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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف   
 .، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيواملرسلنياألنبياء 

 :أما بعد  
 فارقه لو لربه، والعابد اهللا إىل للسائر رضوريفإن الرجاء   
 يرجو ذنب بني ما يدور املسلم ألن يتلف؛ كاد أو تلف حلظة
 قبوله، يرجو صالح وعمل إصالحه، يرجو وعيب غفرانه،
 يرجو اهللا من وقرب باهتا،وث حصوهلا يرجو وهداية واستقامة
 . إليه الوصول

 عىل املرء تعني التي األسباب أقوى من الرجاء كان ولذلك  
 الزمن، هذا مثل يف والسيام الدين، عىل والثبات ربه إىل السري
 . والشبهات واملحن والشهوات نالفت زمن
 أهله، من نكون حتى ًصحيحا ًفهام الرجاء فهم من والبد  
 .األماين أصحاب من نكون الصحيح فهمال نفهمه مل فإن

ضمن سلسلة أعامل القلوب   اخلامس هو الكتيب وهذا  
التي يرس اهللا يل إلقاءها يف دورة علمية ،وشاركني يف إعدادها 
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 وها هو اليوم يسعى إلخراجها الفريق العلمي يف جمموعة زاد،
 .عىل هيئة مادة منشورة

  . إنه سميع جميبالتوفيق والسداد،نسأل اهللا و  
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ُّالراء واجليم واحلرف املعتل أصالن متباينان، يدل ) رجي(   ّ
َأحدمها عىل األمل، واآلخر عىل ناحية اليشء َ ُ. 

ُ رجوت األمر أرجوه يقال. ّفاألول الرجاء، وهو األمل   َ
َّثم يتسع يف ذلك، فربام عرب عن اخلوف بالرجاء. ًرجاء ِّ ُ َّ قال . ُ
، أي ال ]١٣:نوح[ 0 1 2  3 4 5 :  تعاىلاهللا

ًله عظمةختافون  ََ . ما أرجو، أي ما أبايل: ٌوناس يقولون. َ
 . عىل هذا َّوفرسوا اآلية

َوأما اآلخر فالرجا، مقصور   َّ لبئر؛ وكل ناحية َّالناحية من ا: ََّ
ًرجا Z YX W V ] \ : ّ جل وعزاهللاقال . َ

 .]١٧: احلاقة[[ ^ _  
ُّوأما املهموز فإنه يدل عىل التأخري   َيقال أرجأت اليشء. ّ ُ ْ : 
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ُ جل ثناؤهاهللاقال . ّأخرته  :األحزاب[  " # $ % :ّ
ْ؛ ومنه سميت املرجئة]٥١ ُِّ)١(. 

 

  .)٢ً(بمحبوب حيصل حاالتعليق القلب : هو  
بد أن يكون ارتياح النتظار حمبوب متوقع، وال: وقيل هو  

    .)٣(له سبب
هو امتداد القلب وميله إىل : الرجاء: (وقال ابن القيم  

   .)٤()ًاملحبوب، منقطعا عام يقطعه عنه
ٍحاد حيدو القلوب إىل بالد املحبوب، : الرجاء: (ًوقال أيضا  

ُرة، ويطيب هلا السري والدار اآلخاهللاوهو  ِّ َُ. 
 واالرتياح  تبارك وتعاىلاهللاهو االستبشار بجود وفضل : وقيل  

  .ملطالعة كرمه سبحانه
                                                      

 ).٢/٤١١ (معجم مقاييس اللغة البن فارس)  ١(
 ).٥/٦٧(فيض القدير   )٢(
 ).٥/٤٠٨(فيض القدير )  ٣(
 ).٢٤٦( الروح )  ٤(
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   .)١()هو الثقة بجود الرب تعاىل: وقيل  
 فالرجاء هو تعلق القلب باهللا سبحانه وتعاىل، واالستبشار  

 . ّبجوده وفضله، واالرتياح ملطالعة كرمه ومنته
، اهللا اليأس، الذي هو تذكر فوات رمحة وضد الرجاء  

 u وقطع القلب عن التامسها، وهو معصية، قال يعقوب
    ' )  ( * +, - . / 0 1 2 3:ألبنائه

 .]٨٧:يوسف[ 4 5     

                                                      
  ).٢/٣٥(مدارج السالكني    )١(
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ًالبد من التفريق بني الرجاء والتمني؛ ألن كثريا من الناس   ّ 
يف احلقيقة ال يملك إال جمرد أماين ٍيظن أنه راج رمحة ربه، وهو 

 .ًليست برجاء رشعا
والفرق بينهام أن التمني يكون مع الكسل، فال يسلك   

 .صاحبه طريق اجلد واالجتهاد
 .وأما الراجي فهو الذي يرجو اخلري مع بذل األسباب  
 التمني مذموم، والرجاء حممود؛: (-اهللارمحه -يقول املناوي  

إىل الكسل، بخالف الرجاء فإنه ألن التمني يفيض بصاحبه 
: اهللاقال الغزايل رمحه . ًتعليق القلب بمحبوب حيصل حاال

والرجاء يكون عىل أصل، والتمني ال يكون عىل أصل، فالعبد 
 مني هذا اليسري اهللاأرجو أن يقبل : إذا اجتهد يف الطاعات يقول

ويتم هذا التقصري ويعفو، وأحسن الظن، فهذا رجاء، وأما 
 اهللاِ وترك الطاعة وارتكب املعايص ومل يبال بوعد إذا غفل

أرجو منه اجلنة والنجاة من النار؛ : وال وعيده، ثم أخذ يقول
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رجاء وحسن ظن، وذلك : فهذه أمنية ال طائل حتتها، سامها
   .)١()خطأ وضالل

َّوقد بني     أن رجاء املؤمنني هو رجاء مصحوب U اهللاَ
� ¡ ¢ £  ¤  :بعمل، فقال سبحانه

¬  « ª © ¨ § ¦ ¥® ° ¯ 
 ً، فأوال آمنوا، ثم هاجروا، ثم جاهدوا]٢١٨:البقرة[ ±

َّالعظيمة بني ، وبعد هذه األعامل الصاحلة الكبرية اهللايف سبيل  َ
 . الغفور الرحيماهللارمحة  أهنم يرجون

9 :  ; >  :نيوقال تعاىل يف ذم التم  
H G F E D C B A @ ?> = 

M L K J I ]١٢٣:النساء[.  
إن اإليامن ليس بالتحيل وال : (-اهللارمحه -قال احلسن   

   .)٢()إنام اإليامن ما وقر يف القلب وصدقه العمل، ّبالتمني
                                                      

 ).٥/٦٧(فيض القدير )  ١(
 ، وصححه)٦٦(، وشعب اإليامن للبيهقي )٣٠٣٥١(مصنف ابن أيب شيبة   )٢(

 .ابن القيم
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ًإن قوما أهلتهم األماين حتى : (-اهللارمحه -ويقول احلسن   
إين أحسن : خرجوا من الدنيا وما هلم حسنة، ويقول أحدهم

   .)١()لعملوكذب، لو أحسن الظن ألحسن ا. الظن بريب
وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة اآلخرة، وأن   

بد للقلب من ، وكذلك الالقلب كاألرض البد هلا من بذر
 واألرض البد هلا من تعاهد وسقي باملاء وحفر أهنار، طاعات

وأن يسقى ، وكذلك القلب البد له من تعاهد، وسوق املاء إليها
ِض حتتاج حتى تنبت الزرع وكذلك األر، بامء الطاعة والعبادة ُ

َإىل صيانتها عن األشياء الضارة، فرتى املزارع ينتقي الدغل  َّ
فينتزعه من بني زرعه وينقيها من احلشائش الضارة، حتى ال 
تستهلك غذاء الرتبة وتؤذي زرعه، وكذلك املؤمن ينقي قلبه 
من أي شبهة وشهوة حتى ال تفسد عليه زروع الطاعة التي 

 .بامء العبوديةزرعها وسقاها 
ّوقل أن ينفع إيامن مع خبث القلب كام ال ينمو البذر يف   

 .األرض السبخة
                                                      

 ).٥/٦٧(فيض القدير   )١(
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فكل ، وينبغي أن يقاس رجاء العبد برجاء صاحب الزرع  
ًمن طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا، ثم ساق إليها  ً ً
املاء يف أوقات احلاجة، وتعاهدها بالرعاية، ونقى األرض من 

 اهللا وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر فضل الشوك واحلشيش
تعاىل أن يدفع الصواعق واآلفات إىل أن يتم الزرع ويبلغ، 

 .ًفانتظار هذا يسمى رجاء
 .فإن بذر يف أرض سبخة صلبة، فهذا أمحق  
أنتظر : وإن بذر يف أرض طيبة ولكن ال يصلها املاء وقال  
ًفانتظار هذا متن وليس رجاء! املطر ٍّ. 
ّء يصدق عىل انتظار حمبوب متهدت أسبابه فاسم الرجا  

الداخلة حتت اختيار العبد وإرادته، ومل يبق إال ما ليس يف 
 . اختيار وإرادة العبد

وهكذا اإلنسان املؤمن يبذل من الطاعات والعبادات،   
 أن يثبته، وأن ال يزله وال يزيغه حتى املامت، اهللاوينتظر فضل 

 .عنهٍوأن ال يضله حتى يلقاه وهو راض 
 أصحاب األماين من األمم السابقة، فقال اهللاوقد ذم   
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{ ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥  :تعاىل
  ª © ¨ § ¦ ]١٦٩:األعراف[. 

. / 0 1  :والكافر صاحب اجلنة قال  
 :الكهف[ 2 3 4  5  6 7 8 9

 ، وأنى له اخلري عند ربه وليس له يشء من العمل الصالح؛]٣٦
 .ٍفهو صاحب أمان كاذبة

ٍاحلذر من األماين الكاذبة، ولنعمل بجد واجتهاد، فعلينا   
 بعد ذلك أن يرزقنا من خريه اهللامع موافقة السنة، ثم نرجو 
 .وفضله يف الدنيا واآلخرة
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بد له من عوامل ن حتقيق الرجاء يف قلب املؤمن الإ  
تساعده عىل ذلك، وقد ذكر العلامء أربعة عوامل للوصول 

 :  الرجاء، وهيإىل حتقيق

 

َّ من عليه بفضائل سابقة، اهللافيتذكر العبد ويستحرض أن    َ
عندما خلقه، ووهبه السمع والبرص، وهيأ له األرض للسكنى، 
وأنزل له الكتب، وأرسل له الرسل، وهيأه لدخول هذا الدين 

 . العظيم

 

ًوذلك بدون أن يكون العبد مستحقا هلذا الثواب   
 يكافئ العبد بأكثر مما يستحقه، وهيبه ويمنحه اهللاجلزيل، فإن 

رغم قلة عبادة العبد وطاعته؛ فمتى ما تذكر العبد هذا طمع 
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ُ وكرمه، ورجا أن يكون ممن يمنح هذا الكرم اهللايف ثواب 
 .والثواب

 

وأنه ما زال ينعم علينا بأنواع النعم واأللطاف، يف الدين   
والدنيا، ويف أبداننا وأسامعنا وأبصارنا، ويرزقنا األموال 

 اهللاواألوالد والزوجات، فإن هذه النعم احلالية التي يرزقها 
 .لإلنسان حتثه عىل رجائه والرغبة فيه

 

وأنه هو الرمحن الرحيم الغني ، ه سبقت غضبهوأن رمحت  
الكريم الرؤوف بعباده املؤمنني، ولذلك فإن حتقيق الرجاء 

 . وصفاتهاهللايقوم عىل معرفة أسامء 
ِوصحة رجاء العبد له عالمة، سئل أمحد بن عاصم    رمحه -ُ
 ما عالمة الرجاء يف العبد؟ : -اهللا
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ِأن يكون إذا أحاط به اإلحسان أهلم: قال   ً الشكر راجيا ُ
 تعاىل عليه يف الدنيا ومتام عفوه عنه يف اهللالتامم النعمة من 

 .)١(اآلخرة

                                                      
 ).٣٥٧(خمترص تاريخ دمشق )  ١(
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 : للرجاء ثمرات كبرية، وفوائد عظيمة، ومن تلك الثمرات  
 

: اهللا يف وصف أنواع املنيبني إىل -اهللارمحه -يقول ابن القيم   
 املنيب إليه بالدخول يف أنواع العبادات والقربات، ومنهم(

ٍفهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع 
القربات، وهذه اإلنابة مصدرها الرجاء، ومطالعة الوعد 

   .)١()اهللاوالثواب، وحمبة الكرامة من 
 

 بالراجيٍالرجاء حاد حيدو : (-اهللارمحه -يقول ابن القيم   
ّ، ويطيب له املسري، وحيثه عليه، ويبعثه عىل اهللايف سريه إىل 

مالزمته، فلوال الرجاء ملا سار أحد؛ فإن اخلوف وحده ال حيرك 
  .)٢()العبد، وإنام حيركه احلب، ويزعجه اخلوف، وحيدوه الرجاء

                                                      
 ).٢٧٢( طريق اهلجرتني )  ١(
 ).٢/٥٠(مدارج السالكني )  ٢(



 الرجــاء  
  

 

َفبالرجاء تظهر العبودية من قبل العبد   ، والفاقة واحلاجة ِ
 .وأنه ال يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عني، للرب

طمع العبد يف ربه ورجاؤه له : (-اهللارمحه -قال ابن تيمية   
 والرجاء اهللايوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من 

  .)١()له يوجب انرصاف قلبه عن العبودية هللا
م العبد لربه وأما استسال: (-اهللارمحه -وقال ابن القيم  

فام : واستسالمه بانطراحه بني يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه
ذاك إال رجاء منه أن يرمحه، ويقيله عثرته، ويعفو عنه، ويقبل 
حسناته مع عيوب أعامله وآفاهتا، ويتجاوز عن سيئاته، فقوة 
رجائه أوجبت له هذا االستسالم واالنقياد واالنطراح 

ن الرجاء ألبتة، فالرجاء حياة بالباب، وال يتصور هذا بدو
 .)٢()الطلب، واإلرادة روحها

                                                      
 ).٥/١٨٢(الفتاوى الكربى )  ١(
 ).٢/٤٥ (مدارج السالكني)  ٢(
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الدعاء مبني عىل الرجاء؛ فإن : (-اهللارمحه -قال ابن القيم  
الداعي ما مل يطمع يف سؤله ومطلوبه مل تتحرك نفسه لطلبه؛ 

ٌإذ طلب ما ال طمع فيه ممتنع َ ُ()١(.   
 

  حيب من عبادهاهللا مبنية عىل الثمرة السابقة؛ فإن وهذه الثمرة  
ّأن يسألوه ويرجوه ويلحوا عليه؛ ألنه جواد كريم، أجود من 
ِسئل وأوسع من أعطى، وأحب يشء إىل اجلواد الكريم أن  ُ

   يغضب عليهاهللاومن مل يسأل ، يسأله الناس ليعطيهم
ْإنه من «: r اهللاقال رسول : قال سعن أيب هريرة    َُ َّ ْمل ِ َ

ِيسأل  َ ْ ِ يغضب عليهاهللاَ ْ ََ َ ْ َ ْ«)٢(.  
 اهللا من غضب النجاةفهذه فائدة من فوائد الرجاء، وهي   
 .تعاىل

                                                      
 ).٣/٥٢٣(بدائع الفوائد )  ١(
 .، وصححه األلباين)٣٣٧٣(رواه الرتمذي )  ٢(
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 تعاىل، فهو متعلق باسم اهللاألن الراجي متعلق بأسامء   
 الكريم يرجو منه الكرم، ومتعلق باسم الرحيم يرجو منه الرمحة،

لتواب يرجو منه التوبة، ومتعلق باسم الغفور ومتعلق باسم ا
 . يرجو منه املغفرة

 قد يدفعهمما  وصفاته، اهللاوهذا يوجب له مزيد العلم بأسامء   
 . إىل التعمق يف دراستها وفهمها

 

فإن العبد إذا تعلق قلبه بربه أعطاه ما رجاه، وحصل له   
 . املطلوب

كلام كان العبد حسن الظن و: (-اهللارمحه -قال ابن القيم  
ّ ال خييب اهللافإن : باهللا، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه

ّأمله فيه ألبتة، فإنه سبحانه ال خييب أمل آمل، وال يضيع 
  .)١()عمل عامل

                                                      
 ).١/٤٧١(مدارج السالكني   )١(
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، وتعلقه به، اهللاوإذا حصل املقصود للعبد زاد إقباله عىل   
ًوتوكله عليه، ودعاؤه وسؤاله، فيزداد خريا وإحسانا ً . 

نيل رضاه، ودخول : وخري ما يرجوه العبد ويقصده من ربه
 . سبحانه وتعاىل فيهااهللاجلنة، ورؤية 

 .فاحرص عىل أن ترجو ربك يف هذه األمور لتنال مقصودك
 

وهي نتيجة لسابقتها؛ فإن العبد متى ما حصل له مقصوده   
 . عنهًامن ربه؛ تعلق به وأحبه، وزاد رض

 

ًفإن العبد متى ما حصل له مقصوده من رجائه كان باعثا له    ّ
 .عىل الشكر الذي هو من أعىل مقامات العبودية

U 

ّألن يف الرجاء انتظارا وترقبا وتوقعا لفضل     ، وهذاU اهللاّ
 . يوجب مزيد التعلق باخلالق، ودوام االلتفات إليه
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دة، ومقاصد متنوعة، فهو يطمح واإلنسان له مطالب متعد  
  النجاح يف دراسته، ومن ثم يطمح إىل العمل،اهللاإىل أن يرزقه 

 اهللاثم يرتقب الزوجة، ويرجو بعد ذلك الولد، ثم يرجو من 
 اهللاإلخ، فيمكث طول عمره يرجو ... صالحه وهدايته

 . ويتعلق به
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 اهللاملكلف لو حتقق ما عند إن ا: (-اهللارمحه -قال العيني   
 ًمن الرمحة ملا قطع رجاءه أصال، ولو حتقق ما عنده من العذاب
ًملا ترك اخلوف أصال، فينبغي أن يكون بني اخلوف والرجاء، فال 
ًيكون مفرطا يف الرجاء بحيث يصري من املرجئة القائلني بأنه ال 
 يرض مع اإليامن يشء، وال يف اخلوف بحيث يكون من اخلوارج

واملعتزلة القائلني بتخليد صاحب الكبرية إذا مات من غري 
 À   :ًتوبة يف النار، بل يكون وسطا بينهام كام قال تعاىل

Ã Â Á] ١()]٥٧ :اإلرساء(.  
وهذه قاعدة مهمة جيب حتقيقها يف قلب كل عبد مؤمن   

باهللا تعاىل، وهو أن يدور بني الرجاء واخلوف، وجيمع يف قلبه 
 واخلوف من عذابه يف وقت واحد، وبذلك اهللا الرجاء لرمحة

ًيصبح مؤمنا صحيح اإليامن ُ.  

                                                      
 ).٦٧-٢٣/٦٦(عمدة القاري )  ١(
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 اخلوف والرجاء مها: (-اهللارمحه -قال أبو عيل الروذباري  
كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطري وتم طريانه، و إذا 
ًنقص واحد منهام وقع فيه النقص، وإذا ذهبا مجيعا صار الطائر يف 

 .)١()لو وزن خوف املؤمن ورجاءه العتدال: يللذلك ق. حد املوت
واجلمع بني اخلوف والرجاء هو طريقة القرآن، يقول   

معظم آيات القرآن العزيز جيتمع فيها : (-اهللارمحه -النووي
 .)٢()اخلوف والرجاء

 :آل عمران[ §̈  © ª   » :قال تعاىل  
١٠٦[. 
وفهم  عباده ببياض الوجوه، وخياهللاّففي آية واحدة يرجي   

 .بسوادها يوم القيامة
i  h gf e d c  :وقال تعاىل  

j ] ١٦٧ :األعراف[. 

                                                      
 ).١٠٢٧(  شعب اإليامن ) ١(
 ).١٧/٧٣(رشح مسلم )  ٢(
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فجمع بني التخويف برسعة عقابه، والرتغيب بمغفرته   
 .ورمحته

 b  a     ̀ _  ̂ ] \    [ Z  :وقال تعاىل  
 .]١٤-١٣:االنفطار[

G F E D C B  A  :وقال سبحانه  
 P O N M L K J  I H

  Q ]٩-٦:ةالقارع[. 
واآليات يف هذا املعنى كثرية، فيجتمع اخلوف والرجاء   

 .يف آية، أو آيتني مقرتنتني، أو آيات متتالية
واخلوف مستلزم للرجاء كام أن الرجاء مستلزم للخوف   

ٌعند املؤمن، ألن كل خائف راج وكل راج خائف، وهلذا حسن  ٍ ٍَّ ٍَّ
ام يف قوله وقوع الرجاء يف مواضع حيسن فيها وقوع اخلوف، ك

قال كثري من . ]١٣ :نوح[ 0 1 2  3 4 5  :تعاىل
 .)١()مالكم ال ختافون هللا عظمة: (املفرسين

                                                      
 ).١٨/٢٦١(، واجلامع ألحكام القرآن )١٢/٢٤٩(تفسري الطربي )  ١(
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ًواخلشية أبدا متضمنة : (-اهللارمحه -قال ابن تيمية   
ًللرجاء، ولوال ذلك لكانت قنوطا، كام أن الرجاء يستلزم 
 ًاخلوف، ولوال ذلك لكان أمنا، فأهل اخلوف هللا والرجاء له

 .)١()اهللاهم أهل العلم الذين مدحهم 
 -اهللارمحه -ّوقد ضل يف هذا املقام كام بني العيني   
َفرقة غلبت جانب الرجاء، وفرقة غلبت جانب : فرقتان ََّ َّ

 واجلامعة اجلمع والذي عليه أهل احلق أهل السنةاخلوف، 
 .بني املقامني

ٍوقد يطلع بعض من يقرأ كتب أهل العلم عىل أقوال   ُ َِ  لبعض َّ
العلامء يرجحون فيها جانب اخلوف عىل جانب الرجاء، 
وبعضهم يرجح جانب الرجاء عىل جانب اخلوف، وهو ترجيح 
طفيف نسبي، وليس كام فعله املبتدعة، وهذان القوالن هلام 
ٌّحظ من النظر، وهناك من العلامء من يقول هبام، وقد عمل 

 . هبام بعض السلف

                                                      
 ).٧/٢١( الفتاوى جمموع)  ١(
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 انقسم الصاحلون عند السباق،(: -اهللارمحه -قال ابن القيم  
ويل يل إن مل يغفرها، أنا : فمنهم من أخذه القلق فكان يقول

 .أميض إىل النار أو يغفر
ومنهم من غلب عليه الرجاء، كبالل احلبيش، كانت   

 ًواطرباه، غدا ألقى األحبة،: وهو يقول. واحزناه: زوجته تقول
 .)١()ًحممدا وصحبه

ب جانب اخلوف عىل جانب ّوالقول الثالث أنه ال يغل  
 الرجاء أو العكس إال يف بعض األحوال التي سنذكرها، والطرق

 .الثالثة صحيحة سليمة متقاربة يف املعنى
واهللا سبحانه وتعاىل عندما أرادنا أن نجمع بني اخلوف   

 منه والرجاء؛ جعل من األسباب ما يعيننا عىل ذلك، ومن تلك
تم أعامهلم؛ ليعيشوا بني ُإخفاؤه عن الناس عالم خت: األسباب

 . الرجاء واخلوف
يف تغييب خامتة العمل عن : (-اهللارمحه –قال ابن بطال   

                                                      
 ).٣/٧٣٥(بدائع الفوائد )  ١(
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ًوكان ناجيا العبد حكمة بالغة وتدبري لطيف؛ ألنه لو علم 
ِأعجب وكسل ً، وإن كان هالكا ازداد عتوا، فحجب عنه ُ ً

 .)١()ذلك ليكون بني اخلوف والرجاء
 أن الكسوف فيه يوه: وقد ذكر بعض العلامء لطيفة  

ًإشارة إىل أن عىل العبد أن يكون مالزما للخوف والرجاء؛ 
: ومن حكمة وقوع الكسوف: (-اهللارمحه -قال ابن حجر

التنبيه عىل سلوك طريق اخلوف مع الرجاء؛ لوقوع الكسوف 
بالكوكب ثم كشف ذلك عنه، ليكون املؤمن من ربه عىل 

 .)٢()خوف ورجاء
ٍكوكب كان املؤمن عىل خوف من فإذا وقع الكسوف بال  

ٌ وقدرته، وأنه قادر عىل اهللاربه؛ ألن يف الكسوف بيان عظمة 
طمس تلك اآليات، وإهالك األرض بمن فيها، وإطباق 

 .الساموات عليها، فيخافه املؤمن ألجل ذلك

                                                      
 ).١١/٣٣٠(فتح الباري )  ١(
 ).٢/٥٣٢(فتح الباري )  ٢(
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 أن يزيل ذلك الكسوف، ويعيد اهللاٍولكنه يبقى يف رجاء من   
 .لنا نور الكوكب

 .ًؤمن يف تلك اللحظة اخلوف والرجاء معافيجتمع يف امل  
طريق السالمة بني : (-اهللارمحه -وما أحسن قول املناوي  

 وطريق اخلوف. طريق األمن، وطريق اليأس: طريقني خموفني
 والرجاء هو العدل بينهام، فمتى فقدت الرجاء وقعت يف طريق

وطريق اخلوف، ومتى فقدت اخلوف وقعت يف طريق األمن، 
فيجب  ممتد بينهام، فإن ملت عنه يمنة أو يرسة هلكت،االستقامة 

ًأن تنظر إليهام مجيعا، وتركب منهام طريقا دقيقا وتسلكه ً ً()١(. 
ُوقد ذكر العلامء أحواال يغلب فيها جانب الرجاء عىل اخلوف،   ً 

ًوأحواال يغلب فيها جانب اخلوف عىل الرجاء، ويكون ذلك 
 .بمثابة الدواء الذي يعالج به الداء

الرجاء واخلوف دواءان؛ لكن : (-اهللارمحه -قال املاوردي  
ًلشخصني متضادي العلة، ومتى ما كان الطبيب جاهال أو 

 .)٢()ًخائنا يضع الدواء يف غري موضعه
                                                      

 ).٢/٧٨(فيض القدير )  ١(
 ).٦/٣٦٩(فيض القدير )  ٢(
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ًوليس املقصود تغليب أحد اجلانبني مطلقا كام فعل املبتدعة   
وضلوا بسبب ذلك؛ بل تغليب يقتضيه مقام احلال الذي فيه 

 .العبد
ِّاألحوال التي يغلب فيها العبدفمن    َ جانب الرجاء عىل ُ

 : جانب اخلوف
 

ُيقول «: r قال النبي: قال سفعن أيب هريرة    ُ :  تعاىلاهللاَ
ِأنا عند ظن عبدي يب ِ ِْ َ ِّ َ َ ْ َ َ«)١(. 

 اهللاإين سمعت رسول : قال س وعن واثلة بن األسقع  
r َقال «: يقول َأنا عند : U اهللاَ ْ ِ َ َظن عبدي يب فليظن يب ما َ َِ َِّ ْ َ ُِّ َْ َ ِ
َشاء ، ويف هذين احلديثني تغليب ملقام الرجاء عىل مقام )٢(»َ

فيه إشارة إىل ترجيح جانب الرجاء : (اخلوف، قال الكرماين
 . )٣()عىل جانب اخلوف

                                                      
 ).٢٦٧٥(ومسلم ) ٧٥٠٥(رواه البخاري )  ١(
 .، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي)١٦٠٥٩(رواه أمحد )  ٢(
 ).٢٥/١٠١(عمدة القاري   )٣(
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وقد قيد العلامء هذا التغليب بحالة املوت، واستدلوا   
وفاته بثالث قبل  r سمعت النبي: قال س بحديث جابر

َّال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن «: يقول ُ َ ُ َ َ ََّّ ِ ْ ُ َّ َِ ْ ُ َُ ُ  .)١(»باهللاََ
 من املستحب تنبيه املحترض عىل: (-اهللارمحه -قال النووي   

إحسان ظنه باهللا تعاىل، وذكر حسن أعامله عنده؛ ليحسن ظنه 
 .)٢()باهللا تعاىل ويموت عليه، وهذا األدب مستحب باالتفاق

ًحسان الظن باهللا مطلوب دائام، ولكن ترجيح الرجاء فإ   ٌ
عىل اخلوف إنام هو ملن حرضته الوفاة، وأقبل عىل ربه، فهذا 

  .ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء عىل جانب اخلوف
بعض السلف يأمر بنيه عند املوت أن يقرؤوا وهلذا كان   

؛ حتى خترج روحه وهو حيسن الظن باهللا عليه آيات الرمحة
  .)٣(سيغفر له ويرمحه ويتقبله ويستقبله باإلنعامعتقد أنه وي

كيف أصبحت يا أبا : والشافعي يف مرض موته قيل له  
 ؟ اهللاعبد 

                                                      
 ).٢٨٧٧(رواه مسلم )  ١(
 ).٢/١٣٨(رشح مسلم )  ٢(
  ).٣/٣١(وحلية األولياء ) ١٠٠٨(   شعب اإليامن )٣(
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ًأصبحت من الدنيا راحال، وإلخواين مفارقا، ولكأس: قال   ً 
ًاملنية شاربا، ولسوء فعايل مالقيا، وعىل   ً واردا فال أدري روحياهللاً

 أو إىل نار تصري فأعزهيا، ثم بكى إىل جنة تصري فأهنيها،
 :وأنشأ يقول

ِوملا قسا قلبي وضاقت مذاهبي   ِِ َ َ َ ََ َْ َ َ َْ ََّ 
َجعلت الرجا مني لعفوك سلام     ُ ََّّ َْ ِ ْ َ َ َ َِ ِِّ ُ 
ْتعاظمني ذن   ََ َِ َ َّي فلمــِبـَ َ ُا قرنتـَ ْ َ  ُهـَ
َبعفوك ريب كان عفوك أعظام     ََ ْ َ ْْ ََ َ َُ ِّ ََ ِ ِ) ١(  
ِّ غلب جانب الرجاء عىل جانب ملاذا: وقد يتساءل البعض   ُ

 . احلالة؟اخلوف يف تلك 
إذا دنت أمارات : (ً جميبا عن هذا-اهللارمحه - يقول النووي  

َاملوت غلب جانب الرجاء أو حمضه؛ ألن مقصود اخلوف َّ َ َّ َ :
االنكفاف عن املعايص والقبائح، واحلرص عىل اإلكثار من 

 هذا احلال، الطاعات واألعامل، وقد تعذر ذلك أو معظمه يف

                                                      
 ).٥٠/٣٣١(تاريخ دمشق )  ١(
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  تعاىل واإلذعاناهللافاستحب إحسان الظن املتضمن لالفتقار إىل 
 . )١()له
 

 بسبب ذنوبه اهللاقد يقع بعض الناس يف القنوط من رمحة   
َّممن يغلب يف حقه جانب الرجاءومعاصيه التي عملها، فهذا  ُ ،

َّفيذكر بعفو اهللا وم ُّ، وأن التوبة جتب ما قبلها، وغري ذلكغفرتهُ ُ َ . 
الرجاء واخلوف يف قرن؛ إن مل : (-اهللارمحه -قال املناوي  

 .)٢()يغلب القنوط وإال فالرجاء أوىل
َّ                                               ومن األحوال التي يغلب فيها جانب اخلوف عىل جانب    َ ُ
 :الرجاء

                

يستحب للواعظ : قال العلامء: (-اهللارمحه -قال النووي   

                                                      
 ).١٧/٢١٠(رشح مسلم )  ١(
 ).٢/٤٤٦(فيض القدير )  ٢(
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أن جيمع يف موعظته بني اخلوف والرجاء؛ لئال يقنط أحد وال 
 وليكن التخويف أكثر؛ ألن النفوس إليه أحوج،: يتكل، قالوا

 .)١()مليلها إىل الرجاء والراحة واالتكال وإمهال بعض األعامل
 

 اهللاذكر غضب ٍفإذا عمل اإلنسان بمعصية فعليه أن يت  
ونقمته وعقابه، وأن يتذكر النار وزبانيتها وعذاهبا؛ ليسارع 

 . ، ويبتعد عن سوء صنيعه وعملهاهللاإىل التوبة إىل 
 ًومن العجب أن أقواما يف زماننا يعملون باملعصية ويرجحون  

ًجانب الرجاء، محقا منهم وجهال باهللا وعظمته ً. 
قد تعلق رضب من : (- تعاىلاهللارمحه -يقول ابن القيم   

الناس بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق هبا بكلتا يديه، 
وإذا عوتب عىل اخلطايا واالهنامك فيها رسد لك ما حيفظه من 

 . ومغفرته ونصوص الرجاءاهللاسعة رمحة 

                                                      
 ).١٧/٧٣(رشح النووي )  ١(
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وللجهال من هذا الرضب من الناس يف هذا الباب غرائب   
 : وعجائب، كقول بعضهم

َوكثر ما استطعت   ْ ََ َِّ ْ َ ْ َ من اخلطايَ َ ََ    اـِ
َإذا ك     َ ُان القـِ ِدوم عىل كريــَ َ َ َ ُ  ِمـُ
 .اهللاَالتنزه من الذنوب جهل بسعة عفو : وقول بعضهم  
 جراءة عىل مغفرة اهللا واستصغارترك الذنوب : وقال اآلخر  
 .هلا

 :رأيت بعض هؤالء من يقول يف دعائه: وقال حممد بن حزم  
 .اللهم إين أعوذ بك من العصمة

َإال من خدع النفوس هذا وهل    وغرور األماين، فسبحان ِ
 !!.  ما يبلغ الغرور بالعبداهللا

وحسن الظن ينفع من تاب وندم، وأقلع وأبدل السيئة   
باحلسنة، واستقبل بقية عمره باخلري والطاعة، ثم أحسن الظن، 

 .فهذا حسن ظن، واألول غرور
وال تستبطل هذا الفصل؛ فإن احلاجة إليه شديدة لكل   
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َّحسن الظن باهللا وبني الغرة بهأحد، ففرق بني  ، فالعامل يضع ِ
 .)١()الرجاء مواضعه، واجلاهل املغرت يضعه يف غري مواضعه

 

، واملداوم عىل ما حيبه؛ اهللاإن املسلم املواظب عىل طاعة   
 وعذابه بسبب أعامله اهللا يف يشء من األمن من مكر قد يقع

نفسه من الدوام عىل اخلري والطاعة، فإذا من الصاحلة، وملا يرى 
ِّ تعاىل فعىل اإلنسان أن يغلب اهللالقلب يأمن من مكر بدأ  َ ُ

، واستدراجه للعبد، اهللاجانب اخلوف، وأن يتذكر عقوبة 
حلة ثم خيتم له وكيف أن بعض الناس قد يعمل باألعامل الصا

بالسوء والعياذ باهللا، فيحاول أن جيلو عن قلبه هذا الصدأ 
 .بتغليب جانب اخلوف عىل جانب الرجاء حتى يذهب ما به

الرجاء واخلوف يف قرن؛ إن مل : (-اهللارمحه  -قال املناوي   
يغلب القنوط وإال فالرجاء أوىل، وال أمن من املكر وإال 

 .)٢()فاخلوف أوىل
                                                      

 ).١٥-١١( اجلواب الكايف )  ١(
 ).٢/٤٤٦(فيض القدير )  ٢(
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إن الرجاء ثالثة : عىل ضوء ما سبق نستطيع أن نقول  
 .أنواع، نوعان حممودان، ونوع مذموم

 

فهذا ، اهللا عىل نور من اهللا فرجاء رجل عمل بطاعة  -١
 .اهللايرجو ثواب 

 اهللاً ورجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها، يرجو مغفرة  -٢
 .وحمو الذنوب والتجاوز عنها وسرتها

 

 ،ٍفرجاء رجل متامد يف التفريط واملعايص والسيئات واخلطايا -٣
ٍفهذا غرور ومتن!! ويرجو رمحة ربه واملغفرة بال عمل ٌ 

ٌورجاء كاذب ٌ. 
: من عالمة السعادة: (وما أحسن قول أيب عثامن احلريي  
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أن تعيص : أن تطيع وختاف أن ال يقبل، ومن عالمة الشقاء
 .)١()نجووترجو أن ت

 !أي الرجاءين املحمودين أعظم؟  
 .أي الرجاءين املحمودين أعظم؟: اختلف علامء القلوب  
رجاء الثواب واألجر من املحسن؟ أم رجاء املغفرة من   

 .التائب امليسء؟
فرجحت طائفة رجاء املحسن؛ لقوة أسباب الرجاء معه   

 .ّمن الطاعات، فأسبابه قوية ورجاؤه حق
 رجحت رجاء املذنب؛ ألن رجاءه فيه والطائفة األخرى  

انكسار ومسكنة مقرونة بذلة رؤية الذنب واستحضار املعصية، 
 .فرجاؤه خالص من العجب واالغرتار بالعمل

 . وكال القولني هلام حظ من النظر  

                                                      
 ).١١/٣٠١(فتح الباري )  ١(
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 عليه اهللاواملسلم احلق جيمع بني الرجاءين، فمتى ما أنعم   
، ومتى ما بأن يعمل األعامل الصاحلة رجى ثوابه وجنته

فإنه يرجو عفو  - وكل إنسان خطاء -معصية منه حصلت 
 .بهربه ومغفرته لذنو
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الرجاء درجات، درجة أرفع من درجة، ومراتب بعضها   
 : فوق بعض

 

رجاء يبعث العامل عىل االجتهاد يف العبادة، ويولد عنده   
من عرف األجر الذي اللذة هبا ولو كانت شاقة أو صعبة، و

سيناله هان عليه ما يبذل فيه، ومن رجا األرباح العظيمة يف 
سفره هانت عليه مشقة السفر، أال ترى أن التجار يكابدون 
 !.ويسهرون ويسافرون ويغرتبون رجاء الربح الذي يتوقعونه

 وكذلك املحب الصادق الذي يسعى يف مرضاة الرب هتون  
 الوضوء يف الربد، ومشقة عليه مشقة صالة الفجر، ومشقة

اجلهاد، ومشقة احلج والعمرة، ومشقة طلب العلم، ومشقة 
انتصاب اجلسم يف الليل، ومشقة جوع الصيام، بل تنقلب عنده 

 !!.ّإىل لذة
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مشقة ومن ثم لذة، : فالدرجات العملية يف التعبد هللا  
كابدت قيام الليل عرشين سنة ثم تنعمت : (يقول أحد العلامء

، فاملرء ال يصل إىل لذة العبادة إال بعد أن )١()سنةبه عرشين 
  .يذوق مشقتها

َفإذا قوي تعلق الرجاء بالعوض سمحت الطباع برتك    ِ
 .العادات وترك الراحة

فإذا عرفت النفس ثواب الصدقة سمحت بالتخيل عن   
 .املال
وإذا عرفت ثواب الصيام سمحت بالتخيل عن األكل   

 .والرشب واجلامع
 ثواب الرضا بالقضاء والقدر صربت عىل األمل، وإذا عرفت  

ًحتى يصبح املر عندها حلوا، ويصبح العلقم عسال ً. 
 ...وهكذا   

                                                      
 ).٤٣( لطائف املعارف )  ١(
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ًواإلنسان مفطور عىل أن ال يرتك حمبوبا إال ملحبوب أعظم   
منه، واملحبوب األعظم هنا هو رضا الرب واجلنة واحلسنات 

 .واألجر
 

ٍمألوفات ب ابرتك مألوفاهتا واستبداهلاملجاهدون ألنفسهم   
هي خري منها، فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم باهلمة، وهذا 
يلزم له العلم وهو الوقوف عىل األحكام الدينية ألن رجاءهم 

 .متعلق بحصول ذلك هلم
 

رجاء أرباب القلوب لقاء اخلالق واالشتياق إليه سبحانه   
ًيزهد اإلنسان يف الدنيا متاما، وهو أعىل وتعاىل، وهذا الذي  ّ

ë ê é è  ç æ  å   ä ã â  :األنواع
 î í   ì ]١١٠:الكهف[،  ¿ ¾ ½  ¼ » º

Æ Å      Ä ÃÂ Á À     ]٥:العنكبوت[ . 
 هو حمض اإليامن وزبدته، وإليه) رجاء اللقيا(هذا الرجاء   
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تشخص أبصار العابدين املجتهدين، وهو الذي يسليهم، 
 . هلم أجال تسكن إليه نفوسهماهللاولذلك رضب 

 اهللاوأصحاب هذه الدرجة نفوسهم مضطربة حتى يلقوا   
تعاىل؛ ألهنم يف اشتياق إليه ويريدون لقاءه، أعدوا العدة 

متى تنتهي الدنيا حتى نلقى : واجتهدوا ولسان حاهلم يقول
ولقاء الرب تبارك وتعاىل عندهم أعظم من كل نعيم ! ؟اهللا
 . اجلنة
َواسمع إىل قصة عمري بن احلامم األنصاري     الذي اشتاق سُ

 ورأى أن وقت أكل التمر وقت طويل للقائه، فعن اهللاللقاء 
دنا املرشكون، فقال :  يف غزوة بدر قالسأنس بن مالك 

ُوا إىل جنة عرضها السموات واألرضـُومـق«: r اهللارسول  ْ َ ََّ َ َ َ َُ ََّ ٍ ِ«  
يا رسول اهللا، جنة : األنصارييقول عمري بن احلامم : قال

ْنعم«: عرضها السموات واألرض؟ قال َ فقال . بخ بخ:  قال»َ
ٍما حيملك عىل قولك بخ بخ؟«: rرسول اهللا  ٍَ َ ْ ََ َِ َِ َ ُ ْ َ ال يا :   قال»َ

ْفإنك من «: قال. رسول اهللا إال رجاءة أن أكون من أهلها ِ َ َّ ِ َ
َأهلها ِ ْ : م قال فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن، ث»َ
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فرمى بام . لئن أنا حييت حتى آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة
   .)١(كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل

وهم الندرة - شوق هذه الطائفة من عباده اهللافلام علم   
 ً وأن نفوسهم تضطرب حتى تلقاه؛ رضب هلم موعدا-والقلة

  :هلم، فقال اهللاتسكن إليه نفوسهم، وتعمل حتى تقدم إىل 
» º Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½  ¼  

 . ]٥:العنكبوت[
وشتان بني كثري من الناس اآلن وبني السلف يف هذه   

األمور، فنجد أن الناس ال يلتفتون إىل هذه املعاين يف خضم 
 وال حيوم طائر فكرهم حوهلا، مع أهنا كانت احلياة والعمل،

 .قائمة يف نفوس الصحابة ومذكورة يف الكتاب والسنة
 أن جيعلنا ممن ترقى مهته به، ليرتقى يف درجات اهللافنسأل   

 . الرجاء والعبادة

                                                      
 ).١٩٠١(رواه مسلم )  ١(
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 ُإن الذنب مهام عظم أو كرب فإن باب الرجاء مفتوح لصاحبه  
 بل ًإذا تاب، ليس له أن يقنط، أو يظن نفسه هالكا ال حمالة؛ ال،
 .هعليه أن يرشع يف التوبة من جرمه، وأن يرجو رمحة رب

 قد فتح باب الرجاء لعباده يف مغفرة أي ذنب، Uواهللا   
z y x w v u t } : قال تعاىل

©  ¨    § ¦¥      ¤    £ ¢ ¡ �~ }   |  ª          
 .]٥٣:الزمر[

ًواخلطاب هنا ليس ملن أذنب ذنبا صغريا، إنام ملن أرسف    ً
عىل نفسه باملعايص والذنوب، فباب الرمحة واملغفرة مفتوح 

 .ن تاب وأنابمل

2  3 4 5 6 7  : تعاىلاهللاوقال   
C B A @? > = < ; :9 8 

 N M L K J I H G F  E D  
 . ]٥٤:األنعام[
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تفسري : أي-فتأويل الكالم : (-اهللارمحه -قال ابن جرير  
ْوإذا جاءك يا حممد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا : -اآلية

ًوأدلتنا وحججنا، فيقرون بذلك قوال وعمال ، مسرتشديك ً
هل هلا من توبة؟ : عن ذنوهبم التي سلفت منهم بيني وبينهم

 لكم من اهللاسالم عليكم أمنة : فال تؤيسهم منها، وقل هلم
 -أي عليكم األمان لن يعاقبكم-ذنوبكم أن يعاقبكم عليها 

: يقول  ? < = >      ;  بعد توبتكم منها،
  .)١()قىض ربكم الرمحة بخلقه

Z  Y X W ] \  :وقال تعاىل  
k j  i h  g f e dc b a ` _ ^   ] 

n m l v u     t  sr q p o 
{ z y xw  ]١٠٣-١٠٢:التوبة[. 

 يعني جل ثناؤه بالعمل الصالح: (-اهللارمحه -قال ابن جرير  
 اعرتافهم بذنوهبم وتوبتهم منها،: السيئالذي خلطوه بالعمل 

ً غازيا حني خرج r اهللا ختلفهم عن رسول السيئواآلخر 
                                                      

 ).٥/٢٠٥(تفسري الطربي )  ١(
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     _ ` dc b a وتركهم اجلهاد من املسلمني، 
 اهللاسيتوب :  واجبة، وإنام معناهاهللا من "عسى" و

 .)١()عليهم
 r سمعت رسول اهللا:  قالtوعن أنس بن مالك   
ِيا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني« قال اهللا تبارك وتعاىل: يقول َِ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َّ ِ 

َغفرت لك عىل  َ َ ََ ُ ْ ِا كان فيك وال أبايلَمَ َ َُ َ َ ِ َ ْيا ابن آدم لو بلغت ، َ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ
ِذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبايل َ َ َ ُُ َ َ َ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ َّ ََّ َِ ِْ ُُ َ َ َ يا ابن،ُ ْ َ 

ُآدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال ترشك  ِ ِْ ُ ُُ َ َ َ َِ ِ َِ ََّ َ ْ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ ََ َّ ِ
َيب شيئا أل ً ْ َ ًتيتك بقراهبا مغفرةِ َ َ َ َ ِْ ْ ِ ُ ِ َ ُ  يفتح باب الرجاء U، فاهللا )٢(»َ

 .العظيم للعباد

: لوق يrسمعت رسول اهللا : بو قال ابن عمر   
َّإن « ُيدين امل اهللاِ ِ ْ ُؤمن فيضع عليه كنفه ويسرتهُ َ ُ َ ُ َُ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ِ َِ َ َ ُفيقول، ْ ُ َ ُأتعرف : َ َِ ْ َ

ُذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيق َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ ُْ َِ ْنعم أي : ُولَ ََ ْ ِّربَ َحتى إذا ، َ ِ َّ َ
َقرره بذنوبه ورأى يف نفسه أنه هلك؛ قال َ ََ َ َ ُ َ َُّ َ َُ َِ ِ ِْ ِ َ َ َِّ ِسرتهتا عليك يف : ُِ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ

                                                      
 ).٦/٤٥٩(تفسري ابن جرير )  ١(
 .، وصححه األلباين )٣٥٤٠(رواه الرتمذي )  ٢(
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َالدنيا ْ َوأنا أغفرها لك ، ُّ َْ َ َُ ِ َ َيومالََ ِفيعطى كتاب حسناته! َْ َِ ََ َُ َ َْ َ«ِ .  
ُوأما الكافر وامل«   َ َُ َِّ َ ُنافقون فيقولَ ُ َُ َ َ ِ ُ األشهادَ َ ْ َهؤالء الذين : َ َِ َِّ َ ُ

ُكذبوا عىل رهبم أال لعنة  َ ْ َ َُ َ َ ْ ِّ َِ َ َ َعىل الظاملني اهللاَ ِِ َّ َ َ«)١(.   
  إذا تبت من ذنوبك-أخي املسلم-كل هذه املغفرة والرمحة   

، وترضعت إليه وتذللت، اهللاتوبة حقيقية، وانكرست أمام 
 ياة جديدةوبذلت األسباب، وامتنعت عن الذنوب، واستقبلت ح

ندمت فيها عىل ما فات، وعزمت عىل أن ال تعود إىل ذلك 
 .ًمستقبال

 فاعمل واجتهد، وال تضيع الفرصة من بني يديك، واعلم  
أن املوت إذا خطف روحك فستندم عىل فوات هذه الفرصة، 
وتتمنى العودة الستغالهلا، ولكن هيهات هيهات، فقد فات 

 . املستعانأوان العمل، وحان وقت احلساب، واهللا

                                                      
 ).٢٧٦٨(ومسلم ) ٢٤٤١(رواه البخاري )  ١(
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وجزم أنه ليس ، رجل غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة  -١
 .هناك فائدة

ّورجل غلب عليه اخلوف حتى أرض بنفسه وأهله، فتعدى  -٢ ّ 
َّبد أن يذكر برجاء ، فالخوفه احلد الرشعي املطلوب َ ُ  اهللاّ

 . حتى يتوازن

  مع اإلعراض عن العبادةاهللاغرور املتمني عىل أما العايص امل  
ًفال ينفع معه أبدا دواء الرجاء، ولو استعملت معه الرجاء 
ًلزدته ضالال، فال ينفع له إال دواء اخلوف، فيوعظ بسياط 
ّاخلوف ويقرع باملنايا، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له الوعاظ ُ ّ. 

أقوام من وقد حصل من بعض دعاة السوء من دخل عىل   
أصحاب الذنوب الكبرية، وحدثهم عن الرجاء، وبرشهم 

 .وهذا من اجلهل العظيم. باخلري
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ًوكام أن الواعظ ال ينبغي له أن يرجي الناس كثريا، فكذلك    ِّ
ًال ينبغي له أن خيوفهم كثريا حتى يصيبهم بالقنوط، بل ينظر 

 .إىل الوضع واملصلحة
ًظ الناس متلطفا جيب أن يكون واع: (قال بعض العلامء  

ًمعهم، ناظرا إىل مواضع العلل، معاجلا كل علة بام يليق هبا ً .( 
ِّمن مل يقنط الناس من إن الفقيه حق الفقيه : (سقال عيل    َ ُ

ِّومل يؤمنهم عذاب  تعاىل، ومل يرخص هلم يف معاصيه، رمحة اهللا
 . )١()، ومل يدع القرآن رغبة منه إىل غريهاهللا

من ذهب يقنط الناس من رمحة : (نةوقال سفيان بن عيي  
 .)٢()، أو يقنط نفسه فقد أخطأاهللا

ًأن رجال كان يف األمم املاضية : (سوعن زيد بن أسلم   
جيتهد يف العبادة، ويشدد عىل نفسه، ويقنط الناس من رمحة 

. النار: أي رب، ما يل عندك؟ قال:  تعاىل، ثم مات فقالاهللا
                                                      

 ).٣٠٤(سنن الدارمي )  ١(
 ).٩/٦٥(حاتم تفسري ابن أيب )  ٢(
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كنت تقنط الناس : ل لهفقي! فأين عباديت واجتهادي؟: قال
 .)١()من رمحتي، وأنا أقنطك اليوم من رمحتي

فالبد أن يكون هناك توازن بحسب حال الناس، فإذا   
ّكانوا ميالني إىل التفريط واملعايص والتساهل غلب التخويف ّ، 

ّ غلب الرجاء، اهللاوإذا كان عندهم خوف زائد ويأس من رمحة 
 .وهكذا

                                                      
 ).٣/٢٣٦(تفسري عبد الرزاق )  ١(
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 أن يقبله ويثيبه عليه، اهللاإن املؤمن إذا عمل العمل رجا من   
 وبعض الناس إنام يقرص رجاءه عىل ما يعمله يف الوقت احلارض؛

 .فإذا عمل العمل نسيه
  املؤمنني؛ فإن عليهم أن يرجوااهللاوليس هذا من شأن عباد   

يهم أن خيشوا من ذنوهبم اخلري ألعامهلم السابقة، كام أن عل
 .املاضية

 تعلق الرجاء واخلوف باحلارض: (-اهللارمحه -يقول ابن تيمية   
واملايض؛ ألن عاقبته املطلوبة واملكروهة مستقبلة، فهو يرجو 

 تقبل عمله فيثيبه عليه فريمحه يف املستقبل، اهللاأن يكون 
 .)١()وخياف أن ال يكون تقبله فيحرم ثوابه

                                                      
 ).٧/٤٥٢(جمموع الفتاوى )  ١(
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 ًالرجاء ليس مقصورا عىل اآلخرة، بل هو حاصل يف األمور  
 .الدنيوية

ً ماال، أو ولدا، أو زواجا، أو اهللافاإلنسان قد يرجو من    ً ً
 من جرىًوظيفة، أو زوال مرض، أو العثور عىل مفقود، كام 

! " # $  :الحني ق u يعقوب اهللانبي 
%  2 1 0 / . - ,+ * )  ( ' &

 .]٨٧:يوسف[      4 35    
فأمرهم بالرجاء وعدم اليأس من وجود يوسف وأخيه؛   

 .وهو أمر دنيوي
يا بني : حني طمع يعقوب يف يوسف قال لبنيه: (قال ابن جرير  

اذهبوا للموضع الذي جئتم منه وخلفتم أخويكم به، وال تقنطوا 
 عنا ما نحن فيه من احلزن عىل يوسف وأخيه بفرج اهللاّمن أن يروح 

ِفريينيهام عنده من وال يقنط من   - . / 0 1 2  ،ُ
 . )١()     5 4    3 فرجه ورمحته وال يقطع الرجاء منه 

                                                      
 ).٧/٢٨٤(تفسري الطربي )  ١(
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ً يف األمور الدنيوية أمر مهم جدا؛ ألن املؤمن اهللاورجاء    ٌ
 . متى ما نقص رجاؤه باهللا يف أمر الدنيا وقع يف الرشك اخلفي

 وحده ومل يتعلق باهللاَّمتى ما كمل رجاؤه تعلق قلبه فاإلنسان   
بغريه من املخلوقني، ومتى ما نقص رجاؤه تعلق باملخلوقني 
ورجى منهم أموره الدنيوية، وهذا هو الرشك اخلفي الذي ال 

  .)١( تعاىلاهللايكاد أحد أن يسلم منه إال من عصمه 
 

؛ ًإذا وصل العبد إىل ربه ولقيه ازداد رجاؤه إذا كان حمسنا  
ألن األجري إذا جاء وقت تسلم األجرة ازداد رجاؤه يف الذي 

  ازداد رجاؤهماهللاسيحصل عليه، وإذا قدم العباد املحسنون عىل 
 . فيام سيحصلون عليه

ِّرب «: وقد بينت لنا السنة الرشيفة أن العبد ينادي ربه   َ
ِأقم الساعة َِ َّ ِ ، كي يرجع إىل أهله وماله، ألنه فتحت له )٢(»َ

                                                      
 ).١/٩٤(جمموع الفتاوى )  ١(
 .، وصححه األلباين)١٨٥٥٧(رواه أمحد )  ٢(
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ْوالطيبة إىل اجلنة يف قربه، فهو يأتيه من النعيم نافذ ، ثم يقال ِّ
َم كنومـَن«: له ْْ َ ُة العروس الذي ال يوقظـَ ِ ِ ُِ َُ َّ ِ ِه إال أحب أهله ـَ ِ ْ ُّ َ َُ َ َّ ِ
ِإليه ْ َ ِ«)١(. 

وأما الكفار فإهنم خيافون يف قبورهم، ويرجون أن ال تقوم   
ونه من شدة الساعة؛ ملا يرونه من العذاب يف القرب، وملا يعلم

 .العذاب الذي ينتظرهم
  n :وانظر إىل آل فرعون وجنوده الذين قال اهللا عنهم  

x w v u t sr q p o 
{ z y ]فهم اآلن يف قبورهم ]٤٦:غافر 
ألهنم يعرضون عىل النار كل يوم، !! خوفهم يتضاعف

ويعرفون إىل أي مصري سيصريون، فكيف يكون خوفهم 
 !.وذعرهم اآلن؟

 . السالمة والعافيةاهللانسأل   
 

                                                      
 .، وحسنه األلباين )١٠٧١(رواه الرتمذي )  ١(
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 وحده وقطع رجاء اهللاإن أعىل أنواع الرجاء هو رجاء   
 . املخلوقني

ٌاإلنسان يشء من رجاء الناس،  يف قلبولكن قد يدخل   
َفريجو شخصا لوجاهته، أو ملاله، أو لسلطانه، وهذا من الدخن َّ ً 

 .ٌالذي ال يكاد يسلم شخص منه
 ًمتى يصبح رجاء املخلوقني رشكا: هوهم ولكن السؤال امل  

   أكرب؟
 َّمن سوى بني اخلالق واملخلوق: (-اهللارمحه -قال ابن تيمية   

  .)١() والرجاء له؛ فهو مرشك،يف احلب له، أو اخلوف منه
متى ما سويت رجاءك هللا برجائك : فهذه هي القاعدة  

 . للمخلوق دخلت يف الرشك األكرب
  ينجيك من عذابهاهللار من هذا، واسلك اجلادة، لعل فاحذ  
   .األليم

                                                      
 ).٢٧/٣٣٩(جمموع الفتاوى )  ١(
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 ًعىل املؤمن أن يكون جامعا بني اخلوف والرجاء يف عبوديته،  
 .حتى يتحقق له مطلوبه ومراده

اخلوف والرجاء مها سهام : (-اهللارمحه -يقول املناوي   
 ءالعبودية، إذ هي اضطرار وافتقار، فاخلوف اضطرار، والرجا

افتقار، والعبادة هللا إنام تصفو بخوف التقصري وشكر التوفيق، 
 .)١()فرؤية التقصري توجب اخلوف، ورؤية التوفيق توجب الرجاء

  سبحانه،اهللاًوعىل املسلم أيضا أن يبتعد عن القنوط من رمحة   
 . وأن حيسن الظن باهللا تعاىل

ة تضييق ملجاري الرمح: القنوط: (-اهللارمحه -قال املناوي  
َّواإلفضال، ومن ثم كان من الكبائر القلبية، فحسن الظن  َ

 .)٢()وعظم الرجاء أحسن ما تزوده املؤمن لقدومه عىل ربه

                                                      
 ).٣/٣١٥(فيض القدير  )  ١(
 ).٦/٤٥٥(فيض القدير   )٢(
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وال ينبغي ملن نصح نفسه أن يتعامى عن مساوئها، ويرسل   
 .نفسه يف املعايص، ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن باهللا

 وال تغرت؛ فإنه احذر: (-اهللارمحه -قال أبو الوفاء ابن عقيل  
قطع اليد يف ثالثة دراهم، وجلد احلد يف مثل رأس اإلبرة من 
ًاخلمر، وقد دخلت املرأة النار يف هرة، وأشعل الشملة نارا 

ًعىل من غلها وقد قتل شهيدا ُِ()١(.  
وال تكن قليل الرجاء؛ فإنك حينها تكون كاإلنسان امليت،   

  :يقول ابن الرعالء
َليس من مات ف   َ َ َْ َ ْ َاستَ ْراح بميـْ ََ   ٍتــَِ
ـــاء     ـــت األحي ـــت مي ـــام املي ِإن َ ْ ِّ َْ ُ َُ ََ َّ  
َإنم   َّ َت مـْيـَا املـِ ِن يعيش ذليــُ َِ ُ َ   ًالــْ
ِكاسف     ُا بالـَ ِه قليـــً َ َل الرجـُ َّ   )٢ (ِاءـــَ

                                                      
 ).٢١( اجلواب الكايف )  ١(
 ).١/٢٧(معجم الشعراء )  ٢(
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  أن تعلم أن أعامل القلوب ترتبط بعضهااهللاوعليك أخي يف   
َّببعض، وكلام قوي أحدها قوى غريه، وكلام  ضعف أضعف َ

 . غريه
اعلم أن حمركات القلوب إىل : (-اهللارمحه -قال ابن تيمية   
 . املحبة، واخلوف، والرجاء، وأقواها املحبة:  ثالثةU اهللا

 واخلوف املقصود منه الزجر واملنع من اخلروج عن الطريق،  
 السري إىل حمبوبه، وعىل قدر ضعفها وقوهتا يففاملحبة تلقي العبد 
 يه، واخلوف يمنعه أن خيرج عن طريق املحبوب،يكون سريه إل

 . والرجاء يقوده
فهذا أصل عظيم جيب عىل كل عبد أن يتنبه له؛ فإنه ال   

ًحتصل له العبودية بدونه، وكل أحد جيب أن يكون عبدا هللا ال 
 .)١()لغريه
وعدم االهتامم بالبقية ٍّواعلم أن االهتامم بعمل قلبي واحد   

 .الليف اخلطأ والض قد يوقع

                                                      
 ).١/٩٥(جمموع الفتاوى )  ١(
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  باحلباهللامن عبد : قال بعضهم: (-اهللارمحه -قال ابن تيمية  
  باخلوف وحده فهو حروري،اهللاوحده فهو زنديق، ومن عبد 

 ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده باحلب واخلوف
 .)١()والرجاء فهو مؤمن موحد

اللهم احرسنا بعينك التي ال تنام، واكنفنا بكنفك الذي   
ّ، وارمحنا بقدرتك علينا أال هنلك، إنك سميع الدعاء ُال يرام

 .وأهل الرجاء، انقطع الرجاء إال منك، أنت حسبنا ونعم الوكيل
َيا رب ما أقرب منك الفرجا   َ ِّ ََ َ َ ََ َْ ْ ِ َ 
ْأنت الرجاء وإلي     َ ََ ِ ُ َّ َ ْ َلتجُاملَك ـَ َ  ىـْ
ً عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام اهللاوصىل   
 .ًكثريا

 

                                                      
 ).١٠/٨١(جمموع الفتاوى )  ١(
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فيام ييل مستويان من األسئلة حول املوضوع، أسئلة إجاباهتا   
 .مبارشة، وهي أسئلة املستوى األول

 . وأسئلة حتتاج إىل بحث وتأمل وهي أسئلة املستوى الثاين  
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