
 المقدمة: 
معرفة هللا فرض عین على كل مسلم و مسلمة، وقبل أن نعرف هللا یجب علینا أن 

 غیره.خلي قلوبنا من نُ 
 

 المعنى اللغوي: 
 كثیر وشدید الُمراقبة (صیغة مبالغة) –رقیب: (رقب) 

 
 أنواع الرقابة في الدنیا:

	األمن -
	األكل  -
	المرور  -
	الحدود  -

 كثیرة أنواع المراقبات.
 

 صفات الُمراِقب: 
	العلم الكامل  .1
	اإلدراك (ُموازنة األمور)  .2
	الِحفظ (تسجیل المعلومات) .3
	عدم الغفلة  .4
	الَخفاء  .5

 
الرقابة، الحفظ والحراسة واالنتظار، الموكل بحفظ الشيء المترقب  -

	المترصد ما یغیب عنھ شيء 
 

 المعنى في حق هللا تعالى:
 

 هللا ھو الرقیب لیس كمثلھ شيء
	عنھ شيءال یغیب  -
	عالم بكل شيء -
	ال یغفل وال یسيء الفھم  -
	ویحفظ كل ما راقبھ من غیر حاجتھ ألي سبب -
	وال یشغلھ مراقبة شيء عن شيء  -

 



 وأما الرقیب فقد ورد في ثالثة موارد، قرن معھ في أحدھا اسم الشھید: 
 

 ِمْنَھا َوَخلَقَ  َواِحدَةٍ  نَْفٍس  ِمنْ  َخلَقَكُمْ  الَِّذي َربَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَیَُّھا یَا: ١سورة النساء 
 ِإنَّ  َواْألَْرَحامَ  ِبھِ  تََساَءلُونَ  الَِّذي اmََّ  َواتَّقُوا َوِنَساءً  َكِثیًرا ِرَجاالً  ِمْنُھَما َوبَثَّ  َزْوَجَھا

 ََّmَرِقیبًا َعلَْیكُمْ  َكانَ  ا 
 

	محور سورة النساء العدل بالضعفاء  -
	، فال تظالموا ذكر تعالى اننا من نفس واحدة -
	معرفة هللا الرقیب، یجعلنا النظلم  -
الرقیب رحمن ورحیم، غفور وحلیم، ال یعجل لنا العقوبة، ربما نرجع  -

	ونتوب الیھ سبحانھ وتعالى 
 

 َولَوْ  أَْزَواجٍ  ِمنْ  ِبِھنَّ  تَبَدَّلَ  أَنْ  َوالَ  بَْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  لَكَ  یَِحلُّ  الَ : ٥٢سورة األحزاب 
ُ  َوَكانَ  یَِمینُكَ  َملََكتْ  َما ِإالَّ  ُحْسنُُھنَّ  أَْعَجبَكَ  َّmَرِقیبًا َشْيءٍ  كُلِّ  َعلَى ا 

 
	عند تبدیل األحكام، الضابط رقابة هللا، فاستسلموا وال تُعارضوا. -

 
 َوَربَّكُمْ  َربِّي اmََّ  اْعبُدُوا أَنِ  ِبھِ  أََمْرتَِني َما ِإالَّ  لَُھمْ  قُْلتُ  َما: ١١٧سورة المائدة 

ا ِفیِھمْ  دُْمتُ  َما َشِھیدًا َعلَْیِھمْ  َوكُْنتُ  ِقیبَ  أَْنتَ  كُْنتَ  تََوفَّْیتَِني فَلَمَّ  َعلَى أَْنتَ وَ  َعلَْیِھمْ  الرَّ
 َشِھیدٌ  َشْيءٍ  كُلِّ 

 
	هللا تعالى مع علمھ بنا، سیسألنا عن أعمالنا یوم القیامة.  -

	
	

 آثار معرفة هللا الرقیب:
 

 أفكارنا وخطراتنا وقلوبنا وافعالنا.یجب علینا مراقبة هللا، في  -
	رقابة هللا رحمھ لنا. -
	معرفة ھذا تُصلح النفوس  -
مع مراقبة  هللا الدائمة لنا وقُدرتھ الكاملة علینا، حلیٌم بنا ال یُعجل العقوبة  -

	للعاصي 
	


