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التقوى

كلمة �لعد�

لقد ��� لقر�� لكرمي لوقَت ��ية بالغة  
مبوعيد   �لعبا� معظم  #تبطت  حيث 
لصيا& � كالصال)  �ثابتة  -د�)  /منية 
فيما  لوقت  ستثما#  على  ملسلمني  حلج. كما حث �
لقر��   <  ��#� �لقد  مبجتمعهم.  �ينهض  يفيدهم 
لكرمي عد) �يا� يقسم فيها هللا تعا� بالزمن �مكوناته؛ 
أل�ية لبالغة لK ��الها هللا سبحانه  �M Nيش Pلذألمر 
�تعا� للزمن، �VذU عنوًنا يقسم به على ��ية حلقائق 
 Xأل/منة �بز�لK يريدها. كما ضّمنه Mشا#� �M �خر 
bس إلسال& حيث تعم لظلما� �ال_طا^ من جديد 

فيبزX نو# لبد# لذP يشع بأنو# bس ملصطفى �.
ليو&  مسلمي  من  لعظمى  لغالبية  فإ�   Uحسرتا �يا 
شؤ��   hصالM  < لوقت  قيمة  يقّد#��  ال   �صبحو
يساهم  مبا  لر�حية  بوجباִדم  لقيا& � حياִדم �kتمعهم 
حلركة  على   (Nكب شرlة  تعو��  �لقد  #قيهم.   <
لبطيئة، �#� لفعل ملتأخر، �عد& الحتيا^ �لتخطيط 
 ،Nتغي  ��� ملاضي   �باجتها� لتمسك � للمستقبل، 
لديr مبا  su كتب لتر#� u#� Nلسإلصر# على �
ملاضي. يتحدثو�  vحتمله من خصوما� فكرية �فتا�
لتطبيق  لكن  لعصر،   هذ  < لوقت  ��ية  عن   Nكث
لعملي مفقو�؛ zM يوجد لديهم نفصا& بني ما ُيقاx �ما 

ُيفعل. �ها هي ألمة > مؤخر) #كب ألمم !!
�ال شك �ننا سو{ ُنسأx عن �قتنا �ين �ضعناU، �مالِنا > 
هللا  xُُسو#َ xََقا : xَْألَْسَلِميِّ َقاما �نفقناU، فَعْن �َِبي َبْرَ/َ) 
 Uَِعْن ُعُمِر xَْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَ�: َال َتُز�xُ َقَدَما َعْبٍد َيْوَ& 
ِفيَما َ�ْفَناUُ َ�َعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل َ�َعْن َماِلِه ِمْن �َْيَن ْكَتَسَبُه 
 ،Pلترمذ (سنن   .  Uَُْبَال� ِفيَم  ِجْسِمِه  َ�َعْن  �َْنَفَقُه  َ�ِفيَم 

هللا) xعن #سو �كتا� صفة لقيامة �لرقائق �لو#
�مبا �� لوقت سريع النقضاu �ما مضى منه ال يعو�، ��نه 
حلقيقي  xملا�عاu لكل عمل �Mنتا� فهو > لوقع #�� 
لإلنسا�. لذ فلنحر� كل حلر� على �ال مير يو& ��� 
باملسلم  ��د#  يرفعنا.  �عمل  ينفعنا  بعلم  منه  نتز��   ��
 Nيس  ��  ،Uعمر  < له  هللا  يبا#�   ��  �#�  �M  Pأل�د
على ما نظمه إلسال& > يومه �ليلته بل > حياته كلها، 
هللا � �خا�مه سيدنا ��د  xبه #سو uيسترشد مبا جا�
 Kل� من M#شا�� مبا#كة، �يتمعن > �سوته لطاهر) 
ملصطفى �، فعلينا �خذ لد#�  Uموال� Uهي �سو) سيد
لع�) كيف كا� حضرته � يد#� قيمة لوقت �فيما �
 Uخلصو� ما #� كا� يقضيه؟ �نو� �� نسر� لكم ֲדذ
صحابته حيث شاهد�U � �ثناu تأليف كتبه، �نه كا� 
�ية /  <  (�- �يضع  لشريفة   Uبيد �قلمه  قه #�� lمل 

ر يومَك ر يومَكعمِّ عمِّ
بعلٍم ينفعكبعلٍم ينفعك
وعمل يرفعكوعمل يرفعك



٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٥ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

لز�ية ملقابلة منها،   < vملبا#كة �-�) �خرمن غرفته 
�يكتب �هو ميشي بني جنبا� لغرفة zهابا �Mيابا مسرعا 
�كأنه �ا{ �� يفوته لوقت!.. لقد �لف حضرته ما يزيد 
عن �انني كتابا �M جانب Mعالنا� تبليغية طويلة �لو قّد# 
لكم �ائل من لكتابا� أليقن �نه � كا�  �حد هذ
هللا Mليه  Uحا�� Pلذيكتب بشكل يومي.. �لعل > لوحي 
بالعربية لفصحى تزكيًة له �ثناuً �تقديًر ملا كا� يوليه من 
 uإلسال& �تبليغ �عو) #به حيث جا�قت > خدمة كلمة 

فيه: "�نت لشيخ ملسيح لذP ال ُيضا� �قُته".
�قته  لتنظيم  قوية   (�#M  �M lتا�  �لص  مسلم  كل   �M
لدين  خلدمة   فر� قسطا  منه  يكر�   �� ميكن   Pلذ
ألمر كنمط يومي للحيا) �ب ��  خللق، �لتثبيت هذ�
�كثر  لفر� يكو�  ألهد{؛ أل�  نكتب خطو� حتقيق 
  z تقييم  من  بد  ال  كذلك  بذلك.  يقو&  حني  لتزما 
لتقييم  فعملية  �د{،  لتحقيق  ملحد�  لوقت   uنتها بعد 

تساعد لفر� على لتعر{ على �سبا� لتقصN  لتالفيها 
ملستقبل. �من تنظيم لوقت �� يكو� فيه جزu للرحة  <
 xلنفس تسأ& بطولوجب ليومي أل�  uلتر�يح بعد ���
  .�لبحث �لعمل، �لقلو� متل كما متل ألبد� (uلقر
��ب �� ال ننسى �� من حق إلنسا� �� ير�h عن نفسه 
للنفس نشاطها �للقلب حيويته.  يعيد  ملباh مبا  بالتر�يح 
لقلو�  فقد zُكر عن علي #ضي هللا عنه �نه قاx: "َ#�ِّحو

 ُ�ْكِرUَ َعِمي".zM لقلبساعة بعد ساعة، فإ� 
إلنسا�  Mميا�  آلفا� خطر على  �شد  �� من   �ال شك 
�حاضرU هو لتأجيل خلدمة لدين، ح£ تكا� تصبح كلمة 
"سو{" شعا# له �طابعا لسلوكه، فمن حق يومك عليك 
ال  ألنك  لعمل  من  لصا¤ � لعلم  من  بالنافع   Uتعمر  ��
لغد. هذ باإلضافة �M �� لكل يو&  �M تضمن �� تعيش
فعل   < لطاعا�   Nتأخ� جباته، � �قت  �لكل  عمله، 
ملرu يقتنع عقليا  �M £لنفس تعتا� تركها، ح� �عل Nخل
لطاعة �عمل لصاحلا�، �لكنه ال �د  �M (#ملبا�بوجو� 
 zM� لعمل�ته ما يعينه على zلك، بل �د تثاقال عن #M من
خطا يوما Mليه خطو) كا� كأمنا lمل على ظهرU جبال. �مما 
ال شك فيه �� لعمر �قصر ��نفس من �� يفر^ فيه �� �� 
لعصر  للهو �لعبث. فخدمة خللق �لدين > هذ < �يضا
شاملة  �©ضة  هللا،  سبيل   < جها�   �هذ جبة؛ � ضر�#) 
 vلغربية تر كانت لنظرية zM� .للفر� �للجماعة (Nمستن
لوقت هو ملاx: فإ� لنظرية إلسالمية �بعد من zلك،  ��
 �تتز�� به ألخر للعمل مبا  فالوقت هو حليا)، هو فرصة 
هللا عز �جل ��  xتصلح به �مر �نيا� �من حولك.. نسأ�
يوفقنا الغتنا& لوقت �ستقطاعه خلدمة لدين �خللق فيما 
يرضيه �يسهم > Mعالu �عو) حلق،. لّلهم صلِّ �سلِّم على 

سيدنا -مد �على �له �صحبه �ªعني.

فمـن حـق يومـك عليـك أن تعمـره 
بالنافع مـن العلم والصـا� من العمل 
ألنـك ال تضمـن أن تعيـش إ" الغـد. 
هذا باإلضافـة أن لكل يوم عمله، ولكل 
وقت واجباتـه وتأخ6 الطاعات 3 فعل 
اخل6ات Cعـل النفس تعتـاد تركها...


