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الرجاء
قلب المسلم :طائر جناحاه الخوف و ّ
ليس غريبا أف يعيش الكافر يف ىذه ال ّدنيا وقد غفل عن احلياة اآلخرة ال خياؼ ما سيؤوؿ إليو أمره فقد جحد نعمة خلق
بالشهوات ليشبع غرائزه وحاجاتو دوف
للشيطاف يزيّن لو ال ّدنيا ومل ّذاهتا ويغويو ّ
ا﵁ لو وأنكر وجود ا﵁ و ّاّتذ إذلو ىواه وسلّم نفسو ّ
قيد وال خوؼ.
لكن أف يكوف ىذا حاؿ ادلسلم يسري على ما سار عليو الكافر فيغفل عن اآلخرة وعن مصريه فيها فهذا أمر غريب غرابة
حممد  رسوال وبالقرآف
عيشو يف احلياة ال ّدنيا وقد غاب عنها شرع ربّو وأحكامو .فكيف للمسلم الذي آمن با﵁ ربّا وبنبيّو ّ
ؤديو النصارى يف
كتابا ودستورا أف حييا وقد ألغي اإلسالـ من حياتوّ ،إال من بعض العبادات اليت صارت عادات أشبو مبا ي ّ
الكنيسة؟!
أمسال كافر فرض عليو حياة بػ ْعد عن ا﵁ وعن ىديو ونوره ،حياة جيري فيها ال يلوي على
ّ
ظل نظاـ ر ّ
أن لو العيش يف ّ
حتوؿ الكثري من ادلسلمني عن التّجارة
كل مهّو تأمني حاجياتو فمات قلبو وانعدـ خوفو من ا﵁ّ ،إال من رحم ّ
رب؟ دلاذا ّ
شيء ّ
حتجرت قلوب الكثريين فباتوا ال
متسكوا بتجارة خاسرة مهلكة؟ دلاذا غفلوا عن اآلخرة وانشغلوا بال ّدنيا الفانية؟ دلاذا ّ
الراحبة و ّ
ّ
العزة باإلمث أو يتواكلوف على رمحة ا﵁ فال
خيشوف عاقبة ذنوب ارتكبوىا ،وتراىم ّإما ّ
يتكّبوف عن نصح البعض ذلم فتأخذىم ّ

ويرددوف "اهلل غفور رحيم"؟! عن أب ىريرة رضي ا﵁ عنو عن النّيب  فيما يرويو عن
يهتموف لل ّذنوب صغرية كانت أو كبرية ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ْفتُوُ فِي الدُّنْ يَا أ ََّمْنتُوُ فِي ْاْلخ َرةَ ،وإِ ْن أ ََّمْنتُوُ فِي الدُّنْيَا
َج َم ُع عَلَى عَْب ِدي َخ ْوفَ ْي ِن َوأ َْمنَ ْي َنَ ،وإِ ْن أ َ
ربّو أنّو قاؿَ « :وع َّزتي ََل أ ْ
َخ ْفتُوُ فِي ْاْل ِخ َرةِ».
أَ
بعزتو؟ كيف يعيشوف دنياىم يف أمن
أمل يقف ىؤالء على ىذا احلديث
يهزىم قسم رّّبم ّ
القدسي؟ أمل يتدبّروا كلماتو؟ أمل ّ
ّ
بأّنم حيسنوف فيها صنعا مثّ يأملوف العيش يف ىذا األمن يف اآلخرة :ىل اجتمع فيهم األمناف؟ كيف ىذا؟! قطعا
وىم على يقني ّ
بعزتو أف ال جيمعهما على عبده!
وجل ّ
ال ديكن حدوث ذلك وقد أقسم ا﵁ ّ
عز ّ
على ادلسلم إذاً أف حيسن ظنّو با﵁ كما أ ّف عليو أف خياؼ عقابو .وح ّت يسري سريا سليما يف ىذه ال ّدنيا وجب عليو اجلمع
حت يػَْلقى ا﵁ سبحانو وتعاىل ،عليو أف ديشي يف األرض يبتغي يف أعمالو حالذلا ويتجنّب حرامها ،خيشى ربّو ويرجو
بني االثنني َ
ثوابو وال يػغره عملو فيحسبو منجيو وينسى رمحة ا﵁ وفضلو .عن أنس بن مالك ر ِ
ضي ا﵁ َعْنو« :أ َّ
اب
َن النَّبِ َّي َ د َخ َل عَلَى َش ٍّ
ّ
َ
َّ
ْب عَبدٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َر ُس ُ
اف ذُنُوبِي ،فَ َق َ
ف تَج ُد َك؟ فَ َق َ
َو ُى َو فِي ال َْم ْوت فَ َق َ
ال أ َْر ُجو اللَّوَ َوأَ َخ ُ
ال لَوَُ :كْي َ
ول اللَّو ََ :ل يَ ْجتَم َعان في قَ ل ِ ْ
ِ
ِ
اف».
آمنَوُ ِم َّما يَ َخ ُ
في َى َذا ال َْم ْوط ِن إََِّل أَ ْعطَاهُ اللَّوُ َما يَ ْر ُجو َو َ
الصاحل وإىل
ىذا ما جيب أف يكوف عليو ادلسلم؛ خائفا وراجيا .إذ يدفع اخلوؼ والَرجاء من ا﵁ تعاىل اإلنسا َف إىل العمل ّ
السبيل للنَجاة من النّار ودخوؿ اجلن َِة .ىذا ما بلّغو  أل ّمتو وىذا ما سعى إىل غرسو يف نفوس
حسن الظّ ّن با﵁ وبرمحتو ،فهما ّ
صحابتو ومجيع ادلسلمني .أ ّكد عليهم أف يلزموا اخلوؼ من ا﵁ وأف ال يأمنوا زيغهم وابتعادىم عن ىدي رّّبم .عليهم أف يدعوه؛
يلح على ربّو أف يثبّت قلبو على دينو وعلى
يسألونو الثّبات كما كاف عليو ّ
السؤاؿ ّ
السالـ يفعل .فقد كاف دائم ّ
الصالة و ّ
تأخر ووعد باجلنّة ،فكيف بنا حنن؟! فأين حنن من احلبيب ادلصطفى
طاعتو! فهذا رسوؿ ا﵁ وحبيبو الذي غفر لو ما تق ّدـ وما ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حت لقاه غري
حق عبادتو ّ
الذي مجع بني اخلوؼ والَرجاء ،والَرغبة والَرىبة ووعى على عظم ىذا األمر فسار يف ال ّدنيا يعبد ا﵁ ّ
مب ّدؿ وال مفتوف وناؿ ثواب ا﵁ ومرضاتو وفاز جبنّتو؟
على ادلسلم أف ينفطر قلبو إف قاـ بذنب أو ّفرط يف واجب أو غفل عن أمر من أمور دينو وعليو أف خيشى طواؿ حياتو من
فارقو خرب ىذا القلب وضاع صاحبو
غضب ا﵁ وانتقامو وأف خياؼ عذاب النّار .ىذا اخلوؼ ىو ال ّسراج الذي ينري قلبو فإف َ

وفسدت أعمالو .فكيف للمسلم اليوـ أف يضمن رضواف ربّو وحييا يف ىذه ال ّدنيا غري خائف من مصريه يف اآلخرة وكأنّو على
الشهوات
شر القياـ بادلعاصي وحيوؿ دونو ودوف ّ
يقني بالفوز؟! كيف يسري يف ال ّدنيا وقد غفل عن ىذا األمر اجللل الذي يقيو ّ
بالصاحلات
اب َربِّ َ
با﵀رمات؟ قاؿ تعاىل﴿ :إِ َّن َع َذ َ
ك َكا َن َم ْح ُذورا﴾ .فاخلوؼ حيثّو على أف يقوـ ّ
فيتّقي الوقوع يف اآلثاـ والقياـ ّ
َس ِمن َّرْو ِح اللَّ ِو
يتحوؿ إىل خوؼ مذموـ ّ
يؤدي بو إىل اليأس والقنوط من رمحة ا﵁ و﴿إِنَّوُ ََل يَ ْيأ ُ
ا﵀رمات ولكن دوف أف ّ
ويرتؾ ّ
إََِّل الْ َق ْوُم الْ َكافِ ُرو َن﴾ .فادلسلم يطمع يف نيل رضا ا﵁ وحمبّتو وثوابو ويف أف يكوف من أىل اجلنّة ويفوز بنعيمها .قاؿ تعاىل﴿ :إِ َّن
َّ ِ
َّ ِ
اى ُدوا فِي َسبِ ِ
ك يَ ْر ُجو َن َر ْح َمةَ اللَّ ِو َواللَّوُ غَ ُفور َرِحيم﴾.
يل اللَّ ِو أُولَئِ َ
اج ُروا َو َج َ
ين َى َ
ين آ ََمنُوا َوالذ َ
الذ َ
الصاحل فيتنافس يف اخلريات وجيتهد يف إكثار
فطمع ادلسلم ىو رجاؤه يف عطاء ربّو وىو ما يدفعو على االستمرار يف العمل ّ
كل ما
الطّاعات وقد تعلّق قلبو باجلنّة ونعيمها وصار جياىد نفسو ودينّيها مبا وعد ا﵁ بو ادلتّقني يف ال ّدار اآلخرة
ويستغل وقتو يف ّ
ّ
"القلب
حبب ا﵁ ...وحيلّق كطائر جبناحيو! يقول ابن القيّم:
ُ
حي ينبض ّ
يعود لو باخلري وادلنفعة فيها .عليو أف يكوف ذا قلب ّ
الرجاء مها جناحا قلب ادلسلم
في سيره إلى اهلل ّ
وجل بمنزلة الطّائر؛ فالمحبّة رأسو والخوف ّ
عز ّ
والرجاء جناحاه" .فاخلوؼ و ّ
وال ديكنو الطّرياف وال التّحليق لبلوغ غايتو إف فقد أحدمها .فحني ديسك ادلسلم كتاب ا﵁ ويرتّل آياتو يصيبو اخلوؼ واذللع من
يتوعد ا﵁ فيها الك ّفار وادلنافقني وينتابو القلق خوفا أف يكوف منهم ،وحني يقرأ اآليات اليت يعد فيها ادلؤمنني
تلك اآليات اليت ّ
الرسوؿ  يسعد بذلك ويشتاؽ لبلوغ مرتبة ىؤالء ويسأؿ ربّو أف ال حيرمو ذلك ويكوف منهم.
بالنّعيم وبصحبة ّ
الصالة
وبذلك فإ ّف علم ادلؤمن بالعذاب العظيم يدفعو للخوؼ وعلمو يف سعة ا﵁ ورمحتو جيعلو يأمل ويرجو ربّو .قاؿ عليو ّ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ط
الر ْح َمةِ َما قَنَ َ
َحدَ ،ول َْو يَ ْعلَ ُم الْ َكافِ ُر َما ِعْن َد اللَّوِ ِم ْن َّ
السالـ« :ل َْو يَ ْعلَ ُم ال ُْم ْؤم ُن َما عْن َد اللَّو م ْن الْعُ ُقوبَة َما طَم َع بِ َجنَّتو أ َ
و ّ
ِ ِِ
َحد».
م ْن َجنَّتو أ َ
الرجاء ،وأف يكوف متوازنا ال يغلّب أحدمها على اآلخر،
وعليو ال ب ّد للمسلم أف يكوف بني ادلقامني :مقاـ اخلوؼ ومقاـ ّ
الصاحلة فعليو أف
فإف غلبتو نفسو ودعتو إىل معصية فعليو أف يتذ ّكر اخلوؼ والعقاب من ا﵁ ،وإف دعتو لالبتعاد عن األعماؿ ّ
ِ
يعود إىل ذكر ا﵁ وإىل استحضار رمحتو ومغفرتو .قاؿ تعاىل﴿ :أُولَئِ َ َّ ِ
ب
ين يَ ْدعُو َن يَ ْبتَ غُو َن إِلَى َربِِّه ُم ال َْوسيلَةَ أَيُّ ُه ْم أَق َْر ُ
ك الذ َ

السالـ وسائر األنبياء الذين عبدوا رّّبم خوفا وطمعا.
َويَ ْر ُجو َن َر ْح َمتَوُ َويَ َخافُو َن َع َذابَوُ﴾ .يسري على ىدي نبيّو عليو ّ
الصالة و ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين﴾.
سا ِرعُو َن في الْ َخْي َرات َويَ ْدعُونَنَا َرغَبا َوَرَىبا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
قاؿ تعاىل﴿ :إنَّ ُه ْم َكانُوا يُ َ
أمسال يفصل ال ّدين عن احلياة! نظاـ كفر ال خياؼ ا﵁ وال يرجو رمحتو! نظاـ جاحد
ظل نظاـ ر ّ
يعيش ادلسلم اليوـ يف ّ
حقود على ىذا ال ّدين وأىلو فكيف يرضى ادلسلم بذلك؟ كيف يقبل العيش دوف أحكاـ ربّو تطبَق فيو؟ كيف يبقى دوف إماـ
شر الوقوع يف شهوات ال ّدنيا؟ كيف يأمن عقاب ربّو وىو راض عن ىذا الباطل؟ كيف ال خياؼ
ين ّفذ فيو أحكاـ اإلسالـ ويقيو ّ
غضب ربّو وقد عطّلت أحكامو وعادت البشريّة إىل الظّلمات واجلاىليّة؟!
السماء
إ ّف قلب ادلؤمن ال ب ّد أف ينبض ّ
حبب ا﵁ وحيلّق كطائر يرفرؼ جبناحيو خوفا من ا﵁ وطمعا يف رمحتو فيبلغ عناف ّ
وحييا احلياة اليت يرضاىا لو ربّو ويكوف بذلك بإذف ا﵁ من الفائزين .عليو أف يسارع لنشر اخلري وإعادة نور ا﵁ ويعمل مع العاملني
السفهاء وطمعا يف نيل رضوانو بأف يكتبو من
ادلخلصني فينصر دين ا﵁ ويرفع راية العقاب عاليا خوفا من أف يؤاخذه ربّو مبا فعل ّ
الصاحلني ادلصلحني.
ّ
كتبتو إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
الصامت
زينة ّ
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