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 القارئ: بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيم، احلمُد هلِل ربِّ العاملني، والّصالُة والّسالُم على املبعوِث رمحًة للعاملني.

 قاَل ابُن القّيِم رمحُه هللا تعاىل:
َا ينشأُ املشهُد الرَّاِبُع: مشهُد  حَساِن َوُهَو مشهُد املراقبِة، َوُهَو َأنإ يَعبَد هللاَ َكأَنَُّه يَ َراُه، َوَهَذا املشهُد ِإَّنَّ اْلإِ

ميَاِن ِِبَّللَِّ وأمسائِه َوِصَفاتِه، َحَّتَّ َكأَنَُّه يرى هللَا ُسبإَحانَُه َفوَق مسواتِه، ُمستواًي على َعرإ  ِشِه من َكَماِل اْلإِ
َمُر من ِعنِدِه ويصعُد ِإلَيإِه، َوتُعَرُض َأعماُل العباِد يَتَكلَُّم أَبم يه، َويُدبُِّر َأمَر اخلَليَقِة فَينزُل اْلإ رِِه َونَ هإ

هُد َذِلك  وأرواُحُهم ِعنَد املُوافاِة َعَليإِه فَيشإ
 عنَد الوفاِة، عند الوفاة. الشيخ:
 أحسَن هللا إليكم. القارئ:
 نعم. الشيخ:

هُد قَ يُّومًا َحيًّا مسيعاً القارئ: ِعنَد الوفا هُد أمساَئه َوِصَفاتِه، َويشإ هُد َذِلك ُكلَُّه ِبَقلإِبه، َويشإ ِة َعَليإِه، فَيشإ
عُل َما َيَشاُء َوُيكُم َما يُرِيد، َوُهَو  َبصريًا َعزِيًزا حكيمًا آمرًا انهياً، ُُيبُّ َويُبِغُض ويَرَضى ويَغَضُب َويَ فإ

َعنِي َوَما َفوَق َعرإِشه ََل خيفى َعلَ  َواِِلم َوََل بواِطِنِهم، بل يعلُم َخائَِنَة اْلإ يإِه َشيٌء من َأعماِل العباِد َوََل َأق إ
 ُُتِفي الصُُّدوُر.

َياَء واْلجالَل والتعظيَم واخلشيَة واحملّبَة  ومشهُد اِْلحَساِن أصُل َأعماِل الإُقُلوِب كلَِّها، فَِإنَُّه يُوِجُب احلإ
 وّكَل واخلضوَع هلِل ُسبإَحانَُه.واْلاِنبََة والتّ 

 هللاُ املستعان ال حول وال قّوة إاّل ابهلل، هللاُ املستعان، نسأُل هللَا من فضله، نعم. الشيخ:
 

لَّ َلُه، َويقطُع الَوساوَس َوَحِديَث النَّفِس، َوجيمُع  القارئ: أحسَن هللُا إليكم، واخلضوَع هلِل ُسبإَحانَُه والذُّ
 على هللا.القلَب واِلمَّ 

َساِن، وِبََسِبِه تَ تَ َفاَوُت الصَّاَلُة َحَّتَّ يكون  ِه من َمَقاِم اِْلحإ ِر َحظِّ فحظُّ الَعبإِد من الُقرِب من هللا على َقدإ
 َبني َصاَلة

 ايش؟ الشيخ:
ِه من َمَقاِم اِْلحَساِن، وِبََسِبه تَ ت َ  ِر َحظِّ َفاَوُت الصَّاَلُة، القارئ: فحظُّ الَعبِد من القرِب من هللِا على َقدإ

َرِض، وقياُمُهما ورُُكوُعُهما وُسُجوُدُُها  َماِء َواْلإ ِ من الفضِل َكَما َبني السَّ َحَّتَّ يكوَن َبني َصاَلِة الرجَلنيإ
 َواِحٌد.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية | إعداد

 

 فصٌل: املشهُد اخلامس:
 إىل هنا بس. الشيخ:
 أحسَن هللا إليكم. القارئ:
 ال إله إاّل هللا، األول؟ اقرأ املشاهَد العناوين بس الرؤوس. الشيخ:
 األّوُل: اإلخالص. القارئ:
 الثاين؟ الشيخ:
 الثاين: الّصدُق والّنصح. القارئ:
 الثالث؟ الشيخ:
 الثالث: مشهُد املتابعة واالقتداء. القارئ:
 نعم، الرابع هذا الشيخ:
 إي نعم. القارئ:
ُِ الّصاِحُ هو ما مقاُم اإلحساِن، يعين الشيخ: ُُ حصولِِه وملالِِه، فالعل ِِ الّصاِِح، مقوما ُُ العل ِِ مقّوما  هذ

توفّ َر فيه اإلخالُص واملتابعُة ملا هو معروٌف ومقرٌر ومشهوٌر، ولكن فيه معاين أخرى يتوّقُف عليها ملالُُه، 
ُِ عل ى الّثالثِة، على املشاهِد الّثالثِة، لكّن وال سيَّلا مشهُد اإلحساِن، فهذا املشهُد الرّابُع يف احلقيقِة يشتل

اشتَلالَه على األّوِل والثّاين أقوى وأظهُر، لكّنه يف احلقيقِة مقاُم اإلحساِن ال يتحّقُق إال ابألموِر املتقدِّمة، 
دَق ويتضّلُن املتابعَة. ُن اإلخالَص ويتضّلُن الصِّ ٌِ هلا وعامٌّ هلا، يتضلَّ  فهو يعين شام

ُِ فإنَّه يَ رَاَك(، وابُن  مقاُم اإلحسانِ  ُِ فإن مل تكْن ترا رُِ الرَّسوُل عليه الّصالُة الّسالُم: )تعبُد هللَا مأّنَك ترا فسَّ
ُِ فوَق  القّيِم يُعبّ ُر هبذا الكالم يعين يعُّبر عن معىن قولِه: )مأّنَك تراِ(، وهللُا تعاىل، لو رأى اإلنساُن ربَُّه لرآ

ُِ ُمدبّراً ُمتكلّ   لاً حاملاً سبحانَه وتعاىل.العرِش، ورآ
لكنَّ املؤمَن يرى هذا بقلِبه إميااًن فيؤمُن أبّن هللَا فوَق العرش، وأنَه تعاىل يدبّ ُر األمَر من الّسلاِء إىل األرِض 

ِر  وُُييي  وما يَعرُُج إليه، وأنّه يتكّلُم مبا شاَء إذا شاَء ميَف شاَء، وأنّه ََيِفُض ويرفُع ويُِعزر ويُِذلر ويهدي وُيِض
ِِّ شيٍء قدير.  ومُييُت وهو على م

 


