
 الندم عاقبة التفريط
08.10.10

 والصلة والسلم عل6ى أش66رف} أ�ف�ح�س1ب�ت�م� أ�ن'م�ا خ�ل�ق.ن�اك%م� ع�ب�ث+ا و�أ�ن'ك%م� إ"ل�ي�ن�ا ل�ا ت�ر�ج�ع�ون�:{المد ل القائل
:النبياء والرسلي، أما بعد

 إن الياة قصية مدودة، وأيام معدودة، فمن استثمر تلك اللحظات والساعات ف الي فطوب له،: أيها الحبة
.ومن أضاعها وفر'ط فيها فقد خسر زمنا+ ل يعود إليه أبدا+

 وينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليال واليام عبة لنفسه، فإن الليل والنهار ي�بليان كل جديد، ويقربان ك66ل
..بعيد، ويطويان العمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار

 

 كرb الغداة وم�رb العشي        أشاب الصغي وأفن الكبي

 أتى بعد ذلك يوم فت         إذا ليلة أه6رمت ي�وم�ه6ا

 إن مضي الزمن، واختلف الليل والنهار ل يوز أن ير بالؤمن وهو ف ذهول عن العتبار به، والتفكي فيه، ب6ل
 وفعل الي م66ا اس6تطاع إلي66ه- تعال- الذي يدر بالؤمن أن يعرف قيمة الوقت والعمر، وأن يعمره بطاعة ال 

: وليكن حاله.. سبيل+

pعن كسل � إل غدt إنs يوم العاجزين غد      ول أؤخر شغل اليوم

 صلى ال عليه وسلم – وهو يثنا على اغتنام أيام العمر وعدم التفريط ب66أي لظ66ة- ولنستشعر قول الصطفى 
 اغتنم خسا+ قبل خس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك: (فيها، وهو يقول

الاكم)قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

 صلى ال عليه وسلم – أن النسان سيحاسب على أيام حياته، هل يا ترى استغلها ف طاع66ة- بل لقد بي{ن النب 
 ل تزول قدما عبدt يوم القيام66ة ح66ت-: (صلى ال عليه وسلم - ال ومرضاته أم أنه قد ضيعها وفرط فيها قال 

 عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم� أنفقه، وعن: يسأل عن أربع خصال
الترمذي).علمه ماذا عمل فيه



 ولذلك أيها الحبة من جهل قيمة الوقت، ول يعرف أهيته وبالتال ضي'عه وفر'ط فيه، فإنه سيندم أشد الن66دم، إذا
.ذهب من الياة

 عند ساعة الحتضار حي يستدبر النسان الدنيا، ويستقبل الخرة، ويتمن لو:  الذي سيندم فيهوالوقف الول 
 حت إذا جاء أحدهم{-: تعال-منح مهلة من الزمن، وأ%خ�ر إل أجلp قريبp ليصلح ما أفسده، ويتدارك ما فاته قال 

 الوت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالا+ فيما تركت كل إنا كلمة هو قائلها ومن ورائه66م ب66رزخ� إل ي66وم
 99الومنون}.يبعثون

 أنم يسألون الرجعة فل يابون عند الحتضار، ويوم النش66ور، ووق66ت- تعال-ذكر -: رحه ال - قال ابن كثي 
.العرض على البار، وحي يعرضون على النار وهم ف غمرات عذاب الحيم

 ف الخرة حيث ت�وفsى كل� نفسp ما عملت، وت�جزى با كسبت، ويدخل أهل النة النة ، وأهل :والوقف الثان
 النار النار، هناك يتمن أهل النار لو يعودون مرة أخرى إل حياة التكليف ليبدءوا من جديد عمل+ صالا+، هيهات

..هيهات لا يطلبون، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الزاء

 و�ل�و� ت�ر�ى إ"ذ� ال.م�ج�ر"م�ون� ن�اك�س�و ر�ؤ�وس�ه"م� ع�ند� ر�ب�ه"م� ر�ب'ن�ا أ�ب�ص�ر�ن�ا و�س�م�ع�ن�ا ف�ار�ج"ع�ن�ا ن�ع�م�ل.: {عن ذلك- تعال-قال ال 
ي�ا ل�ي�ت�ن�ا ن�ر�دb و�ل� ن�ك�ذ�ب� ب"آي�ات�: {وقال ال 12السجدة} ص�ال�ح�ا إ"ن'ا م�وق�ن�ون�  و�ل�و� ت�ر�ى� إ"ذ. و�ق�ف%وا. ع�ل�ى الن'ار" ف�ق�ال%وا. 

�ا ب"ذ%ن�وب"ن�ا ف�ه�ل. إ"ل�ى: {وقال ال 27-النعام}ر�ب�ن�ا و�ن�ك%ون� م�ن� ال.م�ؤ�م�ن"ي �ن" ف�اع�ت�ر�ف.ن ا اث.ن�ت�ي� �ا اث.ن�ت�ي�ن" و�أ�ح�ي�ي�ت�ن �ا أ�م�ت'ن �ال%وا ر�ب'ن  ق�
pب"يل�. 11غافر}خ�ر�وجp م�ن س

 وال ما تن أن يرجع إل أهل ول إل عشية ول بأن يمع الدنيا، ويقضي الشهوات ولك66ن تن أن: قال قتادة
 وق66ال. عز وجل –، فرحم ال امرأ+ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إل النار- يرجع فيعمل بطاعة ال 

 ف- رحه ال - قال ابن كثي  39مري} و�أ�نذ�ر�ه�م� ي�و�م� ال.ح�س�ر�ة� إ"ذ. ق%ض�ي� ال.أ�م�ر� و�ه�م� ف�ي غ�ف.ل�ةt و�ه�م� ل�ا ي�ؤ�م�ن�ون�: {ال
 ف%ص�ل� بي أهل النة وأه66ل: أي)إذ قضي المر(أنذر اللئق يوم السرة : أي) وأنذرهم يوم السرة: (قول ال

 )ل يؤمنون(عما أنذروا يوم السرة والندامة )ف غفلة(أي اليوم )وهم(النار، وصار كل� إل ما صار إليه ملدا+ فيه

.أي ل يصدقون به

 إذا دخل-: (صلى ال عليه وسلم - قال رسول ال : ث أورد حديثا+ أخرجه المام أحد من حديث أب سعيد قال
 يا أهل الن6ة ه6ل: أهل النة النة وأهل النار النار ياء بالوت كأنه كبش أملح، فيوقف بي النة والنار فيقال

 يا أهل النار هل تعرف6ون ه6ذا؟: (قال فيقال. نعم هذا الوت : فيشرئبbون وينظرون ويقولون: تعرفون هذا؟ قال
 يا أهل النة خلود� ول: ويقال: قال.. فيؤمر به فيذبح: قال. نعم هذا الوت: فيشرئبbون وينظرون، ويقولون: قال

 و�أ�نذ�ر�ه�م� ي�66و�م� ال.ح�س�66ر�ة� إ"ذ.-: {صلى ال عليه وسلم - ث قرأ رسول ال ). موت، ويا أهل النار خلود� ول موت



.رواه المام أحد   ).أهل الدنيا ف غفلة الدنيا: (وأشار بيده ث قال}  ق%ض�ي� ال.أ�م�ر� و�ه�م� ف�ي غ�ف.ل�ةt و�ه�م� ل�ا ي�ؤ�م�ن�ون�

 الطبة الثانية.
 أما آن لنا أن نتنبه ونستيقظ من غفلتنا؟ أما آن لنا أن نندم على أيام وساعات ودقائق ل نستغلها ف: أيها الحبة

! طاعة ال؟ أما آن لنا أن نعزم على استغلل ما بقي لنا من أعمارنا قبل أن نندم ف ساعة ل ينفع فيها الندم؟

 إن حالن66ا". ما ندمت على يوم غربت شسه نقص فيه أجلي ول يزد عملي-: "رضي ال عنه - قال ابن مسعود 
 إن كن66ت: سبقنا القوم� على خيلp د�ه�م ونن على ح�م�رp م�عقsرة فقال: اليوم حال من اشتكى أمره إل السن فقال

.على طريقهم فما أسرع اللحاق بم

 حت أتوب: ل�م�؟ فيقول: فيقال له. ل: يقال لحدنا هل تريد أن توت؟ فيقول-: رحه ال - وقال بلل ابن سعد 
 -سوف أعمل، فل ي�حب أن يوت ول ي�حب أن يعمل، فيؤخر عمل ال : اعمل، فيقول: وأعمل صالا+، فيقال له

.ول يؤخر عمل الدنيا- تعال

دعوة إل العودة والتوبة: أيها الحبة
 بأن حيات6ي كس6اع6ة              إذا كنت� أعلم يقي6نا+
 وأجعلها ف صلح وطاعة             فلم ل أكون ضنينا+ با

 أ�ن ت�ق%ول� ن�ف.س� ي�ا ح�س�ر�ت�ى عل�ى م�ا ف�ر'ط66ت� ف�66ي{دعوة للتوبة قبل أن يقول النسان كما وصفه الول جل وعل 
� 56الزمر}ج�نب" اللsه� و�إ"ن ك%نت� ل�م�ن� الس'اخ�ر"ين

 اللهم اجعلنا من وفقتهم لستغلل أوقاتم وأعمارهم بطاعتك يا أرحم الراحي، اللهم اجعلنا من ن66دموا عل66ى
.. تفريطهم وعصيانم فتابوا وأنابوا إليك يا رب العالي

..وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم


