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 عزوجلّ ؟رّبھ  كیف یراقب العبدُ : ال ؤس

 :   بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

وآثارها على المؤمنين، لكن الشباب نرى مظاهرها  والصحوة الدينية والحمد هللا بفطرتهم وطبيعتهم، معظم المصريين دينيينن
عة نمشى مع الجما أم.. والجاونت والمظاهر الشكلية وفى المظاهر الشكلية وفى النقاب مع المتشددين ؟  نمشىهل  متحيرين،

ال إذا دخلنا فى السياسة عن ولن نستطيع ان نصلح هذه األحوال إحوال المجتمع، حوال الدولة وأنريد أن نصلح أ: الذين يقولون 
 .ونصلح البلد ياسات ونستطيع ان نُعّدل األمور مسك بالر تمسك بالمناصب ونتونطريق الدين 

 : يقول صلى اهللا عليه وسلّم ن اإلصالح والنجاح والصالح من القلب ألن النبى إ: الذين يقولوزن نمشى مع الجماعة  أم

تيارات دينية كثيرة  )لجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله اال وهى القلب ن فى الجسد لمضغة إذا صلحت صلح اإ( 
 ى تيار من هذه التيارات من نمشى ؟ زعماء وله نشطاء وله رواد، فمع أوكل تيار له 

وصحابته البررة الكرام، وكل تيار  صلى اهللا عليه وسلمّ ول الذى كان عليه رسول اهللا مع التيار الذى يوافق المنهج األنمشى 
 ؟ ويُعرفنا ان هذا التيار صحيح  ،وجلّ إلى اهللا عز فى سيرنا الذى يحفظنا السليم و ، فما هو التيار له نتائج

، والخوف من اهللا، وعدم الوقوع فى المعاصى مراقبة اهللا عزوجلّ  إلىالذى يؤهل السائرين فيه والذين يمشون على نهجه 
 .بالشكليات، ولكن العبرة بالنتيجة  بالمظاهر وليس لنا شأنٌ  ليس لنا شأنٌ ف .. والحرام رغبة فى جناب اهللا جّل فى ُعاله

.. ومهتمًا بالعبادات الدينية الشكلية صلى الفرائض فى وقتها، جالسًا فى المسجد يقرأ القرآن ويُ  عندما يكون هناك شاباً 
ضع فى عمل وهو يريد ان يأخذ شيئًا من وراء ، فإذا وُ فمتى نعرف أنه على الدين حقًا ؟ عندما يتعرض إلى فتنة من الفتن الظاهرية

 أليس كذلك ؟ .. ، فهنا ماذا يظهر ؟ يظهر اإليمان العمل عمل بدون إذن من صاحبلا

أن يأخذ وتوجهه وتلومه إذا هّم  ، وإذا وجد نفسه تمنعهر عن حقيقة اإليمانفإذا اخذ فيكون إيمانه سطحى أو شكلى ال يعبّ 
صالح وهذا هو المنهج الذى ونقى و ، فنعلم ان هذا الرجل تقى ن صاحب العمل ال يراهمع أ ئًا من هذا فيرجع خائفًا من اهللا،شي

 .فهو إختبار . .يرجوه منه اهللا عزوجّل 

صلى اهللا عليه التى جاءت عن سيدنا رسول اهللا و ان شابًا متمسكًا بتعاليم الدين ويزيد على ذلك بالنوافل ل: مثال آخر   
تقى اهللا ، فإذا إمانجوهر اإلييظهر هنا ؟  ماذا يظهرف.. ، وُوجد مع فتاة أو إمرأة فى مكان ليس معهما أحٌد ثالث إال اهللا وسلمّ 

 :بصره، فنعرف أن هذا إبماٌن حقيقى صحيح، ألنه أثمر النتيجة الطيبة والتى هى  وخاف اهللا وغضّ 

ناس ، ونسى رب المامه ُمهيأة ألنه ال يوجد ناسوإذا وجد ان الفرصة أ )46:الرحمن( ﴾َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتاِن  ﴿
ويؤدى النوافل  ،صلى ويصوميُ  هنوان قلبه خرب وإن كان فى ظاهرة أ ،ياً او ن إيمانه خيدل على أ، فعالما يُدل ذلك ؟ سوء بعمل وهمّ 

 .. القلب فى مراقبة اهللا عزوجّل العبرة فى فبماذا تكون العبرة ؟ .. ويتلوا القرآن 
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وتحافظ على  دجللمسوتذهب ]  ىجاونت[ از تنقبت ولبست قفاحدة و .. نفس الحكاية تطبق كل الشكليات الدينية 
ألنه يرى هذا ــ بيحات لحضرة الرحمن، وزوجها يسلّم لها سوتنطق بالتوات فى جماعة وتقرأ القرآن ولسانها اليزال يُسّبح لالص

 : فإذا هى قالت  وال يحاسبها ــيُعطيه لها دخله وإيراده وما يأتيه ــ يُسلم لها الشكل العظيم 

فأفتح لنفسى حساباً فى البنك أو فى البوسطة او أعطى ألمى تدخره لى عندها دخر لنفسى شيئاً دون علمه ؟ إنها فرصة أل
ألن إذا فكل ماتصنعه ال يدل على اإليمان، ولكنه تظاهٌر باإليمان فقط لرجال ــ مه للزمن ألن المرأة ال يجب ان تأمن لدون عل

 .عزوجّل  ال تراقب اهللانها تراقب الخلق و اإليمان هنا غير موجود أل

 : هذا ؟كيف : نفسها ــ والنفس موجودة ــ وقال لها القلب حّدثتها فإذا هى 

وإستقامت ، وعادت إلى اهللا كىفأنت لو فعلت فإن اهللا الذى سيحاسب )مانة لمن إئتمنك وال تخن من خانك أّد األ( 
فهذه ــ ولو لم تؤدى إال الصلوات المفروضات فقط ــ مواضعه، شديد فى حت أمينة على هذا المال وال تنفق منه إال بحساب بوأص
 أليس كذلك ؟ .. تقية نقية مؤمنة فهى 

فماهو الذى يُظهر حقيقة اإليمان ؟ ماهى ؟ و .. حى فال يهم ذلك إال مراقبة اهللا عزوجّل وال تصلى الضُ الليل  إذا لم تقوم
هذا اإليمان قوى ل على فهذا دلي ،راقب اهللاو ، فإذا كان اإلنسان بمفرده سانعزوجّل فى حالة الغيبة عن بنى اإلن هى مراقبة الرحمن

 ؟  ةلسئوال الصحيحفهل علمنا إجابة الهذا اإليمان مهج صحيح  وّصلوالمنهج الذى 

ًا من لمرء يحاسب نفسه وال يخشى إال اهللا وال يخشى احديجعل اوهو ان المنهج الذى يوّصل اإلنسان إلى مراقبة اهللا 
صلى اهللا عليه هذا هو المنهج السليم، وهذا المنهج الذى كان يمشى عليه رسول اهللا و .. نه يراقب اهللا جّل فى ُعاله ، ألاهللا خلق
 .وصحبه الكرام  وسلمّ 

 الخوف من اهللاأوالً هم نو مور الدينية، فكانوا يعلموالد القرآن واألوا األ، فكانوا قبل ان يعلمُ فكانوا ماشيين على هذا المنهج
ورضى اهللا  صلى اهللا عليه وسلمّ وكان أصحاب حضرة النبى لينشأ الولد شديد اإليمان باهللا جّل فى ُعاله اله جّل فى عُ ومراقبة اهللا 

فى مثل هذه األمور، كّن كذلك يمتحّن األوالد والبنات   ،هنمهات التى تعلمّ أل، وايمتحنوا األوالد فى هذه األمورتبارك وتعالى عنهم 
فذات يوم   ،يطلع على اخبار الناس واحوال الناسرضى اهللا عنه وأرضاه كان يمشى فى الليل فى شوارع المدينة ا عمر يعنى سيدن

 : ماشياً فسمع بنتاً تتكلم مع امها، فقالت لها أمها كان 

ببيعه نحن نكما الوزن  وليس ب لمكيالألنهم كانوا يبيعونه باــ  عندما نكيله ليكثر ضعى على اللبن الذى سنبيعه قليل من الماء
وهل : ألم تعلمى ان عمر نهانا عن غش اللبن بالماء ؟ فقالت لها : قالت لها فالبنت  ــًا فقالت لها زيديه بالماء ليكون كثير  ،اآلن

 :فماذا قالت لها البنت ؟ قالت ــ وكان هذا الكالم بالليل وهم فى البيت ــ يرانا اآلن عمر ؟ 

نا عمر كيف يعرف مكان البيت وكان الوقت دفسي وهذا هو اإليمان الصحيح، ]فاهللا عزوجّل يرانا  ،يراناكان عمر الإذا  [ 
من منكم : ، وذهب إلى بيته وجمع أوالده الرجال وقال لهم ؟ فوضع حجرًا أمام البيت ليعرف البيتولم يكن هناك ضياءًا ليًال 
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ٌد من اوالده وكان إسمه عاصم فقال له ول؟ الزواج له ولن أكلفه شيئًا وانا سأتكفل بتكاليف يتزوج هذه البنت صاحبة هذه المقولة 
 : فيها  صلى اهللا عليه وسلمّ  النبىن المرأة الصالحة قال ، ألصالحة بنتاً إنها : ، فقالوا له لماذا ؟ فقال انا: قال 

 نى قليل ألن اإلنسان دائمًا يميل قليالً عي) بيض ــ بين مائة غراب المرأة الصالحة بين النساء كالغراب األعصم ــ يعنى األ( 
مر بن عُ العادل  وهو الخليفةوهذه البنت أنجبت خامس الخلفاء الراشدين  ذه البنت من عاصم وأنجبت له بنتاً ، فتزوجت هللهوى

 .مه كانت صالحة الخلفاء الراشدين، لماذا ؟ ألن أ عاد حكمأ عبد العزيز الذى

فى .. هم هنا ، ولكن المُ شأن بالشكليات هاشأٌن بالمظاهر وليس ل اوليس له ،قبة اهللافما هى عالمة الصالح هنا ؟ هى مر 
  . ، وصاحب هذا القلب فى مظهره كمظهر الجماعة الصالحينوماذا فيه ؟ فيه إيمان القلب

نُسميه ؟ نُسميه نفاق  فماذا.. جناب اهللا وال مراقبة هللا  من اهللا وال رهبة من اً وال خوف اً القلب ليس فيه خشوعإذا كان لكن 
 .اهم شيٌء عنده ان القلب السليم هو الذى يراقب اهللا عزوجّل ألنه يُظهر خالف ما يُبطن، والمؤمن دائماً 

للصحراء ليبحث عن الجماعة الغير متعلمين فى الصحراء، ونحن يا إخوانا اآلن مع أن فسيدنا عمر أرسل إبنه عبد اهللا 
شغالة، والكتب والمساجد كذلك إال ان كثيرًا من أهل المجتمع فى الناحية لفضائيات واإلذاعات العلم قد إنتشر كما ترون فى ا

 .الدينية أُميّين يحتاجون من يعلمهم 

خبار البلد نتناول مسألة دينية النة وفالنة ونقرأ أن نقول فندما نجلس مع أى احد، فبدًال من أنحن محتاجون عولذلك 
 .. لبنت التى ذكرناها اآلن وهذه ا. .يأخذ بأيديهم نحن اإلثنين معاً ونُفهمها لبعضنا، فالناس يحتاجون لمن يفهمهم ولمن 

زوجى طلقنى فيما بينى وبينه ثالث مرات، وقال لى إذا كان : مس واحدة كتبت سئواًال للجنة الفتوى تقول لهم فيه فأول أ
صدقوه لم يُطلق، فماذا تفعل ؟ ألنهم  نهلم أطلّق وحلف يميناً أ: قال لهم ذهبت طبعاً لألهل، ف ك أحد يشهد فاذهبى وأحضريه،عن

 .يكيدها  تعلم أنهأن الطالق واقع و فى هذا الوقت ؟ سيصدقوا الذى حلف وهى تعلم 

 .. أننا فى هذا الزمن العظيم الذى إنتشر فيه العلم  ليس عنده ذرّة من اإليمان مع.. هذا يدل على ان عنده إيمان ؟ ال فهل 

ان  يمكن كثير من السيدات فى أى مكان نذهب إليه يتكلمن عن.. لنوعيات الموجودة فى هذا الزمان فهذه نوعية من ا
.. ُمّصر على الحرام  ، وهوحرامرزاق من إن الرجل مّصٌر على أن يأتى باأل: بعضهن تقول ــ فهذه سهلة شوية ــ لكن زوجها ال ُيصلى 

ال فنحن جلساتنا مع .. ون ؟ للعلم، زيادة جرعات العلم فال نعتمد على العلماء ونقول ان العلماء هم الذين يعلمّ هنا فماذا نحتاج 
 . قلة قليلة .. أكثر من جلساتنا مع العلماء، ألنه من الذى سيذهب للمسجد ؟ بعضنا 

ية لننشر العلم لكى يعرف الناس مع قريبة جاءت للزيارة فنفتح مسألة علمية دين نجلس مع جارة أولكننا نجلس مع بعضنا، 
 .جّل فى ُعاله حق من الباطل، وينشروا هدى اهللا وشرع اهللا ال

لكن انظروا كما فعل سيدنا عمر أرسل إبنه عبد اهللا للصحراء ليرى الجماعة الذين يرعون الغنم واإلبل فى الصحراء، وهؤالء 
اريد ان تبيعنى شاة من عندك لنذبحها : فوجد ولداً ومعه غنمات فقال له .. ارس ولم يتعلموا فينظر إلى تربيتهم الدينية مدا للم يذهبو 
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إن قلت ذلك : قل لصاحبها ان الذئب أكلها، فقال له : نا أجير أرعى الغنم باألجر، قال له أإنها ليست لى و : ونتعذى بها، فقال 
 ئب أكلها، فماذا أقول لربى عزوجّل غداً إذا لقيته وسألنى ؟ لصاحبها فى الدنيا أن الذ

عبد اهللا أريد ان أشترى هذه الغنم كلها ــ فسيدنا : مؤمن وتقى، فذهب لصاحب الغنم وقال له الشاب فعرف أن هذا 
 .عزوجّل  غنم وأعطاها كلها منحة لهذا الولد ألنه يراقب اهللا ويخشى اهللا ويتقى اهللارجل كل هذه اللإشترى من ا

 .؟هذا المنهج الذى يؤّدى إلى خشية اهللا ومراقبة اهللا عزوجّل الصحيح يا أحباب الذى نختاره ؟ إذن فما هو المنهج 

 هل هو : من هو العالم ؟ نسأل ربنا فى القرآن ف .. نا لنا فى القرآنبالمنهج الذى وضعه ر هو  هذاو 

، او هو الذى يتكلم فى كل الموضوعات ؟ او هو الذى يتكلم فى تسكُ الفصيح الذى يتكلم ثالثة أو اربع ساعات وال ي
 : إذن فمن هو العالم يا رب ؟ قال .. اإلذاعات والفضائيات ؟ ال هذا وال ذاك 

من و  .. وماهى الخشية ؟ هى الخوف من اهللا هو الذى يخشى اهللا،)  28:فاطر(  ﴾ِإنََّما َيْخَشى اهللا ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماُء  ﴿
 .هللا جّل فى ُعاله اهو الذى يخشى  المؤمن التقى النقى ؟ أيضاً  هو

دنا وبناتنا ونُلعّم اوالإذن ماهو المنهج الذى يؤّدى إلى خشية اهللا ومراقبة اهللا ؟ هو المنهج الذى نمشى عليه يا أحباب 
 .حابه الكرام والذى علمه ألص صلى اهللا عليه وسلمّ رسول اهللا منهج المنهج، هذا  تعاليمه ومبادئه وهو

فالعبرة ليست بالعمل، ولكن العبرة  ،ونصلى ونتصدق ونحج ونفعل أفعال البر والخيرألن كل الطاعات التى نؤديها، نصوم 
صلى اهللا قبلها اهللا عزجّل، فما فائدة الصالة ؟ حضرة النبى  توجد أى ركعة منها ستين سنة والبقبول العمل، فربما واحدة تتصدق 

 : ل يقو  عليه وسلمّ 

، فإذا كان يوم القيامة يقول اهللا تعالى لُيرفع له من العمل أمثال الجبال ــ المالئكة ترفع أعمال كتبتها أمثال الجبال إن المرء( 
ولم يا رب ؟ فيقول إنه لم يقصد بذلك وجهى فتقول المالئكة إضربوا بعمل عبدى هذا وجهه ــ إرموه فى وجهه انا مش عاوزه ــ : 

كان يعمل هذا العمل حتى يقول الناس أنه رجٌل طيب، وكان يعمل هذا العمل حتى ولمن كان يعمل هذا العمل ؟  .. ) رة والدار اآلخ
 .والشهرة يشكره الناس، وكان يعمله ليُثنى عليه الناس، وكان يعمله للصيت 

 ولكن ليقول الناس إنه رجٌل من ن، ولكن نيته ليست هللاتى الرجل ومعه مال يبنى به مسجداً كهذا الذى نحن فيه اآلفكان يأ
 .هل يكون له ثواب ؟ ال فماذا يكون ثوابه ؟ .. ه ويسعده يُسرّ وهذا الكالم .. المحسنين، فقد بنى مسجداً تكلّف كذا وكذا 

وفرشاً، وكل يوم يُطعم خمسين او ستين أو مائة ليأكل ويجمع طباخين  ،يأتى فى رمضان ويُجهز موائد للرحمنبعض الناس 
هل ، فماذا يكون أجره على هذا العمل ؟ وهذه هى نيته.. هذا رجٌل كريم إنه يفطّر الناس فى رمضان : ناس عند المغرب، فيقولون ال

، فيكون العمل هنا مقبوالً فلو أفطر واحدًا فقط ولكن نيته فى هذا العمل أنه يُرضى اهللا أو ينال الثواب من اهللا.. له اجر عليه ؟ ال 
 .وللدار اآلخرة ألنه عمل هللا 
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وإخواننا على المراقبة فستنفعهم فى الدنيا واآلخرة، ففى الدنيا تُبعدهم عن المعاصى معهم فلما نُدرب أوالدنا ونحن 
إنما األعمال : : ( قال لنا  صلى اهللا عليه وسلمّ النوايا فيها هللا وللدار اآلخرة، والنبى وُتصحح لهم األعمال، ستجعل األعمال 

 : يا رسول اهللا ماحكمهم كلهم ؟ قال .. فالذين يصلون ويصومون ) ما لكل إمرٍئ مانوى بالنيات وإن

 فسواء الناس يرونى او لم يرونى، فأنا أصلى.. فلمن أصلى ؟ هللا ) من صلى يُرائى فقد أشرك ( 

هل من أجلنا ؟ ال بل يكون العمل . .أننا نُربّى أوالدنا من الصغر على ان يعملوا : ر به ونقول فيه هللا، وهذا الذى دائماً نُذكّ  
 .هللا 

وأحيانا ــ فعندما ُيصلّى من لم يصلّى فسأضربه بالعصا، : وتقول لهم  فلو كانت هناك واحدة شديدة على اوالدها فى التربية
فكم ركعة سُيصليها فى  ،أمه ذهبت لتزور أحداً من أقربائها يومين أو ثالثة..  رضى أّمهليُ نه يتصّنع الصالة هذا أل ــ يصلى بدون وضوء

 .. هذه األيام ؟ لن ُيصلى، فهل تنفع هذه التربية يا إخوانا ؟ ال 

 .أمامه فيصلّى هللا وال ُيصلى لى أنا موجوداً ن كنت موجوداً أمامه سُيصلى، او غير يد منه أن ُيصلى هللا، فإر أفانا 

إن المراة ال يجب ان يظهر منها إال الوجه : ول لها س الشرعى اإلسالمى ونقااللب أن تلبسكذلك إبنتنا والتى سنُعلمها 
 .والذى سيحاسبك على تركه هو اهللا .. والكفين، فلمن تلبسين هذا الزّى ؟ هللا 

راها، فبُمجّرد من البيت وهى مطمئنة أننى فى البيت ولن أوإذا خرجت  ، فعندما ترانى تلبس الزّى،لكنها لبسته من أجلى أنا
هللا عزوجّل، وعندما تعود فهى لم تلبسه .. شعر لًتظهر شعرها وتكشف خصلة من ال] اإليشارب [ اب الحجان تمشى قليًال ترفع 

رضى اهللا نها تراقب من فى البيت وال تراقب اهللا عزوجّل، فهذه تربية خاطئة ولكن تلبس لتُ تُعيد اللبس مكانه ألوتقترب من البيت 
 .عزوجّل 

 ة من ركعات الصالة ؟ على ركعة واحد وهل يوجد أحد يستطيع ان يُعطى ثواباً 

واإلخالص فى العمل يكون هللا وليس لخلق اهللا  ،أساس قبول األعمال هو اإلخالص فى العملإذن .. يقدر  ال يوجد احدٌ 
يه المنهج الذى نمشى علعزوجّل وهذا هو  فى حالة خشية اهللا والخوف من اهللا إالوليس رياًء وال لشهرة وال لسمعة، وهذا اليتم 

                                .إن شاء اهللا رب العالمين لكى ُنصحح اعمالنا فى الدنيا واآلخرة 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

                           
 الكرنك ــ األقصر: المــــــكان                         
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 درس للنساء: الموضوع 
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