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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 

 

 

 

ا َشهايًدا﴾  َّلله  ﴿َوَكَفى ِبا

 (82: سورة الفتح)
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ن  العديد من الآايت والأحاديث النبوية جيد  ويف الس نة النبوية الناظر يف كتاب هللاا 

آدم اذلي مل يُـخلق عبثاالصحيحة اخلاصة مبراقبة ابن  بُْتْ  ﴿: هللا عز وجلقال  .آ هَما آَفََحسا  آَن

لَْينَا َوآَنهُكْ  َعَبثًا َخلَْقنَاكُْ 
ِ
ِبل شارة  فامي ييل  ىفَ س ُيكتَ و  .(441: سورة املؤمنون)﴾تُْرَجُعونَ  َل  ا

ىل بعض   :تكل النصوص ا 
 

 املراقبة الّرِّبنية

 هُه ﴿: يقول هللا عز وجل ن
ِ
ير ا ٍء بَصا  .(41:سورة املكل)﴾ باُكّا ََشْ

 باأَنه  يَْعلَْ  آَلَمْ  ﴿ :ويقول س بحانه  َ  .(41: سورة العلق) ﴾يََرى اَّلله

 ٍء عَلامير ﴿ :ويقول س بحانه    .(81:سورة البقرة)﴾ َوُهَو باُكّا ََشْ

 ا َشهايًدا﴿ :ويقول س بحانه َّلله  .(82: سورة الفتح)﴾ َوكَفَى ِبا

 ا عَلاميًا ﴿ :ويقول س بحانه َّلله  .(07:سورة النساء)﴾ َوكَفَى ِبا

 يُف  َوُهوَ  َخلََق  َمنْ  يَْعلَُ  َآَل  ﴿ :ويقول س بحانه هطا يُ  الل    .(41:سورة املكل) ﴾الَْخبا

 يبًا﴿  :ويقول س بحانه ا َحسا َّلله  .(6:سورة النساء)﴾ َوكَفَى ِبا

 نَْساَن ﴿ :ويقول س بحانه
ِ
ْن َولََقْد َخلَْقنَا اْل لَْيها ما

ِ
ُن آَْقَرُب ا َونَْعَلُ َما تَُوْسواُس باها نَْفُسُه َوََنْ

يدا    .(46:سورة ق)﴾ َحْبلا الَْورا

 َويَْعَلُ َما يفا ﴿  :ويقول س بحانه ُ ُكْ آَْو تُْبُدوُه يَْعلَْمُه اَّلله ُفوا َما يفا ُصُدورا ْن ُُتْ
ِ
قُْل ا

 ُ َماَواتا َوَما يفا اْلَْرضا َواَّلله يرر  السه ٍء قَدا آل معران)﴾  عَََل ُكّا ََشْ  .(81:سورة آ

 ا َوالَْبْحرا َوَما ﴿ :ويقول س بحانه له ُهَو َويَْعَلُ َما يفا الَْبّ
ِ
ْنَدُه َمفَاتاُح الَْغْيبا َل يَْعلَُمهَا ا َوعا

له يَْعلَُمهَا َوَل َحبهٍة يفا ُظلَُماتا اْلَْرضا َوَل 
ِ
ْن َوَرقٍَة ا له يفا كاتَاٍب تَْسُقطُ ما

ِ
َرْطٍب َوَل اَيباٍس ا

يٍ   .(11:سورة الأنعام) ﴾ُمبا
 

 مراقبة املالئكة الكارام 

 يدر ﴿: يقول هللا عز وجل َمالا قَعا يا َوَعنا الّشا ْذ يََتلَقهى الُْمَتلَقّايَانا َعنا الَْيما
ِ
َما ( 40)ا

يبر َعتايدر  يْها َرقا له دَلَ
ِ
ْن قَْوٍل ا  .(42ـ 40: سورة ق)﴾  (42)يَلْفاظُ ما
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 َي ﴿  :ويقول س بحانه ظا نه عَلَْيُكْ لََحافا
ِ
َي ( 47)َوا َراًما ََكتابا يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُوَن ( 44)كا

مٍي ( 48) نه اْلَبَْراَر لَفاي نَعا
ِ
مٍي ( 44)ا اَر لَفاي َجحا نه الُْفجه

ِ
ـ 47: نفطارسورة الا)﴾(41)َوا

41).  

 ْم آَْم ﴿ :ويقول س بحانه ْْيا َواُُهْ بَََل َوُرُسلُنَا دَلَ ُُهْ َوََنْ ه ُبوَن آََّنه َل نَْسَمُع ِسا س َ ََيْ

 .(27:نفطارسورة الا)﴾يَْكُتُبونَ 

 راُج ََلُ يَْوَم الْقايَاَمةا كاتَاًِب يَلْقَاُه ﴿ :ويقول س بحانه نَْساٍن آَلَْزْمنَاُه َطائاَرُه يفا ُعُنقاها َوُُنْ
ِ
َوُكه ا

يبًا ( 44)َمنُْشوًرا  َك الَْيْوَم عَلَْيَك َحسا تَابََك َكَفى بانَْفسا ـ 44: سورة ال ِساء)﴾(41)اْقَرآْ كا

41). 

  َا  َرُسولُ  قَال ُ  َصَله  اَّلله نه  :"َوَسلهَ  عَلَْيها  اَّلله
ِ
ا  ا ه ُرقا  يفا  يَُطوفُونَ  َماَلئاَكةً  َّللا ُسونَ  الطُّ  يَلَْتما

ْكرا  َآْهلَ  َذا اذّلا
ِ
َ  يَْذُكُرونَ  قَْوًما َوَجُدوا فَا وا تَنَاَدْوا اَّلله ىَل  َهلُمُّ

ِ
مْ  فَيَُحفُّوََنُمْ  قَالَ  َحاَجتاُكْ  ا ا  باأَْجناَحِتا

ىَل 
ِ
َماءا  ا نَْيا السه ُمْ  فَيَْسأَلُهُمْ  قَالَ  .ادلُّ ْْنُمْ  آَعْلَُ  َوُهوَ  َرُّبُّ ي يَُقولُ  َما ما َبادا ُحونَكَ  يَُقولُونَ  قَالُوا عا ّبا  يُس َ

ونَكَ  ُ َمُدونَكَ  َويَُكّبا ُدونَكَ  َوََيْ ا  َل  فَيَُقولُونَ  قَالَ  ؟َرآَْونا  َهلْ  :فَيَُقولُ  قَالَ  .َويَُمّجا  .َرَآْوكَ  َما َواَّلله

َباَدةً  َلَ  آََشده  ََكنُوا َرَآْوكَ  لَوْ  يَُقولُونَ  قَالَ  ؟َرآَْونا  لَوْ  َوَكْيَف  فَيَُقولُ  قَالَ  يًدا َلَ  َوآََشده  عا  تَْمجا

يًدا ما يًحا َلَ  َوَآْكَثَ  َوََتْ  َوَهلْ  :يَُقولُ  قَالَ  الَْجنهةَ  يَْسأَلُونَكَ  قَالَ  ؟يَْسأَلُونا  فََما :يَُقولُ  قَالَ  .تَْسبا

ا  َل  يَُقولُونَ  قَالَ  ؟َرآَْوَها ُمْ  لَوْ  فَكَْيَف  يَُقولُ  قَالَ  .َرآَْوَها َما َرّبا  ايَ  َواَّلله  يَُقولُونَ  قَالَ  ؟َرَآْوَها آََنه

ُمْ  لَوْ  ْرًصا عَلَْْيَا آََشده  ََكنُوا َرآَْوَها آََنه ْيَا َوآَْعَظمَ  َطلَبًا لَهَا َوآََشده  حا مه  قَالَ  .َرْغَبةً  فا ُذونَ  فَما  ؟يََتَعوه

نْ  يَُقولُونَ  قَالَ  ا  َل  يَُقولُونَ  قَالَ  ؟َرآَْوَها َوَهلْ  يَُقولُ  قَالَ  .النهارا  ما  قَالَ  .َرآَْوَها َما َرّبا  ايَ  َواَّلله

ْْنَا آََشده  ََكنُوا َرآَْوَها لَوْ  يَُقولُونَ  قَالَ  ؟َرَآْوَها لَوْ  فَكَْيَف  يَُقولُ  َراًرا ما  قَالَ  .َمَخافَةً  لَهَا َوَآَشده  فا

نْ  َمكَلر  يَُقولُ  قَالَ  .لَهُمْ  غَفَْرُت  قَدْ  َآّنا  فَأُْشهاُدكُْ  فَيَُقولُ  ْيامْ  الَْماَلئاكَةا  ما ْْنُمْ  لَيَْس  فاَُلنر  فا هَما ما ن
ِ
 ا

مْ  يَْشَقى َل  الُْجلََساءُ  ُهُْ  قَالَ  لاَحاَجةٍ  َجاءَ  ا  (.حصيح البخاري)" َجلايُسهُمْ  ُّبا

 ن صاحب الشامل ليفع القَل ست ساعات عن العبد :" عليه الصالة والسالم الوق ا 

ل كتب واحدةاملسل اخملطىء آأو امليسء ، فا ن ندم واس تغفر هللا مْنا  سلسةل ". )آألقاها وا 

 (.الأحاديث الصحيحة
 

 احلواس والأعضاء اتشهاد

 ُعهُْم َوَآبَْصاُرُُهْ َوُجلُوُدُُهْ باَما ﴿: يقول هللا عز وجل ْم ََسْ َذا َما َجاُءوَها َشهاَد عَلَْْيا
ِ
َحَّته ا

ٍء ( 87)ََكنُوا يَْعَملُوَن  ي آَنَْطَق ُكه ََشْ ا ُ اذله ْ لاَم َشهاْدُُتْ عَلَْينَا قَالُوا آَنَْطقَنَا اَّلله ُها َوقَالُوا لاُجلُودا



4www.epanouissement.org                                                                                                           
 

َل َمره  لَْيها تُْرَجُعوَن َوُهَو َخلََقُكْ آَوه
ِ
ُعُكْ َوَل ( 84)ٍة َوا وَن آَْن يَْشهََد عَلَْيُكْ ََسْ ُ تَِتا َوَما ُكْنُتْ تَس ْ

ا تَْعَملُوَن  مه َ َل يَْعَلُ َكثاًيا ما ي ( 88)َآبَْصاُرُكْ َوَل ُجلُوُدُكْ َولَكاْن َظنَنُْتْ آَنه اَّلله ا َوَذلاُكْ َظنُُّكُ اذله

اينَ َظنَنُْتْ با  َن الَْخاِسا ّاُكْ َآْرَداُكْ فَأَْصَبْحُتْ ما  .(84ـ  87:سورة فُصلت)﴾َرب

 ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ آُولَئاَك  ﴿ :ويقول س بحانه نه السه
ِ
َوَل تَْقُف َما لَيَْس َلَ باها عاْلر ا

ُئوًل   .(46:سورة ال ِساء) ﴾ََكَن َعْنُه َمس ْ

 ْم َوآَْرُجلُهُْم باَما ََكنُوا يَْعَملُونَ  يَْومَ ﴿ :ويقول س بحانه ْيا نَُِتُْم َوآَيْدا ْم َآلْسا سورة ) ﴾تَْشهَُد عَلَْْيا

 .(81:النور
 

 شهادة الأرض

 َذا ُزلْزالَتا اْلَْرُض زالَْزالَهَا . بسم هللا الرمحن الرحمي﴿: يقول هللا عز وجل
ِ
( 4)ا

نَْساُن َما لَهَا ( 8)َوآَْخَرَجتا اْلَْرُض آَثْقَالَهَا 
ِ
ُث َآْخبَاَرَها( 4)َوقَاَل اْل هَك ( 1)يَْوَمئاٍذ َُتَّدا باأَنه َرب

الَهُْم ( 1)َآْوََح لَهَا  ْوا آَمْعَ تَاًًت لاُيَ ا يََرُه ( 6)يَْوَمئاٍذ يَْصُدُر النهاُس آَش ْ ٍة َخْيً ثَْقاَل َذره فََمْن يَْعَمْل ما

ثْقَاَل َذره ( 0) ا يََرُه َوَمْن يَْعَمْل ما   .(2ـ4: سورة الزلزةل)﴾ )2)ٍة ََشًّ
 

 

 خمتارة آأذَكر وآأدعية

  ،يب ٍء َرقا  اَي َرقيُب، اَي َمْن ُهَو عَََل ُكّا ََشْ

 ،ٍء َشهيد  اَي َشهيُد، اَي َمْن ُهَو عَََل ُكّا ََشْ

 ،ي  اي بَصُي، اَي َمْن ُهَو باُكّ َشء بَصا

  ،ٍء ُمحيط يطُ اَي َمْن ُهَو باُكّا ََشْ  اَي ُمحا

 ٍء عَلمي، اَي َمْن يَْعَلُ َخائانََة  اي عَلامُي، اي َمْن ُهَو بُكّا َخلٍْق عَلمي، اَي َمْن ُهَو باُكّا ََشْ

ه والنهْجوى واجلَهَْر وما ََيْفى، ايَ  ُدور، اي َمْن يَْعَلُ الّّسا فاي الصُّ عَالاَم الَغْيب  الأْعُيا َوَما ُُتْ

ْنَدُه َمفَاتاُح الَغْيبا ل  هادة، اي عاَلَم الُغيوب، اي عَالاَم غَْيبا السامواتا والأرض، اَي َمْن عا والشه

ل ُهو ُد . يَْعلَُمهَا ا  ، فال يتَجده نك تعُل ما َكن وما يكون وكيَف يَُكون بعلمك الأزّلا الأبدّيا ا 

ل، ول يَلَْحقُ  يانر بَعَد عاْل،َل علر بَعد ََجْ  َك ناس ْ

  ُع َمْن يََشاُء، اَي َمْن ، اَي َمْن يُْسما ْمَع َوالَبََصَ عَاء، اَي َمْن َشقه السه اَي َسيُع، اي ََسيَع ادلُّ

ْكَوى، اَي َخباُي، يَْسَمُع النهْجَوى  َوالشه
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 َّن َك اليت ل تَُعّد ول َُتىص، ما ظهر ن َمُدك و َنْ  اللهم ا  مْنا وما بطن، شُكرك، عَل ناَعما

ْلَء ما بَيْْنام ن مُدك و َنمحداً كثياً َطّيبًا ُمباَرَكً فيه، و  ْلَء الأرض وما امَواتا وما ْلَء السه شُكرك ما

امتاك َداَد ََكا ك، وما نَة َعرشا ك، وزا َضا نَفسا ْن ََشء بَْعد، وعََدَد َخلقاك ورا ئَْت ما ْلَء َما شا . وما

ُعون، وعََدَد َما َذكََرك اذّلاكارون، وغَ  ْكراك اخلَاشا ا لُون، وَخَشَع ذلا ْكراك الَغافا فََل َعْن ذا

ُحون،  ّبا بهَحَك املُس َ ون، وس َ ُ َك املَُكّبا َ ُدوَن، وكَبه َتْغفاُرون، وَوحهَدك املَُوّحا َتْغَفَرك املُس ْ واس ْ

ُدونوصَل ل املصلّون،  اجا اكاُعون، وََسََد لاُربُوبايتاك السه َ الره من مالئكة ) وَركََع جلاَللا

نس وجن ُوم َوقََمر سَوَشْ  وا  َر بَالجا وَ  َوَنُّ ائاُفون، وعَدَد (َوَدَواّب  َوَّشه َبيْتاَك الطه ، وَطاَف با

اُر، وعََدَد َما ظهََرتا  َي وَدَرَج، وعدَد ما تََعاقََب الليُل والْنه امواتا َوالأَرضا ما َمََش فَْوَق السه

 .النُّجوُم، وتاَلمحتا الُغُيومُ 

  براهمي، وِبرك آل ا  براهمي وعَل آ آل محمد، كام صليت عَل ا  اللهم صل عَل محمد وعَل آ

نك محيد  براهمي؛ يف العاملي ا  آل ا  براهمي وعَل آ آل محمد، كام ِبركت عَل ا  عَل محمد وعَل آ

 .جميد

 ُن عَل َعهْدك َوَوع يُدك، وََنْ ُن َعبا ل آأنَْت َخلَْقتَنَا وََنْ ََل ا  ُّنا ل ا  ك ما اللهم آأنَت َرب دا

ا ما َصنَْعنَا، نَُبوُء َلَ باناْعمتك علينا ونَُبوُء بُذنوبنا، فاغفر لنا،  ْن ََشّ تطعنا، نَُعوذ باَك ما اس ْ

ل آأنَت  نه ل يَْغفُر اذلنوَب ا   .فا 

 يه َولاَمْن َدَخَل بَييَْت ُمْؤمنًا ﴿ .آأعوذ ِبهلل من الش يطان الرجمي َ َرّبا اغفْر ل َولاَوادلا

له تََباًراوللمؤمني 
ِ
َي ا الاما  . ﴾واملؤمنات َوَل تَزادا الظه

  ّزاَك اذلي ل يَُراُم وُمْلكاَك فَاتاك الُعال، ونَْسأأُلَ باعا ََن َوصا َّن نَْسأأُل بأأسامئاك احلُس ْ اللهم ا 

ك الأعظما اذلي ا   َك، ونَْسأأُل ِبَسا َك اذلي َمأَل آَْرََكَن َعْرشا ذا اذلي ل يَُضاُم وبانُورا َوَْجا

َ محمدٍ  َك َوَرُسولا َك لاَعْبدا يَت به آأَجْبت، ونَْسأَُلَ حُبّبا َذا ُدعا ئالَْت به آَْعَطْيَت َوا  صَل )س ُ

 ،(صَل هللا عليه وسل)، ونَْسأَُل مبا َسأََلَ به َعبُدك ورسول محمدر (هللا عليه وسل

ك اخمللَصي وآأوليائاك ونسأأل بلكامتك التامات، املتقي اذلين غفرَت  آأْن جتعلنا من عبادا

هتم يف احلياة ادلنيا  ذنََبم وتَقبهلَْت توبَِتم واس تجبَت دعَوهتم، وآأتَْمْمَت علْيم ناْعَمتََك، وبَّّشْ

 . والآخرة

  ل آأنت املنهان بَديُع الساموات والأرض، اي َذا َل ا  َّن نَْسأَُل بأأنه َلَ امحلد، ل ا  اللهم ا 

ل آأنَت الأحُد اجلالل وال كرام، اي ََحُّ اي قَ  َل ا  يُّوم، ونَسأأل بأأننا نَْشهَُد آأنك آأنَْت هللا ل ا 
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ْن مل  ْ ومل يُودْل، ومل يَُكْن َل ُكُفوا آأحد، آأْن توفقنا لعبادتك كأننا نراك، فا  الصمُد، اذلي مل يَِلا

 .نكن نراك، فا نك تراَّن

 ََّن فوَق الأرض وَتَت الأرض ويوَم العرض  .اللهم ارمحنا واْسـُِتْ

  ياً، الل َ يَْعُقوَب فَاْرتَده بَصا ، اَي َمْن بَّشه َرةا نَْيا َويفا الآخا ى يفا الَْحَياةا ادلُّ َّنه نَْسأَُلَ الْبُّْشَ هم ا 

ًدا  يّا ا َوس َ َن اَّلله َمٍة ما قًا بالَكا َ زكراي ﴿بَيْحىي ُمَصّدا براهمَي بُغالٍم َحلامي، اي من بَّشه َ ا  اَي َمْن بَّشه

َة ِبجلنهةَوَحُصوًرا َونَبا  َحابََة الكاَراَم الَعَّشَ َ الصه َي﴾، اي َمْن بَّشه الاحا َن الصه  . يًّا ما

  ََّن املَْوُت َذا َحََضَ ََّن باراْضَواناَك َوكََراَمتاَك ا  ْ  .اللهم بَّّشا

 ْم َوَل ُُهْ َيَْ ﴿ .آأعوذ ِبهلل من الش يطان الرجمي ا َل َخْوفر عَلَْْيا نه َآْولاَياَء اَّلله
ِ
َزنُوَن َآَل ا

َمنُوا َوََكنُوا يَتهُقوَن ( 68) آَ يَن آ ا يَل ( 64)اذله َرةا َل تَْبدا نَْيا َويفا اْلآَخا ى يفا الَْحَياةا ادلُّ لَهُُم الْبُّْشَ

مُي  َ ُهَو الَْفْوُز الَْعظا ا َذلا َماتا اَّلله يًعا هُ ( 61)لالَكا ا ََجا ه َة َّللا زه نه الْعا
ِ
ُزنَْك قَْولُهُْم ا يُع َوَل ََيْ ما َو السه

 (.61ـ68:سورة يونس)﴾ (61)الَْعلامُي 

 ىَل ﴿ .آأعوذ ِبهلل من الش يطان الرجمي
ِ
اغُوَت آَْن يَْعُبُدوَها َوآَََّنبُوا ا يَن اْجتَنَُبوا الطه ا َواذله

َبادا  ْ عا ى فَبَّّشا ا لَهُُم الْبُّْشَ ُعوَن ( 40)اَّلله ُعوَن الَْقْوَل فَيَتهبا َتما يَن يَس ْ ا يَن اذله ا نَُه آُولَئاَك اذله آَْحس َ

ُ َوآُولَئاَك ُُهْ آُولُو اْلَلَْبابا   (.رمَ سورة الزُّ )﴾  (42)َهَداُُهُ اَّلله

 ه قُلُوبُُكْ باها َوَما ﴿ .آأعوذ ِبهلل من الش يطان الرجمي ى لَُكْ َولاَتْطَمِئا له بُّْشَ
ِ
ُ ا َوَما َجَعََلُ اَّلله

ا  ْندا اَّلله ْن عا له ما
ِ
آل معران)﴾  (486) الَْعزايزا الَْحكاميا النهَْصُ ا  (.سورة آ

 يثا ﴿ .آأعوذ ِبهلل من الش يطان الرجمي يلا اْلََحادا ْن تَأْوا ّاُمَك ما َُّك َويَُعل يَك َرب َتبا َ جَيْ َوكََذلا

ْن قَْبلُ  هَا عَََل آَبََويَْك ما آَلا يَْعُقوَب مََكَ آَتَمه ُّ ناْعَمتَُه عَلَْيَك َوعَََل آ هَك  َويُتا نه َرب
ِ
ْْسَاَق ا

ِ
مَي َوا بَْراها

ِ
ا

 (.6: سورة يوسف)﴾ عَلامير َحكامير 

   ََّن نسأأل َخشيتك يف الّس والع  .لناللهم ا 

  براهمي، وِبرك آل ا  براهمي وعَل آ آل محمد، كام صليت عَل ا  اللهم صل عَل محمد وعَل آ

براهمي؛ يف  آل ا  براهمي وعَل آ آل محمد، كام ِبركت عَل ا  نك محيد عَل محمد وعَل آ العاملي ا 

 .جميد

  ﴿ ا َرّبا ه ُفوَن َوَسالمر عَََل الُْمْرَسلاَي َوالَْحْمُد َّللا ةا مَعها يَصا زه ّاَك َرّبا الْعا ْبَحاَن َرب س ُ

يَ   .﴾الَْعالَما

آمي آمي، آ آمي، آ  .آ


