
اجمللد احلادي والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٩ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٨ م

٢

التقوى

كلمة �لتقو�

�لتشريع     k �لعبا�6/  معظم  �dتبطت 
�إلسالمي كالصال� %�لصيا= %�حلج مبو�عيد 
tمنية �د�6 %ثابتة. �ألمر �لذi 9عل �لدين 
�حلنيف متميز� عن باقي �أل6يا( بإعطائه �vية بالغة للوقت 
%ينهض  يفيدنا  فيما   {dستثما�% عليه  �ملحافظة  على  %حثه 
عديد�  �يا/  �لكرمي  �لقر�(   k  /6d% %لقد  مبجتمعاتنا. 
يقسم فيها �هللا تعا) بالزمن %مكوناته؛ �ألمر �لذ9 يش" *) 
�ألvية �لكب"� �ل� �%الها �هللا سبحانه %تعا) للزمن، %�نه 
من �لقضايا �ملقدسة k �حليا�، %�ل� iب �لنظر *ليها نظر� 
يقسم  عنو�ًنا  �ذها � تعا)  �هللا   )�  dباعتبا متفهمة؛  %�عية 
 /�dشا* ضّمنها  كما  يريدها  �ل�  �حلقائق  �vية  على  به 
تعم  حيث  مؤقتا  �إلسال=  �س  %�فو[  �ألtمنة  �خر   (*
 dبأنو� يشع  �لذ9   dلبد�  dنو فيبز�  %�ال�طا�  �لظلما/ 

�س �ملصطفى � من جديد.
%لكن نر� �( �لغالبية �لعظمى من مسلمي �ليو= �صبحو� ال 
يقّدd%( قيمة �لوقت %ال حاجا/ �لزما( �لذ9 يعيشونه، 
*صال� شؤ%(   k لوقت� �vية  %ال  ظرفيته  يدdكو(  %ال 
 k حياִדم %�تمعهم %�لقيا= بو�جباִדم �لر%حية مبا يساهم
dقي �إلسال=. لقد تعو6 �لكث" منهم على �حلركة �لبطيئة، 
%6d �لفعل �ملتأخر، %عد= �الحتيا� %�لتخطيط للمستقبل، 
كا(   )*% ح�  تغي"   )%6 �ملاضي  باجتها�6/  %�لتمسك 
�لتر��  كتب   c�d�  c�d% �لس"  على   dإلصر��% لألفضل، 
�ملاضي.  %فتا%�  فكرية  خصوما/  من  حتمله  مبا  �لدي� 
لكن  �لعصر،  هذ�   k �لوقت  �vية  عن  كث"�  يتحدثو( 
ما  بني  �نفصا=  لديهم  يوجد   J* مفقو6؛  �لعملي  �لتطبيق 

يقا[، %بني ما ُيفعل. 
%ال �تلف �ثنا( k �نه ال ميكن �ستعا�6 �للحظة �ل� متّر، %ال 
تعويضها. %ملا كا( �لوقت سريع �النقضاc %كا( ما مضى 
�إلنسا(،  ميلكه  ما  بأنفس  يعو  ح�  %ال  يعو6،  ال  منه 

%�نه %عاc لكل عمل %كل *نتا¢ فهو k �لو�قع d�¡ �ملا[ 
�حلقيقي لإلنسا( فر�6 �% �تمعا. لذ� فلنحر£ كل �حلر£ 
على �ال مير يو= �% بعض يو=، 6%( �( نتز%6 منه بعلم نافع، 
عمل   %� �آلخرين،   (* نفع   cسد�*  %� للنفس،  �اهد�   %�
 dحم �% مساعد� ضعيف �% سؤ�[ عن جاd صا¦ كصلة
�% �مر مبعر%ª �% ¨ي عن منكر، �% تبليغ 6عو� �إلسال= 
ح� ال تذهب �ألعماd سد�، %تضيع هباi% .cدd باملسلم 
�أل
د9 �( يس" على ما نظمه �إلسال= للمسلم k يومه 
dسو[  به   cجا مبا  %يسترشد  كلها،  حياته   k بل  %ليلته 
�هللا � %خا6مه سيدنا �
د � من *dشا�6/ مباdكة، 
%موال}  سيد}  �سو�  هي  �ل�  �لطاهر�  �سوته   k %يتمعن 
�ملصطفى �. فعلينا �خذ �لدd¡ %�لع�A كيف كا( حضرته 
� يدd_ قيمة �لوقت %فيما كا( يقضيه؟ %نو6 �( نسر6 
لكم ֲדذ� �خلصو£ ما d%�} صحابته حيث شاهد%} � 
�ثناc تأليف كتبه، �نه كا( ®مل �%�dقه %قلمه بيد} �لشريفة 
 k خر�� �A�%يضع ��t k �A%ية من غرفته �ملباdكة %
�لز�%ية �ملقابلة منها، %يكتب %هو ميشي بني جنبا/ �لغرفة 
�لوقت!.. لقد  Jهابا %*يابا مسرعا %كأنه �اª �( يفوته 
�لف حضرته ما يزيد عن ±انني كتابا *) جانب *عالنا/ 

املسـيح الشـيخ  املسـيح"أنـت  الشـيخ  "أنـت 
 الذي ال ُيضاع وقُته" الذي ال ُيضاع وقُته"
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/بليغية طويلة. %لو قّدd �حد هذ� �لكم �²ائل من �لكتابا/ 
 k أليقن �نه � كا( يكتب بشكل شبه يومي.. %لعل
له  تزكية  �لفصحى  بالعربية  *ليه  �هللا  �%حا}  �لذ9  �لوحي 
 k تقديًر� ملا كا( يوليه من �هتما= %يبذله من %قت% cثنا%
خدمة كلمة �إلسال= %تبليغ 6عو� dبه حيث جاc فيه: "�نت 
�لشيخ �ملسيح �لذ9 ال ُيضا³ %قُته". كما نر� فيه dسالة 
ضمنية *) �تباعه %جلماعة �ملؤمنني من بعد} �( %قتهم لن 
يضيع ما �6مو� ¶لصني k تقدمي �لتضحية بأ%قاִדم k سبيل 

�لدين.
%قته  لتنظيم  قوية   �6�d*  (* ®تا¢  ¶لص  مسلم  كل   )*
�لذ9 ميكن �( يكر¡ منه قسطا %�فر� خلدمة �لدين %�خللق، 
نكتب   )� iب  للحيا�  يومي  كنمط  �ألمر  هذ�  %لتثبيت 
خطو�/ لتحقيق �ألهد�ª؛ أل( �لفر6 يكو( �كثر �لتز�ما 
فعله.  �لكتابة تذكر} مبا iب   )� بذلك. كما  يقو=  حني 
كذلك ال بد من تقييم �J¸ بعد �نتهاc �لوقت �ملحد6 لتحقيق 
�سبا¹   (*  ªلتعر� على  �لفر6  ُيساعد  فالتقييم   ،ª²د�
�ال  %ينبغي  �ملستقبل،   k لتالفيها  %جد/-   )*- �لتقص" 
يطغى �لوقت �ملخصص لعمل على �لوقت �ملخصص آلخر. 
%�لتر%يح  للر�حة   cجز فيه  يكو(   )� �لوقت  تنظيم  %من 

 �cلقر�� بطو[  تسأ=  �لنفس  �ليومي أل(  �لو�جب   c�6� بعد 
لكن  �ألبد�(،  متل  كما  متل  %�لقلو¹  %�لعمل،  %�لبحث 
خدمة �لدين ال َيـَملُّ صاحُبها منها شيئا بل تزيد} حال%� 
ما  %هذ�  %بقربه..  �هللا  برضى   tللفو �ملزيد  لبذ[  %�شتياقا 
كلفهم  مهما  d%حية  بنشو�  يشعر%(  �لدين  خد�=  iعل 
�لعناc من تضحيا/.. فال بد من �إل�d6_ �( خدمة �لدين 
%�جلماعة %�جبة، كما ال ننسى �( من حق �إلنسا( بعدها 
�( ير%� عن نفسه بالتر%يح �ملبا� مبا يعيد للنفس نشاطها 

%للقلب حيويته.
�إلنسا(  *ميا(  على  خطر�  �آلفا/  �شد  من   )� شك  %ال 
تكا6  ح�  �لدين،  خلدمة  %�لتأجيل  �لتسويف  هو  %حاضر} 
تصبح كلمة "سوª" شعا�d له %طابعا لسلوكه، فمن حق 
يومك عليك �( تعمر} بالنافع من �لعلم %�لصا¦ من �لعمل 
ألنك ال تضمن �( تعيش *) �لغد. هذ� باإلضافة *) �( لكل 
يو= عمله، %لكل %قت %�جباته، %تأخ" �لطاعا/ %�لتسويف 
k فعل �خل"�/ iعل �لنفس تعتا6 تركها، ح� *( �ملرc يقتنع 
عقليا بوجو¹ �ملبا�d6 *) �لطاعة %عمل �لصاحلا/، %لكنه ال 
iد من *6�dته ما يعينه على Jلك، بل iد تثاقال عن �لعمل، 
%*�J خطا يوما *ليه خطو� كا( كأمنا ®مل على ظهر} جبال. 
�نفس من �( يفر�  �لعمر قص"، %هو  فيه �(   cمما ال مر�%
%�لدين  �خللق  فخدمة  %�لعبث.  �للهو   k يضا³   )�  %� فيه 
�هللا،  سبيل   k جها6  %هذ�  %�جبة؛   �d%ضر �لعصر  هذ�   k
%¨ضة شاملة مستن"� للفر6 %للجماعة. %*�J كانت �لنظرية 
�لغربية تر� �( �لوقت هو �ملا[، فإ( �لنظرية �إلسالمية �بعد 
من Jلك، فالوقت هو �حليا�، هو فرصة للعمل مبا تتز%6 به 
به �مر 6نيا_ %من حولك.. نسأ[ �هللا �(  ألخر�_ %تصلح 
�لدين %�خللق فيما  �لوقت %�ستقطاعه خلدمة  يوفقنا الغتنا= 
يرضيه %يسهم k *عالc 6عو� �حلق، �للهم صلِّ %سلِّم على 

سيدنا �مد %على �له %صحبه �4عني.

وإذا كانـت النظريـة الغربيـة ترى أن 
الوقت هو املال: فإن النظرية اإلسالمية 
أبعـد من ذلك، فالوقت هـو احلياة، هو 
فرصـة للعمـل مبا تتـزود بـه ُألخراك 
وتصلـح به أمـر دنياك ومـن حولك..


