(و َباء كورو َنا)
الحجر َ
خ َل َل َفت َرة َ
انتخ َبه وأعَدَّ ه

َّ
الدكتور َشع َبان َمازن َش َّعار
الشيخ ُّ
إمام وخطيب مسجد الكيخ َيا (صيدا-لبنان)
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﷽
املقدمة
الحمد هلل الحي القيوم ،والصلة والسلم على النبي المعصوم ﷺ القائل:
عمتَان َمغب ٌ
الص َّحة والفراغ ".
ون فيه َما َكث ٌير م َن النَّاسِّ :
"ن َ
أما بعد:
خوف َوالجوع َونَق ٍ
قال ▐َ ﴿ :و َلنَبل َونَّكم ب َشي ٍء ِّم َن ال َ
ص ِّم َن األَ َم َوال
تمر على المسلم أيا ٌم ذهب َّي ٌة
َواألنفس َوالثَّ َم َرات َو َب ِّشر َّ
الصابري َن ﴾ُّ ،
لطالما تمناها -يتهيأ له فيها من َس َعة الوقت والفراغ واالنصراف عن مشاغلالدنيا ما تكون عونًا له لمراجعة عبادته وإيمانه وعلقته بربه ،والوقت أثمن من
الذهب والفضة إن ذهب ال يعود؛ فهذه األيام تربهن على صدق أمنيتك إن
استغ َّليتها ولم تض ِّيعها .
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ونحن يف هذه األيام ابتلينا بتفشي وباء " كورونا "  -عافانا اهلل وإيّاكم منه  ،-حتى
اضطررنا للزوم بيوتنا -واهلل املستعان ،-فالمو َّفق من يستغل ذلك الوقت بالتقرب
إلى اهلل تعالى ،فيدفع البلء بصالح األعمال ،ويستشعر حقيقة العبودية هلل .
فاستخرت اهلل أن أضع بين يديك -أيها املسلم الكريم -برنا َمـ ًجا تعبديـًّا إيمان ًّيا،
علي .
تذكر ًة لنفسي وأدا ًء لواجب النصيحة َّ
ٍ
إلماعات وخلص ًة وخاتم ًة ،محددة الوقت،
وقد ضمنته مقدم ًة لطيف ًة وتسع
معلومة الثواب ،محققة الفائدة  -بإذن اهلل تعاىل. -
وقبل ُّ
الشروع يف المقصود أنبه على أمرين ال بد منهما لسالك هذا
الربنَا َمج:
 -1األمر األولِّ :
رشد ون ِّظم استخدامك لوسائل التواصل االجتماعي
الصحيح ،حدد
فإنها= قاتل ٌة للوقت جالب ٌة للمقت إذا لم تجعلها بنصاهبا َّ
أوقات استخدامك لها وكن جا ًّد حاز ًما يف ذلك .
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 -2األمر الثاين :حدد أهدافك ٍ
بدقة ،واكتبها وخذ وقتك لذلك ،فقيمة
النبي ﷺ:
الحياة يف أهدافها ،وال تثقل على نفسك يف البدايات؛ سئل ُّ
أحب إلى اهلل؟ قال:
أي األعمال ُّ
ُّ
" َأد َومها وإن َق َّل " ،وقال ﷺ " :اكلفوا من األعمال ما تطيقون "؛ ومن
َ
خبط عشواء ،ال يدري أي الطرق
ال يملك أهدا ًفا فإ ِّنه يخبط يف حياته
ٍ
بكفاءة،
يسلك ،وتذكر جيدً ا أن تحديد أهدافك يجعلك تدير وقتك
ويورثك ال ِّثقة بذاتك.
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اإلل َما َعة األولى  :الصلة على وقتها
اصلح صلة الفريضة أو ً
ال قبل كل شيء ،فقم إلى الصلة متى سمعت
النداء ،وال تؤخرها عن وقتها ،واحرص على صلة الجماعة ،فإن لم
يتيسر ذلك فصلها مع أهل بيتك وتذكر أنها أحب األعمال إلى اهلل
▐ ،ففي الصحيحين عن عبد اهلل بن مسعود ◙ قال:
الصلة َع َلى َوقت َها "
ب إ َلى اهلل؟ َق َالَّ " :
َس َألت النَّب َّي ﷺ َأ ُّي ال َع َمل َأ َح ُّ
الوالدَ ين " َق َال ث َّم َأ ُّي؟ َق َال " :الج َهاد في َسبيل
َق َال ث َّم َأ ُّي؟ َق َال " :ب ُّر َ
اهلل" .

اإلل َما َعة ال َّثانية  :القرآن الكريم
احرص على قراءة القرآن وتلذذ بذلك ،واصطحب مصح ًفا يف جيبك ،وال
تجعل شي ًئا يقطعك عنه ،فالقرآن من أعظم عوامل ال َّثبات على اإليمان ،قال
بعض التابعين " : ôكل ما شغلك عن القرآن فهو شؤ ٌم عليك".
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لذا حدد مقدار قراءتك وال تتنازل عن ثلثة أجزاء يف يومك وليلتك ،وإن
استطعت أن تختم القرآن يف كل أسبو ٍع مر ًة فل تقصر ،وإال فل تتجاوز الشهر
حتى تختم ختم ًة ،وتذكر قوله ﷺ ":اق َرؤوا القر َ
آن َفإنَّه َيأتي َيو َم القيَا َمة َشفي ًعا
ألَص َحابه ".
ٍ
جمعة ،والملك يف كل يو ٍم،
واحرص على قراءة سورة الكهف يف كل
واإلخلص وآية الكرسـي يف كل ٍ
وقت.

اإلل َما َعة ال َّثال َثة :النَّوافل
احرص على النَّوافل وخاص ًة (السنن الرواتب المؤكـدات) ،وتذ َّكر
َ
الحديث القدسي:
" َو َال َي َزال َعبدي َيتَ َق َّرب إ َل َّي بالن ََّوافل َحتَّى أح َّبه ،"...فاستحضر هذا
الحديث لتطلب هبا حب اهلل▐ حتى يعطيك ما تسأل ويعيذك
مما تكره ،وتذكر قوله ﷺ:
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ٍ
يض ٍةَّ ،إال
غير َفر َ
" ما من َعبد مسل ٍم ي َص ِّلي ل َّله ك َّل َيو ٍم ثنتَي َعش َر َة َرك َع ًة َت َط ُّو ًعاَ ،
َبنَى اهلل له بَيتًا يف الجنَّة ".
تقصر هبا مطل ًقا:
فاحرص على اآليت منها وال ِّ
وأربع قبل الظهر
 -1السنن الرواتب :وهي 12ركعةً :ركعتان قبل الفجر،
ٌ
واثنتان بعده ،واثنتان بعد المغرب ،واثنتان بعد العشاء.
 -2صلة الضحى :أقلها ركعتان ،تصلى بعد شروق الشمس ويمتد وقتها إلى
قبل صلة الظهر .
 -3صلة الوتر :أقلها ركع ٌة واحد ٌة ،تصلى بعد صلة العشاء.
 -4صلة التطوع المطلق :وهي عام ٌة يف أي ٍ
وقت من الليل أو النهار ،إال يف
أوقات الكراهة( :عند الشروق والغروب وبعد صلة فريضة العصر).
 -5قيام الليل :وأقل القيام ركعتان ،ووقته ممتدٌ من بعد صلة العشاء إلى آذان
الفجر ،وقيام الليل مصنع الرجال ،يلحقك بالصـالحين  ،ويبلغك مرتبة
القانتين ،فل ترتك قيام الليل ولو بركعتين خفيفتين ،وإذا فاتك القيام
بالليل فاقضه بالنهار.
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الراب َعةِّ :
والد َعاء
الذكر ُّ
اإلل َما َعة َّ
دائما وأبدً ا ،واجعل لسانك رط ًبا بذكره
احرص على ذكر اهلل ▐ ً
اهلل ذك ًرا كَث ًيرا
▐ ،وتذكر قول اهلل تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها ا َّلذي َن َآ َمنوا اذكروا َ
َو َسبِّحوه بك َر ًة َو َأص ً
يل ﴾ ،وقوله ﷺَ " :مثَل ا َّلذي َيذكر َر َّبه َوا َّلذي ال َيذكر َربَّه
الميِّت " ،فالذكر نجا ٌة وبرك ٌة وهداي ٌة وقوة ٍ
قلب ،فاحمل يف جيبك
َمثَل َ
الح ِّي َو َ
تفرط فيه أبدً ا ،واحفظ هذه األذكار،
أو جوالك كتاب حصن المسلم ،وال ِّ
وراجعها ،واسأل عن معناها.
تقصر هبا مطل ًقا وأنصح بتَكرارها
واحرص على اآليت منها وال ِّ
 أكثر من  100مرّة  -يف اليوم والليلة :وأعداد محد ٍ
ٍ
ٍ
دة ،افرض َها
بأوقات
أذكار مقيد ٌة
 -1أذكار اليوم والليلة :وهي
ٌ
ٍ
شيء منها،
فرضا ،وحاسب نفسك على التقصير يف
على نفسك ً
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وأبرزها ( :أذكار الصباح والمساء ،وأذكار النوم واالستيقاظ ،واألذكار دبر
الصلوات.)...
يم
 -2االستغفارَ :ع ِّود لسانك قول " ِّ
اهلل ال َعظ َ
رب اغفر لي" ،و " أستَغفر َ
َّ
الحي ال َقيُّومَ ،وأتوب إ َليه" َّ ،
َ َ َّ
ساعات ال َيرد
فإن هلل
ٌ
الذي ال إل َه إال ه َوُّ َ ،
فيها ً
سائل.
 -3الصلة على النَّبي ﷺ :هي من أفضل القربات وأهم الطاعات = تنور
القلب وتشرح الصدر وتيسير األمر ،قال ﷺ " :من َص َّلى َع َل َّي واحدَ ًة
َص َّلى اهلل عليه َعش ًرا ".
 -4الباقيات الصالحات :وهي " سبحان اهلل  ،والحمد هلل  ،وال اله إال اهلل،
واهلل أكرب  ،وال حول وال قوة إال باهلل " ،سميت بذلك ألنها باقية لصاحبها
غير زائلة ،فل إله إال اهلل = حص ٌن َحصين ،وال حول وال قوة إال باهلل =
َك ٌنز من كنوز الجنة .
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 -5الدعاء :تبتل إلى اهلل بالدعاء لنفسك وأل َّمتك ،وخصص لذلك وقتًا،
وتفريج للهم ،وطاع ٌة هلل
انشراح للصدر
فالدعاء عباد ٌة وعبودي ٌة ،فيه
ٌ
ٌ
ٌ
وامتثال ألمره ،قال ▐:
﴿ َو َق َال َر ُّبكم ادعوني َأستَجب َلكم إ َّن ا َّلذي َن َيستَكبر َ
ون َعن عبَا َدتي
َسيَدخل َ
ون َج َهن ََّم َداخري َن﴾ .

اإلل َما َعة َ
الصدقات
الخام َسةَّ :
احرص على الصدقة يوم ًيا ولو بالقليل جدً ا ،وإياك وعبودية المال،
ٍ
زمن طغت فيه الماديات ،وابتعد الناس فيه عن
فالمال فتن ٌة ،ونحن يف
رب األرض والسماوات ،والتخلص من هذا الطغيان يكون ببذل
شريعة ِّ
المال واإلنفاق ،قال ▐َ ﴿ :و َمن ي َ
وق ش َّح نَفسه َفأو َلئ َك هم
المفلح َ
ون ﴾ ،فمن َسل َم من ُّ
الشح فقد أفلح .
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الص َيام
الساد َسةِّ :
اإلل َما َعة َّ
ِّ
وأجل خصال
التطوع فهو من أعظم شعب اإليمان،
احرص على صيام
ُّ
التع ُّبد ،فاحرص على صيام االثنين والخميس والثلثة أيا ٍم البيض من كل شهر،
وإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحرمات ،وإياك
والمعاصي فتفسد صومك .

الساب َعة :العلم
اإلل َما َعة َّ
تعرف على دينك فاإلسلم ال يكون وال يقوم إال بالعلم ،وال طريق إلى معرفته
▐ والوصول إليه إال بالعلم ،فمن سلك طريق العلم بلغ الغاية
المنشودة.
ٍ
كتب تناسب المقام ،احرص على قراءهتا
لذا أقرتح عليك مجموعة
مرارا:
وتدبرها وتكرارها ً
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 -1المختصر يف تفسير القرآن الكريم ،إصدار مركز تفسير للدراسات
القرآنية ،ولمن قطع شو ًطا يف العلم أنصحه بكتاب :التسهيل لعلوم
التنزيل البن جزي ♫ .
 -2رياض الصالحين :يف أحاديث سيد المرسلين ﷺ .
 -3الرحيق المختوم :يف سيرة خير المرسلين ﷺ .
 -4الداء والدواء :يف أعمال القلوب .
 -5كتاب الفقه المنهجي ،أو الفقه الميسر :يف الفقه اإلسلمي .
-6مختصر منهاج القاصدين :يف اآلداب واألخلق .

اإلل َما َعة ال َّثامنة :محاسبة النفس
حاسب نفسك قبل أن تحاسب ،فالمحاسبة اليومية من أهم األعمال يف هذه
الخلوة ،فألزم نفسك المحاسبة والمعاتبة على تقصيرك ،ومن اعتاد محاسبة
نفسه فهو البصير الفائز ح ًقا .وقد أرشد القرآن إلى هذا بقوله:
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ٍ
اهلل َخب ٌير
اهلل إ َّن َ
اهلل َولتَنظر نَف ٌس َما َقدَّ َمت ل َغد َوا َّتقوا َ
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنوا ا َّتقوا َ
ب َما َتع َمل َ
ون ﴾ ويف ذلك أثر مشهور – فيه لين -عن عمر بن الخطاب ◙:
وزنواَ ،فإنَّه َأه َون
اسبواَ ،وزنوا َأنف َسكم َقب َل َأن ت َ
" َحاسبوا َأنف َسكم َقب َل َأن ت َح َ
َع َليكم في الح َساب َغدً اَ ،أن ت َحاسبوا َأنف َسكم اليَو َم َ ،و َت َز َّينوا لل َعرض األَكبَر،
َيو َمئ ٍذ تع َرض َ
ون ال َتخ َفى منكم َخافيَ ٌة " .

اإلل َما َعة ال َّتاس َعة :تح َّلى باألخلق
ٌ
امتثال
اجعل َحجرك واعتكافك فرص ًة لتقويم أخلقك ،فاألخلق الحسنة
ٍ
ٍ
شجرة بل َث ٍ
ٍ
قاض ،لذا
كمحكمة بغير
مر و
ألمر اهلل ورسوله ،فالتد ُّين بل خل ٍق ك
قال ▐:
الصل َة َتن َهى َعن ال َفح َشاء َوالمن َكر﴾ ،والمتأمل يف حال األمة
الصل َة إ َّن َّ
﴿ َو َأقم َّ
ٍ
بامتياز؛ قال شوقي ♫ :
اليوم يجد أن َأز َمتَها أزم ٌة أخلقي ٌة
وإذا أصيب القوم يف أخلقهم
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فاحرص على اآليت:
 -1معاشرة الزوجة ببشاشة الوجه ،وطيب الكلم ،قال ﷺ:
"خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي".
 -2معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء ،وترك التنكر لهم والجفاء.
 -3صدق الحديث ،وأداء األمانة ،والنصيحة ،وإحسان الظن ،والتواضع
وترك التكبر.
 -4البعد عن أمراض اللسان بأنواعها ( :الكذب ،والغيبة ،والنميمة،
والشتم واللعن.)...
 -5احرص على غض بصرك عما حرم اهلل ،وابتعد كل البعد عن مداخل
الشيطان .
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خلصة ما تقدم:
-1

كن جا ًّدا يف عزيمتك ،فهي فرص ٌة لك لتقرتب من خالقك ،فاركل بل
ٍ
رحمة كل ما يلهيك عن هدفك ومقصودك.

ٍ
جماعة ،فإن
 -2حافظ على صلة الفريضة يف وقتها ،واحرص عليها يف
لم يتيسر فمع أهل بيتك .
-3

حافظ على السنن الرواتب ( 12ركعة) ،واجعلها كالواجب بالنسبة
لك .

 -4حافظ على ٍ
ٍ
يومي من القرآن ،وال ترتكه مهما كانت الظروف،
ورد
ٍ
وقدِّ مه على ِّ
شيء.
كل
 -5حافظ على األذكار ،خاص ًة أذكار الصباح والمساء ،واجعل لسانك
دائما بذكر اهلل ▐.
رط ًبا ً
 -6حافظ على الدعاء لنفسك وألمتك ،وخصص لذلك وق ًتا.
عظيم ستجده بعد
أثر
ٌ
 -7حافظ على الصدقة ولو بالقليل جدً ا ،فلها ٌ
حين.
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 -8حافظ على صلة الضحى ،وقيام الليل ،وصلة الوتر ،وال َتحرم
نفسك هذا األجر العظيم.
 -9حافظ على صيام التطوع خاصة صيام االثنين والخميس واأليام
البيض.
ٍ
يسيرا  -لتتعلم
مقدار من العلم الشرعي – ولو كان
 -10حافظ على
ً
أمور دينك.
 -11احرص محاسبة نفسك محاسب ًة دقيق ًة وال تفرط يف ذلك .
-12

جاهد نفسك على التحلي بمكارم األخلق .

ختا ًما :
إلى أخويت األحباب وأخوايت الفض َل َيات ماذكرته لكم تمسكوا به ما استطعتم
ً
سبيل ،واحرصوا عليه كحرصكم على الطعام والشراب فهما أساس
إلى ذلك
صحة الجسد ،وما ذكرته أساس صحة القلب .فالزموا هذه الوصايا
واإللماعات ،واعلموا أن تضييع األوقات وعدم ترتيب األولويات من أهم
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أسباب التفريط والتقصير ،وأن المحافظة على الطاعات من أعظم المثبتات
على الهداية .
وتد َّبروا :
 -1أخرج اإلمام أحمد يف مسنده ( ،)24498وابن ماجه يف سننه (َ ،)3846عن
َعائ َش َة ڤَ ،أ َّن َرس َ
ول اهلل َص َّلى ﷺَ ،ع َّل َم َها َه َذا الدُّ َعا َء  " :الله َّم
إنِّي َأس َأل َك م َن ال َ
خير ك ِّله َعاجله َوآجلهَ ،ما َعلمت منه َو َما َلم َأع َلم،
َو َأعوذ ب َك م َن َّ
الش ِّر ك ِّلهَ ،عاجله َو َآجله َما َعلمت منهَ ،و َما َلم َأع َلم ،الله َّم
إنِّي َأس َأل َك من َخير َما َس َأ َل َك َعبد َك َونَبيُّ َك م َح َّمدٌ َص َّلى اهلل َع َليه َو َس َّل َم ،
َو َأعوذ ب َك من َش ِّر َما َعا َذ منه َعبد َك َونَبيُّ َك ،الله َّم إنِّي َأس َأل َك ال َجنَّ َة َو َما
َق َّر َب إ َلي َها من َقو ٍل َأو َع َملٍَ ،و َأعوذ ب َك م َن النَّار َو َما َق َّر َب إ َلي َها من َقو ٍل َأو
ل  ،و َأس َأل َك َأن َتجع َل ك َّل َق َض ٍ
اء َتقضيه لي َخي ًرا " .
َ
َع َم ٍ َ
جمع من أهل العلم ،عن عبد
 -2أخرج أبو داود يف سننه ( ،)5090وصححه
ٌ
الرحمن بن أبي بكرةَ ،أنَّه قال ألبيه :يا َأبت ،إنِّي َأسمع َك َتدعو ك َّل َغ ٍ
داة:
َ
َّ
هم عافني يف َب َصري ،ال
هم عافني يف َسمعي ،ال َّل َّ
هم عافني يف َبدَ ين ،ال َّل َّ
" ال َّل َّ
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أنت " ،تعيدها َثل ًثا حين تصبح ،و َثل ًثا حين تمسي ،و َتقول" :
إل َه َّإال َ
هم إنِّي َأعوذ َ
هم إنِّي َأعوذ َ
بك من َعذاب ال َقرب،
بك م َن الكفر والفقر ،ال َّل َّ
ال َّل َّ
أنت ،تعيدها حين تصبح َثل ًثا ،و َثل ًثا حين تمسي" .قال :ن َعم يا
ال إل َه َّإال َ
ب أن َأست ََّن بسنَّته .قال :وقال
َّبي ﷺ َيدعو هب َّن ،فأح ُّ
ني ،إنِّي سمعت الن َّ
ب َّ
َّبي ﷺ:
الن ُّ
هم رحمت ََك َأرجو ،فل َتكلني إلى نفسي َطرف َة
المكروب :ال َّل َّ
" َد َعوات َ
َع ٍ
أنت " .
ين ،و َأصلح لي شأين ك َّله ،ال إل َه َّإال َ
 -3أخرج البخاري ( )5640ومسلم ( )2572يف صحيحهما ،عن َأبي سع ٍ
يد
َ
الخدر ِّي و َأبي ه َري َر َة ﭭَ ،عن النَّب ِّي ﷺ َق َالَ " :ما يصيب المسل َم

بَ ،و َال َو َص ٍ
من ن ََص ٍ
بَ ،و َال َه ٍّمَ ،و َال حز ٍنَ ،و َال َأ ًذىَ ،و َال َغ ٍّمَ ،حتَّى
َّ
الشوكَة ي َشاك َها إ َّال َك َّف َر اهلل ب َها من َخ َطا َياه " .

تمَّتَّبعونَّهللا
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َّ

جَمَعَهَا تذكِرَةً لنفسهِ ونصيحةً لغريِهِ
الرَّاجِي عَفْوَ رَ ِّبه الغَفّار
()1
شَعْبَان مَازِن شَ ّعار
إمام وخطيب مسجد الكِيخْيَا (صيدا-لبنان)
فجر اخلميس  1مجادى الثانية 1442هـ

) (1

20

للتواصل/ 0096176059664 :وعرب مواقع التواصل. @chaar43 :

َحجْ ٌر َوهَجْ ٌر

