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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المراقبة

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف ،يفملالحمد هلل رب العا
 أجمعيف، أما بعد: 

ىذا الزماف الذي  حديثنا في ىذه الميمة عف موضوع يحتاج إليو الكبير والصغير، والرجؿ والمرأة، السيما فيف
دوف أف يشعر بو أحد، وصار  ،تكاثرت فيو الفتف، وصار اإلنساف يستطيع أف يصؿ إلى المنكر وىو في بيتو

أو  ،اإلنساف أيضًا يستطيع أف يطوؼ في ألواف الضالالت والشبيات، وينظر في العقائد الفاسدة، والمواقع
 وىو في بيتو. ،ف في عقيدتو ودينوالتي تبث الشبيات، فتضمؿ الناس وتشكؾ اإلنسا واتنالق

بعد أف كاف الناس لربما ال يستطيع الواحد منيـ أف يصؿ إلى مطموبو مف ذلؾ إال بألواف االحتياؿ والصعوبات، 
 فال يستطيع أف يحقؽ مطموبًا لمنفس تشتييو أو تيواه. ،ولربما تعجزه وتقعده الحيمة

لرجؿ أو المرأة وىو في بيتو يمكف أف يفعؿ ما يشاء، وأف واليـو ال عاصـ مف أمر اهلل إال مف رحـ، يجمس ا
 ينظر إلى كؿ ما يريد.

 دوف أف يشعر بذلؾ أحد مف الناس. -تبارؾ وتعالى-يمكف ليذا اإلنساف أف يعافس كؿ ما ال يرضاه اهلل 
بعد ذلؾ  دوفيعو ، وأصبح كثير ممف جاوزوا سف ما يسمى بػ"المراىقة" يـ حيرافَ أصبحنا نتقمب في فتف تجعؿ الحم

إلى حاؿ كاف ينبغي أف ينزىوا أنفسيـ عنيا بعد اكتماؿ العقؿ والنضج، وصار لو مف العياؿ ما يكوف حاجزًا مف 
 خوؼ العواقب السيئة التي لربما نزلت بأىؿ بيتو. ؛أو أف يفعؿ ما ال يميؽ ،أف ينظر إلى ما ال يميؽ

ويظير عميو سيما الصالحيف،  ،مف كاف يرتاد المساجدوكثرت الشكاية مف الزوجات عمى األزواج، انتكس كثير م
 فمـ ينُج منيا آخرًا. ،والسبب أنو عرض نفسو لمفتنة أوالً  ،انتكس عمى عقبو

 ، وأف نكرر ىذا الحديث.-عز وجؿ-بد مف الحديث عف مراقبة اهلل ولذلؾ في مثؿ ىذه األوقات ال
 اإلنساف بو نفسو حينما يتحدث، ويعظ بو إخوانو، ويتردد ذلؾ في مجالسنا حينًا بعد حيف. يعظ

في النفوس محبة الشيوات،  تفإف ىذه القموب يحصؿ ليا ما يحصؿ مف ألواف الغفمة، والنفس شرود، وقد ركب
ثـ ال  ،فتعمؽ الشبو في قمبواالستطالع عمى أف يرد موارد اليمكة،  حب   وقد يحمؿ اإلنسافَ  ،كما أف الفتف خطافة

 يستطيع بعد ذلؾ الخالص منيا.
ياكـ وجميع المسمميف مف كؿ بالء ومكروه. ،أف ال يزيغ قموبنا بعد إذ ىدانا -عز وجؿ-أسأؿ اهلل   وأف يحفظنا وا 

 :متعددة أموًراالحديث عف المراقبة يتضمف  :أقوؿ
 .في بياف حقيقة المراقبة :األوؿ
 .في منزلتيا :الثاني
 .د في ىذا الباب في الكتاب والسنةفي ذكر بعض ما ور  :الثالث
 .في أنواعيا :الرابع
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 .في الطريؽ إلييا :الخامس
 .في ثمراتيا :السادس
 نماذج مف أحواؿ أىؿ المراقبة. :السابع

 حقيقة المراقبة:
 :وىو الحافظ، ويقاؿ ،وىذه المادة تدؿ عمى انتصاب لمراعاة شيء، ومف ذلؾ الرقيب ،أما حقيقتيا فيي مف َرَقبَ 

 فينظر مف خاللو إلى ما يريد. ،قب" لممكاف العالي الذي يقؼ عميو الناظررْ "المَ 
بد مف أف ينتصب عند نظره، الألنيا منتصبة، ومف يريد أف ينظر أو يشاىد  ؛وقيؿ لمرقبة التي في اإلنساف رقبة

 وينظر إلى مطموبو. ،فيرفع رأسو
 فكأنيا ترقبو لعمو يبقى. ،يعيش ليا ولدقوب ىي التي ال والمرأة الر  

 "الرقيب" وىو الحافظ الذي ال يغيب عنو شيء كما سيأتي. -عز وجؿ-وفي أسماء اهلل 
بأنيا " :-رحمو اهلل-وأما حقيقة المراقبة في معناىا االصطالحي فمما ذكر في ذلؾ ما ذكره الحافظ ابف القيـ 

 .(ٔ)"عمى ظاىره وباطنو -و وتعالىسبحان-وتيقنو باطالع الحؽ  ،دواـ عمـ العبد
وأنو ال يخفى عميو شيء مف أحوالو، ىذا  ،المراقبة، إذا تيقف اإلنساف أف اهلل ينظر إليو يفاستدامتنا ليذا العمـ ى

باسمو الرقيب، الحفيظ، العميـ، السميع، البصير، الخبير، الشييد،  -عز وجؿ-ىو حاؿ المراقبة، فيي التعبد هلل 
 وما إلى ذلؾ مف األسماء.

 في نونيتو:  –رحمو اهلل–بف القيـ ايقوؿ الحافظ 
 (ٕ)باألركافِ  كيؼ باألفعاؿِ  والموا ... حظِ  عمى الخواطرِ  وىو الرقيبُ 

 .؟كيؼ بالحركات واألفعاؿ الظاىرة ،ولحظ العيوف ،يعمـ خطرات النفوس
أف تعبد اهلل ))عف اإلحساف، فقاؿ:  –صمى اهلل عميو وسمـ–سأؿ النبي  أنو –عميو السالـ–وفي حديث جبريؿ 

 .(ٖ)((كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ
وخافو  ،اهلل يطمع عميو ومقاـ المراقبة جامع لممعرفة مع الخشية، فبحسبيا يحصؿ مقاـ المراقبة، إذا عمـ العبد أف

 "الخشية". :فإف ىذا الخوؼ مع عممو باطالع الرب يقاؿ لو
ذا اجتمع ىذا وىذا كاف ذلؾ تحصياًل ليذا المقاـ ما ال  فعؿ وارتقاء إلى ىذه المرتبة، وبذلؾ ينكؼ العبد عف ،وا 

 يميؽ.
 الكالم عمى منزلتيا:  :ثانياً 

                                 
 (.٘ٙ/ٕمدارج السالكيف )( ٔ)
 (. ٕٚٓ( نونية ابف القيـ )ص: ٕ)
عف اإليماف، واإلسالـ، واإلحساف، وعمـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو البخاري، كتاب اإليماف، باب سؤاؿ جبريؿ النبي  (ٖ)

 (.ٛ(، رقـ: )ٖٙ/ٔ(، ومسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر وعالمة الساعة )ٓ٘(، رقـ: )ٜٔ/ٔالساعة )
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 –عميو وسمـ صمى اهلل–الذي قياميا بو، وقد جمع النبي أساس األعماؿ القمبية كميا، وىي عمودىا  المراقبة
 .((أف تعبد اهلل كأنؾ تراه)) :وفروعيا كميا في كممة واحدة في الحديث السابؽ ،أعماؿ القمب

 .((فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ))فيذا جامع لمقاـ اإلسالـ، واإليماف، واإلحساف 
أىؿ العمـ مف يقوؿ: إنيا مرتبة واحدة، أف تستشعر ىذا المعنى، أف تعبد اهلل كأنؾ تراه، وعميؾ أف تعمـ أنؾ  ومف

 إف لـ تكف تراه فإف اهلل يراؾ.
أف تعبده كأنؾ تراه وىي األعمى، فإذا لـ  :فيي مرتبة واحدة، ومف أىؿ العمـ مف يقوؿ: ىما مرتبتاف، األولى

وىو أف يستشعر أف اهلل  ،فإنو ينحط إلى المرتبة التي بعدىا مف مرتبتي اإلحساف ؿ ذلؾيستطع العبد أف يحصّ 
 .(ٔ)رحمو اهلل–بف القيـ ايار الحافظ وىذا ىو اخت ،يراه

ذا تحقؽ العبد مف ىذا لـ يكف التفاتو إلى  -عز وجؿ-فيعمـ أف اهلل  مشاىد لو مطمع عميو في ظاىره وباطنو، وا 
ف منتيكًا لحرماتو و ويكفي الجموة،  -عز وجؿ-فيتزيف ليـ، ويتصنع، ويكوف محافظًا عمى حدود اهلل  ،المخموقيف
 فإف ىذا لـ يراقبو. ،في الخموة

يسأؿ عف عمؿ يستحي أف يسأؿ عنو مباشرة، وىذا  ،يبعث بيا ال يكاد يخمو يوـ مف سؤاؿ يكتبو صاحبو برسالةو 
يراه ويطمع  -تبارؾ وتعالى-واهلل  ،ىذاال يعرفو، ومع ذلؾ يفعؿ  مف العجب، يستحي أف يسأؿ مخموقًا ضعيفاً 

 ؾ يشاىده، ويكتب عممو.عميو، والممَ 
إذا جمست لمناس فكف واعظًا لقمبؾ ولنفسؾ، وال ": -رحمو اهلل-عثماف النيسابوري  ألبيوقد قاؿ أبو حفص 
 .(ٕ)"واهلل يراقب باطنؾ ،فإنيـ يراقبوف ظاىرؾ ،يغرنؾ اجتماعيـ عميؾ

 :مما ورد من النصوص في ىذا الباب ثالثًا:
 }ِإنَّ المََّو ََل َيْخَفى َعَمْيِو َشْيٌء ِفي اْْلَْرِض َوََل ِفي السََّماِء{يقوؿ:  -جؿ جاللو-اآليات واألحاديث كثيرة، فاهلل 

 .[ٗ]الحديد:  َبِصيٌر{}َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَن  ويقوؿ: ،[٘]آؿ عمراف: 
ُدوُر{ويقوؿ:  }َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيْعَمُم َما ِفي َأْنُفِسُكْم ، ويقوؿ: [ٜٔ]غافر:  }َيْعَمُم َخاِئَنَة اْْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
 }أََلْم َيْعَمْم ِبَأنَّ المََّو َيَرى{ويقوؿ: ، [ٕ٘]األحزاب:  }َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َرِقيًبا{ ، ويقوؿ:[ٖٕ٘]البقرة:  َفاْحَذُروُه{
 .[ٗٔ]العمؽ: 

قاؿ:  ،أوصني ،: يا رسوؿ اهلل-صمى اهلل عميو وسمـ-أنو قاؿ لمنبي  –عنورضي اهلل –وجاء في حديث معاذ 
 .(ٖ)((اعبد اهلل كأنؾ تراه))

سبعة يظميـ اهلل في ))أنو قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-عف النبي  -رضي اهلل عنو-وجاء في حديث أبي ىريرة 

                                 
 (.ٜٕٓ/ ٕمدارج السالكيف ) (ٔ)
 .(ٙٙ/ٕ) المصدر السابؽ (ٕ)
 (.ٖٗٚ(، رقـ: )٘ٚٔ/ٕٓالمعجـ الكبير لمطبراني )( ٖ)



4 

 

 .(ٔ)((... ظمو يوـ ال ظؿ إال ظمو
ذا نظرت إلى ىؤالء السبعة تجد أف الشيء المشترؾ تبارؾ -والوصؼ الذي تحقؽ فييـ جميعًا ىو المراقبة هلل  ،وا 

 وتعالى.
 مراقبة اهلل، الناس ال يرونو. الرجؿ الذي ذكر اهلل خاليًا ففاضت عيناه، ما الذي جعمو يكوف بيذه المثابة؟ ىو

 و امرأة ذات منصب وجماؿ، فقاؿ: إني أخاؼ اهلل.تالرجؿ الذي دع
وات، ومع وذات جماؿ، ونفسو تطمب ىذه الشي ،مع وجود الدافع القوي، فيي ذات منصب ،حصمت لو المنعة

  .ذلؾ قاؿ: إني أخاؼ اهلل
ال فإف الماؿ  -عز وجؿ-والرجؿ الذي تصدؽ بيمينو حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو، ىذا رجؿ قد راقب اهلل  وا 

 يسيؿ عمييا أف تجود بو إال بطمب عوض أعظـ.  شيء محبب إلى النفوس، وال
 ،-وتعالى تبارؾ- هللواليقيف عند كثير مف الناس ضعيؼ، ولذلؾ فإف الكثيريف قد يصعب عمييـ إخراج الماؿ 

  .؟فكيؼ بيذا الذي أخفاه إلى ىذا الحد حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو
-مع قوة النوازع، وتوقد الغرائز، الذي منعو مف ذلؾ ىو مراقبة اهلل  -عز وجؿ-الشاب الذي نشأ في طاعة اهلل 

 تبارؾ وتعالى.
بالميؿ ومالئكة بالنيار، فيجتمعوف في يتعاقبوف فيكـ مالئكة )): -رضي اهلل عنو-وجاء في حديث أبي ىريرة 

؟ عمـ بيـ: كيؼ تركتـ عباديفيسأليـ اهلل وىو أ ،وصالة العصر، ثـ يعرج الذيف باتوا فيكـ ،صالة الصبح
 .(ٕ)((وأتيناىـ وىـ يصموف ،فيقولوف: تركناىـ وىـ يصموف

صالة العصر حينما  يناـ عنيا، ويضيعو فيؿ استحضرنا ىذا المعنى؟ ىؿ استحضره مف يضيع صالة الصبح 
 .؟ثـ بعد ذلؾ يناـ ،يأتي مف عممو

 في ذكر أنواع المراقبة:  :رابعاً 
باعتبارات متعددة، ولكف يمكف أف أقتصر عمى وجو مف تنويعيا،  ،يمكف أف تتنوع المراقبة إلى أنواع مختمفة

ينبغي أف تسأؿ نفسؾ ىؿ لؾ فيو نية؟ ماذا تريد بيذا  ،فأقوؿ: المراقبة تكوف قبؿ العمؿ، قبؿ أف تقدـ عمى العمؿ
 .؟العمؿ الذي تقـو بو

وعذابًا في  ،أو أنؾ تجمع خسارة في الدنيا ،حينما تريد أف تتصدؽ بصدقة، ىذه الصدقة ىؿ تريد بيا وجو اهلل
 ؟اآلخرة

 منفؽ، فيكوف مف أوؿ مف تسعر بيـ النار يـو القيامة. :إذا كاف اإلنساف ينفؽ مف أجؿ أف يقاؿ

                                 
(، ومسمـ، ٓٙٙ(، رقـ: )ٖٖٔ/ٔأخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب مف جمس في المسجد ينتظر الصالة وفضؿ المساجد )( ٔ)

 (.ٖٔٓٔ(، رقـ: )٘ٔٚ/ٕكتاب الزكاة، باب فضؿ إخفاء الصدقة )
(، ومسمـ، كتاب المساجد ومواضع ٘٘٘(، رقـ: )٘ٔٔ/ٔكتاب مواقيت الصالة، باب فضؿ صالة العصر ) أخرجو البخاري،( ٕ)

 (.ٕٖٙ(، رقـ: )ٜٖٗ/ٔالصالة، باب فضؿ صالتي الصبح والعصر، والمحافظة عمييما )
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 .؟عالـ :ىؿ يريد أف يطمب ىذا العمـ مف أجؿ أف يقاؿ ،ىذا اإلنساف الذي يريد أف يطمب العمـ
 ،ى الفقراء، واألرامؿ، واأليتاـمف إغاثة المنكوبيف، أو القياـ عم ،حينما يقوـ اإلنساف بمشروع مف األعماؿ الطيبة

ميمة، وتتطمب مف اإلنساف ألواف التضحيات، فينفؽ فييا وقتو، وجيده، ولربما ال يراه أىمو إال في ىذه أعماؿ ج
 قميؿ مف الوقت، ىؿ لؾ فيو نية؟ 

حينما يريد أف يقدـ عمى ىذه األعماؿ، ىؿ ىو هلل؟ ىؿ لمنفس فيو ىوى؟ ىؿ لمشيطاف فيو نفسو يسأؿ اإلنساف 
ف ،فإف كاف هلل أمضاه ،نزغة؟ فيتثبت  وأخمص قصده وعممو. ،كاف لغيره صحح نيتو وا 

فإف كاف هلل  ،كاف أحدىـ إذا أراد أف يتصدؽ بصدقة نظر وتثبت": -رحمو اهلل-وفي ىذا يقوؿ الحسف البصري 
 .(ٔ)"أمضاه
ف كاف لغيره تأخر ،فإف كاف هلل فيو مضى ،رحـ اهلل عبدًا وقؼ عند ىمو"ويقوؿ:   .(ٕ)"وا 

 .(ٖ)"ليس كحاطب ليؿ ،يقؼ عند ىمو ،إف المؤمف وقاؼ متأف  ": -اهللرحمو -وجاء عف محمد بف عمي 
ولو كاف ظاىر ذلؾ مف األعماؿ الصالحة حتى ينظر قبؿ  في األعماؿ في ىذه الحياة الدنيافال يتسارع اإلنساف 

 .؟ال ىؿ لو فيو نية صحيحة أو ،أف يقدـ عميو
 ة أوؿ الناس.تعرفوف حديث الثالثة الذيف تسعر بيـ النار يـو القيام

شجاع، وىذا  :أو مجاىد في سبيؿ اهلل، فيذا جاىد ليقاؿ ،ىذا رجؿ عالـ، وىذا رجؿ جواد، وىذا رجؿ قارئ لمقرآف
راؽ، والزناة، فيدخؿ النار قبؿ الس  ، جواد :، وىذا أنفؽ مف أجؿ أف يقاؿعالـ :أو تعمـ العمـ ليقاؿ ،قارئ :قرأ ليقاؿ

 وأصحاب الجرائـ.
وأنيـ عمى خطر وخوؼ  ،توعدوف بالعقوبةبالشيء السيؿ، قد يتصور كثير مف الناس أف الذيف يُ المسألة ليست 

أف الشيوات الباطنة قد تكوف أعظـ  واىـ أولئؾ الذيف يقارفوف ما يقارفوف مف ألواف الشيوات الظاىرة، وما عمم
 وأشد مف الشيوات الظاىرة.

لعدو في شجاعة متناىية مف األيس الرجؿ قد يقدـ في نحر  اإلنساف أليس ينفؽ الماؿ مف أجؿ تحصيؿ المحامد؟
 فيبذؿ نفسو مف أجؿ قيميـ ىذا؟  ،شجاع :أجؿ أف يقاؿ

 أغمى ما يممكو اإلنساف، النفس والماؿ. اىذ
 قتّاؿُ  فقر واإلقداـُ يُ  *** الجودُ  ـُ يُ كم   ساد الناُس  لوال المشقةُ 
ما يممؾ مف أجؿ تحصيؿ شيء مف حظوظ النفس الخفية، طمب  أغمىفيبذؿ اإلنساف ىذه األمور التي ىي 

المحمدة، والسمعة، والرياء، فميس اليالؾ ىو ذلؾ اإلنساف الذي يتبع ما يمميو عميو ىواه مف ألواف الشيوات مف 
 وما أشبو ذلؾ فحسب.  ،ومعاقرة الفواحش ،الفجور والمعاصي

                                 
 (.ٓٓٗ/ٗإحياء عمـو الديف )( ٔ)
 (.ٔٛ/ٔإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف )( ٕ)
 (.ٙٛٔ/ٖ) إحياء عمـو الديف( ٖ)
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زه، التي لربما كاف صاحبيا يفطـ نفسو عف ألواف المتع مف الن   ،دةتمة الفاسخاليمكة تقع أيضًا بتمؾ النية المبؿ إف 
، والتمتع بألواف المتاع لكف ليس لو  ،وىو يعمؿ، ويكدح، ويواصؿ الميؿ والنيار ،وأكؿ الطيبات، والراحة، والنـو

 ويحرؽ نفسو. ،آلخريفلمف الناس، ولكنو كالشمعة أو السراج الذي يضيء  اً كثير  ينفعفي ىذا نية، وقد 
-وىو يعمؿ، ونحف نصمي نراقب اهلل  -عز وجؿ-ىو أثناء العمؿ، يحتاج اإلنساف إلى مراقبة هلل  :النظر الثاني

ال نتكمـ بكالـ  -عز وجؿ- اهللوما نقولو فييا، في صيامنا نراقب  ،في صالتنا، في ركوعنا وسجودنا -عز وجؿ
  ينافي الصوـ، وال نفعؿ فعاًل يخدشو.

أثناء  ويرضاه -عز وجؿ-الدعوية مما يحبو اهلل غير أو األعماؿ  ،ما نقوـ بعمؿ مف األعماؿ الدعويةونحف حين
لكثرة تفؤده وتوقده  -واهلل أعمـ- الفؤاد :ونتابع فإف القمب كثير التقمب، ولذلؾ قيؿ لو ،العمؿ نصحح النية

فيحتاج إلى مالحظة دائمة  ،ثـ تجد قمبو يتقمب عميو ،بالخواطر، واألفكار، واإلرادات، يبدأ اإلنساف بنية صحيحة
 أثناء العمؿ.

الذي يتكمـ يالحظ نفسو عند الكالـ، والذي يعمؿ يالحظ نفسو عند العمؿ، والذي يكوف حتى في أعمالو المباحة 
 .سو عند القياـ بيذا العمؿ المباحيالحظ ويراقب نف

 انو، وشروطو، وواجباتو، وما أشبو ذلؾ.ىؿ جاء بأرك ،إذا كاف في طاعة يتفقد عممو فالعبد
ذا كاف اإلنساف في أمر مباح فإنو  -عز وجؿ-إذا كاف في معصية ينزجر، وينكؼ، ويتذكر نظر اهلل  إليو، وا 

ذي يأكؿ كيؼ يتفكر في ىذا الطعاـ ال إياىا، إذا كاف يأكؿ عمى ىذه النعـ التي أواله -جؿو عز -يشكر اهلل 
وما يشتمؿ عميو ىذا الطعاـ مف ألواف العبر التي إذا نظر إلييا  ،مف الناسكثير  وكيؼ حرمو ،وصؿ إليو

  .نظر أثناء العمؿ ىذااإلنساف أحيت قمبو، 
ىذا اليوـ منذ أف أشرقت  ،كيؼ يقضييا -نساف في ىذه الحياة مبحر، مسافرألف اإل-يتفقد اإلنساف أوقاتو و 

أربعيف و كاف يمكف أف يقرأ ثمانية  ،في أربع وعشريف ساعة ،شمسو، ما ىي المغانـ والمكاسب التي حصميا فيو
  فماذا قرأ؟  ،جزءاً 

 ،كـ يمكنو أف يقرأ مف صفحة في عمـ نافع ،-عز وجؿ-في ىذه األوقات كـ يمكنو أف يصمي فييا مف ركعة هلل 
 .أف يسبح مف تسبيحة وأف يستغفر وكـ يمكن

ماذا  ،ماضية، مثؿ ىذا الوقت إلى اآلف، ما ىي مكاسبنافيفكر في ىذه األوقات التي تصرمت، منذ الميمة ال
اإلنجازات التي حققناىا كـ  ،ما ىي األعماؿ التي قمنا بيا ،جازة قد انتصفت، ما الذي خرجنا بوىذه األ ،عممنا

 . جازة التي قد تصرمتتكافئ مف أياـ ىذه األ
وىو عمى  -عز وجؿ-اهلل  يمقىممو، حتى يتفقد اإلنساف دائمًا نفسو، وينظر في حالو، وفي تقصيره، وفي عف

  ثـ بعد ذلؾ ال ينفعو الندـ. ،فيخترمو الموت ،، دوف أف يكوف غافالً يقظة
 ،ر بياجاؾ أعماؿ أفضؿ مف ىذه يكف أف يتّ األعماؿ التي يزاوليا، ىؿ ىذا ىو األفضؿ والعمر قصير، أـ ىن

 جؿ جاللو. -ويربح في تجارتو مع اهلل 
في الكالـ، المجالس، لربما كاف اإلنساف واعظًا، أو داعية، أو خطيبًا، ويعمـ  ،وننائشفي كؿ شأف مف وىكذا 
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ذا جمس في المجالس ينطمؽ لسانو في  الناس ويبيف ليـ األشياء التي يحتاجوف إلييا، يبيف ليـ حكـ الغيبة، وا 
 مف غير أف يرعوي. ،أعراض المسمميف

 يغتر، وال يظف أنو يمكف أف يجتاز الصراط بظاىر مف التديف، ينبغي عمى اإلنساف أف ينظر في عممو فعاًل وال
 وما ينوي عميو سره، وقمبو، وخبيئتو. ،يعمـ حالو -عز وجؿ-واهلل 

عالجت "ىذه أشياء الجميع يحتاج أف يراجع فييا نفسو، وال يخمو أحد، فمقؿ أو مستكثر، وقد قاؿ بعضيـ: 
 .(ٔ)"أقدر عميو عمى ما أريدالصمت عّما ال يعنيني عشريف سنة، قبؿ أف 

ف ذكرتـ الناس  ،إف ذكرتـ اهلل أعناكـ"ويقوؿ لجمسائو:  ،أحدًا في مجمسوف ىذا الرجؿ ال يدع أحدًا يغتاب وكا وا 
 مف منا يفعؿ ىذا؟  .(ٕ)"تركناكـ

ف، فإف ولو كاف ىذا مف الصالحيف، مف الخيري، عز وجؿ-ذكر اهلل اإذا أراد أحد أف يغتاب الناس قاؿ لو: سبح، 
ويجتنب نييو،  -تبارؾ وتعالى-ى فييا أحد، فينبغي عمى الجميع أف يمتـز أمر اهلل حابَ ال يُ  -عز وجؿ-حدود اهلل 

مسوغًا وسببًا ألف يفعؿ  -تبارؾ وتعالى-وليس صالح اإلنساف في الظاىر أو جيوده التي يبذليا في سبيؿ اهلل 
 ما يريد.

 خامسًا: كيف نصل إلى المراقبة؟ 
 الطريؽ إلييا؟ما 

تبارؾ -أف نستحضر معاني األسماء الحسنى التي تؤثر في ىذا المقاـ، واهلل  -وىو مف أعظمو-أقوؿ: أوؿ ذلؾ 
نما ذلؾ مف أجؿ أف نتعبده بيذه -جؿ جاللو-ممة طيبة كثيرة مف أسمائو جعممنا في ىذا القرآف  -وتعالى ، وا 

 األسماء.
الحفيظ، والعميـ، والخبير، والشييد، والمحيط، والمطيؼ... إلى رقيب، و ال :فمف أسمائو التي تتعمؽ بيذا المعنى

غير ذلؾ مف األسماء التي إذا أدرؾ العبد معناىا وتعبد ربو بمقتضاىا فإف ذلؾ يؤدي بو إلى تحصيؿ مقاـ 
 المراقبة.

شيء مف أحواؿ  فالرقيب ىو الحافظ الذي ال يغيب عنو شيء، الحفيظ الذي ال يغفؿ، العميـ الذي ال يعزب عنو
خمقو، يرى أحواؿ العباد، ويحصي أعماليـ، ويحيط بمكنونات سرائرىـ، فيو مطمع عمى الضمائر، شاىد عمى 

 السر والنجوى.عميو وال يخفى  ،يعمـ ويرى ـعميالسرائر، 
]المائدة:   َشِييٌد{َعَمْيِيْم َشِييًدا َما ُدْمُت ِفيِيْم َفَممَّا َتَوفَّْيَتِني ُكْنَت َأْنَت الرَِّقيَب َعَمْيِيْم َوَأْنَت َعَمى ُكلِّ َشْيءٍ  }َوُكْنتُ 
 .[ٕ٘ألحزاب: ]ا }َوَكاَن المَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َرِقيًبا{، [ٔ]النساء:  }ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيًبا{، [ٚٔٔ

 ؾ الدوار نجمًا وكوكباً مَ *** عمى الفَ  عمى كؿ الوجود مييمفٌ  رقيبٌ 
فْ  رقيبٌ   باتغي   ولـ تجير بسر   تمذ *** بصمتٍ  عمى كؿ النفوس وا 

                                 
 (.ٕ٘٘(، رقـ: )ٕٓٙأخرجو ابف أبي الدنيا في الصمت )ص:  (ٔ)
 المصدر السابؽ.( ٕ)
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 باشيء ظاىرًا أو محج   *** بو كؿ   مبصرٌ  الممؾِ  تعالى مالؾُ  رقيبٌ 
رقيب عميو، ناظر إليو، سامع لقولو، مطمع عمى عممو في  -سبحانو وتعالى-والمراقبة ىي ثمرة عممو بأف اهلل 

 -عز وجؿ-بالنظر إلى ما حـر اهلل  س، وكؿ طرفة عيف، فإذا أرادت عينو أف تمتدكؿ وقت وحيف، وفي كؿ نفَ 
فإنو يدرؾ ويعمـ أف نظر اهلل إليو  ،أو في األسواؽ، أو كاف ذلؾ في شاشة ،امرأة يشاىدىا ويراىا في الطريؽإلى 
 فيخاؼ، وينزجر، وينكؼ عف ىذا النظر. ،مف نظره إلييا أسبؽ

 كثيرًا ما يردد:  –رحمو اهلل–وكاف اإلماـ أحمد 
 رقيبُ  ولكف قؿ عمي   الدىر يومًا فال تقؿ *** خموتُ  إذا ما خموتَ 
 خفي عميو يغيبُ *** وال أف ما تُ  اهلل يغفؿ ساعةً  وال تحسبفّ 

 عمى آثارىف ذنوبُ  ليونا عف األياـ حتى تتابعت *** ذنوبٌ 
 مضى *** ويأذف في توباتنا فنتوبُ  ما فيا ليت أف اهلل يغفرُ 

 .(ٔ)قاؿ: اتؽ أف يكوف اهلل أىوف الناظريف إليؾ ،: عظني-رحمو اهلل-بف الورد  لوىيبقاؿ رجؿ 
ذا تتابعت الغفمة عمى قمب اإلنساف فإنو قد يستح كاف ي مف مخموؽ ضعيؼ، وربما وىذا لؤلسؼ قد نقع فيو، وا 

يراه، ويطمع عميو، وينظر  -تبارؾ وتعالى-واهلل  يميؽ بحضرتو، ولكنو يفعؿ العظائـصغيرًا أف يفعؿ ما ال  اصبي  
  إليو.

بمعنى الحضور، وذلؾ يستمـز العمـ، فاهلل مطمع  ،"الشييد" وىو مشتٌؽ مف الشيود :-تبارؾ وتعالى-ومف أسمائو 
صغيرىا  ،دقيقيا وجميميا ،ا وجمييا، ويبصر جميع المبصراتخفيي ،عمى كؿ األشياء، يسمع جميع األصوات

 وكبيرىا، وأحاط عممو بكؿ شيء.
]آؿ  }َوالمَُّو َشِييٌد َعَمى َما َتْعَمُموَن{ ،فيو شييد أيضًا يشيد عمى الخمؽ يوـ القيامة بما عمـ وشاىد مف أفعاليـ

 .[ٜٚ]النساء:  }َوَكَفى ِبالمَِّو َشِييًدا{، [ٖٖ]النساء:  َشِييًدا{}ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى ُكلِّ َشْيٍء ، [ٜٛعمراف: 
ينظر إليو، وأما الرقيب فيو مطمع  ،أف الرقيب فيو زيادة حفظ، فالشييد مطمع شاىد :والفرؽ بيف الرقيب والشييد

 .رقيب، شييد -تبارؾ وتعالى-يحفظ عممو الذي يزاولو ويعممو، فاهلل  ،عميو
 يظ، والحفيظ لو معنياف: وىو كذلؾ أيضًا حف

سواء كاف  ،وكؿ ما يعممو محفوظ ،فمـ يذىب شيء منيا، كؿ ما يقولو اإلنساف ،األوؿ: أنو حفظ أعماؿ العباد
يقتضي إحاطة عممو بكؿ المخموقات،  -تبارؾ وتعالى-أو الشر، وىذا المعنى مف حفظو  ،ذلؾ مف قبيؿ الخير

في الموح المحفوظ، وفي الصحؼ التي بأيدي المالئكة، وعمـ بمقادير ىذه  -تبارؾ وتعالى-وأنو كتب ذلؾ 
 فمـ يفت عميو شيء مف ذلؾ. ،األعماؿ واألشياء

 حافظًا. فاهلل خيرٌ  ،مف معاني الحفيظ أنو يحفظ عباده مما يكرىوف المعنى الثاني
 ع بيف ىذيف المعنييف: في الجم –رحمو اهلل–يقوؿ ابف القيـ 

                                 
 .(ٕٗٔ/ٛحمية األولياء وطبقات األصفياء ) (ٔ)
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 (ٔ)عافِ  ... بحفظيـ مف كؿ أمرٍ  وىو الكفيؿُ  ييـُ عم وىو الحفيظُ 
 يحفظيـ مف المكاره. :يحفظ أعماليـ، وىو الكفيؿ بحفظيـ :حفيظ عمييـ

 ؾُ والفمَ  وضؿ النجـُ  قدرتو *** ضاع الوجودُ  فموال لطؼُ  الحفيظُ  جؿّ 
 ** مف السحب ليا في حفظيا َمَمؾُ طيرة مف ماء إذا نزلت *حتى القُ 

مف كؿ ما ال يميؽ، والعمـ ، فمف عمـ أف ربو حفيظ حفظ جوارحو وقمبو [ٚ٘]ىود:  َربِّي َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ{ }ِإنَّ 
 أثبت أنو يمكف استرجاع ما يصدر مف اإلنساف مف األصوات. الحديث
إف كالـ اإلنساف يتحوؿ إلى موجات ىوائية، وأف ىذه الموجات تبقى كما ىي في األثير بعد حدوثيا،  :يقولوف

 وأف تسمع مرة أخرى. ،ومف الممكف أف تسترجع
 : لكف عمومنا قاصرة لـ تصؿ إلى ىذا بعد.وفيقول

القائموف منذ أف خمؽ اهلل يقولوف: لو استطاع العمـ أف يكتشؼ جيازًا يستطيع أف يمتقط ىذه األصوات التي قاليا 
  .لوف: لـ نصؿ إليو بعدلكف يقو  ،ذلؾ مف الناحية العممية ممكف ففإ –صمى اهلل عميو وسمـ–آدـ  -عز وجؿ-

كالميـ، وىو  ع الناَس سمِ قد أحاط بذلؾ كمو، وأف اهلل قادر عمى أف يُ  -تبارؾ وتعالى-ونحف نعمـ يقينًا أف اهلل 
 .اهلل عمى كؿ شيء قدير ،ف جديد في العمؿ الذي يزاولونويد ليـ الصورة معمى أف يع -تبارؾ وتعالى-قادر 

 وينطؽ األرض، فاألرض تحدث أخبارىا، والجوارح تتكمـ بما عممو اإلنساف فييا. ،نطؽ الجوارحوليذا فإف اهلل يُ 
الرقيب، والشييد،  :ييد، حفيظ، محيط، وىذه األسماءالمحيط" فاهلل رقيب، ش" :-تبارؾ وتعالى-ومف أسمائو 

والمحيط، والحفيظ تشترؾ في صفة العمـ، لكف الرقيب يفيد مع العمـ الحفظ، والشييد يفيد مع العمـ الحضور، 
 والمحيط يفيد مع العمـ الشموؿ، واإلحاطة، والقدرة.

}َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيْعَمُم َما ِفي ، [ٗ: ]الحديد}َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم{  :العميـ: "-تبارؾ وتعالى-ومف أسمائو 
 .[ٖٕ٘]البقرة:  َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه{

 اإلنسافِ  ال *** يخفى عميو خواطرُ  والكرسي   فوؽ العرشِ  والرب  
فعميو أف يراقبو،  ،ووساوس الخاطر ،عالـ بكؿ شيء، حتى بخطرات الضمائر -تبارؾ وتعالى-فمف عمـ أف اهلل 

نما يخشى بغتات قيره، -تبارؾ وتعالى-وأف يستحيي منو، وأف يكؼ عما ال يميؽ، وال يغتر بجميؿ ستره  ، وا 
}َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوََل َيْسَتْخُفوَن ِمَن المَِّو َوُىَو َمَعُيْم ِإْذ ُيَبيُِّتوَن َما ََل َيْرَضى مكره، قاؿ اهلل تعالى:  تومفاجآ

 .[ٛٓٔ]النساء:  ِمَن اْلَقْوِل َوَكاَن المَُّو ِبَما َيْعَمُموَن ُمِحيًطا{
ُدوِر * َأََل َيْعَمُم َمْن َخَمَق َوُىَو المَِّطيفُ  وا َقْوَلُكْم َأِو اْجَيُروا ِبِو ِإنَُّو َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ ، ٖٔ]الممؾ:  اْلَخِبيُر{ }َوَأِسرُّ

ٔٗ]. 
 عممؾ كاف *** أنت محصيو زمانًا ومكانا ففي ـمعمو  كؿ  

 قاقًا وكيانادِ  أنت سبحانؾ أدرى بالذي *** فيو ذراتٌ 

                                 
 (.ٕٚٓنونية ابف القيـ )ص: ( ٔ)
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 *** نشوة التسبيح قمبًا ولسانا أنت محصييا وىادييا إلى
 

 دِ *** أحصى بيا كؿ موجود ومفتقَ  رٍ بجميع الغيب عف قدَ  إحاطةٌ 
 دِ *** إلى فواضمو في كؿ معتمَ  وكميـ باضطرار الفقر معترؼٌ 

 في تصريؼ حالتو *** ما عاد منو وما يمضي فمـ يعدِ  الشيءَ  العالـُ 
 دِ جاؿ في خمَ  ا *** يخفى عميو خفي  ويعمـ السر مف نجوى القموب وم

عميؾ بالمراقبة ممف ال تخفى عميو خافية، وعميؾ بالرجاء ممف يممؾ ": -رحمو اهلل-يقوؿ سفياف الثوري 
 .(ٔ)"الوفاء

"الخبير" وىو الذي يعمـ بواطف وخوافي األشياء، واالرتباط بيف العميـ، والخبير،  :-لىتبارؾ وتعا-ومف أسمائو 
ذا  ذا ُأضيؼ إلى الغيب واألمور الباطنة فيو الخبير، وا  والشييد ال يخفى، فإذا اعتبرنا العمـ مطمقًا فيو العميـ، وا 

 أضيؼ إلى األمور الظاىرة فيو الشييد.
ويرى المبصرات، يسمع السر والنجوى،  ،، يسمع األصوات"السميع والبصير" :-تبارؾ وتعالى-ومف أسمائو 

 ويبصر ما تحت الثرى.
"المييمف" وىو الرقيب والحافظ لكؿ شيء، الخاضع لسمطانو كؿ شيء، فيو القائـ عمى خمقو،  :ومف أسمائو

 الشييد عمييـ.
}ِإنَّ المََّو ََل َيْخَفى َعَمْيِو َشْيٌء ِفي اْْلَْرِض َوََل ِفي ، [ٖٖد: ]الرع }َأَفَمْن ُىَو َقاِئٌم َعَمى ُكلِّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت{

 .[٘]آؿ عمراف:  السََّماِء{
 *** تخفى عمى عممو بدءًا ومنقمبا ما شاء كاف وما في الكوف خافيةٌ 

 وجاعميف لو مف ذكره سببا  ***     لو  إنا إليو أنبنا خاشعيف     
 خروجًا أينما ذىبا إرادتو *** بمستطيعٍ فال شيء عف ممكو أو عف 

ف وىباال شريؾ لو * االمييمف رب   ؿّ ج  ** وجؿ إف لـ ييب شيئًا وا 
 .[ٔٙ]ىود:  }ِإنَّ َربِّي َقِريٌب ُمِجيٌب{"القريب"  :-تبارؾ وتعالى-ومف أسمائو 

ى اإلنساف مف حبؿ نوعاف: قرب عاـ، وىو إحاطة عممو بجميع األشياء، وىو أقرب إل -تبارؾ وتعالى-وقربو 
 الوريد.

َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا والقرب اآلخر: قرب خاص بالداعيف والعابديف  }َواِ 
 .[ٙٛٔ]البقرة:  َدَعاِن{

 .(ٕ)"منيما نظرت إلى شيء إال رأيت اهلل تعالى أقرب إليو ": -رحمو اهلل-يقوؿ عامر بف عبد القيس 

                                 
 (.ٜٖٛ/ٗإحياء عمـو الديف )( ٔ)
 .(ٖٕ٘/٘المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (ٕ)
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 .(ٔ)"أوليا عمـ القمب بقرب اهلل تعالى مف العبد"ؿ بعضيـ عف المراقبة، فقاؿ: ئوس
 -تبارؾ وتعالى-وأف نتعبد اهلل  ،فيذا السبب األوؿ الموصؿ إلى مقاـ المراقبة: أف نعرؼ معاني ىذه األسماء

 بمقتضاىا.
رحمو –يقوؿ الحافظ ابف القيـ  ه،اكأننا نر  -عز وجؿ-، أف نعبد اهلل أن نحقق مرتبة اإلحسان :السبب الثاني

نما ينشأ ذلؾ مف كماؿ اإليماف باهلل وأسمائو وصفاتو" :-اهلل تبارؾ -حتى يصير العبد بمنزلة كأنو يرى ربو  ،وا 
 ،ويدبر أمر الخميقة، فينزؿ األمر مف عنده ،يتكمـ بأمره ونييو ،مستويًا عمى عرشو ،واتوافوؽ سم -وتعالى

 .(ٕ)"العباد وأرواحيـ عند الموافاة عميو اؿويصعد إليو، وتعرض أعم
 بالقمب وبالمسان. -عز وجل-كثرة ذكر اهلل : السبب الثالث

 يوى :وذكر العاشرة منيا، الصيب لمذكر أكثر مف مائة فائدةفي الوابؿ  –رحمو اهلل–بف القيـ اوقد ذكر الحافظ 
وال سبيؿ لمغافؿ عف الذكر إلى مقاـ  ،بد اهلل كأنو يراهيعحتى يدخمو في باب اإلحساف ف ،المراقبة أنو يورث
 .(ٖ)كما ال سبيؿ لمقاعد إلى الوصوؿ إلى البيت الحراـ ،اإلحساف

وذكر المساف  ،ما تواطأ عميو القمب والمساف، ولو أردنا أف نوازف بيف ذكر القمب –كما ىو معمـو–وأفضؿ الذكر 
 وقمبو في غاية الغفمة. ،ر القمب أفضؿ مف ذكر المساف بمجرده؛ ألف اإلنساف قد يميج بمسانوفال شؾ أف ذك

 فذكر القمب يثمر المعرفة، ويييج المحبة، ويثير الحياء، ويبعث عمى المخافة، ويدعو إلى المراقبة.
 .أن يحاسب اإلنسان نفسو دائماً  السبب الرابع:

ال "أنو قاؿ:  –رحمو اهلل–جاء عف بالؿ بف سعد ، فال يكوف العبد مف الغافميف ،أف يالحظ األنفاس والخطرات
  .(ٗ)"ولكف انظر إلى مف عصيت ،تنظر إلى صغر الخطيئة

 .(٘)فسألو الرجؿ عف تفسير ذلؾ، فقاؿ: كف أبدًا كأنؾ ترى اهلل ،قاؿ ابف المبارؾ لرجؿ: راقب اهلل تعالى
ولسانؾ، وىواؾ، وقمبؾ، فانظر عينيؾ ال تنظر بيما إلى ما ال يحؿ لؾ، وقاؿ بعضيـ: إنما ىي أربعة: عيناؾ، 

مف وال دغؿ عمى أحد  ،وانظر لسانؾ ال تقؿ بو شيئًا يعمـ اهلل خالفو مف قمبؾ، وانظر قمبؾ ال يكف فيو غؿ
 .(ٙ)رأسؾ ، فما لـ تكف فيؾ ىذه األربع فالرماد عمى-عز وجؿ-شيئًا يكرىو اهلل  المسمميف، وانظر ىواؾ ال تيوَ 

ذا تكممت فانظر سمع اهلل إمواضع، إذا عممت فاذكر نظر اهلل تعالى  ةتعاىد نفسؾ في ثالث"وقاؿ آخر:  ليؾ، وا 
ذا سكت فانظر عمـ اهلل فيؾ  .(ٚ)"منؾ، وا 

                                 
 (.ٜٖٚ/ٗالديف )إحياء عمـو ( ٔ)
 (.ٖٛرسالة ابف القيـ إلى أحد إخوانو )ص: ( ٕ)
 (.ٕٗالوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب )ص: ( ٖ)
 (.ٜٔ/٘سير أعالـ النبالء ) (ٗ)
 (.ٜٖٚ/ٗإحياء عمـو الديف )( ٘)
 (.ٕٔٗ/ٕصفة الصفوة ) (ٙ)
 (.٘ٚ/ٛحمية األولياء وطبقات األصفياء ) (ٚ)
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 و *** في مدى اليجراف يبغي تعبيوفؤادي كمما عاتبتُ 
 إال الىيًا *** في تماديو فقد بّرح بي راه الدىرَ ال أُ 

 كذا في المعب العمرُ  يَ با *** فنِ يا قريف السوء ما ىذا الص  
 يوى *** راقبي اهلل وخافي وارىبيوال كاف ال نفسي ما كنتِ 

وكاف ىذا الوزير جالسًا بيف يديو، وعند ىذا األمير بعض الغمماف وقوؼ بجانبو في  ،كاف لبعض األمراء وزير
ذا  ،لى ىؤالء الغمماف لشيء عرض، ثـ التفت إلى األميرناحية مف المجمس، فالحت مف ىذا الوزير نظرة إ وا 

ذي حصؿ باألمير ينظر إليو، فخشي أف يظف األمير أف الوزير ينظر إلى ىؤالء الغمماف الحساف لريبة، فما ال
 ؟ وزيرمف ىذا ال

أو  ،يا لحوؿظر إليليوىـ ىذا األمير أنو إنما ين ؛جعؿ كمما حضر إلى مجمس ىذا األمير ينظر إلى تمؾ الناحية
 .عمة في خمقتو
أراد أف يمحو الصورة التي لربما وقعت في نظر أو نفس ىذا األمير تجاه ىذا ، مخموؽ لمخموؽ ىذه في مراقبة

 أنظر إلى ىذه الناحية خمقة.  ،إنما أنا ىكذا دائماً  ،ـالوزير، ليقوؿ لو: لـ أكف في ذلؾ اليـو أنظر إليي
 جؿ جاللو؟ -مخموؽ إلى مخموؽ، فأيف النظر إلى اهلل؟ أيف مراقبة المعبود  نظر

 يرعى ميجتي ولساني اطري *** وآخرَ كأف رقيبًا منؾ يرعى خو 
وىـ ال يدروف ما سبب ذلؾ، فتساءلوا عف سبب  ،وقد كاف يفضؿ ويقدـ أحدىـ ،وقد كاف ألحد الشيوخ تالمذة

يـ يومًا، ثـ أعطى كؿ واحد منيـ طائرًا، وقاؿ: ليعمد كؿ واحد منكـ بيذا إيثاره وتفضيمو ليذا التمميذ، فخرج مع
 ثـ يذبح ىذا الطائر ويأتي. ،الطائر إلى حيث ال يراه أحد

فذىبوا جميعًا وكؿ واحد ذىب إلى ناحية وذبح الطائر الذي معو وجاء، فجاء ىذا التمميذ الذي كاف يؤثره ىذا 
ـَ لـ تذبحو؟ الشيخ ومعو ىذا الطائر لـ ُيذبح، ف  قاؿ لو: ل

 فيو. -عز وجؿ-حيث ال يراؾ أحد، فمـ أجد مكانًا ال يراني اهلل  :فقاؿ: قمتَ 
 .(ٔ)ثره عميكـؤ فقاؿ ليـ: ألجؿ ذا كنت أ

نحوه، وتساءلوا  تقد تحرككاف لبعض المموؾ ممموؾ وعبد يؤثره عمى غيره مف خدمو ومماليكو، فكأف نفوسيـ و 
ومعو ىؤالء المماليؾ والخدـ، إذ الحت مف ىذا الممؾ نظرة إلى  ،ىو في سفر عف سبب ىذا التفضيؿ، فبينما

حتى انطمؽ دوف أف يشعر بو أحد إلى ذلؾ الجبؿ،  ،جبؿ في قمتو ثمج، فركب ذلؾ الممموؾ عمى فرسو وركضو
 وجاء بو إلى ىذا الممؾ ووضعو بيف يديو. ،وأحضر مف ذلؾ الثمج

 ؟بيذا الثمج ؾ: كيؼ عرفت أني أرغبفسألو ىذا المم
 فقاؿ: رأيتؾ تنظر إليو، فيو يالحظ نظرات ىذا الممؾ.

وىو يالحظ  ،، إنكـ تالحظوف مطموبات نفوسكـأؤثرهفقاؿ الممؾ لجمسائو، وخدمو، ومماليكو: مف أجؿ ىذا كنت 

                                 
 .(ٕٕٛ/ٔإحياء عمـو الديف ) (ٔ)
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 نظراتي وخطراتي.
ينظر إلى مخموؽ آخر، ينظر إليو، إذا حرؾ عينو تجاه شيء قفز وجاء بو إليو، فأيف نحف في معاممتنا  مخموؽ
 ؟-تبارؾ وتعالى-مع اهلل 

-نعصي، ونقصر، وأحيانًا ننقر الصالة نقرًا، ويصمي اإلنساف بتثاقؿ، أيف المحبة؟ وأيف المراقبة؟ وأيف التعبد هلل 
 ذكرناىا؟بمقتضى ىذه األسماء التي  -عز وجؿ

، قالوا: الأكنتـ تتكمموف بشيء؟  ،لو كاف معكـ مف يرفع حديثكـ إلى السمطاف": -رحمو اهلل-يقوؿ سفياف الثوري 
 .(ٔ)"قاؿ: فإف معكـ مف يرفع الحديث

فال  ،وكالمؾ يعرض عمى اهلل ،فكنت تتحرز منو ،وجاء عف آخر، قاؿ: لو أف صاحب خبر جمس إليؾ
  .(ٕ)تتحرز

فإذا أصبح ، مف محاسبة الشريؾ الشحيح لشريكو إلى محاسبة ومالحظة، أف نحاسبيا أعظـفالنفس تحتاج 
فمو أف نفس اإلنساف خرجت لتمنى  ،-عز وجؿ-اإلنساف قاؿ لنفسو: يا نفس ىذا يوـ جديد، قد أميمِؾ اهلل 

مياؿ جديد فينبغي أف يُ  ،أو لحظة يسبح فييا تسبيحة، فيذا يوـ جديد ،ساعة تبارؾ -اهلل  شغؿ بما يرضيوا 
حتى يفاجئو  -عز وجؿ-، ال أف يستزيد اإلنساف مف الغفمة، واإلعراض، والتمادي في مساخط اهلل -وتعالى
  الموت.
 ثمرات المراقبة: سادسًا:

 وأن اهلل يبصره. ،، فيو يدرك أن اهلل يسمعو-عز وجل-: التأدب مع اهلل أوَلً 
  لربما راقبيـ في كؿ حركة، وفي كؿ سكناتو. أماـ الناس فاإلنسا جمسإذا 

 ال تميؽ، ثـ اكتشؼ أف في ىذا المكاف كاميرا، ما الذي يحصؿ؟  اف يتصرؼ بتصرفاتلو كاف اإلنس
 لكنو ال يفعميا أماـ الناس، ما الذي يحصؿ؟  ،ولو كاف ىذا اإلنساف يفعؿ بعض األمور المباحة

ميؽ مع امرأة ال تحؿ لو، بفحش، ثـ اكتشؼ أف ىذا الكالـ جميعًا لو كاف ىذا اإلنساف يتكمـ بكالـ محـر ال ي
 يسجؿ ويسمع، ما الذي يحصؿ لو؟ 

لو كاف ىذا اإلنساف يجمس في غرفة، ويوجد فييا ما ينقؿ الصوت إلى مكاف آخر، وفي المكاف اآلخر أىمو، 
 كيؼ تكوف حالو؟ وقراباتو، ونحو ذلؾ، وىو يتكمـ مع زوجتو بكالـ مباح ال يقولو أماـ الناس، 

 .؟جؿ جاللو-فال يتأدب مع اهلل  واهلل يسمعو -عز وجؿ-فكيؼ بمف يتكمـ بما ال يميؽ مما حرمو اهلل 
بأف نصوف المعاممة معو، فال نشوبيا بنقيصة، إذا صمى اإلنساف يصمي صالة  -عز وجؿ-األدب مع اهلل 

 عز وجؿ.-هلل وال تعمؽ بغير ا ،فال يكوف فيو التفات ،الئقة، أف يصوف قمبو
طراء المخموقيف، ماذا قالوا عف الحفؿ الفالني ، وماذا ؟أولئؾ الذيف يتعمقوف بنظر المخموقيف، وبثناء المخموقيف، وا 

                                 
 (.ٓٚ/ٚ( حمية األولياء )ٔ)
 (.ٚٛٗ/ٔٔسير أعالـ النبالء ) (ٕ)
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قمبو يعذب، ويتشتت، وىكذا أولئؾ  ؟، وماذا قالوا؟الكممة الفالنية ، وماذا قالوا عف؟قالوا عف المناسبة الفالنية
 بالصور وأصحاب الصور. ف يتعمقوفالذي

يسأؿ  كما ذكر بعضيـ-حبو ا، ولربما قاؿ أحدىـ لصيتعمؽ بمثمو، أو يتعمؽ بامرأة امرأة تتعمؽ بفتاة، أو شاب
 .كما أحبؾ -صمى اهلل عميو وسمـ-: أتمنى لو أني أحب الرسوؿ -عف ىذا

، وىكذا أيضًا أف يالحظ اإلنساف إلى ىذا الحد! فيذه محبة َمَرضية، وقد يظف صاحبيا أنيا محبة هلل وفي اهلل
 تعمؽ إرادتو بشيء ال يريده اهلل، وال يحبو، وال يرضاه منو.تإرادتو، فال 

صمح أحوالو في ظاىره وباطنو، وقد قيؿ: أسرع األشياء عظة لمقمب وانكسارًا لو نفإذا وجدت المراقبة فإف العبد ت
 ذكر اطالع اهلل بالتعظيـ لو.

جب صيانة الظاىر والباطف، وصيانة الظاىر بحفظ الحركات الظاىرة، وصيانة الباطف أف المراقبة تو  والمقصود
 تكوف بحفظ الخواطر واإلرادات والحركات الباطنة.

رادة تعارض أمره، ىذه  ومف الحركات الباطنة رفض معارضة أمره وخبره، فيجرد اإلنساف باطنو مف كؿ شيوة وا 
 مراتب عالية.

، وتنفر نفسو منو، وقد يتمنى في نفسو لو أف اهلل -عز وجؿ-فسو قد يكره حكـ اهلل أحيانًا اإلنساف في داخؿ ن
، أو أف اهلل يسر لو ذلؾ، ولربما كاف في قمبو اعتراض عمى أقدار اهلل   ،-عز وجؿ-أباح لو ذلؾ األمر المحـر

بعمؿ يسير يصموف إلى األمواؿ  لماذا أنا فقير؟ لماذا أعمؿ دائمًا وأكدح وال أخرج بكبير طائؿ؟ وفالف وفالف
  الطائمة والتجارات الكبيرة؟

 شأنيـمف عميو ال يخفى  ،، فاهلل أغنى وأقنى عف عمـ وبصر بالعباد-عز وجؿ-ىذا اعتراض عمى قدر اهلل 
في نفسو، ويقوؿ: أنا دائمًا  -تبارؾ وتعالى-فيعترض عمى اهلل  -بمكروه- خافية، وقد يصاب اإلنساف ببمية

 ىذه الكارثة؟ يحصؿ لي ىذا البالءذا يحصؿ لي ىذا الحادث الشنيع وبيذه الطريقة؟ أو تحصؿ لي مبتمى، لما
 .؟ونحف نتقمب في ألواف البالء ،يتقمبوف بألواف العافية -عز وجؿ-معصية اهلل عف  نتيوفوأناس فجرة ال ي

وأف  ،-تبارؾ وتعالى-، لو عرؼ اهلل لعرؼ أف أىؿ البالء ىـ أىؿ القرب مف اهلل -عز وجؿ-ىذا ما عرؼ اهلل 
 .اهلل إذا أحب قومًا ابتالىـ

بيف يدي اهلل ورسولو  وتقدـٌ  ،فيما شرعو، فيكوف لو اختيار مع اهلل -تبارؾ وتعالى-وقد يعترض اإلنساف عمى اهلل 
 ، وىواه، ويرد اآليات واألحاديث بيذا العقؿ الفاسد.، فيعارض النصوص برأيو، وبعقمو-صمى اهلل عميو وسمـ-

أو مف أجؿ أف يوافؽ  ،مف أجؿ أف يوافؽ ىواه ؛ولربما حمؿ النصوص عمى المحامؿ الصعبة والتأويالت البعيدة
 ىوى اآلخريف.

ي قمبو فاستقاـ ظاىره، واستقاـ باطنو، ولـ توجد ف ،تأدب معو األدب الالئؽ -عز وجؿ-فاإلنساف إذا راقب اهلل 
  وال في قمبو شبية تعارض خبره. ،-عز وجؿ-محبة تزاحـ محبة اهلل 

 وقد قيؿ: مف راقب اهلل في خواطره عصمو اهلل في حركات جوارحو.
ـَ يستعيف الرجؿ عمى غض بصره عف المحظورات؟  ولما سئؿ بعضيـ: ب
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 .(ٔ)قاؿ: بعممو أف رؤية اهلل تعالى سابقة عمى نظره إلى ذلؾ المحظور
نو قد ألقى درسًا متكاماًل عف غض البصر، ا  نو مف المربيف، و إ :أحد األشخاص رسالة طويمة، يقوؿ فيياكتب 

ؿ: أعرؼ ذلؾ ، وقا-المراجع- مف الكتب التي تحدثت عف غض البصروذكر لي في ىذه الرسالة جممة كبيرة 
 وال أستطيع أف أسيطر عمى نفسي. ،باستمرار إلى الحراـ ومع ذلؾ أنظر ،جميعاً 

ىذا اإلنساف لو وصؿ إلى مقاـ المراقبة فعاًل لتغيرت الحاؿ، لكف المشكمة التي نحتاج أواًل أف نعرفيا أننا نعرؼ 
أو  ي قموبنا وأعماقنا، فكأننا نتحدثكثيرًا مف المعمومات، نسمع، وقد نتكمـ، ولكف دوف أف يكوف ذلؾ متغمغاًل ف

 ونحف ال نقتنع بيا. ،نسمع أشياء
 ما يقرب مف خمسيف خطبة، أيف أثر ىذه الخطب عمييـ؟  قد يسمعوف في العاـ ؾ الناسولذل

يسمعوف عف أكؿ الحراـ، يسمعوف عف آفات المساف، يسمعوف عف النظر إلى الحراـ، يسمعوف عف كؿ ىذه 
ىؿ خرج بحاؿ  ،القضايا، فينظر اإلنساف في حالو وفي نفسو، الخطيب والمستمع حينما يخرج مف المسجد

  .خرج بعمؿ جديدىؿ  ،ىؿ تغيرت حالو ،جديدة
فنحف ال نعرؼ في كثير مف األحياف حقيقة ما يخالج نفوسنا مف العمؿ، نحف نستطيع أف نوصؼ عمؿ اآلخريف، 

لربما انقبض منؾ، ونفر،  ،بأنو يعاني مف كذا وكذا وكذا ولربما لو قمت ليذا اإلنساف ونصحتو، وذكرتو باهلل
 ىؿ ىذا اإلنساف عنده إرادة صادقة فعاًل بإصالح النفس؟  ويرى أنؾ قد جرحتو وآذيتو،

 حركاتوسبب لحفظيا في حركات الظواىر، فمف راقب اهلل في سره حفظو اهلل في  الخواطر مراقبة اهلل تعالى في
 في سره وعالنيتو. 

ف، ويميؽ، وذلؾ فإف ذلؾ يكوف زاجرًا ورادعًا يحمؿ النفوس عمى ما يجمؿ، ويحس لمراقبة في الناسإذا تحققت ا
 ال يمكف أف يقارف بحاؿ مف األحواؿ بحاؿ المخموقيف حينما يالحظوف الرقيب مف الخمؽ.

تمكنوا تحولت حاليـ الناس الذيف يحترموف النظاـ، الناس الذيف يتركوف الجريمة خوفًا مف العقوبة، ولكنيـ إذا 
 .إلى شيء آخر

فيو يعمـ أنو إذا أخذ ىذا الطمع اليوـ سيدفع الثمف غاليًا مف  -عز وجؿ-ىؤالء أيف ىـ ممف يراقب اهلل 
 .ا، ولذلؾ فإنؾ تجد ىذا اإلنساف لو كاف بيديو كنوز الدنيا ما مد يده عميي؟حسناتو

 ؟ ولو مف المسجد، لماذاواستطاع أف يأخذه أخده  ،وآخر كمما الح إليو شيء
تكوف ب، وأف اهلل يرى ذلؾ، وىذه المكاسب المحرمة أحيانًا ىذا راقب اهلل، وىذا لـ يراقبو، ىذا يعمـ أنو سيحاس

لربما تصؿ إلى المالييف، وىو لربما ال يجاوز راتبو  اعرض عمى ىذا اإلنساف إغراءات برشبالمالييف، وقد ي
 عز وجؿ.-ومع ذلؾ يترؾ ىذا هلل  ،ؼ، مالييف في صفقة واحدة برشوةعشرة آال

  .اإلنساف سيقوؿ: ىذه فرصة ال تعوضمثؿ ىذا ف -ا حؿ باليدوالحالؿ م-لكف إذا كاف ال يعرؼ ربو 
 بالغفمة، والضعؼ، والعجز، وقمة العقؿ، والقصور في النظر. -تبارؾ وتعالى-ويتيـ مف ترؾ ذلؾ هلل 

                                 
 .(ٕٗٔشرح كممة اإلخالص البف رجب )ص:  (ٔ)
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ائـ مف وكتبت عف ذلؾ الصحؼ، ألواف الجر  ،قبؿ سنيف ليمة واحدة في نيويورؾ الكيرباء في تحينما انطفأ
فييا الكيرباء، تيافت الناس  تليمة واحدة، ساعات انطفأ طأرقاـ فمكية، فق ،واالغتصاب أشياء ىائمةالسرقات 

 عمى المتاجر، وعمى البيوت ينيبوف ويسرقوف؛ ألنيـ عمموا أف النظاـ ال يراقبيـ، وال يطمع عمى أفعاليـ ىذه.
ؿ، وقد يتحايؿ يغفؿ، والقانوف قد يؤو  فحارس القانوف قد يغيب، وقوة الخمؽ قد تزوؿ أو تضعؼ، والحارس قد 

فإنيـ يكونوف في مأمف بإذف  -عز وجؿ-الناس عميو، فيفعموف ما يريدوف، لكف إذا ربينا الناس عمى مراقبة اهلل 
 ميما الحت ليـ اإلغراءات والمطامع. -تبارؾ وتعالى-اهلل 

بي عمى ، إذا غاب اإلنساف، ىذا الولد إذا رُ والفتف العظيمة ،أماـ ىذه الشيوات العارمة -بؿ نحف قبميـ-أوالدنا 
حينما يجمس منفردًا، وأمامو الجياز الذي لربما يعرض أكثر مف ثالثمائة قناة، وفي  -عز وجؿ-مراقبة اهلل 

 بعض تمؾ القنوات قد يشاىد كؿ شيء.
 يرضاه.وال  -عز وجؿ-بي عمى المراقبة فإنو يكوف في مأمف، ال ينظر إلى شيء ال يحبو اهلل إذا رُ 

فال تسأؿ،  -عز وجؿ-لكف إذا كاف ىذا الولد إنما يترؾ ىذه األشياء خوفًا مف نظر أبيو، فإذا خال بمحاـر اهلل 
 .يفري فرياً 

ولذلؾ أقوؿ: األب قد يموت، قد يغيب، قد يعجز، قد يضعؼ، قد يشيب، ثـ بعد ذلؾ قد يسرح ىؤالء األوالد في 
 .أودية اليمكة، ويرتعوف في ىذه الشيوات

عز -وعمى حاليـ مع اهلل  ،مف أجؿ أف نحافظ عمى إيمانيـ؛ فنحتاج دائمًا أف نربي ىذه المراقبة في نفوسيـ
 أف تكوف عمى استقامة. -وجؿ

  وال يخفى أيضًا ما بيف الظاىر والباطف مف المالزمة.
، فالظاىر أثر مف آثار ظاىرالواليقيف بأف اهلل يرانا يستقيـ  -عز وجؿ-إذا وجد الخوؼ مف اهلل  ،استقامة الباطف

 استقامة الباطف، كما أف استقامة الظاىر ال شؾ أنيا تؤثر في استقامة الباطف.
فيصبح وعميو  ،إف الرجؿ يصيب الذنب في السر"أنو قاؿ:  –رحمو اهلل–بف سميماف  روقد جاء عف المعتم

 .(ٔ)"مذلتو
فيـ ىؤالء تذكر أعمالؾ عند الناس، ال تحاوؿ أف تُ ال تحاوؿ أف ، يفميما حاوؿ اإلنساف أف يتصنع أماـ اآلخر 

فيـ ىؤالء اآلخريف أف لؾ مساىمات ، ال تحاوؿ أف تُ ؽ، أو أنؾ تقـو عمى مشاريع خيريةالناس أنؾ تتصد
 الذي تعمؿ مف أجمو يعمـ بذلؾ وكفى.، ال تحاوؿ ىذا ،وما أشبو ىذا ،دعوية، أو أنؾ تكفؿ األيتاـ واألرامؿ

خالص  لوتزيف أماميـ فإف قموبيـ ترفض ىذا اإلنساف إذا لـ يكف تميما حاولت أف  الناس خبيئة مف صدؽ وا 
 تبارؾ وتعالى.-مع اهلل 

بيف و بينو  فيما إال أحسف اهلل -عز وجؿ-حسف عبد فيما بينو وبيف اهلل ال يُ ": -رحمو اهلل-وقد قاؿ أبو حاـز 
وجو  مصانعةُ إال عّور اهلل فيما بينو وبيف العباد، ولَ  -عز وجؿ-ف اهلل فيما بينو وبي -يفسد أي-ر الناس، وال يعو  

                                 
 .(ٔٗٗروضة المحبيف ونزىة المشتاقيف )ص:  (ٔ)
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ذا أفسدت ما بينؾ وبيف اهلل إيسر مف مصانعة الوجوه كميا، إنؾ واحد أ ذا صانعت اهلل مالت الوجوه كميا إليؾ، وا 
 (ٔ)"شنأتؾ الوجوه كميا
في ىذا المعنى، يقوؿ: نظرت في األدلة عمى الحؽ، فوجدتيا أكثر مف الرمؿ،  –رحمو اهلل  –يقوؿ ابف الجوزي 

ولو بعد حيف،  ،فيظيره اهلل تعالى عميو -عز وجؿ-ورأيت مف أعجبيا أف اإلنساف قد يخفي ما ال يرضاه اهلل 
ف لـ يشاىده الناس، وربما أوقع صاحبو في ،نطؽ األلسنة بوويُ  فيكوف جوابًا لكؿ  ،آفة يفضحو بيا بيف الخمؽ وا 

ف قدره وقدرتو حجاب وال وال ينفع مِ  ،ما أخفى مف الذنوب، وذلؾ ليعمـ الناس أف ىنالؾ مف يجازي عمى الزلؿ
 ضاع لديو عمؿ.استتار، وال يُ 

يعرفوف لو  يقوؿ: وكذلؾ يخفي اإلنساف الطاعة فتظير عميو، ويتحدث الناس بيا، وبأكثر منيا، حتى إنيـ ال
ف قموب الناس ، ال يضيع عمؿ عامؿ اأف ىنالؾ رب  عمـ ليُ  ؛وال يذكرونو إال بالمحاسف ،ذنباً  تعرؼ حاؿ لوا 

وفؽ ما تحقؽ بينو وبيف اهلل تعالى، فإنو يكفيو كؿ ىـ ويدفع عنو  ،الشخص، وتحبو أو تأباه، وتذمو أو تمدحو
 .(ٕ)وعاد حامده ذاماً  ،كؿ شر، وما أصمح عبد ما بينو وبيف الخمؽ دوف أف ينظر إلى الحؽ إال انعكس مقصوده

يعني في  –لو قطعت سائر المنازؿ  ،وليذا كاف يقوؿ في كتاب المطؼ في الوعظ: إذا لـ تخمص فال تتعب
 .يعني عرفة (ٖ)إال ببموغ الموقؼ الـ تكف حاج   –ج الح

طمب الشرؼ والمحمدة، وأف يفأقوؿ أييا األحبة: كثير مف الناس يحاوؿ أف يظير أماـ المجتمع، أماـ اآلخريف 
 وقموب الخمؽ ترفضو. ،يصدر في المجالس، وال يزيده ذلؾ مف اهلل إال بعداً 

يشتيي حذرًا مف  في خمواتو، فيترؾ ما -عز وجؿ-مف مؤمف يحتـر اهلل والخموة ليا تأثيرات تظير في الجموة، كـ 
عمى المجمر فيفوح طيبو،  ابذلؾ الفعؿ كأنو طرح عودًا ىندي  لثوابو، أو إجالاًل لو، فيكوف  عقابو، أو رجاء
 وال يدروف أيف ىو. ،فتستنشقو الخالئؽ
اهلل تعالى، فيمقي اهلل بغضو في قموب المؤمنيف إف العبد ليخمو بمعصية ": -رضي اهلل عنو-يقوؿ أبو الدرداء 
 .(ٗ)مف حيث ال يشعر

 : دخول الجنة.الثمرة الثانية
ـَ يناؿ العبد الجنة؟   وقد سئؿ بعضيـ: ب

استقامة ليس فييا روغاف، واجتياد ليس معو سيو، ومراقبة هلل تعالى في السر والعالنية، وانتظار  :فقاؿ: بخمس
 .(٘)حاسبومحاسبة نفسؾ قبؿ أف تلتأىب لو، الموت با

 الثمرة الثالثة: السعادة واَلنشراح.
                                 

 .(ٖٙٛ/ٔصفة الصفوة ) (ٔ)
 .(ٛٙ -ٚٙصيد الخاطر )ص:  (ٕ)
 (.ٛٔٗ(، والمدىش )ص:ٙٙ/ٗ(، وموارد الظمآف لدروس الزماف )ٕٚ/ٕانظر: مفتاح األفكار لمتأىب لدار القرار ) (ٖ)
 .(ٙٛٔصيد الخاطر )ص:  (ٗ)
 .(ٜٖٚ/ٗإحياء عمـو الديف ) (٘)
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ذا كاف العبد قريبًا مف ربو فال تسأؿ عف أنسو،  -تبارؾ وتعالى-ىذا اإلنساف الذي يراقب ربو  يكوف قريبًا منو، وا 
: إف في القمب -اهللرحمو -بف القيـ ا، وبمعرفتو، كما يقوؿ الحافظ -تبارؾ وتعالى-ولذتو، وسروره بمناجاة ربو 

وصدؽ معاممتو، وفيو فاقة ال يذىبيا  ،وحشة ال يزيميا إال األنس باهلل، وفيو حزف ال يذىبو إال السرور بمعرفتو
 .(ٔ)"ولو أعطي الدنيا وما فييا لـ تذىب تمؾ الفاقة أبداً  ،إال صدؽ المجأ إليو

  .والرجاء، والتوكلالسكينة، والحياء، والمحبة، والخوف،  الثمرة الرابعة:
كمما اشتدت المراقبة في قمب العبد أوجبت لو مف ىذه المعاني الشيء الكثير، وذلؾ أف المراقبة ىي أساس 

 القمبية وعمودىا الذي قياميا بو. األعماؿ
 مت ىذه المرتبة؟سئؿ بعضيـ عف حالو في التوكؿ: كيؼ حصّ 

اطمأنت بو نفسي، وعممت أف عممي ال يعممو غيري فقاؿ: عمى خصاؿ أربع: عممت أف رزقي ال يأكمو غيري ف
 .(ٕ)فأنا مشغوؿ بو، وعممت أف الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعممت أني ال أخمو مف عيف اهلل فأنا أستحي منو

 : صحة الفراسة. الثمرة الخامسة
ض بصره غالشيوات، و لمراقبة، وكؼ نفسو عف وباطنو بدواـ ا ،ر ظاىره باتباع السنةوقد قاؿ بعضيـ: مف عمّ 

، واعتاد أكؿ الحالؿ لـ تخطئ لو فراسة  .(ٖ)عف المحاـر
 إيثار ما أنزؿ اهلل، وتعظيـ ما حـر اهلل، وتصغير ما صغر اهلل. :الثمرة السادسة
تبارؾ -فمف تحقؽ في المراقبة خاؼ عمى فوات لحظة مف ربو  ،فال تضيع سدى ،حفظ األوقات :الثمرة السابعة

 وتعالى.
 :سابعًا: السمف والمراقبة

بد اهلل بف عمر يطوؼ بالكعبة في عب ابنة عبد اهلل بف عمر "سودة" و خط –عنورضي اهلل –ىذا عروة بف الزبير 
 الحج، فمـ يرد عميو.

 .يعني في ىذا الشأف ،أعود إليو قاؿ عروة: لو كاف يريد ألجابني، واهلل ال
ذا ىو جالس فيو فسممت عميو، فقاؿ: قد ذكرت سودة. ،المسجد يتيا قدمتتيقوؿ: فسبقني إلى المدينة، فمما أ  وا 

  .فقمت: نعـ
 .فقمت: نعـيقوؿ:  –؟بالزواج منيا ا يزاؿ يرغب فيياميعني ىؿ –فسألو عف رغبتو 

بيف عيني، وكنت قادرًا أف تمقاني في غير  -عز وجؿ-أتخايؿ اهلل  ،وأنا أطوؼ بالبيت ،فقاؿ: إنؾ قد ذكرتيا لي
 .(ٗ)ذلؾ الموطف

                                 
 .(ٙ٘ٔ/ٖمدارج السالكيف ) (ٔ)
 .(ٖٓٗ/ٕصفة الصفوة ) (ٕ)
 .(ٛٗ/ٔإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ) (ٖ)
 .(٘ٔ/ٚٔمختصر تاريخ دمشؽ ) (ٗ)
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مف بعض الناس أيضًا ما ال نحف نطوؼ وماذا نصنع أييا األحبة؟ الجواؿ، والنظر، وااللتفات، ولربما صدر 
 في ىذا المسجد. ةمر ز ، ويستحي اإلنساف مف -عز وجؿ-ما حرمو اهلل يميؽ م
يس ىينا ربيا، فقاؿ لو ابف رة؟  قاؿ الراعي: لزَ ، فقاؿ:  يا راعي الغنـ، ىؿ مف جَ عبد اهلل بف عمر براعٍ  ومر

فرفع الراعي رأسو إلى السماء، ثـ قاؿ: فأيف اهلل؟ قاؿ ابف عمر: فأنا واهلل  :تقوؿ لو: إنو أكميا الذئب، قاؿعمر: 
 .(ٔ)فأعتقو وأعطاه الغنـ ،، فاشترى ابف عمر الراعي، واشترى الغنـ؟أحؽ أف أقوؿ: أيف اهلل

فأقبؿ الصنابحي، فقاؿ عبادة: مف سره أف  ،-رضي اهلل عنو–أصحابو ف الصامت كاف جالسًا مع ىذا عبادة ب
مف شدة مراقبتو،  .(ٕ)فمينظر إلى ىذا ،فعمؿ عمى ما رأى ،ينظر إلى رجؿ كأنما رقي بو فوؽ سبع سموات

   .وتأدبو، وخوفو، وتحرزه
 يئف في مرض موتو. –هللارحمو –كاف اإلماـ أحمد 

 .(ٖ)حتى مات –رحمو اهلل-أحمد  ممؾ كؿ شيء حتى األنيف، فمـ يئفبف كيساف قاؿ: يكتب ال كر لو أف طاوسذُ 
 ـ.ا، مع أف األنيف ليس بحر !إلى ىذا الحد

 .(ٗ)-عز وجؿ-ما تكممت بكممة وال فعمت فعاًل إال أعددت لو جوابًا بيف يدي اهلل ويقوؿ ابف دقيؽ العيد: 
 ـ مضى مف أعمارنا؟ ىؿ نحف كذلؾ؟ نحف ك ،مة، وال فعمت فعالً ما تكممت بكم

ولذلؾ أقوؿ: نحف نحتاج إلى توبة، الداعية يحتاج إلى توبة، والعالـ يحتاج إلى توبة، وطالب العمـ يحتاج إلى 
 نو ممتـز ومتديف يحتاج إلى توبة.: إتوبة، واإلنساف الذي يقوؿ عف نفسو أو يقوؿ عنو اآلخروف

 تبارؾ وتعالى.-ال أعد لو جوابًا بيف يدي اهلل مف منا ما قاؿ كممة، وال فعؿ فعاًل إ
أف ال  -تبارؾ وتعالى-نا بما نسمع، وأف ال يجعؿ ذلؾ حجة عمينا، كما نسألو عأف ينف –عز وجؿ-فنسأؿ اهلل 

 يمقتنا.
وسبياًل إلى صالح قموبنا،  ،وأف يعفو عنا، وأف يجعؿ ما نقوؿ عظة لنا ،أف يتجاوز عنا -تبارؾ وتعالى-نسألو 

 وأحوالنا، وأعمالنا.
كوف لنا تنسمع عمى قمة العمؿ، فينبغي أف  مف كثرة ما نتكمـ، ومف كثرة ما –عز وجؿ -فنحف نستغفر اهلل 

 ، وفي النظر إلى أعمالنا.-تبارؾ وتعالى-طريقة أخرى في حالنا مع اهلل 
 ناظر وعالـ بباطنؾ. -عز وجؿ-هلل وا ،فإنيـ ينظروف إلى ظاىرؾ ،دعؾ مما يقولو الناس

ياكـ عمى ذكره، وشكره، نأف يعين -تبارؾ وتعالى-ىذا ختاـ ما أردت أف أذكره في ىذا المجمس، وأسأؿ اهلل  ي وا 
 وحسف عبادتو.

                                 
 .(ٕٓ٘ٛ(، رقـ: )ٖٓٔ/ٔٔشعب اإليماف ) (ٔ)
 .(ٚٓ٘/ٖسير أعالـ النبالء ) (ٕ)
 .(ٜٜٖ/ٚتفسير ابف كثير ) (ٖ)
 (.ٕٕٔ/ٜطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي ) (ٗ)
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أف يكتب أجرىـ  -عز وجؿ-وأسأؿ اهلل  ،وأشكركـ عمى حضوركـ، وأشكر اإلخواف أيضًا الذيف رتبوا ىذا المقاء
ياكـ مف أوليائو، وأف ،ـ في الجنةويرفع درجاتي  .يغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا وأف يتقبؿ منا ومنيـ، ويجعمنا وا 

 
 


