


 

 ٘ الغفـلة واليقظـة
 

 بسم هللا الرحم الرحيم

 الغفلة
اغبمد هلل الواحد القهار، العزيز اعببار، اغبليم الغفار، مقدر 
األقدار، مصرؼ األمور على ما يشاء وىبتار، ومكور الليل على 
النهار، الواحد األحد، الفرد الصمد، العليم اغبكيم، الذي أيقظ من 

ة األخيار، ووفق اصطفاه من خلقو من رقدة الغافلُت فأدخلو يف صبل
من اجتباه من عبيده فجعلو من اؼبقربُت األبرار، وبصر من أحبو من 
خلقو للحقائق فزىد فيما يف ىذه الدار، فاجتهدوا يف مرضاتو 
والتأىب لدار القرار، واجتناب ما يسخطو واغبذر من عذاب النار، 
وأخذوا أنفسهم باعبد يف طاعتو ومبلزمة ذكره بالعشي واإلبكار، 

د تغاير األحواؿ وصبيع آناء الليل والنهار، فاستنارت قلوهبم بلوامع وعن
 األنوار. 

أضبده أبلغ اغبمد على صبيع ببلئو ونعمو، وأسألو اؼبزيد من فضلو 
وكرمو، وأشهد أف ؿبمًدا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو وحبيبو 
 وخليلو، أفضل اؼبخلوقُت، وأكـر السابقُت والبلحقُت، حامل الرسالة،

مؤدي األمانة، صلوات هللا وسبلمو عليو وعلى سائر إخوانو النبيُت، 
وارَض اللهم عن أصحابو وأنصاره وأىل بيتو الطيبُت الطاىرين، 

 أصبعُت. 
 وبعد: 

ْنِس ََلُْم قاؿ تعاىل:  -ٔ َوَلَقْد َذرَْأنَا ِِلََهنََّم َكِثريًا ِمَن اِلِْنِّ َواْْلِ
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َوََلُْم َأْعُُيٌ ََل يـُْبِصُروَن ِِبَا َوََلُْم َآَذاٌن ََل قـُُلوٌب ََل يـَْفَقُهوَن ِِبَا 

 .َيْسَمُعوَن ِِبَا ُأولَِئَك َكاْْلَنـَْعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلونَ 
اقْـتَـَرَب ِللنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُىْم ِف َغْفَلٍة وقاؿ تعاىل:  -ٕ

 .ُمْعِرُضونَ 
ِذْرُىْم يـَْوَم اْلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْْلَْمُر َوُىْم ِف َوأَنْ وقاؿ تعاىل:  -ٖ

 .َغْفَلٍة َوُىْم ََل يـُْؤِمُنونَ 
 ؼباذا يا تُرى ىذه الغفلة؟!

َيا َوُىْم َعِن وقاؿ تعاىل:  -ٗ نـْ يـَْعَلُموَن ظَاِىًرا ِمَن اْْلََياِة الدُّ
 .اْْلَِخَرِة ُىْم َغاِفُلونَ 

 وإىل مىت تستمر ىذه الغفلة؟!
َلَقْد ُكْنَت ِف َغْفَلٍة ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك وقاؿ تعاىل:  -٘

 .ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ 
 إذف سيكشف الغطاء، فماذا سيقوؿ الغافلوف؟!

َلَنا َقْد ُكنَّا ِف َغْفَلٍة ِمْن َىَذا َبْل ُكنَّا وقاؿ تعاىل:  -ٙ يَا َويـْ
 .ظَاِلِمُيَ 

 ا هللا بتجنب الغافلُت. ولذا أمرن
ْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتَـَّبَع وقاؿ تعاىل:  -ٚ َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَ

 .َىَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا
وأمر باإلنذار واإلرشاد، وعدـ الطمأنينة والدعة ؽبذه الدنيا؛ فهي 
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 سبب الغفلة.
ْنِذَر قـَْوًما َما أُ وقاؿ تعاىل:  -ٛ  .ْنِذَر َآبَاُؤُىْم فـَُهْم َغاِفُلونَ لِتـُ
ِإنَّ الَِّذيَن ََل يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاْْلََياِة وقاؿ تعاىل:  -ٜ

َيا َواْطَمأَنُّوا ِِبَا َوالَِّذيَن ُىْم َعْن َآيَاتَِنا َغاِفُلونَ  نـْ  .الدُّ
 وإذا مل يستجب الغافل، فماذا ستكوف النتيجة؟!

ُأولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اَّللَُّ َعَلى قـُُلوِِبِْم وقاؿ تعاىل:  -ٓٔ
 .َوََسِْعِهْم َوأَْبَصارِِىْم َوُأولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلونَ 

 ؼباذا ىذا الطبع؟!
 ألف هللا تعاىل ليس بغافل عن خلقو.

َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما ُكنَّا َعِن قاؿ تعاىل:  -ٔٔ
 .ِق َغاِفِلُيَ اْْلَلْ 

فقد عذب  َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلونَ وقاؿ تعاىل:  -ٕٔ
 أقواًما بسبب غفلتهم.

ُهْم فََأْغَرقْـَناُىْم ِف اْلَيمِّ بِأَنَـُّهْم  قاؿ تعاىل:  -ٖٔ تَـَقْمَنا ِمنـْ فَانـْ
َها َغاِفِلُيَ  بُوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنـْ  .َكذَّ

 آدـ اؼبيثاؽ بتوحيده وذكره وطاعتو وعبوديتو.وأخذ على بٍت 
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن َآَدَم ِمْن ظُُهورِِىْم قاؿ تعاىل:  -ٗٔ

ُذرِّيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن 
 .ا َعْن َىَذا َغاِفِلُيَ تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّ 
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َواذُْكْر رَبََّك ِف نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة وقاؿ تعاىل:  -٘ٔ

 .َوُدوَن اِْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواْْلََصاِل َوََل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلُيَ 
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 الغفلة

عن هللا ووعده ووعيده، وجنتو وناره. الغفلة عن اؼبوت  الغفلة
ىجمتو، والقرب وظلمتو، واللحد وشدتو. الغفلة عن يـو القيامة و 

وأىوالو، والصراط وزلتو، فالعجب العجب من غفلتنا؛ وىذه العظائم 
بُت أيدينا!! وأعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأىلينا وأوالدنا، 
وأصدقائنا، مع العلم أننا سنفارؽ اعبميع، ولكنها الغفلة! ولو مل يكن 

وال غمٌّ إال التفكر والتأمل يف خطر تلك األحواؿ وىوؿ للعاقل ىمٌّ 
 اؼبطلع، لكاف كافًيا يف استغراؽ صبيع العمر. ولكنها الغفلة!!

داء عضاؿ، ومرض خطَت، بل أخطر من األمراض  الغفلة:
العصرية؛ حيث يقضي على الدين ويدمر القلب، ويؤدي إىل اؽببلؾ، 

بو كثَت من الناس وىم ال  وخسارة الدنيا واآلخرة. وىذا اؼبرض يصاب
يشعروف، وتقع الكارثة حُت يبوتوف، وىناؾ يتمنوف الرجعة لكن بعد 
فوات األواف! ؼباذا سبنوا الرجعة؟! ألهنم استيقظوا من الغفلة اليت كانوا 

 عليها.
َحَّتَّ ووبدثنا عن ذلك اؼبوقف أصدؽ القائلُت سبحانو وتعاىل: 

اَل َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِْلًا ِإَذا َجاَء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَ 
. طيب ... ومل تركت؟! غافل وغافلة، غفلة عامة ِفيَما تـَرَْكتُ 

َكَّلَّ ِإنَـَّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن طامة!! فيقوؿ سبحانو تعاىل: 
َعثُونَ   .َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإََل يـَْوِم يـُبـْ

ؼبوت والسبب أننا يف اغبياة الدنيا ىذا اؼبرض ينكشف عند ا
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 غافلوف عن هللا، وعن اؼببلئكة اليت تسجل علينا حركاتنا وأقوالنا!

فانظري حالنا!!! أوامر هللا: نطيعو يف بعضها، ونعصيو يف 
عنها، الوقت  ربعضها، وقبادؿ كثَتًا يف أكثرىا، ونواىيو: ال ننزج

فيها، والسنن: ال  مقتوؿ يف أمور ال طائل منها، والفرائض مفرطوف
 نفكر فيها.

لكن هللا ال يغفل، واؼببلئكة تسجل األقواؿ واألعماؿ؛  غافلون!
، وقاؿ تعاىل: َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإَلَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ قاؿ تعاىل: 

 َُوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْْلَقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُو َتَِيد. 
الذي منو هنرب وكبيد: اؼبوت!! وكل الناس يهربوف من ىذا  نعم!

 اؼبوت. 
هنرب من اؼبرض إىل العافية خشية اؼبوت وال نغفل عن  فها حنن

أف نبحث عن أحسن األطباء وأمهرىم ولو كانوا يف أقاصي األرض 
ومشارقها. وهنرب من اعبوع إىل الشبع، وهنرب من اغبر إىل الربودة، 

افئ الكهربائية والزيتية واؼبائية والفحمية، ىلم وال نغفل عن هتيئة اؼبد
جرا. وهنرب من اغبر، وال نغفل عن تركيب اؼبكيفات، ولبتار اؽبادئ 
منها مهما غبل شبنو خشية اغبر واإلزعاج. ونسينا أف نار جهنم أشد 
حرًا!!! وغفلنا عن أف نستعد ؽبا باألعماؿ الصاغبة كي يقينا هللا 

 وشدهتا ، نسأؿ هللا السبلمة.برضبتو حرارهتا وعذاهبا 
من الفقر ونستعد لو بادخار اؼباؿ ولكننا نغفل عن  وهنرب

 اؼبوت!
َذِلَك ، وقيل لنا: َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْْلَقِّ قاؿ تعاىل: 
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، ومل يبق أمامنا إال أعمالنا وما مضى من حياتنا، َما ُكْنَت ِمْنُو َتَِيدُ 
منا! ويا لعظيم كربنا! إف كنا يف غفلة عن فيا ويلنا! ويا نبنا وغ

االستعداد ؽبذا اليـو العظيم وكربتو! أين كنا حُت كاف الناس يبوتوف 
 ويذىبوف وال يعودوف؟! كنا يف غفلة!!

 .«الناس نياـ فإذا ماتوا انتبهوا»يقوؿ ابن اعبوزي رضبو هللا: 
فمن أظرؼ األشياء إقامة احملتضر عند موتو، فإنو » مث يقول:

ينتبو انتباًىا ال يوصف، ويقلق قلًقا ال وبد، ويتلهف على زمانو 
اؼباضي، ويود لو ترؾ كي يتدارؾ ما فاتو ويصدؽ يف توبتو على مقدار 

منو اآلف باؼبوت وىو بُت يدي ملك  . )أي: من أيقنُ «يقينو باؼبوت
ويكاد يقتل نفسو قبل »اؼبوت؟! ىل ىناؾ يقُت أكثر من ىذا؟! 

 .«موهتا باألسف
ولو وجدت ذرة من تلك األحواؿ )أي من ىذا القلق »: مث يقول

اػبَت يف الدنيا ويف أواف العافية( غبصلت العافية.  لوالتلهف على عم
ؼباذا؟؟ غبصلت التقوى اليت تنقذه من كرب تلك اللحظات، غبظات 

 . اىػ«اؼبوت. والعاقل ىو من سبثل تلك الساعة وعمل دبقتضى ذلك
إذا أنا مت »ي إذا أصبح يقوؿ المرأتو: لذلك كاف حبيب العجم
، فقيل ؽبا: ىل رأى  «ففبلف يغسلٍت، وفبلف وبملٍت وىكذا كل يـو

. فهو غَت «كبل ولكن ىذه حالو دائًما»رؤيا أزعجتو؟! قالت: 
 غافل، ومستعد للقاء ال بد منو.

ِإيَّاَك بل إف من أوؿ منازؿ العبودية من » ويقول ابن القيم:
ِإيَّاَك ؛ ولذا كانت أوؿ منازؿ «ىي اليقظة اَك َنْسَتِعُيُ نـَْعُبُد َوِإيَّ 
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؛ «اليقظة»كانت   «مدارج السالكُت»يف كتابو  نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُيُ 

 .«انزعاج القلب لروعة االنتباه من رقدة الغافلُت»وىي: 
ر من ىذا سكرة اؼبوت باغبق نعلم أنو ال مف ... عندما تأيت إذن

 رب منو!!الذي كنا هن
َونُِفَخ ِف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد * َوَجاَءْت ُكلُّ قاؿ تعاىل: 

 .نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ 
!! قفي معي غبظات، وأنت يف ذلك اليـو العصيب، يـو أف ..آهٍ 

تأتُت شاىدة على نفسك بآثامها وذنوهبا! أين كنا يا ترى؟ هبيبك  
؟؟ من اؼبوت، واؼببلئكة مم   َت ِف َغْفَلٍة ِمْن َىَذاَلَقْد ُكنْ كتابك: 

اليت تسجل سيئات من بصرؾ وسيئات من أذنك، وسيئات من 
يدؾ، وسيئات من قدمك، فأنت يف غفلة، ولو كنت ذاكرة هلل ؼبا 
استمعت أذنك ؼبا حـر هللا، بل استمعت إىل ما وبب هللا، وؼبا نظرت 

 ب هللا.عينك ؼبا حـر هللا، بل إىل ما وب
لو دخلت مكانًا فيو أغاف وموسيقى لرقصت وطربت من  فلةاالغ

 أوؿ الباب. 
 ة تقوؿ: ال أدخل، أغلقوه.والذاكر

ذبلس لتشاىد التمثيليات اؽبابطة وتنظر يف اجملبلت  فلةاالغ
 الفاسدة، وال تغض بصرىا يف الشوارع، وقد أُمرت بذلك.

 ويرضي رسولو. ال تقرأ وال تبصر إال ما وبب هللا والذاكرة
ال يعجبها من األحاديث إال قيل وقاؿ، ومهاترات اؼبساء  فلةاالغ
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 أو الصباح، والذي ال تستكملو يف اجمللس تستكملو على اؽباتف. 

تستغل أوقاهتا حبفظ، أو مراجعة، أو قراءة مفيدة، سواء والذاكرة 
 يف كتاب هللا أو غَته.

و أعداء هللا امرأة إسفنجية؛ امتصت كل ما جاء ب فلةاالغ
واإلسبلـ؛ فًتى حجاهبا فرنسًيا وأمريكًيا مرة، إف كاف ىناؾ حجاب 
أصبًل، تكشفت وتعرت على الشواطئ، ويف النوادي، خلعت برقع 
اغبياء عن وجهها، وغفلت عن مبلئكة هللا الرقيبة عليها. تقولُت ؽبا: 
حجابك ضيق، مزين، مزركش، يصلح أف يكوف فستانًا ال حجابًا! 

ما زينو ؽبا الشيطاف وىواىا، وتعمى عن  إالوتستكرب، وال ترى  ذبادؿ
 اغبق.

واغبق ليس قويل أو قوؿ فبلنة، إمبا ىو قوؿ اغبق سبحانو وتعاىل: 
 َلَقْد ُكْنَت ِف َغْفَلٍة ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم

وات وشبهات، غطاء . ما ىذا الغطاء يا ترى؟!! غطاء شهَحِديدٌ 
الكسل والًتاخي، والرفاىية والًتؼ، غطاء الفنت واؼباؿ، غطاء اعبماؿ 

 والظهور، غطاء التسويف واؼبماطلة، غطاء رضا الزوج واألوالد!
فإذا جاء اؼبوت، فتفكري هبذا الغطاء! أين اعبماؿ؟! والكوافَت؟! 

 ىا اؼبوت.واألظافر؟! غَتّ 
ن الزوج؟! تزوج غَتؾ. أين التوبة؟! تقاظبوه الورثة. أي أين املال؟!

مل يعد ؽبا ؾباؿ. حينئذ ينكشف الغطاء وترين األمور على حقيقتها، 
َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِْلًا ِفيَما وتندمُت والت ساعة مندـ 

ََل يـَْوِم َكَّلَّ ِإنَـَّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ إِ  .تـَرَْكتُ 



 
 الغفـلة واليقظـة

 
ٔٗ 

 
َعثُونَ   .يـُبـْ

 ىل ىناك درجات للغفلة؟
 أقوؿ: بل ىل الغفلة تقف عند حد معُت؟!

ال! بل الغفلة تزيد وتزيد حىت تكوف طبًعا وختًما والعياذ باهلل!! 
البهائم؛ يقوؿ اغبق سبحانو واصًفا الغافلُت:  نا مفيصبح الغافل شر  

 َُْم َأْعُُيٌ ََل يـُْبِصُروَن ِِبَا َوََلُْم َآَذاٌن ََل ََلُْم قـُُلوٌب ََل يـَْفَقُهوَن ِِبَا َوَل
 .َيْسَمُعوَن ِِبَا ُأولَِئَك َكاْْلَنـَْعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلونَ 

 إف البهائم أفضل من الغافلُت لسببُت نبا: يقول املفسرون:
لظرؼ مثل ا»*يقوؿ ابن القيم رضبو هللا واصًفا القلب اؼبطبوع: 

، ال يبكن إدخاؿ شيء فيو حىت يُزاؿ ختمو ويفرغ ما  اؼبختـو
من أراد صفاء قلبو فليؤثر هللا على ». مث يقوؿ رضبو هللا: «بداخلو

شهوتو؛ ألف القلب اؼبتعلق بالشهوات ؿبجوب عن هللا بقدر تعلقو 
هبا، وإذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد، رأى 

 م اغبكم. العجائب وأؽب
وإمبا خراب القلب يأيت من األمن والغفلة. وعمارتو تكوف 
باػبشية والذكر. وال تدخل ؿببة هللا يف قلب فيو حب الدنيا إال كما 

 . انتهى كبلمو. «يدخل اعبمل يف سم اػبياط
رب مسرور مغبوف، ورب مغبوف ال »*يقوؿ ببلؿ بن سعد: 

يشرب، ويضحك يشعر، فويل ؼبن لو الويل وال يشعر! يأكل و 
 .«ويلعب، وقد حق عليو يف قضاء هللا أنو من أىل النار!!
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 أعراض الغفلة

 أوًَل: التكاسل عن الطاعات: 
، بر الوالدين، طاعة أوامر هللا واجتناب نواىيو.  الصبلة، الصـو

وبدثنا وكبدثو فإذا  كاف رسوؿ هللا »تقوؿ عائشة رضي هللا عنها: 
. فإذا كانت «و ال يعرؼ منا أحدقاـ كأن «حي على الصبلة»ظبع 

نشيطة فرحة بالطاعات فأنت ذاكرة، وإذا كنت كسبلنة مسوفة فهي 
َوِإَذا والعياذ باهلل! قاؿ تعاىل:  –بداية الغفلة اليت ىي بداية النفاؽ 

 .قَاُموا ِإََل الصَََّّلِة قَاُموا ُكَساََل 
فمن عبلمات موت القلب وغفلتو  وىنا نقطة مهمة وخميفة:

ـ اغبزف على ما فات من الطاعات، وترؾ الندـ على ما بدر من عد
 الزالت، فهذه الغفلة!

. يعٍت «من سرتو حسنتو وساءتو معصيتو فهو مؤمن» :قال 
إذا مل تسؤؾ معصيتك وذنوبك فاخشْي على نفسك من نقصاف 

 إيبانك. 
 ثانًيا: التساىل باحملرمات واَلستئناس ِبا:

اسية من اؼبعاصي إذا رأت منكًرا عندىا حس فاملؤمنة الذاكرة
غضبت، وإذا رأت رجبًل غضت بصرىا، إذا بُدئ يف الكبلـ عن 

 عيوب الناس، قالت: يا صباعة الغيبة حراـ.
فإهنا إذا رأت رجبًل نظرت إليو بإعجاب، وإذا اغتابوا  أما الغافلة

فرغت، فإهنا وإذا رأت منكرًا ظل قلبها بارًدا ال يغضب وال ينكر 
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ال تستشعر أف هللا ينظر إليها، وال تعلم أف نظر هللا إليها  غافلة!!

 أسرع من نظرىا للمنظور.
والعجب العجب من غفلتنا »جزاه هللا خَتًا: قال أحد احملدثُي 

ىذه، إنك إذا قلت ألحدىم: ما أخبارؾ؟ قاؿ: خبَت وسرور! وأي 
كرات، خَت وسرور ؼبن يرى ؿباـر هللا تنتهك! وحدوده هبًتأ عليها باؼبن

 .«واؼببلىي يف البيوت واألسواؽ؟!
 : ثالثًا: تضييع الوقت فيما َل فائدة منو

ىو اإلناء الذي طلب هللا منك أف سبلئيو بالعمل فالوقت 
الصاحل: طبسة عشر سنة، عشروف سنة، ستوف سنة، فرصة للعمل 
الصاحل للنجاة من النار، فإذا ضاع بالكبلـ الذي ال فائدة منو، 

ؿ، وال فائدة دينية وال دنيوية؛ بالساعات على اؽباتف، والقيل والقا
 .-فهذه غفلة  –والتمشي باألسواؽ ببل حاجة 

 قاعدة: 
من أعظم اآلفات القاتلة للوقت، حيث تكوف ىذه  والغفلة

الغافلة فاقدة للحس الواعي لؤلحداث، وتفقد االنتباه اليقظ إىل 
 معاين األشياء، وعواقب األمور. 

يذكر، أف أحد الناس مر جبماعة » رمحو هللا: قال ابن القيم
يًتاموف بالنبل، ورجل جالس بعيًدا عنهم، فأراد أف يكلمو، فقاؿ لو: 
لذكر هللا أشهى علي. فقاؿ لو الرجل اؼبار: أنت وحدؾ؟! فقاؿ لو 
الرجل اعبالس: معي ريب جل وعبل وملكاي. فقاؿ لو: من سبق من 

. فقاؿ لو: أين الطريق؟ فأشار ىؤالء؟ فقاؿ: من غفر هللا لو ذنوبو
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يا رب أكثر خلقك مشغوؿ »بيده إىل السماء مث مشى، وقاؿ: 
 .«فهذا الرجل رجل حاسب حساب وقتو غَت مضيع لو «عنك

طبس من  »رضي هللا عنهما:  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
 كن فيو سعد يف الدنيا واآلخرة: 

وقًتا بعد  «ؿ هللاال إلو إال هللا ؿبمًدا رسو »أف يذكر أف  -ٔ
 وقت.
 .«إنا هلل وإنا إليو راجعوف»إذا ابتلي بببلء قاؿ:  -ٕ
 .«اغبمد هلل رب العاؼبُت»إذا أعطي نعمة قاؿ  -ٖ
 .«بسم هللا الرضبن الرحيم»إذا ابتدأ يف شيء قاؿ:  -ٗ
 .«استغفر هللا العظيم وأتوب إليو»إذا أفرد منو ذنب قاؿ:  -٘

 قرب من هللا: رابًعا: عدم اْلرص على ما ي
إف من أعراض الغفلة التكاسل عن الطاعات،  فنحن قلنا:

ولكننا قد نؤديها، وأما النوافل واألمور اليت تقرب من هللا سبحانو 
وتعاىل فنحن عنها غافلوف. نصلي الفرائض ونغفل عن الرواتب، 
نصـو رمضاف وال نفكر بصياـ غَته، إذا أعطيتها كتيًبا، قالت: 

!!... وؾبلس الذكر تعرض عنو؛ فعندىا شغل أىم. الكتب واألشرطة
ولو قلت ؽبا: تعايْل إىل السوؽ، ركضت. أو إىل حفلة هبا غناء 
ورقص، كانت أوؿ اغباضرات. فإف قلِت: دعينا نبدأ باغبفظ، قالت: 
أنسى وبايل مشغوؿ هبمـو الدنيا والبيت واألوالد والوظيفة. غافلة!! 

 ؼباذا؟! ألهنا مريضة بالغفلة.  ال ربرص على ما يقرهبا من هللا.
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 خامًسا: اِلهل باهلل وكتابو ودينو: 

كثَتات عندىن شهادات ودرجات ولكن دنيوية، وأما أمور 
دينها اليت ال تعذر جبهلها فيها فهي جاىلة غافلة عنها، ومنهن من 
قد تكوف مر هبا كثَت من أمور دينها يف اؼبدرسة ولو سألتها مسألة ؼبا 

 أجابت!
من ذلك أف ربتج الواحدة منهن بقوؽبا: ال هتمٍت  وأعجب

العبلمات الشرعية، أنا أدرسها ألقبح فقط!! أريد أف أصبح طبيبة، أو 
 إىل غَت ذلك!.
من قاؿ لك: ال تصبحي طبيبة!! ولكن ىل دراسة  ونقول َلا:

 الطب سبنعك التفقو يف أمور دينك؟! أو تعذرؾ عند هللا؟!
سبلـ، فلَم ال تكونُت طبيبة وداعية مث إنك على ثغر من ثغور اإل

وقدوة يف آف واحد!! وىكذا يف كل اجملاالت. وهللا تعاىل يقوؿ: 
 فَاْعَلْم أَنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ اَّللَُّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِنَُي

ميسر وما من أحد يعذر  –وهلل اغبمد  –. والعلم َواْلُمْؤِمَناتِ 
 باعبهل. 

 : ا: القلق الشديد واْلرص الكبري على اْلياة الدنياسادسً 
وما ىي إال غرور، ولكن مل تُعرؼ حقيقتها، وتفاىتها، وسرعة 

َوَما زواؽبا، وما قيست باآلخرة وطوؽبا األبدي اػبالد. قاؿ تعاىل: 
اَر اْْلَِخَرَة َلَِ  َيا ِإَلَّ ََلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ نـْ َي اْْلَيَـَواُن َلْو  َىِذِه اْْلََياُة الدُّ

َا . وقاؿ تعاىل: َكانُوا يـَْعَلُمونَ  ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإَّنَّ
تـَُوفَـّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اِْلَنََّة فـََقْد 
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َيا ِإَلَّ َمَتاُع الْ  نـْ  .ُغُرورِ فَاَز َوَما اْْلََياُة الدُّ
... اغبياة الدنيا متاع الغافبلت اؼبغرورات بالدنيا. فالدنيا إذن 

حينما تقاس دبقاييسها تبدو يف اغبس عظيمة، ولكن حينما تقاس 
وتوزف دبيزاف اآلخرة تبدو لنا حقيقتها وأهنا شيء تافو؛ فهي ال تساوي 

 عند هللا جناح بعوضة!!.
ِإنَّ الَِّذيَن ََل : يف تفسَت قولو تعاىل يقول اْلسن البصري

َيا َواْطَمأَنُّوا ِِبَا َوالَِّذيَن ُىْم َعْن  نـْ يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوا بِاْْلََياِة الدُّ
وهللا ما زينوىا وال رضوىا حىت رضوا »قاؿ فيها:  – َآيَاتَِنا َغاِفُلونَ 

هبا، وىم غافلوف عن آيات هللا الكونية فبل يتفكروف فيها، والشرعية 
بل يأسبروف هبا، فإف مأواىم يـو معادىم النار؛ جزاء على ما كانوا ف

 . اىػ«يكسبوف يف دنياىم من اآلثاـ واػبطايا واإلجراـ
 قاؿ أبو العتاىية: 

ـــــــــــــــــــــاس ِف غفَّل ـــــــــــــــــــــم  الن
 

 ورحــــــــــــى املنيــــــــــــة تطحــــــــــــن 
اقْـتَـَرَب من أين أخذت ىذا؟ قاؿ: من قولو تعاىل:  قيل لو:  

 .ِف َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ  ِللنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُىمْ 
يـَْعَلُموَن ظَاِىًرا رضبو هللا يف تفسَت قولو تعاىل:  وقال ابن كثري

َيا َوُىْم َعِن اْْلَِخَرِة ُىْم َغاِفُلونَ  نـْ أكثر الناس ». قاؿ: ِمَن اْْلََياِة الدُّ
ليس ؽبم علم إال بالدنيا وأكساهبا وشؤوهنا وما فيها، فهم حذاؽ 

ها ووجوه مكاسبها، وىم غافلوف عن أمور الدين وما أذكياء يف ربصيل
 .اىػ«ينفعهم يف الدار اآلخرة، كأف أحدىم مغفل ال ذىن لو وال فكرة

يا ويح نفسي! كيف أغفل »: وقال عون بن عبد هللا بن عتبة
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وال يُغفل عٍت؟! أـ كيف سبنيٍت معيشيت، واليـو الثقيل ورائي؟! أـ  

 .«قراري؟!كيف يشتد ُعْجيب بدار يف غَتىا 
أضحكٍت ثبلث، »: وقال سلمان الفارسي رضي هللا عنو

وأبكاين ثبلث: ضحكت من؛ مؤمل الدنيا واؼبوت يطلبو، وغافل ال 
يُغفل عنو، وضاحك ملء فيو ال يدري أُمسِخط ربو أـ مرضيو؟ 

وصحبو، وىوؿ اؼبطلع عند  وأبكاين ثبلث: فرقة األحبة؛ ؿبمد 
ب العاؼبُت، حُت ال أدري إىل غمرات اؼبوت، والوقف بُت يدي ر 

 .«اعبنة منزليت أـ إىل النار؟
سابًعا: ضعف اليقُي مبا أعده هللا من النعيم ْلىل اِلنة، 

 والوعيد ْلىل النار: 
*فالذي عنده يقُت دبا سيبلقي، فإنو يعمل وهبد ويشمر عن 

 ساعديو، مث يتوكل على هللا.
 *وأما الذي عنده شك فهو الغافل.

 بة الغافلُي: ثامًنا: مصاح
املرء على دين خليلو؛ »وفمن رافق الغافلُت صار غافبًل، 

 .«فلينظر أحدكم من خيالل
 تاسًعا: النفس اْلمارة بالسوء وإبليس، يدعوانك للغفلة:

أف  –أخيُة  –فبل تغرنك نفسك باألماين والغرور. فاعلمي 
النفس عدوة لك مع إبليس؛ ألف من طبع النفس األمن والغفلة 

احة والفًتة والكسل والعجز، فإف أنِت غفلِت عن ؿباسبتها والر 
 غرقت، وإف عجزت عن ـبالفتها قادتك إىل النار.
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ال نـو أثقل من الغفلة، وال »*ولبتم أسباب الغفلة بقوؿ القائل: 
 اىػ. «رؽ أملك من شهوة، ولوال ثقل الغفلة ؼبا ظفرت بك الشهوة
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 اليقظة

  صلى هللا عليو وآلو.اغبمد هلل، والصبلة على رسوؿ هللا
 مقدمة: 

إف الشريعة اإلسبلمية شريعة شاملة لكل ما وبتاج إليو الناس  *
َيانًا ِلُكلِّ يف دينهم ودنياىم؛ قاؿ تعاىل:  َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

وقاؿ أبو ذر رضي هللا عنو:  َشْيٍء َوُىًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمُيَ 
وما طائر يقلب جناحيو ِف السماء إَل  توِف رسول هللا لقد »

وؽبذا قبد أف الشريعة بينت مسائل الدين اؽبامة . «ذكر لنا منو علًما
الكبَتة؛ كالتوحيد وما يتصل بو من العقيدة والصبلة والصـو والزكاة 
واغبج، وما كاف غَت ذلك من اآلداب اإلسبلمية يف اغبياة اليومية؛ من 

واللباس، واألكل والشرب، وآداب دخوؿ اؼبنزؿ وإفشاء  آداب النـو
السبلـ، واجملالس، والضيافة، واغبديث والكبلـ وزيارة اؼبريض، وركوب 
الدابة، والسفر، والتعزية، ودخوؿ اؼبسجد، وآداب تبلوة القرآف، 
والدعاء، وصلة األرحاـ وبر الوالدين، والغسل، وزيارة اؼبعارؼ 

ـ، وعند ظباع األذاف، وعند تقدمي اؽبدية، واعبَتاف، ومعاملة اػبد
 وغَتىا من األمور واألعماؿ اليت يقـو هبا اإلنساف يف حياتو اليومية. 

فمن قصد بكسبو وأعمالو الدنيوية والعادية االستعانة بذلك  *
على القياـ حبق هللا وقيامو بالواجبات واؼبستحبات، واستصحب ىذه 

بادات، وبارؾ هللا للعبد يف أعمالو. انقلبت عاداتو ع –النية الصاغبة 
ومن فاتتو ىذه النية الصاغبة؛ عبهلو، أو هتاونًا ، خسر كثَتًا من 

إنك لن تعمل عمًَّل تبتغي »: األجر العظيم، ويف الصحيح عنو 
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فهذا  «بو وجو هللا إَل ُأجرت عليو، حَّت ما جتعلو ِف ِفَِّ امرأتك
 اغبديث جامع ألمور اػبَت كلها.

 ة جًدا: وقفة ىام
أوجبت لو شهود نوعُت  «اليقظة»*اؼبتأمل يف سر ىذه الكلمة 

 جليلُت من العبودية: 
 توحيد هللا بأفعاؿ العباد. )توحيد األلوىية(. -أ

 ؿببة اؼبنعم، واللهج بذكره.  -ب
وأما معرفة الزيادة والنقصاف من »رضبو هللا:  يقول ابن القيم

  فإهنا تستقيم بثبلثة أشياء: «اإليباف
 ظباع العلم.  -ٔ
 إجابة داعي اغبرمة.  -ٕ
 صحبة الصاغبُت. ومبلؾ ذلك كلو: -ٖ

خلع العادات؛ ذلك أف السالك: على حسب علمو دبراتب 
األعماؿ ونفائس الكسب تكوف معرفتو بالزيادة والنقصاف يف حالو 
وإيبانو. وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات هللا من قلبو؛ ىل 

ؽبا، أـ ىو بطيء عنها؟ وكذلك صحبة أرباب  ىو سريع اإلجابة
العزائم، اؼبشمرين إىل اللحاؽ باؼبؤل األعلى. والذي يبلك بو ذلك كلو 
خروجو عن العادات واؼبألوفات، وتوطُت النفس على مفارقتها، والغربة 
بُت أىل الغفلة واإلعراض. وما على العبد أضر من ُملك العادات لو. 

ال بالعادات اؼبستقرة اؼبوروثة ؽبم عن وما عارض الكفار الرسل إ
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األسبلؼ اؼباضُت. فمن مل يوطن نفسو على مفارقتها واػبروج عنها، 
واالستعداد للمطلوب منو، فهو مقطوع، وعن فبلحو وفوزه فبنوع: 

 انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم ُ ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ َوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج َْلََعدُّوا َلُو ُعدَّ
 ىػ.أ.َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ 
اغبرص كل اغبرص على بث روح التوحيد  ولذا كان من املهم:

والعبادة يف نفوس الناس، حىت يكوف ىدؼ  «توحيد األلوىية»
اإلنساف وجو هللا والدار اآلخرة يف صبيع شؤونو؛ يف عبادتو وأخبلقو 
ومعامبلتو، وىذا ىو اؼبهم أف يكوف قصد اإلنساف ورجاؤه وإنابتو 
وجو هللا. وبذلك يناؿ العبد سعادة الدنيا واآلخرة؛ ألف قلبو ينسلخ 
عما سوى هللا ويتعلق باهلل وحده، ال يدعو إال هللا، وال يرجو إال هللا 
وال يستغيث وال يستعُت إال باهلل إنو عبد هللا فيوفقو هللا ؼبا وبب 
ويرضى، ويكوف من أىل اليقظة، وال يكوف من أىل الغفلة الذين 

 حولوا عباداهتم عادات. 
 قال أحد العلماء: 

 .«أىل اليقظة عاداهتم عبادات، وأىل الغفلة عاداهتم عادات»
فاتو كلها عبادات؛ *إف اؼبوفق يستطيع أف هبعل عاداتو وتصر 

فيجعل أكلو عبادة، وشربو عبادة، ولباسو عبادة، ودخولو عبادة، 
عبادة، حىت ـباطبتو  ووخروجو عبادة، ونومو عبادة، وصباعو مع أىل

للناس يبكن أف هبعلها عبادة، زياراتو عبادة، خروجو لطلب الرزؽ 
 هبعلو عبادة. 

من ىذه األفعاؿ ومن حكمة هللا عز وجل أننا ال نكاد قبد فعبًل 
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 اليت ذكرناىا إال وؽبا ذكر.
*ومن أجل ىذا هبب أال يغفل اإلنساف عن ذكر هللا حىت يكوف 
دائًما يف قلبو وعلى لسانو، مع استحضار النية عند فعلها حىت ال 
يكوف من أىل الغفلة، ويكوف فعلنا عبادة حًقا، امتثااًل وطاعة هلل 

ف اإلخبلص هبب أف ينضم إليو وىديو؛ أل واتباًعا لسنة نبيو ؿبمد 
 اؼبتابعة. 

ويبكن اآلف أف نضرب أمثلة على جعل أىل اليقظة عاداهتم 
 عبادات: 

 :«وىو لباس الباطن»أوًَل: اْلكل والشرب 
ينوي بو االمتثاؿ ألمر هللا قاؿ تعاىل:  أ( فاْلنسان اليقظ

وَُكُلوا َواْشَربُوا يثاب ىذا أمر. فاؼبباح يصَت حبسن النية طاعة هلل 
 عليها اؼبسلم.

اغبفاظ على بقائو وعلى روحو؛ ألنو مأمور  ب( وينوي بو
 باغبفاظ على نفسو فيكوف ذلك عبادة. 

التقوي على طاعة هللا؛ فيكوف ج( وينوي باْلكل والشرب 
ـَ اؼبقاصد.   عبادة؛ ألف من القواعد اؼبقررة شرًعا: أف للوسائل أحكا

ف الكرمي وبب أف يتبسط أل د( وينوي التبسط بنعمة الكرمي؛
 الناس بكرمو، فأنا إذا أكلت ونويت التبسط بنعمة هللا، كاف عبادة.

كيف كاف الطعاـ الذي تدعو إليو الطبيعة   فانظري أخية!
وتقتضيو العادة، كيف أمكن أف يكوف عبادة، حبسب االنتباه واليقظة 
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 والفطنة والنية. 

ف أف يلعق ينبغي لئلنسا كذلك عند اَلنتهاء من الطعام،
أصابعو قبل أف يبسحها أو يغسلها أو يلعقها غَته: أما كونو ىو 
يلعقها فاألمر ظاىر. وأما كونو يلعقها غَته فهو أيًضا فبكن؛ فإذا  
كانت احملبة بُت الرجل وزوجتو ؿببة قوية يسهل عليو جًدا أف يلعق 

واغبمد  –أصابعها أو تلعق أصابعو. وكذلك األوالد الصغار واألمر 
 واسع.  – هلل

 وقوؿ بعض الناس: ىذا ال يبكن أف يلعق اإلنساف أصابع غَته؟
 ال يقوؿ إال حًقا. فنقوؿ: إف النيب 

إفرازات  –بإذف هللا  –وقد ذكر بعض األطباء أف األنامل تفرز 
تعُت على ىضم الطعاـ يف اؼبعدة، وىذه من اغبكمة ولكننا نفعلها 

بة فللو اغبمد، وإف مل ربصل سنة، فإف حصلت لنا ىذه الفائدة الطي
 .فبل يهمنا، فالذي يهمنا امتثاؿ أمر النيب 

كذلك لعق الصحن أو القدر أو اإلناء، ومع األسف فإف الناس 
يتفرقوف عن الطعاـ بدوف تنفيذ ىذه السنة، والسبب يف ىذا اعبهل 

م إىل ىذه وىوالتهاوف، ولو أف طلبة العلم إذا أكلوا مع اعبماعة وج ه
وغَتىا من السنن النتشرت، لكن نسأؿ هللا أف يشملنا بعفوه؛  السنة

 فنحن نتجاوز كثَتًا، ونتهاوف، وىذا خبلؼ الدعوة إىل اغبق!
، بل يأخذىا ويبسحها، وال *أما اللقمة فإذا سقطت فَّل يرتكها

يدعها للشيطاف؛ ألف الشيطاف وبضر ابن آدـ يف شؤونو كلها؛ قاؿ 
 فهو يشارؾ أىل الغفلة.  ْْلَْمَواِل َواْْلَوََلدِ َوَشارِْكُهْم ِف اتعاىل: 
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 فهذه ثبلثة آداب، استنبط كل أدب منها، من حديث: 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ  اْلديث اْلول:

إذا أكل أحدكم طعاًما، فَّل ديسح أصابعو حَّت يلعقها أو »: هللا 
 . متفق عليو.«يُلعقها

رأيت »بن مالك رضي هللا عنو قاؿ: عن كعب  اْلديث الثاين:
 . رواه مسلم.«يأكل بثبلث أصابع، فإذا فرغ لعقها رسوؿ هللا 

إذا سقطت لقمة أحدكم »: قاؿ  اْلديث الثالث:
وأمرنا  «فليأخذىا وليمِط عنها اْلذى وليأكلها وَل يدعها للشيطان

  أف نسلت القصعة وقاؿ :« إنكم َل تدرون ِف أي طعامكم
 .«الربكة

 ثانًيا: النوم: 
على ىذه النعمة؛ ألنو  حيرص اْلنسان اليقظ على شكر هللا -أ

يسًتيح هبا من تعب سابق، وينشط لعمل الحق، فهو ينفع نفسو 
فيما مضى وفيما يستقبل، وينبغي أف يستصحب النية يف أف النـو آية 

 من آيات هللا.
دنيا وذلك ألف ال وينوي أن النوم من كمال اْلياة الدنيا؛ -ب

َوِمْن َآيَاتِِو َمَناُمُكْم ناقصة فتكمل بالنـو ألجل الراحة؛ قاؿ تعاىل: 
 .بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوابِْتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلوِ 

وبذلك هبعل نومو  وينوي بالنوم التقوي على طاعة هللا. -ج
 ينقلب إىل عبادة. 
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 ثالثًا: اللباس )وىذا لباس الظاىر(.

 باسو تغطية السوءة، وليس الًتفع واؼبباىاة. اليقظ بل ينوي
يَا َبِِن َآَدَم َقْد وينوي بو االمتثاؿ ألمر هللا؛ حيث قاؿ تعاىل: 

َزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوَآِتُكمْ   .أَنـْ
أنو كما أنو ؿبتاج للباس يواري سوءتو اغبسية، فهو ؿبتاج  ويتذكر

ي اؼبعاصي وعورة الذنوب؛ فيجاىد للباس يواري سوءتو اؼبعنوية وى
َولَِباُس النفس غبصوؿ لباس التقوى الذي ىو خَت؛ كما قاؿ تعاىل: 

رٌ   .التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ
؛ وذلك بقوؿ الذكر اػباص عن اتباع الرسوؿ  وَل يغفل

اْلمد هلل الذي رزقنيو وكسانيو من غري حول مِن وَل »باللباس: 
 تقدـ من ذنبو. . فمن قاؽبا غفر لو ما «قوة

 رابًعا: الكَّلم وخماطبة اْلخرين: 
*دبا أف الكبلـ من أيسر األعماؿ وأكثرىا أنبية فكم من كلمة 
أتت خبَت عظيم، وكم من كلمة أزالت نعًما ورؤوًسا عن أعناقها، 
فيجب التفكر يف الكلمة ووزهنا قبل أف لبرجها من مكاهنا. والكلمة 

آف فإنو أطيب الكبلـ، وتشمل الطيبة صدقة، وتشمل: قراءة القر 
التسبيح والتهليل، وتشمل األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر وتشمل 
تعليم العلم وتعلمو، وتشمل ما يتقرب بو اإلنساف إىل ربو من القوؿ، 
فيكفي احتساب األجر يف أف اإلنساف إذا مل هبد شيًئا يتصدؽ بو 

ف كثرهتا ويسرىا؛ فيكفيو الكلمة الطيبة، فهذا من طرؽ اػبَت وبيا
فيجب تدبر الكلمة قبل لفظها، وىل ىي يف ميزاننا أـ أهنا علينا فعن 
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إن العبد »يقوؿ:  أيب ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: ظبعت رسوؿ هللا 
ليتكلم بالكلمة ما يتبُي فيها يزل ِبا إَل النار أبعد ما بُي املشرق 

 . متفق عليو.«واملغرب
لكلمة من رضوان هللا تعاَل ما  إن الرجل ليتكلم با»:  وقال

كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب هللا لو ِبا رضوانو إَل يوم 
 .«يلقاه

فيجب أف نقدـ النية عند أي قوؿ نقولو، ونروض أنفسنا على 
جعل كبلمنا وـباطبتنا لآلخرين دبا ينفع، فبل نتكلم إال دبا وبب هللا، 

حسن اغبديث إذا  ولباطب اآلخرين دبا كبب أف ىباطبونا بو، مع
 حدثنا، وحسن االستماع إذا ُحدِّثنا.

 خامًسا: زيارة اْلصدقاء واِلريان: 
وبتسب اليقظ األجر يف أي زيارة يقـو هبا بأف هبعلها هللا يف  -ٔ

ميزانو، ويبتغي هبا وجو هللا؛ ألف هللا يثيب من زار أًخا لو، أو عاده 
 .« أحبك كما أحببتو فيوإف هللا»لغَت أمر دنيوي ولكن حملبتو يف هللا: 

كذلك أف ينوي أنو ما خرج من بيتو ؽبذه الزيارة إال ؼبا فيها   -ٕ
من األجر العظيم، وتأليف القلوب، وذبمع الناس على اػبَت، وتذكَت 
الناسي، وتنبيو الغافل، وتعليم اعباىل. ومصاحل كثَتة أخرى ال يعرفها 

 إال من كانت ىذه نيتو. 
 : سادًسا: زيارة املريض

عند زيارة اؼبريض ينوي اليقظ غَت الغافل األجر العظيم من  -ٔ
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من عاد مريًضا أو زار أًخا لو ِف هللا ناداه مناٍد بأن »: هللا؛ لقولو 

. رواه الًتمذي وابن «طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اِلنة منزَلً 
 ماجو بإسناد حسن. 

ريض بالشفاء وينوي بأنو ما زاره إال اتباًعا للسنة، فيدعو للم -ٕ
. «َل بأس عليك طهور إن شاء هللا»عند عيادة اؼبريض:  ولقولو 

كذلك وبتسب األجر؛ ويتبع السنة ويتبع فيضع يده على مكاف األمل 
 .«أسأؿ هللا العظيم رب العرش العظيم أف يشفيك»ويقوؿ: 

 سابًعا: بر الوالدين وصلة اْلقارب واْلىل: 
بأنو ال يقـو بذلك إال اتباًعا  يستشعر اؼبتيقظ عند بر والديو -ٔ

، وأف برنبا من أفضل األعماؿ، بل وامتثااًل ألمر هللا وسنة رسولو 
ىو اغبق الثاين بعد حق هللا ورسولو؛ فبل هبعل زيارتو لوالديو 
واإلحساف إليهما تورثو ضجرًا أو تأفًفا أو عادة اعتاد عليها بل هبعلها 

 على مرتبة اعبهاد يف سبيل هللا. عبادة؛ ألف مرتبة بر الوالدين مقدمة
كذلك فإنو وبتسب األجر يف زيارتو وصلتو بأقاربو، فيحسن   -ٕ

إليهم ويصلهم حىت ولو قطعوه؛ ألنو لو فرض أف األعراؼ فسدت 
وصار الناس ال يبالوف بالقطيعة وصارت القطيعة عندىم صلة، فبل 

لقطيعة من عربة هبذا العرؼ؛ ألف ىذا العرؼ ليس عرفًا إسبلمًيا، فا
أعراؼ الدوؿ الكافرة. فليحتسب األجر يف صلتو ألقاربو، ويتذكر أف 
هللا تكفل للرحم بأف يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فكلما كاف 
اإلنساف لرضبو أوصل كاف هللا لو أوصل؛ فتكوف صلتو هلل، ال مكافأة 

ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل من إذا »: لعباد هللا؛ لقولو 
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 وهبذا يكوف فعلو عبادة هلل. «طعت رمحو وصلهاق
 ثامًنا: اِللوس مع الناس: 

يغتنم أىل اليقظة فرصة اعبلوس مع الناس فيلطفوف جو اجمللس 
. ويبكن ربقيق ذلك بصور عديدة بذكر هللا والصبلة على النيب 

 منها مثبًل: 
يف اجمللس عن آية من آيات هللا،  إذا َتدث أحد اْلشخاص -أ

ذا من ذكر هللا، مثل أف يقوؿ: كبن يف ىذه األياـ يف دؼء  فإف ى
كأننا يف الربيع وىذا من آيات هللا؛ ألننا يف الشتاء ويف أشد ما يكوف 
من أياـ الشتاء برًدا، ومع ذلك فكأننا يف الصيف؛ فهذا من آيات 

 هللا.
ويقوؿ مثبًل: لو اجتمع اػبلق على أف يدفئوا ىذا اعبو يف األياـ 

العادة أف تكوف باردة ما استطاعوا إىل ذلك سبيبًل. وما  اليت جرت
 أشبو ذلك.

قاؿ: ما شاء هللا ال قوة إال باهلل، ال إلو إال هللا.  إذا جلس -ب
طبًعا مع احتساب األجر بالبشاشة مع الناس ولُت اعبانب وعدـ 

 اللغو واللغط وحسن اػبلق واؼبعاملة. 
دة ال عادة؛ وذلك بذكر اؼبهم أنو هبعل خروجو إىل أي ؾبلس عبا

هللا، واألمر دبعروؼ والنهي عن منكر فبل يدخل أي ؾبلس إال وهبعل 
ذلك ديدنو، مع ذكر كفارة اجمللس عند القياـ بصوت مرتفع ليذكر 

سبحانك اللهم وحبمدؾ، أشهد أف ال إلو إال »اعبالسُت؛ فيقوؿ: 
 .«أنت، استغفرؾ وأتوب إليك
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 ناء: تاسًعا: القيام على تربية اْلب

 أوًَل: دور اْلم: 
وقبل كل شيء أف ىؤالء األوالد نعمة من هللا  أن تعلم أوَلً  -أ

 أنعم هبا عليها، وكلفها بشكرىا ورعايتها وحفظها.
يف كل واجب تقـو بو كبوىم يف تعليمهم أن جتدد النية  -ب

وتوجيههم، واحتساب األجر بًتبيتهم الًتبية اإلسبلمية الصحيحة، 
ء يف الكتاب والسنة. فإذا أخلصت النية هلل وابتغت على وفق ما جا

 مرضاتو، كاف اعبزاء من جنس العمل. 
 ثانًيا: دور اْلب: 

أف يعلم األب أف ىؤالء األوالد أمانة ووديعة، وىذه األمانة  -أ
 ىي أمانة الوالية اػباصة وىي أمانة اإلنساف يف أىلو. 

ائو، وتغذية أف وبتسب األب األجر عند قيامو بًتبية أبن -ب
أجسامهم منذ الصغر بالطعاـ والشراب، وسًت عوراهتم باللباس، 
ومعاعبتهم إذا مرضوا، وبذؿ أغلى ما يبلك ؿبافظة على صحتهم، 
وىو بفعلو ىذا كلو بذلك يستحق الشكر والثناء والرب والدعاء، ولكن 
لو كاف وبتسب األجر وىبلص النية هلل يف كل ىذه األمور لوجد 

رًا أمامو؛ لتغذية أرواحهم باإليباف وتيسَتىم للعمل الصاحل الطريق ميس
 وقيامهم بأداء ما أمروا بو من أوامر وترؾ ما هنوا عنو.

فإذا كاف ىم الشخص طاعة هللا ورسولو واالقتداء بو، فإنو بذلك 
يكوف قد حوؿ كل عمل وفعل من أمور الدنيا إىل عبادة وطاعة يبتغي 
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 ألوالده أيًضا عبادة وطاعة.  هبا وجو هللا. فتكوف تربيتو
 عاشًرا: كسب الرزق: 

اؼبعلمة اؼبتيقظة رباسب نفسها دائًما؛ ألف هللا كرمها  فمثًَّل:
حبمل ىذه الرسالة، وميزىا عن غَتىا دبهمة تربية بنات اؼبسلمُت، 
وأمنها على عقوؽبن وقلوهبن وأفكارىن، فتحتسب األجر يف كل ما 

ا ونبها آخر الشهر لتستلم الراتب، تقـو بو كبوىن، وال يكوف ىدفه
وكأهنا اعتادت على عمل تؤديو وتأخذ أجره، وقد فُقد منو األجر 
والثواب، وبإخبلصها وذبديد نيتها ذبعل عملها ىذا عبادة من 

 العبادات اليت تبتغي فيو األجر من هللا.
التاجر: النية الصادقة يف طلب اغببلؿ وذبديدىا،  مثال آخر:
لبيع والشراء مع نية عوف اؼبسلمُت يف التعامل معهم، واإلخبلص يف ا

واالتباع للسنة وللثواب يف نفسو وعيالو، وإعطاء كل ذي حق حقو؛ 
 ىذا ىو اليقظ.
ال تكوف من أىل الغفلة واغبسرة الذين اشًتوا الضبللة  فاليقظة

 باؽبدى فما رحبت ذبارهتم وما كانوا مهتدين. 
 بو: اْلادي عشر: العلم وكسبو والعمل

إف العلم شجرة تثمر كل خلق صبيل وعمل صاحل ووصف 
ؿبمود، أخرج هللا اإلنساف من بطن أمو ال يعلم شيًئا، فأمده بالقوة 
اغبسية واؼبعنوية، وجعلو ظبيًعا بصَتًا متكلًما عاقبًل، فميزه بذلك عن 
سائر اؼبخلوقات، مث أوجب عليو أف يتعلم ما ينفعو يف دنيو ودنياه من 

 لنافعة؛ ليكوف على بينة من أمره.العلـو ا
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 والكمال اْلنساين ِف ثَّلثة أمور:  

 علـو يعرفها.  -ٔ
 أعماؿ يعمل هبا. -ٕ
 أحواؿ تًتتب على علومو وأعمالو.  -ٖ

؛ وأفضل العلم والعمل واغباؿ: العلم بكتاب هللا وسنة نبيو 
 وىذا ىو العلم النافع الذي يثمر اػبشية، والتواضع، وينفع صاحبو يف

حياتو وبعد فباتو، ولكن ىذا ال يكوف إال باإلخبلص وحسن النية، 
واعبد واالجتهاد، واغبرص؛ فيخلص النية يف أنو ال يتعلم إال إلنقاذ 

من عمل مبا »نفسو من اعبهل، وليعرؼ اػبَت فيفعلو والشر فيًتكو، و
، وأف يتعلم ليزداد فقًها وبصَتة «علم أورثو هللا علم ما مل يعلم

أف يكوف متيقظًا عند ربصيل العلم فيجمل الدعاء مع  وينبغي
وأال يتخاذؿ وال يتكاسل يف  «وقل ريب زدين علًما»اإلخبلص بقولو: 

تعليم ما علم خائًفا على نفسو من الكرب، فالعلم شجرة ال بد ؽبا من 
شبرة وزكاة، فثمرة العلم العمل بو، وزكاتو تعليمو ؼبن ال يعلمو، وبذلك 

 ينمو. يزداد ويثمر و 
يتبع واجبات القرآف والسنة، ويأخذ *فاْلنسان اليقظ العاقل 

نصيبو من الدنيا؛ ولكن بعلم؛ فيأكل الطعاـ بعلم، ويشرب بعلم، 
ويلبس بعلم، وهبامع أىلو بعلم، ويصطحب اإلخواف بعلم، ويزورىم 
بعلم، ويستأذف عليهم بعلم، ووبزف بعلم، ويبكي بعلم، ويتصدؽ 

ووبج بعلم، وهباىد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، ويصـو بعلم، 
بعلم، ويتبسط يف األمور بعلم، وينقبض عنها بعلم؛ فقد جعل العلم 
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والفقو دليلو إىل كل خَت، وقد أدبو القرآف والسنة، وال يرضى من 
 نفسو أف يؤدي ما فرض هللا عليو جبهل.

ست خصاؿ يرفع هللا هبا العبد: العلم » قال أحد العلماء:*
لنافع، واألدب اؼبستفاد من الكتاب والسنة، واألمانة، والعفة، ا

 «.والصدؽ، والوفاء
اعبهل، اؼبعصية، واالغًتار »وخراب القلب من أربعة أشياء: 

 .«بالدنيا، والغفلة
الثاين عشر: بعض اْلعمال اليومية اليت يقوم ِبا اْلنسان وقد 

 جعلها أىل اليقظة عبادات: 
 اَلغتسال والوضوء:  -ٔ

أف يكوف تكفَتًا ػبطاياه؛ وذلك أن يستشعر املرء عند الوضوء 
فوضوءه ال شك أف يطهر تطهَتًا حسًيا، وىذا يدؿ على كماؿ 
اإلسبلـ. ولكن الوضوء فيو أيًضا طهارة معنوية، وىي اليت يقصدىا 
اؼبسلم؛ فإف الوضوء تطهَته من الذنوب؛ فإذا غسل وجهو، خرجت  

وذكر العُت وهللا أعلم إمبا ىو على  كل خطايا نظر إليها بعينيو؛
سبيل اؼبثاؿ وإال فاألنف قد ىبطئ، والفم قد ىبطئ، فقد يتكلم 
اإلنساف بكبلـ حراـ وقد يشم أشياء ليس لو حق أف يشمها، ولكن 

 ذكر العُت، ألف أكثر ما يكوف اػبطأ يف النظر. 
، وإذا غسل يديو كذلك إذا غسل رجلو خرجت خطاياه

َما يُرِيُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ، وؽبذا قاؿ تعاىل: خرجت خطايا يديو
رَُكمْ   يعٍت ظاىرًا وباطًنا، حًسا ومعًٌت. ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ
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 ترك املرأة صَّل ا من أجل اْليض:  -ٕ

ال تًتؾ أي عمل تقـو  إن املرأة املسلمة املؤمنة الواعية املتيقظة
يو األجر، حىت عند حيضها؛ فهي إذا حاضت بو إال وربتسب ف

، فتستشعر عند ذلك أهنا ما تركت ذلك إال  تركت الصبلة والصـو
ألهنا أمرت بو وعندما تطهر تعود للصبلة، بو ذبدد النية، أيًضا أهنا ما 
فعلت ذلك إال ألهنا أُمرت بو، فهي عندما تركت الصبلة تركت 

 دت طاعة. طاعة، وعندما عادت للصبلة بعد طهرىا عا
 صَّلة اَلستخارة:  -ٖ

ال ينبغي أف تكوف االستخارة فقط باللساف؛ ببل معرفة وال علم، 
وال اىتداء، حىت أصبحت كأهنا عادٌة، فكلما حزب اإلنساف أمر من 
أمور الدنيا وقف يقوؿ: سأستخَت، وكل نبو تلبية رغبتو بدوف ذبديد 

ف ىذا األمر نية أو حضور قلب. والواجب: أف يسأؿ هللا أف يكو 
 عونًا لو على طاعتو، وببلًغا إىل مرضاتو.

 إزالة املنكر واْلذى واْلمر باملعروف:  -ٗ
*فينبغي أف يعرؼ ويعلم أف الطريق اغبسي: طريق األقداـ، 
والطريق اؼبعنوي: طريق القلوب، والعمل على إزالة األذى )اؼبنكر( من 

ألذى من طريق طريق القلوب أكثر أنبية وأعظم أجرًا من إزالة ا
 األقداـ.

*كذلك ينبغي أف ينوي عند األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر 
إصبلح اػبلق وإقامة شرع هللا، ال أف يقصد االنتقاـ من العاصي، أو 

 االنتصار لنفسو، حىت يكوف مصلًحا وصاغبًا.



 

 ٖٚ الغفـلة واليقظـة
 

 قال أحد العلماء: 
 .«الصاغبوف يبنوف أنفسهم، واؼبصلحوف يبنوف اعبماعات»
 سواك: ال -٘

أف يستشعر عند وضع السواؾ يف فمو أنو يصنع ذلك  ينبغي
 ، وأنو مطهرة للفم، مرضاة للرب. اتباًعا لسنة اؼبصطفى 

  نفع الغري والرب ولو بعمل يسري: -ٙ
من سقى مسلًما على ظمأ سقاه هللا من الرحيق »:  قال
 . يعٍت لو كاف ولدؾ الصغَت يقف عند الربادة يطلب ماءً «املختوم

وسقيتو وىو ظمآف، فقد سقيت مسلًما على ظمأ، مع احتساب 
 األجر. 

اغبرص على إخبلص النية واحتساب األجر، واغتناـ  فيجب
األعماؿ بالنية الصاغبة، حىت ولو كاف ىذا العمل صغَتًا فكم من 
عمل صغَت أصبح بالنية كبَتًا، وكم من عمل كبَت أصبح بالغفلة ىباًء 

 منثورًا !!
 لعاطس: تشميت ا -ٚ

اليت ال نلقي ؽبا بااًل، واليت هبب  أيًضا من اْلعمال الصغرية
إخبلص النية عند فعلها ىي تشميت العاطس، فيجب عند فعلو 

وأنو يفعلها  استشعار أف ىذا من اغبقوؽ اليت بينها رسوؿ هللا 
، مستشعرًا ما وبصل من األلفة امتثااًل وطاعة هلل عز وجل ورسولو 

 لقياـ هبذه السنة. واؼبودة عند ا
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 التيامن:  -ٛ

أيًضا من األعماؿ الصغَتة اليت نتجاىلها أو نتهاوف يف فعلها: 
تقدمي اليمُت يف كل ما ىو من باب التكرمي، والعكس فيما يقصد بو 
اإلىانة، يبدأ باليد أو الرجل اليسرى. فيجب ىنا استحضار النية يف 

، وقد يو رسولنا أف فعل ذلك من أخبلقنا اإلسبلمية وقد حث عل
أف الناس حينما  –رضبو هللا  –ذكر الشيخ ؿبمد بن صاحل العثيمُت 

ظهرت الساعات اليت تلبس يف اليد لبسوىا يف اليد اليسرى حىت تبقى 
اليمٌت طليقة ليس فيها شيء يعيق عن اغبركة؛ ألف حركة اليمٌت أكثر 

 من اليسرى؛ عادات جعلوىا عبادات بالنية واليقظة. 
 د النظر إَل املرآة: عن -ٜ

عند الوقوؼ أماـ اؼبرآة والنظر فيها هبب شكر هللا على سباـ 
نْ  َخْلِقي َحس ْنت َكَما الل ُهم  » نعمتو على اإلنساف؛ فيقوؿ:   َفَحسِّ

 .«ُخُلِقي
 لبس اْلجاب:  -ٓٔ

أال يكوف لبس اغبجاب ؾبرد عادة، بل هبب النية والرضا  فيجب
ا أمر هللا وفيو مصلحة للمرأة وصيانة ؽبا والقبوؿ من القلب بأف ىذ

عن الفساد وحفظ ؽبا من أسباب الفتنة؛ فيجب الرضا حبكم هللا 
 وعدـ االعًتاض.

 اْلواس واْلعضاء واِلوارح:  -ٔٔ
عند استعماؿ اغبواس واألعضاء  احتساب اْلجر وإخَّلص النية
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ليو، وىي واعبوارح؛ فيعلم أف ىذه اعبوارح نعمة من هللا من  هللا هبا ع
أمانة عنده، واالستعانة بنعمة هللا على معصيتو كفر للنعمة، وخيانة 
لؤلمانة اليت استأمننا هللا عليها؛ فأعضاء اإلنساف ربت رعايتو، فلينظر  
كيف يرعاىا، وينظر إىل نفسو ويذؽبا ويرد صباحها بالطاعة، ويطهر 

جب، قلبو من األخبلؽ اؼبذمومة، كالكرب، والرياء، واغبسد والع
والبخل، والطمع، ولسانو من الكذب، والغيبة، والنميمة، وقوؿ الزور، 
وسائر فضبلت األلسن، وكذلك يطهر يده، وفرجو، وظبعو، وبصره، 
وسائر جوارحو، وينظر يف حل مطعمو، وملبسو، وسائر تصرفو، وال 
يطيع نفسو إال أف ىبشى عليها النفور الكلي، فإنو يرفو عنها بشيء 

، مع استحضار النية اغبسنة، والتعود على اإلتياف من اؼبباحات
 بالطاعة واجتناب اؼبعصية.

 معاملة اْلدم:  -ٕٔ
معاملة اػبدـ اؼبعاملة اغبسنة، والرفق هبم؛ اقتداًء برسوؿ هللا  ينبغي

  يف معاملتو ػبدمو، وكيف كاف يعامل خادمو أنس بن مالك رضي
 هللا عنو؟

، ما أصبحت عاداهتم بصريةىؤَلء ىم أىل اليقظة والفطنة وال
عبادات إال بعد أف اشتغلوا يف ربصيل ما افًتضو هللا عليهم من 
فرائض وما أوجب عليهم من أركاف اإلسبلـ؛ فعمدوا إىل الصبلة 
فأدوىا كاملة بشروطها، وأركاهنا، وواجباهتا، مث إىل الزكاة فأحصوا 

، مث إىل أمواؽبم وأخرجوا زكاهتا بطيب نفس من غَت خبل وال تقتَت
الصياـ فاجتنبوا فيو اللغو والرفث والصخب والغيبة والنميمة. وىكذا 
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سائر الطاعات وكذلك أدوا عباداهتم الظاىرة من حج وأمر باؼبعروؼ 

 وهني عن اؼبنكر.
فإف كل  مث انتقلوا من ىذه الدرجة إَل التقرب هلل بالنوافل؛

يها فضائل عبادة من العبادات الواجبة مشروٌع من جنسها نوافل ف
عظيمة تكمل الفرائض، وتكمل ثواهبا. فتوالىم هللا وأحبهم ووفقهم 
وسددىم يف صبيع حركاهتم؛ فإف ظبعوا ظبعوا هلل، وإف أبصروا فللو، 

هلل. عة هللا، حىت حُت يغضبوا فغضبهم وإف بطشوا أو مشوا ففي طا
اَّللَِّ ََل  َأََل ِإنَّ َأْولَِياءَ فبشرىم هللا وتوالىم وأمنهم؛ قاؿ تعاىل: 

 . َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُىْم حَيَْزنُونَ 
فهؤالء ىم أىل الغفلة، أغفلوا  وأما من جعلوا عبادا م عادات

قلوهبم عن ذكر هللا، وعطلوا ألسنتهم عن ذكره وجوارحهم عن 
 طاعتو. فنتساءؿ: كيف تكوف عباداهتم عادات؟!

رائض، فهم مل ىم مل يهملوا ما افًتضو هللا عليهم من ف نقول:
يًتكوا صبلهتم وال صيامهم وال حجهم حىت زكاهتم، ولكنهم شغلوا 
قلوهبم باػبلق، والعلـو اليت ال تنفع، حىت مل يبق فيها موضع للشغل 
باهلل ومعرفة أظبائو وصفاتو وأحكامو. وإصغاء القلب كإصغاء األذف. 

ئها فعندما أدوا الصبلة كانت ؾبرد حركات حفظوىا وتعودوا على أدا
جسًما ببل روح؛ ولذلك مل تنههم عن الفحشاء واؼبنكر ومل تًتؾ أثًرا 

 يف قلوهبم؛ فبا أدى إىل تغلغل اؼبعاصي إىل قلوهبم.
، صاموا؟! نعم ... ولكن من الطعاـ والشراب وكذلك صيامهم

 فقط، أما اؼبعاصي فلم يصوموا عنها.



 

 ٔٗ الغفـلة واليقظـة
 

أدوىا خالية من اإلخبلص، ونسوا  كذلك مجيع العبادات
ساب األجر يف كل ما قاموا بو من عمل؛ فلم يبيزوا العادة عن احت

 العبادة. 
 موعظة: 

اجعل اإلخبلص قاعدة وركيزة لكل عمل  قال أحد العلماء:
تقـو بو، مع القصد يف التقرب إىل هللا والتوصل إىل دار كرامتو، ـبلًصا 

كوف هلل يف ؿببتو، ـبلًصا هلل يف تعظيمو، ـبلًصا يف ظاىره وباطنو، وي
ذلك بالعمل بطاعة هللا على نور من هللا، ترجو ثواب هللا، وترؾ ما 

 هنى هللا عنو على نور من هللا زبشى عقاب هللا.
يا من ال تضره اؼبعصية، وال تنفعو الطاعة، أيقظنا من نـو الغفلة، 
ونبهنا الغتناـ أوقات اؼبهلة، ووفقنا ؼبصاغبنا، واعصمنا من قبائحنا 

خذنا، دبا انطوت عليو ضمائرنا واؼبعائب اليت تعلمها وذنوبنا، وال تؤا
 منها.

واغفر لنا ولوالدينا وعبميع اؼبسلمُت، األحياء منهم واؼبيتُت، 
برضبتك يا أرحم الراضبُت، وصل اللهم على ؿبمد وعلى آلو وصحبو 

 أصبعُت. 
   

 


