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 الخوف والرجاء
ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ،وبَّين ما يسعد البشر ،وأرسل الرسل ،عباد اهلل، إن اهلل تعاىل خلق اخللق

، وقد بَّي الشرع احلنيف النهج الصحيح يف السو  إىل (٨٠8يونس:  ) چچچ چ  چ ڇ ڇ ڇڇ 
 اهلل تعاىل.

؛ ون أن يرحيونا أسفسوهمبول لكون م يريود ،ىذا عندولكن من الناس من يتبعنن أىناءىم، ويا ليتهم يقفنن 
 ويفعلوووننيف طاعوووهلل اهلل  يفرطوووننالنووواس فووو ن ا ووو ا مووون  ،يلووونون تيوووات الشووورع علوووم  سووو  أىووونا همفووو  م 

الموووهلل  وووق وسووونس  وووا   ،إن اهلل غفووونر ر ووويم  أو بنعمووواذلم ،أو بقلووون م ،مث يقنلووونن بنلسووونتهم ،ادلعاصووو 
 .د  ا باطليالشيطان وأر 

 بآيواتأل وم يونتنن  ؛ديون اهلل علماء وادلصلحَّي بن م ال يفهمونن يفهم الدعاة واليت  و  هم،بل ويتجرأ بعض
 .لغ ىم تقليدا أوألىنا هم  تباعااف وتيات الرتىي ، ال ذلك اخلن 
أ م أخطئنا مرتَّي؛ أخطئنا عندما  أصحاب تلك األفكار ادلغلنطهلليف ىذه اخلطبهلل ب ذن اهلل أبَّي إلخناين و 

هلل بواخلنف والراواء، وأخطئونا مورة ةاسيوهلل عنودما مل يفهمونا الراواء أو مل يتبَّي ذلوم مقصود الشورع يف عبوادة ا
  سن الظن الذي يريدوسو ويدسدسنن بو.

يقون  اول  ،اخلونف والراواء ، اموا  للمكلفوَّي أ وم يسو ون إىل اهلل ينوا َّيَّين إن الشرع احلنيوف بو و بدايهلل 
 گ چويقووون  تعووواىل   ،[98دلا ووودة  ا] چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ شووونسو 

واووذلك م لهووا  ،، وتيووات ا وو ة يف الراوواء[٨6لسووجدة  ا]چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ
قرب إليو بتدبر وتذار تيات اخلنف واذلك تيات تيطل  منك أن تعبد ربك وت يف اخلنف، إذن فالشرع
بول  ،ىوذا ادلعوى قيقهلل وما إىل ذلك؛ فهم مل يعلمنا  ،وحنسن الظن ،سنا سران اهللإ  الرااء، مث علم قنذلم

فالراواء  ىون  ،لو معوى ،أو ما إىل ذلك ،أو الدين يسر ،أو  سن الظن ،فالرااء ؛خالف ادلقصند فعلنا
 استلزم لراا و ةالةهلل أمنر  ؛فمن راا شيئا ،ارتياح القل  لش ء حمبنب عنده

 حمبتو دلا يرانه. .٨
 سعيو يف حتصيلو بقدر اإلمكان. .2
 خنفو من فناتو. .3
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فالبووود موون األخوووذ  ،وحمبوووهلل اهلل لنووا إال بالعمووول والسووع  ،نويسووور الوودي ،و سووون الظوون ،فووال يتحقوووق الراوواء
هوم ف ،إن اهلل غفنر ر ويم  يقنلنن ،فهؤالء الذين يرتانن الطاعات ويسعنن إىل ادلعاص  ،بنسباب الرااء

البوود موون   قووالنا ؛ال ينخووذون بنسووباب النجوواة، وإذا تكووالبنا علووم الوودسيا وهوويعنا فيهووا اهوودىم وأعمووارىم
 ك إذا قسمهلل هيزى.األخذ باألسباب؛ تل

 ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے چيقن  تعاىل  

 )لَْيسَ وقد فهم ذلك السلف، فيقن  احلسن البصري رمحو اهلل   ،[2٨8لبقرة  ا]چ  ﯀ ﮿ ﮾
يَمانُ  والرمحهلل تتمى اجلنهلل لي: اإلديان بنن أي  ،٨(اْلَعَملُ  َوَصدََّقوُ  اْلَقْلبِ  ِفي َوقَ رَ  َما َوَلِكنْ  بِالتََّمنِّي اْْلِ

 ولكن ما اان يف القل  ودفع الناس إىل العمل .
ُهمْ  قَ ْوًما ِإنَّ )  يل لووقواآلن سعلم مدى فهم احلسن البصري عندما   ِم نَ  َخَرُج وا َحتَّى اْلَمْغِفَرةِ  َأَماِني   أَْلَهت ْ

نْ َيا   .2(اْلَعَملَ  ََلَْحَسُنوا الظَّنَّ  َأْحَسُنوا َلوْ  بُوا،وََكذَ  بِاللِ  الظَّنَّ  ُنْحِسنُ  َنْحنُ : َوقَاُلوا َلُهْم، َحَسَنةَ  َوَل  الد 
 ِمنْ  اْلَعْفوِ  رََجاءِ  َعَلى الذ نُوبِ  ِفي التََّماِدي ِعْنِدي اِلْغِتَرارِ  َأْعَظمِ  ِمنْ )ويقن  حيىي بن معاذ رمحو اهلل  

 َدارِ  َوطََلبُ  النَّاِر، بَِبْذرِ  اْلَجنَّةِ  َزرْعِ  َوانِْتظَارُ  ٍة،طَاعَ  ِبَغْيرِ  تَ َعاَلى اللَّوِ  ِمنَ  اْلُقْربِ  َوتَ َوق عُ  نََداَمٍة، َغْيرِ 
فْ َراطِ  َمعَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوِ  َعَلى َوالتََّمنِّي َعَملٍ  بَِغْيرِ  اْلَجَزاءِ  َوانِْتظَارُ  بِاْلَمَعاِصي، اْلُمِطيِعينَ   اْْلِ

 .3(اْلَيَبسِ  َعَلى َتْجِري َل  السَِّفيَنةَ  ِإنَّ ...  َمَساِلَكَها َتْسُلكْ  َوَلمْ  النََّجاةَ  تَ ْرُجو
 ،ر خلف ال ساعق أو خلف أىناء سفسكس  وال ت  ، فاراع عبد اهلل إىل اتاب اهلل وإىل سنهلل سبيك 

بل  ث علم اخلنف من  ،قد فعل ذلك خ  الناس  اهلل؟ف بنن ال خُت  ايف و  ؟فكيف ال ختاف من اهلل
 اللَّوِ  ِسْلَعةَ  ِإنَّ  َأَل  َغالَِيٌة، اللَّوِ  ِسْلَعةَ  ِإنَّ  َأَل  اْلَمْنِزَل، بَ َلغَ  َأْدَلجَ  َمنْ وَ  َأْدَلجَ  َخافَ  َمنْ )اهلل قا ال  

 وأدجل  أي سار يف أو  الليل خنفا من فنات مراده. ،4(اْلَجنَّةُ 
ام تيهلل يف ن أر أتيات اخلنف، فمن العلماء من يرى  َّين  اهلل تعاىل تيات الرااء يف اتابو اما بو   َّين  وقد بو  

 ﮴﮵     ﮳   ﮲ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چالقرتن ى   

                                                 
 .(٨/567) رمحو اهلل تفس  الزخمشري ٨
2
 .(٨/567) رمحو اهلل تفس  الزخمشري 
3
 .(، للغزايل رمحو اهلل4/٨44إ ياء علنم الدين ) 
4
 .(245٠يف صحيح الرتمذي ) صححو األلباين رمحو اهلل(، و 245٠أخراو الرتمذي رمحو اهلل يف سننو ) 
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 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چقنلو تعاىل  أرام تيهلل أن ، ومنهم من يرى  ،[53الزمر  ]چ  ﮺        ﮹        ﮸ ﮷   ﮶

أرجى آية ىي قولو "  ، ويقن  عل  بن أيب طال  [48لنساء  ا]چ ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ
 :، قال[53-3٠ الشنرى]     چ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی  ی چتعالى: 

، وقيل أرام تيهلل  "؟!فأي شيء يبقى بعد كفارتو وعفوه ؛إذا كان يكفر المصائب ويعفو عن كثير
َأْشَفُع َِلُمَِّتي َحتَّى يَِناِديَِني رَبِّي تَ َباَرَك ): فقال ، [5الضحم  ]چ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌچ

 .1(«َربِّ َرِضيتُ »، فََأُقوُل: َوتَ َعاَلى، فَ يَ ُقوُل: َأَرِضيَت يَا ُمَحمَّدُ 
 ونحن على جمر اللظى نتقلب ...أن تكون منعما  أترضى حبيبي

 وحاشا أن ترضى وفينا معذب ...ضك الل في سورة الضحى ألم ير 
اوان صوغ ا، فود  ذلوك إن  فقود  فوا اهلل فيهوا بطورع متعوددة ديون ادلسولم و  ،تيهلل الودين أراوم تيوهلل  وقيل

 ال خيزي ادلؤمن.علم أن اللطيف اخلب  
فتوذار  ؛، أموا إن استشوعرت التقصو  والالمبواالةتفبها وسعم ؛ف ذا سظرت إىل ىذه اآليات واطمنن قلبك

 ،[26التكووونير  ]چ  ۅ ۅ ۋ چ ،[28ت  عموووران  ]چ  ۈئ ۈئ ۆئ چتيوووات العوووذاب واخلووونف  

 ى            ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ ،[٨2الوووووووووووووووووووووو و   ]چ  ہ ہ ہ ۀ ۀ چ

 .[2٨اجلاةيهلل  ]چ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى
وىذه اآليهلل حتمل ىذا ادلعى   ،ويعبد ربو خنفا طمعا ،فعلم ادلسلم العاقل أن يتبع الشرع احلنيف

يف  ديث  ، وىا ىن رسنلنا [98ادلا دة  ]چ  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ
 َأْرَسلَ  َوالنَّارَ  َجنَّةَ الْ  اللَّوُ  َخَلقَ  َلمَّا)قا    أن النيب  فعن أيب ىريرة  جيمع بَّي اخلنف والرااءوا د 
َها اْنظُرْ : فَ َقالَ  اْلَجنَِّة، ِإَلى ِجْبرِيلَ  َها َوَنظَرَ  َفَجاَءَىا: قَالَ  ِفيَها، َِلَْىِلَها َأْعَدْدتُ  َما َوِإَلى ِإلَي ْ  َوِإَلى ِإلَي ْ

 ِبَها فََأَمرَ  َدَخَلَها، ِإلَّ  َأَحدٌ  ِبَها َيْسَمعُ  َل  فَ َوِعزَِّتكَ : قَالَ  ِإلَْيوِ  فَ َرَجعَ : قَالَ  ِفيَها، َِلَْىِلَها اللَّوُ  َأَعدَّ  َما
َها اْرِجعْ : فَ َقالَ  بِاْلَمَكارِِه، َفُحفَّتْ  َها فَ َرَجعَ : قَالَ  ِفيَها، َِلَْىِلَها َأْعَدْدتُ  َما ِإَلى فَاْنظُرْ  ِإلَي ْ  ِىيَ  فَِإَذا ِإلَي ْ

 ِإَلى اْذَىبْ : قَالَ  َأَحٌد، يَْدُخَلَها َل  َأنْ  ِخْفتُ  َلَقدْ  َوِعزَِّتكَ : فَ َقالَ  ِإلَْيوِ  فَ َرَجعَ  بِاْلَمَكارِِه، ُحفَّتْ  َقدْ 
َها فَاْنظُرْ  النَّاِر، : فَ َقالَ  ِإلَْيِو، فَ َرَجعَ  بَ ْعًضا، بَ ْعُضَها يَ رَْكبُ  ِىيَ  فَِإَذا ِفيَها، َِلَْىِلَها َأْعَدْدتُ  َما َوِإَلى ِإلَي ْ

                                                 
1
 .(328/4(، و سن إسناده ادلنذري رمحو اهلل يف الرتغي  والرتىي  )638أخراو البزار رمحو اهلل يف مسنده ) 
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َها، اْرِجعْ : فَ َقالَ  بِالشََّهَواِت، َفُحفَّتْ  ِبَها فََأَمرَ  فَ َيْدُخَلَها، دٌ َأحَ  ِبَها َيْسَمعُ  َل  َوِعزَِّتكَ  َها فَ َرَجعَ  ِإلَي ْ  ِإلَي ْ
َها يَ ْنُجوَ  َل  َأنْ  َخِشيتُ  َلَقدْ  َوِعزَِّتكَ : فَ َقالَ   .1(َدَخَلَها ِإلَّ  َأَحدٌ  ِمن ْ

أن  الرااء واخلنف، وعن أس: بن مالك  والعقاب،ال ناب  ،اجلنهلل والنار ،فليكن ىذا يف ذىن ادلسلم
 َقَدَمُو، ِفيَها اْلِعزَّةِ  َرب   َيَضعَ  َحتَّى َمزِيٍد؟ ِمنْ  َىلْ : َوتَ ُقولُ  ِفيَها، يُ ْلَقى َجَهنَّمُ  تَ َزالُ  َل ) قا   النيب 

َزِوي  يُ ْنِشئَ  َحتَّى َفْضلٌ  اْلَجنَّةِ  ِفي الُ يَ زَ  َوَل  وََكَرِمكَ  بِِعزَِّتكَ  َقطْ  َقطْ : َوتَ ُقولُ  بَ ْعٍض، ِإَلى بَ ْعُضَها فَ يَ ن ْ
 .2(اْلَجنَّةِ  َفْضلَ  فَ ُيْسِكنَ ُهمْ  َخْلًقا، َلَها اللَّوُ 

 يبَّي للدعاة وللعباد ايف يدعنن ر م خنفا وطمعا. ىكذا فرسنلنا 
 ائَةَ مِ  الرَّْحَمةَ  اللَّوُ  )َجَعلَ يقن    قا   مسعت رسن  اهلل   عن أيب ىريرة، إذن فلتسمع قنلو 

 تَ تَ َراَحمُ  اْلُجْزءِ  َذِلكَ  َفِمنْ  َواِحًدا، ُجْزًءا اَْلَْرضِ  ِفي َوأَنْ َزلَ  َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  ِعْنَدهُ  فََأْمَسكَ  ُجْزٍء،
  .3(ُتِصيَبوُ  َأنْ  َخْشَيةَ  َوَلِدَىا َعنْ  َحاِفَرَىا الدَّابَّةُ  تَ ْرَفعَ  َحتَّى اْلَخََلِئقُ 

اذلك شدة   النيب بَّين  فقدفا ذر التقص  وا ذر النار،  ،بال عمل ارمحهلل اهلل ستناذلفال تظن أن 
 َلَكاِفَيًة، َكاَنتْ  ِإنْ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا: ِقيلَ  َجَهنََّم، نَارِ  ِمنْ  ُجْزًءا َسْبِعينَ  ِمنْ  ُجْزءٌ  نَارُُكمْ ) قا ال  النار 
   .4َحرَِّىا( ِمْثلُ  ل ُهنَّ كُ  ُجْزًءا َوِستِّينَ  بِِتْسَعةٍ  َعَلْيِهنَّ  ُفضَِّلتْ : قَالَ 

وألف عام حتى  ،وألف عام حتى ابيضت ،أوقد عليها ألف عام حتى احمرت"  فنار اهنم عباد اهلل
 .والعياذ باهلل ،"اسودت، فهي اآلن سوداء مظلمة

م وتران رمحهلل اهلل ين  ،ينم القيامهلل توفاعلتنا  ش رسن  اهلل  هللتتبع سن فتجهز عبد اهلل للقاء اهلل بنن
ْذنَ  َواْسَتَمعَ  اْلَقْرنَ  اْلتَ َقمَ  َقدِ  اْلَقْرنِ  َوَصاِحبُ  أَنْ َعمُ  َكْيفَ )    النيب اقفقد  ،القيامهلل  يُ ْؤَمرُ  َمَتى اْْلِ
ُفُخ، بِالن َّْفخِ   .5(وَِكيلُ الْ  َونِْعم اللَّوُ  َحْسبُ َنا ُقوُلوا: َلُهمْ  فَ َقالَ  ،النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  َعَلى ثَ ُقلَ  َذِلكَ  َفَكَأنَّ  فَ يَ ن ْ

 ِفي َنَشأَ  َوَشاب   َعْدلٌ  ِإَمامٌ )  إال ظلوعبادا لو حتت ظلو ينم ال ظل  سيظلوتذار أن اهلل سبحاسو وتعاىل 
 َورَُجلٌ  ،َعَلْيوِ  َوتَ َفرَّقَا َعَلْيوِ  اْجَتَمَعا اللَّوِ  ِفي َتَحابَّا َورَُجََلنِ  اْلَمَساِجِد، ِفي ُمَعلَّقٌ  قَ ْلُبوُ  َورَُجلٌ  اللَِّو، ِعَباَدةِ 
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 (.2843(، وأخراو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )3265اهلل يف صحيحو ) أخراو البخاري رمحو 4
 .(243٨وصححو األلباين رمحو اهلل يف صحيح الرتمذي )(، 243٨أخراو الرتمذي رمحو اهلل يف سننو ) 5
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 َل  َحتَّى فََأْخَفاَىا ِبَصَدَقةٍ  َتَصدَّقَ  َورَُجلٌ  اللََّو، َأَخافُ  ِإنِّي: فَ َقالَ  َوَجَماٍل، َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمَرَأةٌ  َدَعْتوُ 
َناهُ  فَ َفاَضتْ  َخالًِيا اللَّوَ  ذََكرَ  َورَُجلٌ  يَِميُنُو، تُ ْنِفقُ  َما ِشَمالُوُ  تَ ْعَلمَ   .1(َعي ْ

 ُتْدنَى)يقن      قا  مسعت رسن  اهلل   ديث ادلقدادء وخنف؛ فتذار اذلك وألسنا بَّي راا
ُهمْ  َتُكونَ  َحتَّى اْلَخْلقِ  ِمنَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  الشَّْمسُ   َأْعَماِلِهمْ  َقْدرِ  َعَلى النَّاسُ  فَ َيُكونُ  ،ِميلٍ  َكِمْقَدارِ  ِمن ْ

ُهمْ  اْلَعَرِق، ِفي ُهمْ  ،ْيوِ َكْعب َ  ِإَلى َيُكونُ  َمنْ  َفِمن ْ ُهمْ  رُْكَبتَ ْيِو، ِإَلى َيُكونُ  َمنْ  َوِمن ْ  َحْقَوْيِو، ِإَلى َيُكونُ  َمنْ  َوِمن ْ
ُهمْ   بيده. الرسن   وأشار، 2(ِفيوِ  ِإَلى بَِيِدهِ  اللَّوِ  َرُسولُ  َوَأَشارَ  ِإْلَجاًما اْلَعَرقُ  يُ ْلِجُموُ  َمنْ  َوِمن ْ

 ،وال أذن مسعت ،ال عَّي رأت وما ،اجلنهلل وسعيمها كما أسك ترانفكن عبد اهلل بَّي الرااء واخلنف، ف
وتعلم أن  ،وحت  النيب  ،أعلم دراات اجلنهلل ، وى تران الفردوس األعلمو  ،وال خطر علم قل  بشر

  فقد بَّي النيب  ،"ىل من مزيد"  تنادي ،تذار أن اهنم واسعهللفعليك أيضا أن ت ،ادلرء مع من أ  
ُعونَ  َلَها يَ ْوَمِئذٍ  ِبَجَهنَّمَ  يُ ْؤَتى)  ُعونَ  زَِمامٍ  ُكلِّ  َمعَ  زَِمامٍ  أَْلفَ  َسب ْ تذار ت، و .3(َيُجر ونَ َها َمَلكٍ  أَْلفَ  َسب ْ

َنا ) قا   ، عن أيب ىريرة   ، فقد بَّي النيب أيضا أن قعرىا بعيد  ِإذْ  اللَّوِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنْحنُ  بَ ي ْ
 بِوِ  رُِميَ  َحَجرٌ  َىَذا: قَالَ  َأْعَلُم، َوَرُسولُوُ  اللَّوُ : قُ ْلَنا َىَذا؟ َما ونَ َتْدرُ  َىلْ  :اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َوْجَبًة، َسِمعَ 

 .4(النَّارِ  قَ ْعرِ  ِإَلى انْ تَ َهى فَاآلنَ  َخرِيًفا، َسْبِعينَ  ُمْنذُ  النَّارِ  ِفي
 اْلَحمَّ اَم، لَ يَ ْدخُ  َأنْ  َأرَادَ )   بون أدىومفها ىن إبوراىيم  ،وعلم ذلك السلف الصاحلَّي علم ذلك عباد اهلل

 َأنْ  لِ  ي يُ   ْؤَذنُ  َل  اللَُّه  مَّ : َوقَ  الَ  ِإبْ   َراِىيمُ  فَ َبَك  ى بِ  اَْلُْجَرِة، ِإلَّ  تَ  ْدُخلُ  َل  َوقَ  الَ  اْلَحمَّ  اِم، َص  اِحبُ  َفَمنَ َع  وُ 
يِقينَ  النَِّبيِّينَ  بَ ْيتِ  ِبُدُخولِ  ِلي َفَكْيفَ  َمجَّانًا، الشََّياِطينِ  بَ ْيتَ  َأْدُخلَ    . 5(َمجَّانًا َوالصِّدِّ

 .6َصاِحُبُو( َىَلكَ  َغَلبَ  فَأَي  ُهَما، َواِحًدا َورََجاُؤهُ  َخْوُفوُ  َيُكونَ  َأنْ  َويَ ْنَبِغي)ويقن  اإلمام أمحد رمحو اهلل  
فكون يف ااسو   ؛وإن  دةتك سفسك مبعصيتو ،واعبده مبراده ومبراد رسنلو  ،ال تغرت باهلل ،فيا عبد اهلل

ذارىوووا  ؛إن طغوووت، عاملهوووا االطفووول  أي ،فكووون يف ااسووو  الراووواء ؛خشوووعتاخلووونف، وإن سوووكنت أو 

                                                 
 .(٨٠3٨(، وأخراو مسلم رمحو اهلل يف صحيحو )٨423أخراو البخاري رمحو اهلل يف صحيحو ) ٨
 .(2864يف صحيحو ) مسلم رمحو اهلل أخراو 2
 .(2842يف صحيحو ) مسلم رمحو اهلل أخراو 3
 .(2844يف صحيحو ) مسلم رمحو اهلل أخراو 4
5
 ، للسمرقندي رمحو اهلل.(82) تنبيو الغافلَّي بن اديث سيد األسبياء وادلرسلَّي 
 ، البن تيميهلل رمحو اهلل.(5/359) الفتاوى الك ى 6
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واإلاموا ، دع ذلوك عنوك، دع عنوك  ،والتسونيف ،فذارىا بادل نبهلل، واترك الكسول ؛بالعقنبهلل، وإن أطاعت
 تباع الشيطان ااإلفراط والتفريط، دع عنك    الشهنات و 

 نبواذكر ذنوبك وابكها يا مذ...  دع عنك ما كان في زمن الصبا
 لبد أن يحصى عليك ويكتب...  ة الحساب فإنواذكر مناقشو 

 تلعب بل أثبتاه وأنت لهٍ ...  لكان حين نسيتولم ينسو الم
 ستردىا بالرغم عنك وتسلب...  ح منك وديعة أودعتهاوالرو 


