بسم هللا الرحمن الرحيم
مراقبة هللا تعالى

من لوازم اإليمان باهلل وتوحيده أن تراقبه ،ومقام المراقبة مقام واضح جداً عند المؤمنين ،وألح وأكرر العقيدة
ليست أن تعلم ما ينبغي أن نعتقد فقط ،بل وما ينبغي أن تكون عليه بنا ًء على هذه العقيدة ،أي جانب ينبغي أن
تعتقده ،وجانب ينبغي أن تكون عليه ،وحينما أهمل الجانب الثاني فإني أهمل بذلك شطر اإليمان ،ينبغي أن تقول:
هللا واحد ،وينبغي أن تتجه إليه وحده.
مراقبة هللا أعلى مقام:
منزلة المراقبة ،هذه المنزلة ُ
أيقةن أنس هللا يُراقتبة ُه اسةتقا أم
ذات أهميةة كبيةرة فةي طريةي اإليمةان إلنس
اإلنسةان إذا أ
أ
على أمره أف أس تع أد في الدنيا واآلخرة ،اآليات القرآنية المتعلق ُة بهذه المنزلة يقول هللا ّ
عز وجل:
هللا َغفو ٌر َحلِي ٌم
اح َذروه َو ْ
هللا َي ْعلَم َما فِي أَ ْنفسِ ك ْم َف ْ
َو ْ
اعلَموا أَنَّ َّ َ
اعلَموا أَنَّ َّ َ
(سورة البقرة)

أ
يعني يجب أن تعل أم أنس هللاأ يعلم ،فإذا أعل أ
تذر من أن تعصي ُه وهةذا هةو ست ة ُر النجةا مة
تمت أنس هللا يعلم
أخذت الح أ
هللا ّ
عز وجل.
آية ثانية من آيات المراقبة وهي قول ُه تعالى:
َو َكانَ َّ
هللا َعلَى كل ِّ َ
ش ْي ٍء َرقِيبا
(سورة األحزاب)

ك أنس أحدنا إذا أعلت أم أن ُه مُراقب فإن ُه يُبال ُغ في االنضباط ،يُبال ُغ في مراجع تة نفس ته في كلمات ته ،وفةي حركاتة ته،
الش أ
وفي سكنات ته ،هذا إذا راقب ُه إنسان واإلنسان مراقبت ُه محدودة يستطي أن يكتب ما قُلت وأن يُصوّ ر ما تحر ّكت ولكنة ُه
ك إلةى
ةل
إنسةان ضةعيف مثلةك تةدعو أ
ال يستطي أن يكشف ما في نفسك وال ما فةي ذهنةك ،المراقبةة المحةدودة مةن ق تتب ت
ت
عةز وجةل الةذي يعلةم السةرس وأخفةى م ّ
علمةت أنس الواحة أد الةديّان يُراقتبُةك ،أنس هللا ّ
أ
ُطلة عليةك،
االنضباط التام فكيةف لةو
أ
أ
أبطنت وما أظهرت،
أخفيت وما أعلنت ،ما
ك و جهرك ،ما
ناظر إليك ،يعل ُم ست ر أ
َو َكانَ َّ
هللا َعلَى كل ِّ َ
ش ْي ٍء َرقِيبا
ك وعلى سائر المخلوقات.
ال عليك فقط بل على خصوم أ
وآية ثالثة من آيات المراقبة:

َ
س َم َاوا ِ
ض َو َما َي ْخر
ش َي ْعلَم َما َيلِج فِي ْاألَ ْر ِ
ام ث َّم ْ
ت َو ْاألَ ْر َ
ه َو الَّذِي َخلَ َق ال َّ
اس َت َوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
ض فِي سِ َّت ِة أ َّي ٍ
اء َو َما َي ْعر فِي َها َوه َو َم َعك ْم أَ ْينَ َما ك ْنت ْم َو َّ
هللا ِب َما َت ْع َملونَ َبصِ ي ٌر
س َم ِ
ِم ْن َها َو َما َي ْن ِزل مِنَ ال َّ
(سورة الحديد)

كان أم كافر،
وهذه معيّة عامة ،هللا سبحانه وتعالى م أ ك ِّل مخلوي مؤمن أ
وآية رابعة يقول هللا ّ
عز وجل:
هللا َي َرى
أَلَ ْم َي ْعلَ ْم بِأَنَّ َّ َ
(سورة العلق)

مُطلّ عليك ..وآية خامسة:
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك حِينَ َتقوم
اص ِب ْر لِح ْك ِم َر ِّب َك َفإِ َّن َك ِبأ َ ْعينِ َنا َو َ
َو ْ
(سورة الطور)

عةين أمة ته يعنةي
يعني ..اإلنسان في عين هللا ،بمعنى أنه يراه ،وفي معنى آخر أنه يحفظ ُه ،نقو ُل هذا االبنُ فةي
ت
هو وماذا يفعل وبمعنى أنها تحوط ُه بالرعاية واالهتمام.
أين أ
أم ُه تحوط ُه بالرعاية واالهتمام بمعنى أنها تعل ُم أ
اآلية اإلخيرة:
صدور
َي ْعلَم َخائِ َن َة ْاألَ ْعي ِن َو َما ت ْخفِي ال ُّ
(سورة غافر)

يكشف خيان أة العين إال هللا ،هو وحدهُ يعلةم خائنةة اإلعةين ،وأنةا
وما من مخلوي على وجه اإلرض يستطي أن
أ
ينظةر إلةى
الشةره سةم أح لة ُه أن
ك المثل :طبيةب مسةمو لةه أن
ينظةر إلةى جسة تد المةرأة لكةنس
أ
أ
أ
دائما ً أسوي هذه اآلية ذل أ
موض ال تعلّ تة فقط فلو سبقت ُه عين ُه إلى مكان آخر هذا شيء ال يستطي ُ مخلوي أن يطلّ أ عليه إال هللا.
َي ْعلَم َخائِ َن َة األَ ْعي ِن
وقد تكونُ في بيتك وحدك تفت ُح نافذةُ جارك تقفُ أمامها امرأة ،ال يمكن إلحةد أن يطلّة أ علةى هةذه المخالفةة لةو
أ
ك منها إال هللا ،فإذا نظرت يعلم خائنة اإلعين وما ُتخفي الصدور.
مألت عيني أ
إذاً:
اح َذروه
هللا َي ْعلَم َما فِي أَنفسِ ك ْم َف ْ
َو ْ
اعلَموا أَنَّ َّ َ
َو َكانَ َّ
هللا َعلَى كل ِّ َ
ش ْي ٍء َرقِيبا
َوه َو َم َعك ْم أَ ْينَ َما ك ْنت ْم
هللا َي َرى
أَلَ ْم َي ْعلَ ْم بِأَنَّ َّ َ
َفإِ َّن َك بِأ َ ْعينِ َنا
صدور
َي ْعلَم َخائِ َن َة األَ ْعي ِن َو َما ت ْخفِي ال ُّ

ليكون منها منزلة يجب أن يتحلّى بها المؤمن وهةي منزلةة المراقبةة يعنةي أن يشةعر
ك ُّل هذه اآليات تتضافر
أ
وأن يوقن أنس هللا يُراقب ُه.
اس َفأ َ َتاه ِج ْبريل َف َقال َ َما اإلِي َمان َقال َ اإلِي َمان أَنْ ت ْؤمِنَ ِب َّ
صلَّى َّ
اَّللِ
هللا َعلَ ْي ِه َو َ
َكانَ ال َّن ِب ُّي َ
ارزا َي ْوما لِل َّن ِ
ِ
سلَّ َم َب ِ
ش ِر َك ِب ِه َ
هللا َوال ت ْ
َو َمالئِ َكتِ ِه َوكت ِب ِه َو ِبلِ َقائِ ِه َورسلِ ِه َوت ْؤمِنَ ِبا ْل َب ْع ِ
ش ْيئا َوتقِي َم
ث َقال َ َما اإلِ ْسالم َقال َ اإلِ ْسالم أَنْ َت ْعب َد َّ َ
ِّي َّ
هللا َكأ َ َّن َك َت َراه َفإِنْ لَ ْم َتكنْ َت َراه
ضانَ َقال َ َما اإلِ ْح َ
ض َة َو َتصو َم َر َم َ
الز َكا َة ا ْل َم ْفرو َ
صال َة َوت َؤد َ
ال َّ
سان َقال َ أَنْ َت ْعب َد َّ َ
َفإِ َّنه َي َرا َك
المراقبة أيها اإلخوة الكرام في الحقيقة مقام كبير ،أن تراقب هللا ،بل إن النبي عليه الصالة والسالم جعله
أعلى مقام ،سماه مقام اإلحسان،
هللا َكأ َ َّن َك َت َراه َفإِنْ لَ ْم َتكنْ َت َراه َفإِ َّنه َي َرا َك
أَنْ َت ْعب َد َّ َ
حتى في بعض اإلدعية النبوية :يقول عليه الصالة والسالم:
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك
أيها اإلخوة الكرام :يقول عليه الصالة والسالم يخاطب أحد أصحابه ،وهو عبد هللا بن عباس،
صلسى س
ْن أعبساس أقا أل ُك ْن ُ
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم أي ْومًا أف أقا أل:
ُول س ت
هللا أ
ت أخ ْل أ
ف أرس ت
أعنْ اب ت
َيا غ َالم إِ ِّني أ َعلِّم َك َكلِ َما ٍ
اس َت َع ْن َت
هللاَ ،وإِ َذا ْ
سأ َ ْل َت َف ْ
هللا َت ِجدْ ه ت َجا َه َك ،إِ َذا َ
هللا َي ْح َف ْظ َكْ ،
تْ ،
اسأَلْ َّ َ
اح َف ْظ َّ َ
اح َف ْظ َّ َ
ش ْي ٍء َقدْ َك َت َبه َّ
ش ْي ٍء لَ ْم َي ْن َفعو َك إِ َّال ِب َ
اج َت َم َع ْت َعلَى أَنْ َي ْن َفعو َك ِب َ
هللا لَ َكَ ،ولَ ْو
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
اعلَ ْم أَنَّ ْاأل َّم َة لَ ْو ْ
اَّللَ ،و ْ
َف ْ
ش ْي ٍء َقدْ َك َت َبه َّ
ش ْي ٍء لَ ْم َيض ُّرو َك إِ َّال ِب َ
اج َت َمعوا َعلَى أَنْ َيض ُّرو َك ِب َ
صح ف
هللا َعلَ ْي َك ،رفِ َع ْت ْاألَ ْق َالمَ ،و َج َّف ْت ال ُّ
ْ
[ الترمذي ،أحمد ]

أي أن اإلمر كله بيد هللا ،وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.
تعريف المراقبة:
ِّ
الحي عليه سبحان ُه وتعالى على ظاهره وعلى باطنه ،فاستدامت ُه لهذا
علم اإلنسان و أتيقُ تن ته بإطال ّ ته
المراقبة دوام ت
تلم واليقين هي المراقبة.
الع ت
هللا َكأ َ َّن َك َت َراه َفإِنْ لَ ْم َتكنْ َت َراه َفإِ َّنه َي َرا َك
أَنْ َت ْعب َد َّ َ

متى تكون مراقب َّلل:
 .1عندما تشعر بأنه يراقبك دائما:
شةعرت أنس هللا يُراقبةك هةل أ
أ
أنةت فةي حةال المراقبةة ..الجةواب :ال ..إذا دا أم
سؤال اآلن ..لو أن ُه من حين إلخةر
هةةذا الشةةعور وشة أ
ةعرت أنس هللا يُراقبةةك فةةي كة ِّل أحوالةةك ،فةةي حركاتةةك وسةةكناتك ،فةةي كة ِّل نشةةاطاتك ،فةةي خلوتةةك فةةي
ك فةي تجةدك ،فةةي عملةك فةي بيتةك ،فةي الطريةي ،إذا سةةافرت إلةى أمةاكن بعيةدة ....إذا اسةتدا أم حةةا ُل
لهةو أ
جلوتةك ،فةي ت
أ
فأنةت فةي مرتبةة مةن أرقةى المراتةب
ك أنس هللا يعلم وأنس هللا مُطلّة عليةك وأنس هللا يُراقتبةك،
المُراقبة ،إذا استدا أم شعو ُر أ
ومن أهم المراتب ومن أكثرها فائد ًة لك إنها حا ُل المُراقبة.
أ
أنت في حال المُراقبة تعبد هللا باسم الحفيظ والرقيب والعليم والسمي والبصةير هةذه اإلسةماء الحُسةنى الخمةس
أ
خرجةت
ُكلُها تؤدي معنى المُراقبة ..إذا تكلّمت فهو سمي  ،وإذا تحركت فهو بصةير ،وإذا أضةمرت فهةو علةيم ،وإذا
تلت عمالً فهو الحفيظ ،في نسخة ك ّل حركاتك مُسجلّة عت ن أد هللا ّ
من بيتك فهو الرقيب ،وإذا أعم أ
عز وجل.
حفيظ ورقيبُ وبصير وسةمي ُ وعلةيم .الحركةة بصةير ،الكةالم سةمي  ،اإلضةمار مةا فةي الةداخل علةيم ،الحفةيظ
اإلعمال مُسجّ لة ّ
ك بالمرصاد.
موثقة ،المُراقب يعني ل أ
ش ٍر (َ )2وال َّ
ال َع ْ
س ٌم لِذِي ح ِْج ٍر
ش ْف ِع َوا ْل َو ْت ِر (َ )3واللَّ ْي ِل إِ َذا َي ْس ِر (َ )4هلْ فِي َذلِ َك َق َ
َوا ْل َف ْج ِر (َ )1ولَ َي ٍ
ف َف َعل َ َر ُّب َك ِب َعا ٍد ( )6إِ َر َم َذا ِ
ت ا ْل ِع َما ِد ( )7الَّتِي لَ ْم ي ْخلَ ْق ِم ْثل َها فِي ا ْل ِب َال ِد (َ )8و َثمو َد الَّذِينَ َجابوا
أَلَ ْم َت َر َك ْي َ
ص َّب
سا َد (َ )12ف َ
ص ْخ َر ِبا ْل َوا ِد (َ )9وف ِْر َع ْونَ ذِي ْاألَ ْو َتا ِد ( )11الَّذِينَ َط َغ ْوا فِي ا ْل ِب َال ِد (َ )11فأ َ ْك َثروا فِي َها ا ْل َف َ
ال َّ
س ْو َط َع َذا ٍ
صا ِد
ب ( )13إِنَّ َر َّب َك لَ ِبا ْلم ِْر َ
َعلَ ْي ِه ْم َر ُّب َك َ
(سورة الفجر)

ك
اآلية دقيقة جداً لةيس فقةط بالمرصةاد أي يُعاقةب علةى مةا اقترفتة ُه يةداك ،بةل معنةى بالمرصةاد أيضةا ً أنةه يةرا أ
وسوف يُعاقبُك.
أ
 .2عندما تشعر بعظمة هللا:
ك أسةتاذ
ك ضيف له حجم معين بالمجتم  ،صديي يحمل شةهادة ثانويةة متفةوي فةدخ أل علية أ
الحظ نفسك إذا جاء أ
جامعي الحظ نفسك تستقبل اإلستاذ الجامعي وتنظر إليه و ُتح ّدث ُه وتنصرفُ إليه بكليّتك وتنسى أنس في الغرفة تة طالةب
ك عةن اإلول فةإذا أنةت فةي بعةض سةاعاتك فةي عملةك فةي حرفتةك فةي
آخر ..ماذا حصل ..هذا اإلنسان الثاني صرف أ
ك عن أنس هللا يُراقُبك هةذا الحةال حةال خطيةرة ....مةن عالمةة
مكتبك في متجرك في معملك في بيتك في شيء صر أف أ
هللا لك التي ُتراقُبك.
ك عن مالحظ تة عظم تة ت
صت دي المُراقبة أن شيئا ً مهما بدا عظيما ً لك ال يصرفُ أ

لذلك ..أهل هللا ،أه ُل القُرب ،المؤمنون الصادقون ،ال تغيب عظمة هللا عن أذهانهم أبداً بدليل أنس هذا
ُ
يصرفهم إلى غير هللا .فهذه الحال امتالء القلب من عظمة هللا ّ
هلل ّ
بحيث يذه ُل عن
عز وجل
عز وجل ال
االستعظام ت
ت
تعظيم غيره..
درجات وأنواع المراقبة:
 .1مراقبة القلب:
سيدنا عمر قال:
تعهد قلبك
القلب بيت الرب
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل أرسُو ُل س ت
هللا أ
وبك ْم َوأَ ْع َمالِك ْم
إِنَّ َّ َ
هللا َال َي ْنظر إِلَى ص َو ِرك ْم َوأَ ْم َوالِك ْمَ ،ولَكِنْ َي ْنظر إِلَى قل ِ
[ البخاري ،مسلم ،الترمذي ،النسائي ،أبو داود ،ابن ماجه ،أحمد ،مالك ]

البيت منظر الرب ،طهرت منظر الخلي سنين ،تعتني ببيتك وغرفة الضيوف ،تعتني بثيابك ،بمركبتك،
تعتني بمدخل بيتك ،تعتني بمكتبك التجاري،
البيت منظر الرب ،طهرت منظر الخلق سنين ،أفال طهرت منظري ساعة؟
لذلك هناك من المقصرين من يكون هللا أهون الناظرين إليه ،يستحي من صديي ،يستحي من أستاذ ،يستحي
من قريب محترم ،وال يستحي من هللا.
لذلك المراقبة درجات وأنواه ،لكن أبرزها أن تراقب قلبك ،هل يحب غير هللا؟ هل يعتمد على غير هللا؟ هل
يرجو غير هللا؟ هل يخاف من غير هللا؟ هل يتوكل على غير هللا؟ مراقبة القلب،
اس َتعِنْ ِب َّ
اَّللِ
اس َت َع ْن َت َف ْ
هللاَ ،وإِ َذا ْ
سأ َ ْل َت َف ْ
هللا َت ِجدْ ه ت َجا َه َك ،إِ َذا َ
ْ
اسأَلْ َّ َ
اح َف ْظ َّ َ
تعاهد قلبك ،أخوك أصابه خير ،فتألمت ،هذا مؤشر خطير ،لو أنك تراقب قلبك لقلت :هذه صفات المنافقين،
قال تعالى:
س َن ٌة َتس ْؤه ْم
إِنْ تصِ ْب َك َح َ
[ سورة التوبة :اآلية ]01

إذا أصاب أخاك خير فتألمت فهذه عالمة النفاي ،وإن أصاب أخاك شر ففرحت فهذه عالمة النفاي ،لو لم
تفر ارتحت ،ما تكلمت وال كلمة ،لكنك ارتحت لهذا المصاب الذي أل ّم بأخيك ،فهذا عالمة النفاي ،هذه مراقبة

القلب ،أن تراقب قلبك ،أن تحاسبه في حسد ،في غيرة ،في حقد ،في تشف ،في شرك ،في تعلي بغير هللا ،في
اعتماد على المال فقط ،اعتماد على صديي قوي فقط،
الصحابة الكرام ومعهم خير اإلنام ،وفي معركة فاصلة في حنين قالوا :لن نغلب من قلة،
اعتمدوا على عددهم فخذلهم هللا عز وجل.
ص َركم َّ
ِير ٍة َو َي ْو َم ح َن ْي ٍن إِ ْذ أَ ْع َج َب ْتك ْم َك ْث َرتك ْم َفلَ ْم ت ْغ ِن َع ْنك ْم َ
ضا َق ْت َعلَ ْيكم ْاألَ ْرض
ش ْيئا َو َ
هللا فِي َم َواطِ نَ َكث َ
لَ َقدْ َن َ
ِب َما َرح َب ْت
[ سورة التوبة :اآلية ]20

 .2مراقبة اللسان:
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
قال أرسُو أل س ت
هللا أ
هللا َما َيظنُّ أَنْ َت ْبل َغ َما َبلَ َغ ْت َف َي ْكتب َّ
ض َوا َنه إِلَى َي ْو ِم َي ْل َقاه،
ان َّ ِ
هللا لَه ِب َها ِر ْ
إِنَّ أَ َحدَك ْم لَ َي َت َكلَّم ِبا ْل َكلِ َم ِة مِنْ ِر ْ
ض َو ِ
هللا َما َيظنُّ أَنْ َت ْبل َغ َما َبلَ َغ ْت َف َي ْكتب َّ
س َخ َطه إِلَى َي ْو ِم َي ْل َقاه
س َخطِ َّ ِ
هللا َعلَ ْي ِه ِب َها َ
َوإِنَّ أَ َحدَك ْم لَ َي َت َكلَّم ِبا ْل َكلِ َم ِة مِنْ َ
[ الترمذي ،ابن ماجه ،أحمد ،مالك ]

مرة قرأت في مجلة تعلي ًقا ،أنك أنت أخالقي ،إلنك ضعيف ،وأنت ضعيف إلنك أخالقي ،يعني ما من كلمة
تسفه اإلخالي كهذه الكلمة ،لماذا أنت أخالقي؟ إلنك ضعيف ،ولماذا أنت ضعيف؟ إلنك أخالقي ،هذه الكلمة الذي
كتبها قد ال يلقي لها باالً يهوي بها في جهنم سبعين خريفا ً.
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل أرسُو ُل س ت
هللا أ
ار
الرجل َ لَ َي َت َكلَّم ِبا ْل َكلِ َم ِة َال َي َرى ِب َها َبأْسا َي ْه ِوي ِب َها َ
إِنَّ َّ
س ْبعِينَ َخ ِريفا فِي ال َّن ِ
[ متفق عليه ]

صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل أرسُو ُل س ت
هللا أ
ص َم َت َن َجا
َمنْ َ
قال عبد هللا رضي هللا عنه:
يا لسان قل خيرا تغنم ،اسكت تسلم من قبل أن تندم
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه
[روى الطبراني بإسناد جيد على شرط مسلم ]

ورد عن النبي عليه الصالة والسالم:
ليس شيء من الجسد إال يشكو إلى هللا اللسان على حدته
[ورد في األثر]

فينبغي
أن تعد كالمك من عملك
صلسى س
ْن أج أبل أقا ألُ :ك ْن ُ
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم ...أف أقا أل:
ت أم أ ال سن تبيِّ أ
أعنْ ُم أعا تذ ب ت
س َنا ِم ِه ا ْل ِج َهاد ،ث َّم َقال َ :أَ َال أ ْخ ِبر َك ِبم َِالكِ َذلِ َك كلِّ ِه؟ َفق ْلت لَهَ :بلَى َيا
ص َالةَ ،وذ ِْر َوة َ
َقال َ َر ْأس ْاألَ ْم ِر َو َعموده ال َّ
هللاَ ،وإِ َّنا لَم َؤ َ
اخذونَ ِب َما َن َت َكلَّم ِب ِه؟ َف َقال ََ :ث ِكلَ ْت َك أ ُّم َك َيا
ف َعلَ ْي َك َه َذاَ ،فق ْلتَ :يا َرسول َ َّ ِ
َن ِب َّي َّ ِ
سانِ ِه َف َقال َ :ك َّ
هللاَ ،فأ َ َخ َذ ِبلِ َ
صائِد أَ ْلسِ َنتِ ِه ْم
ار أَ ْو َقال َ َعلَى َم َناخ ِِر ِه ْم إِ َّال َح َ
ب ال َّن َ
م َعاذَ ،و َهلْ َيك ُّ
اس َعلَى وجو ِه ِه ْم فِي ال َّن ِ
[ أحمد ،الترمذي ،النسائي ،ابن ماجه ]

قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة،
قالت عائشة عن صفية :إنها قصيرة يا رسول هللا ،قال:
يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر ألفسدته
[الترمذي]

وصفتها بما هو فيها بكلمة قصيرة فقط.
 .3مراقبة الجوارح:
قال تعالى:
صدور
َي ْعلَم َخائِ َن َة ْاألَ ْعي ِن َو َما ت ْخفِي ال ُّ
[ سورة غافر :اآلية ]19

قال تعالى:
سمِيع ا ْل َعلِيم
سا ِجدِينَ ( )219إِ َّنه ه َو ال َّ
الَّذِي َي َرا َك حِينَ َتقوم (َ )218و َت َقلُّ َب َك فِي ال َّ
[ سورة الشعراء ]

لذلك أفضل إيمان أن تؤمن أن هللا يراقبك ،وأنك تحت المراقبة ،وإن ربك لبالمرصاد.
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل أرسُو ُل س ت
هللا أ
هللا أَنْ َيأْت َِي ا ْلم ْؤمِن َما َح َّر َم َعلَ ْي ِه
هللا َي َغارَ ،وإِنَّ ا ْلم ْؤمِنَ َي َغارَ ،و َغ ْي َرة َّ ِ
إِنَّ َّ َ
[ متفق عليه ]

هذا بند ثالث :مراقبة الجوار  ،هل ينطي هذا اللسان بالباطل؟ هل تنظر هذه العين إلى عورة؟ هل تستم
هذه اإلذن إلى ما ال يجب أن تسمعه؟ مراقبة الجوار  ،هل تبطش هذه اليد؟ هل تتحرك بالباطل؟ هل تقودك
رجالك إلى مكان منكر؟
مراقبة القلب أوالً ،ثم مراقبة اللسان ثانيا ً ،ثم مراقبة الجوار ثالثا ً.

 .4مراقبة هللا في الخواطر:
هللا في خواطر ِه عصمه في حركات جوارح ِه
من
َ
راقب َ
أحيانا ً اإلنسان يسمح لخواطره أن أيردها أشياء ال ُترضي هللا يتصور معصةية ،يتخيةل أنة ُه يعصةي هللا ،يسةو ُ
خيالة ُه فةةي متاهةةات البُعة تد عةةن هللا ...إذا أسة أم أح لخةةواطر ته أن تجةةو أل فةةي المعاصةةي أغلةةبُ الظةةن أنس هةةذه الخةةواطر إذا
ُتركت على عواهنها انقلبت إلى معاص .أنا أقول لكم كالما ً واضحا ً .هللا سةبحانه وتعةالى ال يحاسةب إال علةى العمةل
ك بالشطط ربما زلّت قدمك فانقلبت الخواطر إلى عمةل ،وشةيء آخةر هةو أنس مُعظة أم الةذين
ولكن إذا سمحت لخواطر أ
أعصوا ربهم معاص كبيرة هم في اإلساس ما أرادوا أن يعصوا هذه المعصية ولكن خاطت ر ،فنظرة ،فكالم ،فابتسةام،
فموعد ،فلقاء ،ففاحشة .أساسُها خاطر.
ك ال ُتحاسةب علةى
ك أن تجةو أل فةي المعاصةي مة أنة أ
فلذلك من باب الوقاية ومن باب الوره ال تسم ُح لخواطت ر أ
الخواطر لكن نخافُ أن تدعها تجول عندئذ تضعفُ عن مقاومتها فإذا أ
أنت أما أم معصية.
هللا في خواطر ِه عصمه في حركات جوارح ِه.
من
َ
راقب َ
وقيل أيضا ً:
من تر َك ما أشتب َه عليه من المعاصي كانَ لِما استبانَ أترك
إذا قضية ُ
يقترف المعاصي البيّنة،
شبُهة تركها ورعا ً هو من باب أولى أنه لن
أ
ومن وقع فيما أشتب َه به كان لِما استبان أوقع
ومن تجرّ أأ
ش ً
ً
معصية يع ُّد ُ
بهة عت ن أد النةاس فةي المرحلةة التاليةة سةوف يتجةرأ ويقة فةي المعصةية البيّنةة
وارتكب
أ
الواضحة.
قال العلماء مجمتعون على أنس مراقبة هللا تعالى في الخواطر سبب لتحفظها في حركات الظواهر
راقب هللا في سِ ر ِه َحفِظه في حركات ِه في سِ ر ِه وعالنيت ِه
فمن
َ
 .0مراقبة هللا فيما أعطاك:
أنت قوي شاب ،في مقتبل الحياة ،القوة ينبغي أن تكون في طاعة هللا ،كنت مر ًة في الحج ،وهللا ما غبط من
الحجاج إال الشباب ،شاب نشأ في طاعة هللا يطوف بهمة عالية ،ويسعى ،ويخدم الحجاج ،يقول هللا عز وجل:
إِ ِّني لِ َما أَ ْن َز ْل َت إِلَ َّي مِنْ َخ ْي ٍر َفقِي ٌر
[ سورة القصص :اآلية ]24

سيدنا موسى حينما سقى المرأتين ،رأى أن هذا عمل صالح كبير ،وهو فقير إليه ،لذلك الغنى الحقيقي غنى
العمل الصالح ،والفقر الحقيقي فقر العلم الصالح ،لكن أحيانا ً م القوة والشباب والوسامة والجمال واإلناقة والغنى
ينشأ حالة خطيرة وصفها النبي عليه الصالة والسالم فقال:
العجب العجب
لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ،ما هو أكبر من الذنب قال
َ
أن تعتد بحالك ،تعتد بشكلك ،تعتد بطولك ،تعتد بوسامتك ،تعتد بأناقتك ،تعتد بنسبك ،تعتد بوظيفتك،
بمركزك ،بشهادتك ،بمكانتك ،تشعر أنك فوي الناس،
عالم جليل توفاه هللا عز وجل اضطر إلجراء عملية في إحدى البلدان المتطورة طبيا ً ،وانهالت الرسائل
بشكل عجيب ،إلى أن أقيم معه ندوة في إذاعة ذاك البلد ،سئل :ما هذا المقام الذي حباك هللا به؟ فاعتذر ،فلما ألح
عليه بالسؤال أجاب إجابة رائعة ،قال :إلنني محسوب على هللا،
كلمة محسوب ما فيها كبر ،وال فيها عجب ،فيها تواض  ،لكن أنا محسوب على خالي اإلكوان ،إلنني
محسوب على هللا ،وسبحان هللا أنا أستم أحيانا ً من كبار العلماء أنني أنا طالب علم ،أرى هذه الكلمة فيها أدب جم،
أنا طالب علم ال أن تقول نحن ،معاشر العلماء ،ما هذا الكالم ،قل :أنا طالب علم ،أنت طالب علم،
قال تعالى:
هللا َعلَ ْي َك َعظِ يما
ضل َّ ِ
َو َعلَّ َم َك َما لَ ْم َتكنْ َت ْعلَم َو َكانَ َف ْ
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 .6مراقبة هللا عز وجل في الوقت:
أحيانا ً يضي من الوقت ك ّم كبير لهدف غير ذات قيمه ،أنت وقت ،رأس مالك الوقت ،أثمن شيء تملكه هو
الوقت ،ينبغي أن ينفي بترشيد ،لذلك اآلن في إدارة الوقت ال يعقل أن تستهلك استهالكا ً رخيصا ً،
لو ضبطت المواعيد لرشد استهالك الوقت ،لو ضبطت االحتفاالت لرشد استهالك الوقت ،لو ضبط كل شيء
بنظام لرشد استهالك الوقت.
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل ال سن تبيِّ أ
س َعنْ عم ِر ِه فِي َم أَ ْف َناه َو َعنْ َ
اب ِه فِي َم
ش َب ِ
َال َتزول َقدَم ا ْب ِن آ َد َم َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة مِنْ ِع ْن ِد َر ِّب ِه َح َّتى ي ْسأَل َ َعنْ َخ ْم ٍ
س َبه َوفِي َم أَ ْن َف َقه َو َما َذا َع ِمل َ فِي َما َعلِ َم
أَباله َو َمالِ ِه مِنْ أَ ْينَ ْاك َت َ
[ الترمذي ]

النبي عليه الصالة والسالم أقسم هللا بعمره الثمين قال تعالى:
س ْك َرتِ ِه ْم َي ْع َمهونَ
لَ َع ْمر َك إِ َّنه ْم لَفِي َ
[ سورة الحجر :اآلية ]72

علماء الكبار تركوا مئات المؤلفات ،أما الناس بعدم اكتراث ما بعدها عدم اكتراث ال يعملون وال يقدمون ،إال
أنه يستم  ،ويشاهد ،ويعلي ،وله موقف سلبي دائما ً.
س َعنْ عم ِر ِه فِي َم أَ ْف َناه َو َعنْ َ
س َبه َوفِي َم أَ ْن َف َقه َو َما َذا
اب ِه فِي َم أَباله َو َمالِ ِه مِنْ أَ ْينَ ْاك َت َ
ش َب ِ
َح َّتى ي ْسأَل َ َعنْ َخ ْم ٍ
َع ِمل َ فِي َما َعلِ َم
هذه اإلسئلة سيسألكم هللا عنها يوم القيامة وها هو ذا يُخبركم عما سيسألكم ولكن هل أعددتم اإلجابه؟
عن علمك ماذا عملت به ،عن مالك من أين اكتسبته ،و فيم أنفقته ،عن عمرك فيم أفنيته ،عن شبابك فيم
أبليته؟
وهللا مرة أخ يعمل في أعمال ال ترضي هللا أبداً ،طبعا ً قبل أن يكون أخا ً لنا ،لكنه تاب عقب مرض،
والمرض ألح عليه حتى مات ،لكن يقول لي :وهللا أشعر أنني أكاد أموت ندما ً على هذا العمر المديد الذي أمضيته
في المعاصي ،أنا ال أغبط إال شا ًبا نشأ في طاعة هللا ،ليس في اإلسالم حرمان ،فيه تنظيم ،فيه سمو ،فيه رقي.
 .7مراقبة هللا في الخلق والسلوك والمشاعر:
اتي هللا حيثما كنت في إقامتك ،وفي سفرك ،اتي هللا م الناس ،وفي خلوتك ،وأنا أبشر أن الذي ال يختلف
بين خلوته وجلوته ،وال بين إقامته وسفره ،وال بين ما يعلن ويسر فهذه بشارة طيبة جداً ،ظاهرك كباطنك ،وباطنك
كظاهرك ،سرك كعالنيتك ،وعالنيتك كسرك ،خلوتك كجلوتك ،وجلوتك كخلوتك ،سفرك كإقامتك،
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل أرسُو ُل س ت
هللا أ
س ٍن
ا َّت ِق َّ ِ
اس ِبخل ٍق َح َ
س َن َة َت ْمح َهاَ ،و َخال ِِق ال َّن َ
س ِّي َئ َة ا ْل َح َ
هللا َح ْيث َما ك ْن َت َوأَ ْت ِب ْع ال َّ
[ أحمد ،الترمذي ،الدارمي ]

أحيانا ً يكون ثمة تطرف في الدين ،يضغط ،في الضبط ضبط المشاعر والجوار م المرأة جيد ،لكن كسب
المال فيه كسب حرام ،وأحيانا ً الدين يضبط في الكسب الحالل ،وفي التعامل م الناس ،أما م المرأة ففيه تساهل
كبير جداً ،أحيانا ً الضبط فقط في العبادات ،ال بد من ضبط شمولي ،أن تضبط قلبك ،أن تراقب قلبك ،وأن تراقب
لسانك ،وأن تراقب جوارحك ،وأن تراقب كسب المال،
لذلك قال عليه الصالة والسالم:
يأتي على الناس زمان ال يبالي الرجل من أين أصاب المال من حالل أو حرام.
وأطيب الكسب عمل الرجل بيده ،وكل بيع مبرور.
وإن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا ،وإذا وعدوا لم يخلفوا ،وإذا ائتمنوا لم يخونوا،
وإذا اشتروا لم يذموا ،وإذا باعوا لم يطروا ،وإذا كان لهم لم يعسروا ،وإذا كان عليهم لم يمطلوا.

صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل أرسُو ُل س ت
هللا أ
س َقدْ أَ َحل َّ َّ
هللا ا ْل َب ْي َع؟ َقال ََ :بلَى َولَ ِك َّنه ْم ي َحدِّثونَ َف َي ْكذِبونَ
ار ه ْم ا ْلف َّجار ،قِيل ََ :يا َرسول َ َّ ِ
هللا أَ َولَ ْي َ
إِنَّ ال ُّت َّج َ
َو َي ْحلِفونَ َو َيأْ َثمونَ
[ أحمد ]

ِلم:
المراقبة ثمرةٌ من ثمار الع ِ
إلنس هللا سبحانه وتعالى رقيب عليك لةو دخةل إنسةان إلةى متجةر وكةان خبيةراً بمةا فةي هةذا المتجةر مةن أجهةزة
ةب عليهةةا :الصةةالة مراقبةةة
وآالت ورأى آالت تصةةوير وضةةعت فةةي زوايةةا متعةةددة مةةن المتجةةر وقةةرأ لوحة ًةة كبيةةرة ُكتة أ
تلفزيونيا ً ،إذا قرأ اللوحة ورأى اإلجهزة أيُعقل أن يدخ أل و ُ
ً
حاجةة ويضةعُها فةي جيبةه ..مسةتحيل ..هُنةا أيقةن أنة ُه
يأخةذ
مُراقب.
ً
ً
وشةعر أنس أحةداً
حاجة غالية الثمن خفيفة الةوزن
صالة من صاالت البي ورأى
موظف أجنبي في شركة دخ أل
أ
أ
وسةيي إلةى ست ةفارته لينةال جةزاء عملة ته وكانةت
ال يُراقب ُه فأخةذها ووضةعها فةي جيبةه وعنة أد البةاب أُلقةيس القةبض عليةه
فضيحة وهو موظف على مستوىً عال ،إذاً إلن ُه ظنس أن أحةداً ال يعلةم تةورّ أط فةي هةذه المخالفةة ،فلةو أعلتة أم أنس القاعةة
تب عليها :القاعة مُراقبةة ،أنةا أضةرب لكةم أمثلةة
مراقبة وأنس هناك آالت تصوير ُتصوّ ر و ُتسجّ ل أو أنس هناك لوحة ُك أ
شعرت أنس هللا م ّ
أ
أ
وأنت في البيت.
ُطل عليك
بسيطة ،إذا
هللا إذا خال لم يعبأ هللا بشيء من عمله.
من لم يكن له وره يصدهُ عن معصية ت
إذاً ك ُّل عمل ته نتفةاي ،وريةاء .أمّةا إذا كانةت خلوتة ُه كجلوتة ته ست ةرّ هُ كعةال نيتة ته ،ظةاهترهُ كباطت نة ته ،فهةذا الةذي يةنج ُح
ويُفلح،
ركعتان من ورع خي ٌر من أل ِ
ف ركع ٍة من مخلط
مُخلّط :هو الذي خل أط عمالً صالحا ً وآخر سيئا ً.
قال بعض العلماء في المراقبة:
قا أل الجُنيد:
خاف على فوا ِ
ت لحظ ٍة من رب ِه
من تحقق في المراقبة
َ
ك دائما ً وأن ُه م ّ
ك ونجواك خ أ
أ
يعني ..إذا ُك أ
تفةت
نت في حال المراقبة
ُطل عليك وأن ُه يعل ُم ست رّ أ
وشعرت أنس هللا مع أ
ً
لحظة من حياتك.
أن ُتضي أ

وقال ذو النون:
عالمة المراقبة إيثار ما أنزل َ هللا وتعظيم ما عظ َم هللا وتصغير ما صغ َر هللا
يعني ..الحظ نفسك ،ق أيمك ،مقاييسك ،تنطبي على الكتاب والسُة ّنة ،أحيانةا ً ُت ّ
قيمةك
عظة ُم شةيئا ً أح ّقةرهُ هللا معناهةا ت
غيةر
قيمك غير رحمانية ،وأحيانا ً في أشخاص إذا خر أج مةن بيتة ته بثيةاب النةوم أيعة ُد هةذا عمةالً همجيّةا ً أ
غير إسالمية ،ت
أ
أحدث الثيةاب و ُتبةرز مةن مفاتنهةا مةا ينبغةي أن يخفةى
حضاريّ عمالً بشعا ً قبيحا ً جداً ،أما إذا خرجت امرأته ترتدي
عظ أم ما ح ّقرهُ هللا وح ّق أر من ما ّ
يُع ُد هذا رق ّيا ً ...انظر لإلنسان ...هذا ّ
عظم ُه هللا .فيجب أن ُتالحظ أن تكون مقاييسةك
ً
متوافقة تماما ً م أ ما في الكتاب وال ُس ّنة،
وقيمك وزوايا النظر
لذلك النبي عليه الصالة والسالم يقول:
البدعة
طوبى لمن َوسِ عته السنة ولم تستهو ِه ِ
وقا أل إبراهيم الخواص:
السر والعالنية َّللِ عز وجل من الداخل ومن الخار  ،وقيل َ أفضل ما يلزم اإلنسان نفسه
المراقبة خلوص
ِّ
وإيقاع عمل ِه مع الحكم الشرعي
في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة
َ
أن ُتراقةةب نفسةةك ..بعةةد المُراقبةةة فةةي مُحاسةةبة ..راقبنةةا هةةذا الطالةةب إذا بة ته أي ُغةةش فةةي االمتحةةان نكتةةب تقريةةراً
أ
وفةي الشةريعة ..راقةب
إيقةاه عملة ته
راقةب نفسة ُه ثة سم حاسةبها وبعة أد أن حاسةبها انتقةل إلةى مرحلةة
نعطيه الصةفر ..إذا
أ
ت
أ
ووفي بين حركته وبين العلم الشرعي..
وحاسب
قال:
َ
للناس فكن واعظا لقلب َك ونفسك وال َيغرن َك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبونَ ظاهرك وهللا يراقب
جلست
إذا
ِ
باطنك
ك
ال تغترس أن يجتم أ الناسُ عليك إلنهم يملكون أن يُراقتبوا ظاهترك وأنةت طبعةا ً ذكةي سةوف تجعةل مةن ظةاهر أ
ك هللا ّ
عز وجل.
ظاهراً صالحا ً ،لكنس الواح أد الديان يُراقب قلبك فاجهد أن ُتحاسب نفسك قب أل أن يُحاسب أ
ثمرة المراقبة استقامه في العمل ولذة في الشعور:
اآلن في موضوه أتمنى أن ال يبدو لكم خياليا ً:
تشعر أنَّ هللا يراقبك وأنه معك وأن َك مستقيم على أمره ،قال هذا الشعور يبعث في نفس َك فرحة عظيمة
أن
َ
شيء في الدنيا.
أي
ٍ
ولذة ال توجد في ِّ

يعني اسأل أهل الدنيا الذين أكلوا أطيب اإلطعمةة فةي أرقةى اإلمةاكن وفةي أجمةل المنةاظر ،يقةول لةك طعةام ال
ت إلةى قتمة تة رأسةهم والةذين حصّةلوا المجة أد مةن كة ِّل أطرافةه هةؤال تء لةو أعرفةوا هللا
يوصف ،والةذين أغ ترقةوا فةي الملةذا ت
يقسمون باهلل أنس ك سل اللذائذ التي تمتعوا تبها من قبل ال أتع تد ُل لحظة إقبال على هللا ّ
عز وجل.
وذاقوا طع أم القُرب
أ
ف يمينا ً م ّ
يكةون أتقةى منةي ال
هو أسةع ُد م ّنةي إال أن
ليس في
ُعظما ً و ت
أ
اإلرض من أ
هللا أ
وحلأ أ
لذلك :إذا المؤمن قال أ
ت
ُ
يحنث بيمينه ،أ
أنت حينما تتصل م اإلشياء الجميلة من طعام من شراب من جو بارد في الصيف من جةو دافة فةي
هو الجميل .أحيانا ً ربنةا عةز وجةل يتجلّةى
الشتاء من مناظر خالّبة ..يعني أيّ شيء هللا أعطاه مسحة من الجمال هللا أ
ك سهرنا سهرة على البحةر ال أنسةاها أمةواج لطيفةة نسةمات عليلةة ،تركةب بةالبحر تشةعر
على البحر بالجمال يقول ل أ
بالسرور مياه صافية تكاد ترى قع أر البحر ،صفحة الماء كالزيت ،هذا تجلّى هللا على هذا البحر باسم الجميل.،
أيام ربنا له أفعال هذه باسم الجميل ،تنظر في وجه طفل بريء ال ترى فةي هةذه اإلرض ُكلهةا أجمةل مةن هةذا
الوجهُ ،كل ُ ُه صفاءُ ،كل ُ ُه براءةُ ،كل ُ ُه ذاتيّة،
فةةإذا تجلّةةى عليةةه باسةةم الجبةةار يكةةا ُد القلةةبُ ينخل ة  ،فةةي أفعةةال ..البةةراكين ..يقةةول لةةك  08ألةةف إنسةةان تحةةت
اإلنقاض ،مدينة أصبحت لألشبا  ،أصبحت أثراً بع أد عينُ ،تحس اسم الجبّار.
أيام تنظر إلى غابة في الربي تسم أصوات العصافير تشعر باسةم الجميةل ،فربنةا أسةماؤه كثيةرة جةداً يتجلّةى
ببعض أسمائ ته،
في ك ِّل أفعال ته
ت
ك من هنا مرت الرصاصة شعري احتري ..الشعر..
أيام اسم اللطيف يقول ل أ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َ
لكل ِّ شيء حقيقة وما َ
اإليمان حتى يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه
حقيقة
بلغ عب ٌد
ِ
نحو الوادي وقبل أن يُشعل المُحرّ ك
وقف في رأس الوادي السحيي ،معلومات ُه بالقيادة ضعيفة المتقود مضبوط أ
أرخى المتكبح فانطلقت نحو الوادي  (..شخص أعرفة ُه وزرتة ُه فةي البيةت ) إلةى أسةفل الةوادي هةو وزوجتة ُه وأوالدهُ
ولةةم يُصةةابوا إال برضةةوض وبعةةض الكسةةور الخفيفةةة ومةةن ينظةةر إلةةى السةةيارة يقةةول أنةةه البة سد مةةن أن رُكابهةةا مةةاتوا
جميعا ً ..اسم اللطيف لطف هللا ّ
عز وجل ..أيام تجد اسم اللطيف اسما ً واضحا ً جداً ،أوضةح شةاهد علةى اسةم اللطيةف
حينما يذوب ست ن الطفل الصغير شيئا ً فشيئا ً ،أنت مهما كنت طبيبا ً ناجحا ً مهما كنت رحيمةا ً البةد مةن إبةرة بةنج ،البةد
من غرز اإلبرة بالنيرة ،وإذا كان البةنج غيةر نةاجح وأثنةاء قلة الضةرس وأثنةاء قطة العصةب يخةرج المةريض مةن
كيةف ُتقلة ُ أسةنان الطفةل الصةغير اإلولةى وهةو يأكةل يجةد كأنةه
أليس كذلك ..أما ربنا لطيف ..انظر
جلده من اإللم..
أ
أ
يوجد في بحصة بفمه فيكون ضرس ُه كيف انقط العصب ،كيف ذاب الست ن؟ اسم اللطيف.
الهواء يد ُل على اسم اللطيف بيننا ال يح ُجبُنا ،يعني ال شيء الهواء ،الهواء يحمل طائرة  058طةن058 ،طةن
وزن الطائرة058 ،طن وزن الوقود و 58طن وزن الركاب ،وعلى الهواء محمولة،

الهواء إذا تحرك يقل مُدنا ً بكاملها ..عت ندي صور مدن كبيرة أصبحت أثراً بع أد عين قاعا ً صفصفا ً
مر إعصار سيليكون سرعته  088ميل بالساعة ،واحد كان ساكن ببيت في مدينة جاءها إعصار ما رأى مةن
بيت ته إال مُحرّ ك سيارته بعد  5كيلو متر أعرف ُه من الرقم المُحرّ ك ....أتهُب نسمات أحيانا ً تشةعر بسةرور ال يوصةف..
اسم اللطيف ..نفس الريا  ،سرعة شديدة ُتدمر ك سل شيء بأمر ربها.
اسةتقمت علةى أمةره تمامةا ً
أ
أ
أ
وأقبلةت عليةه،
وأحسةنت إلةى أخلقةه
إذا أنت شعرت أنس هللا يُراقتبُك من ثتمار المُراقبة
تشعر بسرور ولذة ال تج ُدهما في شيء آخر ،فالذين أكلوا أطيب الطعام والذين سكنوا أفخر البيوت والةذين
يجب أن
أ
تزوجوا أجم أل الزوجات والذين عال شأ ُنهم حتى صاروا من أعلية القوم اسألهم جميعا ً ..لو أنس هؤالء أعرفةوا هللا بعة أد
أوج استمتاعت كم بال ُدنيا هل ُذقةتم هةذه
أوج قوتكم ،وأنتم في ت
أوج عظمتكم ،وأنتم في ت
ذلك وأقبلوا عليه اسألهم وأنتم في ت
هللا تبملء فمهم :ال وهللا..
السعادة التي اآلن تعيشونها؟ يقولون و ت
إذاً :تج ُد ّ
اللذ أة وفرحة القلب ،وقُرّ أة العةين ،ولةيسّ لةه نظيةر يُقةاس بةه ،وهةو حةا ُل أهة ُل الجنةة ،حتةى قةا أل بعةضُ
كان أه ُل الجنة في مثل هةذا إنهةم لفةي عةيش طيةب .حتةى أنس بعضةهم أف تهة أم
العارفين إنه لأ أتم ُر بي أوقات أقو ُل فيها إن أ
سةوف يةدخ ُل الجنةة أف تهة أم هةذا الكةالم
كالم النبي عليه الصالة والسالم :أبو بكر في الجنة .ما أف ته أم هذا الكالم علةى أنة ُه
أ
على أن ُه اآلن في الجنة ،في جنة القُرب ،هو سيدخلُها لكن اآلن في جنة.
ك
وأنا أقول لكم اجهد م هللا في طاعت ته وفي التقةرّ ت
ك وعضةالت أ
ب إليةه وفةي خدمةة عبةاده وفةي وقةفت كة ِّل جُهةد أ
ك بالقُرب ،إذا تجلّى علةى قلبةك ،إذا ألقةى
تف ك سل هذا في سبيل هللا ،فإذا سم أح ل أ
ك ..أن أتق أ
ك وأهلت أ
ك وعل تم أ
ك وطاقت أ
ووقت أ
تعرفُ طرفا ً من مقام أهل الجنة.
في قلب أ
ك السكينة عندئذ ت
لو أن أحدكم لو التقى بإنسان من أصةدقائ ته القُةدامى الةذين لةم يسةتقيموا علةى مةنهج هللا وجلةس معة ُه سةاعة مةن
حديث ُه يشعر أن ُه مقهور ،أن ُه ضةائ  ،أنة ُه تائةه ،أنة ُه شةقي ،أنة ُه خةائف ،أنة ُه متمةزي ،أنة ُه يخةافُ كة سل شةيء ،أنة ُه يُحةسُ
أ
خالي الكون يُحب ُه ،يشعر أنه في عين هللا فةي رعايتة ته،
بالقهر ،اجلس م مؤمن تجد معنوياته عالية كثيراً ،يشعر أنس
لةيس
يشعر أنس هللا لن يتخلى عنه ،تبدل الضائ أخي الزم نعمل فحص دوري بسبب السرطان شيء يُخيةف هةذا لةو
أ
نةت تخةافُ شةيئا ً
أ
ك إذا ُك أ
فأنةت
معه سرطان ولو عاش  08سنة دون سرطان ،هذا ذاي طعةم السةرطان  08سةنة ،إلنة أ
فيه ،أ
أنت من خوف المرض في مرض.
أه ُل ال ُدنيا حينما ابتعدوا عن هللا ّ
ك أخي في إحصةاء مُخيةف فةي
عز وجل أقلتقوا يخافون أمراضا ً خبيثة ،يقول ل أ
أمريكا ك ّل سةتة أشةخاص يمةوت واحةد بمةرض القلةب ،ثلةث الوفيةات مةن أمةراض القلةب ،وكةل النسةاء يخةافون مةن
ك يخاف انفجةار بالةدماغ..
سرطان الثدي ،تجد فحصا ً دوريا ً ..وهللا شيء يُخيف ..وفي أيضا ً أمراض الدماغ يقول ل أ
سُبات ...انتهى ..إذا كل واحد يقرأ عةن اإلمةراض ال ينةام الليةل ،يخةاف مةن أمةراض المعةدة واإلمعةاء ،أو أمةراض
القلب والشرايين ،أو أمراض الدماغ واإلعصاب ،أو يخاف إنسانا ً فةي مركبتةه ينةام يةدخل بةه يدهسة ُه ينقطة عمةودهُ

الفقري يصبح مشلوالً ،...فإذا اإلنسان أب ُع أد عن هللا ع ّز وجل فالحيةاة موحتشةة ،شةيء مُخيةف جةداً ،انظةر للمةؤمن إذا
سافر يقول يارب أ
والمةال والولةد ،أحيانةا ً يصةاب االبةن بحةري يصةبح هةذا
اإلهةل
أنت الرفيي في السفر والخليف ُة فةي
ت
ت
االبن مصدر شقاء لألسرة كلها مصدر شقاء طوال حياته .فأنت تخاف من التشوه يأتيك مولود مشوّ ه لمّا تخةاف مةن
نت م هللا ..هللا ّ
المرض تمرض ،أما إذا ُك أ
عز وجل يُطم ُئنك " َفإِ َّن َك ِبأ َ ْعينِ َنا ".
أنا أقول لكم وهللا يا أيها اإلخوة زوال الكون أهون علةى هللا مةن أن يتخلّةى عةن مةؤمن أو أن يُضة ّي أ مؤمنةا ً أو
ليس هذا من أخالي هللا ّ
عز وجل.
أن يجه أد
المؤمن في طاعة هللا ويجعل ُه في مؤخرة الركب ،أ
أ
يةةا أخةةوان :كلمةةة يعنةةي وإن كانةةت قاسةةية تحملّوهةةا قةةال مةةن لةةم يجةةد هةةذا السةةرور وال شةةيئا ً منةةه فليةةتهم إيمانة ُه
وأعمال ُه ،إذا صالت ُه شكليّة ،تتالوت ُه شةكليّة ،وال مةرة بكةى وال مةرة ،وال مةرة قلبة ُه اضةطرب حُبةا ً هلل ّ
عةز وجةل ،وال
اقشعر جلدهُ وال مرة شعوراً بخشية هللا ّ
عز وجل ،ما شعر أن ُه هةو غةال علةى هللا ،كةل العبةادات شةكليّة يؤديهةا ،قةال
من لم يجد هذا السرور وال شيئا ً منه فليتهم إيمان ُه وأعمال ُه فةإنس لإليمةان حةالو ًة مةن لةم أي ُةذقها فليرجة وليقتةبس نةوراً
يجد به حالوة اإليمان:
ار ِجعوا َو َرا َءك ْم َفا ْل َتمِسوا نورا
ورك ْم قِيل َ ْ
َي ْو َم َيقول ا ْلم َنافِقونَ َوا ْلم َنافِ َقات لِلَّذِينَ آَ َمنوا ا ْنظرو َنا َن ْق َت ِب ْ
س مِنْ ن ِ
الر ْح َمة َو َظاهِره مِنْ قِ َبلِ ِه ا ْل َع َذاب
اب َباطِ نه فِي ِه َّ
ور لَه َب ٌ
َفض ِر َب َب ْي َنه ْم ِبس ٍ
(سورة الحديد)

أتحبون الدليل..
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
قال أرسُو أل س ت
هللا أ
َذ َ
الم دِينا َو ِبم َح َّم ٍد َرسوال
ان َمنْ َرضِ َي ِب َّ ِ
اق َط ْع َم اإلِي َم ِ
اَّلل َربا َو ِباإلِ ْس ِ
ذاي ..اإليمان له طعم ،إذا ما في ذوي راج نفسك ،أعد حساباتك ،راقب أين الخلل ،أين المعصية ،أين يوجد
أ
أ
شةعرت بهةذا الحُةب ومةا
شعرت بهةذا القُةرب ومةا
الشت رك ،أين يوجد تعلّي في الدنيا ،أين التقصير ...راقب ...إذا ما
أ
أ
شعرت بهذه السعادة راج حساباتك.
شعرت بهذا السمو وما
حديث آخر:
صلسى س
هللا ُ أعلأ ْي ته أو أسلس أم:
أقا أل ال سن تبيِّ أ
ان أَنْ َيكونَ َّ
َث ٌ
ِب ا ْل َم ْر َء ال ي ِح ُّبه
هللا َو َرسوله أَ َح َّب إِلَ ْي ِه ِم َّما سِ َواه َما َوأَنْ يح َّ
الث َمنْ كنَّ فِي ِه َو َج َد َح َ
الو َة اإلِي َم ِ
ار
إِال ِ َّ ِ
َّلل َوأَنْ َي ْك َر َه أَنْ َيعو َد فِي ا ْلك ْف ِر َك َما َي ْك َره أَنْ ي ْق َذ َ
ف فِي ال َّن ِ
إذا واحةةد مةةن اإلخةةوان المةةؤمنين لةةه رفيةةي ال يُصةةلّي وعاصةةي هلل وهةةو فةةي أعلةةى درجةةات الغتنةةى والرفةةاه
ُ
أمر هللا هنيئا ً لفُالن ،أقةول لكةم إيمانة ُه صت ةفر ،لةو أنة ُه ذاي طعة أم
والبحبوحة ،إذا قا أل هذا
الصديي اإلول المُستقي ُم على ت
أ
أ
ت الحترمةان مةن
تمنيت لساعة واحدة
يكون مكان ُه ،أقول لكم هذا الكالم :إذا
تمنى أن
اإليمان لما
وأنت فةي أشة تد حةاال ت
أ
أ

المةةال مةةن الصت ةةحة إذا تمنية أ
ةان إنسةةان صةةحيح الجسةةم لكنة ُه عةةاص ،قةةوي الجسةةم لكنة ُه
ةت لسةةاعة واحةةدة أن تكةةون مكة أ
عةةاص ،رفية المكانةةة لكنة ُه عةةاص ،كثيةةر المةةال لكنة ُه عةةاص ...إذا تمنية أ
ةون مكانةةه ،بحاالتة ته،
ةت لسةةاعة واحةةدة أن تكة أ
ك ال تعرفُ هللا وما ُذ أ
ك مردود عليك.
قت من
اإليمان شيئا ً وك ُّل عمل أ
بمعاصيه ،اعلم عت لم اليقين أن أ
ت
هللا ورسول ُه أحبُّ إليه مما ست واهُما ،مهما أوذي فةي هللا ..ال يعصةي هللا
المؤمن حياته غير قابلة للمساومة إلنس أ
وتجد إنسانا ً آخر على كلمة قيلت له ترك الصالة ..ال أريةد ..علةى كلمةة ّ
دروس العتلةم ُكلهةا..
ك
أ
حةذرهُ بهةا فاسةي تةر أ
يرى ذلك راحة له..
صا َبه َخ ْي ٌر ْ
هللا َع َلى َح ْر ٍ
صا َب ْته فِ ْت َن ٌة ا ْن َقلَ َب َعلَى َو ْج ِه ِه َخسِ َر
اط َمأَنَّ ِب ِه َوإِنْ أَ َ
ف َفإِنْ أَ َ
اس َمنْ َي ْعبد َّ َ
َومِنَ ال َّن ِ
ال ُّد ْن َيا َو ْاآلَخ َِر َة َذلِ َك ه َو ا ْلخ ْس َران ا ْلم ِبين
(سورة الحج)

أ
لست زبون عت ندهُ
وليس هو زبون عت نةدك وال فةي قرابةة
ك أخ ُتحتب ُه هلل،
أ
ومن كان يُحبُ المر أء ال يُحب ُه إال هلل ،ل أ
ك وبين ُه هذه عالمة اإليمان ،ومن يكةرهُ أن
وال في صداقة وال في مصالح ،إطالقا ً ال ُتحب ُه إال هلل ال عالقة دنيوية بين أ
فر بع أد إذ أنقذهُ هللا كما يكرهُ أن يُلقى في النار.
يعود في ال ُك ت
يقول أحد العلماء:
الرب تعالى شككور ..يعنكي ..البك َّد مكن
إذا لم تجد بالعمل حالوة في قلب َك وانشراحا فاتهمه ..اتهم قلبك ..فإنَ
َّ
أن يثيب العامل على عمل ِه في الدنيا من حالو ٍة يجدها في قلب ِه.
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