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  يف إدارة الوقت تجربتي  
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 مـــقدمـــــة                                  
 ، واملرسلني نبينا حممد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء احلمد

 بعد: وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين ،أما

ساعة يف  1111فتقول إحدى الدراسات :إن اإلنسان يقضي يف السيارة مايقارب 
ويف ، اـــساعة تقريب  38يف الشهر   ليلها لوجدنا أنه يقضي :ولو أتينا إىل حتالسنة،

ولو مجعنا هذه الساعات لوجدنا أن اإلنسان يقضي على ،ساعة تقريبا  21األسبوع 
بالنسبة للعمر يعترب أمرا غري  الوقتهذا (1).يف سيارته وأسبوعني امدى السنة شهر

فإنه خيسر فرتة مهمة من حياته  املرء ، وإذا مل يستفد منه ، نعادي ،وليس باهلي ِّ
 حمسوبة عليه .

جدا  لنفسي ولغريي أن أشري إىل نقطة مهمة أحب اخلري  لذا كان من واجيب كمسلم؛
فأحببت ؟ وكيف أدير وقيت بفاعلية ؟ تعامل مع الزمن أ كيف أال وهي : ، حياتنايف 

 جتربيت"   املنطلق أن أكتب هذه الورقات ،وأن أسطر هذه العبارات بعنوان: من هذا

جملموعة من الشباب مجعتها هلم  قصرية وهو يف األصل دورة " تــيف إدارة الوق
 لعل اهلل أن ينفع بها، نفسي مل ال أحررها فقلت يف ، ،وألقيتها يف بعض املناسبات

وهذه الورقات عبارة عن جمموعة من الوقفات ،  ؛ ومدخرا عنده ،وتكون زادا لي
 وخامتة ، وهي كالتالي : 

 الوقفة األوىل : اعرف خصائص وقتك .

 الوقفة الثانية : حدد هدفك .

 الوقفة الثالثة : استفد من تنظيم وقتك .

 الوقتعة : احذر من مضيعات ـــــالوقفة الراب

                              
 يف إحدى القنوات  . رمحه اهلل مسعتها من د. إبراهيم الفقي (1)
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 الوقفة اخلامسة : تعلم مبدأ التفويض .

 عيد حمددة إلنهاء العمل .سادسة : التزم مبواالوقفة ال

 يف حفظ أوقاتهم . وغريهم الوقفة السابعة : مناذج من السلف

 ة : من جتاربي .ـــالوقفة الثامن

 وإن أخطأت فأستغفر اهلل من زللي وهذا ما أمتنى،،  اهلل فإن أصبت فهو من فضل 
 وصلى اهلل على نبينا حممد. وبــــــاهلل التـــــــوفيـــق، وتقصريي.

 املؤلف                                                                  

 إبراهيــم بن فهــد الودعـــاند.                                                            

     اململكة العربيــة السعوديــة                                                             
f.w@gmail.com                                                                           . Ebrahim     
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 الوقفة األوىل: اعرف خصائص وقتك

لكي نعطي املوضوع حقه ،ونقدره قدره ، البد وأن نعرف مميزات الزمن 
 وهي كالتالي : ،وخصائص الوقت

أنه ميضي بسرعة عجيبة ، وكالربق اخلاطف ، وقد الحنس به وهو  -1
 ،ء شديدواحلزن واملرض نشعر أنه ميشي ببطميضي ،لكن مع األمل 

 دا.ميضي وال حيابي أح وهو يف احلقيقة ليس كذلك ،فالزمان

 :-رمحه اهلل  -قال الوزير ابن هبرية

 عـــراه أسهل ماعليك يضيوَأ         نيت حبفظه والوقت أنفس ماُع   

وتستدرك مافاتك أن يعود،فيمكن أن تعوض أ ال ميكنأن مامضى منه  -2
 يقول الشاعر:الميكن أن تعيد حلظة ممافات. ،لكنة الصاحل باألعمال

 اعة اليت أنت فيهاــولك الس    ب        ــــــمامضى فات واملؤمل غي    

قف  -ويبدو أنهم ممن اليبالون بقيمة الوقت -عبد القيس  قالوا لعامر
 .نكلمك! فقال هلم أوقفوا الشمس!؟

أي :إن الوقت ميضي فال أضيع وقيت مع أمثال هؤالء الفارغني .فالوقت 
والاستبداله أو الميكن شراؤه أو بيعه، والميكن ختزينه أو ادخاره، 

 (2) اقرتاضه، وال إيقافه أواستئجاره.

، أنــــــــه ذو أهميــــــــة كــــــــربى، ومكانــــــــة التوصــــــــف، فهــــــــو حياتــــــــك  -8
ــى  ــاوأغلــــــ ــك مــــــ ــان، ميلــــــ ــى اإلنســــــ ــن أغلــــــ ــذهب ا مــــــ ــة  لــــــ والفضــــــ

                              
 .  11لكي ال يضيع العمر ، إدارة الذات والوقت . عبداهلل البكر ص  (2)
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ــبحانهالكرمية، ،وأنفــــــــس مــــــــن املــــــــا  ،واألحجــــــــار   لــــــــذا اهلل ســــــ
ــيم  ــاألمر عظــــــ ــال   خلقنــــــ ــه ،فقــــــ ــدنا أال وهوعبادتــــــ ــه أوجــــــ ،ومن أجلــــــ

ــن   ــت ا ــــــــ ــدون( إلوا:)وماخلقــــــــ ــس إال ليعبــــــــ ــذه   (8) نــــــــ ــر هــــــــ فتعمــــــــ
 األوقات بطاعة الواحد الديان.

حمــــــدودة،يروى عــــــن مدتــــــه أنــــــه مهمــــــا طــــــال بــــــك فإنــــــه قصــــــري ،و  -4
ــره      ــن عمــــ ــئل عــــ ــه ســــ ــالم أنــــ ــالة والســــ ــه الصــــ ــو  عليــــ ــدعا  -نــــ وقــــ

ــنة   ــف ســـ ــن ألـــ ــر مـــ ــت    -أكثـــ ــاب وخرجـــ ــن بـــ ــت مـــ ــأني دخلـــ ــال: كـــ قـــ
 .من آخر

اإلنســـــان علــــــى ضــــــياع   إن مـــــن أشــــــد النـــــدم يــــــوم القيامـــــة، هونــــــدم    -5
علم قيمــــــــة الــــــــزمن، ونفاســــــــة ســـــــي  ،ألنـــــــه يف تلــــــــك اللحظــــــــات وقته

ــا     ــاعة الينفـــــــع فيهـــــ ــى ذلـــــــك يف ســـــ ــر ،ويتـــــــأمل علـــــ الوقـــــــت فيتحســـــ
ــالوا       ــة قـــــــ ــاعة بغتـــــــ ــاءتهم الســـــــ ــاىل)حتى إذا جـــــــ ــال تعـــــــ ــدم. قـــــــ النـــــــ

 (4) ياحسرتنا على مافرطنا فيها(

حتـــــــى إن أهـــــــل ا نـــــــة ليتحســـــــرون علـــــــى مافـــــــاتهم مـــــــن األوقـــــــات مل   
ــذكروا ــا   يــــــ ــل فيهــــــ ــز وجــــــ ــف أن    ؛اهلل عــــــ ــأعينهم كيــــــ ــم رأوا بــــــ ألنهــــــ

ــات   ــة درجــــــــ ــازل،ا نــــــــ ــدرف ،ومنــــــــ ــتغالله  بقــــــــ ــهص واســــــــ عمل الشــــــــ
ــره  ــات عمــــ ــد اهلل ،   للحظــــ ــه عنــــ ــع منزلتــــ ــه   ترتفــــ ــلى اهلل عليــــ ــول صــــ .يقــــ

 مـــــرت ســـــاعة علـــــى إال شـــــيء علـــــى ا نـــــة أهـــــل يتحســـــر لـــــيس»: وســـــلم

  . (5)«فيها وجل عز اهلل يذكروا مل بهم

                              
 .55سورة الذاريات آية  (8)
 .81سورة األنعام آية  (4)
 . 2112لأللباني  الصحيحة .والسلسلة 5445صحيح ا امع  (5)
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 هدفــك حـددالوقفة الثانية :  

 (5)واألهداف هي النتائج املطلوب حتقيقها يف املستقبل.

وهــــــي الطموحــــــات الــــــيت تنتشــــــل اإلنســــــان البســــــيط ألن يكــــــون شــــــيئا  
ق ُلــــــــق لكــــــــنهم يتفــــــــاوتون يف اخُليــــــــذكر،فالنا  يتســــــــاوون يف اخلل ــــــــ

مــــــن أجلــــــها، املــــــرء أهــــــداف يعــــــي   للــــــدنيا بــــــدون.فــــــال قيمــــــة والوزن 
ــة  فـــــ ــم أقـــــوم إذا كنـــــت أعـــــي  مثـــــل بقيـــ ــام  ـــ وأذهـــــب إىل ، النـــــا ، أنـــ

ــل ــت  العمـــــ ــع إىل البيـــــ ــدى ، ، وأرجـــــ ــم أتغـــــ ــام ، ـــــ ــدها أنـــــ ــر  وبعـــــ العصـــــ
بعـــــد العشـــــاء ســـــهر علـــــى  ، ـــــم جلســـــة قهـــــوة وســـــوالف كلـــــه، واملغـــــرب

تلفـــــــاز وحنـــــــو ذلـــــــك، فهـــــــل هـــــــذا هـــــــو  جرائـــــــد وجمـــــــالت ومشـــــــاهدة
 غايتك من احلياة ؟!

ؤبــــــه  نــــــا  العــــــاديني الــــــذين الي  تــــــافهني والبســــــطاء، وال هــــــذه حيــــــاة ال 
ــن أن     ــان ،وال ميكـــــ ــم بالبنـــــ ــار هلـــــ ــت إليهم،أويشـــــ ــل وال يلتفـــــ ــم ، بـــــ بهـــــ

 يكون هلم بصمة أو تأ ري يف احلياة .

خـــــرج مـــــن بلـــــده أصـــــفهان   هـــــو ســـــلمان الفارســـــي رضـــــي اهلل عنـــــه  فهـــــا
ــالد  ــة   يف بـــ ــن احلقيقـــ ــا عـــ ــار  باحثـــ ــدف  فـــ ــه هـــ ــن   وا لـــ ــا  مـــ ــد، عـــ حـــ

ــه؛ ــه       أجلـــ ــا عليـــ ــده خوفـــ ــه والـــ ــده بـــ ــذي قيـــ ــد الـــ ــر القيـــ ــق  أنفكســـ يعتنـــ
يتنقـــــل بـــــني املـــــدن   ديانـــــة أخـــــرى غـــــري اجملوســـــية ، فهـــــرج وهـــــو صـــــغري  

ــات ،حتـــــــى  ، ــدة ديانـــــ ــداوبـــــــني عـــــ ــار عبـــــ ــع إىل بعـــــــض  صـــــ ــا بيـــــ  رقيقـــــ
ــة ،إىل أْن اليهـــــــــود ــه باإلســـــــــالم  مـــــــــنَّ يف طريقـــــــــه إىل املدينـــــــ اهلل عليـــــــ

                              
 111ومجاعة ص النمر بن حممد د. سعود(اإلدارة العامة األسس والوظائف 5) 
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ـــ  ــة الطويلــــ ــبعـــــــد هـــــــذه الرحلـــــ ــزءتة الـــــــيت اســـــ ــبريا مـــــــن  اغرقت جـــــ كـــــ
 (2) حياته.

ــة)مونكرابو(   و ــهدت مدينـــــــ ــد شـــــــ ــة  لقـــــــ ــابقة الدوليـــــــ ــية املســـــــ  الفرنســـــــ
ــات     ــى درجـــــ ــه إىل أقصـــــ ــل وجهـــــ ــان علـــــــى حتويـــــ ــدرة اإلنســـــ ــة ملقـــــ الثالثـــــ

ن بالكـــــــوك( بكـــــــأ  الدمامـــــــة ؛ففـــــــاز رجـــــــل إ ليـــــــزي امســـــــه)جورد
مني متتـــــــــاليني،فطلع لــــــــه منـــــــــافس أملـــــــــاني امســـــــــه  االبشــــــــاعة يف عـــــــــ 

ــز األول،     ــى املركــــــــ ــه علــــــــ ــرر أن ينافســــــــ ــت( فقــــــــ ــرت كرافــــــــ )هربــــــــ
ــدرب   ــان يتـــ ــى  3فكـــ ــا علـــ ــاعات يوميـــ ــا    ســـ ــون دميمـــ ــه ليكـــ ــيري وجهـــ تغـــ

ــدة  ــى ملـــــ ــنة حتـــــ ــام     ســـــ ــه احلكـــــ ــا  ، وانتهبـــــ ــوده بالنجـــــ ــت جهـــــ تكللـــــ
 (3) م .1135صاحب أبشع وجه لعام 

الني، وأصــــــحاب األهــــــداف الدنيئــــــة الــــــيت فهــــــذا حــــــال الفــــــارغني البط ــــــ
 أولئـــــك. وأعـــــداء افهـــــة واحلقـــــرية الـــــيت حيياهـــــا    تـــــدل علـــــى العيشـــــة الت  

ال الــــــدين خيططــــــون ويرمســــــون ليجعلــــــوا مــــــن شــــــباب اإلســــــالم أناســــــا   
والأهـــــداف ســـــامية يعيشـــــون مـــــن أجلـــــها ،وإن كـــــان  ـــــة       ،هلـــــم  همـــــة

شـــــــهوة األكـــــــل ، الشـــــــهوة  ال تتعـــــــدىأهـــــــداف فهـــــــي دونيـــــــة وســـــــافلة 
  (1) .والشرب والفرج

ــارة إىل     ــذه الوقفــــــة باإلشــــ ــتم هــــ ــداف والــــــيت    وأخــــ ــض شــــــرويت األهــــ بعــــ
 : قهايراد حتقي

                              
 ، مت تنزيله  يف عدة  مواقع يف النت ، منها موقع صيد الفوائد .  5(  عشرون قاعدة لتطوير ذاتك ، للمؤلف ص 2) 
 . 2/12(  الوقت دمار وعمار ، جاسم املطوع  3) 
 . 2 (  عشرون قاعدة لتطوير ذاتك . للمؤلف  ص1) 
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 فيها. ال غموضأن تكون واضحة ومفهومة -1

 القناعة باهلدف.-2

 الواقعية أي :أنه ميكن حتقيقه يف الواقع.-8

ــيم     -4 ــرع وال قـــــ ــالف الشـــــ ــال خيـــــ ــا فـــــ ــون مباحـــــ ــروعية أي أن يكـــــ املشـــــ
 اجملتمع.

 الوقفة الثالثة :استفد من تنظيم وقتك

ــر   ــان ينتظــــ ــا  إذا كــــ ــن النــــ ــبعض مــــ ــثال -الــــ ــفى   -مــــ ــالة مستشــــ يف صــــ
ــه    جتــــــــده يــــــــذهب ــق بعينيــــــ ــار وهــــــــواجيس ، أويبحلــــــ بعقلــــــــه يف أفكــــــ

ميينــــــا ووــــــاال ، والــــــبعض الخــــــر يســــــلط عينيــــــه يف الوجــــــوه ، ســــــواء   
والــــــرائح مــــــن أول املمــــــر  لغــــــاديكانــــــت ملمرضــــــة أو امــــــرأة ، ويأخــــــذ ا

 .إىل آخره، وهكذا حتى ينتهي انتظاره ،ويأتي دوره 

أن يســـــــــتثمر هـــــــــذا الوقـــــــــت ألنـــــــــه حياتـــــــــه  واملطلـــــــــوب مـــــــــن املســـــــــلم
ترتيـــــــــب ألعمالـــــــــه    قـــــــــراءة كتـــــــــاب ،أو   غله يف ذكـــــــــر ، أو ،فيســـــــــت

      (11)تدوين خلواطر وأفكار يستفاد منها. اليومية ،أو

   ــ  فهـــــــذا الشـــــــهص الـــــــذي ــة يف صـــــــاالت  األع يِّيضـــــ وقـــــــات طويلـــــ
ــ ــاتهم      ار؛االنتظــــــ ــون أوقــــــ ــذين ينظمــــــ ــك الــــــ ــن أولئــــــ ــان مــــــ لوكــــــ

ــف ذلــــــك     ــتطاع أن يوظــــ ــا ؛الســــ ــون عليهــــ ــت املهــــــدر  وحيرصــــ  الوقــــ
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ــكل  ــابيبشــــ ــد    إجيــــ ــان فوائــــ ــتفيد اإلنســــ ــت يســــ ــيم الوقــــ ، فبتنظــــ
 عديدة أذكر مجلة منها:

ــك مســـــــؤول عـــــــن عمـــــــرك ف   حتقيـــــــق رضـــــــا اهلل، -1 يمـــــــا أفنيتـــــــه  ألنـــــ
ــك،   ــى وقتــــ ــت علــــ ــإذا حافظــــ ــيت     ،فــــ ــد أرضــــ ــري فقــــ ــه اخلــــ ــت فيــــ وعملــــ

 ربك.

 حتقيق النجا ، والطموحات ،والوصول إىل األهداف.-2

وبالتــــــــالي   القــــــــدرة علــــــــى إ ــــــــاز األعمــــــــال يف الوقــــــــت ا ــــــــدد،     -8
 وقت ألعمال أخرى. لديك يتوفر

 يرتتب عليه راحة نفسية غامرة. مما تاليف القلق والتوتر،-4

 الثقة بالنفس ،والشعور بالرضا.-5

 اإلحسا  بقيمة احلياة وروعتها ومتعتها.-5

 السعادة يف حفظ الوقت.-2

 األمة. باملسؤولية، ونفعالشعور -3

 ىل غري ذلك.إ(11) نكسب احرتام الخري-1

 عات الوقتاحذر من مضيِّالرابعة : لوقفة ا

ومضــــــــيعات الوقــــــــت كــــــــثرية يصــــــــعب حصــــــــرها، لكــــــــن ســــــــنذكر  
 :أمثلة عليها

                              
 بتصرف . 18العمر إدارة الذات والوقت  ص ال يضيع(  لكي 11) 
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 .الزوار دون موعد-1

 األحاديث ا انبية واهلامشية.-2

 الطويلة ؛اليت باإلمكان اختصارها. اهلاتفيةاملكاملات -8

 مشاهدة التلفاز وقراءة الصحف واجملالت لوقت طويل .-4

 الرتدد يف اختاذ القرار.-5

 السهرغري اجملدي.-5

املشـــــــــاكل واملصـــــــــادمات األســـــــــرية ؛والـــــــــيت ميكـــــــــن تالفيهـــــــــا أو  -2
 أو على األقل التهفيف منها . عنها.االبتعاد 

 اجملامالت إال يف أمر دعوي حيتسب فيه األجر.-3

 دع شهصا آخر يبحث عنك.ف البحث عن شيء ضائع.-1

ــة اإلنشـــــــــغال باحلاســـــــــب اللـــــــــي و -11 ،يف األنرتنـــــــــت لســـــــــاعات طويلـــــــ
 دردشات أو ألعاب أوالتنقل بني املواقع.

 .أو ختطيطالتسوق بال هدف -11

 ،وبعض اهلوايات التافهة.نوماملبالغة يف االسرتخاء،وال-12

جتلـــــــــب   دخول يف جمـــــــــادالت ومناقشـــــــــات عقيمـــــــــة،بل قـــــــــد    لـــــــــا-18
 .لإلنسان الشر
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      (12).والقيام املتثاقل إال من مرض ء،ياملشي البط-14

 مبدأ التفويض ماخلامسة: تعلَِّوقفة ال 

مـــــــن أفضـــــــل األســـــــاليب وأ عهـــــــا حلفـــــــظ الوقـــــــت ،مبـــــــدأ التفـــــــويض 
ــل  ـــ والتوكيـــــ ــل شهصــــ ــاألمر  ا، فتوكـــــ ــوم بـــــ ــه ليقـــــ ــك ، ع أو تفوضـــــ نـــــ

،  وقتــــــا وعمــــــرا جديــــــدا لــــــك فأنــــــت بهــــــذا تضــــــيف بأوقــــــات الخــــــرين
فلــــــو كــــــان العمــــــل يســــــتغرق إمتامــــــه عشــــــر ســــــاعات وفوضــــــت أحــــــدا  

ــافيا     ــا إضــــ ــبت وقتــــ ــد كســــ ــه ،فقــــ ــام بــــ ــك .  وقــــ ــيفه إليــــ ــافظ تضــــ فتحــــ
 (18) على وقتك وتستفيد منه يف أمور أخرى بهذا التوكيل .

خصـــــــــة رريـــــــــال لـــــــــيهلص لـــــــــك   111 -مـــــــــثال -أن تعطـــــــــي شهصـــــــــا 
ــيارة ــز،  الســــ ــا   أو ينجــــ ــتغرق وقتــــ ــد تســــ ــة قــــ ــك معاملــــ ــك لــــ ــت ، منــــ فأنــــ

مـــــــثال طالـــــــب علـــــــم حــــــــريص علـــــــى وقتـــــــك يف البحـــــــث ، واحلفــــــــظ       
والقـــــــــراءة، واملراجعـــــــــة، والتـــــــــأليف، وحتضـــــــــري الـــــــــدرو ، وحنـــــــــو      

 جدا. يدكيفذلك ،فهذا 

 التزم مبواعيد حمددة إلنهاء العمـلالسادسة: وقفةال

ــدم التقيـــــــــد باملواعيـــــــــد ا ـــــــــددة جيعلـــــــــك مشـــــــــتت الـــــــــذهن        إن عـــــــ
ــتلط     ــالي ختــــــ ــدك ،وبالتــــــ ــك وجهــــــ ــيعا لوقتــــــ ــور ،  ،مضــــــ ــك األمــــــ عليــــــ

ــل  ويـــــذهب ــا خططـــــتكـــ ــه ،وبنيـــــت مـــــن   مـــ ــه وتـــــدخللـــ ــرة  أجلـــ يف دائـــ
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ــويف.  ــى والتســـــ ــذه   و الفوضـــــ ــاعدك يف هـــــ ــة تســـــ ــوات عمليـــــ ــاك خطـــــ   هنـــــ
 : الوقفـة

ــيط    -1 ــتفكري والتهطـــــ ــن الـــــ ــائق مـــــ ــع دقـــــ ــذكر أن بضـــــ ــة  تـــــ ،وكتابـــــ
خـــــــري مـــــــن أن تـــــــؤدي العمـــــــل ارجتاليـــــــا، وبهـــــــذا ســـــــتحقق   مـــــــا تريـــــــد

 أكرب قدر من النجا  ، وتوفر عليك الوقت وا هد.

ضــــــــع األعمــــــــال املتشــــــــابهة بعضــــــــها مــــــــع بعــــــــض ،فمــــــــثال شــــــــراء   -2
ــدة،وجتعل     ــرة واحـــــ ــوق مـــــ ــة لتـــــــدخل الســـــ ــعها يف قائمـــــ ــات تضـــــ احلاجيـــــ

ــتطعت أن    جم ــد وهكذا.ولواســـــــــ ــت واحـــــــــ ــاالت يف وقـــــــــ ــة اتصـــــــــ موعـــــــــ
بـــــة حبـــــث يف شـــــهر تتفـــــر  لـــــه خـــــري مـــــن   تضـــــغط علـــــى عمـــــرك يف كتا

 . أن تكتبه يف سنة

ــع مــــــن الوقــــــت ،فــــــال   ، إذا انتهيــــــت مــــــن هــــــدف  -8 وبقــــــي معــــــك متســــ
 ء آخر.بل استغله يف شي فارغا ؛ جتلس

 ، اســـــــــــتهدم التقنيـــــــــــة والوســـــــــــائل احلديثـــــــــــة إل ـــــــــــاز مهامـــــــــــك  -4
  وا هد معا. ، وأعمالك اختصارا وتوفريا للوقت

ن علــــــى لوحــــــة معلقــــــة ودوِّ أو،ضــــــع جــــــداول ورقيــــــة علــــــى مكتبــــــك  -5
  (14) .فيها أعمالك

وحتضرني هذه اللحظة قصة ألحد أصدقائي :دخل ا امعة ليدر  
ومل يكن بيين وبينه  البكالوريو  و كان موظفا، لكنه مل يكن جادا

يف الفصل الرابع ألنه حذف  إال فصال دراسيا وأنهيت الدراسة ومازال هو
                              

 .بتصرف  41بعدها  . فن إدارة الوقت . البوصي  ص وما 21(  كيف تستغل وقتك . حممد كرسوم ص 14) 
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د ،ونصحته كثريا أن يضع حدا زمنيا ة ومحل بعض املوا ال  أو، فصلني 
وأنهيت املاجستري  ذهبت كلماتي أدراج الريا  ، دراسته، لكنإلنهاء 

وي قيده من ا امعة ، عليه فصل واحد ،  م طُُ ىبق وقد، والدكتوراه
ستثناء حالته ، وأخربني بعد مدة أنهم الوأحلحت عليه أن يكتب خطابا 

عليه وإىل هذه اللحظة  املواد املتبقيةوافقوا عليه ، وطلبوا منه أن يأتي ليهترب 
 مل حيضر.

  يف حفظ أوقاتهم وغريهم مناذج من السلفالوقفة السابعة :   

كان يونس بن عبيد العبدي من صغار التابعني من شدة حفظه لوقته  -
 (15) فر اهلل  ال ا.ث  م يستغأنه حيدِّ

وكان معروف الكرخي وهو عند احلالق ليحلق شنبه اليرتك  -
؟ فيقول له : أنت تعمل  ق يقول له : كيف أقصِّكر، فكان احلال الذ 

 (15)وأنا أعمل .

قال إبراهيم بن ا را  :أتيت أبا يوسف أعوده فوجدته مغمى عليه ،  -
ما أفضل يف رمي ا مار ؛ أن يرميها فلما أفاق قال لي : يا إبراهيم أيِّ

ا فقال لي أخطأت . م قال : أمِّالرجل راجال أو راكبا ؟ فقلت راكبا . 
، وأما ماكان ال  ماكان يوقف عنده للدعاء فاألفضل أن يرميه راجال

ألفضل أن يرميه راكبا.  م قمت من عنده فما بلغت يوقف عنده ؛ فا
 (12) باب داره حتى مسعت الصراخ عليه .

                              
 .  5/231(  سري أعالم النبالء . الذهيب 15) 

15
 . 841/ 1( املرجع السابق    (
 .  1/25(  ا واهر املضية يف طبقات احلنفية . القرشي 12) 

 



14 

 

 

الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل :" ولو أني أجبت كل دعوة ،  يقول -
واستقبلت كل مسافر ، وهنأت كل مسرور ، وعزيت كل مصاب ، 
 وكل هذا مطلوب حمبوب ، يقوي ا بة ، ويزيد األلفة ، ولكين

وجدت وقتا لوفعلته ملا كتبت شيئا ، والخطبت ، وال حاضرت ، وملا
اتي كلها  لثها نوم ، و لثها عمل البد منه ملطالعة وال ملراجعة ، وحي

وال غناء عنه ، والباقي منها أنفق أكثره يف املطالعة ؛ فهي أنس نفسي 
 (13) ، وغذاء عقلي ..."

ــي     - ــه :" إنـــ ــن نفســـ ــي عـــ ــل احلنبلـــ ــن عقيـــ ــول ابـــ ــل ال ويقـــ ــي حيـــ  أن لـــ
ــيع ــاعة أضـــــ ــن ســـــ ــري، مـــــ ــى عمـــــ ــل إذا حتِّـــــ ــاني تعط ـــــ ــن لســـــ  عـــــ

ــذاكرة ــاظرة، مــــــــ ــري ومنــــــــ ــن وبصــــــــ ــة، عــــــــ ــت مطالعــــــــ  أعملــــــــ
 وقـــــد إال  أنهـــــض فـــــال  منطـــــر  وأنـــــا راحـــــيت، حـــــال يف فكـــــري

 (11).ره"أسط  ما لي خطر

ــوبكر     - ــد أبــــــــ ــن أمحــــــــ ــد بــــــــ ــبري حممــــــــ ــام الكــــــــ ــذا اإلمــــــــ وهــــــــ
ــذهب      ــى املــــ ــه علــــ ــويت يف الفقــــ ــاب املبســــ ــنف كتــــ ــي صــــ السرخســــ

ــزء   ــي يف  ال ـــــــــني جـــــــ ــداول ،  ااحلنفـــــــ ــوع الن ومتـــــــ ــو مطبـــــــ وهـــــــ
ــة       ــاب ، والمراجعــــ ــة كتــــ ــري مطالعــــ ــن غــــ ــاطره مــــ ــن خــــ ــاله مــــ  أمــــ

ــق ــة يف     تعليــــــ ــد ، والطلبــــــ ــر بأوزجنــــــ ــا يف بئــــــ ــان حمبوســــــ ، وكــــــ
 (21) أعلى البئر يكتبون ماميلي عليهم .

وهــــذا اإلمــــام عبــــدالرمحن بــــن أبــــي حــــامت ملــــا ســــئل عــــن كثــــرة          -
الســــــماع لــــــه وســــــؤاالته ألبيــــــه ، فقــــــال : رمبــــــا كــــــان يأكــــــل        

                              
 . 215/ 2(  ذكريات علي الطنطاوي 13) 
 . 51/  5. شذرات الذهب . ابن العماد   1/824ذيل طبقات احلنابلة . ابن رجب    (11) 
 . 2/ 1. السرخسي  (  املبسويت21) 
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وأقــــــــرأ عليــــــــه ، وميشــــــــي وأقــــــــرأ عليــــــــه ، ويــــــــدخل البيــــــــت يف  
 (21). وأقرأ عليه   شيءطلب 

ــال          -      ــه وقـــ ــي جوالـــ ــأخرج لـــ ــدعاة  فـــ ــد الـــ ــد أحـــ ــا عنـــ ــت جالســـ كنـــ
اقــــــرأ ، فقــــــرأت رســــــالة فحواهــــــا أنهــــــا فتــــــاة مــــــألت وقتهــــــا بالــــــذكر   
وكثـــــــرة االســـــــتغفار ، حتـــــــى جتـــــــاوزت العشـــــــرة آالف اســـــــتغفار كـــــــل 

تين م ــــــقصــــــة هــــــذه الفتــــــاة ؟ فقــــــال : كلَّ ، فســــــألت صــــــاحيب مــــــا يــــــوم
ــزوج    ــا مل تتــــ ــا ، وأنهــــ ــي حاهلــــ ــرتة وشــــــكت لــــ ــذ فــــ ــاوزت   منــــ ــد جتــــ و قــــ

 تها بعيــــــــدة عــــــــن البيــــــــت ، فطلبــــــــُتس ــــــــالسادســــــــة والعشــــــــرين ، ومدر 
ــول : وبعـــــد فـــــرتة         ــأل بـــــه وقتهـــــا ، يقـــ ــا أن تـــــالزم االســـــتغفار ، ومتـــ منهـــ
ــا ،        ــد خطبتهــــ ــل يريــــ ــة كــــ ــا جمموعــــ ــدم هلــــ ــه تقــــ ــربتين أنــــ ــزة أخــــ وجيــــ

 .وبعدها أخربتين أنها نقلت يف مدرسة قريبة من بيتها

مســــــجل  فيهــــــا راديــــــو وال مــــــا رتكســــــيا –رمحــــــه اهلل –قلــــــت لوالــــــدي -
ــي     ــا ، ألنـــ ــا أحتاجهـــ ــا مـــ ــال : أنـــ ــك ، قـــ ــلحتها لـــ ــو أصـــ ــيت   ، لـــ ــوال وقـــ طـــ

منشـــــــــــغل بالتســـــــــــبيح والتحميـــــــــــد ، والتكـــــــــــبري ، وأنـــــــــــوِّع أحيانـــــــــــا 
 باالستغفار ، والتهليل .

ــذ أن     - ــة ، منـــــ ــهر ختمـــــ ــل شـــــ ــتم كـــــ ــه اهلل خيـــــ ــان رمحـــــ ــت وكـــــ وعيـــــ
ــه ،      ــن حياتـــ ــنوات مـــ ــع ســـ ــالث أو أربـــ ــر  ـــ ــاة ، ويف آخـــ ــى احليـــ ــان علـــ كـــ

وكـــــــان خيـــــــتم يف رمضـــــــان كـــــــل  ال ـــــــة خيـــــــتم يف الشـــــــهر ختمـــــــتني .
أيـــــــــام ختمـــــــــة ، أي عشـــــــــر ختمـــــــــات . وحينمـــــــــا تـــــــــويف رمحـــــــــه اهلل ، 
ــاريخ      ــوم وتـــــ ــا يـــــ ــد دوِّن عليهـــــ ــرت قـــــ ــة دفـــــ ــه ، ورقـــــ ــني أوراقـــــ ــدنا بـــــ وجـــــ

                              
 . 18/251سري أعالم النبالء  (    21
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ختماتــــــه يف رمضــــــان ، ويكتــــــب بعــــــد التــــــاريخ : وهــــــذه اخلتمــــــة ألمــــــي  
   (22) .، وهذه اخلتمة لوالدي ، وهذه اخلتمة ألخيت .

 من جتــــــاربي :الوقفة الثامنة : 

: كنا يف  (28)لطالب اهلداية الربانية الودعانيةكتاب التحفة  قصة *
سفرة إىل مكة املكرمة مع جمموعة من إخوتي ، فاقرتحت على اإلخوة 
أن نؤلف كتابا دعويا، ويكون سهل العبارة ، وخمتصرا مفيدا ، وقلت : 

، ومل نصل إىل مكة إال وقد وضعنا  على مفردات الكتاب تكلملن
قسم االستقامة ، واألذكار  تصورا كامال للكتاب ، فأخذت أنا

قسم التوحيد وسرية النيب  (24)الشرعية ، وأخي الدكتور حممد والداب
طلب قسم الفقه ،  (25)صلى اهلل عليه وسلم ، وأخي الشيخ عبدالرمحن

     بعد ذلك   م ، فضل اهللاملسودات ، ومت ذلك ب أشهر لتسليموحددنا ستة 
لكتاب ، وتأخرنا يف طباعته قرابة امراجعة  يف  قرابة ستة أشهرمكثنا 

السنة ، وخرج هذا الكتاب ورأى النور بفضل اهلل .فكان نتيجة استغالل 
 من اهلل سبحانه. نرجو  وابهميالد كتاب ؛ الوقت يف هذه السفرة 

هـ أصبحت متعبا من ضيق يف التنفس 1482عام  أول يف يوم مجعة من *
 أحضر قصة سلمان الفارسي ال مل أستطع أن أمن فقلت يف نفسي مل

كنت قد صورتها من مسند اإلمام أمحد ، و ؛ وأقرأها رضي اهلل عنه
د الغابة ، وأبدأ يف استنبايت الفوائد وأدون ذلك على ْسومن كتاب ُأ

                              
مستحبا  أو أنه على املذهب احلنبلي جيوز إهداء القرب للموتى وأن ذلك يصل هلم .لكين ال أرى ذلك مشروعا (   والذي أعلمه22

 ذلك . واهلل أعلم يف، لورود النص  واحلج عنهم كالدعاء هلم
 هـ .1481شبيليا بالرياض ( الكتاب طبعته دار كنوز أ28)       
 (  عضو هيئة حتقيق ، وطالب علم ، ومعرب رؤى ، وله مؤلفات مطبوعة ، وإسهامات يف الساحة الدعوية .24)       
     ( إمام وخطيب ،ومشرف تربوي ، وطالب علم ، وله مؤلفات مطبوعة ، وإسهامات يف الساحة الدعوية.25)       
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فائدة قبل صالة ا معة .  أطراف القصة ،وكتبت قريبا من  انني
وكانت هذه البداية هي النواة األساسية لكتاب "قصة سلمان الفارسي 

 املقصد متت الفائدة من الوقت رغم التعب .(25)" رضي اهلل عنه درو  وعرب

وأخذت معي قصة سلمان الفارسي ، ذهبت بوالدتي إىل املستشفى  *
لي بعض ت تأملي هلا عنَّ منها الفوائد وأ ناء؛ ألستنبط    رضي اهلل عنه

رت ، وضاق الفوائد ، فلما أدخلت يدي يف جييب مل أجد القلم ، فتكدِّ
 إن نزلت إىل التموينات فقد ينادون على والدتي وهي ال فقلت:صدري ،

تعلم ويضيع دورنا ، ونعود للزمحة من جديد ، وإن جلست دون تدوين هذه 
لعلي أجد  أصنع ؟ فالتفتُّ تعود مرة أخرى ، فماذا اخلواطر ذهبت وقد ال

إن  نفسه ، وما ُزِرْب، فنظرت إىل جيب عامل النظافة وإذا القلم ُي قلما
فكرت يف طريقة للحصول عليه ، حتى اختفى عن ناظري ، فقمت 

مينة ويسرة حتى وجدته ، وابتسمت يف وجهه ، وأخذت القلم وحبثت عنه 
ت ة ، وملا وصَلمن جيبه ، وفتحت حمفظيت وبسرعة أخرجت ورقة نقدي

؛  يف إعطائها إياه إىل يده عرفت أنها مخسون رياال ، فلم أتردد حلظة
وعدت بالكنز القلم ،  م عدت إىل الكرسي وانهمكت يف الكتابة 

 وتدوين قرابة العشرين فائدة.

هـ أن أضع قلما ودفرتا عند 1481/  8/ 11قررت يوم األحد بتاريخ * 
بعض  فيها وأكتب د إىل النوم،مخس دقائق قبل اخللو رأسي وآخذ

على  "يف حياتي ، وأمسيت هذه الورقات املواقف الطريفة اليت مرت عليِّ
، ومضت سنة تقريبا كتبت فيها قرابة الستني صفحة،   "هام  احلياة

                              
 النت يف عدة مواقع ، منها موقع "صيد الفوائد ".(  مت تنزيله عرب  28)     
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بالدقائق  ا.فال يستهني الواحد من كثرية مل أكتب فيها اختللها طبعا أيام
  فإنها هي حياة اإلنسان. ؛ والثواني

* لقد كتبت جمموعة من قواعد كتابي "عشرون قاعـدة لتطويـر     
 دةــــــــات عيف أوقات انتظاري ،مرة يف انتظار وصول الطائرة ، ومرِّ ذاتك"

 .فهذه أوقات تهدر ، إن مل تستغل تضيع . املستشفىبيف صاالت االنتظار      

، فأخذت أنا  على تلهيص كتاب  قررت التنافس أنا وأخي  د. حممد *
هو أخذ كتاب " حلية طالب العلم " للشيخ د والرؤيا " ، ضوابطكتابه " 

، وانتهينا مجيعا من هذا  .بكر أبوزيد ، وحددنا لذلك عشرة أيام
التلهيص قبل نهاية املدة ا ددة ،وقد استفدت كثريا من هذا التلهيص 

اخلري  يف شرحه وإلقائه كدر  لثالث سنوات متتالية، فالتنافس يف
 من الوقت ، واإل از فيه . االستفادةسبب من أسباب  

جعلت لي دفرتا امسيته "دفرت مشاريع البحوث والكتب واألفكار  *
ما واالقرتاحات " أدون فيه أفكاري واقرتاحاتي ، وأحيانا أضع بعض 

 يف ا وال ، أو احلاسب اللي . يِّعل خيطر

ذهابي إىل عملي يتجاوز من الوقت النصف ساعة ، فجعلت الروحة   * 
فأكون مراجعة حفظي للقرآن ،ويف اإلياب يستغرق من الوقت كذلك ،

 لسماع أشرطة عديدة .   هفجعلت ال أستطيع املراجعة، منهكا

اعات صغرية ؛ أضعها يف جعلت لي عند النوم  مسجال صغريا ، ومسِّ *
لفرا  ، وخصصت لي بعض األشرطة من أذني ؛ وأنا مضطجع على ا

 درو  وحنوها لسماعها، فاستفدت من ذلك كثريا.
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سجِّلت بعض األبواب الفقهية يف ا وال ، فكنت أستمع هلا بني الفينة  *
  واألخرى .

يف سفرات العائلة أمحل معي بعض الكتب ، خاصة كتب الثقافة   *
لة من الكتب ، ر اهلل قراءة مجالعامة ، والسرية والتاريخ ، فيسِّ

، وتدوين الفوائد منهما حتى  كالبداية والنهاية ، وسري أعالم النبالء
 غدت مؤلفا سريى النور قريبا حبول اهلل .

،  " عشرون قاعدة لتطوير ذاتك " عند أحد الزمالء يطبعت كتاب *
 مننسهة  ؛ مل آخذوألني سأراجعه وأعيده إليه ليطبعه بشكل نهائي 

عن إمتام  اعتذر هذا األخ  اضافة إىل أن الشريط املمغنط ) السي دي (
 آخر أعطيته ألخ  م ، ، ومل استطع احلصول على ) السي دي ( العمل

ولكن قدِّر اهلل أن يضيع مع نقل  ه ، وحرصت على أخذ )سي دي (ع وطب 
يف لتنزيله  ومرِّ على املوضوع أكثر من سنة ، واحتجت حقيقةمكتبيت ،

جمموعة من كتيب ، والقت إقباال من  نزِّلت ،، خاصة بعدما  تالن
ومل ا مل أجد نسهة منه  ،فنشطت هلذا األمر –وهلل احلمد واملنِّة  –النا  

، كل يوم صفحة وألنِّه أربعون  قررت طباعته بنفسي دي (   ) سي   على 
ست صفحات ،  م  ه، وكتبت من صفحة ، فسأنهيه خالل أربعني يوما

ه مل حيذفه من لعل  األخ الذي طبعه آخر مرِّة م: ل م  ال أكل  يقلت لنفس
سأحبث عنه  الن ، واتصلت عليه وسألته ، وقال : أنا على ا هاز جهازه

 بوجوده عنده ، فقلت انسهه وستتيك ، وإذا به يدخل السرور على قليب
، واملسافة بيين وبينه أكثر من نصف ساعة ،  قبل العصر الستالمه

، . ومل ا أنهيت املكاملة ؛ فك رت قليالساعة ذهابا وإيابا ملشوارفيكون ا
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،هل عنده  ، فقلت : أكل مه وأسأله مل ال أستفيد من التقنية احلديثة
سأرسل  ؟ وفعال أخربني أن عنده ذلك . فقلت على الفور بريد إلكرتوني

  ما أمجل هذه التقنية ه ، ويا سبحان اهلل ر ، وارسل الكتاب عْب لك بريدي
، فهالل دقيقة  ن استهدامهاحس ففيها تيسري وتسهيل على النا  ؛ إذا ُأ

زي ، ففرحت ، ومحدت اهلل ، إذا بالكتاب كامال يف جهاأو ا نتني و
 ت على نفسي وقتا كثريا، استغل ه يف شيء آخر .لقد وف ر
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 خامتـــــــــــــة                             

 .يت فيهفال تفرِّوأنه هو حياتك،  بد أن تعرف قيمة وشرف زمانك، ال  -      

النا  متساوون يف الوقت بساعاته ودقائقه و وانيه ، لكنهم خمتلفون  -  
   يف استغالله ، واالستفادة منه .

،  م  ، والراحة كان لالستجمامإذا ال وقت عند املسلم للفرا  ،إال  - 
 معاودة النشايت مرة أخرى فهذا أمر مطلوب .

           ئمة للنفس على فوات األوقات ، وعدم استغالهلا فيما ا اسبة الدا -        
            سي ؟ وماذا قدمت فواسأل نفسك : ماذا قدمت لنعود بالنفع يف الدارين ...   ي

 لديين ، وأميت ؟ .

                         اإلحلا  على اهلل بالدعاء بأن جيعلك ممن يستفيد من وقته ،  -      
 .  والطاعات ،  باخلريات  عمره ..   وي

استعذ باهلل من العجز والكسل ، ألنهما قرينان ؛ فإذا اجتمعا على  -  
 العبد أهلكاه ، وإن كان شابا صحيحا .

،  كيف حافظوا بعني البصرية القوم ،وتنظرا أمجل أن تقرأ سري م  -      
  على أوقاتهم ، وأصبحوا أحياء بيننا بإ ازاتهم ، وإبداعاتهم .

لني من املهذِّ وفرِّابتعد عن البَطالني ، وجتنب أهل اللهو والغفلة ،-  
   طني .املثبِّ

لدعوة  ما كانلصلة رحم البد منها ، أو  اقتصد يف زياراتك إال   -  
حيفظك ويسددك ، وجيعلك مباركا أينما  عنها. واهلل ال فكاكخاصة 
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وباهلل  ل مين وافر التحية ، وعاطر احلب ، و جليل التقدير.كنت ، وتقبِّ
 وصلى اهلل على نبينا وحبيبنا حممد ،،،،،التوفيق . 
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