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اذاخلوابمحارم ا انتهكوها
 المد ل السميع العليم، يعلم السر وأخفى وهو بكل شيء عليم، يعلم خائنة العي وما تفي الصدور، والصلة والسلم عل��ى

سيد التقياء، وإمام الصالي الولياء، خي الرسل والنبياء

امابعد

 حت يلقى ربه، فيجد ما عمل- إل من عصم ال - فل يزال النسان ف هذه الياة الدنيا بي الطأ والصواب، والسنة والسيئة 
 Jا{حاضراLدMحNأ MكPبMر QمRلSظMا يNلM49الكهف}و

 تعرض العمال على ال فل تفى منها خافية، هناك وف تلك الساعة يتذكر النسان ما قدمت يداه، وينظر م��ا عمل��ت يين��ه
 وMك��kلj{بكل صغية وكبية - تعال - ويسراه، فتخرج الفضائح، وتبلى السرائر، ويفاجئ كل عامل با أسر_ وأعلن، يذ̂كره ال 

lرNطMتmسQم nيoبNكMو nيRغM53القمر}ص

 حينئذx تظهر القائق، فيبز للناس رجال على هيئة أهل الدين والصلح، ل يكن يرى منهم إل كل خي، ولم أعم��ال كجب��ال 
 تامة؛ لكنها تذهب كلها يوم القيامة هباء منثوراJ؛ بعد التعب والنصب، والد ف العبادة والجتهاد ف الدنيا، فما س��بب ذل��ك

وعلته؟

 -رضي ال عنه - عن ثوبان - رحه ال - إذ يقول ف الديث الذي رواه ابن ماجه - صلوات ال وسلمه عليه - يبينها الصطفى 

 لعلمن أقواماJ من أمت يأتون يوم القيامة بسنات أمثال جبال تامة بيضاJ؛ فيجعلها((: أنه قال- صلى ال عليه وسلم - عن النب 
 أما إنم((: قال!! يا رسول ال صفهم لنا، ج̂لهم لنا أن ل نكون منهم ونن ل نعلم: ، قال ثوبان))هباء� منثوراJ- عز وجل - ال 

رواه ابن ماجه))إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بحارم ال انتهكوها

 وما أهم أن نتأمل هذا الديث العظيم الذي يكاد قلب السامع له أن ينفطر خوفاJ أن يكون من اتصف بشيء ما فيه، حي ي��أت
!!يوم القيامة وهو فرح با قدم من الصالات، مطمئن با عنده من القربات، واثق با بذل من جهود وأعطى من هبات

 ياف أن يكون منهم، وي��ذر أن يك��ون م��ن- رضي ال عنه - ثوبان - صلى ال عليه وسلم - وإذا كان صاحب رسول ال 
؟-إل من رحم ال - جلتهم؛ فماذا سنقول نن والتقصي قد مل حياتنا، ومنسوب اليان قد قل� ف قلوبنا 

 -با ل يكن ف السبان، ويب - صلى ال عليه وسلم - صفهم لنا، جلهم لنا، فيجيب الصطفى - : رضي ال عنه - يقول ثوبان 

 عز وجل- أنم من السلمي، ولم من العمال البارة ما لم؛ من قيام الليل، وصدقة، وصيام؛ لكنهم جعلوا ال - بأب هو وأمي 
 أهون الناظرين إليهم عندما راقبوا الناس، فعملوا ف الظاهر ما يالف الباطن، ونسوا أو تناسوا أن ال بكل شيء عليم، وأن��ه- 
 يMعmلNمQ مMا فRي الس_مMاوMاتR وMمMا فRي الSأNرmضo مMا يMكkونk مRن ن_جmوMى ثNلNاثNةx إoل�ا هQوM رMابoعQهQمm وMلNا خMمmسMةx إoل�ا هQوM سMادRسQهQمm وMلNا أNدmنMى مRن ذNلRكM وMلNا{

lيمRلMء� عmيM̂ل شkكoب Mن� الل�هoإ RةMامMيRقSال MمmوMوا يkلRمMا عMمoم بQهkب�ئMنQم_ يkوا ثQانNا كMم MنmيNأ mمQهMعMم MوQل�ا هoإ MرNثSكN07الادلة}أ

 إoن� ال�ذRينM يMخmشMوmنN رMب_هQم بoالSغMيmبo لNهQم{وما أهم أن يتذكر كل واحد منا ذلك، وأن يرب نفسه على الوف من ال ف السر والعلن 
lيoبNك lرmجNأMة� وMرRفm{من النعيم القيم، والبور والسرور - جل ف عله - ولنقرأ ما جاء ف فضل مراقبة ال   -12-اللك}م_غmنMمRلMو 

RانMن_تMج Rب�هMر MامNقMم MافMى {-: تعال - وقال  -46-الرحن}خMوMهSال oنMع MسSى الن_فMهMنMو Rب�هMر MامNقMم MافMخ mنMم_ا مNأMو *Mي��Rه Nن_��ةMجSن� الoإ��Nف 
41-40-النازعات}الSمMأSوMى



 ل يأمنه إل الاسرون الذين يكثون على معصية ال، وارتكاب مارمه؛ حت يفجأهم بأمره الذي ل يQردP- تعال - وإن مكر ال  
 وها نن ند من الناس من كان قد -99-العراف}أNفNأNمRنQواS مMكSرM الل�هR فNلN يMأSمMنQ مMكSرM الل�هR إoل� الSقNوmمQ الSخMاسRرQونN{عن القوم الرمي، 

 ظهر عليه الصلح والتدين، ول يرج من فمه إل كل حسن من الكلم، من كان من السارعي ف الطاعات؛ وبعد كل ما كان
 عليه من خي وصلح فجأة نراه قد غي_ر مسيته، وانقلب على وجهه، وتنكب الصراط الذي كان من أهله، واعتراه الور بعد

!الكور، واجتالته الشياطي، واقتحمت ساحته جنود إبليس اللعي

 ولو تأملنا ف أغلب من كان هذا حاله، وسألنا عن سببه تغيه؛ لوجدنا ذنوب اللوات هي من كانت تنخر ف دينه، حت ه��زل
 نعوذ بال من هذه الال، ومن أحوال أهل النار- ؛ ويلقاه يوم القيامة هباء منثوراJ -وإن كان الناس يرونه حسناJ - عمله وضعف 

 ، وقد أجع العارفون بال بأن ذنوب اللوات هي أصل النتكاسات، وأن عبادات الفاء هي أعظم أسباب الثبات يقول اب��ن-
 وإن خاتة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ل يطلع عليها الناس؛ إما من جهة عمل س��يء-:"رحه ال - رجب النبلي 

 -وف هذا الباب يكن أن يدخل حديث عبد ال ب��ن مس��عود " ونو ذلك؛ فتلك الصلة الفية توجب سوء الاتة عند الوت

 أن خلق أحدكم يمع ف بط��ن((: وهو الصادق الصدوق- صلى ال عليه وسلم - حدثنا رسول ال : إذ يقول- رضي ال عنه 
 أمه أربعي يوماJ أو أربعي ليلة، ث يكون علقة مثله، ث يكون مضغة مثله، ث يبعث إليه اللك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزق��ه
 وأجله، وعمله وشقي أم سعيد، ث ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النة حت ل يكون بينه��ا وبين��ه إل ذراع؛
 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينها وبينه إل ذراع؛

رواه البخاري))فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النة فيدخلها

 إن((-: صلى ال علي��ه وس��لم - الذي يقول فيه الرسول ال - رضي ال عنه - ويفسر ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي 
 الرجل ليعمل عمل أهل النة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو م��ن

 وأماما ل يبدو للناس فل يعمله إل ال الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ف الليلة رواه البخاري))أهل النة
الظلماء

 جل ف عله- إن مراقبة ال ف السر والعلن ما يكسب القلب نوراJ وضياء�، وما تQرفNعQ به الدرجات ف الدنيا والخرة؛ يقول ال  
 :-}NونQنRوقQا يMنRاتMآيoوا بQانNكMوا وQرMبMم_ا صNا لMنoرmمNأoب NونQدmهMي Jم_ةRئNأ mمQهmنRا مMنSلMعMجMعليه- وهذه الراقبة هي ما فعله يوسف -240السجدة}و 

 عندما عQرضت عليه الفتنة، وازين له الباطل؛ فصب واتقى، وكان من السني الائفي من رب العالي، فوجد خي ذلك- السلم 
 قNالkواS أNإoن_كM لNأNنتM يQوسQفQ قNالN أNنMاS يQوسQفQ وMهMذNا أNخRي قNدm مMن_ الل�هQ عMلNيmنMا إoن_هQ مMن يMت_قo{الصب، وخي تلك التقوى ف الدنيا قبل الخرة 

MيoسنmحQمSال MرmجNأ QيعRضQي Nل Mن� الل�هoإNف mرoبmصoيM90-يوسف}و-

 رحه- تورث صاحبها فراسة يتعرف با على المور؛ بلف من أسرته ذنوب اللوات يقول ابن القيم - تعال - وإن مراقبة ال 
 من عم_ر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام الراقبة، وغض_ بصره عن ال��ارم،: وكان شجاع بن شجل الكرمان يقول-: "ال 

 يزي- سبحانه - وكف_ نفسه عن الشهوات، واعتاد أكل اللل؛ ل تط له فراسة، وكان شجاع هذا ل تطئ له فراسة، وال 
 العبد على عمله با هو من جنس عمله، ومن ترك شيئاJ عوضه ال خياJ منه؛ فإذا غض بصره عن مارم ال عوضه ال بأن يطل��ق

"نور بصيته عوضة عن حبسه بصره ل، ويفتح له باب العلم واليان، والعرفة والفراسة الصادقة

 فال ال ف التوبة والعودة إل ال ما كان ف اللوات، وما أخفيناه عن الناس ما ل يفى على السميع البصي، الذي يعلم خائن��ة
.العي وما تفي الصدور

 بالطاعات، والقرب من رب الرض والسموات، لنني ما كان م��ن ظلم��ة- الت كانت ل تلو من الفوات - ولنمل اللوات 



   العاصي ف تلك الظلمات بنور التوبة والنابة، ولنغسل ما كان من خطايا ف الفايا بدموع الندم، والرجوع إل ذي الرحات،

 فاللهم اغفر لنا أجعي، وهب السيئي من_ا للمحسني، وارحنا يوم الدين، يوم ل ينفع مال ول بنون إل من أتى ال بقلب سليم، 
.وصل وسلم على عبدك ورسولك ممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بداه إل يوم الدين

-- 


