
 الرقيب الشهيد
 
 

 والرقيب هو من يكون لديه: مبالغة على وزن فعيل ،وهو الموصوف بالمراقبة صيغة الرقيب لغة من الفعل راقب وهو

 العلم الكامل عن ما يراقبه. -١

 اإلدراك ،صحة الشيء من عدم صحته. -٢

 الحفظ. -٣

 عدم الغفلة ،فهو ال ينشغل عما يراقبه. -٤

لذلك ال رقيب حقيقة  وال يغيب عنه شيء. الحافظ الموكل بحفظ الشيء الحارس  الرقيب به معنىوبعض العلماء يقول أن 

مراقب في الحياة طاقته وعلمه  طول العمر أو بكل األوقات،أو أي في الدنيا حارس المكان مثال ال يكون إال هللا.ألن

 كي نعرف هذااالسم يجب أن ننفيه عن غير هللا، فقد يسيء الفهم ،وقد يغفل أو ينام.وهلل المثل األعلى وإدراكه محدود

 ولماذا هناك مراقبين في الدنيا؟

في  نرى أمثلتها البسيطة  لنعرف معنى الرقيب الحقيقي ونحس به.لذلك أسماء هللا التي ذكرها في القرآن والسنة

 البشر فنثبت الصفة هلل جل جالله. الحياة،لنرى نقص

وال يسيء الفهم  شيء ،ويحيط بكل شيء ويعلم به،وال يخطيء هو الذي ال يغيب عنه السم هللا الرقيبوالمعنى الشرعي 

 فال يخطيء فيها،وال يغفل عنها  نسيان،تعالي عنهما.ورقابته قائمة على العلم،لذلك هي كاملة ،ورقابته ال ظلم فيها أو

ا َيْلِفُظ  ﴿وحتى في وجود المالئكة: ويحفظ ما راقبه،وال يحتاج لمساعدة ﴾قهذا ال يعني ١٨ِمن قَْوٍل إاِلَّ لَدَْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ ﴿مَّ

 أن هللا بحاجة لمراقبتهم.

 تفكيرنا ،خطراتنا ،نظراتنا،ما بقلوبنا،فهو مطلع علينا وملم بنا وال يغفل عنا وال  ال يراقب أفعالنا وأقوالنا فقط ،وإنماهللاو

 واحدة،كيف؟ حظة لل

هَ إاِلَّ هُ  ﴿ ـٰ   ﴾اللقرة٢٥٥َو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم﴿اللَّـهُ اَل ِإلَ

َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوٍب  ﴿َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْْلَْرضَ وكذلك :
  ﴾ق٣٨﴿

له مراقبة شيء عن تشغ ال يتعب وال يمل وال ينام،وال واللغوب هو أقل التعب،فهو
ال يشغله مراقبة  وال يشغله رزق عن رزق،كذلك شيء،كما يرزقنا كلنا في وقت واحد

 أو أحد. شيء عن شيء

 

 ماذا يفعلون ولكننا ال نملك الطاقة الكافية   مثال نحن نراقب أبناءنا لنربيهم ونعرف ومراقبة هللا لنا ألهداف منها كي يربينا
 يحصل شيء من وراء ظهورنا.لماذا؟ األجهزة لمراقبتهم ،ال بد أن  لفعل ذلك ، وحتى لووضعنا

 مثل أجهزة المراقبة.  ألننا توكلنا علي أنفسنا وقدراتنا واألسباب

 وماذا نفعل ؟
 أوكل هللا ،يا رب أنت الرقيب عليهم نهتم الوظيفة التي خلقنا هللا من أجلها،فهو لم يخلقنا لننشغل ونراقب كل شيء،وإنما 

 أبنائي ،زوجي، أعدائي...سواء 

 وهللا مراقبته لحكمة وليست لهوا أولعبا،ألن هناك من البشر من يراقبك حسدا،أو ليتشمت بك،فالبشر تتحكم بهم األهواء.

 ويرزقك ويهديك ويحميك.... فمراقبته لك ليربيك ويصلحكتعالى أما هللا 

 ال يخاف إال هللا،مثال من يربط حزام األمان في السيارة في كل أحواله هذا يجعله والمؤمن الذي يؤمن بأن هللا يراقبه

ناس معينين ال يفعل هذا   فقط حين يرى الرادار،أو يغتاب ولكن بحضور سرعته فقط حين يرى الشرطي ،أو من يخفف 

 سيلومونه ،فهو هنا خاف منهم ولم يخف من هللا. الفعل ألنه يعلم أنهم

 هو يفعل صفة هللا الرقيب،فال يتكلم عن الناس،أو ينتقد في بيته القوانين حتي في بيته والمؤمن ال يكون هكذا ،المؤمن

  أن يوصله لصاحب الشأن.وهذا هو المؤمن لديه حدود ويطبق القوانين والسياسة ،وإذا كان هناك انتقاد بناء يحاول

هَ َوأَِطيعُوا  ِذيَن آَمنُوايَا أَيَُّها الَّ  ﴿حتى وإن كان في الصحراء وال أحد يراه.وألن هللا يقول: أَِطيعُوا اللّـَ
ُسوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر﴿  ﴾٥٩الرَّ

 ،وهذا رحمة لنا ممن وراء ظهري،أو من يمكر بي،ألن هللا رقيب عليهأو  وكذلك ال يهمني أن الناس تتكلم عني

 سيحكمهم الهوى. ألن كما ذكرنا لو كان البشر هم المراقبون

رق ويخون األمانة ويغتاب هللا الرقيب،ألنها ستجعلنا نراقب أنفسنا،ومن يس س لما نفعل صفةالحقيقي للنفو واإلصالح 

 ألنه لم يفعل صفة الرقيب. فكل هذا

 فهو ليس كمثله شيء.  ومراقبة هللا فيها الحكمة والعدل والرحمة

 مع قدرته التامة على ذلك وفي لحظةى ولما يراقبنا تعالى فهو يراعي حالنا،وحليم ال يعاجلنا بالعقوبة مع قدرته التامة عل



غفلة من غير أن نحس،ولكنه حليم  أو جلطة في المخ ،ويقدر أن يأخذنا على يجعل القلب يقف بأن أن يهلكنا مثال.

المالئكة والناس  ينسي له يغفر لنا و من آبائنا ،فإن أخطأنا يمهلنا وإن تبنا ورجعنا ولطيف ورحمان رحيم ،هو أرحم بنا

 ذنوبنا.

 وال إاله إال هللا ،أي ال أتعلق إال به. كنا نراه كبيرا ،المشاكل والناس،والهموم لذلك لما نعرف هللا يصغر كل شيء

وترتقي هذه المجتمعات  تدرس أسماء هللا فإن هذا سيحميها من الفساد  ك لو كانت المدارس والجامعات والمؤسساتللذ

 أفرادها. ،ألن رقيها برقي

 مواضع بالقرآن: ٣م في وورد ذكر هذا االس

ن نَّْفٍس َواِحدٍَة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ  اَونَِساءا َواتَّقُوا اللَّـهَ الَِّذي يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ِمِّ ا ِرَجاالا َكثِيرا

 ء﴾النسا١﴿  َعلَْيُكْم َرقِيبااإِنَّ اللَّـهَ َكانَ  تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحامَ 

من اليتامى،والنساء والكاللة الذي ال ،المجتمع،واألكثر احتمال أن تؤخذ حقوقهم عن المستضعفين في كلموهذه السورة تت

 وفيها يأمرنا هللا أن نتقيه وال نأكل حقوق.العالقة في المجتمع بين األفرادم،لذلك هذه السورة لتنظيوالد يرثه  ولد له وال

 مثل الكاللة،لماذا؟ الضعفاء

أن  أي﴾١﴿َواتَّقُوا اللَّـهَ ﴿نأكل أموالنا. فلما نأكل أموال هؤالء المستضعفين فكأننا،ألننا خلقنا من نفس واحدة من آدم وحواء

أن هللا  أو أي شيء آخر،مع فيظلم ويأكل حق غيره سواء في الميراث،أن االنسان ال يتقي هللا وإنما يتبع هواه المشكلة

 بعالقاته األسرية ورحمه وال يظلمهم؟ عنهم وعن رحمهم.وما الذي يجعل االنسان يتقي هللا ،ويهتم سيسألهم

مثال ،وإنما نخاف ألننا نؤمن  مثال ال نخاف ألن هناك رقابة ماليه حكومية ﴾،وهذا يجعلنا١﴿ ﴿إِنَّ اللَّـهَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباا

 باسم هللا الرقيب.

يَِمينَُك َوَكاَن اللَّـهُ َعلَى ُكِلِّ  ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إاِلَّ َما َملََكتْ   يَِحلُّ لََك الِنَِّساُء ِمن بَْعدُ َواَل أَن تََبدََّل بِِهنَّ الَّ  ﴿-٢

قِيباا ﴿  ﴾األحزاب٥٢َشْيٍء رَّ

النساء،وسابقا كان األمر  بأن ال يتزوج أكثر مما لديه من عليه وفيها للنبي صلوات ربي وسالمه وهذه اآلية األمر فيها 

نعمله دائما،ولكن يأتينا حكم بعد ذلك ويصبح  قننه هللا له.وهذا يحصل معنا بحياتنا أن شيء كنا مفتوح له،ولكن بعد ذلك

 ممنوعا.وهللا يخبره هنا حتى ولو أعجبه حسنهن.وما الضابط هنا؟

قِيباا ﴿َوَكاَن اللَّـهُ َعلَى ُكِلِّ  ﴿  ﴾٥٢َشْيٍء رَّ

 عليه ولماذا؟وكيف؟.... مثال يصدر قانون معين والناس تحتج

 ؟لماذا

 ،كما ذكرنا سابقا أنهذا فعل هللا وليس أن  من فعلوا ذلك أننا نعتقد أن الناس هم  ألن مشكلتنا في أي شيء يحصل 

الجانبية والناس تحتج،بالسابق كان  الطرقاألسعار حين تزيد فإن هللا هو المسعر،أو تصليحات في الطرق فتقفل بعض 

حتما سيحصل شيء في القلب ،وقد يفلت  واالن كذا وكذا..كل هذا ليرينا هللا أنه في تغيير األحكام  الطريق سهال

 االستسالم ألوامر هللا. ولكن علينا االنسان

 كثيرا ونحتج بال فائدة،وإنما نذهب لصاحب س من الناس ،فهذا يجعلنا ال نتكلميول ولكن لما نتعتقد أن كل شيء من هللا

ال نهدر طاقاتنا  وهو أال علينا  من آثار اسم هللا الرقيب هذا في المجتمع.و الشأن،ألنني إن لم أفعل ذلك فإنني سأثير الفتن

 بالنفع.  فيما ال يعود علينا

هَ  َما قُْلُت لَُهْم إاِلَّ َما أََمْرتَنِي بِهِ  ﴿-٣ ا أَِن اْعبُدُوا اللّـَ  َربِِّي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيدًا مَّ
قِيَب َعلَْيِهْم َوأَنَت َعلَىُكِلِّ َشْيٍء َشِهيد   دُْمتُ  ا تََوفَّْيتَنِي ُكنَت أَنَت الرَّ  ﴾المائدة١١٧﴿ فِيِهْم فَلَمَّ



أن يتخذوه وأمه إالهين من  السالم إن كان قد قال للناس وهنا يسأل هللا عيسى عليه
أن يسأله،وهذا  هذا الشيء،وسأله مع أنه ال يحتاج ،وهللا طبعا يعلم أنه لم يقلهللا دون

الحقيقة وهذا  حين يسألنا هللا،لنبين ْلنفسنا أن نكون أننا يجب أن نكون جاهزين ليبين لنا
 ال يخاف . من حكمة هللا.وكذلك من يمشي على الحق

 

 لست برقيب عليهم،ألنني من المستحيل أن والناس سواء أحسنوا أو أساؤوا ،فأنا ذكرنا أن الرقيب حقيقة هو هللاكما 

 

 أصل للكمال في المراقبة.

 

 أن هللا هو الرقيب عليهم وعلى أعمالهم. فقط إنما اأنهم إن أخطأوا ال يخافون من ويجب أن نعلم أبناءنا ونزرع في قلوبهم

 

هو أكمل الحضور،ألن االنسان أحيانا  وف بالمشاهدة،ومعنى الشهادةهو الموص و سنتكلم عن اسم هللا الشهيد،والشهيد

 يكون

 

 لعدة عناصر لتكون الشهادة لغة تحتاج وال يشهد ما يدور حوله.لذلك تعريف  حاضرا في مكان ما ولكنه ال يعرف

 تامة،ومنها:

 أن تكون عن علم. -١

 أنني شهدت الشيء الفالني ولكن يأتي من أحيانا أقول عن يقين ،أي متأكد من معلوماته،ويقينه ال يزول بالشك،مثال -٢

 

 يشككني فيما رأيت فأشك .

 الشيء بدون رؤيته،كما جاء في االية: الرؤية .فال أستطيع أن أقول بأني شهدت --٣

 ﴾النور٢٤﴿ بَِما َكانُوا َيْعَملُونَ  ﴿يَْوَم تَْشَهدُ َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم

 هي تشهد عليهم ألنها رأتهم يفعلون الفعل.

 وكذلك الشاهد ال يزيد أو ينقص ما رآه.،العدل:بمعنى الشهادة ال تكون على ظلم --٤

التدبير:مثال أحيانا نشهد على موقف أوحادث ولكن ال نستطيع عمل شيء بخصوصه،لنقص قدرتنا على  -٥

يعلم،أو يعدل ولكن التدبير ال يكون إال هلل.لذلك لما نذكر  الشاهد من غير هللا يمكن أن هلل،لذلك التدبير،والتدبير هذا فقط

 من هذا التعريف. التدبير الكل غير هللا يخرج

ولكن لبعد المكان عنك ال تستطيعين  ال توجد لدي القدرة لفعله.أو ترين شيئا القدرة:مثال أضع مخطط لشيء ولكن -٦

وإن شهدت احتمال أن أنسى لنقص فيني،أو  ولة.لذلك شهادة غير هللا ناقصة،وأنا حتىإليه بسرعة أو بسه الوصول

كل شيء فيها مثل الميكروبات ،ألن  ضعف،أو أنني ال أستطيع رؤية كل شيء،مثال أنا بالغرفة ولكنني ال أستطيع رؤية

 .ناقصة ،وقدرتي كذلك ناقصة رؤيتي

أحد يغنيني وال يقويني وال يعطيني  خذ كل الصالحيات من غير هللا،فالآ ،أيكفر بالطاغوتأمن بهذا االسم يجب أن أؤوكي 

 ماذا أفعل؟،به وأتمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها ألن له الكمال.مثال اسم هللا القوي كي أؤمن إال هللا

علي   أستطيع االعتمادهي من هللا ،وأنا ال غير هللا،وأن كل القوة التي لدي البشر آخر أنفي صالحية القوة عن أي شيء 

 كيف ؟، ضعيف مثلي وال يملك قوته.وهناك شهيد غير هللا ،ولكن به نقص

 شهادته يعتريها السهو والنسيان.--١

 تحتمل الخطأ والكذب. -٢

 فيها ظلم،واتباع الهوي. -٣



 تفتقر للعلم واليقين ،بمعنى بها الشك. -٤

هذا يحصل لنا كي ننفي عن غير  اليوم أو كان باألمس ،وكلبمعمنى أشك هل رأيت الشيء أم لم أره،أو هل رأيته 

 الصفة ونثبتها فقط هلل. هللا

 وسنذكر االيات  التي ذكر فيها اسم هللا الشهيد

 ﴾٣َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ﴿ سورة البروج:﴿

 

 سيشهد هذا اليوم كما جاء في سورة واليوم المشهود هو يوم القيامة والكل

 

ِلكَ  ﴿البقرة: ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداا﴿ َوَكذَٰ ةا َوَسطاا ِلِّتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ  ﴾١٤٣َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

سينادي هللا كل أمة مع  ربي وسالمه عليه يقول في يوم الحساب وأمة محمد ستشهد على باقي األمم،والنبي صلوات

نوح عليه السالم مع أمته ألنه أول الرسل،ومع أن هللا  الرسل سيكونيحاسبهم كل فرد شخصيا،وأول  رسولها،قبل أن

للكل  القيامة ألنه يعلم ما حدث ومصير البشر،ولكن ليبين عدل هللا فستكون هناك محاكمة شهيد ورقيب وال يحتاج ليوم

قوم نوح  امهم ومنهم وأقو يحاكموا.ونرجع لحديث الرسول وهللا سيسأل الرسل ،وكذلك كي ال تكون للبشر حجة بأنهم لم

ألنهم كذبوا بالدنيا ،وكذلك من يجادل في  سيكذبون ويقولون ال ،وكذبهم هذا طبيعي موطبعا ه،هل بلغكم نوح الرسالة؟

 نوح سيجادل في اآلخرة،وهللا سيسأل نوح عما قالوا،عنه،ويسأله هل هناك شاهد على أنه بلغهم ،فيجيب الدنيا

 أمة محمد؟ ستشهدنعم،والشاهد هم أمة محمد ،وكيف 

في القران،،وآيات كثيرة  وقومه،وهناك كما نعلم سورة كاملة عن نوح من القرآن ،وما ذكر فيه عن نوح بما علمته 

ن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطغَى ﴿ عنهم:﴿  ﴾النجم٥٢َوقَْوَم نُوحٍ ِمِّ

ألن هللا هو  وسلم.وطبعا شهادة المخلوقين ليست مثل شهادة هللا،النبي صلى هللا عليه  ومن سيشهد على الناس كلها؟

 وال ظلم وال هوى . عن علم وقدرة وتدبير،وال نقص فيها وال سهو الشهيد الحاضر،وشهادته كما ذكرنا

 شهادته ورقابته،وشهادته من الحضور والمراقبة: والشهيد حقيقة هو هللا وهو األول واآلخر وال يغيب شيء عن

َماَواِت  نستطيع أن ننفذ من مراقبة هللا وشهادته:﴿ولن  نِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السَّ يَا َمْعَشَر اْلِجِنِّ َواإْلِ

 ن﴾الرحما٣٣َواأْلَْرِض فَانفُذُوا اَل تَنفُذُوَن إاِلَّ بُِسْلَطاٍن ﴿

﴾ الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت ٨للَّـِه اْلعَِزيِز اْلَحِميِد ﴿بِا ﴿َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إاِلَّ أَن يُْؤِمنُوا-٢
  ﴾البروج٩َواللَّـهُ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء شَِهيد  ﴿ َواْْلَْرِض 

بقذفهم في اْلخدود الذي  والذين بسبب إيمانهم عذبوا وهذه السورة عن أصحاب اْلخدود
حصل لهم،ولماذا يخبرنا  وعليم بما أنه شهيد وحاضر النار،وهللا يخبرنا في هذه اآلية به
 بذلك؟ هللا

ويعلم ويدبر وقادر  فإن هللا غائب عن ذلك. هو شهيد أن من يمر بظلم كي ال يتبادر للذهن 
يتفوه ببعض وللشعوب من بطش وقتل ،ث علي كل شيءوهناك من يرى الظلم وما يحد

 ويعتاد على قولها. والتي هي كفر،مثال أين هللا؟ الكلمات

ليس كل ما يدبره تراه أعيننا،وفي هذه اآلية يخبرنا هللا  هللا عنده العلم ويدبر اْلمور ،ولكن

شهيد عليهم،وقادر  اإلنسان أن نركز على أن هللا حين نرى بطش االنسان بأخيه أننا يجب

 حكمة،وشهادته بحق ،فهو فال نعتقد أنه غير قادر،ولكن له عليهم كذلك

 يقتل في سبيله.لذلك ال نقول كيف يحصل هذا؟أو لماذا؟ من يشهد ويصطفي من عباده



 واألرض،فال نعتقد أن هؤالء ملك هللا،فهو له ملك السماوات هلل حكمة ال نعلمها،وكل الكون

  شيء يحصل في ملك هللا بدون هم في ملكه ،وال نعتقد أن أي الظالمين بعيدين عن ملك هللا

 ال نعلمها. ة فيه حكمةسقوط ورقة شجر إذنه ،أو علمه وحكمته،حتى

 

ا أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمنَ --٣ ِه َوَما أََصابََك ِمن َسيِِّئَةٍ  ﴿مَّ  فَِمن نَّْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس  اللّـَ

 ﴾النساء٧٩﴿ َرُسواًل َوَكفَٰى بِاللَّـِه َشِهيدًا

 أقول هذا بخبرتي،أو جيناتي مثال أي خير أحصل عليه في الدنيا،ال

  جهدي،إنما أنسبه هلل،وبغض النظر أبنائي كانوا من اْلوائل ،أو من

﴿َوَما أََصابََك ِمن بهذه اْلسباب. عن اْلسباب فهي وسيلة،وال أعتمدعليها ،وأنا اختباري
 وهذا الخطاب كان للنبي صلوات،أقول حسد أو سحر أو حظي سيء َسيِِّئٍَة فَِمن نَّْفِسَك﴾فال

فهي من هللا،والسيئة  أن أي نصر أو فتح،أو هداية الناس ربي وسالمه عليه،يخبره هللا
  لديهم الشفافية فيقول أرى من عندنا.لذلك بعض العارفين باهلل كانت

 ذنبي في دابتي وخلق زوجتي،أي مزاجها،أو عدم سماعها لكالمي،

 كل هذا بذنبي أنا.وما الحل؟ مثال وال يقول الهرمونات،إنما

أقول مثال  من صنعها،إنما أستغفر هللا،وال سيارتي تعطلت ال ألوماالستغفار والتوبة .مثال 
ال نعلمها،وأحيانا كذلك  وْلن هناك ذنوب نعلمها وأخرىماذا فعلت من ذنوب؟ 

دائما بغض النظر عن  باالستغفار ذنوبنا وأحيانا ال،ولكننا نراهامن اْلثر لذلك علينا نتذكر
َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي  الروم﴿الذنب .وهللا يقول في سورة  ما هو

 ﴾٤١بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن ﴿ النَّاِس ِليُِذيقَُهم

وكما ذكرنا ال أقول كيف،وأنا لم أفعل شيئا،أو أتهم الناس،أو أقول حسدوني أو 
ا أََصابََك ِمْن َحَسنَةٍ سحروني. غفر هللا له  والذي اللَّـِه﴾ وتخيلي هذا الخطاب للنبي  فَِمنَ ﴿مَّ

﴿َوأَْرَسْلنَاَك ينسب هلل والشر ال ينسب له. كل ذنوبه،وكذلك يبين له أن الخير فقط
أن تتعداها.والدنيا بشكل عام هي  أن هذه فقط وظيفتك وال تستطيع ﴾أي َرُسوالً  ِللنَّاِس 

 ﴾اْلنبياء٣٥َوالَخيِر فِتنَةً﴿ ﴿َونَبلوُكم بِالشَِّرِّ :اختبار لنا

هللا وأصبر وكل هذا  أحمد هللا،وإن كان شرا ،أستغفر وكل شيء ابتالء،فإن كان خيرا
للنبي صلي هللا عليه وسلم،أي ما أصابك من  هللا،وذكرنا أن الخطاب في االية تربية من

﴿َوَكفَٰى الوظيفة.فقط فركز علي هذه  ظيفتك رسولوفمن نفسك ،وأنت و هزيمة من الكفار
 ﴾أيدًابِاللَّـِه َشِهي

 يدبر اْلمور،فأنا حتى وإن شهدت شهادة هللا عليهم،وهو تكفي

النبي في به ما أخبر هللا  شيء أو تدبير أي شيء،وهذا في الدنيا فإني ال أستطيع عمل
بِاللَّـِه  أو وكيل،وإنما رسول هللا فقط،﴿َوَكفَىٰ  بأنه ليس عليهم بجبار أو مسيطر القران

 هللا كافية عليهم. َشِهيدًا﴾أي شهادة

 يستطيع أن يشهد علي كل أمته كما مع نوح عليه السالم ال



بحكم  مثال أنا كيف أستفيد من هذه اآلية؟و على أمة نوح. لذلك هللا أعطى أمة محمد لتشهد

تحت مراقبة كل من هم  فأضع القوانين ،ولكنني ال أستطيع وظيفتي مسئوول في العمل

وأغيب أحيانا،وماذا  طبيعتي اإلنسانية،ألنني أنام عليهم بحكم أو حتى أن أشهد مسئوليتي

  ﴿َوَكفَٰى بِاللَّـِه َشِهيدًا﴾ْلنها ليست وظيفتي ،وهللا ال أقول أفعل؟
 يحملنا فوق طاقتنا.

 

ابِئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس  ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا-٤  َوالصَّ

 

هَ يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ اللَّـهَ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء شَِهيد  ﴿  ﴾الحج١٧َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ اللّـَ

هللا يفصل بينهم يوم ،و فرقة تعتقد أنها هي الصحيحة كل هذه الفرق في الدنيا،وكل

 على الحق ومن علي الباطل. عليهم وعلى أعمالهم ومن ،ألنه هو الشهيد الذي يشهدلقيامة

هَ  إاِلَّ َما أََمْرتَنِي َما قُْلُت لَُهمْ  ﴿-٥ ا دُْمُت  َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيدًا َربِِّي َوَربَُّكمْ  بِِه أَِن اْعبُدُوا اللّـَ مَّ
ا تََوفَّْيتَنِي ُكنَت أَنَت الرَّ   ﴾المائدة.١١٧﴿ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء َشِهيد   قِيَب َعلَْيِهْم َوأَنتَ فِيِهْم فَلَمَّ

 

يسأل  ية التي تسبق هذه اآليةواآلالرقيب والشهيد كذلك. وفي هذه اآلية جاء ذكر اسم هللا

هُ :إالهين من دون هللا قال للناس أن يتخذوه وأمه هللا فيها عيسى هل هو يَا  ﴿َوإِْذ قَاَل اللّـَ

 َمْريََم أَأَنَت قُْلتَ ِعيَسى اْبَن 

يَ   ِه﴾وهذا الحوار ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُِمِّ عيسى عليه  يوم القيامة،ويرد إِلَـَهْيِن ِمن دُوِن اللّـَ
 ُسْبَحانََك َما يَُكوُن  ﴿ قال:السالم

 

فِي نَْفِسي َواَل أَْعلَُم َما  َما إِن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَمُ  ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحٍقِّ 
ُم اْلغُيُوبِ  فِي   ﴾١١٦﴿ نَْفِسَك إِنََّك أَنَت عَالَّ

 ﴾١١٧﴿ يةثم يذكر عيسى في اآلوهنا يبين أن هللا عليم بكل شيء.

  عليهم أنهم لم يعبدوه،ولكن لما أنه لما كان مع قومه كان هو شهيد

يبين أن  ذا وهوالشهيد عليهم . هو الرقيب فعلوا من بعده،وهللا توفاه هللا ،فهو ال يعلم ماذا

الكاميرات فالكاميرات  وضعنان إوحتى  يجب أن تكون بوجود الشخص،  المراقبة والشهادة

في البيت أو أي  يريحنا فهو الرقيب على كل شيء العطل أحيانا،لذلك اسم الرقيب يصيبها

هو  اوهذ هللا هو الرقيب عليهم المكان؟وإنما كيف؟أو ماذا سيحدث إن تركت  مكان،فال أقول

 اإليمان.

يا ربي شاهد وحاضر وال ت ﴾أي أن١١٧﴿ ُكِلِّ َشْيٍء َشِهيد   ﴿َوأَنَت َعلَى ونكمل اآلية
 عنك شيء. يغيب

 

 هو:المطلع على كل شيء،وال يخفى عليه شيءولما نقول أن هللا الشهيد ،فهذا ال يعني هيدوالمعنى الشرعي السم هللا الش

تفكيرك،ما بداخل جسمك  ويشهد على كل شيء.أعمالك نظراتك ،خطراتك خارج الشيء وإنما الداخل والخارجأنه يشهد 

  وقادر علي ذلك،وياما حصلت لنا أشياء وهللا ألوكسجين وتنفسك،فهو يدبر أمورنا؟في العروق، ،مثال هل الدم يمشي

يحصل العطل بأجسادنا  حصل ألجسامنا،ولكن أحياناالمرض نعلم ما ي دبرنا من غير أن نحس،ونحن نعتقد أننا فقط بوقت

عليه شيء،ويسمع جميع األصوات ى شهيد المطلع على كل شيء،وال يخفأن نعلم أو نحس.ألنه ال وهللا يدبرنا من غير

 خفيها

والخفي والجلي ،والقريب  وجليها،شهيد علي السمع والبصر وكل شيء،وكما نعلم سمع هللا ليس كمثله شيء،يسمع

علي  وكبيرها،ونحن بالنسبة لنا أحيانا الكبير يغطي يد عنده سواء،وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليها،صغيرهاوالبع

 الصغير،ولكن هللا كل شيء عنده سواء،وأحاط علمه بكل شيء.



أبصر كل شيء في مملكته وشهد كل شيء  والمعني الثاني السم هللا الشهيد:الذي شهد لعباده وعلي عباده بما عملوه،أي

، 

 "وشهيد وال يحتاج ألي أحد 

 

 وشهد لعباده أعمال الخير لهم من صدقة، -١

 وصالة و..و..و..

ال أحتاج أن أقول أني  وشهد علي عباده ،بما عملوا من شر،أو خطأ.ولما نعلم أن هللا شاهد علي الخير الذي نعمله -٢

كذا وكذا.لذلك النية محلها القلب وال ننطقها.وكذلك يحثنا أكثر   ي،وال أقول يا رب عملت لكهللا شاهد ل عملت كذا وكذا ألن

الحسنة  شهيد ،وهو يشهد عليك كذلك أثناء العمل،وفي كل األوقات،وألنه شهيد فهناك من يأخذ على عمل الخير ألن هللا

هم شهيد لهم .وشهيد عليهم بما عملوا من بسبعمائة ضعف،أو أضعافا مضاعفة،ألن بعشرة أضعافها،وهناك من يأخذها

 السيئات،لذلك

ال أخاف أن الناس تراني أو من الرادر مثال،وإنما أؤمن أن هللا شهيد على ويراني.والبشر كي يكون شهيد يجب أن يكون 

د استوائه شهي استواء يليق بجالله،فهو مع علوه قريب،ومع قريب،ولكن هللا شهيد وهو فوق العرش واستوى عليه

 الدنيا ال يكون كذلك. ورقيب ،وأي ملك من ملوك

 

 : بصدورنا وال أحد يعلمه، وكذلكا لمطلع علي ما أكنته الصدور،أي مهو ا والرقيبونعود السم هللا الرقيب،

 

 ﴾الرعد٣٣﴿أَفََمن ُهَو قائٌِم َعلى ُكِلِّ نَفٍس بِما َكَسبَت﴿:على كل نفس بما كسبترقيب هو  -１

على هذا  الكسب هو فعل العبد ،ولكن هللا الرقيب هو القائم بما كسبت هنا أي بما فعلت من أعمال،ومع أن

فحسب وإنما القيوم كذلك،لذلك نحن نقول في الدعاء)يا حي يا قيوم  العمل،وهنا الرقيب ال يعطينا معنى الرقيب

ع أنني من كسبت الفعل ولكن ال أعتمد كله وال تكلني لنفسي طرفة عين(.م برحمتك أستغيث فاصلح لي شأني

 نفسي بذلك. على

أنها لن تذهب للجنة أو النار،ولكن  وهللا الرقيب هو رقيب على كل المخلوقات،حتى النملة تحت األرض هللا يراقبها مع

 قائم عليها وعلى حاجاتها،فما بالك بالبشر!!! هللا

يكون بمكان مثل  مثال حين يراقب  يس كمثله شيء،غير هللانفس الوقت،ل هللا الرقيب يراقب ويحفظ المخلوقات في-٢

برج المراقبة،ال يستطيع أن يحفظ الشيء في نفس الوقت،وإن أراد حفظه فإنه سيستغرق وقتا.هللا رقيب وحفيظ في نفس 

شر،ولكن للمخلوقات بمعنى أن يحميها من الهالك والشر.ونحن في حياتنا هناك نسبة كبيرة أن يحدث لنا  الوقت ،وحفظه

وهو الذي حفظ واألمان. بالراحة يحفظنا منها ألنه رقيب علينا.وحفظه ال يتأخر عن مراقبته،وهذا يعطينا الشعور هللا 

حين يحفظ الشيء يجعله يقوم بدورته  تمشي على أحسن نظام وتدبير، وسبحانه المخلوقات وأجراها،بمعنى جعلها

بنا فقط ليجازينا ويعاقبنا،وإنما ليحفظنا ويقوم علينا.وهللا أجرى الكون له .وهذا يعني أن هللا ال يراق أرادها  التي

نظام وأكمل تدبير ولوال حفظه لفسدت.تخيلي لوال حفظه لما استقر شيء.ونحن كذلك موجودين  والمخلوقات على أحسن

أو الطائرة،أو أي  في السيارة بسبب حفظ هللا لنا،نسأل هللا أن يحفظنا وأبناءنا وأزواجنا وأحبتنا.وسواء كنت في البيت أو

أنت في البيت وأبناءك  ي شيء آخر،مثالأ مكان آخر فهو يراقبك ويحفظك،وال تغطي مراقبته وحفظه لك على مراقبة

مع يوسف عليه السالم ،مع كل ما مر  يوجد أفضل من تدبيره وحفظه،كما حدث  فيالمدرسة،الكل تحت رقابته وحفظه.وال

 وفي السجن،لذلك النهايات تبين أن هللا ينصرالمؤمنين. في البئر،وفي بيت العزيز صعوبات هللا حفظه به من

 
 

 للمبصرات ببصره الذي ال يغيب عنه شيء، ورقيب بمعنى البصير،فهو رقيب -٣و القيوم-٢.الحفيظ -١بمعني:الرقيب  ذكرنا أن

 مثال في الغرفة المقابلة لي،فبصري محدود وقدرتي نستطيع رؤية ما يجري المكان الذي نحن فيه،وال فنحن مثال حين نرى األشياء بصرنا يرى

 والبعيد والصغير والكبير كل سواء عنده. كذلك محدودة،وهللا ليس كمثله شيء يبصر القريب

ة واحدة لن في الكون،حتى دبيب النملة،وحركة الذرات.نحن إن تكلم الجميع في غرف رقيب بمعنى السميع ،وسع سمعه كل المسموعات -٤

  نستطيع

صوت النملة مثال.ووسع سمعه كل  أن نسمع الكل حتى وإن سمعناهم فلن نفهم .وهللا أعطانا ما يناسبنا فنحن ال نحتاج مثال ألن نسمع

 المسموعات الكبير والبعيد.

  ة إال بعلمه،ويعلم ويسمع ويرىفال تسقط ورق،وسميع وبصير وعليم،وهو المحيط بكل شيء وكل ما ذكرناه عن الرقيب من أنه حفيظ وقيوم

 وباهلل ويرجع كل شيء لألسباب،فه كل شيء بملكوته.والنقطة التي نود اإلشارة إليها هنا،أن الكافرهللا يعامله بكل هذه األسماء،ومع ذلك هو يكفر

 لم يتعرف على هللا .  محروم

باهلل وأرجع كل شيء  أؤمن باألسباب،آخذ بها،ولكن إيماني فقط اإليمان هو أال الضعف أو الغياب.لذلك ومراقبة هللا كاملة وال يعتريها النقص أو

 إلى هللا.



 الشيخ عبدالرحمان السعدي رحمه هللا: يجد بينهما شيء من الترادف )التشابه( كما يقول الشهيد ومن يتأمل مدلول هذيم االسمين الرقيب 

 

 بالمسموعات وبصره بالمبصرات،وعلمه بجميع المعلومات الخفية والجلية،سمع هللا  االسمان مترادفان وكالهما يدل على إحاطة

 تحركت به اللواحظ. فكالهما به العلم به السمع والبصر والعلم.وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما

 وما هي الخاطرة؟

 طرة أن )س( إنسانة متكبرة،مرت علي خا ووتمرعلي خواطرنا الكثير من األشياء .مثال. هي كل ما مر على ذهني ثم ذهب

 ح أن هللا لن يحاسبني عليهايألوم نفسي عليها،صحفال  فال ننفذها،فنحن نحس ألنها خاطرة وهللا الرقيب يعلمنا أن نراقب خواطرنا

 م.ألن هللا رقيب علي ويعل شيء سيء  إن كانت فقط خاطرة،ولكننا هنا نتحدث عن اإليمان،وهو أنني ال أريد أن يخطر على بالي

 وأدفعها إن كانت سيئة. بمعنى أن الخاطرة لما تخطر أحاسب نفسي عليها

 إلى أن تصبح هما.  وتصير فكرة  المشكلة لما تبقى وتكبر وتعشش كما نقول والخاطرة إن جاءت وذهبت هذا حسن،ولكن

  الضحى،ثم خاطرة من الشيطانلتصلي صالة  والخاطرة هي لمة من ملك ولمة من شيطان،مثال أنت جالسة بصف علم،وتأتيك خاطرة

 سيؤخذ مقعدك.وكما ذكرنا إن لم أعمل الخاطرة فلن أحاسب،ولكن يجب أن أراقب نفسي أال تكبر. تقول لك إن قمت 

لك الشيء ويأتيك بألبوم الصور القديمة،وصحيح أن إنسانة مصلية  خاطرة من الشيطان بأنك هكذا ويزين مثال ثاني تأتيك زميلة وتمدحك،فتأتيك

اإلعجاب بنفسك وبما عملت وتدريجيا تكبر  ويفسد عليك إيمانك ويكون لديك أبواب أخرى  تتصدقين،ويكبر هذا الشيء لديك والشيطان يفتح لك

 ...هذه األشياء..

يتكلم بهذه  لماذا؟يفعل هكذا أو ويمر أناس أمامي وبيني وبين نفسي،لماذا جالسة في أماكن االنتظار في المستشفىأكون و أحيانا 

  وبالتدريج؟الطريقة

 إن كانت شرا. ما ال يعنيه،لذلك يجب أن أدفعها المرء تركه  من حسن إسالموكما نعلم أن ،الخاطرة تجلب أخرى 

 ،وإن كانت خيراأدفعها خاطرة شر  يما أتتن متى،ويجعلني أحاسب نفسي على الخطرات لذلك لما أعرف اسم هللا الرقيب فإن هذا

  وال أعلن عنها للناس.ألنني إن لم أسارع بعملها فإن الشيطان أسارع وأسابق بعملها،مثال أن أتصدق

 سيثبطني عنها،وهللا يقول في سورة التوبة:

 

﴾وال نريد أن نكون ٤٦﴿ دينَ اللَّـهُ انبِعاثَُهم فَثَبََّطُهم َوقيَل اقعُدوا َمَع القاعِ  ﴿َولَو أَرادُوا الُخروَج أَلََعدِّوا لَهُ ُعدَّةا َولـِكن َكِرهَ 

ألن النفس  كذلك،لماذا؟ أو الدعاء ألحد أسارع بعملها،وال أعلن عنها مثلهم .فمتى ما جاءتني خاطرة بالصيام أو التسبيح

اَها ﴿٩تحتاج للتزكية باستمرار :﴿قَدْ أَْفلََح َمن َزكَّاَها ﴿  .لجامح ﴾الشمسوإال ستنفلت مني كالحصان ا١٠﴾ َوقَدْ َخاَب َمن دَسَّ

﴿يَْعلَُم   رقيب عليها،فهو به اللواحظ،حتى نظرتنا ولو للحظة هللا  وهو الرقيب على ما دار في الخواطر،وتحركت
دُورُ  َخائِنَةَ اْْلَْعيُنِ   ﴾غافر١٩﴿ َوَما تُْخِفي الصُّ

بأعمالنا الخارجية.لذلك مراقبة العبد  تخفيه صدورنا ،فما بالك وإن كان هللا رقيب على ما
وأشعر به بخطراتي  أتعبد هللا بهذا االسم فأؤمن من أعلى أعمال القلوب،وأن ه هيلنفس

ُسبُلَنَا  َوالَِّذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهمْ  ﴿هذا يحتاج لمجاهدة منا:فولحظاتيوهمساتي وأفعالي وأقوالي،

 ﴾العنكبوت٦٩َوإِنَّ اللَّـهَ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن ﴿

يراقبني،بمعنى أن أصل لمقام  عبادة المراقبة ،فأراقب نفسي ألن هللا المتبع من اسم هللا الرقيب الشهيد؟وما السلوك 

صلوات ربي وسالمه  أراه فإنه يراني،كما جاء في حديث النبي العبادة وهو أن أعبد هللا كأني أراه فإن لم أكن اإلحسان في

 مع جبريل.عليه 

عبادة القلب وألن القلب  لكن الرقي واألصعب هو و تحاسب عليها،وسهل محاسبتها وألن األعمال الظاهرة معظم الناس

مرة هذا سهل ألنه فقط ١٠٠صلي أ،مثال أن  أنا أقوم بها خارجيا مثل الصالة والصيام  محط نظر الرب،فالعبادات هو

بن الخطاب وصل إلي ما  هو األعلى درجة.وعمر و، ويراقب ...يحتاج لمجاهدة شكل خارجي،ولكن أن القلب يتحرك

 وصيامه،وإنما بسبب ما قام في قلبه.وكيف أقوم بهذا؟ وصل إليه من الصديقية ليس من كثرة صالته

 أن أستحضر أن كل حركاتي الظاهرة والباطنة قد أحاط هللا بها علما.-١

ل،لذلك األساس في اإليمان ونحن نعلم أن اإليمان هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح،بمعنى أن اإليمان قول وعم-٢

هو القلب وقول القلب هو العلم الذي يدخل إليه عن طريق أسماء هللا الحسنى ،مثال األطفال بداية تعليمهم تكون 

ن أذكر نفسي دائما بأن هللا عليم ورقيب وشهيد الجمل ،كذلك القلب يحتاج للقول وأبالحروف الهجائية ثم الكلمات ثم 

قد أحاط هللا بها  مرار،كي يخرج العمل.ومتى ما علم العبد أن كل أحواله الظاهرة والباطنةباست وأمليها على قلبي



علما،والعلم يكون مع الدليل بمعنى أن أملي على قلبي ما قال هللا وما قال الرسول.ومتى ما استحضر القلب هذا العلم بكل 

 نتج عنه من فعل؟أحواله مثال وهو جالس في بيته،في عمله،في سفره في نومه،ماذا سي

األفكار السيئة،بل يطردها  ه وخطراته ولحظاته.وحتى ال يدخلستكون لده رقابة ذاتية،وأوجب له حراسة باطنه،وتفكير

 وال يجعل لها مكانا.

 

 

ألنها  ألم نفسي خل لي بالناس،ويا هللا أحتاج أنيكفيني وال د ،وكأنني أقول ما عندينفسي غل بنشأ يوهذا يجعلن

 (من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه.)٠ عليه وسلم:الرسول صلى هللا مشتتة.وهذا مصداقا لحديث

 

رنا،وهذا كذلك بفطرتنا وكذلك حفظ ظاهنا من كل فكر وهاجس يبغضه هللا،باطن ذكرنا سابقا هذا يوجب علينا حفظوكما 

 وكره الشر.حب الخير

 

 ﴾٦٩َوإِنَّ اللَّـهَ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن ﴿ ُهْم ُسبُلََناَوالَِّذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَّ ﴿ وهللا يقول في سورة العنكبوت:

 

 ومتى ما القلب حفظ ذلك،فسيؤثر على ن هناك حراسة فال أحقد وال أحسدأن تكو تي ما جاهدت نفسي على ذلك،بمعنىوم

 

سينتج عنه  متى ما دخل هذا العلم القلب ومع المجاهدة،و ب الشهيس هو العلم عن هللا الرقيالجوارح واللسان.لذلك األسا

ه العبودية،وهو أن أعبد هللا كأنني أرا منها.وأصل به لمقام اإلحسان في حتى الظاهر أنني أحرس نفسي وفكري وأفعالي

 فإن

 

 في سورة البقرة: سي،وهللا يقولأراقب نف أنطق بأي كلمة ،أو أقوم بأي فعلوقبل أن  لم أكن أراه فإنه يراني.

 

 ﴾٢٣٥﴿َواْعلَُموا أَنَّ اللَّـهَ يَْعلَُم َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ ﴿

 

ر لنا،كما مع آدم حين فكأنه إنذا ها،ولكن هللا بهذه اآلية يحذرناألننا لم ننفذ أن هللا لن يحاسبنا علي خواطرناوكما ذكرنا 

 للحرام أال يقرب الشجرة،بمعنى أال أصل أبدا أمره هللا

 

 مرحلة ما قبل الحرام،وكأن هللا يخبرنا  فهو يحذرنا منا هناك حاجز بيني وبينه،وكأنموأتجنب مقدماته ،وال أقترب منه 

 

 السيئة. رحلة ما قبله،وهي مرحلة الخاطرةإنما هي مال نصل لمرحلة الحرام ،ثم نفكر.أ

 

ذهبت طبعا ألرى بنفسي،وإن  أصدق كالمك فسوف أذهب ريق،إن لمح ك ال تذهبي للمكان )س( ألن هناكمثال لما أقول ل

اآلية السابقة من سورة البقرة،فسنقع في  كما في هللا،إن لم نؤمن بما نهانا عنه وكذلك الحال معستصيبني النار.

 المحظور.

 بالنار لن يذهب إليها مرة أخرى.كما الطفل لما يلسع اإلنسان أنه يحب أن يجرب بنفسه.وهذه مشكلة 

 األصعب للتعلم. يعاند الحق فكأنه اختار الطريق للتعلم،ومن ألصعبا اخترنا الطريق انكله بسبب أنوهذا 

 

 ما قبل الوقوع بالذنب.من مرحلة  ليم هللا ،فهو يحذرنا كما ذكرناوال يوجد مثل تع

 

 ﴾البقرة٢٣٥َحِليٌم ﴿ لَُموا أَنَّ اللَّـهَ َغفُورٌ ية:﴿ َواعْ ونكمل اآل

 

نحلم عليهم،وهللا وال  ال نعلم ما بأنفسهم وفقط ظاهرهم م علينا،ونحن مع أبناءناولكنه يحلما بأنفسنا ، ومع أن هللا يعلم

ن الناس،وكل ما ال عويغفر لنا.والحمدهلل أن ما بقلوبنا مستور ما بأنفسنا ومع ذلك يحلم علينا يعلم ليس كمثله شيء

 نحتاج لرؤيته

 كذلك في الناس مستور عنا.

من إخوته،بسبب مرض  ي ذلك ما حصل ليوسف عليه السالممثال عل يسعدنا. ينا ويغفر لنا فهذاهللا يحلم علولما نعلم أن 

﴿قالوا إِن يَسِرق فَقَد  حليما عليهم.وحين اتهموه بالسرقة  ولكنه كان م،هللا علم بما بقلوبهم وبمكرهمبقلوبه الغيرة الذي

 ؟وبماذا رد يوسف ﴾٧٧َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمن قَبُل﴿

 



ها يوُسُف   ﴾٧٧ـهُ أَعلَُم بِما تَِصفوَن ﴿قاَل أَنتُم َشرٌّ َمكاناا َواللَّ   في نَفِسِه َولَم يُبِدها لَُهم﴿ فَأََسرَّ

 ولكنه لم يفعل. بهذه الخاطرة فله مكانته ومنصبهأن يواجههم  طرة بأنهم شر مكانا،وكان بقدورهجاءته الخا

 مسلم ألن هللا خلقنا لعبادته: بأسماء هللا فرض عين علي كل التفقهلذلك  

نَس إاِلَّ   ﴾ الذاريات٥٦ ِليَْعبُدُوِن ﴿﴿وَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

،فكيف أحب  من هو هللا م هللا وهذا لن يحصل إن لم أعرفو أتذلل وأعظ أن أحب هللا وأفعل ما يحبه هللاوالعبادة هي 

 وهو المفتاح والباب لكل خير ،لذلك هو فرض عين  رفه؟أع وأعظم وأتعلق بمن ال

من أسماء هللا  وذكرنا أن لكل اسم والبركات، وتحل مشاكلنا. حياتنا ولما نعرف هللا تحصل لنا الكثير من الفتوحات في

ا ى اللسان والجوارح وإنمفال تكون علاس هذا السلوك هو عبادات القلب،العمل الخارج مني وأسوهو  هناك سلوك

 األساس

 وغافل أو ال يشعر ؟  ن قلبي الهولك ما فائدة أن أتعبد هللا بالظاهر وإال قلب،ل هو ال

 منازل السائرين إلي هللا والدارعبادة المراقبة وهي  الرقيب الشهيد عبادة القلب هي وبالنسبة السم هللا

 ن تكون بالجوارح واللسان.لبية قبل أالعبادات الق ائرة إلي هللا يجب أن تكون لديك،بمعنى إذا أنت س  اآلخرة

 هو أن يتحرك القلب ويعبد ويتوكلولكن األصعب مرة مثال، ١٠٠هل علينا أن نصلي وذكرنا أننا من الس

 وكيف تكون المراقبة من العبد؟. ويراقب هللا،وهذا هو المهم  عينويست

 كيف تفكرين؟    يطلع على قلبكهللا ى أنحياته.بمعنبكل لحظات  د وتيقنه من اطالع هللا عليه فيبدوام علم العب

 كيف فكرت؟  ر لك موقف معين ماذاأو لما صات )س(ر من الناس ماذا ظننت بها؟مثال لما مر

 هللا أفضل ما عندي،وليس أن أريهأن أري  وأحاسب نفسي ،بمعنى أنني أريد قت أراقب قلبي ونفسي أمام هللا،فأنا بكل و

ولن  في دوام المراقبة ،ستذهب همومي ومتى ما كنتتأتيني.  كل فعل وخاطرة ليع  سما يغضبه،فأكون مثل الحار 

 قالت كذا أو فعلت كذا ،وتصير هذه األشياء ال معنى  ذا )س(فال أقول لما ب الناس كذلك ألن همومي تكفيني،أراق

 ألن همي يصير مراقبة نفسي .  هال

 وماهي مشكلتنا؟

نفسك وليس على ل  مراقبةكوني  نا،وهذا هو النقص. أنت فقطءنرى أخطا وال  د أخطاءهمأننا نراقب الناس ونعد

﴿ َوما َجعَلناَك َعلَيِهم َحفيظاا َوما أَنَت َعلَيِهم بَِوكيٍل وسالمه عليه:  تعالي يقول للنبي صلوات ربيهللا الناس،لذلك نرى

 ﴾ األنعام١٠٧﴿

 

 ﴾ق٤٥﴿َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِجبَّاٍر ﴿  

 

لغفلة،بمعنى حضور القلب،وعكسه ا ة هللا في القلب تحتاج من العبدوذكرنا أن دوام مراقب ما بالك بنا نحن!!!وهذا النبي ف

يكون   هذافللمدرسة،ويدرسهم ويسافر، أكل ويشرب وينام،،ويأخذ األبناءي  فقط ليس أنه الحياة   أن اإلنسان دوره في

وجود لكنه مشغول بأمور صحيح هو هو م وعن الدار اآلخرة،.افل عن هللاهو غ لقه هللا.غافل عن سبب وجوده ،ولماذا خ

 الدنيا .

و متى ما أديت  هذه هي وظيفتك األولى  عبد هللاأنت أمة هللا وم أو زوجة أو لك أي وظيفة أخرى،لذلك قبل أن تكوني أ

مع زوجك وأبناءك  واجبكفتؤدين  هللا لك كل شيء بحياتك،،سيصلح   وبين هللا جب عليك وهو األساس وهو ما بينكالوا

 الغفلة ،وما الذي يجلب الغفلة؟ حضور القلب واجتناب  يحتاج منك ولكن المهم أن تصدقي مع هللا. و هذاوييسر لك هذا.

َوُهم في َغفلٍَة ﴿اقتََرَب ِللنِّاِس ِحسابُُهم  لدنيا،كما جاء في سورة األنبياءالناس واالختالط الزائد معهم،والكالم عن ا

 ﴾١﴿ ُمعِرضونَ 

 كيف؟

 ﴾٣﴾ الِهيَةا قُلوبُُهم..﴿٢َن ﴿يَلعَبو حدٍَث إاِلَّ استََمعوهُ َوُهم﴿ما يَأتيِهم ِمن ِذكٍر ِمن َربِِِّهم مُ 

 .أماكن الذكر وليس في السوق مثال الهين،وهذا في  يحضرون الدروس ويسمعون الذكر ،ولكنهم وهذا يعني أنهم 

﴿َوال تَكونوا َكالَّذيَن قالوا ذا الشيء،وال تكوني مثل:هفاستغلي   الدروس، ة ما دام هللا يسر لك حضوريلذلك أختي الغال

مُّ الُبكُم الَّذيَن الإِنَّ َشرَّ الدَّواِبِّ ِعندَ اللَّـهِ ﴾٢١ِمعنا َوُهم ال يَسَمعوَن ﴿سَ  ا أَلَسَمعَُهم ﴾َولَو َعِلَم اللَّـهُ ف٢٢يَعِقلوَن ﴿ الصُّ يِهم َخيرا

 َولَو

 ﴾٢٣وا َوُهم ُمعِرضوَن ﴿أَسَمعَُهم لَتََولَّ 

 

 ون من هؤالء الذين يسمعون الذكروقلوبهم الهية.نسأل هللا أال نك

 أقول أنا دائما مشغولة األساس الذي خلقنا من أجله،فال الدنيوية على نا بهذه اآلية أال نبدي مشاغلناوكأن هللا يخبر

غل نفسي بما لذلك اجعل األساس أن أشل ما خطط له.أنهى كل أشغاله وك وال يوجد من مات وقد،والدنيا هكذا تشغلنا،

 خلقني هللا من أجله.



 

يعني أنني يجب أن أمرن نفسي على ذكر ذا يجب أن أمرن نفسي على حضور القلب واجتنب الغفلة ودوام الذكر وهلذلك 

قلبخل القلب وكأنني أعود الدسي  بالبداية ومع الزيادة وبالتدريج وأستشعره أحس بهلم هللا ولو باللسان بداية،حتى ولو   

 

خلقت بدون  بداية لن أرى النتيجة ،ولكن مع المجاهدة ستأتي النتائج ،وألن الدنيا ماوكما ذكرنا   

  

 

شيء يأتي بيني وبين نفسي،وال يوجد جهاد ،فهناك مجاهدة بيني وبين الشيطان و  

 

وألن الدنيا جبلت على هذا الشيء، لذلك نحن والصعوبات في كل شيء، بسهولة،فمثال والدة اإلنسان بدايتها صعوبة

 نحتاج

 

لغفلة ودوام الذكر ،أثمر هذاومتى ما كان هناك حضور للقلب واجتناب ا لدوام الذكر ومن يذكر هللا يذكره هللا  

 

 سرور القلب باهلل وفرحه به وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من

 

؟هللا،و كيف نحس بالقرب من هللا  

 

أفعالي ما بيني وبين هللا.والناس موجودين بيننا عندما أراقب  

 

لسنوات،ومن يكون طول العمر معنا.،أو  لالختبار،فنرى أناسا يدخلون حياتنا  

 

فيجب أن  من نراه شهرا أو أسبوعا ثم يختفي من حياتنا،وكل هذا من هللا  

 

ذارة ،ثم ينشغل عني وال أراه ،وماأستغل كل موقف يأتيني ،ومن أتاني لفت  

 

 يعنى هذا؟

 

وسيذهبون لمكان ثان وألناس آخرون،وسبحان  هذا يعني أن وظيفتهم انتهت معك  

 

 هللا كل هؤالء جاؤوك اختبار ،وحتى زوجك وأبناؤك ،و السائق والخادمة

 

اس ولست غافلة ،أو ماشية فقط وراء الن بمعنى أنك تركزين على نفسك  كلهم اختبار ،لذلك إن كان لديك دوام المراقبة

السحتى وأنت جالسة بمج  بق األحداثكذلك،واالنسان بطبعه عجول ويحب أن يسنتن ما يفعلون،نسأل هللا أال نكوو  

 

حدثلساعة القادمة مثال،أو ماذا سيترين نفسك تفكرين ماذا سيحدث ا  علم  

 

باالسبوع القادم إجازة وأين سنذه األسبوع القادم،أو  

ة!!!لقادمنعلم إن كنا سنعيش للساعة امع أننا ال   

 

وال نستمتع ،مثالبلحظتها،مثال حامل تفكر متى  لذلك نحن نفسد على أنفسنا  

 

؟تى سيذهب للمدرسةوإن ولدت متى سيمشي ؟وإن مشى م؟ستلد  

 

وال تكونين عجولة  يجب أن نعيش لحظتنا وال نفكر بأمس أو ماذا سيحصل غدا . 

السرور في القلب ،وبعدم محاسبتها إذن محاسبة النفس تثمر   

﴾الرعد٢٨﴿ أاَل بِِذكِر اللَّـِه تَطَمئِنُّ القُلوُب ﴿ ن بذكر هللا.وانشراح الصدر،وانشراح الصدر يكونحصل على سرور القلب  : 

 

اآلخرة ،فيعيش مرتاح في الدنيا،وما السبب في  بالقرب من هللا،وهو نعيم معجل يناله العبد في دنياه قبل وقرة العين تكون

  تقومين بالوظيفة التي خلقك هللا من أجلها،وهي العبادة نكذا؟ه



يأدائك لوظيفتك هذه،فهذا سيؤد  فإن كان هناك خلل في يأدائك لوظيفتك هذه،فهذا سيؤد  فإن كان هناك خلل في   

 

؟مثال طبيب ولكنه يعمل طباخا،هل هو سعيد بهذه الوظيفة ،للضيق واالكتئاب وعدم انشراح الصدر وسرور القلب  

 

وحباه بالنعم وبالعقل ،لو قام بوظيفة  وتخيلي االنسان الذي كرمه هللا علي سائر المخلوقات .طبعا ال،ألنها ليست وظيفته

!!!ادةأخري غير العب   

ال أحس بالسعادة،وأعيش بقلق،كيف؟ قول ولكنني أصلى وأدعو هللا ،ومع هذاتهناك من سو  

 

ها مجرد حركات،ءهو الذي يشرح الصدر،وصالتها ودعا هذا نجيبها لعدم وجود شعور اإليمان في القلب،ألن  

 

وهي التذلل إلى هللا بأنواع العبوديات  ةلذلك التقي هو السعيد ألنه قام قام بوظيفته وهي العباد .وال يوجد حضور القلب

بوتسعد القلعظيمة تشرح الصدر  والخشية والرجاء،واالستعانة والتوكل،وكل هذه عبوديات من المحبة والتواضع  

بمعنى أي عمل تعملينه في الدنيا (ال يشبهه شيء من نعيم الدنيا ) سرور القلب وفرحه وقرة عينه بذ وابن القيم يقول أن  

جلب السعادة في الدنيا إال عالقتك ء يجلب السعادة،فهذا غير صحيح،ألن ال شي هعنه أن أو أي شيء يخبرك الناس

فهذا يؤدي للشقاء والتعاسة،كما جاء في سورة طه لما يكون هناك انقطاع عن هللا واتصالك به،لذلك وارتباطك مع هللا : 

١٢٤)َونَحُشُرهُ يَوَم الِقياَمِة أَعمى ﴿ وَمن أَعَرَض َعن ِذكري فَِإنَّ لَهُ َمعيَشةا َضنكاا ﴾١٢٤َونَحُشُرهُ يَوَم الِقياَمِة أَعمى ﴿   

﴾١٢٦َك اليَوَم تُنسى ﴿قاَل َكذِلَك أَتَتَك آياتُنا فَنَسيتَها َوَكذلِ  ا ﴿  ﴾ لماذا؟١٢٥قاَل َرِبِّ ِلَم َحَشرتَني أَعمى َوقَد ُكنُت بَصيرا  

لذلك كل ما أعطانا هللا في الدنيا،نستخدمه جسر .هو ينسى من رحمة هللا يوم القيامة ،ألنه أعرض عن ذكر هللا . 

ال يشتريه شيء من نعيملذلك سرور القلب وفرحه  لنصل به للجنة.الزوج ،األبناء وحتى األموال . 

الدنيا ولكن لذتها كانت ساعات وانقضت،ولكن لو الدنيا،وليس له نظير يقاس به،وياما قمنا بأشياء في  

.من نعيم الدنياء لخمسة دقائق فإن سرور القلب بذلك ال يعدله شي لو ذكرنا هللا أو سمعنا درسا عن أسمائه ولو كان . 

 

أهل الجنة ،كما قال ابن تيمية :جنتي في السرور الذي يحس به هو حال  فإن حالبوظيفته  متى ما قام اإلنسانإذن   

 

 .صدري ،ما يفعل أعدائي بي

 

بمن حو توليس ما أنت فيه،ألن سعادتك بقلبك عليك  أن يزعجوك أو يفسدوا لن يستطيعوا  أي الذين ال يحبونك .. 

إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب  فيها يقول:إنه لتمر بي أوقات أقول باهلل  حتى أن أحد العارفين .. 

.هو ذكر هللاالشعور يجلب لهم هذا  بمعنى بمثل هذا الشعور من الراحة والسرور،والذي .. 

الجنة يتنفسون  كذلك أهل؟ نحن نتنفس تلقائيا بدون ما نحس لذلك أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس ،كيف

  الذكر

ريب أن السرور  ا،هللا ولم يذكره،فهو لم يستمتع بأجمل ما في الدني من قضى بالدنيا وقت طويل ولم يعرف لذلك محروم

باهلل يبعث على دوام السير إليه، وانظري إلي نفسك لما تكونين مرتاحة ومسرورة، فإنك تريدين القيام بالكثير من 

وكل هذا السرور مبعثه معرفة هللا الرقيب ،ءشيتكونين متضايقة فإنك ال تريدين عمل أي  لما عكس األعمال، .  

ا التي خلقنا هللا من أجلها.نقوم بوظيفتن الشهيد،وهذا يجعلنا نقوم بعبادة المراقبة،أي . 

وكذلك تبذلين الجهد في  يومين.وإنما باستمرار يكون لك األنس بذكر هللاو ير إلى هللا بمعنى هو ليس يوما أودوام الس

،طلبه . 

السرور باهلل يبعثنا على دوام السير إليه، وإن لم أجد هذا السرور فال أتهم . ولحظة أنت تطلبين رضا هللا والجنةوفي كل 

لماذا؟وأعمالي،  فعلوا بي كذا،أو أخذوا مني كذا واألقدار،وإنما اتهم إيمانيأنهم  أبنائي أو الناس  

انه ألنني اشتريت السيارة المعينه، أو ألنني انتقلت فمثال أنا فرح ء،بأشخاص أو أشيا يوسرور يسعادت تألننا  ربط

 لمنزل جديد أو ألن أبنائي

ربطها بالحي القيوم الذي  وتزول،وهناك ما هو أعلى من هذا وهو أن أربطهاية عملوا لي كذا وكذا،وهذه كلها أشياء دنيو

،ال يموت   

وهنا تكون السعادة.لذلك  .أو زوجي أسأل هللا  أبنائيشيء أريده حتى من  فال أتذلل ألحد أو انكسر أو أفتقر له،وأي

المال واألوالد،ولم يبقى  من الكفار من لديه كل متاع الدنيا من ك نرى السعادة.لذل هما سببالصالحة اإليمان واألعمال 

ذهب ليخدم أو الحقيقية.أو منهم من ي ويمتع نفسه به،ثم بعد ذلك ينتحر،ألنه لم يجد السعادة شيء لم يجربه أو يشتريه

 ليعمل المشاريع

.ليست أخذا فقط وإنما هي أخذ وعطاء الخيرية ي الدول الفقيرة،وهللا يعطيه المتعة ألن الدنيا  

. 



.. 

 

ان(فليرجع،وليقتبس نورا يجد فيه حالوة اإليم ولإليمان حالوة من لم يذقها)القيم: لما قاله ابن عود ون . 

ال تريدين أن تفقدي هذا الشعور ،وكذلك تريدين المزيد منه اإلحساس بأنكتخيلي اإليمان له طعم وحالوة ،فيعطيك  . 

حالوته. وهنا فليرجع ويراجع نفسه،ويقتبس نور اإليمان ليجد . 

ٍد نبيًّا :)والنبي صلى هللا عليه وسلم يقول ذاق طعَم اإليماِن َمن َرضي باهللِ ربًّا ، وباإلسالِم ديناا ، وبمحمَّ : 

معنوي،فكيف أتذوق شيء معنوي؟ شيءوكما نعلم اإليمان   

الرضا باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال،وكلها يبين لنا أشياء إن عملناها فكأننا ذقنا طعم اإليمان،وهيهو لذلك  :  

.أي ال أعترض على أي شيء أو قدر من األقدار ،مشتركة بعبادة قلبية واحدة ،وهي عبادة الرضا .. 

 

والمعبود له األسماء الحسنى،وهللا هو المألوه   

يف يربينا هللا؟كأرضي بتربية هللا لي ،و سمائه،ورضيت باهلل ربا بمعنى أنيوالرب من أ  

  وجسمك كذلك،وهللا هو الرب يربينا عقلك بالمواقف واألقدار واألوامر والنو اهي،ويربي

حياتنا،وبداية تربيةاألشخاص الذين يأتون في  حتى المصائب تربينا،وكذلك  بالنعم واألقدار    

بها وقلنا سمعنا وأطعنا ستسهل علينا الكثير هللا لنا تكون باألوامر والنواهي،متى ما أخذنا   

ولما تأتينا التربية من هللا سواء باألوامر والنواهي من األشياء ،ثم يعد ذلك تكو ن التربية باألقدار .  

  أو باألقدار،أو من الناس أهم شيء أن نقول سمعنا

لي؟ قالت لي هكذا،أو لماذا هذا الموقف أو القدرحصل (وأطعنا،ونقبل تربية هللا،وال أقول مثال لماذا)ص ) 

وأبوك زوجك وأبناؤك، وكل ك وهللا أعلم بأفضل الطرق لتربيتك،لذلك أم بتربيته لك  أنت رضيت باهلل ربا،أي رضيت

نراه بأبنائنا ال يتربون كلهم بنفس الطريقة، ما  وهذا لك بها ليست باختيارك،وإنما هي تقدير هللا األقدار التي تمرين   

أحد غيره. حتى األم هي سبب ولكن هللا  الووالحمدهلل رب العالمين أن هللا هو مربينا ، .ألن هللا أعلم بعباده وما يصلحهم

.يربي األم واألبناء  هو من . 

. 

 ونعود للحديث:ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ربا،كيف؟

 

 

 

.أن االنسان ال يعارض وال يجادل وال يطالب وال يعاتب . ١-  

 

-في حياته هرضي باإلسالم منهجا يمشي علي  أيوباإلسالم دينا:  

 وبمحمد رسوال:أي أن محمد صلوات ربي عليه وسالمه-٣

 .رسول من هللا،فال أتعلق به،وإنما أؤمن به،وأتبعه

 

وعكسه السخط،أي من ال يعجبه شيء ،مثال تقولين لها يمين ،أساسه الرضا،والرضا منزلة عاليةوكل ما سبق   

؟أو هذا الشيء مكانه فوق،تقول لك لماذا ليس أسفل ،تقولين صيف ،تقول لك لماذا ليس شتاء؟يسارتقول لك  .. 

.فدائما معترضة . 

طومن سخط فله السخ وفي حديث آخر يقول النبي:من رضي فله الرضا، . 

كوني راضية،مثال ال تكون مشكلة إذا قالوا نذهب ع زوجك أبائك،ووالديكوأنت في معامالتك العادية ،م  

اأشياء بسيطة فال أجادل فيها،ومتى ما رضيت به لهذا المكان أو ذاك،أو نختار هذا اللون أو ذاك،هي  

ت على ما تريدينه،ولكنك رسب أردته هو الذي سيحصل ،صحيح أنك حصلت فلك الرضا.ولكن إن لم ترضي بمعنى أنت ما

.االعتراضك.لذلك الرضا درجة عالية جد باختبار هللا لك . 

 

هللاُ ورسولُه أحبَّ إليه  ثالٌث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حالوةَ اإليماِن . من كان :وفي حديث آخر للنبي صلي هللا عليه وسلم

ا سواُهما . وأْن يحبَّ المرءَ  أنقذَه هللاُ منه ، كما يكرهُ أْن يُقذََف في  كفِر بعد أنْ ال يحبُّه إالَّ هللِ . وأْن يكرهَ أْن يعودَ في ال ممَّ

 .:.النَّارِ 

 

ما هو القائم على الحب أشياء قائمة على الحب والبغض،وسنرى ٣ذكر  : 

ا سواُهما:أي هللا  -  من كان هللاُ ورسولُه أحبَّ إليه ممَّ

سورة التوبة  يقول الدنيا،وهللا ورسوله أحب إلى من أي محبوبات أخرى في : 

 



  ﴿ قُل إِن كاَن آباُؤُكم َوأَبناُؤُكم َوإِخواُنُكم َوأَزواُجُكم

َوَمساِكُن تَرَضونَها أََحبَّ إِلَيُكم ِمَن اللَّـِه َوَرسوِلِه َوِجهادٍ  َوَعشيَرتُُكم َوأَمواٌل اقتََرفتُموها َوتِجاَرةٌ تَخَشوَن َكسادَها  

﴾٢٣ال يَهِدي القَوَم الفاِسقيَن﴿  في َسبيِلِه فَتََربَّصوا َحتِّى يَأتَِي اللَّـهُ بِأَمِرِه َواللَّـهُ  

واألموال والبيت على حب هللا ورسوله،وجهاد في سبيله، أي ال تقدمين حب اآلباء واألبناء والعشيرة،  

 

وكيف أتعلق بها؟ ا،﴾ وهنا يحذرنا هللا من التعلق به﴿ فَتََربَّصوا  

أكثر من ذكري لهذه المحبوبات وأنا عامة دائما،لذلك أنا أحتاج لذكر هللاا ألنها موجودة أمامي وأراه  

!!!ما يجب متعلقة بها،وتخيلي أذكرها أكثر  وبدون ما أذكرها   

لهم  ذكرهم أكثر من أي شيء آخر.ومتى ما زاد ذكرنا ونحن ال نرى هللا ورسوله،لذلك يجب على  

سيزيد تعلقك بها، مثال تجلسين مع صديقتك إن تكلمتي معها عن الدنيا، أكثر من أي شيء آخر. فسنحبهم  . 

أن يكون   ألنها كما ذكرنا موجودة،وما يجب أستخدمها ولكن ال أنشغل بها وبذكرها، مع أنكم ال تحتاجون لتذكر الدنيا

  همنا

التفتنا إليها سنتعلق  إليها،ألننا متى مافنجعلها وراء ظهورنا وال نلتفت  عه نصب أعيننا هو هللا واآلخرة،أما الدنياضون

 .بها

ذكر لنا عن طعم اإليمان،ووفي هذا الحديث يخبرنا وهنا بالحديث يذكر لنا عن حالوة اإليمان،وبالحديث السابق  

وظيفة القلب حب هللا،ولكن ما مشكلتنا نحن؟ أن المحبة التي بقلوبنا يجب أن تكون فقط هلل،ألن  

البقرة: فإن هذا لن يكفيه ،يحتاج ألكثر ،كما جاء في سورة أخرى،ومتى ما صار ذلكأننا نمأله بمحبوبات   

َِّخذُ ِمن دُوِن اللَّـِه أَندَاداا ﴾١٦٥َكُحِبِّ اللَّـِه َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ِلِّلَّـِه ﴿ ِحبُّونَُهمْ ي ُ﴿ َوِمَن النَّاِس َمن يَت  

﴾١٦٥ِلِّلَّـِه ﴿ ألنه ال يوجد ما يمأله منها،ولكن ﴿ الَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ،أخرى وكثيرةمن ال يحب هللا قلبه يتعلق بمحبوبات   

.ألنهم يحبون من يستحق أن يحب لذلك قلوبهم هي هلل . 

 

 

:ما هو القائم على الحبنكمل حديث الرسول ول ونعود   

 لمنصبه أو ماله، أو لما يسدي له من خدمات،وإنما يحبه أي ال يحب )س( مثال ،يحبُّ المرَء ال يحبُّه إال هللِ ومن كان -٢

فحبي للناس هلل،سواء أحسنوا أو أساؤوا،ألنني أتعامل مع هللا، وال يوجد  ،يستحق أن يحب لذاته إال هللا هلل ،ألن ال شيء

. وسيط بيني وبين هللا  

أحبك في هللا،وتعمل لي مشكلة ،فإن تغير قلبي من الناس أنا)س( فإن هللا سيختبرني ،مثال أقول لومتى ما أحببت في هللا   

يتغير قلبي من ناحيتها فهذا مقام عال،وكيف أحصل عليه؟ لمن إو ،من ناحيتها فهذا يعني أني ال أحبها في هللا . 

وهذا طبعا ال يشترى بثمن هو توفيق من هللا،وهو من  بمعرفتي هلل،فإن عرفته فإن محبته ستطغي على كل شيء،

مأكبرالنع  

أو يكره كرها شديدا،هو لديه التوازن النفسي ألنه  وهذا يؤدي للتوازن النفسي عند اإلنسان،مثال ال يحب حبا شديدا

 يتعامل

.مع هللا وليس مع )س( أو )ص( من الناس  

هلل. وأعطى هلل ومنع هلل،فكل حركاته وقلبه وتعامالته ،لذلك من أوثق عرى اإليمان من أحب هلل،وأبغض هلل  .. 

مثال من يسدي لك معروفا،تقولين له جزاك هللا خيرا،ولكن بقلبك  المال هو القلب وهو المشكلة وهو الجهاد،فرأس 

.من هللا،هذا خطأ طبعا وبنفس الوقت ال أقول له أنا ال أشكرك ألن هذا المعروف ،الحمدهلل ألن هذا المعروف من هللا .. 

كمن المشكلة؟ووأين ت.وكما ذكرنا قلوبنا هلل فقط،ألنها ملك هللا . 

باهلل ونتقرب إليه، فكأننا بمن عنده   بها تافهة،مع أن مشاعرنا هذه لنتعلق أننا نضيع مشاعرنا وطاقاتنا على أشياء 

ياه ولم نواستنفذه كله علي د ولكنه ال يستخدمها لذلك وإنما للدنيا.كمن لديه رصيد الكثير من األشياء التي تدخله للجنة

 ..يفده آلخرته

ن.أن تكون مشاعرنا كلها هلل هذا يأتي مع زيادة اإليماوطبعا   

(منه كما يكُره أن يلقى في النارِ  ومن كان يكُره أن يرجَع إلى الكفِر بعد إذ أنقذه هللاُ )سنذكر ما قام على البغض،وهو -٣   

  حين يتذكر ماضيه وما عصى هللا فيه،يستغفر  مثال

فعله في جاهليته  أن يتبجح ويكون فرحا بما رجع على ما كان عليه،مثال اللذنبه،ويحمد هللا أن نجاه منه ،ويكره أن ي

هللا منه.وشعوره شعور الكره أن يعود إلي الكفر بعد أن أنقذه ،،ويتحدث عنه  

 

 وكيف هو شعورك حين تلقين ي النار؟؟؟

صيانترجعي لما كنت عليه سابقا من الجهل والع هذا ما يجب أن يكون عليه شعورك أن تكرهين أن .. 

ونحن الفقراء إلى هللا،نسأله أن يعطينا كل ما ذكرناه من الحب والبغض ،ألن ال  ،فالشعور هو شعور كره وليس خوف

الحصول عليهإال من هللا. أستطيع . 



قلبك. وانشراحا،فاتهم  إذا لم تجد للعمل حالوة في قلبك يقول: وابن تيمية :. 

وأذكر هللا وال أحس باالنشراح،وهنا ال  مثال أعمل العمل الصالح وال أحس باالنشراح، أصلي  

ويجب أن أؤمن بأن أي عمل خير أقوم به ، ،أن يثيب العامل علي عمله أتهم مثال الظروف ،ألن الرب شكور وال بد .. 

 فإن هللا سيثيبني عليه،كيف؟

بقلبي فهناك خلل في نفسي لعين هذا العمل واالنشراح وقرة ا بأن أجد حالوة . 

.،فيجب أن أراجع نفسي، ألن هناك شيء بعملي.لذلك نسأل هللا أن يخلص أعمالنا . 

. 

 والحمدهلل رب العالمين.

 

 

 

 
 


