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  و
ويقتـل النـشاط    ،  ومرض يورث احلاجـة والفقـر     ،  وتثقل احلركة ،  الكسل آفة متيت احلياة   

  . والعمران

يف حني أن اإلسالم يـدعو      ،  يستهلك وال ينتج  ،  يأخذ وال يعطي  ،  فالكسول عالة على جمتمعه   
 ]أمحـد  [  " ما أكل أحد طعاماً قط خري من أن يأكل من عمل يده    " :فقال  ،  إىل العمل والنشاط  

ما من   " :فقال   . يعلي مرتلة اإلنسان وجيلب له الرزق     ،   حيث على كل عمٍل شريف     فوكان  . 
البخاري [  " مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إال كان له به صدقة                 

[ .   

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكـسل           " : يتعوذ من الكسل ويقول    فوكان  
   . ]أمحد [  " واجلنب والبخل

اللهم : ويقول،  ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق     : ينصح الناس ت  وقال عمر بن اخلطاب     
   . ارزقين وقد علمتم أن السماء ال متطر ذهباً وال فضة

  


  : الكسل يف اللغة

   . واليت تدل على التثاقل عن الشيء والقعود عن إمتامه) ك س ل ( الكَسلُ مأخوذ من مادة 

األنثـى كَـِسلةٌ    ،  وكَسلى،  وكسالن واجلمع كُساىل  ،  فهو كَِسلٌ ،  وكِسلَ عن الشيء كَسال   
   . وكسالنة

   . تعمد الكسل: وتكاسل

   . يقال الفراغ مكسلة . أي يؤدي إىل الكسل: وأمر مكسلة

   . شديد الكسل: كَسولوال
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  : الكسل يف الشرع
   . الكسل هو التغافل والتثاقل عن كل واجٍب فرضه اهللا تبارك وتعاىل على اإلنسان

وكالكسل عن كل    . . مثل الصلوات اخلمس أو الصوم أو اجلهاد      ،  كالكسل عن أداء الفرائض   
   . ويعفه ويصونه عن املسألة، عمٍل نافع يضمن لإلنسان حياة كرمية

  


  :  البطالة-١

قـال  ،  ووفر له الـرزق يف األرض     ،  وكلَّفه بالكدح والعمل  ،  أنزل اهللا تعاىل آدم على األرض     
[ )  هو الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيِه النـشور              ( : تعاىل
   .  ]١٥: امللك

واإلسالم ،  ويضطر لسؤال الناس  ،  فسوف يعيش يف فقر وذل    ،   تكاسل اإلنسان عن العمل    فإذا
   . يريد من املسلم أن يكون قوياً عزيزاً ال يرضى ذل السؤال

[  " ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى اهللا وليس يف وجهه مزعة حلـم             " :فقال رسول اهللا    
   . ]البخاري 

: قال تعاىل  . وأمر بالعمل ألنه وسيلة للبقاء والعيش     ،   والتسول من هنا ى اإلسالم عن البطالة     
   .  ]١٠: عرافاأل[ )  ولَقَد مكَّناكُم ِفي الْأَرِض وجعلْنا لَكُم ِفيها معاِيش قَِليالً ما تشكُرونَ( 

  : فقال تعاىل، وأعلى من مرتلة العمل فقرنه بالصالة

ةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَِثرياً لَعلَّكُم            فَِإذَا قُِضيِت الصال  ( 
   .  ]١٠: اجلمعة[ )  تفِْلحونَ

لَـيس علَـيكُم    ( : قال تعاىل  . وأجاز اإلسالم مباشرة أعمال التجارة أثناء أداء مناسك احلج        
  ) ِمن ربكُم فَِإذَا أَفَضتم ِمن عرفَاٍت فَاذْكُروا اللَّه ِعنـد الْمـشعِر الْحـراِم              جناح أَنْ تبتغوا فَضالً   

   .  ]١٩٨: البقرة

فقد روى أنه ملا أقبل من      ،  وينهى عن البطالة  ،   كان يرغب أصحابه يف العمل     فورسول اهللا   
   . شونة يف يد معاذ خففأحس النيب ، فصافحهت غزوة تبوك استقبله معاذ بن جبل 
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   . – أي خشنت –.  " كبنت يداك يا معاذ " فقال له

   . وأنفق على عيايل، نعم يا رسول اهللا ألين أعمل باحملراث: فقال معاذ

  .  " تلك يد حيبها اهللا " : وقالففقبله رسول اهللا 

ه مـن   فأطعم نفسه أو كساها فمن دون     ،  أميا رجل كسب ماال حالال     " :فوقال رسول اهللا    
   . ]ابن حبان [  " فإن له به زكاة، خلق اهللا

   . ]الطرباين [  " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه " :فوقال 

   . والعمل والنشاط طريق الرفعة، فالكسل والبطالة طريق الذل واملهانة

ويؤدي به  ،  فواجب كل إنسان أال يتكاسل عن أداء عمل حالٍل يوفر له رزقاً يسد به حاجاته              
وعد اللَّه الَِّذين آمنـوا ِمـنكُم       ( : قال تعاىل  . فينال من ربه حسن اجلزاء    ،  لة العمران يف الدنيا   رسا

 ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصع٥٥: النور[  )و[  .   

  :  التواكل-٢
فيتكاسلون عـن واجبـام بـدعوى    ، من التوكل ستاراً خيفون به كسلهمالكُساىل يتخذون  

   . التوكل

   . ولكنه أمرنا أن نأخذ باألسباب ونسعى وجنتهد مث نتوكل، واهللا تعاىل مل يأمرنا بذلك

   . فالسعي للرزق ال يتناىف مع التوكل على اهللا

وليس ذلـك مـن     ،  الدنياوالزهد يف   ،  حبجة التغرف للعبادة  ،  وقد يتكاسل البعض عن العمل    
 يطلب من املسلم أن يقدم اخلري لنفسه ومجاعته بالعمل واالجتهاد         ،  ألن اإلسالم دين اإلجيابية   ؛  اإلسالم

 .  

فالعمل الصاحل املفيد إذا أتقن وروعي فيه وجه        ،  )التفرغ للعبادة   ( واإلسالم ال يعرف الرهبانية     
قـرن اهللا بـني     : ولذلك،  رتلة اجلهاد يف سبيل اهللا    وكان له مرتلة تقارب م    ،  كان عبادة يف نفسه   ،  اهللا

وآخرونَ يضِربونَ ِفي الْأَرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وآخـرونَ          ( : فقال تعاىل ،  العاملني وااهدين 
   .  ]٢٠: املزمل [ )يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه 



 
  
  
 

  
  منبر التوحيد والجهاد                                                                         )٥(

 
 

: فنصحه قـائال  ،   املصحف كله بالنهار   إين أقرأ : فقال له ت  يروى أن رجال جاء للحسن      
( : فقال،  فقد جعل اهللا تعاىل النهار للسعي والعمل      ،  واجعل يومك يف صنعتك   ،  اقرأه بالغداة والعشي  
   .  ]١١: النبأ[  ) وجعلْنا النهار معاشاً

وملـا  ،  من أنتم : غضب لذلك وسأهلم  ،  قوماً ال عمل هلم   ت  وعندما لقي عمر بن اخلطاب      
  ! ؟سلون عن العملتتكا

   . إمنا حنن متوكلون على اهللا: فقالوا

إمنا املتوكل من ألقى احلبة يف األرض مث توكل علـى           ،  كذبتم ليس هذا هو التوكل    : فقال هلم 
  . اهللا

يـا  : ويقول هلـم  ،  ينهى الفقراء عن اجللوس يف الطرقات اتكاال على الصدقات        ت  وكان  
   . ال تكونوا عياال على الناسو، معشر الفقراء استبقوا إىل اخلريات

اعمل حبديث رسول   : فأجابه،  ملا تتكاسل عن العمل   : ورأى أحد األئمة رجال ال يعمل فسأله      
 لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً               " :فاهللا  
   . ]الترمذي [ " 

 ذكر غـدو    فإن الرسول   : فقال للرجل ،   خاطئاً فعلم اإلمام أن الرجل يفهم احلديث فهماً      
   . فلو قعدت الطيور يف أعشاشعا ما أتاها الرزق، الطري ورواحها ليدل على أن السعي مطلوب

  :  التكاسل عن الصالة-٣

حـاِفظُوا علَـى    ( : فقال تعـاىل  ،  ألن اهللا أمرنا باحملافظة عليها    ،  التكاسل عن الصالة إمث كبري    
الصاِت ولَوطَى الصس٢٣٨: البقرة[  )الِة الْو[  .   

وما منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإلَّا أَنهم كَفَروا ِباللَّـِه           ( : فقال تعاىل ،  وذم املتكاسلني عنها  
مهِفقُونَ ِإلَّا ونال يالَى وكُس مهالةَ ِإلَّا وونَ الصأْتال يوِلِه وسِبرونَو٥٤: التوبة[ )   كَاِره[  .   

إذا رأيـتم الرجـل يعتـاد        " :ففقال  ،   من دالئل اإلميان وعالمته    فوجعلها رسول اهللا    
   . ]الترمذي [  " املسجد فاشهدوا له باإلميان

فقـال  ،   بتعليمها الصغار حىت يتعودون أدائها وال يتكاسلون عنها كباراً         فوأوصى الرسول   
   . ]البزار [  " وأضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، الة إذا بلغوا سبعاًعلموا أوالدكم الص " :ف
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كان : قالتل  فعن عائشة   ،   قدوة يف احملافظة على الصالة وعدم التكاسل عنها        فوكان  
   . رسول اهللا حيدثنا وحندثه فإذا حضرت الصالة فكأنه مل يعرفنا ومل نعرفه

وتقرب ،  وتنقي النفوس ،  فهي تكفر الذنوب  ،  داًفلو علم املسلم فضل الصالة ما تكاسل عنها أب        
 الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهم ما مل تغش الكبـائر  " :فقال  . العبد من ربه 

   . ]مسلم [ " 

  :  التكاسل عن النوافل-٤
مـن  ف،  والنوافل طريـق التقـرب إىل اهللا      ،  تقرب اهللا منه باعاً   ،  إذا تقرب العبد من ربه ذراعاً     

   . تكاسل عن أدائها حيرم نفسه فضال عظيماً

ما من عبٍد مسلٍم يصلِّي هللا تعاىل يف كل يوم ثنيت عشرة ركعٍة تطوعاً غري الفريضة                 " :فقال  
   . ]مسلم [  " إال بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة

  :  التكاسل عن طلب العلم-٥
هاِتكُم ال تعلَمونَ شـيئاً وجعـلَ لَكُـم الـسمع        واللَّه أَخرجكُم ِمن بطُوِن أُم    ( : قال تعاىل 

   .  ]٧٨: النحل[  ) والْأَبصار والْأَفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

وحيتـاج إىل   ،  مث يكرب هذا الطفل شيئاً فشيئاً     ،  يولد اإلنسان طفال ضعيفاً غري قادر على التفكري       
   .  من حولهالتعلم ليتمكن من التواصل بالعامل

   . واإلسالم حيرص دائماً على رفعة أبنائه وتقدمهم وال سبيل إىل ذلك إال بالعلم

 اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    ( : قال تعاىل  . لذلك كانت أول آيات القرآن الكرمي دعوة للعلم       
   .  ]١: العلق[ ) 

   . ]الطرباين  [  " طلب العلم فريضة على كل مسلم " :فوقال 

قـال   . وطريقاً ميسراً إىل اجلنة   ،  فمن تكاسل عن حتصيل العلم فسوف حيرم نفسه فضال كبرياً         
   . ]مسلم [  " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة " :ف

قُلْ  (: قال تعاىل  . كما حيرم نفسه من املرتلة الرفيعة بني الناس فال تستوي مرتلة العامل واجلاهل            
   .  ]٩: الزمر [ ) هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب
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والسعي له ولو كان يف أقصى      ،  فلو علم كل مسلم فضل العلم والعلماء ملا تكاسل عن حتصيله          
   . البالد

  :  التكاسل عن فعل اخلري-٦
)نال تو كُمنيلَ با الْفَضو٢٣٧: البقرة [ ) س[  .   

وفعل اخلري يفتح أبواب احلـب      ،  ويسر لنا سبال كثرية لفعله    ،  هكذا أمرنا اهللا تعاىل بفعل اخلري     
ولـو  ،  ألن اهللا تعاىل يثيب فاعل اخلري وجيازيه عنه خرياً        ؛  كما يفتح أبواب اجلنة لفاعله    ،  بني املسلمني 

ومتـيط األذى عـن     . .  " :فقال  ؛   صدقة – مثال   -ة األذى عن الطريق   فإماط،  كان عمال بسيطاً  
   . ]متفق عليه [  " الطريق صدقة

وعدم التكسل عن   ،  واملسلم يستطيع أن يكون من الفائزين بأحسن اجلزاء بإخالص نيته للخري          
   . فعله

دة فيـه   فإن حبـال املـو    ،  وينسى الفضل بينهم  ،  واتمع الذي يتكاسل أفراده عن فعل اخلري      
   . وتنغلق أبواب األلفة بينهم، تضعف

  :  التكاسل عن السفر-٧
تنفيذاً ألمر اهللا تعـاىل     ،  فال بد أن يسافر يف طلب الرزق      ،  قد يضيق رزق اإلنسان يف مكان ما      

   .  ]١٠٠: ءالنسا [ )ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللَِّه يِجد ِفي الْأَرِض مراغَماً كَِثرياً وسعةً ( : القائل

هو الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيـِه              ( : وقال تعاىل 
ورش١٥: امللك[  ) الن[  .   

فسوف حيرم نفـسه مـن      ،  واهلجرة يف األرض  ،  فإذا تكاسل اإلنسان عن السعي لطلب الرزق      
    .فوائد ورزق وفري

  


إذا تكاسل اإلنسان عن واجب فرضه اهللا تعاىل عليه وألزمه بفعله كأداء الصالة وإيتاء الزكـاة                

ويـستحق مـن اهللا   ، ويأمث الكسالن، فحكم هذا الكسل شرعاً التحرمي   ،  وحج البيت عند االستطاعة   
   . تعاىل العذاب الشديد يوم القيامة إذا أصر على كسله
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نسان عن عمٍل من األعمال الصاحلة اليت رغب فيها اإلسالم كزيارة مـريض       أما إذا تكاسل اإل   
فحكم هذا الكسل الكراهة ألنه حيرم صاحبه من ثواٍب عظيم كان سـيناله             ،  أو إماطة أذى عن طريق    

   . لوال تكاسله

  


وال يتحقق ذلك إال     ،واحلياة الفاضلة ،  ويبتغي هلم العزة والكرامة   ،  اإلسالم يعلي قدر املسلمني   

وقُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنـونَ    ( : فقال،  لذلك أمرنا اهللا تعاىل به    ،  مع العمل 
   .  ]١٠٥: التوبة[ )  وستردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ

، وبني ألصحابه أن العمل هو مقياس رفعة الرجل يف قومـه          ،   عن الكسل  فوى رسول اهللا    
   . إن فالناً يقوم الليل ويكثر الذكر:  فقالوا لهفوقد روى أن أقواماً قدموا عليه 

  .  " أيكم يكفيه طعام " :فقال

   . أي نتعاون على سد حاجته . كلنا: فقالوا

   . ]د أمح[  " كلكم خري منه " :ففقال 

عندما توىل اخلالفة وبعد أن بايعه الناس قابله عمر بن اخلطاب وأبو            ت  وروى أن أبا بكر     
   . وكان حيترف التجارة، وعلى رأسه أثواب يتاجر ا، عبيدة بن اجلراح وهو ذاهب إىل السوق

   . إمنا جيب عليك أن تتفرغ هلا، كيف تصنع هذا وقد وليت أمور املسلمني: فقاال له

  ؟ ومن أين أطعم عيايل: فقال أبو بكر

كـسب احلـالل     " :ففقال  ،   العمل فريضة على كل مسلم ومسلمة      فوجعل الرسول   
   . ]الطرباين [  " فريضة بعد الفريضة

وليس أدل على هذا احلب     ،  بل حيب العبد النشيط العامل    ،  واهللا تعاىل ال حيب الكسول العاجز     
من طلب الدنيا حالال وتعففاً عن املسألة وسـعياً علـى    " :ف قال رسول اهللا  ،  من أنه يغفر له ذنبه    

   . ]أبو نعيم والبيهقي [  " لقى اهللا ووجه كالقمر ليلة البدر، وعطفاً على جاره، عياله
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  :  التدين بني الناس-١
ورضـى أن   ،  ألنه اكتفى بالكـسل   ؛  وال يف قومه  ،  الكسول ال ينال شرف السيادة بني الناس      

: فأقول،  إين ألرى الرجل فيعجبين   : يقولت  ولذلك كان عمر بن اخلطاب      ،  الة على غريه  يعيش ع 
   . سقط من عيين . ال: فإن قالوا؟ أله حرفةٌ

 والكسل جيعله وضيعاً حمتاجاً إىل غريه     ،  ويسوده يف قومه  ،  فالعمل مينح اإلنسان الشرف والرفعة    
 .  

  :  احلرمان من الصحة اجلسمية-٢
يف حني أن الكـسول ال يتمتـع        ،  وتزداد العضالت قوةً  ،  زداد اجلسم نشاطاً  بالعمل واحلركة ي  
   . ألن جسمه خامل؛ بكمال الصحة اجلسمية

وقد أثبت العلم أن لكل إنسان طاقة يستطيع أن يؤدي يف نطاقها ما يكَلَّف به من أعمال تأدية                  
   . حسنة

فهو يف الوقت ذاته    ،   والسعي فهو كما يطلب من اإلنسان العمل     ،  والدين اإلسالمي دين العدل   
إذا نعـس أحـدكم يف       " :فقال رسول اهللا     . ال يكلفه مبا يزيد عن طاقته حىت ال يدركه التعب         

   . ]مسلم [  " الصالة فلينم حىت يعلم ما يقرأ

  :  احلرمان من حب اهللا-٣
عـة يناهلـا   يحرم مرتلة رفي، الكسول الذي ال يؤدي ما عليه من واجبات وال يعمل عمالً نافعاً  

   . ]الطرباين [  " إن اهللا حيب العبد احملترف " :فقال رسول اهللا ، النشيط العامل وهي حب اهللا له

  :  فقدان الصرب وشكوى الزمان-٤
، ويقضي عند الكسول على قوة االحتمال والـصرب ، الكسل يدفع صاحبه إىل استعجال األمور   

، إن النـصر مـع الـصرب       " :فقال  ،  رأس من اجلسد  وهو من اإلميان مبرتلة ال    ،  والصرب مفتاح اخلري  
   . ]أمحد [  " وإن مع العسر يسراً، والفرج مع الكرب

متخذاً من الزمان سـتاراً     ،  ودائم الشكو ،  يكون متربماً ،  والكسول الذي ال يصرب على األمور     
   . من دالئل العجز والكسل كثرة اإلحالة على املقادير: وقد قال حكيم، يداري به كسله

  :  احلرمان من رغد العيش والسعة-٥
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ألن الكسول يتـأخر    ،  والرزق الواسع ،  وحيرم صاحبه من احلياة الفاضلة    ،  الكسل يورث الفقر  
  : ويرضى بالقليل تلبية نداء كسله، ويتكاسل عن االجتهاد يف السعي، عن السعي لطلب الرزق

  : ويف ذلك يقول الشاعر

  كأن التواين أنكح العجز بنته

  ا حني زوجها مهراًوساق إليه

  فراشاً وطيئاً مث قال هلا اتكي

  فإنكما ال بد أن تلدا الفقرا

  :  فقر األمة وتأخرها-٦
ألن ؛  فإن ذلك سيكون سبباً يف تأخرها بـني األمـم         ،  إذا اتصف أبناء أمة من األمم بالكسل      

ر بإعطائـه أجـره   وأم،  وهلذا السبب نبه اإلسالم على مرتلة العامل      ،  العمل واإلنتاج مها عصب احلياة    
أبـو  [  " قبل أن جيف عرقـه ) أجره ( أعطوا األجري حقه    " :ففقال رسول اهللا     . كامال وبسرعة 
   . ]يعلي والطرباين 

لذلك فال سبيل   ،  فاألمة القوية املنتجة تسعى إىل السيطرة على غريها من األمم الضعيفة الفقرية           
   . سلإىل رفعة األمة وقوا إال بالعمل والتخلي عن الك

  :  عذاب النار-٧
الذي يتكاسل عن العمل وطلب الرزق ويركن إىل التواكل واملسألة يأيت يوم القيامة يف وجهه               

خري لك مـن    ) العمل والسعي   ( هذا   " : عندما جاءه رجل يطلب صدقة     فقال النيب   ،  نكتة سوداء 
   . ]أبو داود [  " أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة

وما إن يـستقر يف     ،  كاسل عن الصالة فإن صاحبه ال يرى يف قربه إال الظلمة والوحشة           وأما الت 
يضربه ضربة يهـوي ـا إىل بـاطن          " الشجاع األقرع  " قربه حىت يأتيه ثعبان رهيب خميف يسمى      

، فَويلٌ ِللْمـصلِّني  ( : قال تعاىل ،  مثيوكن مصري املتكاسل بعد ذلك الويل واجلحيم يف جهنم        ،  األرض
   .  ]٥ – ٤: املاعون[  ) الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهونَ

يتخـبط يف   ،  فسوف حيشره اهللا تعاىل أعمى    ،  أما من يتكاسل عن التقرب إىل اهللا تعاىل بذكره        
  : قال تعاىل، ظلمات اجلحيم ال يدري من أين يأتيه العذاب
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قَـالَ رب ِلـم   ،  ضنكاً ونحشره يوم الِْقيامِة أَعمى  ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً      ( 
: طـه[  ) قَالَ كَذَِلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَِلك الْيوم تنسى       ،  حشرتِني أَعمى وقَد كُنت بِصرياً    

١٢٦ – ١٢٤[  .   

  


  :  البحث عن عمل شريف-

أمـا يف بيتـك      " :ففسأله  ،   يسأله أن يعطيه شيئاً    فجال أتى إىل رسول اهللا      يروى أن ر  
  . " ؟ شيء

   . وإناء نشرب فيه، يف بييت رداء نلبس بعضه ونفترش بعضه: فقال الرجل

،  بـدرمهني  فمث باعها الـنيب     ،  فأمره أن يحضر هذه األشياء    ،   أن يعلمه  ففأراد الرسول   
مث يأيت بعد مخسة عـشر      ،  وباآلخر قدوماً حيتطب به   ،  مها طعاماً وأمره أن يشتري بأحد   ،  وأعطامها له 

   .  بنتيجة عملهفليخرب الرسول ، يوماً

   . فربح رحباً كثرياً، فعل الرجل ما أمره به الرسول

هذا خري من أن     " :فقال له النيب    ،  وعندما عاد إليه بعد مخسة عشر يوماً وأخربه مبا كسب         
   . ]أبو داود [  " م القيامةجتيء املسألة نكتة يف وجهك يو

  :  التعود على التبكري-
، ويتعود النشاط واحلركة  ،  ليتخلى اجلسم عن اخلمول   ،  ال بد من التعود على االستيقاظ مبكراً      

   . ويستفيد بساعات أطول منه، وينال بركة اليوم

مـيت يف   اللهم بارك أل   " :ففقال   . ونبه إىل أمهية البكور   ،   بذلك فوقد أوصانا الرسول    
   . ]اخلرائطي [  " بكورها

  :  االستعانة باهللا-
والتـزود بـالقوة    ،  االستعانة باهللا تعاىل هلا فضل كبري يف التغلب على التعب واملشقة والكسل           

،  بـذلك فوقد أوصانا رسـول اهللا    ،  ومن يطلب العون من اهللا جيده جتاهه يعينه ويقويه        ،  والنشاط
   . ]مسلم [  "  باهللا وال تعجـزاحرص على ما ينفعك واستعن " :فقال
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  :  معاتبة النفس على التقصري-
يلوم نفـسه   ،  - مثال   –فإذا تكاسل عن واجب     ،  املسلم الصاحل يسعى لتغيري ما به من عيوب       

   . وال يعود لذلك، ويعاتبها حىت يصلحها

 لبابـة   فقد أذنب أو   . وكان الصحابة رضوان اهللا عليهم مثال أعلى يف لوم النفس على التقصري           
وأقسم أال يفك رباطه حىت يغفـر       ،  وربط نفسه حببل  ،  فدخل إىل إحدى أعمدة املسجد    ،  ذنباًت  

   .  وأطلقهفحىت جاء رسول اهللا ، وبقي أبو لبابة على هذا احلال، اهللا تعاىل له

  :  اختاذ القدوة واملثل األعلى-
عليه أن يـضع أمـام      ،فالذي يرغب يف التحلي بالنشاط واهلمة والتخلي عن الكسل واخلمول         

   . عينيه قدوةً ومثالً أعلى حيتذي به

   . وسرية املسلمني العِطرة مليئة ذه النماذج

فكان يعمـل وال يـركن أبـدااً إىل البطالـة           ،   كان مثال اجلد والنشاط    ففرسولنا الكرمي   
  . والكسل

 "  ألهل مكة  كنت أرعى الغنم على قراريطٍ     " :فقال   . فمنذ صغره كان يعمل راعياً للغنم     
   . ]البخاري [ 

  . ل مث عمل تاجراً يف مال السيدة خدجية ، مث عمل بالتجارة مع عمه أيب طالب

وحيلـب  ،  وخيصف نعلـه  ،  فكان خييط ثوبه  ،   عن املساعدة يف أعمال البيت     فومل يتكاسل   
فقـد  ،   على علو شأنه وسيادته أن يشارك أصحابه األعمـال         فومل يتكاسل   ،  ويعلف فرسه ،  شاته

   . وكان حيمل األحجار على كاهله، اركهم حفر اخلندق بيده الكرميةش

فربغم ،  فلم يتكاسل واحد منهم عن عمٍل يضمن له رزقاً        ،  ولنا أسوة حسنة يف أنبياء اهللا مجيعاً      
   . مسؤلية النبوة وتبليغ الرسالة كان لكل نيب عمل يقوم به ويرتزق منه رزقاً حالال

وكـان داود   ،  جناراً؛  وكان زكريا   ،  خياطاً؛  يس  وكان إدر ،  حارثاً؛  فكان آدم   
وعلَّمناه صنعةَ لَبوٍس لَكُم ِلتحِصنكُم ِمن بأِْسكُم       ( : قال تعاىل يف حقه    . حداداً يصنع الدروع  ؛  

   .  ]٨٠: اءـنبياأل[  ) فَهلْ أَنتم شاِكرونَ
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عاماً قط خري من أن يأكل من عمل        ما أكل أحد ط    " : بالذكر فقال  فوقد خصه رسول اهللا     
   . ]البخاري [  " وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده، يده

ولكنه عمل عمال يرتـزق     ،  وذلك ألنه كان صاحب ملك وأموال وفرية ومع ذلك مل يتكاسل          
ِن اصـنِع   فَأَوحينا ِإلَيِه أَ  ( قال   . رائداً يف صناعة السفن   ؛  وكان نوح   ،  منه ومل يركن إىل الكسل    

   .  ]٢٧: املؤمنون [ )الْفُلْك ِبأَعيِننا 

وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعـد ِمـن       ( : قال تعاىل  .  حبرفة البناء  إوعمل إبراهيم وإمساعيل    
ِليمالْع ِميعالس تأَن كا ِإنلْ ِمنقَبا تنباِعيلُ رمِإسِت وي١٢٧: رةـالبق  () الْب[  .   

قَـالَ  ( : قال تعـاىل   . فحماها وأهلها من ااعة   ،  وزيراً القتصاد مصر  ؛  وعمل يوسف   
ِليمِفيظٌ عي حِض ِإناِئِن الْأَرزلَى خلِْني عع٥٥: يوسف[ )  اج[  .   
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   .  عود نفسك االستيقاظ مبكراً حىت تستفيد بالوقت وتنال بركة اليوم-١

   . ]البزار والطرباين [  " فإنه بركة وجناح، باركوا الغدو يف طلب الرزق"  :فقال 

   . واعلم أن الكسل عن السعي مفتاح الفقر، فهو ال يأتيك وأنت جالس،  اسع على رزقك-٢

، وبالعجز والكسل تولدت الفاقـة    ،  التواين مفتاح البؤس  : – رضي اهللا عنه     –قال اإلمام علي    
   . مل يطلب مل جيدومن ، ونتجت اهللكة

وقد قال  ،  فاملرء على دين خليله   ،  ألنه سيؤثر عليك بكسله   ؛   ال ختذ الكسول صديقاً ترافقه     -٣
وأمـده مـن    ،  فإنه إن سكن إىل عاجز أعداه من عجـزه        ) الكسول  ( احذر جمالسة العاجز    : حكيم
   . ونساه ما يف العواقب، وعوده قلة الصرب، جزعه

، والتـواين هلكـة   ،  احلركة بركة : فقد قال أحد احلكماء   ،  النشاط عود نفسك احلركة و    -٤
   . والكسل شؤم

، ويعفك عن مـسألة النـاس     ،   احرص على أن يكون لك عمل شريف يضمن لك الرفعة          -٥
   . وجيعلك سيداً

   . العفة واحلرفة: عن مالروءة فقالت سعيد بن العاص ت فقد سأل معاوية 

   .  ال آمن عليكن أن حتتاجوا إىل األمراءفإين، يا فتيان احترفوا: وقال حكيم

ال يشغلك املضمون لك من الرزق عـن        : فقد قال حكيم  ،   ال تنشغل بالعمل عن الفرائض     -٦
   . وال تنال من الدنيا إال ما كتب اهللا لك، املفروض من العمل فتضيع أمر آخرتك

   .  اعلم أن الكسل آفة تبعد اإلنسان عن كل خري-٧

فإنك إذا كسلت مل تـؤِد      ،  يا بين إياك والكسل والعجز والضجر     : صي ابنه وقد قال لقمان يو   
   . وإذا ضجرت مل تصرب مع حق، حقاً
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سيدنا ..املبعوث رمحة للعاملني ..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أمجعني .. حممد 

  
فى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من جهود ضخمة فلم يعد خي

وما ذلك إال خلوفهم من أن تتصل هذه األجيال الناشئة .. يف سبيل إفساد أجيال املسلمني املتعاقبة 
فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. بأسالفهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من قلوم 

  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة . .
  

وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذه األجيال على عقيدة اإلسالم 
 إميانا منا أن ذلك ال بد أن يكون من أولويات -  توحيد وجهاد -وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 

فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل .. يهم بالنبل وان ذلك هو أشد على الكفار من رم.. الدعاة املربني 
واليت نسأل اهللا أن تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل .. املوجهة ألشبال التوحيد 

  ..الفريد 
  

  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 
  

  واهللا من وراء القصد
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