الصيام ودورة املراقبة
للشيخ السيد مراد سالمة
أوال :تعريف املراقبة
تعريف املراقبة :إخوة اإلسالم املراقبة معناها :دوامُ علمِك بأن اهلل ال خيفى عليه شيءٌ من أمرك.
قال ابن املبارك لرجل :راقب اهلل تعاىل ،فسأله عن تفسريها فقال :كن أبدا كأنك ترى اهلل عز وجل)1( .
يصور اهلل تعاىل لنا املراقبة الكاشفة جلميع األحوال و االعمال يف اية من كتابه العزيز فيقول – جل شانه َ { -ومَا َتكُونُ فِي َشأْنٍ
َومَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا َت ْعمَلُونَ مِنْ َعمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَ ْيكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ َومَا يَ ْعزُبُ َعنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَا ِل ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
صغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا َأكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِنيٍ} [يونس]11 :
السمَاءِ وَلَا َأ ْ
فِي َّ
وسئل احلارث احملاسِيب عن املراقبة فقال :علم القلب بقرب اهلل تعاىل)2( .
ثانيا :الصيام دورة للمراقبة
الصيام هو دورة مكثفة لتحقيق منزلة املراقبة فالصوم يعلم الصائم كيف يكون مراقبا هلل تعاىل يف مجيع أحواله و أفعاله فهو يغرس
املراقبة و ينميها يف نفسية الصائم و اذا اردنا ان ننظر اىل ذلك عن كثب فتأملوا عباد اهلل:
االمتناع عن الطعام والشراب الذي به قوام البدن كيف جعل الصوم الصائم ميتنع عنه وهو يستطيع أن يتناوله فلو دخل الصائم
حجرنه واغلق عليه بابه ثم أكل وشرب ثم خرج للناس يتزي بزي الصوام ما كذبه أحد وال شك يف صيامه أحد ...بل انه رمبا
يكون وحده فينسى فيشرب او يأكل فتجده يتأمل من ذلك ويأتي املشايخ والعلماء ليسأهلم عن صحة صيامه وهل عليه قضاء ذلك
اليوم أم ال؟
ما الذي جعله يتأمل ويتحرج من ذلك؟
إنها مراقبة اهلل تعاىل يف السر والعالنية
االمتناع عن الشهوة :رمبا يكون الصائم يف فراشه جبواره زوجته احلسناء يف أبهى صور اجلمال وعلى الرغم يزينها له الشيطان
ويثري شهوته ولكنه مع ذلك يعتصم باهلل ويضبط شهوته
ما الذي جعله ميتنع عن شهوة؟
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إنها املراقبة
حفظ اللسان وسائر األعضاء عن الذنوب واملعاصي؟
صيامه اجلوارح فمن كان يقع يف الغيبة امسك لسانه ومن كان يشاهد احملرمات غض طرفه ومن كان يستمع إىل الغناء و املكاء
صان مسعه ما الذي جعل منه إنسانا مالئكيا؟
إنها املراقبة
انظر إىل الفتيات وإىل النساء عامة من كانت متربجة غطت مفاتنها وكفت نفسها ومل خترج إال وهي على قدم احلياء ما الذي
جعلها تتحول إىل ذلك؟
إنها املراقبة
حقا إن رمضان دورة مكثفة لتحقيق املراقبة هلل تعاىل حتى أصبح الصائم يعبد اهلل تعاىل كأنه يراه فان مل يكن يرها فهو يراه وتلك
قمة اإلحسان اليت خرب بها النيب العدنان – صلى اهلل عليه وسلم-
املوظف والعامل الذي كان يتعامل بالرشوة واحملسوبية تراه يف نهار رمضان قد خاف ربه ونزه يديه من تلك احملرمات
ما الذي جعله يكف عن عادته؟
إنها املراقبة
فصوم هو دورة مكثفة ليتخرج املسلم واملسلمة بعدها وقد حقق اإلسالم اإلميان واإلحسان
فكم من تائب قد كان ميالده يف رمضان
وكم من عاص كانت بداية طاعته يف رمضان
وكم من مفرط يف الفرائض كانت بداية مواظبة عليها يف رمضان
ثالثا فضائل املراقبة
وعلموا عباد اهلل :أن للمراقبة مثرات وخريات
فهي رافعة للدرجات
ماحية للسيئات مقربة من رب األرض والسماوات
عاصمة من جلة املعاصي والشهوات وإليكم بيان ذلك:
7

أوال :تبعد العبد عن املعاصي وتقربه من ظل عرش اهلل تعاىل :وهذه من أعظم الفضائل والثمرات حيث أن املرقبة ما هي إال جُنة
حتمي صاحبها من الوقوع يف معصية اهلل وهي حصن يلوذ به املسلم من عدوه.
فتكون النتيجة العصمة الربانية و املظلة الرمحانية ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :سبعة
يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظلّه :اإلمام العادل ،وشاب نشأ بعبادة اهلل ،ورجل قلبه معلََّّّق يف املساجد ،ورجالن حتابَّّا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرَّّقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إني أخاف اهلل» ()3متفق عليه.
فالباعث هلؤالء السبعة هو اخلوف واخلشية من اهلل تعاىل
قال محيد الطويل لسليمان بن علي :عظين .فقال :لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنَّه يراك لقد اجرتأت على أمر عظيم ،ولئن
كنت تظن أنه ال يراك فلقد كفرت)4( .
وقال ابن القيم رمحه اهلل" :وأرباب الطريق جممعون على أن مراقبة اهلل تعاىل يف اخلواطر سبب حلفظها يف حركات الظواهر ،فمن
راقب اهلل يف سره حفظه اهلل يف حركاته يف سره وعالنيته" ()5
وقيل لبعضهم :متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الـهَلَكة؟ فقال :إذا علم أنَّ عليه رقيباً)1( .
والنفس داعـية إىل الطغيان

وإذا خلوت بريبـةٍ يف ظلمة

فاستح من نظر اإلله وقل هلا الال إن الذي خلق الظالم يراني
وقال آخر:
إذا ما خلوت الدهر يومًا فال تقل

خلوت ولكن قل عليَّ رقيب

وال حتسنب اهلل يغفُل ساعــة

وال أن ما ختفيـه عنه يغيب

أمل ترَ أنَّ اليوم أسرعُ ذاهــبٍ

وأن غدا للناظــرين قريب

إن شابا وقع أسرياً لشهوته رأى فتاة فراودها عن نفسها وقال هلا :ال يرانا أحد؟ ومن يرانا يف ظالم كهذا غري الكواكب؟! فقالت:
وأين مكوكِبُها؟ فقام وتركها.
قال رجل للجنيد :مب أستعني على غض البصر؟ فقال :بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إىل املنظور إليه (.)7
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وقال رجل لوُهَيب بن الوَرْد رمحه اهلل :عظين؟ قال  :اتق أن يكون اهلل أهون الناظرين إليك )8( .
أتى رجل إبراهيم بن أدهم -رضي اهلل عنه -فقال :يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي  ،فاعرض علىَّّ ما يكون هلا زاجراً
ومستنقذاً .فقال إبراهيم :إن قبلت مخس خصال ،وقدرت عليها مل تضرك املعصية .قال :هات يا أبا إسحاق .قال :أما األوىل:
فإذا أردت أن تعصي اهلل تعاىل  ،فال تأكل من رزقة! قال :فمن أين آكل وكل ما يف األرض رزقه؟ قال :يا هذا! أفيحسن بك أن
تأكل رزقه وتعصيه؟! قال :ال .هات الثانية .قال :وإذا أردت أن تعصيه فال تسكن شيئاً من بالده؟ قال :هذه أعظم  ،فأين
أسكن؟ قال :يا هذا! أفيحسن بك أن تأكل رزقه  ،وتسكن بالده  ،وتعصية؟! قال :ال .هات الثالثة! قال :وإذا أردت أن
تعصيه  ،وأنت تأكل رزقه  ،وتسكن بالده  ،فانظر موضعاً ال يراك فيه فاعصه فيه؟! قال :يا إبراهيم! ماهذا؟ وهو يطلع على ما
يف السرائر؟ قال :يا هذا! أفيحسن بك أن تأكل رزقه  ،وتسكن بالده  ،وتعصيه وهو يراك ويعلم ما جتاهر به وما تكتمه؟! قال:
ال .هات الرابعة .قال :فإذا جاءك املوت ليقبض روحك  ،فقل له :أخرني حتى أتوب توبة نصوحاً  ،وأعمل هلل صاحلاً! قال :ال
يقبل مين؟ قال :يا هذا! فأنت إذا مل تقدر أن تدفع عنك املوت لتتوب  ،وتعلم أنه إذا جاءك مل يكن له تأخري  ،فكيف ترجو
وجه اخلالص؟! قال :هات اخلامسة! قال :إذا جاءك الزبانية يوم القيامة  ،ليأخذوك إىل النار  ،فال تذهب معهم؟ قال :إنهم
ال يدعونين  ،وال يقبلون مين .قال :فكيف ترجو النجاء إذن؟ قال :يا إبراهيم  ،حسبى  ،حسيب  ،أنا أستغفر اهلل وأتوب إليه.
عن األصمعي قال :كنت أطوف بالبيت فرأيت أعرابياً يطوف فذكر قصة أعرابية ،قال :قلت :فبينك وبني من تهوى شيء؟ قال:
ال إال ليلة فإني رمت منها شيئاً فقالت :أما تستحي؟!
قلت :وممن أستحي فال يرانا إال الكواكب؟!

قالت :فأين مكوكبها؟!()9
ثانيا :حتسني العبادة وأداؤها على أكمل وجه.
ومن فضائل املراقبة حتسني الطاعة هلل – تعاىل-لعلم العبد بعظم الرب وأن العظيم سبحانه مجيل ال يقبل إال اجلمال و من
العمل إال ما له وصف الكمال و اجلمال
وهذا ما نراه يف مدرسة رمضان فقد زينوا الصيام حبفظ اجلوارح و زينوا الصيام بقراءة القران  ،يقول رسول اهلل – صلى اهلل
عليه وسلم« : -أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك» متفق عليه)10( .
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فاملرتبة األوىل عبادة شوق وطلب ،فإن تعذَّر عبدتَ عبادة خوف وهرب .فاحلديث صريح يف أن مراقبة اهلل تدعو إىل حتسني
العبادة.
قال ابن منظور رمحه اهلل" :من راقب اهلل أحسن عمله" ()11
 ،فعن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه» ()12
عن معاذ رضي اهلل عنه قال :يا رسول اهلل ،أوصين .قال« :اعبد اهلل كأنَّك تراه ،واعدُد نفسك من املوتى ،وإن شئت أنبأتك مبا
هو أملك بك من هذا كلَّّه ،هذا» وأشار بيده إىل لسانه .رواه ابن أبي الدنيا.
ثالثا سبيل إىل جنة عالية :ومن أعظم مثرات املراقبة اجلنة وما فيها من نعيم مقيم فاهلل تعاىل وصف لنا سكناها فقال -جل
جالله{ :-إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رََّبهُمْ بِا ْلغَيْبِ َلهُمْ َمغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِريٌ{ [امللك.]12/
ضهُمْ عَلَى َبعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ( )25قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَ ْبلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِنيَ ()21
و قال اهلل تعاىل – يف وصف حال أهل اجلنة {وَأَقْبَلَ بَعْ ُ
السمُومِ ( )27إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} [الطور]28 - 25 :
َفمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ َوقَانَا عَذَابَ َّ
واعد هلم جنتان فقال سبحانه {وَِلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ( )41فَ ِبأَيِّ آلَاءِ رَِّب ُكمَا ُتكَذِّبَانِ } [الرمحن]47 ،41 :
رابعا :إجابة الدعاء :ألننا حباجة إىل اهلل وليس منا أحد يستغين عن اهلل حلظة واحدة ،حاجتنا إىل اهلل دائمة ،إذًا ،فنحن
حنتاج إىل إجابة الدعاء ،وقضاء احلاجة ،وحنتاج إىل املدد من اهلل ،وأن إجابة الدعوات ال تكون إال ملن راقب ربه مراقبةً صادقةً،
وال أدل على إجابة الدعاء من قصة الثالثة الذين آواهم املبيت أول املطر إىل الغار ،دخلوا الغار واحندرت صخرة بأمر اهلل ،فسدت
عليهم فم الغار ،فأصبحوا داخل صخرة مصلتة ،توسلوا إىل اهلل مبراقبتهم له.
* األول :راقب اهلل يف والديه ،فانفرج ثلثها.
* الثاني :راقب اهلل يف عرض بنت عمه ،فانفرج ثلثها الثاني.
* الثالث :راقب اهلل يف األمانة فحفظها ومناها ،فانفرج ثلثها الثالث .وفرج اهلل عنهم كربهم مبراقبتهم له ،راقبوه حال الرخاء
فأجاب دعاءهم حال الشدة.
رابعا :عقوبات من مل يراقب رب األرض والسماوات
اجلرأة وعدم املراقبة صفة من صفات املنافقني
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قال تعاىل }:وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُ َسهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَا َن خَوَّانًا أَثِيمًا ( )107يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ َمعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ َوكَانَ اللَّهُ ِبمَا َي ْعمَلُونَ مُحِيطًا{ [النساء .]108 ،107/واملعنى" :يسترتون من
الناس خوفًا من اطالعهم على أعماهلم السيئة ،وال يسترتون من اهلل تعاىل وال يستحيون منه ،وهو عزَّ شأنه معهم بعلمه ،مطلع
عليهم حني يدبِّرون -ليال -ما ال يرضى من القول ،وكان اهلل -تعاىل -حميطًا جبميع أقواهلم وأفعاهلم ،ال خيفى عليه منها
شيء")13( .
ثانيا اإلفالس يوم القيامة
فعن ثَوْبَا َن رضي اهلل عنه ،عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالََ « :لأَعْ َلمَنَّ َأقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي َيأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ َأمْثَالِ
جلهِمْ لَنَا؛ أَنْ لَا َنكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
جعَ ُلهَا اهلل عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا» .قَالَ ثَوْبَانُ :يَا رَسُولَ اهلل صِ ْفهُمْ لَنَاَ ،
جِبَالِ ِتهَامَةَ بِيضًا ،فَيَ ْ
لَا َنعْلَمُ .قَالََ « :أمَا إَِّنهُمْ إِخْوَاُنكُمَْ ،ومِنْ جِلْدَ ِتكُمْ ،وَ َيأْخُذُونَ مِنْ اللَّ ْيلِ َكمَا َتأْخُذُونَ ،وَلَكِنَّهُمْ َأقْوَامٌ ِإذَا خَلَوْا ِبمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَ َهكُوهَا»
رواه ابن ماجة)14( .
ثالثا :االنتكاس عن الطاعة
خلص أحد علماء السلف رمحهم اهلل نتيجة ذنوب اخللوات يف مجلة وكأنها معادلة حسابية
فقال رمحه اهلل (ذنوب اخللوات  ...انتكاسات ،وطاعات اخللوات  ...ثبات
فلو رأيت أحدا ممن كان مشهوراً بااللتزام معروفاً عند أهل اخلري واإلقدام لو رأيته على حال أخرى،
لو رأيته وقد تبدل حاله وانتكس فأعلم أن األمر مل يكن صدفة ومل يأتي بغتة،
فإنه بارز اهلل باملعاصي يف اخللوات حتى تكاثرت على قلبه فظهرت يف العلن.
وكان السلف رمحهم اهلل يعرفون صاحب معصية اخللوة ،فإن هلا شؤماً يظهر يف الوجه ويظهر يف ضعف إقباله على الطاعات،
قال أبو الدرداء لسامل بن أبي اجلعد:
ليحذر امرؤ أن تبغضه قلوب املؤمنني من حيث ال يشعر! قال :أتدري ما هذا؟! قلت :ال،
قال :العبد خيلو مبعاصي اهلل عز وجل فيلقي اهلل بغضه يف قلوب املؤمنني من حيث ال يشعر!! ()15
خامسا :الطريق إىل املراقبة

 - 17التفسير الميسر ()96 /1
 - 14أخرجه ابن ماجه ( ، 1418/7رقم )4745
 - 15الزهد ألبي داود ()776 /1
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أخي املسلم :فان سألت عن الطريق املوصل إىل مراقبة اهلل تعاىل ويكف يكون العبد من أهلها؟
فإليك الطريق الذي سار عليه العارفون فوصلوا إىل قمة املراقبة واخلوف من اهلل تعاىل -
أوال تعرُّف على اهلل –تعاىل بأمسائه وصفاته!
فاإلميان بأمساء اهلل تعاىل :الرقيب ،واحلفيظ ،والعليم ،والسميع ،والبصري ،والتعبد هلل تعاىل مبقتضاها يورث مراقبة اهلل تعاىل.
فالرقيب الذي يرصد أعمال عباده ،واحلفيظ الذي حيفظ عباده املؤمنني ،وحيصي أعمال العباد ،والعليم الذي ال ختفى عليه
خافيةٌ من أمور عباده ،والسميع املدرك لألصوات ،والبصري الذي يرى كل شيء.
قال تعاىل} :إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ َرقِيبًا{ [النساء ،]1/وقال} :إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ َشيْءٍ حَفِيظٌ{ [هود ،]57/وقال} :أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
خمْسَةٍ إِلَّا هُوَ َسادِ ُسهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
السمَاوَاتِ َومَا فِي ا ْلأَرْضِ مَا َيكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَا ِب ُعهُمْ وَلَا َ
َيعْلَمُ مَا فِي َّ
السمِيعُ
إِلَّا هُوَ مَ َعهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ ِبمَا َعمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ ِبكُلِّ َشيْءٍ عَلِيمٌ{ [اجملادلة ،]7/وقال} :إِنَّهُ هُوَ َّ
الَْبصِريُ{ [اإلسراء.]1/
واإلميانُ بأنَّ اهلل تعاىل مسيع مينع من أن يصدر عن املسلم كالم يسخط اهلل ،إنَّ عائشة رضي اهلل عنها ملَّا جاءت اجملادِلة إىل
حمْدُ لِلَّهِ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غرفتها تشكو زوجها غاب عن مسعها كثري من كالمها ،فلما نزلت السورة قالت" :الْ َ
جهَا َومَا أَ ْسمَعُ مَا
الَّذِي وَسِعَ َس ْمعُهُ الْ َأصْوَاتَ ،لَقَدْ جَاءَتْ ا ْلمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَ ْشكُو زَوْ َ
جهَا)11( .}.
تَقُولُ ،فَأَْنزَلَ اهلل{ :قَدْ َسمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْ ِ
قال ابن اجلوزيَّّ -رمحه اهلل :-احلقَّّ عزَّّ وجلَّّ -أقرب إىل عبده من حبل الوريد .لكنَّّه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد
منه ،فأمر بقصد نيَّّته ،ورفع اليدين إليه ،والسَّّؤال له .فقلوب اجلهَّّال تستشعر البعد ،ولذلك تقع منهم املعاصي ،إذ لو حتقّقت
مراقبتهم للحاضر النَّّاظر لكفّوا األكفَّّ عن اخلطايا .واملتيقّظون علموا قربه فحضرتهم املراقبة ،وكفتهم عن االنبساط)() 17
ثانيا :شهادة اجلوارح يوم الفضائح
قال تعاىل{ :حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا َشهِدَ عَلَ ْيهِمْ َسمْ ُعهُمْ وَأَْبصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ِبمَا كَانُوا َي ْعمَلُونَ (َ )20وقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ َشهِدْتُمْ عَلَيْنَا
جعُونَ (َ )21ومَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَ ْشهَدَ عَلَ ْيكُمْ َس ْمعُكُمْ وَلَا
قَالُوا أَنْطَقَنَا اهلل الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ َشيْءٍ وَهُوَ خَلَ َقكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْ َ
أَْبصَا ُركُمْ وَلَا جُلُو ُدكُمْ وَ َلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اهلل لَا َيعْلَمُ كَثِريًا مِمَّا تَ ْعمَلُونَ ( )22وَذَِلكُمْ ظَُّنكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَِّبكُمْ أَرْدَا ُكمْ فَ َأصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ( )23فَإِنْ َيصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى َلهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا َفمَا هُمْ مِنَ الْ ُمعْتَ ِبنيَ} [فصلت.]24-20/
وقال تعاىل} :الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى َأفْوَا ِههِمْ وَُتكَلمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُ ُلهُمْ ِبمَا كَانُوا َيكْسِبُونَ{ [يس.]15/
 - 16صحيح  :أخرجه أحمد ()46/ 6
 - 12صيد الخاطر ()776
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يف قيام وقعودي

أنا من خوف الوعيد
كيف ال أزداد خوفاً

وعلى النار ورودي

كيف جحدي ما جترأت

وأعضائي شهودي
أم ترى كيف جحودي

كيف إنكاري ذنوبي

برقيب وعتيد

وعلي القول حيصى
وقال أخر:
العمر ينقص والذنوب تزيد

وتقول عثرات الفتى فيعود

هل يستطيع جحود ذنب واحد

رجل جوارحه عليه شهود

ثالثا :شهادة األرض.
تذكر أخي اذا دعتك نفسك إىل معصية اهلل تعاىل أن األرض اليت أنت عليها رقيبة شهيدة عليك ستشهد عليك يوم القيامة أن
خريا فخري و إن شرا فشر يقول اهلل تعاىل{:إِذَا زُ ْلزِلَتِ ا ْلأَرْضُ زِ ْلزَا َلهَا * وَأَخْرَجَتِ ا ْلأَرْضُ أَثْقَا َلهَا * َوقَالَ الْإِنسَانُ مَا َلهَا * يَ ْومَئِذٍ
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * ِبأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى َلهَا} [( )5-1سورة الزلزلة] عن أبي هريرة  -رضي اهلل تعاىل عنه  -قال :قرأ رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم  -هذه اآلية{ :يَ ْومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [( )4سورة الزلزلة] قال(( :أتدرون ما أخبارها؟)) قالوا :اهلل ورسوله
أعلم ،قال(( :فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة ،مبا عمل على ظهرها ،أن تقول :عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا ،قال
فهو أخبارها)) [رواه اإلمام أمحد يف مسنده])18( .
رابعا :تذكر أنك مراقب من قبل مالئكة كرام يكتبون كل صغرية وكبرية
يقول تعاىل :يقول اهلل عز وجل ( :وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وََنعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ َأقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَْبلِ الْوَرِيدِ  .إِذْ يَتَلَقَّى
ا ْلمُتَلَقيَانِ عَنِ الْ َيمِنيِ وَعَنِ الشِّمَالِ َقعِيدٌ .مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ َرقِيبٌ عَتِيدٌ) سورة ق.18-11/
يقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل:
" يف الرقيب ثالثة أوجه:
أحدها :أنه املتتبع لألمور.

 "- 18أخرجه أحمد ( ،724/7رقم  ، )8854والترمذي ( ، 619/4رقم )7479
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الثاني :أنه احلافظ ،قاله السدي.
الثالث :أنه الشاهد ،قاله الضحاك.
ويف العتيد وجهان:
أحدهما :أنه احلاضر الذي ال يغيب.
الثاني :أنه احلافظ ا ُملعَد  ،إما للحفظ  ،وإما للشهادة " انتهى)19( .
ويقول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل :
الشمَالِ َقعِي ٌد ) أي  :مرتصد  ( .مَا يَلْفِظُ
" ( إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقيَانِ ) يعين  :امللكني اللذين يكتبان عمل اإلنسان  ( ،عَنِ الْ َيمِنيِ وَعَنِ ِّ
) أي  :ابن آدم ( مِنْ قَوْلٍ ) أي  :ما يتكلم بكلمة ( إِال لَدَيْهِ َرقِيبٌ عَتِيدٌ ) أي  :إال وهلا من يراقبها معتد لذلك يكتبها  ،ال
يرتك كلمة وال حركة  ،كما قال تعاىل  ( :وَإِنَّ عَلَ ْيكُمْ لَحَافِظِنيَ كِرَامًا كَاتِبِنيَ َيعْ َلمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) االنفطار " 12-10/انتهى)20( .
ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل  ( ":رقيب ) مراقب ليالً ونهاراً  ،ال ينفك عن اإلنسان .
( عتيد ) حاضر  ،ال ميكن أن يغيب ويوكل غريه  ،فهو قاعد مراقب حاضر  ،ال يفوته شيء " انتهى .و يقول – جل شانه
{ َومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ ُيعْ َرضُونَ عَلَى رَِّبهِمْ وَيَقُولُ األَ ْشهَادُ هَؤُالء الَّذِينَ َكذَبُواْ عَلَى رَِّبهِمْ أَالَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى
الظَّاِلمِنيَ} [( )18سورة هود] )71( .
اللهم ارزقنا البصرية يف آياتك وزدنا بك علما ولك حبا ومنك خشية
فاهلل نسأل أن يزيدنا إميانا مع إمياننا وأن جيعلنا من املعتربين مبواطن العرب اللهم اجعل ما أنزلت علينا من اخلري عطاء بركة
ونعمة ال عطاء استدراج ونقمة اللهم اجعله عونا لنا على طاعتك واجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صرب

 - 19الجامع ألحكام القرآن " ()11/12
 "- 76تفسير القرآن العظيم " ()798/2
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