كان رسول ال 
 ، صلة الليل إل الفرائض، ويوتر على راحلته" ]رواه البخاري، ومسلم[ . ولذا فإنه

 .rيستحب للمسافر ، أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء بنبينا 
حكم صلة الفريضة على الطائرة أو غيرها :
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سيارة أو القطار سألة : هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو ال  م
 إذا اضطصر لذلك؟ أم يؤخرهصا حتصى يصصل إلى المكان الذي يتمكصن أن يؤديهصا فيصه؟

وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟
 الجواب : أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال مماثل فقالت: إذا كان راكب السيارة أو
سه لو نزل لداء الفرض، ويعلم  القطار أو الطائرة أو ذوات الربع، يخشى على نف
نه ها، فإ يه فات وقت صلي ف كن أن ي صل إلى المكان الذي يتم تى ي ها ح نه لو أخر  أ
 يصصلي على قدر اسصتطاعته، لعموم قوله تعالى: }ل يكلف ال نفسصا إل وسصعها{

 [ ، وقوله تعالى16[ ، وقوله تعالى: }فاتقوا ال ما استطعتم{ ]التغابن:286]البقرة: 
 [ . وأما كونه يصلي أين توجهت78: }وما جعل عليكم في الدين من حرج{ ]الحج:

 المذكورات، أم لبصد مصن التوجصه إلى القبلة دوما واسصتمرارا، أو ابتداًء فقصط، فهذا
عل ذلك، لنه ستقبال القبلة في الصلة وجب ف نه ا  يرجع إلى تمكنه ، فإذا كان يمك
 شرط فصي صصحة صصلة الفريضصة فصي السصفر والحضصر، وإذا كان ل يمكنصه فصي

جميعها، فليتق ال ما استطاع، لما سبق من الدلة ]فتاوى اللجنة الدائمة[ .
النوم في السفر :

 قد يضطر المسافر على الطرق البرية على النوم للراحة من عناء السفر، ولما كان
يه مصلحتهم العاجلة والجلة؛ كان من جملة ذلك ما ف  الشرع المطهر يرشد الناس ل
 إرشاد المسصافر لمكان نومصه، حتصى ل يؤذى مصن هوام الرض ودوابهصا. فعصن أبصي

سول ال  نه قال : قال ر ضي ال ع صب فأعطواrهريرة ر في الخ سافرتم    : "إذا 
ستم ها، وإذا عر ها نقي سنة فبادروا ب في ال سافرتم  من الرض، وإذا  ها  بل حظ  ال
يس النزول يل: التعر يل، وق سير نهاره ويعرس أي ينزل أول الل  ]المعرس : الذي ي
يل" ]رواه ها طرق الدواب ومأوى الهوام بالل يق ، فإن يل[ فاجتنبوا الطر خر الل  في آ

مسلم[ .
  ؛ لن الحشراتrقال النووي : وهذا أدب مصصن آداب السصصير والنزول أرد إليصصه 

سهولتها، يل على الطرق ل في الل سباع تمشي  سموم وال  ودواب الرض من ذوات ال
ها، فإذا من مرة ونحو ها  جد في من مأكول ونحوه، وت سقط  ما ي ها  قط من ها تلت  ولن
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 عرس النسان في الطريق ربما مر منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق
]شرح صحيح مسلم[ .

تي في وسعه من الوسائل ال ما  خذ  غي على المسافر إذا أراد نوما، أن يت نه ينب  ثم إ
نا هذا أصبحت تلك الوسائل ص ول نه على الستيقاظ لصلة الفجر ، وفي زمن  تعي

سولنا  خس الثمان. ور سرة وبأب ص متي مد  بي هريرةrالح عن أ   كان يحتاط لذلك، ف
سول ال  نه : "أن ر تى إذاrرضصي ال ع سار ليلة ح يبر  من غزوة خ فل  ين ق   ح

 أدركصصه الكرى ]أي: النعاس أو النوم[ ُعرس وقال لبلل: أكل لنصصا الليصصل" ]رواه
نه : "أن ضي ال ع عم ر بن مط جبير  ية  من ورا مد  سائي وأح ند الن سلم[ ، وع  م

سول ال  صبح؟ قالrر صلة ال عن  قد  نا الليلة ل نر من يكلؤ سفر له :  في    قال 
بلل: أنا ... ألحديث" .

سول ال  نه قال : "كان ر ضي ال ع بو قتادة ر سفر فعّرسrوروى أ في    إذا كان 
في سه على  عه ورأ يل الصبح نصب ذرا نه، وإذا عّرس قب يل اضطجع على يمي  بل

كفه" ]رواه مسلم[ .
كراهية قدوم المسافر على أهله ليًل :

  أن يطرق الرجل أهلهrعن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما ، قال : "نهى النبي 
بة، ستحد المغي تى ت ين أهله طروقا ح كم ليًل فل يأت سلم: "إذا قدم أحد ند م  ليًل" وع

  أن يطرق الرجصل أهله ليًلrوتمتشصط الشعثصة" وعنده أيضا : "نهصى رسصول ال 
يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم" ]رواه البخاري، ومسلم[ .

 فينبغي للمسافر إذا رجع إلى أهله أن ل يدخل عليهم ليًل، حتى ل يرى ما يكره في
 أهله مصن سصوء المنظصر. قال النووي : ... أنصه يكره لمصن طال سصفره أن يقدم على
نه ليًل فل بأس، كما ته إتيا ما من كان سفره قريبا تتوقع امرأ ته ليًل، بغتة، فأ  امرأ
 قال في إحدى الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. وإذا كان في قفل عظيم أو عسكر
 ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الن
 داخلون فل بأس بقدومصه متصى شاء لزوال المعنصى الذي نهصي بسصببه، فإن المراد أن
مه سلم[ قلت : ومثله إذا علموا بقدو تة ]شرح م صل ذلك ولم يقدم بغ قد ح  يتأهبوا و

عن طريق أجهزة التصال ونحوها .
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استحباب رجوع المسافر لهله بعد قضاء حاجته وعدم الطالة :
 يستحب للمسافر إذا نال مراده من سفره أن يعود سريعا إلى أهله، ول يمكث فوق

  . فعن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبيrحاجته. وقد أرشد إلى هذا رسول ال 
rمه. فإذا قضى به ونو مه وشرا كم طعا نع أحد من العذاب: يم سفر قطعة    قال : "ال

 نهمتصه فليعجصل إلى أهله" ]رواه البخاري، ومسصلم[ . قال ابصن حجصر: وفصي الحديصث
ستعجال الرجوع ول سيما من ستحباب ا هة التغرب عن الهل لغير حاجة، وا  كرا
 يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ، ولما في القامة في الهل من الراحة المعينة على
من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة مة  في القا ما  يا ، ول ين والدن  صلح الد

"فتح الباري" .
استحباب صلة ركعتين في المسجد عند قدوم البلد :

  أنه كان إذا قدم من سفر، فإن أول شيء كان يبادر إليه هو الصلة فيrمن هديه 
نبي  نه : ] إن ال بن مالك رضي ال ع عب  ين. قال ك سجد ركعت   : كان إذا قدمrالم

 مصن سصفر ضحصى دخصل المسصجد فصصلى ركعتيصن قبصل أن يجلس [ ]رواه البخاري،
سنة هم اتباعا ل سألك الل ها، فن قل من يطبق تي  سنن المهجورة، ال  ومسلم[ وهذه من ال

 ظاهرا وباطنا، وبال التوفيق،،rنبيك 
ما يقوله المسافر إذا أشرف على مدينته :

  مقفلة من عسفان ورسولrعن أنس بن مالك رضي ال عنه قال : "كنا مع النبي 
  على راحلتصه وقصد أردف صصفية بنصت حيصي، فعثرت ناقتصه فصصرعا جميعا ،rال 

نك المرأة. فقلب ني ال فداءك، قال : علي يا رسول ال جعل حة فقال:  بو طل حم أ  فاقت
 ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها، وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول ال

rنا حامدون، فلم يزل نة قال : آئبون، تائبون، عابدون لرب نا على المدي ما أشرف   . فل
يقول ذلك حتى دخل المدينة" .

============
عوائق الفهم

ثه للخرين عدم فهمه ويُرجع السبب إلى أمر واحد وهو  يتعجب البعض عند حدي
 غباء المقابل ، أو عدم قدرته على الستيعاب ، وبالرغم من أن هذا السبب قد يكون
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 صحيحا عند البعض ولكنه ليس صحيحا عند الخرين أو ربما ل يكون هو السبب
ند نا ع هم لحاديث سباب عدم الف عن أ حث  من الب بد  في هذه القضية ، فل  يد   الوح

البعض أو ما يسمى بعوائق الفهم ، ومن أبرز هذا العوائق :
ص استخدام العبارات الصعبة .1

من لغات أخرى بة  سياسية المعر ية أو ال يم أو المصطلحات الدب صة تلك المفاه  خا
 مثصل التكنقراط أو الكنفدراليصة أو الشيوفونيصة وأمثالهصا مصن المصصطلحات أو بعصض

العبارات الدبية العميقة التي ل يفهمها الجميع .
ستوى المظنون2 سواء كان هذا الم حد  ستوى وا هم ذو م بة الناس على أن  ص مخاط

فع أو متدن فالخطاب يجب أن يشمل الجميع لكيل يحرم من  هو مستوى ثقافي مرت
فهمه البعض الخر كأن يأتي في عرض حديثه …

فا وقد ل يفهمه الكثير3  ص نقص الدلة فالحديث عندما ل يدعم بالدلة يكون ضعي
 لن الناس تختلف في قدراتها على الستيعاب والدلة تأتي لتسهل عملية الفهم عند

هذه الفئات لما تجلبه من توضيح للفكرة المطروحة .
ص كراهية السامع للمتحدث :4

قل فإن كن المتكلم مقبوًل على ال ما لم ي هم و كبر عوائق الف من أ سي  جز النف  فالحا
 حاجزا يتكون بيصن السصامع والمتكلم يحول دون الفهصم الصصحيح لذلك كان الرسصول
 صصلى ال عليصه وسصلم عندمصا يختار رسصله للملوك والمراء يختارهصم مصن أجمصل

الصحابة وجها وجسما وفصاحة .
ص استعمال العبارات المطاطة :5

 أو تلك التي تحتمل اكثر من تأويل تجعل المستمع في حيرة من المقصود وتحدث
حا والعبارات ما كان الكلم واض صود المتحدث وكل في مق ستمعين  ين الم فا ب  خل

مباشرة كان الفهم أكبر من المستمع .
- ومن عوائق الفهم انشغال المستمع بشيء آخر6

ته إن كان الكلم محفوفا في  فل بد للقائمين على تنظيم المحاضرة أو المحاضر بذا
نه أن يشغل المستمع من شأ ما  يه أن يزيل كل  به عل يل له أو مكت يت زم ته أو ب  بي
ما من الزخارف والملفتات  يه  في مكان ف ثه ، ومثال على ذلك أل يتحدث   عن حدي
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في بيوت ال ، أو القاعات المخصصصة لذلك ، إل أن يكون يث   فيصه ، ويتعمصد الحد
يا تخص المستمع ، فل يملك المتحدث في هذا المر شيئا إل أن  النشغال في قضا

يكون المستمع قريبا له فيعالج ما يشغله عما يتحدث فيه إن استطاع .
ص مقاطعة المتحدث :7

خر يء آ نا أو لي ش عه المقدم ليعلن إعل صور كأن يقاط ها عدة  عة ل  وهذه المقاط
 كتنصبيه أو تحذيصر أو مصا شابصه ، أو بمرور سصاقي الماء أمامصه ، أو إعطائه قهوة أو

شايا أثناء حديثه .
 أو حدوث جلبصة فصي قاعصة المحاضرة كتوزيصع طعام أو شراء أو حدوث صصوت

مرتفع قريبا من مكان الحديث .
نه يجلس في  أو وضع مزهرية كبيرة تحجب صورة المتحدث عن المستمع ، أو أ
 مكان منخفصض أو متسصاو مصع المسصتمعين أو صصياح طفصل ، أو حديصث بيصن اثنيصن
 وغيرها من المور التي تقاطع المتحدث وهذه من المور التي كان يحرص عليها
في حظ حرصه على أن يكون المتحدث  يث ، وأيضا نل في الحد به  في آدا  السلم 

مكان مرتفع كما هي السنة في خطبة الجمعة .
ص عدم اختيار الوقت المناسب .8

 فاختيار الوقت له أكبر الثر في فهم المستمع فالحديث في منتصف النهار أو أوله
 ليس كالحديث في بداية الليل أو منتصفه ، وكذلك يتأكد اختيار الوقت المناسب عند
سبة في منا به  قبر وعذا عن ال يث  يث ، كالحد ية للحد ير المتوال  حدوث الظروف غ

الفراح والعراس والحديث عن الفراح في مناسبة الموت والعزاء .
المصدر : كتاب وقفة تربوية .

============
مفسدات القلب

تي أشار هي ال سدات القلب الخمسة ف ما مف يم رحمه ال تعالى: وأ بن الق  قال المام ا
بع، والمنام. فهذه الخمسة ير ال، والش ني، والتعلق بغ طة، والتم من كثرة الخل ها   إلي

من أكبر مفسدات القلب.
المفسد الول: كثرة المخالطة:
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سود، تى ي ني آدم ح من دخان أنفاس ب طة: فامتلء القلب  ما تؤثره كثرة الخل ما   فأ
 ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما، وضعفا، وحمل لما يعجز عن حمله من مؤنة
سم فكره في هم وبأمورهم، وتق ها ب  قرناء السوء، وإضاعة مصالحه، والشثغال عن

أودية مطالبهم وإراداتهم. فماذا يبقى منه ل والدار الخرة؟
 هذا، وكصم جلبصت خلطصة الناس مصن نقمصة، ودفعصت مصن نعمصة، وأنزلت مصن محنصة،
وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إل الناس؟
 وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، وقضاء وطر بعضهم من بعض،
 تنقلب إذا حقصت الحقائق عداوة، ويعصض المخلط عليهصا يديصه ندمصا، كمصا قال تعالى:
 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يليتني اتخذت مع الرسول سبيل، ياويلتي ليتني

ني ]الفرقان: عد إذ جاء كر ب عن الذ ني  قد أضل خذ فلنا خليل، ل  [ وقال29-27لم أت
ين ]الزخرف: عض عدو إل المتق هم لب  [، وقال خليله67تعالى: الخلء يومئذ بعض

ثم يوم يا  في الحياة الدن كم  نا مودة بين من دون ال أوثا تم  ما اتخذ مه: إن يم لقو  إبراه
 القيامصة يكفصر بعضكصم ببعصض ويلعصن بعضكصم بعضصا ومأواكصم النار ومصا لكصم مصن

 [، وهذا شأن كل مشتركين في غرضك يتوادون ما داموا25ناصرين ]العنكبوت:
 متسصاعدين على حصصوله، فإذا انقطصع ذلك الغرض، أعقصب ندامصة وحزنا وألما

وانقلبت تلك المودة بغضا زلعنة، وذما من بعضهم لبعض.
عة، عة والجما ير كالجم في الخ طة: أن يخالط الناس  مر الخل في أ فع  بط النا  والضا
 والعياد والحصج، وتعلم العلم، والجهاد، والنصصيحة، ويعتزلهصم فصي الشصر وفضول

المباحات.
 فإن دعصت الحاجصة إلى خلطتهصم فصي الشصر، ولم يمكنصه اعتزالهصم: فالحذر الحذر أن
صر. كن له قوة ول نا بد أن يؤذوه إن لم ي هم ل هم، فإن صبر على أذا هم، ولي  يوافق
 ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له، وتعظيم وثناء عليه منهم، ومن المؤمنين، ومن رب
 العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له، ومقت، وذم منهم، ومن المؤمنين، ومن

رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة، وأحمد ما ل.
 وان دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس

طاعة ل إن أمكنه.
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المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر التمني:
يل: إن المنى يس العالم، كما ق  وهو بحر ل ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفال
 رأس أموال المفاليس. فل تزال أمواج الماني الكاذبة، والخيالت الباطلة، تتلعب
نة خسيسة سفلية، فة، وهي بضاعة كل نفس مهي  براكبه كما تتلعب الكلب بالجي
ية. ني الذهن ها بالما ضت عن بل اعتا ية،  ها الحقائق الخارج مة تنال ب ها ه ست ل  لي
 وكل بحسب حاله: من متمن للقدوة والسلطان، وللضرب في الرض والتطواف في
 البلدان، أو للموال والثمان، أو للنسوان والمردان، فيمثل المتمني صورة مطلوبة
ستيقظ نا هو على هذا الحال، إذ ا ها، فبي تذ بالظفر ب  في نفسه وقد فاز بوصولها وال

فإذا يده والحصير!!
به إلى مل الذي يقر مة حول العلم واليمان، والع يه حائ ية أمان مة العل صاحب اله  و
 ال، ويدنيصه مصن جواره. فأمانصي هذا إيمان ونور وحكمصة، وأمانصي أولئك خداع

وغرور.
وقد مدح النبي متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الشياء كأجر فاعله.

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير ال تبارك وتعالى:
وهذا أعظم مفسداته على الطلق.

نه إذا تعلق يه أضر من ذلك، ول أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإ يس عل  فل
 بغيصر ال وكله ال إلى مصا تعلق بصه. وخذله مصن جهصة مصا تعلق بصه، وفاتصه تحصصيل
 مقصوده من ال عز وجل بتعلقه بغيره، والتفاته إلى سواه. فل على نصيبه من ال
من دون ال به وصل. قال ال تعالى: واتخذوا  ما أمله ممن تعلق   حصل، ول إلى 

يم: هم ضدا ]مر هم ويكونون علي سيكفرون بعبادت هم عزا ، كل  هة ليكونوا ل -81آل
 [، وقال تعالى: واتخذوا من دون ال آلهة لعلهم ينصرون ل يستطيعون نصرهم82

[.75-74وهم لهم جند محضرون ]يس:
 فأعظم الناس خذلنا من تعلق بغير ال. فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلحه
ثل المتعلق هو معرض للزوال والفوات. وم به، و من تعلق  صل له م ما ح ظم م  أع

بغير ال: كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت، أوهن البيوت.
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ها: التعلق بغير ال. ولصاحبه الذم  وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني علي
 والخذلن، كمصا قال تعالى: ل تجعصل مصع ال إلهصا أخصر فتقعصد مذمومصا مخذول

 [ مذموما ل حامد لك، مخذول ل ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس22]السراء:
سلط هر وت قد يكون مذموما منصورا كالذي ق طل، و هر ببا  مقهورا محمودا كالذي ق
 بباطصل، وقصد يكون محمودا منصصورا كالذي تمكصن وملك بحصق. والمشرك المتعلق

بغير ال قسمه أردأ القسام الربعة، ل محمود ول منصور.
المفسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام:

والمفسد له من ذلك نوعان:
أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهي نوعان:

سباع والمخلب حم الخنزير، وذي الناب من ال تة والدم، ول حق ال: كالمي  محرمات ل
من الطير.

 ومحرمات لحصق العباد: كالمسصروق والمغصصوب والمنهوب، ومصا أخصذ بغيصر رضصا
صاحبه، إما قهرا وإما حياء وتذمما.

نه ني: ما يفسده بقدره وتعدي حده، كالسراف في الحلل، والشبع المفرط، فإ  والثا
ها، فإذا فر ب تى يظ ها ح نة ومحاولت نة البط عن الطاعات، ويشغله بمزاولة مؤ  يثقله 
يه مواد ها، وقوى عل  ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها، والتأذي بثقل
 الشهوة، وطرق مجاري الشيطان ووسصعها، فإنصه يجري مصن ابصن آدم مجرى الدم.
كل كثيرا من أ سعها. و ها ويو بع يطرق قه، والش سد طر يه وي صوم يضيق مجار  فال
مي وعاء ما مل آد يث المشهور: }  في الحد  شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. و
 شرا مصن بطنصه، بحسصب ابصن آدم لقيمات يقمصن صصلبه. فإن كان لبصد فاعل فثلث
 لطعامصه، وثلث لشرابصه، وثلث لنفسصه { ]رواه الترمذي وأحمصد والحاكصم وصصححه ا

للبا ني[.
المفسد الخامس: كثرة النوم:

قل البدن، ويضيع الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه نه يميت القلب، ويث  فإ
المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن.
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يل أحمد وأنفع من آخره ، يه. ونوم أول الل  وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إل
ين قل نفعه، وكثر ما قرب النوم من الطرف يه. وكل فع من طرف  ونوم وسط النهار أن

ضرره، ولسيما نوم العصر. والنوم أول النهار إل لسهران.
مة، نه وقت غني صبح وطلوع الشمس؟ فإ ين صلة ال هم: النوم ب  ومن المكروه عند
 وللسصير ذلك الوقصت عنصد السصالكين مزيصة عظيمصة حتصى لو سصاروا طول ليلهصم لم
 يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه،
 ووقصت نزول ا لرزاق، وحصصول القسصم، وحلول البركصة. ومنصه ينشصأ النهار،
 وينسصحب حكصم جميعصه علي حكصم تلك الحصصة. فينبغصي أن يكون نومهصا كنوم

المضطر.
هو مقدار ير، و سدسه الخ يل الول، و صف الل عه: نوم ن  بالجملة فأعدل النوم وأنف
 ثمانصي سصاعات. وهذا أعدل النوم عنصد الطباء، ومصا زاد عليصه أو نقصص منصه أثصر

عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه.
يل، عقيب غروب الشمس حتى تذهب فع أيضا: النوم أول الل  ومن النوم الذي ل ين

فحمة العشاء. وكان رسول ال يكرهه. فهو مكروه شرعا وطبعا. وال المستعان.
اللهم علق قلوبنا برجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك
اللهم اجعلنا نحبك بقلبنا كله , ونرضيك بجهدنا كله

وصلى ال على سيد الولين والخرين
نقله أخوكم غربة السنة

شبكة أنا المسلم
==============

عيدكم مبارك
تهنئة :

أخي الفاضل.. أختي الفاضلة
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته.. وبعد:

تقبل ال منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمال ..
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 ثم إنه يسرنا أن نهنئكم بقدوم أيام عيد الفطر المبارك ، جعلها ال أيام عز للسلم
والمسلمين

أخي الحبيب.. أختي الحبيبة
 مصن تأمصل أحول الناس وعرف كيصف يقضون أوقاتهصم، وكيصف يمضون أعمارهصم،
ها بالذات، علم أن أكثر الناس محرمون من نعمة  وخاصة أيام العيد ص والولى من
 استغلل العمر واغتنام الوقت ومن هنا يسعدنا أن نشارككم فرحة هذا العيد بقطوف
 مصن بسصتان النصصح نهديهصا لكصم، متمثليصن بذلك قول ال تعالى )وتعاونوا على البر

والتقوى( وذلك حتى يكون عيدا سعيدا بإذن ال..
نصائح وإرشادات:

 ص في ليال العيد الولى يكثر الزدحام والختلط في الشوارع والسواق والماكن
 الترفيهيصة، حاولوا أن تجنبوا أسصرتكم مثصل هذه الماكصن وفكروا كيصف يمكنكصم أن

تغتنموا أيامكم بعيدا عن ذلك كله.
 ص علموا أولدكم أن ليس معنى العيد السراف أو التبذير في المال والوقت، بل إن
بد يوم سلم "ل تزول قدم ع يه و صلى ال عل ير، قال  من هذا بكث كبر  نى أ يد مع  للع
عن يم أفناه، و عن عمره ف ها:  كر من بع خصال،.... وذ عن أر سأل  مة حتى ي  القيا

ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه .." رواه الترمذي.
 ص قال صلى ال عليه وسلم "كلكم راع ومسؤول عن رعيته" الحديث، والبناء من
يه كم ال عل ما أتمن فظ على  ظا، فحا ية وحف  أغلى المسؤوليات وأعظم المانات رعا

من الولد واحذروا من أن تسرق أماناتكم أو تخدش أو تمس بسوء.
ص يقول ال جل وعل }والعصر، إن النسان لفي خسر{ ويقول الول:

الوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليكص يضيع
 فإضاعصة الوقات فيمصا ل فائدة منصه وإشغالهصا بمشاهدة أو حضور المحرمات أو

المنكرات وأماكن اللهو وميادين العبث من أعظم التضييع لمانة الوقت.
وعند الصباح يحمد القوم السرى.

  ورقصم1420 صص 3صص 15سصئلت اللجنصة الدائمصة للبحوث العلميصة والفتاء بتاريصخ 
 عن20856
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 حكصم إقامصة المهرجانات والحفلت التصي تتضمصن اللهصو والغناء والطرب.... وعصن
حكم حضور هذه الحتفالت والمهرجانات ومشاهدتها؟

 فأجابصة: يحرم على المسصلم إقامصة حفلت أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة
 كالغناء والموسيقى واختلط الرجال بالنساء وإحضار السحرة والمشعوذين ....وإذا
 تقرر أن أقامصة هذه الحفلت والمهرجانات محرم فحضورهصا وبذل الموال فيهصا
ما عة المال والوقات في ها كل ذلك محرم أيضا لنه من إضا ية ل  وتشجيعها والدعا
 ل يرضصصي ال سصصبحانه، ومصصن التعاون على الثصصم والعدوان، وال تعالى يقول:

َه َه ِإّن الّل ِن َواّتُقوا الّل ِم َواْلُعْدَوا  }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبّر َوالّتْقَوى َول َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِأْث
َشِديُد اْلِعَقاِب{ وبال التوفيق. وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
مك قه فأكر صك بالخطاب، كمصا خصصك ال تعالى عصن خل تي الكريمصة.. نخ  صص أخ
 بالحجاب، إن تميزك الحقيقي بعفافك، وعزتك في حجابك، فل تهتكي ستر ال عنك

بيديك فتخسري بذلك الدنيا والخرة..
مقترحات :

مة قال صول الرح نة وح سبب دخول الج هي  صلة الرحام، ف  ص زيارة القارب و
سأ له في أثره ، يه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه وين نا صلى ال عل  حبيب
 فليصصل رحمصه" رواه البخاري ، وللزيارات والرحلت العائليصة فصي العيصد شعورا

خاصا، فشمروا في مضمار الخير عسى أن يكون لكم قدم السبق فيه.
 ص الرحلت البرية.. }ِإّن ِفي َخْلِق الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتلِف الّلْيِل َوالّنَهاِر َلآياٍت
مع هطول صة  يز جدا، وخا حي مم بع تروي ِب{ وهذه الرحلت ذات طا  ِلُأوِلي اْلَأْلَبا
هو كن الل سدين، وأما عن الزدحام والختلط المف  المطار واعتدال الجواء، بعيدا 

والمنكرات.
 ص زيارة المسجد النبوي الشريف، وأداء العمرة في الحرم المكي، فإن ذلك من أنفع
ما يه وسلم" .. والعمرة إلى العمرة كفارة ل به العمار قال صلى ال عل ستغلت   ما ا

بينهما، ما اجتنبت الكبائر"
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 ص تنتشر الستراحات الخاصة في كل مكان بعيدا عن أجواء الزدحام والضوضاء
وهي تتميز بالترفيه الجيد مع المحافظة على خصوصية العائلة التامة.

 صص يمكصن للنسصان أن يسصتغل العيصد بتقديصم عمصل لدينصه يشهصد له غدا عنصد ال، أو
بالتدرب على مهارة مفيدة حتى يكون عضوا فعال في أمته.

ضدان ما اجتمعا لطالب عزة *** شرف النفوس وراحة الجساد
 ص هناك من الناس من يعيش معنا هذا العيد دون أن يعيش فرحته وذلك لن قلبه لم
في كم لتشعلوا  هم أيدي تم ل مت لهؤلء.. وهل مدد عد، ماذا قد سلم ب مل نور ال  يح

ظلم أرواحهم وقلوبهم قنديل اليمان فيبصروا السعادة الحقيقية.
أخيرا:

أخي العزيز.. أختي العزيزة
 ل تنسوا أن لكم أبناء آخرين، وإخوة آخرين، وعائلة أخرى.. يربطون بكم بأواصر
 هذا الديصن فل تنسصوا فصي غمرة فرحتكصم بهذا العيصد أن تمدوا أيديكصم لهصم بالدعاء

والصدقة والمعونة.
وال يتولكم ويحفظكم ويرعاكم ،،
والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته

وقفات مع العيد
المصدر : المكتب التعاوني للدعوة والرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية القديمة

=============
حكم إقامة المآتم وأجور القراء

بحث لفضيلة الشيخ الدكتور علي الشريف
مقدمة

1بقلم أحمد بن محمد الشرقاوي 

بسم ال الرحمن الرحيم
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله .

قف يف ، حول مو ستاذي الدكتور على الشر خي وأ سالة موجزة لشي عد : فهذه ر  وب
السلم من بدعة المآتم :
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 تلك البدعة الشائعة في بعض البلدان لدى كثير من العوام ، بل وبعض المتعلمين ،
 مع كونها من عادات الجاهلية التي حرمها السلم ، ومع ما فيها من إضاعة الدين

والمال والوقت والجهد .
 فترى الناس في بعض البلدان السلمية إذا فقدوا حبيبا أقاموا المآتم ونصبوا الولئم
 ، وأنفقوا اللف ، وصصموا آذانهصم عصن صصوت الدعاة المخلصصين الغيوريصن الذيصن
 يحاربون تلك البدع وينكرون على أصصحابها وينصصحون بالتمسصك بالسصنة وإحيائهصا
يد  سيما في الحوال التي تطرأ على النسان من أفراح وأتراح ، فيعلو صوت التقل
 العمى والتفاخر المقيت والتباهي الكاذب ، و يقّدم مراعاة الخواطر ومداراة الناس
 وإرضاؤهم ، والبذخ على حساب " الميت " يقدم ذلك على الحرص على ما ينفعه ،
يت محبين له مخلصين هل الم ين ، فلو كان أ  ويرضي ال ورسوله وصالح المؤمن
 لذكراه لبحثوا عمصا ينفعصه مصن قضاء دينصه والتصصدق عليصه والسصتغفار له ورعايصة
بة هي الغال ية  يد البال بة والتقال هر الكاذ ها المظا ته ، ولكن سعي على أرمل  أولده وال

على من ل خلق لهم .
يت هل الم مع أ ين حيث يجت يس والربع من مصيبة الموت : مصيبة الخم  وأعظم 
 ومعهصم القارب والصصدقاء والمحصبين بعصد أول خميصس يمصر على الميصت ويسصميه
 العوام فصي بعصض البلد "خميصس الطيصن" ، وبعده الخميصس الصصغير ويليصه الخميصس
 الكصبير، وربمصا اسصتعانوا فيصه بمقرئ وأقاموا فيصه الولئم والعزائم وعطلوا فيصه
 المصالح ، وضيعوا الوقات في البدع والخرافات في زمن صار الوقت يحسب فيه

عة الوقات لحياء ية " ومع ذلك فل بأس من إهدار الطاقات وإضا  " بالفيمتو ثان
بدعة وتجديد الحزان وفتح جروح كادت أن تلتئم .

 * لقصد كان سصلفنا الصصالح رضوان ال عليهصم يدركون قيمصة الوقصت وأهميتصه
 ويسصتشعرون أنصه أمانصة ومسصئولية فيحافظون على أوقاتهصم فصي كصل نافصع ومفيصد

ويحرصون على الوقت حرص أولئك المبتدعة على الدراهم والدنانير :
 * فهذا أبو يوسف القاضى صاحب المام أبي حنيفة ، كان شديد الملزمة لشيخه ،

  سنة ، ما فاته صلة الغداة معه ، ول فارقه في فطر ول17لزم مجلسه أكثر من 
بن مخلد ، سمعت شجاع  مة ، قال :  بن قدا مد  من مرض ، روى مح حى إل   أض
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نه وتركته بن لي ، فلم أحضر جهازه ول دف با يوسف يقول : مات ا  قال : سمعت أ
سرته هب ح شئ ل تذ فة  بي حني من أ ني  فة أن يفوت ني وأقربائي ، مخا  على جيرا

(1. )2عنى ( 
 * ومات ولد لوكيع بن الجراح المحدث الفقيه فخرج يوم وفاة ولده وروى للناس

أربعين حديثا زيادة على ما كان يروي في كل درس .
في إحدى هو  خبر و بي وجاءه ال ين اليو صلح الد ر   * ومات ولد للقائد المظفّّّ

يه سب ولم يحدث أحدا ولم يظهر عل يل وتجّلد واحت صبر الجم ستقبله بال  المعارك فا
بن شداد الذي كان ضي ا يه : يقول القا من عين فت  عة ذر سوى دم من اللم  يء   ش
هم ية بلغ هذا الرجل ؟ الل ساب وإلى أي غا ظر إلى هذا الصبر والحت قه :" فان  يراف

(2 )3إنك ألهمته الصبر والحتساب فل تحرمه ثوابه يا أرحم الراحمين 
 وورد أن حاتصم الصصم بلغصه أن رجل يدعصى معاذا الكصبير أصصابته مصصيبة فأعلن
 الحداد ولبس السواد واستدعى النائحات وكسر الواني فاتفق حاتم الصم مع تلميذ
َساَن سير قوله تعالى { ِإنّ اْلِإن عن تف سا عنده  سأله إذا جل يه ، وأن ي با إل  له أن يذه

{ } سورة العاديات.6ِلَرّبِه َلَكُنوٌد }
 فلما ذهبا إليه ودخل عليه بادر التلميذ بالسؤال فقال حاتم : ليس هذا وقت السؤال ،
 فسكت التلميذ برهة ، ثم أعاد السؤال فقال شيخه حاتم : ليس هذا وقت السؤال ، ثم

 { } أي6أعاد التلميذ السؤال مرة ثالثة فأجاب حاتم معنى { ِإّن اْلِإنَساَن ِلَرّبِه َلَكُنوٌد }
 عداد للمصصائب ، نسّصاء للنعصم مثصل معاذ هذا ، ابتله ال بالنعمصة عشريصن سصنة فلم

  بهذه المصصيبة جمصع النائحات وأعلنUيفكصر فصي جمصع الناس عليهصا ، فلمصا ابتله 
يه وتاب إلى ال تعالى ورضى بقضائه " صنيعه وندم عل من   الحداد ، فخجل معاذ 

4( 3)
 * وهذه رسالة تضمنت فتاوى حول موقف السلم من المآتم وما يلحقها من أجور
قد يم القرآن و قى وتعل جر على الر خذ ال كم أ ستطراد إلى ح مع ا ها ،   القراء علي
بن يوسف الشريف بن محمد  بي محمد على  مي أ خي ومعل ستاذي وشي ها لي أ  دفع
ها إلى أخي يع فدفعت ها الجم فع ب شر فينت يد أن تن يت من المف ها فرأ فع ب ها وأنت  لقرأ
 محمد فصّفها لي في ممصر ثم سفرللعممرة وسلمها لي عندما تلقينا بمكة المكرمة
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  هص ، فأخذتها وقدمت لها بهذه المقدمة1425عند باب الحجون في شهر رمضان 
المتواضعة فجزى ال أخي خير الجزاء .

 * والشيخ الدكتور على الشريف غني عن التعريف يعرفه طلبه في جامعة الزهر
قل الدعوة في ح فه العاملون  ما يعر ية للبنات بجدة ك ية الترب عة المارات وكل  وجام
 فهو من الدعاة المخلصين ، وله مواقف في الحق شاهدتها بنفسي فضل عما لمسته
سنة وحرص على إخماد البدع والنكار سك بال من تم تي له  في مدة ملزم سي   بنف
 على أصحابها مهما كلفه ذلك فهو ل يخشى في الحق لومة لئم ولقد أصابته بسبب
 ذلك محن وابتلءات قابلها بالصبر والثبات ، ولم يسلم من مكائد بعض المتعصبين
صيرة نافذة وروح تة وب حق بخطى ثاب يق ال هو ماض على طر مع ذلك ف  للبدع ، و
بة مباركة منها موقف سورة آل عمران من أهل بة ، وله حفظه ال كتابات طي  وثَّا
 الكتاب ، ورسالة في أحكام وآداب تلوة القرآن ، وتفسير سورة الحجرات وتفسير

سورة الفتح ، ودراسة ليات الخمر في القرآن .
 * وكتاباته حفظه ال دقيقة وموثقة ، هذا فضل عما مّن عليه الرحمن من طلقة
 لسان وفصاحة وبيان ولو أتيح له ما أتيح لغيره من منابر إعلمية لكان مل القلوب
ية هب الخطاب صحاب الموا من أ هم  من أعرف ير م نه شأن كث كن شأ سماع ، ول  وال

5الذين لم تفتح لهم أبواب إعلمية لينشروا العلم ويبينوا السنن على أوسع نطاق . 

 * ولكنه مع ذلك لم يأُل جهدا ولم يترك مجال ممكنا إل وأفاد فيه وأجاد ، وأعتذر
 للقارئ الكريم على هذا الستطراد ، وأسأله تعالى أن يوفق جميع العاملين في حقل

الدعوة وأن يرزقنا القبول .
 * وبعد فهذه لمسة وفاء لشيخي وأستاذي أن أقدم للقراء الكرام بعض نتاجه وأن

هل هم بأ نا أن نعرف هم علي من غير المتخصصين فحق فه  من ل يعر خي   أعّرف بشي
 العلم وأن نقربهصم منهصم ، وشيخنصا حفظصه ال مصن أهصل الشرقيصة ومقيصم فصي مدينصة

الزقازيق
وال أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا .

كتب هذه المقدمة
الفقير إلى ال
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أحمد بن محمد الشرقاوي
Sharkawe2000@yahoo.com

0508859385عنيزة - 

الجرة علي القرآن الكريم
مة يد على إقا ير بع مد غ من أ عض البلدان السلمية و في ب من الناس  ير   اعتاد كث
 المآتم فى مناسبات وحالت الوفاة فيما يسمي بالسرادقات التي تقام من أجل ذلك أو
ما يسمي بدور المناسبات تي تقام في بعض القرى ، أو في ما يسمي بالمضايف ال  في
 فى بعضها الخر ، أو في المدن ، اعتاد هؤلء إقامة ذلك ، ويتبعه بالطبع استئجار
 مقرئ أو أكثصر يقرأ القرآن علي الحاضريصن ممصن قِدموا لداء العزاء ، ثصم إعطاؤه

أجرا علي القراءة .
 ولقصد اختلف العلماء فصي عمصل وإقامصة مثصل ذلك اختلفصا كثيرا ، وسصنعرض لبيان
بل مة المأتصم ( و ) إعطاء الجرة مقا ين المريصن ) إقا في هذ  أقوال وآراء العلماء 
 قراءة القرآن فى هذا المأتم ( ومحور الحديث إنما هو بيان الحكم الشرعي فى أخذ
تم مة المأ فى إقا كم الشرعي  عن بيان الح يث  قد جاء الحد  الجرة علي القراءة ، ول

باعتباره سببا فى دعوة المقرئين لقراءة القرآن فيه .
ها مة للقراءة والجرة علي سبب والمقد تم باعتباره ال عن المأ يث أوًل  ستهل الحد  ون

فنقول وبال تعالى التوفيق :-
حكم إقامة المأتم :-

في بل قراءة القرآن  فى مقا هو إعطاء الجرة  يث  سبق أن محور الحد ما   ذكرت في
من ما له  يث ل هو محور الحد ير تلك القراءة ، هذا  ها نظ ين ل خذ المقرئ تم وأ  المأ
سبب المباشر تم هو ال قة بآداب تلوة القرآن الكريم ، إذ إن المأ نة والوثي  الصلة البي
عن بيان الحكم نا  ستهل حديث فى م تم ، و فى هذه المآ ين للقراءة   في التيان بالمقرئ

الشرعي فى إقامة المأتم وأخذ الجرة علي قراءة القرآن وفى مستهل ذلك :-
أول :

في حياة المسلمين وأذكر ية  غة الهم به القارئ إلي مسألة خطيرة وبال بت أن أن  أحب
  وذلك فصى حالةr تعالي وسصنة رسصوله Qبهصا ، وهصي وجوب الرجوع إلي كتاب

1110



مر  ْم فِي َشْيٍءQحدوث النزاع والخلف ، امتثال ل في قوله { َفِإن َتَناَزْعُت   تعالي 
 َفُرّدوهُص ِإَلى الّلهِص َوالّرسُصوِل ِإن ُكنُتمْص ُتْؤِمُنونَص ِبالّلهِص َواْلَيْومِص الِخِر َذِلكَص َخْيٌر َوَأْحسَصُن

سول Q( ، والرد إلى 6َتْأِويل } ) به ، والرد إلي الر هو الرد إلي كتا ما   r تعالي إن

 هو الرد إلي سنته ، قال ذلك مجاهد وكثير من علماء السلف من المفسرين وغيرهم
ساء فقال ، قال سورة الن من  سابقة  مة ال ية الكري سير ال ند تف ير ع بن كث  ، وذكره ا

  ، ثصمr تعالي وسصنة رسصوله Qمجاهصد وغيصر واحصد مصن السصلف أى : إلي كتاب 
 استطرد ابن كثير مبينا ما تضمنته الية الكريمة من معان تؤكد وتقرر مسألة الرد

  ورسصوله ، وأن هذا أمصر واجصب علي كصل مسصلم رضصى بال تعالي ربا ،Qإلي 
  عز وجل بأنQ تعالي : ’’ وهذا أمر من Q نبيا ورسوًل ، يقول رحمه rوبمحمد 

فى ذلك إلي عه أن يرد التنازع  ين وفرو صول الد من أ يه  شئ تنازع الناس ف  كل 
به كتاب  ما حكم  سنة ف هوr تعالي وسنة رسوله Qالكتاب وال   وشهدا له بالصحة ف

 الحصق ، وماذا بعصد الحصق إل الضلل ؟ ولهذا قال تعالي { ِإن ُكنُتمْص ُتْؤِمُنونَص ِبالّلهِص
  وسصنة رسصولهQَواْلَيْومِص الِخِر } أى : ردوا الخصصومات والجهالت إلي كتاب 

 فتحاكموا إليهما ، فيما شجر بينكم { ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم الِخِر } فدل على
 أن مصن لم يتحاكصم فصى مجال النزاع إلي الكتاب والسصنة ول يرجصع إليهمصا فصى ذلك
 فليس مؤمنا بال ول باليوم الخر ، وقوله { َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويل } أي : أحسن
 عاقبصة ومآًل ، كمصا قال السصدي وغيصر واحصد ، وقال مجاهصد أحسصن جزاًءا ، وهصو

قريب .
 هذا هو ما تضمنته الية الكريمة وما تؤكده من المر برد ما تنازع الناس فيه إلي

بةr وسنة رسوله Qكتاب  نى ري ما ل يدع مجاًل لد كد ب نى وتأ   ، وتقرر هذا المع
 ممن فى قلوبهم مرض وتأكد هذا فى قوله تعالى { َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه

( .7ِإَلى الّلِه َذِلُكُم الّلُه َرّبي َعَلْيِه َتَوّكْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب } )
 ومصن هذا المنطلق الكريصم ، منطلق الوحصي اللهصي العظيصم ، وحصي القرآن والسصنة

نناقش هذين المرين ، إقامة المآتم ، وأخذ الجرة علي قراءة القرآن فيها .
 تعالي فنقول وبال التوفيق :-Qونبدأ أول بعرض وذكر الدلة من كتاب 

الدلة من القرآن الكريم
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  تعالي عن التبذير والسراف في كثير من آيات القرآن الكريم وبالغ فيQلقد نهي 
 Qالنهصي عصن ذلك إذ وصصف المبذريصن بأنهصم إخوان للشياطيصن وقرناؤهصم ، ذكصر 

ّسِبيِل َوَل ُتَبّذْر َن ال ْسِكيَن َواْب ُه َواْلِم ى َحّق ِت َذا اْلُقْرَب في قوله تعالى { َوآ  تعالي ذلك 
ِه َكُفوًرا } ) ُن ِلَرّب َن الّشْيَطا ِن َوَكا َن الّشَياِطي َن َكاُنوْا ِإْخَوا  ( ،8َتْبِذيًرا * ِإنّ اْلُمَبّذِري

 وجاء النهصي عصن التبذيصر فصى اليصة الكريمصة عقصب المصر بإعطاء ذوى الحقوق
 حقوقهم، من القرابة ، والفقراء ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، وجاء النهي في هذا

مر  قد أ نه ول ته والهتمام بشأ به الحفاظ على المال ورعاي ستدراكا أريد  سياق ا  Qال

صدقة فى ال سبيل ال  في  فى النفاق حتى ولو كان ذلك   تعالي بالعتدال والتوسط 
ْم َيْقُتُروا َوَكاَن ْسِرُفوا َوَل ْم ُي َن ِإَذا َأنَفُقوا َل  وفى غيرها ، وذلك فى قوله تعالي { َواّلِذي

َك َقَوامًا } ) َن َذِل ُه َل ُيِحب9َّبْي ْسِرُفوْا ِإّن فى قوله تعالى { وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَل ُت  ( .و
(.10اْلُمْسِرِفيَن })

ما أمر بالنفاق نهى  يقول ابن كثير عند تفسير هذه اليات : ’’ ففى آية السراء ل
ْم  عن السراف فيه بل يكون وسطا كما قال فى الية الخرى { َواّلِذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َل
 ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما } ، وقال ابن كثير عند تفسير آية الفرقان :
 ’’ أي : ليسوا بمبذرين فى إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ول بخلء علي أهليهم

 فيقصرون فى حقهم فل يكفونهم ، بل عدًل خيارا وخير المور أوسطها ل هذا ول
( .11هذا )

  وفى أوجه البر والخير وندبQوالسلم وإن كان قد رغب فى النفاق فى سبيل 
 إلى الوصية فى المال فإنه قد بين أن ذلك يكون فى حدود ثلث المال ل يتجاوز ذلك
 ، فقد أخرج أحمد فى المسند والطبراني في الكبير والوسط من حديث عمران بن

  عنه أن رجًل أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم ، فبلغQحصين رضى 
نبي  نبي rذلك ال ية ] فأقرع ال فى روا يه [ و صلي عل مت أن ل أ قد هم  r وقال ] ل

  أمضصيr( ويؤخصذ مصن هذا الحديصث أنصه 12بينهصم فأعتصق اثنيصن وأرق أربعصة [ )
ما نه غضب من تصرف هذا الرجل عند ما أ يه ك قط وأقرها ف فى الثلث ف  الوصية 
 أوصى بكل ماله الذي يملكه وهم الرقاء الستة ولم يقره عليها بل أقرها فى الثلث

 Qفقط ، ويؤكد هذا ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال : عادني رسول 
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r( ) ( منه على الموت ، فقلت يا رسول 13 فى مرٍض ) أشفيتQبلغنى ما ترى  
ثي مالي ؟ قال نة لى واحدة ، أفأتصدق بثل ني إل اب نا ذو مال ول يرث  من الوجع وأ

  ل : الثلث ، والثلث كثيصر ؛ إنصك إنrل قال أى : سصعد : أفأتصصدق بشطره ؟ قال 
(.14تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس [ )

عن هى  سبحانه وتعالي ين تبين أن ال  ها ن تي أوردنا يث ال  ومن هذه اليات والحاد
  فيما هو مباح من الكلrالسراف والتبذير فيما هو مباح ، وكذلك ينهى الرسول 

 والشرب والتصدق ، إذا فمن باب أولى النهي عن ذلك فيما ليس من المباحات ، بل
 يتأكد هذا النهي فى الشياء التي ل نفع فيها ، والتي تكون سببا فى ضياع المال ،
سد والمضار من المفا ها  بل يكون في يه ،  فع ف ما ل ن فه في سائل إتل من و سيلة   وو
 الشيئ الكثير ، ومن بينها بل ريب المآتم ، يعرف ذلك ويدركه من عنده مسكة من
فع فهي داخلة فى ما ل ين تم سبيًل لتلف المال وضياعه في نت المآ ما كا  عقل ، ول
هذه المور المنهي عنها بل إن النهي عنها آكد وأبلغ من غيرها وال تعالى أعلم .

الدلة من السنة
 Q أمر قد أوجبه rبداية ينبغي على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن طاعة الرسول 

  تعالىQ فرض فرضصه rتعالي علينصا – على جميصع المسصلمين – فطاعصة الرسصول 
 على كل مسلم ومسلمة ، ويتأكد هذا في قوله تعالي { َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الّلَه

 r( ، وبيصن سصبحانه أن طاعصة رسصوله 15َوَأِطيُعوا الّرسُصوَل َوَلا ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْص } )

عة  يق إلي طا ْنQ Uهي الطر ته { ّم سبحانه فقال عزت قدر ته  ين طاع هي ع   و
(.16ُيِطِع الّرُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَه َوَمن َتَوّلى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا } )

 يقول ابن كثير فى تفسير آية النساء هذه : ’’ يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد
r بأن من أطاعه فقد أطاع Q ومن عصاه فقد عصي Qوما ذاك إل لنه ما ينطق  

(.17عن الهوى إن هو إل وحي يوحى ’’ )
نا  به ،Q Uويأمر نا  ما أتا خذ  نه فنأ نا ع ما نها هي ع مر بأوامره وأن ننت   بأن نأت

ْم ا َنَهاُك ُه َوَم ُسوُل َفُخُذو ُم الّر ا آَتاُك سبحانه وتعالي { َوَم نه ، قال  نا ع ما نها  ونترك 
 r(.، ولقد تأكدت طاعة الرسول 18َعْنُه َفانَتُهوا َواّتُقوا الّلَه ِإّن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب } )

بي هريرة رضي ال عنه سنده عن أ قد أخرج مسلم ب سه ، ف سان الرسول نف  على ل

1113



  قال ] مصا نهيتكصم عنصه فاجتنبوه ومصا أمرتكصم بصه فافعلوا منصه مصاrأن رسصول ال 
نبيائهم [ ) هم علي أ سائلهم واختلف كم كثرة م من قبل ين  ما أهلك الذ ستطعتم ؛ فإن ا

19.)
  ومن عصاه فقدQ U وسلمه عليه أن من أطاعه فقد أطاع Qولقد بين صلوات 

 [ Q ومن عصاني فقد عصا Q ] من أطاعنى فقد أطاع r سبحانه فقال Qعصى 

  تعالي وسصنةQ( ، رواه مسصلم عصن أبصي هريرة ، فهذه النصصوص مصن كتاب 20)
  في كل ما جاء بهr صريحة وواضحة الدللة فى المر بطاعة الرسول rرسوله 

صريحQمن شرع  نص  يه  يا ورد ف ين والدن من أمور الد مر  كل أ فى    تعالى و
 فى المآتم أو في غيرها .r تعالي أو من سنة رسوله Qصحيح من كتاب 

 r فإنه سبحانه يحذرنا من مخالفة أمره r تعالي باتباع وطاعة رسوله Qوكما أمرنا 

فى يم  من يخالف أمره وكذلك العذاب الل مة تصيب  تن عظي فى ذلك ف يبين أن   ، و
ِصيَبُهْم ِه َأن ُت ْن َأْمِر َن ُيَخاِلُفوَن َع يا والخرة ، قال سبحانه وتعالى { َفْلَيْحَذِر اّلِذي  الدن

(.21ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم } )
من كتاب  من هذا الذى ذكرناه  سوله Qونخلص  سنة ر من  ما رويr تعالي و   أن 

 عنه مرفوعا أو ما هو فى حكم المرفوع من موقوفات الصحابة التي ُرويت وُأثرت
 عنهم فيما ل مجال للرأي فيه مما هو من الغيبيات أو من الحلل والحرام ما روي
 عنه أو عن أصحابه من ذلك فى شأن تحريم المآتم وبيان عدم شرعيتها – ما روي
 مصن ذلك فإنصه ينبغصي اتباعصه وقبوله والعمصل بصه امتثاًل للنصصوص المرة بإتباعصه

سنته  من  من شرعه ول  يس  ية عما ل تمrوالناه في شأن المآ من ذلك    ومما روي 
  البجلي رضي ال عنه أنه قال ] كناQمما له حكم المرفوع حديث جرير بن عبد 

من نه  عد دف صنيعة الطعام ب يت و هل الم ية نرى الجتماع إلى أ فى روا عد – و  ن
(.22النياحة [ )

نبي  يث المرفوع إلي ال ير هذا له حكم الحد يث جر نا أن حد نبين ه نا أن   rول يفوت

  ، وقولrلنصه تضمصن حكما يتعلق بالحلل والحرام ، وهذا مصن خصصائص النصبي 
 الصحابي ) كنا نفعل كذا ، أو كنا نرى كذا ، أو كنا نعد كذا ، أو من السنة كذا ، (
 له حكصم الحديصث المرفوع إذا لم يكصن للرأى فيصه مجال ، وهذا ينطبصق علي حديصث
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 جريصر هذا ، إذا كان المصر كذلك فإن هذا الذي أخصبر عنصه جريصر بصن عبصد اللصصه
 البجلي مصن أنهصم كانوا يعدون أو يرون الجلوس للعزاء مصن النياحصة أو مصن أعمال

ها وأقرها رسول  تي يحكم ب من الحكام الشرعية ال ما هو  ية – إن   ، إذQ rالجاهل
ها مجال ول يس للرأي في تي ل  هي مما يدخل نطاق الحلل والحرام ، أي المور ال
 للعقصل فيهصا اجتهاد وبذلك يتضرر ويتأكصد تحريصم المآتصم ، لنهصا كانصت على عهصد

  وأصحابه رضى ال عنهم من النياحة ، ومن أعمال الجاهلية ، ومما لrالرسول 
 ريب فيه أن النياحة محرمة ، وكذلك أعمال الجاهلية التي نهى عنها السلم فإنها
قد يث حديث جرير ،  فى هذا الحد نا  ية ه كر أعمال الجاهل  محرمة كذلك ، إذ أن ذ

سيقت فى معرض الذم ، وهذا ما يؤكد أنها من المحرمات ، وال تعالى أعلم .
تم من الكتاب والسنة نود أن نورد على  وبعد هذا العرض الموجز لدلة تحريم المآ

سبيل اليجاز أقوال الئمة الفقهاء فى حكم المآتم فنقول وبال تعالى التوفيق :-
أقوال أئمة الفقه فى تحريم المآتم

 لقد بينا فيما سبق الحكم الشرعي فى إقامة المآتم بعد دفن الميت وبينا أن هذا الحكم
من كتاب  نا على ذلك الدلة  يم ، وأقم يمQهو التحر سنة رسوله الكر   تعالى ومن 

r وحسصب المسصلم فصي إثبات الحكصم الشرعصي وبيانصه أن يكون ذلك مصن كتاب ، Q 

  فهما المصدر الساسي والرئيس والوحد فى بيان الحكمrتعالى ومن سنة رسوله 
فى نع  كن ل حرج ول ما فى ذلك ، ل صادقان الصحيحان  ته وهما ال  الشرعي وإثبا
 تأكيد هذا الحكم الشرعي من كلم الئمة العلماء ول سيما الفقهاء منهم وذلك لبيان
في ذلك هم  به ، وأن مرجع قد قالوا بهذا وأخذوا  من الفقهاء وغيرهم  هل العلم   أن أ

 .r تعالي وسنة رسوله Qإنما هو كتاب 
هم إذ من الفقهاء وغير هل العلم  قظ العقول إلى أن أ نا ونو ظر ه فت الن  ونود أن نل

 Qحرموا إقامة المآتم فإنهم بنوا ذلك وأسسوه على ما نقلناه من نصوص من كتاب 

سنة رسوله  يه والدالونrتعالى و سابقون إل هم ال في ذلك إذ أن سوة  نا قدوة وأ هم ل   ف
عليه .

هذا وأقوال الفقهاء في تحريم المآتم كثيرة وفيما يلي نذكر منها أمثلة وهي :-

1115



 قال المام الشافعي رحمه ال تعالي وأكره النياحة علي الميت بعد موته وأن تندبه
  من الصبر والسترجاع ، وأكره المأتم ، وهيQ Uالنائحة ، لكن يعزى بما أمر 

يه ما مضى ف كن بكاء ، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع   الجماعة وإن لم ي
(.23من الثر )

 وللمام النووي كلم طيب ذكره في المجموع فى شأن المآتم وبيان الحكم الشرعي
  تعالى ’’ وأمصا الجلوس للتعزيصة فنصص الشافعصي والمصصنف –Qفيهصا فقال رحمصه 

ها – به الشيرازي – وسائر الصحاب على كراهته قالوا - يعني بالجلوس ل  يريد 
 أن يجتمصع أهصل الميصت فصى بيصت فيقصصدهم مصن أراد التعزيصة قالوا : بصل ينبغصي أن
ساء فى ين الرجال والن هم ، ول فرق ب  ينصرفوا فى حوائجهم ، فمن صادفهم عزا

 ( ، والجلوس للتعزية مكروه عند الحنفية وقد نص على24كراهة الجلوس لها ’’ )
حة ’’ ) ية فقال : ’’ وهي بدعة قبي فى شرح الهدا بن الهمام   ( ، وقد نص25ذلك ا

 على كراهصة ذلك المام أحمصد ، وهصو مذهصب الحنابلة ، قال أبصو الخطاب ’’ يكره
عد خروج الروح ’’ لن يل : ’’ يكره الجتماع ب بن عق ية ’’ وقال ا  الجلوس للتعز
عز من لم ي قبر إل ل يه تهييجا للحزن ، وقال المام أحمد : ’’ أكره التعزية عند ال  ف

فن ’’ ) بل أن يد يت أو ق فن الم نى كلم المام أحمد رحمه26فيعزي إذا د  ( ، ومع
Qتعالي والمقصود منه أن التعزية تكون قبل الدفن فإن لم يدرك ذلك ويعزى قبل  

 الدفصن فإنصه يعزي بعصد الدفصن ، ول يفوتنصا أن ننبصه هنصا إلي أن المقصصود بلفصظ
 ) الكراهة ( فى كلم الئمة السابق الذي نقلناه عنهم – المقصود بكلمة ) الكراهة (
عض ، وذلك هم الب ما يف يه ك هة التنز يم ، ل كرا هة التحر ها كرا في ذلك أن  الواردة 
 هصو المناسصب لسصياق الكلم والمناسصب أيضا لحال الحكصم الصصادر ، فإن هذه الحال
 هي التحريم ، فإن الجلوس للعزاء هو من النياحة ، ومن أعمال الجاهلية كما ورد
 ذلك في حديث جرير بن عبد ال البجلي ، والنياحة محرمة ، وأعمال الجاهلية التي
 نهي عنها السلم ولم يقرها محرمة أيضا ، ومما يدل علي تحريم النياحة وأعمال
 الجاهليصة ودعاواهامصا أخرجصه البخاري ومسصلم بسصنديهما عصن عبصد ال بصن مسصعود

  ] ليس منا من ضرب الخدود أوشق الجيوبr عنه قال : قال رسول ال Qرضى 
 ( ، فالحديث يدل علي تحريم النياحة ، ودعوى27أو دعا بدعوى أهل الجاهلية [ )
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 الجاهلية ، ويؤكد هذا ما ذكره ابن حجر عند شرح هذا الحديث حيث قال رحمه ال
( .28تعالى : ’’ وهذا يدل علي تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره ’’ )

 ومما يدل علي ذلك على أن المراد بكلمة ) الكراهة ( ومشتقاتها إنما هو التحريم –
من الكبائر هو  ما  من القرآن على  ضع كثيرة  في موا ها  ما يدل على ذلك إطلق  م
ا َك َمْكُروًه َسّيُئُه ِعْنَد َرّب َن  َك َكا سبحانه وتعالي { ُكّل َذِل  المحرمة ، ومن ذلك قوله 

 ( واسم الشارة في الية المذكورة يعود على ما سبق وتقدم ذكره في اليات29} )
َك َأّل سبحانه وتعالي { َوَقضَى َرّب من قوله  ية المذكورة بدءا  مت هذه ال تي تقد  ال

َساًنا } ) ِن ِإْح ُه َوِباْلَواِلَدْي َن30َتْعُبُدوْا ِإّل ِإّيا َك َكا سبحانه وتعالي { ُكّل َذِل  ( إلى قوله 
 َسّيُئُه ِعْنَد َرّبَك َمْكُروًها } وقد ذكر في هذه اليات الكثير من الكبائر المحرمة قطعا
 وبل أدنى ريب ، مثل الشرك بال ، وعقوق الوالدين ، والتبذير وقتل الولد خشية

  تعالي بغيصر حصق ، وتطفيصف المكيالQالفقصر ، والزنصا ، وقتصل النفصس التصي حرم 
يم ، والتقّول علي  كل مال اليت هد ، وأ   تعاليQوالميزان ، وعدم الوفاء بالوعد والع

  تعالي في هذه اليات ، ثم أطلق لفظQبغير علم ، والكبر ، وغير ذلك مما ذكره 
 الكراهصة علي كصل مصا ذكره فالكراهصة فصي هذا السصياق مقصصود بهصا التحريصم ، إًذا

هم  مة رحم نهQفالئ تم كانوا يريدون م هة على المآ فظ الكرا ما أطلقوا ل   تعالى عند
 ويقصدون به التحريم وذلك كي يتفق هذا مع الحاديث الواردة في النهي عن المآتم
 ، ولقد نهج الئمة هذا النهج في إطلق لفظ الكراهة وإرادة التحريم منه نهجوا ذلك
 تأثرا بأسصلوب القرآن الكريصم الذي أطلق عليصه لفصظ الكراهصة وإرادة التحريصم منصه

  سبحانه يريد تنفير الناس من هذه المور التي وصفها بالكراهةQوللشارة إلى أن 
منQ، فإن  في اليات  مه لهذه الشياء المذكورة  عن تحري صل  سبحانه وتعالى ف   

ها ، من يرتكب سخط  غض وي سخطها ، ويب سبحانه يبغضها وي نه   سورة السراء فإ
سعود بو ال ها ، ويشير إلي ذلك العلمة أ ها والبتعاد عن ير من في التنف غة   وذلك مبال

ا } أي : مبغضاQرحمه  َك َمْكُروًه َسّيُئُه ِعْنَد َرّب َن  َك َكا   تعالي فيقول : ’’ { ُكّل َذِل
 غير مرضي وغير مراد ، ووصف ذلك بمطلق الكراهة مع أن البعض من الكبائر

( .31لليذان بأن مجرد الكراهة عنه تعالى كافية في وجوب النتهاء عن ذلك ’’ )
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  ولصحابه رضى ال عنهم أجمعين – كما كان لهم موقف منQوكما كان لرسول 
 المآتم والذي هو التحريم كما بينا ذلك – ومعهم أئمة المذاهب فإن فريقا من العلماء
 المتأخرين ممن سلك ونهج منهج السلف لهم من ذلك نفس الموقف وهو التحريم ،
 وكان الواحصد منهصم يذكصر ذلك بلفصظ الكراهصة ، ينقصل هذا الكلم ويكتصب قبصل كلم
يم بن الق به التحريم ومن هؤلء العلمة ا هة ويراد  فظ الكرا ني يذكر ذلك بل  الشوكا

  أن يجتمع للعزاء ، ويقرأ له القرآن لrرحمه ال إذ يقول : ’’ ولم يكن من هديه 
يه  من هد هة وكان  ثة مكرو عة حاد كل هذا بد قبره ول غيره ، و ند  سكونrع   ال

  والحمد ل والسترجاع ، ويتبرأ ممن خرق لجل المصيبة ثيابهQوالرضا بقضاء 
  أن أهصلr، أو رفصع صصوته بالندب والنياحصة أو حلق لهصا شعره ، وكان مصن هديصه 

 الميت ل يتكلفون الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم ،
( .32وهو من أعظم مكارم الخلق والشيم )

قد قال رحمه  ني ف هم العلمة الشوكا بن عبدQومن   تعالي عند شرح حديث جرير 
 ال البجلي : " يعنصي أنهصم كان يعدون الجتماع عنصد أهصل الميصت بعصد دفنصه وأكصل
 الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه
 من شغل الخاطر بموت الميت وما هم فيه من مخالفة السنة ، لنهم مأمورون بأن

(.33يصنعوا لهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم )
 ول يخفى على أحد أن مقصود كل من ابن القيم والشوكاني بكلمة ) مكروه ( إنما
فة الحوذى شرح قد صرح بذلك المباركفورى صاحب تح يم ، و هة التحر  هو كرا
بد ال البجلي بن ع ير  يث جر ند شرح حد يم وذلك ع صرح بالتحر مع الترمذي   جا
في يت لنه شرع  هل الم من أ فة  بن الهمام : ’’ ويكره اتخاذ الضيا عن ا  فقال نقًل 
 السصرور ل فصي الشرور وهصي بدعصة مسصتقبحة ’’ ثصم قال نقًل عصن القارى : ’’
 واصطناع أهل الميت الطعام لجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة بل صح عن

( .34 عنه ) كنا نعده من النياحة ( وهو ظاهر في التحريم ’’ )Qجرير رضى 
  تعالي وهو منQوممن أشار إلي حرمة المآتم وتبديعها الشيخ علي محفوظ رحمه 

ية أصول الدين ،  العلماء المعاصرين ومن كبار علماء الزهر وكان من أساتذة كل
 وهصو الذى أنشصأ قسصم الوعصظ والرشاد والدعوة فصي الزهصر الشريصف ، ذكصر ذلك
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 رحمصه ال تعالي فصي كتابصه القيصم ) البداع فصي مضار البتداع ( فقال : ’’ وأمصا
ستلزمه هذا ما ي يت فمعلوم أيضا  ية الحزن علي الم تم لداع في المآ  اجتماع الرجال 
 الجتماع عادة مصن النفقات الطائلة لغرض المباهاة والرياء بإعداد محصل الجتماع
يه من ما ف في حرمة ذلك ، ل ُسط والكراسي المذهبة ونحوها ول شك   وإحضار الُب
 إضاعصة المال لغيصر غرض صصحيح ، ول يفيصد الميصت مصن ذلك شيئا ، بصل يعود
 بالخسصارة على أهله ، هذا إذا لم يكصن فصي الورثصة قاصصر ، فمصا بالك إذا كان فيهصم
تم ليلة أو ثلثة فن من عمل المآ عد الد قع ب ما ي عد ذلك : ’’ وأن  ثم قال ب  قاصر ؟ 
سوا هم جل سلف أن عن ال عن الشارع ، ول  بت  عة ولم يث نه بد في أ  مثًل ل نزاع 

  أن يدفن الرجل من أصحابهrبقصد أن يذهب إليهم الناس لتعزيتهم ، وكانت سنته 
سنة رسول  نت  صالحه ، هذه كا كل إلى م صرف  ته ،Q rين نت طريق   ، وهذه كا

َه َن َيْرجُو الّل َسَنٌة ّلمَن َكا ْسَوٌة َح ِه ُأ ُسوِل الّل ْم فِي َر َن َلُك  وال تعالي يقول { َلَقْد َكا
َه َكِثيًرا } ) ( فلنتأس به فيما ترك كما نتأس به فيما فعل )35َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر الّل

36.)
 هذه بعض أقوال الئمة الفقهاء في حكم إقامة المآتم ، وهي صريحة في تحريم ذلك

بما ل يدع مجاًل ول ثغرة لم يشك في هذه الحرمة وال تعالى أعلم .
مفاسد المآتم

 إنه مما ل ريب فيه أن الحكام الشرعية مبينة علي جلب وتحقيق المصالح والمنافع
 ودفع المضار والمفاسد ، وعلى هذا فإنه إذا تعارضت المفاسد والمصالح بمعنى أنه
عل هذا نه يترك ف صالح فإ سد والم عض المفا ما وقوع ب شئ  عل  تب على ف  إذا تر
 الشئ وذلك درءا لوقوع المفسدة ، وإن فات ما فيه من تحصيل المنفعة والمصلحة
ية الشارع بالمنهيات أعظم وأكد من عنايته بالمأمورات ، كما في قوله  ذلك أن عنا

r في حديث أبي هريرة رضي ال عنه أنه سمع رسول Q rيقول ] ما نهيتكم عنه  
  ينهصى عصنr( فالرسصول 37فاجتنبوه ومصا أمرتكصم بصه فافعلوا منصه مصا اسصتطعتم [ )

 المفاسد نهيا عاما وقاطعا وحاسما ولم يستثن من هذا النهي شيئا من المفاسد ، وأما
ستطاعة ، د فعله بال فع للناس فقّي صالح وجلب المنا يق الم يه تحق ما ف به م مر   ما أ
نه ل حرج ستطع فعله فإ ما لم ي ستطيع ، و ما ي نه  تي م عل يأ نى أن المكلف بالف  بمع
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كد  قد أ يه في تركه ول ْسَعه } )Qعل ًسا ِإّل ُو ُه َنْف ُف الّل  تعالى ذلك في قوله { َل ُيَكّل
 ( ومن ثم فقد قرر علماء الصول أنه ل تكليف مع العجز قال العلمة ابن القيم38

( .39: ’’ ل واجب مع عجز ، ول حرام مع الضرورة ’’ )
 وأما قاعدة وأصل دفع المفسدة والمضرة وتقديمه على جلب المصلحة ، فإن دلئله
 وشواهده مصن كتاب ال تعالى كثيرة ، ومنهصا قوله تعالي { َيسْصَأُلوَنَك َعنِص اْلَخْمِر

ِس َوِإْثُمُهمَآ َأْكَبُر مِن ّنْفِعهِم }) ُع ِللّنا ٌم َكِبيٌر َوَمَناِف ِسِر ُقْل ِفيِهمَا ِإْث  (، ولذلك40َواْلَمْي
فع ما المنا ين ، وأ في الد هو  ما ف ما إثمه سير هذه الية : ’’ أ في تف ير  بن كث  يقول ا
 بثمنهصا ، ولكصن هذه المصصالح ل توازي مضرتصه ومفسصدته الراجحصة لتعلقصه بالعقصل

( .41والدين ، ولهذا قال تعالى { َوِإْثُمُهَمآ َأْكَبُر ِمن ّنْفِعِهم }’’ )
 r من حديث عائشة رضى اللصه عنها أن رسول ال rوأما الدليل من السنة فقوله 

 قال لهصا ] يصا عائشصة لول أن قومصك حديثوا عهصد بجاهليصة لمرت بالبيصت فهدم ،
با شرقيا وبابا ين ، با ته بالرض ، وجعلت له باب نه وألزق ما أخرج م يه   فأدخلت ف

 (، الحديصث ، ويتضصح مصن هذا الحديصث أن42غربيا فبلغصت بصه أسصاس إبراهيصم [ )
  ترك بناء الكعبصة وتجديدهصا على قواعصد إبراهيصم وإسصماعيل عليهمصاrرسصول ال 

 السصلم السصابقة وعلة ذلك درء المفسصدة التصي سصتترتب علي هدم الكعبصة مصن افتتان
سول ال  فر ، فترك ر هد بالشرك والك هم قريبوا وحديثوا ع يش بذلك ، و   هذهrقر

سدة يم درء المف من باب تقد نة ، وهذا  يد خوف هذه الفت من البناء والتجد صلحة   الم
 rعلى جلب المصلحة ، وفي ذلك يقول ابن القيم : ’’ لما فتح ال مكة لرسول ال 

  علي تغيير البيت ورده علي قواعد إبراهيم ومنعه منrوصارت دار إسلم ، عزم 
يش من عدم احتمال قر نه  ظم م هو أع ما  ية وقوع  يه – خش مع القدرة عل  ذلك – 

( .43لذلك لقرب عهدهم بالسلم ، وكونهم حديثي عهد بكفر ’’ )
ها : جد فصي المآتصم عنصد إقامتهصا كثيرة ومن تي تقصع وتو  هذا والمخالفات والمفاسصد ال
من الفخصر والغرور والرياء والمباهاة بذلك أمام هر بهصا الناس   المظاهصر التصي يتظا
 الناس ومنها التمييز بين الذين يأتون للعزاء في هذه المآتم وذلك أن ذوي هذه المآتم
كن في أما سون  نى يجل في المجالس ، فذوا الجاه والغ ين  ين هؤلء المعز  يفرقون ب
سون هم يجل بأ ب ين ل يع من الناس الذ هم ، والمغمورون  سي خصصت ل  وعلى كرا
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 في أماكن وعلى كراسي خصصت لهم ، أدنى في المستوى من الولى ، ومنها ما
سابقه – من  هو السوأ  ها : و من شرب الدخان المحرم ومن تم  في هذه المآ  يحدث 

سامعين لكتاب    تعالى ، وذلك بكثرة الكلم أثناء التلوة وماQوتعمد الساءة من ال
 يترتب على ذلك من الضوضاء ، وهم بذلك يخالفون أمر ال بالنصات للقرآن عند
 تلوتصه الوارد فصي قوله تعالي { َوِإَذا ُقِرىَء اْلُقْرآنُص َفاسْصَتِمُعوْا َلهُص َوَأنصِصُتوْا َلَعّلُكمْص

 ( ، وفي الكلم والضوضاء أثناء القراءة مخالفة صريحة لهذا المر44ُتْرَحُموَن } )
 تعالي .Qاللهي ، وفيه كذلك خروج ومجاوزة لحدود التأدب والتوقير لكتاب 

تم ما يحدث من كثير من قراء القرآن فيها ،  ومن هذه المخالفات التي تقع في المآ
 إذ ل يراعي أكثرهم آداب التلوة ، ول أحكامها ، ول يلتزمون بذلك ، وكل ما يهم
ما هي بهصا أمام الناس ، وذلك ب يه المراءاة بالقراءة والتبا  الكثيصر منهصم ويعولون عل
 يسصتعرضونه مصن أوجصه القراءة التصي ل تجوز القراءة بهصا إل فصي مجالس العلم
ها الصحيحة ، وهؤلء القراء يتعمدون سانيد تلك القراءة وأوجه فة أ سة لمعر  والدرا
سامعين طلبا للشهرة سترعوا بذلك انتباه واهتمام ال جه القراءة المتعددة لي  القراءة بأو

 Qوالدعاية ، حتي يتسنى لهم المغالة فى أجرة القراءة والمزايدة والمتاجرة بكتاب 

تم وغيرها ، وسنبين فيما  تعالى والسترزاق والتآكل به عبر مهنة القراءة في المآ
 تعالى .Qبعد وعما قريب حكم الشرع في الجرة على القرآن إن شاء 

تم قع وتحدث في المآ تي ت ما ذكرناه وبيناه من هذه المخالفات والمفاسد المنكرة ال  ول
سد من المفا ها  ما في ها درءا ل بل وحرم ها ،  عن إقامت هى  قد ن يم   فإن الشارع الحك
 والمخالفات ودرء ذلك ودفعه مقدم على جلب المصالح والمنافع لو افترضنا أن فيها

شيء من المنافع أو المصالح .
 وبعد أن انتهينا من الحديث عن المآتم وأقوال العلماء فيها وبيان حكمها ، ننتقل إلى

بيان حكم أخذ الجرة على القرآن الكريم فنقول وبال التوفيق :-
حكم أخذ الجرة على القرآن الكريم

  تعالى ليكون للناس هدى ونورا وروحاQ تعالى أنزله Qالقرآن الكريصصصم كتاب 
  تعالى من الضللة ، ونورا ينير به القلوبQورحمه وشفاء ، فهو هدى يهدي به 

  تعالىQوالعقول والقبور ، وهصو نور فصي الدنيصا والخرة ، وهصو شفاء يشفصي بصه 
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ية نة والمعنو ها الظاهرة والباط من علل به البدان  في  من المراض ، ويش  القلوب 
َن ِن مَا ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة ّلْلُمْؤِمِني َن اْلُقْرآ سبحانه وتعالى { َوُنَنّزُل ِم ية ، قال   والماد

  تعالى بتلوته ما وسعنا ذلك ،Q(، وقد أمرنا 45َوَل َيِزيُد الّظاِلِميَن َإّل َخَساًرا } )
سوله  سبحانه وتعالى لر ّصَلاَة ِإنrّقال  ِم ال ِب َوَأِق َن اْلِكَتا َك ِم َي ِإَلْي   { اْتُل مَا ُأوِح

 (.،46الّصَلاَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر الّلِه َأْكَبُر َوالّلُه َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن } )
ِن } ) َن اْلُقْرآ ّسَر ِم سلمين { َفاْقَرُؤوا مَا َتَي يع الم سبحانه وتعالى آمرا جم  (47وقال 

  تعالى هذا المر من نفس الية مبالغة في المر بالقراءة وفي تعهد القرآنQوأكد 
ُه } ) ّسَر ِمْن ا َتَي ية به قال سبحانه وتعالى { َفاْقَرُؤوا َم كد 48والعنا قد أ   ما جاءr( ول

مر    بقراءته ورغب في ذلكrفي القرآن الكريم من المر بقراءة القرآن الكريم فأ
ما يعده  يل الثواب والعطاءQببيان  جر وجز يم ال من عظ سبحانه وتعالى لقارئه    

  ] من قرأ حرفا من كتاب ال فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ل أقول المrفقال 
( .49حرف ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف [ )

بد ال أن الرسول  بن ع يث جندب  من حد يهrو فت عل ما ائتل   قال ] اقرءوا القرآن 
( .50قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا [ )
  قال ] خيركم من تعلم القرآن وعلمهQ r أن رسول eومن حديث عثمان بن عفان 

( ]51.)
  تعالى تلوة ، وحفظا ، ودراسصة ،Qولقصد عنصي المسصلمون قديما وحديثا بكتاب 

نبي  هم جميعا ،Q ورضى rوتعلىما ، وتعلما ، وعمًل ، ول سيما أصحاب ال   عن
ية بكتاب  في العنا ير  هم نظ يس ل قدQفل هم  من جاء بعد ير م يد أن الكث   تعالى ، ب

  تعالى خصوصا في العصور المتأخرة ، تلك التي استحوذQهجروا العمل بكتاب 
 على الناس فيهصا الشصح والحرص والتنافصس على الدنيصا والكثيصر مصن هؤلء حفصظ
 القرآن للمتاجرة به فاستكثروا وتآكلوا واسترزقوا به بما يتقاضونه على تلوته من
في هل العلم  نت أو كثيرة هذه الجور ، وقد غفل هؤلء عما قاله أ  الجور قليلة كا
 أخذ الجرة على القرآن ، وآداءا مني لمانة النصح فإنني آثرت بيان أقوال العلماء
 في حكم أخذ الجرة على قراءة القرآن حتى يكون المسلم – ول سيما قراء القرآن
 – على بصيرة وعلم بحكم ذلك وحينئذ يحمل كل امرئ تبعة نفسه ، فكل نفس بما
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َك َأَحًدا } ) ُم َرّب ا َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َيْظِل نة { َوَوَجُدوا َم ما يلي52كسبت رهي  ( ، وفي
أعرض لقوال أهل العلم في حكم أخذ الجرة على القرآن وأقول وبال التوفيق :-

أقوال العلماء فى حكم أخذ الجرة على القرآن
 الجرة على القرآن إما أن تكون على الرقية ، وإما أن تكون على التعليم ، وإما أن
ير ذلك تم ، أو على المقابر ، وغ سمى بالمآ ما ي من القراءة في  تكون على غير ذلك 
خذ الجرة على القراءة ، وسنعرض للحديث عن ذلك بالتفصيل بحول  من صور أ

Q-: تعالى على النحو التي 
الجرة على الرقية :-

قي ، هم ر نت ل ية وكانوا يرقون ، كا في الجاهل ند العرب  فة ع نت معرو ية كا  الرق
 يرقي بعضهم بعضا بها من العقرب ، أي من لدغها ، ومن العين ونحو ذلك ، لكن
 كانت رقاهم في كثير منها مشوبة بكلم فيه من الشرك ما فيه ، ومما يدل على أن
 الرقية كانت موجودة في الجاهلية حديث عوف بن مالك الشجعي قال : كنا نرقي

  ] أعرضوا عليr كيصف ترى فصي ذلك ؟ فقال Qفصي الجاهليصة ، فقلنصا يصا رسصول 
يه شرك [ ) كن ف ما لم ي قي  كم ل بأس بالر يث أن53رقا من هذا الحد ضح   ( ، فوا

سألوا ما  هم ل بة بالشرك ، وأن نت مشو ها كا ية وأن في الجاهل نت موجودة  قي كا  الر
  عن الرقي واستمرار العمل بها في السلم ، طلب منهم أوًل عرض ماrالرسول 

 عندهم عليه ليميز لهم الشرك من غيره ، فينهاهم عن الشرك ويقرهم على ما ليس
به بإذن  فع الناس  ما ينت شئ م من الشرك  يه  يثQف ما ذكرت حد يل    تعالى ، ودل

  عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزمQ rجابر رضي ال عنه أنه قال ] نهى رسول 
نه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب ،Q فقالوا يا رسول rإلى رسول ال    إ

ستطاع أن من ا سا  ما أرى بأ يه فقال ]  ها عل قي ،قال فعرضو عن الر يت  نك نه  وإ
(.54ينفع أخاه فلينفعه [ )

نه  يث أ فى هذا الحد هيrف مل الن قى ، وعلى هذا يح من الر يه شرك  ما ف هي ع   ين
  يقر من الرقى ما ليس فيه شئ من الشرك بدليل أنهمrالوارد في الحديث ، وأنه 

ما سمعه هم عند حه قائًل ل يه وأبا ما عندهم من الرقى أقرهم عل يه  ما عرضوا عل  ل
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 ] ما أرى بأسا [ مقررا النتفاع بما ليس فيه شئ من الشرك من الرقي ، وأكد ذلك
(.55بما قال في آخر الحديث ]ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه [ )

 وهكذا نرى ونتصبين مصن هذه الحاديصث جواز الرقيصة بمصا ليصس فيصه شرك ممصا كان
سول  ما أقره ر ية أي ب في الجاهل من كتاب Q rموجودا  هو  ما أخذه    تعالىQ م

يه  قر الناس عل ما فعله وأ ها م حة والمعوذات وغير بتrكالفات ثر وث ما أ   ، وكذلك ب
 عنه من الذكار والدعية التي ثبت نسبتها إليه مما صح أو حسن من هذه الثار ،
مة المسلمين ، به الخير لعا فع ، ويتحقق  ما دام الن كل هذا جائز ومباح ومشروع   ف
 وسصواء أكان ذلك مصن العيصن أو النظرة ، أو الُحّمةص ، أو لدغ العقرب ، ومصا فصي
 معناهصا ، والحاديصث فصي ذلك كثيرة منهصا : ففصي حديصث عائشصة عنصد مسصلم قالت

 (. ،56 لهل بيت من النصار في الرقية من كل ذى حمة ()Q r) رخص رسول 
  كان يأمرهاQ rوفي حديث عائشة رضى ال عنها الخر أنها قالت ) إن رسول 

(.57أن تسترقي من العين ( )
 وفي حديث أنس عند مسلم كذلك قال ) رخص ال في الرقية من العين ، والحمة ،

(.58والنملة ( )
 ويجوز ويصح للمرء أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره بما أثر من الرقى ، ودليل ذلك

  كان يرقي نفسه ، فلما اشتد به المرض كانت ترقيه عائشة رضىQ rأن رسول 
ها قالت : ) كان رسول ال  ها أن ها، فعن ها كما جاء عند مسلم من حديث   إذاrال عن

 اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح
  إذاr( ، وعند مسلم عنها أنها قالت ) كان رسول ال 59عنه بيده رجاء بركتها ( )

 مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت
(.60أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لنها كانت أعظم بركة من يدى ( )

 إذا كانصت الرقصى جائزة شرعا كمصا سصبق بيانصه ، فقصد اشترط العلماء لذلك شروطا
نعرضها بإذن ال تعالى فنقول :-

شروط الرقية :-
 فيما سبق بينا شيوع الرقي لدى العرب في الجاهلية ومعرفتهم بها وممارستهم لها
سلم ثم جاء ال من المراض الخرى ،  ها  من العقرب وغير هم كانوا يرقون   وأن
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 وأقر منها ما كان خاليا من الشرك ، لما فيه من المنافع تعميما وتحقيقا لما فيه من
الفوائد والمصالح لعامة الناس ، ولكي يسود خلق التعاون والتراحم بينهم .

 وبناءا على ذلك كله وما أوردناه من الحاديث الثابتة ما يؤكد ويقرر مشروعيته ،
ند ها ع ها وتحقق من الشروط اللزم توفر ما ذكره العلماء  نبين  عد ذلك أن   ونود ب

ممارسة الرقية ، وذلك على النحو التالي :
سول 1 نه الر ما بي ها م حة والمعوذات ، أو غير يم كالفات  r. أن تكون بالقرآن الكر

وأقر الناس عليه .
  وأثر عنه من ذلك ، مما تثبتr وصفاته مما بينه الرسول Q. أن تكون بأسماء 2

نسبته إليه صحة أو حسنا .
. أن تكون كلمات الرقية باللغة العربية أو بما يعرف ويتضح معناه من غيرها .3
سبحانه وتعالى ، وأن4 هو ال  قة  في الحقي في  قي والمرقي أن الشا قد الرا  . أن يعت

ما ها ، وإن سها ول بذات ها ل تؤثر بنف سباب الشفاء وأن ما هي إل سبب من أ ية   الرق
  تعالى عند شرح أحاديثQالتأثير هو ل رب العالمين ، ذكر ذلك ابن حجر رحمه 

ية فقال : " وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلثة شروط : أن  الرق
منQتكون بكلم  ما يعرف  بي ، أو ب سان العر صفاته ، وبالل سمائه و   تعالى أو بأ

بل بذات  ها ،  ثر بذات ية ل تؤ قد أن الرق فيQغيره ، وأن يعت   وصفاته ، واختلفوا 
( .61كونها شرطا والراجح أنه ل بد من اعتبار الشروط المذكورة ’’ )

ويضاف إلى هذه الشروط التى ذكرها ابن حجر شروط أخرى ل بد منها وهي :-
 . أن يكون الراقي ممن ُعِرَف واشُتهر بين الناس بصلحه وتقواه وذلك أن الرقى1

  من المتقين ، وإنه سبحانه وتعالى طيبQمبناها على الذكر والدعاء ، وإنما يتقبل 
ل يقبل إل طيبا .

ين2 يز ب ستطيع أن يم تى ي سنة ، ح سيما العلم بال هل العلم ، ول  من أ  . أن يكون 
 في الرقيةrالصحيح وغيره مما أثر عن الرسول 

 . إذا كان الذى يرقي امرأة فل يخلو الراقي بها إذا كانت هي من غير محارمه ،3
عة ير المحارم ذري ساء محرمة شرعا ، ولن الخلوة بغ من الن ية   لن الخلوة بالجنب
 للنحراف والمفاسد فهي في أغلب الحوال تفضي إلى الفتن التى ل تحمد عقباها ،
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نه إل ية ع جل بامرأة أجنب ما خل ر بن آدم مجرى الدم ، و من ا  والشيطان يجري 
 وكان الشيطان ثالثهمصا ، ولقصد وقصع بسصبب الخلوة المحرمصة كثيصر مصن المفاسصد

والنحرافات .
 . أن ل تكون الرقيصة مهنصة وحرفصة للتكسصب ، ول تتخصذ طريقا لجمصع المال4

  فصيrوالسصترزاق ، وإنمصا تكون بحسصب الحاجصة والضرورة ، وفصي حدود قوله 
الحديث السابق ] من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه [ .

نة سلم على بي فع وليكون الم ها الن عم ب ها لي ية ذكرنا هر شروط الرق هم وأش  فهذه أ
وبصيرة من هذه الشروط .

هذا وإذا رقى النسان غيره فهل له أن يأخذ على ذلك أجرا أم ل يأخذ ؟ .
حو ية ، وذلك على الن خذ الجرة على الرق كم أ في ح جز كلم العلماء  ما يلي نو  في

التالي :-
جواز أخذ الجرةعلى الرقية

ضل هو الف ستحب و هو الم سه وهذا  قي نف نه يباح للمرء أن ير نا أ  سبق أن ذكر
سول  سبق أن ر ما  نا في قد ذكر سهQ rوالولى ، و قي نف كى كان ير   كان إذا اشت

 بالمعوذات كما في حديث السيدة عائشة رضى اللصه عنها السابق ، وإذا تعذرعلى
 المرء أن يرقي نفسه فإنه يشرع ويباح لغيره أن يرقيه ، وأنه كذلك يباح ويشرع له
 أن يعطصي الراقصي على ذلك أجرة تكون عوضا فصي مقابصل تلك الرقيصة ، وأنصه يباح
 للراقصي ويشرع له أن يأخصذ هذا الجصر إن قبله ورضصى بصه ، ول حرج على كصل
 منهمصا فصي ذلك ، فإن الجرة على الرقيصة مشروعصة وجائزة ، ويكاد أن يكون ذلك

محل اتفاق وإجماع بين العلماء .
سلم ند البخاري وم نه ع سعيد الخدري رضي ال ع بي  يث أ يل هذا الجواز حد  ودل
سعيد بي  يث أ من حد فظ البخاري  سلم ول ند م ما ع تم م فظ أ ند البخاري بل هو ع  و

  في سفرة سافروها حتى نزلواrرضي ال عنه قال ) انطلق نفر من أصحاب النبي 
حي سيد ذلك ال هم فلدغ  ستضافوهم ، فأبوا أن يضيفو من أحياء العرب فا حي   على
ين هط الذ تم هؤلء الر عه شيء ، فقال بعضهم : لو أتي شئ ول ينف كل  سعوا له ب  ف
 نزلوا لعله أن يكون عنصد بعضهصم شيصء فأتوهصم فقالوا : يصا أيهصا الرهصط إن سصيدنا
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عم من شيء ؟ فقال بعضهم : ن كم  هل عند عه ، ف شئ ل ينف كل  سعينا له ب  لدغ ، و
تى كم ح نا براق ل ما أ نا ف ستضفناكم فلم تضيفو قد ا كن وال ل قي ، ول ني لر  وال إ
يه ويقرأ الحمد فل عل نم فانطلق يت من الغ نا جعًل ، فصالحوهم على قطيع   تجعلوا ل
بة ، قال فأوفوهم به قل ما نشط من عقال فانطلق يمشي وما   ل رب العالمين ، فكأن
سموا ، فقال الذي رقي ل تفعلوا حتى يه فقال بعضهم أق هم الذي صالحوهم عل  جعل

  فذكرواQ r فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمر فقدموا على رسول Q rنأتي نبي 
ِسُموا َواْضِرُبوا لي َمَعكُم َصْبُتُم اْق ثم قال: َقْد أ ها ُرْقَيٌة ؟  َك أن ما ُيْدِري  له ، فقال ) َو

( الحديث .62) r 000َسهما ( وضحك النبي 
وفي رواية أبي داود "من أين علمتم أنها رقيٌة؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهٍم"

بن ما جاء في حديث ا ته  ية وجواز ذلك ومشروعي خذ الجرة على الرق  وفي شأن أ
خذ الجرة على ذلك ، نه أ يه أ سعيد ، وف بي  صة أ فس ق في ن ند البخاري   عباس ع

 Q آخصذ علىكتاب Qوكره ذلك أصصحابه ، ولمصا قدموا المدينصة قالوا : يصا رسصول 

(. الحديث .63 ] إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب ال [ )rأجرا فقال 
 ومصن هذيصن الحديثيصن أخصذ العلماء مشروعيصة الجرة على الرقيصة وهذا محصل اتفاق

  لبي سعيدrبينهم ، ولم يذكر عنه خلف في ذلك فيما أعلم ذلك أن إقرار الرسول 
 ومن معه من أصحابه على أخذ الجرة ، وطلبه منهم أن يقسموا له معهم ، وكذلك
يه أجرا كتاب ال [ كل هذا صريح تم عل ما أخذ ني [ إن أحق  في الحديث الثا  قوله 
ين شراح الحديث ية وجواز ذلك ، وعبارات المحدث  في مشروعية الجرة على الرق
يه ، ومن ذلك ما ذكره النووى عند شرح حديث أبي سعيد  تدل على ذلك وتشير إل
ها حلل كر ، وأن حة والذ ية بالفات خذ الجرة على الرق  إذ قال )هذا تصريح بجواز أ
ما كد  يه ويؤ يه ويدل عل ها ( ، وكلم النووى هذا صحيح ل خلف عل هة في  ل كرا
بن عباس في حديث ا ما جاء  فة ، وكذلك  ته المختل بي سعيد برواي في حديث أ  جاء 
 رضى ال عنهما ثم ذكر المام النووى بعد ذلك كلم الئمة في هذه المسألة مبينا
 ومشيرا إلي أن جواز الجرة على الرقيصة إنمصا هصي محصل اتفاق بيصن الئمصة ،
 والخلف فقط إنما هو في التعليم ، ذكر ذلك بعد كلمه السابق في الرقية فقال : ’’

  وكذا الجرة على تعليم القرآن ، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق000
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 وأبي ثور وآخرين من السلف ، ومن بعدهم ، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن ،
 وأجازهصا فصي الرقيصة ، وكلم النووى هذا يدل على أنصه يشيصر إلي اتفاق الئمةعلى
في فة  با حني ستثني أ نه ا يل أ يم ، بدل في التعل هم  ية ، واختلف في الرق  جواز الجرة 
 التعليم ، وضمه إليهم بعد ذلك في الرقية وذلك في قوله : ’’ ومنعها أبو حنيفة في

(.64التعليم ، وأجازها فى الرقية )
 وجملة القول : أن الجرة على الرقيصة مشروعصة وجائزة ، ول حرج فيهصا ، وذلك

إذا استوفت شروطها التي ذكرناها وال تعالى أعلى وأعلم .
ننتقل بعد ذلك إلي بيان حكم الجرة على التعليم فنقول وبال تعالى التوفيق :

حكم الجرةعلى التعليم
  هدى ورحمصة وشفاء ، ليخرجr تعالي القرآن الكريصم على رسصوله الكريصم Qأنزل 

كل تبيانا ل عة ومنهاجا ، وجعله  هم شر من الظلمات إلي النور ، وجعله ل  به الناس 
سول  مر الر هم ، وأ نه ل غه للناس وبيا سبحانه وتعالى بتبلي مهrشئ ، وأمره    بتعلي

 وتعلمصه ، وتبليغصه للناس ، وعلى هذا فقصد انتشرت فصي بلد المسصلمين وعرضهصا
 حلقات وكتاتيصب تعليصم القرآن الكريصم للصصغار وللكبار ، رجاًل ونسصاءا ، وأقبصل

  تعالي تعلمًأ وتعليما ، وتبليغا وبيانا ، ودراسصصة وتدبرا ،Qالمسصصلمون علىكتاب 
في عصر النبوة والخلفة الراشدة ، والبعض من هؤلء  وفهما وعمًل ، ول سيما 
 ممصن يعلّّم القرآن يتقاضصى عليصه أجرا ، والبعصض الخصر يعّلم حسصبة ، يطلب

الجرعلى ذلك من رب العالمين .
وإزاء هذا فما حكم من يأخذ الجرعلى هذا التعليم ؟ .

 وفيما يلي نستعرض في إيجاز أقوال العلماء في ذلك ، مقرونة بأدلتها ، وال تعالى
الموفق ، وهذاعلى النحو التي :-

قول المانعين :-
 ذكرنا فيما سبق عند الحديث عن الجرة على الرقية اتفاق الئمةعلى جواز إعطاء
 وأخذ الجرة على الرقية بالقرآن الكريم ، وأنه ل حرج في ذلك ، ل على المعطي
بو ها أ يم ، فمنع خذ الجرة على التعل في أ قط  قع ف ما الخلف و  ولعلى الخذ ، وإن
 حنيفة ، وأجازها الباقون من الئمة ، ومعهم فريق من علماء الحديث من السلف ،
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 ومن بعدهم ، وسنبين هذا فيما بعد ، ولقد ذكر المام النووى خلف الئمة هذا في
 الجرة على التعليم مبينا أن أبا حنيفة وأصحابه قد منعوا ذلك ، وأجازه باقي الئمة
 ، ذكصر ذلك فصي سصياق كلمصه عصن الجرة على الرقيصة فقال رحمصه ال تعالى : ’’

(.65ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية ’’ )
 وكذلك ذكصر ابصن حجصر رأي الحنفيصة فصي منصع الجرة على التعليصم فقال رحمصه ال
 تعالى فصي سصياق حديثصه عصن الجرةعلى التعليصم : ’’ وخالف الحنفيصة فمنعوه فصي
ية لمنع الجرة يل الحنف بن حجر تعل ثم ذكر ا في الرقى كالدواء ،  يم وأجازوه   التعل

(.66على التعليم فقال : ’’ قالوا لن تعليم القرآن عبادة والجر فيه على ال ’’ )
 وقصد اسصتدل الحنفيصة بمنصع الجرةعلى التعليصم وعدم جواز ذلك ، اسصتدلوا على هذا

سول  عن الر يت  يث رو عض هذهrبأحاد خذ الجرة على القرآن وب عن أ هي    بالن
 الحاديصث نصص على التعليصم ، وبعضهصا الخصر جاء بلفصظ وصصيغة التعميصم ، وهذه

الحاديث هي :-
 . حديث عبد الرحمن بن شبل في كتاب معاوية إليه ، بأن يعلم الناس ما سمع من1

ني سمعت رسول Q rرسول  بن شبل فقال : ’’ إ   يقول ] تعلمواQ r ، فجمعهم ا
 القرآن ، فإذا علمتموه فل تغلوا فيه ، ول تجفوا عنه ول تأكلوا به ول تستكثروا به
في المجمع وعزاه مي  طبراني ، وأخرجه الهيث بو يعلي وال  [ الحديث رواه أحمد وأ
 إلى هؤلء ووثصق رجاله بمصا يدل على صصحته فقال : ’’ رواه أحمصد وأبصو يعلى

سط ورجاله ثقات ) كبير والو في ال طبراني  صار وال مي67باخت جه الهيث  ( ، وأخر
 أيضا في كتاب التفسير من حديث ابن شبل ولفظه ] اقرأوا القرآن ول تغلوا فيه ول

 ( ، ووثق الهيثمي أيضا رجال سند68تجفوا عنه ول تأكلوا به ول تستكثروا به [ )
 هذا الحديث في هذه الرواية مما يدل على صحته أوعلى القل على حسنه ول يقل
 أبدا عن مرتبة الحسن مما يجعله صالحا للحتجاج به في الحلل والحرام كما قال

علماء الحديث .
يم القرآن قوسا قلدهr. حديث أبي الدرداء عن النبي 2 نه قال ] من يأخذ على تعل   أ

 ال قوسا من نار [ الحديث أخرجه الهيثمي في المجمع وعزاه إلي الطبراني وأشار
 إلي تصصحيحه ، إذ أخصبر أن رجاله رجال الصصحيح ، فقال ) رواه الطصبراني فصي
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 الكبير من طريق يحيي بن عبد العزيز ، عن الوليد بن مسلم ، ولم أجد من ذكره
(. أ.هص69وليس هو في الضعفاء ، ورجاله رجال الصحيح ( )

سي ، ووضعت3 شر فمسح رأ بن ب بد ال  يت ع بن وائل قال ، أت نى  يث المث  . حد
  رجلrيدي على ذراعه فسأله رجل عن أجر المعلم فقال : ) دخل على رسول ال 

  ، فقال : مصا أجود قوسصك ، اشتريتهصا ؟ قال : ل ،rمتنكصب قوسصا فأعجصب النصبي 
نبي  نه القرآن ، فقال ال ها إلي رجل أقرأت اب كن أهدا   فتحب أن يقلدك ال قوساrول

  ] فردوها [ أخرجه الهيثمي وعزاه للطبراني ووثقrمن النار ؟ قال ل ، قال النبي 
 رجاله مما يدل على أنه صحيح أو حسن يصلح للحتجاج ، فقال : رواه الطبراني
 في الكبير ، والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ، ولم يجرح واحدا منهما ، وبقية

(.70رجاله ثقات ’’ )
 . حديث ُعَباَدَة ْبِن الّصاِمت وهو عند ابن ماجة وأبي داوٍد ، َعْنه رضي ال عنه4

 َقاَل: َعّلْمتُص نَاسَصا َمنْص َأْهِل الصّصّفه اْلُقْرآن ِواْلِكَتاَبَة. َفَأْهَدى ِإَلى َرُجٌل ِمْنُهمْص َقْوسصا.
 َفُقْلُت: َلْيَسْت ِبماٍل. وَأْرِمى عليهَا ِفي َسِبيِل الّلِه. َفسَأْلُت َرُسوُل الّلِه صلى الّله عليه

(.71وسلم َعْنْها. فقال: ) ِإن َسّرَك َأن ُتَطّوَق ِبهَا َطْوقا ِمْن ناِر فاْقَبلْهَا ( )
بي5 عن أ به  ما انفرد  هو م جة كذلك و بن ما ند ا هو ع عب و بن ك بي  يث أ  - حد

سا َن َفَأْهَدى ِإّلّي َقْو ُت َرُجًل اْلُقْرآ ٍب َقاَل : َعّلْم ِن َكْع ّي ْب ْن ُأَب  رضى ال عنه : ) َع
َت َقْوسا ا َأّخْذ ْن َأَخْذَتَه يه وسلم َفَقاَل : ) ِإ ِه صلى اللصه عل ُسوِل الّل َك ِلَر ُت ذِل  َفَذَكْر

( َقاَل َكْعٍب َفَرَدْدُتها .72ِمْن َناٍر ( )
 وذكر السندي في شرحه على سنن ابن ماجه أن أبا حنيفة استدل بحديث عبادة بن
يث حه لهذا الحد سياق شر في  خذ الجرة على القرآن فقال  يم أ صامت على تحر  ال

  الخ ( دليل لمن يحرم أخذ الجرة على القرآن ويكرهه000قوله : ’’ ) ِإن َسّرَك 
( .73وهو مذهب أبي حنيفة ’’ )

كن السندي ناقش ذلك مبينا أن الستدلل من هذا الحديث على التحريم ل يستقيم  ل
وسنبين ذلك فيما بعد .

يه أجرا كتاب ال ( تم عل ما أخذ حق  بن عباس ) إن أ يث ا قد رد الحنفيةعلى حد  ول
بأنه في الرقية ، وهذا صحيح .
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يم  لكن الحاديث الخرى التي استدلوا بهاعلىالتحريم وعدم جواز الجرةعلى التعل
يم الجرة في تحر هم  هم ولغير صلح ل هي ت عد ، و ما ب سنبين ذلك في هم و سلم ل  ل ت

على القرآن في غير الرقية والتعليم ، أي : في المآتم وغيرها .
 ونخلص مصن هذا أن الحنفيصة يمنعون الجرةعلىالتعليصم ويحرمون ذلك ، وهصي
هم يرخصون كن المتأخرين من سندي ، ل هة تحريم كما ذكر ال  عندهم مكروهة كرا
 في ذلك وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث عن جواز الجرة على التعليم عند من

يجوزون ذلك وال أعلم .
قول المجّوزين :-

كر ما ذ فة ك بو حني هو أ يم القرآن و نع الجرة على تعل من يم سبق قول  ما  نا في  بّي
 النووى ، وابن حجر والسندي ، وذكرنا أدلته ، ونود بعد ذلك أن نذكر ونبين قول
عن جواز الجرة على يث  ند الحد نا إلي هذا ع سبق أن أشر قد   من يجوّّز ذلك ، ول

الرقية .
 والذين يجوزون الجرة على التعليم بالضافة إلى الرقية – الذين يجوزون ذلك هم
 : المالكية والشافعية والحنابلة ، ذكر ذلك النووي ، وابن حجر ، وقال النووي في

حة ية بالفات خذ الجرة على الرق صريح بجواز أ سعيد : ’’ هذا ت بي  يث أ  شرح حد
 والذكر ، وأنها حلل ل كراهة فيها ، وكذا الجرة على تعليم القرآن ، وهذا مذهب
 الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وآخرين من السلف ، ومن بعدهم ’’ ،
في خص  ية ، وكذلك ر عن الرق يث  ند الحد جر وذكرناه ع بن ح ثل هذا ا كر م  وذ
 الجرة علي التعليصم المتأخرون مصن الحنفيصة ، ذكصر ذلك السصندي فقال عنصد شرح

َسّرَك  صامت ) ِإن  بن ال يث عبادة  من يحرم الجرة على000حد يل ل   الخ ( دل
 القرآن ويكرهه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورخص فيه المتأخرون من أهل مذهبه

. ‘‘
  وفيهrوقد استدل المجوزون للجرة على التعليم بحديث الواهبة نفسها لرسول ال 

  زوجها لحد أصحابه على ما معه من القرآن ، عندما سأله أن يزوجها إياه ،rأنه 
 والحديث رواه البخاري في النكاح من حديث سهل بن سعد الساعدي قال : إني لفي
 القوم عند رسول ال صلى ال عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت: يارسول ال، إنها
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 قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول ال ،
ثة فقالت: مت الثال ثم قا ها شيئا،  يك ، فلم يجب ها رأ سها لك ، َفَر في قد وهبت نف ها   إن
ها ، يا رسول ال أنكحني يك، فقام رجل فقال:  ها رأ ها قد وهبت نفسها لك، فر في  إن

  : )هل عندك من شيء ؟(. قال: ل،rوفي رواية ) إن لم يكن لك بها حاجة ( فقال 
ما ثم جاء فقال:  ية التمِس (  في روا يد ) و من حد هب فاطلب ولو خاتما   قال: )اذ
 وجدت شيئا ول خاتصم مصن حديصد، فقال: )هصل معصك مصن القرآن شيصء(. قال: معصي

(.74سورة كذا وسورة كذا، قال ) اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ( )
يم القرآن عوضا عن الصداق وقد كان الواجب في جعل تعل  وهذا الحديث صريح 
 عليه أن يدفع لها الصداق فأغناه قيامه بالتعليم عن دفع هذا الصداق ، فيصير بذلك

كأنه أخذ الجرة علي التعليم ، ذكر ذلك ابن حجر عند شرح هذا الحديث .
ها معارضة يم بأن نع الجرة على التعل يث م صحاب هذا الرأي على أحاد قد رد أ  ول
 بحديصث البخاري هذا ، وعنصد تعارض النصصوص مصع عدم إمكان الجمصع والتوفيصق
 يقدم ما في البخاري علي غيره ، ومع هذا فإنه يمكن الجمع بينها على أن أحاديث
في ما  ية ل الجرة ك سبيل الهد من المال كان على  ها  ما جاء في يم  نع على التعل  الم
ثم يه بالجرة فيقدم البخاري علي غيره ،  صرح ف ما  ما  بي ، وأ يث عبادة ، وأ  حد
 بعد ذلك تبقى أحاديث المنع والنهي عن الجرة في غير الرقية ، وفي غير التعليم ،

وال تعالى أعلم .
حكم الجرة على غير الرقية والتعليم :-

يم أن ذلك جائز على ية والتعل عن الجرة على الرق يث  ند الحد سبق ع ما  ما في  بين
يم في غير التعل خذ الجرة  نبين حكم أ نا أدلة ذلك ونود أن  يم ، وذكر ية والتعل  الرق

والرقية كالمآتم وغيرها من المناسبات الخرى .
 هذا والجرة على القرآن فصي غيصر الرقيصة والتعليصم ، أي فصي المآتصم وغيرهصا ل
من كلم ما ذكرناه  سقناه و ما  يل ذلك  ها ، ويحرم ذلك ، دل صح أخذ  تجوز ، ول ي
يم ، فإنه قد تبين وتأكد من كلمهم  الئمة في الجرة على القرآن في الرقية والتعل
سيما قط ، ويخصونها بذلك ، ول  يم ف ية والتعل في الرق هم يجوزون الجرة   هناك أن

  [ فإنهمQحديث ابن عباس رضى ال عنهما ] إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
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خذ عن أ هي  يث الن ند أحاد صيص ع يل التخ يم ، ودل ية والتعل صصوه بالرق  قد خ
يم ، و عن الجرة علي التعل يث  عن الحد ير  ها الكث نا في قد ذكر ية ول  الجرة والهد
نه ضي ال ع صين ر بن ح يث عمران  من حد جه الترمذي  ما أخر ها  يف إلي  نض

سول  سمعت ر ثم قال :  سترجع  سأل فا ثم  مر على قارئ يقرأ  نه   Q rمرفوعا أ

به سألون  سيجيئ أقوام يقرؤون القرآن ي نه  به فإ سأل الّله  من قرأ القرآن فلي  يقول ]
(.75الناس [ )

 وكذلك ما روي أن ابن مسعود رضي ال عنه قال ) سيجئ زمان يسأل الناس فيه
 ( ذكره ابن حجر في الفتح وعزاه إلي أبي76بالقرآن فإذا سألوكم فل تعطوهم ( )

 عبيصد فصي فضائل القرآن وهذه الحاديصث فصي مجملهصا تحرم الجرة على القرآن ،
تم ل تجوز في المآ عن أن القراءة  يم ، وهذا فضًل  ية أو التعل ير الرق في غ  وذلك 
 شرعا ، إذ إن إقامصة المآتصم محرمصة شرعا كمصا بينصا ذلك عنصد الحديصث عنهصا ،
هي في الن يم صريحة  يث عن الجرة على التعل ها عند الحد تي ذكرنا يث ال  والحاد
 عن السترزاق والستكثار والكل بالقرآن ، إنها صريحة في ذلك ول تقبل التأويل
 ، وهي ما بين الصحيح والحسن ، كما بينا ذلك ، وهي لذلك صالحة للحتجاج بها

.
يع النصوص ، ية إعماًل لجم يم والرق يم الجرة على غير التعل نا إلي تحر قد ذهب  ول
يم نعمله في موضعه وفي بابه ، وما يمنع  فما يبيح منها الجرة على الرقية والتعل
يم ، حتى ل  من الجرة منها وينهى عن ذلك نعمله في غير الرقى وفي غير التعل
 تتعارض أو تتناقض النصوص الواردة عن الرسول صلى ال عليه وسلم ، فإنه ل
سبة هذه تت ن سيما إذا ثب سبحانه وتعالى ، ول  به  مه ر قد عل عن الهوى ، و طق   ين

النصوص إليه صلى ال عليه وسلم .
وال تعالى أعلى وأعلم .

كتبه
الشيخ الدكتور
علي الشريف

الستاذ بجامعة الزهر
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=============
التخطيط للجازة عنصر أساس في الترابط الجتماعي

د. أكرم رضا
 تأتصي الجازة الصصيفية بعصد عام مصن الدراسصة فيشعصر البناء بالتحرر مصن القيود
ني السر من فراغ البناء، لكّن الدكتور أكرم  والمذاكرة، وتكثر أوقات الفراغ فتعا
صيفية ية- يرى أنّ الجازة ال ية والجتماع ية البشر في التنم صص  ضا- المتخ  ر
من خلل في تلك الجازة  كن الرتقاء بالبناء  سري، ويم صة جيدة للتقارب ال  فر
 التخطيط الجيد لها، وفي هذا الحوار يضع تصوًرا للجازة الفعالة وكيفية الستفادة

منها.. فإلى نص الحوار:
 مع انتهاء المتحانات كل عام تشعر السر أنها أصبحت في ورطة اسمها الجازة

الصيفية فلماذا يحدث هذا الرتباك؟
 - النتقال من حاٍل إلى حاٍل يحدث نوًعا من الخلل وعدم الستقرار، والبيوت قبيل
 فترة المتحانات وأثنائهصا ل تفكصر سصوى فصي مذاكرة البناء التصي ُتحِدث حالًة مصن

  درجًة، كما أّن180الطوارئ في البيوت، ومع آخر يوم في الدراسة يتغير حالهم 
 فترة المتحانات وما قبلها ل يكون فيها تفكير من السرة ماذا ستفعل في الجازة،

ولو مجرد اقتراحات حتى إذا ما انتهت الدراسة يقف الجميع أمام المشكلة.
 وكيف تفكر السرة في الجازة وهي تحاول أل تعطل أبناءها عن المذاكرة، خاصًة

وأنهم يجب أن يشتركوا في وضع برنامج الصيف؟
تى ل صيف ح مج ال ضع برنا في و هم جًدا أن يشترك البناء  من الم عل   - بالف

 يشعروا أنهصم مجرد منفذيصن لمصا يريده الباء، كمصا أنّ ذلك يجعصل البرنامصج أكثصر
 واقعية؛ حيث إّن طموحات وتطلعات الولد كثيًرا ما تتعارض مع تصورات الباء
 ل سصيما عندمصا يكون البناء فصي مرحلة المراهقصة، فالمشاركصة فصي وضصع برنامصج

الصيف يجعله مناسًبا للجميع.
قد تجعل في فترة المتحانات أن السرة  عة  من الخطاء الشائ نه   أضف إلى ذلك أ
ية، ممنوع مع الغير، ممنوع الوقات البين في معسكر مغلق ممنوع الحديث   البناء 
 كذا وكذا، لكصن السصلوب الصصحيح أن يكون هناك فترات بينيصة يتصم فيهصا جلوس
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 السرة مًعا للتخفيف من حدة المذاكرة، ويمكن في هذه الفترات التفكير في برنامج
 الصصيف، وبذلك نشجصع البناء على المذاكرة، وإذ لم يتوفصر ذلك الوقصت فليكصن فصي
 أثناء تناول الطعام، المهم أن يتم التفكير لوضع برنامج عام للسرة خلل الجازة،

وتكون كل السرة مشاركة فيه.
وكيف تضع السرة برنامًجا للجازة الصيفية يتناسب مع رغبات كل البناء؟

فق نه ما يت ين في أ ين البناء والوالد قة ب فر الث بل كل شيء يجب أن تتوا  - أوًل ق
ير قابلة مر مجرد وعود وأمان غ سيشعر البناء أنّ هذا ال فذ، وإل  سوف ين يه   عل

للتحقيق، وعندها سيفكرون في برنامٍج خارج نطاق السرة مع الصدقاء.
 ثم ل بد من إشراك كل البناء في وضع الخطة وتحدد المحاور الساسية والعمال
كل يقدم هر، و صيف وأهداف السرة خلل هذه الش في فترة ال ها  كن عمل تي يم  ال
 اقتراحاته وأمنياته لهذه الفترة ثم بعد ذلك يتم عمل برنامج لهذه الشهر ُيراعى فيه

الجانب الترفيهي والثقافي والتربوي.
 ويجب أن تقسم الخطة من حيث التنفيذ على ثلثة مستويات: وقت يكون فيه الب
مع بعضها ها  نى ذلك أن تكون السرة كل مج، ومع عن البرنا سئولين  هم الم  والم 
هو ين  حد الوالد خر يكون أ قت آ سرية، وو صايف أو الرحلت ال ثل أوقات الم  م
 المسئول في حالة انشغال أحدهما للعمل أو لشيء آخر، ووقت يكون للبناء وحدهم

سواء مع بعضهم أو مع الصدقاء، وبذلك يحقق البرنامج للسرة متكامًل.
 هذا يدفعنصا للحديصث عصن الصصدقاء، فكثيصر مصن السصر تخشصى على أبنائهصا مصن
ظة في المحاف فق السرة  يف ُتو صيفية، فك في فترات الجازة ال صًة   الصدقاء، خا

على أبنائها من أصدقاء السوء، ومع ذلك ل تجعلهم بمعزٍل عن الخرين؟
ين إبعاد كن للوالد يث يم هم؛ ح ا ل يخشى من قة غالًب بل فترة المراه  - الصدقاء ق

قة في فترة المراه ية تكون  هم، والمشكلة الحقيق هم إذا شعروا بالخطر من هم عن  أبنائ
 خاصصًة لدى البناء الذكور؛ حيصث يشعصر الولد بالسصتقللية عصن الوالديصن، ول بصد
 للباء أن يدركوا ذلك فإذا أدركوا هذا المصر وتعاملوا معصه، كمصا أنّ العلقصة بيصن
 الوالديصن والبناء إذا كانصت مبنيصة على الثقصة سصارت المور بشكصل طصبيعي؛ حيصث
هم أصدقاء سيكون أصدقاء البناء  ية، وبذلك  هم عال  تكون الصراحة والوضوح بين
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 الوالدين، وإذا شعر الوالدان بخطر من أحد أصدقاء البناء من خلل الحوار والثقة
الموجودة يمكن إقناع البن بالبتعاد عن هذا الصديق.

 وهناك أمور عامة يجب أن تكون متفقا عليها داخل السرة، وهي الضوابط العامة
ا أحد الوجبات  التي تحكم العلقات والحركة داخل البيت مثل أن تتناول السرة مًع
 في اليوم، وأن يكون هناك حد أقصى للفراد ل يتأخرون فيه خارج المنزل مساًء،
 أن تكون الثقة والصدق والوضوح صفات حاكمة للعلقات داخل البيت، وعند ذلك

لن يخشى على البناء.
 فصي بعصض الحيان تكون السصرة عاملة، بمعنصى أن الب والم يعملن ويتركان
 الولد وحدهصم خلل فترة الجازة، فكيصف يمكصن للباء فصي هذه الحالة المحافظصة

على أبنائهم؟
 - الفضل أن الب والم يجب أن ينسقوا أوقاتهم خلل فترة الجازة الصيفية من

 حيصث الجازات وأوقات الفراغ حتصى يكون أحدهمصا متواجًدا مصع البناء فترات
هم معًا تى يشعروا أن طة ح عض النش جب أن يشارك الباء البناء ب ما ي  كبيرة، ك
في العمل هو وقت البناء مع يه الوالدان  كن الوقت الذي يكون ف  طول الوقت، ولي

بعضهم أو مع الصدقاء.
 وسائل العلم تستعد استعداًدا خاًصا لفترة الجازة ول يخفى حال هذه الوسائل من
سرة كن لل هل يم نت، ف صًة الفضائيات والنتر يز على الغرائز والثارة، خا  الترك

الستفادة من وسائل العلم مع المحافظة على قيمها؟
 - للسف الشديد هناك صراع بين السرة ووسائل العلم، فالسرة تشعر أنها إذا
سائل العلم تحاول من و ير  سائل العلم، وكث سة لو سيقعون فري ها  كت أبناء  تر
يم والخلق، والخروج ما يهدم الق يز على الثارة و من خلل الترك  جذب الجمهور 
 مصن ذلك هصو برنامصج السصرة الذي تحدثنصا عنصه، والذي يشغصل البناء ول يتركهصم
 غنيمة سهلة لهذه الوسائل، ويجب أن يشمل البرنامج مساعدة بعض أعمال وسائل
من ير  ثل كث هي م بل  سائل،  عر البناء بالعداء لهذه الو تى ل يش  العلم الجادة ح
 الشياء بهصا الجيصد والرديصء، ويجصب أن تكون فقرات وسصائل العلم أثناء تواجصد
 السصرة كلهصا، وذلك بمشاهدة بعصض العمال الدراميصة الجادة أو بعصض البرامصج
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 المفيدة، فإذا جعلت السصرة وسصائل العلم مصن خطتهصا فلن تحدث مشكلة، أمصا
نة في الحصول على معلومات عن موضوعات معي  النترنت فيمكن الستفادة منه 

أو التواصل مع الخرين، وذلك أيًضا في إطار العمل السري.

 فترة الصيف فرصة جيدة لتنمية الوعي الثقافي، فكيف يمكن للسرة الستفادة من
الجازة في تنمية ثقافة أبنائها؟

في في وسائل المعرفة، والبناء  ثت الن  تي حد من إدراك التطورات ال بد   - ل 
 فترة الصيف يكون جل اهتمامهم بالعمال الترفيهية، كما أّن الجيال الحالية مختلفة
مع كن أن يتعاملوا  يه يم ها الباء وعل جب أن يدرك يل الباء، هذه الحقائق ي  عن ج
 أبنائهصم فصي هذا الجانصب، فيمكصن إشراك البناء فصي أحصد النوادي وتشجيعهصم على
صًة إذا ها خا سابقة داخل كن للسرة عمل م ما يم ية، ك سابقات الثقاف في الم  الدخول 
تم عمل جائزة من العمام والخوال، وي كبيرة  نى السرة ال سرة ممتدة بمع نت أ  كا
 لهذه المسابقة والتي يفضل أن تكون في شيء مفيد، وحسب هوايات أبنائها، ويجب
سابقات أيضًا وعمل من خلل الم سنة  فظ القرآن وال في ح ها  يع السرة لبنائ  تشج

جوائز محببة للبناء في ذلك كالرحلت والهدايا.
ما التصور طئ، ف ما يحدث على الشوا  في المصايف يخشى الوالدان على البناء م

المثالي للمصيف؟
بة الحياة من رتا من خلله الخروج  سرة  ية تحاول ال سيلة ترفيه صيف و  - الم

ظر غير ها منا ما يكون ب ا  طئ غالًب كن الشوا كبيرة، ول ا فترة  جد مًع ية والتوا  اليوم
 لئقصة بالنسصبة للسصر المحافظصة؛ ولذلك يجصب على هذه السصر أن تختار الشواطصئ
 الهادئة، وأن يكون للسرة برنامج ترفيهي وثقافي خلل فترة المصيف حتى يمكن
 الستفادة من كل لحظة فيه، كما يجب أن يكون به فقرات حرة كل يفعل ما يريد
في الصباح ما  طئ فيفضل أن يكون إ ما الخروج للشا مة، أ بط العا  في إطار الضوا
 قبيصل أشعصة الشمصس المحرقصة وازدحام الشاطصئ، أو فصي آخصر اليوم، وعمومًا فإنّ

التربية تلعب دوًرا مهًما في سلوك الفراد خلل فترات المصايف.
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هل صيفية، ف في فترة الجازة ال هي  في وترفي مل نشاط ثقا عض المدارس تقوم بع  ب
لهذا النشاط جدوى وفاعلية لدى التلميذ؟

 - هذا العمل شيء طيب، لكن البرنامج الثقافي مع السرة خلل هذه الفترة أفضل؛
 حيصث أنصه يقوي العلقات داخصل السصرة، كمصا أنصه يمكصن مصن خلله تقويصم بعصض
 السصلوكيات التصي يرى الوالدان أنّ أبناءهصم فصي حاجٍة إليهصا، أمصا إذا كان الوالدان
 يعملن فإنّ مثصل هذه النشطصة تكون أكثصر إفادًة للبناء؛ حيصث تسصتوعب أوقاتهصم

وطاقاتهم.
=============-

وقفات في رحلة اليمان )يوميات حاجة(
أمة ال

إن في رحلة الحج تذكرةً  لولي اللباب ..
فيها تبصرة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ..

فيها غسل لرين القلوب ..
 وشحن للروح .. وقرع لحساس النقاء والرتباط الوثيق بال في ظل زحمة الحياة

وتسارع أحداثها ..
تبارك من سن الحج .. تبارك من شرع مناسكه ..

تبارك من أوحى لنبيه بالذان به .. وعّلق به القلوب ..
في الحج مظاهر عجيبة .. شغفتُ  بها وتعلق بها خاطري ..

 الوقفة الولى :
في مكان صغير تزدحم جماعة هائلة من الناس ...

 تلك تصصلي وتلك تتقلب فصي فراشهصا .. تلك تسصتعد لتناول إفطار الصصباح .. وتلك
تعين كبيرةً  في السن .. وتلك ...وتلك ..

ومن بين فوضى النساء التي يعجز عنها أعداد مهولة لتقيم فيها النظام ..
سواءً  كان هذا في الحفلت أوالجتماعات أوالمدارس أو غيرها ..

فجأة ..
وفي دقائق ل تتجاوز الخمس ..
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تتحول الصالة لخلية نحل نشطة لها أزيز عجيب فالكل يرتب فراشه ويزيله ..
يضع حاجايته في حقيبته ..

يرتدي عبائته ..
ويقف للخروج ..

من رتب هؤلء النسوة...؟
من رزقهن هذا النظام العجيب وهن مئاااااات ..؟؟

اغرورقت عيناي بالدموع وأنا اتأمل في هذا النظام ..
التحقت بمعاهد وزرت جامعات ..

وشاهدت فئات مختلفة المستويات فلم أشهد ما شهدته في هذه الدقائق الخمس ..
عد يه ب ساروا عل في النظام والنضباط لو  ساً   هم در صطفاهم وعلم  سبحان الذي ا

حجهم لصلحت لهم الحياة ..
ياااااه ياربي ما أعظمك ..!

في كل مشعر رأيت لكِ  درساً  ..
ما أعلمك وأجهلني ..

حكمك في كل مكان ويخفى علي الجل وتأذن لي بكرمك بالبعض ..
فاجعلني ياربي ممن يفيده علمه ويهديه إلى العمل ..!

ياااااااارب ..!
الوقفة الثانية :

تحت جسر الجمرات .. ألوف الناس..
لغات مختلفة .. وجنسيات متعددة ..

وألسنة شتى ..
ل رابط سوى "ل إله إل ال " ..

ويالها من رابط ..!
الكل يسير في اتجاه .. ل أحد يرتب السير ..

ول نظام يحكم الخلق ..
غير رعاية ال ..
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سبحان من ساقهم لمكانٍ  واحد ..
وحفظهم ويسر لكل واحد منهم مقصده ..

منظر مهيب ..
جموع بشرية .. جاءت من كل فج عميق ..

البعض باع مالديه كله ليحظى برؤية هذه المشاعر ..
والبعض سار شهوراً  ..

والبعض جاء على قدميه ..!
البعض أمضى عمره كاملً  لتطأ قدميه هذه الرض ..

سبحان من أعطاهم وكفل لهم أمنهم ..
سبحانك رب البيت ..

منظرهم ذكرني بمشهد يوم آخر أكبر..
يوم فيه يجتمع الناس ..من كل فج ..

والفرق هو أن ذاك اليوم يوم فزع عظيم ..
واليوم عمل ..وغداً  حسابٌ  ول عمل ..!

رحم ال ضعفي وتقصيري في أمري ..
يااااااارب تقبله مني ويسره لي في قابل ..!

الوقفة الثالثة :
رحلة الحج تعلمك الكثير ..

القناعة والبساطة ..
الرضى باليسير ..

تمضية الحياة بما وجد ..
 لم يكصن لي واضحصاً  كيصف يسصتطيع أناس ل يعرفون بعضهصم أن يلتقوا ويجتمعوا

بهيئات بسيطة وأحياناً  رثة ..
ولكن الرؤية اتضحت لي بعد الحج ..
فالحج يعلمك أن لوقت إل للعمل ..

وأن المشوار جدُ  قصير مما يعني أل تقّصره بأي شيء آخر ..
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الحج يعلمك بأن الحياة الحقة هي حياة الروح ل حياة البدن ..
وأن الروح هي التي تستحق أن تبحث لها عن السعادة والصفاء ..

الحج يخبرك بأن الوقت عامل مهم للسعادة والنجاز ..
 فصي خمسصة أيام فصي الحصج تؤدي أعمالً  كثيرة ربمصا لو لم تحصد بزمصن لديتهصا فصي

أسابيع وربما شهور ..!
 فصي الحصج ..الرحمصن يقول لك أنصك تسصتطيع أن تسصتغل طاقتصك وأن الحياة رحلة

قصيرة بوقتها عميقة بمعناها )إن أحسنت قيامه( كالحج تماماً  ...!
 الحصج سصاعات محدودة سصرعان مصا انصصرمت لكصن معانيصه تضرب فصي الناس لهصا

جذوراً  ..
اسأل أن يذوق كل حاج أكلها عاجلً  غير آجل ..

الوقفة الرابعة :
في أيامٍ  معدودات ..

نسيت أحبابي ..
نسيت مشاغلي ..

دراستي ..
عشت عالماً  آخر ..
تجلى فيه الجمال ..

نسيت متاعب الدنيا ..
منغصات الماضي ..

ومخاوف عدة سكنت قلبي ..
الحج ..

طمأنينة تسكن القلوب المؤمنة ..
هدية من الرحمن لمن شفه اللم ..

أو تعب من ظلم البشر ..
الحج ..

شفاء للجروح النازفة ..
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وياليت العمر كله رحلة في صفاء الحج ..!
الوقفة الخامسة :

رحلة الحج .. صورة مصغرة لرحلة الحياة على ظهر الرض ..
العمر رحلة قصيرة .. بقصر أيام الحج ..

الناس في الحياة كالناس في الحج ..
مابين مسرف على نفسه ومقتصد ..ومسارع بالخيرات ..

النهاية يعرفها كل شخص ..
كل حاج يعلم أن الحج أيام معدودة ..
كما أن كلنا يعلم أن أنفاسه معدودة ..

الفرق ..
أن الحج موعظة لمن يمل قلبه التدبر ..

لن الوقت هو العامل الذي يحدد تعاملك مع الخرين ..
أهدافك ..
أعمالك ..

بل وحتى هيئتك ...!
حين كنت على فراشي في منى ..

كان الوقت هو ما يحكم كل شيء ..
ترى ..

لو حرصت على رحلة الحياة وتعاملت معها كما أراد ال لي ولكل مسلم ..
لو كان العمر رحلة حج ..

هل كنت سأرى غلظةً  من قريب ..
أو إساءةً  من حبيب ..؟!

لو كان المسلم يرى العمر كما يراه في رحلة حجه ..
هل سيكون في القلب سوى الحب والسلم ..؟

في الحج ..
درس في فن التعامل مع الخر ..
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حب الخير والنقاء ..
الوقفة السادسة :

طلب المثالية مثلب يقع فيه البعض ..
وتصور الملئكية تصور مستحيل في دنيا البشر ..

رحلة الحج ..
صواباً  ستحيل أن تكون  ية خلل أيام معدودة على أن الحياة ي صورة عمل بك ب  تدر

ل خطأ فيه ..
 وأن ثمة مفاجآت في الطريق تستلزم من السائر فيه قدراً  كبيراً  من المرونة حتى

يصل ..
 قبصل الحصج عقدت العزم على أن أفعصل كذا وأرمصي الجمرات بنفسصي وأقوم بالسصنة

الفلنية وهكذا ..
حج إل بل أن أ ني ل أق حج ل في ال صفة الفراد  فض مثلً  أن اقرأ ل  كان عقلي ير

متمتعة ...!
وفي موسم الحج القليل في عدد ساعاته حدثت الكثير من المفاجآت ..

بدءاً  من تأخر رحلت حجاج الداخل بسبب تأخر الرؤية الشرعية للهلل ..
 ممصا اسصتدعى تحول النسصك لغلب الحجاج "وأنصا مصن هؤلء" إلى الفراد أو القران

نظراً  لفوات وقت التمتع الشرعي ..!
ومن ثم المطار الشديدة التي تضررت منها بعض المخيمات في منى ..

مما لخبط سير اليوم الخير وترتيب خطواته هناك ..
ثم الزحام الشديد على الجمرات وظروف المطار وبالتالي التأخر في الرمي ..

وهكذا ..
بل تة ومعادلت ل تق ين بح قد أن الحياة مجرد قوان من يعت ية ل صفعة قو حج   في ال

الخرق ..
في الحج تعليم لدب التيسير ..

وأن الحياة ل تسير وفق التوقعات دائماً  ..
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 وأن المسلم الحق هو من يوطن نفسه على استقبال الزمات ويعود روحه على أل
توقفها عثرات الطريق حتى يصل إلى الغاية ..

في الحج دروس عظام ..
وتنبيهات جسام ..

أرجو أن أكون استفدت منها ..وكذلكم أنتم ..!
إضاءة :

" منذ أسلمت ..تعلمت في أسبوعي الحج مالم أتعلمه في أربعين سنة "
مالكوم إكس

الوقفة السابعة :
الحج رحلة حقيقية مع الصبر ..

فالحج ليس مشاعر روحانية ل تعترضها الكدار ..
أو صفحة نقية لتنغص صفائها مشاكل الحياة ..!

في الحج ..
سنرى اشتداد الجدال لتأخر وصول الحافلت للمشاعر ..

وسنعيش ساعات من القلق حتى ل تغيب الشمس ونحن على أرض منى ..!
 وسصنعاني مصن قلة ذوق بعصض المسصلمين الذيصن يعترضون الطرقات .. أو الذيصن

ليخافون من مغبة زحام أخوان لهم في ال !
في الحج ..

حن شم جزيئات الهواء ون ير ون صل لعرفات الخ تى ن ساعات متوترة ح يش   قد نع
على أرضها..

في الحج سلسة من الضغوط ..
في معاناة يت ال .. هم المهالك حتى يصلوا لب ين حفت ها أولئك الذ  ماكان ال ليبتلي ب

جسيمة وشهور عديدة ..
في حجنا هذا ..

درس في اجتراع الصبر ..
ليس الصبر على خوف الطريق ..أو نقص الغذاء ..أو قلة اللباس ..
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ل ..بل الصبر على أذى الناس وعقبات الطريق المفاجئة ..
 هذا النوع من الصبر هو مايحتاجه مسلم اليوم في وقت شبعت فيه الجساد وجاعت

فيه الرواح ..
فما أحكم المولى جل جلله ..

شرع لنا هذا المنسك المليء بالدروس والعبر ..
جعلني ال وإياكم من المعتبرين ..

الوقفة الثامنة :
الناس في الحج تتلبسهم وشائج وراوبط عجيبة ..!

في مناسبات الحياة تتلى اللقاب وتتوسط الكنى أو المسميات أهمية لدى الناس ..
لكن في الحج المر مختلف ..

الحج يعلمك أن ل يهم اسم من هو بجانبك ..
ول يهم من أين بلد هو ..

ليهم عمره ..أو عمله ..أو هيئته ..أو تخصصه ..أو حتى درجته العلمية ..
كلكما سائر في طريق واحد ..

الطريق إلى ال ..

تبتسم في وجهه ..
تقدم له مايشربه ..

تغطيه إن وجدته نائماً  ..
وتكتشف بعد مرور أيام الحج انك ل تعرف اسمه ..

ول أين يسكن ..!
لكنك قطعاً  عرفت قلبه ..
رأيته في حواره مع ال ..

في ابتهالته ..
رأيت اشفاقه في يوم عرفة ..

وفرحته في يوم العيد ..
رأيت أنه مثلك تماماً  ..
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له آلم وأحلم ..أبناء وأهل ..
اسم وكنية ..وظيفة أو مركز ..

ولكنه تركها جميعاً  هناك .. في بلده ..
هو مثلك الن ..

نسي من يكون وماذا يريد ..
وهو مثلك الن ..

في أنه فهم الحياة ..
وكم هي صغيرة حقيرة ..

هو مثلك لنه يسجد وهو يدعو بالجنة ..
وينام وهو يدعو بها ..

وأنت مثله ..
وحدتكما الغاية ..

فكليكما فهم الحياة كرحلة من خلل الحج ..
الوقفة التاسعة :

في الحج .. تصغر ملذات الدنيا ..
تترآءى لك الحياة من عدسة الحقيقة الصافية ..

في سجودك ..
تسبيحك ..

وحين تردد التلبية ..
تتجرد روحك من كل شيء ..

من كل أمل سوى الجنة ورضا ال ..
وتنسى كل هم سوى هم ذنوبك ..

في الحج ..
تصبح الحياة بعيدة عن مغريات الدنيا ..

أو ضغوط اللم ..
تتضح الهداف ..
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ولذا ...
تهون الدنيا في عيني الحاج ..

ال أكبر من كل هم ..

ال أكبر من كل ألم ..
ال أكبر من كل خوف ..

ال أكبر تخرج بزفراتها أكدار الدنيا ..
خلتُ  أن عيناي في منى ابدلتا ..

وأن الكدر الذي يعلو بصيرتي أزاحته الحقيقة..
في منى ل يهمك أن تكون بلباس جميل ..

لنك أدركت أن ل قيمة للباس إن بليت النفس ..
ول جمال للثوب إن خربت الروح ...!

أرايتم كيف هي الحقيقة التي نتجاهلها هنا ..
الحج ليس تنسكاً  وانقطاعاً  ..

هو قرصة لذن المنغمسين في بحر الحياة ..
أن ثمة رؤيا تحتاجكم وتحتاجونها ..

وياليت قومي يعلمون ...!
الوقفة العاشرة :

الخرة ..
الصراط والميزان ..

تطاير الصحف ..
حشر الجمع المهول على الرض ..

صور تتراءى لك في الحج ..
على صعيد منى ..

وعلى أرض عرفات ..
يتراءى لك يوم الحشر ..

بهوله ..وبأرضٍ  صغيرة تحمل مئات اللوف من البشر ..
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من كل أرض اجتمعوا على صعيد واحد ..
فل يلبث أن يردد اللسان ..

رباه ارحمني في يومٍ  عظيم ..
رباه ثبت حجتي يوم ألقاك ..
رباه ل تخزني يوم يبعثون ..
هول الموقف في يوم عرفة ..

وذاك الصمت المهيب في ساعات المغيب فيه ذكرى لصحاب القلوب النيرة ..
 ذكرى تقرع القلوب أن تبصصري .. هناك يوم قادم ليصس هذا إل نموذجصاً  مصصغراً 

لهوله ..
في الحج لفتة تذّكر الحاج بهول المطلع ..

وبأرض المحشر سيما مع اشتداد الزحام ..
وفي الحج تذكرة بالموت ..

الذي يستوي فيه الكبير والصغير ..
والذكر والنثى ..
والغني والفقير ..

وفيه درسٌ  عظيم في المساواة والعدل ..
فيغدوا جمع الحجيج كأسنان المشط الواحد ..

الكل يطوف ببيت ال ..
الكل يرمي الجمار ..

الكل ..يسعى ويحلق رأسه أو يقصر ..
ليس للشريف أن يتخطى ركنا ..أو يفعل محظورا ..

الكل أمام ال برداء أبيض ..
وكأنما هو كفن الميت ..

ل تميز ..
ل تفاخر ..
ل ترف ..
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هي الدنيا ..يكفيك منها خرقة بالية ..
فالحياة فيها للروح ل للجسد الفاني ..!

الوقفة الخيرة :
الرواح في الحج تسمو ..

لنها تيقنت الحقيقة ..
تعاملت الحاج يملؤها الصفاء .. ويغلفها النقاء ..

ابتسامة الود ترتسم على وجوه الحجاج ..
كيف ل ..

وقد هانت الدنيا في أعينهم ..
أبصروا الباقية فملت أراوحهم بحب مايقربهم لها ..

ين الحبة كدر .. وما نزل ما وقع ب ها في رحلة الحج ل يا كما نرا نا نرى الدن  لو ك
بينهم شر ..

كيف وهم يبحثون عن رضا ال في كل بسمة ..
يلتمسون رحمته في رحمتهم لبعضهم ..

تجود أنفسهم بخدمة الغير لنهم يطبقون "خير الناس أنفعهم للناس" ..
وحين ينطق أحدهم "أحبك في ال" ..

تحس بها تنحت عروق قلبك صدقاً  ..
لنك تراها قبل نطقها ..

تراها في يد تمسح جبينك خوفاً  من اصابتك بالحمى ..
تراها في نداء يوقظك لقيام الليل رغبةً  لك بأعالي الفردوس ..

تراها في دمعة ترافق دعوة لك في جوف الليل ..
وتراها في قلب مشفق عليك من الوصب والتعب ..

يال كم هي النفس تعانق السماء طيباً  في رحلة الحج ..
كم تعطر الجواء بعبير السلم الحق ..
كم تكون قريبةً  من آي ال ورحماته ..

كم تكتسب من عظات الخلق ودروس التربية ..
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فتبذل حين تبذل ل ..
ل لجاه

ول لسم
ول لمكانة

ول لشهوات الدنيا ورغباتها ..
تبذل لنها تريد ال ..

وتحب ماعنده ..
تبذل بصدق المؤمن ..

لذا تكافئ بحلوة المؤمن الحق ..
ولو جعلت النفس الحج رحلة أبدية لعاشت نعيم الدنيا قبل الخرة ..

في الحج ..
آلف الدروس ..

ومليين العظات ..
في الحج ..

مئات الوقفات ..
هنا وهناك ..

ل تحتاج إل للقلب المؤمن ..
"اسأل ال بمنه وكرمه أن يجعلنا من المقبولين ..

وأن نكون ممن أبصر عظات الحج فاستفاد وأفاد ..
وعمل وطبق فكانت حياته رحلة حج ..

رحلة عبادة وطاعة ل يوقفها شيء حتى تصل لجنات الفردوس ..
اللهم آمين "

وصلى ال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،
===============

آفاق عملية للداعية في الحج
فهد بن يحيى العماري
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الحمد ل وحده والصلة على من ل نبي بعده أما بعد
معشر الدعاة : أحييكم والتحايا مفاتيح القلوب فسلم ال عليكم ورحمته وبركاته .

 وبدون إطالة ومقدمات فالجميصع يدرك أن الحصج موسصم وغنيمصة وفرصصة وتجارة
 للدعاة في تبليغ دين ال لجميع الطبقات والمستويات ومساهمة مني في عطاء أكبر
 وثمرة أجود ونتاج أعظصم ونفصع أقوى لذا فهذه إشارات يسصيرات ونتصف سصريعات
سن العبارة و يب وح صها جودة الترت قد ينق ها الخلل و قد يعتري جل  ها على ع  كتبت

السلوب فعذرا عذرا وأستغفر ال من الزلل .
هي ذكرى ول بأس أن يذكر المفضول الفاضل .

 آفاق عملية للدعاة في الحج وورقة عمل أقدمها لمشايخنا الجلء ودعاتنا الفضلء
وطلبة العلم النبلء فإليكها عبد ال رضي ال عنا وعنك :

- العداد الجيد والمتميز والمؤثر في الطرح .1
 - إعداد أكثر من موضوع يتنقل بها الداعية في مساجد مكة والمشاعر ومخيماتها2

من أمور عقدية أو فقهية أو وعظية أو تربوية .
- مراعاة أحوال المستمعين فيطرح ما يناسبهم من المواضيع السابقة .3
 - يحاول الداعية قبل زيارة المخيم معرفة ماهي الفئة الغالبة من الناس عوام أم4

 شباب وإن كانوا شبابصا فمصا صصفتهم وأعمارهصم حتصى يكون الطرح مناسصبا فتفهمصه
 القلوب وتصل الرسالة التي يريد ويحاول معرفة ما طرح في المخيم أو المسجد من
 محاضرات وكلمات حتصى ل يكون الطرح مكررا فتمله السصماع وتنشغصل عنصه

القلوب والبدان .
ما لعدة5 من اليوم أو يو ظم بحيث يجعل جزءا  يب المن سبق والترت سيق الم  - التن

 مسصاجد أو مخيمات متقاربصة وذلك بسصبب قلة الوقصت وكثرة المخيمات وتباعدهصا
ية بإذن ال ستطاع الداع عا ا يب رائ سيق جيدا والترت  وصعوبة التنقلت فإذا كان التن

أن يحقق كثيرا من الزيارات و اللقاءات .

 - محاولة استخدام بعض وسائل النقل السريعة لئل يختل برنامج المواعيد وحتى6
يكون العطاء أكبر واللقاءا ت أكثر .
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عد7 من اللقاءات ولو كلمات ب  - عدم إهمال المخيمات العربيصة وغيصر العربيصة 
الصلوات .

 - من المشاهد والمعلوم أن أصحاب المخيمات يحرصون على أن يرافقهم بعض8
صر أن يي القا في رأ ستفساراتهم ف سئلتهم وا يب على أ كي يج بة العلم والدعاة ل  طل
 الداعية الزائر ل يجيب على السئلة المتعلقة بالحج إذا وجد في المخيم من ذكرت

سابقا وذلك له فوائد عدة :
أ - الجابة على أكبر قدر من السئلة المتعلقة بغير الحج .

 ب - أنصك فصي الغالب تجصد الحاج فصد سصئل عصن مسصألته أكثصر مصن شخصص طلبصا
للطمئنان أو تتبعا للرخص .

 ج- بعدا عن إحداث التشويش الذهني عند الحاج لن جملة من مسائل الحج محل
ية الخرى أو غير العربية للختلف المذهبي  خلف وخاصة حملت البلدان العرب

الفقهي .
د- محاولة الستفادة مما تبقى من الوقت في أماكن أخرى .

- محاولة التعرف عند زيارة الحملت عمن فيها من طلبة العلم والدعاة9
من ستقبلي وتبادل شيئا  هم ولو لدقائق معدودة للستفادة والتواصل الم  والجلوس مع
قد يكونون من نفس البلد فيزداد التواصل أو بلد آخر  الرآء والفكار والمواضيع ف
ما به م قي  نى أن تلت تي تتم حد الدعاة ال قي بأ تم التعارف فلعلك تلت  أو دولة أخرى في

تسمع عنه أوله أو تقرأ عنه أوله .
 - يلحصظ أن بعصض الحملت مشتهرة بإسصتضافة كبار الدعاة وطلبصة العلم10

 وبعضهصا فقيرة بذلك بصل قصد ل يزورهصا أحصد ففصي ظنصي تقدم الثانيصة فصي الجابصة
والزيارة أولى ولذا على الداعية أن يسأل عن برنامج الحملة في الستضافات .

وليكن إجابة تلك اللقاءات مبنية على المصالح العامة ل الخاصة .
 - على الداعية وطالب العلم إذا دعته بعض الحملت للحج معها أن يسأل من11

 معها من الدعاة فإن كان معها أحد فليذهب للتي ليس معها أحد حتى يتم النفع أكثر
ما هم ف هم وتوجيه من علم بة العلم  من الدعاة وطل من الحملت  كبر عدد  ستفيد أ  وي
ها يس ب بل أخرى ل في المقا من الدعاة و في الحملة الواحدة عددا   الفائدة حين يكون 
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ساق مة ل مراعاة الشخاص ول نن صلحة العا فة والم قل ل العاط كم الع حد والح  أ
 وراء بعصض المخادعات والسصاليب الملتويصة والغراءات مصن بعصض أصصحاب

الحملت معشر الدعاة فالحذر الحذر .
 إشكال : قصد يتردد الداعيصة مصع مصن يحصج مصن الحملت أيحصج مصع حملت بلده أو

حملت من غير بلده ؟ ففي رأيي أن ينظر إلى أمور :
أ - في أيهما سيكون أكثر نشاطا وهمة .

ب - في أيهما سيكون له أثر إيجابي ورائع في نفوسهم .
ج- في أيهما الحاجة أكثر .
د- مراعاة فقه الولويات .

تبرك12 يا الشرك وال في قضا ند الطرح  يد ع يق دائرة العقيدة والتوح جد تضي  - ن
 الممنوع مع أن التوحيد والعقيدة أشمل من ذلك كله ول نهمل جانبا دون آخر فليس
 من العقل والمنهجية والواقعية أن تحصر له السلم والدين والعقيدة طيلة بقاءه قبل
نا ين أو ثلث حتى يقول أحدهم ) إن الدعاة يظنون أن  الحج وأثناءه وبعده في قضيت

ل نعرف من التوحيد شيئا وأن حياتنا شرك في شرك (.فالتوازن مطلوب .
 - يحسن بالداعية قبل أن يقدم على مسجد أو مخيم لتذكيرهم أن يعرف جنسيتهم13

 ليأتي بمترجم يترجم للمستمعين حديثه ويكون ذا ثقة وأمانة وعلم حتى ل يخون أو
نه يلحظ أن جه .فإ مل و سالته على أك تى تبلغ ر ته وح في ترجم بس أو يخطئ   يل
 بعصض الدعاة يقدم على مسصجد أو مخيصم ليتكلم فيجصد الغالب غيصر عرب فيلقصي ول
سدد ويقارب ستطاع ي هم مجهول الحال فيحاول قدر الم ما من جد مترج ستفيد أو ي  م

ويفيد .
- زيارة الحجيج في أماكن نزولهم وإقامتهم .14
- وضع جدول لبرنامجه الدعوي يتضمن ما يلي :15

أ- مكان المخيم بوضوح حتى ل يذهب الوقت في البحث .
ب- نوعية الحجاج .
ج- اليوم والوقت .

د- الموضوع .
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ه-اسم المنسق ورقم هاتفه .
في16 ته أو الشباب الخيار الثقات  من طلب قا   - يحسن بالداعية أن يكون له رفي

سالته على تى يؤدي ر من المور و ح ير  في كث نا له  جه الدعوي ليكون عو  برنام
الوجه المطلوب دون خلل أو كلل أو ملل .

- يحسن بالداعية أن يتأخر الثالث عشر ليكثر نفعه .17
قد تكون18 ته وغيره ف يع قطاعا من العام بجم ية كال  - زيارة المخيمات الحكوم

منسية وخاصة أن حضورهم قبل الحج يكون مبكرا وبقاؤهم بعد الحج يطول .
 - إنشاء دورات علمية في المساجد التي يكثر بها الحجاج وتكون في مال يسع19

 المرء جهله مصن الديصن فصي التوحيصد والفقصه وغيره وإن تيسصر ذلك فصي المخيمات
بأنواعها العربية وغير العربية .

 - يشاهد إسراف كبير مؤلم جدا في موضوع توزيع الكتب والشرطة حتى تجد20
 أن الحاج منذ نزوله وهو يكدس بالكتب والشرطة حتى يمتلئ ثم يتركها في مخيمه
ند ند دخوله فيعطى وع جه الحاج ع ما يحتا يث  من ح يع  ية للتوز عل آل  ملقاة فلو ج
 خروجصه فيعطصى وتوحيصد الجهود فصي ذلك بيصن الشئوون السصلمية والمؤسصسات
 الخيرية الخرى من حيث مكان وزمان التوزيع والمادة الموزعة سواء مسموعة أو

مقروءة فليكن للدعاة موقفا من ذلك بطرح ودراسة واقتراح .
 - يلحظ أن كثيرا من الصوات في المشاعر توجيها وإرشادا وتعليما في جميع21

 النواحصي باللغصة العربيصة ونادرا بغيصر العربيصة . فلماذا ل يكون فصي مكاتصب الفتاء
 المنتشرة والمتنقلة فصي السصيارات وغيرهصا التصي تسصتخدم مكصبرات الصصوت إعادة

التوجيه والفتوى بعدة لغات بعد ذكره بالعربية .
 - يلحظ من بعض طلبة العلم والدعاة حين توضيح الفتوى الشرعية يغفل عن22

 جانب التوجيه من حيث تخويف المتعمد في فعل الخطأ وترك الواجب بال عز جل
 وأنه يكثر من التوبة والستغفار و يذكر الجاهل بالتعلم وسؤال أهل العلم قبل العمل
 وأن يذكصر الناسصي بالتنبصه واليقظصة وعدم التفريصط ، فل بصد مصن ربصط القلوب بذلك
 واسصتشعار عظمصة المعبود سصبحانه وتعالى فليسصت القضيصة أقوال وأفعال وحيصن
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حج إل جد على عظصم أعمال ال ية ولذا ن هي القض  المخالفصة المتعمدة دماء تراق فتنت
أنها ل تغير في سلوك الحجاج وحياتهم شيئا كبيرا بعد العودة إل من رحم ال .

يم بأفعال وأقوال وحركات مجردة من معاني23  - يلحظ ربط الحجاج حين التعل
في تلك الحوال ضا  صدق وإخلص و خوف ورجاء ور من  ية ل  يق العبود  تحق
سلم فحري صلة وال يه ال سول عل نى التباع والقتداء بالر يق مع  والمقامات وتحق

بالداعية أن يربط الناس بذلك .
 - إعداد ورقصة عمصل بشكصل أوسصع للدعوة فصي الحصج يقدمهصا الدعاة للشئون24

السلمية .
فس هد والبذل البذل والعطاء العطاء وإن كلت الن هد الج سلم الج ية ال  أخيرا : داع
 أو أحسصست بتعصب ونقصص فتذكصر حال الرسصول المختار وصصحبه البرار والعلماء

الخيار كيف بذلهم وعطاؤهم واحتسابهم .
 تذكر أنها ماهي إل أيام والجميع يتلهف إلى الرحمة والتوبة والقبول فلعلك تفز بتلك

القلوب وترحل بها إلى علم الغيوب .
 فكلما خرجت من لقاء وحملة فإلى آخر وحديث النفس والحال : لعل في التي بعدها
ته صي والذنوب ، أهلك سرف بالمعا جل م ها ر تي بعد في ال عل  جر والقبول ، ل  ال
 الوزار والصار فتكون سببا في نجاته وسعادته وفلحه وهدايته وصلحه فنعمت

الغنيمة !!.
سائل يع الو من خلل جم من إثراء الموضوع  يد  مل المز شر القراء الفضلء نأ  مع
 وفصق ال الجميصع لمايحبصه ويرضاه وصصلى ال وسصلم على نبينصا محمصد وعلى آله

وصحبه ومن وآله .
===============

 الجازة الصيفية بين المتعة والفائدة..
تحقيق ص سلم شرابي

نا شهور الجازة وقد ودعنا المدارس والكراسات والكتب المدرسية  أخيرا هّلت علي
 وأغلقنصا الباب وراء السصتيقاظ باكرا والنوم مصع العصصافير.. وفتحنصا البواب على
نا في أيام سهر. تروج هذه الكلمات  صراعيها للرحلت والزيارات، للعراس وال  م
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 هذه وقد سمعتها من عدد من الفتيات وأنا أوزع لهن استبيانا حول الجازة الصيفية
ومدى الستفادة منها..

 لقصد عكسصت نتائج السصتبيان الذي أجراه موقصع )لهصا أون ليصن( على مائة فتاة
  سصنة فصي المراحصل المتوسصطة والثانويصة24 إلى 15تراوحصت أعمارهصن بيصن 

والجامعيات.. واقع الجازة لدى بناتنا وأسرهم.
ريشة في مهب الريح

ما تأخذه الرياح يح، أين هب الر في م شة  سه كري سان نف صعب أن يترك الن  من ال
قه.. وفي الستبيان الذي أجريناه كان سير وف ته ي من تخطيط لحيا  يمضي؛ إذ لبد 

 % مصن العينصة60الرُد على سصؤالنا حول وجود تخطيصط معيصن لقضاء الجازة بأن 
 % لديهن مخطط يسعون40ليس بذهنهن أي مخطط لقضاء الجازة الصيفية بينما 

إلى تنفيذه.
بت سرة أجا في ال صيفية  يط للجازة ال عن التخط سئول  هو الم من  بة ع  وبالجا

  قلن أنهصن مصن26.6% منهصن أنصه ليصس هناك ُمخطَط ول ُمخطِط، بينمصا 33.3
هن، و ية قضاء أجازت طن كيف طة13.3يخط من يضعان خ ما    كان الب والم ه

 الم من تخطط، و6.6 كان الب فقط من يخطط، ومثلها 6.6الجازة لبنائهما، و
 بالتفاق مع الصدقاء.6.6

كيف تقضين إجازتك
 وعند سؤالنا عن كيفية قضاء الجازة تنوعت الجابات وغلبت السلبيُة اليجابيَة في

الستفادة من أوقات الجازة.
  من الجابات قالت بأنه ل شيء محدد تنوي فعله أو تفكر فيه وهي تعيش50%

أيام الجازة يوما بيوم.
 % قالت أنهصا سصتسافر لتسصتمتع بالجازة، ومنهصن مصن قالت أنهصا سصتقضي30و 

من رغبن سبة  غت ن ما بل سبات والفراح، في في المنا سوق وأخرى  في الت ها   إجازت
 % مصن10باللتحاق بدورات كمصبيوتر وإنكليزي أو تعلم الطبصخ أو مركصز صصيفي 

العينة فقط.
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 كما تنوعت الجابات حول كيفية قضاء ص عينة الستبيان ص لجازتهم الصيفية في
سهر، هبال قت )أعراس، نوم،  عة للو ها إضا في غالبيت نت  سنوات الماضية، وكا  ال
 ووناسصة صص حسصب تعصبير البعصض صص، كوفصي شوب، التسصوق، الملهصي، مشاهدة

التلفاز(.
 % فقط لمن يصلن رحمهن أو يلتحقن بدورات ومنتديات أو مراكز5وبلغت النسبة 

صيفية.
 وعنصد المقارنصة بيصن حال أفراد العينصة فصي إجازتهصم الماضيصة ومصا ينوون فعله فصي
من في قضاء الجازة  ها  قة تفكير من غيرت طري هن  تبين أن من ية   الجازة الحال
هي ها و ستفادة من ستغلل الجازة وال قت إلى الحرص على ا عة الو سلية وإضا  الت
 نسصبة قليلة جدا لكنهصا موجودة حيصث جاء فصي إحدى الجابات عصن سصؤالنا كيصف
 أمضيت إجازتك الصيفية الماضية: "العلم عند ال.. لكن بالتخطيط سألتحق بمراكز

للمواهب هذه السنة ولن تكون كسابقاتها..".
---------

نتائج استطلع أجراه موقع لها أون لين..
---------

فوق الغيوم
كبر  سبة ال نت الن في أيام الجازة كا سفر  ين ال هل تود سؤالنا  عن  من86.6و  % 

% فقط ل يفضلن السفر وترك بيوتهم.13.33العينة ممن يرغبن في السفر، بينما 
كة  سياحة خارج الممل سبة من يفضلن ال غت ن ها33.3وبل تي ذكرن   ومن السباب ال

 الرغبة في الستمتاع بالطبيعة والطلع على عادات وثقافات الغير وزيارة أماكن
جديدة.

 % وأسبابهن: المساهمة في دعم26.3وبلغت نسبة من فضلن السياحة في المملكة 
 السياحة في الداخل، حيث أجابت إحداهن: "لماذا أدعم السياحة في الخارج وبلدنا

أولى بذلك؟!".
 وأخرى أجابصت بأنهصا ل تحصب زيارة بلد الكفار.. وقالت ثانيصة بأن المعاصصي

المنتشرة في الخارج ستنغص عليها استمتاعها بالطبيعة، فلَم السفر إًذا؟!.
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 % من الفتيات رغبن في الثنين معا )الداخلية والخارجية( المهم أن يحلقن33.3و 
فوق الغيوم.

 % أنهصن ينامون46وعصن النوم فصي النهار والسصهر فصي الليصل أيام الجازة أجابصت 
 % قالت: ل.. الليصل للنوم والنهار للسصتمتاع46النهار ويسصهرون الليصل، بينمصا 

% قالت أحيانا نسهر الليل وأحيانا ننامه.13والزيارات، و
من لم يسصجلن ول كبر ل نت النسصبة ال في الدورات كا سجيل  عن الت  ولدى سصؤالنا 

يرغبن بالتسجيل في أية دورة وقلن أن الجازة للراحة فقط …
من هن  سب والنكليزي ومن في دورات بالحا سجيل  قل بالت سبة ال مت الن ما اهت  بين

التحقت بدور تحفيظ القرآن والتدرب على نشر الدعوة عبر النترنت.
القدوة الحسنة

 ولعل نتيجة الستبيان و النسب الماضية تشير بوضوح إلى ضياع ثلثة أشهر على
ها، هذا إن لم تعد هذه الشهر نا دون الستفادة من  القل من كل سنة من عمر أبنائ
نا بالتربوية  ببعض العادات السلبية على الفرد وبالتالي السرة ككل، حول ذلك التقي
 هدى حواس الجاسصم "أسصتاذة التربيصة وعلم النفصس" التصي حدثتنصا عصن أهميصة تربيصة

أولدنا على الستفادة من أيام الجازة فتقول:
قة فه بطري كن أن نوظ ها والذي يم قت في نا للو هو امتلك يز الجازة  ما يم هم   إن أ
قت هي و من المعروف أن الجازة  نا على ذلك، ف بي أولد نه، و نر ها م ستفيد في  ن
 فراغ، وعلينا أن نربيهم أوًل على الستفادة من وقت الفراغ. قال رسول ال صلى
 ال عليصه وسصلم: "نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس: الصصحة والفراغ" )رواه

البخاري(.
 ول تأتي تربيتنا لولدنا على حسن استغلل الجازة في وقت الجازة فقط، بل إن
كن عة يم سبيل المثال يوم الجم خر، فعلى  قت فراغ آ في أي و سبقها  ية ت  هذه الترب
 السصتفادة منصه، وكذلك أيام العياد، وحتصى فصي أوقات المدرسصة يوجصد وقصت فراغ
 يجب الستفادة منه، فإن نحن عودنا أولدنا على أن يتم استغلل وقت الفراغ على
في سلوكهم  سينعكس على  ساجد مثًل، فإن هذا  في العبادة، كارتياد الم سنة   مدار ال

الجازة الصيفية.
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 كمصا علينصا أن نحرص كصل الحرص على أن نكون لولدنصا القدوة الحسصنة فصي
 السصتفادة مصن الجازة؛ لن الولد ُيقّلدون الباء والمهات فصي كصل شيصء تقريبا،
 فبقدر ما نستفيد نحن من إجازتنا بشكل يرضي ال عز وجل، ونبتعد عن معاصيه،

بقدر ما ينعكس ذلك على سلوك أفراد السرة.

 نقطة أخرى أحب أن أذكرها هنا، وهي أن رفاق السوء يعتبرون من أهم المؤثرات
هم أصدقاؤهم عن رحلة ما يحدث نا، فعند قة قضاء الجازة لولد  المباشرة على طري
غف هم ش في قلوب سينشئون و هم  هو.. فإن من ل ها  ما في ية مثًل و  في الدول الوروب
في من الجازة  سم  عن قضاء ق هم  يل ل هم زم كن، وكذلك إذا حدث  لرتياد هذه الما
مكة المكرمة، أو في صلة الرحم، واجتماعات السرة الكبيرة، فإنهم سيحبون ذلك.
 وسألنا الستاذة هدى الجاسم: هل ترين أن إجبار أولدنا على النتساب إلى دورات
علمية أو عملية قد يؤدي إلى ضغوطات نفسية عليهم خاصة بعد عام دراسي شاق؟
 إذا نظرنصا إلى الجازة على أنهصا فترة ثلثصة أشهصر كاملة تقريبا، عرفنصا أن مسصألة
 توظيف الجازة في الرحلت أو الزيارات أو السفر أو أي شكل من أشكال التسلية

لهو أمر صعب.
من يل  قت القل خذ الو ما تأ ية عادة  ية والعمل فة إلى ذلك فإن الدورات العلم  بالضا
 الجازة، لذلك فإننصي أرى أن مسصألة توظيصف الجازة فصي إلحاق أبناءنصا بالدورات
من هذا يظ قرآن أو  ية ودورات تحف فة إلى دورات نشاط ية، بالضا ية والعمل  العلم

القبيل لهو أمر ضروري للستفادة من وقت فراغ كبير وضخم.
 أضف إلى ذلك أّن تعود الولد على قضاء إجازتهم بدون عمل عقلي أو حفظي أو
 نشاط علمصي أو عملي سصيؤدي بهصم إلى الركود والخمول والنوم، وأحيانا السصهر
 واللهو، وهذا أمر سيئ للغاية، خاصة وأن أبناءنا مقبلين على فترة دراسية أخرى،
سي مرة هم معاودة النشاط الدرا سيصعب علي سل،   وإذا تعودوا على الخمول أو الك

أخرى مع بداية العام بشكل جيد.
 على أن ل توظف الجازة في المور العلمية والعملية )كما في السؤال( فحسب بل
 نحرص على التنويع بين ذلك الجانب والجانب الترفيهي أيضا، مع الهتمام بأمور
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ساجد أيام الجازات، وكذلك في الم ثر  تي تك يظ القرآن ال ين أيضا كدورات تحف  الد
 دورات الفقه والحديث والمحاضرات التي يلقيها بعض العلماء والفقهاء في المساجد

والكثار من أمور الخير التي تفيد في الدنيا والخرة.
ية أو العلمية كل أو معظم الجازة لئل خذ الدورات العمل نا بأل تأ به ه بد أن أن  ول 
 يفقصد الطالب إحسصاسه بالجازة، ومصن المفيصد جدا أن تكون هذه الدورات قصصيرة

وبأوقات مناسبة.
 وسألناها أيضا: برأيك ما هي السلبيات التي قد تنجم على سلوك الولد إن تركناهم

من غير توجيه أو تخطيط في الجازة؟
في أوقات الجازة؛ تي  تي تحدث للشبان والفتيات تأ كل ال من المشا كبيرا  سما   إن ق
 لن الجازة بالضافصة إلى كونهصا تتيصح فرصصة كصبيرة مصن الفراغ الذي قصد يؤدي
سائل جديدة وربمصا سصيئة لتمضيصة الوقصت، ُيعتصبر أيضا مجاًل  بالبعصض إلى اتخاذ و

واسعا لغياب الرقابة عليهم.
من اليوم، ساعات  تد عدة  بة جيد يم مل رقا سة تشكل المدرسة عا في أوقات الدرا  ف
مي، عة أعمال وإنجاز البناء وتحصيلهم العل فة إلى ذلك اهتمام الهل ومتاب  بالضا
 أمصا الجازة، فإن فيهصا تغيصب كامصل لرقابصة المدرسصة، كذلك فإن غياب التحصصيل

العملي، يغيب معه مراقبة الهل للبناء، مما ينشأ عنه وقت فراغ بدون رقابة.
قت، فإن رفاق من الو ستفادة  في ال هم  صحيح ل يه ال ها عدم التوج ما زاد علي  فإذا 

السوء يتربصون بهم، والعمال والعادات السيئة كثيرة وفي متناول اليد.
ستاذة يا أ ص  كن  يف يم من البناء، فك ير  سد لكث سوء مزلق مف صحبة ال هر أن   يظ
 هدى صص أن تجنصب المهات بناتهصا أو أبناءهصا صصحبة السصوء التصي تصصبح خطرة

خاصة في أوقات الفراغ والجازات؟
هم كن أن نترك ير المم من غ مة للبناء، ف بة الدائ بة الولى الرقا في المرت نا  تي ه  يأ
 طوال فترة العام الدراسصي دون رقابصة، ثصم نأتصي ونراقبهصم بشكصل دقيصق فصي أوقات
ين الطلب؛ لذلك مة ب في الغالب الصداقات الدائ  الجازة، صداقات المدرسة تشكل 
 فمصن الملحصظ دائما أن زميصل المدرسصة هصو نفسصه صصديق الجازة، بالضافصة إلى
 بعصض الجيران والقارب، لذلك معرفتنصا السصابقة برفاق البناء )فصي أوقات العام
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 الدراسي( تنذرنا برفاق الجازة، وحرصنا على رفاق الجازة لبنائنا تأتي استكماًل
لحرصنا على رفاق العام الدراسي.

 ومصن هنصا يصبرز الحرص الشديصد مصن قبصل العائلة على مسصألة رفاق البناء، وأي
سمح ال( إلى انحرافات سيؤدي )ل  ية  مة التربو في هذه المه عس  ستهتار أو تقا  ا
 خطيرة وكصبيرة تحدث فصي مجتمعاتنصا بدون أن يعرف الباء، ليكتشفوا بعصد فوات
سألة رفاق نت لتحدث لو أن الباء شددوا على م ما كا تي   الوان هذه النحرافات ال

البناء.
في سفر  من الفتيات تفضل ال كبيرة  سبة  نا أن ن تبين ل به  نا  ستطلع قم  من خلل ا
 الجازة وخاصة خارج المملكة، فما رأيك في هذا الموضوع وكيف يمكن أن نوجه

أبناءنا إلى السياحة الداخلية؟
فة إلى المجلت والنترنت فة وخاصة الفضائيات، بالضا  إن وسائل العلم المختل
 والوسصائل الخرى تؤدي إلى إظهار صصورة السصفر إلى الخارج على أنصه الجازة

الحقيقة التي يمكن أن ينالها الشاب أو الفتاة بعد عام دراسي حافل.
في الجازات، وكذلك مهرجانات الصيف ومدن  العلنات عن مهرجانات التسوق 
 اللعاب تشكصل عامصل إغراء قوي للجميصع. بالضافصة إلى ذلك فإن الصصدقاء
 والصديقات الذين سافروا خلل الجازة إلى الخارج، يعطون صورة إيجابية للعطلة

في الخارج.
 ولكن حرص الباء على تقديم صورة السياحة الداخلية الملتزمة بشكل إيجابي، مع
 تقديصم عروض أخرى كشراء الغراض الشخصصية واللعاب واللبسصة مصن مدن

المملكة، فإن البناء سيحبون ذلك إن شاء ال.
في النهار نا النوم  من أولد يد  نه يغلب على العد ستطلعنا أ من نتائج ا  وأيضا كان 

والسهر في الليل أيام الجازة، كيف يمكن أن ُتعالج هذه المشكلة؟
عل الب من الباء والمهات، ول ها البناء  سنة يأخذ سابقا فإن القدوة الح نا  ما قل  ك
 الذي يعود أولده على صلة الفجر طوال العام الدراسي، سيكون من الصعب على

البن نفسه أن يترك هذه الصلة في أيام الجازة.
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ها، نا، وخاصة السلمية من نا وبنات في أولد ها  تي نربي ية ال عض العادات اليجاب  ب
 تنسجم مع الفطرة التي فطرنا ال عليها، لذلك سيكون من الصعب على الولد أو

البنات أن يغيروها في أوقات الجازة.
 وتأتصي هنصا دورات تحفيصظ القرآن، وزيارات صصلة الرحصم، والنشاطات الرياضيصة
نة مة والمدي كة المكر في م من الجازة  سم  ية، وقضاء ق ية والعمل  والدورات العلم

المنورة لتشكل عوامل إيجابية تساعد أبناءنا على قضاء إجازة مميزة ومفيدة.
إجازة عن العبادة!!

عض ند الب سف أن مفهوم الجازة ع سعود لل بن فرحان آل  هر   تقول الميرة جوا
نا سهر والنوم عن الصلة، وإهمال واجبات عة ال تعالى بال  هي إجازة حتى عن طا
 الدينية وأهمها الصلة في السفر والرحل وننسى أننا خلقنا في هذه الحياة من أجل

طاعة ال بل أننا معنيون بعبادة ال بالجازة أكثر من العمل.
حن غب{ فن بك فار صب* وإلى ر غت فان يم }إذا فر به الكر في كتا  يقول ال تعالى 

مطالبون بتكثيف العبادة في الجازة ل إهمالها.
 وللسصف كثيرا مصا نسصمع النسصاء يعاتبصن مصن ترسصل أبناءهصا إلى دار التحفيصظ فصي
 الجازة فيقلن لهصا: حرام عليصك حتصى فصي الجازة.. وينسصين بقولهصن هذا أن النوم
 والراحصة يمكصن أن ُنحصّصله فصي أي وقصت، لكصن العمصل الذي نؤجصر عليصه ل يمكصن

تحصيله في كل وقت، ول ندري هل يدوم والى متى.
مقترحات جربيها.. لن تندمي..

 - بداية عليك التفاق مع والديك كيف ستقضين إجازتك؛ لنهما أعرف منك وأخبر
 بأفضل الطرق والوسائل لقضاء إجازة ممتعة ومفيدة، كما أن التشاور معهما سيولد

أفكار لم تكن في الحسبان.
 وتذكري دائما قبل القيام بأي أمر احتساب النية عند الترفيه؛ فإن المسلم مأجور في
ها تي تقضين يه ال سفرك وأوقات الترف تك و سبي رحل سب، فاحت يع أعماله إن أحت  جم

بأنك تتقوين بها على عبادة ال وتسبحينه على روعة وجمال ما خلق.
ما خلق ال تعالى عة وروعة  ستشعار جمال الطبي ية و ا في رحل عائل  - الذهاب 

وإقامة مسابقات ثقافية وتقديم جوائز للفائزين.
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 - السفر والسياحة في مناطق المملكة الجميلة فمن أراد البحر )جدة والدمام( ومن
 أراد النسائم الباردة )أبها، الباحة( ومن أراد الجر والمنفعة في الدنيا والخرة )مكة

والمدينة المنورة(
ها المتعة وصلة الرحم واستغلل هذه الزيارات ية تتحقق في  - القيام بزيارات عائل

بالدعوة.
سية سدية ونف من فوائد ج ها  ما ل صباح ل كل  بة على اللعاب الرياضية   - المواظ

بالضافة إلى المحافظة على الرشاقة.
 - الذهاب إلى العمرة وحضور الدروس الشرعية في الحرم وزيارة المدينة المنورة
 وزيارة الماكن التي وردت في السيرة كص ) زيارة جبل أحد ص الصعود إلى جبل

الرماة ص مقبرة شهداء أحد(.
سعادة حب العطاء وال ية للتعود على  ية والتطوع في العمال الخير كة   - المشار

بتحقيقه وبذل الخير واستغلل الوقت بما هو نافع.
 - المشاركة في اللقاءات الصيفية للفتيات وتتضمن هذه اللقاءات برامج هادفة من
 مسصابقات أو فقرات ترفيهيصة تثقيفيصة وتعليميصة وإنشاء حوار هادف مصع الفتيات فصي

أمورهن ومشاكلهن.
 - تصفح المواقع المفيدة في النترنت ودعم المنتديات السلمية واستغلل الرسائل

اللكترونية بالدعوة إلى ال.
سلم، مجلت يه و سيرة المصطفى صلى ال عل يد ) هو مف ما  عة وقراءة   - المطال

إسلمية، قصص مفيدة وممتعة(.
- مشاهدة الفلم السلمية والمحاضرات والدروس العلمية.

 - استغلل فترات الجتماعات مثل العراس ص التي تكثر في الجازة الصيفية ص
يم مثًل أو يظ القرآن الكر كز تحف صرة لللتحاق بمرا صيحة مخت مة أو ن يم كل  وتقد
 التذكيصر بالسصنن المهجورة )صصلة الضحصى، ركعتصي الشراق، زيارة المقابر،

الصيام(.
 - المشاركصة فصي الكتابصة للمجلت صص لمصن تجصد لديهصا ملكصة الكتابصة صص بمقالت

ومواضيع تود طرحها.
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 - النتساب إلى الدورات العلمية ودورات الحاسب اللي، ول بأس من النتساب
ها صناف الحلويات لتعدين عض أ تك الطبخ أو ب من والد ين   إلى مطبخ العائلة لتتعلم

لهم في الرحل والزيارات.
ستجدين10- وفري  يم  من القرآن الكر مس آيات  فظ خ كل يوم لح في    دقائق 

 آية عند نهاية الجازة.450رصيدك من الحفظ قد زاد بمقدار 
 - أخيرا لبد أن يكون لك ساعات تناجي فيها ربك، تسبحينه وتستغفرينه وتدعينه

فيجيب دعائك إن شاء ال.
=============

وقفات في تعاقب السنين
د.عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين )*(

ها نحن أولء نودع عاًما هجرّيا بعد انقضائه، ونستقبل عاًما جديًدا..
عد أن شارفوا سلمين، ب يخ الم من تار ية ِعْقٍد جديٍد  في بدا مس   بل إن هذا العام الخا

منتصف العقد الثالث )ُرْبَع َقْرِن( من هذا القرن )الخامس عشر الهجري(.
 فالمسصافر حيصن يجتاز مرحلة طويلة مصن الطريصق فيحصط الرحال، ويقصف ليسصتريح،

فيتلفت وراءه ليرى كم قطع؟ وينظر أمامه ليبصر كم بقي؟.
 والتاجر تنتهي سنته؛ فيقيم موازينه ويحسب غلته، ليعلم ماذا ربح؟ وماذا خسر؟ ".

(1)
 أينقضي عام ويدخل عام، وتمر اليام والعوام.. دون أن نقف عليها ساعة نستفيق

من غفلتنا ونفكر ونعتبر؟
َه ِإّن ْت ِلَغٍد َواّتُقوا الّل ا َقّدَم ٌس َم َه َوْلَتْنُظْر َنْف َن آَمُنوا اّتُقوا الّل ا اّلِذي ا َأّيَه  قال تعالى: )َي
ًصا على شد حر ها الخوة الكرام أن نكون أ نا أي ما أحرا َن( ف َه َخِبيٌر ِبمَا َتْعَمُلو  الّل
 أعمارنا وأوقاتنا من التجار والصناع وغيرهم . قال المام الحسن البصري-رحمه

(2ال-: "أدركت أقواًما كان أحُدهم أشَح على عمره منه على درهمه". )
وفيما يلي أقف بعض الوقفات في تعاقب العوام والسنين :

ص التأريخ الهجري نقطة مضيئة في حياة المة :1
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 أجمع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب على اختيار التاريخ بهجرة النبي، لما في
 ذلك الحدث العظيم من نصر وتمكين وقيام دولة السلم في مدينة رسول ال ، وقد
 جرى على ذلك سصلف المصة، ول يصصح اسصتعمال التاريصخ الميلدي أو مصا أشبهصه
ًا  اسصتقلًل، فالتاريصخ الهجري مرتبطصة بصه عبادات عديدة، كمصا أن له تاريخًا وثيق

بتاريخ المة وهويتها.
ص معادلة معكوسة :2

 ينقضي العام فنظن أننا عشناه وزدنا عاًما، وفي الحقيقة قد فقدناه ونقصنا عاًما من
مه صري -رح حق، قال الحسن الب هو  من هذا الكلم ! و جب  ما يع نا، ورب  أعمار

(3ال-: "يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما َذَهَب يوم َذَهَب بعضك". )
 فكل عام يمضي من أعمارنا نقترب به من الموت، ونهاية المطاف أشبه بالموظف
 الذي يأخذ إجازة ثلثين يوًما، إذا قضى فيها عشرة أيام، يكون قد خسر منها عشرة

(4أيام فصارت عشرين يوًما، فإذا انقضت الجازة فكأنها لم تكن. )
-الحذر من التسويف والتأجيل :3

 من المراض الجتماعية الشائعة في مجتمعاتنا كثرة تأجيل العمال والتسويف في
 أدائها، حتى تمر اليام والسنون الطويلة ولم نفعل شيًئا، ونحن ل ينقصنا العلم، بل

ينقصنا الشروع في العمل بما نعلم .
 وما أجمل الحكمة المشهورة : "ل تؤجل عمل اليوم إلى غد" . ومع ذلك كله فكثير
سوفون وُيؤجلون، ويقولون سوف نعمل كذا، وسوف نتوب! وجاء عن  من الناس ُي

بعض السلف : )أنذرتكم سْوَف(.
 وأضرب لذلك مثاًل؛ تبدأ الدراسصة فيقول الطالب : أذاكصر غًدا -إن شاء ال-، ثصم
خر سبوع إلى آ من أ من يوم إلى يوم، و جل  غد.. وهكذا يؤ عد  غد فيقول ب تي ال  يأ
شد الندم على كر؛ ندم أ مه وهو لم يذا صبح أما تى إذا اقترب موعد المتحان، وأ  ح

ما فات في تسويفه وتفريطه، ولت حين مناص.
غد، مل اليوم إلى  خر ع صي أل يؤ نه- يو ضي ال ع بن الخطاب -ر مر   وهذا ع

(5خشية أن تجتمع العمال الكثيرة، فتضيع الواجبات. )
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 وكان عمصر بصن عبصد العزيصز-رحمصه ال- حريصًصا على أداء الواجبات والعمال
 وعدم تأجيلهصا، وذات يوم قال َلهُص أحصد أبنائه: لو أخّرتَص عمصل هذا اليوم إلى غصد

فاسترحت؛ فقال : قد أجهَدنا عمل يوم واحد، فما بالك بعمل يومين مجتمعين .
وقال الشاعر :

إن أنت لم تزرع وأبصرت حاصًدا *** ندمت على التفريط في زمن البذر
ص استدراك ما يفوت من العمل واستغلل مواسم الخير :4

 كثير من الناس ُيبذرون في أوقاِتهم، والوقُت سريُع النقضاء، فل نجدُه حتى نفقدُه،
ول يكاُد يبدُأ حتى ينقضي، فل يعوُد أبًدا.

 وِإْن فات عمُل الخير في النهار؛ فالليُل خلفة منه قال تعالى : )وهو الذي جعل الليل
 والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوًرا(، وكان من عمل النبي -صلى ال
تي من النهار ثن َصّلى  جع،  من نوم أو و يل  عن قيام الل به  نه إذا غل سلم- أ يه و  عل
من ته  ما فا ستدرك بالنهار  حى، أي ي في الض صليها  نه ُي نى أ عة . بمع  عشرة رك
 الليل، وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلة والسلم: "من َناَم عن حزِبِه، أو عن
من ُه  ُه كأّنمَا َقَرَأ َب َل هر، ُكِت صلة الظ جر و صلة الف ين  ما ب ُه في نه، َفَقَرَأ  شيٍء م

يل") ا آَيَة6الل يل َوَجعلَن ين َفَمَحونا آَيَة الل يل والنهار آيت نا الل  (. وقال تعالى : )وجعل
 النَهار ُمْبصِصَرًة ِلَتبتغوا َفضًل مصن ربكصم ولتعلموا َعَدَد السصنيَن والحسصاَب َوُكّل َشيٍء
 فصلناه تفصيًل(. وكذلك استغلل مواسم الخيرات: استغلل شهر رمضان بالصيام
 والقيام، وصصيام شهصر ال المحرم، ل سصيما عاشوراء، وصصيام سصت مصن شوال،

(7وعشر ذي الحجة، وكذلك قيام الليل والنفاق والبر والجود وسائر الطاعات.)
ص ل يأتي عاٌم إل والذي يليه شٌر منه.5

 بوب البخاري -رحمه ال- باب "ل يأتي زمان إل والذي بعده شر منه"، وذكر فيه
 (. قال9(،)8حديث أنس: "ل يأتي زمان إل والذي بعده أشّر منه حتى تلقوا ربكم" )

 ابصن بطال : "هذا الخصبر مصن أعلم النبوة لخباره صصلى ال عليصه وسصلم بفسصاد
 (.10الحوال، وذلك مصصن الغيصصب الذي ل ُيعلم بالرأي وإنمصصا ُيعلم بالوحصصي" )

 والمقصصود ل يأتصي زمان إل والذي بعده َأَشّر، مثصل كثرة الفتصن وابتعاد الناس عصن
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 معيصن الشريعصة وانغماسصهم فصي المعاصصي كلمصا مرت السصنون والعوام، وهذا مصن
حيث العم .

من شر  كم يوم إل وهو  تي علي يث "ل يأ ا على حد بن مسعود معلًق بد ال   ويقول ع
صيبه ول يش ي من الع ني رخاء  ست أع ساعة": "ل تى تقوم ال  اليوم الذي كان قبله ح
من اليوم الذي مضى قبله؛ ا  قل علًم كم يوم إل وهو أ تي علي كن ل يأ  ماًل يفيده، ول
ند كر فع ستوى الناس فل يأمرون بالمعروف ول ينهون عن المن  فإذا ذهب العلماء ا
 ذلك يهلكون". ومصن طريصق مسصروق عصن الشعصبي -رحمهمصا ال- قال: "ومصا ذاك
 بكثرة المطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم ُيفتون في المور برأيهم

(11فيثلمون السلم ويهدمونه".)
 ومصصداق ذلك قول الرسصول -صصلى ال عليصه وسصلم- : "إنّ ال ل يقبضُص العلم
 انتزاًعا ينتزُعُه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم ُيبِق

(.12عالًما اتخذ الناُس ُرؤوًسا ُجهاًل فُسئلوا؛ فأْفَتوا بغير علم، َفَضّلوا وَأَضّلوا" )
 ففي العوام المنقضية القريبة فقدنا كوكبة من العلماء والفضلء والدعاة، يتصدرهم
 : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ال بن باز، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ
سالم، والشيخ مصطفى أحمد الزرقاء، والشيخ  مناع القطان، والشيخ عطية محمد 
 محمد ناصر الدين اللباني، والشيخ أبو الحسن الندوي، والشيخ سيد سابق، والشيخ
 محمد بن صالح العثيمين وغيرهم..-رحم ال الجميع-، وإن أمة منها هؤلء لمة
 خيٍر َوُهدى، وفصي رحيلهصم تبعات ومسصؤوليات، وعصبر وآيات، ومصا يعقلهصا إل

العالمون.
ص الحياة قصيرة وإن طالت في نظرنا :6

من عب  يد أن ي ها أشكال كثيرة وألوان عديدة، وير يا ل نا يعلم أن الحياَة الدن كل م  ال
نا ها، لكن حيات ها، ويحرص على الستمتاع بلحظات ير، ويستمتع بشهوات  لذائذها الكث
ها، وساعاتها ها رخيصة مهما بذل النسان في أثمان ها زائلة، وشهوات  الدنيوية متعت

قصيرة مهما طالت، وكل منا سيلقى حتفه وهلكه ولو بعد حين .
 قال مطرف بصن عبصد ال -رحمصه ال-: "إن هذا الموت قصد أفسصد على أهصل النعيصم

 (، ول ندري من يعيش يوًما آخر َأْو عاًما13نعيمهم فالتمسوا نعيًما ل موت فيه" )
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 جديًدا؛ بصل لو تأملنصا أعمارنصا على اختلف فيمصا بيننصا لوجدنصا أن عمرنصا المنصصرم
 سصواًء أكان أربعيصن سصنة أم ثلثيصن أم عشريصن.. أشبصه بدقائق مرت مرور الكرام،
صلى ال عليصه نبي –  صيرة؛ فالحذر مصن التقصصير!، يقول ال  وهكذا الحياة الدنيصا ق
ثم يا كمثل راكٍب َقاَل في ِظّل شجرٍة،  ما َمَثلي َوَمَثُل الدن يا، إن ما لي وللدن  وسلم-: "
ا"، وعن ابن عمر-رضي ال عنهما- قال أخذ رسول ال – صلى ال  راَح وَتَرَكَه
 عليه وسلم- بمنكبي، فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابُر سبيل". وكان ابن
 عمر يقول : "إذا أمسيَت فل تنتظر الصباح، وإذا أصبحَت فل تنتظر المساَء، وخذ

 ( وخرجه الترمذي،14من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك" )رواه البخاري()
(15وزاد فيه: "وُعّد َنْفَسَك من أصحاب القبور". )

 فالحذر الحذر مصن الغترار بالدنيصا والنغماس فصي شهواتهصا، قال أحصد السصلف: "لو
(16فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد".)

 فالنسان المسلم ُيؤمن بما بعد هذه الحياة الدنيا فُيدرك قيمة الزمن، وُيسخر ساعات
فع ماٌل ول بنون ضى ال تعالى )يوم ل ين ما ُير مل ب  هذه الحياة للِبّر والتقوى، وللع

(17إل من أتى اَل بقلٍب سليم(. )
ص دور المة في تسخير الوقات :7

إن المم تحسب أعوامها بمقدار ما تبنيه وتقدمه للبشرية جمعاء، فالسلف الصالح-
من في ز صورها  هى  في أز سلمية  هم- بنوا الحضارة ال  رضوان ال تعالى علي
في الشرق والغرب، وشهد مم الخرى  هم المجيدة ال من حضارت تى أفاد  صير ح  ق
عد ظهور السلم صير ب في ذلك الزمن الق ني بعظمة تلك الحضارة   القاصي والدا
 وانتشاره، وبقوة أولئك الفذاذ المؤمنيصن بال ورسصوله، وسصخروا إمكاناتهصم العقليصة
 والجسصدية والزمنيصة لخدمصة دينهصم الذي ارتضاه ال لهصم، فكانصت أوقاتهصم محسصوبة
هم هم ويعلي مكانت ني أمت ما يب قة إل في مة، فلم يضيعوا فرصة، ولم يهدروا طا  منظ

بين المم والشعوب .
في مركز الصدارة والقيادة، تي ل تحسن الفادة من الوقت ل تكون   ولذا فالمة ال
 وإنّ ممصا يؤسصف له أن غيصر المسصلمين-فصي الوقصت الحاضصر- أشصد حرصًصا على
 النتفاع بالوقت في العمل والبناء والجد والنضباط، أما المسلمون فهم أزهد الناس
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 في الفادة من أوقاتهم، فكثيًرا ما يمضونها في العبث والقيل والقال، وهم مسؤولون
 عصن تضيصع أوقاتهصم ومغبونون بهصا، والناس عمومصا يعرفون قيمصة الوقصت، ولكصن
 كثيرين ل يعرفون كيف يستغلونه، وذلك مصداق قول نبينا محمد -صلى ال عليه
صحة والفراغ" )رواه البخاري( ) من الناس:ال ير  ما كث سلم-: "نعمتان مغبون فيه و

ا على الحديث: )كثيٌر من الناس( "أي أن18 بن بطال-رحمه ال-معلًق  ( ، يقول ا
 (. وجاء عن عمر بن الخطاب قوله : "إني لكره أحَدُكم19الذي يوفق لذلك قليل" )

ُسبهلًل ل في عمل دنيا ول في عمل آخره" ومعنى سبهلًل : أي فارًغا.
يقول الوزير ابن هبيرة :

الوقُت أنفُس ما عنيت بحفظه *** وأراُه أسهل ما عليك يضيُع
ما يقال: إن الشيطان طل، وك قت إذا لم يشغل بالخير ُشِغَل بالبا  مع ملحظة أن الو

يسكن حيث يجد المكان فارًغا.
ص التخطيط للمستقبل :8

 مصن المور المهمصة التصي ينبغصي أن نتوقصف عندهصا فصي انقضاء العوام، مسصألة
 التخطيصط للمسصتقبل، كيصف نخطصط لمسصتقبل المصة السصلمية مسصتلهمين العوام
 الماضية، مستشرفين العوام القادمة، مقدرين حاجات المة وعجزها، ومحاولة سد
 هذه الثغرات فصي المسصتقبل؟ والجواب على ذلك يكمصن فصي وضصع الخطصط العمليصة
 اليجابيصة الممكصن تحقيقهصا على مراحصل وخطوات؛ فالتخطيصط للمسصتقبل يقوم على
مة مل البناء الحضاري لل تى يتكا بت أم بعدت- ح ضي-قر من أحداث الما  الفادة 
ها ستقبل برع في نى بالم سات ُتع مم، وهناك درا ين ال ها ب جع قيمت سلمية، وتر  ال
نا -نحن المسلمين- أن نعد العدة لمستقبل اليام والسنين ونخطط  الغرب، فما أحرا

لها ونبتعد عن العمال العشوائية والرتجالية في حياتنا.
------------------------------

)*(عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات السلمية بالحساء
جامعة المام محمد بن سعود السلمية

.5[ صور وخواطر للشيخ علي الطنطاوي ص1]
).14/225[ شرح السنة للبغوي )2]
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)2/148[ حلية الولياء للصبهاني )3]
.6[ انظر : صور وخواطر، ص4]
 .151 لبن الجوزي ، صt[ انظر : تاريخ عمر بن الخطاب 5]
 .747[ رواه مسلم، كتاب صلة المسافرين، رقم الحديث 6]
[ للفادة : يراجع كتاب لطائف المعارف لبن رجب، فهو مفيد في الموضوع .7]
[ تلقوا ربكم : أي حتى تموتوا .8]
).20-13/19[ فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر )9]
).13/21[ المرجع السابق )10]
[ المرجع السابق11]
(.2673-كتاب العلم، ح)47(، ومسلم،100-كتاب العلم ح)3[ رواه البخاري، 12]
.32[ لطائف المعارف، ص13]
(.6416[ ح)14]
( .2333[ ح)15]
 .18[ لطائف المعارف، ص16]
[ ) سورة الشعراء (17]
(6412[ ح)18]
(11/230[ فتح الباري )19]

المصدر : السلم اليوم
===========

الرحلت . . . وسيلة دعوية . . فكيف نستفيد منها !
يج للضيق ، صديق ، وتفر ٌس بال في الرحلت ُأن  الرحلت شيء محبب للنفوس ، ف

وكسب للمهارات والخبرات ، وفوز بالسبق إلى الخيرات .
ى يق للقلب المعّن هي طر سيلة ناجحة ، ف ساليب الدعوة و من أ سلوب   والرحلت كأ
 ليبصث فيهصا الراحصل أشجانصه وهمومصه ويفتصح فيهصا قلبصه ومكتوم أسصراره ، فجديصر
عض كر بب سانحة ، لذلك يجدر أن نذ ثل هذه ال صين أن ل يفّوتوا م ين المخل  بالمرب
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 المهام والمور التي تخدم هذه الوسيلة الدعوية الناجحة فنكون أقرب للستفادة منها
.

@ أهمية الرحلت .
السفر والترحال يكسب النسان تجربة وخبرة .

 فالرحلت ) القصصيرة والطويلة ( مصن أهصم وسصائل الترفيصه عصن النفصس ، والعداد
 الذهني والجسمي للطلب ) المتربين ( ، وقد كان صلى ال عليه وسلم يحب إدخال
 السصرور على صصحابته ، وعلى الشباب والفتيان منهصم بالممازحصة والترويصح وغيصر

ذلك مما كان متاحا لهم في وقتهم .
ومن قبل قال المام الشافعي رحمه ال :

تغّرب عن الوطان في طلب العلى :: :: :: وسافر ففي السفار خمس فوائد
تفّرج هّم واكتساب معيشة :: :: :: وعلم وآداب وصحبة ماجد !

فمن فوائدها :
- توسيع المدارك عند الطلب ) المتربين ( .

- الترفيه المباح ) كبديل فّعال للبرامج الترفيهية المباحة ( .
ني قد ل تتحقق إل بالسفار مة ، وتحقيق معا  - تعويد المشتركين على مبادئ ها

 والترحال من مثل : ) معاني الخوة ، واليثار ، والنضباط ، والترتيب ، والسمع
والطاعة ..(

- فيها تلبية لرغبات فطرية في النسان من حب المخالطة والمرح والترفيه .
 - سهولة إيصال الفكار وترسيخها في أذهان المشتركين ، إذ أن التربية والتوجيه

مع الحدث من أشد ما يساعد على رسوخ المبادئ والمفاهيم .
هم ستوى أدائ فع م من خلل التجارب العديدة أن طلب الحلقات يرت بت   - " ..ث

يم هم لتقد هب الحماس لدي كل ملحوظ ؛ ويلت عد الرحلت والنشاطات بش هم ب  وعطائ
أفضل ما عندهم ، من الحفظ والخلق في التعامل .

ية هم على الفكار البتكار تح آفاق أذهان فة تف  - وإن النشاطات والرحلت الهاد
هم فع إخوان يم ما ين يه ، وتقد مج الرحلة والترف  والبداعية في السهام في إعداد برا

في تلك المناسبات "
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 إلى غيصر ذلك مصن الفوائد النفسصية والتربويصة الدعويصة والعباديصة التصي يخرج بهصا
المشارك في رحلة هادفة .

@ توجيهات هامة .
كل عمل ية  من الضروري ص جدا ص عند بدا قد أصبح   * إخلص العمل ل : ل

 التذكير بإخلص العمل ل واحتساب الجر والثواب من ال جل وعز ، لنه صار
في هو  ثم  هد  مل المجت جل العا ص أن ترى الر ية  ص المزر فة  هد المألو  من المشا
 منتصف الطريق تموت همته أو تكاد ، أو تجده يمّن بما عمل وأنه فعل وفعل ، أو
 ينتظر مدحا وثناًء من أحد.. وهكذا من الصور المؤسفة والتي أصبحت من قواصم
 العمال ومهلكاتهصا ، قال ال تعالى : " قصل هصل أنبئكصم بالخسصرين أعمال . الذيصن
 ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " لذلك كان من أهم
ية العمل أن يخلص العبد عمله ل وأن ل ينتظر جزاًء ول شكورا بل بدا  المهمات ق

من أي أحد كان .
ية ص خصوصا ص ية : فالعمال الدعو ية مجز جح .. تضح كل عمل نا  * وراء 

 تحتاج مصن الداعيصة أن يضحصي بشيصء صص أو بأشياء صص مصن أجصل إتمام العمصل أو
طع قد ق ية  ية يكون الداع جد التضح ين تو مل دعوي أيا كان وح مج المعّد لع  البرنا
قل التضحية يجد الداعية عنتا ومشقة في إكمال  نصف طريق النجاح ، وبقدر ما ت
 السير وعائقا عن النطلق .والمقصود أن الداعية في أحوال بحاجة إلى أن يضحي
 بوقتصه أو ماله أو جهده أو حتصى بنفسصه التصي بيصن جنصبيه كصل ذلك لينصصر ديصن ال

ولينشر الحق في الرض ، وما قصة غلم الخدود عّنا ببعيد !!!
 * المسئولية الفاعلة : إن الداعية إلى ال بحاجة إلى أن يكون عنده قدر كبير من

ّل المسصئولية ومصا يتبعهصا مصن تبعات ، وحيصن تكون العمال تحصت مسصئولية  تحم
ها ، لذا كان من قد ثمرت ما تف ها سرعان   صورية أو مسئولية المنصب فحسب، فإن
 المهصم التنصبيه على الداعيصة أن يكون على قدر كصبير مصن تحمصل المسصئوليات ، وأن
 يتحّلى بالصفات التي تؤهله لن يكون أهل للمسئولية من الخبرة والدراية والحكمة

والصبر والمشاورة واليقين بال ...
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ها ، سبق ل يط الم يك بالتخط بل أن تبدأ الرحلة ، عل خبيط : ق يط ل الت  * التخط
ية ية والرتجال ها ، إذ العشوائ ين أفراد سيق العمال ب ستلزماتها ، وتن  وافتراض م
 مصن أعظصم مقاتصل العمال وعدم اسصتمرارها مصن أجصل ذلك ننبصه هنصا إلى بعصض

العدادات المهمة للقيام برحلة دعوية .
عناصر التخطيط لرحلة هادفة .

 حتى تكون الرحلة هادفة ومفيدة ولها ذكريات ل ُتنسى في نفوس المشتركين ينبغي
مراعاة عناصر هامة في التخطيط الجيد لي رحلة ، هذه العناصر هي :

 – تحديد نوعية الرحلة : ) تربوية ، تعليمية ، دعوية ، ترفيهية ، عبادية- حج ،1
عمرة – زيارة المدينة النبوية ، جامعة ..(

 – تحديد الهدف أو الهداف المرحلية من الرحلة ، وذلك يكون على ضوء تحديد2
نوعية الرحلة .

– إعداد الميزانية . ) الشتراكات ، التبرعات ، المساهمات .. (3
قل ، أدوات ومستلزمات الرحلة : خيام ،4 سية للرحلة ) وسائل ن  – اللوازم الرئي

مفارش ، ملبس ..(
– البرنامج التفصيلي للرحلة .بنوعيه / المادي الجتماعي والثقافي .5

@ الستعداد المادي والجتماعي للرحلة :
* تحديد موعد الرحلة وإعلم المشاركين به قبل موعد الرحلة بوقت كاف .

 * الحصول على الذن المسبق من الجهة المرتبط بها الراحلون ، وكذلك الذن من
ولي أمور الطلب ) المتربين ( .

 * الحصول على الذن المسبق بالزيارة إذا كانت الرحلة إلى مكان لحٍد له عليه
مسئولية .

* إعداد الميزانية الكافية للرحلة ، وذلك على ضوء :
 / حصر عدد المشاركين في الرحلة .1
با ، وطبيعة2 با وإيا   / تحديد طبيعة مكان الرحلة ، من حيث مسافة الطريق ذها

المكان قربه أو بعده عن المنافع العامة .
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ية بل الرحلة بوقت كاف ، لن العشوائ فر المستلزمات ) أدوات الرحلة ( ق  * تو
والرتجالية تضر بالرحلة ، فهي إّما :

أ / أن تلغي الرحلة . أو ب / تكون الرحلة عشوائية
ها ، وأن ل يصرف يق أهداف  * الحرص على أن يكون وقت الرحلة خاصا بتحق

شئ من الوقت في إكمال النواقص أو غيرها .
 * من الخطأ أن تصرف الميزانية في شراء المستلزمات الناقصة ، وإغفال الهدف

التي ُجمعت من أجله .
* ينبغي تحديد المسئوليات تجاه تأمين المستلزمات وهذه المستلزمات إّما :

أ / مستهلكات ) التغذية ( .
ب / مستلزمات أساسية ) أدوات الرحلة ، وسائل النقل ..( .

ج / مستلزمات شخصية ) الوراق النظامية ، العفش الشخصي ( .
* ينبغي استكمال المستلزمات الشخصية ) الوراق النظامية ، العفش ....( .

جأ إلى القتراض من الخرين أي تي ، بحيث ل ُيل  * الحرص على الكتفاء الذا
مستلزم من مستلزمات الرحلة ) كالمواصلت ، وعّدة الرحلة ...( .

حد الناس ، فاحرص على أن ُترجع من أ ما  ستعارة شئ   * إذا اضطررت إلى ا
العارية إلى أصحابها في أحسن صورة .

* الحرص على تأمين أساسيات ) كالصيدلية ، البوصلة ، المكتبة ، ...( .
 * الستفادة من الفائض من المستلزمات الستهلكية بعد الرحلة ، وحتى نحقق هذه

الستفادة ينبغي :
أ / النظر قبل الشراء إلى تاريخ المستهَلك .

ب / اختيار نوعية المستهَلك حسب اليام المقررة للرحلة .
ج / بيع الفائض أو اّدخاره .

* إيجاد صندوق خيري للتبرعات ، للستفادة من المبلغ في أعمال ُأخر .
* التوسط بين السراف والتقتير في المستلزمات الغذائية ، ويتحقق ذلك بص :

أ / معرفة العدد الكلي للمشاركين .
ب / معرفة مستويات المشاركين من حيث العمر والبنية الجسدية للمشارك .
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* التنبيه على إخلء سيارات النقل من الشياء غير المسموح بها نظاما .
* الحرص على اختيار المكان المناسب وذلك بأن يكون :

أ / بعيدا عن السّياح والمصطافين ومساكن الناس .
ب / واسعا غير ضّيق .

ج / سهًل غير وعر .
 د / قريبا صص نسصبيا صص مصن المنافصع العامصة ) أماكصن جلب المياه ، السصواق ،

المستشفيات ..( .
 هصص / إن كانصت أول رحلة فيفضصل أن يكون المكان قريبا غيصر بعيصد . وأن تكون

الرحلة قصيرة .
و / أن ل يكون المكان مرعبا ، وخصوصا في أول رحلة .

 ز / تجهيز مكان الرحلة قبل موعدها بوقت كاف ، وذلك بإرسال سرّية استطلعية
عن حث  في الب قت الرحلة  يع و تى ل يض جز المكان ، وح  إلى مكان الرحلة ، لح

مكان مناسب .
@ الستعداد الثقافي للرحلة .

ما يكون البرنامج في الرحلة هي روح الرحلة وجوهرها ، وبقدر  ية  مج الثقاف  البرا
الثقافي فاعًل ومفيدا ، بقدر ماتكون الرحلة ناجحة مفيدة لها ذكريات خالدة !!

والبرنامج الثقافي للرحلت على مرحلتين :
المرحلة الولى : برنامج لحالت التنقل والسفار ) برنامج الطريق ( .

غي مج إشعال وقت المسير إلى المكان المقصود بالرحلة ، وينب  ومقصود هذا البرنا
أن يراعى في هذا البرنامج :

- أ ن يخدم هذا البرنامج هدف الرحلة ولو في بعض أطروحاته .
- أن تتنوع فقرات هذا البرنامج .

 - أن يتيقظ المربي والمشرف على الرحلة خلل هذا البرنامج لكتشاف المواهب ،
قد ُيكشّف لك يق  ين ، فإن الطر قح أفكار المشارك سير وتل نس الم ها ُأ تي يفّجر  ال

مواهبا قد ل يتسّنى لك اكتشافها إل من خلل برنامج الطريق .
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ية بالحدث ، كالتعليق على أي منظر مؤثر قد يصادف أثناء المسير ، أو  - الترب
تي يجدر بالمشرف أن ل قف ال من الموا ية أو غير ذلك   المرور على منطقة تاريخ

يغفلها أثناء الطريق .
- من الفكار لبرنامج الطريق :

 ) المسابقات السريعة ، الناشيد والحداء ، التعارف – قصة التزام – الذكر ، سماع
شريط والسؤال بعد كل مقطع من المسموع ....... ( .

* فوائد برنامج الطريق *
لبرنامج الطريق عّدة فوائد منها :

- إشعال الوقت بالمفيد .
- التخلص من الشغب الذي قد يحدث نتيجة طول طريق الرحلة .

 - اكتشاف المواهب ، فإن نفوس المشتركين في هذا الوقت تكون أشد ما تكون في
العطاء والريحية .

 - رسوخ المعلومات التي قد يعمد المشرف إلى ترسيخها ، فإن الحدث من اشد ما
يعين على ترسيخ الفكار .

المرحلة الثانية : برنامج لحالت الستقرار .
 هذا البرنامصج ، إنمصا يكون بعصد الوصصول إلى مكان الرحلة والسصتقرار ، ووضصع

الرحال ، وهو يختلف عن سابقه بالتركيز والنضباط .
 عادة مصا يشتمصل هذا البرنامصج على المحاضرات والندوات والمسصيات وحفلت
 السمر والنشطة الرياضية ، والتدريبات المهارية والدعوية ، وحتى ننجح في ذلك

لبد من مراعاة أمور :
كبر صوت ، جهاز في الرحلة ) م ية  مج الثقاف تي تخدم البرا ين الدوات ال  * تأم

تسجيل ، لوحات ، أقلم ، دفاتر ، ...( .
ير أسلوب طرح مج المطروحة ، أو تغي  * مراعاة التجديد والتغير سواًء في البرا

مج في إنجاح البرنا فس الرغبة  في الن عث  ما يب ير أوقات الطرح م مج ’ أو تغ  البرا
وعدم الملل .
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 * في الرحلة الولى يستحسن أن يغلب فيها البرنامج الترفيهي ، وأن تكون البرامج
الجادة فيها متوسطة ، بعكس إن كانت رحلة دورّية .

 * تنسيق البرامج الثقافية وتحديد المسئوليات فيها ) المسابقات الثقافية ، الدروس ،
الكلمات ، حفلت السمر ، ... ( .

ية ، إذا أن ذلك يعّود ية أو العباد سواء التربو مج  في أوقات البرا  * النضباط 
المشترك ) المتربي ( على تقدير أهمية الوقت والحرص عليه .

 * على الداعية أن يتحمل أخطاء المشاركين ، وأن يكون عنده البديل الجاهز لي
برنامج قد يعتذر عنه من ُكّلف به .

 * أن يتسم الداعية بحسن التصرف في أمثال هذه المواقف ، وأن يكون حكيما في
معالجتها .

 * توزيع المشاركين في الرحلة إلى مجموعات أو ُشعب ، وينبغي أن يراعى في
هذا التقسيم :

أ / مراعاة العدل في تقسيم أصحاب المواهب والطاقات بين الُشعب .
ب / مراعاة فارق العمر بين المشاركين .

 ج / أن يكون التقسصيم مبنصي على معرفصة مسصبقة بالمشاركيصن مصن حيصث أعمارهصم
وقدراتهم ...

د / يفّضل أن تتم عملية التقسيم قبل الوصول إلى مكان الرحلة .
@ قبل انتهاء الرحلة .

يد حب التشّوق للمز فس  في الن يي  ها ، يح طر من بل قضاء الو  * إنهاء الرحلة ق
والتشّوق إلى رحلة أخرى .

 * جلسة ختامية مع جميع الفراد يستمع فيها المشرف ) المربي ( لراء المشتركين
 في الرحلة وتسجيل السلبيات واليجابيات في الرحلة ، وقد يتخلل هذه الجلسة كلمة
 وداع واعتذار ويحبذ أن يستغل المشرف هذا اللقاء الخوي المؤثر في جمع القلوب

والتأليف بينها .
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ية سة ) كيف صول إلى البلد أو المدر ند الو سيكون ع مل الذي  سيم مهام الع  * تق
 إيصال مستلزمات الرحلة إلى المستودع ، وكيفية إيصال المشتركين إلى منازلهم ،

وتنسيق ذلك قبل مغادرة مكان الرحلة . ( .
بث بالممتلكات نبيه على عدم الع عد انقضاء الرحلة ، والت  * اترك المكان نظيفا ب

الخاصة بالمكان إن ُوجد .
 * يستحسن الرجوع مبكرا من الرحلة لما فيه من تطييب نفوس أهالي المشاركين

في الرحلة .
هذه كلمات أملها الحرص ، وصقلتها التجربة ، وأفادتها المطالعة والسؤال . .

ما كان فيها من صواب فبتوفيق ال جل وتعالى .
 وأبصصى ال أن ل يكون له الكمال ، فل يخلوا عمصصل بشري مصصن نقصصص ومقال .

فة القول : أن هذا يه اتكالي .. وآ هو حسبي وعل يل المتعال ، ف ستغفر ال الجل  .فا
لي !!

والحمد ل أوًل وآخرا ، وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أخوكم : مهذب أبو أحمد

=============
التخطيط ..... مهارة الجادين !!

مهذب أبو أحمد
أوًل :

ية هي غا مة ، ال و ية عظي سلم أن ال تعالى خلق الخلق لغا كل م ند  هي ع  من البد
سورة ِن (  َس ِإّلا ِلَيْعُبُدو ُت اْلِجنّ َواْلِإن  العبادة ل تعالى ، قال ال تعالى : ) َومَا َخَلْق

الذاريات
هذه الغاية العظيمة ) العبودية ( أمرنا ال تعالى بتحقيقها في جانبين :

 الجانب الول : في الذات . كما دّلت عليه الية السابقة ) َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواْلِإنَس
ِإّلا ِلَيْعُبُدوِن (

والنفس أولى المخلوقات بالبذل في سبيل تحقيق العبودية فيها .
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 الجانب الثاني : في الخرين ، وهو من مقاصد عمارة الرض في قوله : ) َوِإَلى
َن ُه ُهَو َأنَشَأكُم ّم ٍه َغْيُر ْن ِإَل َه مَا َلكُم ّم ِم اْعُبُدوْا الّل َصاِلًحا َقاَل يَا َقْو ْم   َثُموَد َأَخاُه

  ( سورة61اَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثّم ُتوُبوْا ِإَلْيِه ِإّن َرّبي َقِريٌب ّمِجيٌب 
هود

 وعلى هذا الوجه أمرنا أن نعمر الرض ) إن ال ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة
العباد إلى عبادة رب العباد ( !

 وفي سبيل تحقيق هاتين الركيزتين من غاية الوجود يّسر ال لعباده كل ما من شأنه
أن يعينهم على تحقيق ذلك .

َه ْم َتَرْوا َأّن الّل ّن ال تعالى على عباده بقوله : ) َأَل هم كل شيء ، وبهذا يمت  فسخر ل
 َسّخَر َلُكم ّما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة َوِمَن

 ( سورة لقمان20الّناِس َمن ُيَجاِدُل ِفي الّلِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَلا ُهًدى َوَلا ِكَتاٍب ّمِنيٍر 
 فسخر لنا ما في السماوات وما في الرض - و ) ما ( من صيغ العموم - وأسبغ

علينا نعمه ظاهرة وباطنة حتى نحقق غاية الوجود .
 وفصي سصبيل السصتفادة مصن هذه المسصخرات أمصر ال تعالى بالضرب والمشصي فصي
 الرض لنستفيد مما سخره ال تعالى لنا في تحقيق غاية الوجود فقال تعالى : ) ُهَو

  (15اّلِذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ّرْزِقِه َوِإَلْيِه الّنُشوُر 
سورة الملك .

نه يستفيد من هذا المشي وهذا  لكن ليس كل من ضرب في الرض ومشى فيها فإ
الضرب ، إنمايستفيد من ذلك العالمون العاقلون ) وما يعقلها إل العالمون ( !

وبين تحقيق هذه الغاية العظيمة أهداف وأمنيات ..
تتنازع المرء وتتجاذبه ..!

شي سبهللة همل يضرب ويم نه لن يضيع عمره  ما عاقًل فإ ين يكون المرء عال  وح
في السواق بل هدف أو قصد !

ومن هنا كان التخطيط مهارة ل يجيدها إل الجادون ..!
الجاّدون في حياتهم ..!

الذين آمنوا أن الحياة مرحلة وجهاد .. !
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والخرة مآل وحصاد . . !
علموا أن العمار تفنى . .!

وما تفنى العمال ..!
فجعلوا لنفسهم رسما وطريقا . .!

ومنهجا وسلوكا . .
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم . .

وجهدا مشكورا . . يجدون جزاءه عند ربهم
عطاء غير مجذوذ .

ثانيا : كارثة ! !
  % مما نقوم به من العمل المثمر إنما ينتج حقيقة من80هناك إحصائية تقول : إن 

:
 من الوقت المصروف ، بمعنى أننا إذا أردنا أن ننجز عمًل يستغرق20%

  دقائق نصرف في إنجازه ساعة كاملة !! وذلك نتيجة لسوء التخطيط أو عدمه10
!!!!..

حقا إنها كارثة . !!
ورحم ال أمير الشعراء حين قال :

دّقلت قلب المرء قائلة له : : : إن الحياة دقائق وثوان ! !
إن غياب التخطيط ) سواًء على مستوى الفراد أو الجماعات (

 يؤدي إلى عدم وضوح الهداف ، والخلط فصي تحديصد الولويات ،وفقدان تحديصد
الوجهة .

غياب التخطيط السليم يعني ضعف التقويم والمحاسبة وتطوير المنجزات !!
 إننا بحاجة أن ننتقل من مرحلة ) عمل ما في المكان ( إلى مرحلة ) عمل ما يجب

أن يكون ( !!
ثالثا : الفشل في التخطيط كالتخطيط للفشل !!

ماهي عملية التخطيط .؟!
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 التخطيط هو : عملية تجميع المعلومات ، وافتراض توقعات في المستقبل من أجل
صياغة النشاطات اللزمة لتحقيق الهدف .

بل طأ على الورق " أي ق من " ارتكاب الخ هو نوع  يط  كن أن نقول أن التخط  ويم
الشروع في التنفيذ ، وحين نفشل في التخطيط فإننا خططنا للفشل !!!

المرء في طريقه إلى الهدف قد يعترض له في طريقه منعطفات وطرق
جانبية ، وإذا لم يتم ضبط وتسديد اتجاه المسير فإنك قد لتصل إلى

الهدف ، أو قد تصل إلى مكان آخر ، أو قد تصل متأخرا ...!
رابعا :

أين ..؟!
ومتى ..؟!

وكيف ..؟!!
ثلثة أسئلة قبل النطلق تحدد لك محاور التخطيط السليم :

* الهدف ، وهو يجيب على السؤال : أين .؟!
* الطار الزمني لتحقيق الهدف ، وهو يجيب على السؤال : متى .؟!

* الوسائل ، ويجيب على التساؤل : كيف .؟!
نك بذلك ية ،فإ حة واقع صحيحة واض بة  سئلة الثلث إجا يب على هذه ال ين تج  ح

تكون قد وضعت قدميك على عتبات الطريق السليم .
وحتى يكون تخطيطنا سليما .. أسطر لك بعض اللمالحات نحو تخطيط جاد ..

خامسا : نحو تخطيط جاد ..
 التخطيصط فصن إداري ، وبقدر مصا يكون التخطيصط منطقيا يتواكصب مصع المعطيات
تى قت الفّعال وح يق الو سائل تحق من و سيلة  ما يكون و  والمكانات الموجودة بقدر 

يكون تخطيطنا سليما منطقيا لبد من مراعاة أمور في التخطيط السليم :
- قبل أن تضع قدمك .. انظر أين تضعها ..! ) فّكر قبل أن تنجز ! (

مه فوطئ بن عبدالعزيز رحمه ال ورضي عنه يمشي فأخطأت قد  مرة كان عمر 
رجًل ..!

فصاح به : أمجنون أنت ؟!!
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فقال عمر بن عبد العزيز : ل ..!
في التخطيط . . .

ل تباشر التخطيط وأنت مكدود الذهن ، بل تأّن في التخطيط ، وأعمل فكرك
في حال روّية من أمرك ، وتذّكر أن بضع دقائق من التفكير – في هدوء –

يوفر عليك بضع ساعات من العمل الشاق .
كثير من الناس يحب أن يعمل أكثر من محبته أن يفّكر !!

لكن هذا ل يعني بالضرورة أنه صواب !
 والسّر في ذلك أن النسان فيه غريزة حب النجاز ورؤية الثمار والنتائج والتعّجل

في ذلك ،
والعمل ُيشبع هذه الغريزة ، بخلف التخطيط والتفكير فنتائجه ليست
مباشرة ، ول تظهر إل بعد فترة من الزمن . ومن يعمل العمل بدون
تخطيط تقنعه أقل النتائج الحاصلة ، بخلف من يخطط فإنه ليرضى

إّل بأكبر قدر ممكن من النتائج !!
موقف : : !!!

ية من بلد ستأجرت  شب ، ا صناعة الخ في  صصة  كر أن إحدى الشركات المتخ  يذ
فة ،فوافقت بة الكثي ستفيد من خشب شجر الغا بة من غابات البلدة حتى ت نة غا  المدي

بلدية المدينة على أن تؤجرهم الغابة لمدة ثلثة أيام فقط !!
 ولمصا كان يوم تقطيصع الخشاب اجتمصع مديصر الشركصة بالعّمال وخطصب فيهصم خطبصة
 حّمسهم فيها على إنجاز أكبر قدر ممكن من تقطيع الشجار ، وحّذرهم من التهاون
 في العمل ، ولّما بدأت صافرة العمل بدأ العّمال في جد ونشاط يقّطعون الشجار ،
 ومدير الشركة من خلفهم يحّمسهم ويقّوي عزائمهم ، وفجأة يصرخ بهم أحد العّمال

ليتوّقفوا ..
عن العمل ، ومدير الشركة يشير إليهم أن استمروا ول تسمعوا له ..

 فصاح بهم ذلك العامل أن الغابة التي تعملون فيها ليست هي الغابة التي استأجرناها
، بل استأجرنا تلك الغابة المجاورة ..!!!

- معلومات .. معلومات !
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ر المعلومات عن العمل الذي تسعى لقامته ، أو إيجاده ، من حيث الهداف و  توّف
من ستغرقه و من الذي ي يه ، والز جة إل مل ، ومدى الحا سائل ، ومدى فائدة الع  الو

سيقوم به ، واللوازم المادية أو البشرية اللزمة لنجازه .
إن السعي وراء إقامة أعمال بل أهداف ضياع وُهراء ...

ٌق وغباء يق تلك الهداف ُحم نة لتحق سائل ممك يق أهداف بدون و سعي إلى تحق  وال
.....

هد والوقات ها ، إهدار للطاقات والج ساحة بمثل غص ال سعي إلى تكرار أعمال ت  وال
!.....

 لذلك كان مصن الضروري فصي التخطيصط أن تتوفصر المعلومات الكافيصة عصن العمصل
المزمع إقامته

عي – وهناك مل الجما ستوى الع ستوى الفراد أو على م سواء أكان ذلك على م  – 
ها بواقعية حتى ينطلق النسان أو بة علي ة في ذلك لبد من الجا سئلة مهّم ية أ  ثمان

الجماعة في التنفيذ :
 : ما هدف مهمة التخطيط ؟1س
 : لماذا كان هذا الهدف ذا قيمة ؟2س
 : من سيقوم بالتنفيذ ومن الذين تستهدفهم الخطة ؟3س
 : كيف سيتم تحقيق هذا الهدف وتقويم النتائج ؟4س
 : متى يكون التنفيذ أكثر فعالية ؟5س
 : أين يكون الحدث أكثر نشاطا وفعالية ؟6س
 : ماهي التكاليف البشرية والزمنية والمالية اللزمة لنجاح الخطة ؟7س
 : ما الفائدة التي تهدف الخطة إلى تحقيقها بشكل عام ؟8س

* تطبيق : سفينة نوح عليه السلم . : : !!!
/ ما هدف التخطيط في هذه الحالة ؟1س

الهدف : نقل مجموعة من الكائنات الحّية إلى مكان آخر
 / لماذا كان هذا الهدف ذا قيمة ؟2س

لنه يحافظ عل ى استمرار الحياة والعبادة على الرض
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 / من القائم على التخطيط ومن المستفيد منه ؟3س
النبي نوح عليه السلم ومن آمن معه ، ومجموعة أزواج من المخلوقات .

 / كيف سيتم تحقيق هذا الهدف ؟4س
باستخدام وسيلة نقل بحرية .

 / متى سيكون العمل أو الحدث أكثر فاعلية ؟5س
عند بداية الفيضان مباشرة .

 / أين سيكون النشاط أكثر فاعلية ؟6س
في ضاحية شرقي المدينة .

 / ما تكاليف العمل من موارد بشرية ومالية وزمنية ؟7س
سابيع عّدة عي لفترة أ مل التطو ين للع من المؤمن سلم وعدد  يه ال  أن يتفرغ نوح عل

وبذلك لن تزيد النفقات عن ثمن المواد المطلوبة لبناء السفينة .
 / ما المنفعة التي ستتحقق من هذا العمل ؟8س

عمارة الرض بالحياة البشرية والحيوانية الخاضعة ل سبحانه وتعالى .
- حدد أولويات العمل .

 إن تحديصد أولويات العمصل والتفريصق بيصن العمصل المهصم و الهصم ، والعمصل العاجصل
المهم ، والمهم وليس بعاجل أمر يعين على إنجاح الخطة وسلمتها .

من العمال يز  ية ليتم من الهم ته  مل قيم كل ع يد الولويات معناه : اعطاء   تحد
المهم والهم من غير المهم .

وهناك معايير خاطئة في تحديد الولويات :
أ / تقديم العمل المحبوب على العمل غير المحبوب .

ب / تقديم العمل السهل على الصعب .
ج / تقديم العمال ذات الوقت القصير على ذات الوقت الطويل .

د / تقديم العمال العاجلة على غير العاجلة – وإن كانت مهمة - .
فس ، وتحتاج ها مشقة على الن نبيلة في ما تكون الطموحات الجاّدة والهداف ال  غالبا 
 إلى هّمة عالية ، وحين ترضى النفس بالقليل والّدعة فهي ل تحقق إل ما ل يجاوز

أرنبة النف .
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َسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو ْم َوَع ٌه ّلُك ُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْر َب َعَلْيُك  وال تعالى يقول : ) ُكِت
َن  ْم َل َتْعَلُمو ُم َوَأنُت ُه َيْعَل ْم َوالّل َسى َأن ُتِحّبوْا َشْيًئا َوُهَو َشّر ّلُك ْم َوَع   (216َخْيٌر ّلُك

سورة البقرة .
 فليصس دائما أن العمصل المحبوب أو السصهل هصو أهصم فصي النجاز مصن العمصل غيصر

المحبوب .
 وابصن القيصم عليصه رحمةال يعطينصا نفيسصة مصن نفائسصه حيصن سصئل : عصن أي أعمال

القربات أفضل ؟!
ما ضل القربات  في غيره ، وأف فع  قت عبادة ل تن كل و في كلم معناه : أن ل  فقال 

كانت في وقتها .
فالجهاد افضل عند النداء والتقاء الصفين .
والصدقة أفضل حال وجود المحتاج لها .

 وتأمل في وصية الصديق حين أوصى المحّدث الملهم عمر بن الخطاب رضي ال
عنه بقوله :

يل ل يقبله في النهار ، وأن ل عمًل في النهار ل في الل  ... واعلم أن ل عمًل 
يقبله في الليل .

ما كل وقت وحال  ين العمال ، واجعل ل في مهمة التخطيط فل تخلط ب  فحين تبدأ 
 يناسصبه مصن العمصل فإن ال جّل وعصز جعصل النهار للضرب فصي الرض والكسصب ،

وجعل الليل للقيام والمناجاة ...
وللصحة عمل . . وحال المرض عمل آخر !

فل تكن كحاطب ليل !!!
بل حدد أولوية العمل على ضوء جدواه وواقعيته وأهميته !

-البديل بعد التعويل ..!
 قد تخطط لهدف ما ، وترسم له خطته ومساره ، ثم تسلك الدرب في سبيل تحقيق

الهدف ..!
في الطريق قد يعوقك معوق ، أو يصادفك مذهل !

فانظر البديل عند التعطيل ...!
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 إيجاد البدائل فصي حالة عدم التمكصن مصن القيام بالعمصل على الصصورة المرسصوم له ،
فمثًل :

 عندما يتخّلف الطرف الخر عن الموعد ُيفترض أن تستفيد من وقتك وتستثمره في
شئ آخر

 عندمصا يعتذر أحصد الحضور فصي مجمصع تربوي عصن تحضيصر الدرس المكّلف بصه ،
فُيفترض أن يكون البديل جاهزا .

بل أن سقط ق ثم ت فع  صعود على جدار أو مرت ين تحاول ال ها ح عن النملة أن كر   ُيذ
تصل إلى منتهاه فإنها تحاول مرة أخرى !

لكنها ل تسلك نفس الطريق الول ..!
فهل نستفيد من النملة درسا ؟!

- ما خاب من استخار ول ندم من استشار .
يه في الحديث الصحيح عن جابر رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عل بت   ث

وسلم كان يعلمنا الستخارة كما يعلمنا
السورة من القرآن . . . .

وال تعالى يقول : ) َوَشاِوْرُهْم ِفي اَلْمِر .. ( .
من علمات نجاح التخطيط وسلمته . . .

الستخارة والمشاورة . .
الستخارة . . . خطوة نحو تحقيق الهدف !

وفي الستخارة رضا ويقين . . !
 والسصتشارة والمشاورة أمارة نضصج ونباهصة ، والسصتبداد والنطوائيصة أمارة خسّصة

ودناءة ، قيل في المثال : ما خاب من استخار ول ندم من استشار !!
 العاقصل الفطصن هصو مصن يضصم إلى عقله عقول الخريصن مصن أهصل الرأي والتجربصة

والدراية .
 قال الحافصظ ابصن عبصد البر : السصتبداد مذموم عنصد جماعصة الحكماء ، والمشورة
 محمودة عنصد عامصة العلماء ، ول أعلم أحدا رضصي السصتبداد وحمده إل رجصل
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ين تك يحاول ح جل فا ته ، أو ر قب غر ته فير من يطلب عنده لذ  مفتون ، مخادع ل
الغفلة ويترّصد الفرصة ، وكل الرجلين فاسق مائق !!

ية ، وقد خاطر من استغنى  قال المام علي رضي ال عنه : الستشارة عين الهدا
برأيه ، والتدبير قبل العمل يؤّمنك من الندم !!

* فوائد الستشارة : !!!
للمشاورة فوائد جّمة منها :

 – امتثال أمر ال جل وعز .1
 – اقتداء بالرسول ال صلى ال عليه وسلم مع كمال عقله ، وتأييده بالوحي –2
 – اختصار للوقت .3
 – أكثر أسباب إصابة الصواب .4
 – تلقيح الذهان .5
 – ترك المشاورة ُيخمد الفكار ويضّيع الفرص التي يضر تضييعها .6
 – من أسباب اللفة بين المؤمنين .7

وأخيرا :
فوائد التخطيط :

ما يق الهدف ، وبقدر ما يكون التخطيط سليما بقدر   التخطيط خطوة جاّدة نحو تحق
 يكون النسان أقرب إلى تحقيق الهدف بدّقة ، ومراعاة جوانب التخطيط السليم يفيد

أمورا :
 / اختصار الوقت ، وكسب الوقات الفائضة التي ُتهدر في قضاء أعمال ثانوية ل1

توصل إلى الهدف مباشرة .
 / تنمية الذهن وإْعماله ، وذلك يوّلد لدى النسان روح المبادرة والجّدية .2
 / النجاز والتقان .3
 / تحديد المسئوليات ، ومعرفة كل فرد لدوره في سبيل تحقيق الهدف .4

اللهم وفقنا ووفق لنا . .
واغفرلنا زلة القلم واللسان . .

واعف عما سلف وكان . .
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واقبلنا وتقّبل مّنا يا حّنان يا مّنان .
وصلى ال على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومن لهداه سلك بعد ما استبان .

أخوكم : مهذب أبو أحمد
===========

العلم فريضة شرعية وضرورة عصرية
أحمد محمد الشرقاوي

هم العطاء ، حه وكرم أهله وأجزل ل حه ال ومد نا ؛ من عم ال علي جل ن من أ  • العلم 
ورفع لهم الدرجات ، فهو هداية ورحمة ونور وعصمة ، وسمو ورفعة .

 قال تعالى فصي سصورة المجادلة } َيْرَفعِص الّلهُص اّلِذينَص آَمُنوا ِمنُكمْص َواّلِذينَص ُأوُتوا اْلِعْلمَص
َن َخِبيٌر } ُه ِبمَا َتْعَمُلو ٍت َوالّل مر )) ُقْل َهْل11َدَرَجا سورة الز في    { وقال تعالى 

{ ((9َيْسَتِوي اّلِذيَن َيْعَلُموَن َواّلِذيَن ل َيْعَلُموَن ِإّنَما َيَتَذّكُر ُأْوُلوا اَلْلَباِب }
 • ومن البراهين القاطعة والحجج الساطعة على فضل العلم وأدواته ووسائله افتتاح

َق } َك اّلِذي َخَل ْسِم َرّب سورة العلق )) اْقَرْأ ِبا صدر  يم ب به الكر جل كتا عز و  {1ال 
 { َعّلَم النسان4{ اّلِذي َعّلَم ِباْلَقَلِم }3{ اْقَرْأ َوَرّبَك اَلْكَرُم }2َخَلَق النسان ِمْن َعَلٍق }

 { اْقَرْأ َوَرّبَك2{ َخَلَق النسان ِمْن َعَلٍق }1{ اْقَرْأ ِباْسِم َرّبَك اّلِذي َخَلَق }5َما َلْم َيْعَلْم }
{5{ َعّلَم اِلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم {}4{ اّلِذي َعّلَم ِباْلَقَلِم }3اْلَأْكَرُم }

 فكما أنعم ال عز وجل على النسانية بنقلها من ظلمة العدم إلى نور الوجود كذلك
أنعم عليها بنعمة العلم الذي ُيخرج الناس به من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة .

مر بذلك نا على الستزادة منه وأ  • ومن شرف العلم وفضله : أن ال عز وجل حث
يه وسلم فقال تعالى )وقل رّب ِزدني ِعلَما (]  [ وفي هذا ما يدل1نبيه صلى ال عل

 على شرف العلم وفضيلة السصتزادة منصه قال قتادة : لو كان أحصد يكتفصي مصن العلم
َك هل أتبُع سلم : ) يه ال نه قال للخضر عل سلم ، ولك يه ال سى عل في مو شئ لكت  ب

[3[. ]2على أن تعلَمني مما ُعّلمَت ُرشدا ( ]
وفي السنة أحاديث كثيرة في فضل العلم ومكانة العلماء : نذكر منها :

سول ال سمعت ر نه قال : "  ية رضي ال ع عن معاو سلم  ما رواه البخاري وم  • 
[.4صلى ال عليه وسلم يقول : ) من ُيِرِد اُل به خيرا يفقهه في الدين ( ]
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يه صلى ال عل سول ال  نه أن ر ضي ال ع بي هريرة ر عن أ سلم  ما رواه م  • و
 وسلم قال : ) ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل ال له به طريقا إلى الجنة وما
يت مصن بيوت ال، يتلون كتاب ال، ويتدارسصونه بينهصم، إل نزلت  اجتمصع قوم فصي ب
من عنده. ... هم ال في كة، وذكر هم الملئ مة وحفت هم الرح سكينة، وغشيت هم ال  علي

[ ) ."5. ]
 وروى الترمذي في السنن عن أنس رضي ال عنه قال : قال صلى ال عليه وسلم

[ .6) من خرج في طلب العلم فهو في سبيل ال حتى يرجع (]
به بن عبد البر في كتا  ومن الحكم المأثورة عن السلف في فضل العلم ما أخرجه ا
نه قال:" تعلموا نه أ بن جبل رضى ال ع يث معاذ  من حد مع بيان العلم وفضله   جا
 العلم فإن تعلمصه ل خشيصة، وطلبصه عبادة، ومذاكرتصه تسصبيح، والبحصث عنصه جهاد،
 وتعليمصه لمصن ل يعلمصه صصدقة ، وبذله لهله قربصة ؛ وهصو النصس فصي الوحشصة،
 والصصاحب فصي الغربصة، والمحدث فصي الخلوة، والدليصل على السصراء والضراء،
 والسلح على العداء، والزين عند الخلء، ومنار سبيل أهل الجنة ، يرفع ال به
هم، وينتهى إلى مة يقتّص آثارهم، ويحتذى بأفعال هم في الخير قادة وأئ ما فيجعل  أقوا
طب كل ر هم  ستغفر ل سحهم، ي ها تم هم، وبأجنحت في ظل كة  غب الملئ هم، تر  رأي
 ويابصس، وحيتان البحصر وهوامصه، وسصباع البر وأنعامصه، لن العلم حياة القلوب مصن
 الجهصل، ومصصابيح البصصار مصن الظلم، يبلغ العبصد بالعلم منازل الخيار والدرجات
 العلى فصي الدنيصا والخرة، والتفكصر فيصه يعدل الصصيام، ومداومتصه تعدل القيام، بصه
 توصصل الرحام، وبصه يعرف الحلل مصن الحرام، هصو إمام العمصل، والعمصل تابعصه،

[7يلهمه السعداء ويحرمه الشقياء " . ]
العلم أساس نهضتنا :

 • وفصي ظصل تعاليصم السصلم السصمحة وحضارتصه الوارفصة وترغيبصه فصي طلب العلم
 وتكريمصه للعلماء نبصغ المسصلمون فصي العلوم كلهصا والتمسصوا المعرفصة مصن الشرق
ية وغيرها وشجع الخلفاء على هذه تب العلوم الفارسية واليونان  والغرب فترجموا ك
 الحركصة العلميصة ، حتصى كان الخليفصة المتوكصل يعطصي حنيصن بصن إسصحاق أشهصر

المترجمين وزن ما يترجمه ذهبا.
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 • ولم يقتصصر المسصلمون على الترجمصة، بصل تابعوا البحصث والدراسصة، والتعديصل
والتطوير ، حتى ابتكروا وطوروا وسبقوا غيرهم .

 ففي ظل إدراك المسلمين لحقيقة العلم وقيمته : برز أبو بكر الرازي أول من عمل
 عمليصة إزالة الماء مصن العيصن ، وظهصر ابصن سصينا الذي كان كتابصه الطصبي )القانون(
 يدرس في جامعتي )كمبردج، وأكسفورد( وغيرهما من مشاهير الطباء كثيرون ،
 وبرع جابر بصن حيان فصي علم الجصبر، واكتشصف كثيرا مصن أسصرار الكيمياء، وسصبر
 العرب علم الفلك ، فكانوا أول بناة للمراصصد الفلكيصة فصي العالم، وأول صصانعي
 المناظيصر ]التليسصكوبات[ فضل عصن تقدمهصم فصي فنون الهندسصة المختلفصة، ومحاولة

الطيران في السماء التي كان أول من فكر فيها عباس بن فرناس.
 • إن العلم الذي تنهض به أمتنا هو كل علم نافع ، سواء كان من علوم الشريعة أو
 من علوم الطبيعة أقصد كل العلوم التي يحتاجها الناس في حياتهم كالطب والهندسة
تي سائر العلوم ال عة والكيمياء وعلم الحياء وعلم الفيزياء وعلم الحصاء و  والزرا
تي توّجه النسان وتأخذ عد من المقومات الساسية للنهضة الحضارية ، العلوم ال  ت

بيده وتيسر له القيام بمهمته في الوجود.
منزلة العلم من الدين

عن ثم  سقط ال عض  ها الب تي إذا قام ب ية ال عن فروض الكفا قد تحدث العلماء   • ول
ثم كل قادر على القيام بها ، ومن هذه الفروض تعلم  الباقين ، وإذا لم يقم بها أحد أ
سبحانه ها ، وال  عن كيان ها  فع ب ها وتدا عن أعدائ مة  ها ال ستغني ب تي ت  العلوم ال
 وتعالى يقول في سورة النفال } َوَأِعّدوْا َلُهم ّما اْسَتَطْعُتم ّمن ُقّوٍة َوِمن ّرَباِط اْلَخْيِل
 ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدّو الّلِه َوَعُدّوُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا

{ .60ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل الّلِه ُيَوّف ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم َل ُتْظَلُموَن {}
 فكل قوة يستطيع المسلمون إعدادها ثم يقّصرون فإنهم آثمون ، والعلوم الحديثة بكل
ما كل  جب ، و هو وا به ف جب إل  تم الوا ما ل ي مة ، لن  بة على ال ها واج  جوانب
هم القوة هم ولتكون ل هم التفوق على غير قق ل من العلوم ليح سلمون  يه الم  يحتاج إل

[.8على عدوهم ، فهو فرض كفائي عليهم ، تأثم المة إذا فرطت فيه ]
بين العلم واليمان :
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 وحين نتأمل في موقف السلم من العلم نجد ترابطا وثيقا بين العلم واليمان فكلما
ا ومعرفة وخشية ل عز وجل ،قال تعالى مبيان  ازداد النسان علما كلما ازداد يقيًن
َه َأنَزَل ِمَن الّسَماء ْم َتَر َأّن الّل  أن العلماء هم أشد الناس خشية له ومعرفة بمقامه }َأَل
 َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت ّمْخَتِلًفا َأْلَواُنَها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ّمْخَتِلٌف َأْلَواُنَها

َك ِإّنَما َيْخَشى27َوَغَراِبيُب ُسوٌد } ُه َكَذِل  { َوِمَن الّناِس َوالّدَواّب َواْلَأْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُن
َه َعِزيٌز َغُفوٌر } ِه اْلُعَلَماء ِإّن الّل ْن ِعَباِد َه ِم  { {سورة فاطر ، فالعلم يهدى إلى28الّل

 اليمان ويقوي دعائمه ، واليمان يدعو إلى العلم ويرّغب فيه ، هذه العلقة الوثيقة
 ل نجدها في غير السلم يقول روجيه جارودي ) ولم يفصل السلم الحكمة عن
هي هدف تي  عن العقيدة ال من فروع العلم بمعزل  جة أي فرع  بل معال  العلم ولم يق

[.9في ذاتها ( ]
 ولكي ترقى المم وتتقدم فل بد لها من اليمان والعلم معا ؛ أما العلم وحده : " فقد
ما عى مثل ما تتدا سرعان  ها  ية ورغدا ، ولكن سماء رفاه نق ال تى تعا مة ح فع أ  ير

ها الرياح ] تي تعصف ب يف ال ساقط أوراق الخر ية10تت ية قو مة غن من أ كم   [ " و
ها سود الناس في ها ي صر بين عة الوا ها مقط في أمت يش على شقوة مهددة  ها تع  ولكن
به مستقبل ٍه يترق من ومتاع بل رضا وحاضر زا  القلق ويظهر النحلل ، قوة بل أ

[.11نكد ، إنه البتلء الذي يعقبه النكال " ]
وصدق القائل :

والعلم إن لم تكتنفه شمائل *** تعليه كان مطية الخفاق
رب ركب قد أناخوا عيسهم *** في ذرى مجدهم حين بسق

سكت الدهر زمانا عنهم **** ثم أبكاهم دما حين نطق
 ولقد فاق المسلمون غيرهم قرونا وعقودا من الزمان حين سمت عندهم مكانة العلم

0وأخلصوا في طلبه وأكرموا أهله 

أرى الركب إن سرنا كانوا لنا تبعا *** وإن نحن أومأنا لهم وقفوا
 وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا ترقد في ظلم دامس وتغّط في سبات عميق كان
قد تبّدل في هذا الزمان و حن  في شتى العلوم ، وهان سبقوا عصرهم  قد  سلمون   الم
 حالنا وصرنا في مؤخرة الركب بعد أن كنا في مقدمته ، صرنا تابعين بعد أن كنا
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 متبوعين لننا فصلنا بين العلم والدين ، بحجة مواكبة الغرب ونسينا أن ديننا يرغب
 فصي العلم ويدعصو إليصه ويمهّد طريقصه ، ويدعصو إلى رعايصة طلبصه وأسصاتذته ماديّا

ومعنويا .
من منطلق نا على العلم  نا إل إذا أقبل نا ومجد سابق عز نا إلى  نا فل عودة ل من ه  و

إيماني خالص ، عندئذ نعود إلى سالف مجدنا وسابق عزنا .
 يقول الستاذ أبو الحسن الندوي في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) فإذا
من رق غيره ، وإذا كان يطمح ته ، ويتحرر  ستأنف حيا  أراد العالم السلمي أن ي
مة العلمية وما هي من الزعا بد  بل ل  مي ،  بد من الستقلل التعلي  إلى القيادة فل 
سعة ، يف الوا ها تحتاج إلى تفكير عميق ، وحركة التدوين والتأل ن ، إن  بالمر الهّي
 وخبرة إلى درجة التحقيق ، والنقد بعلوم العصر مع التشبع بروح السلم واليمان
من شأن هى  مة تنوء بالعصبة أولى القوة ، و ها لمه مه ، إن صوله وتعالي سخ بأ  الرا
 الحكومات السلمية ، تنظم لذلك جمعيات ، وتختار لها أساتذة بارعين في كل فن
تي ل سنة وحقائق الديصن ال مع بيصن محكمات الكتاب وال  فيضعون منهاجا تعليميا يج
 تتبدل وبين العلوم العصرية النافعة والتجربة والختبار ، ويدونون العلوم العصرية
 للشباب السصلمي على أسصاس السصلم وبروح السصلم وفيهصا كصل مصا يحتاج إليصه
 النشء الجديد ، مما ينظمون به حياتهم ويحافظون به على كيانهم ويستغنون به عن
هم ، وينظمون به كنوز أرضهم وينتفعون بخيرات بلد ستخرجون   الغرب ... ، وي
 مالية البلد السلمية ، ويديرون حكوماتها على تعاليم السلم بحيث يظهر فضل
 النظام السصلمي فصي إدارة البلد ، وتنظيصم الشئون الماليصة على النظصم الوربيصة ،

وتنحل مشاكل اقتصادية عجزت أوربا عن حلها.
هض مي ين ستقلل التعلي بي وال صناعي والحر ستعداد ال حي وال ستعداد الرو  وبال
 العالم السصلمي ، ويؤدى رسصالته وينقصذ العالم مصن النهيار الذي يهدده ، فليسصت
 القيادة بالهزل ، إنمصا هصي جصد الجصد ، فتحتاج إلى جصد واجتهاد ، وكفاح وجهاد ،

[.12واستعداد أيما استعداد (]
المسئولية العلمية للسرة المسلمة
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 وواجب السرة أن تدفع أبناءها إلى طلب العلم وترغبهم فيه وتحفزهم على التفوق
والنبوغ حتى يرتقوا بأنفسهم ومجتمعاتهم وينهضوا بأمتهم.

قش في الصغر كالن ه الصبي من صغره إلى طلب العلم لن العلم  غي أن يوّج  • ينب
 على الحجصر والعلم فصي الكصبر كالنقصش على الماء ، والطفصل يملك مصن السصتعداد
 الفطري والصفاء الذهني ما يعينه على حفظ القرآن والحاديث النبوية ومتون علوم

اللغة والشريعة .
 • كمصا ينبغصي أن ُيعلم الطفصل آداب طلب العلم حتصى يتحلى بهصا : ومصن أهمهصا
في ير المعلم وتنظيم الوقات والعتدال  صبر وتوق  الخلص والتقوى والصدق وال

[ .13المأكل والمشرب والنوم ]
 • كذلك ينبغصي أن يشجصع على القراءة والمطالعصة والتدبر والتفكصر وأن تراعصى

المواهب الناشئة والعبقريات المبكرة ويهيأ لها الجو المناسب للتفوق والبتكار.
 • وأن يكون في البيت مكتبة نافعة لجميع أفراد السرة إلى جانب ترغيب الطفل في
 الذهاب إلى المكتبات الثقافيصصة ، وحضور الندوات والمؤتمرات فصصي المسصصاجد

والمنتديات وسائر المؤسسات .
 • كمصا ينبغصى توجيصه الولد إلى مدارسصة حياة العلماء فهصي حياة زاخرة وحافلة

بالعبر والعظات، والمؤلفات في ذلك كثيرة وغزيرة .
 • وممصا ينبغصي أن يعود عليصه الطفصل قراءة الصصحف والمجلت الدينيصة والعلميصة
 والثقافية ، ومشاهدة البرامج الهادفة البناءة في التليفزيون والفيديو ، والتدريب على
 الحاسصصب اللي و الشتراك فصصي شبكات النترنصصت والمشاركصصة فصصي الرحلت
 والمسصابقات العلميصة والثقافيصة ، ومتابعصة الولد فصي المدارس وحفزهصم على الجصد

والجتهاد ، وتجشم الصعاب في طلب العلم .
 • كما ينبغي تبصيرهم بحاضر المة السلمية وتذكيرهم بماضيها حتى يأخذوا من
 ماضيهصم لحاضرهصم ، ويعرفوا مآثصر أسصلفهم وحضارتهصم التصي أضاءت الكون ،
 والتي اقتبس الغرب من أنوارها وبدءوا من حيث توقفت ، وأن دور هذا النشء أن
ساسية للنهوض مة أ هو دعا في طلب العلم ف من خلل اجتهاده  سلفه  يد أمجاد أ  يع

الحضاري .
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حلية طالب العلم من لطائف الداب
 • للعلم آداب وأخلق ل بصد لطالب العلم أن يتحلى بهصا: فهصي حليتصه ووسصيلته إلى

الفلح والنجاح .
فالعلم إن لم تكتنفه فضائل *** تعليه كان مطية الخفاق

ومن جملة هذه الخلق
. إخلص النية ل عز وجل1

 فالعلم طاعصة وعبادة ، والخلص ل تعالى واجصب فصي جميصع العبادات وسصائر
 الطاعات قال تعالى )َومَا ُأِمُروا ِإّلا ِلَيْعُبُدوا الّلهَص ُمْخِلصِصيَن َلهُص الّدينَص ُحَنَفاء َوُيِقيُموا

[14{( ]5الّصَلاَة َوُيْؤُتوا الّزَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقّيَمِة }
 والخلص في العلم أن يبتغي به وجه ال تعالى ، فإذا كان هم طالب العلم تحصيل
في طلب صا  كن مخل نه ل ي ية فحسب: فإ فع ماد سب منا صب لك  شهادة أو تبوء من

العلم .
من َسلْم: ) ِه َو َصلى الّله َعَلْي ُسول الّله  نه َقاَل: َقاَل َر ي ُهَرْيَرَة رضي ال ع  عَن َأِب
يا، لم من الدن ِه عرضا  صيب ِب مه ِإّل لي جه الّله، َل يتعل ِه و غي ِب ما يبت ما م  تعلم عل

[15يجد عرف الجنة َيْوم القيامة( يعني ريحها.]
 . تقوى ال عز وجل : فالعلماء هم أعرف الناس بال وأتقاهم له وبالتقوى يزداد2

 العالم علمصا ، وبالعلم يزداد التقصي تقوى قال تعالى )َواّتُقوْا الّلهَص َوُيَعّلُمُكمُص الّلهُص َوالّلهُص
 [ )ِإّنَما َيْخَشى الّلَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ِإّن الّلَه َعِزيٌز َغُفوٌر16{]282ِبُكّل َشْيٍء َعِليٌم }

{28)}
ين والخرين قال تعالى في سورة  والتقوى هي جماع كل خير ، ووصية ال للول
ِه َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي اَلْرِض َوَلَقْد َوّصْيَنا اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن  النساء }َولّل
ِض ي اَلْر ّسَماَواِت َومَا ِف ي ال ا ِف ِه َم َه َوِإن َتْكُفُروْا َفِإنّ ِلّل ِن اّتُقوْا الّل ْم َأ ْم َوِإّياُك  َقْبِلُك

{{131َوَكاَن الّلُه َغِنّيا َحِميًدا }
 وقال عز وجل في سورة النفال }ِيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َإن َتّتُقوْا الّلَه َيْجَعل ّلُكْم ُفْرَقانا

{{29َوُيَكّفْر َعنُكْم َسّيَئاِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َوالّلُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم }
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ين سقيم ، وب صحيح وال ين ال طل، وب حق والبا ين ال به ب ما ٌتفرقون  كم  عل ل  أي يج
 الغث والسمين وذلك إنما يكون بنور العلم وميزانه ، ونبراسه ومقياسه فالعلم ثمرة
صاحبه إلى أعلى قى ب يل العلم ، والعلم ير سبيل إلى ن  من ثمرات التقوى والتقوى 
درجات المعرفة بال والخشية من ال ولهذا يؤثر عن الشافعي رحمه ال أنه قال :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور *** ونور ال ل يهدى لعاصي .

 . استحضار القلب عند الطلب ؛ إذ ل بد من ذلك لطالب العلم لنه إن طلبه دون3
 استحضار قلب وحضور ذهن فلن يحّصل شيئا ، وعلى المعلم أن يستعين بالوسائل
 المفيدة التصصي تعيصصن على النتباه واللتفات إلى العلم والقبال عليصصه، كالسصصئلة
ين هم والثناء الحسن على النابهين المجتهد فل من نبيه الغا بة وت  والمحاورات مع الطل
 ورصصد الجوائز والحوافصز لهصم وتذكيرهصم دومصا بفضائل العلم وثمراتصه العاجلة

والجلة .
به فيبذل ما في وسعه4 بد لطالب العلم أن تسمو همته في طل  . علو الهمة : فل 

 لتحصيله ول يركن إلى الكسل والتواني ول يسّوف ، ويجعل قدوته العلماء العاملين
الذين جدوا وتسابقوا في هذا الميدان .
** فهذا ابن أبى حاتم الرازى يقول :

 مكثت في مصر سبع سنوات ، لم أذق فيها مرقة ، نهاري أمر على الشيوخ وبالليل
سوق نا بال يخ فوجدناه عليًل فمرر عد ش نا لمو في يوم ذهب سخ ، و بل الن سخ وأقا  أن
ها يخ فتركنا عد ش يت فجاء مو نا إلى الب ها وانطلق ني فاشتريت سمكة فأعجبت  فوجدت 

0وانشغلنا عنها ثلثة أيام حتى كادت أن تنتن فأكلناها وهى نيئة 

 ومن النماذج المهمة في علو الهمة : المام أبو يوسف القاضي، كان شديد الملزمة
  سنة ، ما فاته صلة الغداة معه ، ول17لشيخه أبى حنيفة ، لزم مجلسه أكثر من 

 فارقه في فطر ول أضحى إل من مرض ، ) روى محمد بن قدامة ، قال : سمعت
بن لي، فلم أحضر جهازه با يوسف يقول : مات ا بن مخلد ، قال : سمعت أ  شجاع 
 ول دفنه وتركته على جيراني وأقربائي ، مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء ل

[.17تذهب حسرته عنى (]
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 • أيضا من تلك النماذج الرائعة : المام الفقيه المؤرخ المحدث المفسر : أبو جعفر
 محمد بن جرير الطبري ، الذي نشأ الشيخ وترعرع وطلب العلم منذ نعومة أظفاره
تى قال بة وأمارات النبوغ ح يه علمات النجا تح عقله ، وبدت عل ما تف سرعان   ، و
 عن نفسه : " حفظت القرآن ولي سبع سنين ، وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين

، وكتبت الحديث وأنا في التاسعة ".
 ومما يدل على علو همته وقوة تحصيله ما أخبر به عن نفسه قال : " جاءني يوما
 رجل فسألني عن شيء في علم العروض ، ولم أكن نشطت له قبل ذلك ، فقلت له
 : إذا كان غدا فتعال إلّى " ، وطلب ِسْفَر العروض للخليل بن أحمد ، فجاءوا له به

 فاستوعبه وأحاط بقواعده وكلياته في ليلة واحدة ، يقول : " فأمسيت غير عروضي
[18، وأصبحت عروضيا ". ]

 . الحرص على الوقت : ، فالوقت نعمة إلهية تستوجب منا الشكر ، ولقد خلق ال5
 الليصل والنهار لتسصتقيم الحياة ، قال تعالى فصي سصورة إبراهيصم [ الّلهُص اّلِذي َخَلقَص
 الّسَماَواِت َواَلْرَض َوَأنَزَل ِمَن الّسَماء َماء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الّثَمَراِت ِرْزًقا ّلُكْم َوَسّخَر

ُم اَلْنَهاَر } َسّخَر َلُك ِه َو َي فِي اْلَبْحِر ِبَأْمِر َك ِلَتْجِر ُم اْلُفْل َس32َلُك ُم الّشْم َسّخر َلُك  { َو
ُم الّلْيَل َوالّنَهاَر }  { َوآَتاُكم ّمن ُكّل َما َسَأْلُتُموُه َوِإن َتُعّدوْا33َواْلَقَمَر َدآِئَبيَن َوَسّخَر َلُك

{ ) .34ِنْعَمَت الّلِه َل ُتْحُصوَها ِإّن اِلنَساَن َلَظُلوٌم َكّفاٌر }
تي ل تحصى ،  وفي هذه اليات الكريمة يمتن تعالى على عباده بجملة من نعمه ال
ير ما وكث ما ويقوم عليه قت حوله يل والنهار الذي يدور الو مة الل عم نع من هذه الن  و
 من الناس يغفلون عن هذه النعمة مع جلئها ، قال تعالى في سورة النحل } َوَسّخَر
َك َلآَياٍت ّلَقْوٍم ِه ِإّن ِفي َذِل َسّخَراٌت ِبَأْمِر ُم الّلْيَل َواْلّنَهاَر َوالّشْمَس َواْلَقَمَر َواْلّنُجوُم ُم  َلُك

( .12َيْعِقُلوَن { )
نا تلك النعمة اللهية التي غفل عن شكرها الغافلون ، وتنافس في  من هنا تتجلى ل
 تبديدها وإهدارها البطالون المبطلون ، وصدق رسول ال صلى ال عليه وسلم حين

[.19قال ) نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ( ]
عم على نعمة الوقت وأن يوظفه في كل قل أن يجّد في شكر المن  فعلى المؤمن العا

مفيد نافع.
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 والوقت أمانة ومسئولية: شأنه في ذلك شأن سائر المانات وكافة المسئوليات التي
 سيسأل عنها النسان يوم العرض على الملك الديان ، قال صلى ال عليه وسلم ) ل
يم أبله ، به ف يم أفناه ، وعن شبا  تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره ف

[.20وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به ( ]
 والوقت من أغلى ما يمتلكه النسان: فالوقت هو الحياة ، وهو رأس مال النسان ،
 وإذا ضيعصه فل يمكصن بأى حال مصن الحوال أن يسصترّده ، وشبهصه بعصض العقلء

بالذهب ، ولكنه أغلى وأنفس من كل نفيس.
والوقت أنفس ما ُعنيت بحفظه ** وأراه أيسَر ما عليك يهون

 فالوقت أنفس من كل نفيس لنه جزء من كيان النسان ، لنه أنفاسه المعدودة في
هذه الحياة.

حياتك أنفاس تعّد فكلما ** مضى نفس منها انتقصت به جزءا
 والمؤمن وحده هو الذي يعرف قيمة الوقت ، لمعرفته بالغاية التي من أجلها خلق ،

 { َما ُأِريُد ِمْنُهم ّمن ّرْزٍق56قال عز وجل [ َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواْلِإنَس إل ِلَيْعُبُدوِن }
ِن } ا ُأِريُد َأن ُيْطِعُمو ُن }57َوَم ُق ُذو اْلُقّوِة اْلَمِتي َه ُهَو الّرّزا َن58{ ِإّن الّل  { َفِإّن ِلّلِذي

{ ) .59َظَلُموا َذُنوًبا ّمْثَل َذُنوِب َأْصَحاِبِهْم َفَلا َيْسَتْعِجُلوِن }
وصدق من قال

إذا كنت أعلم علم اليقين *** بأن جميع حياتي كساعة
فلم ل أكون ضنينا بها **** وأنفقها في صلح وطاعة

*****
إنما دنياك ساعة *** فاجعل الساعة طاعة

واحذر التقصير فيها *** واجتهد ما قدر ساعة
وإذا أحببت عزا *** فالتمس عز القناعة .

حرص السلف الصالح على أوقاتهم
 وقصد كان سصلفنا الصصالح رضوان ال عليهصم حريصصين أشصد الحرص على النتفاع
ساعات ويبادرون اللحظات سابقون ال قد كانوا ي ستثمارها ، ف ها وا هم واغتنام  بأوقات

ضّنا منهم بالوقت ، وحرصا على أن ل يذهب منهم سدى .
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 قال الصحابى الجليل عبد ال بن مسعود رضي ال عنه ) ما ندمت على شئ ندمى
على يوم غربت شمسه ، نقص فيه أجلي ، ولم يزد فيه عملى (.

 وقال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي ال عنه إن الليل والنهار يعملن
فيك ، فاعمل فيهما (.

 وقال الحسن البصرى رضي ال عنه : يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب
 بعضك ، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وقال أيضا : أدركت أقواما كانوا

[.21على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم ]
•• أثقل الساعات على الخليل بن أحمد ساعة يأكل فيها ! .

عه (] في جم حث على طلب العلم والجتهاد  به ) ال في كتا بو هلل العسكرى  قال أ
حد أذكياء العالم )22 يل بن أحمد – الفراهيدى البصرى أ  (170 :100[ كان الخل

 هص يقول أثقل الساعات على : ساعة آكل فيها ، فال أكبر ما أشد الفناء في العلم
عنده ؟! ، وما أوقد الغيرة على الوقت لديه ؟!.

•• حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضى على العلم !
 [ عن أبى العباس المبرد ، قال23وروى الخطيب البغدادى في كتابه ) تقييد العلم (]

هل حر إمام أ بن ب حظ – عمرو  ثة : الجا من ثل يت أحرص على العلم  ما رأ  : 
حد الذكياء ، من255 -163الدب ، )  بن خاقان – الديب الشاعر أ تح    ( والف

 أبناء الملوك ، اتخذه الخليفة المتوكل العباسي وزيرا له وأخا ، واجتمعت له خزانة
0 هص(247كتب حافلة من أعظم الخزائن ، )ت

  هص282 – 200وإسماعيل بن إسحاق القاضي – المام الفقيه المالكى البغدادى ) 
)

من أوله إلى آخره أى كتاب كان ، قع بيده كتاب قرأه  نه كان إذا و حظ فإ ما الجا  فأ
حتى إنه كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب.

 وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتاب في كمه ، فإذا قام من بين يدى المتوكل
يه وهو يمشي ، حتى يبلغ الموضع الذي ظر ف  للبول أو للصلة ، أخرج الكتاب فن
سه ، فإذا أراد المتوكل خذ مجل في رجوعه ، إلى أن يأ ثم يصنع مثل ذلك   يريده ، 

القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده .
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 وأما إسماعيل بن إسحاق القاضى فإنى ما دخلت عليه قط إل رأيته وفي يده كتاب
ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه أو ينفض الكتب .

تى نت أخ يل ، كا ما أكلت بيدى بالل سنة  ين  مت ثلث يش : أق بن يع يد   •• وقال عب
[.24تلقمنى وأنا أكتب الحديث ]

ما بة خمسين سنة وألف   وهذا المام جمال الدين القاسمي رحمه ال وقد عاش قرا
 يزيصد عصن خمسصين مؤلفا وكانصت حياتصه زاخرة بالعلم والدعوة والكفاح ، ومصع ذلك

كان يقول : يا ليت الوقت يباع فأشتريه.
 " وبحرص سلفنا الصالح على أوقاتهم عل قدرهم وسما شأنهم ، وخلد ذكرهم ، أما
 فصي زماننصا هذا فإن مصن أبرز أسصباب تخلف المسصلمين تفننهصم وتفانيهصم فصي تدميصر
 وإهدار أوقاتهم في المقاهي والملهي والطرقات وأمام التلفاز والتسجيلت الصوتية
ها " ] من ورائ ها ول ثمرة  تي ل فائدة من من المجالت ال ير ذلك  في غ ية و والمرئ

25.]
. الصبر والتحمل6

 فطريصق العلم ليصس مفروشصا بالورود والرياحيصن بصل إنصه يحتاج إلى صصبر ويقيصن
 وعزيمة ل تلين ، فالطريق طويل والنفس داعية إلى الملل والسآمة والدعة والراحة

فإذا طاوع طالب العلم نفسه قادته إلى الحسرة والندامة .
وما النفس إل حيث يجعلها الفتى ****** فإن أطمعت تاقت وإل تسلِت

والنفس كالطفل إن تهمله شب على ***** حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
 " ومن أعظم ميادين الصبر : الصبر في طلب العلم : فل سبيل إلى طلب العلم إل
نه ، وخلق ستغني ع هو زاد ل ي قه ، و ضئ لطالب العلم طري صبر ي صبر ، فال  بال
كث قة الترحال إلى الشيوخ وطول الم صبره على مش به ،  بد وأن يتحلى  يم ل   كر
 عندهصم والتأدب معهصم ، وصصبره على المذاكرة والتحصصيل ، وفصي قصصة موسصى
 والخضر دار هذا الحوار بين نبي ال موسى وبين الخضر عليهما السلم قال تعالى

 {66في سورة الكهف { َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأّتِبُعَك َعَلى َأن ُتَعّلَمِن ِمّما ُعّلْمَت ُرْشًدا }
 {68{ َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا }67َقاَل ِإّنَك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا }

[26{ } " ]69َقاَل َسَتِجُدِني ِإن َشاء الّلُه َصاِبًرا َول َأْعِصي َلَك َأْمًرا }
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 • كذلك ينبغصي على المعلم أن يتحلى بجميصل الصصبر مصع تلميذه وأن يتسصع صصدره
 لسئلتهم فل يضيق بهم ذرعا وأن يتحملهم ويحلم بهم ويترفق ويسّهل لهم التحصيل
به بقوله حه ر سلم الذي مد يه و صلى ال عل مد  نا مح نا وحبيب نا ومعلم  ، اقتداء بنبي
ِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظا َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَفّضوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  َ}فِبَما َرْحَمٍة ّمَن الّل
َه ُيِحّب ِه ِإّن الّل َت َفَتَوّكْل َعَلى الّل ي اَلْمِر َفِإَذا َعَزْم ْم ِف ْم َوَشاِوْرُه ْسَتْغِفْر َلُه ْم َوا  َعْنُه

{ {159اْلُمَتَوّكِليَن }
 . المثابرة : فطالب العلم ل يعرف الملل ول الكلل ول يتوقف عن الطلب ؛ فالعلم7

هد من الم سلف : اطلب العلم  عض ال طع ، .. يقول ب هر ل ينق ساحل له ون حر ل   ب
 إلى اللحصد، أي منصذ الطفولة إلى الموت، وكان كثيصر مصن السصلف يطلبون العلم
حبر - ها ال تي في حبرة - الدواة ال عه الم هم إلى السواق وم خل أحد نه، فيد  ويكتبو
 وسنه كبيرة فُيقال : ل تزال تحمل المحبرة ؟ فيقول : مع المحبرة إلى المقبرة، أي

ل نزال نواصل العلم.
البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في مرض موته !.

 جاء فصي معجصم الدباء لياقوت الحموي فصي ترجمصة المام الفلكصي الرياضصي الفصذ ،
 والمؤرخ اللغوي الديصب الريصب ، والعالم بالشريعصة ومقارنصة الديان : الجامصع

 440 - 362لشتات العلوم أبى الريحان البيروني ) محمد بن أحمد الخوارزمي ) 

هص( :
بى الريحان جي قال : دخلت على أ سى الولوال بن عي بو الحسن على  يه أ  حدث الفق

مر  من الع قد بلغ  صدره –  به  سه ، وضاق  قد حشرج نف سه ،  هو يجود بنف  78و

 سصنة – فقال لي فصي تلك الحال : كيصف قلت لي يوما : حسصاب الجدات الفاسصدة –
وهى التي تكون من قبل الم - ؟.

 فقلت له إشفاقا عليه : أفي هذه الحالة ؟ قال لي : يا هذا  أوّدع الدنيا وأنا عالم بهذه
 المسصألة ، أل يكون خيرا مصن أن أخليهصا وأنصا جاهصل بهصا ، فأعدت ذلك عليصه ،

وحفظ ، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ ! ( انتهى.
. مذاكرة العلم : وقد قيل :8

إحياء العلم مذاكرته *** فأدم للعلم مذاكرته
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حب هم: مذاكرة ليلة أ صون بمذاكرة العلم ، يقول أحد صالح يتوا سلفنا ال قد كان   ول
 إلي من إحيائها. يعني : جلوسي في هذه الليلة أتذكر العلم وأتذكر ما حفظته أحب

إلي من أن أقومها قراءة وتهجدا وصلة وركوعا وسجودا .
 . كتابة ما استفاده : فكلما استفاد فائدة أثبتها معه في دفتر أو ورقة وكررها إلى9

ته ما كتب قر " ، أي أن  تب  ما ك فر و فظ  ما ح ها . يقول العلماء : " إن   أن يحفظ
ستجده فيما بعد .. ويشبهون العلم بالصيد، فيقول بعضهم:
العلم صيد والكتابة قيده *** فاحفظ لصيدك قيده أن يفلت

 . أن ل يمنعه خجله من السؤال ؛ ولذلك قال بعض السلف : " ل يتعلم العلم10
 مستح ول مستكبر " ، يحمله تكبره على أن يعجب بنفسه ويبقى على جهله، وكذلك

أيضا يحمله خجله عن أن ل يطلب أو يستفيد ممن معه علم فيبقى على جهله.
روى المام مسلم في صحيحه عن عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:

 جاءت أم سليم إلى النبي صلى ال عليه وسلم. فقالت: يا رسول ال صلى ال عليه
 وسصلم! إن ال ل يسصتحي مصن الحصق فهصل على المرأة مصن غسصل إذا احتلمصت؟ فقال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول ال!

[ .27وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها". ]
 وهذا ابن عباس رضي ال عنهما : مع حرصه على ملزمة النبي صلى ال عليه
من في طلب العلم  سلم كان مجتهدا  يه و ته ، ودعائه له صلى ال عل بل وفا سلم ق  و
بن عباس عن ا مة  عن عكر سلم ف يه و صلى ال عل نبي  عد وفاة ال صحابة ب  فقهاء ال
 رضي ال عنهما قال : " لما قبض رسول ال صلى ال عليه وسلم قلت لرجل من
 النصار هلم فلنسأل أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فإنهم اليوم كثير قال
 فقال واعجبصا لك أترى الناس يفتقرون إليصك قال فترك ذلك وأقبلت أسصأل فإن كان
 ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح
 علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول ال ما جاء بك هل أرسلت
 إلي فآتيك ؟ فأقول ل أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث فعاش الرجل النصاري

 [28حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني فقال هذا الفتى كان أعقل مني " ]
.
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 . العمل بالعلم : فالعلم إن لم يترجم إلى عمل فما الفائدة منه ، فعلى طالب العلم11
قد نه أولى الناس بقطف ثمرات علمه ، ول  كما يجد في الطلب أن يجد في العمل فإ
جر شر( أ ما علموا : قال تعالى )فب ين ب يم العامل به الكر في كتا جل  عز و  مدح ال 
َن اْجَتَنُبوا عل قال تعالى )َواّلِذي ما ل نف من أن نقول  نا ال عز وجل  ين وحذر  العامل

ِه َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبّشْر ِعَباِد }  { اّلِذيَن َيْسَتِمُعوَن17الّطاُغوَت َأن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى الّل
 {( سورة18اْلَقْوَل َفَيّتِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْوَلِئَك اّلِذيَن َهَداُهُم الّلُه َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب }

الزمر .
 كما ذم ال أولئك الذين ل ينتفعون بما يحملونه من علم وشبههم عز وجل بالحمار
 الذي يحمل أسفارا ل يعرف قيمتها فضل عن جهله بما تحويه من درر قال تعالى
 فصي سصورة الجمعصة } َمَثُل اّلِذينَص ُحّمُلوا الّتْوَراَة ُثمّ َلمْص َيْحِمُلوهَا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل

{5َأْسَفاًرا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم اّلِذيَن َكّذُبوا ِبآَياِت الّلِه َوالّلُه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الّظاِلِميَن }
 وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي ال عنه قال سمعت رسول ال صلى ال
به في النار، مة فيلقى في النار، فتندلق أقتا يه وسلم يقول )يجاء بالرجل يوم القيا  عل
 فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلنا ما شأنك؟
 أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ول

[29آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه(. ]
في12 ظف هذا العلم  شر العلم : أن يو في ن  . الدعوة إلى ال تعالى والجتهاد 

ِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّل ِه   الدعوة إلى ال تعالى على هدى وبصيرة قال تعالى ) ُقْل َهِذ
 {( فالداعية ل108َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اّتَبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن }

في سجد و في الم ين  تى المياد في ش عو إلى تعالى  سبة ويد كل منا ستغل   بد وأن ي
سول حث الر قد  سبات ، ول في العياد والمنا سوق و في ال هد و في المع سة و  المدر
 صلى ال عليه وسلم على نشر العلم ورغبنا فيه فَعن أنس ْبن مالك رضي ال عنه
 َقاَل: َقاَل َرُسول الّله َصلى الّله َعَلْيِه َوَسّلْم: )نضر الّله َعْبدا سمع مَقاَلتي فوعاها، ُثّم

[30بلغها َعْني. فرب حامل فقه َغْير فقيه. ورب حامل فقه ِإَلى من ُهَو أفقه منه(. ]
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نا ، وأن ما علم نا ب نا وأن ينفع ما ينفع نا  جل أن يعلم عز و سأل ال  في الختام ن  و
 يجعلنا من " الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم ال وأولئك هم

أولوا اللباب "
--------------------

114[ - سورة طه 1]

66[ - سورة الكهف 2]

  ( دار ابن الجوزي الطبعة419 / 1[ - جامع بيان العلم وفضله لبن عبد البر )3]
 هص1414الولى 

ين.4] في الد هه  به خيرا يفق من يرد ال   [ - رواه البخاري كتاب العلم باب: 
  ، ومسلم – كتاب المارة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن1/25

1037اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الخذة. – رقم / 

 [ - رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء – باب فضل الجتماع على تلوة القرآن،5]
(2699 - )38وعلى الذكر. الحديث رقم: 

 (2785 حديث )5/29[ -رواه الترمذي : في السنن باب فضل طلب العلم - . 6]
وقال: حديث حسن غريب .

[ - جامع بيان العلم وفضله لبن عبد البر7]
 ( يراجع في هذا المقام كتاب /التخلف العلمي في واقع المسلمين المعاصر تأليف1)

سول والعلم ( بن حزم بيروت لبنان ، وكتاب) الر مد كرزون ، ط دار ا نس أح  د/ أ
 للدكتور القرضاوي ط مؤسسة الرسالة بيروت وكتاب ) السلم والطاقات المعطلة

( للشيخ الغزالى ط دار الكتب الحديثة.
 ط مكتبة القرآن.73- لماذا أسلمت للمفكر الفرنسي روجيه جارودي ص 11
 بتصرف .54- العلم واليمان د / عبد الغنى الراجحي ص 12
1339 / 3 في ظلل القرآن 13

.392 : 391( ماذا خسر العالم السلمي بانحطاط المسلمين ص 1)
 [ يراجع في هذا المقام أدب الدنيا والدين للماوردي وإحياء علوم الدين للغزالي13]

0والجامع في أخلق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 
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[ - سورة البينة14]
سنده 15] في م مد  جه المام أح سنن، كتاب338 / 2[ - أخر في ال بو داود   ، وأ

 . وابصن ماجصة فصي السصنن3647العلم، باب : طلب العلم لغيصر ال تعالى حديصث 
252المقدمة، باب : النتفاع بالعلم والعمل به حديث 

[ - سورة البقرة16]
 .1/472- مناقب أبى حنيفة للمام الموفق المكى 1
كبرى 18] ية ال ته طبقات الشافع في ترجم جع  في120 /3[ - ترا ية  ية النها   وغا

  ووفيات العيان260 / 2 وشذرات الذهب 106 / 2طبقات القراء لبن الجزري 
110 /2 وطبقات المفسرين للداودي 3/332لبن خلكان 

 [ -الحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي ال عنهما صحيح19]
في الصحة والفراغ، وأن ل عيش إل1البخاري، كتاب الرقاق  ما جاء    - باب: 

  ]وقوله )مغبون( من الغبن وهو النقص، وقيل:6049عيش الخرة. الحديث رقم: 
 الغبن وهو ضعف الرأي. )الصحة( في البدان. )الفراغ( عدم ما يشغله من المور

الدنيوية[.
 [ - الحديث رواه الترمذي في السنن عن ابن مسعود كتاب صفة القيامة باب20]

 / وقال حسصن2419/ و/2418فصي القيامصة فصي شأن الحسصاب والقصصاص رقصم /
 صحيح. ورواه الطبراني والبزار بنحوه عن معاذ بن جبل ورجال الطبراني رجال
جع مجمع ما ثقتان. يرا بن عدي الكندي وه بن معاذ وعدي   الصحيح غير صامت 

0 17493الزوائد للهيثمي كتاب البعث. باب ما جاء في الحساب. ح 

.27 نفس المرجع ص 2
 .87 الحث على طلب العلم والجتهاد في جمعه لبى هلل العسكرى ص 3
.139- تقييد العلم للخطيب البغدادى ص 2

  ، وعبيد بن يعيش شيخ البخاري2/178 الجامع لخلق الراوي وآداب السامع 24
.11/45ومسلم تراجع ترجمته في سير أعلم النبلء للذهبى 

 [ - يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر للدكتور أحمد الشرقاوي توزيع دار25]
السلم بالقاهرة
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77[ - نفس المرجع ص 26]

سلم. )27] ها.7[ - صحيح م ني من  ( باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الم
(313 )32الحديث رقم: 

90 / 4[ - الصابة لبن حجر ترجمة عبد ال بن عباس 28]

قم:10[ - صحيح البخاري 29] يث ر قة. الحد ها مخلو صفة النار، وأن   - باب: 
 وأخرجصه مسصلم فصي الزهصد والرقائق، باب: عقوبصة مصن يأمصر بالمعروف ول3094

2989يفعله، رقم: 

في: اليمان، وفضائل الصحابة، والعلم )30] جة. افتتاح الكتاب  بن ما [ - سنن ا
 -236( َباب من بلغ علما. الحديث رقم: 18

==============
حواُر الغافلين والجادين الُمْهَملين مع النصارى .

) توصيف وإرشادات لمن يريد المشاركة (
محمد جلل القصاص

صورتان :
 الولى : لمجموعة من الُمَنصرين . . . المتمرسين . . .المتفرغين . . . الحاقدين
 على السلم والمسلمين ، يجلسون مع مجموعة منتقاة من موظفي الدين الرسميين

ين سمى بالحوار ب ما ي ية . . . محدودي الصلحيات في مي الكفاءة العلم  .. . عدي
الديان .

 والجلسة أشبه ما تكون بين محقق ومتهم ، الطرف السلمي في وضع اعتذاري .
هم الطرف النصراني ، ويحاول جهده أن  . . تسويغي ، يدافع عن السلم ضد ُت
 ) يحسن ( صورة السلم أمام الطرف الخر ، فمرة ينكر الجهاد ) جهاد الطلب

صصص أو يقيده بقيود صص تعدد الزوجات  كر للتعدد  نا ( ، ومرة يتن فع أحيا  بل والد
 ما أنزل ال بها من سلطان ، ومرة يتكلم عن محبة ) الخر ( ، وأن السلم نزع
في صبين ، ويتلجلج  ين ُمغت سوله ولو كانوا مقاتل من حاد ال ور غض  نا ب  من قلوب
صصص سلم  يه و صلى ال عل ص  نبيه  عن جهاد  سأل  ين ي قا ح صبب عر قه ويت  نط
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ما يفعله ) الرهابيون ( ين ، ناهيك ع هم بإحسان إلى يوم الد ين ل  وصحابته والتابع
اليوم .!!

والطرف الثاني في هذا المشهد هم الغافلون .
 غافلون عصن أن للطرف الول صصصص النصصراني صصص أهدافا أخرى يرمصي إليهصا ,
ية سلمية ) رسمية ( تعطي الكنائس شرع من جهة إ به  بة العتراف   فالحوار بمثا
هم هم ُيَثّبتون قوم ية الخطورة ، ف في غا من عقائد ودعاوى ، وهذا المر  ما تمثله   ل
نا ويقرون  على الكفصر بهذا العتراف ، يقولون لهصم ) مشايصخ ( السصلم يعترفون ب
من نه  فر بهذا العتراف صصص الذي يأخذو في الك نا ، وهم ُيْدِخلون الناس   بشرعيت
 هذه الحوارات صصصص حيصن ُيسَصّوقونه فصي الماكصن التصي ينشصط فيهصا التنصصير ،
 ُيظهرون لهم أن ) مشايخ ( السلم ل ُتَخِطئهم صص في الجملة صصص . وهذا صّد

صريح عن دين ال .
 في كثير من حوارات البالتوك مع النصارى تكلم أكثر من فرد صص من النصارى
 صصص مسصتشهدا بأقوال نفصر مصن المسصلمين على صصحة مصا يعتقدون . يقول : وقصد
 اعترف بهذا فلن وفلن ممصن يحملون أسصماء إسصلمية واشتهروا بيصن الناس بأنهصم

من علماء الدين الرسميين ، أقول هذا لتعرف خطورة المر .
ثل الجهاد سلمية م يم ال قة ُيعّدلون المفاه هم بهذه الطري هم بحوار هم غافلون لن  و

وأوضاع المرأة ، وتحديد النسل ... الخ .
 وهم غافلون عن أن هذا الطرف النصراني هو هو بأم عينه الذي يمارس التنصير

في بلد العالم السلمي كلها ، في ذات الوقت الذي يتحاور فيه معهم .
 وهم غافلون عن أن هذا الطرف النصارني المتحاور هو الذي يحرك العداء الديني
 للسلم في الغرب برمته ، وهو هو الذي يساند القليات الكافرة في بلد المسلمين

لخلق البلبلة والتشتت حتى أصبحت الكنائس في العالم السلم مراكز قوى .
صارى مع عوام الن كن  مع الكنائس ولم ي قط  ساءلوا لماذا الحوار ف هم لت  ولول غفلت

ومثقفيهم ؟
 ولماذا الحوار فقط في السلميات صصص الشبهات المثارة حول السلم صص دون

النصرانيات صص ضللت النصارى وما يفترونه على ربهم ونبيهم صصص ؟
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والصورة الثانية التي في خيالي :
نا أو ها قول ال تعالى " وإ تب علي تة ك فع ل ف به وير مل كت هو يح مد ديدات و  لح

إياكم لعلى هدى أو في ضلل مبين "
تح ين الديان ، ف في الحوار ب سنة  سنة ح سن  طا جديدا و مد ديدات خ خط أح قد   ل

جبهة على القوم ما كانوا يحسبون لها حساب .
في خاطري أردد قول ال تعالى " به  من على در ين َتِرد صورة أحمد ديدات و  وح
 فأتاهصم ال مصن حيصث لم يحتسصبوا " .وقصد بارك ال له فصي جهده ،وأتصى سصعيه ُأكله
 ضعفين ، فأسلم عدد غير قليل على يده ، وصار على دربه ثلة من الشباب ، وال

أسأل أن يتقبل منه ومنهم وأن يكتب أجره وأجرهم أضعافا مضاعفة .
وأحمد ديدات ومن على دربه هم الجادون الُمْهَملون.

 والعجصب أنهصم ُمهملون . مصع أن الكصل يتكلم عصن أهميصة إيصصال صصورة واضحصة
للسلم لعامة النصارى في الغرب والشرق .

ية هذا المر دون التحرك للتحاور نبيه على أهم قف عند حد الت كل ي  والعجب أن ال
هم الباطلة في المسيح هم بخطاب ينقض معتقدات  مع عوام النصارى ، أو التوجه إلي
عد أن سلم .ب يه و صلى ال عل مد  صورة مح هم  سن ل  أو الحبار والرهبان ، أو يح

رماه قساوستهم بالخنا والفجور وعظائم المور .
 والعجصب أن الجامعات السصلمية تخرج أسصاتذة متخصصصين فصي مصا يسصمى بعلم

) مقارنة الديان ( ول وجود لهم في الميدان ، اللهم نفر أو نفران .
ين ظن أن المثقف ين ونترك العوام ، وغالب ال نا نبادر بالحديث إلى المثقف  والعجب أن
 ل يجهلون السصلم ، وهصم هصم المل الذيصن يمكرون على قومهصم بالتعاون مصع

الساسة ، ونترك عوام الناس الذين يريدون أن يعبدوا ربهم .
 والعجب أننا نرفع عقيرتنا بالشكاية من التنصير ، الذي اجتاح كل بلد المسلمين ،
يا التي كاد يأكلها والجزيرة العربية  من المغرب العربي إلى أندونسيا مرورا بأفريق
ته ته أو معتقدا فة مضادة له تواجه شبها ثم ل نقوم بنشر ثقا قي دول المسلمين ،   وبا

التي يبثها في أرضنا بين شبابنا .
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 والعجب أن يصرح المسئولون في الكنيسة المصرية الرثوذكسية الحاقدة الثائرة أن
 النشاط التنصيري في مصر بلد الزهر والصحوة السلمية ُمرضي للغاية . وأنهم

موجودون حتى في الجزيرة العربية .!!
 والعجب كل العجب من هذا البليد الذي يسمع سّب نبيه صصصصلى ال عليه وسلم

صصص ويرى الناس تكفر بربهم ول يتحرك.!!
إرشادات للمشاركة

صوصا صير خ صصص أو حملت التن فة  صرانية المحر صدي الفكري للن  ميدان الت
 صصص وكذا دعوة عوام النصارى الذين يبحثون عن الحق ، هو من الطريق الذي
 شقه أحمد ديدات وتبعه عليه كثيرون في كل بقاع العالم ، وهم متواجدون الن في
 البالتوك بصفة أساسية ، وعلى أرض الواقع ، ولهم إصدارات مكتوبة ومسموعة ،
 والملحظ أنهم صص وكذا شيخهم أحمد ديدات رحمه ال رحمة واسعة صصص ليسوا
 بطلبة علم شرعيين ، وربما كانت هذه هي الثغرة في فكر الرجل ، وهم يحتاجون

لطلبة العلم الشرعي للنضمام إليهم . فهل من مجيب ؟
ها ،  ومن يريد المشاركة . . . من يريد التعرف على شبهات النصارى والرد علي
قط أن يدخل للبالتوك يوما يه ف بي مضاد لطرح النصارى ، فعل  أو إيجاد طرح إيجا
 أو يوميصن وينصصت إلى النصصارى ، أو يتكلم مصع المسصلمين المتمرسصين فصي غرف

البالتوك وهم ُيَعّرفوه .
في غرف البالتوك ، كة  جه للمشار ها دعوة للتو مي أبدا أن من كل هم   صصص ل ُيف
هم ، ثم تكوين مادة علمية مضادة ما هي دعوة للتصدي للتنصير بدراسة شبهات  وإن
 لهذه الشبهات وطرحهصا على عوام النصصارى الذيصن يكذب عليهصم الحبار والرهبان

وكذا عوام المسلمين الذين يستهدفهم التنصير .
أرجو قراءة الثلثة أسطر الخيرة مرة ثانية .!!

يط يق الشر عن طر هم  هم بانتشار خطب من ال علي ين  ضل الذ نا الفا  صص شيوخ
 معنيون بهذا المصر أكثصر مصن غيرهصم فمنصبرهم عال وجمهورهصم غفيصر ومصن كصل

المستويات ، والشريط طويل العمر واسع النتشار .
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 ول يحتج علينا أحد بضيق الوقت وكثرة الشواغل ، فهل هناك أعظم من الذب عن
عرض رسول ال ص صلى ال عليه وسلم صصص ؟!

صصص ية (  صار والعمليات ) التفجير سيول والع صصص كال نه تنزل النوازل   ثم إ
 فينقطع لها جدول أعمال الشيوخ للتعقيب عليها ، وسب نبينا وكفر أبناءنا وإخواننا

وال إحدى الُكبر التي ينقطع لها القلب ل الوقت .
والمطلوب تحديدا هو :

 عرض موجصز لعقيدة النصصرانية وكيصف فسصادها ، وسصرد شبهات النصصارى والرد
عليها.

أيها السادة !
وقد خالطنا التنصير ونزل بساحتنا فلم نجلس عن مواجهته ؟!

 ونريد من الكادميين والمتخصصين حوارا بمستوى عال يخاطب علمائهم الدينيين
 و منظريهصم ، ول مانصع مصن أن يأخصذ الحوار صصفة اللتفاف عليهصم ، أو أي صصفة
 أخرى كتسصكينهم وفتصح دوامات فكريصة لهصم بإثارة الشبهات وطلب الرد عليهصا مصن

أجل إشغالهم ، فأولئك المل ،ويجوز في حقهم مال يجوز في حق غيرهم .
صص سفر الحوالي  يخ الدكتور  به الش سلمي الذي قام  كز ال في افتتاح المر  صص 
ين ، بن عثيم يخ ا بن باز والش يخ ا صصصص وحضره الش سوء  كل  من  ظه ال   حف
يخ سيح ( لش ين الم من بدل د صحيح على  مة ) الجواب ال سفر ترج يخ   اقترح الش
 السلم ابن تيمية صص رحمه ال صص ، وقد توقف العمل أو تأخر ، واقترح الشيخ
 ابن عثيمين في مؤتمر الفتتاح ، أن تفرد صص من الكتاب صص رسائل صغيرة صص

مطويات صص في المواضيع ذات الشأن . فلم ل ننشط لهذا ؟
 لم ل يوضصصع كشصصف زيصصف النصصصرانية إحدى موضوعات الدروس والخطصصب

والمطويات ؟ لم ؟ ولو بمحاضرة أو محاضرتين من كل شيخ؟
واختم بهمسة في أذن أولي اللباب وأصحاب النظرة البعيدة أقول :

من مس فهناك  يد طابور خا في إضعاف معنويات الخصم ، وتجن ية   الحوار له أهم
هد معلوم صصص ول مر مشا ساوسة وهذا أ من العوام ومن الق سر صص  في ال سلم   ُي

تدري عله ينفعنا يوما . وما أمر نعيم بن مسعود منكم ببعيد .
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محمد جلل القصاص
Mgalkassas@hotmail.com

==============
 السيف في حياتنا

هم: ) الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك(. وهو عة المعروفة قول  من المثال الشائ
تي أصبحت أهون نا .. وال ني في حيات شبيه رائع يوحي بأهمية هذه الدقائق والثوا  ت

شيء تضيع على المرء ... وأصبح السيف يقطعنا قطعا دون أن نشعر !!
 لقد تربينا منذ الصغر على المحافظة على المال والمحافظة على الصحة ، لكننا ..

وللسف الشديد لم نترب على المحافظة على الوقت !!
 مع أن السلم بّين أهمية الوقت واعتباره حتى الدقائق والثواني اعتبرها .. فلو أن
 شخصا صلى الصلة قبل وقتها بدقائق لم تصح .. ولو أن حاجا خرج من عرفات
بد ها الع سيسأل عن نة  قت أما ية إذن فهذا الو ته الفد مس بدقائق لزم بل غروب الش  ق
 أمام ال تعالى كما جاء في الحديث عن أبي برزه السلمي – رضي ال عنه – قال
 : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ) ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل

 عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علمه فيم فعل ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه
؟ وعن جسمه فيما أبله ( رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

 وقال الحسن – رحمه ال - : (ابن آدم ، إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك
 يوضعك الليل إلى النهار ، والنهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الخرة ، فمن أعظم

منك يا ابن آدم خطرا( أ.هص .
 ولو أراد أحدنا أن يعرف كم يستفيد من وقته ، فعليه أن يحسب مقدار ما يهدر منه

وهنا ستكون المفاجأة !!
ول شك أن هناك أسباب هي السبب في ضياع أوقاتنا وهي:

• طول المل والتسويف .
• العقلة والستغراق فيما ل يفيد .

• عدم وجود رسالة في الحياة ، وعدم وجود أهداف سامية .
• أن الوقت معنوي وليس حسي ولذا ل نشعر بضياعه .
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• النشغال بأعمال ل تجدي وقد تكون محرمة ..!!
 ولو سصأل سصائل الن كصم يسصتغرق الناس هذه اليام فصي مشاهدة القنوات والفلم ،
 وفصي النترنصت لهالك الرقام والحصصائيات. وإذا كان المرء يقضصي ثلث عمره أو

أكثر في النوم فكم يكون الناتج وكما يقول ابن الجوزي – رحمه ال –
 ومصن تفكصر فصي الدنيصا قبصل أن يوجصد رأى مدة طويلة .... فإذا عاد إلى النظصر فصي
 مقدار بقائه في الدنيا فرضنا ستين سنة مثل فإنه يمضي منها ثلثون سنة في النوم
 ونحو من خمس عشرة في الّصبا ، فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم
من الرياء والغفلة كثيرا فبماذا تشتري يه  ما للخرة وجد ف سب ، فإذا خلص   والمكا

الحياة البدية وإنما الثمن هذه الساعات " أ.هص.
• البحث عن الكمال الزائف ! والتردد في اتخاذ القرار .

 • الشعور بالنقص لدى المرء ، فيشعر أنه ل يحسن أن يعمل عمل فيرضى بالدون
وضياع العمر !!

• سوء ترتيب العمال وسوء استخدام المكانات المتاحة وسوء التصال .
 • الزيارات غيصر الهادفصة ، والجتماعات العشوائيصة وهصي أغلب مصا يقضصي على
 الوقات ، فكثيرا ما نتعامل بالخجل مع الهل والقارب ومن ل يهتمون بالوقت ،

وقد نهدر كثيرا من الوقت مجاملة لمن نجالسه !!
مع من هذه الشاكلة  مر  جل لجل أ عد عا مة أو مو عن محاضرة مه قد نعتذر   بل 

عدم أهميته !!
مع على حمل الرسالة وحفظ الوقت ية المجت نا تحمل مسئولية ترب  لذا أقول: إن علي
 واسصتغلله حتصى ل يقطعنصا السصيف ! ول يكصن عدم تعود المجتمصع على ذلك عامل

يثبطنا ويغير هممنا...
هر مع الخرى كالمظا قه المهتمون بأمور المجت يس ذلك على النجاح الذي حق  بل نق
 . والزنية ... واللباس ...ووسائل المواصلت والعادات الجتماعية التي استطاعوا
 بتصصميمهم تغييرهصا ، وجصبر الناس عليهصا فصي زمصن يسصير ..!! بصل والعجصب أن

بعضها قد يخالف الشريعة والسنة فتندثر بسببها تلك السنن وتظهر البدع ...
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يه كر وتتولد لد تج ويبت ته ين في حيا ضح  يه هدف وا سان الذي لد شك أن الن  ول 
بل قف أمام ج مه ال – :) لو أن رجل و يم – رح بن الق ما يقول ا  أفكار عظمى وك

وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لزاله (
ما أرادوا ... هم  قق ال ل يد ، فح مم إلى التوح هم إعادة ال نبياء كانوا يحملون   وال

  چ ? ? ? ? ?? چٹ ٹوهكذا الهمم والهداف تكبر على قدر منزلة حامليها .. 
 [ فلنعد حساباتنا وترتيب أوقاتنا ولنجعلها عزيمة وإرادة وليس أماني69]العنكبوت: 

وعجز .... وليكن سلحنا الصبر والذكر والعبادة والستعانة بال العظيم .
=============

 قيمة الزمن
بسم ال الرحمن الرحيم

ته دعوة في طيا مل  قد الذات ، وهذا يح هي ن ستقبل  حو الم يق ن كل طر ية   إن بدا
...للنتماء إلى العصر والمستقبل ، النتماء الواعي المنتج المساهم الُموّجه .

نن الذي تعيشه مة الوقت . إن التف مل هذا النتماء اللتفات إلى قي هم عوا ّن من أ  وإ
نا في تضييع أوقاتها على الصعيدين العام والخاص ، أّدى إلى أن يمضي العالم  أمت

بدوننا إلى المستقبل ، واعتبارنا من أيتام التاريخ .
ْن لم يتحّول هذا التفنن إلى تفنن في استغلل هذه الوقات وإعمارها على الوجه  وإ

الصحيح فستبقى الهوة بيننا وبين المستقبل كبيرة .
ها ، كبير أثر ها ، و عد غور ية ، ولب ية حضار مة قض من ، ث مة الز ية قي ّن قض  إ

وشديد مساسها .
 ل يكتفى في طرحها ومعالجتها بعقد مؤتمرات أو حلقات دراسية ، على أهمية ذلك
سلك الباء في م بن المهات ، وأن تكون  مع ل ها تحتاج إلى أن ُترضَع  ته إن  وفائد
 والمجتمع أفرادا ومؤسسات واضحة المقصد ، سامية الهدف باختصار من سوانح

 (9-7وتأملت في قيمة الزمن ) 
قيمة الزمن في الكتاب :

 يقول تعالى فصي معرض المتنان ، وبيان فضصل ال على النسصان چ ? ? ? ? ?
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ وقال چ ? ? ? 12 چ النحصصل: ھ ہ ہ ہ ہ ? ? ?? ? ? ںںںںں
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  فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار ، ومن فاته عمل62 ? چ الفرقان: ے
 (6/130في النهار استدركه في الليل . تفسير ابن كثير ) 

 وقد أقسم سبحانه بالزمن نفسه ? والعصر إن النسان لفي خسر .. ? والعصر هو
 الدهر- الزمن - في قول أكثر المفسرين ، وبه قال ابن عباس ، واختاره الطبري

  ( وقال ابن8/224 ( تفسير ابن الجوزي ) 30/187وابن القيم . تفسير الطبري ) 
يل والنهار يه . فإّن مرور الل عبرة والية ف يم : ) أقسم سبحانه بالعصر لمكان ال  الق
 على تقديصر قدرة العزيصز العليصم منتظصم لمصصالح العالم على أكمصل ترتيصب ونظام (

 ( .53- 52التبيان في أقسام القرآن ) 
قيمة الزمن في السنة

عن عمرهrقال  بع خصال :  عن أر سأل  تى ُي مة ح بد يوم القيا ما ع   » ل تزول قد
قه ، وعن ما أنف سبه وفي ين اكت ما أبله ، وعن ماله من أ به في ما أفناه ، وعن شبا  في
 علمصه ماذا عمصل فيصه « طصب- بصز- عصن معاذ مرفوعا وهصو صصحيح ، الترغيصب

  ( فالعبد محاسب عن مدة أجله فيما صرفه بعامة5267 ، رقم 4/299والترهيب ) 
سوانح ) ثر العطاء وأمضاه ال يه أك به خاصة ، فإن ف نه وقت شبا عل بزما  ، وعما ف

18. ) 
ارتباط قيمة الزمن بالغاية من الخلق :

 إن النسان ل يدرك قيمة الزمن في حياته ، إّل إذا علم الغاية التي من أجلها خلقه
ال .

 وإنصه لمسصتحيل أن يكون كونصه ومخلوقاتصه جل وعل ، أو جدت عبثا أو لهوا أو
 ضربا مصن الباطصل ، دونمصا غايصة أو مقصصد ، قال تعالى : چ ? ? ? ? ? پ پصپ

  ? ? ? ? ? ? ? چے ے وقال چ 27پ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? چ ص: 
ّن لنصا المولى جصل شأنصه ، الغايصة التصي مصن أجلهصا خلق115المؤمنون:    وقصد بي

قه فة ? وخل في الرض خلي عل  ني جا كة إ بك للملئ سان ، فقال ? وإذ قال ر  الن
ليكون خليفة في الرض ، وسيدا لهذا الكون .

 فسّخر له سائر مظاهره وموجوداته ، وصّيرها في خدمته ، چ ? ? ? ? ? پ پ
  ? ? ? ? ? ? ? چ لقمان:ٹ ٹ ٹ ٹپ پ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 
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ثم أوكل20 نه ،  في الرض جميعا م في السموات وما  ما  فة وسّخر له    جعله خلي
.61إليه عمارة الرض بقوله چ ? ? ? ? ? ? ? چ هود: 

 وإّن قاعدة هذا الستخلف ، وأساس تلك العمارة : العبودية ل عز وجل چ ? ? ?
  ومن َثّم كان النداء الول لكل رسول چ ? ? ? ? چ56? ? ? ? چ الذاريات: 

  ، ورسالتهم إنما كانت لبلغ هذه الغايةچ ? ? ? ? ? ? چ چ چ65العراف: 
  إن هذه العبادة التي من أجلها ُخلق الجن والنس ، قد ظلمها36چ گ چ النحل: 

 فئام من الناس كثير فحّرف بعضهم مفهومها ، وَقصرها البعض الخر على بعض
ين كله ، وتشمل الحياة سنة " تشمل الد ها الكتاب وال ما جاء ب ها ، والعبادة كم  معاني

في السلم " سان كله ظاهره وباطنه " .العبادة  ها ، وتشمل كيان الن ها49كل  " . إن
من القوال والعمال به ال ويرضاه  ما يح كل  مع ل سم جا ية " ا بن تيم ما يقول ا  ك

 " .474، 2/454الباطنة والظاهرة " .-العبودية- مجموعة التوحيد "
 إن بدون هذا المفهوم الجامصصع للعبادة ، ليمكصصن للمرء أن يدرك قيمصصة الزمصصن

سوانح »  حو إعماره ، ال ه ن مه ويتوّج ته ، وبالتالي أن يغتن   « فكان23- 20وأهمي
 ل بد لزاما أن يدرك النسان وجوده وإنسانيته ووظيفته ، فيعمر أوقاته كلها بطاعة

ال .
 وقبل أن نتحدث عن كيفية استغلل الوقات وعن العوامل المساعدة على استغللها

، نعرض وإياكم العوائق التي تقُف َحَجر عثرة أمام استغلل الوقت .
عوائق استغلل الوقت :

 - اتباع الهوى ، والهوى » الحب والبغض الذي في النفس « قاله ابن تيمية في1
رسالته

كر )  عن المن هي  سان ل ُيلم على مجرد الحب50المر بالمعروف والن   ( والن
 والبغصض ، ولكصي ُيلم على اتباع الهوى فيهمصا ، كأن يجمصل فصي نظره مجالسصة
ته أو أن حة والترف فيضيع وق  الفارغين أو أن يصرفه هواه إلى كثرة الدعة والرا
 يكون مدمن مباحات يتزين الهوى له ، إن الهوى يأمر صاحبه بالميل إلى الشهوات
سان إلى صل الن تى ي ية ح سان بفائدة أخرو ما ل يعود على الن كل   والملذات ، و
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ية:   -1/103 الوقت عمار أو دمار ) 23درجة العبادة چ ? ? ? ? ? ? چ الجاث
104. ) 
 : » ثلث مهلكات ، وثلث منجيات وثلث كفارات وثلث درجات ، فأمصصصاrقال

 المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . وأما المنجيات فالعدل في
 الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى وخشية ال في السر والعلنية .... «

 ( .3045 برقم 1/584طب عن ابن عمر مرفوعا وهو حسن صحيح الجامع ) 
ّن طول المل ، مرض عضال ، وداء مزمن ، إذا أصاب2  - طول المل ، إ

 النسان أباده عن بكرة أبيه ، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه ، واشتد علجه ،
 وحقيقة المل : الحرُص على الدنيا والنكباُب عليها ، والحُب لها والعراض عن
 الخرة ، ويتوّلد عصن طوِل المصل أمراض كثيرة منهصا : » الكسصل عصن الطاعصة ،
 والتسويف بالتوبة ، والرغبة في الدنيا ، والنسيان للخرة ، والقسوة في القلب .. «

 ( .11/237 ( الفتح ) 10/4تفسير القرطبي ) 
10/4وقال الحسن ) ما أطال عبد المل ، إل أساء العمل ( تفسير القرطبي 

مل وُيورث عن الع سل  نه ، فالمل ُيك  وقال القرطبي ُمعّلقا ) وصدق رضي ال ع
 التراخصي والتوانصي ، وُيعقصب التشاغصل والتقاعصس ، ويخلد إلى الرض وتميصل إلى
 الهوى ، وهذا أمصر قصد ُشوهصد بالعيان فل يحتاج إلى بيان ، ول ُيطلب صصاحبه
حث يل على المبادرة ، وي مل ، وُيح عث على الع مل يب صر ال ما أن ق  ببرهان ، ك

 ( .104/106 الوقت 10/4على المسابقة ) تفسير القرطبي 
 - العوائق السصبعيه والغنائم الخمسصيه . وهصي عبارة عصن سصبع عوائق ، تعوق3

 النسصان على وجصه العموم ، والدعاة إلى ال على وجصه المخصصوص ، وقصد أبانهصا
نبي نىrال سيا ، أو غ هل تنتظرون إّل : فقرا من سبعا ،    بقوله » بادروا بالعمال 

ظر شر غائب ُينت سدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال ف  مطغيا أو مرضا مف
 أو الساعة فالساعة أدهى وأمر « ت- ك ، عن أبي هريرة مرفوعا وهو ضعيف.

  ( هذا بالضافة إلى خمس غنائم ، حثنا رسولنا2315 برقم 341ضعيف الجامع ) 
يم  تك ،rالكر بل مو تك ق مس : حيا بل خ سا ق نم خم ها ، بقوله » اغت  على أن نغتنم

 وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك
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  (1/244« ك – هصب عصن ابصن عباس مرفوعا وهصو صصحيح . صصحيح الجامصع ) 
 ( .108 – 106 ( الوقت ) 1077برقم ) 

 - خواء القلب ، فإذا كان القلب خاويا فارغا انعكس ذلك على الجوارح ، فأصبح4
 النسان ل يعرف قيمة الزمن ول كيف يستغله ، لنه يتحرك من فراغ بخلف ما
 لو كان القلب ممتلئا باليمان والخلق القلبيصة ، وهذا مصا قّرره العلمصة المناوي
 بقوله : » إن النسان إذا تعطل عن عمل ، يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه
 ، كان ظاهره فارغا ولم يبصق قلبصه فارغا ، بصل يعشعصش الشيطان ويصبيض ويفرخ،
يل : الفراغ للرجل ثم ق من  كل حيوان ، و من توالد  سرع  سله توالدا أ يه ن  فيتوالد ف

 (2/290غفلة ، وللنساء ِغلمة ) فيض القدير 
 ( .109-108فالُمعّول عليه هو القلب ، وبحياته وشغله ، ينعم النسان .الوقت ) 

- عوائق من ساحة الدعاة ، وهي تتلخص في عدة نقاط :5
. عدم معرفة تنظيم الوقت .1
. الفوضى أثناء تنفيذ التكاليف المطلوبة .2
. حب الدعة والراحة والجدل ، وبالخص كثرة الكل والنوم .3
. المزاجية وسيطرة الهوى على النفس .4
. فتور النفس وعدم استمرارها على الطاقة والنتاج .5
. ضعف الهمة .6
. عدم الحساس بأهمية الوقت .7
. عدم التربية منذ الصغر بكيفية استغلل الوقت .8
. ضعف النفس وميلها إلى اللهو ومجالس الفارغين .9

 ( .110-109. عدم مجالسة من يستغلون أوقاتهم استغلًل حسنا . الوقت ) 10
 وبعصد معرفصة هذه العوائق ، والعمصل على تخطيهصا وعلجهصا ، نبدأ الحديصث على

العوامل المساعدة على استغلل الوقت .
العوامل المساعدة على استغلل الوقت :

 . معرفة أهمية الوقت ، إن الوقت هو الحياة ، ومن لم يعرف أهمية الوقت عاش1
 ميتا ، وإن كان يتنفس على وجه الرض ، وهذا سّر قول الكافرين عند سؤالهم چ
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 . وهصصم فصصي113 ? ? ? چ المؤمنون: ں ںگ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? 
هم لم هم مائة ، ولكن ين ومن هم ثمان سنة ، ومن ستين  من عاش  هم  قة المر ، من  حقي
 يعرفوا أهمية وقتهم ولم يستغلوه فيما ينفع ويفيد ، ولذلك لم يبارك ال في حياتهم ،
 فهم جاهلون بأمر الخرة ، عالمون بأمر الدنيا ، كل وقتهم ضياع في ضياع ، وفي
يل ، فة بالل في السواق جي سخاٍب  غض كّل جعظري جواظ ،  يث » إن ال يب  الحد
هو بي هريرة مرفوعا و عن أ هق  هل بالخرة «  يا ، جا ٍم بالدن  حماٍر بالنهار ، عال

مع )  صحيح الجا قم 1/382صحيح .  قل1878 بر بن الجوزي : ) العا   ( . قال ا
كل حال ( وقال أيضا : قت على  فع الو نع بد يم فق يا لم تخلق للتنع  من علم أن الدن
 ) ينبغي للنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته ، فل يضيع منه لحظه من غير
مة ، في الخير قائ ته  كن ني  قربة ، وُيقدم الفضل فالفضل من القول والعمل ، ولت

  « لن" الزمن50من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل ( صيد الخاطر » 
 ل يقف محايدا ، فهو إما صديق ودود أو عدو لدود" . قاله الغزالي في خلق المسلم

 « .76 – 75 « الوقت » 227» 
ها2 ها ، وحبّ شهواِت بن آدم وحّب يا إذا دخلت قلب ا يا ، إن الدن في الدن هد   . الز

 وملذاِتها ، فإنه حتما سوف يصرف وقته في نيل محبوباته الدنيوية ، وأوصى رجٌل
 رجًل فقال » دع الدنيصا لهلهصا ، وكصن فصي الدنيصا كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن

 214أطعمت أطعمت طيبا وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه « ) الفوائد 

 ( ول يعني ذلك أن يعتزل الرجل الناس ، بل إن الزهد هو كما قال الزهري : »
 ليصس تشعيصث اللمصة ول قشصف الهيئة ، ولكصن صصرف النفصس عصن الشهوة « . إذ
ته ، وآلهته بطنه ، ته قبل  النسان إذا أطلق لنفسه العنان ، وأصبح دينه رياله،وامرأ

 (.77-76فإنه ليتحسر أشد التحسر على ضياع وقته بشهوة نفسه الوقت ) 
 . الخوف من ال ، لن الخوف من ال يجعل النسان يلوذ إلى ال بالطاعات ،3

 ونكتفي بأنموذج واحد ، يدل على أن الخوف من ال سبيل لصرف الوقت بما ينفع
يز ، بد العز بن ع مر  بد الملك زوج ع نت ع مة ب ته ، قالت فاط ستغل وق  إيمان الم
شد نه ، ول أحدا أ صياما م ثر صلًة ول  يت أحدا أك ما رأ ها عمر »   تصف زوج
 فرقا من ربه منه ، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فل
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قد كان معي في الفراش ، فيذكر الشيء من أمر به عيناه ، ول  يزال يبكي حتى تغل
يه اللحاف  الخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عل

 ( .213 – 9/212« قاله ابن كثير البداية والنهاية ) 
صه . نك لم تع ُج ال كأ عه * وار نك لم تط خف ال كأ سماك :  بن ال  ولهذا يقول ا

 (81 – 79 ( الوقت ) 4/302وفيات العيان ) 
ّن لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه ،4 ية ، إ  . تنمية الهمة العال

ته ته في معرفة ال ومحب  فأشرف الناس نفسا وأعلهم همة وأرفعهم قدرا ، من لذ
 269والشوق إلى لقاءه ، والتردد إليه بما يحبه ويرضاه . قاله ابن القيم ، الفوائد ) 

. )
ستعداده للقائه ، به وا ضا ر يد ر هم المر صحة الرادة أن يكون  مة   ولذا فإن "عل

 ( .214وحزنه على وقت مّر في غير مرضاته ". قاله ابن القيم ،الفوائد ) 
 وقديما قيصل :" إذا طلع نجصم الهمصة فصي ظلم ليصل البطالة ، وردفصه قمصر العزيمصة ،

  ( قال ابن الجوزي :92أشرقت أرض القلب بنور ربها" . قاله ابن القيم، الفوائد ) 
 46) من علمة كمال العقل ، علو الهمة والراضي بالدون دنيء ( صيد الخاطر ) 

. )
 فإذا حرص المرء على تنميصة همتصه بفعصل المور المحمودة ، التصي ل يفعلهصا إل
 النسصان الهمام فإن ذلك يدفعصه دفعا حثيثا لسصتغلل أوقاتصه ، قال ابصن القيصم ) العلم

" .83 " الوقت " 373والعمل توأمان أمهما علو الهمة ( الفوائد "
نه5 هي الباب الذي تلج م صحة والفراغ والمال ،  ثر البطالة ، إن ال فة أ  . معر

 الشهوات المستحكمة، ويتربع في فنائها الهوى الجامح ، فيأتي على صاحبه ، وقد
  ( وفصي هذا6/288صصدق مصن قال : مصن الفراغ تكون الصصبوة . فيصض القديصر) 

سبابه البلء من الفراغ . يه شغًل * وأ قد هاج الفراغ عل  المعنى ، يقول الشاعر : ل
 ( .6/288فيض القدير ) 

يه مر ، إذا لم يوجه التوج من قال : » الفراغ والصحة والمال ، ثالوث مد  وصدق 
  ( وكم كان أبو العتاهية موفقا ، عندما سأله : سليمان بن84السليم « . الوقت ) 

أبي شيخ بقوله : أي شعر قلته أجود وأعجب إليك ؟ قال : قولي :
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إن الشباب والفراغ والجدة * مفسدة للعقل أي مفسدة . وقولي أيضا
إن الشباب مجد التصابي * روائع الجنة في الشباب

 ( .19 ( السوانح ) 223مجمع الحكم والمثال ) 
 وهكذا كان شعور عمصر بصن الخطاب ، حيصث كان » يرى الرجصل فيعجبصه ، فيسصأل

2/290عن عمله ، فإن لم يكن له عمل ، سقط من عينيه « فيض القدير 

يا ، ول ني لمقت الرجل أره فارغا ، ل في أمر الدن  وقال عبد ال بن مسعود » إ
يع ) هد لوك عف. الز يه ض ما وف طب وغيره هد و في الز حم  مر الخرة «   في أ

 ( .369 ( برقم ) 2/652
 2/290إن " البطالة هي أشر شيء في العالم" . هق عن ابن الزبير. فيض القدير ) 

. )
 ( .373ويكفي أن تعلم أّن " الجهل والبطالة توأمان أهمها إيثار الكسل ". الفوائد ) 

 وصدق ابن القيم يوم أن قال » نزول همة الُكّساح دّله في جب العذرة « الفوائد )
90. ) 

ستغلل الوقات ، قال  سن ا هلrفالبدار البدار ، عباد ال إلى ح سر أ يس يتح  : » ل
طب ها «  جل في عز و كر ال  هم ، لم يذ ساعة مرت ب يء إل على  نة على ش  الج

  (2222 ( برقصم ) 2/375وهصب . عصن معاذ مرفوعا وهصو ضعيصف، الترغيصب ) 
 ( .5446 ( برقم ) 2/958صحيح الجامع ) 

 (86 – 84ناهيك قوله تعالى : ? أن تقول نفس .. ? الوقت ) 
 . تنويع البرامج التي تستغل ، فمن طبيعة النسان أنه إذا داوم على عمل معين ،6

 ( .82 – 81ولفترة محدودة ، فإنه يمل من هذا العمل . الوقت ) 
 . الدعاء ، وهو من أقوى السلحة التي يستخدمها المرء ، لملئ فراغ وقته وطلبه7

 للعلم ، قال ابن الجوزي : » إذا وقعت في محنه يصعب الخلص منها ، فليس لك
 ( .82إّل الدعاء « صيد الخاطر ) الوقت : 

وبعد هذا ، يطيب لنا أن نذكر شيئا مما يقضي به المرء وقته ، وهي :
  تسصيح فصي البوادي ، تبّلغr. الحركصة الهادفصة ، ولكصم كانصت رسصل رسصول ال 1

 العراب كلمة السلم وتبّشر به ، ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المدينة ، وفي
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سلك « م . عن نك تزعم أن ال أر نا أ نا رسولك ، فزعم ل يا محمد أتا يث »   الحد
 ( .12 ( برقم ) 1/283أنس بن مالك مرفوعا شرح مسلم ) 

 أتاهصم رسصول ال داعيا ، وكذلك الناس تؤتصى ، ومصن انتظصر أن يأتيصه الناس فليصس
 ( .30 – 29 ( الوقت ) 120 – 119بداعية« المنطلق ) 

 . المخالطة ، إذ النسان لبد له من خليل ، لبد له من صديق ، وقد أرشد النبي2
rإلى ذلك بقوله : » المؤمصن الذي يخالط الناس ويصصبر على أذاهصم ، أفضصل مصن  

 المؤمصن الذي ل يخالط الناس ول يصصبر على أذاهصم « حصم – ن عصن ابصن عمصر
 ( .6651 ( برقم برقم ) 2/1129مرفوعا وهو صحيح ، صحيح الجامع ) 

في يب على المرء أن يجلس  قل الع حة القرشي بقوله » إن أ يه طل ما أشار إل  وهذا 
  ( والدعاة إذا اعتزلوا الناس ، يكونوا قصد3/221داره « . طبقات ابصن سصعد ) 

 اختاروا لنفسهم أيسر السبل وأقلها مؤونة . ولكن العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلء
  (14الناس مشبعيصن بروح السصماحة والعطصف . قاله سصيد قطصب أفراح الروح ) 

 ( .31 – 1/30الوقت ) 
  موجها البشريصة على التحرك فصيr. حصب المسصاعدة وقضاء الحاجات ، يقول 3

حب العمال إلى ال هم للناس ، وأ حب الناس إلى ال تعالى أنفع جة » أ  قضاء الحا
نه دينا ، أو بة ، أو يقضي ع نه كر سلم أو يكشف ع سرور يدخله إلى م  عز وجل 
 تطرد عنه جوعا ، ولن أمشي مع أخ في حاجة أحّب إلّي من أن أعتكف في هذا
 المسجد – يعني مسجد المدينة – شهرا .. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ
عض عن ب ساكر  بن ع يا وا بي الدن بن أ مه يوم تزول القدام .. « ا بت ال قد  له أث

 2/608 ، وقيل عن ابن عمر – مرفوعا وهو حسن. الصحيحة ) rأصحاب النبي 

 (906برقم 
 ولهذا كان الليث بن سعد » يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه ، ويجلس لحوائج
 الناس ل يسأله أحد من الناس فيرده ، كبرت حاجته أو صغرت « وفيات العيان )

4/131) 
هذا هو إسلمنا ، دين معايش للواقع ، ل دين نظريات ومثل .
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  : » من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس ال عنه كربة من كربrقال 
يا والخرة .. « م . عن يه في الدن  يوم القيامة ، ومن يّسر على معسر يّسر ال عل

 (33 – 31 ) الوقت : 2699 ( برقم 17/24أبي هريرة مرفوعا . شرح مسلم ) 
 . الحرص على ملزمصة الصصالحين العامليصن ، فهؤلء عندهصم مصن النشطصة4

  : » عليكصمrوالبرامصج ، مصا يحفصظ بصه الشباب أوقاتهصم مصن التيصه والضياع ، قال 
 بالجماعة وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الثنين أبعد ، ومن
هو مر مرفوعا و بن ع عن ا صم  بي عا بن أ عة « ا يه بالجما نة فعل حة الج  أراد بحب

 (88 برقم 42صحيح. المسند ) 
 وقال علي بن أبي طالب : » كدر الجماعة خير من صفو الفرد « وقال الشافعي :

بد من ذلك ، فليكن المرء مع أهل  » ليس لحد إّل وله محب ومبغض ، فإْذ ل 
 ( .44 – 43 ( الوقت ) 42طاعة ال عز وجل « بستان العارفين ) 

 . عمارة المسجد ، ومن فعل ذلك فهو دليل على أن قلب المعّمر له مفعم باليمان5
 ، بتلوة كتاب ال ومدارسته ، أو تعلم العلم فيه ، أو حضور حلقة من حلقات العلم
حو ذلك ، وهكذا يه ، أو بالعتكاف أو ن عة ف صلوات الخمس جما يه ، أو بأداء ال  ف

ُتستغل الوقات فيه .
ّي من أن أكون  قال عبد الباقي بن يوسف » قعودي في هذا المسجد ساعة أحب إل

 ( .3/219ملك العراقيين « طبقات الشافعية ) 
 وهاهو العمش بلغ من العمر سبعين سنة ولم تفته التكبيرة الولى . وفيات العيان

 ( ورحم ال البخاري ، يوم أن كان ُيردد دائما :2/401) 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع * فعسى أن يكون موتك بغته
كم صحيح رأيت من غير سقم * ذهبت نفسه الصحيحة فلته

 ( .36 – 35 ( الوقت ) 2/15طبقات الشافعية ) 
 . تلوة القرآن الكريم ، إْذ هو الروح الذي يحرك المة ، وهو مصنع الرجال6

 الذي يخّرج الجيال المجاهدة ، فالداعيصة إذا شغصل وقتصه بالجلوس مصع كتاب ال ،
كان حظه من الجر والثواب عظيما عند ربه .
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 : » إن أفضلكصم مصن تعلم القرآن وعلمصه « بصخ .عصن عثمان مرفوعا الفتصح )rقال 
 ( .5028 ( برقم ) 9/74

تي حب أن يأ ما أ بن عفان رضي ال عنه ، حيث قال : » و هه عثمان  ما فق  وهذا 
هد في الز حم  صحف «  في الم ني القراءة  في ال يع ظر  ّي يوم ول ليلة إّل أن  عل

 ( .37 ( الوقت ) 679 ( برقم ) 188) ص : 
بل العمل7 ها أن كان العلم ق كبير أهميت ها لمصرف عظيم ، ومن   . القراءة ، وإن

مد:  ما19چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? چ مح مل ب ثم اع   فاعلم أوًل 
  (2/13تعلم ، وقديما قيل » العلم بل عمل كالشجر بل ثمر « . فتاوى ابن تيمية ) 

 وقد سئل أحمد عن رجل يكثر من كتابة الحديث وطلبه ، أيسوغ له ذلك : فقال »
 ( .38 – 37ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب « المنطلق ) 

ته على رّد الشبهات الباطلة ، سان ومقدر ستطاعة الن في ا ية القراءة  ضح أهم  وتت
قد عّرض قد ذلك ، ف من ف ية ، و نه بذلك يملك قاعدة فكر فة ، ل يد الراء الزائ  وتفن
 نفسصه إلى الضلل والضياع ، وقديما قيصل » الكتصب غذاء النفوس « المثال فصي

 ( .90القرآن ) 
يه نظرة إكبار ظر الناس إل فة ، ين تب المختل في الك عه  ته واطل من كثرت قراء  و
 وتقدير ، قال أبو حنيفة وهو يتكلم عن شيخه حماد بن مسلم » ما مددت رجلي نحو

 ( .62داره وإن بيني وبينه سبع سكك « مع الرعيل الول ) 
 إن القراءة المستمرة ، والنظر في بطون الكتب تعطي صاحبها القدرة على التحليل

وإبداء الرأي السليم ، وإذا نقد فإنه ينقد بعين بصيرة .
في رجل ل يرجو الجنة ول ما تقول  سائًل »  فة ، فبادره  بي حني  جاء رجل إلى أ
 يخاف النار ، ول يخاف ال تعالى ، ويأكل الميتة ، ويصلي بل ركوع ول سجود ،
صدق مة ، وي عن الرح فر  نة وي حب الفت حق ، وي غض ال ما ل يرى ، ويب هد ب  ويش
 اليهود والنصارى . فالتفت أبو حنيفة على أصحابه فقال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا :
 إنها صفة كافر . فقال : بل هو من أولياء ال ، فهو يرجو رب الجنة ويخاف رب
صلة صلي  سمك ، وي تة ال كل مي يه ، ويأ  النار ، ول يخاف ال تعالى أن يجور عل

 ، ومعنصى شهادتصه بمصا ل يرى أن ل إله إل ال وأن محمداrالجنازة أو على النصبي 
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 رسصول ال ، ويبغصض الحصق وهصو الموت ليطيصع ال ، ويحصب الفتنصة وهصو المال
 والولد ، ويفر عن الرحمة وهي المطر ، ويصدق اليهود في چ ? ? ? ? ? پ ?

 .113 ويصصدق النصصارى فصي چ پ پ پ پ ? ? ? ? چ البقرة: 113چ البقرة: 
 ( .63الخيرات الحسان ) 

 ومصن بالغ أهميصة القراءة قول أحمصد : » الناس إلى العلم أحوج منهصم إلى الطعام
 والشراب ، لن الرجصصل يحتاج إلى الطعام والشراب فصصي اليوم مرة أو مرتيصصن ،

 ( .2/770وحاجتة إلى العلم بعدد أنفاسه « تهذيب المدارج ) 
 وهو ابن المبارك يرسم خطا للدعوة وللدعاة من بعده ، وهو التزود بالزاد اليماني
من صحابه  عض أ ما افتقده ب ين ، وذلك ل تب القدم في ك ظر  من خلل الن مي   العل
نا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين  مجلسه ، فقيل له : مالك ل تجالسنا ، فقال » أ

 ( .55 ( . وصايا ونصائح لطالب العلم ) 211« صيد الخاطر ) 
 وهذه نماذج ، فيها الحرص الشديد على القراءة وتعلم العلم ، فهذا مصعب الزبيري
 يقرأ كتبا قصد بال عليهصا الفأر ، ويقول : كنتُص أقرأ مصا اسصتبان لي منهصا وأدع مال

ها1/217أعرفه . تذكرة الحفاظ )  به ، ويجعل ل فظ على كت بو داود يحا   ( وهذا أ
بن دارسة بقوله » كان لبي داود يه كما روى عنه ا ها ف سعا يجعل  من ثوبه كما وا
 كم واسع وكم ضيق فقيل له في ذلك ، فقال : الواسع للكتب ، والخر ل يحتاج إليه

 ( .2/592« تذكرة الحفاظ ) 
قد كم على كثرة قراءتكم ، ف ية النساء ل  ونقول للزواج ، ل تضجروا من كثرة شكا
ّي من  أكثر الزهري من القراءة ، فقالت له زوجته : » وال إن هذه الكتب أشّد عل

 ( .1/63ثلث ضرائر « . شذرات الذهب ) 
ية » اقرأ بن تيم عد الرحمن  خل الخلء ، يقول لب ية ، كان إذا د بن تيم جد ا  وهذا ال

 70في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع « روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) 

. )
السبيل إلى محبة القراءة :

 . النظر بالقلب ، فيجب التركيز على الصفحة التي يقرؤها ، مع تفريغ القلب ،1
ستمع إلى كلمات ير قلب ، أو ا ظر إلى الشياء بغ من ن ية : » وكذلك  بن تيم  قال ا
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 أهصل العلم بغيصر قلب ، فإنصه ل يعقصل شيئا ، فمدار المصر على القلب ، وعنصد هذا
هم قلوب يعقلون في الرض فتكون ل من قوله تعالى ? أفلم يسيروا  ستبين الحكمة   ت

بها ? الفتاوى ..
ثبيته في القلب والعقل ، وبالتالي سبب في2  . العمل بما يقرأ ، لنه السبيل إلى ت

حب العلم .
 . قراءة ما تميل إليه النفس مع التدرج من فقه أو سيرة أو تفسير ، حتى إذا وّطن3

هو لن ما يختاره ، ف ٍن  في ف ته  سه على حب القراءة وطلب العلم ، وواصل قراء  نف
يكل بإذن ال .

 . التنويع بالقراءة ، وذلك مراعاة للنفس ، وتكميًل للشخصية ، وقد أدرك يحيى4
من العلم ، كل نوع  يك ب يع القراءة » عل هو يوصيه بتنو نه و  بن خالد هذا فقال لب
يا نا أكره أن تكون عدو شيء من العلم .. « أدب الدن  فإن المرء عدو ما جهل ، وأ

 ( .47والدين ) 
صول على5 جل الح من أ يف كانوا يضحون  سلف ، وك مة علماء ال فة ه  . معر

 العلم ، يقول الرازي : » أول مصا رحلت أقمصت سصبع سصنين ، ومشيصت على قدمصي
 زيادة على ألف فرسخ ، ثم تركت العدد ، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا ،
 ثصم إلى الرملة ماشيا ثصم إلى طرسصوس ولي عشرون سصنة « . تذكرة الحفاظ )

بي2/567 نه كان بحضرة أ بن زكريا عن بعض الثقات ، أ فى    ( . وروى المعا
 جعفصر الطصبري قبصل موتصه ، وتوفصي بعصد سصاعة أو أقصل منهصا ، فذكصر له دعاء ،
 فاسصتدعى محصبرة وصصحيفة فكتبصه ، فقيصل له : أفصي هذا الحال ؟ فقال : » ينبغصي

تى الممات « . كنوز الجداد )  سان أّل يدع اقتباس العلم ح بد123للن   ( وكان ع
 الرحمن بن أبي حاتم أحرص من أبيه على طلب الحديث ، حتى قال عن والده : »
يت خل الب يه ، ويد خل الخلء وأقرأ عل شي ، ويد يه ، ويم كل وأقرأ عل ما كان يأ  رب

 31 ( السوانح) 251 – 13/250في طلب شيء وأقرأ عليه « سير أعلم النبلء ) 

 –32. ) 
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حب القراءة6 نة على  سباب المعي من أقوى ال هو  سب ، و قت المنا  . اختيار الو
 وطلب العلم . قال أحد السلف : » أجود الوقات للحفظ السحار ، وللبحث البكار
فة إلى اختيار المكان يل « بالضا عة والمذاكرة الل بة وسط النهار ، وللمطال  ، وللكتا
يد كل موضع بع فظ ، الغرف ، و كن الح سلف : » وأجود أما حد ال سب ، قال أ  الن
يس بمحموٍد الحفظ بحضرة البنات والخضرة والنهار ، وقوارع  عن الملهيات ، ول
 الطرق وضجيصج الصصوات ، لنهصا تمنصع مصن خلو القلب غالبا « تذكرة السصامع

 (72والمتكلم ) 
 . الدعاء ، وهذا أوًل وأخيرا ، فهو عون المؤمن في مشاكله المادية وغيرها .7

كة موكلة طر فله ملئ سحاب والم كة موكله بال ما أن ل ملئ ية : » وك بن تيم  قال ا
 بالهدى والعلم ، هذا رزق القلوب وقوتهصا وهذا رزق الجسصاد وقوتهصا « الفتاوى )

 ( .59 – 1/39 ( الوقت ) 4/41
ية ، مل والكيف ها العوائق والعوا من ، في مة الز في قي مة  عد عا يث بقوا تم الحد  ونخ

ينبغي على النسان أن يعيها ويفهمها حق فهمها .
قواعد في قيمة الزمن :

- الزمن هو أجل وأشرف ما يحّصله العقلء بإجماع العلماء .1
 يقول الحسصن البصصري : » أدركصت أقواما كصل أحدهصم أشصح على عمره منصه على

 ( .14/225درهمه « شرح السنة ) 
في غير حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مجد من أمضى يومه   يقول المناوي : » 
 أثله ، أو حمد حصله ، أو خير أسسه ، أو علم اقتبسه ، فقد عق يومه وظلم نفسه

 ( .6/288« فيض القدير ) 
 ومصن إدراكهصم لذلك ، مصا رواه الخطيصب البغدادي » أن أبصا جعفصر الطصبري قال
 لصصحابه : أتنشطون لتفسصير القرآن . قالوا : كصم يكون قدره ؟ فقال : ثلثون ألف
مه ! فاختصره في نحو ثلثة آلف بل تما نى العمار ق  ورقة ، فقالوا : هذا مما تف
 ورقة . ثم قال : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا : كم قدره
تت نا ل ، ما ثل ذلك . فقال : » إ سير ، فأجابوه بم في التف ما ذكره  كر نحوا م  ؟ فذ

 ( .164 – 2/163الهمم ! ، ثم أمله على نحو قدر التفسير « تاريخ بغداد ) 
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 ويقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » إني ل يحل لي أن أضيع ساعة من عمري ،
 حتى إذا تعّطل لساني عن مذاكرة ومناظرة ، وبصري عن مطالعة ، أعملُت فكري
ني سطره ، وإ ما أ قد خطر لي  هض إّل و ستطرح ، فل أن نا م تي وأ  في حال راح
بن نا ا ُت أجده وأ ما كن شد م ين أ في عشر الثمان نا  من حرصي على العلم وأ  لجد 

 ( .9/214عشرين « المنتظم ) 
 ويقول أيضا : » وأنصا أقصّصر بغايصة جهدي أوقات أكلي ، حتصى أختار سصّف الكعصك
 وتحسصيه بالماء على الخبصز ، لجصل مصا بينهمصا مصن تفاوت المضصغ توفرا على

 ( .1/177مطالعة ، أو تسطير فائدة لم أدركها « ذيل طبقات الحنابلة ) 
بن الجوزي الحنبلي ، - من  بد الرح ما قاله ع ستغلل ،  جد ثمرة ذلك ال نك لت  وإ
 على المنبر في آخر عمره - » كتبُت بإصبعي هاتين ألفي مجلدة ، وتاب على يدّي
 مائة ألف ، وأسلم على يدّي عشرون ألف يهودي ونصراني « ذيل طبقات الحنابلة

 (1/410. ) 
عد نا ب ثر ، وأ ين ألف مجلد كان أك ُت عشر قد طالع ني  ُت : إ  ويقول أيضا » ولو قل

  (300في الطلب « وعشرون ألف مجلد ، صفحات المجلد الواحد في المتوسط ) 
  –375ثلثمائة صفحة ، فيكون مقدار ما قرأ ستة مليين صفحة . صيد الخاطر ) 

376. ) 
 ويقول أيضا مبينا كراهية تضييع وقته في غير فائدة ، وأنه يعّز عليه أن يترك من
 يطرق عليه بابه فل يجلس معه » ثم أعددُت أعماًل ل تمنع من المحادثة ، لوقات

لقائهم لئًل يمضي الزمان فارغا .
 فجعلت مصن السصتعداد للقائهصم قطصع الكاغصد وبري القلم وحزم الدفاتصر ، فإن هذه
 الشياء لبصصد منهصصا ول تحتاج إلى فكرة وحضور قلب ، فأرصصصدتها لوقات

 ( .207 – 206زيارتهم ، لئل يضيع شيء من وقتي « صيد الخاطر ) 
 ومن عجب ما ُيذكر عن ابن النفيس » أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى ،
 وأول من أشار إلى الحويصلت الرئوية والشرايين التاجية وكان في العلج أعظم
 من الحسين بن عبد ال الرئيس ابن سينا« أنه إذا أراد التصنيف ، توضع له القلم
 مبرية ، ويدير وجهه إلى الحائط ، ويأخذ في التصنيف إملًء من خاطره ، ويكتب
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يع به وتناول غيره ، لئل يض مى  في ، ر سيل إذا انحدر ، فإذا كّل القلم وح ثل ال  م
يه الزمان في بري القلم .. . طبقات الشافعية )    ( قال الوزير بن هبيرة8/305عل

:
والوقت أنفس ما ُعنيت بحفظه * وأراه أسهل ما عليك يضيُع

 ( .39 – 27 ( السوانح ) 1/281ذيل طبقات الحنابلة ) 
 - مصن شرف الزمان أن العاقصل يحرص على اغتنامصه إلى حال النزع والّذماء –2

 » إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع أّلrالّنَفس الخير - : قال
نس مرفوعا وهو صحيح. الصحيحة )  يقوم حتى يغرسها فليغرسها « حم . عن أ

 ( فل يعيش لحظة بغير عمل .9 ( برقم ) 1/11
 وقال المناوي » إن كسصرى خرج يوما يتصصيد فوجصد شيخا كصبيرا ، يغرس شجصر
مر إل نت شيخ هرم ، والزيتون ل ُيث يا هذا ، أ يه ، وقال له :   الزيتون ، فوقف عل
حن نا ، فن نا فأكل من قبل نا  ها الملك : زرع ل َم تغرسه ! فقال : أي سنة فِل ين  عد ثلث  ب

 ( .3/31نزرع لمن بعدنا فيأكل . فيض القدير ) 
 وقيل لبن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : حتى الممات إن شاء ال . جامع

 ( .1/96بيان العلم ) 
 » منهومان ل يشبعان : منهوم في العلم ل يشبع منه ، ومنهوم فيrولهذا قال النبي 

نس مرفوعا وهو صحيح عن أ هبي  قه الذ ها « ك وصححه وواف بع من يا ل يش  الدن
 ( .42 – 40 ( السوانح ) 260 ( برقم ) 1/86المشكاة ) 

- الشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر3
نا بن آدم ، أ يا ا شق فجره ، إل وينادي :  من يوم ين ما   يقول الحسن البصري : » 
ُت ل أعود إلى يوم ني إذا مضي ني ، فإ يد ، فتزود م يد ، وعلى عملك شه  خلق جد

 ( .45 – 43القيامة « السوانح ) 
 – التسويف عجز وكسل :4

 ما أعظم وصية ذلك الرجل ، لما قيل له : أوصنا ، فقال : احذروا » سوف « فإّن
يوم العاجزين غد .
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 وقال ابن الجوزي : » وإياك والتسويف ، فإنه أكبر جنود إبليس « صيد الخاطر )
179. ) 

سوانح ) من معوقات نوازله ! ال يا  غد ، أ من ذا الذي يضمن غده ؟ وإن كان له   و
46 – 48. ) 
- اعتقاد التفرغ من الشواغل في مستقبل اليام : وهم وسراب .5

قع من المكّدرات والعوائق ، والو صفو  سوف ي ستقبل  صحيح ، أن الم يس ب  وهذا ل
تك ، قت أوقا تك ، وضا كبرت مسؤلياتك ، وزادت علقا كبرت سنك ،  ما  نه : كل  أ
يه يه أضعف ، والصحة ف كبر أضيق ، والجسم ف في ال تك ، فالوقت   ونقصت طاقا
 أقل ، والنشاط فيه أدنى، والواجبات أكثر من الوقات ! فبادر ساعات العمر وهي
 سانحة ، واحذر الماني والحلم ، فإنها ل تصنع حاضرا ول تبني مستقبًل ، قال
نى ، فإنها بضائع  علي بن أبي طالب وهو يوصي ابن له » إياك والتكال على الُم

النوكى « الحمقى .
وقال الحنف بن قيس : » كثرة الماني من غرور الشيطان « .

وقال الشاعر :
إذا تمنيت بت الليل مغتبطا * إن المنى رأس أمواِل المفاليس

 ( .1/125بهجة المجالس ) 
ٍت ، إل كشأن ستقبل اليام آ في م غل  من الشوا ما شأن هذا الذي يرى أن التفرغ   و
 ذلك الرجل الذي قال للمام ابن سيرين : إني رأيت في منامي أني أسبح في غير

ماء ، وأطير بغير جناج ! فما تفسير هذه الرؤيا ؟ فقال له :
 ( .50 – 49أنت رجل كثير الماني والحلم . السوانح ) 

- إنما تضيع الزمان بصحبة البطالين6
 إنه ل أعدم لقيمة الزمن من مصاحبة أهل التبطل والتعطل ، فهم من أضيع الناس

لزمن ، وأكثرهم تعطيًل لعقل ، وأسوأ الناس لصاحب ، وأهدرهم لطاقة .
 ل يعرف العمل سبيله إليهم ، ول الجد محًل فيهم ، ول المعالي مكانا في نفوسهم ،

فحذار من مجالستهم والختلط بهم ، فإن طبعك يسرق منهم وأنت ل تدري .
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 إن صصحبة هؤلء العلماء ، تعلم منافسصة الزمان ، وصصحبة البطاليصن تعلم تضييصع
الزمان .

 قال ابن مسعود : » اعتبروا الرجل بمن يصاحب ، فإنما يصاحب الرجل من هو
مثله « هب .

 ورحصم ال ابصن عقيصل يوم أن قال : » .. فمصا خالطصت لعابا قصط ، ول عاشرت إّل
 ( .52 – 51 ( السوانح ) 9/213أمثالي من طلبة العلم « المنتظم ) 

- إنما تكمل العقول بترك الفضول7
 مصن عرف قيمصة الزمان ل يكون إّل صصاحب قصصد واعتدال فصي أموره كلهصا ، فل

يرهق نفسه بما ل مصلحة له فيه .
سه باب شغل تح على نف من ف نه  كم وكثرة الشغال ، فإ  يقول الحسن البصري : إيا
 مصن الدنيصا ، فتصح ال عليصه أكثصر مصن ذلك « وكيصع وابصن المبارك فصي الزهصد وهصو

 ( .361 ( برقم ) 2/643ضعيف. الزهد لوكيع ) 
 ول يتوسصع فصي المطعصم ، فهصو يعلم أنصه سصبب للنوم ، والشبصع يعمصي القلب ويهزل

البدن ويضعفه .
صلبه ، ولذا قال يم  تي تق ته ال نه إّل حاج فيrفتراه ل يتناول م كل  من يأ  : » المؤ

تح ) بن عمر مرفوعا الف بخ . عن ا في سبعة أمعاء «  كل  فر يأ حد ، والكا  معًى وا
 ( .5393 ( برقم ) 9/536

 وما أعجب سهل بن عبد ال التستري ، لما أتاه الرجل وسأله ، فقال : الرجل يأكل
ين ، كل المؤمن ين ؟ قال : أ يل له : فأكلت صديقين ، ق كل ال  في اليوم أكله ؟ قال : أ

  ( وهصو315قيصل له : فثلث أكلت ؟ فقال : قصل لهله يبنوا له معلفا . الفوائد ) 
 يدري أن الزينصة مباحصة ، بصل هصي مطلوبصة ، ولكصن المبالغصة فيهصا ، سصتكون على

نبي جد ال من ، ولذلك ن ساب الز فيrح نة والعتدال  في الزي صاد  عو إلى القت   يد
نا :rالتجمل ، وفي الحديث » إن رسول ال  ير من الرفاه ، قل   كان ينهى عن كث

 ومصا الرفاه ؟ قال : الترجصل كصل يوم « ن واللفصظ له وغيره عصن عبصد ال بصن ...
 (502 ( برقم ) 2/3مرفوعا وهو صحيح. الصحيحة ) 
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 وهكذا هو في زيارته ل يتعدى مقصدها ، لحديث » من حسن اسلم المرء تركه
 مصا ل يعنيصه « ت . عصن أبصي هريرة مرفوعا وهصو حسصن. الترغيصب والترهيصب )

 ( .4247 ( برقم ) 3/521
 وهو في قوله ل يتجاوز النافع الخير المحتاج إليه ، وفي الحديث : )من كان يؤمن

بال واليوم الخر فليقل خيرا أو ليصمت (
(6475( برقم )11/308بخ عن أبي هريرة مرفوعا . "الفتح" )

 وهصو فصي صصلته ودعائه يكون مقتصصدا ، وقصد قيصل لبصن عمصر : لو دعوت لنصا
با عبد يا أ نا  نا" فقال له رجل : لو زدت نا وارزق نا وعاف هم اهد  بدعوات ، فقال : "الل

الرحمن ؟ فقال : أعوذ بال من السهاب .
(56-53( ، فالتوسع في الدعاء من الفضول "السوانح" )1/60"بهجة المجالس" )

- ترويح النفس بقدره ووجهه كسب الزمان ، والقلب إذا كّل عمي :8
 لقصد كان مصن جملة هديصه صصلى ال عليصه وسصلم مؤانسصته لصصحبه ، وممازحتصه
ني ل أقول نا ؟ قال : » إ نك تداعب يا رسول ال ، إ قد قال الصحابة :  نه ، و  لخوا

صحيحة" ) صحيح. "ال هو  بي هريرة مرفوعا و عن أ قا « ت  قم )4/304إل ح ( ر
 ( . وكذا كان مداعبا لهله ، وفي الحديث : » أن عائشة كانت مع النبي صلى726

ُت اللحم ، ما حمل ّي ، فل يه وسلم في سفر ، قالت : فسابقته فسبقته على رجل  ال عل
سبقة « د عن عائشة مرفوعا ، وهو صحيح ) سابقته فسبقني ، فقال : هذه بتلك ال

 ( بل إن النبي صلى ال عليه وسلم أدرك حقيقة النفس البشرية131( برقم )1/204
شة هو المباح . قالت عائ من الل يح بأضرب  حة والترو في الرا ها  من حق ها   ، فمكن
 رضي ال عنها : » رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم يوما على باب حجرتي
سترني بردائه سلم ي يه و صلى ال عل سول ال  سجد ، ور في الم شة يلعبون   والحب

 ( وقال أبو الدرداء454( رقم )1/549أنظر إلى لعبهم« . بخ عن عائشة "الفتح" )
هو ، ليكون أقوى لي على من الل يء  بي بالش ستجّم لقل ني ل نه : » إ ضي ال ع  ر
 الحق « الدرعي . وقال ابن مسعود : » ل ُتكره قلبك ، إن القلب إذا ُأكره عمي «

( .1/104"جامع بيان العلم" )
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 وإن الرياضة مصرف نافع ، فهي تحّسن الدورة الدموية ، وتزيد من نشاط الرئتين
سا بل كان مناف ضي ،  يس أي ريا ا ، ول قد كان البخاري رياضّي  وتقوي القلب ، ول
ني ما أعلم أ تم : » ف بي حا بن أ مد  ية ، قال مح ضة الرما في ريا  لغيره ، ومبدعا 
 رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إل مرتين ، وكان ل يسبق « طبقات

 ( .2/10الشافعية ) 
يت فظ قو من الح ستكثر  من ا ته قوي ، ف ضو كثرت رياض يم : وأي ع بن الق  قال ا
 حافظتصه ، ومصن اسصتكثر مصن الفكصر قويصت قوتصه المفكرة ، ولكصل عضصو رياضصة
 تخصصه ، فللصصدر القراءة ، ورياضصة السصمع بسصمع الصصوات ، وكذلك رياضصة
سها صلة نف يب أن ال ضة النفوس بالتعلم والتأدب ، ول ر في الكلم ، وريا سان   الل
 فيها من حفظ صحة البدن ، وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ، ومن
 أمنع المور لكثير من المراض المزمنة ، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب

 ( .248 – 4/247. زاد المعاد ) 
من الكلم ، قال : هاتوا ديوان الشعراء نه » إذا كّل  بن عباس رضي ال ع  وكان ا

 (79« تذكرة السامع والمتكلم ) 
هر « من تكرار ش ير  ساعة خ حة  يل » مطار قد ق حة و من ذلك النقاش والمطار  و

 ( .207تذكرة السامع والمتكلم ) 
 وقال الزهري : » إنمصا ُيذهصب العلم النسصيان وترك المذاكرة « البدايصة والنهايصة )

9/359. ) 
 » وإن لجسدك عليك حقا « بخ . عن عبد ال بن عمرو بنrوكل ذلك يجمعه قوله

 ( .1975 ( برقم ) 4/217العاص مرفوعا. الفتح ) 
 وهذا الترويح ، يكون بقدٍر محكما بالضوابط الشرعية ، وفي الحديث » .. ولكن يا

سلم )  عن حنظلة مرفوعا شرح م ساعة « م .  ساعة و قم )17/71حنظلة ،    ( بر
 ( .82 – 81 ، 71 – 1/68 ( الوقت ) 59 – 57 ( السوانح ) 2750

 ( .62 – 60- دوام العطاء ولو كان قليًل ، يكون منه ما ُيعجز. السوانح ) 9
- من شغل نفسه بغير المهم ، ضّيع المهم وفّوت الهم :10
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غه يء ، ففر كل ش سع ل يك ل يت سن » اعلم أن رأ بن الح ضل العباس  بو الف  قال أ
تك ل حق ، وأن كرام هل ال به أ ّص  هم ، فخ ني الناس كل هم ، وأنّ مالك ل يغ  للم
 تطيق العامة ، فتّوج بها أهل الفضل ، وأن ليلك ونهارك ل يستوعبان حاجتك وإن
 دأبصت فيهمصا فأحسصن قسصمتهما بيصن عملك ودعتصك مصن ذلك .. « تاريصخ بغداد )

12/126. ) 
ما سن  فظ أح سمع ، واح ما ت سن  تب أح يه فقال : » اك عض بن  وأوصى المأمون ب

 ( .65 – 63 ( السوانح ) 141تكتب ، وحّدث بأحسن ما تحفظ « تقييد العلم ) 
ته كله11 سان على أعمار وق مل ، فيحرص الن من الع ما يملؤه  قت  كل و  - ل

بالطاعة من حين أن يستيقظ إلى أن ينام .
 واعلم أنّص كصل ظرف مملوء بواجبصه ومطالبصه ، فالعمصل إذا كان فصي غيصر وقتصه
مر كر لع بي ب صية أ في و ته ، وجاء  مر ثمر عه ولم يث قع موق  الموضوع له ، لم ي
 رضصي ال عنهمصا حينمصا اسصتخلفه ، قوله » إن ل حقا بالنهار ل يقبله بالليصل ، ول

 ( .57 – 56في الليل حق ل يقبله بالنهار « مناقب عمر ) 
 وإّن مما يندى له الجبين ، أْن ترى أمتنا ، دائما أعمالها وقراراتها تأتي متأخرة عن
 أوقاتهصا الموضوعصة لهصا ، ضائعصة مضّيعصة ، ول أريصد بيانا ، فبلغتنصا فصي ذلك
ته ، حتى ل تجتمع ته ، كل في وق نا مؤق نا وأعمال  واضحة ! فوجب أن تكون أقوال

أعمال أيام في يوم ، ومن هنا نضيع ونهيم .
 وقال بعصض أخوة عمصر بصن عبصد العزيصز لعمصر : يصا أميصر المؤمنيصن ، لو ركبصت
 وترّوحت ، قال : فمن يجزي عني عمل ذلك اليوم ؟ قال : تجزيه من الغد . قال :
 فدحني عمل يوم واحد ، فكيف إذا اجتمع علّي عمل يومين « سيرة عمر بن عبد

 ( .67 – 66 ( السوانح ) 55العزيز ) 
- ل في أيام دهرنا نفحات ، فالموّفق من تعّرض لها :12

 قال كعصب الحبار : » إن ال تبارك وتعالى اختار سصاعات الليصل والنهار ، فجعصل
 منهصن الصصلوات المكتوبصة ، واختار اليام ، فجعصل منهصا الجمعصة ، واختار منهصا
 الشهور ، فجعصل منهصا رمضان ، واختار الليالي ، فجعصل منهصا ليلة القدر ، واختار

 ( .959 ( برقم ) 2/473البقاع فجعل منها المساجد « هناد بن السري الزهد ) 
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يث » ينزل ال في الحد خر و يل ال في جوف الل بك ولو  قى ر  فاحرص على أن تل
 تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الخر ، كل ليلة إلى السماء الدنيا ، فيقول : من
 يسألني فأعطيه ، من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له « بخ . عن أبي

 ( .1145 ( برقم ) 3/29هريرة مرفوعا الفتح ) 
 وفي يوم الجمعة نفحة ، الموفق من فاز بها ، وفي الحديث » التمسوا الساعة التي
نس عن أ مس « ت .  بة الش صر إلى غيبو صلة الع عد  عة ب في يوم الجم جى   تر
 مرفوعا وهو حسن. وفي الخر .. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر . د – ن عن

  ( برقم )555 ، 1039 ( برقم ) 1/553جابر مرفوعا وهو صحيح. الترغيب ) 
1043. ) 

من يوم ند ال  ضل ع من يوم أف ما  يث » ... و في الحد فة ، و ظم يوم عر ما أع  و
 عرفصة ، ينزل ال تبارك وتعالى إلى السصماء الدنيصا ، فيباهصي بأهصل الرض أهصل
سماء ، فيقول : انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين ، جاؤوا من كل  ال
 فج عميق ، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي ، فلم ُيَر يوم أكثر عتيقا من النار من
بي يعلى ) سند أ عن جابر مرفوعا وهو حسن. م بو يعلى والبزار  فة « . أ  يوم عر

 ( .2090 ( برقم ) 4/69
 ( .71 – 68فاحرص على استغلل أوقاتك بهذه الساعات الفاضلت . السوانح ) 

- من طوى منازل في منازل أوشك أن يفوته ما جّد لجله :13
 إنّص مصن أكصبر أدواء المسصلمين ، اليوم حركات وأفرادا ، علماء وقادة ، غياب سصمة
نب ، وقصورا في مة على مراعاة الهم فالمهم ، فترى بروزا في جا  التوازن القائ
مة ، قي ال يه ر ها يكون ف يت لغير مع تفو خر ، ترى إقباًل على علم ومعارف ،   آ

بل وجودها وكرامتها فيه .
فاجعل أوقاتك ُموّزعة لكل مهمة ، ولكل صنعة ، ولكل علم .

صلي ، وثلثا ثة أجزاء : ثلثا أ يل ثل نه : » جزأت الل ضي ال ع بو هريرة ر  قال أ
  « الخطيصب البغدادي. الجامصع لخلقrأنام ، وثلثا أذكصر فيصه حديصث رسصول ال 

 ( .320 – 2/319الراوي ) 
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نا محمد  تي جرت له مع سلمان ،rبل إن نبي بو الدرداء تلك الحادثة ال ما قال له أ   ل
كل عط  يك حقا ، فأ يك حقا ، ولهلك عل سك عل يك حقا ، ولنف بك عل ها : إن لر  وفي
 ذي حصق حقصه « قال : صصدق سصلمان « بصخ عصن أبصي جحيفصة مرفوعا. الفتصح )

 ( .1968 ( برقم ) 4/209
 بل وللنسان أن يعمل ولو بأمور دنياه ، فهي معاشه وقوته ، وفي الحديث » كان
سقي نخله ، يد أن ي هو ير بن ملحان – و خل حرام –  مه فد بل يؤم قو بن ج  معاذ 
 فدخل المسجد ليصلي في القوم ، فلما رأى معاذا طول في صلته لحق بنخله يسقيه
ما رآك طّولت تجوز في ما قضى معاذ ، قيل له : إن حراما دخل المسجد ، فل  ، فل
خل لي ، وخفت في ن نت أعمل  ني ك سراج إ سقيه . وعند ال حق بنخله ي  صلته ول
 عليه الماء – فقال : إنه منافق ! أيستعجل الصلة من أجل سقي نخلة ؟ فجاء حرام

  ومعاذ عنده ، فقال : يصا نصبي ال ! أردت أن أسصقي نخلي ، فدخلتrإلى النصبي 
 المسصجد لصصلي مصع القوم ، فلمصا طّول تجوزت فصي صصلتي – وعنصد السصراج
 فانصصرف ، وهصو دليصل القطصع ، والسصتئناف مصن جديصد – ولحقصت بنخلي أسصقيه ،

نبي ال  بل  فق فأق ني منا عم أ هم ،rفز نت ؟ ل تطّول ب تن أ   على معاذ ، فقال : أفا
عن حم  سراج –  ها « ال ها ونحو بك العلى والشمس وضحا سم ر سبح ا هم   اقرأ ب

تح )  نس مرفوعا وهو صحيح . الف قم ) 2/300أ   (1/328 ( الرواء ) 705 ( بر
 ( .295برقم ) 

 فالنص غني عن أي تعليق ، إن طالب العلم واجب عليه تقسيم زمانه ، زمن للحفظ
ظه ، ول خذ ح من ل نه ، وز حة بد من لرا سخ ، وز من للن عة وز من للمطال  ، وز
نه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثّر الغبن وبان ين الشركاء ، فإ قع الغبن ب  ينبغي أن ي
 أثره ... ومصن انحرف عصن الجادة طالت طريقصه . ومصن طوى منازل فصي منازل

 72 ( السوانح ) 190 – 189أوشك أن يفوته ماجّد لجله .. « . صيد الخاطر ) 

 –77. ) 
- بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى :14

نا هذا ، زمن العجز ، وإن شئت فقل : زمن الدعة والرفاه وموت الهمم ،  إن زمان
قصور في حياتنا العلمية والفكرية ، فمات البداع وغابت القمم .
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قد أدرك سلفنا عظم المانة وضخامة التبعة، فضحوا من أجل رسالتهم ، وبذلوا  ول
في سبيلها النفس والنفيس ، فكان لهم ما أرادوا ، فهنيئا لهم .

 قال ابن القيم : » فوقت النسان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته البدية في
من مّر سرع  مر أ يم ، وهو ي في العذاب الل ته الضنك  يم ، ومادة معيش يم المق  النع
 السحاب ، فما كان من وقته ل وبال فهو حياته وعمره ، وغير ذلك ليس محسوبا
في الغفلة والشهوة ته  طع وق يه عاش عيش البهائم ، فإذا ق ته ، وإن عاش ف  في حيا
من به النوم والبطالة ، فموت هذا خير له  ما قطعه  ني الباطلة ، وكان خير   والما

 ( اهص .81 – 78 ( السوانح ) 163حياته « الجواب الكافي ) 
وبال التوفيق ، وصلى ال على نبينا محمد بن عبدال وعلى آله وصحبه أجمعين

============
 صفحات مشرقة في عبادات العلماء

 الحمصد ل رب العالميصن، وصصلى ال وسصلم وبارك على عبده ورسصوله نبينصا محمصد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ما قبلت، يه ل ستشرت ف يه خيار، ولو ا يس لي ف  فإن هذه المحاضرة أو هذا الدرس ل
 نعصم أنصا موافصق على إلقاء درس فصي الوقصت نفسصه، لكصن لو ُعرض عليّ مثصل هذا
في مة الهمة  في مقد ته  ما قل في مقدمة هذا الدرس إل  ما قبلت، ول أقول   العنوان ل
 طلب العلم، يعنصي كمصن يضرب مثصل بشجاعصة أجبصن الناس، أو بكرم أبخصل الناس،
قي درسا عن عبادات العلماء والتقصير معروٌف لدى الخاص  يعني يؤتى بمثلي ليل
 والعام؟! نسصأل ال -جصل وعل- أن يمصن علينصا وعليكصم بالعمصل بالعلم، وأن يتفصق
ما سه، وطال عن نف ٍص يتحدث  طن، هذا الموضوع يحتاج إلى شخ مع البا هر   الظا
 تحدثصت عصن نفسصي فصي محاضرات كثيرة فصي الفات التصي تعتري طالب العلم،
 وأضرب المثلة مصن نفسصي، وإن لم يعلم السصامع، أقول: هذا الموضوع يحتاج إلى

شخٍص يتحدث عن نفسه.
في مه ال تعالى-  يم -رح بن الق صنيع ا عد العلن- ب كن أن أبرر القبول -ب  ويم
 طريصق الهجرتيصن ذكصر ابصن القيصم -رحمصه ال تعالى-: المنهصج الذي يسصير عليصه
 المقربون من استيقاظهم إلى نومهم، ذكر خطة عمل يسيرون عليها، ماذا يصنعون
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سجد لداء صنيعهم إذا دخلوا الم ما  عد ذلك  ثم ب صبح؟  بل ال من النوم ق  إذا انتبهوا 
 صلة الصبح، ثم بعد ذلك جلوسهم حتى ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك انصرافهم إلى
ثم يأتون لصلة الظهر، يا،  من أعمال الدن يس  من أعمال الخرة، ول  أعماٍل أخرى 
 والصلة شغلهم الشاغل، فمنهم من يقضي ما بين الصلتين بالعبادة من ذكر وتلوة
مج هم برنا صلة العصر ل عد  ثم ب يم،  في العلم والتعل من يقضيه  هم   وصلة، ومن
 ذكره ابن القيم في كتابه، فليرجع إليه، ثم بعد المغرب كذلك، ثم بعد صلة العشاء،
يم: ذكروا أذكار النوم، بن الق ما قال ا هم ك فة، وإذا أووا إلى فرش قت الوظي تي و  يأ
 وهي كما قال: تقرب من الربعين، ومن منا يستحضر أربعة فضًل عن أربعين،
نه يه المقربون، أقسم بال لئل ُيظن أ ما ذكر هذا البرنامج الذي يسير عل بن القيم ل  ا
نه يتحدث عن نفسه، هذا الذي يغلب على الظن، به أ  يتحدث عن نفسه، والمظنون 
 ومع ذلك يقسم ابن القيم -رحمه ال تعالى- أنه ما شّم لهم رائحة، هذا ابن القيم هو

يرسم هذا المنهج للمقربين، فضًل عن غيرهم من البرار، وأصحاب اليمين.
 ابن القيم -رحمه ال تعالى- وهذه زيادة في اليضاح والفائدة- ذكر أنهم إذا جلسوا
هم من يصلي، فع الشمس، يقول: من  بعد صلة الصبح يذكرون ال تعالى حتى ترت
 ومنهم من ينصرف دون صلة، لكن لما ذكر حال البرار، قال: إنهم ل ينصرفون
 إل بعد الصلة، يعني صلة الضحى؛ لن المقربين ينصرفون من عبادة إلى عبادة،
 ولن ينسوا صلة الضحى؛ لن وقتها الفاضل لم يأِت بعد، المذكور في قوله -عليه

الصلة والسلم-: ))صلة الوابين إذا رمضت الفصال((.
عد ذلك إلى هم ينصرفون ب هم ل ينصرفون إل بصلة؛ لن سبة للبرار فإن ما بالن  وأ

أعمالهم في أمور الدنيا، ويخشى أن ينسوا صلة الضحى.
من جلس في ذلك، أن  يث الوارد  صحح الحد نه ل ي يم أ بن الق من كلم ا هر   والظا
عة، وجلس بمصله حتى تطلع الشمس،  ينتظر طلوع الشمس وصلى الصبح بجما

ثم صلى ركعتين، انقلب بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
 كأنه ل يصحح هذا الخبر، وإل لو صح عنده لما انصرف أحد ل من المقربين ول
 مصن البرار إل بعصد هذه الصصلة، والحديصث بطرقصه يقوي القول بتحسصينه، وإن
 صححه بعضهم، لكن الكلم لهل العلم فيه ظاهر، يقوى القول بتحسينه، إذا عرفنا
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ما عرف عنه من عبادات متنوعة، يم رسم الخطة، ويغلب على الظن ل بن الق  هذا ا
مع هذه العبادات ساطير،  من الخيال، أو أ ٌب  نه ضر سمعه القارئ يظ ها إذا   بعض

المتنوعة يقسم بال أنه ما شّم لهم رائحة.
هم رائحة؟ ونحن نذكر في نه ما شم ل يم يقسم بال أ بن الق  فماذا نقول إذا كان هذا ا

هذه المحاضرة شيء من عبادات العلماء، وهم من المقربين، فماذا نقول؟
 وأعتذر عما قاله الخ الذي قدم، وذكر ما ذكر مما يخالف الواقع، وليس من عادتي
جل سأل ال - صف، فأ في الو نه جاوز  شك أ مه، وإل ل  في كل حد  طع أ  أن أقا

وعل- أن يعفو عني وعنه وعنكم.
 إذا عرفنصا هذا فعنوان المحاضرة: "إشراقات" هذا لمصن عرف حقيقصة المصر، وإل
مة الناس ومن في عرف عا ني  ها، يع ظن أن العبادة والكثار من من الناس ي  فكثيٌر 
 في أحكامهم ظلمات، لماذا؟ لنه يحبس نفسه في مكاٍن ضيق ينزوي به عن الناس،
 فهصو فصي ضيصق، وهذا لم يجرب مصا جرب القوم، ولو جرب عرف حقيقصة المصر،
 وأنها هي السعادة وهي النعيم، وهي جنة الدنيا، التي تحدث عنها شيخ السلم وابن

القيم، وكثيٌر من أهل العلم.
عبادات العلماء:

بعد هذه المقدمة أقول: عبادات العلماء:
 العلماء الذين يستحقون أن يوصفوا بهذا الوصف هم أهل العلم والعمل، ول يستحق
ا َيْحَذُر اْلآِخَرَة َساِجًدا َوَقاِئًم ٌت آَناء الّلْيِل  ْن ُهَو َقاِن من عمل، }َأّم  الوصف بالعالم إل 

َن{]) َن َلا َيْعَلُمو َن َواّلِذي َن َيْعَلُمو ْسَتِوي اّلِذي ثم قال: }ُقْل َهْل َي ِه{  و َرْحَمَة َرّب  (9َوَيْرُج
 سصورة الزمصر[ فدل على أن أهصل العلم المسصتحقين لهذا الوصصف هصم أهصل العمصل،

فالذين ل يعملون بالعلم ليسوا من أهل العلم.
 وفصي الحديصث المختلف فصي تصصحيحه عنصد أهصل العلم وممصن صصححه المام أحمصد

هم العدول، هل العلم  كل خلف عدوله(( فأ من  مل هذا العلم  مه ال-: ))يح  -رح
 ومفهومصه أن الذيصن ل يتصصفون بهذا الوصصف مصن أهصل الفسصق والتفريصط الذيصن ل
 يسصتحقون الوصصف بالعدالة ليسصوا مصن أهصل العلم ))يحمصل هذا العلم مصن كصل خلف

عدوله(( فالذين ل يعملون بالعلم ليسوا بعدول، إذا الذي يحملونه ليس بعلم.

1237



 ابن عبد البر -رحمه ال تعالى- له رأي مشهور، ووافقه عليه جمٌع من أهل العلم:
من حمل كل  يث،  قة عدل مرضي؛ لهذا الحد هو ث من عرف بحمل العلم ف كل   أن 

العلم فهو عدل لهذا الحديث.
يقول الحافظ العراقي:

ولبن عبد البر كل من عني
فإنه عدٌل لقول المصطفى

...

...
بحمله العلم ولم يوهِن

يحمل هذا العلم لكن خولَفا
 خولَفا ابن عبد البر يعني على فهمه العكسي، الذي فهمناه من الحديث أن الذي ليس
نه عدل،  بعدل ل يسمى ما يحمله علم، وفهم أن كل من يحمل العلم وله عناية به أ
 لكن الواقع يرد هذا القول؛ لننا نرى من يحمل هذا العلم ممن هو متصٌف بالفسق،
ا" خولف ابن عبد البر  فكيف يعدل مثل هذا؟ ولذا يقول الحافظ العراقي: "لكن خولَف
عد من بحور العلم بحسب الظاهر، ومع تم ممن ُي نا ورأي نا نرى ورأي  في فهمه؛ لن

ذلك علمات وآثار الفسق ظاهرة، هذا في الحقيقة ليس بعلم.
ِه ِلّلِذيَن ا الّتْوَبُة َعَلى الّل  ومن أقوى الدلة على هذا الفهم قول ال -جل وعل-: }ِإّنَم

ّسَوَء ِبَجَهاَلٍة{]) َن ال ين ل17َيْعَمُلو صة بالجهال الذ بة خا هل التو ساء[  سورة الن  ) 
 يعرفون الحكام، أو أنصه لو كان عارفا بالحكصم، يعرف أن الزنصا حرام ويزنصي،
 يعرف الحكصم بدليله، يعرف أن شرب الخمصر حرام ويشرب، يعرف الحكصم بدليله،
ثم بي،  سرقة حرام ويسرق، ويعرف أن الربا حرب ل ورسوله ويرا  ويعرف أن ال
عد ذلك يتوب؟ نقول: هل هذا مقبول التوبة أو غير مقبول؟ إذا أخذنا الجهالة على  ب
ُه ن َجاء من العلم }َفَم قل بهذا أحٌد  بة، ولم ي ست له تو نا: هذا لي  عدم العلم بالحكم، قل

َسَلَف{]) ُه مَا  ِه َفانَتَهَى َفَل ن ّرّب ما كان275َمْوِعَظٌة ّم بة تهدم  سورة البقرة[ التو  ) 
هو الذي يقدم على المعصية ولو يه  هل المنصوص عل ها، المقصود أن هذا الجا  قبل
 كان عارفا بالحكم بدليله، فالذي يعصي هذا جاهل ولو عرف الحكم، وهذا ل يشكل
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مل، ضي الع ير العدول، فالعلم يقت من غ مل العلم  من يح مع وجود  يث  نى الحد  مع
والعلم ثمرته العمل.

للخطيب البغدادي كتاب مختصر أسماه )اقتضاء العلم العمل( يقول في مقدمته:
مل فس على الع به، وإجهاد الن ية بطل يا طالب العلم بإخلص الن ني موصيك  ثم إ " 

مه عامًل، كن بعل من لم ي عد عالما  يس ُي  بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، ول
 فل تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ول تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في

العمل، ولكن اجمع بينهما، وإن قل نصيبك منهما".
مت، ما عل يل، نقول: اعمل ب ٍت طو قد تحصل المزاحمة، العلم يحتاج إلى وق نه   ل
 ولن يعوقك هذا عن تحصيل العلم؛ لنه يكثر السؤال من كثيٍر من الطلبة يقول: أن
مل الميدانصي الذي يتطلب وقتا، سيما الع صيل العلم، ول  قد يعوقنصا عصن تح  العمصل 
 كإنكار المنكرات في السواق وغيرها، نقول: سدد وقارب، إذا بلغك عن ال وعن

رسوله أمر أو نهي فاعمل به، بادر بالعمل به؛ لن هذا هو الثمرة.
خذ هل أ ته، وجا ساد طريق مه لف من عالم ترك الناس عل يء أضعف  ما ش  يقول: "و

الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته".
 ل شك أن عامة الناس ُيحسنون الظن بأهل العبادة، وما حصلت الفجوة التي نعيشها
مة؛ وما حصل من وقوع الناس في أعراض أهل العلم إل بسبب ين العلماء والعا  ب
عد الصلة فت ب مع الذان فإذا الت مي يحضر إلى المسجد  في العمل، عا  تقصيرهم 
سؤاله، قه على  سه ل تواف صلة، هذا نف عض ال ضي ب هل العلم يق من أ  إذا شخص 
 وإن كان بعضهصم يقول: خصذ مصن علمصه، ول تأخصذ مصن عمله، هذا الكلم ليصس

بصحيح.
ما سأله ع يد أن ي مر، ير بن ع من العراق إلى ا خص  سلم: جاء ش صحيح م في   و
 مسألة في المناسك، فقال: عليك بابن عباس، ابن عباس علم وعمل، لكن في مجال
ته وعمله، قال: من العباد، وسيأتي شيء من طريق بن عمر معدود   العمل ل شك ا
 عليك بابن عباس، شهادة حق وإنصاف، فقال: ذلك رجل مالت به الدنيا ومال بها،
 يعني أنه ليس في زهده مثل ابن عمر، ول يظن به أنه يزاول المنكرات، أو يأكل
مل، فإذا هم بالعا مة الناس ثقت كن عا مة وترجمان القرآن، ل  مشتبهات، أبدا، حَبر ال
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 رأوا من أهل العلم من يظهر عمله عليه على جوارحه وفي سرته وعلنيته يقتدون
به.

 قال -رحمصه ال- بعصد ذلك: "وهصل أدرك مصن السصلف الماضيصن الدرجات العلى إل
بإخلص المعتقد، والعمل الصالح، والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا".

 يعني كل شيء له ضريبة، توسعت في أمر الدنيا يكون على حساب الخرة؛ لنها
ا{]) َن الّدْنَي ِصيَبَك ِم َس َن  ( سورة القصص[ لكن كم ممن77ضرة، ومع ذلك }َوَلا َتن

 يقال له هذا الكلم في وقتنا هذا؟ الناس بحاجة حتى من أهل العلم مع السف ومن
يا، شاهدنا  طلبه أن يقال له: ل تنس نصيبك من الخرة؛ لنه وجد بعد انفتاح الدن
 وسمعنا أشياء حتى من بعض من ينتسب إلى العلم شيء ل يخطر على البال، من

النصراف، وإن لم يكن من ذلك إل انصراف القلب.
هر هر وج صلة الظ صلوا  عة  صلت هذه اليام أن مجمو صة ح ني إذا حدث، ق  يع
 المام وأمنوا، هؤلء ماذا بقي للخرة في قلوبهم؟! وسمع من يقول -وهو ساجد-:
يا؛ لن القلب  آمين، ل شك أن هذا سببه النصراف عن الخرة، والقبال على الدن

ما يحتمل كل هذه المور إل ممن وفقه ال -جل وعل-.
 فشخص من أهل الدنيا ويملك مليارات، يقول: دعانا في يوم من اليام فإذا بمجلسه
 غاص بالناس، هل هم العيان؟ هل هم الوجهاء؟ هل هم المل من القوم؟ ل، كلهم
خل، صفه دا غة، جلس نصفه خارج المجلس ون عد ذلك يجلس وبدون مبال  فقراء، وب
مة ما وضع الولي مع ذلك ل في صدر المجلس، و كئ على الباب، وهؤلء الفقراء   مت
 رفصض أن يجلس معصي، جلس معهصم، وكان مصن عادتصه وديدنصه أن يدخصل المسصجد
 يصصلي العصصر ول يخرج إل بعصد صصلة العشاء، يعنصي هصل الخرة تعوقهصم مصن
يا؟ في سلف هذه المة أثرياء، ومع ذلك هم النجوم في العلم والعمل،  تحصيل الدن
 وهذا ل يعوق، والدنيا ل تضر إل لمن رأى أنه استغنى }َكّلا ِإّن اْلِإنَساَن َلَيْطَغى *

ْسَتْغَنى{]) ُه ا ستغنى الن وقعت7-6َأن ّرآ نه ا سه أ في نف  ( سورة العلق[ فإذا رأى 
م على به، فإن هذا ِنَع في قل في يده ل  حت تصرفه، و يا ت نت الدن ما إذا كا كة، أ  الهل

ِنَعم.
يقول -رحمه ال- في مقدمة كتابه آنف الذكر:
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 "وهصل وصصل الحكماء إلى السصعادة العظمصى إل بالتشميصر فصي السصعي والرضصا
بالميسور، وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم".

 ثصم عاد بدأ بنصا، قال: "وهصل جامصع كتصب العلم إل كجامصع الفضصة والذهصب، وهصل
المنهوم بها إل كالحريص الجشع عليهما، وهل المغرم بحبها إل ككانزهما".

ثم ذكر حديث أبي برزة إلى آخر كلمه -رحمه ال-.
 جامع الكتب الذي يجمع من الكتب يمل الدور بالكتب، لكنه ل يفيد منها، ول يبذل
 منها، هذا ل شك أنه ككانز الذهب والفضة. وابن خلدون يقول: "أن كثرة التصانيف

من عوائق التحصيل".
سان إذا أراد أن يختار ني يحتار الن نا، يع به غير نه وجر  وهذا شيء مجرب، جربا
 تفسير آية من بين خمسين تفسير، أو ينظر شرح حديث من بين عشرات الشروح،
 يحتار قبصل أن يبدأ، فإذا بدأ قال: لعصل فلن تكلم أكثصر، ولعصل علن تكلم أكثصر، ثصم
 يضيصع الوقصت بمثصل هذا، وحدث ول حرج عمصا يضيصع مصن الوقات فصي ترتيبهصا،
 ترتيصب هذه الكتصب، وتنظيفهصا، ونقلهصا مصن مكان إلى مكان، هذا ل شصك أنصه شيصء

عائق عن التحصيل.
 وأدركنا شيوخنا ممن ليس لديهم من الكتب إل الصول المهمة في ثلثة دواليب ل
 تزيد عن ثلثمائة مجلد، أربعمائة مجلد، ومع ذلكم إذا ُفتح أي مجلد وجد عليه أثر،
 أثر قراءة، وأثر في العلم وأثر في العمل، فليس جمع الكتب مما يمدح به الشخص
 إذا لم يكن ممن يستفيد من هذه الكتب، ويعمل بما علم، ولذا قال: "هل جامع الكتب

إل كجامع الذهب والفضة".
هب ية، كأثصر الذ ها الفائدة المرض فد من في القلب، ولم ي  أثصر هذه الكتصب إذا دخلت 
 والفضصة، يعنصي شخصص مصن الشخاص منهوم بالكتصب، ومصع ذلك قصد تضيصع عليصه
 صلة الجماعة بسبب الكتب، يعني عنده موعد مع شخص عنده كتب....... يبيع،
 ثم بعد ذلك يمتطي السيارة مع الذان ليصلي عنده، فإذا وصل إليه فإذا الجماعة قد
ظر صر الن نا، وقا حل الغايات عند سائل حلت م ير، لماذا؟ لن الو  صلوا، وهذا كث
 عن إدراك المطلوب، ول أريد أن أطيل في مثل هذا؛ لنها حقيقة مرة نعاني منها،
ها، فالقصد القصد، ول يعني هذا أن طالب العلم ل يشتري كتب،  ويعاني غيرنا من
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 يشتري ما يحتاجه من الكتب، والكتب متوفرة وميسورة -ول الحمد-، لكن إما أن
يجمع كل كتاب وكل طبعة من كل كتاب! هذا ل شك أنه يعوق عن التحصيل.

 ثصم ذكصر -رحمصه ال- حديصث أبصي برزة -رضصي ال عنصه- قال: قال رسصول ال
 -صلى ال عليه وسلم-: ))ل تزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن
مه ماذا عن عل هد ))و هو الشا به؟(( وهذا  مل  مه ماذا ع عن عل ما أفناه؟ و  عمره في
 عمل به؟(( فهو سوف يسأل عن هذا العلم الذي نام عنه، وكتمه عن الناس، وسئل
مت مجانا(( ما عل بن آدم علم مجانا ك خبر: ))ا في ال قد جاء  جب، ولم يبذله، و  فلم ي
 وكثيٌر من أهل العلم يتورع عن بذله، وليس هذا بورع، نعم قد يكون بالنسبة لبعض
 الناس الذي ل يملك نفسه عن قول: ل أعلم، قد يكون عليه خطر، قد يسأل عما ل
سان أن يبذل، ولكن ل يبذل تل، على الن عد ذلك تصاب المقا قن، ثم ب  يحسن ول يت

إل ما يعلم، ول يتشبع بما لم يعَط.
 قال علي بصن أبصي طالب -رضصي ال عنصه-: "هتصف العلم بالعمصل فإن أجابصه وإل

ارتحل".
 ول شصك أن العمصل هصو الذي يثبصت العلم، ولذا لو سصألت شخصصا يبلغ مصن العمصر
 خمسين سنة مثًل، وسألته عن المناسك وقد حج في أول عمره، ما تجده يدرك من
يه سيما إذا كان لد نه يدرك أحكام الصلة، ل  سير، لك سك إل الشيء الي  أحكام المنا
 أهلية، ومن أهل العلم من أخطأ في كثير من أحكام المناسك؛ لنه لم يحج، ومنهم
 من حج بعد تأليفه في المناسك فأحرق ما ألفه؛ لنه لم يعمل بهذا العلم، ثم لما عمل

استنار له الطريق، واتضح له الحق.
 وعصن الحسصن -رضصي ال عنصه- قال: "ليصس اليمان بالتحلي ول بالتمنصي"، يعنصي
 النسان يدعي ويتشبع ويتصنع لكن هذا ل يكفي "ليس اليمان بالتحلي ول بالتمني،

ولكن ما وقر في القلوب وصدقته العمال".
 وعن جندب بن عبد ال قال: قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: ))مثل العالم
سه(( سراج، يضيء للناس ويحرق نف ثل ال سه كم سى نف ير وين  الذي يعلم الناس الخ

والحديث ل بأس به جيد.
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يء للناس سراج، يض ثل ال سه كم سى نف ير وين ثل العالم الذي يعلم الناس الخ  ))م
ويحرق نفسه(( والنصوص في هذا كثيرة جدا.

 ولو لم يكن إل حديث الثلثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وفيهم
ية يكون يم، ثم بعد ذلك في النها  العالم الذي يعلم الناس، أفنى عمره في العلم والتعل

من أول من تسعر بهم النار، وإنما يعلم ليقال: عالم، نسأل ال السلمة والعافية.
 فالخلص ل -جصل وعل- فصي العلم أمٌر ل بصد منصه، بصل هصو مصن أول شروطصه،
به نا العلم فالمراد  بل التشريك، وإذا قل تي ل تق من أمور الخرة المحضة، ال  فالعلم 

العلم بالكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة.
مسألة الكثار من العبادة:

بد، من من التع في الموضوع، مسألة الكثار  بل الدخول  ها ق تي يشار إلي  المسألة ال
يه من فعله -عل يه  ما نُص عل نا م صلة لو تتبع عة، فمثًل ال نه بد من قال: أ هل   أ
 الصلة والسلم- غير الدلة الجمالية، وجدناه يصلي الفرائض سبع عشرة ركعة،
 والرواتب والوتر، فيكون المجموع أربعين، منهم من قال: من زاد على ذلك دخل
 في حيز البتداع، لكن هذا الكلم ليس بصحيح؛ لن النصوص العامة والخاصة من
عم من تعبد ل -جل وعل- يه الصلة والسلم- تدل على خلف ذلك، ن  فعله -عل
 بمصا لم يشرعصه ممصا لم يسصبق له شرعيصة مصن كتاب ال وسصنة نصبيه -عليصه الصصلة
 والسصلم- ل شصك أنصه مبتدع؛ لن البدعصة العمصل الذي يتعبصد بصه ممصا لم يسصبق له
 شرعية من الكتاب والسنة، والبدع كلها ضللة، وإذا اشتغل أحٌد ببدعة، ل شك أنه
 على حسصاب سصنة. فليحرص النسصان على تحريصر المقام، فل يفرط بسصنة، ول
 يرتكصب بدعصة؛ لن بعصض الناس قصد يقصصر فصي هذا الباب علمصه وفهمصه، ويزيصد
 حرصه، ثم بعد ذلك يدخل في حيز البدع وهو ل يشعر، ومر بنا ومر بغيرنا أننا
ها كر بعض قد نذ كر، و صحيحة، فل نذ عض الذكار ال من ب ما حفظناه  كر   قد نتذ
نا في أذكار عن الحد المشروع مثًل من الذكار نا زد نا أن  ونترك بعضها، فإذا تأمل

المحددة، قد يكون زدنا فيها، ثم بعد ذلك لم نوفق للذكار الثابتة.
 فعلى النسان أن يحرص أن ل يعمل عمًل إل وعنده فيه أصل من الكتاب والسنة،
 فالنبي -عليه الصلة والسلم- قبل ذلك ما ثبت أصله في الكتاب والسنة كالصلة
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 والذكصر والتلوة والصصيام والحصج والنفاق فصي سصبيل ال، والجهاد والدعوة وغيصر
 ذلك، هذا كلهصا أصصولها ثبتصت فصي الكتاب والسصنة، فالكثار منهصا على الهيئة
 المشروعصة فصي الوقات التصي جاءت مصن قبصل الشارع، جاء عدم المنصع منهصا ليصس
حد في  ما تقدم  من ذلك ك بل الممنوع  كر،  تي تذ صة ال مة والخا عة، للدلة العا  ببد

البدعة ما لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة.
قد قام يه الصلة والسلم-، ف نبي -عل قة ثبت عن ال  الجتهاد في التعبد حسب الطا
 -عليه الصلة والسلم- في الليل حتى تفطرت قدماه، وصلى بالبقرة ثم النساء ثم
 آل عمران بركعصة واحدة، فماذا عصن بقيصة الصصلة؟ ماذا عصن الركوع والسصجود؟
 فإطالة الصصلة مطلوبصة؛ لنهصا ثابتصة عصن النصبي -عليصه الصصلة والسصلم-، وكثرة
سلم- الطلق ))صلة يه الصلة وال بت عنه -عل بة؛ لنه ث  الركعات أيضا مطلو
 الليل مثنى مثنى(( وثبت عنه -عليه الصلة والسلم- أنه أجاب من سأله مرافقته
 فصي الجنصة فقال: ))أعنصي على نفسصك بكثرة السصجود(( وهذا يتطلب إكثار مصن
 الركعات، فالتطويل ثبت بفعله -عليه الصلة والسلم-، والكثار ثبت بقوله وحثه

-صلى ال عليه وسلم-.
يه نبي -عل عن ال ما عرف  عة،  بد بد من التع تي ويقول: أن الكثار  من يأ تي   ثم يأ
ها-، ضي ال تعالى عن شة -ر عن عائ نه قام ليلة كاملة، وهذا  سلم- أ صلة وال  ال
 مع أنه -عليه الصلة والسلم- إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا الليل، فهذا وارد
 على هذا الحديصث، فإذا دخصل التخصصيص بمثصل هذا النصص، عموم خصبر عائشصة
 أضعفصه، هذا مقرر عنصد أهصل العلم, ومصا دام ثبصت أنصه أحيصا الليالي العشصر، عشصر
 رمضان، يدل على أن إحياء الليل ليس ببدعة، وقد عرف عن سلف هذه المة من
 الصحابة والتابعين فمن دونهم ممن يأتي ذكره في المثلة -إن شاء ال تعالى- هذا

بالنسبة للصلة.
بت طر، وث نه يصوم حتى يقال: ل يف سلم- أ يه الصلة وال بت عنه -عل صيام ث  ال
 عنه أنه كان يفطر حتى يقال: أنه ل يصوم، وكان يصوم من الشهر الحرم، يصوم
مع قوله  في المحرم، ويصوم من شعبان أكثره، فل يقال: أن مثل هذا العلم بدعة، 
 -عليه الصلة والسلم-: ))أفضل الصلة صلة داود، وأفضل الصيام صيام داود،
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ثه، ثم ينام سدسه(( بالنسبة للصيام يصوم يوما ويفطر  ينام نصف الليل، ثم يقوم ثل
صلى يوم ما  نه  سلم- نجزم أ صلة وال يه ال نبي -عل من يقول ال تي  ثم يأ  يوما، 
تى يقال: ل طر ح طر، ويف تى يقال: ل يف صوم ح نه كان ي بت أ نه ث طر يوم؛ ل  وأف

يصوم.
يه الصلة والسلم- يه مثل حال الرسول -عل في احتياج الناس إل  من كان وضعه 
 يفاضصل بيصن هذه العبادات، وأهصل العلم يقررون أن العبادات المتعديصة النفصع مقدمصة

على العبادات الخاصة.
 في مسلم عن عائشة أن النبي -عليه الصلة والسلم- ما كان يصوم العشر، وثبت
 من حديث بعض أزواجه أنه كان يصوم العشر، فعائشة تذكر من حاله الغالب أنه
 كان ل يصصوم العشصر؛ لنصه مشغول بحاجات الناس. وأيضا ثبصت فصي الحديصث
 الصصحيح: ))مصا مصن أيام العمصل الصصالح فيهصن خيٌر وأحصب إلى ال مصن هذه اليام
 العشر(( ثم بعد ذلك ثبت عنه -صلى ال عليه وسلم- أنه قال: ))من صام يوما في
 سبيل ال باعد ال وجهه عن النار سبعين خريفا(( فإذا ضممنا هذا الحديث إلى هذا
سلم- ل يصوم يه الصلة وال نه -عل نا بمشروعية صيام العشر، وكو يث، قل  الحد
 العشر أحيانا مثل ما قال: ))عمرٌة في رمضان تعدل حجة(( ومع ذلك ما ثبت عنه
 -عليه الصلة والسلم- أنه اعتمر في رمضان، هل نقول: أن العمرة في رمضان

ليست مشروعة؟ يكفينا قوله -عليه الصلة والسلم-.
 والنبي -صلى ال عليه وسلم- قد يترك العمل رأفة بأمته، خشية أن يفرض عليهم،
 لو تظافصر قوله -عليصه الصصلة والسصلم-: ))عمرة فصي رمضان تعدل حجصة(( مصع
ين من ملون ثر  في رمضان أك مر  قع؟ الن الناس يموتون، يعت  فعله، ماذا يكون الوا
كن فر فعله مع قوله كيف يكون العمل؟ ل في ليلة واحدة، لو تظا  شخص، يجتمعون 
 من الناس من يقول: النبي -عليه الصلة والسلم- ما اعتمر في رمضان، والحمد

ل لنا أعمال بدائل، نقول: يكفينا ما ثبت من قوله -عليه الصلة والسلم-.
نا به في مثله، فل نكلف أنفسنا نا عليه، اقتدي  لكن إذا عمل عمًل وندم عليه ولم يحث
 في مثل هذا العمل، كدخول الكعبة مثًل، ما ثبت عن النبي -عليه الصلة والسلم-

حثنا على دخولها، لكنه دخلها، ومع ذلك ندم على ذلك؛ لئل يشق على أمته.
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 فانظروا لما لم يتظافر القول مع العمل صار المر أقل، ولو تظافر القول مع العمل
 في عمرة رمضان لوجدنا الزحمة التي ل تطاق، فبعض الناس يتشبث بكونه -عليه

الصلة والسلم- لم يعتمر في رمضان، ويتسلى بذلك.
يه  تقول عائشة -رضي ال عنها-: "وأيكم يطيق ما كان رسول ال -صلى ال عل
 وسصلم- يطيصق؟!" بذله وتضحيتصه فصي الصصلة والصصيام والدعوة والجهاد شيصء ل
 يطاق، لكن تجد مثًل بعض الناس يذكر عنه في التلوة أشياء، يذكر عنه ما يتعجب
 منه في التلوة، لماذا؟ لنه صارت على حساب أعمال أخرى، وبعضهم يذكر عنه
 على ما سيأتي من ذكر المثلة من الصلة ما ل يخطر على البال، وصار هذا على
ين هذه ضل، ويوازن ب سلم- يفا صلة وال يه ال نبي -عل ساب عبادات أخرى، فال  ح
يغ ودعوة الناس إلى الخير. تقول عة، والتبل ته مشغول ومعمور بالطا  العبادات، ووق
يه وسلم- يطيق؟!" ومحل ما كان رسول ال -صلى ال عل كم يطيق  شة: "وأي  عائ
ما لم يفضِص إلى الملل" لمصا جاء فصي الحديصث الصصحيح:  ذلك كمصا قال ابصن حجصر: "
 ))أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن ال ل يمل حتى تملوا(( وأخرج البخاري من

من العمال، فإن ما تطيقون  كم  ها- مرفوعا: ))علي شة -رضي ال عن يث عائ  حد
 ال ل يمصل حتصى تملوا(( وجاء فصي الحديصث الصصحيح: ))أفضصل العمال مصا داوم

عليها صاحبه((.
ين، صحابة والتابع من ال في العبادة  جد الجتهاد  سلم- و صلة وال يه ال  بعده -عل
 ومن تبعهم من غير نكير، فل يمكن أن يوصف مثل هذا بالبتداع؛ لنه عمل سلف
 هذه المة، وخير هذه المة، اقتداًء بنبيها -عليه الصلة والسلم-، وقد قال -عليه
ستكثر(( ستكثر فلي ستطاع أن ي من ا ير موضوع، ف صلة خ سلم-: ))ال صلة وال  ال
 فجاء الحصث على الذكصر والتلوة فصي الكتاب والسصنة، قال ال -جصل وعل-:

ا{]) م ّمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًم ُه َلُه ِت َأَعّد الّل َه َكِثيًرا َوالّذاِكَرا َن الّل سورة35}َوالّذاِكِري  ) 
سبق المفردون... الذاكرون ال كثيرا سلم-: )) صلة وال يه ال  الحزاب[ وقال -عل
 والذاكرات(( وجاء الترغيصب بتلوة القرآن، ففصي كصل حرفٍص مصن القرآن عشصر
نه، ومع ذلك ل فذ خزائ به، ممن ل تن  حسنات، عبادات أجورها ل يمكن أن يحاط 
جل وعل- قال: صوص، إل أن ال - ثل هذه الن  تكلف شيئا، والمحروم ل تنفعصه م
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 ( سورة ق[ }َوَلَقْد َيّسْرَنا اْلُقْرآَن ِللّذْكِر َفَهْل ِمن45}َفَذّكْر ِباْلُقْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيِد{])
 ( سورة القمر[ ما هو كل الناس، ولذلك تجد بعض الناس يصعب عليه17ّمّدِكٍر{])

فظ ومع ذلك ل يقرأ، ول شك أن هذا حرمان، وبكل  أن يفتح المصحف، وتجده حا
ين حسنة، يعني الجزء مة الواحدة بأكثر من ثلثة ملي  حرف عشر حسنات، والخت

الواحد الذي يقرأ بربع ساعة مائة ألف حسنة.
 وهذا أمٌر فصي غايصة اليسصر، مصصداقا لقول ال -جصل وعل-: }َوَلَقْد َيسّصْرَنا اْلُقْرآنَص

 ( سورة القمر[ يعني: النسان إذا جلس بعد صلة الصبح17ِللّذْكِر َفَهْل ِمن ّمّدِكٍر{])
 ينتظر الشمس إلى أن ترتفع بإمكانه أن يقرأ القرآن في سبع، وهو مرتاح، وهذا ل
 يعوقه عن شيء من أعماله، لكن هذا المر يحتاج إلى شيء من المجاهدة، ثم بعد
فت ما ح يف، وم من العبادات، وإل فالصل أن هذه العبادات تكال  ذلك التلذذ كغيره 
 به الجنة، والجنة حفت بالمكاره، يعني خلف ما تشتهيه النفوس، فإذا جاهد نفسه،
ثر عن نه، حتى تلذذ بذلك، وأ ية أعا  وعلم ال -جل وعل- منه صدق الرغبة والن
من لم يعتاده، تجده مستعد يل على  شق قيام الل ما أ يل، و هم كابدوا قيام الل سلف أن  ال
تر هل يو سه،  مع نف صراع  عد ذلك  ثم ب جر،  يل والقال إلى قرب الف في الق  يجلس 
سنة؟ ولئل يشبه بالفرائض نتركه أحيانا، هذا شيء مجرب،  بركعة أو يقول الوتر 
 وما ُكره السهر والحديث بعد صلة العشاء إل لهذا المر؛ لنه يعوق عن ذكر ال
 وعصن الصصلة؛ لنصه على حسصاب الذكصر، فإذا صصلى العشاء ونام نام على خيصر،
 والصلة كفرت ذنوبه ))الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارات لما بينهما
 ما لم تغش كبيرة(( نام على ذنوب مكفرة، ولذا كان ابن عمر إذا تحدث بعد صلة

العشاء صلى قبل أن ينام، لينام عن صلة.
كر والتلوة، ولذا نرى عن الذ صاحبه  نه يعوق  شك أ يل والقال ل  يث الق  هذا الحد
يه الصلة والسلم-: ))من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه  مع قوله -عل
فس عة أيام، بالمكان أن تضبط الن حج أرب عض الناس يقول: ال مه(( ب ته أ  كيوم ولد
 ول يتكلم بكلمة، لكن إذا كان قد عود نفسه على القيل والقال يستطيع أن يملك نفسه
 ثلثة أيام؟ وبعض الناس يجاور في العشر الواخر، ويجلس من صلة العصر إلى
 صلة المغرب في المسجد الحرام، فالمتوقع أنه ترك أهله وترك أمواله وجاور في
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 هذه البقعصة طلبا للثواب، والكثار مصن العبادات، تجده يفتصح المصصحف إذا صصلى
في ما تعرف على ال  نه  فت يمينا وشماًل؛ ل خذ يلت صفحة أ ثم إذا قرأ  صر،   الع
 الرخاء يعرفه في الشدة، ثم بعد ذلك إن رأى أحدا ممن يعرفه وإل أطبق المصحف
 ثم يؤنبه ضميره لماذا أنا جئت؟ يفتح المصحف مرة ثانية، ثم يقوم من مكانه يبحث
ساعة خشية أن يؤذن المغرب في ال جد بعض الناس نظره   عمن يبادله الحديث، وت
َسْعَيُكْم تم حزبه، هذا تعود في حال الرخاء، وال -جل وعل- يقول: }ِإّن   قبل أن ي

( سورة الليل[.4َلَشّتى{])
الذكر:

بل مة الوا في مقد مة جدا  يم فوائد عظي بن الق كر له ا من أفضل العبادات، وذ كر   الذ
 الصيب، وهو ل يكلف شيئا، سبحان ال وبحمده مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت
من قال: ل إله إل ال وحده ل صف، و قة ون ني هذه تقال بدقي حر، يع بد الب ثل ز  م
 شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كمن أعتق أربعة من ولد
فع درجات، فظ ور من ح ها  ما في مع  سماعيل،  من ولد إ سماعيل، والمائة عشرة   إ

وحط سيئات، ول إله إل ال وحده ل شريك له إلى آخره مائة مرة بعشر دقائق.
يه بالكتاب، وصحيح السنة، والنسان نه عظيم، وجاء التنصيص عل  والستغفار شأ
 تجده إما بالقيل والقال، أو بالسكوت، عرفنا أن هذا الشيء ل يكلف شيئا، لكن على
 النسصان أن يري ال -جصل وعل- مصن نفسصه خيرا، ويعزم، ويترك أو يسصد منافصذ

الشيطان إلى قلبه ليوفق لمثل هذه العمال.
نه بت ع صلة، وث مر فزع إلى ال به أ سلم- كان إذا حز صلة وال يه ال نبي -عل  ال
من المصلين ير  صلة(( كث يا بلل بال نا  نه قال: ))أرح سلم- أ صلة وال يه ال  -عل
 الن يصصلي خلف إمامٍص ل تزيصد صصلته على خمصس دقائق، ومصع ذلك ينظصر فصي
يه، وثبصت مصن خلل صلة، ويراوح بيصن رجل من أركان ال كل ركصن  في   السصاعة 
هو القلب، جل وعل-  مع ال - مل  هل العلم والعلم- أن الذي يتعا من أ بة -  التجر
 فشخٌص يناهز المائة، يصلي خلف شخٍص قراءته عادية، يقرأ في كل تسليمة بجزء
ين في العشر سليمة الخيرة، وشباب  في الت ستعجل  ما ا  من القرآن، ويلوم المام ل
 والخمسة والعشرين والثلثين ممن يطلب العلم، ويحرص على طلب العلم، تجده إذا
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 صلى المام التسليمة من التراويح بعشر دقائق ضاق به ذرعا، وبحث عن مسجٍد
 آخصصر، والمسصصاجد تمتلئ مصصن طلب العلم إذا كان المام ل يطيصصل القراءة، وال

المستعان.
 وقال ابن مسعود -رضي ال تعالى عنه-: "صليت مع رسول ال -صلى ال عليه
 وسلم- حتى هممت بأمِر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه"

وهذا الحديث في الصحيحين.
 ومرض -عليه الصلة والسلم- ليلًة فلما أصبح قيل: يا رسول ال: "إن أثر الوجع
حن سبع الطوال(( ن قد قرأت ال ما ترون -بحمد ل-  ني عل  ين، فقال: ))إ يك لب  عل
سان إذا يث أن الن نه حد ما يتبادر إلى ذه شح، أول  صيب بر سان وأ كم الن  إذا ز
يش؟ أل يصلي، جل أ من أ ما كان يعمله صحيحا مقيما،  تب له  سافر يك  مرض أو 

ول يقرأ، يمكن ول يذكر ال -جل وعل-.
 وكان مع ذلك -عليه الصلة والسلم- يخشع في صلته ويبكي، فعن عبد ال بن
سلم- يه و صلى ال عل سول ال - يت ر نه- قال: "أت ضي ال تعالى ع ير -ر  الشخ
 وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء" وربما قام ليلة بآية واحدة،
 فعند ابن خزيمة وابن ماجه بسند ل بأس به أن النبي -صلى ال عليه وسلم- قال:
 "قام بآية حتى أصبح يرددها" قوله -جل وعل-: }ِإن ُتَعّذْبُهْم َفِإّنُهْم ِعَباُدَك َوِإن َتْغِفْر

( سورة المائدة[.118َلُهْم َفِإّنَك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{])
 ال -جل وعل- أمر نبيه -عليه الصلة والسلم- إذا فرغ أن ينصب }َفِإَذا َفَرْغَت

َك َفاْرَغْب{])  ( سورة الشرح[ قال ابن عباس: "فإذا فرغت8-7َفانَصْب * َوِإَلى َرّب
 مصن صصلتك فانصصب" أي بالغ فصي الدعاء وسصله حاجتصك، وقال ابصن مسصعود: "إذا
من غت  سن وقتادة: "إذا فر يل" وقال الح في قيام الل صب  من الفرائض فان غت   فر
 جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك" فهو مأمور بهذا، والنصب هو التعب، ول يمكن
 النصب والتعب بأداء أربعين ركعة في اليوم والليلة، بل ل بد من المزيد على ذلك

في الكم والكيف؛ ليتحقق النصب المأمور به.
عبادة الصحابة:
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مر كر وع بي ب سوتهم كأ هم وأ نبيهم وقدوت هم- اقتدوا ب صحابة -رضوان ال علي  ال
 وعثمان وعلي -رضي ال تعالى عنهم أجمعين- وعن بقية الصحابة، فقد كان أبو
 بكر -رضي ال عنه- خير المة بعد نبيها -عليه الصلة والسلم-، وفي سيرته
يه صرته -عل في ن سه وماله  سلم- وبذله نف صلة وال يه ال نبي -عل صرة ال  من ن
 الصصلة والسصلم- ممصا ل يحتاج إلى إطالة، إضافصة إلى مصا عرف عنصه مصن كثرة
 الصلة، وأنه كان -رضي ال تعالى عنه وأرضاه- كما في الحديث الصحيح رجًل

أسيفا، إذا قرأ الية تسمع قراءته من البكاء.
صلي بالناس نه كان ي نه- أ ضي ال ع مر -ر يل ع عن ل ير  بن كث فظ ا كر الحا  وذ

العشاء ثم يدخل بيته فل يزال يصلي إلى الفجر.
 ول يقال إن عمصر -رضصي ال تعالى عنصه- فصي هذه الحالة مخالف لمصا ورد عنصه
 -عليه الصلة والسلم- أنه كان يكره الحديث بعدها؛ لنه جاءه سائل فقال له ذلك
ها -أي صلة العشاء- سلم- كان يكره النوم قبل يه الصلة وال نبي -عل  الحديث، ال
تى من العلم" قال: اجلس، فجلس ح يء  عن ش سائلك  ني  ها، قال: "إ يث بعد  والحد
ها- الذي يث بعد به -الحد صود  يث. فالمق ثل هذا ل يعارض ذلك الحد صبح، فم  أ
ما يعين ويوثق هذه الصلة فهو مطلوب، ما   يعوق عن الصلة بال -جل وعل-، أ
فقد سهر النبي -عليه الصلة والسلم- في بعض الليالي للنفع والصلة وغيرهما.

 وقد ترجم المام البخاري وغيره -رحمة ال على الجميع- )باب السمر في العلم(
بن ية  مر- لمعاو ني ع نه - يع ضي ال تعالى ع من ذلك. وقال -ر  وذكروا أمثلة 
 خديج: "لن نمت بالنهار لضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لضيعن نفسي، فكيف

بالنوم مع هذين يا معاوية؟!".
 الشكال أن هذه الحقائق قصد تخفصى على بعصض طلب العلم كيصف؟ يأتصي طالب علم
 دافعه الحرص على التعلم إلى شيخ، فيجده في المسجد يقرأ القرآن بعد الصلة، ثم
 يقول له: أنصا أريصد أن أقرأ عليصك الكتاب الفلنصي، فيقول: يصا أخصي أنصا مشغول، مصا
نا مشغول، وهو جالس يقرأ  أستطيع، ثم يذهب يتحدث في المجالس، الشيخ يقول: أ
خذ بد أن يت فع الناس؟! ل  سه كيف ين خي، إذا نسي نف يا أ في التصور   قرآن، خلل 
 ويقتطصع مصن عمره ومصن جهده مصا يعينصه على نفصع الناس، فهذا عمصر -رضصي ال
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 تعالى عنصه- يقول: "لئن نمصت بالليصل لضيعصن نفسصي، فيكيصف بالنوم مصع هذيصن يصا
معاوية؟!".

 ثبت عن عثمان -رضي ال عنه- أنه كان يقرأ القرآن في ركعة، وأقل ما يتصور
ساعات، مة كاملة ست  في الخت ما يتصور  قل  ساعات، أ ست  مة الواحدة   في الخت
هم إذا قرؤوا تأثروا، فإذا مة- أن سلف هذه ال ني  هم -أع من حال كم عرف  مع ذل  و

تأثروا بالليل يعادون بالنهار.
هم إذا قرؤوا تأثروا، هم أن حد من  أقول: عرف من سلف هذه المة عن أكثر من وا
 فإذا تأثروا يعادون من الغد، يعادون، يزارون، مرضى، ونحن نسمع من يبكي في
 قراءة القرآن، وهصو موجود -ول الحمصد- فصي هذه المصة، لكصن مصا الثصر بعصد هذه
 القراءة؟ تجده يبكي في أول الية، ثم في آخرها الصوت لم يعتدل بعد، ثم في الية

التي تليها كأنه الن دخل في الصلة، فأين التأثر؟!.
كل، الشبهات لم في المآ يط  ها التخل سب، وغطا ها المكا ها الران وغطت  القلوب غطا
مة سلف هذه ال تي كان  عن المباحات ال من طلب العلم فضًل  ير  ها كث  يتورع عن

يتورعون عنها ويتركونها خشية أن تجرهم إلى الحرام.
 ُذكر عن علي -رضي ال تعالى عنه- أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة،

لكن شيخ السلم بن تيمية في منهاج السنة يقول: الوقت ل يستوعب.
 يعنصي لو افترضنصا ألف ركعصة، كصل ركعصة بدقيقصة، يعنصي تصصور أن تصصلى ركعصة
 مجزئة بدقيقة، ألف ركعة كل ركعة بدقيقة تحتاج إلى ألف دقيقة، ألف دقيقة كم هي
 سصاعة؟ العشرة السصاعات سصتمائة دقيقصة، وتسصعمائة، خمسصة عشصر سصاعة، والمائة
 تحتاج إلى ساعة ونصف، يعني ستة عشر ونصف ساعة صلة، فقط صلة. شيخ

السلم يقول: الوقت ل يستوعب.
نه يصلى أربعمائة بن القيم -رحمه ال- في مدارج السالكين ذكر عن بعضهم أ  وا
كل نا أن  مه ال- فقال: إذا اعتبر يه - رح مد الفق يخ حا عة، فعلق المعلق -الش  رك
صلة به ال صل  قة تح عة بدقي صلة رك كن  ستوعب، ل قت ل ي ين فالو عة بدقيقت  رك

المجزئة.
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 ولهذا ثبت عن المام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلثمائة ركعة، والحافظ
ين طلوع الشمس  عبد الغني كما سيأتي في ذكره -إن شاء ال تعالى- يصلي ما ب
 وارتفاع وقصت النهصي إلى الزوال ثلثمائة ركعصة، لكنصه يقتصصر فصي قراءتصه على

الفاتحة والمعوذتين، وال المستعان.
 في الصحيحين أن النبي -عليه الصلة والسلم- قال: ))نعم الرجل عبد ال لو كان
 يصلي من الليل(( قال سالم ابنه: فكان عبد ال ل ينام من الليل إل قليًل، مبادرة في
 المتثال، لما قال له النبي -عليه الصلة والسلم-: ))يا عبد ال، كن كأنك غريب،
 أو عابر سبيل(( فكان عبد ال يقول: إذا أصبحت ل تنتظر المساء، وإذا أمسيت ل

تنتظر الصباح.
هم نى البيوت الن؟ بيوت سوقة الناس، وأقل كم تب سبوع، ف سبوع بيده، بأ ته بأ نى بي  ب
 شأنا يحتاجون إلى أقل تقدير سنة، ثم بعد ذلك انظر ما تحملوه من الديون التي جاء
 الوعيد بشأنها، والشهادة في سبيل ال تكفر كل شيء إل الدين، وابن عمر يبني بيته

في أسبوع بيده؟!.
يت أو من بناء ب جة  صاحب الحا يا إذا خرج  بل انفتاح الدن يب ق هد قر  الناس إلى ع
من ين، وساعدوه، الن  من يع قف عند الباب وقال: أعان ال  من المسجد و هه   شب

يستطيع أن يقول مثل هذا الكلم؟ وال المستعان.
حال السلف في العبادة:

ته وخادمه سبعا، فكان هو وامرأ با هريرة  فت أ بي عثمان النهدي قال: تضي  وعن أ
يقسمون الليل أثلثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا.

يه وسلم- نبي -صلى ال عل حد من أصحاب ال ما بلغني عن أ بن المبارك:   وقال ا
من العبادة ما بلغني عن تميٍم الداري.

ير ل ينازع في ثلثة، شجاعة ول عبادة بن الزب  وعن عثمان بن طلحة قال: كان ا
ول بلغة.

 وعن الربيع بن خثيم قال: أتيت أويسا القرني -هذا سيد التابعين، وجاء مدحه في
سلم- صلة وال يه ال نبي -عل مر ال عو له بأ نه أن يد مر طلب م سلم، وع  صحيح م
قت ما كان و سبيح، فل عن الت عد فقلت: ل أشغله  صبح، وق قد صلى ال ته   قال: فوجد
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صلى ما  صر، فل صلى إلى الع هر  صلى الظ ما  هر، فل صلى إلى الظ صلة قام ف  ال
 العصر جلس يذكر ال إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، ثم نعس
 بعد صلة العشاء أخذته عينه فلما انتبه، يقول: سمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من

عيٍن نوامة، وبطٍن ل تشبع، ذكر ذلك الشاطبي في العتصام.
بن المسيب قال: ما فاتتني الصلة في جماعة منذ أربعين سنة، مبادرة إلى  وعن ا
 الفرائض، والفرائض أولى بالهتمام من النوافل، وإذا اهتم بالفرائض وفق للنوافل،
نذ كبيرة الولى م ني الت ما فاتت فل؟! قال:  فق للنوا يف يو في الفرائض ك  وإذا فرط 
كر ذلك سنة، ذ سين  نذ خم صلة م في ال فا رجٍل  في ق ما نظرت  سنة، و سين   خم

الذهبي في السير.
 وعصن عثمان بصن حكيصم قال سصمعت سصعيد بصن المسصيب يقول: مصا أذن المؤذن منصذ
تي إلى نه قال: أن الذي ل يأ بت عن بعضهم أ في المسجد. وث نا  ين سنة إل وأ  ثلث

الصلة حتى يدعى إليها إنه لرجل سوء.
 وقال سعيد بن جبير: لقيني مسروق فقال: يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إل أن

نعفر وجوهنا بالتراب، وما آسى على شيء إل السجود ل تعالى.
 وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله،

ويقبل على صلته ويخليهم ودنياهم، ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية.
با مسلم الخولني -عبد ال بن ُثوب- فلم يجداه في  وعن شرحبيل أن رجلين أتيا أ
 منزله، فأتيصا المسصجد فوجداه يركصع، فانتظراه فأحصصى أحدهصم أنصه ركعصة ثلثمائة

ركعة.
يا معشر الشباب اغتنموا -يعني سبيعي:  بو إسحاق ال نا أ بو الحوص: قال ل  وقال أ
في ني لقرأ البقرة  ية، وإ ها ألف آ بي ليلة إل واقرأ في ما مرت  كم- قل كم وشباب  قوت

ركعة.
نا: القرآن ستة  ألف آية تكون: في جزء، ألف آية تكون: أقل من جزء، يعني إذا قل
ين؟.. ل نا: ثلث في الجزء؟...... إذا قل كم يكون  ين  سمناها على الثلث  آلف، إذا ق
 أقل... لعلها تكون خمسة أجزاء أو أربعة أجزاء، يعني ورد خاص، قال: ما مرت
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هر صوم الش ني ل عة، وإ ني لقرأ البقرة برك ها ألف ليلة، وإ  بي ليلة إل واقرأ في
الحرم وثلثة أيام من كل شهر والثنين والخميس.

 المقصصود أنصه مصن أهصل العلم إضافصة إلى العلم، أبصو إسصحاق السصبيعي مصن كبار
خبر الشباب مل، وي عن الع مع ذلك لم يشغله ذلك  من الرواة الحفاظ، و ين،   المحدث
 بهذا، وليس هذا من إظهار العمل الذي يقلل الجر، وإنما هو من أجل القتداء، فإذا
 غلب على الظصن أنصه يقتدى بصه كان الثصر المترتصب على إظهاره أكثصر مصن الثصر
ما اقرأ صلي ف ني ل فت، وإ ني وضع صلة م بت ال تب على إخفاءه، قال: ذه  المتر

وأنا قائم إل بالبقرة وآل عمران.
 وقال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع ال -عز وجل- فيها
ساعة في  كن  صلي، وإن لم ت ساعة صلة وجدناه ي في   إل وجدناه مطيعا، إن كان 
 صصلة وجدناه إمصا يتوضصأ أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا فصي المسصجد،

قال: فكنا نرى أنه ل يحسن أن يعصي ال -عز وجل-.
 وقال معتمر بن سليمان التيمي لمحمد بن عبد العلى: لول أنك من أهلي ما حدثتك
 عن أبي بهذا، مكث أبي أربعين سنة يصوم ويفطر يوما، ويصلي الصبح بوضوء

العشاء، وربما أحدث الوضوء من غير نوم.
صدق ساعة إل ت مر  مي لم ت سليمان التي عم جريٌر أن  بن المغيرة: ز يى ا  وقال يح

بشيء، فإن لم يكن صلى ركعتين.
 وأما ما يروى عن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري فكثيٌر جدا، فعن معمر
سماعيل قال: قام سليمان بمكة سنة فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر  بن إ

إلى المغرب، وكان يجلس مع أصحاب الحديث وذلك عبادة.
من كثرة بكاءه، وقال سماع قراءة الثوري  ستطيع  نت ل أ بن مهدي قال: ك عن ا  و
 ابصن مهدي: مصا عاشرت فصي الناس رجًل آسصف مصن الثوري. وقال الفريابصي: كان
 سصفيان يصصلي ثصم يلتفصت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصصلوا اليوم فمتصى؟. وقال
 الوزاعصي -رحمصه ال-: مصن أطال قيام الليصل هون ال عليصه وقوف يوم القيامصة.
بو عي. وقال أ من الوزا في العبادة  ثر اجتهادا  يت أك ما رأ سلم:  بن م يد   وقال الول
من ني  عض إخوا ني ب صلة وقرآنا وبكاًء. قال حدث يل  يي الل نه: كان يح سهر ع  م
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 أهل بيروت أن أمه كانت تدخل -يعني أم هذا الخ- كانت تدخل منزل الوزاعي،
يل. في الل من دموع  عي، فتجده رطبا  صلة، صلة المام الوزا قد موضع ال  وتتف
 ودخلت امرأة لهصا صصلة بزوج الوزاعصي فنظرت فوجدت بلًل فصي مسصجده فصي
تك أمك، أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال ها: ثكل  موضع سجوده، فقالت ل
ثر دموع الشيخ في ها: ويحك، هذا يصبح كل ليلة من أ  في مسجد الشيخ، فقالت ل

سجوده.
ما قدر أن نك تموت غدا  سلمة أ بن  يل لحماد  بن مهدي: لو ق من  بد الرح عن ع  و
سلمة- بن  ني حماد  ته -يع نت أوقا هبي: كا فظ الذ مل شيئا. قال الحا في الع يد   يز
يت ما رأ ني  كم: إ سماعيل: لو قلت ل بن إ سى  بد والوراد. وقال مو  معمورة بالتع
 حماد بصن سصلمة ضاحكا، لصصدقت، كان مشغوًل إمصا أن يحدث أو يقرأ أو يسصبح أو

يصلي، قد قسم النهار على ذلك. مات حماد بن سلمة في الصلة في المسجد.
يه الصلة والسلم-، وحصل -وهو نادر- كن ل شك أن التبسم حصل منه -عل  ل
 أن ضحصك -عليصه الصصلة والسصلم- حتصى بدت نواجذه، ل شصك أن هذا مصن شدة
 التحري؛ لن بعض الناس ل يستطيع أن يوازن في مثل هذه المضايق؛ لن بعض
 الناس لو ضحك استمر، وبعض الناس لو غفل ذهل، فهو يحزم نفسه على هذا لئل
 يسترسل، بعض المضايق ل يستطيعها كثيٌر من الناس، فمثًل: مزاولة السباب مع
 قوة التوكل، هذا صعب جدا، يعني يذهب النسان إلى الطبيب، ثم بعد ذلك يحصل
ما أن يحسم يد، فإ سلم- بع صلة وال يه ال يه -عل ما كان عل ثل  كل على م  من التو
ستوعب، عض الناس ل ي صل، ب ما يح به  في قل صل  بب، أو يح  المادة ويترك التط
كي نه ويب مع عيو سه شيء؟! كيف تد في نف جد  يه ول ي عز الناس عل يف يموت أ  ك
ما كان من العتراض على القدر؟ ك سه شيء  في نف مع ذلك ل يحصل   ويحزن، و
 من حاله -عليه الصلة والسلم-؟. تضيق النظار في مثل هذه المواقف، حتى إن
 بعضهصم لمصا مات ولده ضحصك، مصا اسصتطاع أن يسصتوعب، فهذا حماد مصا رؤي

ضاحكا، وال المستعان.
نه أن وكيعا ين كانوا يلزمو يع الذ عض أصحاب وك ني ب بن أيوب: حدث  وقال يحيى 
يل فيقرأ خر الل في آ ثم يقوم  كل ليلة ثلث القرآن،  من  تى يقرأ جزأه   كان ل ينام ح
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 المفصل ثم يجلس، فيأخذ بالستغفار حتى يطلع الفجر. وقال عبد ال بن أحمد: كان
 أبي -رحمه ال- يصلي في كل يوم وليلة ثلثمائة ركعة، فلما مرض بسبب الجلد،
عة، وهذا ذكره سين رك ٍم وليلة مائة وخم كل يو نة كان يصلي  في المح بت  ما ث  حين
 أكثر من ترجم له. وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري: وكان -يعني المام أحمد-
سلطان عندي. من ال يث توارى  بد ال ح بو ع مة، كان أ في العبادة وعلو اله سا   رأ
 وذكصر مصن اجتهاده فصي العبادة أمرا عجبا قال: وكنصت ل أقوى معصه على العبادة،

وأفطر يوما واحدا واحتجم.
 وقال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ: كان هناد بن السري -رحمه ال- كثير
سجد ضأ فجاء إلى الم يث، تو هم الحد ني يقرئ نا، يع من القراءة ل  البكاء، فرغ يوما 
 فصلى إلى الزوال، وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى مسجده فتوضأ وجاء فصلى
 من الظهر، وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب، قال فقلت: لبعض جيرانه
يت ته بالنهار منذ سبعين سنة، فكيف لو رأ  ما أصبره على العبادة، فقال: هذه عباد

عبادته بالليل؟.
 وكان محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه ال تعالى- يختم في رمضان في النهار
ير: بن من كر  مة. وقال ب عد التراويح في كل ثلثة لياٍل بخت مة، ويقوم ب  كل يوم خت
 كان محمصد بصن إسصماعيل يصصلي ذات ليلة، فلسصعه الزنبور سصبع عشرة مرة، فلمصا
ما  قضى الصلة قال: انظروا أيش آذاني؟ وفي رواية وقد تورم جسده، فقيل له: ل

لم تخرج من صلتك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها.
 وكان بقي بن مخلد المام الحافظ المعروف صاحب المسند الكبير يختم القرآن كل
 ليلة في ثلثة عشرة ركعة، وكان يصلي بالنهار مائة ركعة، ويصوم الدهر، وكان

كثير الجهاد فاضًل.
 على كصل حال صصوم الدهصر معروف حكمصه عنصد أهصل العلم، وجاء فصي الحديصث
هر مفضول، وأن أفضل صيام الد بد(( وجاء أن  صام ال من  صام  صحيح: ))ل   ال
يه تح له باب من باب العبادة استرسل ف كن بعض الناس إذا ف  الصيام صيام داود، ل

ونسي نفسه، ونسي ما جاء فيه من نصوص.
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نه بل من زما يء  يع ش سي ل يض حد المقد بد الوا بن ع ني  بد الغ فظ ع  وكان الحا
ثم يقوم يث،  من الحد ما أقرأ شيئا  قن القرآن، ورب جر ويل نه كان يصلي الف  فائدة، فإ
 فيتوضأ فيصلي ثلثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين، كما سبق الشارة إليه إلى قبل
يث- أو سميع الحد سميع -ت ما بالت غل إ هر، ويشت صلي الظ هر، وينام نومًة، في  الظ
 بالنسصخ إلى المغرب، فإن كان صصائما أفطصر وإل صصلى مصن المغرب إلى العشاء،
 ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيصلي، ثم

يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، فهذا دأبه.
 وقال موفق الدين بن قدامة: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، كان رفيقي
 في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خيٍر إل سبقني إليه إل القليل، وكمل
ته من في ترجم مة ذكر  بن قدا هم، وا هل البدعة وعداوت ته بابتلئه بأذى أ  ال فضيل
 العبادة الشيء الكثير، فما ترك قيام الليل من شبابه إلى أن مات، فإذا رافق ناسا في
قد ني  في العلم، يع كبير  ثر ال مع ذلك ترك هذا ال صلي. و سفر ناموا وحرسهم ي  ال
يل والنهار؟! ول يدري أن هذا خيٌر  يقول قائل: كيف يؤلف المغني وهو يصلي بالل
صالحا في السصير: كان قدوة  فظ الذهصبي  يم. وقال الحا  معيصن للتأليصف والعلم والتعل
 عبادا قانتا ل ربانيا، خاشعا مخلصا عديم النظير، كبير القدر، كثير الوراد والذكر
صيام، ثر ال قل أن ترى العيون مثله، وكان يك صفات الحميدة،   والمروءة والفتوة وال

ويتلو كل ليلة ُسبعا مرتًل في الصلة.
من قت قرب-  ية -نختصر باعتبار أن الو بن تيم يخ السلم  عن ش كر  ما ذ ما   وأ
ته وتهجده من عباد كر  ته ذ مع كثرة مؤلفا ستحيل، ف به الم يء يش مل فش  العلم والع
 وأذكاره وصيامه وجهاده، ويقرر في ذلك أن هذا هو السبب في إعانته على العلم،
 وكان مع ذلك مجبوًل على الكرم، وما شد على دينار ول درهٍم قط، بل كان مهما
من يه  سأله شيئا يقدر عل من ي به كله، وكان ل يرد  من ذلك يجود   قدر على شيء 

دراهم ول دنانير ول ثياب ول كتب، حتى الكتب يعطيها.
 وقال ابن رجب في ذيل الطبقات عن المام المحقق ابن القيم -رحمه ال تعالى-:
 وحصج مرات كثيرة، وجاور بمكصة، وكان أهصل مكصة يذكرون عنصه مصن شدة العبادة

وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.
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من بعض فه بمكة، وكان هذا  سعادة الذي أل مة مفتاح دار ال في مقد يم  بن الق  وقال ا
به سي ببا ته، وإلقاء نف ند بي يه ع عي إل ين انقطا ّي ح ها عل تح ال ب تي ف حف ال  الت
 مسصتكينا ذليًل... إلى أن قال: فمصا خاب مصن أنزل إليصه حوائجصه وعلق بصه آماله،

وأصبح ببابه مقيما، وبحماه نزيًل.
 وهكذا يسصتمر العلماء المحققون على هذا المنهصج، وهصو الجمصع بيصن العلم والعمصل،
 فمن قرأ سيرة الشيخ محمد المام المجدد -رحمه ال- محمد بن عبد الوهاب رأى
به ما قام  مع  كر  من صلة وتلوة وذ من هذه العمال الخاصة   العجب، فيتعجب 

من جهاد بالسنان واللسان، وكذلك أبناءه وأحفاده وتلميذهم إلى عصرنا.
 وهذه البلد أيضا لها القدح المعلى من هذا النوع من أهل العلم والعمل، فمن أدرك
 الشيصخ عمصر بصن سصليم -رحمصه ال- والعبادي والمفدى والخريصصي والمطوع

-رحمهم ال- جميعا وأضرابهم وأمثالهم فهؤلء يضرب بهم المثل في العبادة.
سلف هذه المة، فهناك يه، هذا خاص ب ني ل يقال: أن هذا شيء غير مقدور عل  يع
 أمثلة، وهذا الشيصخ عبصد العزيصز بصن باز -رحمصه ال تعالى- مضرب المثصل فصي
 التضحية، حيث بذل جميع وقته للدعوة والتعليم، وقضاء الحاجات، وحدثتنا زوجته
طت عب، فضب يه آثار الت ستشفى، ولحظت عل من الم من الليالي جاء  في ليلٍة  نه   أ
 الساعة بعد عادته في القيام بساعة رأفًة به، فانتبه على العادة، وسألها لَم لم يشتغل
جل راحته، ها فعلت ذلك من أ خبرته أن خبرته فلمها على ذلك، وأ ساعة، فأ به ال  من
 فقال -رحمه ال-: الراحة في الجنة، وكان معدل نومه ل يزيد في اليوم والليلة ل

يزيد على أربع ساعات.
 ومن شيوخنا الحياء الن الموجودين من يزاول العمل الوظيفي، ويؤدي العمل من
 أوله إلى آخره بمقدار ست ساعات في اليوم، ومع ذلك يكون لديه الدروس اليومية،
ته معمور، وتجده يحرص على الصلة على الجنائز، ويتردد على المساجد التي  وق
 يصصلى فيهصا على الجنائز، والن خرج مصن الدوام، فيصصلي على الجنازة ويتبعهصا،
يل قيام، فهذا ليس بالمستحيل، لكن الموفق من وفقه  والمغرب عنده درس، وفي الل
 ال، فعلى كصل حال نقتصصر على هذا؛ لن الوقصت يزاحمنصا، فالذي ُيريَص ال -جصل
 وعل- من نفسه خيرا يعينه، وأكرر ما ذكرته في البداية أن هذا الموضوع لو أسند
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من بع  فع؛ لن القول الكلم الذي ين مل لكان أن في العلم والع عه   لشخص يحكي واق
من هذا، سند إلى شخص لم يعرف بشيء  ما ي هو المقبول، أ  القلب ويصدقه العمل 

فهذا ل شك أنه حسن ظن من الخوان، ول نقول إل خيرا، وال أعلم.
 وصصلى ال وسصلم وبارك على عبده ورسصوله نبينصا محمصد، وعلى آله وصصحبه

أجمعين.
أسئلة:

 هذا يقول: كيصف يبّلغ النسصان علمصه وهصو غيصر مؤهصل كتدريصس الحلقات أو عقصد
الدروس، وما قولكم فيمن يقول: أنا ل أحفظ القرآن خوفا أن يكون حجة علّي؟

 أوًل: كونه يقدم على التعليم قبل أن يتأهل هذا ل شك أنه استعجال للثمرة، فعليه أن
يه أن يبادر جة إلى أن يعلم عل عت الحا هل ود عد ذلك إذا تأ ثم ب بل ذلك،  هل ق  يتأ

بالتعليم فهذه زكاة العلم.
يس من تلب شك أن هذا  يه فل  جة عل ية أن يكون ح فظ القرآن خش نه ل يح ما كو  أ
 الشيطان، فعليصك أن تحفصظ القرآن وأن تجاهصد نفسصك، وأن تخلص عملك ل -جصل
 وعل-، وهذا سصؤال يرد كثيصر مصن الطلب فصي الدراسصة النظاميصة، فصي الكليات
ني التخرج صب عي ية، ون ية الشرع نا دخلت الكل من يقول: أ هم  ية، كثيٌر من  الشرع
 والشهادة وبناء السصرة، وظروف الحياة، ول شصك أن هذا يخدش فصي الخلص،
 نقول: نعصم يخدش فصي الخلص، فيقول: هصل الحصل أن أترك الدراسصة؟ نقول: ل،
 ليس الحل أن تترك الدراسة، الحل أن تجاهد نفسك بالخلص، وإذا علم ال -جل

وعل- منك صدق النية أعانك.
 يقول: كيصف نكثصر مصن العبادة والعلم والدعوة وزماننصا مليٌء بالشواغصل، كحصق
 الوالدين، والسرة، والنشغال بالجهزة الحديث، كالحاسب والجوال ونحوهما، مع
من الجهزة، فع  قه، وننت كل ذي حقٍِ ح طي  ها؟ ونع يف نقاوم  انفتاح المنكرات فك

ونكثر من العلم والعبادة والدعوة مع قصر العمر؟
 أقول: مثل هذه العذار لم تعق من كان قبلك، أنت عندك صوارف صحيح وجدت
 في هذا الزمن، لكن أنت بهذه الوسائل تدرك ما أدركه من سبقك من العلم بمراحل،
سيارة وتصل إلى المسجد بخمس دقائق، نك أن تركب ال سبب هذه الوسائل، بإمكا  ب
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كن من تقدم الذين ليست عندهم هذه الشواغل يحتاج إلى ساعة إلى أن يصل إلى  ل
المسجد الذي فيه درس.

 أيضا هذه اللت التي تعتذر بها هي خير معين لك على التحصيل، ما الذي يمنعك
 إذا تعارض درس مع آخر أن تقتني من الشرطة التي شرحت فيها الكتب من أهل
 العلم الموثوقين، وتنظر في المتن تحفظ من المتن وتسمع الشرح وتعلق عليه، هذا
 درس، وهذا لم يكصن موجود بالنسصبة لمصن تقدم، ل شصك أنصه موجود الصصوارف
 موجودة، والشواغل كثيرة، ومع ذلك المعين والميسر موجود، لكن ابذل من نفسك

تجد -إن شاء ال تعالى-.
يقول: هل يجوز السهر على قراءة الكتب مع ذكر دليل ذلك؟

في العلم( سمر  سابقا )باب ال نا هذا  هم المام البخاري، وذكر هل العلم ومن جم أ  تر
يل إلى هم من يجزئ الل في هذا، فمن سلف كثيرة  ما يدل على ذلك، وأخبار ال كر   وذ
 ثلثصة أجزاء، ينام ثلث، وينظصر فصي العلم ثلث، ثصم يصصلي ثلث، وُمدح بهذا، ول
 يتعارض بهذا أبدا مع حديث: )كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها( والنبي -عليه
ين نة ب سألة مواز ساعة، فالم مع أهله  صلة العشاء تحدث  عد  سلم- ب صلة وال  ال
سهر على المباحات، فضًل عن سد، ول شك أن النوم أفضل من ال  المصالح والمفا

السهر مع التخليط، فضًل عن السهر مع المحرمات، نسأل ال السلمة والعافية.
كل يوم، هم كانوا يقرؤون القرآن  سلف أن من حال ال ما جاء ذكره  سؤال ع ثر ال  يك

وهذا مستفيض عنهم.
 قراءة القرآن عند الماهر، ومع ذلك بإمكانه أن يتدبر، وقد رأينا من يقرأ القرآن كل
 يوم مع أن الدموع تنهمر من عينيه، فليس بالمستحيل، وليس بصعب، وهو موجود
 إلى الن، النصبي -عليصه الصصلة والسصلم- ثبصت عنصه أنصه قال لعبصد ال بصن عمرو:
 ))اقرأ القرآن في سبع ول تزد(( مثل هذا الكلم منه -عليه الصلة والسلم- إنما
بن عمرو أراد أن يقرأ القرآن ثل هذا الكلم، ا فع يعالج بم فع، المند  هو علج للمند
 ليصل نهار، ويترتصب على هذا تضييصع بعصض الحقوق، فأراد النصبي -عليصه الصصلة
 والسلم- أن يحد منه هذا الندفاع، فقال له: ))اقرأ القرآن في شهر(( فقال: نطيق
 أكثصر مصن ذلك، فقال: ))اقرأه فصي عشريصن ليلة(( فقال: إنصي أطيقصه أكثصر مصن ذلك،

1260



في عشر(( يطيق من ذلك، )) ثر  في الشهر(( فقال: أطيق أك ين   فقال: ))اقرأه مرت
 أكثصر مصن ذلك، قال: ))اقرأ القرآن فصي سصبٍع ول تزد(( فإذا كان النهصي للرفصق
صوص سبة لغيره الن ظر بالن هي فتن فق بالمن جل الر من أ هي  هي، إذا كان الن  بالمن
 الخرى، ففي كل حرف من القرآن عشر حسنات، وجاء في الحديث عند أبي داود
من ثلث، والعلماء يقررون أن القراءة قل  في أ من قرأ القرآن  قه  نه: ل يف  وغيره أ
يه أعمال أخرى، وانشغال من لد سبة ل كن هذا بالن قه، ل قل من ثلث ممكنة وقد يف  بأ
عد صلة سة ب نا أقرأ خم نا شخص: أ كن لو قال ل قه، ل ثل هذا ل يف  بأمور دنياه، فم
 الصبح، وخمسة بعد صلة الظهر، وخمسة أجزاء بعد صلة العصر، وأستطيع أن
 أقرأ القرآن في يومين، هل نقول لك: إنك ل تفقه، ل تقرأ بعد صلة الظهر؛ لجل
قه، هل لهذا المنع من القراءة في وقٍت من هذه الوقات أثر على الفقه؟ لكن  أن تف
من هم  هو محمول على الغالب، ومن قه، ف في اليوم ل يف  غالب الناس إذا قرأ عشرة 
 يرى كابن رجب وغيره أن هذا في الوقات العادية، أما في الوقات الفاضلة فتغتنم

هذه الوقات، ول مانع أن يختم القرآن في رمضان في كل ليلة.
 وذكصر العلماء -وهذا ل بصد مصن التنصبيه عليصه- أن منهصم مصن يختصم بالنهار وبالليصل
بن عن ا ير والنووي  بن كث فظ ا كر الحا يل، وذ ين بالل تم ختمت من يخ هم  مة، ومن  خت
 الكاتصب الصصوفي أنصه كان يختصم أربعا بالليصل وأربعا بالنهار، وهذا ليصس بالمقدور،
 والوقت ل يستوعب، وذكر القسطلني عن شخٍص أنه كان يقرأ القرآن في أسبوع،
يت سبوع الطواف بالب نا أن ال في شوط، وعرف يل  ثم قال: وق كن،  سبوع مم نا أ  قل
 سبعا، وهذا ل يمكن، ول شك أن هذا من تلبيس الشيطان على بعض الناس، يريه
 أنه قرأ وهو في الحقيقة لم يقرأ، والقراءة التي تترتب عليها آثارها ل شك أنها إذا

كانت على الوجه المأمور به، بالتلوة والتدبر، وبنية النتفاع من القرآن.
 شيصخ السصلم -رحمصه ال تعالى- يقول: "وقراءة القرآن على الوجصه المأمور بصه
 تورث القلب مصن العلم والعمصل واليمان والطمأنينصة والراحصة مصا ل يدركصه إل مصن

جّرب". ابن القيم -رحمه ال تعالى- يقول:
فتدبر القرآن إن رمَت الهدى

...
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...
فالعلم تحت تدبر القرآِن

 وأما قراءة الهّذ من غير ترتيل ول تدبر ل شك أن أثرها في النفس ضعيفة، لكنها
 إذا أخرجت الحروف من مخارجها، ونطق بها النسان نطقا كامًل ل شك أن أثرها
كل بت -إن شاء ال تعالى-، ب بة على مجرد القراءة يث  في تحصيل الحسنات المرت

حرف عشر حسنات.
 وجاء عن الدارمي وأحمد بإسناد جيد: ))أن قارئ القرآن يقال له: اقرأ، وارتق في
كن العلم واليمان الذي يا هّذا كان أو ترتيًل(( ل في الدن نت تقرأ  ما ك نة ك  درج الج
 تورثصه القراءة ل تكون مصع هذا الهّذ، والمسصألة على التعود، إذا تعود النسصان أن

يقرأ بهّذ ل يستطيع أن يتريث، بل يكون نظره إلى آخر السورة.
 وعلى كصل حال علينصا أن نعنصى بكتاب ال -جصل وعل-، ففيصه العلوم كلهصا، وفيصه

الخير كله، ومن قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن مباشرة؛ لنه كلمه.
هو الكتاب الذي من قام يقرأه

...

...
كأنما خاطب الرحمن بالكلم

 بعصض الناس إذا انتهصى مصن دوامصه وارتاح بعصد العصصر، بعصد المغرب للجرائد
والمجلت، وبعد العشاء للمساهير، وليس لكتاب ال -جل وعل- منه نصيب.

 مع السف بعض طلب العلم ل يعرف القرآن إل أن تقدم قبل الصلة بدقائق، يفتح
 المصحف وإل فل يعرفه، وهذا خلل، يعني إذا لم نعَن بكتاب ال فكيف نعنى بكلم
سائل؟ غل بالو ية ونشت يف نترك الغا سرة للقرآن، فك سنة مف ية، وال هو الغا شر؟   الب

ى{]) ٌي ُيوَح ْن ُهَو ِإّلا َوْح ِن اْلَهَوى * ِإ ُق َع ا َينِط سنة كما جاء: }َوَم  ( سورة4-3وال
 النجصم[ فالسصنة أيضا غايصة، فعلينصا أن نعنصى بالصصلين بالوحييصن، ومصا يعيصن على
ظر ما قدم الن مع غيره ظر  مع الن ما  في غيره ظر  يث إذا تعارض الن ما، بح  فهمه
سائل نا الو ما إذا عرف صد، وأ هم المقا صد لف سائل على المقا نا الو ما إل إذا قدم  فيه

فيكون اهتمامنا منصبا على هذه الغايات، وال أعلم.
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,صلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
==============

 اعرف ال في الرخاء يعرفك في الشدة
 عن عائشة رصي ال عنها قالت: "دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى
 ال عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به،
 فأبده رسصول ال صصلى ال عليصه وسصلم، بصصره فأخذت السصواك فقضمتصه ونفضتصه
يت رسول ال ما رأ به، ف يه وسلم فاستن  نبي صلى ال عل ثم دفعته إلى ال ته،   وطيب
 صلى ال عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول ال صلى
ضى". ثم ق يق العلى، ثلثا،  في الرف ثم قال:  صبعه  فع يده أو إ سلم ر يه و  ال عل

]أخرجه البخاري[.
إّن الُموّفق ل ُيفّرُط بشيٍء من الّسنن حتى في أحلك الّظُروف والحوال.

 وكثيٌر مصن الّناس ُتشاِهُدونهُص فصي الوقات الّتيص تضيصق بالّنسصبة لهُص ُيهدر كثيرا مصن
سُه سبب، ويْعُذر نف من الواجبات لْدنَى  ف  هو يتخّف ّسنن، ف عن ال  الواجبات فضًل 
نى ُعذر، عة لْد مع الجما ّصلة  عن الواجبات، فمثًل: يترك ال فه   بأْدنَى ُعْذر بتخل
 كأن ُيصاب بُزكام، أو وعكة خفيفة، فيترك الّصلة، أو ُيؤّخرها حتى يخرج وقُتها،

ويتخّفف متعلًل بقوله: ال غفوٌر رحيم!.
نعم ال غفوٌر رحيم، ورحمُته سبحانه وتعالى وسعت ُكّل شيء.

 يقول سصبحانه: )َوَرْحَمتِي َوسِصَعْت ُكّل َشْيٍء َفسَصَأْكُتُبَها ِلّلِذينَص َيّتُقونَص َوُيْؤُتونَص الّزَكاَة
[.156َواّلِذيَن ُهم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن(. ]سورة العراف، الية: 

لكن السؤال: لمن سيكتبها؟!.
هل سيكتبها للُمفّرطين للّذين ُيزاوُلون الُمنكرات، ويعتمُدون على سعة رحمة ال؟!.
ِسِه أيضا ه غفوُر رحيم، وأخبر عن نف خبر عن نفسه أّن هو سبحانه أ  الجواب: ل، ف
َه َشِديُد اْلِعَقاِب(. ]سورة َه َواْعَلُموْا َأّن الّل  أنه شديُد العقاب، يقول سبحانه: )َواّتُقوْا الّل

[.196البقرة، الية: 
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 وال سبحانه وتعالى يغار، ولذا ُحّدت الُحُدود، فكيف يزني الّزاني ويقول: ال غفوٌر
 رحيصم؟! وكيصف يسصرق السّصارق ويقول: ال غفوٌر رحيصم، وأن ورحمصة ال - جصل

وعل - ل ُتحد، فقد وِسعت كل شيء؟!.
 نعم، إن مع هذا الوعد هناك وعيد، وعلى الُمسلم أْن ينظر إلى الّنُصوص ُمجتمعة،
 فل ينظر إلى الوعيد فقط فُيصاب باليأس والُقُنوط، ويسلك مسالك الخوارج، وعليه
 أيضا أل ينظصر إلى ُنصُصوص الوعصد ُمعرضا عصن ُنصُصوص الوعيصد فيسصلك مسصلك

الرجاء، وينسلخ من الّدين وهو ل يشعر.
ّسنة هل ال حق مذهب؛ أ هل ال ِه كما هو مذهب أ في ُأُموِر ْن يتوّسط  سان أ  فعلى الن

والجماعة.
ُه من آلم ما ُيكاِبُد سنة رغم  يه الصلة والسلم- ما فّرط في هذه ال نبي - عل  إذا ال

وأوجاع، ومن عرف ال، وتعّرف على ال في الّرخاء، عرفُه في الّشّدة.
 مصن أراد أنْص ينظصر الّشواهصد الحّيةص على ذلك على ذلك فليزر المرضصى فصي
 الُمستشفيات، لسّيما من كانت أمراُضُهم شديدة ُمقِلقة؛ بل ينظر إلى أماكن الِعناية،

وينظر الُفُروق.
ِت ين، وهو في آخر لحظا ستشفى مّرًة، فإذا بشخص عُمره أكثر من ثمان نا الُم  دخل
عن ّصريح، ل يفتُر  عن بال عن بالل تم، ويل ّسب والّش عن وال ساِنِه الّل ِه، وعلى ل  حياِت

ذلك!.
وخرجنا من عندُه وهو على هذه الحال؛ لّنُه عاش أّيام الّرخاء على هذه الحال.

 وشخٌص، بل أشخاص بغرف العناية، ل يعرف الّزاِئرين من حوله، وُيْسمع القرآن
منُه ظاهرا، ُيرّتل القرآن ترتيًل، وهو ل يشعر بمن حوله، لنه ُمغمًى عليه!.

 وكصم مصن شخصص فصي حال إغماء، فإذا جاء وقتُص الذان أّذن أذانا واضحا وظاهرا
ُيْسَمع منُه؟!.

كر ُت الّذ ية المرّكزة، وُترى علما قد بالعنا هو ير كر و خص ُيلزم الّذ من ش كم   و
على وجِهِه.

قّدم تِجد، وتعّرف على ال في الّرخاء يعرفك في الّشّدة.
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 أما لدنى سبب تعذر نفسك وتترك الواجبات فضًل عن الُمستحّبات، ففي الّنهاية لن
ُتعان.

 كثير من ُطّلب العلم - مع السف الّشديد - ليس لهم نصيب كما ينبغي من كتاب
 ال -عز وجل- ، فإذا ذهب إلى الماكن الفاضلة، في الوقات الُمفّضلة في العشر
صر إلى أذان صلة الع من  كة يتفّرغ للعبادة، فيجلس  في م من رمضان  خر   الوا
ُه رصيد يس ل كن ل تح الُمصحف؛ ل  المغرب يتعّرض ِلنفحات ال في ذلك الوقت، يف

سابق ُطول ُعمره، وُيريد أْن يستغل هذه اليام، فهل ُيعان على قراءة القرآن؟!.
ل، لن ُيعان أبدا على هذا موُجودة!.

 تجد شخص من خيار الّناس يفتح الُمصحف بعد صلة العصر خمس دقائق ُثم يغلق
 الُمصحف، يمل ويتلّفت يمنة ويسرى لعّله يرى أحدا يقضي معه بعض الوقت ُينّفس

عن نفسه!.
فهل أنت في ُكربة حتى ُينّفس عنك؟!.

ْن ُيكمل بل أ ّساعة، وكيف أن الوقات تنقضي بُسرعة ق نا من ينظر إلى ال  لكن رأي
ما حّدَدُه من ّتلوة ِحزبُه الّذي اعتادُه!.

في الحديث: "من حّج فلم يرُفث ولم َيْفُسق خرج من ُذُنوِبِه كيوم ولدتُه ُأّمه".
والحج أربعة أّيام، فماذا على العبد لو سكت عما ل يحل أربعة أيام؟!.

لكن: هل سُيعان على الّسُكوت، وهو طول أّياِمِه أّيام الّرخاء في قيل وقال؟!.
وال لن ُيعان على الّسُكوت!.

فعلى الْنسان أْن يتعّرف على ال في الّرخاء لُيعرف في مثل هذه اللحظات.
 [ ففي العناية كما4وكما قال ال جل وعل: )ِإّن َسْعَيُكْم َلَشّتى(. ]سورة الليل، الية: 

قلنا: شخص يلعن، ويسّب ويشتم، وشخص آخر يقرأ الُقرآن.
فهل هذا يعني أّن ال - جل وعل - ظلم هذا، ولطف بهذا؟!.

أبدا، تعالى ال عن ذلك.
 لكن هذا الذي يلعن و يسّب ويشتم ما قّدم لنفسه، وهذا الذي يقرأ الُقرآن قّدم لنفسه،

والّنتيجة أمامه.
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 الّنبي - عليه الصلة والسلم - ُيكابد من المرض ما ُيكابد، ومع ذلك يحرص على
قط أحسن ستنانا  ستن ا يه وسلم ا يت رسول ال صلى ال عل ما رأ ّسّنة: "ف طبيق ال  ت
 منه فما عدا أن فرغ رسول ال صلى ال عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في

الرفيق العلى، ثلثا، ثم قضى".
صبعه، ُثّم ُه أو إ فع يد سلم - ر يه و صلى ال عل غه -  ما فرغ، وبُمجّرد فرا عد   فب
جت سلم - وخر صلة وال يه ال ضى". - عل ثم ق يق العلى، ثلثا،  في الرف  قال: "

ُروُحُه الّشريفة إلى بارِئها.
ين ما ب ضة  هي الوهدة الُمنخف تي". و تي وذاقن ين حاقن شة تقول: "مات ب نت عائ  وكا

الترقوتين، والّذقن معروف: مكان اللحية.
ضي ال ين سصحري ونحري". هذا مصن مناقبهصا، ر ضي ال عنهصا: "مات ب  قولهصا ر

عنها.
سواك" فقلت: "آخذه لك؟" فأشار حب ال نه ُي يه، وعرفت أ ظر إل ته ين ٍظ: "فرأي  وفي لف

برأسه: أن نعم". وهذا لفُظ الُبخاري، ولمسلم نحوه.
ْن نحرص أشّد الحرص على الواجبات، وما تقّرب أحٌد إلى ال بأفضل مما نا أ  فعلي

افترض عليه.
في الّشّدة، بد  ها الع ن من في الّرخاء لُيمّك ّسنن  طبيق ال غي الحرص على ت  وأيضا ينب
 وِلَيْأَلفهصا، وِلَيتجاوز مرحلة الختبار إلى مرحلة الّتلّذذ بالّطاعصة والعبادة، فيُكون لهُص
عز وجل – وكّل ين يدي ال -  سار ب من النك من الّتلوة، و كر، و من الّذ  نصيب 
 ذلك لُيعرف إذا احتاج فيمصا بعصد، ولُيْكتصب لهُص هذا العمصل إذا مرض وعجصز عنهُص،

فيستمر لُه أجُر هذا العمل، وُتجرى عليه حسناته.
وصلى ال على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين

=============
 قيمة الزمن

صعيدين العام ها على ال يع أوقات في تضي ساًء  نا رجاًل ون شه أمت نن الذي تعي  إن التف
 والخاص ، أدى إلى أن يمضصي العالم بدوننصا إلى المسصتقبل ، واعتبارنصا مصن أيتام
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ها ستغلل هذه الوقات وإعمار في ا نن  نن إلى تف يخ ، وإن لم يتحول هذا التف  التار
على الوجه الصحيح ، فستبقى الهوة بيننا وبين المستقبل كبيرة.

 إن قضيصة قيمصة الزمصن ، ثمصة قضيصة حضاريصة ، ولبعصد غورهصا ، وكصبير أثرهصا ،
 وشديصد مسصاسها ، ل يكتفصى فصي طرحهصا ومعالجتهصا بعقصد مؤتمرات أو حلقات

دراسية ، أو إلقاء محاضرات ، على أهمية ذلك وفائدته .
 إنها تحتاج إلى أن ترضع مع لبن المهات ، وأن تكون في مسلك الباء والمجتمع
ير ، من الناس كث سامية الهدف ، إن فئاما  صد ،  سسات ، واضحة المق  أفرادا ومؤ
قة ها ، وحقي هم حرف مفهوم صورة على شعائر محددة ، وبعض  ظنوا أن العبادة مق
 المر بخلف ذلك ، إذ العبادة تشمل الدين كله ، وتشمل الحياة كلها ، وتشمل كيان

النسان كله ، ظاهره وباطنه.
 بل هي اسم جامع لكل ما يحبه ال ويرضاه من القوال والعمال الظاهرة والباطنة
ته مة الزمن وأهمي كن للمرء أن يدرك قي مع للعبادة ل يم نه بدون هذا المفهوم الجا  إ
 وبالتالي أن يغتنمصه ، ويتوجصه نحصو إعماره ، فكان لزاما أن يدرك النسصان وجوده

وإنسانيته ووظيفته ، فيعمر أوقاته كلها بطاعة ال تبارك وتعالى.
وليعلم أن العادات والمباحات ، إذا حسنت النية فيها ، صارت عبادات .

 قال ابن القيم :" فوقت النسان هو عمره في الحقيقة ، وهو مادة حياته البدية في
مر من  سرع  مر أ هو ي يم ، و في العذاب الل ته الضنك  يم، ومادة معيش يم المق  النع
 السصحاب ، فمصا كان مصن وقتصه ل وبال ، فهصو حياتصه وعمره ، وغيصر ذلك ليصس
في الغفلة ته  طع وق يه عاش عيش البهائم ، فإذا ق ته ، وإن عاش ف في حيا  محسوبا 
به النوم البطالة ، فموت هذا خير ما قطعه  ني الباطلة ، وكان خير   والشهوة والما

(1له من حياته.... " أ.هص )
 هذا ، وقصد درج كثيصر مصن التربوييصن فصي طرح مثصل هذا الموضوع بالحديصث عصن
 عوائق اسصتغلل الوقصت ، والعوامصل المسصاعدة على اسصتغلل الوقصت والسصبيل إلى

القراءة بدون ملل ول ضجر .
 وقصصد كان الجدر التنويصصع فصصي الطرح ، تبعا لختلف أجناس الناس ، وطبيعصصة
 التركيبات البشرية التي خلق عليها النسان . ومن هذا المنطلق أود في هذه العجالة

1267



 ، أن أضصع بيصن يدي القارئ الكريصم ، قواعصد فصي قيمصة الزمصن ، تجديدا فصي طرح
معالجة مشكلة ضياع الوقات ، وأعد القارئ الكريم في المستقبل بشرحها وبيانها ،

(2وإليك القواعد: صص )
. الزمن هو أجل وأشرف ما يحصله العقلء ، بإجماع العلماء .1
. من شرف الزمان أن العاقل يحرص على اغتنامه إلى حال النزع والذماء2
. الشتغال بالندم على الوقت الفائت ، تضييع للوقت الحاضر .3
. التسويف عجز وكسل .4
. اعتقاد التفرغ من الشواغل في مستقبل اليام ، وهم وسراب .5
. إنما تضيع الزمان بصحبة البطالين.6
. إنما تكمل العقول بترك الفضول .7
. ترويح النفس بقدره ووجهه كسب للزمان ، والقلب إذا كل عمي.8
. دوام العطاء ولو كان قليًل ، يكون منه ما يعجز.9

. من شغل نفسه بغير المهم ضيع المهم وفوت الهم .10
. لكل وقت ما يملؤه من العمل .11
. ل في أيام دهرنا نفحات ، فالموفق من تعرض لها .12
. من طوى منازل في منازل ، أو شك أن يفوته ما جد لجله.13
. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى .14

 وبال التوفيصق ، وصصلى ال وسصلم على نبينصا محمصد بصن عبدال وعلى آله وصصحبه
أجمعين.

صصصصصصصصصصصصصصصصص
المراجع

163( الجواب الكافي ، لبن القيم ص1)

 بتصرف81صص 27( سوانح وتأملت في قيمة الزمن لخلدون الحدب ص2)
=============

 عبر وخواطر حول الصيفية
الخطبة الولى
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ّن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات  إ
أعمالنا، من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له.

 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن محّمدا عبده ورسوله، صلى
ال وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،

أّما بعُد:
أيها المسلمون:

 إن القلوب تمل كما تمل البدان، فبعد تعب وجهد وعناء تميل النفوس إلى التجديد
بة ورفعا للسآمة ليعود الطالب هو المباح دفعا للكآ  والتنويع، وترنو إلى الترويح والل
 بعدها إلى مقاعد الدراسة بهمة وقادة، ويرجع الموظف إلى عمله بعزيمة وثابة ذلك

أن القلوب إذا سئمت عميت.
كم ال - تجديٌد للنشاط وإذكاء للحركة وصفاء للذهان وترويض  والجازة - يرعا
ها حتى ل تصاب بالخمول والركود، فيصبح جسما هامدا وعقًل يل ل  للجسام وتعل

غائبا.
 َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفَة َعْن َأِبيِه َقاَل: "آَخى الّنِبّي صلى ال عليه وسلم َبْيَن َسْلَماَن
 َوَأبِصي الّدْرَداِء، َفَزاَر سَصْلَماُن َأبَصا الّدْرَداِء، َفَرَأى ُأمّص الّدْرَداِء ُمَتَبّذَلًة: َفَقاَل َلهَصا مَصا

َشْأُنِك؟!.
 َقاَلتْص: َأُخوكَص َأبُو الّدْرَداِء َلْيسَص َلهُص َحاَجٌة فِي الّدْنيَا، َفَجاَء َأبُو الّدْرَداِء َفصَصَنَع َلهُص
َن ا َكا ى َتْأُكَل، َقاَل َفَأَكَل َفَلّم ا ِبآِكٍل َحّت ا َأَن ي َصاِئٌم، َقاَل َم ا، َفَقاَل: ُكْل َقاَل: َفِإّن  َطَعاًم
ْن آِخِر َن ِم ا َكا ْم َفَلّم ُم َفَقاَل َن َب َيُقو َم ُثّم َذَه ْم َفَنا ُم، َقاَل َن و الّدْرَداِء َيُقو َب َأُب  الّلْيُل َذَه
 الّلْيِل، َقاَل َسْلَماُن ُقِم اْلآَن، َفَصّلَيا َفَقاَل َلُه َسْلَماُن : ِإّن ِلَرّبَك َعَلْيَك َحّقا َوِلَنْفِسَك َعَلْيَك

َحّقا َوِلَأْهِلَك َعَلْيَك َحّقا َفَأْعِط ُكّل ِذي َحّق َحّقُه.
 َفَأَتى الّنِبّي صلى ال عليه وسلم َفَذَكَر َذِلَك َلُه َفَقاَل الّنِبّي صلى ال عليه وسلم َصَدَق

َسْلَماُن". ]رواه البخاري[.
هنا يبين السلم عن مراعاٍة لحاجات النسان النفسية ومتطلباته الروحية.
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 السلم دين السماحة واليسر، فهو يساير فطرة النسان وحاجاته، فحين شاهد النبي
 صلى ال عليه وسلم الحبشة يلعبون قال: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت

بحنفية سمحة". ]رواه أحمد[.
 فبعصض الناس ل يرى فصي الحياة إل الجصد المرهصق، والعمصل المتواصصل، وآخرون
 يرونها فرصة للمتعة المطلقة والشهوة المتحررة، وتأتي النصوص الشرعية فيصًل
 ل يشق له غبار، فيشعر بعدها هؤلء وهؤلء أّن هذا الدين وسط، وأن التوازن في
ُه الّداَر اْلآِخَرَة َوَلا َتنَس َنِصيَبَك ا آَتاَك الّل ِغ ِفيَم  حياة المسلم، مطلب قال تعالى: )َواْبَت

[.77ِمَن الّدْنَيا...(. ]سورة القصص، الية: 
يا عباد ال:

 نعم، إنها الموازنة المطلوبة بين سائر الحقوق والواجبات، فها هو السلم يراعي
النسان عقًل له تفكيره، وجسما له مطالبه ونفسا لها أشواقها.

 قال ابن مسعود رضي ال عنه: "كأن النبي صلى ال عليه وسلم يتخّولنا بالموعظة
 في اليام كراهة السآمة علينا". ]رواه البخاري ومسلم[ وفي رواية: "كان يتخولنا أن

نتحول من حالة إلى حالة".
لن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر.

ّن القلوب تمل كما تمل البدان فابتغوا بي طالب رضي ال عنه: "إ  يقول علي بن أ
ساعة، فإن القلب إذا عد  ساعة ب كم". ويقول أيضا: "رّوحوا القلوب  ها طرائف الح  ل

ُأكره عمي".
 ويقول أبو الدرداء رضي ال عنه: "إني لستجم قلبي باللهو المباح ليكون أقوى لي

على الحق".
تم يه وإذا ملل  وقال عمر بن عبد العزيز رحمه ال: "تحدثوا بكتاب ال وتجالسوا عل

فحديث من أحاديث الرجال".
 وهذا إمامهم وقدوتهم محمد صلى ال عليه وسلم يقول: "يا حنظلة، ساعة وساعة".

]رواه مسلم[.
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 وربنا سبحانه وتعالى يقول: )ُقْل َمْن َحّرَم ِزيَنَة الّلِه اّلِتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلّطّيَباِت ِمَن
َك ُنَفّصُل الَياِت َم اْلِقَياَمِة َكَذِل َصًة َيْو ا َخاِل  الّرْزِق ُقْل ِهي ِلّلِذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الّدْنَي

[.32ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن(. ]سورة العراف، الية: 
هو المباح بط الل مة ضوا سلف ال نا  سيرهم يحدد ل ستقراء  هم وا عد قراءة أحوال  وب
 والترويصح، فهاهصم يرّوحون عصن أنفسصهم فل يتجاوز أحدهصم حدود الشرع المطهصر،

وذلك كله بعيدا عن المحرمات أو المكروهات.
ية لعمل ة مع تصحيح الن يد الهّم ته، بل كان وسيلًة لتجد  ولم يكن ترويحهم هدفا لذا
 أفضصل وإنتاج أكمصل، لذا لم يكصن ترويحهصم لمجرد تزجيصة الوقات وتضييعهصا،

وإمضاء الساعات دون مردود يقوي الجسم وينمي العقل.
 كان الصصحابة يروحون عصن أنفسصهم بالمرح والِمزاح والتسصلية، ول يقصّصرون فصي
هم هم أن من فعل بت  ما ث هم الرجال، ك من حق ال تعالى، وإذا َجّد الِجُد كانوا   شيٍء 
 كانوا يتبادحون - أي يترامون - بالبطيخ فإذا جد الجد كانوا هم الرجال، وكما قال
 الوزاعصي عصن بلل بصن سصعد: "أدركصت أقواما يشتدون بيصن الغراض يضحصك
 بعضهصم إلى بعصض، فإذا كان الليصل كانوا رهبانا". وهكذا كانوا، رضصي ال عنهصم،

كما قال ابن تيمية رحمه ال: "فرسانا بالنهار رهبانا بالليل".
هم في قلوب نه: "كان القوم يضحكون واليمان  بن الخطاب رضي ال ع مر   وقال ع

أرسى من الجبال".
هم، ول هم ل يضعف إيمان سفرهم وترفيه سمرهم و هم و هم وضحك قد كان ترويح  ل
 يفسد أخلقهم، ل يتعدى وقُت الترويح على أوقات الصلة وذكر ال وصلة الرحم
 وقراءة القرآن، أولئك هصم الرجال: )ِرَجاٌل ّلا ُتْلِهيِهمْص ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيعٌص عَن ِذْكِر الّلهِص
 َوِإَقاِم الّصَلاِة َوِإيَتاء الّزَكاِة َيَخاُفوَن َيْوما َتَتَقّلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلَأْبَصاُر(. ]سورة النور،

[.37الية: 
 كانوا يرّوحون عن أنفسهم بعيدا عن سهر في ليل طويل، وسمر فارغ هزيل، يخل

بحقوق كثيرة، ومنها حق الجسم، وحق الهل، وفوق ذلك حق ال تبارك وتعالى.
 إذا قرأنا سيرهم وتاريخهم نرى عدم الفراط في استهلك المباح لعلمهم بأن المهمة
هج السلم عدم الفراط ين ومن من هي عبادة ال ولن الوقت ثم سان  كبرى للن  ال
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هو والترويح، في الصوم والصلة والجهاد فكيف بالل  في كل شيء حتى ولو كان 
يه وسلم لحد  كل ذلك حتى ل ُتّضيع الحقوق الخرى وفي هذا يقول صلى ال عل
 الصحابة رضي ال عنه: "صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك

عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا". ]رواه البخاري[.
 الصصيد - كمصا تعلمون - مباح فصي الصصل، وقصد ُيفِرط فيصه البعصض فيهدر أوقاتصه،
 ويهلك أيامصه يتتبعصه مصن مكان إلى مكان مطاردا باحثا ولهثا غافًل، هنصا نهصى
 السصلم عصن هذا الفراط حفاظا على وقصت المسصلم الغالي ليكون فصي طاعصة مديدة
 ومتوازنا لداء حقوق كثيرة فقال صصلى ال عليصه وسصلم: "مصن بدا جفصا، ومصن اتبصع

الصيد غفل". ]رواه أحمد[.
 هذا فيمن يفّرط في اللهو المباح، فكيف بمن يفرط ويصرف أوقاته الثمينة وساعات

عمره في أنماط ترويحية محرمة ينتهك فيها محارم ال، ويتجاوز مناهيه؟!.
 وكيف بمن يقّدم حضور حفل أو وليمة أو فرح أو مباراة على فريضة من فرائض

ال.!.
من أحكام ال، أو الستهزاء سخرية  هو ويمزح، ويضحك ويمرح بال من يل يف ب  وك
عن صلة ٌم  ٌث ونو سهٌر وعب هم؛  من أحوال سخر  كم بأعراضهم، وي  بعباد ال، يته

الفجر أو الظهر والعصر، هكذا يقضي بعضهم الجازة.
أليس هذا نكرانا لنعم ال، وجريمة تنذر بالشؤم وتوجب سخط الله؟!.

يا هم وقالوا: " ته ل  كان رسول ال يداعب أصحابه حتى تعجب الصحابة من مداعب
رسول ال إنك تداعبنا؟! قال: إني ل أقول إل حقا". ]رواه الترمذي[.

عباد ال:
 الجازة نعمة، وقد تكون نقمة إذا لم تستثمر في ترويح مباح، ولهو بريء، وعمل
 مفيصد يسصتغرق الصصباح والمسصاء، فإن هذا الفراغ الرهيصب يعّد مشكلة تقلق كصل أب

لبيب.
وهل فساد البناء إل من الفراغ؟!.

لقد هاج الفراغ عليه شغًل ... وأسباب البلء من الفراغ
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تك حق شغل سك بال غل نف مه ال تعالى: "إذا لم تش عي رح ما قال المام الشاف هو ك  ف
بالباطل".

فكم سهرة عابرة أسقطت فتى في أتون المسكرات والمخدرات؟!.
وكم من جلسٍة عاصفة وقع البريء فيها في المهلكات؟!.

 الفراغ جرثومة فساد تنتشر وتستفحل في مجتمعات الشباب، فتحطم الجسد، وتقتل
 الروح، الفراغ لص خابث، وقاطع عابث، وسارق خارب، أفسد أناسا، ودمر قلوبا،

وسبب ضياعا.
قت مة الو من نع ما ُوهبوا  ير ع سلم إلى غفلة الكث يه و صلى ال عل نبي  به ال قد ن  و
 والعافيصة، فقال: "نعمتان مغبون فيهمصا كثيصر مصن الناس الصصحة والفراغ". ]رواه

البخاري من حديث ابن عباس[.
قال ابن بّطال: ")كثير من الناس ( أي: أن الذي يوفق لذلك قليل". أ. هص.

كر من اليات والذ يه  ما ف كم ب ني وإيا يم، ونفع في القرءان العظ كم   بارك ال لي ول
الحكيم.

 أقول ما تسمعون، واستغفر ال العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه،
إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
 الحمصد ل رب العالميصن، وأشهصد أن ل إله إل ال وحده ل شريصك له، الملك الحصق

المبين.
 وأشهد أّن محّمدا عبده ورسوله الصادق المين، صلى ال عليه، وعلى آله وصحبه

أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما، أّما بعُد:
أخي المسلم:

سجل القوال، وأعلم ها العمال وت صد في تك تر من عمرك وحيا ّن الجازة جزء   إ
 أنك موقوف للحساب بين يدي ذي العزة والجلل، فإّن الدنيا دار اختبار وبلء، قال
عن بع:  عن أر سأل  مة حتى ُي بد يوم القيا ما ع سلم: "لن تزول قد يه و  صلى ال عل

عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبل،ه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
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من أن يحصر مة أعلى ومعان أسمى  ستشعار ذلك – عباد ال - يجعل للحياة قي  وا
 المرء همه في دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو منصب يطلبه، أو رفاهية ينشدها،

أو مال يجمعه، حتى إذا انتهى راح يطلب المغريات الكاذبة.
 كّلا، ليس المر كذلك، فال عّز وجل يقول: )َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواْلِإنَس ِإّلا ِلَيْعُبُدوِن(.

 [. ويقول سبحانه: )َأَفَحِسْبُتْم َأّنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثا َوَأّنُكْم ِإَلْيَنا56]سورة الذاريات، الية: 
[.115َلا ُتْرَجُعوَن(. ]سورة المؤمنون، الية: 

عباد ال:
إّن من المور التي تساهم وتساعد على استثمار الجازة:

 • العناية بالقران الكريم، والشتغال به حفظا وتلوًة، وتعلما وتعليما، قال صلى ال
عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

 فيصا أخصي المسصلم، إذا أخذت قسصطك مصن النوم والراحصة، وتنعمصت بأنواع الطعام،
 وحّققت شيئا من السعادة، فل تنس غذاء قلبك بقراءة القرآن، طلبا للحسنى وزيادة،

ل تبخل على كتاب ال بساعة من أربع وعشرين ساعة.
ّة: السصفر إلى بيصت ال الحرام لداء العمرة، وزيارة مسصجد  • ومصن المور المهم
سجدي في م صلة  سلم: " يه و صلى ال عل سلم، قال  صلة وال يه ال سول ال عل  ر
سجد الحرام في الم صلة  سجَد الحرام، و سواه إل الم ما  صلة في من ألف   أفضُل 
أفضُل من مائة ألف صلة فيما سواه". ]رواه أحمد وابن ماجة وصححه اللباني[.

 • وكذلك السفر في بر الوالدين وصلة الرحام، وزيارة العلماء والصالحين في ال
 تعالى، وعيادة المرضصى، وإجابصة دعوات الفراح والمناسصبات التصي ليصس فيهصا

منكرات، قال صلى ال عليه وسلم: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم".
 • وكذلك السصفر لجصل الدعوة إلى ال على علمٍص وهدًى وبصصيرة قال تعالى: )َوَمنْص
 َأْحسَصُن َقْوًل ّمّمنص َدعَا ِإَلى الّلهِص َوَعِمَل صَصاِلحا َوَقاَل ِإّننِي ِمنَص اْلُمسْصِلِميَن(. ]سصورة

يه وسلم: "فوال، لن يهدي ال بك رجًل33فصلت، الية:   [. وقال صلى ال عل
خير لك من حمر النعم".

 • ومن المور المعينة على استغلل الجازة وشغل الفراغ، وهذا نوصي به الناس
سفر لجله، قال صلى ال مة، والشباب خاصة، وهو: طلب العلم وتحصيله، وال  عا
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به طريقا إلى الجنة". يه علما سهل ال له  يه وسلم : "ومن سلك طريقا يلتمس ف  عل
]رواه مسلم[.

 ولقصد كان السصلف يرحلون فصي طلب العلم والمعرفصة، فهذا ابصن مسصعود رضصي ال
 عنصه، يقول: "لو أعلم مكان أحصد أعلم منصي بكتاب ال تناله المطايصا لتيتصه". وقال
بن عبد ال مسيرة شهر إلى  البخاري رحمه ال تعالى في صحيحه : "رحل جابر 

عبد ال بن أنيس في حديث واحد". أ. هص.

 وقال الشعبي رحمه ال: "لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في سبيل كلمة
تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا". أ. هص.

عة مج ناف ما وّفرته من محاضن تربوية وبرا  ويحمد لهذه البلد المباركة المعطاءة 
للشباب المسلم من حلق ومدارس لتحفيظ القران الكريم.

تي لتحفظ فلذات الكباد من الضياع، ولتمل صيفية تأ كز والنوادي ال  وها هي المرا
الفراغ، وتحرك الطاقات، وتستثمر القدرات... إلخ.

فهي فرصة للحاق البناء والشباب بها.
 • ومصن البدائل المتاحصة والمتيسصرة بحمصد ل: السصياحة النقيصة، والنزهصة البريئة إلى
ين هجروها، ويمكن للمسلم عي أبناءها الذ تي تن  ربوع البلد السلمية المحافظة ال

أن يجمع بين الراحة والعبادة، فيزور مكة ويذهب للطائف، ومن ثم إلى جدة.
أيها المسلمون:

 ختاما نريدهصا إجازة فصي طاعصة ال، ليصس فيهصا امرأة تتصبرج، أو شهوة تتهيصج، أو
نزعة إلى الشر تتأجج.

ني الجسم، وتغذي ما يسخطه، إجازة تب  نريدها إجازة على ما يرضي ال، ل على 
العقل، وترّوح عن النفس.

وال من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
اللهم اصلح الراعي والرعية والمة السلمية.

تن من الف مة وولة المور، واعصمنا  صلح الئ في الوطان والدور، وا نا  هم آم  الل
والشرور، وانصر عبادك المجاهدين في الثغور، يا عزيز يا غفور.
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اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين الموحدين.
==============
 كي ل نسقط في الهاوية

 الحمصد ل وحده، والصصلة والسصلم على مصن ل نصبي بعده، نبينصا محمصد وعلى آله
وصحبه وسلم.

أما بعد:
ستمروا على اختلف هم، وا مة بأفكار هم إقناع ال في محاولت فق العلمانيون  قد أخ  ف
 اتجاهاتهصم شراذم قليلة معزولة ل تمصت إلى عامصة المصة ِبصِصَلٍة، وبعصد فترة طويلة
 اتجهوا إلى تطويصر اسصتراتيجيتهم؛ فمصن محاولة التأثيصر على الفكار إلى محاولة
ته من داخله،  تغيير السلوك والخلق وتفكيك السرة وإفساد المجتمع وطمس هوي
 والقيام بتفريغ عقول المة من قيمها وإغراقها بالشهوات من دون ضابط شرعي أو

حاجز أخلقي.
 والمتأمل في واقع المة اليوم يلمس نجاًحا كبيًرا تحقق للقوم في هذا التجاه، وكان
 المدخصل الكصبير والباب العريصض الذي ولجوا منصه إلى ذلك هصو التأثيصر على المرأة

دفاًعا عن حريتها وإرجاًعا لحقوقها المهدرة ص فيما زعموا ص.
ويعود هذا النجاح إلى أسباب عديدة يمكن إجمالها في جوانب ثلثة:

الول: أسباب تعود إلى المرأة والمجتمع، وأهمها:
 - الجهل المفرط في أوساط كثير من النساء بقيم السلم وأحكامه ومقاصده، وقد
 زاد مصصن خطورة هذا المصصر عمليات التشويصصه التصصي يمارسصصها العلمانيون تجاه
ها بعيدة ها بشكل مجزأ يجعل قة بالمرأة عن طريق تناول  التشريعات السلمية المتعل
 عن التشريعات التي وردت في سياقها، مع إغفال متعمد لبيان مقاصد السلم من
 تشريعهصا؛ بهدف إظهار قصصورها وتجاوز العصصر لهصا ووقوفهصا حجصر عثرة فصي

طريق نيل المرأة لحريتها وحقوقها.
 - ظاهرة ضعف اليمان لدى كثير من النساء نتيجة عدم قيام المؤسسات التربوية
بل على ها الح مر، وترك ها تجاه هذا ال سلمية بالدور المنوط ب  في المجتمعات ال
سيطرة فة بال عبر الوسائل المختل سوء وذوي الشهوات ليقوموا   الغارب لصواحب ال
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ما سب  ها ح يه ميول ها وتوج يد اتجاهات من َثمّ تحد ها و قل المرأة ومشاعر  على ع
يشتهون.

 - غفلة كثير من النساء عن حقيقة رسالتهن في الحياة، والدور المنوط بهن في بناء
المة وصيانتها من عوامل الزيغ والنحراف.

 - قيام بعض النساء المترفات بتبني دعوات العلمانيين وبروزهن واجهة لكثير من
 النشطصة المقامصة، وتوفيرهصن للدعصم المعنوي والمادي الذي تحتاجصه بعصض
 النشطصة،إضافصة إلى تغريرهصن بقطاع عريصض مصن النسصاء اللتصي جرت العادة

بقيامهن بتقليد مترفات المجتمع وكبرياته لعظم جهلهن وضعف إيمانهن.
ية ظة الظاهرة لدى كثيرات يعود إلى أعراف قبل من المحاف كبيًرا   - أن جزًءا 

 وتقاليصد اجتماعيصة متوافقصة مصع الشرع دون أن يكون لهصا بعٌد إيمانصي فصي نفوس
 كثيرات، ومصن المعلوم أن العراف والتقاليصد ليصس لهصا طابصع الثبات بصل هصي قابلة
 للتبدل بمرور الوقصت خصصوًصا متصى تغيرت أوضاع المجتمصع: علمًا وجهًل، غنًى
 وفقًرا، انفتاحًا وانغلقًا، ويتسصارع هذا التغيصر حيصن توجصد جهات تخطصط للتغييصر
ا لعصر  وتستخدم سبًل ملتوية تحتفي فيها بالقديم ص إذا احتفت ص معتبرة إياه تراًث
 مضصى، وتلّمعص فيهصا مصا تريصد نشره وتجعله مصن متطلبات التقدم وعلمات الرقصي

والنهضة.
من ير  في كث سلم  مع الم صاب المجت مل الذي أ  - النحراف العام والنحطاط الشا

 جوانب الحياة المختلفة،والذي بدوره كان له أكبر الثر في ضعف كثير من النساء
وقيامهن بالتفاعل مع الطروحات العلمانية بشكل ظاهر.

الثاني: أسباب تعود إلى العلمانيين، وأهمها:
 - عملهم بهدوء وبأساليب خافتة حرًصا على عدم الدخول في مواجهات مكشوفة،
مع يق لفتات وشعارات مقبولة،  يق أغراضهم المشبوهة عن طر  وسعيهم إلى تحق
 الحرص على الستفادة بأقصى مدى ممكن من بعض أهل العلم وبعض المحسوبين
 على الدعوة لقبول أعمالهصم مصن ِقبَل العامصة وتسصويغها أمامهصم شرعًا مصن جهصة،

ولحداث شرخ في صفوف العلماء والدعاة من جهة أخرى.
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من قوة الغرب مة، و ها ال مر ب تي ت من مرحلة الضعف والهوان ال ستفادتهم   - ا
 النصصراني - حيصث يرتبطون بصه ويعملون على تحقيصق مصصالحه بصصورة فجصة -
في سلوكياته  مه وشيوع  نة قي ته وهيم سبيل فرض حضار في  غط بقوة   والذي يض
 المنطقصة تحصت مسصميات مختلفصة كالعولمصة والديموقراطيصة ودعاوى حقوق النسصان

وحرية المرأة وحرية العتقاد إلى آخر القائمة.
ها موضوعا نا، واتخاذ في مجتمعات قع على المرأة  تي ت  - إبرازهم لصور الظلم ال

 ومدخًل للحديصث عنهصا بهدف تحقيصق مآربهصم وإشاعصة السصلوكيات والخلق التصي
يروجون لها ويدعون النساء إلى تطبيقها.

 - العمل على زعزعة الثقة بين العلماء والدعاة من جهة والمرأة من جهة أخرى
ين الدين، وذلك عن طريق وصمهم لهل العلم والدعوة ها وب  بهدف إيجاد فجوة بين
 بالتخلف والجمود وعدم عيش الواقع وإدراك متطلبات العصر والوقوف حجر عثرة
في ها  صلة علي صور الظلم الحا في  سبب  ها، والت ضة المرأة ورقي يق نه  في طر

بعض مجتمعاتنا السلمية.
عض من ب ستفادة  يق ال عن طر ها  ما يشتهون ل ين  ها وتزي ستهواء المرأة وإغرائ  ا
 الخصائص التي تتمتع بها إجماًل كقوة العاطفة وسرعة التأثر وضعف الخبرة في

مجريات الحياة ومكائدها،وحب التزين والرغبة في الترفيه.
عض المؤسسات مة ب يق إقا عن طر ها   - تحسين صورتهم لدى المرأة وكسب ثقت
 الطوعيصة التصي تقدم بعصض النشطصة الجتماعيصة والجمعيات التصي ترفصع عقيرتهصا

بالمطالبة بحقوق المرأة وإنصاف المجتمع لها.
سائل عض الم في ب هل العلم  عض أ هي وشذوذات ب من الخلف الفق ستفادة   - ال

 الشرعية المتعلقة بالمرأة في محاولة إيجاد مسوغات شرعية لما يدعون المرأة إليه
تي تخدم أهواءهم، كل عالم فتواه ال من  ين تلك الراء والخذ  يق ب  عن طريق التلف
 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سعيهم إلى الستفادة من ذلك في تشويه صورة
 بعض أهل العلم والدعوة، وزعزعة الثقة بينهم وبين المرأة عن طريق ضرب آراء
هم مع أهوائ فق  تي ل تتوا صحاب الجتهادات ال عض، ووصم أ هل العلم بب عض أ  ب

بالتشدد والجمود وإرادة التعسير على المرأة وكبتها والتضييق عليها.
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يم هي من صميم ق بة بحقوق مشروعة  من المطال هم؛ ف يق أهداف في تحق  - التدرج 
 السصلم وتعاليمصه إلى مزج ذلك بحقوق تتناقصض مصع قيصم السصلم إلى العمصل على
ير مع بتغي بة أفراد المجت ها ومطال يم المة وتقاليد يم الغرب وتقاليده محل ق  إحلل ق

هويتهم للوصول إلى الوضع المرتجى لهم.
صحيح الذي يرفعون شعار ين ال نه الد ما يزعمون أ ين  صل ب سعيهم إلى الف  - 

هم ين يزعم العلمانيون بأن دعوت ين العلماء والدعاة الذ نه، وب به والدفاع ع  التمسك 
 للمرأة ليست من الدين الصحيح في شيء وإنما هي مجرد تشدد وتحكم في المرأة

بأمر ل أصل له في الدين.
 - تضخيم أخطاء العلماء والدعاة ونسبة بعض الشنائع زورا إليهم، والستفادة من
 ذلك في عملية التشويه وزيادة الفجوة بينهم وبين بعض نساء المجتمع،وفي المقابل
 تضخيصم العلمانييصن لعمالهصم والمنكرات التصي يروجونهصا لتضخيصم وزنهصم فصي
 المجتمصع،ولتصصوير أن جصل النسصاء معهصم، ولتيئيصس العلماء والدعاة مصن إمكانيصة

الصلح.
الثالث: أسباب تعود إلى العلماء والدعاة، وأهمها:

 - ضعف مستوى الجهود والنشطة العلمية والدعوية الموجهة للمرأة، وقلتها وعدم
ية ني إلى قلة الهتمام وضعف عمل في ظ ساحة، وذلك يعود  سد احتياج ال ها ل  كفايت
 التخطيط وتشتت الفكار والجهود وعدم التركيز مما أدى إلى عدم استثمار الطاقات

بصورة مرضية.
 - عدم وجود طروحات متكاملة لقضيصة المرأة والقيام بطرح النظرة الشرعيصة

ها غير صالحة ير من الحيان ص بأن ها ويظهرها ص في كث  مجزأة مما يفقدها قيمت
 للتطبيق؛ لنها تتصادم مع جوانب من الواقع المعاش؛ علما بأن الواقع السيئ للمرأة

يرجع إلى عدم أخذها بالتوجيه الشرعي في كافة جوانبه.
مع رغبات يش  هم التعا سيئ، ومحاولت قع ال عض العلماء والدعاة للوا  - مجاملة ب

سقة مع حو التغريب، وقيامهم بإصدار الفتاوى المت مع المتجهة ن  بعض أفراد المجت
ذلك.
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ية الموجهة للمرأة، ية والدعو مج والنشطة العلم في جل البرا ية  بة والتقليد  - الرتا
 وعدم وجود إبداع أو تجديصد فيهصا ممصا أدى إلى ضعصف التفاعصل معهصا وقلة القبال

عليها من كثير من النساء.
 - عدم أخذ زمام المبادرة في التعامل مع القضايا والحداث، والتفاعل حسب ردود
في ها  يد اتجاه في تحد ير  صنعها أو تأث في  كة   الفعال دون أن يكون هناك مشار
 غالب الحيان، وهو مما أفرغ الساحة الجتماعية أمام العلمانيين، ومكنهم من فعل
 مصا يحلو لهصم تخطيطًا وتنفيًذا وتوجيهًا وقطفًا للثمار بمصا يخدم مصصالحهم ويحقصق

أغراضهم.
 - عدم بيان أهل العلم والدعوة لدائرة المباح المتعلق بالمرأة بشكل جيد، وأخذهم

 لها بالمثل عن طريق طرحهم للفكار وتبنيهم للحلول المثلى في كثير من المواقف
والقضايا بطريقة يفهم منها بأنها الطرح الشرعي الوحيد في الجانب المتناول.

ما صالحات، أ من ال سوى قلة  ها  تي ل يطيق من المور ال ثل  خذ بالم ية ال  وقض
 غيرهن من نساء المة فقد وّسع ال عليهن بما أباحه لهن، وواجب العلماء بيانه،

وعدم التثريب على من أخذت به ما دامت لم تتعد حدود ال و لم تنتهك محارمه.
 - عدم مراعاة بعض الدعاة لتعدد الفتوى ووجود خلف بين أهل العلم في بعض

 المسائل الجتهادية، وقيامهم بمحاولة إلزام المرأة برأي معين مع أنها ليست مكلفة
شرعا إل بتقليد الوثق لديها في دينه من أهل العلم ل صاحب رأي أو بلد بعينه.

 - حسصاسية بعصض الدعاة المفرطصة فصي التعامصل مصع المرأة وقضاياهصا، وانغلقهصم
 الشديصد الذي يمنعهصم فصي أحيان كثيرة مصن تناول المور بموضوعيصة؛ ممصا جعصل

المور تتجاوزهم بشكل أدى إلى انفتاح صارخ غير منضبط.
ين يز بعض العلماء والدعاة ب هج، وعدم تمي يد والمن ين العراف والتقال  - الخلط ب

 الحكام الشرعيصة المتعلقصة بالمرأة والمبنيصة على نصصوص الشرع وقواعده وبيصن
يد اجتماعية، ول ريب في أن لهم الحق  آرائهم التي تكون مبنية على أعراف وتقال
 كغيرهصم مصن أبناء المجتمصع فصي أن يتخذوا مصا يشاؤون مصن مواقصف تجاه أعراف
 المجتمصع وتقاليده التصي ل تتعارض مصع الشرع، وأن يحاولوا إقناع مصن يشاؤون
 بمواقفهم تلك كما يحاول غيرهم، لكن الواجب عليهم إيضاح أن تلك الراء مردها
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 إلى العرف والتقاليد من غير محاولة إلباسها لباسا شرعيا متكّلفا فيه، وأن لكل أحد
مع الشرع، وهذا بخلف ير متعارض  يه غ ما دام رأ قف الذي يشاء  خذ المو  أن يت

الحكام الشرعية الثابتة التي يجب على الناس التزامها كل حسب وسعه وطاقته.
تي سوية ال طة الن يع والنش بة المشار من الدعاة يقومون بمحار عض  يم: ب  - التعم
 تتضمن بعض المخالفات الشرعية في المجتمع بشكل مطلق بدل محاولة مد جسور
 التفاهم والثقة مع أصحاب تلك المشاريع وتنمية جوانب الخير لديهم، والقيام بترشيد
من ذوي النفوذ ص  ها  ين علي فع القائم ما يد سليمة، م هة ال ها الوج هم وتوجيه  مناشط
 ورجال العمال صص فصي أكثصر الوقات إلى اسصتخدام كافصة مصا يملكون مصن أوراق

لمضي المر على ما يريدون.
نب إغفال من تجاوزها؛ إلى جا عض الدعاة  يد وخوف ب نة العراف والتقال  - هيم

 بعصض المناشصط الملئمصة للمرأة التصي أثبتصت نجاحهصا فصي مجتمعات أخرى وفسصح
 المجال أمام العلمانييصن ليسصدوا الفراغ الذي تعانصي منصه نسصاء المجتمصع مصن خلل

البرامج والنشطة التي يقيمونها.
 - عدم إدراك كثير من العلماء والدعاة لطبيعة التحول الذي حصل في عقلية النساء
في مع  قع المجت ستصحابهم لوا جم ذلك، وا نا وح في وقت هن  سلوكياتهن واحتياجات  و
 زمصن ماض، أو تعميمهصم لواقصع بيئاتهصم الخاصصة على البيئة العامصة ممصا جعلهصم ل

يشعرون بأهمية إعطاء دعوة المرأة أولوية ومزيد عناية.
نة مر الزي ها كأ طر ال المرأة على الهتمام ب تي ف نب ال ية بالجوا  - إغفال العنا

 والجمال، والمور التي لكثير من النساء تعلق قوي بها في وقتنا كالترفيه بحيث لم
طع جة المرأة وتق سد حا في هذا المجال ت حة  ية مبا يع حيو مج ومشار يم برا تم تقد  ي
بة ول عبر هذه البوا من الولوج إلى المرأة  ين يكثرون  ين الذ يق على العلماني  الطر

يجدون أدنى منافسة من العلماء والدعاة حيالها.
 - ضعف الرصد والمتابعة لجهود العلمانيين وأنشطتهم مع عدم المعرفة بكثير من
ها ويجعل العلماء والدعاة يتعاملون عد وقوعها مما يؤخر من مواجهت هم إل ب  أعمال
 مصع آثارهصا ويتناسصون صص فصي الغالب صص أهدافهصا والسصباب التصي ُهّيئت لنجاحهصا

وشجعت القوم على المضي فيها.
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صلت والقيام ين ال في بناء العلقات وتكو من العلماء والدعاة  ير  عف كث  - ض
 بواجبهتصم فصي المصر بالمعروف والنهصي عصن المنكصر والدعوة إلى ال صص تعالى صص
 بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مما هيأ الفرصة للعلمانيين
هم مة طروحات مع ورجال العمال لخد في المجت من ذوي النفوذ ومثق ير  سب كث  لك

ودعم مشاريعهم مع أنهم ليسوا منهم.
ما مع المرأة فبين مل  في التعا طبيق  ية والت ين النظر عض الدعاة ب صام لدى ب  النف
جد ممارسة يه المور، ن جب أن تكون عل ما ي هم إدراك نظري جيد ل  يوجد لدى جل
في حة وعدم المعاناة  في الرا ية ورغبة  مع الوضاع البيئ  سيئة لدى كثيرين تمشيا 

مواجهة شيء من ذلك.
كيف ندافع العلمانيين؟

تي صير والغفلة ال في مجال المرأة ثمرة التق ها العلمانيون  تي حقق عد النجاحات ال  ت
 عانصى منهصا قطاع كصبير مصن العلماء والدعاة وتيار الصصحوة، وعليصه فإن المدخصل
ير سؤولية والتفك مة الم طر وإدراك ضخا ستشعار الخ ضي ا عة يقت صحيح للمداف  ال
تم ذلك فإن قع، وما لم ي ها إلى وا يذ بجدية للخطوات المراد تحويل  بموضوعية والتنف
 الخطر سيستفحل والخرق سيتسع على الراقع، ولن يجدي عندها كثير من خطوات

الحل المؤثرة والمتاحة الن.
بح عة القوم وك سطتها مداف كن بوا تي يم سبل ال عض ال كر ب بل أن أتطرق إلى ذ  وق
 جماحهم أو التخفيف من شرهم، ل بد من ذكر بعض القواعد والمنطلقات التي ل بد

من استيعابها قبل الدخول في مواجهة معهم، ومنها:
 - ل بد من التوكل التام على ال وصدق اللجوء إليه والستعانة به والتضرع بين
 يديه وطلب عونه وتسديده مع الخذ بالسباب وإعداد العدة، وذلك لن من ينصره
ص: )إن ينصركم ال ص تعالى  ما قال  من يخذله فل ناصر له ك  ال فل غالب له، و

[.160فل غالب لكم( ]آل عمران: 
فة أفراد المجتمع بة بجلء لكا  - العتناء بالوضوح السلمي في الطرح، والمطال

 بتحقيصق العبوديصة الحقصة ل صص تعالى صص والنقياد التام له والتسصليم لشرعصه وعدم
 الخروج عصن أمره والتأكيصد على الدعاة بعدم إخفاء حقيقصة دعوتهصم فصي طروحاتهصم
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 سصعيا فصي اسصتصلح جوانصب النحراف فصي المجتمصع، وإقامًة للحجصة على العباد
وإبراءا للذمة أمام ال ص تعالى ص.

هم عن المرأة، يه بعض الدعاة أثناء طروحات قع ف  الحذر من التفلت الشرعي الذي ي
يب سعي إلى تقر قد يكون الحرص على الدعوة وال هم  فع لبعض مع إدراك أن الدا  و
 الكثيرات إلى السصلم؛ إل أنصه قصد فاتهصم تذّكرص أن النضباط بالشرع شرط لصصحة
 العمل وأن الغاية مهما كانت شريفة ل تسّوغ الوسيلة، وأن الباري ص عز وجل ص

ل ُيتقرب إليه بمعصيته ومخالفة أمره بل بطاعته وامتثال شرعه.
ني على ها، والمب في دعوة المرأة وتربيت مل   - التوجه إلى التخطيط الجاد والمتكا

 إدراك عميصق للماضصي ومعايشصة للحاضصر واسصتشراف للمسصتقبل، وترك الرتجال
 والعفوية وسطحية التفكير والتنبه إلى أن ذلك وإن ُقِبَل في أزمنة ماضية فإنه غير
 مقبول بحال اليوم نظرا لضخامة الستهداف للمرأة والعمق في التخطيط والدقة في
 التنفيصذ لدى العلمانييصن، والحذر مصن أن ينشغصل العلماء والدعاة بردود الفعال تجاه
ساب ية على ح صف بالثارة والهامش صنعها العلمانيون تت ية ي يا وأحداث جزئ  قضا
 قضايصا جوهريصة سصواء فصي جهصة البناء والتربيصة أم فصي جهصة مواجهصة القوم ودفصع

أخطارهم.
 - العمل على طرح مبادرات إصلحية جذرية تتسم بالعمق والشمول والواقعية بدًل
من التلعب بالمر ين  كن العلماني يا بشكل يم ية وتجزئة القضا  من الحلول الترقيع
ير في تخد ستغل  يق ت ها بر ية ل ية هامش صلحات جزئ يه بالدعوة إلى إ  والمزايدة ف
ين صف العلماء والدعاة والذ في  عن الوقوف  هم  مع وتحييد من المجت  فئات كثيرة 

يسعون إلى القيام بإجراء إصلحات جوهرية في القضايا والمجالت الساسية.
 - العتناء بالقيام بإجراء تقييم شامل لنشطة الدعاة وبرامجهم المختلفة والموجهة
 إلى المرأة، ومراجعتهصا مصن حيصث الكصم والكيصف، ويتأكصد ذلك اليوم نظرا لتغيصر
 الحتياجات وتبدل الحوال وتطور المكانات، ومصا لم يتصم ذلك وتهيصأ له الفرص
 الكفيلة بالنجاح فإن الزمن سيتجاوز أنشطة الدعاة وبرامجهم، ويجعلهم كمن يوصل

الرسائل بين البلدان عبر القدام والدواب في زمن القمار الصناعية و النترنت.
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 - توحيد الصفوف ولّم الجهود وسعة الصدر لرأي أهل العلم الثبات المخالف في
سن سن، وح هي أح تي  يه، والمحاورة بال ثم ف ما ل إ سائل الجتهاد، والتطاوع في  م
 الظن بالخرين، والتماس العذر لهم، ومغفرة زلتهم، والتجاوز عن هفواتهم... من
 أهصم المهمات التصي على العلماء والدعاة العنايصة بهصا؛ لن الختلف شصر والفرقصة
ها جدا ها أعظم علي من داخل ها وعدوها  سها بين  عذاب، وتضرر الدعوة من كون بأ

من تربص أعدائها بها وكيدهم لها.
مع قوم ينتمون إلى جهات تريد في صراع  هم  قة الوضع وأن  -إدراك الدعاة لحقي

 اجتثاث قيصم السصلم وأخلقياتصه وإحلل قيصم وأخلقيات حضارة أخرى تناقضهصا
سبة الذات وإدراك ظر ومحا عد الن هم طول النفَس وب جب علي يه فالوا ها، وعل  مكان
 صعوبة الطريق وأن الهدم أسهل من البناء وتهيئة النْفس لتحمل الهزيمة والمواصلة
 بعدهصا لن العاقبصة للمتقيصن، ومعرفصة أن النتصصار الحقيقصي يكمصن فصي الثبات على
 المبدأ، أما شيوع المبدأ فالداعية يسعى له ويجد في سبيل ذلك، ولكن ليس من شأنه
 تحققه، وله أسوة بالنبياء ص عليهم السلم ص إذ قتل بعضهم وطرد آخرون، ويأتي

النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه سواد كثير قد سد الفق.
ية كافة شرائح النساء في المجتمع والبناء  - أهمية أن تتجه برامج الدعاة إلى ترب

 الصحيح لشخصياتهن وبخاصة تلك التي لم تؤثر فيها طروحات العلمانيين بعُد، أو
 أن تأثيرهصم محدود فيهصا، وأن تشتمصل تلك البرامصج على جرعات تحصصينية ضصد
ية خير من العلج وما استدفع الشر ين في الطرح، وذلك لن الوقا  أساليب العلماني

بمثل الستعاذة بال منه، والتعرف عليه للحذر من التلبس به.
نا بسبب قع على المرأة في مجتمعات  - القرار بوقوع صور متعددة من الظلم الوا

 الجهصل بالشرع وعدم تطصبيقه، وهصو مصا يجصب إفهامصه للمرأة التصي يريصد العلمانيون
تشويه صورة السلم في ذهنها، والسلم ل يتحمل نتاج البعد عنه.

 - العتناء بتحلي صغار شباب الصحوة بصفات الحكمة والصبر والحلم والروية
 وعدم الستعجال، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والتعامل مع الحداث بعقل ل
تى ل ين ح عة العلماني سبل مداف في  خبرة  هل العلم وال فة مجردة، ومشاورة أ  بعاط
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 ُتَجر الصحوة إلى مواقف غير محمودة العواقب، وبخاصة أنه ل توجد لدى )القوم(
أي معايير أخلقية تمنعهم من فعل أي شيء في سبيل تحقيق أغراضهم ومآربهم.

 إقامة تعاون إيجابي في المجالت الدعوية والتربوية بين البيئات والمناطق المختلفة
 يتم بواسطته تبادل الفكار والخبرات، والبدء في البرامج المختلفة من حيث انتهى
 الخرون، وهذا ول شصك سصيشجع على مزيصد انطلق، ويوسصع دائرة الختيار أمام
 الدعاة ويمنع من هدر الطاقات والمكانات في إقامة برامج ثبت إخفاقها متى امتلك
هم ذات العائد الدعوي والتربوي القل، جع عن أنشطت ية للترا عة الدب  الدعاة الشجا

وتجاوز المألوف مما ل بعد شرعيا له وتحمل الضغوط البيئية الناتجة عن ذلك.
سبل المدافعة:

السبل المقترحة لمدافعة العلمانيين في مجال المرأة كثيرة، ومن أبرزها:
أوًل: سبل تتعلق بالمرأة والمجتمع ومن أبرزها:

 العناية بتأهيل المرأة وبناء شخصيتها بناءا متكامًل في كافة الجوانب التي تحتاجها
و من أبرز ذلك:

 أ- تعميق قضية الهوية والنتماء لهذا الدين لديها وتوضيح مقتضيات ذلك ولوازمه
 كوجوب المحبة الكاملة ل، والنقياد التام لشرعه فيما وافق هوى العبد وفيما خالفه،

(.1"ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به")
في صرنا  في ع ها  في الحياة والدور المنوط ب سلمة  سالة المرأة الم ية ر  ب - تجل

سبيل نهضة المة ورقيها واستعادتها لعزتها، والسبل المعينة لها على أداء ذلك.
 ج - العنايصة بالجوانصب اليمانيصة والعباديصة لدى المرأة، وتزويدهصا بالعلم الشرعصي،

وبخاصة فيما تحتاج إليه ول يسعها جهله في مراحل حياتها المختلفة.
 د - رفصع مسصتوى ثقافصة المرأة وتحبيبهصا بالقراءة وتدريبهصا على ممارسصة التثقيصف

الذاتي والستفادة من الوسائل التقنية المتاحة في ذلك.
صلة مة الحا ها والتغيرات الضخ ها لواقع عي المرأة وإدراك ستوى و فع م ص - ر  ه
 فيصه، ومصا يحاك ضصد المصة عموما والمرأة خصصوصا مصن مخططات تهدف إلى
 إبعادها عن دينها، وتهميش دورها في الحياة بشكل يجعلها تعيش في عزلة شعورية

عن حاضرها.
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 و - الرقصي باهتمامات المرأة وتعميقهصا وإبعادهصا عصن السصطحية، وتعويدهصا على
الجدية وترتيب الولويات وعدم النشغال بالترهات والتوافه.

قة بالمرأة، نحو: كون الصل قرارها في البيت،  - تقرير الحكام الشرعية المتعل
ية الولى، ودعوة المرأة تبرج الجاهل تبرج  نة وال  والتزام الحجاب، وعدم إبداء الزي

إلى التزامها.
 - رصد المشكلت التي تعاني المرأة منها في كافة الجوانب المختلفة، والسعي إلى

تلفيها والتقليل من نتائجها السلبية.
(.2- العناية بوقت المرأة وشغله بالمفيد واقتراح السبل الملئمة لتحقيق ذلك)

 - تقوية البناء السري وبخاصة في المجال الدعوي؛ إذ إن للدعوة العائلية أهمية
فائقة في تعليم المرأة دينها وتحصينها ضد طروحات العلمانيين ومكائدهم.

ها سادها، وتشجيع ساعية لف نة ال في مواجهة مخططات العلم يل دور المرأة   - تفع
 على القيام بدعوة بنات جنسصها؛ لنهصا العرف بمجتمعاتهصن والكثصر تأثيرا فيهصن
نب ية بجا ية العنا مع أهم صهن،  ما يخ هن في هن والبيان ل صال ب  والقدر على الت
فع لديها لمواصلة نشاطها الدعوي حتى ل تفتر أو تصاب ها وإيجاد الدوا  التحفيز ل

(.3باليأس والحباط نتيجة طول المسير ومشقته)
ص والقيام بالدور ص أزواجا وأولدا  صة  ببيئاتهن الخا ية  ساء بالعنا بة الن  - مطال

 المنشود منهصن فصي اسصتصلحها وإمدادهصن بالوسصائل والليات والسصبل المناسصبة،
هن ها؛ لن من محارم ها للرجال  في خطاب سب  ما ينا ما تجهله المرأة م صة في  وخا
 الكثر دراية بها، والقدر على توجيهها والتأثير فيها متى استخدمن الحكمة. تفعيل
 دور الصصالحات فصي المجتمصع وإفسصاح المجال وفتصح القنوات والمياديصن الملئمصة
ثم إبرازهن  أمامهن، ومحاولة إعداد بعض المتميزات ص علما وتفكيرا وسلوكا ص 

بصفتهن قدوات لنساء المجتمع.
بة أفراده ها، ومطال مة ورقي ضة ال في نه ية دور المرأة  مع بأهم ية المجت  - توع

 بمؤازرتهصا والتواصصي برفصع صصور الظلم المختلفصة عنهصا والموجودة فصي بعصض
 البيئات، وترك اللمبالة والغفلة والتهميصش للمرأة الذي يقصع فيصه بعصض الفراد،

اقتداءا بنبينا صلى ال عليه وسلم في تعامله مع المرأة.
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ثانيا: سبل تتعلق بمجابهة العلمانيين، ومن أهمها:
- إبانة أهداف العلمانيين والتي من أبرزها:

سلوكية ية وال سسها الفكر ية وأ مة العقد بت ال حة ثوا صول وإزا يك بال  أ - التشك
وإحلل حضارة الغرب وقيمه مكانها.

 ب - إخراج المرأة عن العبودية ل ص عز وجل ص والستمساك بشرعه، وجعلها
صحف سائل العلن وأوراق ال نا وو هي الخ سارح الرذيلة ومل في م  مجرد متاع 

والمجلت وشاشات التلفزة والقنوات الفضائية.
 ج - الدعوة إلى التفلت الدينصي والفوضصى الجتماعيصة تحصت مسصمى الحريصة

والمساواة.
 د - إيضاح أن حقيقة الحقوق المزعومة التي يطالبون بإعطائها للمرأة حق اللحاد
سائل يع للو قة التلم سالكين طري سي  سفاح والشذوذ الجن مل ال نا والعري والح  والز

والتزوير للحقائق والظهار للباطل بمظهر أخاذ.
 - تتبع العلمانيين وكشف تاريخهم ودراسة إنتاجهم الفكري ورصد أنشطتهم ووزنها
ها ها مما يتناقض مع ثوابت المة والسعي إلى زعزعت ما في نة   بميزان الشرع وإبا
 لكي يتم فضح القوم وكشف انعزالهم عن قيم السلم وحضارته، وارتباطهم خدمة
 وتربيصة وفكرا وسصلوكا بجهات خارجيصة معاديصة تسصعى إلى اسصتئصال هويصة المصة
 وإحلل قيمهصا مكانهصا، وذلك مصن شأنصه أن يمكصن العلماء والدعاة مصن نقصل الطرف

الخر من مرحلة الهجوم إلى الدفاع.
 - تتبع مداخلهم النفسية وأنشطتهم الجاذبة لكثير من النساء والعمل على الحد منها

والتخفيف من آثارها وإيجاد بدائل إسلمية عنها.
هم والعمل على كسبهم إلى حق ودعوت من ال هم  ستمالة القريبين في  - العمل على ا

جانب الموقف الشرعي الصحيح.
 - تحديصد الشبهات التصي يثيرونهصا حول النظام السصلمي فصي مجال المرأة ممصا

 (4يتخذونصه وسصيلة لتشكيصك المرأة فصي دينهصا وزعزة عقيدتهصا، والقيام بتفنيدهصا)
ية المرأة ثل لحما يق الم هو الطر ص عقًل وواقعا - أن النظام السلمي   والثبات 

من الظلم وصيانة المجتمع من الفساد، وإعطاء كل ذي حق حقه.
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قع المرأة في الغرب وكشف ضخامة المراض والمشكلت التي قة وا  - بيان حقي
 (، وفي ذلك أعظم تعرية للعلمانيين والذين يطالبون5تواجهها على كافة الصعدة)

 المرأة فصي مجتمعاتنصا بمحاكاة المرأة الغربيصة والسصير على منوالهصا إن هصي أرادت
سلوك طريق التقدم والمضي في دروب الحضارة ص كما زعموا ص.

ثالثا: سبل تتعلق بالعلماء والدعاة، ومن أهمها:
 (،6-إدراك الواقصع إدراكا جيدا وتحليصل جوانصب القوة والضعصف لدى الطرفيصن)

قة نة حقي عة. إبا سبل المثلى للمداف يد أهداف المرحلة وال في تحد  والستفادة من ذلك 
 النظام السصلمي فصي معاملة المرأة، وتجليصة محاسصنه وإزالة الشبهات التصي تثار
 حوله؛ لنصه لن يدحصض الظلم إل النور كمصا قال صص تعالى صص: )وقصل جاء الحصق

[.18وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا( ]السراء: 
 - إيضاح الختلف الجذري بيصن النظام السصلمي وواقصع المجتمعات الغربيصة،

والذي من أبرزه:
 أ - أن السرة في النظام السلمي تعد اللبنة الولى في تكوين المجتمع؛ بينما يعد

الفرد في الغرب هو الركيزة الساس.
مل وتلحم وحرص في النظام السلمي علقة تكا سين  ين الجن  ب - أن العلقة ب
عة العلقة في ين على مصالح الخر كحرصه على مصالحه، وطبي  من كل الطرف
 كثير من أرجاء الغرب اليوم قائمة على التنافس والتنافر بين الجنسين وحرص كل
ته ص على فرض هيمن عر بالستضعاف  تي تش صة المرأة ال ص وبخا ين   من الطرف

على الخر.
 ج - أن النظام السلمي يعطي المرأة حقوقها الشرعية كاملة وفي المقابل يطالبها
 بالقيام بالواجبات الشرعية التي يفرضها عليها والتي ل تقوم الحياة السوية إل بها،
نا ص يوهمون المرأة في بلدان هم ص يتبعهم العلمانيون  جد أن كثيرا من  وفي الغرب ن
 بسعيهم لعطائها حقوقا هي في واقع المر بوابتهم الرئيسة لستعبادها واستخدامها
يم المجتمع ها وق  استخداما جسديا قذرا بعيدا عن مراعاة متطلبات روح المرأة وعقل

وأخلقياته.
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ية وإبراز جهود نب العلم ية بالجوا ها العنا كز أبحاث مهمت مة لجان ومرا  - إقا
 العلماء والدعاة ص أفرادا ومؤسسات ص في قطاع المرأة عموما والسرة خصوصا
 فصي الجوانصب المختلفصة: العلميصة، الجتماعيصة والصصحية، وإعداد المعلومات
 والحصائيات عنها، ونشر ذلك بشكل دوري عبر وسائل العلم لظهار ضخامة

الجهد المبذول وضآلة ما يقوم به العلمانيون مقارنة بها.
ية بالنساء في البيئات الخاصة بالدعاة تعليما وتربية؛ نظرا لمكانية التأثير  - العنا
 القوي والتصصال المباشصر لكصي يتصم تلفصي الهمال غيصر المتعمصد لهصا الناتصج عصن
 النشغال بالبيئة الخارجية وإبراز قدوات نسائية للمرأة ذات عمق في التفكير وجدية

في الهتمامات وقوة في الخذ بالسلم.
 - تفعيل دور العلماء والواجهات الجتماعية الخيرة ص ذكورا وإناثا ص وكافة أفراد
 المجتمصع ومطالبتهصم بالقيام بالدور المنشود منهصم فصي مواجهصة طروحات العلمانييصن
 ودفع خطرهم، استفادًة منهم من جهة وتوسيعا لدائرة المعركة من جهة أخرى بدًل

من جعلها كما يريد العلمانيون بينهم وبين الدعاة فقط.
سينها والعتناء بتناول الموضوعات ية وتح ية والجتماع شط الدعو  - زيادة المنا

في في الساليب والبداع  يد  مع الحرص على التجد ها المرأة  تي تحتاج فة ال  المختل
الوسائل لضمان تفاعل المرأة معها بشكل أكبر.

ين ورجال العمال ومد الجسور معهم لترشيد أعمالهم من  - توثيق الصلة بالمثقف
 جهصة والحيلولة دون أن تكون عونا للعلمانييصن على إفسصاد المرأة مصن جهصة أخرى،
 وللتنسصيق معهصم فصي اقتحام مجالت جديدة تحتاجهصا المرأة كصصناعة الترويصح

والملبس ونحوها وفق الضوابط الشرعية.
 - توسصيع دائرة النفتاح الدعوي على كافصة مجتمعات النسصاء: ملتزمات وغيصر

 ملتزمات، مثقفات وعاميات، متزوجات وغيصصر متزوجات، أمهات وأخوات وبنات،
وعدم قصر النشاط على فئة دون أخرى.

- اقتحام ميادين وقنوات دعوية جديدة في مجال المرأة، ومن أهم ذلك:
 أ - قيام العلماء والدعاة بإنشاء جمعيات تنادي بالحقوق الشرعيصصة للمرأة لقطصصع

الطريق على العلمانيين الذين َيِلُجون من هذا الباب لتحقيق مآربهم.
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ب -إقامة مراكز أبحاث نسوية خاصة بشؤون المرأة.
ج - إنشاء مؤسسات إنتاج ودور نشر متخصصة بقضايا المرأة ودعوتها.

في الحياة، سالتها  ية المرأة ور سب وضع يم المرأة لينا ير هيكلة تعل مل على تغي  الع
 والسصعي لتطويصر المناهصج وفتصح التخصصصات التصي تسصاعدها على القيام بدورهصا

الساس المنوط بها زوجًة وأما ومربية.
ص صادقة بال  ستعانة  سيم، ويحتاج إلى ا طب ج من إدراك أن الخ بد   وختاما: فل 
 تعالى صص وعمصل جاد، وتضافصر قوي لكافصة جهود المخلصصين؛ وإل فإن العاقبصة
 ستكون وخيمة والمصير غير محمود، وعندها سيهيئ ال لدينه جيًل ينصره ويقوم
 بأمره، ول المر من قبل ومن بعد، وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم.
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

الهوامش:
 ، وصححه النووي1/312، شرح السنة للبغوي: 4/963( تاريخ بغداد للخطيب: 1)

مع العلوم والحكم:  بن رجب في جا ستبعد ذلك جدا ا  ، وقال2/493في الربعين وا
: )أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات(.31/203الحافظ في الفتح: 

 ( من المور الهامة التي ينبغي تحريض المرأة على ممارستها: العبادة والذكر،2)
 مدارسصة القرآن والحاديصث النبويصة، القراءة المبرمجصة، السصتماع إلى الشرطصة
 النافعصة، إدارة المشاريصع النسصوية التعليميصة والجتماعيصة ودعمهصا، التعرف على
 الرامل والسر المحتاجة ومساعدتها، تعلم العمال المهنية والنشطتة الملئمة من

خياطة وحاسوب وأشغال فنية ومسائل المومة والهتمام بالطفل ونحو ذلك.
 ( من أهم الحوافز التي ينبغي العناية بها: بيان ما أعد ال للداعين للهدى، وإيجاد3)

 الشعور بالتحدي بصبيان ضخامصة السصتهداف العلمانصي الموجصه للمرأة، وذكصر نماذج
متميزة لبعض داعيات الحق وأخرى لداعيات الضلل.

ها: أحكام التعدد والميراث4) من الطعن في ثر القوم  تي يك نب ال من أبرز الجوا  ) 
والحجاب والخلوة والختلط، ومسائل القوامة والولية والطلق.
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فة5) سب الع في هذا المجال: ن ها  يث عن من الحد بد للدعاة  تي ل  من المور ال  ) 
 والزواج والطلق والولد غير الشرعيين والخيانة الزوجية في الغرب، ومشكلت
 العنوسصة والخروج عصن الفطرة والتحرش بالمرأة والمراض الجنسصية والنفسصية
ها الفتاة تي تلقا عد خروج المرأة للعمل والمعاناة ال قع البناء ب كك السري ووا  والتف
في أطوار ية  ها المرأة الغرب تي تلقا قة والمعاملة ال سائل النف تى تتزوج هناك، وم  ح

حياتها المختلفة: أما وأختا وابنًة وزوجًة ومسنًة، متزوجة ومطلقة وأرملة.
يه، وعمق6) حق الذي يدعون إل نب قوة العلماء والدعاة: جلء ال  ( من أبرز جوا

ين يه، والعاطفة في المجتمع نحو الدين، وكراهية أفراده لعدائه والعامل  انتمائهم إل
 لحساب جهات خارجية تريد تقويضه، والعودة الصادقة لكثيرات من نساء المجتمع

نحو اللتزام بالسلم عقيدة وسلوكا

===============
1 الوقت وكيفية تنظيمه للم العاملة-

الوقت وكيفية تنظيمه للم العاملة
 سؤال:

 • تقول أخٌت سائلة: قليًل ما أجد وقتا للستغفار ولذكر ال وقراءة القرآن.. وأشعر
بنقص وفراغ؟

 • كيف أنظم وقتي بين كوني زوجة وأم وأعمل بوظيفة، وبين كوني مسلمة يلزمها
الحرص على فعل الطاعات والتقرب إلى ال؟

 الجواب:
بء ها ع في حيات جه  تي توا ساء ال ين الن نت الوحيدة ب نك أ صوري أ  • أختاه ل تت

العمل ورعاية السرة.
ية السرة  • في الوقت نفسه تحمل في نفسها الشوق لطاعة ال، فالتوفيق بين رعا

والعمل، وبين طاعة ال قد فعلته نساء كثيرات قبلك.
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 • عليك أن تعلمي أن عملك ورعايتك لسرتك هو نوع من العبادة التي تتقربين بها
نه بحصولك على ين خدمة لمجتمعك وأمتك، كما أ  إلى ال عز وجل، فبالعمل تؤد

مرتب من هذا العمل تؤدين خدمة لسرتك حيث ترفعين من مستواها المادي.
في فعله من ما ترغبين  ين  يق ب تي تقدرين على التوف نت الوحيدة ال ية فأ في النها  • 

الطاعات للتقرب من ال، وبين ما تؤدينه من واجبات تجاه عملك وأسرتك.
سبيل ال، في  تك لسرتك  في عملك ورعاي تك  هو أن تجعلي ني في المر   • المهم 

وبذلك يصبح يومك كامل في طاعة ال.
تك لسرتك ثم رعاي عة ال  ين طا تك، بحيث تجعل يك أن تقدري المر في حيا  • عل

في المرتبة الولى.
سابقين، فإذا كان نبين ال مل وأثره على الجا جك للع سي مدى احتيا يك أن تقي ثم عل  • 
 العمصل يؤثصر تأثيرا سصلبيا على رعايتصك لزوجصك وأسصرتك مثل فعليصك أن تشركصي
 زوجصك فصي المصر، وتسصتشيرينه واضعصة فصي اعتبارك أن طاعتصك ل ثُم لزوجصك

مقدمان على أي شيء آخر.
  نذكصر بعصض الخطوات العمليصة لتنظيصم وقتصك بيصن العمصل والعبادة ورعايصة البيصت

والزوج:
. إخلص النية ل في أداء العمل، ورعاية السرة.1
. الحرص على أداء الفرائض في أوقاتها.2
. إتمام النوافل القبلية والبعدية للصلوات المكتوبات3
 . عمل قائمٍة تسّمى: "أعماٌل يجب إنجازها اليوم"، صّممي جدوًل أو قائمًة بأوقات4

يد ل ها مواع ما ل ها  مك، حّددي من عي هذه اللتزامات أما ساعات، ثمّ ض  اليوم بال
تة في الجدول، ثّم ها أو تغييرها كالعمل مثًل، ضعي هذه المواعيد الثاب  يمكن تأجيل
 انظري في الباقي، وحاولي ترتيبه في الجدول حسب طبيعته وأفضل أوقاته، وهكذا

حتى تنتهي منها كّلها.
 . بعد ترتيب هذه العمال وتحديد أوقاتها، اختاري منها ما يجب إنجازه في هذا5

ها " ها وضرورات سب أولوّيات ها ح قت المتاح، رّتبي من الو ثر  نت أك  اليوم.. فإن كا
وقومي بتنفيذ اَلْوَلى فاَلْوَلى.
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يه وسلم "أحب العمال إلى ال تعالى أدومها وإن قل" متفق6  . قال صلى ال عل
 عليه. فحددي لنفسك زادا إيمانيا كل يوم واحرصي على اللتزام به ولو كان قليًل،
في قدرة قى  ته، وبالتالي يب ستهلك كّل طاق سان ل ي فس أنّ الن نا علماء الن  إذ يخبر
نت بك قليًل، فإذا ك قت تع نه، فحاولي أن تمّددي و ستفادة م كن ال سان جزٌء يم  الن
ساًء ساعة العاشرة م ة ال ة والداخلّي تك الخارجّي هي كّل أعمالك والتزاما  متعّودًة أن تن
كبير، ول قت ال ست بالو ساعة لي صف  صف، وهذه الن ها العاشرة والن  مثًل، اجعلي
 تحتاج إلى مجهوٍد فائق، فقصط ثلثون دقيقصة، خذي فيهصا زادا إيمانيّصا؛ قيام، قراءة
ة البسيطة ستزّودك قي بأّن هذه الفترة الزمنّي في الرقائق...، وث ٍب   قرآن، قراءة كتا
ست عد فترٍة لي ستجدين –ب سّرا حين أقول:  يع لك  ها.. ولن أذ ما التزمت ب ير   بالكث

بالطويلة- أّن هذه الثلثون دقيقًة قد تمّددت وتطاولت أضعافا مضاعفة.

 . استثمري يوم الجازة في التفكر في خلق ال أثناء النزهة، أو حضور درٍس،7
كر ية للذ سة إيمان نك عمل جل ما يمك ما إلى ذلك.. ك  أو قراءة قرآن، أو قيام ليٍل أو 
ني، وتجعلي مي عند أبنائك الوازع الدي كي تن  وقراءة القرآن مع زوجك وأولدك، ل

من زوجك عونا لِك، ومشجعا على القرب من ال تعالى.
 . أخبرنا الرسول صلى ال عليه وسلم أن عمل المرأة في بيتها وتربيتها لبنائها8

يه صلى ال عل صحيح قال:  يث ال في الحد جل، ف عز و ظم القربات إلى ال   من أع
 وسلم )إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها

قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت( صححه اللباني.
 . ل تنشغلي عن واجباتك تجاه أبنائك وزوجك، لذا يجب فقط تصحيح النية في9

ما نسمع النساء يتذمرن من أشغال البيت ومن مسؤوليات البناء،  هذا المر، فلطال
في حين أن عملهن هذا يؤجرن عليه خاصة إذا صاحب المر إتقان.

 . اغتنام الوقات الفاضلة، حيث يضاعف ال تعالى الجر والثواب ولذا كان10
 توجيصه النصبي صصلى ال عليصه وسصلم لنصا بالحرص على التماس هذه النفحات ففصي
 الحديصث "إن لربكصم فصي أيام دهركصم لنفحات أل فتعرضوا لهصا"، فاغتنمصي الوقات
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 الفاضلة، ومصن ذلك وقصت السصحر )الثلث الخيصر مصن الليصل( حيصث قرب الزمان
والمكان من ال سبحانه وتعالى.

كر ال تعالى وتلوة11 سانك دائما رطبا بذ ية: فاجعلي ل  . اغتنام الوقات البين
 القرآن ، فكثيرا مصا تضيصع منصا سصاعات طويلة ول ننتبصه إليهصا، فيمكنصك أن تشغلي
 الوقت الذي يقتطع منك وأنت في طريقك إلى العمل وعند رجوعك يمكن الستفادة
 مصن هذا الوقصت بقراءة القرآن أو السصتماع أو شغله بذكصر ال تعالى، وكذلك الحال
 وأن تقوميصن بأعمال البيصت اليوميصة، فلماذا يخيصم عليصك الصصمت ولماذا ل تجعليصن

لسانك مرددا للذكر في مثل هذه الساعات؟!
مل12 في الع ستطاعة  ين قدر ال ساعدة المحتاج عل الخيرات، وم  . القدام على ف

وغيره.
سر13 سبما تتي سلة؛ ح صال أو المرا حم بالتزاور والت صلة الر ظة على   . المحاف

الظروف.
فة التي علمنا إياها رسول ال صلى ال14  . المحافظة على أذكار الحوال المختل

بل الخروج من المنزل، وعند الرجوع يه وسلم )عند النوم، وعند الستيقاظ، وق  عل
 للبيصت، والمأثور مصن الدعاء عقصب الذان، والدعاء قبصل الطعام وعنصد الفراغ منصه،
سلم يه و يه صلى ال عل هو هد جة وبعده، إلخ.. فهذا  بل دخول مكان قضاء الحا  وق
يل أو نهار إل وهي يك ساعة من ل فة وبهذا لن تمر عل  في كل هذه الحوال المختل

في طاعة ال تعالى.
. المحافظة على أذكار الصباح والمساء.15

وختاما:
 نذكر بحديث رسول ال صلى ال عليه وسلم: )ِلُكّل َعَمٍل ِشّرٌة َوِلُكّل ِشّرٍة َفْتَرٌة َفَمْن

َكاَنْت َفْتَرُتُه ِإَلى ُسّنِتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك(.
 فإن اسصتطعت أن تحافظصي على هذه الوسصطية فأنصت فصي نعمصة مصن ال وتعالى
نبي من أن تجت قل  عة ال عز وجل فل أ في طا ها  تك كل كن أوقا  وفضل ، فإذا لم ت

معاصيه.
==============
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(1/2 المقومات الشخصية للداعية )
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فإن الداعيصة أمام جمهور الناس، ل بّد له وأن يكون على هيئة حسصنة فصي كلمصه
جب - ول محالة – نه وا ما كان كذلك فإ ية ناجحا، ول تى يكون داع صرفاته، ح  وت

بيان ذلك للناس.
كة ها على الحر ها وأشكال تى ألوان ها بش شر جميع يه قوى ال بت ف قد تكال قت  هو و  ف
صفات نبين ال نا أن  جب علي ها. إن الوا هم للقضاء علي ما بين سون في  السلمية، يتناف
 الصيلة للدعاة من كتاب ال وسنة رسول ال -صلى ال عليه وسلم- وسير علماء

السلف -رضوان ال عليهم-.
 وسوف نتناول بعض الصفات المهمة والخطوط الرئيسة فقط؛ لن صفات الداعية

هي السلم كله.
ذكر بعض اليات الواردة في ذلك والتعليق عليها:

 قال -تعالى-: }َفِبَما َرْحَمٍة ّمَن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظا َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَفّضوْا ِمْن
ْم فِي اَلْمِر{آل عمران ْم َوَشاِوْرُه ْسَتْغِفْر َلُه ْم َوا ُف َعْنُه َك َفاْع سيد159َحْوِل  ، قال 

سمحة، شة  قة، وإلى بشا ية فائ نف رحيم، وإلى رعا جة إلى ك في حا  قطب: فالناس 
 وإلى ود يسصعهم، وحلم ل يضيصق بجهلهصم وضعفهصم ونقصصهم، فصي حاجصة إلى قلب
 كصبير يعطيهصم، ول يحتاج منهصم إلى عطاء، ويحمصل همومهصم، ول يعنيهصم بهمّه،
 ويجدون عنده دائما الهتمام والرعايصصة والعطصصف والسصصماحة والمودة والرضاء.

[.1/494ا.هص. ]الظلل 
 إن الداعيصة أمام جمهور الناس، ل بّد له وأن يكون على هيئة حسصنة فصي كلمصه
جب - ول محالة – نه وا ما كان كذلك فإ ية ناجحا، ول تى يكون داع صرفاته، ح  وت

بيان ذلك للناس
َن {العراف ِن اْلَجاِهِلي ضْ َع ِف َوَأْعِر  ،199وقال -تعالى-: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْر

 قال سيد قطب: خذ العفو الميّسر الممكن من أخلق الناس في المعاشرة والصحبة،
 ول تطلب إليهصم الكمال، ول تكّلفهصم الشاق مصن الخلق، واعصف عصن أخطائهصم

وضعفهم ونقصهم، وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة.
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 فالغضاء عصن الضعصف البشري، والعطصف عليصه، والسصماحة معصه، واجصب الكبار
ٍع وهاٍد سلم- را يه و صلى ال عل سول ال - صغار والضعفاء. ور  القوياء تجاه ال
 ومعلم ومرّب، فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والغضاء، وكل أصحاب الدعوة
مع النفوس مل  سلم-، فالتعا يه و صلى ال عل سول ال - به ر مر  ما أ  مأمورون ب
 البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدر، وسماحة طبع، ويسرا وتيسيرا في غير تهاون
سليم الذي ضح ال ير المعروف الوا هو الخ مر بالعرف:  ين ال، وأ في د يط   ول تفر
 تقبله الفطصر السصليمة والنفوس المسصتقيمة، والنفصس حيصن تعتاد هذا المعروف، فإنهصا
 تكون بعد ذلك مطواعا للوان من الخير دون تكليف، فرياضة النفوس أوًل تقتضي

أخذها بالميسور المعروف شيئا فشيئا إلى حد التمام.
من الجهالة ضد الرشد، والجهالة ضد العلم، وهما قريب ين:   وأعرض عن الجاهل

من قريب.
 والعراض يكون بالترك والهمال، وعدم الدخول معهصم فصي جدال ل ينتهصي إلى
 شيء إل الشد والجذب، وإضاعة الوقت والجهد، بل إن العراض والسكوت عنهم
يل نفوسهم وترويضها، بدًل من الفحش في قد يؤدي إلى تذل  كما هو صريح الية 
في ين  ين الذ عن الخر هم  نه يعزل في العناد، فإن لم يؤّد إلى هذا فإ  الرد، واللجاج 
يم بدخائل ني العل بع هذا التوجيه الربا هم خير، وما أجدر صاحب الدعوة أن يت  قلوب

النفوس.
 ولكصن رسصول ال -صصلى ال عليصه وسصلم- بشصر، وقصد يثور غضبصه على جهالة
صلى ال سول ال - قى ولنعلم جميعا أن ر مق الحم سفهاء، وح سفاهة ال  الجهال، و
ها من وراءه من أصحاب الدعوة، وعند ها، فقد يعجز عن يه وسلم- إذا قدر علي  عل
 الغضب ينزغ الشيطان في النفس، وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام؛ لذا يأمره ربه

[.3/1419أن يستعيذ بال. ا.هص. ]الظلل 
 وقال -تعالى-: }اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرّبَك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِباّلِتي ِهَي

 ، لنعلم أن الدعوة، دعوة إلى سصبيل ال، ل لشخصص الداعصي ول125َأْحسَصُن{النحصل
 لقومه، فليس له إل تأدية واجب ل، ل فضل له يتحدث به، ل على الدعوة ول على

من يهتدون به، وأجره بعد ذلك على ال.
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 الدعوة بالحكمة: إن النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم وفي القدر الذي بينه لهم
ها والتنويع في هذه هم ب تي يخاطب قة ال هم وفي الطري قل علي  في كل مرة حتى ل ُيث
سة والندفاع والغيرة فيتجاوز به الحما ستبد  ها، فل ت قة تكون حسب مقتضيات  الطري

الحكمة في هذا كله وفي سواه.
 الموعظة الحسنة: بعدم فضح الخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية، والتيان
 بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ، فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب

الشاردة، ويؤلف القلوب النافرة.
الجدل بالتي هي أحسن: أن يكون بل تحامل ول ترذيل له ول تقبيح، وفائدته:

 أ – اطمئنان المدعو وشعوره بأن هدف الداعي هو الوصول إلى الحق، ليس الغلبة
وهزيمة الخرين.

ته مصونة، كبرياء الحساسة والعناد والجدل وشعوره بأن ذا من من ال نه يطا  ب – أ
 وقيمته كريمة، ولما كانت النفس البشرية تعد تنازلها عن الرأي تنازًل عن هيبتها

واحترامها وكيانها؛ حفظ ال لها ذلك فأمر جدالها بالحسنى.
إنه خوف من اندفاع الداعية بحماسه، أرشدنا إلى الفصل في مسألة مهمة، وهي:

الداعية إذا لم يجد تجاوبا من المدعو، كيف يكون العمل؟
 ال هو العلم بمن ضل عن سبيله وهو العلم بالمهتدين، فل ضرورة للحاجة في
 الجدل، إنمصصا هصصو البيان والبلغ والمصصر بعصصد ذلك كله ل. ]الظلل بتصصصرف

4/2201-2202.]
َن َك اّلِذي ُسوُل َل َيْحُزن ا الّر ا َأّيَه به، فقال: }َي في كتا قد أبان ذلك   وال -جل جلله- 
 ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن اّلِذيَن َقاُلوْا آَمّنا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن اّلِذيَن ِهاُدوْا
ِه ن َبْعِد َمَواِضِع َم ِم َن اْلَكِل َك ُيَحّرُفو ْم َيْأُتو َن َل ٍم آَخِري َسّماُعوَن ِلَقْو ِب   َسّماُعوَن ِلْلَكِذ
 َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإن ّلْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروْا َوَمن ُيِرِد الّلُه ِفْتَنَتُه َفَلن َتْمِلَك َلُه
 ِمَن الّلِه َشْيئا ُأْوَلِئَك اّلِذيَن َلْم ُيِرِد الّلُه َأن ُيَطّهَر ُقُلوَبُهْم َلُهْم ِفي الّدْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي

ٌم {المائدة ٌب َعِظي َسنا َفِإّن41الِخَرِة َعَذا ُه َح ِه َفَرآ ُسوُء َعَمِل ُه  َن َل ن ُزّي  ، وقال: }َأَفَم
ٌم َه َعِلي َسَراٍت ِإّن الّل ْم َح ُسَك َعَلْيِه ْب َنْف ن َيَشاُء َفَلا َتْذَه ن َيَشاُء َوَيْهِدي َم َه ُيِضّل َم  الّل
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 ، وقال:}اْعَلُموْا َأّن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأّن الّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم ,ّما8ِبَما َيْصَنُعوَن {فاطر
.99,98َعَلى الّرُسوِل ِإّل اْلَبَلُغ َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن {المائدة

ذكر بعض الحاديث الواردة في ذلك والتعليق عليها:
أخلق الداعية:

 عصن أنصس قال: قال رسصول ال -صصلى ال عليصه وسصلم-: "ثلث مهلكات وثلث
منجيات:

ثلث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المر بنفسه.
نى، والعدل قر والغ في الف صد  ية، والق سر والعلن في ال ية ال   وثلث منجيات: خش
طبراني وغيرهم. قي وال يث حسن، أخرجه البزار والبيه  في الغضب والرضا" حد

(.1802[ )4/412[، ]الصحيحة 3/381، 1/286]الترغيب 
 إن الخلق المشار إليهصا هصي النبائل كلهصا، والفضائل جمعاء، هصي البعصد عصن كصل

سوء، والقرب من كل خير.
 ومن الخلق السيئة التي ينبغي تجنبها: إعجاب المرء بنفسه! ويزيد ذلك سوءا إذا
ثل ّن م سه -عياذا بال-، علما أ عض، فيّتبعون هذا الُمعجَب بنف من الب هل  قه ج  واف
قد رأى عاصم بن ين، مكروه ُمستقَبح، فل  التباع وحده عند كثير من العلماء الرباني
بع" ]أخرجه أحمد في  ضمرة قوما يتبعون رجًل، فقال: "إنها فتنة للمتبوع؟ َمذّلة للتا

[.2/16العلل 
 فكيف بُمعَجب بنفسه، يطعن بغيره، ليكّثر أتباعه! فمثل هذا يجمع سوءا على سوء

على سوء!!
فأخلق الداعية الفاضلة تدفعه دفعا حثيثا لن يحافظ على:

سياج الدعوة:
 عصن أبصي هريرة قال: قال رسصول ال -صصلى ال عليصه وسصلم-: "ل َيْفُرك مؤمصن

[.1469مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" ]حديث صحيح، أخرجه مسلم 
 إن هذا الدب الذي أرشد إليه -صلى ال عليه وسلم- ينبغي سلوكه واستعماله مع
 جميع المعاَشرين والمعاَملين فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في
من لم ه. إن  عد معايُب ضل أن ُت سب الفا في الناس متعّذر، وح به، والكمال  حة قل  را
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حظ كس القضية، فل بل ع سلم-  يه و صلى ال عل نبي - سترشد بهذا الذي ذكره ال  ي
 المساوئ، وعمي عن المحاسن، فل بد أن يقلق ويتكّدر ما بينه وبين من يتصل به
ثم ل ها  ظة علي ما المحاف تي على كّل منه من الحقوق ال ير  بة، ويتقطّع كث  من المح
قة واتصال  ننسى أن هذا الحديث أصل في معاملة الزوجة وكل من بينك وبينه َعَل
 وأنصه ل بصد مصن الغضاء عصن المسصاوئ وملحظصة المحاسصن وبهذا تدوم الصصحبة
 والتصال وتتم الراحة. إن معرفة الداعية لسياج الدعوة يجعله بالمحل العلى من:

[.25]الوسائل المفيدة للسعدي ص
تقدير المور:

 عصن عائشصة قالت: قال رسصول ال -صصلى ال عليصه وسصلم-: "يصا عائشصة! لول أن
 قومك حديثو عهد بجاهلية، لمرُت بالبيت فُهِدم، فأدخلُت فيه ما أخرج منه، وألزمته
 بالرض، وجعلت له بابيصن: بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغتُص بصه أسصاس إبراهيصم"

[.9/91(، ومسلم 1586 )3/439]أخرجه البخاري 
 فبتقديصر المور يوضصع كصل شيصء فصي نصصابه، وتتجلى حكمصة الداعيصة فصي أعلى
 صصورها، فل ُيضّخمص صصغيرا، ول يصصّغر عظيما، ويتأمصل السصياسة الشرعيصة فصي

سائر أفعاله.
 فنحن ل نسكت عن الحق وتبليغ السنة، وفي الوقت نفسه، نبّلغها بكل حكمة وبكل
 أسصلوب حسصن، فإذا رأينصا أن هناك أشياء عكسصية حصصلت أو سصتحصل، اكتفينصا

.55بالذكرى } َفِإّن الّذْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن {الذاريات
وهذا هو أسلوب النبي -صلى ال عليه وسلم- في:

طريقة التربية.
 عن عائشة قالت: قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: "يا عائشة! إن ال رفيق
ما ل ُيعطي على العنف، وما ل يعطي على ما  يحب الرفق، وُيعطي على الرفق 

[.16/146سواه" ]أخرجه مسلم 
سوة، فبهذا نف والشدة والق عن الع عد  ين، والُب سر ول فق وي هج إذا: الدعوة بر  فالمن

يستجيب لنا الناس والمدعّوون في الدنيا، ونحظى برضا ال وعفوه في الخرة.
ومن المور الكلية التي ينبغي معرفتها:
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الفرق بين النظرية والتطبيق:
 عن أنس بن مالك قال: قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: "رأيت ليلة ُأسري
يل؟ فقال: يا جبر من هؤلء  من نار، فقلت:  يض  هم بمقار  بي رجاًل ُتقرض شفاه
 الخطباء مصن أمتصك، يأمرون الناس بالبّر وينسصون أنفسصهم وهصم يتلون الكتاب أفل
 يعقلون؟" ]حديصث حسصن أخرجصه ابصن حبان وأبصو يعلى وأحمصد وغيرهصم وصصّححه

([.291 برقم 1/524اللباني )الصحيحة 
 وهذه قضيصة مصن أهصم مصا يواجههصا الدعاة إلى ال -سصبحانه-، فترى الداعيصة أو
 الخطيب يتحّدث عن الزهد وهو عنه بمعزل، أو يتكلم عن الغيبة وهو لها صاحب
 ورفيق، أو يذّكر بالخرة وهو آخر من ُيفّكر فيها أو ُيعّد لها!! إنهم خطباء قوالون،
ير! ير، إل لنصح أو تذك نم وف عد عنه مغ كبير، والُب يه  من كان كذلك فالخوف عل  و

[.61-50]الربعون حديثا في الدعوة والدعاة، لعلي حسن علي عبد الحميد، 
عوامل في تكوين شخصية الداعية:

 – أن يتصّور الشاب الخطار المحدقة التي تكتنف بلد السلم:1
في تي ُتتخَذ  ها الشباب أن المخططات ال ها أي جب أن تدركو تي ي من المور ال  إن 
 أوكار الصصهيونية والماسصونية والصصليبية والشيوعيصة والسصتعمار أكثصر مصن أن
نس مر والج يق الخ عن طر سلمية  ساد المجتمعات ال ستهدف إف ها ت صى، وكل  ُتح
 وإطلق عنان الغرائز والشهوات، إن المرأة عنصد هؤلء هصي أول الهداف فصي هذا
نة ية والفت ساق وراء الدعا تي تن هي العنصر الضعيف العاطفي ال كر، ف  الميدان الما

والغراء بل روّية ول تفكر.
د منذ أكثر من  مر المبشرين الذي ُعِق مر في مؤت قس زوي   سنة في60ومما قاله ال

 جبل الزيتون في القدس: )إنكم أعددتم نشئا في ديار المسلمين ل يعرف الصلة بال،
 ول يريصد أن يعرفهصا، وأخرجتصم المسصلم مصن السصلم ولم تدخلوه فصي المسصيحية،
 وبالتالي جاء النشء السلمي طبقا ما أراد له الستعمار، ل يهتم بالعظائم، ويحب
في الشهوات، فإذا تعّلم فللشهوات، في دنياه إل  مه  سل، ول يصرف ه حة والك  الرا

وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات...(.
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في مل لتنهار الخلق  جب أن نع ما يلي )ي في بروتوكولت أشقياء صهيون   وجاء 
في سية  نا، وسيظل يعرض العلقات الجن يد م سيطرتنا، إن فرو سهل   كل مكان، فت
ه الكبر هو  ضوء الشمس لكي ل يبقى في نظر الشباب شيء مقّدس، ويصبح هّم

إرواء غريزته الجنسية، وعندئذ تنهار أخلقه(.
في سانية منهجا أخذوا  ساد الن سموا لف ها الشباب أن ر مر باليهود أي  بل وصل ال
 تنفيذه عن طريق وسائل العلم ودور النشر وغيرها، واستطاعوا بمكرهم وخبثهم
 أن يفسصدوا الشعوب عصن طريصق الثقافات العامصة والفنون والملهصي ودور الدعارة
 وأشباهها، كما أنهم استطاعوا بدهائهم وتلعبهم أن يستولوا على كراسي علم النفس
 وعلم الجتماع فصي كثيصر مصن جامعات أمريكصا وأوروبصا وذلك بغرض إفسصاد عقائد

من  ما يقرب  ستولوا على  هم؛ فا هم90الناس وأخلق تم ل سي، لت من هذه الكرا  % 
 القيادة الفكرية والفلسفية في العالم كله، ويجب أل يغيب عن البال أّن من أعظم هذه
 المخططات التصي تسصّيرها الماسصونية واليهوديصة والسصتعمار فصي بلد السصلم فصي
هد السلم هي م تي  ية ال في قلب البلد العرب سرائيل  مة دولة إ يث إقا  العصر الحد

وقلبه النابض.
 إن أحلم اليهود وآمالهم ومؤامرتهم الكبرى تمتد من الفرات إلى النيل بل الستيلء

على المدينة المنورة والمسجد الحرام كما صّرح بذلك موشى ديان.
سرائيل في بلد السلم، وإ ستقرار  ية: ل ا مة صريحة مدو ها كل ها الشباب: أقول  أي
ها، سرائيل تفرض وجود ية، وإ في البلد العرب من  سلم ول أ مة... ل   موجودة قائ

وتنّفذ يوما بعد يوم مخططها!!
تي عى ال ها الف مة السلمية.. إن في جسم ال مو شيئا فشيئا  سرطان الذي ين ها ال  إن
 تنفصث سصمومها فصي أجواء العالم السصلمي، ول يمكصن للسصرطان أن يصبرأ إل
 بالستئصال، ول يمكن للفعى أن ُيمَنع أذاها إل باقتلع شوكة الّسم المتأصلة فيها،
كر يد الف يق العملء، وعب عن طر خل  من الدا فة الغزو  من معر بد للشباب  نه ل   إ
قة يق الِفَرق المنش عن طر سارية.. و ية، وي من ليبرال ية  بي، والحزاب الموال  الغر
ها ية، وغير سماعيلية، والدرز صيرية، وال ية، والن ية والقاديان سلم كالبهائ  على ال

من الفرق الباطنية الكافرة.
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سائل هذه المخططات...  إن الشباب حين يعلمون أبعاد هذه المؤامرات؛ ويدركون و
يكون اندفاعهم للصلح أقوى، ويكون تحركهم للدعوة إلى ال أعظم.

 – أن يتفاءل الشاب بالنصر؛ ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط:2
صنعت تي  هي ال صة  كا خا مة، وأمري ية عا صحيح أن الدول الغرب ها الشباب:   أي

إسرائيل.
 وصحيح أن الستعمار له وسائله وأساليبه في إخراج المسلم من السلم، وإدخاله

في تيار اللدينية والباحية.
 وصحيح أن الشيوعية العالمية لها مخططها الكبر في تلحيد الجيل المسلم وإفساد

خلقه وعيدته.
 وصحيح أن اليهودية العالمية لها مخططاتها وأساليبها في القضاء على الديان غير
كبيرة في  اليهودية، والسيطرة على العالم العربي والسلمي، وصحيح أن الدول ال
سرائيل، وتحرص على ية إ مل جاهدة لتقو ية تع ية أو غرب نت شرق سواء أكا  العالم 
 وجودها لغايات سياسية، وأهداف اقتصادية، ومصالح ذاتية، صحيح أن التآمر على

السلم وأهله بلغ هذا الحد الكبير والمدى الواسع...
 ولكن ينبغي على المسلمين ول سيما الشباب أل يتملكهم القنوط في بناء العزة، وأن

ل يستحوذ عليهم اليأس في تحقيق النصر، وذلك:
َا َبِنيّ اْذَهُبوْا  أ – لن القرآن الكريصم حّرم اليأس، ونّدد باليائسصين، قال -تعالى-:}ي
 َفَتَحّسُسوْا ِمن ُيوُسَف َوَأِخيِه َوَل َتْيَأُسوْا ِمن ّرْوِح الّلِه ِإّنُه َل َيْيَأُس ِمن ّرْوِح الّلِه ِإّل

َن {يوسف ُم اْلَكاِفُرو ن ّرْحَمِة87اْلَقْو ُط ِم ن َيْقَن   فجعله قرينا للكفر، وقال: }َقاَل َوَم
ِه ِإّل الّضآّلوَن {الحجر   فجعله قرينا للضلل، إن اليأس قاتل للرجال، وهازم56َرّب
للبطال، ومدمر للشعوب.

إن اليأس ل يجوز في دين ال، قال أحمد شوقي:
فعلم ما استطعت لعل جيًل ... سيأتي يحدث العجب العجاَب

ول ترهق شباب الحي يأسا ... فإن اليأس يخترم الشباَب
 أيهصا الشباب: احذروا مصن وجهات النظصر اليائسصة التصي تقول "انتهصى كصل شيصء

وعجزنا"، "الزم حلس بيتك فليس في الجهاد فائدة"، "نحن اليوم في آخر الزمان".
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 إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنى هذه الوجهة من اليأس والقنوط، إنما ُتدّلل على
 هلكهصا ل على هلك المسصلمين. قال -صصلى ال عليصه وسصلم-: "مصن قال هلك

 [. والعجيب أن تجد16/175المسلمون فهو أهلكهم" ]حديث صحيح، أخرجه مسلم 
 مصن يتصصدى للدعوة والرشاد مصن ينادي بالعزلة الكاملة، والتزام أحلس البيوت؛
ها، ستعادة مجد مل إلى ا مة، وأن ل أ صلح هذه ال سبيل إلى إ هم أن ل   اعتقادا من
 واسصترجاع عزتهصا وكيانهصا... وآن الوان فصي نظرهصم أن يخرج المسصلم ببضصع

غنيمات يّتبع بها شعف الجبال... يفر بدينه من الفتن حتى يدركه الموت!!
ير شك أن يكون خ سلم- قال: "يو يه و نبي -صلى ال عل ها الشباب أن ال  صحيح أي
 مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" ]حديث

[ وغيره.1/69صحيح أخرجه البخاري 
ولكن الحديث محمول على من ُيفَتن في دينه، وُيجَبر على الرّدة!!

نه في الرض، فإ مة حكم ال  عو إلى إقا سلمية تد نه توجد جماعات إ ما دام أ ما   أ
 يجصب على المسصلمين التعاون لقامصة حكصم ال فصي ربوع السصلم، وأن يحّرروا
كبرى سلمين ال ين وحدة الم في تكو سعوا  ثن يهود، وأن ي من برا سة   الرض المقد

تحت ظل الخلفة الراشدة.
ب – لن التاريخ برهن على انتفاضات المم المنكوبة في وجه أعدائها:

 مصن كان يظصن يصا شباب أن تقوم للسصلم قائمصة فصي اليام الولى التصي انتقصل فيهصا
 رسصول ال -صصلى ال عليصه وسصلم- إلى الرفيصق العلى، ففصي هذه اليام عظصم
 الخطصب، واشتصد الحال، ونجصم النفاق، وارتصد مصن ارتصد مصن أحياء القرب، وظهصر
بق للجمعة مقام في بلد سوى مكة نع قوم عن أداء الزكاة، ولم ي  مّدعوا النبوة، وامت

والمدينة.
في الليلة نم  نه: "كالغ ضي ال ع ير ر بن الزب ما يقول عروة  سلمون ك صبح الم  وأ
 المطيرة الشاتية لفقد نبيهم، وقلة عددهم وكثرة عدوهم" حتى ُوجد من المسلمين من
تك، بك، والزم بي سول ال: اغلق با فة ر يا خلي نه-: " كر -رضي ال ع بي ب  قال ل

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين"!!
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جه ما وا كه القنوط.. وإن كر -رضي ال عنه- لم يعتره اليأس، ولم يمتل با ب ّن أ  ولك
 هذه الحداث والفتصن بإيمان راسصخ يزن الجبال، وبعزيمصة ثابتصة متينصة دونهصا
 العواصف الهوج، وبتفاؤل وأمل يعيد للسلم إشراقه، ولوحدة المسلمين تماسكها!!
 هو الذي قال: "أينقص الدين وأنا حي" وهو الذي وقف في وجه عمر، وصاح حين
 جاءه يعاتبصه فصي قتال مانعصي الزكاة "مَصه يصا عمصر، رجوت نصصرتك، وجئتنصي
سحر هم ب في السلم، ماذا عسيُت أن أتألف ية، وخوار  في الجاهل نك!! أجبار   بخذل
 مفتعصل أو بشعصر يفترى؟ هيهات، هيهات... مضصى رسصول ال -صصلى ال عليصه
 وسلم- وانقطع الوحي، فوال لجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي، فوال لقاتلن
 من فّرق بين الصلة والزكاة، فوال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول
يه"!! وهو الذي أنفذ جيش أسامة وقال: "ما  ال -صلى ال عليه وسلم- لقاتلتهم عل
ها الشباب سلم- بيده". هكذا أي يه و صلى ال عل سول ال - حل عقدا عقده ر نت أ  ك
 تغّلب أبصو بكصر -رضصي ال عنصه-على الصصعاب؛ وقضصى على الثورات والفتصن،
 وانتصصر على المرتديصن ومّدعصي النبوة، ومانعصي الزكاة، حتصى اسصتطاع أن يرجصع
للمسلمين عزتهم ووحدتهم، ولليائسين تفاؤلهم وأملهم، وللخلفة هيبتها وسلطانها...

وهكذا يصنع أقوياء اليمان، وعظماء الرجال!!
 من كان يظن أيها الشباب أن تقوم للمسلمين قائمة لما استولى الصليبيون على كثير
من ير  ما يقارب مائة عام، حتى ظن الكث  من البلد السلمية، والمسجد القصى 
 الناس أن ل أمل في انتصار المسلمين على الصليبيين، وأن ل رجاء في رد أرض

فلسطين مع مسجدها القصى إلى حوزة المسلمين.
طل المغوار )صلح يد الب ما، على  في يوم  ستتحرر  ظن أن هذه البلد   من كان ي
 الديصن( فصي معركصة حطيصن الحاسصمة، ويصصبح للمسصلمين مصن الكيان والقوة والعزة

والسيادة ما شّرف التاريخ!!
 من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خّرب المغول والتتار العالم السلمي من
فس والعراض في الن يم، وفتكوا  سوا الق صاه، ونهبوا الموال، ودا صاه إلى أق  أق
 فتكا ذريعا؛ حتصى قيصل: إن جباًل شامخصة، وأهرامات عاليصة، أقامهصا )هولكصو( مصن

جماجم المسلمين!!
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يت عدة قد بق صاب: "ل حة هذا الم في فدا ير الجزري(  بن الث ما قاله المؤرخ )ا  وم
 سنين معرضا عن ذكر الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها؛ فمن الذي يسهل عليه
 أن يكتب نعي السلم والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم

تلدني!! ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا!!".
 من كان يظن – أيها الخوة – أن بلد السلم ستتحّرر في يوم ما على يد البطل
من العظمة سلمين  سمة، ويصبح للم كة )عين جالوت( الحا في معر طز(   المقدام )ق

والمجد والرفعة.. ما تفخر به الجيال!!
وهكذا يصنع أقوياء اليمان، وعظماء الرجال!!

 إن التفاؤل بالنصصر – أيهصا الشباب – هصو الذي يهيصئ النصصر، ويحقصق المزيصد مصن
 النتصصارات الحاسصمة فصي كصل زمان ومكان.. وإن ال _جصل جلله_ مصع المتقيصن
كر والحافظين لحدود ين، المرين بالمعروف والناهين عن المن  المخلصين المجاهد
ِي اْلَأْرضِص َوَنْجَعَلُهمْص َأِئّمًة َوَنْجَعَلُهمُص ّ َعَلى اّلِذينَص اسْصُتْضِعُفوا ف  ال }َوُنِريُد َأن ّنُمن

َن {القصص يا شباب السلم إل أن تقطعوا من نفوسكم دابر5اْلَواِرِثي كم  ما علي  ، ف
 اليأس والقنوط، وتقبلوا على الدعوة إلى ال والجهاد فصي سصبيل ال، بروح متفائلة،
 وأمل بّسام... عسى ال أن يحقق على أيديكم نصر السلم الكبر، ودولة المسلمين

العتيدة.. وما ذلك على ال بعزيز..
 – أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية:3

أتعرفون يا شباب فضل الدعوة والداعية عند ال؟
أتعرفون المنزلة الكبرى التي خّص ال بها دعاة السلم؟

أتعرفون ماذا أعد ال للدعاة من مثوبة وأجر وكرامة؟
 يكفصي الدعاة منزلًة ورفعًة أنهصم خيصر هذه المصة على الطلق }ُكنُتمْص َخْيَر ُأّمٍة
ِه{آل عمران َن ِبالّل ِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنو َن َع ِف َوَتْنَهْو َن ِباْلَمْعُرو ِس َتْأُمُرو ْت ِللّنا ُأْخِرَج

110.
ْم ن ّمنُك يا والخرة }َوْلَتُك  يكفي الدعاة سموا وفلحا أنهم المفلحون والسعداء في الدن
 ُأّمٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

.104{آل عمران
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يغ الدعوة، ها تبل تم في تي ي سة البيئة ال ير، درا في التأث سلوب القوم  من معالم ال  و
مل الذي سلوب الع طن النحراف، وأ كز الضلل وموا ية أن يعرف مرا  فعلى الداع

يتفق مع عقلية الناس واستعداداتهم ومستوى تفكيرهم، ومبلغ استجابتهم وتقبلهم
 يكفي الدعاة شرفا وكرامة أن قولهم في مضمار الدعوة أحسن القوال، وأن كلمهم
َصاِلحا َوَقاَل ِه َوَعِمَل  ن َدعَا ِإَلى الّل َسُن َقْوًل ّمّم ْن َأْح ضل الكلم }َوَم يغ أف  في التبل

.33ِإّنِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن {فصلت
 يكفي الدعاة مّنا وفضًل أن ال _سبحانه_ يشملهم برحمته الغامرة، ويخصهم بنعمته
 الفائقة }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن
 اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الّصَلَة َوُيْؤُتوَن الّزَكاَة َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه

.71ِإّن الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم {التوبة
 يكفي الدعاة أجرا ومثوبة أّن أجرهم مستمر، ومثوبتهم دائمة، قال _صلى ال عليه
 وسلم_: "من دعا إلى هدى كان له من الجر مثل أجور من تبعه ل ينقص ذلك من

أجورهم شيئا..." ]حديث صحيح، أخرجه مسلم[.
يه الشمس عت عل ما طل ير م ية خ في الهدا سّببهم  ية.. أن ت في الدعاة فخرا وخير  يك
 وغربصت، قال _صصلى ال عليصه وسصلم_: "... فوال لن يهدي ال بصك رجًل واحدا

 [، وفي3701 برقم 7/70خير لك من حمر النعم" ]حديث صحيح، أخرجه البخاري 
يف، أخرجه يث ضع يه الشمس وغربت" ]حد عت عل ما طل خر "خير لك م يث آ  حد

([.4646الطبراني في الكبير )ضعيف الجامع 
هل رأيتم يا شباب منزلة تضاهي منزلة الدعوة؟

هل سمعتم في تاريخ النسانية كرامة تعادل كرامة الداعية؟
 فإذا كان المصر كذلك فانطلقوا أيهصا الشباب فصي مضمار الدعوة إلى ال مخلصصين
 صادقين.. لتحظوا بالجر والمثوبة، والرفعة والكرامة.. في مقعد صدق عند مليك
 مقتدر.. فصي مجمصع مصن النصبيين والصصديقين والشهداء والصصالحين وَحسُصن أولئك

رفيقا!!
 – أن يعرف الشاب السلوب القوم في التأثير على الخرين:4
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عل الداعية مطابقا ها الشباب أن يكون ف ير أي في التأث من معالم السلوب القوم   إن 
 لقوله }َيا َأّيَها اّلِذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َلا َتْفَعُلوَن ,َكُبَر َمْقتا ِعنَد الّلِه َأن َتُقوُلوا َما َلا

 ، وفي الية تنديد بالذين يدعون غيرهم إلى الخير وينسون أنفسهم3َتْفَعُلوَن {الصف
.44}َأَتْأُمُروَن الّناَس ِباْلِبّر َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَل َتْعِقُلوَن {البقرة

يغ الدعوة، ها تبل تم في تي ي سة البيئة ال ير، درا في التأث سلوب القوم  من معالم ال  و
مل الذي سلوب الع طن النحراف، وأ كز الضلل وموا ية أن يعرف مرا  فعلى الداع

يتفق مع عقلية الناس واستعداداتهم ومستوى تفكيرهم، ومبلغ استجابتهم وتقبلهم.
 فبلد انتشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الماسونية، وأصبحت عند أهله انحرافات
 فكريصة وعقديصة وخلقيصة، مثصل هذا البلد تختلف الكتصب التصي ينبغصي أن ُتنشصر فيصه،
تي ُتطَرح يه، وموضوع السئلة والمناقشات ال تي ُتحاضَر ف  ونوعية المحاضرات ال
 فيه، تختلف كليا عن بلد فيه نصارى، وفيه أفكار رأسمالية، وفيه نزعة إلى الحرية
غه نت بمحدث قوما حديثا ل تبل ما أ سلم_: " يه و صلى ال عل ية، قال _  والديمقراط
 عقولهم إل كان لبعضهم فتنة" ]حديث ضعيف، أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس،

[.23ضعيف الجامع 
في الدعوة بعقيدة هم: البدء  ير البدء بالهم فالم في التأث  ومن معالم السلوب القوم 
 التوحيصصد قبصصل العبادة، وبالعبادة قبصصل مناهصصج الحياة، وبالكليات قبصصل الجزئيات،

وبالتكوين الفردي قبل الخوض في غمار السياسة.
 وهذه هي طريقة النبي _صلى ال عليه وسلم_، وطريقة أصحابه الكرام _رضوان
 ال عليهم_ في الدعوة كما في حديث معاذ المشهور، كل هذا حتى يستطيع أن يؤثر

على الخرين، وينتشلهم من وهدة الضلل إلى رياض الهداية.
ين إلى في دعوة الخر صة  ير، الملطفة الخال في التأث من معالم السلوب القوم   و

السلم.
سلوب الدعوة وأخلق الداعية حين قال: }َوَلْو في أ ما عبر عنه القرآن   وما أجمل 

َك {آل عمران ْن َحْوِل ِب َلنَفّضوْا ِم َظ اْلَقْل َت َفّظا َغِلي ُه َقْوًل159ُكن  ، وقوله: }َفُقوَلا َل
ُه َيَتَذّكُر َأْو َيْخَشى {طه  ، ويحضرني الن – أيها الشباب – قصة الرجل44ّلّينا ّلَعّل

في الكلم، فقال له يه  قد أغلظ عل صور، و فر المن بي جع خل على أ عظ الذي د  الوا
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 أبو جعفر: يا هذا ارفق بي، أرسل ال _سبحانه_ من هو خير منك إلى من هو شر
 مني، أرسل ال موسى إلى فرعون فقال له: }َفُقوَلا َلُه َقْوًل ّلّينا ّلَعّلُه َيَتَذّكُر َأْو َيْخَشى

طه سى44{ من مو ضل  كن أف نه لم ي نه، وعرف أ ما بدر م جل على  جل الر  ، فخ
_عليه السلم_، وأن أبا جعفر لم يكن أشد شرا من فرعون!!

 وقد جاء غلم شاب إلى النبي _صلى ال عليه وسلم_ فقال له: يا نبي ال أتأذن لي
 في الزنى؟ فصاح الناس به، فقال النبي _صلى ال عليه وسلم_: "قربوه، ُادن، فدنا
 حتى جلس بين يديه، فقال _عليه السلم_: أتحبه لمك؟ قال: ل، جعلني ال فداك،
 قال: كذلك الناس ل يحبونه لمهاتهم، أتحبه لبنتك؟ قال: ل، جعلني ال فداك، قال:
 فكذلك الناس ل يحبونصه لبناتهصم، أتحبصه لختصك؟ قال: ل، جعلنصي ال فداك، قال:
سول ال ضع ر ثم و مة والخالة،  كر الع تى ذ هم" ح نه لخوات  فكذلك الناس ل يحبو
به، فر ذن به، واغ هم طهّر قل صدره وقال: "الل سلم_ يده على  يه و صلى ال عل _ 

 وحّصن فرجه" فلم يكن شيء أبغض عليه من الزنا!! ]حديث صحيح، أخرجه أحمد
[.370 برقم 1/645، الصحيحة 5/256-257

أيها الشباب: إن مطابقة أفعالكم لقوالكم؛ الناس يستجيبون لكم ويثقون بكم..
 أيهصا الشباب: إن دراسصتكم للبيئة التصي تدعون؛ تجعصل جهودكصم مباركصة ول تذهصب

أدراج الرياح..
 أيها الشباب: إن بدئكم الدعوة إلى ال بالهم فالمهم.. يحقق ال الهدى والخير على

أيديكم..
كم، كم، القلوب ترنوا إلي سالت رب ين تبّلغون ر كم للناس ح ها الشباب: إن ملطفت  أي
 والنفوس تتعلق بكصم، والناس يقبلون على دعوتكصم، فاحرصصوا يصا شباب أن تكونوا
ّب  الدعاة الموفقيصن، والهداة الناجحيصن، والجنود العامليصن المخلصصين، فال ل يخي

مسعاكم، ولن يتركم أعمالكم، إن تنصروا ال ينصركم ويثبت أقدامكم...
 – أن يعمق الشاب في نفسه عقيدة القضاء والقدر:5

إنه ينبغي أن يترسخ في نفس المسلم، ول سيما الداعية إلى ال...
ما كن ليخطئه، وأن  صابه لم ي ما أ يد ال، وأن  قد أن الجال ب نى ذلك أن تعت  إن مع
يء لم ينفعوه إل عت على أن ينفعوه بش مة لو اجتم صيبه، وأن ال كن لي  أخطأه لم ي
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قد به ال له، وإن اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضره إل بشيء  قد كت  بشيء 
ا ِصيَبَنا ِإّل َم ل ّلن ُي يه قوله _تعالى_: }ُق يه أن يضع نصب عين يه، وعل به ال عل  كت

ِه َفْلَيَتَوّكِل اْلُمْؤِمُنوَن {التوبة ا َوَعَلى الّل ا ُهَو َمْوَلَن ُه َلَن َب الّل  ، وأن يردد صباح51َكَت
 مسصاء قوله جصل جلله: }َومَا َكانَص ِلَنْفسٍص َأنْص َتُموتَص ِإّل ِبِإْذنِص ال ِكَتابا ّمَؤّجًل {آل

 ، وبهذا يتحّرر الداعيصصة مصصن الخوف والجزع، ويتحلى بالشجاعصصة145عمران
 والقدام، ويهتصف بمصا هتصف بصه علي _رضصي ال عنصه_حيصن كان يجابصه العداء،

ويقارع الكفار في غمرات الحروب والوغى:
أّي يومّي من الموت أفّر ... يوم ل ُيقدر أم يوم ُقِدر

يوم ل ُيقدر ل أرهبه ... ومن المقدور ل ينجو الَحِذر
 إن معنى ذلك أن يؤمن الداعية من أعماق نفسه أن الرزاق بيد ال، وأن ما بسطه
يه لم يكن لحد ما أمسكه عل عه، وأن   ال على العبد من رزق لم يكن لحد أن يمن
ُسُط َك َيْب حق _سبحانه_: }ِإّن َرّب ية قول ال يه أن يضع نصب عين  أن يعطيه... وعل

 ، وأن يردد30الّرْزقَص ِلمَن َيَشاُء َوَيْقِدُر ِإّنهُص َكانَص ِبِعَباِدهِص َخِبيرا َبصِصيرا {السصراء
 صباح مساء قوله _جل جلله_: }َوِفي الّسَماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن ,َفَوَرّب الّسَماء

.23,22َواْلَأْرِض ِإّنُه َلَحّق ّمْثَل َما َأّنُكْم َتنِطُقوَن {الذاريات
 وبهذا يتحّرر الداعيصة مصن الذل والبخصل، والشصح بالنفصس.. ويتحلى بالعزة واليثار
 والنفاق في سبيل ال... ويهتف بما هتف به المام الشافعي حين كان يتغنى بعزة

النفس، وطلب المعالي، والقتناع بكفاف العيش:
أنا إن عشُت لست أعدم قوتا ... وإذا مت لست أعدم قبرا
همتي همة الملوك ونفسي ... نفُس حّر ترى المذلة كفرا

وإذا ما قنعت بالقوت عمري ... فلماذا أخاف زيدا وعمروا
من ابتلءات الخوف والجوع يه  به ال عل ما كت ية ب نى ذلك أن يرضى الداع  إن مع
ما يجري صيبه إن ما ي كل  فس والثمرات، وأن  في الموال والن قص   والمرض ون
هب هو، ول وا شف لكرب إل  نه ل كا ته... وأ ته وإراد  بقضاء ال وقدره، وبمشيئ
 للنعمة إل من اتصف بالغنى والقدرة _سبحانه_.. وعليه أن يضع نصب عينيه قول
 الحصق _سصبحانه_: }َوَلَنْبُلَوّنُكمْص ِبَشْيٍء ّمنَص اْلَخوفْص َواْلُجوعِص َوَنْقصٍص ّمنَص اَلَمَواِل
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ا ِه َوِإّن ا ِلّل ِصيَبٌة َقاُلوْا ِإّن َصاَبْتُهم ّم َن ِإَذا َأ ّصاِبِريَن , اّلِذي ِت َوَبّشِر ال ِس َوالّثَمَرا  َوالنُف
َن {البقرة ِه َراِجعو جل جلله_: }َوِإن156,155ِإَلْي ساء قوله _ صباح م  ، وأن يرّدد 

ُه ِإّل ُهَو َوِإن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُكّل َشْيٍء َقُديٌر ُه ِبُضّر َفَل َكاِشَف َل  َيْمَسْسَك الّل
.17{النعام

 وبهذا يتحّرر الداعيصة مصن نزعصة الهواجصس النفسصية والفكار المخيفصة والتحسّصب
للبتلء...

 ويتحلى برباطصة الجأش، والسصتسلم لقضاء ال وقدره فصي كصل مصا ينوب ويروع،
 ويصبيت وهصو مطمئن النفصس، مرتاح البال، هادئ الشعور... ويهتصف بمصا هتصف بصه

الطغرائي في لميته حين قال:
حب السلمة ُيثني هم صاحبه ... عن المعالي ويغري المرء بالكسل
فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا ... في الرض أو سلما في الجو فاعتزل

 إن الذين يعتذرون عن واجب الدعوة، وتبليغ رسالة السلم بكلمات مقنعة يرضون
 بهصا أنفسصهم وضمائرهصم، ويعتذرون بالضعصف والهصل والعيال وقطصع الرزق..
حق... نقول مة ال يغ الدعوة وإعلن كل في تبل من أذى  به  ّسبون  ما يتح  ويعتذرون ب

لهؤلء جميعا:
سليم قة التوحيد على اليمان بال، والرضا بقضائه وقدره، والت نى حقي  إن السلم ب
هم ومعاشهم، ويحسبون ا أن يخاف الناس على رزق ما ينوب ويروع... أّم به في  لجنا
 ألف حسصاب للذى والضطهاد.. فهذا شأن الرعديصد الجبان الذي لم يذق فصي قلبصه
قر، والمعطي ني والُمف هو الُمغ هم بعُد أن ال _سبحانه_   طعم اليمان، والذي لم يف

والمانع، والُمعز والمذل، والقاضي والمقّدر، وهو على كل شيء قدير.
 وإليكم يا من تحسبون لقطع الرزق حسابا، قصة هذه المرأة المؤمنة الصابرة التي
ّت فصي مدرسصة اليمان، ورتعصت فصي روضصة اليقيصن، ونشأت على حصب ال  ترب

والرسول والسلم...
 إليكم موقفها الرائع، وجوابها المفحم، وذلك حين خرج زوجها للجهاد، وجاءها من
 يستثير حزنها وأساها ويهّيج عاطفتها وإحساسها... جاءها من يقول لها: أيتها الم
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جك الموت، عى أولدك، إذا قّدر ال على زو من يقوم على عيالك، وير سكينة،   الم
وكتب له الشهادة؟

ني قة وإيمان واطمئنان: إ في ث في وجهه، وقالت له  ها إل أن صرخْت  ما كان من  ف
أعرف زوجي أّكاًل ولم أعرفه رّزاقا، فإذا مات الّكال بقي الرزاق.

كم من تتهّيبون الموت، وتخشون المعارك، وتحرصون على الحياة... إلي يا  كم   وإلي
ني حضرت مئة حرب أو نه_: "إ ضي ال ع يد _ر بن الول سيف ال خالد   ما قاله 
 زهاءها وما في بدني موضع شبر إل وفيه ضربة سيف، أو طعنة رمح، أو رمية
 سصهم... أهكذا أموت على فراشصي كمصا يموت الَعيْصر )الحمار(؟ فل نامصت أعيصن

الجبناء!!..".
 وتعلمون يصا شباب، أن مصن سصنن ال فصي النصبياء والمصصلحين، والدعاة إلى ال..
 التعرض لصصناف البتلء فصي تبليغهصم، والتصصدي لمكائد العداء فصي دعوتهصم..
 وهذا أمر طبعي حين يقف الحق والباطل وجها لوجه، وإليكم ما يقوله الحق _جل
ا اّلِذيَن  جلله_: }الم َأَحِسَب الّناُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمّنا َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن ,َوَلَقْد َفَتّن

ّ اْلَكاِذِبينَص{العنكبوت ّ الّلهُص اّلِذينَص صَصَدُقوا َوَلَيْعَلَمن  ، وقوله:3مِصن َقْبِلِهمْص َفَلَيْعَلَمن
م ّمن ى َبْعُضُك ن َذَكٍر َأْو ُأنَث م ّم ُع َعَمَل َعاِمٍل ّمنُك ي َل ُأِضي ْم َأّن ْم َرّبُه ْسَتَجاَب َلُه  }َفا

 َبْعٍض َفاّلِذيَن َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا ُلَكّفَرّن
.195َعْنُهْم َسّيَئاِتِهْم َوُلْدِخَلّنُهْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَلْنَهاُر {آل عمران

 وإليكم ما يقوله سيد الدعاة، وقائد المجاهدين _صلوات ال وسلمه عليه_ لما اشتد
 إيذاء قريش على ضعفاء المؤمنين، وقد جاؤوا إلى النبي _صلى ال عليه وسلم_ –
 وهو متوسد بردة في ظل الكعبة – يقولون: أل تستنصر لنا؟ أل تدعو لنا؟ فقال لهم
 النصبي _صصلى ال عليصه وسصلم_: "قصد كان مصن قبلكصم يؤخصذ الرجصل فيحفصر له فصي
 الرض، فيجعل فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، وُيمشط
 بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصرفه ذلك عن دينه، وال ليتّمن ال هذا
 المر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ل يخاف إل ال والذئب على

([.6943 )12/315غنمه، ولكنكم تستعجلون" ]حديث صحيح، أخرجه البخاري 
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ها على صبر، وأن توطدو سكم على ال يا شباب الدعوة إل أن توطنوا أنف كم  ما علي  ف
في ِصلوا  تى َت سكم عقيدة القضاء والقدر... ح في نفو مل والثبات، وأن تعّمقوا   التح
 نهايصة المطاف إلى نهايصة النصصر المؤزر، وتحظوا برضوان ال وجنتصه، وتلقوا ال
 _عز وجل_ في مجمع من الملئكة والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
 رفيقا... ]انظصر هذا ومصا قبله فصي دور الشباب فصي حمصل رسصالة السصلم لعبصد ال

علوان، ط دار السلم – بيروت[.
 – أن يؤّصل الشاب بينه وبين الجماعة العاملين التحاب والتواثق والتعاون:6

مل  وذلك بالتناصصح والتواصصي بينهصم بالحصق والصصبر، إنصه ل غنصى عصن هذه العوا
لنظام أي جماعة في الرض..

 إنه لو تخّلق كل فرد بأعلى ما يكون من الصفات الجميلة والخلق المحمودة وليس
ستطيعون أبدا أن هم ل ي صفات المذكورة، فإن كم ال ين تل من العامل ين غيره  نه وب  بي
 يقوموا في وجه الباطل ويقارعوا أهله مقارعة الند للند، إن المة السلمية ما زال
مم نا أ نا لو تحدي سنة؛ إن صفات والخلق الح ها أفراد متحلون بأعلى ال  ول يزال من

العالم أن تأتي إحداها بمثل هذا؛ فلعلها ل تستطيع الرد على هذا التحّدي.
وإنها لقضية قاصرة إلى حّد الصلح الفردي... إنها تلكم التربية اليمانية...

كبر كمية من ته، ويستطيع أن يحمل أ  إن بهلوانا، مهما كان شجاعا قويا في حد ذا
جل حال أن يقوم ستطيع على  نه ل ي صارعة، فإ في الم صرع عدة أفراد   الوزن وي

في وجه فرقة عسكرية منظمة...
كن حل، ول من المرا صلح الفردي  ما لل كل  قد قطعوا  نا أفراد   وهكذا فإن كان في
 بدون أن يكون لهصم نصصيب مصن الرتباط والتعاون الجتماعصي، فإنمصا هصم بمثابصة
 البهلوان الذي ل يعمل كعضو فعال لفرقة منظمة ومع ذلك يدعو لمصارعته فرقة

منظمة من أعدائه...
 إننا نستطيع أن نقول وذلك باعتبار الصلح الفردي، إن من الشباب من قد خصهم
نا لنغبطهم على ذلك، راجين من ال في الخلق، وطهارة في السيرة، وإ  ال بعلٍو 
 أن يثبتنا وإياهم على طريق الخير والهدى إنه من الظاهر أن كل فرد في هذه الدنيا
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 إنمصا يعيصش متعامًل مصع غيره مصن الفراد، فإذا لم يكصن بيصن الفراد حسصن التظان
والمساواة والخلص واليثار والتضحية من بعضهم لبعض.

بد أن هم ل  في طبائع  أو نقول بعبارة أوجز وأشمل "صلح القلوب" فإن الختلف 
مل إل على مبدأ: سير نظام الع هم، إذا ل ي من التعاون بين بت....  ما ي  يقضي على 
 أن تترك شيئا لخاطصر غيرك، ويترك هذا الغيصر شيئا لخاطرك.. أيهصا الشباب: إذا
في الحياة في إحداث انقلب  ها فل تتفكروا أبدا  ستعدين ل سكم م تم ل تجدون أنف  كن
في تذكرة دعاة السلم لبي العلى ظر هذا  سلمة... ]ان في السر الم ية   الجتماع

، المكتب السلمي – دمشق[.51-48المودودي 
ها ية إلى ال وتربيت ين شخصية الداع ية تكو في كيف مة  من المقد عد ذلك كله  نه وب  إ
مل مة، فتك ية عظي بل وداع مة،  سامية تكون عزيزة كري ني ال ها بهذه المعا  وتذكير
ها مة ل صفات اللز ها أن تتصف بال سب ل من المنا ها وشخصيتها؛ فكان   بذلك ذاتيت

حتى تكون نفس مؤمنة مسلمة حتى حوت السلم كله بتلكم الصفات الحق
============

 نظرية صناعة الحياة...الجزء الول
ها في مجاري ها  ية تقلب ها وكيف ير في مل التأث ية وعوا هم العلقات الحيو  هي دعوة لف
ها ما أن ها، ك سرار اكتشفنا ستعمال ل ية، وا ستثمار لحقائق علم هى ا ساربها، و  وم
من سلف  صل له كبار علماء ال تي تو ية ال قة المنهج ستها الطري  نتائج لمقدمات غر

أمتنا.
 إن هذه النظريصة تؤدي إلى إعادة توزيصع الواجبات وتقاسصم الدوار، فصي محاولة
خل ير من المدا مع الدخول إلى ساحات التأث يل الجهد،  ية الوقت، وتقل  لختصار بق
 الطبيعية الفطرية البريئة من التكلف بحيث يشعر الناس أننا نحمل همومهم، ونتكلم
 بلغاتهم، ونتجانس مع عواطفهم، وندلى بالرأي ل بلهجة المر، وإنما بهيئة الناصح

المشير الخبير، الذي ارتاد لقومه فأطلعته الريادة على ما ل يعلمون.
ها ظر إلى إدارة الحياة على أن نا نن نى أن صناعة الحياة تع ية ب سميتنا لهذه النظر  وت
غل سبة إذا تراكمت، كمن يشت خبرة المكت ها ال ها الخاصة، وتجود ها فنون  )صنعة( ل
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 حدادا فتجصب عليصه الحاطصة بخصصائص الحديصد، أو نجارا فتلزمصه معرفصة أنواع
الخشب.

 فكذلك الحياة، بمصا فيهصا مصن بشصر وعلقات وأموال وعلوم وفنون، فوجبصت علينصا
صنعة( فإن نا نمارس ) هم. ولن سرار علقات ية وأ شر الفطر صائص الب فة خ  معر

المهارة فيها تكون واجبة.
من ها،  يد فيؤلم عة الحد قد يطرق قط ير للموجود، والحداد  صرف وتغي في ت حن   ن
قد ينحت الخشب ويهدر منه جة، والنجار  جل أن يضيف إلى حوزة الحياة آلة منت  أ

الكثير من أجل الجمال، وكذلك الداعية مهندس الحياة.
فر سبق إلى الشاري، إذ الكا هم أ سوق: أي في أي  ما  ثل  فس، كم صراع وتنا نه   لك
سة مغايرة. ية وتخطيط، ويضع هند من نظر نا، وينطلق أيضا  ما يوازي فعل عل   يف
 وحين تكون الخطة السلمية واسعة شاملة فإن التأثير يتعدى توجيه الجيل الواحد،
 أو اسصتثمار حفنصة أموال، ليكون تأثيرا )حضاريا( يمتصد إلى أجيال، ويضرب فصي
 عمصق الزمصن ورحابصه المكان، ولذلك تحتاج نتائجصه هذه إلى مقدمات تناسصبها تمتصد
 ربمصا إلى عشرات السصنين. وكذلك الخطصة الكفريصة أيضا قصد تؤدي إلى حضارة

معاكسة تستولي، ويكون الكافر قد صبر على التقديم لها دهرا طويًل.
قد نستطيع إيجاز المر بسؤال صيغته : كيف نمسك بزمام الحياة؟

 المساك بزمام الحياة يستدعى نزوًل إلى الساحة بأفق حضاري شامل، فيه إصلح
 للدب، وبناء للقتصصاد، وحيازة للمال، وسصيطرة على العلوم، ونفاذ إلى مراكصز

القوة.
جب شر يؤدون وا ية هائلة، وجعل هؤلء الب يع بشر  في الحياة طاقات كثيرة ومجام
هم على تيار يف يكون علو سلم ك ين يعرف دعاة ال ما يكون ح  العبادة ل تعالى إن
في سير  هو ال يس  فه لداء هذه العبادة، ول ثم توظي من  مه، و سكوا بزما  الحياة ليم
 خضم التيار، بحيث تتقاذفنا أمواجه وينعدم اختيارنا، كما أنه ليس السير في معاكسة
 التيار الهادر، بحيصث يجرفنصا بزخمصه، وإنمصا هصو الجصر معصه أو بموازتصه بمسصتوى

التفوق والعلو والستواء.
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 وعلى المسلم أن يفهم هذه الطبيعة ذات البعد الحضاري لعمله وخطة دعوته، ليتهيأ
 لها بما يوازيها، نفسيا: بالصبر، وأداًء: بالعلم، واستعانة: بالمال، ورمزا : بأطياف

الجمال.
 ويؤكصد هذا أننصا نقبصل اليوم على حقبصة حياتيصة تمثصل بدء الجولة الجديصد للحضارة
مل كثيرة، حت ضغط عوا ثم انحسرت ت غت الوج أوًل،  نت بل قد كا  السلمية، ول
 بيصد أن هذه العوامصل مهمصا تعددت لدى أهصل التحليصل والسصتقراء فإن عامصل النخصر
 الداخلي يبقصى أهمهصا وأظهرهصا تأثيرا، وهصو درس يعصظ صصناع الحياة فصي جولتهصم

الجديدة بوجوب المبالغة في الوحدة ونبذ الفتن وأسباب الخلف.
 لم يكن هولكو بطًل في ساحة الحرب نقلته بطولته إلى التفوق بمقدار ما كان سباقا
 إلى السصتفادة مصن عوامصل الفوضصى السصياسية والترديات الخلقيصة أواخصر الزمصن
 العباسي وكذلك في الجانب المعاكس أيام فتح القسطنطينية : أعان الجدل البيزنطي

الفارغ وقلق البلط الحاكم جيوش محمد الفاتح على القتحام.
ستعمار هناك قصة شعب كل ا بل قصة  نبي : إن ق بن  ما قاله مالك  صدق  من أ  و
ية كثيرة، هر حيو سر ظوا مه ال يف به رح ثل ضر هو م ستخذاء، و بل ال يف يق  خف

وكما تبدأ تراجعات كل حضارة بالنخر لتخلى مكانها إلى حضارة منافسة.
الولء ناموس الكون

ثل ها ظاهرة الوحدة والتناسق والتما ما تشير ل  أول مكونات نظرية صناعة الحياة إن
 في سلوكيات المخلوقات وعلقاتها، وهذه الظاهرة الحيوية تتجلى في صور كثيرة،
ين يراه واضحا في سلوك النبات والحيوان، وبعضها  بعضها مكشوف لكل ذي عين

ل ينكشف إل لذي علم أو ذي آلة ومختبر.

ومن أبرز ما تظهره هذه السلوكيات المتماثلة :)ظاهرة الولء(، أو : النتساب.
 أو مصا قارب هذه اللفاظ . وخلصصتها: دوران بعصض الخلق فصي فلك خلق آخصر
يث يكون هذا القوى مركزا للدوران، ومحورا، أو بؤرة  مصصطفي وأقوى منصه، بح
 تتجمع حولها مخلوقات أخرى، ويكون مؤهًل لسر الضعف وربطه به ومنعه من

التفلت والختيار.
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 من ذلك ما عليه بناء الكون الواسع، وبناء الذرة ندرسهما كمثلين غير متناهيين في
ما يجمعهما نسق واحد ين متباعدين ف ظن الظان، بين كبر والصغر، وعلى طرف  ال
من نا  ته : سهل علي ما ووحد بط لجزائه نا صدق القانون الرا قة. وإذا رأي  في الحقي
 بعد تصور ما بينهما من خلق كثير ل يحصيه إل خالقه سبحانه، يرتبط على المثال

نفسه، ومن هذا الخلق : البشر.
يا يتحدث في برنامج تلفزيوني علمي ما الكون : فقد رأيت مدير مرصد كاليفورن  أ
كر أن ية بناء الكون، وذ من كيف من علماء الفلك  صحابه  هو وأ فه  ما اكتش  يشرح 
 صصورة النجوم المتناثرة إنمصا هصو مقدار مصا تراه العيصن المجردة أو التلسصكوبات
 الصصغيرة، وأمصا المراصصد الضخمصة فقصد أظهرت فصي الثلثينيات مصن هذا القرن أن
سار ووراء ين وي عض وتحته وعن يم ية بعضها فوق ب من لبنات مبن  الكون يتألف 
 وأمام، بتكرر ل ينتهصي فصي الجهات السصت، وأن اللبنصة الواحدة تتكون مصن نجمصة
 ضخمصة قويصة تكون بؤرة أو مركزا تتجمصع حولهصا نجوم كثيرة أضعصف منهصا على
 شكصل مجرة، وأطلقوا على هذه المجموعصة اسصم ) العنقود النجمصي(، وتقصل كثافصة
يد ثم تتلوه عناق تى يكون نوع فراغ،  كز، ح عن المر ما بعدت  عة كل  النجوم المتجم

أخرى مماثلة من جميع الجهات.
ستمائة ين و نا ألف صد : التقط عف قوة الر ين تضا سط الثمانينيات ح فى أوا  قال : و
ية يد النجم من العناق كل مجموعة  نا أن  يا، فظهر ل يع الزوا من جم سماء   صورة لل
 تتجمصع بدورهصا حول عنقود منهصا يكون أقوى مصن الخريات ويعتصبر مركزا لهصا،

ويكثف توزع العناقيد قرب هذا العنقود القوي، وتقل كثافة التوزع بالبتعاد.
 قال : وسمينا ذلك )المجموعة العنقودية(، وما زال ظننا أن هذه المجاميع العنقودية
 هصي لبنات بناء السصماء، وأن الصصور قصد أظهرت توزعهصا فصي جهات الكون على
 وتيرة واحدة، في نسيج متماثل، في هندسة متناظرة، وما هي بمتناثرة، وما زال ال
في الخلق في قياس موزون، وما زال الكون يتمدد، ويزيد ال  يد   تعالى يخلق العناق

ما يشاء.
عناصر عديدة .... والولء واحد
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قد بدأت سه، و قة على المثال نف ها مخلو بل فإن في الطرف القصصي المقا  أمصا الذرة 
 الميكروسكوبات اللكترونية القوية في أواخر الثمانينيات تراها من بعد ما كنا نفهم
 مكوناتها من آثارها، وقد وضح بما ل يقبل الشك منذ أمد أنها تتكون من نواة قوية
 ذات شحنة موجبة، وأبسط أنواع الخلق هو غاز الهيدروجين الذي تكون نواته من
 بروتون واحد، فيأسر له جسيما سالبا يسمى اللكترون يدور حوله مرتبطا به. فإذا
هو الهيليوم، خر  صر آ نا أمام عن نى أن في النواة بروتونان اثنان فإن ذلك يع  صار 
ته إلكترونين مواليين يدوران في فلك تلك النواة. وهكذا خلق ال جميع  وأسرت نوا
 العناصصر مصن غازات وفلزات ومعادن، كلمصا ازدادت النواة بروتونا: نتصج عنصصر
 جديد يختلف في خواصه، ودارت الكترونيات حول النواة مساوية لعدد البروتونات،
قد من عدد هذه المخلوقات: )العدد الذري(، و صر  كل عن في نواة ذرة  ما  سمى   وي
به التصاعدي وفق كل العناصر، ورتبوه في ترتي  ميز علماء الفيزياء العدد الذري ل

 (،6جدول سصصموه : )الجدول الدوري للعناصصصر(، فالكاربون مثًل عدده الذري) 
 (، والنحاس )26 (، والحديد)20( والكالسيوم) 13(، واللمونيوم) 8والوكسجين) 

  (،79 ( ، والذهب ) 53 ( ، واليود ) 47 (، والفضة ) 30 (، والزنك ) 29
بق )  في الفرن الذري، وقذفوها80والزئ بق  ية من الزئ هم وضعوا كم   (، حتى أن

 بأشعة ذرية تستطيع إخراج برتون واحد من نواة ذرة الزئبق، فكانت ذرات الزئبق
بق، صلها زئ هب أ ها وصارت كتلة ذ ها كل تم تحويل تى  هب، ح  تتحول تباعا إلى ذ
 وهصى معروضصة اليوم فصي أحصد المتاحصف المريكيصة كصبرهان على صصدق النظريصة
 الذرية، وهذه المعلومات يعرفها طلب القسام العلمية في المدارس الثانوية، وفيها

تفصيل كثير، بل أصبح العلم بها شائعا من خلل برامج التليفزيون والصحف.
المرجع: صناعة الحياة-محمد أحمد الراشد.

نظرية صناعة الحياة...الجزء الثاني
ذكرنا في الجزء الول ظاهرة الولء في الكون وظاهرة الولء في الذرة

وهنا نقول:
السلوكيات البشرية تماثل السلوك الذري
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 إن صصورتي الذرة واللبنصة الكونيصة تفصصحان بوضوح أن )الولء ( حقيقصة حيويصة
شر عض الب ية ب ية وانتظار تبع سقاطها على العلقات البشر كن إ سخة، ولذلك يم  را
 لبعضهصم الخصر الذيصن هصم أنويصة ومحاور، وهذا مصا يظهره التاريصخ النسصاني جليا
سهم سلم أن يطلبوا لنف ها، ولذلك يؤذن لدعاة ال تي نعيش ية ال بة الحال  وتؤكده الحق

المكان المحوري ليحوزوا ولء الخرين.
نا به أيدي سك  ية صناعة الحياة، لذلك أرى أن تم يم نظر في تفه هم  ستنتاج م  هذا ال

لنقرنه بمعان أخرى سنستنتجها من بعد.
ند معان سن أن نتوقصف ع حن نمشصى لكتشاف هذه المعانصي الخرى يح  ولكصن إذ ن

فرعية كامنة في ظاهرة الولء بين المخلوقات:
 )المعنى الول(: أن الولء يتكرر، فالقوي السر لغيره يستأسر بدوره لخر أقوى

 منه، وهذا واضح في أن العنقود النجمي قد انتمى مع أصحاب له إلى عنقود متميز
 متفوق صار بؤرة للعناقيد، وهذا هو أصل ظاهرة )القيادة( في الحياة البشرية، وأن

الحائزين لولء الناس يحتاجون آخر ينسق بينهم ويمنع التناطح والتظالم.
 )المعنى الثاني(: أن ازدياد بروتونات النواة الذرية تجلب الكترونات زائدة بعددها،
 كمصا قلنصا، ولكصن مصا لم نقله: أن هذه اللكترونيات لهصا مسصتويات وطبقات محدودة
نى سعين، فتخرج بأد من ت ثر  ها أك قة جدا إذا صار عدد ها، ولذلك تكون قل  تدور في
 سصبب، وتتفلت، وكذلك المصر فصي الحياة البشريصة، إذا ازداد الموالون فصي عمليات
 التجميصع الواسصع: أصصبح التفلت أكثصر حدوثا، إذ ل يسصتطيع العنصصر الذي جمعهصم
 حوله أن يمنحهم مدارات خطية كثيرة تشبع رغباتهم وتطلعاتهم، فيسيطر نوع من
ما ولد ذلك إحباطا لدى العنصر المحوري  القلق على العلقة، ويكون الخروج، ورب
من مع قل به كفاءته، إذ في الذرة يخرج بروتون من النواة في حالت القلق متزا  ت
ظر نا أن نن نا موزونا. ول نا أن يكون تجميع مر يعظ ما، وهذا أ  خروج اللكترون رب
ته صر المحوري إذا ازدادت قو ية أخرى فنقول : إن العن من زاو  إلى هذه الظاهرة 
مت لذة ما دا هم يتحلقون حوله  في المرحلة الولى فإن عه  ته وزاد أتبا ية وملكا  العلم
نه، قب ول يفهمو في اجتهاده المتقدم وفكره الثا نه  قد ل يواكبو ثم   الرتباط غامرة، 
سط، وأن فري سيرة النمصط الو سير ب عظ بوجوب أن ن مر ي هو أ  فيكون التفلت، و
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هم ته والعثور على متف سويق عبقري ستطيع ت كن ل ي سلم، ول قد يحصل للم  العباقرة 
لها.

 )المعنصى الثالث(: إن عدد اللكترونات المأسصورة يتناسصب مصع قوة النواة وعدد
مه مع مقدار عل من الناس يتناسب  عه عدد  ها، وذلك صانع الحياة يتب  البروتونات في

وقوة ملكاته، كلما زاد ذخيرة: زاد أتباعه.
 )المعنى الرابع(: إن الذرة من عنصر تتتحد مع ذرة من عنصر آخر فتتكون جزئية
 ذات خواص جديدة، وهذه المركبات كثيرة جدا، وعليهصا مدار النتفاع فصي الغذيصة
 والدوية، حتى أن الكيمياء العضوية لتوجد سلسل من المركبات مستحدثة بإضافة
 ذرة هيدروجيصن أو كربون إلى التركيبصة الصصلية، وتتجدد الخواص مصع كصل ذرة
 مضافة أقول: فهذه الظاهرة هي أصل ظاهرة الحلف في الحياة البشرية والحيوانية،
 حين يكون التحالف مع الشبيه والقرين والقريب، وعلى التخطيط الدعوى أن يستفيد

من هذه النزعة.
على الولء والطاعة جميعا

قة ين الكون القصي والذرة الدقي سعة ب تي تحتل الفجوة الوا  وفى أنواع المخلوقات ال
شواهد فوق الحصر على ظاهرة الولء والتبعية هذه.

 فشمسنا منها، وربطت بها أرضنا والمريخ وزحل وبقية الكواكب السيارة، وهناك
مليين الشموس ذوات التوابع، ثم للرض قمر تابع ولبعض الكواكب أقمار عديدة.

وأسراب الطيور في هجرتها تتبع قائدا.
 والحياة النظامية في خليا النحل والنمل مشهورة، وتكتشف الرقابة العلمية لها كل

يوم جديدا مدهشا من أحوالها وتقاسمها لدوارها.
وقد ضربنا لك أمثلة، فانح منحى هذا في فهم أسرار الخلق.

دقة في التعامل ... وسرعة في الداء
 إن ظاهرة )الولء( الحياتيصة مردفصة ومقترنصة بظاهرة أخرى ثانيصة يمكصن أن نطلق
 عليهصا: ظاهرة )الحركصة(. وأراهصا كامنصة فصي )القدر( الربانصي. فهذه الحياة ليسصت
 ساكنة، وإنما هي سائرة وليس سيرها هذا بالعشوائي التصادفي، وإنما هي متحركة
جم هو متر ما  قط، وإن كبرى ف صل الحياة ال كم مفا فة. وهذا القدر ل يح كة هاد  بحر
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كل في  في الحياة. ويفترض  سكنة  كة و كل حر مة على  ية( دائ بة ربان كل )رقا  بش
 مسلم أن يؤمن بذلك، ولكن هناك فرق بين إيمان راسخ تؤيده شواهد عيانية يمر بها
ين إيمان ية، وب بة الربان بط للحداث بهذه الرقا ما يدور حوله، الرا به ل سلم المنت  الم

عام ل يسنده تفكر.
تي تلي فعله للحسنة ساعات ال في ال بد  ها أحوال الع طق ب من اليمان تن  وهذا النوع 
من صيتي  من مع تي  ني لعرف طاع سلف يقول : إ عض ال ما كان ب سيئة، ك  أو ال
 خلق دابتي. أي يأتيه الثواب أو العقاب معجًل في الساعة نفسها، غير ما يأتيه من

ذلك في بقية حياته أو في الخرة.
النهاية يحتكرها المؤمن والمصلح والمظلوم

ها ما يجرى على وتيرت ها م كبر من هو أ ما  هم  هم لهذه المثلة أن نف  ومن تام هذا الف
صحتها على صر  ية ل تقت ين اليمان سلمين، فإن المواز مم وأجيال الم  في حياة ال
ما هم اليمان، وإن في ف هن المستعجل  سبق إلى ذ ما ي ها، وهو  ني في نى الوجدا  المع

تتعداه إلى معنى التأثير الفعلي في الحياة
 فمن الموازين مثًل: )أن الكاذب لبد أن يفتضح(. وعلينا كمؤمنين أن ننتظر ساعة
 يفتضصح فيهصا مصن يكذب ولبصد أن ننتظرهصا كمصا ننتظصر أي حدث مادي، كشروق

الشمس.
.81ومن الموازين: } ِإّن الّلَه َل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن {يونس

.52ومنها: } َوَأّن الّلَه َل َيْهِدي َكْيَد اْلَخاِئِنيَن {يوسف
تى من ال، ح بة  ثة، عقو ية تجلب ثال ية، والثان ها: أن الخطيئة الولى تجلب ثان  ومن

يغلق القلب على ظلمة.
ْم َن اْهَتَدْوا َزاَدُه فق ميزان: }َواّلِذي صادق و يط المهتدي وال يق الذي يح ها: التوف  ومن

.17ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقواُهْم {محمد
نا ننتظر الخرة ليحيق المكر السيء بأهله ويثاب ها وكأن  وكل هذه الموازين نتداول
يا  المؤمن، وهذا جزء من الحق، وجزؤه الخر هو العتقاد بأن الحياة البشرية الدن
هر دائما ها ل تظ ها لن هم آثار كن ل يرى بعض ين جزما، ول مة بهذه المواز  محكو
بة أو عل والعقو ين الف بط ب سى الرا هر، فين ية لتظ تد لفترة زمن قد تم بل  سرعة،   ب
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عن وجود لبنات بناء الكون حتى ية الولى لم تفصح  ما أن النظرة الفلك  الثواب. فك
 توسصعت الرقعصة المدروسصة وتضاعفصت مسصاحة العيصن التلسصكوبية الباصصرة، فكذلك
 نحتاج امتدادا زمنيا ومكانيا لتكون المادة المختبريصصة لبرهان صصصدق الموازيصصن
سها على مدى سنوات: ندر ها على مدى  من أن ندرس آثار ية، وبدًل  ية كاف  اليمان
 أجيال أحيانا، مع اعتقادنا بأن العقوبة قد تأتي في اللحظة نفسها أحيانا، مثل مئات
 قصص يرويها الثقات على مدى الجيال عن شاهد زور حلف بالقرآن أمام القضاء

كاذبا، فعمي فورا، أو مغتاب يغتاب فيكوى لسانه بلقمة حارة فورا، وأشباه ذلك.
 فدراسة آثار موازين اليمان على فترة ممتدة وأجيال ترينا بوضوح نتائج مشخصة
فى ين، و حق إلى تمك هل ال مر أ جع وأ طل إلى ترا هل البا مر أ ها أ ية يؤول في  مرئ

القرآن الكريم شواهد، وفى كتب التاريخ، وفى مرويات المعمرين.
سماء( نه :)عدالة ال صدق- كتاب عنوا فر ال سلم وا هو م يت خطاب- و  ولمحمود ش
 يروى فيه بعض قصص مدارها على هذه الموازين، حتى أن قاتًل قتل قتيًل ورماه
 في حفرة، وبعد دهر طويل أراد رجل ثالث قتل القاتل، فهرب منه، وظل يركض
تي يه إل الحفرة ال ما يوار ية  في النها جد  ثم لم ي بأ،  بأ إلى مخ من مخ قل   ساعة يتن

رمى فيها ضحيته القديمة، فجاء الخر فقتله فيها!!
ني يش العثما سحاب الج ته يوم ان عن وحد قة قال: إن جنديا تركيا انخذل  ني ث  وحدث
 من بغداد أمام ضغط الجيش البريطاني، ووقف هذا الجندي بباب جامع أبى حنيفة،
جر الشقي سنة تشا عد عشرين  ته بالباب، وب في وقف ثم قتله ظلما  سلبه   فجاء شقي ف
 مع آخر فطعن، فهام على وجهه من حرارة الطعنة ل يدرى ما يفعل، وظل يهرول
 بل وعي مئات المتار، حتى وصل باب الجامع فخر ميتا في الموضع نفسه الذي

قتل فيه التركي البريء.
نا فتحنا مثل هذا الموضوع في مجلس المعمرين في الحضر أو البدو، وفي  ولو أن
 بلد العرب أو الهنصد أو الصصين، لقسصموا لنصا على صصدق عشرات مصن مثصل هذه

القصص رأوها بأنفسهم رأى العين.
 ومصن أعجصب المور أن العقوبصة قصد ل تظهصر فصي الفاعصل وإنمصا فصي ولده، لحكمصة

ربانية، فقد حدثني أحمد جمال الحريري رحمه ال، المطوف بمكة، قال :
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  تموز ببغداد،14يا بني: كلنا قد استهجن سحل جثة المير عبد الله صبيحة ثورة 
 ولكصن هصل تظصن أن ذلك جاء مصن غيصر مقدمصة؟ قال : لقصد رأيصت أباه عليا صصبيحة
صعد إلى نس ي ها لور تي قاد ية ال نت الثورة العرب كة يوم أعل من شعبان بم سع   التا
 قلعصة مكصة التصي مصا زالت شاخصصة حتصى الن، فأعطصى الحاميصة العثمانيصة أمانا إذا
سراح كة، فأطلق  سلموا ونزلوا بذاك المان وكرهوا القتال بم ير قتال، ف  سلمت بغ
 الجنود، وكانوا أربعمائة، ووضصع الحبال فصي أرجصل سصتة عشصر ضابطا وسصحلهم
 أتباعصه وهصم أحياء، والغوغاء تركصض وراءهصم، فماتوا بعصد بضصع مئات أمتار،
 واستمروا يسحلونهم حتى بلغوا البطحاء التي بين مكة ومنى، وما أظن الذي حدث

لعبد الله إل عقوبة مثلية لتلك السيئة !!
 وبقابل هذا : هل رأيت أحدا سار على سنن العدل ثم ساءت أموره؟ لم تر ذلك في

فرد أو حكومة.
وانظر للظالم : وسوء الذكر يلحقه حتى بعد مماته، وأولد المرابى أول من يلعنه.

طش بالظالم، يه ال ويب يه، فينج قع عل فع ظلم ي عن د جز  من ع هط مؤ من ر كم   و
ٍن َكُفوٍر { َه َلا ُيِحّب ُكّل َخّوا َن آَمُنوا ِإّن الّل ِن اّلِذي ُع َع َه ُيَداِف تصديقا لميزان: }ِإّن الّل

.38الحج
 وهلك المم حين يشيع المنكر وتنتشر المعاصي يشاهده المرء في المدن الخربة،
بل ها بركان فيزوف ق من يوم أهلك يا محفوظة  سقة بجنوب إيطال نة بومبي الفا  ومدي
 ألفى سنة، وقد تجولت بها ورأيت دنان الخمر وصور النساء العرايا كأنها رسمت

أمس!
 وهل ما حدث بالكويت من هزة اقتصادية بسبب سوق المناخ بعيد عن معنى عقوبة

منطقة شاع بها الربا.
ية ني اليمان سينا هذه المعا سمالي المادي بدأت تن في أجواء العلم الرأ نا   إن معيشت
 السصاسية مصع السصف، وهصى مصن الحصق الذي ل مراء فيصه وإن أنكرهصا الذيصن ل

يفهمون.
المرجع: صناعة الحياة-محمد أحمد الراشد.

==============
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 كيف يقضي أبناؤنا إجازة سعيدة؟
 وأخيًرا جاءت الجازة الصصيفية ليتنفصس البناء والباء الصصعداء بعصد عناء عام
يف يع: ك غل الجم سؤال الذي يش تي ال ثم يأ فل بالواجبات والمتحانات،  سي حا  درا

يقضي أبناؤنا الجازة الصيفية؟!.
بداية أيها المربي الكريم..

 ينبغصي أن تعلم أن الجازة ل تعنصي الفوضصى وتضييصع الوقات دون اسصتفادة، وأن
فظ قدًرا قد ح سه  جد نف هي الجازة وي ما تنت بن عند ها ال سيشعر ب ية  عة الحقيق  المت
 جيًدا مصن القرآن أو اسصتمتع بقراءات مفيدة أو تعلم مهارة جديدة، وعليصك أن تعلمصه
 أيًضا أن وقت الفراغ نعمة يجب الستفادة منها امتثاًل لمر النبي- صلى ال عليه
 وسلم-: )اغتنم حمًسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك

قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك( )رواه الحاكم(.
 ولكصن.. انتبصه عزيزي المربصي!! فلن يسصتمتع أولدك بإجازتهصم إن لم تشركهصم فصي
 وضصع برنامجهصم الصصيفي.. فالمشاركصة بالرأي ُتولد لديهصم الحماس الذي يدفعهصم
 لتطبيق عناصر برنامجهم وتذهب عنهم غضاضة اللتزام بمواعيده والسعي لتحقيق
مج كإخبارهم أن هناك طبيق البرنا يا حّبذا لو ُوجدت بعض المحفزات لت فه.. و  أهدا
 حفًل كصبيًرا وجميًل فصي نهايصة الجازة لتقييصم المسصتوى خللهصا وتكريصم مصن التزم

بالبرنامج واستفاد منه الستفادة المطلوبة.
 وهناك عدة أمور ينبغصي أن تكون ضمصن البرنامصج الصصيفي للبناء، وبإمكانصك أن
 تضيصف إليهصا مصا يناسصب أولدك ومصا يرغبون هصم فصي إضافتصه، مصع ملحظصة أن
في ني والخلقي والثقا نب اليما مي الجا يث ين جب أن يكون شامًل؛ بح مج ي  البرنا

والبدني والجتماعي بوسائل محببة وممتعة للبناء، من هذه المور:
ثبيت هذه1 سجد لت صحبت أبناءك إلى الم سجد: وحّبذا لو  في الم صلة   - أداء ال

العبادة الجليلة في نفوسهم.
ا: وذلك حسب طاقة البن، سواٌء عن2  - حفظ قدر معّين من القرآن الكريم يومّي

 طريصق حلقات التحفيصظ بالمسصجد أو الكتاتيصب، أو مصن خلل محّفظص بالبيصت، مصع
ضرورة المتابعة الشخصية والمستمرة له.
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 - حفظ الحديث الشريف: وليكن بمعدل حديث واحد أسبوعّيا، مع مراعاة اختيار3
 الحاديصث التصي تحضّ على مكارم الخلق، أو التصي ترتبصط بالصصفات التصي تريصد

غرسها في أولدك خلل الجازة.
 - الصيام والصدقة: فمن الممكن تدريب البن على صيام ثلثة أيام من كل شهر4

وإخراج صدقة أسبوعية.
مة أو5 في المكتبات العا من خلل الشتراك  تم ذلك  في: وي عي الثقا  - زيادة الو

 عمل مكتبة في المسجد أو في المنزل، ويمكن التعاون مع المسئولين في ذلك، كأن
 يكون فصي المقرات ركنٌص للطفصل يسصتطيع ارتياده والنتفاع بمصا فيصه، ويشمصل مكتبًة
 للكتب والقصص والشرائط الفيديو والكاسيت والسي دي للستعارة، ويحوى جهاز
 فيديصو وتلفزيون لعرض الشرائط المناسصبة، ويكون فيصه حاسصب آلي للسصتخدام،
 وبعصض اللعاب الجذابصة للبناء مثصل تنصس الطاولة، كمصا يمكصن القيام بالرحلت

والمسابقات والندوات للبناء والمرّبين.
ساحة، وتكوين6 يا المثارة على ال سياسي للطفل: بقصد اللمام بالقضا  - الوعي ال

 رأي تجاههصا، وذلك عصن طريصق المشاهدة الموجهصة لنشرات الخبار وللبرامصج
 السصياسية، وكذلك قراءة الجرائد والمجلت، والدخول على مواقصع النصت الخاصصة

بوسائل العلم.
 - تنميصة المهارات والهوايات: مثصل الرسصم والتلويصن والشعصر والكتابصة والنشاد7

ثل الكهرباء عض المهارات المفيدة م فة إلى تعلم ب ها، بالضا بي وغير خط العر  وال
والنجارة والسباكة والدهان وغيرها.

 - تعلم بعصض برامصج الكمصبيوتر: ليكون جلوسصهم أمام الشاشصة أكثصر إفادة مثصل8
مج الورد  بةwordبرنا ثل كتا عض المهام م فه بب نك تكلي سام، وبإمكا مج الر   وبرنا

فظ في ح مبيوتر أيضًا  من الك ستفادة  كن ال ية، ويم ية أو لوحات إرشاد  آيات قرآن
  الخاصة بذلك، ويمكن إتقان الطفل للكمبيوتر عنc dالقرآن الكريم عن طريق الص 

 طريصق إلحاقصه ببعصض الدورات وجلوسصه بجوارك أثناء اسصتخدامه مصع شرح هذه
البرامج بصورة ميسرة.
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 - اللتحاق ببعض الدورات المفيدة: مثل دورات اللغة النجليزية ودورات الدفاع9
المدني والهلل الحمر وغيرها.

تم10 ا، وحبذا لو  ين الرياضية يومّي جب أن يمارس البناء التمار ضة: ي  - الريا
 الشتراك فصي بعصض اللعاب الرياضيصة بالنوادي أو مراكصز الشباب أو النوادي
 الصصيفية بالمدارس المنتقاة بعنايصة حسصب المسصتطاع، مصع المتابعصة الدقيقصة للبناء

وملحظة اليجابيات والسلبيات.
 - التعاون والمساعدة في أعمال المنزل: ويفضل عمل جدول لتنظيم هذا المر11

ولضمان المشاركة الفعلية للبناء في أعمال المنزل.
يا العالم السصلمي وخاصصًة القضايصا12 فل بقضا  - العالم السصلمي: تعريصف الط

ه علي سودان... الخ(، وحّث ستان والصومال وال سطين والعراق وأفغان ساخنة )كفل  ال
الدعاء والتبرع والمقاطعة.

 - المياديصن: تفعيصل المياديصن القائمصة التصي يتواجصد فيهصا البناء وذلك بتكثيصف13
مع العام( وإفادة ها، وابتكار ميادين جديدة )كميدان المجت فة في بة الهاد  النشطة الجذا
ية مل دورات رياض ية وع ية والفن صة الرياض سبة وخا طة المنا يه بالنش  البناء ف
 مثصل: كرة قدم، كرة طائرة، اختراق ضاحيصة... إلخ، وطاولة للتنصس يتجمصع عليهصا
 البناء، ويتصم تشغيصل شرائط الكاسصيت بأناشيصد هادفصة، وتعلق بعصض اللوحات
مة فة، وإقا ية هاد ير جوائز رمز مع توف فة  سابقة خفي ها، وُتجرى م ية حول  الرشاد

بعض المسابقات الثقافية والدبية والفنية لكشف المواهب.
 - العلقات الجتماعية وصلة الرحام: وحبذا أن يوضع جدول لزيارة القارب14

ضع هم وبالمكان و مع أقارب صل  يد البناء على التوا ا لتعو هم تليفونّي صال ب  والت
 بعصصض الواجبات الجتماعيصصة الخرى، كالتعاون مصصع الجيران وزيارة أصصصدقاء

المدرسة والمسجد مع انتقاء الصدقاء الصالحين.
في رحلت طويلة وقصيرة،15 مع أبنائك   - الرحلت: احرص على أن تخرج 

 وليكصن لك أكثصر مصن رحلة قصصيرة خلل الشهصر، وبإمكانصك السصتفادة مصن طاقات
 البناء في هذه الرحلت كإعداد الطعام أو المشاركة في تنفيذ فقرات البرنامج، ول
 تنس الثناء على مجهوداتهم في نهاية الرحلة، ويمكن القيام بمجموعة رحلت تحت
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 عنوان )اعرف بلدك( يتصم مصن خلله زيارة المتاحصف والحدائق والمعالم السصياحية
من خلله على النظام والبذل يد البناء  تم تعو ين، وي فة ودور اليتام والمعاق  المختل

والعطاء ومساعدة الخرين.
 - تحديد جدول مشاهدة التلفزيون: اتفق مع أبنائك على أوقات مشاهدة التلفزيون16

قع التي  وعلى أسماء البرامج التي سيشاهدونها، وأوقات الدخول على النت، والموا
سيزورنها، ويفضل أن يكون ذلك تحت إشرافك.

 - جدول المحاسبة: وهو جدول متابعة يومية لعناصر البرنامج يقيم البناء من17
 خلله أنفسصهم، وتطمئن مصن خلله على سصير البرنامصج بصصورة جيدة؛ حتصى يمكصن
التعديل أو الضافة حسب المطلوب، وحبذا تشجيع المتميزين عن طريق الجوائز.

وإليك أيها المربي الفاضل نموذًجا ليوم البن في الجازة:
- الستيقاظ لصلة الفجر بالمسجد.1
- قراءة أذكار الصباح.2
- القيام ببعض التمارين السويدية الخفيفة.3
- مساعدة الم في تجهيز الفطار وتناول الفطار.4
- المساعدة في أعمال المنزل )ترتيب الغرف- شراء المطلوبات- ...(.5
- حفظ القرآن بالمسجد أو بالبيت.6
- حضور حلقة المسجد في مواعيدها.7
- تعلم بعض المهارات وممارسة بعض الهوايات )خط- رسم على الزجاج...(،8

أو ممارسة رياضة )فردية أو جماعية(.
- صلة الظهر.9

ثة10 ا ونصف ثال  - الجلوس إلى الكمبيوتر نصف ساعة كتابًة ونصف أخرى لعًب
نت.
- الغداء، ثم صلة العصر.11
- فقرة حرة.12
- تلوة أذكار المساء وصلة المغرب.13
- مشاهدة شريط فيديو هادف أو مشاهدة برامج مفيدة في التلفاز.14
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- صلة العشاء.15
- الجلوس مع العائلة ساعًة للحديث والسمر.16
- النوم المبكر.17

مختارات مقترحة لطفلك
أوًل: الكتب والقصص

} قصص البناء الستاذ/ عبد الحميد جودة السحار.
} صور من حياة الصحابة الستاذ/ رأفت الباشا.

} قصص الحيوانات الستاذ/ أحمد بهجت.
} سلسلة أخلقيات من حكايات.

} موسوعة المسابقات السلمية الستاذ/ محمد سعيد مرسي.
} سلسلة كيف نرسم ونلون؟!
} سلسلة الكمبيوتر للطفال.

} علماء صغار يبتكرون.
} كيف تعمل الشياء للطفال؟!

} أسئلة وأجوبة علمية.
} المعارف الطبية للطفال.

} حكايات من التراث
} سلسلة الرشاد في تربية البناء.

} سلسلة أطفال الغد.
} سلسلة انصر دينك.

ثانًيا: المجلت
)مجلة أسامة- مجلة ماجد- مجلة سعد- مجلة الفرسان(

ثالًثا: أشرطة الكاسيت
)أشرطة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم- سلسة قصص النبياء- أناشيد أطفال(.

c dرابًعا: مكتبة 
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 (- كان يا ما كان )وهي أفلم تعليمية عن2، 1)المصحف المرتل- انصر دينك )
 جسصم النسصان بأسصلوب شيصق(- جزيرة النور- الجرة- رحلة سصلم- البصن البار-
صحاب الخدود- صقور الرض- أ تح- الفاتحون-  مد الفا سلم- مح سند باد الم  ال
 صلح الدين بطل حطين- أسد عين جالوت- طارق بن زياد- البطل نور الدين-

مسابقات ثقافية )كنز المعلومات السلمية- أسد الفرات(.
 واحذر عزيزي المربي من بعض الخطاء التربوية التي قد ُتفسد عليك أهدافك من

البرنامج، ومنها:
• التهديد.

• إصدار الحكام المسبقة.
• التحذير المستمر.

• الستجواب عند الخطأ ووضع العقوبات الصارمة.
• استعجال النتائج وطلب الكمال.

• عدم تنوع النشطة.
• الحرية الكاملة بل ضوابط.

• كثرة الوعظ على حساب اللعب والترويح.
• التعامل مع العداد الكبيرة دون الستعانة بآخرين.
• تقديم المعلومات القديمة دون الهتمام بالتحضير.

• عدم فهم شخصية البن وكيفية التعامل معه.
وإليك بعض النصائح التي قد تيّسر لك التعامل مع البناء:

• الخلص والدعاء بالتيسير.
• خفف من حدة شخصيتك عند بداية الجازة، واجعلها فترة للتعارف والتآلف.

• حّدد أهدافك واحرص على الوقت، فهو رأس مالك.
• ادعم روح الفريق والتعاون لدى البناء.

• كافئ كل مجتهد وتذّكر أن الذي يعمل ول يجيد أفضل من الذي ل يعمل.
• استعن ببعض البناء في إدارة برنامجك.
نصائح للتعامل مع بعض البناء المشاغبين
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• امنحهم مزيًدا من الهتمام والمتابعة بصورة خاصة.
• تحّبب إليهم وازرع احترامهم لك في أنفسهم.

• أشعرهم بأهميتهم، واشكر لهم ما يقومون به من أعمال.
• الفت انتباههم إلى أخطائهم بصورة غير مباشرة.

• امنحهم فرصة توضيح أخطائهم وقّدم لهم النصح بحّب.
• ابدأ بمدحهم قبل لومهم.

 وفقك ال أيها المربي، وبارك في جهدك وجهادك، وتقّبل منك، وجعلها لك ولبنائك
إجازًة مفيدًة سعيدًة.

المصدر: مجموعة متخصصين.
============
[1 كيف تصبح عبقرًيا؟ ]

 الذكاء اللغوي- الذكاء البصري-الذكاء المنطقي
 أخصي القارئ: أنصت عبقري بالفعصل ولكصن المشكلة أنصك ل تسصتغل ذكائك وقدراتصك

الذهنية التي أعطاها ال إياك.
 % أو أقصل مصن10لقصد أوضحصت الدراسصات العلميصة أن الناس يعتمدون فقصط على 

ير. ونهدف من في التفك هم  كبر جهد لدي ما يبذلون أ هم حتى عند ية لدي  الموارد العقل
ستغلل من ا نك  ما يمك يك، ب نة لد ية الكام  خلل تلك المقالت إلى كشف تلك العبقر

% الباقية من قدراتك الذهنية.90أكبر كم ممكن من الص
 ولعل المشكلة التي يعاني منها أغلب الناس أنهم يعتقدون أن هناك نوًعا واحًدا فقط
 من الذكاء أل وهو الذكاء المنطقي، وإذا سألتم عن معنى الذكاء قالوا لك إنه القدرة
مع أن سيرات  حل المشكلت والحصول على معلومات وتف يم و ين المفاه  على تكو
 هذا جزء واحد فقط من الذكاء فللذكاء ستة أجزاء. هذا الفهم الخاطئ يؤدي بل شك

إلى عدم استغلل الطاقة الذهنية بصورة متكاملة وإهدار معظمها.
أنواع الذكاء

للذكاء ستة أنواع:
. الذكاء اللغوي: يشمل الكلمات ص الحديث- الكتابة ص القراءة والستماع.1
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. الذكاء البصري: يشمل عالم المشهد والرؤية.2
. الذكاء المنطقي: يشمل عالم المنطق والتفكير الواعي.3
. الذكاء البداعي: يشمل عالم الصالة, البتكار, البصيرة, وابتكار أفكار جديدة.4
. الذكاء البدني: يشمل الجسم, التنسيق, البراعة, واكتساب مهارات بدنية.5
. الذكاء العاطفي:يشمل المشاعر كما يشمل علقة الشخص بذاته وبالخرين.6

 ماذا لو كان باستطاعتك أن ترفع من كفاءتك الذهنية في كل هذه المحاولت الست
  %.60% فقط؟ هذا يعني أن ما أضفته إلى القدرة الذهنية سيكون بمعدل 10بنسبة 

 يمكنك تحقيق ذلك بسهولة ولكن بالتدريب عليه بشكل مستمر تماًما كما تتدرب على
 تقويصة عضلتصك، باختصصار تسصتطيع بناء عضلتصك الذهنيصة كمصا تبنصي عضلتصك

الجسمانية.
أوًل: الذكاء اللفظي

هو يء يتعلق بالكلمات؛ ف كل ش عن  سئول  هو النظام العقلي الم  إن الذكاء اللفظصي 
ها وقد أشاد ها وكتابت ها وقراءت ها والتحدث ب  يمكنك من تذكرها وفهمها والتفكير في
 الناجحون العظماء بأهميصة الذكاء اللفظصي المتمرس حتصى أن 'د. ويلفصر فانصك' معلم
سنوات من التجارب و ير  عد إجراء كث نك ووجنالس قال: ب شر فا سس دار الن  ومؤ
هو ا  سرعها للتحرك قدًم سر الطرق وأ شف العلماء أن أي من الختبارات اكت  طويلة 
 ترسصيخ معرفتصك باللفاظ. فمهمصا كان سصلوكك المهنصي فمصن الحكمصة أن توسصع مصن
ها سنعرض لك أي هن. و من الم ير  مة الكث هو جواز مرورك إلى ق ظي، ف  ذكائك اللف

القارئ الكريم ثلث وسائل لتطوير ذكائك اللفظي:
الوسيلة الولى : الجمل القوية:

نبيه ية القرن الماضي أن للجمل قدرة فريدة على الت غة في بدا قد اكتشف علماء الل  ل
 والتحفيز. فالجملة القوية هي توليفة حية من كلمتين أو أكثر 'أكثرها ل يتعدى أربع
 كلمات' تقوم بتوصصيل المعنصى المقصصود فصي التصو وتصبرز قوتهصا مصن بيصن الكلمات

الخرى حيث إنها تحفز ذهن القارئ والمتلقي ولذا فأهم سمات الجملة القوية:
- قوية وتنبض بالحياة.1
- سهلة التصور والفهم.2
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- تنبئ عن جملة جريئة.3
- تحتوي على معلومات هامة أو تدعو إلى حديث ما.4
- تجذب النتباه.5
- موجزة مختصرة.6

ست خطوات لتكوين الجملة القوية:
- قم بصياغة ما تريد في أسلوبك الخاص.1
- قم بإعادة صياغته في عجلة.2
- قم بتمييز العديد من الصيغ المعدلة.3
- ضع خًطا تحت أكثر اللفاظ قوة.4
- جمع تلك اللفاظ بشكل إبداعي.5
- قم بمقارنة نتائجك بالمعايير الستة للجمل القوية.6

 شخصصية ذكيصة: كانصت 'ويندي' تعمصل كسصمسار عقاري وكانصت أهصم مصا تتميصز بصه
 وضعها جمل قوية تجذب الناس وكسبت من وراء ذلك الكثير من الموال من أمثلة

جملها القوية:
- ل يهم عدد الطفال.3– متع نظرك بمرأى حديقة وارفة 2- جيرة آمنة 1

الوسيلة الثانية: التحدث الفعال
 هناك سر بسيط جًدا لحكام القدرة على التحدث أل وهو أن تكون على سجيتك وقد
 اتفق العلماء جميعهم على أفضل وسيلة لتحقيق النجاح، وهي أن تتصرف بطريقة
 طبيعية فقل ما تريده وكأنك تتحدث إلى نفسك أثناء استرخاء. ولذا إذا وجدت نفسك

بصدد إلقاء خطبة ما أو في مواجهة مناسبة اجتماعية احتفظ بالمبادئ التالية:
ية ل تحاول1 قة طبيعية. استرسل في التحدث بنغمة صوتك الحقيق  - تحدث بطري

تك الخاصة نة فلهجتك توحي بطبيع نبرات صوتك الرنا ير لهجتك الرصينة أو   تغي
وخبراتك الواسعة.

 - اعكس خبرتك السابقة على طريقة تحدثك. فلكل وظيفة أو مهنة أو موهبة لغة2
تك أو قة بوظيف صلة المتعل مل المتأ من الج تق بعضًا  ها ألفاًظًا وجمًل فان صة ب  خا
ية غة خف من الن فصاعًدا. حيث إن ل غي قولة  ما تب قم بإدراجها ضمن  تك و  هواي
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 كهذه مصن شأنهصا إمدادك بقوة إضافيصة أثناء التحدث. ولك فصي هدهصد سصليمان عليصة
هم سبأ عبادت هل  كر على أ غة بحثه عن الرزق لين ستخدم ل قد ا سلم أعظم مثال ف  ال
ِي  للشمصس قال تعالى على لسصان الهدهصد }َأّل َيسْصُجُدوا ِلّلهِص اّلِذي ُيْخِرجُص اْلَخْبَء ف

[.25الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن{ ]النمل:
 - التزم بما تقول. إذ إنك عند تركيزك على مواطن المهارة لديك ستتحدث بثقة3

ووضوح ومن ثم ينتبه المتلقون إلى نبراتك، وينصتون لما تقول.
قد4 تى ل تف فه ح سؤال ل تعر يك  جه إل بة إذا و تك للجا  - اعترف بعدم معرف

مصداقيتك مع جمهور الحاضرين.
 - أفسح مجاًل لنفعالك أثناء عرض مادتك. ل ترهق نفسك بمحاولة جذب انتباه5

 الجميصع إلى مادتصك أو البقاء على حالة الهياج الشديصد التصي تظهصر عليهصم دون أن
 تترك لهم مجاًل للستجابة ولكن أتح الفرصة لحماسك وانفعالك واهتمامك وغضبك

بل وفكاهتك أيًضا للظهور.
السلوب الثالث: النصات الفعال:

نستطيع من خلل النصات بفاعلية أن نجني ثماًرا كثيرة، منها:
 - تذكصر الحقائق والرقام ذات الدللة الهامصة حتصى وإن قيلت ارتجاليًا بأحصد1

المؤتمرات.
 - استخراج كل ما هو أساسي من خطبة طويلة تبعث على الملل دون أن تجهد2

أذنيك بالستماع لكل كلمة بها.
أربع خطوات لنصات الفعال:

ته1 ما يعرض المتحدث فكر ا  يث حيث غالًب مة الحد ية وخات في بدا كز جيًدا   - ر
الرئيسة والفكار الفرعية التي سيتناولها أو التي تناولها بالفعل جيًدا.

 -استمع جيدًًا لللفاظ الدللية: التي تذكر بالفكار الرئيسة والفرعية والتي تحوي2
معلومات هامة بالنسبة لك.

-انتبه للفاظ تغيير محور الحديث التي تشير لفكرة جديدة بصدد طرحها مثل3
'وعلى صعيد آخر' 'ولكن' 'وبالتالي' 'وهكذا' 'وعلى خلف ذلك'.
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 - ل تلتفت إلى التفاصيل بالطبع أنت في حاجة لكشف مزيد من التفاصيل ولكن4
 عادة مصا تشتمصل تلك التفاصصيل على النوادر والحصصائيات الضافيصة بهدف تدعيصم
من عر اهتمامًا لكوام  سب فل ت سعى وراء الفكار فح نت ت  أفكار المتحدث فإذا ك

المواد المتراكمة بغية إبراز الفكرة الرئيسة.
النوع الثاني من أنواع الذكاء الستة الذكاء المرئي ]البصري[

كل الصور جة وتخزين  هو ذلك النظام العقلي المسئول عن معال  الذكاء البصري، 
 المرئية حقيقة كانت أو خيالية, فالرؤية هي مظهر يشمل حياتنا اليومية بشكل كبير.
 وعندما تكثف من ذكائك البصري تصبح أكثر إدراًكا ووعًيا لكل الشياء التي تراها
 وأكثر قدرة على تذّكر واسترجاع ما تشاهده؛ ولذا فإن هؤلء الذين يمتلكون الذكاء
 البصري يحصلون على درجات عالية في الفن والهندسة ويستجيبون بشكل أفضل

للمعلومات والدروس التي يتم شرحها بشكل مرئي.
وإليك أيها القارئ وسيلتين لتنمية ذكائك البصري.

الوسيلة الولى: معرفة الشكال:
 وهي قدرة ذهنية جبارة وهبها ال سبحانه وتعالى لنا, وكّلما عملنا على تنميتها أكثر
ية على تجميع وتصور ها: القدرة الذهن فع ذكاؤنا بصورة مذهلة. ونعني ب ما ارت  كل

صورة كاملة من أجزاء غير متكاملة.
أمثلة على ذلك:

 إذا وقفت أمام سور من حجر لم يتم بناؤه بعد تستطيع معرفة أين سيوضع الحجر
 الناقصص ليتصم بناء السصور, وفصي السّصنة حديصث يشيصر إلى هذا النوع مصن الذكاء
 البصري؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صلى
ا فأحسنه نى بيًت من قبلي كمثل رجل ب ثل النبياء  يه وسلم قال: 'إن مثلي وم  ال عل
نة من زاوية, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون:  وأجمله إل موضع لب

هل وضعت هذه اللبنة!! قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين'.
ها,1 تم معنا عض الكلمات لي صة ب صادفت جملة ناق في كتاب و نت تقرأ   - إذا ك

تستطيع استرجاع هذه الكلمات بسهولة ليتم المعنى.

1333



 - في رحلت الصيد نستطيع التمييز بين أنواع الطيور من مسافات بعيدة جًدا,2
وذلك عن طريق وقفة الطير أو طول ذيله.

كيف يعمل ذكاؤك البصري في معرفة الشكال والنماط؟
 عندمصا تحصصل على أي شكصل أو نمصط معيصن يقوم ذكاؤك البصصري على الفور
ا عما يتوافق مع تلك  بالطواف مسرًعا عبر مليين من الصور المخزنة مسبًقا بحًث
 الشكال والنماط. وهكذا يحّول ذكاؤك البصصصري تلك الشكال وأجزاء الصصصور

والنماط التي حصل عليها إلى صورة متكاملة.
كيف تنمي هذا النوع من الذكاء 'معرفة الشكال'؟

. ركز نظرك على المباني والسوار والمدائن:1
 فتش عن الشكال التي تكونها هذه المباني أو السوار. قد تكون السوار على شكل

' كبير. قد يكون المبنى على شكل سفينة.Xحرف '
. ركز نظرك على الطريقة التي يتعامل بها الناس:2

 فقط تلحظ أن صديقك يغضب كلما حدث شيء معين, أو أن زوجتك تبتهج في كل
 مرة تعدهصا بالنزول للتنزه... وهكذا بجمصع النطباعات تسصتطيع معرفصة شخصصية

الخرين وأهدافهم.
. ركز نظرك على مشكلة واقعية ذات عناصر مرئية تصارعت معها:3

ا  على سبيل المثال: قد تلحظ أن زميلك في المكتب يهدر ما يقرب من ساعة يومًي
أثناء قيامه بقطع مسافة مساحة الحجرة ذهاًبا وإياًبا لستخدام ماكينة التصوير.

. ركز نظرك على الشكال 'النماط' لتجد الحل:4
ًا مصا يكون واضحًا كصل الوضوح فصي رؤيتصك لتكويصن  فصي الواقصع إن الحصل أحيان
 المشكلة, فبسصهولة تسصتطيع حصل مشكلة زميلك فصي المكتصب عصن طريصق وضصع آلة

التصوير بالقرب من مكتبه أو العكس أو وضع مكتبه بالقرب من آلة التصوير.
الوسيلة الثانية: القدرة على التخيل:

 التخيل ببساطة هو قدرتك على تصور الشياء والدوات تصوًرا مرئًيا في مخيلتك.
وللتخيل فوائد وثمرات عظيمة جًدا؛ منها:

- تعلم المهارات:1
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 تخيصل قيامصك بالفعصل وأنصت تقوم بمهارة مصا تود اكتسصابها، فإن ذلك يثيصر نفصس
 العضلت والعصاب وخليا المخ في جسدك، وبالتالي يمكنك تعلم أو تحسين أية

مهارات بأن تتخيل نفسك تفعلها بالمثل عندما تقوم بها في الواقع.
- تغيير الذات بسهولة:2

وهذه تعتبر من أعظم فوائد التخيل. فقد توصل العلماء إلى مبدأين مهمين:
 • المبدأ الول: أننا قبل فعل أي شيء ينبغي أن يشكل عقلنا صورة ذهنية لما نبغي

أن نفعله ]مثال: قبل أن تسير في الغرفة يتخيل عقلك أنك تسير فيها بالفعل[.
ا ية طبًق قف والتصرفات تلقائ قت تصبح معظم الموا نه بمرور الو ني: أ  • المبدأ الثا

للصورة التي ثبتت في أذهاننا.
 هذان المبدآن يفسران لنا السر وراء فشل أغلب الناس في تغيير عاداتهم السيئة, أل
ا لهذه الصورة. ته, فيتصرف وفًق في مخيل سيئة  ستمرار صورة هذه العادة ال  وهو ا
 فالذي اعتاد التدخين هناك صورة في مخيلته أنه بعد الكل يشرب السيجارة, والذي
 اعتاد الغضصب عنصد حدوث تصصرف معيصن يتصصرف كصل مرة نفصس التصصرف

ويغضب؛ لن هناك صورة في مخيلته تدفعه إلى ذلك.
ير أوًل تى تغ سيئة ح سلوكياتك ال ير  ستطيع تغي نك ل ت يه أ صل إل يد أن ن  والذي نر
 الصورة اللشعورية التي في مخيلتك والستمرار في التصرف طبًقا لهذه الصورة

الذهنية.
 ويمكنك استخدام قدرة التخيل كنوع من المصارعة الذهنية لتغيير صورة رد الفعل

تلقائًيا غير المرغوب فيه إلى رد فعل إيجابي وسلوك مستحب.
 مثال: إذا كنت مثًل تعاني من الحباط إذا زاد عليك ضغط العمل، وتريد أن تكون
يع أعمالك في ساعات الضغط, فأكثر من نك ستنهي جم ا من نفسك أ  سعيًدا وواثًق

تخيل هذه الصورة الجديدة حتى تثبت في الذهن وتتلشى الصورة القديمة.
النوع الثالث: الذكاء المنطقي

 بعض الناس يعتقدون أن الذكاء المنطقي صعب التحصيل وأنه أصعب أنواع الذكاء
نت الشياء ما إذا كا ما هو إل تقرير  ساطة  سهل. الذكاء المنطقي بب  مع أن المر 

تعني شيئا أو تضيف شيئا أو ل .
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 كم مرة استخدمت مثل هذه الجمل 'هذه التعليمات المدونة على الخلط ل تعني لي
نا هذا العام ل يضيف سبب عدم حصولنا على مكافآت ير ل سير المد  شيء ' أو 'إن تف

شيئا' . مثل هذه العبارات تصدر من ذكائك المنطقي.
فأساس الذكاء المنطقي يدور حول فكرة ]اثنين + اثنين[ يساوي أربعة.

 وتسصتطيع أن تذهصل بتطور ذكائك المنطقصي الرهيصب لو اسصتطعت أن تقوم بهذيصن
الشيئين البسيطين:

- اعترف إذا ما كان الدليل يؤيد الفكرة أو ل يؤيد الفكرة:1
 مثال أعتقد أن موسى محق فأربع حوادث في ستة أشهر يعني أن عمرو ل يحسن

قيادة السيارة.
- اعترف إذا ما كان الشيئان يضيفان لبعضهما أول يضيفان لتبرير النتيجة:2

ية صفة ثلج يل خلل عا حة طوال الل حق.... النوم والنافذة مفتو نك م قد أ  مثال 'أعت
هوجاء ربما يكون له علقة بالزكام الذي أصابني' .

 هذا هو المرادف المنطقي لضافة اثنين إلى اثنين للحصول على أربعة أي ترتيب
وبناء الحقائق على بعضها لتصل إلى النتائج .

بيل لير 'السهل الممتنع'
سهل ية أ ستخدم معادلة منطق ير مهندس شاب تألق في أوائل القرن الماضي, أ يل ل  ب

 [ أستخدم هذه المعادلة البسيطة للوصول إلى أكثر2=1+1[ أل وهي ]4=2+2من ]
قق نجاحا ها الخ أن تح ستطيع أي من وراء ذلك, ولذا ت ين  نى الملي  من ابتكار وج

[.2=1+1مذهًل إذا استخدمت هذه المعادلة المنطقية البسيطة ]
من أمثلة ما فعلة بيل لير :

 - رأى الناس تهوى قيادة السيارة ومن ناحية أخرى يحبون الستماع إلى الراديو1
فكانت فكرة ابتكار راديو السيارة.

قط فوجد أن الطيارين2 في عصره مقصورا على فترة النهار ف  - كان الطيران 
كن سلكية يم جو والشارات الل في ال سارهم  يد م قة لتحد قة دقي  يحتاجون إلى طري
صار ين, و سكوب لرشاد الطيار عد أميال, فقام باختراع جهاز ليرو ها على ب  انتقال

الطيران ممكن ليًل.
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وإليك بعض الوسائل لتطوير ذكائك المنطقي:
الوسيلة الول: التغلب على المشكلة:

بة, ية مهي كل عمل حل المشا ية  من عمل عل  كل, وهذا يج من المشا  هناك أنواع عدة 
قع تستطيع باستخدام ذكائك المنطقي أن تجعل من مشكلة هائلة الحجم  لكن في الوا

مشكلة تافهة في ست خطوات بسيطة:
ها حل, أو السؤال الذي يتعين عليك1 يك أن تجد ل تي يتعين عل  - حدد المشكلة ال

إجابته, دون المشكلة أو السؤال في جملة أو اثنين .
- حدد لماذا تريد حل هذه المشكلة ثم دون هدفك الجمالي.2
ما الذي يبدوا أكثر3 سك  سأل نف في عناصر المشكلة, ا كر  ستعرض الدلة وف  - ا

ارتباطا بالموضوع؟ ما الذي يبدو أقل ارتباطا بالموضوع؟
 - اسأل نفسك واضعا في العتبار المشكلة والدليل: ما الذي يبدوا منطقيا, كيف4

كبر عدد حل؟ حاول أن تطرح أ حو ال هل هناك قيود تقود ن يل؟  من هذا الدل ستفيد   ت
 ممكن من السئلة التي تتضمن أكثر من إجابة, ثم احصل على أكبر قدر ممكن من

الحلول.
- انتق الحل الذي يبدوا أكثر منطقية وحاول تطبيقه.5
نه ثاني أكثر6  - إذا قدر للحل الول أن يفشل راجع تفكيرك وعد إلى ما يبدوا أ

الحلول منطقية.
الوسيلة الثانية: تفكير بدون شوائب:

 وهو تدريب يسهل حيث تقوم بمراجعة تفكيرك بعد النتهاء منه لتتأكد من صحته,
بة' لنه به شائ ير ل تشو جع لتفكيرك الول 'تفك ير المرا من التفك  وسمي هذا النوع 
 يحدد الهفوات الذهنية ويمحوها بسرعة, وبهذه التقنية يمكنك أن تحمل مجهرا ذهنيا
قة, كل دقي قع  تي ت ضع يدك على الخطاء ال ين لت كر الخر سلطه على فكرك وف  وت

وهذا سيمنحك سببا وجيها في عملياتك الذهنية.
خطوات نحو تفكير ل تشوبه شائبة:

هل حددت المشكلة1 سك:  سأل نف ين, ا سيرك للمشكلة مرت  - افحص صياغتك وتف
بصورة واضحة؟ هل تستوعب المشكلة من منظور واقعي؟
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 - افحص الخطاء المحتملة أثناء صياغتك وتفسيرك للمشكلة مرتين, اسأل نفسك2
ما هي الفتراضات التي أقمت عليها صياغتك؟ هل هي صحيحة؟

نت الدلة دقيقة3  - افحص مرتين إذا كانت الدلة تدعم حلك, اسأل نفسك هل كا
غير منحازة؟ هل تم تطبيقها بطريقة عادلة وملئمة؟ هل هي ذات صلة حقا؟

 - فكر مرتين في النتيجة المتوقعة, أسأل نفسك ما هي العواقب طويلة وقصيرة4
 المدى المترتبة على تطبيق هذا الحل؟ هل وضعت نصب عينك كل من الحتمالت

اليجابية والسلبية؟
 وفقا لخصبراء التفكيصر الجدي؛ فإن هذه الخطوات الربصع مصن شانهصا أن تعمصق مصن
 قدرتك على رؤية ما وراء السطح, وفهم وجهات نظر بديلة, وتجنب التأثر بطريقة
 غير سليمة بما يقوله الخرون, وتدبر فيما تفكر ولماذا, وتبني مواقفك وتدافع عنها

بطريقة صحيحة.
الوسيلة الثالثة: اكتشاف المنطق الزائف

ستخدام نا با ين يحاولون أن يخدعو ين الذ بل الخر من ق ما نتعرض للخداع   كثيرا 
 المنطق الزائف, مثل أن يضعوا الكلمات والحقائق جنبا إلى جنب وكأنها تعني شيئا,
مل على قي أن يع كن بمقدور ذكائك المنط خر, ول ني شيئا آ قة تع في الحقي ها   ولكن
 تطوير قرن استشعار يمكن أن يتحرك عن أي منطق تضليلي متعمد, وذلك بتدريبه

بصورة مناسبة ومتكررة.
فتعال يا أخي لنتعرف على طرق المنطق الزائف.

الفخاخ الذهنية السبعة للمنطق الزائف:
 مصا يجعصل المنطصق الزائف ينجصح هصو تشتيصت النتباه يشتصت انتباهصك عصن المنطصق

الخاطئ بأي شيء آخر وإليك الفخاخ السبعة للمنطق الزائف:
- خيار زائف:1

ستكون قب  كل العوا قة مضلله أن  من وبطري نه يخ ين فا عن اتجاه مع يك  كي يثن  ل
سليبة, بينما توجد في نفس الوقت احتمالت إيجابية أيضا.

- الستشهاد الزائف وهو نوعان :2
[ الستشهاد بأحد الخبراء:1
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ين يعلمون خبراء الذ من ال ير  نه خبيرا ل يجعله على صواب دائما, فهناك الكث  وكو
عة من علماء الطبي عم اثنان  سنوات, ز هم عدة  ما بين فس المجال ويختلفون في  في ن
 أنهمصا اكتشفصا اللحام البارد, وكان هناك علماء آخرون فصي نفصس المجال شككوا فصي

ذلك وقد كانوا على حق حيث ثبت زيف هذا الزعم.
[ الستشهاد بشخصية شهيرة:2

وقد تكون هذه الشخصية الشهيرة ليست لها خبرة في هذا المجال الذي تتحدث فيه.
- استغلل التعاطف:3

 يتم خداعك كي تغفل عن ضعف فكرة ما وذلك بوصف يحرك المشاعر للحالة التي
 عليها بعض التعساء, على سيبل المثال 'ثلثون مليون طفل يعلنون الجوع, في هذه
 الخطصة سصوف يحصصلون على وجبات مغذيصة' تشتيصت انتباهصك عصن عيوب الخطصة

بالتعاطف مع الطفال الجياع.
- مهاجمة الشخص:4

وهو عدم قبول أي منطق من شخص معين وتتخذ شكلين رئيسين:
سبب بعض أخطاء وقع1 ما يقوله ب ته: ويسوغ رفض كل   [ مهاجمة الشخص لذا

فيها مثًل.
 [ مهاجمة الشخص بسبب معارفة: ويسوغ أل يعتد بكل ما يصرح به لن لديه2

معارف وأتباع ل يعتمد عليهم.
- شيء حدث بعد شيء آخر ويثبت علقة بينهما غير صحيحة :5

 مثال: ' منذ أن بدأ استخدام الحاسوب وأنا أعاني من مرض الحكة لبد وأن إشعاع
الحاسوب كان السبب وراءها'.

- تعميمات زائفة: ويتخذ ذلك شكلين:6
بل أن1 نى حد من المعرفة ق جة بناءا على أد فز إلى النتي  [ تعميمات متسرعة: الق

 تزن كل الدلة, مثال إن أصدقائي الستة كانوا يعتقدون أن فكرتي بشأن قفاز النف
رائعة وسوف يرغبون جميعا في شرائه'

[ تعميمات مطلقة: مثال 'أنت ل تزورني ول تتصل بي أنت ل تحبني'.2
- مقارنة زائفة:7
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 لخلط المور يتصم بناء حوار على شيئيصن ل يجوز المقارنصة بينهمصا, مثال' العمال
 كالجياد عليك أن تخضعها تحت السيطرة, وإل سيفلت زمام المور من بين يديك,

وكذلك الموظفون'.
الوسيلة الرابعة: البراعة في الرياضيات

عي بالرياضيات, كن على و ما لم ت ها  جح في خل معترك الحياة وتن كن أن تد  ل يم
من حد  كن أ سرعة؛ لن يتم هم ب في أذهان سابية  هم إجراء العمليات الح ين يمكن  والذ
في أي سلم  قي ال في سعر شيء أبدا, ومن الصعب أن تتخيل شخصا يرت  خداعهم 

مهنة دون أن يكون ملما ببعض المهارات الهامة في الرضيات.
أربع قواعد تساعدك على البراعة في الرياضيات:

 [40[ إلى ]38[ غير العدد]64و 38- عندما تقوم بعملية جمع في ذهنك ]ولنقل 1
.2اجمع ثم أطرح في النهاية 

 [60[ إلى ]57[ غير العدد ]96و57- عندما تقوم بعملية طرح في ذهنك ولنقل ]2
[.3[ ثم اجمع في النهاية ]96أطرح من ]

- عندما تقوم بعملية ضرب في ذهنك بعددين ينتهي كل منهما باختصار مثل ]3
ين ]8000*300 ين الول ها إجمالي عدد8*3[ أضرب العدد ثم أضف إلى ناتج  ] 

[ .2400000[ لتحصل على ]5الصفار وهو ]
هي بأصفار ]4 فة ل تنت ما تضرب أعداد مختل  [. اجعل هذه المسألة34*25- عند

الحسابية مسألتين
[.850[=]170+680[ أجمع بينهما في النهاية ]34*5 + 34*20]لنقل 

================
[2 كيف تصبح عبقرًيا؟ ]

 الذكاء البداعي-الذكاء العاطفي
النوع الرابع: الذكاء البداعي

 الذكاء البداعي هو السبب وراء كل فكرة جديدة تطرأ بذهنك, ووراء كل ابتكار أو
ية طي مشاكلك اليوم نك على تخ نه يعي عي أ من مميزات الذكاء البدا يد. و  تقدم جد

التي قد شغلتك طويًل إذ يوفر لك حًل بديًل جديدا للستمرار بعملك ولتطويره.
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 ولكنه ثمة عامل يفصلنا عن قدراتنا البداعية، أل وهو اعتقادنا الخاطئ بحتمية أن
 المبدعين أذكياء فوق العادة وأن درجة ذكائنا ل تصل إلى هذا المستوى. ولكن في
سيمونتون" فإن ين  فس الدكتور "د ستاذ علم الن ها أ سة أجرا مر ووفقا لدرا قة ال  حقي
من قل ذكاء  سمين والعلماء ورجال العمال أ ين والرا من المؤلف ين  ين المبدع  النابغ
 أي شخص آخر. ولذلك فتأكد أن لديك كل القدرات التي تحتاجها كي تبتكر وتبدع

أشياء جديدة.
 وإليصك بعصض المور العمليصة التصي تجعصل ذكاءك البداعصي يرتفصع بشدة إذا فعلتهصا

بانتظام:
 ( جدد فيما تقوم به يوميا؛ فالرتابة اليومية تقلل البداع بينما يعد التنوع والثارة1

بك إلى خذ طريقا مختلفا أثناء ذها ية فات تك البداع مة بقدرا ستعانة التا سيلتين لل  و
في أوقات تك  فة, نوع من نشاطا تك من محلت مختل قم بشراء حاجا  المكتب مثًل، 

فراغك.
 ( أحبب ما تكره؛ عندما تتعرض لموقف بغيض أو تكون بصحبة شخصية منفرة2

 حاول إيجاد أو قول شيصء محبصب لك فصي هذا الموقصف البغيصض, حاول محبصة هذا
 الشخص الذي تكرهه وعامله كأنه صديق حميم، وصدق ال تعالى إذ يقول: " }َوَلا
ُه ُه َعَداَوٌة َكَأّن َك َوَبْيَن َسُن َفِإَذا اّلِذي َبْيَن َي َأْح ي ِه ْع ِباّلِت ّسّيَئُة اْدَف َسَنُة َوَلا ال ْسَتِوي اْلَح  َت

 .34َوِلّي َحِميٌم {فصلت
تك على3  ( ضع نفسك مكان الخرين؛ سيزيد ذلك من مرونة ذهنك وتنمية قدرا

استشعار المشاكل من منظور مختلف.
 إن البداع عضلة كأي عضلة فصي جسصمك إذا أحسصنت تدريبهصا واسصتعمالها نمصت
ما إذا أهملتها وتركتها ضمرت وضعفت، لذا فأنت تحتاج إلى تدريب قوة  وقويت أ

البداع لديك.
وسنقدم لك تدريبين يساعدانك على تنمية قوة الذكاء البداعي لديك:

أوًل: تدريب اللهام الفوري:
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ها دون جدوى، في حل في التفكير  ما واجتهدت  تك مشكلة   هل حدث لك مرة وأرهق
 ثم بعد فترة قصيرة وأنت تجلس على الريكة تسترخي ول تفكر في المشكلة مطلقا

ُألهمت الحل بسهولة ويسر؟
هذا هو اللهام الفوري الذي نريد أن نصل إليه ولكن كيف السبيل إلى ذلك..؟

قد اتفقوا تقريبا يك أن تعرف بدايًة أن العلماء  سبيل إلى ذلك عل بل أن نشرح لك ال  ق
 على أن العقل اللواعي هو مصدر إلهامنا البداعي، حيث كتب الباحث في مجال
به حاليا أن العقل الباطن ينبوع ل من المعترف  نه ل ين هارمان": ))إ  الوعي د. "ويل

ينضب للبداع البشري((.
 أمر آخر عليك معرفته؛ أل وهو أن اليماءات البداعية التي تأتي من العقل الباطن
 غالبا ما تأتي بينما يكون ذهنك شاردا، هذه اليماءات والشارات تأتيك يوميا أكثر

من عشر مرات... !!
 ولذا فحتصى تحصصل على هذه اليماءات والرشادات البداعيصة مصن عقلك الباطصن

وتحسن استثمارها اتبع الخطوات التية:
تي1 كل الساسية ال صر الساسية والمشا عة العنا هك قليًل على مراج كز انتبا  ( ر

تواجهك وكل ما تريد تحقيقه.
 ( نح القضية جانبا وحول انتباهك لي شيء آخر )أيام صباك مثًل؛ حينما كنت2

 تلعب بالدراجة(، فأنت بذلك تتيح المجال لعقلك الباطن لتقليب كافة أوجه المشكلة ثم
استرح فوق مقعدك أو فوق أريكتك.

 ( بينما تستغرق أنت في التفكير مليا في أي شيء آخر دع الفرصة لحلم اليقظة3
أن تأتيك في لحظة ما, ستأتيك فجأة وستحصل على للهام الذي تريده.

  مرات، تقول3-1( إذا لم تصل إلى اللهام الذي تريده قم بتكرار الخطوات من 4
قة على ذلك ))ففي معظم الحالت، ينبغي أن تتوصل إلى  "جين ماري ستاين" معل

فكرة سديدة في نهاية اليوم((.
 ( قم بتطبيق الفكار التي توصلت إليها بعد تقليب التفكير فيها ووزنها جيدا، فمن5

قد يغرك شدة وميضها ما  طبيق، بين سبة أو قابلة للت كل الفكار منا  الجائز أل تكون 
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ها واختبر قم بتطبيق ثم  ها جيدا،  كر في في عقلك، ولذا ل تتعجل وف  لحظة ظهورها 
مدى جدواها.

 * من الملحظ في هذا التدريب هو أنه عليك بذل مجهود في الخطوة الولى فقط،
 بينما تأتي الخطوة الثانية والثالثة بتلقائية تامة وكنتيجة للخطوة الولى، فقم بالخطوة

الولى وسيتولى عقلك الباطن القيام ببقية المهمة.
ثانيا: تدريب النعكاس:

 هذه الوسيلة بسيطة جدا وفعالة للغاية أل وهي عكس المور؛ عندما ل تستطيع أن
 تجصد فكرة جديدة أو حصل, فببسصاطة ابصن الفتراضات العميقصة وقصم بعكسصها، وإليصك

الخطوات العملية لتطبيق هذا التدريب:
من الجمل الخبرية1 ها كمجموعة  تك، دون تك الساسية عن مشكل  ( سجل افتراضا

 التي تعبر عن الواقع وتصف ماهية الشيء؛ فمثًل إذا كنت تريد أن تصبح صاحب
تب سة بقوة فلعلك تك ساعدك على المناف كر للمطعم لي عن مفهوم مبت حث   مطعم وتب
 افتراضاتك على هذا النحو: )المطعم عبارة عن مؤسسة تجارية أو بناء حيث يأتي
 الناس إليه ليتناولوا الطعام وهو مكان يستطيعون فيه أن يجدوا الطعام المتنوع لكي

يرضي جميع الذواق(.
في2 كل افتراض افترضته  تي مضادة ل كل جملة تأ من الجمل  تب مجموعة   ( اك

الخطوة السابقة وابدأ بما تعتبره أهم افتراض؛ فمثًل:
 أ ( مصن الممكصن أن تعكصس افتراض أن المطعصم مكان يأتصي إليصه الناس إلى مكان
في دومينوز تي تمثلت  ية كال نا نشأت فكرة إبداع من ه سل الطعام إلى الناس، )  ير

بيتزا(.
يه أن يجدوا الطعام ستطيعون ف كس الفتراض )أن الناس ي كن أن نع من المم  ب ( 
 المتنوع, إلى أن المطعصم يركصز على طبصق رئيسصي واحصد ونوعيصة طعام محددة(،
 ومثال ذلك فكرة دجاج كنتاكصي حيصث يركصز على نوعيصة طعام محددة أل وهصي

الدجاج المقلي(.
( راجع الفتراضات المعكوسة, وقيمها واختر منها ما يصلح للتطبيق.3

1343



 والحقيقصة أن الكلم عصن الذكاء البداعصي ل ينتهصي إل أننصا نرجصو أن نكون قصد
أعطيناك فكرة سريعة و فعالة عنه تؤهلك لتطويره وتقويته لتلحق بركب المبدعين.
نا أطيب من أنواع الذكاء، فلك م يد  مع نوع جد مة  في المرة القاد  ، وإلى أن نلقاك 

التحية, والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته.
النوع الخامس: الذكاء العاطفي.

كل هو يشمل  نة ف تك الكام مس للوصول إلى عبقري  الذكاء العاطفي هو المفتاح الخا
في هذه الحياة دون أن يق شيء  في تحق من يطمح  ين و مع الخر جه تفاعلتك   أو
 يكون لديه شيء من الذكاء العاطفي إنما هو كمن يحاول البحار بسفينة في خضم
 المواج العاتية والرياح القاسية دون شراع, ففي ظل هذا الوضع قد تبذل كل ما في

وسعك لتحافظ على مسارك ولكن ل أمل في أن تحقق تقدما كبيرا.
بعض الوسائل لتطوير ذكائك العاطفي:

الوسيلة الولى: الوعي بالذات
 إنهصا القدرة على إدراك عواطفصك وأفكارك وأفعالك وتصصرفاتك واعتبارك لنفسصك

ومعرفة من أنت ومن تريد أن تكون.
مع كبار رجال العمال من المقابلت  تس العشرات  فس روبرت ديل  أجرى عالم الن
 ووجد أنه لدى كل منهم إجابة على ثلث أسئلة هامة للغاية ترتبط بالناحية العاطفية

وهي:
. من أنت ؟1
. ما هي رسالتك أو هدفك بالحياة؟2
. ما الذي تشعر به الن؟.3

 فإذا لم تعرف من أنت فل تنتظر من مديرك أن يفهمك ول تنتظر أن تقيم علقات
ضى ظر أن تر في الحياة فل تنت فك  سالتك وهد مع زملئك وإذا لم تعرف ر ية   قو
 بعملك وإذا لم تعرف مشاعرك فكيصف لك أن ترجصو أن تكون اسصتجابتك للمور

صحيحة؟
ثلث خطوات للوعي بالذات:

اجلس في مكان هادئ واسترخ وامسك قلما وورقة واتبع الخطوات التالية:
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بة هذه الجملة1 تك وأكمل كتا  . تعرف على ما تشعر نحوه بمشاعر سيئة في حيا
)ما اشعر نحوه بمشاعر سيئة هو..(. ل تستبعد أي شيء.

 . تعرف على الشياء التي تشعر نحوها بمشاعر إيجابية في حياتك وأكمل الجملة2
التية"ما اشعر نحوه بمشاعر إيجابية في حياتي هو.....( ل تستبعد أي شيء.

 . اعرف ما تشعر به الن ثم أكمل الجملة التية "ما يمكنني أن أتعلمه وأقوم به3
لتحسين الشياء التي أشعر نحوها بمشاعر قوية هو....(.

الوسيلة الثانية : الثقة القوية:
 هذا السلوب يوضح لك كيفية التعامل مع المشاعر السلبية من خلل تنمية نوع من
في أوقات شل  ين النجاح والف صل ب ثل الفا تي تم صخر وال صلبة ال صلبة  قة ال  الث
من ثر  ية أك خط النها يل إلى  ما يم حه غالبا  في نجا ثق   الزمات والشخص الذي ي
جد سف ن مل لل مع ازدياد ضغوط الع هم و في نجاح هم الشكوك  ين تمل  أولئك الذ
 شعورييصن ينتابان كثيرا مصن الناس أل وهصو الشعور بالرهاق والشعور بالضغصط
 وترى شارمايصن ويليصز المسصتشار المالي أن ارتفاع الذكاء العاطفصي أمصر لبصد منصه
 للتغلب على الضغط الشديد وتقول " لقد وجدت أن الخروج من حالة القلق تستغرق

من الوقت ضعف ما يستغرقه منع القلق قبل حدوثه.
ضد صد  ثل حائط  تة تم فس ثاب قة بالن في خلق ث في  ستخدام الذكاء العاط نك ا  ويمك
 المشاعصر السصلبية التصي تؤدي للضغصط والرهاق وقصد كشفصت البحاث أن المكون
ها إن شاء ال, وهذه يأ للكارثة وسوف تتغلب علي نك مه قة هو إدراك أ  الساسي للث
نت العوائق, ويرى ما كا هم مه في طريق ين على الستمرار  ساعد الناجح فة ت  المعر
هو تي ل تتزعزع  قة ال ساس الث يز أن أ تر الصحفي الرياضي وخبير التحف  ألن كل

معرفة أنك على استعداد لسوأ الحتمالت.
ست خطوات للثقة القوية:

سبب1 قد يكون ب سلبي, ) يد إلى تولد الشعور ال ما الذي أدى بالتحد سك  سأل نف  . أ
 الهانصة التصي وجههصا لك الموظصف أو حينمصا طلب منصك عمًل زائدا على عملك

الصلي أو رجل يشهر إشاعات عليك(.
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في هذا2 سبب  قف الذي ت كن أن تترتب على المو تي يم سوأ النتائج ال هي أ ما   . 
الشعور ؟ وحاول أن تتخيل أسوأ ما يمكن حدوثه.

 . كيف سأتعامل مع وطأة الموقف في حالة حدوث هذا المر السوأ ؟)من الذي3
 سصتلجأ إليصه ليمدك بالدعصم العاطفصي؟ كيصف سصتتعامل مصع الضيصق الذي سصتشعر بصه

وكذلك مع الشعور بفقدان زمام المور؟(
ما4 سيء ؟ فمه قع إذا حدث هذا الشيء ال في الوا يه المور  ستؤول إل ما الذي   . 

 بلغت مرارة اللم في بداية المر ماذا بعد حدوث أسوء الحتمالت: هل ستموت؟
يك ستنهض على قدم هل  تك؟ أو  ستظل محطما طوال حيا هل  سك؟  ستقتل نف  هل 
 وتحاول مرة أخرى؟ تماما كما فعلت في التحديات الخرى التي واجهتك في حياتك
 ؟ )إذا كنصت تنوي النهوض مرة أخرى فمعنصى ذلك أنصك قصد بدأت تشعصر بثقتصك

بنفسك(.
ستنجم عن الحتمال السوأ عند5 تي  من الثار ال يف  عل للتخف  . ماذا يكفي أن أف

ضل من الف قد يكون  صابها؟ ) قة لعادة المور إلى ن هل هناك أي طري عه ؟   وقو
أن تضع قائمة الختيارات المتاحة(.

. ما الذي يمكنني فعلة الن لزيد من فرص حدوث نتيجة ما إيجابية؟6
 الن لم يعصد هناك مصبرر لك لتضيصع الوقصت فصي القلق بشأن أسصوأ السصيناريوهات
من ية  ستراتيجية وقائ يز جهدك على إيجاد ا يك فرصة لترك صبحت لد عة وأ  المتوق

أجل منع هذا المر من الحدوث.
الوسيلة الثالثة: التقمص العاطفي الهائل:

 هذه وسيلة أساسية من وسائل الذكاء العاطفي تمكنك من إقامة علقات مع الخرين
 وهي ببساطة عبارة عن القدرة على معرفة وفهم مواقف الخرين ومشاعرهم ورد

فعلهم.
 وهناك حكمصة تقول: إذا كنصت ترغصب فصي فهصم شخصص مصا فعليصك أوًل أن تسصير
 بجواره" فحتى تنجح في علقاتك مع الخرين عليك أن تفهم كيف يفكرون وكيف

يشعرون وتتفاعل معهم على وفق تفكيرهم ومشاعرهم.
ست خطوات للتقمص العاطفي الهائل:
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. اختر مشكلة لك مع شخص ما أثارت مشاعرك.1
. ركز في معرفة السباب الدقيقة التي أطلقت هذه المشاعر.2
 . استحضر الصورة التي كان عليها الشخص الخر أثناء حدوث الموقف وحاول3

أن تتخيل الدوافع وراء تصرفه.
في4 هة نظره  من وج كر  سك مكان الشخص الخر وف ير موضعك وضع نف  . غ

التصرفات التي تصرفتها أنت في هذه المشكلة.
 . ابحث عن درس يمكنك تطبيقه بحيث يؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية أو يزيد من5

فهمك وتعاطفك مع الشخص الخر مستقبًل.
 . في النهاية قم بالمراجعة هل كانت طريقة تعاملك معه صحيحة أم أن عليك أن6

تغير من طريقة تعاملك وتفاعلك معه ؟
أهم المراجع:

قة 1 ية الخار ص"جين ماري6- القدرة الذهن نة ل تك الكام عن عبقري يح للكشف   مفات
ستاين".

=============
-الهجرة.. احتفالية التغيير

الهجرة.. احتفالية التغيير
مقدمة:

ير نا رياح التغي هب علي كل عام، فت فة  ية الشري نا ذكرى الهجرة النبو هل علي  - ت
نا تي غيرت وجه التاريخ عبر هذا الحدث العظيم الذي يجب أن تكون ل مة ال  العظي
 معصه وقفات مهمصة؛ لنعيصد قراءة واقعنصا على أضواء دروسصه العظيمصة، وليكون لنصا

محطة جديدة للنطلق نحو تغيير أحوال أمتنا والهجرة بها نحو الفضل.
 - هذا هو سر توفيق ال تعالى لسيدنا عمر بن الخطاب بأن اختار الهجرة النبوية

ًا للتاريصخ السصلمي، وكان أمامصه عدة مناسصبات قويصة يمكصن أن يسصتخدمها  عنوان
للتأريخ مثل غزوة بدر أو فتح مكة أو ميلد أو بعثة الرسول صلى ال عليه وسلم.
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 - وكان اختيار الهجرة حتى تكون محطًة للتغيير الدائم لمة السلم عبر السنين
 وصعوًدا نحو المعالي بالهجرة والنتقال من الضعف إلى القوة، ومن قهر الضلل

وسيطرة الباطل إلى زيادة اليمان وأستاذية العالم.
مقومات التغيير الناجح من خلل الهجرة

قه: وهو إعلء كلمة1)  ( أن يكون هناك هدف عظيم يسعى الجميع من أجل تحقي
نا القرآن الكريم في التعقيب على الهجرة }ِإّل َتنُصُروُه  ال تعالى وهذا ما وضحه ل
 َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه اّلِذيَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه
ا َوَجَعَل َكِلَمَة ْم َتَرْوَه ُه ِبُجُنوٍد ّل ِه َوَأّيَد َسِكيَنَتُه َعَلْي ُه  ا َفَأنَزَل الّل َه َمَعَن ْن ِإّن الّل  َل َتْحَز

(.40اّلِذيَن َكَفُروْا الّسْفَلى َوَكِلَمُة الّلِه ِهَي اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم { )التوبة: الية 
سب2) سنة: وك ظة الح مة والموع ير الدعوة إلى ال بالحك هم دعائم التغي من أ  ) 

بة ل هذا في بيعتي العق  النصار الجدد وتهيئة الرض الجديرة بحمل الرسالة, وتمّث
 الولى والثانية، وبعِث سيدنا مصعب بن عمير لنشر الدعوة في المدينة، فكان نشر

الدعوة أهم وسائل النجاح وأعظم دعائم البناء السلمي.
قل إلى الرض:3) جل الفكرة وترك التثا من أ يس  يم الغالي والنف ية وتقد  ( التضح

 وتمّثل هذا في ترك الموال والبيوت والديار في مكة المكرمة والذهاب إلى المدينة
صر جة الن نت النتي سلمين، وكا في حياة الم هو أغلى شيء   المنورة، فكان السلم 

والتمكين.
 ( العتصام بال تعالى: فالعتصام بال هو الفرج والمخرج، فرسول ال- صلى4)

 ال عليصه وسصلم- يخرج مصن بيتصه المحاصصر بأربعيصن رجًل لقتله، وهصو يقرأ
ِصُروَن { ْم َل ُيْب ْم َفُه َسّدا َفَأْغَشْيَناُه ْم  ْن َخْلِفِه َسّدا َوِم ْم  ِن َأْيِديِه ن َبْي ا ِم  القرآن}َوَجَعْلَن

 ( ول يخرج سالًما فقط، بل ويضع التراب فوق كل الرؤوس، وهذا9)يس: الية 
شأن المعتصم بال الوي إلى ركنه الركين.

كر الصديق5) بو ب  ( تأمين الدعم القتصادي وتسهيل وصول الدعم اللوجستي: فأ
سماء بنت في، وأ خبير الطوبوغرا فع أجر ال ين، ود ر المال اللزم لشراء الراحلت  وّف
ها سهولة ل يتعرض ل ها كامرأة تتحرك ب صل الطعام، واختيار نت تو كر كا بي ب  أ
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 العرب بطبيعتهم سّهل وصوَل الدعم اللوجستي لرسول ال- صلى ال عليه وسلم-
وصاحبه في رحلة الهجرة.

( التخطيط الجيد والعمل المنظم: وتتمّثل في التي:6)
سلم-1 يه و صلى ال عل سول ال-  ير هجرة ر مة: فتأخ ين حياة أفراد ال  - تأم

يد، فينقضوا حد مقصودهم الجد سّرا وفرادى حتى ل يعلم أ  والمر بخروج الفراد 
عليهم جميًعا فيه تأمين لخروجهم.

يه:2 ُج ف في وقت غير معهوٍد الخرو يه وسلم-   - خروج الرسول- صلى ال عل
وقت الظهيرة واشتداد الحر في ومضاء مكة.

 - استئجار خبير في الطوبوغرافيا )عبد ال بن أريقط(: حتى ل يسير في طريٍق3
معهود، فيسهل المساك بهم.

في4 ل ذلك  ثة وتمّث سائل الحرب الحدي حد و هو أ يه: و ستخدام الخفاء والتمو  - ا
التي:-

سيدنا علي رضي ال عنه مكان الرسول حتى يظلوا ينتظرون خروجه، مبيت   أ- 
وذلك في المرحلة الولى حتى يتمكن من الخروج من مكة.

هم لتغطية الثار؛ حتى ل يستطيع سير بقطيع من الغنم خلف بن فهيرة ي مر   ب- عا
أحد أن يقتفَي أثَرهم.

كل مكان في  شر  يه قوى ال شر ف قت الذي تنت في الو ثة أيام  في الغار ثل  ج-البقاء 
للبحث عنهم.

ير اتجاه المسير فبدًل من النطلق في اتجاه الشمال، وهو التفكير المنطقي  د- تغي
لمن يريد الملحقة، يتجهون إلى الجنوب أوًل حيث ل يخطر ذلك ببال أحد.

( توزيع الدوار:7)
أ - الكبار يوّفرون الدعم المادي للمساندة والصحبة.

ب- الشباب والفتيان يقومون بالعمال الفدائية والستخباراتية.
ج- المرأة تقوم بالدعم اللوجستي.

ية الستقلل: )طلع  د- باقي الفراد يهيئون الدولة والرض الجديدة ويرتبون احتفال
البدر علينا من ثنّيات الوداع(.
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 ( الشجاعة والقوة في الحق وتحدي الباطل وعدم الستكانة إليه: وتمّثل ذلك في8)
بل وأعلن صعد على الج ين  مة، ح ته العظي بن الخطاب وبطول مر  سيدنا ع قف   مو
 هجرته حتى يعّلم الظالمين درًسا في قوة الحق، وأن المسلمين لم يهاجروا خوًفا ول
ًا، ولكصن هاجروا مصن أجصل مصصلحة الدعوة، ولبناء دولة السصلم فصي أرضٍص  جبن

جديدة، وكانت هذه رسالًة ل بد من توصيلها في موقف سيدنا عمر بن الخطاب.
 ( رعاية جميع الحقوق حتى حقوق العداء: وتمثل ذلك في مقام سيدنا علي في9)

مكة لتوصيل المانات إلى أهلها، وهم الكافرون أعداء الدعوة.
حه فداًء10) يم رو ستعداد لتقد ير إلى شباب فدائي على ا ية: يحتاج التغي  ( الفدائ

يه ل هذا في مبيت سيدنا علي في فراش رسول ال- صلى ال عل  لدعوة ال، وتمّث
وسلم- في موقف يعرضه للقتل على يد أربعين رجًل مترّبصين بالخارج.

من لحظات11) في لحظٍة  في أحلك الوقات:  مة  ية ال لنقاذ ال ستشعار مع  ( ا
 الحسصاس بقرب سصيطرة العداء وبطشهصم بالمصة وقضائهصم عليهصا واسصتئصالهم
 لشأفتها لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وتأتي النجاة باستشعار معية ال} ل َتْحَزْن

(.40ِإّن الّلَه{ )التوبة: من الية 
 ( الستطلع الجيد والمخابرات النشطة الفاعلة: وتمثل هذا في تكليف عبد ال12)

 بن أبي بكر الغلم الصغير أن يعمل )ضابط مخابرات( لحساب رسول ال- صلى
 ال عليه وسلم- فهو صغير يجلس في وسط القوم، فل يعملون له حساًبا، ويتكلمون
سهولة سلم- ول يه و كل خططهم لرسول ال- صلى ال عل هو  قل  ما يريدون وين  ب
في هم طوال النهار، وينطلق  هو يجلس مع حد، ف فت له أ ته أيضًا كغلم ل يلت  حرك
عل شط وفا كي ون سلم- جهاز مخابرات ذ يه و صلى ال عل سول ال-  يل إلى ر  الل

ول يخطر على بال أحد.
 ( نفوس قوية ل يصيبها الحزن ول يعتريها الحباط: مهما كانت قوة العداء13)

 ومهمصا اختّلت موازيصن القوى الظاهرة، فمعيصة ال أقوى مصن أيصة قوة، وتأييصد ال
 بجنود غيصر مرئيصة ُيلقِي فصي قلوب المؤمنيصن الهدوء والسصكينة والثقصة والطمأنينصة
 بحتمية نصر ال }َفَأنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأّيَدُه ِبُجُنوٍد ّلْم َتَرْوَها{ )التوبة: من الية

40.)
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من يقول الن ارجع عن14) في نصر ال: ارجع ولك سوارا كسرى ك  ( المل 
هو خارج سراقة، و سول ال ل يض كلم يقوله ر يت الب سلمين ولك الب بة الم  محار

مطارد تطلبه قوى الشر في كل مكان.
طريق الهجرة

يه وسلم- نا رسول ال- صلى ال عل  طريق الهجرة دائم مستمر عْبر نهج رسمه ل
 وقد قطعت أمتنا بعض الشواط في طريق هجرتها، ولكّن المر ما زال يحتاج إلى

جهود كبيرة وأشواط كثيرة حتى نكمل طريق الهجرة، ويتمثل ذلك فيما يأتى:
 ( الجهاد والنيصة: فل يكتمصل طريصق الهجرة بدون النيصة الصصالحة لبناء الفرد1)

 والسرة والمجتمع والدولة والمة بأكملها، ونجعل كلمة ال هي العليا وكلمة الذين
كفروا هي السفلى.

صحاب ية وأ مة الماد فس والشيطان ومقاو يق الهجرة بدون جهاد الن مل طر  ول يكت
 الهواء الذيصن يضّيعون المصة، وكذلك محاربصة المحتليصن أعداء المصة الذيصن
عد يه وسلم-: )ل هجرة ب ستذلونها، وبذلك نحقق حديث رسول ال- صلى ال عل  ي

الفتح ولكن جهاد ونية(.
يه وسلم-: )المسلم من2)  ( هجر ما نهى ال عنه: قال رسول ال- صلى ال عل

 سصلم المسصلمون مصن لسصانه ويده، والمهاجصر مصن هجصر مصا نهصى ال عنصه( )رواه
ين كل المياد في  نه  هى ال ع ما ن كل  يا نهجُر  سيئات.. ه يا لنهجُر ال  البخاري( فه
 وعلى كصل المسصتويات بدًءا بالفرد وانتهاًء بالمصة، فتهجصر المصة معاصصَيها الكصبيرة

المتمثلة في التي )على سبيل المثال(:
- الحتلل وتدنيس الراضي ومقدسات المسلمين من ِقَبل العداء.1
 - التخلف عن ركب العلم والحضارة وكونها في وسط ما يسمى بالعالم الثالث.2
 - التفرق والتشرذم وعدم اتحاد الكلمة.3
شر دعوة3) صًة الهتمام بن مة: وخا صلح شأن ال ير ل خذ بمقومات التغي  ( ال

 السلم عبر وسائل العلم، فدعوتنا تحتاج إلى البتكار وتكريس الجهود لتوصيل
 الفكرة بأسلوب راٍق ومتميز عن طريق الفضائيات والنترنت وبشتى لغات العالم،

فنقّدم رسالة الرحمة والنسانية لكل أمم الرض.
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نا ير والرتقاء بشأن أمت نا بالهجرة كل عام عبر التغي ستمرار الجهود واحتفال  ومع ا
 وهجرها لوضاعها غير السليمة في شئون الدنيا والخرة سيحدث التغيير المنشود،

ويأتي النصر المؤزر المبين بإذن ال.
نا إلى عبادة ال تعالى،4) يد أمت خذ ب يق العبادة هجرة إلى ال تعالى: هيا نأ  ( تحق

هر مل الذي يتناول مظا ها الشا شر الفضائل ونحقق العبادة بمعنا يم الفرائض ونن  فنق
يه وسلم- في الحديث الذي رواه المام ا.. قال رسول ال صلى ال عل  الحياة جميًع

مسلم عن معقل بن يسار-:)العبادة في الهرج كهجرة إلّي(.
المرجع:الهجرة احتفالية التغيير-رشاد لشين.

================
-الوقت وتنظِيمه1

الوقت وتنظِيمه
مقدمة:

ها قع القيام ب نا أو نتو تي تنتظر طة ال ّسم النش ني أن نق قت تع يم الو  • مربعات تنظ
 على حسصب أهميتهصا, وحسصب السصرعة المطلوبصة بهصا إلى أربعصة أقسصام )مربعات(

كالتالي:
المربع الول: أنشطة هامة وعاجلة:

ثل : الزمات مل التأجيصل، م  • هصي العمال المطلوبصة على وجصه السصرعة ول تحت
سليمها فورا, سسة, والعمال المطلوب ت ستوى العائلة أو المؤ سواء على م  الطارئة 

وبعض المكالمات التليفونية والجتماعات الهامة فعًل!
المربع الثاني: أنشطة هامة وليست عاجلة:

• مثل التخطيط للمستقبل وتوقع الزمات ومعالجتها قبل وقوعها.
• الهتمام بالصحة وممارسة الرياضة واكتساب الثقافة والمعرفة.

• الهتمام بشؤون السرة والصدقاء، وغيرها.
المربع الثالث : أنشطة عاجلة وليست هامة:
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 • كالرد على المكالمات التليفونيصة العاديصة والخطابات سصواء الشخصصية أو المتعلقصة
 بالعمصل, أو الجتماعات الدوريصة التصي ل تقدم ول تؤخصر كثيرا بالنسصبة لهداف

العمل, أو مثل مشاهدة البرامج التلفزيونية والمباريات الرياضية.
المربع الرابع : أنشطة غير عاجلة وغير هامة :

 • مثصل معظصم المكالمات التليفونيصة وأنشطصة الترفيصه وإضاعصة الوقصت.. كالتلفزيون
والفيديو وممارسة ألعاب الكمبيوتر. وغيرها.

كيف يقضي الناس أوقاتهم؟
كل الطارئة1 جة الزمات والمشا هم في معال ير من الناس معظم وقت  - يقضي الكث

)المربع الول( , بالتأكيد الكثير منا يفعل ذلك بعض الحيان.
• لكن المشكلة هي أن تتحول حياتنا إلى سلسلة من الزمات العاجلة.

 • إن هؤلء الذيصن ل يهتمون بأمصر إل إذا حان موعده أو كان مطلوبا على وجصه
 السصرعة يعيشون فصي توتصر دائم, ول يجدون الوقصت الكافصي للعداد الجيصد لهذه
ية, صحية أو العائل هم ال في الغالب ل يجدون وقتًا كافيا للهتمام بشؤون  العمال، و

وكثيرا ما تتفكك العائلت لهذا السبب.
ني، غير2 بع الثا في المر هم  من يقضون حيات هم  من الناس ف ني  ما النوع الثا  - أ

 مدركيصن أن صصفة عاجصل ل تعنصي بالضرورة هام حيصث أن الرد على كثيصر مصن
قد يكون ية أو المباريات الرياضية  مج التليفزيون ية ومشاهدة البرا  المكالمات التليفون

عاجًل، إل أنه ليس هاما على الطلق - إل إذا كان داخل نطاق عملهم.
 • مصع السصف فإن الكثيريصن تسصتغرقهم هذه العمال فل يجدون الوقصت الكافصي

للهتمام بالنشطة الهامة فعل في حياتهم!
ين3 في أنشطة المربع هم  من يقضون معظم أوقات من الناس م  - هناك نوع ثالث 

الثالث والرابع ) النشطة الغير هامة, سواء كانت عاجلة أم غير عاجلة (.
 • هؤلء عادة يتسمون بعدم المسؤولية , لنهم يضيعون معظم أوقاتهم في أنشطة ل

تسهم في الوصول لهدافهم , أو تحدث أي تقدم ملحوظ في حياتهم.
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عن أنشطصة4 ين يبتعدون بقدر المكان  قة فهصم الذ  - أمصا الشخاص الكفاء حقي
بع مهما كان إغراؤها لهم, كما ل يقضون معظم أوقاتهم في  المربعين الثالث والرا

أنشطة المربع الول )الهام والعاجل(.
 • بل يحاولون قضاء أكثر وقتهم في أنشطة المربع الثاني )الهام وغير العاجل( لكي

يقوموا بالعداد الجيد للمور قبل أن يحين موعدها.
• بمعنى آخر : يقومون بالعداد للمستقبل قبل أن يأتي بوقت كاف.

 • كثير منا يشعر بأهمية بعض النشطة في حياته إل أنه يؤجلها حتى تصبح عاجلة
ول يستطيع أن يعطيها الكم الفضل من العناية والهتمام.

خاتمة:
 • هصل يمكنصك أن تسصأل نفسصك سصؤاًل هاما : مصا هصو الشيصء الذي تتمنصى أن تفعله
نه سوف يؤثر قد بأ ية, والذي تعت تك الشخصية أو العمل في حيا سواء  ثر   بانتظام أك

تأثيرا إيجابيا كبيرا على نجاحك في حياتك وعملك؟
 • أغلب الظن أنك لو أجبت على هذا السؤال بأمانة وبتفكير عميق سوف تجد العديد
 مصن النشطصة التصي تقصع فصي المربصع الثانصي )الهامصة غيصر العاجلة( والتصي يجصب أن

تخصص لها الكثير من وقتك.
المرجع: تنظِيم الوقت-ستيفن كوفي.

==============
-العمل المؤسسي

العمل المؤسسي
مقدمة:

• من أخطر ما تعانيه المة السلمية: غياب الروح الجماعية.
 • لقد انعكس هذا الواقع على الفكر - كما للخير انعكاس عليه - فصار من عللنا
 الفكرية: ممارسة التفكير بطريقة فردية، ومنها أيضا: نمو التفكير في شؤون الفرد

على حساب التفكير بشؤون المجتمع.
 • وعليه: فإن الفقه المتعلق بشؤون الفرد وحركته وحقوقه وواجباته ظل أكثر نموا
ية - ية، وبقيت الفروض الكفائ ّصلت الفروض العين هم الجماعة، فُف قه الذي ي  من الف
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 والتي تصير عينية بالتقصير فيها - بقيت عند بعضهم عائمة، كمسألة: كفاية المة
في كل جوانبها، وكمسألة: أهل الحل والعقد، وبيان تشكيلهم، ودورهم.

ها ية ومشكلت سلمية التاريخ ية المجتمعات ال تي تتناول أبن سات ال يت الدرا  • وبق
 وأطوارهصا محدودة؛ ونتيجصة لذلك فقصد رأينصا سصجل التاريصخ حافًل بالمآثصر الفرديصة

ضامرا في العمال الجماعية.
 • والسبب أن الوعي المدني لم يتم تنظيمه بشكل كاٍف، فهو بحاجة إلى المؤسسات

المختلفة.
ير من الدعاة إلى ثم تأزم الموقف حين ورث كث ية اليوم،  قد تأصلت فكرة الفرد  • ل
 ال-تعالى- ذلك المرض مصصصن أمراض التخلف الحضاري، فل تزال ترى اليوم
ية القرار، رغم يش مركز ية الفرد، تع مة بعقل من التجمعات السلمية محكو  كثيرا 

ازدياد التحديات، وتوالي المحن، وتفاعل الزمات.
 • ولئن كان بعصض الدعاة فصي العقود الماضيصة يسصعون إلى مجرد النتشار الفقصي

للدعوة، فإنه ل يقبل من أحد اليوم التفكير بعقلية تلك المرحلة.
 • فلقد صارت الصحوة اليوم معادلة صعبة في الموازين العالمية، والخطر الوحد
 أمام النظمة الغربية، بل نستطيع القول: إن كثرة التباع غير الواعين أصبح يمثل

هاجسا للدعاة والمصلحين أنفسهم.
• وعليه فل بد من مراجعة أساليب العمل الدعوي اليوم.

ية بتنمية الفكر الجماعي، وأسلوب العمل المؤسسي نه من الضروري العنا  • كما أ
المحكم الذي صار أسلوب القوة والتحدي في هذا الزمان.

في الوقت الحالي دول مؤسسية ليست كبرى  قع أن الدول ال  • يكفي برهانا من الوا
 مرتبطصة ارتباطا كليا بالفراد؛ فالوليات المتحدة المريكيصة مثًل هصي بجملتهصا
فة التخصصات، من المؤسسات مختل ها عددا هائًل  في ثنايا  مؤسسة ضخمة تضم 

ول تتغير استراتيجياتها الرئيسة بتغير أفراد حكوماتها إل من منطلق جماعي.
مل المؤسسي، نى الع عي، وبيان مع كر الجما صيل الف في هذه المقالة: محاولة لتأ  • 
 وتحديصد المراد بصه، ثصم عرض شيصء مصن مزاياه وفوائده، وبعصض أسصباب تقصصير

الدعاة في الخذ به، ثم ذكر مقومات نجاحه.
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نحو وعي أعمق للروح الجماعية:
• إن تغيير واقع المة يتطلب في المستوى الول تغيير النفوس.

تي يم ال كر، وتصحيح المفاه يد الف هم، وتجد يق الف ير: تعم  • ومن عناصر ذلك التغي
من أهمها: مفهوم الفرد، والجماعة، وهو - بحمد ال - مفهوم في غاية الوضوح.

 • إن الفرد هو العنصر الساس في بناء المة، ولكن شرط قيامه بدوره الكمل هو
تعاونه مع بقية أفراد المة.

 • المصة التصي يتعاون أفرادهصا هصي أمصة الريادة؛ لن تعاونهصم يضيصف كصل فرد إلى
يق جل تحق ثم تتوحد الفكار والممارسات من أ ية ل كمية، ومن  فة كيف  الخر إضا
 رسصالة المصة، وقصد كان النصبي صصلى ال عليصه وسصلم يربصي صصحابته على الروح
سفينة، إن أراد هم  مع - بقوم أقّلت ما ضرب مثًل - للمجت مة، ك ية، روح ال  الجماع

أحدهم خرقها وجب على الجميع الخذ على يده، وإل غرقوا جميعا.
• فالمسؤولية في بلوغ الريادة تقع على المة جميعا في مقابل أمة الكفر.

• العودة بالناس إلى روح المة يستدعي إجراءات.
 . أولها: فك الرتباط القائم بين العمل السلمي واُلُطر الحزبية الضيقة؛ ليتقبل1

 العمل السلمي الستراتيجية الصائبة الموصلة إلى الهدف، سواء انبعثت من داخله
أو خارجه.

 . ثانيهصا: تنميصة الصصفات التصي تحقصق التفاعصل بيصن الفراد وتعميقهصا، كالخوة،2
 والشورى، والتواصصي بالحصق وبالصصبر، والعطاء المتبادل، والقدرة على التجميصع،
 مع موالة المة، ل الحزب. ول بد من تحقيق التوازن بين الروح الفردية والروح
صفارا، وأيضا ل يل الفراد أ تي ل تح نة ال ية المتواز مة الترب ية، وهذه مه  الجماع
مع ية شخصياتهم،  سب لتنم هم المناخ المنا فر ل بل تو ية الجامحة،  هم الفرد مي في  تن
سخ ية، وتر مي المبادرات الذات سلط، وتن تي تحول دون الت مل ال ساليب الع  اختيار أ

الشورى.
بة3  . ثالثهما: تحويل العمل من أسلوب المركزية في اتخاذ القرار وتطبيقه ومراق

 تنفيذه إلى أسلوب المشاركة التي ُتحّسن الداء وتنمي الشخصية، فيلتقي نموها مع
 روح الفرد التصي أثمرهصا التعاون فيزداد التفاعصل وتتكامصل الجهود. إن الجماعصة
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 والتنظيم في السلم يعني كٌل منهما: التعاون والعلمية أي تعاون الجهود في خطة
 يضعهصا العلم؛ فجوهصر الجماعصة وحقيقصة التنظيصم إنمصا هصو التعاون بيصن المسصلمين،
 والتكامصل بيصن نشاطاتهصم فصي طريصق التمكيصن لشريعصة ال، وإقامصة دولة السصلم،

وإحياء المة السلمية.
تعريف العمل المؤسسي:

 كصل تجمصع منظصم يهدف إلى تحسصين الداء وفعاليصة العمصل، لبلوغ أهداف محددة،
 ويقوم بتوزيصع العمصل على لجان كصبرى وفرق عمصل وإدارات متخصصصة: علميصة،
 ودعويصة، واجتماعيصة؛ بحيصث تكون لهصا المرجعيصة وحريصة اتخاذ القرار فصي دائرة

اختصاصها.. يعتبر عمًل مؤسسيا.
 وليصس المراد بالعمصل المؤسصسي العمصل الجماعصي المقابصل للعمصل الفردي؛ إذ مجرد
 التجمصع على العمصل، وممارسصته مصن خلل مجلس إدارة، أو جمعيصة أو مؤسصسة ل
 يجعله مؤسصسيا، فكثيصر مصن المؤسصسات والمنظمات والجمعيات التصي لهصا لوائح
 ومجالس وجمعيات عموميصة إنمصا تمارس العمصل الفردي؛ لنهصا مرهونصة بشخصص
في العمل هم مبدأ  هو صاحب القرار، وهذا ينقض مبدأ الشورى الذي هو أ ها؛ ف  من

المؤسسي.
مزاياه وفوائده:

. تحقيق مبدأ التعاون والجماعية الذي هو من أسمى مقاصد الشريعة.1
 . تضييق الفجوة بين عمل الدعاة، وردم الهوة بينهم بتحقيق ذلك المبدأ، وتأسيس2

 العمال المشتركة بينهم؛ فإن ذلك يقلل التصادم والنزاع، وهي الطريقة المتبعة بين
 ادول فصي تأسصيس اللجان والمجالس المشتركصة، وهصو مصا لم يشعصر بعصض الدعاة

بأهميته وضرورته بعد.
 . تحقيق التكامل في العمل، وذلك في عمل الفرد عزيز، فكثيرا مما يحصل من3

مل سسة؛ إذ المفترض حدوث التكا مل المؤ في ع شى  مل الفرد يتل في ع صور   الق
 باجتماع الجهود، والمواهصب، والخصبرات، والتجارب، والعلوم، مصع التزام الشورى،
ما المفترض صبغة الفرد، بين صطبغ ب مل الفردي ي حق. وأيضا: فإن الع  والتجرد لل

أن يخلو العمل المؤسسي من ذلك.
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 . الستقرار النسبي للعمل، بينما يخضع العمل الفردي للتغير كثيرا - قوة وضعفا4
أو مضمونا واتجاها - بتغير الفراد، أو اختلف قناعاتهم.

سود الحوار الذي5 ية؛ حيث ي من الذات ثر  في الراء أك من الموضوعية   . القرب 
 َيْفرض قياُمه وضَع معايير محددة وموضوعية للقرارات تنمو مع نمو الحوار، في

حين ينبني العمل الفردي على قناعة صاحبه.
في الفكار6 ين  سطية والتوازن؛ إذ اجتماع الفراد المختلف حو الو مل ن فع الع  . د

مر ما الفرد فلو توسط في أ  والتجاهات والقدرات يدفع عجلة العمل نحو الوسط، أ
فلربما تطرف - إفراطا أو تفريطا - في آخر.

 . توظيف كافة الجهود البشرية، والستفادة من شتى القدرات النتاجية؛ وذلك لن7
 العمل المؤسسي يوفر لها جو البتكار والعمل والسهام في صنع القرار، بينما هي
 فصي العمصل الفردي أدوات تنفيذيصة رهصن إشارة القائم بالعمصل، ويوم أن أعرض
 المسصلمون عصن هذا العمصل خسصروا كثيرا مصن الطاقات العلميصة والعمليصة، فانفرد

أصحابها بالعمل، أو فتروا عنه.
يه8 فه على فرد يعتر مل - بإذن ال تعالى - لعدم توق ستمرارية الع  . ضمان ا

الضعف والنقص والفتور، ويوحشه طول الطريق وشدة العنت وكثرة الذى.
 . وللمثال: فقد كان من أقوى أسباب استمرار التعليم قويا في الدولة السلمية -9

 حتى في عصور الضعف السياسي: قيامه على المؤسسات العلمية القوية التي تمدها
في ها إل  تي لم ُيتجرأ علي ية - ال ية والغاث سائر الجهود الدعو مد  ما ت  الوقاف، ك
ساندها جمعيات ية قوية ت ستمرار المؤسسات الغرب  العصر الحديث - واليوم نرى ا

كثيرة.
مي10 سسه، وهذا بدوره ين صية مؤ طه بشخ سلمين؛ لعدم ارتبا عه للم  . عموم نف

الروح الجماعية الفاعلة، ويحيي النتماء الحقيقي للمة، وهذا مكمن قوتها.
 . مواجهة تحديات الواقع بما يناسبها؛ فإن المة اليوم يواجهها تحّد من داخلها،11

ية تطبيق منهج أهل السنة مع الستفادة من منجزات العصر، دون التنازل  في كيف
 عصن المبادئ، كمصا يواجههصا تحّد مصن خارجهصا مؤسصسي منظصم؛ والقيام لهذا وذاك
 فرض كفايصة ل ينهصض بصه مجرد أفراد ل ينظمهصم عمصل مؤسصسي، كمصا ل ينهصض
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 أفراد الناس لتحدي العمل المؤسسي في مجالت الحياة القتصادية، أو السياسية، أو
العلمية، أو غيرها.

 . الستفادة من الجهود السابقة والخبرات التراكمية، بعد دراستها وتقويمها بدقة12
 وإنصاف وحيادية، وبذلك يتجنب العمل تكرار البدايات من الصفر الذي يعني تبديد

الجهود والعبث بالثروات.
سبب الحجام عن العمل المؤسسي:

 . طبيعة المجتمعات السلمية المعاصرة عامة، وعدم ترسخ العمل المؤسسي في1
عف الروح ية، وض صل الفرد ين أدى إلى تأ عن الد عد  من ُب ها  ما اعترا ها؛ ل  حيات
 الجماعية، والحوار والمناقشة والمشاركة، ولما حّل بها من تخلف حضاري أقعدها

عن الخذ بأسباب الفاعلية والنجاح، فأصابها التأخر وتبدد الطاقات.
 . ضعف الملكة الدارية لدى كثير من العاملين في الحقل السلمي، بسبب إهمال2

هم. عن مجتمعات ثه العاملون  ما ور ها الغرب، وهذا م تي أفاد من سانية ال  العلوم الن
 وقصد أدى هذا الضعصف إلى الجهصل بالعمصل المؤسصسي ومقوماتصه وأسصباب نجاحصه
مل مجرد يع، وصار الع مة المشار سة الهداف وإقا قت درا  فتلشت الخطط، وأغل

ردود أفعال غير مدروسة أو عواطف غير موجهة.
 . حاجة الدعوة إلى النتشار، مع قلة الطاقات الدعوية المؤهلة؛ مما حدا بكثير من3

 الدعاة إلى التركيصز على الكصم ل الكيصف، والغفلة عصن قدرة العمصل المؤسصسي على
الموازنة بين الكم والكيف، وتحقيق أكبر قدر منهما.

عة يعني4 ظن بأن مجرد قيام الجما عي والمؤسسي، وال ين العمل الجما  . الخلط ب
 عمًل مؤسسيا، في حين أن كثيرا من التجمعات والمؤسسات ل يصدق عليها حقيقة

هذا الوصف؛ لنعدام الشورى، والمركزية في اتخاذ القرار.
 . الشبهات العارضة التي يتذرع بها المانعون من العمل الجماعي، بحجة بدعيته؛5

فأحجموا بذلك عن العمل المؤسسي انطلقا من هذه الشبهة.
سسات6 مر المؤ ما قورن عمره بع نه إذا  صر، فإ سلمي المعا مل ال ثة الع  . حدا

من يث  كي نقترب بالحد ضم الحقوق، ول صيرا جدا. يقال هذا لئل ُته ية بان ق  الغرب
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 النصصاف لهذه الصصحوة المباركصة؛ حيصث نرى بوادر الهتمام بالمجالت الداريصة
أكثر من ذي قبل.

مقومات نجاح العمل المؤسسي:
 للتربيصة اليمانيصة المتكاملة أكصبر الثصر فصي بناء الطاقات، وتنميتهصا، واسصتثمارها
سسي، ويمكصن تفصصيل المقومات اللزمصة مل المؤ سبا، وهذا عماد الع  اسصتثمارا منا

لنجاحه على النحو التي:
 - توفر القناعة الكافية بهذا السلوب من العمل؛ بإدراك ضرورته، وخاصة في1

 زمصن القوة، وبمعرفصة مزاياه وثمراتصه، وفهصم مقومات نجاحصه للوصصول بصه إلى
المستوى المطلوب.

 - صدور القرارات عن مجالس الدارة، أو اللجان ذات الصلحية، حرصا على2
يذ، ول ية التنف ية وقابل كن، لتكون أقرب إلى الواقع ستوى مم نى م من أد ها   خروج
 يجوز أن يكون المصدر هو الفرد أو المدير؛ فإنه يستمد صلحياته - هو أيضا -
 مصن المجالس، ل العكصس، ويجصب أن تملك المجالس واللجان صصلحية مراجعصة

قرارات المديرين ونقضها.
مة3 في بيئة واحدة محكو ير محصورة   - أن تكون مجالس الدارة أو اللجان غ

 بأطر تنشئة وتربية وتفكير محددة مما يؤثر على طبيعة اتخاذ القرار، فوجود أفراد
 من بيئات مختلفة ضمن هذه المجالس يثري العمل المؤسسي بتوسيع أنماط التفكير

وتعديد طرق التنفيذ.
 - أن تسود لغة الحوار، حتى تتلقح الراء للخروج بأفضل قرار، وأيضا حتى4

نبي صلى سبة:نزول ال نا بالمنا كر ه  يخضع الرأي الشخصي لرأي المجموعة. ويذ
 ال عليه وسلم على رأي أصحابه في أحد،وخروجه من المدينة تلبية لرغبتهم، مع
 ميله للبقاء في المدينة، وتأييد رؤياه لرأيه(، وبعدما حصل ما حصل لم يصدر منه

َلْوم لولئك المقترحين للخروج.
سسة تكون إطارا مرجعيا5 في المؤ ين  كة للعامل بت ومنطلقات مشتر يد ثوا  - تحد

لهم، توجه خطة العمل، وتناسب المرحلة والظروف التي تعيشها المؤسسة.
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 - التسصامي عصن الخلفات الشخصصية، وتقديصم المصصلحة العامصة على المصصلحة6
مع ين أفراد المؤسسة بعضهم  صل ب صال والتوا تم بتحسين الت  الشخصية، وهذا ي

بعض، وبينهم وبين سائر العاملين في الحقل السلمي.
 وهذا أساس قوي للنجاح؛ ففي استفتاء لعدد من القياديين الناجحين اتضح أن الصفة
 المشتركصة بينهصم هصي القدرة على التعامصل مصع الخريصن، ولن يتصم ذلك لحصد مصا لم
حق، ومحاولة من  ما لدى الخرين  فة  سنا على العدل والنصاف، ومعر  تتربّ أنف

فهم نفسياتهم من خلل نظرتهم هم لنفسهم، ل من خلل نظرتنا نحن.
 - العتدال في النظرة للشخاص؛ فإنه في حين يصل المر لدى المنحرفين عن7

 أهل السنة والجماعة في نظرتهم للشخاص إلى حد الغلو والتقديس، فإّنا نجده عند
 بعصض أهصل السصنة - الذيصن سصلموا مصن الغلو - بالغا إضفاء هالة على بعصض
 الشخاص تؤثصر فصي مدى اسصتعدادهم لمناقشصة رأيهصم، أو احتمال رفضصه مصع بقاء
 الحترام الشخصصي، وهؤلء يشكلون ضغطا على العمصل المؤسصسي وتوجيها غيصر
بن ين عزل خالد  نه - ح ضي ال ع مر - ر ما أراده ع شر للراء. وكأن هذا   مبا

الوليد - رضي ال عنه - خشية تعلق الناس به، وربطهم النصر بقيادته.
 - إتقان التخطيصط، وتحديصد الهداف لتنفيذهصا، وتوزيصع الدوار، وهذا يتطلب8

مع الستفادة من كل ين  في إعداد القادة والمسؤولين، وتدريب العامل  مستوى جيدا 
المكانات، وتوظيف جميع الطاقات، بعد التعرف عليها جيدا.

 والمهم هو التركيز في جداول العمال على المنطلقات والسس والخطوط العامة،
تي قد ل تحتاج إل لمجرد قرار إداري أو  دون النهماك في المسائل الجرائية، وال

إجراء تقليدي، ودون المسائل التي يكثر الجدل والخلف حولها.
ولضبط الخطط، وإتقان تنفيذها، وبلوغ الهداف، يراعى التي:

 أ - الناة في التخطيط، والحماسة في التنفيذ؛ فالول: لمراعاة القدرات والمكانات،
 ومعرفصة التحديات وحسصن تقديصر العواقصب، وتحاشصي مخاطصر السصرعة، والثانصي:

لستباق الخيرات، وكسب الزمان، واغتنام الهمة، ومبادرة العزيمة.
ستمرارها فل ا مة تك ية حكي ساليب علم ها بأ سسات بأداء أعمال ية قيام المؤ  ب - أهم
 وأداءهصا لعملهصا على الوجصه المطلوب، وحتصى ل تتعرض لكيصد الكائديصن وأسصاليب
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هم من كم نالوا أهداف نا؛ ف كة م هل النفاق أكثر حن  المغرضين، ول ينبغي أن يكون أ
جمعياتهم وأعمالهم حتى بلغوا مناهم.

المرجع: العمل المؤسسي-عبد الحكيم بلل.
=============

 خصائص الدارة الخمس بين النظرية والتطبيق
المقدمة:

 مما ل شك فيه أن التنظيم في الحياة البشرية حاجة ملحة , وترتيب أوراق النسان
في ثر  سوئها مؤ سنها أو  في ح ما يخطط له , و الدارة  في إنجاز  نه   المبعثرة تعي
يف هل ك ما تج ها كثيرا  يب ولكن يل للترت ها تم سانية بطبع فس الن  التحصيل , و الن
يه , و الدارة السليمة توفر على النسان وقته وتطور له عمله , وتحقق  تتوصل إل
 له طموحاته وآماله, فما أجمل العمال محكمة التخطيط, وما أروع ثمارها الطيبة,
يم من التنظ ستوى عاٍل  جت للناس أن نكون على م مة أخر ير أ حن خ نا ن  وحري ب

والقيادة, لننال شرف السيادة, ويقتدي بنا الخرون ونكون لهم رواد.
مفهوم الدارة: الجانب النظري:

 تعريف الدارة: هي استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية عن طريق التخطيط,
سسات ) يق أهداف الجماعات أو المؤ يم لتحق بة, والتقي يه, والمراق يم, والتوج والتنظ

1.)
 والدارة أيضا: هصي حالة مصن العمصل المنظصم المتكامصل, الذي يحقصق الهداف التصي

رصدها المسئولون.
ّصذ. وعناصصر الدارة  والدارة: أن يكون للمجموعصة أهدافا , وخططا, وكادرا ينف

 (.2حسب التعريفات أعله تتلخص بما يلي : الموارد , الكفاءة, الفاعلية, الهداف )
 وهي العناصر التي تشكل أساسيات العمل الداري , ومنها نستطيع أن نمّيز تشابها

منسجما بين مفهومّي الدارة و العمل الجماعي.
 مفهوم العمل الجماعي: هو التقاء مجموعة من الفراد على أهداف واضحة واتفاق
بة العمل ية, ومراق يل الهيكلة وبرمجة الخطط التنفيذ ية لتشك يب الدوار الداخل  وترت

والحتياجات, إلى جانب تقييم لتقويم التحصيل.
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ولكل إدارة قيادة, ولكل جماعة أمير.
 والقيادة: هصي عمليصة تحريصك مجموعصة مصن الناس باتجاه محدد ومخطصط وذلك

(.3بتحفيزهم على العمل باختيارهم )
 والمدير: هو المشرف على تنفيذ الوظائف الدارية. وتجّنبا للفوضى , وحفاظا على
ديناميكية الوقت والجهد ول بد من أتباع واضح ودقيق لجزئيات الدارة الخمس :

 الخاصصية الولى للدارة: التخطيصط: وهصي عمليصة اجتماع الفكار والعقول على
 تحديصد الغايات وتوقصع المسصتقبل لهصا, إلى جانصب وضصع تصصور تفصصيلي للسصبل

والوسائل والحتياجات المطلوبة لنهاء العمال المخطط لها بنجاح كبير.
والتخطيط أربعة أنواع :

 • التخطيصط السصتراتيجي: وهصو التخطيصط بعيصد المدى, بصه تصبين الجماعصة أهدافهصا
عة قة الجما ما يعرف وثي ية المؤسسة أو ب ها رؤ ها وهي غالبا تحدد ها وتطلعات  وقيم
مع فتعلن في المجت فس  خل المجموعة معترك التنا ما تد تي تلزم حين  الستراتيجية ال
 للخريصن عصن توجهاتهصا وخطوطهصا المرسصومة و التصي تميزهصا عصن غيرهصا مصن

الجماعات.
ني حل وجدول زم صير المدى المحدد بمرا يط ق هو التخط كي: و يط التكتي  • التخط
تي بانتهاء ية ال ية للمراحل البعد ية تجعله جزءا من جزء ومرحلة قبل ية ونها  وله بدا
سلسلة حتى درجات بلوغ الهدف في  ها  هو بعد ما  قل مباشرة ل ها تنت يذ مخططات  تنف

العام.
 • التخطيط التنفيذي: هو الخطة التي بها نحدد كل ما يتعلق بالعمل مثل : مالعمل ؟

من يقوم به ؟ أين؟ متى؟ كيف؟ وما هي البدائل؟
 • خطط الطوارئ: من البديهي أن ل تركن المجموعة للخطة العامة فتضع تصورا
 لخطة بدائل تتوقع فيها معيقات فيها حلول منقذة تضمن استمرارية العمل حسب ما

وضعت له الهداف.
الفرق بين الغاية والهدف:

 الغاية: هي كل ما يمكن اعتباره مبدًأ ساميا, عاما, بعيد المدى, تحدد فيها النوعية,
(.4ويمكن الوصول لدرجات منها وليس كلها )
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الهدف: هو إجراء ملموس, قابل للقياس, يحدد كمية, متغّير, ويمكن تحقيقه كامًل.
وللخطط شروط تساعد في عملية التنفيذ أو بلوغ الهداف :

- المرونة والوضوح.
- القابلية للقياس والتحقيق.

- الواقعية ذات مطالب حقيقية تتناسب مع الواقع.
- لها محددات زمنية, وهي مغلقة وليست مفتوحة.

الخاصية الثانية للدارة: التنظيم:
مة ير المادة اللز نب توف سليم للكادر, إلى جا يع  يع وتوز ية تجم هي عمل يم:   التنظ

 ( ,5للخطصط التنفيذيصة. والتنظيصم يكون حول الوظائف وليصس حول الشخاص )
والتنظيم له واجبات منها:

سها مل: واختيار الكفاءة المخصصة للمهمات, والتخصصات تفرض نف سيم الع  • تق
 هنصا على الشخصص المنّظمص فيرى المناسصب للوظيفصة وليصس المناسصب للشخصص مصن

الوظيفة.
 • تحديصد الصصلحيات: وهصي المحددات والدوار التصي يّميصز بهصا كصل فرد داخصل

(.6المجموعة وما له وما عليه, وما هو أهل له وما هو ليس أهل له)
 • تحديد المرجعية: وتبقى قضية المرجعية ومركزية العمل مهمة جدا لتوفير حالة
 مصن الهدوء والنسصيابية داخصل الجماعات, والرجوع إلى الصصل للحفاظ على وحدة
 المصدر ويكون أيضا بها تحديد قنوات التصال لكل فريق وترتيب الهيكلية ووضع
 كُل في مكانه حسب ما يناسب, والدرجات طبعا تؤخذ ول تمنح حسب جهد العامل

وفهمه.
الخاصية الثالثة للدارة:التوجيه:

والتوجيه للعاملين يكون على نوعين:
 • توجيصه معنوي: بكلمات طيبصة يلقصي بهصا المشرف على العامصل المجّد, أو يرمصي
ظر و في ن قص فتكون له إعادة  مل النا ّصر بؤرة الع مل المق به العا مس   بكلم يلت

إتقان جديد.
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سهم روح في نفو هم ويعزز  في أعمال به المشرف الفراد  ساعد  يه عملي: ي  • توج
العمل الدؤوب.

والتوجيه أيضا يجمع ما بين التحفيز والتصويب و يؤدي غالبا إلى:
- زيادة النتاجية كّما ونوعا.

- دعم قدرات العاملين وزيادة ثقتهم.
- ربط مصالح الفرد وأهدافه بالمؤسسة.
(.8- حّل المشاكل المرتبطة برضا العاملين)

الخاصّيتان الرابعة والخامسة المراقبة والتقييم:
وهما متلصقتان وتعتمدان على بعضهما البعض:

 المراقبة والتقييم: هما عملّيتان لقياس مستوى التنفيذ مقارنًة بالمخططات. فالمراقبة
ها أم ل ) قب أداء المنظمة وتحديد ما إذا كانت حققت أهداف تي ترا هي الخاصية ال

9.)
ونستطيع وصف عملية المراقبة كالتالي:

- المتابعة والمشاهدة من قبل المراقب عن طرق الحضور لموقع العمل.
عن طرق ها  في الميدان وترفع مل  ير حول الع تب تقار ية تك نة ميدان يف لج  - تكل

قنوات التصال للجهة العليا.
أما عملية التقييم فتكون:

- بتعديل أخطاء العمل وتصويبه.
- سد الثغرات المعيقة.
- قياس الجهد بالنتائج.

وبهذا تكتمل خصائص الدارة الخمس في الجانب النظري.
الجانب العملي:

 وتبقصى أصصول الدارة مفهوما نظريا وقاعدة ودليصل للجماعات وهصي علم مشروط
بفهم العاملين له واكتساب للمهارات المخصصة لكل مجال إلى جانب ما يلي:

• اجتماع الفراد على هدف تغيب عنده المصالح الخاصة وتطّوع له الظروف.
• انتخاب قيادة حكيمة واعية وأصيلة.
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( وحسن انتقاء الفراد.10• تنظيم لهل الشمول )
• تدريب للكادر بالتربية والعلم.

• توفير المال والمن.
 والمّطلع على نماذج الدارات المختلفصة يرى صصنوفا منهصا جيصد وسصّيئ, ويسصتطيع

الواعي مّنا إدراك من هو النموذج الفضل من بينها.
نماذج الدارات :

 - الدارات الديكتاتورية المتسلطة: التي يحكمها الفرد الواحد حيث تلغى العمال1
ّصذ بقرار واحصصد إن حضصصر, وكثيرا مصصا يكون النظام داخصصل هذه  إن غاب, و تنف
 المؤسصسات بيروقراطصي بحصت حيصث تبقصى القتراحات والشكاوى والمخططات
ها قر بشأن ها وي ظر ب تى ين سئول ح صولها إلى الم يق و في طر  والتقييمات طويًل 

قراره الشخصي.
ومن صفات هذا النوع من المدراء أيضا:

- لديه قدر قليل من الثقة في قدرات العضاء, والتفويض لديه غائب كلّيا.
- يعتقد أن الثواب المادي وحده هو الذي يحفز الناس للعمل.

(.11- يصدر الوامر لتنّفذ ل لتناقش)
 - الدارات الوسطية التشاورية: وهي أفضل أنماط الدارات, حيث تكون ما بين2

يد المدى ظر البع سماٍع لراء الحكماء, والن ين, واتخاذ قرارات بالشورى, و  شدة ول
المحقق لمصالح العامة بغير ضرٍر أو مفسدة.

ومن صفات المدير الوسطي أيضا:
- يشرك العضاء في اتخاذ القرار.

- يشرح لتباعه السباب الموجبة للقرارات المتخذة.
(.12- يعّبر عن احترامه أو نقده لخرين بموضوعية)

- واسع الصدر, طويل النفس, يخاطب الناس على قدر عقولهم.
- يفّوض العاملين , ويعطي صلحّيات ويوزع العمال بطريقة عادلة.

وهناك نوعان من الدارات مابين الستبداد والشورى, وهما:
- قيادة مستبّدة وطيبة في نفس الوقت, فيها المسئول:1
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- ينصت المسئول بعناية لما يقوله التباع.
- يعطي النطباع بأنه ديمقراطي شوري.

- ولكّنه يتّخذ قراراته بشكل فردي وشخصي غالبا.
- قيادة ليبرالية متساهلة , فيها المسئول:2

 - ضعيف الثقة في قدراته القيادّية فهو يأتي إلى الجتماع دون إعداد مسبق ويقول:
ما ما هو المطلوب وسأبذل جهدي لكون معكم في خبروني  كم. أ حد من نا إل وا  ما أ

(.13تقررونه على الطريق! )
- ل يقوم بتحديد أي أهداف لتباعه.

- قليل التصال بالفراد و التعامل معهم.
ها  ** النموذج الفضل للدارات ما قام على أساس الشورى والوسطية فهو أقرب

( . وإنما يقود الّناس البصير:14لروح الشريعة )وأمرهم شورى بينهم()
وهي القيادة التي تغرس في نفوس أتباعها:

- احترام الوقت وحسن تنظيمه وإمساك بزمامه.1
- التركيز على عوامل القوة.2
به جودة3 هد وتنعدم  ع للج سة وقليلة, فالتشعّب مضّي  - التمحور حول أنواع رئي

العمال.
- تعزيز جانب الثقة بال, والطموح, وعدم الرضا بالسهل.4

أما نماذج العاملين وأنماطهم النفسّية فهي كالتالي:
 - المبتدئ المتسرع: صاحب النتماء الشديد الحماسي, والفهم الجزئي السطحي,1

 فهو محّب للعمل غير أّنه متّسرع, ل ينظر بشمولّية, ول يحسب حساب الخطوات
ية وتدريب على يم وترب ية للعطاء, يحتاج لتعل يه قابل بة ولد يه أصول طّي مة, لد  القاد

العمل كثير, ول يجب أن تضعه الدارات في الثغور الحّساسة.
ضل وأجود أنواع2 هو أف ّي المعّد إعدادا عميقا, و هو الجند عي:   - التنفيذي الوا

 العامليصن, بصه ينظّم العمصل ويحسّصن, وتجنصى بفضصل جهده وإيمانصه وفهمصه العميصق
ين ما تحّوله مباشرة إلى المياد مل, إن عة, فل تترك الدارة مثله دون ع  الثمرات اليان

الصعبة.
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 - التنفيذي المنتقد: وهو من جمع بين المهارة في التنفيذ ونقٍص في الجندية, كثير3
نه يجب أن ية غير أ ته العمل ستفاد من قدرا  النتقاد للقرارات , مجادل , هذا النوع ي
بل تشغله غه الدارة  جب أن تفّر هم , ول ي ية ويدّرب على الف ضن الترب خل مح  يد

بالعباء حتى ل يلتقي مع الفراد على إشاعة.
 - التنفيذي المتشائم: هو جندي محب للدعوة, جدير, لديه طاعة وانتماء, غير أنه4

 ل تكاد تشرق شمسه حتى تفّل فيضعف ويفتر ويجلد نفسه ويظل ما بين مٍد وجزٍر.
وهذه النوعية تحتاج لرفع في المعنويات وتركيز على فقه المحاسبة.

نة ونقّل5 مق, يهدف لفت في الخفاء للع ّسرب  هو مت فل: نحذره, ف يل المتط  - الدخ
سة به , يحتاج إلى فرا سطح شوائ فو على ال ثم ل تكاد تط ستقامة   للخبار, يعلن ال

الفرسان, وبتر من الجذر.
ين: فتختار المجموعة خلصة المجتمع ل ير الختيار تضمن نخبة وأساس مت  معاي

 ( وتحدد لجنة للختيار فيها اختبار للعامل واتفاق على مدة زمنية محددة15الغثاء )
للعمل التجريبي وبعدها إّما موافقة أو رفض, ورضى لكل الجانبين بل حرج.

من مسؤولّيات القيادة صوب العاملين لنتاج أفضل العمال:
 • توفير الجواء النفسية الهادئة للعاملين: فل تقسو عليهم قسوًة منفّرة, ول تحرمهم
 مصن بوح للمشاعصر ول تخفصي مدحا, ول تحرم حافزا, ول تنسصى ترقيصة المجتهصد,
 وتدريصب المقصّصر, وتدافصع عنهصم وتحميهصم مصن الخطار وتؤمصن لهصم الوصصول

والخروج.
سب ستمّرة تتنا ية م هد أن يكون هناك حالة تربو ية: تجت يم والترب ستمرارية التعل  • ا
 مع تطور الحّس اليماني, والجندّية, وتربط أفرادها بجلسات علم وأسر تربوية في

سير للمعالي.
 • توفيصر الموال للمجموعصة: كوسصيلة تسصهيل الحصصول على الحاجات الخاصصة

بالعمال والجور المستحقة والوسائل الحديثة المتطورة.
مع القوى مل  سّر, وغربلة للنفوس, وتعا خذ للحتياط وحفظ ل في أ ير المن:   • توف

الخارجية بحكمة.
ول تخلو أي مجموعة من المشاكل أو النزاعات, ومن طرق التعامل معها ما يلي:
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- تحديد المشكلة.
- تصنيفها حسب درجة خطورتها.

- وضع الحلول البديلة.
(16- تنفيذ الحل المختار.)

فة ية تقوم القيادة بوضع خطوط عريضة ومحددات بالضا  ولتجنب النزاعات الداخل
إلى تعزيز قضية النتماء:

- فتسّن القوانين و تضع أوصول العقاب والثواب.
- تسمع من الطراف المتنازعةُ وتأتي بالشواهد.

- تحكم بالعدل وتعاقب المسيء.
 ** قضية النتماء: فهي مهمة جدا ولها دور كبير في حفظ النظام, ومن الملحظ

أن غير المنتمي يتصف بما يلي:
- هو إنسان يهتم فقط بإنجاز العمل مقابل أجر يتلقاه مع نهاية كل شهر.

- ول يهتم بالحفظ على سمعة المجموعة والصالح العام.
- يطّوع العمل لظروفه الخاصة وليس العكس.

- يشارك ويخوض مع الخائضين ويثير للشاعات.
- ل يحترم المرؤوسين, متلّون بين الحديث أمامهم والحديث خلفهم.

تعزيز النتماء مهم جدا ول خابت مجموعة أفرادها لديهم انتماء شديد لها.
توجيهات عامة تخدم المجموعة:

(.17- إن فشلت أن تخطط فقد خططت للفشل )
(.18- قدم أو اتبع, أو تنّح عن الطريق )

(.19- إّنما التنظيم لهل الشمول )
(.20- إّنما يقود الناس البصير )
(.21- التشدد في النتقاء أصل )

- الهيكلة هرم ثلثي: قيادة مركزية, حلقات اتصال, وجنود.
(.22- خطط .. ثّم نّظم .. ثّم عّدل )

(.23- وأخيرا البتسام يسّهل التصال )
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الخلصة: أختم بكلمتان لك أيها العامل, ثم لك أيها المدير:
يه جوانب ل ه, ولكن في نفس الوقت كن واقعيا أن كل عمل ف  ل تؤّد عمًل ل تحّب
 نحبها, ثم إذا كانت كل العمال ممتعة فكيف يمكن أن تدرك قيمة التحّدي وتحقيق
 الذات؟؟ وإذا كان عملك كله غير محبب لك فالفضل لك أن تبحث عن عمل آخر

ل يخلو من عناصر ل تحبها!.
 بعصض الّناس يسصألون أحيانا مصا أهميصة أن أكون مديرا لشركصة ل تصصنع سصوى
في هو تأثيري  ما  ساؤل:  جب أن يكون الت طئ, في ير خا ثل هذا التفك سامير؟ وم  الم
كن مديرا في الناس خارج العمل. و إذا لم ت ما هو تأثيري  ين أقودهم؟ و   الناس الذ

(.24لشركة هامة أو شركة قليلة الهمية, ففي الحالتين سوف تكون مديرا فاشًل)
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك.

المصدر: خصائص الدارة الخمس-الكاتب: أ.دارين صياد
قائمة المصادر حسب الهوامش المرّقمة في البحث :

 ( مقدمة عامة في الدارة , دليل المتدرب , برنامج تطوير المشاريع الصغيرة ,1)
.2002بيرزيت , فلسطين , 

12( نفس المصدر , ص 2)

14( نفس المصدر, ص 3)

ما,4) بة, مركز بانورا مج تدريب القيادات الشا في إدارة المؤسسات, برنا مة   ( مقد
 , المحاضرة الثالثة.2000القدس, 

.21( مقدمة عامة في الدارة , دليل المتدرب , مصدر سابق , ص5)
.5( مقدمة في إدارة المؤسسات , مصدر سابق , ص6)
.32( القرآن الكريم , سورة الزخرف , آية 7)
.21( مقدمة عامة في الدارة , مصدر سابق , ص 8)
www.ikhwan.net/vb( مبادئ الدارة, معهد السيدة خديجة ,9)

.159(المسار, محمد أحمد الراشد, دار البشير للثقافة والعلوم السلمية , ص 10)
سطين,11) ستقبل, فل ثة, دار الم عة الثال شم الطالب, الطب يب القيادي, ها يل التدر  (دل

1998.
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.56( دليل التدريب القيادي, مصدر سابق, ص12)
.57( نفس المصدر, ص 13)
.38( القرآن الكريم, سورة الشورى, آية 14)
.94( المسار, مصدر سابق ص15)
.77( دليل التدريب القيادي, مصدر سابق ص16)
.106( نفس المصدر, ص17)
.73( نفس المصدر, ص 18)
.159( المسار, مصدر سابق, ص 19)
.53( نفس المصدر, ص 20)
.86( نفس المصدر ص 21)
.124( دليل التدريب القيادي, مصدر سابق, ص 22)
.191( نفس المصدر, ص 23)
.15( مقدمة عامة في الدارة, دليل المتدرب, مصدر سابق, ص 24)

=============
تجنبي التوتر بتنظيم الوقت وترتيب الولويات

26/10/2000التاريخ:

حاضر.. حاًل.. غًدا.. الن.. حااااااضر..
قع على تي ت سئوليات ال طي الردود على المطالب والم ظل المرأة العاملة تع  هكذا ت
 عاتقها، ووسط زحمة الجري بين مدارس الولد والعمل وضغوطه ومتابعة شئون

أسرتها مساًء ومراقبة استذكار الولد قد تفقد أعصابها أو تفقد .. عقلها!
 توتر .. قلق.. عصبية.. هكذا ينتهي بها الحال.. وتسعى في النهاية جاهدة لرضاء
صابها ومظهرهصا... ها وأهله.. والحفاظ على أع ها، وأهلهصا، وزوج  الجميصع، أولد

وتدفع الثمن من الهدوء وراحة البال.
ية، أو تقرره المرأة يه ظروف ماد قد تضطر إل مل خارج المنزل اختيار   اختيار الع
ها أو ها أو قدرات قع على المرأة بحكم أهليت ية أو وفاًء لفروض عين ت  لسباب معنو

1371



 مهاراتها أو علمها.. وقد يكون عمًل في خدمة المجتمع تراه من المانة التي حملها
ال لها.

ها أو ساعدك.. كل ا هذه النصائح والفكار عساها ت  سيدتي .. أختي، تعالي نقرأ مًع
بعضها.. في تجنب التوتر والقلق والعصبية والضغوط.

ستيقظي مبكًرا 1 مع الولد بهدوء،15- ا قة، فالقدرة على تناول الفطار    دقي
 وارتداؤهم ملبس المدرسة على مهل.. يقلل من توتر الصباح المعتاد، والصراخ

وراء الطفال للتجهز بسرعة بسبب ضيق الوقت.
من2 هي  سابقة، أعدي زي الطفال المدرسي وانت من الليلة ال صباح   - تجهزي لل

ند العداد ستحتاجينه ع ما  جة  في الثل عي  قك، وض سك، وأورا يه، جهزي ملب  ك
المبكر للتجهيزات.. طعام الغداء.

 - ل تعتمدي على ذاكرتك، اكتبي على ورقة صغيرة مهامك اليومية، وألصقيها3
على الثلجة وراجعيها؛ لن النسيان يوقعك في الحرج والتوتر.

قل4 سيان ن بة، فن كل حقي في  ية للمنزل والغرف تكون  يح إضاف ظي بمفات  - احتف
 المفاتيصح مصن حقيبصة لخرى قصد يوقفصك مصع أطفالك سصاعتين أمام باب المنزل فصي

انتظار زوجك في يوم ممطر!
ها5 صاب أحد تى ل ي ظم ح عد منت في مو تك  ية لجهز صيانة الدور مي بال  - قو

بالعطب في الوقت غير المناسب.
 - احملي معك ما تقرئينه أثناء النتظار في الطوابير، فطابور المحلت التجارية6

 أو طابور السيارات أمام الساحة سيكون أقل إثارة للتوتر إذا كان معك كتاب صغير
أو رسالة أو أوراق تطالعينها فل تشعري بضياع وقتك.

 - ل تؤجلي عمل اليوم .. فالغد به ما يكفي من العمال، والتأجيل قد يثمر كارثة7
في جدولك.

يم خذلك مرة، ساعة8 به قد ير ما يوشك على التلف من أدوات.. من  - قومي بتغي
 توقفصت قبصل اجتماع هام، حقيبصة تلفصت مفاتيحهصا.. فهذه الشياء الصصغيرة قصد تثيصر
ها بشراء مل مع تم التعا يف أعلى.. إذا لم ي كبيرة وتكال كل  قد تؤدي لمشا تر، و  التو

بة جديدة..  كبر9ساعة جديدة وحقي  - قللي من شرب القهوة والشاي.. أضرارها أ
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ظك، سكافيه! الماء البارد والوضوء كاف ليقا نة ن ها.. ول تتحولي إلى مدم  من نفع
ولتنشيطك أثناء اليوم.

 - ضعي خططا بديلة.. رتبي مع صديقة إمكانية أخذ أطفالك من المدرسة في10
مل أن في يوم يحت سريع  ية إعداد طعام  تك إمكان مع والد تبي   حالت الطوارئ، ر

تطول فيه ساعات العمل لظروف طارئة، الخطط البديلة تجنبك الزمات.
ا عن الجودة القصوى.. لن ينهار العالم11  - خذي المور بهدوء.. وتنازلي أحياًن

  ساعات في إعداده لتثبتي3إذا لم تقدمي لضيوفك على العشاء الصنف الذي يأخذ 
يء ين لثبات أي ش نت ل تحتاج نك امرأة عاملة.. أ غم أ ية ماهرة ر نك طاه هم أ  ل

لي أحد.
 ولن يتوقف الزمن إذا لم يرتب الطفال غرفتهم صباح يوم إجازتهم وتكاسلوا تدلًل.
 البساطة وعدم التكلف وأداء ما في الوسع دون تحميل لنفسك أو من حولك فوق ما

يطيقون يحل الكثير من مشاكل التوتر.
 - إذا كنِت بمفردك في المنزل أغلقي الهاتف أو اتركي ماكينة الجابة الهاتفية12

سة في صلة خاشعة أو قراءة هادئة للقرآن أو جل عض الهدوء  ستمتعي بب مل وا  تع
تسبيح وتأمل في الشرفة.

 - قللي من صلتك بالصديقات اللتي يثرن توترك، واللتي يسببن لك بكلمهن13
 أو تصرفاتهن القلق والضيق، ل تقطعي صلتك بمن حولك لكن من الحكمة تجنب
يف أو ير لط يق غ سياتك بتعل هن أم مة الواحدة من سد مكال قد تف تي  صديقات الل  ال
 كلمات جارحصة.. واحرصصي على الصصديقة الناضجصة العاقلة التصي تريصح كلماتهصا

وتصرفاتها أعصابك وتحترم ظروفك ومشاعرك.
 - انظري دائمًا للجوانصب اليجابيصة مصن المور، فهذا سصيجعلك تتعامليصن مصع14

 المشكلت بهدوء أكثر.. استشعري نعمة الولد وصحتهم وعافيتهم ليكون رد فعلك
تجاه ضجيجهم وفوضى غرفهم أهدأ.

 - قد يفيد أحياًنا تشغيل المنبه لتذكيرك بالذهاب للنوم وليس للستيقاظ فقط؛ قلة15
من سًطا "معقوًل"  تر؛ فاعملي على أن تأخذي ق سباب التو كبر أ من أ  ساعات النوم 

راحة البدن حتى يمكنك المواصلة.
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 - في قمة التوتر والغضب لي سبب اذهبي وتوضئي وصلي ركعتين واستعدي16
للفريضة القادمة.. الماء يطفئ الغضب وذكر ال والصلة سكن للقلب.

 - اكتبي خواطرك.. فإعادة قراءة خواطر حب لزوجك ستفيدك في التعامل مع17
نا عادة في الغضب حبينه وكم يحبك؛ لن  غضبك منه في الزمات وستذكرك كم ت

ننسى اللحظات الجميلة، فاكتبي عنها حتى تتذكريها في أوقات العواصف.
 - ل تكتمي مشاعر المرارة أو الغضب، تحدثي مع صديقة أو أخت أو أم تحفظ18

سطح في القلب، وتقرر الخروج لل ها  قد يبقي صونه. فالحتفاظ بالمرارات  سر وت  ال
 في أوقات غير مناسبة وبقوة غير مخططة.. فل تكتمي الكثير في قلبك كي ل يزيد

الهم توترك اليومي.
- ل تحملي هموم الغد.. يكفيك هموم اليوم الواحد.19
 - احرصي على أل يمر يومك دون أن تقومي بعمل تحبينه وتستمتعين به، ولو20

لخمس دقائق.. تطريز.. كتاب .. خطابات.. تجميل غرفتك… إلخ.
 - في زحام العمل والبيت ل تنسي فعل المعروف والحسان، صنائع المعروف21

تقي الفتن وتدفع السوء.
كل مختلف أو22 صففي شعرك بش خر..  ين وال ين الح في مظهرك ب  - جددي 

تك.. المظهر المتجدد في غرف تك أو ملبس نوم جديدة  في بي  ارتدي ملبس جديدة 
يشعرك بالثقة بالنفس ويقلل توترك.

 - خططي ليوم الجازة بشكل عادل. جزء لك.. وجزء لسرتك.. وجزء لبر23
والديك.. وجزء لعبادة أفضل وأهدأ.

 - ل تؤجلي المهام المزعجة أو الثقيلة على نفسك أنجزيها وانتهي منها؛ حتى ل24
تظل تزعجك وتوترك طول اليوم.

بل أن25 قط ق يس إلى عشرة ف عد إلى مائة ول ضل ال قف النفعال الف في موا  - 
تقولي ما تندمي عليه.

ند26 سبي ع بك.. احت ين  من المحيط طف  قع التعاون والتعا في تو طي   - ل تفر
ال... هناك آخرة!

- ابتسمي للحياة ولزوجك وأولدك بقدر ما تبتسمين للناس في مكان العمل.27
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 - إياك وإخراج التوتر على َمن ُهم أضعف منك كالخادمة أو الحارس.. اتقي28
ال.
- ال معنا!29

=============
استثمار "الوقت" فريضة غائبة

أميرة إبراهيم
استثمار الوقت = بناء الحضارة
استثمار الوقت = بناء الحضارة

 ل يوجد دين يقدر قيمة الوقت مثل السلم، حيث أعطى القرآن الكريم أهمية بالغة
 للزمصن، وارتبطصت معظصم العبادات فصي التشريصع السصلمي بمواعيصد زمنيصة محددة
ما يفيدهم ستثمار الوقت في تة كالصلة والصيام والحج، وحث المسلمين على ا  وثاب

وينهض بمجتمعهم السلمي.
 ولكن الغالبية العظمى من المسلمين -الن- أصبحوا ل يحترمون قيمة الوقت، ول
 يدركون أهميته في إصلح شئون حياتهم ومجتمعهم؛ في الوقت الذي أدرك الغرب
سبب حن ب نا ن هم، وبذلك تقدموا وتخلف في نهضة مجتمعات ستثمروه  مة الزمن، وا  قي

إهدار الوقت، وإضاعته فيما ل يفيد.
أهم أسباب التأخر

 ويشير الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الزهر، إلى
من حرص صناعة الحضارة  صناعة الحضارة؛ قائل: "تبدأ  في  قت   دور إدارة الو
 أفرادهصا على احترام الوقصت كقيمصة حضاريصة، وجاء السصلم مدركًا لهذه الحقيقصة،
 لذلك اهتم اهتماًما كبيرا بالوقت، وحث أتباعه على المحافظة عليه واستثماره؛ فيما

ينفع دينهم ودنياهم.
 وسيحاسب المرء إن لم يحسب للوقت حسابه. ففي الحديث الصحيح: ]ل تزول قدما
مه ما عمل به ما أفناه وعن عل سأل عن أربع عن عمره في مة حتى ُي  عبد يوم القيا
ما أبله[ )رواه الترمذي(. سمه في عن ج قه و ما أنف سبه وفي ين اكت من أ عن ماله   و
فسوف ُيسأل النسان عن وقت عمره فيما أضاعه، وفيما انفق الساعات والدقائق".
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د. حامد أبو طالب
 ويعتقد أبو طالب أن من أهم أسباب تأخر المسلمين الن هو عدم استثمارهم للوقت
 الذي حدده ال تعالى للعمصل، مشيرا إلى أننصا: "لم نعصد نعصي قيمصة الوقصت، وضيعناه

هباًء دون أن يعود بأي شيء على السلم والمسلمين.
 فمن المفروض أن يبدأ يوم المسلمين في الرابعة صباًحا، وينتهي في الثامنة مساًء.

  ساعة عمل، فلو أنفقنا في العبادة والطعام وما يلزم الحياة16بمعنى أن في يومنا 
  ساعات يومّيا؛ سيصبح الباقي حوالي عشر ساعات للعمل الجاد. وهذا5النسانية 

وقت كاٍف للنتاج، ورفع مستوى المعيشة.
في الغالب، فل سل  ية حياة ك ية العمل من الناح سلمين-  يش -كم سف نع كن لل  ول

  ساعات، وهكذا يضيع من وقت كل مسلم ما يزيد عن5نعمل في يومنا أكثر من 
سأل عنه في الخرة، ونعاني من آثاره5   ساعات يوميا. وهذا خطأ فادح سوف ُن

السلبية في الحياة الدنيا.
رفعة المجتمع السلمي

د. منيع عبد الحليم
ية يد السبق لكل يم، العم سير القرآن الكر ستاذ تف يم، أ بد الحل يع ع كد الدكتور من  ويؤ
في ها ال  نة وضع مع السلمي أما عة المجت عة الزهر: "أن رف ين بجام  أصول الد
ته مع المولى عز وجل؛ إذ إن خدمة ها أساسا أصيل في معامل  عنق المسلم، وجعل
هذا المجتمع، ورعاية أفراده؛ جهاد في سبيل ال، ونهضة شاملة مستنيرة للمجتمع.
ية سير الغلب من الوقت؛ فت ما هائل  كن الملحظ الن أن العالم السلمي يهدر ك  ل
 وراء برامصج التسصلية؛ سصواء كانصت تلك التسصلية بمشاهدة الفضائيات أو الغرق فصي

بحور المواقع الضارة الموجودة علي شبكة النترنت".
 ويشير د. منيع إلى أن العبرة في أهمية الوقت؛ تتلخص في أن النسان سيحاسب
صغيرا قد أقام مجتمعا  سرته؛ ف خل أ صلح دا عه خلل عمره. فإن أ ما قدم لمجتم  ع
نا إذا أصلح  داخل المجتمع الكبر، وقدم أفرادا يخدمون المجتمع السلمي، فما بال

أسرته؛ بالضافة إلى عمله وإنتاجه في كل ما يتعلق بنهضة المسلمين.
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ستثمار في ا نا  يف كان قدوة ل سلم، وك يه و صلى ال عل سول،  نا بحياة الر  ويذكر
 العمر، في طاعة ال ونفع الخرين، مؤكدا أنه يجب على كل مسلم أن يتفاعل مع
ضع نت محاولة لو تي كا سلم ال يه و صلى ال عل سول  كر حياة الر مع، ولنتذ  المجت

المجتمع السلمي موضع القوة والتكوين السليم المستنير.
تي أصبحت يا بعدم إهدار الوقت في التسلية ال يا ووطن يا وأخلق  ونحن مطالبون دين

  ساعة. ولو نظرنا إلى الدول غير السلمية كجنوب شرق24مستمرة على مدار 
آسيا وأوربا والمريكتين لوجدنا تقديرا كبيرا في نفوسهم لقيمة الوقت.

ْم َخْيَر ُأّمٍة  فما بالنا وديننا يطالبنا بذلك كي نكون كما أرادنا المولى عز وجل: }ُكْنُت
 ُأْخِرَجْت ِللّناِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه{ )آل عمران:

110.)
العبادات والزمن

د. ليلى قطب
 وتوضح الدكتورة ليلى قطب، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات السلمية
 جامعصة الزهصر، المغزى مصن الشارات القرآنيصة للزمصن والوقصت فتقول: "أعطصى
 القرآن الكريصم أهميصة بالغصة للزمصن، فقصد ارتبطصت معظصم العبادات فصي التشريصع
 السلمي بمواعيد زمنية محددة وثابتة كالصلة والصيام والحج؛ بحيث إن أداءها

ل يتحقق إّل عن طريق اللتزام بأوقاتها حسب اليوم والشهر والسنة.
 ولقصد وردت فصي القرآن الكريصم عدة آيات يقسصم فيهصا ال تعالى بالزمصن ومكوناتصه؛
نه تي أولها ال سبحانه وتعالى للزمن، وأ كبيرة ال  المر الذي يشير إلى الهمية ال
 مصن القضايصا المقدسصة فصي الحياة، والتصي يجصب النظصر إليهصا نظرة واعيصة متفهمصة؛
تي يريدها. فقال به على أهمية الحقائق ال  باعتبار أن ال تعالى اتخذها عنوانا يقسم 
 تعالى في سورة العصر: }َواْلَعْصِر * ِإّن اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسٍر{، وفي سورة الضحى:

يل: سورة الل في  َك َومَا َقَلى{، و َك َرّب َسَجى * مَا َوّدَع  }َوالّضحَى * َوالّلْيِل إذا 
َسْعَيُكْم ى * ِإنّ  َق الّذَكَر َواْلُأْنَث  }َوالّلْيِل إذا َيْغشَى * َوالّنَهاِر إذا َتَجّلى * َومَا َخَل

ِس َوُضَحاهَا * َواْلَقَمِر إذا َتَلاهَا* َوالّنَهاِر إذا مس: }َوالّشْم سورة الش في  ى{، و  َلَشّت
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ٍس ا َطَحاهَا * َوَنْف ِض َوَم ا َبَناهَا * َواْلَأْر ّسَماِء َوَم  َجّلاهَا* َوالّلْيِل إذا َيْغَشاهَا * َوال
َوَما َسّواَها * َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َقْد َأْفَلَح َمْن َزّكاَها{".

سلية، يل من المسلمين على إهدار الوقت في الت ستنكر د. ليلى َتَعّوَد عدد غير قل  وت
 ويعللون ذلك بقتصل وقصت الفراغ لديهصم، فتقول: "أل يعلم هؤلء أن الوقصت هصو الذي
 يقتلهم، فاللحظة التي تنقضي تذهب بل رجعه، والصحة لن تظل أبد الدهر، والعاقل

هو الذي يغتنم كل لحظة من عمره في طاعة ال والتقرب له.
حق ته دون إجحاف ب صل لغاي فه، وي قق أهدا ستطاع أن يح ته ا سلم وق ظم الم  وإذا ن
سجلوا ين  سلمين الوائل الذ صحابة والم من ال ير  يه. وكث بة عل  من الحقوق الواج

نجاحات باهرة في ميادين الحياة المختلفة؛ استطاعوا أن ينظموا أوقاتهم".
الغرب وتقدير الوقت
د. زكي محمد عثمان

 ويصبين الدكتور زكصي محمصد عثمان، رئيصس قسصم الثقافصة السصلمية بكليصة الدعوة
يا، فيجب  السلمية جامعة الزهر: "أن قضية الوقت في حياة المسلم محسومة دين
 أن يسصتثمر وقتصه كله، ويقسصمه بيصن العمصل والعبادات والسصرة وخدمصة المسصلمين

والذكر والقراءة والترويح عن النفس.
 فيفيد استثمار الوقت السلم والمسلمين؛ ويحتاج المسلم إلى إرادة قوية لتنظيم هذا

الوقت، والتعود على التنظيم، وتثبيت العمل به كنمط يومي للحياة".
نا د. حمدي عبد ية تنظيم الوقت، وإدارته بشكل مخطط وعلمي؛ يرسم ل  وعن كيف
 العظيم- أستاذ القتصاد، الرئيس السابق لكاديمية السادات للعلوم الدارية- طريقة
 عمليصة لتنظيصم الوقصت: "على كصل فرد أن يهتصم بإدارة وقتصه، وإدارة الوقصت تعنصي
 العتماد علي الوسصائل المعينصة على السصتفادة القصصوى مصن الوقصت فصي تحقيصق
الهداف، وخلق التوازن في حياة النسان؛ ما بين الواجبات والرغبات والهداف.

 ويحدد مقدار السصتفادة مصن الوقصت الفارق مصا بيصن المسصلم الحصق الجاد القادر على
 التأثير في مجتمعه وحركة تطوره، وبين المستهتر الذي ل يقدر المور حق قدرها

ويمثل عبئا على مجتمعه".
الوقت هو الحياة
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 ويشير د. حمدي إلى أن: "الوقت من المور المهدرة التي ل يهتم أحد باستثمارها،
هو المال: ) ية ترى أن الوقت  ما ترىTime is Moneyوأن النظرية الغرب  (. بين

هو الحياة: ) قت  قت، فالو حق الو في  خس  سلمية أن هذا ب ية ال  Time isالنظر

Life.بمعنى أنه أغلى من المال ،)
 لكننا ل نهتم بالوقت، حيث تعودنا على الحركة البطيئة، ورد الفعل المتأخر، وعدم
 الحتياط والتخطيصط للمسصتقبل، بصل والتصصدي للتغييصر إن كان للفضصل، والتصصميم
ية عن أهم حن نتحدث كثيرا  ضي، ون في الما ها  ظم المعمول ب سير على الن  على ال
 الوقت، وأن الوقت كالسيف؛ لكن التطبيق العملي مفقود؛ إذ يوجد لدينا انفصام بين

ما يقال، وبين ما هو موجود فعل".
 ويجب أن ينظم المسلم وقته، وتتم عملية التخطيط بتحديد الهداف بحسب أهميتها،
 ثم يقسم الوقت على تلك الهداف في حدود العمال المطلوب إنجازها لتحقيق كل

هدف.
 ويجصب أن نضصع وقتا للطوارئ -أي عمصل يسصتجد- حتصى ل يضيصع الوقصت بسصبب
 النشغال بأمور غيصر مخططصة تأتصي بشكصل عشوائي، فتسصتقطع جزًءا مصن الوقصت

المخصص لتحقيق الهداف )مثل المحادثات التليفونية(".
يق الهداف؛ لن الفرد يكون تب خطوات تحق جب أن نك تم د. حمدي قائل: "ي  ويخت
بة جب فعله، وتكون بمثا ما ي بة تذكره ب ما أن الكتا ين يقوم بذلك. ك ما ح ثر التزا  أك

واجبا يجب أداؤه.
ية يق الهدف، فعمل قت المحدد لتحق عد انتهاء الو تي ب يم ذا مل تقي من ع بد   كذلك ل 
في ها  سباب التقصصير -إن وجدت- لتلفي ساعد الفرد على التعرف على أ  التقييصم ت
المستقبل، وينبغي أل يطغى الوقت المخصص لعمل على الوقت المخصص لخر".

صحفية في جريدة اللواء السلمي
=============

استثمار "الوقت" فريضة غائبة
أميرة إبراهيم**

11/05/2006
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استثمار الوقت = بناء الحضارة
 ل يوجد دين يقدر قيمة الوقت مثل السلم، حيث أعطى القرآن الكريم أهمية بالغة
 للزمصن، وارتبطصت معظصم العبادات فصي التشريصع السصلمي بمواعيصد زمنيصة محددة
ما يفيدهم ستثمار الوقت في تة كالصلة والصيام والحج، وحث المسلمين على ا  وثاب

وينهض بمجتمعهم السلمي.
 ولكن الغالبية العظمى من المسلمين -الن- أصبحوا ل يحترمون قيمة الوقت، ول
 يدركون أهميته في إصلح شئون حياتهم ومجتمعهم؛ في الوقت الذي أدرك الغرب
سبب حن ب نا ن هم، وبذلك تقدموا وتخلف في نهضة مجتمعات ستثمروه  مة الزمن، وا  قي

إهدار الوقت، وإضاعته فيما ل يفيد.
أهم أسباب التأخر

 ويشير الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الزهر، إلى
من حرص صناعة الحضارة  صناعة الحضارة؛ قائل: "تبدأ  في  قت   دور إدارة الو
 أفرادهصا على احترام الوقصت كقيمصة حضاريصة، وجاء السصلم مدركًا لهذه الحقيقصة،
 لذلك اهتم اهتماًما كبيرا بالوقت، وحث أتباعه على المحافظة عليه واستثماره؛ فيما

ينفع دينهم ودنياهم.
 وسيحاسب المرء إن لم يحسب للوقت حسابه. ففي الحديث الصحيح: ]ل تزول قدما
مه ما عمل به ما أفناه وعن عل سأل عن أربع عن عمره في مة حتى ُي  عبد يوم القيا
ما أبله[ )رواه الترمذي(. سمه في عن ج قه و ما أنف سبه وفي ين اكت من أ عن ماله   و
فسوف ُيسأل النسان عن وقت عمره فيما أضاعه، وفيما انفق الساعات والدقائق".

د. حامد أبو طالب
 ويعتقد أبو طالب أن من أهم أسباب تأخر المسلمين الن هو عدم استثمارهم للوقت
 الذي حدده ال تعالى للعمصل، مشيرا إلى أننصا: "لم نعصد نعصي قيمصة الوقصت، وضيعناه

هباًء دون أن يعود بأي شيء على السلم والمسلمين.
 فمن المفروض أن يبدأ يوم المسلمين في الرابعة صباًحا، وينتهي في الثامنة مساًء.

  ساعة عمل، فلو أنفقنا في العبادة والطعام وما يلزم الحياة16بمعنى أن في يومنا 
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  ساعات يومّيا؛ سيصبح الباقي حوالي عشر ساعات للعمل الجاد. وهذا5النسانية 
وقت كاٍف للنتاج، ورفع مستوى المعيشة.

في الغالب، فل سل  ية حياة ك ية العمل من الناح سلمين-  يش -كم سف نع كن لل  ول
  ساعات، وهكذا يضيع من وقت كل مسلم ما يزيد عن5نعمل في يومنا أكثر من 

سأل عنه في الخرة، ونعاني من آثاره5   ساعات يوميا. وهذا خطأ فادح سوف ُن
السلبية في الحياة الدنيا.
رفعة المجتمع السلمي

د. منيع عبد الحليم
ية يد السبق لكل يم، العم سير القرآن الكر ستاذ تف يم، أ بد الحل يع ع كد الدكتور من  ويؤ
في ها ال  نة وضع مع السلمي أما عة المجت عة الزهر: "أن رف ين بجام  أصول الد
ته مع المولى عز وجل؛ إذ إن خدمة ها أساسا أصيل في معامل  عنق المسلم، وجعل
هذا المجتمع، ورعاية أفراده؛ جهاد في سبيل ال، ونهضة شاملة مستنيرة للمجتمع.
ية سير الغلب من الوقت؛ فت ما هائل  كن الملحظ الن أن العالم السلمي يهدر ك  ل
 وراء برامصج التسصلية؛ سصواء كانصت تلك التسصلية بمشاهدة الفضائيات أو الغرق فصي

بحور المواقع الضارة الموجودة علي شبكة النترنت".
 ويشير د. منيع إلى أن العبرة في أهمية الوقت؛ تتلخص في أن النسان سيحاسب
صغيرا قد أقام مجتمعا  سرته؛ ف خل أ صلح دا عه خلل عمره. فإن أ ما قدم لمجتم  ع
نا إذا أصلح  داخل المجتمع الكبر، وقدم أفرادا يخدمون المجتمع السلمي، فما بال

أسرته؛ بالضافة إلى عمله وإنتاجه في كل ما يتعلق بنهضة المسلمين.
ستثمار في ا نا  يف كان قدوة ل سلم، وك يه و صلى ال عل سول،  نا بحياة الر  ويذكر
 العمر، في طاعة ال ونفع الخرين، مؤكدا أنه يجب على كل مسلم أن يتفاعل مع
ضع نت محاولة لو تي كا سلم ال يه و صلى ال عل سول  كر حياة الر مع، ولنتذ  المجت

المجتمع السلمي موضع القوة والتكوين السليم المستنير.
تي أصبحت يا بعدم إهدار الوقت في التسلية ال يا ووطن يا وأخلق  ونحن مطالبون دين

  ساعة. ولو نظرنا إلى الدول غير السلمية كجنوب شرق24مستمرة على مدار 
آسيا وأوربا والمريكتين لوجدنا تقديرا كبيرا في نفوسهم لقيمة الوقت.
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ْم َخْيَر ُأّمٍة  فما بالنا وديننا يطالبنا بذلك كي نكون كما أرادنا المولى عز وجل: }ُكْنُت
 ُأْخِرَجْت ِللّناِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه{ )آل عمران:

110.)
العبادات والزمن

د. ليلى قطب
 وتوضح الدكتورة ليلى قطب، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات السلمية
 جامعصة الزهصر، المغزى مصن الشارات القرآنيصة للزمصن والوقصت فتقول: "أعطصى
 القرآن الكريصم أهميصة بالغصة للزمصن، فقصد ارتبطصت معظصم العبادات فصي التشريصع
 السلمي بمواعيد زمنية محددة وثابتة كالصلة والصيام والحج؛ بحيث إن أداءها

ل يتحقق إّل عن طريق اللتزام بأوقاتها حسب اليوم والشهر والسنة.
 ولقصد وردت فصي القرآن الكريصم عدة آيات يقسصم فيهصا ال تعالى بالزمصن ومكوناتصه؛
نه تي أولها ال سبحانه وتعالى للزمن، وأ كبيرة ال  المر الذي يشير إلى الهمية ال
 مصن القضايصا المقدسصة فصي الحياة، والتصي يجصب النظصر إليهصا نظرة واعيصة متفهمصة؛
تي يريدها. فقال به على أهمية الحقائق ال  باعتبار أن ال تعالى اتخذها عنوانا يقسم 
 تعالى في سورة العصر: }َواْلَعْصِر * ِإّن اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسٍر{، وفي سورة الضحى:

يل: سورة الل في  َك َومَا َقَلى{، و َك َرّب َسَجى * مَا َوّدَع  }َوالّضحَى * َوالّلْيِل إذا 
َسْعَيُكْم ى * ِإنّ  َق الّذَكَر َواْلُأْنَث  }َوالّلْيِل إذا َيْغشَى * َوالّنَهاِر إذا َتَجّلى * َومَا َخَل

ِس َوُضَحاهَا * َواْلَقَمِر إذا َتَلاهَا* َوالّنَهاِر إذا مس: }َوالّشْم سورة الش في  ى{، و  َلَشّت
ٍس ا َطَحاهَا * َوَنْف ِض َوَم ا َبَناهَا * َواْلَأْر ّسَماِء َوَم  َجّلاهَا* َوالّلْيِل إذا َيْغَشاهَا * َوال

َوَما َسّواَها * َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َقْد َأْفَلَح َمْن َزّكاَها{".
سلية، يل من المسلمين على إهدار الوقت في الت ستنكر د. ليلى َتَعّوَد عدد غير قل  وت
 ويعللون ذلك بقتصل وقصت الفراغ لديهصم، فتقول: "أل يعلم هؤلء أن الوقصت هصو الذي
 يقتلهم، فاللحظة التي تنقضي تذهب بل رجعه، والصحة لن تظل أبد الدهر، والعاقل

هو الذي يغتنم كل لحظة من عمره في طاعة ال والتقرب له.
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حق ته دون إجحاف ب صل لغاي فه، وي قق أهدا ستطاع أن يح ته ا سلم وق ظم الم  وإذا ن
سجلوا ين  سلمين الوائل الذ صحابة والم من ال ير  يه. وكث بة عل  من الحقوق الواج

نجاحات باهرة في ميادين الحياة المختلفة؛ استطاعوا أن ينظموا أوقاتهم".
الغرب وتقدير الوقت
د. زكي محمد عثمان

 ويصبين الدكتور زكصي محمصد عثمان، رئيصس قسصم الثقافصة السصلمية بكليصة الدعوة
يا، فيجب  السلمية جامعة الزهر: "أن قضية الوقت في حياة المسلم محسومة دين
 أن يسصتثمر وقتصه كله، ويقسصمه بيصن العمصل والعبادات والسصرة وخدمصة المسصلمين

والذكر والقراءة والترويح عن النفس.
 فيفيد استثمار الوقت السلم والمسلمين؛ ويحتاج المسلم إلى إرادة قوية لتنظيم هذا

الوقت، والتعود على التنظيم، وتثبيت العمل به كنمط يومي للحياة".
نا د. حمدي عبد ية تنظيم الوقت، وإدارته بشكل مخطط وعلمي؛ يرسم ل  وعن كيف
 العظيم- أستاذ القتصاد، الرئيس السابق لكاديمية السادات للعلوم الدارية- طريقة
 عمليصة لتنظيصم الوقصت: "على كصل فرد أن يهتصم بإدارة وقتصه، وإدارة الوقصت تعنصي
 العتماد علي الوسصائل المعينصة على السصتفادة القصصوى مصن الوقصت فصي تحقيصق
الهداف، وخلق التوازن في حياة النسان؛ ما بين الواجبات والرغبات والهداف.

 ويحدد مقدار السصتفادة مصن الوقصت الفارق مصا بيصن المسصلم الحصق الجاد القادر على
 التأثير في مجتمعه وحركة تطوره، وبين المستهتر الذي ل يقدر المور حق قدرها

ويمثل عبئا على مجتمعه".
الوقت هو الحياة

 ويشير د. حمدي إلى أن: "الوقت من المور المهدرة التي ل يهتم أحد باستثمارها،
هو المال: ) ية ترى أن الوقت  ما ترىTime is Moneyوأن النظرية الغرب  (. بين

هو الحياة: ) قت  قت، فالو حق الو في  خس  سلمية أن هذا ب ية ال  Time isالنظر

Life.بمعنى أنه أغلى من المال ،)
 لكننا ل نهتم بالوقت، حيث تعودنا على الحركة البطيئة، ورد الفعل المتأخر، وعدم
 الحتياط والتخطيصط للمسصتقبل، بصل والتصصدي للتغييصر إن كان للفضصل، والتصصميم
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ية عن أهم حن نتحدث كثيرا  ضي، ون في الما ها  ظم المعمول ب سير على الن  على ال
 الوقت، وأن الوقت كالسيف؛ لكن التطبيق العملي مفقود؛ إذ يوجد لدينا انفصام بين

ما يقال، وبين ما هو موجود فعل".
 ويجب أن ينظم المسلم وقته، وتتم عملية التخطيط بتحديد الهداف بحسب أهميتها،
 ثم يقسم الوقت على تلك الهداف في حدود العمال المطلوب إنجازها لتحقيق كل

هدف.
 ويجصب أن نضصع وقتا للطوارئ -أي عمصل يسصتجد- حتصى ل يضيصع الوقصت بسصبب
 النشغال بأمور غيصر مخططصة تأتصي بشكصل عشوائي، فتسصتقطع جزًءا مصن الوقصت

المخصص لتحقيق الهداف )مثل المحادثات التليفونية(".
يق الهداف؛ لن الفرد يكون تب خطوات تحق جب أن نك تم د. حمدي قائل: "ي  ويخت
بة جب فعله، وتكون بمثا ما ي بة تذكره ب ما أن الكتا ين يقوم بذلك. ك ما ح ثر التزا  أك

واجبا يجب أداؤه.
ية يق الهدف، فعمل قت المحدد لتحق عد انتهاء الو تي ب يم ذا مل تقي من ع بد   كذلك ل 
في ها  سباب التقصصير -إن وجدت- لتلفي ساعد الفرد على التعرف على أ  التقييصم ت
المستقبل، وينبغي أل يطغى الوقت المخصص لعمل على الوقت المخصص لخر".

===============
كيف تضّيع وقتك َسَبْهلل؟!

أحمد محمد علي
أخصائي تنمية وتطوير

 يقول أحدهم: "المطلوب إنجازه كثير جًدا.. وليس هناك الوقت الكافي .. أشعر أنني
 مضغوط ومتوتصر طيلة اليوم.. كصل يوم.. سصبعة أيام فصي السصبوع.. لقصد حضرت
 برامصج عديدة فصي إدارة الوقصت.. وجّربصت العديصد مصن أسصاليب إدارة الوقصت.. لقصد
 ساعدني ذلك إلى حد ما.. ولكنني ل زلت أشعر أنني ل أعيش الحياة السعيدة التي

كنت أتوق إليها".
ها عندي ساعة.. ل كل  قة تمّر..  كل دقي سي جيًدا..  ني أخطط لنف  ويقول الخر: "إن
 قيمة، عيناي ل تفارق معصمي، من شدة النظر إلى ساعة يدي، يقولون عني: إنني
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 دقيق منضبط، لكني أتساءل في كل لحظة.. هل حّقا أحقق ما أصبو إليه؟، بمعنى
آخر: هل كل نشاطاتي القوية حققت آمالي؟".

وماذا تقول أنت؟!
تك في إدارة يك أن تعيد النظر في طريق  إذا كنت ترى نفسك في هؤلء فينبغي عل

وقتك، بمعنى آخر.. أن تغّير أداتك التي تستخدمها في إدارة وقتك.
يل أداة في تحو ثر البالغ  في للقيادة" ال كز كو به "مر قد كان للدور الرائع الذي لع  ل

إدارة الوقت من الساعة فقط إلى الساعة والبوصلة.
- كلنا يستخدم الساعة في إدارة وقته؟ ولكن هل جّربت أن تستخدم البوصلة؟!

صلة ما البو قت النشاط؛ أ ستخدم لقياس و في أوقات الطوارئ، وُت ين  ساعة تع  إن ال
نك وضعت في الحياة سوف يعني ذلك أ ما تحدد اتجاهك  ها نحدد التجاه.. وعند  فب

سّلم نجاحك على الجدار الصحيح منذ البداية.
- هل تستخدم البوصلة أكثر أم الساعة؟

ل تتعجل في الجابة قبل أن تشاركنا في هذا الستبيان البسيط.
- لدّي رؤية واضحة لمستقبلي واتجاهي في الحياة:1
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
- أبدأ مشروعاتي وأنا أدرك تماًما النتائج المبتغاة منها:2
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
- أجّهز لكل أعمالي مبكًرا وأستعّد للجتماعات تماًما.3
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
 - أعمصل لتحقيصق أهداف بعيدة المدى، ول أكتفصي بالحلول السصريعة ومعالجصة4

المشكلت الطارئة.
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
- أتأّكد أن كل من حولي يفهمون الغاية والقيمة الكامنة وراء كل أعمالنا:5
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
- أستشعر وأحّس بالمسئوليات وأستعد لها قبل وقوعها:6
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
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- ل أباشر أعماًل يمكن أن يتولها الخرون أو يمكن تفويضها إليهم:7
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
تي ُمرّكًزا على العمال والمشروعات8 تي بحيث أقضي معظم وق  - أحّدد أولويا

الكثر أهمية:
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
 - ألزم نفسي بتنفيذ الخطط الموضوعة، وأتجنب التسويف والتأجيل والمقاطعات9

العشوائية:
q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 

 - عندما أكلف الخرين بمهمة أقوم بذلك قبل استحقاقها بوقت كاٍف، وأمنحهم10
وقًتا كافًيا لنجازها:

q دائًما q أحياًنا q نادًرا qأبًدا 
•••أعِط نفسك مائة درجة لكل إجابة دائًما

•••سًتا وستين درجة لكل إجابة أحياًنا
•••ثلًثا وثلثين درجة لكل إجابة نادًرا

••• صفًرا لكل إجابة أبًدا
سوبة إلى مائة، تك من هر لك نتيج سوف تظ شر،  سمها على ع ثم اق تك  مع درجا  اج

وترى من خللها كم أنت قريب إلى البوصلة
ولكن كيف نستخدم البوصلة؟!

============
أمل يحتاج إلى عمل 

أمراض القلوب  
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته؛

نذ سابق. فم في ال نت  ما ك صالحا ومؤمنا ك سلما  عل لكون م ّي أن أف جب عل  ماذا ي
ما يرام. أعرف أن ست على  ني الن ل سبيا، ولكن ني جيدا ن سنة كان إيما  حوالي ال
 ال سبحانه وتعالى يرانا، وأنه سبحانه سوف يحاسبنا على ما نفعل في حياتنا كلها.
سبب لي ما ي في النهار وقتا طويًل، م ما أنام  يل، بين في الل ستطيع أن أنام  عد أ  لم أ
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 بعض المشاكل وأهمها أنني ل أتمكن من أداء الصلوات في وقتها. أنا أعلم الكثير
عن الدين، ولكني أعمل القليل. أشعر بالتعب الشديد، والفقر الشديد لعلوم الدين.

 وأود أن تنصحوني، وما هو الحل لمشاكلي اليمانية ؟، فأنا أشعر بعيد عن التوبة
 النصصوح، وأود أن أهاجصر فصي سصبيل ال، وأعود لبلدي الصصلي، على الرغصم مصن
من ستطيع  تي أ هي الطرق ال ما  ني. ف ني ل أملك المال الذي يكفي نا، ولك تي ه  ولد
ية. وهل ني قويا، و وأكون قادرا على مواجهة المشاكل الحيات ها أن يكون إيما  خلل

من الصعوبة بمكان أن يكون المرء مؤمنا صالحا؟
و جزاكم ال خيرا... السلم عليكم ورحمة ال وبركاته.

... السؤال
فريق الستشارات اليمانية ... المستشار

... ... الرد ...
...
...

يقول الشيخ عصام الشعار :
من سول ال، وعلى آله وصحبه، و سلم على ر صلة وال مد ل، وال سم ال، والح  ب

تبع هداه إلى يوم الدين.. وبعد،
أخي الحبيب:

سنته سرته ح من  سلم: " يه و صلى ال عل قد قال  يك هذه البشرى، ف سوق إل ية أ  بدا
 وساءته سيئته فذلكم المؤمن". رواه الترمذي، وصححه اللباني. فمن أبصر عيوب
من ير ال  مة اليمان، ول مد ال على نع ها، فليح بح هوا في ك سه  هد نف سه، وجا  نف
 نفسه خيرا، حتى يكون أهل لمعيته "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ال لمع

المحسنين".
 وسأنطلق معك أخي الكريم من نقطتين، وأسأل ال تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن

ينفعنا بما علمنا.. آمين
أول- اليمان يزيد وينقص:
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 ثبصت بالكتاب والسصنة، وتواطأت أقوال الصصحابة والتابعيصن على أن اليمان يزيصد
في باب َقْوُل صية، قال المام البخاري  قص بالمع عة وين يد بالطا هو يز قص، ف  وين
ُه َعَلْيِه َوَسّلَم ُبِنَي اْلِإْسَلاُم َعَلى َخْمٍس، َوُهَو َقْوٌل َوِفْعٌل َوَيِزيُد َوَيْنُقُص  الّنِبّي َصّلى الّل
ُه َن آَمُنوا ِإيَمانًا{، َوَقْوُل ْم {، }َوَيْزَداَد اّلِذي َع ِإيَماِنِه ُه َتَعاَلى: }ِلَيْزَداُدوا ِإيَمانًا َم  َقاَل الّل
ْسِليًما{ ا َوَت ْم ِإّلا ِإيَماًن ا َزاَدُه ُه َتَعاَلى: }َوَم ا { َوَقْوُل ْم ِإيَماًن ْم َفَزاَدُه ُه } َفاْخَشْوُه  َجّل ِذْكُر
 إلى آخر ما استشهد به من اليات، َوَكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ِإَلى َعِدّي ْبِن َعِدّي
ْم ْن َل َن َوَم ْسَتْكَمَل اْلِإيَما ْسَتْكَمَلَها ا ْن ا ُسَنًنا َفَم َع َوُحُدوًدا َو َض َوَشَراِئ ِن َفَراِئ  ِإّن ِلْلِإيَما

َيْسَتْكِمْلَها َلْم َيْسَتْكِمْل اْلِإيَماَن.
تم بدونه، ومن واجب بن تيمية (اليمان مركب من أصل ل ي  وقال شيخ السلم ا
 ينقصص بفواتصه نقصصا يسصتحق صصاحبه العقوبصة، ومصن مسصتحب يفوت بفواتصه علو

الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق(. اهص.
ثانيا- احذر أن يوردك الفتور موارد الهلكة:

ها إقبال وإدبار فتارة تكون في سمو وإشراق وعندها يجد يك ل ين جنب تي ب  نفسك ال
 العبصد لذة الطاعصة، وتغمره السصكينة والطمأنينصة، وتارة يخفصت هذا النور ويقصل هذا
يس يه، فل مر فطري ل دخل للمرء ف طه، وهذا أ قل نشا ته وي  الشراق، فتضعف هم
يك أن ما عل كن لزا عة، ول في إقبالك على الطا صير  سك التق من نف با أن ترى   عج
 تضع نصب عينيك قول الرسول الكريم –صلى ال عليه وسلم- )إن لكل عمل شّرة
 ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد

هلك( رواه البيهقي في شعب اليمان وهو صحيح.
 والحديصث يدل على المرء تارة تعلو همتصه فينشصط للطاعصة، وتارة يصصيبه الفتور
عن الطاعصة، وهذا الضعصف إمصا أن يكون إلى سصنة وخيصر وهذا سل  عف فيك  والض
 يكون بالمحافظصة على الفرائض وترك المنكرات، فل ينقطصع عصن العبادة بالكليصة،
 فمصن كان هذا حاله فهصو على خيصر، وتارة يصصل الفتور بالعبصد إلى درجصة تورده
 موارد الهلك فيكون التقصصير فصي الفرائض والجتراء على المنكرات، ومصن كان

هذا حاله فهو على خطر عظيم كما قال النبي صلى ال عليه وسلم "فقد هلك".
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 فاحذر أن يفتقدك ال تعالى حيصث أمرك، أو يجدك حيصث نهاك، بصل كصن وقافصا عنصد
 حدوده، سبحانه، مؤديا فرائضه، ومن أشد الناس بعدا عن كل ما يجلب عليك مقته

وعذابه.
وأنصحك أخي الحبيب، بما أنصح به نفسي، فأقول لك :

استعن بال ول تعجز:
سبحانه وتعالى "إياك ستعين بال  ين أن ت ستقامة والثبات على هذا الد سبيل إلى ال  ال
نت ول بد إل أ ستقامة، فل نع صك وحدك بالعبادة وال ستعين"، أي نخ بد وإياك ن  نع
في بد  ها لحتياج الع ها في مع دخول عد العبادة  ستعانة ب بك، وذكره لل ستعين إل   ن
ما يريده نه ال لم يحصل له  نه إن لم يع ته إلى الستعانة بال تعالى، فإ يع عبادا  جم
 من فعل الوامر، واجتناب النواهي. ولذا قال النبي صلى ال عليه وسلم: "أوصيك
 يصا معاذ، ل تدعصن فصي دبر كصل صصلة أن تقول: "اللهصم أعنصي على ذكرك وشكرك

 [، والعبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه ال ويرضاه من القوال1وحسن عبادتك"]
والعمال الظاهرة و الباطنة.

 والستعانة هي: العتماد على ال تعالى في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة
 [.2به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة ال والستعانة به هو الوسيلة للسعادة البدية]
فاجعل شعارك "إياك نعبد وإياك نستعين" وترجمها إلى واقع عملي تسلم وتغنم.

فتش عن الصحبة الصالحة:
 الصصحبة التصي تعينصك إذا تذكرت وتذكرك إذا نسصيت، فالزم الخيار التقياء، الذيصن
 وطنوا نفسهم على الطاعة والتزموا منهج ال عز وجل؛ لقوله صلى ال عليه وسلم"

 [، وقال صلى ال عليه وسلم"3: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"]
[4مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير". ]

اجعل لنفسك وردا يوميا للمحاسبة:
 "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في
 الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الكبر } بومئذ تعرضون ل

تخفى منكم خافية { .
اعرف واجب الوقت:
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تك ، ول تفرط في شيء على تك اليومية وحدد أولويا  فاحرص على أن تحدد واجبا
 حساب غيره " َفِإّن ِلَجَسِدَك َعَلْيَك َحّقا َوِإّن ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحّقا َوِإّن ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحّقا

َوِإّن ِلَزْوِرَك َعَلْيَك َحّقا".
ل تكن عاصيا بنومك:

 قال تعالى "َوَجَعْلنَا الّلْيَل ِلَباسًصا َوَجَعْلنَا الّنَهاَر َمَعاشًا" فالليصل والنهار نعمتان للبشصر
 مختلفتان فصي السصباب والثار؛ فنعمصة الليصل راجعصة إلى الراحصة والهدوء ، ونعمصة
 النهار راجعصة إلى العمصل والسصعي ، ول تغمصض عينيصك وتخلد إلى النوم إل وأنصت
 عازم على أداء ما فرضه ال عليك ، وخذ من السباب ما يعينك على ذلك، أما أن
نك على تي تعي خذ السباب ال صلة ول تت ضة ال ستيقاظ لفري  تنام ول تعزم على ال
في المكان مك. واعلم أن بقاءك  صيا بنو تك وتكون عا ثم بني في هذه الحالة تأ  ذلك ف

الذي أنت فيه مرهون باستقامتك على دينك وإل كانت الهجرة واجبة.
طالع فتوى : شروط القامة في بلد الغرب.

أكثر من ذكر الموت والدار الخرة :
يه نبي صلى ال عل يا انصرف عن هم الخرة، ولذا كان ال  فإن من شغل بعمل الدن
 وسلم يحث على تذكر الخرة وزيارة القبور، ففي سنن الترمذي من حديث عبد ال
 بن مسعود قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: استحيوا من ال حق الحياء.
كن الستحياء من ال يس ذاك، ول نا نستحي والحمد ل. قال: ل يا رسول ال إ نا:   قل
كر الموت والبلى، ما حوى ولتذ طن و عى والب ما و فظ الرأس و  حق الحياء أن تح

ومن أراد الخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من ال حق الحياء.
وختاما؛

 أسصأل ال تعالى أن يرزقنصا السصتقامة على طاعتصه والثبات على دينصه. وتابعنصا
بأخبارك أخي الحبيب.

طالع أيضا :
في الغربة.. ضاع مني إيماني!

أعينوني على ترميم إيماني!
أفتقد "لّذة اليمان".. اهزم الشيطان
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كم، وقال1] بن حبان والحا مة وا بن خزي سائي وا بو داود والن مد وأ  [ - رواه أح
صحيح على شرط الشيخين.

في2] من  يم الرح سير الكر سمى: تي سعدي الم من ال بد الرح مة ع سير العل  [ - تف
تفسير كلم المنان.

[ - رواه أبو داود والترمذي وصححه اللباني.3]
[ - رواه مسلم.4]

================
بسبب العمل.. تاهت إيمانيا  

أمراض القلوب  
 السصلم عليكصم ورحمصة ال وبركاتصه، شكرا لكصم على الموقصع المتمّيزص. كيصف نقّوي
نا في عصرنا والغراءات الكثيرة؟ أ ها  تي نواجه في ظّل التغّيرات ال نا   صلتنا برّب
عد أن عملت، كن ب ة، ول حي الدينّي في النوا سانة" ملتزمًة  بل أن أعمل كنت "إن  فتاٌة ق
 كّل شيٍء تغّيرص نحوي، فانجرفصت فصي دّوامصة، ول أعرف كيصف أخرج منهصا. كّل
 أخلقصي تغّيرت عصن ذي قبصل. فهصل ترشدوننصي إلى طريصق الصصواب؟ التائهصة ...

السؤال
الدكتور كمال المصري ... المستشار

... ... الرد ...
... أختي الكريمة "التائهة"،

هو ما-  ما نقول دائ ّي، وهذا –ك عك اليمان ستشعرِت تراج ين ا مك ال تعالى ح  أكر
بداية طريق العلج والصلح.. وها قد وضعت رجلك على الطريق.

 والحقيقة أّن مسألة دخول النسان في دّوامة العمل، هي مشكلة معظم "الملتزمين"،
 فهم ينتقلون من بيئٍة طّيبٍة فيها من الوقت وراحة البال الكثير، وهي البيئة الدراسّية
ها اللتزامات والنشغالت والعباء و"الهموم"، ثر في فة، إلى بيئٍة تك سامها المختل  بأق

وهي بيئة العمل.
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 وهذا النتقال –بالتأكيصد- له آثاره السصلبّية وظلله التصي تحطّ على النسصان، وقصد
 تستهلكه وتقضي عيه، لول رحمة ال تعالى به حين ينّبهه ويذّكره.. فيغدو عليه أن

يقتنص إيمانه قبل فوات الوان.
فحالك يا أختي الكريمة ليس حالك وحدك، بل هو حال معظمنا.

أّما العلج، فيكمن في أربعة أمور:
- تنظيم الوقت وترتيبه.1
- إيمان المعاملة.2
- الصحبة الصالحة.3
- العيش مع الّمة.4
- تنظيم الوقت وترتيبه:1

 الوقت هو الحياة، وهو إن لم ندركه أدركنا، وما المرء إل دقائق وثواِن، فإذا ذهب
وقته ذهب بعضه.

 لهذا كانصت مسصألة ترتيصب الوقصت، وتحديصد المتطّلبات واللتزامات أمٌر أسصاسّي
وضرورّي.

لذلك فلنعمل وفق أربعة قواعد:
- تحديد ما علينا من مسؤولّيات.

- عمل قائمٍة تسّمى: "أعماٌل يجب إنجازها اليوم".
- ترتيب هذه العمال وتحديد أوقاتها.

- زحزحة جدار التعب.
وسأضرب مثاًل توضيحّيا:

ٍن وذكٍر ومصا إلى ذلك- مل– الزاد اليوميّ مصن قرآ  لديصك اليوم العمال التاليصة: الع
عض الحتياجات، يب شراء ب سرّية: كزيارة أحٍد مثل، أو ترت عض اللتزامات ال  ب
 أو ترتيصب بعصض المور فصي البيصت.. ومصا إلى ذلك- بعصض اللتزامات الدعوّيةص:
 كحضور درسٍص، أو قراءة قرآن، أو قيام ليٍل أو مصا إلى ذلك.. صصّممي جدوًل أو
ّ ضعصي هذه اللتزامات  قائمًة بأوقات اليوم بالسصاعات، "وهصي القاعدة الثانيصة"، ثم
 أمامك، حّددي منها ما لها مواعيد ل يمكن تأجيلها أو تغييرها كالعمل مثل، ضعي
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 هذه المواعيد الثابتة في الجدول، ثّم انظري في الباقي، وحاولي ترتيبه في الجدول
حسب طبيعته وأفضل أوقاته، وهكذا حتى تنتهي منها كّلها.

نت أكثر من ما يجب إنجازه في هذا اليوم.. فإن كا ها  ما سبق.. اختاري من  افعلي 
مي ثة"، وقو هي القاعدة الثال ها "و ها وضرورات ها حسب أولوّيات قت المتاح، رّتبي  الو

بتنفيذ اَلْوَلى فاَلْوَلى، ثّم "القاعدة الرابعة"، وهي: "زحزحة جدار التعب":
 يخبرنصا علماء النفصس أنّ النسصان ل يسصتهلك كّل طاقتصه، وبالتالي يبقصى فصي قدرة
نت بك قليل، فإذا ك قت تع نه، حاولي أن تمّددي و ستفادة م كن ال سان جزٌء يم  الن
ساًء ساعة العاشرة م ة ال ة والداخلّي تك الخارجّي هي كّل أعمالك والتزاما  متعّودًة أن تن
كبير، ول قت ال ست بالو ساعة لي صف  صف، وهذه الن ها العاشرة والن  مثل، اجعلي
 تحتاج إلى مجهوٍد فائق، فقصط ثلثون دقيقصة، خذي فيهصا زادا إيمانيّصا؛ قيام، قراءة
ة البسيطة ستزّودك قي بأّن هذه الفترة الزمنّي في الرقائق...، وث ٍب   قرآن، قراءة كتا
ست عد فترٍة لي ستجدين –ب سّرا حين أقول:  يع لك  ها.. ولن أذ ما التزمت ب ير   بالكث

بالطويلة- أّن هذه الثلثون دقيقًة قد تمّددت وتطاولت أضعافا مضاعفة.
بهذا الترتيب والتنظيم –أختي الكريمة- تستطيعين فعل الكثير إن شاء ال تعالى.

- إيمان المعاملة:2
ها، لماذا تسّلل ة من قبل في استشاراٍت عديدة، وأعيد التأكيد علي  ذكرت هذه القضّي
 إلى نفوسصنا مصن غيصر أن نشعصر مفهوم النصصارى للديصن، أو منطصق العلمانّيةص فصي
ٍت صلواٍت وعبادا عة  صارى– مجمو سب مفهوم الن نا -بح عه، فغدا دين مل م  التعا
 وطاعات، ولم يتعّد ذلك إلى سصلوٍك ومعاملٍة وفعصل، وأصصبحنا –بحسصب المنطصق
 العلمانيّص– نقسّصم حياتنصا إلى قسصمين: قسصٍم لرّبنصا سصبحانه متمّثًل فصي هذه العبادات

والطاعات، وقسٍم لدنيانا نعيش فيه كيف نشاء؟!
ها، ني علي تي ُب يه، يجد كّل ذلك مخالفا لسسه وقواعده ال ق ف  الناظر لسلمنا المدّق
ك لعلى خلق عظيم"، يه وسلم: "وإّن نا سبحانه رسوله صلى ال عل  عندما يصف رّب
 "فبما رحمٍة من ال لنت لهم ولو كنت فّظا غليظ القلب لنفّضوا من حولك"، وعندما
نا رسولنا صلى ال عليه وسلم بفعله على حسن الخلق، كما وصفه عبد ال بن  يحّث
 عمرو رضي ال عنهما: "لم يكن رسول ال فاحشا ول متفّحشا، وإّنه كان يقول: إّن
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 خياركصم أحاسصنكم أخلقصا"رواه البخاري، وعندمصا يقول صصلى ال عليصه وسصلم فصي
يك في وجه أخيك صدقٌة لك، وأمرك بالمعروف ونه ّسمك  ا: "تب يث الرائع حّق  الحد
 عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضللة لك صدقة، وبصرك للرجل
 الرديصء البصصر لك صصدقة، وإماطتصك الحجصر والشوكصة والعظصم عصن الطريصق لك
سٌن ّي، وقال: ح صدقة"رواه الترمذ يك لك  في دلو أخ من دلوك  غك   صدقة، وإفرا
 غريب، ورواه ابن حّباٍن في صحيحه، وعندما يحكي صلى ال عليه وسلم: "بينما
 رجٌل يمشي بطريق، وجد غصن شوك فأخذه، فشكر ال له، فغفر له"رواه البخارّي
سمحا إذا حم ال رجًل  سماحة: "ر سلم بال يه و نا صلى ال عل ما يأمر سلم، وعند  وم
 باع وإذا اشترى وإذا اقتضصى"رواه البخاري، ويصصف المنافصق بصص: "آيصة المنافصق

ثلث: إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"رواه البخارّي ومسلم.
ّ مصن الوامصر والفضائل "المعاملتّيةص" هصل هصي لمجّرد العلم، أم هصي  كّل هذا الكم
نا أم ل؟ ها- علقٌة بزيادة اليمان في قلوب ها –إذا ما طّبقنا  للممارسة أيضا؟ وهل ل
 لو كانت ليست لها علقة باليمان، فمعذرة، فما فائدتها؟ ولماذا وردت؟ ولماذا حّث

ديننا عليها وأمر بها؟
أختي الكريمة،

ين المعاملة، خذي ين المعاملة، الد ين المعاملة، الد ها.. الد  هذه مشكلٌة كبرى نحيا في
 زادك اليمانّي من هذه المعاملت.. ابتسمي في وجوه الناس تزدادي إيمانا، أميطي
 الذى عصن الطريصق، وتذّكري مصن فعصل ذلك وشكصر ال فغفصر ال له، فاشكري ال،
 واستشعري مغفرة ال لك، عاملي الناس بخلٍق حسٍن تكوني في مجلس نبّيك صلى
 ال عليه وسلم، تقّربي إلى ال تعالى بالمعاملة كما تقّربت إليه بالطاعة.. وعندئذ لن

تحّسي بأّي انفصاٍل إيمانّي، ولن تشعري بقسوة القلب وجفاف اليمان.
- الصحبة الصالحة:3

 الصصحبة الصصالحة، والرفقصة المنصة، مفتاحان رائعان للحفاظ على النسصان، ولعّل
ند قد ُيفقَد ع ما  هو  صل، و قي والتوا ها مبنّيٌة على التل عة أّن ز الجام ما يمّي  أبرز 

العمل.
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 فحاولي قدر جهدك ترتيصب أعماٍل إيمانّيٍة مصع أخواتصك، قمصن بزيارة ملجصئ اليتام
ٍت قيام ليٍل سوّيا، أو التزام عدد ركعا ٍم  قن على صيام وإفطار يو ستشفيات، اّتف  والم
ٍج أو معِوز، أو عمٍل  أسبوعّيا، أو مبلٍغ شهرّي تتصّدقن به، أو خدمٍة تؤّدينها لمحتا
 لهصل حّيكص، منطقتصك، ومجتمعصك، شاركصي فصي الجمعّيات الهلّيةص والخيرّيةص ومصا
في أنّ ها، وتعر مي ب صالحة، وتلتز قة ال في الردن، المهمّ أن تجدي الرف ها   أكثر

الذئب ل يأكل إل من الغنم القاصية.
- العيش مع الّمة:4

 من وجهة نظري أّن من اكثر ما يرفع إيماننا أن نعيش مع أّمتنا، نعرف أخبارها،
نطمئّن عليها، نحزن لحزنها، ونفرح لفرحها.

غم أنّ الحداث نا.. ر نا بأّمت ستشعر ارتباط ين ن نا ح فع إيمان  هذا كّله حريّ أن ير
 والخبار في معظمها ل تسّر، غير أّن الحزن والهّم والبكاء رغم قسوته ما هو إل
 زاٌد إيمانيّ يدعونصا إلى اللتزام أكثصر، والتشّبثص بالديصن أكثصر، والعضّ على جذع

اليمان والسلم.

أختي الكريمة "التائهة"،
 بهذه المور الربعصة نبدأ الطريصق إلى إزالة كّل تيهٍص وحيرة، ونسصعى إلى إيمانٍص

أفضل، وقرٍب من ال تعالى أعلى.
أختي "غير" التائهة،

أما زلت تائهة؟؟
أنتظر الجابة من فضلك.

=============
خطباء يحذرون من "إهدار الوقت" بالجازة

2005-6-10همام عبد المعبود – إسلم أون لين.نت/ 

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
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 حذر خطباء الجمعة في عدد من البلدان العربية والسلمية من خطر"إهدار الوقت"
 فيمصا ل يعود بالخيصر على النسصان وعلى أمتصه، خاصصة مصع قرب انتهاء العام

الدراسي، ودخول الجازة الصيفية.
 وأوضحوا أن الكثيريصن ل ينتبهون إلى خطورة إهدار الوقصت قدر إدراكهصم خطورة
مع قدوم صة  سلم، خا في ال به  طه وآدا سفر وضواب مبينين أحكام ال  إهدار المال، 

الجازة، وتخطيط الكثيرين للسفر خللها.
في سفر  ية ال سف القرضاوي أهم ية السلمي الدكتور يو طر، أوضح الداع في ق  ف
 السلم، مشيرا إلى أن السلم لم يحرم السفر ولم يأخذ منه موقفا سلبيا، بل شرعه
سبيل في  حج والعمرة، والجهاد  عض الواجبات كال عه لداء ب سباب كثيرة؛ فشر  ل
 ال، وطلب الرزق الحلل، والهجرة من الظلم والضطهاد بحثا عن الحرية والمن

كما هاجر الرسول صلى ال عليه وسلم وأصحابه من مكة المكرمة.
 وقال الشيصخ القرضاوي فصي خطبصة الجمعصة التصي ألقاهصا بمسصجد عمصر بصن الخطاب
 بالعاصمة القطرية الدوحة: "هناك سفر الطاعة، وهو سفر مستحب لطلب العلم كما

شرع ال السفر للبحث عن الرزق الحلل".
 وأضاف الشيخ القرضاوي "ل توجد أمة ضربت الرقم القياسي في السياحة والسفر
ما أن هناك حة، ك سفارا مبا حا أن هناك أ سلمية"، موض مة ال  في طلب العلم كال
 سفر المعصية، وهو الذي يسافر فيه النسان عازما على المعصية مصمما عليها،
 مشيرا إلى أنصه "بإمكان المسصلم أن يحول المباحات إلى عبادات، إذا مصا جدد النيصة

منها، فبالنية تصبح العادات عبادات، والمباحات قربات".
الصحة والفراغ

 وفصي السصعودية، شدد الدكتور أسصامة عبصد ال الخياط، على أهميصة الوقصت فصي حياة
من ير  ما كث يه وسلم: "نعمتان مغبون فيه نبي صلى ال عل يث ال  المسلم، مذكرا بحد
 الناس الصصحة والفراغ"، موضحصا أن "الفراغ نعمصة أنعصم ال بهصا على عباده، وأن
 عليهم إنفاقه فيما يعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم وعلى أمتهم، وأن واجب الباء
 والمهات والعلماء والدعاة تعليم أبنائنا كيفية الفادة من الوقات، وتوجيههم إلى ما

يبلغون به أسمى المنازل والدرجات".
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 وقال الشيخ الخياط في خطبة الجمعة التي ألقاها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة إن
من العلم ستزادة  مة لل صة عظي بل فر يع الوقات،  صة لتضي ست فر  "الجازة لي

والخلق ولستباق الخيرات".
الفراغ والجرائم

 وفصي البحريصن، طالب الشيصخ "عدنان القطان" الشباب باسصتثمار أوقات فراغهصم،
خاصة مع دخول الجازة الصيفية، محذرا من تضييع الوقات.

 وقال "مصن المؤسصف أن الناس ينتبهون إلى إهدار المال، لكنهصم ل يدركون خطورة
 إهدار الوقصت، وإن الفراغ ل يبقصى فراغصا أبدا، فمصن لم يشغصل نفسصه بالحصق شغلتصه

بالباطل، فطوبى لمن مل فراغه بالنافع المفيد".
تح بالمنامة: "إن تي ألقاها بمسجد أحمد الفا  وقال الشيخ القطان في خطبة الجمعة ال
 وقصت الفراغ باتسصاعه الطويصل، غدا خطرا وعبئا كصبيرا، وأن المصر يتجاوز فراغ

الوقت إلى فراغ النفس والقلب بل وفراغ القيم والمبادئ وفراغ الهداف الجادة".
 وأشار الشيصخ القطان إلى أن "مشكلة الفراغ ليسصت مشكلة أصصيلة نابعصة مصن فطرة
 النسان، بل إنها مشكلة طارئة نابعة من زيف الحضارة المعاصرة، محذرا من أن
نه يحيا بل هدف في هذه مة له، وأ نه عضو ل قي سان يشعر بأ  "الفراغ يجعل الن

 الحياة، وأن الفراغ وسيلة من وسائل إبليس، حيث يوقع صاحبه في أسر الوساوس
والهواجس".

ية مع دخول الجازة الصيفية، حيث يرى بعض بع: "يصبح الفراغ مشكلة حقيق  وتا
قد توصل علماء كبيرة، و في النحرافات ال يس  مل رئ قت الفراغ عا ين أن و  الباحث
من نا أن هناك  سبة الفراغ"، مبي مع ن سب طردا  سبة الجرائم تتنا  الجتماع إلى أن ن

في الطرقات، وأن على سكع  هي والت قت بالجلوس على المقا سون هدر الو  "يمار
 الباء والمربيصن أن يحذروا أوقات الفراغ، وأن يبحثوا سصبل اسصتثمارها بدل مصن

إضاعتها" .
وظيفة النسان

الشيخ الدكتور سيد طنطاوي شيخ الزهر

1397



 وفي مصر، أوضح الدكتور "محمد سيد طنطاوي"، شيخ الزهر أن ال عز وجل
من ما  كل  صالح و مل ال ها بالقول الطيب والع كي نعمر في هذه الحياة  نا   قد أوجد

شأنه أن يجعل النسان يعيش في هذه الحياة ويؤدي واجبه تجاه دنياه وأخراه.
ها بمسجد الرحمن بمطار القاهرة تي ألقا  وقال الشيخ طنطاوي في خطبة الجمعة ال
ما ما يقوي جسده ك من مادة وروح، وهو يحتاج إلى  سان يتكون  كل إن  الدولي إن "
 يحتاج إلى مصا يقوي روحصه، وقوة الروح هذه ل يحصصل عليهصا إل بأداء التكاليصف

الشرعية".
============

سوق رمضان.. كيف تتاجر بوقتك؟
حازم يونس**

صة خلل يع، خا مل والعبادة مشكلة تؤرق الجم ين الع مة ب  عدم القدرة على المواء
 شهصر رمضان الذي يسصعى خلله الجميصع إلى الكثار مصن العبادات للخروج مصن
 السصوق الرمضانصي بأعلى الرباح.. ولذلك فتحنصا حواًرا حّياص مصع الخصبير الداري

عصام بدر حول كيفية الوصول إلى الشكل المثل للمواءمة بينهما.
ل تدر ظهرك للوقت واعمل له ألف حساب

في سوق، ونجاحنا  في هذه ال ية الحوار على أن الوقت هو أغلى سلعة  في بدا كد   أ
 إدارته بشكل أمثل سيقودنا بل شك لتحقيق الرباح، وهذا ليس صعًبا؛ فالوقت متاح
 للجميع ويستطيع كل إنسان أن يحقق الهداف التي وضعها لنفسه قبل بداية الشهر،
 فقصط نحتاج إلى الجهاد مصع النفصس، وهذا لن يتحقصق إل بنيصة صصادقة فصي اسصتثمار
 الوقصت، يتبصع ذلك المصصارحة مصع الذات بعدم العودة إلى مصا مضصى مصن سصلوكيات
ها دون أن ما يضيع الوقت من سلوكياتنا واكتشاف  قت، وأخيًرا ملحظة   تضيع الو
 ندري لكي نتجنبها كالمحادثات التليفونية مثًل، والحاديث الجانبية في أثناء العمل،
 وعدم ترتيصب أوراق المكتصب ومصا يتبصع ذلك مصن مضيعصة للوقصت فصي البحصث عصن

الشياء.
تحديد البرنامج.. خطوة تالية
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 وبعد النية والمصارحة والملحظة، ل بد من تحديد برنامج عمل نسير عليه وفق
الخطوات التالية:

 - تحديد الهداف وتدوينها بتلقائية وبدون تنقيح.1
 - تجزئة هذه الهداف إلى:2

أ - مهم وعاجل. ب - ضروري. ج - أرغب في القيام به.
  - بعد هذه التجزئة حدد الوقت الذي يمكن أن تستغرقه الهداف كل على حدة،3

وخاصة البند "أ".
  - ابدأ في تنفيذ الهداف، ولكن قبلها حاول أن تتخيل نفسك وأنت تقوم بتنفيذها4

يز لداء حو التحف ا ن عب دوًرا مهّم يل يل ها؛ فالتخ ستنتابك وقت تي  سعادة ال  ومدى ال
الهداف.

  - إذا مصا صصادفتك صصعاب فصي أثناء تحقيصق الهداف، فاسصمح للخريصن أن5
يشاركوك الفعل أو النصيحة.

 - كن مقتنًعا أن الهداف الصغيرة هي الوسيلة نحو تحقيق ما تصبو إليه.6
عة منك أو من7 نت ناب سلبية، سواء كا ما يؤثر ويحبط من إيحاءات    - دع كل 

الخرين.
النوم يجلب نوًما

 ورّدا على أسئلة حول مشكلة النوم خلل الشهر وتأثير ذلك على اللتزام بتنفيذ هذا
نا قة مهمة جّدا وهي أن حوارات كد الخبير الداري عصام بدر على حقي مج، أ  البرنا
سنا نع أنف حن نق سبب المشكلة؛ فن صرفاتنا، وهذا  ثر على ت سنا تؤ مع أنف  الشخصية 
نا لو أقنعنا أنفسنا بإمكانية تحقيق كل  بأنه ل وقت أمامنا للتنفيذ بحجة النوم، مع أن
 ما نصبو إليه، وفي نفس الوقت نحصل على قدر كاف من النوم فسنستطيع، ولكننا

استسهلنا تقديم المبررات.
 ولتحقيصق ذلك، فالمطلوب منصا أن نعيصش دائمًا فصي حالة اسصتنفار، فنتذكصر -مثًل-
 مواقصف سصعيدة مرت على حياتنصا؛ لن مجرد تذكرهصا يدفصع إلى اليقظصة والعمصل،
 وتنشيط الذهن بالقراءة بصوت عال، ومحاسبة النفس قبل الذهاب للنوم حول مقدار
نت تنام على ستحق التضحية، فلو أ نك أمام هدف ي كر أ من أعمال، وتذ  ما أنجزته 
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في ستغاثة  ثم سمعت صوت ا ين،  عب والرهاق الشديد  سريرك وسط حالة من الت
سيجري لنقاذ هذا الخر الذي ل نا  كن كل نا إن لم ي كد أن معظم من المؤ  الشارع، 
فع نك أن تر ستحق ذلك م نت، أل ي هو أ كم إذا كان المطلوب إنقاذه  ما بال فه، ف  يعر

عن نفسك عباءة الكسل والخمول لتنقذ ذاتك؟.
في بة  من الرغ نا إل مزيًدا  ية أن النوم كثيًرا لن يجلب ل في النها جب أن نعرف   وي

النوم، وكثرة النوم تسبب التعب الجسدي.
لماذا ل نجعله شهر النتاج؟

 وحول انخفاض النتاج خلل الشهصر، نفصى أن يكون ذلك بسصبب الصصوم؛ فشهصر
نا بأنه ا شهًرا للنتصارات عند المسلمين، ولكنه ارتبط في أذهان  رمضان كان دائًم

شهر للراحة والسترخاء، فصرنا نتعامل معه من هذا المنطلق.
 ولذلك إذا أردنا التغيير، فل بد -أوًل- أن نغير ما لدينا من معتقدات، وندرك جيًدا
 أننا عندما نجتهد في أعمالنا، فلن نحصد مقابلها ماًل فقط، بل -أيًضا- ثواًبا ورضا

من ال سبحانه وتعالى.
 ويتزامن مع ذلك التغيير من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى الكسل، ومنها الكثار

من تناول الطعام وتحويله من وسيلة إلى غاية في حد ذاته.
الرغبة بداية النجاح

 وعن كيفية تنفيذ المشروع الرمضاني الذي يحرص الكثيرون على التخطيط له قبل
 بدايصة الشهصر، وهصو حفصظ أجزاء مصن القرآن الكريصم، يقول عصصام بدر: إن توافصر
 الرغبة الصادقة ُيَعّد جزًءا من تنفيذ المشروع، ولكن هذه الرغبة تحتاج إلى التحفيز
 المسصتمر الذي يتطلب توافصر الوقصت المتاح له، ويحتاج ذلك إلى أمريصن، الول
جة، ير منت سلوكيات غ في  يع  قت الذي يض ير الو ية لتوف سلوكياتنا اليوم ظة   ملح
 والثانصي التضحيصة ببعصض مصن وقصت النوم، وليكصن سصاعة قبصل موعصد السصتيقاظ

لتخصيصها لخدمة هذا الهدف.
 كما ينبغي أل نحمل أنفسنا أكثر من طاقتنا، فيمكن في البداية أن نبدأ بحصر أجزاء
 القرآن التي كنا نحفظها سابًقا لسترجاعها؛ فهذا المر سيكون سهًل ويشجعنا أكثر
 على الستمرار، وبعد ذلك ننطلق بحفظ صفحة كل يوم في الساعة التي خصصناها
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بل ساء ق في الم صلوات أو  في أثناء أداء ال ها  تم مراجعت يق الهدف، على أن ي  لتحق
النوم.

ل تهجروا المذاكرة
قى عصام ثر على المذاكرة، تل يث ل تؤ في رمضان بح قت  ية إدارة الو  وحول كيف
قت كد على أن إدارة الو من الطلب، فأ سئلة  من ال يد  ية الحوار العد في نها  بدر 
نا على تنفيذها، بمعنى نا من أهداف والتحقق من قدرت ما لدي  تتطلب أوًل التخطيط ل
 أل نكون مبالغين فيها، ثم التنظيم الجيد لطار حياتنا، بمعنى ترتيب البيئة المحيطة
عد ذلك تب معبأة بالوراق، وب مة أو مكا ظل أوراق متراك في  جح  نا لن نن نا؛ لن  ب
تي دور التوجيه الذي نستطيع من خلله تحديد أفضل الوسائل لتحقيق الهداف،  يأ
وأخيًرا محاسبة الذات ومراجعتها بصفة مستمرة لمعرفة مقدار ما أنجز من أهداف.
 فإذا أردنا تطبيق ذلك على موضوع المذاكرة، فسنجد أن شهر رمضان يكون عندنا
يل نع من تقل في العبادة؛ ولذلك ل ما ستثمار وقت طويل خلله  ا الرغبة في ا  جميًع
 عدد سصاعات المذاكرة إلى سصاعتين ونصصف بدًل مصن أربصع، وتنظيصم بيئة المذاكرة
 كالمكتب والغرفة التي نذاكر بها حتى ل نضيع وقًتا في البحث عن بعض الشياء،
 واختيار وسيلة مثلى للمذاكرة وكذلك الوقت المثل بما يجعلنا نستفيد من كل الوقت

المحدد، وفي نهاية اليوم نحاسب أنفسنا عن مقدار ما تحقق من الهدف.
هي صادقة  ية ال ضح أن الن خبير الداري عصام بدر يت من خلل إجابات ال  إذن، و
 أساس أي عمل ناجح كبر أم صغر، ويعتبر تنظيم الوقت هو الساس لتنفيذ ما نوى

النسان تحقيقه.
==============

كيف تدير وقتك؟
26/01/2003عبد ال المهيري- 

صورة الكتاب
الكتاب ضمن إصدارات سلسلة: تعلم خلل أسبوع

تأليف: كلير أوستن
اسم الكتاب: مهارات تفعيل وتنظيم الوقت
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الناشر: الدار العربية للعلوم
104عدد الصفحات: 

ترجمة وتحقيق: مركز التعريب والبرمجة
Hodderالناشصر الصصلي:  &  Stoughtonبالشتراك مصع: الجمعيصة البريطانيصة  

لدارة العمال
قبل أن ننظر في الكتاب

ية، وللسف هناك ستغلل الوقت بفعال نا ل يحسن ا قع الحياة أن أكثر من وا يت   رأ
جد التام، ول وقت للراحة أو التسلية،  من الناس من يظن أن تنظيم الوقت معناه ال
فه ل وزن له؛ ذلك لنهم ل يقيمون لهمية  والبعض يظن أن تنظيم الوقت شيء تا

الوقت وزًنا.
 إن هذه المفاهيم تجعل عملنا منخفض النتاجية، فمهما عملنا واجتهدنا لعدة ساعات،
نا، ونتخلص من كل ما يبدد هذه نا لن ننتج ولن نكون منتجين، ما لم ننظم أوقات  فإن

الوقات.
خي نى أ تك، وأتم في حيا ية  ثر إنتاج تي تجعلك أك  هذا الكتاب يدلك على الطرق ال
 الزائر أن تطبق هذه الطرق السهلة، وستجد النتائج الفورية في عملك، وإن طبقتها
 فصي حياتصك فسصتجد الفرق الكصبير والنتائج اليجابيصة، أقولهصا لك بكصل إخلص: لن

تخسر إن طبقت هذه الطرق لمدة أسبوع، ثم احكم، هل هي فعالة أم ل؟
المقدمة

  ثانيصة، لماذا يكفصي هذا الوقصت بعصض الناس لدارة المؤسصسات86400اليوم = 
مة، والبعصض يعجِز عصن إنجاز بعصض العمال البسصيطة؟! الفرق يكمصن فصي  الضخ

فعالية استغلل الوقت.
إن فوائد تنظيم الوقت السليم فورية وكبيرة، منها:

- تحقيق نتائج أفضل في العمل
- تحسين نوعية العمل

- زيادة سرعة إنجاز العمل
- التخفيف من ضغط العمل
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- تقليل عدد الخطاء الممكن ارتكابها
- تحسين نوعية الحياة غير العملية

 لذلك عليك أن تبادر بتنظيم وقتك واستغلله بأفضل السبل، وإل ستصبح مثل ذاك
المدير الذي عرضنا كيف يصف يومه.

 إن النقاش الجماعي يسمح بإظهار المشاكل المحتمل حدوثها ووضع أفضل الحلول
لمعالجتها.

جب أن يع، وي حة الفرصة لحضور الجم نة لتا ية مر ساعات تدريب مة  نك إقا  ويمك
تي ية ال ين ووضع الحلول والخطوات العمل حل التمار في  ين  يع الموظف  يشارك جم
 سصيتبعونها فور عودتهصم إلى المكتصب، وهذا يخلق الحماس الجماعصي فصي المؤسصسة

فيلتزم الجميع بهذه الخطوات.
 ملحظة: هذا الكتاب يفترض أنك ستقرأ جزًءا في كل يوم على أن تنتهي منه بعد
 أسصبوع، وهذا ممصا يسصهل قراءة الكتاب، ويتيصح لنصا تطصبيق الخطوات العمليصة قبصل

إكمال قراءة الكتاب.
اليوم الول- تقييم الذات

 اليوم سصنقوم بتحليصل قدراتنصا على تنظيصم الوقصت، وسصنضع سصجًل للوقصت ولئحصة
بالعوامل التي تستنفذ الوقت، وبعد ذلك الخطوات العملية لتغيير عاداتنا.

تحليل استخدامنا للوقت:
 تظهر البحاث أن الموظفين يضطرون دائًما إلى تغيير موضوع اهتمامهم، فتراهم
في المقاطعات قت  يع الو سألة الواحدة، فيض في الم شر دقائق  ما معدله ع  يمضون 

والضغوطات اليومية دون أن يشعروا بضياع الوقت.
 لذلك نحصن بحاجصة إلى أن نعصي عاداتنصا فصي قضاء أوقاتنصا، وتصصميم سصجل خاص
قت. عة للو مل المضي سيحدد العوا قت المهدر و نا بحجم الو من وعي سيزيد  قت   بالو

وإليك نموذج لهذا السجل:
سجل الوقت

الساعة
...
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العمل
...

المردود
...

المدة
...

مخطط مسبًقا؟
العوامل المضيعة للوقت:

- إضاعة الشياء1
- الجتماعات غير المخططة جيًدا2
- الزمات3
- الهاتف4
- تكليف الذات بأعمال الغير5
- المقاطعات الجانبية6
- الكمالية7
- التأجيل8

تغيير عاداتنا:
طبيق هذه الخطوات ستمر فصي ت هد لتغييصر عاداتنصا، ويجصب أن ن  علينصا أن نبذل الج
يك من الخرين المساعدة، وإل كن أن نطلب   مرارا حتى تصبح عادات حسنة، ويم

خطة من سبع خطوات لتغيير عادات إهدار الوقت:
- اكتب السباب التي تؤدي إلى ضياع وقتك1
- َعّدد المشكلت التي تسببها عادة هدر الوقت2
- تصور عادة تنظيم الوقت ونتائجها اليجابية3
- َحّسن من عادة تنظيم الوقت4
- توقف عن استخدام العذار الواهية5
- خطط ليومك بهدوء كل صباح6
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- حول المشاريع الضخمة إلى خطوات ومهمات صغيرة مرتبة7
اليوم الثاني- الحد من تراكم الوراق

 هصل يبدو مكتبصك مليئا بالوراق والمذكرات والكتيبات والمواد التصي تود قراءتهصا
في قت  من الو ير  يع الكث نك تض كد بأ نا متأ  وأوراق الملحظات؟ إذا كان كذلك، فأ
حد في السبوع الوا ساعات   البحث عن ورقة مهمة أو عنوان شخص، أو تجلس ل
 لترتيب الوراق وفرزها من دون فائدة ُتذَكر، وأصبح مكتبك خزانة للوراق غير

المهمة بدل أن يكون مكانا للعمل.
 في هذا اليوم سنساعدك على التخفيف من وطأة هذه الوراق وسيصبح مكتبك خالًيا
يل من الوراق المهمة، ومساحة كبيرة  من كل شيء إل جدول تنظيم وقتك، والقل

فارغة للعمل.
حملة تقليل الوراق:

يل الهمية،  ل يمكن التركيز على الشياء المهمة إل إذا تخلصنا من كل ما هو قل
 وعندمصا نطلع على جميصع الوراق والكتيبات، نرى أن معظمصه غيصر ضروري، إل
 أن طريقتنصا فصي العمصل هصي التصي تجعصل هذه الوراق غيصر المهمصة تتكدس على

مكاتبنا. ولذلك عليك بالتي:
- ألزم جميع من يرسل لك بورقة أو تقرير أو مذكرة بالختصار قدر المكا.

 - تحدث إلى الشخاص مباشرة بدًل من إرسال مذكرة، وهذا يعزز التصال بينك
وبين غيرك

- اطلب من الجميع عدم إرسال أي تقارير أو مذكرات إل في الحالت الستثنائية
- أِعد كل الوراق غير الضرورية إلى مرسليها
- اختصر قدر المكان في كتاباتك إلى الخرين

 هناك من الناس من يبرر الفوضى الموجودة على مكتبه بقوله: إني أعلم مكان كل
شيء. إل أن البحاث تثبت بأن المكتب غير المنظم يؤدي إلى:

- إنتاج أقل1
- معنويات منخفضة2
- ضياع الفرص وانقضاء الُمَهل3
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- أزمات غير متوقعة4
- بحث شاق عن المعلومات5
- ساعات عمل طويلة6

 لذلك عليك الن بترتيب مكتبك، ول تؤجل ذلك أبًدا، ضع لفتة تخبر الخرين بأنك
قك ب أورا ية، ورّت يل الهم كل شيء قل من  ساعة ونصف، وتخلص   مشغول لمدة 
في كم الوراق  ساب ترا بك على ح يب مكت نب ترت مة، وتج في ملفات منظ مة   المه
 أماكصن أخرى مصن الغرفصة، وتذكصر بأن ترتيبصك لمكتبصك يعنصي أنصك لن ترى غيصر
 الوراق اللزمصة لمشروعصك، وذلك سصيساعدك على التركيصز لمدة تكفصي لنهاء

المشروع وعدم التشتت وتضييع الوقت.
عندما تأتيك أي ورقة، فعليك تطبيق إحدى هذه الخطوات:

- تحولها لغيرك1
- تعمل عليها2
- تلقيها في سلة المهملت3
-تضعها في ملف4

التوثيق الفعال:
 يشكصل نظام التوثيصق سصواء أكان إلكترونّياص أو على الوراق أبرز أداة تنظيصم على
 الطلق، والمبادئ التنظيميصة متشابهصة فصي كل النظاميصن، وسصنركز على النظام

الورقي.
سات بأن  ها أبًدا، وأن85تظهر الدرا ها ل نعود ل فظ ب تي نحت  % من المعلومات ال

نا هي أصًل محفوظة في مكان آخر. ها في ملفات تي نبقي  نسبة كبيرة من الوثائق ال
ير متردد، فإن نت غ ها، وإذا ك جة إلي عد بحا تي لم ت كل الوثائق ال من   لذلك تخلص 

 بالمائة.50حجم ملفاتك سينخفض بنسبة 

فظ ثل: "اح مة، م عد العقي عض القوا سخ ب سسات تر من المؤ ير   وللسف هناك الكث
ا ما"، والحقيقة أن هذه يه يوًم  نسخة من كل شيء قبل أن ترميه؛ لنك قد تحتاج إل
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 القاعدة ل تنطبصق أبًدا إل على الوراق التصي لهصا قيمصة قانونيصة، أمصا غيرهصا مصن
الوراق فإنها ستفقد قيمتها بمرور الوقت.

من المعلومات الموجودة نا  بة ازداد احتمال إفادت مة ومرت نت الملفات منظ ما كا  وكل
مة نا المعلومات المه فظ ل كي تح نا الملفات ل مل الملفات. اخترع هو ع ها، وهذا   في

حتى نرجع لها بسرعة متى ما أردنا ذلك.
اليوم الثالث- التخطيط

ية التنظيم، وكان على مؤلف الكتاب أن يضع هذا الفصل ساس عمل هو أ  التخطيط 
في بداية الكتاب.

 التخطيط يمر بثلث مراحل: تحديد الهداف، ورسم خطوات الخطة التفصيلية، ثم
التنظيم اليومي.
تحديد الهداف:

سك؛ لذلك ظم نف من أن تن ية فل فائدة  ية والمهن تك العائل  إذا لم تحدد أي أهداف لحيا
 عليك أن تسأل نفسك دوًما، ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ كيف سأكون بعد خمس
نك، وهذه ما يريده الناس م ما تريده فعًل، ل  شف  يك أن تكت سنين؟ وعل شر   أو ع

الهداف يجب أن تكون سامية في توجهها.
 إذا حددت هذه الهداف، فعليك أن تدونها في مفكرتك أو تعلقها في مكان ما بحيث

تراها كل يوم، فتكون نصب عينيك، فل تنسها أو تحد عنها.
الخطوات التفصيلية:

 إذا وضعت أهداًفا كبيرة، فقد يدور في نفسك أنها مستحيلة، وستبدأ عندها بالتراجع
ها تي ستمشي علي يك أن تضع الخطوات الصغيرة ال  وتعديل هذه الهداف، لذلك عل
 حتى تحقق هذه الهداف الكبيرة، هذه الخطوات الصغيرة ستعطيك الحماس والقدرة
 على مواصصصلة السصصير نحصصو أهدافصصك، ولن تشعصصر بفائدة هذه الخطوات إل إذا

استخدمتها، وفوائد هذه الخطوات هي:
- تحول الهداف المثَبطة إلى خطوات يمكن تحقيقها1
- تحثنا على تحقيق أهدافنا2
- تسهل تطبيق الفكار3
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- تمكننا من التركيز على المهم وليس الطارئ4
- تشكل علمة نستطيع من خللها تقويم تقدمنا5
- تساعدنا على تفادي المشكلت6

التخطيط اليومي:
- يمكننا من تنظيم عملنا بواقعية1
- يعمل كمفكرة2
- ينظم العقل ويجمع شتاته3
- يساعدنا على إنهاء العمال في وقتها4
- يحثنا على العمل5
- يساعدنا على التركيز على تحقيق أهدافنا التي لها الولوية6

 عليك أن تختار وسيلتك التي ستنظم وقتك بها، قد تناسبك المفكرات أو البطاقات أو
َة لك على تحقيصق أهدافصك، وهذه  قائمصة لكصل يوم، المهصم أن تكون الوسصيلة ُمِعين

الخطوات ستعينك على تنظيم وقتك:
- خطط لليوم التالي قبل نومك1
- أكمل غًدا ما لم تنجزه اليوم2
- حدد أولوية كل عمل أو مهمة3
- فّوض الخرين في بعض المهام4
- قدر المدة اللزمة لكل مهمة5

اليوم الرابع- تنظيم الجتماعات
 % من وقتهم في اجتماعات، أو زيارات مفاجئة،50% - 30يقضي المديرون من 

 أو مقابلت؛ لذلك سنناقش كيف يمكنك تقليص الوقت اللزم للجتماعات والستفادة
من كل اجتماع بفعالية قصوى.

ية أو مة هاتف في مكال قد تك فر، ف يل إذا تو عن بد حث   * إذا أردت عقد اجتماع فاب
محادثة وجًها لوجه.

 * إذا قررت عقد اجتماع فَحّدد هدف الجتماع بوضوح، وأخبر جميع من سيشارك
في الجتماع بهذا الهدف قبل الجتماع بمدة كافية.
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* ضع جدوًل لعمال الجتماع، وضع أهم البنود أوًل.
 هذا قبصل الجتماع، أمصا أثناءه فهناك عوامصل تحول دون السصتفادة مصن الجتماع،

فعليك تجنبها، مثل:
* التأخر في الحضور.

* عدم وضوح الهدف من الجتماع.
 * النقاشات المشتتة؛ لذلك يجب أن يدير الحوار رئيس الجتماع أو شخص متمكن

من ذلك.
 * قلة المشاركة وتفضيل الصمت، وقد يكون هذا بسبب النتقادات، لذلك أّجل كل

النتقادات إلى آخر الجتماع.
* المقاطعات، كالمكالمات الهاتفية والزيارات المفاجئة.

* التردد في اتخاذ القرارات.
 ملحظة: قد تبدو هذه التعليمات سهلة، لكن تطبيقها صعب؛ لذلك نفذ هذه الخطوات
صصة لدارة الجتماعات تب متخ ها. وهناك ك يع علي تى يتعود الجم ستمرار، ح  با

ستجد فيها تفاصيل مفيدة.
اليوم الخامس- تنظيم المشاريع

 المشروع: هو مجموعة من المهمات المترابطة والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى
هدف محدد.

تسعة أسباب لفشل المشاريع:
- تحمل الكثير من المهمات1
- التخطيط غير المناسب2
- زيادة التكلفة وقلة الرباح3
- تكليف الشخاص غير المناسبين بمهمات المشروع4
- التأجيل5
- الفشل في تحديد المشكلت المحتملة6
- ضعف النظرة الشاملة7
- عدم وجود هدف واضح8
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- قلة التواصل بين أفراد الفريق العامل في المشروع9
التخطيط:

يذ، وتقلص الوقت اللزم لنهاء ية التنف كبر سهلت عمل ا أ نا التخطيط وقًت ما أعطي  كل
 المشروع، وخفضنصا التكلفصة الكليصة للمشروع، ويتضمصن التخطيصط خمصس خطوات

أساسية:
ين الخطوات ا وموجزا اتضحت للعامل ما كان الهدف واضًح يد الهدف: وكل  * تحد

التي سيسلكونها.
* تحليل الكلفة والرباح: فل فائدة من المشروع إذا لم يعد علينا بأرباح جيدة.

* تقسيم المشروع إلى مجموعات عمل صغيرة.
* تحديد المدة اللزمة لنهاء كل مهمة.
* توزيع المهمات على أفراد المشروع.

المراقبة:
 هدف المراقبصة التأكصد مصن أن المشروع يسصير فصي التجاه الصصحيح، والسصراع
 بمعالجصة الخطاء فصي حال حدوثهصا. ويسصتحسن وضصع جميصع الملفات والمسصتندات

المتعلقة بالمشروع في مكان واحد.
التقويم والمراجعة:

نا تقويم المشروع لنعرف السلبيات لنتجنبها في المشاريع التالية، وندون تجربة  علي
المشروع حتى يستفيد الخرون من هذه التجربة.

اليوم السادس: ترويض التصالت الهاتفية
 الهاتف أداة اتصال مهمة، سريعة ورخيصة، وللسف يساء استخدامه، فيصبح أداة
نا، صل إلي تي ت ية المكالمات ال قع أهم ستطيع أن نتو نا أوًل ل ن قت؛ لن  لهدار الو

وثانًيا ل نختصر في حديثنا، فيضيع وقت العمل في المكالمات الهاتفية.
 لذلك عليك اختصار المكالمات غير المهمة، وخصص أوراًقا لتدون ملحظاتك التي

تتلقاها في الهاتف، ول تبعثر ملحظاتك في عدة قصاصات وأوراق.
 ومن النصائح المهمة أن تخصص ساعة ل تتلقى فيها أي مكالمة، وتركز فيها على

العمال المهمة ذات الولوية.
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 أما عن التصالت التي نجريها، فيجب أن نفكر قليًل قبل إجراء أي مكالمة؛ لذلك
 اكتب ملحظة بخصوص هذه المكالمة، وأنِه العمل الذي تباشره وركز عليه، ثم قم

بالمكالمة بعد النتهاء من عملك.
من ير  فر بذلك الكث صالتك، فتو يع ات نة لجراء جم ساعة معي صيص  نك تخ  ويمك
تى ل يكون يه، ح ما يعن هم  خر حاول أن تف خص آ تك لي ش ند محادث قت، وع  الو

هناك أي سوء تفاهم يؤدي بدوره لهدار الجهد والوقت.
اليوم السابع - مراجعة عامة وإرشادات إضافية

نا على من قدرات ّسن  تي ُتح مة ال صائح المه عض الن  في هذا الجزء يورد الكتاب ب
تنظيم الوقت.

حة بة لئ سفر، وكتا بل ال قة ق يك القيام بالتحضيرات الدقي سفر فعل ير ال نت كث  إذا ك
 بأهداف الرحلة، وتحضيصصر الوراق الضروريصصة لهصصا، والمسصصتندات اللزمصصة
 للجتماعات التصي سصتحضرها، ووضعهصا فصي ملف خاص بالسصفر، ويمكنصك قضاء

وقت السفر بمطالعة المواد التي لم يكن لديك وقت لقراءتها.
 نصيحة أخرى يوردها الكتاب لنهاء أو قراءة أكوام الوراق والتقارير، وذلك بتعلم
 مهارة القراءة السريعة، ويمكنك أخذ دورة في هذه المهارة، أو الحصول على كتاب

يعلمك هذه المهارة، وإليك بعض الخطوات التي ستعينك على القراءة بسرعة:
 كلمات أو أكثر(3* ل تقرأ الجمل كلمة كلمة، بل عدة كلمات مع بعضها )
* تجنب القراءة بصوت عاٍل، أو تحريك لسانك بالكلمات

* تصفح قبل القراءة
 %؛100وينصح الكاتب ويحذر من مسألة الكمالية، أي محاولة إكمال العمل بنسبة 

 لن أي عمل ل بد من أن يكون فيه نقص، وهذا من طبيعة البشر، ول يعني ذلك
أن ندعو إلى الهمال.

وهذه بعض النصائح الخرى:
* الختصار والبساطة في كل شيء

* عدم التردد في اتخاذ القرارات
* التأقلم مع الظروف ومتابعة التغيرات
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* التفويض، وهذا فن يمكنك تعلمه من الكتب أو الدورات
* التفاؤل واليجابية

الخلصة:
 رّكز هذا الكتاب على إزالة كل ما يعيق تنظيم واستغلل الوقت، وإذا ما طبقت هذه
 المهارات وطبقها كل من يعمل معك، فإن النتائج ستكون فورية، لذلك هذه الحلول

لن تنجح إذا لم يتَبّنها الكل.
قل هذه ية فان يت النتائج اليجاب بك ومنزلك، وإن رأ ها في مكت  لذلك ل بأس أن تجرب

التجربة لغيرك حتى يستفيد بدوره ويفيد غيره.
 حاول أن تطبق هذه الخطوات التنظيمية، واكتبها على بطاقة صغيرة أو على لوحة

تعلقها أمامك، وعّود نفسك على تطبيق هذه الخطوات حتى تصبح عادة.
**نقل عن موقع عالم النور

==============
كشكول الوقت

القيمة المالية للزمن في التحليل القتصادي السلمي
* عدنان علي سعيد باصليب

 إن الناظر في أدبيات المعاملت في الفقه السلمي يجد أن هناك موقفين متناقضين
 تجاه الزمن وذلك للوهلة الولى، حيث نجده قد أباح الزيادة في البيع بالجل مقابل
ند حلول مة ع في الذ بت  ين الثا في الد قد حرم الزيادة  بل نجده  في المقا يل، و  التأج
 الجل، وإن كان سبب الدين عملية بيع، فهل أقر السلم بأن للزمن قيمة مالية أو
ية في التشريع  اقتصادية أم ل؟ وكيف تتحدد قيمة الزمن؟ وإن كان للزمن قيمة مال
ين ين الموقف سير الختلف ب بل الزمن المجرد؟ وما هو تف هل هي مقا  السلمي، ف

السالفي الذكر؟
الزمن في التحليل القتصادي الوضعي:

 يقوم التحليصل القتصصادي على نوعيصن مصن التحليصل وذلك باعتبار الزمصن، وهمصا
 التحليل الساكن »الستاتيكي« والتحليل الحركي »الديناميكي«، فالتحليل الساكن يهتم
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 بدراسة الظواهر القتصادية في نقطة محددة من الزمن، أما التحليل الحركي فهو
ين صاديون ب قد فرق القت ية. ول صادية خلل فترة زمن سة الظاهرة القت تم بدرا  يه
 الجل القصير وهو الفترة التي ل يمكن أن تتغير فيها العوامل المؤثرة في الظاهرة
كن أن يحدث تي يم هو الفترة ال يل و جل الطو تة، وال قى ثاب يث تب صادية بح  القت

خللها تغييرات في العوامل المؤثرة على الظاهرة القتصادية.
 لقد اهتم التحليل القتصادي بالزمن من حيث إن أي تغير في المتغيرات القتصادية
 إنما يحدث عبر الزمن، عليه فإن دراسة ظاهرة اقتصادية بمعزل عن تأثير الزمن
 قصد تكون ناقصصة أو قاصصرة، وهذا التأثيصر هصو مصا عناه القتصصاديون بالتغيصر
 التكنولوجصي أو التقدم التقنصي فصي دالة النتاج، حيصث يعامصل الزمصن كمصا لو كان
عة صادي ناب يل القت سبة للتحل من بالن ية الز هر أن أهم صًرا إنتاجيًا، وبذلك يظ  عن
من كون سب، بصل  ية فح ثر الظواهصر القتصصادية بالفترات الزمن  ليصس فقصط مصن تأ

منهجية التحليل قد تؤدي إلى نتائج خاطئة إذا تم تجاوز تأثير الزمن فيه.
تج ول من ل ين مة، فالز من المجرد بقي قر للز ا ل ي صاد الوضعي نظرًي  إل أن القت
 يغصل بمجرده، وإن كان التطصبيق التربوي يوحصي بذلك، حيصث نجصد أنصه أقصر أن
 لصاحب رأس المال »المقرض« وفي كل الحوال الحق في اتخاذ زيادة عن قيمة
كن هذه الزيادة ليست في مقابلة الزمن بل هي في مقابلة التضحية عن  قرضه، ول
 السصيولة أو السصتهلك الحالي، أو التضحيصة بالسصتخدام الحالي للسصيولة »الفرصصة

البديلة« إلى الستعمال المستقبلي.
الزمن والمعاملت المالية في التشريع السلمي:

 للجابصة عصن السصئلة الواردة فصي مقدمصة هذه المقالة حول هصل أقصر السصلم بقيمصة
نب عدة تحتاج من جوا من تناول الموضوع  بد  من أم ل؟ ل ية للز صادية أو مال  اقت
 إلى بحث وتأمل ونظر، فالزمن واعتباره يدخلن في كثير من الحكام الفقهية، إل
نا سنركز على جانب المعاملت المالية، وذلك فيما يخص البيوع والقروض وما  أن

يتعلق فيها من معاملت يمكن من خللها تحليل موقف السلم من الزمن.
با {]البقرة:  يع وحرم الر حل ال الب يع: يقول ال تعالى}وأ من والب   [، وقال275الز

ساء :  كم{ ]الن عن تراض من ين29تعالى }إّل أن تكون تجارة  ين اليت في هات   [، و
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 دليل على مشروعية البيع المطلق مع اشتراط الرضا في انعقاده، والزمن يدخل في
 عقود البيع من خلل تأجيل أحد العوضين أو كلهما، فالبيع هو مبادلة مال بمال،
يع حال  فالمبادلة هنا هي مبادلة ثمن بثمن، فإن كان الثمن والمثمن ناجزين فهو الب
من يع بالجل، وإن كان الث هو الب من حاًل ف من مؤجًل والمث  العوضين، وإن كان الث
 حاًل والمثمن موصوًفا في الذمة فهو السلم، أما إن كان الثمن والمثمن مؤجلين فهو

بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين وهو من البيوع الممنوعة.
 البيع بالجل: يبرز عامل الزمن في هذا النوع من البيع في تأجيل الثمن لفترة من
 الوقت، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الثمن مساوًيا للقيمة البيعية يوم العقد أو أقل
يع عن من الب في ث هي حول جواز الزيادة   أو أكثر، وبغض النظر عن الخلف الفق
 سعر يومه للجل، وإن قلنا بالجواز فهل هذه الزيادة لمجرد الجل فعًل؟ وهل يفهم

من جواز أخذ الزيادة أن السلم يقر بالقيمة المالية والقتصادية للزمن المجرد؟
إن المتأمل في قول ال تعالى

  [، يفهم أن الرضا ركن من29}إّل أن تكون تجارة عن تراض منكم{ ]النساء : 
قد من، فإن كان البائع  يع، والرضا يشمل رضا البائع والمشتري بالث  أركان عقد الب
 زاد في سعر المبيع عن سعر يوم العقد معتبًرا الجل في حسابه فهذا ل يفهم منه
 أن السلم يقر أن للزمن قيمة مالية، بل غاية ما هناك أن هذه معاملة جائزة توافر
حض بل م ست مقا نا لي ما أن الزيادة ه طه فجازت، ك يع وشرو قد الب ها أركان ع  في
 التأجيصل بصل هصي مقابصل زمصن مقترن بسصلعة فلو لم تكصن السصلعة موجودة لم يجصز
 التأجيل، ثم إننا وفيما أعلم ل نجد نًصا من كتاب أو سنة يدل بأي وجه من الوجه
 على أن السلم قد أقر بوجود قيمة مالية أو اقتصادية للزمن، بل الذي نجده هو أن
 السلم قد جرد الزمن من أي قيمة مالية يمكن أن تحتسب فيما ثبت في الذمة من

الديون سواء كان سببها البيع لجل أو القرض.
خذ يل، وأ با التأج سيئة أي ر با الن في ر با  سألة الر في م مل الزمن  يبرز عا با:   الر
يد« أي دون من قوله »يًدا ب سلم  يه و يث المصطفى صلى ال عل من أحاد مه   تحري
من ذلك أن هم بعضهم  قد ف ية، ول ما كان الموال الربو ما م ين أو أحده يل البدل  تأج
كبر ته أ نت فائد بى وظلم، وكا قد أر نه  سليم ثم خر ت ني أن الذي أ ين يع ير البدل  تأخ
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مة قر بقي قد أ من ذلك أن السلم  هم  يه يف ين، وعل ير البدل يه حرم السلم تأخ  وعل
 مالية للزمن، ويجاب عن ذلك بالقول إذا كان الذي أخر تسليم ثمنه قد كسب الزمن
 فيكون بذلك جار وظلم، فالحل المثل للستفادة من المعاملة هو أن يقال بجواز أخذ
 الطرف الخصر للزيادة مقابصل تأخصر الطرف الول لثمنصه عليصه تتحقصق العدالة
 والتساوي، فالول أخذ الثمن مع الزمن والثاني أخذ المقابل مع الزيادة مقابل الزمن
هو نا  عي ه كم الشر من الح فه  كن الذي نعر ية، ل يم المعاملة بالكل  ل أن يقال بتحر

تحريم التأجيل والزيادة مع اشتراط التقابض والتماثل.
 القرض: يتجلى فصي القرض عامصل الزمصن فصي كون المقرض يدفصع ماله للمقترض
 ليقبصض بدله »وبنفصس قيمتصه« فصي المسصتقبل القريصب أو البعيصد، ودون زيادة وبأي
 صورة كانت تلك الزيادة، بالرغم من أن هناك ماًل مدفوًعا مؤجل الوفاء، وبالرغم
 من ذلك نجد أن السلم لم يجز الزيادة هنا مقابل الجل لن التأجيل هنا محض أي
 مجرد زمن عليه فهذا أصرح وأصرخ دليل على أن السلم لم يقر بأن للزمن قيمة

مالية، بل الذي يفهم منه أن السلم لم يعترف أن للزمن المجرد قيمة مالية.
 الخلصة: مما سبق يتضح جلًيا أن السلم لم يقر بأن للزمن المجرد عوًضا مالًيا،
 بل الذي يفهم عدم جواز أخذ العوض المالي مقابل مجرد الزمن، ول يفهم من ذلك
 أن نقول ليس للزمن قيمة اقتصادية، فل يستوي في الجرة استلمها في أول الشهر
يس ذلك للزمن كن ل يع المؤجل والحال، ول من الب في ث ستوي  في آخره كما ل ي  أو 
 بمجرده بل بما يقتضيه التأجيل من تضحية بالفرصة البديلة التي يمكن أن يحصل

عليها الدائن حال التعجيل.
==============

التفسير الدبي للقرآن عند الشيخ <أمين الخولي>
 اهتم الشيخ <أمين الخولي> اهتماما بالغا بعلم التفسير، ومن المهم أن نوضح علقة
قل ية للع طى الول قد أع يف أن <الخولي>  ضح ك في هذا العلم، ونو قل  قل بالن  الع
 على النقصل فصي معالجتصه لعلم التفسصير، وذلك لنصه كان يرى <أن تقديصر القرآن
 لنسانية النسان يتصل أقوى اتصال بإخضاعه الشياء لفهم العقل، وتدبيره، حينما
ما من يفقهون، ك ين، أو ل ين، أو للمتفكر ين، أو للعالم ته إل للعاقل سوق آيا  تراه ل ي
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 تراه يكثر من المر بالنظر، والتدبر، والعتبار، والتعقل، ويعد طاقة البشر معيار
 الخذ والمنع، وأساس المسؤولية والتبعة )ل يكلف ال نفسا إل وسعها لها ما كسبت

 ، وبهذا الهدي المتعقصل تأثصر الباحثون منصذ القدم286وعليهصا مصا اكتسصبت( البقرة:
(• 1فاحتكموا إلى العقل، وقرروا إخضاع نص القرآن نفسه للعقل>)

 تحرير العلم الزمني من سيطرة النص
  ومصن منطلق إيمان <أميصن الخولي> بأهميصة إدراك حركصة الواقصع والحياة المتغّيرة
قد للتفسير العلمي للقرآن يقول: <كيف تؤخذ جوامع الفلك، والطب،  كان موقفه النا
 والهندسة، والكيمياء من القرآن، وهي جوامع ل يضبطها اليوم أحد إل تغير ضبطه
ما هم في ر علي قد تغّي ها القدماء  طه من ما ضب ير، و من الزمن، أو كث سير  عد ي ها ب  ل

 (، ومن هذا المنطلق نرى رغبة <أمين2مضى ثم تغير تغيرا عظيما فيما تل>!!)
 الخولي> فصي تحريصر العلم الزمنصي مصن سصيطرة النصص على كصل مناحصي الحياة،
غي أن نترك العلم من، وينب في الز يا  يد على تطور مجرى الحياة الدن  وبالتالي التأك
 متحررا مصن قيود النصصوص• كمصا علينصا أل نحمصل النصصوص القرآنيصة أكثصر ممصا
هم أن هم يكفي مي للقرآن أن سير العل ين الخولي> دعاة التف يخ <أم به الش مل، وين  تحت
في كتاب الدين ين، حتى ل يكون  ين العلم والد  يتجهوا للقرآن ليدفعوا أي مناقضة ب
ظم يس الكون، ون من نوام ها  حث أن شف الب ية يك قة علم صادم حقي صريح ي  نص 
صه سايرة للعلم، وخل صلحية للحياة، وم ين بهذا القدر  سب كتاب الد  وجوده، وح

(• 3من النقد)
  وإذا كان <أمين الخولي> ينتقد التفسير العلمي للقرآن، فإنه قد اهتم بإرساء دعائم
 التفسصير الدبصي للقرآن صص بصل هصو مؤسصس هذا التفسصير صص الذي يخضصع القرآن
من قح، أو  ية، وذلك <لن العربي ال سة النصوص الدب في درا سائدة   للمنهجيات ال
 ربطتصه العربيصة بتلك الروابصط، يقرأ هذا الكتاب الجليصل، ويدرسصه درسصا أدبيا، كمصا
ثر ها أ ية ل سة الدب فة، وتلك الدرا فة عيون آداب اللغات المختل مم المختل  تدرس ال
 عظيصم وهذا مصا يجصب أن يقوم بصه الدارسصون أوًل وفاء بحصق هذا الكتاب، ولو لم
 يقصصدوا الهتداء بصه، أو النتفاع بمصا حوى وشمصل، فالقرآن كتاب الفصن العربصي

 ( فالتفسصير الدبصي4القدس سصواء نظصر إليصه الناظصر على أنصه كذلك للديصن أم ل>)
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في خر  كل غرض آ سبق  جب أن ي ية، وي هو الولى بالعنا ند <الخولي>   للقرآن ع
يه عد ذلك نبحث ف ثم ب بي للقرآن،  سير الد مع القرآن، فيجب أن نقوم بالتف مل   التعا
 عن الصلح، والتشريع، والخلق، ول يتحقق هذا البحث على الوجه الكمل إل

بعد الدراسة الدبية للقرآن•
صحف، في الم ظر إلى وحدة الموضوعات  بي للقرآن إلى الن سير الد حى التف   وين
ها مطلقا، قد ترك وحدة الموضوع لم يلزم صحف  في الم يب القرآن   وذلك لن ترت
ها أبدا، وقد فرق الحديث عن فظ ب يب الزمني لظهور اليات لم يحت  وقد ترك الترت
 الشيء الواحد، والموضوع الواحد في سياقات متعددة، ومقامات مختلفة ظهرت في
 ظروف مختلفصصة، وذلك كله يقضصصي فصصي وضوح بأن يفسصصر القرآن موضوعا
 موضوعا، وأن تجمصع اليات الخاصصة بموضوع واحصد جمعا إحصصائيا مسصتفيضا،
 ويعرف ترتيبها الزمني، ومناسباتها، وملبساتها الحافة بها، ثم ينظر فيما بعد ذلك

في تحديده) ثق  نى، وأو سير أهدى إلى المع هم، فيكون ذلك التف سير وتف من5لتف  ( و
 هنا يمكن القول: إن التفسير الدبي عند أصحابه يشكل أول دعوى واضحة محددة
 في تاريخ التفسير تنحو إلى تفسير القرآن على أساس من موضوعاته، ومن الحق
 أيضا القول: إنصه يسصتدرك نقصصا جوهريا فصي أداء التفسصير للوظيفصة التصي خلقتصه

( 6الجماعة السلمية للقيام بها•)
 وسائل ضرورية لفهم القرآن

  والتفسير الدبي عند <أمين الخولي> إما أن يكون دراسة حول القرآن، أو دراسة
 القرآن نفسه، فالدراسة التي حول القرآن تركز على دراسة البيئة المادية والمعنوية
ها القرآن وعاش، وفيهصا ُجمصع، وُكتصب، وُقرئ وحفصظ، فروح القرآن  التصي ظهصر في
ير ذي عوج، ولهذا فإن بي، وقرآنا عربيا غ سلوبه عر بي، وأ جه عر ية، ومزا  عرب
 النفاذ إلى مقاصصده إنمصا يكون على التمثصل الكامصل، والسصتشفاف التام لهذه الروح
صل بالبيئة ما يت كل  صبح  بي، ولهذا ي بي، والذوق العر ية، وهذا المزاج العر  العرب
 المادية والمعنوية العربية وسائل ضرورية لفهم القرآن• من ماض سحيق، وتاريخ
 معروف، ونظام السصرة والقصبيلة، فكصل مصا تقوم بصه الحياة النسصانية لهذه العروبصة

مبين) بي ال هم القرآن العر ية لف سة7وسائل ضرور في أن الدرا نا نلحظ   ( ومن ه
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ثر البيئة، والزمن، وتشكيل المجتمع في فهم القرآن  حول القرآن تتجه إلى دراسة أ
 ودللته، أعني فهم الواقع المحيط حتى نفهم القرآن، ففهمهم الزمني هنا ضروري

من أجل تقديم فهم لمفردات القرآن المطلقة•
  وأما الشق الثاني من التفسير الدبي وهي دراسة القرآن نفسه فهي تبدأ بالنظر في
 المفردات، والمتأدب يجب أن يقدر عند ذلك تدرج اللفاظ، وتأثيرها في هذا التدرج
 يتفاوت بين الجيال، وبفعل الظواهر النفسية والجتماعية، وعوامل حضارة المة،
بة شة المتوث في تلك الحركات الجيا ية  عه ألفاظ العرب ما تعرضت م ما إلى ذلك م  و
 التي نمت بها الدولة السلمية، والنهضة الدينية، والسياسية، والثقافية، التي خلقت
 هذا الميراث الكبير من الحضارة، وقد تداولت هذه اللغة العربية مع تلك النهضات
 أفواه أمصم مختلفصة اللوان، والدماء، والماضصي، والحاضصر، فتهيأت مصن كصل ذلك
طأ من الخ صبح  تى أ ية، ح في حياة ألفاظ العرب سيحة متباعدة  ية ف  خطوات تدريج
ير يل فهما ل يقوم على تقد ني الجل نص القرآ هم ألفاظ ال مد متأدب إلى ف ن أن يع  البّي

 (، وهنصا يتضصح مدى8تام لهذا التدرج والتغيصر الذي مسّص حياة اللفاظ ودللتهصا)
تي غة ال عن دللت الل شف  في الك سّنة النشوء والرتقاء   اعتبار <الخولي> لدور 
 نريد أن نفهم بها القرآن، ولهذا فمن الضروري اعتبار أهمية الزمن في حياة اللغة
من، لن هذا ضع لحدود الز سه يخ نا للقرآن نف صبح فهم ها القرآن، وي هم ب تي نف  ال
 الفهم مرتبط بإدراك أهمية الواقع الزمني من ناحية، ولغة البشر الزمنية أيضا من
 ناحية أخرى، ولهذا فالفهم البشري للقرآن هو فهم نسبي لنه خاضع لحدود الزمن،
ني، ضع المطلق للزم بي يخ سيره الد في تف قع، و<الخولي>   ودورات الحياة والوا

وما هو ديني لما هو دنيوي، وما هو نقلي لما هو عقلي•
 البعد النفسي

ية وذلك <لن بي بيان الثر النفسي لليات القرآن سير الد في التف ية    والخطوة التال
 القرآن من حيث هو فني أدبي معجز، ثم من حيث هو هدي، وبيان ديني، لن ُيدار
 المصر فيصه إل على سصياسة النفوس البشريصة، ورياضتهصا، لن الفصن هصو نجوى
 الوجدان، والديصن هصو حديصث العتقاد، وخطاب القلوب، فصصلته بالنفصس، ومناجاتصه

خص بالشرح>) ها، أو ت ستدل ل من أن ي صد9للروح أوضح  بي يق سير الد  (، فالتف

1418



عد النفسي عن طريق الب سانية، ولهذا <ف عي للحياة الن سي والجتما ير النف  إلى التدب
 يبلور <أميصن الخولي> نقطصة التلقصي بيصن الديصن والدب ليخرج بدعواه للتفسصير

 ( ويستند التفسير النفسي للقرآن على أساس10الدبي للقرآن موضوعا موضوعا>)
من ص و ها  سانية، وأن الفنون على اختلف فس الن فن القولي بالن صلة ال من  يد   وط
 بينهصا الدب صص ليسصت إل ترجمصة لمصا تجده النفصس، ولهذا يكشصف <الخولي> عصن
 أهمية العجاز النفسي في القرآن فيقول: إن ما استقر من تقرير صلة البلغة بعلم
 النفصس قصد مّهدص السصبيل إلى القول بالعجاز النفسصي للقرآن، كمصا كشصف عصن وجصه
 الحاجة إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على الحاطة المستطاعة بما عرف العلم من
 أسصرار حركات النفصس البشريصة فصي المياديصن التصي تناولتهصا دعوة القرآن الدينيصة،
 وجدله العتقادي، ورياضتصه للوجدانات والقلوب، فالتفسصير الحقيقصي للقرآن ل يقوم
نه ها بيا سية، ونواميس روحية أدار علي هر نف من ظوا ستخدمه  ما ا  إل على إدراك 
 مسصتدًل، وهاديا، ومقنعا، ومجادًل، ومثيرا، ومهددا، فأصصبح مصا يبنصى عليصه هذا
 التفسير هو القواعد النفسية، فل يصح أن ُيحتّج للفظ من آياته، أو ُيستشهد بأسلوب
 من أساليبه إل بموقعه كله من النفس، وبما يكشف العلم عن هذا الموقع، وما سبر
 مصن أغواره، فبالمور النفسصية ل غيصر يعلل إيجازه، وإطنابصه، وتوكيده، وإشارتصه،

صيله) بي بعلم11وإجماله، وتف سير الد بط التف قد ر ين الخولي>   ( وإذا كان <أم
 النفس، فإنه من ناحية أخرى يؤكد أهمية ربط التفسير الدبي بعلم الجتماع، مؤكدا
 أهميصة المبدأ الذي وضعصه المام <محمصد عبده> مصن ربصط التفسصير بعلم الجتماع
 فيقول: <ذكر الشيخ <محمد عبده> أن علم أحوال البشر ل يتم التفسير إل به، وأنه
 لبصد للناظصر فصي الكتاب مصن النظصر فصي أحوال البشصر فصي أطوارهصم، وأدوارهصم،
 ومناشصي اختلف أحوالهصم مصن قوة وضعصف، وعزة وذل، وعلم وجهصل، وإيمان

(• 12وكفر>)
قد مي للقرآن، لنه  قد <أمين الخولي> للتفسير العل نه رغم ن   ومما سبق نلحظ بأ
 يؤدي إلى التشكيصك فصي القرآن نتيجصة لتغيصر النظريات العلميصة، فإننصا نجده يوظصف
 منتجات العلوم النسانية الحديثة من علم النفس، أو الجتماع من أجل إرساء دعائم
هي المفسر الدبي إلى دعوته الصريحة لنشاء بي للقرآن، <وهكذا ينت  التفسير الد
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صحيح للعجاز يل ال ها، ويقدم التعل سية قيمت طي الدللة النف يد يع سي جد سير نف  تف
 القرآني، أو يسهم ص على القل ص في تقديم تصور صحيح لهذا العجاز، ليكشف
 عن القيم النفسية النسانية في النص القرآني من جهة، ويدني قضية العجاز من

كر الحديث والعقل الحديث>) سير الدبي13الف في التف  ( فمحاولة <أمين الخولي> 
 للقرآن هي نهج اعتزالي جديد يعطي الولية في التفسير للعقل على النقل، بل إننا
 نقول: إن هذا الثصر العتزالي يتضصح حيصن نعرف أن جهود <أميصن الخولي> فصي
ضي عبدالجبار، ني( للقا من كتاب )المغ يق أجزاء  صر على تحق يق التراث تقت  تحق
في الكتاب، ول عة  ني، والجزء الخاص بالشري هي الجزء الخاص بالعجاز القرآ  و

شك أن جهوده التحقيقية هذه تكشف لنا عن مدى تقدير <الخولي> لفكر المعتزلة•
 الفن من أجل الفن مبدأ مرفوض

  وإذا كان بعضهصم يذهصب إلى القول: إن المنهصج الدبصي فصي التفسصير ينتهصي عصبر
 مراحله الشاقة التي يرسمها لنفسه إلى غاية محددة واضحة هي تذوق القرآن تذوقا

 (، فإن <الخولي> يرفض القول: إنه يأخذ بمبدأ14أدبيا، وفنيا قبل كل شيء وبعده)
 الفن من أجل الفن فيقول: <إنا ل نأخذ بهذا التجاه، ول نحسب القرآن قد أخذ به،
 لنصه يجعصل فنصه للقول وسصيلة لصصلح الحياة البشريصة ذلك الصصلح الخلقصي
 الجتماعصي العام الذي نزل مصن أجصل هدى الناس، فالتفسصير المسصتهدف هصو ذهاب
 المفسصر إلى فهصم مراد القائل مصن القول، وحكمصة التشريصع فصي العقائد، والخلق،
ها معنى  والحكام على الوجه الذي يجذب الرواح، وسوقها إلى العمل، ليتحقق من
 قوله )هدى ورحمة( ونحوهما من الوصاف، فالمقصد الحقيقي وراء تلك الشروط،

 (، فالخولي يتخصذ مصن التفسصير الدبصي الخطوة15والفنون هصو الهتداء بالقرآن>)
ما عل هذا  ين، ول عي للد سي والجتما ير النف عن التدب شف  ية للك  الولى الضرور

أوضحناه في موقف <أمين الخولي> من مسألة المال، والصوم، والعمل إلخ•••
 النص وسيط لغوي

  ومن ناحية أخرى، فقد قام <الخولي> في التفسير الدبي للقرآن بتوظيف منتجات
جل من أ ص وذلك  قا>  ص أو <الهرومنيوطي يل  صة تراث التأو ية وبخا فة الغرب  الثقا
 إخضاع النص للعقل، فيرى أن <الشخص الذي يفسر نصا يلون هذا النص ص ول
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 سيما النص الدبي ص بتفسيره له، وفهمه إّياه، إذ إن المتفهم للعبارة هو الذي يحدد
 بشخصصيته المسصتوى الفكري لهصا، وهصو الذي يعيصن الفصق العقلي الذي يمتصد إليهصا
 معناها، ومرماها، يفعل ذلك كله وفق مستواه الفكري، وعلى سعة أفقه العقلي، ول
يه عقله، يه فكره، ويمتد إل هم من النص إل ما يرقى إل  تمكنه مجاوزته أبدا، فلن يف

 (، وهذا التفسصير يرتكصز عنصد16وبمقدار هذا يتحكصم فصي النصص، ويحدد بيانصه>)
 <الخولي> على اعتبار الهميصة للجانصب اللغوي، والجانصب النفسصي لمبدع النصص

 1768الصلي، وفي هذا يبدو <الخولي> متأثرا بص<شيللرماخر> فيلسوف ألماني )

 م( الذي تقوم رؤيتصه التأويليصة على أسصاس أن النصص عبارة عصن وسصيط1834صص 
 لغوي ينقل فكر المؤلف إلى القارئ، وبالتالي فهو يشير ص في جانبه اللغوي ص ص
 إلى اللغة بكاملها، ويشير ص في جانبه النفسي ص إلى الفكر الذاتي لمبدعه، والعلقة
ما تقدم النص في الزمن ية، وكل نبين ص عند <شيللرماخر> ص علقة جدل ين الجا  ب
بد هم، وعلى ذلك ل هم ل الف سوء الف نا، وصرنا أقرب إلى  سبة ل  صار غامضا بالن
 من قيام <علم> أو <فن> يعصمنا من سوء الفهم ويجعلنا أقرب إلى الفهم، وينطلق
سي، نص اللغوي والنف نبي ال صوره لجا من ت هم  عد الف ضع قوا خر> لو  <شيللرما
 ويحتاج المفسر للنفاذ إلى معنى النص إلى موهبتين، الموهبة اللغوية، والقدرة على
 النفاذ إلى الطبيعة البشرية، فالموهبة اللغوية، وحدها ل تكفي لن النسان ل يمكن
 أن يعرف الطار اللمحدود للغة، كما أن الموهبة في النفاذ إلى الطبيعة البشرية ل

نبين) من العتماد على الجا بد  ستحيلة الكمال، لذلك ل ها م في لن نا17تك من ه  ( و
ين ند <أم سير ع في التف بي  هج الد يل على المن فن التأو ثر البارز ل ضح مدى ال  يت
 الخولي>، وذلك على الرغصم مصن عدم ورود أي ذكصر عصن هذا التراث التأويلي
ين نعرف أن مبررا ح ثر يبدو  ين الخولي>، إل أن هذا ال في مؤلفات <أم بي   الغر

 (، وعاش في1927 ص 1923<أمين الخولي> قد أقام في أوروبا في الفترة من )
طبيعي أن من ال ية، و ية واليطال ين اللمان يد اللغت نه كان يج ما أ يا، ك يا وألمان  إيطال
 يطلع على جهود الفيلسصوف اللمانصي <شيللرماخصر>، الذي أرسصى دعائم التفسصير

الدبي للنصوص المقدسة والدبية معا•
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  والواقع أن التفسير الدبي للقرآن عند <الخولي> وتلميذه لم يقدم لنا تفسيرا كامًل
 للقرآن الكريصم، بصل كانصت محاولت جزئيصة صص له ولتلميذه صص حيصث يتصم اختيار
 موضوعات مثل المال، والصيام، والسلم، والفن القصصي، والقادة والرسل إلخ•••
 مع التركيز على عدم الخوض في الموضوعات المبهمة في القرآن ص باستثناء الفن
 القصصي في القرآن لص<محمد أحمد خلف ال> ص وبالمقابل التركيز على البعاد
 الجتماعيصة والنفسصية فصي القرآن، ولكصن على الرغصم مصن المحاولت الجزئيصة فصي
 التفسير الدبي للقرآن <إل أن التفسير القرآني حديثا لم يشهد ما خرج به عن حده
 وطصبيعته، إل مصن أشهصر محاولت التجاه الدبصي تمسصكا والتزاما، وعصصمة
ين الطمئنان إلى ما يزلزل يق سير على طوله  يخ التف هد تار ية، ولم يش  بالموضوع

ما شهد من هذه المحاولة>) ني مثل نص القرآ سبب في18معطيات ال  (، وقد يكون ال
قد تجاهلت قل، و قل على الع ية للن طي الول في القرآن يع بي  سير الد  ذلك أن التف
قل ية للع طي الول تي تع ص ال ثل المعتزلة  ص م سلمية  ية ال  جهود المدارس الفكر
في العقيدة قل  ساحة الع عن ضيق م نا بوضوح  شف ل ما يك عل هذا  قل، ول  على الن

الشعرية السائدة في جعلها العقل مجرد أداة تدور في رحى النقل•
 الهوامش

•21 ص <أمين الخولي> في رمضان ص 1 
يد ص 2  هج تجد ين الخولي> منا ص <أم سلمية، دار122  سات إ  ، وأيضا درا

•31، ص 1996الكتب المصرية 
يد، ص 3  هج تجد ين الخولي>، منا ص <أم سلمية ص322  سات إ  ، وأيضا درا

33•
•33، وأيضا دراسات السلمية ص 322 ص <أمين الخولي> منهاج تجديد ص 4 
  ص محمد إبراهيم شريف اتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصر ص دار5 

•499م، ص1982، 1التراث ص القاهرة ط
•42، وأيضا دراسات إسلمية ص632 ص <أمين الخولي>، مناهج تجديد، ص 7 
•43ص، وأيضا المرجع نفسه ص 37 ص المرجع نفسه ص 8 
•154 ص <أمين الخولي>، مناهج تجديد، ص9 
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يد، دار10  سفية للتجد ين الخولي> والبعاد الفل يف الخولي، <أم نى طر ص يم   
•73، ص 2000المعارف ص مصر 

•154 ص <أمين الخولي> مناهج تجديد ص 11 
•46، وأيضا دراسات إسلمية ص240 ص المرجع نفسه ص 12 
•558 ص محمد إبراهيم شريف، المرجع السابق ص 13 
•509 ص محمد إبراهيم شريف، المرجع السابق، ص 14 
•36، وأيضا دراسات إسلمية 226 ص <أمين الخولي> مناهج تجديد ص 15 
•34 وأيضا المرجع نفسه 224 ص 223 ص المرجع نفسه ص 16 
  ص نصر حامد أبوزيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل الهيئة العامة لقصور17 

•20 ص 1991الثقافة 
• 517 ص محمد إبراهيم شريف، المرجع السابق ص 18 

=============
قراءة في كتاب: أصول البرمجة الزمنية في الفكر السلمي

محمود محمد الناكوع
 اذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فان عنوان كتاب الدكتور محمد بن موسي باباعمي
عن مضمون عبيرا واضحا  عبر ت كر السلمي( ي في الف ية  جة الزمن صول البرم  )أ
هم من ا يد، فالموضوع  يد المف تي تميزت بالجد حة الدكتوراه ال هو اطرو  الكتاب، و
 المباحصث ذات الصصلة بحياة النسصان، وهصي حياة متغيرة، بصل سصريعة التغيصر،تارة
 بصورة ايجابية، وتارة أخري بصورة سلبية. والزمن عنصر اساسي في تنظيم تلك
جة ته برم فا صحيحا وبرمج ته توظي من توظيف وق كن  من تم ها، ف  الحياة ومتغيرات
 سصليمة سصيحقق نتائج صصحيحة، ومصن تجاهصل او جهصل او تغافصل عصن قيمصة الوقصت
 وبرمجته فقد خسر الكثير، اذن نحن امام بحث في غاية الهمية . وقد ظلت شعوب
ما جة و سألة البرم تم كثيرا بم ثه ل ته كز بحو ته ومرا بل وجامعا سلمي   العالم ال
 تنطوي عليصه مصن ابعاد ايجابيصة. وقرأنصا الكثيصر عصن فشصل مشروعات اقتصصادية،
 وتعليميصة، وسصياسية وغيرهصا، بسصبب غياب البرمجصة الصصحيحة واهصم عناصصرها
 الزمصن، فجاء هذا الباحصث الجزائري ليضيصف مادة اكاديميصة مهمصة لن المجتمعات
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 السلمية في حاجة الي من يدفعها نحو سبل النهوض والتقدم في جميع الميادين،
حد تبر ا ها، تع ها الغرب وطور تي وضع ثة ال ها الحدي جة بطرق شك ان البرم  ول 
 أسصباب النجاح والتقدم. وأثناء قراءتصي للكتاب ظصل يذكرنصي بعبقريصة وكتابات
 المرحوم السصتاذ مالك بصن نصبي المفكصر الجزائري الذي أعطصي للوقصت فصي كتبصه
قا ثقافيا فريدا وخاصة في كتابه )شروط النهضة( وفيه يقول: )إن  ومحاضراته مذا
كن ل تستطيع اي عد ضياعها، ل ية يمكن ان تضيع وان يجدها المرء ب  العملة الذهب
 قوة فصي العالم ان تحطصم دقيقصة ول ان تسصتعيدها اذا مضصت..... نحصن فصي العالم
نا ل هي الي عدم، لن قت الذي ينت نه الو قت، ولك سمي الو سلمي نعرف شيئا ي  ال
 ندرك معناه، ول تجزئته الفنية، لننا ل ندرك قيمة أجزائه من ساعة ودقيقة وثانية،
 مع ان فلكيا عربيا مسلما هو ابو الحسن المراكشي يعتبر أول من أدرك هذه الفكرة

(.140الوثيقة الصلة بنهضة العلم المادي في عصرنا )ص 
 الدكتور محمد بن موسي وهو من ابناء الجزائر ايضا يقول وبعد اشتغال يربو علي
في من  ستير حول مفهوم الز سالة الماج ية، وإنجاز ر سات الزمن مل بالدرا قد كا  ع
في هذا ا لبحث وهي أن للبرمجة ها  ين اثبات  القرآن الكريم نصوغ اطروحة محاول
 الزمنية أصول وجذورا دينية، وثقافية، وحضارية، وليست مجرد عادات شكلية، او
عن تلك الصصول يب  ثل فصي التنق في هذا البحصث يتم ية، وعملنصا   تصصرفات ظاهر
سات ية وفائدة وضعه في اطار الدرا  وإبرازها . وحتي يجعل من بحثه أكثر جاذب
 المقارنة بين ما قدمه الفكر الغربي في مجال البرمجة، وبين ما ينطوي عليه الفكر
 السصلمي نظريصا مصن قواعصصصصصصد عامصة لصصول البرمجصة الزمنيصة . ومصن
 الطريف ان كلمة برنامج قديمة الستعمال عند الفقهصصصصاء، وحسب مادة البحث
 ان المام مالك قد استخدم في المدونة الكبري كلمة البرنامج وعنون لبحث في ذلك
صصصيها تب ف تي يك سخة ال هو الن مج  مج والبرنا يع البرنا في ب  الكتاب بجملة باب 

به. )ص  سانيد كت ته وأ سماء روا مة18المحدث أ ستخدم فقهاء آخرون الكل ما ا  ( ك
ذاتها في اطار بحصصصوثهم وحاجاتهم .

 واصصبحت البرمجصة حديثصا تعنصي ترتيبصا محددا سصلفا للعمال او الحداث المزمصع
 اجراؤها للوصول الي نتيجة معينة. وقد ادرك الغربيون منذ اكثر من قرن اهمية و
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سلمية ية وال في الجامعات العرب ما بدأ الهتمام  في بحوث عدة بين جة  مة البرم  قي
 (. ومصن اهصم فصصول80بهذا النوع مصن البحوث مصع اواخصر القرن العشريصن )ص 

ين )ان ين الغربي حد الباحث سب رأي ا جة بالهداف، وح بط البرم ته ر  الكتاب وماد
بح شل، والر ين النجاح والف ما ب كل الفرق  ية يش جل اهداف مجد من أ قت   ادارة الو

 . ويكشف الباحث من خلل عينات من179والخسارة، والرضا وعدم الرضا( ص 
 الهداف في الفكر الغربي انها في العموم ترمي الي تحقيق : المتعة والهروب من
 اللم، وتركصز علي امتلك السصلع السصاسية، الغذاء، النظافصة، الراحصة، الصصحة،

  . اي ان الهدف الكبر في هذه الحياة182المعرفة، التمتع بأوقات الفراغ .. ص 
 طبقصا للفلسصفة الغربيصصصصة فصي العموم هصو تحقيصق أكصبر قدر مصن المتعصة. يقول
تك ين لوق بع والعشر ساعات الر في هذه ال يش  يك ان تع ست )ان عل سيل برو  مار

 . هذا ل183اليومي، من بينها عليك ان تغزل الصحة والسرور والمال( .... ص 
 يعني ان الفكر الغربي يتجاهل القيم النسانية او يتجاهل عالم الموت وعالم الغيب،
 او يتجاهل الدين وقيم السرة، فعند بعضهم ان غاية الحياة ان يعيش النسان ويحب

ويتعلم ويترك وراءه الثر الطيب.
نه مقدس .. قد أ جل هدف تعت من أ تك  سعادة ان تقضي حيا شو )ان ال  يقول برنارد 
 انا شخصيا أري ان حياتي ملك لكل المجتمع، ولذلك علي ان اقدم لهذا المجتمع كل
ما يحين خر نفس عند ني حتي آ ما يمكن ني اريد ان اقدم  يت، إن ما حي ستطيعه   ما أ

شت أكثصر (ص  مل، ع في الع ما شقيصت  نت192 /191وقصت وفاتصي، فكل  ( . وبي
 دراسات غربية ان المعتقدات التي تعطي للحياة معني وغاية كانت غائبة في كثير
في ين  ين اتضح ان نحو ستة وثلث حد الباحث ستبيان اجراه ا في ا  من الحالت ... ف
 المئة ل يفكرون فصي الموت . وفصي اسصتبيان آخصر حول اليمان بال اجري عام

ية1968 في البلدان الوروب ستمر  قص م في تنا تبين ان معدلت اليمان بال    
 ..وتنتهي الدراسات ذات العلقة بالهداف والغايات ان الغربي حينما يجلس لكتابة
 برنامجه الزمني ل يفكر كثيرا في الغيب، وهم ل يعرفون بوضوح الفرق بين قيم
في حالت كثيرة الي صراع ثة والديمقراطية  ية .. وذهبت الحدا يم الغا  الوسيلة وق
في وجود اله خالق للكون كة  فة المشك سعت دائرة الثقا مع ال، وات ين و مع الد  حاد 
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ين198 /197)ص  نة ب قة المتي يه غارودي الي العل كر روج طن المف قد تف  ( ول
في با بعنوان : هصل نحصن  ين وجهصة الحياة فألف كتا  العتقاد الصصحيح فصي الله وب
 حاجة الي إله ؟: ليقرر أخيرا، ان القول بوجود اله يعني القول بأن الحياة لها وجهة

ومعني. 
 وترجمتها في هذا الفصل هي: القول بوجود اله يعني القول بوجود غاية للحياة ...
ية يعني اعتبارها في بناء أي برنامج أو مخطط زمني للمستقبل  واليمان بهذه الغا
 القريب او البعيد . فأمام غياب دور الله في تحديد الغاية تنامي القلق لدي النسان
هم وينظموها علي بت ليؤسسوا حيات بة بل ثوا مت شبي جة وكسبب، فن  الغربي، كنتي
 محور الجنس او الرياضة التي تحولت الي افيون مخدر للشعوب والي ديانة جديدة

ها أبرز لعبي كرة القدم في العالم ص    . ... هصصصصصذه الراء التي199آلهت
تب تعالج هذه هم ك من الغرب، ل عن كتاب  صدرت  ته  في اطروح حث  ها البا  دون
الموضوعات وتنتقد خطر العداء المستحكم بين الفكر الغربي في عمومه وبين ال. 

الفرق بين الهدف والغاية
ما في الفكر السلمي فان الباحث يواجه بعض الصعوبات في تحديد الفرق بين  ا
 الهدف والغايصة، ولم تنجصز ايصة دراسصة معمقصة تحدد العلقصة بيصن البرمجصة الزمنيصة
 والهداف والغايات، ففي حالت كثيرة كلما ذكر الهدف انصرف المعني الي الغاية
 . ولكن في كل الحالت يؤكد الفكر السلمي علي ان لحياة النسان غاية يجب ان
 يبرمج وقته علي اساسها، فهناك ضروريات وحاجات حياتية تتطلب الكدح والعمل
 مصن اجصل تحقيقهصا، وفصي الوقصت ذاتصه هناك واجبات دينيصة تعبديصة روحيصة يجصب
 مراعاتهصا اثناء البرمجصة الزمنيصة، فالمسصلم مطالب بالصصلة فصي اوقاتهصا، ومطالب
 بالهتمام بالسرة، ومطالب بالتكافل الجتماعي ل بالعزلة والحياة الفردية النانية .
 . يمتاز الفكر السلمي علي خلف الفكر الغربي بقوة في موضوع الغايات، فالذي
يس النسان نفسه . وبذلك تصبح  وضع الغايات للنسان هو ال خالق النسان، ول
 الغاية هي المقصد النهائي للمسلم في حياته، فكل اهدافه واغراضه وآماله واعماله
 ومشاعره تتجه نحو تحقيق الغاية وهي مرضاة ال سبحانه وتعالي ونيل الثواب في

كر232 ... 231الدار الخرة. )ص  ند رصد النتائج ان الف حث ع  (. ولحظ البا
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 الغربصي اسصتطاع ان يصبرز أهميصة تحديصد الهداف فصي البرمجصة الزمنيصة، وكثرت
 الدراسات التي تعني بها، وتحولت تلك الدراسات المتعلقة بالبرمجة الي فن يدرس
ما  والي طرق للتدريب، وانزلت تلك الهداف الي الحياة اليومية للنسان الغربي، ا
 في الفكر السلمي فلم يعتن بالهداف كمنحي فكري في البرمجة الزمنية، وكثيرا
كر السلمي في الف ين الغايات، كذلك ابتعدت الهداف  ها وب  ما خلط الدارسون بين
 عصن التوجصه العملي التدريصبي التربوي، فبقيصت مجرد كتابات عامصة، وتخمينات فصي
في من  ية تك جة الزمن في البرم كر الغربي  عض الحيان .. والخلصة ان قوة الف  ب
ما في الغايات،ا ته  سلمي فقو كر ال ما الف في الغايات، ا يبرز  فه   الهداف، وضع

 (. ونظرا لكثرة المهام والعمال240 ... 239ضعفه فيتمثل في الهداف . )ص 
 فصي حياة النسصان الغربصي، فقصد اكتشصف طريقصة عمليصة للتعامصل مصع تلك المشكلة،
 فصصوب فكره نحصو فصن ترتيصب الولويات ومارسصه مصن خلل البرمجصة الزمنيصة،
يب المور ها ترت فة الولويات ومن صة لمعر ية خا طي اهم صبح علم الدارة يع  وا
سب مدة ها ح مة بالعمال المطلوب انجاز ضع قائ ين و ها يتع ها وعند سب أهميت  ح
 زمنيصة محددة يوميصة او اسصبوعية او شهريصة او سصنوية وهكذا. واكدت الدراسصات
 والممارسصة العمليصة ان معرفصة الولويات أكثصر أهميصة مصن الهداف المجردة، فمصن
 السصهل تحديصد الهداف العامصة او التفاق عليهصا، ولكصن مصن الصصعب صصياغة هذه
 الهداف حسب أولوياتها، والعمل وفق هذه الولويات . وتزداد الصعوبة في تحديد
 تلك الولويات كلما تعقدت الحياة، وعاش النسان علي غير نظام بل النسان كثيرا
 ما تشده الملذات والمتع وتصبح هي من اولوياته وان كانت علي حساب اهداف او
صبح مل حتي ي في الع ته  جد متع من ي في الغرب هناك  من اللذات . و هم   غايات ا

مدمنا ول يحس بخطورة ذلك حتي يسقط بنوبة قلبية أثناء العمل . 
فقه الولويات

 وفي اطار الفكر السلمي بدأ اخيرا الهتمام بما سمي )فقه الولويات(، ومن بين
 من كتب في الموضوع د يوسف القرضاوي صص حسب ما اورد صاحب البحث،
 وللقرضاوي كتاب عن )الوقت في حياة المسلم( وفيه دعوة الي النسان المسلم بان
 )ينظم وقته بين الواجبات والعمال المختلفة، دينية كانت ام دنيوية، حتي ل يطغي

1427



هم علي الهم، ول هم، ول الم هم علي الم ير الم عض، ول يطغي غ  بعضها علي ب
 الموقوت علي غيصر الموقوت . فمصا كان مطلوبصا بصصفة عاجلة يجصب ان يبادر بصه،
ويؤخر ما ليس له صفة العجلة، وما كان له وقت محدد يجب ان يعمل في وقته(. 
قه الولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن  وللقرضاوي ايضا كتاب بعنوان )في ف

والسنة(.
 وفصي اشارات الي التأصصيل الفكري السصلمي فصي الولويات نقرأ اسصطرا فصي ص

 ترتب الولويات علي النحو التالي : 297
 صص البدء بالهم فالمهم. 1
 صص البدء بالصول الساسية في حقول وميادين العلم الشرعي .2
 صص تقديم الواجبات علي السنن والنوافل .3
 صص النطلق من الصلين الساسيين القرآن والسنة . 4

ما يث النبوي : ل تزول قد سلم يقول الحد سان الم ستعمله الن يف ي قت، وك عن الو  ف
سبه من أيصصصن اكت ما افناه، وعن ماله  سأل عن عمره في مة حتي ي  عبد يوم القيا
جي، من هذا المنطلق العقدي والفكري والمنه ما أبله(  سمه في عن ج قه، و يم أنف  وف
من كل آن  في  يبرمج  من أعمال، وماذا  غل اليام  ما يش حث ع تي ضرورة الب  تأ
 آنائهصا .وعصبر قراءة متأملة للقرآن والسصنة النبويصة يجصد الدارس إشارات ودللت
 واضحة علي أهمية الزمن، وما يجب علي المسلم ان يفعله لكي يدير وقته بطرق

وأساليب مفيدة. 
 وفي الوقت الذي صاغ فيه الفكر الغربي جملة من الطرق للتصصصصعامل اليومي
 مع الولويات، فان الفكر السلمي المعاصر عجز عن التدريب والتبسيط للبرمجة

ما )ص  ية عمو ية313الزمن جة عمل ها برم حد ذات في  تبر  ية تع صلة اليوم  (. فال
 لبعصصض اوقات المسصصلم الملتزم بالصصصلة، ال ان ذلك ل يكفصصي لسصصتثمار
 الزمصصصصصصن اسصتثمارا متكامل يتصم الجصصصصمع فيصه بيصن العبادات والعمال

الحياتية الخري .
في حياة هم العمال  عن ا تي تتحدث  يت ال من اليات والحاد حث حشدا   يورد البا
في العموميات، وظلت ها ظلت  هم، وجميع يب الهم والم عن ترت سلم، وتتحدث   الم
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 في اطار الجتهاد الشخصي، ولم تتحول في الفكر السلمي الحديث الي ممارسة
 عمليصة مبرمجصة فصي حياة ويوميات الفرد المسصلم او المؤسصسا ت القائمصة فصي

المجتمعات السلمية، كما هو الحال في الغرب .
 ينتهصي الباحصث د محمصد بصن موسصي الي ان دراسصته لصصول البرمجصة فصي الفكصر
ثر، جة الي جهود أك في حا كر، وهو  ها، لن المجال ب في بدايات  السلمي ل تزال 

 (. والباحث في549والي تخصصات أكبر، بل الي مراكز وفرق متخصصة )ص 
في ها نتائج  في عموم ها  صل الي تي تو مل شاق قال: ان النتائج ال عد ع ضع وب  توا
 المنهصج والمصصطلح أكثصر مصن كونهصا فصي الموضوع . .. ويسصجل ملحظات علي
 الولويات في الدراسات الزمنية السلمية جملة من اليجابيات والسلبيات، وأوضح
طبيق مل لت هد متكا حق، ولم يطلع علي اي ج صيلية ب نه لم تؤلف اي محاولت تأ  ا

(.551فقه الولويات في البرمجة الزمنية )ص 
 في قراءتي للبحث، وهو بحث طويل يقع في أكثر من سبعمئة صفحة بما في ذلك
 الملحق والفهارس، لحظت الكثار من القوال التاريخية، والكثار من النصوص
 كشواهصصصصصصد تاريخيصة وخاصصة فصي الفصصلين الخامصس والسصادس دون
 ضصصصصرورة يقتضيها البحث واغلبها تدور حول الجوانب النفسية الروحية، اما
 جانب العمل والتعمير والنجاز المادي فل برمجة له، كذلك لحظت ان الباحث لم
 يقم بتقديم اي استبيان عن شريحة او شرائح من المسلمين تبين كيف يوظفون الن
 اوقاتهم في اطار أنموذج من السئلة المبرمجة علي اسس إسلمية، ولو وضع عينة
ية نب العمل ية الي الجوا نب النظر من الجوا قل الدارس  ية لن ستبيانات العمل  من ال
 الميدانيصة ولضاف ببحثصه مادة مهمصة . ورغصم هذه الملحظات يظصل البحصث مصن
 الدراسات المتطورة التي تضيف الي المكتبة السلمية والفكر السلمي عمل قيما،
 وتفتح آفاقا جديدة أمام الراغبين في انشاء بحوث أخري في هذا المجال الذي يحتاج

الي المزيد من التطوير والثراء. 
عن :ہ صدرت  عة اخري  ية التراث بالجزائر، وله طب من منشورات جمع   الكتاب 

دار الوائل للنشر والتوزيع سورية. دمشق/ سورية
 كاتب وباحث ليبي يقيم في لندنہ
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==============
ثروات تهدر لعدم تقدير أبنائنا لعامل الوقت

* مدران إبراهيم
مة نا ل نقّدر قي سلبيات الداء, أن ظم  ها مع تي تتمحور حول نا, وال هر عيوب عل أظ  ل
 الوقصت, مقارنصة مصع مصن سصبقونا على مضمار التطور العصصري, وهذا أمصر شديصد

الخطورة يستحق أقصى الهتمام في العملية التربوية, ومنذ الصغر.
كل في  ها  هر وقع تي يظ من, تلك النبضات ال عر بنبضات الز ني أن تش يا يع  أن تح
نا الخارجي )عالم الشياء تي تجري في عالمنا الداخلي )النفسي( وعالم  التغيرات ال

والوقائع( على السواء.
 والزمن نسبي كما هو معلوم, فكل عالم له زمن محلي خاص به, بل إننا في عالمنا
 هذا نجصد أزمنصة عدة: زمصن طصبيعي تجري فصي رحابصه الظواهصر الطبيعيصة وزمصن
سي من نف ية, وز يا ح من خل سان ككائن عضوي يتكون  جي يتعلق بذات الن  بيولو
 داخلي يتعلق بحياتنصا النفسصية ومشاعرنصا الداخليصة, وزمصن تاريخصي يتعلق بكصل مصا
سواء كان ية  سيرته التاريخ عبر م ية,  تى الحالت الجتماع في ش سان  صنعه الن  ي
 فردا أو جماعة, وهذا الصنف الخير هو الذي يمس النسان مسا أعمق من غيره,
ها تي يختار مه ال ته وبقي ته وبطموحا ته أي بمنجزا قة مباشرة بحيا  ذلك لن له عل
 ويؤسس عليها سلوكه, وهو غالبا ما يبدأ الوعي به فور أن يشعر الكائن بالتغيرات
 التصي تطرأ على محيطصه الذي يعيصش فيصه خاصصة حيصن يبدأ فصي التمييصز بيصن ذاتصه
 كوجود مستقل وبين موضوعات العالم الخارجي التي تؤثر فيها هذه الذات وتتعامل
 معها. ويتفق علماء النفس على أن هذا الوعي نبدأ في اكتسابه منذ مراحل الطفولة
نا مع المحيط ثم ينتهي بموت الفرد. فما دور هذا  المبكرة وينمو حسب تعامل ذوات

الوعي بالزمن, وما مدى تأثيره في تفاعلنا مع العالم الذي نعيشه?
مرحلتان

 إننصا إذا أخذنصا معيارا نفعيصا لقياس هذا الوعصي تجلت - فصي نظرنصا - مرحلتان
أساسيتان يمر من خللهما النسان:
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 - المرحلة الولى, وهي التي تبدأ منذ الولدة وتنتهي عند البلوغ, يكون الوعي فيها
ته, وهذا - بالطبع - مة الزمن وأهمي  شبه منعدم ونعني بذلك عدم شعور الطفل بقي
من ية  خبرات اجتماع سابه  هة, ولعدم اكت من ج ضج جهازه العضوي  جع لعدم ن  را
 جهصة أخرى, ولذلك فإدراك الزمصن فصي أبعاده الثلثصة )حاضصر, ماض, مسصتقبل(
 والعلقات التي تربط بينها يكون غير مكتمل, بل يكون فقط عبارة عن إحساس ل
 يؤدي بعد إلى ما يمكن أن نسميه بالقلق أو التوتر النفسي الذي يدفع الكائن النساني

إلى القيام بأفعال وردود أفعال تجاه مثيرات تمس شخصيته ومقامه.
مع خة  تى الشيخو ستمر ح ضج وت سن الن مع  تي تبدأ  هي ال ية, و  ص المرحلة الثان

ملحظة أن تفاعلتها تقل حدتها شيئا فشيئا مع الزمن.
بع - يرجع لسباب من, وهذا - بالط عي بالز في الو في هذه المرحلة يبدأ الكائن   ف
 عدة, منهصصا النمصصو الجتماعصصي والنمصصو الفكري وخاصصصة التغيرات العضويصصة
 والفيزيولوجية التي تلحق بنية النسان: فاستيقاظ الغريزة الجنسية مثل يعتبر عامل
من أدق وأحرج تبرت هذه المرحلة  به, ولذلك اع عي  من والو في إدراك الز ما   مه
 المراحل التي يمر بها النسان في عمره, لن ردود الفعل فيها غالبا ما تكون غير
من ستفادة  في ال غب  ية, ذلك لن الفرد ير ية وعدم الرو سم بالندفاع جة وتت  ناض
 الزمن بأقصر الطرق وأيسرها, بل وبأسرعها, كما سبق القول, الشيء الذي يؤدي
سية, إحباطات, قد نف كل )ع عب ومشا في متا بل  في متاهات  سقوط  با إلى ال  به غال
 أمراض نفسصية, فشصل مدرسصي, انحراف, جرائم... إلخ(. خصصوصا إذا لم يكصن
من صر الز من إدراك عن كن  تى يتم يا لهذه المرحلة, وذلك ح يأ تربو هق مه  المرا
ية نا - بالطبع - يكمن دور الترب مة حساب له وتصريفه أحسن تصريف. وه  وإقا
 التي يتلقاها الطفل في المدرسة والبيت والتي تحاول أن تنظم أوقاته, وذلك بتعويده
هم هو أ ما  سبقية ل من وبضرورة إعطاء ال مة الز ته على إدراك قي ية تربي نذ بدا  م
تي من المفروض مة ال ية العا سبة له ولمجتمعه, هذا دون إنكار دور الترب يد بالن  وأف
ية... ية ووجدان ية ودين ية وأخلق ية اجتماع مة أظفاره: ترب نذ نعو فل م قن للط  أن تل
فع الفرد ومجتمعه في الوقت تي تحاول أن توجه هذه الندفاعية نحو ما ين  إلخ, وال

نفسه.
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 إذن أفل يمكن أن نتحدث, والحال هذه, عن نمط آخر من التربية يمكن أن نصطلح
عليه بص)التربية الزمنية( أو التربية الوقتية?

ها, ها المدرسة بكامل قد أن هذه المهمة الصعبة تقوم ب من الخطأ الجسيم أن نعت نه   إ
وأن الفرد يكتسب خطة لعمله ولوقته انطلقا مما يتلقنه من مناهج في الفصل.

حرب الوقت
ها إل إذا شاركت  إن مسألة إكساب الطفل هذا الوعي بالزمن ل يمكن أن تؤتي أكل
في ساسا مهما  تبر أ نب العام الذي يع سهرت على بناء هذا الجا سة و سرة المدر  ال
ية( ية وقت ما أحوجها إلى )ترب تي  ية ال نا النام في مجتمعات مع, خصوصا   بناء المجت

تجعل الفرد يدرك أن الوقت رأسمال وجب استغلله وترشيده ترشيدا حسنا.
 وإذا كان عصرنا يشهد الن ثورة في ميدان الزمن, إن صح هذا التعبير, وإذا كان
نا, نحن شعوب العالم الثالث? هل  الوقت قد أصبح بهذه القيمة, فما العمل بالنسبة ل
 يلزمنا الخضوع لهذه الوتيرة السريعة التي تلف العالم الن. أم يتوجب علينا السير
نا, أم نبحث بدل من بع من ظروف نا تن نا وإمكانات ية وحاجيات ية تقليد  وفقا لخطط وقت

هذا وذاك عن خطة ثالثة توفيقية?
 لن أجيب عن هذا التساؤل لني بدوري أطرحه على المهتمين والباحثين في شئون
بل نا أول وق نه لبد ل ما كان الحال, فإ كن كيف ها, ول ها وحركيات  المجتمعات وتطورات

كل شيء من أن نهتم بعنصر الوقت وأن ننشئ أبناءنا على الوعي به وبقيمته.
 هنا إذن يبرز دور التربية الوقتية التي نقصد بها تلك العملية التي تقوم على إكساب
ية الكافية لتنظيم  الفرد وعيا بالزمن وبأهميته, وذلك بتلقينه الوسائل النظرية والعمل
 أوقاتصه وتصصريفها تصصريفا إيجابيصا وفصق أهداف وغايات تحددهصا فلسصفة المجتمصع
 وتخطيطه التنموي, وذلك حتى يكون مهيأ لستقبال ظروف مجتمعه والمساهمة في
 حصل مشاكله أو على القصل المسصاهمة فصي بحثهصا ودراسصتها. وحتصى يقدر هذا الفرد
 وقتصه علينصا أن نضبصط أوقاتصه منصذ نعومصة أظفاره ونسصهر على هذه العمليصة بكامصل
قت سح( و عة, ف عب, مطال حر )ل قت ال كل والنوم والو سئولية: احترام أوقات ال  الم
تي من الوسائل ال فة إلى هذا محاولة الستفادة  سة... المواعيد... إلخ. بالضا  الدرا
تي والبحث عن المعلومات نه على التعلم الذا تي تعي  تستجد في عالم التكنولوجيا وال
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نت... مبيوتر... إنتر صال: ك سائط المتعددة الت ستعانة - مثل - بالو  من خلل ال
 إلخ, وذلك حتصى يتمكصن مصن مسصايرة تضخصم المعلومات وتراكصم المعارف بسصرعة

أكثر.
 وإذا كنا نعيش بالفعل في عصر تسيطر فيه التكنولوجيا وآلياتها التي تجتاح بيوتنا
صبحت تقضي على ها أ قل إن نا جنبا إلى جنب, إن لم ن نا وتقاليد مع عادات يش   لتتعا
هج يتعلقان بترشيد ما أحوجنا في هذا الظرف إلى خطة ومن ها, ف  بعضها لتحل محل
 هذه العملة التي هي الوقت. ويتناسبان مع هذه التحديات التي تواجهنا. في الحقيقة
صول ين على الح نا قادر ية إذن إذا ك ية الوقت سائًل: ولم هذه الترب  قد يقول قائل مت
 على وسصائل التكنولوجيصا )فصي ميدان العلم والمواصصلت والنتاج الصصناعي(
ها من بين كل و في آن على المشا سيطرتها والتغلب  سط  ما لب ية تما ست هذه كاف  ألي

مشكلة الوقت في حد ذاتها?
 بالطبصع, ل أحصد يسصتطيع أن ينكصر الدور الذي تلعبصه التكنولوجيصا فصي حياتنصا اليوم,
 خصوصا كعامل من عوامل النمو والتطور, ولكن من جهة أخرى, يجب أل يغيب
ية ية - ذهن نه ل يمكن لهذه الوسائل أن تؤدي دورها إل بوساطة عقل نا أ  عن أذهان
ظر النتائج كن أن ننت ية ل يم سابا وتقّدره تقديرا, إذ دون هذه العقل من ح  تحسب للز

المرجّوة ولو كنا نملك ما نملك من القدرات العلمية والتكنولوجية المتطورة.
َن منصا يسصتطيع أن ينكصر أن هناك ثروات مهمصة وطاقات ل ُيسصتهان بهصا تهدر  فم
تى قت, وح مل الو ها لعا ير أبنائ سبب إل لعدم تقد نا ل ل في مجتمعات سدى  هب   وتذ
 نتلفصى هذا يتوجصب أن ننشصئ أجيالنصا المسصتقبلية على إدراك قيمصة الزمصن والوعصي

بخطورته, ذلك لن الحرب الطويلة التي ننتظرها غدا هي حرب ضد الوقت
============

تنظيم الوقت
 كان زيصد يشتكصي مصن ضيصق وقتصه ، ويعجصب ُلولئك الصصدقاء الذيصن يدرسصون

ويمارسون هواياتهم ويلتقون بأصدقائهم ، والوقت هو الوقت .
 ذات يوم طرح هذا السصؤال على بعضهصم ، فقال له : المصر بسصيط .. نظّم وقتصك

يّتسع !
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ساعة هنا هي الوحدة ساعات ، وال ّسمت بعض الحاديث الوقت إلى  سبب ق  لهذا ال
قة ، أي أن يكون هناك وقت لكل عمل . ومنها ما ورد  الزمنية وليست السّتين دقي
جي ساعٌة ينا ساعات : ف من ثلث  سلم( : »للمؤ يه ال بي طالب )عل بن أ ّي   عن عل
 فيها رّبه ، وساعة يرّم فيها معاشصه ، وساعة يخّلي بين نفسه وبين لّذتها فيما يحّل
 ويجمصل« . وأضافصت بعصض الحاديصث سصاعة ُاخرى للقاء الخوان الثقاة الذيصن
ساعة تقدرون في هذه ال ساعة الملّذات بالقول : و قت على  نا ، وعّل نا عيوب  يعرفون

على تلك الساعات .
 ومع أّن هذا التقسيم يعطي لحاجات النسان الساسية أوقاتا معّينة ل يصّح أن ُتغفل
يد على سان وتز قد تتعّدد احتياجات الن صفة جامدة ، ف يس و مل ، إّل أ نّه ل  أو ته
 ذلك ، لكّن الغاية من تقسيم الوقت تنظيمه فل يطغى عمل على عمل ، أو يستهلك

عمل الوقت كّله فيما تبقى العمال اُلخرى من غير إنجاز أو نصف منجرة .
 فالعمل لكسب لقمة العيش مطلوب كحاجة ماّدية ، والتقّرب إلى ال بالعبادة والذكر
 مطلوب كحاجصة روحيصة ، واللقاء بالخوان مطلوب كحاجصة اجتماعيصصة ، وسصاعة
ساعات نب هذه ال كن أن تكون إلى جا سصية ، ويم جة نف بة أيضا كحا  الملّذات مطلو

ساعة مهّمة ُاخرى لطلب العلم كتلبية لحاجة عقلية وفكرية .
 المهصم أن يكون هناك توازن بيصن هذه الوقات بحيصث ل تسصتغرقنا أعمال الّدنيصا
 فتنسينا أعمال الخرة ، والحكيم فينا من يجعل أعماله كّلها طاعة ل سبحانه وتعالى
قت سلفا الو من دون أن يقّرر  سوب  ا الذي يجلس إلى الحا ها ، أّم ّي من ى الدنيو  حّت
 الذي يجب أن يصرفه في جلسته تلك سيجد نفسه وقد مّرت الساعات وهو مسّمر

مشدود إلى هذه الشاشة الصغيرة الساحرة المغرية .
 والذي يفتصح أبواب اللقاء مصع الصصدقاء على مصصراعيها سصيرى أنّص الحديصث يجّر
 بعضصه بعضا ، وأنّص اللقاء الذي كان بالمكان أن يتمّص فصي نصصف سصاعة اسصتمر

لساعتين أو لساعات .
صيام والفطار وأّيام يد ال صلة ومواع يت ال من مواق ما تعّلمناه  قت ك يم الو ّن تنظ  إ

الحّج المعدودات يقّدم لنا الفوائد التالية :
 ص سعة في الوقت وبركة غير معهودة سابقا ، أي قبل التنظيم .1
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ا التشويش والفوضى التي نعيشها في تداخل الوقات والتقصير في2   ص يطرد عّن
بعضها .

 ص يمنحنا شخصية محترمة من قبل زملئنا وأصدقائنا والمحيطين بنا .3
 ص يجعلنا نعيش حالة من الرضا النفسي والسعادة الذاتية بما أنجزنا .4
 ص يجعلنا نتحّكم بالوقت ول نترك الوقت ليتحّكم بنا .5

برنامج عمل :
ا أن يضع له ورقة عمل يدرج فيها برنامج عمله اليومّي ، مع  بإمكان كّل واحد مّن
حبرا على ورق . صبح  في اللتزام ببنود البرناج وإّل ي ة  ستشعار الجدّي  ضرورة ا

إّن هذه الطريقة تعّلمنا ما يلي :
في1 سائبة والستغراق  في الستطرادات والنهايات ال ثر  قت فل يتبع ظم الو ص ن   

عمل واحد بحيث يؤّثر في النتيجة على باقي العمال .
  ص الورقة المذكورة تعمل عمل المفكرة التي تذّكرك بأّن ثمة أعماًل تنتظرك ،2

 وعليك إنجازها ، وعدم تأجيلها ، لّن الغد سيحمل لك قائمة أعمال ُاخرى جديدة ،
وأي ثوان في برنامج اليوم سيزحف بتأثيره على برنامج الغد .

قد يبدو هذا متعّذرا لّن بعض3 كل عمل ، و كن إعطاء وقت ولو أّولي ل   ص يم
سيصبح عادة مع الّيام  ّن ذلك  بط والدقّة ، لك ها بالض ير وقت كن تقد  العمال ل يم

جميلة نعتادها ونتذّوقها .
  ص ل بأس من ترك وقت نصطلح عليه بص ) الحّر ( تحسبا للطوارئ من اُلمور4

غير المتوقعة .
ّن نا الدنيوية ، فإ في أعمال نت مسصؤوليتنا ص كمسلمين ص غير منحصرة  ا كا  ولّم
نا عن برنامج صًل  ص برنامجا منف نا  ما ألمح ص ك سلمّي الذي ل يعّد  نا ال  برنامج
حد ُه أ حو التالي الذي ذكر كن أن ينظّم على الن عض الفرائض ، يم في ب  المعتاد إّل 

الدعية :
 »... ووّفقنصا فصي يومنصا هذا ، وليلتنصا هذه ، وفصي جميصع أّيامنصا لسصتعمال الخيصر

بة الِبدع ، والمر بالمعروف سنن ، ومجان عم ، واتباع ال  وهجران الشّر ، وشكر الن
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ّق صرة الح طل وإذلله ، ون طة السلم ، وانتقاص البا كر ، وحيا عن المن هي   والن
وإعزازه ، وإرشاد الضاّل ، ومعاونة الضعيف ، وإدراك اللهيف« .

ّه ليصس  ورغصم أنّص هذا البرنامصج حافصل بالعمال الصصالحات ونبصذ السصّيئات ، لكن
ّي سلمّي مثالي أو نموذج حد، إنّه يوم ا مل ليوم وا مج ع  بالضرورة أن يكون برنا

يحتاج إلى هّمة وعمل مّنا وتوفيق وتسديد من ال تبارك وتعالى .
ويمكن تقسيم هذا البرنامج إلى جانبين : إيجابي وسلبي .

أّوًل : اليجابي )ويتضّمن النقاط والمفردات التالية( :
ما1 مل ، وإّن ية مّيالة للع ستعمال الخير( : بأن ل يكون مجّرد نزعة عاطف   ص )ا

يتحّول إلى عمل يدّر بنفعه على الخرين .
عم( : بمقابلة الحسان بالحسان ، والجميل بالجميل ، والمعروف2   ص )شكر الن

 بالمعروف ، فمصن لم يشكصر المخلوق لم يشكصر الخالق ، وأفضصل الشكصر العملي :
 ( .13)اعملوا آل داود شكرا ( ) سبأ / 

  ص )اتباع السنن( : لّن هذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي المصطفى3
م تحّبون اَل فاّتبعوني ُيحببكم ال () آل  )صلى ال عليه وآله وسلم( : )ُقل إن ُكنُت

 ( .31عمران / 
  ص )المر بالمعروف( : ل ّنه السبيل إلى زيادة رقعة المعروف وانتشار الصلح4

والخير في المجتمع مّما ينعكس إيجابا على سعادته وقّوته وصلحه .
ه رمز5 ا جاء به ، ل ّن فع ونحامي عّم   ص )حياطة السلم( : بأن نذّب عنه وندا

عّزتنا ، وصلح أمرنا ، وديننا الذي يمّثل وجودنا وهوّيتنا .
في الرجاء6 عه  سائدا بحيث نشي   ص )نصرة الحّق وإعزازه( : إعزازه إن كان 

أكثر فأكثر ، ونصرته إذا تهّدده باطل .
  ص )إرشاد الّضاّل( : بهدايته بمختلف أساليب الهداية إن كان ضّل عن الطريق7

السوّي المستقيم ، وإبلغه مأمنه إن كان ضّل طريقه إلى مقصده .
نا ال تعالى من قّوة في مال أو جاه أو علم ،8   ص )معاونة الّضعيف( : بما وهب

ها : )َفويٌل  ذلك أنّص مصن مقتضيات التصصديق بالديصن هصو تقديصم المعونصة لمصن يحتاج
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 للمصّلين * اّلذيَن ُهم عن صلِتِهم ساهون * اّلذيَن ُهم ُيراءون * وَيمنعوَن الماعون
 ( .7 ص 4( ) الماعون / 

مى ل يرى إّل9 به الع جة الذي يش صاحب الحا هو  يف( : و ص )إدراك الّله   
قضاءها ، فترّد لهفته بقضاء حاجته .

ثانيا : السلبي )ويتضّمن المفردات التالية( :
  ص )هجران الشّر( : فترك الشّر إفساح في المجال للخير أن ينتشر ويعّم ويشيع ،1

ونضّيق على الشّر لكى يتقّلص وينحسر .
سٌخ2 ين م ين بالد في الد يس  ما ل هي إدخال  ما  ّن البدع ب بة البدع( : ل ص )مجان   

 للتعاليم اللهّية والسّنة النبوّية وتحريف لها، وحشر ما لم يقله ال ورسوله في الدين
والدين منها براء .

ى ل3 سانا أو قلبا حّت نت يدأ أو ل سواء كا ة وسيلة  كر( : بأّي عن المن هي  ص )الن   
 يشعصر أهله بالقّوة فيبسصطوا منكراتهصم على الناس ، ومثله انتقاص الباطصل وإذلله

ليحشر في الزاوية الضّيقة .
من جد حالة  سلبي ، أ نّه يو بي وال يه ، اليجا مج بشّق حظ على هذا البرنا ّن المل  إ
ية للخيرات ، ولذا جاء ساوئ وبان مة للم سلمين ، هاد كة الشّبان الم في حر  التوازن 

في وصف المؤمن »الخير منه مأمول والشّر منه مأمون« 
===============

مهارات تفعيل وتنظيم الوقت
* كلير أوستن

ية، وللسف هناك ستغلل الوقت بفعال نا ل يحسن ا قع الحياة أن أكثر من وا يت   رأ
سلية، حة أو الت جد التام ول وقت للرا ظن أن تنظيم الوقت معناه ال من ي  من الناس 
 والبعض يظن بأن تنظيم الوقت شيىء تافه ل وزن له ذلك لنهم ل يقيمون لهمية

الوقت وزنا، وهذه المفاهيم تنتشر في وطننا العربي بشكل عام.
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ساعات نا لعدة  نا واجتهد ما عمل ية، فمه فض النتاج نا منخ عل عمل يم تج  هذه المفاه
 فإننا لن ننتج ولن نكون منتجين ما لم ننظم أوقاتنا ونتخلص من كل ما يضيع علينا

أوقاتنا.
 هذا الكتاب يدلك على الطرق التصي تجعلك أكثصر إنتاجيصة فصي مؤسصستك ومكتبصك،
 وأتمنى أخي الزائر أن تطبق هذه الطرق السهلة وستجد النتائج الفورية في عملك،
 وإن طبقتهصا فصي حياتصك فسصتجد الفرق الكصبير والنتائج اليجابيصة، أقولهصا لك بكصل
هي فعالة أم هل  كم،  ثم اح سبوع  قت هذه الطرق لمدة أ سر إن طب  إخلص: لن تخ

ل؟
المقدمة

ثة صاًل هاتفيا وحضرت ثل ني عشر ات من اث ثر  يت أك قد كان نهاري جنونيا، تلق  ل
 اجتماعات وعالجصت عددا ل يحصصى مصن الوراق وأجبصت عصن خمسصة تسصاؤلت
قد ساسيتين. ل ين أ حل أزمت تبي وكان علي أن أ صلوا فجأة إلى مك سة زملء و  لخم
قت شيئا على ني حق عر الن بأن ني ل أش مل إل أن في الع قت  نت منهمكا طيلة الو  ك

الطلق.
  ثانيصة، لماذا يكفصي هذا الوقصت بعصض الناس لدارة المؤسصسات86400اليوم = 

 الضخمة، والبعض يعجز عن إنجاز بعض العمال البسيطة، الفرق يكمن في فعالية
استغلل الوقت.

إن فوائد تنظيم الوقت السليم فورية وكبيرة، منها:
* تحقيق نتائج أفضل في العمل.

* تحسين نوعية العمل.
* زيادة سرعة إنجاز العمل.
* التخفيف من ضغط العمل.

* تقليل عدد الخطاء الممكن ارتكابها.
* زيادة المرتب.

* تعزيز الراحة في العمل.
* تحسين نوعية الحياة غير العملية.
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ثل ذاك ستصبح م سبل وإل  ستغلله بأفضل ال تك وا يك أن تبادر بتنظيم وق  لذلك عل
المدير الذي عرضنا كيف يصف يومه.

ما يسمى "أسبوع النتاجية في  يخصص عادة السبوع الول من أيلول / سبتمبر ل
ند شة ب تم مناق مع ظروف عملك، وي سب  خر يتنا عد آ كن أن تحدد مو تب" ويم  المك
عة سم أو مجمو كل ق في  تم  سبوع، وي من هذا ال كل يوم  يم  من بنود التنظ حد   وا
 تخصصيص سصاعة يوميا لمناقشصة فصي الموضوع المطروح ووضصع الحلول المناسصبة
 لتجنصب كصل مصا يعيصق اسصتغلل الوقصت، والنقاش الجماعصي يسصمح بإظهار المشاكصل

المحتمل حدوثها ووضع أفضل الحلول لمعالجتها.
جب أن يع، وي حة الفرصة لحضور الجم نة لتا ية مر ساعات تدريب مة  نك إقا  ويمك
تي ية ال ين ووضع الحلول والخطوات العمل حل التمار في  ين  يع الموظف  يشارك جم
 سصيتبعونها فور عودتهصم إلى المكتصب، وهذا يخلق الحماس الجماعصي فصي المؤسصسة

فيلتزم الجميع بهذه الخطوات .
عد هي منه ب نك ستقرأ جزء في كل يوم على أن تنت  ملحظة: هذا الكتاب يفترض أ
 أسصبوع، وهذا ممصا يسصهل قراءة الكتاب، ويتيصح لنصا تطصبيق الخطوات العمليصة قبصل

إكمال قراءة الكتاب.
اليوم الول: تقييم الذات

 اليوم سصنقوم بتحليصل قدراتنصا على تنظيصم الوقصت، وسصنضع سصجًل للوقصت ولئحصة
بالعوامل التي تستنفذ الوقت، وبعد ذلك الخطوات العملية لتغيير عاداتنا.

تحليل استخدامنا للوقت
 تظهر البحاث أن الموظفين يضطرون دائما إلى تغيير موضوع اهتمامهم، فتراهم
في المقاطعات ما معدله عشر دقائق غلى المسألة الواحدة، فيضيع الوقت   يمضون 

والضغوطات اليومية دون أن يشعر بضياع الوقت.
 لذلك نحصن بحاجصة إلى أن نعصي عاداتنصا فصي قضاء أوقاتنصا، وتصصميم سصجل خاص

بالوقت سيزيد من وعينا بحجم الوقت المهدر وسيحدد العوامل المضيعة للوقت.
تغيير عاداتنا
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ير هد لتغي نا أن نبذل الج بل علي نا  ير عادات في لتغي خص هذا الكتاب ل يك  قراءة مل
 عاداتنصا، ويجصب أن نسصتمر فصي تطصبيق هذه الخطوات مرارا حتصى تصصبح عادات
سبع خطوات من  طة  يك خ ساعدة، وإل ين الم من الخر كن أن نطلب  سنة، ويم  ح

لتغيير عادات إهدار الوقت:
. اكتب السباب التي تؤدي إلى ضياع وقتك.1
. عدد المشاكل التي تسببها عادة هدر الوقت.2
. تصور عادة تنظيم الوقت ونتائجها اليجابية.3
. حسن من عادة تنظيم الوقت.4
. توقف عن استخدام العذار الواهية.5
. خطط ليومك بهدوء كل صباح.6
. حول المشاريع الضخمة إلى خطوات ومهمات صغيرة مرتبة.7

اليوم الثاني: الحد من تراكم الوراق
 هصل يبدو مكتبصك مليصء بالوراق والمذكرات والكيبات والمواد التصي تود قراءتهصا
في قت  من الو ير  يع الكث نك تض كد بأ نا متأ  وأوراق الملحظات؟ إذا كان كذلك فأ
 البحث عن ورقة مهمة أو عنوان شخص أو زبون، أو تجلس لساعات في السبوع
نة للوراق  الواحد لترتيب الوراق وفرزها من دون فائدة تذكر أصبح مكتبك خزا

الغير مهمة بدل أن يكون مكان للعمل!!.
 فصي هذا اليوم سصنساعدك على التخفيصف مصن وطأة هذه الوراق وسصيصبح مكتبصك
ساحة مة وم من الوراق المه يل  تك والقل يم وق يء إل جدول تنظ كل ش من   خالي 

كبيرة فارغة للعمل!
حملة تقليل الوراق

يل الهمية،  ل يمكن التركيز على الشياء المهمة إل إذا تخلصنا من كل ما هو قل
 وعندمصصا نطلع على جميصصع الوراق والكتيبات والبريصصد نرى أن معظمصصه غيصصر
 ضروري،إل أن طريقتنا في العمل هي التي تجعل هذه الوراق الغير مهمة تتكدس
 على مكاتبنصا، لذلك حاول أن ل ترسصل أي ورقصة إلى أي شخصص إل إذا كان هذا
 الحل الخير، استعض عن الوراق والمذكرات بالتصال الشفهي، ول تطلب نسخة
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 مصن جميصع الوثائق والوراق، بذلك تنقصص كميصة كصبيرة مصن هدر الورق والوقصت
والجهد.

* ألزم جميع من يرسل لك بورقة أو تقرير أو مذكرة بالختصار قدر المكان.
 * تحدث إلى الشخاص مباشرة بدًل من إرسال مذكرة وهذا يعزز التصال بين

الموظفين.
* أطلب من الجميع عدم إرسال أي تقارير أو مذكرات إل في الحالت الستثنائية.

* أعد كل الوراق غير الضرورية إلى مرسليها.
* اختصر في كتاباتك إلى الخرين.

التعامل الفعال مع الورق
ثر يه أك سترجع إل قط، أم الورق الذي  قة مرة واحدة ف كل ور مع  مل   حاول أن تتعا
 من مرة في اليوم فهو الورق المهم الذي سيكون في ملفات منظمة ومرتبة، وإليك
سكت ما أم قة الواحدة، إذا  يه الور تي تناولت ف عن عدد المرات ال خبرك  قة ت  طري
ما تكرر تناول الورقصة في إحدى الزوايصا، وكل صغيرة  ضع نقطصة حمراء   بورقصة ف
 أضف نقطة صغيرة، فإذا وجدت أن أوراقك أصبحت مصابة بالحصبة يجب عليك

مراجعة أسلوبك في التنظيم!
 وهناك مصن الناس مصن يصبرر الفوضصى الموجودة على مكتبصه بقوله: أعلم مكان كصل

شيء، أو هذه الفوضى المنظمة!،
 لذلك عليك الن بترتيب مكتبك ول تؤجل ذلك أبدا، ضع لفتة تخبر الخرين بأنك
قك تب أورا ية، ور يل الهم يء قل كل ش من  صف،وتخلص  ساعة ون  مشغول لمدة 
في كم الوراق  ساب ترا بك على ح يب مكت نب ترت مة وتج في ملفات منظ مة   المه
 أماكصن أخرى مصن الغرفصة، وتذكصر بأن ترتيبصك لمكتبصك يعنصي أنصك لن ترى غيصر
 الوراق اللزمصة لمشروعصك، وذلك سصيساعدك على التركيصز لمدة تكفصي لنهاء

المشروع وعدم التشتت وتضييع الوقت.
ها أو تعمل ما أن تحول طبيق إحدى هذه الخطوات، إ يك ت يك أي ورقة فعل ما تأت  عند

عليها أو تلقيها في سلة المهملت أو تضعها في ملف.
التوثيق الفعال
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 يشكصل نظام التوثيصق سصواء أكان إلكترونيا أو على الوراق أبرز أداة تنظيصم على
 الطلق، والمبادئ التنظيميصة متشابصه فصي كلى النظاميصن وسصنركز على النظام

الورقي.
سات بأن  ها أبدا، وأن85تظهر الدرا ها ل نعود ل فظ ب تي نحت  % من المعلومات ال

نا هي أصًل محفوظة في مكان آخر. ها في ملفات تي نبقي  نسبة كبيرة من الوثائق ال
ير متردد فإن نت غ ها، وإذا ك جة إلي عد بحا تي لم ت كل الوثائق ال من   لذلك تخلص 

حجم ملفاتك ستنخفض بنسبة خمسين بالمائة.
فظ ثل: "اح مة م عد العقي عض القوا سخ ب سسات تر من المؤ ير  سف هناك الكث  ولل
قة أن هذه ما" والحقي يه يوما  قد تحتاج إل يه لنك  بل أن ترم كل شيء ق عن  سخة   ن
 القاعدة ل تنطبق أبدا إل على الوراق التي لها قيمة قانونية، أم غيرها من الوراق

فإنها ستفقد قيمتها بمرور الوقت.
من المعلومات الموجودة نا  بة ازداد احتمال إفادت مة ومرت نت الملفات منظ ما كا  وكل
مة نا المعلومات المه فظ ل كي تح نا الملفات ل مل الملفات، اخترع هو ع ها، وهذا   في

حتى نرجع لها بسرعة متى ما أردنا ذلك.
اليوم الثالث: التخطيط

ية التنظيم، وكان على مؤلف الكتاب أن يضع هذا الفصل ساس عمل هو أ  التخطيط 
في بداية الكتاب.

ثم صيلية  طة التف سم خطوات الخ يد الهداف، ر حل: تحد مر بثلث مرا يط ي  التخط
التنظيم اليومي.
تحديد الهداف

سك، لذلك ظم نف من أن تن ية فل فائدة  ية والمهن تك العائل  إذا لم تحدد أي أهداف لحيا
 عليك أن تسأل نفسك دوما، ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ كيف سأكون بعد خمس
 أو عشصر سصنين؟ وعليصك أن تكتشصف مصا تريصد فعًل ل مصا يريده الناس منصك، وهذه
 الهداف يجصب أن تكون سصامية فصي توجههصا، فليصس مصن الهداف أن تحصصل على

المليين من الموال، أو أن تحصل على لقب معين.
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 إذا حددت هذه الهداف، عليك أن تدونها في مفكرتك أو تعلقها في مكان ما بحيث
تراها كل يوم فتكون نصب عينيك فل تنسها أو تحيد عنها.

الخطوات التفصيلية
 إذا وضعت أهداف كبيرة قد يدور في نفسك بأنها مستحيلة وستبدأ عندها بالتراجع
ها تي ستمشي علي يك أن تضع الخطوات الصغيرة ال  وتعديل هذه الهداف، لذلك عل
 حتى تحقق هذه الهداف الكبيرة، هذه الخطوات الصغيرة ستعطيك الحماس والقدرة
 على مواصصصلة المسصصير نحصصو أهدافصصك، ولن تشعصصر بفائدة هذه الخطوات إل إذا

استخدمتها، وفوائد هذه الخطوات هي:
* تحول الهداف المثبطة إلى خطوات يمكن تحقيقها.

* تحثنا على تحقيق أهدافنا.
* تسهل تطبيق الفكار.

* تمكننا من التركيز على المهم وليس الطارئ.
* تشكل علمة نستطيع من خللها تقويم تقدمنا.

* تساعدنا على تفادي المشاكل.
التخطيط اليومي

* يمكننا من تنظيم عملنا بواقعية.
* يعمل كمفكرة.

* ينظم العقل ويجمع شتاته.
* يساعدنا على إنهاء العمال في وقتها.

* يحثنا على العمل.
* يساعدنا على التركيز على تحقيق أهدافنا التي لها الولوية

 عليك أن تختار وسيلتك التي ستنظم وقتك بها، قد تناسبك المفكرات أو البطاقات أو
 قائمصة لكصل يوم، المهصم أن تكون الوسصيلة معينصة لك على تحقيصق أهدافصك، وهذه

الخطوات ستعينك على تنظيم وقتك:
 * خطط لليوم التالي، قبل نومك عليك قضاء بعض الوقت لوضع قائمة بالذي تود

أن تقوم به والواجبات المكلف به.
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ها أو عض المهمات فل تلغي ستطع إنجاز ب ما لم تنجزه اليوم، إذا لم ت مل   * أك
تؤخرها، اكتبها على قائمة اليوم التالي.

* ضع العمال أو الخطوات التي ستحقق أهدافك المستقبلية ضمن قائمة العمال.
ستخدام الرقام أو الحروف أو حتى نك ا  * حدد أولوية كل عمل أو مهمة، ويمك

جب أن تكون هناك نى، وي هم أن تكون رموز ذات مع  الشكال، أو حتى اللوان الم
مهمات لها الولوية ومهمات عاجلة ومهمات ل بأس غن أجلتها.

 * فوض الخرين، يمكنك أن تفوض بعض العمال للخرين ول يعني التفويض
سين، من المرؤو صوصا إذا كانوا  هم خ ير لمهارات هو تطو بل  ين  ستغلل الخر  ا

يمكنك أن تتخلى لهم ببعض مسؤولياتك.
 * قدر المدة اللزمة لكل مهمة، وأضف عليها بعض الوقت لنك بالتأكيد لن تنتهي

من أي مهمة بالوقت الذي قدرته.
اليوم الخامس: تنظيم الجتماعات

في اجتماعات، أو زيارات مفاجئة أو50% - 30يقضي المدراء  هم  من وقت  % 
ستفادة قت اللزم للجتماعات وال يص الو نك تقل يف يمك سنناقش ك  مقابلت، لذلك 

من كل اجتماع بفعالية قصوى.
ية أو مة هاتف في مكال قد تك فر، ف يل إذا تو عن بد حث  قد اجتماع فب  * إذا أردت ع

محادثة وجهُا لوجه.
 * إذا قررت عقد اجتماع حدد هدف الجتماع بوضوح، وأخبر جميع من سيشارك

في الجتماع بهذا الهدف قبل الجتماع بمدة كافية.
* ضع جدول لعمال الجتماع، وضع أهم البنود أوًل.

 هذا قبصل الجتماع أمصا أثناء الجتماع فهناك عوامصل تحول دون السصتفادة مصن
الجتماع، فعليك تجنبها:
* التأخر في الحضور.

* عدم وضوح الهدف من الجتماع.
 * النقاشات المشتتة، لذلك يجب أن يدير الحوار رئيس الجتماع أو شخص متمكن

من ذلك.
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 * قلة المشاركة وتفضيل الصمت، وقد يكون هذا بسبب النتقادات، لذلك أجل كل
النتقادات إلى آخر الجتماع.

* المقاطعات، تجنب المكالمات الهاتفية أو الزيارات المفاجئة.
* التردد في اتخاذ القرارات.

 ملحظة: قد تكون هذه التعليمات سهلة، لكن تطبيقها صعب لذلك نفذ هذه الخطوات
 تكرارا حتى يتعود الجميع عليها. وهناك كتب متخصصة لدارة الجتماعات ستجد

فيها تفاصيل مفيدة.
اليوم الخامس: تنظيم المشاريع

 المشروع: هو مجموعة من المهمات المترابطة والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى
هدف محدد.

تسعة أسباب لفشل المشاريع:
. تحمل الكثير من المهمات.1
. التخطيط الغير مناسب.2
. زيادة التكلفة وقلة الرباح.3
. تكليف الشخاص غير المناسبين بمهمات المشروع.4
. التأجيل.5
. الفشل في تحديد المشاكل المحتملة.6
. ضعف النظرة الشاملة.7
. عدم وجود هدف واضح.8
. قلة التواصل بين أفراد الفريق العامل في المشروع.9

التخطيط
قت اللزم لنهاء يذ، وتقلص الو ية التنف سهلت عمل كبر  يط وقتا أ نا التخط ما أعطي  كل
 المشروع وخفضنصا التكلفصة الكليصة للمشروع، ويتضمصن التخطيصط خمصس خطوات

أساسية:
ين الخطوات كن الهدف واضحا وموجزا اتضحت للعامل ما  يد الهدف، وكل  * تحد

التي سيسلكونها.
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* تحليل الكلفة والرباح، فل فائدة من المشروع إذا لم يعد علينا بأرباح جيدة.
* تقسيم المشروع إلى مجموعة مهمات صغيرة.

* تحديد المدة اللزمة لنهاء كل مهمة.

* توزيع المهمات على أفراد المشروع.
المراقبة

 هدف المراقبة التأكد من أن المشروع يسير في التجاه الصحيح والسراع بمعالجة
 الخطاء فصي حال حدوثهصا. ويسصتحسن وضصع جميصع الملفات والمسصتندات المتعلقصة

بالمشروع في مكان واحد.
التقويم والمراجعة

 علينا تقويم المشروع، لنعرف السلبيات لنتجنبها في المشاريع التالية، وندون تجربة
المشروع حتى يستفيد الخرين من هذه التجربة.

اليوم السادس: ترويض التصالت الهاتفية
 الهاتف أداة اتصال مهمة، سريعة ورخيصة، وللسف يساء استخدامه، فيصبح أداة
نا، صل إلي تي ت ية المكالمات ال قع أهم ستطيع أن نتو نا أوًل ل ن قت، لن  لهدار الو

وثانيا ل نختصر في حديثنا، فيضيع وقت العمل في المكالمات الهاتفية.
تك ين ملحظا صص أوراق للتدو مة، وخ ير مه صار المكالمات الغ يك اخت  لذلك عل

التي تتلقها في الهاتف، ول تبعثر ملحظاتك في عدة قصاصات وأوراق.
 ومن النصائح المهمة أن تخصص ساعة ل تتلقى فيها أي مكالمة وتركز فيها على

العمال المهمة ذات الولوية.
قد مة،  بل إجراء أي مكال كر قليًل ق جب أن نف ها، في تي نجري عن التصالت ال ما   أ
 تكون أنت من قاطع نفسه لجراء هذه المكالمة، لذلك اكتب ملحظة بخصوص هذه
من عد النتهاء  مة ب قم بالمكال ثم  يه  كز عل مل الذي تباشره ور هي الع مة وأن  المكال

عملك.
من ير  فر بذلك الكث صالتك فتو يع ات نة لجراء جم ساعة معي صيص  نك تخ  ويمك
تى ل يكون يه ح ما يعن هم  خر، حاول أن تف خص آ تك لي ش ند محادث قت، وع  الو

هناك أي سوء تفاهم يؤدي بدوره لهدار الجهد والوقت.
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اليوم السابع: مراجعة عامة وإرشادات إضافية
يم نا على تنظ من قدرات مة تحسن  صائح المه عض الن  في هذا الجزء يورد الكتاب ب

الوقت
 إذا كنصت كثيصر السصفر فعليصك القيام بالتحضيرات الدقيقصة قبصل السصفر وكتابصة لئحصة
ها والمستندات اللزمة للجتماعات  بأهداف الرحلة وتحضير الوراق الضرورية ل
سفر قت ال نك قضاء و سفر، ويمك في ملف خاص بال ها  سيحضرونها ووضع تي   ال

بمطالعة المواد التي لم يكن لديك وقت لقراءتها.
 نصيحة أخرى يوردها الكتاب لنهاء أو قراءة أكوام الوراق والتقارير، وذلك بتعلم
 مهارة القراءة السريعة، ويمكنك أخذ دورة في هذه المهارة أو الحصول على كتاب

يعلمك هذه المهارة وإليك بعض الخطوات التي ستعينك على القراءة بسرعة:
 كلمات أو أكثر(.3* ل تقرأ الجمل كلمة كلمة، بل عدة كلمات مع بعض )

* تجنب القراءة بصوت عالي أو تحريك لسانك بالكلمات.
* اقرأ السطر الواحد بثلث أو أربعة نظرات فقط.

* تصفح قبل القراءة.
 %،100وينصح الكاتب ويحذر من مسألة الكمالية، أي محاولة إكمال العمل بنسبة 

 لن أي عمل ل بد من أن يكون فيه نقص، وهذا من طبيعة البشر، ول يعني ذلك
أن ندعوا إلى الهمال.

وهذه بعض النصائح الخرى:
* الختصار والبساطة في كل شيء.

* عدم التردد في اتخاذ القرارات.
* التأقلم مع الظروف ومتابعة التغيرات.

* التفويض وهذا فن يمكنك تعلمه من الكتب أو الدورات.
* التفاؤل واليجابية.

الخلصة
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 ركز هذا الكتاب على إزالة كل ما يعيق تنظيم واستغلل الوقت، وإذا ما طبقت هذه
ية، لذلك هذه الحلول ستكون فور عك فإن النتائج  مل م من يع كل  ها   المهارات وطبق

لن تنجح إذا لم يتبنها الكل.
قل هذه ية ان يت النتائج اليجاب بك ومنزلك، وإن رأ في مكت ها   لذلك ل بأس أن تجرب

التجربة لغيرك حتى يستفيد بدوره ويفيد غيره.
 حاول أن تطبق هذه الخطوات التنظيمية، واكتبها على بطاقة صغيرة أو على لوحة

تعلقها أمامك وّعود نفسك على تطبيق هذه الخطوات حتى تصبح عادة.
=============

قم بتوظيف الوقت توظيفا منتجا
عبد ال احمد اليوسف

سان ما تقوم بالزمن,وحياة الن تة والخالدة,فالحياة إن يم الثاب من الق مة  قت قي ثل الو  يم
 إنمصا تقاس بتوظيصف الزمصن توظيفا منتجا,ولذلك ليمكصن حسصاب عمصر أي إنسصان
قي مر الحقي هو الع من..فهذا  من الز ستثمر  تج وا ما أن ما بمقدار   بمقدار ماعاش,وإن

للنسان.
فه في ستثماره وتوظي كد على وجوب ا  وقد أعطى السلم للوقت أهمية قصوى,وأ
به في كتا سم  قد أق سبحانه وتعالى  هو أن ال  ما يدل على ذلك  صالح,وم مل ال  الع
حى صبح والض جر وال يل والنهار والف عض أجزائه كال قت وب يم بمفردات الو  الحك
 والعصصصر.. يقول تعالى : ) والليصصل إذا يغشصصى والنهار إذا تجلى(,ويقول تعالى :
 ) والفجر وليال عشر(,ويقول تعالى : )والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس(,ويقول
 تعالى :) والضحصى والليصل إذا سصجى(,ويقول تعالى : )والعصصر إن النسصان لفصي
يء فهذا سم بش سبحانه وتعالى إذا اق سرين أن ال  ند المف من المعروف ع سر(,و  خ

يدل على أهميته وعظمته وقيمته العالية.
ما لفائدة عن تبديده في هى  قت,ون ستثمار الو نبي )ص( على ضرورة ا حث ال قد   و
 منه,فقد روي عنه )ص( قوله :"بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك,وصحتك
نا على الستفادة نبي )ص( يحث بل موتك",فال تك ق بل فقرك,وحيا بل سقمك,وغناك ق  ق

من الوقت قبل الهرم,والصابة بالسقم والمرض,أو النشغال بالفقر,أو الموت!
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 ويقول النبي )ص( أيضا وهو يحثنا على اغتنام العمر في العمل الصالح :"كن على
مر محدود لن مك ودينارك",ويقول )ص( أيضا :"إن الع نك على دره شح م  عمرك ا

يتجاوز أحد ماقدر له,فبادروا قبل نفاد الجل".
 والوقت يمضي بسرعة,وكل ساعة تنتهي لن تعود أبدا,إذ أن عقارب الساعة لتعود
سلم( :"مانقصت ساعة من دهرك إل يه ال  الى الوراء إطلقاويقول المام علي )عل
بل ين,وكل يوم يمضي لن يعود, جل مع سان محدد بأ من عمرك",وعمر الن  بقطعة 
 ينقص من العمر بقدره,يقول المام علي )عليه السلم( :"إنما أنت عدد أيام,فكل يوم

يمضي عليك يمضي ببعضك فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب".
 والوقصت كالسصيف إن لم تقطعصه قطعصك كمصا تقول الحكمصة الشهيرة,وليدرك هذه
 الحقيقة إل من تعامل مع الوقت كسلعة ثمينة,أما من يتعامل معه كسلعة زهيدة,فلن

يفهم اهمية الوقت وضرورة استثماره إل بعد فوات الوان!
 إن الزمن لينتظر احدا,فهو يتحرك بسرعة مبرمجة,بغض النظر عما إذا كنا ندرك
من يتحرك بدون يق,والز ني الدق يل والنهار يتحركان طبقا للنظام الكو  ذلك أم ل,فالل
مل يك فاع يل والنهار يعملن ف سلم( :"إن الل يه ال قف,ولذلك قال المام علي )عل  تو
سرع في اليوم,وأ ساعات  سرع ال ما",ويقول أيضا :"ماأ خذ منه نك ف ما,ويأخذان م  فيه
 اليام في الشهر,وأسرع الشهور في السنة,وأسرع السنين في العمر",فلنعمل بكل جد

واجتهاد,ولنستثمر كل لحظة من لحظات أعمارنا,ولتكن دنيانا مزرعة لخرتنا.
=============

فوضى الوقت في حياة الشاب!
الوقت المهدور.. فرص مهدورة.. سواء كانت فرصا )مالّية( أو )ثقافية(..

 البعض مّنا يفّرط بأوقاته ويبّذر وُيسرف أكثر مّما يبّذر وُيسرف بأمواله.. في حين
أّن الوقت مال، كما يقول أصحاب المال..

ّن الوقت )ُفَرص(: فرصة للتقّرب إلى ال.. فرصة لبناء الشخصية..  ونحُن نقول إ
 فرصصة للتعّلم.. فرصصة للمعرفصة.. فرصصة للكسصب الثقافصي أو الماّدي.. فرصصة

للتعارف.. الخ.
فما هذه الفوضى الوقتّية في حياتنا إذا؟!
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ص أوقات طويلة للثرثرة..
ص أوقات غير محّددة للتسّكع والتطّلع في واجهات المحّلت..

ص أوقات ممدودة وممطوطة للجلوس إلى )النترنيت(..
ص أوقات مفتوحة للهو واللعب والسهر والعبث..

ص أوقات ُمبّدَدة على مصاطب المقاهي ومنعطفات الشوارع..
ص أوقات شاسعة للنظرات البلهاء الفارغة..

لماذا ذلك؟!
 لّننا نعتبر الوقت ملكا يمكُن أن نتصّرف به كما نشاء حتى ولو أتلفناه وأرقناُه على

الرض، وبّذرناه تبذيرا!
ليَس المبّذرون بأموالهم فقط )إخوان الشياطين(.. المبّذرون بأوقاتهم كذلك..

 لّن الوقت غير المعمور أو المملوء أو المشغول بالعمل الصالح والنافع، والذي بل
مردود إيجابّي.. هدر.. وأّي هدر!!

ُص ُت أرخ فه توظيفا جّيدا، يقول: »الوق قد وّظ قت، و مة الو ين يعرفون قي حد الذ  أ
شيء في الوجود، وهو الشيء الوحيد الذي ل يمكن شراؤه«!

إّنه مخترع الكهرباء )أديسون(.
 أجِر إحصاًء للوقات المهدورة ُسدًى.. ستحصل على نتائج مذهلة، فإذا كانت قطرة
ها.. قد تمل خّزانا كبيرا بعد ساعات من نزف ية عاطلة..  تي تنزُف من حنف  الماء ال
في يح.. أو  مع الّر سنوات تذهب  ساعات واليام والسابيع والشهور وال من ال كم   ف

)المجاري( مع الفضلت.. أو في التّرهات عبثا ؟!
 تأمّل فصي أنّص سصاعة تفكّر يمكصن أن ُتنتصج )مشروعا(.. )كتابا(.. )حّل لمشكلة(..

)اكتشافا لنظرية(.. )هداية إلى الطريق الصحيح(.. )إنقاذا لمستقبل مهّدد(.. الخ.
ستور( يقول: »إذا يم(.. )با في التعّرف على )الجراث ة  ضى أوقاتا مهّم  العاِلم الذي ق

أضعُت دقيقًة واحدة من حياتي، ُأحّس بأّنني اقترفُت جريمة ضّد النسانية«!!
لّنها يمكن أن تكون دقيقة )إنقاذ( للنسانية فيما ُيبدعُه عقله!
إليك بعضا مّمن عرفوا قيمَة الوقت عسى أن تعرفه مثلهم..

1450



ستعماله«! قه، وحسن ا في جودة إنفا ته  ما قيم مة المال، كله قت كقي مة الو ّن قي  »إ
)أحمد أمين(

من كم  ساعات، ف ني وال ّي المعدود بالثوا ّي« ل الكم من النوع عن »الز نا  ه يحّدث  إّن
ساحة الزمن مشغولة بما يبقى بعد أن يفنى أو يذهب الزمن؟!

وقال مجّرب:
يد في  يد  يد النّجار، والحد في  سان، كالخشب  يد الن في  هو المادة الخام   »الزمان 

الحّداد، فهو يستطيع أن يصوغ منه حياة طّيبة سعيدة، أو سّيئة يائسة«.
وقال )بوسيسه( أحد الفلسفة:

نا كثيرا من أيام التعاسة ر علي ها في المدرسة، توّف تي نقضي ّن ساعات النتباه ال  »إ
في الحياة«.

ويقول )بنيامين فرانكلين(:
»إذا كنَت تحّب الحياة فل تضيع الوقت ُسدًى، لّن الوقت هو ماّدة الحياة«!

لكي نحّل مشكلة )فوضى الوقت(.. لنتذّكر المثال التالي:
 لديّص مبلغٌص مصن المال وعندي عّدة احتياجات: طعام، شراب، لباس، كتصب، القيام

برحلة، شراء لعبة مسّلية.. الخ.
 هل يصّح أن ُأريق مالي كّله على مائدة الطعام، أو على مشترياتي من اللبسة، أو

الكتب، أو الرحلة، أو اللعاب؟
الحكمُة.. عقلي.. يقول لي: إعِط لكّل حاجة استحقاقها من المال..

الوقت.. كالمال، تنتظرُه احتياجات، فهل يصّح أن ُننفقه في حاجة واحدة فقط؟!
البلغ

=============
 الصلة عبادة وتربية

 ص الوقت1
كل يوم خمس مرات، لماذا في  هو يمارس الصلة  سه و ا نف ير مّن سأل الكث  قد ل ي
ر ية تغّي قت الوجوب بدا صلة؟ ولماذا يبدأ و قت وال ين الو بط والقتران ب  هذا الترا
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 كصل فصصل مصن فصصول اليوم؟ ولماذا تجصب الصصلة مقترنصة بالتحولت الكونيصة،
والتبّدلت الطبيعية العامة؟

َن َن الَفْجِر كا َن الَفْجِر إنّ ُقرآ َسقِِ الّليِل وقرآ ِس الى َغ ِك الّشْم ّصلَة ِلُدلو ِم ال  } أِق
(78مْشهودا{.)السراء/

ها َوِمْن َك َقْبَل ُطُلوِع الّشمِس وقبَل ُغروِب َسّبْح بَحمِد َرّب  } َفاْصبْر على ما يقولوَن َو
(130آناِء الليِل َفَسّبْح وأطراَف الّنهاِر َلَعّلَك َترضى {.)طه/

 إن هذا الربصط، وتلك العلقصة ليسصت مصصادفة عفويصة، ول اتفاقا صصنعته ظروف
سان الى مدارج يد الن خذ ب تي تأ مة ال ية الحكي يد الله ها ال بد، ولكن سان المتع  الن
 الكمال، فتهيصئ له الجصو التعبدي المتمصم لغراض الصصلة، المسصتهدفة تعظيصم ال،

والعتراف بنعمه، وإعلن الشكر له.
قه، سان التعبدي بأوقات تشعره بعظمة خال يم إحساس الن بط الخالق العظ قد ر  لذا ف
عر يم، فيش طه بارادة الخالق العظ ّسسه بخضوع الوجود، وارتبا صانعه، فتح  وقدرة 
ها ستقبل فترة ُأخرى يؤدي في مر الكون، لي من ع ضي  كل فترة تم عد   أنّه يتعبّد ب
 الشكصر والعبادة. ويسصّبح مصع مسصيرة الكون وتسصبيحه، فلهذه التبّدلت الكونيصة،
 والتحّولت الطبيعية التي يعايشها النسان إيحاء ومعنى يزرع الخشوع والحساس
 بالعظمة والجلل في كل نفس واعية متفتحة، تستبطن ضمير هذا العالم، وتستشف

حركة روحه، وغاية تحّركه.
فت نظر ما أراد أن يل في مواطن كثيرة، وكّل  والى هذا المعنى يشير القرآن الكريم 

النسان ويوّجهه الى خالق الوجود، كقوله تعالى:
} َوُهَو اّلذي َجَعَل الّليَل والّنهاَر ِخْلَفًة ِلمن أراَد أن يّذّكَر أو أراَد شُكورا {.)الفرقان/

62)
=============

كيف توفر للقراءة الوقت والمال
* محمد عدنان سالم

ص ل نجد الوقت الكافي للقراءة:
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 هذه تعلة معظم الناس العازفين عن القراءة، والذين ل يعيرونها أي اهتمام، والذين
 ل يخطصر فصي بالهصم، مهمصا طال وقصت فراغهصم، أن يتناولوا كتابا يملون بصه وقصت

فراغهم.
هو ما  يع أوقاتا كثيرة في نك تض في، إ قت الكا خي، لو أردت لوجدت الو يا أ  مهًل، 

دون القراءة.
طبيب .. انتظار لمكالمصة في النتظار؟ انتظاٍر فصي عيادة  من الوقات تقضصي   كصم 
ها سيارة أو طيارة تأخرت عن موعد انطلق في مرآب أو مطار ل ية .. انتظار   هاتف
 .. انتظار في السيارة أو في الطيارة في الطريق إلى بلد المقصد .. انتظار لموعد

في مكتب مدير .. انتظار لتعيين في وظيفة.
أفل تتغلب بالقراءة على ملل النتظار؟!

 كم من الساعات تقضي في تناول الطعام، طعام الجسد؟! أفنبخل على عقولنا بشيء
من الوقت نقضيه في ميادين القراءة: غذاء الفكر؟!

 إننا نقضي مع أصحابنا أوقاتا كثيرة للسمر، أفل تكون لقاءاتنا أكثر جدوى ومتعة،
سمرنا نا و خذ كتابا أو موضوعا ليكون محورا لنقاش يد؟! لنأ حو مف  لو أديرت على ن
 بدًل من الثرثرة الفارغة ول أمور الطقس، وأحوال الجو، وشؤون الساعة، وأنواع
 الطعام، وآخر النكات الهابطة. أفل نشعر بالسمو والسعادة، حين نخرج من سمرنا

بأفكار نمت بالحوار، وُصِقلت بالمناقشة؟!
قل نك تقضي ساعات طويلة في زيارة الهل والجيران، وفي المحال التجارية تنت  إ
ية، أو لمجرد تزجية الوقت، كم يكن  من محل إلى محل من أجل شراء سلعة عاد
نك أحسنت تنظيم وقتك، ووفرت وقتا ية الجيل الصاعد، لو أ يد، مهمة ترب  من المف

للقراءة، ولو وظفت لقاءاتك وزياراتك لطرح ما حصلته من قراءاتك من أفكار؟!
في300يقرأ القارئ العادي  ما يعادل خمس عشرة صفحة  قة، أي  في الدقي مة    كل

 عشصر دقائق، فلو عودت نفسصك أن تقرأ عشصر دقائق كصل يوم لمكصن أن تقرأ كتابا
 صغيرا كل أسبوع، أو كتابا كبيرا في كل شهر، أي أنك ستقرأ حوالي عشرين كتابا
فر هذه الدقائق العشر حد أن يو هل يتعذر على أ فة. ف من أحجام مختل كل عام،   في 

من وقته كل يوم للقراءة؟!
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قد وضع طبيب لنفسه قانونا صارما أن يقرأ كل ليلة ربع ساعة، مهما تأخر في  ل
 عمله، وقبصل أن يأوي إلى فراشصه، فإذا هصو يجصد نفسصه بيصن المشتغليصن فصي الدب
 بجانصب تخصصصه المهنصي، وإذا بصه يشعصر بسصعادة غامرة، سصاعدته على التفوق

والنجاح في تخصصه نفسه.
 وأعرف ناشرا عربيا ألزم نفسصه بسصاعة قبصل نومصه يقضيهصا فصي القراءة فصي كتصب
 الطبقات، وفهارس كتب التراث، وباقي فروع المعرفة، فإذا به موسوعة ناطقة، إذا

جلسَت غليه شعرت أنك في مجلس عالٍم مّطلع.
ص كيف نوفر المال لقتناء الكتب؟

خل المحدود، صحاب الد قة أ ها ضمن طا عد اقتناؤ تب، ولم ي عت أثمان الك قد ارتف  ل
فهل من طريقة لتوفير المال اللزم لشرائها؟

 إن شعورنا بالعجز عن شراء الكتاب يعكس نظرتنا الدونية له. ذلك أننا ندفع أحيانا
في أمور كمالية وفي سلع غير ضرورية ما يمكننا من شراء عشرات الكتب.

إن بإمكاننا أن نوفر من التدخين وحده ما يكفل لنا مكتبة قيمة على مر العوام.
 أما ما نوفره من استغنائنا عن بعض السلع الستهلكية، ومن تأجيل شرائنا الخضر

والفواكه إلى مواسمها حتى ل ندفع فيها أثمانا أعلى، فشيء كثير.
سوف يشعرون من مصروفاتهم لشراء كتاب، ول نا أن يوفروا  جب أن ُنعّلم أطفال  وي
من هم، ومن أجور مواصلتهم، ومن ث من رفاهيت سعادة غامرة إذا ضحوا بشيء   ب
 ألعابهم لصالح كتاب. وترتفع قيمة الكتاب في نظرهم فوق الكماليات، وفوق بعض

الحاجات.
نا عف قوت نا مشكلة ض حل ل ما ي عد شيئا غريبا، ورب ستعملة، لم ي تب الم  واقتناء الك
هر سوار ن خص الثمان، فعلى أ ها بأر كن لعرض ظم البلدان أما في مع ية، ف  الشرائ
في صفة  في القاهرة، وعلى الر ية  قة الزبك سور حدي يس، وعلى  في بار سين   ال

معظم المدن تعرض آلف الكتب بأرخص الثمان.
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 فإذا اسصتحكم عجزنصا عصن الشراء، فمصا على الحكومات إل أن توفصر لنصا فرصصة
 المطالعة وإشباع رغبتنا في القراءة بواسطة المكتبات العامة، التي ينبغي أن تكون

قريبة منا في أماكن السكن، وفي مراكز العمل.
==============

كيف تعلمين طفلك قيمة الوقت ؟
لعلك تتحسرين وأنت ترين أولدك يهدرون أوقاتهم في الجلوس طويًل

أمام شاشات } التلفزيون { أو } الكمبيوتر { أو } النترنت { !
ويزداد تحسرك حين يكون هدرهم لوقاتهم على حساب دراستهم وصلتهم

وأدائهم لواجباتهم .
ماذا تفعلين من أجل أن يدرك أولدك قيمة الوقت , ومن أجل أن توقفي

هدرهم لوقاتهم ؟
أنصحك بأن تقومي بإحراق ورقة نقدية أمام أولدك .

أتوقع أن تكون ردة فعلهم تجاه عملك هذا عبر واحدة أو أكثر
من العبارات التالية:

أمي هذا حرام , لماذا تحرقينها ؟ كنت أقدر أن أشتري بها حلوى كثيرة
أو لعبة جميلة,

لو علم أبي لغضب , سأخبر أبي بما فعلت .
أيا كانت ردة فعل أولدك , وأيا كانت عبارتهم تجاه ما قمت به

من إحراق الورقة النقدية.... فإنها فرصة لتشرحي لهم وتوضحي
قيمة الوقت الذي يهدرونه . قولي مثًل :
هل تحسرتم على خسارة عشرة دنانير ؟

أنتم تحرقون أكثر من الدنانير!
هل تعلمون كيف ومتى ؟

حين تضيعون ساعات طويلة في جلوسكم أ مام التلفاز ,
وحين تمضون أوقاتا كثيرة في النترنت ..
أل تعلمون أن هذه الساعات من أعماركم ,
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وأنكم يمكن أن تقرؤوا فيها القران فتكسبوا آلف الحسنات ,
أو أن تساعدوني في أعمال البيت فأرضى عنكم فيكتب ال لكم أجرا عظيما ,
أو تراجعوا دروسكم وتكتبوا واجباتكم المدرسية فعندئذ تنجحون في صفوفكم

ول تخسرون مئات الدنانير إذا تخرجكم في الجامعة سنة !
وماذا تفعلين من أجل أن يوقف أولدك هدرهم لوقاتهم ؟

بعد أن أوضحت لهم أن أوقاتهم تساوي صدقات وأجورا و أمواًل
أعينهم على الستفادة من أوقاتهم بما يلي :

قولي لبنك : قم يا ولدي فاكتب واجباتك المدرسية قبل أن تبدأ الرسوم المتحركة؟
حتى تشاهدها و أنت مرتاح .

أو انظر يا ولدي أنت الن تحرق دنانير بعدم دراستك وكتابة واجباتك المدرسية.
أو أتذكر عندما هددتني بإخبار أبيك عن إحراقي العشر ة دنانير ..

أنا أخوفك بال تعالى الذي سيسأل كل عبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه ,
والعمر هو الوقت يا ولدي .

وهكذا يمكنك جعل أولدك يدركون أن قيمة الوقت ثمينة , أنهم بهدرهم
الساعات دون الستفادة منها في ذكر ال تعالى , أو في قراءة نافعة ,

أو في مراجعة دروسهم , أو في فعل خير من الخيرات ,
يقومون بحرق ما هو أثمن من تلك الوراق النقدية .

يبقى أن أقترح عليك أل تحرقي ورقة نقدية حقيقية أمام أطفالك ,
بل ورقة نقدية مطبوعة عبر الطابعة و الناسخة , وأخبري أولدك

بعد ذلك بما فعلت , وأنك ل يمكن أن تحرقي نقودا حقيقية لها قيمتها,
و إنما فعلت ذلك لتجعليهم يدركون قيمة الوقت .

============
طرق مبتكرة لحواء.. لتوفير الوقت والمال

توافر المال في حقيبتك بشكل دائم يعد انتصارا كامل على الفلس.
في يوم ل يحتوي إل على  ية  ساعات إضاف صول على  قط هدف24والح ساعة ف   

يك ين يد ساطة سنضع ب كل ب ين النجازين؟ ب كن كيف تحصلين على هذ  جميل، ول
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 أفكارا تساعدك على بلوغهما وربما تفتح لك آفاقا جديدة لنجاحات أكبر من إبداعك
الخاص.

 •اسصتخدام كرة التماريصن البدنيصة كمقعصد أثناء مشاهدة التلفاز أو القراءة سصيقوي
 عضلت بطنصك وسصاقيك وأردافصك وذلك عصن طريصق بذل مجهود بسصيط فصي حفصظ
 توازنصك على هذه الكرة الكصبيرة، فإن ذلك سصيعمل على تنحيصف جسصمك ونحصت
 عضلتصك بالشكصل اللئق الذي ترغصبينه، وبذلك يمكنصك السصتفادة مصن وقصت التلفاز

والقراءة في الحصول على مكاسب مضاعفة.
 •تخطيط برنامجك المالي باستخدام الورقة والقلم يساعدك في قراءة متطلباتك أكثر
 مصن مرة، وبذلك تسصتطيعين حذف الشياء التصي قصد تجديصن أنهصا أقصل أهميصة لديصك
 وتدبرين شؤونك المتبقية في حدود معاشك اليومي أو السبوعي دونما الحاجة إلى

طلب إعانة عاجلة من والديك.
 •فصي النادي الصصحي الرياضصي يمتصد وقصت حصصة التدريبات لمدة سصاعة كاملة فصي
 معظصم الوقات، لذلك فإن مجرد مراعاة الجتهاد فصي القيام بالتماريصن قصد يجعلك
 تقلصصين عدد مرات الذهاب مصن ثلث مرات أسصبوعيا إلى مرتيصن وهذه الطريقصة
 سوف توفر لك المال إذا كنت تدفعين المال مقابل الساعات التي تتمرنينها، وتوفر
من المنزل سك للخروج  من مدة الذهاب والعودة وتحضير نف ما يشمله  قت ب  لك الو

وأيضا توفر الطاقة المستخدمة في بنزين السيارة.
 •إذا كنصت تملكيصن بطاقصة ائتمانيصة فهناك فكرة رائعصة تجعلك تتحكميصن فصي النزوات
 الشرائية التي قد تهدر مدخراتك في أقل من ثانية وهي وضع هذه البطاقة في الثلج
 بعد وضعها في كيس بلستيكي محكم ثم حفظها في الفريزر، فهذه الطريقة تمنحك
يه قت الذي يذوب ف في الو نة  سلعة معي ية حاجتك ل في جد ير  ية للتفك  الفرصة الكاف

الجليد من حول البطاقة.
يذ الفكار القتصادية حتى ل يضعنك تحت  •ل تخبري صديقاتك بشروعك في تنف
ما ير أو رب في التوف سلوكياتك  من  ين  ما يجعلك تخجل صودة م ير المق بة غ  المراق
يك ذلك من عزمك على تكوين خبرات اقتصادية هن بص " البخيلة" فيثن  تنعتك إحدا
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تي ل تخلو حياة أي ها إل فصي الزمات والمسصؤوليات ال  مفيدة لن تعرفصي مدى قيمت
شخص منها.

سيوفر لك غد فهذا  ها ول تؤجلي مهمات اليوم لل في مواعيد ية  هي أعمالك اليوم  •أن
جي إلى نك لن تحتا سيوفر لك المال ل سية وأيضا  حة النف قت والرا من الو ير   الكث
جك بهذه الملفات وأيضا مة ولن تتكدس أدرا ير التا فظ أعمالك غ ية لح  ملفات إضاف
سية لنك ذاكرت دروسك وهي ما زالت  سوف يوفر لك ذلك أعلى العلمات الدرا
 طازجصة ممصا يعنصي أن المعلومات الدراسصية سصتكون أكثصر سصرعة فصي اللتصصاق

بذاكرتك.
 •اسصتغلي الفرصصة لممارسصة المشصي " مثل للذهاب إلى المدرسصة أو الجامعصة أو
 الجمعية إن أمكن" فهذه الطريقة ستجعلك توفرين الوقود وتفقدين السعرات الحرارية
 الزائدة التي تؤدي إلى السمنة التي تجعلك في حاجة لزيارة الطبيب لوضع برنامج
ستغفار، ووضع سبيح وال في الت شي  ستغلي فرصة الم ها، وا سب لفقدان  غذائي منا
 أفكار مثمرة ليومصك فغالبا مصا سصتصبح ممارسصة المشصي هوايتصك المفضلة بمجرد

حصولك على بشائر الفائدة منها.
صول على في الح قت  فر لك الو كل دائم يو يب بش تك يوميا فإن الترت تبي غرف  •ر
بة ضى وأيضا الحجرة المرت من الفو جو  في  ها  صول إلي صعب الو تي ي  الشياء ال
 توفصر الكثيصر مصن المال لصصاحبتها وذلك لنهصا تكون على علم دائم بأماكصن الشياء

التي قد تشتري غيرها لنها ل تعلم أين وضعتها حين اشترتها الشهر الماضي.
 •إذا كنصت تقوديصن سصيارتك إلى الجامعصة، احسصبي عدد السصاعات التصي تنفقينهصا فصي
 القيادة أسصبوعيا وحاولي اسصتثمار هذه السصاعات فصي تشغيصل شرائط كاسصيت
 لمحاضراتك في الجامعة حتى تسمعي المحاضرة مرة أخرى، فهذا يعني أنك تقريبا
تي ية ال غة الجنب ية لل مج التعليم سيت لحد البرا سمعي شرائط كا ها جيدا أو ا  وعيت

تحرصين على تعلمها.
  عند وضعها في حقائب السفر وذلك بلفها فيswiss roll•احفظي تنورتك بطريقة 

  فهذا سصيحافظ على بقائهصا مكويصة طيلة الرحلةrollكيصس بلسصتيكي على هيئة 
وتوفرين بذلك وقت الكي.
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ها ها فخذي من  •إذا تهرأت إحدى قطع ملبسك وأصبحت ل تصلح حتى للتصدق ب
ما ينفعك من الكلف والكسسوارات والزرار فإن ذلك سيوفر لك بعض المال.

 •فكري في استغلل الواني البلستيكية الفارغة في عمل أوان للزهور أو مقلمات
 واسصتفيدي مصن باب فتاتصك الذي يطرح عليصك بعصض الفكار المبتكرة لتنفيصذ هذه

الشياء.
 •استفيدي من الوراق الفارغة البيضاء المتبقية في دفاترك الدراسية الخاصة بالعام
 الماضي وقصيها ورتبيها واجمعيها وضعيها بالقرب من يدك على مكتبك فكم مرة

احتجت لورقة تكتبين عليها ملحظة ولم تجديها بسهولة.
ين نت تملك يه وإذا ك صول إل سهل الو حد ي في مكان وا مة  تك المه ظي بملفا  •احتف

 ( فقومصي بعمصل نسصخة مصن كصل الملفات على الحاسصوبscanerماسصحة ضوئيصة )
 بطريقة منظمة تمكنك من الحصول على ما تحتاجين إليه منها في أي وقت دون أن
 تمسصي الصصل ) مثصل شهادة الميلد والبطاقصة الشخصصية وجواز السصفر وسصيرتك
هم، فإن ذلك مل ذلك ل مي بع سرتك فقو مة جليلة ل يم خد بت تقد ية(. وإذا أحب  الذات

سيسعدهم كثيرا.
=============

اختيار الوقت المناسب مهارة تكتسب أم هبه طبيعية؟
* المؤلف: رضا علوي

سئل أحد المشاهير قبيل وفاته:
 ماذا يحتاج المرء لكصي يشصق طريقصه فصي الحياة؟ أيحتاج إلى العقصل، أم الطاقصة، أم

التربية والعلم؟.
 فهز رأسه، وقال: كل هذه المور تساعد. ولكن ثمة شيء اعتبره أهم مناه جميعا،

وهو معرفة الوقت المناسب!.
وما هو الوقت المناسب؟.

 الوقصت المناسصب للقيام بعمصل مصا، أو لعدم القيام بصه. الوقصت المناسصب للكلم، أو
ما يعرف كل ممثل. ية، ك مل الكثر أهم يت هو العا  للصمت. فعلى المسرح، التوق
 وأنصا أعتقصد أن ذلك هصو مفتاح الحياة أيضا. فإذا كنصت تتقنيصن فصن معرفصة الوقصت
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 المناسب في زواجك، وفي عملك، وفي علقاتك مع الخرين، فإنك لن تحتاجي إلى
السعي وراء السعادة والنجاح، ذلك أنهما سيجتازان بابك من تلقائهما..

 فإذا اسصتطعت أن تغتنمصي اللحظصة المناسصبة حينمصا تسصنح، وأن تتصصرف يقبصل
 انقضائها، تتيسر أمامك قضايا الحياة. وأولئك الذين يحالفهم الفشل باستمرار، يحز
 في نفوسهم ص غالبا ص ما يبدو لهم من أن العالم يقف منهم موقف المعادي. إل أن
في يس  كن ل سب دائما، ول هد المنا هم يبذلون الج هم ل يعلمون أن هو أن هم   ما يفوت

الوقت المناسب!.
 يقول أحصد قضاة محاكصم الزواج فصي أميركصا: حبذا لو يعلم المتزوجون أن هناك
تى قد أو ح ساهلون بأي هفوة أو ن ها، فل يت ساسيتهم على أشد ها ح  فترات تكون في
 بأي نصيحة! ولو أن الزوجين يدرس أحدهما الخر دراسة دقيقة، بحيث يعلم متى
 ينبغي الشكوى، ومتى يحمل إظهار المحبة والرقة، لنخفض معدل حوادث الطلق

إلى النصف بل أدنى ريب..
 إن التصرف اللئق والسلوك الرائق ليسا ص غالبا ص سوى توقيت مناسب، هل ثمة
 أشصد إزعاجا مصن زيارة شخصص لك فصي وقصت غيصر مناسصب، أو مقاطعتصك وأنصت
 تتحدثين؟! ومن منا من لم يعان من ثقيل مطيل لم يتزحزح من مكانه، فإذا بزيارته

تبدو كأنها مؤبدة؟!
نه مهارة يمكن أن يكتسبها  إن التوقيت قد ل يكون هبة طبيعية تولد مع المرء إل أ

كل من يهتم ببذل جهد في هذا السبيل.
مي يك بأن تقو سلوكك، عل يم  يم أعمالك، وتقو تك وتنظ في أوقا كم  جل التح من أ  و

بالمتطلبات الخمسة التالية:
ما أن ية. و في الشؤون البشر سم  مر حا صحيح أ يت ال  أوًل: اذكري دائما أن التوق
 تعصي الهميصة الكاملة لصص )معرفصة الوقصت المناسصب( حتصى تكونصي قصد خطوت أول

خطوة نحو اكتساب القدرة على الفادة منه.
 ثانيا: اعقدي تعاهدا مع نفسك يقضي بأل تتكلمي أو تقومي بأي عمل وأنت فريسة
 ثورات الغضصب، أو الخوف، أو الذى، أو الحسصد، أو الحقصد... فصن هذه المشاعصر
 كفيلة بأن تدمر أداة التوقيت مهما تكن متقنة الصنع. ))كل امرئ يمكنه أن يغضب،
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 إن ذلك أمصر فصي غايصة السصهولة. ولكصن أن يكون غاضبا على الشخصص المناسصب،
 وإلى الدرجة المناسبة، وفي الوقت المناسب، وللغاية المناسبة، وبالطريقة المناسبة،

فذلك ليس في إمكانية كل واحد، وليس سهًل((.
 ثالثا: اشحذي قوى التحسب واستباق المور التي تتمتعين بها، فالمستقبل ليس كتابا
 مغلقا، فالكثير مما سيحدث يحدده ما يحدث الن. ومع ذلك فإن قليلين ص نسبيا ص
 يبذلون جهدا واعيا للمتداد إلى مصصا يتجاوزهصصم، فيزنون الحتمالت الممكنصصة،

ويتصرفون على هذا الساس.
 إن فن التوقيت الصحيح ينطوي على معرفة الوقت الذي يزيل عمل ما ص الن ص

متاعب ستحدث في المستقبل، أو يوفر فوائد عتيدة.
 رابعا: تعلمي الصبر. ليس هناك ثمة مبدأ سهل لكتساب الصبر. إنه مزيج ممتاز
بل تى ق فس، إل أن على المرء أن يعرف أن عمًل واحدا يؤ مة وضبط الن  من الحك

أوانه يمكن أن يفسد كل شيء..
 خامسا: معرفة كيف تخرجي من نفسك وتتجاوزيها، وهذا آخر المتطلبات وأصعبها
ها كل شخص يرا حي، سوى أن  كل مخلوق  كل لحظة يتشاطرها  ها. إن   وأخطر
 مصن وجهصة نظصر مختلفصة. ومعرفصة الوقصت المناسصب تعنصي معرفصة كيصف يبدو ذلك

للخرين.
عد مل بالقوا بك الع يق  ستثمارها، خل تك وأعمالك وا كي تحسني تنظيم أوقا  والن فل

الربع المذكورة، وهي:
 ص برمجة العمال وجدولتها..1
 ص اجتناب تأجيل عمل اليوم إلى الغد..2
 ص اعتبار الولوية في العمال )الهم فالمهم(..3
 ص اختيار الوقت المناسب.4

---------------------------
المصدر: كيف تستثمر أوقاتك

=============
هل الحب بين الزوجين بحاجة الى الوقت؟
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د.مأمون مبيض
 تظهر كثير من البحاث ان أهم سبب لضعف العلقات الزوجية وتدهورها هو قلة
 الوقصت الذي يقدمصه كصل مصن الزوجيصن لنمصو هذه العلقصة,فتعقيدات الحياة وكثرة
قت شة وقضاء الو من الزواج فرص المعاي ية احيانا تحرم كثيرا  ها الفوضو  مشاغل
 المشترك.ويقوم كثير من الزواج أن العلقة بينهما أهم من ترتيب المنزل أو غيره
 مصن العمال,إل اننصا نجصد هؤلء يجدون وقتا لترتيصب المنزل وغيره,وليجدون وقتا

لقضائه بهدوء مع شريك الحياة!
سفر أو في  ما  يل بينه صح الزواج أن يحاولوا عدم الفتراق الطو ني ان  ولذلك فإن

غيره,وأن تكون الولوية عندهم للعيش المشترك,وقضاء الوقت معا.
سنة ما ح نا أن علقته نه إذا لحظ عض الزواج,أ يه ب قع ف كن أن ي طأ الذي يم  والخ
 نوعا مصا,فإنهمصا يتوقفان عصن اسصتثمار الوقصت المناسصب فصي تقويصة هذه العلقصة

وتنميتها,ويتجاهلن أحيانا بعض المشكلت والتوترات الصغيرة.
 إن نمصو الحصب بيصن الزوجيصن الذي نتحدث عنصه,لن يحصصل مالم يسصتثمر كصل مصن

الزوجين الوقت والجهد المطلوب في رعاية الطرف الخر.
 إن "عصصر السصرعة" الذي يعيصش فيصه يضغصط على الجميصع لينجزوا العمال
 بسصرعة,إل أن العلقات النسصانية تتغذى بالوقصت الذي يسصتثمره الناس فصي هذه

العلقات,ولبد من التأني والتروي في تنمية الحياة الزوجية.
في هذه ته  ير,فإن أمني ته,أو بحادث خط صاب بمرض يهدد حيا ما ي سان عند  إن الن
نى ما يتم ضل,وإن كل اف ته بش في مهن مل  قت ليع قد لتكون أن يتاح له و  الحالت 

مزيدا من الوقت ليقضيه مع من يحب.
الخلصة:

 لقصد حاولنصا وضصع المور السصاسية التصي مصن شأنهصا ان تنمصي المحبصة بيصن
الزوجين,فرأينا كيف نحل المشكلت وسوء التفاهم من خلل التي:

- محاولة إيقاف الجدال والنقاش عندما يحتد الخلف.
- تحديد وقت من أجل العودة للحديث والستماع من دون مقاطعة.
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كر الكلم من خلل إعادة ذ هم  كد من صحة الف قة الستماع والتأ ستعمال طري  - ا
الذي سمعناه.

- التفاق على عدم مغادرة الجلسة قبل انتهاء الوقت أو التفاق على أخذ استراحة.
- القيام بطرح ما أمكن من الحلول والقتراحات,ومن ثم التفاق على قرار.

 ورأينا ثانية أن علينا أن نستثمر ما أمكن من الوقت في بناء وتقوية العلقة الزوجية
من خلل:

 - تخصيص وقت للحديث وحتى في الخلفات الصغيرة كي ل تستفحل,ويفضل هذا
أسبوعيا.

بي سة والكلم اليجا ما للملم سبوعي بل جدال أو نقاش,وإن قت أ صيص و  - تخ
واللعب والمسامحة.

وأن من أهم المور في وجود علقة زوجية حية هي المورالثلثة التالية:
- الحوار والتخاطب بين الزوجين.1
- حل الخلفات وسوء التفاهم.2
 - التعهصد بالرعايصة والحفصظ,ليصس بمجرد المتناع عصن السصلبيات,وإنمصا القيام3

حد منهما يضع نم عن أن الوا نه أن ي ما من شأ ير,وكل  ية والتقد  بالواجبات والرعا
الخر في أولوياته.

 ولشصك أنصه سصتكون هناك أوقات يكون الواحصد منهمصا فصي غايصة التعصب وقلة
 الحتمال,أو الشعور العميصق بالسصى كأن يكون عقصب وفاة قريصب,أو بعصد مصصاب
 مصا,فل يفضصل ابدا فصي هذه الوقات فتصح باب الجدال وحصل المشكلت,أو إظهار

عيوب الخر وتقصيره!
 وقد أكدنا على اختلف كل زوج عن زوجه,وأنه لبد من أن يعبر كل منهما عما

يريده أو يشعر به,وأنه لبد لهما من الوصول الى قرار يرضي حاجات الطرفين.
Balagh.com

==============
 اسقتثمار الوقت :
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قة واحدة ، حّتى ع دقي  ُعرفت )آمنة الصدر( باستغللها التام للوقت ، فلم تكن تضّي
 إذا كان هناك وقصت فراغ اسصتثمرته فصي تلقصي الدروس على يصد أخيهصا المفّكرص

السلمي السّيد )محّمد باقر الصدر( .
 وكان وقتهصا موّزعا على )القراءة( و)الكتابصة( سصواء للمجّلة السصلمية التصي كانصت
ها الفتاة من خلل مقالت طب  نت تخا سمها )الضواء( حيث كا ها وا في وقت  تصدر 
 المسصلمة ، أو كتابصة القصصص السصلمية التربويصة الهادفصصة ، و )الشراف على
 المدارس الدينيصة( التي كانت ُتعَرف باسم ) مدارس الّزهراء ( حيث تديرها وتعّين
 مناهجها وتحّل مشكلتها ، و )المحاضرات( التي تلقيها على معّلمات تلك المدارس
 ، والمحاضرات التصي تلقصصيها على طالبات الجصصامعات وتجيصصب على أسصئلتهّن
ها نت تعقدها في بيت تي كا  وتحّل إشكالتهّن ومشكلتهّن ، أو )الجلسات( الدورية ال

وبيوتات الخوات المؤمنات .
كانت مدّرسة متنّقلة ، وطبيبة دّوارة بطّبها .

=============
الوقت المهدور والوقت المشحون في حياة الشاب

سابية ية ح قت ، وحاول أن يجري عمل من و ما يهدره  حد منّا إلى  ظر كّل وا  لو ن
 بسصيطة على السصاعات الطويلة التصي تذهصب هدرا ، إمّا فصي الثرثرة الفارغصة ، أو
 التسصّكع على أرصصفة الشوارع بل هدف ، أو التجّول أمام المحّلت التجاريصة ، أو
 جلسات السمر التي لها بداية ول نهاية محّددة لها ، حيث تترك سائبة كحبل نشنق
به الوقت دون أن نعلم أ ّننا نرتكب بحّق أنفسنا جريمة العبث بأثمن ما وهبنا ال .

تأّملوا في هذه الصور التي نعيشها ورّبما بشكل يومّي :
 صص  شاب يركصب سصيارته أو سصيارة والده ورّبمصا يصصطحب معصه عددا مصن الشّبان

ليدوروا في الشوارع والساحات والطرق من غير وجهة محّددة .
 ص  شاّبة أو شاّبات يتجّولن لساعات طويلة ص ورّبما لغير التسّوق ص قبال واجهات

المحاّل التجارية .
ن في وقت معّي َب  هي اللع قد تنت  ص  شّبان يلعبون كرة القدم لوقت غير محدود ، و

لكّنهم يعيدون الكرة مّرة ومّرتين ورّبما مّرات .

1464



 صص  شّبان يجلسصون فصي مقهصى يدّخنون ويثرثرون ويطلقون الضحكات العاليصة على
َمن يتناولونه بالغيبة .

قل سيارة ن جة ، أو  في انتظار شراء حا يل  في الطابور الطو قف  ن ي  ص  وهناك َم
عاّمة وهو يرسل نظراته البلهاء هنا وهناك ..

 ص  وهناك َمن يسهرون الّليل ، يلعبون الورق أو الشطرنج ، أو يجلسون لمد غير
 محّدد أمام الحاسصوب ويسصتخدمون النترنصت إلى درجصة الدمان ودون التفات إلى

الوقت الذي يستهلكونه في هذا المجال .
www.balagh.com

==============
لمن ليملك الوقت الكافي للعناية بزوجته

كلوديا إنكلمان
ساء كثيرات ثر.ن ها أك تم زوجها ب نى أن يه كل شيء,وهي تتم تم المرأة عموما ب  ته
 يشعرن انهصن يفعلن كصل شيصء لجصل أزواجهصن,وأن أزواجهصن ليمنحونهصن شيئا
بي تم  تم بشيء,ولته نت لته ها :"أ نا قول جة ه عن الزو صدر  ما ي بل.وغالبا   بالمقا
 على الطلق!".تحب المرأة كثيرا أن تشعر بأن زوجها يهتم بها وبسعادتها بمنتهى
 الحصب والحنان.وأنصه يعتنصي بهصا بالفعصل.هذا الشعور هام جدا لزوجصة المسصتقبل

النشيطة.
 السئلة التالية أطرحها دوما على المستمعين والمستمعات في ندواتي الخاصة.فيما

يلي ملخص بالجوبة.
ما الذي يمكنك فعله كي تظهر لها أن سعادتها تهمك جدا؟

*كيف حالك؟
*ماذا حصل معك اليوم؟

*هل يمكن لي أن أساعدك بشيء؟
*هل ترغبين بشرب شيء ما؟

*هل آلم البطن مازالت موجودة؟
*لقد فرحت بك جدا.
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*سأهتم أنا اليوم بالولد.
*لنذهب الى مطعمك اليطالي المفضل.

*ما الذي يمكنك فعله للعتناء بها؟
*تكريس بعض الوقت لها.

*معرفة وذكر العمال الصغيرة التي تنجزها.
*تقديم معونات صغيرة لها دون سابق طلب منها.
*الذهاب معا للتسوق بمنتهى الراحة والسترخاء.

*المساعدة بأعمال المنزل في المساء.وبشكل تلقائي.
*دعوتها لقضاء امسية جميلة معها خارج المنزل.

*جلب المأكولت اللذيذة.
*إلقاء حمل العمال الصعبة عنها.

*مداعبتها وملطفتها.
*التصال بها هاتفيا.

*القيام ببعض العمال المنزلية بدًل عنها.
*وضع ملصقات صغيرة على الجدار,مكتوب عليها عبارات حب لطيفة.

*إعداد الفطور الصباحي أو جلب القهوة الى السرير.
*مفاجأتها بهدية جميلة.

*تسلم زمام أمور الولد من حين لخر.
التخفيف عنها ومساعدتها حينما يكون لديها الكثير من العمل.

*مداعبتها وتقبيلها من حين الى آخر.
*تحقيق أمنياتها.

*معاملتها بمنتهى الحب والحنان حينما تسوء أحوالها.
*الضحك معا.

ية  بالطبع,ليست هذه سوى إشارات وأمثلة.الفضل أن تسعى بنفسك لكتشاف الكيف
هي الساس كر دوما أن نواياك الحسنة  ها.تذ نى ب ها زوجتك أن يعت تي ترغب ب  ال
بالنسبة لها.وان أهتماماتك الصغيرة اللطيفة بها.شأنها بالنسبة له شأن الكبيرة تماما.
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تمرين: "إظهار العناية"
ما الذي يمكنك قوله أو فعله؟

الهتمام بها وتفهمها
 معظم النساء يشعرن بأنهن ليجدن من يفهمهن.وهذا يؤدي لديهن مع مرور الزمن

الى شعورهن بالوحدة.
 تتوق المرأة لن يبدي زوجهصا اهتمامصه بحياتهصا,وبأفكارهصا,وأخيرا وليصس آخرا

بمشاعرها.هي تتوق لشعوره معها,حينما تتحدث عن مشاكلها ومخاوفها.
 ثمصة مقولة مفادهصا :"طالمصا أن مزاجصي جيصد فإن المور تسصير على مايرام" ولكصن
 حذار مصن وقوعهصا فصي الكتئاب مصن جديصد,أو مصن تحدثهصا مجددا عصن بعصض
 المشاكل,فهنا يمكن أن يتحول اي حلم سعيد الى كابوس مؤلم.ويكمن سبب ذلك في

كونه ليستطيع أن يتعامل مع انهياراتها العاطفية.
 السئلة التالية أطرحها دوما على المستميعين والمستمعات في ندواتي الخاصة,وفيما

يلي ملخص بالجوبة:
ما الذي يمكنك فعله؟

*تخطيط الوقت يوميا,حتى فيما يتعلق بالحاديث المتبادلة.
*إدراك مزاجها جيدا

*عدم تجاهل "مشاعرها السلبية".
*مناقشة المشاكل )عدم النتظار حتى تنمو وتصبح كبيرة(.

*دفعها للتحدث عن مشاعرها وعن مشاكلها.
*إبداء الهتمام الصادق بأفكارها ومشاعرها وأهدافها.

*الستماع بفعالية.
*محاولة فهمها,وعدم تقديم اقتراحات حلول على الطلق.

*عدم الحط أو التقليل من قدر مشاعرها.

*عدم التقليل باستمرار من شأن مشاكلها.
*عدم التشاجر معها,حينما تطيل الحديث على الهاتف.
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ها /عدم في /عدم الغضب من في فراغ عاط ما تغرق  حب والحنان حين ها ال  *منح
تركها لوحدها.

إطفاء التلفاز,ووضع الجريدة جانبا.
*عدم تقديم الحجج المتنوعة.

*طرح السئلة الكثيرة.
*عدم الشعور بأنها تهاجمك من خلل تعبيرها عن مشاعرها وخوالج نفسها.

*إبداء الصبر.
*الستماع لها كأفضل صديق.

*مساعدتها في تبويب أفكارها وترتيبها.
*مواساتها,وعدم أتهامها.

*إبداء تفهمك ل"وسوسة الجمال" لديها.
ما الذي يمكنك قوله؟
*حدثيني عن يومك.

*كيف تشعرين اليوم؟
*لدي انطباع,بأنك..

*هل تريدين أن أستمع لك فقط,أم ترغبين في أن أطرح لك حًل للمشكلة؟
*خففي عنك.

*لم تشعرين بذلك في رأيك؟
 بالطبصع,فإن لنمصط اكتراث الزوج بزوجتصه أهميصة كصبرة,حينمصا تتظاهصر باهتمامصك

بها,فستلحظ ذلك على الفور,وتنسحب مجروحة الخاطر.
تمرين: إظهار الهتمام

ما الذي يمكنك قوله أو فعله؟
نصيحة للنجاح:

ما تكون غاضبا فأظهر  ادفع زوجتك باستمرار لن تتحدث عن خوالج نفسها.وحين
 لها على القل مشاعرك اليجابية تجاهها,وامنحها بعض المواساة,حتى ولو لم يكن

بإمكانك فهم مشاعرها تماما.
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 كلمصا منحصت زوجتصك المزيصد مصن الحصب والدعصم حينمصا تكون أحوالهصا سصيئة,كان
 حصادك لذلك المزيد من الحب من جانبها فيما بعد.يضطرك المر أحيانا لنتظار

المكافأة لبعض الوقت,ولكن كن على يقين,أن المكافأة قادمة.
Balagh.com

==============
أسئلة لبرمجة الوقت

في تك وبدأت  سمات حيا عض  عن قرب إلى ب ظر  في الن بة  يك الرغ نت لد  إن كا
كي مة  عض العادات القدي يب ب يد ترت سك أو تع ها نف ستغير ب تي  قة ال  إدراك الطري

تستطيع أن تجعل وقتك أكثر اتساعا، إذن قم بتوجيه هذه السئلة إلى نفسك:
*ما الوقت الذي أحتاج إلى إدارته؟

*ما الذي أرغب في القلع عنه كي أوفر عددا أكبر من الساعات خلل اليوم؟
*هل أنا في أحسن حالتي ليًل أم نهارا؟ متى تكون أكثر ساعاتي إنتاجا؟

*ما الذي أريد اكتسابه من تعلمي لدارة الوقت؟
*هل سأخسر أي شيء بأداء كثير من العمال في وقت أقل؟

ستطيع "بلوغ ساطة ل أ ني بب تي لن في حيا ضت له  شل الذي تعر جم الف ما ح * 
الهدف"؟

*ما الذي أريد عمله حقا في حياتي؟
*ما هي الطريقة المثلى التي أعيش بها حياتي؟

*إلى أين تسير بي ساعات وأيام عمري؟
*ما هو تعريف النجاح لدي؟

*هل أنا غير قادر على تغيير الشياء؟
*هل أحاول أن أكون كيفما يريد الخرون؟

*هل أضيع وقتا غاليا محاوًل أن أبقى في حالة جيدة؟
*هل أجد نفسي بشكل منتظم باحثا عن عناصر مفقودة؟

*هل أؤجل أداء المهام الموكلة إلى حتى اللحظة الخيرة؟
*هل أتذرع بعدم كفاية الوقت كمبرر للتهرب من أشياء ل أريد أداءها؟
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ما تك. ورب في ذا نك بحثا  ستلزم م ما ت ها، ورب بة علي سهل الجا سئلة ت ست أ  هذه لي
عد ذلك. ها مرة أخرى ب ثم تقوم بمراجعت بة  عض الجو بة أن تدون ب  تكون فكرة طي

فكلما فكرت في استخدامات وقتك، تبين أن لديك وقتا أكثر مما كنت تعتقد.
==============

اساليب لتوفير الوقت بواسطة التخطيط
قم1 تك: و في حيا مة  ير الشخصي والنجازات المه سنوية للتطو  ص إلتزم بأهداف 

بترجمة هذه الهداف الى قوائم عمل تتم مراجعتها بشكل اسبوعي أو يومي.
  ص اقض عشرين دقيقة في بداية كل اسبوع وعشر دقائق في بداية كل يوم وأنت2

تخطط قوائم العمال التي ستقوم بها:
 إسصأل نفسصك "ماذا سصأنجز هذا السصبوع/ اليوم؟ صصنف هذه الهداف فصي ثلث

مجموعات: أ و ب و ج بناءا على أهميتها بالنسبة لك.
 ص قم بشراء مفكرة ودّون فيها برامجك ونشاطاتك.2
 ص ل تقم بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت.4

ستهلك وقتا. ل تترك عمًل تقوم مه ي ثم معاودة اتما نه  قف ع  ان بدء أي عمل والتو
 به إّل بعد اتمامه. كما ان الجودة تتأثر سلبيا إذا كنا نقوم بأكثر من عمل واحد في

نفس الوقت، وكما يقول المثل "ل تستطيع ان تحمل بطيختين في يدي واحدة".
 ص ل تفتح الرسائل غير المهمة:5

نك ان ترمي  حه ودون ان يؤثر ذلك25يمك من بريدك أو ايميلك دون ان تفت  % 
عليك.

 ص ل تضع أي عمل جانبا دون أن تكون قد قررت اتخاذ اجراء بشأنه.6
 % من جسدك لذلك20% من انتاجك من 80 ص تذكر قاعدة أنك تحصل على 7

%.20عليك ان ترّكز ان كل وقتك على هذه الص 
 انج.3×5 ص احتفظ لديك ببطاقات 8

كل سّجل  في تذكره. و غب  ما تر ما يحدث لك خلل ذلك اليوم م كل  ها   دون علي
التزام تقوم به.

 ص إحمل معك عملك الخفيف وقراءاتك الى كل مكان تذهب اليه:9
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وبهذا تكون منتجا عندما تضطر الى النتظار في مكان ما أو عند إشارات المرور.
يك إنجازها في10 فة العمال المهمة التي عل ية كل يوم قم بتسجيل كا   ص في نها

الغد.
==============
يغافلنا الوقت \ محمد دلة

يغافلنا الوقت في عتمة النفي
يصطاد نبع العصافير من دمنا

ول يخرج الحب كي يتمشى على كسل الشجر
وتاتي خراف النشيد وتندف صوف النجوم على حزننا

وتغسل بالفيض اسماءنا
فيعود الينا صبي القمر
ارى في السفوح خطاه

اراه يزلزل كهف السكون
ويسرج فينا ثغاء البراءة

يكشط عنا غبار الترهل والزيف
يزرع في رملنا شرفات الصلة وعرس الزهر

عيون ترى كل شيء
تجردنا من خصوصية الموت

من شظف النزف
تسقط من وعينا عورة الحب

تسكب فوق صهيل النساء دمانا
وتجمعنا في قميص الوداع

وكنا فرادى
ول كسرة في حلمنا تتمادى

ومشمشمة الرض ضاقت خياما
وقامت بلدا
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فيا كوة الدمع
يا فرحا في جمره يتهادى

"سليمان"
أيا سدرة البوح

يا ثلج ، يا مرج ،يا نزق البرق ،يا حبق القافلة
يا" قاف" يا" حق" حقا أنّز

وأدعوك بالنهر والخمر والشمس في رئتي قاحلة
فل تخرجزا الن من ملحنا

فكم من نساء تسلمنا للمرافئ
كم من سماء تحّرق ماس النبوءة بالرمل والشفة الراحلة
سنابلنا غالها الوهم قبل رجوع الحصود لصهوته الناحلة

لن تظل الغزالة من قام منا
ستغلق كل النساء شبابيكهن وقمصانهن
سيخسر وشم الحياة جنوح لليائل للحب
تصحو المدينة شاهرة عارها كالعناكب

يرحل فينا ويرحل عنا المطر
فأتمم نشيددك فينا

واتمم علينا جنون السفر
محمد دلة

كاتب وشاعر فلسطيني
1/5/2006عمان 

=============
تعلم الستفادة من الوقت قبل المتحانات

خر العام ، وهذه الفترة من أكثر ستعد طلب المدارس والجامعات إلي امتحانات آ  ي
سترجع با بأن ي سه مطال جد نف ما الطالب في يع أفراد السرة ، أ  الفترات قلقا لدي جم
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جل من ا ها وحفظها  سابقة وتجميع ستذكارها خلل الفترة ال تي قام با يع العلوم ال  جم
الجابة عن السئلة التي تقدم له، وبالتالي يشعر بالتوتر.

 ويعود توتصر قبصل المتحان إلي الشعور بأن هناك الكثيصر مصن المهام التصي لم تنجصز
خلل فترة الدراسة على الوجه الكمل، بسبب اهمال او تقصير.

 وإليصك عزيزي الطالب بعصض الخطوات العمليصة التصي تسصاعدك على اجتياز هذه
الفترة بنجاح :

ثل عشرات1 هو امتحان مثله م يك، ف مل العالم كله على كتف نك تح ظن ا   - ل ت
يد مة لك ل تز سلم، فهذه المعلومات او المهارات المقد ها ب تي اجتزت  المتحانات ال
جك الفكري سب نضو قة لتنا ية فائ من المعلومات المعدة بعنا عة  ها مجمو  على كون
 والدراسي، ول يمكن ان تكون صعبة بأي حال من الحوال اذا كونت عنها صورة
سي على تفكيرك مد بشكل رئي سهولة او الصعوبة تعت كر ان ال ية صحيحة، واذ  ذهن
 تجاه هذه المعلومات، فإذا فكرت انها صعبة فسوف تجعلها صعبة، واذا فكرت انها

سهلة فستصبح سهلة.
في2 قي  قت البا قض اغلب الو نة، ا ضل صورة ممك قت المتاح باف ستغل الو   - ا

في جدولك فترات  السصتذكار والمراجعصة والتذكصر والتلخيصص، ول تنصس ان تضصع 
قصيرة للراحة والترفيه بين المواد المختلفة فهي تجدد النشاط والحيوية.

ها خلل فترة الدراسة3 نت هناك اجزاء لم تسمح لك الظروف بمذاكرت   - اذا كا
السابقة فل تخف، فمازالت الفرصة قائمة خلل اليام المتبقية.

 فيمكنك قراءة هذه الجزاء بعناية كقصة محببة الى قلبك،واحفظ النقاط المهمة، ول
نس بان ما بوسعك ول تخف، ول ت عل  ية، اف نع من الستعانة بالملخصات الواف  ما

تعطي وعدا بانك لن تقصر في اداء واجباتك في الفترات القادمة.
نا في مذاكرتك، وابتعد عن كل ما يضر بالصحة، كن نشيطا، اجتهد4   - كن امي

وتأكد ان ال سوف يعطيك اكثر مما تستحق.
  - انصس اي صصعاب ماضيصة او اي فشصل سصابق، ول تجعلهصا تفقدك راحتصك5

في المتحان القادم والتغلب تم بالنجاح  ضي وته يك ان تترك الما بل عل سلمك،   و
على الصعاب ايا كانت.
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  - ل تحاول الحصول على اسئلة مسربة عن اي طريق ول تحاول المشاركة في7
ما في المتحان، فرب ساعدتك  جل م من ا حد  ية لي ا يم اي رشاوى او مبالغ مال  تقد
 تكون هذه السصئلة غيصر صصحيحة فتلهيصك عصن مذاكرة باقصي الجزاء وان كانصت
مد من نجاح يعت ضل كثيرا  في الحياة اف نة  مع اما في المتحان   صحيحة فان فشل 

على الغش او الرشوة.
سبة للطالب ، فالسرة في هذه اليام العصيبة بالن سي دور السرة  جب أن نن  ول ي
 لهصا دور نفسصي كصبير ليتخلص البناء مصن قلق ورهبصة المتحانات، أولهصا ان يكون
قد يكون على يا، ف فز ماد يس بالضرورة ان يكون الحا فز لبذل المجهود ول  هناك حا
 شكصل نزهصة أو حصب زائد عنصد التفوق، ومحاولة تغييصر السصلوكيات بطريقصة غيصر
نت يف كا ين، وك عض اعلم المتفوق عن أمثلة لب  مباشرة كالتحدث مثل أمام البناء 

نهايتهم في تولي المناصب والمكانة الجتماعية.
 والمر الثاني ان تقوم السرة بمساعدة ابنائها على الطريقة المثلى للمذاكرة وتهيئة
 الجو النفسي الهادئ لسرعة الستيعاب والتحصيل، اما بشأن ما يعتري الطلب من
ما بالتعود على هم دائ هل ارشاد جب على ال بل المتحان في ما ق سيان خلل فترة   ن
 الجابصة عصبر نماذج المتحانات لجميصع المواِد وهذا السصلوب هصو الحصل المثصل

للتخلص من رهبة وقلق المتحان، وبالتأكيد سوف يكون له مردود ايجابي.
===========

صداقات لتمضية الوقت 
مؤسسة البلغ

 وما دمنا في محيط الصداقة والصدقاء ، فإن ثمة مفهوما خاطئا آخر يواجهنا في
قة صالحة ، وعل صحبة  سلم أن تكون  ها ال يد ل تي ير سانية ال طة الن  هذه الراب

وطيدة تعين على الدنيا والخرة .
هو سطحية تهدف إلى الل ية  ص هامش ها  من نماذج يد  في العد ص  صداقات اليوم   فال
يص الذي يمّل الشاب أو يء بالقم به ش ها أش قت ، إّن سمر وتمضية الو  والثرثرة وال

الفتاة من لبسه فيميلن إلى استبداله بآخر .
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 هذا اللون مصن الصصداقات ل يقوم على أسصاس متيصن ، ولذلك فإن أركانصه تنهار
قف أو مر أو مو صديقان ، أو المتعارفان على أ ما أن يختلف ال سريعة ، ف سرعة   ب
 حاجة معّينة ، حتى يتحّول إلى عدّوين متصارعين ل يراعي أحدهما حقا أو حرمة

للخر .
 إّنها صداقات وزمالت تجتمع بسرعة وتنفرط بسرعة ..  قد يجمعها العمر ..  أو
في الرأي ، أو مهاترة سيط  ها : خلف ب سة ، أو المحّلة ، أو النادي ، ويفّرق  المدر
 كلميصة ، أو نزاع على فتاة ، أو سصخرية لذعصة ، أو خديعصة ، أو الخضوع ليقاع

طرف ثالث ..  وهكذا .
 إنّص حجصر السصاس القويّص الذي تحتاجصه الصصداقات الحقيقيصة ، هصو اليمان بال ،
 والخلق الكريمصصة ، والتقارب الثقافصصي ، والنسصصجام العاطفصصي ، والمواهصصب

المشتركة ، ومعرفة حقوق الصديق ورعايتها .
 وإّل فصصداقة لهيصة ، أو عابرة ، أو مجرد تمضيصة وقصت ، سصتنقلب على أطرافهصا
عد إذ جاءني ( كر ب ني عن الذ قد أضّل خذ فلنا خليًل * ل ني لم أت تا ليت يا ويل وباًل )

)( ، )الخّلء يومئذ بعضهم لبعض عدّو إّل المّتقين ()( .
ه ّن اختيار الرفيق قبل الطريق قد يكون مهما في السفر من مكان إلى آخر ، لكّن  إ
جة إلى الصديق الذي يقّوي حن بحا سفر الدنيوّي إلى الخرة . فن في ال ية   أكثر أهم
نا عن نا ، ويناصرنا على قول وفعل الخير والحّق ، وينها نا ، ويزيد في علم  إيمان
قت ساعدنا و في الحضور والغياب ، ولي ا  فع عّن كر ، ويدا طل والمن عل البا  قول وف

الضيق والشّدة ، ولذا قيل : »المرء على دين خليله فلينظر أحدكم َمْن يخالل« .
قة ، مع اليام والتجارب وثا قد وميثاق أخّوة وتناصر وتباذل تزداد  صداقة إذن ع  ال

وليس لعبة نقبل عليها للتسلية ثّم إذا مللناها تركناها .
balagh.com

=============
حركات رياضية لمن ل يملك الوقت الكافي

ستغلله لمزاولة الرياضة وتعزيز سلق بيضة يمكن ا ية  ستغرقه عمل  الوقت الذي ت
 اللياقة البدنية، وبناء قوة العضلت وزيادة مرونة الجسم. وبينما الفكرة الشائعة لدى
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 معظم الناس هي ان الذهاب الى الصالة الرياضية او الجري لمدة ساعة هو افضل
قة الجسم ومنع زيادة الوزن فإن ممارسة الرياضة لمدة عشر  خيار للحفاظ على ليا
 دقائق يوميا ثلث مرات على القصل فصي اليوم دون ارتداء الملبصس الضاغطصة او

حتى استخدام المعدات الرياضية يمكن ان يحقق منافع صحية مماثلة.
 وقد ل تبدو العشر دقائق كمدة كافية لعمل اي شيء ينتهي بتحسين لياقة الجسم على

الرغم من ان الدلة تشير الى عكس ذلك.
هم بعدم هو التو ضة  مر بالريا ما يتعلق ال كه الناس حيث كبر الذي يمتل جز ال  فالحا
 امتلك الوقت الكافي على حد قول جلين جيسر استاذ فسيولوجيا الرياضة بجامعة

فيرجينيا في الوليات المتحدة.
 ومصا يعزز هذه الفكرة هصو اعتقاد البعصض بضرورة تغييصر ثيابهصم وارتداء الملبصس
 الرياضيصة للذهاب الى الصصالة الرياضيصة، وممارسصة التمرينات لمدة نصصف سصاعة
 وافراز الكثير من العرق ثم اخذ دوش. وكل من هذه الحواجز تتراكم وتسبب نفورا

لدى الناس من الرياضة.
  ان2001ويظهر عدد من الدراسات بما فيها الدراسة التي اجراها جيسر في العام 

سة هة لجل فع مشاب ها منا تي تجرى على فترات قصيرة يمكن ان يكون ل  الرياضة ال
ين امرأة ل تزاول اي نشاط من اربع سر طلب  سة جي في درا ضة المطولة. و  الريا
شي من الم شر دقائق  ها ع كل واحدة من ستغرق  عة ت سات متقط ضي ادخال جل  ريا

وبناء العضلت وتمرينات المرونة ضمن جداول اعمالها على مدى اسبوع.
 وبنهاية الدراسة التي استغرقت ثلثة اسابيع تحسنت اللياقة البدنية لدى المتطوعات

 % وهو ما ل يراه جيسر تحسنا كبيرا لكنه يعتبره تحسنا معقوًل ، حيث10بنسبة 
سبة   % وبلغ الوزن المفقود ثلثة ارطال في60 الى 20ازدادت قوة العضلت بن

 المتوسط، ولم يتم اخضاع النساء لحمية غذائية لكن طلب منهن ادخال اغذية اكثر
غنى باللياف في نظامهن الغذائي.

 وقال جيسصر ان برنامجصه الرياضصي ليصس الفضصل لكنصه حاول خلق برنامصج يزيصل
الحواجز الموجودة في اذهان الناس بشأن الرياضة.
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 وقال ان بعصض المتطوعات فصي الدراسصة اعجبتهصن النتائج التصي حققنهصا فلم يشأن
التوقف عن الرياضة بعد انتهاء الدراسة.

  رجًل21وهناك دراسة اجراها باحثو جامعة الستر في شمال ايرلندا اختبروا فيها 
 وامرأة نصصفهم كان يمشصي لثلثيصن دقيقصة متواصصلة ونصصفهم يقسصمها على ثلث

جلسات مدة كل واحدة منها عشر دقائق.
 وقد اظهرت كلتا المجموعتين تحسنا في مستوى اللياقة البدنية وانخفاضا في معدل

ضغط الدم وشعروا بتوتر وقلق اقل.
 والمشصي ليصس الرياضصة الوحيدة التصي يمكصن مزاولتهصا خلل عشصر دقائق فركوب
تة وصعود السللم او مزاولة الرياضة مع شري فيديو او المشي في جة الثاب  الدرا
 المكان او بالحرى تحريصك القدميصن دون قطصع مسصافة كلهصا تعزز قدرة القلب على

العمل وتحقق منافع بدنية.
فة، يل من التكرار باستخدام اثقال او احمال خفي  وتمرينات القوة يمكن ممارستها بقل

او العتماد على مقاومة الجسم مثل تمرينات البطن.
 ويمكن البدء بالتمرينات ببطء ثم المسارعة بها كبديل عن تمرينات الحماء والتبريد

ومعاودة البطء.
 ومزاولة الرياضة في جلسات قصيرة هو امر ينصح به الطباء وخبراء الرياضة
 كبدايصة لتشجيصع الناس على التعود على الرياضصة. كمصا ان الشخاص الكصبر سصنا

يناسبهم هذا النمط من النشاط الرياضي اكثر.
 وهناك مصن يرى ان مزاولة الرياضصة لفترة طويلة مخالف الفطرة البشريصة والميول
صيرة. ويجادل شون سات ق عبر جل ها  هم يشجعون على مزاولت ية ولذلك فإن  الطبيع
 هاجبرج اخصائي النثروبولوجيا الطبية ان كل اشكال السلوك الحيواني يعتمد على

الجري لفترة والتوقف ل الجري لفترة طويلة.
 ول يجد جيسر ضرورة لستخدام الجهزة الرياضية المعقدة التي تعتمد على قياس
 النبض وحساب السعرات الحرارية وهو يقول ان تسارع التنفس دون انقطاع النفس

هو مؤشر كاف.
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في المكان للمام شي  يع الحركات الرياضية كالم سر بتنو صح جي نب الملل ين  ولتج
وللخلف وللجانبين وحمل دليل الهاتف وغيره مما قد تبتدعه مخيلة المرء.

=============
هل فكرَت بمنحها قلبَك وقليًل من الوقت؟

هل فكرَت بمنحها قلبَك ؟
* خولة القزويني

 حديثصي هنصا ل يأتصي مصن فراغ أو بناء على تحليصل شخصصي، وإنمصا هصو حصصر
لمجموعة كبيرة من المشكلت أتت إلّي دفعة واحدة في فترة زمنية متقاربة:

ثم تمردهصا على ها ومصن  جل مصن الفتور العاطفصي للمرأة وخشونصة طباع  يشكصو الر
 دورها النثوي فيسمح لنفسه أن يغرق في غيابه وعجرفته دونما البحث عن سبب
عن حث  ته الشخصية يب في قناعا ير والنفور ف سية أو علة لهذا التغ مة النف  لهذه الز
قة وصديقة يع الدوار كزوجة وأم وعشي ها على جم قة متكاملةم ن حيث تلون  مخلو
به ولتحظى عنده بمكانة كبيرة، ولكنه  تلعب بمهارة وتتشكل بمنتهى الدقة لتفوز بقل
ها ستثير في سيا ي فع ومحركا فاعليا نف ية دوا كر ان وراء هذه العمل  ذا المخلوق لم يف
 تلك الرغبات ويفجر فيها حمم العاطفة، فالكلمة الطيبة بوجه الزوجة عبر ابتسامة
 راضية قانعة تثري في قلبها مشاعر الرضا وتغمرها بفيض من السعادة، ليجعلها
 ترضى بأقل القليل وقانعة بأدنى اليسير، والمام علي بن أبي طالب يقول: )المرأة
 ريحانة وليست بقهرمانة(، فالرقة والنبل والحترام لمواقفها اضافة لغفران أخطائها

سيخلق من شخصيتها شيئا جديدا ومتفتحا للحياة.
 تشكصو الكثيصر مصن الزوجات مصن سصلبية الزوج وعدم اكتراثصه بمتطلبات الزوجصة
 ورغائبهصا، فتراه يغيصب عصن البيصت سصاعات طويلة دون أن يتفقصد أولده وحاجاتهصم
 وتحصصيلهم العلمصي. فمعظصم المهات يقمصن بدور كصبير فصي تدريصس الولد وإعداد
في قرارة سيا وتود  صبيا ونف جة ع ستهلك الزو ية فت يا المعيش يت والقضا  لوازم الب
 نفسصها لو تجصد يدا رحيمصة تربصت على كتفهصا ولسصانا شاكرا يهدهصد أمانيهصا الجميلة

فتتصرف بلباقة وامتنان.
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 الرجل في مجتمعنا ينقاد لطبيعته الجافة، ضاربا عرض الحائط أحاسيس هذه المرأة
 التصي تضطرب وتتشكصل بفعصل الظروف العامصة القاسصية التصي تفرض عليهصا قسصرا،
 وأمورهصا الخاصصة التصي تكتنفهصا فصي حالة الحمصل والولدة والتربيصة القاسصية مصع
غب الزوج مة هذه المور ير في زح عن كثرة الولد، و فة  سؤوليات المتضاع  الم
 امرأة عاشقصة والهصة قمصة فصي الناقصة والثارة تسصتطيع أن تفرمصل وبمهارة هذه
 الضغوط لتتباعد عنها حسب رغبته لتبرز في صنعة جديدة تقذفها الحياة كالساحرة
 أو السصطورة، ناهيصك عصن تحميلهصا مسصؤولية فشصل الولد فصي حياتهصم الدراسصية

والتربوية.
ية أزمة أو مشكلة في أ بي  فئ وايجا ها وزوجها حوار دا نى أن يجمع  كل امرأة تتم
 تنبثصق فجأة ودون مقدمات، فسصلبية الرجصل وترفعصه المفتعصل يشعلن فتيصل معركصة
 كلميصة حادة بينهمصا، وأمام أعيصن الولد تقذف المرأة بالشتائم والسصباب واللعنات
 وتهان كرامتهصا أمام الخريصن فيسصقط اعتبارهصا كانسصانة محترمصة لتحبصط وتنتكصس
 انتكاسصة مرضيصة تنمصو مصع اليام، هذا الرجصل يبحصث عصن الراحصة جاهزة معدة له

إعدادا مرتبا ومنسقا كما لو كان صبيا في بيت ذويه.
قة نه وبين زوجته عبر حالة شعورية متدف  أي رجل يستطيع أن يقرب المسافات بي
ية لتقترب منه وتخطو خطوات ته بكل صنوف الحنان والرعا ته ليحيط امرأ  من ذا

ايجابية نحو كل المتاعب لتتفاعل معها بتوازن وتجتازها بنجاح.
 المرأة فصي مجتمعنصا أصصبحت كالزهرة الذابلة لفرط الجتهاد والجفاف والعناء، لم

تشعرها حيوية الرجل العاطفية بأي شيء من الحب والدفء والرتياح.
 فالتودد العاطفصي للمرأة ضروري جدا حتصى تتفتصح مسصاماتها العطشصى لحصب الحياة
ها بكل مشاعر السعادة لتعطي، لتضحي لتتنازل عن قناعة، وعن  ولشعال حرارت
 طيصب خاطصر، ولسصنا بغافليصن عصن أخلق رسصول ال )ص( كزوج حينمصا يقول:

)خيركم خيركم لهله وأنا خيركم لهلي(.
ويصف في مقام آخر النساء ترفقا بهّن )رفقا بالقوارير(.

صف يء الذي يفوق الو يس بالش سير، ول مر الع يس بال جل ل من الر ما يطلب   ان 
نه في كيا ته ويتعمق  في ذا في لحظة خاطفة من عمر الزمن يغوص   والحتمال، ف
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 ليدرس نفسه ويغير من أسلوب معاملته حتى يذيب الحواجز الجليدية التي صنعها
 الروتين والرتابة، ثم يقف وقفة تأمل صامتة ليحاسب نفسه على مهل، ويتفكر مليا
قه يستطيع أن يفجر مكامنها عبر وسائل  ليفهم ان مفاتيح السعادة مخبوءة في أعما
 كثيرة ومتعددة، وطاغور كان يقول: )الشياء الصصغرى عنصد المرأة هصي أشياؤهصا

الكبرى(.
 القضايصا التصي يظنهصا تافهصة ول قيمصة لهصا قصد تكون غايصة فصي الهميصة عنصد المرأة،
مة الرجل أحبك حب، المام الصادق )ع( يقول: )كل عبير عن ال بة، الت مة الطي  فالكل
 لزوجته لن تذهب من قلبها أبدا(. القبال عليها بهدية بسيطة تسر قلبها وذلك عبر
ها، ترتيب قة وكياسة لتشغل مشاعر الرضا كذلك تقدير متاعب ها بحذا سبة يختلق  منا
 المسصؤوليات بينهمصا وتنظيصم الحياة لكصي يخفصف عنهصا الكثيصر مصن العباء، اطراء
قد تكون كل هذه الشياء  ها أمام الناس،  سها، احترام في نف ها  سنها، زرع ثقت  محا

بلسما شافيا لكثير من الجروح.
 ورسول ال )ص( يقول: )عليكم بالزوج المؤمن فهو عن أحب المرأة أكرمها وإن

لم يحبها فإنه ل يهينها(.
 فكثير من النساء بحاجة إلى هذا المخزون الروحي ليبدد ظلمة التعاسة والحباط في

نفوسهن الراكدة.
إنها تتعب .. تلك المخلوقة الساكنة إلى قلبك .. تدور في دائرة من المسؤوليات:

فة، البيت، الولد، تقوم بمهام مزدوجة في وقت واحد، هل فكر هذا الرجل  الوظي
في أن يمنحها قلبه، وقته، جهده، حبه، نوعا من التقدير والحترام؟

 هل صارت الحياة مجرد دولب قاس من الجفاء والروتين يجرفنا نحو مستقبل دون
أن تتمهل في محطات خاطفة للسترخاء والراحة؟

ية هى الغا هى الحلم ومنت ظل منت في ال ها  تي يبحث عن  لم أصبحت المرأة الخرى ال
في المثال يل  ما كما ق نت قطعة من الجنة؟! رب يا والحسنات كما لو كا ها المزا  تلف
هم سنوات طويلة دون أن يف مع المرأة  جل  يش الر قد يع حي ل تطرب ..  ية ال  مغن
 نفسيتها أو حتى طباعها أو يتأقلم مع شخصيتها كأنها مخلوقة غريبة جاءت إليه من
قد يكون ضربا ية المنشودة، وهذا  ساء المثال من الن في غيرها  خر، ويرى   كوكب آ
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سيا، وبالتالي لم يفهمها، لم ته اقترابا نف  من ضروب الوهم، لنه لم يقترب من امرأ
يه منظارا قاتما فتاهت عيناه عن حسناتها نة رسم على عين  يتحسس مشاعرها الدفي

وجمالها الداخلي الحقيقي.
 الكبرياء المزيف الذي يفتعله وهو بصدد التعامل المعيشي مع الزوجة، الذي يعبر
 في مضمونه عن رغبة حقيقية ملحة في الترفع عن أنوثة المرأة، واعتبارها ضعفا
 ل ينبغصي النزول إليصه لنصه انحطاط فصي الرجولة وضعصف فصي الشخصصية، وكلهصا
سنين مر ال مو الفجوة على  ية خاطئة فتن مل تربو عبر عوا سبت  فة تر عر مزي  مشا
 ويضطرم وار القسوة والجفاء لتحتدم مع نوازع المرأة الفاترة الهامدة .. فنقف أمام

مشكلة اجتماعية ونهز رؤوسنا في حيرة: ما هو حل المشكلة؟!
 الحل كامن في نفوسنا، يضطرب مع خلجاتنا، سهل يسير، ل عليك أيها الرجل إل

أن تحتوي المرأة لتحمي الحياة من الضطراب.
==============

عشر نصائح تجعلك تغادر مكتبك مبكرا
نسيم الصمادي

التنظيم الخارجي يساعد إلى حد كبير على التنظيم الذهني
 يسصتكشف هذا الكتاب المفاتيصح الرئيسصية العشرة التصي تحسصن نتائج العمال، وتقلل

التوتر، وتوفر الوقت في عالم أعمال اليوم،
بك ية وتجعلك تغادر مكت قد تقودك إلى نتائج ايجاب صائح  ستقصاءات ون ما يقدم ا  ك

مبكرا، بدًل من صرف معظم حياتك فيه.
تك الشخصية عن  * يمكنك تفصيل المعلومات الواردة بهذا الكتاب حسب احتياجا

 طريصق التركيصز على مناطصق المشكلت، مثصل مضيعات الوقصت، ومشتتات الذهصن،
تي يقدمها هذا قر التنظيم، واتباع الحلول الواضحة ال  وتخمة البريد اللكتروني، وف
ية وتصبح أكثر  الكتاب. ومن خلل هذه النصائح ستجد أنك تعمل بشكل اكثر فعال
 انتاجية في كل مجال من مجالت حياتك، بحيث تعيش في النهاية حسب أولوياتك
 الحقيقيصة. ولن تعمصل فقصط بشكصل أسصرع، بصل سصتعمل بشكصل أفضصل وتقلل التوتصر،

والهم من كل ذلك أنك ستغادر مكتبك مبكرا!!
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يستعرض الكتاب العناصر العشرة الرئيسية التي أشرنا إليها في البداية كالتالي:
نة لعمالك1   ص حسن الستعداد، أي التخطيط والجدولة، بمعنى وضع خطة معي

 اليوميصة. ففكرة الكثيريصن عصن الهداف تنحصصر فصي الهداف طويلة المدى ول
 يعلمون أصصل أن هناك أهدافصا يوميصة تسصاعد على تحديصد ثصم تحقيصق أهداف المدى
هو أول ية  نا اليوم يم حيات ما أن تنظ عي تما هو أن ن نا  يل. فالمبدأ الساسي ه  الطو

خطوة نحو تنظيم أهدافنا على المدى الطويل، خاصة في حياتنا العملية.
  صص تقليصل تأثيصر المثبطات، أي مضيعات الوقصت ومبطئات السصرعة: والسصبب2

 الرئيسصي وراء ذلك هصو محدوديصة الوقصت المتاح لنصا، فتكون النتيجصة الطبيعيصة هصو
به، أو إطالة يوم العمل عن طريق العمل لساعات ما نقوم  نا السراع بكل   محاولت
 أكثصر، وهصو مصا يؤدي بدوره إلى زيادة التوتصر ضمصن عديصد مصن الثار السصلبية
ساب كم على ح هو زيادة الهتمام بال ية لذلك  جة الحتم سف فإن النتي  الخرى. ولل
 الكيف. فإذا تمكنت من تقليل مضيعات الوقت، التي قد تعتبرها أنت صغيرة، لكنها
 تلتهم اليوم تماما، فستتمكن من العمل لساعات أقل مع تحقيق إنجازات أكبر، وهو

الهدف الساسي لهذا الكتاب.
  ص التنظيم، أي الترتيب ووضع النظمة: ويرتبط ذلك المر بمدى سيطرتك على3

بك. من مكت ية معلومات واردة إلى أو  ني وأ يد اللكترو سائل البر مل ور  أوراق الع
 وتعريف التنظيم في الحياة العملية هو »القدرة على فرز ومعالجة المعلومات بشكل
نه ما تريده، ومتى. لك  فعال«، كما يتضمن ذلك التعريف أيضا القدرة على معرفة 
ير دهشة الكثيرين ص أيضا التنظيم ما يث ما سبق ص وهو  فة إلى   يتضمن، بالضا
 الخارجصي والظاهري للمكتصب، أي تنظيصم الوراق والملفات، سصواء الورقيصة أو

اللكترونية. فالتنظيم الخارجي يساعد إلى حد كبير على التنظيم الذهني.
  ص اللتزام، أي المثابرة في تتبع مهامك والصرار على استكمالها، مع مقاومة4

 كل ما من شأنه أن يشتت ذهنك. ومنه أيضا اللتزام بمستوى معين من العمل الجاد
كما وكيفا بشكل يومي، مع عدم السماح للمزاج أو المشتتات بالخلل بهذا اللتزام.

  ص القلق، بسبب التوتر وزيادة الحمال، وكلها من سمات الحياة العصرية. ولن5
مل في العوا كم  نك التح كن يمك بك، ول طة  مل المحي كل العوا في  كم  نك التح  يمك
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 الداخليصصة التصصي تخصصصك وحدك. ومنهصصا ردود فعلك إزاء تلك المؤثرات وزيادة
 الحمال. ومنها أل تترك نفسك نهبا للقلق، بأن تتعرف على العوامل التي تسبب لك
 هذا القلق وتضعها في حجمها الصحيح، وأن تعاهد نفسك وتلزمها بأل تكون ضحية

لها.
  ص التركيز، أي النتباه. يتنافس ص بل يتآمر ص على تركيزنا ص أو بالدق على6

 الخلل بصه صص عدة عوامصل، خاصصة فصي حياتنصا العصصرية وهذا الكصم الهائل مصن
 الضغوط التي نتعرض لها. هذا رغم ما للتركيز من درجة وأهمية قصوى بالنسبة
 لحياتنصا العمليصة ونجاحنصا العملي. ويندرج تحصت بنصد العوامصل المتآمرة تلك الزملء
 الثرثارون، والسصرحان، وعدم تنظيصم الفكار. أمصا أدوات التركيصز التصي يقترحهصا
كن المزدحمة بالزملء  الكتاب فتتضمن تدوين الفكار بالورقة والقلم، وتجنب الما
من مة أو عدد محدود  من مه ثر  هم، وعدم القيام بأك مل بحزم مع ين، والتعا  الثرثار

المهام في ذات الوقت.
قط7 سيطرة على الوقت، أي إدارة الذات والنشطة. ل يتعلق هذا المر ف ص ال   

 بعدد أو كم المهام التي تؤديها أو تنجزها خلل اليوم الواحد، بل يتعلق أيضا بأهمية
 هذه الموضوعات وأولويتهصا بالنسصبة لك. وبالنسصبة لحياتصك العمليصة تعنصي السصيطرة
مع الزملء أو سواء  ير،  سليم المشروعات أو التقار يد ت قت اللتزام بمواع  على الو
 الرؤسصاء أو العملء أو المورديصن. وتمتاز السصيطرة على الوقصت بأنهصا أداة نفسصية
 رائعة لشعارك بالنجاز في نهاية كل يوم. ومن مزاياه أيضا تقليل التوتر، وهو ما

يضيف إلى يومك كما وكيفا.
  ص إدارة المعلومات، أي الدوات والتكنولوجيا. فبعد أن كانت ثورة المعلومات8

نا، زاد المر عن حده ص عمل بالمثل الدارج  تعمل لصالحنا تماما ولزيادة معلومات
 ص فانقلب إلى ضده. فقد أصبحنا نعاني من تخمة المعلومات، مما أصبح يتطلب منا
 مجهودا مضاعفا لتنظيم تلك المعلومات وفرز المفيد من غير المفيد. وقد تكون تلك

الخطوة أهم من تداول المعلومات ذاتها.
  ص الحيوية، أي الهتمام بالذات. تفرض علينا الحياة العصرية للسف نمطا غير9

 صصحي للعيصش. لذلك يجصب علينصا أن نتعمصد اتباع منهصج صصحي، وأل ننجرف مصع
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حك العملي. في نجا كبير  ها دور  صحة البدن ل نا. ف سائد الذي يفرض علي  التيار ال
 فهي تساعدك على المثابرة والتفكير السليم والتركيز ..الخ. والنتيجة إنتاجية أفضل

كما وكيفا.
فة لحياتك، خاصة10 يا المختل   ص التوازن، أي وضع الحدود والموازنة بين الزوا

 الجانبين الشخصي والعملي. وأهم مبدأ هنا هو التنظيم، وعلى رأسه تنظيم الوقت.
فة. والمبدأ الثالث هو التقسيم ما المبدأ الثاني فهو الفصل التام بين الجوانب المختل  أ

العادل لكل جانب، وإعطاء كل ذي حق حقه.
*المصدر : الشرق الوسط

=============
هل أنت مستعد لستثمار الزمن؟

عبد ال أحمد اليوسف
عد طبيق القوا يك بت ية، عل ية وعمل صورة علم قت ب ستثمار الو يم وا جل تنظ  من أ

الذهبية التية:
 ص حدد قائمة بأهدافك:1

 لكل شخص منا أهداف يرغب في تحقيقها، ومن المهم تحديد قائمة بالهداف التي
 تسعى للوصول إليها، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو العائلي أو الجتماعي
 أو القتصصادي أو العلمصي أو المهنصي.. فوضوح الهداف وبلورتهصا تعتصبر الخطوة
 الولى لستثمار الزمن بطريقة فعالة، في حين أن الضبابية، وعدم وضوح الرؤية،
ها، وقد ل يصل إلى ته كل  وعدم تحديد الهداف بدقة يجعل النسان يتخبط في حيا

أي شيء مما يطمح إليه.
تي يرغبون سهم الهداف ال هم لم يحددوا لنف هم لن عض الشباب يضيعون حيات  إن ب

في تحقيقها، وبالتالي يتعاملون مع الوقت كسلعة زهيدة!
 فإذا كنت ممن يرغب في الستفادة من الوقت وإدارته بطريقة صحيحة فعليك في
من جد واجتهاد  مل ب ثم اع قة ووضوح،  في الحياة بد فك  مة بأهدا يد قائ ية تحد  البدا

أجل الوصول إليها.
 ص رتب قائمة بأولوياتك:2
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 بعد تحديد الهداف بدقة، يجب ترتيب الولويات، عمًل بالقاعدة القائلة: )ابدأ بالهم
ثم المهم( وهذا يعني أن تحدد قائمة بأولوياتك حسب الولوية والهمية.

ني لك منزًل سيارة فاخرة، وتب يد أن تتزوج، وتشتري  نت تر  خذ مثًل على ذلك: أ
 فخما، فمصن أي هذه المور ترغصب فصي تحقيقهصا أوًل؟ هصل الزواج ثصم السصيارة ثصم
ثم الزواج؟! وعلى سيارة  ثم ال ثم المنزل؟ أم المنزل  ثم الزواج  سيارة   المنزل؟ أم ال

ذلك قس بقية المثلة.
 وهكذا، فإن تحديصد قائمصة بالولويات له الدور الكصبر فصي سصير المور كمصا يجصب،
 وفصي الوصصول إلى الهداف المرسصومة، وإل تحولت حياتصك إلى خبصط عشواء قصد
ية في نها صبح  قد ت من الفرص، و ير  سر الكث قد تخ عد، و ما ب ها في صعب تنظيم  ي

القافلة!
 ص ضع خطة يومية:3

 من المهم جدا تحديد قائمة بالعمال التي يجب إنجازها خلل اليوم الواحد، وعليك
جب ما ي سى  كي ل تن تر مذكرات،  صغيرة أو دف قة  في ور ين تلك العمال   بتدو
 عليصك عمله وذلك عمًل بالقاعدة المعروفصة: )ل تؤجصل عمصل اليوم إلى الغصد( لنصه
 سيكون في الغد أعمال جديدة، وإل تراكمت عليك العمال، وقد تتزاحم إلى درجة

قد ل تستطيع معها إنجاز أي عمل حقيقي.
 ومشكلة الكثيصر مصن الشباب هصو التأجيصل المسصتمر، والتسصويف الدائم، والتأخيصر بل
قة  مبرر، وهكذا يمضي الزمن، بدون أي إنتاج أو عمل، وقد ل يدركون هذه الحقي

إل عندما يصبحون غير قادرين على العمل والنتاج بفاعلية!
قت في الو جز أعماله  مة، أن ين قة منظ ته بطري ستثمار وق يد ا من ير كل   إن على 
 المحدد، وأن ل يؤجصل عمصل اليوم إلى الغصد، وإل فسصوف يؤجصل إنجاز أعمال الغصد
 إلى مصا بعصد الغصد.. وهكذا يسصتمر التأجيصل والتأخيصر والتسصويف، ويتقلص العطاء
كم العمال بعضها فوق بعض، وهذا هو سر من أسرار ية، وتترا  والنتاج والفاعل
 من يكون في نهاية الطريق، وإن شئت أن تكون في البداية والطليعة والرواد فليكن

شعارك: ل تؤجل عمل اليوم إلى الغد!
 ص استثمر الوقت الضائع:4
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 الوقصت الضائع يعنصي ذلك الجزء مصن الوقصت الذي خصصصته لنجاز أعمال ذات
أهداف معينة إل أنه حال دون تحقيقها وجود معوقات غير متوقعة.

 والمثلة على ذلك كثيرة: فقصد تكون ذاهبا للسصفر بالطائرة، فيتأخصر موعصد القلع
قد تقصصر أو تطول، وقصد يتأخصر الضيصف الذي تنتظره على الغذاء أو العشاء  لفترة 
 عن الموعد المحدد، وقد يكون الصف طويًل جدا حتى يصل إليك الدور سواء في
 البنصك، أو لشراء تذكرة سصفر، أو لنجاز معاملة مصا فصي دائرة مصا، وعلى ذلك قصس

بقية المثلة.
 في مثل هذه الحالت وما أشبه عليك استثمار وقتك فيما يفيد ويمتع، كأن تقرأ كتابا
بك، مع من يكون بجان  أو صحيفة أو مجلة، أو تمارس رياضة التفكير، أو تتحاور 
عض العمال ستطيع إنجاز ب ما ت صغيرة، ورب جز أعماًل  بة، أو تن  أو تمارس الكتا

الكبيرة ولو من خلل الستفادة من وسائل التصال السريعة كالهاتف والنترنت.
 ص تعامل مع الطوارئ بذكاء:5

طت قد خط نك تكون  ص فإ سبق  ما  ص في ها  تي ذكرنا بع ال عد الر قت القوا  إذا طب
 ونظمت وقتك بطريقة فعالة ومنتجة، ولكن مع ذلك عليك أن تضع في حسبانك ما
تك، والمثلة على ذلك قد تضطرك إلى الخلل بجدولة أوقا من طوارئ   قد يحدث 

كثيرة نذكر منها:
ص زيارة غير متوقعة من أحد الصدقاء أو الثقلء من غير موعد مسبق!

ية  ص اتصال هاتفي يستغرق وقتا طويًل وبدون أن يكون له أي ارتباط بالعمل أو أ
فائدة تذكر!

ص مرض أحد أفراد العائلة، أو حدوث مشكلة غير متوقعة أصًل!
ص عطل في السيارة يلغي كل برنامجك أو بعضه في الوقت الحرج!

 وفي مثل هذه الحالت الطارئة وغير المتوقعة عليك أن تتعامل معها بذكاء وهدوء،
 ول تجعل التوتر يسيطر عليك بل عليك في بعض الحيان أن تتسم بالمرونة، وفي
هم أن تكون جة. والم من المعال قة  كل حالة طري عة، فل  أحيان أخرى بالحزم والشجا

خطتك جاهزة للتعامل مع الطوارئ.. فهل أنت على استعداد ذلك؟!
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 والن.. خذ قلما ودفتر مذكرات، وقم بهندسة وقتك وتنظيمه حسب القواعد الذهبية
في التعامل مع الوقت.. فهل أنت جاهز لذلك؟!

==============
الحساس بالزمان ودوره في علج النسان

* د. حسن عباس زكي
ما هو الزمن؟

 إن إدراك الوقصت يختلف إلى إدراكات متعددة، تبعا للشخاص والظروف.. فوقصت
الفيزيقي ليس كوقت الشاعر، وزمن الصوفي، ليس كزمن الباحث.

قد تعود عر باه .. ف تي نش من ال بة، أي أنواع الز عن زمن التجر حث  نا نب حن ه  ون
ما نجوع، ول ننام إل كل إل حين حن ل نأ ستعبدنا، فن نا على أن الوقت ي  الكثيرون م
في سبقا، وننام  عد محدد م في مو كل  كن نأ جة إلى النوم .. ول عر بالحا ما نش  حين
 موعصد معيصن، وهكذا .. ولذلك فان الزمصن الذي يقاس هصو الزمصن الطولي، فهناك
نا، وفي الشارع، وفي المكتب، وفي السيارة، وفي كل مكان .. وهذا  ساعة في يد

يفرض على أن أعيش في الزمن الطولي.
ما نا أن نكون ك نا ل يمكن طي اهتماما له، فإن قت، ونع تم بالو نا إذا لم نه قع أن  والوا
 نريصد أبدا. وأكثصر مَن اهتصم بالوقصت اهتماما بالغا هصم الصصوفية والمتدينون، لنهصم
 يعلمون علم اليقين: أن أول ما ُيسأل عنه المرء بعد موته، هو عن عمره فيما أفناه

وشبابه فيما ضيعه .. ولذلك فهم يعيشون في حاضر مستمر.
نا ما يذكر نا  في أيدي مل  نا نح مز الموت، وأن ساعة ر سفة: أن ال عض الفل  ويرى ب
بة نا .. فالمراق سيطر علي ما يجعله ي يه، ب كز عل من ونر قب الز حن نرا  بالموت، ون
 الدائمة للوقت ومتابعته، تجعلنا نحن الذين في خدمة الوقت، ل أن الوقت هو الذي
ية ودورات عر داخل ثر بمشا سنا ساعات حية، تتأ حن أنف نا ن نا .. ول ننسى أن  يخدم

نفسية.
- الحساسات الشعورية وترتيب الحوادث زمنيا:

 في صميم نظرية النسبية، نجد الشارة إلى أنه: ليست الحوادث الخارجية هي التي
 تمدنا بالشعور بالفكار، عن كيفية ترتيب الحوادث زمنيا .. ولكن الذي يمدنا بذلك
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ما أرى شيئا، أراه عن طريق انتقال الضوء من نا حين ية: فأ  هو إحساساتنا الشعور
 الشيء إلى عيني، ولذلك فمن المستحيل أن أرى الشيء على حقيقته، وقت حدوثه،
 في نفس الزمن .. فالشمس أراها الن في هذه الثانية، حينما كانت منذ عشر دقائق

مثًل، فنحن ل نرى الشياء كما هي، ولكن نرى آثارها على حواسنا.
 والنظرة الحديثصة للتعرف على الحقيقصة: هصي أننصي ل أرى الحوادث الخارجيصة فصي
 وقصت معيصن، على أنهصا هناك فصي ذات الوقصت .. فالشمصس التصي أرهصا مصا هصي إل
 انعكاسصات داخصل عينصي، وتعطينصي الشعور ببعدهصا، فالصصورة الحقيقيصة الحديثصة
 للحوادث هصي أنهصا أشبصه بسصجادة تجمصع إحسصاساتي ومشاعري والزمصن والمكان

والضوء وكل هذه تمثل الخيوط المكونة للسجادة، التي هي الحادثة.
- تباين إحساس النسان بالزمان:

 إن إحساس النسان بالوقت يختلف تبعا لسنه: فالطفل في سنته الولى ليس لديه أي
عد سنتين يبدأ الحساس باليوم، في حاضر مستمر .. وب  إحساس بالزمن، ويعيش 
 وبعد سنتين ونصف، يبدأ إحساسه بمعنى باكر، ثم أمس، ثم الصباح والمساء وبعد
قد ستة عشر عاما، يكون  سن  في  فة اليوم .. و سنوات، يبدأ بمعر بع أو خمس   أر

استكمل الشعور الكامل بالزمان.
 وبالنسبة لمن يتعاطى المخدرات: يتأثر شعوره بالزمن والمغالة فيه .. فقد يثبت أن
جم المعلومات يد ح قت، ويز يم الو في تقي نا، يزداد شعوره  طى الماريجوا  الذي يتعا
ها ثلث عر كأن ية عنده، يش ساعة زمن ما .. ولذلك فان  قت  في و ها  عر ب تي يش  ال

ساعات.
 وبالنسبة لمن يمارس تمارين التأمل: فإن ساعة تأمل عميق عنده، تمر كأنها خمس
 دقائق .. وكذلك حينما نكون مستغرقين في بحث ما بعمق، فإننا نندهش حينما نجد
 أن الوقت قد مّر بسرعة، ونشعر بأن إحساسنا بالوقت اتسع، أننا غرقنا في الزمن
 .. أما إذا كنا نعمل في شيء نكرهه، فإن إحساسنا بالوقت يضيق، والزمن يبطئ،
 ونجد أن خمس دقائق تمر كأنها ساعة .. وبالرغم من أن إحساسنا بالزمن يضيق،

فان إحساسنا بسير الزمن يتسع.
* كيف يمكن تعديل الحساس بالزمن؟
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 من المعلوم أن علم استرجاع المؤثرات الذي يعتمد كثيرا على التخيل، في الوصول
ير واضح على تعديل الحساس بالزمن ..  إلى تغييرات فسيولوجية موجهة، له تأث
 والتأمصل والسصترخاء لهمصا تأثيرات مماثلة وكلهصا تعمصل على اتخاذ اجراءات فنيصة،

توسع إحساس الشعور بالزمن، للقضاء على اللم.
 إن الرسصالة التصي ترسصلها السصاعة إلى النسصان هصي: أن الزمصن يمصر، وأن الحياة
 تسصتهلك وتنتهصي، فعليصك العمصل بسصرعة .. ولذلك فان الشعور بالسصتعجال، يعمصل
 على إسصراع بعصض الوظائف الرتميصة، مثصل ضربات القلب، فتجعلهصا تدق بنغمصة
ص وكذلك عه  ص أي تراف غط الدم  قب ذلك زيادة ض قد يع فس، و سرع وكذلك التن  أ
عر عض مشا جة للقلق، أو لب كل هذا كتجاوب ونتي ية ..  عض الفرازات الهرمون  ب
 أخرى يحتويهصا القلق، كعدم الرضصا أو الغضصب، أو الحقصد أو الغصل أو الحسصد، أو

غيرها.
 أي أن شعورنا بسرعة الوقت وإعدام الزمن ص أي إنهاؤه ص تؤدي بساعات جسمنا
 الحيويصة إلى السصراع، ممصا يؤدي إلى أمراض التسصرع: كأمراض القلب، وضغصط
فة ستقبال أمراض مختل تح الباب، ل ما يؤدي إلى ف عة، م  الدم، أو إضعاف قوة المنا

كثيرة.
 ( أن المرضى لو تعلموا:Cooper & Aygenوقد أثبتت بعض التجارب بمعرفة )

غط الدم من، فإن ض ساس بالز يل الح مل، لتعد صة للتأ سات خا سون جل يف يجل  ك
%..20والكولسترول ينخفضان بنسبة 

 ونحن نرى: أنه كلما تعود النسان على التأمل والصلة والذكر، وهي كلها صور
 للتعرف على حقيقة الوجود والعبادة الحقة .. فإنه يمكن لذلك النسان أن يفهم معنى
 الحاضر الذي ل يغيب، والحاضر الدائم، وبذلك يصبح الزمن بالنسبة للنسان شيئا
قة، أو تحمل في ثناياها ما يدعو إلى القلق ويترتب على  مفهوما، وليس ظاهرة مقل
تي تحمل ما أن الحوادث ال قل إزعاجا، ك  ذلك أن تظهر الحوادث )كالمرض مثًل( أ
ما ها ب نا أن ننزعج من تي تعود ية، وال  اللم أو القلق أو الزعاج أو الخبار التراجيد
 يؤثصر على أفكارنصا، تصصبح تلك الحوادث أقصل ألما، ونكون نحصن أكثصر اسصتعدادا
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ما أن الحساس يه .. ك نا عل ما اعتد ير م قل بكث ير أ نا بتأث مر علي صاصها، وت  لمت
بالوقت، الذي ينطوي على الخوف من المستقبل أو الموت، يبدأ في الختفاء.

من ية: فإن الخوف والقلق والثارة، والخوف  ية الطب من الناح نه  جب أن نعلم، أ  وي
 الموت، كل هذه الحالت تؤدي إلى زيادة ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب وزيادة
 إفراز الدريناليصن، الذي يؤدي عادة إلى زيادة ضغصط الدم، وزيادة ضربات القلب
 بصصورة أبر، ممصا يؤدي إلى عدم التوازن الكهربائي بيصن المصخ والقلب .. ولمقابلة
 ذلك كله: يحتاج المصر إلى زيادة عمصل القلب، ممصا يسصتلزم إسصعاف المرضصى

بالوكسجين.
==============
العولمة ومستقبل العمل

أحمد أبوزيد
في الغلب مة متأثرة  مل نظرة متشائ ستقبل الع عن م ظم الكتابات  سيطر على مع  ت
 بعدم الشعور بالمان نتيجة لستفحال ظاهرة البطالة وازدياد الفقر واتساع الفجوات
 الجتماعية بين شرائح المجتمع, حتى في الدول المتقدمة, واختفاء كثير من المهن

يا يتكلم عما يسميه   Theلدرجة أن جون بيرجس الستاذ بجامعة نيوكاسل ببريطان

End  of  Careerلصصعوبة ملحقصة التغيرات فصي محكات ومعاييصر المهارات  
 المطلوبصة لممارسصة العمال التصي سصوف تظهصر فصي المسصتقبل. بصل إن أحصد علماء

كن  مي ريف هو جيري صاد الكبار و من ذلكJeremy Rifkinالقت عد  هب إلى أب   يذ
مل  ية الع عن )نها صلThe End of Workفيتكلم  قد و  ( على اعتبار أن العالم 

 بالفعصل إلى نهايصة الطريصق ولم يعصد قادرا على توفيصر أو )اختراع( أعمال جديدة
يا نت التكنولوج صناعة والنشاط القتصصادي التقليدي, وإن كا ين ال في مياد  مبتكرة 
 المتقدمة سوف تزيد من فرص العمل في مجال الخدمات, وبخاصة تلك التي تحتاج
 إلى مهارات ذهنية فائقة. والدهى من ذلك في نظر هؤلء الكتاب )المتشائمين( أن
 إمكانات العمصل فصي هذه المجالت الجديدة ذاتهصا لن تجصد مصن يكفصي لشغلهصا لنهصا
 تتطلب توافصر مهارات وقدرات ذهنيصة يصصعب على الكثيريصن الوصصول إليهصا ممصا
 سصيؤدي إلى مزيصد مصن تهميصش القوى العاملة. ولذا فإن المصر يحتاج إلى إجراء
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فة لتوفير فئات من  إصلحات هائلة في هياكل المؤسسات الكبرى وبذل جهود مكث
يه اسم القتصاد غير المادي   , الذي يعتمدintangibleالمتخصصين فيما يطلق عل

 على القدرات الذهنيصة والتفكيصر النظري المجرد إلى حصد كصبير. وإن كانصت هذه
 الجراءات سوف تواجه بكثير من المقاومة والعتراضات من القوى التقليدية, بل

ومن المؤسسات الجتماعية والسياسية والقتصادية ذاتها.
ين الفقراء أو عض هؤلء الكتاب - أن فئات العامل ما يقول ب ير السى - ك ما يث  وم

  سيكونون هم ضحايا التقدم العلميThe Working Poorمن يطلقون عليهم اسم 
 والتكنولوجصي وسصوف يعانون أكثصر مصن غيرهصم مصن جراء ذلك التقدم العلمصي
 والتكنولوجي, الذي يؤدي إلى الستغناء عن كثير من اليدي العاملة غير الماهرة,
في في زيادة النخفاض  ثل  تي تتم سيئة, ال ية ال سيكون له آثاره الجتماع  وأن ذلك 
 مستوى المعيشة وتدهور العلقات السرية وارتفاع معدلت العنف والجريمة وغير
 ذلك مصن الشرور المرتبطصة بالبطالة الكاملة أو الجزئيصة. وقصد يمكصن التغلب - مصن
 الناحية النظرية البحتة - على هذه الوضاع السيئة عن طريق إعادة التأهيل, ولكن
 السصؤال الذي لم يجصد له حل مقنعصا حول هذا الموضوع هصو: التأهيصل لي شيصء
ية ية, وهناك احتمالت قو يه الكفا ما ف عد ب ضح ب ستقبل لم تت  بالضبط? فأوضاع الم
 بظهور مفاجآت جديدة غيصصر متوقعصصة فصصي مجال البحصصث العلمصصي والكتشافات
 والختراعات التكنولوجية, بل وأيضا في الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية,
يد. يل على المدى البع سياسات وخطط التدريب والتأه ضع قيودا شديدة على  ما ي  م
حد, مل الوا في أداء الع كة  طبيق مبدأ المشار تي تنادي بت صوات ال عض ال مة ب  وث
 بمعنصى أن يوزع العمصل الواحصد الذي يقوم بأدائه فصي العادة شخصص واحصد بيصن
 شخصين أو أكثر للتغلب على ظاهرة البطالة, مع التنسيق بين هذه الجهود المتفرقة
سوف نا أن ذلك الجراء  كن المشكلة ه طل النتاج, ول مل أو يتع ثر الع تى ل يتأ  ح
 يترتب عليه اقتسام الجر عن العمل بين هؤلء المشاركين وهو أمر مرفوض ولن
 يرضصى بصه سصوى الشخاص الذيصن يفضلون العمصل لبعصض الوقصت, فقصط لن ذلك
 يناسب ظروفهم الخاصة, وذلك فضل عن أنه في كثير من الحالت ل يكفي العائد
 من عمل شخص واحد طيلة الوقت لسد احتياجات العائلة, مما يضطرها إلى البحث
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 عصن أعمال أخرى مسصاعدة .ومصن الطصبيعي أن تجصد هذه النظرة المتشائمصة مصن
 يعارضها من المفكرين والكتاب, الذين يرون فيها نوعا من السلبية الهدامة, خاصة

  وهو مستشارCharles Goldfingerأن التاريخ - كما يقول تشارلز جولدفينجر 
نت ية كا نا على أن الختراعات والبتكارات التكنولوج كبير - يدل صادي دولي   اقت
 تؤدي دائمصا إلى زيادة فرص العمصل ولذا فالغلب أن فكرة نهايصة العمصل لن تتحقصق
سوف غد  صواب وأن ال هو القرب إلى ال كس  قد يكون الع بل  قع   على أرض الوا
 يشهد زيادة ملحوظة في فرص العمل في مجالت جديدة بما يعوض التراجع والفقد
 في العمال التقليدية, بل وقد يزيد عليها. فالمستقبل في نظر المفكرين )المتفائلين(
 مليء بإمكانات العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بالذات وطرق وأساليب تناول
 هذه المعلومات وتطويعهصا والفادة منهصا عصن طريصق خدمات الكمصبيوتر, وهذه
 مجالت خصصبة للغايصة, ول تزال فصي حاجصة إلى أعداد كصبيرة مصن المتخصصصين
 والعاملين من ذوي الخبرات الستثنائية, الذين يستطيعون في الوقت ذاته توجيه هذه
 المعرفصة وجهات تتفصق مصع احتياجات المسصتقبل, وبخاصصة فصي مواجهصة التغيرات
 الديموجرافية المتوقعة, ليس فقط بالنسبة للزيادة في عدد السكان أو حركات الهجرة
عن توقعات طول فترة جم  سوف تن تي  قف ال هة الموا ضا مواج كن أي  المتزايدة, ول
 الحياة, وازدياد حالت الشيخوخصة واحتياجاتهصا مصن الرعايصة الفيزيقيصة والجتماعيصة

والسيكولوجية وضرورة توفير أعمال تتعلق بتقديم هذه الخدمات.
 فالزيادة المتوقعة في فرص العمل سوف تكون في المحل الول في المجالت التي
 لن تحتاج بالضرورة إلى قدرات وإمكانات فيزيقية كبيرة, وإنما في مجال الخدمات
ها أن قع ل تي يتو مل المرأة ال سعة لع يئ فرصا وا سوف ته ية وهذه   والعمال الذهن
 تفوق نسصبة اضطلعهصا بهذه العمال مصا هصو متاح للرجصل, بحيصث يتسصاءل بعصض
 الكتاب هل سيكون المستقبل أكثر )تحيزا( للمرأة في ميادين العمل? وهو تساؤل ينم
 عصن كثيصر مصن القلق بالرغصم مصن كصل الشعارات المرفوعصة عصن عدم التفرقصة بيصن

الجنسين.
 وثمة بعض مفارقات يعاني منها سوق العمل والعمالة في الوقت الحالي وقد تكون

لها انعكاسات في المستقبل.
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 المفارقصة الولى هصي أنصه فصي الوقصت الذي تلجصأ فيصه بعصض الشركات والمؤسصسات
 الكبرى في الخارج إلى الستغناء عن نسبة من اليدي العاملة بها من حين لخر,
ها صغيرة( تجذب إلي مل فإن المشروعات )أو العمال ال في الع ستمرارها   لضمان ا
 أيدي عاملة جديدة بشكل متزايد وإن كان ذلك ل يقضي تماما على ظاهرة استفحال
 البطالة, ولكن الموقف ينبئ بإمكان حدوث تغيرات مهمة في هياكل العمل والعمالة

في المستقبل وقد تكون له آثار بعيدة على النظام القتصادي العالمي.
من الزيادة ية  يه المجتمعات الغرب قت الذي تشكو ف في الو نه  هي أ ية  قة الثان  المفار
 المطردة فصي البطالة, تنجصح بعصض دول شرق آسصيا فصي توفيصر أعمال منتجصة لكصل
 اليدي القادرة على العمصل مصن الجنسصين بصل وأحيانصا مصن الطفال أيضصا. ويقال إن
قد الماضي وحده, فة وفرصة عمل جديدة خلل الع صين وفرت مائة مليون وظي  ال
 كمصا أن نسصبة )التشغيصل( فصي الهنصد تضاعفصت بعصد إجراء بعصض التعديلت
قد يحدث انقلبا في موازين  والصلحات القتصادية في التسعينيات, وهذا أيضا 

القوى في القتصاد العالمي.
ثة تتمثل فيما يذهب إليه تقرير مكتب العمل الدولي لعام    عن1995والمفارقة الثال

سوف عو إلى الجزم بأن البطالة  ما يد يس هناك  نه ل من أ في العالم,   حالة البطالة 
 تزداد فصي المسصتقبل وأن مصن الخطصأ رد ارتفاع معدلتهصا الحاليصة إلى العولمصة
 والمنافسة الشديدة أو إلى التغيرات التكنولوجية وحدها لن المسألة أكثر تعقيدا من
 هذا بكثير, وأنه في الوقت الذي تستغني فيه بعض المؤسسات عن أعداد كبيرة من
 العاملين فيها فإن هناك فرصة لستمرار بعض العاملين في ممارسة أعمالهم لعدد
في به  عد المعمول  سن التقا حت نظام  هم الن ت هو متاح ل ما  ثر م سنوات أك  من ال
ساليب في أ ضل التقدم  ستين( وذلك بف سة وال ستين والخام ين ال ما ب ظم الدول )  مع
في قع أن يخت بل المتو خة,  عب الشيخو في أمراض ومتا كم  صحية والتح ية ال  الرعا
 مفهوم التقاعصد كليصة نظرا لحتمال ظهور مجالت جديدة للعمصل ل تحتاج إلى القوة
 الفيزيقية أو حتى إلى القدرات الذهنية العالية بقدر ما تحتاج إلى توافر عامل الخبرة
 الطويلة المتراكمة عبر السنين, والتي يفتقر إليها العاملون الصغر سنا, حتى وإن
 كانوا أكثصر درايصة ومعرفصة بأسصرار التكنولوجيات المتقدمصة. بصل إن المتوقصع أيضصا

1493



 إعادة النظر في كثير من أنواع النشاط الفردي التي ل تدخل الن في باب )العمل(
خل المادي مة للد صادر مه ستقبل م في الم صبح  يث ت مة, بح يق للكل نى الدق  بالمع
ية عد التطورات والتجديدات التكنولوج ين( ب من )العامل كبيرة  ها أعدادا   وتجذب إلي
 وتغيصر النظرة إلى الحياة ذاتهصا. وسصوف يترتصب على ذلك زيادة كصبيرة فصي عدد
نت هناك ثمانون ما كا  )فئات( العمل أو المهن والحرف عما هو معروف الن. فبين
من ثر  ين أك يز ب كن التمي ضي أم من القرن الما في الربعينيات  قط  مل ف  )فئة( ع

  وسصوف يزداد هذا العدد فصي المسصتقبل,2000ثمانمائة )فئة( أو نوع عمصل العام 
 وبخاصصة فصي مجال تكنولوجيصا المعلومات التصي سصوف تسصاعد على ظهور وتطور
 ألوان جديدة مصن العمصل تعتمصد على المعرفصة الذهنيصة المجردة أو على قوة العقصل

Brain Powerوليس على الجهد الفيزيقي بحيث يطلق عليها اسم )عمل المعرفة  
Knowledge  Workوالذي يعتصبر إنتاج البرمجيات الن النموذج المثالي لهذا ) 

 النوع مصن العمصل فصي العصصر الرقمصي, الذي بدأنصا الدخول فيصه بقوة وثبات - على
القل فيما يتعلق بدول الغرب المتقدمة.

 وسوف يشاهد المستقبل أيضا إقبال شديدا على )العمال غير النمطية( مثل العمل
صيرة المدى مل العارض والتعاقدات ق قت أو الع مل المؤ قط أو الع قت ف عض الو  لب
 لنجاز مهمصة محددة فحسصب ممصا قصد يقلل مصن فداحصة البطالة. وسصوف تلقصى فكرة
 ممارسة العمل في البيت أو بعيدا عن المقر الرسمي للعمل فيما يعرف باسم )العمل
قة ية والمتعل في مجال العمال الذهن ين وبخاصة  من العامل عد( إقبال متزايدا   عن ب
 بالخدمات حيث يمكن أداؤها بكفاءة عن طريق التصالت اللكترونية. والواقع أن
ها نذ الثمانينيات, ولكن ية م في بعض الدول الغرب قد بدأت تشيع  نت   هذه الظاهرة كا
 قد تصبح هي النمط السائد والمقبول, وبخاصة من النساء في المستقبل غير البعيد
عد تقدر بحوالي مليون عن ب مل  نت حالت الع ما كا من أنحاء العالم. فبين ير   في كث

  ارتفع ذلك العدد إلى ما يزيد على عشرة مليين حالة العام1994حالة فقط العام 
  والمنتظصر أن يزداد القبال على هذا النوع مصن العمصل زيادة هائلة فصي2000

 المسصتقبل, خاصصة أن كثيرا مصن المؤسصسات تشجصع عليصه نظرا لنخفاض التكلفصة
 وتوفيصر الوقصت وتحقيصق درجصة أكصبر مصن الدقصة, لن العامليصن فصي هذه المجالت
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ين يحددون هم الذ هم  ما أن سترخاء, ك حة وا ثر را في ظروف أك هم   يمارسون أعمال
مل عا لوقات ع يس تب صة, ول هم الخا مع ترتيبات ما يتلءم  مل ب سهم أوقات الع  لنف
 رسصمية تحددهصا المؤسصسة أو صصاحب العمصل. وربمصا يترتصب على ذلك أن يصصبح
 العمصل هصو مصا يختاره الفرد لنفسصه بالمشاركصة أحيانصا مصع غيره, بدل مصن أن يكون
 العمل هو ما يحدده صاحب العمل ويسند إلى الخرين مهمة تنفيذه حسب تعليمات
 محددة وجامدة. فهذه كلهصا تحولت تسصاعد على تهيئة مناخ أفضصل يوفصر الراحصة
 النفسصية والرضصا ولو أن هذه العمال سصتكون مقصصورة بطبيعصة الحال على فئات
 محدودة مصن العمصل فصي مجال المعلومات والمعرفصة, حيصث ل يحتاج المصر إلى

استخدام آلت أو أجهزة كبيرة الحجم.
ين - لن في هذا كله هو أن المستقبل - في نظر المفكرين والكتاب المتفائل  والمهم 
 يكون سيئا إلى الحد الذي يذهب إليه الفريق القل تفاؤل أو الكثر تشاؤما. ولكنها

كلها أفكار وآراء وتوقعات تحتمل الصدق والكذب.
==============

وسيلتك لدارة يومك، وقيادة حياتك نحو النجاح
*عبد ال المهيري

 قبل أن نبدأ أنوه إلى أن مادة هذا الملف تم تجميعها وترتيبها من المراجع المكتوبة
بة الخلصة المفيدة،  اسفل ، واجتهدت أن أختصر بقدر المكان في هذه المادة وكتا
ني بإدارة الذات، ية إدارة الذات وماذا نع عن ماه ية  طي للقارئ فكرة مبدئ تى نع  ح
تي من واجبات، ويقوم بالعمال ال يه  ما عل يث يؤدي  ته، بح ير المرء ذا يف يد  وك
في ته والرغبة  ته وعلقا ين نفسه وعائل ته ب في حيا ها ويوجد توازن   يحب أن يؤدي

النجاز.
ماذا نعني بإدارة الذات؟

 هي الطرق والوسائل التي تعين المرء على الستفادة القصوى من وقته في تحقيق
أهدافه وخلق التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات والهداف.

في هذه ين  ين والفاشل ين الناجح ما ب تي تحدد الفارق  هي ال قت  من الو ستفادة   وال
ين ما ب نة  هم على مواز هو قدرت ين  كل الناجح ين  كة ب سمة المشتر  الحياة، إذ أن ال
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 الهداف التصي يرغبون فصي تحقيقهصا والواجبات اللزمصة عليهصم تجاه عدة علقات،
بل كل هم، وهذه الدارة للذات تحتاج ق هم لذوات تي من خلل إدارت  وهذه الموازنة تأ
ها، إذ ل حاجة إلى تنظيم الوقت او إدارة  شيء إلى أهداف ورسالة تسير على هدا
 الذات بدون أهداف يضعها المرء لحياته، لن حياته ستسير في كل التجاهات مما
سيكون ذلك قت شيء ف تة ل تحقق شيء وإن حق سان حياة مشت من حياة الن  يجعل 

النجاز ضعيفا وذلك نتيجة عدم التركيز على أهداف معينة.
 إذا المطلوب منك قبل أن تبدأ في تنفيذ هذا الملف، أن تضع أهدافا لحياتك، ما الذي
 تريد تحقيقه في هذه الحياة؟ ما الذي تريد إنجازه لتبقى كعلمات بارزة لحياتك بعد
 أن ترحل عن هذه الحياة؟ ما هو التخصص الذي ستتخصص فيه؟ ل يعقل في هذا
 الزمان تشتصت ذهنصك فصي اكثصر مصن اتجاه، لذلك عليصك ان تفكصر فصي هذه السصئلة،

وتوجد الجابات لها، وتقوم بالتخطيط لحياتك وبعدها تأتي مسئلة تنظيم الوقت.
أمور تساعدك على تنظيم وقتك

 هذه النقاط التصي سصتذكر أدناه، هصي أمور أو أفعال، تسصاعدك على تنظيصم وقتصك،
فحاول أن تطبقها قبل شروعك في تنظيم وقتك.

صبح حة ي ها الهداف الواض ضع ل سبقا، وت تك م طط لحيا ما تخ طة، فعند  وجود خ
 تنظيم الوقت سهًل وميسرا، والعكس صحيح، إذا لم تخطط لحياتك فتصبح مهمتك

في تنظيم الوقت صعبة.
تبر مجرد ير ذلك يع فك على الورق، وغ ين أفكارك، وخططك وأهدا من تدو بد   ل 
ستنساها بسرعة، إل إذا كنت صاحب ذاكرة خارقة، وذلك سيساعدك  أفكار عابرة 

على إدخال تعديلت وإضافات وحذف بعض المور من خطتك.
 بعد النتهاء من الخطة توقع أنك ستحتاج إلى إدخال تعديلت كثيرة عليها، ل تقلق

ول ترمي بالخطة فذلك شيء طبيعي.
من أخطائي يل: أتعلم  ما ق نا، ل تيأس، وك في حيات طبيعي  شل أو الخفاق شيء   الف

أكثر مما أتعلم من نجاحي.
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 يجب أن تعود نفسك على المقارنة بين الولويات، لن الفرص والواجبات قد تأتيك
 في نفس الوقت، فأيهما ستختار؟ باختصار اختر ما تراه مفيد لك في مستقبلك وفي

نفس الوقت غير مضر لغيرك.
اقرأ خطتك وأهدافك في كل فرصة من يومك.

 اسصتعن بالتقنيات الحديثصة لغتنام الفرص وتحقيصق النجاح، وكذلك لتنظيصم وقتصك،
كالنترنت والحاسوب وغيره.

ثر على عدم سيساعدك أك بك  ما يتعلق  كل  سيارتك، و تك،  بك، غرف مك لمكت  تنظي
إضاعة الوقت، ويظهرك بمظهر جميل، فاحرص على تنظيم كل شيء من حولك.

نا منظمين أو ناجحين، فكن مرنا أثناء تنفيذ  الخطط والجداول ليست هي التي تجعل
الخطط.

ير  ركز، ول تشتت ذهنك في أكثر من اتجاه، وهذه النصيحة أن طبقت ستجد الكث
من الوقت لعمل المور الخرى الكثر أهمية وإلحاحا.

 اعلم أن النجاح ليس بمقدار العمال التي تنجزها، بل هو بمدى تأثير هذه العمال
بشكل إيجابي على المحيطين بك.

معوقات تنظيم الوقت.
 المعوقات لتنظيصم الوقصت كثيرة، فلذلك عليصك تنجنبهصا مصا اسصتطعت ومصن أهصم هذه

المعوقات ما يلي:
عدم وجود أهداف أو خطط.

التكاسل والتأجيل، وهذا أشد معوقات تنظيم الوقت، فتجنبه.
 النسيان، وهذا يحدث لن الشخص ل يدون ما يريد إنجازه، فيضيع بذلك الكثير من

الواجبات.
كل هم ب حة، اعتذر من قد ل تكون مهمة أو مل تي  هم، وال  مقاطعات الخرين، وأشغال

لباقة، لذى عليك أن تتعلم قول ل لبعض المور.
 عدم إكمال العمال، أو عدم الستمرار في التنظيم نتيجة الكسل أو التفكير السلبي

تجاه التنظيم.
سوء الفهم للغير مما قد يؤدي إلى مشاكل تلتهم وقتك.
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خطوات تنظيم الوقت.
 هذه الخطوات بإمكانك أن تغيرها أو ل تطبقها بتاتا، لن لكل شخص طريقته الفذة
 فصي تنظيصم الوقصت المهصم أن يتبصع السصس العامصة لتنظيصم الوقصت. لكصن تبقصى هذه

الخطوات هي الصورة العامة لي طريقة لتنظيم الوقت.
فكر في أهدافك، وانظر في رسالتك في هذه الحياة.

 أنظصر إلى أدوارك فصي هذه الحياة، فأنصت قصد تكون أب أو أم، وقصد تكون أخ، وقصد
 تكون ابن، وقد تكون موظف أو عامل او مدير، فكل دور بحاجة إلى مجموعة من
سات هم جل جة إلى أن تجلس مع ية وبحا جة إلى رعا سرة بحا هه، فال  العمال تجا
 عائليصة، وإذا كنصت مديرا لمؤسصسة، فالمؤسصسة بحاجصة إلى تقدم وتخطيصط واتخاذ

قرارات وعمل منتج منك.
 حدد أهدافا لكصل دور، وليصس مصن الملزم أن تضصع لكصل دور هدفا معينا، فبعصض

الدوار قد ل تمارسها لمدة، كدور المدير إذا كنت في إجازة.
ية أوًل ضع الهداف الضرور سبوعيا وت ضع جدوًل أ هو أن ت يم  نا التنظ ظم، وه  ن
 فيصه، كأهداف تطويصر النفصس مصن خلل دورات أو القراءة، أو أهداف عائليصة،
 كالخروج في رحلة أو الجلوس في جلسة عائلية للنقاش والتحدث، أو أهداف العمل

كاعمل خطط للتسويق مثًل، أو أهدافا لعلقاتك مع الصدقاء.
كن مرنا أثناء سبوعك، و في أ من أهداف  عت  ما وض نا حاول أن تلتزم ب فذ، وه  ن
ستغلها ول تخشى من أن جد فرص لم تخطر ببالك أثناء التخطيط، فا قد ت يذ، ف  التنف

جدولك لم ينفذ بشكل كامل.
في نهاية السبوع قيم نفسك، وانظر إلى جوانب التقصير فتداركها.

هة الطوارئ يح لك مواج نه يت مي ل من اليو ضل  سبوعي أف يم ال ظة: التنظ  ملح
والتعامل معها بدون أن تفقد الوقت لتنفيذ أهدافك وأعمالك.

كيف تستغل وقتك بفعالية؟
هنا ستجد الكثير من الملحظات لزيادة فاعليتك في استغلل وقتك، فحاول تنفيذها:

حاول أن تستمتع بكل عمل تقوم به.
تفائل وكن إيجابيا.
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ل تضيع وقتك ندما على فشلك.
حاول إيجاد طرق جديدة لتوفير وقتك كل يوم.

أنظر لعاداتك القديمة وتخلى عن ما هو مضيع لوقتك.
ضع مفكرة صغيرة وقلما في جيبك دائما لتدون الفكار والملحظات.

كر، وضع الولويات حسب سبقه أو من الصباح البا تي ت  خطط ليومك من الليلة ال
أهميتها وأبدأ بالهم.

ركز على عملك وانتهي منه ول تشتت ذهنك في أكثر من عمل.
توقف عن أي نشاط غير منتج.

هم يؤدي إلى التهام سوء تفا ما يقال، ول يحدث  هم  تى تف كل نقاش ح  أنصت جيدا ل
وقتك.

رتب نفسك وكل شيء من حولك سواء الغرفة أو المنزل، أو السيارة أو مكتبك.
قلل من مقاطعات الخرين لك عند أدائك لعملك.

أسأل نفسك دائما ما الذي أستطيع فعله لستغلل وقتي الن.
ند اوقات ما، وع ما تخرج لمكان  سيارتك أو عند في  صغيرة  عك كتيبات  مل م  أح
ستشفيات، أو النتهاء يد الم ثل أوقات أنتظار مواع بك، م نك قراءة كتا  النتظار يمك

من معاملت.
أتصل لتتأكد من أي موعد قبل حلول وقت الموعد بوقت كافي.

 تعامصل مصع الورق بحزم، فل تجعله يتكدس فصي مكتبصك أو منزلك، تخلص مصن كصل
ورقة قد ل تحتاج لها خلل أسبوع أو احفظها في مكان واضح ومنظم.

أقرأ أهدافك وخططك في كل فرصة يوميا.
ل تقلق إن لم تستطع تنفيذ خططك بشكل كامل.

ل تجعل من الجداول قيد يقيدك، بل اجعلها في خدمتك.
 في بعض الوقات عليك أن تتخلى عن التنظيم قليًل لتأخذ قسطا من الراحة، وهذا

الشيء يفضل في الرحلت والجازات.
ركز على الفعال ذات المردود العالي مستقبًل، مثل:

*أنت : -قراءة الكتب والمجلت المفيدة.
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-الستماع للشرطة المفيدة.
-الجلوس مع النفس ومراجعة ما فعلته خلل يومك.

-ممارسة الرياضة المعتدلة للحفاظ على صحتك.
-أخذ قسط من الراحة، من خلل الجازات أو فترة بسيطة خلل يومك.

* العائلة : - الجلوس مع العائلة في جلسات عائلية.
 -الذهاب لرحلة ومن خللها تستطيع توزيع المسؤوليات على أفراد السرة فيتعلموا

المسؤولية وتزيد أواصر العلقة بينكم.
*العمل : - التخطيط للمستقبل دائما.

-التخلص من كل عمل غير مفيد.
-محاولة استشراف الفرص واستغللها بفعالية.

ين الزملء والمسؤولين والعملء أو المراجعين لزيادة كفائة مع الموظف  -التحاور 
المؤسسة.

وما ورد أعله ليس إل أمثلة بسيطة، وعليك ان تبدع وتبتكر أكثر.
*المصادر : يوجين جريسمان-فن إدارة الوقت و جيفري ماير -النجاح رحلة

=============
التعرف على احتياجاتك ودوره في النجاح

عن عن عل  فه بالف ما تعر يق  عن طر سهولة  تك ب ستطيع أن تتعرف على احتياجا  ت
أولوياتك وعن كيفية قضائك لوقتك.

 لنفرض أن رئيسصك قصد أسصند إليصك مشروعا جديدا سصيشغل وقتصك كله لمدة شهريصن
 قادمين. أوًل أنت بحاجة إلى أن تعد مكتبك وتخليه، بعد ذلك أنت بحاجة إلى ايجاد
 الوقت للبدء في هذا المشروع. وفي النهاية أنت بحاجة إلى أن تشرح لكل أصدقائك
 وعائلتك أن وقتك لم يعد ملكك لفترة معينة ومن الن عليهم أن يساعدوك إذا أرادوا

رؤيتك.
قت الذي ل عه؟ إذا فوجئت مثلي بالو قت الذي تضي ما مقدار الو ظر إلى جدولك.   ان
 تستطيع تفسير ضياعه، فأنت تمتلك إذا الفرصة لستغلل هذا الوقت وتحويله إلى
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 وقصت عمصل. وإذا اكتشفصت بعصض الجوانصب الخفيصة مصن الوقصت، تسصتطيع أيضا أن
تستغلها في هذا المشروع.

 ربما ترغب أن تقول لي إنك بحاجة إلى قضاء وقت مع عائلتك وأصدقائك فأنت ل
 يمكنصك أن تجعلهصم خارج هذه المعادلة، حسصنا إذا نظرت إذا إلى هذا الوقصت الذي
صدقاء فأغلق ذلك الجهاز في للعائلة وال قت الكا ستجد الو يه أمام التليفزيون ف  تقض

  سصاعة15لفترة وحاول أن تسصتفيد مصن هذا الوقصت )الذي أحصصاه الخصبراء بحوالي 
أسبوعيا( وتستبدله بالوقت المخصص لتدعيم الروابط الجتماعية مع من تحب.

 تستطيع أيضا أن تستخدم مصادر أخرى للوقت مثل الوجبات والمقاطعات لتحصل
 على عشصر دقائق مصن هنصا وعشريصن مصن هناك لضافتهصا للوقصت المخصصص

لمشروعك.
 الفكرة هنصا هصي أن تقسصم ذلك المشروع الذي سصيستولي على وقتصك إلى أهداف
ثر رضا بالوصول إلى كل يوم، وسوف تكون أك ها لعمله   صغرى وتحدد بعضا من
قة، وستكتشف أن لديك وقتا أكثر للعمل أكثر مما كنت تتخيل، فك بهذه الطري  أهدا
ساعات ستظل مراقبا لل نك  صحيح أ مع العائلة،  يك وقتا أيضا لقضائه  سيكون لد  و
 والدقائق، ولكنك ستوائم بين جدولك وبين كل ما تريد، وسيتم كل ذلك دون حاجة

الى السهر أو الستيقاظ مبكرا.
=============

الزمن النفسي في القرآن
صد فس(، ونق ته إلى )الن هو إضاف من  من الز سمية هذا النوع  في ت ما يلحظ   أول 

بالنفس ذلك الجوهر اللطيف )الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الرادية(.
 وبعيدا عن التعقيدات التعريفية، وتشعب التعاريف بين الفنون، نستعمل الضافة إلى
من أو تي والشعور بمرور الز ساس الذا نا هذا للدللة على ذلك الح في بحث فس   الن

بعدم مروره، مع تقدير قدره انطلقا من هذا الحساس.
 فإذا ُعدنا إلى عناصر الظاهرة الزمنية، فإننا نجد أن هذا الحساس والتقدير ما هو
 إل مصن خواصّص النسصان، فالزمصن النفسصي يكون إذن زمنا إنسصانيا محضا، خلفا
 للزمصن المبارك الذي هصو زمصن متعلق أسصاسا بتقييصم ال تعالى له حسصب مشيئتصه

1501



 وفضله، فل يضاف الزمن النفسي إلى غير النسان، كما ل يضاف الزمن المبارك
إلى غير ال.

نا أن نجمع نماذج لليات التي تدخل فيها النفس النسانية، تقديرا للزمن،  وقد حاول
وشعورا وإحساسا به. فاخترنا من بينها اليات التية:

  ص )تعرج الملئكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة * فاصبر1
.7-4صبرا جميًل * إنهم يرونه بعيدا * ونراه قريبا( المعارج/ 

.27 ص )إن هؤلء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيًل( النسان/ 2
.187 ص )ثقلت في السموات والرض ل تأتيكم إل بغتة( العراف/ 3
.45 ص ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إل ساعة من النهار يتعارفون بينهم( يونس/ 4
.52 ص )يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إل قليًل( السراء/ 5
  ص ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون *6

 وقال الذيصن أوتوا العلم واليمان لقصد لبثتصم فصي كتاب ال إلى يوم البعصث فهذا يوم
.56-55البعث ولكنكم كنتم ل تعلمون( الروم/ 

.35 ص كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل ساعة من نهار بلغ( الحقاف/ 7
.46 ص )كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشية أو ضحاها( النازعات/ 8
نا يوما أو بعض يوم فسئل9 تم في الرض عدد سنين * قالوا لبث   ص )قال كم لبث

.114-112العادين * قال إن لبثتم إل قليًل لو أنكم كنتم تعلمون( المؤمنون/ 
ظر ية، بالن هر الزمن ين هذه الظوا كة ب جع إلى الخصائص المشتر نا أن نر  إذا حاول

إلى عناصر كل ظاهرة، فإننا نلحظ ما يلي:
الجدول المقاَرن للعناصر الزمنية:

العنصر وجوده في هذه اليات
الشيء المتزمن الكفار في عموم اليات

المقدار الزمني مقداران: زمن حقيقي )عمر الكافر(، ومن مقّدر
الوحدة اليوم، السنة، الساعة، العشي، الضحى

المجال أو )السّلم( الزمن الرضي
الحركة اللبث في الدنيا
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 فالمر المختلف فيه هو المقدار الزمني، وسبب اختلفه هو تقدير النسان لحجمه
تقديرا نفسيا ل حقيقيا.

ومجمل اليات تسعفنا في تحديد مفهوم الزمن النفسي، وتفصيلها كالتي:
  ص يوما ثقيًل: موضوع اليات الولى هو يوم الحساب، فطول هذا اليوم مقارنا1

 بالزمن الرضي هو خمسون ألف سنة، فالمدة التي يقضيها المؤمن والكافر في هذا
 اليوم العصيب هي نفس المدة، ولكن الحساس بها، وتقدير طولها وقصرها يختلف

بينهما اختلفا شديدا.
 فالمؤمصن يراه يوما قريبا قصصير المدة، أمصا الكافصر فيثقصل عليصه ثقًل شديدا، فهصو

يستطيل )ذلك اليوم لشدته( وهوله.
 ويفسر هذا المعنى حديث رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري قال: قيل لرسول
 ال )ص(: يوما كان مقداره خمسين ألف سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول ال
 )ص(: )والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلة

مكتوبة يصليها في الدنيا(.
يه ته عل عبير على شد في الت فر، و في الدللة على طول هذا اليوم على الكا  وإمعانا 
 استعمل القرآن الكريم لفظ )الثقل(، مع أن العادة أن يقال: زمن طويل أو قصير، ل

ثقيل أو خفيف.
هم يوما في قوله تعالى: )إن هؤلء يحبون العاجلة ويذرون وراء حق أن القرآن   وال

 ، قصد اسصتعار الثقصل لشدة اليوم وهوله، ولعظصم وقعصه على نفصس27ثقيًل( النسصان/ 
الكافر، فهو ثقيل ثقًل معنويا على نفسه، ل ثقًل حسيا على جسده.

 وقد وصف الزمن ص كذلك ص بالثقل في قوله تعالى: )ثقلت في السموات والرض
 ، وهذا الثقل في )الساعة( إنما هو لفقد العلم بها:187ل تأتيكم إل بغتة( العراف/ 

)فإن المجهول ثقيل على النفس، ول سيما إذا كان عظيما(.
مر ين، وي ما نكون قلق مر عند قت ل ي ية أن الو سات الزمن تت أحدث الدرا قد أثب  و
 بسصرعة هائلة فصي سصاعات الفرح والسصرور والنعيصم، وهذا المعنصى يعرفصه الناس
بالمراس والحساس، ونقرأه في مصادر الدب منذ القديم، ومن ذلك قول الشاعر:

أعوام وصٍل كان ُينسى طولها
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ذكرى النوى فكأنها أيام
ثم انبرت أيام هجٍر أردفت

جوي أسى فكأنها أعوام
ثم انقضت تلك السنون وأهلها

فكأنها وكأنهم أحلم
 Facteurوالذي أضافتصه هذه الدراسصات هصو أن الثقصل يسصببه معامصل بيوكميائي )

biochimiqueيؤثصر فصي الحسصاس، إذ إن الحباط يفرز مواد تحدث خلًل فصي ) 
التوازن الكيمائي للجسد، فيشعر بالتالي بثقل الوقت عليه.

نه يقّدر الشياء، سان، وأ في الن سي  نب النف ني إنكار الجا  وهذا ص بالطبع ص ل يع
ويميل إليها أو ينكرها، تبعا للشعور النفسي.

 ( فصيHallوأضاف المتخصصص المعاصصر فصي الدراسصات الزمنيصة إدوارد هول )
 تفسصير هذه الظاهرة: ان السصاعة الخارجيصة والسصاعة الداخليصة صص البيولوجيصة صص
سان أن في حالة القلق يختل اليقاع فيشعر الن في إيقاع متزن، و سيران  سان ت  للن

الوقت ل يمّر، وأنه ثقيل وممّل.
 وفي هذا المعنى تذكر دراسة حول الزمن والبرمجة أنه: )كلما أسرعت كلما تقلص
 الزمن. وإذا كنت خائفا أو حزينا فإن الزمن يمتد؛ أما إذا كنت فرحا مسرورا فإنني

أنسى الزمن(.
 وأي وقت أكثر ضيقا وقلقا وحسرة على النسان الكافر من يوم الحساب، وهكذا لن
 يكون فصي الزمصن أثقصل على النسصان مصن هذا اليوم العصصيب: )الُملك يومئذ الحصق

.26للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا( الفرقان/ 
قل الزمن، فر بث يه يحس الكا  إذن هذا هو النوع الول من أنواع الزمن النفسي، وف

ويكون خفيفا على المؤمن؛ أما النوع الثاني فهو خلف الول:
  نرى أن الكافرين9 إلى 4 ص ساعة من نهار: في مجمل اليات الماضية من 2

 يسألون أو ُيسألون عن مدة لبثهم في الدنيا، فل يقدرون حقيقتها، أما الذين يعلمون
 حقيقصة هذه المدة فهصم الذيصن أوتوا العلم مصن المؤمنيصن: )وقال الذيصن أوتوا العلم
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 واليمان لقصد لبثتصم فصي كتاب ال إلى يوم البعصث فهذا يوم البعصث ولكنكصم كنتصم ل
.56تعلمون( الروم/ 

يا إل )ساعة من نهار(، أو )قليًل( من الوقت،  فالكفار يظنون أنهم لم يلبثوا في الدن
 أو )بعصض يومٍص(، أو )عشيصة(، أو )ضحوة(، أو على أكثصر التقديرات )يوما( كامًل

من أيام الدنيا.
تم إل قليًل(، فهو تقدير غير  وهذا التقدير الخاطئ ما هو إل ظن: )وتظنون إن لبث
 صائب، منشؤه الحساس النفسي بالمرور السريع لليام والليالي، والسنين والقرون

والعمار والماد.
هو ولعب: في ل هم كانوا   والذي جعل هذه الزمنة تسرع كل هذا السراع هو كون

 ؛ )الذين اتخذوا65)ولئن سألتهم ليقولن إنما( بالحصر )كنا نخوض ونلعب( التوبة/ 
يا( العراف/  هم الحياة الدن هم لهوا ولعبا وغرت يا إل متاع51دين ما الحياة الدن  ، )و

.185الغرور( آل عمران/ 
ية أن الغرائز والمشاعصر الجنسصية ) تت دراسصات ميدان  ( عندمصاEmotionsوقصد أثب

سيرات سارع تف يت لهذا الت قد أعط ني مهول، و سارع زم سببا لت ها تكون   تثار، فإن
 نفسانية وفزيولوجية وعصبية، ومهما يكن فإن الذين يقضي حياته كلها في بحر من
 الغرائز يحدث خلًل فاحشا فصي تقديصر الزمصن، وهذا مصا يفسصر هروب الشباب
 والحداث مصن وطأة المشاكصل باللجوء إلى شتصى أنواع الغرائز، حتصى أكثرهصا
ضل( الفرقان/ هم أ بل  هم إل كالنعام  عن هؤلء: )إن  ية، وال تعالى يقول   حيوان

 ، )واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين44
 * ولو شئنصا لرفعناه بهصا ولكنصه أخلد إلى الرض واتبصع هواه فمثله كمثصل الكلب إن
 تحمصل عليصه يلهصب أو تتركصه يلهصث ذلك مثصل القوم الذيصن كذبوا بآياتنصا فاقصصص

.176-175القصص لعلهم يتفكرون( العراف/ 
 ومصن مظاهصر اللهصو والعصب: الضحكُص، الذي اتخصذ علجا للقلق، إذ يعطصي للمرء
 إحساسا بالسعادة، وبالتالي يخفف من وطأة الوقت الثقيل عليه، حتى يتسارع ويخّف

ويمّر دون أثر يذكر. فلذلك كان قليله مطلوبا، وكثيره حراما.
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حك فإن سول ال )ص(: )ل تكثروا الض بي هريرة قال: قال ر عن أ يث  في الحد  و
 كثرة الضحك تميت القلب(. وما موت القلب إل جهل بمرور الوقت وبقيمته وقدره،

وهروب من تبعات الحياة وآمالها وآلمها.
 ولعل ما يقع في العالم اليوم من غزو وسائل الترفيه واللعب والمتعة المفرطة على
 حسب الجد والعلم والتحصيل، هو من قبيل هذا النوع من وسائل قتل الوقت، فهي

تجعل من زمن النسان هباء منثورا، ثم تورثه يوم القيامة حسرة وثبورا.
ما نت عند يل صريح على ذلك، فأ ص دل مة الناس  غة المستعملة ص عند عا في الل  و

تسأل انسانا جالسا في ملهى أو مقهى: ماذا تفعل هنا؟ فإنه يجيبك: أنا أقتل وقتي.
يا فر ل يقّدر عمره في الدن  إذن مجمل ما في هذا النوع من الزمن النفسي: أن الكا
 حق قدره، فالكفار وإن عاشوا مائة عام، أو حتى ألف عام فإنهم )كأنهم يوم يرونها

لم يلبثوا إل عشية أو ضحاها(.
  ص تقلص الزمن: المظهر الثالث من مظاهر الزمن النفسي في القرآن الكريم هو3

قع الموت، وهذا التقلص كان في حالة تو في حالة الخطر، وبالضبط   تقلص الزمن 
 مثار انتباه الباحثين في الدراسات الزمنية، حتى إنهم أثبتوا أن الموت عندما يحيط

بانسان يجعله يستعرض شريط زمنه كامًل في ثوان معدودة.
ضع ثوان، والزمن الذي ثة: ب في هذه الحاد شه  قي للزمن الذي عا  فبين القدر الحقي
 استعرضه: أعوام عديدة، ليس هناك أي تناسب رياضي، ومن ثم ل يمكن أن يعتبر
سي سبي بالمفهوم النف هو ن بل  سبيا بالمفهوم الفزيائي،  من زمنا ن من الز  هذا النوع 

وفي مستوى الحساس والشعور ل غير.
نا إحساس المشرك بالزمن ية تدعم هذا الحكم، وهي تصف ل  وفي القرآن الكريم آ
 حيصن حضور الوفاة، فهصو يرى عمره كامًل كأنصه سصاعة: )ويوم تقوم السصاعة( وقصد

تكون ساعة خاصة أو ساعة عامة )يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة(.
 يرى(، الذي يفيد تحقق الموت0وفي آية سورة النازعات إضافة تتمثل في الفعل: 

والهلك: )كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشية أو ضحاها(.
 إذن هذه هصي مواصصفات الزمصن النفسصي، هصو كمصا يلحصظ غيصر الزمصن المبارك،
 ويختلف عصن الزمصن النسصبي كذلك بكونصه زمنا ذاتيا، علقتصه كاملة مصع الحسصاس
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 والشعور والنفصس والمجالت الذاتيصة، وليصس مصع المقاييصس، والحداث الكونيصة،
والمجالت الموضوعية.

صدق هو أن الول يوصف بال ين  ين الخر سي والزمن من النف ين الز خر ب  وفرق آ
 والكذب، وبالخطصأ والصصواب، فيقال: صصدق فلن فصي تقديصر الفترة الفلنيصة، أو لم
سبي فل يوصفان من المبارك والزمن الن ما الز صاب. أ صدق؛ ويقال: أخطأ أو أ  ي

بالكذب، إذ هما زمنان حقيقيان ثابتان ل شك فيهما.
*المصدر : مفهوم الزمن في القران

==============
هل يمكن أن يترك إناء العمر فارغا؟

مؤسسة البلغ
 نشك في ذلك,فحتى اليام الخالية من العمل,المتصرمة في اللهو والعبث تمل الكأس
سرة ص "يوم الح يه ال تعالى ب في يوم أطلق عل سرات وندامات  ية بآهات وح  العمر
خر نذ آدم وحتى آ ين – م ين يدي رب العالم يه الناس ب هو يوم يجمع ف مة".و  والندا

مخلوق – ليحاسبهم :كيف صرفوا وتصرفوا بالمانة المودعة لديهم "أعمارهم"؟!
حة عل الخيرات؟ أم بالعمال الطال جد والجتهاد والعمل الصالح وف  هل قضوها بال
 المسصيئة والفاسصدة التصي تؤدي الى حسصرات طويلة وندم أطول؟ أم خلطوا عمًل
 صالحا بآخر سيئا.فكانوا من الخسرين أعماًل,كذلك التاجر الذي يكد العمر كله ثم

يجد نفسه في النهاية مفلسا؟!
أهمية الوقت

هو ال سه و قت نف صانع الو ير  جد غ هل ن قت, نا الو يم ل من يق ير  عن خ نا   لو بحث
سبحانه وتعالى ؟!

 فهذا التقسصيم الدقيصق للثوانصي والدقائق والسصاعات واليام والسصابيع والشهور
 والسنوات هو أشبه شيء بألواح محروثة في حقل.والفلح هو أنا وأنت,وبقدر همة
سأ الفلح يط,ويخ جد النش ند الحصاد يفرح الفلح الم تي المحصول,وع  كل فلح يأ
 الخامل البليد.ولذا جاء في الحديث :"الدنيا مزرعة الخرة".فمن يزرع تفاحا يحصد
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 تفاحا,ومصن يزرع بصصًل يحصصد بصصًل,ومصن يزرع وردا يجنصي وردا,ومصن يزرع
شوكا يحصد شوكا,ومن يزرع الكسل يحصد الندامة.

فت أنظارنا الى ما ليل يل,إن  إن ال العزيز وهو يقسم بالفجر وبالعصر وبالنهار وبالل
أن الشيء المقسوم به هو على كل غاية كبرى من الهمية.

 فهذه المفردات المتعددة في قياس الزمن إن هي إل أوان صغيرة ضمن إناء العمر
 الكبير,وقد تودعك اللحظة التي أنت فيها فتدخل في قائمة حسابك عمًل مدخرا,وقد
يه نا ف نا يرد تي يوم على أحد قد يأ نا ف ما يدري ساب,و من ذلك الح قك لتقرض   تفار

صاحب المصرف خاسئين خائبين أن لشيء البتة في دفتر حسابنا!
هل تت,ف بل وما تت  قد فا صة تكون  يد ممكنا,لن الفر من جد ها ليكون البدء   يوم
 ترضصى أن نعود مفلسصين تقضمنصا انياب الملمصة وتنهصش فينصا مخالب الحسصرة
خر عمًل بشعار "إدخر نا نعمل على أن نضيف للرصيد رصيدا آ مة؟ أم ترا  والندا
 قرشصك البيصض ليومصك السصود" الذي يمكصن ان يكون :إدخصر عملك الصصالح ليوم

لينفع فيه مال ولبنون إل من أتى ال بقلب سليم.
مل من يع من قوله تعالى : )و قت أبلغ  ية الو عن أهم عبيرا  في القرآن ت جد  نا لن  إن

(.8-7مثقال ذرة خيرا يره.ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( )الزلزلة /
 فلو تساءلنا :كم هو مثقال الذرة في ميزان الزمن؟ هل هو الثانية أو أدنى منها؟ أيا
 كان حسابها فهي وحدة قياسية غاية في الصغر,وهذا يعني أن في الصغير او القليل
 مصن الخيصر الذي قصد ليكترث له أحدنصا,منجاة حينمصا يلف الناس الطوفان,وأن فصي

الصغير الضئيل من الشر,مهلكة حيث ينجو المحسنون.
تي يكتبون هم,وهو الصفحات البيضاء ال  إن الوقت هو نعمة ال الموهوبة للناس كل
عن مة,ف مة يوم القيا شر,وهم مسؤولون عن هذه النع ها إن خيرا فخير وإن شرا ف  في
 رسصول ال )ص(:"لتزول قدمصا ابصن آدم يوم القيامصة حتصى يسصأل عصن خمصس :عصن
 عمره فيما أفناه,وعن شبابه فيما أبله,وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه,وماذا عمل

فيماعلم".
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مة,وعن صفة عا مر ب عن الع ين:  مر يتكرر مرت عن الع سؤال  نا ان ال  والملحظ ه
 الشباب بصصفة خاصصة لمصا لمرحلة الشباب مصن أهميصة باعتبارهصا مرحلة البذل

والعطاء.
نه سئلة المتحان القادم,فإ سيأتي ضمن ا سؤاًل ما ين أن  يذ علم اليق ين يعلم التلم  وح

حتما سيهيء نفسه للجابة عنه,وإل عد مهمًل مضيعا لفرصة ثمينة لتعوض.
 السؤال – يوم القيامة – واضح وصريح وسيأتي في المتحان لمحالة: عمرك فيما

أفنيته؟ وشبابك فيما أبليته؟
سؤال متروك لكل واحد منا للجابة عليه.

www.balagh.com

============
الناجحون لديهم خطة رئيسية للعمل, هل انت منهم ؟

 النجاح يبدأ بحلم. )فإذا لم يكن لديك حلم، فلن يكون أمامك هدف أو دافع لكي تفعل
 شيئا(. وعندما يحدث وترى هذا الحلم. فإنه يتعين عليك أن تجد طريقة لتحويل هذا
 الحلم إلى حقيقصة. ولكصي تقوم بذلك فإنصك تحتاج إلى خطصة صص إنهصا خطصة رئيسصية

للعمل.
 لماذا خطصة رئيسصية؟ لنصه مصن السصتحالة أن يتحقصق النجاح بدون هذه الخطصة. إن
كي جه ل ما تحتا كل  يد  هي دليلك الذي يقودك خطوة خطوة لتحد سية  تك الرئي  خط

تتحول أحلمك إلى حقيقة.
 ومع هذه الخطة الرئيسية، فإن إمكاناتك لتحقيق أهدافك ص في وقت أقل وجهد أقل

أيضا ص تتزايد بشكل كبير.
تذكر!

عندما تفشل في وضع هذه الخطة. فإنك بذلك تخطط لكي تفشل.
إن التخطيط الذكي هو أحد المكونات الساسية للنجاح في أي عمل.

رسم خطة عمل رئيسية يوفر لك الوقت:
 إن هذه الخطة الرئيسية تساعدك كثيرا في عدم تبديد وقتك وطاقتك وأموالك. نعم،
كر وأن نخطط. حن لم نتعلم أن نف ين. فن ست بالمر اله ية التخطيط لي  أعلم أن عمل
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 لقصد تعلمنصا أن نقوم بتنفيصذ الشياء. الكصل مشغول. لكصن المصر لن يكون بالضرورة
هكذا عند الرغبة في أن نكون أكثر قدرة على النتاج.

حن موجهون ير. فن يه بأشياء كثيرة بدون تفك مع نقوم ف في مجت يش اليوم  حن نع  ون
سهل الحصول من ال نه  ية حال، فإ حو التخطيط. وعلى أ يس ن يذ ول حو التنف  فعليا ن
 على الشياء التي نريدها في هذه الحياة عندما يتوفر لدينا الوقت الكافي لتحديد ما

يجب القيام به للحصول على هذه الشياء.
دليل توفير الوقت:

يء، هد أو تلتزم بش بل أن تتع يط ق ير والتخط في التفك ضي وقتا أطول  يك أن تق  عل
 وقبصل أن تبدأ فصي إنفاق المال. عندئذ سصوف تحصصل على مصا تريصد بشكصل أسصرع،

وبذلك لن تتكلف ما كنت ستتكلفه من وقت ومال قبل هذا التفكير العميق.
))أعرف أنك تفضل أن تبدأ في خطتك!(( ولكن دعني أوجه لك هذه السئلة:

يك ضل أن تكون لد من الف يس  صول على إجازة، أل قك للح في طري نت   ص إذا ك
من أموال: شيكات في  ما يك عك  ستحب أن يكون م من الم يس  يق؟ وأل طة طر  خري
 سصياحية، وبطاقات الئتمان لكصي تسصتطيع شراء مصا تحتاج غليصه مصن وقود وطعام؟
 ولكصي تكون قادا على النزول فصي السصتراحات المخصصصة على طول الطريصق؟
 ودعونصا أيضا نتذكصر بعصض الملبصس وأدوات الصصيد والزيوت الواقيصة مصن أشعصة
ثر تك أك يد رحل عل بالتأك سوف يج سبق  يط الم من التخط يل  مس.. إلخ إن القل  الش

متعة.
 ص إذا كنت في طريقك لبناء منزل، أل تعتقد أنه من الفضل أن يكون معك مهندس
 معماري ليضع لك أكثر من تصميم لهذا المنزل؟ حيث أن هذه التصميمات توضح
 وبالتفصيل ص مسلحات ومواقع كل غرفة في هذا المنزل، وكذلك المواد المستخدمة
قد يكون أيضا أمرا جيدا ية، ف صميمات المعمار فة إلى هذه الت  في إنشائه. وبالضا
 أن تحصل من المقاول على تقديرات التكاليف المالية التي سوف يحصل عليها، كي
 يمكنك من معرفة كم سيكلفك هذا المنزل؟ وأل تريد أن تعرف وتختار اللوان التي
 سصيتم طلء كصل غرفصة بهصا؟ ونوع السصجاجيد والفرش الذي سصيتم وضعصه على
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ساعدانك سوف ي بل إنفاق الموال  يط ق ير والتخط  الرضيات؟ مرة أخرى إن التفك
على إنجاز ما تريد بأقل قدر من المشكلت التي يمكن أن تصادفها.

 إن الهدف الذي أرمي إليه من وراء هذين المثالين البسيطين هو أنك عندما تقضي
 وقتا في وضع استراتيجياتك والتخطيط لما ستقوم به قبل أن تبدأ بالفعل في التنفيذ،
 فإن فرص نجاحك ستزداد بشكل كبير جدا وتقل إمكانية الوقوع في خطأ قد يكلفك

الكثير جدا من الوقت والمال.
ضع خطتك على الورق:

ساسها! من أ كل مكتوب ل تكون خططا  تي ل توضع على الورق بش  إن الخطط ال
 إنهصا فقصط مجرد أفكار تدور حول بعضهصا داخصل عقلك. وعندمصا تحدد عدد هذه
 الفكار بوضعهصا على الورق، فإنصك بذلك تبدأ فصي صصياغة أحلمصك بشكصل محدد.
 ويوما بيوم فإنك تنظر إلى خطتك الرئيسية وتفكر في المور التي تريد تحقيقها ثم

تحدد الشياء التي يتعين عليك القيام بها في المرحلة التالية.
ثر صبح أك سية وت تك الرئي يف بنودا جديدة إلى خط سوف تض قت ف مع مرور الو  و
 إدراكا لمحتوياتها وقادرا على إدخال العديد من التعديلت أو التغييرات عليها، إنك
 ومن خلل هذا التدريب تستطيع أن تكون أكثر تركيزا وإلماما. وبوجود هذه الخطة
 المكتوبة، فإن إمكانية النجاح تزداد بصورة كبيرة لنك سوف تقضي وقتك الثمين
 وطاقتك وأموالك في القيام بتلك الشياء التي تجعلك دوما مستعدا وجديرا بالحصول

على ما تريد.
وإليك بعض المور الخرى التي يجب تذكرها:

ص النجازات العظيمة نتاج خطط عظيمة.
قق تلك ما تتح هد. وعند من الج يد  ها ببذل المز نك تحقيق تي يمك  ص حدد الهداف ال

الهداف، حدد مجموعة أهداف أخرى.
 ص تستطيع أن تحلم بما تشاء، ولكن إذا لم تكن لديك خطة رئيسية وإذا لم تضع هذه
 الخطة الرئيسية موضع التنفيذ، فإنك بذلك تخدع نفسك وتضيع وقتك ولن يتحقق لك

شيء.
=============
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خطوات نحو النجاح الدراسي
د. مصطفى ابو سعد

 النجاح مطلب الجميصع وتحقيصق النجاح الدراسصي يعتصبر مصن أولويات الهداف لدى
صبح ها... ولذلك أ غي الهتمام ب سفة وخطوات ينب كل نجاح مفتاح وفل  الطالب.. ول

النجاح علما وهندسة..
ير في الخ هو  جم... و صبرا يتر فز وعمل و فع ويح  النجاح فكرا يبدأ وشعورا يد

رحلة... سافر فإن الفتى من بات مفتتحا قفل النجاح بمفتاح من السفر.
المفاتيح العشرة للنجاح الدراسي:

_ الطموح كنز ل يفنى:1
 ل يسعى للنجاح من ل يملك طموحا ولذلك كان الطموح هو الكنز الذي ل يفنى...
 فكصن طموحصا وانظصر إلى المعالي... هذا عمصر بصن عبصد العزيصز خامصس الخلفاء
 الراشديصن يقول معصبرا عصن طموحصه: "إن لي نفسصا تواقصة، تمنصت المارة فنالتهصا،

وتمنت الخلفة فنالتها، وأنا الن أتوق إلى الجنة وأرجو أن أنالها".
_ العطاء يساوي الخذ:2

صد صبرا وعمل وجدا ح حه  نح طمو من م صبر و ية و جد وتضح مل و  النجاح ع
 نجاحصا وثمارا.. فاعمصل واجتهصد وابذل الجهصد لتحقصق النجاح والطموح والهدف...

فمن جّد وجد ومن زرع حصد...
_ غير رأيك في نفسك:3

 النسصان يملك طاقات كصبيرة وقوى خفيصة يحتاج أن يزيصل عنهصا غبار التقصصير
قد... ما تعت ير م كى بكث يل وأذ ما تتخ صور وأقوى م ما تت نت أقدر م سل... فأ  والك
 اشطب كل الكلمات السلبية عن نفسك من مثل "ل استطيع - لست شاطرا.." ورّدد

باستمرار" أنا أستحق الفضل _أنا مبدع _ أنا ممتاز _ أنا قادر..".
_ النجاح هو ما تصنعه )فكر بالنجاح _ أحب النجاح..(4

 النجاح شعور والناجح يبدأ رحلته بحب النجاح والتفكير بالنجاح.. فكر وأحب وابدأ
من يك ان تؤ سية للفرد، فعل من الحالة النف كر: "يبدأ النجاح  فك.. تذ حو هد تك ن  رحل
 بأنك ستنجح _بإذن ال _ من أجل ان يكتب لك فعل النجاح. "الناجحون ل ينجحون
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نه فرصة حظ وإنما يصنعونه  وهم جالسون لهون ينتظرون النجاح ول يعتقدون أ
 بالعمصل والجصد والتفكيصر والحصب واسصتغلل الفرص والعتماد على مصا ينجزونصه

بأيديهم.
_ الفشل مجرد حدث.. وتجارب:5

 ل تخش الفشل بل استغله ليكون معبرا لك نحو النجاح لم ينجح أحد دون أن يتعلم
  محاولة فاشلة قبل أن1800من مدرسة النجاح، وأديسون مخترع الكهرباء قام بص 

 يحقصق إنجازه الرائع.. ولم ييأس بعصد المحاولت الفاشلة التصي كان يعتبرهصا دروسصا
 تعلم من خللها قواعد علمية وتعلم منها محاولت ل تؤدي إلى اختراع الكهرباء..
 تذكر: الوحيد الذي ل يفشل هو من ل يعمل.. وإذا لم تفشل فلن تجّد.. الفشل فرص
 وتجارب.. ل تخصف مصن الفشصل ول تترك محاولة فاشلة تصصيبك بالحباط.. ومصا

الفشل إل هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح.
_ امل نفسك باليمان والمل:6

 اليمان بال اساس كل نجاح وهو النور الذي يضيء لصاحبه الطريق وهو المعيار
ية ونقطة النطلق  الحقيقي لختيار النجاح الحقيقي.. اليمان يمنحك القوة وهو بدا
 نحو النجاح وهو الوقود الذي يدفعك نحو النجاح.. والمل هو الحلم الذي يصنع لنا

النجاح.. فرحلة النجاح تبدأ أمل ثم مع الجهد يتحقق المل..
_ اكتشف مواهبك واستفد منها:7

 لكل إنسان مواهب وقوى داخلية ينبغي العمل على اكتشافها وتنميتها ومن مواهبنا
ية مل على رعا ية.. ويمكصن الع ستذكار والذاكرة القو ير وال  البداع والذكاء والتفك

هذه المواهب والستفادة منها بدل أن تبقى معطلة في حياتنا..
_ الدراسة متعة.. طريق للنجاح:8

 المرحلة الدراسية من أمتع لحظات الحياة ول يعرف متعتها إل من مّر بها والتحق
 بغيرهصا.. متعصة التعلم ل تضاهيهصا متعصة فصي الحياة وخصصوصا لو ارتبطصت عنصد
 صاحبها بالعبادة.. فطالب العلم عابد ل وما أجمل متعة العلم مقرونا بمتعة العبادة..
الدراسة وطلب العلم متعة تنتهي بالنجاح.. وتتحول لمتعة دائمة حين تكلل بالنجاح.

_ الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح:9
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ية والذي ل يملك سية عال ني دخولك معركة النجاح منتصرا بنف في النجاح يع قة   الث
الثقة بالنفس يبدأ معركته منهزما..

% جهد واجتهاد99% إلهام وخيال + 1_ النجاح والتفوق = 10
_ خطوة للستعداد للمذاكرة:11
_ اخلص النية ل واجعل طلب العلم عبادة.1
_ تذكر دائما أن التوفيق من ال والسباب من النسان.2
_ احذف كلمة "سوف" من حياتك ول تؤجل.3
_ احذر اليحاءات السلبية: أنا فاشل - المادة صعبة..4
_ ثق بتوفيق ال وابذل السباب.5
_ ثق في أهمية العلم وتعلمه.6
_ أحذر رفقاء السوء وقتلة الوقت..7
_ نظم كراستك ترتاح مذاكرتك..8
_ أد واجباتك وراجع يوما بيوم..9

 _ تزود بأحسن الوقود.. )أفضل التغذية أكثر من الفواكه والخضراوات وامتنع10
عن الكلت السريعة..(

_ ل تذاكر أبدا وأنت مرهق..11
نظم وقتك:

_ تذكر أن أحسن طريقة لستغلل الوقت أن تبدأ الن!!1
_ حدد أولوياتك الدراسية وفق الوقت المتاح.2
_ ضع جدول يوميا _ أسبوعيا لتنظيم الوقت والولويات.3
_ تنظيم الوقت: رغبة + إرادة + ممارسة + جهد = متعة.4

من طرق تقوية الذاكرة:
_ الفهم أول.. يساعد على الحفظ والتخزين..1
_ استذكر موضوعات متكاملة.2
_ الترابط بين ما تستذكر وما لديك من معلومات يقوي الذاكرة..3
_ الصحة بشكل عام عامل أساسي لتقوية الذاكرة.:4
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 النوم المريصح _ غذاء متكامصل _ الرياضصة البدنيصة _ الحالة النفسصية التفاؤل _
السترخاء _ التعامل مع الناس...

ها5  _ خلق الهتمام _الفرح _ حب الستطلع _ التمعن _ التركيز الفكري_ كل
وسائل لتقوية ذاكرتك.

 _ تصصنيف المواد حسصب المواضيصع وحسصب البسصاطة والصصعوبة يسصهل عمليصة6
الستذكار.

من أجل حفظ متقن:
_ صمم على تسميع ما ستحفظ. )استمع لنفسك(.1
_ افهم ثم احفظ.2
_ قسم النص إلى وحدات ثم احفظ.3
_ وزع الحفظ على فترات زمنية.4
_ كرر ثم كرر... كرر..5
في الحفظ. 6 سة  مد على أكثر من حا سمع _ 20% تقرأ _ 10_ اعت  %30% ت

 % تقول وتفعل( ارسم صورا90% مما تقوله _ 80% ترى وتسمع _ 50ترى _ 
تخطيطية _ لّون بعض الرسوم أو الفقرات الرئيسية _

_ ل تؤجل الحفظ _ اسرع إلى الحفظ.7
 _ قاوم النسيان ودعم التذكر. )الحماس _ الراحة _ التخيل والربط _ التكرار _8

التلخيص _ المذاكرة قبل النوم..(.
_ تجنب المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي.9

==============
هل هناك شيء إسمه وقت الفراغ ؟

بلغ كوم
 نستطيع أن نقول : ل ، لّن النسان حينما يفرغ من عمل ما ، فإّنه سينشغل بعمل
ى اللعب هو لون من ألوان العمل ية ، فحّت ما أكثر أهّم ية ، ورّب ما أقّل أهّم  آخر رّب

غير المنتج ، وقد يكون منتجا في مردوده النفسّي على الّلعب .
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 وعلى أّية حال ، فإّن السلم ص كما مّر ص يعطي للنسان الساعة التي يرّوح فيها
ية مة وأهّم ساعة قي طي لهذه ال بل يع ته ،  ها ملّذا عن أهله ويمارس في سه و  عن نف

كبيرة ل ّنها المعينة على ساعات العمل والعبادة .
ع ، أي ما هو الوقت الضائع المضّي يس هذا ، إّن  لكّن الفراغ الذي نتحّدث عنه هو ل
 الوقصت الذي يتهاون فيصه الشاب أو الشابّة فصي مسصؤولياتهما الحياتيصة والرسصالية ،

فيعشيان حالة من الوقت العابث السلبي العاطل غير النافع .
ما نجهل ها رهن الفوضى ، وعند نا ونترك ثر أوقات ما نبع قع الفراغ حين ما ي  وغالبا 
 قيمصة الوقصت فصي أ نّه يمكصن أن يكون فرصصة لطلب العلم ، أو فرصصة لتعّلم مهارة
 جديدة ، أو فرصصة لتصصحيح مفاهيصم خاطئة ، أو فرصصة لنفصع عباد ال، أو فرصصة
 لقضاء حاجة مؤمن ، أو فرصة للّطلع على قضايا عالمنا السلمّي ، أو فرصة
 لتنمية ما اكتسبناه من معارف سابقة ، أو فرصة للتعّرف على أخ في ال جديد ، أو
ير قت غ قد اعتُبر الو صديق ، وهكذا ، حتّى ل مع  مة  قة قدي يد عل صة لتوط  فر
 المستثمر خارج نطاق العمر ، ذلك أّن العمر الحقيقي هو عمر المزرعة الذي ورد
في الحديث، فهل عاقل من لديه أرض واسعة وصالحة للزراعة ويتركها بورا  ؟!

 يقول أحصد العلماء : إّننصي أقرأ كثيرا فإذا مصا تعبصت مصن القراءة فإّننصي أسصتريح
ني سمة ، لكّن ية الد تب العلم يل لقراءة الك ني أم ّسر ذلك بقوله : إّن قد ف  بالقراءة ، و
 حين أتعب من قراءتها ألتجأ إلى قراءة الكتب الدبية أو التأريخية لتخّفف من تعب

القراءة العلمية .
في انتظار دوره أمام دّكان ، أو قف  من حولك .. أل تحترم ذاك الذي ي ظر إلى   أن

بانتظار الحافلة ، أو عند الطبيب وتراه حامًل كتابه يقرأ فيه ؟!
 أل تحترم من يستذكر في أثناء طريقه قصيدة حفظها ، أو سورة من القرآن ل يريد

أن ينساها ، أو يرّدد بعض الذكار التي تزيد من ارتباطه بال سبحانه وتعالى ؟!
 أل تكّن الحترام والتقدير لمن يحمل في جيبه دفترا صغيرا يدّون فيه حكمة قرأها
نا أو يه ه ثر عل صدفة ، أو رقما مهّما ع ها بال  في صحيفة ، أو معلومة حصل علي
سّجل فكرة طرأت على ما يقوله، أو ي يل على  به والتدل ستشهاد  في ال نه   هناك يعي

ذهنه ويحاذر أن تفوته أو ينساها ؟
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صوتية ، ومفّكرات سائل ال ستلم الر سّجلة ل ها م حق ب تي ُتل تف ال ّن أجهزة الها  إ
 الحائط التي توضع عند أبواب بعض المنازل يسّجل عليها الزائر ملحظاته حينما

ل يجد صاحب المنزل ، دليل على اهتمام صاحبها بما يجري في غيابه .
قع بع نشرات الخبار يوميا ، ويزور هذا المو صحف يوميا ويتا ّن الذي يطالع ال  وإ
 على شبكصة المعلومات )النترنيصت( أو ذاك ليتعّرف على مصا يجري مصن حوله فصي
 عالم متغيّر ، هصو إنسصان حريصص على أن ل يلقصي وقتصه كورقصة مهملة فصي سصّلة
ه يشعر بالنقطاع عن العالم إذا لم يواكب حركة العالم ، ولو حصل  المهملت ، إّن

وانقطعت متابعته لشعر بالغربة أو بالوحشة أو بفقدان شيء ثمين .
 لقد اكتشف أبناء إحدى القرى الميركية إمرأة ُاّمية تعّلمت القراءة والكتابة في وقت
ي قد شعرت بوقت ثمين جّدا ضاع مّن ما سئلت قالت : ل  متأخر وبدون معّلم.. وحين
 فحاولت تعويضه ، ولذا كنت أسترق السمع والنظر إلى ابنتي الصغيرة وكنت ألتهم

معها كّل دروسها !
لذا ينبغي أن نسقط العبارات التالية من قاموس حياتنا :

ص  لقد فاتني القطار !
ص  لم يعد في العمر متسع .. لقد شخت وتعّذر القيام بذلك .

ص  ما فائدة العمل الن .. لقد ضاعت فرص كثيرة .. إّن الحّظ يعاكسني دائما .
ص  لقد سبقني إلى ذلك كثيرون .. لم يعد لي مكان .
ص  جّربت وفشلت ل داعي لتكرار التجربة .. إلخ .

علينا أن نستبدل تلك العبارات بالعبارة التالية : هناك دائما وقت للعمل قبل الموت 
قة، فالوقت الضائع ل يعّوض ، هي غير دقي ا مقولة »تعويض الوقت الضائع« ف  أّم
 والداء غيصر القضاء ، والتمنّي أن يعود الشباب بعدمصا ترحصل أّيامصه أمنيصة كاذبصة
 يرّددها الشعراء ول إمكانية لتحققها في الواقع ، وما فات مات ، ولكن يمكن للشاب
ّة أن يتفاديصا  المزيصد  مصن التقصصير، والمزيصد مصن التضييصع بأن يعضّا  أو الشاب
 بأسصنانهما على المتبّقيص مصن الوقات فل يدعانهصا نهبَص اللهصو والعبصث والسصترخاء

العاطل .
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ساد ، ية للنحراف والف مل داع سل والبطالة والفراغ عوا ّن الك بة أ بت بالتجر قد ث  ل
وفي ذلك يقول الشاعر :

إّن الشباب والفراغ والجدة***مفسدة للمرء أّي مفسصدة
تي قد الذا عة والن يه ، وتفّرغ للمراج ين فراغ ل فائدة ف عد ذلك أن نفّرق ب غي ب  وينب
 والخلوة مع النفس ، أو أخذ إجازة لتجديد النشاط ، فهذا من العمل وليس من الفراغ
من الوقات التصي تدّر على الوقات اُلخرى يء محبّب ومطلوب ل نّه   ، وهصو ش

خيرا كثيرا .
www.balagh.com

=============
الشباب والحاجة الى حياة نظامية جديدة

* آمي وتوماس هاريس
  ص الشياء: إننا نشتري ونتابع المشتريات حتى إن كنا ل نستطيع أن نتحرك في1

ا هم نا إن عددا ل بأس به مّن نا دون أن نتعثر بصرر وحزم من آخر مشتريات  منزل
 هواة تجميع، مدمنون، يشترون هدايا، أدوات، فهارس، الخ.. عشاق شراء. وعندما
 ينفد مالهم يلحسون واجهات المعروضات في المخازن. ماذا يلزمنا كي يكون لدينا
ما الوقت الذي نصرفه من قط، إن ها ف نا ما ندفع من أجل غي؟ فالشياء ل تكلف  ما ينب
 أجلها أيضا. إن جميع ما لدينا يأخذ من وقتنا حتى إن كنا ل نستفيد منها: فالشياء
في جداول ها الغبار وأن ترتب، تصنف، تعلق، تخزن، أو تبوب   يجب أن يزال عن
قت أيضا حتى نا و ن. ويلزم ّت، وأن تؤّم سر أو الع من الك  أو فهارس، وأن تحمى 
نه مبلغ )كذا( ولم نا ثم نا على ذلك الشيء الذي دفع قع نظر ما ي سنا، كعند نة أنف  لدا
نا لحظات ص تنتاب صفعة!  يا لل ص  كل مرة نراه  في  نا. و هو ه نه  قط. لك ستخدمه   ن

شعور بالذنب مسروقة من يومنا.
 كم من الوقت نصرفه في حّث أولدنا على الترتيب؟ هل نشعر أننا آباء سيئون لن
 أولدنا ل يستخدمون أيضا جميع ما لديهمظ أوردت صحيفة في مسقط رأسي هذه
 الجملة لبيل فوغن: )إن طفًل له ثلث سنوات هو كائن تسّره أرجوحة غالية الثمن

سرورا مماثًل تقريبا لما يحدثه له اكتشاف دودة ترابية صغيرة(.
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 قصد تجلب الشياء الصصغيرة سصرورا أعظصم مصن الكصبيرة. إن أحصد كتصبي المفضلة
يه كل جملة ف طر البعيدة المرمى. إن  سكال. يضّم مجموعة من الخوا  )الفكار( لب

 تكتفصي بذاتهصا. قال ت.س.ايليوت عصن باسصكال: )كان ذهنصه فاعًل أكثصر ممصا هصو
 مجّمعا(. هل ذهنك فعال؟ هل الغراض التي تشتريها تنشط حياتنا الذهنية أو أنها
 تكتفي بالتجمع كالغبار على رّف؟ هناك مكان للجمالية، للجمال في ذاته، للوحة فنية
 على الحائط أو للزهصر على طول الطريصق. إننصا ل نقلل مصن البهجصة التصي يحدثهصا
 الجمال، إل أننا نتساءل إن كان ما نشعر به بهجة فعًل. بنسبة ما ندفع من زماننا،
 هل المشتريات القادمة التي عزمنا على شرائها تساوي ذلك الزمن؟ أعطتنا الجواب

اليزابيت الولى في كلماتها الخيرة: )جميع ما أملك لبضع ثوان(.
  ص البلبلة: السؤال المهم الذي علينا أن نطرحه على أنفسنا ليس معرفة فيما إن2

 كانت لدينا مشاكل، إنما إنك ان ما لدينا اليوم من مشاكل هي نفسها التي كانت لدينا
من ساعات  من  كم  نت الحال كذلك ف سها. إن كا في الفترة نف ضي و  في العام الما
 السنة التي مضت أضعنا في تعذيب أنفسنا بشأنها؟ أل نستطيع أن نتخذ على القل

بعض المقررات، وأن ننتقل إلى شيء آخر؟
فة نة غر في خزا هي أن  كبر فوائد السفار  نا. إحدى أ سعنا أن نقلل اختيارات  في و
ير ثوان لتقرر الثياب يك غ نة. ل يقتض ثة ممك سين أو ثل ير لبا جد غ  الفندق ل يو
نا. الخزائن في نا فإن اختيارنا محدد بحجم حقائب  التي سترتديها. فعندما نحزم حقائب
 المنزل تثير لدينا مشاكل أكثر. كم في خزائنك من ثياب لم ترتدها منذ ما يزيد على
 عشصر سصنوات؟ هصل عندك منهصا بمختلف المقاسصات تبعا لتقلب وزنصك؟ ربمصا يجصب
جع رجلك ولم ين بحذاء يو هل تحتفظ نك؟  في موضوع وز يك أن تتخذي قرارا   عل
 تنتعليه أبدا لنك ل تتحملين فكرة رمي عرض دفعت ثمنه غالياً؟ هل تنتعلينه معذبة
 لتبرري وجوده الدائم في خزانتك؟ من قال أن عليك أن تجتازي العمر يلزمك ألم
 فصي رجلك؟ تخلصصي مصن الحذاء الذي يؤلمصك، اختاري ثياب الربعاء فصي مسصاء
 الثلثاء. مصن العبصث أن تبدئي يوما جديدا مترددة بيصن اللون الرمادي واللون البيصج.
 قّدري. عندمصا تتردديصن فصي ارتداء ثوب، أعطيصه. وهذا ُيسصعد شخصصا مصا، وأنصت

تستريحين.
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هن مشوش(. لم تب جيدا = ذ تب مر حة تقول: )مك تبي لو  قديما كان على حائط مك
 يكن ذلك سوى عقلنة محضة. الركام معناه عمل لم يتم. كم مرة تمر قطعة الورق
 نفسها بين يديك؟ كم من قطع ورق مبعثرة على مكتبك؟ ربما إنك تحتاج إلى نظام.
 ربما إنك ل تعرف أن تفوض بمهماتك أو أن تطلب المساعدة، وتعيش عندئذ حسب
ساعات سك(. إن عدد ال كل شيء بنف ستصنع  تي تقول: ) ية عشرة ال  الوصية الحاد
 فصي يومصك بقدر سصاعات يوم رئيصس الجمهوريصة. ل يمكصن حكصم بلد دون تفويصض

السلطات. لماذا ل يمكنك أنت؟
ها.3 نا أل نقبل ما كان علي في مه سابيع  نك ل تعرف قول ل: تضيع أيام وأ ص إ   

 عرفنصا منصذ البدء أن ليصس أمامنصا الوقصت وأننصا ل نريصد تأديتهصا، وأن لدينصا خمسصين
في سائل للغاء هذه العادة  ضل الو نا تنفيذه. إن إحدى أف قد قبلناه وعلي خر   التزاما آ
 قول نعم دائما، في الهاتف على القل، هو أن تقرر عدم اتخاذ قرار في الحال. قد
 يقتضيك بعض الوقت للقول: )سأراجع جدول مشاغلي وسأفكر. سوف أتصل بك(.

لكنه ل يوازي وقت تأدية مهمة كان يجب أل تقبلها أبدا.
  ص إنك ل تعرف أن تقاطع الناس: يمكن للتهذيب أن ينخر أيامك. هل سبق لك4

فق الملهاب، قف كد صّب بل تو حد تن ثة طويلة ذات اتجاه وا صغيت إلى محاد  أن أ
نا عة محدثي ستطيع تعّلم مقاط عد؟ ن عن مو قد تأخرت  نك  نذ البدء أ نت تعرف م  وأ
 دون أن نكون أفظاظا. وهذا على كصل حال أفضصل مصن أن نقول ذلك بنفاد صصبر

بجسمنا الصارخ بالغضب.
  ص تنفير الحاسيس: هناك دائما سبب ليفعل الناس ما يفعلون. إنهم يبحثون غالبا،5

 تعبين ومهمومين، عن تسلية في الترضية المؤقتة، لتي تحرمهم من الشيء الوحيد
 الذي يشعرهصم بتحسصن، أل وهصو المداعبات. إن تلك المؤسصسة الميركيصة الحقيقيصة
 التصي هصي الكوكتيلت تتوصصل إلى إضعاف التبادلت أسصرع مصن أي مصن طقوسصنا
 الجتماعيصة. فحيصن نكون شرهنصي للمداعبات، كمصا نحصن عليصه جميعا تقريبا. مصن
كن: )ماذا أقدم ما يم سرع  في أ سيسنا  ير أحا في تنف سخرية أن نقضي وقتا سوية   ال
 لك؟( هو السؤال الذي يستقبلك منذ الباب أكثر من: )كيف حالك؟(. في إنكلترا يقّدم
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 )الشيري(، مع شيء من التحفظ في كؤوس صغيرة. قد تدفئ جرعة شيري القلوب
وتريح العصاب التعبة بعد يوم عمل. لكن كم جرعة يلزمنا؟

ية، والحليمات الذوقية لجميع ضيوفها  أمضت سيدة منزل أسبوعا تهيئ وليمة حقيق
نا ل ها الضيوف ك ستقبل في تي ن من طفول كر أياما  ير! أذ يا للتبذ  مخدرة بالكحول. 
 نقدم فيهصا الكحول. فالجتماع يكفينصا. تجري المحادثصة مجراهصا الطصبيعي. إن كوننصا
في مع الجالس  في ذلك التج ستحسنا  يء م كل ش صمت، و تى ال ين معا، ح  مجتمع
صفير القطار مخترقا الجبال. لم يد  في بع يق الضفادع العذب، و صغيا لنف فء م  الد
من سّنه،  نت  ما كا ما يتكلم، مه حد  يل للنقباض(. وعندم كان أ حد إلى )مز  يحتج أ

العّمة الكبيرة الى طفل كان كل واحد يصغي.
 عندمصا نقتصل الحاسصيس نقتصل الوقصت. كصم مصن سصهرات ضائعصة ومحادثات منسصية
 ومداعبات غيصر ملحوظصة عندمصا يرد الناس، رويدا رويدا، نسصيانهم! يرى بيرن أن
عب. إن فل أن يخرج، ويل سمحوا للط ين ولي عة البو صوا مراج  الناس يشربون لينق
قد أن الشخصيات لثلث متضررة نا نعت ن ينسحب. إ يه، أول َم  البوين، حسب رأ
ضي إلى نتائج مدمرة شد يضعف أيضا، ويف حد. وأن عمل الرا في آن وا  بالكحول 
نه عر بارتياح، لك جب أن يش ية، ي فل، دون حما مة تتشوه. والط  غالبا. إذ أن المحاك
سيلة ير و سي. إن خ عل أو ن ما قال أو ف من جراء  في اليوم التالي  ضر  عر بال  يش
 للتحرر مصن إكراه البويصن هصي التقصصي. والذيصن يتعاطون المخدرات هصم أيضا
 مخبولون، وغالبا مصا يتصصرفون كالبهائم. يمرحون وينتشون، ويشبصه تواصصلهم
عد أي ما ب سجل في ين. ول ت ساهمات الخر سمع م في أعلى. ل ت يء  صبا، ل ش  م

تبادل لية مداعبة.
  صص التلفزيون: دّلت دراسصة حديثصة أن اجهزة التلفزيون تشعصل، فصي الوليات6

تى إن هب! ح ني تذ ستراحة الثما ساعات ال ساعات يوميا، وهكذا ف سبع   المتحدة، 
نه  اعترف للتلفزيون بجوانب يمكن أن تكون حسنة، فهو يريح، يسلي، يربي، إل أ
بة نا ننظر إلى عل نا، إن يه إلى أناس ل يهتمون ب نا ننظر ف  ل يوفر مداعبات أبدا. إن
نا للممثلة الجميلة فإن الممثلة الجميلة ل غم حب هو ر هو محزن  ما   كبيرة جامدة. و
ثر عض الناس، أك سبة لب سلسلت، بالن َست الم قد أم نا. ل نا حب ستطيع أن ترد علي  ت
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 حقيقة من حياتهم الخاصة. قال لنا رجل إنه ل يتأثر بالتلفزيون، وعندما سئل عما
 يستعمل من معجون السنان سّمى صنفا. ولما سئل عن سبب اختياره لهذا الصنف،
 أجاب: )لنصي ل أسصتطيع أن نظصف أسصناني بعصد كصل طعام( وبذلك أجاب بكلمات

الدعاية لذلك الصنف بالضبط.
 إن إحدى أخطصر مشاكصل التلفزيون هصو أنصه يسصرق منصا فرصصة أن نخلد إلى أهصم
مل بة، وع في التجر نك  هد التلفزيون إ ما نشا هن البشري: الخيال. عند  وظائف الذ
هم من أ حد  من أجلك. إن عمل الخيال وا نا  هي ه صورة  قف. ال هن التخيلي وا  الذ
 الفعال في تطور ذهن الطفال. فل يلزمه أكثر من ذراعي مكنسة وشجرة وغطاء
 ليبني بيتا على العشب. يمكن أن يكون في تصوره قصرا أو مغامرة قاطع طريق
 أو بيصت لعبصة. إن مصن العسصير أن نتصصنع، أن نتظاهصر بمظهصر اللمبالة الخادع،
 عندما يأسر حواسنا ما يصدر عن محطة التلفزيون. فعندما تقرأ كتابا أنت تضيف
 شيئا إلى التجربة، تتخيل البطل أو الشرير، تلبسهما من ذخيرتك الخاصة الغنية من
بك فيلما مأخوذا عن كتاب كنت قد قراته؟ هل  تجارب ماضية. ألم يسبق لك أن خّي

تماثل الصورة تلك التي رسمتها في رأسك؟
 ليس المقصود شّن حرب كلمية على التلفزيون، إنما التحذير من تلك الطريقة في
 المشاهدةدون التفكير فيما يجري على الشاشة. إن ثمة وقاية جيدة ضد سمومّيته في
قة في الطري كر  نت تف ها وأ في مشاهدت غب  تي تر مج ال في الجريدة الرا  أن تختار 

التي تستطيع أن تمضي وقتك بطريقة مرية إن كنت توّد ذلك.
  ص استخدم أفضل فتراتك في مهمات تابعة: أية ساعات من نهارك هي الفضلى7

صف هل تمضي إذن ن صباح.  في ال من الناس  يد  قع للعد ها ت ية؟ إن ثر إبداع  والك
 صصبيحتك فصي قراءة الجريدة، بينمصا تسصتطيع أن تخلق الحادث أنصت نفسصك؟ ضعهصا
ستنتظرك النباء. فة.  سترخاء وإلى وق ما تحتاج إلى ال  جانبا إلى فترة أخرى، عند
 أما إذا استبدت بك العادة فألِق نصرة على الصفحة الولى وأبِق الصفحات الخرى

إلى فيما بعد. إن لك الخيار.
نك8 من قري من رب عملك أو معروفا  ما تطلب زيادة  سبة: عند يت المنا ص تفو   

ما هى  سك بأب ين التما ين تز يء ح يك ش ظة المختارة. لن يجد حك منوط باللح  فنجا

1522



 عندك إن لم تختصر اللحظصة المناسصبة لقديمصه. إن معنصى الوقصت المناسصب يأتصي مصع
كد، فإن مك، ومن من أمره، ومنه ما يكون الخر على عجلة  ين. عند عي بالخر  الو
 طلبصك، مهمصا يكصن معقوًل، يتعرض ليكون آخصر قطعصة ثلج التصي تكسصر غصصن

الشجرة.
نا إيرما بومبك ص9   ص بيت منّزه عن الشوائب: إن تنظيف البيت ص كما قالت ل

 كضّم الللئ في خيط ليس في نهايته عقدة. بوكمنستر فوليه، العاكف علىم داعبة
 صصلب البقرات المقدسصات على الدوام، يقدم لنصا هذا الوصصف لميركصا فصي بيوتهصا:

عد تي مباشرة ب فة تأ ية لن النظا طع إلى مهمات روتين صور أن اليوم يتق ني أت  )إ
 القداسة في المصورات الشعبية. ساعة ونصف لغسل أواني الطعام، وساعةونصف
 مكرسصة لغسصل الثياب والمناشصف وأغطيصة السصرة، وسصاعة واحدة لتنظيصف البيصت
 وترتيبه، وساعة واحدة للتغسيل والتزيين الشخصي، وساعتان لعداد الطعام يتخلل
 ذلك كله ساعة راحة لظهرك المتوجع. ونصل إلى الساعة الثامنة المكرسة لوساخ
 البارحصة لنتلفصى أن تصصير تلك الوسصاخ قذارة اليوم وأمراض الغصد. وفصي تلك
 الساعات الثمان المكرسة لتنظيف أوساخ المس، ل وجود لفعل واحد بّناء، ولربح

واحد، ول لي تحسن في مستوى الحياة.
عظ صلوات والموا من ال ير  حة ولكث سابع ليكّرس للرا نه يلزم يوم  صور أ ني أت  إ
 والمزامير للحتفاظ بمرح وظرف الم ص سيدة ص البيت التي تنقل مهارتها تدريجيا

إلى الجيل التالي(.
يه ص ينبغي أن يغسل أحد ما ين أو غير متفقين مع تصريحات فول  سواء أكنا متفق
يس هناك من نا الخيار؟ أل سنا سؤاًل مهما: هل ل نا أن نطرح على أنف  البلط ص علي

  فصي المئة مصن النسصاء84وسصيلة أخرى لتنفصذ تلك الشياء؟ لقصد دّل اسصتقصاء أن 
سرتهن. أضف إلى ببيتهن وأ هن يهتممن وحدهن تقريبا  تي يشتغلن خارج بيوت  اللوا
قى امرأة سهرة، وتل ساعات المكرسة لتنظيف أوساخ ال مل للوقت، ال  الستخدام الكا
 متعبة جدا. ليس أمامها أية فسحة للترويح عن النفس. ومع ذلك ينبغي أن نتذكر أن
 الناس الذيصن ل يجدون وقتا للسصتراحة يجدون، إن عاجًل أو آجًل، الوقصت ليقعوا

مرضى.
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  ص ل تشغل بالك بهموم تتعلق بسنك: يمكن للتجاعيد أن تقتلك، إن كنت تعاني10
 علًل فصي معدتصك، كلمصا نظرت إلى المرآة. التجاعيصد تروي حكايتنصا. شأنهصا شأن
 الندبات التصي تخصبرك عصن أمور كثيرة مفيدة. إنصك جرحصت والتأم جرحصك. تظهصر
 الصور الخاذة لكبر المصورين، بجلء وبأضواء متباينة المنطقة المصابة بحادث
ساء يد ول يكون للن صاف أن يكون للرجال تجاع من الن هل  جه البشري.   في الو
ية له. نا ل أهم يد أن أقول إن مظهر من نكون؟ ل أر في أن نكون  ّي ضّر  ها؟ أ  من
نا سنا أو عدم احترام عبير عن احترامنا لنف  إن مظهرا صحيحا هو بيان سياسي وت
 لنفسنا. إن في هذا المثل السائر شيئا من الحق: )لن تعطى أبدا حظا ثانيا كي تقدم

انطباعا مواتيا(.
  ص السهر متأخرا: يحتاج جسمك إلى حياة نظامية. نستطيع في سهرنا أن نربك11

ما قال الدكتور تروبلود: )العيش ية. وك نا عدة مناطق زمن نا اجتز ما لو أن  جسمنا ك
على مخزوننا بعد أن ينفد(.

إنك تعطي انطباعا أوليا أفضل لو كنت يقظا.
===============

طريقة قضائك للوقت تحدد نوع الحياة التي تحياها
ها، فإذا أردت حياة يا ب هي الطريقصة التصي تح ها وقتصك  قة التصي تقضصي ب  إن الطري
 مختلفصة، فعليصك أن تقضصي وقتصك بطريقصة مختلفصة، وبالتالي القيام بالتغييرات التصي

يتطلبها ذلك.
يه، أو قت الذي ل تمض هب الو ين يذ جد أ هر، لت صي للش من شخ سجل ز فظ ب  احت

تقضيه في العمل، وادس هذا السجل لتقرر أية تغييرات يجب القيام بها.
 فّكر في المكان الذي يمنحك الرضا، وكم هو الوقت الذي تقضيه في تلك الشياء،

وكيف يمكنك قضاء المزيد من الوقت فيه.
ا يقضون وقتا أكثر على أمور من الدرجة الثالثة أكثر مما يمضونه في  كثيرون مّن
من يك  ما لد غى على  هة تط عل الشياء التاف جة الولى، ولذا ل تج من الدر  أمور 

أشياء هامة، وبالتالي أسقط النشاطات غير الهامة.
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ية، تك الروح فة شؤون حيا في كا ٍف  قت كا هو قضاء و نة   المفتاح إلى حياة متواز
فظ ية، والصحية، والفراغية. احت ية، والعقل ية، والمهن ية، والجتماعية، والبيئ  والعائل
 بسجل زمني خاص لتعرف كيف توزع ما لديك من وقت، وما هي نواحي حياتك
من يد  تي تتطلب المز حي ال هي النوا ما  جه؟ و ما تحتا ثر م ستغرق وقتا أك تي ت  ال

الوقت؟ وكيف يمكنك تحقيق التوازن بين هذا وذلك؟
 عش ليومك، فكّل وقت هو وقت حقيقي، فل تؤجل اللحظات الراهنة بانتظار اليوم

القادم.
اكتب بيانا بمهام رسالتك الشخصية مع تحديد الولويات.

 قلل من مشاهدة التلفاز في حياتك، وعليك الحتفاظ بسجل عاداتك المتعلقة بمشاهدة
سبا لك، وابحث عن شيء أكثر إثارة يمكن أن  التلفازة لعدة أيام، وقرر ما تراه منا

تفعله في حياتك خلف مشاهدة التلفاز.
ضع قائمة بأسماء مائة شيء تستطيع تدوينها لتحسن حياتك، وابدأ بعمل ذلك.

سأل نفسك: "لماذا أغرب في أن يكون لدّي المزيد من الوقت؟". ضع خطة عمل  ا
من أجل ذلك.

 إن أفضل استخدام لوقتك ليس بالضرورة هو نفسه ما يحتاجه شخص آخر؛ إذ أّن
ما يعتبر إهدارا لوقتك، قد ل يكون كذلك بالنسبة إلى الخرين.

=============
ساعات النسان البيولوجية .. »شمسية«

أهميتها تتجاوز اليقاع الدوري اليومي وتنظيم النوم واليقظة ووتيرة الكل والشرب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

 عبر دراسة تقويمية واسعة، تمكن الباحثون من تأكيد أن أنظمة الساعات البيولوجية
 فصي الجسصم وتغيراتهصا المتعاقبصة أثناء اليوم تخضصع وتنتظصم، لدى اللف مصن
 الشخاص في مناطق جغرافية شتى من العالم، وفق وقت اليوم الشمسي. أي أن ما
ما على يه، ل  سم عل سير الج ما ي هو  سي  سب باعتبار الشروق والغروب الشم  ُيح
يه من حساب نظام ساعات اليوم المعروفة بالتوقيت الزوالي للعالم  توافق الناس عل
سامهم لهذا النظام ضع أج ظة تخ سكان المدن المكت حظ الباحثون أن  ما ل مع. ك  أج
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 بدرجصة أقصل مصن تلك التصي تتبعهصا أجسصام مصن يقطنون المناطصق الريفيصة أو غيصر
سي. في مدى التعرض للضوء الشم هم نظرا للختلل  من حول سكان  مة بال  المزدح

  يناير من مجلة علم الحياء الحالي للباحثين من23وتم نشر نتائج الدراسة في عدد 
ألمانيا والهند وهولندا.

  ينايصر مصن مجلة الخليصة12وقام باحثون أميركيون بنشصر نتائج دراسصتهم فصي عدد 
 حول النوم واضطرابات الساعة البيولوجية في الدماغ، إْذ تمكن العلماء من جامعة
نة بإحدى من عائلت معي صابة أفراد  يل إ من تعل سيسكو  سان فران في  يا   كاليفورن
 الحالت الغريبصة التصي تدفعهصم الى النوم مبكرا والسصتيقاظ كذلك، المعروفصة باسصم
 المتلزمصة العائليصة للتقدم فصي بدء مرحلة النوم. وتتقدم اليوم البحاث والدراسصات
 العلمية حول الساعة البيولوجية لتنظيم عمل أجهزة الجسم، إْذ تتولى المجلة العلمية
 للساعة البيولوجية نشر كثير من البحاث تلك. ومن أهمها في عدد يناير الماضي
ية على صحة ية العال ثة ذات الحرارة اللون  دور مصابيح الفلورسنت المطورة الحدي
 العاملين في المكاتب أثناء ورديات )نوبات( العمل الليلي ومدى أدائهم لعملهم. وقام
نة في الو صادرة  من البحاث ال سلسلة  يا وهولندا ضمن  من بريطان ها الباحثون   ب
 الخيرة حول دور الضاءة فصي المكاتصب على صصحة العامليصن أو السصاكنين فصي
صل مل لي في الع حة  نه يتجاوز حدود المزاج والرا يث ع ما يجري الحد  المنازل. و
ية من العمليات الحيو ير ذلك  سم وغ عة الج  الى معدلت هرمونات ُمؤثرة على منا

فيه.
سيس مؤسسة الضوء ير الماضي العلن عن تأ من ينا في الخامس عشر  تم  ما   ك
 والصحة الميركية في ولية أوهايو الميركية، كمؤسسة داعمة للبحاث والتثقيف
ستخدام الضاءة المنزليصة أو المكتبيصة المعتادة على صصحة صحي حول مخاطصر ا  ال
 الناس. والخلل بإفراز الجسصم لهرمون ميلتونيصن له أضرار صصحية اسصتفاضت
من المصابيح للضاءة ذات ستخدام أنواع  ما أن ا في شرحها، ك ية  سات العلم  الدرا
طة لفراز سيئة للشعة ذات اللون الزرق، المثب من التأثيرات ال حد   قدرات على ال
 ميلتونين، ُيمكنه أن ُيسهم في تخفيف تلك المخاطر. وتتعدى الجهود الصحية اليوم
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 جوانب المصابيح وعدسات النظارات الحاجبة للشعة الزرقاء، وصوًل الى تصفية
وترشيح إصدار شاشات الكومبيوتر والتلفزيون لتلك الشعة الزرقاء.

فق نظام ية و ساعات اليوم هو معلوم، ضبط ال ما  تم عادة، ك قت والشمس ي  * الو
في الكرة الرضية، تش تبعا لختلف خطوط الطول  يت غرين طق حسب توق  المنا
مس. ولذا من شروق الش ساب بدء اليوم  قة ح من طري سابق  في ال ما كان   بخلف 
يل على أنظمة عمل أعضاء مة الل ير ضوء النهار وظل ين تأث ما ب نا دائ مة تباي  فإن ث
يه. فق عل عي المت مي بالعرف الجتما قت اليو ساعات الو ير مرور  ين تأث  الجسم وب
 وهو تباين يستمر كل يوم طوال أيام السنة. وعلى سبيل المثال فإن ثمة مدنا مكتظة
 بالملييصن مصن الناس الذيصن ُيوافصق منتصصف الليصل فعليا عدة سصاعات قبصل أو بعصد

منتصف الليل بحساب الساعات المعمول بها.
 ويرى كثير من الباحثين أن هذا التباين والختلف، الذي يقع جسم النسان وأنظمة
ما سلوكياتهم ب ية و ية اليوم صرفات البشر يه، له تأثيرات على الت ية ف ته الحيو  أجهز
 ُيخالف مصا يجري داخصل أجسصامهم ومحاولت أجهزتصه تهيئة مصا ُيسصاعد النسصان
ما يل. وهذا  في النهار أو الل سان فعله  من الن هو مطلوب  ما  في إتمام  سمه   وج
 حاول الباحثون دراسصته. وفصي سصبيل ذلك تصم تقويصم النشاط اليومصي للنسصان وفصق
 طريقة حساب الساعات المعروف، حيث ُطلب من مجموعة المشمولين في الدراسة
 الجابصة عصن عدة أسصئلة تتعلق بأنشطتهصم اليوميصة وعاداتهصم خلل فترات العمصل

  ألف21وفترات الراحصة بعده. وقام الباحثون بمقارنصة نتائج إجابات أكثصر مصن 
 شخصص يقطنون مناطصق مختلفصة مصن ناحيصة المواقصع الجغرافيصة، بالضافصة الى أن
 المقارنة أخذت بعين العتبار حجم المدن وتعداد سكانها، بدءا من التي عدد سكانها

 ألف نسمة والتدرج فيما هو أعلى من ذلك للمدن الكبر.300أقل من 
فق هم أقرب الى أن توا سكان  في عدد ال قل   ولحظ الباحثون أن من يقطنون مدنا أ
 أنشطة حياتهم اليومية وسلوكياتها تغيرات الوقت في التوقيت الشمسي. في حين أنه
 كلمصا ارتفصع عدد السصكان كلمصا قصل اللتصصاق والترابصط بيصن السصلوكيات والنشطصة

البشرية وبين نظام الشروق والغروب الشمسي.
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  هو دورةcircadian rhythm* إيقاع لضبط الجسم واليقاع الدوري طوال اليوم
  ساعة يمر بها الجسم بكامل أعضائه وأنظمته البيولوجية الحيوية.24مدتها حوالي 

 وهصو خاصصية معنويصة لكصل الخلئق مصن ميكروبات ونباتات وحيوانات وإنسصان.
ية مع متغيرات خارج سام الخلئق  مة أج فق انضباط لنظ هر اليقاع داخليا و  ويظ
 ثابتة، وأهمها ضوء الشمس ودرجة حرارة الجو. ولذا فإن ملحظتها تضبط وجود

أنظمة من الساعات البيولوجية في أجسام الخلئق تلك.
في القرن سيين  حد العلماء الفرن صده أ ما ر هو  من أوائل تلك الملحظات  عل   ول
 السابع عشر حول توجه أوراق الشجار طوال اليوم نحو مصدر أشعة الشمس. ثم
 توالت تلك الكتشافات حتى تعمق علم الطب في فهم أنظمة أعضاء شتى في الجسم
 تخضصع لهذا اليقاع الدوري مصن ناحيصة عملهصا أو خمولهصا. وممصا يتبادر للذهصن أن
 أهمية الساعات البيولوجية في الجسم وأنظمة اليقاع الدوري اليومي هي في أنظمة
سة دل في البحث والدرا كن التعمق   النوم والستيقاظ وفي وتيرة الكل والشرب. ل
 على أن أهميتها تتجاوز ذلك بمراحل لتشمل أنشطة سريان الموجات الكهربائية في
 الدماغ، إضافصة الى أنظمصة إنتاج وإفراز الهرمونات الضابطصة للكثيصر جدا مصن
ها سم وتجدد يا الج سام خل في انق سم، وكذلك  في الج ية  ية الحيو  العمليات الكيميائ

وإزالة التالف والهرم منها، وغير ذلك.
 ودلت كثيصر مصن التجارب على أن البقاء إمصا فصي الظلم الُمطلق أو الضوء الُمطلق
 يؤدي الى حدوث خلل بالغ في توازن عمليات حيوية شتى في الجسم. والسبب في

  سصاعة تامصة، هصو إعطاء الفرص للجسصم كصي24أن هذا اليقاع ليصس ثابتا بمقدار 
يتكيف مع تغيرات مقدار طول اليوم أو قصره بتغير فصول السنة.

 ويرى الباحثون أن أهمية هذا الجانب من نواحي صحة النسان تتجاوز اضطرابات
من الضطرابات خارج الدماغ، ها  مل أو غير ير نوبات الع سفر أو تغ ند ال  النوم ع
 لتصصل الى مسصائل تخصص صصميم الصصحة وظهور المراض عنصد عدم اتباع تلبيصة
 حاجات الجسصم مصن ممارسصة نظام للحياة اليوميصة يتوافصق مصع الليات التصي يفهمهصا
 الجسم، وتعمل بالتالي أعضاؤه وأنظمته الحيوية بموجبها. ويكثر الحديث عن دور
 ممارسصة الختلل اليومصي فصي رفصع احتمالت الصصابة بأمراض شراييصن القلب
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 ومسبباته من السكري وغيره، بالضافة الى اختلف مقدار ضغط الدم في الصباح
ما هو  في أيام الشتاء، و ها  صيف عن في أيام ال ساء، واختلف ذلك الختلف   والم
بل بضعة أشهر. وكذلك عن ية ق في إحدى الستشارات الطب يث عنه   فصلت الحد
 أهمية تناول أدوية معالجة أمراض القلب مثل مثبطات تحويل أنزيم أنجيوتنسن في
ية عضلة غط الدم وإعادة توازن بن من ارتفاع ض يف  من اليوم للتخف نة   أوقات معي
يل احتمالت ية الدواء وتقل فع فاعل هو أن ر ما ُيقال  فة. و ته المختل في حجرا  القلب 
قت الذي يتناول طة بالو سية لتناوله مرتب ية له أو التفاعلت العك  ظهور الثار الجانب

المريض فيه دواءه ذلك.
سان، في جسم الن ية  ية البيولوج ساعة اليقاع قع مركز ال يل وي  * دماغ النهار والل
فا، ين أل ها العشر في كتلة عصبية ل يتجاوز عدد خليا سم الثدييات،  في ج  وكذلك 
سمى النواة الواقعة فوق تقاطع العصاب البصرية، في منطقة من الدماغ ُتدعى  ُت

 . وتقصع منطقصة المهاد فصي قاع الدماغ، أي أن النواة تلكhypothalamusبالمهاد 
 هي تحديدا فوق منطقة تقاطع العصاب البصرية، وتتلقى من طبقة خليا الشبكية

في العينين مباشرة معلوماتها عن الليل والنهار والظلمة والنور.
قت فة بالو هب المعر مل أخرى ت مة عوا صة، إذ إن ث ية الق هو نها يس هذا  كن ل  ل
مة من نع من ُحرموا  قة. ولذا فإن  كبيرة أو الدقي من المخلوقات ال سان أو غيره   للن

البصر لم ُتحرم أجسامهم وخلياها من نعمة معرفة الزمن والساعة البيولوجية.
ير من مصادر علم العصاب أن تلف منطقة النواة تلك، لي سبب كان،  ويرى كث
نه، لن نواة الخليا يه والخروج م في النوم ونظام الدخول ف  ُيؤدي الى اضطرابات 
يل والنهار الى ها عن الل  العصبية للساعة البيولوجية المتقدمة الذكر ترسل معلومات

pinealالغدة الصصنوبرية  glandفصي الدماغ كصي تفرز مادة هرمون ميلتونيصن 
melatonin.طبيعي هو مادة النوم ال ظم النوم، أو بعبارة أخرى    . وهو هرمون ُين

 ويبدأ إفرازه مصن مغيصب الشمصس بشكصل تدريجصي، الى أن ترتفصع نسصبته فصي الدم
 وبالتالي يخلد النسصان الى النوم. ثصم عنصد بدء التعرض لضوء النهار يتوقصف إفراز
 الهرمون هذا كي يسهل على المرء الستيقاظ. ولذا فإن ملحظة الكثيرين أن النوم
 فصي غرف عرضصة لضوء النهار ُيسصهل السصتيقاظ المبكصر ونشاط الجسصم بخلف
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 الغرف الُمظلمصة والمحجوبصة عصن أشعصة الشمصس وضوئهصا بالسصتائر أو غيرهصا.
ين أن وتيرة اليقاع الدوري هذه تخضع لتأثيرات ين الباحث يه ب فق عل  والصل المت
 دورة الضوء والظلم المتعاقب بشكل رئيس. كما أن ما يهب الجسم تلك المؤشرات
غبير ية زيت غة العلم في الل سمى  ما ُي قت أو ك هب الو سمى بوا قت ُي  الدالة على الو

Zeitgebers.وهي كلمة ألمانية تعني ذلك ،
مل عن اختلل ع مة  مل اضطرابات النوم الناج ية تش ساعة البيولوج  * اختلل ال

ها. تي ُيعانصي الكثيرون من عة مصن الحالت ال في الدماغ مجمو  السصاعة البيولوجيصة 
 وأهمهصا وأكثرهصا شيوعا هصو الصص »جصت لغ« المصصاحب لحالت السصفر الطويصل
 بالطائرة، وقطصع مسصافات طويلة تشمصل عدة مناطصق زمنيصة مصن خطوط الطول.
 والمعاناة مصن اختلف ورديات العمصل لدى اضطرار البعصض للعمصل فصي فترات
في تى  ما ح في النوم بالنهار ورب صعوبات  نه  جم ع ما ين ية،  ية ونهار بة ليل  متعاق
في صعوبة  تي ُتؤدي الى  خر النوم، ال مة تأ صاب بمتلز هو ُم من  يل. وهناك   الل
 النوم والستيقاظ على السواء. هذا بالضافة الى حالت التقدم في بدء مرحلة النوم،
 التي قد تكون بشكل وراثي عائلي، وتؤدي الى صعوبة السهر أو النوم في الصباح.
ساعة، ين  بع وعشر ستيقاظ طوال الر مة عدم انتظام النوم وال  وهناك حالة متلز
 وهي غير حالة اضطراب وتيرة النوم والستيقاظ، حيث في الحالة الخيرة يحصل
 النوم في أوقات مختلفة من اليوم، وغالبا أكثر من مرة، بالضافة الى الستيقاظ في
 الليل أكثر من مرة أيضا. لكن الناس الطبيعيين، الذين لديهم ساعة بيولوجية سليمة
ضل النوم من ُيف مة  مي، فث ستيقاظهم اليو هم وا في وتيرة نوم  في الدماغ، يختلفون 
 والستيقاظ المبكر، وثمة من ُيفضل النوم متأخرا والستيقاظ كذلك. وثمة مؤشرات
 على سلمة ذلك وكونه حالة طبيعية، منها أن المرء يستطيع النوم في الوقت الذي
فه ما تتطلب ظرو بل الستيقاظ، والستيقاظ عند من النوم ق سط كاف   يشاءه لخذ ق
نه ما أراد ذلك. أو أ تى  قت م فس الو في ن ستيقاظ  ستطيع النوم وال نه ي  ذلك. أو أ
 يسصتطيع خلل بضعصة أيام إعادة ضبصط وقصت النوم والسصتيقاظ بعصد اضطراره الى

تغيير ذلك لظروف اجتماعية أو عملية يجب عليه مراعاتها.
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 * الكبد.. ساعته البيولوجية ُمؤثرة على الصحة < لعل أهم ما هو مطروح حتى
 اليوم مصن تلك العوامصل الُمؤثرة فصي الجسصم، غيصر الضوء والظلم، همصا الحرارة
 وتناول الطعام، وهصو مصا ُيطبصق فصي أنظمصة مركبات الفضاء لضبصط السصاعات
 البيولوجية لدى الرواد، نظرا لفقد التعاقب بين الضوء والظلم. وبالضافة الى هذا
 دلت الدراسصات الحديثصة على أن بعضا مصن خليصا الجسصم لهصا أنظمصة خاصصة مصن
يا سبيل المثال فإن خل في الدماغ. وعلى  ير تلك الموجودة  ية غ ساعات البيولوج  ال
 الكبصد تضبصط عملهصا بأوقات تناول النسصان للكصل ل بالضوء. وهصو مصا طرح
 تساؤلت علمية شتى حول أهمية اختلف ساعة خليا الكبد البيولوجية عن الدماغ
هو معروف، ما  بد، ك يا الك سم، لن خل ساعتها على الج  وتأثيرات اختلف ضبط 
ية الحيوية في الجسم والمؤثرة بشكل كبير على  تقوم بالعديد من التفاعلت الكيميائ
 جوانب ل حصر لها في ضبط الهضم وإنتاج العديد من المواد الحيوية والتعامل مع
 السكريات والدهون والبروتينات، والهم في التعامل مع الدوية. ولعل تعامل خليا
 الكبصد مصع الدهون ومصع السصكريات همصا أمران ُيوضحان أهميصة انضباط السصاعة
 البيولوجية في الكبد الواقعة تحت تأثير أوقات الكل، إذ من المعلوم أن الكبد ُينتج

 % مما في الجسم من كولسترول. وينشط80الكولسترول، ولذا ُيمد الجسم بحوالي 
حظ الكثيرون أن يل، ل النهار. ولذا يل سترول خلل الل ية إنتاج الكول في عمل بد   الك
 الطباء يطلبون من مرضاهم تناول أدوية خفض الكولسترول في الليل لهذه الغاية،
 أي لمنع الكبد من إنتاج الكولسترول في الليل. كما من المعلوم أن تعامل الكبد مع
صريف سكر الدم وت سبة  بط ن في ض هم  سولين له دور م سكريات وهرمون الن  ال
ية عدة. ها الى مركبات كيميائ ها أو تحويل ها أو تخزين ستفادة من حو ال سكريات ن  ال
 وحينمصا تختلف أوقات تناول الطعام، وتضطرب بالتالي السصاعة البيولوجيصة لخليصا
 الكبصد، فإن على المرء أن يتوقصع الكثيصر مصن الضطرابات فصي الجسصم وظهور
يه. ولذا فإن الحاجة تدعو الى مزيد من الدراسات في هذا الجانب لن  المراض ف

على سبيل المثال دلت الدراسات الطبية،
ما ساعة البيولوجية <  هم آليات عمل ال في ف ساعد  كر ت سات جين النوم المب  * درا
ها، إْذ سان في نب للن قة ل ذ قد يكون حقي في النوم  سلوك الدجاج  عض ب هه الب  ُيشب
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صابة أفراد يل إ من تعل سيسكو  سان فران في  يا  عة كاليفورن من جام  تمكن الباحثون 
بة التي تدفعهم الى النوم مبكرا والستيقاظ نة بإحدى الحالت الغري  من عائلت معي

 familialكذلك، المعروفصة باسصم المتلزمصة العائليصة للتقدم فصي بدء مرحلة النوم 

advanced sleep phase syndrome (FASPSثل اكتشاف وجود خلل  (. وُيم
سبب بالتالي الصابة ساعة البيولوجية الدماغية، وُي في جين ال جة طفرة  ني، نتي  جي
 بهذه الحالة المتميزة في وتيرة النوم، واحدا من الفرص النادرة لفهم السس الجينية

 12للنوم لدى النسان بشكل عام. وقام الباحثون الميركيون بنشر نتائجهم في عدد 

يناير من مجلة الخلية.
ثي بعضا كل ورا صيب بش كر هذه نادرة، وت ستيقاظ المب مة النوم وال  وحالة متلز

سائدة ين الىdominant fashionمن الناس، وبصفة  حد الوالد في النتقال من أ   
ساعة البيولوجية في يم لضبط ال  بعض من البناء أو البنات. وتظهر على هيئة تقد
نة ساعات مقار بع  ين ثلث الى أر ما ب ساعات الى المام، وتحديدا  ضع   الدماغ ب
 ببقيصة الناس العادييصن. وُيصصاحب هذا اليقاع فصي النوم تغيرات فصي درجصة حرارة

الجسم وغيرها من الجوانب التي ُتسيطر عليها الساعة البيولوجية في الدماغ.
 وكان قصد سصبق للباحثيصن مصن جامعصة كاليفورنيصا اكتشاف أن فصي هذه الحالت ثمصة
ية من إتمام إحدى التفاعلت الكيميائ نع  به م حد الجينات يحصل بموج في أ  اختلفا 
 اللزمصة لتنظيصم عمصل السصاعة البيولوجيصة فصي الدماغ. وبالتالي يتصم البدء بالدورة
 الجديدة لليوم التالي في وقت أبكر من المعتاد. وما قاموا به ُمؤخرا هو زراعة هذا
 الختلل الجينصي البشري فصي خليصا فئران سصليمة. وأظهرت التجارب أن ذلك أدى

الى إصابتها بكل تفاصيل الحالة البشرية.
هم من ف ستقبلية  يه خلل أبحاث م مق ف هم المتقدم والتع من ذلك الف مل العلماء   ويأ
مع المرضى مل  ية التعا مل العلجي مع حالت اضطرابات النوم، وكيف ية التعا  كيف

الكبار في السن أثناء الليل وفق وتيرة حياتهم اليومية أثناء النهار.
المصدر :الشرق الوسط

==============
حواء العاملة .. كيف يمكنِك إدارة لحظات حياتك؟
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* مارشال كوك
ص قرري ول تتشتتي:

نك مل أ من المحت ظي؟  تى أن تلح كل يوم دون ح ها  تي تتخذ  كم عدد القرارات ال
تتخذين عددا من القرارات أكبر بكثير مما تظنين.

 وسصوف نقوم الن بسصرد نصصف دسصتة مصن القرارات السصاسية التصي قصد تقوميصن
 باتخاذهصا فصي صصباح كصل يوم عمصل قبصل أن تتركصي المنزل، بالضافصة إلى بعصض

القرارات الفرعية التي تنطوي عليها تلك القرارات الستة.
ص الساعة المنّبهة:

 فصي الحقيقصة فإن هذا القرار يبدأ فصي الليلة السصابقة. فهصل تقوميصن بتشغيصل السصاعة
 المنبهة أم أنك سوف تتركين نفسك تستيقظين بطريقة طبيعية؟ فإذا قررت الستعانة
 بها، فما هو الميعاد الذي سوف تحدديه لستيقاظك في اليوم التالي؟ وعندما ينطلق
 جرس السصاعة، فهصل سصتقفزين مصن سصريرك على الفور أم أنصك سصوف تتقلبيصن

وتحصلين على عشر دقائق أخرى من النوم؟
ص ممارسة التدريبات الرياضية:

هل من الضروري أن أقوم بممارسة تلك التدريبات اليوم؟  هل  كن  عم بالطبع، ول  ن
نا أشعر بتلك في هذا الطقس؟ وأ صباح؟  في ال به  هو أول شيء أقوم   سيكون هذا 

اللم في ركبتي؟
ص الحصول على دش:

 أم من الفضل أن أقوم بالستحمام؟ هل أقوم بغسل شعري أم أؤجله هذه المرة؟ هل
أضع مزيًل لرائحة العرق؟ من أي نوع؟

نة أم ناعمة، سنان خش هل تكون ذات أ نا حتى لم نتطرق إلى فرشاة السنان )  ولكن
 وهل يجب أن تكون يدوية أم كهربائية؟( معجون السنان )هل أستخدم نوعا يزيل
 طبقة البلك؟ أم نوعا يقوم بتبييض السنان؟ هل يكون على هيئة معجون؟ أم جيل؟
 أم بودرة؟( حركة التنظيف )هل تكون من أعلى إلى أسفل أم من جنب إلى الجنب

الخر؟(.
ص دولب الملبس:
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 وحتى أمور الموضة تعتبر من التحديات التي تواجهك )فأنا أنتمي لهذه الفئة(. فأنت
 تقضين بعض الوقت في التفكير في الملبس، ليس في هل يجب أن ترتديها أم ل،
 ولكن في ماذا يجب أن ترتدي وما الذي يتماشى مع غيره. هل ترتدي معطفا ثقيًل

أم نوع جاكيت قصير؟ هل تأخذ معك شمسية؟
ص الفطار:

إن وجبة الفطار تعد من أهم وجبات اليوم، ولكن من الذي لديه الوقت لها؟
 فإذا ما تناولت الفطار، فما نوع الطعام الذي سأتناوله؟ لقد اعتادت أمي أن تقدم لنا
من المفترض أن نا الن  سم. ولكن مل الد بن كا بد والل يض والتوست والز حم والب  الل

نقوم بقضم لحاء الشجار. فما هو أفضل طعام يمكن تناوله؟
ص وسائل المواصلت:

مل. خر لبدء يوم الع من منزله والتوجه إلى مكان آ نا يحتاج إلى الخروج   إن معظم
من مكان عمله سكن بالقرب  نا ي كم م سيرا على القدام؟ ) مل  هبين إلى الع هل تذ  ف
 حتى يتمكن من الوصول إلى عمله سيرا على القدام؟( هل تستخدمين الدراجة؟ هل

تستخدمين التوبيس؟ هل تنتقلين في عربة مشتركة؟ هل تقومين بقيادة سيارتك؟
تي عن تلك اليام ال يث  ية. فلم نتطرق إلى الحد عن اليام العاد نا نتحدث  حن ه  ون
ما ضة الطفال، أو عند صطحابه إلى رو صعب ا من ال ها طفلك ويكون   يمرض في
 يقوم رئيسك في العمل بعقد اجتماع مفاجئ للعاملين في الساعة السابعة صباحا، أو
 عندمصا تسصتيقظين لتجدي أنصه يجصب عليصك أن تقومصي بإزالة الثلج عصن الطريصق، أو

عندما تكتشفي أن سائقي التوبيس قد قاموا بإضراب.
ساس. من ال مل  من الذهاب إلى الع نا  كن أي م بة أن يتم من المور العجي نه ل  وإ
يس ها، أل خر في تي تتأ ية ال في المرة التال مل  في الع سك   )حاول أن تقول هذا لرئي

كذلك؟( ولكن كيف يمكننا القيام بهذا؟
إن هذا يرجع إلى أننا في حقيقة المر ل نقوم باتخاذ تلك القرارات على الطلق.

 فمصا هصو قدر التفكيصر الواعصي الذي تعشريصن بصه وأنصت تؤديصن العمال الروتينيصة
 الصباحية؟ فإذا كنت مثل الكثيرين منا، فإن طريقة استيقاظك، وارتدائك لملبسك،
 وقائمصة إفطارك ل تتغيصر بدرجصة كصبيرة مصن يوم إلى يوم. وفصي الحقيقصة، فإن تلك
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قد مي. و ين اليو ثل العادة أو الروت صبحت م قد أ ير  ها الكث ية وغير  المور الدنيو
كبيرة قد تجدين صعوبة  قة مغايرة. كما  بة من أداء تلك الشياء بطري  تشعر بالغرا
نا عندما نبدأ في اتباع نظام حمية غذائية،  في القيام بتغيير هذا النمط )كما يحدث ل
ية، أو سة التدريبات الرياض ساعة مبكرا لممار صف  ستيقاظ ن ما نحاول ال  أو عند

القيام بالمتناع عن الطعام في وقت الصوم(.
 إن هذا يعد أمرا جيدا. فإذا ما قضيت الكثير من الوقت كل صباح في التفكير في
نك سوف تتعرض حقا لحدى مشكلت سنانك، فإ في غسيل أ ها  تي تتبع قة ال  الطري
 إدارة الوقصت. ولكصن قيامصك بتكليصف الطيار اللي بمثصل تلك المور يجعلك تحرر
 خليا عقلك لكي تتفرغ للهتمام بالمور الكثر تعقيدا، مثل القيام بمناقشة موضوع

ساعة الذروة في إشارات المرور.
 فإذا كنصت تمارسصين أيا مصن تلك الطقوس، فإنصه يجصب عليصك أن تقرر أيا منهصا،
ية، تريد أن تقوم بتفحصها تك اليوم من حيا نب الخرى  فة إلى بعض الجوا  بالضا
 بغرض تنظيمها أو حتى القيام بحذف بعض منها أو دمج البعض الخر الذي يكون

أكثر جدوى.
 إن هذا كله يتطلب الكثير من الوقت بالطبع، والوقت هو بالتحديد الشيء الذي ليس
 لديك منه القدر الكافي. ولكن قيامك ببذل القليل من الوقت والمجهود الن يمكن أن
 يوفصر عليصك عددا ل نهائي مصن السصاعات على المدى البعيصد. وبالرغصم مصن المور

الملحة التي تطل عليك كل يوم، فإنك تعيشين من أجل المدى البعيد.
=============
كيف تنظم دراستك؟

 دخلت صديقتي صبا السنة الثانية لتوها في المدرسة العليا، وهي ذكية ومع ذلك لم
في سة  قت الدرا ظم و ضي مع طع وتق ها متق قط المعدل )ب(. لن حضور  تتجاوز 

الستماع للموسيقى، أو التسوق أو التسكع.
قد سة، ل ها للدرا ير شهيت فع يث من الدوا صغير  قد، وبدأ جزء  قع بدأ بالتع كن الوا  ل
 أدركت الرابطة بين النجاح في الدراسة والعمل، وشعرت أن عليها اكتساب الشياء
 التي ستحتاجها وبأن الحصول على النقود يعتمد على التحصيل العلمي بشكل كبير.
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 لكن هذا الدراك لم يحّول ماري إلى طالبة محبة للعلم، لكنه جعلها تدرس بجد لن
الدراسة هي الوسيلة لتأمين احتياجاتها.

ص الدوافع الحقيقية والعرضية:
 للدوافع نوعان إما حقيقية أو عرضية فما الفرق بينهما؟ إنك تميل لساعة الغناء في

الصف وهذه الساعات ل تؤثر على تخرجك فأنت تحضرها لنك تحب الغناء.
 وأنصت تميصل كذلك لعلم الحياء مصع أنصك تكره تشريصح الضفادع، ول يهمصك إذا كان
 النسصان مصن الفقاريات أو الل فقاريات إل أن الدرس ضروري فالدافصع فصي المثال

الول جوهري، أما في المثال الثاني فهو عرضي لنه ضروري لتخرجك.
 تساعد الدوافع العرضية في التغلب على الواجبات الثقيلة أو المملة، وهي جزء من
 عمليصة تحقيصق الهدف. أن صصورة حيصة ومثيرة لهدفصك النهائي أقوى حافصز للعمصل.

حاول تخيل اليوم الذي سترى فيه حصيلة الجهد، وهذا التخيل سيدفعك باتجاهه.
ص هرم الهدف:

 صص إحدى الطرق لتخيصل أهدافصك وترابطهصا ببعضهصا، بناء مصا ُيدعصى بهرم الهدف،
وإليك كيفية تشكيله:

  ص دّون في مركز أعلى الورقة ما تتمنى الحصول عليه في نهاية دراستك )هذا1
قمة الهرم( مثال: ))مهندس معماري((.

  ص ضع أسفل القمة أهدافك متوسطة المدى والتي تؤهلك للحصول على الهدف2
 البعيد. مثال )الدخول إلى كلية ما واجتياز المتحانات كلها، وإقامة صلة مع شركة

مقاولت(.
هي خطوات3 صيرة المدى، و سطة عدة أهداف ق حت الهداف المتو ضع ت ص    

 صصغيرة تتضافصر خلل وقصت قصصير وتوصصلك إلى الهداف المتوسصطة. مثال
)الحصول على علمات ممتازة في الكتابة في الصفوف العليا(.

 تسصنح لك عمليصة تصصور هرم الدراسصة أن ترى كيصف تقود الخطوات اليوميصة،
والسبوعية إلى أهداف عظيمة وتحثك على العمل بها بجد وحماس.

ص اجعل الهدف جزءا من حياتك:
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نت. ما كا فك مه يق أهدا ثل لتحق يق الم هي الطر سة الجيدة  ير مهارات الدرا  تطو
كيف تجعل صنع الهدف جزءا من حياتك؟ إليك بعض الرشادات:

 ص كن واقعيا عند وضع أهدافك، فل تتطلع إلى أعلى من قدراتك أو أقل منها.1
  ص كن واقعيا في توقعاتك، فمن المستحيل أن تتحسن بسرعة في مادة ما وأنت2

غير مستوعب لهذه المادة بشكل عام.
  ص احذر أحجية الحلم الذهبية: بغض النظر عن النقطتين السابقتين، تستطيع أن3

 تكون واقعيا أكثر مما ينبغي، ومستعدا للتنهد والتخلي عن الهدف لن شيئا ما قد ل
يتفق مع قدراتك.

 هناك خصط رفيصع بيصن التفاؤل المفرط والشعور بالسصى لعدم تحقيصق الهدف، بيصن
الطموح البسيط والعادي وعدم الوصول إليه أبدا ومعرفة الطريق الذي يناسبك.

  ص رّكز على المواد القابلة للتطور، يمكن أن تثير النجاحات غير المتوقعة، وقد4
تمكنك من الوصول إلى أكثر مما تظن في المجالت الخرى.

  ص راقب إنجازاتك، وحافظ على موازنة أهدافك يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا5
ص اسال نفسك ما فعلت وأين تتجه الن.

ص استخدم المكافأة كحوافز مزيفة:
سة. تي تحتاجها لتتحفز للدرا ستخدام المكافأة على مدى المساعدة ال سلوب ا مد أ  يعت
 يمكصن وضصع حافصز إن أنجزت معظصم العمال المدرسصية أن تعصد نفسصك بجائزة
 صغيرة. وإن كانت المهمة صعبة بشكل خاص اجعل الجائزة أكبر، وكقاعدة يجب

أن يتناسب حجم الجائزة طردا مع صعوبة المهمة.
مثًل: مقابل قراءة ساعة كاملة، كافئ نفسك بنزهة على القدام مدة عشر دقائق.

ص جزرة أم عصاة؟
ين صاة؟ كل النوع ستخدام الجزرة أم الع سك إلى ا ّض نف في محاولة لح يل   هل تم

السلبي واليجابي قادر على حّث نفسك.
 إليصك بعصض المثلة عصن الفكار السصلبية التصي اعتاد الطلب وضعهصا على أنفسصهم

كحوافز:
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سوف ينخفض معدلي1 في هذا المتحان ف مة جيدة  ص إذا لم أحصل على عل   
الدراسي.

 ص إذا لم أنته من هذا الواجب سأخسر الحفلة.2
 ص إذا رسبت في المتحان التمهيدي للكلية فسيضيع مستقبلي.3
 ص سأضطر لدخول مدرسة صيفية إذا لم أنجح في هذا الصف.4

ص والن إليك بعض المثلة عن الحوافز اليجابية:
  ص سأمنح نفسي فرسة الستماع لغنيتين من النوع الشائع مقابل كل ساعة من1

الدراسة الجدية.
  صص إذا قمصت بهذا الواجصب مبكرا، أسصتطيع الذهاب لحديقصة الحيوانات ))يوم2

الجمعة((.
ية3 سي بقضاء نها سأكافئ نف صف،  في هذا ال مة )آ(  صلت على عل ص إذا ح   

السبوع على البحيرة.
 ص إذا أنهيت المنهاج بتفوق سأحصل على فرصة النضمام إلى المدرسة العليا.4

يك أن تتعلم كيف تحول كن عل فز لك. ل يس هناك قاعدة لستخدام العصاة كحا  ص ل
فشلك إلى نجاح.

ص هيئ بيئتك بنفسك:
سعة والنصف مساء، والكتب والملحظات مبعثرة على المنضدة هو التا  ص الوقت 
قد وعدت غد. ل في ال صباحا  سعة  في التا يخ  يم امتحان التار يك تقد  والرض. وعل
سنح لك الفرصة صغير، ولم ت يك ال يه أخ مة وتقوم بتنز سترمي القما نك  تك بأ  والد
 للقاء نظرة على الكتاب المقرر مدة أسبوع. لقد استيقظت متأخرا بسبب تأخرك في

السهر لمشاهدة برنامجك المفضل الليلة السابقة وما زلت متعبا.
 ومع كل هذه الظروف المزعجة ص الضجيج والمهمات الموكلة إليك وتعبك العام ص
 فإنصك غيصر مسصتعد للدراسصة وفصي ظصل هذه الظروف سصيكون الوقصت ضائعا. كيصف
فظ والعمليات ستركز على الح يف  صاخبة؟ ك سيقى ال مع هذه المو يز  نك الترك  يمك
ية وعيناك ترمشان؟ وهل سيطلب منك في اللحظة الحرجة الذهاب مع أخيك  الذهن

في نزهة؟
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 تخيصل الن المشهصد التالي: لقصد وجدت مكانا هادئا على طاولة القراءة فصي المكتبصة
 المحلية بعد أن غادرت الصف للتو، وتحضر الن لمراجعة محاضرة التاريخ وهي

ما تال ماثلة في ذهنك، تنظر حولك فتجد كل القراء منكبين يركزون ويفكرون.
 صص هذا هصو الجصو المثالي للدراسصة صص وأنصت مسصتعد الن للدراسصة الجديصة، وخلل
نصف الوقت الذي حددته تكون قد أنهيت دراستك وعلى استعداد للعودة إلى البيت.
 هذه المقارنة البسيطة بين مناخ الدراسة الجيد والسيئ تعطيك مجاًل للتفكير. لتكون
 ناجحا تحتاج المهارات الصصحيحة والمناخ الدراسصي السصليم، لكصن يحتمصل أن يكون
 المناخ الدراسصي الصصحيح لك هصو النقيصض لغيرك. هصل تعرف أيصن ومتصى وكيصف

تدرس بشكل أفضل؟
في في الهدوء أم  بل الغداء أم بعده؟  يت، أم عند الصدقاء؟ ق في الب بة أم   في المكت
 الضجصصة؟ مصصع الموسصصيقى أم أثناء مشاهدة التلفزيون؟ الواجبات السصصهل أوًل أم

الصعب؟ القراءة قبل الكتابة؟
ص التقييم:

يف تى ك ين وم من أ ستك. ويتض يد المناخ الملئم لدرا يل جدوًل لتحد عد قل  ستجد ب
 تدرس بشكل أفضل.. وحين تحدد الجو المناسب فسوف تتجنب الوضاع والماكن

التي تعرف الن أنها ل تشجعك على الدراسة.
إذا لم تعرف الجابة عن بعض السئلة اتخذ التجربة دليلك.

المناخ المثل لدراستي:
ص كيف أتذكر المعلومات بشكل أفضل.

 ص شفهيا ص بالدوات.1
ص وفي الصف علّي:

 ص التركيز على وضع الملحظات ص التركيز على الستماع.2
ص الجلوس قرب النافذة أو3 في المؤخرة  ص الجلوس  مة  في المقد ص الجلوس    

الباب.
ص أين أدرس بشكل أفضل؟

 ص في البيت ص في المكتبة ص في مكان آخر.4
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ص متى أدرس بشكل أفضل؟
 ص كل ليلة وقليًل في العطل السبوعية.5

ص في العطل السبوعية بشكل رئيس.
ص بشكل متفرق على أيام السبوع.

 ص في الصباح ص المساء ص الظهر.6
 ص قبل الغداء ص بعد الغداء.7

ص كيف أدرس بشكل أفضل؟
 ص وحدي ص مع صديق ص مع مجموعة.8
 ص تحت ضغط الوقت ص قبل أن أعرف9

 ص مع الموسيقى ص أمام التلفزيون ص في غرفة هادئة.10
 ص تنظيم دراسة الليلة قبل البدء.11

ص النتهاء من مادة واحدة كل مرة.
ص أحتاج لفترة استراحة؟

 دقيقة أو نحوها.30 ص كل 12
ص كل ساعة.

ص كل ساعتين.
ص كل... ساعة.

كلمة للتنبيه:
قط الجديرة هي ف ها ال  تي وهب هب ال ها أن الموا صة فحوا فق على خل بل أن نت  ق
 بالتطويصر، إليصك نصصيحة للتنصبيه: إن متابعصة مثصل هذا الهدف يمكصن أن تكون نعمصة
ها ها بسهولة يمكن إتقان تي تحصل علي  مزدوجة. يخبرنا المنطق على أن المور ال
 بسصهولة، لكصن هذا ل يعنصي أن المجالت التصي تحتاج لبعصض الدراسصة والجهصد

مستعصية على التقان.
 نصصيحتي لك أن تكون شاكرا للموهبصة الطبيعيصة التصي حباك ال بهصا مهما كانصت
 واستعملها كسيف بحدين، فقم بتحويل بعض الوقت المخصص لدراسة المواد التي
 تجدها سهلة إلى تلك المواد الكثر صعوبة، وستجد أن التوازن الذي تحققه يستحق
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 الجهد، وإذا لم تفكر قط بالمواد التي تحبها أوًل فاستخدم الجدول الذي سنورده بعد
قليل لتحديدها.

==============
كيف تدير وقتك بفعالية

ية هذا يق أهداف العمل . وتقاس فعال حد الموارد المتاحة للمسئول لتحق  الوقت هو أ
فة يق هذه الهداف مقارنة بالتكل  الوقت بمدى كفاءة المسئول في الستفادة منه لتحق
ية يا نقد كل مرتبات وأجور ومزا قت على ش سسة لشراء هذا الو ها المؤ تي تتكبد  ال

وعينية .
إليك بعض المقترحات العلمية التي يمكنها أن تساعدك على حسن إدارتك للوقت :
ها خلل اليوم ، جب القيام ب تي ي مة بالعمال ال  * ضع ، صباح ، كل يوم ، قائ

 وذلك من واقع خطصة العمل السبوعية ، ومن المواعيد والجتماعات المتفق عليها
سابقا .

 * حدد أولويات إنجاز العمال مبتدءا بالهم فالمهم ثم القل أهمية ، واعمل على
اللتزام ما أمكن .

يل ساب تأج سهولة على ح عة و ثر مت طي الولويات لنجاز المور الك  * ل تع
إنجاز المور الهامة .

سين ، وأحرص ها للمرؤو سؤولية القيام ب يض م نك تفو تي يمك  * حدد العمال ال
على تحديد مواعيد إنجازها ، وكذلك متابعة إنجازها في الوقت المناسب .

 * خصص وقتا لنجاز المور التي تتطلب التركيز الشديد ، واحرص على عدم
خر حرصا تب آ في مك قت  ها هذا الو جب خلل نك أن تحت ها ، ويمك تك خلل  مقاطع

على عدم المقاطعة ، مثل العمل في غرفة الجتماعات .
 * احصر المور الروتينية أو غير هامة التي يمكن إنجازها حسب توفر الوقت .
 مثل اغتنصم فرصصة تأخصر أحصد الضيوف عصن الحضور إلى مكتبصك فصي الموعصصد
 المحدد ، أو فرصة تأخير أو إلغاء موعد انعقاد أحد الجتماعات لنجاز هذه المهام

.
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ستها لن يل لدرا قت طو تي ل تحتاج لو ية ال جل اتخاذ القرارات الروتين  * ل تؤ
العودة للتفكير فيها لحقا سيستغرق وقتا أطول .

 * ضع قائمة بالمكالمات الهاتفية التي تود إجراءها ، وخصص وقتا محددا كل يوم
لجراء المكالمات تباعا .

يث الشخصية خلل في الحاد هم بالسترسال  سمح ل كن ل ت مل الخرين ول  * جا
 المكالمات الهاتفيصة أو الجتماعات الثنائيصة ، أوضصح للشخصص الخصر بلباقصة أنصك

ترحب بمقابلته أثناء فترة الغداء أو فترة الراحة لمناقشة الموضوع .
ستمرار على أولويات عملك خلل اليوم بحيث  * أطلع مساعدك أو سكرتيرك با

يساعدك على تنظيم وقتك وتحسين إدارته .
=============

العادات السبع لكبار الناجحين
* أحمد البراء الميري

 إن الناجحيصن قوم اسصتطاعوا أن يجعلوا العادات اليجابيصة المفيدة )عادات الفاعليصة
 والتأثير( جزءا من حياتهم اليومية. إنهم قوٌم يحركم شعور داخلي قوي نحو تحقيق
عض العمال، عن القيام بب هم  عر إعراض في مشا قد تحكموا  هم. ل هم وغايات  أهداف
 وعدم محبتهم لها، وبذلك اكتسبوا )العادات السبع( التي سنتحدث عنها، واستطاعوا

أن ينظموا حياتهم على أساسها.
ها على مد إحدا كل عضوي، تعت طة بش ين عادات متراب سبع( للناجح  إن )العادات ال
 الخرى، ويتلو بعضهصا بعضًا بصصورة طبيعيصة. فالعادات الثلث الولى مرتبطصة
ما يحقق له فه اليومية(، وهو  يق )أهدا ساعد صاحبها على تحق  بالشخصية، وهي ت

 )السصتقللية(، والعتماد على النفصس. والعادات الثلث التصي تليهصا هصي التعصبير
 الخارجصي الظاهصر عصن الشخصصية، وهصي توصصل صصاحبها إلى تحقيصق )المنفعصة
 المشتركصة(. أمصا العادة السصابعة فهصي تسصاعد على مواصصلة عمليصة التقدم والنمصو،

والمحافظة عليها.
العادة الولى: كن مبادًرا

1542



 بادر ول تنتظصر. إن هذه العادة تعنصي أن تتحمصل مسصؤولية مواقفصك وأعمالك. إن
 الناجحين قوم مبادرون، ينّمون في أنفسهم القدرة على ) اختيار ردود أفعالهم( تجاه
 المواقصف والحداث، ويجعلونهصا ثمرة للقيصم التصي يحملونهصا، والقرارات التصي

يتخذونها، ل تابعة لمزجتهم وأوضاعهم. إنهم يتمتعون
بص )الحرية( في اختيار مواقفهم حيال أي وضع داخل أنفسهم أو خارجها.

صبحت ستجاباتك وردود أفعالك أ فك وا في اختيار مواق تك  ست حري ما مار نك كل  إ
أكثر مبادرة وإيجابية. وسبيل ذلك:

أ- أن تكون هادًيا ل قاضًيا.
ب- أن تكون مثاًل يحتذى ل ناقدا.
ج- أن تكون مبرمًجا ل برنامًجا.

د- أن تغذي الفرص وتجيع المشكلت.
هص- أن تحافظ عل الوعود ل أن تختلق العذار.

سعة للمور كن، ل على الدائرة الوا ير المم قة للتأث كز على الدائرة الضي  و- أن تر
التي تهمك ول سيطرة لك عليها.

تطبيقات العادة الولى:
في حدود1 ير، أي:  في دائرة التأث مل  ص أن تع ين يومًا  ص لمدة ثلث  - حاول 

 إمكاناتصك واسصتطاعتك. حافصظ على مواعيدك. كصن جزًءا مصن الحصل ل جزءا مصن
المشكلة.

يه بشكل انفعالي يعتمد على رد2 ا حدث لك في الماضي تصرفت ف  - تذكر موقًف
 الفعصل وقرر مسصبًقا أنصك سصتتصرف فصي مواقصف مماثلة بشكصل حكيصم يعتمصد على

المبادرة واليجابية.
مد على ردود3 ية تعت ستعمل عبارات انفعال هل ت في الكلم،  سلوبك  به إلى أ  - انت

ني فعلت كذا وكذا...إلخ، وبذلك تحمل جب علي... لو أ ستطيع، ي ثل: ل أ عل، م  الف
ها على الظروف إن كانت هذه  مسؤولية مشاعرك وتصرفاتك شخًصا آخر، أو تلقي
 هي الحال فابدأ باستعمال أسلوب أكثر مبادرة وإيجابية، تعبر فيه عن مقدرتك على

اختيار مواقفك وردود أفعالك وعلى إيجاد حلول أخرى.
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 - حدد ما يقع في دائرة إمكانك، أي: ما تستطيع فعله، وركز اهتمامك وجهودك4
 عليصه لمدة أسصبوع، ولحصظ نتيجصة ذلك فصي عملك. أو قصل وتذكصر قوله تعالى: }ل

[.286ٍيّكلٌٍَف پّلٍه ّنًفْسا إّل ٍ$ًسّعّها{ ]البقرة : 
وقول الشاعر :

إذا لم تستطع شيًئا فدعه
وجاوزه إلى ما تستطيع

العادة الثانية: ابدأ والنهاية أمام عينيك، أي: ليكن هدفك واضًحا منذ البداية
 هذه عادة القادة الناجحين. ابدأ يومك بأهداف واضحة تريد تحقيقها، وأعمال محددة
 تسعى لنجازها. إن )الناجحين( يعلمون أن الشياء توجد في )الذهن( قبل أن توجد
هم ند اتخاذ قرارات ا( ع ها )مرجًع هم ويجعلون هم )يكتبون( أهداف قع(، لذلك ف  في )الوا

المستقبلية. إنهم يحددون بدقة وعناية )أولوياتهم( قبل النطلق لتحديد أهدافهم.
 أما )المخفقون( فيسمحون لعاداتهم القديمة، ولناس آخرين، وللظروف المحيطة بهم
 أن تملي عليهم أهدافهم، أو تؤثر في أولوياتهم، إنهم يتبنون القيم والهداف السائدة
سبتها صحتها، أو منا من  كد  هم، دون فحصها للتأ هم، وثقافت هم، وتقاليد  في مجتمع
 لهم، ويشرعون في تسلق )سلم النجاح( الذي يتخيلونه، فإذا وصلوا إلى آخر درجة

فيه اكتشفوا أنه مستند على غير الجدار المطلوب!
 إن )التصصور الثانصي(، أي: الوجود الفعلي المادي، يتبصع )التصصور الول(، أي:
 الوجود الذهني، كما يتبع إنشاُء مبنى على الرض وجود )مخطط( البناء. فإذا كان

المخطط صحيًحا، وممتاًزا، وتم التنفيذ بالشكل المطلوب كان البناء ممتاًزا.
تطبيقات العادة الثانية:

 - تأمل الفرق بين )القيادة( و)الدارة(، واعزم على التجاه الذي تريد المضي فيه1
والغايات التي تريد الوصول إليها في حياتك.

نك مّت بعد ثلثة أعوام من الن، وقام للحديث عنك أربعة أشخاص:2  - تخيل أ
 واحد من أفراد أسرتك، وآخر صديق لك حميم، والثالث زميل في عملك، والرابع
من عندي، لن المؤلف قال: ير هذا  صرف الخ يه )الت صلي ف سجد الذي ت  إمام الم
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 راعي الكنيسة(. اكتب ما تود أن يقوله عنك كل واحد من هؤلء، واجعل ما كتبته
من ضمن أهدافك.

ستقبل القريب. طبق مبدأ )التصور، أو3 في الم به  يك القيام   - حدد مشروعًا عل
 الوجود الذهنصي( واكتصب النتائج التصي تودالوصصول إليهصا، والخطوات التصي ينبغصي

سلوكها لتحقيق تلك النتائج.
العادة الثالثة: قدم الهم على المهم: )رتب أولوياتك(

 تتصل هذه العادة اتصاًل وثيًقا بص )إدارة الوقت(، وبترتيب المور المشار إليها في
العادة الثانية، التي ينبغي عليك القيام بها بحسب أهميتها.

في هذا المجال أن ) يت  تي أجر سات ال من الدرا تبين  قد  من النتائج80ل  ( بالمئة 
 ( فصي المئة مصن الجهود المركزة المبذولة فصي سصبيل20المرجوة هصي حصصيلة )

 تحقيقها. لذلك علينا - إذا أردنا استثمار وقتنا بالشكل المثل - أن نقلل من اهتمامنا
 بالمور المستعجلة القليلة الهمية، وأن نخصص وقًتا أطول للمور المهمة التي قد

ل تكون بالضرورة مستعجلة.
 إن المور المسصتعجلة الطارئة تتطلب منصا اتخاذ إجراء مسصتعجل حيالهصا وهصو مصا
ها - هي - بطبيعت تي  مة، ال ية المه قت اللزم للقيام بالمور الحيو نا الو  يضيع علي

غير مستعجلة، ويمكن تأخيرها قليًل دون حصول ضرر يذكر من هذا التأخير.
 لذا علينصا أن نكون )مبادريصن( فصي إنجاز المور المهمصة غيصر المسصتعجلة وعندمصا
 نستطيع أن نقول: )ل( لغير المهم نستطيع أن نقول: )نعم( للمهم. وإذا لم نفعل هذا
 فإن المور الطارئة العاجلة ستمل علينا وقتنا، وقد تفِسُد في المآل حياتنا، وهذا ما
 يؤدي إليصه التخطيصط اليومصي دون التخطيصط السصبوعي أو الشهري، لن التخطيصط
سريعة، دون أن يكون تي تتطلب حلوًل  يا والمشكلت ال مع القضا مل  مي يتعا  اليو
 لها نفع في تحقيق الهداف الكبرى على المدى البعيد. أقول: فكيف بمن ل يخطط

حتى ليوم واحد، وما أكثرهم بيننا!!
 ولمزيد من اليضاح ل بأس أن نرسم ما يمكن أن ُيسّمى المربعات الربعة لدارة
ية فر، والعنا قت الو نه، ونلحظ أن الجهد الكبر، والو قت وحسن الستفادة م  الو

(:2الكثر يجب أن ُتعطى للمربع رقم )
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تطبيقات العادة الثالثة:
 - اكتصب عمًل واحًدا مهمًا تحسصن القيام بصه فصي حياتصك الشخصصية )كممارسصة1

نت مدخنًا( ين إذا ك عن التدخ ها، وكالقلع  ًسا ل كن ممار ية إذا لم ت ضة البدن  الريا
ضع ثم  ساعة مثًل(،  بع  بل بدء الدوام بر صول ق في )كالو في عملك الوظي خر   وآ

جدوًل للسبوع القادم مبنًيا على أولوياتك.
 - ارسم )المربعات الربعة( الخاصة بك، وقّدر كم من الوقت تنفقه في كل مربع،2

 ثم سجل لمدة ثلثة أيام )كل ساعة( ما قمت به في المربع الذي يناسبه، راجع ما
سجلت، وعّدل سلوكك ومخططاتك لينال المربع الثاني من وقتك النصيب الوفى.

سم الخطط3 فك، وار تب أهدا سبوعي، واك ساس أ تك على أ يط لحيا  - ابدأ بالتخط
لتحقيقها وليكن ذلك كتابة أيًضا.

* المعرفة
===========

هل تريد أن تصبح مدرسا جيدا؟
عد كميثاق شرف ينظر للمدرس تي ت ية وال بع المبادئ التال قط ات سيط جدا، ف  المر ب
 والتلميصذ على أنهمصا بشصر وأن لكصل منهمصا حقوقا وواجبات.. المهصم أل تكتفصي

بالقراءة!.
قة1-  الحضور في الوقت المحدد: فاحترام المدرس للمواعيد، يساعده على كسب ث

 طلبه واحترامهم إذ سينظرون إليه بصورة جادة. كما أن لهذا المبدأ أهمية كبرى،
 إذ إن المدرس سيتجنب بذلك عدم وجود الوقت الكافي لنهاء البرنامج الدراسي في

الوقت المحدد.
ها: من المهم أن يكون المدرس مستوعبا جدا للمادة2- بل إلقائ   تحضير الحصة ق

 التي يقوم بتدريسها، ول يكفي فقط مجرد جمع معلومات وحفظها، بل يجب التفكير
 أيضا في طريقة عرضها أو وضع المفاهيم الساسية واختيار المثلة مع التدريبات

التطبيقية.
كل3- نح ل هو الذي يم في الفصل: فالمدرس الجيد    أن يجعل الطلب يشاركون 

 واحد من الطلب فرصة تقويم نفسه وإشعاره بالتقدير وإعطائه الفرصة للتعبير عن
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 ذاته، ويجعل الطلب مشاركين في الحصة بفاعلية. ينبغي أن يوزع المدرس كلمه
 بالتساوي على الطلب كلهم سواء الثرثار أو الخجول الذي يختنق عندما يتواجد في

مجموعة )ولكن لديه بدون شك شيء يقوله(.
  يجب أن يعطي معنى لما يفعل: أن يشرح الهدف من الحصص والفائدة منها4-

 وتوضيح ما الذي ينتظره من طلبه، كما يجب أن يعلم تلميذه كيفية الستفادة من
المعرفة التي يقدمها لهم.

  الهتمام بتصصحيح الواجصب ووضصع درجات تقديريصة: فالتقديصر يسصاعد على5-
 إصصلح الخطاء )عندمصا يدفصع الطالب إلى تصصحيحها بنفسصه( ويشيصر إلى نقاط

الضعف، كما أنه يساعد الطالب على أن يصبح أفضل في المرة القادمة.
  أن يسمع طلبه ويحترمهم: فل يجب أن يهين المدرس تلميذا، على القل أمام6-

هم حدودا، خصوصا إذا كانوا ين ول يجعل مع مع الطلب الفاشل ين. يحاول   الخر
 يكرهون المدرسصة والتعليصم. ويحاول دون إجبار أن يكسصب ثقصة الطلب وذلك لن

التعليم ل يتم إل في إطار علقة طيبة.

  أن يحّذر تلميذه إذا وجده يغرق: تماما مثلما يجب أن يصارح الطالب أستاذه7-
كي يقول ظر الشهادة ل جب أن ينت سته، فإن المدرس ل ي في درا ساسه بالعوائق   بإح
 للطالب احذر هناك خطر. يجب أن يفتح الحوار مع الطالب في الوقت المبكر حتى

يستقر ويتجاوز الزمة.
بة، ويقود8- هة وطبع ذي دعا بة: يجب أن يكون المعلم صاحب فكا   روح الدعا

طلبه بألفة داخل حدود المدرسة وخارجها.
============

وقت الفراغ واستكشاف صورة المستقبل ..
د . محمد علي محمد

 هل يستطيع علم الجتماع ان يسهم في التنبؤ بالموقف فيما يتعلق بوقت الفراغ في
مة للظواهر ستكشاف التجاهات العا  المستقبل ؟ ان كل فروع علم الجتماع تهتم با
 التي تدرسها , وتحاول قدر المستطاع ان تقدم تنبؤات بصدد هذه الظواهر , وربما
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 كانت هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذه الفروع , نظرا لنها تدرس عناصر
 في بناء المجتمع تتميز بالستقرار نسبيا , وان كانت تخضع ايضا للتغير – ومعنى
حن ما , فن حد  سر الى  قد تكون اي قت الفراغ  سبة لو ساسية بالن مة ال  ذلك ان المه
شه مع الذي نعي عض على المجت بل يطلق الب قت الفراغ  يد و صر تزا في ع يش   نع
عل اهمها كز هذه الدعوة على عدة اعتبارات , ل مع الفراغ ( . وترت  مصطلح ) مجت
 : ان الفراغ هو اساسا نتاج للمجتمع الصناعي , فهو الوجه الخر للعمل في هذا

 المجتمع , ترتب على ارتفاع مستوى النتاجية ومن ثم اصبح يمثل نظاما اجتماعيا
ظم فة والن ين الفراغ والثقا قة ب عة العل نا طبي قد اوضح صائصه المتميزة , ول  له خ
 الجتماعيصة الخرى , وكشفصت هذه المعالجصة عصن نوع التداخصل القائم بيصن الفراغ
كنظام اجتماعي وبين هذه النظم , مما يمثل شواهد تدلل على وجود مجتمع الفراغ 
قد فة , ولعله  يا مختل من زوا ية  شة هذه القض تم تراث علم الجتماع بمناق قد اه  ول
يح مبلغ تنوع التراث يا الفراغ والترو ية لقضا سة النظر  اتضح على طول هذه الدرا

في عام  ما يتصل بنمو1975وتراكمه في هذا المجال , ف   تساءل كينث روبرتز في
 وقت الفراغ تساؤل مؤداه , هل نحن على ابواب العصر الذهبي لوقت الفراغ , كما

في عام  ضا  تب اي ير الى ان1980ك نا ... تش تي لدي   يقول : ) ان المعلومات ال
ير في تطو حا  ثر تأثيرا واض قت الفراغ تؤ سها الناس خلل و تي يمار طة ال  النش
 احساسهم بذاتهم , مما جعل وقت الفراغ يمثل نظاما – شأنه شأن النظم الجتماعية
 الخرى – يتبادل التأثير والتأثر مع هذه النظم ( . كذلك تناولت دراسات جوفردي
في قط  يد وقت الفراغ , الذي ل يقاس ف حو تزا يه و الن تورين ذلك التجاه ن  مازدي
 ضوء كمية الوقت المتاح لنشطة وقت الفراغ , وانما الظاهرة الملحظة ان ) وقت
ساعد بالضرورة على فقدان ية واضحة , فالفراغ ل ي ية او ذات يب هو قد اكت  الفراغ 
 قيم العمل , وانما قد ل يشغل الفراغ اهتماما رئيسيا في حياة الناس , خاصة حينما
 تكون الوضاع الجتماعية والقتصادية والثقافية لهم ل تسمح بنمو هذه الهتمامات
 , ونستطيع ان نعتمد على اعمال الن تورين ذاته حين كتب يقول : ) لقد ادهشتني
 حقا تلك الحقيقة التي مؤداها ان انشطة الفراغ ل تنطوي على اهمية كبيرة في حياة
 العمال ( . واذن , فقد ينصرف الناس الى البحث عن المزيد من من مصادر الربح
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قت طة و ثل انش هم و ول تم ستطيعوا الوفاء بمتطلبات حيات كي ي سب المادي ل  والك
 الفراغ بالنسبة لهم ادنى اهتمام , ومع ذلك فأن ثمة فراغا في حياة هؤلء , ويتداخل
 هذا الفراغ مع مختلف جوانب حياتهم , ويختلط باعمل في كل صورة و وهكذا فأن
 التنبصؤ باتجاهات سصلوك الفراغ فصي المسصتقبل , ورسصم السصياسات الملئمصة لخذخ
 النماط السلوكية امر مرتبط بتحليل علقة الفراغ بكافة النظم الجتماعية الخرى

.
 ومن بين القضايا الهامة التي ترتبط بمعالجة الفراغ تلك القضايا الثقافية , وتقع القيم
 فصي محور هذا الطار الثقافصي , وتظهلر اهميصة القيصم فصي تناول معنصى الفراغ ,
يم تل الق كك تح حر , كذل قت ال في الو سان  ها الن تي يعيش خبرة ال  ومضمون هذه ال
 اهميصة خاصصة حيصن نتسصائل عصن دور الفراغ فصي حياة الفراد والمجتمصع , واخيرا
قت الفراغ قة بتخطيط انشطة و سائل المتعل شة الم ند مناق يم مرة اخرى ع  تظهر الق
 وتنظيمهصا . ونسصتطيع فصي هذا الصصدد ان نضيصف موقفصا اخصر يتعلق بطبيعصة علم
 اجتماع الفراغ في ضوء هذه المواقف الثلثة . الى اي حد نستطيع ان نعالج سلوك
 الفراغ والنظمصة المرتبطصة بصه معالجصة موضوعيصة ؟ ان فهصم الموضوعيصة , فهمصا
يا من المعنى الكامن فا كميا , خال ها التزام بتعريف وقت الفراغ تعري قا على ان  ضي
حو الفراغ مجرد ما يجعل ب سلوك الفراغ , ان ها  تي ينطوي علي  وراء الختيارات ال
 رصصد كمصي ل معنصى له , ذلك ان فهصم الفراغ مصن منظور اوسصع يقتضصي الهتمام
قع وهي نا من تحقيق صيغة اجتماعية للوا تي تمكن يم والمعاني والتجاهات , ال  بالق
 صيغة تجعلنا نتجنب الجوانب السطحية التي ينطوي عليها البحث الحصائي , وفي
 هذه الصيغة سنجد ان سلوك الفراغ ومنظماته ظاهرة مرتبطة بنائيا ووضيفيا بكافة
 انظمة المجتمع الخرى وظواهره الثقافية على نحو ما اوضحنا ذلك خلل التحليل

النظري .
 امصا فيمصا يتعلق بدور الفراغ فصي المجتمصع المعاصصر , فان فهصم هذا الدور مرتيصط
من جل مزيد  ستغلله من ا غي ا هل الفراغ مجرد وقت ينب نا عن الفراغ , ف  بمفهوم
 العمل , ام انه الوقت الحر الذي يتعين استثماره على نحو يضفي على الحياة ككل
ما الى تأكيد اهميته كوسيلة لتحقيق  معنى خاصا . ان النظرة الشائعة للفرغ تميل ا
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 الضبط الجتماعي , او بوصفه التعبير المتسامي عن الثقافة , وبين هذين القطبين
 المتعارضين هناك ظائفة من المواقف المتنوعة التي تنطوي على قيم مختلفة , وفي
من خلل الطار قش مسألة تخطيط انشطة وقت الفراغ  غي ان تنا  ضوء ذلك , ينب
 السياسي الشمل و وعلى اساس الفهم الفلسفي للقيم التي تحقق في انشطة الترويح
 وقضاء وقت الفراغ . وهنا سنجد في علم اجتماع الفراغ عونا مباشرا لنا من اجل
 وضصع السصياسات الملئمصة لمواجهصة حاجات الناس ورغباتهصم , اذ سصيمكننا علم
نا ان حد علي ثل , الى اي  ية م ساؤلت محور من تناول ت في هذه الحالة   الجتماع 
يم الفراغ في العمل ؟ وما هي الطرق التي يجب ان تستخدمها السرة في  نحقق ق
مج ضع برا جب ان ن هل ي سلوكهم ؟ و حو الفراغ و ها ن ير على اتجاهات ابنائ  التاث
كن ان هل يم قت ؟ و ية قضاء هذا الو يم الناس كيف قت الفراغ وتعل  العداد لقضاء و
 يسصاعدنا هذا النظام الدينصي فصي اكتشاف طرق مشبعصة لقضاء وقصت الفراغ ؟ ان
 الجابصة على هذه التسصاؤلت تقتضصي خيال سصوسيولوجيا يضصع الفراغ فصي الطار
 الوسصع للحياة والمجتمصع , مصن خلل جمصع الحقائق عصن الماضصي والحاضصر ,

ومحاولة استكشاف صورة المستقبل .
===========-

كيف تقيس سرعة قراءتك؟
فهد الحمود

للتعرف على سرعة قراءتك الحالية اتبع الخطوات التالية:
احسب الكلمات في السطور الستة الولى.............

اقسم العدد على ستة......................................
اضرب الرقم في عدد سطور الصفحة................
اضرب الناتج في عدد الصفحات التي قرأتها........

احسب الوقت الذي استغرقته في القراءة..............
اقسم عدد الكلمات على زمن القراءة...................

عدد الكلمات / زمن القراءة = سرعة القراءة
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ستخدم كن له ان ي سرعة القراءة,وإل فيم في قياس  قة  من اراد الد قة ل  وهذه الطري
 طريقة تقريبية سريعة,وهي : أن يضبط الساعة,ثم يبدأ بالقراءة,ثم يتوقف عنها بعد
 تمام دقيقصة واحدة,ثصم يحسصب السصطر الذي توقصف عنده,ويضرب عدد السصطور فصي

عشرة – وهي متوسط عدد الكلمات في السطر - وما نتج فهو سرعة قراءته.
طريقة القراءة السريعة :

 هناك طرق كثيرة للقراءة السصريعة,وعماهصا التدرب والتمريصن شأن كصل المهارات
سس صابع (,وتقوم على ال قة ) ال هي طري ها و في بواحدة من سوف أكت  الخرى,و

التالية:
 قبصل أن تطبصق هذه الطريقصة لبصد لك مصن إجراء اختبار يحدد سصرعة قراءتصك
ية,وذلك للتعرف على مستوى قراءتك,ومن المعروف أن القارىء العادي يقرأ  الحال

 كلمة في الدقيقة الواحدة.250بمعدل 
إعداد الكتاب وتهيئته للقراءة من خلل النواحي التالية :

تأكد من أنك تستطيع أن ترى الصفحة بوضوح.
اختر جوا هادئا ومريحا.

انشر كتابك بشكل جيد,وتفقد صفحاته,حتى لتكون متشابكة فيما بينها.
سرى نى للقراءة والي يد اليم عل ال صفحات,فاج يب ال في تقل صبح ماهرا  يك أن ت  عل

ممسكة بالجانب العلوي من الصفحة,بحيث تكون مستعدة لقلب الصفحة.
 حرك اصبعك عبر الصفحة سطرا وراء سطر,ابدأ من اليمين الى اليسار,ثم ارجع
 بيدك الى اليميصن لتتحول الى السصطر الدنصى,حرك يدك بسصرعة مريحصة,وينبغصي
 لعينيك أن تتعقبا أصبعك السائر بدقة,واستخدم العينين دون عمل الصابع قد يؤدي
 الى اهدار كمية كبيرة من الوقت,نظرا لبطء العينين وتعلقهما بجمل أكثر من الوقت

اللزم لها.
وهذا المر ينبغي أن يراعى فيه التدرج على النحو التالي:

قم باستخدام السبابة بتخطيط السطر كامًل من أوله الى آخره.
ثم تدرج حتى تخطط ثلثي السطر.

ثم خطط ثلث السطر.
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 لتنكص أثناء : أي لتسمح لنفسك بالتوقف عند أي نقطة لتلقي نظرة على ماسبق
 أن قرأتصه ,بصل أجصبر نفسصك على التقدم,وهذا التراجصع مصن المعوقات لتسصريع
 القراءة,وفي بعض الحصاءات أن القارىء المتوسط يقضي ما معدله سدس الوقت
 الذي يقرأ فيصه فصي إعادة القراءة,ويمكصن القضاء على هذا الرتداء الى الخلف مصن

خلل عمل الصابع.
 حاول امتصاص مجموعة من الكلمات أثناء القراءة عوضا عن النظر الى كل كلمة

بشكل منفرد.
جي كل حرف على حدة.وبته ظر الى  نا القراءة بالن نا بالقراءة تعلم ما بدأ نا أول   إن
 الكلمة حرفا حرفا حتى يتم لفظ الكلمة بأجمعها.ثم تدرج بنا الحال حتى لفظنا الكلمة

كوحدة واحدة.
ها,وتوسيع نى من ها وامتصاص المع فظ الجملة بكامل مد على ل سريعة تعت  والقراءة ال
 مجال نظر العين بحيث تقع على أكبر عدد ممكن من الجمل والمقاطع,ويتم هذا عن

طريق التدرج والتمرين:
البداية بكلمة,ثم بكلمتين وهكذا…

 عدم الهتمام بالحروف الموصلة للمعنى ك) على ( .و)إلى ( والقيام بتمييز المعنى
من خلل الكلمات فقط.

قراءة المقاطع الكبيرة …
قراءة السطر والسطرين والثلثة وهكذا …

 ولريب أن قوة القراءة السريعة تزداد نسبة ودرجة كلما ألف القارىء بهذا الدراك
 السصريع للكلمات والتراكيصب,نظرا لن القراءة بهذا العتبار قراءة بالعقصل,لنصه هصو
 الذي يحلل العبارات,وليسصت العينان ,ولذا تجصد مثًل مصن يكتصب بسصرعة فائقصة مصن

خلل لوحة مفاتيح الحاسب اللي ل يفكر فيما يكتب ول يلقي باًل على الكلمات.
 ومصن هنصا ينبغصي للقارىء أن يقرأ بعقله وينصصرف الى تحليصل العبارات والوقوف

على معانيها,دون الهتمام بالكلمات.
 انطق بصوت صامت وغير ملفوظ,ذلك أن القارىء كثيرا ما يشعر بصوت خفيض
 فصي داخله يعيقصه عصن تسصريع القراءة,ومعلوم أن لفصظ الكلمصة ك ) صصورة ( أسصرع
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يد مثًل فتتحول نا نشاهد ال  وصوًل الى المخ من لفظها ك) كلمة (.ومما يشهد له أن
الى عقولنا على شكل صورة ول تكون على شكل لفظ..

 بعصد ان تطبصق هذه الخطوات السصالفة تطصبيقا عمليا قصم بإجراء اختبار لتحديصد مدى
 تقدمصك فصي القراءة,وحاول أن تكتشصف الخلل الذي يعيقصك عصن تسصريع القراءة,فإذا

وجدته فأضف اليه مزيد اهتمام وتطبيق.
 مما تقدم يمكن أن نجمل السباب التي تؤثر في القراءة وتعمل على بطئها في سبعة

أسباب:
التلفظ بصوت عالي.

القراءة بصوت من الداخل,وهي الهمهمة التي تكون في النفس.
تكرار السطر.

التركيز على الكلمة وحدها.
التراجع المتكرر.

البطء في تقليب الصفحات
==============

منهج المسلم في حياته اليومية
مه، في يو يه  سير عل هج ي سان من شد أن يكون للن قل وكمال الر من دلئل الع  إن 
 وخطة يترّسمها في حياته، ولقد وّضح السلم هذه الخطة ونظم هذا المنهج ليكون

المسلم في حياته مترسما الخطة المثلى ومتجها نحو المثل العلى.
 وأول ما رسمه السلم ودعا إلى المحافظة عليه: هو الوقت؛ إذ أنه هو الحياة. وما
 ينبغي للنسان أن يفرط في شيء منه. فإن التفريط في جزء منه، إنما هو تفريط

في الحياة نفسها.
من أراد أن يذكر فة ل يل والنهار خل  وال سبحانه وتعالى يقول: )وهو الذي جعل الل
كل يل. ويخلف  عد الل تي ب عد النهار والنهار يأ تي ب يل يأ  أو أراد شكورا-أي أن الل

منهما الخر.
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ما ما الجناحان اللذان يطير به كر. وه نا مجاًل للشكر وللذ ما كذلك ليكو ما جعله  وإن
 النسان إلى ال عزوجل. وإن الذين يضيعون أوقاتهم في اللهو والعبث والتافه من
المر إنما يضّيعون رأس املهم الذي ل عوض له، فيأتون يوم القيامة وهم نادمون.
في نه  ية تقرر أ بن(. فال كم ليوم الجمع ذلك يوم التغا سبحانه: )يوم يجمع  يقول ال 
يوم القيامة، يظهر تفريط المفرط في وقته والمضيع لعمره. وهذا هو معنى التغابن.
 والمفرط والمقصصر فصي حصق وقتصه تحضره الحسصرة والندامصة وإن كان قصد أحسصن
 وانتهى أمره إلى الجنة. قال رسول ال )ص(: "لن يتحسر أهل الجنة على شيء إل
هم وإن دخلوا الجنة يذكرون كر ال عزوجل" ف في غير ذ هم  ساعة مّرت علي  على 
 هذه الوقات العابثة وهذه الحياة المضيعة فيتحسرون عليها، وهم يتقلبون في الجنة

في أنعم ال، إذ لم يكونوا أنفقوها في ذكر ال.
 وتبدو قيمصة الوقصت حينمصا تحضصر الوفاة هؤلء الذيصن ضّيعوا أوقاتهصم فيسصألون ال
 عزوجل أن ُيمّد في أعمارهم من أجل أن يزدادوا من العمل الصالح: )حتى إذا جاء
 أحدهم الموقت قال: رب ارجعوِن * لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل. إنها كلمة
 هصو قائلهصا ومصن ورائهصم برزخ إلى يوم يبعثون(. فال يقول: كل: بمعنصى الزجصر
 والردع. فهذا ليصس الوقصت الذي يمكصن أن يمّد العمصر فيصه. وقصد أعطصى الفرصصة
ما للظالمين يه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ف ين )أولم نعمركم ما يتذكر ف  للعامل
 من نصير( أي ألم نعطكم العمر الطويل الذي كان يمكن أن يتذكر فيه من يريد أن

يتذكر؟ وجاءكم النذير.. فل حجة لكم بعد.
من الناس: الصحة والفراغ" فنعمة ير  ما كث نبي )ص( يقول: "نعمتان مغبون فيه  وال
 الصحة ونعمة الفراغ ل يعرف النسان قدرهما إل بعد فواتهما، فل يعرف النسان

قيمة الوقت ول قيمة الصحة إل بعد فقدهما.
كبرى. يقول الرسول )ص(: "ل سائلنا عن أعمارنا فلنقدر هذه المسؤولية ال  إن ال 
ما به في عن شبا ما أفناه، و عن عمره في بع:  عن أر سأل  تى ي بن آدم ح ما ا  تزول قد

أبله، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه".
هذا أمر أول يحرص السلم عليه.
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 وثمة أمر آخر يطالبنا السلم به وهو المحافظة على فرائض ال، فإن ال سبحانه
له حق علينا. ومن حقه أن نؤدي فرائضه.

 وروح العبادة الخلص. فإذا تجردت منصصه كان نفاقا ورياء. يقول الحصصق تبارك
وتعالى: )وما ُأمروا إل ليعبدوا ال مخلصين له الدين حنفاء(.

في نه. ف ته والقرب م سبنا محب هي تك نا ف جب علي حق له ووا ها  ما أن  وعبادة ال ك
ه؛ فإذا أحببته كنت  الحديث القدسي: "وما يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحّب
تي ها، ورجله ال تي يبطش ب به، ويده ال به، وبصره الذي يبصر   سمعه الذي يسمع 

يمشي بها، ولئن سألني لعطينه، ولئن استعاذ بي لعيذنه".
 ولبّد في العبادة من فقه ودراسة، فكل عبادة ليس فيها فقه ول علم فهي أقرب إلى
 المعصية منها إلى الطاعة، لنه ل يتقرب إلى ال بجهل قط. فعلى النسان أن يتعلم

كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يؤدي حق ال عليه.
 ووراء العبادة شيصء آخصر تجصب المحافظصة عليصه. فهذه العضاء أمانصة ائتمننصا ال
 عليها. فالسمع أمانة، والبصر واللسان واليد وسائر العضاء أمانة، فهذه العضاء
 إنما وهبها ال لنا لنستعملها في الخير ونطهرها من الثم والدنس. يقول ال تعالى:

)إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوًل(.
 فلكل عضو من هذه العضاء أدب خاص، أمر السلم بالتزامه حتى ل يخرج عن
يت، في ما نمارس نشاطنا في أي مجال: في الشارع أو في الب  المنهج القويم. فحيث

المأكل أو في المشرب، يجب أن نراعي الدب في يقظة ووعي.
 وإتقان العمل وإجادته مما ألزم به السلم؛ سواء أكان هذا من العمال الدنيوية أو
 الدينيصة. والتقان، إنمصا يتحقصق بأن نبذل كصل جهصد ونصصدق غايصة الصصدق. يقول

الرسول )ص(: "إن ال يحب إذا عمل أحدكم عمًل أن يتقنه".
 وأي تفريط فيما يسند للنسان من عمل يعتبر خيانة. وإذا تفشى هذا الداء في أمة

كان ذلك إيذانا بزوالها.
 والنسصان بعصد ذلك ل يخلو مصن إحدى حالت ثلث: مصن نعمصة تنزل بصه فتجصب
بل بالتضرع صية فتقا صبر. أو مع بل بال به فتقا حل  صيبة ت كر. أو م ها بالش  مقابلت

والستغفار والتوبة.
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ية، وقام ته اليوم في حيا ته  فظ على وق سان. فإذا حا سوم للن هج المر هو المن  هذا 
 بالفرائض التي فرضت عليه، واتقى ال في جوارحه وأعضائه، وأدى واجبه نحو
هج، وبلغ قق المن قد ح سبها: يكون  ما ينا كل حالة ب عى  نه، ورا مل المطلوب م  الع

الغاية، ووصل إلى الكمال النساني.
 ولقصد ضرب السصلف الصصالح- المثصل العلى فصي التزام هذا المنهصج فكانوا يقولون:

في طلوع يه هدى فل بورك لي  يه علما ولم أزدد ف ّي يوم لم أزدد ف تى عل  "إذا أ
شمس ذلك اليوم".

============
 

الفهرس العام
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