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التقوى

بالغة  ��ية  �لكرمي   �لقر� �عطى  لقد 
للوقت، ��بط معظم �لعبا��� ��لطقو� 
كالصال%  �ثابتة  +د�%  -منية  مبو�عيد 
�هللا  فيها  �قسم  �يا�  عد%    4���� ��حلج.  ��لصيا8 
�ألمر  هذ�   <  � شك  �ال  �مكوناته.  بالزمن   Eتعا
�لتأكيد على �أل�ية �لبالغة �لI يوليها �ملوE عز �جل 
�حليا%.   < �ملقدسة  �لقضايا  من  �نه  �يؤكد  للزمن 
�لو�ضح  �لتأكيد  هذ�  من  �بالرغم  �لشديد  �لألسف 
�ليو8  مسلمي  من  �لعظمى  �لغالبية   � جند  ��جللي 
 Xلذ�  �لزما حاجا�  �ال  �لوقت  قيمة   يقّد�� ال 
يعيشونه، �بالتا^ ال يد�كو ��ية �لوقت > [صال] 
�لدينية  بو�جباִדم  ��لقيا8  �`تمعهم  حياִדم   شؤ�
على �حسن �جه. لقد تعو� �لكثa منهم على [هد�� 
�قد  للمستقبل،  ��لتخطيط   dالحتيا� �عد8  �لوقت 
�-��� �لطني بلة �eلك بتمسكهم باجتها��� �ملاضي 
 gلدي�  h�لتر� ���j كتب   j���  aلس� على  ��إلصر�� 
مبا حتمله من تناقضا� فكرية �عقائدية. فتجدهم > 
ما  بني  �نفصـا8  لديهم  يوجد   e]  يهيمو  ��� كل 
ُيقـاs �ما ُيفعل. �ها هي �ألمة > مـؤخر% �كب 

�ألمـم.
 باإلمكا ليس  متر  حلظة  كل   �  �ثنا vتلف  �ال 
سريع  �لوقت   كا �ملا  تعويضها.  �ال  �ستعا�ִדا 
 jنه �عا��  xما مضى منه ال يعو� �ال ُيعو� jالنقضا�
 ،كل [نتا4، فهو بالفعل ��� �ملاs �حلقيقي لإلنسا
فمن ��جبنا �حلر| كل �حلر| على هذ} �zبة �لربانية 

 نتز�� منه بعلم ينفعنا �عمل �  ال نتر� يوًما مير ����
باملسلم  ��د�  سد�.  �عما�نا  تذهب  ال  كي  يرفعنا، 
 aيس � له > عمر}،  يبا�� �هللا   � ����  ]  ،Xأل�د�
 < بل  �ليلته  �ا�}   < للمسلم  �إلسال8  نظمه  ما  على 
� �من  به �سوs �هللا   jحياته كلها، �يسترشد مبا جا
بعد} خا�مه سيدنا ��د � من [�شا��� مبا�كة كي 

ند�� قيمة �لوقت �نتعلم كيف نقضيه. 
�ֲדذ� �خلصو| نوّ� � نذكر سيدنا ��د  �  �غم 
�عتالs صحته كا �مل ����قه �قلمه بيد} �لشريفة �يضع 
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 +�% > -��ية �لغرفة ��خر� > �لز��ية �ملقابلة، �كا
مسرعا  �[يابا،  eهابا  �لغرفة  جنبا�  بني  ماشيا  يكتب 
�لَّف حضرته ما  لقد  �لوقت!..  يفوته   � �كأنه vا� 
يزيد عن �انني كتابا [E جانب [عالنا� تبليغية طويلة 
�نه  �ملؤلفا� أليقن  �zائل من  �لكم  �حد هذ�  قّد�  �لو 
يومي.. �لقد -كا} �هللا  � كا يكتب بشكل شبه 
عز �جل �ث� عليه حيث ��حى له: "�نت �لشيخ �ملسيح 
 Xهذ� �لوحي �و �لذX ال ُيضا� �قُته". �ال شك �
 �تباعه �جلماعة �ملؤمنني من بعد} �  E] سالة ضمنية�
�قتهم لن يضيع ما ��8 [خالصهم > تقدمي �لتضحيا� 
كل   < تتولد  �هكذ�  �لدين.  خدمة  سبيل   < بأ�قاִדم 
�قته  لتنظيم  قوية   %���]  E] ملاسة� �حلاجة  مؤمن �لص 
كي يكر� قسطا ��فر� منه خلدمة �لدين ��َخللق. �لتثبيت 
هذ� �ألمر كنمط يومي للحيا% �ب � نكتب خطو�� 
 تقسيم �أل�قا� �حتديد �لتو��يخ لتحقيق �ألهد��؛ أل

�لفر� يكو �كثر �لتز�ما حني يقو8 بذلك. 
�من تنظيم �لوقت � يكو فيه جزj للر�حة ��لتر�يح 
 %j�لقر� sلنفس تسأ8 بطو� بعد ���j �لو�جب �ليومي أل
��لبحث ��لعمل، ��لقلو� متل كما متل �ألبد�، لكن 
تزيد} حال�%  �لدين ال َيـَملُّ صاحُبها منها بل  خدمة 
��شتياقا لبذs �ملزيد للفو- برضى �هللا �بقربه.. �هذ� ما 
�عل �خلا�مني للدين يشعر� بنشو% ��حية مهما من 
جهو�.. فالبد من [���� � خدمة �لدين ��جلماعة �مر 
البد منه، كما ال ننسى � للنفس علينا حقًّا، �مسمو] 
لنا � نر�] عليها باملبا] مبا يعيد zا نشاطها �للقلب 

 :sقا �نه  عنه  �هللا  �ضي  علي  عن  eُكر  فقد  حيويته. 
"َ��ِّحو� �لقلو� ساعة بعد ساعة، فإ �لقلب [e� ُ�ْكِرَ} 

َعِمي".
 �ال شك � من �شد �آلفا� خطر� على [ميا �إلنسا
تأجيله لألعماs �لصاحلة حتت غطاj "سو�".  فمن 
حق يومنا علينا � نعمر} بالعلم �لنافع ��لعمل �لصا¡. 
�تأخa �ألعماs �لصاحلة �عل �لنفس تعتا� تركها، ح¢ 
�لصاحلا�،   E] %�ملبا�� يقتنع عقليا بوجو�   jملر�  ]
�لكنه ال �د من [���ته ما يعينه على eلك، بل �د 
تثاقال عن �لعمل �[e� خطا يوما [ليه خطو% كا كأمنا 
�مل على ظهر} جبال. �[e� كانت �لنظرية �لغربية تر� 
�بعد من  �إلسالمية  �لنظرية   فإ  ،sملا� هو  �لوقت   �
eلك حيث تر� �نه ال سعر له فهو �حليا% بعينها، هو 
فرصة للعمل مبا نتز�� به ألخر�نا �نصلح به �مر �نيانا 
�من حولنا.. �نو� > هذ� �ملقا8 � نلفت �نتبا} شر�ة 
كبa% من �لشبا� �ملسلم �لذX �صبح يعيش > ���مة 
هد� �لوقت �eلك من خالs �ليا� �لد��شة ��ملو�� 
�إلباحية ع� �سائل �التصاال� �حلديثة، حيث تبخر 
��لفسو¦  �لتحر§  طابع  عليهم  �طغى  لديهم   jحليا�
فيه  �لذX هم   aلوضع �خلط� يتد��كو�   �  ،��لعصيا

�يطلبو� �لنجد% ممن هجر�� كتابه.  
نسأs �هللا عز �جل � يهدينا �[ياهم [E سو�j �لسبيل 
 يوفقنا الغتنا8 �لوقت ��ستعماله > خدمة �لدين ��
��خللق �فيما يرضيه.  �صلي �للهم على سيدنا +مد 

�على �له �صحبه �©عني.


