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Abstract 
The main theme of my article is to describe the methods and its attainments 

for seeking Al-Raja’a (Hope) to get will of ALLAH Almighty. 
The salient features in this respect are as follow: 

 To obey the commands of ALLAH Almighty by a person who desires the 
Blessings of his Lord in sound faith and obedience. 

 Hope of a sinful person from his Kind Benefactor to eliminate his sins and 
the ways to please his Creator. Similarly pray of an ill man is also accepted 
and gives relief to him. 

In this article the sacred ways and means as described by Sharia’h have been very 
clearly elaborated; i.e.: firm and sound belief  with ALLAH Almighty, maximum try 
to act upon Sharia’h ways of life, and finally obedience of Holy Prophet (P.B.U.H.) 
as His obedience of ALLAH Almighty. 

احلمد هللا رب العاملني ، والعاقبة للمتقني ، والصالة والسالم علي خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
  أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: 

  
ال يكون حممودا يف كل حالة ويف كل وقت، بل فالرجاء مطلوب يف ديننا اإلسالم، لكن كل أمر حممود 

لكل أمر مطلوب شرعا حدوده ومواقعه ومظانه، فالصالة أمر مطلوب شرعا، لكن ليس كل وقت ال يصلح 
 للصالة، والصوم حممود شرعا، لكن ال يصلح كل يوم للصيام، كذلك الرجاء من اهللا تعاىل من أهم أحكام الدين

قرآن والسنة، لكن هناك مواقع ومظان تصلح للرجاء ومواقع ومظان أخرى ال اإلسالمي وأهم ما حيث عليه ال
وكيف حيصل العبد على هذه الفضيلة اهلامة أو ما هي الطرق اليت توصل تصلح له، لكن ما هذه املواقع واملظان؟ 

  .، واهللا تعاىل هو املوفقهذا ما سنحاول دراسته يف الصفحات اآلتيةالعبد إىل هذه الفضيلة؟ 
  بحث األولامل

إن للرجاء مواقع ومظان خمتلفة، أكثرها حممودة ومطلوبة يف الشرع، لكن البعض منها مما ليس من   
رمحه اهللا لبيهقي إلمام اوإمنا هو رجاء من حيث اللغة فقط، لكن لنبدأ كالمنا بنقل كالم ل ،الرجاء الشرعي يف شيء

  فقال: تعاىل الذي نقله عن أيب عبد اهللا احلليمي رمحه اهللاتعاىل 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
  بإسالم آباد اجلامعة اإلسالمية العاملية كلية الدراسات اإلسالمية (أصول الدين) احملاضر بقسم احلديث الشريف*
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  :وهو على وجوه
   ،أحدها: رجاء الظفر باملطلوب، والوصول إىل احملبوب

  اء دوامه بعد ما حصل،والثاين: رج
  والثالث: رجاء دفع املكروه وصرفه كي ال يقع،

  والرابع: رجاء الدفع واإلماطة ملا قد وقع،
وكل ذلك حسن مجيل على التفصيل الذي سأذكره للدعاء، وإذا 
استحكم الرجاء حدث عنه من التخشع والتذلل حنو ما حيدث عن اخلوف 

ان، إذ اخلائف يف حال خوفه يرجو إذا استحكم، ألن اخلوف والرجاء متناسب
خالف ما خيافه، ويدعو اهللا عز وجل به، ويسأله إياه، والراجي يف حال 
رجائه خائف خالف ما يرجو، ويستعيذ باهللا منه، ويسأله صرفه، وال خائف 

 - وبسط الكالم فيه إىل أن قال  - إال وهو راج، وال راجي إال وهو خائف 
ما يف غري آية من كتابه فقال: وألجل تناسب األمرين قرن اهللا  تعاىل 

نِنيَ  سِ ْ ح ُ َ اْلم ن ٌ مِ ِيب ر ةَ اللَّهِ َق َ َمحْ نَّ ر ا ِإ ً ع َ َطم َ ا و ًف ْ و ُ خَ وه عُ ادْ َ   .﴾)2) (1(﴿و
  واآلن نذكر بعض مواقع الرجاء ومظانه:

ه طاعته بفضله ورمحته ّ   املوقع األول: رجاء املطيع قبول رب
نظر إىل عمله ينبغي له أن يتصور أنه وقع يف عمله تقصريات وأنه إذا وفق اهللا لعبد لعمل خري فإنه إذا   

مل يؤد حقه ومل يأتِ به على وجهه، وعلى هذا ينبغي له أن يستغفر اهللا تعاىل على ذلك، كما نقل القرآن الكرمي 
،﴿عن عباده احملسنني:  نِنيَ ِكَ حمُْسِ ل َ َذ ل ْ ب انُوا قـَ ْ كَ م ُ نـَّه ْ  ِإ َ اللَّي ن يالً مِ ِ ل انُوا َق َ كَ ون ُ ع َ ج ْ ه َ ا يـ َ ْ  ،لِ م م ُ اِر ه َ ح ْ َس ْ األ ِب َ و

 َ ون ُ ر ِ غْف َ تـ ْ َس   ،﴾)3(ي

  يف تفسري هذه اآلية: رمحه اهللا تعاىل اآللوسي اإلمام قال 
جدهم يداومون على االستغفار يف " أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة 

م أسلفوا يف ليلهم اجلرائم ومل يتفرغوا فيه للعبادة، ويف بناء  األسحار كأ
م  الفعل م األحقاء بأن يوصفوا باالستغفار كأ على الضمري إشعار بأ

م فيه، ويف اآلية من اإلشارة إىل مزيد  املختصون به الستدامتهم له وإطنا
م ما ال خيفى، ومحل االستغفار على حقيقته  خشيتهم وعدم اغرتارهم بعباد

  ".)4(املشهورة هو الظاهر وبه قال احلسن

                            
  .)57( رقمبجزء من اآلية ، سورة األعراف  )1(
  ).2/3، (الثاين عشر من شعب اإلميان ،البيهقيإلمام ل شعب اإلميان  )2(
  .)18-17-16( اآلية برقم، سورة الذاريات  )3(
  ).27/8روح املعاين لإلمام اآللوسي، (  ئ4(
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سبحانه ة اهللا الواسعة ينبغي له أن يرجو أن اهللا لكن العبد إذا نظر رمح
تعاىل سيقبل عمله على ما فيه من التقصريات ألنه واسع الفضل واملغفرة، و 

  وأنه تعاىل ال يشدد على عباده بل هو أرحم هلم من األم البنه.
  املوقع الثاين: رجاء املطيع أن اهللا سيثيب على هذه الطاعة

ذه الطاعات باألجر والثوا ب يف اآلخرة يف القرآن الكرمي وعلى لسان نبيه ألن اهللا تعاىل وعد على ه  
  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم، واهللا تعاىل ال خيلف امليعاد

َمحَْتَ ف ونَ ر ُ ج ْ ر َ ئِكَ يـ َل ْ هِ ُأو يلِ الّل ِب َ ِ س وْا يف دُ َ اه َ ج َ وْا و ُ ر َ اج َ َ ه ين الَّذِ َ نُوْا و َ َ آم ين نَّ الَّذِ هِ قال اهللا تعاىل: ﴿ِإ ٌ   الّل ور فُ ُ َغ ه الّل َ و
 ٌ يم   ﴾،)5(رَّحِ
  يف تفسري هذه اآلية:  رمحه اهللا تعاىل اآللوسياإلمام قال 

 ،( هِ َمحَْتَ الّل ونَ ر ُ ج ْ ر َ ) املنعوتون بالنعوت اجلليلة (يـ ئِكَ َل ْ "قوله تعاىل: (أُو
م أو ثوابه على أعماهلم، ومنها تلك الغزاة  أي: يؤملون تعلق رمحته سبحانه 

): تذييل ملا تقدم وتأكيدًا لهيف الشهر احلرا ٌ يم ٌ رَّحِ فُور ُ َغ ه الّل َ ومل يذكر  ،م، (و
املغفرة فيما تقدم ألن رجاء الرمحة يدل عليها، وقدم وصف املغفرة ألن درأ 

  .")6(املفاسد مقدم على جلب املصاحل
عمل الصاحل، قال اهللا فالعمل الصاحل يبعث العبد على الرجاء من اهللا كما أن الرجاء من اهللا يبعث العبد على ال

ا دً َ بِّهِ َأح َ ةِ ر ادَ َ ب عِ ِركْ ِب ُشْ الَ ي َ ا و ً ِ احل َ الً ص َ م ْ عَ ل َ م ْ ع َ يـ ْل بِّهِ فـَ َ اء ر قَ ِ و ل ُ ج ْ ر َ انَ يـ ن كَ َ م   .﴾)7(تعاىل: ﴿َف
 ليلة القدر قامرضي اهللا تعاىل عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: "من  عن أيب هريرةو 

  .")8(رمضان إميانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه صامغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن إميانًا واحتسابًا 

رضي اهللا تعاىل عنه  يقول: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: "أربعون  عن عبد اهللا بن عمروو 
ا وتصديق م لةٍ منها رجاء ثوا ْ صلةً أعالهن منيحة العنـز، ما من عامل يعمل خبَص ا خَ وعودها إال أدخله اهللا 

  ".)9(اجلنة
رضي اهللا تعاىل عنه أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: "من أنفق زوجني يف سبيل  وعن أيب هريرة

                            
  .)218( اآلية برقم، سورة البقرة  )5(
  ).2/44وسي، (روح املعاين لإلمام اآلل  )6(
  .)110( رقمباآلية ، جزء من سورة الكهف  )7(
  ،)1768( رقممن صام رمضان إميانا واحتسابا ونية ب، باب الصومكتاب   صحيحه، أخرجه اإلمام البخاري يف  )8(

رقم ب وهو الرتاويح ، باب الرتغيب يف قيام رمضانوقصرها كتاب صالة املسافرينيف صحيحه،   مسلموأخرجه اإلمام 
)1268،(  

  كالمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه.
  )،2438أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل املنيحة برقم (  )9(

  )،1433وأخرجه اإلمام أبوداود أيضًا يف سننه، برقم (
  )،6537وأخرجه اإلمام أمحد أيضًا يف مسنده برقم (

  ث عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنه.كلهم من حدي
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، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من  ٌ اهللا نودي من أبواب اجلنة: يا عبداهللا هذا خري
يان، ومن كان من أهل الصدقة  أهل اجلهاد دعي من باب ّ اجلهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الر

رضي اهللا تعاىل عنه: بأيب أنت وأمي يارسول اهللا ما على من دعي من تلك  دعي من باب الصدقة" فقال أبوبكر
   .")10(فهل يدعى أحدٌ من تلك األبواب كلها؟ قال: "نعم وأرجو أن تكون منهم ؟األبواب من ضرورة

ومن مث كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لكثرة حرصه بنجاة أمته وإرشادهم إىل سبل احلق وطريق 
  السوي املستقيم، حيض املؤمنني بالقيام على مهام الطاعات حىت ال حيرموا من رمحة اهللا تعاىل ودخول جنته.

  املوقع الثالث: رجاء العبد من اهللا رمحته يف أمور دنياه
عبد أن يرجو من ربه رمحته إذا أصيب مبصيبة من مصائب الدنيا، وأن ال يبتلي باليأس بل ينبغي لل  

عليه يعقوب سيدنا ينتظر الفرج من اهللا تعاىل يف الشدة والعسر فإن مع العسر يسرا وأن حيسن الظن بربه،كما فعل 
ً  السالم َّ اذْ ﴿ :عند فقده ولديه يوسف وبنيامني، وقال لبنيه أيضا َينِ ا ب َ وا ي ُ َأس ْ ي الَ تـَ َ يهِ و َأخِ َ فَ و ُ وس ُ ْ ي ن وا مِ ُ س سَّ َ تَح وا فـَ ُ ب َ ه

 َ ون ُ ر ِ اف ُ اْلَك م ْ و الَّ اْلقَ ْحِ اللَّهِ ِإ و َ ْ ر ن ُ مِ َأس ْ ي َ ُ الَ يـ نَّه ْحِ اللَّهِ ِإ و َ ْ ر ن   ،﴾)11(مِ
إن حسن الظن باهللا "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  رضي اهللا تعاىل عنه وعن أيب هريرة

  ".)12(سن عبادة اهللامن ح
  املوقع الرابع: الرجاء من اهللا بسبب الرخص املشروعة

ذه الرخص،    ينبغي للعبد إذا استعمل رخصه أن يرجو من اهللا أنه يقبلها، ألنه هو الذي جعل الدين 
  فريجي منه أن ييسر على عباده احلساب يف اآلخرة،

عن املعتمر بن سليمان قال: قال يل أيب حني حضرته الوفاة:  يف شعب اإلميان رمحه اهللا تعاىل البيهقياإلمام روى 
   .)13(لعلي ألقى اهللا وأنا حسن الظن به ،حدثين بالرخص !يا معتمر

  املوقع اخلامس: رجاء املذنب التائب إىل اهللا عزوجل
، مث تاب وندم وتدارك مجيع ما فرط منه من تقصري ورجع    جو هللا تعاىل حبيث ال ير إىل من أذنب ذنوبًا

ذه التوبة،  إال مغفرته وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه، ويكون على أملٍ أن تقبل توبته عند ربه ويغفر ذنبه 
  فحينئذٍ يرجى له املغفرة وقبول التوبة،، ويكون على أملٍ أيضًا أن يتقبله اهللا تعاىل يف زمرة الصاحلني

قال اهللا "اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول:  عن أنس بن مالكٍ رضي اهللا تعاىل عنه  قال: مسعت رسول

                            
  )،1764أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب الريان للصائمني برقم (  )10(

  )،1705وأخرجه اإلمام مسلم أيضًا يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب من مجع الصدقة وأعمال الرب برقم (
   عنه.كالمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل

  .)87( اآلية برقم، سورة يوسف  )11(
أخرجه اإلمام الرتمذي يف جامعه، أبواب الدعوات عن رسول اهللا، باب استجابة الدعاء يف غري قطيعة رحم برقم   )12(

)3533،(  
  )،4341وأخرجه اإلمام أبوداود أيضًا يف سننه، كتاب األدب، باب يف حسن الظن برقم (

  )،7615مسنده، باقي مسند املكثرين، مسند أيب هريرة برقم ( وأخرجه اإلمام أمحد أيضًا يف
  كلهم من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه.

  ).2/7، (الثاين عشر من شعب اإلميان ،البيهقيإلمام ل شعب اإلميان  )13(
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تعاىل: يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
 ً ا مغفرة   "،)14(عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو لقيتين ال تشرك يب شيئًا ألتيتك بقرا

يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما  عن اهللا عز وجل " ى اهللا عليه وآله وسلمصلفقوله 
  "، فهذا يف مقدور اهللا عز وجل وال يعجزه أحد، ورمحته وسعت كل شيء،كان منك وال أبايل

ر يف "، فهي فرصة عظيمة ملن قصّ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لكوقوله "
  .)15(حق اهللا، فالباب مل يسد ومازال مفتوحا لكل من أراد أن يتوب ويرجع وينيب إىل اهللا تعاىل

رضي اهللا تعاىل عنه  قال: مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: "إن عبدًا أصاب ذنبًا  وعن أيب هريرة
ا قال: أصبت فاغف ّ أذنبت ورمبّ ، فقال: رب ا قال: أذنبت ذنبًا ر يل فقال ربه: علم عبدي أنّ له ربًا يغفر ورمبّ

ّ أذنبت أو أصبت  الذنب، ويأخذ به غفرت لعبدي مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنبًا أو أذنب ذنبًا فقال: رب
آخر فاغفره يل فقال: علم عبدي أنّ له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي مث مكث ما شاء اهللا مث أذنب 

ا قال:  ّ أصبت، أو قال: أذنبت آخر فاغفره يل فقال: علم عبدي أنّ له ربًا يغفر ذنبًا ورمبّ أصاب ذنبًا قال: رب
  ".)16(الذنب يأخذ به غفرت لعبدي ثالثًا فليعمل ما شاء

  املوقع السادس: الرجاء عند دعاء الرب تبارك وتعاىل
  ،قبل دعاءهينبغي للعبد أن أن يكثر دعاء ربه تعاىل كما ينبغي له أن يرجو أن اهللا سي  

موقنون دعوا اهللا وأنتم "أقال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم:  رضي اهللا تعاىل عنه عن أيب هريرة
  "،)17(واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله ،باإلجابة

صلى اهللا عليه  عن النيبمن طريق أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل و   
ٌ  يعظم عليهليعظم الرغبة، فإنّ اهللا ال و  فاليقول إن شئت، وليعزم املسألة، وآله وسلم: "إذا دعا أحدكم شيء

  ".)18(أعطاه
  املوقع السابع: الرجاء و حسن الظن باهللا عند املوت

  ،موتهند الرجاء وحسن الظن باهللا وإن كان مطلوبا يف مجيع حاالت املؤمن لكن له أمهية كبرية ع  
 نال ميوت"جابر بن عبد اهللا قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: قبل موته بثالث قال:  عن

                            
وما ذكر من  يف فضل التوبة واالستغفارأخرجه اإلمام الرتمذي يف جامعه، أبواب الدعوات عن رسول اهللا، باب   )14(

  ).3463برقم ( رمحة اهللا لعباده
  ).187كتاب اخلوف والرجاء للشيخ صفوت عبدالفتاح حممود، (  )15(
َ اللَّهِ  تعاىل قول اهللا، باب كتاب التوحيديف صحيحه،   البخاريأخرجه اإلمام   )16( م الَ لُوا كَ دِّ َ ب ُ ونَ َأن يـ ِيدُ ر ُ برقم  ي

)6953،(  
التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة برقم اب كتوأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه،    

)4953،(  
  كالمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه.  

يف جامع الدعوات عن النيب صلى ما جاء باب أخرجه اإلمام الرتمذي يف جامعه، أبواب الدعوات عن رسول اهللا،   )17(
  ).3401برقم ( اهللا عليه وسلم

  ).2/403، (ليعزم الدعاء فإنّ اهللا ال مكره له، باب دب املفرد لإلمام البخارياأل  )18(
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  ".)19(أحدكم إال وهو حيسن باهللا الظن
 ،وعن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه  أنّ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم دخل على شابٍ وهو يف املوت

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  ،قال: واهللا يارسول اهللا إينّ أرجو اهللا وأخاف ذنويب ؟كيف جتدك"فقال: 
  ".)20(وسلم: ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه اهللا مايرجو، وأمنه مما خياف

  : رمحه اهللا تعاىل يف هذا الصدد ويقول اإلمام الغزايل
ولكن قبل اإلشراف على املوت، أما عند  مثّ إنّ غلبة اخلوف هو األصلح

املوت فاألصلح غلبة الرجاء وحسن الظن، ألنّ اخلوف جاٍر جمرى السوط 
الباعث على العمل وقد انقضى وقت العمل، فاملشرف على املوت ال يقدر 
على العمل مث ال يطيق أسباب اخلوف، فإنّ ذلك يقطع نياط قلبه ويعني 

ي قلبه وحيبب إليه ربه الذي إليه على تعجيل موته، وأما روح ال ّ رجاء فإنّه يقو
وال ينبغي أن يفارق أحدٌ الدنيا إال حمبًا هللا تعاىل ليكون حمبًا للقاء اهللا  ،رجاؤه

ّ اهللا لقاءه ّ لقاء اهللا أحب   .)21(تعاىل، فإنّ من أحب
  املوقع الثامن: رجاء املكروب برمحة ربه

ً  ءه برمحة ربه وفضله وكرمهمن مواقع الرجاء أن يعلق العبد أمله ورجا     ،دائما
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم:  عن أيب بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة رضي اهللا تعاىل عنه قال:

  ".)22(اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت ،دعوات املكروب"
سلوا اهللا "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: : قال اهللا تعاىل عنه بن مسعود رضي عن عبد اهللاو   

 َ َ من فضله فإن اهللا عز وجل حيب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الف   ".)23(جر
  يف شرح هذا احلديث:  رمحه اهللا تعاىل  املباركفوريالشيخ قال 

                            
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب األمر حبسن الظن باهللا عنداملوت برقم   )19(

  )،5125و  5124(
  )،2706وأخرجه اإلمام أبو داود أيضًا يف سننه برقم (

  )،14664ام أمحد أيضًا يف مسنده برقم (وأخرجه اإلم
  كلهم من حديث جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا تعاىل عنه.

  )،905برقم ( يف أنّ املؤمن ميوت بعرق اجلبنيما جاء باب ، اجلنائزأخرجه اإلمام الرتمذي يف جامعه، أبواب   )20(
  )،4251واالستعداد له برقم ( ذكر املوتباب وأخرجه اإلمام ابن ماجة يف سننه، كتاب الزهد، 

  كالمها من حديث أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه.
  ).3/266الغزايل، (لإلمام  إحياء علوم الدين  )21(
  )،4426ما يقول إذا أصبح برقم (باب أخرجه اإلمام أبوداود يف سننه، كتاب األدب،   )22(

  )،19535 بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة برقم (وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، أول مسند البصريني، حديث أيب
  كالمها من حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة رضي اهللا تعاىل عنه.

انتظار الفرج وغري ذلك برقم يف ما جاء باب أخرجه اإلمام الرتمذي يف جامعه، أبواب الدعوات عن رسول اهللا،   )23(
)3494.(  
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هناك  أي بعض فضله فإن فضله واسع وليس قوله: "سلوا اهللا من فضله"
  ،مانع

أي من فضله ألن يده تعاىل مألى ال  "فإن اهللا حيب أن يسأل" قوله:و 
  ،تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار

َ  قوله:و  َ "وأفضل العبادة انتظار الف أي ارتقاب ذهاب البالء واحلزن برتك  ج"ر
وكونه أفضل العبادة ألن الصرب يف البالء انقياد  ،الشكاية إىل غريه تعاىل

َ  ،للقضاء َ والف َ  )،بالفارسية كشايش( ج بفتحتنير َ يقال فـ ج اهللا الغم عنه أي  ر
  .)24(كشفه وأذهبه

  :هذا الشأنيف  رمحه اهللا تعاىل البيهقياإلمام قال 
َ "ويف رواية ابن بشران:   َ انتظار الف ج من اهللا عبادة، ومن رضي بالقليل من ر

  ".)25(الرزق رضي اهللا منه بالقليل من العمل
ا﴿"يف تفسري قوله تعاىل:  رمحه اهللا تعاىل طربيالاإلمام قال  ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م ِإ نَّ  ،َف ِإ

 َ ع َ رِ م ْ ُس ا اْلع ً ر ْ ُس   ،﴾)26(ي
ا أصحابه  َشَّر  وي عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن هذه اآلية ملا نزلت، ب ُ ور

ْنِ  ي َ ر ْ ُس ٌ ي ر ْ َ عُس ِب ل غْ َ ْ يـ ابن عبد األعلى، قال: ثنا  حدثنا، ذكر من قال ذلك، و ")27(وقال: "َلن
ِر ( املعتمر بن سليمان، قال: مسعت يونس، قال: قال احلسن: ملا نزلت هذه اآلية ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م ِإ َف

ا ً ر ْ ُس ") ي ِْن ي َ ر ْ ُس ٌ ي ر ْ َ عُس ِب ل غْ َ ْ يـ ، َلن ُ ر ْ ُس ُ الي م وا أتاكُ ُ ر ْشِ   ،قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: "أب
: حدثنا ابن عبد األعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن احلسن،  وقال أيضًا

 ْ ن رِحا وهو يضحك، وهو يقول: "َل قال: خرج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يوما مسرورا َف
ِْن  ي َ ر ْ ُس ٌ ي ر ْ َ عُس ِب ل غْ َ ْ يـ ، َلن َ ْن ي َ ر ْ ُس ٌ ي ر ْ َ عُس ِب ل غْ َ ا(يـ ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م ِإ ا" ،َف ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م   ،ِإ

َ وق ع َ نَّ م ِإ : حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:(َف ال أيضًا
ا) ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس ذه اآلية، فقال:  ،اْلع ذُكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بشَّر أصحابه 

" ِْن ي َ ر ْ ُس ٌ ي ر ْ َ عُس ِب ل غْ َ ْ يـ   ،"َلن
: حدثنا ابن املثىن، قال: ثنا حممد  بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن معاوية وقال أيضًا

ر، جلاء  ْ ح ُ بن قرة أيب إياس، عن رجل، عن عبد اهللا بن مسعود، قال: لو دخل العسر يف ج
ا) اليسر حىت يدخل عليه، ألن اهللا يقول: ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م ا ِإ ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م ِإ   .")28( (َف

  :عاىلرمحه اهللا ت ابن أيب الدنيااإلمام وقال 

                            
  ).10/22للشيخ املباركفوري، باب يف دعاء احلفظ، ( حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي  )24(
  ).7/204( ،البيهقيإلمام ل شعب اإلميان  )25(
  ).5و  4سورة الشرح، اآلية برقم (  )26(
  ).24/495جامع البيان يف تأويل القرآن لإلمام ابن جرير الطربي، (  )27(
  املرجع السابق.  )28(
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حدثنا أبو سعيد املديين، حدثين أبو بكر بن أيب شيبة احلزامي، ثنا حممد بن 
إبراهيم بن املطلب بن أيب وداعة السهمي، قال: حدثين زهرة بن عمرو 
التيمي، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول اهللا صلى 

 ! عنهما: يا غالماهللا عليه وآله وسلم قال لعبد اهللا بن عباس رضي اهللا تعاىل
ن؟ قال: بلي قال: احفظ اهللا  !يا رسول اهللا ،أال أعلمك كلمات تنتفع 

حيفظك، احفظ اهللا جتده أمامك، تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة، 
ل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، جف القلم مبا هو كائن، ئساإذا سألت ف

كتبه اهللا لك مل يقدروا عليه، ولو فلو جهد العباد أن ينفعوك بشيء مل ي
جهد العباد على أن يضروك بشيء مل يكتبه اهللا عليك مل يقدروا عليه، فإن 
استطعت أن تعمل هللا بالصدق يف اليقني فافعل، وإن مل تستطع فإن يف 
الصرب على ما تكره خريا كثريا، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع 

  .)29(الكرب، وأن مع العسر يسرا
: رمحه اهللا تعاىل ابن أيب الدنيااإلمام وقال    أيضًا

حدثنا علي بن اجلعد، أنبأ شعبة، عن معاوية بن قرة، عمن حدثه، عن عبد 
حىت يدخل  اهللا بن مسعود، قال: لو أن العسر دخل يف جحر جلاء اليسر

ا ً ر ْ ُس ِر ي ْ ُس َ اْلع ع َ نَّ م ِإ َ  ،معه، مث قال: قال اهللا عز وجل: (َف ع َ نَّ م ِر  ِإ ْ ُس اْلع
ا ً ر ْ ُس   .))30(ي

: رمحه اهللا تعاىل ابن أيب الدنيااإلمام وقال    أيضًا
حدثنا خالد بن خداش، قال حدثين عبد اهللا بن زيد بن أسلم، عن أبيه، 
عن أسلم، أن أبا عبيدة حصر بالشام، ونال منه العدو، فكتب إليه عمر بن 

ة جيعل اهللا له اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه يقول: مهما ينزل بأمرك شد
وا بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإنه يقول: ( ُ ِ رب ْ وااص ُ ر اِب َ ص َ  و

 َ ون ُ ِح ل ْ تـُفْ م لَُّك َ ع َ َل وا اللَّه اتـَّقُ َ وا و ُط اِب َ ر َ   .)32)(31(و
  املوقع التاسع: الرجاء يف اآلخرة

 ،حيانوكما أن رجاء املؤمن وهو يف الدنيا يفيده كذلك رجاؤه يف اآلخرة يفيد يف بعض األ  
"خيرج رجالن من  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عنه قال تعاىل عن أنس بن مالك رضي اهللا

! ما كان هذا رجائي ّ ما إىل النار فيلتفت أحدمها، فيقول: يا رب قال وما كان  ،النار فيعرضان على اهللا مث يؤمر 

                            
  ).1/3، (إلمام ابن أيب الدنيال الفرج بعد الشدة  )29(
  املرجع السابق.  )30(
  ). 200سورة آل عمران، جزء من اآلية برقم (  )31(
  ).1/8( إلمام ابن أيب الدنيا،لالفرج بعد الشدة   )32(
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  ".)33(ريمحه اهللا، فيدخله اجلنةرجاؤك؟ قال كان رجائي إذا أخرجتين منها أن ال تعيدين ف
  املبحث الثاين

لقد رأينا يف الصفحات السابقة أن الرجاء من أهم املأمورات واملطالب الشرعية، وقد تعرض العلماء   
ا حتصيل هذه الفضيلة ، و نذكر هنا شيئا العظيمة خاصة علماء السلوك والتصوف للطرق واألسباب اليت ميكن 

  :تعاىل من هذه الطرق بفضل اهللا
  ؟من الذي حيتاج إىل هذه املعاجلات

أو من الذي تفيده هذه ؟ من الذي حيتاج إىل مثل هذه املعاجلات :أول سؤال نواجهه يف هذه املسألة هو
، وذلك ألن مراعاة حد االعتدال مطلوب يف كل أمر من  ؟املعاجلات وقد حبث علماء السلوك يف هذا السؤال أيضًا

هذه املعاجلات ملن أدته إىل الرجاء املفرط، ألن هذه املعاجلات ال تزيده إال إفراطا إىل  أمور الشريعة، فال تفيد
  ،تفريط

  :رمحه اهللا تعاىل يقول اإلمام الغزايلف
علم أن هذا الدواء حيتاج إليه أحد رجلني: إما رجل غلب عليه اليأس فرتك إ

عبادة حىت العبادة، وإما رجل غلب عليه اخلوف فأسرف يف املواظبة على ال
أضر بنفسه وأهله، وهذان رجالن مائالن عن االعتدال إىل طريف اإلفراط 
والتفريط، فيحتاجان إىل عالج يردمها إىل االعتدال، فأما العاصي املغرور 
املتمين على اهللا مع اإلعراض عن العبادة واقتحام املعاصي فأدوية الرجاء 

الذي هو شفاء ملن غلب تنقلب مسوما مهلكة يف حقه وتنزل منزلة العسل 
  .)34(عليه الربد، وهو سم مهلك ملن غلب عليه احلرارة

مدعما رأيه باألدلة الشرعية، وموضحا خطأ من ال يراعي مثل هذه األمور من  رمحه اهللا تعاىل اإلمام الغزايلمث يقول 
  الوعاظ واخلطباء:

جلا لكل فلهذا جيب أن يكون واعظ اخللق متلطفا ناظرا إىل مواقع العلل معا
 علة مبا يضادها ال مبا يزيد فيها، فإن املطلوب هو العدل والقصد يف

وخري األمور أوساطها، فإذا جاوز الوسط إىل أحد  ،الصفات واألخالق كلها
الطرفني عوجل مبا يرده إىل الوسط ال مبا يزيد يف ميله عن الوسط، وهذا الزمان 
زمان ال ينبغي أن يستعمل فيه مع اخللق أسباب الرجاء، بل املبالغة يف 
التخويف أيضًا تكاد أن ال تردهم إىل جادة احلق وسنن الصواب، فأما ذكر 

اب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية، ولكنها ملا كانت أخف على أسب
القلوب وألذ عند النفوس، ومل يكن غرض الوعاظ إال استمالة القلوب 

كيفما كانوا مالوا إىل الرجاء حىت ازداد الفساد   ،واستنطاق اخللق بالثناء

                            
باب حسن الظن باهللا، ذكر البيان بأنّ حسن الظن باملعبود جل وعال قد  ه،صحيح يف ابن حبان اإلمام أخرجه  )33(

  ).2/400(، )632( رقمب ينفع يف اآلخرة ملن أراد اهللا به اخلري
 ).3/248الغزايل، (لإلمام  إحياء علوم الدين  )34(
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م متاديا إمنا قال علي كرم اهللا وجهه:  ،فسادا وازداد املنهمكون يف طغيا
  .)35(العامل الذي ال يقنط الناس من رمحة اهللا تعاىل وال يؤمنهم من مكر اهللا

  ؟كيف تستعمل هذه املعاجلات ومن الذي يستعملها
إن مثل هذه املعاجلات من الطب الروحاين واإلمياين، فكما أن الطب اجلسماين ال حيسن استعماله كل   

تاج فيه يف كثري من األحيان إىل مثال فهذا ال يعىن  ، الطبيب، ألنا إذا هذا الدواء نافع ملعاجلة احلمىأحد، وإمنا حيُ
أنه يفيد كل مصاب باحلمى بل ميكن أن يفيد بعضا ويضر آخرين، كذلك الطب الروحاين واملعاجلات الروحانية 

ورة طبيب هذا اليت مل ينص عليها القرآن والسنة وإمنا استنبطها مهرة هذا امليدان ينبغي أن يكون استعماهلا مبش
  موضحا هذه النكتة:رمحه اهللا تعاىل الغزايل اإلمام احلقل، يقول 

وحنن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل يف حق اآليس أو فيمن غلب عليه 
 ،اخلوف اقتداء بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم

ما مشتمالن على اخلوف ما جامعان أل ،والرجاء مجيعا فإ سباب الشفاء أل
يف حق أصناف املرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة األنبياء حبسب 
احلاجة استعمال الطبيب احلاذق ال استعمال األخرق الذي يظن أن كل 

  .)36(شيء من األدوية صاحل لكل مريض كيفما كان
  :هذا، وميكن أن نقسم األسباب اليت تعني على حصول الرجاء إىل قسمني  

النظر يف أحواله وأحوال الكون ومراقبتها، والثاين النظر يف نصوص الشريعة واستقراؤها، ونبني فيما كال املراقبة و 
  منهما بشيء من التفصيل:

  االعتبار واملراقبة أوالً 
الرجاء شعبة من معرفة اهللا، معرفة صفاته اليت تتعلق برمحته، وقد جعل القرآن الكرمي النظر يف الكون   

ْفَ ﴿تعاىل ومعرفة صفاته، قال تعاىل: سبحانه و ة وسيلة وذريعة ملعرفة اهللا ومظاهره املختلف ي لِ كَ ِب ِْ ىلَ اإل ونَ ِإ ُ ر نُْظ َ الَ يـ أََف
 ْ ت َ ح طِ ُ ْفَ س ي ْضِ كَ َر ْ ىلَ األ ِإ َ ، و ْ َت ب ْفَ نُصِ ي الِ كَ َ ب ِ ىلَ اجلْ ِإ َ ، و ْ َت ع ِ ف ُ ْفَ ر ي ِ كَ اء َ م ىلَ السَّ ِإ َ ، و ْ قَت ِ ل واآليات يف هذا ، ﴾)37(خُ

ً باهلدي القرآين استعمل أهل السلوك االعتبار والنظر يف أمور الكون ومراقبتها لرتسيخ املعىن كثري  ة جدا، واقتداء
املعرفة باهللا واملعرفة بصفاته، وهذا الذي فعلوه لتحصيل الرجاء كما سنراه خالل السطور اآلتية وخاصة يف عبارات 

  ،الغزايل وغريه
  نذكرها بشيء من التفصيل:  ،ء له بعض جوانب مهمةمث إن االعتبار واملراقبة لتحصيل الرجا  

أن ينظر يف العناية اإلهلية يف هذا الكون ومظاهر لطف اهللا وكرمه فيه، كيف خيلق اهللا األشياء وكيف   .1
يربيها وكيف يهيئ األسباب ملنافعها ودفع الضرعنها، وأن العناية اإلهلية مل تقتصر على قضاء حوائج 

يزينه وحيسنه، ويعني االنسانَ يف هذا االعتبار واملراقبة التدبر يف القرآن  خلقه بل أعطى كل شيء ما
الكرمي ومعرفة أحوال الكون من اجلمادات والنباتات واحليوانات وما إىل ذلك بواسطة العلم الكوين 

                            
 املرجع السابق.    )35(
 ).3/249الغزايل، (لإلمام  إحياء علوم الدين    )36(
 .)20-19-18-17( اآلية برقم ،سورة الغاشية   )37(
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(Science)ذا الكون إال خريا ورمحة وأ ن ، والنظر يف هذا كله جيعل اإلنسان يوقن بأن اهللا ال يريد 
رمحته سابقة على غضبه، مث يستدل اإلنسان منه على أن اهللا تعاىل ال يريد به إال خريا، وهذا هو 

 الرجاء.
يذكر اإلنسان ما جرى عليه من األحوال وكيف أدركته العناية اإلهلية واللطف الرباين يف كل حلظة  أن  .2

 وهذا يدل على أن ربه لطيف به، ،من حياته
 مبينا هاتني النكتتني:ه اهللا تعاىل رمحالغزايل اإلمام يقول ف

أما االعتبار فهو أن يتأمل مجيع ما ذكرناه يف أصناف "
النعم من كتاب الشكر حىت إذا علم لطائف نعم اهللا تعاىل لعباده يف 
الدنيا وعجائب حكمه اليت راعاها يف فطرة اإلنسان حىت أعد له يف 

الغذاء وما هو  الدنيا كل ما هو ضروري له يف دوام الوجود كآالت
حمتاج إليه كاألصابع واألظفار وما هو زينة له كاستقواس احلاجبني 
واختالف ألوان العينني ومحرة الشفتني وغري ذلك مما كان ال ينثلم بفقده 
غرض مقصود، وإمنا كان يفوت به مزية مجال، فالعناية اإلهلية إذا مل 

م تقصر عن عباده يف أمثال هذه الدقائق حىت مل يرض ل عباده أن تفو
املزايد واملزايا يف الزينة واحلاجة كيف يرضى بسياقهم إىل اهلالك املؤبد، 
بل إذا نظر اإلنسان نظرا شافيا علم أن أكثر اخللق قد هيئ له أسباب 
السعادة يف الدنيا، حىت إنه يكره االنتقال من الدنيا باملوت، وإن أخرب 

حيشر أصال فليست كراهتهم  بأنه ال يعذب بعد املوت أبدا مثال أوال
للعدم إال ألن أسباب النعم أغلب ال حمالة، وإمنا الذي يتمىن املوت 
نادر، مث ال يتمناه إال يف حال نادرة ورافعة هامجة غريبة، فإذا كان حال 
أكثر اخللق يف الدنيا الغالب عليه اخلري والسالمة فسنة اهللا ال جتد هلا 

هكذا يكون ألن مدبر الدنيا واآلخرة  تبديال، فالغالب أن أمر اآلخرة
واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم، فهذا إذا تؤمل 

  ".)38(حق التأمل قوي به أسباب الرجاء
وكما يفيده النظر يف األمور الكونية كذلك يفيده املراقبة يف مقاصد الشريعة وأسرارها، حيث يتضح له   .3

ُستدل راعى مصاحل عبايأن اهللا تعاىل كيف  ده يف شريعته وكيف يسر هلم رضاه وجنته بتيسري دينه مما ي
به على أن اهللا تعاىل ال يريد أن يشقي عباده وال أن يدخل عليهم املشقة، ومثل هذا الرب جدير بأن 

 يرجى منه كرمه ورمحته،
 :رمحه اهللا تعاىل الغزايل اإلمام يقولق

نتها يف مصاحل الدنيا ومن االعتبار أيضًا النظر يف حكمة الشريعة وس"
ا، حىت كان بعض العارفني يرى آية املداينة يف  ووجه الرمحة للعباد 

                            
 ).3/252الغزايل، (لإلمام  إحياء علوم الدين  )38(
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فقيل له: وما فيها من الرجاء؟ فقال:  ،البقرة من أقوى أسباب الرجاء
الدنيا كلها قليل، ورزق اإلنسان منها قليل، والدين قليل عن رزقه، 

ي عبده إىل طريق فانظر كيف أنزل اهللا تعاىل فيه أطول آية ليهد
االحتياط يف حفظ دينه، فكيف ال حيفظ دينه الذي ال عوض له 

  ")39(منه؟
 ً   النبوية والسنة الكرمي النظر يف نصوص القرآن ثانيا

ا تورث فيه رجاء من اهللا    ا والتدبر فيها فإ هناك أنواع من النصوص نظر فيها اإلنسان و أكثر من قراء
   :تعاىل، منها

ة يف حسن الظن باهللا ومناذج السلف والصلحاء من هذه األمة واألمم السالفة يف هذا النصوص الوارد  .1
 وقد مر ذكرها. ،الصدد

 النصوص الواردة يف بيان سعة رمحة اهللا وفضله والقصص الواردة يف ذلك وقد مر بيان شيء منها.  .2
 االنصوص الواردة يف بيان سعة مغفرة اهللا والقصص ذلك، وقد مر بيان عدد منه  .3
 اآليات القرآنية واألحاديث الواردة يف تدبر هذا الكون والنظر فيه.  .4
اآليات واألحاديث الواردة يف بيان شفقة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ورمحته بأمته وشفاعته هلا،   .5

 فإنه أهم شيء يورث الرجاء يف قلب املؤمن وأكرب دواء ملرضى اليأس واالنكسار، كما قال الشاعر:
  لكل هول من األهوال مقتحم                              حلبيب الذي ترجى شفاعتههو ا

  :اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىلقال ف
ى﴿ويف تفسري قوله تعاىل:    ضَ ْ ر تـَ بُّكَ فـَ َ يكَ ر طِ ْ ع ُ فَ يـ ْ و َ َلس َ قال:  ،﴾)40(و

وكان أبو جعفر حممد بن علي يقول: ، حممد وواحد من أمته يف النار اليرضى
ا ﴿نتم أهل العراق تقولون أرجى آية يف كتاب اهللا عز وجل قوله أ َ ْ ي قُل

ةِ اللَّهِ  َ َمحْ ْ ر ن وا مِ نَُط قْ ْ الَ تـَ هِم ى أَنـْفُسِ َل فُوا عَ َ ر ْ َ َأس ين َ الَّذِ ي ادِ َ ب وحنن أهل ، ﴾)41(عِ
يكَ ﴿: تعاىل البيت نقول أرجى آية يف كتاب اهللا تعاىل قوله طِ ْ ع ُ فَ يـ ْ و َ َلس َ و

ضَ  ْ ر تـَ بُّكَ فـَ َ   .")43(﴾)42(ىر
ا من أسباب الرجاء ألفراد أمته   نذكر  ،ومبا أن شفقة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  على أمته ورمحته 

  .، إنشاء اهللا تعاىلهذا السبب يف فصل مستقل
  االهتمام بالعمل ثالثاً 

من اهللا كما أن الرجاء يبعث اإلنسان على العمل كذلك العمل الصاحل يبعث اإلنسان على أن يرجو   

                            
 ).3/248الغزايل، (إلمام ل إحياء علوم الدين    )39(
  .)5اآلية برقم ( الضحى، ةسور   )40(
  .)53اآلية برقم ( ،الزمر ةسور   )41(
  .)5اآلية برقم ( الضحى، ةسور   )42(
 ).3/249الغزايل، (لإلمام  إحياء علوم الدين  )43(
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اخلري واملغفرة وحسن املثوبة، فكلما كان العمل الصاحل أكثر كان الرجاء أكثر، وكلما كان العمل أقل كان الرجاء 
وقد ذكرنا أن من مواقع الرجاء الدعاء، فينبغى للمؤمن أن يدعو اهللا تعاىل ، كما بيناه من قبل،  أشبه بالتمين والغرور

   :قان باإلجابة هو العمل الصاحل، كما جاء يف حديث الغاروهو مؤمن باإلجابة، ومما يزيد اإلي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما

م مطر فأووا إىل غار "قال:  بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم ميشون إذ أصا
 فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه واهللا يا هؤالء ال ينجيكم إال

الصدق فليدع كل رجل منكم مبا يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحد منهم، 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل أجري عمل يل على فرق من أرز فذهب 
وتركه وأين عمدت إىل ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أين اشرتيت منه بقرا 

يل: إمنا  وأنه أتاين يطلب أجره فقلت له: اعمد إىل تلك البقر فسقها فقال
ا من ذلك الفرق  يل عندك فرق من أرز فقلت له: اعمد إىل تلك البقر فإ
فساقها فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت 
عنهم الصخرة فقال اآلخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل أبوان شيخان  

فجئت وقد  كبريان فكنت آتيهما كل ليلة بلنب غنم يل فأبطأت عليهما ليلة
رقدا وأهلي وعيايل يتضاغون من اجلوع فكنت ال أسقيهم حىت يشرب أبواي 
فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر 
حىت طلع الفجر فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا 

ن كنت فانساحت عنهم الصخرة حىت نظروا إىل السماء فقال اآلخر اللهم إ
ا عن نفسها فأبت  تعلم أنه كان يل ابنة عم من أحب الناس إيل وأين راود
ا فدفعتها إليها  إال أن آتيها مبائة دينار فطلبتها حىت قدرت فأتيتها 
فأمكنتين من نفسها فلما قعدت بني رجليها فقالت اتق اهللا وال تفض اخلامت 

أين فعلت ذلك من  إال حبقه فقمت وتركت املائة دينار فإن كنت تعلم
  ،)44(خشيتك ففرج عنا ففرج اهللا عنهم فخرجوا

ً من اهللا أن يستجيب له دعاءه،    ففي هذه القصة زاد كلَّ واحد منهم عمله الصاحل اخلالص رجاء
لم من هذا أن العمل الصاحل أيضًا يبعث على الرجاء ُ   ،فاستجاب اهللا هلم، فع

  قال:  "ذي النون املصري"النون بن إبراهيم عن ذي  رمحه اهللا تعاىلالبيهقي اإلمام روى 
وذكر اهللا الدائم  ،صالة الفرض مفتاح اخلوف، والنافلة مفتاح باب الرجاء

مفتاح باب الشوق، وليس باخلوف ينال الفرض، ولكن بالفرض ينال 

                            
  )،3206أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار برقم (  )44(

جه اإلمام مسلم أيضًا يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثالثة وأخر 
  )،4926والتوسل بصاحل األعمال برقم (

 كالمها من حديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما.
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اخلوف، وال بالرجاء تنال النافلة ولكن بالنافلة ينال الرجاء، ومن شغل قلبه 
اهللا يف قلبه نور االشتياق إليه، وهذا سر امللكوت  ولسانه بالذكر قذف

  .)45(فاعلمه واحفظه
وا ﴿ومن الدليل على أن العمل الصاحل يورث الرجاء قوله تعاىل:    دُ َ اه َ ج َ وا و ُ ر َ اج َ َ ه ين الَّذِ َ نُوا و َ َ آم ين نَّ الَّذِ ِإ

 ٌ ور فُ ُ َغ اللَّه َ َمحَْتَ اللَّهِ و ونَ ر ُ ج ْ ر َ ئِكَ يـ يلِ اللَّهِ ُأوَل ِب َ ِ س ٌ  يف يم حِ َ   ،﴾)46(ر
  قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهللا تعاىل يف تفسري هذه اآلية:  

عن الربيع بن أنس، قوله: أولئك يرجون رمحة اهللا، قال: هؤالء خيار هذه األمة، مث 
   .)47(إنه من رجا طلب، ومن خاف هرب ،جعلهم اهللا أهل رجاء
  ري هذه اآلية:رمحه اهللا تعاىل يف تفس ابن أيب حامت اإلمام قالو 

عن عروة بن الزبري، قال: فلما فرج اهللا عن املسلمني، من أهل تلك السرية، 
ما كانوا فيه من غم، ما أصابوا طمعوا فيما عند اهللا من ثوابه، فقالوا: يا نيب 

اهدين يف سبيل اهللا؟ فأنزل  !اهللا أتطمع لنا أن تكون غزوة نعطى فيها أجر ا
نَّ الَّذِ ﴿اهللا تعاىل:  ئِكَ ِإ يلِ اللَّهِ أُوَل ِب َ ِ س وا يف دُ َ اه َ ج َ وا و ُ ر َ اج َ َ ه ين الَّذِ َ نُوا و َ َ آم ين

 ٌ يم حِ َ ٌ ر فُور ُ َغ اللَّه َ َمحَْتَ اللَّهِ و ونَ ر ُ ج ْ ر َ   .﴾)49()48(يـ
 ً   طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم رابعا

ى عن ربه تبارك وتعاىل ومعلو  م أن طاعة الرسول من طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما أمر و
دْ ( طاعة اهللا كما قال تعاىل قَ ولَ فـَ ُ ِع الرَّس ُطِ ْ ي ن َ اعَ م َ  أََط   ،))50(اللَّه

ِ  ومن اآليات اليت يستلزم الرجاء فيها طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قوله تعاىل ْ يف م ُك انَ َل دْ كَ قَ (َل
 ُ ج ْ ر َ انَ يـ ْ كَ ن َ ِم ٌة ل نَ َ س َ ٌة ح َ و ْ ولِ اللَّهِ أُس ُ س َ ار ً ثِري َ كَ َ اللَّه ر ذَكَ َ َ و ر َخِ ْ َ اآل م ْ و َ اْليـ َ َ و   ،))51(و اللَّه

  :رمحه اهللا تعاىل ابن كثرياإلمام قال  
وهلذا أمر  رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أقواله وأفعاله وأحواله،الهذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي ب

آله وسلم يوم األحزاب يف صربه ومصابرته ومرابطته تبارك وتعاىل الناس بالتأسي بالنيب صلى اهللا عليه و 
  .)52(صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين وجماهدته وانتظاره الفرج من ربه عزوجل،

  وقال اإلمام القامسي رمحه اهللا تعاىل:
 .)53((ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر) أي رضوان اهللا ورمحته وثواب اليوم اآلخر وجناته وقوله:

                            
 ).1/513، احلادي عشر من شعب اإلميان، (شعب اإلميان لإلمام البيهقي    )45(
  .)218اآلية برقم ( ،البقرة ةسور   )46(
 ).4/320، (جامع البيان يف تأويل القرآن لإلمام ابن جرير الطربي    )47(
  .)218اآلية برقم ( ،البقرة ةسور   )48(
 ).2/388تفسري ابن أيب حامت لإلمام ابن أيب حامت، (    )49(
  .)80رقم (باآلية جزء من  ،األحزاب ةسور   )50(
  .)21ية برقم (اآل ،األحزاب ةسور   )51(
 ).6/391( ،كثريلإلمام ابن  العظيم القرآن  تفسري    )52(
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 ).13/236لإلمام القامسي، ( حماسن التأويل    )53(


