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أعــيــــد كـتـــابــة الـتـــــاريــخ
بــأرض الــقــــــدس أحـتـفــــل



أهيا الكسل الزائر

سأقتلك ألعيش!!
سأختلص منك قبل أن تتخلص مني!!
وأجهز عليك قبل أن جتهز عىل قلبي

ألقتلنك ولو بعد حني!!
فقد انتهت اهلدنة ونفدت مهلتك!!

ولن أكتفي بذلك بل سأالحقك يف قلوب الغافلني وبيوت النائمني
وأغزوك يف عقر دارك
وأقتلعك من جذورك

ثم أرمي بك بعيًدا
أدفنك إىل غري رجعة

وأزرع بدالً منك شوًقا إىل العمل
ألكون مفتاح خري
أدل الناس عليه

وآخذ بأيدهيم إليه
ألكون للمتقني إماًما

ويف صفوف اجلنة أماًما



حديث للحفظ:
قال رسول اهلل � موصًيا: 

»يا �سداد بن اأو�س!! اإذا راأيت النا�س قد اكتنزوا الذهب 
والف�سة فاكنز ه�ؤالء الكلمات:

اللهم اإين اأ�ساألك الثبات يف االأمر، والعزمية على الر�سد.
واأ�ساألك م�جبات رحمتك، وعزائم مغفرتك.

واأ�ساألك �سكر نعمتك، وح�سن عبادتك.
واأ�ساألك قلًبا �سليًما، ول�سانا �سادًقا.

تعلم،  ما  �سر  من  بك  واأع�ذ  تعلم،  ما  خري  من  واأ�ساألك 
واأ�ستغفرك ملا تعلم.. اإنك اأنت عالم الغي�ب«. 

                       ]صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 3888[



الكلمة القاتلة
كان عبد اهلل بن عباس  يكره أن يقول: 

»إين كسالن«.
]مصنف ابن أيب شيبة 320/5 [

 والنصيحة هنا:
 ال جتِن عىل نفسك بام تنطق به من كلامت، 

وال جتعل لسانك يقود أفعالك اخلاملة وانفعاالتك اخلائبة.



النق�ش على حجارة الذاكرة
رك  تذكِّ  .. ملصفات  يوجد  الكتاب  من  األخرية  الصفحة  يف 
ببعض الوصايا العملية يف الكتاب، ودورك أن تنزعها من الكتاب 
وتضعها يف أماكن حمددة، لتتذكر -كلام نظرت إليها- وصية عملية 

غائبة بني ثنايا هذا الكتاب.
حاسب نفسك: عند فراشك قبل النوم

حدد هدفك: قبل كل عمل، فإن كانت عبادة فجدد هلا نية، وإن 
كان عادة فاقلبها عبادة ا آخر فاسأل نفسك ماذا يستهدف. 

ادع ربك: دبر كل صالة، ويف مواطن اإلجابة بام دعا به حبيبك 
من دعوات مقاومة الكسل وبث العزم ستمر بك وأنت تبحر يف 

صفحات الكتاب.
        اطلب موعظة: عند لقاء اإلخوان وجمالس اإليامن.



العلم ال�ضارُّ !!
قال سفيان بن عيينة: 

»العلم إن مل ينفعك رضك«.
]الزهد ألمحد97/1[

يوم  به  وجوزيت  عليك،  حجة  صار  به  تعمل  مل  إن  ألنك 
القيامة، ولذا ملا ُسئل ابن عيينة: من العامل؟ قال: 

الذي يعطي كل حديٍث حقه. 
قيل: وما حق احلديث؟ قال: 

»العمل به«. 
]اقتضاء القول العمل 84/1[





إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله..
ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       
ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ژ

ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ

أما بعد..
رأيت  بعدما  رمضان،  بعد  الطاعة  عىل  الثبات  عن  رسالة  أكتب  أن  مهمت  فقد 
يف  الطاعات  من  إليه  وصلوا  عام  يتقهقرون  الناس  من  كثرًيا  وأن  عزيز،  الثبات  أن 
رمضان، ثم بدا يل ان أعالج هذه القضية بصورة أشمل، وأصوغ الكتاب حول اهلمة 
العالية ومقاومة الفتور والوهن، وشاء اهلل يل أن ُأدعى إىل حمارضة تدور حول نفس 
املوضوع، فلبيت الدعوة، وأجرى اهلل عىل لساين اخلري الكثري، فعزمت أن أجعلها يف 

كتاب لتكون أكثر فائدة ويعم النفع.
إن الكسل داء وبيل إذا متكن من أحد أصاب دنياه وآخرته ، بل ويفقد الكسول 
بمرور الوقت إنسانيته، حني يضمحل ذكاؤه وتتبدد إنسانيته، واسمعوا قول اإلمام 

الراغب: 
»من تعطَّل وتبطَّل انسلخ من اإلنسانية، بل من احليوانية، وصار من جنس 

املوتى، وألن الفراغ يبطل اهليئات اإلنسانية، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعامله 



يبطل، كالعني إذا غمضت، واليد إذا عطلت؛ وكام أن البدن يتعود الرفاهية بالكسل، 
كذلك النفس برتك النظر والتفكر تتبلد وتتبله، وترجع إىل رتبة البهائم«)1).

وهو داء ال يبايل من أصاب: شيًخا أو شاًبا  .. رجاًل او امرأة .. صاحب دين أو 
صاحب هلو، ولذا فالتحذير ينال الكل، وال يستثني أحًدا حتى أهل اجِلدِّ واملثابرة، 

وصدق ابن القيِّم حني قال:
»كل جِمدٍّ يف طلب يشء ال بد أن يعرض له وقفٌة وفتور«)2).

واهلل أسأل أن يتقبل مني، ويعصمني مما هنيت الناس عنه، وجيعلني سببا يف نجاة 
كل من يقرأ هذه الصفحات، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

)1) الذريعة إىل مكارم الرشيعة ص269-270 - الراغب األصفهانى.
)2) مدارج السالكني 278-1.





لـمــــــاذا 
الك�سل؟!
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1. خسارة الدنيا

اآلخرة، وخسارة معجلة متهد ألخرى مؤجلة،  قبل حرسة  الدنيا  الكسل حرسة 
 : قال ابن اجلوزي 

جاهل،  وهو  العلم  يف  برزوا  قد  أقرانه  رأى  إذا  الكسل  ساكن  ملن  عيش  »وأي 
واستغنوا وهو فقري، فهل يبقى لاللتذاذ بالكسل والراحة معنى؟!«)1).

وهو فوات أرباح وضياع فرص كام رآه أبو الفتح البستي فقال:
وهل سمعت بإنسان جنى عساًل            يا سخنة العني من كوارة الكسل

فإىل كل مكسال ومكسالة.. ما اشرتى العسل من اقتنى الكسل، وكل هوينا تورث 
اهلوانا.

وبالعكس من الكسل تأيت بركة احلركة وثمرة اهلمة، وذلك مشاهد يف كل مناحي 
احلياة حتى يف رقعة الشطرنج!! قال ابن القيم: 

»أقل ما يف الرقعة البيذق)2)، فلام هنض تفرزن«)3).
املنزلة  ترقى يف  الرقعة  إىل آخر  )البيذق(، ومىض  إذا حترك  أنه  اللعبة  فمن قواعد 
فصار )وزيًرا(، وذلك بربكة حركته وانعدام كسله وعلو مهته وعدم استصغار شأنه.

فإذا أردت أن يظل ذكرك مغموًرا بني أهل األرض والسامء، فأنا أدلك عىل الطريق 
وما أيرسه:

ذكرك،  بخمول  وأبرش  مساء،  الراحة  بغطاء  وتلحف  صباًحا،  الكسل  رداء  ارتد 
ودنو قدرك، وخسارة معركة العمر، من جراء كسلك!!

)1) صيد اخلاطر ص 314 – ابن اجلوزي - ط 1 دار القلم.
)2) البياذقة هم الرجالة واللفظة فارسية معربة، وسموا بذلك خلفة حركتهم وأهنم ليس معهم ما يثقلهم.

)3) الفوائد ص 45 – ابن قيم اجلوزية - ط 1 الكتب العلمية.
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وعىل نطاق األعامل والتجارات تؤكد بعض الدراسات أن معظم مليونريات العامل 
كانوا عصاميني)1) وبدأوا من الصفر، ونفس الدراسات تؤكد بأن أكثر من 90% من 

ورثة املاليني يستهلكون هذه الثروة برسعة، وفقط 5% هم من حيافظون عليها. 
وعلى نطاق الدول:

دولة صغرية املساحة حمدودة املوارد كاليابان تصنع أعظم اقتصادات العامل، ودول 
إسالمية حباها اهلل من الثروات البرشية والطبيعية ما ال حرص له، لكن إرادهتا مسلوبة 

ومهتها خامدة وأولوياهتا خمتلة، فكان الفشل حليفها والتخلف حمجوزا باسمها.
ملا  وهلذا  واحلضارات،  الدول  وانكسار  واألمم،  الشعوب  اهنيار  طريق  والكسل 

سئل بعض الربامكة عن سبب زوال ملكهم، قال: 
»نوم الغدوات ورشب العشيات«)2).

2. آفة العبادة

 : قال عبد اهلل بن عباس 
»لكل يشء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل«)3).

بآبائه عظامي، ومن طرائف ما جاء يف جممع األمثال 331/2  بنفسه عصامي، وملن يفتخر  )1) يقولون ملن يفتخر 
أنه دخل عىل احلجاج رجل مشهور باجلهل، وكانت له إليه حاجة، فقال يف نفسه: ألختربنه، فقال حني دخل عليه: 
أعصاميا أنت أم عظاميا؟ يريد أرشفت أنت بنفسك أم تفخر بآبائك الذين صاروا عظاما؟ فقال الرجل: أنا عصامي 
وعظامي، فقال احلجاج: هذا أفضل الناس، وقىض حاجته، وزاده، ومكث عنده مدة، ثم فاتشه فوجده أجهل الناس، 
فقال له: اصدقني وإال قتلتك، قال له: قل ما بدا لك وأصدقك. قال: كيف أجبتني بام أجبت ملا سألتك عام سألتك؟ 
قال له: واهلل مل أعلم أعصامي خرٌي أم عظامي! فخشيت أن أقول أحدمها فأخطئ، فقلت: أقول كليهام، فإن رضين 
بنفيس لفضيل وبآبائي لرشفهم، فقال احلجاج عند ذلك:  أفتخر  أراد  أنه  نفعني اآلخر، وكان احلجاج ظن  أحدمها 

املقادير تصري العي خطيبا، فذهبت مثال.
)2) روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار 387/1 – حممد بن قاسم بن يعقوب األمايس احلنفي- ط 1 دار القلم 

العريب.
)3) قوت القلوب -أبو طاهر املكي- ط 2 دار الكتب العلمية.
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* يتسامى اإلنسان يف شهر الصيام وحيلق يف آفاق عالية من أجواء اخلشوع والنقاء، 
ثم رسعان ما هيوي من شاهق إىل واد سحيق، فريجع إىل ما كان عليه قبل شهر الصيام.
* حيج املرء أو يعتمر فريجع بحزمة من العهود واملواثيق مع ربه، ومع مرور الزمن 

تذهب وعوده أدراج الرياح، فيكسل ويفرت!!
يتوقف  ثم  شهر،  بعض  أو  شهًرا  فيواظب  اهلل  كتاب  حفظ  عىل  الرجل  يعزم   *

وينسى ما حفظه، ليصبح استئنافه أصعب والعودة أبعد.
العبد  العبادي، يكسل عنها  املجال  الكسل وهو  وهذا جانب واحد من جوانب 
فيعتادها أوالً، ثم تفقد العبادة روحها، لتموت أثًرا قبل أن متوت جسًدا بأن يتوقف 

اإلنسان عنها وال حيافظ عليها.
التعب  ثمرة  الكسول  درى  ولو  املهمة،  ثقل  يصحبه  قد  املصحوب  الكسل  إن 

واملشقة هلرب من كسله كام قال الزخمرشي يف ربيع األبرار: 
»التعبد يثقل عىل أهله كثقله يف امليزان، والكسل خيف عىل أهله كخفته يف امليزان«)1).

3. جولة يومية في صراع أبدي

يستهدف الشيطان العبد عند نومه، إذ يف النوم انعدام حركة اخلصم ومجود نشاطه، 
والشيطان أقرب ما يكون من العبد عىل هذه احلال، بل أقوى ما يكون عندها ألنك 

أضعف ما تكون وقتها.
هيجم العدو لياًل، مغتناًم هذه الفرصة السانحة، ويبيت عىل خيشوم العبد)2)  يف ظل 
النبي �،  التي أخرب عنها  الثالث  املقاومة، ثم يعقد عقده  غياب احلواجز وانعدام 

)1) ربيع األبرار ونصوص األخيار 402/3 -جار اهلل الزخمرشي– ط 1 مؤسسة األعلمي بريوت.
يف  كام  خيشومه«.  عىل  يبيت  الشيطان  فإن  ثالثا،  فليستنثر  فتوضأ،  منامه  من  أحدكم  استيقظ  »إذا  احلديث  )2) يف 

السلسلة الصحيحة رقم: 3961 وصحيح اجلامع رقم: 330.
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وكسل النفس أو نشاطها سائر اليوم هو بحسب هذه العقد الثالث، فإذا وثب العبد 
من فراشه فجًرا أو قبل الفجر خنس الشيطان وانحلت عقدة، فيذهب عن العبد من 
الكسل بمقدار ذلك، فإن واصل العبد يقظته وقام فتوضأ انحلت العقدة الثانية، وزاد 
نشاطا إىل نشاطه، فإن واصل تفوقه عىل عدوه فصىل انحلت العقدة الثالثة واألخرية، 
لك،  نصب  الذي  الفخ  من  ونجوت  بالفشل،  خطته  وباءت  الشيطان،  كيد  وبطل 

لتصبح نشيًطا طيب النفس.
قال رسول اهلل �: 

ي�سرب  عقد  ثالث  نام  ه�  اإذا  اأحدكم  راأ�س  قافية  على  ال�سيطان  »يعقد 
ا�ستيقظ فذكر اهلل انحلت  مكان كل عقدة: عليك ليل ط�يل فارقد، فاإن 
عقدة، فاإن ت��ساأ انحلت عقدة، فاإن �سلى انحلت عقده كلها، فاأ�سبح ن�سيطا 

طيب النف�س و اإال اأ�سبح خبيث النف�س ك�سالن«)1). 

وشل  لديك،  القوة  منابع  تستهدف  يومية  إبليسية  هجمة  أمام  أنك  تدرك  وبذا 
راية  ترفع  أن  فإما  ساعة،  أول  من  اليوم  معركة  وحسم  األساس،  من  إرادتك 
االستسالم بكسلك وغفلتك عن ذكر ربك، وإما أن تسل سيوف الذكر وتطلق سهام 
اليقظة يف هجمة إيامنية جريئة ضد عدو متبجح ال يتورع عن استهدافك بغاراته كل 

ليلة، فأرنا شجاعتك يا مقدام!!

4. أمر اهلل ألنبيائه

قال اهلل تعاىل خماطًبا نبيه: 
)ۅ ۉ ۉ(

)1) صحيح: رواه أمحد والشيخان وأبوداود والنسائي عن أيب هريرة كام صحيح اجلامع رقم: 8107.
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يا حممد!!

ال راحة يف دنياك! 
وال راحة إال يف اجلنة!

بعد الفراغ من املهامت اجلليالت ينتظرك طول الركعات.. 
فالواجبات ال تنتهي، واملهام ال تنقيض، وال فراغ إال يف اآلخرة.

والراحة الدنيوية يف حقيقتها غفلة عن اجلائزة األخروية..
وهي وصية اهلل ألويل العزم من الرسل، فهذا موسى  وأخوه هارون يأتيهام 

األمر اإلهلي:
) ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(

قال ابن عباس يف التفسري: ال تبطئا، وقال ابن زيد: الواين الغافل املفرط.
يقال ونى فالن يف هذا األمر وعن هذا األمر: إذا ضعف.

والونا: الفرتة يف األعامل واألمور، والتواين والونا: ضعف البدن.
فاألمر الرباين هنا هو بعدم التكاسل عن الذكر والغفلة عنه، بل ذكر اهلل البد أن 
يكون بنشاط ومهة، وهو أمر منرصف إىل نبي من أويل العزم من الرسل، ومن باب 

أوىل إىل من هو دونه يف املنزلة وأحوج منه إىل املوعظة.

5. صعود وهبوط

قال رسول اهلل �: 
فقد  �سنتي  اإىل  فرتته  كان  فمن  فرتة،  ة  رَّ �سِ ولكل  ة،  رَّ �سِ عمل  لكل  »اإن 

اهتدى، ومن كانت اإىل غري ذلك فقد هلك«)1). 

)1) صحيح: رواه البيهقي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 2152، والشــرة: هي القوة والنشاط، ويقابلها 
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ملولة،  فالنفس  العمل،  من  واحدة  وترية  عىل  تسري  أن  البرشية  الطبيعة  تأبى 

والشيطان مرتبص، واجلنة حمفوفة باملكاره.
والعاقل جيعل من حلظات الفتور اسرتاحات يلتقط فيها أنفاسه، ويسيل نفسه فيها 

بمباحات، ويستجم بيشء من الباطل يتقوى به عىل احلق.
إن معرفة طبيعة النفس وسياستها خاصة يف مواسم الكسل والفتور هلو أعظم ما 
يعني عىل حصار ضعفك وتقليل خسارتك إىل أدنى ما يكون، وبذالك ينجيك اهلل 

من مهلكتني عظيمتني:
* الكسل الطويل الذي حيرم اخلري الكثري، وما يتبع ذلك من خسارة فادحة من 

نعيم اجلنة.
* الكسل املؤدي إىل الوقوع يف احلرام، فقل أن جتد فتورا طال إال وأدى بصاحبة إىل 
ذنب أو تفريط يف فريضة، وذلك أن الكسل إشارة حتذيرية صفراء مفادها أنك توشك 
أن تنتقل إىل الدائرة احلمراء: دائرة احلرام، فمن سمع جرس اإلنذار الذي انطلق عند 

ترسب الكسل عرب قلبه احلي، فقد قطع الطريق عىل الشيطان سارق اإليامن.
الفتور إىل أدنى درجاته، ومعرفة كيفية  ولذا كان من أهداف هذه الرسالة تقليل 

التعامل مع هذا الضيف الثقيل إذا نزل، بل وطرده عند أقرب فرصة.
وقد أبكى هذا الفتور عبد اهلل بن مسعود  حني مرض، فجعل يبكي، فعوتب، 
فقال: إين ال أبكي ألجل املرض ألين سمعت رسول اهلل � يقول املرض كفارة، وإنام 
أبكي أنه أصابني حال فرتة، ومل يصبني يف حال اجتهاد ألنه يكتب للعبد من األجر إذا 

مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه املرض)1).

الفرتة: وهي الضعف والكسل.
)1) يف احلديث: »إذا مرض العبد أو سافر كتب اهلل تعاىل له من األجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيام«. صحيح: 

رواه البخاري وأمحد عن أيب موسى كام يف صحيح اجلامع رقم: 799.
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6. الوباء العام

يف ظل غياب هدف عام جتتمع عليه األمة، وتشحذ له قواها مع سيادة ثقافة اليأس 
واإلحباط لدى الكثريين صار الكسل وباء عاما، ومن األهداف:

 اأهداف اقت�ضادية..
بأن تتحرر األمة من تبعة االستغالل الغريب وتكتفي ذاتيا، فتأكل مما تزرع، وتلبس 

مما تنسج بدال من أن تكون عالة عىل أعدائها.

 اأهداف �ضيا�ضية..
بالند ال  الند  بأن متتلك إرادة سياسية مستقلة، ومعاملة غريها من الدول معاملة 

السيد بالعبد.

 اأهداف اإميانية..
هلداية اخللق واألخذ بأيدهيم إىل رحاب اهلل.

التفاهات  لتغزوها  األمة  أوصال  يف  الكسل  يدب  األهداف  هذه  تغيب  وعندما 
والرتهات واملنكرات، قدًرا مقدوًرا ملن مل يصنع لنفسه هدفا أسمى فهوى إىل القاع.

7. شعار اإلسالم النشاط

يف صحيح البخاري: 
»اإن اهلل تعاىل يحب العطا�س ويكره التثاوؤب«)1).

عىل  عالمة  والتثاؤب  ونشاط،  بدن  خفة  عىل  دليل  العطاس  أن  ذلك  يف  والرس 

)1) صحيح: رواه البخاري وأبو داود والرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 1883.
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ثقل البدن وامتالئه واسرتخائه فيميل إىل الكسل، فأضافه إىل الشيطان؛ ألنه يرضيه 
ويسعده وجيره إىل الشهوات، فالتثاؤب رمز الكسل وشعاره، ومقدمة النوم ودثاره، 
وسالح من أسلحة الشيطان، وجند من جنده، بعكس العطاس الذي ينفض عنك 
بعض  يرى  ولذا  نفسه،  إىل  الرمحن  نسبه  لذا  اجلسد  يف  احليوية  وجيدد  الكسل  غبار 
العلامء أنه يكره إظهار التثاؤب بني الناس مع القدرة عىل كفه، وإن اضطر إليه تأخر 

عن الناس وفعله.

8. المهمة المزدوجة

قال رسول اهلل �:
»اإن من النا�س نا�سا مفاتيح للخري مغاليق لل�سر، واإن من النا�س نا�سا مفاتيح 
لل�سر مغاليق للخري، فط�بى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري على يديه، وويل 

ملن جعل اهلل مفاتيح ال�سر على يديه«. تخريج

املصلحون عىل ثغر األمة قائمون ال يغفلون وال ينامون، ألهنم إن فعلوا جنوا عىل 
أنفسهم وعىل أمتهم من ورائهم، وهلكوا وأهلكوا، وإن تاه املرشدون ضلت السفينة 
الطريق وحتطمت عند أقرب صخرة، وإذا نام احلارس وقع الكنز لقمة سائغة يف أيدي 

اللصوص.
فال جتعل اهلدف من وراء هذا الكتاب أن تنفي عن قلبك الكسل فحسب بل أن 
تؤدي هذه املهمة مع اآلخرين، وهنضة األمة ال تبدأ إال إذا كان فيها من حيمل هذا اهلمَّ 

ويتبناه، وإن من أهم صفات الطائفة املنصورة: 
إحياء قلوب الغافلني وبث الروح يف اخلاملني.
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ما هو الكسل؟!

لــغــــة:
كسل عن اليشء كساًل: تثاقل وفرت عام ال ينبغي أن يتثاقل عنه، فهو كسل وكسالن، 

واجلمع: كساىل وكسىل، وهي كسلة وكسىل وكسالنة.
)أكسل( األمر الرجل أي جعله متثاقاًل.

)تكاسل( تعمد الكسل.
)استكسل( املتكاسل اعتل بوجوه الكسل.

)املكسلة( ما يؤدي إىل الكسل، يقال الفراغ مكسلة، وفالن ال تكسله املكاسل: ال 
تثقله وجوه الكسل)1). 

ا�ضطالًحا:
الكسل كام يقول اإلمام النووي هو: »عدم انبعاث النفس للخري وقلة الرغبة مع 

إمكانه«)2).
أو هو كام يقول الطيبي: 

»التثاقل عام ال ينبغي التثاقل عنه«))).

)1) املعجم الوسيط 492/2 بترصف.
)2) رشح النووي عىل مسلم 28/17 – ط 2 دار إحياء الرتاث.

)3) مرقاة املصابيح 1651/4 – ط 1 دار الفكر بريوت.
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 الــدعــــاء

الطلقة
االأوىل

الطريق االأول: اال�ضتعاذة من الك�ضل..
 : روى اإلمام البخاري عن أنس بن مالك  أن النبى � قال ألبى طلحة 
»التم�س غالًما من غلمانكم يخدمنى حتى اأخرج اإىل خيرب«، فخرج بى أبو 
طلحة مرديف، وأنا غالم راهقت احللم، فكنت أخدم رسول اهلل � إذا نزل، فكنت 
والك�سل  والعجز  واحلزن  الهم  من  بك  اأع�ذ  اإنى  »اللهم  يقول:  كثرًيا  أسمعه 

والبخل واجلنب و�سلع الدين وغلبة الرجال«)1). 

وكان هذا الدعاء ديدنه صباًحا ومساًءا:
»رب اأ�ساألك خري ما يف هذا الي�م )الليلة) وخري ما بعده )بعدها)، واأع�ذ 
بك من �سر ما يف هذا الي�م )الليلة) و�سر ما بعده )بعدها)، رب اأع�ذ بك من 

الك�سل و�س�ء الكرب، رب اأع�ذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب«))). 

وغياب القدرة نوعان:
يف  والتقدم  اهلرم  وآثار  الكرب(  )سوء  وهو  لدفعه  حيلة  ال  قدري  قدرة  غياب   *

العمر.

)1) صحيح: رواه البخاري عن أنس بن مالك كام يف صحيح البخاري رقم: 2893.
)2) صحيح: رواه الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعود كام يف الكلم الطيب رقم: 3228.
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الدعة  عىل  ويبعث  النشاط  حيارص  الذي  )الكسل(  وهو  كسبي  قدرة  غياب   *

واخلمول.
صباًحا  الدعاء  هبذا  يدعو  فكان  مًعا،  النوعني  هذين  من   � النبي  استعاذ  ولذا 
يستعني به عىل أعباء النهار من دعوة وجهاد ومالقاة األعداء، ويدعو به لياًل ليستعني 

به عىل أعباء الليل من صالة وذكر ومناجاة.
ولالستعاذة معنيان:

من  به  االمتناع  معنى  اليشء، عىل  إىل  و]التحيز  ]االلتجاء واالستجارة[،  األول: 
املكروه[.

لذا ]يقال: عذت بفالن واستعذت به؛ أي جلأت إليه، وهو عياذي؛ أي ملجئي[.
والثاين: ]االلتصاق[.

بالعظم،  اللحم  من  التصق  ما  قال: عوذه، وهو  اللحم؟  أطيب  ما  قيل ألعرايب: 
ويقولون لكل أنثى إذا وضعت: عائذ، وتكون كذا سبعة أيام، وإنام سميت ملالزمة 

ولدها إياها.
وااللتصاق هنا بمعنى الرحيل إىل رحاب اهلل لدفع مكروه.. 

النرص،  وجوامع  الشفاء،  فيه  ما  نبيه  اهلل  علم  »لقد  املكي:  عفان  بن  عمرو  قال 
وفواتح العبادة، فقال: 

) ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ ڭ(«)1).
فاالستعاذة إذن دعاء بدفع رضر واقع، فإذا حرض قلبك معه زادت فاعلية الدواء 
أوصاك  ولذا  الرضر،  واندفع  األثر  قوي  اجلرعة  تكررت  وكلام  الشفاء،  واقرتب 
القبول  إىل  أقرب  ليكون  الدعاء  عند  ووجله  القلب  بحضور  اليامن   بن  حذيفة 

)1) تاريخ بغداد 136/14- أبو بكر البغدادي- دار الغرب اإلسالمي - بريوت.
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وأرجى لبلوغ املأمول، فقال: 

»يأيت عليكم زمان ال ينجو فيه إال من دعا دعاء الغريق«)1).

الطريق الثاين: �ضوؤال الثبات والعون..
سؤال الثبات

قال رسول اهلل � موصًيا:
فاكنز  والف�سة  الذهب  اكتنزوا  قد  النا�س  راأيت  اإذا  اأو�س!!  بن  �سداد  »يا 
الر�سد،  على  والعزمية  االأمر،  يف  الثبات  اأ�ساألك  اإين  اللهم  الكلمات:  ه�ؤالء 
واأ�ساألك م�جبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، واأ�ساألك �سكر نعمتك، وح�سن 
تعلم،  ما  خري  من  واأ�ساألك  �سادًقا،  ول�ساًنا  �سليما،  قلبا  واأ�ساألك  عبادتك، 
واأع�ذ بك من �سر ما تعلم، واأ�ستغفرك ملا تعلم.. اإنك اأنت عالم الغي�ب«))).

والحظوا أن أول دعوة من أحد عرش دعوة كانت )الثبات يف األمر(، وكأن الثبات 
مفتاح كل خري ومقدمة أي فضل.

وضد الثبات االنقطاع، وأول طريق االنقطاع: الكسل، فمن سار يف طريق الكسل 
أخطأ منازل الثبات.

وملا كانت مفاتيح كل خري بيد اهلل وحده، وكل اخللق يف أمس احلاجة إىل اخلري، كان 
ال مناص من طرق باب اإلله اجلليل لنستمطر منه الثبات بكافة صوره:

• الثبات عىل الدين فال ارتداد.
انتكاس. • الثبات عىل الطاعة فال فتور أو 

• الثبات عىل اهلداية فال زيغ وال ضالل.

)1) سالح املؤمن يف الدعاء والذكر ص 39- تقي الدين بابن اإلمام - دار ابن كثري - دمشق - بريوت.
)2) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 3888.
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التقاء يف منتصف طرق. املبدأ فال مساومة عليه أو  • الثبات عىل 

• الثبات عىل الوفاء فال غدر أو احتيال.
بيئة جارفة. • الثبات عىل العفة واحلياء فال مسايرة لصحبة فاجرة أو 

كلـنـا فـقـــراء!!

ورسول اهلل عىل جالل قدره وقربه من ربه ما كان ليثبت عىل احلق إال بتثبيت اهلل 
له، حتى خاطبه ربه:

) وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(  ]اإلرساء: 74 - 75[.

وهو من هو يف مقام النبوة ودرجات االصطفاء، فامذا عن من دونه وهو من هو يف 
تقلب القلوب وحتكم األهواء!! 

القلوب  يا مقلب  اللهم  أكثر دعائه:  رسول اهلل كان 
على  الدين  بصالح  دعاء  وهو  دينك،  على  قليب  ثبت 
مع  الدعاء  هذا  عن  يغفل  من  عن  فماذا  لديه،  كماله 
بالدعاء  لسانه  انطلق  إذا  وحتى  عليه،  أوزاره  شهادة 

كان لصالح دنياه ناسيا دينه!!

اأ�ضائلك:
ما مقدار حاجتك هلذا الدعاء مقارنة بحاجة املعصوم إليه �؟!

أم كيف تشكو فتوًرا وتنسى أن تدعو رًبا غفوًرا؟!
إن اجلريح يرصخ طالبا النجدة، وأنت إيامنك جمروح منذ زمن، فام بالك ال تدعو 

مستغيًثا أو تبكي مستجرًيا؟!
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واهلداية  والرشاد  العزم  خزائن  ومنها  يشء،  كل  خزائن  عنده  وجل  عز  اهلل  إن 

والسداد، وهبذا انقسم الناس إىل صنفني:
إياه وهداه.. بالثبات فأعطاه  • صنف دعا اهلل 

• وآخر نام عن السؤال فرجع باحلرمان والزيغ والعصيان.

العاجز احلقيقي!!

ما اأ�ضد ك�ضله!!
من صمت عن رجاء رب وهاب ودعاء جامع مستجاب، فلم يقو عىل جمرد النطق 

بكلامت يسريات..

ما اأقبح غفلته!!
من غفل عن أقوى سالح مع أنه ال يكلف غري حضور قلب وحتريك لسان!!

ما اأ�ضعف حجته!!
إىل جبار األرض  يلتجأ  أن  الغفالت دون  بئر  إىل  الطاعات  من سقط من شاهق 

والساموات!!
وهلذا قال نبينا �: 

»اأعجز النا�س من عجز عن الدعاء«)1). 

إن اخلوف من األسد يدفع إىل االحتامء منه داخل احلصون، واخلوف من هجمة 
الكسل ليس هلا سوى االلتجاء إىل ركن شديد ومحى رب جميد، ألنه ال يعلم النفس 

مثل خالقها، وليس أدرى بالصنعة من صانعها.

)1) صحيح: رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي يف الشعب كام يف صحيح اجلامع رقم: 1924.
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و�ضوؤال هام:
من الذي أعان األنبياء من قبلنا؟!

من الذي وفق الصاحلني للطاعات يف وجه االبتالءات وصنوف املغريات؟!
أإله مع اهلل؟!

يغري  الرباني  اجلود  وتتابع  اإلهلي  الكرم  روعة  إن 
النجاة،  طوق  لليائسني  ويقذف  باإلقبال،  معرض  كل 
وحيرك القلوب اجلامدة منذ سنني، ومن أكرم من أكرم 

األكرمني؟!

وهو ما فطن له ابن اجلوزي فكان كثرًيا ما يصيح يف الكسول اخلامل: 
»تعرض ملن أعطاهم، وسل فموالك موالهم«)1).

 �ضوؤال العون:
قال النبي �: 

»يا معاذ! و اهلل اإين الأحبك، اأو�سيك يا معاذ: ال تدعنَّ يف دبر كل �سالة اأن 
تق�ل: اللهم اأعني على ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك«))).

ذلك،  أقسم عىل  له حتى  اشتد حبه  من  نبينا  هبا  اختص  نبوية  الدعاء حتفة  وهذا 
نصيحته  قبل  باملحبة  أعلمه  وإنام  خري،  كل  إال  حلبيبه  يدخر  ال  املحب  أن  شك  وال 
ألمهيتها  التوكيد  بنون  مشددة  وصية  وهي  إليه،  يلقى  ملا  االستعداد  غاية  يف  ليكون 

)1) املدهش 428 – ابن اجلوزي - دار الكتب العلمية.
)2) صحيح: رواه أمحد وأبوداود والنسائي عن معاذ بن جبل كام يف صحيح اجلامع رقم: 7969، وقد مجع الدعاء 
بني عمل القلب واللسان واجلارح، فقوله: )ذكرك(: طاعة اللسان، )وشكرك(: طاعة القلب، )وحسن عبادتك(: 

طاعة اجلوارح واألركان.
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«، وفحوى النصيحة: سؤال اهلل العون عند كل األحوال؛  وخطورة إمهاهلا »ال تدعنَّ
فإن أصابتك نوبة فتور وكسل كان جرعة عالجية، وإن كنت نشيطا ذا مهة كان هذا 
الدعاء يف حقك جرعة وقائية، فإذا أردت أن ال تصاب بربد العزيمة ووهن القوة، 
فتناول مخس جرعات عقب مخس صلوات يف اليوم والليلة.. هذا هو مقدار اجلرعة 

النبوية التي وصفها لك نبيك ليداويك وهبا هيديك.
مهة  واألعىل  ثباًتا  واألعظم  االستمرار  يف  حًظا  األوفر  هو  اليوم  دعاء  األكثر  إن 
ونشاًطا، وما كان سؤال العون واملدد عىل بال عبٍد إال أعانه اهلل، وال غاب عنه إال 

ُوِكل إىل نفسه فهلك، فاخرت لنفسك!
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 الخوف من السقوط في فخ 

الطلقة
الثانية

النفاق

لو مل يكن للكسل شؤم سوى أنه سمة املنافقني األبرز لكفاه، ولذا فضحهم رهبم 
يف قوله:

) ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(.
وأنت تلمح في هذه اآلية نوعان من الكسل:

• كسل بدين عن الطاعات، يدفع إىل التخلف عن الصلوات، وأظهر ما يكون كل 
يوم يف اختباري الفجر والعشاء، ولذا فاملنافقون يتخلفون.

مواطن  يف  اإلقدام  وعدم  والرتدد  البذل،  يف  التلكؤ  إىل  يدفع  نفيس  وكسل   •
اخلري، وحجز املقعد األخري يف قائمة املضحني، فإن ضاق عليهم اخلناق أدوا الطاعة 

باختناق، وجعلوا هلم فيها مآرب أخرى، ولذا فاملنافقون يراؤون.
والدة(،  )العيوب  أن  خيربنا  الشيطان  مع  صراعنا  وتاريخ 
أو  عيب  حدود  عند  تقف  لن  اإلغوائية  الشيطان  شهية  وأن 
باملعصية،  الواقع  اخلرق  وترقع  خللك  تصلح  مل  فما  عيبني، 
فإن اخلرق سيتسع، وإذا اتسع فأخشى أن جتد إميانك غارًقا يف 
حبر الغفالت، ليموت القلب من جراحات السيئات، إال أن تنتبه 

مبكًرا، لتمنع عدوك من مواصلة إفساده وتتابع غاراته. 
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حذيفة هذا العصر!!

ليت باب اجلهاد كان مفتوًحا اليوم للجميع؛ نكشف به تسلل النفاق إىل قلوبنا.. 
بحسب جهادنا أو قعودنا..

صفوف  مبعثًرا  املنافقني  أسامء  فاضًحا  لينزل  السامء  من  انقطع  ما  الوحي  ليت 
األدعياء.

واملنافقني  املؤمنني  أسامء  يكشف  بيننا،  النبوي  الرس  كاتم  اليامن  بن  حذيفة  ليت 
بصالته عليهم أو عدم صالته)1)... 

لكن.. مل تبق غري أعاملنا دلياًل ناصًعا عىل إيامننا أو نفاقنا، رشفنا أو عارنا، ولعل من 
أهم هذه األعامل ما دلنا عليه عبد اهلل بن عمر  حني قال: 

»كنا إذا فقدنا الرجل يف صالة العشاء والفجر أسأنا الظن به«)2).
فأعاملنا  كفته،  متيل  وإليهم  ينتسب،  املنافقني  إىل  أنه  ظنوا  الظن:  به  أسأنا  ومعنى 
اليوم هي يف حقيقة األمر: )حذيفة هذا العرص(، أعامٌل باحت بالرس حني غيب املوت 

كاتم الرس!! 

العرض السخي!!

�ضبيالن ال ثالث لهما:
إىل  املؤدي  املؤمنني  وسبيل  النار،  من  األسفل  الدرك  إىل  املؤدي  املنافقني  سبيل 

)1) حذيفة بن اليامن كاتم رس رسول اهلل أخربه بأسامء املنافقني، وكان عمر ينتظره كل جنازة فيصيل عليها إن صىل 
حذيفة ليعرف أهنا مؤمنة، أو يمتنع عن الصالة عليها إن امتنع حذيفة، لنهي اهلل رسوله أن يصيل عىل املنافقني، ويقول 

له: يا حذيفة، نشدتك باهلل هل سامين لك رسول اهلل؟ قال: ال، وال أزكي بعدك أحدا.
)2) صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 417.
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أنا صاحب هذا  الطريقني شئت، ولست  املختار، فاخرت أي  منازل األبرار وصحبة 

العرض، بل صاحبه رسول اهلل � حني قال: 
»كما ال ُيجتنى من ال�س�ك العنب كذلك ال ينزل االأبرار منازل الفجار، 

فا�سلك�ا اأي طريق �سئتم، فاأي طريق �سلكتم وردمت على اأهله«)1).

الكالم وا�ضح والتمييز فا�ضح:
من سلك طريق املؤمنني نال جزاءهم وحلق هبم يف منازل اجلنة، ومن سلك سكة 
الدرك  إىل  انزلق  ثم  النفاق،  داء  إليه  ترسب  واالنزالق  الكسل  من  فيها  بام  النفاق 

األسفل من النار، ومن تشبه بقوم صار منهم. 

اخلوف القاتل!!

كان لعمر بن عبد العزيز أخ صالح، فلام توىل اخلالفة دعاه فقال له: يا سامل.. أخاف 
أال أنجو.
فقال: 

»إن كنت ختاف فنعاًم، لكني أخاف عليك أن ال ختاف!!«)2).
إنه اخلوف الذي يقتل كل بادرة كسل أو مقدمة غفلة، مما يؤدي بالعبد إىل العمل 
الصالح واالستدراك الرسيع عقب أي زلة، ولقد خيش عمر بن اخلطاب  عىل 

نفسه النفاق مع أنه سمع بأذنيه البشارة من رسول اهلل �: 
»وعمر يف اجلنة«)))

)1) حسن: رواه أو نعيم يف احللية كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 2046.
)2) حلية األولياء 329/5- أبو نعيم األصفهاين – ط دار الكتب العريب، وتتمة املوعظة: »إن اهلل أسكن عبدا داًرا 

فأذنب فيها ذنبا واحًدا فأخرجه من تلك الدار، ونحن أصحاب ذنوب كثرية نريد أن نسكن تلك الدار«.
)3) صحيح: رواه أمحد والضياء عن سعيد بن زيد كام يف صحيح اجلامع رقم: 50.
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ألن هذا سمت املؤمنني:

 خوٌف دافٌع للعمل، ووجل طارد للكسل، 
فمن خيش النفاق هرب من أهله، وتربأ منهم بعمله قبل قوله.

وقد أبان شقيق البلخي اخلط الفاصل بني فريقي اإليامن والنفاق حني قال: 
املنافق  ومثل  شوًكا،  حيمل  أن  خياف  وهو  نخلة  غرس  رجل  كمثل  املؤمن  »مثل 

كمثل رجل زرع شوًكا وهو يطمع أن حيصد متًرا«)1).
ويكفيك أن تعرف أن نبينا قد توعد من فرط يف صالته ومل حيافظ عليها بأنه حيرش 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف، فالتخلف عن فريضة وعدم 
نحو  واحد  قيد  يف  معهم  ويسلسله  وسادته،  الكفر  بقادة  العبد  يقرن  فيها  االنتظام 

جهنم، ويف ذلك إشارة ال ختفى عىل عاقل: 
أن من اشرتك مع طائفة يف عملها لقي نفس جزائها، فهل سكن اخلوف قلوبنا من 

عاقبة مخولنا وطول سباتنا؟! 
وهو ما سامه بعض الصاحلني:

قانون التماثل!!

ون�ضه:
)النظري يأخذ حكم نظريه، وإن ما جيري عىل اليشء جيري عىل نظريه، ويستحيل أن 

يفرتق املتساويان يف احلكم، كام يستحيل أن يتساوى املختلفان يف احلكم()2).
التبعة  لتكون  الفراش،  لذة  املنافقني  شاركنا  فقد  الفجر،  صالة  يف  نا  قرصَّ إن   *

)1) صفة الصفوة 339/2- ابن اجلوزي- ط دار احلديث بالقاهرة.
)2) جملة الرتبية اإلسالمية  ص  26 نقال عن كتاب املنطلق.
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احلتمية: سوء العذاب وشدة احلساب إال أن يتوب علينا رب رحيٌم تواب. 

* إن وعدنا فأخلفنا، أو حدثنا فكذبنا فقد استوجبنا ثلث نفاق!!
* إن أنفقنا فراءينا أو أتبعنا صدقتنا باملن واألذى فقد اقتدينا بزمرة املنافقني، فكيف 

نستبعد أن نحرش يف نفس الزمرة يوم حيرش الناس زمرا لرب العاملني.. 
أخي الخائف الوجل.. أبشر!!

إن خوفك من السقوط سيطرد الكسل عن قلبك فيتيقظ، وعن عقلك فيتقد، وعن 
جسدك فينشط، لرتبأ بنفسك عن زلة قدم توقع يف اهلاوية.

فهل لنا أن نلجأ إىل واحة )اخلوف من النفاق( حتمينا من الوقوع يف مستنقع هذه 
السيئات، وتدفعنا دفًعا نحو معايل املهامت وفراديس اجلنات.

النار  فاقرتابك من  أن )ما حترق حترك(،  الفاعلة  التغيري  أن من قواعد  أال واعلم 
يدفعك بعيدا عنها، وكل من أحرق قلبه اخلوف حترك ليحتمي من لفح النار ولباس 

العار، أما من مل يتحرك فعديم اإلحساس ميت القلب يف األساس.. 
ابن  قال  كام  اخلمول  به  ويربأ  الكسول  به  يعالح  دواء  أعظم  هو  اخلوف  هذا  إن 

اجلوزي يف كتابه الطب الروحاين: 
»اخلوف سوٌط يساق به املتواين«)1).

)1) الطب الروحاين ص 49- ابن اجلوزي- ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.
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 اليقين بالجزاء

الطلقة
الثالثة

يا من باع كل يشء بال يشء، واشرتى ال يشء بكل يشء.. 
اسمع قول نبيك: 

قال رسول اهلل �: 
»ل� اأن رجاًل يخر على وجهه من ي�م ولد اإىل ي�م مي�ت هرًما يف مر�ساة 

اهلل عز وجل حلقره ي�م القيامة«)1). 

إن حياة تقضيها يف سجدة طويلة من يوم ولدت 
أن  العمل  إىل يوم متوت ال تصلح على عظمة هذا 
فيه  وعملك  حمدود  العمر  ألن  للجنة،  مثًنا  تكون 
إمكان ختيله-  روعته وعدم  حمدود، واجلزاء -على 
وال  مسعت..  أذن  وال  رأت..  عني  ال  ما  حمدود،  غري 

خطر على قلب بشر..

فلام تالقينا وعاينت حسنها            تبينت أين إنمـا كنت ألعب
أخي..

يا من أصابه زكام الكسل فلم يشم رائحة اجلنة تسعى بني يديه!!

)1) صحيح لغريه: رواه الطرباين عن عتبة بن عبد اهلل كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 3596.
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يا من نام تارًكا نعيم اجلنة والقصور زاهًدا يف وصال احلور!!

كيف تزاحم ساكني الفردوس بمناكب الكسل؟!
كيف الفوز بأغىل سلعة دون دفع الثمن؟! 

فكيف بمن مل يعرف شيًئا عن الصفقة من األساس؟! 
بل كيف بمن اشرتى النار بمعاصيه وعدم اإلحساس؟! 

ماذا يكون حاله يوم القيامة وليس يف حوزته غري اإلفالس؟!
ملن فتح اهلل أبواب اجلنة الثامنية إن مل تكن لك؟!

أيفتحها لك وتغلقها عىل نفسك؟!
أيغريك وتزهد؟! 
أيقبل وتعرض؟!

هجمــة  من  ومنقذها  العمل  إىل  البشـرية  النفس  سائق  هو  بالعوض  اليقني  إن 
الكسل..

قول  واسمعوا  فيها،  التكــاسل  من  يمنــع  العبــادات  بثــواب  اليقني  كان  لذا 
النبي �:  

»ل� يعلم�ن ما يف التهجري ال�ستبق�ا اإليه«)1).

والتهجري: السري ىف اهلاجرة، وهى شدة احلر، ويدخل ىف معنى التهجري املسارعة 
الصالة،  قبل  االنتظار  للعبد فضل  أوقاهتا؛ ليحصل  قبل دخول  الصلوات كلها  إىل 

فجعل رسول اهلل � معرفة األجر سبًبا التقاء الكسل والوثبة نحو العمل.
وإن التكاسل عن كثري من األعامل كثرًيا ما يكمن يف عدم معرفة ثواهبا أو الغفلة 

)1) صحيح: رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 231.



40الـحــرب عــلــى الـكـســل
عنه، ولذا وصف النبي � املتخلفني عن صاليت الفجر والعشاء بقوله: 

»ول� يعلم�ن ما فيهما الأت�هما ول� حب�ا«)1).

شدة  من  الفراش  طرحيي  كانوا  ولو  عنهام  ختلفوا  ملا  ثواهبام  قدر  يعلمون  لو  أي 
املرض، أو مقعدين ال يقدرون عىل احلركة، ولذا قال أبو الدرداء  يف مرضه الذي 

مات فيه: 
»اسمعوا وبلغوا من خلفكم: 

حافظوا عىل هاتني الصالتني -يعني يف جـمـاعة- العشاء والصبح، ولــو تعلمون 
ما فيهام ألتيتمــومها ولو حبوا عىل مرافقكم وركبكم«)2).

 واملنافقون يعلمون، لكنه علم عقيل ال جياوز العقول إىل القلوب، بمعنى أهنم ال 
يوقنون لذا يكسلون، فالقول قول مصدق أما الفعل فتكذيب يف تكذيب!!

يا من إذا نصح قال أدري، وفعله فعل من ال يفهم وال يدري!! وحيك!! ما أنت 
إال كمن قيل فيه:

أقول له زيًدا فيسمع خـالًدا                ويكتبه عمًرا ويقرؤه بكًرا!!

أرباح تغري املوقنني!!

� كيف يكسل عبٌد عن الصالة عىل النبي � بعد ما سمع ثواب: 
»اأوىل النا�س بي ي�م القيامة اأكثـرهم علي �سالة«)))

هل يغفل عن صالة عىل نبيه بالغدو والعيش)4)؟!

)1) صحيح: رواه ابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح ابن ماجة رقم: 797.
)2) االستذكار 379/1- ابن عبد الرب – ط 1 دار الكتب العلمية ببريوت.

يف  لغريه  حسنه  ثم   ،1821 رقم:  اجلامع  وضعيف   484 رقم:  الرتمذي  ضعيف  يف  كام  الرتمذي  رواه  )3) حسن: 
صحيح الرتغيب رقم: 1668.

)4) يف احلديث: »من صىل عيل حني يصبح عرشا وحني يميس عرشا أدركته شفاعتي يوم القيامة«، واحلديث رواه 
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� كيف يكسل عبٌد عن الدعوة إىل اهلل بعد ما سمع ثواب: 

»الأن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من اأن يك�ن لك حمر النعم«)1).

هل يفرت بعدها عن بذل وقت ومال يف سبيل دعوته؟!
هل يصغي لتخذيل زوج أو تثبيط أهل؟! 
هل يستسلم لتعب أو يسلم نفسه لوهن!!

هل تلهيه أرباح التجارات عن هداية الغافلني والغافالت؟!
� كيف يكسل عبٌد عن صالة الفجر بعد ما سمع ثواب: 

»من �سلى ال�سبح فه� يف ذمة اهلل«)))

فيغدو سائر يومه مطمئنًا إىل حراسة فرضها اخلالق عليه وضمنها له. 
� كيف يغرق عبٌد يف ظالم الفراش بعد ما سمع بشارة: 

»ب�سر امل�سائني يف الظلم اإىل امل�ساجد بالن�ر التام ي�م القيامة«)))

فيضمن بسريه يف الظلامت يوما بعد يوم أن جيمع أشعة نوره الساطع، يزهو به يف 
الناس يوم احلرش وهم حوله يتخبطون يف الظلمة آالف السنني!! 

� كيف يكسل عبٌد عن صالة تطوع يف بيته بعد ما سمع مضاعفة الثواب: 
»�سالة الرجل تط�عا حيث ال يراه النا�س تعدل �سالته على اأعني النا�س 

خم�ًسا وع�سرين«))).

الطرباين عن أيب الدرداء، و حسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم: 6357.
)1) صحيح: رواه أبو داود عن سهل بن سعد كام يف صحيح اجلامع رقم: 1511.

)2) صحيح: رواه الرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 6338.
)3) صحيح: رواه أبوداود والرتمذي عن بريدة وابن ماجة واحلاكم عن أنس وسهل بن سعد كام يف صحيح اجلامع 

رقم: 2823.
الربيع بن خثيم  الرومي كام يف صحيح اجلامع رقم: 3821، وهلذا ما رئي  أبويعىل عن صهيب  )4) صحيح: رواه 

متطوعا يف مسجد قومه قط اال مرة واحدة، وما رئي عامر بن عبد قيس متطوعا يف املسجد قط!!
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اليقني حامل األثقال!!

وهلذا قال ابن رجب: 
»من مل يعرف ثواب األعامل ثقلت عليه يف مجيع األحوال«)1).

ووصف بعضهم أحد املوقنني بقوله:
بصيـٌر بأعقـاب األمـر كأنمــا            يرى بصواب الظن ما هو واقع

وضد الكسل النشاط، وكل نشيط ذو مهة هو بال شك صاحب يقني بالثواب واثق 
يف اجلزاء.. قال ابن اجلوزي: 

»من ختايل الثواب خفَّ عليه العمل«)2).
إخوتاه..

اجلد اجلد فام حتتمل الطريق الكسل..
وحيكم!! ما هذا الفتور واجلد والنشاط وحدمها مهور احلور!!

أين العمل املربور يا مغرور؟!
ال عمل نقي وال قلب تقي

بل رسور بغرور، وسهو يف هلو
ففوزك باجلنة إذن معجزة من املعجزات!!

وحيك!!
كسلك عن الطاعات ال يقابله كسل عن السيئات!!

وتثاقل عن اجلنات يف مواجهة تدافع نحو املهلكات!!
وعمٌل كهذا ال يرىض به أحد، فكيف يرىض به األحد الصمد؟!

)1) اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبيل 158/2- دار العاصمة - اململكة العربية السعودية.
)2) ذم اهلوى ص 59 – ابن اجلوزي.
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أمر نبوي نافذ!!

إخواني..
أرأيتم لو أن رسول اهلل � خاطب أحدنا مبارشة وقال له: 

)يا فالن!! افعل كذا وكذا(.. 
فهل جيرؤ أحد منا عىل أن يتلكأ يف تنفيذ األمر؟

وال�ضوؤال:
ما الفارق بني أن يأتيك األمر من رسول اهلل مبارشة، وبني أن يرسل إليك رسوالً؟ 

ما الفارق بني أمره بلسانه وأمره عن طريق كتابه ما دام يف النهاية أمًرا؟!

يا من مواعيدهم مع الطاعات عرقوبية، وأحزاهنم عىل فقد الدنيا يعقوبية:

هل رأيتم تاجًرا يفرت عن ربح؟! 

أو ينام عن صفقة رائجة تدر عليه أضعاف رأس ماله؟! 

هل سمعتم أحًدا منهم يقول: سئمت من كثرة األموال وتتابع األرباح!! 

فام لكم يف حرث اآلخرة تكسلون!! ويف ثواهبا تزهدون!! 

أو  أو عامني، بل شهر  الكسل ضيًفا يف غضون عام  الفتور دوًما وحيل  فيزوركم 
شهرين.

جنة يف ظل سيف!!

وكلام كان العمل صعبا كان استحضار الثواب أنفع، وال أصعب من اجلهاد، فهو 
بذل النفس واملال، وفراق األهل والعيال، لذل كان النبي � يعرض هذه اجلائزة يف 
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ساحات القتال، فيقول: 

»اجلنة حتت ظالل ال�سي�ف«)1).

فإذا تلقى منا رجل وسام الشهادة، فلنعلم أن دمه لو أذن له يف الكالم لصاح:
ال تشفقوا عيل بل أشفقوا عىل أنفسكم أن لــم تـلـقـــوا نـفــس مـصيـــري..
ال تسكبـــوا العبـــرات حــزًنا علـي بـل اسكبــوها فـرحـــا بمــا لـــدي.

ال تظنوها هناية املطاف وخامتة الرواية، بل هي واهلل أول املطاف وصفحة البداية.. 
بداية القصة اجلديدة: اجلنة وال أروع!!

اليقني بالعقوبة!!

فاليقني  وخالفه،  األمر  عىص  ملن  بالعقوبة  اليقني  هو  اليقني  من  الثاين  واجلناح 
الفجر  صالة  من  أوضح  وليس  اجلريمة،  إىل  املؤدي  الكسل  عىل  يقيض  بالعقوبة 
يكسل عنها كثري من الناس، ولو علموا اجلزاء النتفضوا من الفراش يطلبون النجاة، 

واسمعوا نص العقوبة: 
ثم  بالنا�س،  ي�سلي  رجاًل  اآمر  ثم  فتقام،  بال�سالة  اآمر  اأن  هممت  »ولقد 
ال�سالة،  ي�سهدون  ال  ق�م  اإىل  حطب  من  حزم  معهم  برجال  معي  اأنطلق 

فاأحرق عليهم بي�تهم بالنار«))).
وتكاد أن تكون العقوبة مجاعية تؤاخذ عليها األمة مجيعا بل أهل األرض أمجعني 

 : كام قال شداد بن أوس 
»من أحب أن جيعله اهلل من الذين يرفع اهلل هبم العذاب من أهل األرض، فليحافظ 

عىل هاتني الصالتني يف اجلامعة صالة العشاء وصالة الصبح«)3).

)1) صحيح: رواه البخاري ومسلم واحلاكم عن أيب موسى كام يف صحيح اجلامع رقم: 3117.
)2) صحيح: رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف خمترص إرواء الغليل رقم: 486.

)3) االستذكار 144/2.
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هذا يف شأن التكاسل عن عبادة من العبادات..

فكيف يف شأن التكاسل عن غريها من الواجبات؟! 
خاصة لو كان متعلًقا بحقوق عبد من العباد!!!

أخي..
ما تساوي لذة املرسوق إذا قيست بخجلة الفضيحة؟! فكيف بإقامة احلد وقطع 

اليد؟!
ا�ضمع:

عن أيب مسعود البدري  قال: كنت أرضب غالًما يل بالسوط، فسمعت صوًتا 
إذا هو  دنا مني  فلام  الغضب،  أفهم الصوت من  أبا مسعود!! فلم  اعلم  من خلفي: 

رسول اهلل �، فإذا هو يقول: 
»اعلم اأبا م�سع�د اأن اهلل اأقدر عليك منك على هذا الغالم«)1)

فقلت: ال أرضب مملوًكا بعده أبًدا. 
ويف رواية: فقلت يا رسول اهلل هو حر لوجه اهلل تعاىل، فقال: 

»اأما ل� مل تفعل للفحتك النار اأو مل�ستك النار«))).

ويف هذا املوقف درو�ش عديدة هامة:
• معصية واحدة قد تتسبب يف دخول صاحبها النار، فال تستصغر ذنًبا بعد اليوم، 

وال حتتقر إثمـًا.
يمحوه  ال  عماًل  بل  كالًما،  يكن  مل  الذنب  ألن  كالًما،  وليست  عمل  التوبة   •

سوى عمل مثله.

)1) صحيح: رواه مسلم عن أليب مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم: 1071.
)2) صحيح: رواه مسلم وأبو داود والرتمذي كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 2277.
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• رسعة التوبة أرجى لقبوهلا، وتأخريها جيعل القبول أبعد، ألن العبد ينسى ذنبه 
بذنب  فيفاجئه  العبد  غفلة  سيغتنم  الشيطان  وألن  منه،  يتوب  فال  الزمن  مرور  مع 

ثان يضعف مقاومته ويزيد قلبه مرًضا.
أما التوبة الرسيعة فور الوقوع يف الذنب فهذا مثل اللديغ حورصت جرعة السم 
عنده يف احلال، واستخرجها الطبيب منه دون إمهال، وإال هلك املصاب وشيَّعُه إىل 

القرب األصحاب.
التوبة،  رسعة  إىل  دافع  أسايس  عامل  بالعقوبة  اليقني  أن  هو  األبرز  والدرس   •
العقوبة يف  رأى  لسان  الوعيد من أصدق  إذا صدر  فيها، خاصة  التكاسل  من  مانع 

النار بعينه، ثم أخرب عنها بأعظم بيان: رسول اهلل �.
 وهل تتصورون أن أبا مسعود رضب مملوًكا له بعد ذلك اليوم؟! 
أو اجرتأ عىل مظلمة؟! بعدما وعى التحذير من البشري النذير؟!
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 وضوح الهدف

الطلقة
الرابعة

إن الرؤية الواضحة للهدف ختترص املسافة إليه، وحتفز القوى الكامنة يف النفوس 
لتحصيله وإدراكه، خاصة إذا كان اهلدف هاًما ومشرتًكا، ومثال ذلك ما أعلنه الرئيس 
األمريكي جون كيندي عام 1960م، حيث كان حريًصا عىل وضع هدف عظيم حيفز 

به الشعب األمريكي، ويلهم أفراده يف كل مكان فقال: 
هذا  إنتهاء  -قبل  هدف  بتحقيق  نفسها  تلزم  أن  جيب  األمة  هذه  أن  أعتقد  »إنني 

العقد- بإنزال رجل عىل القمر وإعادته ساملا إىل األرض«.
فقط  ليس  لتحقيقه،  تستطيع  ما  بكل  وسعت  اهلدف  هذا  كلها  األمة  واعتنقت 
لربنامج الفضاء بل أيًضا لكافة املبدعني يف أجهزة احلكومة، حتى أن أحد الصحفيني 
قام بزيارة وكالة ناسا للفضاء، فالحظ أن املهندسني والعلامء يعملون برسعة حممومة، 
يمسح  كان  الذي  النظافة  عامل  محاسة  هو  الصحفي  دهشة  أثار  يشء  أكثر  ولكن 
األرض، فقد توقف الصحفي وسأل عامل النظافة: ماذا تفعل هنا؟ عندها رفع عامل 
النظافة هامته ونظر إىل عني الصحفي مبارشة، وقال: أنا أساعد يف إرسال أول رجل 

فضاء إىل القمر!!
ورغم اغتيال جون كينيدي عام 1963، إال أن هدفه مل يدفن معه، ففي عام 1969 
عامل  فيها  بام  لتحقيقه،  كلها  األمة  تآزرت  أن  بعد  حلمه،  األمريكي  الشعب  حقق 

النظافة!!
عرف أصغر عضو من أعضاء الفريق اهلدف بوضوح، وأدرك أن معرفة )ملاذا( أهم 



48الـحــرب عــلــى الـكـســل
كثرًيا من معرفة )ماذا( و)كيف(، فأدرك املحال وقارب اخليال.

إن معرفة اهلدف هو أهم عامل حتفيزي للنفس يطرد عنها الكسل ويشعل فيها فتيل 
الشوق إىل العمل!! 

وحنن السابقون!!

وملاذا أسوق نامذج الغرب البعيد وبني يدي روائع الرشق املجيد؟! فها هو جندي 
بسيط يف اجليش املسلم يف فتح بالد فارس، بلغ من بساطته وفقره أنه أقبل مع سيفه 

الذي كان غمده قطعة ثوب خلق!! 
نعم.. أقبل ربعي بن عامر حتى جلس عىل األرض بني يدي رستم، فكلمه رستم 
وقال: ما جاء بكم؟! قال: اهلل جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، 
ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، فمن قبل ذلك قبلنا منه، ومن أبى قاتلناه حتى 

نفيض إىل موعود اهلل.
قال رستم: وما هو موعود اهلل؟!

قال: »اجلنة ملن مات منا عىل قتال من أبى، والظفر ملن بقي«)1).
أرأيتم وضوح رؤيا كهذه.. 

أرأيتم يقينا باجلزاء مثل هذا اليقني.. 
نحن قوم ال نعرف اهلزيمة..

بل نحن فريقان فائزان: فريق فائز باجلنان، واآلخر فائز يف امليدان.
وإذا كانت هذه معرفة جندي بسيط فكيف بحال القادة والبقية؟!

وكانت هذه رؤية مجيع أفراد اجليش، وهدفهم الذي كان بمثابة احللم الذي يسعى 
الكل لتحويله واقعا ملموًسا، حتى أن أسرًيا مسلاًم مل نعرف له اساًم يف كتب التاريخ 

)1) تاريخ الطربي 520/3- أبو جعفر الطربي - دار الرتاث - بريوت.



10 طلقات في قلب الكسل 49
أيت به إىل رستم، فإذا به يردد نفس الكلامت التي خرجت من نفس املشكاة، ويفصح 

عن ذات اهلدف حني سأله رستم: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ 
فقال: جئنا نطلب موعود اهلل بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. 

قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك! 
قال: من قتل منا دخل اجلنة، ومن بقي منا أنجزه اهلل ما وعده، فنحن عىل يقني.

فقال رستم: قد وضعنا إذن يف أيديكم! 
فإنك  حولك،  ترى  من  يغرنك  فال  هبا،  اهلل  فأسلمكم  وضعتكم  أعاملكم  فقال: 

لست جتاول اإلنس إنام جتاول القضاء والقدر، فرضب رستم عنقه!!)1). 

األهداف الشاخمة

هي وحدها من يطرد الكسل، وتستنفر كل ذرة جهد، أما األهداف السهلة التي 
النفس من كنوز دفينة وطاقات كامنة، فهي تغري بالكسل وتدفع  ال تتحدى ما يف 

للخمول.
روي أن رسول اهلل � سمع رجاًل يدعو اهلل أن يرزقه أعىل درجات اجلنة، فقال 

له النبي �: 
»اإذن يراق دمك ويعقر ج�ادك«..

وهو قانون ساري.. 
من أراد أعىل درجات اجلنة هناك البد له من أعىل درجات البذل هنا.. 

وبقدر التعب تكون الراحة.. وبحسب الثمن املدفوع يكون املقام املرفوع..

)1) تاريخ الطربي 508/3.
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ومن طلب املقام العايل فالبد له من بذل الغايل.. 

فهمتم؟! 
الغايل ثمنًا للعايل!! ليس غري!

أما الداين فيبعث عىل التواين والغرق يف األماين..
حياول نيل املجد و السيف مغمٌد            ويـأمـل إدراك العـال و هو نائم

فاخرت لنفسك ما شئت من أهداف حتييك وتشحذ مهتك وتعليك.

أهداف ربانية وأخرى شيطانية

أخي..
إذا مل يكن لك هدف واضح يف احلياة، فقد أسلمت زمامك للشيطان يصنع لك 

أهدافك، لكنها هذه املرة أهداف هتديك إىل النار، وتدنيك من سخط اجلبار..
فليس الكسل فحسب هو مراد عدوك، بل ما وراء الكسل من استدراج إىل الزلل 

وسيئ العمل.
النبيلة فقد ارتضيت لنفسك أهداًفا أخرى وضيعة، فاخرت  وما مل تبادر بأهدافك 

لنفسك!!
وصف الرافعي واحدة من املؤامرت عىل هذا اجليل، فقال: 

األلفاظ  له  خترتع  الذي  هو  هبا،  يتمجد  كبرية  أعاماًل  جيد  ال  الذي  الشعب  »وأن 
الكبرية ليتلهى هبا«)1).

مؤامرة عىل الشباب حتى يصبح حب امرأة أسمى غاياته.

)1) وحي القلم 85/1- مصطفى صادق الرافعي – ط 1 دار الكتب العلمية.
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والفوز بمباراة أو بطولة أقىص طموحاته.
ورشاء بيت أو مركبة جديدة حمور حياته.

حتى ولو باع اآلخرة يف سبيل نيل ما أراد.

أمراض األهداف!!

هذه بعض األمراض التي تصيب األهداف التي وضعت باألساس لنزع الكسل 
واحلث عىل العمل، فإذا هبا ال تؤدي دورها املنشود، وال تبعث مهة وال توقد عزما، 

وذلك ألسباب:

 حتول الو�ضيلة اإىل هدف:
ما هدفك من قراءة هذا الكتاب مثاًل؟

هل هو القراءة من أجل القراءة؟!
سيقول قارئ: هديف املعرفة وزيادة العلم.

وثان: هديف أن أزداد إيامًنا وأرتقي روًحا ووجداًنا..
وثالث: أن أعمل بام جاء فيه.

ورابع: أن ُأعلِّمه لغريي)1).
يف كثري من األحيان يغرق الناس يف الوسائل، وتغيب عنهم األهداف والغايات، 

فال يدركون ما يريدون، وال يصلون إىل ما حيلمون، ومن ثم يفرتون ويكسلون.

)1) واهلدفان الثالث والرابع أي العمل وتعليمه هو بمثابة زكاة مفروضة عىل علمك، وليست تفضال منك ونفال، 
كام قال ذلك حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل: »واعلم أن لزكاة العلم ونحوه طريقني: أحدمها: تعليمه للعامل، 
فإن اهلل سبحانه وتعاىل ينمي علمه بذلك ويزكيه.والثاين: العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره، ويفتح لصاحبه 

أبوابه وخباياه«.
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جتديد النية تدريب

إن جتديد النية عملية تدريب يومية عىل مدار الساعة الستحضار اهلدف ومعرفة 
الغاية من وراء كل عمل، وإن جمرد استحضار اهلدف واستشعاره يف القلب يضاعف 
أجر العمل، ويفاضل بني عامل وآخر يف الفضل والثواب، حيث يتضاعف أجر العبد 

بحسب تعدد نواياه.
فهدف الصالة: هني عن الفحشاء واملنكر.

وهدف الصدقة: تطهري نفس وتزكية.
وهدف الصوم: التقوى.

فقدت  أهدافها  إىل  العبادات  هذه  توصل  مل  وإذا 
معناها وطار ثوابها، وصار صاحبها كاملمثل البارع الذي 
فيستنزل  النهار،  أول  األتقياء  الصحابة  أدوار  يؤدي 
دموع املشاهدين ويأسر قلوبهم، ليخلع هذا القناع آخر 
فالعبادة بغري هدف  ملذاته وشهواته،  اليوم فيغرق يف 
تركه،  ثم  معربا  واجتاز  خلعه،  ثم  قميصا  ارتدى  كمن 
واملسلم احلق ال يرضى أن يدور يف حلقة مفرغة ال يدرك 

بها هدفا أو حيصل نفعا.

 �ضعف متابعة الهدف:
يف مالحة السفن يدرك قائد السفينة أنه ال يكفيه أن يقلع يف اجتاه هدفه، بل جيب 
عليه مراجعة مساره عىل مدار الرحلة، وكذلك صاحب اهلدف، فإن ضعف متابعة 
الوصول إىل اهلدف يؤدي إىل نسيانه مع مرور الزمن، فإذا تذكره العبد حترس عىل فواته 
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فرتة ثم رقد، وإىل النوم خلد.

 هدف دون هدف:
* قد جتد الرجل نشيطا يف عمله ومهنته، حيطم األهداف التي وضعها له مديره 
واحدا تلو آخر، لكنه مع هذه اهلمة يكسل عن دقائق معدودات يقيض فيها فريضة 

الصالة بزعم أنه مشغول!!
* وآخر جمتهد يف عبادته مقيم للشعائر حريص عىل النوافل، لكنه مهمٌل يف عمله، 

مفرط يف مهنته مالٌم عىل تقصريه باستمرار!! 
أنه كسوٌل يف  بيد  الناس ودعوهتم وغشيان جمالسهم،  توجيه  نشيط يف  * وثالث 

تربية أبنائه وإرشادهم!!
* ورابع متفوق يف اجلانب العلمي حريص عىل التحصيل واإلفادة، لكن عالقاته 

االجتامعية حتترض، تلتمس ُقبلة احلياة بزيارة جار أو صلة رحم.

وتوازنك يف أهدافك رضورة، ونشاطك ومهتك البد 
املناطة بك، وإال كان  الواجبات  هلام من أن يتوزعا عىل 
ميادين أخرى،  ميدان هو عنوان فشلك يف  نجاحك يف 

وقد تكون ميادين أهم وأخطر.

 عدم و�ضوح الهدف:
إليه، وإن عدم  الوصول  فيه يستحيل  التقدم  قياس  أو  كل هدف يصعب حتديده 

بذل الوقت يف رسم أهدافنا وحتديدها سيضيع وقًتا أكرب يف سبيل حتقيقها.
يلعب  الذي  بالطفل  يضع،  ال  ومن  أهداًفا  له  يضع  من  روبنز  أنتوين  شبه  وقد 
القطع  تركيب  يف  يرشع  ثم  أوالً  الكبرية  الصورة  يرى  حيث  الرتكيبية،  باأللعاب 
الصغرية جنًبا إىل جنب بحسب الصورة التي رآها، فالشخص الذي ال يضع حلياته 
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أهدافا كمن يركب القطع الصغرية دون أن يرى الصورة األصلية، وختيل عندها كم 

تكون مهمته صعبة إن مل تكن مستحيلة!

 جمود الهدف:
حني يكون اهلدف جامًدا غري مرن يتحول إىل عبء ثقيل، ويصبح عائًقا بدالً من 
أن يكون حافًزا، مما يورث اإلحباط، وتصبح أمام خيارين اثنني مع هدفك؛ أن تأخذه 
كله أو ترتكه كله، أما إذا كان اهلدف مرًنا؛ له حد أدنى وحد أعىل؛ كأن خيطط أحدنا 
ألن يقرأ كل يوم جزًءا من القرآن أو نصف جزء، أو يقوم كل أسبوع ليلة أو ليلتني، أو 
يقرأ كتاًبا كل شهر أو شهرين، فهذا مما خيفف ضغط اهلدف إىل املستوى الذي يضمن 

شحذ اهلمة بدالً من حتطيمها.
واملح ما وراء حديث النبي �: 

»من قام بع�سر اآيات مل يكتب من الغافلني، ومن قام مبـــائة اآية كتب من 
القانتني، ومن قام باألف اآيـــة كتب من املقنطرين«)1).

وتتعلم  النافلة،  أمر  يف  التطبيق  بمرونة  وتستمتع  النبوية،  الرتبية  براعة  لتفهم 
اهلدف  املربني، فهو مل حيمل اجلميع عىل  املغرية من أعظم  الرائع والدعوة  التشجيع 
آية،  الليلة، بل جعل هدفا دونه أيرس وهو قراءة مائة  آية يف  األعىل وهو قراءة ألف 
القدرات بني األفراد، بل  تباين  آيات، لرياعي  ودوهنام هدف أيرس وهو قراءة عرش 

وتفاوت مهة الشخص الواحد من وقت آلخر.
ويف احلديث احلرص على احلد األدنى وإجبار النفس 
عليه لئال تتعود الكسل، فلو تكاسل عن قيام الليل قلنا 
بدأته،  عمل  عن  تنقطع  وال  تستطيع،  ما  بأقل  قم  له 

واستعن باهلل.

)1) صحيح: رواه أبو داود وابن حبان عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 6439.
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 توا�ضع الهدف:
أخي..

أنه  واعلم  وضعت،  مما  أكثر  إىل  تصل  لن  األغلب  يف  ألنك  عمالًقا  هدًفا  حدد 
بنيناه يف  الذي  الزائف  السقف  إال  إنجازه يف حياتنا  يمكن  ملا  أعىل  يوجد سقف  ال 

عقولنا!! وهو بعض ما استفدناه من وصية نبينا: 
»اإذا �ساألتم اهلل تعاىل فا�ساأل�ه الفردو�س«)1).

بن  أمحد  قطائع  إىل  أسودين، فجيء هبام  كافور اإلخشيدي وصاحبه عبدين  كان 
يباع  أن  صاحبه  فتمنى  أسواقها،  يف  لُيباعا  وقتئذ،  املرصية  الديار  صاحب  طولون، 
لطباخ حتى يمأل بطنه بام شاء، ومتنى كافور أن يملك هذه املدينة، وقد بلغ كل منهام 
املرصيني  قواد  ألحد  كافور  وبيع  لطباخ،  كافور  صاحب  فبيع  ومتناه!!  له  خطط  ما 

فأظهر كفاءة واقتداًرا، وما زال جيد وجيتهد حتى ملك مرص والشام.
وحدث أن مر كافور يوًما بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة، فقال ملن معه: لقد 
قعدت هبذا مهته فكان كام ترون، وطارت يب مهتي فكنت كام ترون، ولو مجعتني وإياه 

مهة واحدة جلمعنا عمل واحد!! 

بال هدف؟!

 )10( قبل  خترج  ممن  الطالب  من  لعدد  اجلامعات  إحدى  هبا  قامت  دراسة  يف 
سنوات، خلصت الدراسة أن:

* 83% من الطالب ليس لدهيم أهداف، وأهنم يعملون بجد لكي يعيشوا، وليس 
لدهيم أي خطط للمستقبل.

)1) صحيح: رواه الطرباين عن العرباض كام يف صحيح اجلامع رقم: 592.
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*  14% وضعوا أهدافا ومل يكتبوها، وكانوا يكسبون 3 أضعاف دخل الذين ليس 

لدهيم أي أهداف.
*  3% كانت لدهيم أهداف مكتوبة وخطط للتنفيذ، وكانوا يكسبون 10 أضعاف 

إمجايل دخل الذين من مل يضعوا هلم أهداًفا.
إىل من دب إليهم الكسل..

اجعلوا لكم هدًفا يف احلياة تدركوا غاياتكم وتسبقوا غريكم، وتطلقوا عجزكم إىل 
غري رجعة.
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 المحاسبة

الطلقة
اخلام�سة

املحا�ضبة يف �ضت كلمات:
كشُف حساٍب لألمس هبدف تصحيح الغد.

ما  ليله  يف  يتصفح  أن  »عليه  املاوردي:  لسان  عىل  جاء  أشمل  تفصيل  يف  هي  أو 
صدر من أفعال هناره، فإن الليل أخطر للخاطر وأمجع للفكر، فإن كان حممودا أمضاه 
وأتبعه بام شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله يف 

املستقبل«)1).
تبارك  اهلل  تقدمها قول  النفس وقياس  التي حتث عىل مراجعة  اآليات  ومن أجل 

وتعاىل: 
) ی ی ی جئ حئ مئ ىئ (. ]الشورى 30[

قال الضحاك: ما نعلم أحدًا حفظ القرآن ثم نسيه إال بذنب، ثم قرأ: 
) ی ی ی جئ حئ مئ ىئ (.

ثم يقول الضحاك: »وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن«)2).

)1) أدب الدنيا والدين 356/1- أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي 
– ط دار مكتبة احلياة.

)2) تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم 3279/10– ط 3 مكتبة نزار مصطفى الباز - اململكة العربية السعودية.
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ومن هنا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )قاعدة يف الصرب( موصًيا كل واحد 

فينا: »أن يشهد ذنوبه، وأن اهلل إنام سلط الناس عليه بسبب ذنبه، كام قال تعاىل: 
) ی ی ی جئ حئ مئ ىئ (

فإذا شهد العبد أن مجيع ما يناله من املكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة واالستغفار 
من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم، وإذا رأيت 
العبد يقع يف الناس إذا آذوه وال يرجع إىل نفسه باللوم واالستغفار، فاعلم أن مصيبته 

مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنويب، صارت يف حقه نعمة.. 
قال عيل بن أيب طالب  كلمة من جواهر الكالم: 

»ال يرجون عبٌد إال ربه، وال خيافن عبد إال ذنبه، وروي عنه وعن غريه: ما نزل بالء 
إال بذنب وال رفع إال بتوبة«)1). 

معدل احملاسبة؟!

منا من حياسب نفسه كل عام، فال يتذكر أعامله وأهدافه إال يف رمضان.
الرجل  وهو  وخسائره،  أرباحه  حيسب  كالتاجر  شهر،  كل  نفسه  حياسب  وآخر 

التقي يف تعريف ميمون بن مهران: 
»ال يكون الرجل تقًيا حتى يكون لنفسه أشد حماسبة من الرشيك لرشيكه«.

 : وثالث حياسب نفسه كل يوم كام قال عبد اهلل بن مسعود 
فيه  يزدد  ومل  أجيل  فيه  نقص  شمسه  غربت  يوم  عىل  ندمي  يشء  عىل  ندمت  ما 
عميل)2)، ذلك أن أمس واليوم أخوان نزل بك أحدمها ضيًفا، فأسأت استقباله ومل 

)1) قاعدة يف الصرب ص 94،95 - تقي الدين أبو العباس ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي - اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة.

)2) مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار 221- عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحسن السلامن.
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تكرمه، فرحل عنك وهو يذمك، ثم نزل بك أخوه، فقال لك: امح إساءتك إىل أخي 
اثنان يشهدان عليك بني يدي  ، فإن مل تفعل اجتمع عليك غدا خصامن  وأحسن إيلَّ

رب العاملني. 
ومنا السابقون السابقون، وهؤالء يقفون كل يوم مع أنفسهم وقفات ويعقدون هلا 

حماكامت!!
فمن أي األنواع أنت؟!

أخي..
إن املحاسبة لون من ألوان متابعة األهداف، وكلام كانت حماسبتك لنفسك أرسع 
كان االستدراك أسهل، وقهر الشيطان أرجى، ورضوان اهلل أقرب، ذلك أن كسل يوم 
أو يومني مستدرك إذا رجع اإلنسان عىل نفسه باملحاسبة، أما كسل شهر أو شهرين، 
األعىل  كان  ولذا  أبعد،  املرتاكمة  وواجباته  تبعاته  من  والتخلص  أصعب  فمعاجلته 

إنجاًزا واألقل كساًل واألشد عزًما هو األكثر حماسبة لنفسه. 
فإىل كل كسول..

افتح باب املحاسبة عىل مرصاعيه..
وارفع عىل نفسك سوطك الالذع إن هي خانت أو نامت..

وحذاِر أن تتأخر فيتسع اخلرق.. 
ويصعب استدراكك.. 

وتفشل حماوالتك..
فيتسلل اليأس إليك ويستويل الكسل عليك.

نفسك حني تشكرك!

أنا  اهلل، وإن  أكرمتها ذمتني غًدا عند  أنا  إن  نفًسا  أرأيتم  أبو مسلم اخلوالين:  قال 



60الـحــرب عــلــى الـكـســل
أسخطتها وأنصبتها وأعملتها رضيت عني غًدا. 

قالوا: من يا أبا مسلم؟ 
قال: 

»تيكم واهلل نفيس«)1).
يوم  صنيعك  لك  تشكر  اخلناق،  عليها  وضيق  الوثاق،  اليوم  نفسك  عىل  فشد 

التالق، حني تشهد فوزك يف السباق.

أو  عاداتك  ميدان  يف  نفسه  امليزان  تصنع  أن  وتستطيع 
املقفع،  بن  اهلل  عبد  أمر  وأطع  أخالقك،  أو  عالقاتك 
وينصح كل عاقل: »وعىل  ينصحك  ذ وصيته وهو  ونفِّ
ويف  الدين،  يف  مساوهيا  نفسه  عىل  حييص  أن  العاقل 
األخالق، ويف اآلداب، فيجمع ذلك كله يف صدره، أو 
يف كتاب، ثم يكثر عرضه عىل نفسه، ويكلفها إصالحه، 
ويوظف ذلك عليها توظيًفا من إصالح اخللة، واخللتني، 
واخلالل يف اليوم أو اجلمعة أو الشهر، فكلام أصلح شيًئا 
ثابت  إىل  نظر  وكلام  استبرش،  حمو  إىل  نظر  وكلام  حماه، 

اكتأب«)2).

مثرات احملاسبة!!

املحاسبة الفعالة البد وأن تؤدي إىل واحدة من أربع نتائج:

)1) حلية األولياء 124/2.
)2) األدب الصغري واألدب الكبري ص 20 - عبد اهلل بن املقفع - دار صادر - بريوت.
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ثمرات املحا�سبة

 ت�بة
اأبرار

ت�سحيح 
م�ســــار

�سكر
وا�ستمرار

مناف�سة 
اأخيار

 تـوبــة اأبـــرار:
وهذه اخلطوة بمثابة إجراء تصحيحي هيدف به العبد أن يصحح خطأه ويتدارك 
بصورة  املحاسبة  القاسمي  الدين  مجال  حممد  يرشح  العبادات  ميدان  ففي  تقصريه، 

حمددة متنع اللبس والغموض، فيقول: 

»ومعنى احملاسبة أن ينظر يف رأس املال، ويف الربح واخلسران، 
دينه  يف  العبد  مال  رأس  فكذلك  النقصان،  من  الزيادة  له  ليتبني 
وموسم  املعاصي،  وخسرانه  والفضائل،  النوافل  ورحبه  الفرائض، 
هذه التجارة مجلة النهار، فليحاسبها على الفرائض أواًل، فإن أداها 
على وجهها شكر اهلل تعاىل عليه، وإن فوَّتها من أصلها طالبها 
ارتكب  وإن  بالنوافل،  اجلربان  كلفها  ناقصة  أداها  وإن  بالقضاء، 
معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها ليستويف منها ما يتدارك به ما 

فرط كما يصنع التاجر بشريكه«))(.

)1) موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين 308/1 بترصف- حممد مجال الدين القاسمي – ط دار الكتب العلمية.
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إن املعصية جترح مهة العبد وتنال من عزيمته كام قال ربنا: 

 )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 ے ۓ ۓ(  ]آل عمران 155[

لذا يسأل املحاسب نفسه كل ليلة:
 هل أطلقت برًصا؟
 هل أضعت فرًضا؟

 هل نطقت زوًرا؟
 هل خذلت مسلاًم؟

 هل حفظت حممًدا يف أمته فلم أعتد عىل مسلم قوالً أو فعاًل؟
 هل سكت عن منكر؟ 

 هل تكاسلت عن معروف؟
توفيقه  عىل  اهلل  شكر  وإال  الفور،  عىل  منه  تاب  يشء  منه  فرط  قد  أنه  وجد  فإن 

لطاعته.
من  وخصم  خسارة  فالذنب  املحاسبة،  ثمرات  من  ثمرة  سوى  ليست  التوبة  إن 
وال  زالل،  صاف  ربح  إىل  وحتويلها  اخلسارة  هذه  تعويض  والتوبة  اإليامن،  رصيد 

اكتشاف لربح أو خسارة دون عقد جلسة حماسبة.
أما الغافلون.. 

الذي ال يراقبون أنفسهم وال حياسبوهنا، فسترتاكم عليهم الذنوب لتمرض قلوهبم 
حينا قبل أن حتترض ثم متوت.

إن الذنب قيٌد يف القلب يكبله عن املسارعة إىل اخلريات، ويعوقه عن الوصول إىل 
أرشف املهامت، ليشكل الذنب جندًيا بارًزا من جنود الكسل العظام، لذا كانت التوبة 
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من الذنب أعظم حمفز للهمم، وأسهل وسيلة للتخلص من قيود الفتور والوهن.

فيا أيها الغارق يف حبر الكسل.. استنفر جند عزمك، 
فقد غزا أعداء اإلميان دولة قلبك؟!

حماسبة عبيدية!!

روى سعيد بن منصور عن أيب عبيدة بن اجلراح  أنه تنخم يف املسجد ليلة، فنيس 
أن يدفنها حتى رجع إىل منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: 

»احلمد هلل الذي مل يكتب عيل خطيئة الليلة«)1).
ذلك أن النبي � قال: 

»التفل يف امل�سجد خطيئة، وكفارته اأن ي�اريه«))).

قبل  نفسه  وانظر كيف حاسب  للحساب،  واستعداده  باجلزاء  عبيدة  أيب  يقني  إنه 
نومه حماسبة صارمة، ومل يتهاون يف أمر )تفلة بسيطة(، ومل يسرتح إال بعد أن حماها من 

صحيفته، ثم نسب الفضل يف ذلك إىل ربه حني محده ومل ينسب ذلك لنفسه.
هذه واهلل مهم الكبار، وسامت أصحاب القلوب العظام.. ال يستصغرون ذنًبا، وال 
حيتقرون معروًفا، وال يرتكون إلبليس فرصة حيتفل فيها بإغوائهم، بل يفسدون عليه 

فرحته بعاجل توبة وتكفري ذنب، وصدق فيهم قول القائل:
ال حيقـر الرجل اللبيب دقيقـة            يف السهو فيها للوضيع معـاذر
فكبائر الرجل الصغري صغرية            وصغائر الرجل الكبري كبـائر

)1) فتح الباري 512/1- ابن حجر العسقالين – ط دار املعرفة.
)2) صحيح: رواه أبوداود عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 3016.
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امُح سواد الصفحات بنور احلسنات
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قصة سواد!!

تراكمت  وإال  واستغفر  تاب  فإن  سوداء،  نكتة  قلبه  يف  فينكت  ذنًبا  العبد  يذنب 
الذنوب وأعيت العيوب حتى صار القلب غرفة سوداء وبقعة مظلمة ال خري فيها.

ومن القلب يرسي السواد إىل الوجه، فينطفئ نوره ويضيع هباؤه بام ال خيفى عىل 
أحد من أهل الفراسة اإليامنية.. وما سواد القلب وسواد الوجه سوى مؤرشين عىل 
اسوداد صحيفة العبد تنرش له يوم القيامة.. نعم له حسنات لكنه غمرها يف بحر سيئاته 
وحماها بتتابع غفالته، فكانت النتيجة أن اسودَّ طريق العبد يف الدنيا متنكًبا طريق اجلنة 

سالًكا طريق جهنم ) ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ( ]النور: 40[.
وإذا مأل الظالم ُدنياه فمن أين يأتيه النور يف ُأخراه؟! أنا أخربك بام يكون يف أخراه!!
حيرش يوم القيامة أسود الوجه)1) يلفه سواد يمتلئ خوًفا وظلمة تبعث عىل الفزع، 
النار، وهناك  إىل  أمثاله  أن يساق مسلساًل مع  إىل  اهلل  ما شاء  تلك احلال  ويظل عىل 

أيًضا... أحلك سواد مصحوًبا بأشد عذاب!!
وطلبي منك:

دقق النظر يف الصفحة السوداء املقابلة دقيقة أو دقيقتني.. عساك تكره هبا السواد 
القيامة  له يوم  التخلص منه واالنفكاك من أرسه، فال ترى  بكل صوره، فتسعى يف 
أثًرا وال تشقى به أبًدا.. بعد أن أورثك هذا النظر الرغبة العارمة يف االستمتاع بضياء 

حسناتك وممحاة استغفارك، فابيضت صحيفتك وارتقت درجتك. 
بيضاء مرشقة  إىل  لتحول صحيفتك  اليوم  لديك  الفرصة سانحة  نعم.. ال زالت 

متاًما مثل الصفحة التالية......

)1) دخل الفضيل بن عياض عىل أمري املؤمنني هارون الرشيد فقال: يا حسن الوجه!! لقد وليت أمرا عظيام أين ما 
رأيت أحدا هو أحسن وجها منك، فإن قدرت أن ال تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل. حلية األولياء 399/2.
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 بيِّض صحيفتك بنور طاعتك ورسعة توبتك
حافظ عىل بياض صحيفتك بتوايل طاعاتك 

وكثرة توباتك
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قصة بياض!!

أخي..
هنيًئا لك بياض صحيفتك..

وال عجب.. فقد بدأت يومك بنور فجرك، وختمته بأنوار ذكرك، ومل تكتف بذلك 
حتى جعلت بينهام حزمة أنوار بني طريف النهار.. بصحبة أخيار واستغفار أسحار مع 

دمع مدرار.
ابيضت صحيفتك، فانعكس نورها عىل وجهك، فإذا هو البدر يف الضياء واحلسن 

والبهاء، ورسك أفشاه من قال: خلوا بالرمحن لياًل فكساهم من نوره.
ابيضت صحيفتك، فعم نورها أي طريق فيه رست، وكل منزل به نزلت، فأضاء 

طريقك إىل اجلنة، وهداك ربك به رصاطه املستقيم. 
ابيضت صحيفتك، فتحولت إىل طاقة نور متيش بني الناس، هيتدون هبا ويقتفون 

أثرها وهي تشوقهم إىل اجلنة، وهو معنى قوله � يف دعائه: 
»واجعل يل ن�ًرا، واجعلني ن�ًرا«.

ابيضت صحيفتك، وسيظل نورها ساطًعا ال يتبدد حتى تواىف به يوم القيامة حني 
تستلم نورك كاجلبل أو كالنخلة يف يمينك.. يسعى بني يديك.. شاهدا عىل ما لديك.. 

فخر ما بعده فخر، ورشف ال يدانيه رشف..
فهنيًئا لك انقشاع سوادك وانحسار سيئاتك بأنوار طاعاتك وضياء أعاملك..

أال ما أحىل حسنات يميض تعبها ويبقى نورها..
يبذهلا العبد ثم ينساها لتظل مذخورة له تنقلب ضياء يوم حيرش من قربه إىل قرصه!!

وما هذا إال ثمرة يقظتك وحماسبة نفسك.
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ثمرات املحا�سبة

 ت�بة
اأبرار

ت�سحيح 
م�ســــار

�سكر
وا�ستمرار

مناف�سة 
اأخيار

 ت�ضحيح م�ضار:
امليزان  يف  املرتاكمة  اخلربات  ونضع  املستقبل،  إىل  املايض  نتجاوز  املحاسبة  ويف 
التي  الوقائية  اخلطوة  بمثابة  اخلطوة  وهذه  اخلرسان،  كفة  وهتوي  الربح  كفة  لرتجح 
متنع تكرار اخلطأ، وهي اخلطوة األهم، فالسقوط يف نفس الفخ مرتني يدفع إىل انتباه 

أشد واحتياط أوجب يف املرة الثالثة، وذلك كام ييل:
* يف أهدافك اإليامنية: 

تفتش يف ماضيك، لتعلم من أي باب دخل عليك الشيطان، وبم استزلك، وكيف 
استدرجك، لكي ال تسري يف نفس الطريق مرة أخرى، فإن نفس املقدمات تقود إىل 
نفس النتائج، وتغيري املخرجات يلزمه تغيري املدخالت والبد، وإال كان حالك مع 
معاصيك كمن سئل: كيف أنت يف دينك؟ فقال مستهزئا: أخرقه باملعايص وأرقعه 

باالستغفار!!
* يف أهدافك احلياتية: 

النتائج  إىل  تؤد  ومل  سديدة،  غري  أهدافك  لبلوغ  وضعتها  التي  خطتك  تكون  قد 
املرجوة، فرتجع إىل خطتك لتغري منها ما يكفل الوصول إىل اهلدف.
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منابع الكسل

وأسبابه،  الكسل  منابع  عىل  ف  تتعرَّ أن  املستقبل  يف  املسار  تصحيح  لوازم  ومن 
ومنها:

 االإ�ضراف:
من منابع الكسل الغرق يف املباحات، ومن املباحات اإلرساف يف الطعام املؤدي إىل 

الشبع، وهو رسول النوم وأخو الكسل. قال أبو عبد الرمحن السلمي: 
»الكسل مرياث الشبع«)1).

وكيف حيظى برشف العلم من تدنس بوحل الكسل؟! لذا قال سحنون: 
»ال يصلح العلم ملن يأكل حتى يشبع«)2).

 امللل:
تنوعت  وكلام  الطاعات،  بتنوع  يكون  إنام  امللل  وطرد  الكسل،  طريق  أول  امللل 
طاعاتك كلام انطرد مللك، وتباعد كسلك، فإذا غزا امللل قلبك من رتابة طاعاتك، 
القربات وألوان  فارحل إىل طاعات ُأخر تأنس هبا، وعش حياتك جواال بني ربوع 

احلسنات.
وليلجأ عند شعوره بالكسل إىل )العبادة املحبوبة(، وهي أكثر العبادات التي حيبها، 
ن منه الشيطان. ويستمتع هبا، لكي يواجه هبا هجمة الفتور، وال يدعها هتوي به ومتكِّ

 الغلو:
د عليه، ومن محَّل نفسه ما ال يطيق سقط والبد يف منتصف الطريق. د ُشدِّ من شدَّ

)1) عيوب النفس ص 14 – أبو عبد الرمحن السلمي - مكتبة الصحابة- طنطا.
)2) قيمة الزمن عند العلامء ص 110.



70الـحــرب عــلــى الـكـســل
: قال يل رسول اهلل �:  قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
ْ اأنك ت�س�م النهار وتق�م الليل« »يا عبداهلل!! اأمل اأُْخربرَ

فقلُت: بىل يا رسول اهلل، قال: 
م واأفطر، وُقم ومن، فاإنَّ جل�سدك عليك حًقا، واإن لعينيك  »فال تفعل، �سُ
عليك حقا، واإن لزوجك عليك حًقا، واإن لزورك عليك حًقا، واإن بح�سبك 
اأمثالها، فاإن ذلك  اأيام، فاإن لك بكل ح�سنة ع�سر  اأن ت�س�م كل �سهر ثالثة 

�سيام الدهر كله«.

قال عبد اهلل بن عمرو عن نفسه: 
ة.  ؛ قلُت: يا رسول اهلل.. إينِّ َأجد قوَّ د عيلَّ ْدُت فُشدِّ فَشدَّ

قال: 
ْم �سيام نبي اهلل داود عليه ال�سالم وال تِزْد عليه«)1). »ف�سُ

قلُت: وما كان صيام نبي اهلل داود عليه السالم؟ 
قال: 

»ن�سف الدهر«

فكان عبد اهلل يقول بعدما كرب: يا ليتني قبلت رخصة النبي.
الليل، فاإلفراط فيه  أما يف شأن قيام  بالصيام،  النفس  التشديد عىل  هذا يف شأن  
ر النبي � نفس الصحايب عبد اهلل بن عمرو بن  كذلك يؤدي إىل التفريط، لذا فقد حذَّ

العاص من االنقطاع عن قيام الليل من جراء ذلك، فقال: 
»يا عبد اهلل! ال تكن مثل فالن، كان يق�م الليل، فرتك قيام الليل« ))).

)1) صحيح: رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 7942.
)2) صحيح: رواه الشيخان وأمحد والنسائي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 7945.
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ثمرات املحا�سبة

 ت�بة
اأبرار

ت�سحيح 
م�ســــار

�سكر
وا�ستمرار

مناف�سة 
اأخيار

 �ضكر وا�ضتمرار: 
مما  الناجحة،  فيبني عليها مكرًرا جتاربه  قوته  نقاط  اإلنسان  يعرف  املحاسبة  أثناء 

يزيده ثقة بنفسه وبصواب خطته، وقبل ذلك وبعده ثقته بربه وحسن ظنه به.
وعندها يشعر بانتعاش عجيب وحيوية غريبة، مما يشكل جرعة محاسة زائدة تعني 
عىل االستمرار، وحتطيم اإلنجازات السابقة بأخرى الحقة لكنها هذه املرة أعظم أثرا 

وأكثر عدًدا.
وخذها مني وصية مجرب:

كثريون جييدون جلد النفس ونقد الذات، لكن القليل 
من يلمح إجنازاته، ثم يكافئ نفسه على متيزها مبا يزيد 

نشاطها ويضاعف محاستها. 

وهاك بعض أمثلة الستنساخ التجارب الناجحة:
* قد تكتشف أن أشد حلظات محاسك اتقادا حني رست يف ظل صحبة معينة، فإذا 
تأكدت من هذا كان االستمرار: حط رحلك عىل أعتاهبم وإن طردوك، وآثرهم وإن 

مل يؤثروك.
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* قد خيرج اإلنسان من جلسة حماسبته لنفسه بنتيجة: أنه حافظ عىل صالة الفجر 
أو قيام الليل فرتة طويلة أو غريمها من القربات، وبمراجعة دقيقة وجد أنه كان حيافظ 
عىل معروف أو طاعة حمددة كل ليلة، فكوفئ بالقيام، فكان قراره: مواظبته عىل أداء 

هذا اخلري وعدم انقطاعه عنه.
* قد يشعر العبد بانرشاح صدر ال سبب له وراحة نفسية مفاجئة، وبالتنقيب وجد 
يف صحيفة أعامله: تفريج كرب مسلم وسعٌي عىل حاجته، فكانت معاملة ربه الكريم 

له باملثل، وجزاؤه من جنس عمله، فكان االستمرار مسلك األبرار.
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ثمرات املحا�سبة

 ت�بة
اأبرار

ت�سحيح 
م�ســــار

�سكر
وا�ستمرار

مناف�سة 
اأخيار

 مناف�ضة اأخيار:
قد ال يشكو العبد من تقصري يف عبادته وال يعاين خلال يف عمله، لكن نفسه طموحة 

تنشد الكامل وتناطح اجلبال، فمثاًل:
* يف أهدافك احلياتية: 

كل عمل أديته ال تزال فيه مساحة للتطوير، فال كامل إال هلل، والتطوير املستمر هو 
يسبقه،  غريه  فإن  إليه  وصل  بام  يقنع  الذي  أما  الرفيعة،  اإلنجازات  أصحاب  ديدن 

ويرتكه وحيدا يف وادي احلرسات.
* يف أهدافك اإليامنية: 

بل  فحسب،  الذنب  يف  الوقوع  عىل  ليس  باستمرار  نفسك  فتلوم  لوامة،  نفسك 
وفوق ذلك درجة: عىل فوات األجر وتفلت فرص الثواب.

تعاتب نفسك ألن غريك سبقك وحاز يف اجلنة درجة أعىل وملكا أعظم ورضوانا 
عىل  منصب  وحسدك  أحد،  اهلل  إىل  يسبقك  أن  تغار  الغرية..  أخروي  وأنت  أكرب، 

مضامر اآلخرة ليس غري.
قال ابن املقفع وهو يتحدث عن شعور املؤمن بالغرية نحو اخلصال الصاحلة التي 
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جيدها يف غريه بعد أن حتدث عن حماسبة النفس عن خصاهلا السيئة: 

»وعىل العاقل أن يتفقد حماسن الناس، وحيفظها عىل نفسه، ويتعهدها بذلك مثل 
الذي وصفنا يف إصالح املساوي«)1).

مائة  ألجد  »إين  يقول:  إليه  واسمع  عبيد  بن  يونس  كان  النفس  هذه  حاز  وممن 
خصلة من خصال اخلري، ما أعلم أن يف نفيس منها واحدة«)2).

الضائعات،  احلسنات  عىل  وندمت  فات،  ما  يونس-  عرف  -كام  عرفت  فإذا 
فحول طاقة الندم إىل طاقة عمل، ثم اسع بشدة ساقيك إلدراك من سبقك، واعمل 
بشدة ذراعيك لتتقدم الصفوف املائة والعرشين الواقفة عىل أبواب اجلنة وتكون يف 

أوائلها)3).

وفوق كل ذي علم عليم

وانظر علم الزهد ورمزه األشهر الفضيل بن عياض، وكيف تعلم الزهد من رجل 
غري مشتهر وال معروف بني الناس، واسمع إليه حيكي احلكاية: 

»ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إيلَّ يف املسجد احلرام، ثم قام 
ليطوف فرسقت دنانري كانت معه، فجعل يبكي، فقلت: أعىل الدنانري تبكي؟ فقال: 
مثلتني وإياه بني يدي اهلل عز وجل، فأرشف عقيل عىل إدحاض حجته،  ال، ولكن 

فبكائي رمحة له«)4).

)1) األدب الصغري واألدب الكبري ص 20 - عبد اهلل بن املقفع - دار صادر - بريوت.
)2) صفوة الصفوة 182/2.

)3) يف احلديث الصحيح: »أهل اجلنة عرشون ومائة صف، ثامنون منها من هذه األمة، وأربعون من سائر األمم«. 
رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجة واحلاكم عن بريدة كام يف صحيح اجلامع رقم: 2526.

)4) إحياء علوم الدين 184/3.
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 سير المجتهدين

الطلقة
ال�ساد�سة

القرآن  طريقة  فهي  بامتياز،  قرآنية  تربية  هي  السابقني  سري  يف  النظر  أن  حسبنا 
الكفار  الليل والنهار من  النبي � يف مواجهة مكر  تثبيت قلب  والوحي اإلهلي يف 

والفجار: 
) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]هود 120[.

وتربية نبوية: 
ولقد كان التذكري بسري الصاحلني طريق النبي يف تثبيت قلوب أصحابه حني شكوا 

إليه شدة العذاب وكاد الوهن أن يتسلل لقلوهبم، حيث قال هلم رسول اهلل �: 
فيجاء  فيه  فيجعل  االأر�س،  يف  له  فيحفر  ي�ؤخذ  قبلكم  الرجل  »كان 
دينه،  عن  ذلك  ي�سده  ما  باثنتني  في�سق  راأ�سه،  على  في��سع  باملن�سار، 
ومي�سط باأم�ساط احلديد ما دون حلمه من عظم اأو ع�سب ما ي�سده ذلك عن 

دينه«)1).

ولقد ذكر النبي � من األنبياء من كان ابتالؤه أشد وإيذاؤه أعظم حني قسم النبي 
� الغنائم بني أصحابه يف حنني؛ فقال رجل: 

)1) صحيح: رواه البخاري وأمحد عن خباب كام يف صحيح اجلامع رقم: 4450.
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ما أراد حممد هبذا وجه اهلل، وهنا متعر وجه رسول اهلل � وقال: 

»رحم اهلل م��سى.. قد اأوذي باأكثـر من هذا ف�سرب«)1).

إن نظرك يف سري من هم أفضل منك هلو خري ما يقتل العجب والغرور يف النفس، 
ومها طريقان مؤديان إىل الكسل والتثاقل عن العمل، ولعل هذا ما دعا سفيان الثوري 

إىل أن يقرر: 
»عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة«)2).

وتنشده،  أهدافك  من  ترجوه  ملا  العميل  التطبيق  هم  الصاحلني  أن  هذا  وسبب 
وسريهتم بمثابة خطة عمل مقرتحة عليك إن أردت اللحاق..

وإن عبًدا نشيًطا يقارن نفسه بكساىل سيكسل، أما إذا 
كانت سري السابقني تالحقه من كل جانب فإنه سيظل 
العني إىل مناذج  البصرية، وإن رفع  العزم متوهج  متقد 
األتقياء والسابقني األصفاء خري ما يرفع الروح ويزكيها، 

ويبث فيها احلماسة للعمل، ويقتلع منها بذور الكسل.

امليزان األكرب!

وهو ما يفرض عليك تساؤالً هاًما:
بمن ستقارن نفسك اليوم؟ باألحياء أم باألموات؟!

بمن هو أدنى منك؟! أم بمن هو أعىل منك؟!
بمن هو يف مثل حالتك؟! أم بمن هو دونك؟!

)1) صحيح: رواه الشيخان وأمحد عن ابن مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم: 3500.
)2) جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب 2/ 1113- ابن عبد الرب – ط 1 دار ابن اجلوزي.
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حسم اهلل لنا األمر، وأراحنا من عناء التفكري وحرية االختيار حني قال: 

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]األحزاب 21[

ومن أوىل البرش باالطالع عىل سريته لنقتدي هبا من رسول اهلل �؟!
قال سفيان بن عيينة: 

فعليه تعرض األشياء، عىل خلقه وسريته  األكرب،  امليزان  »إن رسول اهلل � هو 
وهديه، فام وافقها فهو احلق، وما خالفها فهو الباطل«)1).

وانظروا اإىل ق�ضة ر�ضولكم مع الك�ضل:
* مل يثاءب يف حياته قط.

* مل ينم قلبه حلظة بل كان إذا نامت عيناه مل ينم قلبه.
* كان إذا عمل عماًل أثبته.

* كان ال يدع قيام الليل أبًدا، فإذا مرض أو كسل صىل قاعًدا.
* كان يميش مشًيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز و ال كسالن.

* كان إذا مشى تقلع كأنام ينحدر من صبب.
* إذا فرغ من دعوة الناس بالنهار نصب قدميه لربه بالليل.

وهي كلها إشارات تدعوك إىل االقتباس والتميز بني الناس.
وكام قالوا: كثرة العنعنة تضعف الرواية!!

والكذب،  السهو  عن  أبعد  الرواية  كانت  عنه  املروي  من  الراوي  اقرتب  فكلام 
وأقرب إىل الصحة والصواب، ونحن كلام التصقت أعاملنا برسول اهلل � كنا أقرب 
إىل الصواب واهلدى، فإذا أردت أن تقتدي فلتقتد باألصل، ألن النسخة املقلدة قد 

يعرتهيا انحراف أو تغيري.

)1) اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 79/1 - اخلطيب البغدادي - مكتبة املعارف - الرياض.
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صاِحْب كتاًبا!!

من  يف  نفسه  وجد  أو  حوله،  عالية  مهم  ُأويل  أو  صاحلة  صحبة  وجود  فاته  ومن 
يلجأ  أن  قلبه، وله حينها  الكسل إىل  املقرصين، كان عىل خطر ترسب  حوله أفضل 
إىل االطالع عىل سري املجدين يف الكتب كام فعل ابن املبارك، فقد قيل له: من جتالس 

بخراسان؟!
قال: أجالس شعبة وسفيان، قال أبو داود: يعني أنظر يف كتبهام)1). 

الصحابة  مع  أذهب  قال:  معنا؟  جتلس  ال  مِلَ  معنا  صليت  إذا  يوًما:  له  وقيل 
والتابعني، فقيل: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر يف علمي فأدرك 

آثارهم وأعامهلم. 
حني  وذلك  املوتى(،  )حمادثة  العلوي  احلسن  بن  اهلل  عبد  سامها  الكتب  ومطالعة 

سأله اخلليفة املأمون: ما بقي من لذتك يا أبا عيل؟
قال: 

اللعب مع الصغري من ولدي، وحمادثة املوتى!!)2)

سري تطرد الكسل!!

* إذا قرأت أن اإلمام اجلويني كان يقول: 
»أنا ال أنام وال آكل عادة، وإنام أنام إذا غلبني النوم لياًل كان أو هناًرا«)3)

فهل تقيض جل ساعاتك يف املنام؟

)1) حلية األولياء 164/8.
)2) تقييد العلم للخطيب البغدادي ص 124- ط دار إحياء السنة النبوية بريوت.

)3) قيمة الزمن عند العلامء ص 52 – عبد الفتاح أبو غدة - ط 10 مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب.
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سمعته يف أثناء كالم يقول أنا ال أنام وال آكل عادة وإنام أنام إذا غلبني النوم لياًل 
كان أو هناًرا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان. وكانت لذته وهلوه ونزهته يف 

مذاكرة العلم، وطلب الفائدة من أي نوع كان.
* إذا طالعت سرية عبيد بن يعيش، وسمعت قوله: 

»أقمت ثالثني سنة ما أكلت بيدي يعنِّي بالليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب«)1)
فهل تبدد أوقاتك سدى وتنفقها يف ما ال يفيد؟!!

* إذا قرأت أن حممد بن عيل السلمي قال: 
قراءة  ابن األخرم ]أي: آلخذ دوري عليه يف  النوبة عىل  ليلة سحًرا آلخذ  قمت 
فهل  العرص!!)2)  إىل  النوبة  تدركني  ومل  قارًئا،  ثالثون  قد سبقني  فوجدت  القرآن[، 
يتسلل بعدها كسل أو ملل إىل قلبك؟! بعد أن أدهشتك هذه اهلمة الثالثية؟! مهة هذا 

الطالب! ومهة زمالئه! ومهة الشيخ املعلم! 
* إذا قرأت أن سبب وفاة ثعلب النحوي أمحد بن حييى البغدادي ما ييل: 

قد حلقه  العرص، وكان  بعد  اجلمعة  يوم  اجلامع  من  أنه خرج  وفاته  »وكان سبب 
صمم ال يسمع إال بعد تعب، وكان يف يده كتاب ينظر فيه يف الطريق، فصدمته فرس 
فألقته يف هوة، فأخرج منها وهو كاملختلط، فحمل إىل منـزله عىل تلك احلال وهو 

يتأوه من رأسه، فامت ثاين يوم، رمحه اهلل«)3)
فكيف ال تتزاحم بعدها أهدافك؟! وكيف ال جتمع مع كل عمل عماًل آخر يؤازره 

ويؤاخيه؟!
إلينا  نقل  ثم  أبوه،  به  أوصاه  بام  أوصانا  حني  الكناين  الشيخ  وصية  قرأت  إذا   *

)1) اجلامع ألخالق الراوي 178/2- اخلطيب البغدادي - ط دار املعارف.
)2) سري أعالم النبالء 565/15- شمس الدين الذهبي - ط 3 مؤسسة الرسالة.

)3) املشوق إىل القراءة وطلب العلم ص 61 - عيل بن حممد بن حسني العمران - ط دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع.
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الوصية اإلمام السيوطي فقال:

ثنا شيخنـا الكنــــاين            عن أبيه صاحب اخلطـابه حدَّ
أرسع أخا العلم يف ثالث            األكل وامليش والكتـابه)))

فكيف يستغرقك الطعام والرشاب، وتفني أوقاتك يف ما ال طائل منه؟!
* إذا قرأت رس نبوغ أيب القاسم الطرباين وكثرة حديثه، وقد أجاب عن ذلك حني 
وتوهن  املشاق،  تقعدك  فكيف  سنة!!  ثالثني  البواري)2)  عىل  أنام  كنت  فقال:  سئل 

مهتك الصعاب، وتدفعك إىل االستسالم وإيثار الراحة واملنام؟!
وأخيرًا..

الرشيد،  االقتداء  دون  الشديد  االنبهار  من  حذار 
على  وعزم  للحاق  ختطيط  يعقبه  ال  الذي  واإلعجاب 
السباق.. قال عبد القادر اجليالني: »يا غالم!! قد قنعت 
أي  هلا،  والتمين  فيها  بالكالم  الصاحلني  أحوال  من 
كالقابض على املاء يفتح يده فال يرى فيها شيئا، التمين 

وادي احلمق«.

)1) قيمة الزمن عند العلامء ص 110.
)2) البواري: مجع بارية، وهي احلصري املنسوج، واخلرب يف يف سري أعالم النبالء 122/16 وتذكرة احلفاظ 915/3.
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 ذكر الموت وتخيله

الطلقة
ال�سابعة

يا متعلًقا بأذيال األعذار، يا متعلاًل بمعاكسة األقدار.. ذرة واحدة من ذكر املوت 
تالمس القلب تقلب ليله إىل هنار، فكل كسل ال صمود له يف مواجهة ذكر املوت، 
والقوة  والنشاط  العزم  ذلك  من  بدالً  ليحل  اسمه،  سامع  فور  راحلة  غفلة  وكل 

والثبات، فيا وارث األموات.. هال ذكرت هادم اللذات!! 
وأنا اليوم أعينك بأسباب أربعة تقرؤها فرتتوي وهبمتك ترتقي:

نــــــــ�مفـــــراق

مــــــــر�سقــبـــــــر

 فـــراق:
كان معاوية بن أيب سفيان  يقول: إنَّ من زرع قد استحصد)1) أي حان حصاده؛ 
وملا نعي له صاحباه عبد اهلل بن عامر والوليد بن عقبة وكان أحدمها أكرب منه واآلخر 

)1) سري أعالم النبالء 195/3.

يذكرك 
بامل�ت
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دونه يف العمر، أنشد قائاًل:

إذا سار من خلف امرئ وأمامه            وأفرد من أصحابه فهو سائر)))
املعنى األعمش  تنبأ، فامت عام 60 من اهلجرة، وورث هذا  معاوية كام   ثم سار 
فلام قيل له: مات مسلم النحات، فقال: إذا مات أقران الرجل فقد مات)2)، ثم مىض 
األعمش وغادر احلياة عام 148 من اهلجرة، فالتقط خيط الضوء منهام قبل أن يتبدد 

إبراهيم بن أدهم املتوىف عام 162 فقال حمفًزا عىل العمل قاتاًل روح الكسل: 
»سارعوا وسابقوا فإن نعال فقدت أختها رسيعة اللحاق هبا«)3).

أخي..
مايل أراك صعب املراس.. جامح الراس. 

كأن ملك املوت مل يقبض صحبك، وشيب الشعر ما نزل رأسك.
دفنت  حني  مضجعك  وأراك  اآلخرين،  مصارع  يف  مرصعك  اهلل  أشهدك  ولقد 

جريانك األقربني.
غبار  من  اجلد  وجه  ولغسلت  الفوت،  خوف  لبادرت  املوت،  قرب  علمت  فلو 

الكسل الذي عاله، لتستجلب عون رب ُيغيُث من دعاه.
لكن.. ترى.. هل ضل قلبك طريق الشفاء، وسقط من قاموسك كلمتي اخلوف 

والرجاء؟! اللهم ال.

كدت أموت!!

وذكر املوت من أشد ما يبعث اهلمة يف قلوب الغافلني ويوقظ اخلاملني، وهو ما رآه 

)1) كتاب الزهد الكبري 249/1- أبو بكر البيهقي – ط 3 مؤسسة الكتب الثقافية بريوت.
)2) كتاب الزهد الكبري 250/1.

)3) صفة الصفوة 335/2.
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احلسن البرصي بعينيه فقصه علينا: 

»كان رجٌل من املسلمني يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: كدت واهلل أن أكون أنا 
السواد املختطف، فيزيده اهلل بذلك جًدا واجتهاًدا، فردد احلسن هذا الكالم غري مرة، 

فواهلل مازال كذلك حتى مات موًتا كيًسا«)1).
وكلام  واالجتهاد،  اجلد  زاد  القلب  يف  املوت  ذكر  عال  فكلام  طردية،  والعالقة 
يف  والتفريط  غالًبا،  اهلل  طاعة  عن  الكسل  رأيت  فإذا  ونام،  العبد  كسل  اضمحل 
القلب وحتكم،  استوىل عىل  قد  األمل  أن طول  فاعلم  والواجبات سائًدا،  الفرائض 
ولذا أرساها احلسن البرصي قاعدة ال تتخلف، فقال يف كالم طرق باب السمع فكرس 
قفله ليدخل مبارشة إىل القلب: »ما أكثر عبٌد ذكر املوت إال رأى ذلك يف عمله، وال 

طال أمل عبد قط إال أساء العمل«)2).
وحلل ذلك املليباري من خالل مشاهداته اليومية، فقال بعد أن طالع نتائج حتليل 

آالف احلاالت: 
»فانكشف يل حتقيقًا أن من أصبح وهو يؤمل أنه يميس، أو أمسى وهو يؤمل أنه 

يصبح مل خيل من الفتور والتسويف، ومل يقدر إال عىل سري ضعيف«)3).
أما من مثل لنفسه حرسة الكساىل عند املوت فضاًل عن حال املجتهدين، فهذا يفيق 

من رقدته وهيب فورا من نومته. 
قال ابن اجلوزي: 

»من أظرف األشياء إفاقة املحترض عند موته، فإن ينتبه انتباها ال يوصف، ويقلق 
قلًقا ال حيد، ويتلهف عىل زمانه املايض، ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته، ويصدق يف 
توبته عىل مقدار يقينه باملوت، ويكاد يقتل نفسه قبل موهتا باألسف، ولو وجدت ذرة 

)1) الزهد ألمحد ص 219 – ط دار الكتب العلمية
)2) الزهد ألمحد ص 218 – ط دار الكتب العلمية.

)3) االستعداد للموت وسؤال القرب ص 13 - زين الدين املليباري اهلندي - دار ابن خلدون باإلسكندرية.
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من تلك األحوال يف أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى، فالعاقل من 
مثل تلك الساعة وعمل بمقتىض ذلك، فإن مل يتهيأ تصوير ذلك عىل حقيقته ختايله 

عىل قدر يقظته، فإنه يكف كف اهلوى ويبعث عىل اجلد«)1).

موت بالرتتيب!!

ومن عجائب موت األصحاب أنه ملا مات الشيخ اإلمام حممد عبده رثاه عىل قربه 
ستة من الشعراء عىل هذا الرتتيب:

1- الشيخ حسن أبو خطوة.
2- حسن باشا عاصم.

3- حسن باشا عبد الرزاق.
4- قاسم بك أمني.

5- حفني بك ناصف.
6- حافظ بك إبراهيم.

وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباًعا وفق ترتيبهم يف رثاء الشيخ حممد عبده!!
حافظ  حافظ إبراهيم، وخاف عىل نفسه من املوت، ومل يبق وقتئذ إال  وملا مرض 
حافظ  حفني، وليس عىل  اآليت هو عىل  الدور  أن  حفني مطمئنا  إليه  بعث  وحفني؛ 

قائاًل:
أتـذكر إذ كنـــا علـى القبــر ستـة           نــعـــدد آثـــار اإلمـــام ونندب
وقـفـنــا برتتيب وقــد دب بيننــا            مـامت عـىل وفــق الـرثــاء مرتب
أبو خطـوة وىل وقـفــاه عــاصـم            وجاء لعبــد الرزاق املـوت يطلب
فلبى وغـابت بعــده شمس قاسم            وعمـا قليـل نجم مـحيـاي يغرب

)1) صيد اخلاطر ص 161 – مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي- ط 1 دار القلم.
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فخاطر وقع حتت القطار وال ختف            ونم حتت بيت الوقف وهو خمـرب
وخض جلج اهليجـاء أعزل آمنـــا            فإن املنــايا منك جتــري وهتــرب

فأجابه حافظ قائاًل:
أخشى عليـك املنــايا            حـتــى كأنك مـنــي
إذا شكـوت صــداعا            أطلت تسهيــد جفني
وإن عــراك هــــزاٌل            هيأت حلــدي وقطني
وإن دعــــوت حلــي           يـوًما فإيـــاك أعنــي
عمري بعمرك رهــٌن            فعش أعش ألف قرن

ثم صح ما تنبأ به حفني وتويف يوم 25 فرباير1919م فرثاه حافظ بقصيدة أوهلا:
آذنت شمس حيايت بمغيب            ودنا املنهل يا نفس فطيبــي

ثم تويف حافظ إبراهيم بعده عام 1932!!)1).

 نــــوم:

التذكرة اليومية!!

  قال تعاىل: 
) ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]الزمر 42[.

واملراد باملوت هنا النوم، لكن اهلل عدل عن كلمة النوم إىل املوت، لنتذكر املوت مع 
كل نومة، ونتأهب كل ليلة لرقدة ال قيام منها إال يف ساحة احلرش، وكأن احلد األدنى 

الالزم لتذكر املوت هو مرة واحدة كل يوم، وإال فسد القلب ودب إليه اخلراب!!
واستلم الصاحلون الرسالة، وعملوا بمقتضاها، فجدوا واجتهدوا، فهذا سيد أهل 

)1) جريدة األهرام العدد 40636 – احلادي عرش من ذي القعدة 1418هـ العارش من مارس 1998م.
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دمشق حييى بن حييى بن قيس الغساين يقول: 

»ما نمت يوًما قط فحدثت نفيس أين أستيقظ منه«)1).
مضجعه:  يأخذ  أن  قبل  ألهله  قال  ينام  أن  أراد  إذا  كان  واسع  بن  حممد  ومثله 
دأبه كل  منها«)2)، فكان هذا  أقوم  التي ال  منيتي  أن تكون  فلعلها  اهلل،  »أستودعكم 

ليلة إذا أراد النوم!!
فاللهم ارزق قلوبنا مثل هذه االنتباهة املنعشة واليقظة الرائعة.

تنفيذ وصية رسول اهلل �:  يعيننا عىل أن نسري هبذه السرية والعمل هبا هو  ومما 
»ما حق امرئ م�سلم له �سيء يريد اأن ي��سي فيه يبيت ليلتني اإال وو�سيته 

مكت�بة عنده«))).
فأوىص رسول اهلل � كل فرد من أمته أن يبادر إىل كتابة وصيته، ألن املوت يأيت 
يف أي حلظة، فكتابة الوصية ال تقترص عىل املريض أو متوقع املوت، وذكر الليلتني يف 
احلديث لرفع احلرج بسبب كثرة املشاغل، لذا كان عبد اهلل بن عمر ال يبيت ليلة إال 

ووصيته مكتوبة عنده حفًظا للحقوق وجتهًزا للرحيل يف أي حلظة.

كن مستعًدا!!

   استلم والدي  يوًما من صاحب له مبلًغا من أموال الصدقة، فكتب عىل 
ثم قال يل:  املبلغ، قبل أن يضعها يف حمفظته،  بيضاء كلمة )صدقة(، ولف هبا  ورقة 
عود أن تفعل هذا مع كل مبلغ من املال ال خيصك، ألنك قد متوت يف حادث أو موت 
فجأة، وإذا مل تعرف هذا املال، سيظن الورثة أنه مالك، ويقسمونه بينهم، وحتاسب 

أنت عىل أكل مال غريك يف قربك!!

)1) قرص األمل ص 45 – أبو بكر ابن أيب الدنيا - ط 2 دار ابن اجلوزي.

)2) ذم التسويف ص 147 – أبو بكر ابن أيب الدنيا - ط 2 دار ابن حزم.
)3) صحيح: رواه الشيخان ومالك وأمحد عن عبد اهلل بن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: 5614.
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املوت  هلجمة  احلذر  والرتقب  الدائم  االستعداد  إنه 
وزورة القرب، ولذا كان الوالد  على أهبة االستعداد 
يف  املوت  ملك  ومرافقة  احلساب،  ووقفة  الزيارة  هلذه 

السفرة احلتمية إىل دار اخللود.

ملاذا نكره املوت؟!

• واهلل تعاىل يقول:
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]آل عمران 198[

وما عند اهلل ال ينال إال باملوت.
• إال إذا كنا قد خربنا آخرتنا بتعمري دنيانا، فنحن نخشى االنتقال من العامر إىل 

اخلراب كام قاهلا الرجل الصالح سلمة بن دينار ألمري املؤمنني سليامن بن عبد امللك.
أن  حلظة  كل  خيشى  فهو  العدالة،  يد  من  اهلارب  كاملجرم  أحدنا  كان  إذا  إال   •

يقبض عليه، ليمثل بني يدي القايض ينظر يف جرائمه.
• وفيه لقاء األحبة حممد وصحبه، والسكنى معهم يف دار واحدة، والرتدد عليهم 

صباح مساء؟!
مع  الدائم  اخللود  يف  القصور  وسكنى  احلور  زواج  إىل  الوحيد  اجلرس  أنه  مع   •
ودود  رب  من  لألجور  العاملني  استيفاء  موعد  فهو  ذلك  وفوق  واحلبور،  اللذة 

غفور، بعد ما طال لدهيم االنتظار حتى انقضت األعامر.

 قرٌب:

زوروا كي تزاروا!!

وليس مثل زيارة القبور من باعث عىل النشاط وداحر للكسل، ولذا حرص عليها 
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رسول اهلل �، ودعا إليها أمته. 

فقال:  بجامعة  برص  إذ   � اهلل  رسول  مع  نحن  بينام   : عازب  بن  الرباء  روى 
»عالم اجتمع ه�ؤالء؟«. قيل: عىل قرب حيفرونه. قال: ففزع رسول اهلل � فبدر بني 
يدي أصحابه مرسًعا حتى انتهى إىل القرب فجثا عليه، قال: فاستقبلته من بني يديه، 

ألنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا، قال: 
»اأي اإخ�اين! ملثل هذا الي�م فاأعدوا«)1).

وهذا اإلعداد هو النشاط بعينه واهلمة يف أبرز صورها، 
وقد فهم أبو نرص برش بن احلارث حتمية هذا اإلعداد، 
أنه  يعلم  ملن  »ينبغي  يقول:  املوت  عنده  ُذكِر  إذا  فكان 
عىل  فوضعه  زاده  مجع  من  بمنزلة  يكون  أن  سيموت 

رحله، ومل يدع شيًئا مما حيتاج إليه إال وضعه عليه«))).

وألهنم أعدوا وللموت استعدوا فلم يرهبوا املوت وال دقة احلساب بعده،  فهذا 
استعددُت  »قد  فيقول:  الرحلة  هلذه  وإعداده  جتهيزه  عن  ثنا  حيدِّ حكيم  بن  القعقاع 

للموت منذ ثالثني سنة، فلو أتاين ما أحببت تأخري يشء عن يشء«)3).
نعم.. كانوا ينظرون إىل املقابر نظرات يستقون منها بواعث اهلمة وشعالت العزم، 
فكم من حرسات يف بطون املقابر، وكم من قرب ُيزار وصاحبه يف النار!! وقد علموا 
أهنم ال زالوا بعُد يف فرتة االختبار، ولو أن اجتهاد أيام يورث نعيم أعوام لكان حريا 
بكل عاقل أن يبادر إليه ويطلِّق كسله ثالث طلقات ال رجعة فيهن، فكيف باجتهاد 

يورث نعيم األبد؟!

)1) حسن: رواه أمحد وابن ماجة، وحسنه األلباين يف )ص ج ص( رقم: 2656 والسلسلة الصحيحة رقم:1751.
)2) التبرصة ص 229- ابن اجلوزي – دار الكتب العلمية.

)3) قرص األمل ص 70.
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يا أخي.. 
أنت يف القرب حمصوٌر حتى ميعاد النفخ يف الصور، ثم بعدها راكٌب أو جمرور، حمزون 
أو مرسور، وكل هذا بحسب كسلك أو نشاطك!! فاخرت ما شئت: تعًبا يورث راحة 

أبدية، أو راحة تورث تعبا أبدًيا!!
هل نزلت الغشاوة عىل األبصار؟! أمل ير املشيِّعون آخر هذه الدار؟! فأين إذن اجلد 

واالجتهاد يف حلاق األخيار؟! أم أهنم جرى هلم ما قاله الشاعر:
الناس يف غفلة واملوت يطلبهم            ومــا يفيقون حتى ينَفد العمر
يشيِّعــون أهاليهــم بجمعهم           وينظــرون إىل ما فيه قد ُقرِبوا
ويرجعون إىل أحـالم غفلتهم            كأهنم ما رأوا شيئـًا وما نظروا

بيتان.. فوق وحتت!!

أخي الكسالن.. 
كيف تنشط لدنيا نشاًطا مل تنشطه يوًما آلخرة مع أن آخرتك أبقى لك وأرقى؟! 
دار  تزويق  يف  تكسل  وال  األبدي  هالكك  أو  نجاتك  فيه  شأن  يف  تكسل  وكيف 
بني  املذهلة  املقارنة  يعقد  وهو  منبًها  يناديك  العيزار  بن  عبداهلل  واسمع  موسمية؟! 
بيتيك احلارض واآليت، فيقول: »البن آدم بيتان: بيت عىل ظهر األرض، وبيت يف بطن 
أبواًبا للشامل،  فيه  األرض، فعمل للذي عىل ظهر األرض، فزخرفه وزينه، وجعل 
بطن  يف  الذي  إىل  عمد  ثم  وصيفه،  لشتائه  يصلحه  ما  فيه  وصنع  للجنوب،  وأبواًبا 
األرض؛ فأخربه، فأتى عليه آت، فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته، كم تقيم 

فيه؟! 
قال: ال أدري! 

قال: فالذي قد أخربته، كم تقيم فيه؟! 
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قال: فيه مقامي؟! 

قال: تقر هبذا عىل نفسك، وأنت رجل يعقل!«)1).
تعمري  يف  اجتهادك  وأعظم  نشاطك  أكثر  كان  الرشاد  وهديت  عقلك  كمل  فإن 
بيتك الثاين ومستقرك األخري، حتى تصريه قرصا فارها أفخم من كل قصور دنياك، 

وكيف ال وقد صار باجتهادك بقعة من بقاع اجلنة وقطعة من ربوعها؟! 
فاجتهد اجتهاد املجدين، واخلع عنك ثوب الكسل املهني، وجهز بيتك احلقيقي 
بام استطعت قبل رحيلك إليه، لتجده يف أهبى صورة لدى ورودك عليه، وأبرش -إن 

فعلت- بخري ما رأته عيناك كام يف بشارة برش بن احلارث: 
»نعم املنزل القرب ملن أطاع اهلل«)2).

أخي.. 
إن قرأت يوًما كالًما بقلبك، فلتكن هذه الكلامت:

اعمر قربك قبل أن تسكنه، فإن إقامتك يف هذه الدار أطول مما تتصور!! 
فيا ويل من عصاه.. ونيس مصريه فأخزاه، وكان الكسل مبتدأه  أما من عصاه.. 
يستحقون شفقة كل مؤمن ودمعة كل عاقل، ومن  يموتون  ومنتهاه، وهؤالء حني 

هؤالء املؤمنني العقالء الفضل الرقايش الذي نظر يوًما إىل القبور، ثم قال: 
»يا هلا من وجوه حيل بينها وبني السجود هلل عز وجل، لو جيدون إىل العمل خملًصا 

بعد املعرفة بحسن الثواب؛ لكانوا إىل ذلك رساًعا!«.
ثم يبكي ويقول: 

»يا إخوتاه! فأنتم اليوم قد خيل بينكم وبني ما عليه ترجون إليه فكاك رقابكم، أال 
فبادروا املوت، وانقطاع أعاملكم، فإن أحدكم ال يدري متى يزوره لياًل أو هناًرا!«)3).

)1) أهوال القبور ص 156- ابن رجب احلنبيل- ط 1 دار الغد اجلديد، املنصورة، مرص.
)2) القبور ص 130- ابن أيب الدنيا- ط 1 دار مكتبة الغرباء األثرية.

)3) أهوال القبور ص 38.
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أخي..
بشدة  معهم  ساعًيا  قبورهم  إىل  املوتى  وأوصل  ناظريك،  اجلنائز  بمنظر  أشبع 
ساقيك، كي تغرس يف قلبك اهلمة العالية التي تدفعك القتناص كل حلظة، واغتنام 
أي فرصة، فتقدم العمل الصالح الذي يرجح ميزانك وخيزي شيطانك، وتعلم من 
إليه يف  قام رجل  ينساه، فقد  املبارك حني لقن غافاًل يف جنازة درًسا لن  بن  عبد اهلل 

جنازة، فسأله عن يشء تافه وسط معمعة املوت، فقال له: 
»يا هذا.. سبح، فإن صاحب الرسير منع من التسبيح!«)1).

وال حتقر نفًسا من أنفاسك بعد اليوم، فلعله يكون 
النَفس الذي به تنجو، بل تفوز به فوز األبد. قال ابن 
أن  ميكن  جوهرة  أنفاسك  من  نفََس  »كل  اجلوزي: 

تشرتي بها خلود األبد يف جوار األحد«))(.

الزاهدون بعد املوت!!

مر بعض السلف باملقابر، فقال: 
»أصبح هؤالء زاهدين فيام نحن فيه راغبون!«)3).

مجع األموات أعظم الدرجات يف الزهد يف حطام الدنيا الفاين، لكن هل ينفعهم 
هذا الزهد املتأخر بعد فوات األوان!! هيهات هيهات!! واهلل لو رأيت بعيني قلبك 

حال جريانك من األموات ألفقت مما حل بك من سبات.

)1) أهوال القبور ص 38.
)2) صبا نجد ص 27- أبو الفرج ابن اجلوزي – ط دار الصحابة.

)3) القبور ص 145.
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زائر على األبواب

فقد  نعله،  رشاك  من  أحدنا  إىل  أقرب  املوت  وألن 
العمل  بينه وبني  إلينا احلساب يف كتابه وربط  ب اهلل  قرَّ

حني فقال: 
ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    (

ٿ  ٹ( ]احلرش 18[
ب الساعة حتى جعلها كغد«)1). قال قتادة: »ما زال ربُّكم يقرِّ
وما دام مصريك جمهوالً فاالجتهاد يف حقك أوجب والنوم 

عن العينني أبعد، وصدق القائل:
وكيف تناُم العنُي وهي قريرٌة             ومل تْدِر يف أي املحلني تنــزل

 مــــر�ش:
ينزل املرض بالعبد فيذكره بقرب رحيله، ويفتح بابا عليه يذكره باآلخرة، وكم من 
مريض مرًضا بسيًطا أخذ به، وكم من وعكة نزلت بالعبد فأنزلته القرب، فإن املرض 

نذير املوت، وبني املرض واملوت شعرة!! 
ولذا قال بعض السلف: 

إن العبد إذا مرض مرضتني ثم مل يتب قال له ملك املوت: 
يا غافل جاءك مني رسول بعد رسول فلم جتب!!)2).

)1) جامع البيان يف تأويل القرآن 199/22- أبو جعفر الطربي – ط 1 مؤسسة الرسالة.
)2) إحياء علوم الدين 289/4- أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس - ط دار املعرفة - بريوت.
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 كيف!!

تتوقف عن العمل رًسا وجهاًرا؟!
والزمن ال يتوقف عن العمل فيك لياًل أو هناًرا؟

حيملك يوًما بعد يوم إىل مقربتك
يباعدك كل يوم عن عاجلتك
بقدر ما جيذبك نحو آخرتك
فالقرب يقرتب والكسل يزداد

واملوت يدنو والنشاط خيبو
واحلساب وشيك وقلبك ال زال يف الدوالر والشيك.

كيف!!

مربع املوت!!

 � النبي  خط  قال:  اهلل   عبد  عن 
خارًجا  الوسط  يف  خًطا  وخط  مربًعا،  خطا 
يف  الذي  هذا  إىل  صغاًرا  خطًطا  وخط  منه، 
وقال:  الوسط،  يف  الذي  جانبه  من  الوسط 
قد  -أو  به  حميط  أجله  وهذا  اإلنسان  »هذا 
أحاط به- وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه 
هذا  أخطأه  فإن  األعراض،  الصغار  اخلطط 

هنشه هذا، وإن أخطأه هذا هنشه هذا«)1). 

)1) حسن: رواه أمحد وابن ماجة، وحسنه األلباين يف )ص ج ص( رقم: 2656 والسلسلة الصحيحة رقم:1751.
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ومن اأهم درو�ش هذا احلديث:
1- دائمـًا ما يكون أمل املرء أطول من أجله.

2- العمل مهام طال فهو )قصري(، ومهام امتد فهو )حمدود(، حتى أن املجرمني يوم 
القيامة يقسمون أهنم ما لبثوا غري ساعة!!

حمدد  معروف  املوت  ملك  مع  فموعدك  واحد،  واملوت  األسباب  تعددت   -3
سلًفا، وتبقى طريقة املوت تتباين من شخص آلخر.

4- األمل أسوأ خمادع ألنه يرصف عن األجل الواقع.
القرب مسألة  إىل  إذن  فرحيلك  فرار،  منه وال  فال مهرب  املوت حمكم  5- حصار 

وقت.
6- غالًبا ما هتجم بغتة األجل قاطعة الطريق عىل هبجة األمل، فيموت املرء قبل أن 

حيقق أكثر أمانيه، وكام قال الشاعر:
نروح ونغــدو حلاجـاتنـــا            وحاجة من عاش ال تنقيض
متوت مع الـمـرء حاجــاته            وتبقى لـه حاجــة ما بقــي
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 الـمـوعـظــة

الطلقة
الثامنة

عزًما،  وتزرع  أماًل،  حتيي  له،  صاحب  من  طيبة  كلمة  فيسمع  فتوًرا  العبد  يشكو 
وذلك يف خطبة أو درس، أو موعظة، وتكون يف غاية الذكاء إذا كنت أنت املبادر إىل 

طلب هذه الوصية.
إذا زارك الفتور.. وهبت عليك رياح الكسل.

فزر صاحبك.. وسله النصيحة.. واطلب منه الوصية
واستعد الستقبال كلامت شافيات تطرد من القلب الغفالت املقيامت.

واقتد بالصحاب األولني، وقد سقت لك هنا ثالث وصايا من بني عرشات الوصايا 
النبوية، وكيف أن الصحابة كان يبتدرون النبي � بطلب النصيحة والوصية:

معاذ: قلت: يا رسول اهلل.. أوصني. قال:  • قال 
»اعبد اهلل كاأنك تراه..

واعدد نف�سك يف امل�تى..
واذكر اهلل عند كل حجر وعند كل �سجر..

والعالنية  بال�سر،  ال�سر  ح�سنة،  بجنبها  فاعمل  �سيئة  عملت  واإذا 
بالعالنية«)1).

)1) صحيح: رواه الطرباين يف الكبري كام يف السلسلة الصحيحة رقم 462/3.
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�سيئة  عملت  »اإذا  قال:  أوصني.  اهلل..  رسول  يا  قلت:  قال:  ذر   أيب  عن   •

فاأتبعها ح�سنة متحها«.

قلت: يا رسول اهلل أمن احلسنات ال إله إال اهلل؟
قال: »هي اأف�سل احل�سنات«)1).

• عن أسود بن أرصم  قال: قلت: يا رسول اهلل.. أوصني. قال: متلك يدك.

 قلت: فامذا أملك إذا مل أملك يدي؟ 
قال: »متلك ل�سانك«. 

 قلت: فامذا أملك إذا مل أملك لساين.
قال: »ال تب�سط يدك اإال اإىل خري، وال تقل بل�سانك اإال معروًفا«))). 

املوعظة أم املال؟!

وقد علم الصاحلون قيمة املوعظة وكيف أهنا أغىل من املال واملتاع، فكتب عمر بن 
عبد العزير إىل بعض من وعظه: 

وقد  حق،  وعليك  حظ  يل  هو  ما  وتذكر  تعظني،  كتابك  بلغني  فقد  بعد..  »أما 
نفعا  وأبقى  أجرا  أعظم  هي  بل  كالصدقة  املوعظة  إن  األجر،  أفضل  بذلك  أصبت 
ليزداد هبا يف  أخاه  الرجل  هبا  يعظ  لكلمة  املؤمن حقا،  وأحسن ذخرا وأوجب عىل 
إليه حاجة، وملا يدرك أخوك  به  به عليه وإن كان  يتصدق  هدى رغبة خري من مال 
بموعظتك من اهلدى خري مما ينال بصدقتك من الدنيا، وألن ينجو رجل بموعظتك 

من هلكة خري من أن ينجو بصدقتك من فقر«)3).

)1) صحيح: أخرجه أمحد وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة 3 / 361.
)2) حسن: رواه ابن أيب الدنيا والطرباين والبيهقي كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 2867.

)3) مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار 144/2 - عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحسن السلامن.
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حد النصيحة

والنصيحة إما أن تطلبها أو تطلبك، فقد تسأل غريك النصيحة، وقد يوجهها لك 
من غري سؤال، ومن اجلميل أن نسمع كالما دقيًقا البن حزم يف حد النصيحة ومتى 

تنطلق من صاحبها إىل من حيب. يقول اإلمام ابن حزم  تعاىل: 
»وحد النصيحة أن يسوء املرء ما رض اآلخر، ساء ذلك اآلخر أم مل يسوؤه، وأن يرسه 

ما نفعه، رس اآلخر أو ساءه، فهذا رشط يف النصيحة زائد عىل رشوط الصداقة«)1).
ولعل سائاًل يسأل: 

قلب  يوحش  ما  العيوب  ذكر  من  فيها  أن  مع  حمبة  عالمة  النصيحة  تكون  كيف 
املنصوح؟

وجييب عن هذا اإلمام الغزايل فيقول: 
»فاعلم أن اإلحياش إنام حيصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه، فأما تنبيه عىل ما 
ال يعلمه، فهو عني الشفقة، وهو استاملة القلوب، أعني قلوب العقالء، وأما احلمقى 
فال يلتفت إليهم، فإن من ينبهك عىل فعل مذموم تعاطيته، أو صفة مذمومة اتصفت 
هبا لتزكي نفسك عنها، كان كمن ينبهك عن حية أو عقرب حتت ذيلك، وقد مهت 
بإهالكك، فإن كنت تكره ذلك فام أشد محقك، والصفات الذميمة عقارب وحيات، 

وهي يف اآلخر مهلكات«)2).

متى املوعظة؟!

* عند ضعف اإليامن والفتور الذي طال وصار إىل الدوام أقرب. شكا رجل إىل أم 

)1) األخالق والسري يف مداواة النفوس ص 42 - ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري – ط 2 دار اآلفاق اجلديدة 
- بريوت.

)2) إحياء علوم الدين 182/2.
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الدرداء القسوة يف قلبه فقالت: 

»عد املريض، وشيع اجلنازة، واطلع يف القبور«)1).
* عند السفر وعند غياب الرقيب وصحبة احلبيب وتفرد الشيطان بالعبد ومظنة 

تقلب األهواء، ولذا كان النبي � كان إذا ودع أحًدا قال: 
»اأ�ست�دع اهلل دينك واأمانتك وخ�اتيم عملك«.

إين  فقال:   � النبي  إىل  لرجل  حدث  ما  ذلك  ومن  الذنب  يف  عندالسقوط   *
عاجلت امرأة يف أقىص املدينة، وإين أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا، فاقض يف 
ما شئت، فلم يرد عليه رســول اهلل � شيًئا، فانطلق الرجــل فأتبعه رسول اهلل � 

رجـاًل فدعاه، فتــال عليه: 
 )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ( ]هود 114[.
فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟! قال: »ال بل للنا�س كافة«))).

ليوقعوك  بك  السوء  صحبة  وإحاطة  املعصية  فخ  من  واالقرتاب  الفتن  عند   *
ويسقطوك.

وعاًظا  اخللفاء  اختذ  وهلذا  احلق،  عن  بصاحبه  يميل  فاملال  الدنيا  إقبال  عند   *
يعظوهنم وينبهوهنم، ألهنم إىل الفتنة أقرب، ومن اجلور أدنى.

من واعظك؟!

�ضاحب قلب:
كالم الواعظ قد يكون مكرًرا سمعته اآلذان عرشات املرات إال أن مسحة اإليامن 
متنحه سحًرا عجيًبا، متس كلامته شغاف  القلب ألهنا خرجت من القلب، فصاحب 

)1) تنبيه املغرتين ص 416.
)2) صحيح: رواه ابن ماجة وأبو داود كام يف صحيح ابن ماجة رقم: 1398.
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قلب حي هو منقذك احلقيقي من ورطة الكسل، وملا حتدث واعظ مع صاحب له ومل 

يتأثر بكالمه قال له: يف قلبي يشء أو يف قلبك!!
صليت يوًما أثناء موسم احلج يف املسجد احلرام، فقرأ 
بنا اإلمام الفاحتة، فلام بلغ قوله اهدنا الرصاط املستقيم 
فاضت عيناه، فضجَّ املسجد بالبكاء، وخشعت القلوب 
واألذهان، فام أحوجنا إىل قلب يعظ قبل لسان، ولذا قال 
اجليالين: »كن صحيًحا يف الرس تكن فصيًحا يف العالنية.

�ضاحب علم وخربة: 
عليك بالتامس املوعظة واملشورة ممن عنده عصارة جتربة يف صالح قلبي أو إنجاز 
فكرة  أو  درايس  تقدم  أو  مهني  تفوق  أو  خريي  مرشوع  أو  إيامنية  طفرة  أو  دعوي 

ابتكارية، فهؤالء ينفعونك، ويقدمون لك اخلالصة اجلاهزة لتجارهبم الناجحة.

ليست جماالت الكسل واحدة، فاطلب طبيًبا خبرًيا بنوع مرضك، 
فصاحب القرآن غري اخلبري بأمراض القلوب، غري املنظم يف وقته 
وعالقاته  االجتماعية  أنشطته  يف  النشط  غري  حياته،  يف  املتوازن 
األسرية، ولكل واحد نقطة متيز، فلتحرص على االختيار األنسب 

حلالتك.

وكلام كثر مستشاروك وتتابع واعظوك كلام أصبت كبد احلقيقة وعني الصواب، 
ولذا كان كان الفاروق عمر  يقول: 

»الرأي الفرد كاخليط السحيل، والرأيان كاخليطني، والثالثة اآلراء كالثالثة ال 
تكاد تنقطع«)1).

)1) رساج امللوك أليب بكر الطرطويش 78/1 - من أوائل املطبوعات العربية ، واخليط السحيل: هو الذي مل يفتل.
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من روائع املواعظ!!

وهذه نامذج الصاحلني الذين عرفوا أمهية املوعظة فانطلقوا يطلبون النصيحة من 
غريهم:

* دخل أبو العتاهية عىل هارون أمري املؤمنني، فقال له: عظني بأبيات شعر وأوجز، 
فأنشده:

ال تأمن املوت يف طرف وال نفس            ولو متنعت باحلجـاب واحلــرس
واعلم بأن سهام املــوت قاصـدة            لـكـل مــدرع مـنـــا ومتــرس
ترجو النجـاة ومل تسلك مسالكها            إن السفينة ال جتري عىل اليبس)))

* قال جرير بن يزيد ملحمد بن عيل بن حسني: عظني. قال: 
»يا جرير.. واجعل الدنيا ماالً أصبته يف منامك، ثم انتبهت وليس معك يشء«)2).

* قال عمر بن عبد العزيز خلالد بن صفوان: عظني وأوجز. فقال خالد: يا أمري 
جهل  يغلبن  فال  الثناء،  حسن  وفتنهم  وجل  عز  اهلل  سرت  غرهم  أقواًما  إن  املؤمنني، 
غريك بك علمك بنفسك، أعاذنا اهلل وإياك أن نكون بالسرت مغرورين وبثناء الناس 

مرسورين، وعن ما افرتض اهلل متخلفني مقرصين، وإىل األهواء مائلني)3).
* قال محيد الطويل لسليامن بن عيل: عظنى، فقال: 

»لئن كنت إذا عصيت اهلل خاليا ظننت أنه يراك لقد اجرتأت عىل أمر عظيم، ولئن 
كنت تظن أنه ال يراك فلقد كفرت«)4).

)1) روضة العقالء ونزهة الفضالء ص 285 - أبو حاتم الدارمي البستي - دار الكتب العلمية.
)2) الزهد الكبري ص 141 - أبو بكر البيهقي – ط 3 مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت.

)3) السابق ص 187.
)4) إحياء علوم الدين 398/4.
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* قال رجل لبرش بن منصور: عظني. قال: 

»عسكر املوتى ينتظرونك«)1).
* قال حممد بن احلسني عىل حممد بن مقاتل، فقال له: عظني، فقال: 

»اعمل فإن مت مل تعد أبًدا، وانظر إىل الذاهبني هل عادوا؟!«)2).

ويا هلا من مواعظ لو وجدت سامًعا، وجواهر لو صادفت 
جامًعا، وسلع غاليات ال ترى هلا مشرتًيا وال بائًعا، فحتى 
متى تقع سياط املواعظ على ظهور الغافلني منا دون أن 

تسمع منهم أنات املعتذرين!!

يا كل كسول وكسولة..
كان القوم إذا سمعوا موعظة غرست هلم نخل العزائم فأيقظوا كل نائم، وإذا الح 
للصقر صيٌد نيس ما ألف من راحة الكف، وال هيمك عمل الواعظ بموعظته أم مل 

يعمل.
اقبل نصيحة واعـظ            ولو أنــه فيها مرائي
فلربمـا نفع الطبيب            وكان أحوج للـدواء

يا عبد الدينار والدرهم.. 
هذا أوان العتق؟! 

يا أسري احلرص والطمع.. 
هذا زمن احلرية؟!

)1) صفة الصفوة 81/2.
)2) نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم 387/2 - عدد من املختصني بإرشاف الشيخ صالح بن عبد اهلل 

بن محيد – ط 4 دار الوسيلة للنرش والتوزيع، جدة.
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لكل سلعة ثمن..

ال عتق من النار ما مل تبذل مالك وتتصدق..
وال إطالق من أرس الشيطان ما دام لقبك )صاحب الدين املمزق(!!

يا غافالً في ثوب عاقل..
لتعلمن غًدا إذا تندمت، أن مل يكن لك إال ما قدمت. 

وما تفيدك يا أخي قناطريك املقنطرة وقت عبور القنطرة!!
وهل ينفعك مال أو بنون عند هجوم املنون؟!
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 بين صحبتين

الطلقة
التا�سعة

تنزع  فهذه  املعصية،  عارقة يف  أو  عابئة  بوقتها غري  عابثة  أو  غافلة  إن كل صحبة 
بقضاء  واالستهانة  واجب،  ففراقها  والوهن،  الكسل  من  سمومها  وتبث  الربكة 

األوقات معهم خماطرة، ويف هذا يقول ابن اجلوزي: 
أن  ينبغي  وإنام  يرسق،  الطبع  أن  يعلم  وهو  املخالطة  يف  يرتخص  ممن  »فالعجب 
تقع املخالطة لألرفع واألعىل يف العلم والعمل ليستفاد منه، فأما خمالطة الدون فإهنا 

تؤذي، إال إذا كانت للتذكري والتأديب«)1). 
فاحلد الفاصل إذن يف فراق صحبتك الغافلة أو االستمرار معها هو تأثريك فيها أو 

تأثرك هبا.
إذا كانت يدك هي العليا، فكنت الداعي إىل اخلري، واهلادي هلم إىل ما غاب عنهم 

من احلق، فنعم ما صنعت.
أما كانت يدك السفىل ومهتك الدنيا، وأطفأ كسلهم شعلتك، وغادر اإليامن فور 

قدومهم قلبك، فالنجاة النجاة، والفكاك الفكاك.
هو ما أكده عبد اهلل بن مسعود  حني قال: 

»خالط الناس وزايلهم، ودينك ال تكلمنه«)2).

)1) صيد اخلاطر ص 349
)2) قال أبو سليامن: يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، وليس هذا من باب النفاق، ولكنه من باب املداراة. العزلة 



104الـحــرب عــلــى الـكـســل
أما أن ختالط فتخلط، وأن تصاحب فتصحبك العدوى، فال، فصحبة من ال خيشى 
النار عار، والبعد عنهم غنيمة وفخار، ولذا استعاذ رسول اهلل � من هذه الصحبة 

ليعلمنا هذه الدعاء حني قال: 
»اللهم اإين اأع�ذ بك من ي�م ال�س�ء، ومن ليلة ال�س�ء، ومن �ساعة ال�س�ء، 

ومن �ساحب ال�س�ء، ومن جار ال�س�ء يف دار املقامة«)1).

فالكسل معدي، والغفلة زاحفة، واسألوا:
من علم أصحاب املخدرات الطريق إىل هذا الوباء؟! 

من جر الفاحشة إىل كثري من أهل البالء؟!
من أعطى القصص اخلليعة وروايات السوء إىل الناشئة؟!

من أخذ بيد الشباب بعيًدا عن املسجد صوب املقهى، ومن رحاب الفطرة السوية 
إىل الشهوة الردية!! هل غري صحبة السوء؟!

ولذا قالوا:
ال تصحب الكسالن فــي حاالته            كم صالح بفســاد آخــر يفســد
عدوى البليد إىل اجلليـــد رسيعٌة             كاللجمر يوضع يف الرماد فيخمد

وممن أبى التلوث بدنس املحيط ولو كان يسريا وانحراف الصديق وإن كان دقيًقا: 
اإلمام حسن البنا، فانطلق يأمر باملعروف يف معروف، واقرأ معي ما كتبه يف مذكراته 

حتت عنوان:

نقاش يف بيت القاضي!!

اإلسامعيلية  قاض  فضيلة  منزل  زرت  رمضان  ليايل  إحدى  »ويف  اإلمام:  يقول 

للخطايب ص 99 – ط 2 املكتبة السلفية.
)1) حسن: رواه الطرباين عن عقبة بن عامر كام يف صحيح اجلامع رقم: 1299.
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املدرسة  وناظر  األهيل  والقايض  املركز  مأمور  الزيارة  هذه  يف  واجتمع  الرشعي، 
االبتدائية ومفتش املعارف ولفيف من األدباء والفضالء واملحامني واألعيان وكانت 

جلسة سمر لطيف.
وطلب فضيلة القايض الشاي فقدم إلينا يف أكواب من الفضة وجاء دوري فطلبت 
تريد أن ترشب ألن  فنظر إيل فضيلته مبتساًم، وقال أظنك ال  كوبًا من زجاج فقط، 
الكوب من فضة فقلت نعم وبخاصة ونحن يف بيت القايض، فقال إن املسألة خالفية 
وفيها كالم طويل ونحن مل نفعل كل يشء حتى نتشدد يف مثل هذا املعنى، فقلت: يا 
موالنا إهنا خالفية إال يف الطعام والرشاب فاحلديث متفق عليه والنهي شديد والنبي 

� يقول: »ال ت�سرب�ا يف اآنية الذهب والف�سة وال تاأكل�ا يف �سحافهما«
ويقول: »الذي ي�سرب يف اآنية الذهب والف�سة فاإمنا يجرجر يف بطنه نار 

جهنم«

وال قياس مع النص وال مناص من االمتثال، وحبذا لو أمرت بأن نرشب مجيعًا 
يف أكواب من زجاج، وتدخل بعض احلارضين يف األمر، وأرادوا أن يقولوا إن األمر 
ما دام خالفًيا فال لزوم لإلنكار، وأراد القايض األهيل أن يديل بدلوه يف الدالء فقال 
للقايض الرشعي: يا فضيلة القايض.. ما دام هناك نص فالنص حمرتم، ولسنا ملزمني 
بالبحث عن احلكمة وإيقاف العمل بالنص حتى تظهر، فعلينا االمتثال أوالً، ثم إن 
فانتهزهتا  واجب،  حال  كل  عىل  والعمل  منا  قصور  فذلك  وإال  فيها  احلكمة  عرفنا 
هذا  فاخلع  حكمت  قد  دمت  وما  إصبعه:  إىل  مشريًا  له  وقلت  له  وشكرت  فرصة 
اخلاتم فإنه من ذهب والنص حيرمه، فابتسم وقال يا أستاذ أنا أحكم بقوانني نابليون، 
وفضيلة القايض حيكم بالكتاب والسنة، وكل منا ملزم برشيعته فدعني ومتسك بقايض 
الرشيعة، فقلت إن األمر إنام جاء للمسلمني عامة، وأنت واحد منهم فهو يتجه إليك 
هبذا االعتبار، فخلع خامته وكانت جلسة ممتعة، وكان هلا صداها بعد ذلك يف مجهور 



106الـحــرب عــلــى الـكـســل
يرى مثل هذا املوقف العادي أمرًا بمعروف أو هنيًا عن منكر ونصيحة يف ذات اهلل«)1).

من صحبة إىل صحبة!!

أخرى  صحبة  إىل  بل  الفراغ،  نحو  السوء  الصحبة  فراق  ليس  هنا  الفراق  لكن 
الزمة، تغري باخلريات، وتبث الشوق إىل اجلنات، وهلا أربع وظائف مرتبطة ارتباًطا 

مبارًشا بمقاومة الكسل، وهي كام ييل:

حـفـــظ:
الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، ومع االثنني ومن الثالثة أبعد، وهدف 
فإذا غشيت  الكسل،  بوابة  هو  أسلفنا  كام  والذنب  بالذنب،  اصطيادك  الشيطان هو 

جمالس الصاحلني انرصف عنك الشيطان، ووقاك اهلل شؤم الكسل والفتور.

مــــدد:
ويف الصحبة الصاحلة إعانة لك خاصة عند هجمة الفتور، ودواء كثري من حاالت 
التخلف  يستطيع  بغريه، فال  مرتبطة  لنفسه عبادات  املرء  أن جيعل  يتمثل يف  الكسل 
عنها حني يواظب عليها مع أخ من إخوانه، فكم منا من ابتدأ حفظ القرآن ثم توقف، 
أو واظب عىل صالة الفجر ثم فرت، ولو دعا اهلل أن يرزقه من يعينه عىل دينه حلارص 

كسله وأصابه يف مقتل، وأصاب هدفه يف سهولة ويرس.

محلة الفجر

الكويت  فقد كان يف  الفجر(،  تبني )محلة  احلبيب  حريًصا عىل  الوالد  كان 
هذه  ويدشن  األواخر،  العرش  ويعتكف  رمضان،  يف  عام  كل  إماًما  الرتاويح  يصيل 

)1) مذكرات الدعوة والداعية ص 201.
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احلملة لتبدأ بعد انقضاء الشهر، فكان خيتار من نبهاء املصلني عدة أشخاص يوقظهم 
للصالة،  مخسة  منهم  واحد  كل  يوقظ  وبدورهم  اهلاتف،  طريق  عن  الفجر  لصالة 

ليصل جمموع من يوقظهم مائة شخص كل يوم بتليفونات الوالد الكريم.

حـ�ضـــد:
أو الغرية من فعل الطاعات، من نشاطه وعزمه، وما هو إال ثمرة القذف بالنفس 
اللحاق  بعد  الطريق، ثم يكون  النفس بسلوك نفس  الذي يغري  املؤمنة  الثلة  وسط 
بالركب التقدم عليه؛ كان وراءهم فصار أمامهم وإمامهم، وهو النهج الذي سلكه 

صخر أخو اخلنساء حتى أنشدت متدحه:
إذا القــوم مــدوا أيادهيـم            إىل املجــد مد إليــه يــًدا
فنال الـذي فـوق أيــدهيم            من املجد ثم مىض مصعًدا

بصعوبة  يتحرك  وكان   ، الكريم  لوالدي  موقًفا  األخوات  من  أخت  تروي 
بالغة مع كرب سنه واشتداد مرضه، فتقول: 

»كان سيلقي علينا درس، وكنا يف الدور الثاين فكان عليه أن يصعد إلينا، فميض 
نحو عرش دقائق لكي يصعد عرشين درجة من السالمل!! معظم احلارضات بكني من 

مهته العالية و تقصرينا«.

عـظـــة:
وهي املوعظة ابتدأك هبا الصاحب أو سألته إياها، فصحبة اخلري ينصحونك ألهنم 
حيبونك، ويصدقونك ألهنم خيافون عليك، فمن عالمات املحبة الصادقة واألخوة 
النصح، وما أحالها من صحبة سدت يف الشخصية خلاًل،  اخلالصة يف اهلل: صدق 

وأهنت كساًل، وأقصت شيطاًنا، وأدنت ملًكا!!
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 تفاؤل الحروف والقلوب

الطلقة
العا�سرة

كلماتك تصنعك!!

: عن النبي � قال:  عن عائشة 
»ال يقل اأحدكم خبثت نف�سي، ولكن ليقل لق�ست نف�سي«)1). 

كره   � النبي  لكن  منهام،  بكل  يتأدى  املراد  املعنى  كان  وإن  واللقس  واخلبث 
لفظ اخلبث لبشاعته وشناعته واحتامله أمورا زائدة، فمن معانيه الباطل يف االعتقاد 
والكذب يف القول والقبح يف األفعال، بخالف اللقس الذي معناه اخلمول وامليل إىل 

الدعة.
واستفاد ابن حجر استفادات رائعة من هذا احلديث ثم أهداها لنا يف قوله:

»ويؤخذ من احلديث:
* استحباب جمانبة األلفاظ القبيحة واألسامء، والعدول إىل ما ال قبح فيه.

* وفيه أن املرء يطلب اخلري حتى بالفأل احلسن.
* ويضيف اخلري إىل نفسه ولو بنسبة ما.

)1) صحيح: رواه الشيخان عن سهل بن حنيف كام صحيح اجلامع رقم: 7759.
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* ويدفع الرش عن نفسه مهام أمكن.

* ويقطع الوصلة بينه وبني أهل الرش حتى يف األلفاظ املشرتكة.
يقول  بل  بطيب  لست  يقول  ال  حاله  عن  سئل  إذا  الضعيف  أن  هبذا  ويلتحق   *

ضعيف.
* وال خيرج نفسه من الطيبني فيلحقها باخلبيثني«)1).

 فكلامتك تصنعك، وترسم مستقبلك، وحروفك إما أن حترفك عن الطريق وإما 
أن تضعك عىل جادته، وقد تعلم الصحابة الدرس من املعلم األعظم، فكان عبد اهلل 

بن عباس  يكره أن يقول: إين كسالن)2).
فتواصوا  امليضء،  التفاؤيل  النبوي  الطريق  يف  ساروا  املؤمنون  الشعراء  حتى  بل 
بالتفاؤل وتعاهدوا عىل إبراز اجلانب املرشق من أي أمر، فقال شاعر السيف والقلم 

حممود سامي البارودي موصًيا أبناء صنعته:
أهيا الشــاعر املجيــد تــدبر            واجعل القول منك ذا حتكيم
ال تذم اللئيم وامـدح كريمـًا            إن مــدح الكــريم ذم اللئيم

)1) فتح الباري 564/10 – ابن حجر العسقالين- ط دار املعرفة.
)2) مصنف ابن أيب شيبة 320/5 – ط 1 مكتبة الرشد بالرياض.
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كلمات خافضة!!

وقد صففتها لك يف سطور مائلة إىل األسفل ألهنا هتوي بقائلها إىل القاع، ومتنعه 
فال  مائلة،  تكون  أن  هبا  فحري  الفشل،  إىل  الكسل  من  وتسوقه  العمل،  صالح  من 

استهانة بكلمة بعد اليوم، وال إطالق هلا إال بحساب.
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كلمات رافعة!!

وهذه سطور صاعدة بك نحو األعىل ألهنا ترفع مهتك، وترصع رقدتك، وتغيظ 
شيطانك، وتبطل كيده وخطته، فال غرو أن تكون صاعدة إذ تسمو بالنفس والروح، 

ومتهد هلا الطريق إىل الفوز والنجاح.
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