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 الرجاء باب في السمف عن ورد ما بعض
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

وىذا باب ما جاء عنيم  ،-تبارك وتعالى-ومن أحواليم في خوفيم من اهلل  ،فقد ذكرنا طائفة من أقوال السمف
 ،وال يسعنا إال مغفرتك ،ونييتنا فركبنا ،الميم أمرتنا فتركنا :عمرو بن العاص الوفاة قال لما حضرت  " ،من الرجاء

 .(1)"يراه حتى ماتفكانت تمك ىج  
عن  واعف   ،الميم أقل العثرة :فقال ،؟أال توصي :قيل لو -رضي اهلل عنو-لما احتضر معاوية " :وجاء أيضًا أنو

 .(2)"غيرك وتجاوز بحممك عن جيل من لم يرج   ،الزلة
 ،يوفذىب بعضيم يرج   ،دخمنا عمى أبي عبد الرحمن السممي نعوده :عن عطاء بن السائب قال" :وجاء أيضاً 

أن ىذا الذي  :وكما ذكرنا ،ونو عند الموتيرج  فكانوا  ،(3)"مت لو ثمانين رمضاًناصوقد  ،أنا أرجو ربي :فقال
صمى -وذلك لقول النبي  ،من تغميب جانب الرجاء عمى جانب الخوف في حال االحتضار ،عميو عامة السمف

 .(4)((ىو يحسن الظن بربوو ال يموتن أحدكم إال )) :-اهلل عميو وسمم
فرض و  ،فإن صوم رمضان واجب ،ىذا ليس من باب الرياء بالعمل "،وقد صمت لو ثمانين رمضاًنا" :وقولو ىنا

 .معموم أن من عاش ىذه المدة أنو صام ىذا الشير في كل تمك السنواتو  ،وىو شيء ال يخفى ،عمى كل أحد
كر عنده الحجاج وأنا لقد ذ   ،ما رأيت رجاًل أعظم رجاء ألىل اإلسالم من ابن عون :قال معاذ بن معاذ" :وأيضا
وما كنت  ،؟وما بيني وبينو ،مالي أستغفر لمحجاج من بين الناس :فقال؟ يزعمون أنك تستغفر لو :فقيل ،شاىد

 .إن رحمة اهلل أوسع من أن نضيقيا عن الحجاج :يعني يقول ،(5)"أبالي أن أستغفر لو الساعة
، الخترت محاسبة اهلل ؛وبين محاسبة أبوي ،يرت بين محاسبة اهلل ليواهلل لو خ   :ل حماد بن سممةاقأيضًا: "و 

تبارك -بعض المناسبات من أن اهلل  وذلك كما ذكرنا في ،وىذا واضح ،(6)"أرحم بي من أبوي وذلك ألن اهلل
: اإلسراء] {ِإْمََلق   َخْشَيةَ  َأْوَلَدُكمْ  َتْقُتُموا َوَل }وقال:  ،[151: األنعام] {ِإْمََلق   ِمنْ  َأْوَلَدُكمْ  َتْقُتُموا َوَل } :قال -وتعالى

 ،قموب اآلباء قد جبمت عمى الشفقة عمى األبناءأن مع  ،وينياىم عن قتميم ،يوصي اآلباء باألبناء :فيو ،[31
 .وما شابو ذلك ،[11: النساء] {اْْلُْنَثَيْينِ  َحظ   ِمْثلُ  ِلمذََّكرِ  َأْوَلِدُكمْ  ِفي المَّهُ  ُيوِصيُكمُ } قولو: وىكذا
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ال أيأس من : يقول ،(7)"ت  س  ي  أ   وعزتو لو أدخمني النار ما :قال -رحمو اهلل-عن الفضيل بن عياض " :وجاء
 .رحمتو
 ؟كيف أصبحت ،يا أبا عبد اهلل :فقمت ،دخمت عمى الشافعي في مرضو الذي مات فيو :يقول المزني" :وأيضاً 

ما أدري  ،وعمى اهلل وارًدا ،ولسوء عممي مالقًيا ،وإلخواني مفارًقا ،أصبحت من الدنيا راحالً  :وقال ،فرفع رأسو
أن الخوف لم يفارق قمبو  :الحظواو - وأنشأ يقول ،ثم بكى ،أو إلى النار فأعزييا ،روحي تصير إلى الجنة فأىنييا

   :-في ىذه الحال
 ولما قسا قمبي وضاقت مذاىبي
 وتعاظمني ذنبي فمما قرنت  

 ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلت  
 بآيس   فإن تنتقم مني فمست  

 

 امم  رجائي دون عفوك س   جعمت   
 ك أعظمابعفوك ربي كان عفو  
 اوتكرم ةً تجود وتعفو من  

 انفسي بجرمي جينم ولو دخمت  
 

 .(8)"إلى آخر ما قال
وال نعيش  ،ما ىنالك إال عفوه :فيقول ،ثكنت أسمع وكيًعا يبتدئ قبل أن يحد   :أبي الحواري قال عن ابن: "وجاء

كما كان اإلمام  ،لو ىتك عنا ستره الفتضحنا :يعني، (9)"شف عن أمر عظيملك  شف الغطاء ولو ك   ،إال في ستره
 .ولو كشفو الفتضحنا ،-عز وجل-إنما نعيش في كنف ستر اهلل  :يقول -رحمو اهلل-أحمد 
 .(11)"إن دخمت القبر ومعك اإلسالم فأبشر :بن حرب لرجل شعيبقال " :وأيًضا

ياكم بما سمعنا -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ،ىذه نماذج من حاليم مع الرجاء ياكم  ،أن ينفعنا وا  وأن يمحقنا وا 
وأن يغفر  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وأن يحشرنا جميًعا تحت لواء نبيو محمد ، -مرضي اهلل عني-بسمفنا الصالح 

 وصحبو. ،آلوو  ، عمى نبينا محمدوصمى اهلل ،وإلخواننا المسممين ،ولوالدينا ،لنا
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