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عنوان اخلطبة

وهللا على كل شيء شهيد

عناصر اخلطبة

/1سعة علم هللا -تعاىل -وإحاطته مبخلوقاته /2معاين
بعض أمساء هللا الدالة على سعة علمه /3اآلاثر اإلميانية
هلذه األمساء /4منزلة املراقبة وأمهيتها /5مثرات مراقبة هللا

الشيخ

عبدهللا الطريف

عدد الصفحات 9
ُوىل:
اخلُطْبَةُ األ َ
ٍ
وحكماً؛ (يَ ْعلَ ُم َما
احلمد هلل الذ وسع كل شيء علماً ،وقهر كل خملوق عزةً ُ
ْي أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوََل ُُِييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما)[طه ,]110:وأشهد أن ال
بَ ْ َ

إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسولُه ،صلى هللا
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إبحسان ,وسلم تسليما كثرياً.
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أما بعدَ( :يأَيُّها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِمن نَ ْفس و ِ
اح َدة َو َخلَ َق
َ َ
ْ ْ
َ
ُ
َ ُ
ِم ْن ها َزوجها وب َّ ِ
ِ
ريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا َّ
اّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِ ِه
َ ْ َ َ ََ
ث م ْن ُه َما ِر َج ًاَل َكث ً
ام إِ َّن َّ
اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا)[النساء.]1 :
َو ْاْل َْر َح َ
فق ِ
لتأمل معانيه
أيها اإلخوة :يف تدبر كتاب هللا خريُ ذكرى ،ومن ُو َ
ودالالته سعد مبا تضفيه تلك املعاين على قلبه وروحه من ذكرى؛ تكون
سبباً يف صالح قلبه وسلوكه.
لفت الباري أنظار املتفكرين يف كتابِِه إىل
ولقد َ
ْي
وحذرهم من اطالعه عليهم فقال( :يَ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ُُِييطُو َن بِ ِه ِعل ًْما) [طه ,]110:وقولهَ ( :و َّ
اّللُ َعلَى ُك ِل َش ْيء َش ِهيد)
اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا)[النساء ,]1:وقولهَ ( :و َّ
[الربوج ,]9:وقوله( :إِ َّن َّ
اّللُ
ْت فَِإ ََّّنَا أ ِ
َض ُّل َعلَى
ِِبَا يَ ْع َملُو َن ُُِميط)[األنفال ,]47:وقوله( :قُ ْل إِ ْن َ
ضلَل ُ
ت فَبِما ي ِ
ِ
ِ
َل َرِّب إِنَّهُ ََِسيع قَ ِريب)[سبأ,]50:
وحي إِ ََّ
نَ ْفسي َوإِن ا ْهتَ َديْ ُ َ ُ
وقوله( :ما َخ ْل ُق ُكم وََل ب عثُ ُكم إََِّل َكنَ ْفس و ِ
اح َدة إِ َّن َّ
اّللَ ََِسيع
َ
ْ َ َْ ْ
َ
بِ
صري)[لقمان ,]28:آايت عظيمة خترب بصفات أفعال هلل املتعال ,أبنه
َ
علمه التام بكل شيء،
أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوََل
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القلوب
صفات يَ ُه ُز أتملها
مسيع بصريٌ,
قيب حمي ٌ
ٌ
يب ٌ
ط ٌ
َ
مسيع قر ٌ
عليم شهي ٌد ر ٌ
ٌ
ك
ظ تدبُ ُرها
هزاً ،ويُوق ُ
النفوس الغافلة ,وحييي فيها املراقبة ,نعم؛ (إِ َّن ِِف َذلِ َ
َ
لِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيد)[ق.]37 :
َذ ْك َرى لِ َم ْن َكا َن لَهُ قَ لْب أ َْو أَلْ َقى َّ
املطلع على ما أكنَّتهُ
قال الشيخ السعدي -رمحه هللا -عن معىن الرقيبُ " :
الصدور ،القائم على كل ٍ
نفس مبا كسبت ،الذي حفظ املخلوقات وأجراها
على أحسن نظام وأكمل تدبري ,والشهيد :املطلع على مجيع األشياء،
يسمع مجيع األصوات خفيها وجليها ،وأبصر مجيع املوجودات دقيقها
وجليلها ،صغريها وكبريها ،وأحاط علمه بكل شيء ،الذي شهد لعباده
وعلى عباده مبا عملوه" اه .
وقال عن احمليط" :هو الذي أحاط بكل شيء علماً ،وقدرة ورمحة وقهراً،
وقد أحاط علمه جبميع املعلومات ،وبصره جبميع الْ ُمبصرات ،ومسعه جبميع
املسموعات ،ونفذت مشيئته وقدرته جبميع املوجودات ،ووسعت رمحته أهل
بعزتِه كل خملوق ،ودانت له مجيع األشياء".
األرض والسموات ،وقهر َّ

 4من9

وعن السميع قال" :الذي أحاط مسعه جبميع املسموعات ،فكل ما يف العامل
صوت
وعلَنَها ,وكأهنا لديه
العلوي والسفلي من األصوات يسمعهاَّ ,
ٌ
سرها َ
مجيع اللغات ,والقريب
واحد ،ال ختتلط عليه األصوات ،وال ختفى عليه ُ
ِ
َس َّر الْ َق ْو َل َوَمن
السر والعالنية عنده سواء؛ ( َس َواء من ُكم َّم ْن أ َ
منها والبعيد و ّ
ِ
َّها ِر)[الرعد."]10:
َج َه َر بِه َوَم ْن ُه َو ُم ْستَ ْخف ِِبللَّْي ِل َو َسا ِرب ِِبلن َ
والعليم قال عنه اإلمام أمحد" :هو الذي يعلم ما يف السموات السبع،
واألرضني السبع ،وما بينهما وما حتت الثرى ،وما يف قعر البحار ،ومنبت
كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ،ومسقط كل ورقة ،وعدد ذلك،
وعدد احلصى والرمل والرتاب ،ومثاقيل اجلبال ،وأعمال العباد وآاثرهم،
وكالمهم".
بصرات يف أقطار األرض والسموات،
والبصريُ :الذي أحاط بصره جبميع الْ ُم َ
حىت أخفى ما يكون فيها ،فريى دبيب النملة السوداء ,على الصخرة
الصماء ,يف الليلة الظلماء ،ومجيع أعضائها الباطنة والظاهرة ،وسراين
ّ
القوت يف أعضائها الدقيقة ،ويرى سراين املياه يف أغصان األشجار
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وعروقها ،ومجيع النبااتت على اختالف أنو ِ
اعها وصغرها ودقَّتها ،ويرى
ُ
نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة ,وأصغر من ذلك.
حتريت العقول يف عظمته ،وسعة متعلقات صفاته ،وكمال
فسبحان من ّ
عظمته ولطفه ،وخربته ابلغيب والشهادة ،واحلاض ِر والغائب ،ويرى خائنات
اك
األعني ،وتقلبات األجفان ،وحركات اجلنان! ،قال -تعاىل( :-الَّ ِذي يَ َر َ
ِ
ك ِِف َّ ِ
اج ِدين * إِنَّهُ ُهو َّ ِ
يع
وم * َوتَ َقلُّبَ َ
حَ
ْي تَ ُق ُ
السم ُ
الس َ
َ
ِ
يم)[الشعراء( ,]220-218:يَ ْعلَ ُم َخائِنَةَ اْلَ ْع ُ ِ
ْي َوَما ُُتِْفي
ال َْعل ُ
ور)[غافر.]19:
ُّ
الص ُد ُ
وذكر الشيخ السعدي :أن ربنا -سبحانه وتعاىل -هو الذي أحاط علمه،
ابلظواهر والبواطن ،ومسعه جبميع األصوات الظاهرة واخلفية ،وبصره جبميع
يف ْ ِ
ري)[األنعام:
املبصرات ،صغارها وكبارها؛ وهلذا قالَ ( :و ُه َو اللَّ ِط ُ
اْلَب ُ
 ,]103الذي لطف علمه وخربته ،ودق حىت أدرك السرائر واخلفااي،
واخلبااي والبواطن.
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أيها األحبة :لو جلس أحدان وأتمل هذه املعاين الكبار والدالالت العظام
ائصه فرقاً ,وذرفت عيناهُ دمعاً,
هلذه اآلايت؛ لنخلع قلبُه خوفاً ،وارجتفت فر ُ
اي هللا! ما أعظم علمك وقُدرتك وإِحاطتك! ,وما أغفلنا عندما نباشر
معصية أو ندع واجباً!.
ولو استحضر أحدان هذا العلم وهذه اإلحاطة الرابنية ,ملا هم مبعصية ،أو
تَ ِ
رك و ٍ
اجب ,ولو استشعر هذه الرقابةَ الصارمة من لدن اللطيف اخلبري,
لسارع للخري وأحجم عن احلرام ,لكننا عن هذا غافلون.
فاللهم لطفك وحلمك اي لطيف ,أقول ما مسعتم ,وأستغفر هللا يل ولكم
فاستغفروه؛ إن ريب غفور رحيم.
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اخلطبة الثانية:
أيها اإلخوة :قال الشيخ السعدي -رمحه هللا" :-الرقيب" "والشهيد" امسان
ِ
مرتادفان ،وكالمها ُّ
إحاطة مس ِع هللاِ ابملسموعات ،وبص ِره
يدل على
ِ
ِ
ِِ
قيب على ما
ابلْ ُمبصرات ،وعلمه جبمي ِع املعلومات اجلليّة واخلفيّة ،وهو الر ُ
دار يف اخلواط ِر ،وما حتركت به اللواحظ ،ومن ابب أوىل األفعال الظاهرة
َ
اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا)[النساءَ ( ،]1 :و َّ
ابألركان ،قال -تعاىل( :-إِ َّن َّ
اّللُ
َعلَى ُك ِل َش ْيء َش ِهيد)[اجملادلة]6 :؛ وهلذا كانت املراقبةُ اليت هي من أعلى
ِ
ِ
ِ
الرقيب الشهيد ،فمىت علم العبد َّ
أن
القلوب :هي التعبّ ُد هللِ ابمسه
أعمال
حركاتَه الظاهرةُ والباطنةُ قد أحاط هللا ِ
العلم يف كل
بعلمها ،و
استحضر هذا َ
َ
ِ
ٍ
اسةَ َاب ِطنِ ِه عن ِ
يبغضهُ هللا،
كل فك ٍر
أحواله؛
وهاجس ُ
أوجب له ذلك حَر َ
َ
ظ ِ
ِ
كل ٍ
ِ
قول أو ٍ
ظاهَرهُ عن ِ
فعبَ َد
فعل يُسخ ُ
وحف َ
ط هللاَ ،وتعبَّ َد مبقام اإلحسان َ
يكن يراه فإن هللا يراه" أه .
َّ
اَّللَ كأنَّهُ يََراهُ ،فإن مل ْ
فإذا كان هللا -تعاىل -رقيباً على ِ
دقائق اخلفيَّاتُ ،مطَّلعاً على السرائ ِر
والنيَّ ِ
ات ،كان من ِ
ابب أوىل َشهيداً على الظواه ِر واجلليَّات.
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أيها اإلخوة :منزلةُ املر ِ
اقبة منزلةٌ عظيمةٌ جداً ،ومهمةٌ يف طر ِيق السائرين إىل
هللا ,وهي ِسر بني ِ
العبد ويَعُِّز يف ع ِ
ني هللاِ -تعاىل،-
العبد وربِِه ,يَ ْعظُ ُم ُ
ٌ َ
ِ
عظمة هذه املنزلة ِ
وأ َْع ُ ِ
وصغَ ِرها يف قلبِ ِه.
ني املخلوقني على قد ِر
ومراقبةُ هللاِ جيب أ ْن تالزمنا يف مجي ِع أعمالنا الصاحلة ,أبن نستشعر رؤيةَ هللاِ
ُ
َ
اطالعه على ما يف قلوبِنا يف عموم عبادتِنا؛ ألن اإلحسا َن "أَ ْن تَ ْعبُ َد
لنا و َ
اك" ,والعبادةُ اسم جامع لكل ما
ك تَ َراهُ ،فَِإ ْن ََلْ تَ ُك ْن تَ َراهُ فَِإنَّهُ يَ َر َ
هللاَ َكأَنَّ َ
منتنع عنه.
حيبه هللا ويرضاه ,وأن
نستشعر املراقبةَ
فنتجنب اخلطأ و َ
َ
َ
يتفطن هلا السائرون إىل هللاَِّ ,
أبن
أيها األحبة :هنا حقيقة مهمة جيب أن
َ
مراقبةَ هللاِ
سرور وفرحةٌ,
ْ
ليست قيداً ومهاً وتضييقاً على العبد مبلذاته؛ إهنا ٌ
قلب ِ
يبعثُها هللا يف ِ
قلوب من يراقبُه وخيشاه ,وكلما زادت مراقبةُ هللِ يف ِ
العبد
ُ
كلما زاد السرور واألنس ِ
بقرب هللا -تعاىل.-
ُ
ُ
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ِ
وليس هلذا ِ
حال من أحو ِال
يقاس به يف الدنيا؛ فهو ٌ
األنس والسرور نظريٌ ُ
أهل ِ
ِ
أقول فيها :إن
يب
أوقات ٌ
اجلنة ,حىت َ
ٌ
قال ُ
بعض الصاحلني" :إنَّه ُ
لتمر َ
كان أهل اجلنة يف مثل هذا؛ إهنم لفي ٍ
عيش طيب".
فاللهم ارزقنا خشيتك ومراقبتك يف الغيب والشهادة ،ووفقنا وذريتنا
واملسلمني لذلك.
وصلوا وسلموا على نبيكم؛ يعظم هللا أجركم ,فقد أمركم بذلك ربكم فقال:
ِ
ِ
(إِ َّن َّ
صلُّوا َعلَْي ِه
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
اّللَ َوَم ََلئ َكتَهُ يُ َ
آمنُوا َ
ين َ
َّب ََيأَيُّ َها الَّذ َ
ِ
ِ
يما)[األحزاب.]56:
َو َسل ُموا تَ ْسل ً

