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كلمة �لتقو�٢

قدميًا قالت �لعر�: �لوقت كالسيف، 
	 � تقطعه قطعك. 
"كأ(م بذلك يش#"	 
! �	 �لوقت  سيف مسلط عليك 

يالحقك، فإما �	 تكسر0 "
ما �	 /تا, عنقك.
 "�لعجيب ? �ألمر �	 �لساعة �ل> �صبحت على معصم 

 Bلبيو� 	�Cمعلقًة على جد" ،Eفتا" Fف" E�جل "�مرC كل
"�ألماكن �لعامة "�خلاصة، توحي Hطر مر"C �لوقت على 
 ?  C"تد �ل>   Lكالسيو فعقاCֲדا  �لوقت.   CذN ال  من 
�ZئرE، ناهيك عن �Vها �ملستعاC من Tلك �ملخلوQ �لصغ# 
�ملرعب. "هذ0 �لعقا�C �ل> تد"C لن تسمح لشي\ ثابت 
�	 يقف ? طريقها. كذلك فإ	 حجم تلك �لعقا�C متعلق 
Zقيق  عقر�  هو   aلثو�� فعقر�  
ليه.  تش#  �ل>  بالوقت 
�حلجم سريع �لد"�C	 خفيف �لوقع. بينما جند �	 عقر� 
 Bلساعا� عقر�  �ما  حجًما.   hك�" منه  �Vك  �لدقائق 
فهو �ألكثر Vًكا "�ألشد "قًعا على �لعني. فإ	 �iCZ كل 
منا �نه يقف ? تلك �لد�ئرE فعليه �	 NذC ضرباB تلك 
 	� قبل  يسبقها   	� "عليه  �حلجم   ? �ملتدCجة   Lلسيو�

تدCكه لكي ينجو.
"للوقت سلطا	 على كل ما خلق �هللا تعا!، "كل شي\ ? 
�لوجوp Zكوo ֲדذ� �لقانو	 �لذn يقهر �ملخلوقاB "يدفعها 

! مص#ها حتف �نفها. "كل ما sضع qذ� �لقانو	 هو 
 Z�C� لذلك sطئ حتًما من  له.   o�"Z �نه ال   n� مؤقت، 
�	 يطبق قانو	 �لوقت على �هللا تعا! خالق هذ� �لقانو	. 
فال سلطا	 للوقت على صاحب �لسلطا	 جل "عال، بل 
عز  هو  
ال  ناصيته  ميلك  "ال  سلطانه  حتت  يقع  �لوقت 
�لزما	 "قبل �ملكا	، �ما  "جل. فلقد كا	 �هللا تعا! قبل 
xن فتحت هذ� �لقانو	 �لذn ال يرحم من يتها"	 معه. 
عن  yلف  "من  عائق  يعيقها  ال   Bطو�H يس#  فالوقت 

�ملس#E مضى �لوقت "تركه خلفه.

ال  معلوما  ""قتا  pتوما  �جال   zللنا �هللا  جعل  "قد 
يستقدمو	 عنه ساعة "ال يستأخر"	. فالناz يولد"	 ? 
ميعاZ "ميوتو	 ? ميعاZ "ال ميلكو	 �	 يغ#"� شيئا ? هذ0 
 oتوp جل� zلنا� لكل  �نه  �ملص#. "مبا  �لبد�ية "? Tلك 
 nفالذ  Bملجتمعا�"  Zألفر�� مستو{  على   oمعلو "عمر 
يستطيع �لناz تغي#0 خال~ هذ0 �ملدE �ملحدEZ هو حسن 
�الستفاEZ من هذ0 �ملدE �ملقدEC �ملقرEC. فينبغي �ال يتر�خى 
�حد �" �	 يترi نفسه لتياC �لعو�مل �ملحيطة �ملختلفة كي 
�إلنسا	  يستثمر0   nلذ� فالوقت  له خاCطة حياته.  ترسم 
�ألخر{  حياته  "يفيد0 ?  �مانيه  "حتقيقه  Cفعته  سبيل   ?
�ل> يش# �لوقت �Zئما 
! قر� Zخوله فيها.. Tلك هو 
�لوقت  �لذn يكو	 لصا� هذ� �إلنسا	. �ما ما ضا� من 
�لوقت سد{ فهو على �إلنسا	 ال له. فكيف 
�T �نقضى 
�لوقت فيما يضر "ال ينفع؟. كيف 
�T كا	 �لوقت ينفق 
? �ألفعا~ �ل> ستجلب لإلنسا	 �خليبة "�خلسر�	 "حتو~ 
Z"نه "Z"	 �مانيه؟. عندئذ فإ	 �إلنسا	 يكو	 قد �Cتكب 
جرميتني؛ جرمية ? �لفعل �لضاC �لذC� nتكبه، "جرمية �ق 

"أنت الشيخ املسيح 
الذي ال ُيضاع وقته"
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"قته �لذn فقد0 "� يستثمر0 ? سبيل منفعته.
كذلك فإ	 �لوقت، شأنه �لنعم �ألخر{ �ل> قد �نعم �هللا 
 oهللا يو� oما�عنها  	، نعمة سيسأ~ �إلنسا	ֲדا على �إلنسا
�لقيامة. فقد "ZC عن �لن� � �نه قا~ 
	 �إلنسا	 ُيسأ~ 
 	�  Lملسر� �إلنسا	  عسى   �Tفما �فنا0.  فيما  عمر0  عن 
/يب �هللا "قد قضى عمر0 ? معصيته عز "جل؟. كذلك 
 B�#باخل CZيبا � nملقصر �ملتر�خي �لذ� 	ما عسى �إلنسا

ليها �	 /يب؟. فهذ� �ملقصر "
	 � يرتكب  �Cيسا �"
�ملحرماB فقد �جرo �ق �لوقت �لذn منحه �هللا 
يا0. فما 
�لفرQ بينه "بني �ألنعاo �ل> تعيش تأكل "تشر� "تقضي 
�ستثمر  من  �ما  �نئذ.  عليها  فضل  من  له  هل  حياִדا؟!. 
"قته �يعه �" معظمه فيما ُخلق ألجله  فإنه سيفو, فو,� 

عظيًما.
 Cحسنه ? �ستثما Eسو�سو~ �هللا � C ? لنا 	لقد كا"
لغو  عن  ُمعرضا   0Cظفا� نعومة  منذ  كا	  فلقد  �لوقت. 
�ألفعا~ "�ألقو�~، "يقضي "قته فيما جعله "�هله ليكو	 
ما  يقضي  فكا	  "�آلخرين.  �أل"لني  "سيد  �لنبيني  خامت 

! بيته  Zحر�\ "ال يعو Cبعني يوما يتعبد ? غاCأل� �Cيقا
 �Zجها كلها  نبوته  بعد  حياته  "كانت   .Zبالز�  Z"للتز 
ال 
قضاها ? تزكية �صحابه �لطاهرين Cضو�	 �هللا عليهم "? 
تعليمهم �لكتا� "�حلكمة. فكا	 �	 ,كاهم حF تو�فقت 
 	� قبل  �إلميا	  "علَّمهم  �حلق.  من  نز~  ما  مع  فطرִדم 
يعّلمهم �لقر�	. "كا	 مثاال qم ? كل حركاته "سكناته. 
من  "متيزهم عن غ#هم  �لطاهرين  بر", هؤال\  "ما كا	 
�ملؤمنني "غ# �ملؤمنني "تغي#هم لوجه �أل�C فيما بعد 
ال 
�رE جهد عظيم �ستثمر فيه �ملصطفى � كل "قته. كا	 
"هذ�  "للبشرية �عا\.  qم  Zعاً\  "ليله  qم،  تعليما   0Cا)
هو سر �نتصاC هذ� �لدين �لعظيم، "Tلك هو �يضا �لطاقة 

�ل> تركها �ملصطفى لتضي\ �أل�C من جديد. كل Tلك 
من بركة �ملصطفى � ""قته �لذn كا	 قد �ستثمر0 من 
 Zَعد عليه   iْCِبا" "سلِّْم  �للهم صلِّ   .Cستثما� خ#  �جلنا 
�هللا  خلق   Zعد"  Bألمو��" "�ألحيا\   B�Cلذ�"  Bلقطر��

.Bكلماته �لتاما"
 nلذ�  �  nملهد�  oإلما�  Cنو �ملصطفى بز�  "من ضو\ 
 �CZ على Cلك �لسر�� �ملن#. فقد ساT \َعكس قلبُه ضو
سيد0 �ملصطفى �  "كا	 يقضى "قته ? �لعلم "�لتعلم 
بالكاZ يعرفونه "هو صغ#  �لناz كانو�   	
 Fح EZلعبا�"
�" يشعر"	 بوجو0Z. � ما �	 �كتمل هذ� �لبدC "بز� ? 
 oخذ يعمل ? سبيل �إلسال� Fح Bلليا� �حلالكا� تلك 
عمال قل نظ#0 "عز مثيله. "لقد C"{ صحابته �نه �ثنا\ 
"يضع  بيد0  "قلمه  �"�Cقه  Nمل  كا	   � كتبه  تأليف 
Ehp ? ,�"ية من �لغرفة "Ehp �خر{ ? �لز�"ية �ملقابلة 
"يكتب "هو ميشى مسرعا "كأنه sاL �	 يفوته �لوقت. 
 ? nملهد� oلفه �إلما�سبو� ما قد N 	� 	لو حا"~ �لباحثو"
 Bجانب �إلعالنا !
كتبه "مؤلفاته �ل> تتجا", �لثمانني، 
�لتبليغية �لطويلة لوجد"� �نه � كا	 يكتب بشكل شبه 
عظيما  "حيا  
ليه  تعا!  �هللا  �"حى   	� كا	  "قد  يومي. 
باللغة �لعربية �ال "هو: "�نت �لشيخ �ملسيح �لذn ال ُيضا� 
"قته". "هذ� ما كا	، فلم يضع "قته �بد�. "لكن قد يكو	 
"باألخص  �يعا  �أل£ديني  للمسلمني  تنبيها  Tلك   ?
�لعر� منهم �	 ال يضيعو� �"قاִדم. فعليهم �	 يستثمر"ها 
لنصرE �إلسالo "فيما سيفيدهم ? Zنياهم "�خرִדم، "�	 
�ال  له  �لذn سيكفل  �لعظيم  �لوحي  يكونو� مصد�قا qذ� 
يضيع "قتهم. جعلنا �هللا من �لذين يستثمر"	 �"قاִדم خ# 
�ستثماC "من �لذين ال تضيع �"قاִדم �مني. "�خر Zعو�نا 

�	 �حلمد هللا �C �لعاملني.     


